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Metal işçileri ek zam talebiyle fabrikalarda başlatılan eylemleri birleştiriyor. İşçiler, 6
Mart'ta Bursa ve Kocaeli'de
gerçekleştirecekleri ortak eylemlere hazırlanıyor.

Kızıl Bayrak

DiRENiS!
Bugün Türkiye toplumunun üzerine çöreklenmiş bulunan siyasal
gerici ağırlığı ve boğucu atmosferi dağıtmanın tek yolu işçi sınıfının
siyasal mücadele sahnesinde yerini almasından geçiyor.
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Üretimi durdurma
eylemleri yaygınlaşıyor

B

aşta metal işçileri olmak üzere işçi
sınıfının genelinde iş durdurarak
hak arama ve patronların saldırılarına
yanıt verme örnekleri çoğalıyor.

12

Kadın İşçi Kurultayı
başarıyla gerçekleştirildi

İ

şçi-Emekçi Kadın Komisyonları tarafından “Emeğin özgürlüğü mücadelesinde biz de VARIZ!” şiarıyla örgütlenen
Kadın İşçi Kurultayı gerçekleştirildi.
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NATO müdahalesi: Mülteci
krizine yeni çözüm

G

ündemde mülteci sorununa müdahale etmesi için NATO'nun devreye
sokulması var. Bu konuda ortak bir iradede de sağlanmış görünüyor

Devrimci bir sınıf hareketi tek çıkış yoludur!
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Suriye savaşı: Hegemonya çatışmaları ve çözüm arayışları
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Baharın çağrısı: Direniş!

Bugün Türkiye toplumunun
üzerine çöreklenmiş bulunan
siyasal gerici ağırlığı ve boğucu atmosferi dağıtmanın tek
yolu sınıf saflarında gelişen
hareketliliğin devrimci bir önderlikle buluşmasından, işçi
sınıfının siyasal mücadele sahnesinde yerini almasından geçiyor. Bu hedef doğrultusunda
hareket eden sınıf devrimcileri
olarak, yaklaşan bahar dönemine her şeyden önce bu gözle
bakmalıyız.

Kızıl Bayrak
Haftalık Sosyalist Siyasal Gazete
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İşçi sınıfı ve emekçileri hedef alan
saldırıların yoğunlaştığı bir dönemin
içerisindeyiz. Bir yandan ekonomik-sosyal yıkım programları, öte yandan artan
sömürü ve baskı koşulları geniş kitlelerin yaşamını adeta cehenneme çeviriyor.
Sosyal ve ekonomik saldırıların yol
açtığı bu ağır yaşam koşullarını, toplumun üzerine çöreklenen burjuva gericiliği bir başka cepheden tamamlıyor.
Emperyalist politikalar doğrultusunda
yükseltilen savaş çığırtkanlığı, Kürt halkını hedef alan barbarca saldırılar, zıvanadan çıkan devlet terörü ve kitleleri
sersemletmek için akıtılan milliyetçi-şoven zehir, dönemin siyasal iklimini belirliyor. Sermaye iktidarı, devreye soktuğu
baskıcı-gerici politikalarla toplumu adeta karanlık bir çukurun içerisine sürüklüyor.
Tablo ve siyasal gelişmeler bu yönüyle iç karartıcı görünse de, önümüz bahar
ve toplumun derinliklerinde bu karanlık
tabloyu dağıtmaya aday fırtınalar mayalanıyor. Tıpkı geçtiğimiz yılın bu aylarında beklenmedik bir hızda gelişen ve
sürece damgasını vuran Metal Fırtınası
gibi... Tıpkı çıkış arayışı belirginleşen işçi
sınıfının Greif işgali ile yeni bir dönemin
önünü açması gibi... Bu yönüyle toplumda boy veren mücadele dinamikleri
iyimserliği ve umudu büyütürken, günbegün mayalanan ve fırsatını bulduğunda kendisini ortaya koyan sınıf merkezli
eylemli çıkışlar önümüzdeki günler açısından tutunulması gereken damarı da
ortaya koyuyor.

Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü:
Tayfun Altıntaş
EKSEN Basım Yayın Ltd. Şti.
Yayın türü: Süreli Yaygın

BAHAR, ZULME KARŞI DIRENIŞIN
MEVSIMIDIR!

Sermaye düzeni tüm hoyratlığına ve
zorbalığına rağmen, Türkiye toplumunda boy veren direniş ve mücadele dinamiklerini bastıramıyor. Bunun en son
ve güncel örnekleri, Kürt ve Karadeniz
halklarının kendilerini ve yaşam alanlarını hedef alan saldırılar karşısında ortaya koyduğu direnişler oldu.
Kürt halkı on yıllardır zulme boyun
eğmiyor. Kendisini yok sayan, katliamlardan geçiren sermaye düzenine karşı
ölümüne direniyor. Son dönemde devreye sokulan kirli savaş uygulamaları da,
bir kez daha Kürt halkının direncine ve
özgürlük talebine çarpmış bulunuyor.
Bugün sermaye düzeninin zorbalığından çok, Kürt halkının direnme kararlılığı öne çıkıyor.
Doğanın ve yaşam alanlarının talan
edilmesini kabul etmeyen, Cerattepe’de
gerçekleştirilmesi planlanan yağmaya
isyan eden Karadeniz halkı da, bir başka
cepheden direniş bayrağını eline alarak sömürü düzeninin karşısına dikildi.
Günlerdir azgın polis terörü karşısında
kararlılıkla duran Karadenizli emekçiler, sermayenin talan saldırısını şimdilik
durdurmayı başardılar.
Bu örnekler, Türkiye toplumu içerisinde farklı dinamikler üzerinden giderek büyüyen mücadele potansiyellerini
gözler önüne serdi. Yaklaşan baharın
umut veren çıkışları oldu.

BIRLEŞIK DIRENIŞ IÇIN DEVRIMCI
SINIF HAREKETI!

Türkiye’deki ağır ve gerici siyasal
Yönetim Adresi: EKSEN YAYINCILIK
Meşrutiyet Mah. Kodaman Sk. No: 111/15
Şişli / İstanbul

atmosferin boğamadığı bir diğer mücadele damarını işçi sınıfı hareketi oluşturuyor.
En durgun dönemlerde bile mevzi
çıkışlarla kendisini ortaya koyabilen ve
varlığını hissettiren işçi sınıfı, içerisinden
geçmekte olduğumuz günlerde belirgin
bir hareketlilik içerisinde. Metalden
tekstile ve petro-kimyaya kadar bir dizi
sektörde önemli eylemler yaşanıyor.
Ağır çalışma koşullarına, kölelik dayatmalarına ve kapsamlı yıkım saldırılarına
karşı öfkesi büyüyen sınıf bölükleri, fiili-meşru eylem pratikleri ile sermayenin
karşısına dikiliyor.
Sınıf cephesinden yaşanan bu hareketlilik, diğer tüm direniş ve mücadele potansiyelleri açısından da kritik
bir önem taşıyor. Zira farklı toplumsal
mücadele odaklarının, etrafında birleşebileceği tek eksen, devrimci bir sınıf
hareketi olabilir ancak.
Dolayısıyla, bugün Türkiye toplumunun üzerine çöreklenmiş bulunan
siyasal gerici ağırlığı ve boğucu atmosferi dağıtmanın tek yolu sınıf saflarında gelişen hareketliliğin devrimci bir
önderlikle buluşmasından, işçi sınıfının
siyasal mücadele sahnesinde yerini almasından geçiyor. Bu hedef doğrultusunda hareket eden sınıf devrimcileri
olarak, yaklaşan bahar dönemine her
şeyden önce bu gözle bakmalıyız. Öne
çıkan direniş ve mücadele dinamiklerinin estirdiği temiz hava ile ciğerlerimizi
doldurup, buradan aldığımız güçle işçi
sınıfını devrimcileştirme çabasına, demek oluyor ki devrimci bir sınıf harketi
yaratmaya odaklanmalıyız.
Tlf. No: (0212) 621 74 52 - 0536 285 73 25
e-mail: info@kizilbayrak.net
twitter: @kizilbayraknet
www.kizilbayrak.net
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“Altına hücum”, talana devam!
Cerattepe'de
saldırılar sürdü

Artvin halkı bir kez daha doğanın talan edilmesine karşı yapılan eylemlerle
gündeme geldi. Kapitalizmin para hırsının nasıl yasa-kural tanımadığı bir kez
daha görüldü. Çünkü mahkeme kararlarına rağmen AKP ve Cengiz İnşaat yıkıma
başladı. Cerattepe bölgesinde 50 binden
fazla ağacın kesileceği mahkeme tutanakları ile de tespit edilmiş durumda.

KIMDIR BU CENGIZ İNŞAAT?

Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu
Cengiz Holding de tıpkı diğer benzerleri
gibi AKP ile birlikte yükselişe geçen “milli” kapitalistlerden. Tayyip Erdoğan ile
de münasebetleri pek iyi. Bugün Artvin
halkının inatçı damarına basarak gündeme gelen Mehmet Cengiz, 25 Aralık
yolsuzluk kayıtlarında da “Milletin ... .....”
diyerek gündeme gelmişti. Bu küfürbaz
şirket sadece AKP döneminde 200 milyar dolarlık rant elde etti. 1990’dan bu
yana adlığı ihale sayısı 50 iken bunların
40’ı son 12 yıla, AKP dönemine rastlıyor.
Rusya tarafından Mersin’e yaptırılacak
olan Akkuyu Nükleer Santrali’nin deniz
hidroteknik yapılarının anahtar teslimi
projelendirilmesi ve inşası ihalesini de
aldı. Ayrıca 29 Aralık 2010 tarihinde devlet Cengiz İnşaat’ın 424.4 milyon liralık
vergi borcunu, uzlaşma sonucu sıfırladı.

‘Sıfırlama’ işlemleri o günlerde de varmış
yani.

AKP VE SERMAYE; “ALTINA HÜCUM!”

Hatırlatmakta fayda var ki, AKP kadroları Artvin’de önceleri bu yağmaya
“karşıydı”. Artvinli olan Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik 2002 yılında mecliste yaptığı konuşmada bunu
açıkça söylemişti. Ancak suyun başına
geçilince, yağmanın vanası açıldıkça açıldı. Artvin halkının bu talana karşı duyarlılığı ise yeni değil. Baskı ve saldırılara rağmen yöre halkının direniş kararlılığı yaklaşık 20 yıldır sürüyor. 2008 yılında yargı,
bölgede maden ocağı açılamayacağına
karar vermiş, buna rağmen sermayenin
Cerattepe’de maden arama ısrarı son
bulmamıştı.
Henüz mahkeme devam ederken Cerattepe’de maden aramak için polis ve
jandarma eşliğinde bölgeye bir kez daha
girildi. Ağaçlara ilk baltalar vurulmaya
başlandı. AKP’nin ağaç sevgisi ise kesilen ve kesilecek olan ağaçlar için olmadı. Direnişçi Artvinlilerin barikat için yola
koydukları kütük parçaları AKP’li makam
ve rant sahiplerinin ağaç sevgisini şahlandırdı. “Bu ağaçları kesenlerden hesap
soracağız” tehditleri savruldu.

Cerattepe’de direniş geri adım attırdı
Cerattepe’de doğa talanına ve doğal
kaynakların sermayeye peşkeş çekilmesine karşı başlayan ve Türkiye’nin birçok
bölgesine yayılan direniş sermaye devletine şimdilik geri adım attırdı.
Devletin talana ortak olan bakanları
ve sözcüleriyle; içlerinde çeşitli milletve-

killerinin ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden öğretim elemanlarının yanı sıra
Yeşil Artvin Derneği sözcülerinin, Artvin
Belediye Başkanı’nın ve Artvin Ticaret
Odası Başkanı’nın bulunduğu heyetin
görüşmesi 24 Şubat günü yapılırken, Artvin Belediye Başkanı sosyal medyadan

CIZRE’DEN, SUR’DAN ARTVIN’E!
ARTVIN’DEN YENI HAZIRANLAR'A!

Artvin’de AKP ve sermayenin ranttaki
ortaklığı, bu talana direnenlere karşı da
devlet terörü olarak yansıyor. Artvin halkıyla dayanışmak amacıyla yapılan eylemlere yönelik saldırıların da öyle. AKP
toplumun derinliklerinde mayalanan öfkenin patlamaya dönüşmesinden korkuyor. Artvin’de estirilen devlet terörünün
arkasında bu gerçek var.
Ancak AKP ve çıkarının ortaklaştığı,
hizmetkârı olduğu sermaye sınıfı ne yaparsa yapsınlar, ellerinde maşa olarak
tuttukları devletlerinin gazabı ne kadar
şiddetli olursa olsun işçi ve emekçilerin,
kardeş halkların damarlarına basmış bulunuyorlar. Onlar bu damarlardan altın
çıkarmaya heveslenirken, derinliklerde
birbirine kardeşlik bağıyla bağlı olanların
fay hattını da harekete geçirmiş durumdalar.
Yaşanacak toplumsal depremin şiddeti sermaye sınıfını ve onların hizmetkârlarını enkaz altında bırakacaktır. Cizre’den Sur’a, Sur’dan Artvin’e, Artvin’den
diğer kentlere, buralardan fabrikalara,
sanayi bölgelerine, harekete geçecek fay
hattı yeni Geziler'e, yeni 15-16 Haziranlar'a yol açacaktır.
“hukuki süreç bitene kadar maden şirketinin çalışmaları durdu” paylaşımında
bulundu.

“HUKUKI SÜREÇ”

Hukuki süreçte madenin çalışmalarının devam edebilmesi için ÇED kararı gerekiyor. Daha önceden hazırlanan
ÇED raporunda, şirketin lehine ifadeler
yer alırken bu rapor hakkında yürütme-

18 Şubat günü Artvin’in Kafkasör
Yaylası’nın Cerattepe mevkiinde yapılmak istenen doğa talanına karşı direnenlere yönelik polis ve jandarmanın
saldırılarının ardından Cengiz Holding’e ait Eti Bakır AŞ’ye bağlı ekipler
kolluk güçlerinin koruması altında
şantiye kurma çalışmalarına ve doğa
talanına başladı. Şirketin bakır madeni kurmak için hedeflediği talana
karşı 21 Haziran’dan itibaren bölgede
kurulan kulübelerde nöbet tutuluyordu. Saldırılarla birlikte kolluk güçleri
bu kulübeleri de işgal ederek buraya
konuşlandılar.
Aynı günün akşamında ise Artvin’de binlerce kişi İl Özel İdaresi
önünde toplanarak doğa talanına ve
talan için başvurulan devlet terörüne
karşı yürüyüş yuptı. Eylemde, sloganlar atılırken, cep telefonlarının ışıklarıyla kent sokaklarında yürüyüş gerçekleştirildi.
19 Şubat günü ise aralarında İstanbul, Bursa, Giresun, Ankara’nın olduğu kentlerden yola çıkan otobüsler,
gece boyunca defalarca durduruldu.
Diğer şehirlerden Artvin’e gelerek direnişe destek olunmasını engellemek
isteyen polis ertesi sabah Cankurtaran
mevkiinde gaz bombalarıyla saldırdı.
Saldırıların ardından yeniden Hopa’ya
dönen kitle, meydanda buluşarak basın açıklaması yaptı.
21 Şubat günü ise Cerattepe’ye
yürüyüş için Hopa’dan gelenlerin önü
de Çifteköprü’de jandarma tarafından
kesilerek gaz bombalı saldırı gerçekleşti. Polisin hastanenin acil servis
bölümüne bile gaz bombası ve plastik
mermi attığı öğrenildi.
yi durdurma ve iptal davası açılmıştı.
Mahkeme, raporun doğruluğunun araştırılması için bilirkişi heyeti atamış fakat
süreç bu aşamadayken Cengiz Holding
ve sermaye devletinin sözcülerinin de
onayıyla, kolluk güçleri eşliğinde doğa
talanına başlanmıştı.
Bundan sonra ise 14 Mart’ta bilirkişi
raporunun sunulması tahmin edilirken,
ardından mahkemenin kararı beklenecek.
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Kürdistan’da katliam saldırıları
sürüyor
Gözaltı ve
tutuklama
saldırıları sürüyor

Kürdistan'da sokağa çıkma yasakları
eşliğinde saldırı ve katliamlarını sürdüren devlet, yasağın sözde kaldırıldığı ilçelerde fiili işgal ve yasak uygulamalarını
sürdürüyor.
Şırnak’ın Cizre ilçesinde 18 Şubat
günü bir kadının infaz edildiği belirtildi.
Görgü tanıklarının anlatımına göre, Şah
Mahallesi Yakışan Sokak’ta bir binanın
bodrum katına sığınan bir kadın gözaltına alındı. Polis ve askerlerin kadını
bir inşaata götürdüğünü belirten görgü
tanıkları, kadının burada infaz edildiği
ve cenazenin katliamların gerçekleştiği
Cudi Mahallesi’nde bir sokağa atıldığını
kaydetti. Görgü tanıkları daha sonra cenazenin önceden katledilenlerin cenazeleriyle birlikte mahalleden çıkarılarak
hastaneye kaldırıldığını aktardı.
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde sivillerin
mahsur kaldığı mahallelere yönelik saldırılar devam ediyor. 200’e yakın sivilin
kaldığı binaların bilindiği ancak buna
rağmen tanklarla binaların vurulmaya
devam edildiği belirtiliyor.

Yasağın sürdüğü mahallelerde bu
saldırılar yaşanırken, diğer mahallelere
girişler ise kuşatma altında tutuluyor,
giriş-çıkışlarda GBT uygulaması yapılıyor.
Yasağın olmadığı mahalleleri çatışma
ihtimali nedeniyle terk edenlerin ise evlerine dönmeye başladığı gelen bilgiler
arasında.
Şırnak’ın Silopi ilçesinde saldırıların
ardından gündüz sokağa çıkma yasağı kaldırılırken akşam 18.00’den sabah
06.00’ya kadar yine yasak devam ediyor.
Ayrıca kolluğun işgali altındaki ilçede
gündüz de fiili bir şekilde yasağın sürdüğü belirtiliyor.
34 gün boyunca süren saldırılarda
462 ev kullanılmaz hale gelirken 3 binin
üzerinde ise hasarlı konut var. Kürt halkı
şimdi bu saldırılar nedeniyle kullanılamaz hale gelen evlerini onarmaya çalışıyor. Silopililer kendi imkanlarıyla bu
çalışmaları yaparken kolluğun ise okulları karakola çevirmekle meşgul olduğu
belirtildi.
Başak (Zap) Mahallesi’nde Sevgi İl-

Katiller ordusuna takviye:
4 bin özel harekatçı alınacak
Sermaye devleti, başta Kürdistan’da
süren kirli savaş olmak üzere, katliam ve
infazlarında kullandığı özel harekat polislerinin sayısını arttırmaya hazırlanıyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), önümüzdeki dönemde 4 bin yeni özel harekat polisinin alınacağını duyurdu.
Kürdistan’daki katliamlarda, devrimci
ve ilericilerin infazlarında başrol oynayan özel harekat polislerine yapılacak bu

4 bin kişilik takviyeyle, polis rejimi koyulaştırılacak.
EGM’nin açıklamasına göre, başvuru yapacak adaylardan, en az dört yıllık
lisans seviyesindeki bir yükseköğretim
programından veya buna denk bir kurumdan mezun olması bekleniyor. Profesyonel katil adayları ayrıca 31 Aralık
2016 tarihi itibarıyla 30 yaşından da gün
almamış olacak.

kokulu, Barbaros Mahallesi’nde Yavuz
Sultan Selim İlkokulu, Karşıyaka Mahallesi’nde Fatih İlkokulu, Nuh Mahallesi’nde de Cumhuriyet Ortaokulu karakola
çevrildi ve diğer karakollarda olduğu gibi
binalar turkuaza boyandı.
Şırnak’ın İdil ilçesinde ise 22 Şubat
günü saldırılarla başladı. Turgut Özal Mahallesi ve Yeni Mahalle’ye yönelik sabah
saatlerinden itibaren top atışları yapılırken saldırılara karşı direnişin de sürdüğü
belirtildi. Saldırıların sürdüğü ilçede çok
sayıda zırhlı araç bulunuyor. 24 Şubat
günü ise ilçe havadan Kobra helikopterleri ile bombalanmaya başladı. Ayrıca
çevreye konuşlandırılan tanklardan Yeni
Mahalle’ye top atışları yapıldı.
Tam bir kuşatma ve katliama sahne
olan Cizre’de ise hala cenazeler çıkmaya devam ediyor. 22 Şubat günü Cudi
Mahallesi Narin Sokak’ta 2 cenaze daha
çıkarıldı. Cenazeler belediyeye ait ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sermaye devleti bir yandan Cerattepe’de doğayı, Kürdistan’da sivilleri
katlederken ev baskınlarıyla da gözaltı
ve tutuklamaları sürdürüyor.
Adana’nın Ceyhan ilçesinde 23
Şubat sabahı çok sayıda eve polis
tarafından baskınlar yapıldı. Arama
yapılan evlerde eşyalar dağıtılırken,
baskınlarda 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında çocukların
ve HDP Ceylan İlçe Örgütü Eşbaşkanı
Tahir Özdemir’in de bulunduğu belirtildi.
Bitlis’in Hizan İlçesi’nde ise özel
harekat polisleri tarafından yapılan
ev baskınlarında gözaltına alınan 4
kişinin Bitlis Emniyet Müdürlüğü’ne
götürüldüğü öğrenildi.
Diyarbakır’ın Ergani İlçesi’nde
DBP İlçe Eşbaşkanı Şehmus Doku polisler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınma nedeni öğrenilemeyen
Doku’nun İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne
götürüldüğü belirtildi.
Kocaeli’nin Gebze, Çayırova ve
Darıca ilçelerinde sabah saatlerinde
yapılan ev baskınlarında ise 22 kişinin
gözaltına alındığı öğrenildi. TEM polisleri tarafından yapılan baskınlarda
gözaltına alınanlar Kocaeli Emniyet
Müdürlüğü’ne götürüldü. HDP Darıca İlçe Binası’na yapılan baskında ise
helikopterin de destek verdiği polis
ekipleri mahallede terör estirirken
ilçe binasını da dağıttı.
Sakarya’da ise TEM polisleri tarafından yapılan eş zamanlı baskınlarda
Sakarya Üniversitesi öğrencisi 6 kişi
gözaltına alındı.
24 Şubat’ta İstanbul’un Esenyurt
ve Büyükçekmece ilçelerinde 10’a yakın adrese eş zamanlı polis baskınları
yapıldı. Baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınanların
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü belirtildi.
Ağrı’da ise Sağlık ve Sosyal Hizmet
Emekçileri Sendikası (SES) üyesi Mehmet Sait Doğan adlı sağlık emekçisi,
sabah saatlerinde Hamur ilçesinde
aracı durdurularak gözaltına alındı.
Doğan’ın gözaltına alınma gerekçesi
öğrenilemedi.
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Katiller puslu havayı
severler!

Türkiye, ekonomik ve siyasal kriz
ortamında oldukça kırılgan dengelerle
karşı karşıyadır. Erdoğan ve AKP eliyle
bu kırılgan dengelerin daha da sarsıldığı ortadadır. Başka türlüsü elvermediği
için, ülkenin giderek daha da koyulaşan
bir şekilde baskı, zorbalık ve korku atmosferine itildiğini görüyoruz. Bu şekilde
düzenlerini korumayı umuyorlar.
Bu karanlık, puslu atmosferde ülke
insanı bir yandan hak arama talebinin
azgın bir devlet terörü ile karşılandığını
görmekte, yaşamaktadır. Diğer yandan
ise son birkaç aydır bombaların kitlesel
yerlerde patlatılmasının verdiği korkuyu
yaşmakta, kendini güvensiz hissetmektedir.
Son olarak AKP’nin, geçtiğimiz günlerde Ankara’da ordu mensuplarına yönelik gerçekleştirilen bombalı eylemi,
bir “fırsata” çevirmeye çalıştığına tanık
olduk. Sermaye devleti tarafından “intikam” yeminleri ile karşılanan bu bombalama eylemi, doğrudan Suriye’de sürdürülen kirli politikalara ve bölgedeki Kürt
halkının kazanımlarına saldırı planlarına
dayanak yapılmaya çalışıldı. PYD’yi uluslararası zeminde “terör örgütü” olarak
kabul ettirme ısrarı sürekli geri tepen Erdoğan ve AKP, kendi açıklamalarını boşa
düşüren pek çok somut gelişme olmasına rağmen, hala bu argümana sarılmaya
devam etmektedir. Ve buna yaslanarak
YPG mevzilerini bombalamaya devam
etti. Partisinin grup toplantısında konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ankara
patlamasına ilişkin YPG’yi suçlamayı sürdürdü.
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Güncel

Ancak tablonun bütününe bakıldığında ise sermaye devletinin PYD/YPG üzerinden geliştirdiği propaganda tutmayıp,
emperyalist efendilerinden istediği yüzü
bulamayınca Türkiye’nin diplomatik dilinde değişimler yaşandığı da görüldü.
“Gerekirse kara harekâtına girişiriz” naralarıyla Suudi Arabistan ile birlikte Suriye’ye operasyon hayalleri kuranlar, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu tarafından yapılan
açıklamayla emperyalist koalisyona bağlılık ifadeleri kullanarak “Suudi Arabistan
ile müdahale edeceğimiz nereden çıktı?”
dediler.
Ancak yine de iç politikada bu bombalı saldırıyı başka bir fırsata çevirmenin
hesabındalar. “Ülkemizi hedef alan iç ve
dış tehditler” denilerek ülke genelinde
“güvenlik önlemlerini” il bazında derinleştirmenin hesabını yapıyorlar. Yaratılan
korku atmosferinde giderek artan devlet terörü meşrulaştırılmaya çalışılıyor.
Ankara, İzmir gibi kenterde başlayan “il
bazında güvenlik önlemleri” ile kırıntı
düzeyde kalan demokratik hakların daha
da kısılacağı, yeni yasaklamalar getirileceği, savaş ve saldırganlığın toplumsal
yaşamın her alanında hissedileceği bir
döneme hazırlık yapılmaktadır.
Suriye’de savaş çığırtkanlığı yapanlar
Türkiye halklarına da savaş açmıştır. Toplumsal muhalefetin tüm dinamiklerini
ezmeye, Kürt halkının mücadelesini yok
etmeye yönelik yeni saldırılar gündeme
gelecektir. Bunun önüne geçebilmek için
mücadeleyi büyütmekten, baskı ve zorbalığa karşı direnmekten başka bir seçenek yoktur.

Düzen medyasına muhalif olan
herkes hedefte
Sermaye devleti basına yönelik sansür ve yasaklamada birinciliği elden düşürmüyor. Twitter’ın 6 aylık olarak yayınladığı “Şeffaflık raporu” bu durumu
bir kez daha gözler önüne serdi.
Yakın zamanda ise kizilbayrak.
net de dahil 64 internet sitesi ve sosyal medya hesabına erişimi engelledi.
DİHA ise 29. kez engelleme saldırısıyla
karşılaştı.
Kuşkusuz sermaye devletinin öncelikli hedefleri arasında devrimci-ilerici
basın-yayın organları var. Ancak sansür
ve engelleme saldırısı devrimci-ilerici
basınla sınırlı değil.
Twitter’ın son yayınladığı raporda
hesap kapatma ve içerik engelleme taleplerinin neredeyse tamamının Türk
sermaye devletinden geldiği görüldü.
Dünya genelinde 1 Temmuz-31 Aralık
2015 döneminde 3 bin 353 tweet engellenirken bunların 3 bin 3’ü Türk sermaye devletinin talebiyle engellendi.
Sermaye devletinin talebi doğrultusunda 414 hesap da erişime engellendi.
Bu dönemde sermaye devletinin
Twitter’dan 2 bin 211 talepte bulunduğu da rapora yansıdı. Bunların içerisinde basın-yayın hesaplarından çok daha
fazla kişisel hesap yer aldı. Twitter’dan
403 hesapla ilgili bilgi talebi ise reddedildi.
Raporda göze çarpan bir diğer ayrıntı ise mahkeme kararıyla içerik kaldırma talebinin sayısı 450 iken, hükümet
kurumları, polis ve diğer makamlardan
yapılan başvuru sayısının 1761 olması.
2012 yılından itibaren dünya genelinden Twitter’a gelen toplam 8 bin 428
içerik kaldırma talebinin 6 bin 673’ü de
sermaye devletinden geldi.

NAZILER “BASIN KANUNU”
ÇIKARTARAK BASINI DENETIME
ALMIŞTI

Türk sermaye devleti de Nazi Almanyası’ndaki gibi kendisinden önceki
örnekleri esas alıyor. Naziler de Almanya’da iktidarı aldıktan kısa bir süre sonra Alman Basın Kanunu’nu çıkartarak
gazeteciliği “kamu mesleği” olarak ilan
etti. Bu yasayla birlikte gazetelerin yazı
işleri müdürleri her sabah Halkı Bilgilendirme ve Propaganda Bakanlığı’ndaki Gözetim ve Talimat Merkezi’nde Bakan Joseph Goebbels ya da yardımcısıyla toplandı. Bu toplantılarda gazetelerin
hangi haberi ne şekilde vereceği, haber
başlıkları ve başyazının ne olacağı belirlendi. Liberal bir yayın politikasına sahip olan Vossische Zeitung Gazetesi de
ilk kapatılan gazeteler arasında yer aldı.
Türkiye’de durum tam olarak Nazi
Almanyası’ndaki gibi görünmese de as-

lında sonuçları itibarıyla özde bir farklılık yok. Halihazırda sermaye devletinin
dümenindeki gerici iktidar basın-yayın
organlarının büyük bölümünü doğrudan kendi elinde tutuyor. Bunun dışında kalanların büyük bir çoğunluğu ise
devrimci ve muhalif basının karşılaştığı
baskı ve yasaklarla karşılaşmamak, gerici iktidarla arasını bozmamak adına
gerici iktidarın sesi oluyor. Muhalif olan
burjuva basın da Can Dündar ve Erdem
Gül örneğinde olduğu gibi açık şekilde
saldırı ve tutuklamayla karşılaşabiliyor.
Devrimci ve ilerici basının karşılaştığı
saldırı ve yasaklar ise herkesin malumu.
Öyle ki, sosyal medya üzerinden
gerici iktidarı eleştiren en sıradan paylaşımlar dahi bu durumdan nasibini alıyor.

İŞÇI VE EMEKÇILER DEVRIMCIILERICI BASINI SAHIPLENMELI

Peki sosyal medya da dahil olmak
üzere basın yayın organlarının bu kadar
hedefte olmasının gerisinde ne yatıyor? Kuşkusuz sermaye devleti kitleleri
kendi gerici politikalarına inandırmak
ve onları bu politikaların parçası, savunucusu yapabilmek için basın-yayın
organlarının ne kadar önemli bir yerde
durduğunu biliyor.
Hele ki Türkiye’deki gibi yolsuzluk,
rüşvet ve çürümüşlüğün, emperyalistlerle tam bir işbirliği ve kirli savaş
sürecinin yaşandığı bir ülkede kitleleri
sersemletmenin ve yaşananları farklı
okumalarının en temel aracı basın-yayın organları oluyor.
İşte basın-yayın organları üzerindeki bütün bu baskı, sansür ve saldırıların
gerisinde bu gerçekler yatıyor. Bu nedenle sermaye devletinin bütün çürümüşlüğünü ortaya koymak ve kitlelerin
gerçekleri görmesini sağlamak oldukça
önemli bir yerde duruyor. Bu gerçeklik
ışığında bu sistemden hoşnut olmayan
bütün işçi ve emekçilerin, ezilen halkların çürümüş düzene karşı kendi yayın
çizgisiyle gerçekleri yazmaya devam
eden devrimci-ilerici basın-yayın organlarını sahiplenmeleri ve her türlü
katkıyı yapmaları önemli bir yerde durmaktadır.
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Sınıf

İşçi sınıfı ve emekçi kitleler gerici atmosferde boğulmaya çalışılıyor!

Devrimci bir sınıf hareketi tek çıkış yoludur!

İşçi sınıfı giderek güçlenen bir hareketliliğin içinden geçiyor. Hareketliliğin
giderek ivmelenmesi, on yıllardır biriken
bir dizi sorun alanını daha görünür hale
getiriyor. Bununla birlikte sermaye devletinin yarattığı bilinç ve algı düzeyi, sınıf
hareketinin mücadele potansiyelini gerileten, dönemin ihtiyacına yanıt üretecek
bir refleks göstermesini frenleyen temel
bir yerde duruyor. İşçi sınıfı saflarında
hayat bulan burjuva önyargılar yine sınıfın en temel ayakbağı olarak karşımıza
çıkıyor.
Önümüzdeki dönem açısından çelişkilerin derinleşeceği, çatışmanın yoğunlaşacağı bir süreç bekleniyor.

SINIF IÇINDE ŞOVEN KUŞATMA!

Sermaye devleti işçi sınıfı ve emekçi
kitlelerin birleşik mücadele zeminlerini
ortadan kaldırmak için, ülkenin özgünlüklerini gerici bir temelde yıllardır kullanageldi. Ulusal, dinsel, mezhepsel önyargılar temelinde yaratılan yapay ayrımlar
sürekli körüklendi, toplumsal ölçekte
yaşanan çelişkiler gerici kışkırtmaların
dayanağı haline getirildi. İşçi sınıfı ve
emekçileri hedef alan bu saldırı yine onların hareketsiz ve edilgen nesnellikleri
temelinde güçlü bir karşılık buldu. Burjuva gericiliği, sistemin içerisinde debelendiği çok yönlü krizlerin yönetilmesinde,
ülke içinde ve dışında sermaye devletinin
giriştiği savaş ve saldırganlık politikalarının meşrulaştırılmasında güçlü bir zemin
oldu.
Bugün bir kez daha ülke gündemini
önemli ölçüde Kürt halkına yönelik kirli
savaşın eşlik ettiği şovenist propaganda
belirliyor. Toplumun bütününü kesen bu
gerici propagandayla bir yandan Kürt
halkının özgürlük ve eşitlik istemini hedef alan saldırganlığa toplumsal bir dayanak yaratılmaya çalışılıyor, diğer yandan
farklı ulus ve mezheplerden oluşan işçi
sınıfının birliğini bölmek ve gerici çatışmaların tarafı haline getirerek hareketsiz
kılmak için uğraşılıyor.
İşçilerin biriken ekonomik, sosyal sorunlarının üzerini örtmek için “ulusal hassasiyetler” söylemi temel bir araç olarak
kullanılıyor. Sosyal haklar temelinde girişilen eylemsel süreçlerde, şovenist etki
bir dizi örnekte gördüğümüz gibi mücadelenin önüne geçen, hak taleplerinden
feragat etmeye varan sonuçlar üretiyor.
Sermaye düzeni tarafından olduğu kadar,
sermayenin uzantısı sendikal bürokrasi
tarafından da gündeme getirilen bu gerici yaklaşımlar, işçi sınıfını mücadeleden

alıkoymak için etkin bir şekilde kullanılıyor. Gerici odaklar tarafından propaganda edilen, “ülke bu durumdayken
grev-direniş yapmak nereden çıktı” söylemini birçok işçi eyleminde duyuyoruz.
Uzun yılların ardından binlerce işçinin
katıldığı Telekom grevi sürecinde sendika ağaları, Kürt halkına yönelik o dönem
arttırılan saldırganlığı desteklemek için
böylesi bir propaganda yürütmüş, “gerekirse grevi bitiririz” söylemi Telekom işçileri üzerinde küçümsenmeyecek bir etki
alanı yaratmıştı. Sonrasında yaşanan bir
dizi işçi eylemi sürecinde de buna benzer örnekler yaşandı, yaşanmaya devam
ediyor.
Şovenist propagandanın sınıf içindeki etkisini ortaya koyan en son örnek
ise uzun bir dönemdir hareketlilik içinde
olan metal işçileri saflarında görüldü.
Geçtiğimiz yıl düşük ücretler ve Türk
Metal çetesine karşı ayağa kalkan metal
işçileri, işçi sınıfı mücadelesi açısından
önemli adımlar attılar, kazanımlar elde
ettiler, yaratılmaya çalışılan edilgenliği parçaladılar. Fakat içinde bulunulan
gerici-şoven atmosfer, metal işçilerinin
mücadele güç ve enerjisini dizginleyen
bir etmen olarak yerini korudu. Bugün
ek zam istemleri üzerinden yeni bir hareketlilik yaşayan fabrikalarda dönemin özgünlükleri üzerinden estirilen gerici propagandanın etkilerini görmeye devam
ediyoruz. Hareketin merkezi olan Renault’da işçiler dinamik bir mücadele süreci
örgütlerken, Ankara’da yapılan bombalı
saldırı ve estirilen milliyetçi-şoven rüzgar
nedeni ile eylemlerini ertelediler, bayrak
yürüyüşü gerçekleştirdiler. Binlerce işçinin çalıştığı Tofaş işçileri yine aynı etkinin
koşulladığı reflekslerle hareket ediyorlar.

İŞÇI SINIFI IÇINDEKI GERICI KUŞATMA
PARÇALANMALIDIR!

“Gericiliğin gücü, edilgenliğin gücüdür.” Burjuva sınıfın gerici bir temelde
topluma dayattığı önyargıların temelini
bu cümle özetliyor. Gündelik yaşamda
karşımıza çıkan farklı tonlardaki her türlü
gerici ideolojinin sınıf ve emekçi kitlelerde hayat bulmasının zemini yaratılan
edilgenliktir. Türlü araç ve yöntemle
hareketsizliğe mahkum edilen kitleler,
bu zemin üzerinden gerici bir propagandayla sersemletiliyor, kapitalist sistemin
tortularıyla dumura uğratılıyor, bilinçleri
bulandırılıyor, gerici çıkarların dayanak
noktası haline getirilmeye çalışılıyor.
İşçi sınıfı içindeki gerici kuşatmayı kırmak, sosyal mücadele dinamiklerini harekete geçirmekle olanaklıdır. İşçi sınıfını
yine bizzat sistemin yarattığı sorunlar ekseninde mücadeleye çekme ve hareketsizliği kırma uğraşı edilgenliğe vurulacak
en etkili darbe olacaktır. Kapitalizmin doğası gereği yarattığı çok yönlü sosyal hoşnutsuzluk, bu temelde gerçekleştirilecek
müdahaleleri kolaylaştırmakta, sınıfın
saflarında kendiliğinden bir potansiyelin
birikmesine kaynaklık etmektedir.
Sosyal mücadele pratiğini; aynı zamanda onyıllardır yaratılan bilinç bulanıklığını giderecek, burjuva algının sınıf
içinde yarattığı kiri-pası temizleyecek,
sınıfsal bilincin gelişmesini sağlayacak,
sınıfa karşı sınıf tutumunu güçlendirecek
siyasal müdahale tamamlamak zorundadır. Gündelik yaşamda en küçüğünden
en büyüğüne kadar karşılaşılan her sorunun arkasında yatan sınıf mantığı ve
refleksini anlama, her türden gelişmenin

kurulu düzen ve devlet gerçeği ile bağını
kurma ve bunun karşısında konumlanma
çabası, gündelik yaşam içinde sürekliliğini korumak zorundadır.
İşçi sınıfı mücadelesinde aslolan siyasal kazanımdır. Sınıfın siyasal planda
katedeceği mesafe, ekonomik ve sosyal
hakların güvenceleneceği zemindir. Tersinden siyasal müdahalenin, bununla
doğru orantılı olarak işçi sınıfının siyasal
bilincinin zayıflığı koşullarında ekonomik
temelli bir takım taleplerde kazanımlar
elde edilse bile, bu durum geçici olmaya mahkumdur. Gerici ideolojik kuşatma
koşullarında ise, siyasal bilinç zayıflığı
sosyal mücadele dinamiklerini dizginleyen, işçi sınıfı saflarında biriken mücadele potansiyelini eriten bir misyon oynamaktadır.
Ekonomik, sosyal taleplerin mücadele potansiyelini güçlendirdiği şu günlerde, sermaye devletinin bu potansiyeli dinamitlemek için girişeceği gerici propagandanın yaratacağı etki, işçi sınıfı hareketini bekleyen en önemli tehlikelerden
birisidir. Bu tehlikeye karşı sınıf kitlelerini
gündelik çalışma içerisinde uyarmak,
bilinçlerini açmak, gelişmelerin sınıfsal
mantığını kavramalarına yardımcı olmak
ve bütün bunlarla birlikte işçi sınıfının siyasal tutumu ve eylem kapasitesini yükseltmek tayin edici önemdedir.
Yakın dönemde yaşanan Tekel Direnişi farklı ulustan işçilerin sınıfsal istemleri
ekseninde yan yana geldiklerinde gerici
propagandanın parçalanabileceğini göstermişti. Diyarbakır ve Trabzon’dan gelen
işçiler, Ankara’nın göbeğinde kurdukları
çadırlarla haklarına ve geleceklerine birlikte sahip çıkarak, önyargılarını ortadan
kaldıran adımlar atmışlardı. Yine Greif
işgali süresince farklı ulus ve mezhepten
işçilerin kaynaşmalarının anlamlı pratikleri yaşanmıştı. Bugün yine sınıfı etkisi
altına alan gerici atmosfer benzer sosyal
mücadele süreçleri içerisinde aşılacaktır,
fakat bunu güçlendirecek ve kalıcılaştıracak olan şey ise işçi sınıfına yönelik devrimci siyasal müdahale olacaktır.
İşçi sınıfına devrimci bir müdahale
temelinde, devrimci bir sınıf hareketi yaratma hedefini gündelik çalışmalarının
ana ekseni olarak gören sınıf devrimcileri, işçi sınıfının tarihsel hareketi açısından olduğu kadar, bunu olanaklı kılacak
olan gündelik harekete de bu bütünlük
ekseninde bakmalı, işçi sınıfına yönelik
müdahalenin zeminini bu bütünlük üzerinden gerçekleştirme çabasını güçlendirmelidir.
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Üretimi durdurma eylemleri yaygınlaşıyor
Başta metal işçileri olmak üzere işçi
sınıfının genelinde iş durdurarak hak
arama ve patronların saldırılarına yanıt
verme örnekleri çoğalıyor. Metal fabrikalarında ek zam talebiyle son günlerde iş
durdurma eylemleri bir yaygınlık kazanırken farklı sektörlerde de işçiler üretimi
durdurma eylemlerine yöneliyor.
Geçtiğimiz hafta İstanbul Tuzla’daki
MATA fabrikasında sendikalaşma karşısında patronun işten atma saldırısına
üretim durdurularak yanıt verilmiş ve bu
saldırı boşa düşürülmüştü.
Gemlik’teki Çimtaş’ta ise ek zam talebi karşılanmayan işçiler Türk Metal’e
rağmen üretimi durdurdu ve 2017 sözleşmesine kadar aylık 100 TL’lik ek zam
elde etti. Üretimi durdurma eylemleri bu
hafta da farklı iş yerlerinde devam etti.

NAKSAN VE NAKPILSA IŞÇILERI
EK ZAMMI ALDI

Antep’te kurulu Nakpilsa fabrikasında çalışan işçiler insanca yaşanacak ücret
ve ağır çalışma koşullarının düzeltilmesi
için 19 Şubat’ta iş bıraktı.
Asgari ücret zammının ardından,
1300 TL’nin altında olan ücretlerin 1300
TL’ye çekilmesi ve asgari ücretin üzerindeki ücretlere günlük 25 kuruş zam yapılmasına Nakpilsa işçileri tepki gösterdi.
Çalışma şartlarının kötü olduğunu ve son
zamlarla da patronun kendileriyle dalga
geçtiğini belirten işçiler üretimi durdurdu.
Nakpilsa işçileri, patronun tehditlerine rağmen direnişlerini sürdürürken,
direniş, ana fabrika NAKSAN’a da sıçradı.
Yaklaşık 2 bin işçinin bu eylemi 20 Şubat’ta kazanımla sonuçlandı.
İşçilerin seçtiği temsilcilerle patron
arasında yapılan görüşmede Naksan ve
Nakpilsa işçileri 200 lira civarında ek zam
aldılar.

ÇATES’TE TAŞERON IŞÇILERI
IŞ BIRAKTI

Bereket Grubu’na bağlı Elsan Elektrik
Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye 2014

Aralık ayında peşkeş çekilen ÇATES’te
138 taşeron işçisi 19 Şubat’ta iş bırakarak
eylem yaptı. İşçiler kadroya alınmaları ve
ücretlerinde iyileştirme yapılması talepleriyle Zonguldak’ın Kilimli ilçesindeki
termik santralinin önünde akşam saatlerinde ateş yakarak direnişe geçtiler.
İşçiler; taşeron çalışmadan bunaldıklarını, hiçbir haklarını alamadıklarını dile
getirirken, acil taleplerinin kadroya alınmak olduğuna dikkat çekti.

CORNAGLIA’DA IŞTEN ATMAYA KARŞI
ÜRETIM DURDU

Bursa’da kurulu Cornaglia fabrikasında çalışan metal işçileri, kısa süre önce
Birleşik Metal-İş’te örgütlendi. Patronun
fabrikadaki sendikal örgütlenmeye yanıtı
ise işten atma saldırısı oldu. Sendikanın
yetki başvurusu yapmasının hemen ardından 7 işçi işten atıldı.
İşten atma saldırısına karşı “Arkadaşım yoksa üretim de yok” diyen Cornaglia işçileri eyleme başladı. İşten atılan
arkadaşlarına sahip çıkan işçiler 19 Şubat
gecesini fabrika içinde geçirdiler. 00.0008.00 vardiyası da iptal edildi ama işçiler
fabrikaya gelerek direnişe katıldılar.
Fabrikada üretim tamamen dururken
işçiler, “işten atılan arkadaşlarının geri
alınması” ve “sendika hakkının tanınması” olarak bildirdikleri iki talepleri kabul
edilmeden üretime başlamayacaklarını
belirttiler.
İşçilerin eylemini kıramayan patron
işten atma saldırısını genişleterek toplamda 30 işçiyi işten attı. Ardından fabrikada 4 işçiyle birlikte 8-9 kişiyle üretim
yapmaya başladı.

HARIBO IŞÇILERI ÜRETIMI DURDURDU

Türkiye’de Pamir Gıda olarak üretimde bulunan Haribo yumuşak şeker
fabrikasında çalışan yaklaşık 300 işçi Hadımköy’deki fabrikanın önünde zam taleplerinin kabul edilmesi ve işten atılan
işyeri temsilcisi iki arkadaşlarının işe geri
alınması için 22 Şubat’ta üretimi durdurdu. Direnişe fabrika önünde devam

eden işçiler, 23 Şubat günü de fabrikanın
önünde sendika temsilcileriyle birlikte
bekleyişlerini sürdürdüler.
İşçiler, bir süredir Pazar günleri “zorunlu mesai” adı altında çalışmaya zorlandıklarını, düşük ücretlerin kendilerine
dayatıldığını dile getirdi. Kölelik koşullarında çalışmak istemediklerini söyleyen
işçiler, bu nedenle yüzde 30 zam talepleri karşılanana ve işten atılan işçiler işe
geri alınana kadar direnişi sürdüreceklerini vurguladılar. Haribo’daki 300 işçinin yüzde 80’den fazlasının Tek Gıda-İş
Sendikası’na üyeliklerinin tamamlandığı
belirtildi.
Haribo işçilerinin %30 zam talebine
karşılık patronun %14 dayatması nedeniyle görüşmelerden sonuç çıkmamış,
görüşmeleri sürdüren iki işçi temsilcisi
işten atılmıştı.

TPAO IŞÇILERINDEN 2 SAATLIK
IŞ BIRAKMA

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
(TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü bünyesinde çalışan işçiler “tasarruf” adı altında
kendilerine dayatılan esnek ve güvencesiz çalışmayı protesto etti.
22 Şubat sabahı 2 saatlik iş bırak-

ma eylemi yapan işçiler “TPAO halkındır küçültülemez!” ve “Ankara çek elini
TPAO’dan” pankartlarıyla TPAO Batman
Bölge Müdürlüğü giriş kapısında toplanarak müdürlük önüne yürüyüş yaptı.
Sloganlarla tepkilerini gösteren işçiler
adına Petrol-İş Sendikası Batman Şube
Başkanı Şehmuz Kaygusuz burada basın
açıklaması yaptı. İşçilerin sabrının tükenmekte olduğunu belirten Kaygusuz,
TPAO yönetimine yaptıkları uyarıların
dikkate alınmadığını ifade etti. “Bütünsel
Dönüşüm Programı” ile TPAO’nun parçalanmasının ve istihdamın güvencesizleştirilmesinin önünün açıldığını belirtti.
Kaygusuz, üyelerinin yaşadığı sıkıntıların
giderilmesi çağrısı yaptı.

BEŞIKTAŞ’TA TAŞERON IŞÇILERI
EYLEM YAPTI

Beşiktaş Belediyesi, temizlik işlerini
yürüten Alfatek Çevre Hizmetleri LTD.
ŞTİ. isimli taşeron şirket bünyesinde çalışan 500 civarındaki işçinin maaşlarını
düşürmek için işçilere ek protokol imzalatmaya çalıştı.
Maaşlarının 400 TL civarında düşürülmek istendiğini ve protokolle diğer
haklarının da gasp edilmek istendiğini
belirten işçiler 22 Şubat sabahı iş bırakarak belediye önüne yürüyüş yaptı.
Belediye başkanıyla görüşmek isteyen
işçilere belediye başkanının şantiyeye
geleceği bildirildi. Bunun üzerine şantiyeye dönen işçilere seslenen belediye
başkanı ortada bir bilgi kirliliği olduğunu
ve maaşların düşürülmesinin söz konusu
olmadığını savundu. Ayrıca işçilerin kendilerine imzalatılmak istenen belgeyi imzalamayabileceğini söyledi. Konuşmanın
ardından işçiler eylemlerini sonlandırdı.
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DEV TEKSTİL GMYK Şubat ayı toplantısı
sonuç bildirgesi
Sendikamızın Şubat ayı GMYK toplantısı 20 Şubat tarihinde sendika merkezinde gerçekleştirildi.
Gündemler ekseninde verimli tartışmaların yapıldığı toplantıda sendika
çalışmamızda ön açıcı değerlendirmeler
yapıldı, kararlar alındı.
- Ocak ayı içinde gerçekleştirdiğimiz
genel meclisin ve son 1 aylık çalışmanın
değerlendirilmesi yapıldı. 2 gün gerçekleştirilen genel meclis toplantısının eksiklikleri ve güçlü yanları değerlendirmeye
konu edildi. Genel olarak başarılı bir genel meclis örgütlendiği sonucu çıkarıldı.
Yapılan değerlendirmeler ekseninde bir
sonraki genel meclis toplantımızı daha
güçlü örgütlemek için şimdiden adımlar
atma kararı alındı.
Son bir aylık faaliyet değerlendirmesinde temsilciliklerimizin aksattığı görevler eleştirilere konu edildi. Söz ve eylem
birliğinin altı önemle çizildi. Bu konuda
yaşanan eksikliklerin aşılması için çeşitli
görevler saptandı. Genel meclise katılan
bütün temsilciliklerimizin eleştirel bir
tartışma yürütmesi sendikal faaliyetimizin karşı karşıya kaldığı sorunların aşılması için önemli bir başlangıç olmuştur.
GMYK bütün temsilciliklerimizi ve üyelerimizi işçi sınıfıyla et ve tırnak gibi birleşmiş bir DEV TEKSTİL için daha güçlü bir
iradi çaba ortaya koymaya çağırmaktadır.
- Tekstil işkolunda devam eden Grup
TİS süreci değerlendirildi, sendikamızın
görevleri gözden geçirildi.
Grup TİS sürecinde sona doğru geliniyor. Sözleşmenin Nisan ayı içinde bağıtlanması gerekiyor. Yetkili “işçi” sendikaları patronlarla kapalı kapılar arkasında
görüşme yaparak ihanet sözleşmesini
imzalamaya hazırlanıyorlar. Grup TİS
kapsamında olan fabrikalarda çalışan
işçiler nasıl bir TİS taslağı oluşturulduğuna dair hiçbir bilgiye sahip değiller. Çe-

şitli fabrikalarda bu konuda tepki açığa
çıkmış bulunuyor. Özellikle asgari ücret
farklarının ücretlere yansıtılması konusunda fabrikalarda hareketlilik yaşanıyor.
Patronlar ve yetkili “işçi” sendikaları işçileri geçiştiriyorlar. Bu duruma tepki için
bazı fabrikalarda fazla mesaiye kalmama
eylemleri başlatıldı.
Sendikamız Grup TİS sürecinde tekstil
işçilerinin kazanımla çıkması için yürüttüğü faaliyeti yoğunlaştıracaktır. İhanete
karşı tekstil işçisinin öfkesini örgütlü ve
sonuç alıcı bir kanala akıtmak için çaba
sarf edecektir. Bu konuda yürüttüğümüz
faaliyetimizi güçlendirmek için yeni görevler saptanmıştır. Daha güçlü bir faaliyet için bütün dostlarımızın katkısını
almanın önemli olduğunu düşünüyoruz.
Dostlarımızın fabrikalarda yaşanan gelişmeleri sendikamıza aktarmaları müdahalemizi güçlendirmek için önemli bir
yerde duruyor.
- Sendikamızın, işçi sınıfına yönelik
hayata geçirilmeye çalışılan saldırılara
karşı yürüttüğü faaliyet değerlendirilmiştir. Kıdem tazminatının gaspı, kölelik
büroları, esnek çalışma vb. gibi çok yönlü
saldırılar hayata geçirilmeye çalışılıyor.

Sınıf devrimcilerinden çok yönlü faaliyet
Metal İşçileri Bülteni, 19 Şubat günü
yapılan dağıtımla Ümraniye Gamak
işçilerine ulaştırıldı. Dağıtım sırasında
Gamak işçileri ile ek zamlar ve kıdem
tazminatı üzerine sohbetler gerçekleştirildi. Gamak fabrikasında grevden sonra
geçmiş sözleşmelere göre kısmen iyi bir
sözleşme imzalanmıştı. Gamak patronu
verdiği üç kuruşluk zammı son dönem
yeni saldırılarla almaya çalışıyor. Önce
işçilere sabah 30 dakika erken işbaşı
yapmaları dayatılırken, şimdi de fabri-

kada 3 vardiyadan 2 vardiyaya inmek
ve çalışma saatlerini 12 saate çıkarmak
istiyor.
DEV TEKSTİL Küçükçekmece Temsilciliği kıdem tazminatı gündemli faaliyetlerini Topkapı ve GOP’ta işçilere taşıdı.
Topkapı ve GOP’ta Bisse, Koşar Tekstil,
Bayrampaşa Uğur Tekstil, Epengle başta
olmak üzere çok sayıda fabrikaya dağıtımlar yapıldı. Ayrıca işçilerin yoğun
olarak kullandığı Bereç’te ve tekstil işçilerinin yoğun olarak gittiği camilerin

Bu saldırılar genel siyasal saldırılardan
bağımsız değildir.
Sendikamız sınıfa yönelik çok yönlü
saldırılarla ilgili yaygın kullanmak için bir
broşür hazırlayacaktır. Broşürde uluslararası sermayenin ve işbirlikçilerinin yeni
pazarlar elde etmek için yürüttüğü kirli
savaş ve saldırganlıkla işçi sınıfını köleleştiren saldırıların bağı deşifre edilecektir.
İşçi sınıfı mücadeleye çağrılacaktır.
Yaygın kullanılacak broşür dışında duvar gazetesi, ozalit gibi araçlar ve sosyal
medya etkin biçimde kullanılacaktır.
- 8 Mart, Newroz vb. gündemler değerlendirmeye konu edilmiştir. Sendikal
faaliyetimizin olduğu her yerde 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün tarihsel ve sınıfsal özüne uygun örgütlenmesi
için çaba sarf edilecektir. 8 Mart’ı tarihsel ve sınıfsal özüne uygun örgütleyen
kurumlarla birlikte örgütlemek için gerekli girişimlerde bulunulacaktır.
Sendikamız Newroz gündemi kapsamında yaşanan kirli savaş ve saldırganlığa karşı “işçilerin birliği halkların kardeşliği” şiarıyla Kürtçe ve Türkçe işçi sınıfını
kardeşleşmeye ve mücadeleye çağıran
bildiri hazırlayarak kullanacaktır.
çıkışında dağıtımlar yapıldı.
DLB, Kartal’da bulunan bir Anadolu
lisesi çıkışında “Gelecek susarak gelmeyecek” başlıklı bildiri dağıtımı gerçekleştirdi.
Okullarda artan dinci-gerici uygulamalara bir yenisi daha eklenerek liseliler üzerinde gerici rüzgarlar estirilmeye
devam edilirken, DLB’liler hazırladıkları
bildiri ile liseli gençliği; artan dinci-gerici uygulamalara, liselerden başlayarak
hayatın her alanında kadınlara yönelik
yürütülen baskıya ve katliamlara karşı mücadeleye çağırdı. Birçok liseliyle
okullara gönderilen “cuma genelgesi”
üzerine sohbet edildi.

- Sendika merkezi araçlarının daha
etkin kullanımı değerlendirilmiştir. Bu
konuda zayıflıklar saptanarak gerekli
görevlendirmeler yapılmıştır. Sendika
bülteni, sosyal medya vb. merkezi araçların daha işlevli hale getirilmesi için
temsilciliklerimize büyük görevler düşüyor. Sendikamızın üyeleri ve dostları da
gönderecekleri yazı, bilgilendirme vb.
gibi materyallerle merkezi araçlarımızın
işlevinin güçlenmesini sağlayacaklardır.
Bültenimizin Mart-Nisan sayısı hazırlıkları başlamıştır.
- Sendika çalışmamıza katılan güçlerin ve genel olarak işçi sınıfının eğitimi
için sendika yayınlarının etkin kullanımının altı bir kere daha çizilmiştir.
Ayrıca sendika çalışmamıza katılan
güçlere ve genel işçi kitlesine yönelik
eğitim broşürleri hazırlanması kararı
alınmıştır. İlk olarak genel mecliste yapılan sunumların elden geçirilerek broşür
haline getirilmesi kararlaştırılmıştır.
- DLB, sendikamıza meslek liseleri
üzerinden bir öneride bulunmuştur. GMYK’ya katılımı sağlanan DLB’li, önerisini
burada sunmuştur. Özetle; meslek lisesi
öğrencilerinin de işçi sınıfının bir parçası olduğu ve işçi sendikalarının meslek
lisesi öğrencilerini örgütlemek için de
çaba sarf etmesi gerektiği sunumda ifade edilmiştir. Aksi halde meslek liselilerin
patronlar tarafından ucuz iş gücü ve grev
kırıcı olarak kullanıldığının altı çizilmiştir.
Ocak ayında gerçekleştirdiğimiz genel mecliste meslek liseleri gündemi
sendikamız tarafından değerlendirmeye
konu edilmiştir. DLB’nin bu doğrultuda
attığı adım çerçevesinde GMYK meslek
lisesi öğrencilerine müdahale planı çıkarmıştır. Bu kapsamda meslek liselilerinin
sorunları ve örgütlenmesinin önemi sendika bülteni ve diğer yayınlarda işlenecektir. Konu kapsamında ilgili lise örgütleriyle ortak çalışmalar örgütlenmesi için
gerekli adımlar atılacaktır. DLB’nin Nisan
ayında örgütleyeceği meslek liseleri kurultayının çalışmalarına aktif katkı sunulacaktır. DLB’nin meslek lisesi öğrencileri
için çıkardığı bültenin çalışma yürütülen
fabrikalardaki liselilere ulaştırılması sağlanacaktır.
GMYK’da yapılan değerlendirme ve
alınan kararları genel hatlarıyla kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. DLB’nin
GMYK toplantımıza katılarak gerçekleştirdiği sunumum tam metnine Facebook
adresimizden ve web sayfamızdan ulaşılabilir.
DEV TEKSTİL MERKEZI YÜRÜTME KURULU
23 ŞUBAT 2016
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Kölelik yasalarına karşı
gücümüz birliğimizdir!
Kölelik yasa
tasarısı alt
komisyondan geçti

Her geçen gün çalışma ve yaşam koşullarımız kötüleşiyor. Maaşlarımız keyfi
bir şekilde kesiliyor. Mesailerimiz tam
yatmıyor. Patronlar kendi çıkarlarına
göre yasal olmadığı halde bizlere “işe
gelmeyin fabrika tatil” diyorlar. İstedikleri zaman işten çıkarıyorlar. Fabrikalarda
baskılar gittikçe artıyor. Hâl böyleyken
açlık ve yoksulluk sınırının altında çalıştırılıyoruz. Seçimlerde asgari ücret net
1300 TL olacak denildi, fakat bunun içine
Asgari Geçim İndirimi’nin (AGİ) katıldığı
biz işçilere söylenmedi. Böylece bizlerin
gözü boyandı.
Önümüzdeki günlerde yasalaşacak
olan yeni düzenlemeye bakacak olursak,
söz konusu düzenleme bizler için tam
bir kölelik anlamına geliyor. Bu yasanın
içindeki Kiralık İşçi Büroları düzenlemesi
yaşam koşullarımızın ne kadar da kötüleşeceğini bizlere gösteriyor. Kiralık İşçi
Büroları bizler için bir iş bulma yeriymiş
gibi gösteriliyor. Bizler işten çıkarıldığımızda buralara gidip kaydımızı yaptıracağız. Bir patron işçiye ihtiyaç duyduğunda
buralardan işçi isteyecek. Daha doğrusu

biz bu bürolar tarafından patrona belirli
güne ve saate kadar kiralanacağız.
Bu bürolar bir nevi bizlere karşı bir
patron gibi davranacak. Yani bizler aslında iki tane patronun arasında bir oyuncak olacağız. Buna modern kölelik desek
hiç de yanlış olmaz. Kemal Sunal filmlerinin hepsini hemen herkes izlemiştir.
Filmlerinin birinde işe işçi götüren kişi
“sen, sen, sen” diyor. Kemal Sunal da “ya
ben” deyince “sen gelme ulan ayı’’ diye
cevap alıyordu. İşte tam da bugün aynı
şey oluyor. Sadece bunun modern hali.
Evet işçi dostlar, kardeşler. Bu şekilde
artık keyfi işten çıkarma yasalaşacak. Diyelim ki biz bir fabrikada çalışıyoruz. Çalışma süremizin dolmasına az bir zaman
kala patron bizi keyfi bir şekilde çıkaracak. Bir yıl dolunca kıdem tazminatı alma
hakkımız var, bu da bu şekilde elimizden
alınacak. Dahası devlet Kıdem Tazminatı Fonu oluşturmayı planlıyor, İşsizlik
Sigortası Fonu gibi. Yalnız bugüne kadar
bu fondan kimlerin yararlandığı ortada.
Patronlar bu fonlardan teşvik adı altında
çeşitli nedenlerle sürekli para alıyorlar.

UİS’in (Ulusal İstihdam Stratejisi) stratejik ilkeler bölümünde bu açıkça söylenmiş zaten: “Öne çıkan işverenlerin üzerine ek yük getirilmemesi için uygulanacak yeni teşvik politikalarının maliyetleri
firmalarca değil genel bütçe ve bu fonlar
aracılığıyla karşılanacak.”
Ya da patronlar bu oluşturulacak fona
sonradan kıdem tazminatlarını toplu
olarak da yatırabilirmiş. Sizce yatırırlar
mı acaba? Diğer bir başka sorun ise sigortasız olarak çalıştırılacağız. Düzenli
bir işimiz olmayacak. Grev hakkımız olmayacak. Bizlerin hakları için mücadele
eden sendikalara üye olamayacağız.
En önemlisiyse bizler haklarımızı aramak için bir araya gelemeyeceğiz. “Ne
yapalım o zaman” diyorsak; çok geç olmadan bugünden fabrikalarımızda gittikçe kötüleşen çalışma ve yaşam koşullarımız karşısında birleşmeli, haklarımızı
aramalıyız.
MERSIN SERBEST BÖLGE’DEN
BIR TEKSTIL IŞÇISI

“Birlik olup beraber davrandıktan sonra gerisi gelir”
Geçtiğimiz günlerde sendikaya üye
olan ve işten atma saldırısı karşısında direnişe geçen MATA işçileri ile konuştuk.
- Fabrikada sendikalaşma ve iş yavaşlatma sürecini kısaca anlatabilir misiniz?
- Maaşlarımız düşüktü ve asgari ücret sonrasında maaşlarımıza enflasyon
oranında (% 8.8) zam yapıldığı için memnun değildik ve işçiler olarak buna karşı
bir bağ kurduk. Beyaz yakalılara duyurmayacak şekilde gizlice, güvendiğimiz
arkadaşlarla örgütlenmeye başladık ve
Birleşik Metal-İş’e üye olmaya başladık.
Birleşik Metal-İş her gün bizlerden üye

sayısı aldı ve çoğunluğa ulaştıktan sonra
sendika meselesi inceden inceye duyulmaya başladı.
Patron sendikayı duyunca 15 işçi arkadaşımızı işten kovdu bizler de iş yavaşlattık. Bizlerin desteği, eylemiyle arkadaşlarımız işe geri alındı. Sendikalaşmamız ve eylemimiz diğer fabrikalarda da
duyuldu. Pankartlar açarak, eylemlerle
bizlere destek olundu.
Patron ilk başta sendikalaşma durumunu kabullenemedi ama sayının çoğunluğundan dolayı bir şey yapamadı.
Sonrasında ise sendikayla görüşmeler
başladı, talepler iletildi. Yetki başvurusu

yapılmıştı, onu bekliyoruz. Sendikayla
görüşmeler, toplantılar oluyor.
- Fabrikada yaşadığınız sorunlardan
bahseder misiniz?
- Sadece bir kuru maaş alıyoruz, hiçbir sosyal hakkımız yok. Günde bir kere
15 dakikalık çay molamız vardı. Sonrasında 10 dakikalık iki mola oldu. Yemek
molamız çok kısa, 30 dakika. Fabrikanın
dışında yiyoruz ve zaman yetmiyor.
- Sizlerle aynı sorunları yaşayan sınıf
kardeşlerinize nasıl bir mesaj vermek
istersiniz?
- Birlik olup beraber davrandıktan
sonra gerisi gelir.

Esnek çalışmayı ve Özel İstihdam
Büroları’nı yaygınlaştırmayı hedefleyen, kiralık işçiliğin önünü açan kölelik
tasarısı meclis komisyonlarında görüşülüyor. Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal
İşler Komisyonu bünyesinde oluşturulan 9 kişilik alt komisyon, yasa tasarısıyla ilgili raporu tamamlayarak 23
Şubat’ta komisyona sundu.
“İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu
Kanununda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı” adı altında işçi
sınıfına saldıran Türk sermaye devleti,
tasarı yasalaşırsa 10 milyondan fazla
işçiyi kiralık işçi statüsünde köleliğe
mahkum edebilecek.

TOPLU IŞTEN ÇIKARMA SONRASI
IŞÇI KIRALAMANIN ÖNÜ AÇILDI

Alt komisyonda yapılan görüşmeler sonucunda tasarıda değişiklikler
yapılarak daha da ağır bir saldırı için
adım atıldı. Bu değişikliklerin başında
ise toplu işçi kıyımı yapılan yerlerde “geçici çalışmanın yasaklanması”
maddesinin kaldırılması geldi. Böylece, patronlar toplu işten çıkarma sonrası, en erken 8 ay sonra işçi kiralama
hakkını elde etmiş oldu.
Urfa Milletvekili Mahmut Kaçar’ın
başkanlığında oluşturulan ve 9 milletvekilinden oluşan alt komisyon; çeşitli
emek örgütlerinin görüşlerini aldıktan
sonra, bu örgütlerin itirazlarına rağmen, tasarının 2, 4, 8, 9 ve 10’uncu
maddelerini değişikliğe gitmeden aynen kabul etti. Bu doğrultuda, uzaktan çalışma, özel istihdam bürolarına
geçici iş kurma yetkisi, yasanın suistimali durumunda uygulanacak yaptırımlar ile ilgili maddeler alt komisyonda kabul edilmiş oldu.
Yapılan diğer değişikliklere göre,
10 veya daha az işçi çalıştıran iş yerlerinde en fazla 5 işçi kiralama sınırı
getirildi. Geçici işçi ile aynı işi yapan
işçiler arasında çalışma koşulları açısından ayrım yapılamayacağına dair
maddede ifade değişikliği yapılırken
özel istihdam bürolarının geçici iş ilişkisi kurma yetkisi alabilmesi için aranan şartlarda da değişiklik yapıldı.
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Bursa ve Kocaeli’de Büyük İşçi Buluşması
6 Mart’ta
Metal işçileri ek zam talebiyle fabrikalarda başlatılan eylemleri birleştiriyor. İşçiler, 6 Mart'ta Bursa ve Kocaeli'de gerçekleştirecekleri ortak eylemlere hazırlanıyor.
Asgari ücrete yapılan zammın ardından oluşan zam farklarının ücretlere yansıtılmamasına yönelik işçilerin tepkileri
büyüyor.
İşçilerin mücadelesini ve birliğini güçlendirmek amacıyla metal işçileri tarafından 21 Şubat günü Kent Meydanı’na
çağrı yapılmıştı. Son olarak MİB’in facebook sayfasından yapılan duyuruda Kent
Meydanı Buluşması’nın 6 Mart tarihine
ertelendiği açıklandı. MİB tarafından yapılan 18 Şubat tarihli açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Asgari ücret farklarının ücretlere
yansıtılması için MESS’e ve ortaklarına
karşı 21 Şubat’ta yapılması planlanan

Kent Meydanı Buluşması, dün Ankara’da
yaşanan patlama nedeniyle işçi arkadaşlarımızın ortak iradesi ve inisiyatifiyle 6
Mart tarihine ertelenmiştir. Bütün arkadaşlarımıza duyurulur.
Bu zaman içerisinde bütün fabrikalarda arkadaşlarımız bir yandan büyük
buluşmaya hazırlanmalı diğer yandan da
asgari ücret farkı için bulundukları bütün
iş yerlerinde mücadeleye devam etmelidir. Tek yumruk, tek bilek bu mücadeleyi
kazanacağımıza inanıyoruz...”

KOCAELI’DE BÜYÜK İŞÇI BULUŞMASI

Kocaeli’den öncü metal işçileri, Bursa’daki sınıf kardeşlerinin Kent Meyda-

nı’na çıkacağı gün, Kocaeli’de de eş zamanlı eylem çağrısı yaptı.
Öncü metal işçileri tarafından yapılan
açıklamada, Gebze ve Sakarya-Adapazarı
hattındaki tüm metal işçileri, asgari ücret
farklarını almak için 6 Mart Pazar günü
saat 13.00’te Sabri Yalım Parkı’na çağrıldı.
Kocaeli’den öncü metal işçileri tarafından eyleme çağrı için yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“İşçi kardeşler!
Asgari ücrete yapılan zam sonrası
fabrikalarda ücret adaletsizliği ortaya
çıktı. Bunun giderilmesi için talebimizi,
tepkimizi çeşitli vesilelerle dile getirdik.

Çözüm istedik. Ancak ne kimse sesimizi
duydu ne de çözüm için gereken adımları
attı. Bunun için artık tek tek fabrikalardan bireysel hareket etme değil birlikte
hareket etme zamanı geldi. Artık Ford
Otosan’dan, Toyota’dan, Hyundai’den,
Federal Mogul’dan, Enpay’dan, Snop’tan,
Dytech’ten, Otokar’dan, Noksel’den, Bekaert’tan ve Magna’dan işçiler olarak,
dahası Gebze’den ve Sakarya-Adapazarı’ndan ismini sayamadığımız fabrikalardan geniş kapsamlı asgari ücret
zammına ilişkin tepkimizi tek bir ağızdan
vermeliyiz. Çünkü biz birlikte güçlüyüz ve
birliğimizle kazanacağız!” (...)

üzerine gelenler, yarın daha fazlasını
yapabilirler. Çünkü onlar için söz konusu olan emekçinin sömürüsü ve köleliği
üzerine kurulu olan bu düzendir. İşte bu
düzeni korumak adına yapmayacakları
şey yoktur.
Renault işçisinin karşısında sadece
MESS ve MESS uşağı Türk Metal değil,
bu düzen vardır.
Bu düzeni korumak için gözlerini karartanlar “Renault işçisini teslim alırsak
işçi sınıfını da yola getiririz” diye düşünüyorlar. İşte bunun için Renault işçisine
yapılan her türlü zorbalık gerçekte işçi
sınıfına yapılmıştır.
İşçi sınıfı Renault işçisine sahip çıkmalı, Renault işçisine karşı uygulanan
bunca baskı ve zorbalığa karşı onunla
tam dayanışma halinde olmalıdır.

Renault işçisi işçi sınıfının onurudur,
onuruna sahip çıkmalıdır!
***
Metal İşçileri Birliği olarak uyarıyoruz:
Renault işçisine onun iradesine yönelik uygulanan baskılara derhal son
verilmelidir!
Renault işçisinin tercihlerine ve mücadelesine yönelik tehditlerden vazgeçilmelidir!
Renault işçisinin hak mücadelesini
kırmaya yönelik saldırılardan vazgeçilmelidir!
Renault işçisinin son derece haklı
sendika ve ücretlerle ilgili hak talepleri
derhal kabul edilmelidir!
METAL İŞÇILERI BIRLIĞI

Renault işçisine yönelik
MESS-Türk Metal-hükümet baskısına son!
Renault işçisi Mayıs ayında ayağa
kalkarak yıllardır sırtında boza pişiren
MESS-Türk Metal düzenini yıktı. Bu düzeni yeniden kurmak için oynanan türlü
türlü oyunları bozdu. Bir daha o kapana
girmemek için büyük bir direnç ve kararlılık gösterdi.
Ancak gelinen noktada görülüyor ki,
MESS-Türk Metal ikilisinin pes etmeye
niyeti yok. Her türlü baskı, hile ve zorbalıkla Renault işçisinin birliğini bozmaya çalışıyorlar. Dahası Çalışma Bakanlığı,
demek oluyor ki hükümet de bu ikilinin
yanında saf tutuyor.
Öyle ki Çalışma Bakanlığı müfettişleri
günlerdir Renault’da işçilere baskı uyguluyor. Renault işçisini sorgu odalarına
alıyor, sendikal tercihlerine müdahale
etmeye, mücadelesini kırmaya çalışıyor.
Korkutmaya ve yıldırmaya çalışıyor.
Oysa Renault işçisinin haklı olarak
tepki gösterdiği gibi, bu bakanlık görevlileri Renault işçisi anayasal hakkını kullandığı sırada saldırıya uğradığında kılını
bile oynatmadı.
Hükümetin müdahalesi müfettişlerle sınırlı değildir. Renault işçisine temsilcilerini seçme sözünü veren Renault
yönetimine, bizzat Çalışma Bakanlığı
tarafından baskı kurulmaya çalışıldığı da
ortaya çıkmıştır.
Besbelli ki MESS-Türk Metal-hükümet işbirliği halinde davranmaktadır.
Anlaşılıyor ki, bunların hepsi de birliğiyle, direngenliğiyle, sendika ağala-

rını sırtından atıp kendi iradesini tok
biçimde gösteren Renault işçisinden
korkuyor. Çünkü Renault işçisi köle belledikleri işçi sınıfına örnek oluyor, her
yerde işçiler hak arayışına giriyor, dişe
diş mücadeleler veriyorlar. Oysa onlar
işçinin boyun eğmesini, itaat etmesini,
itiraz etmemesini, uysal köleler gibi kalmasını istiyorlar.
Renault’da yaşanan son gelişmeler
bize Bosch’ta yaşananları hatırlatıyor.
Ne olmuştu Bosch’ta? Bosch işçileri
yıllar boyu belleri büken MESS-Türk Metal düzenine karşı ayağa kalkmış, sırtlarındaki kamburu atmışlardı.
Bir gün içerisinde Türk Metal’i silmişlerdi.
Sonra ne oldu? Bosch işçisine karşı
haydutluk yapanlara dokunmayan iktidar, bir gece yarısı darbesiyle düzmece
belgelere dayanarak yetkiyi Türk Metal’e verdi. Sonrasında da bu desteğini
sürdürdü. Baskı, oyun ve hile ile Bosch
işçisinin çıkışının önüne geçildi.
Bugün aynı oyun Renault’da sergileniyor.
Ancak Renault işçisi bu oyunları
bozacak, bu baskılara göğüs gerecek,
bu işbirliğini bozacak güçtedir. Bu güç
Renault işçisinin birliğinden gelmektedir. Dolayısıyla Renault işçisinin bugün
yapması gereken şey, birliğini daha da
güçlendirmek, daha sıkı kenetlenmektir.
Unutulmamalı ki, bugün bu denli
hukuk dışı ve hoyratça Renault işçisinin

26 Şubat 2016

Sınıf

KIZIL BAYRAK * 11

Demir Madencilik işçilerinin
direnişi üzerine...

Direnen Şişecam
işçileri forum
düzenledi
Zonguldak’ta özel ocaklarda yaşanan
sömürüyü son zamanlarda daha somut
olarak görmekteyiz. Patronlar tarafından
işçilere hiçbir önem verilmemekte olduğunu bir kez daha görmüş bulunmaktayız. Hem havza genelindeki işsiz bırakılan
işçiler hem de çalıştığı halde maaşlarını
alamayan işçiler somut bir şekilde gözümüze çarpmakta.
Bu sömürü ve hak gasplarına yönelik
olarak Demir Madencilik işçileri onurlu
bir duruş sergilemiş ve verilmeyen 3 aylık maaşlarına karşın 11 gün üretimi durdurmuştur. Patronun tüm oyalamalarına
rağmen işçi arkadaşlarımız birlik içerisinde, nerdeyse fire vermeden eylemini

sürdürdü. Ve haklı mücadelesini tam anlamıyla olmasa da geçmişte verilmeyen
3 maaştan 2’sini alarak belli bir kazanım
ile sonlandırdılar.
Burada asıl önemli olan nokta ise şu;
Torba Yasa’dan sonra maden patronları
mağdur rolüne bürünüp, özel ocak işçilerini kendi çıkarları için sokağa dökmüş
ve eylem yaptırmıştı. Ancak şu an baktığımızda işçi arkadaşlarımız Türkiye’nin
dört bir yanında gözlerini açmış hedeflerine patronları almışlardır. Elbette ki bu
süreçte artan baskılar da işçilerin öfkesini katlamıştır.
Sonuç olarak, Demir Madencilik işçileri Zonguldak havzasında özel ocaklarda

(Kandilli/HEMA hariç) uzun zamandan
sonra bir ilki gerçekleştirmiştir.
Bu direniş sadece Zonguldak için değil, şu an verilmeyen maaşları için üretimi durduran, yani Demir Madencilik işçilerinin açtığı yoldan ilerleyen Söke’de Elit
Madencilik işçilerine de örnek olmuştur.
Bir kez daha gördük ki, işçi sınıfı
mücadele ederek öğreniyor ve tecrübe
ediniyor. Aynı şekilde bizler de platform
olarak mücadele içerisinde tecrübe edinerek ilerleyen dönemlerde gelecek işçi
eylemlerine hazırlanmaktayız.
Yaşasın maden işçilerinin mücadele
birliği!
YERALTINDAN SESLER PLATFORMU

Söke’de maden işçileri üretimi durdurdu
Aydın’ın Söke İlçesi’nde maden işçileri ücretlerinin 5 aydır ödenmemesine
karşı üretimi durdurdu.
Söke’de faaliyet gösteren Uyar Madencilik adlı şirketin Elit Madencilik adlı
başka bir şirkete devredilmesinden sonra da hak gaspları devam etti. Şirketin
sahibi olduğu ocakta çalışan maden işçileri, 5 aydır maaşlarını alamadılar. Üstelik işçiler sürekli olarak fazla üretime
zorlandılar.
Ücretlerinin ödenmemesi ve fazla
üretim baskısı karşısında ise maden işçileri üretimi durdurdu. 21 Şubat’ta gece

vardiyasında çalışan madenciler yeraltına inmedi.
Maden patronu gece yarısı servisleri
iptal ederek diğer vardiyadaki işçilerin
direniş alanına gelmesini engellemeye
çalıştı. Ancak gündüz vardiyasında çalışan madenciler sabah saatlerinde kendi
imkanları ile maden sahasına geldiler.
İşçiler 23 Şubat’ta da Söke Kaymakamlığı önünde basın açıklaması gerçekleştirerek taleplerini dile getirdiler.
Bütün maden işçilerinin kendilerini desteklediğini söyleyen işçiler şu ifadelerle
açıklamayı sonlandırdı: “Elit Madencilik

yönetimine ve kamuoyuna bildiriyoruz.
Hakkımızı alana kadar mücadelemizden
vazgeçmeyeceğiz, ya hakkımızı alırız ya
da biz sonuna kadar mücadeleye devam
ederiz. Bu konuda Söke esnafından halkına kadar bizlere destek olmalarını diliyoruz.
Temel taleplerimiz:
1- Ücretlerimiz verilsin.
2- Maaş günlerimiz kesin bir tarih olsun.
3- Eylemlerden dolayı hiçbir arkadaşımıza baskı yapılmasın.”

Kristal-İş’in Beykoz’daki sendika
binası önünde direnişlerini sürdüren
Şişecam işçileri, 18 Şubat’ta forum
düzenledi.
Sendika binası önünde kurulan
çadırda direnişlerine devam eden Şişecam işçileri çadırdan, forum yapılacak Paşabahçe Meydanı’na yürüdü.
Meydanda hazırlıkların yapılmasının
ardından “Nasıl bir sendika” şiarıyla
düzenlenen foruma geçildi.
Forumda öncelikle direnişçi işçiler
adına söz alınarak direniş sürecine
kadar neler yaşandığı, hem patronun
hem de sendikanın neler yaptığı anlatıldı. Sendikanın patronla kol kola girerek işçilerin taleplerini dinlemediği
belirtildi. Gürcistan’da günlerdir direnen cam işçilerinin gönderdiği mesaj
okundu. Mesajın ardından “Yaşasın
sınıf dayanışması!” ve “Direne direne
kazanacağız!” sloganları atıldı.
Direnişe destek veren Beykoz halkına ve diğer kurumlara teşekkürlerin
iletildiği konuşmanın ardından sinevizyon gösterimine geçildi. Sinevizyon
gösteriminde de yaşananlar görsel
olarak sunuldu.
Ardından akademisyenler, farklı
sektörlerden işçiler ve sendikacılar
konuşmalar gerçekleştirdiler. Konuşmalarda sendikaların bürokratik yapılarına ve sınıf sendikacılığına vurgular
yapıldı. Hakların her zaman direnilerek, filli meşru mücadele ile kazanıldığına dikkat çekildi.
Foruma katılan Türkan Albayrak,
direnenlerin her zaman kazanamayacağını ancak kazananların daima
direnenler olduğunu vurguladı. DEV
TEKSTİL adına yapılan konuşmada da
işçi sınıfının fiili-meşru mücadele ile
kazanabileceğine vurgu yapılırken,
Kavel’den Greif’e sınıf sendikacılığı
temelinde taban örgütlenmelerinin
öneminin altı çizildi.
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Kadın

Kadın İşçi Kurultayı başarıyla gerçekleştirildi!

“Emeğin özgürlüğü mücad
İEKK: Cansel Buse
Kınalı’nın hesabını
soracağız!
İşçi-Emekçi Kadın Komisyonları
Cansel Buse Kınalı’nın katledilmesiyle
ilgili bir açıklama yayınlayarak “Bu bir
intihar değil, cinayettir!” dedi.
Açıklamanın tamamı şu şekilde:

TECAVÜZE VE KADIN CINAYETLERINE KARŞI BİZ DE VARIZ!

Yaşımız kaç olursa olsun bu toplumda, payımıza taciz, tecavüz, cinayet düşüyor. Adımız üniversiteden
dönen Özgecan oluyor bazen, bazen
de lise sıralarında Cansel. Bu sefer
adresimiz Kayseri; Cansel’in hikayesi
de nice tecavüze uğrayan, katledilen
kadından farklı değil.
Tecavüze uğruyor, gerçekleri söylediğinde üstü örtülüp, olmamış gibi
devam etmesi isteniyor. Yani erkek
aklanmaya çalışılıyor, yani öğretmenin “statüsü” kaybolmasın isteniyor.
Yaşananlara ve yaşananların görmezden gelinmesine dayanamayan
Cansel intihar ediyor. Aslında tetiğe
basan Cansel değil; bu bir intihar değil, bu bir KADIN CİNAYETİ!
Tetiğe basan, tecavüz eden matematik öğretmenidir.
Tetiğe basan, olayı örtbas etmeye
çalışan okul yönetimidir.
Tetiğe basan, kadın cinayetlerini, babanın kız çocuğuyla birlikte olmasını, kadına erkeğin mülkü olarak
bakmayı normalleştiren özel mülkiyet
düzenidir.
Tetiğe basan, kadın cinayetlerine
sessiz kalan herkestir.

SESSIZ KALMA,
SUÇA ORTAK OLMA!

Unutma; sessiz kalan her kişi tacize, tecavüze uğrayan kadınların çığlığını sessizliğiyle boğuyor. İşçi-Emekçi
Kadın Komisyonları olarak tüm herkesi tacize, tecavüze ve kadın cinayetlerine karşı “ben de varım” demeye,
örgütlenmeye ve hesap sormaya çağırıyoruz.
İŞÇI-EMEKÇI KADIN KOMISYONLARI
23 ŞUBAT 2016

İşçi-Emekçi Kadın Komisyonları
(İEKK) tarafından “Emeğin özgürlüğü
mücadelesinde biz de VARIZ!” şiarıyla
örgütlenen Kadın İşçi Kurultayı, 21 Şubat günü Petrol-İş Genel Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Kurultay saygı duruşu ve sinevizyon
gösterimi ile başladı. Sinevizyondan
sonra kadın işçilerin çifte sömürüye
maruz kaldığı, güvencesiz çalıştırıldığı
belirtilen konuşmada kadınların özellikle AKP döneminde dinsel gericilik, cinsiyetçi eğitim vb. sebeplerle de ezildiği
vurgulandı. Devlet şiddetinin arttığı,
ilerici-devrimci kadınların sokaklarda,
evlerinde, gözaltı-cezaevinde baskılarla
karşılaştığına dikkat çekildi. Devrimci
bir sınıf hareketi yaratma çağrısı yapılan
konuşmada toplumsal sorunların çözümünün sosyalizmle mümkün olduğu
belirtilerek kadın-erkek işçi sınıfının örgütlenmesi ve siyasal sınıf mücadelesine çekilmesi gerektiği vurgulandı.

“KADIN IŞÇILERIN
ÖRGÜTLENMESININ ÖNÜNDEKI
ENGELLER”

Divan adına yapılan selamlamadan
sonra “Kadın işçilerin örgütlenmesinin
önündeki engeller” sunumu yapıldı.
Sunumda kadın işçilerin kurtuluşunun
örgütlenme ile olduğu söylenerek bunun önündeki ilk engelin kapitalizmin
ideolojik, politik ve fiziki saldırıları olduğu vurgulandı, bu alanlara dair örnekler
verildi.

CAM IŞÇILERININ DIRENIŞLERINDE
KADINLAR ÖNEMLI YER TUTTU

Sunumun ardından direnişçi Şi-

şecam işçilerinden İsmail Yılmaz 110
gündür süren direniş sürecini anlattı,
Cerattepe direnişini selamladı. Tarihteki
Kristal-İş üyesi işçilerin direnişlerine değinen Yılmaz, bu direnişlerde kadınların
da önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

İŞÇI KADINLAR
DENEYIMLERINI ANLATTI

Şişecam konuşmasından sonra kadın işçilerin örgütlenmesine karşı sermayenin saldırılarına dair serbest kürsü
kuruldu. Bir işçi kadın ise kendi fabrikasında örgütlenmenin önündeki engellere dair deneyim aktarımı yaptı. Diğer bir
serbest kürsü konuşmasında 14 yaşından beri çalışan bir kadın işçi yasaların
mücadele edilmediği sürece bir hükmünün olmadığını söyledi. DGB ise gönderdiği mesajda “Yolumuz işçi sınıfının
yoludur” diyerek kurultayı selamladı.

İEKK: Dünya Emekçi Kadınlar
Günü’nde alanlardayız!
İşçi-Emekçi Kadın Komsiyonları
olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle başta işçi-emekçi
kadınlar olmak üzere tüm emekçileri
emeğin ve yaşamın özgürlüğü mücadelesini büyütmeye çağırıyoruz.
Emperyalist savaş ve saldırganlık
politikalarına,
Kürt halkına yönelik imha ve inkar

saldırılarına,
Kadına yönelik şiddete, tacize, tecavüze, kadın cinayetlerine,
Başta kıdem tazminatı hakkımızın
gaspı olmak üzere işçi ve emekçilere
yönelik sömürü politikalarına karşı
“Emeğin ve yaşamın özgürlüğü mücadelesinde biz de VARIZ!” demek için
sokağa, eyleme, özgürleşmeye!

Örgütlenmenin önündeki şovenizm
engeline dair yapılan konuşmada ise
sömürünün devam ettirilmesi için burjuvazinin kendi ideolojisini işçi sınıfına
aşıladığına dikkat çekildi.
DLB adına yapılan konuşmada meslek liselerindeki cinsiyetçi eğitim teşhir
edildi.
Enternasyonal EKK adına yapılan konuşmada gelişmiş kapitalist ülkelerde
de emekçi kadınların çalışma ve yaşam
koşullarının Türkiye’dekinden çok da
farklı olmadığı vurgulandı. EEKK olarak
kadın işçilerin örgütlenmesi için yaptıkları çalışmalar aktarıldı.

“EMEĞIN KORUNMASI VE
ÖZGÜRLEŞTIRILMESI”

Aranın ardından başlayan ikinci bölümde “Emeğin korunması ve özgürleştirilmesi” tebliği sunuldu. Tebliğde tüm

EYLEM PROGRAMI:
İstanbul: 6 Mart / 14.00
Tünel’den Galatasaray
Meydanı’na yürüyüş

Ankara: 6 Mart / 15.00
Sincan Lale Meydanı
Adana: 6 Mart / 14.00
İnönü Parkı

İzmir: 6 Mart / 14.00
Karşıyaka İzban önü”
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delesinde biz de VARIZ!”
adına konuşmalar yapıldı.
Sincan’dan metal işçisi bir kadın,
turizm emekçisi bir kadın ve meslek liseli bir kadın da söz alarak sorunlarına
değindiler.

KÜRSÜ DIRENIŞÇI KADINLARIN

yasaların ve kolluk kuvvetlerinin sermayenin emrinde olduğu söylenerek
kapitalizmin ortaya çıkmasından beri
uzun çalışma saatleri, çocuk emeğinin
yaygın sömürüsü ve işçi sınıfının yıllar
boyu verdiği mücadeleyle elde ettiği
hakların gasp edilmesine, servet-sefalet kutuplaşmasına değinildi.
Sunumun ardından Şakran Kadın
Kapalı Hapishanesi’nden TKİP dava
tutsağı Evrim Erdoğdu’nun kurultaya
gönderdiği mesaj okundu.
Mesajın okunmasının ardından
DEV TEKSTİL üyesi bir kadın işçi “Sendikalar ve kadınlar” konulu bir konuşma yaptı. Konuşmada kadın işçilerin
örgütlülük düzeyinin geri olduğuna,
konfederasyonlarda kadın inisiyatifinin
olmamasına dikkat çekildi.
Bu konuşmadan sonra kreş sorununa dair bir konuşma yapıldı. Çalışan ka-

dınlar için kreşin yakıcı bir ihtiyaç olduğu vurgulanan konuşmada patronların
fabrikalarda kreş açmak yerine yıllık 12
bin TL olan cezayı ödemeyi tercih ettiklerine dikkat çekildi.

SOVYETLER BIRLIĞI’NDE
KADIN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ

Bir sonraki sunumda ise Sovyetler
Birliği’nde kadın sorununun çözümüne
değinildi. Bu sunumda Ekim Devrimi
öncesi işçi ve köylü kadınların sorunları anlatılarak Ekim Devrimi’nden sonra
bu alanda yaşanan değişimler aktarıldı.

8 MART’TA ALANLARA

Ardından 8 Mart’ın tarihsel ve sınıfsal özüne dikkat çekildi, kadın-erkek
birlikte mücadele çağrısı yapıldı.
Sosyalist Kamu Emekçileri, beyaz
yakalı işçiler, Metal İşçileri Birliği (MİB)

Kölelik yasa tasarısına karşı
mücadelede ‘Biz de VARIZ!’

Üçüncü bölümde Çiğli Fazla Mesai
Tiyatro Topluluğu’nun sergilediği, kadın bir işçinin günlük yaşamını konu
alan tiyatro ilgiyle izlendi.
Dora Otel, Novamed, Castleblair,
Greif, Entes, Sinter Metal, Ontex, Feniş direnişinde yer almış işçi kadınlar
kürsüye çıktılar. Direnişçi kadın işçiler
direniş süreçlerini aktarmanın yanı sıra
direnişin kendilerinde yarattığı etkiye,
direnişle özgüven kazandıklarına dikkat çektiler. Bu bölümde sendikal bürokrasi teşhir edilirken toplumsal sorunların çözümünün işçilerin birliği ile
mümkün olabileceği vurgulandı. Sermayenin fabrikalarda, üretim alanlarında uyguladığı baskılar ve sömürüyü
arttırma yöntemleri gözler önüne serildi. Yine direnişle beraber sınıf bilinci
kazandıklarını belirten kadın direnişçilerin konuşmaları kurultayın en canlı
geçen bölümlerinden birini oluşturdu.
Esenyurt’tan erkek bir inşaat işçisi ise söz alarak kadınların kapitalizmi
devirecek cüreti kuşanarak erkeklerle
birlikte mücadele alanlarına çıkması
gerektiğini belirtti. Kadınların hak ettiği
yeri aldığı direnişlerin görkemli ve başarılı direnişler olduğuna dikkat çekti.
Konuşmalardan sonra kurultay sonuç bildirgesi taslağı okundu. Kurultay
Çav Bella marşı söylenerek bitirildi.
8 Şubat’ta meclise sunulan kiralık işçi
yasası meclis alt komisyonunda kabul
edildi. Esnek ve güvencesiz çalışmayı temel çalışma biçimi haline getiren bu tasarıyla, işçi simsarları bayram edecek.
Bu yasanın geçmesi halinde kadınıyla,
erkeğiyle tüm işçi ve emekçiler köleliğe
mahkûm edilerek, özel istihdam büroları
aracılığıyla alınıp, satılabilen bir köle haline gelecek. Taşeron sistemiyle ucuz ve
güvencesiz çalışmayı yeterli görmeyen
patronlar ve düzenleri kiralık işçi bürolarıyla sömürüyü iki katına çıkartacak.
Güvenceli ve kurallı işlerin gün geçtikçe azaldığı, işsizliğin, yoksulluğun arttığı,
kıdem tazminatımız başta olmak üzere

en temel haklarımızın gasp edilmeye çalışıldığı bu dönemde, kölelik yasaları ve
tasarılarıyla ayaklarımıza vurulan zincirleri çoğaltmak isteyip, kendi kirli düzenlerini devam ettirmeye çalışan sermayeye,
uşaklarına, düzenlerine karşı geleceğimiz,
yaşamımız, özgürlüğümüz için mücadelede ‘Biz de VARIZ!’
Kölece yaşam ve çalışma koşullarıyla
hayatımızı zindan edenlere karşı başta
işçi ve emekçi kadınlar olmak üzere tüm
işçi ve emekçileri bizimle birlikte bu mücadeleye destek olmaya, mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz.
İŞÇI-EMEKÇI KADIN KOMISYONLARI
24 ŞUBAT 2016
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Kapitalist gelişmenin hız
kazandığı ‘50-‘60’lı yıllar

Kadın tacirlerine
“saygın tutum”
indirimi
Yargının kadına yönelik saldırılar
karşısında verdiği skandal kararlara
bir yenisi daha eklendi. Adana’da
yaşayan ve aile baskısı nedeni ile ablası ile birlikte evden kaçan 14 ve 17
yaşlarındaki iki kardeş (S.S ve Ö.S),
Diyarbakır’da kadın tacirleri tarafından defalarca istismar edildi, daha
sonra fuhuş yapmaya zorlandı. İhbar
üzerine tutuklanan kadın tacirlerinin
daha sonra mahkeme kararı ile serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Devam
eden süreçte sanıklar hakkında 35 yıl
hapis istemi ile dava açıldı.
14 yaşında fuhuşa sürüklenen
S.S. savcılıktaki hazırlık ifadesinde kadın taciri R.B.’den şikayetçi olduğunu
belirterek, “Ailevi problem nedeniyle evden kaçtık. R.B.’nin evinde 1.5
ay kaldık. Beni fuhuş yapmaya teşvik etti ve müşteri bulmaya başladı.
Kabul etmeyince aramızda tartışma
oldu. Müşterilere taksi ile kendisi götürür, çoğu zaman telefon ile müşteri
bulurdu. Fuhuştan kazandığım paranın yarısını ona verirdim” dedi.
Yargılama sırasında talimatla
ifadesi alınan S.S. ve Ö.S. ise fuhuş
yaptıklarını ancak şikayetçi olmadıklarını söyledi. Mahkeme heyeti 2010
yılında açıkladığı kararında 3 sanık
hakkındaki suçlara ilişkin ‘düşme ve
beraat’ kararı verdi.
Savcının temyiz başvurusu üzerine Yargıtay 14’üncü Ceza Dairesi,
sanıklar M.E.G. ve R.B. hakkında 14
yaşındaki S.S.’ye ‘Fuhuş yaptırma’
suçundan verilen beraat kararını
bozdu. Bunun üzerine 2014 yılında
M.E.G. ve R.B.’nin yargılanmasına
yeniden başlandı. Mahkeme, R.B.’ye
‘Çocuğa fuhuş yaptırmak’ suçundan
5 yıl hapis ve 600 gün adli para cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmadaki
‘saygın tutumunun’ dikkate alındığını
belirten mahkeme, sanığın cezasını 4
yıl 2 ay hapis ve 500 gün adli para
cezasına indirdi. Para cezasını günlük
20 lira olarak hesaplayan mahkeme,
10 bin liralık cezanın 24 eşit taksitle
ödenmesine hükmetti.

Türkiye’de kapitalist gelişmenin hız mendir. Feodal bakışın etkisi de kadınlakazandığı, işçilerin nicelik olarak arttı- rın çalışma yaşamının dışında kalmasının
ğı, sınıf çelişkilerinin derinleştiği yıllar nedenlerindendir. Özellikle göç ile gelen
1950’lerle birlikte başlamıştır.
kadınlar üzerindeki feodal baskılar, ge“Türkiye’de kapitalist gelişme İkinci nelde kalabalık olan bu ailelerin ev işleri
Dünya Savaşı sonrasında, özellikle 1950 ve çocuk bakımı yükleri, kadınların çalışyıllarından itibaren yeni bir evreye girdi. ma yaşamının dışında kalmalarına yolDünya ölçüsündeki eğilimin bir parçası açmıştır. Üretimden ve sosyal yaşamdan
olarak Türkiye’ye de Amerikan kökenli kopuk, eve kapalı bir yaşam demektir bu.
emperyalist sermaye ihracı arttı. Bunun
da sağladığı itilimle kapitalist gelişme büÜCRETLI ÇALIŞMA ORANI,
yük bir hız kazandı.” *
SEKTÖRLER VE SORUNLAR
Kapitalist gelişmenin ivmelendiği
Kapitalizmin hızlı gelişim gösterdiği
1950 ve ‘60’lar, Türkiye’de doğudan badönem olan 1950-1960’lı yıllarda işçi sıtıya yoğun göçlerin yaşandığı dönemdir
nıfı nicel ve nitel bir
aynı zamanda. NüNüfus sanayileşmenin değişim yaşamıştır.
fus sanayileşmenin
Kadın işgücü açısınolduğu bölgelerde
olduğu bölgelerde
dan da değişimler
öbekleşmiştir. Tarım
öbekleşmiştir. Tarım gözlemlenmektedir.
ve hayvancılığın yove hayvancılığın yo- Tarımsal alandan göç
ğun olduğu bölgenedeniyle toplamğun olduğu bölgelerde kadınlar zaten
da kadın iş gücünde
çalışma yaşamının
lerde kadınlar zaten azalma tespit edilparçası durumundaçalışma yaşamının
mekle birlikte, ücretli
dırlar. Sanayi bölgeparçası durumunda- çalışan kadın sayısınlerine göç edilmesiysürekli bir artış yale kadınlar tarım dışı
dırlar. Sanayi bölge- da
şanmıştır.
alanlarda çalışmaya
lerine göç edilmesiyle
Bu dönemde kabaşlamışlardır. Kadın
iş gücünün yokadınlar
tarım
dışı
dınların ve çocuklağunlaştığı
alan yine
rın ücretsiz çalıştığı
alanlarda çalışmaya
de
tarım
alanıdır.
tarım alanının dışına
başlamışlardır.
Tarım,
kadın
iş gücü
çıkılması, toplam kaaçısından
birinci
sıdın iş gücü oranında düşüş yaşanmasına
rayı almayı sürdürse de oranlar değişim
neden olmuştur.
Bu dönemde sanayide erkek işçilerin göstermiştir. Örneğin 1963 Tarım Sayıistihdamına öncelik verilmiştir. Toplam mı’nda tarım dışı alanlarda çalışan sayıkadın işgücünün eğitimsiz ve dolayısıyla sının 3,5 katına çıktığı gözlemlenmiştir.
niteliksiz olması bunda önemli bir et- Bu oran içerisinde kadın iş gücü de yer

‘

almaktadır.
Toplam çalışanlar içerisinde kadın işçi
oranı; 1955’te % 25,14, 1960’ta % 13,94,
1965’te % 22,19’dur. **
1957 Ücret Anketi’nin sonuçlarına
göre, tütün, mensucat ve gıda alanında ücretli çalışan kadın oranının toplam
ücretli çalışan kadınlara oranı % 92,61.
İlerleyen yıllarda farklı sektörlerde de kadınlar çalışmaya başlamışlardır.
Tarım dışı alanlara yönelen kadınlar
açısından yüksek teknik bilgi ve beceri
gerektirmeyen, tekstil ve gıda sektörleri
bu dönemde de kadın işgücünün en yoğun olduğu istihdam alanlarıdır.
Kadınların çalıştığı fabrikaların özelliklerine baktığımızda; kadınlar genelde
100 ve üzeri işçi çalıştıran büyük ölçekli
işletmelerde istihdam edilmiştir. Ücretli
çalışanlar içerisinde kamuda çalışanlar
da önemli bir ağırlık oluşturmaktadır.
Kadın işçilerin bu dönemde yaşadığı
sorun alanları daha önceki dönemlerden
çok farklı değildir. Düşük ücretler, kreş
hakkı, işsizlik, uzun çalışma saatleri, güvencesizlik kadın işçilerin en yakıcı hissettiği sorunlardır. İşçi sınıfının nicel olarak arttığı ve örgütlenmeye yöneldiği bu
dönemde kadınlar da çalışma yaşamında
kısmi kazanımlar elde etmişlerdir.
KAYNAKLAR:

- Türkiye’de 1950-1960 Döneminde Ücretli
Kadın Emeğine İlişkin Gelişmeler, Ahmet MAKAL **
- Türkiye İşçi Sınıfı Tarihi, Yıldırım KOÇ
- Yakın Geçmişe Bir Bakış ve Platform Taslağı, Eksen Yayıncılık *
- İşçi Sınıfı Tarihinden Kesitler, Kızıl Bayrak,
Ağustos-Eylül 1994
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Sınıf

Başbakanlık Genelgesi:
Kamu emekçileri kıskaca alınıyor!
AKP’nin savaş ve saldırganlık politika- ihtiyaç duyuyor. İşçi sınıfını köle pazarıları her alana yayılıyor. Sermaye düzeni na sürmeyi amaç edinen ve ‘kiralık işçi’
‘terör’ demagojisi eşliğinde işçi ve emek- uygulamasını hayata geçirecek olan yasa
çilere baskılarını yoğunlaştırıyor. Ona tasarısı meclis gündemine taşınmışken,
göre iktidarın savaş politikalarına ve baş- kıdem tazminatının ortadan kaldırılması
kanlık dayatmalarına karşı çıkan herkes için de hazırlıklarını sürdürüyor. Kamu
‘terörist’; hak ve özgürlükler için işçi ve hizmetlerini piyasaya açacak ve kamu
emekçilerin gerçekleştirdiği her eylem emekçilerinin iş güvencesini ortadan kal‘terör’ eylemi! Bazen doğrudan ‘terör’ dıracak hazırlıklar da bunlara eşlik ediyor.
eylemi olarak nitelemekten çekindikleri Ne var ki, böylesine kapsamlı bir saldırıya
eylemleri ve hak arayışlarını ‘ülkenin hu- milyonlarca kamu emekçisinden gelebizurunu bozmak, çalışma barışını bozmak’ lecek tepkiyi bugünden bertaraf edebilgibi söylemler eşliğinde bastırmaya yö- mek onlar için büyük önem taşıyor.
neliyorlar. Bugüne kadar savaşa karşı çı“Milli Güvenliği Tehdit Eden Örgüt ve
kan ve barış talebini dile getirenler terö- Yapılarla İrtibatlı Kamu Çalışanları Hakrist ilan edildi. Akademisyenler 'terörist', kında” başlıklı 2016/4 sayılı Başbakanlık
tanklarla girdikleri mahallelerde yakıp genelgesi Ahmet Davutoğlu’nun imzası
yıktıkları evlerin saile 17 Şubat tarihAKP’nin 657 sayılı
hiplerinin direnmesi
li Resmi Gazete’de
‘terör eylemi’, hak
yayımlandı. AKP’nin
Devlet Memurları
gasplarına karşı dusayılı Devlet MeKanunu’nda Yasaklar 657
ranlar ‘huzur bozan’,
murları Kanunu’nda
olarak düzenlediği
doğasına sahip çıkan
Yasaklar olarak düArtvin halkı ‘terör örhükümleri bir genelge zenlediği hükümleri
gütlerinin kışkırttığı
biçiminde yayınlama- bir genelge biçimineylemci’ oluyor!
de yayınlaması, savaş
sı, savaş ve saldırgan- ve saldırganlığa karşı
Sermaye iktidalığa karşı duran, AKP duran, AKP iktidarırı kendisine sığınak
yaptığı ‘terör’ demaiktidarının kirli amaç- nın kirli amaçlarına
gojisi ile bir yandan
onay vermeyen, hak
larına onay vermeülkeyi içine düştügasplarına karşı müyen, hak gasplarına
ğü Suriye batağına
cadele eden kamu
sürmeyi ve yarattıkarşı mücadele eden emekçileri üzerinde
ğı ‘kaos’ atmosferi
bir saldırı dökamu emekçileri üze- yoğun
içerisinde başkanlık
neminin açılacağının
rinde yoğun bir saldırı sinyali olarak algılanrejimine geçişi amaçlarken, öte yandan
malıdır. Bu aynı zadöneminin açılacada işçi sınıfı ve kamu
manda emekçiler içeğının sinyali olarak
emekçilerinin kazarisinde ihbarcılığın da
algılanmalıdır.
nımlarını
ortadan
önünü açma çabasıkaldırmayı amaçlıyor.
nın bir parçasıdır. 26
AKP iktidarı hem ülkeyi savaşa çekmek Şubat tarihinde kaymakamlarla toplantı
için daha fazla ‘kaos’ atmosferine, hem gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan,
de işçi ve emekçilerin tarihsel kazanım- bu toplantıda “terör örgütüne destek
larını yok etmek için daha fazla baskıya veren kamu görevlileri de belirlenip ada-

‘

lete teslim edilmelidir” diyerek bir cadı
avının sinyalini vermişti. Aynı toplantıda
kaymakamlara dönük olarak da “bazı
muhtarlar kaymakamları şikayet ediyor,
takip ediliyorsunuz ona göre” demişti.
Anlaşılan muhtarlarla yaptığı toplantılardan ‘ihbarcı muhtarlar’ yaratmayı başarmıştı. Mahalle sakinini ‘muhtarın takipçisi’, muhtarı ‘kaymakamın takipçisi’,
emekçiyi ‘emekçinin takipçisi’ yapmak
ve böylece katı bir otokontrol sistemi geliştirmek tüm bu adımların ortak amacı
olmalı. Toplumun tümünün ötekinin ihbarcısı olduğu bir düzen inşa etmekten
iktidarın büyük çıkarları olduğu açıktır.
Başbakanlık Genelgesi, idari amirleri
de basınç altına alarak kamu emekçileri
üzerinde koyu bir baskı uygulanmasının
önünü açmayı amaçlıyor. Bunu başardığı ölçüde, savaşa ve sosyal yıkım saldırılarına karşı tutum alan öncü kamu
emekçileri ‘işten atma’ tehdidi altına

Aliağa’da sınıfa yönelik saldırılara karşı eylem
Aliağa Emek ve Demokrasi Platformu, kıdem hakkının gaspına ve kiralık
işçi bürolarının mecliste görüşülmeye
başlamasına tepki göstermek için 18
Şubat’ta basın açıklaması yaptı.
Açıklamayı platform adına Genel-İş İşyeri Temsilcisi Doğanşah Aydın okudu. Saldırı yasalarına geçit
vermeyeceklerini öne süren Aydın,

sermaye iktidarı ile bir arada hareket
eden Türk-İş’i eleştirdi. Türk-İş’in “kıdem kırmızı çizgimizdir” diyerek bir
tutum içerisinde olduğunu söyleyen
Aydın, bu sözünün arkasında durarak
ellerini taşın altına sokmaları gerektiğini belirtti.
Eyleme Tüpraş Aliağa rafinerisinde
çalışan işçilerden de katılım oldu.

alınacak ve bunun üzerinden tüm kamu
emekçilerine gözdağı verilmiş olacak.
Grev yapan, barış isteyen, insanca yaşam
mücadelesinde yer alan kamu emekçileri genelge kapsamında ‘legal görünümlü
illegaller’ olarak nitelenecek, eylem ve
etkinlikler nedeniyle soruşturmalara ve
cezalara maruz kalan emekçiler ‘terör’
ile ilişkilendirilecek ve daha ağır idari ve
adli cezalarla yüz yüze kalacaklar. AKP
iktidarı bunu başarabildiği, öncü kamu
emekçilerini geniş emekçi yığınlardan
yalıtabildiği ölçüde de saldırı yasalarını
daha kolay hayata geçirecek.
Kamu emekçileri, öncü kamu emekçilerine yönelen saldırılar göğüslenemediğinde mevcut kazanımlarını da koruyamayacaklarını görmelidir. Öncü kamu
emekçileri ve KESK ise bu türden saldırıların ancak geniş yığınlarla bütünleşerek
aşılabileceğini görmek durumundadır.
Bu saldırıya karşı mücadele kamu emekçilerinin talep ve çıkarları üzerinden
yürütülecek bir mücadeleden bağımsız
düşünülemez. Dahası kamu emekçilerinin talepleri doğrultusunda mücadeleyi
yükseltmeden, öncülere dönük saldırılar
da püskürtülemez. Gerek savaş politikaları karşısında ve gerekse de emekçilerin kazanımlarının bir bir ortadan kaldırılması nedeniyle emekçilerde biriken
öfkeyi açığa çıkarmak bugünün en acil
ihtiyacıdır. Bunu başarabildiğimiz ölçüde
AKP’nin gerici kuşatmasını aşabilir, savaş
ve sosyal yıkım programlarını püskürtebiliriz.

16 * KIZIL BAYRAK

Güncel

Adliyede devrimci
avukatlara saldırı

22 Şubat günü avukatlar Zeycan
Balcı Şimşek ve M. Can Koyuncu, 14.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
2015/270 E. sayılı dava dosyasının gerekçeli kararı için mahkeme kalemine
talepte bulundu. Buradaki memur ise
kararın yüze karşı okunduğunu, kararı
vermeyeceklerini ve bunun komisyon
kararı olduğunu öne sürdü.
Avukatların gerekçeli kararın kendilerine verilmesi gerektiği yönündeki
kararlılığına yapacak bir şey bulamayan kalem memuru avukatlara sözlü
hakaret etmeye başladı. “Burada terör
örgütü propagandası yapamazsınız, teröristler” diyerek tehditler savurmaya
başlayan görevliye mahkeme müdiresi
de “avukatlar kendilerini dokunulmaz
sanıyorlar, vermeyeceğiz kararı, sizinle
de bir şey konuşmayacağım, çıkın buradan” diyerek görevlileri çağırdı.
Bunun üzerine mahkeme başkanı

ile görüşmek için mahkeme kaleminden çıkan avukatlara sivil polisler hakaret ve küfürler ederek saldırıda bulundu. Saldırıya kalemdeki görevli de
katılırken avukatları polislerle birlikte
darp etmeye çalıştı.
Saldırı sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunan
avukatlar, görevlerini yapmalarına engel olan; kendi görevini de yapmayarak
suç işleyen kalem memuru ve mahkeme önünde bekleyen sivil polisler hakkında dava açılmasını talep etti.
Saldırıyla ilgili açıklama yayınlayan
DEV TEKSTİL “Yaşanan her türlü hak
gaspı ve saldırıda işçi sınıfı ve emekçileri yalnız bırakmayan, ayrıca sendikamız ve üyelerimize hukuki desteklerini
esirgemeyen avukat dostlarımız Zeycan Balcı Şimşek ve M. Can Koyuncu’ya
geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yalnız olmadıklarını belirtiyoruz” dedi.

Erdoğan yine
akademisyenleri
hedef gösterdi
Kürdistan’daki kirli savaşın son bulması için hazırlanan açıklamayı imzalayan akademisyenleri doğrudan hedef
göstererek “gereğinin yapılması” talimatı veren dinci şef Tayyip Erdoğan,
şimdi de “Suriye’de savaşa hayır” diyen
akademisyenleri hedefe çaktı.
19 Şubat günü İstanbul’da gazetecilere yaptığı açıklamada, bildiriye imza
atan 200 akademisyeni açık hedef göstererek “Türkiye’den aydın müsveddesi
diye geçinenler çıktı, yine bunlar şimdi onların yanında yer alıyor. Bunlara
benim milletimin tepkisi olması lazım.
Herhangi bir yerden profesörlük almış
diye aydın olacak diye bir şey yok” dedi.

Erdoğan, ayrıca “Bütün teslimiyetim milletime yöneliktir. Bu adamların
hiçbirinin bu ülkede dikili bir taşı yoktur. İşte o yetiştirdikleriniz bu ülkede
bunları yapıyor. Siz ellerine silah verdiniz, üniversitelerimizi kan gölüne çevirdiniz. Aynısını şimdi yapamadığınız için
kuduruyorsunuz, çıldırıyorsunuz” dedi.
Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi’nin öncülüğünde 200’ü aşkın aydın,
yazar ve sanatçı, ‘Suriye’de savaşa hayır’ başlıklı bir bildiriyle “1 Mart 2003
Tezkeresi’nde deneyip yapamadığı şeyi,
Türkiye’yi bir kirli savaşa sokup perişan
etme imkanını R. T. Erdoğan’a tanımayacağız!” demişti.

26 Şubat 2016

Geçici görev köleliğine
izin vermeyelim

Kamu kurumlarının tasfiyesine dönük
on yıllardır sürdürülen liberal politikalarla hayatımız karartılıyor. Bugüne kadar
birçok kamu kurumu özelleştirildi, sağlık
ve eğitim başta olmak üzere birçok kamu
hizmeti paralı ve pahalı hale getirildi.
Tüm bu adımlara ise kamu emekçilerinin özlük haklarının ortadan kaldırılması,
performans dayatmaları, taşeron çalışmanın yaygınlaştırılması, statü farklılıkları, ücret adaletsizliği vb. eşlik etti. Bu
politikaların ana ekseninde kamu hizmetlerinin piyasaya açılması ve ‘piyasa’
modeline uygun bir çalışma yaşamının
inşa edilmesi amacı bulunuyordu. Bugün
artık gelinen noktada parça parça hayata
geçirilen bu uygulamaların yapılacak değişikliklerle tamamlanması gündemde.
Sermaye düzeni işçilere de, kamu
emekçilerine de kölelik dayatıyor. Meclis gündemine taşınan ‘kiralık işçilik’ uygulaması ile kadrolu çalışma olanakları
ortadan kaldırılarak esnek ve kuralsız çalışma yaygınlaştırılmak isteniyor. Sözde
‘taşeron işçilerine kadro verme’ vaatleri
ile oy toplayanlar, bırakın taşeron işçilerinin kadroya alınmasını, kadrolu çalışan
işçilerin ve kamu emekçilerinin güvencesizleştirilmesine dönük ardı ardına tasarılar hazırlıyorlar. Ama bu ülkede işler kanunlarla da işlemiyor. Tayyip Erdoğan’ın
kaymakamlara ‘gerektiğinde mevzuatı
bir kenara itin’ dediği durum zaten ülkemizdeki mevcut durumu tanımlıyor.
Düzenin kanun, hak-hukuk tanımazlığını biz kamu emekçileri zaten on yıllardır yaşıyoruz. Maliye emekçileri de bundan kendi payına düşeni fazlasıyla alıyor.
Yıllardır aynı masalarda çalışan emekçiler ücret adaletsizliğini yaşıyor, merkez
ve taşra teşkilatındaki kadrolar arasında
da ücret farkları bulunuyor. Fazla mesai ödemelerinin kaldırılması nedeniyle
önemli bir gelir kaybı yaşanmış durumda. Tüm bunlara ise son yıllarda İstanbul’da 15 yıl aynı vergi dairesinde çalışan
emekçilerin rotasyona tabi tutularak
yerlerinin değiştirilmesi eklenmişti. Son
olarak da valiliğin isteği üzerine emniyet
birimlerinde görevlendirilmek üzere maliye emekçileri geçici göreve zorlanıyor.
Geçici görev dayatmasını birliğimizin

gücüyle aşabiliriz.
657 sayılı Kanun’un Ek 8’inci maddesinde kurumlar arası geçici görevlendirmelerde memurun muvafakatinin olması şartı aranırken, gerek Defterdarlık
birimlerine ve gerekse de İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı (İVDB) birimlerine
gönderilen yazılarda gönüllü çıkmazsa
re’sen isim bildirilmesi istendi. Bunun
üzerine BES İstanbul Şubeleri tepki eylemleri örgütlediler. BES İstanbul 3 No’lu
Şube ise hem bildiri çıkartarak maliye
emekçilerini re’sen yapılacak görevlendirmeleri kanuni haklarını kullanarak
kabul etmemeye çağırdı, hem de ‘geçici
görev istemiyorum’ yönünde dilekçeler
verilmesini örgütledi. Bu çalışmalar sonucunda maliye emekçileri olarak kendimize güvenimiz arttı ve geçici görev karşısında tek çözümün birlikte mücadele
etmek olduğunu gördük. Diğer sendikaların ise neredeyse hiç sesi çıkmadı. Türk
Büro Sen sanki geçici görevlendirmeleri
vali yapacakmış gibi vali ile görüşme yapıp ‘rica’ eden bir tutum geliştirdi ve sanki bugünden yapılacak hiçbir şey yokmuş
gibi ‘açılacak davaların’ arkasında olacaklarını duyurdu. Oysa muhatap valilik değil kendi personelini re’sen görevlendirecek olan Defterdarlık ve İVDB idi. Ayrıca
dava açılmadan önce zorunlu görevlendirmelerin reddedilmesini örgütleyerek
fiilen bu hukuksuzluğun önüne geçme
olanağı varken ‘dava açarız’ demek ‘hele
bir görev çıksın, duruma bakarız’ anlamına gelmektedir. Memur Sen’e bağlı Büro
Memur Sen ise sanki hiçbir şey yokmuş
gibi davranmayı seçerek re’sen görevlendirmeleri ‘suskun kalarak’ onayladı ve
kendisinden bekleneni yaptı.
Re’sen yapılan geçici görevlendirmeleri reddetmek en doğal yasal hakkımızdır. Bu hakkımızı kullanalım ve görevlendirmeleri yapılan arkadaşlarımıza sahip
çıkalım. Bu birliğimizi sağlayabilirsek
geçici görev köleliğini aşabilir, rotasyon,
kartlı geçiş gibi hukuksuz uygulamaların
da önüne geçebilecek bir iradeyi açığa
çıkartabiliriz. Birliğimizi güçlendirmeli ve
bizi köle gibi kullanmalarına izin vermemeliyiz.
BIR MALIYE EMEKÇISI
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Gençlik

“DGB’yi fırtınalı süreçlere hazırlayacağız!”
Ekim Gençliği'nin Şubat 2016 tarihli 160. sayısından alınmıştır.
vermek istedi: "Özgürlüğünüzden ve geleceğinizden vazgeçin!" Beri yandan da
eğitimin piyasalaştırılması doğrultusunda hayata geçirilen yeni uygulamalarla
sermayenin ihtiyaç duyduğu değişiklikleri yaptı.
Bütün bu saldırılar ancak devrimci bir
gençlik hareketi ile püskürtülebilir. Geleceğe yürüme çağrımız aslında bir bütün
olarak örgütlenme çağrımızdır. Ancak örgütlenir, birlik olur ve savaşırsak geleceğimizi kazanabiliriz.

DGB temsilcisi ile 19 Mart’ta toplanacak olan II. Genel Kurul süreci üzerine
konuştuk.
-Devrimci Gençlik Birliği’nin 2. Genel
Kurulu’nu gerçekleştirmeye hazırlanıyorsunuz. Genel kurulunuzun misyonu
nedir?
-9 Mart’ta 2. Genel Kurulu’muzu
gerçekleştireceğiz. Genel kurul çağrımız
geleceğe yürüme çağrısıdır. Özgürlüğümüzü ve geleceğimizi kendi elimize alma
davetidir. Sistemin çarkları arasına sıkıştırılmaya çalışılan yaşamlarımızı onların
pençelerinden çekip alma iradesidir.
-“Geleceğe yürüyoruz!” çağrısını
şeçme nedenlerinizi anlatır mısınız?
-Sistem her alanı bir hapishaneye çevirmeye devam ediyor. Asalak bir sınıfın
sefil çıkarlarını korumak, zenginliklerini
katbekat arttırmak üzerine kurulu bir
dünyada bizler insanlığın gerçek kurtuluşu için yola çıktık. Gerçek kurtuluş nedir
diye sorduğumuzda ise, tüm cevaplarımız bizi “özgürlük ve gelecek” bütünlüğüne yönlendirdi.
İnsanlar aslında “bilinmez” bir geleceğe mahum edilmek isteniyor. İşçi ve
emekçiler aldıkları ücret için yaşamlarını ortaya koyarken, yarını garanti altına
almak istiyor. Gençlik olarak önümüze
sunulan gelecek seçeneklerine bakalım.
Eğitim sisteminin çarkları arasında yanındakilerle rekabet et, sana sunulanlara itaat et, önüne koyulanı kabul et.
Güzellenen gelecek hayalleri arasında
sınavlarda yaşamlarını eleyenler, gittikçe
büyüyen işsizler ordusu, rekabet koşulları içerisinde üniversite lüksüne sahip
olmayanlar kategorik olarak yok. Egemenler aslında çok bir seçenek sunmuyorlar. Tek sunulan şey aslında koyu bir
geleceksizlik!
Tam da bu nedenlerden kaynaklı bizlere sunulan sahte hayaller yerine “geleceğimizden ve özgürlüğümüzden vazgeçmiyoruz” diyoruz. Geleceğe yürüyoruz,
yürüyüşümüzü bugün emin adımlarla
sürdürüyoruz.
-Azgınlaşan devlet terörünün arttığı
günlerde topladığınız Genel Kurul nasıl
bir içeriğe sahip olacak?
-“Dünyaya baktığımızda gördüğümüz
şey nedir?”, diye soruyoruz; tükenmekte
ve tüketmekte olan bir dünya gerçeği ile
karşılaşıyoruz. Dünyadaki 62 kişinin zenginliği, dünya nüfusunun yarısının mal
varlığına eşit. Bu eşitsizlik ve adaletsizliğin temel sebebi emperyalist-kapitalist

Düzenin hiçbir saldırısı ve baskısı devrim iddiamızı, gelecek yürüyüşümüzü ve özgürlük özlemimizi bitiremeyecek. Genel kuruldan bu iddiayı güçlendirerek çıkacak, DGB’yi fırtınalı süreçlere hazırlayacağız.
sistem gerçeği.
Emperyalistler egemenlik kavgalarını
ve paylaşım savaşlarını halkların kanı ve
canı pahasına gerçekleştiriyor. Ortadoğu’yu emperyalist hesaplar çerçevesinde
kan gölüne çeviriyor, halkları sınırlar arasında ölüme mahkum ediyorlar.
Pastadan aldığı payı büyütmeye çalışırken, krizlerini fırsata çeviriyorlar.
TÜSİAD’ın geçtiğimiz günlerde bir açıklamasında ekonomik açıdan 8 yıldır önemli bir kriz yaşandığı ve büyük tehlikenin
hala atlatılamadığı belirtiliyordu. Ali Koç
gibi bir burjuva “işçilerin haklarını verelim yoksa onlar zorla alacaklar” diyor.
Çanlar artık onlar için çalıyor. Bunu fark
ettikçe saldırılarını arttırıyorlar. İşçi ve
emekçilere dönük sosyal yıkım programlarını devreye sokuyorlar. Gerici çeteler
eliyle bombalar yağdırıyorlar. Suruç ve
Ankara katliamlarının bu süreçte yaşanması çok da tesadüfi değil. Katlediyorlar,
baskı politikalarını azgınca işletiyorlar.
Gazetecisinden akademisyenine kadar
tüm kesimlere soruşturma, gözaltı, tutuklamalarla saldırıyorlar. Bunun yanı
sıra coğrafyamızda özelde Kürt halkına
yönelik bir imha süreci işletiyor sermaye
devleti. Kürdistan’da aylardır bombalarla
bir kirli savaş yürütüyor. Ama Kürt halkını teslim alamıyor. Direnen ve örgütlü bir
halk ile karşılaşıyor her seferinde.
Bu para ve meta düzeninde herkes
tarafını net olarak ortaya koymak ve savaşmak zorunda. Zira savaşmayan ve direnmeyenin hayatta kalma şansı yok!
Genel kurulumuz tüm bu toplumsal

ve siyasal gelişmelerin gençlik mücadelesini kesen yönleriyle tartışıldığı, faşist
baskılara ve azgın devlet terörüne karşı
nasıl bir mücadele pratiği ortaya konacağının ele alındığı bir kürsü olacak.
-Üniversitelere yönelik saldırı furyası akademisyenlere yönelik cadı avı ile
sürüyor. DGB olarak süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?
-Aslında Kürt halkını Cizre’de bodrum
katında katleden sermaye devleti gençliği de baskı politikalarıyla hapsetmeye
çalışıyor. ODTÜ üzerinden söylemleri
de bu saldırıların sermaye cephesinden
bir bütün olduğunu gösterdi. AKP’li milletvekilleri “Cizre’ye nasıl girdiysek ODTÜ’ye öyle gireriz” dediler.
Akademisyenlerden önce üniversitelere yönelik saldırı planını sistemli bir
şekilde yürüttüler. Gerici çeteleri üniversitelere salarak, ilerici ve devrimci
öğrencilerin karşısında bir saldırı dalgası
başlattılar. Polisi üniversitelerin demirbaşı haline getirdiler, özel güvenlikleri
üst yetkilerle donattılar. Öğrencileri soruşturmalar, cezalar ve tutuklamalarla
üniversitelerin dışına atmaya çalıştılar.
Yönetmeliklere ilişkin köklü değişikliklerle üniversitelere her açıdan saldırının
zeminini açtılar. Akademisyenleri tehdit
ettiler, soruşturmalarla o alanı da susturmaya çalıştılar.
Bu toplam tablo içerisinde, sistematik bir şekilde ilerici ve devrimci güçler
şahsında saldırı süreci işletirken sermaye devleti gençliğe topyekûn şu mesajı

-Genel kurul hazırlıklarından bahsedebilir misiniz?
-Zor bir dönem üniversiteler açısından. Faaliyetimiz sırasında sayısız gözaltı,
soruşturma yaşadık İzmir’de, Ankara’da,
İstanbul’da, Mersin’de ve başka bir dizi
kentte. Yoldaşlarımızın saldırılar sırasında kolları kırıldı, gözaltına alındı, Mersin’de bir yoldaşımız tutuklandı. Bu süreç
sadece bizim açımızdan değil tüm gençlik açısından böyle işledi. Hapishaneler
üniversitelilerle dolu. Sadece üniversiteli
tutsak sayısı ülke çapında 700’ün üzerinde. Soruşturma ve cezalar ile üniversitelerden sökülmeye çalışılıyoruz. Böylesi
bir süreçte gençlik kitleleri içerisinde kök
salmak en acil ihtiyacımız. Burada kök
salabilirsek eğer, dalımızı, kanadımızı
kırsalar da bizleri üniversitelerden söküp
atamazlar. Genel kurul çalışmalarımızın
böylesi bir hedefi bulunmakta. Gelecek
ve özgürlük beyannamemiz var. Üniversite meclisleri ile birlikte her üniversitede gençliğe ulaşmanın yol ve yöntemlerini yaratıyoruz.
Esasta kendi içerisinde bir genel kurul örgütlemiyoruz. Toplumsal ve siyasal
gündemlerden eğitim alanına uzanan
bir dizi gündeme müdahale ederek, bu
temelde gençlik kitleleriyle bütünleşme
çabasını güçlendirerek genel kurula hazırlanıyoruz. Yani o bilindik ve klasik bir
genel kurul çalışması değil bizim yaptığımız.
-Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Nasıl ki gençlik hareketi bu toplumun
hafızasından silinmeyecek devrimci önderleri ve haraketleri bağrından çıkardıysa, bu dönem de kendi içerisinde yeni
bir devrimci gençlik hareketi ve onun
önderlerini yaratacaktır. DGB olarak bu
iddiaya ve hedefe sahibiz. Düzenin hiçbir saldırısı ve baskısı devrim iddiamızı,
gelecek yürüyüşümüzü ve özgürlük özlemimizi bitiremeyecek. Genel kuruldan
bu iddiayı güçlendirerek çıkacak, DGB’yi
fırtınalı süreçlere hazırlayacağız.
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Her okula
“imam hatip sınıfı”
Eğitim sistemindeki çürüme çok
boyutlu bir şekilde devam ederken
devletin bu sorunları çözmek yerine
imam hatipleri yaygınlaştırmaya ve bu
çerçevede de gericiliği okullara yaymaya dönük adımları devam ediyor.
Son olarak Manisa Yunus Emre İlçe
Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül,
“her okula imam hatip sınıfı” açmaya
dönük bir proje olduğunu öne sürerek bölgesindeki okul müdürleriyle
bu yönde bir toplantı yaptı. 22 Şubat
günü müdürlerle tekrar toplandığı
belirtilen Şengül, “sınıfları ayarlayın”
talimatı vererek büyük okullara birden fazla imam hatip sınıfı açılmasını
söyledi. Konuya dair Şengül’ün açıklamaları burjuva medyaya yansırken
Şengül, bunun MEB’in projesi olduğunu dile getirdi.
Manisa’daki uygulamanın, Şengül’ün İl Milli Eğitim Müdürü ile görüşme gerçekleştirdikten sonra iptal
edildiği öne sürüldü. Görüşmede, her
okulda imam hatip sınıfları yerine yeni
bir imam hatip okulu açılmasına karar
verildiği bildirildi.

Mersin’de 8 Mart
çalışmasına saldırı
24 Şubat günü Mersin Üniversitesi’nde 8 Mart çalışması yapan kadın
öğrencilere polis saldırdı.
Katledilen kadınların fotoğraflarınınsergilendiği standlara saldıran
ÖGB, Siyasi Şube ve Güvenlik Büro
polisleri, dört YDK’lıyı ve Kampüs Cadıları’ndan dört kadını darp ederek
gözaltına aldı.
Saldırıda YDK’lı Duygu Canıtez,
Hasret Vurucu, Nazlı Mansuroğlu ve
Yelda Öztürk ile Kampüs Cadıları’ndan Şilan Sürmeli, Merve Yorgun,
Dürdane Mert ve soyismi öğrenilemeyen Deniz isimli kadınlar gözaltına
alınarak TEM’e götürüldü.
Kadınlara “TKP/ML Konferans örgütü propagandası” suçlamasının yöneltildiği öğrenildi.
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Gençlik

Kadıköy’de Cansel için eylem
Devrimci Gençlik Birliği (DGB) ve
Devrimci Liseliler Birliği’nin (DLB) çağrısı ile 23 Şubat günü Kadıköy’de Cansel
Buse Kınalı için eylem yapıldı. Eylemin
öncesinde Kadıköy ve İstanbul Üniversitesi’nde bildiri dağıtımları ve ajitasyon
konuşmaları ile çağrı yapılmıştı.
DGB ve DLB’liler, slogan ve ajitasyonlar ile Kadıköy Kilise Meydanı’na yürüyüş
gerçekleştirdi. Kadıköy Kilise Meydanı’nda polis ablukası altında gerçekleştirilen
basın açıklamasında Kürdistan’da yürütülen kirli savaşta katledilen kadınların
adları sayılarak “affetmeyeceğiz” dendi.
Kilise Meydanı’nı abluka altına alan
polisler “Katil devlet hesap verecek” dövizlerinin kaldırılmaması ve o sloganın
atılması halinde saldıracaklarını belirterek çevik kuvveti çağırdılar. Fakat, DGB
ve DLB’liler katiller ile pazarlığa girmeyeceklerini belirterek ajitasyonlarla polis ablukasını teşhir ettiler, çevredekileri
eyleme katılmaya ve destek vermeye
çağırdılar. Çevreden gelen destek ile
eylem devam etti. Basın açıklamasında
Cansel’den Özgecan’a, Taybet İnan’dan
Ekin Wan’a katledenin sermaye düzeni
olduğu vurgulandı. DGB-DLB adına yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:
“Öğretmenlerinden okul yönetimine,
valiliğinden yargısına kadar, düzen bu cinayetin sorumlusudur. Yaşanan cinayete

ses çıkarmayan, karşı durmayan herkes
Cansel Buse’nin katilidir. Bizler bu suça
ortak olmuyoruz. Karşımızdaki düzenin
her gün katliamlarına yenilerini eklemesine seyirci kalmıyoruz.
(…)DLB ve DGB olarak haykırıyoruz.
Cinayet işleyenler Cansel Buse arkadaşımızın geleceğine göz diktiler. Bizler gelecek yürüyüşümüzü sürdürerek katillerinden hesap soracağız. Herkesi gelecek
yürüyüşümüze, birliğimize çağırıyoruz.”
Açıklamanın ardından “Katil devlet
hesap verecek!” sloganı ile eylem son-

landırıldı.
DGB Bürosu’ndan Kilise Meydanı’na
giderken balkonlardan, pencerelerden
ve kafelerde oturanlardan alkışla destekleyenler oldu. Yol boyunca duvarlara
yazılamalar yapılırken sivil polislerin yönlendirmesiyle birkaç esnafın DGB’lilere
saldırı girişimi sloganlarla ve konuşmalarla teşhir edilip boşa düşürüldü.
Eylemde video çekimi yapan Kızıl
Bayrak muhabiri de, polisler tarafından
“polisleri çekersen kameranı da seni de
alırız” tehditleriyle karşılaştı.

İzmir’de 3 yıl sonra Gezi davası
İzmir’de Haziran Direnişi bahanesiyle
devlet yüzlerce dava açmış, onlarca kişi
aylarca tutuklu kalmıştı. Devletin saldırganlığının tırmandığı son dönemde ise
gençliği devrimci mücadeleden alıkoyabileceğini sanan sermaye devleti, 3 yıl
önce gerçekleşen Gezi eylemlerini bahane ederek bir DGB’liye “görevi yaptırmamak için direnme, gösteri kanununa
muhalefet, terör örgütüne üye olmak ve
örgüt propagandası yapmak” suçlamalarıyla dava açtı.
Gençliğin devrimci potansiyelinden
ve birliğinden korkan devlet, İzmir’de
Ege Üniversitesi başta olmak üzere birçok üniversitede saldırılarını arttırmış,
polis terörü, faşist çeteler, üniversite
rektörlüklerinin açtığı soruşturma ve
cezalarla gençliği baskı altına almaya çalışmıştı. 2015 YÖK protestosuyla ilgili de
8 DGB’liye dava açılırken, 6 Kasım günü

İzmir Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki söz
konusu eylemde, kolluk kuvvetleri azgınca saldırarak onlarca öğrenciyi işkence ve
tacizlerle gözaltına almıştı.
Açılan davayla ilgili İzmir DGB bir
açıklama yaparak “gelecek ve özgürlük
mücadelemizden
vazgeçmeyeceğiz”
dedi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Gözaltı, dava ve tutuklamayla gençliği sokaktan, mücadeleden, barikatlardan alıkoyabileceklerini düşünenler yanı-

lıyor. İzmir Devrimci Gençlik Birliği olarak
diyoruz ki, gençliğin devrimci mücadelesini örgütlemeye her ne yaparsanız yapın
devam edeceğiz. Cizre’de gençliği öldürerek nasıl umudu yok edemediyseniz;
bizleri üniversitelerden uzaklaştırarak,
hedef göstererek yok edemeyeceksiniz.
Hiçbir kuvvet gençliğin devrimci birliğini
kıramayacak, bizleri gelecek ve özgürlük
mücadelemizden vazgeçiremeyecek!”
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Suriye’de ateşkes ilan edildi...

Hegemonya çatışmaları ve çözüm arayışları
Bölgesel bir savaşın fitilini ateşleyecek derecede zıvanadan çıkan Ankara’daki dinci-faşist rejimle, Ortaçağ
kalıntısı El Suud rejiminin Suriye’ye kara
saldırısı başlatma hevesleri şimdilik kursaklarında kaldı. Zira iki rejimin Beyaz
Saray’daki efendileri, verili koşullarda
kara savaşına bulaşmak istemediler.
Aparatları Katar’la birlikte cihatçı çetelerin hezimete uğramasını engellemeye çalışan bu “üçlü şer ekseni”, sıkıştıkça
saldırganlaşıyor. Ortadoğu politikasında
“etkili oyuncu” olabilmeleri cihatçı çetelerin gücüne endeksli olduğu için temel
kaygıları bu tetikçilerini korumak oluyor.
İşledikleri savaş suçları dünya nezdinde
ayan-beyan olmasına rağmen, çeteleri
güçlendirmeyi hedefleyen petro-dolar
ve silah akışı, artarak devam ediyor.

saldırganlıkta efendilerini bile geride
bıraktılar.
Üçlü şer ekseni, Rusya ile ABD dışişleri bakanlarının ateşkes konusunda anlaşmasından da rahatsız oldu. Nitekim
Putin-Obama ikilisi tarafından da onaylanan ateşkesi başlamadan sabote etmek için harekete geçen üçlü şer ekseni,
Suriye’ye kabul etmeyeceği belli olan
şartlar dayatmaya çalışıyor. Ortak açıklama yapan Türkiye-Suudi Arabistan-Katar
rejimleri, ateşkesin başlaması için cihatçı
çetelerin etrafındaki kuşatmaların kaldırılmasının, tutuklu olanların ise serbest
bırakılmasının şart olduğunu ilan ettiler.

ŞUÇ ORTAKLIĞININ IKRARI

Üçlü şer ekseni tarafından yapılan
açıklama, bu devletlerin cihatçı çetelerle
organik işbirliğinin ilanıdır aynı zaman“IŞİD’E KARŞI SAVAŞ” ŞARLATANLIĞI da. Zira ateşkesin başlaması için şart
Bugünlerde Cumhuriyet gazetesinde dayatmaları, cihatçı çetelerin ancak üçlü
yayınlanan belgeler IŞİD çeteleri ile Türk şer ekseni onay verirse ateşkese uyacağı
askerlerinin yıllarca ortak çalıştıklarını
anlamına geliyor.
gözler önüne seriyor. AKP iktidarı-IŞİD
Bu arada haddini aşmaya devam
suç ortaklığı bir sır değildi elbet. Ancak
eden üçlü şer ekseni, ateşkesin IŞİD’in
yayınlanan belgeler iki tarafın tetikçi ve
yanısıra El Nusra ile diğer El Kaide
silah transferini birlikte koordine ettikle- uzantılarını kapsamamasından da rarini, tüm iğrençliğiyle ortaya koyuyor.
hatsızlar. Zira himaye ettikleri çetelerin
Vahhabiliğin kaynağı olan Suudi Ara- çoğu El Nusra’nın uzantılarıdır. Tümü
bistan bataklığı ise,
de insanlığa karşı
Üçlü şer ekseni, bazı suç işlemiş, vahşi
dinci terörün ideolojik, mali ve tetikçi
konularda efendinin zihniyetli şeriatçılarkaynağıdır aynı zadan oluşuyor. Etnik,
canını sıkabiliyor. Her dinsel, mezhepsel
manda. IŞİD, El Nusra
zihniyeti ile El Suud
şeye rağmen ne ABD temelli katliamlar
zihniyeti aynı batakyapan, sivil halkı
bu sadık işbirlikçilelıktan besleniyor.
hedef alan bombalı
rinden vazgeçiyor ne saldırılar düzenleBeş yıldır cihatçı
çetelere her türlü
yen, “cihat nikahı”
onlar efendilerine
desteği veren üçlü
altında kadınlara
başkaldırabilecek du- adı
şer ekseni, güya
toplu tecavüzlerde
rumdalar.
şimdi kendi yarattığı
bulunan cihatçı katilcanavara karşı savaşleri kurtarmak, üçlü
mak istiyor. Elbette bu iddiayı ciddiye
şer ekseninin hareket noktasıdır. ABD de
alan yok. Washington’daki efendileri
El Nusra’yı korumak için çaba sarfetti.
bile... Açıktır ki, amaçları giderek güç
Ne de olsa bu çetenin oluşturulmasında
kaybeden cihatçılarla birlikte Suriye’ye
kritik bir rol oynadığı gibi, halen de bir
saldırmaktır. Ancak tüm uğraşlarına rağ- araç olarak kullanıyor. Buna karşın ABD,
men Suriye üzerindeki uğurusuz etkileri- Rusya’nın kararlılığı karşısında El Nusra
nin zayıflatılmasına engel olamıyorlar.
konusunda da geri adım atmak zorunda
kaldı.

‘

ATEŞKESI SABOTE ETME GIRIŞIMI

Üçlü şer ekseni, savaşın sona ermesine katkı sunabileceğini var saydığı
her girişimi sabote etmeye çalıştı/çalışıyor. Bir dönem bunu Washington’daki
efendileriyle birlikte yaptılar. Şimdi ise,

UŞAK EFENDIDEN/
EFENDI UŞAKTAN VAZGEÇMIYOR

Ne şekilde uygulanacağından bağımsız olarak, ABD’nin Rusya ile belli noktalarda anlaşmaya varması ve ilan edilen

ateşkes, üçlü şer eksenini diken üstünde
bırakıyor. Zira bunların tek derdi, Libya’ya yaptıklar gibi, savaş aygıtı NATO
desteğiyle Suriye’nin işgal edilmesi, ülkenin parçalanması ve Şam’da El Kaide’ci
bir yönetimin iş başına getirilmesidir.
Bu hedefe ulaşmak verili koşullarda
mümkün olmadığı gibi, bu kapsamda bir
saldırı Rusya ile NATO’nun karşı karşıya
gelmesi anlamına da geliyor.
Halen Afganistan bataklığından çıkamayan, hegamonik gücü zayıflayan
ABD’nin Rusya ile doğrudan bir savaşı
göze alamaması, efendi ile uşakları arasında bazı görüş farklılıkları yaratıyor.
El Suud için Suriye ve İran’la ilişkiler
alanında, Türk devleti için ise, Suriye’nin
yanı sıra bundan bağımsız olmayan Kürt
sorununa yaklaşım konusunda bazı pürüzler var.
Son tahlilde işbirlikçiler efendiye tabi
olmak zorunda kalıyorlar. Bununla birlikte sadık uşaklıktan da güç alan bir şımarıklık sergileyen üçlü şer ekseni, bazı
konularda efendinin canını sıkabiliyor.
Her şeye rağmen ne ABD bu sadık işbirlikçilerinden vazgeçiyor ne onlar efendilerine başkaldırabilecek durumdalar.

SAVAŞA KARŞI BIRLEŞIK/
BÖLGESEL DIRENIŞ...

Suriye üzerinde cereyan eden iki
kampın çatışmasında ABD, üçlü şer
ekseni ve savaşta kullandıkları cihatçı
tetikçiler amaçlarına ulaşamadılar. Suriye-İran-Rusya-Lübnan Hizbullah kampı,

belirgin bir üstünlük sağladı. Çatışmanın
seyri ancak IŞİD’le El Nusra’yı maşa
olarak kullanan güçlerin savaşa fiilen
katılmasıyla değiştirilebilir. Üçlü şer ekseninin heves ettiği ancak ABD’nin onay
vermediği bu seçenekti.
Kara saldırısı tartışmaları dinmeden,
Rusya ile ABD ateşkes ilan ettiler. Beşar
Esad yönetimi de ateşkes anlaşmasına
uyacağını açıkladı. Ateşkesin nasıl uygulanacağı henüz net değil. Zira IŞİD’le El
Nusra ateşkes kapsamı dışında tutuluyor, bu ise çatışmaların pek çok bölgede
devam edeceği anlamına geliyor. Elbette
üçlü şer ekseni ile tetikçileri de ateşkesi
sabote etmeye çalışacaklar. Yani çatışmalar kısmen hafiflese bile, savaş devam edecek. Buna karşın ateşkes ilanı,
Rusya ile ABD arasında en azından bazı
konularda anlaşmaya varıldığına işaret
ediyor.
Görünen o ki, ABD bölgede belli
mevziler kaybettiğini kabul etmek zorunda kaldı. Ancak bu kadarı, kapitalist/
emperyalist sistemin devam eden savaşları şiddetlendirip yayması tehlikesinin
yüksek olduğu gerçeğini değiştirmiyor.
Hegemonya çatışmasının cereyan
ettiği Ortadoğu’da halklar ağır bir bedel
ödediler halen de ödüyorlar. Vahim
olan, bunun daha yaygın daha ağır bir
hal alma riskidir ki, bu da emperyalizme,
işbirlikçilerine ve cihatçı tetikçilerine
karşı bölgesel çapta birleşik bir direnişin
örülmesine hayati bir önem atfetmeyi
zorunlu kılıyor.
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Sistemin mülteci krizine bulduğu yeni çözüm:

NATO müdahalesi

Gündemde mülteci sorununa müdahale etmesi için NATO’nun devreye sokulması var. Bu konuda ortak bir irade de sağlanmış görünüyor.
Emperyalist savaş aygıtı olan NATO, sebep olduğu savaşların mağduru olan mültecileri sınırlardan geçirmemek için iş başında olacak.
Mülteci krizi Avrupa’nın gündemindeki yerini koruyor. Özellikle Almanya’da
giderek bir hükümet krizine dönüşüyor.
İlk günlerde kapılarını mültecilere açık
tutan ve bu tutumu nedeniyle mülteciler arasında adı “mülteci anası”na çıkan
Merkel, bu sorun üzerinden, sadece Sol
Parti, Yeşiller ve SPD mensuplarınca değil kendi partisinden milletvekillerinin de
yoğun eleştirilerine muhatap oluyor.

AB ÇÖZÜME YANAŞMIYOR

Mültecilerin büyük kafileler halinde
Türkiye, Yunanistan, Makedonya ve Slovenya sınırlarını aşarak Avrupa’ya ulaşmak üzere yollara düştükleri ilk günlerde
atmosfer bugünkünden farklıydı. Örneğin Almanya belli miktarda mülteciye
kapılarını açtı. Dahası, adı sığınmacıya
çıkan savaş mağduru yoksul ve çaresiz
bu insanlar “çok sıcak” karşılandılar, “kucaklandılar”. Ne var ki, bu durum fazla
sürmedi. Neo-nazileri, Pegidaları, Pro-NRW, Pro-Kölnleri ile ırkçı-faşist çeteler ve
ırçı-faşist NPD ve AFD gibi partiler hızla
harekete geçtiler. Sözkonusu çeteler bir
yandan sokaklara inip gösteriler yapar-

ken, bir yandan da vakit geçirmeden
mülteci kamplarına dönük saldırılarda
bulundular.
Parlamentoda ve kamuoyu nezdinde iyiden iyiye sıkışan Angela Merkel
sorunun tek başına Almanya’nın üzerine yıkılamayacağını, sorunun AB sorunu olduğunu, dolayısıyla tüm ortakların
belli miktarda mülteci kabul etmelerinin
zorunlu olduğunu ileri sürerek, dosdoğru AB’nin gündemine sokmaya çalıştı.
Ancak, hiçbir Avrupa ülkesi sorumluluk
almadı. Almanya ile ilşkilerini germek
pahasına bundan kaçındılar. Sınırlarını
mültecilere kapattılar, caydırıcı ne kadar
önlem varsa buna başvurdular.

TÜRK SERMAYE DEVLETI ILE AB
ARASINDAKI KIRLI PAZARLIKLAR

AB, esas olarak da Almanya, çözüm
için bu kez Türk sermaye devletine yöneldi. Kendisi gibi kirli ve karanlık bir
devlet olan sermaye devleti ile yoğun bir
mesainin içine girdi. Bizzat Merkel milyar
avrolar karşılığında Suriye’den kopup gelen mültecileri kendi ülkelerinde barındırmasını, bunun için mülteci kampları

kurmasını istemek üzere, Türk sermaye
devletine ziyeretler yaptı. Sermaye devletinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la
görüştü. Ardından Berlin’de sermaye
devletinin Başbakanı Davutoğlu ile yeni
bir görüşme yaptı. AB ile Türk sermaye
devleti arasında yoğunlaşan görüşmelere ve kirli pazarlıklara Brüksel de sahne
oldu. Erdoğan, burada Belçika Kralı, AB
Komisyon Şefi Jean-Calaude Junker ve
AB Komisyon Başkanı Donald Tusk tarafından özel bir muhabbetle karşılandı.
Hiç kuşkusuz, Merkel’in Alman devleti adına Türk sermaye devleti yetkilileriyle yaptığı bu görüşmelerin hepsi de
kirli pazarlıklar temelinde yapılmıştır.
Türk sermaye devletinin en kirli pazarlıklarından biri de, AB ve esasta da efendisi ABD’den “Tampon Bölge” icazetini
talep etmesidir. Sermaye devleti AB ve
onun motor gücü olan Almanya’nın şu
anki sıkışmışlığını da kullanarak, mülteci
sorununu tam bir fırsata çevirmek istemektedir.

ŞIMDI DE NATO DEVREDE

Mülteci krizi çözülmek bir yana gün

geçtikçe daha da ağırlaşıyor. Sorunun
öncelikli muhatabı olarak AB’nin ve onun
adına Almanya’nın bu krize “çözüm arayışları” devam etmektedir.
Şimdi de gündemde mülteci sorununa müdahale etmesi için NATO’nun
devreye sokulması var. Bu konuda ortak
bir irade de sağlanmış görünüyor. Buna
göre, emperyalist savaş aygıtı olan NATO,
sebep olduğu savaşların mağduru olan
mültecileri sınırlardan geçirmemek için
iş başında olacak. Demek oluyor ki NATO,
önümüzdeki dönemde Ege Denizi’nde
mültecileri avlama operasyonlarına da
katılacak. Demek oluyor ki, Akdeniz’de
bundan böyle daha fazla sığınmacı katliamı yapılacaktır. Deyim uygunsa NATO
marifeti ile Akdeniz bir mülteci mezarlığına dönüşecektir.
Merkel tüm bu kirli önlemlerde inisiyatif talep etmekle kendisini sınırlamıyor; yanı sıra Türk sermaye devletinden
vize kolaylığı sağlamak ve Kürtlere dönük
kirli savaşa destek vermek karşılığında,
yeni mülteci dalgalarına karşı sınırlarını
kapatmasını, yeni mülteci kampları inşa
etmesini istiyor.

Dünyadan işçi eylemleri
HINDISTAN’DA 2000 OTOMOBIL IŞÇISI
FABRIKAYI IŞGAL ETTI

Hindistan’daki Honda Fabrikası’nda
fazla mesai yapmayı reddeden 4 işçi disiplin suçundan işten atıldı. Bunun üzerine 16 Şubat’ta 2 bin Honda işçisi iş bırakarak, işten atılan 4 işçi için fabrikayı işgal
etti. İşgalin ikinci gününde polis azgınca
saldırarak yüzlerce işçiyi gözaltına aldı.
Saldırı sırasında birçok işçi yaralandı.

ALMANYA’DA DAIMLER IŞÇILERI
UYARI GREVINDE

TİS sürecinde bulunan IG-Metall Sendikası, müzakerenin tıkanması üzerine
Daimler işçilerini uyarı grevine çağırdı.
Zira Düsseldorf kentindeki Daimler’de
her on işçiden birinin atılması kararı alın-

mış bulunuyor.
2014 Aralık ayında 1200 Daimler işçisi sendikanın sahiplenmemesi üzerine
kendi inisiyatifleriyle greve çıkmışlardı.
Daimler bu grevi “yasa dışı” olarak değerlendirip, 761 işçiye uyarı yazısı göndermişti. Sendika bu greve sahip çıkmadığı gibi bu uyarı konusunda bir tutum
almamıştı. Bunun üzerine işçiler kendi
aralarında örgütlenerek, bu uyarının
dosyalarından silinmesi için ve grev haklarının gaspına karşı dava açmışlardı.
Geçtiğimiz günlerde “Grev hakkımızı
engelleyemezsiniz” diye açıklama yapan
işçiler sendikaya karşı da tepkilerini dile
getirdiler. Davayı kaybetmeleri üzerine
ise, gerekirse AİHM’e kadar gideceklerini
söyleyerek kararlılıklarını ortaya koydular.

AMAZON IŞÇILERI AVRUPA ÇAPINDA
KENETLENIYOR

Almanya’da Amazon işçileri, ücretlerin yükseltilmesi talebiyle yeni yıla grev
ile başladılar. Amazon’daki grev süreçleri
aralıklı olarak üç yıldır sürüyor. Amazon
tekeli, bu grevleri kırmak için Polonya ve
Çek Cumhuriyeti’ne yeni şirketler kurdu. Buna karşı Almanya, Polonya ve Çek
Cumhuriyeti’ndeki işçiler, 22 Şubat’ta
Berlin’de bir araya gelerek, önlerindeki süreci tartıştılar. Almanya’daki işçiler
greve çıktıkları zaman diğer ülkelerdeki
mesailer uzatıldığı için, işçiler önümüzdeki dönemde iletişim içinde olmaya karar verdiler.

İSPANYA’DA MOBIL DÜNYA KONGRESI
PROTESTO EDILDI

Her yıl Mobil Dünya Kongresi’nde bir
araya gelen teknoloji tekelleri bu yıl da
yine Barcelona’daydılar. Mayıs 2015'te,
sol adına ve işçilere daha iyi çalışma koşulları sözüyle belediye başkanı olarak
seçilen Ada Colau kongrenin açılışını
yaptı. Buna karşı binlerce insan işçilerin
azgınca sömürülmesini ve kongre için ayrılan 100 milyon avroluk bütçeyi protesto etmek için sokaklara çıktı.
Bu arada ulaşım işçileri de, hem
kongreyi hem de dört yıldır maaşlarına
zam yapılmamasını protesto etmek için
22 Mart’ta greve çıktılar.

26 Şubat 2016

KIZIL BAYRAK * 21

Dünya

Bölücü devletlerden
“bölünme” tartışmaları
Suriye’yi kendi çıkarları doğrultusunda talan eden emperyalistler ve bölgedeki işbirlikçileri “Suriye’nin bölünmemesi
için” demagojilerini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta, Suriye’deki gerici çetelerden
desteğini kesmeyen Türk sermaye devleti adına konuşan Başbakan Yardımcısı
Numan Kurtulmuş “Biz Suriye’nin bölünmesini asla istemeyiz” demişti.
ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, “Eğer
daha fazla beklersek Suriye’yi tek bir ülke
olarak tutmak için gecikebiliriz” diyerek
kendi tanımlamalarıyla “siyasi geçiş süreci” ya da “ateşkes” olmazsa Suriye’nin
bölüneceği yönünde değerlendirmeler
yaptı.
Türkiye’nin, ABD’nin ya da diğer
müttefiklerinin buna benzer yaptıkları
açıklamalar düpedüz ikiyüzlülüktür. Suriye’deki sınıfsal bölünme gerçeğini tersyüz etmek için kışkırttıkları kirli savaşı
görmezden gelmek; bu amaçla kurdukları kirli işbirliklerini, IŞİD’e ve türevlerine
verdikleri desteği, katlettikleri, yerlerinden ettikleri milyonlarca Suriyeli emekçiyi inkar etmektir.
Suriye ve dünya zaten bölünmüştür:
Bir avuç zengin, sermaye sahibi asalak ile
sömürülen, sefalet içerisinde bırakılan
sınıflar arasında. Suriye’de hegemonya
peşindeki emperyalistlerin ve bölgedeki
işbirlikçilerinin yürüttüğü kirli savaş; bu
gerçek bölünmeyi çarpıtmaya, sömürülen sınıfları bu asalakların kendi kirli çıkarlarına alet etmeye yaramaktadır.

EMPERYALISTLER DAHA BÜYÜK
SAVAŞA HAZIRLANIYOR

Diğer yandan bu tartışmaların işaret
ettiği bir gerçek de var. Kerry Suriye’deki
emperyalist savaşta, ilk kez “bölünme”
tartışmasına girerken, açıklamasında bunun için hazırlık yaptıklarına dair de şu
ifadeleri kullandı: “Eğer adım atmazsak
işler daha kötüye gidebilir. Rusya da şu
anda bu ihtimali [bölünme] değerlendiriyordur.”
Bu ifadeler göstermektedir ki, emperyalistler Suriye’deki paylaşım savaşlarının daha da ağırlaşacağı öngörüsüyle
hazırlık yapmaktadır. Bunu “öncelikli”
olarak istemiyor olabilirler; ama attıkları
adımlar ve “ateşkes” tartışmalarında tarafların apaçık bir şekilde ortaya koyduğu uyuşmayan şartlar, savaşın büyüyeceğine işaret ediyor. ABD ve Rusya şu anda
“ateşkes” istiyor gözükse de, ateşkesin
altını oyacak adımlardan geri durmuyor,

bölgeye askeri yığınak yapmayı ve bölge
devletlerinin ordularını buna hazırlamayı
sürdürüyor.

İŞÇI SINIFININ VE SÖMÜRÜLENLERIN
BIRLIĞI ESASTIR

“Bölünme”yi ortadan kaldırmanın
tek yolu, emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin kirli çıkarlarına alet olmamaktan
geçmektedir. Onlar kirli savaşı kızıştırmaya hazırlanıyorsa, sömürülenler ve en
başta da işçi sınıfı birleşerek kirli savaşı
yürüten “kendi devletleri”nden hesap
sormalıdır. Bu kirli savaşlardan işçi sınıfının hiçbir çıkarı yoktur, kölelik yasaları,
asgari ücret aldatmacaları, “teröre karşı”
kılıfıyla yapılan barbarca katliamlar bunu
açıkça göstermektedir.
Kısacası Türk sermaye devleti, işçi
sınıfına ve sömürülenlerine zaten savaş
açmıştır, önemli olan bugün buna karşı
birleşebilmektir.

Suriye’de “ateşkes” ve uyuşmayan şartlar
Suriye’deki emperyalist savaşa dair
Rusya ve ABD arasında anlaşmaya varıldığının duyurulmasının ardından tarafların sahadaki işbirlikçilerinden de “ateşkes” açıklamaları yapıldı. Suriye, gerici
çetelere yönelik operasyonların ateşkeste de devam edeceğini açıklarken, gerici çeteler ise ancak Suriye devletinin
operasyonları durdurması durumunda
ateşkese uyacaklarını ileri sürdüler. Gerici çetelerin ve Suriye devletinin ateşkes
şartlarının birbiriyle uyuşmadığı görülürken, 27 Şubat’ta ateşkesin uygulanmaya
başlayacağı iddia edildi.

SURIYE: GERICI ÇETELER
GÜÇLENMEMELI

Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından
yapılan açıklamada, “operasyonların

durdurulması”nın kabul edildiği belirtilirken, “IŞİD, El Nusra ve bunlarla bağlantılı
diğer terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam edecek” denildi. Suriye;
dinci-gerici çetelerin Suriye’de uygulanacak ateşkesten faydalanarak güçlenmemesi gerektiği üzerinde durarak bunun
için dışarıdan yapılan yardımların durdurulması, sınır geçişlerinin engellenmesi
adımlarının atılmasını istedi.
Diğer yandan Suriye devletinin kontrolündeki bölgelerde geçtiğimiz haftalarda düzenlenen bombalı saldırılarda 150
kişi katledilirken, 178 kişi yaralanmıştı.
Suriye ordusunun ilerleyişinden rahatsız
olan çeteler tarafından gerçekleştirilen
bu saldırılara dair Suriye Dışişleri Bakanlığı, gerici çeteleri destekleyen ülkelere
BM’nin yaptırım uygulaması talebinde

bulundu. Talebin iletildiği mektupta “Bu
eylemleri gerçekleştiren teröristler Türk
ve Suudi rejimlerinin Suriye topraklarındaki gerçek maşalarıdır” ifadeleri yer
aldı.

GERICI ÇETELERDEN “ATEŞKES” ŞARTI

Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve
Batılı emperyalistlerin desteklediği gerici çetelerden oluşan “Yüksek Müzakere
Komitesi” de “ateşkes” şartını açıkladı.
Riyad’da toplanan gerici çeteler, kendi
kontrollerinde bulunan 18 bölgede Suriye devletinin askeri güçlerinin kuşatmasının kalkması durumunda ateşkese
uyacaklarını belirtti. Ayrıca, Suriye devletinin hava operasyonlarına son vermesi
ve siyasi suçların affedilmesi de çetelerin
talepleri arasında yer aldı.

Irak askeri güçlerinden
Musul’a harekat
Irak’ta 2014 yılından bu yana IŞİD
çetesinin işgali altındaki Musul’a yönelik harekat için askeri birliklerin harekete geçtiği duyuruldu.
Irak Savunma Bakanı Halid Ubeydi
tarafından sosyal medya üzerinden
yapılan duyuruda, “Orduya bağlı 71.
birlikler Musul’a doğru harekete geçti” denildi. Bakanın birlikleri denetlemesinin ardından birliklerin hareket
ettiğini gösteren bir video paylaşıldı.
21 Şubat günü de Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi, Musul’a yönelik
harekat için hazırlıkların tamamlandığını söylemişti. Sadr Hareketi ile bir
araya gelerek operasyona katılmaları
için talepte bulunan el-Cuburi, operasyonun başlamasıyla ilgili bir tarih
vermemişti.
Irak devleti tarafından IŞİD’in işgalini kırmak için Musul yakınlarına
yüzlerce asker ve bu askerleri taşıyan
zırhlı araçlarla çok sayıda tank sevkiyatı yapılmıştı.

Yunan çiftçilerden
‘eyleme devam’ kararı
Yunanistan’da Syriza hükümetinin
tarım işkolunda getirdiği ek vergilere
ve sosyal güvenlik yasasında yapmak
istediği değişikliklere karşı tepkili olan
çiftçiler, eylemlerini sürdürüyorlar.
23 Şubat günü çiftçi temsilcilerinin
Başbakan Aleksis Tsipras ile görüşmesinden sonra yapılan değerlendirme
toplantısında, çiftçiler eylemlerini
sürdürme kararı aldı.
Çiftçi temsilcileri, “Daha iyi şeyler
bekliyorduk” diyerek Tsipras’la görüşmenin beklentilerini karşılamadığını
belirtirken, eylemlere de devam edeceklerini bildirdiler.
Öte yandan, toplantıya katılmayan Tempi barikatındaki çiftçiler, yolları kapamaya devam etmişti.

SINIR YOLUNU KESTILER

Ülkenin Bulgaristan sınırındaki Promahona barikatında bulunan
çiftçiler ise 23 Şubat öğle saatlerinde sınır yolunu kestiler. Sınır yolunun
kapanması eylemlerinin süresiz olduğunu belirten çiftçiler, ilk aşamada
TIR’ların geçişine izin verilmemesi,
otomobil ve otobüslerin geçişine izin
verilmesi kararı aldılar.
Çiftçilerin bu kararı üzerine, sınırın
diğer tarafında bekleyen Bulgaristanlı TIR şoförleri de barikat kurarak iki
ülke arasında özel araç ve otobüslerin
geçişini engelledi.
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Düşman bir ve
her yerde!
Herkes karanlıktan bahsediyor. Bombalar patlıyor ya şehrin göbeğinde ya da
bir yol kenarında. Kentler talan ediliyor,
doğa talan ediliyor, insanlık çoktan çıkarılmış talan edilen kategoriden. Çarklar
işliyor, ellerinde dünden kalan izlerle
sistem katletmeye devam ediyor. İşçiler
yine bir sınıf olarak katlediliyor fark etmeden. Halklar yine bir toplam olarak
yok sayılıyor.
Kürdistan’da, Cizre’de, Sur’da misket
sesleri oyunu değil de kanı, katliamı yaşatıyor. Köşe başlarında ‘inan’amasak da
Taybet ananın cesedi duruyor. Rize’deki
Havva Ana’nın “Kimdir devlet?” sorusuna Artvin’de gazlarla, coplarla, dipçiklerle yanıt veriliyor. Artvin’de horon sesleri
değil duyduğumuz, iş makineleri ve panzer sesleri.
Suriye’de karşı kıyıya ulaşmaya ramak kala, milletler birleşmiş para sayı-

yor. Kanla çiziliyor sınırlar, ölü bedenlerle
dönüyor çarklar.
Sen şimdi bir düşün, elindeki metale şekil veren; “Banane tüm bunlardan,
ben işime bakarım” diyorsun ya, fark etmeden Kürdistan’da patlayacak bombanın pimini çekiyorsun.
Türkiye’nin zenginleşmesini işçiler
sağlıyor. Ne kadar çok üretip, o kadar az
para işçiye verirse sermayenin zenginliği artacak. Zenginlikleri arttıkça sınırlarını genişletmek istiyorlar. Bunun için
savunma sanayine, tanklara, toplara,
panzerlere tonla para ayırıyorlar. Sonra
işçiler hakları için patronların karşısına
çıktığında, yine işçilerin ürettiği tanklar,
toplar, panzerler dikiliyor karşısına. Şimdi nasıl Kürdistan’da, Artvin’de halkların
karşısındaysa bu savaş aygıtları; işçilerin
de karşısında patronları savunmak için
duracaklar.

Çıplak bedenlerde
çıplak gerçekler
Milyonların açlığı üzerine kurulu
tokluğun, milyonların baskısı üzerine
kurulu refahın, milyonların sömürüsüne dayalı zenginliğin efendileri birbiri
ardına emirler yağdırıyor, ordularını
donatıyor. Daha fazla savaşla ve yıkımla toklukları, refahları ve zenginlikleri
daim olsun istiyorlar.
Ayakta kalmak için un ufak ettiklerinin altından çıkanlara tahammül
edemeyenler, her türlü yol ve yöntemi
devreye sokuyorlar. Kürt illerinde katlettiklerinin bedenlerine dahi işkence
yapmaktan geri durmuyorlar.
Fransızların Cezayirlilere, İsrail’in
Filistinli direnişçilere, Japonya’nın Güney Asya ülkelerindeki emekçi halklara,
Amerikan askerlerinin Afganistan halkına, Iraklılara yaptıklarını bugün de emperyalizmin desteğiyle Türk askerleri
Kürt halkına yapmaktadır.
Fakat direnişi bitiremeyenler, katliamların ardından daha fazla direnişle
karşılaşanlar, duydukları korkuyla birlikte sadece top ve tüfekle değil, psikoljik
olarak da savaşı yürütmek zorunluluğu
duyuyorlar.
Direnişin öznesi olan ve katledilen
Kürt kadınlarının ölü bedenlerine işkence yapmalarının ve çırılçıplak soyarak teşhir etmelerinin gerisinde bu korkuları yer alıyor. YJA Star gerillası Ekin

Wan’dan sonra geçtiğimiz günlerde de
bir Kürt kadını katledildikten sonra soyulup cansız bedenine işkence edildi ve
görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
Zulmün kalelerini savunanlar açlık
ve köleliğe karşı beşiklerinde direnişi
büyüten kadınlara azgınca saldırıyor.
Çıplak bedenlerini teşhir ederek direniş
iradesini teslim almaya çalışıyor.
O soyulan çırılçıplak bedenler gibi
apaçık görüyoruz emperyalist kapitalist dünyanın kirli yüzünü, apaçık görüyoruz kendi bedenini kurşun gibi, top,
tüfek gibi kullanan direngen kadınları.
Yaptıkları işkencelerle ve onun kanıtı resimlerle Kürt halkına, Kürt kadınlarına korku salmaya çalışanlar ve
toplumun diğer kesimlerine de bir nevi
gözdağı verenler, her soyulan bedende
kendi korkularıyla yüzleşcekler.
Bizler o bedenlerde bir halkın onurlu mücadelesini görüyoruz, bizler o çıplak bedenlerin üzerine direniş irademizi dokuyoruz. Bedenlerimizi delik deşik
etseniz de, derilerimizi de yüzseniz,
damarlarımızdan akan kanda kirli düzeninize karşı biriken kini göreceksiniz. Ve
bizden geriye kalan bir parça et değil;
on yıllar sonra doğacak bebeklerin özgür bir dünyaya atılan güvenli adımları,
tertemiz gülüşleri olacak, bilesiniz.
S. GÜL

Sen şimdi bir gerçeğin içinde, gömleğin iki yakasını yan yana getiren; “Evime
ekmek götüreyim yeter” diyorsun ya,
evindeki ekmeğe göz dikiyorlar. Bir kap
aşına, gelecek telaşına, çocuğuna ayırmak istediğin zamanına, telaşsız oturup
da içmek istediğin bir bardak çayına, ciğerlerine çektiğin havaya göz dikiyorlar.
Sadece göz dikmekle kalmıyorlar. Nazım
dizelerinde güzel anlatıyor, sana düşmanlık yapıyorlar.
“Onlar ümidin düşmanıdır sevgilim
akarsuyun
meyve çağında ağacın
serpilip gelişen hayatın düşmanı.
Bursa’da havlucu Recep’e
Karabük fabrikası’nda tesviyeci Hasan’a düşman.
Fakir köylü Hatçe kadına
ırgat Süleyman’a düşman

sana düşman, bana düşman
düşünen insana düşman.”
(Nazım Hikmet)
Düşmanlıkları nedensiz değil. Devlet
bir bütün olarak bir mesaj veriyor; “Nerede olursanız olun, ne yaparsanız yapın
bizim için bir farkınız yok. Yanımda değilsen karşımdasın ve hak ettiğin ölümdür”
diyor. Bizlerin üzerinden zenginliğini
arttırıyor ve bizlere hiçbir şey vermiyor.
Bunu yaparken de ayırmıyor. Ama ne zaman ki aynı bant başında bizler kol kola
girsek, ayırmaya çalışıyor. Çünkü sistem
farkında, birliğin ve kardeşliğin karşısında hiçbir güç duramaz. Karanlığın karşısında duracak da bu güçtür. Fabrikalarda
şaltere uzanacak el, aynı zamanda Kürt
halkına ve ezilen halklara da umut olacaktır.
G. UMUT

Birleşelim!

Sur’dan Artvin’e, Artvin’den Gazi’ye
halk direniyor. Aslında iki rakip kamp
var. Zenginler ve yoksullar.
Zenginlerin gözü hayatlarımızda.
Her şeyi istiyorlar.
Soluduğumuz havayı.
Sevip büyüttüğümüz çocuklarımızı.
Her şeyden ucuz, ayaklar altına alınmış emeğimizi.
Sokaklarında yaşam kavgası verdiğimiz mahallemizi.
Deremizi.
Denizimizi.
Tarihimizi.
Kültürümüzü..
Derilerimizin rengini.
Dillerimizin ahengini.
Halayı, horonu ve dansı.
Şarkıyı, türküyü...
Her şeyi istiyorlar.

Ruhumuzu kirletip yozlaştırdıktan
sonra bir makine gibi bir tarafa atıyorlar.
Panzerler,
Kepçeler,
Cop, kurşun ve bomba ile yürüyorlar.
Devlet kan içmeye doymayan bir
kalleş.
Ama unutmayın, halklar mücadele
alanında kardeştir.
Şimdi iki kamp hızla ayrılacak.
Bu yüzden halk birbirinden hesap
sormak yerine dayanışmak, kucaklaşmak ve tanışmak durumunda.
Şimdi emperyalist bir savaşın kör,
cahil, pislik iklimindeyiz ve devlet direnme adayı olan her yere saldırıyor.
Birleşelim!
BURSA’DAN BIR KIZIL BAYRAK OKURU
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Güncel

BirGün yazarına
“cumhurbaşkanına
hakaret”ten hapis cezası

Sermaye sınıfının çürümesinin
en net göstergesi:

Medya

Sermaye sınıfının işçi sınıfı ve emekçi halklara yönelik saldırısında burjuva
medya bugün en etkin silah olma işlevini üstlenmişken, aynı zamanda sermaye
sınıfında yaşanan çürümenin de bir göstergesi durumunda. Kirli savaş süresince bunun iğrenç yanlarını fazlasıyla gördük. Hala aynı iğrençlik artarak sürüyor.
Şimdilik kaydıyla iğrençliğin “son”
örneklerinden birisi, 23 Şubat’ta Kanal
D Ana Haberi’nde görüldü. Kanal D muhabiri yaralı insanları haftalarca hastaneye gitmelerinin engellendiği ve yaklaşık 40 kişinin vahşice katledildiği Cudi
mahallesi 23 numaralı binanın önünde
“haber” yapıyor görünümündeydi ve
şunları söylüyordu: “Bu binada yaralıların olduğu söyleniyordu. Ama yaralının
olmadığı görüldü. Burası teröristlerin
karargahıydı. Binanın altında tüneller
vardı.”
Muhabirin sözleri özetle böyleydi.
Yaralıların fotoğrafları cep telefonuy-

la yayınlanmışken, 23
numaralı
binada yaklaşık 40 kişi
katledilmişken, (diğer
bodrumlarla birlikte bu
rakam
170’i
bulmuşken)
“burada yaralı
yoktu, teröristlerin karargahıydı burası”
demek, iğrenç bir şekilde yalan söylemektir. Ola ki muhabir söylediklerini bir
an için inanarak söylüyorsa, kesinkes
ciddi anlamda zihinsel problemi vardır.
Böylesi “haberler” algı operasyonu
olarak yapılıyor. Bununla beraber sermaye sınıfı kendisindeki çürümeyi de
gözler önüne seriyor. Vahşice bir katliam yaparken, yaptığını iğrenç yalanlar
söylemeden anlatamama, çürümenin

ifadesi. Çünkü iğrenç
yalanlarını bile meşru
gören bir alçalma var.
Bu tablo mide bulandırmakla beraber, çürümenin yok olmaya evrildiğini ve devrimin yakıcılığını
bir kez daha ortaya çıkarıyor,
hem de semaye sınıfının aczini
gösteriyor. Ustalıkla yalanlar söyleyen ve buna pek çok insanı inandırmayı başaran sermaye sınıfı, bugün,
ustalıkla değil, artık mide bulandıracak
iğrençlikte yalanlar söylüyor. Yönetmede artık zorlanmalar yaşadığı çıplak gözle bile görülüyor.
Ama merak etmesinler, işçi sınıfı
onları hak ettikleri yere, (dün tarihin
çöp sepetiydi, bugün tarihin foseptik
çukurunu hak ettiklerini ısrarla vurguluyorlar) göndererek onları dertlerinden
kurtaracaktır!
MUHARREM KURŞUN

Ankara saldırısı ve sermaye devletinin savaş histerisi
17 Şubat akşam saatlerinde Ankara’da askeri servis araçlarına yönelik
gerçekleştirilen bombalı saldırının ardından bilindik bir süreç işletilmeye
başlandı.
Önce yayın yasağı devreye sokuldu,
hemen ardından devlet yetkililerinin
açıklamaları birbirini izledi. “Misliyle
yanıt vereceğiz” türünden tehditler ve
“terör” demagojisi eşliğinde savaş çığırtkanlığı kulakları tırmaladı. Bir kez
daha PKK ve IŞİD aynı kefeye konarak
hedef gösterildi ve basın yoluyla topluma servis edildi. Bu aynı senaryoyu Suruç, Ankara, İstanbul katliamlarının hemen ardından da izlemiştik. Bugünden
bakıldığında devletin terör demagojisi
ile yürüttüğü kirli kampanyanın sonuçlarını daha net bir şekilde görebiliyoruz;
yeni katliamların yaşanması, kirli savaşın tırmandırılması, faşist baskı ve zorbalığın dizginlerinden boşalması...
Tüm bu gelişmeler, patlayan bombaların ve gerçekleştirilen katliamların
esasta sermaye devletinin yürütmekte
olduğu savaş ve saldırganlık politikasından bağımsız ilerlemediğini gösteriyor.

Tersine, bizzat bu kirli ve karanlık politikaların dolaysız bir sonucu olarak cereyan ediyor. Böylelikle Türkiye toplumu,
her adımında büyük yıkımların yaşandığı/yaşanacağı bir savaş sürecinin içerisine çekiliyor. Bir yerde sermaye düzeni
ektiğini biçiyor.
Sermaye devletinin Suriye’de batağa
saplandığı, desteklediği çetelerin mevzi
kaybettiği, dolayısıyla çok daha saldırganlaştığı, Kürt sorunu üzerinden ciddi
bir açmaz içerisine düştüğü, ekonomik
kriz olgusunun kendisini ciddi anlamda bunalttığı, bu eksende işçi sınıfına
ve emekçilere yeni faturalar çıkarmaya
çalıştığı ve işçi sınıfı içerisinde önemli
mücadele dinamiklerinin geliştiği bir
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dönem içerisindeyiz. İşte böylesi bir süreçte bombalar patlıyor, savaş naraları
atılıyor, bütün bir toplum terörize edilmeye çalışılıyor.
Ankara saldırısının gerisinde kim
olursa olsun, ekonomik-sosyal ve siyasal alanda açmazları her geçen gün
derinleşen sermaye düzeninin devreye
soktuğu politika çok açık; sözde “teröre
karşı mücadele” argümanı ile ölçüsüz
ve pervasız saldırganlığına yeni boyutlar
kazandırmak. Kirli savaş konseptini bütün bir ülke sathına yaymak. Suriye’ye
ve Rojava’ya dönük savaş kışkırtıcılığına
aralıksız devam etmek. Bu arada toplumu tam anlamıyla gerici-baskıcı bir cenderenin içerisine hapsetmek...

BirGün gazetesi yazarı Kemal Bekir
Ulusaler, 18 Şubat 2015’te yayımlanan
“Ayaktayız, ayakta” başlıklı yazısında
‘cumhurbaşkanına hakaret ettiği’ iddiasıyla hakkında açılan davada 11 ay 20
gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Ulusaler hakkında verilen cezayı erteledi.
Cezayı değerlendiren Ulusaler ise
“Adı geçen yazıda atfedilen suçlamalara
ilişkin kamuoyunda yoğun bir görüş olduğu belirtilerek, bu görüşün tespitine
yönelik referandum önerisinde bulunmuştum. Tahminim o ki; malum kişinin
avukatı, malum söylemin yoğunluğu ile
başa çıkamamış olacak ki bir medya takip kurumu ile anlaşmış olsa gerek” diye
konuştu.

Ankara’daki saldırıyı
TAK üstlendi
Ankara’da 17 Şubat akşamı askeri personelin servis araçlarına yönelik
bombalı saldırının ardından sermaye
devletinin sözcüleri patlamanın sorumlusu olarak YPG ve PKK’yi göstermişlerdi.
Ancak hem PYD Eşbaşkanı Salih Müslim
hem de KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı
Cemil Bayık yayınladıkları açıklamalarla
saldırıyı kendilerinin yapmadığını belirtmişti.
19 Şubat günü ise Teyrêbazên Azadiya Kürdistan (Kürdistan Özgürlük Şahinleri – TAK) yayınladığı açıklama ile saldırıyı üstlendi. Saldırıya dair TAK tarafından
yapılan açıklamada, “Bu eylem Cizre’de
bodrumlarda hunharca katledilen savunmasız, yaralı sivil insanlarımızın intikamı için yapılmıştır” denilerek sorumlunun Cizre’deki katliamın emrini verenler
olduğu belirtildi. Saldırının Zınar Raperin
(Abdulbaki Sömer) tarafından yapıldığını
duyuran TAK, “Kürt halkına yaşatılan her
acının intikamını misliyle alacağız” dedi.
TAK’ın açıklamasının devamında şu
ifadeler yer aldı: “Kürt halkına düşmanlığın bir bedeli vardır. Yaptığınız her saldırının hesabı mutlaka sorulacaktır. Hiç bir
yerde, hiç bir zaman güvende değilsiniz.
Nasıl ki savunmasız halkımızın evlerini
başlarına yıktıysanız biz de karargahlarınızı başınıza yıkacağız. Başta faşist TC–
AKP devleti ve tüm yardakçıları olmak
üzere, tüm herkes şunu iyi bilmelidir ki;
Kürt halkına yaşattığınız her acıyı binlerce katıyla siz yaşayacaksınız. Halkımıza
en büyük acıları yaşatan ve tarihin her
döneminde Saray kapılarında onurunu
ve şerefini satarak yaşamaya çalışan
hain işbirlikçiler; TAK’ın tarihsel adaletinden kaçamayacaksınız.”
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İmran
İmran Aydın devrimci bir işçi…
İşçi sınıfının kurtuluş mücadelesine, devrim ve sosyalizm mücadelesine sevdalı bir dava adamı… İmran Aydın 1963 yılında Erzurum’da
doğdu. Emekçi, yoksul bir ailenin
çocuğuydu. İmran’ın ailesi Ankara’ya taşındı. İmran Aydın ilkokulu
bitirdikten sonra daha çocuk yaştayken Ankara sitelerde çalışmaya
başladı.
İmran Aydın daha işçiliğinin
başlangıcında devrimci çalışmaya
omuz verdi. Ankara Hüseyin Gazi’de 1977 yılında kurulan Genç
İşçiler Birliği Derneği’nin (GİB-DER)
kuruluşunda yer aldı. Henüz 14 yaşında olmasına rağmen GİB-DER
çalışması içinde öne çıktı. GİB-DER
onun için tam anlamıyla bir okul
oldu.
İmran daha 16 yaşına geldiğinde kalfa oldu. İşinde ortaya
koyduğu yaratıcılığı ve paylaşımcı
kimliği ile artık genç çırakların kıvırcık abisi olmuştu. Ama ne ailesi
ne de mahalle arkadaşları devrimci faaliyetinden habersizdi. Yer altı
faaliyeti yürüttüğünü ustaca perdeliyordu. Tam bir yer altı militanlığı olgunluğu ile hareket ediyordu.
Zira İmran, tıpkı tarihe mal olmuş
devrimciler gibi devrim ve sosyalizm mücadelesi uğruna her bedeli
ödemeye hazırdı. Devrim ve sosyalizm mücadelesinde kendi benini
öne çıkarmıyor tarihsel ve toplumsal rolünü oynarken reklamını yapmaktan özenle kaçınıyordu.
Yıl 1980, 12 Eylül karşı devrimi
gerçekleşir. Tüm devrimci ve ilerici kitle örgütleri kapatılır. Devrimci faaliyet hızla zayıflar. 12 Eylül
faşizmi devrim ve sosyalizm mücadelesinden kaçışları hızlandırır.
İmran Aydın 12 Eylül faşizmine
karşı bayrak açar. Sınıf çalışmasını
sürdürür. Çalıştığı atölyede grev
örgütler. Grevden dolayı işçi arkadaşları ile birlikte gözaltına alınır.
40 gün boyunca gözaltında direnişin türküsünü söyler. Gözaltı onda
yılgınlığı değil, devrim davasına
bağlılık inancını pekiştirir. Gözaltı
onun devrimci kimliğini daha da
kristalize hale getirmesi nedeniyle
ona çok şey katar.
13 Aralık 1980’de yoldaşı ve
akranı olan ve zulmün karşısında
boyun eğmeyen Erdal Eren’in ida-

mı ile sarsılır. Bu sarsılma onun
düzene karşı öfkesini ve savaşma
isteğini daha da kamçılar. Erdal
Eren’in idamı İmran Aydın’ın düzene dönük devrimci tutumunu daha
da güçlendirir. Mücadeleye tüm
gücüyle sarılır.
İmran Aydın hiçbir örgütsel
bağa sahip olmamasına rağmen
devrimci faaliyeti sürdürür. Zorluklar karşısında geri adım atmayan
İmran Aydın devrimci mücadeleyi
örgütlemeye devam eder. İşçilerin
yaşamına dönük devrimci müdahaleyi kesintisiz sürdürür. Çalıştığı atölyelerde işçilerle, çıraklarla
yakın ilişki kurar, onları anlamak
için çabalarını yoğunlaştırır. Usta
ve patronlar tarafından uygulanan
şiddet ve hakaretlere karşı çırakları
koruyup, kollayan tutumuyla öne
çıkar. O, çırakların İmran abisi olarak işçilerin hafızasına adını kazır.
1990 yılında İmran aranmaya
başlar. Ulus’ta bir yoldaşı ile birlikte polis tarafından yakalanır. Polisin tüm işkenceli sorgularına rağmen tek bir soruya yanıt vermeme
tutumunu sürdürür. Tüm işkencelere rağmen ismini kabullenmez
İmran… Direnir, düşmanı ininde
rezil rüsva eder.
Tarih 1 Mart’tır. İşkenceciler
İmran Aydın’ın kardeşi İmdat’ı teşhis için işkence merkezi olan DAL’a
getirirler. İmdat abisini tanıdığını
söyler. İmran buna rağmen kardeşi İmdat’ı tanımadığını, isminin
üzerinde çıkan kimlikte adı- soyadı
Hasan Taş olan kişi olduğunu söyler. İşkenceciler artık yakaladıkları
kişinin kıvırcık olarak bildikleri İmran Aydın olduğundan emindirler.
Gözaltına alınmasının üzerinden
bir gün geçmemişken işkenceci katiller sürüsü tarafından katledilir.
Aynı operasyonla gözaltına alınanlar, işkencelerden geçirilenler
İmran’ın gözaltında işkencede olduğundan habersizdirler. Sürekli
slogan sesi duyarlar. İmran durmaksızın slogan atıyor ve tek kelime konuşmuyordur. Sonra sloganlar aniden kesilir ve gözaltındakiler
bir olağanüstülük olduğunu anlarlar. Katiller telaşlı bir hareketlilik
içindedirler. Bir koşuşturmaca yaşanmaktadır. İmran öldürülmüştür.
Cinayete kılıf aranmaktadır.
İmran Aydın Ankara Mobilya-

cılar Sitesi’ne devrim ve sosyalizm
mücadelesinin nefesini taşımış,
işçileri devrim davasına kazanmak
için en ağır bedeli ödemeyi göze
almıştır. Devrim davası yolunda
ölümsüzleşen devrim şehitleri
arasına adını yazdırmıştır. İmran
Aydın, başı dik, alnı açık bir şekilde
ayrıldı aramızdan.
Her ne kadar partisi 12 Eylül
karşı devriminin basıncı altında
tasfiyeci bir noktaya savrulmuşsa
da İmran Aydın kendisini devrim
davasına adamayı bilmiş, yılgınlık
ve tasfiyeciliğin etkilerine karşı bir
savaşçı olarak dimdik ayakta durmuştur.
“Partimizin kuruluşu devrim
davası uğruna bedel ödemiş, acı
çekmiş, yiğitlikler sergilemiş geçmiş dönemin devrimci kuşaklarının yarattığı mirasın güvenceye
alınmasıdır” diyerek Komünistler
devrimci siyasal mücadele tarihinde yer aldıkları ilk andan itibaren
devrimci mücadele birikimini ve
mirasını, devrim şehitlerini sahiplendiler. Zira komünistler savaşın
en temel dayanaklarından birinin
geçmişin devrimci mirasını sahiplenmek olduğu konusunda tam bir
bilinç açıklığına sahiptirler.
İmran Aydın’ın onurla taşıdığı
sosyalizmin kızıl bayrağı bugün işçi
sınıfı devrimcilerinin ellerindedir.
Komünistler sanayi kentlerinde
işçi sınıfını devrimci sınıf mücadelesine kazanmak için çaba gösteriyorlar. İmran’ın onurla taşıdığı işçi
sınıfı devrimciliği bayrağını bugün
komünistler onurla taşıyorlar. Devrimci-ihtilalci ruh ve savaşçı kimlik
İmran Aydın’la, komünistlerin ortak paydasıdır.
İşçi sınıfının kurtuluş mücadelesi emekle, yürekle, mücadeleyle,
ödenen bedellerle yazılır. Devrim
ve sosyalizm şehitleri yüreklerde
silinmezcesine kazınmışlardır. Orada söz biter eylem başlar. Emekçilere adanan, insanlığın güzel geleceği olan sosyalizm kavgası başlar.
İmran Aydın devrim yürüyüşünün
önemli isimlerinden biridir. İmran
Aydın’ın devrimci militan çizgisinin
günümüzdeki temsilcileri sınıf devrimcileridir. İşçi sınıfı devrimcileri
İmran Aydın’ı devrim ve sosyalizm
mücadelesinde yaşatmaya devam
edeceklerdir.

