TKİP’nin 18. kuruluş yıldönümü etkinliği gerçekleşti
Etkinliğimizi Türkiye’nin tarihinin en karanlık dönemlerinden birini yaşadığı, bölgede emperyalistler
arası nüfuz mücadelelerinin tehlikeli bir tırmanış içine
girdiği, tüm bunların dolaysız bir sonucu olarak, hissedilir düzeyde bir umutsuzluğun ve politik geri duruşun
yaşandığı bir konjonktürde gerçekleştirecektik. Bunun

Haftalık
Sosyalist
Siyasal Gazete
ISSN 1300-3585
Sayı 2016 / 44
25 Kasım 2016 * 1 TL

kendisi, devrimci ve tok bir propaganda faaliyetini gerektiriyordu, biz de bunu yaptık. En başta etkinliğin
yapılacağı Wuppertal’da olmak üzere, hemen her yerde geçen yıldakinden daha gayretli çabalar sarf ettik.
Keza, “dönem bunu gerektiriyor” deyip, sanatçılar geçidine dayalı etkinlik yapmaya heveslenmedik.
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Ekonomik-sosyal kriz derinleşiyor...

3

Gericiliğe rıza göstermiyor,
direnişi seçiyoruz!

A

KP, gerici uygulamalarını, fırsatını
her bulduğunda dayatmaya devam
edecektir. Gericiliğe, baskıya, sömürüye karşı direniş güncel tutulmalıdır.
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Düzenin çarkı işçi kanıyla
dönüyor!
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ücadele edilmediği sürece ve bu
düzene son verilmediği müddetçe
yazık ki daha pek çok işçi katliamı yaşanacaktır.

15

Ekim Devrimi aynasında
yayınların önemi

T

üm Rusya çapında siyasal gazetenin
örgütlenmesi, devrimci bir sınıf hareketinin yükselişi açısından devrimci
pratik bir çözüm anlamına geliyordu.

TKİP’nin yıldönümü etkinliğinde yapılan konuşma: Düzenin çok yönlü bunalımı ve devrim seçeneği
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Kapak

Ekonomik-sosyal kriz derinleşiyor...

İşçi sınıfı ve emekçiler faturayı ödemeyi
reddetmelidir!

Sermayenin kokuşmuş düzeni
gelinen yerde işçi ve emekçileri
bir ikilemle yüz yüze bırakıyor;
ya dinci-faşist rejimin zorbalığına karşı direnip faturayı esas
sahiplerine, yani kapitalistlere ödetmek ya suskun kalıp
ağır bir bedel ödemek. Birinci
tercih, işçi sınıfıyla emekçilere
onurlarını koruyabilme imkanı
yaratacak sınıfsız, sömürüsüz
bir dünya kurma mücadelesinde yeni mevziler kazandıracaktır. İkincisi ise ekonomik,
sosyal, siyasal, moral çöküşten
başka bir sonuç yaratmayacaktır.
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Kapitalist düzenin efendileri, 2008’de
patlak veren küresel krizin büyük bir
çöküşe yol açmasını ancak trilyonlarca
dolar harcayarak önleyebildiler. “Marx
haklıymış” dedirten o kriz, kapitalizmin
bu “yapısal hastalıktan” kurtulma şansının bulunmadığı gerçeğini burjuva
ekonomistlere bile itiraf ettirdi. Nitekim
düzenin efendileri “krizi aşma” iddiasını
bir yana bırakıp “krizi yönetme” çabasına ağırlık vermeye başladılar. Krizi yönetmek ise dünya genelinde işsizliğin, yoksulluğun artması, savaşların yıkımların,
kıyımların “sürekli bir hal” alması anlamına geliyor. Emperyalistlerle işbirlikçilerinin bölgemizi savaş cehenneminin içine atmaları, sözü edilen “krizi yönetme”
biçimlerinden sadece biridir.
***
Kapitalist zincirin halkalarından biri
olan Türkiye kapitalizmi hem küresel
krizlerin etkisine açık olması hem yapısal
iç sorunlardan dolayı birçok kez kriz çukuruna yuvarlandı. 2001 Şubat krizinde
dibe çöken burjuva ekonomisi, işçi sınıfıyla emekçilere katmerli bir fatura olarak yansımıştı. Krizin yıkıcı sonuçlarına
maruz kalan işçi sınıfı, militan/kitlesel bir
direniş geliştiremediği için ağır bedeller
öderken, Türkiye burjuvazisi ile emperyalistler, bu fırsatı kullanarak dinci-faşist
AKP iktidarının yolunu açtılar. Oysa işçi
sınıfı direnebilseydi ne kendisi ağır bir
yıkıma maruz kalırdı ne AKP iktidarı sermayeye ve emperyalistlere hizmette bu
kadar pervasız olabilirdi.
Ekonomik darboğaza girdiğinde hem
faturayı emekçilerin sırtına yıkan hem ülkeye milyarlarca dolar kara para girişi yapan dinci iktidar şu ana kadar çöküşten
kurtulabildi. Ancak bu defa kapıya dayanan krizi kazasız atlatma ihtimali mümkün görünmüyor. Dinci-faşist diktasını
güvence altına alabilmek için ateşe körükle giden iktidarın dışarıdan sermaye
çekmesi bir yana, başlayan sermaye kaçışını durdurması bile çok zor görünüyor.
Bu ise ekonomik krizin derinleşme eğiliSahibi ve Yazı İşleri Müdürü:
Ersin Özdemir
EKSEN Basım Yayın Ltd. Şti.
Yayın türü: Süreli Yaygın

minin devam edeceği anlamına geliyor.
***
2008 krizinden en çok etkilenen ülkelerden biri Türkiye olmasına rağmen
AKP şefleri ile yandaş/tetikçi medya,
aylarca “kriz teğet geçti” yalanını tekrarlayıp durdular. Son günlerde aynı yalanı
tekrarlamaya başlayan iktidar sözcülerinin “mumları” bu defa yatsıya kadar
bile yanmayabilir. Zira birbirini izleyen
zamlar, artan işsizlik, büyüme oranının
düşmesi, hatta negatife geçmesi, enflasyonun hedeflenen rakamları aşması, doların yükselişinin durdurulamaması gibi
somut veriler, ekonomik krizin derinleşme sürecinde olduğuna işaret ediyor.
Hal böyleyken dinci-faşist iktidarın
şefleri, “Endişe edecek hiçbir şey yok”
minvalinde açıklamalar yapıyorlar, bu
yolla toplumu maniple etmeyi umuyorlar. Toplumun zekasıyla alay eden açıklamalar yapmaktan geri durmayan AKP
şefleri, dış görüntüdeki bu küstahlığa
rağmen diken üstündeler. Zira gerici rejimlerini “başkanlık” adı altında güvenceye alabilmek için histerik bir şekilde
saldıran bu iktidar, özellikle de saraylara
düşkün şefi T. Erdoğan için ekonomik/
mali krizin derinleşme ihtimali tam bir
kabustur. Telaşlı olmaları anlaşılır bir durum. Çünkü ekonomik krizin derinleşmesinin, zaten yolsuzluk ve rüşvet batağına
saplanmış, toplumsal meşruiyetini yitirmiş, ancak devletin zor aygıtları ve tetikçi
medyayı kullanarak yönetebilen bu iktidarı enkaza çevirmesi ihtimali hiç de az
değildir.
***
Dinci rejimin ekonomik tablosunu
yansıtan rakamlar, kriz ihtimalinin güçlendiğini gözler önüne seriyor. Dış borçlar 420 milyar doları aşmış, 12 ayda
ödenmesi gereken borç miktarı 170 milyar dolar, dış ticaret açığı 35 milyar dolara yaklaşmış, hem orduya hem “polis ordusu”na yapılan harcamalardaki devasa
artışlar bütçe açığını büyütüyor, işsizlerin
sayısı 3.2 milyona ulaşmış, S&P, Moody’s

gibi uluslararası kredi derecelendirme
kuruluşları Türkiye’yi “güvenilmez ülkeler listesi”ne ekledi, patronlar toplu tensikatlara hazırlandıklarını ilan ediyorlar,
iş cinayetlerinde dünya birincisi olmaya
birkaç basamak kaldı…
Tablo bu kadar vahimken, geçen hafta
borçlanmak için hazine ihalesi açan Türkiye Cumhuriyeti Devleti tek bir müşteri
bulamadı. Kamu bankalarından yüksek
faizle borçlanan iktidar, artık dış kaynak
bulmakta da zorlanıyor, bulsa bile yüksek
faiz ödemek zorunda kalıyor.
***
Tüm bu gelişmeler karşısında AKP’nin
görünürdeki “rahatlığının” esas nedeni
henüz ortada devrimci bir sınıf hareketinin bulunmamasıdır. Sınıfın saldırılar
karşısındaki pasif tutumu, hali hazırda
dinci zorbaların elini rahatlatıyor. Bu hal
devam ederse eğer, tıpkı Şubat 2001’de
olduğu gibi krizin faturası bir kez daha
işçi sınıfıyla emekçilerin sırtına yıkılacaktır. Bunun ipuçlarını şimdiden vermeye
başlayan sermaye iktidarı, krizin derinleşmesi durumunda çok daha pervasızlaşacaktır.
Kapitalizmin yapısal sorunlarından
kaynaklanan krizin sorumlusu işçi sınıfı
olmadığı gibi, yıkıcı sonuçlarının faturasını ödemek zorunda değildir. Krizin faturasını kapitalistlere ve onların tetikçisi
olan AKP iktidarına ödetebilmek için kararlı, planlı, sistemli bir direniş hazırlığına
şimdiden başlanmalıdır.
Sermayenin kokuşmuş düzeni gelinen yerde işçi ve emekçileri bir ikilemle
yüz yüze bırakıyor; ya dinci-faşist rejimin
zorbalığına karşı direnip faturayı esas
sahiplerine, yani kapitalistlere ödetmek
ya suskun kalıp ağır bir bedel ödemek.
Birinci tercih, işçi sınıfıyla emekçilere
onurlarını koruyabilme imkanı yaratacak
sınıfsız, sömürüsüz bir dünya kurma mücadelesinde yeni mevziler kazandıracaktır. İkincisi ise ekonomik, sosyal, siyasal,
moral çöküşten başka bir sonuç yaratmayacaktır.
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Gericiliğe rıza göstermiyor,
direnişi seçiyoruz!
Cinsel istismar suçunda mağdur ile
failin evlenmesi durumunda cezanın
ertelenmesini öngören ve 22 Kasım'da
TBMM gündemine getirilmesi beklenen
yasa teklifi, gösterilen tepkiler sonrasında “yeniden düzenlenmek” üzere komisyona geri gönderildi. Yeniden düzenlemede, ek önerge olarak yasa tasarısına
eklenen, 16 Kasım 2016’ya kadar işlenen
cinsel istismar suçlarında, saldırgan mağdur kadın ya da kız çocuğuyla evlenirse,
hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair maddenin kalkacağı, rıza yaşının
ise 15’ten 12’ye değil de 14’e düşürüleceği belirtiliyor. Bu haliyle de “rıza” kılıfıyla cinsel istismarcılar kollanmaktadır.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ önergeyi
“küçüğün rızası” kavramı ile savunmuştu. “Rıza” yaşının 12 ya da 14 olması bir
şey değiştirmemektedir. Onlar gerici zihniyetleriyle çocuk yaşta evlilikleri “erken
evlilik” diyerek meşrulaştırmaya çalışsalar da, yaşanan çocuk istismarıdır.
Ataerkil gerici bir düzende, aile ilişkilerindeki feodal değerlerin ne denli güçlü
olduğunu bildiğimiz bu toplumda, çocuk
yaşta evliliklerin rızayla değil, mecburiyetle olduğu gerçeği bilinçli bir şekilde
çarpıtılıyor. Bu “mecburiyetin” bir yanı
ailelerin anlaşarak “küçüğün” evliliğine
karar vermesi “geleneğidir.” Diğer yanı
ise, “küçüğün” tecavüze, istismara uğramasıyla “namus kurtarmak” adına evliliğe “mecbur” edilmesidir. Gerek tehdit,
gerekse ataerkil gelenekler, aile baskısı,
yoksulluk vb. ile yaşanan bu “erken evliliklerin” önlenmesi için mücadele edilmesi gerekirken, AKP’de cisimleşmiş bu
gerici zihniyet bunu kalıcılaştırmak, meşAKP gericiliğinin, çocuğa yönelik
cinsel istismar suçu işleyenleri koruyan
yasa tasarısı eylemlerle protesto edildi.

KADIKÖY’DE KITLESEL PROTESTO

19 Kasım akşamı, Kadıköy Bahariye
Caddesi’nde bir araya gelen çoğunluğu
kadın yüzlerce kişi, AKP gericiliğini
protesto etti. Bahariye’deki Süreyya
Operası'nın önünde buluşan kadınlar
buradan Khalkedon Meydanı’na kadar
yürüdüler. Meydana gelindiğinde de
kadınlar adına basın açıklaması yapıldı.
Gece geç saatlere kadar devam eden
eyleme çevredeki insanların alkış ve
sloganlarla destek verdiği görüldü.

GERICI TASARIYA ADANA’DA TEPKI

Tecavüzü meşrulaştıran yasa tasa-

AKP, dinsel gericilik uygulamalarını, fırsatını her bulduğunda tekrar dayatmaya devam edecektir. Bu
nedenle gericiliğe, baskıya, sömürüye karşı direniş her daim güncel tutulmalı, kesin ve kalıcı çözüm için
her yönüyle çürümüş bu düzenden kurtulma mücadelesi büyütülmelidir.
rulaştırmak istemektedir.
Hali hazırda bu düzende çocuk istismarcılarına, tecavüzcülerine af gelmekte, kadın katilleri “iyi hal indirimleri” almaktadır. Bundandır ki, AKP döneminde
kadına yönelik şiddet %1400 oranında
artmıştır. Her gün 5 kadın katledilmekte,
kadınların insanca çalışma ve yaşama istekleri yok sayılmakta, hak ve özgürlükleri gasp edilmektedir. Bu karanlık tablonun bir parçası olarak cinsel istismar ve
tecavüz vakaları da çoğalmaktadır.
Gündemdeki önergenin de konusu olan çocuk istismarlarındaki artışta
AKP’nin doğrudan etkisini, Adalet Bakanlığı verilerinden de görmek mümkündür. Türkiye çocuk istismarı, çocuklara tecavüz açısından Avrupa’da birinci

konumdadır. Tecavüzler sonucu, 15 yaş
altında doğum yapan çocukların sayısı 2012’de 21 bin 992’dir. Son 10 yılda
çocuk istismarı davaları 3 kat artmıştır.
2013’te, 19 bin 757 cinsel çocuk istismarı vakası görülürken, 2014’te 24 bin
825 çocuk istismarı vakası görülmüştür.
2002’den beri 15 yaşın altında cinsel istismara uğrayarak ‘anne’ olan çocuk sayısı ise 15 bin 937’dir. Sadece 2015’te 1517 yaş arası 17 bin 789 kız çocuğu doğum
yapmıştır. 15 yaş altı doğum yapanların
sayısı ise 2015’te 244’tür. Bunlar sadece kayıtlara giren vakalardır. Yine resmi
kayıtlara göre son 10 yılda 482 bin 908
kız çocuğu evlendirilmiştir. Bu tablo bir
suç duyurusu niteliğindeyken, AKP çocuk
istismarcılarına ceza ertelemesi adı altın-

Kadınlar tecavüz yasasını protesto etti
rısını protesto etmek için, Adana Kadın
Platformu 19 Kasım’da Atatürk Parkı’nda basın açıklaması yaptı. Eylemde,
Eğitim Sen Adana Şube Kadın Sekreteri
Şükran Yeşil’in okuduğu basın metninde
yasa tasarısına ve AKP gericiliğine tepki
gösterildi.
Basın metninin ardından HDP Adana
Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın konuşmasıyla eylem sonlandırıldı.

önünde toplanan kadınlar buradan
yine aynı caddede bulunan Türkan
Saylan Kültür Merkezi önüne yürümek
istediler. Polis, kadınların önüne barikat
kurarak yürütmeyeceklerini söyledi.
Görüşmelerden sonuç çıkmayınca
kadınlar barikatın önünde basın
açıklamasını yaptılar.

İZMIR’DE YÜRÜYÜŞE POLIS ENGELI

Tecavüzü meşrulaştıran yasa önergesinin geri çekildiğinin açıklanmasının
ardından 22 Kasım’da yüzlerce kişi Ankara’da meclis önünde “geri çekmek

İzmir Kadın Platformu (İKP) 21
Kasım akşamı tasarıya karşı eylem
düzenledi. Alsancak Sevinç Pastanesi

MECLIS ÖNÜNDE PROTESTO: YASA
IPTAL EDILSIN!

da af getirmeyi düşünebilmiştir.
Cinsel istismarda bulunanları koruyan/kollayan bu yasa tasarısına karşı
toplumun farklı kesimlerinden tepkiler
gelmiş, bunun sonucunda kısmen de
olsa AKP geri adım atmak durumunda
kalmıştır. Fakat bu yasa tasarısının tümden geri çekilmesi gerekmektedir. Bir
kez daha görülmüştür ki böylesi gerici
yasalar örgütlü tepkilerle engellenebilir.
Ancak AKP, dinsel gericilik uygulamalarını, fırsatını her bulduğunda tekrar dayatmaya devam edecektir. Bu nedenle
gericiliğe, baskıya, sömürüye karşı direniş her daim güncel tutulmalı, kesin ve
kalıcı çözüm için her yönüyle çürümüş
bu düzenden kurtulma mücadelesi büyütülmelidir.
yetmez iptal edilsin” şiarıyla yasayı protesto etmek için toplandı.
Tasarıya karşı tepki gösteren, kadın
örgütleri ve siyasi partilerin de içerisinde bulunduğu kitle tasarının iptal edilmesi talebini haykırdı. Protestoya karşı
çevreye polis sevk edilirken Akay Kavşağı’na polis barikat kurdu.
Meclis önündeki toplanmanın yanı
sıra Ankara Kadın Platformu’nun da içerisinde bulunduğu bir grup Akay Kavşağı’nda toplanarak meclise doğru yürüyüşe geçti. Toplu geçişe izin verilmeyeceği dayatmasında bulunan polis biber
gazıyla saldırıya geçti. Saldırıya rağmen
kitle meclis önüne ulaştı.
Meclis önünde bir süre daha bekleyiş sürerken gelenlerin bir bölümü meclis genel kurulunu izlemek için meclise
girdi.
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Yeni KHK’lar: Saldırı ve baskı paketleri!
Sermaye devletinin çıkardığı iki yeni
KHK, kapsamlı bir saldırı ve baskı paketi olma niteliği taşıyor. 677 ve 678 sayılı
iki yeni kanun hükmünde kararnamenin
(KHK) 22 Kasım’da Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla, bir dizi alanda yeni uygulamalar gündeme geldi.

GREV YASAKLARI GENIŞLETILDI

Sermaye devletinin kapsamlı saldırılar arasında, grev yasağının genişletilmesi de bulunuyor. Toplu sözleşmelerin ve
grevin gündemde olduğu bu dönemde
çıkarılan KHK’da, grev yasağı kapsamı genişletildi. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu
İş Sözleşmesi Kanununun 63’üncü maddesinin birinci fıkrası şöyle düzenlendi:
“Karar verilmiş veya başlanmış olan
kanuni bir grev veya lokavt; genel sağlığı
veya millî güvenliği, büyükşehir belediyelerinin şehir içi toplu taşıma hizmetlerini,
bankacılık hizmetlerinde ekonomik veya
finansal istikrarı bozucu nitelikte ise Bakanlar Kurulu bu uyuşmazlıkta grev ve
lokavtı altmış gün süre ile erteleyebilir.
Erteleme süresi, kararın yayımı tarihinde
başlar.”

KAMUDA BINLERCE TASFIYE

Darbe girişimini fırsata çeviren ve
OHAL silahıyla saldırıların dozunu arttıran AKP, kamu alanında dalga dalga hayata geçirdiği tasfiye saldırılarına yenisini
ekledi. Son KHK’larla birlikte, kamuda 15
bin 726 kişi tasfiye edildi.

550 DERNEK KAPATILDI

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı
kararıyla derneklere yönelik hayata geçirilen saldırılar KHK ile yeni bir boyuta
taşındı. Aralarında bakanlık kararıyla
“faaliyetleri 3 ay süreyle durdurulan”
derneklerin de olduğu 550 dernek KHK
ile kapatıldı. ÇHD, ÖHD, Gündem Çocuk
Derneği ve çok sayıda kadın derneği de
kapatılan dernekler arasında.

9 BASIN KURULUŞU KAPATILDI

Yeni KHK ile 7 gazete, 1 dergi ve 1
radyo kanalı kapatıldı. Bu kapsamda Ekspres Gazetesi (Adana), Türkiye Manşet
Gazetesi (Çorum), Dağyeli Gazetesi (Hatay), Akis Gazetesi (Kütahya), İpekyolu
Gazetesi (Ordu), Son Dakika Gazetesi
(İzmir) ve Yedigün Gazetesi (Ankara) ile
Haberexen Dergisi (Samsun) ve Batman
FM (Batman) yayın hayatına son verilerek kapatıldı.

BELEDIYELERE ‘TAŞERONLUK’
UYGULAMASI

Kürdistan’da kirli savaşla yerle bir
ettiği kentlerin belediyelerine el koyan
ve kayyım atayan AKP iktidarı, şimdi
de belediyelere taşeronluk rolü biçti.
3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye
Kanunu'nun 75'inci maddesinde yapılan
değişiklikle, kayyım atanan belediyelerde, başkan vekiline ‘bir başka belediyeden iş yaptırabilme’ olanağı getirildi.
Belediyelerin taşeron olarak çalışmasının önünü açan uygulamada belediye
meclis kararı gereği de ortadan kaldırıldı.
Eklenen maddede “Afet, kitlesel göç ve
teröre maruz kalan yerleşim birimlerinin
belediyeleri ile bu Kanunun 45 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince belediye

başkanı veya başkan vekili görevlendirilen belediyelerde, vali veya belediye başkanı, aksayan belediye hizmetinin başka
bir belediye tarafından yerine getirilmesini talep edebilir. Yardım istenilen belediye, meclis kararına gerek olmaksızın
İçişleri Bakanının izniyle bu talebi yerine
getirebilir” ifadesi yer aldı.

TUTSAKLARIN EĞITIM HAKKI
GASP EDILDI

Öte yandan, siyasi tutsakların eğitim
hakkı da gasp edildi. Yeni KHK’ya eklenen madde ile, siyasi tutsakların ülke
genelinde uygulanan merkezi sınavlara
ve öğretime devam ettikleri kurumun
sınavlarına girmeleri yasaklandı. 677 sayılı KHK’da “terör örgütü üyeliği veya bu
örgütlerin faaliyeti çerçevesinde işlenen
suçlar sebebiyle tutuklu veya hükümlü
olarak ceza infaz kurumunda bulunanlar,
olağanüstü halin devamı ve kurumda barındırıldıkları süre zarfında, ülke genelinde uygulanan merkezî sınavlar ile örgün
veya yaygın her türlü eğitim ve öğretim
kurumları ile kamu kurum ve kuruluşları
tarafından ceza infaz kurumu içinde veya
dışında yapılan ya da yaptırılan sınavlara
giremeyecekler” ifadelerine yer verildi.

Halkın Hukuk Bürosu’na polis baskını
11 Kasım günü İçişleri Bakanlığı’nın
dernek ve kurumları kapatma kararı
sonrasında mühürlenen Ankara’daki Halkın Hukuk Bürosu’nda devrimci
avukatlar hukuk bürosunun mühürlenemeyeceğini, bunun bir suç olduğunu
vurgulayarak mührü kırmışlardı. Bunun
ardından da büroda avukatlık faaliyetle-

ri devam ediyordu.
Halkın Hukuk Bürosu’nun faaliyetlerine tahammül edemeyen polis 21 Kasım'da baskın yaparak büroyu mühürledi. Polis kapıyı kırarak içeri girerken avukatlar polise “suç işliyorsunuz” diyerek
“Baskılar bizi yıldıramaz!” sloganlarıyla
baskını protesto etti.

Büroda bulunan avukatlar ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ile Engin
Gökoğlu, Didem Baydar Ünsal ve Ayşegül Çağatay darp edilerek gözaltına
alındı.
Avukatlar birkaç saat sonra serbest
bırakıldı.

TAZMINAT HAKKI YOK

OHAL kapsamında kapatılan şirketlerde çalışanların tazminat hakkı da devlet tarafından gasp edildi. Yeni KHK’da
“terör örgütlerine veya Milli Güvenlik
Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen
yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı nedeniyle kapatılan kurum ve kuruluşlar tarafından,
kapatma dolayısıyla hiçbir surette tazminat talebinde bulunulamaz” maddesi
yer aldı.

GÜNÜ BIRLIK EVLER VE OTELLERDE
DENETIM

Baskı ve denetim mekanizmalarını
sıkılaştıran sermaye devleti, son KHK’larda günü birlik evler ve otellerle ilgili
düzenleme yaptı. 26/6/1973 tarihli ve
1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'nun
2’nci maddesinin birinci fıkrasına “bekar
odaları,” ibaresinden sonra gelmek üzere
“günübirlik kiralanan evler,” ibaresi eklenerek mevzuat genişletildi.
1774 sayılı kanunun ek 1’inci maddesinin ikinci fıkrası da değiştirilerek
otel ve motellere müşterilerinin kimliklerini polise anında bildirme zorunluluğu getirildi. KHK’da “Bu Kanunun 2'nci
maddesinde sayılan özel veya resmi her
türlü konaklama tesisleri tüm kayıtlarını
bilgisayarda günü gününe tutmak, genel
kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut bilgi, belge ve
kayıtları genel kolluk kuvvetlerine anlık
olarak bildirmek zorundadırlar” ifadesi
yer aldı. Buna uymayan otel işletmecilerine ilk olarak para cezası kesileceği, devamında ise ruhsatlarının iptal edileceği
belirtildi.
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Güncel

Kürt halkına yönelik saldırılar sürüyor
Sermaye devletinin Kürt halkına yönelik sürdürdüğü kirli savaşın parçası
olarak Kürdistan’da hayata geçirilen saldırılara yenileri eklendi.

SILOPI’DE BELEDIYE EŞBAŞKANLARI
TUTUKLANDI

Şırnak’ın Silopi İlçesi’ndeki Başverimli
Beldesi’nin belediye eşbaşkanları Rabia
Takas ve Tahir Aytış 23 Kasım’da tutuklandı.
Bir önceki gün gözaltına alınan Takas
ve Aytış ile belediye çalışanları Abdülvahit Avar ve Haşim Bilgin, polisteki işlemlerin ardından savcılığa çıkarıldı. Avar ve
Bilgin mahkeme tarafından serbest bırakılırken, belediye eşbaşkanları Takas ve
Aytış “Örgüt üyesi olmak”, “Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla tutuklandı.
Takas ve Aytış'ın tutuklanmasına,
Newroz kutlamasında yaptıkları konuşma ve “YPS’lilere hendek kazımı için iş
makinesi verdikleri” iddiası gerekçe gösterildi.

JİNHA MUHABIRI AYSEL IŞIK
TUTUKLANDI

KHK ile kapatılan Jin Haber Ajansı’nın
(JINHA) eski muhabiri Aysel Işık “örgüt
üyesi” olmak suçlamasıyla 21 Kasım’da
tutuklandı.
Şırnak Yeni Mahalle'de HDP Milletvekili Aycan İrmez ile birlikte bulunduğu esnada polisler tarafından gözaltına
alınan Işık, zorla zırhlı araca bindirilerek
götürüldü. Gözaltı sırasında İrmez ve
avukatlar gözaltı kararını talep etse de
polislerin kararı göstermediği belirtildi.
Şırnak Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Işık, daha sonra götürüldüğü savcılık tarafından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Savcı, sosyal medya
paylaşımları ve yaptığı haberleri gerekçe

göstererek “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla Işık'ın tutuklanmasını talep ederken
mahkeme de aynı gerekçeyle Işık hakkında tutuklama kararı verdi.

VAN’DA OHAL BAHANESIYLE HER
TÜRLÜ EYLEM “YASAK”

Türk sermaye devletinin Kürt halkına
yönelik kirli savaşında yasaklar hayata
geçirilmeye devam ediyor. Son olarak
Van Valiliği OHAL’i bahane göstererek 21
Kasım tarihinden itibaren 10 gün süreyle
her türlü eylemi yasakladı.
Büyükşehir Belediyesi Başkanı Bekir
Kaya’nın tutuklandığı ve belediyeye kayyım atandığı şehirde, protestolara da polis saldırmıştı.
Valiliğin yaptığı açıklamada “huzur ve
güvenlik” iddiasıyla yasak kararı alındığı
belirtildi. OHAL Kanunu ile gerekçelendirilen yasak açıklamasında, şu ifadeler

yer aldı:
“2935 sayılı OHAL Kanunu’nun 11.
maddesi (m) bendi gereğince, 2911 sayılı ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’ kapsamında yapılacak olan her
türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting,
çadır kurma, stant açma, oturma eylemi
ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler 21 Kasım 2016 tarihinden itibaren 10
gün süreyle yasaklanmıştır.”

AHMET TÜRK VE EMIN IRMAK
GÖZALTINA ALINDI

Daha önce görevden alınan ve yerine
kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk 21 Kasım’da
gözaltına alındı. Türk’le birlikte Mardin
merkez Artuklu ilçe Belediye Eşbaşkanı
Emin Irmak’ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

Burjuva devlet tüm aygıtlarıyla çürümüştür
15 Temmuz darbe girişiminin ardından sözde “FETÖ” gerekçesiyle başlatılan açığa alma, tutuklama ve yayın
kapatma saldırıları ilerici ve devrimci
güçleri hedef almaya devam ediyor. AKP
iktidarı burjuva muhalefeti dahi susturmak için OHAL enstrümanını pervasızca
kullanıyor.
Tüm bu saldırılar hayata geçirilirken,
düzen kendi yasalarını bile hiçe sayıyor.
Öyle ki, demokrasi cilasının görünür
yüzü olan parlamento dahi tamamen

işlevsiz hale getirilmiş durumda.
Öte yandan, mevcut gelişmeler burjuva devlet aygıtının gerçek yüzünü çok
daha çıplak bir şekilde ortaya sermiş
oldu. Dün sermaye devletinin “demokrasi” paketine sarıp uyguladığı saldırılar,
“milletin oylarıyla seçilmiş” milletvekilleri tarafından parlamentoda sergilenen
mizansenle hayat buluyordu. Bugün
buna bile gerek duymuyorlar.
Burjuva parlamento gelinen yerde
devre dışı bırakılarak, bütün kararlar

dinci-faşist AKP iktidarı tarafından alınıyor; düzenin valisi, savcısı ve polisi de
gereğini yapıyor.
Yani burjuvazinin diline pelesenk ettiği “demokrasi”, “bağımsız yargı”, “adalet” gibi söylemlerin koca bir aldatmaca
olduğu bu süreçte çok daha net bir şekilde dışa vuruyor.

HUKUK, DEMOKRASI, ADALET
SÖYLEMLERININ IÇI BOŞ

Yaşananlar bir kez daha, sermaye

MARDIN’DE DBP’LI 20 KIŞI
TUTUKLANDI

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın
“PKK/KCK” adı altında başlattığı soruşturma kapsamında 19 Kasım’da DBP il ve
ilçe binalarının yanı sıra pek çok adrese
baskınlar yapıldı. Baskınlarda DBP’nin
Derik, Nusaybin, Savur, Dargeçit, Ömerli, Mazıdağı ve Kızıltepe ilçe ve Mardin il
binaları basıldı ve toplamda 31 kişi gözaltına alındı.
Gözaltılar adliyeye sevk edilirken,
savcılık ifadeleri alınan 3 kişi adli kontrol
şartıyla serbest bırakıldı, 28 kişi ise tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Mahkeme 8 kişinin daha adli kontrol
şartıyla serbest bırakılmasına karar verirken DBP İl Eşbaşkanı Ahmet Eken’in de
aralarında bulunduğu 20 kişinin ise tutuklanmasına karar verdi.
düzeni koşullarında burjuva parlamentonun bir tiyatro sahnesinden ibaret
olduğunu, burjuva hukukunun “adalet”
anlayışının iktidardaki sınıf ve kliklere
hizmet ettiğini ve kolluğun sadece iktidarın çıkarlarına hizmet ettiğini bir kez
daha tüm çıplaklığıyla ortaya serdi.
Tüm bu olgular ışığında işçi ve emekçileri düzene karşı taraflaştırmak, bütün
kurumlarıyla çürümüş ve kokuşmuş burjuva devlet aygıtına ve onun emekçilere
dayattığı baskı, sömürü ve kölelik koşullarına karşı mücadeleyi büyütmek, içerisinden geçtiğimiz günlerde çok daha
yakıcı bir hal almış bulunuyor.
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Grev hakkına saldırıya
OHAL kılıfı
Sermaye devleti, 22 Kasım’da açıkladığı KHK’larda grev yasaklamaya ilişkin
yasada değişiklik yaparak yasağın kapsamını genişletti. Yeni düzenlemede “genel
sağlığı veya millî güvenliği, büyükşehir
belediyelerinin şehir içi toplu taşıma hizmetlerini, bankacılık hizmetlerinde ekonomik veya finansal istikrarı bozucu nitelikte ise Bakanlar Kurulu bu uyuşmazlıkta
grev ve lokavtı altmış gün süre ile erteleyebilir” ifadesine yer verildi.
Darbe girişimini fırsata çevirdiğini
ve OHAL’i sınıfa yönelik bir silah olarak
kullandığını her seferinde ortaya koyan
sermaye devletinin tam da böylesi bir
dönemde grev yasağının kapsamını genişletmesi tesadüf değil. Zira tam da bugünlerde işçi sınıfının gündeminde toplu
sözleşme görüşmeleri ve grev bulunuyor.
Bunun yanında, hükümet, daha önce
açıkladığı 2017 programının hayata geçirilmesinde herhangi bir engele takılmak
istemiyor.
*
AKP’nin 2017 programında sınıfa
yönelik kapsamlı saldırılar bulunuyor.
En başta ise patronların yıllardır kaldırılmasını istedikleri kıdem tazminatı hakkına ilişkin düzenleme yapılması geliyor.
Sermaye hükümeti AKP, 2017 programı
kapsamında işçilerin kıdem tazminatı
hakkını gasp ederek patronları “yükten
kurtarmayı” hedefliyor.
Ancak deneyimler, kıdem tazminatının gaspının öyle kolay olmayacağını
gösteriyor. Kıdem tazminatının kaldırılarak güvencesizliğin olağanlaştırılmasının
işçi sınıfı saflarında yaratacağı etkiden,
bunun eylemli bir mücadele biçimi almasından korkan hükümet ve patronlar,
şimdiden bunun önünü almak istiyor.
*
İçinde bulunduğumuz bu dönemde

Son KHK ile, imzacı
15 akademisyen
ihraç edildi

grevin güncel bir konu olarak sınıfın gündeminde bulunması ise hükümetin ve
patronların korkularını büyüten başlıca
etkenlerden. Özellikle henüz küçük bir
kesiminde de olsa toplu sözleşme görüşmelerinin başladığı metal iş kolunda
yaşananlar dikkat çekiyor. EMİS kapsamındaki fabrikalarda grev sesleri yükselirken, bunun MESS kapsamındaki fabrikalarda 2017 yılı içinde toplu sözleşme
sürecini etkileyeceği açık.
Tam da saldırıların yoğunlaştığı bir
süreçte işçi sınıfının en etkili silahını kullanması ve bu silahın etkisini öğrenmesi,
hükümet ve patronlar için tam bir kabus
olacaktır. Diğer iş kollarında yaşanan süreç ve güncel deneyimlerle beraber ele
alındığında; bu durum, kıdem tazminatını ortadan kaldırmayı planlayan hükümet ve patronların karşısına grev ve mücadele içinde güçlenmiş bir işçi sınıfının

dikilmesi sonucunu yaratacaktır.
İşte tam da bu nedenlerle ve tam da
bu zamanda hükümet grev yasağının
kapsamını değiştiriyor.
*
Elbette ki hükümet patronların isteği doğrultusunda grev yasaklamaya
kalkıştığında gerekçe bulmakta zorluk
çekmezdi. Geçtiğimiz dönem metal iş
kolunda yürütülen toplu sözleşmelerin
ardından başlayan grevin yasaklanması
ya da bir süre öncesindeki cam işçilerinin
grevlerinin yasaklanması buna örnektir.
Fakat önceki kanuna göre, grev yasağına
yine “milli güvenliğin tehdit edilmesini”
gerekçe göstermek zorunda kalırdı. Bu
ise yasak kararını ve kendisini işçi sınıfı
içinde daha tartışılır bir duruma düşürürdü. Şimdi ise tanımı genişleterek yasağa yasal kılıf hazırlamış oldu.

KESK ihraçlara karşı eylem takvimi açıkladı
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), OHAL kapsamında
çıkarılan KHK’larla binlerce kamu emekçisinin açığa alınmasına karşı mitingler
yapacağını açıkladı.
Eylem programına ilişkin açıklama yapan KESK Eş Genel Başkanı Şaziye Köse
şunları söyledi:
“KESK, kuruluşunun 21. yıldönümü
olan 8 Aralık 2016 günü ‘Dünden bugüne direnenler buluşuyor’ şiarıyla Ahmet
Taner Kışlalı Spor Salonu'nda dayanışma şenliği düzenleyecek. 10 Aralık’ta

Mersin, Samsun ve Van’da, 11 Aralık’ta
ise İstanbul ve İzmir’de ‘Haklar, OHAL ve
KHK’lerinizden önce gelir: İhraçlarınıza,
açığa almalarınıza, sürgün ve cezalarınıza teslim olmayacağız’ şiarıyla bölge mitingleri gerçekleştirilecek. Bu kapsamda
1-6 Aralık tarihlerinde KESK MYK üyeleri
ve sendika MYK üyeleri mitinglerin yapılacağı iller ve katılımcı illerde toplantılar
düzenlenecek. 20 Aralık’ta ‘İşimi ekmeğimi geri istiyorum’ şiarıyla İstanbul’dan
Ankara’ya ihraç edilen üyelerin özne olacağı araçsız ‘Emekçi Yürüyüşü’ eylemi ya-

pılacak ve Ankara’da merkezi bir eylemle
yürüyüş sonlandırılacak. 15 Aralık’ta
2017 bütçesine karşı tüm illerde basın
açıklaması yapılacak.”
KESK, sermaye devletinin işten atma
saldırılarına karşı daha önce de eylem
takvimi açıklamış, ancak bölgelerden
yola çıkılarak 15 Ekim’de Ankara’da yapılması planlanan miting valilik kararıyla
yasaklanmıştı.
Yasağa boyun eğen KESK yönetimi de
mitingi iptal etmişti.

Türk sermaye devletinin ilerici
akademisyenlere yönelik saldırısı son
yayımlanan KHK’larla da devam etti.
677 sayılı KHK ile kamudan atılan 242
akademisyenin 15’i, Barış İçin Akademisyenler’in “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisine imza atmıştı.
Bildiriye imza atan akademisyenlerden 44’ü daha önce çıkarılan 672
sayılı KHK ile, 24’ü de 675 sayılı KHK
ile kamudan atılmıştı. Böylece bildiriye imza atan 83 akademisyen KHK’larla açığa alınmış oldu.
Son KHK ile kamudan atılan akademisyenlerden beşi yardımcı doçent,
ikisi araştırma görevlisi, dördü profesör, dördü doçent olarak görevliydi.
Akademisyenler Akdeniz, Kastamonu
ve Ondokuz Mayıs üniversitelerinden
ihraç edildi.

Veli Saçılık da
işten atıldı
2000 yılında Burdur Cezaevi’ndeki
katliamda sermaye devleti tarafından
kolu koparılan Veli Saçılık, çalıştığı Aile
ve Sosyal Politikalar Ankara İl Müdürlüğü’ndeki işinden atıldı.
Resmi
Gazete’de
yayınlanan
KHK’da Saçılık’ın adı da işten atılanlar
arasında geçiyor.
İşten atıldığını öğrenen Saçılık
sosyal medyadan “Kolumu koparıp
köpeklere attınız yılmadım. Dişimle
tırnağımla kazandığım işimi alınca mı
yılacağım! Direniş daima.” paylaşımında bulundu.
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Kamuda yeni kıyımlar: Dalga dalga gelen kıyımların esas sorumlusu uzlaşmacı-icazetçi sendikal çizgidir

Ne diplomasi, ne yargı: Tek yol direniş!

AKP iktidarı, Şubat genelgesi ile muhalif kamu emekçilerine dönük başlattığı
ihraç saldırısını, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında genişletmiş, bir yanda
“FETÖ” bahanesi ile on binlerce emekçiyi işten atarken, öte yandan da muhalif
emekçilere dönük kıyımlara yönelmişti.
Şubat genelgesi emekçilere dönük
kıyımların habercisiydi. Ta o dönemden
durmaksızın KESK’i ve bağlı sendikaları
kıyımlara karşı direniş hattı örmeye çağırdık. Ama sendika bürokratları ve bu
bürokratik çizginin dayanağı olan reformist sendikal gruplar, direniş hattı örmek
yerine işi yargıya havale ettiler. 15 Temmuz sonrasında “FETÖ” gerekçesi ile on
binlerce emekçinin kıyıma uğratıldığı ilk
kararname sonrasında da KESK ve bağlı
sendikalar “para toplama” mantığı ile bir
sözde dayanışma hattı ördüler. Biz yine
direniş hattı örülmesi çağrısı yaparken,
onlar meselenin özü sanki ekonomik
mağduriyetmiş gibi, ihraç edilen emekçileri direnişe çağırmak, bunun için onlarla
toplantılar vb. örgütlemek yerine, “dayanışma fonları” oluşturdular. İşin pratik
ayağında ise diplomasi ve hukuki başvuruları esas alan bir tutum geliştirdiler.
Eğitim Sen üyesi on bini aşkın öğretmen açığa alındığında da aynı şeyi yaptılar. Yetmedi Eğitim Sen Genel Başkanı,
“arkadaşlarımız dönecek”, “Ekim sonuna
kadar arkadaşlarımız görevlerine iade
edilecek” türünden açıklamalarla umut
tacirliği yapmaktan geri durmadı. Bu çizgi ile uzun bir dönemi boşa harcayan ve
emekçilerde güvensizliği büyüten KESK,
dönemin tek anlamlı eylemi olan 15
Ekim mitingini de valilik yasağına boyun
eğerek iptal etti. Böylece emekçilerdeki
güvensizlik ve kırılma daha da büyüdü,
yeni kıyımlara kapı aralandı. Ardından
yüzlerce KESK üyesi muhalif emekçinin

de olduğu yeni kitlesel kıyım dalgası geldi. 15 Ekim yasağına boyun eğenler, bu
kıyım dalgasında internet sayfasından
yaptıkları açıklamaları saymazsak, tümüyle sessiz karşıladı. Yine ihraç edilen
ve açığa alınan emekçileri toplamak, bir
direniş hattı örmek gibi gündemleri yoktu. Üstelik KESK yaptığı açıklamada “artık her yol mubahtır” diyerek “hiçbir yol
tanımlamamayı” tercih ederken, bu sözü
“direniş” biçiminde Ankara’nın göbeğinde hayata geçiren ve her gün gözaltılara
maruz kalan iki eğitim ve bilim emekçisine sahip çıkmak akıllarına bile gelmedi. Onların açtığı yolu büyütmek, ihraç
edilen ve açığa alınan emekçileri bu direnişler etrafında toplamak gibi çabaları
olmadı.
Nihayetinde bugün yeni bir kararname ile içerisinde KESK üyelerinin de olduğu binlerce emekçi daha ihraç edildi.
Bu ihraç dalgası burada bitmeyecek, belli
aralıklarla yenileri gelecek. İşte bunun
tek sorumlusu AKP iktidarı ve bu iktida-

rın işbirlikçisi gerici Memur Sen, Kamu
Sen gibi sendikalar değildir. Bu ihraçlara
yanıt verilememesinin ve yeni ihraç dalgalarının önünün alınamamasının esas
sorumlusu, Şubat genelgesinden bugüne
direnişler yaratmayı üstüne vazife görmeyen, emekçileri diplomasiyle ve yargı
ile oyalayan KESK ve bağlı sendikalara
hakim icazetçi-uzlaşmacı siyasal-sendikal çizgidir. Bu çizgi nedeniyle kıyımlar
kanıksanmış, başta ihraç edilen emekçiler olmak üzere kamu emekçileri güven
kaybına uğramış, mücadeleye inançları
zayıflamıştır.
Şimdi KESK ve bağlı sendikaların çizgisini inşa eden sendikal gruplara soruyoruz: KESK’i ve kamu emekçilerini içine düşürdüğünüz durumdan memnun
musunuz? Hâlâ, ihraç edilen emekçileri
buluşturmak, direniş mevzileri yaratmak
gibi bir derdiniz yok mu? Yine kınama
açıklamaları yapıp görev mi savacaksınız?
Bugün işimiz dünden daha zor. İzle-

Uğur Konfeksiyon’da işten atma saldırısı sürüyor
Uğur Konfeksiyon yönetimi işçilerin
haklarını aramasından korktuğu için
işten atma saldırılarına devam ediyor.
Daralma bahanesiyle işten atma saldırısını devreye sokan Uğur Konfeksiyon
yönetimi bir yandan da yeni işçi alımı
yapıyor. Dokuma bölümüne aldıkları
yeni işçileri yetiştirerek eski işçileri işten
atmaya başladılar. İşten attıkları işçiler
ise fabrikada haklarını istediği için patronların ve yalakalarının gözüne batan
işçiler oluyor. Yani Uğur Konfeksiyon
yönetimi işçilere “hakkınızı aramayın”,

“biz ne dersek biat edin”, “bizim uysal
kölelerimiz olun” diyor.
Uğur Konfeksiyon yönetimi 21 Kasım’da 4 işçiyi daha işten atarak hayata
geçirdiği işten atma saldırısıyla dokuma
bölümünde de kıyım gerçekleştireceğinin sinyalini vermiş oldu.
İşten atma saldırısına karşı Devrimci
Tekstil İşçileri Sendikası’nın (DEV TEKSTİL) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer
verildi:
“Uğur Konfeksiyon işçileri bu keyfi
işten atmalara, baskı ve tehditlere karşı

hiçbir ayrım gözetmeksizin birlik olursa
daha güçlü bir karşı duruş sergileyebilir.
Buradan haksızlığa uğrayan, baskı gören, işten atılan Uğur Konfeksiyon işçilerini geleceklerine sahip çıkmaları için bir
kere daha birlik olmaya davet ediyoruz.
Sendikamız Uğur Konfeksiyon’da
hiçbir ayrım gözetmeksizin (sendikalı,
sendikasız, farklı sendika üyesi) işten
atılan, baskı gören arkadaşlarımızın yanındadır. Arkadaşlarımızın her türlü hak
mücadelesinde elimizden gelen çabayı
sarf etmeye devam edeceğiz.”

nen çizgi nedeniyle tek bir direniş görmedi emekçiler. Güven kaybına uğradılar
ve mücadeleye olan inançları zayıfladı.
Öncelikle muhalif emekçilerin başlatacağı direnişler sayesinde, “FETÖ” bahanesi
ile işten atılan on binlerce emekçiyle buluşmak da olanaklıyken, bir direniş hattı
örülmeyerek bu olanak da heba edildi.
Kısacası emekçilerin iradesi kırıldı ve kıyımlar kanıksandı. İşte bu nedenle işimiz
daha zor!
Ama tüm zorluklara rağmen Şubat
ayından beri dile getirdiğimiz “direniş
hattı örülmesi” hala tek gerçekçi yol. Öncelikle buna karar vermeliyiz. Direnecek
miyiz, direnmeyecek miyiz?
Direniş çadırları, kesintisiz oturma
eylemleri, açlık grevleri gibi öncelikle
ihraç edilen ve açığa alınan emekçilerin
merkezinde olduğu bir direniş hattı tanımlamalıyız. Bunun için derhal:
* Vakit kaybetmeden, üye olup olmamasına bakmaksızın, ihraç edilen ve açığa alınan emekçilerin bir araya getirildiği
kurultaylar örgütlenmelidir.
* Bu kurultaylar ile direniş hattı tanımlanmalıdır.
* Kurultaylarda alınan kararlar doğrultusunda ihraç edilen veya açığa alınan
emekçiler mücadeleye ve direnişe çağrılmalıdır!
* Mücadele çağrısına uymayan
emekçilere hiçbir maddi dayanışma yapılmamalı, dayanışma ilişkisi kesilmeli, yalnızca direnişle ve direnişe katılan
emekçilerle dayanışma gösterilmelidir!
* Hızla sendikaların kurulları toplanmalı, kurultaylarda alınan kararlara eş
güdümlü olarak dayanışma eylemleri
örgütlenmeli, dayanışma kampanyaları
başlatılmalıdır!
SOSYALIST KAMU EMEKÇILERI
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Her açıdan zor bir yıla giriyoruz
Emperyalist-kapitalist sistemin sözcüleri hep bir ağızdan “kriz geliyor” diye
bağırmaya ve şimdiden suçu birbirlerinin
izledikleri yanlış politikalara bağlamaya
başlasalar da, “kriz” olgusunun işçi ve
emekçilerin dünyasında eskimeyen bir
gerçeklik olarak hayat bulmaya devam
ettiği biliniyor. İşsizlik, geçim derdi, en
temel insani ihtiyaçlardan yoksunluk,
açlık sınırının altında bir maaş işçi sınıfının karşı karşıya olduğu koşullardır ve
bu sorunlar kapitalist sistemin dönemsel
krizleri ile birlikte derinleşmektedir. Denilebilir ki, yaklaşan ve daha önce yaşanan krizlere nazaran daha ağır geçeceği
ilan edilen “krizle” işçi ve emekçilerin
omuzlarına daha fazla yük bindirilecek,
aynı anlama gelmek üzere, sefalet ve açlık artacaktır.
*
Geride bırakmaya hazırlandığımız
2016 verileri başlı başına içinde bulunulan “krizin” gerçek resmini çizmektedir.
Geçtiğimiz hafta yayınlanan TÜİK verilerinde üçüncü çeyrek işsizlik rakamlarına
göre işsizlik yüzde 11, 3’e ulaşmış bulunmaktadır. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine
göre %1.2 puan artışla Ağustos dönemi
işsizlik oranı, 2015 yılının Ocak ayından
bu yana en yüksek rakama erişmiş bulunmaktadır.
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın TBMM
Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlık
bütçesinin görüşmeleri sırasında verdiği bilgiler ise işsizlik rakamlarının iç yüzünü aydınlatmaktadır. Türkiye’de 2015
yılında eğitimde de istihdamda da yer
almayan 15-29 yaş nüfusunun oranının
% 28.8 olduğunu açıkladı. Bu rakamların
içine ev kadını olarak değerlendirilen ve
“işsiz” kategorisine dahil edilmeyen ka-

25 Kasım 2016

Sınıf

Bekaert işçileri
grev ilanını astı!
İzmit'te kurulu Bekaert fabrikasında Ağustos ayından beri süren toplu
iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde
geçtiğimiz günlerde uyuşmazlık zaptı
tutulmuştu.

8 ARALIK’TA GREV

23 Kasım’da Bekaert işçileri sabah
vardiya girişinde grev ilanını astılar.
Kalabalık bir şekilde girişte toplanan
işçiler 8 Aralık’ta greve çıkacaklarını duyurdular. Grev ilanına Birleşik
Metal-İş Örgütlenme Sekreteri Hami
Baltacı ve Kocaeli Şube Başkanı Telat
Çelik de katıldı.

“BEKLEMENIN
IŞÇIYE FAYDASI YOK”

dınların eklenmediğini de düşünürsek,
Türkiye’de özellikle genç işçi ve emekçiler
arasında hüküm süren “krizin” boyutlarını çok daha çarpıcı bir şekilde görürüz.
*
Gazetelerin ekonomi sayfalarında
2017 yılına dair yapılan değerlendirmelerde işsizliğin tırmanacağı vurgusu
giderek ön plana çıkıyor. Bunun kendisi
ilk olarak krizin bu kez sermayeyi teğet
geçmeyecek denli ağır olduğunu göstermektedir. Keza; kiralık işçilik, BES, kıdem
tazminatının gaspı gibi sosyal -iktisadi
saldırılar ve 15 Temmuz’un ardından hayata geçirilen OHAL vb. baskı politikaları
ile sermaye, krizin faturasını emekçilere
ödetmeye hazırlanmaktadır.
İkincisi, şimdiden işçi sınıfına aba
altından sopa gösterilmekte ve “kaçınılmaz akıbet” olarak sunulan fatura şimdi-

den kanıksatılmaya çalışılmaktadır.
Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği
(TGSD) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Hazır Giyim ve Konfeksiyon Meclisi Başkanı Şeref Fayat’ın
yaptığı açıklama ile tekstil işçilerine
savrulan tehdit aslında tüm işçileri hedef almaktadır. Sermaye temsilcilerinin
“Müşterileri getirmekte zorlandığımız
bir dönem yaşıyoruz. Maliyetler sürekli
artıyor. 2017 hiç kolay bir yıl olmayacak. Maliyetler düşürülmezse en vahimi
de işçi çıkarmalar başlayacak” sözleri,
2017’de işçi sınıfını bekleyen acı faturanın önden ilanı niteliğindedir.
*
Evet, 2017 birçok açıdan zor bir yıl
olacaktır. Fakat bu zorluğun hangi sınıf
için geçerli olacağını sınıf mücadelesinin
seyri belirleyecektir.

Grev hakkında konuşan Çelik yılların kazanımlarını Bekaert patronuna
gasp ettirmeyeceklerini vurguladı. İşçilere seslenen Çelik, “Burada müzakeresini yapmış olduğumuz şey sizin
evinize götürdüğü çoluk çocuğunuzun
boğazından geçen rızık ve nafakadır”
diyerek patronun da işçilerin haklarını kabul etmesi gerektiğinin altını
çizdi. Bu nedenle haklarını arayacaklarını vurgulayan Çelik konuşmasına
şöyle devam etti: “Bize düşen ve gözüken bu iş yerinde grev uygulamaktır. Arabulucu raporu geldikten sonra
Pazartesi günü 60 günlük grev süresi
çalışmaya başladı. Süreyi uzatmanın,
son güne kadar beklemenin Bekaert
işçisine bir faydası olmadığını düşünüyoruz. Gözümüzü kararttık. Azdan az,
çoktan çok gider. Herkes hesabını ona
göre yapacak. İşveren toplu sözleşme
kararını gözden geçirecek.”
Grev ilanının hemen ardından işçiler grev eğitimlerine başladı.

Asil Çelik’te
uyuşmazlık zaptı

Erdemir’de grev kararı alındı
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları’nda
(Erdemir), Türk Metal ve fabrika yönetimi arasında yürütülen toplu sözleşme
görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlanmış,
arabulucu sürecinde de sonuç alınamamıştı.

4 bin 700 işçinin çalıştığı fabrikada
toplu sözleşmede anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı alındı. Türk Metal Sendikası Genel Yönetim Kurulu, Erdemir’de grev kararı aldığını açıkladı.
Basına açıklama yaparak grev kararı-

nı duyuran Türk Metal Sendikası Ereğli
Şube Başkanı Metin Ercan, sürecin masa
başında bitirilmesini umut ettiklerini belirtti.
Ercan, “üret, kazan, kazandır” şiarının hayat bulmasını istediklerini söyledi.

Bursa’nın Orhangazi İlçesi’nde kurulu bulanan Asil Çelik fabrikasında,
Birleşik Metal-İş Sendikası ve fabrika
yönetimi arasında yürütülen toplu
sözleşme görüşmelerinde anlaşma
sağlanamadı ve uyuşmazlık zaptı tutuldu.
Uyuşmazlık zaptının tutulmasının
ardından süreç arabulucu dönemi ile
devam edecek.
Bu süreçten de sonuç çıkmazsa
grev kararı askıya çıkarılacak.

25 Kasım 2016
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Petro-kimya sektöründe
meslek hastalıkları
Kapitalist sömürü düzeninde işçiler
düşük ücretler, güvencesiz çalışma, patron-müdür-ustabaşı baskısı ve mobbing
gibi çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalıyor.
Ancak işçilerin karşı karşıya kaldıkları en
önemli sorunlardan bir tanesi de meslek
hastalıkları. Normal koşullarda meslek
hastalıkları ve işle ilgili hastalıklar çoğu
zaman gerekli önlemlerin alınması ve
uygun çalışma ortamının yaratılmasıyla
önlenebilir tehlikelerdir. Ancak bu önlenebilir tehlikeler karşısında patronların
daha fazla kâr hırsı ağır basmakta ve işçiler iş cinayetlerine kurban gitmekte,
ölümcül meslek hastalıklarına yakalanmakta ve sakat kalmaktadırlar.
Kısacası meslek hastalıkları, insan
sağlığına değil patronların daha fazla kazanç elde etmesine dayalı bir sistem olan
kapitalizmin yarattığı bir sorun olarak
karşımızda durmaktadır. Bu sorunun çözülmesi, en azından minimum düzeye indirilmesi ise işçi sınıfının sermayeye karşı
vereceği mücadele ile mümkün olabilir.

MESLEK HASTALIĞI NEDIR?

Meslek hastalığı, ilgili yasalarda şöyle
tanımlanmaktadır:
“Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı
tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici
veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir.”
Ayrıca işle ilgili hastalıklar tanımı ise
şu şekilde yapılmaktadır:
“İşle ilgili hastalıklar, ortaya çıkış
nedeni karmaşık olan, oluşmasında ve
gelişmesinde çalışma ortamı ve çalışma
şeklinin diğer sebepler arasında önemli
faktör olduğu hastalıklardır.”
Öncelikle belirtmek gerekir ki yasal
düzenlemelerde meslek hastalığına yakalanan işçiler için “iş görmezlik geliri”,
tazminat gibi bir takım haklar tanınmaktadır. Ancak işçilerin bu haklardan
yararlanabilmesi için meslek hastalığına
yakalandığını kanıtlayabilmesi gerekmektedir. İşçiler genellikle meslek hastalığına yakalandığını kanıtlamakta güçlük
çekmekte, bürokratik bir dizi engele takılmaktadır. Yasalarda meslek hastalıklarına ve iş kazalarına karşı sözde önlem
olarak düzenlemeler bulunmaktadır.
Ancak yasal düzenlemelerde pek çok
boşluk ve muğlak ifade yer almaktadır.
Ayrıca yasaların yaptırım gücü ve iş yerlerinin denetlenmesi eksik kalmaktadır.
Kısacası işçiler bir yandan sağlıksız
koşullarda çalışmaya itilirken bir yandan

Günsan Elektrik’te
direniş sürüyor
Birleşik Metal-İş Sendikası’nın örgütlenmesinin ardından 6 işçinin işten atıldığı Günsan Elektrik’te direniş
devam ediyor.

18 KASIM

Direnişin 5. gününde atılan işçiler
kapı önünde bekleyişlerini sürdürürken, içeride de patron ayak oyunlarına devam etti. Yönetim türlü oyun ve
karalamalarla işçileri bölmeye ve sendikadan vazgeçirmeye çalıştı.
Fabrika içinde işçiler “İşimizden,
ekmeğimizden, sendikamızdan vazgeçmiyoruz!” kokartları taktı. İş güvenliği uzmanları kırmızı renkli kokartların onu rahatsız ettiğini ve işçiler
arasında ayrımcılık yarattığını öne sürdü. Ancak işçiler bu kokartları atılan
işçiler geri alınana ve sendika tanına
kadar çıkarmayacaklarını ifade etti.
Yönetim “DİSK’in teröristlere yardım ettiği” söylentileriyle sendikayı
karalarken, işçiler bu oyunlara karşı
“birliğimizi kimse bozamaz” yanıtını
verdi.

Meslek hastalıklarına karşı mücadele etmek petro-kimya işçilerinin
ve tüm işçi sınıfının insanca çalışma koşullarına sahip olabilmesi için
gereklidir.
da meslek hastalığına yakalandıkları durumda çaresiz bırakılmaktadır. Bürokratik engeller, patrona karşı yetersiz yaptırım uygulanması, denetimlerin yetersiz
oluşu sermaye düzeni içerisinde yasal
düzenlemelerin, hukuki uygulamaların
hep patronlardan yana işlediğini bir kez
daha gösterirken işçi sınıfının ödediği bedel de örgütsüz ve sınıf bilincinden uzak
olduğu koşullarda katlanarak artmaktadır.

PETRO-KIMYA SEKTÖRÜNDE MESLEK
HASTALIKLARI

Petro-kimya sektörü, meslek hastalıklarının çok sık görüldüğü sektörlerden
birisidir. Petro-kimya sektöründe öne
çıkan meslek hastalıkları ve bu meslek
hastalıklarının görüldükleri alanlarla ilgili
şu örnekler verilebilir:
-Mesleki Kan Hastalıkları: Plastik imalatı, çözücülerin kullanıldığı kimyasal tesisler, boya imalatı
-Mesleki Kanserler:
Mesane: Kauçuk imalatı, boya sektörü
Cilt: Petro-kimya
Lösemi: Plastik imalatı, kimyasal ara
ürün
Karaciğer, kan: Plastik imalatı
Akciğer: Petrol rafinerileri, plastik

imalatı
-Üreme Sistemi Hastalıkları: Çözücülerin sıkça kullanıldığı kimya sanayisi,
laboratuvar çalışmaları, boya ve ilaç sanayisi, petrol rafinerileri
-Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları: Boya imalatı, kauçuk imalatı, lastik
imalatı
-Mesleki Deri Hastalıkları: Lastik-plastik sanayi, boya gibi kimyasal maddelerle
çalışmalar...
Yukarıdaki örneklerden de görüldüğü üzere petro-kimya sektörü ölümcül
riskler taşıyan hastalıklar da dahil olmak
üzere pek çok meslek hastalığının görüldüğü bir sektördür. İş yerlerinde karşı
karşıya kalınan kölece çalışma koşulları,
düşük ücretler, baskı, yetersiz güvenlik
önlemleri gibi sorunlarla birlikte meslek hastalıklarına karşı mücadele etmek
petro-kimya işçilerinin ve tüm işçi sınıfının insanca çalışma koşullarına sahip
olabilmesi için gereklidir. Petro-kimya
işçileri ve tüm işçi sınıfı “artık ölmek istemiyoruz” diyerek; meslek hastalıklarının
önlenmesini sağlayacak sağlıklı çalışma
koşullarının yaratılması, gerekli önlemlerin alınması, meslek hastalıklarına karşı
patronlara gerekli yaptırımların uygulanması, meslek hastalığına yakalananların
yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi
gibi taleplerini yükseltmelidir.

21 KASIM

Direnişin 6. gününde Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Birleşik
Metal-İş’e yetkiyi verdiği bildirildi. Bakanlıktan gelen yetkinin ardından işçiler öğle paydosunda topluca bahçeye
indiler. DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Sekreteri Özkan Atar işçilere
bir konuşma yaptı.
Metal İşçileri Birliği üyeleri de direnişçi işçileri ziyaret etti. Metal İşçileri Birliği sözcüsü, işçileri selamlayarak
başladığı konuşmada, Günsan işçilerinin kazanımının tüm işçi sınıfı adına
bir kazanım olduğunu vurgulayarak,
“süreç kazanımla sonuçlanana kadar
mücadelenin bir parçasıyız” dedi.
Devrimci Gençlik Birliği de direnişi selamladı.

23 KASIM

8. günde Devrimci Tekstil İşçileri
Sendikası ve sendikaya üye oldukları
bahanesiyle işten atılan Uğur Konfeksiyon işçileri Günsan direnişçilerini
ziyaret etti. Uğur Konfeksiyon işçileri kendi yaşadıkları süreci anlatırken
örgütlü mücadelenin önemine vurgu
yaptılar. Sınıf dayanışmasını büyütme
çağrısında bulundular.
İçerideki işçilere baskı ise devam
ediyor. Yemek ve çay molalarında
bahçeye inerek direnişçi işçilerle sohbet edilen yerlere kameralar yerleştirilirken, işçi servisleri de fabrika içine
alındı. Aynı zamanda sendikayı karalayan söylemler de sürdü.
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Düzenin çarkı işçi kanıyla dönüyor!
Siirt Şirvan’da yaşanan madenci katliamı bu düzende işçilerin hayatının değerini bir kez daha gösterdi.
Olası tepkileri yatıştırmak amaçlı şirketin işletme müdürü tutuklandı. Böylece sermaye devleti bir kez daha maden
holdinglerini koruyup-kollarken, katliamı
kimi personelin üzerine yıkarak gerçek
failleri aklamayı hedefliyor. 7 işçinin cesedine ancak ulaşılmışken ve 9 işçinin
hala kayıp olduğu ilk günlerde, Sağlık Bakanı Recep Akdağ Siirt’te katliam madenini ziyaret etti ve madende herhangi bir
ihmal görmediğini söyledi.
Yaşanan bu katliam, maden holdinglerinin nasıl korunup kollandığını, alınması gereken basit önlemler yerine getirilmeyerek işçilerin nasıl katledildiğini bir
kez daha ortaya koymaktadır. Aynı bölgede 25 Temmuz’da meydana gelen heyelanda iş makineleri toprak altında kalmış
ama can kaybı olmamıştı. Şirvan’da bu
son yaşananın işçi katliamı olduğu açıkça ortadayken, devlet yetkilileri ölümleri
yağışlı havaya bağlayacak kadar pişkin
açıklamalar yaptı.
Daha bir kaç ay önce aynı yerde bir
katliamdan dönülmüş olmasına, heyelan
riskinin bilinmesine rağmen maden işçileri göz göre göre, yağmurlu günlerde
çalıştırılmışlardır. Kaldı ki katliamın yaşandığı yerde heyelan öncesi oluşan çatlaklar önemsenmemiş, heyelanın olduğu
günde de patlayıcı kullanılmıştır. Ciner
Grubu'na ait Park Elektrik yönetiminin,
işçi ölümlerine hiç değinmeden heyelan nedeniyle üretime ara verdiklerini
duyurması kendileri açısından şaşırtıcı
değildir.

KIMDIR BU CINER GRUBU?

Katliamın faillerinden olan; medya,
madencilik, enerji ve birçok sektörde
faaliyet yürüten Ciner Grubu'nun sicili iş
cinayetleri konusunda hayli bozuktur. Ciner Grubu'na ait Park Elektrik tarafından
işletilen Elbistan’daki Çöllolar kömür üretim sahasında 2011 yılında 6 Şubat ve 10
Şubat’ta art arda iki kez toprak kayması
meydana gelmiş, toplam 10 işçi toprak
altında kalmıştı. Bu işçilerden yalnızca

birinin cansız bedenine ulaşılabilmişti. 9
işçi hâlâ toprak altındadır.
Şirvan’da katliamın gerçekleştiği bakır madeni 2004’te Erdoğan’ın katıldığı
törenle açıldı. Açılışta yaptığı konuşmada “bizim önümüzü açın başka hiçbir şey
istemiyoruz” diyen Ciner Grubu Başkanı
Turgay Ciner’i kutlayan isim de Tayyip
Erdoğan’dı. Önü açılan Ciner Grubu, Elbistan’da 10 maden işçisinin üzerini toprakla kapatacaktı.
Siirt’te maden ocağının açılmasıyla
birlikte bölgede zararları hissedilmeye
başlanmıştı. Bakır çıkarılırken kullanılan
kimyasalların kullanma suyuna karıştığı,
hayvanların telef olduğu, tarım alanlarının kirlendiği, hastalıklara neden olduğu, patlatılan dinamitlerin köylülerin
evlerinde büyük çatlaklar oluşturduğu
2010 yılında İnsan Hakları Derneği (İHD)
Siirt Şubesi tarafından hazırlanan raporla açıklanmış ve ilgili devlet kurumlarına
iletilmişti.
Yine Turgay Ciner’e ait olan Ankara’nın Nallıhan ilçesindeki kömür ocağında tavan desteklerini tutturmak için kullanılan köpük malzemesinin alev alması
sonucu çıkan yangında 13 işçi dumandan
zehirlenmişti. Aynı bölgede ihmal sonucu yaşanan bir diğer kazada ise 3 kişi, işçi

Isparta’da iş cinayeti
Isparta’daki bir mermer ocağında
17 Kasım’da iş cinayeti yaşandı.
Eğirdir Akdoğan Köyü’ndeki mermer ocağında iş makinesi operatörü
Ercan Acar, direksiyon hakimiyetini kay-

bederek hafriyata kaptırdığı iş makinesi
ile metrelerce aşağıya yuvarlandı.
Olay yerine gelen arkadaşlarının ilk
müdahalede bulunduğu Acar, yaşamını
yitirdi.

nakliyesinde kullanılan monoraydan düşerek yaralanmış, tesadüf eseri ölümden
kurtulmuşlardı.

İŞÇILERIN ÖLÜMLERI DEĞIL AMA
GREVLERI MILLI GÜVENLIĞE ZARAR
VERIYOR

Ancak Ciner Grubu’nun sicili yalnızca
işçi katliamları nedeniyle bozuk değildir.
Bir süre önce Ankara’nın Çayırhan beldesinde Ciner Grubu’na ait Park Termik tarafından işletilen linyit madeninde, Türk
Maden-İş üyesi 1250 işçi toplu sözleşme
yapıp haklarını almak için grev kararı almıştı. Ancak sermaye devletinin yasaları
bu grev kararını “milli güvenliğe aykırı”
bulmuşlardı. Bu vesileyle devletin kime
hizmet ettiği bir kez daha ortaya çıkmıştı.
Bu düzende katliam boyutlarında yaşanan işçi ölümleri değil ama işçilerin hakları için yaptıkları grevleri “milli güvenliğe” zarar vermektedir.

“BAZI IŞÇILER, 8 KAMYON VE 3 IŞ
MAKINESI…”

Sermaye ne kadar arsızsa medyası
da öyledir. Şirvan’da katledilen işçilerin
ardından çıkan kimi haberlerde sermayenin arsızlığının nasıl medyasına da
yansıdığı görülmüştür. Yeni Şafak gazetesi haberi, “Bazı işçiler ile 8 kamyon ve
3 iş makinesi toprak altında” ibaresiyle
sunarken, Doğan Haber Ajansı (DHA),
Hürriyet gazetesi, T24 gibi kimi siteler
de aynı spotla haberleri servis etti. Yani
siyasette karşı karşıyaymış gibi görünenler asıl yandaş oldukları sınıfın sermaye
olduğunu göstermiş oldular.

Toprak altında kalan ve yaşamını yitirdiği ortada olan 16 işçinin haber değeri onlara göre “8 kamyon ve 3 iş makinesi” ile eşittir. İşçilerin soğumamış cesetleri hala toprak altındayken bulunan
iş makineleri çok önemli bir gelişmeymiş
gibi haber yapılmıştır. Muhtemeldir ki
ne bu haberi veren medya kuruluşları,
ne de bu madenin sahipleri işçilerin adlarını bile bilmiyordur. Ama eminiz ki 8
kamyon ve 3 iş makinesinin modellerini,
maliyetini kendi adları gibi biliyorlardır.
Çünkü onlar için işçilerin hayatları değil,
kullandıkları makinelerdir önemli olan.

DEVLET SERMAYENIN DEVLETI
OLDUĞU MÜDDETÇE…

Son yıllarda sadece maden işçilerinin
yaşamını yitirdiği katliamlara bakıldığında kapitalizmin vahşi yüzü tüm çıplaklığı
ile ortaya çıkmaktadır. 2010'da Balıkesir
Dursunbey’de 17 işçi, 2011’de Afşin Elbistan’da 10 işçi, 13 Mayıs 2014’te Soma’da 301 işçi, 28 Ekim 2014’te Ermenek’te 18 madenci ve şimdi de Siirt’te
16 maden işçisi katledildi. İşçi katliamları
konusunda Türkiye liderliği hiç kimseye
bırakmamıştır.
Bu kadar işçi katliamının yaşandığı bir coğrafyada asıl sorumlu sermaye
devletinin kendisidir. Diğer taraftan işçi
katliamlarına karşı ses çıkarmayan işçi sınıfının da bu yaşananlarda sorumluluğu
bulunmaktadır. “Güvenceli, insanca çalışma ve yaşama koşulları” talebiyle mücadele edilmediği sürece ve bu düzene
son verilmediği müddetçe yazık ki daha
pek çok işçi katliamı yaşanacaktır.
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Siirt’te madenci
katliamı
17 Kasım akşamı yine bir madenci
katliamı yaşandı. Siirt’in Şirvan İlçesi’ne bağlı Maden Köyü’nde bulunan
ve Ciner Grubu’na ait Park Elektrik tarafından işletilen bakır madeni sahasında saat 20.30 sıralarında heyelan
meydana geldi. Yamaçtan kopan binlerce ton toprak ve kaya parçası maden sahasına aktı. 3 vardiya halinde
15’er kişilik ekipler halinde çalışılan
ocakta, 16 işçi göçük altında kaldı.
Göçük haberinin duyulmasının ardından bölgeye giden arama kurtarma ekipleri, ilk önce 4 işçinin cesedine
ulaştı. Heyelanın zaman zaman devam
etmesi nedeniyle kurtarma çalışmalarında zorlanma yaşandığı öğrenildi.
19 Kasım’da bir işçinin daha cansız
bedenine ulaşan kurtarma ekipleri,
20 ve 22 Kasım’da da iki işçinin cansız
bedenine ulaştı. Gazetemiz baskıya
hazırlandığı saatlerde ise göçük altındaki 9 işçiye hala ulaşılamamıştı.

YERALTINDAN SESLER
PLATFORMU’NDAN AÇIKLAMA

Siirt’te yaşanan işçi katliamıyla
ilgili 18 Kasım’da açıklama yapan Yeraltından Sesler Platformu, işçilerinin
katilinin sermaye düzeni olduğuna
dikkat çekti. Yeraltından Sesler Platformu’nun açıklamasında şu ifadelere
yer verildi:
“Yine birileri çıkacak kader diyecek. Birileri ise güzel öldüler diyecek.
Ancak görüyoruz ki kaderimiz patronların ve devletin yasaları çerçevesinde. Patronların daha fazla kâr hırsı
ile önlem almadan üretime devam ettirme isteğine ne devlet ne de devletin
müfettişleri karşı yaptırım uyguluyor.
Türkiye’nin doğusundan batısına
patron düzeni değişmiyor. Kürt de olsak Türk de olsak Laz da olsak eğer ki
işçiysek eziliyoruz, katlediliyoruz!
Düzenin bize dayattığı bu ‘kaderi’
bozmak yine bizim elimizde. Sustuğumuz her bir katliam, yeni bir katliama
davetiye çıkartıyor. Dün Yeni Çeltek’te
öldük, bugün Siirt’te ölüyoruz.
Göz göre göre gelen katliamlara
karşı iş güvenliğimiz için birleşmeli,
mücadele etmeliyiz!”

İŞLETME MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

Yürütülen soruşturma ile ilgili 19
Kasım'da açıklama yapan Siirt Valiliği,
işletme müdürü Mehmet Oğuz'un tutuklandığını, İş Güvenliği Uzmanı M.
K. ve S. K. ile Saha Başmühendisi S.K.
ve taşeron firma sahibi N.A. serbest
bırakıldığını duyurdu.
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Şirvan’dan yansıyan
katliam düzeni

Siirt’in Şirvan İlçesi’nde 17 Kasım’da
bakır madeninde meydana gelen heyelan nedeniyle 16 işçi toprak altında
kalmıştı. Devam eden kurtarma çalışmalarında şimdiye kadar 7 işçinin cansız
bedenine ulaşıldı. 9 işçi ise hala toprak
altında.
Şirvan’daki işçi katliamından yansıyanlar, düzenin kanlı yüzünü bir kez daha
ortaya sererken, işçi katillerinin nasıl kol
kola girdiklerini de gösterdi.

BAKAN “IHMAL YOK” DEDI

Katliamın sorumlularından olan sermaye düzeni adına 21 Kasım’da Şirvan’a
giderek incelemelerde bulunan Sağlık
Bakanı Recep Akdağ, maden mühendislerinin ve iş güvenliği uzmanlarının açıklamalarını yok sayarak şirketi korudu.
Bakan Akdağ, çalışmalarını sürdüren
AFAD ekiplerinden bilgi almasının ardından gazetecilerin sorularına verdiği
yanıtta şirketin katliamda bir ihmali olmadığını öne sürerek “Ben ihmal görme-

dim” dedi.
Oysa katliamın ardından mühendisler ve iş güvenliği uzmanları tarafından
yapılan açıklamalarda heyelanın şev
kayması nedeniyle yaşandığı, bunun da
patronun daha çok kâr için tercih ettiği
yöntem olduğu belirtildi.

SENDIKA BÜROKRATI, IŞÇI KATILI
ŞIRKETTE

Katliamın ardından ortaya çıkan bir
başka çarpıcı durum da dünün sendika
bürokratının bugün işçi katili şirkette yöneticilik yaptığı bilgisi oldu. Yeraltından
Sesler Platformu, Ciner Holding’e ait
olan ve katliamın yaşandığı bakır madenini işleten Park Elektrik AŞ’nin İdari İşler Koordinatörü Mahir Yiğit’in, Türkiye
Maden-İş Sendikası’nda bir önceki dönem genel başkan yardımcılığı yaptığını
duyurdu.

ŞIRKETIN SAHIBI KATIL EKEN’IN OĞLU

Katliamın yaşandığı madeni işleten

şirketin sahibinin ise adı faili meçhul cinayetlerle ve '80’li yıllarda Siirt bölgesinde çok sayıda kişinin kaçırılıp öldürülmesiyle bilinen Özel Harp Dairesi, MİT ve
poliste kritik görevlerde bulunan Korkut
Eken’in oğlu Güray Eken olduğu öğrenildi.
Şirvan’daki katliamı inceleyen Sosyal
Haklar Derneği Üyesi Av. Can Atalay, dihaber’e yaptığı açıklamada “Eken ailesinin bu coğrafyada yaptıklarını biliyoruz
ve hatırlıyoruz. Şimdi de aynı aile ticari
işletme kisvesi altında aynı şeyleri yapıyor. Dolayısıyla bugün tutuklanan sadece bir kişi değil siyasi tüm sorumlular da
yaşanan bu faciadan sorumludur” dedi.
Atalay, şirket kadar, madeni denetlemekle yükümlü kamu makamları ve bakanlıkların da işçi ölümlerinden sorumlu olduğunu ekledi.
Öte yandan, patron Güray Eken’in
katliamın ardından maden ocağına geldiği, ancak madenci yakınlarının tepki
gösterip darp ettiği öğrenildi.

Zonguldak’ta madende göçük: 1 işçi yaşamını yitirdi
Zonguldak’ın Kilimli İlçesi’ne bağlı
Gelik Beldesi’nde, Bektaşlar Madencilik’e ait maden ocağında 21 Kasım akşamı göçük meydana geldi. İki işçi göçük
altında kaldı.
Dağbaca mevkisindeki kömür ocağın-

da yerin 140 metre altında tavan göçmesi nedeniyle oluşan göçükten 36 yaşındaki Rıdvan Okumuş isimli işçi yaralı olarak
kurtarılırken, Mustafa Sarı isimli işçi göçük altında kaldı.
Hafif yaralanan Okumuş Zonguldak

Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, göçük altındaki Sarı’yı kurtarma çalışmaları sabaha kadar sürdü.
Kurtarma ekipleri, 9,5 saat süren çalışmanın ardından Sarı’nın cansız bedenine ulaştı.
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18. yıl ko

TKİP’nin 18. kuruluş yıldönümü etkinliğinde yapılan konuşma...

Düzenin çok yönlü bunal
SEVGILI DOSTLAR, YOLDAŞLAR,

Bugün büyük Ekim Devrimi’nin 99.,
partimizin kuruluşunun 18. yıldönümünü kutlamak için toplanmış bulunuyoruz.
Bu anlamlı günde bizi yalnız bırakmadığınız ve coşkumuzu bizimle paylaşmak
üzere etkinliğimize katılarak bizleri onurlandırdığınız için, partimiz ve Yurtdışı
Örgütü adına hepinizi en içten devrimci
duygularla selamlıyorum.
“Devrimci sınıf hareketi için ileri!” gecesine hoş geldiniz.
Hâlâ, partimizin uzun bir süre önce
“bunalımlar, savaşlar ve devrimler dönemi” olarak tanımladığı bir dönemin
içindeyiz. Dönemi karakterize eden olgulardan ilki bunalımdır. Kapitalizm günümüzde küresel çapta çok boyutlu bir krizin içinde debelenmektedir. Gösterilen
tüm çabalara ve alınan tüm tedbirlere
rağmen kriz aşılamıyor. Zira söz konusu
olan uzun yılların birikimiyle oluşan çok
yönlü, derin ve yapısal bir bunalımdır.
Yapısal olan bunalımı aşamayan
emperyalist burjuvazi, çözümü, bir kez
daha geçmiştekilerden de büyük acılara, daha ağır bedellere ve daha büyük
yıkımlara yol açacak olan yeni bir paylaşım savaşında aramaktadır. Her yerde
ve her alanda hüküm süren emperyalist
saldırganlık, ülkeleri bir viraneye çeviren
işgaller serisi, bölgesel boğazlaşmalar,
giderek şiddetlenen ve tehlikeli boyutlar
kazanan emperyalist nüfuz mücadeleleri, azgınlaşan militarizm, çılgınlık düzeyine varan silahlanma yarışı ve devasa
boyutlar kazanan savaş bütçeleri vb.
gelişmeler, yeni bir emperyalist savaşın
gelmekte olduğunu göstermektedir.

Gerçekte kapitalist-emperyalist sistem miadını doldurmuş ve yıkılmayı
beklemektedir. Ne var ki ve ne yazık ki
devrimci bir sınıf hareketinden ve bunun
örgütlü ifadesi olan devrimci partiden
yoksunluk nedeniyle yaşamaya devam
etmektedir. Bu büyük eksiklik onun işini
kolaylaştırmakta ve kendisini soluksuz
bırakan bunalımın tüm yüklerini işçi ve
emekçilerin omuzlarına yıkma imkanına
dönüşmektedir. Dünya ölçüsünde işçilerin ve emekçilerin iktisadi, sosyal, siyasal
ve tarihsel kazanımlarına saldırmakta,
faşist baskı, devlet terörü ve polis devleti
uygulamalarını sistematikleştirmekte ve
bölgesel savaşlar yürüterek ayakta kalmaya çalışmaktadır.
Emperyalistler arası nüfuz mücadelelerinin, saldırganlık ve savaşların esas
alanı hâlâ da Ortadoğu’dur. Suriye başta
olmak üzere Irak, Libya ve Yemen halen
sıcak savaşın yıkım ve acıları içinde kıvranıyor. Bu savaşlarda yüz binlerce masum
insan yaşamını yitirdi ya da sakat kaldı.
Milyonlarcası yerini yurdunu terk etmek
zorunda kaldı, halen göçmen yaşamının
çok yönlü acılarıyla boğuşuyor.
Tüm kapitalist ülkelerin, en çok da
Avrupa’nın emperyalist burjuvazisi, bir
yandan da bizzat sorumlusu oldukları savaşların mağdurları olan mülteci kitleyi
“soruna” dönüştürmekte, en iğrencinden bir ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının ve gelmekte olan sınıf mücadelelerine karşı harekete geçirilmek üzere faşist
parti ve akımların güçlenmesinin imkanı
olarak istismar etmektedir. Bundandır ki
faşizm dünya ölçüsünde yeniden bir büyük tehdit ve tehlike haline gelmektedir.

EMEKÇI KARDEŞLER,

Türkiye’nin tablosu da oldukça iç karartıcıdır. Türkiye sadece kriz bölgesiyle
çevrili değil, aynı zamanda kendisi de kriz
içinde olan bir ülkedir. Türkiye’deki kriz
de çok boyutlu, iktisadi, sosyal ve siyasal
bütünsel bir krizdir. Toplumsal yaşamın
tüm alanlarında ve uluslararası ilişkilerde sürekli sorun birikmekte, çözülmek
şurada kalsın giderek ağırlaşmaktadır. Bu
durum, toplumsal yaşamın tüm alanlarına büyük bir yıkım olarak yansımaktadır.
Günümüz Türkiye’si tarihinin en karanlık döneminden geçmektedir. Karanlığı yaratan sermaye sınıfı adına ülkeyi
yöneten, dinci-gerici AKP iktidarıdır.
Türkiye, bu gerici ve karanlık iktidar aracılığıyla, bırakalım bir “hukuk devleti”
olmak, bir kanun devleti olmaktan dahi
çıkmıştır. Hiçbir kural, yasa ve ölçü tanımayan, başında bir çılgın adamın bulunduğu, son derece keyfi bir yönetim hüküm sürmektedir. Parlamento, Anayasa
Mahkemesi vb. ne kadar yerleşik kurum
varsa yok hükmünde sayılmakta, ülke
adeta T. Erdoğan’ın iki dudağının arasından çıkacak kanun hükmünde sözler ve
kararlarla yönetilmektedir.
Bir rejim kriziyle karşı karşıyayız. Güçler dengesindeki kararsızlık nedeniyle
zaman zaman geri plana düşen rejim
krizine, 15 Temmuz darbe girişimi ile birlikte bu kez bir devlet krizi de eklenmiştir. Dinci-gerici iktidar bu başarısız darbe
girişimini diktatör Erdoğan’ın deyimi ile
“tanrının bir lütfu” olarak fırsata çevirmiş, öteden beri kurmaya çalıştığı siyasal
düzenini kurmak üzere, devleti oluşturan

tüm kurumları deyim uygunsa yeniden
dizayn etmektedir. Öyle ki, “ulusal cumhuriyet”ten neredeyse eser kalmamıştır.
Öte taraftan Türkiye’nin, başta Suriye politikası olmak üzere, bölgeye dönük resmi dış politikası tam bir çöküntü
içindedir. Türkiye 14 yıldır devletin dümeninde duran dinci-gerici AKP iktidarının maceracı ve saldırgan dış politikası
yüzünden tarihinin en büyük yalnızlığını
yaşıyor. Nitekim, son dönemde gerçekleşen Cerablus seferi örneğinde görüldüğü
gibi, kendi sınırının bir karış dışına çıkması dahi ABD ve Rusya’nın izni ile olanaklı
hale gelmiştir. Suudiler ve Katar gericiliği dışındaki bölge devletlerinin hemen
hepsi ile kavgalıdır. Efendileri nezdinde
büyük bir yıpranma yaşamış olup, “güvenilmez” bulunmaktadır. İşbirlikçi büyük
burjuvazinin özellikle TÜSİAD’cı kanadı
tedirgindir. Dış politikanın yeni boyutlar
kazanan çöküntüsünün ekonomiye ağır
bir fatura olarak dönmesi, bir bütün olarak düzen çevrelerinin geleceğe dönük
kaygılarını ayrıca büyütmektedir.

DOSTLAR, YOLDAŞLAR,

Geçmeden kısaca da olsa, sadece
Türkiye’nin değil, bölgenin de en önemli sorunlarından biri olan Kürt sorununa
dair düşüncelerimizi ve bu cephedeki
gelişmelere ilişkin değerlendirmelerimizi de sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Dinci-gerici AKP iktidarı ve dümeninde olduğu sermaye devleti artık yeni
düzeyde bir saldırı ve savaş yürütmektedir. Bir yandan reform paketleri adı altında işçi sınıfına ve emekçilere karşı yeni
sosyal yıkım saldırılarına hazırlanırken,
diğer yandan Kürt halkına karşı hiçbir
yasa, kural ve sınır tanımayan kapsamlı
bir kirli imha savaşını devreye sokmuş
bulunmaktadır.
Bölgedeki gelişmelerin basıncı altında ve Amerikan emperyalizminin özel
teşvikiyle gündeme getirilen “çözüm
süreci”, Kürt sorununu gerçekten çözmeyi değil, fakat sınırlı tavizlerle yatıştırıp denetim altına almayı hedefliyordu.
Kürt hareketi ise bu kaba aldatmacayı
ciddiye alarak, ancak devrimle elde edilebilir olanı kurulu düzenle pazarlıkların
ürünü anayasal reformlarla elde etmeyi
umuyordu. Gelinen yerde hem sermaye
devletinin sefil hesapları hem de Kürt
hareketinin dayanaktan yoksun hayalleri
tümüyle çökmüştür.
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onuşması

lımı ve devrim seçeneği
Sermaye devleti Ortadoğu’daki gelişmeler çerçevesinde Türkiye topraklarını
Amerikan emperyalizmi ve müttefikleri
için yeniden bir sıcak savaş üssü haline
getirmiştir. Bunun karşılığında Kürt halkının özgürlük mücadelesini hiçbir yerde
tanık olunmayan bir acımasızlıkla ezme
ve sindirme izni almıştır. O kadar ki,
halen yürütülmekte olan kapsamlı kirli
imha savaşı, ’90’lı yılları şimdiden misliyle geride bırakmaktadır. Artık hedeflenen, sadece Kürt hareketi ve öncüleri değil, bizatihi Kürt halk kitlelerinin kendisidir. Özellikle özyönetim ilanının yapıldığı
il ve ilçelerde haftalar boyu süren sokağa
çıkma yasakları, kentsel yerleşim bölgelerinin ordu ve polis ablukası altında
tanklar ve toplarla yakılıp yıkılması, sıradan insanların sorgusuz sualsiz katledilmesi, yüz binlerce insanın göçe mecbur
edilmesi; bütün bunlar bunun ifadesidir.
Partimiz, topyekûn bir cezalandırmaya dönüşen bu saldırılara ve bu sırada
ödediği büyük bedellere rağmen sermaye devletine boyun eğmeyen Kürt halkının yiğit direnişini içtenlikle selamlamakta, tüm meşru istemlerini kararlılıkla
desteklemekte, Türkiye işçi sınıfını ve
emekçilerini Kürt halkının ulusal özgürlük ve eşitlik mücadelesine omuz vermeye, saldırılar karşısında onunla eylemli
biçimde dayanışmaya çağırmaktadır.
Fakat öte yandan, bedelleri ağır bu
mücadelenin halen en büyük zaafının
çözüme götürecek bir devrimci stratejik
çizgiden yoksunluk olduğu gerçeğinin de
altını çizmektedir. Ulusal sorunda gerçek
özgürlük ve tam eşitlik, kurulu sermaye
düzeninin doğasına aykırıdır. Bu haklı istemlerde ısrar edilecekse eğer, sermaye
düzeni ile uzlaşmaya dayalı anayasal reformlar çizgisi terk edilmeli, Türkiye işçi
sınıfı ve emekçileriyle omuz omuza birleşik devrimin yolu tutulmalıdır. Dinci-gericilikle sorunun çözülmeyeceği artık anlaşılmış olmalıdır. Bu yol kolay bir yoldur,
ama sonuçları ortadadır. Yaşamın acımasız pratiği, bir kez daha gerçek ulusal özgürlüğü ve tam eşitliği elde edebilmenin,
bu arada sorunu işçi sınıfı ve emekçilerin
çıkarlarına en uygun biçimde çözebilmenin biricik yolunun işçi sınıfının merkezinde olduğu birleşik devrim olduğunu
kanıtlamıştır. Nitekim partimiz, uzun bir
süredir bir yandan işçi sınıfımızı ve emekçi halkları sermaye devletinin dur durak
bilmeyen saldırılarına karşı omuz omuza

mücadeleye çağırırken, diğer yandan da
devrim alternatifini güçlendirmek hedefi
ile birleşik devrim mücadelesini büyütme çağrısı yapmaktadır:

KARDEŞLER, YOLDAŞLAR,

“Ortadoğu halen bir kör dövüşünün
yaşandığı, neredeyse herkesin birbirini
boğazladığı bir kriz coğrafyası durumunda. Ortaçağ’a özgü büyük bir parçalanma, bölünme, ufalanma var. Farklı dinler, mezhepler, aşiretler, uluslar, etnik
azınlıklar, birbirleriyle çatışma içindeler.
Emperyalizmin böl-yönet politikasının
en zehirli meyvelerini verdiği bir dönemin içindeyiz. Ortadoğu’nun mevcut
tablosunda, buradaki siyasal akımlardan
hangisi, hangi birleştirici programla ve
bu programın taşıyıcısı olabilecek bir sınıf ekseniyle, bu acılı bölgeyi bu tüketici
bataktan çekip çıkarabilir? Dinciler mi,
milliyetçiler mi, mezhepçiler mi? Bölünmeyi, giderek de çatışmayı yaratan tam
da bu eksenler değil mi? Birleştirici program, devrimci sınıf eksenine dayanan
kapsayıcı bir program olabilir ancak.
“Biz Türkiyeli komünistleriz; rolümüzü kendi ülkemiz üzerinden oynamak
durumundayız. Siz Türkiye’de, Türkiye
işçi sınıfı ekseninde devrimci siyasal mücadeleyi geliştirmekte ne denli başarı
sağlarsanız, sizi kuşatan bölgede ve tüm
dünyada devrimci süreçlerin gelişmesine
de o denli katkıda bulunmuş olursunuz.
Bu devrimci enternasyonalizmin en asli
koşulu ve gereğidir. Kendi gerçek işinizi
yapmıyorsanız, kendi asli misyonunuz
üzerinden yol almıyorsanız, gerçekte enternasyonalist değilsiniz. Elbette başka

ülkelerin devrimi için savaşmak da enternasyonalizmin bir boyutudur ama yalnızca tali bir boyutu. Aslolan, kendi ülkenizde başka ülkeleri rahatlatacak, onların
devrimci siyasal süreçlerini güçlendirecek ve hızlandıracak en azami çabayı ortaya koyabilmek, bu doğrultuda anlamlı
mesafeler alabilmektir. Bolşevikler Rusya’da Ekim Devrimi’ni zafere ulaştırarak,
böylece Batı’nın devrimci işçi hareketi ve
Doğu’nun ulusal kurtuluş mücadeleleri
için en azamisini yapmış oldular. Muzaffer Ekim Devrimi şahsında Doğu’nun ve
Batı’nın devrimci dinamikleri önemli bir
dayanağa kavuştu ve ortak bir çığırda
birleşti.
“Gerek bölge gerekse Türkiye’deki
karmaşık kriz gerçeği üzerinden dönemin devrimci siyasal görevlerine baktığımızda bile, sorun gelip devrimci bir sınıf
hareketi geliştirme ihtiyacına bağlanıyor.
Yaşananların güncel ağırlığı altında, iyi
ama bu ne zaman başarılacaktır, diye
sorulacaktır. Bu soruyu, bugünden başlamazsanız hiçbir zaman başarılamaz,
biçiminde yanıtlamak durumundayız.
Başarmak için bir an evvel ve bir yerlerden başlamak zorundasınız. Devrimciler
olarak köklü değişimler ve dönüşümler
peşindeyseniz eğer, kısa dönemli çözümler aramayın, bulamazsınız. Acil ve
kestirme çözümler peşindeyseniz eğer,
o halde kendi varlık nedeninizi, bağımsız
bir siyasal akım olmak iddianızı bir yana
bırakınız, gidip başkalarının çözümüne
omuz veriniz. Ama bağımsız bir siyasal akım olarak kalmak, kendi rolünüzü
oynamak, kendi devrimci çözümünüzü
gerçekleştirmekse iddianız, kısa dönemli

ya da kestirme çözümler bulamazsınız.
Sabırla kendi çizginizde, kendi yolunuzu
yürümek zorundasınız.
“Bize herhangi bir sınıf hareketi değil,
fakat devrimci bir sınıf hareketi gerekli.
Görevimiz ne edip edip sınıf hareketini
devrimcileştirmektir. ‘Devrimci bir sınıf
hareketi için ileri!’, temel şiarımız, temel
kaygımız, temel yoğunlaşma noktamız
olmalı. İdeolojik tutarlılık açısından, siyasal mücadele açısından, Kürt sorunu
açısından, orta sınıf baskısı açısından,
boğazlaşmalar içerisinde sürekli kendini tüketen bir bölge olarak Ortadoğu’ya
bir çıkış yolu bulabilmek açısından, devrimcileşecek bir işçi sınıfı hareketini tek
çıkış yolu olarak görmeliyiz. Türkiye işçi
sınıfının ağırlık kazandığı bir sosyal mücadelenin cereyanı, etki ve sonuçlarını
kendini çevreleyen tüm bölgelerde gösterecektir.”
Partimizin V. kongresinde dile getirdiği bu düşünceler günümüzde çok daha
güncel, çok daha yakıcı bir nitelik kazanmıştır yoldaşlar. Tam da bu nedenle,
partimiz önümüzdeki tüm bir döneme
ilişkin temel şiarı olan “Devrimci bir sınıf hareketi için ileri!” şiarına hayatiyet
kazandırmak için her zamankinden daha
büyük seferberlik içinde olacaktır.
Hepinizi, bir kez daha en içten devrimci duygularla selamlıyorum.
Devrimci sınıf hareketi için ileri!
Yaşasın partimiz TKİP!
Şan olsun Ekim Devrimi’nin 99., partimizin 18. mücadele yılına!
Yaşasın proletarya devrimi ve sosyalizm!
www.tkip.org
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18. yıl

TKİP’nin 18. kuruluş yıldönümü
etkinliği gerçekleşti
Komünistler
Alaattin Karadağ’ı
andı
Sınıf devrimcileri, TKİP militanı
Alaattin Karadağ’ı polis tarafından
katledilişinin 7. yılında İstanbul Esenyurt’ta vurulduğu yerde ve Antakya’daki mezarı başında andı.

ESENYURT

Yurtdışından komünistler olarak, her
yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye Komünist
İşçi Partisi’nin (TKİP) kuruluş yıldönümünü Almanya’nın Wuppertal kentinde
“Devrimci sınıf hareketi için ileri!” şiarıyla düzenlediğimiz bir etkinlikle selamladık. Wuppertal’daki Unihalle’de gerçekleştirdiğimiz geceye yüzlerce işçi, emekçi
ve genç katıldı. Geçen yıl olduğu gibi bu
yıl da etkinliğimize hatırı sayılır sayıda Almanyalı genç katıldı.
Gece öncesi bir ayı aşkın yoğun politik ve pratik bir çalışma yaptık. Bu çerçevede, iki kez etkinlik gündemli toplantılar gerçekleştirdik. Çalışmalar sırasında
yine, üzerinde komünizmin sembollerinin bulunduğu binlerce afişle, çalışma
yaptığımız kentlerin en işlek cadde ve
meydanlarını süsledik. Dönem içinde
gerçekleşen tüm eylem ve etkinliklerde,
politik toplantılarda, düğünlerde, esas
olarak ev ziyaretleri sırasında binlerce
çağrı bildirisi dağıttık, etkinlik biletleri
sattık. Yazılı ve görsel materyallerimizin
rengi ve sembolleri konusundaki ısrarımız yine emekçilerin dikkatini çekti.
Etkinliğimizi Türkiye’nin tarihinin en
karanlık dönemlerinden birini yaşadığı,
bölgede emperyalistler arası nüfuz mücadelelerinin tehlikeli bir tırmanış içine
girdiği, tüm bunların dolaysız bir sonucu
olarak, hissedilir düzeyde bir umutsuzluğun ve politik geri duruşun yaşandığı
bir konjonktürde gerçekleştirecektik.
Bunun kendisi, devrimci ve tok bir propaganda faaliyetini gerektiriyordu, biz
de bunu yaptık. En başta etkinliğin yapılacağı Wuppertal’da olmak üzere, hemen her yerde geçen yıldakinden daha
gayretli çabalar sarf ettik. Keza, “dönem
bunu gerektiriyor” deyip, sanatçılar geçidi programlara dayalı etkinlik yapmaya
heveslenmedik. Kimi sorunları ve hassa-

siyetleri istismar etmedik. Bir kez daha
devrimci olan politikamızda ısrar ettik.
Politikamıza ve etkinliğimizin şiarına uygun sade bir program hazırladık. Programa yine kendi güçlerimiz ve onların, esas
olarak da gençlik güçlerimizin çalışmaları
damga vurdu. Genç yoldaşlarımız bu yıl,
sadece gece günü değil, ön çalışmalarda
da etkin bir rol oynadı. Politik ve pratik
çalışmalarımızdaki en önemli kazanımımız da buydu diyebiliriz.
Gecenin sunucuları çok başarılıydı.
Akışı iyi düzenlenmişti, hiç boşluk bırakılmadı, akışkandı ve başarı ile sunuldu. Bu
da etkinliği izlenir kıldı. Her çalışmanın
dikkatle ve belli bir ilgiyle izlenmesi bunun ifadesiydi. Bu yıldönümü etkinliğimize de gençliğin dinamizmi ve coşkusu
damgasını vurdu.
Etkinliğe bir şiirle giriş yapıldı. Bunu,
“Komünist Yürek” adlı şiir eşliğinde, Türkiye ve dünyada devrim ve sosyalizm
kavgasında ölümsüzleşenler için yapılan
saygı duruşu izledi. Hemen ardından sunucular tarafından kısa bir selamlama
konuşması yapıldı. Açılış konuşmasının
ardından TKİP Yurtdışı Örgütü’nün 2009
yılında yitirdiğimiz partimizin proleter
kökenli seçkin bir üyesi olan Alaattin Karadağ yoldaşa dair mesajı okundu. Bir
kez daha parti ve tüm devrim şehitlerine
bağlılığımıza vurgu yapıldı.
Bunları kardeş Yunan halkının ilerici
kültüründen esintiler sunan Yunan Halk
Dansları Grubu’nun sahne alması takip
etti. Grubun gösterisi ilgiyle izlendi, yoğun alkışla karşılandı. Sonrasında gençlik
korosu sahneye çağrıldı. Gençlik korosu
her yılki gibi yine, farklı dillerden birbirinden güzel türküler seslendirdi. Sık sık
alkışlandı, alkışlarla uğurlandı.
Ardından Yurtdışı Örgütü ve partimiz
adına konuşma yapıldı. Tok bir içeriğe ve

başarılı bir çerçeveye sahip olan konuşma her zamanki gibi büyük bir ilgiyle ve
dikkatle dinlendi. Vurguları heyecana yol
açtı, sloganlarla ve alkışlarla karşılandı.
Konuşmadan sonra Delil Delois ve grubu
sahne aldı. Etkinliğin ilk bölümü bu dinleti ile tamalandı.
Etkinliğin ikinci bölümü sinevizyon
gösterimi ile başlatıldı. Dinsel gericiliğin
karanlığı ve bundan çıkışın ne olduğunu
anlatan, bu çerçevede, devrimci sınıf hareketi yaratmanın yakıcılığına oldukça
başarılı biçimde değinen sinevizyon, kitle tarafından dikkatle izlenen, beğenilen
ve alkışlanan bir başka çalışma oldu.
Sinevizyon gösterimini, İran Kürdistan’ından Delnawazan adlı devrimci bir
grubun Soranice ve Farsça türkülerden
oluşan dinletileri izledi. Müziğin evrenselliği burada da görüldü. Evrensel karakteri ile kitleyi etkiledi, alkış aldı.
Etkinliğin finalinde bir kez daha genç
yoldaşlar sahneye geldiler. Fabrika yaşamını, en yakıcı sorunlarını, yüz yüze
oldukları baskıları ve buna karşı örgütlenen bir direnişi konu edinen kısa bir
oyun/tiyatro sunuldu. Greif Direnişi’nden esinlenmenin örneği oyun izleyicilerce beğenildi, ilgiyle izlendi.
Yıldönümü etkinliğimiz bir şiirle açılmıştı, yine bir şiirle sonlandırıldı.

ETKINLIKTEN KISA NOTLAR

- Başta İstanbul İl Örgütü olmak üzere partimizin kimi örgütleri gönderdikleri
kutlama mesajları ile yıldönümü etkinliğimizi selamladılar.
- Almanya’dan MLPD, Türkiye’den
TKP/ML ve MKP de mesaj gönderip, etkinliğimizi selamladı. Ayrıca TKP/ML,
MKP ve Güney Dergisi etkinlikte stand
açtı.
YURTDIŞINDAN KOMÜNISTLER

19 Kasım’da Karadağ’ın katledildiği yerde buluşan sınıf devrimcileri,
burada bir anma programı gerçekleştirdi. Saygı duruşuyla başlayan programda konuşan BDSP temsilcisi, Alaattin Karadağ’ın devrim ve sosyalizm
çağrısını işçi ve emekçilere taşırken
polis tarafından katledildiğini söyledi. Karadağ’ın proleter sınıf kimliğine
vurgu yaparak, onun fabrika fabrika,
semt semt işçi sınıfı ile iç içe olduğuna
dikkat çekti. BDSP temsilcisi, “Alaattin Karadağ’ın çağrısına kulak vererek, yeni Alaattinler olarak geliyoruz”
dedi. Konuşmasının sonunda de yeni
Ekimler için devrimci bir sınıf hareketi
yaratma görevinin yakıcılığına işaret
etti.
Konuşma “Yeni Ekimler için ileri!”,
“İşçiler partiye, devrime, sosyalizme!”
sloganlarıyla karşılandı. Ardından kısa
bir şiir dinletisi gerçekleştirildi.
Son konuşmada da “OHAL’i parçalamak için, sömürüsüz, savaşsız, sınıfsız bir dünya için Alaattin Karadağ gibi
mücadeleyi büyütmekten başka yol
yok” denildi.

ANTAKYA

Komünistler, Alaattin Karadağ’ın
Antakya’daki mezarı başında da anma
yaptı. Saygı duruşuyla başlayan anmada komünist işçi Alaattin Karadağ’ın
mücadele yaşamı aktarıldı. Bunun
üzerinden dava/parti insanı olmanın
önemine vurgu yapıldı. Karadağ’ın
özverili yaşamına, disiplinine ve bilimsel sosyalizme, devrime olan inancına
değinildi. Karadağ şahsında Antakya
üzerine de konuşuldu.
Fabrikalarda, okullarda Alaattin
gibi yaşayarak bir komünist olmak
gerektiği vurgulanan anmada, Alaattin’in yüreğinin her bir komünistte
bulunması gerektiği belirtildi. Anmanın devamında şiirler okundu.
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Ekim Devrimi aynasında yayınların önemi
19. yüzyılın sonuna gelindiğinde Çarlık Rusya’sında devrimci hareketin aldığı
darbeler ve yoğun gericilik dönemi ardından işçi sınıfının mücadeleleri yükselişe geçti. Köylülüğe ve küçük-burjuvaziye dayanan devrimci hareket, yüzyılın
sonunda bu yükselişten etkilenmeye
başladı. 1880’lerden ‘90’lara geçilirken
işçi hareketinin yükselmeye başlamasıyla işçi sınıfı devrimciliği için de zemin
oluştu.
Yerel mücadelelerle sınırlı kalan grevlere ve direnişlere paralel olarak, işçi
sınıfının ekonomik çıkarları için mücadelesini yükseltmekle sınırlı kalan yerel
ajitasyon grupları ve pek çok konuda
işçilerin eğitimi için düzenli olarak toplanan aydın çevreleri yaygınlaşmaktaydı.
İşte bu dönemde, 1895 yılında Lenin,
aydın ve işçilerden oluşan St. Petersburg
İşçi Sınıfı Kurtuluşu Mücadele Birliği’nin
kuruluşunda yer aldı. Birlik, kurulduğu
dönemde kentte yaygınlaşan işçi grevleriyle bağlarını geliştirmesinin ardından
-polisin hedefi olup Lenin de dahil 5 üyesinin tutuklanmasına rağmen-, 1896 Mayıs’ında St. Petersburg tekstil işçilerinin
grevinde etkili bir yere sahip oldu.
“Grev, Nikolay II’nin tahta çıkışının
kutlandığı üç günlük tatil dönemi için ücretlerin ödenmemesine karşı bir protesto
olarak başladı. Ama çok geçmeden, iş
gününün kısaltılması ve ücretlerin arttırılması için mücadeleye dönüştü ve 30
bin işçinin çalıştığı Rusya’daki en büyük
yirmi fabrikaya yayıldı. (...) Bu sadece
Rusya’nın o zamana kadarki en büyük
grevi değil, aynı zamanda, tek bir fabrikanın sınırlarını aşan ilk grevi oldu ve St.
Petersburg Birliği bu grevde çok önemli
bir rol oynadı.” (Cliff, s. 68)
Sınıf hareketinin Çarlık Rusya’sındaki
mücadele sahnesinde yer alması ilerici,
devrimci aydınlar ve marksist çevrelerin
ilgisinin bu alana yoğunlaşmasına vesile
oldu. 1890’ların ortalarına kadarki bu ilk
dönemde aydınlar arasındaki tartışmalarda, sınıfı eğitim çevrelerinde örgütlemek ve sınıfın ekonomik mücadelesini
yükseltmek için ajitasyonu yoğunlaştırmak şeklinde iki eğilim ortaya çıkmıştı.
Grevlerin artması ve yaygınlaşmasıyla
birlikte bu tartışmalar, sınıfın dar ekonomik çıkarları için mücadelesini örgütlemek ve sınıfın sosyalist siyasal bilincini
geliştirmek noktasındaki ayrışmayı su
yüzüne çıkarttı. Buna paralel olarak da
sınıfın yerel ve mevzi direnişlerden öteye, bütün Rusya çapında örgütlenmesini
sağlamak ihtiyacı yakıcı olarak hissedilmeye başlandı. Bu tartışmalar, Rusya Sos-

yal Demokrat İşçi Partisi’nin 1898’deki ilk
kongresinde ve -pratikte kuruluşu olarak
da kabul edilen- 1903’teki ikinci kongresinde Bolşeviklerin örgüt sorunu üzerinden ayrışmasına kadarki süreçte belirleyici bir yere sahip oldu. Bu süreçte Lenin
ise tüm enerjisini sınıfın politik mücadelesinin geliştirilmesi hedefine; bu amaçla
da sınıfın öncü partisinin ve tüm Rusya
çapında siyasal gazetenin -Bolşeviklerin
ayrışmasına kadarki süreçte İskra- örgütlenmesine yoğunlaştırdı.

DEVRIMCI SINIF PARTISININ
INŞASINDA POLITIK YAYININ YERI

1898’deki ilk kongre ardından partinin inşası için pratikte pek bir yol kat
edilemezken, 1903’e kadarki dönemde partinin inşası için Lenin’in üzerinde
yoğunlaştığı temel adım partinin merkezi yayın organının örgütlenmesi oldu.
1899’da “Acil Görevlerimiz” adlı yazısında, partinin içerisinde bulunduğu en acil
sorunu yerel örgütlerin birbirinden yalıtılmışlığı ve içerisine sürüklendiği “amatörlük” olarak tanımlayan Lenin, bu sorun devam ettiği oranda “proletaryanın
sınıf mücadelesinin örgütlenmesi ve ona
önderlik edilmesinin” mümkün olamayacağının altını çiziyor ve şöyle diyordu:
“Bu amaçla, en yakın hedefimiz düzenli
olarak çıkacak ve bütün yerel gruplarla yakın bir ilişki içinde olacak bir Parti yayın organının kurulması olmalıdır.
Önümüzdeki dönemin tamamı boyunca
sosyal demokratların bütün faaliyetinin
bu amaca yönelmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu tür bir yayın organı olmaksızın,
yerel faaliyet ‘amatörce’ olmaya devam
edecektir. Eğer Partinin belirli bir gazete
aracılığıyla doğru biçimde temsil edilmesi sağlanmazsa, Partinin kuruluşu önemli
ölçüde boş söz olarak kalacaktır. Merkezi
bir yayın organı tarafından birleştirilme-

yen bir ekonomik mücadele, Rus proletaryasının bütününün sınıf mücadelesi
haline gelemez. Parti bir bütün olarak politikaların önerilmesi gereken her konuda
açıklamalar yapmadıkça ve mücadelenin
çeşitli biçimlerine bir yön vermedikçe, bir
politik mücadele sürdürmek olanaksızdır.” (“Acil Görevlerimiz”, sf. 61)
Buradaki parti yayın organı vurgusu;
işçi sınıfının sosyalist hareketle birleştirilmesi, sınıfa siyasal propaganda ve
ajitasyonun taşınması, kapsamının yaygınlaştırılması ve niteliğinin geliştirilmesi
sorunlarından ve politik görevlerinden
kopuk değildi. Aksine Lenin parti yayın
organının kurulmasını bu sorunların pratik bir çözümü olarak ortaya koyuyordu.
Partinin tüm öteki faaliyetlerinin de ancak yayın organının kurulmasıyla işlevine
uygun bir niteliğe kavuşacağını vurguluyordu: “Partinin bütün gücünü (yazma
faaliyetine ilişkin gücünü, bütün örgütsel
kapasitesini, bütün maddi kaynaklarını
vb.) bütün Partinin yayın organının kuruluşuna ve doğru yönetilmesine yoğunlaştırmaktan söz ederken, öteki faaliyet
biçimlerini geri plana atmayı bir an bile
düşünmüyoruz. (...) Partinin bütününün
bir yayın organı aracılığıyla birleştirilmesi olmaksızın devrimci mücadelenin
bu faaliyet biçimlerinin öneminin yüzde
doksan azalacağına inanıyoruz (...). Parti
yayın organı, bu tür faaliyetlerle rekabet
etmek bir yana, bunların yayılmasına,
pekiştirilmesine ve sistemleştirilmesine
muazzam bir etki yapacaktır.” (“Acil Görevlerimiz”, sf. 61-62)

“KOLEKTIF ÖRGÜTLEYICI” OLARAK
YAYIN

Bütün bunlar, Lenin’in Mayıs 1901’de,
İskra’nın 4. sayısında yayınlanan “Nereden Başlamalı” yazısında daha somut
olarak ortaya konuyordu. Lenin “faaliyet-

lerimizin hareket noktası, istenilen örgütün kurulması yolundaki ilk adım” olarak
“bütün Rusya çapında bir siyasi gazetenin çıkarılması” ile başlamak gerektiğini
vurguluyordu. Bunu işçi sınıfına sosyalist
bilinç taşınması ve sınıfın siyasal ilgisinin
arttırılması hedefi doğrultusunda ortaya
koyan Lenin, siyasal gazetenin “kolektif
örgütleyici” rolünü, “inşa halindeki bir binanın çevresine kurulan iskele” benzetmesiyle niteliyordu: “Gazetenin yardımı
ve aracılığıyla sadece yerel faaliyetlere
değil, aynı zamanda düzenli genel çalışmaya da girişecek kalıcı bir örgüt doğal
olarak şekillenecek ve bu örgüt, üyelerini
siyasi olayları dikkatle izleyebilecek şekilde yetiştirecek, bu olayların halkın çeşitli
kesimleri üzerindeki etkisini ve önemini
değerlendirecek ve devrimci partinin bu
olayları etkileyebilmesi için etkili yolları
geliştirecektir. Sadece gazetenin düzenli
olarak çoğaltılması ve dağıtımının sürekli olarak geliştirilmesi gibi teknik bir
görev bile, tek bir ortak partinin bir yerel temsilciler ağını gerektirecektir: Bu
temsilciler birbiriyle sürekli ilişki içinde
olacaklar, olayların genel durumundan
haberdar olacaklar, bütün Rusya çapında çalışmada kendilerine düşen ayrıntılı
görevleri yerine getirmeye çalışacaklar
ve çeşitli devrimci eylemlerin örgütlenmesinde kendi güçlerini sınayacaklardır.”
(“Nereden Başlamalı”, sf. 40)
Kısacası işçi sınıfı başta olmak üzere
tüm ezilen ve sömürülen kesimlere yönelik sermaye iktidarının uyguladığı haksızlıkları, baskıları, aldatmacaları teşhir
edecek ve bunlara karşı politik mücadeleyi yükseltme işlevi görecek; kapitalizmin çelişkilerine ve sosyalizm ihtiyacına
dair işçi ve emekçileri aydınlatacak bir
gazetenin düzenli olarak çıkarılması ve
dağıtılması faaliyetlerinin toplamı, devrimci örgütün temelinin atılmasına hiz-
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met edecektir. Bunun olmadığı, bu faaliyetler toplamının bir yerlerden aksadığı
durumda ise devrimci amaçların tam
olarak yerine getirilmesi mümkün olmayacaktır.
İşçi sınıfının mücadelesinin ve sosyalist hareketin Çarlık Rusya’sında 19.
yüzyılın sonlarındaki düzeyini yukarıda kısaca özetlemiştik. Lenin’in merkez
yayın organı ve bütün Rusya çapında
merkezi siyasal gazetenin örgütlenmesi
için yaptığı vurgular, tam da o dönemin
koşullarının sonucu olmuştur. İşçi ve
emekçilerin mücadelelerinin ekonomik
çıkarları sınırlarında kalması; sosyalist
hareketin sınıf hareketiyle birleşmesindeki sorunlar -yerellere sıkışmışlık, ekonomik mücadeleye daralmışlık- ve bütün
bunlara paralel olarak siyasal parti inşasının pratikte yarı yolda kalmış olması,
Lenin’in ülke çapında siyasal gazetenin
etkin bir şekilde örgütlenmesi çözümünü ortaya atmasına vesile oldu. Bütün
bunlara ek olarak Çarlık Rusya’sında işçi
sınıfı ve emekçilerin siyasal özgürlükleri
neredeyse tamamen gasp edilmişti ve
bunun sonucu olarak da politik faaliyet
tümüyle illegal olarak yürütülmekteydi.
Bu genel koşullarda, tüm Rusya çapında
siyasal gazetenin örgütlenmesi, devrimci
bir sınıf hareketinin yükselişi açısından
devrimci pratik bir çözüm anlamına geliyordu.

25 Kasım 2016

Ekim Devrimi

Ekim Devrimi seminerleri
düzenlendi

YAYINLARIN GÜNCEL AÇIDAN ÖNEMI

Lenin’in tüm Rusya çapında siyasal
gazete planını ortaya koyması ve parti
yayın organının kurulması yönünde yaptığı vurgular, o dönemin somut koşullarına “pratik bir çözüm” olarak öne çıksa
da, esasta işçi sınıfının bağımsız, devrimci, politik örgütünün inşasında yayınların
tuttuğu temel yere işaret etmektedir. Bu
temel halka eksik olduğu oranda, diğer
faaliyetlerin, devrimci bir sınıf hareketinin örgütlenmesi amacına uygun hayata
geçirilmesi mümkün olamayacaktır.
Bugün de, merkezi yayınlar başta
olmak üzere yayın faaliyetinin niteliği
yükseltildiği, kapsamı genişletilebildiği,
işçi sınıfı ve emekçilere yaygın bir şekilde
ulaştırılabildiği koşullarda komünistler
sınıfa devrimci önderlik misyonunu daha
başarılı bir şekilde yerine getireceklerdir.
Günümüz teknolojik gelişmesinin ve
iletişim olanaklarının geldiği düzeyi de
göz önünde bulunduracak olursak, merkezi yayın faaliyetinin çok yönlü olarak
geliştirilmesi bugün de komünistlerin
önünde temel bir görev olarak durmaktadır. Yazı katkılarının örgütlenmesi,
yazıların niteliğinin güçlendirilmesi, yayının güncelliğini yitirmeyecek sıklıkta
çıkarılması, yayın faaliyetinin genelinde
en etkili ve yeni teknik imkanların kullanılması, dağıtımın geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, vb. somut adımların hayata
geçirilmesi, devrimci bir sınıf hareketi yaratmak için atılacak adımların en başında
gelmektedir.

Sınıf devrimcileri, Ekim Devrimi’nin 99. yılı vesilesiyle İstanbul Küçükçekmece ve Bursa’da seminerler
gerçekleştirdi.
KÜÇÜKÇEKMECE

İşçilerin Birliği Derneği’nin 20 Kasım’da ‘Ekim Devrimi ve işçi sınıfı’ başlığıyla gerçekleştirdiği seminer devrim
şehitleri için saygı duruşu ile başladı.
Ardından Ekim Devrimi’ni anlatan sinevizyon izlendi.
Dernek adına yapılan açılış konuşmasında OHAL, savaş ve baskı koşulları
üzerinde duruldu. Bu karanlık tablo karşısında Ekim Devrimi’nin yol göstericiliği
vurgulandı. Açılış konuşmasının ardından söz Avukat Zeycan Balcı’ya bırakıldı.
Balcı konuşmasında Türkiye’deki
OHAL uygulamalarının geçmişini anlattı,
OHAL’le ilgili hukuki bilgi verdi. Ardından
15 Temmuz darbe girişiminin ardından
yaşanan süreçte sermaye devletinin
OHAL’e başvurarak devreye soktuğu baskı ve saldırılara değindi. Ayrıca 15 Temmuz’un ardından hapishanelerde yaşanan saldırılarla ilgili de bilgi verdi. Sermaye devletinin burjuva hukukunu dahi
ayaklar altına alan uygulamalara başvurduğunu ve baskı karşısında direnmenin
meşruluğunu vurguladı. Konuşmasını
OHAL, baskı ve sömürü koşullarına karşı
tek yolun mücadele olduğunu belirterek
bitirdi.

Seminerde konuşan Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu (BDSP) temsilcisi de
işçi sınıfının Ekim Devrimi’nde oynadığı
role vurgu yaptı ve işçi sınıfının bu rolü
Bolşevik Parti önderliğinde gerçekleştirdiğini söyledi. Devrimci partinin önemi
üzerinde duran BDSP temsilcisi Almanya’da devrimin yenilgi sürecini anlattı.
Ayrıca 1980 öncesinde Türkiye’de yükselen devrimci mücadele ve işçi hareketi
üzerinde durdu ve ‘80 darbesinin ardından yaşanan yenilgi örneğini verdi. İşçi
sınıfının birleştirici gücüne örnek olarak
TEKEL, Greif ve metal fırtına süreçleri
üzerinde durdu. BDSP temsilcisi en acil
görevin işçi sınıfının devrimci öncüsü ile
buluşmasını sağlamak ve devrimci bir
sınıf hareketi yaratmak olduğunu vurguladı.
Etkinliğin ikinci bölümünde forum
gerçekleştirildi. Forumda Ekim Devrimi
ve kadın, OHAL koşullarının kadınlara
yansımaları, gündemde olan tecavüzü
meşrulaştıran önerge üzerinde duruldu.
Foruma DLB’liler de OHAL sürecinin liselere yansımaları ve işçi sınıfının bir parçası olan meslek liselilerin karşı karşıya kaldıkları sömürü üzerine örnekler vererek
katkı sundular.
Uğur Konfeksiyon’da sendikalaştıkları

için işten atılan işçiler de foruma katılarak yaşadıkları süreci anlattılar ve direnişleri ile ilgili bilgi verdiler.

BURSA

Bursa’da BDSP tarafından gerçekleştirilen ve sinevizyon gösterimi ile başlayan
söyleşide, Ekim Devrimi’nin hangi tarihsel süreç içerisinde yaşandığı, kitlelerin
nasıl politikleştiği, hangi örgütlenmeler
üzerinden kitlelerin siyasal mücadelenin
bir parçası olduğu ve devrimci partinin
rolü üzerine konuşuldu. Devrimci sınıf ile
devrimci partinin buluşmasıyla devrimin
gerçekleştiği belirtildi. İlk işçi iktidarının
tarihsel kazanımları üzerine konuşuldu.
İçinde bulunulan tarihsel dönem
üzerinde durulan söyleşide, kriz ve savaşların yaşandığı ve bunun devrimleri
tetikleme potansiyeli taşıdığı belirtildi.
Bu dönemde devrimci partinin ve sınıfın
hazırlıklı olabildiği durumda devrimin
başarılı olabileceği dile getirildi.
Sovyetlerin yapısı, ortaya çıkışındaki
etkenler konusu ile devam eden söyleşide geçtiğimiz sene yaşanan metal fırtına, işçilerin eylemlerini organize ettiği
fabrikalar arası kurul örnekleri üzerinde
duruldu.

11 Kasım 2016
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Dünya

Kapitalist dünya ekonomisinde
kriz dinamikleri büyüyor
Son süreçte dolar ve avroda yaşanan
aşırı artış kapitalist dünya ekonomisinin
krizinin yeni bir göstergesi olarak kayıtlara geçti. Köpük ekonomisinin şaha
kalktığı bir dönemde dünya milli gelirinin iki katına ulaşan bir borç sarmalı
insanlığı tehdit ediyor. Artık emperyalist-kapitalist sistemin devamı için mesai
yapan IMF, Dünya Bankası vb. kurumlar
bile borç sarmalını açıkça ortaya koyan
değerlendirmelere raporlarında yer vermek zorunda kalıyorlar.
IMF’nin kısa bir süre önce yayınladığı
Mali İzleme Raporu’nda kapitalist dünya
ekonomisinin yarattığı devasa borçların
yüzde 66’sının özel kapitalist şirketlere
ait olduğu belirtiliyor. Doğal olarak aşırı
borçlanma, dolardaki devasa artışı tetikliyor.
Kapitalizmin ipliği pazara çıkmış durumda. Bu olguyu daha kısa bir süre
önce tarihin sonunu, kapitalizmin ebediliğini hararetle savunan ekonomistler
bile itiraf etmek zorunda kalıyorlar. Yaşanan krizin kapsam ve niteliğinin derinliği
burjuva ekonomistleri korkutuyor. Kapitalizmin iktisadi temelde krizi yönetme
gücü de hızla zayıflıyor.
2008 sonrasında ileri kapitalist ülkelerin tümü faizin sıfırlanmasını temel
alan kredi yaklaşımında ortaklaştılar.
Uzun süre faizsiz kredi kullanma şansını yakalayan kapitalistler önemli yeni
ekonomik ayrıcalıklar elde ettiler. Ancak
kredilerin ödenmesinde ortaya çıkan açmazlar, krizin tetiklediği iflasları arttırdı.
ABD’nin dinamosu, Avrupa’nın lokomotifi olan şirketlerin çöküşü hızlandı. İşsizlik arttıkça arttı. Kâr oranlarında yaşanan
düşüşler kapitalist ekonomistler tarafından bile ifade edilir oldu.
Kapitalist dünya sisteminin akıl hocaları yaptıkları tartışmalar sonucunda
kredi kullanımına sınırlama getirilmesi

Kapitalizmin krizi yapısaldır. Dahası krizin olmadığı koşullarda bile çarklar burjuvazi için döner. Tüm
kârlı alanlar burjuvazinin hizmetine sunulur. Yapılması gereken şey, kapitalizmi tarihin çöplüğüne göndermektir.
ve “0” faiz yaklaşımının terk edilmesi
konusunda ortaklaştılar. Zira faizin sıfırlanmasına dayalı ekonomiyi rahatlatma
reçetesi parasal genişlemeye yol açsa da
kapitalist dünya sisteminin borç yükünün katlanmasına yol açmıştı.
İrrasyonaliteyi yapısal olarak içeren
kapitalizm bir defa daha devasa borçlarla
insanlığı yüz yüze bıraktı. Emperyalist ülkelerdeki “0” faize dayalı kredinin tetiklediği finansal genişleme, yani borçlanarak krizden kurtulma yaklaşımı başarısız
oldu. Borç ödemelerinde sorunlar arttı.
Beklenen ekonomik krizden çıkış vb. hülyalar tümüyle boşa çıktı.
Kriz karşısında kaygıları artan emperyalist burjuvazi, çözüm reçetesi olarak
negatif faizi önermeye başladılar. Ancak
bu öneri de kapitalistlerin krizi erteleme-

sini sağlamayacaktır. Zira bu öneri kapitalizmin genişleme ve kar ruhuna aykırıdır ayrıca zaten düşen karlılık oranlarını
daha da minimize edeceği için çok daha
büyük krizleri tetikleyecektir.
Gelişmiş emperyalist-kapitalist ülkelerde faizin sıfırlanması ve parasal genişleme hamleleri, krizden kredi genişlemesi, yani borçlanmayla çıkma çabası
anlamına geliyordu. Beklenen ekonomik
toparlanmanın bir türlü yakalanamaması negatif faizi gündeme getirdi ve halen
dünyada negatif faize yatırılan fonların
miktarı giderek artıyor.
Emperyalist kapitalizmin uyguladığı
politikalar, tek tek kapitalistlerin ve kapitalist firmaların borçlarının artmasında
katalizör işlevi gördü. Ayrıca, aynı politikalar toplumsal düzeyde sosyal yıkımı

Sermaye devletinin devrim korkusu büyüyor
“Sermayenin devrim korkusu büyüyor” demek, umudunu yitirenler için
son derece hayalperest bir söylem gibi
gelebilir. Bugünün gerçekliğinde, öznel
olarak bu söz gerçekçi görünmeyebilir
de. Ama biliyoruz ki, nesnel olarak devrimin koşulları gelişiyor.

EZBER BOZAN HAZIRAN DIRENIŞI

İstanbul’da Gezi Parkı'nda başlayan
ve kısa sürede Türkiye’ye yayılan Gezi
Direnişi yalnızca sermaye devletinin de-

ğil, kendine “devrimci” diyen birçoklarının da ezberini bozdu. 2013 Haziran’ına
dek kahredici bir sessizliğin olduğu Türkiye’de, deyim yerindeyse bir anda devrim oluyormuş gibi hissettiren Haziran
Direnişi patlak verdi.
Haziran Direnişi’nde sermaye devletinin en büyük avantajı, direnişe önderlik edecek devrimci bir sınıfın ve
örgütlülüğün olmamasıydı. Bu yüzden
AKP karşıtlığıyla başlayan süreç, AKP
karşıtlığıyla bitirildi. Her şeye rağmen bu

durum Türkiye’deki devrimci potansiyeli
gösteriyor. Sermaye devleti de bu potansiyeli görüyor ve korkuları büyüyor.

KITLELERIN ÖFKESI VE TEPKISI
DEVRIM KORKUSUNU BÜYÜTÜYOR

Geçtiğimiz günlerde AKP iktidarı tarafından gündeme getirilen ve cinsel istismarı meşrulaştırmayı amaçlayan yasa
tasarısı kitlelerin büyük tepkisine yol açmıştı. Sonuç olarak bu tepki nedeni ile
önerge geri çekildi.

boyutlandırdı. Dünya Bankası ve Dünya
Kalkınma Raporu verilerine göre; dünya
nüfusunun yarısı 2 dolardan daha az bir
gelirle yaşamak zorunda…
Dünya nüfusunun yüzde 20’si ise,
yani yaklaşık 1,5 milyar insan 1 dolardan
daha az bir gelirle yaşamak zorunda bırakılıyor. 800 milyon insan aç yaşıyor. Yılda 11 milyon çocuk açlıktan ölüyor.
Kapitalizmin krizi yapısaldır. Dahası
krizin olmadığı koşullarda bile çarklar
burjuvazi için döner. Tüm kârlı alanlar
burjuvazinin hizmetine sunulur.
Yapılması gereken şey, ücretli emeğin sömürüsüne dayanan ve insanlığın
gelişiminin önünde bir engele dönüşen
kapitalizmi tarihin çöplüğüne göndermektir.
OHAL’le pek çok işçi direnişi yasaklandı. Buna rağmen yasaklanan direnişlerin çoğu sürdürüldü. Kazanımla biten
direnişler de oldu. Bu tekil mevzi direnişleri ve yer yer eylem boyutuna ulaşan
kitlelerin öfkesi, bir sosyal patlama potansiyelini sermaye devletine daha net
gösteriyor.
Bu nedenle devrim, sermaye devleti
için güncel bir korku kaynağıdır. Derinleşen ekonomik kriz koşullarında ise,
devrim daha da güncel bir hale geliyor.
Bizlere ise sermayenin korkularını büyütecek adımlar atmak kalıyor.
M. KURŞUN
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Emperyalist saldırganlıkta
yeni bir döneme doğru
Trump’ın ABD başkanlık yarışını kazanması en çok savaş yanlısı petrol ve
silah tekellerini sevindirdi. Yeni bir paylaşım savaşı için hummalı bir hazırlık yapan
bu aç gözlü tekeller, kimi dünya ve ABD
medyasının Trump aleyhtarı propagandalarına aldırış dahi etmiyorlar. Onlar,
Trump’ın bir an önce kabinesini oluşturmasını ve harekete geçmesini istiyorlar.

TRUMP’UN KABINESI VE
ÇAĞRIŞTIRDIKLARI

“Karanlık iyidir” sözleri ile ünlenen,
faşizmin ABD’deki temsilcisi Steve Bannan, Trump’ın başdanışmanı olarak göreve başlayacak. Uluslararası katliamların, işgallerin, kirli ve kanlı savaşların
planlayıcısı ve merkezi CIA’in başına ise
Mike Pompeo getiriliyor. Regan döneminde ırkçı görüş ve icraatları ile ünlenen ve yeri geldiğinde açık açık Ku Klux
Klan adlı ünlü ırkçı cinayet örgütünü savunan Jeff Sessions da adalet bakanı olacak. Trump’ın ekibinde en dikkat çeken
isim ise “İslam karşıtlığı” ile ünlenen, her
zaman ırkçı-faşist çevrelerle ilişkisi olan,
her daim ABD istihbarat örgütleri ile mesai yapan Michael Fliynn adlı general eskisidir. Bitmedi, dahası da var. Trump’un
ve kabinesinin esasını oluşturan “Mahşerin Dört Atlısı”nın arkasında çok daha
karanlık ve acımasız biri var; İslami kökenli herkesi peşinen “terörist” olarak

MALEZYA’DA YOLSUZLUK EYLEMLERI

Malezya’da Temiz Seçimler (Bersih)
adlı grubun çağrısıyla yaklaşık on bin kişinin katılımıyla hükümet protesto edildi. Başkent Kuala Lumpur’daki eylemde
kentin en işlek caddelerinden biri olan
Ampang trafiğe kapatılarak oturma eylemi yapıldı. Hükümetin ekonomi politikalarına tepki gösteren ve başbakanın
istifasını isteyen kitleler geçtiğimiz yıl
ayyuka çıkan yolsuzluğu protesto etti.
Hükümet protestoyu yasaklarken, polis
protestonun gerçekleştirilmesini bahane ederek Bersih sözcülerinin de aralarında bulunduğu 10 kişiyi gözaltına aldı.

LUFTHANSA’DA GREV

Alman Pilot Sendikası Cockpit ile
Alman hava yolu şirketi Lufthansa arasında süren toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine
pilotlar 23 ve 24 Kasım’da greve çıktılar.
TİS görüşmelerinde anlaşmanın kilitlendiği temel konu Lufthansa Kargo

gören Michael Ledeen.
Trump, Ledeen, Fliynn, Pompeo ve
Jeff Sessions; takım tamam. Böylece kabine tamamlanmış oluyor.

DÜNYAMIZI ÇOK DAHA KARANLIK BIR
GELECEK BEKLIYOR

İçinde bulunduğumuz dönem, komünistlerin erken bir tarihte yaptıkları
bir tanımla “bunalımlar, savaşlar ve devrimler dönemidir.” Kapitalist-emperyalizm boylu boyunca içinde debelendiği
çok yönlü ve aynı zamanda yapısal olan
bunalımını aşamıyor. Sürekli olarak yeni
krizler ve bundan çıkışın çaresi olarak
gördüğü savaşlar üretiyor. Burjuva ideologların ve ruhunu emperyalizme satan
yeni dönem liberallerinin iddialarının

tersine; insanlık geçmiştekilerden de büyük acılara ve yıkımlara yol açacağı kesin
olan yeni bir emperyalist paylaşım savaşına sürükleniyor.
Emperyalist savaş ve saldırganlığın
yanı sıra; Türkiye ve Ortadoğu ülkelerinde gerici dinci akımların, ABD ve Avrupa gibi gelişmiş ülkelerde ise neo-faşist
akımların öne çıkması ve önemli bir toplumsal destek kazanması, polis devleti
uygulamalarının yaygınlaşması, tüm korkunçluğuyla Gestapo ruhunun yeniden
günlük yaşama sinmesi, içinde bulunduğumuz dönemi karakterize ediyor.

SON SÖZ YERINE

Hitler, Goebbels, Göring, DR. Mengele, Mussoluni ve Franco’lar yeniden

İşçi ve emekçiler hakları için
grev ve eylemleri sürdürüyor
ve Lufthansa’nın kardeş şirketi Germanwings’te çalışan yaklaşık 5 bin 400
pilota istenen zammın şirket tarafından
kabul edilmemesi. Ayrıca emeklilik maaşı ve erken emeklilik konularında da
anlaşma sağlanamadığı belirtildi. Sendika, yıllık ortalama yüzde 3.66 zam talep
ettiklerini, Lufthansa patronlarının ise
yüzde 2.5 teklif ettiğini belirtti. Geçtiğimiz 5 yıl içerisinde Lufthansa milyarlarca avro kâr ederken, pilotlar geriye dönük haklarını da talep ediyor. Grev Lufthansa bünyesinde TİS uyuşmazlığından
kaynaklı yapılan 14. grev oldu. 23 Kasım
günü yaklaşık 900 uçuşun iptal edildiği
ve 100 bin yolcunun grevden etkilendiği
ifade edildi. Grev ertelemesi için Hessen
eyalet mahkemesine başvuran Lufthansa’nın talebi de reddedildi.

ARJANTIN’DE SEFALETE KARŞI YÜZ
BINLER SOKAKTA

Arjantin’de Macri hükümetinin sosyal yıkım saldırılarına karşı protesto dalgası büyüyor. Bir yıl önce iş başına gelen
Macri hükümeti döneminde de yüksek
enflasyon hız kesmeyerek devam etti,
yoksulluk daha da derinleşti. Buenos Aires’te yapılan eyleme katılan 200 bin eylemci açlık sınırında yaşam mücadelesi
veren çok yoksullar ve çocuklar için ‘acil
durum’ ilan edilerek bir an önce sosyal
önlemlerin alınmasını istediler.

“RÜŞVETÇI BAKAN DEFOLSUN!”

Güney Kore’de yolsuzluklara karşı
başlayan protesto dalgası güçlenerek
devam ediyor. Yaklaşık 1 aydır süren

üretiliyor. Hızla hazırlanıp, kabalığına bakılmadan iş başına getiriliyor.
ABD’nin İkinci Emperyalist Paylaşım
Savaşı'nın hemen ardından yaptığı icraatlardan biri de Hitlercileri koruyup
kollamak oldu. En azılı işkencecileri, asker-sivil uzman şahsiyetleri, yetenekli
bürokratları vb. adeta toptan ihraç etti.
Kaçırıp, bir süre gizledi. Belirli bir sınamadan geçirdi. Artık emin olunca da,
deneyimlerinden yararlanmak üzere her
düzeyde görev verdi. Görünen o ki, şimdi bunun meyvelerini topluyorlar.
ABD’nin “yeni yüzü” ırçı-faşist Trump
ve şimdiden belli olan kabinesi de, bu
sürecin dolaysız bir sonucu olarak ABD
ve dünya halklarının başına musallat olmuş bulunuyor.
protesto eylemlerinde yolsuzluklara bulaşan devlet başkanı Park Geun-hye’nin
istifası isteniyor. Soruşturmayı sürdüren
savcılık, Devlet Başkanı Park’ın rüşvet
olayına ‘önemli ölçüde’ müdahil olduğunu belirtiyor. 19 Kasım günü ülke
çapında yaygın olarak yapılan protesto
eylemlerine bir milyondan fazla insanın
katıldığı bildirilirken, başkent Seul’de yapılan protesto eylemine 500 binden fazla kişinin katıldığı belirtiliyor. Emekçiler
“rüşvetçi başkanın defolmasını” istiyor.

BREZILYA’DA EYLEMLER

Kemer sıkma uygulamalarını hayata
geçirmeyi hedefleyen Brezilya’da kamu
emekçileri başta olmak üzere emekçiler devletin saldırı hazırlıklarına karşı
eylemlerini sürdürüyor. Rio de Janerio
kentinde bulunan devlet kurumlarına
ait binaların bir kısmının önünde bir araya gelen emekçiler kölelik uygulamalarını protesto etti. Temsilciler meclisindeki
protestoya bazı polislerin de katıldığı
bildirildi.
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Marakeş Konferansı:
Çevre tekellerin insafında!

İkiyüzlülüğün
örneği
ABD ve Türkiye arasındaki ilişkinin
ikiyüzlülüğü, basına yansıyan bir videoyla bir kez daha göz önüne serildi.

TRUMP’IN DANIŞMANINDAN
DARBEYE DESTEK

Birleşmiş Milletler, Fas’ın Marakeş
kentinde 190 ülkenin katılımıyla İklim
Konferansı gerçekleştirdi. Zirvenin amacı
ise “atmosferdeki ısınmanın, sanayi devri öncesine göre 1,5 - 2 derece fazlasıyla
sınırlandırılması” olarak tanımlanıyor.
Anlaşmaya imza atan devletler sera
gazı emisyonunda planladıkları indirimi yapsalar bile, bu hedefe ulaşmanın
mümkün olmadığı belirtiliyor. Keza İklim
Değişikliği ile Mücadele Anlaşması’nı
imzalayan 195 devletten yalnızca 111’i
bildiriyi onaylamış. İmza atan devletlerin
84’ü imzasına bile sahip çıkmamış. İklim
Konferansı’nda açıklanan London School of Economics’in raporunda Arjantin,
Avustralya, Kanada, Suudi Arabistan,
Türkiye ve ABD’nin Paris’te kararlaştırılan Dünya İklim Anlaşması hedeflerini
muhtemelen tutturamayacağı belirtiliyor.
Konferans bildirisinde, atmosferdeki ısınmanın azaltılması için hükümetler
kadar bilim ve iş dünyasına da görevler
düştüğü söyleniyor.

EMISYON HAKLARI TICARETIYLE
ÇEVRENIN ‘KORUNMASI’

1992’de imzalanan Kyoto anlaşması,
1997'de yapılan protokolle Karbondioksit salım oranlarını 2008-2012 yılları
arasında yüzde 5 oranında azaltmayı
taahhüt etmişti. Peş peşe yapılan iklim
konferanslarıyla protokole imza atan ülkelerin sayısında artış sağlansa da, belirtilen hedefe ulaşmak hep bir temenni ve
hayal olarak kaldı.
Kyoto anlaşmasında belirlenen he-

deflerin tutturulması için Karbondioksit
salınımlarının düşürülmesinin zorunluluğu ortaya konmuştu. Bunun ardından finans kapital, Kyoto Protokolü’nün
emisyonun azaltılması için “esnek iklim
koruma araçları” olarak adlandırdığı Karbondioksit sertifikalarını ülke ve kapitalist tekellere dağıtarak çevre sorununa
çözüm bulacağını propaganda etti. Bu
yolla yeni bir ticaret ve dolandırıcılık alanı yaratılmaya başlandı.
Sonuç olarak, iklim değişikliği konusunda Kyoto zirvesinde yüksek perdeden
dillendirilen hedeflerin hiçbirisi hayata
geçmezken; oluşan yeni pazar ve dolandırıcılık zemini üzerinden sermaye palazlandırılmış oldu.

EMISYON BORSALARI: PARAYI VEREN
DÜDÜĞÜ ÇALAR

Karbondioksit sertifikaları kısa zamanda dolaşıma girerek kendi pazar ve
borsasını yarattı. Büyük kapitalist tekeller dolaşımdaki Karbondioksit sertifikalarını satın alarak, atmosfere saldıkları
salınımları bir başka ülke veya kapitalist
şirketin hesabına yazarak, çevre ‘dostu’
madalyalarını toplamaya başladılar.
Emisyon ticaretinin yapıldığı birden
fazla pazar peş peşe ortaya çıktı: Londra’da European Climate Exchange (ECX),
Almanya Leipzig’de European Energy Exchange (EEX), Viyana’da Energy Exchange Austria (EXAA) vb. Dünya çapında yüz
milyarlarca avroyu bulan sertifika ticaretinin yüzde 73’ü Avrupa’da gerçekleşirken, Avrupa’da sadece 2008 yılında 92.4
milyar avro değerinde sertifika ticareti

yapıldığı belirtiliyor.

AB’DE EMISYON TICARETINDE
DOLANDIRICILIKLAR

AB’de yapılan emisyon ticaretinde
KDV dolandırıcılığı ve hırsızlıklar birbirini izledi. Yapılan sahtekarlıkla emisyon
hakları AB’nin sınır ötesine birkaç kez
satılmış gibi gösterilerek ve bu sahte
satışların KDV’lerinin iadesi sağlanarak,
işçilerin ve emekçilerin ödediği vergiler
dolandırıcıların kasasına akıtıldı. 20 Ocak
2011’de ise, hackerlar tarafından da 28
milyon avro değerinde iki milyon kadar
sertifikanın çalındığı açıklandı. Hırsızlık
mağduru ülkelerin başında da Çekya, Yunanistan, Estonya, Polonya, Avusturya ve
Romanya gibi daha küçük ekonomilere
sahip ülkeler geliyor.
Marakeş Konferansı bildirisinde atmosferdeki ısınmanın azaltılmasında
‘hükümetler kadar iş dünyası’ da sorumluluğa davet ediliyor. ‘İş dünyası ve hükümetler’, yeni bir ticaret, dolandırıcılık ve
hısızlık pazarı yaratarak bu sorumluluğu
hakkıyla yerine getirdiler ve getiriyorlar.
Konferansı düzenleyen BM de bu gerçeği
zaten biliyor.
Kendinden önceki konferans ve zirveler gibi Marakeş Konferansı da kaçınılmaz olarak bir fiyasko olmuştur. Azami
kâr amacıyla işleyen sermaye düzeni tasfiye edilerek, yerine üretim süreçlerinde
toplumun ihtiyaçlarını esas alan sosyalist/komünist bir sistem getirilmedikçe,
söylenen her söz yalan olarak kalacaktır.

ABD’nin yeni başkanı Donald
Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı
olarak atanan ve seçimlerden bir gün
önce Fethullah Gülen’in iadesiyle ilgili yazı yazarak dikkat çeken Michael
Flynn’in 15 Temmuz gecesi darbe girişimini destekler nitelikte konuşma
yaptığı ortaya çıktı.
15 Temmuz gecesi bir toplantıda
yaptığı konuşmada Türkiye’de önemli
gelişmelerin yaşandığını söyleyen Flynn, darbe girişimi karşısında heyecanlandığını belirterek darbeci komutanlarla irtibat halinde olduğunu da dile
getirdi.
Basına yansıyan videoyla, Flynn’in
şunları söylediği ortaya çıktı:
“Muhtemelen çoğunuz bilmiyor.
Şu an Türkiye’de bir darbe oluyor. Ben
de bizimle eğitim görmüş Türk Ordusu
içinde bulunan yakın bir arkadaşımla
görüşüyordum devamlı olarak. Türk
Ordusu başarılı olacak mı olmayacak
mı bilmiyorum ama izleyenler bilir ki
Türk Ordusu birçok yıldır baltalandı
şimdiye kadar. Seküler olan bir ülkenin Obama’ya yakın olan Erdoğan’ın
altında tekrar İslamcılığa kayışını
gördük. Ondan dolayı ne olacağını görmek çok heyecan verici. Türk
Ordusu’ndan şimdiye kadar gelen
açıklamalardan bir tanesi ‘NATO ile
sorumluluklarımızı, BM’ye olan sorumluluklarımızı tanıyoruz’ demeleri.
‘Dünyanın bilmesini isteriz ki biz seküler bir ulus olarak görünmek istiyoruz’
demekteler. Önemli olan bu.”

İKI TARAF DA IKIYÜZLÜ

Ortaya çıkan video, burjuva düzen
siyasetinin ikiyüzlülüğünü de bir kez
daha gözler önüne serdi. Daha önce
Trump’a tepki gösteren Tayyip Erdoğan, ABD seçimlerinin ardından telefona sarılarak yeni efendisini kutlamış
ve ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye’ye
yapmasını istemişti. Bununla da yetinmeyerek seçimlerin diğer adayı Hillary Clinton’ı Gülen Cemaati’yle ilişkili
olmakla suçlayıp Trump’ı övmüştü.
Trump’ın danışmanının darbecilere
açık desteğini ise görmezden geldi.
ABD cephesinde de aynı durum
geçerli. 15 Temmuz gecesi darbecileri öven konuşma yapan Flynn’in, ABD
seçimlerinin yapıldığı gün Gülen’in
iade edilmesini savunan bir yazı yazması, aynı ikiyüzlülüğün parçası.
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Gençlik

Gerici-faşist ablukayı dağıtmak için...

Gençlik devrime, mücadeleye!

Peş peşe yayınlanan kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) kamu görevlilerini açığa alma, ihraç etme, kurum kapatma gibi uygulamalar devam ediyor. Darbe girişiminin ardından sözde “FETÖ”yü
hedeflediği iddia edilen bu uygulamalar,
gelinen yerde siyasi iktidara muhalif olan
tüm kesimlere yönelmiş bulunuyor. Özgür Gündem, TV 10, İMC TV gibi ilerici
basın yayın kurumlarının kapatılmasının
ardından, şimdi de Çağdaş Hukukçular
Derneği (ÇHD), Özgürlükçü Hukukçular
Derneği’nin de (ÖHD) aralarında olduğu 370 dernek ve kurumun kapısına
mühür vuruldu. Öncekilerden farklı olarak bu uygulamalar KHK ile değil İçişleri
Bakanlığı’nın talimatı ile yapılırken, ilgili
dernekler hakkında 3 ay süreyle faaliyeti
durdurma kararı çıkarıldı.
Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticileri de yine “FETÖ ve PKK ile bağlantılı”
oldukları gerekçesi ile tutuklanarak hapishaneye gönderildi. Kimsenin inanmadığı gerekçelerle hayata geçirilen bu saldırılar gelinen yerde kurulu düzenle bir
derdi olmayan burjuva muhalif kesimleri bile hedef almakta, bu yolla sermaye
devleti bütün bir toplumu zapturapt altına almayı amaçlamaktadır.

“MILLI IRADE” SAFSATASI

Düzen sözcüleri “milli irade” lafını
dillerinden düşürmezken Kürt illerindeki
24 belediyeye atanan kayyımlarla burada yaşayan insanların iradesi hiçe sayıldı.
Atanan kayyımların ilk icraatları kadın ve
çocuklara hizmet veren kreş vb. kurumların kapatılması oldu. Ortalığa saçılmış
onlarca yolsuzluk dosyası bulunan, kendi

seçmeninin bile “çalıyor ama çalışıyor”
dediği AKP’nin bakanları ve milletvekilleri bu son icraatlarıyla bir kez daha “milli
irade” söyleminin bir safsatadan ibaret
olduğunu gözler önüne serdi. Aynı şekilde Erdoğan son yaptığı “çobanlık” açıklaması ile “milli irade”nin kendileri için ne
ifade ettiğini, elbette bir kez daha tariflemiş oldu.

“YASAL” KEYFIYET

Bu ve benzeri kapatma/yasaklama
uygulamaları sermaye devleti tarafından
büyük bir keyfiyetle hayata geçiriliyor. Bir
günde alınan kararlarla gerekçesiz olarak
kurumlar kapatılırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Vurduk kilidi gitti”
sözleri de bu keyfiyetin itirafı niteliğindeydi.
Peki “ben yaptım oldu” keyfiyetiyle
hayata geçirilen saldırıların asıl hedefi
ne? İşin bir yanı Erdoğan’ın kişisel egemenlik hırsları olsa da, bu soruya Türkiye’de ve genel olarak emperyalist-kapitalist dünyadaki kriz olgusunu göz ardı
ederek cevap veremeyiz. Ekonomik,
siyasal, kültürel vb. birçok boyutta yaşanan krizin faturası işçi sınıfı ve emekçilere
kiralık işçilik, zorunlu Bireysel Emeklilik
Sistemi (BES), zamlar ve vergilerle fatura
edilmeye çalışılırken; buna karşı oluşacak tepkiler şimdiden kestirilerek önlem
alınmak isteniyor. Günbegün tırmandırılan baskı ve zorbalık, giderek yoğunlaşan
polis devleti uygulamaları, tek bir kararla grevlerin, eylemlerin yasaklanması,
muhalif her sesin “terör” demagojiisi
ile susturulmak istenmesi bundan kaynaklanmaktadır. Şu aralar gerçekleşen

işçi direnişlerine getirilen yasaklar, yine
OHAL’in ne için ilan edildiğini dolaysız
olarak göstermektedir.
Gençlik de bu süreçte sermaye devletinin hedeflediği kesimler arasında yer
alıyor. Üniversitelerde siyasal faaliyete
dönük yasaklamalar, eylem ve etkinliklerde estirilen polis terörü, gözaltılar,
tutuklamalar... Tüm bunların yanı sıra,
gerek yandaş medya aracılığıyla, gerekse de Osmanlı Ocakları gibi gerici-faşist
çeteler eliyle gençlik çok yönlü olarak
kuşatılıyor.

KARANLIĞA IŞIK,
SESSIZLIĞE ÇIĞLIK OLACAĞIZ!

Önümüzde kendi yasalarına dahi uymayan, saldırganlıkta gemi azıya almış
bir sermaye devleti gerçeği duruyor.
Burjuva sınıf egemenliğinin devamı için
çalışan, savaş ve sömürü politikalarının
bizzat uygulayıcısı olan bu devlet, aynı
zamanda gençliğin gelecek ve özgürlük
mücadelesinin önündeki en büyük engeldir.
Gençliğin gelecek ve özgürlüğü bu
düzene sığmadığı gibi, ancak ona karşı
yürüteceği dişe diş bir mücadele ile kazanılabilir. Bu nedenle; sermaye devletinin
saldırılarına karşı gençlik mücadelesinin
büyütülmesi ve diğer ezilen, sömürülen
kesimlerin mücadelesi ile birleştirilmesi
mevcut karanlığı yırtmanın ve topluma
dayatılan sessizliğe karşı çığlık olmanın
tek yoludur.
(Ekim Gençliği'nin Kasım 2016
tarihli 165. sayısından alınmıştır...)

Tecavüz yasasına
karşı faaliyetler
ANKARA

20 Kasım'da Yüksel Caddesi’nde
bildiri dağıtımı yapan DGB ve DLB’liler, polisin engellemesiyle karşılaştı.
OHAL bahanesiyle bildiri dağıtımının
yasak olduğunu söyleyen ve gözaltına
almakla tehdit eden polislere karşı faaliyet sürdürüldü. Polislerin bu sefer
kimlik isteyerek taciz etmesi karşısında DGB’liler tecavüzün ve çocuk yaşta
evliliklerin meşrulaştırılmasına karşı
çıktıklarını açıklayan ve polisi teşhir
eden ajitasyon konuşması yaptılar.
Bunun üzerine polisler uzaklaştı ve
dağıtım iradi olarak sona erdirildi.
Salı günü ise İncirli Anadolu Lisesi
ve İncirli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bildiri dağıtımı gerçekleştirildi. Ardından İncirli Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi öğrencileri Yunus Emre
Direniş Parkı’nda buluşarak tecavüz
yasasına karşı dövizler hazırladılar ve
basın açıklaması gerçekleştirdiler.

İSTANBUL

“Tecavüz yasa önergesi geri çekildi ancak tecavüzcü düzen hüküm
sürmeye devam ediyor!” diyen DGB,
İstanbul Üniversitesi'nde imza toplayarak forum çağrısında bulundu.
Önerge tasarısı ile ilgili bildirilerin
dağıtıldığı Yıldız Teknik Üniversitesi'nde (YTÜ) ise birçok öğrenci ile tecavüz
yasası önergesi ve düzenin tecavüzcü
yanı üzerine sohbet edildi.
Ek olarak DGB’liler sabah saatlerinde okulun ring aracının geçtiği
güzergâhlara “Tecavüz meşrulaştırılamaz”, “Tecavüz önergesi geri çekildi, tecavüzcü düzen devam ediyor”
yazılamaları yaptı. Ardından Yabancı
Diller Yüksekokulu'ndaki sınıflara da
aynı yazılamalar yapan DGB’liler öğrencilerle konuya ilişkin sohbet etti.
DGB’liler faaliyetlerine bazı fakültelere bildiri dağıtımı yaparak devam etti.
DLB de Kadıköy'de bulunan liselilerin geçiş güzergâhlarında “Tecavüzcü düzen hüküm sürüyor” diyen el
ilanları dağıttı.

GEBZE

Gebze'deki GATEM ve STFA meslek liselerine, Meslek Liselilerin Sesi
bülteni dağıtımı yapıldı. 23 Kasım'da
gerçekleştirilen dağıtımda “ihtisaslaşmış meslek liseleri” üzerine öğrencilerle sohbet edildi. Meslek liselerinde
yaşanan iş cinayetleri, iş “kazaları”
ve patronun emek sömürüsüne karşı
meslek liselilerin birliğinin kurulması
ihtiyacı üzerine sohbet edildi.
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Gençlik

Üniversitelerde baskılar artıyor

İstanbul DGB Ekim
Devrimi söyleşisi
gerçekleştirdi
İstanbul Devrimci Gençlik Birliği,
“Ekim Devrimi 99. Yılında Yolumuzu
Aydınlatıyor” başlıklı söyleşi gerçekleştirdi.
18 Kasım'da gerçekleştirilen söyleşide ilk olarak Ekim Devrimi’nin diğer
devrimlerden farkı ve Ekim Devrimi’ni
önceleyen süreç konuşuldu. Söyleşide 1905 Devrimi ve yenilgisi, 1912’de
yeniden yükselen işçi hareketi ve komiteleşmeler, 1914’te başlayan emperyalist paylaşım savaşı anlatıldı. Bu
süreçte Rusya Sosyal Demokrat İşçi
Partisi’nde yaşanan Bolşevik-Menşevik ayrımı konuşuldu. Lenin’in “Bana
devrimcilerden oluşan bir örgüt verin,
Rusya’yı yerinden oynatalım” sözü
üzerinden devrimci kadro ihtiyacı üzerinde duruldu. Ardından kısa bir sinevizyon izlendi.
Sinevizyonun izlenmesinin ardından 1917 Ekim Devrimi sırasında
diğer ülkelerdeki devrim süreçleri
üzerine tartışıldı. Kaybedilen Alman
Kasım Devrimi, Avusturya ve Macaristan deneyimleri üzerine konuşuldu.
II. Enternasyonal’in ihanetçi tutumu
ve Bolşeviklerin bu süreçte yükselttiği
“Savaşa karşı iç savaş” şiarı anlatıldı.
Özellikle Macaristan deneyimi üzerinden günümüzdeki birlik tartışmaları
ve ilkesiz birliklerin sonuçları tartışıldı.

“YENI EKIMLER VE YENI
ALAATTINLER GELECEKTIR”

Sunumun ardından günümüzde
de aynı koşulların hüküm sürdüğü,
bugün de burjuvazinin işçi sınıfına
açlık, yoksulluk ve savaştan başka bir
şey veremediği konuşuldu. Herkesin umutsuzluğa kapıldığı şu süreçte
umudu büyütmek gerektiği, her devrimin böyle süreçlerin ardından yükselmiş olduğu belirtildi. Yeni Ekimler
yaratma ve yeni Alaattinler olma vurgusuyla söyleşi bitirildi.

Her yeni güne KHK’larla uyanıyoruz.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından
ilan ettiği OHAL’i fırsata çeviren AKP iktidarı, yayınladığı KHK’larla sarsılan gücünü sağlamlaştırmaya çalışıyor. Bu doğrultuda, öncelikle iktidar ve rant paylaşımı
konusunda anlaşamadığı Gülen Cemaati’ni terörist ilan ederek devlet kademelerinden tasfiye etmeye başladı. Buna
paralel olarak ilerici, sol muhalif kesimler
de bu cadı avının hedefi haline geldi.
KHK’ların hedefinde elbette gençlik
ve üniversiteler de yer alıyor. Darbenin
hemen ardından 19 Temmuz'da YÖK tüm
üniversite rektörlerine bir yazı gönderdi
ve “paralel devlet yapılanması ile bağlantılı olan akademik ve idari personelle
ilgili işlem yapılmasını” istedi. Ardından
yüzlerce akademisyen ve 4 üniversitenin rektörü açığa alındı. Bir çok üniversite kapatıldı. Açığa alınanların büyük bir
kısmını ilerici-muhalif akademisyenler
oluşturuyordu. AKP iktidarı için bu henüz
başlangıçtı. 29 Ekim’de çıkarılan 676 sayılı KHK ile rektörlük seçimleri kaldırıldı.
Artık rektörler cumhurbaşkanıi tarafından atanacak. Şimdiden 9 üniversiteye
bizzat T. Erdoğan tarafından rektör atandı. Boğaziçi Üniversitesi’ne ise seçimlerde aday dahi olmayan bir isim rektör
yapıldı.
Rektörlüğün ipini tutan YÖK, YÖK’ü
yaratan ise sermaye düzenidir. Dört duvar arasında, gerek eğitim sistemiyle,
gerek akademisyen ve rektörler eliyle

üniversiteler dindar ve kindar nesil yetiştirme alanlarına dönüştürülüyor. Üniversiteler özerk, demokratik yapıya sahip ve
bilim üreten kurumlar olması gerekirken,
sermayenin ihtiyaçlarına göre işletilen
birer ticari kurum haline gelmiş bulunuyor.
Dahası dinci-faşist uygulamalarla
okullarımız gericiliğin yuvası haline getiriliyor, ‘teknokent’ adı altında sanayinin
arka bahçesi olarak kullanılıyor. Bunlara
karşı sesini çıkaran ilerici-devrimci öğrenciler ve akademisyenler ise baskılara
maruz kalıyor, OHAL ‘silahıyla’ uzaklaştırılıyor ya da tutuklanabiliyor.
Geçtiğimiz sene 1 Kasım seçimleri
bahane edilerek okullarda siyaset yasağı
getirilmişti. Kürt illerinde artan kirli sava-

şa paralel olarak okullarda sesini çıkaran
gözaltına alınıyor, tutuklanıyordu. Ardından soruşturma furyası ve uzaklaştırma
‘cezaları’ devreye sokuluyordu.
Üniversitelerde baskılar önceden de
vardı ama OHAL’le birlikte sermaye devleti baskılarını arttıracak. Peki bizler ne
yapacağız? Devlet bu kadar örgütlü saldırırken, bizler bireysel kurtuluşumuzu
düşünüp, bu sistemde birer birer mi katledileceğiz, yoksa düzenin karşısına daha
örgütlü bir güç olarak çıkıp mücadeleyi
mi büyüteceğiz?
Bizler biliyoruz ki geleceğimizi elimizden alan ve sömürü mekanizmasında
şekillendiren bu kapitalist sistemi ancak
birliğimizin gücü ile yıkabiliriz.
P. SEVRA

Nuriye Gülmen’in direnişi sürüyor
Selçuk Üniversitesi’nden “FETÖ” bahanesiyle uzaklaştırılan, görevine iade
edilmesi talebiyle 9 Kasım’dan itibaren
Ankara’da oturma eylemleri yapan Nuriye Gülmen’in direnişi sürüyor. Gülmen,
eylem için gittiği Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünden her seferinde
gözaltına alınmaya devam ediyor.
Gözaltı sürecinde “Kabahatler Kanunu” çerçevesinde para cezası kesi-

len Nuriye Gülmen’e 17 Kasım günü bir
DGB’li de destek verdi. Yüksel Caddesi’ne gelen Gülmen ve yanında bulunan
DGB’li, anında polisin saldırısına uğradı.
Yerlerde sürüklenerek, ters kelepçe ile
gözaltına alınırken sivil polisler DGB’li
öğrencinin yüzüne tekme attılar. Çankaya Karakolu’nda tutulan gözaltılar akşam
saatlerinde serbest bırakıldı.
18 Kasım günü Gülmen, kendisine

destek olan iki kişiyle birlikte polis saldırısına uğradı ve gözaltına alındı. Polis,
saldırı anını görüntülemek isteyen bir
kişiye de saldırarak cep telefonunu kırdı.
23 Kasım günü, işten atılan Semih
Özakça ile birlikte gözaltına alınan Gülmen’e destek veren Dev-Lis’li Sıla Yalçın
ise “örgün eğitimden ihraç cezası” aldı.
Yalçın, Ankara İncirli Anadolu Lisesi’ne
gönderilen yazıyla okuldan atıldı.
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İşçi Emekçi Kadın Komisyonları’nın 25 Kasım çağrısı...

“Direnişi seçiyoruz!”

Emperyalist kapitalist sistemin krizlerinin derinleştiği bir süreçten geçiyoruz.
Dünya ölçeğinde savaş, saldırganlık ve
gericilik her geçen gün tırmandırılıyor.
Bu tablo, ülkemizin de içinde bulunduğu
coğrafyada en ağır şekilde yaşanıyor. 11
Eylül’ün ardından Irak savaşıyla başlayan süreç, bugün Suriye’de boyutlanarak devam ediyor. Emperyalist-kapitalist
ülkelerin kâr hırsı uğruna ezilen halklar
büyük bir yıkım yaşıyor, katlediliyor, göç
etmek zorunda kalıyorlar. Bu süreçte
kadınlar ise karşı karşıya kaldığı taciz ve
tecavüzlerin yanısıra, Ortaçağ gericiliğini
aratmayacak şekilde köle pazarlarında
satışa çıkarılıyor.
Ülkemizde yaşanan kadına yönelik
şiddet sorunu da bu tablodan bağımsız
değil. Kriz içinde debelenen kapitalist
sistem, ancak işçi ve emekçiler üzerinde
baskı, şiddet ve gericiliği tırmandırarak
soluk alabiliyor. 14 yıldır sermaye sınıfının çıkarlarına kusursuzca hizmet eden,
hizmetlerinin karşılığı elini güçlendiren
ve böylelikle her türlü baskı ve şiddeti
uygulama gücüne kavuşan AKP iktidarı,
15 Temmuz darbe girişiminden bu yana
OHAL’le birlikte başta Kürt halkı olmak
üzere, toplumsal muhalefete pervasız
bir şiddet uyguluyor, işçi ve emekçilere
fütursuzca saldırıyor.
Kadınların ikincil görülmesi, aşağılanması, yok sayılması AKP iktidarının dinsel
gericiliğinin bir ürünü olduğu gibi, kapitalist sistemin politikalarından bağımsız
değildir. Zira toplumla birlikte kadınların
da baskı altında tutulması, sömürü politikalarının eksiksizce hayata geçirilmesine hizmet etmektedir.
Bugün gelinen aşamada IŞİD’e ve her
türden gerici çetelere kol kanat geren
AKP, dinsel gericilikle pekiştirdiği erkek
egemen anlayış ile kadınları kuşatma
Bianet’ten Çiçek Tahaoğlu’nun haberine göre, 1 Ocak 2016- 20 Kasım
2016 tarihleri arasında 236 kadın öldürüldü, 71 kadın tecavüze uğradı, 368 kız
çocuğuna yönelik cinsel istismar vakası
medyaya yansıdı.
Kadınların yüzde 22’si boşanmak/
ayrılmak istedikleri ya da barışmayı reddettikleri için öldürüldü.
Cinayetlerin yüzde 9’u sokak ortasında işlendi.
Kadınların yüzde 67’sini partnerleri
veya eski partnerleri öldürdü: 37 kadını
eski koca veya eski sevgilileri, 121 kadını
kocaları, sevgilileri ya da nişanlıları öldürdü.

altına almayı sürdürmektedir. Erkekler
tarafından şiddete uğrayan kadınların
sayısındaki devasa artış, okullarda her
türlü dinsel propagandanın önünün açılması, örtünmenin anaokullarına kadar
uzanması, kadınların etek boyuna-kaç
çocuk doğuracağına-nasıl yaşayacağına
müdahale edilmesi baskı ve şiddet politikalarıyla birlikte uygulanmaktadır.
Kadın işçiler ise, iş yerlerinde bu tablonun çok yönlü yansımalarını yaşıyorlar.
Esnek ve güvencesiz çalışma ile bugüne
kadar kazanılmış hakları tırpanlanırken,
iş yerlerinde kadın işçilere uygulanan
mobbing ve cinsel şiddet ise sömürü
politikalarının bir parçası haline gelmiş
durumda.
Çok açık ki, şiddet sınıfsaldır ve kadına yönelik şiddet de bu düzende sömürü

politikalarının devamına hizmet etmektedir.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Mücadele Günü’nü, ilericilere, devrimcilere, Kürt halkına ve kadınlara yönelik
şiddetin tırmandırıldığı bir süreçte karşılıyoruz. İşçi Emekçi Kadın Komisyonları
olarak kirli savaş politikalarına, şiddete,
gericiliğe ve sömürüye karşı direnişi büyütme çağrısı yapıyoruz. İçinden geçtiğimiz süreçte, yaratılan gerici ve boğucu
atmosferin başta işçi sınıfının örgütlü
gücüyle aşılacağı bilincine dayanarak,
emekçi kadınları mücadeleye, örgütlenmeye ve her alanda direnmeye çağırıyoruz.
Böylesi bir süreçte, kadın işçilere dönük direnme ve örgütlenme çağrısı direnen odaklarla dayanışmayı büyütmeyi

11 ayda 236 kadın öldürüldü,
368 kız çocuğu istismara uğradı
2016’nın ilk 11 ayında 368 kız çocuğuna yönelik cinsel istismar vakası medyaya yansıdı.
1 Ocak 2016- 20 Kasım 2016 arasında medyaya yansıyan haberlere göre, kız
çocuklarının yüzde 55’ine öğretmenleri
cinsel istismarda bulundu. Öğretmenlerin ardından, istismar faillerinin yüzde
7’sini okul çalışanları (kantinci, temizlikçi, elektrikçi, servis şoförü vs), yüzde
6’sını kız çocuklarının akrabaları (baba,

üvey baba, ağabey, kardeş, kuzen, diğer
erkek akrabalar), yüzde 3,5’ini okul yakınında bulunan büfe-market çalışanları/
sahipleri oluşturdu.
Kız çocuklarının en az yüzde 13’ü tecavüze uğradı. Yüzde 4’ü cinsel içerikli
fotoğraf ve/veya cinsel içerikli mesajlarla dijital tacize maruz kaldı. Yüzde 5’i
ise hem fiziksel hem dijital tacize maruz
kaldı.
Cinsel istismara maruz kalan kız ço-

de gerektiriyor. OHAL’de hakları için direnen işçi sınıfı, devlet terörü karşısında
direnen Kürt halkı, her türlü hak gaspıyla
karşı karşıya kalarak görevden uzaklaştırılan kamu emekçileri, söz-basın-ifade özgürlükleri ellerinden alınan basın
emekçileri vb. ile dayanışmak, günün
güncel görevi olarak karşımızda duruyor.
Mirabel kardeşlerin dünya emekçi
kadınlarına bıraktıkları miras, egemenlerin her türlü şiddetine boyun eğmeme
ve direnme bilincidir. 25 Kasım’ın güncel
çağrısı ise, emperyalist-kapitalist düzenin savaş ve yıkım politikalarına, AKP
iktidarı eliyle sürdürülen baskı, şiddet
ve devlet terörüne karşı örgütlenmek ve
direnişi büyütmektir.
İŞÇI-EMEKÇI KADIN KOMISYONLARI
cuklarının yüzde 3’ü engelliydi.
368 kız çocuğuna yönelik cinsel istismar olayında faillerin sadece 126’sı tutuklandı. 18 erkek tutuksuz yargılanmak
üzere serbest bırakıldı. 3 öğretmen sadece açığa alındı, bir imam hatip öğretmeni başka bir okula atandı. Bir müdür
yardımcısının tacizi okul yönetimi tarafından adli makamlara dahi bildirilmedi.
Cinsel istismar vakalarının yüzde
59’u okullarda yaşandı. Bunun dışında
kız çocukları sokakta, zorla götürüldükleri evlerde, alıkonuldukları araçlarda,
kandırılarak götürüldükleri evlerde,
kurslarda, otobüslerde, parklarda cinsel
istismara maruz kaldı.
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Cumartesi Anneleri Hayrettin
Eren’in akıbetini sordu
243. F Oturması:
Roza bebek serbest
bırakılsın!
Cumartesi Anneleri 19 Kasım’da Galatasaray Meydanı’nda gerçekleştirdikleri 608. eylemlerinde Kasım 1980’de
gözaltında kaybedilen Hayrettin Eren’in
akıbetini sordu.
12 Eylül döneminde kaybedilen Cemil Kırbayır’ın abisi Mikail Kırbayır, 36
yıldır kayıpların bulunması, katillerin
cezalandırılması talebini yükselttiklerini,
21 yıldır da Galatasaray Meydanı’nda olduklarını söyledi.
1981 yılında gözaltında kaybedilen
Süleyman Cihan’ın kardeşi Ahmet Cihan,
“Galatasaray oturmaları bu ülkenin ciddi
bir ayıbıdır. Devleti yönetenler bu ayıptan kurtulamazlar” diyerek, kayıpların
yerinin açıklanmasını istedi.
Hayrettin Eren’in annesi Elmas Eren
de Mehmet Ağar’ın “Bir tuğla çekersem
duvar yıkılır” sözlerine değinerek “Çek
bu tuğlayı artık. Çocuklarımız bulunsun”
dedi. Elmas Ana “Yıkılmayacağız. Son
nefesime kadar buradayım” diye ekledi.
Hayrettin Eren’in kardeşi Faruk Eren 12
Eylül koşullarında kayıp yakınlarının mücadelesine dair “Yazılacaksa bu ülkede
demokrasi mücadelesi tarihi, bu kadınlar
çok önemli, onlara çok şey borçluyuz”
diye konuştu. Hayrettin Eren’in kardeşi İkbal Eren de yakınlarını bulamadan
yaşamını yitiren Cumartesi Anneleri’ni

andı.
Kayıp yakınlarının konuşmalarından
sonra basın açıklaması Ümit Tekay Dişli
tarafından okundu. Açıklamada Hayrettin Eren’in gözaltında kaybedilmesi şu
ifadelerle anlatıldı: “26 yaşındaki Hayrettin Eren 12 Eylül askeri darbesinin hemen
ardından, 21 Kasım 1980 tarihinde babasına ait otomobille yola çıktı. Saraçhane
Haşim İşcan Geçidi’ne geldiğinde arkadaşı ile birlikte gözaltına alınarak Karagümrük Karakolu’na götürüldü.
Olaydan haberdar olan Elmas Eren,
Karagümrük Karakolu’na gitti. Gözaltı
kayıt defterinde oğlunun adını gördü.
Karakoldakiler Hayrettin’i aynı operasyonda gözaltına alınan 8 kişi ile birlikte
Gayrettepe’deki Siyasi Şube’ye gönderdiklerini söylediler.
Anne Elmas Eren Gayrettepe’ye koştu. Hayrettin’in gözaltına alınırken kullandığı babasına ait 34 F 6798 plakalı
otomobil Siyasi Şube’nin bahçesindeydi
ama ona ‘Gözaltında böyle biri yok’ denildi.
Oysa Hayrettin Eren, Siyasi Şube’nin
alt katındaki hücredeydi. Başında Fikret
Işınkaralar’ın olduğu işkence timine ifade
vermeyi reddediyor, sorulan soruları cevaplamıyordu. Annesi şubenin kapısında
beklerken o içeride yoğun işkence görü-

yordu.”
Açıklamanın devamında yargının
Hayrettin Eren’in gözaltında kaybedilmesine ve katillerinin korunmasına verdiği
destek şu sözlerle anlatıldı: “Aynı operasyonda gözaltına alınan kişiler mahkemeye çıkarıldıklarında yanlarında Hayrettin
yoktu. ‘Hayrettin Eren de bizimle birlikte
gözaltındaydı’ diyerek ifade verdiler. Suç
duyurusunda bulundular ama mahkeme
gereğini yapmadı. Eren Ailesi Hayrettin
ile birlikte gözaltına alınan ve şubede
birlikte sorgulanan tanıklarla birlikte suç
duyurusunda bulundu. Etkin bir soruşturma yürütülmedi.
Milli Güvenlik Konseyi başta olmak
üzere, tüm resmi makamlara başvuran
aile ‘Hayrettin Eren isimli şahıs gözaltına alınmamıştır. Hâlâ aranıyor’ cevabı
ile karşılaştı. Hayrettin’in akıbetini açığa
çıkarma görevini yerine getirmeyen devlet, Eren Ailesi’nin evine Hayrettin için
seçmen kağıdı, askerlik celbi göndermeye devam etti.
Eren Ailesi’nin ve İHD'nin sürdürdüğü
hukuk mücadelesine rağmen 36 yıldır
hukuk işletilmedi; 'takipsizlik' ve 'zamanaşımı' kararlarıyla hukuka aykırı bir
şekilde kapatılmak istenen dosya 2014
yılında Anayasa Mahkemesi’ne taşındı.”

Gözaltında kaybedilen Hasan Ocak davasında zamanaşımı
1995 yılında İstanbul Terörle Mücadele Şubesi polisleri tarafından işkence
edilerek katledilen ve bedeni kaybedilen
Hasan Ocak davası için zamanaşımı kararı verildi.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı,
Ocak’ın katledilmesinden bu yana tanık
ifadeleri ve raporlara rağmen “faillerin
bulunamadığına” hükmetmişti. İşkenceci

polislerin isimlerinin “somutlaştırılamadığını” iddia eden savcılık ağırlaştırılmış
müebbet ve müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda zamanaşımı süresinin
20 yıl olmasına dayanarak Hasan Ocak
davasında zamanaşımı kararı verdi. “Görevi kötüye kullanma” suçunda da 5 yıllık
zamanaşımı süresinin dolduğunu belirten savcılık, soruşturmaya yer olmadığı-

na karar verdi.
Hasan Ocak’ın annesi Emine Ocak’ın
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne
(AİHM) yaptığı başvuru 2004 Temmuz’unda Ocak’ın yaşam hakkının ihlal
edildiğinin tespiti ve aileye 25 bin avro
tazminat ödenmesi kararıyla sonuçlanmıştı.

Hasta tutsaklar için 19 Kasım’da
Galatasaray Meydanı’nda yapılan
243. F Oturması eyleminde İHD İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu
adına basın açıklamasını Mine Nazari
okudu.
Açıklamada Erdoğan ve AKP’li yetkililerin açıklamalarının kendilerini
kaygılandırdığı belirtilerek hapishanelere yönelik yeni bir saldırı olacağından kaygı duydukları ifade edildi. Hasta tutsakların tedavilerini engelleyen
bu zihniyete son verilmesi gerektiği
vurgulandı.
Ardından Şakran Kadın Hapishanesi’ne kapatılan Meral Ekin Ayata ile
8 aylık hasta bebeği Roza’nın yaşadığı
sorunlar, Ayata’nın ablası Nevin’in şu
ifadeleriyle anlatıldı: “Şakran Hapishanesi’nde çok kötü koşullarda kalıyorlar. Yetersiz ve sağlıksız besleniyorlar. Anne sütü yetersiz kalıyor. Bebeğe
ek gıda alamıyorlar. Bebek Roza’nın
aşıları yaptırılamıyor. Ek gıda talebimiz defalarca başvurmamıza rağmen
karşılanmadı.”
Açıklamanın devamında Roza bebeğin hapishanede hastalandığı ve
hapishane doktorunun yanlış teşhisi
nedeniyle aldığı ilaçlardan enfeksiyon
kaptığı aktarıldı. Roza’nın hastaneye
dahi zamanında götürülmediğine dikkat çekildi.
Ayata’nın sağlık durumuna ilişkin
de bilgi verilen açıklamada, ağır astım hastası olduğu, solunum cihazının
kendisine 3 ay geç verildiği, 1 saatlik
açık görüş hakkının gasp edilerek yarım saate indirildiği belirtildi. Ayata ve
Roza bebeğin serbest bırakılması talebiyle açıklama sonlandırıldı.
Meral Ekin Ayata’nın eşi Emir Berat Diner de eylemde söz aldı. Ek gıdalarla çocuğunun beslenmesi gerektiğini ancak dışarıdan bu takviyelerin
alınmasına izin verilmediğini söyledi.
Eşi ve çocuğunun serbest bırakılmasını isteyerek konuşmasını noktaladı.

Baskıya, sömürüye, şiddete, tacize ve tecavüze karşı

Mirabel Kardeşler'in yolundan

direnişe!

Kelebekler...
Bundan 56 yıl önce, 25 Kasım
1960’ta Latin Amerika’nın küçük bir ada
ülkesi olan Dominik Cumhuriyeti’nin
kuzey bölgesinde, bir uçurumun dibinde üç kadın cesedi bulunur. Cesetler
Mirabel kardeşlere (Patria, Minerva ve
Maria) aittir. Ülkeye egemen Trujillo diktatörlüğü bu ölümler için “trafik kazası”
açıklamasını yapmıştır, ancak kısa süre

içinde üç kız kardeşin tecavüz edilerek
katledildiği anlaşılır.
Trujillo diktatörlüğüne karşı mücadele eden Clandestina Hareketi’nin öncülerinden olan Mirabel kardeşler, bu
mücadele içinde semboldürler ve “Kelebekler” diye anılmaktadırlar. Verdikleri
mücadeleden ötürü zindanlara atılan
Mirabel kardeşler, 1960 yılının Kasım
ayında diktatörlük tarafından ölümle

tehdit edilmişlerdir. Bu tehditlerin ardından katledilmeleri, hiç kuşkusuz, onların siyasal kimlikleri, diktatörlüğe kafa
tutmaları ve özgürlük istemini yükseltmelerinden dolayıdır.
Ama bir kez daha katiller yanıldı. Kelebekler ölümleriyle, Dominik’in, Latin
Amerika halklarının ve dünyanın her köşesinden emekçi kadınların sembolü haline geldi. Ölümleri, mücadelenin büyü-

tülmesi çağrısına dönüştü. 1981 yılında
Kolombiya’da toplanan Latin Amerika
Kadın Kurultayı’nda 25 Kasım tarihi, Mirabel Kardeşlerin anısına “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele
Günü” ilan edildi.
Birleşmiş Milletler de 1999 yılında
25 Kasım’ı “Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü” olarak ilan etti.

