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Parlamento diye bir şey var
mı? Elbette Türkiye’den sözediyo-
ruz. 1 Ekim’de Ankara’da adına
Meclis denen yerde, Parla-
mento’nun yeni çalışma yılının
açılışı yapıldı. Parlamenterler sıra-
larına oturdular, Başkan başkanlık
koltuğuna; bu sırada RTE geldi,
bütün parlamenterler ayağa kalktı-
lar, alkışladılar; saygıda kusur yok.

Sonra RTE, Meclis’teki parla-
menterlere, moda deyimle, seçil-
mişlere ödevlerini hatırlattı: Yeni
Anayasa hazırlamak, Suriye iş-
galine onay vermek;
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Çağımız gericilik ile bilimin, esaret ile özgürlüğün, kapitalizm ile sos-
yalizmin savaşı. Bu kavgada en gençlerimiz savaştı, bir çoğu bu kavgada
ölümsüzleşti, adlarını ve kavgalarını savaşacak binlerce gence bıraktılar.

İşte Che, işte Denizler, Sinanlar... Bu dava zorlu dava, bu hava uzun
hava. Mücadelemiz sizlerin mirasıyla büyüyor. Gençlik önderlerinin yo-
lunda özgürlük türküleri söylüyor. Bozkırımıza kibrit tutuldu, kavganın
kaderini gençlik belirleyecek.

Haydi işçi, emekçi, öğrenci gençlik geleceksizlik, çürümüşlük içinde bizi
yaşamaya mahkum bırakanlara inat ayağa kalkın, haretekete geçin, Che
gibi olun. Çünkü gerçekçi olup imkansızı isteyenler, zafere kadar savaşan-
lar yaratacak yeni dünyayı.

Bu çağrı hepimize, bu çağrı özgürlük çağrısı...

CHE İÇİN BULUŞUYORUZ

Uzun yollardan geldik. Zorlu yollardan... Acılar çektik. Di-
rengen türkülerimiz susmadı hiç. Emeğin türküsü, özgürlük
yürüyüşü hiç durmadı. Ağzımıza, sözümüze, sazımıza kilit
vurmak istediler hep. Tutmadı. Sustukça gürleşti sesimiz.
Bastırdıkça kalabalıklaştı öfkeli yürüyüşlerimiz. Öldükçe ço-
ğaldık, öldürdükçe azaldılar.

Adım adım tükendiklerini görüyorlar. Çürüyüp dağılıyor-
lar. Son bir umut, tekrar tekrar saldırıyorlar. Kanla, vahşetle
ömürlerini uzatmaya çalışıyorlar.

OHAL ilanıyla birlikte gazetelerimize, radyolarımıza, tel-
evizyonlarımıza el koydular, kapılarına kilit vurdular. Art arda
polis baskınlarından nasibini aldı her biri. Çizgi film kanal-
ları ve İMC, Hayatın Sesi gibi ulusal çapta yayın yapan ka-
nallar dahil, 12 tv ve 11 radyonun Türksat uydusu üzerinden
yapılan yayını engellendi. Kapatılan yayınların binalarında da
aramalar yapılarak el konulmak istendi.

Kürtçe yayın yapan tv ve radyo kanallarına sosyalist
yayın çizgisi olanlar da eklendi. Avrupa’da Eutelsat’a baş-
vuran RTÜK, Med Nuçe tv’nin de kapatılmasını sağladı. On-

larca yıldır yayın yapan Radyo Karacadağ ve Özgür Radyo
da kapatılan radyolar arasına girdi. Basın yayın emekçileri,
kimileri binaları önünde nöbet tutarken, kimileri periscop gibi
sosyal medya uygulamaları üzerinden protesto yayınları
yapmaya başladı. Polis bu yayınlara da saldırdı. Yaralanan-
lar oldu.

Bununla kalmadılar. Kapatılan basın yayın organlarında
çalışan basın emekçilerinin de basın kartları birer birer iptal
edilmeye başlandı. Sandılar ki susacağız, sessiz kalacağız,
teslim olacağız!

Biz geleceğin sesiyiz! Biz tarihin akan seliyiz! Baskılarla,
saldırmakla, tutuklamakla, öldürmekle durduramazsınız.
Evet, bizler işçilerin, emekçilerin, yiğit Kürt halkının, Alevi-
lerin, sosyalist ve devrimcilerin seslerini duyurabildikleri;
toplumsal gerçekleri emekçi halklara duyurabildikleri, sos-
yalizmi anlatabildikleri basın yayın organlarıyız. Kapatmakla,
yasaklamakla susturamayacağınız halkların sesiyiz. Anlayın
artık: “Biz halkız, yeniden doğarız ölümlerde!”

SUSMAYACAĞIZ! BİZ KAZANACAĞIZ!
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Bulunduğumuz topraklarda olaylar çok hızlı oluşuyor ve yenileri büyük bir
hızla öncekilerin yerini alıyor. Olayların anlamı ve kapsamı o kadar geniş ve
derin ki, tüm toplum, bunun etkisine girmiş durumda. Günlük yaşam, olayla-
rın içinde ve olaylarla birlikte sürüyor. Bugünkü toplumun çerçevesi içinde pat-
lak veren olaylar ortadan kalkmayacağı gibi, giderek daha da şiddetlenecektir.
Olayların gelişimi, en sonunda toplumun nitel değişimine varacak kaçınılmaz
olarak.

Olayların peşinden sürüklenmemek, zamanında doğru tavır almak ve
bütün derinliğiyle kavramak için süreci kendi hareketi içinde değerlendirmemiz
gerekiyor. Bu, belli bir teorik düzeyi gerektiriyor. Olayların gelişme yönünü
ana çizgileriyle tanımlayan bir nitelik, bir düzey gösteremezsek, bırakalım sü-
rece müdahalede bulunmayı, olayların akışına kapılmaktan başka bir şey ya-
pamayız.

Olaylara bir yön, bir biçim vermek için, öncelikle yüzeyde görünenle, onu
etkileyen temeldeki gelişmelerin bağını kurmalıyız. Çünkü temeldeki her
önemli değişim yüzeydeki olayların yönünü tayin eder. Taktiğimizi ve politi-
kamızı, yüzeyde olanların temeldeki gelişmelerle bağını kurmaz ve ikisinin kar-
şılıklı ilişkisine dayandırmazsak, sürecin gerçek bir değerlendirmesini
yapamayız.

Bugün ekonomik yapıda meydana gelen ve derinleşen uzlaşmaz sınıf çe-
lişkileri, öyle bir noktaya geldi ki, o büyük politik üst yapının havaya uçurul-
ması bir zorunluluk olmuştur. Bu da toplumsal devrimi, her yönden bir
zorunluluk haline getirdi. Ancak bir toplumda devrim insanlığın önünde yeni
bir gelecek açabilir. Tarihsel ve ekonomik gelişme bu noktaya varmıştır. İşçi
sınıfının taktiği bu nesnel toplumsal durumu kavramalı ve toplumsal dönüşüme
hizmet etmelidir. Yüzeyde olanlarla yetinenler, emekçi kitlelerin güncel dev-
rimci görevlerini ortaya koyamazlar.

Kapitalist toplum işçi sınıfıyla burjuvazinin çelişkili karşılıklı ilişkisine,
birliğine ve mücadelesine dayanıyor. Emek-sermaye çelişkisi ve karşıtlığı gün-
cel olarak bu birliği havaya uçuracak bir gelişme aşamasına varmıştır. Devrim,
çelişkinin çözümü olarak gündeme gelmiştir ve günceldir.

Toplumdaki gelişmelerin, dönüşümün ve sınıf çatışmalarının temelinde
karşıtların birliği ve mücadelesi var. Yapmamız gereken, tarihin hareketini her
yerde izlemektir. Çünkü hareket bir noktadan başka bir noktaya doğru ilerler.
Her momentteki gelişmeleri somut olarak çözümlememiz gerekiyor. Karşıtla-
rın mücadelesi temelindeki tarihsel hareket, karşımıza yeni gelişmeler çıkarır.

Yeni gelişmenin bize dayattığı örgütlenme ve mücadele alanındaki gö-
revlerin neler olduğunu doğru olarak belirlemek için, her şeyden önce içine gi-
rilen yeni durumu, koşulları ve süreci teorik olarak çözümleyecek güçte
olmamız gerekiyor.

Bir çok siyasi hareket yeni gelişmeleri karşılayacak teorik bir temele sahip
olmadığı için 12 Eylül’de yeni sürecin gerektirdiği görevlerin ne olduğunu sap-
tayamadı. Sınıf kavgasının bu süreçteki gelişimine ayak uyduramadı ve bir var-
lık gösteremedi. Ama küçük burjuva hareketlerin 90’larda yeniden ortaya çıkan
devrimci durum koşullarında da tutumları özde farklı olmadı. Devrimci durum
yeni gelişmelere yol açtı. Bu dönem yığınsal devrimci mücadelenin belirgin
olarak öne çıkmasıyla karakterize olmuştur. Yığınsal devrimci eylemlerin bir
yerde, en yüksek biçimine, bir ayaklanmaya varması kaçınılmazdı. Haziran
halk ayaklanması bu ortam, durum ve koşullarda patlak verdi. Ne var ki, onlar
bir ayaklanmayı karşılayacak bir durumda değillerdi. Bu yüzden olaylar tara-
fından sürüklendiler.

Gezi ile başlayan ve daha sonra çeşitli biçimlerde devam ederek günü-
müze dek gelen ayaklanmalar dizisi, devrimci komünist hareketin değerlen-
dirme ve sonuç çıkarmada eski ölçütleri kullanılamayacağını bize öğretmesine
karşın yeni sürece önceki ölçütleri uygulamak yeni gelişmeleri hiç anlama-
maktır. Bugün büyük kitleler bu köhnemiş düzene karşı savaşıyor. Her gün yeni
yeni kitleler devrimci mücadeleye atılıyor. Öncülük etmememiz, bir yön ver-
memiz durumunda bu güçler güncel burjuva toplumu yıkacaktır.

Her gelişmeyi karşılamaya hazır olanlar devrimci mücadeleyi her süreçte
sürdürme gücünü sergiliyorlar demektir. Ama belli dönemler yeni süreçleri kar-
şılayacak bir potansiyel sergilemek, ilerde otomatik olarak aynı şeyin yapılacağı
anlamına gelmez. Sosyalizmde yeni iç ve dış gelişmeler karşısında durumu çö-
zümleyici gücü gösteremeyenler ya sapmalara uğramış ya da sosyalizmin ge-
lişmesinin karşısına geçmişlerdir.

Küçük burjuva sosyalizmi devrimci mücadeleyi hareketin her aşamasında
ileriye taşıyamaz. Mücadelenin belli bir yerinde hareketi terk eder. Mücadeleyi
hareketin her aşamasında götüren işçi sınıfıdır, işçilerin devrimci partisidir. Sos-
yalizmin yüz yıllık tarihi bunun bir çok örneğine tanıktır. Bilimsel sosyalizmin
temel ilkelerini terk eden ve burjuvaziyle uyum peşinde koşan sıradanlaşmış,
oportünist çiziye kaymış olan işçi partisi değil elbette sözünü ettiğimiz. Dev-
rimci marksizmin savaşan partisinden söz ediyoruz.

Sınıf kavgasında hiç kimse grup ya da parti uzun süre aynı noktada dura-
maz. Burjuva yasallığını esas alan, reformist sosyalist partilerin içinde bulun-
duğu genel durum, sosyalizmin temel ilkelerini terk edenlerin varacağı yer
hakkında net bir fikir veriyor.

Bu durumdaki “işçi partisi”, “sosyalist parti” ya da “komünist parti”ler bu-
lundukları yeri tamamen terk edip, burjuva toplumu savunacak kadar bayağı-
laştılar. Tekelci kapitalizm döneminde kapitalizmden sosyalizme geçiş
sürecinde bu yeni tarihsel evrede sınıf mücadelesinin gelişimine ayak uydura-
mayanların hepsi en sonunda kendilerini burjuva partilerin yanında buldular.

Yönünü geleceğe değil eski topluma çevirenler önceki reformist ve opor-
tünist partilerle sınırlı değil. Onların yerini alan diğer oportünist sosyalizm çiz-
gisindeki hareketler de, durumlarında köklü bir değişim yapmazlarsa
gidecekleri yer burjuva güçlerin yanıdır.

Dünyayı dönüştürme tarihsel görevini kendine görev edinen işçi sınıfı üst-
lendiği görevi mücadelenin her anında, her yeni gelişme sırasında, her yeni sü-
reçte yerine getirmek için teorik düzeyini, genel niteliğini sürekli geliştirmeli ve
nesnel gelişmenin bilgisini edinmelidir. Günü kurtarma sığlığına düşmeden
ideolojik araştırmalara gereken önemi vermelidir. Bu yolda göstereceği ilerle-
meye bağlı olarak tarihin ve ekonomik gelişmenin önüne çıkaracağı yeni du-
rumları çözümleyecek ve karşılayacak bir güce sahip olur.

Bu topraklarda marksist leninist olmanın, devrimciliğin ölçütü, her şey-
den önce devrimin güncelliğini kabul etmektir. Devrimci durumun varlığı, dev-
rimi gerçekleştirmeyi dönemin ana ve ivedi görevi durumuna getirmiştir.
Devrim ise ancak halk ayaklanması yoluyla başarıya ulaşabilir. O halde kitle-
leri, işçi sınıfının önderliğinde ayaklanmaya hazırlamak devrimci kitle eylem-
leriyle süreci hızlandırmak güncel koşullarda biricik devrimci taktiktir. Bize
düşen taktiği başarılı olarak yaşama geçirmektir.

YENİ GELİŞMELERİ KARŞILAYACAK
KONUMDA OLMAK

BAŞYAZI C. Dağlı

Saniye Ekti… 76 yaşında. Sur’daki evi “kamulaştırma” adı al-
tında yıkılmış, o da köyü Helhel’e taşınmış.

25 Eylül günü gözaltına alındı, gece saatlerinde serbest bırakıldı.
76 yaşındaki Saniye ninenin suçu, evine giren, operasyona çık-

mış askere su ve yemek vermemek ve evinde bulunan “kesk ü sor u
zer”li flama…

Polonya’da parlamento, kür-
tajın tamamen yasaklanmasını ön-
gören yasa tasarısını kabul etti,
kadınlar sokağa indi. Siyah giyine-
rek parlamento önünde toplanan
binlerce kadın, sendikaların da
desteğiyle 3 Ekim’de genel greve
gidileceğini duyurdu.

Yasaya göre hastalık ya da te-
cavüz durumlarında dahi kürtaja
izin verilmeyecek.

Polonya’da her yıl ortalama
150 bin civarında kadın, kürtaj için
başka ülkelere gidiyor.

3 Ekim günü kadınlar, "Kara
Pazartesi" adını verdikleri yürü-

yüşler kapsamında, başkent Var-
şova dahil birçok şehirde, siyah kı-
yafetleriyle sokağa çıktı.

"Ağıt yakan" kadınlar, pan-
kartlarıyla fotoğraflarını sosyal
medyadan paylaştı.

Protestolara katılan kadınlar,
iş ve okullarına gitmeyi, ev işle-
riyle ilgilenmeyi reddediyor.

Greve destek için bazı şirket-
ler bugün ofislerini kapatırken, ba-
zıları da kadın çalışanlarına
eylemlere katılması için izin verdi.

Milyonlarca kadın, 3 Ekim
günü de ülke çapında eylemlere
imza attı.

K a d ı n
emeğinin gü-
vencesizleştiril-
mesine karşı
DİSK Kadın İş-
çiler Komis-
yonu, Hollanda
Sendikası Kon-
f e d e r a s y o n u
(FNV) ve Rosa
Lüksemburg Vakfı tarafından ‘Uluslararası Kadın Emeği Kon-
feransı’ düzenlendi.

Uluslararası Kadın Emeği Konferansı, 25 Eylül günü Ak-
saray’da bulunan Best Western Senatör Otel’de gerçekleşti.
Konferansa, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, FNV
Temsilcisi Anya Wiersma, Rosa Lüksemburg Vakfı Temsilcisi
Gökay Akbulut çok sayıda sendika üyesi kadın katıldı.

Konferans, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof.
Dr. Şemsa Özar’ın, “Güvencesizlik ve Kadın Emeği” başlıklı
sunumu ile başladı.

“Kadın Emeği” ve “Kadın İstihdamı” kavramlarının birbi-
rinden çok farklı olduğuna vurgu yapan Özar, görünmeyen “ev
içi” emek üzerinde durdu. “Kadın istihdamı bir karşılığı olan ya
da olmayan çalışma biçimidir. Kadın emeği ise kendisi ve baş-
kası için her gün ürettiğimiz mal ve hizmetlerin tümüdür. Bula-
şık yıkamaktan evdeki yaşlılara bakmaya kadar yapılanların
hepsi birer hizmettir” diyen Özar, kadın emeği ve güvencesiz-
lik kavramlarının geniş tutulması gerektiğini ifade ederek, bir iş-
yerinde sigortalı olarak çalışmanın yeterli olmadığını, kadının
evin içinde yaptığı hizmetler için emek harcadığını, fakat bunun
çoğu zaman görülmediğini hatırlattı.

Özar, Türkiye İstatistik Kurumu’nun iş ve ev içerisinde
kadın ile erkeklerin çalışma saatlerine yönelik yaptığı araştır-
mada toplam 7 saat çalışan erkek ile 8 saat çalışan kadın pratiği
ile karşılaştıklarını kaydederek, kadınların her alanda daha çok
emek sarf ettiğini söyledi. Özar, kadın alanında politika ve mü-
cadele yolları ararken evdeki güvenceye de bakmanın gerekti-
ğini vurgulayarak, iş yerlerinde olduğu kadar evde de
güvencesizliğin var olduğunu belirt, “Güvencesizlik kayıt içinde
dahi olsa taşeronlaştırma, kısmi çalışma, çağrı ile çalışma bir
sürü kayıt içiymiş gibi durumların işleri güvencesizleştirildiğini
görüyoruz. Sigortalı olmakla bağlantılı bir şey değil. İşyerle-
rinde uygulanan mobbing de bunlardan biri” dedi.

Açılış konuşmasının ardından, “Türkiye, Almanya ve Hol-
landa’da sendikalar, kadın istihdamı ile ilgili yasalar, çalışma
yaşamında kadının yeri ve örgütlenmesinin olanakları” başlığı
tartışıldı. Bu bölümde Hollanda Sendikası Konfederasyonu

Temsilcisi Anya
Wiersma, eko-
nomide neo-li-
b e r a l
politikaların uy-
gulandığı Hol-
landa’da işleyen
sigorta sistemi-
nin herkes için
geçerli olduğunu

ve 2006 yılında artan sigorta maliyetinin de herkesi kapsadığını
belirtti, temel sorunun taşeron çalışma sistemi olduğunu söy-
ledi.

Temizlik sektöründe çalışan kadın işçilerin verdiği müca-
dele ile emeğin istismarının önüne geçildiğini belirten Wiersma,
Hollanda’da önceliğin şirket çıkarları olduğunu, fakat geçici ça-
lışanlar için toplu sözleşmenin mevcut olduğunu söyledi. Ge-
çici olarak çalışan kadıların bağımsız bir şekilde örgütlenmeye
başladığını ifade eden Wiersma, serbest çalışan ve ekonomik
kriz yaşanan dönemlerde en başta kadın işçilerin gözden çıka-
rıldığını ve istismar edilen işçiler arasında kadın oranının daha
yüksek olduğunu belirterek, özel istihdam bürolarının devreye
sokulmasıyla koşulların daha da kötüleştiğini de vurguladı.

Rosa Lüksemburg Vakfı Temsilcisi Gökay Akbulut ise Al-
manya’daki gelişmelere bağlı olarak kadın emeği ve haklarına
ilişkin bir sunum yaparak konuşmasına başladı. Akbulut, Al-
manya’da hizmet sektöründe kadının çalışmakta olduğunu ifade
ederek, bu durumu da Almanya’da gelişen kadın hareketinin bir
sonucu olarak değerlendirdi. Hayatın pahalılaşması ile kadın-
ların daha fazla iş hayatına katıldığını dile getiren Akbulut, “İş
dünyasında rekabet çok fazla, taşeron işçiliğe zorlanan rekabet
gibi. Kadınlar, sağlık hizmeti ve büro gibi alanlarda çalışmakta”
dedi.

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu ise, kadın emeği
üzerine yapılan tüm konuşmalarda, kadın emeğinin istismarı-
nın, hatta görülmeyişinin açıkça ortaya konulduğunu belirterek
sözlerine başladı. Neo-liberal ekonomi politikasının yıllardır
“en iyi sistemdir” diye aktarıldığını fakat bu politika ile başta
kadınlar olmak üzeri emekçilerin daha da ezildiğini ve tüm ka-
zanımlarının adım adın ortadan kaldırıldığını belirtti. Bir masa-
nın etrafında oturan adamların planlamalar yaptığını fakat buna
karşı tüm dünyada bir başkaldırının da bulunduğunu ifade eden
Çerkezoğlu, başkaldıranların başında da kadınların olduğunu
söyledi.

Konferans “Direnen Kadınlar” bölümünde eylem, grev, di-
renişte bulunan kadınların deneyimleri üzerine konuşularak
devam etti.

Uluslararası Kadın Emeği Konferansı İstanbul’da

Japonlar da
ABD’ye Karşı Eylemde

ABD’nin en büyük askeri üslerinden birinin bulun-
duğu Japonya’nın Okinawa adasında halk, bu sefer de ABD
için inşa edilen iki helikopter pistine savaş açtı. Adadaki iki
köy, pist inşaatına izin veren yerel hükümete dava açtı.

Beşte biri ABD’nin askeri kontrolünde bulunan ve sık
sık ABD karşıtı protestolara sahne olan Okinawa’da, Hi-
gaşi ve Kunigami köyleri, askeri üsteki iki helikopter pisti-
nin kapatılması talebiyle yerel hükümete dava açtı. Aylarca
eylemler yapan köylüler, sonunda Naha Bölge Mahkeme-
si’ne şikayette bulundu ve helikopterlerin büyük gürültüye
yol açtığını ve bölgeyi ‘yaşanmaz’ hale getirdiğini söyledi.

Okinawa’da uzun yıllardır ABD üssüne karşı eylem-
ler düzenleyen Japonlar, ABD askerlerinin yol açtığı teca-
vüz, hırsızlık ve diğer suçlar nedeniyle sık sık sokağa
dökülüyor.

Sarıgazi Ayışığı Sanat Merkezi
Taşındı

Şimdiye kadar Demokrasi
Caddesi Keklik Sokakta bulu-
nan Ayışığı Sanat Merkezi-
miz taşındı, yeni yerimiz
Demokrasi Caddesi İnönü
Mahallesi Hakimiyet So-

kak'ta.
Kolektif üretimimizi daha

yaygın ve etkin yapabilmek içi, yeni zamanda
yeni üretimler gerçekleştirmek için, 16 Ekim
Pazar günü siz dostlarımızı yeni yerimize bekli-
yoruz.

Sarıgazi Ayışığı Sanat Merkezi
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Baş Tarafı 1. Sayfada
Musul işgaline ses çıkarmamak ve elbette

kendisine ülkeyi istediği gibi yönetmesi için ge-
reken koşulları sağlayan 15 Temmuz darbe giri-
şimini unutmama...

Bu bir tehdit miydi? İsteyen istediği gibi an-
layabilirdi, zira Meclis özgürdü!!

İşin şaka kaldırır yanı yok. Var gibi görünen
Meclis, aslında yoktur; o bir hiçtir. Kanun hük-
münde kararnameler RTE ve ekibi tarafından ha-
zırlanıyor ve bu kısa adıyla KHK, Meclis’in
yerine geçiyor.

Demek oluyor ki, Erdoğan karşısında önünü
ilikleyerek ayağa kalkan, alkış tutan, saygıda
kusur etmeyen Meclis bir hayalettir; yok hük-
mündedir. Erdoğan karşısında önünü ilikleyip
ayağa kalkan burjuva partiler aralarındaki bütün
farklılıkları da silerek aynılaşmışlardır. Alfabenin
harflerinden ibaretler: akchmh-p vs vs.

Gerçekte yeni bir durum değil. 2015 Hazi-
ran seçiminden sonra oluşan Meclisin bir kıymet-
i harbiyesi olmadığını, Erdoğan ve ekibi,
pratikleriyle gösterdiler. Mutlak çoğunluğu kay-
bedince Meclisi pratik olarak tanımadılar ve hile
yoluyla erken seçime adeta saçlarından tutup sü-

rüklediler. Erken seçimi kazanmak için gerekli
tüm koşulları hazırlayıp seçimi öyle yaptırdılar.
Sonuç biliniyor.

80 vekil çıkarmanın da beş paralık değerinin
olmadığını görmesine rağmen UKH, 1 Kasım se-
çimlerine katılmakla bir büyük hata daha yaptı.
Boykot etmek, böylece seçilecek yeni meclisin
temsil gücüne Kürdistan’ın dev gölgesini düşür-
mek; Kürt halkına sandık yolu yerine ayaklanma
yolunu göstermek gerekiyordu. Yapmadı.

Genel oy hakkına, “seçilmiş” olmaya, parla-
mentoya duyulan boş inanç, Kasımpaşalının bir
sözüyle yıkıldı. Küçük burjuvaların, her nereden
öğrenmişlerse, seçilmişlere dokunulmayacağına
dair o boş inan, Kasımpaşalının “seçilmişler bal
gibi görevden alınır” sözüyle yerle bir oldu; bu
söze yanıt veren olmadı.

Bu söz yerlerine “kayyum” atanan belediye
başkanları için olduğu kadar, parlamenterler için
de derslerle doluydu: Genel oy hakkı dediğiniz
şey, büyük toplumsal sorunların çözümü için
karar anı geldiğinde beş para etmez. Büyük top-
lumsal sorunlar “hak”lara göre değil, güce göre
ve zora dayanarak çözülür. Kasımpaşalının ver-
diği dersin özü budur; kendisi bu içeriğin farkında

olmasa da.
Türkiye’de “genel oy hakkı” artık boş bir

laftır. Seçimlerde kitleleri etkileyen propaganda
araçlarının, paranın, yasaların, sandık denetimi-
nin burjuva sınıfın elinde olmasından, yapılan hi-
lelerden, çöplerde bulunan oylardan filan
sözetmiyoruz bile. Bunlar her zaman vardı. Bur-
juva sınıfın kendi partilerini çoğunluk durumuna
getirecek şekilde yasaları her zaman yeniden ve
yeniden düzenlediğinden söz etmiyoruz.

Parlamentonun, belediye başkanlarının doğ-
rudan hiçe sayılmasından, Cumhurbaşkanlığı kol-
tuğunda oturan kişinin yasa filan dinlemeden
verdiği sözlü talimatla ve İçişleri Bakanının emri
üzerine polisin belediye başkanlarını görevden al-
masından, savcıların milletvekilleri hakkında
“yakalama kararı” çıkarmasından sözediyoruz.
Güç dengeleri henüz elvermediği için bu kararla-
rın pratikte şimdilik uygulanmaması bir şey de-
ğiştirmez.

Parlamento, seçimler, genel oy hakkı tü-
müyle çökmüştür. Bunlarla birlikte sosyal refor-
mizm de çökmüştür. Sosyal reformist parti ve
örgütlerin, emekçi sınıflar, Kürt halkı arasında
parlamento, seçimler, oy hakkı konularında yay-

dıkları boş inanla birlikte bu parti ve örgütlerin
ideolojisi de en önemli argümanlarından birini yi-
tirdi.

Şüphesiz işleri bu noktaya getiren iç savaşın
kendisidir. İç savaşın şiddetlenmesi tekelci ser-
maye sınıfını ve onun hükümetlerini bu politikaya
zorunlu kılıyor. İç savaş, oy hakkıyla değil, zorun
gücüyle kazanılır.

Demek ki devrimin toplumsal güçlerini artık
parlamenter hayallerle, “parlamentoda bir san-
dalye kazansak fena mı olur” demagojisiyle al-
datmak, tümüyle imkansız olmasa da -çünkü
toplumsal olaylar söz konusu olduğunda “imkan-
sız” diye bir şey olmaz- dünden çok daha zordur.

Devrimci çizgilerini, illegal örgütlerini par-
lamenter hayaller uğruna tasfiye edip yasal parti
kuranlar durumlarına ağlayabilirler. Sermayeyi
kediye yüklemiş müflis tüccar ya da hisse senet-
leri borsada pula dönüşmüş küçük sermaye sahibi
gibiler; yasal partilerinin beş paralık değeri kal-
madı.

Birleşik devrim, bütün safralarından kurtu-
larak yoluna devam ediyor.

Editör GENEL OY HAKKI-PARLAMENTO-SEÇİLMİŞLER

Sami Tunca Yeniden Hakim Karşısında
Yeni Evrede Mücadele Birliği dergisinde ya-

yımlanan köşe yazıları nedeniyle hakkında ‘suçu
ve suçluyu övmek, terör örgütü propagandası yap-
mak’ suçlamasıyla dava açılan Y.E.Mücadele Bir-
liği yazı işleri müdürü Sami Tunca, yeniden hakim
karşısına çıktı.

İstanbul 14. ACM’de 29 Eylül günü görülen
duruşmaya katılan Sami Tunca ile birlikte, yine
Tekirdağ 1 Nolu F Tipi’nde kalan Serdar Serbü-
lent Sürücü ve Nurettin Temel de Segbis ile tanık
olarak katıldı.

2015 yılında dergide yayınlanan Taylan Işık
ve Umut Güneş imzalı iki yazı nedeniyle açılan

davada S.Serbülent Sürücü ve Nurettin Temel, dergide bahsi geçen yazar isimleriyle makale yazdıklarını söy-
lediler. Avukatları Seher Dursun da tanıklar hakkında konu ile ilgili 13. ACM’de dava açıldığını söyleyerek
iki dava dosyasının birleştirilmesini talep etti.

Avukat Seher Dursun tanık olarak telekonferansla katılan S.S.Sürücü’ye “bu yazıları yazmaktaki, ama-
cınız neydi” sorusu yöneltince Sürücü, “Dünyaya ve Türkiye’ye dair politik görüşlerimi içeriyor bu yazılar,
bu düşünceleri aktarmak için yazdım. Haber alma ve düşünce özgürlüğü kapsamında yazdım. Buna aksi dü-
şüncenin evrensel hukuk ilkelerine aykırı olduğunu düşünüyorum” dedi.

Nurettin Temel ise, “Ben bir çok yazı gönderiyorum. Ancak aradan belli bir zaman geçtiği için ve elime
bir evrak gelmediği için, hangi isimle ne zaman yayınlandı yazılar bilmiyorum. Ben sosyalist, devrimci bir
insanım. Düşüncelerimi halka anlatmayı evrensel hakkım olarak kullandım ve yazdım. Bununla ilgili dava
açılması devletin faşist bir uygulamasıdır” dedi.

Savcılık 13. ACM’de tanıklar adına açılan dava ile görülmekte olan davanın aynı olduğuna karar vere-
rek, mahkeme heyetinden dosyaların birleştirilmesini talep etti. Duruşma 22 Kasım günü 10.40’a ertelendi.

Şırnak Zindanı’nda İsyan Ve Ölüm
Zindanlarda tutsaklara saldırılar, katliamlar sürüyor. Tutsaklara

saldırının güncel gerekçesi OHAL. Dinci-faşist iktidar, zindanlar-
daki baskı ve saldırıları da bu kılıfın ardına saklanarak artırdı.

Zindanlarda tutsakların mücadele ederek kazandıkları tüm hak-
ları bir çırpıda kesip atan sistem, avukat görüşleri, aile görüşleri,
mektuplaşmalar, telefon ve ortak alanların kullanımı vb hakları or-

tadan kaldırdı. Özellikle Kürdistan’daki zindanlarda bu saldırılar daha sert yaşanıyor.
Şırnak’ta bulunan T Tipi Kapalı cezaevinde, 29 Eylül gecesi, uzun zamandır ne avukatlarıyla ne de ai-

leleriyle görüştürülmeyen tutsaklar, isyan ederek cezaevinin bir kısmını ateşe verdiler. Çocuk koğuşunda
başladığı öğrenilen isyan’da, 17 yaşındaki Cegerxwin Akdeniz adlı bir çocuk tutsak yaşamını yitirdi, bir-
çok çocuk tutsak da yaralandı.

Yaralanan ve Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedavi görmekte olan 16 yaşındaki Seyit Rıza Şaran ise 3
Ekim günü yaşamını yitirdi.

“Biat Etmeyeceğiz”
DİSK İstanbul Temsilciliği, KESK İstanbul

Şubeler Platformu,
Türk İş Şubeleri,
TMMOB İstanbul İl
Koordinasyon Kurulu,
TTB İstanbul tarafın-
dan Galatasaray Mey-
danı'nda Özgür Gün
TV, Jiyan TV, Azadi
TV, Denge TV, HTV
Hayat, İMC TV, TV 10,
Zarok TV, Mezopo-
tamya TV’nin de arala-
rında bulunduğu 12
televizyon ve 11 radyo-
nun Türksat uydusu
üzerinden yapılan yayı-
nının engellenmesi pro-
testo edildi.

29 Eylül günü Ga-
latasaray’da yapılan ey-
leme çok sayıda
demokratik kitle örgütü
ve devrimci kurumlar,
siyasi parti temsilcileri, 150 gündür direnişte olan
Avcılar Belediyesi işçileri de katıldı.

Eylemde hükümetin farklı seslere, kimliklere,
inançlara ve kültürlere ne kadar tahammülsüz ve
düşman olduğu, farklı olan her şeye karşı her türlü
saldırısı yaptığı ifade edilerek, yayın durdurma ka-
rarının derhal geri alınması istendi.

Eylemde, "Özgür Basın Susturulamaz, Haber
Alma Hakkımız Engellenemez", "Tv 10 Alevilerin
Sesi Susturulamaz" pankartları açıldı. "Yaşasın
Basın Dayanışması", Özgür Basın Susturulamaz",
"Ne Askeri Ne Sivil Darbelere Hayır" sloganlarıyla
medyanın karartılması protesto edildi.

TV 10, Hayatın Sesi TV ve Türkiye Gazeteci-
ler Sendikası (TGS) adına konuşmalar yapıldı.
"Cizre bodrumlarında yakılan insanları unutturmak
istiyorlar. Ama hayatın, gerçeğin sesi susmaz. Yaz-
maya devam edeceğiz. Bu halkın gerçekleri öğren-
meye ihtiyacı var" dendi.

Ortak açıklamayı KESK İstanbul Şubeler Plat-
formu'ndan Sevda Akdağ okudu. Emekçilerin, hal-
kın sesini yansıtan TV kanallarının karartılmasının
kabul edilemez olduğunu belirten Akdağ, hüküme-
tin bu tutumuyla farklı seslere, kimliklere, inanç-
lara ve kültürlere ne kadar tahammülsüz ve düşman
olduğunun bir kez daha kanıtladığını belirtti.

Bu tür baskınların haber alma hakkını yönelik

ciddi bir saldırı olduğunu ifade eden Akdağ, "Ancak
darbecilerin cesaret edebileceği böylesine yasakçı,
baskıcı bir tutum ve politikaların Türkiye'yi sonu
görünmeyen derin bir karanlığın içine çektiği açık-

tır" dedi. Akdağ, Eği-
tim-Sen olarak basın,
yayın ilkelerine ve
basın özgürlüğüne
doğrudan darbe niteliği
taşıyan bu uygulamayı
kınadıklarını ve yayın
durdurma kararının
derhal geri alınması
gerektiğini belirtti.

Belediye-İş 2
Nolu Şube Başkan
Yardımcısı Ercan Gü-
rünlü de “Esas kısmak
istedikleri işçilerin
sesi, Kürt halkının
sesi, memurların sesi-
dir. Özgür basının ya-
nında olacağız” dedi.

DİSK/Gıda-İş
Genel Başkanı Seyit
Aslan: “Türkiye halkı

ve emekçileri demokrasi ve özgürlükler içinde ya-
şamayı talep ediyor. Darbeye karışanların en ağır
cezaya çarptırılmasını talep ediyor. Ülke, TBMM
bypass edilerek yönetiliyor. Demokratik hak ve öz-
gürlükler herkese lazım olacak. Bu korku ve baskı
ortamında bu ülkeyi yönetemezsiniz. Bu mızrak bu
çuvala sığmaz. Özgür basının üzerinden ellerinizi
çekin. Burjuva medyaya da sıra gelecek. Devletin
burjuva medyayı nasıl kontrol altına aldığını Red-
Hack belgeleriyle gördük” dedi.

TTB Genel Sekreteri Samet Mengüç, bu ka-
rarların 1 gün önce toplanan MGK’de değil 7 Ha-
ziran seçimi öncesi alındığını, emek, kültürel, siyasi
sömürüsünün yanında düşünce sömürüsünün ya-
pıldığını belirterek “Ne yaparlarsa yapsınlar dü-
şünceye asla ket vuramazlar. Elimizde bir tek
gücümüz var direneceğiz. Saray ve AKP hüküme-
tiyle olan hiçbir hali kabul etmiyoruz” dedi.

TMMOB İKK Sözcüsü Cevahir Efe Akçelik
de “AKP iktidarı OHAL ve KHK’lerle özgür basına
ayar vermeye çalışıyor. Muhalif kesim susturul-
maya çalışılıyor. Haber alma hakkımızı savunmaya
devam edeceğiz” dedi.

DİSK Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren ise
“Kapatılan kanallardan biri de İMC. Ben de bir
İMC çalışanıyım. Biz neredeyse her gün bugün
basın için kara gün diyoruz. Bu karanlığı hep be-
raber yıkacağız" dedi.

YENİ EVRENİN DEVRİMLERİ
Büyük toplumsal olaylar sözkonusu olduğunda geliş-

melerin altında yatan gerçek sebepleri anlama konusundaki
basiretsizlik yaygındır. Hemen her zaman görünenle, öne
çıkan tekil olaylarla, yöneticilerin söyledikleri ve yaptıkla-
rıyla sınırlı analizler kaplar ortalığı. Bir de meşhur “em-
peryalist planlar” tabii...

Bir devrim, bir ayaklanma oluyormuş, ne gam! Mil-
yonları harekete geçiren sebepler olarak gerçekten zavallıca
olgular sıralanır art arda. Siyasal analizlerde sık sık yöne-
tici mevkindeki birinin söylem, istem ve iradesi öne çıka-
rılır ama, nasıl olup da bu bir tek kişinin veya grubun
iradelerinin önemli bir faktör haline geldiği açıklanmaz bir

türlü. Asıl açıklanması gereken şey öylece kalakalmıştır ortalıkta. Muazzam bir düşünce tembelliği, inanılmaz
bir sığlık!

Bu ülkede 80 ile yayılmış, milyonları sokaklara dökmüş, mevcut siyasal iktidarı ve devleti temelinden
sarsmış Gezi ayaklanmasını düşünün. Daha ayaklanmanın artçı dalgaları sürmekte iken piyasayı kaplamaya
başlayan kitaplara bakın. “Olayın sıcağı sıcağına” ortalığa saçılan bu “meta yığını” gerçekte muazzam bir ha-
reketi anlama konusundaki düşünsel yeteneksizliği, çapsızlığı göstermeye yeter de artar bile! Özellikle de top-
lumsal dönüşüm ve devrim adına yola çıktığını iddia eden, ama gerçekte bundan köşe bucak kaçan reformist
ve oportünist sosyalist hareketin zihinsel çoraklığını göstermesi açısından çarpıcıdır. Bir devrimi görmek, an-
lamak bu kadar mı zor!

Yeri gelmişken belirtelim. Bizzat Gezi sırasında ortaya koyduğu görüşler ve çağırlarla olsun, o dönem ya-
yımladıkları bildirilerle olsun, sürecin özlü ifadesi olan "Ayaklanma Üzerine Notlar"la olsun, olayları kavramada
ve açıklamada gerçek bilimsel duruşu sergileyen sadece ve sadece Leninistler oldu. Gelişmeleri devrimci bir
bakış açısıyla ele almanın somut örneklerini sundular. Gezi sözkonusu olduğunda bizzat olayların sıcağında
söylenmesi gerekenler en özlü haliyle söylendi. Ama Gezi üzerinden tüm bir devrimler dizisini, Yeni Evre'nin
devrimlerini ele almak, emekçiler için anlaşılır ve ikna edici bir açıklamasını yapmak, yakıcı bir görev olarak
duruyordu.

Güncel devrimlerin ve devrimci ayaklanmaların teorik arka planını ortaya koymak, bunların sosyo-eko-
nomik temelini açımlamak ve buradan hareketle Gezi'yi ele almak gerekiyordu. Bu, son derece hacimli bir
görev, zahmetli bir işti. En bayağı fikirlerin büyük bir tantanayla piyasaya sürüldüğü bu işporta aleminde sıra-
danlaşmış cehaleti paramparça edecek böyle bir çalışma, Setenay Berdan'ın kaleminden çıktı.

"Yeni Evrenin Devrimleri" başlığını taşıyan çalışmasıyla Setenay Berdan, güncel tarihin marksist ele alı-
nışının parlak bir örneğini veriyor bize. Titiz bir çalışmayla olayların hem tarihsel arka planını, hem sosyo-eko-
nomik temellerini başarılı bir şekilde açıklıyor. Dahası devlet içinde şu an kıyasıya devam eden savaşı ve sınıflar
savaşının güncel seyrini anlamak açısından da muazzam bir anahtar rolünü oynuyor. Eminiz ki bu kitabı oku-
yan her emekçi devrim sürecine çok daha umutlu ve hazırlıklı katılacaktır.

Not: Yeni Evre’nin Devrimleri kitap tanıtımımız geçtiğimiz sayıda 12. sayfada yayınlanmış fakat teknik
hatadan kaynaklı yazı karışmıştır. Okurlarımızdan özür diliyor, yeniden yayınlıyoruz

ÇIKIYOR
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Önce İndibindi Ali çıktı ve “Ya İstiklal Ya Ölüm” dedi. Sonra başkaları
aynı cümleleri sırayla kurdu ve nihayet gerici iç savaşın karargah komutanı
Çukurca çatışmaları için “Bir ölüm kalım savaşı veriyoruz” şeklinde bir itirafta
bulundu. Boşuna kurulmuyor bu tarz cümleler. Bir devletin yöneticileri genel
durumlarını, öyle kolay kolay “ölüm kalım sorunu” biçiminde tarif etmezler.
Tersine, sermaye her zaman istikrar ve huzurdan, egemenliklerinin ezelden
ebede ayakta kalacağına dair güvenceler vermeye özen gösterir, gırtlak patla-
tır. Yani, tepedeki yöneticiler sorunu bir “ölüm kalım” sorunu biçiminde or-
taya koyduklarında, bunun çok abartılı bir yorum olduğunu düşünenler,
egemenlerin yeni saldırılar için bahane ürettiğini söyleyenler, ölümcül bir ya-
nılgı içindeler. Gerçek olgular ve fırtına gibi esen gelişmeler, aynı noktaya işa-
ret ediyor.

15 Temmuz öncesi ikiye bölünen devlet aygıtlarının, şimdilerde param-
parça bir durumda olduğundan, egemenlerin tüm ipleri elinden kaçırdığından
pek az kişinin kuşkusu var. Gözaltı ve yüzbinleri geçen tasfiyelerin bir türlü
sonu gelmiyor. Darbenin bir cemaat kumpası değil, (reformist uysallığın sıkıntı
dolu temsilcisi Kızılbayrak'ın konuya dair analizleri ibretliktir), içinde pek çok
AKP'linin de bilindiği geniş bir ittifakın kalkışması olduğu, giderek aydınlığa
kavuşuyor. RTE, MİT müşteşarı ve H.Akar'a dair şüpheleri dile getiren gaze-
tecilere “Oraları fazla kaşımayın” cevabı veriyor. Ez cümle; faşist aygıt ölümü
gördü, bu aşamadan sonra her meseleye “ölüm kalım” ölçülerinde bakması do-
ğaldır. Faşist aygıt tepeden tırnağa tel tel dökülüyor, köşeye sıkışmış yırtıcı
misali can havliyle pençelerini savuruyor. İndibindi Ali'nin “artık savunmada
değil, taarruzdayız” lafı bu ruh halinin dile gelişidir, hepsi bu.

Rojava işgali, faşist aygıtın can havliyle giriştiği ataklardan en kritik ola-
nıydı, kaderi orada çizildi. ABD'nin kendi planlaması ve izni dahilinde Ce-
rablus'a dalan TSK’nın bu işgalden beklentisi, gücünü koruduğu imajını
vermekti. Rojava işgali, içeride devrimin amansız saldırıları altında bozgun
ruh haline çok yaklaşan Trepovlara, zafer marşlarıyla moral pompalamak için
kullanılacaktı. Fakat tüm beklenti ve planlar, daha haftasını doldurmadan çöpe
atıldı. Suriye-Rojava halk ordusunun güçlü direnci karşısında paniğe kapılan
ABD, TSK'nın güneye ilerleyişini durdurdu. Olan biteni kenardan izleyen
Rusya, Halep'te kovaladığı gerici çetelerin, şimdi TSK'yla kol kola ilerleme-
sine dair giderek tonu yükselen itirazlarda bulunmaya başladı.

Her meseleyi olduğu gibi, bunu da bir “ölüm kalım” derecesinde gören
Ankara, Rojava'ya tanklar yığıp boyundan büyük laflar etmeye kalkınca, bir
anda çok yoğun bir diplomatik ablukayla karşılaştı. Mısır'daki önemli bir top-
lantıyı yarıda kesip Ankara'ya gelen Katar ve Suudi bakanların, ABD'nin “fren
bas” mesajını taşıdıklarından kimsenin kuşkusu yok. Ve sonuç: Rojava'dan
beklenen zafer marşları gelmedi, onun yerine gelen, kapana kısılmış kedinin
mırıltılarıydı. Ölümcül hastayı iyileştireceği sanılan ilaç, Fırat kıyılarında
nehre düştü. Şu an TSK amansız bir ikilemle karşı karşıya. Geri çekilse tüm
gücünü kaybeder, ileri gitse tanklarını... Rojava işgali, sermaye iktidarını çok
daha güçsüz düşürdü, çapsızlığını ve acizliğini görünür kıldı.

İşgal Kürt halkında ciddi bir öfke yarattı. Şemdinli-Tendürek hattında
son yılların en şiddetli çatışmaları yaşanıyor. Egemenlerin bu soruna da bir
“ölüm kalım savaşı” biçiminde bakmaları kaçınılmazdı. Çukurca sınırındaki
bir tepe için iki tugay ve üç tabur asker kullanıldı. Askeri mantık açısından sür-
dürülmesi imkansız bu taktik, moralleri yerlerde sürünen Trepovları, terke-
dilmesi durumunda daha büyük bozguna yol açacak küçük alanlarda abluka
altında kalmaya mecbur bıraktı. Tepe savaşlarına tümgenerallerin komuta et-
mesi, durumu özetliyor; ve bu, daha önce işaret edilen bir olguyu kanıtlıyor:
Bir savaşta stratejik yenilginin gelişi, karar alıcıların beyinlerinin dumura uğ-
raması ve ardı ardına taktik yanlışlar içine saplanmasıyla belirginleşir.

Tekelci sermaye egemenliğini tümüyle esir almış bu tutum, devrim cep-
hesinin henüz beklemede olan kesimlerini de bir ölüm kalım savaşına doğru
iteliyor. Belediyelere kayyum, onbinden fazla eğitimcinin kapı önüne konul-
ması bir ayaklanma kışkırtıcılığından başka nedir ki? Belediyelere el konul-
duğu gün internet ve telefon hatlarının kesilmesi, polisi 6-8 Ekim benzeri bir
isyana karşı alarma geçirilmesi, bu olağanüstü tablonun olağan unsurları...

Sermaye ve onun faşist aygıtı, ayakta kalabilmek telaşıyla, yeni ayak-
lanmaları kışkırtan adımlar atmaya zorunlu, ancak olayları uzaktan ve daha so-
ğukkanlı konumdan izleyen emperyalist efendileri, gidişatın yönünü
görebiliyorlar. ABD kongresinde yapılan bir oturumun konusu, “istikrarını
kaybeden Türkiye'den stratejik askeri varlıkların taşınması ve NATO üyeliği-
nin gözden geçirilmesi” idi. Böyle konular artık kapalı kapılar ardında değil,
kameralar önünde masaya yatırılıyor. Alman Der Spiegel dergisi, iç savaşla fe-
lakete sürüklenen Türkiye tablosu çizdiği özel bir sayı çıkartıyor. Çok açıktır
ki emperyalistler, böyle giderse Türkiye'nin devrim karşısında yenileceğine
kesin gözüyle bakıyor.

Nihai kapışmalar dönemine özgü koşullar nedeniyle, devrimci sınıf ve
yığınların kısmi protestolar için sokağa çıkma eğiliminde olmadığı, fakat tam
da bu durumun milyonları kendiliğinden bir patlamaya hazırladığı kesindir.
Egemenlerin ölüm kalım tedirginliğiyle attıkları adımlar, kitlesel patlamalara
kıvılcımlar taşıyor. Leninist Partinin önerdiği Geçici Devrim Hükümeti ve
onun herkes tarafından kolaylıkta kavranabilecek yalınlıktaki programı, nihai
kapışmanın artık ertelenemez olduğuna giderek daha çok inanan devrimci yı-
ğınlara, uğruna kanlarını dökecekleri hedefler sunuyor, zaferi güvenceye ka-
vuşturuyor. Halk bunu anlayacaktır. Çünkü şu an bu tür hedef ve güvencelere
“ölüm kalım” düzeyinde ihtiyaçları var.

Koşulları ertelenemez ölçülerde olgunlaşan kitlesel ayaklanmalara bir
kez daha büyük ve yaygın kitle ilişkileri içinde değil, kısıtlı ilişki ve imkan-
larla gireceğiz. Ancak tam da böyle kritik anlarda politik hedeflerin netliği,
bu hedeflere ulaşmaya uygun araç, organ ve mücadele biçimlerinin nüve ha-
linde bile olsa kitlelerin önüne konulabilmesi yaşamsal bir önem taşıyor. Ör-
gütlü kesimleri binlerce kez aşan milyonlarca kalabalığa ihtiyaç duydukları
koordinasyonu, motivasyon ve kararlılığı, hedefe kilitlenmek ve geri dönme-
mek gibi amansız karakter kazandıracak olan, yalnızca sözle değil ama bizzat
pratikle sergilenecek bu tutumdur.

Bir kez daha vurgulamakta sonsuz yarar var. Devrimci yığınlara, onların
bağımsız devrimci inisiyatifine, gelişkin bilincine mutlak güvenmeliyiz. Onlar
da en az egemenler kadar bir “ölüm kalım” aşamasında olduklarını seziyor ve
tüm davranışlarını bu özgün koşullara uygun belirliyorlar. Dayanacağımız mu-
azzam maddi güç budur.

ÖLÜM KALIM SORUNU

Umut Çakır

RedHack’ten Yayınlanan Mailler
ve Gözaltılar

RedHack, 23 Eylül akşam saatlerinde “Sevgili Enerji bakanı
ve milli damat Berat Albayrak, neden maillerine ve icloud (bulut)
hesaplarına giremiyorsun acaba?” diye sorarak Enerji bakanı
Berat Albayrak'a ait 2001'den bu yana kullandığı mail adreslerini
hacklediğini ve yüzbinlerce mailin ellerinde olduğunu duyurdu.

“26 Eylül Pazartesi gününe kadar Alp Altınörs ve Aslı Erdo-
ğan başta olmak üzere solcu muhalifler serbest bırakılmazsa 20
GB maili yayınlarız” diyen RedHack, ciddiyetlerinin anlaşılması
için önce milletvekillerinin nasıl seçildiğine dair yazışmaları, fiş-
lemeler, yazar Hilal Kaplan’ın Cumhurbaşkanının konuşma me-
tinlerini yazması ve Aydın Doğan’ın Doğan Medya Grubu toplantı
kayıtlarının sızdırılması gibi mailleri yayınladı. Ardından kendi
haberlerini yapmayan Sözcü Gazetesinin internet sitesini de hack-
leyerek kendi haberlerini yayınladılar, “Yani hack mi yapalım
haber mi şaşırdık” dediler.

Devletin ilk refleksi, bu haberleri ve mailleri yayınlayan in-
ternet sayfalarını ve sosyal medya hesaplarını kapatmak oldu yine.
Çok geçmedi üzerinden hemen ertesi günü “RedHack operas-
yonu” başladı. Gözaltına alınanlar, 2013’te alınan ve beraat eden
isimlerdi. Birer gün arayla önce Mersin Tarsus’ta Uğur Cihan
Okutulmuş ve Taylan Kulaoğlu evlerine yapılan baskınlarla göz-
altına alındılar. Sonra da Abidin Çelik, Taşkın Yasak, Alaattin Ka-
ragenç, Ekin Baykal ve ismi hala öğrenilemeyen 1 kişi daha…
Aradan günler geçmesine rağmen sadece bir defalığına kısa bir
süre müvekkilini görebilen avukat Fırat Durak, müvekkili Taylan
Kulaçoğlu’nun, gözaltına alındıktan sonra çıplak arama işkence-
sine uğradığı, yemek verilmediği ve nezarette sürekli kaba dayak
işkencesine maruz kaldıkları bilgisini verdi.

Hiçbir şekilde avukatlarıyla görüştürülmeyen RedHack göz-
altıları için her tür hukuk yolunu deneyen avukatlar, Ankara Em-
niyetinde işkence yapıldığını duyurdular her yerde. Avukatlar,
gözaltındakileri suçlayacak herhangi bir delil bulunmadığı için,
birbiri üzerine ifade vermeleri için bu baskı ve işkencenin sürdü-
rüldüğünü söylüyorlar.

RedHack de gözaltıların ardından “görevleri başında” ol-
duklarını vurgulayarak, mailleri ardı ardına yayınlamaya başladı,
yaklaşık 20gb veriyi gazetecilere ulaştırdı. Eylemi nasıl yaptıkla-
rını teknik ayrıntılarıyla da anlatan Kızıl Hackerlar, eylemin baş-
lama tarihinin 16 Haziran 2016 olduğunu söylerken, açtıkları her
twitter hesabı kapatıldı, yerine açılan hesap kısa sürede onbinlerce
takipçiye ulaştı.

Maillerden ilk çıkanlar bile milletvekili seçimi, torpille ata-
malar, medya ile ilişkiler, IŞİD ile ilişkiler, Roboski ve Paris kat-
liamlarında MİT’in rolü… vb çok sayıda çarpık ilişki ağını ve
yolsuzlukları ortaya sermeye yetti. Yazışmaları yayınlanan Doğan
Medya Grubu Ceo’su Mehmet Ali Yalçındağ, 30 Eylül günü istifa
etti. Sosyal medyada istifa, “RedHack Kelle Aldı” olarak yorum-
landı.

RedHack, ardı ardına mailleri yayınlamaya devam ederken,
diğer taraftan da yaşadıkları sansür ve baskıların kimseyi yıldır-
maması gerektiğini söylüyor, "Biz kazanacağız! Sadece sesimizi
daha çok çıkarma ve masumlara, mazlumlara sahip çıkma zamanı.
Umut kendi haline yeşermiyor, bir çaba istiyor emek istiyor! Bu
emeğe gönüllü insanlarımız şimdi bir adım öne çıkmalı. Her
zaman ki gibi sorumluluğumuzun bilinciyle bir adım öne çıkıyoruz.
Her şey çok güzel olacak” diyor.

Avukat Fırat Durak, 3 Ekim günü yaptığı bir açıklama ile,
oluşturulan kamuoyu baskısının işe yaradığını, müvekkilleri ile
görüştürüldüğünü, işkence ve kötü muamelenin sona erdirildiğini
söyledi.

“Mesele Teslim Olmamakta!”

RedHack operasyo-
nunda geçtiğimiz hafta
gözaltına alınan Taylan
Kulaçoğlu ve arkadaşları
için, Taksim Mis Sokak’ta
bir basın açıklaması dü-
zenlendi.

“RedHack Gözaltıları
Serbest Bırakılsın, Taylan
Kulaçoğlu Ve Arkadaşlarına Özgürlük, OHAL Rejimine Teslim Ol-
mayacağız” pankartının açıldığı eylemde Tarlabaşı tarafında topla-
nan arkadaşları, ailesi, İHD, HDP, HDK, Mücadele Birliği, Beyoğlu
Kent Savunması ve Beyoğlu Esnaf Dayanışması “Gözaltılar Serbest
Bırakılsın” sloganıyla Mis Sokak’ın İstiklal Caddesi girişine yürüdü.
Caddeye açılan yolun çevik kuvvet polisleri tarafından kapatılmış
olmasına rağmen, eylem planlandığı gibi gerçekleşti.

Eylemdeki dövizlerde ve günlerdir gözaltıların serbest bırakıl-
masına yönelik kampanyalarda, “masumları serbest bırakın”, “ma-
sumiyet yargılanamaz” deniliyordu. RedHack’in gözaltılara rağmen
sesini yükseltip, “hepimiz işimizin başındayız, rehineleri serbest bı-
rakın” açıklaması yaptı.

“Ohal Rejimine Hayır”, “Taylan Kulaçoğlu Serbest Bırakılsın”
sloganlarıyla Mis Sokak girişinde eyleme başlandı. Beyoğlu Kent
Savunması adına konuşan Deniz Özgür, gözaltına alınan 7 kişiden
günlerdir haber alınmadığını, avukatların görüşemediğini, işkence
gördüklerini ve hala 7. kişinin ismini öğrenemediklerini söyledi.

Basın açıklamasını RedHack gözaltılarından Taylan Kulaçoğ-
lu’nun kız kardeşi Özen Kulaçoğlu okudu. Gözaltına alınan Taylan
Kulaçoğlu, Abidin Çelik, Uğur Cihan Okutulmuş, Taşkın Yasak,
Alaattin Karagenç, Ekin Baykal ve ismi hala öğrenilemeyen 1 kişi-
nin, 3 yıl önce olduğu gibi gene gözaltına alınarak Ankara Emniyet
müdürlüğüne götürüldükleri söylendi. Avukat Fırat Durak’ın ver-
diği bilgiye göre gözaltındakilerin çıplak arama, dayak, temel ihti-
yaçların giderilmemesi, yemek verilmemesi işkencelerine maruz
kaldığı söylenilen açıklamada, dosyaya gizlilik kararı getirildiği için
avukatların dosyayı inceleyemediği, suçlamayı öğrenemedikleri söy-
lendi.

Açıklamada Redhack’ın eylemi neticesinde iktidarın burjuva
medyayla kirli ilişkilerinin ortaya saçıldığına dikkati çekilerek,
“Bütün bu süreç ortadayken, üstelik Redhack, gözaltına alınanların
kendileriyle ilişkileri olmadığı ilan etmişken, siyasi iktidar basiret-
sizliğini örtbas etmek adına, hiçbir ilişiği olmayan insanları gözal-
tına alarak zoraki suçlu yaratmaya çalışmaktadır" denildi.

Gözaltındakilerin can güvenliğinden endişe dildiği vurgulanan
açıklama, “OHAL rejimine teslim olmayacağız, teslim olmayanların
yanında olacağız” denilerek bitti.

Gözaltıları protesto etmek ve OHAL’in derhal kaldırılmasını
istemek için art arda söz alınarak konuşmalar yapıldı. Gezi Ailesi
Dayanışması adına yapılan konuşmada Taylan’ın mücadele eden
herkesin yanında olduğu söylendi, “Bu Daha Başlangıç Mücadeleye
Devam” sloganı yükseldi.

Eylem, “Mesele esir olmakta değil, mesele teslim olmamakta...
OHAL’e teslim olmayacağız” diyerek bitirildi basın açıklaması.

Cumartesi Anneleri, dövüldü, coplandı, saçlarından tutu-
lup sürüklendi, gözaltına alındı, işkencelerden geçti, kiminin
kolu bacağı kırıldı, kiminin başı yarıldı... kimi zaman tutsak
oldu, özgürlüğe kavuştu... Kimisi ise oğlunu, eşini bulamadan
hayata gözlerini yumdu... Geride kalanlar onların yerine de ey-
lemde kayıpların akıbetini sormaya devam ediyor.

Yaşadıkları tüm güçlüklere engellere rağmen her Cumar-
tesi günü saat tam 12.00'de Galatasaray Meydanı'nda yerlerini
almaktan vazgeçmediler.

Cumartesi Anneleri, gözaltında kaybedilen Hasan Ocak'ın
ailesinin uğraşları sonucunda bulunmasının ardından ilk eylemi
27 Mayıs 1995 tarihinde "Kayıplarımızı istiyoruz" sloganıyla
gerçekleştirdi. O tarihten bugüne her hafta saat 12.00'de Gala-
tasaray Meydanı'nda aynı umut ve kararlılıkla toplanmaya
devam ediyor.

Cumartesi Anneleri'nin 600. eylemi öncesi Galatasaray
Meydanı'nı, polis yine bariyerlerle çevirdi. Cumartesi İnsanları
eylemin güvenliğini sağlamak için gelenleri üç noktada karşıla-
yarak aldı.

Eyleme katılanlar Galatasaray Meydanı'na ellerinde kırmızı

karanfillerle geldi.
Alana, "Cumartesi Anneleri 600 Haftadır Aynı Yerde " ya-

zılı dev bir pankart asıldı. Yere siyah bir örtü seçilerek, üzerine
1990'lardan bugüne gözaltında kaybedilen, faili meçhul cina-
yetlerde katledilenlerin resimleri yerleştirildi. Resimlerin arala-
rına kırmızı karanfiller yerleştirildi.

600. haftanın açıklamasını gözaltında kaybedilen Hüseyin
Taşkaya'nın kızı Serpil Taşkaya okudu. Her Cumartesi günü
gözaltında kaybetme suçuyla hesaplaşılması, barış ve adaletin
sağlanması için seslerini yükselttiklerini söyleyen Taşkaya, yar-
gının halkın değil iktidarın hizmetinde öldüğünde bu nedenle u
adaletsizliğin büyüdüğünü belirtti. Taşkaya, "Adında 'adalet'
sözcüğünü taşıyan bir partinin 14 yıllık iktidarında Türkiye,
adaletin ulaşılamadığı bir ülke olmaya devam ediyor" dedi.

Taşkaya, Türkiye'nin BM'nin "Bütün Kişilerin Zorla Kay-
bedilmeden Korunmasına Dair Sözleşme"sini imzalamasını is-
tediklerini ifade etti.

Eylem, Cumartesi Anneleri'nin eylemlerine ilham olan Ar-
tanjinli Plaza de Mayo Annelerinin dayanışma için gönderdiği
ses kaydının dinletilmesinin ardından sona erdi.

Aynı Yerde Aynı Saatte 600. Defa
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3. DÜNYA SAVAŞINDA YENİ BİR
AŞAMAYA DOĞRU

Taylan Işık
Son bir ayda meydana gelen iki önemli olay, dün-

yanın topyekün bir dünya savaşına sürüklenmekte ol-
duğunu bir kez daha gösterdi.

Bunlardan birincisi, Rusya ile ABD arasında va-
rılan “Suriye’de Ateşkes Anlaşması”nın, Halep’e yar-
dım konvoylarının vurulmasıydı. ABD ve onun
güdümündeki BM zaman geçirmeden Suriye ve Rus-
ya’yı suçladılar. Oysa yardım konvoyunun ABD, Tür-
kiye, diğer emperyalist devletler tarafından sınırsız
biçimde desteklenen dinci faşist çeteler tarafından vu-
rulduğu açıktı.

Rusya, İncirlik Üssünden kalkan ABD’ye ait in-
sansız hava araçlarının olay anında ve olay yerinde uç-
tuğunu kanıtlayan belge ve bilgilere sahip olduğunu
açıkladı. ABD, suçüstü yakalandı.

İkinci olay, Amerikan, İngiliz, Avustralya ve Da-
nimarka savaş uçaklarından oluşan bir filonun Suriye
Ordusunu Deyr Ez Zor bölgesinde bombalamalarıydı.
Bombalama ABD tarafından “yanlışlıkla oldu” biçi-
minde açıklansa da, gerçekte zor durumdaki IŞİD çe-
telerine en kritik anda verilen bir hayat öpücüğü idi.
Çünkü gelişmeleri izleyenler, bombalama öncesinde
IŞİD denen katil sürüsünün bir hafta boyunca Suriye
Ordusundan sürekli darbe yediğini ve gerilediğini
anımsayacaklar.

Bombalamayla birlikte IŞİD karşı saldırıya geçti
ve stratejik noktaları ele geçirerek bütün bir şehri tam
kuşatmaya aldı.

Bu iki gelişme, bugüne kadar kiralık katilleri ve
çeteleri üzerinden savaşan emperyalistlerin artık doğ-
rudan savaşa müdahil olmaya başladıklarını gösterdi.
Bunlara Türkiye’nin Cerablus üzerinden Suriye top-
raklarını işgale başlamasını eklemeliyiz.

İşgal açık bir savaş ilanıdır. Şu andaki özel duru-
mundan dolayı Suriye’nin; çok farklı hesaplar yüzün-
den Rusya’nın bu duruma ses çıkarmaması bu gerçeği
değiştirmez. Demek ki, Türkiye, bugüne kadar dinci
faşist çeteler üzerinden yürüttüğü savaşı artık bizzat
kendi ordusuyla yürütecek. Savaşın ne zaman ve ne-
rede biteceği belli değil; henüz sürecin başındayız. Hit-
lerin Stalingrad önlerine kadar gittikten sonra gerileye
gerileye Berlin’deki ininde imhası gibi bir akıbetle
sonlanması hesaba katılması gereken kuvvetli bir ihti-
maldir.

Bütün bunlarla birlikte, Türkiye’nin uzun zaman-
dır istediği ve açık savaş ilanı anlamına gelecek
“Uçuşa Yasak Bölge” planı, emperyalistler tarafından
dile getirilmeye başlandı. Türkiye, emperyalistleri sa-
vaşa doğrudan müdahil edebilmek için sürecin başın-
dan beri büyük bir çaba harcıyordu. Belli ki,
emperyalistler de sürecin çeteler üzerinden daha ileri
götürülemeyeceğini anlamışlar. “İş başa düştü” misali,
bizzat bombalama yapmaya ve çetelere açık koruma
sağlamaya başladılar.

Bu arada Türkiye, Suriye’nin yanı sıra, yüzünü
Ege Denizine, oradaki adalara ve Musul’a çevirmeye
başladı. Lozan anlaşmasını masaya yatırmak ve Mu-
sul’da bir “paylaşım masası kurulacaksa, masanın bir
köşesinde olmak istediğini açıkça ilan etti.

Rusya’nın bütün bunlara yanıtı, ABD üzerinden
oldu. Kendisini tehdit eden ABD’ye Rusya şu yanıtı
verdi: “ABD’nin Şam ve Suriye ordusuna karşı doğ-
rudan saldırganlığa geçmesi, sadece bu ülkenin top-
raklarında değil tüm bölgede korkunç, tektonik
kaymaların oluşmasına sebep olur.” ABD için sözko-
nusu olan Türkiye için fazlasıyla geçerlidir.

2001 11 Eylül provokasyonu, ABD’nin dünya
proletaryasına ve emekçi halklarına karşı dünya savaşı
ilanı idi. Üçüncü Dünya Savaşı, gerçekte o tarihte
ABD tarafından başlatılmıştı. O günden bugüne, savaş
Afganistan’dan sonra Irak, Libya, Afrika’nın farklı ül-
keleri derken yeni topraklara yayılarak ve şiddetini ar-
tırarak sürdü. Suriye, bu zincirin en önemli halkası
olarak önümüzde duruyor.

Yine de savaş, bugüne kadar devletlerin topyekün
savaşı biçimine bürünmemişti. ABD ve müttefiklerinin
bombardımanı; Türkiye’nin açık işgale başlaması, em-
peryalistlerin Rusya’yı açık tehdit etmeye başlamaları;
ABD’nin burjuva Kore ile birlikte Çin ve Demokratik
Kore Cumhuriyeti’ni tehdit etmeleri; NATO’nun -buna
ABD’nin diyebiliriz- Ukrayna, Polonya ve Baltık ül-
keleri üzerinden Rusya’yı kuşatmaya çalışması; bun-
ların hepsi Üçüncü Dünya Savaşının yeni bir aşamaya
doğru hızla yol aldığına dair güçlü verilerdir.

Böyle bir savaşta komünistlerin ve devrimci pro-
letaryanın taktiği/politikası ne olmalıdır? Ayrı bir ma-
kale konusu olmakla birlikte şimdiden en özet haliyle
şunları söyleyebiliriz: 1- Devrimci proletarya ve ko-
münistler böyle bir savaşta “Anavatan savunması” adı
altında sosyal şoven bir politika izleyerek “kendi” hü-
kümetlerini destekleyemezler. 2- Devrimci proletarya
ve komünistler, savaşın yol açacağı koşullardan bur-
juvaziyi yenerek, burjuva iktidar/burjuva devleti yıka-
rak kendi devrimci iktidarını kurmak için
yararlanmalıdır. Hazırlıklar bu amaca uygun yapılma-
lıdır.

Leninistler bu yoldan yürüyecekler!

ABD’de polisin siyahlara yönelik cinayet-
leri sürüyor. Ferguson, Baltimore derken, son
yıllarda siyahilere yönelik her cinayetin ayak-
lanmalarla karşılandığı Amerika’da, infazlar
sürüyor, siyah yumruklar yere inmiyor.

20 Eylül günü Oklahoma Tulsa’da silah-
sız, elleri havada bir siyahi, arabasına ilerlerken
bir kadın polis memuru tarafından vuruldu.

40 yaşındaki Terence Crutcher’ın yol orta-
sında arıza yapan arabasını gören polis olaya
müdahale ediyor, helikopterli yardım talep edi-
yor. Video kayıtları, daha sonra Crutcher'ın el-
leri havada kendi arabasına binmeye çalışırken
arkadan yaklaşan polislerin onu vurduğunu
gösteriyor. Crutcher, bu yıl içinde ABD'de po-
lisin öldürdüğü 160. siyah.

Olayın duyulmasının ardından Tulsa'daki
adliye binasının önünde ellerinde pankartlarla
toplanan siyah vatandaşlar infazı protesto etti.

Aynı gece, Kuzey Carolina’ya bağlı Char-
lotte kentinde polis elinde sadece kitap olan 43
yaşındaki Keith Lamont Scott’u öldürdü. Scott,
Charlotte’ta vurulan 6. sivil olurken, Charlotte
halkı sokağa çıktı. Scott’ın öldürülmesini ilk
anda protesto eden 100 kişi ile polis arasında
çıkan çatışmada en az 12 polis yaralandı, polis
tazyikli su ve biber gazı ile saldırarak kitleyi da-
ğıttı.

Polisin vurduğu Scott’ın öldürülme video-
ları da izlendi ve Scott’un polise karşı hiçbir
saldırgan davranışta bulunmadığı görülüyor.

Scott'a polis "Elindeki silahı bırak" diye
uyarıyor, Scott'ın eşi ise "Ateş etme, onun silahı
yok" diye polisleri uyarıyor. Charlotte polis Şefi
ise "Scott'ın elinde silah olduğu ve bunu bırak-
ması çağrısına cevap vermediği gerekçesiyle
vurulduğunu” söylüyor.

Devam eden protesto eylemleri, “kontrol-
den çıktığı” gerekçesi ile Valiliğin Charlotte’da
OHAL ilan etmesine neden oldu. İlk 48 saatte

9 sivil ve 16 polis yaralandı, 44 kişi gözaltına
alındı, bir kişi de hayatını kaybetti. Artık pro-
testo gösterileriyle yetinmeyen halk, sokaklara
hazırlıklı olarak çıkıyor, şişe ve havai fişeklerle
polisle çatışıyor.

Ve 3. gün Charlotte’da sokağa çıkma ya-
sağı ilan edildi, güvenliği sağlamak için Ulusal
Muhafızlar sokağa indi. Ulusal Muhafızlar,
kamu binaları ile iş dünyasına ait merkezleri
korumakla görevli.

Otoyolu trafiğe kapatan protestoculara po-
lisle birlikte saldıran ulusal muhafızlar, halkın
“Kimin sokağı? Bizim sokağımız” sloganı ile
karşılandı.

Charlotte'da durulan protestolar, 24-25 Ey-
lül’de oynanan Carolina Panthers ve Minnesota
Vikings maçına taşındı. Maçtan önce stadyu-
mun önünde toplanan kalabalık Scott'ın ölü-
münü ve polis şiddetini protesto eden
pankartlar taşıdı, maç öncesi ulusal marş oku-
nurken bazı izleyiciler ayağa kalkmadı. Bu pro-
testo yöntemini Amerikan futbol takımı 49ers
oyuncularından Colin Kaepernick bir kaç hafta
önce başlatmış ve onu izleyen bazı oyuncular
da ulusal marş sırasında ayağa kalkmayarak si-
yahlara polis şiddetini protesto etmişlerdi. Maç
sırasında oyunculardan biri de, “Herhangi bir
yerdeki adaletsizlik, her yerdeki adalete tehdit-

tir” tişörtüyle saldırıyı protesto etti.
26 Eylül günü Charlotte’ta sokağa çıkma

yasağı ve OHAL kaldırıldı.
Charlotte ayaklanmasının tozu daha yere

inmemişken, 27 Eylül günü California eyaletin
San Diego kenti yakınlarındaki El Cajon'da
30'lu yaşlardaki bir siyah polis tarafından vuru-
larak öldürüldü.

Bir ihbar üzerine El Cajon'daki bir alışve-
riş merkezinin yakınlarına gelen iki polisin
henüz kimliği açıklanmayan siyah gencin ce-
binden çıkardığı nesneyi polislere doğru çevir-
mesi üzerine ateş açtıkları söylendi.

Facebook'ta yayınlanan bir görüntüde, vu-
rulan gencin kız kardeşi polislere, "Akli dengesi
yerinde olmayan kardeşime yardım etmesi için
sizi çağırmıştım, sizse onu vurup öldürdünüz.
Neden, neden, neden? Onu sadece şoklayamaz
mıydınız?" diye feryat ediyor.

Bir görgü tanığı da, polisin siyah genci el-
leri havadayken vurduğunu gördüğünü söylü-
yor, bir diğeri ise “Polisin 'Dur', 'Kıpırdama',
'Ateşe ederim' gibi uyarı cümleleri sarf ettiğini
hiç duymadım" diyor.

Olay yeri yakınlarında toplanan çoğunluğu
siyah onlarca kişi, gencin öldüğü haberinin ya-
yılmasının ardından polisi protesto etti. 'Siyah-
ların Hayatı Değerlidir' Ve 'Ellerim Yukarıda,
Beni Vurma' diye haykırdı.

ABD’de Siyah İsyan Büyüyor

"İşçilerin Yaşam Hakkı Üzerindeki
Ertelemeler Kabul Edilemez"

TMMOB İstanbul İKK
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Ko-
misyonu, Makina Mühendisleri
Odası (MMO) İstanbul Şube-
si'nde, "İşçilerin Yaşam Hakkı
Üzerindeki Ertelemeler Kabul
Edilemez" başlığıyla basın top-
lantısı düzenledi.

Basın toplantısında konu-
şan TMMOB İKK Sekreteri
Cevahir Efe Akçelik, 6331 sa-
yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Ka-

nununa göre kamu kurumu sayılan işyerlerinde ve özel işletmelerde iş güvenliği uzmanı,
işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli istihdamı zorunluluğu’nun 1 Temmuz 2016 ta-
rihinde uygulamaya konulması gerektiğini hatırlatarak sözlerine başladı.

Ancak yasanın uygulamaya geçişinden iki ay sonra 7 Eylül 2016 tarihinde Resmi
Gazetede yayınlanan "Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair başlığı" altında bunun
1 Temmuz 2017 tarihine bir kez daha ertelendiğini belirten Akçelik, mevcut durumunda
dahi iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin çalışma sürelerinin
son derece yetersiz olduğunu buna rağmen uygulamanın sürekli ertelendiğini söyleye-
rek “İşveren sendikaları ise bu uygulamanın ertelenmesini değil tamamen kaldırılma-
sını istemektedir" dedi.

“6331 sayılı yasanın can alıcı maddeleri, işveren sendikalarının itirazları ve bas-
kıları neticesinde yasanın çıkartılışından dört yıl sonra dahi uygulamaya alınmıyor.
Bakanlık tarafından ertelenen yönetmelikte; madenlerde sığınma odası zorunluluğu ge-
tirilmiş ancak yine aynı yönetmeliğe eklenen 'Kömür ve türevleri hariç olmak üzere yer-
altı maden işyerlerinde, acil durumlarda kullanılmak amacıyla sığınma odaları kurulur'
ibaresi ile madenler içinde en fazla ölümlü iş kazalarının yaşandığı kömür madenleri
kapsam dışı bırakılmıştır" diyen Akçelik;

"Okul lavabosunun üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitiren 6 yaşındaki Efe Boz,
okulun raylı demir kapısının üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitiren 7 yaşındaki Şükrü
Salih Sağlam, Osmaniye'de ortaokul öğrencilerini taşıyan gezi otobüsünün sulama ka-
nalına devrilmesi ile yaşamlarını yitiren 14 öğrenci, kamusal alanda yaşanan daha bir-
çok iş cinayeti ÇSGB tarafından göz ardı edilmektedir" dedi.

Bu yaşananların incelenip daha büyük felaketlerin olmaması için önlem alınmasına
yönelik hiçbir çalışma yapılmadığı gibi ÇSGB’nın bu yaşananları "iş cinayeti" ve "iş ka-
zası" olarak dahi tanımlamadığına dikkat çeken Akçelik, İSİG Meclisinin verilerini de
paylaşarak "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve AKP hükümeti için istatistik ha-
line gelen iş cinayetlerinin ve meslek hastalıklarının her yıl daha fazla artmasına neden
olmaktadır" dedi.

Devlet dairesi, kamu kurumları ve özellikle eğitim kurumlarında bu kanunun uy-
gulanmamasının sadece çalışanlar değil, o yapıları kullanan tüm insanları tehlikeye at-
tığını vurgulayan Akçelik "Güvencesiz çalışma, taşeronlaşma, kayıt dışı istihdam, çocuk
işçilik, göçmen işçilik ve kadın işçilerin sorunları çözülmeden, gerçek sorumlular yar-
gılanmadan, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği çalışmalarında tüm meslek odaları, sendika-
lar ve bu alanda faaliyet gösteren tüm bileşenlerin görüşleri alınmadan hayata geçirilen
yasa, yönetmelik ve uygulamalarla iş cinayetlerinin önlenmesinin mümkün olmadığını
bir kez daha belirtiyoruz. İş cinayetlerinin ve meslek hastalıklarının önlenmesi için ge-
rekli olan yasa ve yönetmeliklerin her türlü erteleme ve geçiştirmeden vazgeçilerek ive-
dilikle uygulamaya alınmasının takipçisi olacağımızı siz basın emekçileri aracılığıyla
kamuoyuna duyuruyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

“Bu Suça
Hala Ortak Değiliz”

"Bu suç ortak olmayacağız" şiarıyla yayınlanan barış bildi-
risine imza attıkları için yargılanan akademisyenler Esra Mun-
gan, Kıvanç Ersoy, Muzaffer Kaya ve Meral Camcı, 27 Eylül
günü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ikinci kez hakim kar-
şısına çıktı.

İstanbul Adliyesi'nde görülen duruşma öncesi yapılan basın
açıklamasına milletvekilleri, yerli ve yabancı akademisyen ör-
gütlenmeleri ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Açıklamayı, yargılanan akademisyenlerden Esra Mungan,
Kıvanç Ersoy, Muzaffer Kaya ve Meral Camcı okudu. Toplum-
sal barışın tesisi talebinin haklı ve meşru olduğunu ifade eden
akademisyenler, bu talebi dile getirdikleri, sessiz kalmadıkları,
biat etmedikleri için yargılandıklarını söyledi.

Barış talebini savundukları için tutuklandıklarını da söyle-
yen akademisyenler, süreç boyunca hak ihlallerine maruz kal-
dıklarını, darbe girişiminin ardından çıkarılan KHK'lerle, 93
akademisyenin işlerine son verildiğini, onlarcasının açığa alın-
dığını hatırlattı.

"Üniversiteler, çıkar gruplarına ve iktidara bağımlı olma-
malıdır, toplum için eleştirel düşünce üretir" diyen akademis-
yenler, ısrarla barışı savunacaklarını belirterek, "Bu yüzden,
üniversiteden konuşmak demek, sorumlu konuşmak demektir. So-
rumlu konuşmak, ölümden değil yaşamdan, savaştan değil, ça-
tışma, kin ve nefretten değil, çözüm ve dayanışmadan, çıkar ve
iktidardan değil, emek ve demokrasiden yana; farklı etnik, dilsel,
dinsel, kültürel, cinsel kimliklere, farklı var olma biçimlerine, öz-
gürlüklere, emeğe ve doğaya saygılı konuşmaktır" dediler.

Destek için eyleme katılanlar da konuşmalar yaprak barış
isteyen akademisyenler için beraat kararı verilmesini istedi.

Eylemde, "Barış Talebi Yargılanamaz", "Üniversiteler Bi-
zimdir, Bizimle Özgürleşecek" sloganları atıldı.

Açıklamanın ardından, duruşma salonuna geçildi. Kimlik
tespitinin ardından, duruşma yaklaşık on dakika sürdü. Mahkeme
heyeti, dosyanın kendilerine ulaşmadığını belirterek, ayrıca aka-
demisyenlerin 301. maddeden yargılanabilmeleri için Adalet Ba-
kanlığı'ndan izin gelmediğini kaydetti.

Avukatların, Adalet Bakanlığı’nın yanıtı beklenmeden, be-
raat kararı verilmesi yönündeki talebi reddeden mahkeme, du-
ruşmayı 22 Aralık 2016 tarihine erteledi.
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SON DAKİKA... MİT'ten ihraç edilen 87 perso-
nelin yerine, simitçi ve kestanecilerin alınacağı

açıklandı... Resmi Gaste

2017 yılında atanan kayyum sayısının, ata-
nan memur sayısını geçmesi bekleniyor...

Resmi Gaste

Bundan 49 yıl önce Latin Ame-
rika halklarının özgürlüğü için sava-
şırken ölümsüzleşen Che’nin bir ölüm
yıldönümü daha yaklaşıyor. O günden
bugüne binlerce çocuğa Che adı ve-
rildi, milyonlarca genç Che gibi ol-
maya ant içti, Che’nin silueti
sokakları, duvarları, binaları süsle-
meye devam ediyor. Che’nin bıraktığı
yerden şimdi Latinlerde, Avrupa’da,
Afrika’da, Ortadoğu’da, Türkiye ve
Kürdistan’da milyonlar emperyalist-
kapitalist sisteme karşı savaş bayrağını
yükseltiyor. Gerçekçi olup imkansızı
isteyen halklar, gençler, kadınlar
bugün fabrikada, tarlada, atölyede,
okulda, sokakta yaşamın her yerinde
sermaye sınıfına karşı mücadelede.
Özgürlüğün çağrısını kucaklayan mil-
yonlar onun gibi olmaya ant içiyor
tıpkı Denizler, Taylanlar, Sinanlar
gibi. Denizler Latinlerin devrimci rüz-
garını, Che’nin devrimci kişiliğini çok
iyi çözümlemişlerdi. Bu toprakların
ezilen, sömürülen işçi ve emekçileri
için tıpkı Che gibi kavgaya tutuştular.
Che’nin enternasyonal kişiliği Deniz-
lerin şahsında bütünleşmişti. Che, De-
nizler, Taylanlar, Sinanlar kabına

sığmayan, yaşadığı toplumu ve dün-
yayı değiştirmeye aday devrimcilerdi
ve öyle de oldular. Onlar ışığın savaş-
çılarıydı, kendilerini feda etmeye
hazır, her zaman daha fazlasını ver-
meye aday karakterdeydiler. Ölüme
yürürken gülen devrimcileri işçi sını-
fının davasında unutulmayacak bir
yere kazıdılar. Devrim davasında
ölümsüzleşen yoldaşlarımız, önderle-
rimiz onurlarıyla savaştılar ve kavga
bayrağını bugün biz Leninist gençliğe
teslim ettiler.

Bugün Che’ye yapılan saldırılar
aslında bir bütün olarak devrim cep-
hesine yapılmıştır. Faşizmin bu kadar
koyulaştığı günlerde emekçilere,
gençlere umut verecek, onlara rehber
olacak devrimcilere saldırmaları son-
larının geldiğini anlamalarındandır.
Faşizm en koyu gericiliğini yayarken,
halklar katledilirken, emekçi yığınlar,
gençlik, kadınlar özgürleşmek için
savaş çağrısına kulak veriyor. Artık
her yer bir mücadele alanı, mücadele
sadece sokakta değil, okulda, fabri-
kada, tarlada, emekçi semtlerde. Çağı-
mız büyük değişimlere gebe, özgürlük
türküleri eşliğinde geliyor yeni bir

dünya, işçilerin, emekçilerin nasırlı el-
lerinde kurulacak yeni, sınıfsız, sömü-
rüsüz bir dünya. Darağacında
faşistlere karşı ‘ Kardeşler üzülmeyin,
gün yiğitlik günüdür. Soluk aldırma-
yın faşistlere, yakın, yıkın, öldürün.’
diye haykıran Tanya’nın sesi hala ku-
laklarımızda çınlıyor. Ölüme gülerek
giden Che’nin gülüşü hala belleği-
mizde, idama onurlarıyla ve korku-
suzca yürüyen Denizler hala yaşıyor.
Ne yaparsanız yapın çapsız faşistler,
halkların bilincinden ve yüreğinden
devrimcileri söküp atamayacaksınız.
Belli ki yakındır doğayı ve dünyayı
sarsacak saat, işçilerin sınıf kininden,
tarihsel misyonunu yerine getirmesin-
den kurtulamayacaksınız.

Haydi emekçi, işçi, öğrenci genç-
lik Che’nin, Denizlerin bıraktığı yer-
den kavgayı omuzlamaya. Yaklaşan 9
Ekim’de Che’yi ona yaraşır bir şekilde
analım. Hepimiz Che olmak için dur-
madan, sıkılmadan çalışalım. Çünkü
gerçekçi olup, imkansızı isteyenler, ta-
rihsel haklılığını kuşanıp özgürlük için
savaşanlar kazanacak.

İstanbul DÖB

9 Ekim Pazar
Saat:15.00
Vezirçeşmesi Sok. No:3/A, Fatih/İstanbul
(Pertevniyal Lisesi Arkası)

YÜREĞİ Che GİBİ ATAN GENÇLERE

Konser

TAYLAN ÖZGÜR YAŞIYOR!
Mustafa Taylan

Özgür; 3 Şubat 1948'de
doğan Taylan Özgür’ün
ODTÜ’ye girdi ve gençlik
hareketlerine katılmaya
başladı. ODTÜ Sosyalist
Fikir Kulübü ve ODTÜ Öğ-
renci Birliği Denetleme Ku-
rulu üyesi olan Taylan,
ABD'nin Ankara büyükel-
çisi Vietnam kasabı olarak
da bilinen Robert Komer’in
arabasının yakıldığı 6 Ocak

1969 tarihli eyleme katılan ve eylemi yöneten devrimcilerden biriydi. Eylemden sonra
tutuklanan 13 devrimci arasındaydı ve iki ay kadar tutuklu kaldıktan sonra 12 Mart
1969'da tahliye edildi. ODTÜ Stadyumu'ndaki büyük "Devrim" yazısını yazan üç dev-
rimciden bir olduğu da söylenegelmiştir (diğerleri Hüseyin İnan ve Alparslan Özdoğan.)

1968 öğrenci hareketi liderlerinden ve Devrimci Öğrenci Birliği’nin ve Türkiye
Halk Kurtuluş Ordusu’nun kurucularındandır Taylan yoldaş.

1969 yılının ocak ayında ODTÜ'de Vietnam kasabı olarak bilinen ve Ankara'ya
ABD büyükelçisi olarak atanan Robert William Komer'in makam arabasını yakılma-
sından sonra, bu olaya karışanlardan, önder olanlar tek tek yakalanıp öldürülmüştür.
Bu önder kadronun ilk katledileni Taylan Özgür'dür.

ODTÜ’de öğrenci olan Mustafa Taylan Özgür, İstanbul Üniversitesi'nde katıldığı
Öğrenci Birliği Kongresi sırasında polislerin yaptığı baskın sonrası katledilmiştir.

Vurulduktan sonra 2,5 saat Kumkapı Polis Karakolu'nda işkence görmüştür. Ni-
tekim bu durumu ablası Hale Kıyıcı,’Hatırla Sevgili’ dizisinin konuyu çarpıtarak ele al-
dığını anlattığı konuşmasında olayı şöyle anlatmaktadır: “Kardeşim Taylan’ın İstanbul
Üniversitesi’nin bahçesinde öldürülmediğini gazete arşivlerine bakarak bile öğrene-
bilirdiniz. Yaralı vaziyette Kumkapı Toplum Polisi karargâhında 2,5 saat dövülerek tu-
tulduğunu, ODTÜ’den İstanbul’a nasıl geldiğini, yanında olup da katili en yakından
görüp davada tanıklık yapmayan Sait Kozacıoğlu’nun adını geçirememek...”

Taylan Özgür’ün katledilişine tanık olanlar olayı şöyle anlatmaktadır;
“Annem babamla birlikte Beyazıt tarafından Kapalıçarşı'ya gidecektik. O gün

meydan çok kalabalıktı. Çünkü birkaç gün önce Milli Türk Talebe Birliği'nde yaptığı
bomba elinde patlayan Mustafa Bilgi adlı sağcı öğrencinin cenazesi vardı. Bu nedenle
Beyazıt Meydanı çarşaflı, türbanlı kadınlar ve sakallı cüppeli erkeklerle doluydu. Biz
o zamanlar Marmara sineması olan binanın girişinde durup uzaktan kalabalığa bakı-
yorduk. Tam o sırada önümüzde, otobüs durağında siyah renkli bir otomobil durdu.
İçinden iki üç kişi fırladı. 1,5 metre kadar önümüzde yürüyen iki kişinin üzerine çul-
landılar. Bunlardan biri zorla otomobile bindirildi. Ama bu kişi otomobilin diğer kapı-
sından çıktı. Arkasından biri ceketinin yakasını tuttu. Ceket ve gömlek sıyrılarak gencin
üzerinden çıkarıldı. Gencin üzerinde sadece kırmızı bir atlet kaldı. Koşmaya başlayan
genç, yolu ayıran demir bariyerin üzerinden tam atlayacakken, yine iki metre önümüzde
duran, gri takım elbiseli biri, elinde rulo olarak tuttuğu gazeteyi bir kenara bıraktı,
içinden çıkarttığı silahı kaçan kişiye yöneltti. Nişan aldı.. Mantar tabancası patlar gibi
bir ses çıktı. Kaçan genç yere yığıldı, birileri koşup onu aldılar ve bir cipe bindirip gö-
türdüler. Akşam radyo haberlerini dinliyorduk. Spiker ‘Bugün Beyazıt meydanında
çıkan silahlı çatışmada Taylan Özgür adlı ODTÜ öğrencisini vurularak öldürüldü. Tay-
lan Özgür'ün üzerinden iki tane tabanca çıktı’ deyince donup kaldık. Çünkü öldürülen
Taylan Özgür'ün üzerinde silah yoktu, çatışma çıkmamıştı. Sadece bir tek el ateş edil-
mişti.”

Taylan Özgür Kavgamızda Yaşıyor!
Yaşasın Devrimci Öğrenci Birliği!

İstanbul DÖB

DÖB Öğretmenleri İçin
Eylemde

Devlet, darbe girişimi sonrası başlattığı operasyonlarla,
kendi içinde yaşadığı çatlağı gidermeye çalışıyor. Bu operas-
yonlar kısa süre içinde devrimci-ilerici memurlara yöneldi.
Eğitim-Sen'li 11.285 öğretmenin açığa alınmasıyla birlikte,
öğretmenlerin eylemleri başladı. Ülke genelinde yapılan ey-
lemlerle her gün sokaklarda olan öğretmenlere destek ise, öğ-
rencilerinden ve velilerden geldi.

Okulun açılmasıyla birlikte veliler öğrencilerle beraber
okul önlerinde eylemler yaptılar. Bu eylemlerden biri de An-

takya Samandağ'da yapıldı Devrimci Öğrenci Birliği 21 Eylül
günü saat 13.30'da Samandağ Eğitim-Sen'in önünde top-
lanma çağrısı yaparak, hem açığa alınan öğretmenlere, hem
de kısa süre önce meclis başkanının Che'ye yapmış olduğu
"eşkıya" saldırısı nedeni ile Che'ye sahip çıktı.

Eğitim-Sen önünden sloganlarla yürüyen öğrenciler, yü-
rüyüş boyunca Samandağ halkına bu durumun doğuracağı
sonuçları anlattı, "İki Üç Daha Fazla Vietnam Ernesto'ya Bin
Selam", "Öğretmen Yoksa Ders de Yok", "Samandağ Sokağa
Hesap Sormaya” sloganları atıldı. Öğrencilere yol boyunca
sık sık alkışlarla destek verildi.

Yürüyüşlerini Abdullah Cömert parkında bitiren öğren-
ciler burada bir basın açıklaması yaptı. Bu açıklamada "Biz-
ler ilerici öğretmenlerimize ve büyük öğretmen Che’ye
yönelik saldırılara karşı hiçbir zaman boyun eğmeyeceğiz.
Bu saldırı furyası içinde yapmamız gereken yan yana dur-
mak, mücadeleyi büyütmek ve birbirimize sahip çıkmaktır.
Haksızlıklara karşı ses çıkarmak gerek. Eğer ses çıkarmazsak
tıpkı şairin dediği gibi sıra bize geldiği zaman sesini çıkara-
cak kimse kalmamış olacak. Unutmamalıyız ki devrim güç-
lüdür ve tek kurtuluşumuzdur. Bir arada olmak faşizmi geri
püskürtmek kısacası örgütlenmek bizi zafere götürecektir."
dediler.

Basın açıklamasının ardından Ayışığı Sanat Merkezi
Müzik Grubu şarkılarla eyleme destek verdi.

Her gün saat 15.00'de eylem yapan Eğitim-Sen, alana
geldiğinde öğrenciler tarafından sloganlarla karşılandı. Bu-
rada Eğitim-Sen'in açıklamalarının ardından eylem sona erdi.

Mücadele Birliği/Antakya

PABLO NERUDA
Asıl adı "Neftali Ricardo Reyes

Basoalto", (12 Temmuz 1904, Parral -
23 Eylül 1973, Santiago, Şili). 20. yüz-
yıl şiirinin en önemli adlarından Şilili
şair ve devrimci. 1953'te Lenin Barış
Ödülü'nü, 1971'de Nobel Edebiyat
Ödülü'nü kazanmıştır.

"Adımı 14 yaşımdayken, daha
Santiago'ya gitmeden değiştirdim
babam yüzünden. Mükemmel bir in-
sandı, gelgelelim, genellikle şairlere,
özellikle bana karşı idi. Hatta işi ki-
taplarımı ve not defterlerimi yakmaya
kadar götürdü. Onun görüşüne göre,
mühendis, doktor, mimar olmalıydım,
çünkü diyordu, insanların bu gibi kim-
selere ihtiyacı var. Oğullarının toplum
içinde sivrilmesini görmek isteyen,
orta sınıfın köylülükten gelme bütün
insanları gibiydi. Yine babamın görü-
şüne göre, toplumda yükselmeyi ba-
şarmanın tek yolu üniversiteydi,
serbest mesleklerdi. Babamın gerçeği
fark etmesinden en çok korktuğum
günlerde -çünkü böyle bir şey felaket
olurdu- bir dergiyi karıştırdım ve

orada Jan Neruda imzalı
bir hikaye gördüm. Tam o
sıralarda bir şiirimle bir
yarışmaya katılmak duru-
mundaydım. O zaman Ne-
ruda soyadını seçtim ve
ad olarak da Pablo adını
aldım. Bu adın bir kaç ay
sonra geçip gideceğini sa-
nıyordum..."

Pablo Neruda, yaşa-
mında da, şiirinde de
büyük bir zenginlik ve çeşitliliği usta-
lıkla harmanlamış benzersiz şairler-
dendir. Tutkulu bir aşk yaşamı,
dünyanın dört bir yanında başarılı bir
diplomatlık, İspanya İç Savaşı günle-
rinden başlayan devrimcilik uğraşı ve
insanlığa duyulan derin bir sevgi. 20.
yüzyılda İspanyolca yazmış en özgün
ve en verimli şairlerden biri olan Ne-
ruda, 1971’de Nobel Edebiyat Ödü-
lü’nü aldıktan sonra ülkesi Şili’ye
dönmüş, cumhurbaşkanı Salvador Al-
lende’nin 1973’ teki askeri darbede öl-
dürülmesinden birkaç gün sonra göz
hapsinde tutulduğu evinde son nefesini
vermiştir.

Halkım ben, parmakla sayılmayan
Sesimde pırıl pırıl bir güç var
Karanlıkta boy atmaya
Sessizliği aşmaya yarayan
Ölü, yiğit, gölge ve buz, ne varsa
Tohuma dururlar yeniden
Ve halk, toprağa gömülü
Tohuma durur bir yerde
Buğday nasıl filizini sürer de
Çıkarsa toprağın üstüne
Güzelim kırmızı elleriyle
Sessizliği burgu gibi deler de
Biz halkız, yeniden doğarız

ölümlerde.
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Şortlu kadına tekme atıp serbest kalan
zanlı,henüz selfie çektiremeyen polislerin iste-
ğiyle yeniden gözaltına alındı Resmi Gaste

GENÇLİĞİ
DEVRİME KAZANMAK

Umut Güneş
İçinden geçtiğimiz sert iç savaş süreci devrim saflarını be-

lirgin kılmaya devam ediyor. Kendisini tarafsız diye ilan eden-
ler, ya burjuvazinin safında ya da işçi sınıfının, emekçi
sınıfların safında tarafını seçmek zorunda. Devrimin gönülsüz
dostları küçük burjuvazi için de aynı kural geçerli.

Faşizm çözülen devlet aygıtını toparlayabilmek, hem ser-
mayenin diğer temsilcilerine gücünü kanıtlayabilmek hem de
emekçiler karşısında geri adım atmamak için her türlü yönteme
başvuruyor. İçerde kamu kurumlarında çalışan ilerici, sosya-
list, demokrat memurlar, doktorlar, öğretmenler açığa alınıyor,
tutuklanıyor, bir bir ilerici, sosyalist, demokrat televizyon ka-
nalları, radyolar, gazeteler kapatılıyor, dergiler, dernekler bası-
lıyor, devrimcilere yönelik tutuklama furyaları yapılıyor, hatta
mahalleler ablukaya alınıyor. Tüm bunlara ek, bir de Rojava’yı
işgal etmeye çalışıyor.

Kürdistan’da ise savaş tüm hızıyla sürüyor, devlet, uzun
süredir gerilla karşısında geri çekiliyor, gerillalar Kürdistan
topraklarının birçok bölgesinin kontrollerinde olduğu açıkla-
malarında bulunuyor.

Suriye’de ise durum dinci-faşist iktidarın beslediği tosun-
cukların hiç de lehine göre gitmiyor. Rejim güçleri birçok böl-
gede dinci-faşist çeteleri kuşatıyor, birçok bölgeyi çetelerden
temizlemiş durumda. Öyle olacak ki geçtiğimiz günlerde du-
rumun farkında olan ABD Deyr-Ez Zor yakınlarında Suriye
ordusuna ait bir üssü vurmuş ve ardından bunun yanlışlıkla ya-
pıldığına ait gülünç açıklamalarda bulunmuştu. ABD öncülü-
ğündeki koalisyon güçlerinin Suriye ordusunu hedef gözeterek
vurması birçok bölgede rejim güçlerinin dinci-faşistleri püs-
kürtmesinden ve bunun da Rusya’nın hareket alanını genişlet-
mesinden. Bu gelişmeler gösteriyor ki taraflar arasındaki
ilişkilerde ne bir yumuşama, ne de bir düzelme var. Aksine
dünya bir barut fıçısı gibi, emperyalist-kapitalist sistemin gel-
diği nokta dünyayı yokoluşun eşiğine getirmiş durumda. Ta-
raflar sürekli sert açıklamalarda bulunuyor, devletler
ordularının silahlanmasını artırmak ve üstün ateş güçlerine
sahip olabilmek için milyarlarca dolar harcıyor. 3.dünya savaşı
dünyanın her yerinde devam ediyor, halklar yıkımın, yok olu-
şun eşiğinde harekete geçiyor, isyan ediyor. Çağımız devrim-
ler ve savaşlarla ifadesini buluyor. Bir tarafta yıkımlar,
yokoluşlar; diğer tarafta ayaklanma ve devrimler: Ya sosya-
lizm Ya Barbarlık!

Emekçi halk yığınlarının isyanlarına karşı artık paralı-
sivil faşist güçler devreye sokuluyor. Türkiye ve Kürdistan’ın
birçok bölgesinde IŞİD’çi faşistlerin yuvalandırılması, silah
ruhsatı konusunda öngörülen değişiklikler, “özel güvenlik şir-
ketleri” üzerinden yaratılan oluşumlar, karşı-devrimin kendine
vurucu bir sivil-faşist taban oluşturduğunun kanıtları.

Asıl soru uzun zamandır bunun gün gibi aşikar olduğunu
göremeyen ve ‘Bu silahlı adamlar da kim? diye yaygara kopa-
ran küçük burjuva-reformist akımların dar kafalılığı. Faşizmin
kendine toplumsal bir taban oluşturabilmek için birçok yön-
teme başvurduğunu, gerici güçlerini kendi vurucu tabanı ha-
line getirdiğini daha önce birçok defa yazmıştık. Bu faşist
güruhlarla her yerde karşılaşıyoruz. Mücadelenin yükseldiği
her yerde okullarda, sokaklarda bu gerici güruhlar sokağa sa-
lınıyor. Sanat galerilerine, içki içen insanlara, LGBTİ’lere son
dönemlerde saldırılarını artıran bu güruh toplumun diğer ke-
simlerine, ilerici kesimlere bir saldırı aracı olarak kullanılabi-
liyor.

Dönemimiz artık çok daha sert ve keskin. Bu dönemde
devrimci güçlerle birlikte savaşmayan kesimler için devrimin
gönülsüz, dostları küçük burjuvazi içinde geçerli. Şimdi asıl
sorun çıkış arayan birçok kesimi ve özellikle de kavganın sey-
rini değiştiren gençliği nasıl örgütleyeceğimiz ve yeni döneme
nasıl hazırlayacağımız? Birçok devrimci siyaset bugün ne ya-
pacağını bilemeden kendi kabuğuna çekilip, dar bir grupçuk
olarak kalırken, üniversitelerde, liselerde bizlerin yani Leninist
gençliğin nasıl daha etkin olacağı önemli bir meseledir. Üni-
versite, liselere palazlanan faşist güruhlara, gerici zihniyetlere
karşı öğrenci gençliğin nasıl harekete geçirileceği temel so-
runlarımızdan biridir.

Gençliği hem pratik mücadelenin içinde, hem de teorik
anlamda da örgütleyebilmeliyiz. Komiteleşmenin önemine sü-
rekli değiniyoruz ve değinmeye devam edeceğiz, gençlik bu-
günlerde merkezi, esnek ve geniş örgütlenmelerde komitelerde,
meclislerde örgütlenmelidir. Gençliğin Demokratik Halk Dev-
rimi’nin haklılığına, bilimselliğine ikna edilmesi, Marksizmi,
Leninizmi iyi öğrenmesi ve her yerde tartışması elzemdir.

Geniş gençlik kesimlerinin devrimci bir iktidar için işçi
sınıfı ve emekçilerin saflarında, Kürt halkının yanında müca-
dele etmesi için çağrılarımızı ve çalışmalarımızı yoğunlaştır-
malıyız. Üniversitelerde devrimci çalışmayı tekrardan
yaygınlaştırmak ve okulların her alanında, öğrenci gençlik kit-
lelerinin içinde etkin olmak görevimizdir. Okullarda yeni dev-
rimci gençlik önderlerini kendi şahsımızda oluşturmak,
insanları harekete geçirmek için zaman kaybetmemeliyiz. Öğ-
renci gençlik kulüplerini, gençlik komisyonlarında yer almayı
es geçmemek ve öğrenci gençlik kitleleri içinde olup onları
devrime kazanmak görevimizdir. Yapacak çok işimiz var, ama
yaşam bizden yana.

EHB, devrimin üç aşamasına
karşılık gelen bir programı benimse-
miştir. Öncelikle Japonlar yenilgiye
uğratılacak ve Kore bağımsızlığına
kavuşacaktır. Daha sonra Kore’de
sosyalizm ve komünizm inşa edile-
cek, son olarak da sosyalist ülkelerin
ortak savaşımıyla dünya emperya-
lizmi yenilgiye uğratılacak, komü-
nizm tüm dünyada hakim olacaktır.

Kim İl Sung, bu programla
Çin’in Mançurya bölgesinde bulunan,
Jilin kentine gitmiştir. Bu büyük
kentte pek çok Koreli devrimci yaşa-
maktadır. Kim İl Sung, devrimci dü-
şüncelerini kolaylıkla yayabilmeyi
umduğu bir ortaokula kaydolmaya karar ver-
miş, EHB ismini Anti-Emperyalist Gençlik
Birliği ve Kore Genç Komünistler Birliği
isimleriyle değiştirmiştir.

Bu dönemde Kim İl Sung’un eylem
planı şuydu: Açık ve gizli mücadeleyi bir
arada sürdürmek. Genç yoldaşlar yasal kitle-
sel örgütlerde eğitilecek, bu kişiler mücade-
leye katılıp tecrübe kazandıkça gizli çalışan
örgütlere katılacak, yeni devrimci kuşak bu
örgütlere katılan kadrolar üzerinden oluşturu-
lacaktı.

Bu doğru taktiklerden hareket eden
örgüt hızla güçlenmeye başlamış, Anti-Em-
peryalist Gençlik Birliği ve Kore Genç Ko-
münistler Birliği’nin lider kadroları Temmuz
1930’da Kalun Konferansında toplanmışlar-
dır. Juche fikri, ilk kez bu konferansta formüle
edilmiştir. Buna göre devrimde ve devrim
sonrasında başrolü halk kitleleri oynayacaktır.
Bu konferansta ayrıca, sekter grupların dev-
rimle ilgili görüşleri eleştirilmiştir. Bu grup-
lara göre devrim ya burjuvazinin mutlak
hakimiyeti ile sonuçlanacak bir burjuva de-
mokratik devrim ya da hiç bir aşama kaydet-
meden hızla işçi sınıfını iktidara getirecek bir
proleter devrim biçiminde olacaktır. Buna
karşı Kim İl Sung devrimin geçmesi gereken
aşamaları açık bir biçimde tanımlar: “Kore
Devriminin ilk hedefi Japon emperyalistlerini
yenilgiye uğratmak, Kore’nin bağımsızlığını
kazanmak, feodal ilişkilere son verecek de-
mokratik bir devrimi gerçekleştirmektir. Kore
devriminin bu hedefleri göz önünde bulundu-
rulduğunda ilk aşamada devrimin karakteri
anti-emperyalist, anti-feodal, demokratik ola-
caktır.” (Tüm eserler, 1. cilt, s. 7) Başka de-
yişle bu devrim ne hemen sosyalizmi kurmayı
ne de burjuva egemenliğini güçlendirmeyi

hedeflemektedir. Amaç, sosyalist devrim ve
sosyalist inşa koşullarını yaratacak demokra-
tik ve bağımsız bir ülke kurmaktır.

Kim İl Sung, bu konferansta pek çok
mücadele biçimini bir arada yürütmek gerek-
tiğini belirtirken, silahlı mücadeleye özellikle
vurgu yapmaktadır. Emperyalizmin doğası
gereği şiddet kullanmak durumunda oldu-
ğunu belirten Kim İl Sung, buna karşı ancak
silahlı güçlerle mücadele edilebileceğini ifade
etmektedir. Bu ilkenin günümüzde de terk
edilmediğini görmekteyiz.

Böylece 6 Haziran 1930’da Japon em-
peryalistlerine karşı gerilla savaşı vermek
üzere Kore Devrimci Ordusu (KDO) kurul-
muştur. Gerilla birliklerinin yanı sıra kitleler
içinde ajitasyon yaparak onları bilinçlendire-
cek birimler de oluşturulmuştur.

Gerilla savaşının merkez üssü olarak
Mançurya’nın güneyindeki Tuman Nehri se-
çilmiştir. Japonya’nın Mançurya bölgesini ta-
mamen denetleyecek kadar etkin olmaması,
bölge nüfusunun önemli kesiminin Japon
vahşetinden kaçan Korelilerden oluşması ve
arazi şartlarının gerilla savaşına uygun olması
bu bölgeyi gerilla savaşı yapmak için ideal bir
yer haline getirmiştir.

Bununla birlikte Eylül ayında Japonya
Çin ve Asya’yı işgal edebilmek için Mançur-
ya’yı işgal etmiştir. Böylece Kim İl Sung ge-
rilla faaliyetinin yoğunlaştırılması emrini
vermiş, 25 Nisan 1932 yılında Anti-Japon
Halk Gerilla Ordusu (AHGO) kurulmuştur.
25 Nisan günümüz Kore Demokratik Halk
Cumhuriyeti’nde Ordu Günü olarak kutlan-
maktadır.

AHGO’ya eşzamanlı olarak, kurtarılmış
bölgelerde Devrimci Halk Hükümetleri yö-
netimi kurulmuştur. Bu hükümet Japon yan-

lısı hainler ve feodal gericiler üzerinde
halk diktatörlüğü uygulamış, topraklar
halka dağıtılmış, asgari ücret ve sekiz
saatlik işgünü, kadın-erkek eşitliği
kabul edilmiş, zorunlu eğitim uygula-
maya konmuş ve ücretsiz sağlık hiz-
metleri verilmiştir.

Mart 1934’te AHGO, tek bir yö-
netici organ halinde birleştirilerek ismi
Kore Halk Devrimci Ordusu olarak de-
ğiştirilmiştir. Kim İl Sung isminin bir
destan kahramanı gibi halk arasında
dolaşmaya başlaması bu döneme rast-
lar.

1935 yılında Moskova’da Georgi
Dimitrov Genel Sekreterliğinde topla-

nan Yedinci Komintern Kongresi’nde bütün
Komünistlerin merkezi hedefinin faşizme
karşı birleşik cephenin oluşturulması ve güç-
lendirilmesi olduğu kararı alınmıştır. Kim İl
Sung, bu karar çerçevesinde Birleşik Cephe
oluşturma çalışmalarına hız vermiş, bu
amaçla 5 Mayıs 1936’da Anavatanın Kurta-
rılması Birliği’ni (AKB) kurmuştur. Bu birlik
ciddi bir başarı göstererek Kore Halk Dev-
rimci Ordusu ile kitleler arasındaki bağı sıkı-
laştırmıştır.

Haziran 1937’de Kim İl Sung’un liderlik
ettiği Pochonbo saldırısının bu dönemde ve-
rilen silahlı mücadelede önemli bir yeri vardır.
Gerillalarca yapılan ani baskınla emperyalist
güçler kentte vurulmuş, düşmana önemli ka-
yıplar verdirilmiştir. Kim İl Sung bu saldırı-
dan sonra, Kore ve Japonya’nın bir
olmadığının, Kore halkının kendi dilini ko-
nuşmak istediğinin, Kore halkının Ja-
ponya’nın Çin’e yönelik saldırısına
katılmayacağının kanıtlandığını söylemiştir.

Gerillanın 1938 sonu ve 1939 başında
eksi kırk derecede yaptığı yüz gün süren
Çetin Yürüyüş, Kore halkının Japon emper-
yalistlere karşı verdiği mücadelenin en
önemli anlarından biridir. Sayısız kahraman-
lık örneklerine sahne olan bu yürüyüş Japon
ordusunun manevralarını boşa çıkarmış,
halkla bütünleşmiş gerillanın yenilgiye uğra-
tılamayacağını kanıtlamıştır. Bugün Kore’de
yaygın olarak tekrar edilen şu slogan bugün-
lerde verilen mücadeleye gönderme yapmak-
tadır: “Anti-Japon gerillalar gibi yaşayalım,
üretelim ve çalışalım.” İkinci Dünya Savaşı
yayılınca, 1940 yılında Sovyetler Birliği iki
cephede birden savaşmamak için Japonya ile
Tarafsızlık Anlaşması imzalamıştır.

Devam edecek…

KORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ-2

Güney Afrika'da Öğrenciler
Zamlara Karşı İsyanda

Üniversite harçlarındaki artışa
karşı yükselen öğrenci eylemleri, apart-
heid (ırk ayrımcılığı) rejimin sona erdiği
1994’ten beri aşılamayan siyah öğren-
cilerin içinde bulunduğu eşitsizliğe ve
sisteme duyulan öfkeyi ortaya çıkardı.

Üç haftadır ülke genelinde devam
eden protestolar hükümetin 2017 yılı
için üniversite öğrenim harçlarına %8
oranında zam yapmayı planladığını
açıklaması ile başladı. Söz konusu zamla birlikte yoksul siyah öğrencilerin üniver-
sitelere yerleşme ve eğitimlerini sürdürme yüzdesini daha da aşağı çekmesi bekle-
niyor. Geçen sene ülkeyi sarsan öğrenci eylemleri nedeniyle Başkan Jacob Zuma,
2016 yılı için açıklanmış olan harç zammını geri çekmek zorunda kalmıştı.

19 Eylül Pazartesi günü Johannesburg’taki Witwatersrand Üniversitesi
(Wits)’nde öğrenciler sınıfları boşalttılar ve kampüs içerisinde şarkılar ve sloganlar
eşliğinde dolaşarak diğer öğrencileri de parasız eğitim hakkı için eyleme çağırdılar.
Eğitimi durduran öğrenciler kampüsün diğer girişlerini de kapattılar. Daha sonra ana
yönetim birimi olan Senato Binası’nda toplanan öğrenciler yaptıkları bir toplantı ile
bir sonraki gün için kampüsü işgal etme kararı aldılar. Aynı gün Pretoria ve Cape
Town üniversitelerinde de öğrenciler protestolar düzenledi.

20 Eylül Salı sabahı Wits Üniversitesi’nde, merkez binaya girmeye çalışan öğ-
rencilerle özel güvenlik arasında çatışma çıktı. Öğrenciler binaya girişlerinin gü-
venlik tarafından engellenmesine taş atarak karşılık verdiler. Özel güvenlik ise
öğrencilere ses bombalarıyla saldırdı, saldırıda yaralanan öğrenciler oldu. Dağılan öğ-
renciler daha sonra tekrar bina önünde toplandılar. Güvenliğin çekilmesinden sonra
öğrenciler içeri girdi. Sabahın erken saatlerinde üniversite girişini kapatan öğrenci-
lerden 31’i ise polis tarafından gözaltına alındı. Hillbrow Polis Karakolu önünde top-
lanan öğrenciler arkadaşlarının serbest bırakılmasını talep ettiler. Öğrencilerin aynı
gün içinde serbest bırakıldığı belirtildi.

Öğrencilere Destek Grevi
Güney Afrika’da sendikalardan, parasız eğitim iste-

yen öğrencilere destek için genel grev çağrısı
28 Eylül günü devam eden protestolarda Rhodes Üni-

versitesi’nden 10 öğrencinin tutuklandığı açıklandı. Doğu
Cape (Eastern Cape) Enstitüsü’nde ise eğitime protestolar
nedeniyle 6 gündür ara verilmiş durumda.

Geçen gece, Öğrenci Temsilciler Konseyi bir mektup
yayımlayarak bütün öğrencileri parasız eğitim talepleri
kabul edilene kadar toplu halde sınıfları boykot etmeye ça-
ğırdı. Öğrenciler eylemleri boyunca fakülteleri işgal edi-
yor, kampüs içindeki yolları ve girişleri barikatlarla
kapatıyorlar. Polisin plastik mermili, coplu, ses bombalı
saldırılarına ise taşlarla karşılık veriyorlar.

Ayrıca Fort Hare Üniversitesi öğrencilerinin de yö-
netimin tüm baskılarına rağmen 3 haftadır boykotu sür-
dürdükleri ifade edildi. Üniversite yönetimi boykotun
devam etmesi durumunda üniversiteyi dönemin geri kala-
nında tamamen kapatmayı tasarladığını açıkladı.

NUMSA (Güney Afrika Metal İşçileri Sendikası) pa-
rasız eğitim hakkı için mücadele eden öğrencilere destek
için ülke çapında genel grev çağrısında bulunmuştu. CO-
SATU (Güney Afrika İşçi Sendikaları Kongresi) eski genel
sekreteri Zwelinzima Vavi de 23 Eylül Cuma günü yap-
tığı açıklama ile NUMSA’nın parasız eğitim mücadele-
sine destek için yaptığı genel grev çağrısına destek
açıklamasında bulundu. Zwelinzima Vavi bütün bağımsız
sendikaların öğrenci hareketine destek vermesi gerektiğini,
öğrencilerle beraber örülen genel grevin hükümeti zorla-
yacağını ifade etti. Vavi ayrıca hükümetin parasız eğitimin
devletçe karşılanmasının mümkün olmadığı görüşünü de
aldatmaca olarak nitelendirdi.
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Bu topraklarda yaşayan bütün ezilen ve sömürülen sınıfların, halkların en başta gelen talebi,
faşizmin yıkılması, politik özgürlüklerin kazanılması ve demokrasinin gerçekleşmesidir. Bu talep
aynı zamanda proletaryanın da talebidir. Zira sosyalizme ancak ve ancak politik özgürlükler ve
tam demokrasi yolundan gidilir.

Şimdi tekelci sermayenin çeşitli partileri de demokrasi ve özgürlükten dem vuruyorlar. 15
Temmuz'da yaşanan darbe komedyasından bu yana her ağzını açan bu sözcüklerle başlıyor ko-
nuşmaya. AKP, MHP, CHP gibi dinci, ırkçı, ulusalcı faşist partilerin hepsi, yani demokrasinin ve
özgürlüklerin ırzına geçenlerin alayı, bu kavramları kirletmeyi ısrarla sürdürüyorlar.

Küçük burjuva hareket cephesinde değişen bir şey yok. Onlardaki bu CHP aşkı öylesine
derin ki, CHP'nin peşine takılarak tekelci sermayenin egemenliğinin pekiştirilmesine destek olu-
yorlar. Faşizme karşı mücadele adına, faşizmin daha da merkezileşip kurumlaşmasında dolgu
malzemesi durumuna geliyorlar. Söylediklerimizin ne anlama geldiğini anlayamayanlar, uzun
yıllardan beri emekçilere kapalı olan Taksim meydanındaki CHP mitingine baksınlar, “yasaklı”
meydanların burjuva güçlere nasıl açıldığını da, küçük burjuva hareketin gerici bir burjuva parti
olan CHP mitinglerinde nasıl bayrak yarıştırdıklarını da görecek, söylediklerimizi daha iyi anla-
yacaklardır.

Devrimsiz Demokrasi Mümkün Mü?
Bütün dünyada olduğu gibi bu topraklarda da politik özgürlüklerin ve tam demokrasinin en

tutarlı, en gerçek savunucusu, her zaman proletarya olmuştur. Politik özgürlüklerin kazanılması
ve tam demokrasi, proletaryanın güncel sınıfsal çıkarları açısından olduğu kadar, nihai amacı olan
sınıfların ortadan kaldırılması açısından da büyük öneme sahiptir.

Bir süreden beri UKH olsun, küçük burjuva hareket olsun demokrasi ve politik özgürlükler
konusunda ısrarla parlamentoyu işaret ediyorlar. Gerçi UKH, başka çözüm yolu bulamadığından
silahlı mücadeleyi sürdürüyor ama ısrarla müzakere masasını işaret ederek parlamentonun çözüm
beklentisini de beslemeyi sürdürüyor.

Daha öncekiler bir yana 2015'te yapılan 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri bile burjuva parla-
mentonun ne olup olmadığını en kör gözlere bile gösterdiği halde bu beklenti sürüyor. Hatta yer
yer burjuva parlamentoya “Kurucu meclis” misyonu biçmeye kadar varıyor bu beklenti. Oysa
son iki seçim yalnız başına bile ele alınsa ne bu burjuva parlamentonun ne de seçim denilen bu
tiyatronun halkın iradesini yansıtmadığını, yansıtamayacağı açıkça görülecektir.

Seçim süreçlerinde yapılan sahtekarlıklar bir yana, hangi partinin ne kadar oy aldığından
bağımsız olarak parlamentonun by-pass edilmesi bile bunun üzerinde daha fazla konuşmaya gerek
olmadığını gösteriyor.

“Halkın iradesi.” Hepsi bir yana, bir seçimin “halkın iradesini” yansıtabilmesi için özgür ve
adil olması gerek. Tekelci egemenlik ve faşizm koşullarında bunun mümkün olmadığı açık (kaldı
ki cumhuriyet tarihinde bu hiç olmadı). Adaylar tepeden belirlenirken; basın, yayın, medya te-
kellerin elindeyken; toplantı, gösteri, miting, propaganda faaliyeti vb. her şey onların iznine bağ-
lıyken; şehir meydanları ve sokaklar başta polis, devletin kolluk güçleri tarafından işgal edilip,
paramiliter çeteler sokağa çıkanların üzerine saldırtılırken bu mümkün mü?

Düşündüklerini yazdıkları için yazarlar sanatçılar tutuklanıp zindanlara kapatılırken, gaze-
teler ve yayınlar toplatılıp yasaklanırken; gazeteciler onlarca yıl hapis cezalarıyla yargılanıp ce-
zalandırılırken, hatta bırakın yazıp yayınlamayı, dayanışma içinde oldukları için tutuklanırken bu
mümkün mü? Proletaryanın ve diğer emekçilerin politik örgütleri ve partileri, hatta sendikaları bile
yasaklanır, kapatılır, baskı altına alınırken bu mümkün mü? Kürt ulusunun ve diğer ulusal toplu-
lukların ulusal demokratik taleplerinden geçtik, yolda Kürtçe konuştukları için bile insanlar linç
edilirken; sırf Ermeni olduğun için sokakta kurşunlanırken bu mümkün mü? LGBTİ bireyler her
yerde hor görülüp aşağılanırken, ötekileştirilip tecavüze, lince uğrarken, işlerinden, evlerinden
atılıp sokağa, fuhuşa sürüklenirken, katledilmeleri sıradan bir vaka haline gelirken bu mümkün
mü? Eğitim, sağlık, emeklilik gibi en temel sosyal haklar uğruna gösteri yapılması dahi yasakla-
nırken bu mümkün mü? Ortak bir metin hazırlayıp yayınladıkları için akademisyenler üniversi-
telerden kovulup tutuklanırken bu mümkün mü?

Yani düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü, gösteri, propaganda ve örgütlenme özgürlüğü ol-
madan, en basit talepler dahi zorla bastırılırken, halkın iradesinin özgürce belirlenmesi de, bunun
herhangi bir yolla açığa çıkarılması da mümkün değil. Ama bunları mümkün kılacak, bütün bu
hak ve özgürlükleri gerçekten yaşama geçirecek, politik özgürlüklerin kazanılmasını ve kullanıl-
masını güvence altına alacak, bütün emekçi sınıflar ve halklar için halk demokrasisini kuracak bir
organ gerçekten var: Geçici Devrim Hükümeti.

Bugün Geçici Devrim Hükümeti'nin Somut Koşulları Var Mı?
Türkiye ve Kuzey Kürdistan'ın bugünkü nesnel koşulları, yani ekonomik gelişimi ya da ka-

pitalizmin gelişkinlik düzeyi, bununla kopmaz biçimde bağlı olan öznel koşul yani sosyal koşul-
lar, proletarya, Kürt ulusu ve diğer emekçi sınıfların bilinç örgütlenme düzeyi ve mücadeledeki
yeri gözönüne alındığında GDH için somut koşullar yeterince var denilebilir. Milyonlarca ezilen,
sömürülen insandan oluşan bu büyük kitle, kendi kurtuluşlarını gerçekleştirmek, kendi elleriyle
yarattıkları uygarlığın nimetlerinden kendileri de yararlanabilmek için; kendi tarihlerini kendileri
yazmak, kendi geleceklerini kendileri kurarak özgürce yaşayabilmek için harekete geçmiş, mü-
cadeleye atılmış durumdalar.

İşçi sınıfının kurtuluşu kendi eseri olacaktır. Ancak işçi sınıfı, diğer ezilenleri, sömürülen ve
baskı altına alınanları kurtarmadan kendi kendisini de kurtaramaz. Türkiye ve Kürdistan'ın nes-
nel ve öznel koşulları proletaryanın tek başına politik iktidarı ele geçirip hemen sosyalizmi kur-
masına uygun değil. Bu nedenle emek-sermaye çelişkisinden kaynağını alan diğer sorunları da
çözecek bir yönelim içinde olması gerekiyor. Bunun pratikteki karşılığı Kürt ulusu, diğer ulusal
topluluklarla ittifak kurmasıdır. Önümüzdeki adım Demokratik Halk Devrimi ve Demokratik
Halk İktidarı olacak, oradan da kesintisiz olarak sosyalizme yürüyüş devam edecektir. Proletarya
ve halkların oluşturduğu milyonlarca insan, devrim ve demokrasinin fethi uğruna verilen bu mü-
cadelede uzun iç savaşın eğitiminden geçip sınıf bilinciyle donandı. Birleşik devrim büyük bir atı-
lım içinde. Ayaklanma dalgalarının burjuva toplumun temellerine art arda yıkıcı darbeler indirdiği
bu dönemde proletaryanın devrimci sınıf partisinin Geçici Devrim Hükümeti 'ni proletarya ve
halkların gündemine sokmasının, bu yönde somut adımlar atması için devrim güçlerini teşvik et-
mesinin tam zamanı.

Proletarya ve halklar, gelinen aşamada şiddet araçlarını ve örgütlerini, uzun yıllardan beri
yaptıkları gibi savunma amacıyla kullanmakla yetinemezler. Halkların hayati sorunlarının şiddet
yoluyla çözüme bağlandığı, dünya devrim deneyimlerinden çıkan en açık ve kesin derslerden
biri. Hiç kuşku yok ki Birleşik Devrim artık savunma döneminden saldırı dönemine geçti. Bu
yeni dönemde eski döneme ait alışıldık mücadele biçimleri ve araçlarıyla yetinmek, devrimin el-
lerimizin arasından akıp gitmesine izin vermektir. Şimdi artık proletarya ve halkların aşağıdan
gelen baskısına, devrimci kitle mücadelesinin atılımına uygun olarak yukarıdan müdahaleyi de ek-
lemek; Geçici Devrim Hükümeti'nin hayata geçirilmesini Birleşik devrimimizin gündemine almak
gerekiyor.

Birleşik devrimin böylesine güçlü olduğu, tekelci sermayenin ve faşist devletin devrim kor-
kusuyla dehşete düştüğü, yenilginin verdiği panikle devlet içindeki burjuva güçlerin birbirlerinin
gırtlağına sarıldığı bu koşullarda yapılması gereken, politik özgürlükleri kazanmak, halk demok-
rasisini kurmak için devrimin baskısını aşağıdan ve yukarıdan artırmaktır.

Burjuva toplumu havaya uçurmak, kapitalizmi yıkmak amacıyla mücadele eden proletarya
ve halkların, yıkılanın yerine yenisini koymaları gerekir. Yeni toplumu kurabilmenin ilk adımı
kendi iktidarını kurmaktır. Bu iktidarın ilk biçimi de Geçici Devrim Hükümeti olacaktır. Geçici
Devrim Hükümeti, adında da anlaşılacağı gibi geçici bir dönem için iş başında kalacak; proletarya
ve halkların iktidarını güvence altına aldıktan sonra, halkların ve emekçi yığınların belirleyeceği
tam yetkili bir organa görevi devredecektir. O güne dek burjuva topluma ve kapitalizme karşı
mücadeleden muzaffer çıkan silahlı proletarya ve halkların gücüne dayanarak devrimin kaza-
nımlarının güvence altına alınması için gereken tedbirleri alacaktır.

DEVRİM, DEMOKRASİ VE
GEÇİCİ DEVRİM HÜKÜMETİ

ÖZGÜR GÜVEN
Merhaba,
Bizler Devrimci Hukukçular olarak, işçi sınıfı-

nın yanında ve tarafında yer almanın onuru ve
mutluluğuyla bu broşürü işçi sınıfına biraz olsun
desteğimiz olsun diye kaleme aldık. Emeğe yö-
nelik bin bir türlü saldırıdan bu broşürde hangi-
sine yer vereceğimizi uzunca bir süre
düşündükten sonra en güncel olanlara yer ver-
meyi uygun gördük. Umuyoruz işçilerin ve de iş-
sizlerin kafasında beliren sorulara bir nebze
cevap verebilmişiz oluruz.

Biz bu broşürde,
Esnek çalışma politikası ve bu kapsamda öz-

cesi kiralık işçilik yasası olan yasayı, yıllar var ki
hiç gündemden düşmeyen kıdem tazminatı me-
selesini, uluslararası işgücü, ulusal varlık fonu ve
bireysel emeklilik konularını elimizden geldiğince
sade ve de anlaşılır şekilde anlatmaya,

Tekelci kapitalizmin dünya üzerinde uygula-
maya koyduğu sömürü politikalarının Türkiye ve
Kürdistan’da nasıl karşılık bulduğunu, nasıl bir
cisme büründüğünü lafı uzatmadan aktarmaya,
bu politikaların hukuk eliyle uygulanırlığını da göz
önüne alarak yapılan yasal düzenlemelerinin gö-
rünen ve görünmeyen yüzlerini açığa çıkarmaya
çalıştık.

Temelde beş başlıktan oluşan bu broşürün
ihtiyaç duyan herkese ulaşmasını ve faydalı ol-
masını diliyoruz.

Teşekkürler.
DEVRİMCİ HUKUKÇULAR

Başlarken
Sınıflı toplumlarda hukuk, egemen sınıfın hizmetinde

olan üst yapı kurumlarından biridir. Tıpkı din, dil, felsefe
vs. de olduğu gibi hukuk da egemen sınıfın çıkarları doğ-
rultusunda şekillenir.

Kapitalist sınıf, “daha fazla kâr” elde etmek için kar-
şımıza çeşitli yöntemlerle, yasal kılıflarla çıkmaktadır. Bu
kılıfların en belirgin olanları ise emek piyasasını düzenle-
yen iş hukuku ve kanunları üzerinde denenmektedir. Nite-
kim iş hukuku ve kanunları, işçi sınıfının yüz yıllar
boyunca süren savaşımı sonucunda elde ettiği kazanımlar-
dandır. Burjuvazinin amacı da bu kazanımları devlet aygı-
tını kullanarak yeniden gasp etmektir. Dolayısıyla kazanım
ve bedel ne kadar büyük olursa olsun, işçi sınıfı için bu
hakların kaybedilmesi kapitalist sistemde her zaman müm-
kündür.

Bunu daha önce torba yasa düzenlemeleri ile gördü-
ğümüz gibi darbe girişimi sonrasında da Olağanüstü Hal
Kanun Hükmünde Kararnameleri ile yapılan yasal düzen-
lemelerden de görebiliyoruz.

Son yıllarda, Türkiye ve Kürdistan’da işçi sınıfı, ör-
gütlü mücadele ile kazandığı hakları ve edindiği mevzileri
çeşitli yasal düzenlemelerle kaybetmektedir. Kiralık işçi-
lik, kıdem tazminatının fona devri tartışmaları bunlardan
sadece birkaçıdır. Güvencesiz ve esnek çalışma, sürekli be-
lirsizlik, düşük ücretler, işsizlik korkusu ve uzun çalışma
saatleri, kiralık işçilik, kıdem tazminatının fona devri vb.
artık sürekli olarak gündemimizde yer edinmiş, sermaye-
nin elinde işçi sınıfına karşı adeta bir sopa işlevi görmek-
tedir. Bunun üzerine bir de OHAL ile birlikte gündemimize

giren Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi, Uluslararası İş
Gücü Yasası ve Ulusal Varlık Fonu eklenmiştir. Sermaye-
nin olağan koşullarda planlayıp, işçi sınıfının eylemleri ve
gelen tepkiler nedeniyle hayata geçiremediği uygulama-
ları, darbe girişimi sonrası ve olağanüstü hal (OHAL) ko-
şullarında gayet kararlı bir duruş sergileyerek birer birer
hayata geçirmeye başladığını görüyoruz.

İçeriğinde kamunun ortak mallarına ve çalışanların bi-
rikimlerine el koymayı hedefleyen Varlık Fonu oluşturul-
masından, kamusal alanların ve kurumların
özelleştirilmesine kadar birçok maddeyi içeren “Torba
Yasa” Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Kapitalizmin çöküşünün neden olduğu ekonomideki hızlı
düşüşe çare olarak uygulanan bu ekonomi programının
kapsamı, gün geçtikçe netleşmektedir. Önce Uluslararası
İşgücü Kanunu, çalışanların gelirlerinin bir kısmına el ko-
yacak olan Zorunlu Bireysel Emeklilik, sonra işsizlik ve
emeklilik fonunu kemirecek, kara parayı ülkede aklayacak
Varlık Fonu hayata geçirilmiştir.

Bir yandan, emekçilerin ve Kürt Halkının bugüne
kadar mücadeleyle elde ettiği siyasal ve ekonomik kaza-
nımlarını, faşizmin baskısı altında ve aynı zamanda getiri-
len yasal düzenlemelerle yitirmesi nedeniyle her geçen gün
daha da yükselen iç savaşın olduğu ve bir yandan da sıcak
olan dış savaşın konuşulduğu Türkiye’de adı geçen bu
fonda biriken paraların neler için kullanılacağı ‘belli’ de-
ğildir.

Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında artan
ve apar-topar getirilen bu düzenlemeler, sermayenin zaten
gündeminde olan emeğin ve doğanın sınırsız sömürüsüne
olanak sağlayarak, sermaye için oldukça cazip politikaları
içermektedir.

Dediğimiz gibi bizler temelde beş başlıktan oluşan bu
broşürde, esnek çalışma politikası ve bu kapsamda özcesi
kiralık işçilik yasası olan yasayı, kıdem tazminatı mesele-
sini ve OHAL’le hayatımıza giren düzenlemeler olan ulus-
lararası işgücü, zorunlu bireysel emeklilik sistemi ve ulusal
varlık fonu konularını elimizden geldiğince anlatmaya ça-
lışacağız.

Devam edecek….

FAZLA MESAİ -1

KESK’ten Eylem Çağrısı
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfede-

rasyonu (KESK), İktidarın işçi ve
emekçilere karşı sürdürdüğü OHAL
saldırılarına karşı "O'halde İşimiz Ge-
leceğimiz İçin Direniyoruz" şiarıyla
ülke genelinde kampanya başlattı.

29 Eylül Perşembe günü startı ve-
rilecek kampanyaya ilişkin açıklama
yapan KESK, toplumun tüm kesimlerini
geleceğine sahip çıkmaya, faşizme karşı
örgütlenmeye çağırdı.

27 Eylül günü Mülkiyeliler Birliği'nde
yapılan basın toplantısına KESK'e bağlı sen-
dikaların genel başkan ve yöneticileri ile çok
sayı kurum katıldı. Açıklama yapan KESK Eş
Genel Başkanı Şaziye Köse, "darbecilerle mü-
cadele" adı altında emekçilere, işçilere, toplum-
sal muhalefete bedel ödetildiği, tam anlamıyla bir
zulüm döneminden geçildiğini söyledi.

Her fırsatta "mili irade"den dem vuran siyasal iktida-
rın, seçilmiş belediye başkanlarını görevden alarak kay-
yum atadığını hatırlatan Köse, 1 Eylül Dünya Barış
Günü'nde çıkarılan KHK ile 200'ü aşkın kamu emekçisi-
nin ihraç edildiğini, okulların açılmasına on gün kala ise 9
bin 800’ü Eğitim-Sen üyesi olmak üzere toplam 11 bin 301
eğitim emekçisinin açığa alındığını, ardından da farklı il-
lerde soruşturmalar başlatıldığını belirtti.

Köse, KESK'in hedef alınmasına ilişkin çok sayıda
neden sıraladı ve ekledi: "Çünkü KESK, sendikal mücade-
lenin demokrasi ve özgürlük mücadelesinin bir parçası ol-
duğunu bilen kamu emekçilerinin mücadele örgütüdür. İşte
bunun için aslında hedefte olan sadece bağlı sendikaları-
nın üyeleri açığa alınan, ihraç edilen, gözaltına alınan, tu-

tuklanan KESK değil, emek, barış ve demokrasiyi savunan
herkestir."

KESK olarak 29 Eylül Perşembe gü-
nünden başlayarak işyerlerinde ve yerel-
lerde, "OHAL kaldırılsın, KHK’LER geri
çekilsin, 'ihraç edilen ve açığa alınan
kamu emekçileri derhal görevlerine iade
edilsin" talepleri ile imza kampanyası
yapacaklarını duyurdu.

15 Ekim'e kadar işyerlerinde, kent
meydanlarında kuracakları stantlarda
"İşimize ve geleceğimize sahip çıkı-
yoruz. Bu ağır saldırıyı da püskürte-
ceğiz" başlıklı bildirin dağıtımını
yapacaklarını söyleyen Köse, 1
Ekim'de merkezi basın açıklama-
ları yapacakları bilgisini verdi.

KESK’in programı şöyle:
-5 Ekim Dünya Öğretmeler Günü vesilesiyle

"Güçlü ve Demokratik Bir Toplum İçin Öğretmene Değer
Ver!" teması ile illerden katılımla Milli Eğitim Bakanlığı
önünde oturma eylemi yapılacak.

-10 Ekim katliamının yıldönümünde yurt çapında ya-
pacağımız eylem ve etkinliklerle Ankara’da katledilenler
anılacak.

-Emek ve demokrasi güçlerinin katılımı ile “OHAL
kaldırılsın” şiarıyla 12 Ekim’de illerden yola çıkan yürü-
yüş kollarıyla 15 Ekim sabahı Ankara’da toplanılacak.

Kamu emekçileri başta olmak üzere, toplumun tüm
kesimlerine de KESK adına çağrıda bulunan Köse, "Gün,
umutsuzluk günü değil, umudu, dayanışmayı, direnişi, mü-
cadeleyi büyütme günüdür” diyerek “Şimdi birbirimize her
zamankinden daha fazla kenetlenerek dayanışma, direnme
zamanıdır. (…)Zulmün ve zorbalığın efendileri önünde
asla boyun eğmeyeceğiz" çağrısı yaptı.
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TARİHİN PUSULASI
Ali Varol Günal

Günümüzde tarihin akışının hızlanması, tarihin yönünü kaybet-
tiği anlamına gelmiyor. Dünya genelinde ortamın önemli ölçüde be-
lirsizlikler taşıyor olması, geleceğin nasıl olacağını bugünden
kestiremeyeceğimiz, öngöremeyeceğimiz şeklinde de değerlendirile-
mez. Bugün dünya üzerinde yaşanan ekonomik, sosyal, siyasal, çev-
resel olayların nereye doğru evrilebileceğini öngörmek, sanıldığı kadar
zor değildir. Elbette bizler müneccim değiliz ve tarihin nereye doğru
evrileceğini ölçmek için ne elimizde bir simya taşımız, ne de sihirli
kürelerimiz var. Sonuçları her zaman şaşmaz bir kesinlikte sunacak
enstrümanlarımız da yok. Ancak bugünü anlamamıza yardımcı olacak
diyalektik ve tarihsel materyalist düşünce yöntemimiz var.

Marx, bir yerde "tarihin kötü tarafından ilerlemesi süreci"nden
bahseder. Bundan anlaşılması gereken kapitalist sistemin işçi sınıfı ve
emekçiler üzerinde her saat her dakika yoğunlaşan baskı ve sömürü-
sünün devrimci gelişmeleri koşullamasıdır. Yani belli bir süre serma-
yenin saldırıları ve baskıları yoğunlaşabilir, bütün bir tarih bize sanki
bu saldırılardan ibaretmiş gibi görünebilir; ama bu süreç tam da büyük
sıçramaların mayalandığı bir süreçtir. Hani "karanlığın en koyu anı-
nın şafağın doğmasına en yakın an" olması gibi...

Şimdi Türkiye ve Kürdistan'a baktığımızda dinci faşizmin yoğun
baskı ve saldırılarını görüyoruz. Şehirler, ilçeler kuşatılıyor, bombar-
dımana tabi tutuluyor; insanlar herkesin gözleri önünde katlediliyor;
gözaltına alınıyor, tutuklanıyor, kovuşturmalara uğruyor, işlerinden el
çektiriliyor. 15 Temmuz darbe girişimi gerekçe gösterilerek, ya da yeni
bir darbe olabileceği umacısı yayılarak dinci faşizm kendini tahkim
etmeye, daha doğru bir söylemle dağılan faşist devlet aygıtını topar-
lamaya çalışıyor. Siyasi iktidarın güçlü olması nedeniyle değil, bizzat
güçsüzlüğü nedeniyle böyle davrandığını biliyoruz. Önümüzdeki sü-
reçte de bu saldırılarını artıracağını öngörebiliriz. İşçi sınıfı ve emekçi
halklara karşı iç savaşı onyıllar önce başlatmış olan burjuva sınıfın
başka türlü davranacağını düşünmek için ya ahmak bir reformist olmak
gerekir ya da saf. Burjuvazinin "varolan durumu uzun süre böyle gö-
türemeyeceği" doğrudur; ama buradan uzlaşma vb için yeni bir zemin
doğacağını düşünmek en hafif deyimiyle ham hayaldir.

Bugün "tarihin kötü tarafından ilerlemesi" bizi korkutmamalı.
Çokça bahsedilen "zamanın ruhu"nu iyi anlamak lazım. Bugün dünya
bir alt üst oluş, bir devrim süreci içinde; dünyanın hiçbir bölgesinin
bunun dışında kalması beklenemez. İşte en son Fransa'da yaşanan ey-
lemler… Bir kez daha görülüyor ki, dünya bir barut fıçısına dönmüş
durumda ve fitil de ateşlenmiş halde. Fransa'daki eylemlerde zor araç-
larına sıklıkla başvurulmuş olması, işçi sınıfı ve emekçilerin, gençle-
rin artık sokağa çıkarken karşılarına çıkan güce direnmeyi değil, onları
püskürtmeyi dahası onları yenebilmeyi göze aldıklarını gösteriyor. Bu
artık dünya çapında devrimin savunma pozisyonundan çıkıp saldırı
pozisyonuna geçtiğinin bir göstergesidir. Bu eğilim, önümüzdeki sü-
reçte kendisini daha güçlü bir şekilde hissettirecektir. Devrimi iste-
yenler, onun araçlarını da yaratıyorlar.

Hiç kuşku yok ki, "devrimi istemek" ayrı bir şeydir, devrim yap-
mak, yani tarihsel hareketin içinde olmak ayrı bir şey. "Devrime inan-
mak" ayrı bir şeydir, onun gerekli ve zorunlu olduğunu anlamak ve
bunun için harekete geçmek ayrı bir şey... Tarih, öznel niyetlerle iler-
lemez; ancak nesnel devrimci duruma uygun bir pratikle ilerler. "Şu
halde" diyordu Lenin, "Dünyada hiçbir bolşeviğin, en derin siyasal ve
iktisadi nedenler proletaryayı harekete geçirmedikçe, ne üç hatta ne
de bir tek 'halk hareketini' tahrik edemeyeceğini(...) anlamak o kadar
güç müdür?" Bugün bu "en derin siyasal ve iktisadi nedenler", tüm
dünya üzerinde mevcuttur ve dünya proletaryasının tamamını olmasa
da bir bölümünü harekete geçirmiştir. Hareketin hızla yaygınlaştığı da
bir gerçektir. Burada her şey, proletaryanın bu dolaysız eyleminin ör-
gütlü bir kanala akıtılmasına bağlıdır. Ve komünistlerin bütün çabası da
buna dönük olmalıdır.

Tarihin pusulası bize şimdi bir devrim sürecinden geçmekte ol-
duğumuzu gösteriyor. Burjuvazinin sadece Türkiye ve Kürdistan'daki
saldırıları değil tüm dünya üzerindeki saldırıları da bu sürecin gelişi-
mini engelleyemeyecektir. Şimdi devrimcilerin, komünistlerin her za-
mankinden daha fazla umutlu olmaları, yoğun emek harcamaları ve
başarılı olacaklarına inanarak işe girişmeleri gerekiyor. "Yanılsama-
lara kapılmayın" diyordu Lenin, "cesaretinin kırılmasına izin verme-
yen, görevlerin en zoruna el atarken tekrar 'sıfırdan başlayabilecek'
gücü ve esnekliği koruyabilen komünistler ise sağlam kalacaktır"

Tarihin omuzlarımıza yüklediği bu sorumluluğu yerine getirirken
şunu bilmeliyiz ki bugünden yarına sürecin nasıl ilerleyeceği, büyük
oranda bizim ne yapacağımıza ve nasıl yapacağımıza bağlı olacaktır.

“Göreve Dönene Kadar
Mücadele Edeceğiz”

Lice’de, görevden alınan eğitim emekçilerinin 20 Eylül
günü yapmak istedikleri basın açıklamasına polis saldırdı.

Eğitim emekçileri ve öğrenciler, ''Öğretmenime
Dokunma", "Barışı Savundum Savunuyorum", "Ço-
cuklar Ölmesin Dedik'' dövizleri taşıyarak "Okullar
Bizimdir Bizim Kalacak", "Direne Direne Kazana-
cağız'' sloganlarıyla eğitim emekçilerinin görevle-
rinden alınmasını protesto etti. Çok sayıda öğrenci
ve velinin de katıldığı eyleme basın açıklaması oku-
nacağı sırada polis saldırdı.

Öğretmenleri gözaltına almak isteyen polise halk
engel olarak, öğretmenlerini vermedi. Polisin bu saldırısına
öğretmenler, öğrenciler ve esnaf "Direne Direne Kazanacağız",
"Okullar Bizim Öğrenciler Bizim", "Baskılar Bizi Yıldıramaz'' slo-
ganlarıyla tepki göstererek Eğitim Sen Şubesi'ne doğru yürüdü.

Eğitim Sen Şubesi önünde öğrenciler ve halk saldırı ve gözaltı-
lara tepki için oturma eylemi yaptı. Burada açıklamada konuşan Eği-
tim Sen Şube Eşbaşkanı Fesih Ersönmez, eğitim emekçilerinin açığa
alınmasının hukuki delilden çok siyasi fişleme yöntemiyle yapıldı-
ğını belirterek, “Torba yasası yetmiyormuş gibi KHK'lar çıkarılarak
yandaşlarınızı yönetebilirsiniz ancak, bizleri bu anti-demokratik yön-
temlerle yönetmenize izin vermeyeceğiz. Bizleri yandaş sendikalar
gibi hizaya getirmeye çalışanlar büyük bir yanılgı içindedir” dedi.

Atılan sloganlarla eğitim emekçileri görevlerine dönünceye
kadar mücadele edileceği haykırılarak eylem sonlandırıldı.

"Asla Karanlığa
Teslim Olmayacağız"

KESK'e bağlı Eğitim-Sen üyeleri, yeni eğitim öğretim yılı
başlarken öğretmenlerin görevden alınmasını, 23 Eylül günü

Kadıköy İskele Meydanı'nda bildiri dağıtımı yaparak pro-
testo etti.

Bildiri dağıtımı sırasında ajitasyon konuşmalarıyla
eğitim emekçilerinin darbe yanlısı, terör örgütü üyesi
gibi asılsız suçlamalarla görevden alındığı anlatıldı.
Eğitim Sen üyesi emekçilerinin aydınlık bir gelecek ya-

ratma çabasında olduklarını ve onların bu nedenle gö-
revden alındığını aktaran Eğitim-Sen üyeleri halka,

kendileri ve çocuklarının geleceği için, aydınlık güzel gün-
lerin yaşayabilmesi için öğretmenlerine sahip çıkma çağrısı

yaptı.
Eğitim emekçilerinin bildiri dağıtımı sırasında çevrede çok sa-

yıda sivil polis dolaşarak baskı oluşturmaya, provokasyon yaratmaya
çalıştı. Eğitim Sen üyeleri bunu oturma eylemi yaparak protesto etti.
Emekçi halkları aydınlatmaya devam edeceklerini iade eden öğret-
menler "Asla karanlığa teslim olmayacağız" dedi.

Eğitim-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Turgut Yokuş, barışın öğret-
menleri olduklarını demokratik, bilimsel, laik ve anadilde eğitim için
Eğitim Sen'de mücadele ettiklerini belirterek mücadeleyi büyütmeye
devam edeceklerini söyledi.

Eğitim-Sen üyeleri oturma eylemini, çevredeki polis ablukasını
protesto etmek için ıslıklarla çalarak, alkışlayarak ve "Direne direne
kazanacağız", "Ne baş eğeriz ne baş veririz" sloganları atarak ve halkı
öğretmenlere sahip çıkmaya çağırarak bitirdi.

“Cadı Avına Son Verin”
KESK İstanbul Şubeler Platformu, İs-

tanbul Tabip Odası, TMMOB İl Koordinas-
yon Kurulu, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi'nde cadı avı başlatılarak, kamu
emekçilerinin görevden alınmasını Fatih'teki
Büyükşehir Belediye binası önünde eylem
yaparak protesto etti.

27 Eylül günü "Büyükşehir Belediye-
si'nde Cadı Avına Son. Haksız-Hukuksuz
Şekilde Açığa Alınan arkadaşlarımız Derhal
Göreve İade Edilsin" pankartının açıldığı ey-
leme milletvekilleri de destek verdi. Ey-

lemde "Çalmadık, Çırpmadık, Kandırılma-
dık", "Açığa Alınanlar Geri Alınsın", "Fa-
şizme Karşı Omuz Omuza", "AKP Elini
Emeğimden Çek" sloganları atıldı.

Kurumlar adına ortak basın açıklama-
sını İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr.
Samet Mengüç okudu, "15 Temmuz darbe
girişimi ile ülkenin içine sokulduğu kaos or-
tamında İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığı'nın belediye çalışanından,
tiyatrocusuna, işçisinden, hekimine memu-
rundan, yöneticisine kadar bünyesinde
emeği ve onuruyla çalışanları da cadı avı
misali 'FETÖ' torbasına dahil ederek açığa
alma girişimlerini kabul etmiyoruz. Tüm
emekçiler sorgusuz sualsiz derhal göreve
iade edilmeli ve onlardan özür dilenmelidir"
dedi.

Batman'da İşçilerden
'Kayyum' Protestosu

DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu,
Batman'da belediyelere kayyum atanmasını
protesto etmek için, 27 Eylül günü basın açık-
laması yaptı.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve Genel
Yönetim Kurulu’nun da katıldığı eylemde,
Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan açık-
lama yaptı.

"Belediyelere kayyum atamak darbe dö-
nemlerinin bir uygulamasıdır ve esasen halkın
iradesine bir darbedir" diyen Remzi Çalışkan,
taleplerini de:

-OHAL kaldırılmalı, her türlü baskıcı oto-
riter politikalar son bulmalıdır.

-Belediyelere Kayyum atanma uygulama-
sına son verilerek atanan kayyumlar yerine hal-
kın seçmiş olduğu belediye başkanları ve
belediye meclis üyeleri görevlerine iade edil-
melidir.

-KHK’lar ile gerçekleştirilen antidemokra-
tik bütün uygulamalar terk edilerek KHK’lar ile
hukuksuz ve haksız bir şekilde işten atılanlar ve
görevden uzaklaştırılanların görevleri iade edil-
melidir.

-Belediyelerde çalışan işçilere ve Sendika-
mızın üyelerine yönelik, işten çıkarma başta
olmak üzere, baskı, tehdit, mobbing gibi uygu-
lamalara asla yeltenilmemelidir.

Diyerek sıraladı. DİSK Genel Başkanı
Beko ise "Darbeye karşıyız diyen iktidar ülkede
demokrasiyi mi geliştirdi? Yurtta ve dünyada
savaş politikalarından vazgeçip barışı mı tercih
etti? Hayır! Darbeciler ne yapmak istediyse ay-
nısını yaptı. Hukuku, evrensel insan haklarını
ve hatta parlamenter demokrasiyi askıya aldı.
Bombalanan Meclisi güçlendirmek yerine za-
yıflattı. Ülkeyi Kanun Hükmünde Kararname-
ler ile yönetmeye başladı" dedi.

İşçi Forumu: "Yapılacak Çok İşimiz Var!"
İşçi Forumu, 4 Eylül'de gerçekleştirilen ikinci forumun sonuç bildirgesini pay-

laştı. Tasarım Atölye Kadıköy’de “Fabrikalardan Plazalara Özörgütlenmeye” başlığı
altında gerçekleştirilen ikinci foruma 30’un üzerinde sektörde çalışan işçiler katıl-
mıştı.

İşçiler farklı sektörlerde yaşadıkları ortak ve farklı sorunları, örgütlenme şekil-
lerini, bunlara ilişkin olumlu ve olumsuz deneyimlerini, grev ve direnişlerde bulun-
muş işçilerin yaşadıkları deneyimleri paylaşırken, işçi sınıfının örgütlenmesi eleştiri
ve önerilerini paylaşmışlardı. Forumda, işçi sınıfının öz örgütlenme organları olarak
komite ve konsey örgütlenmelerinin sağlanması ortak bir düşünce olarak öne çıktı.

İlk forumdan itibaren işçilerin bir araya gelmesi yolundaki bu çağrılar hem farklı
şehirlerdeki işçilerden, hem de başka ülkelerdeki işçilerden destek buldu. Forumun ha-
berleri yapılarak mesajlar gönderilerek ve iletişimler kurularak destek verildi.

Enternasyonal bir işçi sınıfı dayanışmasının da hedeflendiği İşçi Forumu’nun 4
Eylül 2016 tarihinde “Fabrikalardan Plazalara Özörgütlenmeye” sloganıyla yapılan
toplantısının ardından paylaşı-
lan Sonuç Bildirgesi ise şöyle:

"Çeşitli sektörlerden işçiler
olarak, 29 Nisan 2016 tarihinde
gerçekleştirdiğimiz forumun ön-
cesinde, forum organizasyonu
toplantıları düzenlemeye başla-
dık. Kolektif çalışmanın ve bir
arada hareket etmenin, yapıla-
cak işleri hızlandırdığını ve ko-
laylaştırdığını bu toplantılardan
bir kez daha öğrendik. İşçilerin
pratik silahları olan iş yeri mü-
cadele deneyimlerini, organi-
zasyon toplantılarında biriktirmeye başladık.

Düzenlediğimiz ilk forumun amacı; 1 Mayıs'ta kendilerini ifade edecek, taleple-
rini dile getirecek kürsülerde konuşturulmayan biz işçilerin, isteklerini anlatabileceği,
birbirleriyle deneyimlerini paylaşabileceği bir kürsü kurmaktı. Forum gerçekleşti-
ğinde deneyim birikimimiz arttı ve sonrasında da artmaya devam etti. İşçi direnişle-
rine ortak destek vermeye başladık. Bir arada durarak daha verimli ne gibi işler
yapabiliriz diye düşünmeye, gücümüzün el verdiği ölçüde gerçekçi hedefler belirle-
yerek bu hedeflere ulaşmaya yoğunlaştık.

Ve sonrasında ‘İşçi sınıfının kurtuluşu kendi eseri olacaktır.’ fikrinden hareketle;
işçilerin mücadelelerini yükseltmek, köhnemiş sendikacılık anlayışını parçalamak,
tüm dayatmacı ve baskıcı geleneksel davranış biçimlerinin reddeden yeni bir kültür ya-
ratmak için ortak olarak ne yapabiliriz diye tartışmak üzere, tüm sektörlerde çalışan
işçilere çağrı yaparak, 4 Eylül 2016'da bir araya geldik. Otuza yakın sektörden işçi-
lerin katılımıyla bir işçi forumu gerçekleştirdik.

Forumun genelinde mevcut sendikal geleneğin yarattığı sorunlardan örnekler
vererek bahsedildi. Öz örgütlenme fikrinin önemine vurgu yapıldı. Dar grupçu anla-
yışla işçi sınıfı hareketinin yol alamayacağına değinildi. Tartışılacak işçi konseyi,
meclisi, forumu vs. isimli bir yapının, alacağı formun içerisinde yer alan işçiler ta-
rafından, işçi demokrasisi işletilerek belirlenmesi gerektiği ifade edildi. Sağlıklı bir ya-
pının kurulmasının tüm sınıfın çıkarına olacağı belirtildi.

İşçi hareketinin önünün açılmasına katkı sunacak yeni bir araç kurgulamak için
çalışmalıyız.

Gündelik pratik iş yeri sorunlarımıza akılcı çözümler üretebilir hale gelmeliyiz.
Forum ve benzeri araçlardan edindiğimiz birikimleri birleştirerek tartışmamız,

vardığımız sonuçları açıklamamız ve yeni eleştirileri değerlendirmemiz gerekiyor.
Daha yapılacak çok işimiz var!"

Avon İşçilerinin Eylemine OHAL Engeli
Avon Kozmetik Gebze deposunda koşulların iyileştirilmesi amacıyla

DGD-Sen'de örgütlenen ve işten atılan işçilerden Eylem Görgü'nün açmış
olduğu işe iade davası, 20 Eylül’de Gebze Adliyesi'de görüldü.

Avon'un taşeron şirketi KLÜH'ün avukatı 'mazeret' bildirimi yapıp
davaya katılmadı, mahkeme heyeti, tanıkların çağrılması ve dinlenmesi
için duruşmayı 21 Aralık’a erteledi.

DGD-Sen, konu ile ilgili mahkeme için dayanışmaya gelenlerle bir
basın açıklaması yapmak istedi.

Fakat duruşma sonrası yapılmak istenen bu basın açıklamasına polis,
OHAL’i gerekçe göstererek engel oldu, davanın ertelendiği haberinin ve-
rilmesine dahi izin vermedi.

Bunun üzerine DGD-Sen üyeleri ve polisler arasında sert tartışmalar
yaşandı. Adliye önünde bir saat önce bir basın açıklamasının yapıldığını
söyleyen işçiler, polisin çifte standart uygulamasını protesto ettiler

Avon işçisi Eylem Görgü ve DGD-Sen, işe iade davasının 21 Aralık
2016 tarihine ertelendiğini duyurarak, tüm engellemelere rağmen #1Ama-
çİçinGüzellik mücadelesini sürdüreceklerini söylediler.
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Sonucu belirleyecek nihai kapışmalar eşliğinde giriyoruz son-
bahara. Devrim tekelci sermaye egemenliğine nefes alma fırsatı ver-
miyor, bütün planlarını bozup kısa zamanda çöpe atıyor, onu daha
derin iç kavgalara sürükleyerek derlenip toparlanmasına olanak sun-
muyor. Sınıflar mücadelesindeki dengeler, devrime, her ileri atılı-
mında sermaye içi olağanüstü kargaşa yaratacak ölçüde avantaj
sağlıyor. Bu iç savaşta stratejik bir eşiğe geldiğinin işaretidir. Yöne-
tenler safında düşünme yeteneğinin, kararlar alma ve uygulama ref-
leksinin felç olmaya başlaması sürecidir. Bu eşiği görmek ve
anlamak isteyenler, Cizre’nin “Trepovları”nı enkaza gömen eylem-
den sonra, saray ve kabinenin saatler boyu süren sessizliği üzerine
düşünmelidir.

Sarsıntı Cizre’yle sınırlı kalmadı ve Eylül ayı son derece önemli
iki gelişmeyle birlikte geldi. İlki Rojava’yı işgale girişen TSK’nın
önüne Amerikan özel kuvvetlerinin bir tampon oluşturmasıdır, ikin-
cisi içişleri bakanının kendisinin bile haberi olmadan istifa ettiğinin
açıklamasıdır.

İlk olaya bakarsak, şöyle bir soru anlamlıdır: Emperyalist bir
güç, bölgedeki en sadık işbirlikçisi ile devrimci bir halk ordusu ara-
sına kendi askerlerini sokarak neden çatışmaları önlemeye çalışır?
Bunun en başından beri ABD kumpası olduğunu söylemek kolaya
kaçmaktır, üstelik olayların seyri tam tersini gösterirken. Gerçekte
ABD planı bambaşkaydı. TSK Fırat’ın batısını işgal ederken, SDG-
YPG tıpış tıpış Fırat’ın doğusuna geçecekti. Beklenti buydu, ancak
SDG-YPG’nin işgale yanıtı çok sert oldu, tanklar vuruldu. TSK, kar-
şısına düz bir arazide tutunamayacak bir gerilla gücü çıkacak sandı.
Oysa ağır silahlarla donanmış, düzenli ordu kapasitesine ulaşmış bir
halk ordusu çıktı. Böylece ABD’nin planları daha haftasını doldur-
madan çöpe gitti. Felaketli sonuç, şimdiden öngörülebilir türdendi. İç
savaşta yeterince yıpranmış, parçalanmış ve moralsiz bir TSK or-
dusu, Rojava’nın ovalarında, Fransızların Dien Bien Phu’su gibi stra-
tejik bir yenilgiye doğru adım adım ilerlemekteydi. TSK’yı tümüyle
güçten düşürmekle kalmayacak, ama darbe sonrası gelişmeler yü-
zünden ordu içinde ciddi bir isyana sebep olarak stratejik yenilgiyi
önlemek adına ABD özel kuvvetleri, Sacu nehri kıyısına tampon
kurdu. Üstelik böyle bir çalışma Suriye meselesinde Rusya’yı tek
belirleyici güç konumuna yükseltirdi. Yani ABD hem kendi yenilgi-
sini, hem de TSK’nın perişan oluşunu izlemektense, Ankara’yı
büyük hayal kırıklığına uğratan adımı atmak zorunda kaldı.

Dışardan görünen sükunetin aksine. ABD’nin bu adımı Anka-
ra’da ciddi bir sarsıntıya yol açtı. Darbeyle birlikte yönetenler cep-
hesine hakim olan paranoya iklimi, Biden’in ziyareti ve ABD’yle
ortak planlanan Rojava işgali sayesinde bir nebze dağılmıştı. Bu
yakın işbirliği, yeni bir darbe girişiminden duyulan korkuyu azalttı.
Dinci-faşist parti Yenikapı’da sağlanan ‘milli mutabakatı’ boş verdi.
İşler Cumhurbaşkanlığı camiinde zikir töreni düzenlemeye kadar
vardı. Fakat ABD’nin Türk ordusu ile SDG-YPG’ye arasında tam-
pon oluşturması, pembe hayalleri sabun köpüğü gibi patlattı. Para-
noya eskisinden daha güçlü bir dalgayla geri geldi. Öyle ki, 15
Temmuz gecesi, ya korkusundan ya da emniyet teşkilatı üzerinde
hiçbir otoritesi kalmadığından (ya da ikisi birden) saatler sonra ortaya
çıkagelen Efkan Ala, kendini kapı önünde buluverdi. Ve aynı gece,
tarihte benzeri olmayan bir tasfiye operasyonuyla elli binden fazla
asker, polis, savcı, hakim memurluktan atıldı.

Şiddetli, giderek yükselen iç savaşın orta yerinde tekelci-ser-
mayenin en önemli bakanını öksüz bir çocuk gibi cami avlusuna terk
etmesi, hiç kuşkusuz, bir panik halinin güçlü bir işaretidir. Saraylı
durumu ‘performans düşüklüğü’ sözleriyle açıkladı. Keskin viraj-
larla dolu savaşımda egemenler, damperdeki ağır yüklerden kurtul-
mak için acele ediyor.

İçerde ve hemen sınırların dışında gücünü kanıtlamış devrim
karşısında faşist aygıt, işte böyle ejderha ısırıklarıyla tükenirken, dev-
rimci kitlelerin tutumu, nihai çarpışmalar döneminin özgün koşulla-
rına uygun bir seyir izliyor. Bırakalım reformizmi, şu ya da bu olayı
salt protesto için kitlelerin çağrılarına cevap vermeyişinden yakın-
sın dursun. Devrimci yığınlar tüm enerjilerini koordineli ve sonuç
alıcı bir ayaklanma için koruyup yoğunlaştırmakla meşguller.

Bir devrim anında öncülerin düşebileceği en telafisiz hata, dev-
rimci yığınların bilinç birikimine, bağımsız eylem kapasitesine güven
duymamaktır. Bu noktada tereddütsüz bir netlikle hareket etmek, le-
ninistlerin ayırt edici niteliğidir. Devrimci bilinç ve birikimiyle her
bir ordu gibi harekete geçme kapasitesiyle, Kürt halkının olaylar kar-
şısındaki tutumu çok şey anlatıyor. Rojava’ya ilişkin hassasiyetlerini
pratikte defalarca kanıtlamış devrimci Kürt halkının TSK’nın fiili iş-
galine karşı şimdi tüm meydanları ateş topuna çevirmesi beklenirdi.
Oysa bu halk aynı zamanda, yarıda kalan nihai sonucuna ulaşmayan
ayaklanmalarının her seferinde daha büyük bir yıkım getirdiğini en
acı tecrübelerinden geçerek öğrendi. Bu zamandan sonra, bir kez
daha isyana durduklarında dönecek bir evleri kalmayacağını bili-
yorlar. Sonuna kadar gidecek bir ayaklanmanın çağrısını bekliyor-
lar. Benzer bir tutum Türkiye’nin devrimci yığınları içinde geçerlidir.
Devrimci yığınların dinci faşist partiye besledikleri nefret dolu duy-
gularda en küçük bir yumuşama yok. Öyle ki bu durum oportünizmi
devrim lafları etmeye, reformizmi CHP’yi hain ilan etmeye mecbur
bırakıyor. Temel misyonu sola kayan kitleleri tekelci sermayenin pe-
şine takmak olan CHP bile devletin beka sorunu olarak gördükleri
“milli mutabakat”ı bozmak zorunda kaldı.

Nihai kapışmalar döneminin özveri koşulları içinde devrimci
kalabalıkların sonuna kadar gidecek bir kavgaya kendiliğinden atıl-
maları yabana atılacak bir olasılık değil. Devrimin sınıf öncüleri ya
kendiliğinden ve pek çok sorunu kıra döke halledecek bir ayaklan-
manın içinde bir kez daha sürüklenecek, ya da yığınların karşısına
zaferi güvenceye alacak bir Geçici Devrim Hükümeti programıyla
çıkarak, onların ihtiyaç duyduğu koordinasyon özgüven ve cüretle
sergilemeyi başaracaklar. Artık bu konuda oyalanmak mümkün değil.

SERMAYENİN HAZAN MEVSİMİ

SETENAY BERDAN

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Meclisi, 2016-2017 sürecinde yürütülecek
mücadele üzerine görüş ve önerilerin payla-
şıldığı geniş katılımlı toplantısını 1 Ekim 2016
Cumartesi günü, İstanbul Tabip Odası'nda ger-
çekleştirdi.

Ankara'dan, Trakya'dan meclis üyeleri-
nin de geldiği toplantıya çok sayıda emek ve
meslek örgütünden gönüllü İSİGM üyesi, bu-
güne kadarki çalışmaları, olumlu yönleri, ge-
liştirilmesi gereken yanları, eksikleriyle
değerlendirdi.

İSİGM toplantısında ilk olarak söz alan
Murat Çakır meclisin ilk oluşum süreci, hedef
ve amaçlarını özetleyerek, düzenli hazırlanan
raporlarla iş cinayeti ve meslek hastalıklarının
görünür olmasının sağlandığını belirtti;
İSİGM çalışmalarıyla merkezi araçlar oluştu-
rulduğunu, raporlar hazırlandığını ve bunların
pek çok alanda kullanıldığına değindi.

İş Başmüfettişi Şeref Özcan ise iş cina-
yetleri ve meslek hastalıklarına bireysel değil,

toplumsal, sınıfsal açıdan bakıldığında önle-
nebileceğini belirterek, gerekli tedbirlerin alı-
nabilmesi için iyi bir organizasyon ve eğitimin
zorunlu olduğunu belirtti, iş cinayetleri, kaza-
ları ve meslek hastalıkları konusundaki ceza-
sızlığa da değindi.

Çeşitli konuşmacılar İSİGM'nin çalışma-
larının kadın, çocuk, göçmen işçiler konusuna
da yöneldiğini fakat göçmen işçilere ait örgüt-
lenmenin oluşmadığına dikkat çektiler. Kadın
meclisinin de canlandırılması, kadınların sesi-
nin daha çok duyurulması gerektiği dile geti-

rildi. Konuşmalarda bundan sonra yapılması-
nın gerekliliğini düşündükleri konular özetle
şunlar oldu: Çalışan temsilcisi eğitimleri zo-
runluluğu, Tevekkül anlayışını yıkmak, De-
netleyici-yönetici meslektaşları
bilinçlendirmek, İşçilerin maddi tazminattan
ibaret bakışını değiştirmek, Sendikalarla daha
koordineli çalışmak.

Konuşmacılar, işçilerin iş yerlerinde ge-
rekli İSİG önlemlerinin alınıp alınmadığı ko-
nusunda farkındalığın yaratılması amacıyla
www.sagligimkorunuyormu.com adlı bir site
açıldığını ve bu tür çabuk bilgilenme olanak-
larının arttırılması gerektiğini söylediler. Mes-
lek hastalıkları söz konusu olduğunda da,
işçilerin çalışabilmek için hastalıklarını çoğu
zaman gizledikleri belirtildi.

Meclisin birçok farklı alanlardan toplan-
tıya katılan gönüllü emekçiler, daha verimli,
daha etkin bir çalışma sürecine başlamaya ha-
zırlar.

İSİGM Yeni Mücadele Dönemine Hazırlanıyor

Bakırköy Belediyesi’nde
Grev Kararı Asıldı

CHP’li Bakırköy Be-
lediyesi’nde toplu iş söz-
leşmesi görüşmelerinde
anlaşma sağlanamaması
üzerine Belediye İş Sendi-
kası İstanbul 2 Nolu Şube
yönetici ve üyeleri tarafın-
dan belediye binası ve il-
gili birim müdürlüklerine
grev kararı asıldı.

Belediye İş Sendikası İstanbul 2 Nolu Şube tarafından yürütül-
mekte olan Toplu İş Sözleşmesine ilişkin bir süredir devam eden gö-
rüşmeler çıkmaza girdi. Son 2 gündür bir anlaşmaya varılması yönünde
çaba harcayan Belediye İş Sendikası, yapılan son görüşmelerin de
olumsuzlukla sonuçlaması üzerine 27 Eylül sabahı 09.00’da üyeleriyle
merkez bina yemekhanesinde bir araya geldi.

Sendika şube yönetimi ve işyeri temsilcileri, Bakırköy Belediyesi
ile devam eden sözleşme görüşmelerine ilişkin bilgi vererek belediye
yönetiminin yaklaşımını işçilere aktardı. İşçilerle birlikte bir durum
değerlendirmesi yapıldı. Belediye İş Sendikası Şube Başkanı Erol Öz-
demir’in gündeme ilişkin konuşmasının ardından sendika yöneticileri
ve işçiler hep birlikte Belediye binası ile grev kapsamında olan birim-
lerin kapılarına grev kararını astılar.

“Bilgin Ve Doğan İşe İade Edilsin”
Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde sağlık emekçileri ve tıp fakültesi

öğrencileri Cemal Bilgin ile Ali Doğan'ın işe iadesi talebiyle 28 Eylül
günü bir basın açıklaması yaptı.

Eylemde sendikal mücadelesi dolayısıyla sürgün edilen Taşişder
kurucu başkanı Güneş Cengiz de mücadele arkadaşlarını yalnız bırak-
madı.

C e m a l
Bilgin ve Ali
Doğan'a des-
tek için çok sa-
yıda sendika
temsilcisi, tıp
fakültesi öğre-
tim üyesi ve
öğrencileri de
Çapa Tıp Fa-
kültesi önün-
deydi. SES Başkanı Aydın Erol bir konuşma yaparak Cemal Bilgin ve
Ali Doğan’ın derhal işe iadesini istedi. Güneş Cengiz ise yaptığı ko-
nuşmasında İstanbul Üniversitesinde ve hastanede yıllardır yaşanan so-
runlara, yolsuzluklara, hak gasplarına, iş cinayetlerine, keyfi
uygulamalara dikkat çekti.

Eylemde Cemal Bilgin ile Ali Doğan'ın derhal işlerine iade edil-
mesi istendi. Bilgin ve Doğan bugün itibariyle hastane önünde direnişe
başlayarak mücadeleyi sürdüreceklerini duyurdular.

MedikalPark Hastanesi İşçileri
Ücretleri İçin Eylemde

Özyurtlar İnşaat'a ait MedicalPark Has-
tane inşaatının elektrik işlerini üstlenen Pro-
fel-Akel Grup bünyesinde çalışan İnşaat
İşçileri Sendikası üyesi yaklaşık 60 işçi, 2-4
aydır ücretlerinin ödenmediğini söyleyerek
eylem yaptı.

Ücretlerinin ödenmesi talebiyle 22 Eylül
günü MedicalPark Hastane inşaatı önünde
toplanan işçiler "İnşaat İşçisi Köle Değildir",
"Özyurt Şaşırma Sabrımızı Taşırma", "Direne
Direne Kazanacağız" sloganları attı.

2-4 aydır ücret alamadıklarını söyleyen
işçiler, bayram arifesinde bile akşam saatle-
rine kadar ödeme yapılacağı söylenerek oya-
landıklarını, fakat sadece işçilerin bir kısmına
ödeme yapıldığını söyledi.

İşçiler, çalışma koşullarından da şikayet-
çiler. İşçi Sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin
hiçbirinin bulunmadığını söyleyen işçiler, ye-
meklerin çok kötü ve düzensiz olduğunu, ma-
aşlarının asgari ücret üzerinden gösterildiğini
söylüyorlar.

Sendika adına yapılan basın açıklama-
sında işçiler adına basın metnini okuyan Cem
Urun, Özyurt İnşaat'ın yüklenicisi olduğu in-
şaatta elektrik işlerinin yapımını üstlenen Pro-
fel Mühendislik ve Akel Grup'ta çalışan
yaklaşık 60 işçinin 2 ile 4 ay arasında ücretle-
rinin ödenmediğini belirtti.

İşçilerin ücretlerinin ödenmesi için Öz-
yurt İnşaat'a yaptıkları başvurularda "Biz taşe-
ron firmaya ödeme yaptık, onlardan isteyin,
olmazsa mahkemeye başvurun" yanıtı aldık-
larını söyleyen Urun, işçilerin her türlü ça-
lışma şartlarından yüklenici firmanın sorumlu
olduğuna dikkat çekerek, "ödenmeyen bizim
emeğimiz, alınterimiz olan ücretlerimizdir"
dedi.

İnşaat iş kolundan işçilerin örgütsüzlü-
ğünü fırsat bilerek her türlü hak gaspını yapa-
bileceğini sanan patronların yanıldığını
işçilerin İnşaat İş Sendikası'yla birlikte her
türlü hak gaspına karşı mücadele edeceklerini
söyleyen Urun, ücretleri ödeninceye kadar ey-
lemlerini sürdüreceklerini belirtti.

İşçilerin MedicalPark Hastane inşaatı
önünde beklemeye başladı.

Eylemin 4. gününde işçiler yine Medi-
calPark önünde eylemi sürdürürken İnşaat İş
Sendikası yaptığı açıklamayla ödemelerin ya-
pılmaya başlandığını duyurdu. Sendika açık-
lamasında;

"Ana yüklenici firma konumundaki Öz-
yurtlar İnşaat sabah saatlerinde 'taşeron fir-
malar ödemeyi yapmazsa biz yapacağız'
demişti. Bu söze rağmen direnişimiz devam et-
mişti. Akşam saatlerinde belirtildiği gibi öde-
melerin yapılmasına başlandı.
Arkadaşlarımızın alacakları hesaplarına ya-
tırılmaya başladı.

Saat 20.00 sularında sadece 10 arkada-
şımızın FTP hesaplarında sorun olması nede-
niyle alacakları hesapta görülmüyordu.
Arkadaşlarımız ödenecek tutar hesaplarında
görülünceye kadar bekleyişleri devam ede-
cektir.

Daha önce de belirttiğimiz gibi arkadaş-
larımızın alacaklarında son anda herhangi bir
sorun yaşanırsa olacaklardan biz sorumlu ol-
mayacağız" denildi.

İşçilerin büyük çoğunluğu alacaklarının
hesaplarına yatırıldığını diğerleri de yatınca
eylemi sonlandıracaklarını söylediler.

Avcılar Belediye İşçileri
İsyanda

Avcılar Belediyesi’nde Tomurcuk A.Ş.de
belediyenin temizlik ve fen işleri hizmetle-
rinde çalışan yüzlerce işçi sendikalı oldukları
ve maaşları sürekli geç ödendiği için iş bı-
rakma eylemi yapmaları üzerine işten atıl-
mıştı.

İşten atılan işçilerin bir aylık ücretleri de
ödenmemişti. İşçiler 23 Eylül sabahı beledi-
yenin maaşlarını ödemesi talebiyle belediye
binasına girmeye çalıştı; çalışmaya devam
eden işçilerin ücretlerinin ödendiğini fakat

kendilerinin hem işten atıldığını hem de bir
aylık ücretlerinin gasp edildiğini belirterek
maaşlarının ödenmesini istedi.

Belediye yönetiminin bazı işçilere “Biz
taşeron firmaya ödeme yaptık. Onlar ödeme-
miş. Maaşınızı oradan isteyin” demesi işçileri
daha da öfkelendirdi. İşçiler belediye binasına
girmek istedi. Fakat çevik kuvvet ekipleriyle
belediye binası önüne barikat kuruldu.

İşçiler Belediye Başkanı Handan Top-
rak’ı “Sen sermayenin dostusun yazıklar olsun
sana” diyerek protesto etti. “İşçiler Burada
Başkan Nerede” sloganı atarak ücretlerinin
ödenmemesini protesto etti. İşçiler “Maaşla-
rımızın ödenmesini istiyoruz, bizi kendi bina-
mıza almıyorlarsa, biz de maaşlarımızı
ödemeden onları dışarı çıkarmayacağız” di-
yerek belediye binası önünde slogan atarak
beklediler.

İşçiler belediye önünde eylemi sürdürür-
ken “Haksızlık Karşısında Eğilme! Eğilirsen
Hem Hakkını Hem De Şerefini Kaybeder-
sin!”, “İşçi Ve Emekçiler Siyasi Malzeme Ol-
mayacak!”, “Taşeron İşçisi Köle Değildir!”,

“Sendika Haktır Engellenemez!” yazılı dö-
vizleri de belediyenin karşısına yerleştirdiler.

İşçiler sloganlarla eylemini sürdürürken,
sendikalar masası ekibinden polisler ve Bele-
diye-İş 2 No’lu Şube Başkan Yardımcısı
Ercan Gürünlü bir görüşme yapmak üzere be-
lediye binasına girdi.

Öğle saatlerinde görüşmeden çıkan
Ercan Gürünlü, işçilere durum hakkında bilgi
verdi. Meclis üyelerinin de belediyeye geldi-
ğini ve görüşmede kendilerine “Fen işlerin-
den atılan işçilerin ücretleri toplam 200 bin,
temizlik işçilerininki ise 700 bin TL ediyor.
Bunlardan az olan rakamı Pazartesi, diğerini
de Cuma günü ödeyebileceğiz” denildiğini ak-
tardı.

Belediyenin tekrar süre istemesi işçileri
daha da öfkelendirdi. Daha fazla beklemek is-
temediklerini, maaşlarının bugün yatırılmasını
aksi halde belediyenin önünden ayrılmaya-
caklarını, bundan sonra yaşanacak her şeyden
belediyenin sorumlu olduğunu söyleyerek slo-
ganlarla bekleyişlerini geç saatlere kadar sür-
dürdüler.
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1 Eylül 1990’da kurulan partimiz,
Kuruluş Konferansında TKEP/Leninist
adını aldı. Bu önemliydi. Çünkü Sov-
yetler Birliği dağılmış, sosyalizm ge-
çici de olsa insiyatifi elinden kaçırmıştı.
Emperyalizmin ideologları dünya ça-
pında bir saldırı başlattılar. "Tarihin
sonu" ilan edildi. Onlara göre komü-
nizm yenilmiş marksizm-leninizm iflas
etmişti. Bu saldırı pek çok kesimi etki-
ledi. Proletarya diktatörlüğü anlayışın-
dan vazgeçip leninizmin tartışmaya
açıldığı, "aşılmaya" başladığı bu dö-
nemde Leninist adını alması önemliydi;
dönemi karşılayan şiarımız "Sosyalizm
Kazanacak" oldu.

Leninist Parti'nin kurulduğu yıllar,
Türkiye ve Kürdistan'da devrimci du-
rumun bütün belirtileriyle yeniden or-
taya çıktığı, sınıflar mücadelesinin o
güne kadar en sert olduğu bir döneme
denk geldi. İç savaş sertleşmiş, Kürdis-
tan'da serhıldanların başladığı, Türkiye
cephesinde Zonguldak madencilerinin
burjuva toplumu temellerinden sarsan
Ankara yürüyüşü yaşanmıştı. Devrim
korkusunu iliklerine dek hisseden bur-
juvazi, bütün topluma burjuva iç savaşı
dayattı. İşkence ve katliamların en
yoğun olduğu, sokaklarda ev baskınla-
rının, Kürdistan kırlarında açık infazla-
rın, köy yakmaların yaygınlaştığı,
gözaltında kayıpların adeta sıradanlaş-
tığı, acımasız ve vahşi bir savaştı bu. İç
savaşın en sert geçtiği bu dönemde ku-
rumsallaşan Leninist Parti, THKO ile
tarihsel bağını yeniden kurarak
LGB’'yle burjuva iç savaşa cevap
verdi.

Yirminci yüzyılın sonlarında
dünya tarihinde insanlık yeni evreye
girdi. Bu evrede kapitalizmin iç çeliş-
kileri tamamen olgunlaştığı için sıçra-
malı çöküş süreci başlamış, sermaye
bütün dünyada üretici güçlerin kontro-
lünü elinden kaçırmıştır. Bu süreç aynı
zamanda emperyalist kapitalist siste-
min aşılmasının, daha ileri bir toplum
olan komünist topluma geçişin bütün
koşullarının yeterince olgunlaşmasını
da yaratmıştır.

Emperyalist kapitalist sistemin
"tarihin sonu", "tek kutuplu dünya",
"Amerikan Yüzyılı" masalları çabuk
bitti. Emperyalizmin yapısal krizi,

dünya bunalımı boyutlarına vardı. Se-
attle 1998'de başlayan ayaklanmalar
zinciri, emperyalizmi kendi merkezle-
rinde vurdu. Emperyalistlerin zirve top-
lantıları düzenledikleri her yerde
"Kapitalizm öldürür kapitalizmi öldü-
rün", "başka bir dünya mümkün" slo-
ganlarıyla onları takip etti.

Amerikan tekellerinin planladık-
ları 11 Eylül'deki DTM (İkiz Kuleler)
saldırısı ile Üçüncü Dünya Savaşı'nın
işaret fişeği atıldı. Ama bu defa savaş,
çöküş sürecine giren emperyalist kapi-
talist dünyanın efendileri olan sömü-
rücü sınıf burjuvazi ile ezilen
sömürülen en alttakiler arasındaydı.
Daha önce dünya savaşlarının yarattığı
dünya ölçeğindeki devrimci durumu,
bu defa emperyalizmin dünya bunalımı
yaratmıştı.

Proletarya ve halkların ayaklan-
maları önce zirve toplantılarının pro-
testolarıyla başladı. Arap Baharı ile
Ortadoğu'yu sardı. Tunus, Mısır gibi ül-
kelerde eski rejimler devrilse de, dev-
rim yeni toplumu kurmaya
yönelmediği için, burjuvazinin başka
kesimi durumdan yararlanarak devri-
min zaferini çaldı.

Rojava, Kürdistan'da Kürt halkı
uluslararası konjonktürün yarattığı or-
tamı değerlendirerek insiyatifi ele alıp,
bölgedeki en ileriye giden devrimi ya-
rattı. Bizde ise zaten yıllar önce doğ-
muş olan devrimci durum ve uzun iç
savaş dünya bunalımının da etkisiyle,
proletarya ve halkların mücadelesinin
bir üst düzleme sıçraması sonucuna
vardı. 2013'de bu topraklarda ilk defa
bütün kentleri kapsayan bir genel ayak-
lanma yaşandı. Ardarda giden ayak-
lanma dalgaları burjuva toplumu
temellerinden sarstı. Her dalga adeta
bir öncekini eleştiriyor, eksik bıraktığı
yanı gösteriyordu. Gezi'yi 17-25 Aralık
izledi. Bu defa ayaklanmanın hedefi
daha açıktı. Her yerde harekete geçen
kitleler, halk iktidara sloganıyla sokak-
lara döküldü. Burada eksik olanı Kür-
distan'da patlayan 6-8 Ekim silahlı
serhıldanı gösterdi. Adeta "amacı iste-
yen aracı da istemeli" diyordu. Rojava
Devrimi'nin gelişimi aylarca süren Ko-
bani'nin kahramanlıklarla dolu direnme
savaşı, kuzeydeki Kürt halkını da ateş-

ledi. Türk egemenliğinin ve Türkiye fa-
şizminin düşmanlık dolu tutumu karşı-
sında ayağa kalkan halk, 6-8 Ekim
serhıldanını yarattı.

7 Haziran 2015 seçim sonuçlarını
kabul etmeyen tekelci sermaye ve iş ba-
şındaki hükümeti, parlamentoyu devre
dışı bıraktı; asıl gücün sermaye oldu-
ğunu, parlamentonun hiçbir şey oldu-
ğunu gösterdi. Parlamentoyu bypass
ederek, atağa kalkan birleşik devrimi
ezmek amacıyla, faşist devlet bütün gü-
cünü ve olanaklarını seferber etti.

Kürdistan'da özerklik ilanlarını öz
savunma, ardından da kent savaşları iz-
lese de, Türkiye cephesinden zayıf bir
destek bulan kent savaşları aylarca
sürse de, istenen sonucu almadı. Kent-
lerdeki savaşçılar kırsal alana, gerilla
bölgelerine çekildi.

Bu süreçte sermaye ve faşist dev-
let katliamlarda en vahşi yöntemlerle
saldırsa da, hiç bir sonuç elde edemedi,
aksine halklarımızın devrimi zafere
kadar taşıyabilecek güç ve olgunluğa
eriştiği açığa çıktı.

Son üç yılda yaşanan olaylar, bu
topraklarda tarihin alabildiğine hızla-
nan bir akış içinde olduğunu gösteriyor.
Hızlı tarihin yoğun olayları bu toprak-
larda mücadele veren bütün devrimci
örgüt ve partilerin tezlerini pratiğin sı-
navından geçirdi. Bugüne kadar Leni-
nist Parti'nin tezleri ve devrimci
görüşleri bu olaylar tarafından tekrar
tekrar doğrulanmıştır. 1992'den itibaren
uzun yıllar yalnız başına sürdürdüğü 1
Mayıs Taksim Alanı politikası, 70'li
yılların ikinci yarısından beri savun-
duğu Birleşik Devrim ve Halkların Mü-
cadele Birliği anlayışı, komite ve
konseylere dair tezlerin 2013 Haziran
Halk Ayaklanmasında forumlar biçi-
minde doğrudan demokrasi örgütleri
olarak vücut bulması bunlara birkaç ör-
nektir.

Rojava devrimine daha en başın-
dan ilkeli ve tutarlı yaklaşımı, prole-
tarya enternasyonalizmi temelinde aktif
olarak desteği, Leninist Partinin bu ko-
nudaki yaklaşımının açık ifadesi oldu.
Aynı şekilde 2013 Haziran Halk Ayak-
lanmasından bir ay önce, yayınında yer
alan, Genel Ayaklanmanın Gelişime
Dair Öngörüsü, olayları ve gelişmeleri

ele alışındaki kriterlerin sağlamlığını
ortaya koydu. Türkiye tekelci kapita-
lizmi ve faşist devletin çöküş, devrimin
yükseliş sürecine girdiğini saptayan Le-
ninist Parti: 90'lı yılların sonu 2000’li
yılların başından itibaren dönemi "Kürt
Ulusuna Kendi Kaderini Tayin Hakkı",
"Zindanlar Yıkılsın Tutsaklara Özgür-
lük", “Bütün İktidar Emeğin Olacak"
şiarlarında somutladığı taktik politika-
larıyla karşıladı. Birleşik Devrimimizin
bugün geldiği aşamada bu politikaları
ve devrimci hedeflerinin hayata geçi-
rilmesinin bütün koşulları olgunlaştı.
Biriken toplumsal patlayıcılar burjuva
toplumu havaya uçurmaya hazır. Tam
da bu dönemde 15 Temmuz'da bir
darbe girişimi oldu. Küçük-burjuva ha-
reketin önemli bir kesimi CHP üze-
rinde burjuvazinin bir kesimine destek
verirken, sadece Leninist Parti kitleleri
burjuvazinin bütün kesimlerinden ayrı
bir taraf olarak durup davranmaya dev-
rim ve iktidar mücadelesini yükselt-
meye çağırdı.

Burada şunu da belirtmek gereki-
yor; Kürdistan açısından durum net
olsa da Türkiye'de henüz ilan edilmiş
öncülükten kabul edilmiş öncülüğe bü-
yüme gerçekleşmemiştir, ancak Türki-
ye'de de devrim öznesinin hazır olduğu
somut bir gerçektir. Bu, Haziran Halk
Ayaklanmasında açıkça görüldü. 50 yıl-
dan bu yana bu topraklarda iç savaş ya
da iç savaşa yakın sertlikte geçen bir sı-
nıflar mücadelesi var. Yüzbinler hatta
milyonlarla ifade edilecek sayıda insan
yaşamının bir döneminde devrimci mü-
cadele saflarında yer aldı. Bu insanlar
çeşitli nedenlerle bu mücadelenin dı-
şına düşse de, ne devrime inançlarını ne
de sosyalizme dair umutlarını yitir-
medi. Mücadele ile bağı zayıf da olsa
devam etti. Sayıları milyonları bulan bu
kitlenin devrime dair somut bir ışık bir
umut gördüğünde nasıl büyük bir coş-
kuyla kanat açtığını, bu umuda koştu-
ğunu gördük.

Şimdi henüz kurulmuş olan ve
yeni hayata geçmeye başlayan Halkla-
rın Birleşik Devrim Hareketi, bu umut-
ların sonuçlanacağı bir çekim merkezi
olmayı başarabilir. Bunun için devrime,
devrimin zaferine kilitlendiğini somut
olarak göstermeyi başarmalıdır. Bunun

için Halkların Birleşik Devrim Hareketi
pratik olarak mücadelyi yükseltmeli,
zora dayalı devrim anlayışı temelinde
istikrarlı ve kararlı olarak yürüyüşünü
sürdürmelidir. Bu yürüyüşün hedefini
Türkiye tekelci kapitalizmine ve fa-
şizme son verip burjuva toplumu ha-
vaya uçurarak, yerine devrimci
demokratik halk iktidarının kurulması
olduğunu göstermelidir. Bunun için
şimdiden somut hedeflerini açıklamalı-
dır. Bu hedefler;

1-Ulusların Kendi Kaderini Tayin
Hakkı yani Kürt ulusunun ayrılma hak-
kının teslim edilmesi, diğer ulusal top-
lulukların bütün ulusal demokratik
haklarının derhal tanınması ve güvence
altına alınması

2-Bütün politik tutsakların derhal
özgürleştirilmesi

3-Tekelci birlikler ve bankalara el
konulması, buna dayanarak halklarımı-
zın yaşamının iyileştirilmesi için adım-
lar atılması olabilir.

Aynı şekilde tekelci sermayenin
egemenliğine son verip, faşist devleti
yıkarak onun yerine kurulacak halk ik-
tidarının ilk adımı olan geçici devrim
hükümeti anlayışının somutlanması ge-
rekir.

Leninist Parti bu somut hedefleri
ve birleşik devrimizin acil görevlerini
her fırsatta tekrar tekrar açıklamayı, bu
yöndeki mücadelesini yükseltmeyi ve
bu amaca yönelik her gelişmeyi bütün
gücü ve olanaklarıyla desteklemeyi sür-
dürecektir.

Bu topraklarda yaklaşık 100 yıl-
dan beri var olan sosyalizm mücadele-
sinde, karşı-devrimin en zayıf, birleşik
devrimin en güçlü olduğu bir dönem-
deyiz. Proletarya ve halklarımızın dev-
rim yürüyüşünü zaferle taçlandırmak,
önümüzdeki dönemin en somut ve er-
telenemez görevidir. Proletaryanın
devrimci sınıf partisi Leninist Parti 27.
mücadele yılını bu bilinçle marksizm-
leninizm ve zafere dair inanç ve bağlı-
lıkla karşılıyor.
Fabrikalar Tarlalar Siyasi İktidar

Herşey Emeğin Olacak
Yaşasın Halkların Mücadele Birliği

Biji Yekitiya Tekoşina Gelan
An Şoreş An An Mırın
Ya Devrim Ya Ölüm!

Devletin, işçi ve emekçi-
lere yönelik OHAL gerekçeli
saldırıları sınır tanımıyor. Her
türlü eylem ve etkinlik valilik
yasakları ve polis saldırısıyla
karşılanıyor. Sarıgazi'de her yıl
stantlar kurulup çeşitli etkinlik-
lerle gerçekleştirilen Sarıgazi
Halk Festivali, bu yıl Valilik ta-
rafından OHAL gerekçesiyle
yasaklandı.

Sarıgazi'de aralarında Mü-
cadele Birliği'nin de olduğu,
devrimci demokrat kurumların
bir araya gelerek organize ettiği
festivalde Sarıgazi Festival Ala-
nı'nda 11. defa stantlar kurulacak
ve semt genelinde panel, söyleşi,
forum, sevgiler, tiyatro ve müzik
etkinlikleri, gerçekleştirilecekti.
2 Ekim akşamı Emeğe Ezgi
konserinin de yer alacağı Festival, yasaklandı.

Festival Alanı'nın kullanılamaması için iş makine-
leri ve araçlar park edildi, festivali organize edenler, polis
tarafından, ne tür etkinlik olursa olsun “müdahale et-
mekle” tehdit edildi.

Sarıgazi Halk Festivali'ni organize eden devrimci
kurumlar, işçi ve emekçilere yönelik saldırıların OHAL
gerekçesiyle katlanarak sürdürülmesine ve festival dahi
yatırılmamasına tepki gösterdi.

Sarıgazi halkı Demokrasi Caddesi Çağrı Market
önünde buluşarak ajitasyon konuşmalarıyla devletin faşist
uygulamalarını festivalleri yasaklamaya kadar vardırdı-

ğını belirterek, faşizme, OHAL
gerekçeli yasaklara karşı sokağa
çıkma çağrısı yaptı.

Konuşmalar üzerine top-
lanmaya başlayan kitleye polis
akreplerden gaz ve plastik mer-
miler atarak saldırdı. Kitle ara
sokaklara geçerek burada bari-
katlar oluşturup sloganlarla ve
taşlarla karşılık verdi. Bir süre
sonra Demokrasi Caddesi ba-
şında bir araya gelen kitle aji-
tasyon konuşmalarıyla devletin
işçi emekçilere saldırılarına
karşı Sarıgazi halkının sessiz
kalmayacağını, OHAL gerek-
çesiyle yasaklanmasını ve polis
saldırısıyla karşılanan festival
etkinliklerini yapmaktan vaz-
geçmeyeceklerini belirtti.

Sarıgazililer, etkinliklerin
ertesi gün devam edeceğini duyururken, polisin akrepten
gaz fişekleri ve plastik mermi atmaya başlaması üzerine
kitlenin bir kısmı akrebin önüne geçerek yumruk ve
tekme atmaya başladı. Kitlenin dağılmasını beklerken
karşı saldırıyla karşılaşan polis bir süre hareketsiz kaldı.
Ardından farklı notlardan gaz bombaları ve plastik mer-
milerle saldırının devam etmesi üzerine Demokrasi Cad-
desi ve Festival Alanı'nı çevresinde bir süre çatışmalar
devam etti. Polis mahalleyi gaza boğdu.

Kitlenin bir kısmı yine Demokrasi Caddesi girişine
dönerek bir süre halay çekti ve festival etkinliklerini yap-
maktan vazgeçmeyeceklerini belirtti.

OHAL Festivalimizi Engelleyemez 2. Gününde Festivale Yine Yasak
11. Geleneksel Sarıgazi Halk Festivali ya-

saklanmasına rağmen, 2. gününde de etkinlik-
ler devam etti.

2 Ekim sabahı erken saatlerde akrepler Sa-
rıgazi Festival alanını tutarak etkinlikleri engel-
lemeye çalıştı. Aynı zamanda korku saçmak için
ara sokaklarda da dolaştılar. Akşam 17.00’da
Demokrasi Caddesi’nde başlayacak olan Kadın
Forumunu engellemek için, Demokrasi Cadde-
si’nin başını akrepler tuttu. Kadınların yapacağı
forumda resim sergisini kurmak isteyen kadın-
lara polisler engel oldu.

Festival tertip komitesinde yer alanlar De-
mokrasi Caddesindeki polislerle konuşmaya
gittiler. O sıra da görüşmenin fotoğrafını çeken
muhabirimizin etrafını sivil polisler sararak çe-
kilen fotoları sildiler. Daha sonra GBT kontrolü
yaparak muhabirimizi uzaklaştırdılar. Polis ter-
tip komitesine, Festivalin yasaklandığını, bu
yüzden herhangi bir etkinlik yapılmasına izin
vermeyeceklerini söylediler. Tertip komitesi ise
“bu festival 11 senedir Sarıgazi’de yapılıyor. Halk ve esnaflar bu festivali bizlerden bekliyorlar. Biz-
ler burada tiyatro oyunumuzu oynayıp basın açıklamamızı yapacağız. Sizler darbeyi yapanları
değil devrimcileri, demokratları gözaltına alıp tutukluyorsunuz. Bizler bu etkinliği yapacağız, siz-
ler izin vermeseniz de bu etkinlik Sarıgazi’de olacak” cevabı vererek halkı Yüzfikir Sanat Merke-
zi’ne çağırdılar. Sanat merkezine geçerken kitlenin arkasında çevik kuvvet yürüdü. O esnada bunu
görüntülemek isteyen Kaldıraç okurları Mahir Kap ve Halil Aksu gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar için bir avukat emniyet müdürlüğüne gitti, fakat Emniyet Müdürlüğü “şu
anda avukatlık bir durum yok” diyerek avukatı gönderdiler. Gözaltılar ilerleyen saatlerde serbest
bırakıldı.

Sanat merkezine geçen kitleyi taciz etmek için sürekli olarak sokakta akrepler dolaştı. Bu bas-
kılara rağmen kitle geri çekilmedi. Devinim Tiyatro Atölyesi, sokakta oynamak üzere hazırladığı
kadın oyununu da burada oynadı.

“DEVRİM YÜRÜYÜŞÜNÜ ZAFERLE TAÇLANDIRMAK
EN SOMUT VE ERTELENEMEZ GÖREVDİR”

1 Eylül dolayısıyla Edirne Zindanında bulunan Leninist tutsakların düzenledikleri etkinlik için hazırladıkları konuşma metnini, güncelliğinden dolayı yayınlıyoruz.
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MÜCADELE BİRLİĞİ

Hüseyin amca ile bir köy evinde ta-
nıştık. Hastalığına rağmen bizimle sohbet
etti, yaşadığı tarihsel günleri anlattı. Ve ke-
sinlikle coşkuyla. O; eski bir THKO sa-
vaşçısı... Hala sosyalizmin yoldaşı, hala
kavgacı ve hala genç... Görüşmeye gider-
ken, röportaj yapmak niyetindeydik.
Ancak durumdan kaynaklı bunu yapama-
dık. Yaptığımız sohbetin bazı bölümlerini,
tarihe bir başka tanıklık olsun diye payla-
şıyoruz.

-Mücadelenin başlangıcına dair
çokça tahrif var. Siz yaşadınız, biliyorsu-
nuz. Derler ki: İşte Denizler çok naifti-
ler, kimselere kıymadılar falan..yani zora
dayalı mücadele yürüttükleri yanını sak-
lıyorlar. Başlattığınız mücadele gerçekte
bu şekilde miydi? Yoksa, silahla/zor yo-
luyla devrime gidecek bir çıkış mıydı?

Kesinlikle silahlı bir devrim. Bu ül-
kede ancak zor kullanarak devrim yapıla-
bilir diyorduk. Tabi biz bu hareketi
başlatacağız. Bizden sonra da devam edi-
lecektir. Sinan derdi: bu kadar adam ve si-
lahla devrimi yapamayacağız ama biz bir
yol açacağız. Sonra Kürdistan’da da
devam edilecektir. Biz bunu söylüyorduk.
Batıda da devam edilecektir. Ama şuydu;
Türkistan (onun deyimi) halkları hazır de-
ğildi. Bu hareketi başlatan da devlet oldu
biraz. Başlatalım da büyümeden bitirelim,
diye. Buna zorladırlar bizi. Yoksa, belki de
biraz daha hazırlandıktan sonra başlatır-
dık.

- Daha çok öğrenciler mi vardı?
Öğrenciler de vardı, köylüler de.

Belki de daha çok köylü vardı aramızda.
Ankara’dan gelen öğrenciler dağ koşulla-
rında çok zorluk yaşadılar. Geri dönenler
de oldu tabi.

-Bugün THKO’dan geldiğini söyle-
yen bir çok hareket var. O ilk çıkışı; ‘ma-
ceracı bir çıkış’ olarak değerlendirenler
var. Buna ne diyorsunuz?

Onlar ne yapmışlar. Halkın yolu,
Kurtuluşu falan. İşte onlar yanlış yaptı de-
diler. Siz ne yaptınız ki. Öyle bir şey
yoktu. Bir de Mustafa Yalçıner günlük ya-
yınlamış. Bilmem öyle de böyle de, o dağ
şartlarında mı günlük tutmuş? THKO,
belki çok yanlıştır, temel güç köylüdür
derdi. Ama proletarya öncülüğünde. Sos-
yalist öncülük yani. Ama o zaman için bu
Türkistanın köylüsü değildi. Kürdistan’ın
köylüsü temel güç olabilirdi belki. Ama
buna çok değinilmedi o vakit.

-Öteki çıkışları nasıl değerlendiri-
yorsunuz?

Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu ve
Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi, ikisi de
aynıdır. Biri şehirlerde başlatıp dağa çıka-
cağız- partiyi kuracağız, öteki dağlarda
başlatıp şehre gideceğiz-partiyi kuracağız
mesele bu. Ama onlar da dürüstlerdi. Ki
son zamanlarda gördük. İşte bizim arka-
daşların da içinde olduğu; Ömer Ayna’nın
Mahir Çayan’ın Cihan Alptekin’in De-
nizleri kurtarmak için yaptığı eylemler.
İşte Tokat’ta, Niksar’da, Kızıldere’de… O
Amerikalıların kaçırılması. Yani özünde
beraberler. Mücadele ortaktı. Zaten Hüse-
yin İnan diyordu: biz buradan gidiyoruz,
onlar oradan geliyor, şurada birleşeceğiz
biz. Ama şunu da diyordu: daha çok mü-
cadele etmeliyiz, bizim öncülüğümüzde
olsun, biz daha doğruyuz..diyordu. Bu her
şeyde olur… partide.

-Neden ilk çıkışınız Nurhaklar’a
oldu?

Gerillayı nereden başlatalım. Hüse-

yin İnan derdi: Dersim bölgesi, dağları
falan çok güzel. Ama oradan başlayama-
yız. Alevi katliamı yaparlar. Biz buraya,
onları koruyabileceğimiz zaman geliriz.
Güç olduğumuzda. Diyarbakır tarafları da
konuşuldu. Orada da Kürt halkına katliam
olur diye gitmedik. Zaten yakın geçmişte
olmuş şeyler. Bahaneleri olurduk. Ve en
kötü bölgeye gittik biliyor musun.. Nur-
haklar’a. Muhbircilerin çok olduğu bir yer
burası. Burada da Aleviler vardı ama sün-
niler de vardı. Karışıktı yani. Bundan git-
tik. Mesela parayla bile ekmek
vermezlerdi. Parti kararı vardı; vermedi-
ler mi karışmayacağız. Ama vermiyorlar
diye biz acımızdan mı ölecez. Ben gider
alırım dedim. Arkadaşı da aldım, köye
indik. Baktık orada bir çadır var. Kadın
ekmek yapıyor. Ekmek istedik yok diyor.
Vereceksin dedim. O gün 22 tane yufka
ekmeği yedim orada. Parasını da verdik
fazla fazla. Ondan sonra arkadaşların ya-
nına geldik. Diyorlar bundan sonra seni
gönderelim. Yani kötü bölge. Dersim ta-
rafına gitsek bizi havada beslerlerdi bili-
yor musun. Ama işte halka zarar gelmesin
diye. 38’in izleri hala da silinmemiş.

-Buralarda nasıl hareket ediyordu-
nuz?

Köylerde rahatça dolaşırdık, bu ta-
rafta. Gittiğimizde etrafımızı sararlardı.
Gözcülük yaparlardı. Oğlum biz size bak-
maktan korkmayız, biz hala 38’i yaşıyo-
ruz derlerdi. İnsanları Cemevi’ne toplayıp
yakmışlar. Bu doğrudur yani. Acı yani.

-Kırsaldaki günlerinize ait anıları-
nızı dinlemek istiyoruz

Mücadele anılarımız çok. Mesela bir
gün; Kadir, Hüseyin... Teslim Töre’nin
köyündeyiz. Malatya/ Akçadağ’da. Biz
buradayken baskın oldu. Teslim dedi: ço-
cuklar ne olacak şimdi. Siz bekleyin ço-
cuklar, ben sizi kurtarayım, hiç
karışmayın. Ben şimdi ineceğim, albaya
bir iki yumruk atacağım. Bütün askerler
beni vurmaya çalışacak. Bana bir şey ya-
pamazlar, siz oradan kaçın. Yaw nasıl olur,
olmaz derken gitti. Ve sakın silah sıkma-
yan dedi. İndi ‘ooo albayım nasılsınız’
diye yaklaştı, yumruk attı. Bütün askerler
onun başında. Biz de elimizi kolumuzu
sallayıp çıktık. Dedik öldürmüşlerdir. Tes-
lim 10-15 gün hastanede yattı, çıktı.

-Kırsaldaki hareket nasıl, neden
sona erdi?

Radar üssünü vurmaya gittik. Orada
Sinan vuruldu, Kadir vuruldu, Alpaslan

vuruldu. Ondan sonra grup kararıyla ha-
reketi yöneten kalmadı. Dedik dağılalım,
tekrar gelir toplanırız sonraya. İşte silah-
ları gömdük. Beş on tane. Bulsalar da al-
mazlardı aslında. Eski tekçi silahları var
ya... beşli beşli. Tek tek mermi koyuyor-
sun. Onu bize şöyle yapmışlardı; işte
mermi ziyan etmeyelim tek tek atalım he-
defe vuralım. Aslında yoktu ha, yokluk-
tan. Para geliyordu ama. Banka soygunları
vardı. Para sıkıntısı yoktu. Ama köylü
yemek de vermiyordu, namussuzlar. Si-
lahları sakladıktan sonra dağıldık. Bir kıs-
mımız Adana, bir kısmı Elazığ’a, bir
kısmı Gölbaşı’na. Ben Darende tarafına
geldim. En son ben yakalandım. İdamla
yargılandım. Ama bizi idam etmeyecek-
leri belliydi. 15-20 yıl yatırırlardı. Üç ki-
şinin idamı belliydi. Üçe üç diyorlardı
çünkü. Adnan Menderes, Fatih Rüştü
Zorlu, Hasan Polatkan’ın intikamını ala-
cağız diyorlardı. Rütbeli askerler bağırı-
yordu Mamak’ta.. üçe üç. Yani bizden üç
gitti, sizden de üç asacağız.

-Hapislik günleriniz nasıldı? Dışarı
çıkınca neler yaptınız?

Niyazi Ağırnaslı vardı, avukatımız.
Halit Çelenk vardı. Çok baba adamlardı.
Geliyorlardı, ağlıyorlar, sizi asacak bunlar
diyorlardı. İki üç dönem içeri girdim. En
son 6 ay kaldım, ‘Ecevit affı’yla çıktım.
Ondan sonra çektim Van’a gittim. Aranı-
yordum. Orada çalıştım bir süre. Ondan
sonra bunu kaçırdım, bu da arandı. Erkek
kaydedilmiş, asker kaçağıymış. (eşi araya
giriyor)Asker geldi. O zaman ben Tay-
lan’a da hamileyim. Köydekiler diyor o
hanımdır, hastadır. Asker onu bunu bil-
mem gelecek diyor. (Tekrar Hüseyin
amca) Muhtar diyor, sizden çok çektim;
sen kaçak eşin kaçak...

-İdam günü nasıldı burası?
Denizler asıldığında... Burada bizim

bir kadın var idi... Dedi bileydim, o suda
gezeni bırakmazdım.. onu şalvarımda sak-
lardım. Böyle yani. Şalvarın namusla ba-
ğını biliyorsunuz. Bir de köy yerinde bunu
söylemek. Bu kadar seviliyorlardı. Köyde
matem havası vardı. Televizyon falan da
yok. Kahvede radyo vardı, öyle kalmıştık
hepimiz. O zamanlar burası böyleydi.
Şimdi savaşın en yoğun döneminde her-
kes kaçıyor. Yok Cemevi açıyor, yok tın-
gır mıngır şeylerle uğraşıyor, yok
CHP’nin peşine takılıyor. .ne bileyim...
(eşiyle birlikte bu sözler.)

-Yoldaşlarınızla nasıl tanıştınız?

Deniz ile birebir görüştünüz mü?
Deniz de buraya gelmişti. İlk burada

tanıştık. Sabahlara kadar sohbetlerimiz
olurdu. Burada, Elazığ’da, Ankara’da.
Gelip gidiyorlardı. Malatya üs bölge-
mizdi. Elazığ’da da üniversite vardı. Bu-
raya da geliyorlardı. Dolayısıyla bizimle
beraber kalıyorlardı. En yatkın yer de
bizim köyümüzdü. Köylüler de biliyordu
onları. Zaten ilk tanışmamız da böyle
oldu. Filistin dönüşünde D.bakır’da yaka-
lanmışlar. Çıkınca Elazığ Üniversitesin-
deki THKO’luları görmeye gelmişlerdi.
Böyle tanıştık. Deniz çok hareketli ve şa-
kacıydı. Ama Dede (Hüseyin İnan) öyle
değildi. Çok ciddiydi Dede. Dede geldi
denince herkes toplanırdı. Herkes çeki-
nirdi ondan. Hareketin teorisyeni de
oydu.. O zamanın gençliği çok güzeldi..
en küçükten en büyüğüne. Devletin gire-
mediği bir yerdi burası. Sonra devlet gi-
rince farklılaştı. İşte polis yaptı, asker yaptı
bilmem ne. Arkadaşlar geldiklerinde ra-
hatlardı. Gündüz evlerdeydiler. Gece kır-
sala çıkıyorlardı. Mesela bizim ev şu
karşıdaydı, orada otururduk. Bunun anne-
sinin öyle pek siyasi bilinci yoktu ama biz
orada otururken evin damına çıkardı, bir
şey oldu mu bize haber ederdi. Tüm köy
örgütlüydü.

- Bir de Kemalizm meselesi var
Yok yok biz kemalist falan değildik.

Savunmuyorduk ama ona kötü söz de et-
miyorduk yani.

-THKO’nun içinde kadınlar var
mıydı? Onlar da sizinle aynı işleri mi ya-
pardı?

Evet kadın arkadaşlarımız da vardı.
Mesela Elazığ Üniversitesinde de vardı.
Her yerde vardı. Aynı işleri yapardık. Sa-
dece işte bir yer basılacaksa, faşistlerin
mekanı falan, kadınlar gelmezdi oraya.
Rahat hareket edemezler diye. Öyleydi o
zamanlar...

Şimdilik burada bitiriyoruz yazımızı.
Yakın zamanda Hüseyin amcadan 6 ay
süren dağ zamanını dinleyeceğiz, sizlerle
paylaşacağız. Bitirirken, Hüseyin amca;
bu tarih üzerinden çıkar sağlamak peşine
düşmemiş.. bazıları gibi. Bu da onun doğ-
ruluğunun ve samimiyetinin bir işareti
olsun okuyanlara.. biz de, burada, yüzyüze
bunu gördük.

8 Eylül 2016
Mücadele Birliği/ Amed

BİR THKO’LU İLE SÖYLEŞTİK

Geçtiğimiz aylarda Yeni Dönem Yayıncılık'tan
çıkan Setenay Berdan'ın yazdığı DENİZ FIRTINASI
adlı kitabın "Parkta Bir Yaz Akşamı" başlığıyla ya-
yımlanan birinci cildinin tanıtımı, 24 Eylül akşamı
Sarıgazi'de Sarissa Kitabevi'nde yapıldı.

Etkinliğin sunumunu yapan Nurten Karahancı,
daha kitabı okurken, romanın kahramanlarının yaşa-
mından çok etkilendiğini, aynı zamanda Türkiye
devrim tarihinden kesitleri de içermesi nedeniyle
"mutlaka okunması gereken bir kitap" dediğini ifade
etti. Kitaptan kısa bir bölüm aktaran Karahancı, "Bu
güzel kitabın tanıtımını emeği geçenlere bırakalım"
diyerek sözü Ayışığı Sanat Merkezi Genel Sanat Yö-
netmeni Songül Yücel ve Süleyman Acar'a bıraktı.

Songül Yücel sözlerine "Aslında geç kalınmış
bir tanıtım oldu. Fakat yaşadığımız süreçteki önemli
olaylar ve yoğunluk bu gecikmeyi getirdi. Bir darbe
girişimi yaşandı ve OHAL süreci başladı. Şimdi ege-
menler kendilerinin yazdığı bir tarihi aktarma çaba-
sında. Binlerce isimsiz kahramanın da yer aldığı
devrim mücadelesi yok sayılarak, iktidarın gerici dü-
şüncesini genç nesillere benimsemek için tarih farklı
şekilde aktarılmaya, gerçekler saklanmaya çalışılı-
yor. Böyle bir dönemde, ülkemizde yaşanan devrim
mücadelesinin bugüne ve yarına aktarılması gereki-
yor. Bu kitabın tanıtımı bu nedenle şimdi daha da
önem taşıyor" diyerek başladı.

Kitabın Türkiye devrim mücadelesinde
1970'lerden başlayıp 1990'lı yılları kapsayan bir sü-
reci anlattığını belirten Yücel, "Tarihi sadece teorik,
kronolojik kitaplardan okumak anlamak için yeterli
olmuyor. Bir dönemi kavramak için o dönemin in-
sanlarını, yaşam biçimini, kişilerin özelliklerini,
hatta onların düşünce ve duygularını da bilmek ge-
rekiyor. Romanlar işte bize bunu sağlıyor" diyerek
romanın kahramanlarını tanıttı.

Devrim müca-
delesinde yer alan
örgütleyiciler, savaş-
çılar, mücadelenin
yoğun olduğu şehir-
ler... Katliamlar, dev-
rimcilerin öngörüsü
ve örgütlenmeyle
başka katliamların
önlenişi, devrim mü-
cadelesi nedeniyle
yaşamını başka bir
ülkede sürdürmek
zorunda kalan ama yine de devrim mücadelesi için
çaba sarf etmekten vazgeçmeyen bir partinin, dev-
rimci bir programa sahip olmasında etkin olan dev-
rimci öncü işçiler... En tehlikeli eylemlere girişen
kişiler... 12 Eylül karanlığı ve devrim mücadelesinde
yeni bir süreç... Zindanlardaki mücadele... İdam seh-
palarında partinin ismini haykıranlar... Denizlerin
yaktığı devrim ateşinin tekrar tutuşturulması...

Songül Yücel kitabın eksik yönünün, devrim
mücadelesinde yer alan kadınların romanda yer al-
maması olduğunu ifade ederek "Ne yazık ki yazar
kendi yaşadığı yıllarda birlikte mücadele yürüttük-
lerini kadınların hikayelerini biriktirememiş... Sebebi
ne olursa olsun bu açıdan büyük bir eksiklik.. Ka-
dınlar devrim mücadelesinde hep var oldular" dedi.

Süleyman Acar ise kitabın yazarı Setenay Ber-
dan'ın teorik içerikte kitapları olduğunu işaret ede-
rek başladı söze. "Tarihi sürecimizin anlatan bir

kitabın olmayışının
içimizde bir ukde
oluşu yazarın da
kitaba yoğunlaş-
masını getirdi. Biz
yazarı ne zaman
biter diye sıkıştır-
dık da zaman
zaman... Fakat ki-
tabın tamamı -el
yazısıyla yazılıyor-
elimize geçip bas-
kıya hazırlamaya

başladığımızda yazarın aslında çok zor bir işin üste-
sinden gelmiş olduğunu gördük. Eksiklikleri elbette
var, fakat süreç çok hızlı ve yoğun işliyor, gündem
çok çabuk değişiyor... Dünyada değişim ve devrim
mücadelesi süreci hareketli. Böyle bir süreçte kita-
bın tekrar ele alınması mümkün olmuyor" diyerek
kitabın hazırlık sürecini aktardı.

Kitabın oldukça uzun bir süreci ele aldığına dik-
kat çeken Acar, henüz devrimini tamamlamamış bir
ülkede yürütülen devrim mücadelesinin anlatıldığını,
bu nedenle de özellikle günümüze yaklaştıkça pek
çok olayın güvenlik kaygısıyla daha yüzeysel akta-
rılmasının bir zorunluluk halini aldığını belirtti.

1970'lerde THKO savaşçılarıyla başlayan gü-
nümüze kadar aynı kararlılıkla mücadeleyi sürdüren
bir partinin tarihinin anlatılmaya çalışıldığını ifade
eden Acar, "Süreci bilenlerin ifade ettikleri eksiklik-
ler var. Bunun dışında süreci daha yakından öğren-

mek isteyenlerin anlatılmasını beklediği ama henüz
aktarılmasının doğru olmayacağı olaylar, ayrıntılar
da var" dedi. Acar, kitabın üç ciltten oluştuğunu da
aktardı.

Anlatım sırasında yöneltilen soruları da cevap-
layan Yücel ve Acar, hala sert bir şekilde sürmekte
olan devrim mücadelesinde pek çok öğrenilecek,
örnek alınacak, dersler çıkarılacak bir roman oldu-
ğuna vurgu yaptılar.

Etkinliğe katılanlar, yazar ve kitap hakkında da
ayrıntılar sordular, kitabı okumuş olanlar da kitap
hakkındaki düşünce ve duygularını aktardılar.

Kitabı okuyanların anlatımlarından bazıları ise
şöyle:

"Kitabı okurken bilmediğim bir dönemi anla-
maya çalışmak değişik bir duygu... Ama romandaki
kişiler o kadar canlı anlatılmış ki, okumaktan çok o
romandaki kahramanların birinden dinlemiş gibi
oluyor insan... "

"Bizim bugün geriye baktığımızda değerlendir-
diğimiz pek çok olay var. Fakat örneğin Deniz, Yusuf,
Hüseyin yoldaşların o yıllarda böylesine güçlenecek
bir kıvılcımı başlatmış olmaları onlara olan saygı-
mızı daha da güçlendiriyor, mücadele etmenin öne-
mini daha çok kavratıyor."

"Ben kitabı çok heyecanla ve hızla okudum.
Ama fark ettim ki, yaşamımdaki bazı davranışla-
rımda değişiklik oldu... Kitaptaki kahramanların dik-
kat ettikleri, uyardıkları, önemsedikleri bir çok şey
beni de etkiledi. Mücadele içinde yer alanların, özel-
likle genç yaştaki devrimcilerin öğreneceği pek çok
şey var."

Sohbet şeklinde devam eden etkinlikte ortak
düşünce ise Denizlerin başlattığı mücadelenin bugün
daha da sert bir şekilde sürdüğü ve buna uygun mü-
cadele biçimlerinin gerekliliği oldu. Kısacası Deniz
Fırtınası bugün de sürüyor...

“DENİZ FIRTINASI” SÜRÜYOR


