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Metal işçileri
grev hakkını
savunuyor
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Bu topraklardan
dünyaya uzanan
köprüdür Yaşar Kemal
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Hükümet grevi neden
ertelediğini açıkladı:
Toma üretimi olumsuz 
etkilenir
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Demokrasinin temel ilkelerinden biri 
halka zalimce saldıran despotlara, 
diktatörlere karşı direnme hakkıdır. 
Direnme hakkı, yasaları apaçık şe-

kilde çiğneyerek elindeki yetkiyi 
halka karşı kullanan yöneticilerin, 
rejimlerin halk tarafından görevden 
alınmasına, “Egemenlik kayıtsız 

şartsız halkındır” ilkesine dayanır.
Görülen o ki bu saldırıya karşı hal-
kın direnme hakkını kullanmaktan 
başka yolu kalmıyor.

Erdoğan, hükümete faşist diktatörlük yetkileri veren bir “iç güvenlik” yasası 
çıkartmaya çalışıyor. Her türlü muhalefet engelleniyor. 
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Özgecan’ın yası
sokakta tutuldu
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Birleşik Haziran Hareketi
seçimlerde ne yapacak

Birleşik Haziran Hareketi 
BHH, yaptığı toplantılarla 
meclislerden gelen tartışma 
tutanaklarını da değerlendi-
rerek 7 Haziran seçimleriyle 
ilgili olarak bir duyuru ya-
yınladı. 
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ABD’de petrol işçileri
greve gitti

BP işçileri 1 Şubat 2015’te 
başlayan grevde yerlerini alı-
yorlar. 

Yıllar sonra ABD’de petrol 
sektöründe gelen bu grev, 
ABD petrol işçilerinin üre-
timden gelen güçlerini kul-
lanmaya hazır olduğunu da 
gösterdi.
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Asayiş berkemal değil,
Hükümet asayişi bozuyor!
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AKP’nin hesaplarını
bozmak için
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AKP iktidarı yüksek yargı organ-
larını da tam denetim altına al-
maya çalışarak baskıya, zorbalığa 
dayanan gücünü pekiştirmeye 
çalışıyor. 10 Şubat 2015 tarihinde 
yapılan seçimlerle aynı günde hem 
Anayasa Mahkemesi AYM, hem 
de Yargıtay başkanları AKP’nin 
önerdiği isimler olarak seçildi.

Yeni AYM başkanı
Gül döneminden
AYM başkanlığına 6 karşı 11 oy ile 
Zühtü Aslan seçildi. Yüksek mah-
keme üyeliğine YÖK kontenjanın-
dan Polis Akademisi Rektör’ü iken 
Abdullah Gül döneminde atanan 
Aslan, 367 kararı için “AYM dar-
be yaptı” demişti. Ama daha çok 
TBMM ve üniversitelerde türban 
takılabilmesini savunması ile adı-
nı duyurmuştu.

Yeni dengeler
Haşim Kılıç da emekli olunca 
AYM üyeleri arasında Turgut Özal 
döneminde ataması yapılan kim-
se kalmadı. Ahmet Necdet Sezer 
döneminde ataması yapılan ise 
üç üye var. Teamüller gereği yeni 
başkanın bu üyelerden biri olan 
Serruh Kaleli’nin olması bekleni-
yordu. Üyeler arasında 18 Aralık 
2014’te Tayyip Erdoğan tarafın-
dan ataması yapılan Kadir Özkaya 
dışındaki kalan 13 üye Abdullah 
Gül döneminden kalma. Bu du-
rumda Abdullah Gül döneminde 
ataması yapılan üç ismin de Züh-
tü Aslan aleyhinde oy kullandığı 
söylenebilir.

AKBİL’de aklayan hâkim
Yargıtay başkanı
Aynı gün yapılan Yargıtay baş-
kanlığı seçimini ise Tayyip 
Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı dönemine 
ilişkin açılan AKBİL yolsuzluğu 
davasında beraat kararı veren İs-
mail Rüştü Cirit kazandı. Kamu-
oyunda o dönem tepkilere neden 
olan kararın verildiği davada Tay-
yip Erdoğan için “Görevi başında 
zimmetine para geçirmek veya 
mal edinmek” gerekçesiyle 14 yıla 
kadar hapis cezası istenmişti. Ci-
rit 2003’teki beraat kararından 
sonra 2004 yılında Yargıtay üye-
si olmuştu. Cirit’in adı 17 Aralık 
rüşvet ve yolsuzluk baskınında da 
savcı Zekeriya Öz’e giden elçiler-
den biri olarak geçmişti.

Yargıtay başkanlığı seçimiyle, 
AKP’nin Anayasa’yı ayaklar altına 
alarak HSYK ve yargı sistemine 
müdahale etmesinin meyvesini 
toplamaya başladığını söylemek 
mümkün. 

Yüksek yargıda AKP denetimi

“Gericiliği ve faşizmi yeneceğiz” 
şiarıyla yola çıkan Birleşik Hazi-
ran Hareketi BHH beklenildiği 
gibi kısa sürede AKP’nin hedefi 
oldu. Özellikle “Laik ve Bilimsel 
Eğitim” talebiyle çağrısını yap-
tığı boykotun tarihi yaklaştık-
ça saray muhafızları tarafından 
yapılan baskı arttırıldı. Baskılar 
12 Şubat’ta İzmir Yürütme Üyesi 
Onur Kılıç’ın da aralarında oldu-
ğu beş kişinin Ankara, İzmir ve 
İstanbul’da gerçekleştirilen po-
lis operasyonu ile gözaltına alın-
masıyla yeni bir boyuta yükseldi. 
Onur Kılıç 13 Şubat’ta çıkarıldığı 
mahkeme tarafından 11 Ocak’ta 
yapılan boykot eyleminde “Hırsız, 
katil Erdoğan” diye slogan attığı 
için tutuklandı. Amaç BHH’ye yö-
nelik baskıyı arttırmak ve BHH’ye 
destek vermeye başlayan halkın 
gözünü korkutmaktı.

Saldırı geri tepti
Oysa saldırı geri tepti ve halkın 
BHH’ye olan sempatisini arttırdı. 
Onur Kılıç saray muhafızlarının 
onu götürdüğü sırada attığı twitle 

tekrar “Hırsız, katil Erdoğan” di-
yerek halkın hislerine tercüman 
oldu. Tutuklamalara yönelik tep-
ki “iç güvenlik paketine” yönelik 
tepkiyle birleşti. Ana akım med-
yada gündem oldu ve çok farklı 
kesimler tutuklamaların haksız 
hukuksuz olduğu yönünde açık-
lamalar yaptı.

BHH Merkez Yürütmesi de tutuk-
lama kararının ardından dayanış-
ma amacıyla İzmir’de toplandı. 
Boykot çalışmalarının ve seçim 
gündeminin değerlendirildiği top-
lantı sonucunda “Haziran, Hırsıza 
Hırsız Katile Katil Der: ‘Hırsız 
Katil Erdoğan’” başlıklı bir bildi-
ri yayınladı. “Saraylarında oturup 
ülkeyi istedikleri gibi yönetecekle-
rini zannedenler, AKP’nin emir-
leriyle halka saldıranlar bilsin ki 
artık karşılarında halkın birleşik 
gücü var, HAZİRAN var! Bu kav-
gayı hep birlikte büyütmeye çağı-
rıyoruz” denilen bildirinin sonun-
da Yürütme Kurulu Sekretaryası 
hep bir ağızdan “Katil Hırsız Er-
doğan” diye slogan attı.

"Hırsıza hırsız, katile katil deriz"

AKP’nin eğitimdeki gerici saldırı-
larına karşı Birleşik Haziran Ha-
reketi BHH ve Alevi kurumlarının 
çağrısıyla örgütlenmeye başlayan 
ve Halkevleri ile Eğitim-Sen’in çağ-
rısıyla da büyüyen boykot eylemiy-
le halk Erdoğan ve kapıkullarına 
ihtar verdi.

Tam isabet
Boykot eğitim sisteminin imam 
hatipleştirilmesine, mezhepçileş-
tirilmesine ve ırkçılaştırılmasına 
karşı çıkması nedeniyle Türkiye 
halklarının ortak kaygılarını yaka-
ladı. AKP’nin azgın karşı devrimci 
saldırısının bel kemiğini oluşturan 
eğitimin dincileştirilmesine cep-
heden karşı çıkarak laik ve bilim-
sel eğitim talebini yükseltti. Ana 
dilde eğitim ihtiyacını dillendirdi. 
Bu yönleriyle Türkiye halklarının 
önemli bir desteğini kazandı. Geri-
cilik, vurgunculuk ve savaş rejimi-
nin efendisi AKP’yi ise korkuttu. 
Boykotun hemen öncesinde baş-
latılan tutuklama saldırıları boy-
kotun gericileri ürküttüğünün en 
büyük göstergesi oldu.

Yaygın katılım
Taleplerin halkın ortak kaygıla-
rına cevap olması nedeniyle boy-
kota yaygın bir katılım sağlandı. 
Bazı bölgelerde okullar boşaldı. 
Bazı bölgelerde ise katılım sem-
bolik düzeyde kaldı. Ama sonuç 
olarak “Laik ve Bilimsel Eğitim” 
talebi yurdun dört bir yanına ulaş-
tı. Ülke genelinde birçok yerde 
eğitim emekçileri, öğrenciler ve 
veliler kitlesel basın açıklamaları 
ve şenlikler düzenlediler. Boykot 
şenlikleriyle veliler, öğrenciler, öğ-

retmenler ve duyarlı halk kesimle-
ri bilimsel temellere dayalı eğitim 
modellerine katıldılar. Boykot ça-
lışması bu yönüyle yalnızca karşı 
çıkmayı değil, alternatif yaratmayı 
da başarmış oldu.

Halk gericiliğe dur diyor
Boykotun en önemli mesajı Mayıs-
Haziran 2013 Büyük Halk Direnişi 
ile ortaya çıkan gericilik, vurgun-
culuk ve savaş karşıtı halk hare-
ketinin hâlâ canlılığını koruduğu 
oldu. Ders boykotu kadar yaygın 

bir sokak eylemi örgütleneme-
di ama Türkiye halkları gericilik 
karşıtı, laiklik yanlısı bir mücade-
leyi sahipleneceklerini göstermiş 
oldular. Bu bağlamda BHH’nin de 
halkla doğrudan ilişki kurmaya 
başladığı kanıtlanmış oldu. Çünkü 
esas olarak boykot eyleminin yü-
künü Hazirancılar üstlendi. Onla-
rın güçlü olduğu yerlerde eylemler 
daha canlı, boykota katılım daha 
yaygın oldu.

Muhalefet sokakta
Boykotla Hazirancılar ciddi bir 
halk hareketi örgütlemeye aday ol-
duklarını gösterdiler. Hem de ya-
kasını Amerikan planlarına kap-
tırmayan, gericilik karşısında net 
ilkeli bir karşı duruş ortaya koyan, 
ülkenin geleceğini halklar ara-
sında kurulacak dostluk ve daya-
nışma bağlarının güçlenmesinde 
gören bir halk hareketi. Anlaşılan 
o ki önümüzdeki dönem Birleşik 
Haziran Hareketi’ni Türkiye siya-
setinin önemli bir bileşeni olarak 
göreceğiz.

Türkiye laik ve bilimsel eğitim için ayaktaydı
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Muhalefetin ve halkın üzerindeki baskıyı her 
geçen gün daha da arttıran AKP, şimdi de bir 
iç savaş yasasıyla saldırıyor. “İç Güvenlik Paketi” 
adıyla bilinen yasayla kendisine bağlı idari bü-
rokrasinin yönetiminde kalıcı bir sıkıyönetim 
rejimine geçiş yapmak istiyor.

Mesele kaçak sarayın güvenliği
Metal işçilerinin grevini engellerken “milli gü-
venlik” masalına sığınan AKP halk düşmanı ya-
saları çıkarırken de “iç güvenlik” ya da “kamu 
güvenliği” masalına sığınıyor. Oysa apaçık orta-
da ki asıl mesele kaçak sarayın, sarayın yüksek 
duvarlarının arkasına saklanarak ülkeyi yönet-
mek isteyenlerin güvenliği. Halkın sokağa çık-
masını, muhalefetin her hangi bir konuda gös-
teri düzenlemesini potansiyel suç sayan yasa bu 
saray muhafızlarına dönüştürdüğü “polise” bü-
yük yetkiler tanıyor.

Büyüklere masallar
Birbirinden ayrı konuları tek bir torbada birleş-
tirip, halkın hoşuna gidecek bir iki düzenlemeyi 
gericilik, vurgunculuk ve savaş yasalarını kabul 
ettirmek için sos olarak kullanan AKP yine aynı 
şeyi yapıyor. Soyadı değişikliğinin kolaylaştı-
rılması, mağdurların ve hastaların ifadelerinin 
evde alınmasını sağlayan değişiklikler, bonzai 
ve uyuşturucu ticareti ile ilgili cezaların arttı-
rılması, adres kayıt sisteminin kolaylaştırılması 
gibi düzenlemeleri kalıcı sıkıyönetim hazırlıkla-
rını perdelemek için kullanıyor. Oysa kimsenin 
bunlara itirazı yok. Hatta muhalefet partileri bu 
düzenlemeleri ayrı olarak getirin hemen geçire-
lim diye açıklamalarda bulundu.

Masallarda öcüler
AKP tatlı masallar dışında bir de öcüler yarata-
rak faşist yasaya gerekçe yaratmaya çalışıyor. 6-7 
Ekim Kobani gösterilerini hatırlarak bu gösteri-
lerde molotof kullanıldığını, insanların yüzleri-
ni kapatarak polise ve çevreye zarar verdikleri-
ni, kamu düzeninin bozulduğunu söylüyor. Bir 
de Serap Eser’in 8 Kasım 2009’da İstanbul’da 
dersaneden evine dönerken otobüse atılan mo-
lotofla öldürülmesi olayını kullanıyor. Oysa 6-7 
Ekim olayları saray muhafızları olarak kulla-
nılan polisin, Hüda-Par isimli Hizbul-kontra 
örgütüyle birlikte halka saldırmasıyla şiddet ey-
lemlerine sahne olmuştu. Serap Eser’in ölümü 
ile ilgili olarak da İçişleri Eski Bakanı İdris Naim 
Şahin molotofu atanın MİT mensubu olduğunu 
açıklamıştı.

Polise halka ateş açma yetkisi getiriliyor
Mevcut yasalarda polise karşı direnmek, polise 
zarar vermek, molotof kokteyli kullanmak, özel 

ve kamu malına zarar vermek zaten suç. Ama 
şimdi anlattıkları yalanlara dayanarak polise, 
molotof, sapan, bilye, maytap kullanılan eylem-
lerde halka ateş açma yetkisi veriliyor. Bu sayı-
lanları yapmanın cezası da arttırılıyor. Hatta 
molotof ile eyleme katılmanın cezası ateşli silah-
la katılmaktan bile daha ağır bir hâle dönüyor.

Sokağa çıkmak suç olacak
Değişikliklerle, yasal olarak başlamış bir ey-
lemde bile birilerinin yüzünü kapatması hal-
ka saldırmak için yeterli olabiliyor. Yetmezmiş 
gibi eyleme katılanlar terör eylemine katılmış 
sayılarak hapse de atılabilecek. Ayrıca toplum-
sal gösterilere “üniformayı andıracak şekilde” 
katılmak ya da terör örgütü sembollerini çağrış-
tıracak şeylerle katılmak da suç. Bu durum ma-
kul şüphe ile birlikte yorumlanınca tehlike daha 
net görülüyor. Bir sendika önlüğü giymek ya da 
Deniz Gezmiş fotoğrafı taşımak bile yasa dışı 
görülebilecek.

Savcıların yetkisi valilere
AKP’nin düzenlemeleri bununla da bitmiyor. 
Polisin herhangi bir olaya müdahale etmesi için 
makul şüphe yeterli oluyor. Makul şüpheye da-
yanarak emniyet amirleri teknik takip başlatma, 
arama izni verme yetkisine kavuşuyor. Kararını 
ancak 48 saat içinde yargının onayına sunmakla 
yükümlü. Yani istediği kişinin telefonunu din-
lemeye, internet kullanımını izlemeye, üstünü 
aramaya karar verebiliyor. Aynı polise 48 saat 
süreyle gözaltına alma yetkisi de veriliyor. Dola-
yısıyla saray muhafızları makul şüphe ile gözal-
tına alabilecek. Bunların hepsinin tamamlayıcı-
sı olarak kuvvetler ayrılığına aykırı bir şekilde 
valilere polise soruşturma başlatma yetkisi veri-
liyor. Böylece savcılar da devre dışı bırakılarak 
vatandaşın soruşturulması, gözaltına alınması 
ve mahkemeye çıkarılması vali, emniyet amiri 
ve polis üçgeniyle tamamlanıyor.

Uygulamaların ilk işaretleri geliyor
Yasa daha geçmeden 
nasıl bir uygulamay-
la karşılaşacağımı-
zın işaretleri geliyor 
bile. BHH’ye yönelik 
tutuklamalar, poli-
sin kelepçe takma-
sına direnen emekli 
kameraman Yılmaz 
Koçyılmaz’ın ölümü 
ve son olarak mec-
liste yasanın görüş-
meleri sırasında ara-
larında kadınların 
da olduğu muhalefet 
millet vekillerine 
saldırılması, millet 
vekillerinin yaralan-
ması nasıl bir düzen 
yaratmak istedikle-
rinin işaretlerini ve-
riyor.

AKP yalnız kaldı
AKP’nin bu olağa-
nüstü saldırısı kolay 
kolay bir araya ge-
lemeyen meclisteki 
muhalefet partilerini 
bile benzer tutumlar 

almaya zorladı. CHP, MHP ve HDP kendi gün-
dem ve yöntemleriyle bağımsız olarak yasaya 
karşı ciddi bir direniş gösteriyor. Bugüne kadar 
getirdiği bütün büyük değişikliklerde muha-
lefetin bir ölçüde desteğini kazanmayı başaran 
AKP bu sefer tamamen yalnız kalmış durumda. 
Hatta eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bile 
AKP’nin yasayı tekrar gözden geçirmesi gerek-
tiğini açıkladı. Jandarma ve Sahil Güvenlik’in 
doğrudan sivil yöneticilere bağlanacak olması 
yüzünden ordunun da yasadan rahatsız olduğu 
biliniyor.

Durdurmak mümkün
Sokakta da yasaya karşı tepki büyüyor. BHH 
yasaya karşı muhalefet çalışmalarına hız veri-
yor. Tüm demokratik kitle örgütleri, sendikalar, 
meslek örgütleri, barolar da yasaya muhalefet 
ediyor. AKP konuyu şimdilik en güçlü olduğu 
yerde, mecliste, tartışıyor. Ama bu yasayı ger-
çekten durduracak olan şey AKP’ye en zayıf ol-
duğu yerden, sokaktan yüklenmek. Yasaya karşı 
muhalefetin halk gözünde ciddi bir meşruiyeti 
varken alanlarda büyüyen bir muhalefeti örmek 
mümkün. Bu konuda BHH, HDP ve CHP hare-
kete geçmeye başladı bile. Sendikalar da eylem-
ler yapmaya başladı. AKP'nin faşist yöntemlerle 
meclisteki muhalefet partilerine söz hakkı tanı-
madan yasayı zorla geçirmeye başlaması karşı-
sında MHP milletvekillerinden bile "Milleti gö-
reve davet ediyoruz" çıkışları geliyor.

Direnme hakkı
Demokrasinin temel ilkelerinden birisi halka za-
limce saldıran despotlara, diktatörlere karşı di-
renme hakkıdır. Direnme hakkı yasaları apaçık 
şekilde çiğneyerek elindeki yetkiyi halka karşı 
kullanan yöneticilerin, rejimlerin halk tarafın-
dan görevden alınmasına, "Egemenlik kayıtsız 
şartsız halkındır" ilkesine dayanır. Görülen o ki 
bu saldırıya karşı halkın direnme hakkını kul-
lanmaktan başka yolu kalmıyor. 

AKP’den iç savaş yasası

3



emek gerçeği

M
ar

t 2
01

5

Geçen ay DİSK’e bağlı Birleşik Metal-
İş Sendikası’nın 29 Ocak 2015 tari-
hinde 20 işyerinde başlattığı grev, 
Bakanlar Kurulu kararı ile “milli gü-
venliği bozucu” olduğu gerekçesiyle 
60 gün süreyle ertelenmişti. Aslında 
grevi yasaklamak anlamı taşıyan ka-
rara karşılık işçiler ve sendika, grevi 
fabrikaların içine taşımış çeşitli ey-
lemler ve kampanyalarla grev hakla-
rı için mücadele başlatmıştı. 

Yalancının mumu
Bütün bu eylem süreciyle birlikte 
sendika derhâl Danıştay’a başvura-
rak hükümetin kararının iptalini is-
temişti. Danıştay ise hükümetten 10 
gün içerisinde “erteleme” gerekçesi 
olarak ortaya atılan “milli güvenli-
ği bozucu hususların” tereddüde yer 
vermeyecek şekilde ve tam olarak ta-
nımlanmasını talep etmişti. Hükü-
met ise “milli güvenlik” gibi önemli 
bir konuya dayandırarak aldığı grev 
erteleme kararının gerekçelerini su-
nabilmek için 10 günlük ek süre iste-
mişti. Sendikanın da müdahalesiyle 
Danıştay ilk kez böyle bir talebi red-
dederek hükümete ek süre vermedi. 
Ama bu talebin kendisi dahi acilen 
durdurulan grev hakkında hükü-
metin bir görüşme yapmadan apar 
topar demir-çelik patronlarının ta-
lebiyle harekete geçtiğini anlatmaya 
yetiyor.

İşte gerekçeler
Başbakanlıkça verilen 33 sayfalık 
savunma dilekçesinde, tüm argü-
manlar ekonomik menfaatlerin, ama 
yalnızca patronların menfaatlerinin, 
korunmasına yönelik tedbir alın-
ması zorunluluğuna dayandırıldı. 
Savunmadan çok bir itirafnameye 
benzeyen dilekçede talebin esas ola-
rak Ekonomi Bakanlığı’ndan gelen 
talep doğrultusunda verildiği belir-
tilirken, milli güvenlik ile doğrudan 
ilgili Milli Savunma Bakanlığı ve 
Milli Güvenlik Sekreterliği’nin ge-
rekçelerinin daha sonra sunulacağı 
söylenerek bu kurumların görüşle-
rinin dahi alınmadığı itiraf edilmiş 
oldu. Ekonomik yaşamın olumsuz 
etkileneceği savunması ise doğru-
dan milli güvenliğin bozulması ile 
ilişkilendirildi. Başbakanlık korun-
maya değer tüm çıkarların sermaye-
nin beklentilerini yerine getirmek-
ten ibaret olduğunu açıkça ifade etti.

Toma üretimi
olumsuz etkilenirmiş
Dilekçede gerçekleştirilecek grevin 
doğrudan ya da dolaylı olarak etki-
leyeceği iş yerleri ve üretilen ürünler, 

abartılı bir şekilde sıralanırken AKP 
hükümetinin ülkeyi yönetme mantı-
ğı da kendini ele verdi. AKP’ye göre 
grevden otomotiv, beyaz eşya, maki-
ne ve kablo üretim sektörlerinin yanı 
sıra askerî zırhlı araçlar, F-16 savaş 
uçakları, savaş helikopteri gibi doğ-
rudan savaş sanayisinin de olumsuz 
etkileneceği ileri sürüldü. Ama en 
çok dikkat çeken ise grev nedeniy-
le emniyet teşkilatının ihtiyacı olan 
Toma üretiminin de olumsuz etkile-
neceğini ileri sürmeleri oldu. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü yasak
İtirafnamede bir dikkat çeken un-
sur da İçişleri Bakanlığı’nın saydığı 
gerekçelerdi. İçişleri Bakanlığı’nın 
verilerine göre, 21-30 Ocak 2015 ta-
rihleri arasında 9 ilde 13 bin 944 ki-
şinin katıldığı 38 eylem düzenlendi. 
Bakanlık yazısında erteleme kararı-
nın ardından da protesto amacıyla 
Bakanlar Kurulu erteleme kararına 
karşı 27 ilde 69 eylem düzenlendi-
ği belirtilerek “Bu eylem ve etkin-
liklerden de anlaşılabileceği üzere, 
söz konusu grev, konuyla doğrudan 
ilgisi olmayan bazı sivil toplum ör-
gütlerince provoke amaçlı eylem-
lerine kaynak teşkil edecek şekilde 
suistimal edilebilmektedir. Yaklaşan 
milletvekili genel seçimlerinin gü-
venliğini sekteye uğratarak kaotik 
ortam oluşturmak isteyen bazı kişi 
ya da gruplarca, bu grev uygulama-
sının kullanılabileceği malumla-
rıdır” denildi. Böylece grevi kendi 
siyasal kaygıları ile ertelediklerini 
itiraf ederken bir yandan da metal 
işçisini milli güvenliğe tehdit olarak 
tanımladı. 

Mücadeleye devam
zaferin teminatıdır
Birleşik Metal-İş ve metal işçileri ev-
rensel bir hak olan grev hakkı müca-
delesine, ekmek ve özgürlük kavga-
sına devam ediyor. Her türlü hukuki 
kanaldan mücadele başlatan işçiler 
bir yandan da grev kararına uygun 
bir şekilde iş yerlerinde meşru dire-
nişlerini gerçekleştiriyorlar. Sokak-
lara çıkarak taleplerini işçi ve emekçi 
halka ulaştırmaya çalışıyorlar. Ulus-
lararası işçi dayanışmasını harekete 
geçirerek hükümete baskı uygulu-
yorlar. Bu aşamada bile sarı sendika, 
hükümet ve sermaye üçlüsünün kay-
bettiğini her ne olursa olsun Birleşik 
Metal-İş işçisinin sarı sendikanın ta-
leplerinin üstünde bir kazanımla çı-
kacağını söylemek mümkün. Zafere 
tam olarak ulaşmak ise mücadeleye 
devam etmedeki ısrarda yatıyor. 

Hükümet grevi neden ertelediğini açıkladı:

Toma üretimi olumsuz etkilenirTürkiye İstatistik Kurumu 
TÜİK 2014 yılı Kasım ayı İş-
gücü İstatistiklerini açıkladı. 
İşsizlik oranı yüzde 10.7 seviye-
sinde gerçekleşti. İşsizlik oranı 
erkeklerde yüzde 9.7, kadınlar-
da ise yüzde 13 oldu. Bu veri 
krizin en ağır şekilde yaşandığı 
2009 yılının aynı dönemi için 
2 milyon 932 bindi. Resmî işsiz 
sayısı da bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 599 bin kişilik 
artışla 3 milyon 96 bine ulaştı.

Genç işsiz oranında
büyük artış
15-24 yaş grubunu içeren genç 
işsizlik oranı yüzde 19.9’a çıka-
rak yüzde 20’ye dayandı.

15-64 yaş grubunda bu oran 
yüzde 10.9 olarak gerçekleşti. 
Genç işsizlik erkeklerde yüzde 
18.1 olurken, kadınlarda yüzde 
23.2’ye fırladı.

Kadınların payına yine...
Kadınlar için işsizlik gerçeği 
daha ağır bir biçimde yaşandı. 
Resmî işsizlik oranı yüzde 13 
olan kadınlar için tarım dışı 
işsizlik oranı yüzde 17.5, geniş 
tanımlı işsizlik oranı yüzde 25 
seviyesinde gerçekleşti. Kadın-
larda işsizlik Şubat 2014 döne-
minden bu yana 209 bin kişi 
artarken erkeklerde ise artış 64 
bin kişi olarak gerçekleşti.

Bu oranlardan da anlaşılaca-
ğı üzere; kadınlar şiddet, taciz 
ve tecavüze uğramakla birlikte 
ucuz işgücü olmaya ayrıca ka-
yıtdışı ve güvencesiz koşullarda 
çalışmaya, işsizliğe mecbur bı-
rakılıyor.

3 kişiden 1’i kayıt dışı çalışıyor
Herhangi bir sosyal güvenlik 
kuruluşuna bağlı olmadan ça-
lışanların oranı 2014 yılı Kasım 
döneminde yüzde 33.9 olarak 
gerçekleşti. Türkiye’de yakla-
şık her 3 kişiden biri (yüzde 34) 
kayıtdışı çalışırken kadınlarda 
bu oran yüzde 47, erkeklerde 
yüzde 28.

Kasım’da işsizlik oranı,
2008 krizini aratmıyor
Krizin başladığı 2008 Ekim 
ayında işsizlik oranı yüzde 
10.6’ydı. İşsiz sayısı bu dönem-
de kriz dönemini aşarak dönem 

rekoru kırdı. 2009 Nisan’da 
13.9’a kadar fırlamıştı. Ardın-
dan düşüşe geçen işsizlik 2010 
Kasım ayında 10.2’ye kadar 
inmişti. Dolayısıyla geçen yıl 
Kasım ayındaki işsizlik oranı 
son dört yılın rekoru anlamına 
geliyor.

DİSK-AR’ın işsizlikle
mücadele için önerileri
İşsizlikle mücadele için çalışma 
hayatında patronların, zengin-
lerin yararına değil, işçilerin 
yararına düzenleme yapılması 
gerekiyor. İşçilerin ve yoksul-
ların yararına yapılacak düzen-
lemeler AKP ve sermaye çevre-
lerinin dediği gibi ekonomiye 
zarar vermez aksine güç kazan-
dırır. Tabii bu şekilde güçlü bir 
ekonomi yaratmak için üretilen 
ekmeği daha adil bir şekilde 
paylaşmaya karar vermek gere-
kir. İşte işsizlikle mücadele için 
emekçiler cephesinden DİSK-
AR’dan gelen öneriler:

•	 Haftalık çalışma süresi gelir 
kaybı yaşanmaksızın 37,5 
saate, fazla mesailer için uy-
gulanan yıllık 270 saat sını-
rı, 90 saate düşürülmelidir.

•	 Herkese en az 1 ay ücretli 
izin hakkı tanınmalıdır.

•	 Herkes için iş güvencesi ay-
rımsız bir biçimde uygulan-
malıdır.

•	 Sendikal hak ve özgürlük-
ler güvence altına alınmalı, 
sendikal barajlar kaldırıl-
malı, herkesin sendika hak-
kını özgürce kullanabilmesi 
için gerekli yasal düzenle-
meler yapılmalıdır.

•	 Taşeronlaşma ve kayıt dışı 
istihdam engellenmelidir.

•	 Kamuda personel açığı 
derhâl kapatılmalıdır.

•	 Kadın istihdamının ar-
tırılması ve işsizliğinin 
azaltılması için işgücü pi-
yasalarındaki cinsiyetçi 
uygulamalara son verilme-
li, ev içi bakım hizmetleri 
devletin gereken nitelikli, 
yaygın ve ücretsiz bakım 
hizmetlerini sağlaması ile 
kadının üzerinden alın-
malıdır.

İşsizlik oranı rekor kırdı
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AKP’nin şehirlerimizi, doğayı ve tarihsel mirasımızı daha 
rahat yağma ve talan etmeye dönük olarak hazırladığı “İmar 
Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname-
lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” mühen-
dis, mimar ve şehir plancıları tarafından Türkiye çapında 
düzenlenen eylemlerle protesto edildi. Torba yasa, AKP’nin 
vurgunculuk politikalarının önünde önemli bir engel ola-
rak gördüğü Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
TMMOB kanununda da değişiklikler içeriyor. Düzenleme-
lerle TMMOB işlevsizleştirmek isteniyor.

TMMOB Ankara’ya yürüdü
TMMOB üyesi mühendis, mimar ve şehir plancılar, torba 
yasaya karşı Türkiye’nin dört yanından başlattıkları yü-
rüyüşle mücadeleyi büyüttü. 9 Şubat Pazartesi günü 50’ye 
yakın yerde “Ülkemize, halkımıza ve mesleğimize sahip 
çıkıyor, Ankara yürüyüşümüzü başlatıyoruz” başlığıyla 
yapılan basın açıklamalarıyla programı duyurulan yürüyüş 
için TMMOB üyeleri 10 Şubat Salı günü Edirne, Bodrum, 
Hatay, Van, Artvin ve Balıkesir’den yola çıktılar.

Eylemler kongre ile taçlandırıldı
4 gün süren yürüyüş boyunca gittikleri yerlerde yerel ör-
gütlerle bir araya gelen, TMMOB'nin mücadelesini halk-
la buluşturan yürüyüş kolları, 14 Şubat Cumartesi günü 
Ankara'da olağanüstü toplanan Genel Kurul'a da "direniş ve 
mücadele"nin ruhunu getirdi.

AKP’nin işçi, emekçi ve halk düşmanı politikalarının anla-
tıldığı ve buna karşı çıkan TMMOB’nin mücadeleci tarihi-
nin hatırlatıldığı Genel Kurul sonuç bildirisi “TMMOB’nin 
mücadelesi; işçisi, köylüsü, esnafı, öğretmeni, sağlıkçısı, 
emeklisi, işsizi, yoksulu, mühendisi, mimarı, şehir plancısı 
ve bütün emekçileriyle ülkemizi, yeraltı-yerüstü zenginlik-
lerimizi, halkımızı savunduğumuz, birliğimizi sağladığımız 
ölçüde büyüyecek ve AKP’nin dikta hevesini kursağında bı-
rakacağız” ifadeleri ile son buldu.

TMMOB direniyor

İşçilerin kazanılmış haklarını ve geleceklerini gasbetmeye 
dönük bir plan olan “Kıdem tazminatını fona devretme” 
tartışması 28 Ocak’ta Davutoğlu ve Çalışma Bakanı Faruk 
Çelik tarafından tekrar dile getirildi. Türk-İş kitlesel basın 
açıklamaları yaparak buna tepki gösterdi. 

Eylem kararları başkanlar kurulunda alındı
Hükümetin kıdem tazminatı ile ilgili açıklaması 5 Şubat 
2015’te toplanan Türk-İş Başkanlar Kurulu’nda da ele alındı. 
Kurulun sonuç bildirisinde kıdem tazminatı hakkının geri-
ye götürülmeye çalışılmasının konfederasyonun en üst ka-
rar organı olan Genel Kurul’un 2011 yılındaki kararıyla ge-
nel grev sebebi sayılacağı hatırlatılarak, 8 merkezde kitlesel 
basın açıklamaları yapılmasına karar verildiği duyuruldu.

“Kıdemim geleceğimdir”
Başkanlar Kurulu kararıyla 18-27 Şubat tarihleri arasında 
Eskişehir, Kocaeli, Tekirdağ (Çerkezköy), İzmir, Adana, İs-
tanbul, Ankara ve Bursa’da sokağa çıkan binlerce işçi hükü-
mete “Kıdem tazminatıma dokunma” dedi. Yapılan eylem-
lerde ve okunan açıklamalarda kıdem tazminatının 80 yıllık 
bir uygulama olduğu, işçilerin mücadelesiyle adım adım 
geliştirildiği, geçmiş kuşaklardan alınan emanetin gelecek 
kuşaklara geliştirilerek bırakılması gerektiği vurgulandı. 
Eylemlerde de hükümete genel grev uyarısı yükseltildi. 

“Kıdemime dokunma”

Özgecan Aslan AKP’nin kadın düş-
manı gerici söylem ve icraatının 
yarattığı karanlık ortamda vahşi-
ce katledildi. Gazeteci Nuh Köklü 
AKP’ye sürekli sıkıyönetim yetki-
sini veren İç Güvenlik Kanunu’nu 
protestodan dönerken bir dükkân 
sahibi tarafından öldürüldü. Kati-
lin, “Arkadaşlarıyla kartopu oynu-
yordu, kartopu dükkânımın camına 
isabet etti” bahanesinin arkasında, 
AKP’nin “Bizim medeniyetimizde 
esnaf gerektiğinde asayişi temin 
eden polistir, gerektiğinde adaleti 
sağlayan hâkimdir” çağrısının yat-
tığı besbelliydi.

Büyük korku
Mayıs-Haziran 2013 Büyük Halk 
Direnişi’nden beri düşme korku-
suyla yaşayan AKP, her toplumsal 
ve siyasal protestoyu “terör eyle-
mi”, her direnişçiyi “terörist” sayma 
yetkisine kavuşmak için Meclis’te 
muhalif milletvekillerini dövüyor, 
kafa yarıyor. İçeride ve dışarıda 
iyice köşeye sıkıştığını gören AKP, 
kendisini faşizme özgü yetkilerle 
donatarak halka gözdağı vermek, 
sokakları ve meydanları ıssızlaştır-
mak, kamusal alanları hak arayan 
emekçilerden, direnişçi kitlelerden 
arındırmak istiyor.

AKP’nin seçim hesabı
Özgecan Aslan cinayetine karşı bü-
tün ülkeyi saran büyük kadın öfke-
sini, sokaklara dökülen yüz binleri; 
Birleşik Haziran Hareketi BHH’nin, 
Alevi örgütlerinin ve Eğitim Sen 
sendikasının eğitimde gerici dayat-
malara karşı başarıyla uyguladığı 
uyarı boykotunu gözleyen; 15 bin 
metal işçisinin grevini ancak 12 Ey-
lül faşizminden miras aldığı yetkiy-
le, “milli güvenliği bozucu olduğu” 
gerekçesiyle durdurabilen AKP, bü-
yük bir telaş içinde kapağı 7 Haziran 
genel seçimine atmaya çalışıyor. 
Bugüne kadar en başarılı olduğu 
alanın sahte seçim oyunu olduğu-
nu bilen AKP, sistemli terör, şantaj, 
sadaka ve beyin yıkama politikası 
ile yüzde 10 seçim barajını ve türlü 
çeşitli seçim hilelerini birleştirerek 
bir kez daha seçimleri güdümleye-
bileceğini hesaplıyor.

Tutarsız muhalefet
AKP’nin en güçlü kozunun sahte se-
çim oyunu olduğu ortadayken, Mec-
lis’teki muhalefet partileri ne yazık 
ki, yüzde 10 seçim barajına ve İç 
Güvenlik Kanunu’na karşı büyük bir 
kitlesel direnişi örgütlemek, halkı 
sokaklara ve meydanlara çağır-
mak yerine, seçime AKP’nin çizdiği 
çerçeve içinde gitmeyi ve faşizmin 
yasallaşmasına karşı mücadeleyi 
parlamento içinde tutmayı fiilen ka-
bul ettiler. Gericilik, vurgunculuk ve 
savaş rejimine karşı ilkeli bir mü-
cadele programını benimseyerek 
bütün ulusal demokratik güçlerin 
birliğini sağlamaya çalışmak yeri-
ne, kendi dar bakışlarıyla uzlaşma-
cı seçim blokları oluşturmayı tercih 
ettiler.

Uzlaşmacı programlar
Meclis’teki muhalefet partileri, iki 
ayrı koldan, AKP’yle ödünsüz mü-
cadele yerine onunla işbirliği yap-
mayı seçtiler. Onunla müzakere 
yürütmeyi, onu barış ortağı ilan 
etmeyi veya olası koalisyon ortağı 
saymayı, “akıl yoluna davet etme-
yi” yeğlediler. NATO’dan çıkmak 
ve emperyalist savaş politikalarını 
durdurmak yerine, kendilerini ABD 
ve AB’ye beğendirmeyi, ABD’nin 
bölgesel hesaplarına uyum sağla-
mayı gerçekçilik saydılar. Özelleş-
tirmelere son vermek, bankaların 
ve holdinglerin vurgunculuğunu 
ortadan kaldırmak yerine “iç ve dış 
sermaye çevrelerine güven verme-
yi” esas aldılar. Eşitlik ve özgürlük 
temelinde halkların barışı yerine, 
yerli ve yabancı egemenlerle pa-
zarlığı yüksek politika saydılar. 
Gericiliğe karşı laikliği benimseye-
cek yerde, dinciliğe felsefi, siyasal 
ve örgütsel, pratik ödünler vermeyi 
marifet bildiler.

Uzlaşmacılar suçluyor
Dahası da var. Uzlaşmacı muhale-
fet partileri, halkın bizzat egemen 
olduğu tam bağımsız, demokratik, 
laik, kamucu, barışçı bir ülke he-
definde birleşen komünist, sos-
yalist, devrimci demokrat, sosyal 
demokrat ve ilerici güçleri kendi 
uzlaşmacı çizgilerinin peşine tak-
maya çalıştılar. Üstelik, parla-
menter hayalleri somut olguların 
yerine, seçim cambazlığını emek-
çi kitleleri örgütleme ve seferber 
etme görevinin yerine koydular; 
sözü edilen güçlerin oluşturduğu 
BHH’yi parlamenter hayallerini 
paylaşmadığı, seçim cambazlığına 
katılmadığı için suçladılar.

İlkeli ve kapsamlı mücadele
Oysa BHH, AKP’ye ve yardakçıla-
rına karşı her düzlemde kararlı 
mücadeleyi savunarak geniş halk 
kitlelerinin duygu ve düşüncele-
rine tercüman oluyor. Bu arada, 
halk arasında şu ya da bu ölçüde 
etkili olan hayalleri de görmez-
den gelmiyor, bu hayalleri dikkate 
alıyor. Uzlaşmacı partilere oy ve-
rerek, adeta bir sihirli dokunuşla 
AKP’den, gericilikten, vurguncu-
luktan, savaştan, emperyalizmden 
ve sömürgecilikten kurtulacağını, 
barışa ve laikliğe kavuşacağını 
sanan kesimlerin gerçekleri ken-
di tecrübeleriyle anlamaları için 
fırsat verdiği gibi, onlarla birlikte 
yürürken katı gerçekleri anlatıyor, 
boş hayallere karşı uyarı görevini 
yerine getiriyor. 

AKP’yi ve yardakçılarını, hizmetkârı 
olduğu emperyalizmi ve işbirlik-
çilerini, işçi sınıfının, şehir ve köy 
emekçilerinin, ezilen halkların, 
kadınların, gençlerin, aydınların 
birliği ve örgütlü mücadelesi yene-
cek. AKP’nin sahte seçim oyununu 
esas alan uzlaşmacıların nafile 
projeleri değil.
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Emperyalizm kendine yakın ya da 
bir diğer isimle kukla hükümetler 
kurdurma, kukla yönetimlerle di-
ğer ülkelerin halklarının haklarını 
gasbetme ve onları küresel serma-
yenin insafına bırakmaya yönelik 
saldırılarını Ukrayna'da da fütur-
suzca devam ettiriyor.

Aynı Suriye'deki gibi bir tertip 
Ukrayna'da da yapılmış, ırkçı, 
gerici faşist çeteler empeyalizmin 
elinde bir maşa gibi kullanıla-
rak Kiev'deki Maiden meydanına 
çıkan sokaklar doldurulmuş ve 
Ukrayna halkının iradesi emper-
yalizmin kullanışlı çeteleri tara-
fından gasbedilmişti. Ertesinde 
süre giden çatışmalarla Ukrayna 
kutuplaştırılmış ve ülkenin doğu-
su emperyalizme tam teslim olma-
yı savunan Kiev yönetimini kabul 
etmemiş ve doğudaki Luhansk ve 
Donetsk bölgeleri ayrılarak özerk 
yönetimler oluşturmuştu.

Çatışmalar yoğunlaşınca Rus-
ya, Ukrayna, Luhansk ve Do-
netsk liderlerinin katıldığı Beyaz 
Rusya'nın başkenti Minsk'te bir 
protokol imzalanmış ve sıcak ça-
tışmaların sona erdirilmesi hedef-
lenmişti. Ancak Protokol'ün he-
men ertesinde çıkan çatışmalarla 
protokol geçersiz hâle gelmiş ve 
taraflar çatışmaya devam etmişti.

Bugün gelinen noktada ise çatış-
malar daha da yoğunlaştı. Şubat 
sonunda ise Luhansk ve Donetsk'e 
giriş ve çıkışların tamamen bloke 
edildiği açıklandı. Diğer taraftan 
şiddetlenen bu çatışmalar nede-
niyle sivillerin katledilmesi ve 
insanların yerlerinden edilmesi 
devam ediyor. ABD ve AB öncülü-
ğünde emperyalist kampın Rusya 
sınırlarında tatbikat yapması ise 
emperyalizmin burayı kaşıyaca-
ğını, savaş kışkırtıcılığına devam 
edeceğini gösteriyor. 

Yunanistan'da seçimleri kazanan sol parti Syriza, 
küçük bir sağ parti olan Anel ile anlaşarak hükü-
meti kurdu. Hükümet kurulduktan sonra gerek 
Yunanistan'da, gerekse dünyada gözler Syriza'nın 
izleyeceği ekonomik politikalara çevrildi.

Bu alanda da özellikle Yunanistan-Avrupa Birliği 
ilişkileri nasıl sürdürülecek? Ülkenin AB'ye olan 
borçlarının ödenmemesi, asgari ücretin ve emek-
lilerin maaşlarının yükseltilmesi, vergide adale-
tin sağlanması gibi çoğu halk yararına sonuçla-
nacak, emperyalist merkezlerin ve Yunanistanlı 
zenginlerin işine gelmeyecek vaatleri olan Syriza, 
şimdilerde bunları yerine getirmeye çalışıyor.

Bu vaatlerin başında ise AB'den alınan kre-
di borçları ve bu borçların geri ödenmesi ge-
liyor. Seçimlerin hemen ardından başlayan 
AB-Yunanistan restleşmesi gittikçe şiddetlen-
di ve Şubat ayı başında ödeme yapılması ya da 
Yunanistan'ın yeni bir krize gireceği konuşuldu. 
AB finans çevreleri eğer borçlar düzgün bir şekil-
de ödenmezse Yunanistan'ın daha da büyük bir 
bataklığa sürükleneceği propagandasını yaptılar. 
Oysa bu çevrelerin amentüsü olan kapitalizm za-
ten bir kriz ekonomisidir ve kapitalizm ile devam 
edildiği sürece kriz ekonomik yaşamda doğal bir 
olgudur.

AB ve finans çevrelerinin bütün bu propagan-
dalarına rağmen Yunanistan ile AB arasında 
yapılan görüşmelerle Yunanistan'ın borçları 4 ay 
daha ertelendi. Syriza hükümeti 4 ay daha kazan-
dı. Ancak unutmamak gerekir ki, AB çevreleri 

şimdilik yumuşak bir geçişle Yunanistan hükü-
metine borçları kabul ettirmek ve ödetmek isti-
yor. Syriza'nın burada tek çaresi seçimlerde halka 
verdiği sözü tutarak AB halklarının birliği değil, 
sömürüsü üzerine kurulan AB ve finans çevrele-
rinin bütün baskılarına direnmektir. Seçimlerde 
halka verdiği sözleri tutarak Yunanistan emekçi 
halklarını emperyalizmin borç batağından çekip 
çıkarmaktır. 

Emperyalizmin maşası gerici faşist IŞİD 
çeteleri Ortadoğu'da kan dökmeye devam 
ediyor. Gerici faşist IŞİD çeteleri tarafın-
dan Şubat ayı içerisinde Libya'da kaçırıla-
rak katledilen 21 Kıpti Mısır vatandaşı için 
Mısır'a destekler sürüyor.

Bu çerçevede Rusya Dışişleri Bakanı Sergey 
Lavrov Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Şük-
rü ile yaptığı görüşmede Moskova'nın IŞİD 
terörüne karşı Mısır ile her alanda işbirli-
ğine hazır olduğunu bildirdi. İki ülkenin 
dışişleri bakanları arasında yapılan görüş-
menin ana konusu IŞİD terörü olmakla 
birlikte Rusya'nın Ortadoğu'daki her türlü 
uyuşmazlığın işbirliği ile çözüleceğini ve 
bu konuda da iki ülke arasında bölgedeki 
uyuşmazlıklar konusunda işbirliğinin ge-
liştirilmesine değindiği açıklandı.

Yine Mısır bu katliamı gerçekleştirdiğini 
düşündüğü Libya'daki IŞİD koluna yönelik 
hava saldırısı düzenlemiş ve bu saldırıda 
onlarca IŞİD çetesinin öldürüldüğünü du-
yurmuştu. IŞİD 'in Irak ve Suriye'den sonra 
Libya'da da etkinlik kazanmaya başladığı 
belirtiliyor. 

AB bastırıyor, Syriza direnmeye çalışıyor Rusya ve Mısır

IŞİD'e karşı
işbirliği yapıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey 
Lavrov 23 Şubat 2015’te yaptı-
ğı açıklamada ABD'nin dünya 
hâkimiyetini genişletmek adına 
Ortadoğu'da köktenciliğin art-
masını desteklediğini, bunun ise 
bölgeyi kaosun eşiğine getirdiğini 
belirtti.

Lavrov, Birleşmiş Milletler Gü-
venlik Konseyi'nin uluslararası 
barış ve güvenliğin sürdürülme-
si toplantısında Washington'un 
özellikle Ortadoğu'da uyguladığı 
politikalara yönelik sert eleştiri-
lerde bulundu.

Lavrov, ABD liderliğinde yapılan 
Suriye'ye yönelik hava saldırıları, 

2003 yılında Irak işgali, 2011 yı-
lında Libya'ya askerî müdahalede 
bulunulması gibi olayların tama-
mının Birleşmiş Milletler temel il-
kelerinin ihlaline birer örnek ola-
rak verilebileceğini söyledi.

Lavrov: “Bütün bunlar küresel dü-
zeyde daha etkin olabilme, herkesi 
her yerde yönetebilme ve birinin 
çıkarları için tek taraflı olarak 
askerî güç kullanabilme çabaları-
nın sonuçlarıdır” diyerek bu duru-
mun Ortadoğu ve Kuzey Afrika'yı 
istikrarsızlık ve kaosa sürükledi-
ğini ve daha da ötesi bu bölgelerde 
köktenciliği artırdığını açıkladı.

Lavrov “rejim değişikliği” ve 
“Ukrayna'da bir yıl önce düzen-
lenen darbeye açık destek” gibi 
çirkin yöntemlerin de bu süreçte 
kullanıldığının altını çizdi.

Lavrov bu süreçte Birleşmiş Mil-
letler Güvenlik Konseyi'nin ya 
Washington'da alınan kararların 
bir payandası olarak kullanıldığı-
nı, ya da barış ve güvenliğin sağ-
lanması gibi ana görevini bir tara-
fa bıraktığını belirterek gelecekte 
Konseyin ya barış ve güvenliğin 
sağlanmasının etkili bir aracı, ya 
da birilerinin propaganda aracı 
olacağını söyledi.

Rusya: ABD Ortadoğu'yu
kaosun eşiğine getirdi

Çatışmalar yoğunlaşıyor
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gündem

ABD'nin Indiana ve Ohio bölgelerindeki BP 
işçileri 1 Şubat 2015’te başlayan grevde yerle-
rini alıyorlar. Ülkenin birçok yerinde bulu-
nan rafinerilerde uzun zaman sonra ilk defa 
ülke çapında etkin bir grev örgütleniyor.

Greve sektörde örgütlü olan ABD Çelik İş-
çileri Sendikası USW öncülük ediyor. İşçiler 
iş güvenliği ve aynı Türkiye'deki gibi patro-
nun iki kişinin yapacağı işi bir kişiye yap-
tırmak istemesi ve bunun da sonucu iş gü-
venliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle greve 
çıktılar. Ülkede 11 rafineride 5000'den fazla 
sendika üyesi greve giderken grevin daha da 
yayılacağı gelen haberler arasında yer alıyor.

Sektörde birçok firma olsa da sendika ile 
toplu sözleşme görüşmelerini Shell şirke-
ti yürütüyor. Shell şirketinin yanı sıra BP, 
Marathon, Tesoro ve LyondellBasel gibi şir-
ketler petrol piyasasına hâkim olan firmalar 
arasında.

Günlerdir devam eden grev boyunca USW 
üyesi işçiler rafineri önlerinde birçok eylem 
düzenleyerek patronları uyardılar.

Yıllar sonra ABD'de petrol sektöründe gelen 
bu grev, ABD petrol işçilerinin üretimden 
gelen güçlerini kullanmaya hazır olduğunu 
da gösterdi.

Emperyalizmin Suriye'ye saldırısı dördün-
cü yılına girerken Suriye halkları ve yöne-
timi bütün baskılara göğüs germeye devam 
ediyor. Suriye'yi içeride gerici faşist çeteler 
eliyle katliamlar yaparak dışarıda ise ulus-
lararası bir kuşatma altında tutarak teslim 
almaya çalışan emperyalizm, bugün gelinen 
noktada hem içeride, hem de dışarıda çeşitli 
mevzilerini kaybediyor.

Suriye Haber Ajansı SANA'nın verdiği bilgi-
ye göre emperyalizmin içeride desteklediği 
gerici faşist çetelere yönelik Suriye yöneti-
minin düzenlediği askerî operasyonlar de-
vam ediyor. Şubat 2015 sonuna doğru ya-
pılan açıklamalarda Halep, Dera, Lazkiye, 
Kunaytra, Hama, İdlib ve Homs kırsalında 
yapılan operasyonlarda onlarca tekfirci; ge-
rici faşist çete üyesi etkisiz hâle getirilirken, 
bu bölgelerdeki halk daha güven içinde ya-
şar hâle geldi.

Ancak Suriye yönetiminin yü-
rüttüğü bu operasyonlara kar-
şı gerici-faşist çeteler doğru-
dan Suriyeli sivilleri hedef 
almaya devam ediyor. 
Yine Şubat ayı sonlarına 

doğru gerici-faşist 

çetelerin Şam'ın dış mahallerinde oturan si-
villere yönelik düzenledikleri roketli saldırı-
da ölenler olurken kırsal bölgelerde de halk 
sindirilmeye ve korkutulmaya çalışılıyor.

Yine uluslararası alanda ise başını emper-
yalizmin çektiği ve Katar, Suudi Arabistan 
ve Türkiye yönetimlerinin tam destek ver-
diği Suriye'yi işgal planı çökmüş, Mısır'ı 
ve bölgeyi etkisi altına alan emperyalizme 
göbekten bağlı gerici-mezhepçi-faşist blo-
kun bölgedeki bağımsızlıkçı, halkçı, ilerici, 
demokrat ve laik birikimi yok edemeyeceği 
görülmüş oldu.

İşbirlikçi, gerici, mezhepçi, faşist, halk düş-
manı AKP'nin hevesi kursağında kaldı. Böl-
geyi işgal planları kuran AKP, Kobane'yi 
gerici, faşist IŞİD çeteleri düşürecek diye 
hayallere dalmışken Suriye içlerinde bulu-
nan Süleyman Şah Türbesi'ni de Türkiye 
sınırına taşımak zorunda kaldı. AKP hükü-

metinin Suriye'nin egemenliği-
ni hiçe sayarak düzenlediği 
bu operasyon dünya halk-
larının ve birçok ülkenin 

tepkisine neden oldu.

Emperyalizm ve emperyalizme 
bel bağlayanlar Ortadoğu'da ya-

vaş yavaş geriletiliyor. Dire-
nen halklar, bedeli her ne 
olursa olsun baş eğmeyen-
ler yeni kazanımlarla halk-

ların eşit, özgür ve kardeşçe 
yaşayacağı Ortadoğu'sunu kurmak 

için ilerliyor. 

Genel olarak Ortadoğu'da özel olarak da Mısır'da 
gericilik politikalarının çözülmeye başladığı bu 
süreçte Mısır yönetiminden, zamanında halk ik-
tidarına el koyan gerici, faşist İhvan hareketine 
(Müslüman Kardeşler) bir darbe daha geldi.

Mısır Sosyal Dayanışma Bakanlığı Şubat ayının 
ortasında İhvan çetesi tarafından kontrol edilen 
169 kurumu kapatma kararı aldı. Kararın geçen 
yıl İhvan çetesinin terörist örgüt ilan edilmesinin, 
maddi varlıklarına el konmasının ve ülkede yara-
tılan kargaşanın ertesinde gelmesi Mısır'ın bu ön-
lemleri daha da artıracağı anlamına geliyor.

Yapılan açıklamada bu örgütlerin varlıklarının 
halk yararına çalışan demokratik kitle örgütleri ve 
dernekler tarafından kullanılacağı ve bakanlığın 
sadece Mısır halkının yararına çalışan şeffaf, aktif 
ve yararlı kuruluşları destekleyeceği duyuruldu.

Suriye'de emperyalizm ve işbirlikçileri
mevzi kaybetmeye devam ediyor

Mısır'da gericilik
politikaları çözülüyor

ABD'de petrol işçileri greve gitti

İran nükleer programı
müzakere edildi

ABD emperyalizmi her türlü kimyasal ve nükleer 
silaha sahipken diğer ülkelerin nükleer gücü değil 
silahlanmada, enerji elde edilmesinde kullanması-
nı bile hazmedemiyor. Bunun için de her ülkenin 
önüne engeller çıkarıyor.

ABD yönetimi, Uluslararası Atom Enerjisi Kuru-
mu aracılığıyla bu çerçevede nükleer güce sahip 
olmasını hiç istemediği ve birçok alanda fark-
lı düştüğü İran yönetimi ile yıllardır bu alanda 
müzakereler yürütüyor. Süregelen toplantıların 
sonuncusu Şubat 2015'te Avusturya'nın başkenti 
Viyana'da yapıldı.

Toplantı sonrası İran Dışişleri Bakan yardımcısı 
Abbas Arakçı ve Uluslararası Atom Enerjisi Kuru-
mu direktörü Yukiya Amano görüşmelerde belirli 
ilerlemeler katedilmesine rağmen tam bir anlaş-
maya varılamadığını açıkladılar. Abbas Arakçı: 
“Toplantıda belirli konularda uzlaşma sağlandı 
ancak önümüzde uzun bir yol olduğunu da görü-
yoruz” dedi.

Tüm dünyayı egemenliği altına almaya çalışan 
ABD emperyalizmi ise İran'ın nükleer programı-
nın barışçıl olmadığını iddia ediyor ve İran'ın bunu 
nükleer silahlara ulaşmada kullanacağını söylüyor.

İran'ın nükleer programı üzerinde yürütülen ça-
lışmalar Kasım 2014'teki toplantıda kesintiye uğ-
ramış, o günden bugüne kadar uzlaşmaya varı-
lamamıştı. Bunun üzerine Rusya, Çin, İngiltere, 
Amerika ve Almanya'dan oluşan 6 ülke görüşme-
lerin kesilmemesini yedi ay daha uzatılmasını ka-
rarlaştırmıştı.

Bugün gelinen noktada bir uzlaşma olmazken bir-
çok bölgede geriletilen ABD emperyalizmi İran 
üzerindeki yaptırımları ve baskıları bu alanda yo-
ğunlaştırıyor.
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yenidünya: Metal işçilerini sendi-
kaları Birleşik Metal-İş önderliğin-
de greve çıkmaya götüren süreci 
kısaca anlatabilir misiniz? MESS 
hangi dayatmalarla çıktı işçilerin 
karşısına, işçilerin talepleri nelerdi?

Adnan Serdaroğlu: Bugün ya-
şanan gelişmeleri daha net göre-
bilmek için biraz geriye gitmekte 
fayda var. Bilindiği gibi 1980 ön-
cesinde Maden-İş metal iş kolunda 
çok güçlü sendikaydı. Yüz binin 
üzerinde üyesi vardı. O günkü sa-
nayiye ve metal çalışanlarına göre 
çok büyük bir orandı bu ve DİSK’in 
de en büyük sendikasıydı.

O dönemde sanayi çok gelişmemiş 
olsa da Türkiye neoliberal politika-
lar içerisinde yabancı sermayeyi çe-
kecek konumda olmasa bile serma-
ye ile dişe diş bir sınıf mücadelesi 
içerisine girmişti Maden-İş. Uzun 
yıllar bütün iş kollarına örnek ola-
cak toplu sözleşmeler imzalanabil-
mişti. İşçilerin ücretleri yükseltil-
miş, sosyal hakları geliştirilmişti. 
İkramiyeler arttırılmıştı. Kıdem 
tazminatları ile ilgili önemli kaza-
nımlara imza atılmıştı. Tabii bütün 
bunlardan sermaye hoşnutsuzdu. 
Çünkü Maden-İş hızla büyüyor ve 
diğer sendikalar, Türk Metal gibi, iş 
kolunda etkisiz kalıyordu.

“Darbeciler yeni bir düzeni 
yaratırken sermaye de 
bu yeni düzende çalışma 
hayatının kendi çıkarlarına 
göre şekillendirilmesi için 
cuntacılara taleplerini 
iletiyordu.”

Sermaye bu gidişe ancak 12 Eylül’le 
müdahale edebildi. Darbeyle 
DİSK’i ve bağlı sendikaları kapat-
tılar. Hatırlanacağı gibi 12 Eylül 
günü 27 bin metal işçisi Maden-İş 

öncülüğünde MESS’e karşı yedi 
sekiz aydır grevdeydi. Ve Kenan 
Evren’in imzasıyla o grevler kaldı-
rıldı.

Darbeciler yeni bir düzeni yaratır-
ken sermaye de bu yeni düzende 
çalışma hayatının kendi çıkarla-
rına göre şekillendirilmesi için 
cuntacılara taleplerini iletiyordu. 
Bunlardan birisi de DİSK gibi sen-
dikaların tekrar ortaya çıkmaması, 
örgütlenememesi, Maden-İş gibi 
sendikaların yaptığı gibi iş yerle-
rinde etkili grevlerin yapılamaması 
için yasal düzenlemeler yapılmasını 
öneren Vehbi Koç’un mektuplarıy-
dı. Bunlara bakıldığında gerçekten 
bugünlere ışık tuttukları görülebi-
lir. Çünkü cuntacılar bu öneriler 
doğrultusunda bir şekillendirme 
yaptılar. Maden-İş’in üyeleri zorla 
sarı sendikaya yönlendirildiler. İş-
çileri bir gece yarısı yasasıyla, noter 
şartının da bir günlüğüne kaldı-
rılmasıyla haberleri bile olmadan, 
patronların işçilerin bilgilerini ver-
mesiyle, Türk Metal’e üye yaptılar. 
Böylece iş kolunda sarı s endikayı 
oldukça büyüttüler.

Bu dönemde metal işçileri 
Otomobil-İş sendikasında müca-
deleye devam etti ama esas olarak 
Türk Metal’in büyümesi önlemedi. 
Metal iş kolu sanayinin ana sektö-
rü olduğu için MESS, sarı sendika 
ve devlet tarafından kontrol altına 
alındı. Mücadeleci sendikaların 
örgütlenmesini önleyecek, sarı sen-
dikaların büyümesine yol açacak 
yasal düzenlemeler yaptılar. Sarı 
sendika arkasına sermayenin ve 
devletin her türlü desteğini alarak 
iş kolunda belirleyici olmaya başla-
dı. Böylece yaklaşık 12 yıl boyunca 
metal sektöründe hemen hemen 
yaprak kıpırdamadı. Ancak 1989 
Bahar Eylemleriyle toplu hareket-
lenmeler başladı.

Maden-İş, 1992’de DİSK’in tekrar 
açılmasıyla birlikte Otomobil-İş 
ile birleşerek Birleşik Metal-İş ola-
rak yoluna devam etti ve sürece 
müdahil olmaya başladı. Yeni yeni 
örgütlenmeler ve toplu sözleşmeler 
yapmaya başladık. Tabii o dönem-
de yoğun bir saldırı altındaydık 
ama bizim varlığımız dahi toplu 
sözleşmelerde rakamları yükselti-
yordu. Çünkü cunta ve Turgut Özal 
döneminde yapılan toplu sözleşme-
ler çok kötüydü. İşçinin alım gücü 
büyük oranda düşmüştü. Zaten bu 
kötü koşullar Bahar Eylemlerinin 
oluşmasına yol açmıştı.

Biz yeniden bir işçi bilinci, müca-
dele bilinci ortaya koymaya başla-
dık ve işçiler arasında hareketlen-
meler başladı. Hatta 1998 yılında 
Türk Metal’in imzaladığı patron 
yanlısı toplu sözleşmeye tepki ola-
rak yaklaşık 40 bin işçi istifa ederek 
Birleşik Metal-İş’e yöneldi. Fakat o 
dönemde özellikle Koç Holding’e 
bağlı fabrikalar iş yerini kapatma 
pahasına işçilere saldırdı. İşçiler 
istifaya zorlandı. İstifa etmeyen-
ler tazminatsız olarak işten atıldı. 
Zaten sözleşme imzalandığı için 
bizim yetki almamız ancak iki yıl 
sonra mümkün olacaktı. Patron-
lar bu süreci Türk Metal’i koruya-
rak atlattılar. Ama bunun etkisiyle 
birkaç dönem boyunca imzalanan 
sözleşmeler işçilerin bu kadar tep-
ki göstermesine yol açmayacak 
düzeylerde oldu. Aslında bütün bu 
yaşananlar sektörde daha sonra 
da hareketlenmeler yaşanacağının 
göstergesiydi.

“Yeniden bir işçi bilinci, 
mücadele bilinci ortaya 
koymaya başladık ve işçiler 
arasında hareketlenmeler 
başladı.”

Bu dönem de 2010 yılına kadar 
gitti. Biz 2010’da sarı sendikanın 
MESS ile yapmış olduğu anlaşma-
yı imzalamadık. O zaman yüzde 
5,35’lik bir artışı öngören toplu söz-
leşme imzalanmıştı. Birçok yerde 
greve çıkarak, bazı yerlerde greve 
çıkmadan toplu sözleşmeleri işçiler 
lehine tadil etmeyi başardık. Böy-
lece MESS’in Türk Metal’le el ele 
yaptığı dayatmayı kısmen kırmış 
olduk. Hem ücretlerdeki artışları 
yüzde 10’lara doğru çektik, hem de 
işçiler arasındaki ücret makasını 
daraltacak seyyanen zamlar alma-
yı başardık. Bizim toplu sözleşme 
mantığımız da zaten bunun üzeri-
ne oturuyor. MESS ve Türk Metal 
de bundan rahatsız oluyor. Çünkü 
onlar işçiler arasındaki bu adalet-
sizliği işçileri bölmek için kullan-
mak istiyorlar.

“Bugünkü grev, yılların 
ortaya çıkardığı birikimin 
sonucudur.”

Aslında bugünkü grev, yılların or-
taya çıkardığı birikimin sonucu-
dur. Bir dayatma düzeni var. Yani 
sarı sendika ve patronlar oturuyor 
bir sözleşme imzalıyor ve size da-
yatıyor. “Ben şöyle yaptım. Sizler 
de daha az üye sayısına sahipsi-
niz. Bunu imzalayın” diyorlar. Biz 
bunu kısmen 2010 yılında kırdık. 
Ama bu dönem hem ücretlerde bir 
dayatma, hem süreyle ilgili bir da-
yatma ortaya çıktı. Yani bu dönem 
ilk kez üç yıllık bir sözleşme ortaya 
çıktı ve metal iş kolunda yapılacak 
üç yıllık bir toplu sözleşme bu ülke-
nin bütün iş kollarını olumsuz et-
kileyecek bir sürecin de başlangıcı 
olacaktı. Bir de üç yıl yoksullaştır-
ma düzeninin uzatılması anlamına 
geliyordu. Enflasyona dayalı ve üç 
yıl sürecek bir toplu sözleşme so-

yenidünya halk gazetesi olarak, Birleşik 
Metal İşçileri Sendikası Genel Başkanı 
Adnan Serdaroğlu ile AKP’nin engellediği 
metal grevi üzerine konuştuk.

Serdaroğlu aslında işçi sınıfının grev 
hakkını savunduklarına işaret ediyor.

Metal işçileri grev hakkını savunuyor

Adnan Serdaroğlu
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nuç olarak bugünden daha düşük 
bir alım gücünü yaratacaktı.

Bu anlamda biz bunu reddettik. Bu-
günkü grev temel olarak MESS’in 
dayatmacı tutumunu, üç yıllık top-
lu sözleşme dönemini, enflasyona 
dayalı toplu sözleşme mantığının 
devam ettirilmesi ve ücret makası-
nın kapatılmasının önlenmesi yü-
zünden yaşanıyor.

yenidünya: Birleşik Metal-İş daha 
önce de iş kolundaki patron-sarı 
sendika-iktidar işbirliğine karşı 
mücadele etmiş ve metal işçileri 
için oldukça anlamlı sonuçlar ka-
zanarak sarı sendikanın uzlaşmacı 
çizgisini kırmıştı. Şimdi de ben-
zeri bir süreç izlenirken bu sefer 
AKP’nin grev yasaklama kararıyla 
karşılaştık. Bu sefer farklı olan ney-
di? AKP neden grev yasaklama ka-
rarı verdi?

Adnan Serdaroğlu: Dönemler de-
ğerlendirildiğinde farklılıklar or-
taya çıkıyor esas olarak. AKP ilk 
iktidara geldiği dönemde yoksul-
luk edebiyatıyla, sol tandanslı söy-
lemlerle eskiden solun güçlü oldu-
ğu yerlerde kendini kabul ettirme 
gibi bir strateji izledi. Uluslararası 
alanda da aynı yolu izledi. Avrupa 
Birliği’ne yakınlaştı. Kendisini Batı 
kamuoyunda demokrasiyi yerleş-
tirmeye çalışan bir hükümet olarak 
pazarladı. Türkiye’de azınlıklarla 
ilgili yeni birtakım söylemler geliş-
tirdi. Ama bu dönemde en çok da 
demokrasiyi getireceğini söyledi. 
2010 yılı bu söylemlerin yoğunlaş-
tırıldığı bir dönemdi. Hatırlarsanız 
referandumda memurların grev 
hakkının Anayasayla güvence al-
tına alınacağı, 90. maddeden kay-
naklanan hakların Anayasa’da yer 
alacağını, işçilerin aynı iş yerinde 
birden fazla sendikaya üye olabile-
ceğini söylemişlerdi. Muhtemelen 
bu dönemde grev yasaklayan bir 
parti olarak görünmek istemedi.

“Bugün AKP’nin 
grevi yasaklamasının 
temel nedenlerinden 
biri artık hiçbir 
toplumsal muhalefete 
katlanamayacak durumda 
olmaları.”

Bir de patronların o günkü koşul-
larda bize karşı uzun vadeli bir gre-
vi göze alma şansları yoktu. Biz de 
yaklaşık 60 günlük dönemde bütün 
iş yerlerinde birden greve çıkma-
dık. Her gün farklı iş yerlerini greve 
çıkardık. Dolayısıyla toplu bir grev 
gibi de görünmedi. Ama o gün-
den bugüne baktığımızda lastikte, 
camda iki kez ve hava iş kollarında 
grevleri yasakladı. Çaykur’da gre-
vi etkisizleştirdi. Bu tür şeyler gün 
geçtikçe fazlalaşmaya başladı.

Bugün yasaklamasının temel ne-
denlerinden biri artık hiçbir top-
lumsal muhalefete katlanamayacak 
durumda olmaları. En ufak şey bile 
hükümete karşı tepkiye dönüşüyor. 
Özgecan’ın katledilmesi de hükü-
mete karşı bir tepkiye dönüşüyor. 
Metal grevini de, kendisine dönük 
bir tepki olarak ortaya çıkar, Gezi 
benzeri kitlesel bir direnişe yol açar 
korkusuyla daha başından yasakla-
maya çalışıyor. Zaten bugün gün-
demde olan İç Güvenlik Paketinin 
içeriğinden bunların artık toplumu 
susturmak için ikna kabiliyetle-
rinin kalmadığı anlaşılıyor. Ar-
tık tamamen sopayla, polis devleti 
yöntemleriyle toplumu baskı altına 
alma yoluna girmiş durumdalar.

Bugün tamamen despot bir düzene 
geçişin sinyalleri artık ortaya çık-
mış durumda. Eğer bugün verdi-
ğimiz mücadele Danıştay’da ya da 
fiili olarak yürüttüğümüz çalışma-
larla sonuç vermezse hiçbir iş yeri-
nin greve çıkma şansı kalmayacak. 
Çünkü AKP her hareketi kendisi-
ne karşı yapılmış olarak algılıyor. 
Bizim MESS’e karşı verdiğimiz 
mücadeleyi bile hükümet başka iş 
yerlerinde de böyle duygular ortaya 
çıkar, Türk Metal üyeleri arasında 
hareketlenmeler başlar ve bunlar 
bize karşı döner kaygısıyla durdur-
maya çalışıyor.

“Bugün tamamen despot 
bir düzene geçişin 
sinyalleri artık ortaya 
çıkmış durumda.”

Grevin yasaklanmasının bir başka 
nedeni de başka iş kollarında da 
grev yapılabilir fikrinin oluşmasını 
önlemek. Ayrıca bizim talepleri-
mizin hükümetin ekonomik poli-
tikalarıyla da örtüşmediği ortada. 
Onlar enflasyonist politikalarla üc-
retlerin düşük seviyede tutulmasını 
istiyorlar. Ücretlerin düşük tutula-
rak aynı zamanda yabancı yatırım-

cı için ucuz işçi cenneti yaratmak 
istiyorlar. Dolayısıyla yüksek oranlı 
toplu sözleşmelerin imzalanmasını 
önlemeye çalışıyorlar.

“Bugün hükümetin 
uygulamaları neoliberal 
politikaların zorunlu 
sonucu olarak işçilerin her 
türlü hak mücadelesinin 
karşısına çıkmaya 
dayanıyor.”

Aslında ulusal burjuvazi ile hükü-
met arasında birtakım sorunlar 
olduğunu biliyoruz. Koç ile arala-
rındaki sorun gibi mesela. MESS 
ise TÜSİAD’ın en etkili patronları-
nın bir arada olduğu bir yapı. Ama 
konu MESS’e karşı direniş olunca 
hemen onların talepleri doğrultu-
sunda harekete geçiyorlar ve metal 
grevini yasaklamaya çalışıyorlar.

yenidünya: Çeşitli iş kollarındaki 
işçiler daha önce de grev erteleme 
kararlarıyla karşılaştılar. AKP’den 
önceki hükümetler de böyle karar-
lar aldılar. Sizce AKP dönemi işçi-
lerin grev haklarını kullanmaları 
bakımından diğer hükümetlerden 
farklı mı?

Adnan Serdaroğlu: Farklı çünkü 
ekonomi politikaları farklı. Neo-
liberal politikalar Özal ile başladı 
ama asıl AKP döneminde otur-
tulmuş durumda. AKP neoliberal 
politikaların sözlükteki karşılı-
ğını tam olarak ortaya koyan bir 
düzen oturtuyor. Yani ben bugün 
yaşananların hükümetin ya da 
şu veya bu kişinin niyetlerinden 
bağımsız olarak ortaya çıktığını 
düşünüyorum. Yani bu sistemin 
mücadeleci sendikalara tahammü-
lü olamaz. Grevlere tahammülü 
olamaz. Demokratik bir görüntü 
yaratmak istediklerinde ise yan-
daş ya da sarı sendikaları devreye 
sokuyorlar. Onları kolluyorlar ve 
büyümeleri için uğraşıyorlar. Böy-
le olunca bizim gibi sendikaların 

değil, AKP’nin kontrolündeki sen-
dikaların sesi daha çok çıkıyor. 
Uluslararası alanda da, mesela İLO 
toplantılarında DİSK haricindeki 
sendikalar güllük gülistanlık bir 
tablo ortaya koyuyorlar. Bu da et-
kili bir basıncın ortaya çıkmasını 
engelliyor.

Sonuç olarak bugün hükümetin 
uygulamaları neoliberal politika-
ların zorunlu sonucu olarak işçi-
lerin her türlü hak mücadelesinin 
karşısına çıkmaya dayanıyor. Grev 
yasakları, örgütlenme haklarının 
engellenmesi hep bu politikaların 
sonucu.

yenidünya: Grev erteleme kararına 
karşı nasıl bir yol izleyeceksiniz? 
Karar işçilerin ve sendikanın üze-
rinde nasıl bir etki yarattı?

“Bizim ister DİSK olsun, 
ister Birleşik Metal-İş 
olsun üstlendiğimiz bir 
görev var. İşçi sınıfının 
mücadelesini örgütlemek, 
onu sürdürülebilir hâle 
getirmek, işçinin hak ve 
çıkarlarını korumak ve 
yükseltmek.”

Adnan Serdaroğlu: Bizim ister 
DİSK olsun, ister Birleşik Metal-İş 
olsun üstlendiğimiz bir görev var. 
İşçi sınıfının mücadelesini örgüt-
lemek, onu sürdürülebilir hâle ge-
tirmek, işçinin hak ve çıkarlarını 
korumak ve yükseltmek. Biz bunu, 
şartlar ne olursa olsun gerçekleş-
tirmeye çalışıyoruz. Bunun için de 
bütün kararlarımızı demokratik iş-
leyiş içerisinde üyelerimizle birlik-
te almaya çalışıyoruz. Kararlarımı-
zı alırken ne gibi olumsuzluklarla 
karşılaşabileceğimizi de ayrıntılı 
bir şekilde ortaya koymaya çalışıyo-
ruz. Sıkıntılar yaşandığında neler 
yapabileceğimizi belirlemeye gay-
ret ediyoruz. Bugüne kadar süreci 
etkili bir şekilde yürütebilmemizin 
altında bunlar var. Zaten biz daha 
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grev gerçekleştirilmeden bazı iş 
yerlerini MESS’ten koparmayı 
da başardık. Grev yasaklanmasa 
arkası da gelecekti.

Dolayısıyla biz grev uzarsa neler 
yapabileceğimizi belirledik. İş 
yerlerini MESS’ten ayrı sözleş-
me imzalamaya zorlayacak bir 
strateji izlemeyi planladık. Bu-
nun sonuç vereceği belli olunca 
da hükümetten grev engelle-
me kararı geldi. Tabii hükümet 
grevi yasaklamaya kalkarsa ne 
yapılacağını da planladık. Bir 
kere işçilerin hakları kısıtlanın-
ca yaşanacak moral bozukluğu 
ile üretimde düşüşler yaşana-
caktı. AKP önlerinde eylemler 
yapıldı. 50 binin üzerinde imza 
başbakanlığa ve insan hakları 
komisyonuna iletildi. Bir yan-
dan içeride grev varmış gibi uy-
gulamalarımızı sürdürdük, bir 
yandan da dışarıda bir kamuo-
yu yarattık. Uluslararası alanda 
da etkili bir basınç oluşturuldu. 
Birçok ülkeden hükümete mek-
tuplar gönderildi. ITUC 18 Şu-
bat Grev Hakkı gününü Birleşik 
Metal-İş’e ithaf ederek kutladı.

“Şu anda hükümet panik 
içinde grevi ertelemeye 
çalışıyor ve yeni 
yanlışlar yapıyor.”

Bunlarla birlikte hukuk yolla-
rıyla da hemen mücadeleye ko-
yulduk. Danıştay’a itirazımız 
yapıldı. Kararın alınmasındaki 
hukuksuzluk, bakanlar kuru-
lu toplanmadan böyle bir ka-
rar alınması da dilekçemizde 
yer aldı. Burada da ilk kez hü-
kümetten on gün içinde cevap 
istediler. Hükümet ek süre is-
temesine rağmen bizim müda-
halemizle bunu reddetti. Zaten 
bu da AKP’nin paniğini ortaya 
koyuyor. Siz milli güvenlik gibi 
bir gerekçeyi on günde yazamı-
yor ve ek süre istiyorsanız böyle 
bir değerlendirmeyi yapmamış-
sınız, bakanlar kurulunu topla-
yıp bu konuyu tartışmamışsı-
nız demektir. Öyle olsa hemen 
Danıştay’a ilgili raporları sunar-
lardı. Demek ki soru çalışmadı-
ğınız yerden gelmiş.

“Hükümet hâlâ grevi 
kaldırmak için uğraşıyor. 
Biz de grev hakkımızı 
geri almak için mücadele 
ediyoruz. Burada çetin 
bir mücadele sürüyor. 
İnsanlar iş yerlerinde 
grev ruhunun verdiği 
coşkuyla yapacaklarını 
yapıyor. Dışarıda da 
etkin bir mücadele 
yürütüyor.”

Şu anda hükümet panik için-
de grevi ertelemeye çalışıyor ve 
yeni yanlışlar yapıyor. İlk defa 
olarak Danıştay sürecinin bit-
mesini beklemeden Çalışma 
Bakanı Müsteşarını ara bulucu 
olarak atamışlar. Yazışma daha 
bugün (19 Şubat) elimize geçti. 
Tabii biz buna da itiraz edece-
ğiz. Çünkü Danıştay’ın ne karar 
vereceğini bilmiyoruz. Belki de 
greve devam kararı verecek ve 
ara bulucuya gerek kalmayacak. 
Yani hükümet hâlâ grevi kaldır-
mak için uğraşıyor. Biz de grev 
hakkımızı geri almak için mü-
cadele ediyoruz. Burada çetin 
bir mücadele sürüyor.

Sonuç olarak grevin ertenleme-
si kararının bizim açımızdan 
caydırıcı olmadığı ortaya çıkı-
yor. Süreç erteleme kararının 
öncesine göre çok daha canlı bir 
şekilde yürütülüyor. İnsanlar iş 
yerlerinde grev ruhunun verdiği 
coşkuyla yapacaklarını yapıyor. 
Dışarıda da etkin bir mücade-
le yürütüyor. Uluslararası alan 
çokça kullanılıyor. Ayrıca bun-
dan sonra olacaklara yönelik de 
hazırlıklarımızı yürütüyoruz. 
Danıştay grev hakkımızı geri 
verirse grevleri sürdüreceğiz. 
Eğer vermezse MESS ya da Yük-
sek Hakem ile görüşmeyeceğiz. 
Yüksek Hakem’den gelen toplu 
sözleşmeyi tek tek iş yerlerinde 
görüşerek işçilerin haklarını ge-
liştirecek şekilde tadil edeceğiz. 
Yani her durumda sarı sendika-
nın bağladığı toplu sözleşmeden 
çok çok daha iyi sözleşmeler 
bağlayacağız.

yenidünya: Birleşik Metal-İş 
olarak bakanlar kurulunun 
grev erteleme yetkisinin kaldı-
rılmasına dönük bir mücadele 
programınız da var mı? Sendi-
kalarımızın bu konuda ortak ve 
etkili bir tutum alması için neler 
yapılabilir?

Adnan Serdaroğlu: Ben son 
dönemde ortaya çıkan sendikal 
dayanışmayı yeterli bulmadım. 
Bunu zaman zaman farklı yer-
lerde de eleştiriyoruz. Metal gre-
vini aslında bütün emek hare-
ketinin sahiplenmesi gerekirdi. 
Çünkü yarın herkesin başına ge-
lecek. Biz gerek Hava-İş’te, gerek 
Kristal-İş’te, gerek Çaykur’da 
her türlü mücadelenin içinde 
olmaya çalıştık. Ama biz bugün 
yeteri kadar bir dayanışmanın 
oluştuğu kanaatinde değiliz. 
Grev engellenmesine karşı hü-
kümetin bugünkü yanlış uygu-
lamalarını ortadan kaldıracak 
bir karşı saldırı örgütlenmesi 
gerekiyordu ama biz bunu öre-
medik.

Bir kere Anayasa’nın 90. madde-
si işçilerin grev haklarının en-

gellenmesini ve bu tür yöntem-
lerle yasaklanmasını reddeder. 
Şimdi biz yaptığımız kampanya 
ile kamuoyundan ve üyelerimiz-
den elli bin imza topladık. Temel 
başlığı ise bakanlar kurulunun 
bu tür grev engelleme yetkileri-
nin yasadan çıkarılması. Biz za-
ten böyle bir mücadele içindeyiz.

Sonra grev süreci o kadar kar-
maşık bir süreç ki. Zaten önce-
sinde yetki alabilmek bile başlı 
başına bir sorun. Haydi bir sürü 
zorluğu aştınız ve toplu sözleş-
meler sonucunda greve gitme-
ye karar verdiniz. Öyle sıkıntılı 
süreçler ki insanı canından bez-
diriyor. Son olarak grev oylama-
larından da başarılı çıkarsanız 
süreç tamamlanıyor. Yani greve 
çıkmak deveye hendek atlat-
makla aynı şey. Bütün bunların 
üstüne bir de hükümetin grev 
engelleme kararıyla karşılaşı-
yorsunuz. Neticede bize grevin 
yapılamayacağı düşüncesini, 
duygusunu dayatıyorlar. İşte 
metal grevi tam da bu düşün-
cenin aksini kanıtlayan bir grev 
olarak da önemli bir yer tutuyor.

“Bize grevin 
yapılamayacağı 
düşüncesini, duygusunu 
dayatıyorlar. İşte 
metal grevi tam da 
bu düşüncenin aksini 
kanıtlayan bir grev 
olarak da önemli bir yer 
tutuyor.”

yenidünya: Son olarak grevle il-
gili bir mesajınız var mı?

Adnan Serdaroğlu: Metal sek-
törü ne kadar önemliyse metal 
grevi de o kadar önemlidir. Eğer 
bu grev sahiplenilmez hüküme-
tin inisiyatifi ile engellenmesine 
göz yumulursa gelecekte bütün 
işçilerin bugünden çok daha 
kötü koşullarda yaşatılmalarına 
yol açacak zorlamaların olacağı 
bir süreci başlatır. Bu anlamda 
başta sarı sendikanın esareti al-
tında olanlar olmak üzere bütün 
işçilerin mücadeleye omuz ver-
mesi gerekir. Bu mücadele ba-
şarıya ulaşırsa bunun nimetle-
rinden bütün işçiler yararlanır. 
Gelecekle ilgili karamsarlıklar 
coşkuya, cesarete dönüşür ve 
Türkiye’de dibe vuran sendikal 
örgütlülük grevlerdeki kaza-
nımlarla birlikte, örgütlenme 
engellerinin aşılmasıyla birlikte 
yavaş yavaş yükselmeye başlar. 
Bu bakımdan bu grev bir eşiktir. 
Ve ona göre de sahiplenilmesi 
gerekir.

söyleşi: onur balcı
fotoğraf: seda özyürekoğlu

Mayıs Haziran 2013 Büyük Halk Di-
renişi şehitlerinden Berkin Elvan ara-
mızdan ayrılalı bir yıl oldu. Berkin 
16 Haziran 2013 günü ekmek almaya 
giderken polisin attığı gaz bombası 
fişeğinin kafasına isabet etmesi nede-
niyle yaralanmış ve 269 gün boyunca 
komada kalmıştı. Vurulduğunda 14 
yaşındaydı. Hayat mücadelesini 11 
Mart 2014’te kaybettiğinde 15.

Onu sonsuzluğa uğurladığımız tö-
ren ise bu ülkeye eşitliği ve özgürlü-
ğü getirecek milyonların kavgasının 
devam ettiğini gösterdi. Gericilik, 
vurgunculuk ve savaş rejiminin efen-
disi Erdoğan aramızdan aldığı genç 
fidanımızın arkasından konuştu hep. 
Korkusu bir türlü geçmedi. Çünkü 
Berkin’in gülen yüzü nerede görülür-
se görülsün öfkemizin geçmediğini 
hatırlattı ona ve bize. Berkin’in adı 
her duyulduğunda işçinin, emekçi-
nin, halkların kardeşçe ve mutlu bir 
şekilde yaşadığı bir ülke kurabilmek 
için verdiğimiz kavgaya bir kez daha 
inanıyorduk çünkü.

Berkin’in gökyüzüne uğurlanması-
nın birinci yılı dolayısıyla ailesinin ve 
Taksim Dayanışması’nın düzenlediği 
ortak anma töreni 7 Mart 2015 günü 
yapıldı. Toplumun çok geniş kesimle-
rinin katıldığı törende herkesin ortak 
duygusunu baba Sami Elvan dillen-
dirdi: “Benim oğlum bu ülkeye güneş 
doğsun diye bugün toprak altında. 
Gezi’de yaralanan pek çok kişinin 
davası bile açılmadı. Hangi görüşten 
olursak olalım bir arada olalım, mü-
cadele edelim.”

Bu ülkeye

güneş doğsun

diye
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Şubat ayı çözüm süreci tartışmaları açısından 
oldukça hareketliydi. Birçok defa sürecin tı-
kandığı ya da artık bittiğine dönük tartışmalar 
yaşandı. Bütün sıkıntılar İmralı heyeti ile hü-
kümetin 15 Şubat’ta beklenen ortak açıklamayı 
yapmamasıyla açığa çıktı. Sonradan yapılan tar-
tışmalardan anlaşılabildiği kadarıyla ortak açık-
lamanın yapılamamasının iki temel nedeni var.

AKP güç toplamaya çalışıyor
İlk olarak AKP ortak açıklama yapılmadan 
önce adada varılan anlaşmayı son anda bozarak 
HDP’nin direk olarak silah bırakılmasına dö-
nük çağrı yapması için bastırmaya başladı. HDP 
yönetimi ise müzakere başlıklarının ilan edile-
ceği ortak bir açıklamadan sonra Öcalan’ın si-
lah bırakma çağrısı yapacağını, adada bu şekil-
de bir uzlaşma sağlandığını açıkladı. Ama AKP 

bir yandan HDP yöneticilerini barışı önlemek 
ile suçlayarak bir yandan da silah bırakma çağ-
rısının gelmesi yönündeki baskıyı sürdürdü. 

İkinci neden olarak da uzlaşma havasının aksi-
ne AKP’nin halk düşmanı “İç Güvenlik Paketi” 
yasa tasarısını bütün itirazlara rağmen hukuk-
suz bir şekilde meclisten geçirmeye başlaması 
sayılabilir. HDP ve KCK yönetimi bu adımı hü-
kümetin samimiyetsiz yaklaşımının göstergesi 
olduğunu ve paketin geri çekilmesi gerektiğini 
belirttiler. Hükümet kanadı ise sürekli Kobane 
olaylarını hatırlatarak “kamu düzeni her şeyin 
üstündedir” dedi. 

Ortak açıklama
Bütün bu tartışmalar sürerken İmralı Heyetin-
den Sırrı Süreyya Önder ve Ceylan Bağrıyanık 
23 Şubat 2015 tarihinde KCK yönetimi ile görüş-

mek için Kandil’e doğru yola çıktı. Bunu 
İmralı Heyetinin 27 Şubat’ta yapılan İm-
ralı ziyareti izledi. Bu görüşmelerin ar-
dından 28 Şubat 2015 tarihinde Dolma-
bahçe Sarayı’ndaki Başbakanlık Çalışma 
Ofisi’nde İmralı Heyeti ve Başbakan 
Yardımcısı Yalçın Akdoğan başkanlığn-
daki hükümet temsilcileri ile ortak bir 
basın açıklaması yapıldı. İmralı Heye-
ti adına Sırrı Süreyya Önder, Abdullah 
Öcalan’ın silahlı mücadeleyi bırakma 
temelinde stratejik ve tarihî kararı ver-
mek için PKK’yi bahar aylarında olağan 
üstü kongreyi toplamaya davet ettiğini 
açıkladı. Sonrasında ise çözüm sürecinde 
konuşulacak başlıkları on madde hâlinde 
özetledi. 

Hükümet adına konuşan Yalçın Akdoğan 

ise “Silahların bırakılmasına yönelik çalışma-
ların hız kazanması, tam anlamıyla bir eylem-
sizliğin hayata geçmesi ve demokratik siyasetin 
bir yöntem olarak öne çıkartılması konusunda-
ki açıklamayı önemli görüyoruz” diyerek yeni 
anayasa ile birçok köklü ve kronik sorunu çözü-
müne kavuştaracak Türkiye’nin küresel bir güç 
hâline geleceğini vurguladı. 

Çözümsüzlük sürüyor
Silah bırakma çağrısına uyacaklarını açıklayan 
KCK yönetimi yaptığı açıklamalarda hep hükü-
metin somut adım atması gerektiğini, daha ön-
ceki çekilme sürecinin hükümetin ısrarla adım 
atmamasından kaynaklanan sorunlarla tıkan-
dığını hatırlattı. Hükümetin samimiyetinin ilk 
göstergesi olarak da “İç Güvenlik Paketini” geri 
çekmesi gerektiğini vurguladı. Temel olarak ey-
lemsizlik ve silah bırakma çağrısına uyacakları-
nı ama herkesin seçim sonrasındaki yeni koşul-
lara hazırlanması gerektiğini açıkladılar. 

Görülen o ki iki taraf da temel konulara değin-
meden, sorunları seçimlerin ötesine erteleyen 
bir uzlaşma içine girmiş durumda. AKP yöne-
timi esasa dair hiçbir adım atmadan sadece mü-
zakere başlıklarını açıklayarak seçimlerde işine 
çok yarayacak bir açıklamayı Öcalan’dan almış 
durumda. Başlıklara ilişkin nasıl bir uzlaşma 
sağlanabileceği tamamen belirsiz. Diğer yandan 
hem Erdoğan hem de hükümet yetkilileri “İç 
Güvenlik Paketinin” kesinlikle geçeceğini söyle-
meye devam ediyorlar. 

İmralı-HDP-KCK hattında da durum benzer. 
Onlarda doğrudan silah bırakmıyorlar ve silah 
bırakma tartışmasını seçim sonrasına bırakacak 
şekilde davranıyorlar.

Öcalan’dan silah bırakma çağrısı

AKP hükümeti, 21 Şubat gecesi saat 
21.00’de operasyonla iki koldan Su-
riye topraklarına girdi. Operasyon-
la bir yandan IŞİD’in kontrolündeki 
bölgede kalan Süleyman Şah Tür-
besi ve Saygı Karakolu’nu boşaltır-
ken diğer yandan Suriye’nin Eşme 
köyünde bir bölgeyi işgal etti. Aynı 
zamanda Kobane Kantonu’nda bu-
lunan araziye geçici bir türbe inşa 
edeceğini duyurdu. Sabaha kar-
şı biten operasyonda, hükümetin 
yaptığı açıklamaya göre bir asker 
kaza sonucu hayatını kaybetti. 

AKP suç işliyor
Hükümet Ankara anlaşmasına 
göre Suriye ile anlaşıp beraber yap-
mak zorunda olduğu bir düzenle-
meyi tek başına üstelik askeri güç 
kullanarak yapıyor. Üstelik başka 
bir Suriye toprağını haksız yere iş-
gal ediyor. Anlaşmaya göre Türki-
ye sembolik olarak bayrak asma ve 
asker bulundurma hakkına sahip. 
Yani burayı terk edince başka bir 
bölgeyi işgal etme hakkı yok. Suri-
ye bu konuda yaptığı açıklamada ve 
BM Güvenlik Konseyine gönderdi-
ği şikayet mektubunda Türkiye’yi 
egemenlik haklarına saldırmakla 

suçladı. Türkiye’nin İstanbul Kon-
solosluğuna haber verdiğini ama 
cevabı beklemeden harekete geçti-
ğini vurguladı.

AKP’nin dış politikası iflas etti
AKP büyük bir kahramanlık desta-
nı çıkartmaya çalışsa da gerçekler 
tam tersini ortaya koyuyor. Önce-
likle bütün o kibirli “Biz kimseye 
sormadık, sormayız. Güçlü ülke-
yiz” yalanlarına rağmen koalis-
yon güçlerine, Rusya’ya, PYD’ye, 
HSO’ya ve Suriye’ye haber verildiği 
ortaya çıktı. Hatta PYD komutan-
ları operasyonu kendilerinin onayı 
ve katılımıyla ortak gerçekleştir-
diklerini açıkladı. IŞİD kontrolün-
deki bölgede bir tek IŞİD’liye bile 
rastlanmaması AKP’nin onlarla da 
anlaştığını gösteriyor.

Yanlış kapıyı çalanlar
Ne yazık ki hâlâ AKP’yi ortaklık 
kurulabilecek bir güç olarak gör-
mekte ısrar edenler de var. HDP’li 
Nazmi Gür mecliste yaptığı ko-
nuşmada operasyonun YPG ve 
PYD’nin katılımıyla ve onayıyla 
yapılmasını överek “Dediğimiz gibi 
defakto bir durum söz konusudur. 
Eşme’deki türbeye nakledildiğinde 

aynı zamanda demokratik ve Su-
riye güçleriyle bundan sonra rejim 
değiştirildiği gerçekleştirildiğinde 
yeni bir mutabakat zaptının ulusla-
rarası hukuk konusu olacağı kesin-
dir” dedi. Böylece AKP ile iş birliği-
nin Suriye halkına karşı yürütülen 
emperyalist müdahaleye katılmak 
noktasına taşınabileceğine işaret 
ediyor. Eş Başkan Selahattin De-
mirtaş ise AKP’nin Kürt kanton-
larını tanımak zorunda olduğu ve 
AKP’nin IŞİD’e karşı Kürtlerle iş 
birliği yapmasının gerektiğini söy-

lüyor. Oysa birçok siyasi gözlemci 
türbenin yeni yerinin Rojava’ya dö-
nük kalıcı bir Türkiye müdahalesi 
anlamına da gelebileceğine dikkat 
çekiyor.

Osmanlı hayalleri çöktü
Büyük devlet pozları bir tarafa AKP, 
bölgede etkili olan bütün güçlerle 
pazarlık yapmış ve bir şekilde on-
ların onayını almış. Dolayısıyla bu-
radan bir dünya lideri falan değil, 
aciz bir Erdoğan ve AKP çıkıyor. 
Koalisyon güçlerine katılma bas-
kısıyla bunalan Erdoğan ve AKP 
yönetimi karakolu IŞİD’e teslim 
ederek olası bir çatışmadan kaçın-
dığını düşünüyor. Böylece alacağı 
riskleri azaltarak IŞİD ile iş birli-
ğini sürdürmeye çalışıyor. Çünkü 
IŞİD’in tamamen kendi denetimin-
de olmadığını biliyor ve bir provo-
kasyon sonucu koalisyon güçlerine 
katılmak zorunda kalmaktan ka-
çınıyor. Musul Konsolosluğu gibi 
bir krizi kaldıramayacağını dü-
şünüyor. Sonuç olarak AKP Yeni 
Osmanlı Projesiyle bölgede hâkim 
bir devlet olma rüyasından kendisi 
açısından oldukça sarsıcı bir şekil-
de uyanmak zorunda kalıyor.

AKP’ye “şah ve mat”
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Mersin Çağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü birinci sınıf öğrencisi Özgecan Aslan’ın 
11 Şubat 2015’te, bindiği toplu taşıma aracının şoförü tarafından cinsel saldırıya 
uğrayarak öldürülmesi bütün Türkiye’nin ayağa kalkmasına neden oldu.

Yürekleri yananlar
Cinayet esas olarak 14 Şubat’ta duyulmaya ve tepkilere neden olmaya başladı. 15 
Şubat’tan itibarense adı konulmamış bir ulusal yas ortamı ülkeye egemen oldu. 
Cinayet dosyasına konulan haber yasağı, ailenin “Acımız paylaşıldıkça hafifliyor” 
diyerek itiraz etmesi sonucu kaldırıldı. Özgecan’ın ailesi insanlık dersi verircesi-
ne sevgiyi yaymanın, çoğaltmanın bu sorunları önleyeceğini vurguladı. Sosyal 
medyada ise kadınlar başlarından geçen cinsel saldırıları anlatarak tepkilerini 
ortaya koydular. Milyonlarca kadın anlattıkça erkek egemen toplumun gericiliği 
teşhir edildi. 

Yas ve mücadele
Türkiye’nin sayısız yerinde, Özgecan için başta kadınlar olmak üzere, sokaklara 
inildi. Sokaklara dökülenler AKP’nin gerici kadın düşmanı politikalarının kadın 
cinayetlerinin sorumlusu olduğunu vurguladı. Kimi AKP yandaşlarının kadın 
düşmanı yorumlarıyla birlikte tepkiler daha da alevlendi. AKP yöneticileri ve Er-
doğan dahi cinayetin yarattığı öfke selinden kurtulmak için erkek şiddetine karşı 
tedbirlerin arttırılması gerektiğini söylemek zorunda kaldılar. 

Artık yeter
AKP gericiliğinin yol açtığı toplumsal yıkımın kendi hayatlarını tehlikeye sok-
tuğunu her geçen gün daha fazla gören kadınlar, en çok “Artık yeter” dediler. 
Kadınların sesi artık daha gür çıkıyor. Özgecan’ın adı kadınların kurtuluş mü-
cadelesinde yaşıyor. Yıllar geçse de adı erkek şiddetine karşı sokaklara dökülen 
kadınların arasında yaşayacak.

Özgecan’ın
yası

sokakta tutuldu
“Esnaf ‘gerektiğinde asayişi tesis eden polis’, ‘gerekti-
ğinde adaleti sağlayan hâkimdir’” dedi Padişah!

Ve bir esnaf, karlı bir günde “kartopu” bahanesiyle 
sapladı bıçağı göğsüne Nuh Köklü’nün…

Kartopu oynayanlar asayişi mi bozmuştu? Adaleti 
sağlamak “öldürmek” mi demekti, esnafa mı düş-
müştü görev? 

Mesele “cama kartopu geldi” meselesi değil, hepimiz 
biliyoruz bunu. Mesele AKP’nin karşısında olma, ya-
rattığı bu gerici düzenle mücadele ediyor olma mese-
lesi. Zira o gün orada kartopu oynayanlar Gezi süre-
cinin akabinde ortaya çıkan forumlardan biri olan Yel 
Değirmeni Dayanışması’nda omuz omuza duran in-
sanlardı ve İç Güvenlik Yasası’nı protesto eyleminden 
dönüyorlardı. Ve orada herkes birbirini tanır, kimin ne 
olduğu bilinir. İşte bu nedenle mesele AKP düzenin-
de esnafın gerektiğinde “AKP’nin polisi” olması, AKP 
adına sokaklara hükmedebileceğini sanması mesele-
sidir. 

Esnaf polis olursa; polis ne olur? 
Günlerdir konuşuluyor İç Güvenlik Yasa Tasarısı. Tüm 
muhalif kesimler bu yasanın AKP’nin kanunları da ar-
kasına alarak kendini sağlama alma çabası; milyon-
lara dayattığı gericilik, vurgunculuk ve savaş rejimini 
kökleştirme gayreti içinde olduğunu dile getiriyor. 

Mecliste tansiyonun yükselmesi, bu yasanın ayrıntı-
larının görüşüldüğü sırada AKP’li milletvekillerinin 
muhalefetteki milletvekillerine saldırması Türkiye’nin 
içine düşeceği karanlığın provası gibi…

Padişah tarafından esnafın “polis, hâkim” ilan edildiği 
bu süreçte polislerin neye dönüşeceğini salık veriyor 
bu yasa tasarısı. Yani esnafı polis yapan hükümet; po-
lisi cellat yapmaya niyetlenmiş.

AKP’nin pençesi halkın boğazında
Korkunç bir kabus görüyoruz sanki, uyanmak için 8 
Haziran sabahını bekler gibiyiz. Çocuklarımıza hu-
rafeler öğretiliyor okullarda, eğitim sistemi çökmüş 
vaziyette. AKP döneminde kadın cinayetleri yüzde 
1400 arttı, AKP’nin gerici söylemleri önce kadınları 
vuruyor. Yüzden fazla gazeteci iktidar hakkında ger-
çekleri yazdığı için yargılanıyor. Keyfi uygulamalarla 
insanlar gözaltına alınıp tutuklanıyor. Yargı AKP’nin 
avucunda, kendinden olmayanı aforoz ediyor istediği 
an. AKP kendi ordusunu yaratabilmek için İç Güvenlik 
Paketi’nin kabul edilen yedi maddesi doğrultusunda 
Polis Meslek Yüksek Okullarını kapatıyor, binlerce ki-
şiyi Emniyet teşkilatından uzaklaştırıveriyor.

Devletin tüm kurumlarına yandaşlarını hile hurda 
ile yerleştirmiş; devleti hanedan, kendini de padişah 
bellemiş bir iktidar var karşımızda. Ülkenin sahibi o! 
Kendinden olmayan, kendi gibi düşünmeyen, kendi 
gibi yaşamayan hak etmiyor yaşamayı onun nazarın-
da. Koltuğunu bırakıp gitmeye de hiç niyeti yok! “Se-
çimler” ise meşruiyetini kaybetmiş bir televizyon şo-
vuna dönüşmüş durumda.

Pek yakında…
Bizi evlerimize sokamayacakları günler yaklaşıyor 
yeniden. Ne kadar dayanabilir insanlar bu sömürüye, 
bu gericiliğe, vurgunculuğa, bu savaş düzenine? İçine 
sürüklendiğimiz bu karanlığın içinden bizi alıp aydın-
lığa çıkaracak tek şey yine “Biziz”. AKP’nin zulmüne 
sokaklarda son vereceğiz. Bu arada, belli ki Padişah 
zulmü artan kralın başına ne geldiğini bilmiyor.

Esnaflara gelince;
Son sözümüz yine esnaflara “Barikat yıkılınca cadde-
ye girenler sizin müşterileriniz değil, alacaklılarınız” 
olacak; uluslararası mağaza zincirleri, büyük serma-
ye sahipleri karşısında eriyip gitmemek için barikatın 
arkasında durun.
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Asayiş berkemal değil,

Hükümet asayişi bozuyor!
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Birim Ömer Erol’un yazıp-yönettiği, “Kesit”, 
Merve Engin'in başarılı oyunculuğuyla 27. Yıl 
ENKA Kültür Sanat Tiyatro Buluşmaları kapsa-
mında seyirciyle buluştu.

“Kesit”te, geçimini figüranlık ve palyaçoluk 
gibi günlük işlerden karşılayan Gizem, tiyatro-
ya olan aşkının ümitsizleştiği noktada Hazar 
Kalemcioğlu’nun yöneteceği oyun için başrol 
teklifi alır. Canlandıracağı karaktere olan ya-
kınlığı onu anılarına, aile ve aşk hayatına doğru 
bir yolculuğa çıkarır.

Evi ile sahne arasındaki yolculuğunda Gizem; 
Semra karakterinin yaşadıklarını çözümlerken, 
günlük yaşamımızda göz yumduğumuz durum-
lara, insani değerlere değinerek kendinin ve ka-
dının dünya üzerindeki konumuyla yüzleşme-
mize neden olur.

“Aranızda tacize uğrayan var mı?”
Oyuncu bu yüzleşme esnasında kadına yönelik 
şiddet, taciz konularına da dikkat çeker.

Sahnedeyken seyirci ile etkileşimde olan oyun-
cu, tacizle ilgili bir bölümü canlandırırken yine 
seyirci ile iletişime geçer ve koskoca salona so-
rar: “Aranızda tacize uğrayan var mı?”

Oyun boyunca sahne ile etkileşimde olan salon-
da büyük bir sessizlik hâkim olur. İnsanlar ne-

feslerini tutar. Kadınlar tacizlerini tekrar yaşar. 
Kadınlar susar...

İlk kendine gelebilen ya da ilk cesaretini topla-
yan -belki de tek kişidir o- bağırır. “Var tabii ki!”

Oyuncu oyuna devam eder.

Ya seyirci...

Sessizlik artık geride kaldı
Oyun 3 Şubat'ta sahnelendi1. Özgecan Aslan'ın 
vahşice öldürülmesinden on bir gün önce.

Yaşanan vahşetten sonra Bilgi Üniversitesi’nde 
Yard. Doç. Dr. İdil Elveriş, 14 Şubat’ta Twit-
ter hesabından “#sendeanlat etiketiyle ‘Kadın 
olduğum için’ kalıbıyla başlayan ve sırf kadın 
olma kaynaklı yaşadıklarınızdan örnekleri ya-
zar mısınız?” mesajını paylaştı. Bunun üzerine 
kadınlar sosyal medyada, yaşadıkları tacizleri, 
korkuları, sözlü ve fiziksel şiddetleri paylaşma-
ya başladılar. Bugün #sendeanlat tweet sayısı bir 
milyonu geçti.

Sesimizi yükseltiyoruz
Biz kadınlar artık tacizi dile getirebiliyoruz. 
Çünkü kadına karşı şiddete, tacize, tecavüze dur 
demek için sesimizi yükseltmekten, mücadele 

1   Oyun hâlen sahnelenmekte. Programa https://men-
gin.wordpress.com/program/ adresinden ulaşılabilir.

etmekten başka yolumuzun kalmadığını yaşa-
nan her vahşette, aklanan her tacizcide, akla-
nan her tecavüzcüde, aklanan her katilde bir kez 
daha görüyoruz.

Biz kadınlar bugün, insanca bir yaşam için sesi-
mizi yükseltiyoruz. Özel ve kamusal yaşamda si-
yasal, hukuksal, toplumsal ve kültürel eşitliğimi-
zi sağlayana dek “Mücadeleye devam” diyoruz.

Var tabii ki!

nöber

Türkiye’de kadınların kurtuluş mücade-
lesinde akla ilk gelen isimlerden biri olan 
Bakiye Beria Onger’i 13 Şubat 2015 günü 
kaybettik. Beria Onger 1974-1980 dev-
rimci yükseliş döneminde İlerici Kadın-
lar Derneği İKD’nin genel başkanıydı. 
Kadın hakları mücadelesinin en önemli 
köşe taşlarından biri olan İKD’nin mü-
cadelesi ile birlikte 1980 öncesi dönemin 
unutulmaz isimleri arasında yer aldı. 

“İşçi Sınıfının Partisi Önder,
Adayımız Beria Onger”
Kadın hakları mücadelesiyle birlikte 
Onger’i unutulmaz yapan aynı zaman-
da 14 Ekim 1979 seçimlerinde İsmail 
Bilen’in önderlik ettiği Türkiye Komü-
nist Partisi’nin desteklediği bağımsız 
senatör adayı olmasıydı. İşçi sınıfının 
ve emekçi halkın desteğiyle çığ gibi bü-
yüyen seçim kampanyası işçi sınıfının 
devrimci mücadelesinin, Türkiye halk-
larının toplumsal kurtuluş mücadelesi-
nin en etkili kürsülerinden biri hâline 
dönmüştü. “İşçi Sınıfının Partisi Önder, 
Adayımız Beria Onger” en öne çıkan slo-
ganlar arasındaydı. 

Beria Onger, seçim bildirgesinde ba-
ğımsız olduğunu ama tarafsız olmadı-
ğını belirtiyor ve “İşçi sınıfının örgütlü 
gücünün gösterdiği yolda” ilerleyeceği-
ni ilan ediyordu. “Seçim çalışmalarını 
işçi sınıfının siyasi hareketini güçlen-
dirmek, bağımsız programını devrimci 
çıkış yolunu geniş yığınlara duyurmak, 
onun yığınlar içindeki etkinliğini ve 
örgütlülüğünü artırmak” için kullana-
cağını vurgulayarak seçilirse bu müca-
deleyi parlamentoya taşıyacağına işaret 
ediyordu. Seçimler sonucunda Beria 
Onger tek başına o dönemin en yüksek 
oyu alan sosyalist partisi TİP’in Tür-
kiye genelinde aldığı oydan da fazla oy 
almıştı. 

Mücadele arkadaşlarının omzunda
Beria Onger, İKD’li mücadele arkadaş-
larının, bağımsız aday olarak desteğini 
aldığı TKP 1920’li yoldaşlarının, her dö-
nem İlerici Kadınların en coşkulu müca-
dele arkaşları olan TÜM-İGD’lilerin ve 
çeşitli siyasi parti ve demokratik kitle ör-
gütü temsilcilerinin katılımıyla 15 Şubat 
2015 günü sonsuzluğa uğurlandı. 

Beria Onger’i sonsuzluğa uğurladık
Kadınlar anlatıyor, erkeklerin kanı donuyor. Bunlar 
çok normalmiş gibi hiçbir kadın şaşırmıyor.

Özgecan ilk değil, Ayşe Paşalı’yı hanginiz hatırlarsınız, 
peki ya minik Gizem’i… Onları erkek şiddetine kur-
ban verdiğimizde, sesimizi yeterince duyurmadığımız 
için kesildi Özgecan’ımızın bilekleri. Utandık, sustuk, 
laf ederler, inanmazlar dedik. Başımızı eğdik ve geçtik.

Gencecik, hayatının baharında bir kadındı Özgecan. 
Peki bu olayın suçlusu kim? “Kahkaha atan kadın if-
fetsizdir”, “Altı yaşındaki kız çocuğu ile evlenilebilir” 
dedikleri için, tahrik indirimi adı altında tecavüzcüle-
re ceza vermedikleri için bu düzenin kendisidir, AKP 
hükümetidir suçlu.

Bugün her on kadından dördü şiddet görüyor, taciz 
ediliyor, tecavüze uğruyor. Yetmiyor, gerici hükümet 
ve onun erkek egemen düzenini söylemleriyle meşru-
laştırması yüzünden kadın namusuna(!) laf gelecek 
diye ağzını açıp tek kelime söyleyemiyor. Biri anasının 
dizinden tahrik oluyor, diğeri tecavüze uğrayan kadın 
ölsün diyor. Adaletini(!) sevdiğimin ülkesinde kadın-
lar hep ötekileştiriliyor.

Özgecanım güzel bakışlım
Onun yaşadığı korku anlarını bütün kadınlar yaşa-
dı bir miktar, biz sadece biraz daha şanslıydık. Kadın 
olmayan kim anlayabilir ki? Taksi plakalarını ezberle-
mek, dolmuş şoförüyle göz göze gelmemek, kitaplarını 
göğsüne bastırarak koşar adım yürümek, o karanlık 
sokakların içindeki çığlık. Kadın olmak zor, her gün 
bu korku ile yaşamak çok daha zor. Ne güzel öğretmiş-
ler bize namusumuzu korumayı, sanki namus kadına 
özgü bir şeymiş gibi. 

Üzüntümüz geçti. Artık üzgün değil, sadece öfkeliyiz. 
Öfkemizi sokaklar ve alanlarda büyütmeye kararlıyız. 
Çığlımız isyanımız, isyanımız sokağımız olacaktır.

Haydi sen de anlat

şule dolunay - sena ersan
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Uluslararası çapta bir kadın günü 
düzenlenmesi fikri tarihte ilk kez 
1910 yılında Kopenhag’da topla-
nan II. Uluslararası Sosyalist Ka-
dınlar Konferansı’nın bir kararıy-
la dile getirildi. Emekçi kadınlar 
gününün resmen Mart’ın 8’i ola-
rak belirlenmesi ise, bundan çok 
sonra, 1921 yılında Moskova’da 
yapılan II. Uluslararası Komünist 
Kadınlar Konferansı’nda günde-

1   Kaynak: http://urundergisi.com/
makaleler.php?ID=1574

me geldi. Konferans, emekçi ka-
dınlar gününü 1917 Şubat Devri-
minin kıvılcımını çakan grevleri 
başlatan kadınlara ithafen 8 Mart 
olarak belirledi. Türkiye’de ise ilk 
8 Mart TKP’li kadınlar tarafından 
1921 yılında kutlandı. Kitlesel 8 
Martlar ise 1975’te kurulan İleri-
ci Kadınlar Derneği İKD’nin ön-
cülüğünde gerçekleşti. Birleşmiş 
Milletler, 16 Aralık 1977 yılında 
ise 8 Mart’ı Dünya Kadınlar Günü 
olarak ilan etmişti.

8 Mart Neden Dünya Emekçi Kadınlar Günü’dür?

60’lı yıllarda yükselen toplumsal kurtuluş mücadelesi 15-16 Haziran 1970 
Genel İşçi Direnişi ile burjuvazi açısından kontrol edilemez boyutlara 
ulaşmıştı. Üniversite öğrencileri üzerinde denetimini yitiren burjuva-
zi, işçiler ile gençlik hareketinin kaynaşmasından da çekinerek 12 Mart 
1971 tarihinde orduya muhtıra verdirterek ülkeyi faşizme sürükledi.

Gençlik önderlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan 
asılarak, Mahir Çayan ve arkadaşları Kızıldere’de infaz edilerek, İbra-
him Kaypakkaya da işkence tezgâhlarında öldürüldü. Binlerce insan 12 
Mart zindanlarına atıldı.

Orduyu bir bütün olarak işçi ve emekçi halkın üzerine sürmeyi başara-
bilen burjuvazinin zaferi uzun sürmedi. 1970’li yıllar 12 Mart faşizminin 
halka giydirmeye çalıştığı deli gömleğinin yırtılıp atıldığı; işçi, köylü ve 
gençlik hareketinde devasa atılım yılları olarak tarihe geçti.

12 Mart 1995’te Alevilerin çoğun-
lukta olduğu Gazi mahallesinde 
dört kahve ve bir pastane akşam 
saatlerinde bir taksiden açılan 
ateşle taranmış, Halil Kaya adlı bir 
Alevi dedesi öldürülmüş, beşi ağır 
olmak üzere 25 kişi yaralanmıştı. 
Haberin duyulmasının ardından 
karakola doğru yürüyüşe geçenle-
re polis ateş açmış, Mehmet Gün-

düz isimli bir yurttaş öldürülmüş 
çok sayıda kişi de yaralanmıştı. 16 
Mart tarihine kadar süren ve Üm-
raniye 1 Mayıs mahallesine de ya-
yılan olaylar sonucunda toplam 22 
yurttaş öldürülmüş, en az 300 kişi 
yaralanmıştı. Gazi katliamı tarihe 
mezhep çatışması yaratarak mu-
halif güçlerin ezilmeye çalışıldığı 
bir provokasyon olarak geçti. 

16 Mart 1978 akşamı, İstanbul 
Üniversitesi’nde okuyan ilerici 
öğrenciler kitleler hâlinde okul-
dan çıkmaya başladıkları sırada 
birden üzerlerine bombalar yağ-
maya başladı. Aniden yaşanan 
panikle birlikte üzerlerine dört 
bir yandan mermiler yağdırıldı. 
Çok planlı bir şekilde hazırlanan 
bu katliamı gerçekleştiren faşist-
ler ise ellerini kollarını sallayarak 
oradan uzaklaştılar. Saldırının 
ardından DİSK 20 Mart günü 
“Faşizme Karşı İhtar Eylemi” yap-
tı. Öğrencilerin cenazesi faşizme 
karşı büyük bir halk gösterisine 
dönüştü.

Mart ayı toplumsal mücadele açısından önemli bir ay. Baharın ve yeni bir dünya umudunun taşıyıcısı olan Mart, zu-
lümlere ve direnişlere sahne olmuştur. Kimi zaman güneşe gömülenlerin hüznünü, kimi zaman umudun türküsünü 
sunmuştur direnenlere. İşte Mart ayının anlattıkları:

Mart: Zulme karşı direnişin ayı 

1 Mart 2003 - 'Savaşa ve işgale hayır' mitingi - Ankara

1 Mart 2003
“Savaş’a karşı barış, sömürüye karşı savaş”

2003 yılında Irak’ı işgal etmek 
için hazırlık yapan ABD, Türkiye 
topraklarında 62 bini geçmemek 
üzere asker bulundurmak, top-
raklarımız ve hava sahamızdan 
Irak’a saldırmak ve mühimmat 
nakli yapmak, mehmetçiği kanlı 
planları için piyon olarak kullan-
mak için harekete geçmişti. AKP, 
talepleri içeren tezkereyi 1 Mart 
2003’te meclisin oyuna sundu. 
Ne var ki Türkiye halklarının; 

ilericiler, devrimciler, demokrat-
lar ve barışseverler önderliğinde 
yürüttüğü mücadelenin etkisiyle 
AKP grubu oylamada 100’e yakın 
fire verdi. İki partinin girebildiği 
mecliste CHP de blok olarak ha-
yır oyu verince tezkere için gerekli 
salt çoğunluk sağlanamadı ve red-
dedildi.Dönemin ABD Savunma 
Bakanı Donald Rumsfeld yıllar 
sonra olayı siyasi bir utanç olarak 
anlatacaktı.

12 Mart faşizmi

Gazi Mahallesi katliamı

Beyazıt katliamı
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Mart: Zulme karşı direnişin ayı 
Mart ayı toplumsal mücadele açısından önemli bir ay. Baharın ve yeni bir dünya umudunun taşıyıcısı olan Mart, zu-
lümlere ve direnişlere sahne olmuştur. Kimi zaman güneşe gömülenlerin hüznünü, kimi zaman umudun türküsünü 
sunmuştur direnenlere. İşte Mart ayının anlattıkları:

Halepçe, Irak’ta canlı bir ticaret 
hayatına sahip ve yönetim merkezi 
özelliğinde bir Kürt şehriydi. Peş-
mergelere 30 yıldan beri verdiği 
güçlü destekle biliniyordu. Şehirde 
sosyalist, komünist grupların yanı 
sıra Celal Talabani’nin KYB’si ve 
İran yanlısı İslami Hareket Partisi 
aktif olarak faaliyet yürütmektey-
di. İran-Irak savaşının sonlarına 
yaklaşıldığı dönemlerde İran or-
dusunun saldırısına dayanamayan 
Irak hükümet güçleri geri çekildi 
ve Halepçe Kürtlerin eline geçti. 
Irak hükümetinin verdiği karşı-
lık şehre kimyasal bomba atmak 
oldu. Şehrin 5000 sakini çoluk, 

çocuk, genç, ihtiyar demeden en 
ağır acılar içinde kıvranarak can 
verdi.

İnsanlık tarihine bir kara leke ola-
rak geçen bu soykırım, o sırada 
henüz Saddam yönetimini des-
teklemekte olan ABD ve Avrupa 
egemenleri ve Özal yönetimi ta-
rafından sessizce geçiştirildi. İki 
yüzlü bir tutumla, ancak Saddam 
ABD’nin ayağına bastığında gün-
deme getirildi. İlerici insanlık, 
Halepçe katliamını yapanları da, 
bu katliamı ancak işlerine geldi-
ğinde hatırlayanları da nefretle 
anıyor ve anacak.

Feodaliteye ve krallığa karşı ger-
çekleştirilen 1789 Fransız Devrimi 
ile özgürlük mücadelesinde büyük 
başarı kazanan Fransızlar, eşitlik 
ve adaletin gerçekleşmediğini gör-
düler. Burjuvazi iktidarı aldıktan 
sonra gericileşmiş ve işçi emekçi 
halkın üzerinde yeni soylular ola-
rak sömürge sistemini sürdürmüş-
tü. İşçi sınıfının burjuva diktatör-
lüğüne karşı giriştiği mücadele, 18 
Mart 1871’de tarihin ilk işçi devle-
tini doğuran devrimle yeni bir aşa-
maya sıçradı. 1870 yılında Prusya 
ile girişilen savaşın kaybedilmesi ve 

Fransa’nın işgal edilmeye başlanması ile başlayan devrimle kurulan Pa-
ris Komünü 26 Mayıs 1871’e kadar 72 gün boyunca sürdü. Prusyalıların 
desteğini alan eski başbakan Thiers’in karşıdevrimiyle yıkıldı. Paris ba-
rikatlarında dövüşen işçilerden sağ kalanlar da kurşuna dizilerek idam 
edildi. Ama Komün dünya işçi sınıfının özgürlük ve eşitlik mücadelesi-
nin yolunu açtı.

12 Mart faşizminin idam kararı 
verdiği Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan 
ve Hüseyin İnan ile takas edilmek 
üzere Ünye’de bulunan NATO ra-
dar üssünde görevli üç İngiliz tek-
nisyeni 27 Mart 1972 tarihinde ka-
çıran Mahir Çayan ve arkadaşları, 
bir ihbar sonucu Tokat’ın Niksar 

ilçesine bağlı Kızıldere köyünde 
çembere alındı. 30 Mart’ta gün 
boyu süren çatışmaların ardından 
Mahir Çayan ve dokuz arkadaşı 
öldürüldü. Kendileriyle birlikte 
getirdikleri üç İngiliz teknisyen 
de bu arada öldü. Deniz Gezmişler 
ise 6 Mayıs’ta idam edildiler.

Siyonist İsrail hükümeti, 1976 yılında Celile bölgesinde Filistinlilere ait 
geniş toprak parçalarına el koydu ve bu toprakları sömürgeci yerleşimci-
lere tahsis etti. Filistin’i ve Arap varlığını ortadan kaldırıp Yahudileştir-
mek amacını güden bu kararı protesto etmek isteyen Filistin halkı, Top-
rak Günü ilan ettiği 30 Mart 1976’da genel grev düzenledi. Genel grevi 

önlemek isteyen İs-
rail hükümeti o gün 
Filistinliler’e sokağa 
çıkma yasağı ilan 
etti. İsrail ordusu ve 
polisi, her şeyi göze 
alarak sokağa çı-
kan halka ateş açtı. 
6 Filistinli’yi öldür-
dü, yüzlercesini de 
yaraladı. 30 Mart 
Toprak Günü, Filis-
tin vatanını “İsrail”, 
“işgal toprakları”, 
“özerk yönetim böl-
gesi” gibi çeşitli sta-
tülerle bölen siyonist 
sömürgecilere karşı 
Filistin’in toprak 
bütünlüğünü ve Fi-
listin halkının tekli-
ğini simgeleyen bir 
mücadele ve birlik 
günü olarak yıllar-
dır kutlanıyor.

16 Mart 1988 Halepçe katliamı 18 Mart Paris Komünü

Yaşasın 21 Mart

Kızıldere katliamı

Filistin toprak günü

21 Mart zulme karşı isyanın; özgürlük, eşitlik ve kardeşliğin; direngen-
lik, sabır ve dayanışmanın; karanlıktan ve kıtlıktan kurtuluşun; aydınlık, 
bolluk ve bereketin simgesidir. 21 Mart, emeğiyle yeni bir dünya yaratan 
halkların yaşam sevincidir.

21 Mart ülke, bölge ve dünya halklarının mücadele ve dayanışma günü-
dür. 21 Mart, Kürt halkının ulusal bayramı Newroz’dur. 21 Mart, Batı 
Asya ve Orta Asya halklarının bayramı Nevruz’dur. 21 Mart, Dünya Irk-
çılıkla Mücadele Günü’dür.

Yaşasın 21 Mart
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Türkiye ve dünya edebiyatının büyük 
yazarı Yaşar Kemal’i 28 Şubat 2015’te 
kaybettik. Yaşar Kemal 6 Ekim 1923’te 
Adana’nın Kadirli ilçesine bağlı Hemi-
te köyünde dünyaya geldi. Birinci dün-
ya savaşı koşullarında Van’dan göç 
etmişti ailesi. Bir Türkmen köyündeki 
tek Kürt aileydi. Sokakta Türkçe, evde 
Kürtçe konuşup büyüdü. Anadolu’nun 
iki büyük halkının da acısını, mutlu-
luklarını, yoksulluklarını, zenginlikle-
rini birleştirdi dünyasında.

Çukurova’nın bağrında
Yaşar Kemal çocuk yaşında babasının 
camide gözleri önünde üvey abisi ta-
rafından öldürülmesine tanıklık etti. 
Yine bu yıllarda geçirdiği bir kaza 
sonucunda bir gözünü kaybetmişti. 
Yoksulluk yüzünden ortaokul son sı-
nıftayken okulu bırakmak zorunda 
kaldı. Tarım işçiliği, arzuhâlcilik, ve-
kil öğretmenlik, kütüphane memur-
luğu yaptı. 1940’lı yılların başında 
Adana’da Türkiye Komünist Partisi 
üyesi devrimcilerle tanıştı. Sosyaliz-
mi benimsedi. 

Yaşar Kemal tarım işçiliğinden işçili-
ğe; işçilikten aydınlığa doğru giden 
yolculuğunu sosyalizm değerlerini 
benimseyerek taçlandırdı. Bütün ya-
şamına damga vuran, eserlerinde 
kendini gösteren toplumsal kurtuluş 
umudunun kaynağı işte bu yolculuk-
tur aslında. Bu uğurda ödediği ilk 
bedel de 1950 yılında komünizm pro-

pagandası yapmak “suçundan” tutuk-
lanarak bir yıl hapis yatması oldu.

Eşitlik, özgürlük ve
barış mücadelesinde
Yaşar Kemal 1962 yılında Türkiye 
İşçi Partisi (Birinci TİP) üyesi oldu. 
Partide yöneticilik yaptı. 1960’lı yıl-
ların devrimci yükseliş döneminde 
bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm 
mücadelesinde yer aldı. 1973’te Türki-
ye Yazarlar Sendikası’nın kurucuları 
arasında yer alarak 1974-75 arasında 
ilk genel başkanlığını üstlendi. Yaşar 
Kemal aynı zamanda Kürt halkının 
varlığının ve kültürünün tanınması-
nı savundu. Halkların eşitlik ve öz-
gürlüğe dayalı bir barışa kavuşması 
için mücadele etti. 1990’lı yıllarda 
bu fikirleri yüzünden Devlet Güven-
lik Mahkemesi’nde yargılandı. Yaşar 
Kemal güçlü duruşuyla mahkemeyi 
tersine çevirerek mahkemeyi insan 
hakları ve düşünce özgürlüğü müca-
delesinin kürsüsüne çevirdi. Yine de 
Yaşar Kemal’i mahkûm ettiler fakat 
hapse atmaya güçleri yetmedi. Cezası 
ertelendi.

Çukurova’dan dünyaya doğru 
Edebiyat hayatına yalnızca sözlü kül-
türde yaşayan ağıtları derleyerek baş-
layan Yaşar Kemal, daha sonra gaze-
tecilik ile edebiyatın harmanlanması 
olarak tanımladığı röportaj yazarlığı 
ile yeni bir ufuk yarattı. Röportajla-
rıyla yazacağı romanların ip uçlarını 

verdi. Halk masalları, destanları ve 
efsanelerini romanlaştırmaya baş-
ladı. Türkiye ve dünya edebiyatının 
köklü bilgisini keskin gözlem gücüyle 
birleştirdi. Halkını anlatarak başladı-
ğı yolculukta katman katman derinle-
şerek “insana” ulaştı. Kendi halkına 
doğru yaptığı yolculukla “insana” 
ulaşarak evrenselleşti. Bu yolculuk-
la yalnızca Türkiye edebiyatını değil, 
dünya edebiyatını da zenginleştirdi.

Yaşar Kemal’in ardından
Yaşar Kemal ardında büyük eserler 
bırakarak sonsuzluğa gitti. Ama 
yalnızca edebi eserlerini değil, 
fikirlerini ve hayallerini de 
bıraktı bizlere. Gericilik, 
vurgunculuk ve savaş 
rejimine karşı müca-
dele verenler onun 
hayallerini gerçek-
leştirecek. Halkını 
gericilik ve faşizmden 
kurtarmak için kavga 
verenler eşitlik, özgür-
lük, barış gibi evrensel de-
ğerlerde buluşacak.

Mirasıdır
“Bir, benim kitaplarımı okuyan 
katil olmasın, savaş düşmanı 
olsun. İki, insanın insanı sömür-
mesine karşı çıksın. Kimse kim-
seyi aşağılayamasın. Kimse 
kimseyi asimile edemesin. 
İnsanları asimile etmeye 

can atan devletlere, hükümetlere ola-
nak verilmesin.

“Benim kitaplarımı okuyanlar bilsin-
ler ki, bir kültürü yok edenlerin kendi 
kültürleri, insanlıkları ellerinden uç-
muş gitmiştir.

“Benim kitaplarımı okuyanlar yoksul-
larla birlik olsunlar, yoksulluk bütün 
insanlığın utancıdır. Benim kitapla-
rımı okuyanlar cümle kötülüklerden 
arınsınlar.”

Bu topraklardan dünyaya uzanan köprüdür Yaşar Kemal

Birleşik Haziran Hareketi BHH, 7 Ha-
ziran seçimlerine ilişkin tavrını be-
lirlemek üzere tüm yerel meclislerini 
toplantılar yapmaya çağırmıştı. BHH 
Genel Yürütme Kurulu 28 Şubat ve 1 
Mart 2015 tarihlerinde yaptığı toplan-
tılarla meclislerden gelen tartışma 
tutanaklarını da değerlendirerek 7 
Haziran seçimleriyle ilgili olarak bir 
duyuru yayınladı:

TALANA, HIRSIZLIĞA, FAŞİZME VE
GERİCİLİĞE GEÇİT VERMEYECEĞİZ!

Türkiye derin bir siyasal kriz yaşıyor; 
şiddetli bir ekonomik krizin patlaması 
an meselesi. Bu krizin sorumlusu, on 
üç yıldır talan ve yolsuzluklarını ge-
ricilik ve otoriterlikle iç içe geçirerek 
iktidarını sürdüren, bunu halka ağır 
bedeller ödeterek yapan AKP’dir.

Eğer AKP iktidarı, bütün tutarsızlık ve 
zaaflarına karşın bugüne kadar hâlâ 
durdurulamamışsa bunun gerisinde 
başta Parlamento’da konumlanan 
muhalefet partileri olmak üzere, mu-
halefetin etkin, kararlı ve birleşik bir 
mücadele yürütememesi vardır.

Seçime giderken, bu tarihsel başa-
rısızlığın AKP karşıtı her kesim açı-
sından esaslı bir değerlendirmesinin 
yapılması gerekir. Önümüzdeki seçim 
AKP iktidarını geriletecekse, Gezi’ye 
katılan çok farklı kesimlerden gelen 
milyonların ifade ettiği sorun ve ta-
leplere bakılması gerekmektedir.

Milyonların mesajı açıktır: AKP’yi 

durdurmak neoliberal-piyasacılık 
karşısında halkçı/kamucu ekonomik 
politikaları, gericilik karşısında öz-
gürlükçü ve laik yaşamı, otoriterlik ve 
faşizm karşısında demokrasi, açıklık 
ve halk iradesini, emperyalizme karşı 
bağımsızlığı, mezhepçilik ve milliyet-
çiliğe karşı Kürt ve Alevi yurttaşların 
eşitliğini savunan bir siyasal hattın 
kurulmasını gerektirmektedir.

Birleşik Haziran Hareketi olarak bü-
tün gücümüzü bu hattın kurulmasına 
adadık. AKP’yle mücadelenin altını çi-
ziyor, sol ve toplumcu güçlerin kendi 
aralarında ve halkla diyaloğuna inanı-
yor; Türkiye’nin önündeki devasa so-
runların, Kürt sorunundan demokra-
siye, ekonomik krizden dış politikaya, 
ancak sol ve emek temelli değerlerin 
damgasını vurduğu bir iktidar tarafın-
dan çözülebileceğini biliyoruz.

Başta seçim barajı olmak üzere, seçim 
sandığı üzerine düşen gölgeler halk 

iradesinin sandıkta ifade bulmasını 
imkânsız hâle getirmiştir. İktidarın 
işleyiş ve karar alma iradesinin parla-
mento dışında şekillendiği her geçen 
gün biraz daha açık hâle gelmektedir. 
Bu nedenle seçime yönelik mücade-
lenin AKP iktidarını durdurmanın tek 
yolu olmadığını bir kez daha vurgula-
ma ihtiyacı duyuyoruz. Bununla bir-
likte, seçimlerin AKP’ye karşı verilen 
mücadelenin bir parçası olduğunu da 
görüyor, önemsiyoruz.

Birleşik Haziran Hareketi’nin Seçim-
lere yönelik, başta CHP ve HDP olmak 
üzere, hiçbir kesimle parlamentoda 
temsiliyet kaygısı üzerinden bir mü-
zakeresi söz konusu değildir. Birleşik 
Haziran Hareketi’nin kendi dışındaki 
sol kesim ve partilerle ilişkilerindeki 
temel duyarlılığı Gezi milyonlarının 
sorun, talep ve beklentileridir.

Birleşik Haziran Hareketi, seçim süre-
ci ve sonrasında bu konumunu koru-

mak konusunda kararlıdır. Ancak bu 
bağımsız duruşun bir gereği olarak, 
altını çizdiğimiz toplumsal talepleri 
inandırıcı biçimde sahiplenen güçler-
le seçim sürecinde dayanışma içinde 
olacağımızı da kamuoyu ile paylaşı-
yoruz.

Çağrımız nihai olarak emekçi halkımı-
zadır. Türkiye’yi yeniden inşa edecek 
kurucu bir iradeye ihtiyaç vardır. Bu 
görev önümüzdeki seçimin ötesin-
dedir. Seçim bu sürecin bir parçası-
dır. Bizler, Birleşik Haziran Hareketi 
olarak, bu görevi önümüze koyduk. 
Dün laik eğitim için sokaklara çıkıp, 
gericiliğe karşı mücadele ateşini yak-
tık. Bugün gündemimizde İç Güven-
lik Yasası, faşist düzenin en önemli 
yapı taşı olan Başkanlık sistemi var. 
Bu düzenlemelere karşı mücadeleyi 
7 Haziran’a bırakmadan, yaşamın her 
alanında yükselteceğiz.

Haziran Meclisleri bu mücadelelerin 
örgütleneceği ana odaklar olarak, 
sadece faşizm ve gericiliğin durdurul-
masının değil, içi boşaltılmış temsili 
demokrasinin yerine gerçek halk ege-
menliğini kurmanın da ana nüveleri 
olacaktır. 

İçine itildiğimiz karanlıktan rahatsız-
lık duyan geniş halk kesimlerini, se-
çim ve ötesine geçen bir mücadeleyi 
birlikte vermek için, Haziran Meclisle-
rimize davet ediyoruz.

BHH Yürütme Kurulu

Birleşik Haziran Hareketi seçimlerde ne yapacak?Birleşik Haziran Hareketi seçimlerde ne yapacak?


