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13-14 Mart günlerinde alanlara çıkan onbinlerce işçi
ve emekçi sosyal yıkım yasalarının geri çekilmesi
talebini yükseltmişti. Emek Platformu, bu iradeyi
arkasına alarak hükümetle görüşmeler başlatmış ve
gelinen yerde ise hükümetle ‘uzlaşarak’ bu saldırılara
ortak olmuştur. Açık bir ihanet olan bu tutum sınıf ve
emekçi kitlelerde bir tepkiye yolaçmış bulunuyor.

Kuşkusuz bu tepki kendini henüz eylemli bir tarzda
gösterebilmiş değil. İstanbul Herkese Sağlık Güvenli
Gelecek Platformu, eylemli bir süreç başlatarak bu
tepkiyi açığa çıkarma yönünde belli kararlar almış
bulunuyor. İstanbul’da bu doğrultuda atılan ilk
adımların hızla diğer alanlara ve kentlere yayılması
çabasının güçlendirilmesine ihtiyaç var. Yeniden
tabandan yükseltilecek eylem dalgalarıyla sermayenin
saldırılarına dur denilmelidir. Bunun imkan ve güçleri
mevcuttur. Kentlerde oluşturulan yerel platformlar bu
zemini sunuyor. Gerisi bu platformlarda yer alan
bileşenlerin gösterecekleri çaba ve inisiyatife bağlı
olacaktır. 

Sermaye ile kolkola girerek ihanet eden ya da
suskun kalarak bu suça ortak olan sendika
bürokratlarına karşı sessiz kalınamaz. Güya sermayeye
karşı işçi ve emekçilerin çıkarlarını korumakla yükümlü
bu sendikal korucular takımı sergiledikleri ihanetin ve
sermaye ile kolkola hareket etmenin hesabını mutlaka
vermelidirler. Burjuva siyasal ortamın sunduğu uygun
fırsatı kendi ihanetlerini gizlemenin zeminine çeviren
bu satılmışlar takımı, sınıftan ve emekçilerden
hakettikleri yanıtı er ya da geç alacaklardır. 

Sermaye sınıfı ve onun hizmetindeki AKP hükümeti,
hiç zaman kaybetmeden sosyal yıkım saldırılarına
devam ediyor. Burjuva siyasal ortamdaki toz dumana
rağmen saldırılardan vazgeçmiyorlar. Bir taraftan kendi
aralarında tepişirken diğer taraftan işçi ve emekçileri
ezmeye devam ediyorlar. Bu konuda kendi aralarında
tam bir uyum var. Zira bu onların gerçek varlık
nedenidir. Onların görev ve misyonu sermayeye
hizmette kusur etmemektir. Onlar bu bilinçle hareket
ediyorlar.

Kızıl 8 Mart’ın ve 21 Mart Newroz’unun direniş
ruhunu arkasına alan ilerici ve devrimci tüm güçlerin
önünde sermayenin saldırılarına ve sendikal ihanete
karşı işçi ve emekçiler cephesinden bir barikat örme

güncel görevi duruyor. Herşey bu barikatın ne kadar
sağlam örülebileceğini bağlıdır. 

Sermaye sınıfının saldırılarını gerileten bir işçi ve
emekçi barikatının örülmesi çabasının başarısı yeni bir
dönemi işaretleyecektir.

1 Mayıs’ın öngünlerinde bu açıdan ileriye doğru
atılacak her güçlü adım yeni bir dönemin başlamasının
koşullarını olgunlaştıracaktır.

Tüm ilerici ve devrimci güçler ile kurumlar kendi
görev ve sorumluluklarına bu bilinçle yaklaşabilmeli,
tüm çabalarını yeni bir dönemi kazanma hedefine
hasredebilmelidirler.

* * *
Ekim Gençliği’nin 15 Mart-15 Nisan 2008 tarihli

108. sayısı çıktı. Okurlarımız Ekim Gençliği’ni Eksen
Yayıncılık bürolarından ve kitapçılardan temin
edebilirler...

KKiittaappççıı   vvee  bbaayyii ii lleerrddee.. .. ..

Sosyalizm İçin
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İşçi sınıfının, emekçilerin ve ezilen Kürt halkının
peşpeşe gerçekleşen eylemleriyle başlayan bahar
süreci, hem işbirlikçi sermaye düzenine hem bu
düzenin dış dayanağı olan emperyalizme karşı
mücadelede hareketli bir döneme girişin işaretlerini
vermiş bulunuyor. Kapitalizmin kaçınılmaz sonucu
olan sömüren-sömürülen, ezen-ezilen sınıflar arası
çatışma 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü,
SSGSS karşıtı 13-14 Mart eylemleri, isyan ateşlerinin
harlandığı 21-23 Mart Newroz kutlamalarıyla
dışavurmuş, sömürü ve zorbalığa karşı biriken
tepkilerin akacak kanal arayışı içinde olduğu
görülmüştür.

Emekçiler safında bu olumlu gelişmeler
yaşanırken, asalak kapitalistler cephesi de karşı
önlemlerini geliştiriyor. Egemenler arası çatışmanın
yan ürünü olarak ortaya çıkan kutuplaşmaya
emekçileri yedekleme manevraları, saldırı yasalarıyla
ilgili Amerikancı AKP hükümetinin sinsi oyunları,
azgınlaşan devlet terörü... Tüm bunlar düzen karşıtı
güçlerin alanlarda yankılanan mücadele kararlılığını
güçten düşürmek, olmazsa zayıflatmak amacı
güdüyor. Çatışmanın kaynağında uzlaşmaz sınıf
çelişkileri olduğu hesaba katıldığında, tarafların
karşıtlarını geriletmek için değişik yol ve yöntem
arayışı içinde olmaları kaçınılmazdır. 

İşçi sınıfı ve emekçiler ile ezilen Kürt halkına
saldırı sözkonusu olduğunda tam bir mutabakat içinde
davranan sermaye iktidarı, diğer sorunlar konusunda
iç uyumdan yoksundur. Dahası, sınır ötesi saldırının
askeri alandaki başarısızlığına ABD emperyalizminin
alenen yaptığı kaba müdahalelerin eklenmesiyle
egemenler arası çatışma yeni boyutlar kazanmıştır.
Ordu ile CHP-MHP arasında baş gösteren gerginlik,
“Ergenekon operasyonu”, AKP’nin kapatılması için
dava açılması, şoven-ulusalcı cepheden İlhan Selçuk,
Kemal Alemdaroğlu, Doğu Perinçek gibi önde gelen
isimlerin bir güç gösterisi havasında gözaltına
alınması, Perinçek ve bazı İP’lilerin tutuklanması,
AKP’nin parti kapatmayı zorlaştıran bir anayasa
değişikliği hazırlığı içine girmesi… Tüm bunlar
ortalığı iyice toza-duman katmış bulunuyor.

Egemenler arası çatışma TÜSİAD kodamanlarını
bile kaygılandıracak bir hal alırken, gerici düzen
medyasının köşelerini tutan kalemşör takımı da
oldukça endişeli görünüyor. Çatışan taraflara “itidal”
çağrıları yayınlayan kalem erbabı görevliler,
“çıkarlarını rejimin bekasının önüne geçirmemeleri”
konusunda egemen klikleri uyarıyorlar. Birbirlerini
darbecilikle, çetecilikle, derin devletçi olmakla, karşı-
devrimcilikle, vb. suçlayan taraflar, emekçilerin
bilinçlerini belli ölçüde bulandırmayı başarsalar bile,
kokuşmuş rejimin krizini çözemiyorlar. Dahası, çıkar
çatışmalarını tüm çıplaklığıyla ortaya seren gerici
rejimin farklı klikleri, krizin daha da derinleşmesine
katkıda bulunuyorlar. 

Belirtmek gerekir ki, kapitalist düzenin kriz içinde
debelenmesi tek başına emekçilere bir şey
kazandırmaz. Zira, işçi sınıfı ile müttefikleri kendi
sözlerini söyleyemedikleri koşullarda, kriz içinde

debelenen düzenin şu ya da bu gerici gücünün
kuyruğuna takılmaktan kurtulamazlar. Başka bir
ifadeyle, düzenin krizini daha da derinleştirmek,
ancak işçi sınıfı ile müttefiklerinin mücadele
alanlarında tarihsel misyonlarına uygun devrimci bir
rol oynamayı başarabilmeleriyle mümkündür. 

İşçi sınıfının, emekçilerin ve ezilen Kürt halkının
bahar eylemleriyle ortaya koydukları kitlesel
mücadele isteği, kararlılığı ve devletin zoru
karşısındaki militan tutumları, emekçilerin mücadele
alanındaki yerlerinin boş kalmayacağının önemli
işaretleridir. Zira belli bir süre düzenin pervasız
saldırılarını kayda değer bir itiraz ortaya koymadan
kabullenen emekçiler, bir kez hareketsizliğin
kabuğunu kırmışlardır. Düzenden ve emperyalist
güçlerden medet uman Kürt halkının emekçi
kesimleri de, cellatlardan özgürlük
beklenemeyeceğinin farkına vardıklarını yaktıkları
yeni isyan ateşleriyle ortaya koymuşlardır.

Teslimiyetçi çizginin yarattığı bilinç kaymasının
da etkisiyle devrimci harekete karşı mesafeli duran
Kürt emekçileri, Newroz ateşlerinin yarattığı sıcak
atmosferin de etkisiyle bu tutumu belli ölçüde aşmış
durumdadırlar. Bu gelişme, sorunun bütünüyle
aşılması anlamına gelmese de yine de çok önemlidir.
Zira Kürt halkının emekçi kesimlerinin gerçek
dostlarının kimler olduğunun farkına varması kayda
değer bir gelişmedir. Elbette bu dostluk tek taraflı
değil, karşılıklı olmalıdır. Zira ne ezilen Kürt halkı
işçi sınıfının dayanışması olmadan özgürleşebilir ne
işçi sınıfı ile emekçi müttefikleri Kürt emekçilerin
dayanışması olmadan sömürü ve kölelik düzenine
karşı mücadeleyi zafere ulaştırabilir. Dolayısıyla,
komünistler ve devrimciler düzen karşıtı bu
dinamiklerin mücadele alanlarında birleşmesi için her
zamankinden daha etkin bir çaba sarfetmek
zorundadırlar. 

Mart ayına yayılan eylemler, en iyi birleşmenin
bizzat mücadele alanlarında gerçekleştiğini
göstermektedir. Aynı sınıfın, yeni işbirlikçi burjuvazi
ve onun devletinin baskısı altında olan toplumsal
kesimlerin mücadele platformlarında buluşması zaten
bir zorunluluktur. Egemenler, aralarındaki sert
çatışmalara rağmen, emekçilere ve ezilen Kürt
halkına karşı saldırı sözkonusu olduğunda kolaylıkla
birleşiyorlar. Böyle bir durumda, baskı ve sömürüye
maruz kalanların birleşik mücadeleden uzak
durmaları ancak egemenlerin işini kolaylaştıracaktır.
Bu ayrılığı gidermekten uzak duran ya da birleşme
yönünde atılan adımları engellemeye girişebilecek
anlayışlar ise, düpedüz düzene hizmet edeceklerdir. 

Devrimci 8 Mart’la başlayan süreç 13-14 Mart’ta
yükselen genel grev-genel direniş şiarlarıyla daha da
pekişmiş, 21-23 Mart’ta pekçok kentte göğe yükselen
isyan ateşleri ise devrimci bahara yeni bir ivme
katmıştır. 

Şimdi süreç, kızıl 1 Mayıs’la taçlandırılacak
tarzda ilerletilmelidir. 1 Mayıs’a bu bilinç açıklığıyla
hazırlanılmalı, faaliyet bu ciddiyetle örülmelidir.   

İşçi sınıfı ve emekçilerin mücadele dinamiği Kürt
halkının emekçi kesimlerinin dinamiği ile
birleştirilebildiğinde, birleşik devrimci 1 Mayıs’ı
örgütlemek yönünde önemli bir adım atılmış
olacaktır. Bunu başarmak için sınıf devrimcileri başta
olmak üzere devrimci ve ilerici güçler, sınıfın ve
emekçilerin öncü devrimci kesimleri ile yurtsever
Kürt emekçileri azami çaba harcamalı, Newroz’da
yakalanan birliktelik 1 Mayıs’ta daha da
pekiştirilmelidir.  

İşbirlikçi burjuvazi ve emperyalizme karşı
mücadele etme konusunda samimi olan güçlerin
önümüzdeki süreçte temel önceliği, bu mücadele
birliğinin sağlanarak kızıl 1 Mayıs’ın kazanılması
olmak durumundadır.

Devrimci bahar, işçi ve emekçiler ile ezilen Kürt halkının mücadele alanlarında birleşmesinin
olanağına çevrilmelidir! 

Kızıl 1 Mayıs’ı kazanmak için birleşik
devrimci mücadeleyi örelim!
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Geleceksiz yaşamaya, güvencesiz çalışmaya karşı...

Birleşik, kitlesel ve devrimci 1 Mayıslar’ı
yaratmaya hazırlanalım!

Sermaye iktidarının özelleştirmeler, SSGSS
saldırısı, kıdem tazminatının gaspı, personel rejimi
yasa tasarısı vb. saldırılarla milyonlarca işçi ve
emekçinin geleceğini yok etmeye, haklarını
gaspetmeye hazırlandığı böylesine önemli bir süreçte
1 Mayıs yaklaşıyor. 

Bilindiği gibi 1 Mayıslar tarihsel anlamına uygun
bir süreç örgütlendiği koşullarda işçi ve emekçilerle
sermayenin karşı karşıya geldiği bir hesaplaşma günü
olabilmektedir. Öncesinde, 1 Mayıs alanlarında ve
sonrasında terazinin hangi sınıftan yana daha ağır
basacağı, 1 Mayıs hazırlıklarının nasıl bir atmosferde
örgütlendiği ile yakından ilgilidir.

2008 1 Mayıs’ı, rüzgarın işçi ve emekçilerden yana
esmesi için fazlasıyla imkan sunmaktadır. En başta,
eğer iyi değerlendirilebilirse, devlet içinde daha fazla
güç ve mevki elde etme savaşında birbirine düşen
düzen güçlerinin çıkar çatışmasında, neresinden
tutulursa tutulsun her tarafı çürüyen, kontralaşan
düzen gerçeğinin daha belirgin bir şekilde açığa
çıkmasıdır. ABD’ye uşaklıkta, sermayeye hizmette
kusur etmeyen, işçi ve emekçilere, ezilen halklara
yönelik saldırılar sözkonusu olduğunda aralarındaki
tüm çatışmaları bir kenara bırakarak kolkola giren
düzen cephesinin bu çatlağı devrimci ve ilerici güçler
tarafından iyi değerlendirilebilirse eğer, çürüyen ve
çeteleşen sömürücü sistem gerçeği en geniş emekçi
kesimler içerisinde etkin bir teşhire konu edilebilir.
Emekçi kitlelerin bu çıkar çatışmasında ordu ya da
hükümetten yana taraf olarak düzene yedeklenmesinin
önü böyle bir çabanın ürünü olarak engellenebilir. 

Mevcut siyasal tabloda emekçilerin düzene karşı
kendi sınıf çıkarları doğrultusunda harekete geçmesi,
devrim ve sosyalizm mücadelesinden yana taraf
olması için değerlendirilmesi gereken bir diğer imkan
ise sermaye iktidarının örgütsüzleştirme,
geleceksizleştirme ve köleleştirme saldırılarının işçi ve
emekçi kitlelerde mayaladığı derin öfke ve tepkidir.
Bu tepkinin eylemli bir hatta akıtılabilmesi için
gösterilecek çabanın kendisi önümüzdeki dönem sınıf
ve kitle hareketinin seyrini ve düzeyini doğrudan
etkileyecektir.

Her iki imkan açısından da bakıldığında, böylesi
bir rolü oynaması gereken devrimci ve ilerci güçlerin
halihazırda buna uygun bir konumlanış içerisinde
olduğunu söyleyebilmek olanaklı değildir. Bahar
sürecinde sınıfın devrimci enerjisini açığa çıkarmak
için, 1 Mayıs’ın sermayenin sosyal yıkım saldırılarına
karşı tok bir yanıt olabilmesi için bugünden buna
uygun bir çaba ve pratik içerisinde olmak
gerekmektedir.

THY ve Telekom sürecinde bir parça canlanmaya
başlayan işçi hareketinin grev silahını etkili bir tarzda
kullanması, bu silahın emekçi kitlelerde yeniden bir
umuda dönüşmesi, emekçilerin sermayenin peşisıra
gündeme getirdiği saldırıları püskürtme iradesi
göstermesi açısından anlamlı imkanlar sunmuştu.
Ancak bu imkanlar sonrasında sendikal bürokrasi
tarafından heba edildi. 

Başta SSGSS saldırısı olmak üzere ülke geneline
yayılan tepkiler, Tekel işçilerinin sendikal bürokrasiye
ve devletin terörüne rağmen özelleştirme saldırısına
karşı sergilediği direniş, TEGA, YORSAN vb. kimi

yerlerde süren mevzi direnişler, sermayenin
gaspetmeye hazırlandığı kıdem tazminatına karşı
oluşabilecek tepkiler vb. halihazırda birleşik, kitlesel
ve devrimci bir sınıf hareketi yaratmanın zeminini ve
olanaklarını barındırmaktadır. Bu imkanlardan
devrimci 1 Mayıslar’ı açığa çıkarmak için
faydalanmak, bugün sınıftan yana olan tüm devrimci,
ilerici ve öncü güçlerin öncelikli görevidir.

Görevler ancak buna uygun politik bir bakış, pratik
bir yönelim ve çaba ile birleştiğinde hakkıyla yerine
getirilebilir ve sonuç üretebilir. Sürece, sermayenin
saldırılarına karşı uzlaşmacı değil hak talep edici ve
koparıcı, pasif değil kararlı ve militan bir mücadele
hattı ile hazırlanmak için düzenin tüm gerici
etkisinden arınmış, sermayeden, devletten ve sendikal
bürokrasiden bağımsız bir tarzda hareket etmek
gerekmektedir. Bu da tabanın örgütlü gücünü açığa
çıkarmakla, devrimci siyasal bir sınıf hareketi
yaratmakla mümkündür. 

Sermayenin saldırılarını bir bütün olarak kavrayan
ve kavratan, işbirlikçi sermaye sınıfının çeşitli adlar
altında sınıfa dayattığı kölelik zincirlerini kırmayı
hedefleyen, saldırıları toptan reddeden, sermayenin
karşısına sınıfın örgütlü ve militan gücünü dikmeye
çalışan politik bir bakış ve duruşla hareket etmek
günün ertelenemez görevi ise eğer, baharı kazanmak
için bugünden harekete geçmek gerekmektedir. 

Bahar döneminin sermayenin saldırılarına karşı tok
bir yanıt olabilmesi için bugünden örgütlü-örgütsüz,
sendikalı-sendikasız tüm işyeri ve fabrikalarda 1
Mayıs örgütleme komiteleri, komisyonları vb. adlar
altında sürecin örgütlenmesi doğrultusunda harekete
geçilmelidir. Sınıfın devrimci 1 Mayıslar’ını yaratmak
ancak bu şekilde olanaklı olacaktır.

Tüm eksiklikleriyle birlikte en ileri örneği
İstanbul’da yaşanmasına, diğer illerde atıl kalmasına
rağmen çeşitli illerde oluşturulan “Herkese Sağlık

Güvenli Gelecek Platform”larının 13-14 Mart’ta
onbinlerin tepkisinin alanlara akmasında oynadığı rol
düşünülürse, birleşik bir sınıf hareketi yaratmanın
imkanları rahatlıkla görülebilir. 1 Mayıs sürecine bu
eksikliklerden çıkarılan derslerle yüklenilmeli, mevcut
imkanların güce dönüştürülmesi için yoğun bir çaba
harcanmalıdır.

Milyonlarca işçi ve emekçiyi ilgilendiren
saldırılara karşı “Geleceksiz yaşamaya, güvencesiz
çalışmaya karşı mücadeleye!” şiarı “1 Mayıs’ta
işbırakarak alanlara!” çağrısıyla birleşmeli, 2008 1
Mayıs’ı sınıf hareketinin uzun süredir içinde
bulunduğu dağınıklık, güvensizlik ve örgütsüzlük
tablosuna son vermenin bir olanağı haline
getirilmelidir. Bu 1 Mayıs sermaye iktidarına, sert
sınıf mücadelelerine hazırlanan militan bir işçi
sınıfının ayağa kalkmaya hazırlandığının mesajını
vermelidir. 

Bunun için de tüm saldırılar bir bütünlük içinde ele
alınmalı, saldırıların kapsamı tabanda işlenmeli,
saldırılara karşı genel grev-genel direniş çağrısı
yükseltilmeli, somut olarak da 1 Mayıs alanlarına
çağırmalıdır. Bunun en önemli aracı olarak, yurdun
dört bir tarafında her semtte, her fabrika, her havzada
1 Mayıs’ı örgütleme birimleri kurulmalıdır.

Görev ve sorumluluklar ortadadır. Geleceksiz
yaşamaya, güvencesiz köle gibi çalışmaya karşı sınıfın
devrimci 1 Mayıslar’ını yaratmak görevi bizleri
bekliyor.

Bahar döneminin sermayenin
saldırılarına karşı tok bir yanıt
olabilmesi için bugünden örgütlü-
örgütsüz, sendikalı-sendikasız tüm
işyeri ve fabrikalarda 1 Mayıs
örgütleme komiteleri, komisyonları vb.
adlar altında sürecin örgütlenmesi
doğrultusunda harekete geçilmelidir.
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AKP hükümeti 14 Mart eylemlerinin hemen
ardından SSGSS Yasa Tasarısı’nı yeniden tartışmaya
açmış ve bu çerçevede Çalışma Bakanı Emek
Platformu’nu oluşturan konfederasyon ve meslek
örgütlerinin yöneticileriyle görüşmeler
gerçekleştirmişti. Bu görüşmelerde hükümet yasa
taslağının kimi maddelerinde değişiklik
yapabilecekleri mesajını vermişti.

14 Mart’ta iş bırakarak alanlara çıkan işçi ve
emekçilerin temel talebi SSGSS Yasa Tasarısı’nda
bazı düzenlemeler yapılması, aşırılıkların
törpülenmesi değil, tümüyle çöpe atılmasıydı.
Eylemlerde yükseltilen “Herkese sağlık, güvenli
gelecek” talebini yasada yapılacak makyajlarla
karşılamanın olanağı yoktu. Çünkü maddelerde ne
kadar oynanırsa oynansın, yıkım yasasının temel
amacı emeklilik hakkının olabildiğince daraltılması ve
sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkının tümüyle
paralı hale getirilmesi idi. 

Bu görüşmeler üzerinden Emek Platformu 24 Mart
Pazartesi günü bir toplantı gerçekleştirdi.

Ancak Emek Platformu Başkanlar Kurulu’nun 24
Mart Pazartesi günü gerçekleştirdiği toplantıdan
yasanın tümüyle çöpe atılması yönünde bir karar
çıkmadı. Bunun yerine hükümetin esneme sinyalleri
de dikkate alınarak 19 maddelik bir talep listesi
hazırlandı.

Aynı gün Emek Platformu’nu temsil eden bir heyet
talepleri iletmek üzere Çalışma Bakanı ile görüşmeye
gitti. Toplantı bittikten sonra merakla beklenen
açıklamayı Çalışma Bakanı ile Türk-İş Genel Başkanı
yaptılar. Açıklama tam da önden beklendiği gibi ihanet
kokmaktaydı. Çalışma Bakanı, üzerinde anlaşılan kimi
maddeleri sıralayarak bütün mesele hallolmuş havası
vermeye özen gösterdi. Türk-İş Genel Başkanı da
benzer bir eda ile tasarıda yapılan yeni düzenlemeler
üzerinden hükümetle yüzde 80-90 oranında mutabık
olduklarını, anlaşamadıkları birkaç şey kaldığını,
onların da yasa mecliste görüşülürken çözülmesini
beklediklerini ifade etti. Söylenenlere bakılırsa ortada
sorun filan kalmamış her şey bir kalemde çözülmüştü.

Yasa tasarısının tümüyle çöpe atılmaması, Çalışma
Bakanı’nın taslağın özüne dokunulmadığını
vurgulaması aslında her şeyi anlamak için yeterliydi.
Hükümet ve Türk-İş yönetimi göstermelik
düzenlemelerle sosyal yıkım saldırısına karşı işçi ve
emekçilerin ortaya koyduğu mücadeleyi boşa
düşürmek için elele vermişler ve bu orta oyununu
tezgahlamışlardı. EP bileşeni olarak toplantıya katılan
diğer konfederasyon başkanları ise bu oyunun figüranı
olarak sahnede yerlerini almışlardı.

Doğrusu ilk anda bu oyun pek çok kişi üzerinde
etkili oldu. Fakat yapıldığı söylenen “değişiklik”lerin
işçi sınıfı ve emekçiler için kayda değer hiçbir
kazanım sağlamadığı birkaç gün içinde ortaya çıktı.
Çalışma Bakanı ile Türk-İş Başkanı “uzlaşma”
tabloları çizerek açıklama yaparken, figüran rolü
oynayan DİSK, KESK ve TTB yöneticileri durum
netleşmeye başladıktan sonra utangaç bir biçimde
“aslında tam anlaşmamıştık” anlamına gelen
açıklamalar yaptılar.

TTB Başkanı “işçi sendikalarının çeşitli
taleplerinin kabul gördüğünü fakat kendileri açısından
tam bir kazanımdan söz edilemeyeceğini” söylerken,

KESK Genel Başkanı tam bir uzlaşma
gerçekleşmediğini, “sürecin kendi açılarından
bitmediğini” ifade etti. DİSK adına Süleyman Çelebi
de bir açıklama yaparak toplantıda tam bir mutabakat
sağlamadıkları, tasarıya dair itirazlarının sürdüğünü,
mücadeleye devam edeceklerini bildirdi.

SSGSS Yasa Tasarısı ile ilgili sesler bunlarla sınırlı
kalsaydı, hükümet için aslında hiçbir sorun kalmamış
olacaktı. Ortak açıklamada figüran rolü oynayan
DİSK, KESK ve TTB yöneticilerinin daha sonra cılız
mücadele çağrıları yapmaları hiçbir biçimde inandırıcı
ve etkili olmayacak, neticede de işçi ve emekçiler yasa
tasarısının meclis gündeminde görüşülüp kabul
edilmesini öfkeyle ancak boynu bükük bir biçimde
izlemek durumunda kalacaklardı. Yani hükümet ile
Türk-İş’in başındaki ihanet çetesinin planları tutacak,
istedikleri olacaktı. 

Yalan perdesi yırtıldı, 
eylem kararları alındı!

Ancak daha üzerinden bir gün bile geçmeden
sermaye ile sendikal ihanet çetesinin sergilediği göz
yaşartan “uzlaşma tablosu”nun sihiri bozuldu, büyüsü
dağıldı. Çünkü geçmişteki benzer durumlardan farklı
olarak bu kez “bu iş burada bitmez” diyenler,
“Tadilata hayır, tasarı çöpe atılsın!” diye haykıranlar
vardı.

Türk-İş’in başındaki ihanet çetesinin kabarık
ihanet sicilini iyi bilen güçler, devrimciler ve ilericiler,
mücadeleden yana sendikalar, şubeler daha başından
itibaren Emek Platformu ile hükümet arasında
yapılacak görüşmelere dair ham hayaller içinde
değillerdi. Eğer tabandan bir basınç oluşturulmazsa
hükümet ile Türk-İş yönetiminin gelişen mücadeleyi
baltalamaya yelteneceklerini iyi-kötü biliyorlardı. Bu
nedenle de mücadeleci güçlerin oluşturduğu Herkese
Sağlık Güvenli Gelecek Platformu, EP ile hükümet
arasında görüşmenin yapılacağı 24 Mart günü sokağa

çıktılar. Eylemlerle “Tadilat değil, yasa tümden geri
çekilsin!” talebini bir kez daha EP yönetimine
hatırlattılar. AKP’nin manevrası yüzünden pek fazla
dikkate alınmayan bu eylemler, 14 Mart öncesindeki
eylemlerle kıyaslandığında hayli dar kaldı. Ancak
gene de, tabandaki diri güçlerin irade ve kararlılığını
ortaya koyması bakımından anlamlıydı. Aynı
yaklaşımı gerek sınıf devrimcileri, gerekse diğer
devrimci güçler yayınlarında, web sitelerinde dile
getirdiler, muhtemel bir sendikal ihanete karşı
mücadele güçlerini uyardılar.

Çalışma Bakanı ile Türk-İş Genel Başkanı’nın
toplantı sonrasında yaptığı açıklamalar, mücadeleci
güçler ve mücadeleden yana işçi ve emekçiler
tarafından ihtiyatla karşılandı. Ancak aynı toplantıya
katılan DİSK, KESK ve TTB gibi kurumların
temsilcilerinin da sergilenen “uzlaşma” tablosu içinde
yer almaları, ilk andan itibaren gerçek durumu ortaya
koyan açıklamalar yapmaktan kaçınmaları bu ihtiyatlı
tutumu zayıflattı, kafaları karıştırdı ve kimi iyimser
beklentileri besledi. Üzerinde mutabık kalındığı
söylenen yasa taslağının ayrıntıları ortaya çıkmaya
başladıktan ve DİSK, KESK ve TTB’den konuyla
ilgili açıklamalar yapıldıktan sonradır ki iyimserlik
havası hızla dağılmaya başladı. Herkese Sağlık
Güvenli Gelecek Platformu’nu oluşturan güçlere ait
yayın organlarında sözkonusu “mutabakat”ın gerçek
yüzüne ilişkin teşhir metinleri ve mücadele çağrıları
yer almaya başladı. Diğer yandan da yasanın 27 Mart
günü meclise geleceği, bu nedenle kaybedilecek
zaman olmadığı düşüncesiyle derhal eyleme geçilmesi
yönünde bir irade oluşturuldu. 

Sonuçta yasanın mecliste görüşüleceği günden
itibaren hayata geçirilmek üzere bir takım eylemler
karar altına alındı. Buna göre “Yasayı sokakta
parçalamak için!” 27 Mart’ta İstanbul Bakırköy’de bir
basın açıklaması gerçekleştirilecek. Gene yasanın
mecliste görüşüleceği gün olan 1 Nisan’da Okmeydanı
ve Kadıköy’de eylemler yapılacak. 6 Nisan’da da
Kadıköy’de büyük bir miting gerçekleştirilecek.

Türk-İş’in başındaki ihanet çetesinin “mutabakat oyunu” tutmadı!

Sosyal yıkım yasasını
sokakta parçalamak için eyleme!
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Bu arada öneminden dolayı ayrıca
vurgulamak gerekir ki; DİSK yönetiminin
hükümet ile Türk-İş tarafından tezgahlanan
ihanet oyununda figüran olmasına ve toplamda
EP yönetiminin tutumuna karşı en dikkate değer
tepkilerden biri DİSK’e bağlı Birleşik Metal
Sendikası’ndan geldi. Bir açıklama yayınlayan
Birleşik Metal Merkez Yönetim Kurulu, Emek
Platformu ve onu oluşturan bileşenlerin, eylem ve
etkinlikler süresince söyledikleri sözlerin
arkasında durmadıklarını söyledi ve tasarı
görüşmelerini olumlu olarak değerlendiren
platformu sert bir dille eleştirdi.

Açıklamada DİSK yönetiminin tutumuna
ilişkin olarak da şunlar söylendi: “DİSK,
hükümetin hazırladığı taslak üzerinden görüşme
yapmayacaktı. Bu açıklamanın arkasında
durulamamıştır. Ayrıca, Emek Platformu
toplantısı öncesinde yapılan son DİSK Başkanlar
Kurulu’nda yapılan değerlendirmeler dikkate
alınmamıştır.” Açıklamanın devamında ise şunlar
söyleniyor: “24 Mart 2008, işçi sınıfı ve
sendikacılık hareketi tarihine kara bir leke olarak
geçecektir. Verilen görüntü, işçilerin hafızasına
kazınmıştır. Hükümetin işçilerin tepkisini
soğutarak, tasarıyı en az tavizle meclisten
geçirme girişimine ortak olanlar bunun hesabını
vermek zorundadırlar. Eğer Emek Platformu
bileşenleri bu adımı atmazlar ise, bu bileşenlere
bağlı kuruluşlar, bu gidişe karşı durmanın ortak
yollarını en hızlı biçimde bulmak zorundadırlar.
Çağrımız, işçi sınıfının kazanılmış haklarını
pazarlık etmemeyi kendisine ilke edinenleredir.”

Şimdilik şu kadarını belirtelim ki; bu
açıklama DİSK’in son genel kurulunda ilk
belirtileri görülen iç mücadelenin daha ileri
boyutlar kazanmakta olduğunu, Süleyman
Çelebi’nin temsil ettiği sendikal anlayışa karşı,
mücadeleci olarak nitelenebilecek bir çizginin
DİSK içerisinde daha belirginleştiğini
göstermektedir.

Yasayı sokakta parçalamak için eyleme!

14 Mart eylemleri sınıf ve emekçi hareketinin
mücadele potansiyelini, istek ve kararlılığını
ortaya koymuştu. İlk anda bir tutukluk
sergilenmesine rağmen hükümet ile Türk-İş
yönetiminin birlikte tezgahladıkları “mutabakat
oyunu”nun kısa zamanda deşifre edilmesi ve
saldırıya karşı yeniden eylem kararlılığının ortaya
konulması, önderlik planında da meydanın boş
olmadığını, devrimci ve ilerici güçlerin bu
konuda belli bir refleks kazandıklarını
göstermektedir.

Şimdi yasa tasarısını geri çektirinceye kadar
birleşik militan mücadeleyi yükseltme, genel
grev-genel direnişi merkezine alan bir eylem
programını örgütleme zamanıdır. Bilinmelidir ki
bu mücadele, ihanetçi kimliği teşhir olan Türk-İş
yönetiminin sınıfın önüne öreceği ihanet
barikatlarını parçalama işini de kapsamaktadır.

Mücadeleyi tabandan örgütlemenin
olağanüstü önem kazandığı, bunun için her türlü
güç ve imkanın seferber edilmesine ihtiyaç
duyulduğu bir dönemden geçilmektedir.
Devrimci ve ilericilere, mücadeleden yana bütün
güçlere bu konuda ağır sorumluluk düşmektedir.
Hem sermayenin saldırılarının geriletilmesi için,
hem de sınıf hareketi içindeki ihanet çetelerinin
teşhiri ve ayrıştırılması için mücadele ateşinin
ortalığı aydınlatması gerekmektedir. Newroz ateşi
Kürt halkına dostunu düşmanını göstermiştir.
Genel grev için yükseltilecek mücadelenin ateşi
de işçi ve emekçilere dostunu düşmanını
gösterecektir. 

Aylardır emekçilerin gündeminde olan SSGSS Yasa
Tasarısı’nı görüşmek üzere Emek Platformu bileşenleri
ile hükümet biraraya geldiler. Yasaya karşı tepkilerini
ortaya koyan emekçilerin görüşmelerin ön günlerinde
kimi maddelerin revize edilmesi üzerine yapılan
tartışmalara yanıtları “Tadilat yok, yasa geri çekilsin!”
şiarı olmuştu. Başta Herkes Sağlık Güvenli Gelecek
Platformu olmak üzere emekçiler, Emek Platformu’nu
masa başındaki görüşmelerde dik durmaya, emekçilerin
talepleri arkasında durmaya, 13-14 Mart eylemlerinin
gücüne dayanarak yasanın tek tek maddelerini
tartışmamaya ve yasanın tümden ruhuna karşı çıkmaya
çağırmışlardı.

Dahası geçtiğimiz günlerde hükümetle
görüşmelerde gündeme gelen 7 maddeye değil, 19
maddeye birden itiraz edilmesi gerektiğini
hatırlatmışlar ve Emek Platformu da yaptığı
açıklamalarda esas aldıklarının 19 madde olduğunu
ifade etmişti. 

Ancak görünen o ki, emekçiler günlerdir sokakta
eylem yaparken, görüşmenin yapıldığı saatlerde de
sokaklarda Emek Platformu’nu göreve çağırırken,
görüşmelerde hükümet pervasızca tutumunu sürdürdü,
sendikalar ise yine o uğursuz rollerini bir kez daha
oynadı. 

Görüşmelerden yansıyanlar...

Emek Platformu ile beş saat süren görüşmelerin
sonrasında hükümet adına konuşan Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, yasanın kimi
maddelerinde “anlaşma sağladıklarını”, görüşmenin
olumlu geçtiğini söylerken; ihanetçi sendika bürokratı
Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu da, yasa orta yerde
duruyorken, anlaşma sağladıklarını “sorumlu
sendikacılık yaptıklarını”, itiraz ettikleri maddelerin
%80-90’ını elde ettiklerini söyleyebilmiştir. Geride
kalanların da görüşmelerde çözülebileceği vaadinde
bulunmuştur. Kumlu’ya göre sorun yoktur, masa
başında herşey çözülmüştür.

Görüşmelerde Emek Platformu’nun diğer bileşenleri
de kötü bir sınav vermiştir. ortadadır. Görüşmecilerin
bir kısmı ise görüşmelerin hemen ardından yapılan
basın toplantısında ve peşisıra yapılan açıklamalarda
“suskunluğu” tercih ettiler. 

Bir gün sonrasında “biz anlaşmadık, mücadelemiz
devam edecek” diyenler, görüşmeler sonrasında
ağızlarını açmamışlar ve iki tarafın söylediklerine tek
söz yanıt vermemişler, dolayısıyla milyonların gözü
önünde yapılan açıklamaların onaylayıcıları
olmuşlardır. Yine “biz görüşmelerde konuşturulmadık”
diyenlere beş saat boyunca o masada ne aradıklarını da
sormak gerekiyor. 

Sonuçta, görüşmenin ardından tabanın isteği ve
basıncıyla Emek Platformu’nun kimi bileşenleri
görüşmelerde anlaşma sağlamadıklarını, mücadeleyi bu
aşamadan sonra sürdüreceklerini ifade etmişlerdir. 

“Uzlaştık” denilen maddeler emekçiler 
için ne ifade ediyor?

Görüşmeler sonrasında, prim gün sayısının
tasarıdaki haliyle 9 bin günden 7200 prim gününe
indirilmesine, 7200 prim gün sayısının ise kademeli

değil yasa yürürlüğe girer girmez tek seferde
uygulanmasına karar verildi. Emzirme ve cenaze
yardımı konusundaki bölümde de, ilgili maddelerin
SGK Yönetim Kurulu kararıyla Bakanlar Kurulu’nca
belirlenmesi noktasında anlaşma sağlandı. Halen
çalışan ve şu anda 10 yıl prim ödeme gün sayısını
doldurmamış olan sigortalılar için aylık bağlama
oranının yüzde 3, 10 yıldan sonraki süreçte ise yüzde 2
olarak belirlendi. Diş proteziyle ilgili 18 ve 45 yaş
sınırlarında olanların yüzde 50’sinin kurum tarafından
ödenmesi uygulamasının sosyal taraflarla yapılan
önceki görüşmelerde varılan mutabakat çerçevesinde
tasarıdan çıkartılmasına karar verildi.

Bu sözde kısmi tavizler verilirken 65 yaş, yıpranma
payı, güncelleme katsayısı, daha da ötesi SSGSS’nin
GSS bölümünde sağlığın ticarileştirilmesi ve “paran
kadar sağlık” anlayışını içeren hükümler aynen
geçerliliğini korumaktadır.

Dolasıyla, yapılacağı ifade edilen düzenlemeler
emekçiler için kazanım anlamına gelmemektedir.
Emeklilik için 65 yaş maddesi durduğu sürece prim gün
sayısının 7200’ye inmesi, sağlıkta yıkımı içeren
maddeler olduğu sürece diş proteziyle ilgili
düzenlemelerin yapılması hiçbir şey ifade
etmemektedir. “Kazanıldığı” iddia edilen maddelere
rağmen yasa tümüyle geçerliliğini korumaktadır.

Genel grev-genel direniş şiarıyla 
mücadeleye!

Bugün SSGSS karşıtı mücadele kritik bir
aşamadadır. İşçi ve emekçilerin önünde tek seçenek
vardır. Yasa orta yerde durmaktadır. Özünde bir
değişiklik yoktur ve uğruna mücadele edilmesi ise
kaçınılmazdır. Ancak işçi ve emekçilerin omuzlarındaki
görevler düne göre daha da ağırlaşmıştır. Görüşme
süreci ve ardından yansıyanlar emekçilerde bilinç
bulanıklığı yaratmıştır. Keza aynı şekilde sendika
bürokrasinin ihanetçi tutumu emekçilerin bölünmesi ve
belli bir kesimin mücadelenin dışına tutulması
sonucuna da yol açabilecektir.

Ancak bugün yeniden tabandan doğru mücadelenin
yükseltilmesi kaçınılmazdır. 

Nasıl ki dün yürütülen çalışmalar ve yükseltilen
mücadele Emek Platformu’nu ve özelde Türk-İş’i
harekete geçirilebilmiştir. “Yasa bizi etkilemiyor, nasıl
olsa 2036 yılında yürürlüğe girecek” diyerek gelecek
kuşaklara ihanet edenler, tabanın basıncı karşısında
yasaya karşı adım atmak zorunda kalmışlardır. 14 Mart
günü sendika bürokratlarının tüm engellemelerine
rağmen onbinlerce kişinin alanlara akması, yasanın
yeniden tartışılmasını gündeme getirmiştir. 

Şimdi de yine tabanın gücüne dayanak mücadeleyi
yükseltme zamanıdır.

SSGSS karşıtı mücadeleyle yaratılan birikimi, 13-14
Mart eylemlerinin gücünü, toplum nezdinde yaratılan
meşruluğu da arkamıza alarak mücadeleyi
yükseltmenin zamanıdır.

Doğabilecek kırılmaları ve parçalanmaları geride
bırakmanın, yükseltilen mücadelenin ivmesinin
düşürülmesini engellemenin tek yolu genel grev genel
direniş hedefine bağlanmış sistemli bir eylem programı
ile yola devam edebilmektir. 

İşçi ve emekçilerin başka bir seçeneği yoktur!

Emek Platformu görüşmesi hezimetle sonuçlandı!

“Genel grev-genel direniş!” şiarıyla
mücadeleye devam!
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HSGGP: “Uyarıyoruz!..”
Yasa tasarısının gündeme geldiği andan itibaren

oluşturulan İstanbul Herkese Sağlık Güvenli Gelecek
Platformu, yasa tasarısı üzerinde oynama yapmayı
reddederek yasanın tümden geri çekilmesi talebini
yükseltti. Gerçekleştirdiği tüm eylem ve etkinliklerde
yasanın iptal edilmesi gerektiğinin altını çizdi. 

Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu, Emek
Platformu bileşenlerinin hükümetle masaya oturduğu
bir süreçte milyonlarca işçi ve emekçinin geleceğini
belirleyecek tasarı konusunda Emek Platformu
bileşenlerini uyardı. 20 Mart günü saat 12.30’da
Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde
gerçekleştirilen basın toplantısıyla 14 Mart sonrası
süreci değerlendiren Platform, SSGSS Kanun
Tasarısı’nda tadilat yapma çalışmalarından
vazgeçilmesi gerektiğini ve tasarının derhal geri
çekilmesini talep etti. 

Platform adına yapılan basın açıklamasında, 13-14
Mart tarihlerinde gerçekleştirilen sokak eylemlerinin
yaygınlığı ve bıraktığı etki vurgulanarak, son
yıllardaki en kitlesel eylemler olarak nitelendirildi.
Yasa tasarısı üzerinde temel parametrelerde oynama
yapılmadan tasarı üzerinde yapılacak tadilatın hiçbir
sorunu çözmeyeceği dile getirildi.

Açıklamanın devamında emekçilerin sosyal
güvenlikle ilgili temel talepleri sıralandı. Yasa tasarısı
üzerinde tadilat yapılmasını kabul etmenin Emek
Platformu’na güveni zayıflatacağı ve böyle bir
anlaşmanın asla kabul edilemeyeceği söylendi.

Ardından İstanbul Diş Hekimleri Odası Yöneticisi
söz alarak, Emek Platformu üzerinde tasarının
tümüyle reddi konusunda baskı yapılması gerektiğini,
AKP’yi kapatma davasının mücadelenin üzerini
örtemeyeceğini ifade etti.

Türk-İş İstanbul Şubeler Platformu adına yapılan
konuşmada, yasa tasarısı üzerinde yapılacak yüzeysel
düzenlemelere prim verilmemesi, tasarının tümüyle
reddi için mücadelenin sürdürülmesi gerektiğinin altı
çizildi.

TMMOB ve İTO temsilcileri de söz alarak
mücadelenin devam edeceğini duyurdular. 

Kızıl Bayrak / İstanbul

HSGGP: Tadilat değil tümden red!
Emek Platformu bileşenlerinin SSGSS Yasa

Tasarısı’nı hükümetle görüştüğü saatlerde (24 Mart)
Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu da
Kadıköy ve Aksaray’da “Tadilat değil! Yasa tasarısı
tümüyle geri çekilsin!” dedi. 

Aksaray Metro: Uzlaşma değil,
genel direniş!

Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu
bileşenleri, Aksaray Metro girişi önünde saat
17.00’de gerçekleştirdiği eylemle yasanın tamamının
iptal edilmesini talep etti. KESK İstanbul Şubeler
Platformu ve HSGGP pankartının açıldığı eylemde,
“Şimdi direnme zamanı!“, “SSGSS yasası geri
çekilsin!”, “Sağlıkta ticaret öldürür!“, “Herkese
parasız sağlık hizmeti, güvenli gelecek!”, “Savaşa
değil, sağlığa bütçe!“, “Sokağa, eyleme, genel
greve!“ dövizleri açıldı.

Aksaray Metro önündeki oturma eyleminde ilk

önce Belediye-İş Sendikası 2 No’lu Şube Başkanı
Hasan Gülüm bir konuşma yaptı. Değişmesi gerekenin
maddeler değil, yasanın kendisi olduğunu söyledi.

Hava-İş Eğitim ve Örgütlenme Uzmanı Munzur
Pekgüleç, 1999 depreminin yaşandığı günlerde,
insanların ceset toplamakla uğraştığı bir sırada
mezarda emeklilik yasalarının geçirildiğini hatırlattı.

Oturma eylemi sırasında KESK İstanbul Şubeler
Platformu adına da bir konuşma yapıldı. Sosyal Haklar
için Kadın Platformu adına yapılan konuşmada,
yasadan en çok kadınların etkilendiği belirtildi.

HSGGP bileşenleri “Parasız eğitim, parasız
sağlık!”, “Mezarda emekli olmayacağız!”, “Uzlaşma
değil, genel direniş!”, “İşçi memur elele genel greve!”,
“Savaşa değil sağlığa bütçe!”, “Kurtuluş yok tek
başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “Yaşasın sınıf
dayanışması!”, “Hükümet yasanı al başına çal!” ve
“Zafer direnen emekçinin olacak!” sloganlarını
haykırarak hükümeti uyardılar.

1,5 saat süren oturma eylemine yaklaşık 300 kişi
katıldı.

Kadıköy’de oturma eylemi…
Anadolu Yakası Herkese Sağlık Güvenli Gelecek

Platformu bileşenleri saat 17.00’de Kadıköy İskele
Meydanı’nda toplandılar.

“Herkese sağlık güvenli gelecek!” pankartının
açıldığı eylemde İTO, KESK, DİSK, Türk-İş İstanbul

Şubeler Platformu, ilerici ve devrimci kurumlar 1,5
saati aşkın süre alanda oturdular.

“Savaşa değil sağlığa bütçe!”, “Herkese sağlık
güvenli gelecek!”, “GSS yasası geri çekilsin!”, “Zafer
direnen emekçinin olacak!”, “Genel grev genel
direniş!”, “Direne direne kazanacağız!” sloganlarının
atıldığı eyleme, Yapı-Yol Sen İstanbul Şubesi, SES,
Eğitim-Sen 2 No’lu Şube, DİSK Genel-İş Sendikası 3
No’lu Bölge ve bağlı şubeler, Elektrik Mühendisleri
Odası İstanbul Şubesi, Ziraat Mühendisleri Odası,
Kimya Mühendisleri Odası, Metalurji Mühendisleri
Odası, Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu, Emekli-
Sen Kartal ve Kadıköy şubeleri, Halkevleri, EMEP,
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, T. Harb-İş
Sendikası Anadolu Şubesi, Basın-İş Sendikası İstanbul
Şubesi, Deri-İş Sendikası Tuzla Şubesi ve genel
merkezi, BTS, Tersane İşçileri Birliği Derneği,
Yurtsever Cephe, Ezilenlerin Sosyalist Platformu,
Alınteri, PDD, OSİM-DER, Limter-İş, BES 3 No’lu
Şube yönetici ve üyeleri katıldılar.

Alanda bekleyiş sırasında konuşan kurum
temsilcileri Emek Platformu’ndan mücadele
beklentilerini dile getirdiler. Yasa tasarısı üzerinde
oynamalar değil tasarının tümden reddini istediler.
Eylem  halaylarla sonlandırıldı. SSGSS Yasa
Tasarısı’na karşı mücadele talepleri yinelendi. Eyleme
300 kişi katıldı.

Kızıl Bayrak / İstanbul

SSGSS’ye karşı seminer!
Petrol-İş Sendikası 2 No’lu (Kartal) Şube ve Toplumsal Araştırma ve Eğitim Merkezi’nin (TAREM)

ortaklaşa düzenlediği SSGSS eğitim semineri 25 Mart günü Petrol-İş Kartal Şubesi toplantı salonunda
gerçekleştirildi. Eğitim seminerine Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Atilla Özsever katıldı. 

Toplantıda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı’nın içeriği ve Emek Platformu’nun
tasarı görüşmelerinde takındığı tutum tartışıldı.

Atilla Özsever, 14 Mart günü yaşanan 2 saatlik iş bırakma eylemleriyle birlikte tasarı maddelerinin
değişmesi noktasında “kırmızı çizgi” olarak tarif edilen maddelerde Emek Platformu bileşenlerinin geri adım
attığını söyledi. Geri adım atılan maddeler başta olmak üzere yasanın kapsamına dair ayrıntılı bilgilendirme
gerçekleştirildi.

14 Mart’ta yaşanan 2 saatlik iş bırakma eylemi ve tasarı karşıtı gerçekleştirilen eylemlerin hükümete geri
adım attırdığı vurgulanarak, bundan sonraki süreçte varolan yerel platformların güçlendirilmesi, olmayan
yerellerde kurulması önerildi. 

Alınan karaların tabandan doğru hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan T. Harb-İş Anadolu Yakası Şube
Başkanı Hüseyin Över de tasarıya karşı mücadelede yeni eylem kararlarının alınacağını duyurdu. 

“SSGSS yasası geri çekilsin!”
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Mamak’ta sınıf devrimcileri olarak TEGA, TÜMTİS
ve tersaneler başta olmak üzere işçi sınıfının farklı
alanlardan yükselttiği direnişlerle dayanışmayı örme
hedefiyle örgütlenen ve 30 Mart günü gerçekleşecek
olan “İşçilerin Birliği ve Dayanışması Etkinliği”ni
yoğun bir çalışmaya konu ediyoruz.

Mamak’ta “Sosyal yıkım saldırılarına, sefalet
koşullarına, güvencesiz çalıştırılmaya karşı direnen
işçilerle dayanışmayı yükseltelim!” çağrısıyla birlikte
dayanışma etkinliğinin çalışmasını yürütüyoruz. 

SSGSS ile sosyal yıkım saldırılarının hızlandırıldığı
bu dönemde dayanışma etkinliğini bölgede sürdüğümüz
bu gündemli çalışmanın bütünlüğü içerisinde ele
alıyoruz. Mamaklı emekçileri sosyal yıkım saldırıları
karşısında tutum almaya çağırarak, bu saldırılara karşı
örgütlenen ve direnen işçilerle de dayanışmayı
yükseltmenin önemini vurguluyoruz. Bu çerçevede
bölgemizde etkinliğin çağrısını mücadele çağrısıyla
birleştiriyoruz.

Etkinliğe destek veren Mamak İşçi Kültür Evi de,
yaklaşık 15 gündür, hazırladıkları broşür ve davetiye ile
dayanışma etkinliğinin ön çalışmasını işçi ve emekçilerle
birebir ilişki kurarak örgütlüyor.

Etkinlik çalışmasını “Tutuklu sendikacılar serbest
bırakılsın!”, “Sınırsız grev ve genel grev hakkı!”,
“Herkese iş, tüm çalışanlara iş güvencesi!”, “Sınırsız,
söz, basın örgütlenme özgürlüğü!”, “Tüm çalışanlar için
grevli-toplusözleşmeli sendika hakkı!”, “SSGSS geri
çekilsin!” “Parasız sağlık, parasız eğitim!” talepleriyle
sürdürüyoruz. 

BDSP etkinlik çağrı afişleriyle de seslenişimiz devam
ediyor. Çalışmalarımız esnasında işçi ve emekçilerle
uzun sohbetler ve tartışmalar yaparak, sınıf

dayanışmasının önemini ve sosyal haklarımız için dişe
diş mücadelenin yakıcılığını vurguluyoruz.

Yoğun bir bir tempoyla sürdüğümüz faaliyetimiz
etkinliğe kısa bir süre kala güçlenerek devam ediyor.
Bahar döneminin sınıf devrimcilerinin omuzlarındaki
sorumlulukları daha da arttırdığı bu süreçte 1 Mayıs’ı
hedefleyen bir bakışla güne yükleniyoruz.

Mamak BDSP

TİB: Sınıf dayanışmasını büyütelim!
30 Mart günü Ankara’da bir etkinlik gerçekleştirilecek.

Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu tarafından gerçekleştirilecek
“İşçilerin birliği ve dayanışması etkinliği” içinde
bulunduğumuz dönem itibariyle anlamlı bir çabayı ifade ediyor.

Sınıfın değişik bölüklerinin saldırılara karşı yükselttiği
mücadele gittikçe yayılıyor. Suskunluk duvarının parçalandığı,
saldırılara karşı mücadelenin ivme kazandığı ve daha da
militanlaştığı bir süreçte olacak bu yükseliş sermayenin
saldırılarına verilen kuvvetli bir yanıttır. 

TEGA, TEKEL, TÜMTİS, Adana’dan İstanbul’a her yerde
direnen metal işçileri ve elbetteki Tuzla tersaneler
cehennemindeki direniş ateşi sermayeye korku salmaktadır. Bu
korkuyu büyütmek ve bir takım saldırıları geri püskürtebilmek,
işçi sınıfının direngenliğinin yanısıra dayanışma ruhunun
güçlendirilebilmesi ölçüsünde mümkün olacaktır. Böyle bir
dönemde bu dayanışmayı örmeye girişen her adım bu ruhu
güçlendirecektir. İşte Ankara BDSP’in gerçekleştireceği etkinlik
bu açıdan özel bir önem taşıyor.

Bizler tersane işçileri diğer sınıf kardeşlerimizle bir araya
gelip, deneyimlerimizi paylaşacağımız bu etkinliği heyecan ve
sabırsızlıkla bekliyoruz.

Tersane İşçileri Birliği Derneği

Devrimci 1 Mayıs
Platformu’ndan çağrı:

1 Mayıs ortak
örgütlenmeli!

2007 1 Mayıs’ının tüm engellemelere
rağmen Taksim’de kutlanmasının politik-moral
gücünü de arkasına alan Devrimci 1 Mayıs
Platformu, 24 Mart günü gerçekleştirdiği basın
toplantısıyla, 2008 1 Mayıs’ının birleşik kitlesel
bir biçimde Taksim’de kutlanması gerektiğini
belirtti. Platform, en kısa zamanda 1 Mayıs’ı
örgütleyecek ortak bir komitenin kurulması
çağrısı yaptı.

Makine Mühendisleri İstanbul Şubesi
Lokali’nde gerçekleştirilen basın toplantısında
platform adına yapılan açıklamada,“2007 1
Mayıs’ında Taksim alanına çıkanlar, 2008 1
Mayıs’ında da Taksim’de olacaklardır” denildi.
1 Mayıs ‘77 katliamının 30. yılında Taksim’de
1 Mayıs yasağına fiili olarak son verildiği
söylenerek, SSGSS Yasa Tasarısı’na karşı
yükseltilen mücadelenin sürdürülerek 1
Mayıs’a taşınması gerektiğinin altını çizildi.

Açıklamada şunlar söylendi: “Sorun 1
Mayıs’ın Taksim’de kutlanıp kutlanmama
sorunu değildir artık. Yer tartışması yoktur.
Sorun emekten ve halktan yana tüm devrimci,
ilerici güçlerin bir araya gelip Taksim 2008 1
Mayıs’ını birlikte örgütlemesi sorunudur. Bu
sorumluluk hepimizindir. Sendikalar, meslek
odaları, DKÖ’ler, siyasi partiler, devrimci
güçler kısacası tüm emek güçleri bu
sorumluluğun altına girip 2008 Taksim 1
Mayıs’ını bir an önce örgütleme çabasına
başlamalıdır.”

2007 1 Mayıs’ında uygulanan tüm
engellemelere ve baskılara rağmen gösterilen
iradeye vurgu yapılan açıklamada, kimsenin bu
yıl küçük hesaplar yapmaması gerektiği dile
getirildi. Emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin
emekçilere dönük saldırılarına güçlü bir yanıt
verilmesi için ortak hareket etme çağrısında
bulunuldu. Kürt halkına dönük saldırıların da 1
Mayıs’ın gündemine taşınmasını vurgulayan
açıklama, mücadele hedef ve taleplerinin
sıralanması ve 1 Mayıs’ta iş bırakma çağrısı
yapılmasıyla son buldu. 

Devrimci 1 Mayıs Platformu’nun 2008 1
Mayıs’ında talepleri şunlar: 

- Taksim’de 1 Mayıs yasağına son
verilmesi

- 1 Mayıs’ın resmi tatil ilan edilmesi
- ‘77 katliamcılarının yargılanması
- SSGSS yasasının geri çekilmesi 
Basın açıklaması 2008 1 Mayıs’ını birlikte

örgütleme ve 2008 1 Mayıs’ında Taksim’de
olma çağrısıyla son buldu.

Kızıl Bayrak / İstanbul 

“İşçilerin Birliği ve Dayanışması Etkinliği” çalışması…

Mamak BDSP: “Direnen
işçilerle dayanışmayı

yükseltelim!”
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Düzen siyasetinde yönetme krizi

Düzen cephesindeki iç gerilim bir kez daha su
yüzüne çıktı ve yeniden bir siyasi kriz boyutlarına
vardı. Taraflar silahlarını çekip kavgaya tutuştular.
Süreci bu noktaya getiren ilk hamle, AKP’ye açılan
kapatma davası oldu. Esas amacı AKP’nin türban
hamlesine yanıt vermek olan ve AKP tarafından “sivil
darbe” olarak adlandırılan bu hamle bir anda düzen
siyasetinde altüst oluşa yolaçtı. Fakat AKP buna yanıt
vermekte gecikmedi. En az rakibininki kadar sarsıcı
bir hamleyle durumu dengeleme yoluna gitti. AKP’nin
seçtiği hedef, sembolik değeri oldukça yüksek
isimlerden oluşuyordu. 

Bu isimlerden İlhan Selçuk, “ulusalcı cephe”nin
“fikir babası” olarak öne çıkmaktaydı. Kemal
Alemdaroğlu, İÜ Rektörü olduğu dönemde “laikçi”
mücadelenin en ileri noktalarında görev almış ve
özellikle 28 Şubat sürecinin kilit isimlerinden biri
olarak ün yapmış bir isimdi. Doğu Perinçek ise,
partisini ordunun siyasal düzlemdeki militan partisi
olarak konumlandırmak isteyen ve tüm siyasi
umutlarını bir askeri darbeye bağlamış biri olarak
sivrilmekteydi. İşte bu üç ismi AKP’nin hedefi haline
getiren neden, sahip oldukları sembolik değeri yüksek
siyasi kimlikleriydi. 

Hedeflerini bu biçimde seçmiş olan AKP’nin karşı
hamlesi, beklenen sarsıcı sonuçları yaratmakta
gecikmedi. “Ulusalcı-laikçi” cephede tam anlamıyla
bir şok etkisi yaratırken, dinci-gerici cepheyi ise
“zafer” havasına soktu. Ellerindeki mevzileri, AKP’yi
dizginlemek ve boyun eğdirmek uğruna harekete
geçiren devletin derin çekirdeği ve onların etrafında
örgütlenmiş güçler, böylece AKP tarafından sahip
olduğu mevziler kullanılarak yanıtlanıyordu.
“Ulusalcı-laikçi” cephenin elindeki kalmış son
mevzilerden “Yargıtay” ve “Anayasa Mahkemesi”ni
kullanmaya kalkması karşısında, AKP bir kez daha
Fetullahçılar’ın egemen olduğu bilinen Emniyet’e
yaslanıyordu.

Düzenin iki gerici odağının güç ve etkinlik
mücadelesinin bu aşamasında, ellerindeki güç ve
imkanları rakibine karşı en etkili darbeyi vurmak
üzere seferber etmiş olmaları, devlet ve düzen
cephesinde açık bir bölünme kadar ciddi “zaafiyet”
görüntüsüne yol açmakta, düzen siyasetinde ciddi bir
yönetim krizi sonucu doğurmaktaydı. Bu noktada
tehlikede olan bir bütün olarak düzen olduğu ölçüde,
egemen güçler krize el koymak üzere harekete
geçtiler, krizi yatıştırmak üzere seferber oldular.

TÜSİAD’ın müdahalesi

Tekelci burjuvazinin örgütü TÜSİAD’ın
müdahalesi bu çerçevededir. TÜSİAD,  mevcut
kutuplaşmayı aşmak için, siyasetin sorunlarının siyaset
içinde çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, başta
iktidar partisi olmak üzere siyasi partileri ve liderlerini
sağduyuya davet ederken, “tüm işveren kuruluşlarını,
işçi sendikalarını ve sivil toplum örgütlerini de
demokratik zemini güçlendirmek, toplumda
zedelenmeye yüz tutan kardeşlik ve dayanışma
duygularını pekiştirmek amacıyla çaba göstermeye”
çağırıyordu. 

Belli ki, düzenin egemen sınıfı adına konuşan
TÜSİAD, zıvanadan çıkmış bulunan siyasal düzene
çeki düzen vermek üzere açık bir müdahalede
bulunuyordu. TÜSİAD bu amaçla bir “çıkış yolu”
belirledi. “Çıkış yolu”nu bulmak için yapılacaklar
şöyle sıralanıyordu: 

1- Toplumsal dayanışmayı sağlamak ve gerilimi
düşürmek, 

2- Herkes için tam demokrasiyi savunmak, 
3- Hukuka koşulsuz saygı göstermek.

Sendikal korucular ve sermaye 
temsilcileri kolkola

TÜSİAD belirlediği “çıkış yolu” ile, düzen
siyasetini vardığı kriz noktasından çıkarmayı
hedeflemekte ve yeni bir “toplumsal uzlaşma ve
dayanışma” yoluyla, ortaya çıkan yönetim zaafiyetine
son vermeyi, sarsılmış bulunan devlet düzenini
yeniden rayına oturmayı, en önemlisi de bu krizi bir
fırsat haline getirmeyi amaçlamaktadır. 

Bu doğrultuda bir kez daha görev “işveren
kuruluşları, işçi sendikaları ve sivil toplum
örgütleri”ne verildi. Bunun üzerine, TOBB
önderliğinde TİSK, Türk-İş, Hak-İş, TZOB ve Kamu-
Sen düzen siyasetini düze çıkarmak için gerekli
“demokratik zemini güçlendirmek” misyonuyla bir
araya geldiler. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun
burada söylediği “herkes aldığı pozisyondan bir adım
geri atsın” sözü, aslında hem yaşanan durumu hem de
bu “sivil inisiyatif”in rolünü oldukça veciz biçimde
anlatmaktaydı. Besbelli ki, düzen siyasetinde yaşanan
kriz, düelloya çıkmış iki kovboyu andırıyordu ve
TÜSİAD’a bağlı olarak şekil kazanan “sivil inisiyatif”
de “kasabanın şerifi” pozisyonunda, “kovboylar”ı
silahlarını ateşlemekten alıkoymaya çalışıyordu.

Varılan noktada TÜSİAD’ın müdahalesi ile
birlikte, çatışan güçlerin şimdilik kaydıyla
sakinleştirilmesi ve yeni bir denge durumunda
“uzlaştırılmaları” olasıdır. Bu yeni denge, bir yandan
AKP davasının soğutulması ve karşı cepheden
verilecek güvencelerle askıya alınması, diğer taraftan
ise “Ergenekon” operasyonuna bir sınır koymak gibi
karşılıklı tavizlerle kurulabilecektir. Fakat, TOBB
Başkanı’nın da dediği üzere, bu nokta, sadece alınan
pozisyondan bir adım geride olacaktır. Yoksa
pozisyonlar olduğu gibi korunmaya devam edecektir.
Dolayısıyla, düzen siyaseti her an patlaması muhtemel

yeni çatışma ve kapışma dinamiklerini bağrında
taşımaktadır. Bugün için düzenin efendileri, ellerinde
başka seçenek olmadığı ölçüde, bu yolu bu tehlikelerle
birlikte yürümeye çalışacaklardır.

TÜSİAD ve ABD emperyalizmi önemli görevler
üstlenmiş bu güçlerden herhangi birinden yana açık
tercihte bulunmaktan kaçınmaktadır. Elbette, sivil-
asker bürokrasiden oluşan devletin yönetici çekirdeği,
ABD-TÜSİAD’ın egemenliğinin “derin stratejik”
uşağı payesini taşımaktadır. Fakat, AKP’nin sahip
olduğu siyasi gücün hem kapsamlı sosyal-ekonomik
yıkım programlarının ve hem de ABD’nin bölgesel
politikalarının uygulanmasında sahip olduğu
işlevsellik dikkate alındığında, AKP’den de kolay
kolay vazgeçememektedir. AKP’nin düzenin koruyucu
ve kollayıcı gücü olan ordu karşısındaki direncinin
kaynağı da budur zaten. Bundan dolayı ordu, ABD ve
tekelci burjuvazinin istekleri doğrultusunda hareket
etmek zorunda kalmaktadır. Bununla birlikte, AKP’nin
siyasi gücünün Kürt halkının mücadele direncinin
kırılmasındaki rolü de bir başka etken olarak önem
taşımaktadır.

Saldırılara karşı birleşik bir mücadele 
cephesi örülmelidir!

Emperyalistler ve tekelci burjuvazinin sendikal
korucularının da yardımıyla müdahale ettiği it
dalaşında, işçi ve emekçiler ile Kürt emekçi halkı bir
taraf değildir, olmamalıdır. Zira, düzenin gerçek
efendileri dalaşan güçleri dizginlerken onlara ortak bir
hedef göstermektedir. Bu hedef, işçi ve emekçiler,
Kürt halkı ve bölge halklarına yönelik kapsamlı
ekonomik-siyasi ve askeri yıkım ve yağma programını
uygulama hedefidir. Nasıl ki “Dolmabahçe”
mutabakatı Kürt halkına yönelik kanlı bir savaşla
noktalandıysa, yeni mutabakat daha ağır ve daha
kapsamlı bir savaşın önünü açacaktır.

İşçi ve emekçiler ile Kürt emekçi halkı, bu
gerçeğin bilincinde olarak egemenlerin oyunlarını
boşa çıkarmalı, bir bütün olarak düzeni hedefleyen
birleşik bir mücadele cephesinde buluşmalıdırlar.
Bugün işçi ve emekçi düşmanı politikalara karşı
mücadele etmek yerine dümeni kırıp düzen siyasetinin
krizini yatıştırmak için itfayeciliğe soyunan, böylece
güçlü bir işçi ve emekçi düşmanı “zemin”in
hazırlanmasına ortak olan sendika ağaları da bu
mücadelenin öncelikli hedeflerindendir.

Düzenin efendilerinden düzen 
siyasetine müdahale!
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ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney’in Ortadoğu
gezisinde son durak Ankara oldu. Gündemi ise baştan
belliydi: 5 Kasım’da ABD’de verilmiş olan sözlerin
yerinde durup durmadığını kontrol etmek!

Türkiye’de kimi hükümet yanlısı basın uydurma
haberlerle üstünü örtmeye çalışsa da, Cheney’in ziyareti
ve gündemi aylar öncesinden planlanmıştı. Bugünlere
ayarlanması da bir tesadüf değildir. Çünkü Nisan
başında NATO toplantısı vardır ve Cheney’in temel
gündem maddelerinden biri olan Afganistan’a (çatışma
bölgesine) ek askeri güç konusu bu toplantıda
kararlaştırılacaktır. Dolayısıyla, toplantıda
kendilerinden gelecek bu talebin Türk sermaye devleti
tarafından nasıl karşılanacağı ABD için önemlidir. Artık
hiçbir sürpriz istemiyorlar, her şeyin tüm ayrıntılarıyla
kontrolleri altında kalmasını sağlamaya çalışıyorlar.

5 Kasım’da verilen sözlerden birinin bu olduğu o
zaman da konuşuldu, yazıldı. Ancak kapalı kapılar
ardında yapılan toplantılarla ilgili sözler bir süre kağıt
üzerinde kalmaya mahkum oluyor. Gerçekliği yüzde
yüze yakın olduğu aşikar olmasına rağmen. İşte o
gerçekliğin teyidinin zamanı gelmiş bulunuyor.
Cheney’e Ankara’dan verilen yanıtın, “sözümüz söz”
olduğunun kanıtı, hükümet ve ordu kanadından yapılan
ve yapılmayan açıklamalardır. Bunların en barizi ise
Genelkurmay’ın tavrıdır. 

Hatırlanacağı üzere, Genelkurmay Başkanı
Büyükanıt, bu görüşme öncesinde her sözü geçtiğinde,
“çatışma bölgesine tek asker göndermem” diyordu. Bu
ifadenin içerdiği “bu konuda tek yetkili benim” anlamı
ise gerçekliği şüphesiz bir durumdur. Ancak Cheney
görüşmesi sonrasında, bu gerçeklikle hiç ilgisi
olmayacak tarzda, “karar devletindir, hükümetindir”
açıklamasıyla kıvırmaya çalıştı. Halka karşı suç
mahiyetindeki her kararda olduğu gibi, bir kez daha
sorumluluğu ve suçu hükümete paslayarak sıyrılmaya
çalıştı. Bu “Cheney’e minnet/vatana ihanet” suçunun
sonuçları, çok yakında, Koreli mezarları ve Koreli
sakatları gibi, Afgan mezarları ve Afgan sakatları
şeklinde karşımıza çıkacak!

Cheney’in kontrol ve teyit için geldiği bir diğer konu
İran ve onunla da bağlantılı olarak füze kalkanı
projesiydi. Ele alınan tüm konularda olduğu gibi bunda
da hiçbir pürüz çıkmadığı her iki tarafın tutumundan
anlaşılıyor. Zaten, Güney Kürdistan’a müdahale

karşılığında bunlar verildiyse, ve  bir haftanın gerisini
de getirmek istiyorlarsa, sözlerinde durmak zorundalar.
Daha açık söylemek gerekirse, 5 Kasım’da ele alınan
maddeler de yetmez, ABD emperyalizminin her isteğini
karşılamaları lazımdır.

ABD emperyalizminin Ortadoğu ve dünya
hakimiyeti konusundaki görüşleri, planları gizli değil.
Kullanabileceği her gücü sonuna dek kullanarak
bölgenin tam denetimini eline almaya çalışıyor.
Afganistan ve Irak örneklerinin de gösterdiği gibi, bu
yolda her türlü kanlı-kirli yöntemi kullanmaktan
kaçınmıyor, kaçınmayacak. Bunu emperyalist haydutlar
dünyasının çete başılığı mevkiini korumak için yapsa
da, diğer emperyalist odaklar bundan belirli bir
rahatsızlık da duysa, ABD’nin halklara karşı işlediği
suçları onlar da suskunluk şalıyla örtmeye çalışıyor,
onaylıyorlar. Çünkü ellerine geçen ilk fırsatta onların da
yapacağı aynısıdır.

Emperyalist haydutluk, saldırı ve savaşlar, onun
kaynağı tarafından önlenemez. Bu gidişe dur
diyebilecek tek güç, ezilen halkların devrimci
kalkışması olacaktır.

Türkiye proletaryası, yine emperyalist odakların
destek ve dayatmasıyla yürütülen saldırı programlarına
olduğu kadar, emperyalizm uşaklığının getirdiği siyasal
saldırılara karşı da emekçi kitleleri uyarmak ve
mücadelesine katmak için ayağa kalkmalıdır.
Afganistan’da savaş bölgesine gönderilecek, ölecek ve
öldürecek olan, öncelikle işçi ve emekçi çocuklarıdır.
Buna izin verilmemelidir.

Efendiden uşağına denetim...

Cheney geldi, aldı ve gitti!
“Katil ABD

Ortadoğu’dan defol!”

İstanbul’da Cheney
protestosu!

Türkiye’ye jet hızıyla gelip giden ABD
Başkan Yardımcısı Dick Cheney 25 Mart
günü İstanbul’da protesto edildi. BDSP,
Partizan, HKM, DHP, ESP, DTP, SDP,
EMEP ve SODAP’ın aralarında bulunduğu
devrimci, demokrat kurumlar ve siyasal
partiler, ABD şeflerinden Cheney’nin
İstanbul’a gelişini Galatasaray Lisesi
önünde gerçekleştirdikleri eylemle protesto
ettiler. Eylemde “ABD Ortadoğu’dan,
Cheney Türkiye’den defol!” pankartı açıldı. 

Eylemde bileşenler adına okunan basın
açıklamasında,  Cheney’in sömürü
politikalarını büyütmek amacıyla
Ortadoğu’ya ziyarette bulunduğu,
Türkiye’ye gelişinin ise, Türkiye’yi
Afganistan ve İran üzerinden işgal
planlarına ortak etmek olduğu söylendi. 

Ortak açıklama şu sözlerle sona erdi:
“Bizler, aşağıda imzası bulunan demokratik
kurumlar olarak tüm işçi ve emekçileri,
ABD emperyalizminin Ortadoğu’da ve
coğrafyamızdaki sömürü politikalarına
karşı Denizler’in, Mahirler’in, İbolar’ın
yolundan yürüyerek anti-emperyalist
mücadeleyi büyütmeye, işbirlikçilerinden ve
uşaklarından hesap sormaya çağırıyoruz.
Dick Cheney’in bir daha dönmemek üzere
ülkemizi terk etmesini istiyoruz.”

Kızıl Bayrak / İstanbul

Ankara’da Cheney
protestosu!

TMMOB, DİSK, KESK ve TTB, ABD
Başkan Yardımcısı Dick Cheney’nin
Türkiye’ye gelişi nedeniyle 24 Mart’ta
Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde
bir basın açıklaması yaptı. Basın
açıklaması TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Soğancı tarafından
okundu. 

Cheney’in kimliğinin ve ABD
emperyalizminin sorgulandığı açıklamada,
“Cheney neden Türkiye’de? Ne istiyor?
Hangi diyeti almaya geldi?” sorusu
sorularak, emperyalizmin Türkiye
politikaları teşhir edildi. 

Açıklama şu sözlerle son buldu: 
“Hepimiz biliyoruz: ABD emperyalizmi

ve onun şimdiki temsilcisi Cheney halkların
kardeşliğinin düşmanıdır. Biz bıkmadan,
usanmadan, emperyalizme, Cheneyler’e,
tüm işgalcilere, işgalcilerle işbirliği
yapanlara inat, yüksek sesle bağırmaya
devam edeceğiz” 

Adana: “Irak’ta işgale son!”
ABD’nin Irak’ı işgal etmesinin üzerinden beş yıl geçti. Bu beş yıl boyunca Irak’a özgürlük getireceğini

söyleyenler geride harabeye dönmüş kentler, bir milyonun üzerinde ölü ve vahşet bıraktı. Bugün işgal ve
katliamlar halen devam ediyor. Irak halklarının işgal ve katliamlar karşısındaki direnişi ise sürüyor. 

22 Mart günü İnönü Parkı’nda Irak işgalinin 5. yılına girmesi nedeniyle bir eylem gerçekleştirildi. ÇHKM,
ESP, HÖC, İHD Adana Şubesi, Partizan’ın örgütlediği, Halkevleri, Yeniden Sosyalist Kuruluş Meclisi ve
BDSP’nin destek verdiği eylem “Irak’ta işgale son!” pankartının açılması ile başladı. 

“Katil ABD Ortadoğu’dan defol!”, “Kahrolsun ABD emperyalizmi!”, “Filistin’de intifada, Irak’ta direniş
kazanacak!” sloganlarının atıldığı eylemde okunan basın metninde, Irak işgalinin 5. yılında tüm vahşetiyle
sürdüğü belirtildi. Bu vahşet ve katliamlar karşısında Ortadoğu haklarının emperyalizme karşı direnişlerinin
sürdüğü vurgulanarak şunlar söylendi:

“Bizler 5. yılını geride bırakan Irak’taki işgalin yıldönümünde buradan tekrar haykırıyoruz; Direnen halkları
teslim alabilecek hiçbir güç yoktur. Irak’ta, Filistin’de, ülkemizde, dünyanın her yerinde direnen halklar
kazanacaktır.”

ABD bayrağının yakıldığı eylem sloganlarla bitirildi. 
Kızıl Bayrak /Adana
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Newroz bu yıl oldukça yaygın, militan ve kitlesel
gösterilerle kutlandı. Günlere yayılan gösterilere
belirgin biçimde isyan ruhu egemendi. Militan
çatışmalar biçiminde ifade bulan bu ruh, gösterilere
katılan yüzbinlerce kişi tarafından paylaşılmaktaydı.
Devletin dizginsiz bir faşist zorbalıkla kolluk
kuvvetlerini üzerine saldığı emekçi halk, bu terör
silahını militan kararlılığıyla etkisiz hale getirirken,
kimliğine ve onuruna sahip çıktığını bir kez daha
göstermiş oldu. 

Devletin yoğun terörü altında 
geçen bir Newroz!

Bu yılın Newroz gösterileri son yıllarda
gerçekleştirilen Newroz gösterilerinde görülmeyen
yaygınlık ve yoğunlukta bir devlet terörüyle
bastırılmaya çalışıldı. Öyle ki; Van’dan Yüksekova’ya,
Siirt’ten İzmir’e ve Antalya’ya kadar birçok kent ve
kasaba merkezinde kolluk güçleri tam bir zorbalıkla
terör estirdiler. Birçok kentte Newroz gösterileri alan
ya da gün seçimi gerekçe gösterilerek yasaklandı. Bu
yasaklama kararı boşa çıkarıldığı ölçüde, devlet terörü
zincirlerinden boşanmışcasına halkın üzerine
yöneltildi. İki kişi devlet terörünün sonucunda ölürken
yüzlerce insan da ağır biçimde yaralandı. Yine
yüzlerce kişi vahşice dövülerek gözaltına alındı.

Devlet terörünün bu düzeyde gösterilmesi, açıktır
ki devletin yönetici karargahlarından alınmış bir
kararın sonucudur. Kasabalardaki yerel
devlet görevlilerinin büyük
kent merkezleriyle aynı
biçimde kararlar alıp
uygulaması bunu açıkça
kanıtlamaktadır. Belli ki,
sömürgeci sermaye devleti,
fiyaskoya dönüşen sınır ötesi
kirli savaşını Newroz
vesilesiyle kentlere ve
kasabalara taşımak istemiştir.
Böylelikle halkın kanını
dökerek ve sırtında sopa
kırarak hedefe ulaşılmaya
çalışmıştır. Yani bir yandan
Kürt burjuvazisinin sınıf
çıkarlarını tatmin etmek
dışında bir anlamı olmayan içi
boş “paket”lerle bir tuzak
hazırlanırken, diğer taraftan
şiddetin dozu arttırılarak Kürt
halkı bu tuzağa itilmeye
çalışılmıştır. Sermaye devleti,
sokaklarde terör estirip, Newroz alanları üzerinde
savaş uçakları uçururken bunu hedeflemiştir. Fakat,
devletin bu politikası, Kürt halkı tarafından militan bir
kararlılıkla yanıtlanmış, boşa çıkarılmıştır.

Militan çatışmalarla gösterilen kararlılığın 
damgasını vurduğu bir Newroz!

Bu yılın Newroz’u son yıllardaki Newroz’lar
içerisinde militan ruhun en üst düzeyde olduğu bir
Newroz oldu. Devletin alan yasaklamalarına karşın bir

araya gelen onbinler polis ablukası altında Newroz’u
kutladılar. Gaz bombalı, tabancalı-tüfekli saldırılara
karşı militanca çatıştılar. Saatlerce süren militan
çatışmaların etkileri diğer kentlere de hızla yayıldı.
Devlet terörü sadece halkı daha da tetikleyerek, çok
daha kararlıca alanlara çıkmasını
sağladı.

Diğer taraftan, Kürt halkının
günlere yayılan Newroz
kararlılığı, sadece devlet terörüne
karşı bir savunma eylemi olarak
gelişmedi. Öyle ki, yasaklama
kararının olmadığı İstanbul gibi
kentlerde de bu kararlılık birçok
biçimde kendisini gösterdi.
Newroz alanlarına varmadan
yollara taşan coşkulu gösteriler,
alanlarda saatler boyunca bu
coşkunun dozunun sürekli üst
düzeyde kalması, sloganlara
yoğun katılım bunun
ifadesiydi.

Son yılların en kitlesel
Newroz’u!

Coşku ve kararlılığın
militanca dışavurulması kadar, bu yılın Newroz’u aynı
zamanda son yılların en kitlesel Newroz’u

görünümündeydi. Yasaklamaların
olduğu illerde bu farklılık belirgin
biçimde görünmese de, saldırı
ihtimalinin açık olduğu bu
eylemlere katılım, barışçıl Newroz
gösterilerindeki kitle katılımıyla
karşılaştırıldığında oldukça anlamlı
bir düzeyi ifade etmektedir.

Diğer taraftan İstanbul ve
Diyarbakır gibi en büyük Kürt
nüfusunun yaşadığı kentlerde bu
yılki katılımlar bariz biçimde
yükselmişti. İstanbul’daki
katılımın geçtiğimiz yılın
Newroz’una göre iki-üç katı bir
fazlalığı ifade ettiğini söylemek
abartı olmayacaktır. Öyle ki,
geçtiğimiz yıl Newroz alanında
önemli boşluklar görülebilirken,
bu yıl kitle arama noktalarına
kadar uzanan geniş bir alanı

doldurmuştu. Buna rağmen yine de
alanda hareket etmek oldukça güçtü.

Katılımcı kitlenin önemli bir bölümünü Kürt
gençliği oluşturmaktaydı. Orta yaşlı kitlenin de belli
bir ağırlık oluşturduğu kitle içerisinde yöresel
kıyafetleriyle katılan Kürt emekçi kadınları
coşkularıyla dikkat çekmekteydi. 

Devrimci ve sol güçlere yakın, 
düzene uzak bir Newroz!

Bu yılın Newroz gösterilerinde dikkat çekici bir
diğer olgu ise, devrimci ve sol güçlerin katılımıydı.

Son yıllardaki Newrozlar’la karşılaştırıldığında bu
yılın Newroz’unda devrimci ve sol parti ve örgütlerin
katılımlarında ciddi bir artış gözlemlenmekteydi.

Fakat, devrimci ve sol güçler sözkonusu
olduğunda, bu yılın Newroz’unun en dikkate değer
olgusu, Kürt emekçi halkının bu güçlere karşı

tutumundaki farklılaşmaydı. Öyle
ki, geçtiğimiz yıllarda
bazen düşmanca saldırılara
varan bir soğukluk
görülebilmekteyken, bu yıl
Kürt emekçi kitleleri
devrimci ve sol güçlerin
kortejlerine büyük bir
sempati ve sıcaklıkla
yaklaşmaktaydı. Bu olgu,
hem kortejler alana
girdiğinde gösterilen alkışlı
karşılamadan hem de alandaki
kaynaşmadan
görülebilmekteydi.

Açıktır ki, Kürt halkının bu
bariz tutum değişikliği, büyük
ölçüde kara harekâtıyla tepe
noktasına ulaşan saldırılar ve
özelde de ABD
emperyalizminin Kürt halkına
ihaneti karşısında Kürt halkının
yegane dayanağının ve samimi

dostunun devrimci ve sol güçler olduğu gerçeğinin
kanıtlanmasından kaynaklanmaktadır. Belli ki, Kürt
emekçi halkı son dönemin gelişmeleriyle kendisine
karşı düşman bir cephede buluşan ABD emperyalizmi
ve sömürgeci sermaye devleti ile birlikte Kürt
işbirlikçi burjuva sınıfı karşısında yüzünü Türkiye’nin
devrimci güçlerine dönmüştür. Bu güçleri yanında
görüyor olmaktan da büyük bir coşku ve heyecan
duyduğunu Newroz’da ortaya koymuş ve
sahiplenmiştir.

Newroz’un isyan ruhunu 
1 Mayıs’a taşıyalım!

Bu yılın Newroz’u, tartışmasız biçimde devrimci
özüne yakışır bir Newroz olmuştur. Newroz
alanlarında isyan ateşleri yakılmış, düzenin faşist terör
ablukası kitlesel ve militan gösterilerle yanıtlanmıştır.
Bu haliyle 2008 Newroz’unun öncelikle,
emperyalistler ve sermaye iktidarınca Kürt emekçi
kitlelerine kurulan tuzağa karşı verilmiş anlamlı bir
yanıt olduğunu söylemek gerekir. Kürt emekçileri, kan
ve can pahasına onuruna sahip çıkarak bu Newroz’u
kazanmıştır.

Fakat, bu kazanımın geleceğe taşınması, Kürt
emekçi halkıyla öteki milliyetlerden işçi ve
emekçilerin bir mücadele cephesinde buluşmalarına
bağlıdır. Bu nedenle devrimci baharın güzergahında
Newroz’un arkasından gelen 1 Mayıs, bu ihtiyacı
karşılamak için önemli bir fırsat olacaktır. Bu bakış ve
sorumluluk bilinciyle, düzene karşı anlamlı bir yanıt
olan Newroz’un isyan ruhunu devrimci 1 Mayıs’a
taşımak ve “İşçilerin birliği, halkların kardeşliği”
şiarını yükseltmek için seferber olmalıyız.

Newroz’un gösterdikleri...

Son yılların en kitlesel ve en coşkulu
Newroz gösterileri
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Tıpta nevroz “toplumsal tavır ve davranışları
tutuklayan, ruhsal iç çatışmalarla belirginleşen”
psikolojik bir hastalık olarak tanımlanıyor. Sömürücü
egemen sınıfların bekçiliğini yapan devletlerin
yakalandığı bir hastalıktır bu. Onlarca yıldır bu
hastalığın pençesindeki sömürgeci Türk sermaye
devleti, her yıl Mart ayında “nevroz nöbetleri”
geçiriyor. Newroz yaklaşırken Kürtler üzerindeki
devlet terörü yoğunlaştırılıyor. Newroz’u kutlamak
isteyen kadın-erkek, genç-yaşlı yüzbinlerce Kürt,
karşılarında jandarmayı, polisi ve panzerleri buluyor.
Bu yüzden sermaye egemenliği altındaki ülkemizde
Newrozlar bayramdan çok katliam günlerine
dönüşmüş bulunuyor. 

Hatırlanacağı üzere, 1991 Newroz’unda 31, 1992
Newroz’unda ise 94 kişi katledilmişti. 2005
Newroz’unda Mersin’deki bayrak provokasyonuyla
ülke çapında Kürtler’e karşı bir linç kampanyası
başlatılmıştı. 2006 Newroz’undan sonra
Diyarbakır’da yaşananlar da bir kez daha bayramı
katliama çevirmişti. Katledilen PKK gerillalarının
cenazelerini almak isteyen kalabalığa ateş açılmasıyla
başlayan olaylar diğer Kürt illerine de sıçramış ve
kitlesel bir serhıldana dönüşmüştü. Azgın yüzünü bir
kez daha gösteren sömürgeci Türk sermaye devleti,
aralarında üç çocuğun da bulunduğu 15 kişiyi
katletmişti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da, Kürt halkının ulusal
özgürlük istemini hazmedemeyen Türk sermaye
devleti Newroz’u kana buladı. Sınır ötesi operasyon
fiyaskosu ve 13 Mart’tan itibaren başlayan Newroz
kutlamalarının 21 Mart’ta Diyarbakır ile ulaştığı
boyut, sömürgeci sermaye devletini çılgına çevirdi.
Kutlamaların yapıldığı tüm kentlerde gözaltına
alınanlar ve yaralananlar oldu. Gözaltıların bine
ulaştığı bildiriliyor. Planlı bir şekilde Van, Hakkâri,
Yüksekova ve Siirt’te kutlamalara izin vermeyen
devlet, dizginsiz saldırganlığın önünü açarak
“Newroz yasaklanamaz!” diye alanlara çıkan Kürt
halkına saldırdı. Devlet terörü Van ve Yüksekova’da
iki can aldı.

Kürt hareketine yakın kaynaklara göre, Newroz’a
yönelik devlet terörünün kaba bir bilançosu şöyle:

Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde korucular, Newroz
kutlaması yapan halkın üzerine ateş açtı. Olayda 6
kişi yaralandı. Silopi ilçesinde ise polis, gaz
bombaları ve panzerlerle müdahale etti. Olayda bir
kişi gaz bombasından, onlarca kişi de arbede
sırasında yaralandı. 

Urfa’nın Viranşehir İlçesi’nde Newroz kutlaması
sonrası meydana gelen saldırıda 11 kişi yaralandı.
Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde yapılan Newroz
kutlamaları sonrası yürüyüş yapan yüzlerce kişiye
polis panzer, gaz bombaları ve silahla saldırdı.
Olaylarda 23 yaşındaki Kadri Bilen ağır yaralandı.
Gaz bombasından etkilenen birçok kişi Nusaybin
Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Van’daki gösterilere yönelik müdahalede 65 kişi
yaralandı. Durumu ağır olan 4 kişi Van Araştırma ve
Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. 35
yaşındaki Zeki Erinç ise hayatını kaybetti. 

Hakkâri’de DTP İl binası önünde yapılan basın
açıklamasına polisin saldırması sonucu, Hakkâri eski
Belediye Başkanı Metin Tekçe’nin de aralarında
bulunduğu 23 kişi yaralandı. Hakkâri’nin Yüksekova

ilçesindeki gösterilerde vücutlarına kurşun isabet
eden üç kişi hastaneye kaldırıldı. Göğsüne kurşun
isabet eden 20 yaşındaki İkbal Yaşar yaşamını yitirdi.

Siirt’te çıkan çatışmada iki kişi, aldıkları kurşun
yarası sonucu Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne
sevk edildi. 

İzmir’in Narlıdere İlçesi’nde düzenlenen Newroz
kutlamalarına polisin müdahalesinde 4 kişi yaralandı. 

Newroz kutlamalarında devletin kolluk güçleri,
tüm araç ve yöntemleri kullandılar. Özel timler ve
robokoplar eşliğinde silahlar, panzerler, gaz
bombaları, su konteynırları, helikopterler, uçaklar,
coplar, sopalar, sapanlar sınırsızca kullanıldı.  

Güneybatı Kürdistan’da da binlerin katıldığı
kutlamalar kanlı gerçekleşti. Sömürgeci Suriye
devleti de, kutlamalara tahammül edemeyerek, Kürt
halkı üzerine kurşun yağdırdı. Kamışlo’da bir grup
genç, 20 Mart akşamı Newroz’u kutlarken devlet
terörüne maruz kaldı. Saldırıda 3 kişi hayatını
kaybetti, en az 5 kişi yaralandı. 

Kısacası, Kürtler’i katletmeyi “konsept” haline
getiren, imha ve inkarı temel politikaları olarak
benimseyen sömürgeci Türk ve Suriye devletleri
Newroz’u kana bulamaktan geri kalmadılar. Suriye
devleti, Kamışlo’da Newroz Bayramı’nı barış ve
büyük bir coşku içinde kutlayan Kürt halkını kurşun
yağmuruna tutarken, Türk sermaye devleti ise
Yüksekova, Van, Siirt, İzmir, Kocaeli, Adana,
Şemdinli ve daha birçok yerde Kürt halkına
saldırarak iki Kürdü katletmiş, yüzlercesini
yaralamıştır.

Newroz’da kendini açığa vuran Kürt halkına
yönelik inkâr ve imha politikaları hiç de yeni değildir.
Bunlar, sermaye devleti ile yaşıt politikalardır.
Kürtleri vatanın “bölünmez bütünlüğü” için tehdit
olarak gören sömürgeci sermaye devleti, 3 Mart
1925’te çıkardığı Takrir-i Sükûn Kanunu ile
hükümete olağanüstü yetkiler tanımış, böylece Şeyh
Sait ayaklanması hunharca bastırılmıştı. Kurulan Şark
İstiklal Mahkemesi ile Meclisin onay şartı dahi
olmadan Kürt liderlerinin idamları infaz edilmişti.

Daha Cumhuriyetin kuruluş yıllarından itibaren Kürt
halkı, en sıradan demokratik hakları için mücadeleye
atıldığında bile katliamlarla karşılaşmıştır. 

1930 yılında çıkarılan bir kanunla o dönemde
patlak veren Kürt isyanını bastırmak amacıyla işlenen
cinayetlerin suç olarak görülmeyeceği açıklanıyordu.
Sözkonusu yasanın ilk maddesi şöyleydi: “20
Haziran 1930’dan 10 Aralık 1930’a kadar, devlet ya
da vilayet temsilcileri, askeri ya da sivil yetkililer,
jandarma ya da korucular ya da üst makamlara
yardım eden veya tek başlarına hareket eden siviller
tarafından, Erzincan Vilayetindeki Pülümür ve
Birinci Müfettişlik bölgesi dahil olmak üzere, Erciş,
Zilan, Ağrı Dağı ve çevreleyen bölgelerde meydana
gelen isyanların takibi ve bastırılması sırasında tek
başına ya da topluca işlenen cinayetler ve diğer
eylemler suç olarak görülmeyecektir.”

İsmet İnönü’nün “Bu ülkede sadece Türk ulusu
etnik ve ırksal haklar talep etme hakkına sahiptir.
Başka hiç kimsenin böyle bir hakkı yoktur” (Milliyet,
31 Ağustos 1930) sözleri, bugünkü inkâr ve imha
politikalarının köklerini anlamamıza yardımcı olacak
niteliktedir. 

Kürt halkına yönelik katliam ve cinayetleri “suç
olarak görmeyen” imhacı anlayış ile İsmet İnönü’de
veciz bir şekilde ifadesini bulan inkârcı anlayış
Cumhuriyet tarihi boyunca egemenliğini korumuştur.
2008 Newroz’unda karşı karşıya kaldığımız vahşet
tablosu, kökleri böylesi derinde ve kaynağı sermaye
iktidarı olan bu anlayışın bir ürünüdür.

Fakat sermaye devletinin zorbalığı da, Kürt
halkının mücadelesi de sürüyor. Son olaylar, sermaye
devletinin Kürt halkına en küçük bir hakkı bile
vermeye yanaşmayacağını göstermiştir. Kürt halkının
özgürlük ve eşitlik mücadelesinin gerçek ihtiyacı,
devletle ve kurulu düzenle değil, Türkiye’nin işçi ve
emekçileriyle birleşmek ve bütünleşmektir. Ulusal
özgürlük ve eşitlik istemlerini boğmakta kararlı
olduğunu her vesileyle kanıtlayan sermaye devletine
karşı birlikte omuz omuza savaşmaktır. Bunun
dışında bir çıkış yolu yoktur.

Newroz ateşine karşı düzenin 
nevroz nöbeti!
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İstanbul’da kitlesel ve coşkulu
Newroz!

Sermaye devletinin Kürt sorununda inkar ve imha
siyasetini derinleştirdiği bir süreçte Kürt illerinde
kitlesel ve yaygın olarak kutlanan Newroz, İstanbul’da
da  23 Mart günü büyük bir kitlesellik ve coşkuyla
kutlandı. Kazlıçeşme Meydanı’nda gerçekleştirilen
“Emperyalizme ve sömürüye karşı Newroz ateşiyle
özgürlüğe!” şiarlı kutlamaya 150 bini aşkın kişi
katıldı.

Sabah saatlerinde başlayan Newroz kutlamalarını
Anti-Kapitalist, Alınteri, BDSP, DTP, DHP, EMEP,
ESP, EHP, HÖC, HKM, Köz, Kaldıraç, Partizan, PDD,
PK, Odak, ÖDAH, SODAP, SDP, TÖP, TUDEF,
Yeniden Kuruluş Sosyalist Meclisi, Halkevleri,
Limter-İş, Tekstil-Sen, KESK Şubeler Platformu, DİP
Girişimi, Cıwaka Bawermendan ortak
gerçekleştirdiler.

Gün boyu devam eden Newroz programında
kürsüden yapılan konuşmalarda Kürt halkı üzerindeki
baskı politikalarına son verilmesi ve Kürt sorununda
çözüm talebi dile getirildi.

Saat 10.30’da Abdi İpekçi Spor Salonu önünde
toplanan ilerici devrimci kurumlar buradan
Kazlıçeşme Meydanı’na yürüdüler. En önde KESK
İstanbul Şubeler Platformu’nun yer aldığı yürüyüşte
Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu da (BDSP)
“Yaşasın halkların kardeşliği özgürlük, eşitlik gönüllü
birlik! /BDSP” pankartını taşıdı. Yürüyüş boyunca
“Eşitlik, kardeşlik, Kürt ulusuna özgürlük!”, “Biji
Newroz biji sosyalizm!”, “Yaşasın devrim ve
sosyalizm!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber
ya hiçbirimiz!”, “Katil devlet hesap verecek!”
sloganlarını atan komünistler kızıl bayraklar taşıdılar.
İstanbul Liseli Gençlik Platformu da mitinge “Biji
Newroz Biji sosyalizm!/İLGP” pankartı ile katıldı.

Alana girişlerde yapılan üst aramaları sırasında
gözaltılar yaşandı. İstanbul’un dört bir yanından
Kazlıçeşme’ye gelen otobüsler birçok yerde polis
engellemesiyle karşı karşıya kaldı. Gözaltına
alınanların sayısının 100’ü aşkın olduğu bildirildi.

Newroz alanında “8 Mart coşkusuyla Newroz’u
selamlıyoruz! / Demokratik Özgür Kadın Hareketi”,
“Emperyalizme ve şovenizme karşı Newroz ateşiyle
özgürleşmeye/ Newroz Tertip Komitesi” ve Barış
Anneleri İnisiyatifi’nin pankartlarının yanısıra TC
tarafından katledilen Yahya Menekşe ve Mehmet
Deniz’in fotoğrafları yer aldı. 

Kortejlerin tamamının alana girmesiyle program
başlatıldı. Kurumlar adına ortak metnin okunmasıyla
başlayan program, DTP İstanbul İl Başkanı Halil
Aksoy’un yaptığı konuşmayla devam etti. Aksoy

konuşmasında sık sık demokratik özerklik talebini
yineledi. 

DTP yöneticilerinin de yer aldığı Newroz
kutlamalarında tutukluluk hali devam eden DTP
Eşbaşkanı Nurettin Demirtaş’ın Newroz mesajı
okundu. Abdullah Öcalan adına okunan mesaj da
Asrın Hukuk Bürosu imzasıyla duyuruldu. 

Koma Esia, Koma Gule Xerzan ve Ayfer
Düzağaç’la devam eden Newroz programı DTP
Mardin Milletvekili Emine Ayna, DTP Muş
Milletvekili Sırrı Sakık ve DTP İstanbul Milletvekili
Sebahat Tuncel’in yaptıkları konuşmalarla sürdü. Ayna
ve Sakık yaptıkları konuşmalarda AKP hükümetini
eleştirdiler. Emine Ayna AKP ve ABD’ye seslenerek,
“Kürtleri karşınıza almayın yanarsınız!” dedi.
Konuşmasının son bölümünde “Dev uyandı artık!”
sözünü kullanan Ayna, Kürt sorununda çözümün
adresinin halk olduğunu belirtti.

DTP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ise işçi
ve emekçilere dönük hak gasplarına ve buna karşı
oluşan tepkilere değindi. Aynı hareketliliğin 1 Mayıs’a
taşınması için çağrı yaptı. Tuncel, Kürt halkı
üzerindeki baskıların son bulmasını istedi. EMEP
Genel Başkanı Levent Tüzel de konuşanlar
arasındaydı. 

Programın son bölümünde, Herkese Sağlık
Güvenli Gelecek Platformu adına TTB Merkez
Konseyi Üyesi Ali Çerkezoğlu SSGSS saldırısı
üzerine bir konuşma yaptı. Kürt sorununun
çözümünün haklar için mücadeleden geçtiğini belirtti.

Koma Afat ve Grup Yorum’un söylediği türkü ve
marşlarla program sona erdi.

Kızıl Bayrak / İstanbul

Adana’da coşkulu Newroz
kutlaması

Newroz Adana’da da 23 Mart günü kitlesel ve
coşkulu bir şekilde kutlandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl
da Newroz, Mimar Sinan Açıkhava Tiyatrosu’nda saat

10.00’da Kürt emekçilerinin sloganları ve halaylarıyla
başladı. İlk olarak Tertip Komitesi kitleyi selamlayan
bir konuşma gerçekleştirdi. Ardından MKM
bünyesinde faaliyetlerini sürdüren bir müzik grubu
Kürtçe ezgilerle kitlenin coşkusuna coşku kattı.

DTP Adana il Başkanı Zeki Karataş’ın da kitleye
hitap ettiği kutlamada, DTP milletvekili Gülten
Kışınak da Kürt emekçilerini selamlayan bir konuşma
yaptı. Kışınak içinden geçilen süreci değerlendirerek,
saldırılardan bahsetti.

Ardından MKM bünyesinde faaliyet yürüten çocuk
korosu sahne aldı. Çocuklar kitlenin alkış ve
sloganlarıyla karşılandı.

DTP Parti Meclis üyesi Kürt halkına yönelik
saldırıları teşhir etti. Antep’te çalışmalarını sürdüren
Denize Ezgi grubunun söylediği Türkçe ve Kürtçe
ezgiler ilgiyle dinlendi, coşkulu halaylar çekildi. Son
olarak Koma Çiya sahne aldı. 

Newroz kutlamaları binlerce kişinin çektiği
halaylar ve atılan sloganlarla sona erdi. Etkinliğe “Bıji
serok Apo!” ve “Newroz piroz be!” sloganları
damgasını vurdu.

Kızıl Bayrak / Adana

Ankara’da coşkulu Newroz!
2008 Newroz’u Ankara’da, 23 Mart’ta Toros

Sokak’tan başlayan yürüyüş ve Abdi İpekçi parkındaki
miting ile kutlandı.

Saat 11:00’e doğru Toros Sokak’ta toplanmaya
başlayan kitle saat 12:00’ye doğru anayola çıkarak
kortejler oluşturmaya başladı. En önde tertip komitesi
imzalı “Eşitlik, kardeşlik! Kürt ulusuna özgürlük!”
şiarlı pankartın ardında, DTP, EMEP, ÖDP, SDP,
AKA-Der, Alınteri, BDSP, Ekim Gençliği, DHD, ESP,
SGD, HÖC, ODAK, Partizan, Köz, Tüm-İGD,
Halkevleri, Öğrenci Kolektifleri, 78’liler, Genç-Sen ve
KESK Ankara Şubeler Platformu sıralandı.

Yürüyüş kolunda coşku hakimdi. Özellikle DTP
korteji içerisinde ulusal sembolleri ile eyleme katılan
kitle son derece coşkulu idi. 

Komünistler yürüyüşe “Kürt ulusuna özgürlük!
Eşitlik, kardeşlik, gönüllü birlik!” şiarlı pankartları ile
katıldılar. Genç komünistler ise “Kızıldere’den
Gabar’a devrimci yiğitliğin ateşi sönmedi,
sönmeyecek” şiarlı pankartı taşıdılar.

Etkinlik kısa bir konuşmanın ardından saygı
duruşu ile başladı. Ardından tertip komitesi adına
hazırlanan metin okundu. Son dönem yükselen
şovenist saldırganlık ile sınır içi ve ötesi operasyonlara
değinildi. 2008 Newroz’unun bu sürece güçlü bir yanıt
oluşturması gerektiği ifade edildi. Bununla birlikte
emperyalist-kapitalist sistemin yaşadığı krizin

Newroz eylemlerinden...

“Emperyalizme ve sömürüye karşı Newroz
ateşiyle özgürlüğe!”
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derinleşmekte olduğu ve bu krizin her boyutu ile
emekçilere fatura edileceği vurgulandı. Metin
Newroz’un birliktelik ve mücadele ruhunu
süreklileştirme ve 1 Mayıs’a taşıma çağrısı ile son
buldu.

Ağırlığını Kürt emekçilerin oluşturduğu mitingte
kitle sık sık PKK ve Abdullah Öcalan lehine sloganlar
attı. 

Ortak metnin ardından DTP Ankara İl Başkanı ile
DTP milletvekili Hasip Kaplan konuştu. Ardından
halk ozanı Cevahir Canpolat sahneye çıktı. Kürtçe ve
Türkçe türkülerle Newroz’u selamlayan Canpolat’ın
konserine kitle halaylarla eşlik etti. Ahmet Arif’in
“Diyarbakır kalesinden notlar” ve “Adiloş bebenin
ninnisi” isimli şiirlerinin okunmasının ardından
sahneye çıkan Koma Rızgar’ın Kürtçe halay parçaları
alanda coşkuyu daha da attırdı. Son olarak Murat Kızıl
sahneye çıktı.

Sık sık “Newroz Piroz Be!”, “Biji bratiye gelan!”,
“Direnen halklar kazanacak!”, “Katil ABD işbirlikçi
AKP!” sloganlarının atıldığı miting, konserlerin
ardından son buldu.

Mitinge yaklaşık 3500 kişi katıldı.
Kızıl Bayrak / Ankara

Mamak’ta kitlesel devrimci
Newroz!

21 Mart akşamı Mamak’ta Newroz’un devrimci
direniş geleneğini yansıtan birleşik bir eylem
gerçekleştirildi. Mamak’ta geleneksel olarak yapılan
Newroz eylemini bu yıl BDSP, HÖC, DHD, ESP,
Halkevi, Partizan, Kaldıraç, Alınteri örgütledi. 

Saat: 18.30’dan itibaren Tek Mezar Hacı Bektaş-ı
Veli parkında bir araya gelen kitle kortejlerini
oluşturmaya başladı. Nato Yolu Caddesi trafiğe
kapatılarak başlayan eylemi örgütleyen gruplar ortak
pankart arkasında pankartlarıyla yerlerini aldılar.
Eylem “Biji Newroz!”, “Yaşasın Newroz!”, “Yaşasın
halkların kardeşliği”, “Biji Bratiya Gelan!”
sloganlarıyla başladı. Sağanak yağmura karşın eyleme
başında sonuna kadar Newroz’un direniş ruhuna
uygun bir atmosferde geçti.

Eylemde kitlenin önünde “Emperyalizme,
şovenizme, inkâr, imha ve asimilasyona karşı yaşasın
halkların kardeşliği” şiarlı pankart açıldı. Eylem
bileşenleri Nato Yolu Caddesi güzergâhında coşkulu
ve kitlesel bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Tuzluçayır yol
ağzının büyük bölümü trafiğe kapatılarak çember
oluşturuldu. Burada Newroz ateşi yakılarak alan
programı başladı. Burada devrim ve sosyalizm
mücadelesinde ölümsüzleşenler, Newroz’un devrimci
direniş geleneğini 21 Mart’a büyüten Mazlum Doğan,
Cengiz Soydaş, Tuncay Yıldırım’ın anısı önünde saygı
duruşuna geçildi. Ardından harlanan Newroz ateşiyle
birlikte coşku büyüdü. Sloganlar gür bir şekilde atıldı.

Öncelikle eylemi örgütleyen kurumlar olarak basın
açıklaması okundu. Ardından Newroz ateşi üzerinden
atlandı, halaylar çekildi.  Buradan yine kortej
düzeninde Tuzluçayır’a yüründü ve Newroz’un
coşkusu buraya taşındı. Eylem bileşenleri kendi
sloganlarıyla yürüdüler. Eylem Tuzluçayır sokaklarına
taşındıktan sonra mahalle içinde bitirildi. 

Komünistler eyleme “Kürt ulusuna özgürlük,

eşitlik, kardeşlik, gönüllü birlik!” şiarlı BDSP pankartı
ve kızıl bayraklarıyla kitlesel bir şekilde katıldılar. 

Eyleme katılım yol ağzında 400 kişiye ulaşırken,
başından sonuna kadar coşkulu ve militan bir niteliğe
sahipti. 

Mamak BDSP

Bursa’da Newroz coşkusu
Bursa’da Newroz 23 Mart günü saat 10:00’da

Gökdere Bulvarı’nda başlayan bir miting ile kutlandı.
Miting DTP, ESP, SDP, Partizan, EMEP, SODAP ve
İHD tarafından örgütlendi. Partizan ve ESP kendi
pankartıyla alandaki yerini aldı. BDSP ve HÖC
“Kahrolsun ABD emperyalizmi, yaşasın halkların
kardeşliği!” ortak pankartıyla alandaki yerini aldı.
Mitinge yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Eylemde DTP Bursa İl Başkanı Kürt halkına
yönelik baskı ve saldırılara değindi. Ardından Tertip
Komitesi adına Serpil Aslan söz aldı, Newroz’un
zalimlere karşı birleşme, köhnemiş düzenlerine karşı
başkaldırı günü olduğunu ifade etti. Ardından DTP
Batman Milletvekili bir konuşma yaptı. Miting Grup
Vardiya ve Grup Sarya’nın ezgileri eşliğinde çekilen
halaylar ile son buldu.

Miting alanına “Ya demokrasi ya hiç!” DTP Bursa
İl Örgütü imzalı pankart ile “Operasyonlar
durdurulsun!”, “Kürt sorununda adil, onurlu,
demokratik barış!” , “Emperyalizme, şovenizme,
faşizme, inkar ve imhaya karşı yaşasın halkların
kardeşliği!” pankartları asıldı.

Kızıl Bayrak / Bursa

İzmir’de dağınık Newroz!
DTP, yaklaşık bir ay önce yaptığı çağrıyla

Newroz’u bu yıl tüm ilerici, devrimci güçlerle birlikte
ortak örgütlemek istediğini ifade etti. Newroz’u birkaç
haftaya yayılan bir süreç olarak ele aldıklarını, 23
Mart günü ise Gündoğdu Meydanı’nda miting
yapacaklarını söyledi. Ancak, DTP’nin “Edi Bese”
üzerinden yürüttüğü kampanya şiarını dayatması
üzerine Newroz kutlamaları DTP’nin bu tutumu
üzerinden şekillendi. “Gündoğdu olmazsa olmaz,
Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu’ya
yürüyeceğiz” diyen DTP, valiliğin mitinge izin
vermemesi üzerine kapalı kapılar arkasında
“diplomasi” trafiğiyle izin almaya çalıştı.

Eylemi örgütlemek üzere bir araya gelen
bileşenlerin ortak iradesini tanımayan, eylemin
çağrısını kamuoyunda açık ve tok bir şekilde
yapmaktan uzak duran DTP, mitingin yapılacağı

günden birkaç gün önce diğer bileşenlerle yaptığı
toplantıda da benzer bir tutum sergiledi.

Diğer bileşenler alanın zorlanması üzerinden görüş
bildirmesine rağmen DTP birkaç toplanma yeri
olmasının daha doğru bir tutum olacağını, alana gelen
kitleye DTP il binasının önünü göstereceklerini, diğer
bileşenlerin Kadifekale’den gelecek kitlenin “önünü
açacak” şekilde konumlanmasının daha iyi olacağını
ifade etti.

23 Mart sabahı, DTP’nin el altından duyurduğu “il
binası önünde toplanma” çağrısıyla yaklaşık 2 bin kişi
saat 11:00’den itibaren bina önünde toplanmaya
başladı. Kürt gençliğinin her sene yürüyüşle ve polisle
çatışarak alana indiği Kadifekale semti ise ablukaya
alındı.

DTP il binasının önünü ablukaya alan kolluk
güçleri üst araması yaparak kitleyi alana almaya
başladı. Kitle dağınık bir şekilde ateş yakarak
halaylarla, sloganlarla beklemeye başladı. Yaklaşık 4
saat boyunca il binası önünde bekleyişini sürdüren
kitle, DTP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Sarıkaya
ve Akın Birdal’ın il binasının önüne inmesi üzerine
canlanmaya, slogan atmaya başladı. DTP yöneticileri
burada yaptıkları konuşmaların ardından eylemin
bittiğini duyurdular.

Abdullah Öcalan gündemli ve AKP karşıtı
sloganlar atan, konuşmaları dinlemeyen kitle bir süre
daha il binası önünde bekledi. Daha sonra Gümrük,
Sevgi Yolu ve Basmane yönüne doğru yürüyüşe geçti.
Cumhuriyet Meydanı’na yaklaştığında ise Konak
Meydanı’na doğru yüzünü çevirdi. Kolluk güçleri
kitleyi dağıtmak için kimi zaman gaz bombası attı,
kimi zaman ise arasına girerek kitleyi böldü.
Kendiliğinden yürüyüşe geçen kitle, ne için
yürüdüğünü bilemediği için bir süre sonra dağıldı.

Kürt ve Türk işçi ve emekçilerinin güçlerini ve
şiarını ortaklaştırabileceği, emperyalizme,
işbirlikçilerine, şovenizme, devlet terörüne karşı
halkların kardeşliği şiarının yükseltilebileceği, Kürt
halkının devrimci öfke ve enerjisinin egemenlere
yöneltilebileceği Newroz süreci böylece heba edilmiş
oldu.

Kızıl Bayrak / İzmir

Newroz Sivas’ta engellemelere
rağmen kutlandı

21 Mart günü Alibaba Mahallesi’nde kutlanması
planlanan Newroz eylemini, polis gözaltı saldırısıyla
engellemeye çalıştı. Newroz kutlamalarını organize
eden Gençlik Dernekleri Federasyonu üyesi 6 kişi,
Newroz alanına ulaşmaya çalışırken yaka paça
dövülerek gözaltına alındı. 4 saat karakolda gözaltında
tutulan GDF üyeleri serbest bırakıldı. Newroz’u boşa
düşürmeye çalışan kolluk güçlerine karşı biraraya
gelen devrimci ve demokrat öğrenciler Newroz
alanında toplanıp, türküler eşliğinde halaylar çekerek
Newroz’u kutladılar.

22 Mart günü baskıları ve gözaltı saldırısını
protesto eden bir basın açıklaması gerçekleştirildi.
Topluca adliyeye gidilerek polisler hakkında suç
duyurusunda bulunuldu. Eyleme 50 kişi katıldı.

Kızıl Bayrak / Sivas
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Kürt halkının özgürlük mücadelesinin simgesi
olan Newroz, Kürt illerinde yaygın ve kitlesel bir
şekilde kutlandı. Sömürgeci Türk devletinin Kürt
sorununda inkar ve imhayı derinleştirdiği bir süreçte
gerçekleşen Newroz kutlamalarına yüzbinlerce kişi
katıldı. Newroz’un coşkuyla kutlandığı birçok yerde
devlet Kürt halkına vahşice saldırdı. 

Diyarbakır’da coşkulu ve kitlesel Newroz...
Kitlesel Newroz kutlamalarının merkezi

Diyarbakır’dı. Diyarbakır’da büyük bir coşkuyla
başlayan Newroz kutlaması öncesinde DTP Grup
Başkanı Ahmet Türk, DEP eski Milletvekili Selim
Sadak, Avrupa Parlamentosu’ndan Kürt milletvekili
Feleknaz Uca ile DTP’li belediye başkanları, ulusal
giysileriyle DTP il binası önünde yakılan ateşin
çevresinde halay çektiler. Newroz alanında yapılan
kutlamada DEP eski milletvekili Leyla Zana,
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman
Baydemir, DTP il başkanı Necdet Atalay konuşma
yaptılar, Kürt halkının taleplerini dile getirdiler.

Cizre’de kutlamaya saldırı...
Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde düzenlenen Newroz

kutlamalarına silahla müdahale edilerek kitle üzerine
ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 5 kişi yaralandı.

Mersin’de gaz bombalı saldırı...
Mersin’in çeşitli mahallelerinde Newroz ateşi

yakarak gerçekleştirilen kutlamalara polis müdahale
etti. Halay çeken kitleye polis plastik mermi, bomba
ve panzerlerle müdahalede bulundu. Polis saldırısına
taşlarla karşılık verildi. Çatışmalar sokak aralarında
devam etti.

Hakkari’de abluka altında Newroz kutlaması...
Bu yıl valilik tarafından Newroz kutlamalarına

izin verilmeyen Hakkari’nin Yüksekova İlçesi’ne
bağlı köylerde asker ablukasına rağmen Newroz
kutlandı. Yüksekova Kaymakamı Mehmet Ünal köy
ve mahalle muhtarlarıyla yaptığı toplantıda ‘resmi
nevruz’ kutlamalarına katılma çağrısı yaptı. 23
Mart’ta kutlanması planlanan Newroz kutlamalarını
yasadışı ilan etti.

Hakkari’de yasağa rağmen...
Hakkari’de 22 Mart’ta Merzan spor sahasında

yapılması planlanan Newroz kutlamalarına Valilik
tarafından izin verilmemesine rağmen sokaklara

çıkılarak Newroz kutlandı. Newroz kutlayan kitleye
polis müdahale etti. Saldırı sırasında yaralanan
polisler oldu.

Adana’da onlarca gözaltı...
Adana Newroz öncesinde gözaltı terörürüne

sahne oldu. Adana’nın mahallelerinde
gerçekleştirilen Newroz kutlamaları öncesinde 30’a
yakın kişi ev baskınlarıyla gözaltına alındı.

Mardin’de kitlesel Newroz...
Newroz, Mardin ve ilçelerinde de kitlesel olarak

kutlandı. Bölge halkı Newroz kutlamalarına yöresel
kıyafetlerle katıldı.

Malatya’da Newroz öncesi ev baskınları...
Malatya’da Newroz öncesinde gözaltı terörü

yaşandı. Malatya DTP İl Başkanı ve 17 üniversite
öğrencisi evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına
alındılar.

Muş’ta Newroz...
Muş’ta gerçekleştirilen Newroz kutlamalarında

Muş Varto DTP İlçe Binası önünde toplanan kitlenin
üzeri polis tarafından aranmak istendi. Kalabalık
aramaya izin vermeden Newroz’u kutladı.

Mardin’de “demokratik özerklik” talebi...
Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde 10 bin kişinin

katılımıyla gerçekleştiren Newroz kutlamasında
“Demokratik Özerk Kürdistan” talep edildi.

Adıyaman’da Newroz...
Adıyaman’daki Newroz kutlamasına binlerce kişi

katıldı. Newroz coşkulu bir biçimde kutlandı.

Erzurum’da kutlama...
Erzurum’un Karaçoban ilçesinde izin

verilmemesine rağmen birçok mahallede Newroz
kutlandı.

İzmir’de Newroz çatışması...
İzmir’e bağlı ilçe ve semtlerde de gerçekleştirilen

Newroz kutlamalarına polis müdahale etti.
Çatışmalarda yaralanan polisler oldu. Buca’ya bağlı
Çamlıkule Mahallesi’nde 3-4 kez Newroz ateşini
söndürmeye çalışan polis, kitlenin üzerine panzer
sürdü. Olayları görüntülemek isteyen DİHA muhabiri
de polis tarafından tartaklanarak bir süre alıkonuldu.

Kırşehir’de Newroz coşkuyla
kutlandı…

24 Mart günü Ahi Meydanı’nda düzenlenen
Newroz etkinliğine, aralarında DTP, ÖDP, EMEP, işçi
ve kamu emekçileri sendikaları üyeleri ve Kızıl
Bayrak okurlarının bulunduğu yaklaşık 300 kişi
katıldı.

Özgürlük ve demokrasi şehitleri için bir dakikalık
saygı duruşunun ardından mesajlar okundu. Mesajların
tümü operasyonların durdurulması ve barış talebini
içeriyordu.

DTP Parti Meclisi üyesi Ahmet Aday ve DTP
Kırşehir il Başkanı Yüksel Han kitleye hitap etti. İki
konuşmacı da 2008 Newrozu’nun barışı
yakınlaştırması dileğini ifade ettiler. İmha ve inkarın
sürdüğünü, halkların kardeşliğine olan ihtiyacın her
geçen gün daha fazla arttığını, savaş çığırtkanlığından
vazgeçilmezse daha fazla kan döküleceğini dile
getirdiler.

Kutlamada Newroz ateşi yakıldı, sloganlar
haykırıldı, hep birlikte halaya duruldu.

Kızıl Bayrak / Kırşehir

Sultanbeyli’de Newroz!
Etkinlik 21 Mart akşamı yakılan ateşin önünde

yapılan konuşma ile başladı. Demirci Kawa’nın zalim
Dehak’ı öldürdükten sonra yaktığı ateşin daha
sönmediği ve her Newroz olduğu gibi bu yıl da
yakılan ateşlerin Dehaklar’a korku saldığı söylenen
konuşmanın ardından Newroz kutlamasına çekilen
halaylarla devam ettik. Kutlamanın ardından
mahallede bir yürüyüş yaptık. Eyleme yaklaşık 40 kişi
katıldı. Sloganlar gür bir şekilde atıldı.

Sultanbeyli’den komünistler

Sefaköy’de Newroz!
21 Mart akşamı, Sefaköy-İnönü Mahallesi Pazar

sokağının yanındaki boş alanda barış ve özgürlük
taleplerini haykırmak için Newroz ateşini yakıp
Kürtçe ve Türkçe parçalarla halay çeken yaklaşık 30
kişi, devletin kolluk güçlerinin müdahalesine maruz
kaldı. “Bıji Newroz!” sloganları atarak halay çeken
Kürt gençlerinin yanına gelen kolluk güçleri “dağılın”
uyarısında bulundu. Ardından eylem alanından çekilen
kitle sokak arasında tekrar toplandı.  “Biji Newroz!”,
“Biji Serok Apo!”sloganlarının atılmasıyla  harekete
geçen kolluk güçleri kitleyi dağıttı. Duraklarda
evlerine gitmek için araç bekleyen kişilere ve cadde
üzerinde alış-veriş yapan mahalle halkına baskı
uyguladı.

Newroz ateşi her yerde!



Birleşik devrimci bir hareket iç16 � Kızıl Bayrak � Sayı: 2008/13 � 29 Mart 2008

CMYK

Ticari Eğitime Karşı Gençlik Koordinasyonu’nun
5. toplantısında alınan karar doğrultusunda, “Birleşik,
Kitlesel ve Devrimci bir Genç-Sen için Mücadele
Platformu”nun ilk toplantısı, 22 Mart günü Ankara’da
gerçekleşti. Yaklaşık 20 üniversiteden Genç-Sen
üyelerinin katıldığı toplantıda, platformun yapısı,
işlevi ve hedefleri üzerine tartışmalar yapıldı. Genç-
Sen’in birleşik, kitlesel ve devrimci bir temelde
inşasının sorun ve olanakları tartışıldı. İki oturumda
gerçekleştirilen toplantının ilk oturumunda platformun
yapısı, Genç-Sen içindeki işlevi ve bu çerçevede genel
kurula kadar izlenecek rota ana hatları ile tartışıldı.
İkinci oturumda ise yerel çalışma ve planlamalar
aktarıldı, çeşitli üniversitelerin çalışma deneyimleri
zengin ve verimli tartışmalarlarla gözden geçirildi.

Aşağıda platformun kuruluş değerlendirme ve
kararlarını kamuoyuna sunuyoruz.

1) Genç-Sen gençlik hareketi ilişkisi:
Birleşik ve devrimci bir hareket için,

birleşik devrimci bir örgüt!

a) Gençlik hareketi uzunca sayılacak bir dönmedir
dağınık, örgütsüz ve politik açıdan etkisiz bir süreç
yaşamaktadır. Bu durum geniş gençlik kesimlerini
devrimci-sol söylemden uzaklaştırarak, düzen
politikalarını gençliğe egemen kılmaktadır. Bu açıdan
günümüz devrimci gençlik hareketi kitle tabanı ve
politik etki açısından geçmiş dönemlerle kıyaslanamaz
bir gerileme yaşamaktadır. 

b) Bugünün gençlik mücadelesinin öncelikli
sorunu politik bir gençlik mücadelesini geliştirme
sorunudur. Bu başarılamadığı, geniş gençlik kitleleri
ile devrimci ve hedefli bir çalışma ile birleşilemediği
koşullarda, öteki sorun, zaaf ve eksiklerin aşılma
olanağı bulunmamaktadır. Birleşik ve devrimci bir
gençlik mücadelesi ancak etkin bir politik süreç içinde
inşa edilebilir ve sürdürülebilir. Bu süreç devrimci,
ilerici güçlerden başlayarak yaşanılan apolitizasyonla
etkin bir mücadele anlamına gelmektedir. 

c) Gençlik hareketinin temel sorunu birleşik bir
mücadele ve örgüt anlayışından uzak olmasıdır.
Birleşik mücadele gençlik içinde çoğu durumda
eylemsel bir süreç olarak kalmakta, bu ise mücadeleyi
kalıcı olarak geliştiren sonuçların ortaya çıkmasını
engellemektedir. Bu anlamı ile birleşik ve kitlesel bir
gençlik hareketi geliştirmenin ilk adımları ancak
hareket içindeki devrimci özneler cephesinden etkin
bir birleşiklik sağlanarak atılabilir. Bugünün gençlik
hareketi içinde tek başına ilerici, devrimci gençlik
güçlerinin birleşik mücadelesi sorunun çözümü
olmamakla birlikte, sorunun çözümü doğrultusunda
atılmış anlamlı bir adım olarak tanımlanmalıdır.

d) Bugünün gençlik hareketi açısından bir diğer
önemli sorun, etkin, hedefli ve sonuç alıcı bir kitle
faaliyetidir. Bu sağlanmadığı koşullarda hareketin
ihtiyaçlarına yanıt verebilecek bir örgütlenme ve
mücadeleye geliştirme şansı bulunmamaktadır. Kitle
mücadelesi içinde sınanmamış, bu mücadele içinde
kendi etkin sonuçlarını doğurmamış bir örgütlenmenin
günümüz gençlik hareketinin ihtiyaçlarına yanıt

vermesi mümkün değildir. Birleşik ve kitlesel bir
gençlik hareketi ancak etkin, hedefli ve politik bir kitle
faaliyeti ile geliştirilebilir.

e) Genç-Sen üstte tanımlanan sorunlara
oluşturduğu pratik, politik ve örgütsel çözümler
ölçüsünde bir anlam ve değer taşıyacaktır. Zira,
birleşik, kitlesel ve devrimci bir örgüt ancak hareket
içinde inşa edilebilir, hareket içinde sınanabilir.

Bu bakışaçısıyla hareket eden “Birleşik, Kitlesel ve
Devrimci bir Genç-Sen için Mücadele Platformu”
Genç-Sen’e dair, Ticari Eğitime Karşı Gençlik
Koordinasyonu’nda yapılan tartışmaları ve alınan
kararları gözden geçirerek şu kararları almıştır:

1- Bugün henüz öğrenci gençlik mücadelesi
içerisinde sınanmamış olmasına rağmen Genç-Sen,
taşıdığı birleşik olanaklar üzerinden önemsenmeli ve
gençliğin temel sorunlarına karşı birleşik temelde bir
mücadeleyi örgütleme hedefi ile ele alınmalıdır. Doğru
bir temelde ele alındığı koşullarda, Genç-Sen birleşik,
kitlesel ve devrimci bir gençlik mücadelesi için etkin
bir araç haline gelebilecektir. 

2- Gençliğin kitlesel örgütlenmesi olma hedefini
taşıması gereken Genç-Sen, bu bağlamda taban
inisiyatifini esas almalı ve her yerelde gençlik
kesimlerinin inisiyatifini açığa çıkarmanın yol ve
yöntemlerini tartışmalı, geliştirmelidir. Tartışmalar
kamuoyuna açık yürütülmeli ve dileyen herkesin
görüşlerini ifade edebileceği, düşüncelerini
savunabileceği bir işleyiş hayata geçirilebilmelidir. 

3- Genç-Sen, gençliğin bugün içine sıkıştığı
sorunlara karşı hak alıcı bir mücadele eksenini esas
almalı ve bunu kapalı kapılar ardında tartışmanın
ötesinde, pratik içerisinde örgütlemeye soyunmalıdır.
Mücadele örgütü olmanın gereği budur. Ve yine bugün
Genç-Sen’in öğrenci gençliğin geniş kesimlerini
kapsayabilmesinin tek koşulu, gençliğin sorunlarına
karşı somutta söylediği söz ve yürüttüğü pratik
mücadeledir. 

4- Gençliğin birleşik kitlesel örgütlenmesi olma
hedefiyle yola çıkması gereken Genç-Sen kendini
hiçbir koşulda yasal bir çerçeveye sıkıştırmamalı, fiili-
meşru mücadelesinden güç almalı, bu zeminde yol
yürümelidir. 

5- Güncel planda gençlik hareketi içindeki ilerici
birikim Genç-Sen’in öncelikli olarak genişleyeceği
alana da işaret etmektedir. Bu kapsamda hiç de
azımsanmayacak ilerici birikimi içerisinde toplayan
bir Genç-Sen temel hedef olmak zorundadır. 

6- Bugün birleşik bir gençlik mücadelesi ancak
Kürt ve Türk gençliğinin devrimci bir temelde bir
araya gelmesi ile sağlanabilir. Yıllardır ulusal
demokratik talepleri için mücadele eden Kürt
gençliğini bünyesinde barındırmayan bir gençlik
örgütlenmesinin birleşik mücadele açısından başarı
şansı bulunmamaktadır. Genç-Sen bu hedef
doğrultusunda Kürt gençliğinin taleplerine sahip
çıkmalıdır. Şovenizme karşı halkların kardeşliği
mücadelesini pratik sürecinin her adımında
örgütlemeyi hedeflemelidir.

7- Günümüzün gençlik mücadelesinin temel zaafı,
piyasalaşan eğitime karşı gençliğin birleşik ve kitlesel
mücadelesinin örülememiş olmasıdır. Genç-Sen

piyasalaşan eğitime karşı geniş gençlik yığınlarının
mücadele örgütü olmayı hedeflemeli, gençliğin
birleşik ve kitlesl mücadelesini bu temel hedef
çerçevesinde adım adım inşa etmelidir.

8- Genç-Sen, birleşik örgüt anlayışının bir sonucu
olarak siyasal planda heterojen bir örgütlenmedir. Bu
açıdan, reformist ve devrimci kanatları ile tüm
eğilimler Genç-Sen içinde var olacaktır. Bu,
mücadelenin doğal seyrinin bir gereğidir. Bu nedenle,
örgütlenmeyi devrimci bir temele kavuşturacak siyasal
müdahaleler önemlidir, Genç-Sen içinde devrimci
taraflaşma bugünden inşa edilmelidir. Bu açıdan
platformumunuz, Genç-Sen’in devrimci bir karakter
kazanması için etkin, birleşik ve devrimci bir
taraflaşmayı bugünden başlayarak örgütlemeyi bir
zorunluluk olarak görmektedir.

9- Platformumuz üstteki ilkeler çerçevesinde bir
Genç-Sen inşa etmek hedefi ile etkin bir çaba ortaya
koyacak, bu hedefler doğrultusunda hareket eden tüm
gençlik gruplarını devrimci bir Genç-Sen için etkili bir
mücadeleyi örgütlemeye çağıracaktır.

“Birleşik, Devrimci ve Kitlesel bir Genç-Sen
için Mücadele Platformu” Genç-Sen’in gençlik
hareketinin ihtiyaçları ile uyumlu, birleşik, kitlesel ve
devrimci bir gençlik örgütlenmesi olarak ele alınması
gerektiği yaklaşımıyla hareket edecek, bu temelde bir
pratik çabanın yürütücüsü olacaktır. 

“Birleşik, Devrimci ve Kitlesel bir Genç-Sen
için Mücadele Platformu”, Genç-Sen’in daha baştan
icazetçi-yasalcı, anti-demokratik ve bürokratik bir
temele sıkıştıran eğilimler karşısında, taban
inisiyatifine dayanan, gençlik hareketinin
gündemlerine müdahale temelinde kendini var eden
bir Genç-Sen oluşturmak için etkin bir çaba ortaya
koyacaktır. Genç-Sen’i taban inisiyatifine dayanan,
birleşik, kitlesel, devrimci bir gençlik örgütlenmesi
haline getirmeyi hedefleyen her anlayışla politik ve
pratik olarak bir araya gelmenin yol, yöntem ve
araçlarını geliştirmeyi hedefleyecektir. Bu çerçevede
Genç-Sen içinde pratik-politik bir taraflaşma güncel
ve ertelenemez bir sorumluluktur. 

“Birleşik, Devrimci ve Kitlesel bir Genç-Sen
için Mücadele Platformu”, varoldukları tüm
üniversitelerde, Genç-Sen’i, mücadeleyi ve taban
inisiyatifini esas alan bir örgütlenme biçimine
dönüştürme etkin çabasını harcayacaktır. Gençlik
hareketinin ihtiyaçlarının karşısına çıkabilecek
bürokratik, uzlaşmacı, tüzüğü dayatan engellemelerin
karşısına çıkacaktır. 

Kampanya, forum ve 
genel kurul sürecine dair...

“Birleşik, Devrimci ve Kitlesel bir Genç-Sen
için Mücadele Platformu”, Genç-Sen’in bugüne
kadarki pratiğini ve önümüzdeki dönemin mücadele
eksenini aşağıdaki temel başlıklar altında
değerlendirmektedir:

Temsilciler meclisi toplantısı ve ön
sürecine dair:

“Birleşik, Kitlesel ve Devrimci bir Genç-Sen için Mücadele Platformu” ku

Birleşik devrimci bir hareket iç
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Temsilciler meclisini önceleyen süreçte yerel
pratikler iki farklı anlayışı karşı karşıya getirmiştir.
Birincisi, Genç-Sen’in pratik sorumluluklarını ve
hareketle kurduğu bağı görmezden gelen, bu temelde
de süreci salt siyasal örgütlerin çevresinden ibaret bir
temsilcilik seçimi olarak algılayan yaklaşımdır. Bu
yaklaşımın temsilcileri önemli ölçüde pratik
çalışmaların dışında kalırken, zaman zaman Genç-Sen
içindeki devrimci pratik faaliyetin karşısında gerici
tutumlar dahi almış bulunmaktadır. Bu anlayış, genel
kurulu önceleyen süreçten bu yana Genç-Sen’i bir
tabela örgütü, uzlaşmacı-yasal bir örgüt haline
getirmeye çalışan yaklaşımdır. Temsilciler meclisi
sürecinde ortaya konulan, bu anlayışın tam
egemenliğinde bir temsiliyetin ortaya çıkması
çabasıdır.

İkincisi ise, süreci politik bir kitle çalışması ve
pratik bir faaliyet içinde örgütleme yaklaşımıdır. Bu
kapsamda örülen tüm yerel çalışmalar, örgütlenen
eylem ve etkinlikler önemli ölçüde bu güçlerin etkin
müdahalesi sonucu gerçekleşmiştir. 

Örgüt anlayışında da bu iki eğilim önemli ölçüde
karşı karşıya gelmiştir. Genel kurula yansıyan yasalcı-
uzlaşmacı eğilim pratik çalışmanın her adımında,
işleyişi taban inisiyatifine dayalı hale getirmeyi
hedefleyen her çabada karşımıza tüzüğü çıkartmıştır.
Bu açıdan bu iki eğilim, taban inisiyatifini pratik bir
çalışma ve mücadele sürecin içerisinde inşa etmek
noktasında da karşı karşıya gelmektedir.

Temsilciler meclisinden yansıyan öncelikli sonuç
ise, pratik alan çalışmalarında etkin ve başarılı olan
eğilimin henüz örgütün devrimci temsiliyeti açısından
istenilen başarıyı sağlayamamış olmasıdır. Yereldeki
başarılı ve etkili müdahaleler etkin ve güçlü bir
temsiliyet haline dönüştürülememiştir. 

Temsilciler meclisi toplantısında, Genç-Sen’in
bundan sonraki mücadele sürecine dair önemli
tartışmalar yapılmış ve çerçevesi henüz netleşmemiş
olsa da, kampanya ve merkezi forum kararları
alınmıştır. “Birleşik, Devrimci ve Kitlesel bir Genç-
Sen için Mücadele Platformu”, temsilciler
meclisinde alınan kararların etkin bir pratik taban
çalışması ile hayata geçmesi için üzerine düşen tüm
sorumlulukları yerine getirecektir. Kampanya
çalışmasına ve forum sürecine dair platformumuz tüm
Genç-Sen yerel pratiklerinde bu iki gündeme dair şu
yaklaşımları pratiğe taşımayı hedeflemektedir:

Piyasalaşan eğitime ve geleceksizliğe karşı
mücadeleye!

Temsilciler meclisinde kararlaştırılan “Başka bir
üniversite mümkün” üst başlıklı kampanya çalışmasını
platformumuz olumlu bir adım olarak
değerlendirmektedir.

Kampanya çalışmasını, Genç-Sen’i pratik bir süreç
içinde geniş kesimlerle buluşturabilecek anlamlı bir
olanak olarak görmektedir. 

Kampanyanın üst başlığını gençliğin somut
gündemleri ile birleşik bir biçimde ele alabilmek için,
yerellerde özgün yanları öne çıkartılmalı, piyasalaşan
eğitim, geleceksizlik ve diplomalı işsizlik
kampanyanın ana gündemleri haline getirilmelidir.

Piyasalaşan eğitim başlığı, kampanya kapsamında
güncel paralı eğitim uygulamaları ve YÖK’ün paralı
eğitim hedefli açıklamalarına karşı etkin ve açık
söylemler temelinde inşa edilmelidir.

Piyasalaşan eğitimin yerel sonuçları ve
uygulamaları mutlaka kampanya çalışmaları içinde
etkili bir biçimde işlenmelidir. Bu çerçevede “Paralı
eğitime hayır!” şiarını yerel ve öncelikli sonuçları
üzerinden ele almak çalışmanın esas hedefi olmalıdır.

İkinci ve bir diğer önemli başlık ise diplomalı
işsizlik ve geleceksizlik sorunudur. Bu sorun gençliğin
geniş kesimlerinin karşı karşıya bulunduğu işsizlik ve
geleceksizlik gündemini genel ve somut başlıkları ile
ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bu açıdan eğitim
fakültelerinde “sözleşmeli öğretmenliğe karşı”,
mühendislik alanında “yetkin mühendisliğe karşı”,
hukuk alanında “stajyer avukatlığa” karşı, tıp alanında
“aile hekimliğe ve GSS saldırısına karşı” etkili yerel
kampanyalar örmek öncelikli hedef olmalıdır.

Güncel siyasal süreç açısından bu üst başlıkla
ilişkili bir diğer önemli başlık ise SSGSS saldırısıdır.
Sosyal yıkım saldırılarına ve sağlığın
özelleştirilmesine karşı “Parasız eğitim, parasız sağlık
istiyoruz!” şiarının ön plana çıkartıldığı bir kampanya
süreci mutlaka hedeflenmelidir.

Güncel siyasal sürecin bir diğer önemli başlığı olan
şovenizme karşı “halkların kardeşliği” kampanya
sürecinin temel gündemlerinden birisi olmak
zorundadır. Bu başlık Kürt ve Türk gençliğinin
birleşik mücadelesi açısından güncel planda büyük bir
önem taşımaktadır.

Üniversitelerdeki anti demokratik uygulamalar ve
“söz, yetki ve karar hakkı” kampanyanın bir diğer
gündemi olmalıdır. Özellikle saldırıların yoğunlaştığı
alanlar somut başlık ve gündemler üzerinden bu
sorunu etkili bir biçimde işlemelidir.

Yerel yayın pratikleri tüm yerellerde hayata
geçirilmeye çalışılmalıdır. Genç-Sen’in politik kimlik
oluşturması açısından bu temel bir önem taşımaktadır.

Birleşik kitlesel bir gençlik forumu için!
Mayıs ayında merkezi olarak gerçekleştirilmesi

düşünülen gençlik forumu, gençliğin güncel mücadele
gündemleri ve örgütlenme sorunlarına dair etkili bir
tartışma platformu haline gelebilmelidir. Forum
öncelikli olarak gençliğin güncel taleplerine ve
örgütlenme sorunlarına çözüm arayan bir etkinlik
olarak tanımlanmalı ve bu çerçevede örgütlenmelidir.

Forum yerel çalışmalarla etkin bir bağ içinde ele
alınmalı, yerel kampanya başlıklarını ele alan forumlar
örgütlenerek merkezi foruma hazırlanılmalıdır.

Forum gençlik örgütlenmesi sorunun tartışıldığı bir
etkinlik olmak zorundadır. Bu açıdan forumun bir
diğer önemli başlığı, Genç-Sen’i de içine alan bir
biçimde ancak daha geniş bir eksende gençliğin
örgütlenme sorunu ve çözüm önerileri tartışması
olmalıdır.

Forum sürecinde bir diğer önemli adım, ilerici
güçlerin katılımcı değil örgütleyici olabilmesidir.
Siyasal gençlik grupları, klüp toplulukları ve mesleki
örgütlenmelere açılan bir tartışma süreci başlatılarak
forum örgütlenmelidir.

Tüm sürecin sonucu olarak kitlesel ve
taban çalışmasına dayalı Genç-Sen Genel
Kurulu:

Kampanya, yerel forumlar ve merkezi forum kendi
anlamını ve sonuçlarını ancak bir bütünlükle ele
alındığında yaratabilecektir. Genç-Sen’in hedefli bir
pratik süreç ve kendi pratik politikasını oluşturması
tartışması açısından, bu süreç büyük bir önem
taşımaktadır.

Bu sürecin son halkası elbette Genç-Sen Genel
Kurulu olacaktır. Eğer etkili ve bütünlüklü bir çalışma
örülebilirse, Genç-Sen siyasal örgütleri aşan bir taban
inisiyatifini hayat geçirme şansı bulabilecektir.

Bu açıdan, kampanya çalışmalarının sonuçlarını
dinamik bir biçimde alacağımız Genel Kurul Haziran
ayı içinde mutlaka örgütlenmelidir.

Bu sürecin oluşturduğu sonuçları dinamik bir
biçimde genel kurula taşımayı hedefleyen, genel
kurulu sınırlı bir delegasyona indirgemeyen bir
yaklaşımla hareket edilmelidir.

Genel kurul, henüz ilk adımda bir dizi çabayı
işlevsiz kılan ya da önüne geçen tüzüğü tartışmak ve
değiştirmek, öte yandan daha uzun erimli bir
mücadele ve eylem süreci oluşturmak hedefi ile tüm
sürecin tartışmaları karara bağlamak için
toplanmalıdır.

Platformun yapısı ve hedeflerine dair:

“Birleşik, Devrimci ve Kitlesel bir Genç-Sen
için Mücadele Platformu” aldığı kararları ve Genç-
Sen içindeki hedeflerini kamuoyuna duyuracak bir
broşürün hazırlıklarına hızla başlamalıdır.

“Birleşik, Devrimci ve Kitlesel bir Genç-Sen
için Mücadele Platformu” aylık periyotla
toplanmayı hedeflemektedir. Yukarıda bahsettiğimiz
hedefleri etkin bir pratikle hayata geçirmek için tüm
ülkeden katılımlarla aylık toplantılar yapacaktır.

“Birleşik, Devrimci ve Kitlesel bir Genç-Sen
için Mücadele Platformu” yerellerde bu hedefleri
tartıştırmak ve Genç-Sen’e daha etkili bir müdahale
gerçekleştirmek hedefi ile yerellerde kendi
toplantılarını açık kitle toplantıları şeklinde
gerçekleştirmeyi hedefleyecektir. Platformun yerel
ayakları, bu yaklaşımlar doğrultusuna hareket eden
herkese açık bir biçimde hızla inşa edilmelidir.

“Birleşik, Devrimci ve Kitlesel bir Genç-Sen
için Mücadele Platformu” tüm ilerici devrimci
gençlik güçlerini birleşik, devrimci, kitlesel bir Genç-
Sen’i etkin bir taban çalışması ve hareket içinde
örgütlemeye çağırmaktadır. Bu çağrının öncelikli
muhatabı ise elbette devrimci Genç-Sen’lilerdir. 

“Birleşik, Devrimci ve Kitlesel bir Genç-Sen
için Mücadele Platformu” birleşik ve devrimci bir
gençlik hareketi için, birleşik ve devrimci Genç-Sen
için yukarıdaki genel ve güncel hedefler
doğrultusunda etkin bir çaba ortaya koyacaktır.

Birleşik, Devrimci ve Kitlesel bir Genç-Sen için
Mücadele Platformu
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uruluş toplantısı gerçekleşti!
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Gençlikten Newroz kutlamaları...
ÇÜ’de Newroz ateşi!

Çukurova Üniversitesi’nde Newroz etkinliği 20
Mart günü Yurtsever Demokratik Gençlik tarafından
örgütlendi. Kutlamaya devrimci ve demokrat gruplar
da destek verdi. Newroz, yemekhaneye kadar
gerçekleştirilen bir yürüyüş ve ardından R1
çimliklerinde yakılan Newroz ateşiyle kutlandı.

Sabah saatlerinden itibaren okulu abluka altına
alan polis ve ÖGB, okulun girişini tutarak terör
estirdi. Sabah öğrenciler otobüslerden indirilerek
meşalelere el konuldu. Newroz ateşi için kullanılacak
olan lastiklere güvenlik tarafından el konuldu.
Okulun girişinde davul ve zurna alıkonuldu.

Polisin ve güvenliğin tüm engelleme girişimlerine
rağmen öğrenciler çevreden topladıkları çalı,
kurumuş ağaçlarla ve kendi kıyafetleriyle Newroz
ateşi için hazırlıklarını tamamladılar.

Öğlen R1 derslikleri önünde, “Newroz
isyandır!/Yurtsever Demokratik Gençlik”  ve
“Newroz piroz be!” pankartının açılmasıyla Newroz
kutlamaları başlatıldı. Buradan kortejler
oluşturularak yemekhane önüne kadar bir yürüyüş
gerçekleştirildi. Yürüyüş boyunca “Newroz piroz
be!”, “Berqvadan jiyane!”, “Yaşasın halkların
kardeşliği!”, “Edi Bese!” sloganlarını coşkulu bir
şekilde haykıran yaklaşık 400 kişi tekrar R1
çimliklerine dönerek Newroz ateşini yaktı. Ateşin
etrafında yüzlerce öğrencinin oluşturduğu halaylarla
coşku artarken, kitlenin sayısı da sürekli artış
gösterdi. Yüzlerce öğrenci hep bir ağızdan marşlar
söyleyerek saldırıları boşa düşürmüş oldu. Sabah
saatlerinden itibaren okula yığınak yapan ve terör
estiren çevik kuvvet coşkulu halayları çaresizce
izledi.

500’ü aşkın öğrencinin aktif olarak katıldığı ve
yüzlerce öğrencinin de çevreden izlediği Newroz
etkinliği, saldırıların ve engelleme girişimlerinin
teşhir edilmesiyle bitirildi. Öğrenciler gruplar halinde
halaylar çekmeye devam ederken kolluk güçleri
okulu terketti.

Çukurova Üniversitesi / Ekim Gençliği

İÜ’de Newroz…
21 Mart günü İstanbul Üniversitesi’nde tüm

baskılara rağmen Newroz kutlaması gerçekleştirildi.
Yurtsever Demokratik Gençlik’in düzenlediği
Newroz, Eczacılık Fakültesi’nde yapılmak istendi.
Ancak ÖGB’ler tarafından kampüse alınmaları
engellenince, Newroz ateşi Çapa Tıp Fakültesi’nde
yakıldı.

Bahçede toplanan 250’ye yakın öğrenci “Newroz
piroz be!”, “Newroz’u yaratan şehitlere bin selam!”
sloganlarını attı. Newroz ateşinin yakılmasının
ardından halaylar çekildi. Ancak Türk bayrağı açan
bir grup sloganlar atıp İstiklal marşı okumaya
başladı. Bunun üzerine “Ölmek, öldürmek
istemiyoruz!” sloganlarıyla etkinlik devam etti.
Çevreden de alkışlarla destek geldi. Etkinliğe SGD,
Öğrenci Kolektifleri, Ekim Gençliği, DGH, ÖGD
destek verdi.

İstanbul Üniversitesi / Ekim Gençliği

Ege’de coşkulu Newroz!
Ege Üniversitesi’nde Newroz, 20 Mart günü

Yurtsever Demokratik Gençlik Hareketi tarafından
Edebiyat Fakültesi’nde örgütlendi. Etkinlik sabahı

polis, müzik grubunun eşyalarının bulunduğu arabayı
kitleyerek terör estirdi. Ancak kitle arabanın kilidini
açarak, eşyaları etkinlik alanına taştı.

Grup Sıla ve Grup Delila’nın ezgileriyle halaya
duran kitle, ardından mücadelede ölümsüzleşenler
adına saygı duruşunda bulundu. Türkçe ve Kürtçe
konuşmaların yapıldığı etkinlikte öne çıkan şiar
“Ölmek ve öldürmek istemiyoruz, artık yeter!” oldu.

Halaylarla devam eden etkinliğe yaklaşık 400 kişi
katıldı, coşku etkinlik boyunca sürdü.

Ege Üniversitesi / Ekim Gençliği

ODTÜ’de Newroz kutlaması!
ODTÜ’de ortak bir Newroz kutlaması için bir

araya gelen devrimci ve yurtsever öğrenciler, 19 Mart
akşamı Newroz ateşini yakma kararı aldılar. Ortak bir
pankartla beraber yemekhaneden yurtlara yürünecek
ve Newroz kutlaması yurtlar bölgesinde yapılacaktı.

Ortak pankarta “Eşitlik, kardeşlik, Kürt ulusuna
özgürlük!” şiarının yazılması karara bağlandı. Ortak
bir bildiri ile çağrı yapılacaktı. Ancak pankartın
yapılmamasından kaynaklı daha önce hazırlanmış
olan “Newroz piroz be!” pankartı kullanıldı.

Bildiri ise yazıldıktan sonra üzerine tartışılmadan
kullanılmaya başlandı. Fiili bir durum yaratıldığı
halde, bu durum eylemi ortak örgütleme
kararımızdan vazgeçmemize neden olmadı. Ancak
ODTÜ dışından gelen yurtsever öğrencilerle beraber
Yurtsever Demokratik Gençlik kendi pankartını
açacağını ve kendi sloganlarını atacağını söyleyerek
eylem başlamadan beş dakika önce dayatmada
bulundu.

Bu dayatma kabul görmeyince, pankartlarını
yürüyüş bitip ateş yakılırken açmayı ve ortak
sloganlar atmayı kabul ettiler, ancak “kitlemiz slogan
atarsa engel olmayız” dediler. 5-10 dakika geçmeden
yurtseverler ortak iradeyi hiçe sayarak kendi
sloganlarını atmaya başladılar. Yurtlar bölgesine girer
girmez de pankartlarını açarak en öne geçtiler. Ortak
sloganların atılmasına dahi izin vermeyen bir tarzda
eylemi sürdürdüler. Bu yüzden yürüyüş korteji ikiye
bölündü ve yaklaşık 10 metre arkadan slogan
atmadan yürüyen bir kitle oluştu. 1-2 dakika içinde
de insanlar eylemi terkederek ayrıldılar.

Yaklaşık 300 kişinin katıldığı eylem 5. yurdun
önünde gelindiğinde yarıya düşmüştü. Ateş yakılır
yakılmaz üç pankart daha açıldı. O andan itibaren
ortaklığa dair hiçbir şey kalmamasından dolayı alanı
terkettik. Öğrenci Kolektifleri, DPG ve Yarınlar
Dergisi de alanı terketti. SGD, Genç Kurtuluş ise
eylem alanında kalmayı tercih ettiler. Ardından
halaylar çekildi ve Newroz ateşinden atlanarak
kutlama devam etti.

Sonuçta ortak bir Newroz örgütleme çabası boşa
düşürülmüş oldu. Eylemin ardından bu yapılanın
ortak iradeyi hiçe saymak olduğu eleştirisini haklı
bularak, özeleştiri vermeyi kabul eden yurtsever
arkadaşlar, temel sorunun okul dışından gelen
arkadaşlarıyla olan koordinasyon eksikliği ve kitleyi
kontrol edememeleri olduğunu ifade etseler de,
eylem daha başlarken gösterilen tavırdan bunun
planlı olduğu belliydi. 

Sonuçta ODTÜ’de Newroz kutlaması ODTÜ
açısından kaybedilmiş bir Newroz oldu. Birçok
öğrenci yurtseverlerin tavrı yüzünden eylemin
dışında kaldı.

ODTÜ / Ekim Gençliği

Yüzüncü Yıl Üniversitesi: “Bıji
Newroz!”

20 Mart günü Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde üç yıl
aradan sonra ilk defa Newroz ateşi yakıldı. Merkez
kafeteryada toplanan öğrenciler yapılan
konuşmalardan sonra alkışlar, zılgıtlar ve sloganlarla
dolmuş durağına doğru yürüyüşe geçtiler. Newroz
alanına ulaşıldığında 500 kişilik kitle Newroz ateşini
yakmanın coşkusuyla halay çekmeye başladı.Yaklaşık
45 dakika süren eylem, Newroz mitingine çağrıyla
son buldu.

YYÜ Ekim Gençliği

Gaziosmanpaşa İLGP’den Newroz
üzerine söyleşi…

Kürt halkının onurlu mücadelesinin simgesi olan
Newroz üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. Söyleşi
İLGP’li bir arkadaşımızın Newroz’a ilişkin tarihsel
anlatımıyla başladı. Ardından genel saldırılara
değindik ve liselerde de bu saldırıların etkilerinin
fazlasıyla hissedildiğini ifade ettik. 

Bir arkadaşımızın konuyu açması üzerine türban
tartışmaları üzerine de bir sohbet gerçekleştirdik.
Söyleşiye katılan arkadaşlar söz alarak fikirlerini
ifade ettikten sonra, bir arkadaşımız türban
tartışmalarının toplumda sahte bir taraflaşma
yaratmanın aracı olduğunu söyleyerek türban
tartışmalarıyla nelerin hedeflendiğini anlattı.

Gaziosmanpaşa İLGP

Refhan Tümer Lisesi’nde 
Newroz!

Refhan Tümer Lisesi İLGP olarak, bölgemizde
etkin bir kitle çalışmasına konu etmeyi
kararlaştırdığımız Newroz gündemi üzerinden bir
çalışma başlattık. Çalışmamızı ilk süreçte sadece
birebir diyaloglar üzerinden yürüttük. Çevremizdeki
herkesle bu gündemi tartıştık ve Newroz’un içinin
boşaltılarak gerçek anlamının yok sayıldığından söz
ettik.

20 Mart günü okulumuzda bir söyleşi
gerçekleştirdik. Bir yoldaşımızın Newroz’a ilişkin
tarihsel anlatımının ardından Kürt sorunu üzerine
tartışmalar yürüttük. Okulumuzda Newroz  kutlama
kararı almıştık, bunun ayrıntılarını tartışarak ön
hazırlık sürecini konuştuk. Newroz ile ilgili
Gaziosmanpaşa İLGP olarak çıkardığımız bildirileri
okul içerisinde dağıttık.

21 Mart günü okulumuzun bahçesinde yapılması
kararlaştırılan Newroz için sabah erken saatlerden
itibaren çalışmalara başladık. Okulun her tarafına
Türkçe-Kürtçe “Biji Newroz, Biji Sosyalizm!”
kuşlamaları yaptık.

İLGP ve DGH olarak örgütlediğimiz kutlamayı
sabahçı ve öğlenci öğrencilerin kesiştikleri saate denk
getirerek başlattık. İLGP’li bir arkadaşımız
Newroz’un tarihsel anlamına ve bugün içi
boşaltılarak topluma sunulmuş yalanlarla dolu
“Nevruz” hikayesine değinen bir konuşma yaptı. Kürt
halkına yönelik saldırılara karşı birlik olmanın
gerekliliğini vurguladı. Ardından devrimci türkü ve
marşlar eşliğinde halaylar çektik ve kutlamayı
sonlandırdık. Newroz kutlamamıza yaklaşık 50 kişi
katıldı.

Refhan Tümer Lisesi İLGP
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Geçiş yasağına karşı dekanlığa
yürüyoruz!

İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Genç-Sen olarak başlattığımız fakülteler arası geçiş
yasağı kampanyasını sürdürüyoruz. Çıkardığımız afiş,
pul ve bildiriyi yaygın olarak kullanıyoruz. Ayrıca
dilekçe kampanyası da devam ediyor.

26 Mart günü de Fen-Edebiyat Fakültesi’nde
dilekçe toplamayı sürdürdük. Dilekçeleri 1 Nisan’da
Edebiyat Fakültesi önünde yapacağımız bir basın
açıklamasıyla dekanlığa vereceğiz. Basın
açıklamasını “Şaka değil, gerçek! Üniversitemize
giremiyoruz!” başlığıyla gerçekleştireceğiz. Ayrıca bu
başlıklı çıkardığımız bildirileri kullanmaya devam
edeceğiz.

İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi’nde
de Genç-Sen faaliyetlerimiz sürüyor. 

Yaptığımız toplantılarda Yusuf Ziya Özcan’ın
açıklamalarını teşhir ederek, okulumuzdaki baskı
koşullarına dikkat çekecek ve bunlar üzerinden Genç-
Sen’i anlatacağımız bir anket ile bir pano çalışmasına
karar verdik.

Hafta başından itibaren panoyu hazırlayıp astık ve
anketlerimizi yapmaya başladık. Edebiyat
Fakültesi’nde toplanan dilekçeleri Hazırlık’a taşıdık.
Fakülteler arası geçiş yasağına karşı toplanan
dilekçeler öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.

İstanbul Üniversitesi / Ekim Gençliği

Kamp-Üs 3. sayı çalışmalarımız
sürüyor...

İkinci dönem çıkardığımız Kamp-Üs’ün 3.
sayısının dağıtımına devam ediyoruz. Geçen hafta
Edebiyat Fakültesi’nde ve Yabancı Diller
Bölümü’nde toplu satışlar gerçekleştirdik. Yaklaşık
300 dergi kullandık. 

24 Mart günü de haftalık
yaptığımız toplantılardan birini
gerçekleştirdik. Mayıs ayında
yapmayı planladığımız şenliği
ayrıntılı olarak tartıştık. Bir
haftalık program üzerinden
gerçekleştirmeyi planladığımız
şenlikte panel, söyleşi, film
gösterimi, tiyatro vb. etkinlikler
gerçekleştireceğiz. 

Bu etkinliklere hazırlık amaçlı
çeşitli ekipler oluşturduk.
Kimisini atölye olarak düşünüp
şenlikten sonra da çalışmalar
yapmayı planlıyoruz. Bu
kapsamda, tiyatro, film, fotoğraf,
resim alanlarında ekipler
oluşturduk. 

Tiyatro ekibi şenlik alanında
oyun sergileyecek. Film ekibi kısa
film hazırlayacak. Fotoğraf ve resim
ekibiyle bir sergi hazırlanacak.
Şenlik çalışmaları boyunca ve şenlik alanında bu
fotoğraf ve resimleri sergileyeceğiz. Ayrıca şair ve
yazarlarla söyleşiler yapacağız. 

“Üniversitede neler yaşıyoruz? Üniversiteye
gelirken nasıl bir eğitim bekliyorduk? Ancak nasıl
eğitim görüyoruz?” vb. konularda paneller ve

tartışma toplantıları gerçekleştireceğiz. Son gün de bir
konser gerçekleştireceğiz. 

 İstanbul Üniversitesi / Kamp-Üs dergisi

DEÜ’da Genç-Sen
faaliyetleri 

Dokuz Eylül Üniversitesi Dokuz
Çeşmeler Genç-Sen bileşenleri yoğun
tartışmalar, öneriler ve toplantıların
ardından pratik faaliyetlerine fiili
olarak başlamış bulunuyor.

Hafta başından itibaren başlayan
ve aralıksız olarak her gün süren
pratik faaliyetimiz, “YÖK” ve
“paralı eğitim”  başlıklarını
bütünlüklü olarak işliyor. Genel
konular dışında Dokuz Eylül’de
paralı eğitim ve YÖK saldırılarını
konu alan faaliyet örgütleniyor.

Faaliyetlerimiz esnasında
bildiri, afiş, duvar gazetesi gibi
araçları yoğun olarak kullandık.
Yer yer ÖGB’lerin
müdahaleleriyle karşılaşsak da
çalışmamıza bu müdahalelerin
teşhirini yaparak devam ettik. Yerleşke içerisindeki
bahçede dağıttığımız “YÖK: Eğitim paralı olmalıdır!”
başlıklı bildirilerimiz olumlu tepkilere konu oldu. 

Bu tepkilerden aldığımız güçle biz devrimci
Genç-Senliler yerleşke içerisinde açık, kitlesel bir
Genç-Sen toplantısı yapmayı önümüze hedef koyduk.
Ayrıca yerleşke içerisine Genç-Sen masası açarak
hem öğrenci arkadaşlarla yakından iletişime geçmeyi
hem de “Dokuz Eylül’de masa açılamaz” yargısını
kırmayı planlıyoruz. 

Dokuz Eylül Üniversitesi / Ekim Gençliği

Adana Genç-
Sen’den toplantı

Adana Genç-Sen, 22 Mart
günü Ziraat Mühendisleri
Odası toplantı salonunda
gerçekleştirdiği geniş
katılımlı toplantı ile yolunu
yürümeye devam ediyor. 

Gençlik hareketinin
gündemleri üzerinden
yapılan tartışmalar
sonucunda Çukurova
Üniversitesi Genç-Sen,
YÖK Başkanı’nın
“üniversiteler paralı
olsun” açıklamasına karşı
bir kampanya örgütleme
kararı aldı. Kampanyanın
şiarı “Paralı eğitime

karşı birleşiyoruz, eğitim
hakkımıza sahip çıkıyoruz!” olarak belirlendi.
Kampanyanın araçları üzerinden yapılan ayrıntılı
tartışmalarla birlikte 24 Mart gününden itibaren
yaygın bir faaliyet örgütleme kararı alındı. 

Kampanya, temel olarak imza ve anket
faaliyetleriyle yürütülecek. Yaygın olarak afiş ve
bildiri kullanılacak. Değerlendirme ve tartışma

toplantıları temelinde kolektif bir kampanya
örgütlenecek. 

Çukurova Üniversitesi / Ekim Gençliği

Dokuz Eylül’de ÖGB terörü!
Dokuz Çeşmeler

Genç-Sen olarak
“Sermaye Sağlığımıza,
Geleceğimize, Sigortamıza
Saldırıyor” başlıklı
SSGSS’yi işleyen
çalışmamıza masa açarak
devam etme kararı aldık ve
faaliyetimize başladık.

Masamıza saldırıyı
işleyen duvar gazetesi ve
afişlerimizi astık. Bir süre
sonra birkaç ÖGB’linin,
masa açmanın “yasak”
olduğu, masa kaldırılmazsa
kendilerinin zorla
kaldıracakları yönündeki
tehditleriyle karşılaştık.
Masayı kaldırmayacağımızı
dile getirmemiz üzerine
yanımızdan ayrıldılar.

Ardından daha kalabalık gelerek kimliklerimiz
istediler. Bu istemlerine “hayır!” yanıtını aldıktan
sonra masamıza zor kullanarak müdahale ettiler,
afişlerimizi sökmeye çalışarak okulda terör estirdiler.

Saldırı esnasında, oldukça kalabalık olan Dekor-
San Cafe’de bu olayın teşhirini gerçekleştirdik. Bu
okulun bizim olduğunu, parasız eğitim ve parasız
sağlık istediğimiz için bu tür saldırıların
gerçekleştirildiğini, bu tür baskıların bizi
yıldıramayacağını, çalışmalarımızı ara vermeden
gerçekleştireceğimizi tok bir sesle haykırdık. Daha
sonraki günlerde de çalışmalarımız devam edecek.

Dokuz Eylül Üniversitesi / Ekim Gençliği

KTÜ’de soruşturma terörü 
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri

çerçevesinde üniversitede sergilenen tiyatro
gösterimine savcılık tarafından “halkı kin ve nefrete
teşvik etmek” iddiası ile soruşturma açılmıştı.
Soruşturmanın ardından birçok öğrenci yurtlarından
ve evlerinden gözaltına alınmıştı. 

Savcılığın ardından KTÜ Rektörlüğü de,
“Jandarmaya görevini yaptırmamak ve izinsiz basın
açıklaması yapmak” iddiası ile soruşturma açtı. İki
Ekim Gençliği okuru hakkında açılan soruşturmanın
genişletileceği tahmin ediliyor. 

Trabzon / Ekim Gençliği

Sivas’ta Kızıldere anması...
Devrimci gençlerin düzenlediği Kızıldere anması,

Kızıldere şehitleri şahsında tüm devrim şehitleri
anısına yapılan saygı duruşuyla başladı. Devrimci
gençler adına yapılan konuşmada “Mahir gibi, onlar
gibi yürümek, onların yarattığı devrimci değerleri,
ahlakı bugüne taşımaktır” denildi. Şiir ve müzik
dinletisinin ardından etkinlik sona erdi. Etkinliğe
100’ü aşkın genç katıldı. 

Sivas / Ekim Gençliği 

Gençlik hareketinden...
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İÜ’de faşist saldırı teşhir edildi 
24 Mart’ta İÜ Merkez Kampüs’te faşistler bir

saldırı gerçekleştirdi. “18 Mart Çanakkale” etkinliği
yapma bahanesiyle yemekhaneye girerek, devrimci,
yurtsever öğrencilere bıçak ve satırlarla saldırdılar. Bir
öğrenci başından yaralanırken bir kişinin de ayağı
kırıldı. Saldırganlar polis koruması eşliğinde okuldan
çıkarıldı. Faşistlerin kaçmasına göz yuman polis,
ilerici ve demokrat beş arkadaşımızı gözaltına aldı. 

Saldırı aynı gün yapılan bir eylem ile protesto
edildi. Eczacılık Fakültesi önünde bir araya gelen
öğrenciler, “Faşizme karış omuz omuza!”, “Beyazıt
faşizme mezar olacak!”, “Gözaltına alınanlar serbest
bırakılsın!”, “Katil polis üniversiteden defol!”
dövizleri taşıyarak, sloganlarla Beyazıt Merkez
Kampüs Ana giriş kapısı önüne kadar yürüdüler.
Beyazıt ana girişte “Üniversite Öğrencileri“ adına
açıklama apıldı. Beyazıt Marşı’nın söylenmesiyle
eylem sona erdi. 

Gözaltına alınan arkadaşlarımız akşam serbest
bırakıldılar. Faşistler 25 Mart günü de Edebiyat
Fakültesi’nde provokatif bir etkinlik düzenlediler.
Ancak karşılarında 100’ü aşkın ilerici, devrimci
öğrenciyi görünce afişlerinin indirilmesine dahi
seslerini çıkaramadılar. 

Faşistlerin denetimindeki “Türkçe Yaşam
Kulübü”nün etkinliği başlamadan önce, bir önceki gün
gerçekleşen saldırıyı anlatan ve Türkçe Yaşam
Kulübü’nü teşhir eden bildiriler dağıtıldı. Arkasından
halaylar çekildi. Etkinliğin uzun olması nedeniyle
toplu çıkış yapılması kararlaştırıldı. Toplu çıkışı
etkinliğin olduğu Fen Fakültesi’nden yapmaya karar
veren kitle, Cemal Bilsel Konferans Salonu’na doğru
sloganlarla yürüdü. Polisin o yöne barikat kurması
üzerine, kitle Fen Fakültesi yönüne giden diğer kapıya
yürüyerek sloganlarla okuldan ayrıldı. Toplu çıkış
sırasında “Beyazıt faşizme mezar olacak!”, “Faşizme
karşı omuz omuza!”, “Faşizmi döktüğü kanda
boğacağız!” sloganları atıldı. 

İstanbul Üniversitesi Ekim Gençliği

AÜ: Faşist saldırılara geçit
vermeyeceğiz!

20 Mart günü İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesinde iki faşiste müdahale edildi. Faşistlerin
kaçmasının ardından fakülte içinde teşhir konuşmaları
yapıldı. Devrimcilere pervasızca saldıran bu faşistlere
ve faşist düşünceye Anadolu Üniversitesi’nde yer
olmadığı, bundan sonra da faşistlerin nerde
görülürlerse cezalandırılacağı söylendi. 

Çıkış saatinin gelmesi beklenirken, saat 15:30
sıralarında Meslek Yüksek Okulu’nda bir
arkadaşımızın faşistler tarafından saldırıya uğradığı
haberi geldi. Yaklaşık 50 kişi saldırının hesabını
sormak için bu fakülteye doğru yöneldi. Girişe izin
verilmemesi üzerine burada beklenerek teşhir
konuşmaları yapıldı ve yaralı arkadaşın getirilmesi
sağlandı. 

Gelen sivil polislerin de protesto edilmesinin
ardından 80 kişi Cumhuriyet kapısından toplu çıkış
yaptı. Çarşıya kadar toplu bir şekilde yüründü. 

Kısa bir süre sonra KESK lokalinden çıkan üç
arkadaşımızın saldırıya uğradığı haberini aldık. 21
Mart sabahı fakültede görülen iki faşist cezalandırıldı. 

Faşist saldırganlığı teşhir etmek amacıyla 25 Mart

günü de Anadolu Üniversitesi Yunus Emre
Kampüsü’nde bir eylem gerçekleştirildi.
Saat 12:30’da Yunus Emre Yurdu önünde
toplanmaya başlayan devrimci, demokrat
öğrenciler “Faşist saldırılara geçit
vermeyeceğiz! Çeteler dışarı bilim içeri!
Anadolu Üniversitesi Öğrencileri”
pankartını açarak ve slogan atarak bir süre
burada bekledikten sonra yemekhaneye
doğru yürüyüşe başladılar. 

Yemekhanede yapılan konuşmanın
ardından eylem alanına geçildi. Migros’un
karşısında gerçekleştirilen basın
açıklamasında, geçen hafta yaşanan saldırılar
anlatılarak, saldırılara sessiz kalınmadığı, bundan
sonra da kalınmayacağı vurgulandı. ÖTK ve kimi
kulüplerde örgütlenen sivil faşistlerin buraları
kullanarak ırkçı-gerici eylemler gerçekleştirdiği
belirtildi. İstanbul Beyazıt ve Ankara DTCF’de
yaşanan saldırılar kınanarak basın açıklaması bitirildi. 

Ekim Gençliği, DPG, DGH, DÖB, Eskişehir
Gençlik Derneği, Öğrenci Kolektifleri, SGD, ODAK,
ÖDP Gençliği, TKP’li Öğrenciler ve Emek
Gençliği’nin örgütlediği ve SDG’nin destek verdiği
eyleme 130 kişi katıldı. 

Anadolu Üniversitesi Ekim Gençliği

“DTFC faşizme mezar olacak!”
Soruşturma terörü ile yıldırılmaya çalışılan

devrimci ve demokrat öğrenciler, 24 Mart günü  bir
basın açıklaması yaparak, üniversite yönetimi ve
uyguladığı terörü teşhir ettiler.  

“Söz, eylem ve örgütlenme hakkı
engellenemez!/Genç-Sen” pankartının arkasında kortej
oluşturan öğrenciler önce kantin içerisinde bir
konuşma yaptılar. Ardından üniversite kapısı önünde
basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın
açıklamasından sonra eylem sona erdi.

Akşama doğru eli satırlı bir grup faşistin “özel

güvenliğin” gözleri önünde bir Kürt öğrenciye
saldırdığı haberi geldi. Bunun üzerine okul içinde
toplanan devrimci ve demokrat öğrenciler
arkadaşlarının kaldırıldığı hastaneye doğru toplu bir
şekilde yürüyüşe geçti. Satırla yaralanan öğrencinin
ameliyata alınacağı öğrenilince toplu olarak
hastaneden Sakarya Caddesi’ne doğru yürüyüşe
geçildi. “Faşizme karşı omuz omuza!”, “Faşizmi
döktüğü kanda boğacağız!”, “Faşizme karşı tek
yumruk tek barikat!”, “Dil Tarih faşizme mezar
olacak!” sloganları ile Sakarya Caddesi’ne gelindi. 

Ekim Gençliği / Ankara

Ankara’da faşist saldırganlık
sürüyor!

Ankara’da 25 Mart günü Ankara Üniversitesi
Tandoğan Kampüsü’nde ve Dil-Tarih Coğrafya
Fakültesi’nde eş zamanlı iki faşist saldırı gerçekleşti. 

DTCF’de çatışma
İlk saldırı öğlen saatlerinde DTCF’de yaşandı.

DTCF’de 24 Mart günü bir faşist saldırı gerçekleşmiş,
bir öğrenci hastaneye kaldırılmıştı. 25 Mart günü
DTCF öğrencileri faşist saldırıları protesto etmek
amacıyla saat 13.00’de DTCF’de buluştu.

Öğrenciler yürüyüşe geçtiği sırada faşistler
ellerindeki satırlarla öğrencileri tehdit etmeye

Faşist çetelerin tasmaları çözüldü!

“Faşizme karşı omuz omuza!”
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yeltendiler. DTCF öğrencilerinin faşistlere tepki
göstermesiyle polis her zamanki gibi faşistleri
kollayarak devrimci ve demokrat öğrencilere
müdahale etti. Öğrencilere kampüs içinde gaz
bombalarıyla azgınca saldıran polis, öğrencilerin
taşlarla karşılık vermesi üzerine saldırısını daha fazla
devam ettiremedi. Olay esnasında aldığı taş
darbeleriyle yaralanan polisler oldu. 3 öğrenci
gözaltına alındı. 

Öğrencilerin bekleyişi sürerken faşistler okuldan
çıkarıldı. Öğrencilerin bir süre daha süren bekleyişinin
ardından okuldan toplu çıkış yapıldı. Dışarıda
bekleyen öğrencilerle buluşulup Yüksel Caddesi’ne bir
yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüş esnasında “DTCF
faşizme mezar olacak!”, “Faşizme ölüm tek yol
devrim!”, “Türkeş’in itleri yıldıramaz bizleri”
sloganları atıldı. Yüksel Caddesi’nde yapılan basın
açıklamasının ardından eylem son buldu. 

DTCF’de okul 31 Mart gününe kadar tatil edildi.
Gözaltına alınan öğrenciler 26 Mart günü “polise
ideolojik mukavemet” ettikleri gerekçesiyle
tutuklandı. 

Tandoğan kampüsünde faşist saldırı
Diğer bir faşist saldırı ise AÜ Tandoğan

kampüsünde yaşandı. Burada devrimci ve demokrat
öğrenciler tarafından 28 Mart günü düzenlenecek
Kızıldere anmasının duyurulduğu “Kızıldere son değil,
savaş sürüyor!” şiarlı afişlerden biri bir faşist
tarafından yırtıldı. Bunun üzerine bir anda çoğalan eli
satırlı faşistler tepki gösteren öğrencilere saldırdı.
Saldırı sonucu iki öğrenci satır darbesiyle yaralandı.
Öğrenciler Gazi Hastanesi’nde tedaviye alınırken
yaralananlardan birinin yoğun bakıma sevk edildiği
öğrenildi.

Saldırıyı protesto etmek için Fen Fakültesi önünde
bekleyen öğrencilere DTCF’den çıkan öğrenciler
destek verdi. Tandoğan kampüsü yüzlerce öğrencinin
“Faşizme karşı omuz omuza!” sloganlarıyla çınladı. 

Yüksel Caddesi’ne çıkan öğrenciler burada bir
basın açıklaması gerçekleştirerek Tandoğan’da
yaşanan saldırıyı anlattılar. Mücadeleyi daha da
yükselterek sürdüreceklerini ifade ettiler. Eylem
öğrencilerin “Tandoğan faşizme mezar olacak!”
sloganlarıyla son buldu.

Ekim Gençliği / Ankara

ÇÜ’de faşist saldırılara karşı
eylem!

ÇÜ Öğrenci Kolektifleri  26 Mart günü faşist
saldırıları protesto eden bir basın açıklaması
gerçekleştirdi. Eylemde okunan basın metninde
İstanbul’da ve Ankara’da yaşanılan saldırılar teşhir
edildi. Ekim Gençliği’nin de destek verdiği eylem
sloganlarla bitirildi. 

Öte yandanw Çukurova Üniversitesi’nde devrimci
demokrat yurtsever öğrenciler, Türkiye genelinde
artan faşist saldırılara karşı 1 Nisan günü, üniversitede
kitlesel bir eylem örgütlemeye hazırlanıyorlar. 

Çukurova Üniversitesi Ekim Gençliği

İLGP Kuruluş Şenliği’ne doğru...
25 Mart günü, 12 Nisan’da yapılacak “İLGP

Kuruluyor” şenliğine hazırlık amacıyla Karşıyaka
Çarşısı’nda bildirilerimizi dağıttık. “Ticari eğitime,
emperyalist savaşlara karşı İLGP kuruluyor!” başlıklı
bildirimizi okul çıkışları ve dersane etüt
başlangıçlarına denk gelen bir sırada dağıttık.
Dağıtım sırasında lise ve dersane öğrencileriyle
konuşma fırsatı yakaladık.

Faaliyetimiz Liselilerin Sesi’nin ve Karşıyaka
Gazi Lisesi’ne kuruluş çağrı bildirilerinin
ulaştırılmasıyla son buldu. Şenliğe çağrı bildirilerini
ve Katalizör’ü ulaştırdığımız lisedeki yönetimin
gerici kimliğini ve okulda yaşanan yozlaşmayı
biliyorduk. “Niye komünizm propagandası
yapıyorsunuz?” diyen öğrenciler ile ticari eğitim ve
disiplin yönetmelikleri üzerine konuşma yaptık.
Gerçek çelişkilerin liselilerin eğitim hakkını
gaspedenler ile okumaya çalışan biz emekçi
çocukları arasında yaşandığını söyledik. Bunun
üzerine kendileri de okul idaresi tarafından dayak
atıldığını, haksız yere para toplandığını belirterek
tepkilerini dile getirdiler.

Bu olay bize şunu anlatıyor: Bugün gençliğe
yönelik gerçekleştirilen saldırıların niteliği, bunu en
kör gözlere gösterecek ve en sağır kulaklara
duyduracak kadar somuttur.

Önümüzdeki dönemde İzmir Liseli Gençlik
Platformu’nun kuruluşunu bu gerçekler ışığında daha
geniş kitlelere duyuracağız.

İzmir Liseli Gençlik Platformu

Çürüyen kapitalist sistem can
almaya devam ediyor!

Fatih Sultan Mehmet Lisesi’nde okuyan iki lise
öğrencisi 13 Mart günü okulun yanındaki inşaatta ölü
olarak bulundu. Fatih Sultan Mehmet Lisesi’nde her
sene “serseri” öğrenciler okuldan atılıyor ve okul
toplu olarak bu “serserilerden kurtulmuş” oluyor! Bu
sene de yaşananlar bunun yeni bir örneği oldu. İdare
yine okuldan toplu olarak öğrenciler atarak okulu
“temizleme” yoluna gitti. Bu seneyi diğerlerinden
ayıran ise, öğrencilerin toplu olarak okuldan
atılmasının ardından iki öğrencinin bu nedenle
canına kıymış olmasıydı. 

Esenyurt İLGP olarak FSM Liseli
önünde bu olay üzerinden eğitim
sistemini teşhir eden bildiri dağıtımı
gerçekleştirdik. Öğrencilerin
bildirileri okuduklarını ve
bazılarının arkadaşlarına vermek
üzere sakladıklarını gördük. Bu
ilgiden rahatsız olan okul
yönetimi, bildiride yazanların
yalan olduğunu ifade eden bir
konuşma yaptı. Daha sonra
okul yönetimin ihbarıyla
okula gelen jandarma çevredeki
pastanelere dek arama yaparak,
okul yönetiminin bu teşhirden ne
kadar rahatsız olduğunu gösterdi.

Esenyurt İLGP

Liselerde baskılara son!
İzmir LGP Girişimcileri olarak Karşıyaka

Anadolu Lisesi’ne bildirilerimizle gittik. “Liselerde

baskı ve sömürüye son!” başlıklı bildirimizi
arkadaşlarımıza ulaştırdık. 

Geçtiğimiz haftalarda birçok okulda, gerek 20
Mart Irak işgalinin yıldönümü gerekse de 8 Mart
Emekçi Kadınlar Günü’yle ilgili panolarımıza
astığımız yazı, şiir ve resimlerimiz okul idareleri
tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeksizin indirilmiş,
arkadaşlarımız disiplin cezalarıyla korkutulmuş ve
LGP Girişimi’nden yoldaşlarımızın her türlü girişimi
susturulmaya çalışılmıştır. 

Bizler de bu baskılara karşı bildirilerimizi
Karşıyaka Anadolu Lisesi’nde dağıtmaya başladık.
Arkadaşlarımızın tepkileri genel olarak olumluydu.
Panolarımızı indiren okul idaresinin saldırgan tavrı
duvara çarpmış oldu. Özgür, eşit ve demokratik lise,
savaşsız sömürüsüz dünya mücadelemizin önüne
çıkan her engeli sonuna kadar teşhir edeceğiz. 

İzmir LGP Girişimcileri

Sefaköy İLGP Meslek Lisesi
Kurultayı’na yürüyor…

Sefaköy’de kurultaya hazırlık çerçevesinde pilot
okullar üzerinden yürüyen meslek lisesi çalışmamız
devam ediyor. Bildiri dağıtımlarımızı iki liseye
taşımanın ardından, Liselilerin Sesi satışları ile
birlikte alana politikalarımızı ve örgütlenme
çağrımızı ulaştırdık. 

Meslek Lisesi Kurultayı’na hazırlanırken
çıkardığımız bülten ile yola devam ediyoruz.
Çıkardığımız bültende yer alan yazılarımızla
kurultay çağrımızı daha net ve daha tok olarak
taşıyabilmeyi hedefliyoruz. 

İLGP’de örgütlenme çağrısı, meslek liselerinde
staj sömürüsü vb. konulara dair yazıların yer aldığı
bülten, Meslek Liselileri İLGP’de örgütlenmek üzere
kurultayda birleşmeye çağırıyor. 

Okul önlerinde bülten dağıtımlarımızı
sürdürüyoruz. “Mesleki Eğitim ve Öğretim
Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında
Yenibosna’da MEB tarafından pilot ilan edilen
okulun çıkışında bülten dağıtımı gerçekleştirdik.  

Sefaköy İLGP

Liseli gençlikten...
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SCT işçisi kazandı!
Tarsus’ta kurulu bulunan SCT OR Turbo Filtre

fabrikası işçileri, 151 işçiyle Birleşik Metal-İş’e üye
olmuş ve patronun sendikayı tanımaması,
toplusözleşmeyi imzalamayı reddetmesi ve 51 işçinin
de işine son vermesi üzerine 15 Mart 2006’da greve
gitmişlerdi. Süreç içerisinde birçok baskıya ve
saldırıya maruz kalan işçiler grevlerinin ikinci yılını
geride bıraktıkları şu günlerde patrona geri adım
attırarak toplusözleşme masasına oturdular. 

Birleşik Metal-İş Sendikası bugün yaptığı açıklama
ile grevin anlaşma ile sonuçlandığını duyurdu. Yapılan
anlaşmaya göre işçi ücretlerine ilk altı ay için yüzde
20.26 oranında zam yapılacak. İkinci 6 ay zam oranı
yüzde 7 olacak, diğer altı aylarda enflasyon oranına 2
puan eklenecek. SCT Filtre işçilerine sözleşmenin
ikinci yılında 30 günlük ücretleri tutarında ikramiye
verilecek. 

Yan ödemeler konusunda varılan anlaşma ise
şöyle: Bayram ödeneği 50 YTL, Yakacak ödeneği
15,00 YTL, İzin ödeneği 50,00 YTL. 

Diğer sosyal ödemelerde üzerinde anlaşma şu
şekilde gerçekleşti: 

Evlenme ödeneği 140,00 YTL, doğum ödeneği:
70,00 YTL, öğrenim ödeneği: İlk öğrenim 55,00/ Lise
65,00/ Yüksek 95,00 YTL, çocuk ödeneği: 2,50 YTL.

Diğer taraftan, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun
istirahatlerde ödeme yapmadığı ilk iki günün ücretinin
işveren tarafından ödenmesi konusunda da anlaşma
sağlandı. 

Toplu İşçi Sözleşmesi’nin en önemli
maddelerinden biri ise hiç kuşkusuz 1 Mayıs’ın ücretli
izin olarak kabul edilmesi oldu. Her tür baskı ve zora
rağmen iki yıl boyunca kararlılıkla direnen işçiler
direnişin gücünü bir kez daha dosta düşmana
göstermiş oldular. SCT işçileri zaferlerini sınıf
kardeşleri ile birlikte işbaşı yapacakları gün olan 1
Mayıs’ta alanlarda kutlayacaklar. 

BTS üyelerine soruşturma
KESK’e bağlı Birleşik Taşımacılık Çalışanları

Sendikası (BTS) üyeleri, TCDD Genel Müdürlüğü
tarafından haklarında açılan soruşturma ve ceza
istemini, 25 Mart’ta Ankara’daki Genel Müdürlük
önünde gerçekleştirdikleri basın açıklamasıyla
protesto ettiler. 

TCDD Genel Müdürlüğü, TMMOB İnşaat
Mühendisleri Odası’nca düzenlenen 7. Ulaştırma
Kongresi’ne “Raylı Taşımacılıkta Yeni Yönelim: Hızlı
Tren” başlığıyla sundukları tebliğden dolayı BTS
üyelerinin soruşturmaya tabi tutulmalarını ve
cezalandırma istemiyle disiplin kuruluna sevk
edilmelerini istedi. 

Saat 12.30’da genel müdürlük önünde biraraya
gelen BTS’liler, TCDD Genel Müdürlüğü’ne anayasa
maddeleri ve iç yönetmeliklerin bazı maddelerini
aktararak soruşturmanın mantık dışılığını açıkladılar.
Açıklamayı okuyan BTS Genel Başkanı Yunus Akıl,
soruşturmayı yürüten Müfettiş İlker Arın’ın da tarafsız
davranmadığını söyledi, yönetmelik maddelerini
hatırlattı.  

Açıklama, hızlı tren projesinin ölü doğmuş bir poje
olduğunun tekrarlanarak söylenmesiyle son buldu. 

“İlbek işçisi yalnız değildir!”
HSGG Platformu 2. bölge bileşenleri 22 Mart günü

İlbek Tekstil işçilerini ziyaret ettiler. HSGG
Platformu bileşenlerinden BDSP, GOP İşçi
Platformu, TKP, İTO, Tekstil Sen, PDD, DHP,
Anadolu’da Yaşam Koparatifi, Eğitim Sen 4
No’lu Şube üyeleri ve Hava İş’ten oluşan
yaklaşık 50 kişi Elmabahçesi İmam Hatip
durağında biraraya gelerek İlbek tekstil önüne
doğru yürüyüşe geçtiler.

“İlbek Tekstil işçisi yalnız değildir! Yaşasın
sınıf dayanışması!” yazılı Herkese Sağlık
Güvenli Gelecek Platformu imzalı pankartın
açıldığı yürüyüş boyunca sloganlar atıldı.

İlbek Tekstil önüne yaklaşıldığında işçiler
de yolun diğer şeridini keserek sloganlarıyla ziyarete
gelenleri karşıladılar. İşyeri önüne gelinmesiyle işçi
temsilcilerinden Zekeriya Odabaşı direnişi anlatan bir
konuşma yaptı. Ardından HSGG platformu adına İTO
yöneticisi Nazmi Algan ve Hava İş Sendikası
yöneticisi Munzur Pekgüleç direnişi selamlayan birer
konuşma yaptılar. 

HSGG Platformu’yla aynı saatlerde Gazi Temel
Haklar Derneği üyeleri ve Grup Yorum da bir ziyaret
gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından Grup Yorum’un
türkü ve marşlarıyla ziyaretçiler ve işçiler halaya
durdu. Halayların ardından ziyaret sona erdi. 

Kızıl Bayrak / GOP

Şahin Motor’da bekleyiş sürüyor!
Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze Şubesi’nde

yıllardan beri örgütlü bulunan Şahin Motor Yatakları
A.Ş işçileri, patronun 17 Mart’taki işten atma
saldırısının ardından fabrika önündeki bekleyişlerini
sürdürüyorlar. Cumartesi ve Pazar günü fabrikada
üretim olmadığı için beklemeyen işçiler, sabah 08.00-
17.00 arasında toplu bir biçimde Gebze Çayırova’daki
fabrikaları önündeler. Sabah işe giriş ve çıkışlarda
sloganlar ve alkışlarla patronu protesto ediyorlar. 

1955 yılında kurulan fabrikada sendikal örgütlülük
Otomobil-İş sürecinden beri varlığını sürdürüyor.
Şahin Motor patronu 2001 yılından itibaren ise
sendikayı tasfiye girişimlerine hız kazandırmış, bu

girişim Mart ayı içerisinde yaşanan işten atmaların
ardından hız kazanmıştı. 2001 krizinin hemen
sonrasında fabrikayı devralan Erol Aysu, 2007 yılının
sonunda üç ortaklı bir şirket kurduğunu bahane ederek
MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi ile belirlenmiş
hakları tanımamada ısrar etti.  Fabrikanın çeşitli
bölümlerine taşeron sokmak istedi. Bu girişimleri
BMİS üyeleri tarafından boşa çıkartılan Şahin Motor
patronu son olarak 3 işçiyi biriken borçlarını ödeme
vaadi ile satın aldı. Bu girişimin ardından ise 17 Mart
tarihinde işyerinde Birleşik Metal üyesi 59 işçi kapı
önüne konuldu. İşçilerin iş akidleri feshedildi. 

İşten atmaların ardından 18 Mart tarihinde fabrika
önünde direnişe geçen işçilerden 15’i 22 Mart günü
polis tarafından fabrika önünde gözaltına alındılar.
Şahin Motor Fabrikası’nın müdürü 15 işçi hakkında
fabrikanın önünü kapamak ve giriş çıkışlarda
küfretmek gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı’na suç
duyurusunda bulundu. Fabrika önünden alınan 15 işçi
ifadeleri alınmak üzere götürüldüler. Patronunun
Tepeören’de bulunan atölyesinden getirerek
sürdürdüğü üretim ise işçilerin tepkisini çekiyor.
Patron böylelikle asıl amacının sendikasız işçi
çalıştırmak olduğunu ortaya koyuyor.

Şahin Motor işçileri hafta başından itibaren fabrika
önündeki bekleyişlerini sürdürüyorlar. İşçilere
BMİS’in çevredeki fabrikalardan örgütlü olduğu
işçilerden de destek geliyor. 

Kızıl Bayrak / İstanbul

İşçi ve emekçi hareketinden...
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Kilis’te “iş bırakmaya”
soruşturma!

Emek Platformu bileşenlerinin aldığı karar
doğrultusunda Genel Sağlık Sigortası Yasa
Tasarısı’na karşı 14 Mart’ta iş bırakan işçi ve
emekçilere dönük baskılar iş bırakma
eyleminin sonrasında arttı. Özellikle kamu
emekçileri hakkında birçok ilde idari
soruşturmalar başlatıldı. 

Bu soruşturmalardan gazetemiz
okurlarından Kilis Büro Emekçileri Sendikası
(BES) Temsilcisi Kıyasettin Aslan da ‘payına
düşeni’ aldı. Kilis Musabeyli Kaymakamlığı,
14 Mart iş bırakma eylemine katıldığı
gerekçesiyle Aslan hakkında idari soruşturma
açtı. Emek Platformu’nun aldığı 2 saatlik iş
bırakma kararına uyan Aslan hakkında
“sebepsiz yere işe gelmediği” için soruşturma
başlatıldı. 

Kaymakamlık Mal Müdürlüğü’nde bekçi
olarak görev yapan büro emekçisi Aslan
hakkında başlatılan soruşturmada dayanak
noktası olarak “657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 125. maddesine göre izinsiz ve
mazeretsiz işe gelmemek” gösteriliyor. 

Açılan idari soruşturmaya karşı yazılı bir
açıklama yapan Kilis BES Temsilciliği, Aslan
hakkında başlatılan idari soruşturmayı protesto
ederek bu hamleyi AKP’nin emekçileri
sindirmeye yönelik politikalarının bir parçası
olarak gördüğünü belirtti ve soruşturmanın geri
çekilmesini istedi. 

Kızıl Bayrak / İstanbul

İSKİ: “Ölüm makinesi”
İSKİ’nin taşeronları son bir yılda adeta

ölüm makinesi gibi çalıştı. 
* Şubat 2007’de Tavukçu Deresi’nde

taşeron firmanın yol açtığı kazada bir kişi öldü.
* Eylül 2007’de Büyükçekmece’de taşeron

firmanın yol açtığı kazada 3 kişi atıksu
kolektörü içinde öldü.

* Ekim 2007’de Melen projesinde çalışan
HKMO İstanbul Şube Üyesi Gülseren Yurttaş 5
tonluk vincin altında kalarak can verdi.

* 2007’de Sarıyer’de hafriyat kamyonu 1
kişinin ölümüne yol açtı.

* Ocak 2008’de Bağcılar’da taşeron
firmada çalışan işçi toprak kayması sonucu
öldü. 

İSKİ’nin kontrolden çıkmış taşeron
firmaları son olarak Gaziosmanpaşa’da bir
çocuğun ölümüne 11 kişinin de yaralanmasına

neden oldu. 
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu,

20 Mart günü Makine Mühendisleri Odası
İstanbul Şubesi’nde gerçekleştirdiği basın
açıklaması ile 18 Mart Salı günü
Gaziosmanpaşa’daki İSKİ kazısında yaşanan
faciaya dair açıklama yaptı. TMMOB İKK
adına basın açıklamasını okuyan MMO
İstanbul Şube Başkanı İlter Çelik, bir çocuğun
ölümüne 11 kişinin de yaralanmasına neden
olan olayın denetimsizlikten meydana geldiğini
söyledi. 

İSKİ adına kazı çalışması yapan taşeron
firma Atilla İnşaat’ın ehliyetsiz personel
kullandığını, iş makinası sürücüsünün operatör
belgesi olmadığının belirlendiğini belirten
Çelik, İGDAŞ’tan kazı çalışması için alınması
gereken iznin dahi alınmadığını sözlerine
ekledi.

Açıklama kazaların tekrar yaşanmaması
için alınması gereken önlemlerin
sıralanmasıyla son buldu. Peyzaj Mimarları
Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası,
Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube
Başkanı Erhan Karaçay da toplantıda hazır
bulundular. 

Kızıl Bayrak / İstanbul

Belediye-İş eyleme çağırıyor!
İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Cerrahpaşa

Tıp Fakültesi, İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa)
Diş Hekimliği Fakültesi, Onkoloji Enstitüsü ve
Kardiyoloji Enstitüsünde çalışan 600’ü aşkın
temizlik işçisini Tez Koop-İş 2 No’lu Şube ve
SES Aksaray Şube’nin desteğiyle örgütleyen
Belediye-İş Sendikası, devam eden toplu
sözleşme sürecinde yaşanan “55 yaşı aşan
temizlik işçilerinin çalıştırılmaması” kararını, 1
Nisan 2008 günü, saat 12.00’de İstanbul
Üniversitesi Tıp Fakültesi (ÇAPA) dekanlığı
önünde yapacağı kitlesel basın açıklamasıyla
protesto edecek.

İlkokul mezunu olmayan ve 55 yaşını aşan
temizlik işçilerinin çalıştırılmamasına yönelik
karar çıkartan İstanbul Üniversitesi
rektörlüğüne karşı eylem çağrısı yapan
Belediye-İş Sendikası, “Bu karar, yıllardır aynı
işyerinde çalışıp, tuvalet temizleyip, paspas
yapan temizlik emekçilerinin bir kısmını açlığa
ve yoksulluğa mahkûm etmektedir... Hiç kimse
bizden, üyelerimizi açlığa ve sefalete
sürükleyecek bu kararı, sessizce
kabullenmemizi beklememelidir” dedi.

Kızıl Bayrak / İstanbul

ER-KA işçileri eylemde!

Direnen ER-KA işçisi
kazanacak!

Sendikalaşma mücadelesi veren ER-KA işçileri, 10 Mart günü
yaşadıkları işten atma saldırısını gerçekleştirdikleri eylemle
protesto ettiler. 

UPS Kargo bünyesinde faaliyet yürüten ER-KA taşeronuna
bağlı işçiler, 25 Mart günü Real Kavşağı’nda bulunan UPS
Kargo’nun Bölge Dağım İşletmesi önünde biraraya gelerek basın
açıklaması yaptılar. 

İşten atılan 12 kargo işçisine gerekçe olarak, yapılacak işin az
ve işçi sayısının çok olması gösterilmişti. Kapıda bulunan
güvenliklere isim listesi verilerek, 12 işçinin içeriye alınmaması
emri verilmişti. Aradan geçen üç gününün sonunda ER-KA
patronu, işçiler hakkında üç gün üst üste “mazeretsiz işe
gelmedikleri” gerekçesiyle tutanak tutmuştu. Böylece hem
kendisini yasal olarak haklı çıkartmayı hem de tazminat
ödememeyi amaçlıyordu.

Ancak, işten atılan 12 işçi, işten atılma nedeninin haklarına
sahip çıkmak olduğunu bildikleri için, 11 Mart günü, Adana Bölge
Çalışma Müdürlüğü’ne haksız yere işten atıldıkları için şikâyette
bulunmuşlardı. Bu girişimle patronun hukuksuz yönelimi boşa
düşürülmüştü. 

İşten atılan işçilerin, haksız yere işten atılmalarını teşhir etmek,
kamuoyuna bilgilendirmek ve taleplerini dile getirmek için
yapacakları basın açıklaması UPS Kargo güvenlikleri ve
müdürleri tarafından engellenmeye çalışıldı. Basına, “izinsiz resim
çekemezsiniz, kimden izin aldınız” diye engelleme girişiminde
bulunan müdürler, işten atılan işçilere ise, “izinsiz eylem
yapamazsınız” diyerek provokasyon yaratmaya çalıştılar. Ancak
bu girişim işçiler ve destek için gelen sendika yöneticilerinin
müdahalesiyle boşa çıkarıldı.   

Engelleme girişimlerine rağmen işçiler, “Direnen ER-KA işçisi
kazanacak!” şiarlı pankartlarını ve “İşçilerin birliği patronları
yenecek!” şiarlı dövizlerini açarak eylemlerini başlattılar. “ER-KA
işçisi yalnız değildir!”, “Direne direne kazanacağız!”, “İşçilerin
birliği patronları yenecek!” sloganlarının atıldığı eylemde
açıklamayı işten atılan işçilerden Deniz Hasanoğlu gerçekleştirdi.
Patronların ne gerekçe sunarlarsa sunsunlar işten atılma
gerekçelerini iyi bildiklerini söyleyen Hasanoğlu, “biz sendika
hakkımıza, sigorta hakkımıza, 8 saatlik işgünü hakkımıza sahip
çıktığımız için işten atıldık” dedi. “İşçilerin örgütlenmesinden
korktukları için işten atıldık”larını belirten Hasanoğlu, “işçiler,
emekçiler yeterince örgütlü olmadıkları ve hakları için mücadele
etmedikleri için bu kadar rahat saldırıyorlar” dedi. 

İşten atılan Bahri Daş ise, işten atılmalarının ardından
sigortalarının bile tam olarak yatırılmadığını öğrendiklerini
vurguladı. Bu ülkede işçilerin sürekli saldırıya uğradığını
belirterek“Patronlar işçilere bize muhtaçsınız diyorlar, biz
kimseye muhtaç değiliz, mücadele ederek bütün haklarımızı
alacağız” dedi.

Adana Sanayi İşçileri Derneği, BDSP, HÖC, DHP, Mücadele
Birliği, DİSK Bölge Temsilcisi Kemal Aslan ve sendika
yöneticilerinin katılarak destek verdiği eylem sloganlarla bitirildi. 

Kızıl Bayrak / Adana
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İlbek Tekstil işçilerinin ihbar-kıdem tazminatı ve
diğer hakları için başlattığı mücadele 39. gününü
geride bıraktı. İlbek patronunun ve işbirlikçi işçilerin
direnişi kırma girişimlerini boşa düşüren İlbek Tekstil
işçileri, 25 Mart günü tercihlerini yine direnişten yana
yaparak, kazanana kadar mücadelelerini
sürdüreceklerini, İlbek patronu İlyas Bektaş ve
uşaklarına bir kez daha göstermiş oldular.

İlbek patronu köleliği dayatıyor!

İlyas Bektaş, geçtiğimiz hafta işçilere tekrar
üretime başlamaları ve direnişi sonlandırmaları için
bir protokol göndermişti. Bu protokolde, işçilerin
kayıtsız-şartsız kendi istekleri doğrultusunda
çalışmaları dayatılıyordu. Direnen işçiler bu teklifi
kabul etmeyerek haklarının ve alacaklarının teminat
altına alınmadan direnişi sonlandırmayacaklarını
ilettiler. Bunun üzerine patron, işçileri ikna etmek için
direniş esnasında iki kere yaptığı ve bir kısım çıkarcı
işçiyi satın alarak bazı işçileri de yanına çektiği
toplantıların üçüncüsünü gerçekleştirme kararı aldı.
Bu seferki toplantının adresi Ada Park değil İlbek
Tekstil’di. 

Direnişi sürdüren işçiler de yaptıkları toplantıda,
talepleri kabul edilene kadar mücadeleye devam
edeceklerini İlyas Bektaş’a ve satın aldığı işçilere bir
kez daha göstermek ve İlyas Bektaş’ın işçileri
parçalamak için uydurduğu “ben elimden geleni
yapıyorum onlar işi yokuşa sürüyor” söyleminin yalan
olduğunu yüzlerine vurmak için toplantıya katılma
kararı aldılar. 

İlyas Bektaş’ın toplantıdan önce çadırı yıktırma
ihtimaline karşı, 23 Mart’ı 24 Mart’a bağlayan gece
işçiler sabaha kadar halaylar ve sloganlar eşliğinde
çadır önünde nöbet tutular. 23 Mart gecesi 23.00’e
doğru İlyas Bektaş’ın işçilerin avukatını arayarak,
şahsi mal varlığını teminat göstermenin dışındaki
bütün talepleri kabul ettiğini belirttiği öğrenildi. Sabah
olduğunda İlyas Bektaş’ın tuttuğu servislerle
toplantıya katılmak için gelen işçiler halaylar ve
sloganlarla karşılandı. 

Asalak İlyas Bektaş’ın işçileri bölme planı

Direnişin dışında kalan işçilere hakları ve onurları
için mücadeleye katılmaları gerektiği, patronun
niyetinin işçileri bölerek direnişi bitirmek olduğu
anlatıldı. İlyas Bektaş’ın dün yapmaya kalkıştığı
hırsızlığı yarın da yapabileceği ve bu ihtimale karşı da
işçilerin bütün hak ve alacaklarına karşı şahsi mal
varlığını teminat göstermeden üretime
başlamayacaklarını ve kimsenin başlamaması
gerektiğini ifade ettiler. 520 işçiden yaklaşık olarak
350 işçi toplantıya katılmak için işyeri önünde
birikmişti. Sabahın erken saatlerinde çevik kuvvet de
patronun güvenliğini sağlamak için fabrika önünde
hazırda beklemeye başladı.

09:00 sıralarında İlyas Bektaş’ın gelmesiyle
beraber işçiler daha gür bir şekilde slogan atmaya
başladılar ve sloganlarla fabrikaya girdiler. Toplantı
avukatların görüşmesiyle başladı, İlyas Bektaş’tan
yalanlar serisiyle devam etti. Akşam işçilerin avukatını
arayarak kabul ettiği şartları inkar ederek, geçen hafta
sunduğu protokolden taviz vermeyeceğini ifade etti.
Bunun üzerine işçiler söz alarak haklarını isteyen ve
İlyas’ı ve sınıf ihanetçilerini teşhir eden konuşmalar

yaptılar. Gerçeklerden korkan İlyas Bektaş ve uşakları
direnişçi işçilere küfürlü sataşmalarda bulunarak
provokasyon çıkarmak ve işçileri birbirine düşürmek
isteseler de başarılı olamadılar. 

İşçilerin kararlı duruşundan iyice rahatsız olan
İlyas Bektaş: “Siz ne konuşuyorsunuz, topu topu 20
kişisiniz, siz de çıkın dışarı demesiyle”, 200 işçi hep
birden masaları yumruklayarak ve sloganlar eşliğinde
fabrikayı terketti. Direnişçi işçiler diğer arkadaşlarına
onurlu davranmanın yolunu göstererek, asalak
patronun teslim alma politikasını bir kez daha boşa
düşürdüler. 

İşçilerin birliğini bölme planları boşa
çıkartıldı!

Direnen işçileri 20 kişi zanneden İlyas Bektaş,
üretimde işine yaramayacak çoğu temizlikçi 120
kişiyle neye uğradığını şaşırmış bir halde kalakaldı.
İçeride kalan işçilerle toplantıya devam eden Bektaş,
direnen işçileri de kendi tabiriyle “kazanmadan”
üretime başlayamayacağını ifade ederek, 28 Mart
günü tekrar toplantı yapma kararı alarak toplantıyı
sonlandırdı. 

İşçilerin tepki ve yuhalamalarıyla polis nezaretinde
işyeri önünden ayrıldı. İşçiler, İlyas Bektaş ayrılırken
“İlyas teklifini al başına çal!”, “İlyas şaşırma sabrımızı
taşırma!”, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!”,
“Direnene direne kazanacağız!” sloganlarını attılar.

İlbek direnişi yayılıyor!

İlbek Tekstil işçileri, 24 Mart günü tıkanan
görüşmelerden dolayı 26 Mart günü saat 13:00’te
fabrikanın ortağı olan Vural Akyüz’ün Bayrampaşa’da

bulunan fabrikasına gittiler. Yaklaşık 100 işçi Vural’ın
görüşmeye gelmemesi üzerine fabrika önünde slogan
atarak halaylar çektiler. Daha sonra Vural Tekstil
önünde 20 dakikalık oturma eyleminden sonra
Elmabahçesi’ne geri döndüler. 

İmam Hatip Lisesi önünde yürüyüşe geçen işçiler,
Elmabahçesi’ndeki fabrika aralarından sloganlarına
devam ederek tüm işçi havzasını dolaştılar. Yaklaşık
yarım saat süren eylemde, diğer çalışan işçiler camlara
çıkarak, İlbek işçilerine alkışlarla destek verdiler. 

İşçiler fabrika aralarında dolaşırken “Tazminatlar
hakkımız, söke söke alırız!”, “İşçilerin birliği
sermayeyi yenecek!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya
hep beraber ya hiçbirimiz!”, “Susma sustukça sıra
sana gelecek!”, “Yaşasın sınıf dayanışması!”
sloganlarını sıkça attılar ve direniş çadırı önüne
gelerek eylemi sonlandırdılar.

Kızıl Bayrak / GOP

İlbek işçilerinden direnme kararlılığı!

“İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!”

İlbek direnişinin öğrettiği...
Onurlu işçi, hakları için birleşen ve mücadele edendir!
Birbuçuk aya yaklaşan bir işçi direnişi İlbek direnişi. Henüz direnişçi işçiler, İlbek patronunu epey

sıkıştırmış olmalarına rağmen, tazminatlarını alamadılar. Bu durumda  bugünden İlbek direnişi için bir
kazanımdan söz edilebilir mi? Ekonomik olarak bir kazanımdan söz edilemez. Ama bugün İlbek direnişi
üzerinden sadece kendileri için değil, işçi sınıfı adına siyasal bir kazanım var ortada. Onurunu korumak
isteyen bir işçinin işçi kardeşleriyle birlikte hakları için mücadele etmesi gerektiğini bir kez daha gösterdi
İlbek’in direnişçi işçileri. 

Bugün belki direnişçi işçilerin hemen yanıbaşındaki işçiler destek vermek bir yana, ziyaret bile etmiyor
olabilirler. Ama İlbek’in direnişçi işçileri, farkında olsunlar ya da olmasınlar, bulundukları sanayi bölgesinde
öncü misyonuyla yüklüler. Kurdukları direniş çadırıyla sadece o bölgedeki işçiler için değil, otobüsle veya
servisle işlerine giden işçi ve emekçiler için de örnek teşkil ediyorlar. Oradan geçen her işçi ve emekçi, İlbek
işçileriyle aynı şeyleri yaşadığı veya yaşayacağı için direnişçi işçiler ona hiç uzak gelmiyor. Kötü kaderine
boyun eğmek yerine onunla mücadele etme örneğini görüyor. 

Özcesi, İlbek direnişi sınıfın bilinçlenmesinde mütevazi bir adım oldu. Ancak, İlbek’teki direnişçi işçilerin
bilinçlenmesinde mütevazi değil ileri bir adım oldu.

24 Mart’ta patron İlyas Bektaş’ın kandırdığı işçiler işe başlayacaktı. Direnişçi işçiler, 23 Mart’ta direniş
çadırının önünde topluca “beklemeye” başladılar. Daha doğru bir ifadeyle, iki gün sonraki olası çatışmaya,
türkülerle ve halaylarla moral olarak hazırlandılar.

Ertesi gün, İlyas Bektaş’la görüşmelerinde, onun hala işçilerin taleplerini görmeyen tavrı üzerine, atölyeyi
sloganlarla terkettiler ve iş merkezi önünde sloganlara ve halaya durdular. İçerde kalan işçilerin sayısı dışarıya
çıkanların yarısı kadardı. Dışarıya çıkan direnişçi işçilerin coşkusu ise görülmeye değerdi. Direnişçi işçiler o
an onurun halayına duruyordu. Dün slogan atmada bile tutuk davranan işçi, bugün onurun halayına coşkuyla
duruyordu. Bu, direnişteki işçilerin bilinçlenmesinde bir sıçrama olduğunu gösteriyor. İlbek direnişinin önde
gelen kazanımı da bu. 

İlbek direnişi şimdiden kazanımlarla dolu. Direnişçileri ziyarete gitikten sonra sınıfa güven tazeleniyor ve
sınıf mücadelesinin coşkusu yaşanıyor. 

M. Kurşun 
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Evde, sokakta, fabrikada kısacası toplumsal
yaşamın her alanında baskıya, çifte sömürüye ve
ezilmişliğe maruz kalanlarız biz… Ev içi şiddet,
fabrikada geçirdiğimiz uzun ve
yorucu çalışma saatleri sonrasında
sırtımıza binen ağır ev işlerinin
yükü, çocuk bakımı vb… Toplumsal
yaşamın her alanında yaşamın yarısı
olan biz emekçi kadınlar, burjuva
devletin yasalarında yani kağıt
üzerinde bile eşit değiliz. 

Emekçi kadınlar çifte
sömürüye, köleliğe, toplumsal

yaşamın dışına…  

Bunun en somut örneğini gündemde
olan Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık
Sigortası Yasa Tasarısı üzerinden
görebiliriz. Yeni yasa tasarısıyla varolan
bir takım haklarımız  çok daha gerilere giderken
emekçi kadınlar köleliğe mahkum ediliyor, toplumsal
yaşamın dışına itiliyor.

Kadının adı sosyal güvenlikte de yok!?

Yasa tasarısının maddelerini incelediğimizde,
toplumsal yaşamda yok sayılan kadının adının sosyal
güvenlikte de olmadığını görürüz. Resmi verilere göre,
Mart 2007 itibariyle sadece 3 milyon 2 bin 741 kadın
“sosyal güvenlik sisteminin öznesi”, yani aktif
sigortalı olarak çalışıyor. Sayıları 25 milyon civarında
olan 15 yaş üstü toplam kadın nüfusunun 17-18
milyon kişilik bölümü eşi, çocuğu veya anne-
babasının sigortalılığından dolayı “bağımlı’” durumda
ya da tümüyle sistem dışında yer alıyor. Halen çalışma
çağındaki kadınların sadece yüzde 20’si bir işte
çalışıyor. Çalışan kadınların da sadece yüzde 25’inin
kayıtlı olduğu biliniyor. 

Yeni yasa kadın emeğinden 
neler götürüyor?

Emekli maaşlarında her yıl için maaşın ortalama
yüzde 2,6’sı bağlanırken, şimdiki sistemde yüzde 2’si
bağlanacak. 25 yıl çalışan biri maaşının yüzde 65’ine
hak kazanırken yeni sisteme göre emeklilik maaşında
her yıl için yüzde 15 düşüş olacak. 

- Hem annesinin hem ölen eşinin maaşını alan
“dul” ve yetim kadınların maaşının teke indirilmesi
durumlarını zorlaştıracak. Eşi ölen kadın eğer
çocuksuzsa, kocasının maaşının yüzde 75’ini değil
yüzde 50’sini alacak.

- Ayakta tedaviye 2 YTL’den başlayan katkı payı
getiriliyor. Bu sağlığın ücretli hale gelmesi ve
kadınların yakınlarına ve yaşlılarına evde bakması
anlamına geliyor.

- Devlet kız çocuklarının 18 yaşından sonra sağlık
ödemesini kesecek.

- Eskiden isteğe bağlı sigortada kadınlar için sağlık
primi ödeme zorunluğu yoktu. Kadın eşinin, babasının
sağlık sigortasından faydalanıp daha az prim
ödeyebiliyordu. Şimdi artık sağlık primi ödemek

zorunlu hale gelecek.
- Sigortalı kadın veya sigortalı olmayan karısının

doğum yapması nedeniyle sigortalı
erkeğe emzirme yardımı bir defaya
mahsus olup 195 YTL olarak
ödenecek. 

- Kadınların doğum sırasında
aldıkları ücretsiz izin sürecinde
borçlanma yolunun açılması olumlu
bir gelişme sayılabilir. Ancak
olması gereken doğum sonrası
kadın erkek ebeveynlere ücretli izin
hakkı ve bu hakkın kullanımı
sırasında kıdemin devamıdır.
Bağkur’un doğum sırasında iş
göremezlik ödemeye başlaması da
olumludur. Ancak bu küçük
kazanımlar esasa ilişkin değildir. 

Yasa kadınları eve kapatacak!

Yeni sistemde ise prim gün sayısı her yıl 100 gün
artarak 9 bin güne, emeklilik yaşı da erkeklerle aynı
seviyeye, yani 65’e çıkıyor. Bu durumda, emekli olma
koşullarının zorlaştığını gören kadın, “nasıl olsa
emekli olamayacağım” diyerek, ya patrona gidip “beni
sigortalı yapma, sigorta primini bana öde” diyerek
kayıt dışı çalışacak. Ya da çalışmayı bırakıp, evine

kapanacak.

Emekçi kadınlar hakları üzerinden pazarlık
yapanlara izin vermeyecek!

24 Şubat tarihinde gerçekleştirdiğimiz Emekçi
Kadın Kurultayı ile bir adım ileri taşıdığımız emekçi
kadın çalışmamızı yasanın kendisine ve sonuçlarına
karşı verilecek mücadeleyle sürdüreceğiz. Bizler
İstanbul’un çeşitli sanayi havzalarında mücadele
yürüten Emekçi Kadın Komisyonları olarak emekçi
kadınları SSGSS yasasına karşı mücadele etmeye
çağıracak, kölelik yasasına karşı sesimizi daha gür
yükseltmeye devam edeceğiz.  

Emekçi Kadın Komisyonları

SSGSS kadınlar üzerindeki çifte sömürü ve
köleliği derinleştiriyor!

Okmeydanı’nda polis terörü protesto edildi!
24 Mart akşamı Okmeydanı’nda polis tarafından kimlik kontrolü yapma bahanesiyle durdurulan Gençlik

Federasyonu çalışanları, yerlerde sürüklenip, darpedilerek gözaltına alındı.
Polise tepki gösteren halk da polis teröründen nasibini aldı. Çevredeki insanlara küfür ve hakaretlerde

bulunan polis, evlere ateş açtı, gaz bombası attı.
Okmeydanı HÖC Temsilciliği, 26 Mart akşamı Okmeydanı Sağlık Ocağı önünde polis terörünü protesto

etti. Eylemde “Baskılar, gözaltılar, tutuklamalar bizi yıldıramaz!” pankartı ve “Faşist polis mahallemizden
defol!”, “Okmeydanı faşizme mezar olacak!”, “Polis terörü bizi yıldıramaz!”, “Haraççı, rüşvetçi, çeteci polisi
Okmeydanı’nda istemiyoruz!” dövizleri açıldı.

Okmeydanı HÖC Temsilciliği adına yapılan basın açıklamasında, “Her türlü ahlaksızlığın ve
onursuzluğun yayıcısı durumundaki polisin mahallemize girmesini istemiyoruz.” denildi.

Yaklaşık 70 kişinin katıldığı eylemde, “Gözaltılar, baskılar, tutuklamalar bizi yıldıramaz!”, “Faşist polis
mahallemizden defol!”, “Yaşasın devrimci dayanışma!” sloganları atıldı.

Kızıl Bayrak / İstanbul 

Kızıl Bayrak susturulamaz!
20 Mart sabahı saat 07.00 civarında Merter girişinde sermayenin saldırılarına karşı işçi ve emekçileri

mücadeleye çağırarak Kızıl Bayrak satışı yapan iki yoldaşımız keyfi bir şekilde gözaltına alındı. 
Gözaltının keyfi bir uygulama olduğunu söyleyen yoldaşlarımız araca binmeyeceklerini ifade ettiler.

Kolluk güçleri direnen yoldaşlarımıza yumruk ve tekmeyle saldırarak, hakaret ederek araca bindirmeye
çalıştılar. 

Saldırı sırasında çevrede biriken işçi ve emekçilere polisin terörü teşhir edildi. “Baskılar bizi yıldıramaz!”,
“Sosyalist basın susturulamaz” sloganlarıyla karakola götürülen yoldaşlarımız 1.5 saat bir süre bekletildi.
Yakalama ve salıverme tutanağını yoldaşlarımıza imzalatamayan kolluk güçleri, kendi inlerinde acze
uğradılar. Kinlerini gazetemizi yerlere atarak gösteren kolluk güçleri hiçbir işlem yapamadan yoldaşlarımızı
serbest bırakmak zorunda kaldılar. 

Kızıl Bayrak / İstanbul

Ankara’da gözaltı terörü  
Ankara’da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, ellerinde “yasadışı terör örgütü mensuplarının”

fotoğraflarını taşıdıkları gerekçesi ile 10 kişi gözaltına alındı. 25 Mart sabaha karşı evleri basılarak gözaltına
alınanlar Ankara Terörle Mücadele Şubesi’ne götürüldüler.

“SSGSS Yasa Tasarısı
geri çekilsin!”

Emekçi Kadın Komisyonları’nın
basın açıklaması:

Tarih: 29 Mart 2008 Cumartesi
Yer: Kadıköy İskele Meydanı
Saat: 17:30
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- 13 Nisan’da 2. Büyükçekmece İşçi Kurultayı’nı
toplayacağınızı duyurdunuz. Bölgede
gerçekleştirmeyi düşündüğünüz kurultay hangi
ihtiyacın ürünü olarak ortaya çıktı?

Kurultay Hazırlık Komitesi temsilcisi: Bu
soruları anlaşılır biçimde yanıtlayabilmek için
öncelikle hem toplamında hem de bölgemizde işçi
sınıfının durumunu kabaca ortaya koymak gerekir.
Hem bugün yaşamış olduğu sorunlar açısından, hem
de bilinç ve örgütlülük düzeyi açısından... Bilindiği
gibi uzun bir dönemdir sermaye işçi ve emekçilere her
alanda saldırıyor ve saldırılar giderek yoğunlaşıyor.
İşçi sınıfının kazanılmış hakları büyük ölçüde
gaspedilmiş durumda. Örneğin sermaye pervasız bir
tutumla kıdem tazminatı hakkının gaspını dayatıyor.
Aynı şekilde SSGSS saldırısıyla da tam anlamıyla
yıkımın önünü açıyor. Buna karşın, son dönemdeki
kimi karşı koyuşlarını saymazsak, işçi sınıfına uzun
süredir bir sessizlik hakim. 

Genel planda işçi sınıfına yönelik saldırılar bu
kadar boyutluyken, bu, bölgemizde yer alan
fabrikalara sömürünün ve köleliğin daha da
yoğunlaşması olarak yansıyor. Büyükçekmece büyük
bir sanayi havzası. Burada yüzlerce fabrika, onbinlerce
işçi var. Oldukça sınırlı sayıda fabrikanın dışında
büyük ölçüde kuralsız çalışma sözkonusu. Hakkın-
hukukun olmadığı, patronların yasalara dahi uymaya
gerek duymadığı bir durumdan söz ediyoruz.
Sigortasız çalışma, uzun çalışma saatleri, zorunlu
mesailer, taşeronlaştırma, düşük ücretler, güvencesiz
çalışma vb.’nin yanısıra işçilere günlük olarak
uygulanan baskılar var. Bu baskılar kimi fabrikalarda
çok sistemli uygulanıyor. Bu bölgede bunun birçok
örneğini gördük. Ravelli’de, Mert Çelik’te,
Günkar’da, vb...

Tabii patronların bu kadar pervasız saldırmasının
gerisinde işçilerin yaşamış olduğu dağınıklık ve
örgütsüzlük var. Bölgede sendikal örgütlenme yok
denecek kadar az. Bu tabloyla beraber
düşündüğümüzde, 13 Nisan’da toplamayı
düşündüğümüz kurultayın nasıl bir ihtiyacın ürünü
olarak şekillendiği de az-çok anlaşılıyor.

Toparlamak gerekirse sınıfın içinde bulunduğu bu
olumsuz tabloyu tersine çevirmek, bunun için de
örgütlenme ve mücadele planında acil adımlar atmak
gerekiyor. Bu köleliğe ve sömürüye karşı işçi sınıfının
mücadelesini adım adım örmek yakıcı bir ihtiyaç. Bu
mücadeleyi örmek ise herkesten önce devrimci
işçilerin, öncü işçilerin görevi. Dolayısıyla 2.
Büyükçekmece İşçi Kurultayı bölgemizde sınıf
mücadelesini ilerletmek için toplanıyor. Sömürüye ve
köleliğe karşı öncü, ileri işçileri biraraya getirip
buradan ortak bir irade çıkarmayı hedefliyoruz. Tüm
fabrikalarda sömürü o kadar yoğunlaşmış durumda ki,
örgütlenmek ve mücadele etmek her geçen gün daha
fazla yakıcı bir ihtiyaç haline geliyor işçiler için.

Kısacası kurultayımız mücadeleyi örgütlemek ve
geliştirmek için toplanıyor.

- Kurultay hazırlıkları ne aşamada? Kurultay
hazırlıkları kapsamında şu ana kadar neler
yaptınız.?

Kurultaya hazırlık kapsamında bugüne kadar güç
ve olanaklarımız sınırlarını da epeyce zorlayarak bir
çalışma yürütük. Bunun en önemli ayağı çalışmaları
yürütecek komitelerin oluşturulmasıydı. İlk olarak
çeşitli fabrikalarda, değişik sektörlerde çalışan
arkadaşlarla biraraya gelerek bir Kurultay Hazırlık
Komitesi kurduk. Giderek tekstil, gıda gibi sektörlere
yönelik komiteler oluşturma ve fabrikalarda bunların
alt ayaklarını oluşturma gibi bir bakışla hareket ettik.
Bu doğrultuda belli bir mesafe aldık. Çalışmamızın bir
parçası olarak sınıfın genel sorunlarıyla ve örgütlenme
meselesiyle ilgili geniş katılımlı seminerler
düzenledik. Daha dar katılımlarla çeşitli eğitim
toplantıları yaptık. Fabrika toplantıları örgütledik.
İşçileri mücadeleye ve güçlerini kurultayda
birleştirmeye çağıran binlerce bildiri dağıtık. Bir takım
fabrikalara yönelik olarak işyerlerindeki özgül
sorunları işleyen özel bildiriler hazırladık ve
kullandık.

Çalışmalarımız iki aylık bir hazırlık sürecini
kapsıyor. Gelinen yerde çalışmamızın bir gelişim seyri
izlediğini söyleyebiliriz. Bu çabalar sonucunda artık
birçok fabrikadan işçilerle bağlarımız var. Bazı
fabrikalardaki işçilerle ise bağlarımız daha sistemli ve
örgütlü bir biçim almış durumda. Bütün bu
çabalarımızın sonuçlarının kurultaya yansıyacağını
umuyoruz. 

Bu arada şunu da belirtmek gerekiyor. Kurultayı
bölgedeki çalışma açısından bir amaç olarak
görmüyoruz. Kurultay bu bölgedeki örgütlenme ve
mücadele süreçleri açısından bir araçtır. Kurultay
sonrasında da mücadele süreci daha ileri düzeyler
kazanarak devam edecektir. Kurultayda oluşturulacak
irade sayesinde çalışmalarımız daha da
yoğunlaşacaktır. 

- Kurultayla neyi hedefliyorsunuz.?

Daha önce de söylemiş olduk aslında, kurultayın
bir sihirli anahtar olmadığının bilincindeyiz. Ancak
kurultayın bize, sınıf hareketine kimi kazanımların
olacağı da kesindir. Hazırlık çalışmalarına, etkinliklere
pek çok işçinin katılması, bu işçilerin çeşitli
meselelerle ilgili bir eğitim süreci yaşamaları, kimi
pratik süreçlerin içinde yer almaları şimdiden elde
ettiğimiz kazanımlar olarak görülmelidir. Yani bizzat
hazırlık sürecinin örgütlenmesi bile anlamlı
kazanımlara yol açmıştır.

Kurultayın ne gibi sonuçlar üreteceğini bugünden
kestirmek mümkün değil elbette. Fakat kimi
beklentilerimiz de var. Toplanacak kurultay taban
örgütlenmesinin önemini bölgedeki, fabrikalardaki
işçilere anlatmanın bir aracı haline gelirse, kimi
fabrikalarda bu örgütlülüklerin yaratılması anlamında
ön açıcı, teşvik edici bir rol oynarsa, beklentilerimizin
bir bölümünü de karşılamış olacaktır.

Bir diğer beklentimiz ise, farklı fabrikalardaki
mücadele ve örgütlenme süreçlerini birbirine
bağlayan, dayanışmayı sağlayan, bölgedeki sınıf
hareketini geliştirme konusunda bir araç, bir odak
olabilecek yeni örgütsel araçların kurultayın
gündemine gelmesi, bu tür araçların yaratılması
konusunda bir ortak iradenin ortaya konulmasıdır.
KHK olarak, kurultayda bölgesel bir işçi platformu
kurulması önerisini tartışmaya açmayı planlıyoruz. Bu
türden bir yapılanma için gerekli iradenin kurultayda
ortaya çıkmasını önemsiyoruz. Bunu başarabilirsek,
kurultay gerçek anlamda başarıya ulaşmış, bölgedeki
işçi hareketi açısından kendi üzerine düşen rolü
oynamış olacaktır.

Kızıl Bayrak / Esenyurt

2. Büyükçekmece İşçi Kurultayı ile ilgili olarak KHK temsilcisi ile konuştuk...

“Sömürüye ve köleliğe karşı ortak bir
irade çıkarmayı hedefliyoruz!”
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Büyükçekmece İstanbul’un temel sanayi
havzalarından biri durumunda. Bölgedeki yüzlerce
fabrikada yüzbinlerce işçi çalışıyor. Benzeri sanayi
bölgelerinde olduğu gibi Büyükçekmece’de de
fabrikalar işçiler için birer sömürü cehenneminden
farksız. İşçiler her türlü haktan mahrum ve üç
kuruşluk asgari ücrete mahkum koşullarda
çalıştırılıyor.

Bölgede sendikal örgütlülüğün mevcut olduğu
işletme son derece sınırlı. Buna karşılık örgütsüzlük
son derece yaygın. Bilinç düzeyi alabildiğine geri.
Patronlar da zaten bu durum sayesinde işçilere kölece
çalışma koşullarını dayatma imkanı bulabiliyorlar.
Fakat son bir yıldır bu tablonun yavaş yavaş
değişmeye başladığını, dayanılmaz hale gelen baskı ve
sömürüye karşı çeşitli işletmelerde hak arama
mücadelesine dönük bir eğilimin geliştiğini, bu sayede
de örgütlenme arayışlarının arttığını gözlemlemek
mümkün.

Bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğümüz 2.
Büyükçekmece İşçi Kurultayı ile bölgemizdeki
örgütlenme ve mücadele arayışlarına kendi
cephemizden bir müdahalede bulunmayı amaçlıyoruz.
Önümüze koyduğumuz kurultay çalışmasıyla, kölece
çalışma ve yaşam koşularına karşı hem yaygın bir
propaganda faaliyeti örgütlemeye hemde bu çalışmayı
bir süreç biçiminde örgütleyerek ileri öncü işçileri bir
araya getirerek kalıcı örgütlülükler yaratmaya
çalışıyoruz. Sınıfın bölgedeki örgütlülüğünü
geliştirmek açısından düzenleyeceğimiz kurultayın
işlevli olacağını düşünüyor, bu bilinçle sürece
yükleniyoruz.

Kurultay hazırlıkları kapsamında şu ana kadar belli
bir mesafe katedilmiş durumda. İşin başlangıç
aşamasında güçlerimizle nasıl bir çalışma
hedeflediğimizi, kurultay üzerinden neleri
amaçladığımızı, hangi araçları kullanacağımızı
tartışarak somut bir çalışma planı ortaya çıkardık. Bu
çerçevede kurultay hazırlık komitesi ve başta metal
olmak üzere çeşitli sektörel komiteler oluşturuldu.
Oluşturduğumuz komiteler aracılığıyla hedeflediğimiz
alanlara dönük çalışmamızı yoğunlaştırıp bu alanlara
çeşitli müdahalelerde bulunduk.

Öncelikle önemli fabrikalara dönük bir müdahale
çabası içine girdik. Kimi işletmelerde müdahalemizin
eksenini buralarda varolan ilişkilerimizi güçlendirmek
ve genişletmek çabası oluşturdu. Fabrikaların özgül
sorunları üzerinden bir propaganda çalışması
yürütmek ve bunun yarattığı tepkileri içerdeki
güçlerimiz aracılığıyla örgütlemek bakışıyla hareket
ettik.

Bu bakışın gereği olarak bir dizi fabrikaya özgün
sorunlar üzerinden hazırlanmış bildirilerle seslendik.
Sorunların nispeten daha yoğun yaşandığı ya da
örgütlenme eğiliminin daha somut biçimler aldığı
yerler bu tarz müdahalemizin öncelikli hedefini
oluşturuyordu. Doğrudan doğruya fabrika içinden
alınan bilgilere dayalı bildiriler genelde olumlu
sonuçlar yarattı. İşçilerden alınan tepkiler,
çalışmamızın doğru yönde olduğunu gösterir
nitelikteydi.

Tek tek işletmeler üzerinden yaşanan
yoğunlaşmada her vesileyle işçilere toplanacak
kurultay çalışmasını işaret ediyoruz. Benzer biçimde

bölgede yürüttüğümüz genel plandaki sınıf
çalışmasının başlıca gündemlerinden birini de kurultay
oluşturuyor. Bölgede çıkartılan işçi bülteninin son iki
sayısı ağırlıklı olarak kurultay eksenli hazırlanmıştı.
Bu bültenler ilişkilerimizin
bulunduğu birçok fabrikaya
ulaştırıldı. Ayrıca bölgedeki
temel önemdeki işyerlerinin
önlerinde, servislerin kalkış
noktalarında bültenlerimizi
işçilere ulaştırdık. Bu
çalışma kapsamında
Pressan, Makel, Pilsan,
Erdoğanlar Alüminyum,
Samet Kalıp, Kale Kilit,
Yıldız Kalıp, Öztiryakiler,
Rosse Tekstil, Gezer
Terlik, Futura Tekstil,
Örma, Fateks, Aster
Tekstil, Astaş Alüminyum
gibi işyerlerinde
çalışanlara
bültenlerimizle seslenmiş
olduk. 

Kurultaya çağrı
afişlerimizi ise
önümüzdeki günlerde
yaygın bir biçimde
kullanmayı, bu sayede
kurultayı çok daha
geniş bir biçimde
işçilerin gündemine
taşımayı hedefliyoruz.

Kurultay hazırlık çalışmalarımızın bir diğer
boyutunu ise işyeri toplantıları ve eğitim seminerleri
oluşturuyor. Şu ana kadar anlamlı bir katılımın
sağlandığı iki ayrı eğitim toplantısı düzenledik.

Düzenlediğimiz son işçi eğitim semineri 23 Mart
günü Tez Koop İş Eğitim Danışmanı Volkan Yaraşır’ın
katılımıyla yapıldı. Değişik sektörlerden yaklaşık 60
işçinin katıldığı seminerimizin konusu taban
örgütleriydi. Volkan Yaraşır mümkün olduğunca
anlaşılabilir bir dil kullanmaya özen göstererek
seminere katılan işçilere fabrikalarında taban
örgütlenmelerini nasıl oluşturabileceklerini anlattı.
Anlatımını değişik deneyimlerden örneklerle
zenginleştirdi. Soru cevaplarla işyerlerinde örgütlenme

sorunu oldukça ayrıntılı biçimde tartışılmış oldu. İlk
kez bu türden bir etkinliğe katılan ve işyerlerinde
örgütlenme çabası içinde olan işçilerin tartışmalara
aktif katılımı anlamlıydı. Volkan Yaraşır’ın üzerinde
durduğu bir diğer temel konu da sınıf kimliği idi.

Yaraşır burjuvazinin işçilerin taşıdığı dinsel
ve etnik kimlikleri sınıfı
bölmek için kullandığını
anlattı. Bunu boşa
çıkartmanın ise işçilerin
üst kimlikleriyle yani
sınıf kimlikleriyle
davranmasından geçtiğini
vurguladı. Döne döne
vurgu yapılan bir diğer
noktaise işçi sınıfının
örgütlenmesinin
zorunluluğuydu.

Sonuçta, şu ana kadar
harcadığımız emeğin bir
sonucu olarak çalışmamız
belli bir yere gelmiş
bulunuyor. Artık bugün
onlarca fabrikada çok sayıda
işçiyle farklı düzeylerde
ilişki kurulmuş durumda.
Kurultay hazırlık
çalışmalarımıza katılan
güçlerin büyük kısmı
işçilerden oluşuyor ve gene
düzenlediğimiz etkinliklere
katılımın ağırlığını çeşitli
fabrikalardan işçiler
oluşturuyor. Öte yandan bir dizi

fabrikada çalışmalarımız daha örgütlü ve hedefli
biçimler kazanmış halde.

Kurultay hazırlık çalışmalarımız yoğun emek
sonucu elde edilen bu birikim üzerinde yükseliyor ve
temposu artarak devam ediyor. Sınıf hareketinin
yeniden soluk alıp vermeye başladığı bir süreçten
geçiyoruz. Böyle bir süreçte sınıfın örgütlülüğünü
geliştirmenin, tabandaki enerjinin daha büyük bir
kısmını mücadeleye seferber edebilmenin kritik bir
önem taşıdığının bilincindeyiz. Kurultay hazırlık
çalışmalarına bu bilinçle yükleniyoruz.

Büyükçekmece 2. İşçi Kurultayı
Hazırlık Komitesi

Büyükçekmece 2. İşçi Kurultayı hazırlık çalışmalarından...

Çalışmamız daha örgütlü ve hedefli bir
biçimde sürüyor!

SSGSS karşıtı faaliyetimiz sürüyor!
3. Çiğli İşçi Kurultayı için oluşturduğumuz Kurultay Hazırlık Komitesi çalışanları olarak “Güvencesiz

çalışmaya, geleceksiz yaşamaya hayır!” kampanyamız çerçevesinde SSGSS Yasa Tasarısı’na karşı
mücadelemiz devam ediyor.

22 Mart günü Konak’ta Kemeraltı çarşısında imza standı açtık. Standımız oldukça ilgi gördü. Üç saat
boyunca masamızdan sürekli olarak sağlık, emeklilik ve  kıdem tazminatı hakkımızın gaspına yönelik
sermayenin saldırılarını teşhir ettik. İmza atan birçok emekçiyle saldırıların boyutu ve mücadelenin önemi
üzerine birebir sohbet etme imkanı bulduk. Aldığımız tepkiler oldukça anlamlıydı. Çoğu emekçi sokağa
çıkmak, grev yapmak gerektiği konusunda düşüncelerini ifade etti. Üç saat boyunca yaklaşık 1300 imza
topladık.

Kurultay Hazırlık Komitesi olarak güvencesiz çalışmaya, geleceksiz yaşamaya karşı mücadelemiz
devam edecek. Fabrika önlerinde, emekçi semtlerinde ve merkezi noktalarda imza standlarımızı açmaya, işçi
ve emekçileri sosyal yıkım saldırılarına karşı taraf olmaya çağırmaya devam edeceğiz.

Kurultay Hazırlık Komitesi çalışanları
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Pakistan’da son aylarda ivme kazanan egemen
gerici güçler arası iktidar çatışmaları ülkeyi kaosun
eşiğine taşımıştı. Diktatör Pervez Müşerref’le uzun
süren pazarlıklardan sonra ABD gözetiminde
anlaşmaya varan eski başbakanlardan Benazir
Butto’nun ülkeye dönmesinden kısa süre sonra
bombalı bir saldırıya kurban gitmesi, siyasi atmosferi
büsbütün gerdi. Öyle ki, çatışmaların vardığı boyut “iç
savaş” tartışmalarının gündeme girmesine yol açtı.
ABD emperyalizminin kaba müdahaleleri ise, bu
çatışmayı daha da derinleştiren bir rol oynadı.

Benazir Butto’nun 27 Aralık ‘07 tarihinde
öldürülmesi, 9 Ocak’ta yapılması beklenen seçimlerin
18 Şubat’a ertelenmesine neden olmuştu. Butto’nun
bombalı suikastla öldürülmesi, beklendiği üzere
ölümüne kadar başında bulunduğu Pakistan Halk
Partisi’nin (PHP) oy oranını arttırırken, suikasttan
sonra Pervez Müşerref-Butto anlaşmanın boşa
düşmesi ise diktatörün etkisini zayıflatmıştı. Bu
gelişme, daha önce ABD’nin baskıları sonucu
üniformasını çıkarmak zorunda kalan Müşerref’in,
genelkurmay başkanlığını bırakmak zorunda
kalmasıyla başlayan gerileme sürecini pekiştirmişti.
Seçimlerden PHP’nin galip çıkması ise, diktatörün
gücünü daha da zayıflatacaktır.

Genel seçimlerden birinci parti olarak çıkan PHP,
Müşerref’in darbeyle devirdiği Navaz Şerif’in
Müslüman Birliği ile koalisyon hükümeti kurma
konusunda anlaşmaya vararak, Butto döneminin
meclis başkanı Yusuf Rıza Gilani’yi başbakanlığa
taşıdı. 342 üyeli parlamentoda yapılan oylamada, 264
milletvekilinin oyunu alan Gilani, geniş desteği
arkasına alan bir başbakan olarak göreve başladı.

Nitekim Gilani’nin daha ilk icraatları, diktatör
Müşerref’in muhaliflerini etkisizleştirmek için atmış
olduğu saldırgan adımların boşa düşürülmesini
sağlayacak nitelikte oldu.

Pakistan resmi haber ajansı, Gilani’nin meclisteki
ilk konuşmasında, Müşerref’in talimatıyla gözaltına
alınan yargıçların hepsinin serbest bırakılması ve
azledilen hâkimlerin göreve iade edilmesi talimatı
verdiğini duyurdu. Bu konuşmadan sonra tüm
yargıçların serbest bırakıldığı, ev hapsinde
bulunanların etraflarındaki barikatların da kaldırıldığı
bildirildi.

Bazı gözlemciler, diktatör Müşerref’e muhalif olan
Yüksek Mahkeme Başkanı İftikhar Çaudri’nin serbest
bırakılmasını, iktidarın Müşerref’in elinden kaydığının
göstergesi olarak yorumladı. Ancak Müşerref’in,
partisinin ağır bir yenilgiye uğramasına karşın istifa
etmeyeceği, yeni kurulan hükümetle uyum içinde
çalışarak cumhurbaşkanlığı makamını işgal etmeye
devam edeceği bildiriliyor. Bu arada yeni başbakanın
belirlemesinden sonra “ülkede demokrasi çağının
başladığını” ilan eden Müşerref’in, mevkisini
korumak uğruna hükümetle iyi geçinme eğiliminde
olduğu da gözleniyor.

Gilani’nin başbakan olmasıyla Pakistan Halk
Partisi, 12 yıl aradan sonra ilk kez geniş tabanlı bir
hükümet kurabildi. Göreve yeni başlayan Gilani
hükümetinin ise pekçok sorunla boğuşması gerekecek.
Ekonomik sorunların yanısıra egemen klikler arası iç
çatışmalar, bununla bağlantılı olarak köktendinci
akımların saldırıları, çatışmaların tarafı olarak

Washington’daki savaş kundakçılarının dayatma ve
tehditleri ilk akla gelenlerdir.

Gilani hükümetinin savcıların serbest bırakılmasını
sağlayan kararından sonraki adımı ise, Benazir
Butto’nun eşi Asıf Ali Zerdari’nin yolsuzluk davalarını
düşürmek, cinayet suçlamasıyla yargılandığı davadan
da “delil yetersizliği”nden beraat ettirmek oldu.
Öldürülen eşi Benazir Butto ile çok sayıda davadan
yargılanan, bundan dolayı 8 yıl sürgünde yaşamak
zorunda kalan “ünlü hırsız” Asıf Ali Zerdari, böylece
“aklanmış” oldu.

Sandık başına giden Pakistan halkı, Amerikancı
diktatör Müşerref yönetimine duyduğu tepkiyi ortaya
koymuştur. Bu tercih, iktidar çatışmasında Müşerref
karşıtlarını güçlendirirken, egemenler arası çatışmanın
belli bir dengeye oturmasını da sağlayabilir. Ancak bu
hükümetin de öncekiler gibi Pakistanlı işçi ve
emekçilerin sorunlarına herhangi bir çözüm üretmesi
beklenmiyor.  

Seçim sonuçları, halkın diktatörlüğe duyduğu
tepkinin göstergesi olsa da, bu tepki, egemen sınıfları
hedef alan bir mücadeleye evrilmediği sürece, gerici
Pakistan rejiminin emekçilere reva gördüğü kölelik
zincirlerinin kırılması mümkün değildir. 

Pakistan’da genel seçimler…

Halk diktatör Müşerref karşıtlarını 
tercih etti!

Kıta Avrupa’sının işçi ve emekçileri bugün artık
bir dönemin kapanmakta olduğunu yaşayarak
görüyorlar. Ancak, düne kadar sahip oldukları
ekonomik ve sosyal kazanımların, demokratik hak ve
özgürlüklerin burjuvazinin bir lütfu olmadığını,
bunların tarihsel mücadelelerle kopartılarak
alındığını, korunmasının ise sınıflar mücadelesinin
seyrine bağlı olduğunu maalesef ezici bir çoğunlukla
bilmiyorlar. Bunu bilmek, Avrupa’nın son yüz-
yüzelli yıllık  sınıflar mücadelesi tarihini kabaca
bilmeyi, bu kazanımlar için ödenen büyük bedelleri
anlamayı gerektir. Bu başarılamadığı ölçüde, işçi
sınıf ve emekçiler, içinde geçmekte olduğumuz
süreci ve sonuçlarını anlama başarısı gösteremezler.
Böyle bir durumda, yanılsama içinde olan bir işçi
sınıfı döne döne burjuvazinin yedeğine düşme
tehlikesinden kurtaramaz kendini. 

İşçi sınıfı elbette mücadele deneyimleri ile bu
tarihsel-toplumsal gerçeğin bilincine varacaktır.
Ancak bu, sınıf bilinçli işçilerin ve sınıfa önderlik
iddiası taşıyanların, propaganda ve ajitasyonda yalın
bir dille ve değişik araçlarla, işçi sınıfını tarihe
kaydolmuş mücadeleleriyle yüzleştirmelerinin büyük
önemini ortadan kaldırmaz. Yaklaşık 40 yıldır
sürmekte olan ekonomik durgunluğun ürünü olan,
Sovyetler Birliği’nin çöküşünün ardından
burjuvazinin cepheden saldırıya geçmesiyle hızlanan
ve sonuçları sosyal yıkım, işsizlik, demokratik
hakların gaspedilmesi olarak yansıyan bu yeni süreç,
hergün binlerce emekçiyi, 19. yüzyıl sosyologlarının
“batık ondalık“ dedikleri kesimin saflarına, yani
toplumsal çukurun anaforuna savurup tüketiyor. İşçi

ve emekçilere, bugün kullandığımız hakların insanlık
tarihinin son yüz-yüzelli yıllık kesitinde,
burjuvazinin oluk oluk akıttığı insan kanı üzerinde
kazanıldığını, en anlaşılır yöntemlerle anlatmak,
tarihsel toplumsal hafızayı canlı tutmak, içinde
bulunduğumuz süreçte büyük önem taşıyor.  Bu tarih
bugünün emekçi kuşaklarına doğru aktarılmazsa
eğer, Avrupa’da giderek genişleyen ve derinleşen
toplumsal çukurun karanlığında dinci gericilik ve
faşizm hortlayacaktır. Unutulmaması gerekir ki,
faşizm ve dinci gericiliğin toplumsal tabanını “batık
ondalık” denilen toplumsal kesimler oluşturur.
Nitekim son yıllarda, Avrupa burjuvazisinin
cepheden saldırıları ile paralel giden polis devleti
uygulamaları ve yeniden harekete geçirilen dinci ve
faşist akımlar gerçeği ile yüzyüzeyiz.

Avrupa’da  neo-liberal saldırılar sonucunda
yaşanan sosyal yıkım, işsizlik, açlık ve yoksulluk
karşısında, Hıristiyan dünyasının lideri papa,
umutsuzluğa düşen milyonları göstererek Avrupa
burjuvazisine çağrıda bulunuyor, yeniden sözüm ona
terkedilmiş dinsel inançlara ve sembollere dönmeyi
tavsiye ediyor. Avrupa genelinde faşist hareket bizzat
burjuvazi tarafından el altında tutularak toplumsal
muhalefeti kontrol edip sindirmenin bir imkanı
olarak besleniyor. Toplumsal bunalım ve sosyal
kaynaşmalar karşısında sınıf mücadelesini paralize
etme görevini bir kez daha faşizm ve dinsel gericilik
üstleniyor. İşçi sınıfı ve emekçiler bu tuzak ve
yanılsamalara düşmekten alıkoyacak olan, sınıf
bilinci temelinde bir örgütlenmedir.

H. Coşkunel     

Toplumsal çukurun dibi ve 
tarihsel gerçekler!
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Kıbrıslı Rumların Komünist AKEL Partisi lideri
Dimitris Hristofyas’ı cumhurbaşkanlığına seçmesi,
Ada’da dış müdahalelerin de etkisiyle kronikleşen
sorunların çözülebileceği umutlarını yeşertmişti.
Nitekim onlarca yıl önce parçalanan adanın
birleştirilmesi yönündeki beklentilerin gerçekleşmesi
için uygun koşulların oluşmaya başladığı hem Türkler
hem Rumlar tarafından ifade edilmeye başlandı. 

“Adanın yeniden birleştirilmesinin başlıca hedefi
olduğunu” söyleyerek seçim propagandasını yürüten
Hristofyas, Türk tarafıyla görüşmelerin derhal
başlamasından yana olduğunu da vurgulamıştı.
Sözlerine sadık kalan Hristofyas, yeni görevine
başladıktan kısa bir süre sonra Türk tarafıyla barış
görüşmelerinin canlandırılması için 17 ila 24 Mart
tarihlerinde Mehmet Ali Talat’la biraraya gelmeyi
umduğunu ifade etmişti. KKTC Başkanı Talat’da
benzer bir eğilim içinde oluğunu ifade ederek
Hristofyas’la görüşme isteğini dile getirmişti.

Hristofyas görüşme öncesi Atina’ya giderek
Yunanistan başbakanı ve cumhurbaşkanı ile
görüşürken, Talat’da Ankara’ya gelip Abdullah Gül ve
Tayyip Erdoğan’la görüştü.

İlk görüşmeyi BM Özel Temsilcisi Michael
Möller’in ev sahipliğinde gerçekleştiren taraflar,
görüşmenin olumlu bir havada gerçekleştiğini
belirttiler.

Michael Möller’in Lefkoşa ara bölgedeki
konutunda görüşen Hristofyas ile Talat, kapsamlı
çözümü amaçlayan görüşmelerin üç ay içinde yeniden

başlatılması konularında uzlaştıkları belirtildi.
3,5 saat sürdüğü belirtilen görüşmenin ardından

yapılan ortak açıklamada şunlar söylendi: “Liderler üç
ay sonra buluşup, çalışma grupları ve teknik
komitelerin çalışmalarını değerlendirmek ve bunların
sonuçlarını Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin
gözetiminde kapsamlı çözüm müzakerelerinin
başlatılmasında kullanmak üzere anlaştı.”

Görüşmede, Lefkoşa’daki Ledra Caddesi üzerinde
bulunan Lokmacı Kapısı’nın karşılıklı geçişlere
açılması konusunda da uzlaşma sağlandığı ifade
edildi. Lokmacı Kapısı adanın bölünmüşlüğünü
simgeleyen bir unsur olduğu için, bu geçişin
açılmasının sembolik önemi olduğu belirtildi. Bu
arada Lokmacı Kapısı’nın açılmasına yönelik teknik
hazırlıkların sürdüğü, bölgenin patlayıcılardan
arındırılmaya başladığı bildirildi.

İki lider arasında 21 Mart’ta yapılan görüşmeden
varılan mutabakat uyarınca, liderlerin temsilcileri
Özdil Nami ile Yorgos Yakovu, BM Kıbrıs Özel
Temsilcisi Michael Möller’in Lefkoşa ara bölgedeki
ikametgâhında ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

Çalışma gruplarının Kıbrıs sorununun özüne ilişkin
konularda ve bundan sonraki görüşmeler için zeminin
hazırlanması üzerinde durması, teknik komitelerin ise
iki toplum arasındaki gündelik sorunları görüşmesi
öngörülüyor.

Kıbrıs sorununun sözlü müzakereleri başladığında
toplumun tüm kesimleriyle işbirliği içinde olmak
gerektiğini belirten Talat, “Topyekûn bir barış ve

topyekûn bir çözüm hedefleniyor. Bunu iki lider
yapamaz. Toplumun tüm kesimlerini ilgilendirir” dedi.

Çözüm için nasıl bir çerçeve öngördüğü sorusuna
sık sık maruz kalan Hristofyas ise, “her iki tarafın da
kabul ettiği tek zemin” olarak nitelediği 8 Temmuz
anlaşmasına işaret ediyor. (İki toplumun temsilcileri
Mehmet Ali Talat ile Tassos Papadopulos 8 Temmuz
2006’da, BM Genel Sekreteri’nin siyasi işlerden
sorumlu yardımcısı İbrahim Gambari gözetiminde
yaptıkları görüşme sonunda, çözüm için bazı
komisyonlar kurulması ve zemin oluşturulması
konusunda anlaşmışlar, ancak anlaşmaya uygun somut
adımlar atılamamıştı.)

“8 Temmuz sürecinin Kıbrıs sorununun çözümüne
yönelik her yeni girişim için başlangıç noktası
olduğunu” ifade eden Hristofyas, iki toplum
temsilcilerinin birlikte çözüm üretmesi gerektiğini dile
getiriyor.   

Kıbrıs’taki son gelişmeler, hem Rumlar’ın hem
Türkler’in çözümden yana olduğuna işaret ediyor.
Ancak Türk burjuvazisi ile Yunan burjuvazisinin ada
halklarının iradesine müdahale etmeleri,
emperyalistlerin ise ada üzerindeki kirli hesapları işin
içine karşınca çözüme ulaşmanın kolay olmadığı
anlaşılmaktadır.

Asıl belirleyici olan ise adada yaşayan hakların
iradesidir. Ada halklarının demokratik birleşik Kıbrıs
yönünde tercih yapması, daha da önemlisi bu tercihi
hayata geçirmek için birlikte mücadele etme kararlılığı
gösterebilmesi çözüme giden yolu açacaktır.

Hristofya ile Talat’ın ilk görüşmesi gerçekleşti…

Çözüm yolu ada halklarının birleşik–
demokratik Kıbrıs tercihinden geçiyor!

2008 Newroz’u her yerde, militan bir ruhun hakim
olduğu yaygın ve kitlesel gösterilerle kutlandı.
Dikkate değer olan, bunun sermaye devletinin günler
öncesinden başlayan dizginsiz faşist terörüne,
yasaklamalarına, gözaltı furyasına, tehdit ve
provokatif saldırılarına ve iki yurtseverin hunharca
katledilmesine rağmen gerçekleşmiş olmasıdır.

Kürt halkı ortaya koyduğu bu tutumla sermaye
devletine, çok dolaysız olarak, kendi kimliği ve
tümüyle haklı ve meşru istemleri konusunda ısrarlı ve
kararlı olduğu mesajını vermiştir. Dahası Kürt halkı,
yine bu tutumu ile, geçmişte örneğine çokça tanık
olduğu, tümüyle aldatma amaçlı sözde “çözüm
paketleri”ne itibar etmediğini ortaya koymuştur.

Sömürgeci sermaye devleti, bu yıl Newroz
öncesinde ve gösteriler sırasında tam bir gözü
dönmüşlük örneği olan acımasız saldırılara
başvurmuştur. Sermaye devletinin bu sınır tanımaz
saldırganlığının gerisinde, Newroz’u önceleyen “sınır
ötesi operasyon” sırasında uğradığı hezimet
yatmaktadır. Katil devlet, Newroz’u kana bulayarak,
Kürt halkından adeta intikam almak istemiştir.

Öte yandan Kürt halkı bu Newroz’da, tertip ve
provokasyonlara karşı, umutsuzluğun ifadesi bir
taşkınlığın yerine, istemlerinin haklılığı ve meşruiyeti
konusundaki açıklığının, büyük bedellere mal olan

deneyiminin ve eninde sonunda kazanacağına olan
inancının ifadesi olan bir kararlı kitle tepkisi ortaya
koymuştur. Faşist saldırganlığı gerileten,
provokasyonları boşa çıkartan da budur.

Dikkate değer bir önemli gelişme de, Kürt
halkının bu yılki Newroz’u, esas olarak Türk
emekçileri, ilerici ve devrimci güçleriyle birlikte
kutlama isteği, iradesi ve kararlılığı olmuştur. Kürt
emekçilerinin bu gösteriler sırasında ilerici ve
devrimci güçlere gösterdikleri yakınlık, gelecek
açısından son derece anlamlıdır.

İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği Platformu
olarak, tüm ilerici ve devrimci güçleri, sermaye
devletinin Newroz kutlamaları sırasında başvurduğu
faşist terörü ve iki yurtseverin katledilmesi ile
sonuçlanan kanlı icraatlarını protesto etmeye, Newroz
alanlarında sergilenen samimi birlikteliği korumaya,
Newroz’un ruhunu 1 Mayıs’a taşımaya çağırıyoruz.

Newroz’u kazandık, Newroz’un ruhuyla 1
Mayıs’a!

Faşist saldırganlığa, şovenizme ve gericiliğe
karşı işçilerin birliği halkların kardeşliği!

Emperyalizm ve sömürgecilik yenilecek,
direnen Kürt halkı kazanacak!

İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği Platformu
(BİR-KAR)

Kürt-Türk tüm ulus ve milliyetlerden işçilere, emekçilere, ilerici ve
devrimci güçlere... 

Newroz’un ruhuyla 1 Mayıs’a!
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Yurtdışında Newroz kutlamaları...
Kürtlerin ve Ortadoğu halklarının bayramı

Newroz, yurtdışında da yaygın bir şekilde kutlandı.
Türkiye’de olduğu gibi, Avrupa’nın bazı yerlerinde
getirilen yasaklar da, Kürt halkının Newroz’u alanlara
çıkarak kutlamasını ve taleplerini haykırmasını
engelleyemedi. Bir çok yerde coşkulu yürüyüşler ve
kitlesel Newroz etkinlikleri gerçekleştirildi. 

Köln’de Newroz kutlaması
Köln’deki Newroz kutlaması, 20 Mart akşamı

yapıldı. Köln-Mala Kurda tarafından organize edilen
eylem Dom Kilisesi önünde başladı. Burada, ses
cihazından bir müddet çeşitli marşlar çalınıp halaylar
çekildi. Ardından meşaleler yakılıp yürüyüşe geçildi.

Yürüyüşe Türkiyeli örgütlerden TKİP dışında
sadece MLKP pankartı ile katıldı. Bazı grupların
eylemden haberdar olmamaları katılımı sınırladı.
Yürüyüş süresince, ses cihazından ağırlıklı olarak
Kürtçe, zaman zaman da Türkçe türkü ve marşlar
çalındı.“Newroz, özgürlüktür!” şiarı, yürüyüşün ana
şiarı olarak kullanıldı. “Biji Newroz!”, “Biji Serok
Apo!”, “Kürdistan faşizme mezar olacak!”, “Yaşasın
enternasyonal dayanışma!”,  “Türk ordusu
Kürdistan’dan defol!” sloganları sıklıkla atıldı. Biz ise
ortak sloganların yanında, “Emperyalizm ve
sömürgecilik yenilecek, direnen Kürt halkı
kazanacak!” sloganını haykırdık.

Parti olarak yürüyüşte, üzerinde “Emperyalizm ve
sömürgecilik yenilecek, direnen Kürt halkı
kazanacak!” şiarının yazılı olduğu, TKİP imzalı
pankartımızla katıldık. Yürüyüşte aynı başlıklı
Newroz bildirimizi dağıttık. Coşkulu geçen eyleme
150’nin üzerinde kişi katıldı.

Köln’den komünistler

Stuttgart’da coşkulu Newroz
yürüyüşü

Stuttgart’da Newroz yürüyüşü 21 Mart akşamı
Schloss Platz Meydanı’nda biraraya gelen Kürdistanlı
yurtseverler ve devrimci gruplar tarafından
düzenlendi. Kitle pankart ve flamalarını açtı, sık sık
“Biji Newroz!”, “Es lebe Newroz!”, “Yaşasın
halkların kardeşliği!” sloganlarını attı, halaylar çekti.

TKİP taraftarları olarak “Direnen Kürt halkı
kazanacak!”-TKİP  Yurtdışı Örgütü imzalı Almanca
ve Türkçe bildirimizi miting ve yürüyüş boyunca
dağıttık. “Emperyalizm ve sömürgecilik yenilecek,
direnen Kürt halkı kazanacak!” şiarlı afişlerimizi
taşıdık. Yürüyüşe 500’e yakın kişi katıldı.

TKİP Stuttgart taraftarları

Newroz ateşi Bielefeld’de de
yakıldı!

20 Mart günü Bielefeld’de de Newroz dolayısıyla
meşaleli bir yürüyüş düzenlendi. Yaklaşık 500 kişinin
katıldığı yürüyüşte gençler ve kadınlar ağırlıktaydı.
Başından  sonuna coşkusunu yitirmeyen bir eylem
gerçekleştirildi.

“Kürdistan faşizme mezar olacak!”, “Biji
Newroz!”, “Biji PKK!”, “PKK halktır halk burada!”
sloganları coşkuyla atıldı. Yürüyüş korteji yağmura
rağmen coşkusundan hiçbir şey kaybetmedi. Bir saat
boyunca şehrin değişik yerlerinden geçen kortej
toplanma alanına geldi ve halaylarla Newroz
kutlamaları tamamlandı.

Yürüyüş boyunca parti bildirilerimizi dağıttık. 
TKİP taraftarları / Bielefeld

Berlin’de Newroz yürüyüşü
yasaklandı!

20 Mart günü Hermannplatz’da biraraya gelen
yaklaşık 250 kişinin yürüyüşü, izni alınmış olmasına
rağmen, Öcalan’ın posterleri gerekçe gösterilerek
yasaklandı. Polisin bu tutumunu protesto eden kitle
sloganlar atarak dağıldı.

Bizler “Emperyalizm ve sömürgecilik yenilecek,
direnen Kürt halkı kazanacak!/TKİP-YDÖ” imzalı
bildirilerimizi yaygınca dağıttık ve afişlerimizi
Türkiyeliler’in yoğun olarak oturduğu üç ayrı semtte
yaygın olarak yaptık.

TKİP  taraftarları / Berlin

Essen’da Newroz kutlaması
Kürt hareketi 22 Mart günü Essen şehrinde NRW

düzeyinde Newroz kutlaması gerçekleştirdi.
Kutlamaya 12 bin civarında Kürt emekçi katıldı.
Katılımcıların çoğunluğu kadın ve gençlerden
oluşuyordu. Salonda Kürtçe ve Almanca pankartların
yanısıra Öcalan’ın ve partinin bayrakları yeralıyordu.

Gecede Kürt halkının mücadele tarihini içeren
sinevizyon gösterildi. Kürt ozanların söylediği
türkülere kadınlar ve gençler halaylarla eşlik edip,
Newroz sloganları attılar. 

Newroz kutlamasının yapılacağı bölgede
yoğunlukta olmakla beraber bulunduğumuz şehirde
parti afişlerimizi kullandık. Başından sonuna kadar
coşkulu geçen etkinlikte parti bildirilerimizi dağıttık.

BİR-KAR / Essen

Hamburg’da meşaleli Newroz
yürüyüşü!

YEK-KOM tarafından gerçekleştirilen Newroz
yürüyüşü için 23 Mart akşamı Altona merkez istasyon
civarında toplanıldı. Yürüyüşün önünde “Yaşasın
Newroz!” pankartı ve Öcalan’ın posterleri yer aldı.
Sloganlar gür bir sesle atıldı, zılgıtlar ve davul
eşliğinde Sterschanse tren istasyonuna kadar yüründü.
Burada büyük bir Newroz ateşi yakıldı. Gençler ateşin
üzerinden atladılar, geç saatlere kadar halaylar çekip
slogan attılar. Yürüyüşün çoğunluğunu Kürdistanlılar
oluşturmaktaydı. Yürüyüşe 300 kişi katıldı.

Ertesi gün kapalı spor salonunda Newroz kutlaması
gerçekleştirildi. Önce Kürdistan devrim şehitleri
anısına iki dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Ardından folklor ekibi sahnede yerini aldı. Sinevizyon
gösteriminden sonra sanatçılar Kürtçe türkü ve
marşlar söylediler. Ardından günün önemine ilişkin
konuşma yapıldı.  

Newroz kutlaması gecenin geç saatlerine kadar
devam etti. Kutlamalara 7 bin kişi katıldı.

TKİP taraftarları olarak, “8 Mart’ın kızıllığıyla
Newroz’a, 1 Mayıs’a! Devrimci baharı  örgütlemek
için kavga alanlarına!” şiarından hareketle yaklaşık
bir ay yoğun bir faaliyet sürdürdük. TKİP yurtdışı
örgütünün hazırladığı “Emperyalizm  ve sömürgecilik
yenilecek, direnen Kürt halkı  kazanacak”  şiarlı
Newroz afişlerimizi Hamburg’un kalabalık  semtlerine
yoğun bir şekilde yaptık. Meşaleli Newroz yürüyüşüne
kendi dövizlerimizle katıldık. Yürüyüşte sık sık
“Yaşasın halkların kardeşliği!”, “Biji Newroz!”
sloganlarını haykırdık. Newroz gecesinde TKİP
Yurtdışı Örgütü’nün Newroz ile ilgili hazırladığı
bildirileri dağıttık.

TKİP taraftarları / Hamburg

Neuchatel’de Newroz kutlaması
Neuchatel Kantonunda, 20 Mart günü

yurtseverlerin düzenlediği Newroz yürüyüşüne TKİP
taraftarları olarak biz de katıldık. Newroz yürüyüşüne
100’ü aşkın insan katıldı. Meşalelerle yüründü ve
“Biji Newroz!” yazılı imzasız bir pankart taşındı.
Neuchatel şehri baştan başa davul zurnayla dolaşıldı.
Yürüyüş boyunca “Kürdistan’a özgürlük!”, “Yaşasın
Kürdistan!”, “Kahrolsun Türk devleti!” sloganları
atıldı.

TKİP Neuchatel taraftarları

Basel’de meşaleli Newroz
yürüyüşü!

Basel’de 21 Mart günü akşam saatlerinde biraraya
gelen Kürdistanlı yurtsever ve Türkiyeli gruplar
Newroz’u meşaleli bir yürüyüşle kutladılar.

Kürdistanlı ve Türkiyeli emekçi göçmenler,
“Kürdistan’a özgürlük!” sloganı eşliğinde Clara’dan
Markplatzt’a doğru yürüyüşe geçti. Marktplatz’da
yakılan Newroz ateşiyle başlayan program, müzik
grupları, halaylar ve mesajlarla devam etti.

Yaklaşık 600 kişinin katıldığı Newroz kutlamasına,
TKİP taraftarları olarak “Biji Newroz… Freiheit für
Kürdische Volk!/TKİP” pankartıyla katıldık. Alanda
Almanca ve Türkçe bildirilerimizi dağıttık.

TKİP taraftarları / Basel



Temel bir yaşam hakkı olan “su” ve suyun
emperyalist-kapitalist sistem içerisinde bir meta olarak
ticarileştirilmesi konusu 22-23 Mart’ta Yıldız Teknik
Üniversitesi Oditoryumu’nda ele alındı. “Kapitalizmin
Kıskacında Su” başlığıyla gerçekleştirilen konferansa,
TMMOB’a bağlı meslek odalarının, KESK’e bağlı
sendikaların İstanbul şubelerinin, DİSK Genel Merkezi
ve bağlı sendikaların, Türk-İş’e bağlı çeşitli sendikaların
içerisinde yer aldığı organizasyonun ilk gün programının
öğle arasında Beşiktaş İskelesi’nde basın açıklaması
gerçekleştirildi. 

Konferansı örgütleyen kurumlar adına açıklama
yapan Türkel Minibaş şunları söyledi: “Bizler

Türkiye’den 52 ve dünyanın çeşitli ülkelerinde uluslararası faaliyet yürüten 17 demokratik kitle örgütü
olarak, Dünya Su Forumu’nun 2009 yılı Mart ayında İstanbul’da yapılacak olan WWF-5 toplantılarına ve
suyumuzun satışı yönündeki bütün çabalara karşı olduğumuzu tüm dünyaya duyuruyoruz ve ‘Vakit çok geç
olmadan, şirketler el koymadan, bütün dünya halklarıyla el ele vererek suyumuza ve onun kaynağı olan
bulutlarımıza sahip çıkalım.”

Kızıl Bayrak / İstanbul
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Kadınlar için Sosyal Haklar Platformu, Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasına karşı 22
Mart’ta Taksim Meydanı Metro çıkışında bir eylem
gerçekleştirdi.

“Kadınları babaya, kocaya mahkum eden Sosyal
Güvensizlik Yasası’na itirazımız var!” pankartı ve
“Tadilatla düzelmez, Sosyal Güven(siz)lik Yasası
geri çekilsin!”, “SSGSS Yasasına esastan itirazımız
var!”, “Bu tasarı ile milyonlarca kadın sosyal
güvenlik sistemi dışında tutuluyor!” dövizlerinin
açıldığı eyleme 80 kadın katıldı. 

Basın açıklamasında SSGSS yasasının kadınlar
için getirdiği saldırıları maddeler halinde sıralandı.
Açıklama şu sözlerle sona erdi: “Hükümete
sesleniyoruz. IMF’nin ve sermayenin sözüne değil;
emekçilerin ve kadınların sesine kulak ver. Biz

kadınlar diyoruz ki bu yasa tadilatla düzelmez.
Sosyal Güven(siz)lik yasa tasarısına esastan
itirazımız var! Derhal geri çekilsin. Erkek
egemenliğine ve kapitalizme karşı yaşasın kadın
dayanışması.”

Kızıl Bayrak / İstanbul

Kapitalizmin kıskacında su!

Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası (TÜMTİS)
13-14 Ocak 2007 tarihlerinde gerçekleştirdiği Olağanüstü
Genel Kurul sonucu yeni yönetimini belirleyerek uzun
süredir yaşadığı sıkıntıları aştığını ilan etti. Örgütlenme
çabası ambar patronlarını rahatsız etti!

Bu tarihten itibaren  TÜMTİS yönetici ve üyeleri
devletin baskı ve zoruyla da sıkça karşılaştılar. Türkiye’nin
çeşitli yerlerinde (Gaziantep, İzmir, İstanbul, Bursa...)
gerçekleştirdikleri sendikal örgütlenme adımlarına karşı
gösterilen baskı ve zora direnç gösteren TÜMTİS üyeleri
birçok saldırıya maruz kaldılar.

Sermayenin örgütlenme korkusu son olarak sermaye
devletinin hukuk terörüyle devam etti. TÜMTİS Ankara
Şube yönetim kurulu üyeleri ve işyeri temsilcisi 17 kişi 20
Kasım 2007 gecesi evleri basılarak “Abluka” adı verilen
operasyonla apar topar gözaltına alındılar. 23 Kasım günü
çıkarıldıkları mahkemece haklarında tutuklama kararı
çıkartılan ve aralarında TÜMTİS Ankara Şube Başkanı
Nurettin Kılıçdoğan, Şube Sekreteri Hüseyin Babayiğit
tutuklandılar. TÜMTİS yöneticileri hakkında çıkartılan
tutuklama kararının gerekçesi ise “çete kurmak” ve “şiddet
kullanmak” oldu. Sincan Hapishanesi’ne gönderilen
yöneticilerin mahkemesi halen görülmedi. TÜMTİS
yöneticilerinin tutuklanmasının ardından gerçekleştirilen
dayanışma eylemlerine zoraki olarak katılan Türk-İş
bürokrasisi bir süre sonra desteğini çekti.

TÜMTİS üyeleri çeşitli platformlarda Ankara şube
yöneticilerinin serbest bırakılmasını talep eden imzalar
topladılar, konuşmalar yaptılar. TÜMTİS  Genel Merkez’i
de yaptığı açıklamalarda Ankara Şube yöneticilerinin
tutuklanmasının asıl sebebinin örgütlenme çalışmalarından
ve çabalarından duyulan rahatsızlık olduğunu vurguladı.

Direnen işçileri ve sendikaları biraraya getirmek için
30 Mart Pazar günü Ankara’da etkinlik düzenleyecek olan
Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu (BDSP) yapacağı
etkinlikle farklı alanlarda mücadele eden ve direnen sınıf
bölüklerini biraraya getirmeyi hedefliyor.

30 Mart 2008 Pazar günü Ankara Ekin Sanat
Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan “İşçilerin Birliği ve
Dayanışması” etkinliğinde Sincan Organize Sanayi
Bölgesi’nde grevlerini sürdüren TEGA işçileri, Tuzla
tersaneler havzasında dişe diş bir mücadele yürüten
Tersane İşçileri Birliği Derneği de katılımcı olarak yer
alacak. Etkinlikte Birleşik Metal-İş Sendikası’nın yanısıra
TÜMTİS, ÇHD ve Türk-İş Ankara Şubeler Platformu da
katılımcı olarak bulunacak.

Sınıf cephesinden atılmış bu anlamlı dayanışma
etkinliğini büyütmek için 30 Mart’ta dayanışmaya!

Kızıl Bayrak / İstanbul

TÜMTİS’e “abluka” sürüyor!

Özsöğüt serbest
bırakılmadı!

Ankara’da Kevser Mızrak’ın cenazesi sonrası yapılan
ev baskınlarıyla gözaltına alınarak tutuklanan Sağlık
Emekçileri Sendikası (SES) MYK Üyesi Meryem Özsöğüt
ve 5 kişi ikinci duruşma da serbest bırakılmadı. 

Duruşma sonrasında KESK Ankara Şubeler Platformu
ve HÖC basın açıklaması gerçekleştirdiler. SES Merkez
Yönetim Kurulu ise yaptığı yazılı bilgilendirmede şunları söyledi: 

“Meryem ÖZSÖĞÜT’ün evinde bulunan ve piyasada satılan dergi ve kitapların fazlalığı ve çeşitliliği
‘örgütsel dokümanların yoğunluğu’ olarak değerlendirildi ve bunlar dayanak yapılarak konumu örgüt
üyeliğine uygun görüldü. Bu değerlendirme, düşünen, düşüncelerini ifade eden, okuyan, evinde zengin
kütüphanesi bulunan herkesi herhangi bir örgütün mensubu olarak tutuklatabilir. ‘Merkez Yönetim Kurulu
üyemiz ‘Meryem ÖZSÖĞÜT’e Özgürlük’ kampanyası başlatarak yaşanılan bu hukuksuzluğu gerek ulusal,
gerekse ulusla arası boyutta sendikalarla, emek örgütleri ile paylaşmaya devam edeceğiz.”

Kızıl Bayrak / Ankara

“Tadilat değil geri çekilsin!”



★ Mahir Çayan ★ Hüdai Arıkan ★ 
★ Sinan Özüdoğru ★ Ertan Saruhan ★

★ Saffet Alp ★ Sabahattin Kurt ★
★ Nihat Yılmaz ★ Ahmet Atasoy ★

★ Cihan Alptekin ★
★ Ömer Ayna ★

Devrimci direniş ve kararlılığın, 
devrim uğruna kendini 

adamanın adıdır...

KIZILDERE!


