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Sermaye düzeninin yeni 
saldırı hamlelerine 
karşı

Birleşik-militan sınıf 
mücadelesini 
yükseltelim!
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Son dönemde gerçekleşen işçilerin, emekçilerin,
gençlik kesimlerinin eylemlerine yönelik devlet
terörü giderek tırmanmaktadır. KESK’e, sendika ve
şubelerine, üyelerine yönelik baskın, gözaltı ve
tutuklama terörünün ardından devlet şimdi de
Eğitim-Sen’in yürüyüşüne saldırmaktadır.  

Devlet özünde kamu emekçilerinin iş güvencesi,
örgütlenme hakkı, parasız sağlık hakkı, insanca
yaşamaya yeten ücret, sosyal ve özlük haklarının
iyileştirilmesine saldırmaktadır. Eğitim
emekçilerinin talebi de çok farklı değildir. Parasız,
bilimsel, demokratik, anadilde eğitim,
sözleşmelilerin kadroya alınması, insanca yaşama ve
çalışma koşullarıdır. Zaten devletin tırmanan terörü
de bunadır. Zira milyonlarca işçi ve emekçiyi
doğrudan ilgilendiren ve etkileyen sosyal yıkım
saldırıları aynı zamanda işçi ve emekçilerdeki öfke
ve tepkiyi bilemekte, mücadele arayışlarını
artırmaktadır. Devletin esas olarak korktuğu ve
henüz yükselmeden ezmeye çalıştığı da bu mücadele
dinamikleridir.

Kapitalizmin krizi, İMF şeflerinin ziyaretleri,
mecliste bekleyen yasalar, hükümetin icraatları
göstermektedir ki işçi ve emekçileri derin bir
yoksulluk ve sefalet beklemektedir. Sosyal yıkım
saldırıları hız kesmek bir yana artarak devam
edecektir. Devlet de bugünden saldırılara karşı
yükselebilecek tepkilerin önünü almaya
çalışmaktadır. Mücadeleci işçi ve emekçilere,
onların öncüsü devrimcilere, sendikalara saldırarak
toplumsal muhalefeti sindirmeyi amaçlamaktadır.

Bu saldırılardan payını gençlik kesimleri ve
siyasal örgütlülükleri de almaktadır. En son
Ankara’da paralı eğitime ve ÖSS saldırısına karşı
faaliyet yürüten gençlik örgütleri sivil-resmi
faşistlerin saldırısına maruz kalmaktadır.

Sermaye devletinin pervasız saldırılarına, azgın
terörüne karşı verilmesi gereken yanıt mücadele
olmalıdır. Devletin faşist saldırılarına karşı
toplumsal muhalefetin ortak yanıt vermesi, eylemli
tepkilerle devlet terörünü teşhir etmesi
gerekmektedir. Devletin her bir saldırısı karşı bir

eylemle, militan bir karşı koyuşla yanıtlanmalıdır.
Geniş emekçi kesimlere tırmanan devlet terörünün
amacı anlatılmalı ve mücadele çağrısı yapılmalıdır.

***
15-16 Haziran Direnişi’nin yıldönümü

yaklaşmaktadır. 15-16 Haziran’ın üzerinden 39 yıl
geçmesine rağmen hala da birçok yönüyle
aşılamayan bir işçi direnişi olmaya devam
etmektedir. 

Sermaye sınıfı bir yandan azgınca işçi ve
emekçilerin hak ve özgürlüklerine saldırmakta, diğer
yandan kapitalizmin krizi altında emekçi milyonları
işsizliğe, yoksulluğa ve sefalete sürüklemektedir.
Düzen güçleri işçi sınıfı ve emekçilerin ulusal,
cinsel, mezhepsel farklılıklarını kullanarak onları
birbirine düşürmekte, böylece kapitalist sömürü
üzerine kurulu vahşi sistemlerini daha fazla
yaşatmanın imkanına kavuşmaktadır. Halihazırda
işçi sınıfı örgütsüzdür, dağınıktır, kendine ve
mücadeleye güvensizdir. Ama işçi sınıfı mücadele
sahnesine bağımsız bir sınıf olarak çıktığı koşullarda
nasıl büyük bir güç olduğunu 15-16 Haziran 1970’te
göstermiştir.

15-16 Haziran Direnişi işçi sınıfının bağımsız bir
hareket olarak toplumsal mücadele sahnesine
çıktığında düzenin nasıl da yekpare davranarak sınıf
düşmanı kimliğiyle hareket ettiğini, safların sınıf
ilişkileri temelinde net biçimde çizildiğini
göstermektedir. 15-16 Haziran Direnişi, işçi sınıfının
önüne dikilmek istenen engelleri nasıl yıktığına
tanıklık etmektedir. 

DİSK’in kapatılma saldırısına karşı iki günlük
militan bir direnişle yanıt veren, sendikalarına sahip
çıkan işçiler bugün sermayenin daha beter saldırıları
ile karşı karşıyadır. Sermaye sınıfı ve devleti
sendikal ihanet şebekesinden de aldığı güçle daha
fazla pervasızlaşmaktadır. Bugün içerisinde
bulunduğumuz siyasal-toplumsal şartlarda işçi
sınıfının her zamankinden daha fazla 15-16 Haziran
Direnişi’ni anlamaya ve ondan öğrenmeye ihtiyacı
vardır. Kapitalizmin krizine karşı 15-16 Haziran
Direnişi’nin açtığı yoldan ilerlemek gerekmektedir.

KKiittaappççıı   vvee  bbaayyiiii lleerrddee.. .. ..
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İşçi sınıfı ve emekçi hareketi ciddi saldırılarla
yüzyüze bulunuyor. İşçi ve emekçiler bugüne kadar
saldırıların ve hak gasplarının olmadığı bir gün
görmeseler de, mevcut saldırılar oldukça kritik bir
alanda yürütülüyor. Zira hareketin önüne aşılması güç
yeni engeller koymayı hedefliyor. Hareketin ileri ve
dinamik güçlerini teslim almaya yöneliyor.

Bu saldırı hamlelerinden ilki  “Kriz varsa çare de
var” sahtekarlığıdır. Patron örgütleriyle işçi ve memur
konfederasyonları tarafından birlikte sahneye konulan
bu sahtekarlık, krize “çare” olarak “eve kapanma
sokağa çık!” önermesiyle başlatıldı. Buna göre, kriz
sürecinde çökmüş bulunan üretim, istihdam ve tüketim
düzeninin yeniden kurulmasıyla aşılabilirmiş, bunun
için de tüketimi arttırmak gerekiyormuş, tüketim
artınca üretim de artacakmış ve üretim artışı da
istihdamın artmasına yol açarak işsizlik sorununu
çözecekmiş!..

Bu iyi bilinen bir hikayedir. Nasrettin Hoca’nın
alacaklısını kandırmak için yaptığı çalı-koyun yünü-
para numarasından hiçbir farkı yoktur. Nitekim bu
gerçek, bizzat sahtekarlar adına yapılan açıklamalarda
da çeşitli defalar dile getirilmiştir. “Elbette, pazara
çıkmak tek başına krizi çözmez, işsizliği azaltmaz”
diyen de, kampanyanın başını çeken TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu’dur. Konuşmasının davamında ise,
“ama tedbirlerin bütüncül biçimde alındığı bir
ortamda, kendimize güveniyor olmak, krizden
korkmamak, alışverişi kesmemek, ülkemize çok şeyler
kazandırabilir” demektedir. “Ülkemize çok şeyler
kazandırabilir” boş sözünün, “sermayeye çok şeyler
kazandırabilir” anlamına geldiği açıktır.

Kapitalistler krizle birlikte duran birikim ve
dolaşım çarkını yeniden çevirmeye çalışmaktadırlar.
Ancak başlattıkları kampanyanın krize çare olması
mümkün değildir. Zira kriz, işçi ve emekçilerin
tüketimden kaçınmasından değil tüketme gücünden
yoksun olmasından, bu çerçevede ortaya çıkan aşırı
üretimden ve kapitalistlerin kar oranlarının
düşmesinden kaynaklanmaktadır. İşçi ve emekçiler,
tüketimden kaçınmak bir yana, sürekli yoksullaşma ve
işsizlik nedeniyle en temel ihtiyaçlarını bile
karşılayamamaktadırlar. İşte bundan dolayı, bu
sahtekarlık kampanyasına imza atan haydutlar, işçi
sınıfı ve emekçilerle alay etmektedirler. “Eve kapanma
pazara çık” çağrısının en geri bilinçli işçide dahi
büyük bir iğrenme ve öfkeye yol açmasının nedeni de
budur. İşçiler faturanın kendilerine kesilmesiyle
ellerindeki birikim bir yana kuru ekmeklerini de
kaybettiler. Bunun için “eve kapanma pazara çık”
demenin “ekmek yoksa pasta ye” demekten bir farkı
yoktur.

Ama bu sahtekarlar bu kadarla da yetinmeyip yeni
bir sloganı daha piyasa sürüyorlar: “Kimse işini
kaybetmesin!” Kim söylüyor bunu? Krizin hemen
arkasından yüzbinlerce işçiyi kapının önüne koyan,
haklarını gaspeden ve kârlarındaki düşüşü böylelikle
telafi etmeye çalışan patronlar söylüyor. Bu tam bir
arsızlık ve küstahlık örneğidir. Hisarkcıklıoğlu’nun şu
sözlerine bakın:

“Anadolu’da her bir müteşebbisimiz, yanında
çalışanların sayısı ile övünür. Bu ülkede işçiler ve
sendikalar ‘işyerimi seviyorum’ pankartı taşımıştır. Biz

de işçi-işveren ayrımı yoktur. İşçi-işveren eleledir,
birdir ve beraberdir. Biz bu anlayışın insanlarıyız.
Krizde işçisini muhafaza edemediği için ağlayanlar
vardır. Bugün üretimi kısmak zorunda kaldığı
fabrikasından, sırf işçisini çıkarmamak için başka bir
iş kolundaki fabrikasına işçi aktaran holdinglerimiz
var.”

Bu sözlerde en dikkate değer olan, sendikal ihanet
çetesi üzerine söylenendir. Sendikal korucu demenin
daha uygun olduğu bu hainler, krizin faturası işçi sınıfı
ve emekçilere ödetilirken kıllarını kıpırdatmadılar.
Şimdi de patronlar sınıfının yanında boy gösterip
papazlık yapıyorlar. Böylece işçi sınıfı ve emekçilerin
bilincini bulandırıyor, direnme gücünü iyiden iyiye
kırmaya çalışıyorlar. 

Patronlar ve sendikal korucuları böylelikle işçi
sınıfına yönelik kapsamlı bir saldırının zeminini
döşüyorlar. “Önemli olan çareler üzerinde bir
tartışma ortamı oluşturmak ve ekonomiyi bütün
Türkiye’nin meselesi haline getirmektir. Bu platformda
oturan sivil toplum örgütleri bugüne kadar yaptıkları
taleplerden vazgeçmiş değildir. İstihdamın teşviki
amacıyla, istihdam yüklerindeki indirimin devamını
elbette beklemeye devam ediyoruz” ifadesiyle dolaylı
olarak anlatılmak istenen de budur. İşsizlik gibi krizin
faturasının işçi ve emekçilere kesilmesinin dolaysız
sonuçlarını patronlar lehine değerlendirebilmek,
istismar edebilmektir. Kıdem tazminatı gibi hakların
gaspına zemin hazırlamaktır. 

İşçi sınıfı, “işyerini seviyorum”, “aynı gemideyiz”,
“ne kadar alışveriş, o kadar iş” gibi kılıflar içinde
sunulan sınıf işbirlikçiliğinden herhangi bir yarar
umamaz. Ummak bir yana, bu tür sözleri bir saldırı
işareti olarak algılamak durumundadır.

İşçi sınıfı bugüne kadar ne kazandıysa, tümünü de
zorlu mücadelelerle kazanmıştır. Kapitalizmin en
temel gerçeği, burjuvazi ile işçi sınıfının çıkarlarının
birbirine temelden karşıt olmasıdır. Birinin kazancı
diğerinin kaybıdır. Erdemir’deki satışı
gerekçelendirirken,“Belki biraz zorluk çekeceğiz. Ama
şu taşı kaldırana kadar sabredelim… Ondan sonra da
biz karşı taraftan elini taşın altına koymasını
isteyeceğiz” diyen Türk Metal’in Başkanı Pevrül
Kavlak, yıllardır işçi sınıfına okudukları masalı tekrar
ediyor. İşçi sınıfı bu vaadin boş olduğunu iyi biliyor.
Ne sendikal korucular kaybedileni daha sonra isteme
cesareti gösteriyorlar, ne de sermaye gaspettiklerini
geri iade etmeyi düşünüyor. Sonuçta işçi sınıfı ve
emekçiler onyıllardır kaybetmeye devam ediyor. Kriz
dönemlerinde bu kayıplar katlanıyor. Buna karşı
mücadeleyi yükseltemediğinde, safları daha da
daralıyor, örgütlülükleri daha da zayıflıyor. Bu da
sermaye cephesine daha büyük bir saldırı cesareti
veriyor ve işi bugün olduğu gibi arsızlığa vardırıyor.

Bugünkü tablo bu olmakla birlikte, değiştirilemez
değildir. Değiştirmek için bugün ciddi olanaklar da
birikmektedir. Yaygınlaşan mevzi direnişler,
sonuçlarından bağımsız olarak işçi sınıfı saflarındaki
mücadele arayışının yoğunluğuna işaret ediyor. Mevzi
direnişlere bugünlerde sendikalı işçi bölükleri de
eklendi. Özellikle kamu TİS’lerindeki dayatmalar
karşısında işçiler hareketlenmeye başladı. İşçilerin
hedefinde sadece hükümet değil, aynı zamanda

ihanete hazırlanan Türk-İş yönetimi de var. Bu
eylemlerin önünde giden Petrol-İş ve Harb-İş
sendikalarının yönetimlerinin tutumları dikkat çekiyor.
Türk-İş yönetimini hedef alan bu sendikalardan
Petrol-İş’in en son açıklamalarından birinin başlığında
“Pazara değil, sokağa çıkıyoruz” yazıyordu. Türk-İş
İstanbul Şubeler Platformu da benzer bir açıklamayla
mücadeleyi büyütmeye çağırdı. 

Kuşkusuz bunlar anlamlı tutumlardır. Fakat bir
mücadele iradesine dönüşmediği sürece bir değeri
yoktur. Bu tutumun sahiplerinin ortaya bir irade koyup
koymayacaklarını önümüzdeki günlerde göreceğiz.
Ancak belirtmek gerekir ki, bugün gelinen noktada
mücadeleden yana bir çıkış yapabilmek ancak
mücadele ve örgütlenmenin önündeki engellerle zorlu
bir hesaplaşmaya girmekten geçiyor. Bu hesaplaşmayı
başaramayanlar, bugün ellerinde olanları da
kaybedeceklerdir.

Bir başka önemli olanak ise KESK’e yönelik
devlet terörünün kamu emekçilerini uyarıp
uyandırmasıyla ortaya çıkmıştır. Saldırıya karşı
sokakları dolduran ve KESK’e sahip çıkan kamu
emekçileri ortaya anlamlı bir duruş koymuşlardır.
Fakat önemli olan, bu duruşu hareketin toparlanması
yolunda değerlendirebilmektir. Bunun için de safları
toparlayacak ve düzene karşı harekete geçirecek bir
mücadele hattının oluşturulmasına ihtiyaç var. Eğer bu
başarılabilirse, kamu emekçileri hareketi
toparlanabilir, bu ölçüde de işçi sınıfı hareketine
olumlu etkide bulunabilir.

Bu etkilerin en önemlisi politikleşmedir ki, işçi
sınıfının en temel ihtiyaçlarından biri budur. Diğer bir
ihtiyacı, parçalılığa son verecek birleşik bir mücadele
hattının oluşturulmasıdır. Sendikalar ancak sınıf
tarafından kazanıldıkları ölçüde bu ihtiyacı
karşılayabilirler. Yeniden ayağa kaldırılmaya çalışılan
HSGGP gibi platformlar ise, hem birleşik mücadeye
zemin hazırlama hem de işçi sınıfı ve emekçi
hareketinin politikleşmesi açısından işlevseldir. Ancak
sonuca ulaşmada devrimci politika ve pratik
belirleyici olacaktır.

Siyasal çalışmamızı bu ihtiyacı karşılama bilinci ve
sorumluluğuyla yürütecek, birleşik-militan ve siyasal
bir işçi ve emekçi hareketi yaratmak üzere tüm
imkanlarımızı seferber edeceğiz.

Düzenin yeni saldırı hamleleri...

Saldırıların karşısına birleşik militan 
sınıf mücadelesiyle çıkalım! 
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Kapitalizmin krizine karşı 
sokağa, eyleme, mücadeleye!

Türk-İş ve Hak-İş bürokratlarının patron
örgütleriyle birlikte adımını attıkları “Kriz varsa çare
de var” sahtekârlığı sürüyor. Kendilerine “Üreten
Türkiye Platformu” adını veren bu asalaklar,
kampanyalarının ikinci ayağı olarak “Kimse işsiz
kalmasın!” başlıklı yeni bir hamle daha yaptılar.
Açıklamalarına göre bu kampanyanın toplamı 5 ayak
üzerine kurulu ve 5 hafta boyunca bu kapsamda yeni
çağrılar yapılacak. 

Öte yandan, şimdiye kadar sermaye ve hükümeti
tarafından kriz gündemli birçok paket açıklandı.
Yapılan açıklamalar yeni paketlerin de sırada
olduğunu göstermektedir.

TOBB, Hak-İş, Türk-İş, TESK, TİSK, Kamu-Sen,
TİM, TÜSİAD ve MÜSİAD’ın bir araya gelerek
başlattığı kampanyanın ilk ayağı olarak emekçilere
“eve kapanma pazara çık” çağrısı yapılmıştı.
Bilindiği üzere kapitalist sistemde üretim, insani
ihtiyaca göre değil “pazara” göre yapılmaktadır.
Şimdi görünen o ki, sermaye, “pazarda” yeni bir
“tezgâh” daha kurmuş, işçi ve emekçileri bu
“tezgâh”a gelmeye çağırmaktadır. Hâlihazırda krizin
faturasını işsizlikle, yoksullukla, düşük ücretler ve
artan hayat pahalılığıyla ödeyen emekçilerin pazara
çıkacak takati kalmamışken, yapılan bu çağrı
göstermektedir ki, sermaye şimdi de emekçilerin
kefen parasına göz dikmiştir. 

Sermayenin krizi fırsata çevirme kampanyasının
ikinci ayağı “Kimse işsiz kalmasın!” başlığı altında
yapılıyor. Kapitalist sistemin yaşadığı kriz
dönemlerinde işsizliğin ulaştığı kitlesel boyutları
düşünecek olursak, sistemin bir “toplumsal
patlamaya” dönüşmemesi için bazı önlemler alması
şaşılacak bir durum değildir. Fakat burada da
burjuvazinin kendi menfaatinin belirleyici olduğu
saklanamayan bir gerçek olarak karşımıza
çıkmaktadır. 

Hükümetin istihdam paketinin ayrıntıları
kamuoyuna yansıdığı kadarıyla, işsizlere, mesleki
eğitim almaları, düşük ücrete staj yapmaları ve geçici
işlere yerleştirilmeleri gibi “çözüm önerileri”
sunmaktadır. Mesleki eğitim almış kişilere “işbaşı
eğitimi” adı altında 6 aylık staj programları
uygulanacak. 6 aylık düşük ücretli staj süresinin
sonunda ise ancak patronun talep etmesi durumunda
“stajyer” işe başlayabilecek. Bu konuda zorlayıcı bir
düzenleme yapılmayacak. Bu “istihdam” paketiyle 2
yıl içinde 500 bini aşkın kişiye “mesleki eğitim
verilmesi” veya “geçici olarak iş olanağı sağlanması”
hedeflenirken, hiçbir iş güvencesi olmayacak. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve
sermaye temsilcilerinin birlikte hazırladığı bu
paketin amacı, her fırsatta maliyet hesabı yapan
sermayeye, emeğin sömürüsünü en az maliyetle
sağlamaktan başka bir şey değildir. Sermaye staj adı
altında ucuz iş gücü elde ederken, köle gibi
çalıştırdığı bu işçileri staj sonunda işe almak zorunda
da kalmayacak. Buradaki önemli bir diğer nokta ise,
mali kaynağın İşsizlik Sigortası Fonu’ndan
sağlanacak olmasıdır. Mesleki eğitim programı almış
kişilere özel sektörde sağlanacak staj programları
sırasında verilecek maaşların İşsizlik Sigortası
Fonu’ndan karşılanması hedeflenmektedir. İşsizlik
Fonu’nda biriken paraya göz dikmiş olan

sermayenin, bu amacından vazgeçmediği böylece bir
kez daha görülmektedir.

Yine bu çerçevede Devlet Planlama Teşkilatı
(DPT) ile İşkur’un ortak yürüttüğü projeye göre,
istihdamın artırılmasının yanı sıra Türkiye genelinde
finansman sıkıntısı çeken firmalara da destek
sağlanacak. Ağaç dikme, refüj çalışması, orman
bakımı, park inşası başta olmak üzere “kamu
yararına” olan bu tür işler özel sektör eliyle
yürütülecek. Böylece belediyelerin görev alanında
olan hizmetler özel sektöre devredilerek hem
yağmanın, hem de ucuz ve denetimsiz sömürünün
önü iyice açılmış olacak. 

Bununla birlikte geçici işler için işçi kiralaması
dönemi başlayacak. Kapitalist patronlar özel
istihdam bürolarından işçi isteyebilecek. Bu işçiler
için maaş, prim ya da kıdem tazminatı ödemek
zorunda kalmayacak. Buna göre, patron geçici bir
işçiye ihtiyaç duyduğunda özel istihdam bürosuna
başvurarak işçi temin edebilecek. İşçinin prim ve
maaşını ise patron değil özel istihdam bürosu
ödeyecek. Ortaçağın çalışma yaşamına geri dönüş
demek olan bu sistemde çalışma süresi dışında
işçinin primleri ödenmeyecek. Böylece emeklilik ve
işsizlik sigortasından faydalanmak tamamen hayal
olacak.

Tüm bunlar üzerinden kolayca görüleceği gibi
“Kriz varsa çare de var” kampanyası sermayenin
krizi fırsata çevirmek için hayata geçirmeye çalıştığı
yeni bir senaryodur. Bu oyunda sendika ağaları da
üzerlerine düşen rolü ustaca oynamaktadırlar. Fakat
bu durum elbette sadece ülkemize özgü değildir.   

Nasıl ki uluslararası sermaye çıkarları gereği
ortak hareket etmektedir, aynı şekilde sendikaların
başına çöreklenmiş olan hainler de sınıfa ihanette
ortak davranmaktadırlar. Uluslararası İşçi Sendikaları
Konfederasyonu’nun (ITUC), Dünya Çalışma
Örgütü’nün krizle ilgili düzenlediği zirvede
yayınladığı bildiri buna bir örnektir. Yine Fransız
Genel İşçi Konfederasyonu (CGT), Güney Afrika
İşçi Sendikaları Kongresi, ABD İşçi Federasyonları
AFL-CIO’nun konuya yaklaşımı aşağı yukarı
aynıdır. Hedeflerinin başına kapitalist ekonominin
büyümesini koyan bu sarı sendikaların, krizi atlatma
çabasının altında kapitalist sistemin raydan
çıkmaması yatmaktadır.

Türkiyeli işçi ve emekçiler işbirlikçi sendika
ağalarının ihanetlerine fazlasıyla tanıktırlar. Nitekim
Türk-İş, sermayeyle aynı safta kapitalist sistemi

krizden kurtarmaya çalıştığı şu günlerde, TİS
görüşmeleri süren 250 bin kamu işçisini temsil
ettiğini iddia etmektedir. Bu hainler, “işçilerin pazara
çıkmasını istiyorsanız, TİS görüşmelerini işçiler
lehine artacak bir ücretle çözelim” bile diyemeyecek
kadar ihanet batağının içindedirler. 

Sendikal korucuların bu son ihanetine rağmen
Türk-İş içerisinden anlamlı seslerde yükselmektedir.
Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası
(Petrol-İş) üyeleri, hükümetin Ocak ayında başlayan
kamu toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkadığını
söyleyerek yaptıkları bir saatlik iş bırakma
eyleminde bu gelişmelere de tepkilerini
göstermişlerdir. “Eve kapanma, pazara çık” başlıklı
kampanyayı eleştiren sendika, yaptığı yazılı
açıklamada, “Pazara değil, sokağa çıkıyoruz”
demektedir. 

Yine Türk-İş İstanbul Şubeler Platformu, “Eve
kapanma pazara çık” kampanyasını başlatan Türk-İş,
Hak-İş ve patron örgütlerine tepki göstererek, işçileri
mücadeleye çağıran bir deklarasyon hazırlamıştır.
Türk-İş’in TİS görüşmelerindeki suskunluğunun da
ele alındığı bu deklarasyon bir nevi bir eylem
programıdır ve önemlidir.

Ne var ki belirleyici olan, alınan bu kararları
hayata geçirebilecek bir eylemli duruşu
sergileyebilmektir. Sınıfa ihanetin, “kriz varsa çözüm
de var”, “eve kapanma pazara çık” ve “kimse işsiz
kalmasın” maskaralığıyla iyice ayyuka çıktığı
böylesi bir dönemde sözler kağıt üzerinde
kalmamalıdır. Fabrikalarda, sokakta eylemlerle,
grevlerle, işgal ve direnişlerle hayat bulmalıdır. İşçi
sınıfının onurlu mücadele tarihine kaydedilecek olan,
sanal ortamda iletilen etkileyici sözcükler değildir.
Bu çerçevede, sınıf nezdinde sarf edilen her ileri söz,
söyleyene her zamankinden daha fazla bir
sorumluluk yüklemektedir. Sermayenin pusuya yatıp
kıdem tazminatı hakkımıza el koyacağı uygun
zamanı beklediği de unutulmamalıdır.

Sermaye bugün emekçileri pazara, tezgaha
gelmeye çağırmaktadır. Yapılması gereken
sermayenin tezgâhladığı tüm oyunları boşa
düşürmek, işçi sınıfının üretimden gelen gücünü
dosta düşmana göstermektir. Bugün işçi sınıfının ileri
bölükleri eylem halindedir. Bu durum, havanın
işçiden yana döneceği günlerin de habercisidir.
Birleşik, devrimci bir sınıf hareketi geliştirmek için
sınıf devrimcilerine büyük sorumluluklar
düşmektedir.
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Düzen cephesinden Kürt sorununun “çözüm”ne
ilişkin, her biri için “tarihi” sıfatı yakıştırılan bir dizi
açıklama ve tartışma var. Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül, Kırgızistan ziyareti sırasında da Kürt sorunuyla
ilgili açıklamalarını sürdürdü. Abdullah Gül, Başbakan
Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Deniz Baykal,
görünürde‚ “bir akli selim birliği içinde” ve
“elbirliğiyle” sorunun “çözülebileceği”ne dair
“iyimser” mesajlar veriyorlar. Dikkat çekici bir
gelişme olarak “Kürt açılımı” kervanına katılan
Baykal’ın Kürt illerine ziyareti gerçekleşti. Diğer
taraftan PKK-KCK “çatışmasızlık” sürecini uzattı.
Kürt hareketi cephesinden de “çözümü
kolaylaştıracak” açıklamalar yapılıyor. Ancak tüm bu
gelişmelere rağmen ortada somut herhangi bir adım
sözkonusu değil. 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün İran’a giderken,
“Kürt sorununda iyi şeyler olacak; içeride ve dışarıda
iyi şeyler olacak!” demesinin üstünden yaklaşık iki ay
geçti. O günden beri bu sözler üstüne de pek çok şey
söylendi ve yazıldı. Erdoğan’dan da benzer yönde
açıklamalar geldi. Ordunun da örtülü de olsa bu sürece
destek verdiği görülüyor. Dahası, MHP ile şovenizm
yarışındaki Baykal’dan bile destek geldi. Fakat o
günden beri Kürt halkı için hiç de “iyi şeyler”e tanık
olunmadı. Aksine epeyce “kötü şeyler” yaşandı. 

Gül’ün “iyi şeyler olacak” demesinden sonra
DTP’ye yönelik kapsamlı bir saldırı dalgası başlatıldı.
DTP yönetici ve üyeleri “PKK’li oldukları” iddiasıyla
tutuklandı. DTP milletvekilleri dokunulmazlıkları hiçe
sayılarak mahkemeye çıkmaya zorlandılar. Son olarak
bu saldırı dalgası KESK’i de içine alarak genişlemiş
bulunuyor. Öte yandan PKK’ye dönük operasyonlar
sınır ötesinde ve berisinde hız kesmeden sürüyor. Öyle
anlaşılıyor ki, düzen güçlerinin “iyilikleri” ile Kürt
halkının “iyilikleri” birbirine taban tabana zıttır!

Gerçi ilerleyen günlerde Gül, “iyi şeyler”le “asker-
sivil yakınlaşması” ve “iyi diyalogu”nu kastettiğini de
söyledi. Ayrıca Gül, zaman kaybetmenin sorunu daha
da büyüteceği uyarısında bulunurken, Kürt sorununun
“çözümünden” ne anladığını da şu cümlelerle ifade
etti: “Farklılıklarımızı zenginlik olarak
gördüğümüzde, birbirimize saygımız, sevgimiz,
şefkatimiz de artar. Bu da milli birliğimize,
beraberliğimize bu ülkenin yurttaşları olarak
hepimizin ülkesine bağlılığını çok daha güçlendirir.
Bunlar böyle olacak .” Dikkat edilirse
“Farklılıklarımızı zenginlik olarak gördüğümüzde”
cümlesinin hemen ardından kullanılan “milli
birliğimiz, beraberliğimiz”, “hepimizin ülkesine
bağlılığı” vurgusu, “Kürtler, Türk milletinin bir
parçasıdır” inkarcı anlayışını içermektedir. Açıktır ki
bu, Türk milleti ve devletinin belirleyen, Kürt
ulusunun ise belirlenen statüde kalmaya zoraki
mahkum edilmesinin bir ifadesidir. 

Erdoğan’ın ise, Kürt halkının karşısına kimi zaman
“Kürt sorunu bizim de sorunumuzdur” demagojik
söylemiyle, kimi zaman da “ya sev, ya terk et” ırkçı-
şovenist yaklaşımıyla çıktığı biliniyor. Onun temel
davranış çizgisini sömürgeci sermaye devletinin
çıkarları belirliyor. Elbette bu, kendisinin yer yer
“tüccar politika” diye tanımladığı sınırsız bir
pragmatizmdir.

Kürt sorununda geleneksel çizgiyi temsil eden
CHP’nin “Kürt açılımı”, onun da yeni sürece uyum
sağladığını gösteriyor. Baykal’ın son günlerde Kürt
sorunu konusundaki tutum değişikliği dikkat çekicidir.
Basına yansıyan bilgilere göre, Baykal
Cumhurbaşkanı Gül’ün “Kürt sorununda çözüme
yaklaşıldığı, tarihi fırsat yakalandığı” açıklamalarını
kastederek; “Herkesin terörden uzak durması
gerektiğini” söylüyor ve “‘Bu dönemde bir hata
yapmazsak, sorunu el birliğiyle çözebiliriz” diyor.
Ayrıca Baykal, bir yandan farklılıkların birlikte
yaşamaya engel olmaması gerektiğini öne sürerken,
bir yandan da farklılıkların Anayasa’ya yansımasına
karşı çıkıyor. Hükümetten gelecek adımlar konusunda
ise, bu adımları baştan engelleme tutumunda
olmayacağını belirtiyor.

Kuşkusuz ki, Türk milliyetçisi Baykal
gelenekselleşmiş inkâr politikasını biraz daha
inceltilmiş biçimde sürdürmektedir. Baykal’ın
“kaynaştırıcı”, “entegrasyonu sağlayıcı” sözde çözüm
planı, “Herkes toplumsal ayrışmayı değil, kaynaşmayı
destekleyecek her türlü öneride bulunabilmelidir. Biz
de hükümetin bu yöndeki önerilerini destekleriz”
sözlerinden açıkça yansıyor. Baykal, Kürt halkı için
özgürlüğü, eşitliği ve hak eşitliğine dayalı gönüllü
birliği değil, geleneksel inkar ve asimilasyon
politikalarının cilalanarak modern bir görünüme
kavuşturulmasını öneriyor. Hepsi bu.

MHP ise bu yeni sürece cepheden tavır almayı
sürdürüyor. Bahçeli, Gül’ün açıklamaları dahil bu tür
yaklaşımları “ihanet” olarak niteliyor.

Öte yandan DTP de açıklama yaparak, “çözüm”
için çalışma içinde olduğunu duyurdu. DTP’den Hasip
Kaplan, yeni bir anayasa taslağı hazırladıklarını,
yakında açıklayacaklarını ve neler talep ettiklerinin bu
taslakta görüleceğini ifade etti. DTP’nin hazırladığı
anayasa taslağında, Anayasa’nın 3. maddesinde yer
alan “Devletin dili Türkçedir” ifadesinin, “Resmi dili
Türkçedir” olarak değiştirilmesi isteniyor. Geçtiğimiz
günlerde Abdullah Öcalan da İmralı’da avukatları
aracılığıyla bir çalışma yürüttüğünü, bir yol haritası
hazırladığını, Ağustos ayında açıklayacağını ilân etti.

Kuşkusuz ki düzen cephesinin Kürt sorununa
ilişkin açıklamaları konusunda beklenti ve hayallere
kapılmak büyük bir yanılgı olacaktır. Hatırlanacağı
üzere, Demirel, bir zamanlar “Kürt realitesini
tanıyoruz” demiş, bu açıklamanın ardından tam tersi
olmuş ve sömürgeci sermaye devleti, “topyekûn” Kürt
halkına saldırmıştı. Özal, bir yandan “Kürt sorunu
çözümlenmelidir” derken bir yandan da Musul ve
Kerkük’ü işgal planları yaptı. Mesut Yılmaz “AB’nin
yolu Diyarbakır’dan geçer” dedi ama faili meçhul
cinayetler en çok onun döneminde işlendi. Tansu
Çiller bir yandan “Bask modeli”nden dem vururken,
öte yandan Kürt halkına yönelik kirli savaşı tam bir
vahşet boyutuna tırmandırdı. Başbakan Erdoğan,
“Kürt sorunu vardır ve devlet hata yapmıştır” dedikten
sonra “Ya sev, ya terk et” diye tehditler savurdu.
Örnekler çoğaltılabilir…

Şimdi de tüm belirtiler benzer bir oyunla karşı
karşıya olduğumuzu gösteriyor. Yaşanan
deneyimlerden hareketle söylersek, bugün de Kürt
halkı yeni bir felaketle yüzyüzedir. Yoğunlaşan saldırı

dalgası bunun ön işaretleri olarak değerlendirilmelidir.
Bugün “iyi şeyler olacak” korosu da dahil tüm düzen
güçleri, yöntemleri arasında farklılık olmakla birlikte
Kürt hareketinin tasfiyesi noktasında ortaklaşıyorlar.
Hepsinin de amacı, Kürt hareketinin etkisizleştirilmesi
ve zamana yayılarak tasfiye edilmesidir. Bu
yaklaşımın bir sonucu olarak, düzen güçleri Kürt
hareketini bir taraf olarak kabul etmiyor, “devlet
teröristlerle masaya oturmaz” tezinden ödün
vermiyorlar.

Öyle anlaşılıyor ki, bugün sömürgeci sermaye
devleti Kürt hareketinin etkisizleştirilmesi ve zamana
yayılarak tasfiye edilmesine yönelik ideolojik, politik
ve askeri bir zemin oluşturmaya çalışıyor. Bu
çerçevede Kürt hareketini silahsızlandırarak onu
güvenceden yoksun kılmayı amaçlıyor. Sermaye
devletinin “çözüm planı”nın en kritik halkasını bu
oluşturuyor.

Yaşananlar açığa çıkartmıştır ki, devletin
gündeminde Kürt halkının taleplerini karşılamak diye
bir şey yoktur. O yine mevcut statükonun devamını
sağlayan “çözümler” peşindedir. Sadece mevcut
statükoyu cilalayıp bir parça modern bir görünüme
kavuşturarak Kürt halkını aldatmaya hazırlanmaktadır.
Bugün ortada çözüm olarak sunulanlar, en fazla,
varolan hak kırıntılarını bir parça artırmış olacaktır.
Bunun ise Kürt sorununun çözümüyle bir ilgisi yoktur.
Zaten düzenin de yapmak istediği Kürt sorununu
çözmek değil, PKK’nin silahlı gücünün tasfiyesiyle
birlikte Kürt halkının direncini kırabilmektir. Düzenin
temellerini sarsmadan en az tavizle süreci
tamamlamaktır.

Sömürgeci sermaye devleti, bugün ABD damgalı
Kürt planını hayata geçirirken Kürt halkına  yönelik
kapsamlı bir psikolojik savaşı da devreye koymuş
bulunuyor. Bunun önemli bir parçasını, Kürt halkını
boş beklenti ve hayallere sürüklemek oluşturuyor. Boş
beklenti ve hayallere sürüklenmiş Kürt halkı
üzerinden de gerisin geri Kürt hareketi basınç altına
alınarak onu silahsızlandırma hedefine ulaşılmaya
çalışılıyor. Dahası, sömürgeci sermaye devleti, Ruşen
Çakır gibilerinin ağzından, Sri Lanka devletinin Tamil
halkına karşı gerçekleştirdiği soykırımı örnek
göstererek, Kürt halkına karşı kapsamlı bir katliam
tehdidinde bulunabiliyor. Böylece sadece boş beklenti
ve hayallerle sersemleterek değil, katliam tehdidiyle
de Kürt hareketi basınç altına alınmaya çalışılıyor.

Kürt hareketi ise bu sürece zaaflarla yüklü olarak
girmektedir. Siyasi olarak kendini önemli ölçüde
silahsızlandırmış durumdadır. Daha önce olduğu gibi,
son “Kürt açılımı” manevrasında da olmadık hayallere
sürüklenebilmiş, dolayısıyla Kürt halkının da sermaye
devletinin manevralarına açık hale gelmesine uygun
bir zemin yaratmıştır.

Kürt halkı boş beklenti ve hayallere
kapılmamalıdır. Bu hayallerin işçi sınıfına, emekçilere
ve kendisine kazandıracağı hiçbir şey yoktur. Kürt
sorununun kaynağı sermaye düzeni ve onun devletidir.
Dolayısıyla sorunun çözümü de, onun yıkılıp alaşağı
edilmesinden geçmektedir. Günün yakıcı görevi, bu
doğrultuda Kürt, Türk tüm milliyetlerden oluşan işçi
sınıfı ve emekçilerin birleşik bir devrimci mücadele
hattında bütünleşmesini sağlamaktır. 

Kürt halkını aldatarak teslim alma planları…

Boş hayaller değil 
birleşik devrimci mücadele!
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Mayınların temizlenmesi yasası ve
gizlenemeyen gerçekler!

Kara mayınları ile ilgili tartışmalar sürüyor.
Sermaye hükümeti tartışılan mayın yasasını geri
çekerek bir hamle yaptı. Ancak kısa bir süre sonra
yasanın geri çekilmediği ortaya çıktı. Bu tartışmalarla
birlikte Türkiye’nin kara mayını döşeme konusunda
dünyada ön sıralarda yer aldığına dair istatistikler de
basında bolca yer aldı. 

Kara mayınlarıyla ilgili tartışmalar

İlgili alt komisyon, Türkiye ile Suriye kara
sınırında bulunan mayın ile patlamamış mühimmatın
temizlenmesi gerektiği noktasında ortaklaştı. Önce,
mayınların temizlenmesi ve imha edilmesine yönelik
ihalenin, elde edilecek arazilerin tarımsal amaçlı
kullanımı karşılığı yaptırılması tutumu öne çıktı.
Ardından bütçeden ödenek ayrılarak hizmet satın
alınması yaklaşımı dile getirilmeye başlandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, mayınların
temizlenmesine karşı olmadığını, sözcüsü Onur
Öymen’in ağzından dile getirdi. CHP’nin tek itirazı,
ülke dışında kara mayınlarının temizlenmesinde rol
alan TSK’nın devre dışı bırakılması olarak ortaya
konuldu. “TSK kara mayınlarının temizlenmesi
konusunda çok önemli çalışmalara katılmaktadır; bir
bölümüne parasal yardım yaparak katılmaktadır, bir
bölümüne askerî uzmanlarımızın bilfiil bu mayınların
imhası çalışmalarına katılması suretiyle katkıda
bulunmaktadır; mesela, Bosna-Hersek’in kara
mayınlarından arındırılması için, Türkiye 50 000
dolarlık katkıda bulunmuştur” sözleri ile Onur Öymen
itirazının çerçevesini çizdi. Faşist parti de mayın
temizliğinin TSK tarafından yapılması tezini tartışma
boyunca öne çıkardı.  

Tayyip Erdoğan hafta içinde AKP Genel
Merkezi’nde milletvekillerini toplayarak, basına kapalı
toplantı yaptı. Toplantıya Milli Savunma Bakanı Vecdi
Gönül de katıldı. Tasarının Plan ve Bütçe
Komisyonu’na gelişinden beri sessiz kalan hükümet,
mayın temizleme işi ile tarımsal amaçlı kullanıma
tahsis etme işini “paket” halinde ihale etmeyi
hedefliyor. Dahası, ihaleyi İsrail şirketlerine söz
verdiğini itiraf ediyor. Genelkurmay da bu projeyi
destekliyor.

Türk devletinin mayın temizleme işinde dünyada
önde gelen devletlerden biri olduğu biliniyor. Bu
konuda bolca bilgi ve istatistiki veri sermaye basınına
yansıdı. Mayınlı bölgenin haritalarının
Genelkurmay’da olduğu, mayın temizlemede TSK’nın
donanımlı olduğu, birçok ülkede, örneğin Bosna-
Hersek’te TSK’nın görev aldığı döne döne işlendi.
Sermaye basını daha da ileri giderek, “mademki biz
döşedik. Öyleyse temizlemeyi de biz yapabiliriz.
Buradaki gelir de bizim insanlarımızın refah düzeyine
katkı olarak geri döner. Böylelikle organik tarım
açısından elverişli olan bölge 44 yıl bir başka ülkenin
kullandığı bir alan olmaz” söylemini öne çıkardı.
Genelkurmay’ın açıklaması sonrası Doğan grubu
çizgisini değiştirerek, İsrail’in ihaleyi alması
yaklaşımına destek vermeye başladı.

Mayın yasasının hikayesi

Mayın temizleme konusu ilk defa 2001’de Millî
Güvenlik Kurulu tarafından ele alındı. Bakanlar

Kurulu kararıyla mayın temizleme görevi
Genelkurmay Başkanlığı’na verildi. Genelkurmay ön
incelemeleri yaptı, firmalardan teklifler aldı. Çeşitli
ülkelere ziyaretlerde bulundu. Bu ülkeler arasında,
genelde Türk devletinin, özelde TSK’nın yakın
müttefiki İsrail devleti de vardı. 

Genelkurmay tekliflerin ön incelemesinde de yer
aldı. 2003 yılında Mardin’in Nusaybin bölgesinde
teçhizatları denedi. Ardından mayın temizleme
teçhizatını tedarik işlemlerini başlattı. Sözleşme
imzalanmak üzereyken süreç kesintiye uğradı. 2004
yılına kadar gerekli ön çalışmalar ve deneme işlemleri
yapılmış ve satın alma sözleşmesi imzalanmak
üzereyken, Genelkurmay Başkanlığı “zaman, personel
ve paramız yok” diyerek Millî Savunma Bakanlığı’na;
Millî Savunma Bakanlığı da “bu işi biz yapamayız,
bütçede para yok, Maliye Bakanlığı ihale etsin”
diyerek topu Maliye Bakanlığı’na attı. Sonuç
olarak, Bakanlar Kurulu kararıyla iş Maliye
Bakanlığı’na bırakıldı. Tüm bu manevralar, ihaleyi
İsrail’in alması için tezgâhlandı.

Mayın temizleme yasa tasarısı 
neyi hedefliyor?

Mayın temizlemeye ilişkin yasa tasarısının ismi,
“Mayın temizleme faaliyetleri işlemi” olarak
tanımlanıyor. Tasarının gerekçesinde sadece mayın
temizlemenin hedeflendiği belirtiliyor. Mayından
temizlenen arazinin herhangi bir tarımsal amaçla
kullanılmayacağı belirtiliyor. 

Temizlenmiş arazilerin tarıma açılarak ülke
ekonomisine katkıda bulunulması konusu tam da
mayın temizleme işinde İsrail devletinin isminin öne
çıktığı süreçte dile getirilmeye başlandı. Genelkurmay
da mayın temizleme işlemini yapamayacağını, tam da
İsrail firmalarının isminin öne çıktığı bir dönemde
bildirdi.

Özetle, Genelkurmay Başkanlığı çekingen bir
açıklama yaptı. Milli Savunma Bakanı “hem

Bakanlığın görüşünün altına attığım imzamın, hem de
Bakanlar Kurulu’ndaki imzamın arkasındayım” diyor...
Maliye Bakanı ise bu iş “mayınlı!” diye ortadan
kayboldu... Hedefte ise herhangi bir şaşma yok. Tüm
tartışmalar, ihaleyi İsrail firmalarından birinin alması
noktasında bitiyor.

Mayını temizleme işinden 
İsrail karlı çıkacak!

Mayın temizleme işleminin maliyeti konusunda
hiçbir açıklama yapılmıyor. Ortalıkta 50 milyon
dolardan başlayıp 1,6 milyar dolara varan rakamlar
dolaşıyor. 

Mayınlı arazilerin temizlenmesi işleminin İsrail
firmalarından birine (daha önce olduğu gibi) verilmesi,
böylece sözkonusu toprakların 44 yıllığına İsrail’in
kullanımına açılması için tüm bu oyunlar. Mayını
temizleyen İsrail şirketi, aynı zamanda 44 yıl boyunca,
İsrail devletinin Suriye sınırına çok yakın olmasını
sağlayacak. Bu durum Suriye’ye yönelik İsrail
tehdidine sermaye devletinin verdiği desteğin açık
kanıtıdır.

Neden bu iki ihale beraber yapılıyor? Mayın
temizleme işinin tarıma açmayla ne alakası var?
Mayını profesyonel şekilde ücret karşılığı temizleyen
onlarca şirket varken, neden hem organik tarım hem de
mayın temizleme gibi teknik bir işi aynı anda yapacak
şirketler aranıyor? Arazinin kullanımı için tanınan 44
yıllık süreyi belirleyen maliyet hesabını kimler, hangi
yöntemleri kullanarak yapmışlardır? Tüm bu soruların
yanıtları, bütün yolların İsrail’e çıktığını gösteriyor.

Sermayenin faşist devletini, mayından dolayı
canından olan, kolu, bacağı kopan binlerce Kürt
emekçisi zerre kadar ilgilendirmiyor. Mayından
temizlenen arazinin Kürt emekçilere tahsis edilmesi ise
sermaye devleti aklının ucundan bile geçmiyor.
Arazinin mayından temizlenmesi çalışması, sermayeye
yeni rant alanlarının açılması, İsrail firmalarının
kasanının dolması için yapılıyor.
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KCK Yürütme Konseyi, 13 Nisan’da ilan ettiği tek
taraflı ateşkesi 15 Temmuz’a kadar uzattığını duyurdu.
Açıklamada, ordunun ateşkese uymadığı,
operasyonları sistemli bir şekilde sürdürdüğü,
saldırılar nedeniyle 35 savaşçının şehit düştüğüne yer
veriliyor. Eylemsizlik kararından bir gün sonra
DTP’ye yönelik operasyon başlatıldığı, 28 Mayıs’ta
ise operasyonun KESK’i de içine alacak şekilde
genişletildiği, bu durumun rahatsızlık verici olduğu
belirtiliyor.

Sömürgeci sermaye devletinin saldırıda sınır
tanımayan tutumunun ortaya konduğu böylesi bir
açıklamadan sonra beklenen, tek yanlı ateşkes
sürecinin sona erdirileceğidir. Oysa açıklamanın
ilerleyen bölümlerinde tek yanlı ateşkes sürecinin
devam edeceği ilan ediliyor. Sermaye devletinin, son
gelişmelerle bir kez daha kanıtlanan imha yaklaşımı
devam ettiği halde, KCK Kürt sorununun “barışçıl,
demokratik yollardan çözümü için elverişli” bir
dönemden geçildiği iddiasında bulunuyor.
Çatışmasızlık kararının 15 Temmuz’a kadar
uzatıldığı, Abdullah Öcalan’ın yaptığı çağrının bu
kararda temel rol oynadığı, olumlu gelişmelerin
yaşanması durumunda eylemsizlik sürecinin 1
Eylül’e kadar uzatılması çağrısına uyulacağı da, aynı
açıklamada yer alıyor.

Devlet katında mutabakat Kürt halkı 
açısından ne anlama geliyor?

Abdullah Gül’ün, Kürt sorununun çözümü
konusunda devletin mutabakatı olduğunu açıkladı. Bu
açıklamanın üzerinden çok geçmeden, mutabakatın
ne anlama geldiğini Kürt halkı yaşayarak gördü.
Gerillaya yönelik operasyonlar artarak devam etti.
Yüzlerce DTP’li ve KESK içindeki yurtsever kamu
emekçisi gözaltı ve tutuklama terörüne maruz kaldı.

KCK bir yandan yaşananların farkında olduğunu,
“Eğer bu mutabakat, sorunun siyasi yollardan
çözümüne ilişkin ise neden bu operasyonlar neden
durdurulmamaktadır? Söylenen sözler ve açıklanan
mutabakat bir oyundan veya bir oyalamadan ibaret
ise bunun yaratacağı sonuçlar hesaplanmıyor mu?”
diyerek ortaya koyuyor. Gül ve Erdoğan’dan, yaşanan
olumsuz gelişmelerle ilgili açıklama bekliyor. Tüm
bunlar yaşanırken bile KCK, hala sermaye
devletinden umudunu kesmediğini ortaya koyuyor.
Teslimiyet anlayışının ürünü böyle bir açıklamanın
son bölümünde misilleme hakkının saklı olduğunun
ifade edilmesinin, sermaye devleti tarafından ciddiye
alınmayacağı açıktır. 

Devletin tüm kurumları, Kürt sorununun
çözümüne ilişkin ortak bir eksene sahip. Bu eksenin
özü özeti, Kürt halkının özgürlük umudunun
boğulması, PKK’nin tasfiye edilmesidir. Devlet
yetkilileri, bu tasfiye planının nasıl uygulanacağı
konusunda tam bir anlayış birliğine sahiptir. 

Teslimiyetçi çizgi sonuç alamıyor!

KCK’nin son açıklaması, PKK’nin devletle
uzlaşma çizgisinin, teslimiyet platformunun yeni
versiyonudur. Sertlik yanlılarına karşı daha yumuşak
olanlarla birlikte olma ya da “şahinlere karşı
güvercinlere yaslanma” çizgisi sürdürülüyor. Bu kez

AKP güvercin rolünde. Hiç kuşkusuz, bu kez de
gerçekler karşısında içine girilen beklentiler tuzla buz
olacaktır.

Teslimiyet platformunun politikalarının damgasını
vurduğu son dokuz yıl boyunca, PKK’nin boş bir
hayal peşinde koştuğu defalarca kanıtlamıştır.
Teslimiyetçi çizgi, Kürt sorununun çözümünü bir
kimlik ve kültür sorununa indirgedi. Bir genel af
düzenlemesinin sorunun çözümüne büyük katkı
sağlayacağını döne döne dile getirdi. Hedef devletin
adım atmasını sağlamaktı. Adımlar somutlandı. Birbiri
ardı sıra ateşkes açıklamaları yapıldı. Tüm bunlara
rağmen sömürgeci sermaye devleti geleneksel imha
çizgisini sürdürdü. PKK’nin sınırlanmış taleplerine
ilişkin olarak tek bir adım atmadı.

Devrimci çözümde ısrar edilmelidir!

Teslimiyet platformu, burjuva bir platformdur.
Teslimiyetçi çizgi ile Kürt emekçilerinin ne iktisadi-

sosyal talepleri, ne de ulusal hakları çerçevesinde
kazanım elde etmesi mümkündür.

KCK’nin açıklamasına rengini veren Kürt burjuva
sınıfsal kimliktir. Teslimiyet süreci de bu sınıfsal
kimlik ve ihtiyaçlar tarafından şekillendiriliyor. Bu
nedenle en küçük bir reform talebinden dahi
kaçınılıyor.  

KCK’nin peşinden koştuğu çözüm, olsa olsa Kürt
burjuva ve orta sınıflarının rahatlamasını
sağlayacaktır. Mücadelenin tüm yükünü omuzlarında
taşıyan Kürt emekçilerinin payına ise, ekonomik,
demokratik, ulusal vb. hak ve özgürlüklerden
yoksunluk düşecektir. 

Kürt emekçileri devrimci mücadele dinamizminin
ezilmesine izin vermemelidir. Kürt halkının kurtuluşu
ancak Türk işçi ve emekçileriyle kuracağı sınıfsal
birlikle mümkün olabilir. Ancak böylesi bir mücadele
birliği, emperyalizme, kapitalizme ve onların dayanağı
işbirlikçi burjuva-feodal sınıflara karşı verilecek
mücadeleden başarıyla çıkılmasını sağlayabilir. 

“Fırat suyu kan
akıyor, baksana”
eylemleri...

İstanbul
Gerçek ve Adalet İnisiyatifi’nin 30 Mayıs günü

“Fırat suyu kan akıyor, baksana” başlığıyla Beyoğlu
Tünel’den Taksim Tramvay Durağı’na kadar
gerçekleştirmek istediği insan zinciri şeklindeki
yürüyüş polis tarafından engellendi.

İHD, Alevi Bektaşi Federasyonu, Barış Meclisi,
ÇHD, DTP, EMEP, ESP, KESK, ÖDP, SDP, Sosyalist
Parti, TTB, TİHV, ‘78’liler Girişimi, Mazlumder,
Barış Anneleri, DİSK Genel İş, Ada-Der, DİSK
Limter İş, Göç-Der, Antikapitalist, DİSK Emekli Sen,
Özgür Demokratik Alevi İnisiyatifi bileşenlerinden
oluşan “Gerçek ve adalet inisiyatifi”, Beyoğlu
Tünel’de toplandı. Kolluk güçlerinin eyleme izin
vermemesi üzerine oturma eylemi gerçekleştirildi.
Basın açıklamasının Taksim tramvay durağında
yapılması kararlaştırıldığı için, kitle gruplar halinde
durağa yürüdü. 

Yapılan basın açıklamasında, Yaşar Kemal’in
“Fırat Suyu Kan Ağlıyor Baksana” romanından
esinlenildiği ifade edilerek şunlar söylendi:
“Türkiye’de son yıllarda yaşanan acıları, katliamları,
halka karşı işlenen suçları, ortaya çıkarmak, Fırat’ın
doğusunda yaşananları dünyanın, Türkiye’nin
görmesi için  buradayız...”

İzmir
İzmir’de de “Gerçek ve Adalet İnisiyatifi”

bileşenleri eski Sümerbank önünde basın açıklaması
gerçekleştirdi. Basın açıklaması sırasında oturma
eylemi yapıldı. Açıklamada 1950’den beri kontrgerilla
örgütlenmesinin varolduğu, bunun dağıtılması ve
yarattığı sorunların giderilmesi gerektiği dillendirildi.

Basın açıklamasının ardından elele tutuşularak

oluşturulan insan zinciriyle Cumhuriyet Meydanı’na
yüründü.  Eylem, Cumhuriyet Meydanı’nda atılan
sloganlarla sona erdi.

Adana
Adana’da ise eylemin adresi İnönü Parkı’ydı. 5

Ocak Meydanı’nda her harfinin tek dövizde yazıldığı
“Fırat suyu kan akıyor baksana” yazılı dövizler
taşınarak ve zincir oluşturularak yürüyüşe geçildi.
Zincirin arkasında ise TKP’nin “Faşist gerici işçi
düşmanı AKP” yazılı pankartı yer aldı. Zincir
Çakmak Caddesi boyunca yürüyerek İnönü Parkı’na
geldi. Okunan basın metninde şunlar söylendi:

“Bizler Türkiye’nin onuru ve geleceğini
savunanlar olarak bu dava vesilesiyle tüm çetelerin,
cinayet şebekelerinin, Gladyo-Kontrgerillanın ortaya
çıkarılması için yola çıktık, sonuna kadar da bu
mücadeleyi sürdüreceğimizi ilan ediyoruz...”

Açıklamadan sonra KESK adına bir konuşma
gerçekleştirildi ve saldırı protesto edildi. 

Kızıl Bayrak / İstanbul - Adana - İzmir

KCK’nin ateşkes sürecini uzatma kararı 
ve temelsiz beklentiler



Taksim Gezi Parkı’nda kitlesel
eylem 

Devlet terönüne en kitlesel yanıt İstanbul’da
Taksim Gezi Parkı’nda yapılan eylemle verildi.
Eyleme 700’e yakın kişi katıldı. “Gözaltılar serbest
bırakılsın!” pankartı açıldı. BDSP, Halkevleri, ESP,
EHP, TKP ve birçok kurumun destek verdiği eyleme
TMMOB’a bağlı odaların yöneticileri, İstanbul Tabip
Odası, DİSK de katılım gösterdi. 

KESK İstanbul Şubeler Platformu Dönem
Yürütmesi adına yapılan basın açıklamasında,
KESK’in kamu emekçilerinin yasal ve meşru örgütü
olduğu söylendi, baskı ve yıldırma operasyonlarının
KESK’e geri adım attıramayacağının altı çizildi. 

Gözaltı terörü protestosuna polis
barikatı 

Galatasaray Lisesi önünden yürüyüşe geçmek
isteyen 600 civarında işçi ve emekçinin önü polis
barikatıyla kesildi. Takviye panzer getiren kolluk
güçleri İstiklal Caddesi girişini tamamen kapattı.
Barikatla kapanan yolun Taksim Tramvay Durağı girişi
tarafında da 100’e yakın kişi toplandı. “Gözaltılar
serbest bırakılsın!”, “Faşizme karşı omuz omuza!”,
“Yaşasın devrimci dayanışma!”, “Devlet elini
sendikamdan çek!” ve “Emekçiye değil çetelere
barikat!” sloganlarını haykıran emekçilerin bekleyişi
yaklaşık 3 saat sürdü. Saat 20.00 sıralarında
Galatasaray önünde toplanan kitle polis barikatını
protesto ederek oturma eylemine başladı. Polis barikatı
önündeki bekleyiş sırasında coşkulu sloganları ara
vermeden atmaya devam eden kitle halaylar çekerek
direnme kararlılığını ifade etti. Saatleri bulan
bekleyişin ardından saat 22.00 sıralarında yapılan
açıklamanın ardından eylem sona erdi. Eyleme BDSP,
DHP, İşçi Gazetesi, ESP, DEV-LİS, TKP dövizleriyle
katıldılar. 

Bakırköy’de oturma eylemi 
Bakırköy İDO karşısında biraraya gelen kamu

emekçileri, “Gözaltılar serbest bırakılsın!/İstanbul
Şubeler Platformu” pankartı, “Baskı, sürgün ve
tutuklamalara son!”, “Yaşasın örgütlü mücadelemiz”
önlükleri ve KESK flamalarını açarak sloganlarla
yürüyüşe geçtiler. Yürüyüş boyunca, KESK’e yönelik
saldırıların nedenlerinin anlatıldığı konuşmalar yapıldı.
Kamu emekçilerinin eylemine çevrede bulunanlar da
alkış ve sloganlarla destek verdi. Eyleme 500 kişi
katıldı. 

SES üyeleri: “Sendikama
dokunma!”

SES Şişli Şube üyesi sağlık emekçileri KESK’e ve
ve bağlı sendikalara yönelik baskıları Taksim
İlkyardım Hastanesi ve Okmeydanı Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nde yaptıkları açıklamalarla
protesto ettiler. Tutuklanan sendika üyelerinin serbest
bırakılmasının istendiği eylemlerde “Baskılara ve
soruşturmalara son! Sendikama dokunma! / SES Şişli
Şube” pankartı  açıldı,.“Baskılar bizi yıldıramaz!”,
“Devlet güdümlü sendika olmayacağız!”, “Yaşasın
örgütlü mücadelemiz!” sloganları atıldı. 

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde
çalışan sağlık emekçileri 2 Haziran günü poliklinik

girişi önünde açıklama gerçekleştirdiler. Tutuklu
kamu emekçilerinin derhal serbest bırakılmasını
istediler. Eylemde, “Baskılar bizi yıldıramaz!”,
“Devlet güdümlü sendika olmayacağız!” sloganları
atıldı. 

Kızıl Bayrak / İstanbul

İzmir’de KESK üyeleri eylemde
İzmir’de Konak Sümerbank önünde 28 Mayıs

günü yapılan eylemde emekçiler, “Baskılar bizi
yıldıramaz!” , “Gözaltılar serbest bırakılsın!”,
“Faşizme karşı omuz omuza!” sloganlarını attılar.
Yaklaşık 400 kişinin katıldığı eylemde basın
açıklamasını okuyan KESK İzmir Şubeler
Platformu dönem sözcüsü Ergun Demir, 250 bin
üyesi olan KESK’in baskılara ve sürgünlere boyun
eğmeyeceğini söyledi. 

Konuşmaların ardından kitle yüzünü aranmakta
olan İzmir Eğitim-Sen 1 No’lu Şube’ye çevirdi.
Sloganlarla şube önüne gelen kitleye Eğitim-Sen 1
No’lu Şube Başkanı seslendi. Baskılar karşısında bir
adım dahi geri atılmayacağını belirten konuşma
sloganlarla son buldu. Konuşma yapıldığı sırada
KESK pankartıyla bir grup KESK üyesi, “Baskılar bizi
yıldıramaz!” sloganlarıyla şube önüne geldi. KESK
üyeleri sloganlarla ve alkışlarla karşılandı.  

Kitlesel oturma eylemi 
İzmir’de oturma eylemi eski Sümerbank önünde

gerçekleştirildi. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı eylem
Sümerbank önünde kısa bir yürüyüşle başladı.
Ardından oturma eylemine geçildi. Eylemin yapıldığı
sırada BTS eski yöneticilerinden Hasan Soysal’ın
evinin arandığı ve oğlu için de arama kararı çıkarıldığı
öğrenildi ve kitleye duyuruldu.  

Kızıl Bayrak / İzmir

Ankara: “KESK susturulamaz!”
Ankara’da Yüksel Caddesi’nde yapılan eylemde

“KESK 70 milyonun sesidir, susturulamaz!”,
“Baskılar, gözaltılar, tutuklamalar bizi yıldıramaz!”

pankartları açıldı. Toplanma sırasında
sıklıkla atılan sloganlar ve yapılan konuşmalarla
KESK’e yönelik devlet terörü kınandı. Ardından
KESK Genel Sekreteri Emirali Şimşek basın
açıklamasını okudu. Eylemde sıklıkla “Baskılar,
gözaltılar bizi yıldıramaz!”, “Faşizme karşı omuz
omuza!”, “Devlet terörüne son!” sloganları atıldı.
Eyleme yüzlerce kişi katıldı. 

Bakanlığa yürüyüş 
30 Mayıs günü toplanarak Başbakanlığa yürümek

isteyen binlerce kamu emekçisi polis barikatı ile
karşılaştı. Polisin yürüyüşe izin vermemesi üzerine
kitle oturma eylemi başlatarak Ziya Gökalp Caddesi’ni
trafiğe kapattı. Coşkulu sloganlar eşliğinde
gerçekleşen bekleyiş üç saat kadar sürdü. Eylemin
ardından KESK yöneticileri Kızılay Gima önüne
gelerek burada bir açıklama yaptılar. 

Oturma eylemi 
YKM önünde “KESK’le Dayanışma Kürsüsü”

oluşturularak oturma eylemi yapıldı. Eyleme BDSP,
DHF, Partizan, Halkevleri ve birçok kurum destek
verdi. Kürsüden ilk konuşmayı KESK Genel Sekreteri
Emrali Şimşek yaptı. Şimsek, KESK’e yapılan
saldırının hukuk dışı olduğunu vurguladı. Şimşek’in
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KESK’e yönelik saldırılar ülke çapında eylemlerle protesto edildi...

“Faşizme karşı omuz omuza!”

31 Mayıs 2009 / Ankara
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ardından konuşan TMOBB Başkanı Mehmet Soğancı,
KESK’in TMOBB’un yol arkadaşı olduğunu ve
KESK’e yönelik bu saldırıyı kendilerine yapılmış
saydıklarını ifade etti. Konuşmalar Almanya,
Avustralya, Bask Bölgesi ve Katalonya’dan gelen
sendikacıların kısa dayanışma mesajlarıyla sürdü.
Yurtdışından gelen sendikacılar, “Yaşasın
enternasyonal dayanışma!” sloganlarıyla karşılandı.
Bin kişinin katıldığı eylem “Yaşasın devrimci
dayanışma!” sloganlarıyla sona erdi. 

Yüksel Caddesi 
Eğitim-Sen Ankara Şubeleri 1 Haziran akşamı

Yüksel Caddesi’ndeydi. Basın açıklamasında özellikle
kadın sekreterlere yönelik gözaltı terörünün altı
çizildi. Operasyonların, kadınların mücadelesini
sekteye uğratmayı, ayrıca kriz ve işsizlik
gündemdeyken mücadelenin önünü kesmek amacıyla
KESK’in en dinamik sendikalarından biri olan Eğitim-
Sen’i hedeflediği belirtildi. Eylem, “Gözaltılar,
tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz!”, “Yaşasın
demokrasi mücadelemiz!” sloganlarıyla son buldu.

Kızıl Bayrak / Ankara

Kırşehir’de saldırı protestosu
KESK dönem sözcüsü ve Kırşehir Eğitim-Sen

Şube Başkanı Fevzi Kılınç, KESK’e yönelik gözaltı
terörü ile ilgili, Kırşehir Eğitim-Sen’de bir basın
açıklaması yaptı. Kılınç yaptığı açıklamada KESK’e
yapılan baskınları ve yaşanan gözaltıları protesto etti.
Saldırının emeğe, demokrasiye ve barışa yapıldığının
belirtildiği açıklamada KESK’e gözdağı verilmek
istendiği vurgulandı. Basın açıklamasına yaklaşık 40
kişi katıldı.

Kızıl Bayrak / Kırşehir

Kamu emekçileri 
Adana’da da alanlardaydı! 

28 Mayıs sabahı Adana’da bir yürüyüş
gerçekleştirildi. İnönü Parkı’nda başlayan eylemde
“Baskılara ve soruşturmalara son!” pankartı açılarak
AKP binasına doğru yürüyüşe geçildi. İnönü
Caddesi’nin kısmen trafiğe kapatıldığı ve 200’ü aşkın
kişinin katıldığı eylemde, “Baskılar bizi yıldıramaz!”,
“Faşizme karşı omuz omuza!”, “Yaşasın halkların
kardeşliği!” sloganları coşkulu bir şekilde atıldı. AKP
binasının bulunduğu sokağa girildiğinde kitle polisin
engellemesiyle karşılaştı.

Adana Eğitim-Sen’den saldırı
protestosu 

29 Mayıs Cuma günü Eğitim-Sen önünde
toplanmaya başlayan kitle destekçi kurum
temsilcileriyle beraber “Gözaltı ve baskılar bizi
yıldıramaz!” pankartı arkasında yürüyüşe geçti. Yolun
bir kısmını trafiğe kapatarak İnönü Parkı’na yürüyen
emekçiler burada açıklama yaptılar. Açıklamayı
okuyan Eğitim-Sen Adana Şube Başkanı Güven Boğa,
Eğitim-Sen’in baskı ve sürgünlere tarihi boyunca
boyun eğmediğini belirterek baskıların son bulmasını
istedi. Eyleme yaklaşık 70 kişi katıldı. 

Kızıl Bayrak / Adana

Tokat’ta da emekçiler eylemdeydi! 
29 Mayıs günü Tokat Cumhuriyet Meydanı’nda

toplanan eğitim emekçileri, KESK ve Eğitim-Sen’e
uygulanan devlet terörünü protesto etti. 

Eylemde sık sık, “Baskılar bizi yıldıramaz!”
“Yılgınlık yok direniş var!” “Yaşasın örgütlü
mücadelemiz!” sloganları atıldı. Açıklamanın
okunmasının ardından oturma eylemi gerçekleştirildi.
Yaklaşık 40 kişinin katıldığı eylem alkışlarla sona erdi.

Kızıl Bayrak / Tokat

Kayseri’de saldırı protestosu ve 
yürüyüş çağrısı

Kayseri Eğitim-Sen önünde yapılan basın
açıklamasında KESK’i ve sürdürdüğü mücadeleyi
hedef alan saldırıların amacına ulaşamayacağı
vurgulandı. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı eylemde,
“Baskılar bizi yıldıramaz!”, “Yaşasın örgütlü
mücadelemiz!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!”
sloganları atıldı.  

KESK Kayseri Şubeler Platformu da, 2 Haziran
günü Kayseri Eğitim-Sen Şube binası önünde
gerçekleştirdiği basın açıklaması ile Eğitim-Sen’in
Ankara yürüyüşüne çağrı yaptı. Eylemde Kayseri
Eğitim-Sen Şube Başkanı Sedat Ünsal’ın yaptığı
açıklamada; Milli Eğitim Bakanlığı’nı
toplusözleşmeye çağırmak amacıyla 3-4-5 Haziran
2009 tarihlerinde Türkiye’nin dört bir yanından
Ankara’ya yürüneceğini söylendi. Basın açıklaması
boyunca “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya
hiçbirimiz!”, “Toplu sözleşme hakkımız, grev
silahımız!” sloganları atıldı. Eyleme yaklaşık 50 kişi
katıldı.

Kızıl Bayrak / Kayseri

Bursa’da emekçiler 
eylemde 

29 Mayıs günü Setbaşı/Mahfel önünde toplanan
yaklaşık 200 kişilik kitle, Heykel /AVP önüne
yürümek istedi. Polis barikatıyla önü kesilen kitle
coşkulu sloganlarıyla, alkış ve ıslıklarıyla barikatın
açılmasını bekledi. Yaklaşık bir saat süren oturma
eyleminin ardından polisin barikatı açmasıyla
yürüyüşe geçildi. Yürüyüş sırasında polisin provokatif
tutumu boşa düşürüldü. Yapılan açıklamanın ardından
atılan sloganlarla eylem sona erdi.

30 Mayıs günü Orhangazi Parkı’nda toplanan
yaklaşık 150 kişi saldırıyı lanetledi. KESK Bursa
Şubeler Platformu adına açıklama yapan Eğitim-Sen
Bursa Şubesi Başkanı Cemal Akkurt saldırıları kınadı,
KESK yöneticilerinin serbest bırakılması gerektiğini
söyledi. Oturma eylemi sırasında saldırılar karşısında
KESK’e omuz veren birçok kurum adına konuşmalar
yapıldı. 

1 Haziran günü İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde
toplanan KESK üyeleri bir basın açıklaması
gerçekleştirdi. Yaklaşık 70 kişinin katıldığı açıklama
boyunca, “Direne direne kazanacağız!”, “Baskılar bizi
yıldıramaz!”, “Zafer direnen emekçinin olacak!”
sloganları atıldı.

Kızıl Bayrak / Bursa

Manisa’da KESK’e destek eylemleri
Devlet terörüne maruz kalan KESK’e destek için

Manisa’da bir dizi eylem örgütlendi. 
28 Mayıs günü Manolya Meydanı’nda bir basın

açıklaması yapıldı. Yaklaşık 70 kişinin katıldığı bu
eylemde saldırıların KESK’i mücadeleden
alıkoyamayacağı ifade edildi. 

29 Mayıs günü gözaltı saldırısına maruz kalan bir
eğitim emekçisinin Manisa Turgutlu’dan olması
sebebiyle 30 Mayıs günü Turgutlu Eğitim-Sen önünde
bir basın açıklaması yapıldı. 

30 Mayıs günü Manolya Meydanı’nda basın
açıklaması ve oturma eylemi yapıldı. Alana meşaleli
yürüyüş yapılarak gelindi. Eğitim-Sen’den başlayan
yürüyüş, SES ve BES üyelerinin de katılımıyla yaklaşık
200 kişi ile gerçekleşti. Açıklamadan sonra yarım
saatlik bir oturma eylemi yapıldı. 

1 Haziran günü yine Manolya Meydanı’nda
gerçekleştirilen eylemde, KESK’e yönelik baskılar son
buluncaya kadar eylemlerin devam edeceği söylendi.
Eğitim-Sen’in ülke genelinde başlatacağı yürüyüşün
Manisa ayağının karşılanması çağrısıyla eylem son
buldu. Yaklaşık 100 emekçinin katıldığı eylemde
mücadeleye ve KESK’i sahiplenme çağıran sloganlar
atıldı. Tüm bu eylemlere Manisa İşçi Birliği de destek
verdi. 

Kızıl Bayrak / Manisa

Eskişehir: “Baskılar bizi yıldıramaz!”
KESK Eskişehir Şubeler Platformu tarafından 28

Mayıs günü düzenlenen yürüyüş Kızılay İş Merkezi
önünde başladı. Hamamyolu Yediler Parkı’nda sona
erdi. Yürüyüş boyunca devletin bu saldırıdaki amacı
ajitasyon konuşmalarıyla teşhir edildi. Yürüyüş
boyunca sıklıkla “Baskılar bizi yıldıramaz!”, “Faşizme
karşı omuz omuza!” sloganları coşkuyla atıldı. Eyleme
yaklaşık 400 kişi katıldı. 

KESK Eskişehir Şubeler Platformu, 30 Mayıs günü
Adalar Migros önünde Dayanışma kürsüsü kurdu.
Yapılan açıklamada KESK’e yönelik saldırının emek ve
demokrasi mücadelesine yapıldığı ifade edildi.
Açıklamaya yaklaşık 150 kişi katıldı. 

KESK üyeleri 1 Haziran günü de Vardar İş Merkezi
önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada,
KESK’e yönelik saldırılar kınanırken, tutuklananların
serbest bırakılması istendi. Açıklamadan sonra oturma
eylemi yapıldı. “Faşizme karşı omuz omuza!”, “Yaşasın
sınıf dayanışması!” sloganlarının atıldığı eyleme
yaklaşık 60 kişi katıldı.

Kızıl Bayrak / Eskişehir
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DİSK, TMMOB ve 
TTB’den ortak açıklama

KESK’e dönük gözaltı terörüne ilişkin bir açıklama
yapan DİSK, TMMOB ve TTB, “Demokratik
muhalefet baskıyla sindirilemez!” dedi.

KESK’in Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu
(ITUC) ve Avrupa Sendikalar Konfederasyonu
(ETUC) üyesi ve Türkiye’deki 4 sendikal
konfederasyondan birisi olduğunu bildiren DİSK,
TMMOB ve TTB’nin açıklamasında şu ifadelere yer
verildi: “Biz DİSK- TMMOB -TTB olarak, emek,
demokrasi ve barış mücadelesinde bugüne dek omuz
omuza yürüdüğümüz ve yarın da yürüyeceğimiz
KESK’e yönelik baskıları şiddetle kınıyor, gözaltına
alınan sendika yöneticilerinin ve üyelerinin bir an
önce serbest bırakılmasını istiyoruz.”

TÜRK-İŞ İstanbul Şubeler
Platformu’ndan açıklama

TÜRK-İŞ İstanbul Şubeler Platformu yaptığı yazılı
açıklama ile KESK’e yönelik baskın ve gözaltı
terörünü protesto etti. Açıklamada şunlar söylendi:

“Bu saldırı sendikaların demokrasi talebine
vurulmuş bir darbe, sendikaların hak alma
mücadelesine gözdağıdır. Bu şekilde mücadele eden
herkese yönelik bir tutumun yapılacağı mesajı
verilmektedir. Böylece bu kanadın kırılması için
yapılan bu baskınlar ve gözaltıları kınıyor gözaltına
alınanların derhal serbest bırakılmasını istiyoruz.
Ayrıca bu saldırıların bir an önce durdurulması için
bütün sendikaları, demokratik kamuoyunu pratik tutum
almaya ve ortak mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz.”

DİSK / Genel-İş Sendikası
Gözaltıların ardından açıklama yapan DİSK /

Genel-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu, KESK’e
yönelik saldırının, son dönemde sendikalara dönük
sindirme politikalarının bir parçası olduğunu belirtti.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bizler yıllardır ülkenin sorunlarını ve

emekçilerinin taleplerini savunmak için işyerlerimizde,
sokaklarda mücadele eden örgütleriz. Bu
mücadelemiz, demokratik bir ülkede insanca yaşam
taleplerimizi içlerine sindiremeyenler tarafından
çeşitli yollarla engellenmeye çalışılmaktadır. Ancak
KESK tüm baskılara rağmen bugüne kadar olduğu
gibi bundan sonra da haklı mücadelesine devam
edeceğine olan inancımız sonsuzdur. KESK’e yönelik
sürdürülen baskıları kınıyor, bir an önce bu
antidemokratik ve haksız uygulamanın
sonlandırılmasını istiyoruz.”

Birleşik Metal-İş Sendikası
Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Yönetim

Kurulu’nun yazılı açıklamasında, KESK’e yönelik
saldırının, kriz nedeniyle emekçilerin hak arama
girişimlerine yönelik baskıların arttığı, kamu
emekçilerinin toplusözleşme sürecine girdiği bir
dönemde gerçekleşmesine dikkat çekilerek şunlar
söylendi:

“İşçiler ve emekçiler, kriz gerekçesi ve hükümet
politikaları nedeniyle sürekli olarak açlığa, yoksulluğa
ve işsizliğe mahkum edilirken, bu ekonomik teröre
karşı öfke artarken, başka gerekçeler öne sürülse de,
KESK yöneticilerinin gözaltına alınması,
konfederasyon binasının basılması, emekçilerin ve
halkın biriken öfkesine karşı muhalefetin bastırılması
girişimidir...” 

TÜMTİS Merkez Yönetim Kurulu 
Gözaltına alınan KESK’lilerin serbest

bırakılmalarının istendiği açıklamada gözaltı
operasyonunu “gözdağı verme” amacı taşıdığı
söylendi. TÜMTİS’in açıklaması  şu cümlelerle son
buldu:

“Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası
(TÜMTİS) olarak, KESK ve bağlı sendikalara yönelen,
başka emek örgütlerine de yönelebilecek demokrasi
dışı saldırılara karşı duracağımızı, KESK ile
dayanışma içerisinde olacağımızı tüm kamuoyuna ilan
ediyoruz.”

Kadınlar gözaltı ve baskınları
protesto etti

KESK’e yönelik devlet terörü, 28 Mayıs
akşamı, ÖDP Kadın Koordinasyonu, SDP’li
kadınlar, Halkevci kadınlar, Sosyalist Feminist
Kolektif, Feministiz Biz, Kolektifçi Kadınlar,
Kırkörük, Emekçi Kadınlar Derneği, İHD’li
kadınlar, Sosyalist Partili Kadınlar, EHP’li kadınlar,
KESK’li kadınlar, DİSK Kadın Komisyonu ve
EMEP’li kadınlar tarafından Yüksel Caddesi’nde
gerçekleştirilen basın açıklamasıyla protesto edildi.

Okunan basın açıklamasında DTP’ye yönelik
Türkiye genelinde gerçekleştirilen operasyonlar
kınandı. Saldırıların kadın hareketinin, emekçilerin
ve Kürt halkının iradesini hedef aldığı belirtildi. 31
Mayıs’ta Diyarbakır’da gerçekleştirilecek kadın
buluşmasına çağrı yapıldı.

Basın açıklaması, “Sürdürülmekte olan
operasyonların sonlandırılarak, gözaltı ve
tutuklamaların kaldırılmasını, barışa ait umutların
gelişmekte olduğu bu sürecin bir kez daha
kaçırılmaması için bu savaş ve intikam konseptinden
vazgeçilmesini talep ediyor, barıştan, demokrasiden,
emekten, kadınların özgürlüğünden yana olan
herkesi acilen işletilen bu sürecin karşısında güçlü
bir barikat oluşturmaya, saf tutmaya çağırıyoruz.”
sözleriyle sonlandı.

Kızıl Bayrak / Ankara

Kadınlardan dayanışma eylemi...
Demokratik Özgür Kadın Hareketi ve DTP ile

Dayanışma Kadın Platformu, Galatasaray Lisesi
önünde 29 Mayıs günü gerçekleştirdiği basın
açıklaması ile DÖKH, DTP ve KESK’e yönelik
saldırıları kınadı. Gözaltı ve tutuklamaların son
bulmasını istedi.

Eylemde, “Demokratik Özgür Kadın Hareketi,
DTP ve KESK’e baskılara son!” pankartı ile
DÖKH’lı tutuklu kadınların isimlerinin yazılı
olduğu dövizler taşındı. Platform adına yapılan
açıklamada, KESK’e yapılan saldırılara değinildi.
DTP’ye yönelik baskınların, tüm özgürlük
mücadelesine yönelik olduğu belirtilerek, gözaltında
ve tutuklu bulunanların serbest bırakılması istendi.
  Eylemde, “KESK’e yönelik baskılara son!”,
“DTP’ye yönelik baskılar son!”, “Yaşasın kadın
dayanışması!”, “Jin jiyan azadi!” sloganları atıldı.

Kızıl Bayrak / İstanbul

Sendika ve kitle örgütlerinden
KESK’le dayanışma...
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3 Haziran günü Artvin, İzmir, Diyarbakır ve
Edirne’den yola çıkarak 5 Haziran günü Ankara’da son
bulacak olan “Ankara yürüyüşü”nü başlatan Eğitim-Sen
üyeleri 3 Haziran günü alanlardaydılar.

İstanbul’da yürüyüş koluna polis
barikatı

Ankara yürüyüşü için 3 Haziran sabahı Edirne’den
İstanbul’a doğru yola çıkan yürüyüş kolu Galatasaray
Lisesi önünden Taksim Meydanı’na yürümek isterken
polis barikatıyla karşılaştı. 

Galatasaray Lisesi önünde biraraya gelen eğitim
emekçileri, taleplerini içeren pankart ile “Baskılar
KESK’i susturamaz / KESK İstanbul Şubeler
Platformu” pankartını açtılar. Eylemde ayrıca, “Eğitime
yeterli bütçe!”, “Sözleşmeli değil, kadrolu çalışma!”,
“Okullara acil ödenek!”, “Laik, bilimsel, demokratik
kamusal eğitim!”, “50/d iptal edilsin!” dövizleri taşındı. 

Yürüyüş başladığı sırada gerçekleşen polis
saldırısında Eğitim-Sen 8 No’lu Şube yöneticisi Murat
Durmuş gözaltına alınırken birçok kişi yaralandı ve
fenalık geçirdi. 

Saldırı sonrasında konuşma yapan Eğitim-Sen
Genel Başkanı Zübeyde Kılıç, saldırılara boyun
eğmediklerini, KESK’in tarihinin bedeller tarihi
olduğunu ve gerekirse yine bedel ödeyebileceklerini
söyledi. Barikat açılana kadar alandan
ayrılmayacaklarını ifade etti.

Eğitim emekçileri sloganlarla bir süre bekledikten
sonra barikata tekrar yüklendi. Polisin saldırısı sonucu,
Eğitim-Sen 8 No’lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi Barış
Demirci kafasından yaralandı. 

Az sayıda KESK kitlesinin 7 saati aşkın süre polis
barikatı önünde sürdürdüğü bekleyiş ilerici devrimci
kurumların katılımıyla coşku kazandı. 

Slogan ve alkışlarla saat 21.30’a kadar süren
bekleyiş yapılan konuşmalarla son buldu. Eğitim-Sen
yöneticileri kitleye yaptıkları konuşmalarda polis
engellemesi ve saldırısını teşhir ettiler. KESK’in
mücadelesinin alanlarda büyüyeceğinin vurgulandığı
konuşmaların ardından 4 Haziran günü Ankara
yürüyüşüne devam edecek olan Eğitim-Sen yürüyüş
kolu otobüslere binmek üzere Galatasaray Lisesi
önünden ayrıldı. 

Trabzon’da yürüyüş kolu uğurlandı 
Trabzon’da saat 12.30’da belediye önünde

toplanmaya başlayan kitle KESK’e yönelik saldırıları
sloganlarla protesto etti. Eğitim-Sen yöneticilerinin
burada yaptıkları konuşmalarda eğitim emekçilerinin
yaşadıkları sorunlara değinildi. 

“Baskılar bizi yıldıramaz!”, “Faşizme karşı omuz
omuza!”, “Savaşa değil eğitime bütçe!” sloganlarının
sıklıkla atıldığı yürüyüş, yürüyüş kolunun uğurlanması
ile son buldu. 

Kamu emekçileri eylemde “KESK’e dokunma!”,
“Parasız eğitim, parasız sağlık!”, “Apolet yasasına
hayır!” dövizlerini taşıdılar. Eyleme yaklaşık 200
emekçi katıldı. 

Manisa’da basın açıklaması
Sabah saatlerinde İzmir’den yola çıkan bir diğer

yürüyüş kolu ise öğle saatlerinde Manisa’ya vardı.
Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi önünde
karşılanan yürüyüş koluyla beraber Manolya

Meydanı’na yapılmak istenen yürüyüş polis tarafından
engellendi. 

Kolluk güçlerinin caddeden yürüyüşe izin
vermemesi üzerine bir süre beklendikten sonra
emekçiler kaldırımdan yürümeye devam ettiler.
İzmir’den gelenlerle sayıları 100’ü aşan kamu emekçisi
Manolya Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. 

Yol boyunca bildirilerin dağıtıldığı eylemde
“Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya

hiçbirimiz!”, “Direne direne kazanacağız!”, “Zafer
direnen emekçinin olacak!”, “Gözaltılar, tutuklamalar,
baskılar bizi yıldıramaz!”, “Gün gelecek, devran
dönecek, AKP halka hesap verecek” sloganları atıldı.
Eylemden sonra yürüyüş kolu otobüslere binerek
Manisa Saruhanlı’ya doğru yola çıktı. 

Manisa İşçi Birliği Derneği üye ve yöneticileri de
eğitimcileri karşılayan kurumlar arasındaydı. 

Kızıl Bayrak / İstanbul-Trabzon-Manisa

Eğitim emekçilerinin Ankara yürüyüşü...

“Baskılar bizi yıldıramaz!”

Ankara’da faşist saldırıya kitlesel yanıt...

“Yaşasın devrimci dayanışma!”
Ankara’da 2 Haziran günü Yüksel Caddesi’nde gerçekleştirilen polis destekli faşist provokasyon 3

Haziran günü de sürdü. 3 Haziran günkü saldırı ilerici devrimci kurumlar tarafından kitlesel bir eylemle
protesto edildi. 

Yüksel Caddesi’nde 3 Haziran günü saat yeniden Dev-Lis ve Genç Umut stantları açıldı. Stantların
kurulmasıyla faşist çeteler de ortaya çıkarak stantta bulunanlara satırlarla saldırdı. Bunun üzere bir faşist
stantta bulunanlarca cezalandırıldı. Faşistleri koruyan kolluk güçleri ise bu olayın üzerine orada bulunan
devrimcilere saldırdı. Panzerlerle kitlenin üzerine su sıkılarak yoğun gaz bombaları atıldı. 

Mithatpaşa’ya sıçrayan çatışma kitle tarafından Ziya Gökalp Caddesi’nin barikatlarla trafiğe
kapatılmasıyla sürdü. Burada yapılan 5 dakikalık yol kesme eyleminde “Faşizme karşı omuz omuza!”,
“Yaşasın devrimci dayanışma!” sloganları atıldı.

Saldırının ardından kitle dağılmayarak 18.30’a kadar Yüksel Caddesi’ndeki bekleyişini sürdürdü.
Bekleyiş boyunca “Faşizme karşı omuz omuza!”, “Yüksel faşizme mezar olacak!”, “Yaşasın devrimci
dayanışma!” sloganları atılarak devrimci marşlar söylendi. 

Saat 18.30’da ise “Ankara Emek ve Demokrasi” güçleri adına basın açıklaması okundu. Açıklamada,
“Çetelere, faşist güruhlara hoşgörüde sınır tanımayan emniyetin, sıra özgürlükler ve demokrasi adına tek
güvence olan ilerici devrimci güçlere gelince gözlerini nasıl kan bürüdüğü görülmektedir” denilerek, polis
destekli saldırının nasıl gerçekleştiği aktarıldı. 

Saldırıların Ankara Emniyet Müdürü’nün değişmesinin hemen ertesi gününe denk gelmesi hatırlatılarak,
Ankara Emniyeti’nin halka sunacağı “güvenlik hizmeti”nin faşist güruhlarla kol kola ilericileri, devrimcileri
susturmak olacağı söylendi. Basın açıklaması, “Amaçları halkı korku ve panikle susturmak, devrimcileri
etkisiz hale getirmek olanlar bu amaçlarına hiçbir zaman ulaşamayacaklar. Demokrasi ve özgürlükler
mücadelesinin tarihini yazanlar bu katliamcı güruhla da elbet başedeceklerdir. Kentimizi, sokaklarımızı ve
özgürlük meydanlarını katil-faşist güruhlara ve polise teslim etmeyeceğiz” sözleriyle son buldu. 

Gözaltıların bir an önce serbest bırakılması talep edildi. 
Eylemde “Katil devlet hesap verecek!”, “Yaşasın devrim ve sosyalizm!”, “Katil polis Yüksel’den defol!”

sloganları atıldı. 
Yaklaşık 500 kişinin katıldığı eylemde pek çok ilerici ve devrimci yer aldı. 

Kızıl Bayrak / Ankara
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Hükümetle kamuda örgütlü işçi sendikalarını
kemsilen Türk-İş arasında devam eden ve 315 bin
kamu işçisini ilgilendiren TİS görüşmelerinde
hükümetin ücret teklifi vermemesi ve esnek çalışma
dayatmasında bulunmasına karşı işçilerden tepkiler
gelmeye devam ediyor. Süreci sessizlikle geçiştiren
Türk-İş bürokrasisine karşı çeşitli illerde eylemler
gerçekleştiren bağlı sendikaların eylemleri hız kazandı.

Gölcük’te kitlesel yürüyüş!
Geçtiğimiz günlerde Kocaeli’de Harb-İş

Sendikası’nda örgütlü Gölcük Askeri Tersanesi işçileri
büyük bir yürüyüş yaparak hükümeti istifaya
çağırdılar. Kazanılmış haklarının geri alınmak
istenmesine karşı çıkan yaklaşık 2 bin Harb-İş üyesi,
Gölcük Tersane Komutanlığı A Kapısı önünden İzmit
Anıt Park’a kadar sloganlarla yürüdü. Eylemde
konuşan Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet
Kalfa şunları söyledi: “İşveren dayatmaları nedeniyle
bugün 147 maddeden oluşan 22. dönem toplu iş
sözleşmesi taslağının 79 maddesi üzerinde anlaşma
sağlanamamıştır. Anlaşma sağlanamayan maddeler
arasında çalışma süreleri, fazla çalışmalar, 7.5 saat ve
daha az çalışılan işyerlerinde çalışma koşulları, gece
çalışmaları, yemek yardımları, servis araçları gibi
maddeler vardır...”

Harb-İş üyelerinden Kartal’da
yürüyüş

İstanbul’da geçtiğimiz hafta Yol-İş Sendikası 1
No’lu Şube üyelerinin Küçükyalı Karayolları 1. Bölge
Müdürlüğü önünde yaptıkları eylemin ardından, bu kez
de Harb-İş Sendikası Anadolu Yakası Şube üyesi işçiler
Kartal Köprüsü’nden Kartal Meydanı’na kadar coşkulu
ve kitlesel bir yürüyüş gerçekleştirdiler.

İş çıkış saatinde Kartal Köprüsü’nde toplanmaya
başlayan yaklaşık 2 bin işçi, kolluk güçlerinin ablukası
altında E-5 trafiğini kapatmak istedi. Sendika
yöneticileriyle yapılan görüşmelerin ardından Kartal
Meydanı’na yürüyüş başladı. İşçiler yürüyüş boyunca
attıkları sloganlarla kamudaki TİS sürecini sessizlikle
geçiren Türk-İş’i göreve çağırdılar. “Türk-İş göreve
genel greve!”, “Geliyor geliyor genel grev geliyor!”,
“Harb-İş burada Türk-İş nerede!”, “Emekçiler burada
Türk-İş nerede!”, “Türk-İş uyuma Ankara’yı yıkarız!”
sloganlarını atan işçiler, hükümete yönelik tepkilerini
ise “Ankara Ankara duy sesimizi bu gelen işçinin ayak
sesleri!”, “Kıdeme / emeğe uzanan eller kırılsın!”,

“Gün gelecek, devran dönecek, AKP işçiye hesap
verecek!”, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!”,
“Hükümet istifa!” sloganlarıyla ifade ettiler.

Yürüyüş sırasında yolu kapatmak isteyen işçilerle
polis arasında zaman zaman kısa süreli arbede
yaşandı. Polis engellemesine “Baskılar bizi
yıldıramaz!”, “Direne direne kazanacağız!”
sloganlarıyla yanıt verildi. Yürüyüş güzergahı
boyunca yapılan konuşmalarda ise krize karşı
mücadele çağrısı vardı. “Kurtuluş yok tek başına, ya
hep beraber ya hiçbirimiz!”, “Yaşasın işçilerin
birliği!”, “Susma sustukça sıra sana gelecek!”,
“Birleşe birleşe kazanacağız!”, “Zafer direnen
emekçinin olacak!”, “Yaşasın sınıf dayanışması!”
sloganları coşkulu biçimde atıldı.

Yürüyüşte Türk-İş’e tepkilerin yanı sıra kriz karşıtı
ve kıdem tazminatının gasp edilmesine karşı dövizler
göze çarptı.

Basın-İş üyesi E-Kart grevcileri, Yol-İş üyesi
işçiler, Tez-Koop-İş 2 No’lu Şube üyesi işçiler,
Belediye-İş 2 No’lu Şube üyesi işçiler, Deri-İş Tuzla
Şubesi, Petrol-İş Anadolu Yakası Şubesi, TÜMTİS
İstanbul Şube üyesi işçiler yürüyüşte yer aldılar.

DİSK/Genel-İş Sendikası’nda örgütlü Kartal
Belediye işçileri ve Genel-İş yöneticileri  eyleme
anlamlı bir katılımla destek sundular. Genel-İş üyeleri
Kartal Meydanı’nda alkış ve sloganlarla yürüyüşçüleri
karşıladı. Direnişteki Sinter Metal işçileri de yürüyüşe
destek sundu.

Yürüyüşün sonunda Kartal Meydanı’na ulaşan
kitle burada basın açıklaması gerçekleştirdi. İlk olarak
kitleye seslenen Harb-İş Anadolu Yakası Şube Başkanı
Hüseyin Över, Taksim’de kamu emekçilerine dönük
engellemeyi kınayarak başladığı konuşmasında daha
güçlü eylemlerle mücadeleye devam edeceklerini
söyledi.

Harb-İş Genel Başkanı Ahmet Kalfa basın
açıklaması yaptı. Harb-İş üyelerinin hükümetin
dayatmalarına karşı diz çökmeyeceğini belirten Kalfa,
kamudaki TİS süreci hakkında bilgi verdi.

TİS sürecinin 25 bin Harb-İş üyesinin yanı sıra 315
bin kamu işçisini kapsadığını vurgulayarak, IMF
istemlerine bağlı olarak getirilen dayatmalara karşı
çıkacaklarını sözlerine ekledi. Yaklaşık 2 saat süren
eylem alkış ve sloganlarla son buldu.

Genel Maden İşçileri Sendikası üyesi maden
işçileri de tepkilerini Türkiye Taşkömürü Kurumu’na
bağlı işyerlerinde bildiri okuyarak ortaya koydular.

Kızıl Bayrak / İstanbul

Kamu TİS’lerinde sessizliği işçiler bozuyor...

İşçiler TİS dayatmalarına 
karşı yürüdü!

Entes direnişi ile
dayanışma

eylemlerinden…

Toplumcu MMŞP’den Kobatan’a
ziyaret

Toplumcu Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları
ile Ekim Gençliği, direnişin 17. günü olan 30
Mayıs’ta, Entes Elektronik’te işten çıkarılan
Gülistan Kobatan’ı ziyaret etti.

İmes A kapısı önünde buluşan grup Entes
Elektronik’e doğru yürüyüşe geçti. Entes’e
yaklaşıldığı sırada pankart açan Toplumcu
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları ile Ekim
Gençliği sloganlar eşliğinde yürüyüşünü sürdürdü.
“Entes Elektronik işçisi Gülistan Kobatan yalnız
değildir! TMMOB’u emekten yana tavır almaya
çağırıyoruz!” yazılı pankartın açıldığı yürüyüşe,
Ekim Gençliği de “Entes direnişini selamlıyoruz.
İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!” yazılı pankartı
ile destek verdi.

Entes önüne gelindiğinde, Toplumcu Mühendis,
Mimar ve Şehir Plancılar adına yapılan konuşma ile
direniş selamlandı. Kapitalizmin krizi ve bu bahane
ile artan işten çıkarmalara değinildi. Sermaye
sınıfının kendi çıkarları doğrultusunda krizin
faturasını işçi ve emekçilere ödetmeye çalıştığı
söylendi. Entes işçisinin örgütlü kimliğine yapılan
saldırıdan bahsedildi. 

Ardından Ekim Gençliği adına bir konuşma
yapıldı. Aynı sürecin baskı ve yıldırma politikaları
ile üniversitelerde de sürdüğüne, yaşanan direnişleri
üniversitelere taşıyan devrimci öğrencilerin
okullarından atıldıklarına değinildi. Direnişlerin
dayanışma ile büyütülmesine ve birlikte mücadele
edilmesine vurgu yapılarak konuşma sonlandırıldı.

Kobatan ise, krizin bedelini ödememek için
direnişte olduğunu belirterek, 17 günlük süreçte
yaşadıklarını anlattı. Ziyaret boyunca “Yaşasın sınıf
dayanışması!”, “Entes işçisi yalnız değildir!”,
“Krizin bedeli patronlara!” sloganları atıldı.

Kızıl Bayrak / Ümraniye

Dudullu OSB Müdürlüğü önünde
eylem...

Gün geçtikçe Entes direnişiyle sınıf dayanışması
büyürken, Gülistan Kobatan’ın yönetim kurulu
üyesi olduğu OSB-İMES İşçileri Derneği 27 Mayıs
günü Dudulu Organize Sanayi Bölgesi Bölge
Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması
gerçekleştirdi.

Entes direniş alanında bir araya gelen işçiler,
buradan Dudulu OSB Bölge Müdürlüğü’ne doğru
yürüyüşe geçtiler. Önde OSİM-DER imzalı “İşten
çıkarmalar yasaklansın!” yazılı pankart taşındı.
Yürüyüş boyunca “İşten atılmalar yasaklansın!”,
“İşgal grev direniş!”, “Krizin faturası patronlara!”
sloganları gür bir şekilde atıldı. Öğle yemeğine
çıkmış olan Entes işçileri eylemi ilgiyle izlediler.

OSB Bölge Müdürlüğüne gelindiğinde OSİM-
DER temsilcisi ile direnişçi Gülistan Kobatan
konuşmalar yaptı. Eyleme OSİM-DER, BDSP,
Genel-İş, ÖDP ve YTÜ’de direnen öğrenciler
katıldı.

Kızıl Bayrak / Ümraniye
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Direnişin 15. günü
Bugün (28 Mayıs) Dudullu Organize Sanayi

Bölgesi Müdürlüğü önünde saat 12.00’de basın
açıklaması gerçekleştirildi.

Basın açıklamasına OSİM-DER, Genel-İş, YTÜ,
ÖDP ve BDSP’den katılımlar gerçekleşti. Diğer
fabrikadaki işçilerin yoğun ilgisi ile karşılaştık.
Eylemi, OSB Müdürlüğü’nün önünde yapmamızın bir
nedeni de patronumun OSB’nin yönetim kurulunda
olmasıydı. Eylemde “İşçilerin birliği sermayeyi
yenecek!”, “Entes işçisi yalnız değildir!”, “Krizin
faturası patronlara!”, “İşgal, grev, direniş!” sloganları
atıldı. Buradan basın açıklamasına desteğe gelen sınıf
kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Basın
açıklamasının ardından BİR-KAR’ın göndermiş
olduğu maddi desteği aldım, ayrıca onlara da teşekkür
ediyorum. Bugünkü bekleyişim böylece sonlanmış
oldu.

Direnişin 16. günü
İkinci kez ziyaretime gelen Başak Lojistik

güvenlik görevlileri ile güzel bir sohbet
gerçekleştirdik. İşçilerin gitgide duyarsızlaşmasından
yakındılar. Bunun sebeplerine dair konuştuk.
Televizyon ve gazeteleriyle sistemin yozlaşmayı
aşıladığına değindik. Onları OSİM-DER’e ve yarın
gerçekleşecek olan eyleme davet ettik. Onlar da iki
haftadır paralarını alamadıklarını söylediler. “Böyle
giderse biz de çıkar direniriz” dediler.

Yoldan geçen bir tır şoförü de “Üç aydır maaş
alamıyoruz. Biz de gelip burada direnelim” dedi.
Buna istinaden biz de kendi fabrikasının önünde
direnmesinin doğru olacağını söyledik. “Biz ayrıca
destek vermeye geliriz, iş sizde bitiyor” dedik.

Ardından iş arayan ve altı aydır işsiz olan bir çocuk
babası Orhan arkadaş ile tanıştık. Güzel bir sohbetin
arkasından düşüncelerimizi beğendiğini, saygı
duyduğunu fakat çoğunluk olmak gerektiğini söyledi.
“Bu çark bir şekilde dönüyor ve siz çomak soktuğunuz
anda o çomak kırılıp sizi de sürükler” dedi. Biz de, bu
çarkı değiştirecek olanların yine biz işçiler olacağını
söyledik. Önemli olan yaptığımızın meşruluğudur!
Sinter Metal’de direnen iki sınıf kardeşimiz de
ziyaretimize geldi.

Ayrıca fabrika paydos etmek üzere iken bir
araçtaki işçi kardeşlerimin “Burada ne yapıyorsunuz,
merak ettik?” diye sormaları üzerine yaşanan süreci
kısaca aktardık. Ayrıntılarını yazdığımız bildirimizi de
verdik. “Yardım etmek için elimizden gelen bir şey var
mı?” diye sormaları üzerine ziyaret edebileceklerini,
yarınki eyleme gelebileceklerini söyledik. Özen
Mermer’den Emrah isimli patron işçi aradığını
söyledi. Ben direniyorum fakat yanımdaki arkadaş
işsiz, çalışmıyor dedim. Patron kartını verdi.
Yanımdaki arkadaş “Eğer paramı vermezsen ben de
böyle direnirim” dedi. Direnişte gün boyunca “Krizin
bedelini ödemeyi reddettiğim için, sınıfım ve onurum
için direniyorum” başlıklı bildirimizin dağıtımını
gerçekleştirdik. Servislerin çıkmasından ve Sinter
Metal eylemine katılım sağladıktan sonra bugünkü
direnişimizi sonlandırdık.

Direnişin 17. günü
Öğlen saatlerinde direniş yerine Toplumcu Mimar,

Mühendis ve Şehir Plancıları ve Ekim Gençliği
ellerinde bir buket çiçekle ziyaretime geldiler. İlk sözü
Toplumcu Mimar Mühendis ve Şehir Plancıları adına

bir arkadaşımız aldı. Krizin yaşadığımız ağır
sonuçlarına değindi. TMMOB’a, Entes direnişiyle
dayanışma çağrısı yapıldı. 

Bir sonraki sözü Yıldız Teknik Üniversitesi’nde
direnen öğrenciler adına bir arkadaşımız aldı. Yaşadığı
sorunları anlattı. Neresi olursa olsun yaşamın bütün
alanlarında mücadeleye karşı saldırının olduğunu ve
mücadele etmekten başka çaremiz olmadığını belirtti.
Bundan dolayı da işçi ve öğrencilerin bu saldırılara
karşı mücadele noktasında birleşmesi gerekliliğine
vurgu yaptı. Ben de bu saldırıların bir ayağını
oluşturan Kürt emekçilerine yapılan saldırıları
kınadığımı belirttim. Sonuçta iki sınıf var, ezen ve
ezilen. Ben de bugün ezilen ve sömürülen bir işçi
olarak tüm ezilenlerin yanındayım.

Ziyaretin ardından her cumartesi yapılan Taksim
eylemine katılmak üzere yola çıktık. Fakat futbol
maçından kaynaklı trafik felç olmuş durumdaydı.
Eylemin ancak bitimine yetişmiş olduk. 

Direnişin 19. günü
Bugün (1 Haziran) ilk olarak ziyaretime gelenler

Entes’e yakın bir yerde direnişlerini sürdüren Sinter
Metal işçisi arkadaşlarım oldu.

Karşılıklı olarak kendi süreçlerimizi anlattık. Ben
de direnişteki son durumu aktardım. UİD-DER’den de
ziyaretime gelenler oldu. UİD-DER’li arkadaşlanla
hoş bir sohbet gerçekleştirdik. Bir yandan yaşanan
olayları aktarıyordum, bir yandan da direnişlerin tek
kişilik de olsa işçi sınıfı için ne anlam ifade ettiği
üzerine konuşuyorduk. Konuşmalarda, Entes’teki
işçilerle ilişkileri koparmamak ve sabırlı olmak
gerektiğine vurgu yapıldı.

Fabrika önünde, And Sanayi Sitesi güvenliği ile bir
sürtüşme yaşadım. “Polis çağıracağız” diyerek bizi
korkutmaya çalıştılar. Ama bilmedikleri bir şey var.
Hiçbir kuvvet beni bu haklı mücadelemden
alıkoyamaz ve ben aslında onlar için de mücadele
ediyorum. Bunu er ya da geç anlayacaklar. O zaman
da iş işten geçmiş olacak.

Bugünün en ilginç olayı ise bir minibüs şoförünün
kafayı minibüsün dışına çıkararak “bir gün
kazanacaksın” demesi idi. Evet, bir gün hepimiz
kazanacağız!

Direnişin 20. günü
İlk olarak direniş takvimini değiştirdim. Bugün

ziyaretime çay paydosundan feragat edip yanıma gelen

Parot işçisinin sohbeti oldukça anlamlıydı benim için.
Ayrıca ailemin bir ferdi de direnişe destek için yanıma
geldi. 

Sincan İşçi Derneği’nden arayıp etkinliklerine
davet ettiler. Bu arada dünkü günceye yazmayı
unuttum. İşçi Gazetesi’nden arkadaşlar gelmişti. Onlar
da 15-16 Haziran etkinliklerine davet ettiler. Bilindiği
üzere işçi sınıfı tarihinde 15-16 Haziran direnişinin
ayrı bir yeri ve önemi vardır. Eksik yanları olmakla
birlikte, çok büyük dersler çıkarabileceğimiz bir
deneyimdir. Ondan dolayı 15-16 Haziran ile ilgili
çeşitli etkinlikler yapılıyor ve Entes’in de bu
etkinliklerle birleştirilmesini düşünen kurumlar ve
dernekler var. İşçi sınıfına ışık tutan böyle bir günde
beni çağırmaları ayrıca beni mutlu kılıyor.
Gündemlerine Entes’i de aldıkları için teşekkür ediyor,
“Yaşasın sınıf dayanışması!” diyorum. 

Bugünkü direnişimiz her zaman olduğu gibi Sinter
eylemi ile son buldu. 

Direnişin 21. günü
İŞ-KUR’da ve Çalışma Bölge Müdürlüğü’ndeki

işlerimi hallettikten sonra fabrika önüne geldim. Entes
işçisi bir arkadaşımın direniş yerine geldiğini ve beni
sorduğunu öğrendim. Merakla “ne dediğini, ne
sorduğunu” sordum. Entes işçisinin direniş yerine
ziyarete gelmesi beni çok sevindirdi. Sonuçta çok az
da olsa birileri beni anlıyor ve destekliyordu. Öyle
olmasa patronun direniş yerini görmesi için yeni
taktırdığı kameraya dahi aldırmadan yanıma gelmezdi. 

Zaten benim için asıl kazanım, mücadelemin meşru
bir mücadele olduğunu tüm işçilere anlatmaktır.
Herkesi ekmek ve onur davası için mücadele yolunu
seçmekten başka çaresi olmadığını anlatabilmektir.
İşte o zaman direniş amacına ulaşmış olur. 

Ayrıca Entes’te kardeşinin de çalıştığını söyleyen
bir kadın Entes’in bir hafta tüm işçileri ücretsiz izne
göndereceğini söyledi. Daha önceden de doğum iznine
çıkan bir kadın arkadaşım müdürün onu çağırdığını ve
“seni çıkaracaktık ama vazgeçtik, sana 6 ay ücretsiz
izin vereceğiz” dediğini söyledi. 

Görüldüğü gibi, patronların saldırıları işten
çıkarmalarla sınırlı değil. Krizin faturasını bize
yüklemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Oysa
kârlarına kâr katarken bizimle paylaşmadılar. Krizin
ağır sonuçlarına da bizleri mahkum edemezler. Krizin
bedelini işçi ve emekçiler ödemeyecek. 

Entes direnişçisi Gülistan Kobatan

Entes direnişi güncesinden…
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E-Kart grevinde bitmeyen mücadele
16 Haziran 2008 tarihinde başlayan E-Kart grevi 1.

yılını doldurmaya hazırlanıyor.
Eczacıbaşı & Giesecke Devrient ortaklığındaki

Elektronik Kart Sistemleri AŞ’de sendikal örgütlenme
çalışması başlatan ve çoğunluğu sağlayan Türk-İş’e
bağlı Basın-İş Sendikası’nın sendikalaşma hakkı için
sürdürdüğü grev 1. yılını doldururken, E-Kart
grevinde kazanma iradesi sona ermiyor.

Grevin başından beri E-Kart patronunun grevi
kırma, grevci işçileri sindirme operasyonuna karşı
direnen işçiler, bir yandan Gebze Organize Sanayi
Bölgesi’ndeki grev bekleyişine devam ederken diğer
yandan da fabrika içindeki örgütlülüklerini
pekiştirmeye çalışıyorlar.

Grevi baltalamak için elinden geleni yapan E-Kart
patronunun son olarak 28 Mayıs günü sendika üyesi 4
işçi ve 1 Haziran’da ise 2 işçiyi işten atması grevdeki
işyerinde bardakları taşırdı.

E-Kart işçileri işten atmalara tepki göstererek
üretimi durdurdular ve fabrikaya kapandılar. 29 Mayıs
günü fabrika önünde basın açıklaması gerçekleştiren
Basın-İş Sendikası, E-Kart patronunun grevi kırmaya
yönelik adımlarını protesto etti. Grevi kazanma
kararlılığını belirtti.

E-Kart’taki örgütlenmenin başladığı 2006 yılının
Ağustos ayından bu yana sendika üyesi 24 işçiyi işten
atan E-Kart patronunun “70 kişi değil 150 kişi olsanız
da sendikayı sokmam” diyerek tehditler savurması,
yürütülen mücadeleden duyduğu rahatsızlığı açığa
vurdu.

E-Kart’ta arka arkaya yaşanan işten atma
saldırısına karşı yazılı açıklama yapan Basın-İş
Sendikası Genel Başkanı Yakup Akkaya, Türk-İş’in
sermaye örgütleriyle beraber başlattığı “Kriz varsa
çare de var” kampanyasını da eleştirdi.

Kampanya çerçevesinde yapılan “Kimse işini
kaybetmesin” çağrısının anlamsızlığına dikkat çekti.
Türk-İş’i, bu kararını gözden geçirmeye davet etti.
Yanı sıra Eczacıbaşı Grubu’na bağlı işyerlerinde
örgütlü olan Türk Metal, Çimse-İş ve Selüloz-İş
sendikalarına da grevle dayanışma çağrısında bulundu.

Basın-İş üyesi E-Kart işçileri ise grevlerinin 1.
yılında Eczacıbaşı’nın Levent’teki müdürlüğü önünde
protestoya hazırlanıyorlar. 16 Haziran 2009 tarihinde
Levent’teki Kanyon önünde buluşacak olan E-Kart
işçileri ve destek veren kurumlar, Eczacıbaşı’nın
sendika düşmanı tutumunu protesto edecekler.

Kızıl Bayrak / İstanbul

Direnişler bir kez daha Taksim’de!
Greve başladıkları 13 Şubat 2009 tarihinden bu

yana her Cumartesi akşamı Taksim Tramvay
Durağı’ndan Galatasaray Lisesi’ne yürüme kararı alan
Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) üyesi ATV-
Sabah emekçileri, grevin 107. gününde de
yürüyüşlerini sürdürdüler.

30 Mayıs günü Taksim Tramvay Durağı’nda
“Sabah-ATV grevi sürüyor, dayanışma büyüyor! /
TGS” pankartı arkasında sıralanan ATV-Sabah
grevcileri, DESA direnişçisi Emine Arslan, Ümraniye-
Dudullu’da işten atılma saldırısına karşı fabrika
önünde direnişini sürüren Entes işçisi Gülistan
Kobatan, Topkapı’da direnen Kurtiş Matbaacılık
işçileri, Sinter Metal işçileri, soruşturma ve cezalara
karşı YTÜ önünde direnişlerini sürdüren YTÜ
öğrencileri, Topkapı İşçi Derneği, OSB İMES İşçileri

Derneği ve Emekçi Kadın Komisyonları “Grev, grev!”
sloganı ile alkış ve düdük sesleri eşliğinde yürüyüşe
geçti.

Yürüyüş boyunca “Grev sürüyor, dayanışma
büyüyor!”, “Krizin faturası patronlara!”, “Sinter-Desa
işçisi yalnız değildir!”, “Örgütlü basın özgür
basındır!”, “Yaşasın sınıf dayanışması!”, “Yaşasın işçi-
öğrenci dayanışması!”, “Direne direne kazanacağız!”
sloganları atıldı.

Desa Mağazası önünden geçerken, “Desa patronu
işçi düşmanı!”, LC- Wakiki Mağazası önünde
geçerken “Meha direndi kazandı!” sloganları öfkeyle
haykırıldı. “İnadına sendika, inadına KESK!”,
“Gözaltılar serbest bırakılsın!” sloganları ile KESK’e
yönelik saldırılara karşı dayanışma sergilendi.

Galatasaray Lisesi önünde gerçekleştirilen basın
açıklamasını ATV-Sabah grevcileri adına Cengiz
Ergün yaptı. “Yasalar ‘grevdeki işçi işten atılamaz’
demesine rağmen ATV-Sabah çalışanlarının işten
atıldığını, TGS’nin Turkuvaz Medya’ya işe iade davası
açtığını, davanın 27 Mayıs günü sonuçlandığını,
mahkemenin grevdeki işçilerin iş akitlerinin ‘usülsüz’
feshedildiğine hükmettiğini hatırlattı. TGS’nin ILO‘ya
Türkiye’deki sendikal hak ihlallerinin ulaştığı
boyutları görmesine yardımcı olmak amacıyla bir
rapor hazırladığını söyleyen Ergün, bu raporda ATV-
Sabah grubunda uygulanan grev sürecinin anlatıldığını
söyledi. “Bitecek gözüyle bakılan ve umursanmayan
bu grev bitmeyecek. 10 grevci  grev pankartını terk
edip hiç bir yere gitmeyecek” dedi.

Yaklaşık 150 kişinin katıldığı eylem, basın
açıklamasının ardından atılan sloganlarla son buldu.

Kızıl Bayrak / İstanbul

Bursa’da BES üyeleri eylemde
16 Mayıs 2006 tarihinde TBMM’de kabul edilen

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu ile Sosyal
Güvenlik Kurumu, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı
birleştirilmişti. 

KESK’e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES)
Bursa Şubesi, 3 Haziran günü yaptığı basın
açıklamasıyla bu konuda yeterli altyapının olmadığını,

çalışanlar arasında eşitlik, hakkaniyet ve adil yönetim
istediğini duyurdu. 

Sosyal Sigortalar Kurumu Bursa İl Başkanlığı
önünde toplanan BES üyeleri, bu alanda yaşanan
sorunları dile getirdi ve vatandaşın özel sigortaya
mahkum edilmeye çalışıldığını belirtti. 

SGK emekçilerinin özlük, sosyal ve ekonomik
haklarını çözmek amacıyla kurumu toplusözleşmeye
çağıran BES Bursa Şube Başkanı Süleyman Ayılmaz,
KESK’e yapılan saldırıları da kınadı. 

Yaklaşık 25 kişinin katıldığı açıklamada “Yaşasın
örgütlü mücadelemiz!”, “Baskılar bizi yıldıramaz!”,
!“İnadına sendika inadına KESK” sloganları atıldı.
Eyleme Bursa BDSP de destek verdi. 

Kızıl Bayrak / Bursa

BES İzmir Şube’den eylemler...
Büro Emekçileri Sendikası (BES) İzmir Şubesi 28

Mayıs günü İzmir Defterdarlığı önünde basın
açıklaması yaparak, işyeri temsilcisi Mustafa
Berberoğlu’na yönelik keyfi uygulamaları, soruşturma
ve cezaları protesto etti. Basın açıklamasını Şube
Başkanı Ramis Sağlam okudu.

Sağlam konuşmasında, sendika mücadelesinde
birçok baskı ve keyfi uygulamalara maruz kaldıklarını
anlatarak şunları söyledi: “Fiili-meşru haklılığımızdan
aldığımız gücümüzle bugüne kadar olduğu gibi
bundan sonra da hiçbir sendikal hakkımızı kimseye
ezdirmeyeceğiz. Anayasa ve Yasa tanımayan, keyfi
uygulamalar içerisinde olan tüm idarecilerle yargı
önünde hesaplaşacağız.”

BES İzmir Şube 29 Mayıs günü de İzmir SGK İl
Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı
yapan İzmir BES Şube Başkanı Ramis Sağlam, 11-17
Mayıs tarihleri arasında yapılan SGK kutlamalarına
değindi. Kutlamalar yapılırken SGK’da çalışanların
yaşadıkları sorunlara hiç değinilmediğini söyledi.
SGK haftasından birkaç ay önce 400 bini aşkın kişinin
işsiz, ekmeksiz kaldığını, kayıt dışı istihdamın 8
milyona ulaştığını, SGK’nın rakamlarına göre sosyal
güvenlik kapsamı dışında kalan nüfusun Aralık 2008
sonuna gelindiğinde 5 milyon 795’e yükseldiğini

İşçi ve emekçi hareketinden…



söyledi.
Kurum çalışanlarının çalışma koşullarının

iyileştirilmesi için hiçbir adım atılmadığını belirtti.
Kreş, servis, çalışma koşulları, yemek gibi taleplerinin
görmezden gelindiğini ifade etti. Personel Rejim
Yasası’na dayalı uygulamalarla çalışma yaşamının
kuralsızlaştırılacağını vurguladı. Konuşmasını şu
sözlere noktaladı:

“İnsanca çalışma, onurlu bir yaşam için sosyal
güvenlik reformunun yükünü artık kabul etmediğimizi,
taleplerimiz hakkında gerekirse yasal işlem
başlatacağımızı ve birleşerek üretimden gelen
gücümüz dahil fiili meşru mücadelemizi yapacağımızı
beyan ediyoruz.”

Kızıl Bayrak / İzmir

Kadıköy Belediye işçilerinden
çıplak protesto!

“Demokrat” maskesi altında Kadıköy
Belediyesi’nde çalışan Genel-İş üyesi işçilerin sosyal
haklarını gasp eden CHP’li Kadıköy Belediyesi’ne
yönelik protestolar sürüyor.

DİSK / Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu
Yakası 1 No’lu Şube üyesi Kadıköy Belediyesi işçileri
geçtiğimiz Çarşamba günü belediye binasına
yaptıkları yürüyüşün ardından 29 Mayıs günü farklı
bir eylem tarzıyla alandaydılar.

Kadıköy Belediyesi’nin, işçilerin toplusözleşme
kapsamındaki sosyal haklarını (elbise parası, öğrenim
parası ve toplusözleşmeden doğan farkları) vermemesi
nedeniyle erkek çalışanların üstleri çıplak, kadın
işçilerin de çıplak ayakla gerçekleştirdikleri yürüyüşte
renkli görüntüler oluştu.

Saat 12.30’da Kadıköy İskelesi’nden yürüyüşe
başlayan yaklaşık 300 Genel-İş üyesi “Kadıköy
Belediyesi İşçileri / DİSK Genel-İş 1 Nolu Şube”

pankartı arkasında sloganlarla ilerlediler.
Çevredeki insanlar tarafından ilgiyle izlenen ve

Kadıköy Belediye binasına kadar süren yürüyüş
boyunca, “Yaşasın örgütlü mücadelemiz!”, “Kurtuluş
yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!“,
“Baskılar bizi yıldıramaz!”, “İşçilerin birliği
sermayeyi yenecek!”, “Direne direne kazanacağız!”,
“Sadaka değil hakkımızı istiyoruz!” sloganları atıldı.

“Kadıköy’ün Selami’si var. Selami’nin de işçiye
borcu var!”, “Birikmiş paralarımız hemen ödensin!”,
“İşçiyiz, haklıyız, haklarımızı isteriz!” talepli dövizler
taşıyan belediye işçileri belediye bahçesine slogan ve
alkışlarla girdiler.

Belediye işçileri eylemlerinde KESK ve bağlı
sendikalara yönelik gözaltı terörünü de unutmadılar.
KESK üyelerine dönük gözaltı saldırısını kınayan
Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube
Başkanı Şahan İlseven’in konuşması sırasında
“KESK’e uzanan eller kırılsın!” sloganı atıldı.

Yıllardır Kadıköy halkına belediye adına hizmet
verdiklerini hatırlatan İlseven, “Kadıköy
Belediyesi’nin vermiş olduğu bütün hizmetlerde
emeğimiz var, alınterimiz var” dedi. “Kadıköy
Belediyesi’nde çalışan üyemiz işçiler, 1994 yılından
bu yana hiçbir zaman sosyal haklarını gününde ve
zamanında almış değildir” sözleriyle açıklamasını
sürdüren İlseven, Kadıköy Belediyesi yönetiminin bu
uygulamayı alışkanlık haline dönüştürdüğünü ifade
etti. Kadıköy Belediyesi yönetiminden aylardır
ödenmeyen alacaklarının ödenmesini,
mağduriyetlerinin derhal giderilmesini istedi.

Açıklamada, “Param yok, borcum çok, beni
anlayışla karşılayın” diyen Kadıköy Belediyesi’ne,
“Belediye borcunun sorumlusu biz işçiler değiliz.
Belediyeyi biz yönetmedik. Bu borçları da biz
yapmadık” diyerek karşılık verdi. Belediye işçilerinin
eylemlerinin sorun çözülünceye kadar süreceğini ifade
etti.

Belediye işçilerinin yürüyüşüne, Yapı-Yol Sen
İstanbul Şube, Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu
(BDSP), OSB İMES İşçileri Derneği üyeleri, BES
İstanbul 3 No’lu Şube Basın-Yayın Sekreteri Hatice
Çolakoğulları, Kartal Belediyesi işçileri ve Kadıköy
Belediyesi’nde çalışan Tüm Bel-Sen üyesi memurlar
da destek verdiler.

Kızıl Bayrak / İstanbul

Adana’da sağlık eylemleri
Geçtiğimiz günlerde Bursa Devlet Hastanesi’nde

yaşanan yangın ile birlikte sağlıkta yıkım politikaları
yeniden gündeme gelmişti. Katliama sebep olan
sağlıkta yıkım politikaları ve bu politikaların bir
parçası olan “tam gün yasası” ile ilgili Adana’da iki
açıklama gerçekleştirildi.

Adana SES, 28 Mayıs günü saat 12.30’da SES
Adana Şube binasında bir basın toplantısı
gerçekleştirerek Bursa’da yaşanan yangını ve
ardındaki politikaları protesto etti.

Açıklamayı gerçekleştiren SES Adana Şube
Başkanı Mehmet Antmen, Adana’da 1 yıl önce 18
toplum sağlık merkezi, 58 aile sağlık merkezi, 589 aile
hekimliği odası ve 250 sözleşmeli, 340 geçici görevli
ebe ile aile hekimliği pilot uygulamasının başladığını,
sendika olarak da gerek yetkilileri gerekse de
kamuoyunu bu konuda bilgilendirdiklerini ifade etti.

Aile hekimliği uygulaması ile çok ciddi bir reçete
tüketimi gerçekleştiği, sağlık ocaklarında ekip anlayışı
ve uygulamasının ortadan kalktığı, personel
eksikliğinin sağlık hizmetlerinin aksamasına yol açtığı
ifade edilerek, bu aksamaların faturasının da
sağlıkçılara kesilmeye çalışıldığı belirtildi.

Bursa’da yaşanan katliama da değinilerek, bu
katliamın gerisinde sağlıkta yıkım politikalarının
yattığı belirtildi. Görüntüleme merkezinin taşeron
firmaya devredildiği ifade edilerek, sağlık alanında
karlı işletmeler yaratma çabasının bu tür sonuçlar
yaratmasının kaçınılmaz olduğu vurgulandı. Dünya
genelinde kabul edilen hastane mimarisi ilkelerinin de
uygulanmadığını ve Bursa’daki gibi katliamlara
davetiye çıkarıldığı dile getirilerek şunlar söylendi:

“Bizce bu yangının kusurlusu yok. Suçlusu var. O
suçlu da özelleştirmeden, taşeronlaştırmada, paraya
endeksli sağlık hizmeti sunma mantığında ve
kadrolaşma hırsından vazgeçmeyen sağlık
bakanlığıdır.”

Açıklamanın sonunda sağlık uygulamalarına dair
taleplerde bulunuldu.

SES ve Dev Sağlık-İş’ten ortak
eylem

Sağlık alanında uygulanması planlanan “tamgün
yasası” ve Bursa’daki yangının açığa çıkardığı
gerçekleri kamuoyuyla paylamak amacıyla ÇÜ Balcalı
Hastanesi SES temsilciliğinde SES Adana şube ve
Dev-Sağlık-İş bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklama, KESK’e yönelik başlatılan saldırının bu
kurumun yürüttüğü mücadeleyi baltalama amacı
taşıdığının vurgulanması ve saldırının lanetlenmesi ile
başladı. Ardından “tamgün yasası”nın içeriği
anlatılarak, ücretlerin temel ücret üzerinden
iyileştirildiği, iş ve ücret güvencesinin sağlandığı,
hizmet alımlarının olmadığı, teknik donanımların
sağlandığı kamu hastanelerinde, sağlık alanındaki tüm
çalışanların, sağlık hizmetleri sınıfında kadrolu olarak
yer aldığı bir istihdam modelinde, herkese eşit,
nitelikli ve ücretsiz bir sağlık ortamında tam gün
çalışmak istediği söylendi.

Açıklamanın ardından Dev Sağlık-İş Sendikası’nın
Rektörlükle görüşme sürecine dair bilgi verildi. Dev
Sağlık-İş Sendikası 4 yıldır sağlık alanında
taşeronlaştırmaya karşı yürüttüğü mücadele sonucu
Aralık ayında Rektörlük ve Başhekimlikle yapılan
görüşmelerde gerekli kurullarda söz hakkı talep
etmişti.

Rektörlük, 5 aydır görüşmeleri oyalamasının
ardından yaptığı açıklamada, üç yıllığına yapılan
sözleşme gereğince istenen ekonomik ve sosyal
iyileştirme taleplerinin yapılan ihale iptal edilmeden
gerçekleştirilmesinin imkânsız olduğunu açıkladı.
Sendika bu durum üzerine bölge çalışmaya başvurarak
sözleşmenin iptalini talep etti.

Kızıl Bayrak / Adana
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Kapitalizmin krizi kamu emekçilerinin çalışma
koşullarına ve haklarına doğrudan yansımadı. İşçi
sınıfının maruz kaldığı işten atmalar, ücretsiz izinler vb.
uygulamalarla yüzyüze kalınmadı. Ancak sermaye
devleti kamu hizmet sektörünü paralı ve pahalı hale
getirmek, sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda piyasaya
açmak yönünde yıllara yayılan önemli adımlar attı.
Özelleştirme saldırısı bunun önemli bir ayağı oldu. 

Sermaye iktidarı kamu hizmetlerini piyasaya
sunarken bu sektörde çalışan emekçilerin kazanılmış
haklarını da süreç içerisinde parça parça tırpanlamayı
ihmal etmedi. Bu saldırıların başında esnek istihdam
gelmektedir. Başta eğitim ve sağlık olmak üzere uzun bir
dönemdir kamu hizmet sektörlerinde sözleşmeli, ücretli,
taşeron vb. şekillerde işgüvencesiz istihdam
yapılmaktadır.

Son dönemlerde hem işçi sınıfının hem de kamu
emekçilerinin kazanılmış haklarına yönelik en kapsamlı
saldırı ise SSGSS saldırısıyla hayata geçirilmesi oldu.
Henüz uygulamada çıkan sorunlar nedeniyle tam
anlamıyla uygulanamayan ancak kendini sağlık
hizmetlerinin kullanımında hissettiren SSGSS saldırısı,
sağlık, sosyal güvenlik ve emeklilik haklarının piyasaya
açılması, dolayısıyla daha fazla paralı ve pahalı hale
getirilmesi, emeklilik hakkının ise mezara bırakılması
anlamına gelmektedir.

Sermaye devleti hizmet üreten emekçilerle birlikte
kamu hizmet sektörlerini tasfiye etmeye çalışmaktadır.
Son olarak, kazanılmış haklarda değil ama tırpanlanmış
ve gaspedilmiş haklarda işgüvencesiz çalışan emekçiyle
kadrolu emekçiyi eşitlemeye çalışan “Kamu Personeli
Kanunu Taslağı”nı devreye sokmuş bulunmaktadır.
Kanun taslağı incelendiğinde görülecektir ki, sermaye
devleti, sözleşmeli çalışan ile kadrolu çalışan emekçileri
gerici ve antidemokratik 657 sayılı kanunun mantığı
çerçevesinde “eşit haklara” kavuşturmak istemektedir.
Kanun taslağının amaç bölümünde şunlar ifade
edilmektedir: “Bu Kanunun amacı, memurların ve
sözleşmeli personelin hizmet şartlarını, hizmete
alınmalarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini,
ilerleme ve yükselmelerini, ödev, görev ve yetkilerini,
hak, yükümlülük ve sorumluluklarını, aylık ve ücretlerini,
diğer mali ve sosyal hak ve yardımlarını ve diğer özlük
işlerini düzenlemektir.”

Taslakta yazılanlar amaçların asıl anlamı,
işgüvencesiz çalıştırmayı bir yasa bütünlüğünde yasal
hale getirme, performansa göre ücretlendirme,
çalışanların sermayenin ihtiyacına göre ülkenin herhangi
bir köşesine istenildiğinde tayin edilebilmesi, “kariyer”
adı altında emekçiler arasına rekabet duygusunun
sokularak düşük ücretlerle uzun saatler boyu köle gibi
çalıştırılması, emekçilerin hak ve talepleri doğrultusunda
grev, iş yavaşlatma, iş bırakma vb. gibi toplu
eylemlerinin cezalandırılması vb. En ufak bir hak arama
eyleminin cezai yaptırımlarla önünün kesilmesi, her an
işten atılma tehdidi ile emekçilerin ehlileştirilmesi.

Tüm bu uygulamalar uzun bir dönemdir parçalı bir
şekilde hayata geçirilirken kamu emekçileri de boş
durmadı. Saldırıların gündemleştiği dönemlerde çeşitli
düzeylerde karşı koyuşlar sergileyen kamu emekçilerinin
mücadelesi, bir dönem için sermaye devletini geriletmeyi
başarabildi. Fiili-meşru mücadele üzerinden yükselen

hareketin dinamizmi sermaye devletinin işini
zorlaştırdığı için devlet bu alana yöneldi.

Hareketi azgın bir devlet terörüyle geriletemeyen
sermaye iktidarı, kamu emekçileri mücadelesini
dizginlemek ve dinamizmini yok etmek için en akıllıca
yönteme başvurdu. Kamu emekçilerinin örgütlülüğüne
saldırdı. Emekçiler cephesinden sahte sendika yasası
olarak bilinen 4688 sayılı yasayı devreye soktu ve
hareketi cendereye almayı başardı.

Daha önce ‘98’de devreye sokulan sahte sendika
yasası kamu emekçilerinin militan direnişi sayesinde
püskürtülmüştü. Mücadele tarihine 4-5 Mart direnişi
olarak geçen eylemin sonucunda devlet yasayı geri
çekmek zorunda kalmıştı. Ancak sermaye devleti KESK
içerisindeki uzlaşmacı, icazetçi anlayışların
zayıflıklarından faydalanarak saldırıyı 2001’de yeniden
gündemleştirdi. 4-5 Mart’ta Kızılay Meydanı’na çıkan
kamu emekçilerinden daha kitlesel, öfkeli ve mücadeleci
emekçilerin mücadele azmi ve kararlılığı, yasayı
kafalarında çoktan kabul eden uzlaşmacı sendikal
anlayışlar tarafından kırıldı. Hareketin yaşadığı en
önemli kırılmalardan biri bu dönemde yaşandı. 

Sermaye devletinin manevraları bununla da sınırlı
kalmadı. Sonrasında KESK’i yasaya sığdırmak için
saldırılarına devam etti. KESK’e ve bağlı sendikalara
yönelik baskı oluşturmak için her yol ve yöntemi
kullandı. Bunların en önemlilerden birisi de Eğitim-
Sen’e yönelik kapatma davasıydı. Anadilde eğitim
talebinin sendikanın tüzüğünden çıkarılması için açılan
davanın basıncıyla hareket eden reformist anlayışlar,
tabanın mücadeleci kesimlerinin muhalefetine rağmen,
anadilde eğitim talebini alelacele tüzükten çıkardılar.

Giderek tabandan kopan, mücadelenin
ihtiyaçlarından uzaklaşan sendikal anlayışların mücadele
çizgisi hareketin gerilemesinde temel etken oldu. Bugüne
kadar toplumsal muhalefetin temel dinamiklerinden
birisi olan, sadece kamu emekçilerinin ekonomik ve
özlük hakları üzerinden değil demokratik sorunlar,
toplumsal konular üzerinden de kitlesini harekete
geçirebilen, taleplerinin arasına alabilen KESK artık
sınırlı sayıda aktivistin örgütü haline gelmiştir. 

Devletin her saldırısında geri adım atan, “aman
devlet bizi muhatap alsın, dediklerini yapalım ki
üzerimize gelmesin” anlayışıyla hareket eden, kamu
emekçilerinin geri bilinci üzerinden politika yapmaya
çalışan reformist uzlaşmacı anlayışlar gelinen aşamada
mücadele adına hiçbir şey yapmamakta, işgal ettikleri
yönetimler üzerinden KESK’in altını oymaya devam
etmektedirler.

Fiili-meşru mücadele geleneğinin kazanımları ne
varsa hepsini tasfiye eden liberal, reformist anlayışlar
şimdi de birbirlerine düşmüş durumdadırlar. Kamu
emekçilerinin gerçek gündemleri, talepleri ve özlemleri
onları hiç ilgilendirmemektedir. Önce KESK içindeki
devrimci unsurları, sonrasında hareketin dinamizmini,
şimdi de birbirlerini tasfiye etmeye çalışmaktadırlar.
Hareketin bugün yaşadığı tıkanmanın ve gerilemenin baş
nedeni ve sorumlusudurlar.

Bugün devletin pervasızca KESK’in ve şubelerinin
sendika binalarını basmasının, üyelerini gözaltına
almasının, yöneticilerini tutuklamasının gerisinde ne
yazık ki giderek eriyen hareketin tablosu, KESK’in
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durumu bulunmaktadır. Sermaye devleti kamu
emekçileri hareketinin bu tablosundan güç aldığı için
bu kadar rahat, saldırgan ve pervasızca
davranmaktadır. Uzun yıllardır havuç-sopa taktiği ile
saldırdığı KESK’in en zayıf anında azgınca bir saldırı
içerisine girmiş bulunmaktadır. Sendikanın evrak ve
belgelerine keyfi bir şekilde “örgüt dökümanı” diyerek
el koymuş, üyelerini tutuklamıştır. Tümüyle haksız,
keyfi ve gayrımeşru olan bu saldırı KESK şahsında
kamu emekçilerine yöneliktir.

KESK’e yönelik saldırının ardından binlerce kişi
sokaklara dökülmüş, komünistlerin de içerisinde yer
aldığı devrimci güçler, demokratik kitle örgütleri,
ilerici kamuoyu KESK’e destek sunmuş, sahip
çıkmıştır. Ancak ne yazık ki esas söz söylemesi ve
harekete geçirilmesi gerekenler, yani işyerlerindeki
geniş emekçi yığınlar harekete geçirilememiştir. Zira
uzun bir dönemdir KESK’in buralarla bağı yok
denecek azdır. İşte tam da sorun burada başlamaktadır.
Zaten böyle olduğu içindir ki, devlet bu kadar azgınca
saldırabilmektedir. 

KESK’e verilen ilk destekler, gösterilen ilk tepkiler
anlamlıdır ancak yeterli değildir. Esas olarak KESK’in
yaşadığı zayıflığı aşmaya yönelik bir eylem hattı
ortaya koymak gerekmektedir. Çünkü KESK’e yönelik
son saldırı, ne yazık ki KESK’in uzun yıllardır kamu
emekçilerinin talepleri doğrultusunda militan bir
mücadele örgütlemekten uzak durduğu için
gerçekleşmektedir. Bu saldırıya tok ve anlamlı yanıt
üretmenin yolu da işyerlerine dönmekten, KESK’e
yönelik saldırılarla emekçilere yönelik saldırıların
bağını kurmaktan, emekçilerin talepleri doğrultusunda
hak alıcı bir mücadeleyi örgütlemekten geçmektedir.
Mücadele ancak bu zeminde örgütlenebilirse KESK’e
yönelik saldırılara gereken yanıt verilmiş olacaktır. 

KESK’e yönelik devlet terörü öncesinde açıklanan
bir TİS takvimi bulunmaktadır. Saldırı sonrası ise
KESK, “KESK’e Dokunma Eylem Planımız!” başlığı
altında bir takvim açıklamıştır. “KESK’e Dokunma”
başlıklı eylem planı 29 Mayıs’tan 1 Haziran’a kadar
kısa bir zaman dilimini kapsayan ve ilk tepkilerin
gösterildiği anlamlı bir süreç olarak örgütlendi. Eylem
planının 8. ve son maddesi ise şu şekilde ifade
edilmiştir: “TİS’e ilişkin eylem ve etkinlik
programımız çerçevesinde; 20 Haziran 2009 tarihinde
Ankara’da Başbakanlığa yapacağımız yürüyüşümüzün
çerçevesi genişletilecek, Ankara kitlesinin yoğun
katılımının yanı sıra bölgesel bir eylemliliğe
dönüştürülecektir.”

KESK’e yönelik devlet terörü gerçekleşmeden kısa
bir süre önce 11 Mayıs’ta toplanan KESK Danışma
Meclisi Kurulu da TİS sürecine ilişkin bir eylem
programı açıklamıştı. Eylem takvimi Mayıs’tan
Temmuz’a kadar TİS gündeminin işlenmesini, kreş ve
ebeveyn izni hakkıyla ilgili çeşitli etkinliklerin
örgütlenmesini, KESK’in Danışma Kurulu üyelerinin
de katılımıyla Başbakanlığa kitlesel yürüyüşleri
kapsamaktadır. Temmuz ayında ise maaş zamlarıyla
ilgili bordro yakma eylemlerinin yapılması
öngörülmektedir. Ağustos ayı başlarında ise TİS ve
grev hakkıyla ilgili sempozyum, 12-15 Ağustos
tarihlerinde TİS ve grev hakkı talebiyle kollardan

yürüyüş yapılması eylem takviminde yeralmaktadır.
Yine Ağustos ayında toplu görüşmelere TİS talebiyle
müdahale edilmesi, TİS talebinin gerçekleşmemesi
durumunda ise grev hakkının kullanılacağına dair
kamuoyuna gerekli açıklamanın yapılması şeklinde bir
hat çıkarılmıştır.

1 Eylül Dünya Barış günü etkinliklerinin
katılımcısı ve örgütleyicisi olunmasının ardından Eylül
ve Ekim ayları içerisinde KESK ve bağlı sendikaların
kriz, bütçe, TİS ve grev hakkını kullanımına yönelik
yaklaşımını anlatmak ve eylem programı hakkında
gerekli duyarlılığı artırmak amacıyla belirlenen bir
program çerçevesinde il, işyeri gezi ve etkinlikler
yapılarak aydınlatıcı faaliyetlerin yürütülmesi, Kasım
ayı içerisinde ise kriz, bütçe ve TİS hakkıyla ilgili
uyarı grevi örgütlenmesi eylem programının finalini
oluşturmaktadır.

Çıkarılan eylem hattından da anlaşılacağı üzere,
uzun bir dönemdir tabanını harekete geçirmeyi
hedefleyen bir hat izlemeyen, fiili-meşru mücadele
yöntemleriyle süreci örgütlemeyen KESK’in, hak alıcı
bir eylem biçimi olan uyarı grevini hangi araç, yol ve
yöntemlerle örgütleyeceği belirsizliğini korumaktadır.
Uyarı grevi belli ki TİS sürecine ilişkin belli bir takım
taleplere dayanmaktadır. Ama bu talepler yerine
getirilmediğinde, uyarı grevinin ardından hakların
kazanılmasına kadar sürecek bir grev ya da iş bırakma
eylemi eylem takviminde yoktur. Mevcut eylem
planının sermaye devletine geri adım attırmaya,
emekçilerin haklarını korumaya ve yeni haklar
kazanmaya yetmeyeceği ortadadır.

Tüm bunlar işin özüne ilişkin yanlardır. Ancak esas
olarak önümüzdeki sürecin kamu emekçilerine yönelik
saldırılarla bağı içerisinde KESK’e yönelik saldırıların
içiçe işlendiği, işyerlerinin eylem alanına çevrildiği,
hak alıcı eylem biçimlerinin devreye sokularak
mücadelenin tabandan örüldüğü uzun soluklu bir
dönem olarak kavranması, eylem programının buna
uygun hazırlanması, tüm güçlerin buna uygun
konumlandırılması, araç, yol ve yöntemlerin buna
hizmet etmesi gerekmektedir.

Bunun için uygun bir zemin ve güçler vardır. Her
şeyden önce sermaye devletinin kamu emekçilerine
yönelik saldırıları bunun için uygun bir zemin
yaratmaktadır. Diğer önemli bir faktör de sürecin
eylemli ve dinamik bir tarzda tabana dayalı
örgütlenmesi için KESK içerisinde yeralan mücadeleci
unsurlardır. Devrimciler, yurtseverler, ilerici tüm
dinamikler bu sürecin aktif bir militanı olarak
çalışmaya hazırdırlar.

Her şeyden önce KESK, bağlı sendikalar ve
şubeler hızla bir araya gelmeli, aktif tüm üyelerine
açık bir çağrı yapmalıdırlar. Kamu emekçilerine ve
KESK’e yönelik saldırıların aşılmasının yolunun
tabana ve işyerlerine dönmekten, geniş emekçi
kesimleri harekete geçirmekten, militan bir mücadele
sürecini örgütlemekten geçtiğini anlatmalıdırlar.
Geçmiş süreçte yapılan hata ve zaafların
özeleştirisinin ardından bu eksikliğin hızla giderilmesi
için tüm güçlere ciddi sorumluluklar düştüğünü
hatırlatmalı ve tam bir seferberlik hali ilan
etmelidirler. Halihazırdaki tüm umutsuzluklarına

rağmen, KESK içerisinde faaliyet yürüten,
mücadelenin tüm yükünü omuzlayan dinamiklerin
kendine gelmesi, mücadeleye ve KESK’e güven
duyması için böylesi bir iç hesaplaşma sürecinin
yaşanması gerekmektedir. Geçmişin özeleştirel
değerlendirmesi, hataların bilince çıkarılmasından
sonra, önümüzdeki uzun dönemi kapsayacak, birbirini
aşan ve güçlendiren, kamu emekçilerinin hizmet
üretiminden gelen gücünün harekete geçirilmesini
hedefleyen bir mücadele programı oluşturulmalıdır.

Taleplerin oluşturulması için uzun, sancılı ve
yorucu bir sürecin işletilmesine gerek yoktur.
Milyonlarca kamu emekçisinin yaşadığı ve yaşamakta
olduğu tüm sorunlar taleplerin neler olması gerektiğini
göstermektedir. Herkese iş ve işgüvencesi, parasız
eğitim ve sağlık hakkı, örgütlenme hakkı, grevli ve
TİS’li sendika hakkı, sosyal güvenlik ve emeklilik
hakkı, SSGSS’nin iptali, Kamu Personeli Kanunu
Taslağı’nın geri çekilmesi, ücretli, sözleşmeli, taşeron
istihdamın yasaklanması, esnek üretimin
yasaklanması, insanca yaşamaya yetecek ücret ve
buna eklenebilecek güncel ve acil taleplerdir.   

Ardından KESK’in tabanla bağını yeniden ve daha
güçlü bir şekilde kurmak, işyerlerini harekete
geçirmek için tüm şubelerde komisyonlar, komiteler
vb. oluşturulmalıdır. Bu komite ya da komisyonlar
şubeye bağlı tüm işyerlerini gezmek, kamu
emekçilerine ve KESK’e yönelik saldırıları anlatmak,
sermaye devletinin KESK’e pervasızca saldırmasının
özünde kamu emekçilere saldırması anlamına
geldiğini ifade etmek, militan bir mücadele sürecinin
örülmesi ihtiyacının zorunlu olduğunu emekçilere
kavratmak misyonuyla davranmalıdırlar. Grev ve
direniş komiteleri şeklinde işlemesi gereken bu taban
örgütlülükleri militan ve hak alıcı bir mücadele
sürecinin örgütlenmesinde temel taşlar olmalıdırlar.

Emekçilere güven vermenin esas yolu mücadele
programı ve eylem takviminin açık, net ve hak alıcı bir
tarzda oluşturulması ise, diğer yanı da bunun
kamuoyuna ilan edilmesi ve işyerlerinde canlı,
dinamik ve eylemli bir tarzda örülmesidir. İşyerindeki
emekçiler yaptıkları tüm eylem ve etkinliklerin, tarihi,
talepleri ve amacı önden ilan edilmiş bir grev ya da
süresiz iş bırakma eylemine bağlanacağını, tüm
eylemlerin grevi örgütleyen bir süreç olarak
işleyeceğini bilmeli, buna göre konumlanmalıdır. 

Tabanı harekete geçirmeyi hedefleyen taban
örgütlülükleri kadar önemli olan ve emekçilere güven
verecek bir diğer mekanizma da, bugünden grev ve
direniş fonunun oluşturulması olacaktır. Sahte sendika
yasasının yasaklarıyla kendini sınırlayan KESK, ne
yazık ki bugüne kadar grev ve direniş fonu
oluşturmamıştır. Bu eksiklik fiilen aşılmalı ve grev
fonu oluşturulmalıdır.

Kamu emekçilerine ve KESK’e yönelik saldırılar
bir bütündür. Ancak tabanın gücü, iradesi ve
mücadelesi sayesinde aşılabilir. Dış dinamiklerin
desteği kadar iç dinamiklerin, yani kamu
emekçilerinin özgücünün harekete geçirilmesi
gerekmektedir. Ancak bu görev ve sorumlulukla
davranıldığı koşullarda sermaye devletinin saldırıları
gerçek anlamda püskürtülebilecektir.
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Esenyurt Tekstil İşçileri Kurultayı
hazırlık çalışmalarından…

Kurultay çalışmasıyla mevcut işçi ilişkilerimize daha düzenli ve sistematik bir şekilde gitmeye başladık.
Çevre-çeper ilişkilerimizi de daha örgütlü bir şekilde çalışmalarımıza katmaya başladık. 

Kurultay çalışması sürecinde işçi semtlerinde toplantılar düzenleyerek buradan çıkacak güç ve imkanlarla
kurultayın tartışılacağı bir piknik gerçekleştirme kararı aldık. İşçi semtlerinden tanıdıklarımızı ve bölgede oturan
değişik fabrikalarda çalışan işçilerin ortak katılımıyla toplantılar gerçekleştirdik. Bu toplantıların örgütlenmesi
sürecinde, güçleri etkin bir şekilde değerlendirmeye çalıştık. 

Toplantılar verimli bir şekilde geçti, ilişkilerimizin tartışmalara katılmaları dikkat çekti. Toplantılarda
kurultayın aktif katılımcıları olunması çağrısı yaptık. Ardından piknik çalışmalarına bilet satışlarıyla başlandı.
Çeper-çevre güçlerinin bu çalışmaya katılımları anlamlıydı. Kendi çevrelerine ulaşmada anlamlı bir çaba sarf
ettiler ve daha örgüt bir biçimde hareket etmeye başladılar. Ama kitle çalışması açısında hedeflerimize
ulaştığımız söylenemez. 

Pikniğe 20 tekstil işçisi katıldı. Piknik çalışması kendi durumumuzu net bir biçimde görmemizi de sağladı.
Katılımcıların kaynaşması açısında verimli bir etkinlik oldu.

Bu süreçte Kurultay Hazırlık Komitesi düzenli olarak bir araya gelip, çalışmayı değerlendirdi ve planladı.
Yapılan planlamaları hayata geçirme noktasında çeper-çevre güçlerimiz olumlu bir çaba sarf ediyor. Bu
örgütlülük onların da çalışmaya sahiplenmelerine önemli bir katkı sağladı.

Hazırlık sürecinde mahallerde Esenyurt İşçi Bülteni’ni yaygın bir biçimde kullandık. Bültenlerimizi
fabrikalara da ulaştıracağız. Bunu dışında tekstil işçilerinin yoğun oturduğu semtlerde ev-ev satışlarımız devam
ediyor. Gazetemizi de yeni ilişkiler yakalama noktasında verimli bir biçimde kullanmaya çalışıyoruz.

“Krizin faturasını ödememek için gücümüzü Tekstil İşçileri Kurultayı’nda birleştiriyoruz!” şiarlı
bildirilerimizi de mahallerde, merkezi noktalarda ve fabrikalarda kullanmaya başladık.

Esenyurt Tekstil İşçileri Kurultayı Hazırlık Komitesi 

Bursa’da metal işçilerine
mücadele çağrısı...

Geçtiğimiz hafta yeni sayısıyla metal işçilerine
seslenmeye başlayan “Metal İşçileri Bülteni” sınıf
devrimcilerinin önümüzdeki dönemde
gerçekleştireceği “Metal İşçileri Kurultayı”nı
duyurmuştu. 

Metal patronlarının saldırılarının yanı sıra metal
işçilerine, işbirlikçi-ihanetçi-uzlaşmacı sendikal
anlayışı parçalama çağrısını yükselten sınıf
devrimcileri kurultay hazırlıklarını yoğunlaştırıyor. 

Kurultay çağrısı metal işçileriyle
buluştu 

Metal sektörünün kalbinin attığı, kapitalist krizin
etkilerinin en yoğun yaşandığı şehirlerden biri olan
Bursa’da metal işçilerine “krizin faturasını yırtma”
ve “engelleri aşma” çağrısı “Metal İşçileri
Bülteni”nin dağıtımıyla sürüyor. 

Sınıf hareketinin durumu ile birlikte Türk Metal
çetesinin gerici rolünü parçalama çağrısını Bursa’da
yükselten sınıf devrimcileri 3 Haziran günü
yaptıkları bülten dağıtımlarıyla metal işçilerine
seslendiler. 

Bosch ve Mako işçilerine bülten
dağıtımı 

Metal İşçileri Bülteni’nin son sayısı Türk Metal
çetesinin hakimiyetindeki BOSCH ve MAKO
fabrikalarına ulaştırılırken, önümüzdeki süreçte
Birleşik Metal-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Asil
Çelik ve Asemat fabrikalarında devam eden grev
süreci sınıfın diğer bölüklerine taşınacak. 

Bursa’dan BDSP’li Metal İşçileri

Direnişçi KENT AŞ işçileri ile konuştuk...

“Kazanana kadar devam edeceğiz!” -

26 Mayıs’ta DİSK’in örgütlediği ve binlerce kişinin katıldığı miting hakkında neler söylemek istersiniz?
- Coşkulu bir eylemdi. Eylemin amacı kamuoyunu bilgilendirmek, ses getirmekti. Ses getirdiğini

düşünüyoruz. Ama işveren nezdinde bir karşılığı olup olmadığını bilmiyoruz. Bu eylem işçi arkadaşlarımıza
büyük moral olmuştur.

- Bundan sonraki eylem planlarınız nelerdir?
- Şimdilik açıklanmış bir eylem takvimi yok. 2 Haziran’da DİSK Başkanlar Kurulu toplantısı İzmir’de

yapılacak. Eylem takvimimiz bu toplantıdan sonra belli olacak. Eğer 3 Haziran’a kadar mağduriyetimiz
giderilmezse, DİSK 15-16 Haziran etkinliğini merkezi olarak İzmir’de gerçekleştirme kararı alacak.

- Karşıyaka Belediye Başkanı yerel televizyonlara “Benim için sendika bitmiştir. Ben kendimin ve ailemin
güvenliğini tehlikede görüyorum” gibi ifadeler kullandı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Cevat Durak’ın korkmasına gerek yok. Asıl güvenliği ve geleceği tehlikede olan 300 tane insan var
burada. Asıl onların güvenliğinden endişe duysun. İşsiz kaldığımız yetmiyormuş gibi bir de iftiraya uğruyoruz.

- Son olarak neler söylemek istersiniz?
- Biz işçiler olarak üzerimize düşeni yeterince olmasa da yaptığımızı düşünüyoruz. Ama bu sorun yalnızca

KENT AŞ işçisinin sorunu değildir. Tüm işçi ve
emekçilerin sorunudur. Taşeronlaştırmaya karşı
çıkıyoruz, sendikalaşmayı savunuyoruz. Bugün
burada ALTAŞ taşeronu kazanırsa yarın bu
başka yerlere de sıçrar. Bir mücadelede
kazanımlar da kayıplar da emsal olur. Biz bütün
işçiler için kazanmak istiyoruz.

Şu an için bazı gelişmeler var. Ama sonuç
almaya yeteceğini düşünmüyoruz. Pazartesi
İzmir Valisi Mustafa Cahit Kıraç, Karşıyaka
Belediye Başkanı Cevat Durak ile Bayraklı
Belediye Başkanı Hasan Karabağ’ı makamına
çağırdı. Ama valinin işçilerle ve sendikayla
görüşmesi sorunun çözülmesi için daha faydalı
olurdu.

Belediye başkanı sendikayla görüşmeyi
hiçbir şekilde kabul etmiyor. Biz de burada
mücadelemize devam ediyoruz ve edeceğiz.
Bütün yerel burjuva basın Cevat Durak’ı
destekleyen yayınlar yapıyor, bize iftira
atıyorlar. Ama sosyalist emek güçleri ile sol
basın sürekli bizimle. Kazanana kadar devam
edeceğiz. Herkesin desteğini bekliyoruz

Kızıl Bayrak / İzmir

Ümraniye’de
kurultay
hazırlıkları

Ümraniye’de Metal İşçileri Kurultayı hazırlıkları
başladı. Biraraya gelen Ümraniye’den metal işçileri,
kurultaya ve metal sektörüne dair çeşitli tartışmalar
yaptılar, Kurultay Hazırlık Komitesi’ni oluşturdular.

Tartışma öncelikle metal sektörüne özgü bir
çalışmanın öneminin altı çizilerek başladı. Metal
sektörünün üretim içindeki belirleyici yeri tartışıldı.
Neden metal kurultayının gündeme alındığı, krizin
yaşandığı bir süreçte kurultayın ne anlam ifade ettiği
ortaya konuldu. Metal sektöründe geçen yıl yapılan
toplu iş sözleşmeleri süreci ele alınarak, bugünkü
durumları ortaya konuldu. Tüm bunların yanında
örgütlülük durumu, sendikaların tablosu ele alındı.
Bunlara paralel olarak Ümraniye bölgesindeki metal
sektörünün ve işçilerin durumu tartışıldı.

Daha sonra Kurultaya kadar olan zaman içinde
yapılacak hazırlıklar üzerinde duruldu. Ümraniye’de
çalışan işçilere ulaşmak için kullanılabilecek araçlar
tartışıldı. İlk olarak Metal İşçileri Bülteni’nin etkin
olarak kullanılmaya başlanması kararlaştırıldı.

Kurultay hazırlıklarının tartışılması için biraraya
gelen bileşen bundan böyle Ümraniye Kurultay
Hazırlık Komitesi olarak yoluna devam edecek ve
belli periyodlarla bir araya gelerek kurultay hazırlık
çalışmalarını yürütecek.

Ümraniye’den metal işçileri
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Esenyurt Tekstil İşçileri Kurultayı Hazırlık Komitesi sözcüsüyle kurultay çalışmaları üzerine
konuştuk...  

“Kurtuluşumuzun tek yolu olan sınıfa karşı sınıf
mücadelesini büyütmeyi hedefliyoruz!”

-  Esenyurt’ ta Tekstil İşçileri Kurultayı
düzenlemek için çalışmalarınıza başladınız.
Kurultayın amacı ve hedefleri hakkında bilgi
verebilir misiniz?

Kurultay Hazırlık Komitesi sözcüsü: Sınıflı bir
toplumda yaşıyoruz. Bir tarafta ezenler, diğer tarafta
ezilenler... Bir tarafta sömürenler, diğer tarafta
sömürülenler... Bir tarafta yönetenler diğer tarafta
yönetilenler...Yani çıkarları birbirine zıt iki temel sınıf! 

İşçi sınıfı zenginlik üretip yoksulluk içinde
yaşarken, sermaye sınıfı binbir yol ve yöntemle işçi
sınıfının ürettiği tüm zenginliklere el koyup lüks içinde
yaşıyor. Özellikle 2008’de dünya emperyalist-
kapitalist sisteminin içine girdiği ve etkilerinin 2009’la
beraber yoğunlaştığı ekonomik krizle birlikte egemen
sınıf,  krizin faturasını emekçilere kesiyor. Bunu
yaparken oluşacak tepkileri engellemek için baskı ve
şiddetini de artırıyor. Sömürü gün geçtikçe
derinleşiyor. Bundan on yıl önceki çalışma koşulları ile
şimdiki çalışma koşulları aynı değil. İşsizlik oranı
gittikçe katlanıyor. İşçi sınıfının dişe diş mücadeleyle
kazanılmış sosyal hakları krizle birlikte sermaye
tarafından gaspedilmiş durumda. Ücretler gitgide
eriyor. Hükümetler sermayenin derdine çare ararken,
işçi sınıfının yaşam koşulları gittikçe kötüleşiyor.
Toplumsal bir çürüme ve derinleşen bir sefalet
yaşanıyor.  

Tekstil işçileri de bu koşullardan en fazla etkilenen
kesim. Birçok tekstil fabrikasında ücretler zamanında
ödenmiyor. Mesai paraları verilmiyor. Tekstil
işçilerinin %90’ı sigortasız, kayıtdışı çalıştırılıyor.
Sendikalı tekstil işçisi yok denecek kadar az. Birçok
fabrikada ücretler düşürülmüş durumda. Krizle birlikte
tekstil patronları işçilerin haklarını vermeden fabrikayı
kapatıp kayıplara karışabiliyorlar. İş kazaları ve
sağlıksız çalışma koşulları, kalitesiz bozuk yemekler,
işyerlerinde patron-müdür baskısı... Bu listeyi daha da
uzatmak mümkün. Tüm bu sorunlardan yola çıkarak,
kurultayda tekstil işçilerini bir araya getirmek, bir sınıf
gibi hareket etmesini sağlamak, örgütlenmenin
önündeki engelleri, zorlukları aşmanın yollarını
bulmak amacındayız. Bununla birlikte bu saldırılar
karşısında susmayan, direnen Meha Tekstil, Şirin
Tekstil, Key Tekstil, Sinter, Gürsaş, Desa işçilerinin
direngen sesini ve soluğunu bölgemizdeki tekstil
işçilerine taşımak ve bu deneyimlerden öğrenerek
yenilerini yaratmak istiyoruz. 

Ayrıca tekstil sektöründe yoğunlukla kadın işçi
çalıştırılıyor. Bunlar erkek işçi kardeşlerinden daha
düşük ücretlerle ağır koşullar altında çalıştırılıyorlar.
Daha fazla baskıya maruz kalıyorlar. Bu nedenle
özellikle kurultay kürsümüzden direnen kadın işçilerin
deneyimlerine yer vermek istiyoruz. Bir yıla yakındır
direnen Desa işçisi Emine Arslan’ı, Entes Elektronik’te
işten atıldığı için direnişe geçen Gülistan Kobatan’ın
kavgasını tekstilde çalışan kadın işçilere anlatmak
istiyoruz. Ve tabiî ki bu kavgaya destek vermelerini
sağlamak istiyoruz. Ön hazırlık süreciyle birlikte
kurultay çalışmamızla, kurtuluşumuzun tek yolu olan
sınıfa karşı sınıf mücadelesini büyüterek, bizleri bir
adım daha ileriye taşımasını hedefliyoruz.

-  Esenyurt bölgesinde tekstil işçilerinin durumu
hakkında bilgi verir misiniz? 

- Yukarıda anlattığımız baskı ve sömürü koşullarını
bölgemizdeki tekstil işçileri en uç noktada yaşıyor. En
son ÖRMA Tekstil’in taşeron firması olan Gizem
Tekstil, işçilerin kıdem-ihbar tezminatı vb. hiçbir
hakkını vermeden fabrikayı kapatıp kaçtı. Ondan iki ay
önce Sözer Tekstil’de benzer bir durum yaşandı. ROSE
Tekstil’de cumartesi günü zorunlu çalışma işçilere
dayatıldı. Aynı zamanda ücretler de zamanında
ödenmiyor. Orta ölçekli bir fabrika olan Senpa
Tekstil’de ücretler düşürülmüş durumda. İrili-ufaklı
birçok tekstil fabrikasında, atölyesinde bu sorunlar ve
daha fazlası yaşanıyor. Ülke genelinde olduğu gibi
bölgemizde de büyük bir işsizlik yaşanıyor. Tekstil
patronları yarattıkları bu kriz ortamını bir de fırsata
çevirerek iyice pervasızlaşmış durumdalar. Zorunlu
mesailer dayatılıyor, çalışma koşulları ortaçağ sömürü
koşullarını aratmıyor. Asalak patronların ve sermaye
uşağı AKP’nin “krizi fırsata çevirmeliyiz” söyleminin
işçi ve emekçilerin yaşamındaki gerçek karşılığı budur.

Bölgemizde çok sayıda tekstil fabrikası bulunuyor.
Bahsettiğimiz gibi, bu fabrikalarda işçilerin hepsi
örgütsüz, sendikalı fabrika hiç yok. Ancak baskılar
arttıkça işçilerde alttan alta tepkiler de birikiyor. Fakat
deneyim ve bilinç düzeylerinin halihazırda zayıf
olması, neler yapabilecekleri konusunda kendilerini
çaresiz hissetmelerine neden oluyor.

Bilindiği üzere mevcut sendikalar da, başlarına
çöreklenmiş olan işbirlikçi-uzlaşmacı ve bürokratik
yapıdan dolayı sınıfın sorunlarına ve mücadelesine
uzak duruyor. Tüm bu sorunların, zorlukların
üstesinden gelmek için sınıfın öncü, ilerici, devrimci
kesimlerine büyük sorumluluklar düşüyor.

Kurultay Hazırlık Komitemiz, sorunlarına karşı
duyarlı ve bilinçli tekstil işçilerinden oluşuyor. Biz
sorumluluklarımızın bilincinde ve farkındayız. “İşçi
sınıfının kurtuluşu kendi eseri olacak” veciz sözü tam
da burada anlamını buluyor. Bunu başarabilmek için
kurultay sonrasında da çalışmalarımızı derinleştirerek

sürdüreceğiz.

- Kurultay sonrası için hedefleriniz neler?

- Kurultay bizim için amaç değil bir araçtır. Tekstil
işçilerinin örgütsüz tablosunu kırmak ve mücadeleye
katmak hedefindeyiz. Bunun için tüm yol yöntem ve
araçlarımızı en etkin, en yaygın bir şekilde
kullanıyoruz. Kurultayda birleşen işçilerin iradesi ve
belirlenecek olan sonuç bildirgesi bizim için yol
haritası olacaktır. Deneyimler bizim için çok önemli
bir yerde duruyor. Hem geçmişte, hem de bugün
yenilgi ve zaferle sonuçlanmış direnişleri
incelediğimizde, fabrika komitelerinin, taban
inisiyatifinin belirleyici önemi ortadadır. Kurultay
sonrasında, bölgemizdeki tekstil fabrikalarında öncü
işçileri bir araya getirip fabrika komiteleri oluşturmak,
fiili-meşru mücadeleyi büyütmek gerekmektedir.
“İşgal-grev-direniş!” sloganı biz tekstil işçileri için
mücadelemizde yol gösterici bir slogandır. 

- Son olarak Tekstil İşçileri Kurultay Hazırlık
Komitesi olarak tekstil işçilerine çağrınız nedir?

- Tekstil işçileri artık susmamalı. Eli böğründe
çaresiz kalmak, olup bitenlere seyirci kalmak bize göre
değil. Yaşamı var eden ellerimizden biliyoruz ki, biz
çalışmasak, biz üretmesek yaşam durur. Tüm
zenginlikleri yaratan biziz. Şöyle bir etrafımıza
bakalım. İnsanlığı hayrete düşüren gökdelenler, deniz
yolu, kara yolu, sesten hızlı trenler, uzaya fırlatılan
füzeler, giyecekler, yiyecekler, kısacası her şey biz
işçilerin onurlu elleriyle yaratılıyor. Eğer bu
gücümüzün bilincine varırsak, kurtuluşumuzun kendi
ellerimizden geçtiğini görebiliriz.

Kurtuluşumuzun yolunu açabilmek için tekstil
işçilerini sermayeye karşı örgütlü mücadeleyi
yükseltmeye çağırıyoruz. Fabrikalarında örgütlenme
çalışmalarını başlatmaya çağırıyoruz. Bu vesile ile
düzenleyeceğimiz kurultaya katılmaya, sahiplenmeye
ve sözlerini söylemeye davet ediyoruz.

Kızıl Bayrak / Esenyurt



Eğitim-Sen İç Anadolu
Temsilciler Kurulu

toplantısı
Orta Anadolu Bölge Toplantısı; Kırşehir,

Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Yozgat, Niğde illeri
Eğitim-Sen şube ve temsilciliklerinin katılımıyla
Kırşehir’de gerçekleşti.

Toplantı Eğitim-Sen MYK üyesinin TİS süreci
ve eylemlilikleri ile genel süreci değerlendiren
konuşmasıyla açıldı. Toplantıda KESK’in eylem
planı açıklandı ve içinden geçilen politik süreç
değerlendirildi. Küresel krizin dünya ve Türkiye’de
sonuçları tartışıldı. IMF programlarının uygulamaya
konulması çerçevesinde ilk adım olarak SSGSS
saldırısının hayata geçirildiği ifade edildi.

Yeni personel yasasının yürürlüğe girmesi için yeni dönemde adımlar atıldığı, tasarının yasalaşması
durumunda kamu emekçilerinin birçok haktan mahrum kalacağı ifade edildi. KESK’in eylemlilik sürecinin
Kasım ayında yapılacağı ve iş bırakmaya yönelik olduğu belirtildi.

3-4-5 Haziran’da dört koldan düzenlenecek Ankara’ya yürüyüş eylemi için üyelerin desteğinin
sağlanmasının önemi üzerinde duruldu. Eylem programının hayata geçmesi için işyerleri temelinde sürecin
örülmesinin önemi vurgulandı. İşyerlerinde hem nitelik olarak, hem de nicelik bakımından güç kaybettiğimiz,
bu sorunun aşılması için örgütlenmeye önem vermek gerektiği belirtildi.

Bölge şube ve temsilcilikleri adına söz alan yönetici ve temsilciler, daha çok grev hedefli çalışmanın
öneminin altını çizdi. Grevli-toplusözleşmeli sendika hakkının kazanılması, “grev hakkı grev yapılarak
kazanılır” anlayışıyla hareket edilmesi ve mücadelenin bu eksende örülmesiyle kazanılabileceği yönünde
görüşler ağırlıklı olarak öne çıktı. KESK’in hala bir grev fonunun olmamasının yaratacağı sonuçlar dile
getirildi. Acilen bir grev fonu oluşturulması gerektiğinin altı çizildi. Fiili-meşru mücadelenin gücüyle kamu
emekçilerinin sendikalarını kurduğu ve ancak bu anlayışla yeniden ayağa dikebileceği noktasında ortaklaşıldı.

Sosyalist Kamu Emekçileri olarak Tokat Eğitim-Sen’de yaşananları ayrıntılı olarak ortaya koyan
değerlendirmenin, toplantı öncesi ve sonrası yaygın dağıtımını yaptık. Temsilcilerden son derece olumlu
tepkiler aldık. Yaptığımız çalışma genel merkez yöneticilerinin de dikkatini çekti. Olayın çözümü
çerçevesinde gerekli müdahaleyi yapma ve çözümün sağlanması için çaba gösterme konusunda söz verdiler.

Sosyalist Kamu Emekçileri / Nevşehir
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Kadın örgütleri
DESA önünde…

DESA Direnişiyle Dayanışma Kadın Platformu,
Taksim’de bulunan DESA mağazası önünde
düzenlediği eylemlerine 30 Mayıs günü bir yenisini
ekledi.

“DESA’da kadınlar direnişe devam ediyor! /
DESA Direnişiyle Dayanışma Kadın Platformu”
pankartını açan platform bileşenleri sloganlar
eşliğinde DESA mağazası önünde toplandılar.
“Kadınlar sendika yönetimine!”, “Yaşasın kadın
dayanışması!”, “DESA’da direniş devam ediyor!”,
“Direnen işçiler kazanacak!” sloganlarının atıldığı
eylemde, “Emine Arslan 331 gündür direniyor!”,
“Mahkemeyi kazandık, sendikayla işe geri
döneceğiz!”, “Jin, jiyan, azadi!” dövizleri taşındı.

Eylemde okunan basın metninde, DESA
işçilerinin mahkemelerinin sonuçlandığı patronun
karara uymayı reddettiği belirtildi. DESA
patronunun kadın işçileri en ağır işlerde ve hiçbir
önlem almaksızın çalıştırdığının anlatıldığı
açıklamada, patronun bu düzenini sürdürebilmek
için Arslan’ın ve sendikanın fabrikaya girmesine
engel olduğu vurgulandı. 4857 sayılı iş kanununun
patrona işçileri istediği gibi işten atma hakkı verdiği
belirtilerek, bu yasanın da iptali istendi. “Talebimiz,
direnen tüm işçilerin sendikalı olarak işe geri
dönmeleri ve her türlü cinsiyetçi uygulama ve
işbölümünün ortadan kaldırılmasıdır” denildi.

Açıklama, DESA’nın yanısıra ATV-Sabah, Çapa
Kızılay, Eczacıbaşı/E-Kart ve Sinter’de direnen
kadınlar ile dayanışma içinde olunacağının ilanı ile
son buldu.

Kızıl Bayrak / İstanbul

İşçiler krizle birlikte pek çok hak gaspına maruz
kalıyor. Kadın işçiler olaraksa saldırılardan iki kat
daha fazla etkileniyor, pervasızca uygulamalarla
karşılaşıyoruz. İşsiz bırakılıyor, geleceksizliğe itiliyor,
sefaletin kuyusuna sürükleniyoruz. Çalışmayı
sürdürenler ise, hakları ellerinden alınarak düşük
ücrete ve güvencesiz çalışmaya zorlanıyor. Nasılsa
“kadındır sesini çıkarmaz” anlayışıyla bizlere
yöneltilen saldırılara kriz döneminde kolayca hedef
oluyoruz.  

Bu duruma sessiz kalmayan, kölelik dayatmalarını
kabul etmeyen işçi ve emekçi kadınlar direnişin
yolunu tutuyorlar. “Uysal köle”ler olmadıklarını son
süreçte yaşanan direniş örnekleriyle gösteriyorlar.   

Düşük ücret ve kölece çalışma koşullarına karşı
sendikaya üye oldukları için işten atılan, Desa Deri
işçileri kararlılıkla direniyorlar. Aylardır devam eden
direniş boyunca patron, işçilerin üzerine jandarma ve
polisi saldırtmış, hukuk terörünü devreye sokmuş,
direnişi karalamak için her yolu denemiştir. Özellikle
Sefaköy Desa’da tek başına direnen Emine Arslan
patronun korkulu rüyası haline gelmiştir. Emine
Arslan’ın gösterdiği kararlılık ve örnek tutum
sonucunda önemli kazanımlar elde edildi. Emine
Arslan’nın yolundan giden başka işçi kadınlar da
ondan aldıkları güçle direniyorlar. GOP

Elmabahçesinde kurulu Meha Tekstil işçileri kriz
bahanesiyle işten atılmalarından sonra haklarını
alabilmek için 4 Mart’ta direnişe başladılar. Kadınlı-
erkekli Meha Giyim işçileri şehrin önemli
merkezlerinde, patronun mahallesinde 75 gün boyunca
sürekli eylem yaptılar, direnişin sesini duyurmayı
başardılar. Asıl işveren olan LC Waikiki patronunu
hedef alarak mağaza önlerinde oldukça etkili eylemler
gerçekleştirdiler. Bu mücadelenin sonucunda LC
Waikiki patronu işçilerin alacaklarının % 65’ini
vermeyi kabul etti. İşçiler bunu Meha patronuna
açtıkları davanın devam etmesi şartı ile kabul ettiler.
Meha Giyim işçileri direnişleriyle tekstil patronlarının
pervasız saldırılarına karşı tutulması gereken yolu
gösterdiler   

ATV-Sabah emekçilerinin Balmumcu ve
Sefaköy’deki stüdyo önlerinde grevi devam ediyor.
Tehdit ve saldırılara rağmen grevin sürdürülmesinde
kadın emekçilerin gösterdiği kararlılığın önemli bir
payı bulunuyor. 

Dudullu OSB’de kurulu Entes Elektronik ise bu
direnişlerin en önemlilerinden birine sahne oluyor.
Kriz gerekçesiyle onlarca işçiyi haklarını vermeden
işten atan Entes patronu Gülistan Kobatan’ı işten
attığında ummadığı bir direnişle karşılaştı. Tek başına
fabrika önünde direnişe geçen Gülistan Kobatan, işe

dönene kadar mücadelede kararlı olduğunu açıkladı.
Entes direnişçisi Gülistan Kobatan, sınıf bilincine
sahip OSİM- DER üyesi bir işçi olduğu için hedef
haline geldi. Kobatan direnişini ilk günkü
kararlılığıyla sürdürüyor. 

Bizlere reva görülen çalışma ve yaşam koşullarına
boyun eğmek zorunda değiliz. Boyun eğmek demek,
kölelik zincirlerinin kalınlaşması, gelecek
umudumuzun tükenmesi, örgütsüz ve savunmasız
kalmak demektir.  

Tek başına bile olsa bir işçi kadının neler
yapabileceğini yaşanan örneklerden görüyoruz. Tek
başına patronlara korku salan direnişler yaşanıyorsa,
birlik olduğumuzda neler yapabileceğimizi düşünelim.
Patronlar ve onların düzenlerinin en büyük korkusu
tam da bundandır. Bu nedenle örgütlenmemizin önüne
her türlü engeli çıkarıyorlar. Yaşamımızı fabrika ve
işyerlerinin, daha sonra da evin dört duvarı arasına
hapsetmek istiyorlar. İşte bu nedenle daha çok
mücadele etmemiz gerekiyor. Hakları ve onuru için
direnen işçi ve emekçi kadınlar bizlere yol gösteriyor.
Onların mücadelesine ortak olalım, gücümüzü
birleştirelim. Direnişlerle dayanışmayı yükseltelim.
Direniş ruhunu bulunduğumuz her fabrika ve atölyeye
taşıyalım. Kapitalist patronların korkularını
büyütelim!

Köleliğe karşı yükseltilen hak ve onur mücadelesine ortak olalım, gücümüzü birleştirelim!

Direnen işçi kadınlar bizlere 
yol gösteriyor!
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Direnişteki YTÜ öğrencileri olarak
üniversitenin Beşiktaş’taki kampüs giriş kapısı
önündeki çalışmalarımız sürüyor. Pankart ve
dövizlerimizi kapı önünde asmaya ve
direnişimizin sembolü “Eğitim hakkımız
engellenemez!”, “Soruşturmalar, cezalar geri
çekilsin!” yazılı önlüklerimizi giymeye devam
ediyoruz. Ayrıca YTÜ’nün yerel yayını olan
Amatör’ün satışını kapı önünde
gerçekleştiriyoruz.

Hafta başından beri hem kapı önünde hem de
okul içerisinde bildiri dağıtımları gerçekleştirdik.
Ekim Gençliği imzalı “Mücadele sürüyor,
dayanışma büyüyor!” başlıklı bildiri ile okulda
yaşanan sürece değinirken, bugün eğitim hakları
ellerinden alınan öğrencilerin direnişinin
fabrikalarda ve işyerlerinde direnen işçi ve
emekçilerin direnişlerinden farklı olmadığı
vurgusunu yaptık. Emekten yana mücadeleye
omuz veren herkesi bu direnişe de omuz
vermeye, bu kavgaya taraf olmaya çağırdık.

“Direnişteki YTÜ Öğrencileri” imzalı, 13.
YTÜ Bahar Şenliği teşhirini içeren bildiri ile
bugün sponsorlar aracılığı ile üniversitenin işgal
edildiğini, şenliklerin öğrencilerin kolektif
üretimi ile sponsorsuz örgütlenmesi gerektiğini
dile getirdik. YÖK düzenindeki üniversitelerde
saldırının yeri geldiğinde ideolojik olarak
sponsorlu şenliklerle, yeri geldiğinde fiili olarak
polis, ÖGB saldırıları ile olduğunu vurgulayarak,
YTÜ’de 50 günü aşkın süredir devam eden
direnişe herkesi destek olmaya çağırdık.

Genç Sen’den destek ziyareti
Direnişimize destekler de sürüyor. 27 Mayıs

günü Genç-Sen üyeleri YTÜ’deki direnişe destek
ziyaretinde bulundular.

Genç-Sen adına yapılan açıklamada YTÜ’de
yaşanan sürece değinildikten sonra, Genç-Sen’in
direnişe destek verdiği bildirildi. İP-TGB çetesi
ve polis işbirliğine değinilerek, İP-TGB çetesini
püskürten öğrencilere polisin biber gazı ve
plastik mermi ile saldırdığı ve yine devrimci ve
demokrat öğrencilere soruşturma ve ceza
yağdırıldığı belirtildi. “Gözaltılar, cezalar bizi
yıldıramaz!” sloganı atıldı.

Direnişteki bir arkadaşımız ise yaptığı
konuşmada, SGD’ye yönelik gözaltı ve
tutuklama terörüne değindi, Genç Sen’in YTÜ’ye
gerçekleştirdiği ziyaretin önemli olduğu
vurgusunu yaptı. Ancak, 50 günü aşkın süredir
devam eden direnişe yapılan ziyaretin geç kalmış
bir ziyaret olduğu, bundan sonraki süreçte ortak
çalışma örülmesi gerektiğini söylendi.

Genç Sen’in ziyareti, “Kurtuluş yok tek
başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “Yaşasın
devrimci dayanışma!” sloganlarıyla bitirildi.

YTÜ Ekim Gençliği

YTÜ’de yasağa rağmen siyasal
faaliyetimiz sürüyor!

13. YTÜ Bahar Şenlikleri bu yıl öğrencilerin
kolektif üretiminden uzak, sponsorların
üniversiteyi işgal etmesi biçiminde
gerçekleştirildi ve 29 Mayıs günü sonlandı.
Bahar Şenlikleri, gün boyu eğitimi aksatan
yüksek sesli müzikler eşliğinde süren yarışmalar
ve her yanı saran yiyecek-içecek tezgâhları ile
tüketim kültürünün öğrencilere dayatılması
biçiminde hayat buldu. Üniversite ile hiçbir
biçimde ilişkilendirilemeyecek olan bu tablo
karşısında duyarlı birçok öğrenci ve öğretim
elemanı rahatsızlıklarını dile getirdi. Fakat bu
süreçte, bu sponsorlu şenliğe karşı okuldaki
siyasal öznelerce bir alternatif oluşturma çabası
güdülmedi.

Okulda artan baskılar nedeniyle okul
içerisinde siyasal faaliyet yürütme iradesi
gösterilemezken, çalışmalar sadece kapı önünde
sürdürülmektedir. Fakat direnişteki bir
arkadaşımızın açtığı davaya idari mahkemece
yürütmeyi durdurma kararı verilmesi,
arkadaşımızın kapı önündeki faaliyeti içeriye
taşımasına olanak verdi. Böylece hafta boyunca
kapı önünde direnişimiz ve üniversitedeki
sponsorlu şenliğe değinen çalışma okul içerisine
de taşındı. “Direnişteki YTÜ Öğrencileri” ve
“Ekim Gençliği” imzalı bildirilerimiz üniversite
içerisinde de kullanıldı. Ayrıca üniversite
içerisine 50 günden sonra ilk defa duvar
gazeteleri ve afişler taşındı. “Direnişteki YTÜ
Öğrencileri” imzalı şenlikler üzerine olan duvar
gazetesi Tonoz Kafe önüne asıldı. Ayrıca 2-3
Nisan’dan bugüne uzayan saldırıları anlatan bir
duvar gazetesi ve Mayıs şehitleri konulu Ekim
Gençliği imzalı afişler de kullanıldı.

56 gündür polis-idare işbirliğinde sürdürülen
afiş yasağına karşın YTÜ’de gerçekleştirdiğimiz
bu çalışma oldukça anlamlıdır. Bu süreçte de
rektörlük, çevik kuvvet üniversite içerisinde
fiilen kullanmaktan çekinmemiş, asılan her türlü
siyasal içerikli afişe müdahale etmiştir.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da
siyasal faaliyetimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
İster kapı önünde olsun ister okul içinde,
baskılara boyun eğmeyecek ve
çalışmalarımızdan ödün vermeyeceğiz.

YTÜ Ekim Gençliği

YTÜ’de direniş sürüyor...

“Soruşturmalar, cezalar 
geri çekilsin!”

İÜ’de Nazım
Hikmet anması…

İstanbul Üniversitesi Ekim Gençliği olarak 3 Haziran
günü Edebiyat Fakültesi’nde Nazım Hikmet anması
gerçekleştirdik. 

Anmadan önce hafta başından itibaren Edebiyat
Fakültesi’nde anmanın duyurusunun yer aldığı afiş çalışması
yaptık.

Anma bir arkadaşımızın yaptığı konuşmayla başladı.
Konuşmada Nazım’ın devrimci kimliğine, verdiği
mücadeleye vurgu yapılarak devletin önce “vatan haini” ilan
etmesi ardından tekrar “vatandaşlığa” kabul etmesinin
aldatmacadan ibaret olduğuna değinildi. 

Konuşmanın ardından şiir ve müzik dinletisi yapıldı.
Nazım’ın “Vatan Haini” ve “Giderayak” şiirleri okunurken
“Haziran’da Ölmek Zor” şarkısı hep birlikte söylendi.
Kapanış konuşmasında Nazım’ın verdiği mücadeleyi devam
ettireceğimiz vurgulandı. 

İstanbul Üniversitesi Ekim Gençliği

İÜ’de faşist saldırılar sürüyor...

“Faşizme karşı omuz
omuza!”

İstanbul Üniversitesi Öğrenci Kültür Merkezi’ne bağlı
Türkçe Yaşam Kulübü üyeleri Süleymaniye’de, İstanbul’un
fethinin yıldönümüyle ilgili 1 Haziran günü etkinlik
gerçekleştireceklerdi. Etkinlik öncesinde mehter takımı
eşliğinde 70-80 kişilik ülkücü faşist grup okulun çevresini
dolaştı.

Yaptıkları gövde gösterisinin ardından sloganlar eşliğinde
Merkez Kampüs’e giren faşistler havuzlu bahçede oturan
solcu öğrencilere saldırdılar. Ellerinde satır ve bıçaklarla
okula giren ve çoğu öğrenci olmayan faşist güruhun saldırısı
sonucu iki arkadaşımız yaralandı. 

Saldırının ardından öğrenciler enstitünün içerisine
girdiler. Burada beklerken polisler öğrencilerin okulu işgal
ettiğini ve çıkmaları gerektiğini söyledi. Daha sonra Rektör
Yardımcısı ile yapılan görüşmelerlin ardından faşistler
okuldan çıkarıldı. Öğrenciler ise Merkez kampüs araç
kapısına sloganlar eşliğinde gelerek Edebiyat Fakültesi’ndeki
arkadaşların da katılmasıyla birlikte burada basın açıklaması
gerçekleştirdiler.

Açıklamada yaşanan olaylar anlatılarak, bu saldırıların
İÜ’de sıkça yaşandığı, faşistlerin okulda yer edinmeye
çalıştığı ama okulda barınmalarına izin verilmeyeceği
söylendi. Polis-idare-faşist işbirliği bir kez daha
vurgulanarak, faşistlerin okullarımızda çalışma
yürütemeyeceğine değinildi. Açıklamanın ardından toplu
şekilde ÖKM’ye geçildi. Buradan toplu çıkış yapıldı.

Açıklama sırasında sık sık, “Beyazıt faşizme mezar
olacak!”, “Faşizme karşı omuz omuza!”, “Yaşasın devrimci
dayanışma!”, “Katil polis üniversiteden defol!” sloganları
atıldı.

İstanbul Üniversitesi Ekim Gençliği
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Halil Akkanat
Lisesi’nden

İLGP’lilerin pikniği...
Halil Akkanat Lisesi’nde faaliyet yürüten

İLGP’liler olarak “ÖSS duvarını yıkalım!” şiarıyla
bir piknik düzenledik. Piknik öncesinde iki günlük
etkin bir çalışma planı çıkardık, hedefli bir çalışma
ördük. Piknik öncesinde davetiyelerimizi okuldaki
arkadaşlarımıza ulaştırdık. 30 Mayıs tarihinde
düzenlediğimiz pikniğimize 25 kişi katıldı.

Esenyurt İşçi Kültür Evi müzik grubu “Uyanışın
Sesi” bizi yalnız bırakmadı. Piknik alanına “ÖSS
duvarını yıkalım!“ şiarlı pankartımızı astık. Ortak
kahvaltının ardından hep birlikte oyunlar oynandı,
marşlar ve türküler söylendi. Öğle yemeğinin
ardından okulda yaşadığımız sorunlar ve ÖSS üzerine
sohbet ettik. ÖSS’nin paralı eğitim sisteminin bir
uygulaması olduğunu ve bu sistemin işçi ve emekçi
çocuklarına böyle sınavlarla gelecek değil
geleceksizlik sunduğunu ifade ettik. Sorunun sadece
ÖSS  değil sistemin kendisi olduğunu belirttik ve
sistemi çökertmenin ise mücadeleden geçtiğinden

bahsettik. Son olarak ÖSS karşısında eşit, parasız,
bilimsel, anadilde eğitim hakkı mücadelesini
büyütmek gerektiğine değindik. Biz işçi ve emekçi
çocuklarının tek kurtuluşunun devrim ve sosyalizmde
olduğunun altını çizerek devrimci mücadeleyi
büyütme çağrısı yaptık.

Sıklıkla “Eşit, parasız, bilimsel, anadilde eğitim!“,
“ÖSS AOBP kaldırılsın!“ , “Gençlik gelecek, gelecek
sosyalizm!” sloganlarını haykırdık. Marşlar ve
türkülerle pikniği sonlandırdık. 

Halil Akkanat Lisesi’nden İLGP’liler

1 Mayıs‘ın hemen sonrasında başlattığımız ÖSS
çalışmasını etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Bu
süreçte bildiri, afiş, pul, yazılama, şablon vb.
propaganda materyalleri kullandık. Yaklaşık 3 bin
bildiriyi liselilere taşıdık. Okul içlerinde pulları
yoğun bir şekilde kullandık. Daha sonra okul
çevrelerine ve öğrenci geçiş güzergâhlarına ÖSS ile
ilgili çıkardığımız afişleri yaptık. “ÖSS duvarını
yıkalım!” pankartlarını okul çevrelerine ve merkezi
yerlere astık. Her hafta düzenli olarak toplantılar
yaparak liseli arkadaşlarımıza ÖSS’yi ve eğitim
sistemini teşhir ediyoruz. 

Ajitasyon-propaganda çalışmalarımız etkin bir
biçimde sürerken okul içlerinde de “ÖSS kaldırılsın
mı?” şiarlı bir referandum düzenledik.
Referandumu sınıflara girerek ÖSS’yi teşhir eden
ajitasyon konuşmaları eşliğinde gerçekleştirdik.
Yaptığımız referandumlarla öğrencilerin gündemine
ÖSS’yi soktuk ve öğrencilerle tartışma ortamları
yakaladık. 

Referandum sonuçlarında “ÖSS kaldırılsın“
cevabı hakimdi. “Kaldırılsın” cevabını veren
öğrenciler, bunun sebebi olarak başta ÖSS’nin 3
saatlik bir sınav olmasını dile getirmişlerdi. Ayrıca
bizim çalışmalarımızdan etkilenerek verilen
cevaplar da küçümsenmeyecek orandaydı. Verilen
cevaplarda ÖSS’nin, sınıflı toplum yapısında
yaşadığımız için eşit bir sınav olmadığını
belirtenler de oldu. 

Çalışmalarımız sırasında devletin kolluk güçleri
ile sık sık karşı karşıya geldik. Okul yönetimi ile
işbirliği yapan jandarma, çalışmaya katılan
arkadaşlarımızın evlerine giderek ailelerini tehdit
etti. Afiş yaparken de devletin kolluk güçleri
tarafından engellenmeye çalışıldık. Tüm bu
engellemelere ve baskılara rağmen çalışmalarımızı
aksatmadan sürdürdük. 

Ek olarak Halil Akkanat Lisesi’nde ÖSS

seminerine ve basın açıklamasına hazırlık amaçlı
bir piknik gerçekleştirdik. Piknik sırasında ÖSS
üzerinden verimli tartışmalar yürüttük.

Neden ÖSS’ye karşıyız?

3 Haziran’da düzenleyeceğimiz seminer ve
basın açıklamasına etkin bir çalışma ile hazırlandık.
Okullarda seminer çağrılarını yaygın bir biçimde
kullandık. Bildiri dağıtımları ve dergi satışları ile de
çağrı yaptık. Aynı zamanda okul çevrelerinde
seminere çağrı afişlerimizi kullandık.

3 Haziran günü ise seminerimizi gerçekleştirdik.
Seminerde konuşmacı olarak iki İLGP’li ve Ekim
Gençliği’nden bir arkadaşımız yer aldı. Seminerde
eğitim sistemi ve ÖSS üzerinden kapitalist sömürü
düzeni teşhir edildi. Bu düzenin gençliğe ancak
geleceksizlik verebileceği vurgulandı. ÖSS ve
paralı eğitim sistemine karşı liseli gençlerin
örgütlenmesi gerektiği söylendi. Sorunlarımızın
ancak örgütlü bir şekilde mücadele ettiğimiz ölçüde
çözüleceği belirtildi. Seminere katılanların da
tartışmalara katılmasıyla seminer canlı bir şekilde
devam etti. Seminer sırasında verimli tartışmalar
yürütüldü. 7 Haziran günü yapılacak olan ÖSS
karşıtı mitinge çağrı yapılarak etkinlik sona
erdirildi.

Seminerin hemen ardından tüm katılımcılarla
bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Esenyurt
Lisesi’nin önünden Cumhuriyet Meydanı’na kadar
yürünerek yapılan eylemde “ÖSS duvarını
yıkacağız!” pankartı taşındı. 

Basın açıklamasında “ÖSS, AOBP kaldırılsın!”,
“ÖSS duvarını yıkalım!”, “Gençlik gelecek,
gelecek sosyalizm!”, “Eşit, parasız, bilimsel,
anadilde eğitim!”, “Baskılar bizi yıldıramaz!”
sloganları atıldı.

Esenyurt İLGP

Kartal’da ÖSS karşıtı
çalışmalar…

Kartallı liseliler olarak bir süredir “Krize,
geleceksizliğe ve ÖSS’ye” karşı faaliyet yürütüyoruz.
Okulların kapanmasına az bir zaman kala bu
faaliyetimizin son adımlarından biri olan ÖSS karşıtı
pikniğimizi ve ÖSS karşıtı basın açıklamamızı 30
Mayıs günü gerçekleştirdik.

Liseliler piknikte buluştu

Pikniğin hazırlık sürecinde Kartal’dan çeşitli
liselerden arkadaşlarımızla yan yana gelip bir
koordinasyon ekibi oluşturduk. Bu ekip pikniğin
programını hazırladı ve faaliyeti örgütledi.

Oluşan aksaklıklara rağmen değişik alanlardan
mücadeleyi daha ileriden sahiplenen liseliler ortaya
çıktı.

Coşkulu ve samimi geçen piknikte önce hep
birlikte kahvaltı sofrası kuruldu. Sonrasında İLGP’li
bir arkadaşımız açılış konuşması yapıp programı
anlattı ve kahvaltıya geçildi. Ardından Kartal İşçi
Kültür Evi müzik topluluğu güzel bir müzik dinletisi
verdi. Coşkuyla söylenen marş ve türkülerin ardından
programa ara verildi ve toplu oyunlar oynanıp
eğlenildi.

Pikniğin ikinci bölümünde iki arkadaşımız şiir
dinletisi sundu. Alkışlarla karşılanan dinletiden sonra
liselilerin neden mücadele etmeleri gerektiğini
vurgulayan bir konuşma yapıldı. İkinci bölümün
sonunda müzik grubuyla birlikte türküler söylenip
halaylar çekildi. Kolektif oyunlar oynandı. Liselilerin
kaynaşmasını sağlayan pikniğe 25 kişi katıldı.

Kartal’da ÖSS protestosu

Kartallı liseliler olarak kampanyamızın diğer bir
adımı olan basın açıklamamızı 30 Mayıs günü
gerçekleştirdik. Eylem sloganlarla başladıktan sonra
İLGP’den bir arkadaşımız konuşma yaptı ve ardından
basın metni okundu. Açıklamada, geleceğimize sahip
çıkmak için, boyun eğmeyeceğimizi göstermek için
bu alanda olduğumuzu dile getirerek, ÖSS’nin yoksul
çocuklarını elediğini, özel okullarda okuyan burjuva
çocukları ile devlet okullarında okuyan emekçi
çocuklarının aynı sınava tabi tutulduğunu belirtti.
Bozuk eğitim sisteminin, eşitsiz sınavın dershaneye
gitmeyi zorunlu hale getirdiğini, egemenlerin bile
ÖSS’yi savunamadığını söyledi.

Basın metni okunurken sık sık “Eşit, parasız,
bilimsel, anadilde eğitim!”, “ÖSS, AOBP
kaldırılsın!”, “Gençlik gelecek, gelecek sosyalizm!”
sloganları atıldı.

Açıklamanın ardından bir yoldaşımız 7 Haziran
günü yapılacak ÖSS karşıtı mitinge çağrı yaptı. Son
olarak “Gençlik gelecek, gelecek sosyalizm!”
sloganının coşkuyla atıldığı eyleme 30 kişi katıldı.

Kartal İLGP

Esenyurt İLGP’den ÖSS karşıtı çalışma...

“ÖSS duvarını yıkalım, 
geleceğimizi kazanalım!
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2. Kamp Üs Festivali
gerçekleştirildi

Kamp-Üs dergisi olarak düzenlediğimiz
“özgürlük” konulu festival 27 Mayıs günü
gerçekleştirilen panel ve konserle sona erdi. 

Fotoğraf Atölyesi’nin dönem boyunca yaptığı
sergileri ÖKM’nin girişine astık. Ayrıca Bilim-Felsefe
Atölyesi’nin “Felsefede özgürlük ve bilimde sansür”
başlıklı duvar gazetesini de sergiledik. 

“Özgürlük” konulu panelin katılımcıları, anti-50/d
İnisiyatifi’nden İÜ Araştırma Görevlisi Levent Dölek,
TUYAB’tan İsmail Karagöz ve Tekin Yıldız’dı. Kot
taşlama işçilerinden Gazi Polat ise etkinliğe
katılamadı. 

İlk olarak Kamp-Üs dergisi adına konuşma
yapıldı. Konuşmada kot taşlama işçilerinin
süreçlerinden, çalıştıkları koşullardan bahsedildi.
Kamp-Üs dergisini neden çıkardığımız, YÖK’ün bu

sene açıkladığı “özgür alanlar” projesi anlatıldı ve bu
yüzden bu yıl festivalin konusunun “özgürlük” olarak
seçildiği ifade edildi.

Bir süredir mücadelelerini sürdüren Anti-50/d
İnisiyatifi’nden Levent Dölek konuşmasına Kamp-Üs
Dergisi’nin bu çalışmasını çok anlamlı bulduğunu
söyleyerek başladı. Anti-50/d İnisiyatifi’nin de aslında
bir akademik özgürlük mücadelesi verdiğini söyledi. 

Ardından söz alan Ölüm Orucu Gazisi Tekin
Yıldız, neo-liberal saldırılarla sahte bir özgürlük
yaratıldığını, bu yüzden tutsaklığın sadece
hapishanelerde yaşanmadığını söyledi. 

Daha sonra sözü TUYAB’tan İsmail Karagöz
aldı. Devletin cezaevlerinde uyguladığı politikaları
aileler üzerinde de uyguladığını anlattı. Bizlerin de
geçmişten, Denizler’den, Mahirler’den aldığımız
mirasla özgürlük mücadelesini kazanabileceğimize
değindi.

Sonrasında ise Bandista Grubu bizlerleydi. 
Panele ve konsere ortalama 80 kişi katıldı. 

Kamp-Üs Dergisi  

Taksim’de Ekim Gençliği satışı...

28 Mayıs günü İstiklal Caddesi’nde  Ekim
Gençliği satışı gerçekleştirdik.

“Stajyer avukatlık, yetkin mühendislik,
sözleşmeli öğretmenlik, diplomalı işsiz
olmayacağız! Gençlik geleceğine sahip çıkıyor!/
Ekim Gençliği”, “Eşit, parasız, bilimsel, anadilde,
demokratik eğitim için mücadeleye!/Ekim
Gençliği”, “Kapitalizm açlık, yoksulluk, sefalet ve
savaş demektir, kapitalizmin krizine karşı
mücadeleyi yükseltelim!/Ekim Gençliği” şiarlarıyla
ve ajitasyon konuşmalarıyla canlı bir satış
gerçekleştirdik.

Dergimiz üzerine birçok liseli ve üniversiteli ile
konuştuk. Kısa sürede 25 Ekim Gençliği sattık.

İstanbul Ekim Gençliği

İzmir’de Ekim Gençliği ve
Liselilerin Sesi satışı

İzmir’de üniversitelerin final tatiline girdiği şu
günlerde, liselilerin ÖSS karşıtı yapacağı eylemin
ön gününde Ekim Gençliği ve Liselilerin Sesi
satışını gerçekleştirdik.

İzmir’in merkezi yerlerinden Karşıyaka
Çarşısı’nda 29 Mayıs günü gerçekleştirilen satışta
ajitasyonlar yaparak gençliği mücadeleye çağırdık.
Ekonomik krizin ardından faturanın işçilere,
emekçilere ve onların çocukları olan bizlere
kesilmek istendiğini, krizle beraber bizi bekleyen
geleceksizliğin iyice ağırlaştığını ifade ederek,
çözümün mücadelede olduğunu haykırdık.
Sosyalizm mücadelesine omuz vermeye çağrı
yaptık. 

Ayrıca 30 Mayıs günü gerçekleşecek olan ÖSS
karşıtı eylemin duyurusunu yaparak “Geleceğimiz
ve özgürlüğümüz için İzmir Liseli Gençlik
Platformu saflarına” çağrısını yaptık. Yaklaşık iki
saat süren satışımız boyunca yayınlarımızı gençlikle
buluşturduk, devrimin ve sosyalizmin sesini
alanlarda yükselttik.

İzmir Ekim Gençliği

Gençliğin
faaliyetlerinden…

İzmir’de ÖSS karşıtı eylem…

“ÖSS duvarı yıkılsın!”
İzmir’de Öğrenci Seçme Sınavı’na karşı 30 Mayıs günü bir eylem gerçekleştirildi.
İzmir Liseli Gençlik Platformu, Dev-Lis, YDG ve TÖP’ün desteklediği DGH, LÖB, Özgür Yaşam

Kooperatifi, YDG-M Lise Komitesi, Liseli Arkadaş, Emek Gençliği, ÖV-Der, Ege ‘78’liler, Eğitim-Sen 2 No’lu
Şube’nin örgütleyici olduğu eylem Sümerbank önünde başladı.

“Parasız demokratik, anadilde eğitim hakkı verilsin! / ÖSS duvarı yıkılsın!” şiarlı pankartın arkasında gençlik
örgütlenmeleri flamaları ve dövizleriyle yürüyüşe geçtiler. Yürüyüş boyunca “ÖSS duvarı kaldırılsın!”, “Gençlik
gelecek, gelecek sosyalizm!”, “ÖSS’ ye inat yaşasın hayat!”, “Savaşa değil eğitime bütçe”, “Polis elini
okulumdan çek!”, “Parasız demokratik anadilde eğitim!”, “Zorunlu din dersi kaldırılsın!” sloganları atıldı.
Gündoğdu ve Hernepeş marşları hep bir ağızdan okundu.

Eylemin örgütleyicilerinden olan Eğitim-Sen İzmir 2 No’lu Şube, KESK’e yönelik operasyonlardan kaynaklı
eylemde yer alamadı. Bu nedenle yürüyüş boyunca sıklıkla “İnadına sendika, inadına KESK!” sloganları atıldı.

Coşkulu yürüyüş Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu. Burada basın metni önce Kürtçe ardından da Türkçe
okundu. Okunan basın metninde “Biz 1,5 milyon son ÖSS kurbanları olarak; 14 Haziran’da 3 saatte geleceğimizi
belirleyecek olan sınava, kendi anadilimiz dışında eğitim görmeye, idare-polis işbirliği gözetiminde bulunmaya,
bilimden ve demokrasiden uzak bırakılmaya, artık yeter diyoruz!” denilerek ÖSS ve benzeri sınavların bozuk
eğitim sisteminin bir parçası olduğu ifade edildi.

Eleme sınavlarının bilgiye dayalı değil ekonomik imkanlara dayalı bir sistem olduğu söylendi ve “haksız katkı
paylarına, dershaneciliğe, özel okullara, sınavlarla lise eğitimi bağının koparılmasına karşı çıkıyoruz!” denildi.

Anadilde eğitim hakkının gerekliliğine vurgu yapılan basın açıklaması şu sözlerle devam etti: “Farklılığı
kabul etmeyen bir sistemin kendi sonunu getireceği çok açıktır. Kürt halkının direnişleri ve eylemleri, bu şoven
sistemi az da olsa demokratik olmaya mecbur etmiştir. Bizler burada bu şoven sistemi kabul etmeyeceğimizi
belirterek, anadilde eğitim hakkımızın verilmesini ve Kürt dilinin anayasal güvence altına alınmasını istiyoruz.
Demokratik sivil kuruluşları ve aydınları bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz.”

Ayrıca zorunlu din derslerinde kaldırılması gerekliliği belirtilerek basın açıklamasına son verildi. Sloganlarla
son bulan eyleme yaklaşık 200 kişi katıldı.

İzmir Liseli Gençlik Platformu
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Geçtiğimiz günlerde, AKP’nin şakşakçısı, devletin
kolluk güçlerinin sesi olan Sabah gazetesinde, namı
“Ulubatlı Hasan” olan İstanbul eski Emniyet Müdürü
Hasan Özdemir ile ilgili bir haber yer almıştı. “Beton
Hasan’ı sevgi yumuşattı” başlığıyla yer alan haberde,
“bir zamanlar adı geçtiğinde suç örgütlerini titreten”
ve “Beton Hasan” lakabı yakıştırılan Hasan
Özdemir’in vekil olmadan önce sevgi dersleri almaya
başladığı belirtiliyor!

Sabah’a konuşan Özdemir, kırdığı betonların
duygu dünyasına etkisini şöyle anlatıyor: “Emekli
olduktan sonra entelektüel dostlarımla mutlu yaşam
dersi aldım. Ardından sevgi kurslarına başladım.
Çözümün sevgiden geçtiğini öğrendim. Ben görevim
gereği Balyoz’da, Beton’da, Tank Hasan’da oldum.
Sevgi kursu sivriliklerimi törpüledi. Şimdi iktidarı da
muhalefeti de seviyorum” diyor ve ekliyor: “Herkesin
sivrilikleri vardır. Ben de sivriliklerimi törpüledim.
Ahlaken düzgün bir adamım. İnsanları severim, hizmet
etmeyi de.” (Sabah, 26 Mayıs ‘09)

“Ulubatlı Hasan”a sevgi dersleri veren İnal
Aydınoğlu da aynı haberde Özdemir için şunları
söylüyor: “O’nun içinde gizli kalmış çocuk kalbini
ortaya çıkardık. Çocuk kalbini ortaya çıkarınca
sevginin farkına vardı. Beton duvarları yıkıldı” diyor
ve ekliyor: “Tertemiz, sevgi dolu köylü çocuğu Hasan
Özdemir’in yüreği ortaya çıktı.”

“Temiz köylü çocuğu” Hasan Özdemir’in
geçmişine kısaca göz atıldığında, 33 yıllık polislik
“kariyerini” devrimcilerin, işçi ve emekçilerin kanı ve
canı üzerinde inşa ettiği görülür. Birçok ilin emniyet
müdürlüğünün yanısıra, iki kez de İstanbul Emniyet
Müdürlüğü yapmıştır. Diğer emniyet müdürleri gibi
Hasan Özdemir de, CİA’dan “kurs ve eğitim” adı
altında işkence metotları üzerine eğitilerek
“kariyerini” inşa etmiş işkenceci bir katildir. Birçok
alanda kurs gören “beton Hasan”ın, bu kurslarından en
göze çarpanı ABD’de değişik dönemlerde aldığı
Terörle Mücadele, Rehin Kurtarma, Kriz Yönetimi vb.
üzerine olanıdır. Ayrıca Hasan Özdemir MHP
listelerinden girdiği 2007 genel seçimlerinde MHP
Gaziantep milletvekili seçilmiştir.

Bu köhne düzenin bekçi köpeği!

Bu ülkenin başta devrimcileri olmak üzere işçi ve
emekçileri bu eli kanlı katil işkenceci şahsında, bu
köhne düzende polisin yerini, kime ve neye hizmet
ettiğini gayet iyi biliyorlar. Türkiye’nin emniyet
müdürleri tarafından yönetilen kanlı katliamlarda
polisin rollerini yakından tanıyorlar. ABD’de eğitim
süzgecinden geçirilen bu bekçi köpekleri, sanatlarını
devrimcilerin bedenleri üzerinde icra ediyorlar. “Vatan
aşkıyla yanıp tutuşan” bu kanlı katil sürülerini bu
ülkenin emekçileri de, devrimcileri de gayet iyi
tanıyorlar.

“Sevgi yumağı” olarak sunulan bu insan
müsveddesinin meziyetleri ise, ne Cerrah, ne de
öncekilerden aşağı kalır değildir. Kamuoyu onu kanlı
baskınlardan, işkencecileri korumasından, katliam
şakşakçılığından iyi hatırlayacaktır. İşte
meziyetlerinden bazıları:

* İlginçtir, gene Sabah gazetesinin 5 Kasım 2001
tarihli sayısı “Burası Filistin değil İstanbul”
manşetiyle çıkmıştı. Gazete, Sabah Haber Ajansı

Genel Müdürü Tayfun Hopalı’nın hazırladığı bir masa
başı haberle, bir emekçi mahallesi olan
Küçükarmutlu’daki ölüm orucuna destek
orucundakileri hedef gösteriyordu.

Gazetenin “kontrgerilla klasikleri” arasındaki
yerini alan bu haberin mürekkebi kurumadan
Küçükarmutlu’ya operasyon düzenlendiği haberi
geldi. 4 gencecik devrimci, Arzu Güler, Sultan
Yıldız, Barış Kaş ve Bülent Durgaç katledilmiş,
onlarca kişi yaralanmıştı. Hasan Özdemir,
direnişçilerin yaşadığı evi alelacele karakola çevirerek
ve bu yoksul gecekondunun ‘burçlarına’ bayrak
dikerek, devletin otoritesini ispat etmekten son derece
gururluydu.

* Esenler-Karabayır gecekondu mahallesinde 3
Mart 2002 günü polisin örgütleyerek kışkırttığı
faşistler panzerler eşliğinde Alevi-Roman halkına
saldırdı. Saldırıya uğrayan mahalle halkı taşlarla
direndi. Mahalleyi ablukaya alan ve terörize eden polis
mahallenin elektriklerini kesti. Emniyetinden belediye
başkanına, kaymakamından basınına kadar tümü
mahalle halkına saldırdı. Faşist sloganlarla, tekbir
sesleriyle panzerler eşliğindeki saldıran polise göre
kavga, bir mahalle kavgası idi! Mahalle halkını
birbirine düşürme oyunuyla tezgâhlanan bu saldırının
ardında toprak rantı ve yağma yer alıyordu.

*Acemi banka soyguncularına arkalarından ateş
açıp beyinlerinden vurup öldüren özel güvenlikçi
hakkında, “alnından öpeceğim” açıklaması yapmıştı. 

*2002’de Fenerbahçe maçını izlemek için gittiği
Hollanda’da sokakta üç kişinin saldırısına uğramış,

sonradan “gaspçı” oldukları basına yansıyan
saldırganları “terörist” ilan etmiş, buna dayanarak
devletten tazminat istemişti. Üstelik de reddedilmişti.
“Terör”den nemalanmak konusunda belki de emniyet
tarihinin en yüz kızartıcı girişimiydi. O günkü kimi
gazetelerde “Ulubatlı Hasan’a sopa, Gazi Hasan’a
red” başlıklarıyla alay konusu olmuştu.

* Ergenekon iddianamelerinde adı Çevik Bir ile
birçok yolsuzluk ve dolandırıcılıkla anılan bu elikanlı
katilin, Adana, Mersin ve Diyarbakır’da polise taş atan
çocukların daha ağır cezalara çarptırılmasını, velileri
hakkında yasal işlemin yapılmasını, sigorta-yeşil kart
uygulamasından yararlanmalarının engellenmesini
savunacak kadar içi sevgi doluydu. 

Asla unutmayacağız!

Asayiş adına, istikrar adına, dirlik düzenlik adına
ölümün, vahşet ve zulmün yanında çektirdikleri bütün
gururlu fotoğraflarıyla karşımızda sırıtıyor bu
köhnemiş düzenin gardiyanları. Susurluk fatihi
Mehmet Ağar’ı; yargısız infazlarıyla Necdet Menzir’i;
Yeşil’in yakını, JİTEM inkârcısı Ünal Erkan’ı; DAL’ın
başkomiseri, işkenceciler “şahı” Kemal Yazıcıoğlu’nu;
OHAL valiliğinden bir servetle dönmüş olan Hayri
Kozakçıoğlu’nu katliam şakşakçısı Ulubatlı Hasan
Özdemir’i; 1 Mayıs üzerinden İstanbul sokaklarını
açık bir işkencehaneye çeviren tüm bu birikimin son
temsilcisi Celalettin Cerrah’ı bu ülkenin devrimcileri
de, işçi ve emekçileri de unutmayacaktır. Er ya da geç
hesap sorulacaktır. 

İstanbul’un eski Emniyet Müdürü Ulubatlı “Beton Hasan”...

Elikanlı katillerden er geç 
hesap sorulacak!

Kayıplar için 218. buluşma!
İHD İstanbul Şubesi ve kayıp yakınları, 30 Mayıs günü, “Kayıplarımızı unuttturmayacağız!” şiarıyla 218.

kez Galatasaray Lisesi önünde buluştu.
“Failler belli, kayıplar nerede? / İHD İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon” pankartı ve

gözaltında katledilenleren fotoğraflarının taşındığı eylemde, 23 Şubat 1995 yılında gözaltında kaybedilen
Murat Yıldız’ın annesi Hanife Yıldız ve 1994 yılında gözaltında katledilen Kenan Bilgin’in kardeşi İrfan
Bilgin birer konuşma gerçekleştirerek, “kayıpların failleri bulunup yargılanana kadar mücadelemize devam
edeceğiz” dediler.

Sanatçı Bilgesu Erenus da eylemde “Kafası karışan aydının eylemden başka sığınağı olabilir mi?” başlıklı
bir konuşma yaptı.

Bu hafta yapılan açıklamada, devletin işlediği suçların açığa çıkarılmasından, faillerin teşhir olmasından
rahatsızlık duyduğu vurgulandı. Gözaltında
kaybedilen insanların faillerini yargılamak yerine,
kayıpların akıbetini soran, sorumluların yargı önüne
çıkarılması için mücadele eden insan hakları
savunucularının yargılandığı ifade edildi. Geçtiğimiz
günlerde İHD Ankara Şube Başkanı Gökçe Otlu’ya
gözaltında kayıplarla ilgili yaptığı bir açıklama
nedeniyle TCK 301. maddeye dayanılarak soruşturma
açıldığı söylendi.

Açıklamada gözaltında kaybedilen İbrahim Çelik
ve oğlu Edip Çelik’in dosyalarının Ergenekon davası
kapsamına alınması istendi ve gözaltına alınma
süreçleri anlatıldı. İbrahim Çelik ve Edip Çelik’in
kaybedilmesinde doğrudan sorumlu tutulan dönemin
OHAL Valisi Ünal Erkan, Batman Emniyet Müdürü
Özgür Şimşek, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar,
Başbakan Tansu Çiller ve Cumhurbaşkanı Süleyman
Demirel’in yargılanması talep edildi.

Kızıl Bayrak / İstanbul



Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan işçilerin
mesleki eğitimlerine dair tebliğ Resmi Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe bakıldığında,
akla ilk gelenler arasında seri iş cinayetlerinin yaygın
yaşandığı Tuzla tersaneleri geliyor. 

Çalışma Bakanlığı’nın bu tebliği yayınlamaktaki
amacının asli sorunu gölgelemek olduğunu belirtmek
gerekiyor. Tuzla tersanelerinin yoğun mücadeleler
sonucu gündeme gelmesiyle beraber, başta Çalışma
Bakanlığı olmak üzere sermayenin tüm kurumları,
ölümlerin işçilerin “cahilliği” ile ilgili olduğunu
tekrarlayıp durdular. Tersane patronları ve onların
devleti iş cinayetlerinin nedeninin “işçilerin cahilliği”
olduğu konusunda hemfikirdiler. Bugün bu söylem
yasalaşmış halde karşımıza çıkarılıyor. 

Tuzla tersaneleri kapitalist vahşetin en uç
örneğidir. Kapitalizmin vazgeçilmez yasası kârdır.
Kapitalistlerin oburluğu bugüne kadar Tuzla
tersanelerinde 124 işçinin canına malolmuştur. Bu 124
ölümün nedeni, en özlü ifadesiyle, gemi inşa
patronlarının aşırı kâr hırsıdır. Bu kapitalist üretim
ilişkilerinin en berrak şeklidir. İşçi, posası
çıkarılıncaya kadar her türlü güvenceden yoksun bir
şekilde çalıştırılır. Bu şekilde çalıştırılan işçinin
sırtından servet kazanılır. Bu servete işçi kanı bulaşmış
olması sermayedarlar için hiçbir şey ifade
etmemektedir. Marks, kapitalist üretimdeki sömürü
biçimlerini tanımlarken çok sade bir tanımlamaya
gider. Marks’a göre, ölü emek (sermaye), canlı emeğin
(işçi emeği) kanıyla beslenir. İşte bu tanımlamanın
şimdiki odağı Tuzla tersaneleridir. 

Bu düzenin tüm aygıtları sermayenin çıkarları
doğrultusunda hareket etmek zorundadır. Sadece Tuzla
tersanelerinin son iki yıllık tarihine bakıldığında bile,
sermayeye bağlı kurumların nasıl kapitalist patronların
taleplerini yerine getirdiğini görmek mümkündür.
Devletin bütün mekanizmalarının gemi inşa sanayisini
geliştirmek adına nasıl çırpındıklarına hepimiz tanık
olduk. Üstelik gemilerden oluk oluk işçi kanı akarken
bunu yaptılar. İşçi cesetlerinin üstünde tepine tepine
bunu yaptılar. Koca gemileri üreten 10-15 yıllık
kalifiye işçileri dahi cahillikle suçlayıp, ölen işçileri
ölümlerden sorumlu tuttular. Tersane
sermayedarlarının telaffuz ettikleri bütün işçi düşmanı
sözcükleri bir araya getirerek yasalar ve yönetmelikler
oluşturdular. Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan
işçilerin mesleki eğitimlerine dair tebliğ de bunlardan
biridir. İş cinayetlerinin nedenlerini işçinin cahilliğine
bağlayan bir yönetmeliktir. 

Bu yönetmeliğe göre, işçi hem mesleki olarak,
hem de işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda
eğitilecek. Döne döne vurguladığımız gerçekleri bir
kez daha hatırlatmak istiyoruz. Tuzla tersanelerindeki
iş cinayetlerinin asıl nedeni işçi sağlığı ve iş
güvenliğine kaynak aktarılmaması, taşeronluk
sisteminin yaygınlığı, esnek üretimin varlığıdır. Bu
nedenler ortadan kaldırılmadan işçi ölümlerini
durdurmak mümkün değildir. Diğer tüm nedenler
(eğitim, çalışma alanının darlığı vb.) tali nedenlerdir.
Asli sorunu çarpıtmaya dönüktür. 

Geçtiğimiz yıl Çalışma Bakanlığı-GİSBİR-Dok
Gemi-İş Sendikası arasında imzalanan işbirliği
protokolü çerçevesinde onbinlerce işçinin eğitimi söz
konusuydu. Bu üçlü şer ekseni Tuzla tersanelerinde

artık işçi ölümlerinin yaşanmayacağını, 30 bin işçinin
eğitimden geçirildiğini anlatıyordu. Oysa tüm bu
eğitimlere rağmen peşpeşe iş cinayetleri yaşandı. Zira
asli sorun eğitimle ilgili değildir. İşçiler sertifika ya da
benzer belgeler alsa dahi, İş Güvenliği Tüzüğü
uygulanmadıkça, işçi güvenliğine bütçe ayrılmadıkça,
taşeronun varlığı sürdükçe, işçi ölümleri yaşanmaya
devam edecektir. 

Ayrıca bu yönetmeliğin kendisi tersane patronları
örgütü GİSBİR için yeni bir kar kapısı demektir.
Tebliğde geçen Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kamu
kurum ve kuruluşlarından alınacak sertifikaların yanı
sıra, sermayeye rant sağlayacak yeni bir kaynak da
yaratılmaktadır. Sözkonusu tebliğin eğitimin
belgelendirilmesinde kıstas alınacak maddelerinden
biri şöyle demektedir: “8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı
Özel Öğretim Kurumları Kanununun 2 nci maddesinin
(g) ve (i) bentlerine göre faaliyet gösteren kurslardan
alınan kurs bitirme belgesi, operatör belgesi ve sürücü
belgesi...” Sözü edilen “özel öğretim kurumları”ndan
ne anlaşıldığı açıktır. Tuzla’da bunun adımları bu
tebliğ yayınlanmadan aylar önce atılmıştır. 

GİSBİR’in saç ayaklarından birini oluşturan
GİMBİR (Gemi İnşa Mütaahitleri Birliği), salt işçi
eğitimi ve sertifikalandırılması üzerinden var olan
paralı bir mesleki eğitim mekanizmasıdır. Bu
mekanizmaların artacağı açıktır. Sermaye “işçi
ölümlerini” işte bu şekilde çözmektedir. Tali meseleyi
gündemleştirerek buradan kazanç sağlamaktadır. 

Sorun sadece bu yönetmelikle sınırlı değil tabii ki.
Devletin diğer yasa ve yönetmelikleri de gemi inşa
sanayisini güçlendirmeye dönük oldu. İşçi Sağlığı ve
İş Güvenliği Yasa Tasarısı, Tersane, Tekne İmal ve
Çekek Yerleri Yönetmeliği, Alt İşverenlik Yönetmeliği
vb... Bu yönetmelikler yeni işçi mezarlarının açılması
anlamına geliyor. 

Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerleri Yönetmeliği
tersanelerden daha çok verim alınması için tersanelerin
modernizasyonunu öngörüyor. Dahası, sermayeye
işyerlerinin ruhsatlandırılması için kolaylık sağlıyor.
İşçi ve emekçilerin gecekondularını ruhsatsız olduğu
gerekçesiyle başlarına yıkan devlet, söz konusu tersane
patronları olunca işi kolaylaştıracak yasal düzenlemeyi
hayata geçiriyor. Tuzla’da faaliyet gösteren
tersanelerin sadece 4’ü ruhsatlı durumda. Bu yasada
işçi sağlığı ve iş güvenliğine dair bulunan maddeler ise
kamuoyu basıncı altında araya sıkıştırılmış
maddelerdir. Bu maddeler zaten işgüvenliği tüzüğünde
vardı ve uygulanmıyordu. Dolayısıyla
uygulanabilirliği de tersane işçilerinin mücadelesine
bağlıdır. 

Bir diğeri ise “İstihdam paketi” çerçevesinde
çıkarılan bir yönetmelik “Alt İşverenlik Yönetmeliği”
olarak bilinen yönetmelik Tuzla modeli olarak
sunuluyor. Havzada bulunan mücadeleci güçlerin
vurguladığı temel nokta işte buydu. Denilebilir ki,
üzerinde en çok yoğunlaşılan gündemlerden biriydi.
Tuzla tersanelerinde taşeronluk sisteminin yaygınlığı iş
cinayetlerinin en büyük nedenidir. Sayısı iki bine varan
taşeronlar üzerinden de tersane patronları muazzam bir
vurgun yapmaktadır. Hatırlanacağı üzere, iş cinayetleri
konusunda tersane patronları sorumluluğu taşeron
firmalara, taşeron firmalar ise sorumluluğu tersane
patronlarına yüklüyordu. Bir gemide 50’ye yakın

firmanın iş yaptığı düşünüldüğünde, yapılacak işlerin
iç içe yapılması, işlerin çabuk bitirilmesi konusunda
işçilere yapılan baskılar iş cinayetlerini doğurmaktadır.
Dahası asıl işveren olan tersane patronlarının, maliyeti
oldukça yüksek olan işçi sağlığı ve iş güvenliği
tedbirlerini, masraflarını kaldıramayacak olan alt
işverenlere (taşeron) yüklemesi de ölümleri
beraberinde getiriyordu. 

Dolayısıyla taşeronluk ne olursa olsun
kaldırılmalıdır. Ancak tersane patronlarının şiddetle
karşı çıktığı bir noktadır. Çalışma Bakanlığı da,
taşeronluğun kaldırılmasının mümkün olmayacağını
ancak taşeronluğun denetim altına alınabileceğini
vurgulamıştı. Bundan kaynaklı olarak çıkarılan Alt
İşverenlik Yönetmeliği, taşeron firma olma esaslarını
bazı özel şartlara bağlamaktadır. Ancak bu durum
sorunun esasını çözmeye dönük bir adım değildir.
Üstelik “alt yüklenici” diye tabir edilen taşeronluğun
bu yasa çıkmadan önceki tanımı hiç değiştirilmemiştir.
Yani; “Alt işverene verilen iş, işyerinde mal veya
hizmet üretiminin yardımcı işlerinden olmalıdır. Asıl
işin bölünerek alt işverene verilmesi durumunda ise,
verilen iş işletmenin ve işin gereği ile teknolojik
nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş olmalıdır.”
Kısacası asıl iş bölünerek taşeronlara devredilemez
hükmü olduğu gibi korunmaktadır. Yani montaj, raspa,
taş, boru montaj, kaynak gibi işler bu yönetmeliğe göre
de taşerona devredilemez. Oysa Tuzla tersanelerinde
bu kural keyfi bir şekilde çiğnenmektedir. 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yasa Tasarısı ise  işyeri
hekimliğini ortadan kaldıran, işçi sağlığını piyasaya
terkeden bir yasadır. 

Dolayısıyla, mevcut yasalar tamamen sermaye
merkezlidir. Yasayı çıkaran da, uygulayan ya da
uygulamayan da yine bu kanlı çarkın bir parçasıdır. 

Tuzla üzerinden yoğunlaşmış gibi görünen bu
yasalar, işçi sınıfını toplam olarak hedeflemektedir.
Sermaye egemenliği altında yasalar egemen sınıf olan
sermayeye hizmet eder. İşçi sınıfı ve emekçilerin
mücadelesi bir parça bu yasaları kendi lehine
çevirebilir. 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği oldukça genel bir
ifadedir. İş kazasına neden olabilecek bütün risk
faktörlerinin yok edilmesi anlamına gelir. Risk
faktörlerinin yok edilmesi ise sermaye için maliyet
demektir. Dolayısıyla, iş cinayetlerini doğuran ana
neden kapitalizmin varlığıdır. Kapitalist üretim
ilişkilerinin merkezinde insan değil, “kâr daha fazla
kâr” anlayışı vardır. Kapitalizmi yok etmeden, iş
cinayetlerini doğuran risk faktörlerini yok etmek
mümkün değildir. İnsanca yaşam ve çalışma koşulları
ancak ve ancak sosyalist bir düzenle mümkündür. 

Tersaneler cehennem, işçiler köle kalmayacak! Sosyalizm İçin Kızıl Bayrak H 25Sayı: 2009/21 H 05 Haziran 2009

Tersane patronlarının yeni kâr alanı yaratma girişimi...

İnsanca yaşam ve çalışma koşulları
sosyalizmle mümkündür!

İş kazasına neden olabilecek
bütün risk faktörlerinin yok
edilmesi anlamına gelir. Risk
faktörlerinin yok edilmesi ise
sermaye için maliyet demektir.
Dolayısıyla, iş cinayetlerini doğuran
ana neden kapitalizmin varlığıdır.     



Tamil Elam Kurtuluş Kaplanları’nın (LTTE), Sri
Lanka ordusu tarafından sivil Tamil halkını da hedef alan
bir imha savaşıyla yenilgiye uğratılması, kapitalist-
emperyalist düzenin efendilerini fazlasıyla memnun etti.
Baş kasap rolü oynayan Sri Lanka devlet başkanının
zafer kazanmış komutan edasıyla yaptığı küstahça
açıklamalar, uluslararası toplumun (yani ABD
emperyalizmi ile yardakçılarının) Tamil halkının
kıyımdan geçirilmesine verdiği desteği gözler önüne
seriyor. 

Kirli savaşta oynadığı rolle övünen Sri Lanka Devlet
Başkanı Mahinda Rajapaksa, dünya medyası önüne
çıkarak yaptığı açıklamalarda, “teröre karşı zafer
kazandıklarını” iddia ederken, Birleşmiş Milletler
görevlileri, kısa sürede binlerce kişinin öldürüldüğünü,
300 bini aşkın Tamil sivilin ise yerinden yurdundan
edildiğini rapor ediyordu. Hal böyleyken hızını alamayan
Tamil halkının kasabı Rajapaksa, Çankaya tepesindeki
Abdullah Gül’ü arayarak, imha savaşı konusundaki
deneyimlerini aktaracak kadar da fütursuz olabildi. 

Tamil sorunu ile Kürt sorunu arasında paralellik kuran
Sri Lanka devlet başkanı, telefonla görüştüğü Abdullah
Gül’e, Kürt halkına karşı imha savaşına girişilerek
PKK’nin bitirilebileceği mesajı verdi. Tamil kasabının
hem basın önündeki pervasız açıklamaları hem Abdullah
Gül’ü arayıp “deneyim” aktaracak kertede
pervasızlaşması, emperyalist güçlerden aldığı desteğin
boyutuna işaret ediyor. Geçerli uluslararası anlaşmalara
göre savaş suçlusu sandalyesine oturtulması gereken bir
katilin, kahraman edasıyla dünya medyası önünde boy
göstermesi, ancak kapitalist-emperyalist düzenin
barbarlığıyla açıklanabilir. 

Bu arada belirtelim ki, Türk sermaye devleti ve
medyada görevli bazı kalemşörleri, Sri Lanka’nın
yaptıklarına imrenerek bakabilmişlerdir. İçlerinden

geçen, Tamil halkına reva görülenin aynısını Kürt halkına
yapmaktır. Ancak bazı “gerçekçi” akıl hocaları, boşuna
heves edilmemesini, Türk devletinin aynı yöntemlerle
sonuç almasının mümkün olmadığını hatırlatarak,
ABD’nin Kürt sorunu için önerdiği “çözüm” yolunu
kabul etmek gerektiğini hatırlattılar. 

Bu arada emperyalist güçlerin imha savaşına verdiği
destekten güç alan Sri Lanka rejimi, Tamil halkı
üzerindeki devlet terörünü azgınca uygulamaya devam
ediyor. Tamil halkına “şüpheli” muamelesi gösteren
gerici rejim, “kaçan teröristler siviller arasında
gizleniyor” gerekçesini öne sürerek, sıkıyönetim
uygulamalarını sürdürüyor.  

Devlet teröründen kaçan yüzbinlerce Tamil’in
evlerine geri dönüşünü engelleyen Sri Lanka yönetimi,
yüzbinlerce sivil Tamil’i açlık, sefalet ve salgın
hastalıkların kol gezdiği kamplara fiilen kapatmış
durumdadır. İlkel bir intikam politikası güden gerici
rejim, Tamil halkının özgürce yaşama özlemlerini
tamamen yok etmeyi hedeflemiş görünüyor. 

Tamil halkının özgürlük özlemlerini boğmak için
yıllarca toplu cinayetlere, vahşi işkencelere,
kaybetmelere başvuran Sri Lanka rejimi, çatışmalarda
misket bombaları ve kimyasal silahlar kullanmaktan da
geri durmadı. Pek çok etkenin zayıflattığı gerilla
hareketini yenilgiye uğratan Sri Lanka rejimi ve onun
başındaki Tamil celladı Rajapaksa, yüzbinlerce sivili
rehin tutarak kirli emellerine ulaşmaya çalışıyor. Verili
koşullarda gerilla hareketinin basıncından kurtulan bu
gerici rejim, emperyalist güçlerden aldığı desteğe de
yaslanarak Tamil halkını tam teslimiyete zorluyor. 

Tamil gerillalarının yenilgisi askeri zayıflamanın
yanısıra siyasi, diplomatik, moral ve diğer alanlarda
zayıflamaya yol açsa da, Tamil halkının özgürlük
özlemlerini yok edemeyecektir.

Dünyadan…

Hawlett-Packard’da işçi kıyımı!
Bilgisayar üreticisi Hawlett-Packard, Avrupa,

Ortadoğu ve Afrika’yı kapsayan ve EMEA bölgesi
olarak tanımladığı ülkelerdeki işletmelerde çalışan
işçilerden 5 bin 700’ünün işine son vereceğini açıkladı.

Şirket, Almanya ve İskoçya’da bulunan fabrikalarını
önümüzdeki yıl Çek Cumhuriyeti’ne taşımayı planlıyor.
Dolayısıyla kapsamlı işten çıkarmalar bu iki ülkede
yaşanacak gibi görünüyor. İskoçya Erskine’de bulunan
fabrikanın kapatılması durumunda 710 işçi işinden

olacak. Almanya’da kaç kişinin işten çıkartılacağına
yönelik bir açıklama ise yapılmadı.

HP en son satışlarının % 19 oranında gerilediğini
açıklamıştı. EMEA diye tanımlanan bölgede toplam 80
bin işçi çalışıyor.

Güney Afrika’da doktorların grevi!
GüneyAfrika’da doktorlar, yasağa rağmen, % 50

ücret artışı ve iyi çalışma koşulları için sokağa çıktılar.
Doktorlar düşük ücretlerin yanı sıra 36 saate varan
mesailer ile teçhizat ve ilaç yetersizliğine tepki
gösteriyorlar.

Güney Afrika’da nüfusun % 43 günde 1.42 Euro ile
geçinmek durumunda.

Almanya’da
11 bin eğitimci
grevde!

Almanya’da Nordrhein-Westfalen eyaleti
Hamburg’da çalışan 11 bin anaokulu-etüd
çalışanı, 2 Haziran günü, “eğitimciler için
daha sağlıklı çalışma şartları, çalışanların
sağlığının korunması” talebi ile iş bıraktılar. 

400’ü Nordrhein-Westfalen’de olmak
üzere 450’den fazla anaokulu grev nedeni ile
kapalı kaldı. Sendikanın bildirdiğine göre,
Hamburg’ta yaklaşık 2 bin eğitimci greve
katıldı. Ayrıca, Baden-Württenberg’de de
eylemler gerçekleştirildi.

Ver.di’nin (hizmet sektörü çalışanları
birleşik sendikası) Nordrhein-Westfalen
yöneticisi Gabriele Schmidt, sendikanın
gerekirse mücadeleyi haftalar boyunca
sürdürmeye hazır olduğunu açıkladı. “Biz,
haftalarca sürecek, olasılıkla yaz tatiline kadar
ve tatil boyunca da sürecek bir grev stratejisi
düşünüyoruz” açıklamasını yaparak
belediyeleri sert bir şekilde eleştirdi.
Belediyelerin anne-babaları kullanarak
çalışanları baskı altına almaya uğraştıklarını,
bu şekilde grevi kırmaya çalıştıklarını söyledi.

Ver.di ve GEW (Eğitim Sendikası),
önümüzdeki günlerde, Sachsen, Sachen-
Anhalt ve Thüringen gibi farklı kentlerde de iş
bırakılacağını açıkladılar. GEW, geçtiğimiz
hafta tüm ülke çapında yapılan eylemlerin
ardından 3 Haziran günü bazı bölgelerde
grevin başlatıldığını bildirdi. Uygulanan
eylem programının anne-babalar için zorluklar
doğurmasının kaçınılmaz olduğunu, ama
okulların kısa bir süre için kapalı kalacağını
duyurdu.

Ver.di ve GEW, 27 Mayıs günü, işverenler
tarafından “çalışan sağlığının korunması” ile
ilgili öneriyi, işlevsiz ve yetersiz gördükleri
için reddetmişlerdi. Yapılan önerinin,
haklardan değil “olabilirliklerden” oluştuğunu
açıklamışlardı. Sendikalar ve işverenler,
sağlıklı çalışma koşullarının dışında, ülke
çapında çalışan 22 bin eğitimcinin ücretleri
konusunda da pazarlıklar sürdürüyorlar.
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Emperyalist güçler gerici Sri Lanka rejimini destekliyor...

Tamil halkını hedef alan 
devlet terörü sürüyor!
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Obama’dan “Müslüman” dünyasına sahte mesajlar…

Filistin sorununun çözümü 
direnişle sağlanacaktır!

4 Haziran’da Kahire Üniversitesi’nden Arap
dünyasına seslenmeye hazırlanan ABD Başkanı
Barack Obama, emperyalist Amerikan rejiminin bölge
halkları nezdinde yerlerde sürünen imajını düzeltme
girişimlerine yenisini ekleyecek. “Ortadoğu barışı”
yönünde mesaj vereceği söylenen Obama’nın, bu
ikiyüzlü girişiminin beklenen etkiyi yaratacağına
ihtimal verilmiyor. 

Eski ABD başkanı Bush ile neofaşist çetesi
tarafından yürütülen halkları köleleştirme seferinin
Irak bataklığına çakılması, Afganistan işgalini üstlenen
savaş aygıtı NATO’nun ise hezimete uğrama
tehlikesiyle yüzyüze kalması, Washington’daki küstah
haydutları Obama gibi bir figürana muhtaç hale
getirdi. Zira Amerikan savaş makinesi öncülüğünde
icra edilen politika hem ezilen halkların nefretini
kazandı hem ABD’de halkın bir kısmının değişim
isteğini güçlendirdi. 

Amerikan tekellerinin çıkarlarını temel alan
politikalarda öze dair bir değişiklik yapmadan
derinleşen açmazdan kurtulmaya çalışan emperyalist
rejim, bu rolü Barack Obama’ya yükledi. Üstlendiği
misyona dört elle sarılan Obama, önceliği Ortadoğu
halklarına şirin görünme mizansenlerine vermeyi
tercih etti. 

Başkanlığının üçüncü ayında Ankara’ya gelen
Obama, kısa sürede Mısır, Ürdün, Filistin yetkilileriyle
görüşerek, Filistin sorununun çözümü ve Ortadoğu
barışı için çalıştığını ispatlamaya çalıştı. İsrail rejimine
yeni Yahudi yerleşimlerinin kurulmaması yönünde
çağrılarda bulunan Obama, Filistin devletinin
kurulmasından yana olduğunu da iddia ediyor. Daha
önce siyonist İsrail devletinin güvenliğini sağlamayı
öncelikli görev ilan eden Obama’nın, Filistin
devletinin kurulması gerektiği yönündeki
açıklamalarının temelden yoksunluğunu ortada. Zira
siyonist rejim, güvenliğini Araplar’dan arınmış “saf
Yahudi devleti”nde görüyor. Nitekim Obama
açıklamalar yaparken bile, İsrail’deki ırkçı-faşist
hükümet, Kudüs’ü Filistinli nüfustan arındırmaya,
ırkçı-duvar inşaatını tamamlamaya, yeni Yahudi
yerleşimleri açmaya, Gazze etrafındaki vahşi ablukayı
kaldırma çağrılarına olumsuz yanıt vermeye devam
ediyor. 

Filistin sorununa önerdiği iğreti çözümle Arap
halklarının güvenini kazanmaya çalışan Obama, bu
hamle ile siyonist rejime de meşru alan açmaya
çalışıyor. Zira bu girişimin başarıya ulaşması, gerici
Arap rejimlerinin İsrail’le daha kolay işbirliği
yapmasına alan açarak, siyonist rejimin izolasyonunu
hafifletecektir. Hal böyleyken siyonist rejimin
Obama’nın iğreti çözümüne yanaşmaması,
“Araplar’dan arınmış Yahudi devleti” fantezisinin
resmi çizgi olduğunu bir kez daha kanıtlamaktadır.
Belirtmek gerekiyor ki, siyonist rejimin bu küstahlığı,
başta ABD olmak üzere emperyalist güç odaklarının
verdiği sınırsız destekten güç almaktadır. 

Siyonist İsrail, Filistin halkının hiçbir temel
sorununa çözüm önermeyen Obama planını
reddederken, gerici Arap rejimleri ile Mahmut Abbas
liderliğindeki El Fetih, ABD planından medet
umabiliyor. Amerikancı Arap rejimlerinin Obama
yönetiminden çözüm umar görünmeleri, buna
inanmalarında değil, çıkarlarının böyle iğreti bir
çözümü gerektirmesinden kaynaklanıyor. Ancak

Amerikan planından medet uman El-Fetih liderleri,
tam bir aymazlık içine saplanmış görünüyor. 

Arap halklarının ABD emperyalizminden nefret
etmesinin Filistin sorunundan öte nedenleri de var
elbet. Afganistan, Irak işgalleri, Suriye’ye dönük
tacizler, Lübnan halklarını hedef alan saldırı ve
kışkırtmalar, önemli diğer nedenler arasındadır. Dahası
yıkım ve kitlesel kıyımlar Afganistan’da, Irak’ta,
Pakistan’da devam ederken, halkları iğreti çözüm
vaatleriyle kandırmak kolay olmayacaktır. Halklar, suç
dosyaları bu kadar kabarık olan emperyalist-siyonist
güçlerle işbirlikçilerinin içi boş söylemlerine değil,
icraatlarına bakacaklardır. 

Bu koşullarda, Kahire’den Arap dünyasına
seslenecek olan Obama’nın ABD emperyalizminin
imajını düzeltme çabası kimi etkiler yaratsa bile,
amacına ulaşamayacaktır.

Washington’dan yapılan açıklamaya göre, ABD’nin
Müslüman ülkelerle ilişkilerini geliştirme isteğini dile
getirmeye hazırlanan Obama, tarafların birbirini daha
iyi anlamasının önemine vurgu yapması ve
Ortadoğu’da barışın sağlanmasına yönelik çabaların
hızlandırılmasına değinecek. 

ABD emperyalizminin sözcülüğünü yapan
Obama’nın bu girişimi başarısızlığa mahkumdur. Zira
güdülen esas amaç ne Filistin sorununu çözmek ne
Ortadoğu barışını sağlamaktır. Nihai amaç, Bush
yönetiminin ABD savaş makinesi öncülüğünde
uygularken başarısızlığa uğrayan planını, Obama’nın
değişik üslubundan yararlanarak yeniden rayına
oturtabilmektir. Bundan dolayı Obama’nın girişimi
belli bir etki yarasa bile, halkları aldatma gücünden

yoksundur. 
Filistin sorununun köklü çözüme ulaştırılması ve

Ortadoğu’da barışın sağlanması emperyalist güçlerle
işbirlikçilerinin işi olamaz! Tersine, bu hedeflere
ulaşabilmek ancak emperyalist-siyonist güçlerin
halkların birleşik direnişiyle bölgeden sökülüp
atılmasıyla mümkün olacaktır. 

Misket Bombası Raporu açıklandı...

“Misket bombaları sivilleri
öldürüyor, yasaklansın!”

Mayınsız Bir Türkiye Girişimi, Türkiye Sakatlar Derneği ve SODEV, 30 Mayıs günü Taksim Metro
çıkışında, 2008 Türkiye Misket Bombası Raporu’nu açıkladı.

Eylemde, “Misket bombaları sivilleri öldürüyor, yasaklansın!”, “Türkiye Sakatlar Derneği Kadıköy
Şubesi” pankartları ile “Tarih yapın misket bombalarını, yasaklayın”, “Misket bombaları çocukları öldürüyor
yasaklayın!”, “Misket bombaları sivilleri öldürüyor yasaklayın!” dövizleri açıldı.

Açıklamada, mayın temizliği ile ilgili tartışmaların devam ettiği şu günlerde hükümete seslenilerek, 50 yılı
aşkın bir süredir mayın sorunuyla içiçe yaşandığı ve onbinlerce insanın mayın patlaması nedeni ile yaşamını
yitirdiği ya da sakat kaldığı ifade edildi. Mayın Yasağı Sözleşmesi’nin imzalanmasının üzerinden 5 yılı aşkın
bir süre geçtiği halde stoklardaki mayınların imha edilmediği ve toprağa döşeli mayınların temizliğinin
başlamadığı belirtilerek, misket bombalarını yasaklayan sözleşmeyi imzalamaya çağrı yapıldı.

Basın açıklamasının ardından müzik dinletisi sunuldu. Ardından misket bombalarına karşı başlatılan
kampanyanın tanıtım broşürleri ile hazırlanan rapor basına dağıtıldı. 50 ülkede hükümetlerin misket bombası
politikasına ilişkin bilgileri de içeren raporda; toplam 34 devletin 200’den fazla tipte misket bombası
geliştirdiği ya da ürettiği, bugün 17 devletin misket bombası üretmeye devam ettiği belirtildi. Toplam 79
ülkenin misket bombası stoğu olduğu ve stoklardaki misket bombalarının sayısının milyarlarla ifade
edilebileceğinin belirtildiği raporda, sadece ABD’nin 730 milyon ile 1 milyar arası alt bomba bulundurduğu,
15 ülkenin 50’den fazla tipte misket bombasını en az 60 ülkeye, ABD’nin ise yüzbinlerce misket bombasını en
az 30 ülkeye naklettiği belirtildi.

Raporda ayrıca, Misket Bombaları Konvansiyonu’nun misket bombalarının üretimini, kullanılmasını,
nakledilmesini ve stoklanmasını yasakladığı, on yıl içerisinde kirlenmiş arazilerin temizlenmesini şart koştuğu
ve bu silahın kurbanlarına destek olmak için çığır açan standartlar getirdiği belirtiliyor.

Kızıl Bayrak / İstanbul
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14. Uluslararası Gençlik Buluşması!

“Geleceğe yürüyoruz!”

MLPD’nin (Almanya Marksist-Leninist Partisi)
gençlik örgütü REBELL tarafından her iki yılda bir
düzenlenen Uluslararası Gençlik Buluşması’nın
ondördüncüsü Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde
30-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi.

İlk kez Almanya’nın Stuttgart kentinde 1909
yılında gerçekleştirilen “Pfingstjugendtreffen” (Pfingst
Gençlik Buluşması) etkinliğinde gençliğe hitaben
konuşan Lenin, kapitalizmi saran krize ve yaklaşan
emperyalist paylaşım savaşına işaret ediyordu.
Kapitalist barbarlığa, dünyayı korkunç bir yıkıma
götürecek olan savaş tehlikesine karşı uluslararası işçi
sınıfının ve gençliğin görevlerini anlatıyordu. İnsanlığı
yaklaşan bu tehlikelerden kurtarabilecek tek şeyin işçi
sınıfı önderliğinde gerçekleşecek olan devrimler
olabileceği gerçeğinin altını ısrarla çiziyordu. 

Tarihsel süreç her iki tespitinde de Lenin’i
doğruladı. İnsanlık 1914 yılında, kapitalizmin krizinin
sebep olduğu birinci emperyalist paylaşım savaşında
büyük acılara ve yıkımlara tanık oldu. Fakat öte
yandan bu aynı dönem, dünya proletaryası ve ezilen
halklara ilham kaynağı olan 1917 Büyük Sosyalist
Ekim Devrimi ile taçlandı. 

Bu yıl yüzüncüsü kutlanan uluslararası gençlik
buluşması, hem bizler ve hem de etkinliği
düzenleyenler açısından önemliydi. Çünkü içinden
geçilen tarihsel süreç, kimi bakımlardan Büyük
Sosyalist Ekim Devrimi’ni yaratan dönemle
benzerlikler taşımaktadır. Kapitalist dünya sistemini
saran kriz, dizginsiz sosyal, siyasal, ekonomik
saldırılar, siyasal gericiliğin hızla tırmandırılması,
dünyanın birçok bölgesinde kapitalistler tarafından
sürdürülen işgal ve savaşlar ve tüm bunlara karşı çığ
gibi büyüyen toplumsal öfke bunun ifadesidir. “Ya
kapitalist barbarlık içinde çöküş, ya da sosyalizm!”
ikilemi tarihin hiçbir döneminde bu kadar yakıcı bir
biçimde işçi ve emekçilerin gündemine girmemiştir.

Yurtdışında yaşayan TKİP taraftarları olarak bu
bilinçle etkinliğe hazırlandık. BİR-KAR Gençliği de
hazırlıklı ve anlamlı bir katılım gerçekleştirdi.

Etkinlik 30 Mayıs tarihinde “Geleceğe yürüyoruz!”
şiarı ile örgütlenen gençlik yürüyüşü ile Gelsenkirchen
şehrinde başlatıldı. Büyük çoğunluğunu gençlerin
oluşturduğu yürüyüşe, 1500 civarında katılım vardı.
Yürüyüşte taşınan pankartlar, kızıl bayraklar, atılan
sloganlar gençliğin sosyalizme olan özlemini anlatması
açısından dikkate değerdi. Katılımın uluslararası
niteliği ise ayrıca dikkat çekti. Hem ortak ve hem de

her ulusun devrimcilerinin kendi dillerinde atttıkları
sloganlar şehir merkezinde insanların ilgisini çekti.

Yürüyüşe Parti imzalı, üzerinde “Kapitalizm
barbarlıktır, çözüm sosyalizde!” pankartı  ile katıldık.
BİR-KAR gençliği ise “İşyerinde köle, okulda müşteri,
savaşta asker olmak istemiyoruz!” şiarının yer aldığı
pankartı taşıdı. Büyük çoğunluğunu genç
yoldaşlarımızın oluşturduğu kortejimiz, partimize ait
kızıl bayraklar, ortaya konulan coşku, atılan gür
sloganlar, söylenen marşlar ile ilgi çekti. Miting
alanında yapılan konuşmalar ve müzik dinletileri ile
devam eden eylem devrimci niteliğiyle son dönemlerin
en anlamlı eylmlerinden biri oldu.

İki güne yayılan uluslararası gençlik buluşması
etkinliklerle devam etti. Değişik işçi ve gençlik
birimleri tarafından kurulan onlarca çadırda birçok
politik sorun tartışıldı. Bulunduğumuz ülkelerde
yaşamımızı derinden saran kapitalizmin krizi ve onun
sonuçları olan işsizlik, yoksulluk, siyasal gericilik,
polis devleti uygulamaları, her geçen yok edilen
demokratik haklar, tüm bu saldırılara karşı alınması
gereken tutum, sınıf mücadelesinin uluslararası
koordine edilmesi ve her ulustan işçi ve emekçilerin
mücadele birliğinin yaratılması vb. birçok sorun temel
tartışma konuları idi. 

Özellikle otomobil ve çelik sanayisi işçilerinin
kurdukları çadırlarda, mücadele deneyimleri üzerine
tartışmalar yapıldı. Opel ve VW işçilerinin etkinliğe
kitlesel katılımı, Hannover kentinde işten atılan 260
VW işçisinin tekrar işe alınması için başlattıkları açlık
grevi mücadelesinin başarıyla sonuçlanması, işçilerin
mücadeleci tutumları ilgiyle karşılandı. 

Metal işçilerinin çadırlarında ise yaygın işten
atmalar, kısa süreli çalışma, fabrikalarda sendikaların
desteğinde sermayenin devrimci işçi önderlerine
yönelik işten atma saldırıları, bu saldırılara karşı nasıl
mücadele edilmesi gerektiği üzerine yoğun tartışmalar
yapıldı. Tartışmaların ortaya çıkardığı en önemli olgu,
gelişen sınıf mücadelesinin dinamizminin yerli ve
göçmen işçiler arasında her türden önyargıyı nasıl
ortadan kaldırdığı ve sınıf kimliği üzerinden birleştirici
bir işlev gördüğüdür.

MLPD Başkanı Stefan Engel, binin üzerinde
dinleyiciye seslenen uzun bir konuşma yaptı.
Konuşmasında, kapitalizmin krizi, onu yaratan
etkenler, marksistlerin sorunu ortaya koyuşu, parti ve
örgüt sorunları, sınıfın kitle örgütleri olarak sendikalar,

işçi sınıfının uluslararası mücadele birliğinin yakıcı
sorunları ve ona dünya çapında politik bir kimlik
kazandırılması ihtiyacı, hızla politikleşen sınıf hareketi
ve çağımızın yeni devrimler çağı olduğu, dünya
çapında devrimci partilere düşen görevlere değindi.
Konuşma, uzunluğuna rağmen ilgi ile dinlenildi. 

İki güne yayılan etkinlikte ayrıca çevre sorunundan
kadın sorununa, sınıf hareketinden gençlik sorunlarına,
silahlanmadan dünyayı tehdit eden nükleer savaş
sorununa vb. konularda da tartışmalar yapıldı.

Komünistler olarak etkinlik boyunca partimizin
tanıtılması için elimizden gelen çabayı sergiledik.
Kimi aksaklıklara rağmen asgari bir başarı elde
ettiğimizi söyleyebiliriz. Kurduğumuz iki büyük çadırı
parti bayraklarımız, yürüyüşte kullandığımız
pankartımız ve Marks-Engels-Lenin başta olmak üzere
hem Almanya’dan hem de ülkemiz devrimci
önderlerinin resimleri ile süsledik. Ayrıca kitap standı
ile yemek standı açtık. Kitap standımızda yurtdışında
Almanca olarak çıkardığımız malzemelerimizi ve
partimizin Almanca, İngilizce program ve tüzüğünü
yaygınca dağıttık. Standlarımızın önünde yapılan
kültürel etkinliklerimiz (müzik, halaylar, ortak
söylenen marşlar) ilgiyle izlenildi.

Ayrıca çadırlarımızın önünde, Nurhaklar’da
ölümsüzlüğe uğurladığımız Sinan, Kadir ve Alparslan
şahsında Mayıs şehitleri anması gerçekleştirdik.
Etkinliğimiz devrim şehitleri anısına yapılan saygı
duruşu ile başladı. Bielefeld’li genç yoldaşlarımızın
şiir dinletisi ile devam etti. Daha sonra genç bir
yoldaşımızın gitar ve bağlama ile müzik dinletisi verdi.
Anmamız, ortak söylenen devrimci marşlarla devam
etti. Bir yoldaşın ‘71 Devrimci Hareketi’nin partimiz
açısından ne anlam ifade ettiği üzerine yaptığı kısa bir
konuşma ile anma bitirildi.

Uluslararası Gençlik Festivali birçok kültürel
etkinliklere de ev sahipliği yaptı. 

31 Mayıs günü yapılan final etkinliğinde değişik
uluslardan katılımcılar sahneye davet edildiler. 18
ülkeden gelen katılımcılar ana sahnede binlerce insanı
selamladı. Partimiz adına sahneye partimizin bayrağı
ile birlikte genç yoldaşlarımız çıktı. Her ülkenin kendi
dilinde söylediği Enternasyonal Marşı ise heyecanı
doruk noktasına ulaştırdı. Binlerce insanın haykırdığı
“Yaşasın uluslararası dayanışma!” sloganı ile festival
bitirildi.

Almanya’dan komünistler
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Bu başlığı “KUKM’yi Toparlama ve Yeniden İnşa
BİLDİRGE’si” adlı kitaptan ödünç aldık. Bu başlıkta dile
getirilen sorunların Kürdistan sorununun çok yakıcı
sorunları olduğunu vurgulamak durumundayız. 

Bu sorunların konuluşu ve ele alınış tarzı,
Kürdistan’da demokrat olmanın çok temel ölçütlerinden
biridir. “Bizdeki” egemen ve fiili resmi çizgiye ve
anlayışa açık ve net tavır almadan demokrat, devrimci
demokrat, bu sıfatlarlarla birlikte sosyalist olmak
mümkün değildir. 

O nedenle Kürdistan’da diller, dinler, etnik gruplar ve
ulusal topluluklar sorununa bakış, daha genel bir ifadeyle
halklar, diller ve her çeşit ve her düzeydeki farklılıklara
yaklaşım, demokrat olmanın temel ölçütlerinden biridir. 

Bu anlamda bu sorunlardaki tartışmaları sağlıklı
yürütmek, Kürdistan demokrasisinin gelişmesinin önemli
bir zemini olarak ele almak, üslupta ve tartışma sürecinde
daha anlayışlı ve kavramaya, kendini eski anlayış ve
şartlanmışlıkları aşmaya dönük bir duyarlılık içinde
olmak kaçınılmaz olmaktadır.

Öteden beri “Zaza sorunu” tartışılmaktadır. Hemen
vurgulamak gerekir ki bu tartışmaların ne kadar sorumlu,
demokratik bir zemin ve üslupla yürütüldüğü çok
tartışmalıdır. Bu konuda “aykırı” düşünceler de dile
getirilebilir. Demokratik zemin, anlama ve anlaşılmaya
açık, bütün bunlarla birlikte sorumluluk duygusuyla
yürütülecek bir tartışmanın öğretici olacağı, farklılıklara
saygı ve demokratik anlayışa katkı sunacağı, bu bağlamda
eğitici bir rol oynayacağı çok açıktır. 

Açık ki Zazalar ve diğer farklılıklar konusundaki
tartışmalar, belli bir süreyi almış olsa da genel anlamda
“yeni”dir. Bu konudaki bilimsel tartışmalar ve bilgiler de
çok sınırlıdır, hemen hemen yok denecek düzeyde… Bu
nedenle bu konuda hiç kimse kendisini bir otorite, son
sözü söyleme konumunda görmesin! Buna resmi
ideolojinin “Kürt” versiyonu, ya da yansımalarıyla
yaklaşan çevre ve kişiler de dahildir… 

Kuşkusuz “bizim” sorunlarımız, salt sömürgeci ve
emperyalist sistemden ve onun doğrudan etki ve
sonuçlarından kaynaklanmıyor. Bunlar temeldir ve diğer
sorunları da etkilemekte, çözümü önünde temel bir engel
oluşturmaktadır. Bununla birlikte güncelde derinleşerek
devam eden toplumsal, tarihsel, kültürel sorunlarımız,
farklılıklarımız, bu farklılıkların çeşitli düzeylerdeki
yansımaları var. Halklar, diller, dinler, etnik veya ulusal
topluluklar sorunları bunların başlıcalarıdır…

Halkların, grupların, çeşitli düzeyde ve nitelikteki
kimliklerin sorunları sıradan, basit ve görmezden
gelinecek sorunlar değildir. Tersine bu sorunlar anılan
kimliklerin yaşamı, kaderi ve gelecek varlıklarıyla ilgili
yaşamsal sorunlardır. Dolayısıyla devrimci, demokrat ve
yurtsever politika yapma, geleceğe dönük proje ve
hayalleri olanların bu konuyu ilke ve programatik konu
olarak kavramaları, bu konudaki ideolojik bakışlarını,
programatik çözümlerini ortaya koymaları ve bu
bağlamda sağlıklı tartışmalar yürütmeleri kaçınılmazdır.
Doğru ve sonuç alıcı tartışmaların önemini bir kez daha
vurgulamak istiyoruz. Çünkü anılan konuların aynı
zamanda öğrenilmeye, kavranmaya, var olan bilgi ve
kavrayış düzeyinin derinleştirilmesine ihtiyacı var… 

Bu yöntemsel ve esasa ilişkin vurgulardan sonra
konuya genel bakışımızı geniş bir aktarmayla ortaya
koymak ve tartışmaya sunmak istiyoruz:  

“Devrimci hareketlerin en çok ihmal ettikleri konu
budur. Diller, dinler, etnik gruplar ve ulusal topluluklar
konusunda bırakalım bir çözüm üretmeleri, doğru dürüst
sorunların adını koymaktan bile kaçınmışlardır. Bu, salt

yetersizlikten kaynaklanan bir durum değildir. Esas
olarak egemen anlayış ve kültürün bilinç ve
bilinçaltlarına sinen tortularından kaynaklanmaktadır ve
devrimciler için gerçekten önemli bir zaafa, ilkesel bir
olumsuzluğa, daha doğru bir deyimle ilkesizliğe işaret
etmektedir. 

Kürdistan’da doğal ve tarihsel evrimini izleyerek
uluslaşmadı, uluslaşma süreci sömürgecilik tarafından
kesintiye uğradı. Uluslaşma süreci bir önceki alt-bölümde
kısaca anlatıldı, tekrarlamak fazlalık olur. Uluslaşma
süreci devam ediyor ve bunun ortaya çıkardığı ve
bilinçlere çarptırdığı bazı gerçekler var. Bunların başında
ise diller, lehçeler sorunu geliyor. Kürdistan’da yaygın
olarak kullanılan dört lehçe veya dil kullanılmaktadır.
Kurmanci, Kırmançki (Zaza), Sorani ve Gorani... Anılan
bu lehçeler veya diller, Kürtçenin farklı lehçeleri midir,
yoksa birbirine çok benzese de farklı diller midir sorusu
tartışılmakta ve bu tartışma henüz sonuçlanmış değildir.
Biz de henüz bu konudaki tartışmalarımızı
sonuçlandırmış değiliz, bu nedenle ‘diller veya lehçeler’
kavramını kullanmayı yeğliyoruz, elbette şimdilik için... 

Bu dillerin gelişimi, kaderi ve geleceği ile ilgili bizim
bir görüşümüz ve politikamızın olması zorunludur.
Eskiden bu durum daha çok belirsizliğe ve gelişmelerin
genel akışına bırakılmıştı. Dolayısıyla çoğunluk dili veya
lehçesi aynı zamanda fiili egemen konumundan da
geliyordu. Kuzeyde Kürtçe dendi mi Kurmancinin
anlaşılması, yazılı dil olarak ona ağırlık verilmesi,
siyaset, sanat ve kültürde daha çok Kurmanciye ağırlık
verilmesi, dahası bunun dokunulmaz ve doğal bir hak
olarak algılanması, işin başında diller veya lehçeler
arasında bir eşitsizliği, birinin lehine ayrıcalıklı bir
durumu anlatıyordu. Bu anlayışın yanlışlığını ve
yersizliğini uzun uzadıya anlatmak yerine, dillerin veya
lehçelerin bizde bir vaka olduğu, bunların eşitliğini,
gelişimi için hepsine aynı düzeyde destek sunulması
gerektiği, bunun ulusal özgürlük ilkesinin bir gereği
olduğu, diller veya lehçeler arasında ayrıcalık
tanınmaması gerektiği, hepsine eşit mesafede
durduğumuzu, siyasal ve örgütsel çalışmalarda eşitlik
ilkesini gözetmenin kaçınılmazlığını vurgulamanın daha
doğru ve gerekli olduğunu belirtmeyi daha anlamlı
buluyoruz. 

Dillerin veya lehçelerin eşitliği ve özgürlüğü bizim
ilkesel duruşumuzun bir gereğidir. Diller veya lehçeler
arasında mücadelenin eliyle bir hiyerarşi yaratmanın
doğru olmadığını vurgulamayı gerekli görüyoruz.
Kuşkusuz diller veya lehçeler arasında dinamik bir
ilişkinin olacağı, belki de süreç içinde bunlardan birinin
ve birkaçının öne geçebileceği olasılığı da bugünden
reddedilemez. Ama öyle de olsa bugünden dillerden veya
lehçelerden bazılarının şimdiden kurban edilmesine göz
yumulamaz. 

Güneyde Kurmanci ve Sorani yaygınca ve etkince
birlikte kullanılıyor. Yayın, eğitim ve kültür dilleri veya
lehçeleri olarak... Bu durumu olumlu bir örnek olarak
değerlendiriyoruz. 

Ancak Kuzeyde ağırlık ve destek Kurmanciye
verilmekte, Kırmançki ise gerekli desteği görmemektedir.
Bu, olanaksızlıklardan ve kadro yetersizliğinden
kaynaklanan bir durum değildir. Yukarda da
vurguladığımız gibi bu egemen anlayışın Kürt
versiyonundan kaynağını almaktadır. “Evet, Kırmançki
(Zazaca) vardır, ama bu süreç içinde ulusal potada,
Kurmaci içinde erimelidir” anlayışının bilerek veya
bilmeyerek uygulanmasından başka bir şey değildir.
Öncelikle bilinç düzeyinde bu egemen anlayışı ve onun

çok yönlü sonuçlarını ortadan kaldırmak gerekir. Bunun
yerine dillerin veya lehçelerin eşitliği ve özgürlüğü
ilkesini ve anlayışını esas almak ve uygulamak gerekir.

Kürdistan’da bir de dinler sorunu vardır. Bu konu da
devrimci hareketler tarafından ihmal edilmiş, ilgi
alanlarına girmemiştir. Ancak ulusal kurtuluş
mücadelesinin gelişimi, Alevilerin de dinsel kimliklerini
ifade etmelerinin önünü açmıştır. Aleviler dinsel kimlikleri
ve inanç özgürlüklerini daha bilinçli ve örgütlü olarak
talep etmeye başlamışlar ve böylece kendi sorunlarını
gündeme oturtmuşlardır. Devrimci örgütlerin Alevilere
nasıl yaklaştıkları ve bu konuda ortaya çıkan pratiğin
eleştirisi ayrı bir değerlendirme konusudur. Burada
kısaca Kürdistan’da Alevilik, Ezdilik, Süryani-Keldani-
Asuri Hıristiyanlığı gibi farklı dinlerin var olduğunu ve
bu gerçekliği doğru tanımlamak, yaşadıkları baskıları
bütün netliği ile ortaya koymak ve dinlerin eşitliği ve
özgürlüğü, azınlık dinlerin güvence altına alınması
ilkeleri doğrultusunda çözümler üretmek gerektiğini
vurgulamak istiyoruz. Eşitlik ve özgürlükten anladığımız,
kendini bütünlüklü olarak ifade etmek, her platformda
kendi kimliği ile temsil edilmek, örgütlenme, ibadet ve
inanç özgürlüğüdür. 

Ayrıca ülkemizde Süryani-Asurî adlı bir etnik topluluk
vardır. Bu grup, farklı bir dinsel grup olduğu gibi, aynı
zamanda etnik bir gruptur. Süryani-Asurîler binlerce
yıldır bu topraklarda yaşamış ve kendi etnik, kültürel
özelliklerini bugüne kadar yaşatabilmişlerdir. Tarih
boyunca hem sömürgeci egemenliklerin, hem de Kürt
egemen sınıflarının baskılarına maruz kalmışlardır.
Topraklarımızın en eski kültürlerinden biri olan Süryani-
Asurîler ülkemizin bir zenginliğidirler. Bu grubun özgürce
kendisini ifade etme, kendi kimliği ile örgütlenme ve
çeşitli platformlarda temsil etme hakları güvence altına
alınmalıdır. Gerçek özgürlük, kendisi ve geleceği
hakkında söz ve karar sahibi olmak, her açıdan
örgütlenebilme hak ve olanaklarına sahip olmaktır.
Sömürgeci, yerel ve geleneksel egemenlikler ve bunlardan
kaynaklanan tortular ancak bu anlayışla aşılabilir. 

Bu alt bölümde değinilmesi gereken diğer bir nokta
da ulusal topluluklar sorunudur. Ulusal topluluk kavramı
ile esas olarak bir ulusu olan, ama başka bir ülkede
azınlık olarak yaşayan halk topluluklarını anlatmaya
çalışıyoruz. Örneğin ülkemizde yaşayan bir Ermeni
azınlığı var. Ama aynı zamanda Ermenistan’da bir
Ermeni ulusu var. Kürdistan’da yerleşmiş ve bu yerleşimi
istikrar kazanmış Türkler, Araplar, Farslar ülkemizdeki
ulusal topluluklar niteliğindedir. Azınlık düzeyindeki bu
toplulukların ulusal ve demokratik haklarının açıkça
belirtilmesi ve güvence altına alındığının
programlaştırılması bir zorunluluk ve ilkesel
duruşumuzun bir gereğidir.

Ülkemizdeki diller, dinler, etnik gruplar ve ulusal
topluluklar gerçeğini bir zaaf olarak değil, tersine bir
zenginlik, demokratik gelişimin güçlü bir zemini olarak
algılıyoruz. Kuşkusuz özgür ve bağımsız Kürdistan’ın
siyasal yapılanması bu farklılıkları, farklı zenginlikleri
hesaba katmak, bunun devrimci demokratik çözümünü
ifade etmek zorundadır. Tekçi, merkezi, tek sesli, tek dilli,
tek renkli bir Kürdistan’ın anılan bu gerçekliklerle
çelişeceği çok açık ve tartışmaya yer bırakmayacak kadar
nettir! Kendi içinde bölge temelli özerk-otonom
bölgelerden oluşan federal veya konfederal bir Kürdistan
anılan çeşitliği ve farklılıkları en iyi biçimde temsil
edebilir, özgürce bir arada tutabilir.” (KUKM’ni
Toparlama ve Yeniden İnşa Bildirgesi)

2 Haziran 2009

“Kürdistan’da diller, dinler, etnik gruplar, 
ulusal topluluklar sorunu”

M. Can Yüce
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İzmir’de Nurhak şehitleri anması
31 Mayıs 1971’de Sinan Cemgil, Kadir Manga,

Alpaslan Özdoğan Nurhaklar’da, 2 Haziran ‘71’de
Hüseyin Cevahir İstanbul’da katledildi. Alpaslan
Özdoğan, İzmir Buca Eski Mezarlık’taki mezarı
başında 31 Mayıs günü anıldı. Anmayı, ailesi ve yakın
arkadaşları hazırladı. Saygı duruşuyla başlayan
anmada, “Devrim şehitleri ölümsüzdür!”, “Faşizme
karşı omuz omuza!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep
beraber ya hiçbirimiz!” sloganları atıldı.

Alpaslan Özdoğan’ın bir yakınının yaptığı
konuşmada şunlar söylendi: “Sinan Cemgil Nurhak
Dağları’nda kendilerini çeviren askerlere, ‘Biz sizlerin
halkımızın, bağımsız onurlu, bolluk içinde
yaşayabilmesi için halk düşmanlarıyla, sizi sömüren ve
asırlardan beri zulüm altında ezenlerle kavgaya
tutuşmuş Halk Kurtuluş Ordusu’nun bir neferiyiz’ diye
seslenmişti. Ama önce Alpaslan sonra da Kadir ve
Sinan Nurhak Dağları’nda sonsuzluğa uğurlandılar.
Alpaslan Özdoğan 2 Haziran 1971’de burada toprağa
verildi. Hüseyin Cevahir, Mahir Çayan, Ulaş
Bardakçı, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan,
İbrahim Kaypakkaya ve diğerleri bağımsızlık ve
devrim mücadelesinde ölüme gülümseyerek gittiler.
Tarih onları hep haklı çıkardı...”

Konuşmanın ardından basın açıklaması okundu.
Anma boyuca slogan, türkü ve marşlar devam etti.
  DİSK / Lastik-İş Sendikası’nın Nisan ayı içinde
kutlanacak olan 28. kuruluş yılı nedeniyle İzmir’de
afiş asan işçilere saldıran faşistler tarafından katledilen
Avni Ece de mezarı başında anıldı. 

Kızıl Bayrak / İzmir

Nurhak şehitleri Karacaahmet
Mezarlığı’nda anıldı!

31 Mayıs 1971’de Nurhak dağlarında katledilen
Sinan Cemgil, Kadir Manga ve Alparslan Özdoğan
Karacaahmet Mezarlığı’nda 31 Mayıs günü
gerçekleştirilen etkinlikle anıldı.

Karacaahmet Mezarlığı önünde toplanan ‘78’liler
Girişimi üyeleri, buradan Sinan Cemgil’in mezarı
başına yürüyerek bir anma programı gerçekleştirdiler.
Anma İlkay Akkaya’nın Şirin Cemgil’e söylediği bir
ezgiyle başladı. Ardından Sinan Cemgil’in oğlu Taylan
Cemgil, annesinin tamamlamaya vakit bulamadığı anı
kitabından Sinan Cemgil’e ayrılmış bir bölüm okudu.
Tuncay Sümer’in Tertip Komitesi adına yaptığı
konuşma İlkay Akkaya’nın söylediği ezgilerle devam
etti.

Sezai Sarıoğlu’nun yaptığı konuşmayı, Tayfun
Cinemre’nin Ahmed Arif’in “Otuz üç kurşun” şiirini
okuması izledi.

Anma, Deniz Gezmiş’in avukatlarından Mükerrem
Erdoğan’ın yaptığı konuşma ve Nurhak’ta şehit düşen
Sinan Cemgil ve arkadaşları şahsında devrim
davasında yaşamını yitirenler anısına saygı duruşuyla
devam etti.

Nurhak şehitleri için bir anma da Mücadele Birliği
Platformu ve Devrimci Öğrenci Birliği tarafından
gerçekleştirildi. DÖB adına yapılan konuşma ve
Ayışığı Sanat Merkezi Müzik Topluluğu’nun söylediği
marşlardan oluşan etkinlik Cemgil’in mezarı başında
gerçekleştirildi.

Kızıl Bayrak / İstanbul

Adana-Şakirpaşa’da şenlik...

“Krizin bedelini
ödemeyeceğiz!”

Adana’da sendikalar ve devrimci-demokrat
kurumların bir araya gelerek oluşturduğu “Krize
Karşı Emek ve Demokrasi Platformu Girişimi” 31
Mayıs günü Şakirpaşa’da yürüyüş ve şenlik
düzenledi.

Salı Pazarı girişinde toplanmaya başlayan kitle,
burada bir süre halaylar ve sloganlarla bekledi.
Daha sonra “Krizin bedelini ödemeyeceğiz! / Krize
Karşı Emek ve Demokrasi Platformu” pankartı
açarak yürüyüşe geçti. 

Şenlik alanında çekilen halaylarda sonra
platform adına hazırlanan basın açıklaması okundu.
Açıklamada, işçilerin, emekçilerin ve ezilenlerin
yaşamını her geçen gün biraz daha zorlaştıran
ekonomik krizin şiddetini arttırarak devam ettiği, bu
krizi yaratanların karlarına yeni karlar eklediği
belirtildi. Son 6 ay içerisinde işinden atılanların
sayısın milyonları bulduğu, kapısına kilit vurmak
zorunda kalan küçük esnafların sayısının dahi
bilinmediği ifade edildi. Sosyalizm mücadelesini
yükseltme çağrısı yapıldı.

Açıklamanın ardından MKM müzik grubu sahne
aldı. Çekilen halaylar ve okunan şiirlerin yanı sıra
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nden bir grubun
sahne aldığı şenlik, son olarak MKM müzik
grubunun programıyla son buldu.

Şenlikte sık sık “Krizin yükü patronlara!”,
“Yaşasın işçilerin birliği halkların kardeşliği!”,
“İşten atmalar yasaklansın!” sloganları atıldı.
Şenliğe yaklaşık 130 kişi katıldı.

Kızıl Bayrak / Adana

İHD Bursa Şubesi yaptığı açıklamayla 2008-2009
İnsan Hakları Raporu’nu açıkladı. Kültürpark ÇGD
Lokali’nde yapılan açıklamayla Bursa’da yaşanan
hak ihlallerine şu şekilde sıralandı: 

- Son kriz nedeniyle en çok işten atmalar Bursa’da
yaşanmıştır. Türk-İş 8. Bölge verilerine göre 58 bin
işçinin iş akdi feshedilmiştir. 

- 15 Haziran 2008 günü Tuzla’da yaşanan
cinayetleri protesto eylemine polis saldırmış ve 40
işçi gözaltına alınmıştır. 6. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde davaları devam etmektedir. 

- 10.03.2008 günü Uludağ Üniversitesi’nde
yaşanan olaylar nedeniyle 67 öğrenci jandarma
tarafından gözaltına alınmış, gözaltına alınanlar 3 gün
boyunca gözaltında kalmış ve şiddete maruz
kalmışlardır. 5 öğrenci tutuklanmıştır. Öğrencilere
ayrıca üniversitede de soruşturma açılmış ve çeşitli
cezalara çarptırılmışlardır. 

- 08.05.2009 tarihinde 15 öğrenci PKK ve YDGM
üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alınmış 10’u
tutuklanmıştır. Ayrıca 3 ay boyunca yapılan teknik
takip, dinleme gibi uygulamalarla haberleşme
özgürlüğü ihlal edilmiştir. 

- Serkan Çedik isimli şahıs 10.11.2008 günü
narkotik polisinin operasyonu sonucu kaçarken
duvardan düşmüş, gözaltında hayatını kaybetmiştir.    

- Ender Bulhaz Aktürk, 18 ve 20 Mart günleri
arasında gözaltında olduğu Kestel İlçe ve Bursa İl
Emniyet Müdürlüğü’nde işkenceye maruz kalmış,
Kestel Adliyesi’nde linç girişiminde bulunulmuştur. 

- Bursa Valiliği tarafından vilayet makamından
alınan izinler dışında Heykel ve çevresinde kitlesel
basın açıklamaları ve benzeri eylemler yasaklanmıştır 

- ESP ve MLKP üyesi oldukları gerekçesiyle 12
kişi 25.12.2008 tarihinde evleri aranmak suretiyle
gözaltına alınmış, 1 kişi tutuklanmıştır. Daha sonra
tekrar tutuklanmalar yaşanmıştır. 

- İki dönem Eğitim-Sen Bursa Şube Başkanlığı ve
iki dönemdir de İHD Bursa Şube Başkanı olan
Abdülaziz Akyol örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle 2
kişiyle birlikte 6 yıl  3 ay hapse mahkum edilmiştir.
Karar temyiz edilmiştir. 

- Muhtelif tarihlerde yapılan çeşitli basın
açıklamalarına katıldıkları gerekçesiyle Eğitim-Sen
yöneticileri ve Halkevleri üyelerine davalar açılmıştır. 

- 10.03.2008 günü 60 öğrencinin gözaltına
alınmasını protesto etmek için yapılan basın
açıklamasına katılanlar hakkında dava açılmıştır. 

- 25.12.2008 günü ESP’li 11 kişinin gözaltına
alınmasını protesto etmek için yapılan açıklamaya
katılanlara soruşturma ve dava açılmıştır. 

- Sarya Kültür Merkezi’nin düzenlediği etkinliğe
katılan şahıslar hakkında soruşturma açılmıştır. 

- 12.04.2009 günü Bursa ÇYDD aranmış bazı
evraklarına el konulmuştur. 

- 25.12.2008 tarihinde gözaltına alınan şahsın
yaklaşık 6 ay önce katıldığı televizyon  programının
yapımcısı ve haber müdürü hakkında soruşturma
açılmıştır. 

Kızıl Bayrak / Bursa

İHD Bursa Şubesi’nden İnsan Hakları 
İhlali Raporu

Nurhak şehitleri anmalarından…



”
23-31 Mayıs 2009 tarihleri arasında Ankara

Abdi İpekçi Parkı’nda “sohbet hakkının
uygulanması” talebiyle nöbet tutan ve çeşitli
kurumlarla görüşmeler gerçekleştiren TAYAD’lılar,
3 Haziran günü Taksim Tramvay Durağı’nda basın
açıklaması gerçekleştirdiler. 

Hapishanelerde süren tecrit ve işkence
uygulamalarına dikkat çeken TAYAD’lılar
Ankara’da gerçekleştirdikleri görüşmeler hakkında
bilgi verdiler. Milletvekilleri, basın ve demokratik
kitle örgütleriyle görüşmeler yaptıklarını belirterek,

görüşmelerden olumsuz mesajlar aldıklarını ifade
ettiler. 

“Hapishanelerde tecrit ve işkenceye son! Sohbet
hakkı uygulansın!” pankartının açıldığı eylemde
okunan basın açıklamasında, Ankara’da
görüştükleri Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü
Nizamettin Kalaman’ın “sohbet hakkını
uygulamayacaklarını” açık olarak ifade ettiği
aktarıldı. 

“Tecrite son!”, “Sohbet hakkı uygulansın!”,
“Adalet Bakanı sözünü tutsun!” sloganlarının
atıldığı açıklama, ilgili kurumlara yöneltilen
“sohbet hakkını ne zaman uygulayacağınızı
açıklayın” çağrısıyla son buldu. 

Kızıl Bayrak / İstanbul
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İstanbul’da toplu taşıma araçlarına yapılan
zammı protesto etmek için Taksim Tramvay
Durağı’ndan Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’ne yürümek isteyen Halkevleri üyeleri
gözaltına alındı.

Taksim Tramvay Durağı’nda 2 Haziran günü
biraraya gelen Halkevleri üyeleri eylemde, “Krize
karşı şartımız var. Sabah, 06.00 -09.00 akşam,
17.00-20.00 arasında parasız ulaşım!”, “Ulaşım
haktır satılamaz!” vb. dövizler taşıdılar.

Yürüyüş öncesinde Halkevleri adına Nuri

Günay bir açıklama yaptı. Belediyelerin kar elde
etme amacı taşımaması gerektiğini belirterek, Kadir
Topbaş’ı istifaya çağırdı. Taleplerini iletmek için
tek sıra halinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne
yürüyeceklerini söyledi, polis yürüyüşe izin
vermeyeceğini belirtti. Bunun üzerine yürüyüş
başladı. Kitlenin önüne barikat kuran kolluk güçleri
ile Halkevi üyeleri arasında kısa süreli arbede
yaşandı. Ardından oturma eylemi ve atılan
sloganlarla barikat protesto edildi.

Yaklaşık bir saati bulan oturma eyleminden
sonra barikata yüklenen Halkevleri üyeleri polis
saldırısıyla karşılaştılar. Saldırı sonucunda 36 kişi
gözaltına alındı.

Kızıl Bayrak / İstanbul

İHD Yönetim Kurulu Üyesi avukat Filiz
Kalaycı, 27 Mayıs günü Ankara 11. Ağır Ceza
Mahkemesi kararı ile tutuklanmıştı. İHD ve ÇHD
İstanbul Şubeleri, Filiz Kalaycı’nın serbest
bırakılması için İstanbul Barosu önünde bir
açıklama gerçekleştirdi.

“Hukukçu ve insan hakları savunucusu Filiz

Kalaycı serbest bırakılsın! / İHD İstanbul Şubesi,
ÇHD İstanbul Şubesi” pankatının açıldığı eylemde,
basın açıklamasını avukat Güray Dağ gerçekleştirdi.

Bu ve benzeri saldırıların demokratik muhalefet
üzerinde yoğunlaştığını belirten Dağ, 14 Nisan’da
DTP’ye ve KESK Genel Merkezi ve Eğitim-Sen’in
bazı şubelerine baskınlar düzenlendiğini vurguladı.
Bu baskınlar sonucu 30 emekçi memurun gözaltına
alındığını belirterek, saldırıların toplumsal
muhalefeti yıldırmayı ve sürdürülen mücadeleyi
yıpratmayı hedeflediğini ifade etti.

Kızıl Bayrak / İstanbul

“Filiz Kalaycı serbest
bırakılsın!”

TAYAD: “Sohbet hakkı
uygulansın!”

31 Aralık 2008’e kadar geçerli olan asgari ücret
herkes tarafından tartışmasız olarak net 457 TL olarak
kabul ediliyordu. Ancak 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren
geçerli olan asgari ücretin ne kadar olduğu konusunda
şimdiye kadar herkesin ortaklaştığı bir miktar yok.
İşçiler ve patronlar değişik miktarlar ifade ediyorlar.
Kızıl Bayrak gazetesinin birkaç yazısında da aynı
durumun olduğunu gördüm.

Herkes bu konuda ayrı bir miktar veriyor ve ortaya
gerçekten ilginç bir tablo çıkıyor. Bu tablodan bazı
örnekler şöyle: Bazı patronlar işçilere “asgari ücret
veriyorum” diye fazla maaş veriyorlar. 500 TL, 525 TL
veren patronlar var. Hem de asgari geçim indirimi
hariç… Asgari geçim indirimini de eklediğimizde
karşımıza 550 TL’den 580 TL’ye kadar miktarlar
çıkıyor. 

Bu konuda bazen gerilimli tartışmalar da yapıyorum
işçi arkadaşlarımla. Bunlar arasında Çiğli Organize
işçileri, Vira-Kürşat işçileri ve marjinal sektörlerde
çalışan işçiler de var. İşçi arkadaşlarımı bilgilerinin
yanlış olduğuna ikna etmeye çalışıyorum ama onlar da
patronların kendilerine asgari ücret verdiğini söylüyorlar
ve “asgari ücret bu kadardır” diye diretiyorlar.

Durumu şöyle açıklamak istiyorum. Aslında
matematiksel hesaplama yapmak işi açıklığa
kavuşturacaktır. 1 Ocak 2009’a kadar asgari ücret net
olarak 457 TL idi. Bilindiği gibi Asgari Ücret Tespit
Komisyonu, İMF ve uşağı olan hükümetin direktifleriyle
asgari ücrete % 4 zam yapmıştı. Bu konuyla ilgili
basında çıkan tüm haberler, işçi ve memur zam
oranlarını %4-5 olarak yazmışlardı. 457 TL’nin %4’ü ise
18-20 TL’ye denk geliyor. Bunu 457 TL’ye
eklediğimizde 477 TL net asgari ücret miktarını buluruz.
Buna bekâr işçilere verilen 50 TL’lik asgari geçim
indirimini eklediğimizde miktar 527 TL olur. Evli ve
çocuğu olan işçilere göre bu miktar 30 TL’ye kadar
artmaktadır. Eğer bilmeyenlerin söylediği gibi asgari
ücret 500 ya da 525 TL net olsaydı, o zaman hükümetin
yaptığı zam oranı %10 ve %15 olurdu. Haberimiz
olmadan asgari ücrete gizli bir zam yapılması da söz
konusu olamayacağına göre!

En azından gazetemiz sayfalarındaki karışıklığı
gidermeye yardımcı olacağını umut ediyorum.
Teşekkürler…

Çiğli Organize’den bir işçi 

Asgari ücret
ne kadar!

Halkevleri üyelerine polis
saldırısı...

TAYAD’lı Aileler’den
basın açıklaması

TAYAD’lı Aileler’in sohbet hakkının
uygulanması için Abdi İpekçi Parkı’nda
başlattıkları oturma eylemi sona erdi. Yaklaşık bir
hafta Ankara’da kalan TAYAD’lı Aileler, bu süre
zarfında çeşitli kurumlarla da görüşmeler
gerçekleştirdiler.

En son 28 Mayıs günü Cezaevleri Genel
Müdürü ile bir görüşme gerçekleştiren
TAYAD’lılar, adından bdi İpekçi Parkı’nda basın
açıklaması yaptılar. Avukat Behiç Aşçı tarafından
yapılan açıklamada, Cezaevleri Genel Müdürü’nün
sohbet hakkının uygulanmamasını yeterli yer ve

personel olmamasına bağladığı ve bu hakkı
uygulamak için zaman da vermediği söylendi.

Basın açıklaması şu sözlerle son buldu: “Bizce
Cezaevleri Genel Müdürü açık ve kesin olarak
sohbet hakkını uygulamak istemediklerini beyan
etmiştir. Yaklaşık 30 kadar tretman programının
uygulanmasında bulunabilen personel niye sohbet
hakkının uygulanmasında bulunamıyor? F tipi
hapishanelerde devasa büyüklükte boş alanlar
varken niye hala yer yok deniyor? Bu gerçekler
gösteriyor ki sorun yer yokluğu ya da personel
yokluğu değildir. Sorun Adalet Bakanlığı’nın bu
hakkı uygulamak istememesidir. Görünen o ki
Adalet Bakanlığı hapishanelerde olabilecek
olumsuzlukların sorumluluğunu üstlenmektedir.” 

Kızıl Bayrak / Ankara



KESK’e dönük 
devlet terörüne 
karşı mücadeleye!


