TKP’nin 96. Kuruluş
yıldönümünde deklarasyon

Cam işçileri yine boyun eğmedi!
Son yıllarda mücadeleci duruşları ile gündeme gelen cam
işçileri, Şişecam patronuna karşı verdikleri mücadelede önemli mevziler kazanmışlardı. 2012 yılında İstanbul Topkapı’daki
Şişecam fabrikasının kapatılıp işçilerin işten atılmasıyla oluşan
gündem, işçilerin verdikleri kararlı mücadele sayesinde işten
atılmalar durdurulmuş ve işçilerin Şişecam’ın diğer fabrikalarında çalışmaya devam etmesiyle son bulmuştu. Sayfa >> 8
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AYIDAN POST, ABD’DEN
DOST OLMAZ!
ABD, Suriye askerlerini
“yanlışlıkla” vuruyor!
Tel Abyad ilçesine ABD
bayrakları asılıyor!
Türkiye, ABD işbirliği ile
Cerablus’a piyade gönderiyor!
ABD Ortadoğu’yu yıkıma ve parçalamaya götürüyor. ABD, Suriye’yi
parçalamak için elinden geleni yapıyor. Kurban Bayramı sürecince ilan
edilen ateşkes, bizzat ABD tarafından Suriye askerlerini vurulmasıyla
sona erdi. Telabyad’da PYD kontrolündeki bölgelere ABD bayrağı
asılıyor. Türkiye, ABD çıkarları adına Fırat Kalkanı operasyonunu
derinleştiriyor. Bütün bu gelişmeler ABD’nin kendi çıkarları için her ata
oynadığını ve barıştan yana olmadığını bütün açıklığıyla gösteriyor.

AKP’nin yeni Türkiye’sinde
Kadınlar ‘kamusal alanda’
tekmeleniyor!

Bayram sabahı bindiği otobüste genç bir kadın şort giydiği
gerekçesiyle ‘sen şeytansın’ ve
‘şort giyenler ölmeli’ sözleri ile
saldırıya uğradı.Saldırının ardından ise yolcuların gözü önünde
otobüs şoförü tarafından sokağın ortasına bırakıldı. Sayfa>> 2

İşçilere OHAL
Yasağı
Sendikalı oldukları için MSC/
Medlog Lojistik şirketinin İstanbul/Esenyurt, Gebze/ Muallimköy, İzmir, Mersin ve Gemlik’te
bulunan işyerlerinde işten atılan
işçiler, 20 gündür direnişlerini
sürdürüyordu. BU hafta ise
Bursa Valiliği, İl Olağanüstü Hal
Bürosu...Sayfa >> 8

Amerikan bayrakları AKP’nin Cerattepe
şimdi de Tel Abyad’da korkusu devam ediyor

Türkiye’nin ABD ile birlikte planladığıve “ılımlı muhalefet” diyerek pazarlanan cihatçı çetelerle yürüttüğü ‘Fırat Kalkanı’ harekatının ilk günlerinde Menbiç’te boy gösteren ABD bayrakları, Türkiye’nin...Sayfa>> 4

Artvin Kafkasör Yaylası Cerattepe Mevkisi’nde madencilik yapılması için Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı’nın, ‘Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Olumlu’ raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davanın... Sayfa>> 5

Gençlik yeni mücadele dönemine TSK IŞİD’e karşı piyadeleri de
hazır
kullanacak
2016-2017 eğitim yılı başlarken, liselerde ve üniversitelerde mücadele kaldığı yerden devam ediyor.
Bilindiği geçtiğimiz yılın eğitim dönemine, liselilerin
protestoları damga vurmuş... Sayfa >> 7

Mücadeleye adanmış bir işçi
önderi: Kamil Kinkır
Kamil Kinkır, 1955 yılında Adapazarı’nın
Akyazı ilçesinde doğdu. Ailesinin taşındığı
İstanbul Üsküdar’da ortaokulu bitirdikten
sonra, Türk Hava Yolları yer hizmetlerinde
çalışmaya başladı. 1977 yılında Kartal’da
AKSAN Alüminyum fabrikasında...Sayfa >> 8

Türkiye’nin Suriye’de cihatçı ÖSO güçleriyle birlikte
Cerablus’la başlayan askeri operasyonlarında yeni
hedef: Kilis’in Elbeyli ilçesine kuş uçumuyla 30 km
mesafedeki Suriye’nin El Bab kenti.... Sayfa >> 3

TKP’nin 96. kuruluş yıldönümü
Maltepe ve Edirne’de kutlandı
Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) 96. kuruluş
yıldönümü 10 Eylül günü İstanbul Maltepe Nazım
Kültürevi ve Edirne Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılan etkinliklerle kutlandı.Sayfa >> 6

Mücadele hiç bitmeyecek
O güzel atlara binip giden, o güzel adamlardan Tarık
Akan’ın ardından bir şeyler yazmanın biz sosyalistler
için ne kadar zor ve önemli olduğu şerhini düşerek,
başlamak istedik söze. İşin zorluğu ve önemi
Tarık Akan’ın gidişi ile bıraktığı boşluğun ne kadar da
büyük olduğunu bilmemizden…Tarık Akan’ı bu kadar
güzel yapan şey, güzel bir bedenin çok...Sayfa >> 7

2 Kadının Sesi

AKP’nin yeni Türkiye’sinde Kadınlar
Beria Onger Kadın
‘kamusal alanda’ tekmeleniyor!
Akademisinde bu hafta

Bayram sabahı bindiği otobüste genç bir
kadın şort giydiği gerekçesiyle 'sen şeytansın'
ve 'şort giyenler ölmeli' sözleri ile saldırıya
uğradı.Saldırının ardından ise yolcuların gözü önünde otobüs şoförü tarafından
sokağın ortasına bırakıldı. Genç kadının
suç duyurusunun ardından gözaltına alınan
saldırgan 'giydiği şort ortama uygun değildi,sinirlendim,islam hukuku bunu yapmamı
gerektiriyordu'şeklinde ifade verdikten sonra
serbest bırakıldı..Muhtemeldir ki,mahkeme
gelen tepkiler üzerine 'halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek' suçlaması ile yeniden
yakalama kararı aldı ve saldırgan gözaltına
alındı.
Yaşanan olay, olay sırasında ve sonrasında
ortaya çıkan tablo gerici zihniyetin geldiği son
noktayı ve nasıl bir hukuk sistemi ile karşı
karşıya olduğumuzu göstermesi açısından ibretliktir. 'Kadınlar toplumsal/kamusal alandan
ancak islami gericiliğin kurallarına uyarsa
yararlanabilir' mesajı hem kadınlara, hem de
topluma açık bir şekilde verilmektedir.
Kadın düşmanlığı yalnızca fiziki şiddet ya
da cinayetle sonuçlandığında haber değeri taşır hale gelmiştir. Oysa olayın yaşandığı günlerde; 'kız çocukları cehennem kadar risktir'
vaazları verilmeye, 'kadınlar ve kızlar, aşırı
dekolte fâhişe kıyafetiyle gezerek erkekleri
tahrik etmeyecek' vaatleriyle yazılar yazılma-

ya, 'kısa saçlı kadınlar' tanımlamasıyla ilerici,aydın kadınlara hakaret edilmeye devam
ediliyordu.Bu zihniyetin taşıyıcılarının yazar,
alim sıfatlarıyla ödüllendirildiği bir ortamda
saldırıyı yapan kişinin ruh sağlığının bahane
edilmesi, olayın münferit olarak tanımlanması aklımıza hakarettir.
Kadına yönelik şiddetin birtakım kılıflarla meşru hale getirilmesi, aynı zamanda
bir bütün olarak toplumun sindirilmesidir.
Saldırının tanıklarının duyarsızlığı, olayı
izlemekle yetinmeleri bunun göstergesidir.
Saldırı sonrasındaki hukuki süreç ise benzeri
saldırılara çanak tutmaktadır. Olayı basit
darp şeklinde tanımlayıp, üstelik saldırganın
yaptığı hareketin kendi inancı çerçevesinde
doğru olduğunu savunurken serbest bırakılması, kadın düşmanlığının meşruluğunu
tescillemekten başka ne anlama gelir?
Yaşanan olayda kadına yönelik şiddetin
ciddi bir suç unsuru olarak görülmemesi,
saldırganın ifadesi nedeniyle suçun tanımının 'halkı kin ve düşmanlığa teşvik' olarak
nitelendirilmesi yaşanan olaydaki garabetin
bir başka boyutudur. Kadına yönelik şiddet
ile gericiliğin bu topraklarda arsız otlar gibi
beraber büyüdüğü unutulmamalıdır.
Unutulmamalı ve şu soruların cevapları
verilmelidir:
'Kız çocukları cehnnem kadar risktir' diyen

zat halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmiyor
mu?
Her gün kadına yönelik ayrımcı ifadeleri
ve hakaretleri sarf edenler, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmemekte midir?
'Kadınlar ve kızlar aşırı dekolte kıyafeti
ile gezerek erkekleri tahrik etmemeli' diyen
Mehmet Şevket Eygi ve muadillerinin şortlu
genç kadına tekme atan saldırgandan farkı
nedir?
Soruyoruz: Hükümet altına imza attığı
İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen Kadına
Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi
ve Bunlarla Mücadele'ye dair sözleşmeyi
uygulamayı düşünmekte midir?
Kadın düşmanlığı, gerici politikaların
sonucudur. Toplumu dinsel referanslarla
şekillendirmeye çalışmanın, bütün toplumu
sindirmenin, laikliği ortadan kaldırmanın
sonucudur.
Sıkıştığı her noktada kadının giyim kuşamı
üzerinden politika üretmeye çalışan 14 yıllık
AKP iktidarı ortaya çıkan bu tablonun birinci elden sorumlusudur.
Karanlığınıza boyun eğmeyeceğiz.
Laiklik için mücadeleyi yükseltmeye
devam edeceğiz.
İLERİCİ KADINLAR DERNEĞİ

Beria Onger Kadın Akademisi 25 Eylül Pazar günü Kadıköy ve Bakırköy de
gerçekleşecek oturumlarla devam edecek.
Kadıköy programı bu hafta İstanbul Barosu Kadın Hakları komisyonundan
Avukat Cansu Demir'in katılacağı'Kadın Hakları' dersi ile saat 13.00'te başlayacak.
Kadına yönelik ayrımcılığın ve bunu besleyen hukuki uygulamaların örneklerle
masaya yatırılacağı bu oturumda varolan haklar ve bu hakların gündelik hayatta
nasıl karşılık bulduğu tartışılacak.
Prof. DR. Gamze Yücesan Özdemir'in katılacağı 'Türkiye'de Kadın Emeği'
dersinin başlama saati 15:30. Kadınların emek süreçlerine katılmaları konusunda karşılaştıkları engeller, yaşadıkları emek sömürüsü ve ev eksenli çalışmanın
kadın yaşamında ki yeri dünyadan karşılaştırmalı örneklerle tartışılacak.
Bakırköy programı ise yanı başımızda süren savaş ve emperyalizmin saldırgan politikalarının kadınların yaşamına yansımalarının tartışılacağı 'Savaş,göç,emperyalizm ve kadın' dersi ile başlayacak. İKD GYK üyesi Umut Kuruç'un katılımıyla yapılacak oturumun başlama saati 13:00
Yrd.Doç.Dr. Semiha Günal katılacağı ikinci oturumun başlığı ise 'Gericilik
kıskacında kadın'. Saat 15:30 başlayacak olan bu oturumda gerici politikalar
aracılığıyla dayatılan yaşam koşullarının toplumsal sonuçları ve kadınların
yaşamına dair etkilerinin tartışılması, buradan çıkış yollarına dair önerilerin
değerlendirilmesi hedefleniyor.
Akademi çalışmaları kapsamında önümüzde ki dönem kadınların mücadele
programının şekillenmesi hedefleniyor.

Erdoğan gönüllüsü yobazdan şort giyen kadına saldırı
İstanbul Maslak’ta hastanedeki nöbetinin ardından evine dönmek üzere otobüse binen hemşire Ayşegül Terzi saldırıya uğradı. Otobüste bulunan Abdullah
Çakıroğlu ‘şort giyenler ölmeli, bunların yaşamaya hakkı yok’ diyerek önce sözlü tacizde bulundu ardından otobüsün demirlerinden destek alarak genç kadının çenesine tekme attı.
İstanbul Maslak'ta hastanedeki nöbetinin ardından evine dönmek üzere
otobüse binen hemşire Ayşegül Terzi saldırıya uğradı. Otobüste bulunan
Abdullah Çakıroğlu 'şort giyenler ölmeli, bunların yaşamaya hakkı yok'
diyerek önce sözlü tacizde bulundu ardından otobüsün demirlerinden destek alarak genç kadının çenesine tekme attı. Saldırının etkisi ile baygınlık
geçiren genç kadın otobüs şoförü tarafından otobüsten indirildikten sonra
hastaneye kaldırıldı. Olay sırasında otobüste bulunan diğer yolcuların ise
olayı sadece izlemekle yetindiği ortaya çıktı.
Saldırgan kameralardan teşhis edilerek Üsküdar'da gözaltına alındı.
Saldırgan emniyetteki ifadesinde ''Giydiği şort ortama uygun değildi.
Bu nedenle sinirlenip hareketi yaptım. Vücutta açık gördüğüm yerlere
tekme atarım. Giyimini beğenmediklerimi döverim. Devlet bunlara ceza
vermiyor. Devlet bunları cezalandırmalı” dediği öğrenildi.Emniyetteki ilk
ifadesinin ardından olayın 'basit yaralama' olduğu gerekçesiyle serbest bırakılan Abdullah çakıroğlu kameraların karşısına geçerek “Arkadaşlar her
şey kontrol altında. Sıkıntı yok, gerekli izahatları yapacağım. Vandalların
saldırısına uğradım. 20 tane solcu terörist bana saldırdı. Her şey İslam
hukukuna göre oldu” şeklinde açıklamalarda bulundu.
Salırganın serbest bırakılmasının ardından toplumun değişik kesimlerinden gelen tepkiler neticesinde İstanbul Anadalu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla ‘Halkı kin ve düşmanlığa teşvit etmek’ suçlamasıyla ile
tekrar gözaltına alındı.
Çakıroğlu yeni bir savcıya ifade verdi. Müracaat savcılığında ifade veren
Çakıroğlu, Türk Ceza Kanunu'nun(TCK) 216/1. Maddesinde düzenlenen
"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve TCK 115/3. maddesinde düzenlenen "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını
engelleme" suçlarından tutuklandı.
Erdoğan gönüllüsü olduğu öğrenilen Abdullah Çakıroğlu'nun daha önce
de sosyal medya hesaplarından 'çıplak giyinen kadın karımdır' şeklinde
paylaşımlar yaptığı
görülüyor.
Bipolar duygu durum bozukluğu teşhisi ile tedavi gördüğü iddia edilen
Abdullah Çakıroğlu'nun güvenlik sertifikasının olduğu ve güvenlik görevlisi olarak görev yaptığı da ortaya çıktı.
Benzer pek çok olayda olduğu gibi son saldırıda da hukuk kadını değil
saldırganı korumuştur.Olayın gelişimi,kişinin kamuya arz edilmiş belli bir nin ihlali olarak değerlendirilmesi gerekirken 'basit yaralama' kapsamında
hizmetten yararlanmasını ve kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulun- değerlendirilmiş ve olayın üstü örtülmek istenmiştir.
masını engellemek, TCK’nın Nefret ve ayırımcılık başlıklı 122. maddesi- Saldırı ve sonrasında yaşananlar büyük tepkilere neden oldu. İlerici Kadın-

lar Derneği de yaptığı açıklamada 'Kadına yönelik şiddet ile gericiliğin bu
topraklarda arsız otlar gibi beraber büyüdüğü unutulmamalıdır.' ifadelerini
kullandı.
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ABD Türkleri-Kürtleri-Arapları savaştırıyor!

Ayıdan post, ABD’den kimseye dost olmaz!
ABD Ortadoğu’yu yıkıma ve parçalamaya götürüyor. ABD, Suriye’yi parçalamak için elinden geleni yapıyor. Kurban Bayramı sürecince ilan edilen ateşkes,
bizzat ABD tarafından Suriye askerlerini vurulmasıyla sona erdi. Telabyad’da PYD kontrolündeki bölgelere ABD bayrağı asılıyor. Türkiye, ABD çıkarları adına Fırat
Kalkanı operasyonunu derinleştiriyor. Bütün bu gelişmeler ABD’nin kendi çıkarları için her ata oynadığını ve barıştan yana olmadığını bütün açıklığıyla gösteriyor.

ABD, Suriye askerlerini
“yanlışlıkla” vuruyor!

Telabyad ilçesine ABD
bayrakları asılıyor!
Türkiye, ABD işbirliği
ile Cerablus’a piyade
gönderiyor!

S

uriye’de 6 yıldır yıkım ve savaş sürüyor. Bu
savaş, bugün birileri tarafından Esad rejimini sorumlu tutarken gerçekler hiç de böyle
değil. Emperyalist güçler, Suriye’nin yıkımı
ve parçalanması için devreye girmiş, cihatçı çeteler
Suriye’ye sokularak bir iç savaş yaşanmasının yolu
döşenmişti. Ancak evdeki hesap çarşıya uymamış,
meşru Suriye yönetiminin direnişi ve bölge ülkelerinin bu konudaki tutumu emperyalist planlara ciddi
darbe vurmuştu.
ABD emperyalizmi, dünyanın dört bir tarafındaki
cihatçı militanları Suriye’ye işbirlikçi bölge ülkeleri
üzerinden Suriye’ye soktu. AKP iktidarı, ABD emperyalizminin bu planlarının bir parçası olarak cihatçı
çetelerin ülkemiz üzerinden Suriye’ye geçmesine izin
verdi. Aynı zamanda bu çeteleri kollama, besleme ve
lojistik destek konusunda AKP iktidarı elinden gelen
her şeyi yaptı.
Bugün gelinen noktada ise büyük bir kriz olarak
Suriye başlığı ortada duruyor. Emperyalizm, bölgeye

müdahalesini meşrulaştırmak için IŞİD tehdidini öne
sürüyor. Aslında IŞİD gerçeği bizzat emperyalizmin
bölgeye müdahalesine zemin oluşturmak için kullanılıyor. Çünkü IŞİD gerçeği, emperyalizm tarafından
önce görmezden gelinmiş, büyümesine müsaade
edilmiş, şimdi de bu tehlikeyi ben ortadan kaldırırım
diye devreye girmiş bulunuyor.
Bu plan doğrultusunda ülkemiz cihatçı çetelerin
bombalı katliamlarını yaşadı. Aynı zamanda başta
Suriye olmak üzere bölge ülkelerinde bulunan Kürtler
için de IŞİD büyük bir tehdit haline gelmiş, ABD hemen devreye girerek “yardım elini” uzatmış, böylece
bölgeye yerleşmesinin yolunu yapmıştır.
Bugün ABD emperyalizmi bütün kartlara oynamaktadır. Bir yandan Suriye Kürtleri üzerinden bölgeye
yerleşmeye çalışırken, diğer yandan Türkiye’yi
Suriye cephesine sürüklemiştir. Aynı zamanda meşru
Suriye yönetiminin güç kazanmasının önüne geçmek
için her türlü provokasyonu denemektedir.
Kurban Bayramı sürecinde ilan edilen ateşkes,

Kobani’de ABD askeri üssü
kullanıma açıldı
ABD’nin, Suriye’de Kobani şehrinin
güneyinden 35 km uzaklıkta birkaç ay önce
yapımına başladığı askeri üssü tamamlanarak,
kullanıma açıldı.
Amerika Birleşik Devletleri, PYD’nin kontrolü altında bulunan Kobani şehrinin güneyine kurduğu askeri üssü kullanmaya başladı.
Alınan bilgilere göre, iki ABD kargo uçağı
bugün üsse askeri malzemeler indirdi.
İçerisinde havaalanının da bulunduğu üssün
PYD’ye askeri yardım malzemeleri taşımak
için kullanılacağı öne sürülüyor.

ABD tarafından Deyz er-zor kentinde Suriye askerlerinin bombalanması ile son bulmuştur. ABD,
yanlışlıkla vurduk dese de, hemen ardından IŞİD’in
saldırıya geçmesi, ABD’nin kimin yanında olduğunu
fazlasıyla göstermektedir.
Hemen ardından, Halep’te cihatçı çeteler, Suriye
ordusuna karşı saldırıya geçmiş, akabinde Halep’e
giden yardım konvoyu vurularak Suriye suçlanmak
istenmiştir.
Ortada büyük bir tezgah olduğu görülmelidir. Bugün ABD emperyalizmi Türkleri, Kürtleri ve Arapları
birbirine düşürerek bölgeye yerleşmesinin planlarını
yapmaktadır.
Suriye’de sürdürülmeye çalışan ateşkes bizzat ABD
emperyalizmin oyunlarıyla bozulmuştur.
Akçakale ilçemizin altında bulunan Telabyad ilçesindeki PYD kontrolündeki bölgeye ABD bayrakları
çekilmiş, ABD buradaki varlığını göstermek istemiştir.
Aynı zamanda Türkiye’nin Rakka operasyonuna

katılması için de pazarlıklar sürdürmektedir. Cerablus operasyonu, ABD’nin Türkiye’yi Kürt kartını
göstererek mahkum ettiği ve birlikte planladıkları bir
hareket olarak görülmelidir.
ABD emperyalizmi kendi çıkarları peşindedir.
Bunun için cihatçı çeteleri öne sürmek, kuzey Suriye’deki Kürtler üzerinden bölgeye yerleşmek ya da
Türkiye’yi devreye sokmak gibi her yolu denemekten çekinmemektedir. ABD’nin emperyalist bir ülke
olarak rolünü görmeden Suriye sorunu anlaşılamaz.
Tam da bu yüzden Ortadoğu halklarının en büyük
düşmanı emperyalizmden başkası değildir. Türkler,
Araplar ve Kürtler, ABD emperyalizmine karşı bir
duruş sergilemezlerse Ortadoğu’da yaşanan bu savaş
ve yıkım bitmeyecektir.
Unutulmamalıdır ki, ABD emperyalizminden
kimseye dost olmaz. Emperyalizm kendi çıkarı için
herkesle ilişki kurmakta ve bir plan doğrultusunda
adımlarını atmaktadır.

Suriye Ordusu’nu vuran ABD zeytinyağı gibi!

YPG birliği koruyor
Ayrıca BasNews’e konuşan ve adının
açıklanmasını istemeyen Demokratik Suriye
Güçleri’nden bir yetkili de, üssü YPG’ye bağlı özel bir birliğin koruduğunu söyledi.
Geçtiğimiz aylarda söz konusu üssün İncirlik üssünde bulunan F-16 ve F10 tipi savaş
jetleri ile ABD’nin C17 ve C130 tipi lojistik
uçaklarına uygun bir iniş alanı olarak dizayn
edildiği öne sürülmüştü.

TSK IŞİD’e karşı piyadeleri de
kullanacak
Türkiye’nin Suriye’de cihatçı ÖSO güçleriyle birlikte Cerablus’la başlayan askeri
operasyonlarında yeni hedef: Kilis’in Elbeyli
ilçesine kuş uçumuyla 30 km mesafedeki
Suriye’nin El Bab kenti.
Suriye’de PYD’nin kontrolündeki Afrin ile
Menbiç arasında bulunan ve IŞİD’in elinde
bulunan El Bab’a inmek için Türk Silahlı
Kuvvetleri (TSK) çeşitli planlar üzerinde
çalışıyor. Buna göre, olası operasyonda Özel
Kuvvetler, uçak ve tankların yanı sıra Kara
Kuvvetleri’ne bağlı değişik muharip piyade
sınıflarının da kullanılması planlanıyor.
Kara güçleri artacak
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın
ABD’ye hareketinden önce dile getirdiği “El
Bab Operasyonu”nun tam olarak ne zaman
başlayacağı merak edilirken, Kilis’in Elbeyli
ilçesinden kuş uçumu 30 km güneyde olan
Suriye’nin El Bab kentine inmek için Türk
Silahlı Kuvvetleri (TSK) değişik harekât
planları bulunuyor. Buna göre “Fırat Kalkanı” harekâtına katılan unsurlarda artış
olacak. Doğrudan Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı Özel Kuvvetler (Bordo Bereliler),
savaş uçakları ve tankların yanı sıra, Kara
Kuvvetleri’ne bağlı değişik muharip piyade
sınıfları da Suriye içine girecek. Özel Kuv-

vetlerin belirleyeceği IŞİD mevzileri tank,
top ve savaş uçaklarıyla vurulacak, kara
güçleri de arkadan güvenliği sağlayacak. Bir
yetkili, “El Bab’a inmek için daha kapsamlı
kara gücü şart. Harekât planlarında elbette
kara unsurları da bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanı’nın dediği gibi Türkiye sınırının tam
güvenliği için El Bab’ı da dahil edecek şekilde temizlik şart” dedi. Aynı yetkili, TSK’nın
IŞİD’ın Suriye’deki merkezi olan Rakka için
tek başına bir harekât planının ise olmadığını
vurguladı.
‘İkinci başkent’
IŞİD’in Suriye’de Rakka’dan sonraki
“İkinci başkenti” olarak bilinen El Bab’a
ulaşmak için önce IŞİD açısından özel öneme sahip Dabık hedefleniyor. Dabık, Türkiye
sınırına 20 km uzaklıkta. Ancak Dabık bölgesinden gelen istihbarat bilgileri, işin çok
da kolay olmayacağını gösteriyor. İstihbarat
birimlerinin hazırladığı raporlarda Dabık’ın
etrafında çok sayıda hendek kazıldığı, seyyar
anti-tankların bulunduğu, kentin etrafına
yüzlerce mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP)
döşendiği belirtiliyor. IŞİD’ın bu kentin aynı
adını taşıyan bir dergisi bulunuyor ve örgüt
burasının ‘mahşer’in başlayacağı yer olacağına inanıyor.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry CNN kanalında katıldığı
bir programda, Suriye’deki ateşkes ve Rusya’nın bu konudaki
tavrına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye’de ateşkesin etkin
şekilde uygulanamaması konusunda Suriye’deki meşru iktidarı sorumlu tutarak, ateşkes konusunda Suriye hükümetine
“yeterli baskıyı yapmadığı” gerekçesiyle de Rusya’yı eleştirdi.
Kerry, Moskova’ya seslenerek, “Sahneye oynamayı ve gösteriş yapmayı bırakıp insani yardımların yerine ulaştırılmasını
sağlayın. Eğer Rusya ateşkes konusunda ciddiyse Esad’in
uçaklarının uçmasını engellesin ve ateşkese saygı gösterdiğini
kanıtlasın.” dedi.
Mevcut ateşkes anlaşmasının güven üzerinde değil tarafların
söz verdikleri başlıklarda somut adımlar atmaları üzerine
kurulu olduğunu vurgulayan Kerry, somut anlamda insani yardımların yerlerine ulaştırılamamasının çok önemli bir sorun
oluşturduğunu söyledi.
Kerry, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye
Ordusu askerlerini “yanlışlıkla” vurmasıyla ilgili olarak da şu
ifadeleri kullandı:
“Şunu açıkça söyleyeyim: Rusya ateşkes anlaşmasını imzaladı. Esad bu anlaşmaya uyacağını söyledi. Dolayısıyla Esad’in
durması ve ortak uygulama merkezinin uygulamaya geçmesi
lazım ki ABD ile Rusya dün meydana gelen ve bizim kabul
edip üzüntümüzü ifade ettiğimiz türden kötü şeylerden sakınabilmek için koordinasyon kurabilsinler.”
ABD’nin üste çıkma çabası
Geçtiğimiz hafta ilan edilen ateşkesten sonra, Suriye hükümeti
ateşkese uyacağını açıklamıştı. Ancak sonrasında Suriye Ordusu onlarca kere ateşkesin ihlal edilmesine örnek olacak sal-

dırılara cihatçı güçler tarafından maruz kalmıştı. Buna rağmen
ateşkesin geleceği konusunda sorumlu bir davranış sergileyen
Suriye hükümeti gerek cihatçıların tacizleri, gerekse emperyalist saldırganlığın muhatabı olmaya devam ediyor.
Kerry’nin bahsettiği insani yardımlar konusunun açıklamasının ise çok basit bir şekilde yapılması mümkün. Meşru Suriye
iktidarı özellikle Halep’in doğusundaki bölgelere gönderilmek
istenen yardım tırları üzerinde BM ile birlikte denetim hakkı
talep ediyor ve askeri mevzilerini ona göre şekillendirmek,
korumak istiyor.
Bugüne kadar insani yardım adı altında kimyasal dahil olmak
üzere çeşit çeşit silahlar Suriye topraklarında emperyalizmin çıkarları için kullanılmışken, kendi toprakları üzerinde
egemen olan bir iktidarın bunları istemesi herhalde şaşırtıcı
olmasa gerek.
Bununla birlikte, geçtiğimiz dönem cihatçı güçlerin en önemli
ikmal yollarından biri olan Castillo yolunun birkaç hafta önce
Suriye Ordusu tarafından denetim altına alınması ve ateşkesten sonra Rusya’nın gözetimine bırakılmış olması büyük
ihtimalle ABD’nin işine gelmiyor.
Oysa ki emperyalistler dikensiz gül bahçesi istiyorlar. İstedikleri de olmayınca cihatçılarla taciz edilen bir ateşkes sürecini,
Suriye Ordusu’nu özellikle IŞİD’in işine gelecek şekilde
“yanlışlıkla” vurduklarını ifade ederek bozmaya kadar götüreceklerinin sinyallerini vermekteler. Dün Deyr Ez-Zor’da
IŞİD’e karşı büyük bir saldırı başlatan Suriye Ordusu’nun
ABD uçakları tarafından vurularak, 62 askerinin öldürülmesinin de başka bir açıklaması bulunmuyor.
İşte bu yüzden ABD’nin zeytinyağı gibi üste çıkarak, sürekli
kendilerinin haklı olduğunu iddia eden bir konumlanış içerisinde olması pek de şaşırtıcı değil. Kerry’nin son açıklamaları
böyle bir yöne işaret ediyor.

4 Dış Açı

Amerikan bayrakları şimdi de Tel Abyad’da
Kurtuluş
Kılçer
ABD bayrağı altında devrimcilik
olmaz!

S

uriye’de yaşanan savaşın başlamasının üzerinden neredeyse 6 yıl geçti. Bu savaş birileri
tarafından iç savaş olarak sunulmak isteniyor
ancak Suriye’de yaşanan yıkım ve savaşın
arkasında emperyalist saldırganlık ve parçalama siyaseti
olduğu her geçen gün daha da açığa çıkıyor.
Kürt sorunu, ülkemizin önemli sorunlarından birisi
olarak, devam ediyor. 30 yılı aşkın süredir Kürt sorunu
dolayısıyla yaşanan çatışma, savaş, yıkım, göç tıpkı
Suriye’de yaşananlar kadar acı ve kanlı bir tablo olarak
karşımızda duruyor.
Kürt sorunu, bugün ne yazık ki, Suriye’de yaşanan
savaşın bir parçası haline geldi. Bugün gelinen aşamada
Kürt sorunu ile Suriye sorununu ayrı kefelere koyma
şansımız bulunmuyor.
Aynı zamanda emperyalist saldırganlığı da…
Yıllardır, sosyalist hareketin, Kürt sorununa yaklaşımı
belli. Bütün ezilen ulusların yanında yer alan sosyalist
hareket, Suriye’de yaşanan gerçeklere baktığında daha da
ötesini söylemek zorunda.
Kürt sorunu artık Türkiye ya da bölge sorunu olmanın
ötesine geçmiş, uluslararası güçlerin devrede olduğu
bir zemin üzerinden fazlasıyla şekillenmeye başlamıştır. Artık, ne yazık ki, Kürt siyasi hareketi; devrimci,
anti-emperyalist, yurtsever bir çizginin belirlenimiyle
değil, emperyalist odakların belirlediği rotanın parçası
haline gelerek hareket ediyor. Elbette yaşanacak farklı
gelişmeler, bulunulan noktanın değişimini de beraberinde
getirebilir. Ancak, bugün Suriye’de yaşanan gelişmelere
baktığımızda gerek Kürt sorununun geldiği aşama gerekse Kürt siyasi hareketinin bu aşamada aldığı pozisyon
açık bir biçimde ortaya konmak zorunda.
Eğer polyanacılık oynamayacaksak… Eğer Türkiye’de
herşeyi emperyalist odaklardan beklemeyeceksek… Eğer
statükoculuk yapıp, bugünkü siyasal gelişmelere 30 yıl
öncesinin çerçevesinden bakmayacaksak…
Dün Telabyad isimli ve PYD kontrolünde bulunan
ilçenin bir dizi binasına ABD bayrakları çekildi. ABD
tarafından işgal edilmiş yerlere ABD bayrağı çekiliyor
sanki. Ancak PYD kontrolünde bulunan noktalara ABD
bayrağının çekilmesi, basit bir konu olarak ele alınamaz,
üzeri örtülemez, yanlışlıkla oldu denilerek geçiştirilemez.
Ortada, başka bir aşama bulunuyor. Suriye gündemi
dolayısıyla emperyalizmin bölgeye dönük planlarına
“pragmatist” bir yaklaşımla, IŞİD saldırılarına karşı emperyalist ABD’nin yardımlarına mahkum kalmak adına
anlayış gösterilmesinin yeni bir aşamasıyla karşı karşıya
kaldığımız bilinmelidir. Kimse kimseyi kandırmamalı…
Emperyalizmin Ortadoğu politikasında yaşanan sıkışma
ve bu sıkışmada PYD’nin kendine göre bu durumu olanak haline getirmesi tezlerinin bir karşılığı bulunmuyor.
Söz konusu olan ABD emperyalizminin çıkarlarıdır ve
bu çıkarlar ile bugün Kürt siyasi hareketinin pozisyonu
çakışmıştır.
Bu çakışma, aynı saflara işaret eder. Bu çakışma, ABD
emperyalizmiyle işbirliği yapmak olarak tarif edilir.
İşbirlikçiliği tasvip etmemiz, doğal görmemiz, özgün
bulmamız, anlayışla karşılamamız mümkün değildir.
Bugün AKP gericiliğinin Kürt sorununda uyguladığı
baskı politikası ABD ile birlikte davranmanın gerekçesi
olamaz.
Çünkü bugün elini veren yarın kolunu kaybeder.
Kürt siyasi hareketi yanlış yoldadır. Ortadoğu’da
emperyalizmin parçalama siyaseti bütün boyutlarıyla
devrededir. Cihatçı çetelerin devreye sokulması, IŞİD’in
ortaya çıkarılması ve yol verilmesi; sonrasında IŞİD’den
“düşman” yaratarak bölgeye müdahalenin emperyalistler
tarafından zemininin oluşturulması gün gibi ortadadır.
Daha dün Suriye askerlerinin ABD uçakları tarafından
“yanlışlıkla” vurulması ve sonrasında IŞİD saldırısı bir
tesadüf olarak asla okunmamalıdır. Palmira IŞİD tarafından ele geçirildiğinde ABD’nin kılını kıpırdatmadığını
yalnızca hatırlamak gerek.
ABD IŞİD’e yol verdi. ABD cihatçı terörün bir numaralı destekçisidir. Suudiler, Katar ve AKP iktidarı bu
planın parçalarıdır. Emperyalizm açısından bu ilişkilere
Kürtlerin de eklenmesi, kendi ilkeleri açısından hiç de sorun değildir. Gerek işbirlikçi Barzani üzerinden Kürtlerin
bu planın parçası haline getirilmesi gerekse bugün benzer
bir planın PYD üzerinden hayata geçirilmesi kimseye
şaşırtıcı gelmesin.
Şaşırtıcı gelmesin ama kimse de normal karşılamamızı
beklemesin. Yoksul Kürt emekçilerinin ve Kürt ulusal
hakları için mücadele ettiğini iddia eden Kürt siyasi hareketinin ABD bayrağı altında sol bir jargonla konuşması
doğal karşılanmasın.
Çünkü diyoruz ve biliyoruz ki, ABD bayrağı altında ne
devrimcilik olur ne de Kürt emekçilerinin kurtuluşu…
O bayrak altında yalnızca bağımlılık söz konusudur.
Tıpkı bugün yaşadığımız kapitalist Türkiye’nin, gerici
AKP iktidarının ABD’ye köküne kadar bağımlı olması
gibi…

Eylül ayının başında Menbiç’te göndere çekildiği söylenen Amerikan bayrakları geçtiğimiz hafta Tel Abyad’da
tekrar ortaya çıktı

T

ürkiye’nin ABD ile birlikte planladığıve
“ılımlı muhalefet” diyerek pazarlanan cihatçı çetelerle yürüttüğü ‘Fırat Kalkanı’ harekatının ilk günlerinde Menbiç’te boy gösteren
ABD bayrakları, Türkiye’nin bölgedeki Arap aşiretlerini PYD ve Suriye Demokratik Güçleri’ne kışkırttığı
ve operasyon düzenleyeceği iddiaları üzerine bu kez
Tel Abyad’da ortaya çıktı.
Türkiye’den bakıldığında PYD kontrolündeki kentin
birçok yerine PYD flamaları asıldığı görülüyordu.
Ancak ortaya çıkan fotoğraflarda, 15 Eylül günü
öğle saatlerinde Tel Abyad’ınMumbatıh semtindeki
üzerinde kum torbaları ile mevzi oluşturulan tek katlı
binanın çatısında daha önce asılı olan PYD bayrağının yerine ve aynı sokaktaki bir direğe ABD bayrağı
asıldığı görüldü.
Menbiç’te de ABD bayrakları
‘Fırat Kalkanı’ harekatının başlamasının ardından
Menbiç’inRafe köyünde oraya yerleşik olan Suriye
Demokratik Güçleri (SDG) tarafından Amerikan bayrağı asıldığı iddia edilmişti.
Paylaşılan fotoğraflar üzerinden, bayrağın asılmasının sebebinin Türkiye ve cihatçıların Menbiç’e dönük
saldırılarını engellemeye çalışmak olduğu, SDG’nin
ABD’nin desteğini çekmek için bu yolu denediği
yorumu yapılıyordu.
‘Fırat Kalkanı’ operasyonunun Cerablus’tan güneye
yönelmesiyle Menbiç’in kuzeyindeki bölgelerde SDG
güçleri ile karşı karşıya gelinmiş, ABD’nin araya
girmesi ile birlikte çatışmalar durmuştu. Cerablus ile
Menbiç’in arasındaki bölgeye ABD’nin yerleşeceği
dahi gündeme gelmişti.
ABD bayrakları sahiplendi
ABD, bayrakları kimin astığı sorularına önce bilgimiz yok dese de daha sonra bölgedeki Kürt yetkililere
dayandırılan ABD’li askerlerin bayrakları astıkları
iddialarını doğruladı.
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Peter Cook,
Suriye’nin PYD kontrolündeki Tel Abyad ilçesinde
bazı evlerin çatılarına ve işyerlerine ABD bayrağı
asılmasına ilişkin yaptığı ilk açıklamada konuyla ilgili
haberleri görmediğini belirterek “Ancak daha önce
de ortaklarımıza kendi kendilerine Amerikan bayrağı
asmamaları çağrısı yapacağımızı söylemiştik” demişti.
Aradan bir hafta geçmeden ise Kuzey Suriye’de
SDG ile birlikte savaşan ABD özel kuvvetlerinin
bulundukları binaları göstermek için bayrak astıkla-

rı açıklandı. Bölgedeki ABD ordusunun sözcüsü
tarafından yapılan açıklamada “Geçen hafta Kuzey
Suriye’de görev yapan ABD güçlerinin konumlarını
göstermek için bayrakları kullandığını teyit edebilirim.” açıklamasında bulundu.
Öte yandan Tel Abyad ilçesinde bir binaya asılan
ABD bayraklarından üçü indirilirken gümrük binasının üstündeki ABD bayrağı ise halen asılı olduğu
bildirildi.
Kobane’de ABD üssü
Kuzey Suriye’de ABD varlığı bayraklarla sınırlı
değil. Kuzey Suriye’de Kobane şehrinin güneyindebirkaç ay önce yapımına başlanan askeri üs tamamlanarak kullanıma açıldı.
İki ABD kargo uçağı bugün üsse askeri malzemeler indirdiği söylenirken üssün PYD’ye askeri
yardım malzemeleri taşımak için kullanılacağı öne
sürülüyor. Dahası, üssün YPG’ye bağlı özel bir
birlik tarafından koruduğu da iddialar arasında.

ABD “stratejik ortağı” ile “konjonktürel ortağı”
arasında mı?
ABD’nin NATO müttefiki Türkiye’nin PYD’ye
karşı tehditleri karşısında şu ana kadar PYD’nin
arkasından çekilmediği görülüyor. ABD’nin Kuzey
Suriye’ye yerleşmesi anlamına gelen askeri üsler
ile birlikte düşünüldüğünde “konjonktürel ortağı”
ile ilişkilerinin radikal bir biçimde değişmesi de
pek olası değil. PYD ile ilişkilerin geri çekilmesi
ABD’nin üslerinin bölgedeki varlığını tehlikeye
atacağından ABD’nin kolaylıkla tercih edebileceği
bir yol değil.
Son noktada, ABD’nin PYD yerine Türkiye’nin
yanında yer alacağı tartışmasız kabul edilebilir.
Ancak ABD’nin SDG’ye silah yardımında bulunmak üzere çalıştığını açıkladığı da düşünüldüğünde
Türkiye’nin ABD’yi PYD’ye sırtını dönmeye ikna
etmek için ABD’ye çok daha fazla tabi olacağı bir
konuma geçmesi gerekecek.

Suriye’de barış uzakta

Suriye’de ikinci büyük ateşkes denemesi de bir haftanın sonunda cihatçı çetelerin ateşkes koşullarına uymaması
karşısında uzun ömürlü olamadı.

“Meşru muhalefete” mesafe ayarıbir oyun olarak
kaldı

ABD ve Rusya uzun bir süredir konuşulan “çözüm
anlaşması”nı12 Eylül’de açıklamıştı. John Kerry ve
SergeyLavrov, uzun süren diplomatik görüşmelerin
ardından dört maddelik kısa vadeli, “güven arttırıcı”
ve hedeflerini “ortaklaştıracak” bir yol haritasını
paylaşırken sonuçta bir ateşkes anlaşması daha ancak
bir hafta yürürlükte kalabildi.
Daha önce de 27 Şubat’ta yürürlüğe giren “saldırganlıkların durdurulması” anlaşması, bazı bölgelerde
sınırlı bir başarı yakalasa da, Suriye’deki cihatçı terörist çeteler aradan geçen sürede bin 200’e yaklaşan
ihlalleriyle fiilen bu anlaşmayı işlemez hale getirmişlerdi. Yine de anlaşma sayesinde Humus, Derayya,
Madamiye gibi yerlerde sivil halk ve silah bırakan
teröristlerin bu bölgelerden geçici olarak tahliyesi ve
diğer teröristlerin İdlib’e geçişine izin veren anlaşmalar hayata geçirilebilmişti.

süresince tüm ülkede ateşkes ilan edildi. Bu sağlandığında ABD ve Rusya’nın Nusra Cephesi’ne karşı
birlikte operasyonlar düzenleyeceği söyleniyordu.

Son adımda ise, 12 Eylül’de Rusya ve ABD arasında bir “ortak uygulama merkezi” kurulması için
hazırlıklara başlanacaktı.

ABD Dışişleri Bakanı Kerry, 12 Eylül’de “meşru
muhalefet” dediği çetelerin Nusra Cephesi’nden kendilerini ayırabildikleri kadar ayırmalarını gerektiğini
söylemişti. Bir hafta süren ateşkes boyunca Suriye
ve Rusya’yı suçlayan ABD’nin bu uyarısı bir manevradan ibaret kaldı.
Anlaşmanın en önemli yanının, yeni adı Şam’ın
Fethi Cephesi olan El Kaide’nin Suriye kolu Nusra
Cephesi’nin ilk defa “hedef” haline gelmesi ve
“meşru muhalefet”in kendisini Nusra Cephesi’nden
ayrımasının istenmesi denilebilirdi. Ancak “ılımlı
muhalifler” Nusra Cephesi’nin anlaşma kapsamı dışında tutulmasıyla ateşkese uymayacaklarını açıkça
ilan etmişlerdi.

Şubat’tan Eylül’e “ateşkes”

Ateşkes ancak bir hafta sürdü

ABD el arttırıyor

Yeni anlaşmayla, Şubat’ta yürürlüğe giren anlaşmasının ötesinde yeni bir yol haritası çıkartılmıştı.
Dört maddelik anlaşmada, ilk adımda, Suriye Hava
Kuvvetleri’nin belirlenen bölgelerde muhalif gruplara karşı hava saldırılarını tamamen sonlandırılacaktı.
Bu yasak, Nusra Cephesi ve IŞİD ile müttefiklerini
kapsamayacaktı.
İkinci adım, hava operasyonları ile birlikte çatışmaların da azaltılmasını öngörüyordu. 12 Eylül’de
günbatımıyla birlikte başlayacak Kurban Bayramı

Tüm bu ayrıntılı yol haritasında ise bir haftalık
ateşkes dışında hiçbir adım atılamamış oldu. Cihatçı
çetelerin, Kastello Yolu’nda güvenliği sağlayan
Rus askerlerine canlı yayında ateş açılması da dahil
olmak üzere ateşkesin yüzlerce kez ihlal edilmesi ve
anlaşmanın hiçbir hükmüne uymamaları nedeniyle
ateşkese son verildiği açıklandı.
Suriye, cihatçıların ateşkesi300’den fazla kez ihlal
ettiği söylenirken bu örgütlere dönük operasyonlara
da devam edeileceği duyuruldu.

ABD’nin Suriye’de başlayan ateşkese tüm tarafların uyması çağrısında bulunarak, siyasi çözümden
başka bir yol bulunmadığını, bunun “birleşik bir
Suriye’yi kurtarmak için son şans olabileceğini”
söylemesine rağmen “ılımlı muhaliflerin” ateşkese
hiçbir zaman uymamaları karşısında ABD’nin sahada yenilgi yerine çatışmaların önünü açmak üzere el
arttırdığı görülüyor. Anlaşılan o ki, Suriye’de barış
daha uzun süre aranacak.

ABD ve Rusya’dan “ortak uygulama merkezi”
Üçüncü adımda, Halep başta olmak üzere kuşatma
altında olan ve ulaşımın zor olduğu bölgelere insani
yardımın ulaştırılması olacaktı. Bunun bir parçası
olarak Halep’in kuzeyindeki Kastello Yolu’nun açılması askerden arındırılması ve güneyindeki Ramuse
koridorunda da mutlak bir ateşkesin sağlanması
isteniyordu.

İç Açı
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AKP’nin Cerattepe korkusu devam ediyor

A
Mersin’de doğa katliamı
Mersin’in Tarsus ilçesinde Seyhan
Nehri’nin denizle buluştuğu noktadaki toplu balık ölümleri, son birkaç
ayda 4’üncü kez tekrarlandı. Binlerce balık sahile vururken, ölümlerin
devam etmesi endişe yaratıyor. Balık
ölümlerinin su arıtma tesislerinin
çalıştırılmaması nedeniyle zehirli
atıkların suya karıştığı için yaşandığı
belirtiliyor.
Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Mersin Valiliği, ölümlerin nedenini belirlemek için çalışma başlattıklarını bildirdi. Mersin Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Mersin
Halk Sağlığı Müdürlüğü ekiplerinin,
balık ölümlerinin yaşandığı yerde inceleme yaptığı belirtilen açıklamada,
“Vatandaşlarımızın inceleme sonuçlanıncaya kadar sahile vuran balıkları
almamaları gerekmektedir” denildi.

Binali Yıldırım’dan
asgari ücret açıklaması
İstanbul’da gazetecilerin sorularını
yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım
asgari ücrete ilişkin açıklama yaptı.
Yıldırım asgari ücretle ilgili sorulan
soruya “Yıl sonuna kadar vergi
bildirimi ne olursa olsun asgari ücret
düşmeyecek. Yıl sonuna kadar almaya devam edecekler. Vergi diliminden
dolayı kayıpları olmayacak. Aradaki
farkı Maliye Bakanlığı karşılayacak.”
dedi.

Slovak ve Macar kuş
bilimcilerin takip ettiği
leylek Mersin’de vuruldu

rtvin Kafkasör Yaylası Cerattepe
Mevkisi’nde madencilik yapılması
için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın,
‘Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)
Olumlu’ raporunun yürütmesinin durdurulması
ve iptali istemiyle açılan davanın karar duruşması
Rize İdare Mahkemesi’nde görüldü.
Duruşma öncesi Artvin’de 1 ay yürüyüş ve
basın açıklaması yasağı ilan edilirken, Rize’de ise
Valilik ‘davaya müdahil olanlar’ dışında kalan kişi
ya da grupların kente girişlerini yasakladı.
En büyük çevre davası
Cerattepe Bölgesi’ndeki madencilik faaliyeti
için daha önce Rize İdare Mahkemesi’nce ‘ÇED
olumlu’ kararı iptal edilen maden şirketi, 2 Haziran 2015’te yeniden ‘ÇED Olumlu’ kararı aldı.
Bu gelişme üzerine Yeşil Artvin Derneği öncülüğündeki 751 kişi ve 61 avukat, 8 Temmuz 2015’te
Rize İdare Mahkemesi’nde, ‘ÇED olumlu’
raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Türkiye’nin en büyük çevre davasını açtı.
14 Mart’ta bölgede bilirkişi heyeti inceleme yaptı.
Mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda, ‘yıllık 500
bin ton çıkartılacağı öngörülen cevherin kapalı
kabinli teleferikle taşınması halinde çevreye
zararlarının azalacağı ve ara katlı üretim yöntemi

ile heyelan riski oluşmayacağı’ belirtildi.
Rize İdare Mahkemesi, Cerattepe’deki
madencilik faaliyetleri için tarafları son kez
dinleyeceği karar duruşması için 19 Eylül
tarihine gün verdi.
‘Seferberlik’ ilanı
Duruşma öncesi Rize ve Artvin’de poli-

sin, çevre kentlerden gönderilen ekiplerle
takviye edildiğini de belirtmek gerekiyor.
Polis ekiplerinin, Cerattepe davasına müdahil olanların dışındaki kişi ya da grupların
Rize’ye girişine izin vermediği de görüldü.
Ayrıca Artvin Valiliği, duruşma öncesi
ve sonrasında tüm eylemleri yasakladı.
Karar duruşmasında müdahil avukatlar
reddi hakim talebinde bulunarak duruşma

salonunu terk etti. Avukatlardan, ‘Geldikleri
gibi gidecekler. Vatan haini değiliz. Bizim
yaptığımız yanlış bir şey yok’ açıklaması
geldi.
Cerattepe davasında 751 davacının avukatlarının reddi hakim talep ederek duruşma
salonunu terk etmesinin ardından, talebin
bir ay içerisinde karara bağlaması bekleniyor.

Hrant Dink cinayetinde 9 yıl
sonra yeni görüntüler
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant
Dink’in suikast sonucu katledilmesiyle ilgili yeni
görüntüler ortaya çıktı.
Hrant Dink cinayetinden 9 yıl sonra ortaya çıkan görüntülerde, tetikçi Ogün Samast’ı azmettiren ve destek
veren dönemin İstanbul ve Trabzon İstihbarat Jandarma Komutanlığı’nda görevli 1 yüzbaşı ve 5 astsubayın
olay yerinde inceleme ve keşif yaptığı görüntülerine
ulaşıldı.
Hrant Dink’in katledildiği günün “kayıp” denilen,
ancak 9 yıl sonra AKP’nin yayın organlarından A
Haber’de yayınlanan yeni görüntülerde, tutuklanan 6
jandarma istihbaratçısının olay yerinde inceleme yaptığı ve Dink cinayetini tetikçi Ogün Samast ile birlikte
planladıkları görülüyor.
‘İttifak’ döneminde dayanak olmuştu
19 Ocak 2007’de gerçekleşen Hrant Dink cinayeti, 17 Aralık 2013 yolsuzluk ve rüşvet operasyonu
sonrasında bütünüyle dağılan AKP-Cemaat ittifakı
döneminde, Ergenekon kumpasının dayanaklarından
biri haline getirilmişti. Liberallerin de koro halinde
desteklediği, cinayeti Ergenekon’un işlediğine dair id-

dia, AKP’nin siyasi sorumluluğunu üstlendiği kumpas
davalarında önemli bir dayanak oluşturmuştu.
Cinayetin Cemaat tarafından işlendiğini yazan
gazeteciler, Cemaat’in yargıdaki kadroları tarafından
başlatılan kumpas davalarının hedefi olmuş, gazeteci
Merdan Yanardağ ve Nedim Şener, Oda TV ve Ergenekon davaları nedeniyle hapis yatmışlardı.
Dink cinayetinin ardından çıkan ilk görüntülerde de
Samast’ın elinde bayrakla fotoğraflarının bulunması
tartışma yaratmıştı. Cinayetin üzerinden 9 yıl geçtikten
sonra ortaya sürülen bu yeni görüntüler, AKP’nin döneminde gerçekleşen katliam ve cinayetlere dair elinde
bulundurduğu verileri siyasi ve operasyonel amaçları
için kullanma stratejisinin bir sonucu olarak görülüyor.
‘Hadi güzel bir poz ver’
Yeni görüntülerde de Dink’in katilinin yanındaki
kişiler, Samast’a, “Güzel bir poz ver lan! Hem de gülerek ver! Hadi güzel bir poz ver” diyerek fotoğraflarını
çekiyor.
Samast’a cinayet öncesi nereye gittiği ve ne yaptığı
sorulurken, aynı takım elbiseli şahıs, “Aslanım benim,
aferin Ogün” diyor.

Çocuklar okula, öğretmenler eve!
15 Temmuz sonrası OHAL ile başlayan süreçte AKP dur durak bilmiyor. Yaklaşık 60 bin kamu görevlisinin açığa alındığı dönemde
öğretmenlere yönelik başlatılan açığa almalar sonucu eğitim iyice dibe vurmaya yüz tuttu.

Slovakya’dan üzerine takip cihazı
takılarak serbest bırakılan leylek,
toplam 2 bin 600 kilometrelik uçuşun
ardından geldiği Mersin’de ateşli
silahla vurularak öldürüldü.
Mersin’in Merkez Mezitli İlçesi
Davultepe Mahallesi’ndeki bir sulama kanalında yaralı leylek olduğunu
gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye
bildirdi. Kısa sürede olay yerine
ulaşan itfaiye ekipleri, çamura batmış
ve bitkin haldeki leyleği merdivenli
araç yardımıyla bulunduğu yerden
kurtardı. Ayağının kırık ve kopmak
üzere olduğu, ateşli silahla vurulduğu saptanan leyleğe ilk müdahaleyi
Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik
Daire Başkanlığı ekipleri yaptı. Daha
sonra Tarsus Hayvanat Bahçesi’ne
götürülerek bakıma alınan leylek,
burada yapılan müdahaleye rağmen
telef oldu.
2 bin 600 km uçtu ama…
Yapılan incelemede, leyleğin
Slovak ve Macar kuş bilim uzmanlarınca 2012 yılında başlatılan çalışma
kapsamında, üzerine takip cihazı takılarak Slovakya’da serbest bırakıldığı
belirlendi.
Leyleğin toplam 2 bin 600 kilometrelik yolu kat ederek Mersin’e
geldiği, sıcak bölgelere göç edemeden burada avcıların hedefi olduğu
saptandı. (DHA)

Hatırlanacağı üzere Başbakan Binali Yıldırım, “Doğu ve
Güneydoğu Yatırım Destek Hamlesi Tanıtım Programı” ve
toplu açılış törenine katılmak için gittiği Diyarbakır’da, “terörle
mücadelenin sürdüğü bölgelerle görev yapan 14 bin öğretmenin terörle ilişkili olduğunu ve yeni dönemde bu ilişkinin
tespit edildiği öğretmenlerin açığa alınacağını” açıklamıştı.Bu
konuşmanın hemen ardından Milli Eğitim Bakanlığı’nda 11.500
öğretmen açığa alındı.
Açığa alınan öğretmenlerin “PKK ile ilişkisi oldukları” iddia
edildi.
Açığa alınan öğretmenlerden 4 bin 300’ünün sadece Diyarbakır’da olduğu biliniyor. Bu durum ise öğrencileri ve eğitimi hiçe
sayarak, bölgede okulların 2 gün gecikmeyle açılmasına neden
oldu.
Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye genelinde okulların
açılmasına kısa bir süre kalırken OHAL kapsamında KHK ile
açığa alınan toplam 11 bin 285 öğretmenden 4 bin 300’ünün
görev yaptığı Diyarbakır’da, 19-23 Eylül 2016 tarihleri arasında
kutlanması planlanan İlköğretim Haftası programı da ertelendi.
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kentteki tüm okullara gönderilen ilk yazıda, İlköğretim Haftası programını her yıl olduğu

gibi okulların açıldığı gün olan 19 Eylül’de yapılacağı duyurulmuştu. Ancak, okullara sonradan gönderilen program düzeltme
yazısında ise şöyle denildi:
“2016-2017 eğitim öğretim yılı İlköğretim Haftası Kutlama
Programının 19 Eylül 2016 Pazartesi günü tarihinde, 09.00′
da çelenk sunma töreninin, aynı gün saat 10.00’da ise kutlama
töreninin yapılacağı bildirilmişti. Ancak, İlköğretim Haftası
kutlama programı 21 Eylül 2016 Çarşamba gününe ertelenmiş
olup, Çelenk sunma töreni saat 09.00′da, kutlama törenin de
aynı gün, saat:10.00’da dana önce belirtilen yerlerde yapılması
kararlaştırılmıştır. Programın akışında hiç bir değişiklik olmayıp, yapılan tarih değişikliğinin göz önünde bulundurularak,
herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve gerekli tedbirlerin alınması ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 08/09/2016
tarih ve 9672579 sayılı yazıları ekte gönderilmiştir. Gereğini rica
ederim.”
“İhraç edilecek öğretmenler” listesini hazırlayan “FETÖ”cü
çıktı!
Açığa alınan 11 bin 500 öğretmenin adının bulunduğu listeyi

ise ‘FETÖ’den tutuklanan eski Vali Yardımcısı Kattaş’ın hazırladığı belirlendi.
Basında yer alan habere göre, Diyarbakır’da meslekten ihraç
edilecek öğretmenlerin listesinin 19 Ağustos’ta FETÖ’den
tutuklanan Milli Eğitim’den sorumlu eski Vali Yardımcısı Remzi
Kattaş tarafından hazırlandığı ortaya çıktı.
Dersim’de geri adım
Dersim’de ise açığa alınan öğretmenler arasında 504 öğretmen ve kamu görevlisinden 419’unun görevine iade edildiği
açıklandı. 950 öğretmenin bulunduğu Dersim’de de 419’u öğretmen toplam 504 Milli Eğitim çalışanı açığa alınmıştı.
Tunceli Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, kentte ‘eğitim-öğretimin aksamaması’ için 504 öğretmen ve kamu görevlisinden
419’unun görevlerine iade edildiğini kaydetti.
Dersim’de yaşanan bu durum, bundan sonraki süreç için
‘AKP’ye muhalif olacak toplamı sindirme çabası’ olarak da
yansıyabilir elbette. Bununla beraber, eğitim-öğretim yılının başladığı bu günlerde yaşanan bu tablo, iktidarın eğitimi ne kadar
hiçe saydığının da bir göstergesi.
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TKP’nin 96. Kuruluş yıldönümünde deklarasyon

9 Eylül 2016
TKP için…
İşgal ve saltanat yıllarında kurulan Türkiye Komünist Partisi’nin
(TKP) 96. kuruluş yıldönümünde komünistlere, ülkemizin yine emperyalizm tarafından kuşatıldığı ve saltanat heveslilerinin fırsat kolladığı bir
kesitte büyük görev düşüyor.
Ülkemiz bugün emperyalizmin kuşatması, gericiliğin karanlığı ve
sermayenin yağması altında büyük bir yıkıma doğru gitmektedir. 1923
yılından günümüze ülkemiz, yaratılan bütün ilerici birikime düşmanlık
üzerinden bugün içinde bulunduğu hale getirildi; gericiler iktidar oldu,
emperyalizmin üsleri ülkemize yerleşti, Cumhuriyet’in bütün değerleri
yağmalandı, para babaları peydahlandı, darbeler eksik olmadı, siyasi
cinayetler bitmedi, sömürü ve eşitsizlik daha da arttı, bombalar kent
merkezlerinde patladı, iç savaşın dahi konuşulabildiği toplumsal düşmanlıklar yaratıldı. Özellikle AKP’nin iktidara gelişi ile bütün bu süreç
daha da hızlandı ve 1923 yılında kurulan Cumhuriyet adım adım yıkıldı,
yerine daha gerici, işbirlikçi ve azgın sömürüye dayanan bir baskı rejimi
kuruldu.
İkinci Cumhuriyet düzeninin Türkiye’yi getirdiği yer açıktır. Sadece
iki ay önce yaşanan darbe girişimi bile ülkemizin içinde bulunduğu
durumu göstermesi açısından yeterlidir. Türkiye’nin emekçi halkı bu
düzenin yıkıcı etkilerinden kurtulmak zorundadır. Meclis’te temsil edilen düzen muhalefetinin bir çözüm olamayacağı ve emekçi halkımızın
beklentilerine karşılık veremeyeceği ortadadır. Yenikapı mutabakatı ile
‘sosyal demokrasinin’ misyonu ve sınırları bir kez daha ortaya çıkarken,
İkinci Cumhuriyet rejimiyle aynı ideolojik zemine sahip ‘liberal demokrasinin’ düzen içi çizgisi bellidir.
Bu tablo bir kısır döngüdür ve bu kısır döngüyü ancak sol kırabilir.
Türkiye’nin en eski partisi TKP, 96. kuruluş yıldönümünde ülkemizin
makus talihini yenmek üzere ayağa kalkmalıdır. Tarihi boyunca bütün
zorlu dönemlerde mücadelesini kararlılıkla sürdüren partimiz TKP, nasıl
Ulusal Kurtuluş Mücadelesi’nde doğmuşsa; bugün de ülkemizin bu yağmadan, kuşatmadan ve karanlıktan kurtulması için yeni bir cumhuriyet
şiarıyla mücadeleyi yükseltmek üzere ayağa kaldırılmalıdır.
1923 yılında temelleri atılan Cumhuriyet, işbirlikçi ve gerici AKP
eliyle yıkılmıştır. Bugün Cumhuriyet değerleri, kazanımları ve paradigmaları ortadan kaldırılmıştır. Bugün yeni bir Cumhuriyet kurulmalıdır.
Bu Cumhuriyet, emperyalizme, gericiliğe ve sermayeye karşı adlı adınca
‘sosyalist bir cumhuriyet’ olarak inşa edilebilir. Bu Cumhuriyet, emper-

yalizme, gericiliğe ve 1923 yılında kurulmuş Cumhuriyet’i kemire kemire bitirerek ülkemizi bu hale getiren sermaye sınıfına karşı verilecek
mücadeleyle kurulabilir. Çünkü laiklik, bağımsızlık, eşitlik, özgürlük ve
kardeşlik talepleri yalnızca sosyalizm programıyla hayat bulabilir.
Partimiz Türkiye Komünist Hareketi’nin, TKP’nin 96. kuruluş
yıldönümünde bu bilinç ve kararlılıkla, ülkemizin komünist partisini oluşturma misyonuyla ve yukarıdaki görevlerle, mücadeleyi daha
ileriye taşıyacağından kimsenin kuşkusu bulunmasın. Tam da bunun
için bugün içinden geçtiğimiz süreçte komünistlerin daha güçlü bir
mücadele zemini oluşturmasını ve bu zemin üzerinden TKP’nin yeniden
siyaset sahnesine dönmesini önemsiyor, böylesi bir gelişmenin sosyalist
mücadele açısından ilerletici bir yan taşıdığını düşünüyor ve bu sürecin
örgütleyicisi olmaktan çekinmeyeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.
TKP’nin mirasçısı ve devamı olan Partimiz Türkiye Komünist Hareketi, TKP’nin yeniden siyaset sahnesine dönmesi konusunda üzerindeki
sorumluluğu bilmektedir. Bu sorumluluğun Türkiye Komünist Partisi’nin ismi ve misyonunun ileriye taşınmasını kapsadığı açıktır. Aynı
zamanda Türkiye sosyalist hareketinin makus talihini yenecek ve son
yıllarda içinde devindiği çemberleri kıracak bir örgütsel ve mücadele
hattının oluşturulması da bu sorumluluğun önemli bir parçası olarak
özellikle vurgulanmalıdır.
Türkiye sosyalist hareketi, bugün ülkemizin içinden geçtiği kesitte ülkemizin aydınlık yarınlarını örgütleyecekse içinde bulunduğu çemberleri
kırmalı, ülke sathında etkisi ve gücünü sınırlayan, içe kapanmaya neden
olan ayağındaki prangaları sökmeli, emekçi sınıflara ulaşabilecek bir dinamizm ve irade sergilemelidir. TKP, ancak ve ancak, böylesi bir zemin
üzerinden yeniden siyaset sahnesine dönebilir, dönmelidir, dönecektir.
Bu açıdan, Türkiye Komünist Partisi’nin kuruluşunun 96. yıldönümünde bütün komünistlere büyük görev ve sorumluluk düşmektedir.
Partimiz Türkiye Komünist Hareketi bu yaklaşımla TKP’lilere ve
komünistlere bir çağrı yapmaktadır:
Türkiye Komünist Partisi’nin siyaset sahnesine dönmesinin önemli olması kadar, nasıl bir komünist partisi olacağı da büyük bir önem
taşımaktadır.
Bunun için;
Komünistler, ideolojik bir odak olmanın ötesine geçmeli, siyasal bir
güç haline gelmelidir.
Komünistler, işçi sınıfının önemini lafzi olmaktan çıkartmalı, sınıfın
öncülüğünü üstlenerek işçi sınıfını gerçek bir örgütlenmeyle maddi bir

güç haline getirmeyi başa yazmalıdır.
Komünistler, başta kadınlar ve gençler olmak üzere toplumsal direnç
odaklarını örgütleyecek ve toplumsal dinamiklere işçi sınıfı ekseninde
öncülük edecek bir pratiğe sahip olmalıdır.
Komünistler, düzen partilerinin destekçisi olarak değil, bağımsız bir
güç olarak siyaset sahnesinde var olmalıdır.
Komünistler, işçi sınıfını ve aydınları parti saflarında buluşmasını sağlamalıdır. Bu açıdan “tek başına” aydınlara dayanmayıp, aynı zamanda
emekçilerin partisi haline gelmelidir.
Komünistler, siyaseti, yalnızca isabetli analizlerden ibaret gören bir
yaklaşımla değil, siyasal ve toplumsal olarak örgütlü bir temsil gücüne
dayanarak yapmalıdır.
Komünistler, emekçilere soyut söylemlerle seslenen değil, emekçi halkın istemleriyle bağ kuran bir siyaset diline ve öncülüğe sahip olmalıdır.
Komünistler, kural ve kurullarıyla tanımlı iç işleyişe sahip bir partiyi
yaşama geçirmelidir.
Komünistlerin programı, ideolojisi, teorisi ve siyasal hattı “sosyalizm programı”nda bütün açıklığıyla yazmaktadır. Bu hattın ete kemiğe
bürünmesi için komünistler son 30 yıldır yürüttükleri mücadeleden ders
çıkartmalıdır. Partimiz Türkiye Komünist Hareketi, bu görev ve yaklaşımla bu dönemde ülkenin gerçek komünist partisini oluşturma misyonuyla “yoluna devam etmektedir”.
Türkiye Komünist Partisi’nin yeniden siyaset sahnesine dönmesi, Partimiz Türkiye Komünist Hareketi açısından büyük bir görev ve sorumluluk olarak “nasıl bir parti” sorusunun yanıtlandığı bir zemin üzerinden
tarif edilmektedir.
Çağrımız bu zeminin örülmesi, bu zemin üzerinden TKP’nin yeniden
siyaset sahnesine dönmesi üzerinedir.
Türkiye Komünist Partisi, 96 yıllık tarihinde önemli mücadele deneyimi biriktirmiş bir partidir. Şimdi eksikliklerimizi, yapamadıklarımızı
aşarak, onurlu ve geçmiş mücadelemizden dersler çıkartarak ama en
önemlisi ülkemizin eşiğine geldiği felaketi sonlandırmayı hedefe koyarak, Türkiye Komünist Partisi’nin yeniden inşa süreci başlatılmalıdır.
Partimiz Türkiye Komünist Hareketi, bu açıklıkla bu sürecin örgütleyicisi ve parçası olacak, 1920’de temelleri atılan partimizi geleceğe
taşıyacaktır.
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

TKP’nin 96. kuruluş yıldönümü Maltepe ve Edirne’de kutlandı TKH, TKP’nin 96. yılını
Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP)
96. kuruluş yıldönümü 10 Eylül günü
İstanbul Maltepe Nazım Kültürevi ve
Edirne Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılan etkinliklerle kutlandı.
Mustafa Suphi ve arkadaşları tarafından 10 Eylül 1920 yılında Bakü’de
kurulan TKP, Türkiye topraklarında
çetin mücadelelerden geçti. Parti’nin
on beş kişilik ilk önderliği Kurtuluş
Savaşı’na katılmak üzere Türkiye’ye
gelirken Trabzon’da öldürüldüler.
Mustafa Suphiler’in başlattığı sosyalizm yolculuğunu bugün Türkiye
topraklarında sahiplenen komünistler,
partilerinin 96. kuruluş yıldönümünü
etkinliklerle kutladılar.
Türkiye Komünist Hareketi (TKH)
tarafından Maltepe Nâzım Kültürevi ve
Edirne Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde iki etkinlik düzenlendi.
Maltepe Nâzım Kültürevi’nde
yapılan etkinlikte, Parti tarihi üzerine
konuşma yapan TKH MK üyesi Kemal
Parlak kuruluşundan bugüne TKP’nin
ve kadrolarının yaşadıklarını anlattı.
10 Eylül 1920’deki kuruluştan Halk
İştrakiyun Fırkası’na, 46 sendikacılığından 51 tevkifatına, Türkiye İşçi
Partisi’nden 1973 atılımına, 12 Eylül’den 1990’lardaki likidasyona kadar
örnekler veren Parlak, Parti tarihinin
öneminden bahsetti.
Örgütlü bir işçi sınıfı partisi, militan
bir kadın hareketi ve partizan bir gençlik hareketi yaratılmalı
Kemal Parlak’tan sonra TKH MK
üyesi Kamil Tekerek söz aldı. Tekerek
konuşmasında, “10 Eylül kutlamaları
önemlidir. Her yıl açık etkinliklerle ya

büyüyerek kutluyor…

da geçmişte gizlilik koşullarında yapıldığı gibi 10 Eylüller kutlanır. Bugün
Türkiye’de sosyalizm mücadelesinin
ne kadar yakıcı, güncel ve büyük bir
mücadele olduğunun ortaya konulması gerekiyor. Ülkemizde bir dönem
kapanmıştır. Bir tarafta Yenikapı
mutabakatı, bir tarafta ise bu bozulacak
mı, bozulmayacak mı diye bekleyen
bir solculuk vardır. AKP iktidarının 14
yıllık pratiği zaten ülkeyi bu günlere
getirmiştir. O yüzden AKP döneminde
neyin mücadelesini verdiysek bunların
sosyalizm mücadelesine kan taşıyacak
şekilde gündeme alınması gerekmektedir.
Yoksa düzen içi muhalefete yedeklenen bir sol tablosu ile baş başa
kalıyoruz. Bunu aşmak içinse güçlü

bir komünist partisinin daha doğrusu
TKP’nin siyaset sahnesine gerçek bir
örgütlenme ile dönmesi gerekir. ‘Nasıl
bir Parti?’ sorusu bu noktalardan tartışılacaktır.
Siz eğer gerçek bir sınıf örgütlenmesi
üzerine Parti inşa ederseniz, militan bir
kadın hareketi yaratırsanız, partizan bir
gençlik örgütlenmeniz varsa o zaman
önderlik sorununun da, kolektivizmin
de, siyaset yapma tarzının da, örgüt
modeli ve parti tartışmasının hakkı
verilebilir. Bunun başka yolu yoktur”
ifadelerini kullandı.
TKH, sınıf partisi anlayışıyla çalışıyor
Etkinlikte son sözü TKH Parti
Konseyi üyesi Mustafa Sarıbaş ise,
2001 yılında TKP’nin yeniden siyaset

sahnesine dönmesiyle partiye dönüş
sürecini anlatarak, “İdeolojik, siyasal
örgütlenmede sınıf partisi anlayışıyla
TKH, TKP inşasına çalışıyor.” dedi.
Etkinlik şiir ve müzik dinletisi ile
sonrasında TKP’nin 96. yılı için hazırlanan videonun izlenmesi ile son buldu.
TKP’nin 96. yılı, Edirne Nâzım
Hikmet Kültürevi’nde de bir etkinlikle
kutlandı. Tarihsel TKP üyeleri Naciye
Babalık, Avni Sevinç ve TKH MK
üyesi Ahmet Tarık Yenil’in katıldığı
etkinlikte memlekette bir komünist partiye ihtiyaç duyulduğu konuşuldu. TKP
tarihinden örneklerin de verildiği etkinlik sinevizyon gösterisi ile son buldu.
Katılanlar TKP’nin siyaset sahnesine
dönmesinin emekçilerin temsiliyeti ile
olabileceğini ifade ettiler.

Ağustos ayında gerçekleştirdiği Parti Konseyi toplantısı ile TKP’nin 96. Kuruluş yıldönümünü sosyalizm
bayrağını yükseltme kararı alan Türkiye Komünist
Hareketi (TKH), Antalya İl Örgütü binasının açılışını
gerçekleştirdi.
TKH, önümüzdeki günlerde de çeşitli yerelliklerde
açılış gerçekleştirecek. Aydın il binası ve İstanbul’da
Şişli, Bakırköy, Sancaktepe, Bağcılar, Avcılar, GOP ilçe
örgütü binası açacak olan TKH’nin programı şöyle:
25 Eylül Pazar günü, saat: 16.00, Sancaktepe İlçe
Örgütü Açılışı
2 Ekim Pazar saat 14.00, Aydın İl Örgütü Açılışı
2 Ekim Pazar günü, saat: 17.00, Bağcılar İlçe Örgütü
Açılışı
8 Ekim Cumartesi günü, saat: 17.00, Avcılar İlçe
Örgütü Açılışı

Yaşam
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Ruhi Su ve sabahın sahipleri...

B

u topraklarda -tıpkı dünyanın ayak basılmış her karesinde olduğu gibi- iyiye,
güzele ve insana dair üretilmiş ne var
ise arkasında sosyalist bir zihnin çabası
ve alın teri vardır. Gidişleri ile hayatımızda derin
boşluklar bırakan herkesin, yaşadıkları dönemlerde eşitlik ve özgürlük mücadelesinin emektarları
olması tesadüf değildir. Bizler, ölenlerin ardından
“sessiz ve sitemsiz” bir acıyı mağrur bir biçimde
taşırken, Türkiye sağının kudurmuşçasına, her
aracı pervasız bir biçimde kullanarak ölmüş olana
saldırmasının tek bir nedeni vardır; çünkü “sol”
bu ülkenin onuru, aklı, estetiği ve vicdanıdır.
Bundan tam 31 sene önce aramızdan ayrılan
Ruhi Su, bu yazının girişinde anlattıklarımızın
tamamı ve hatta daha fazlasıdır. 1912’de gözlerini
Van’da açar ve ilk gençliğinin tamamını öksüzler
yurdunda ve evlatlık verildiği yoksul bir ailenin
yanında geçirir. Bir dönem askeri okulda okusa
da, müziğe olan açlığı onu farklı bir hayatı aramaya, onu bulmaya ve sonunda başarmaya iter.
1942’de Ankara Devlet Konservatuvarını`nın Şan
bölümünü bitirir. Aynı yıllarda sırasıyla Ankara
Cebeci İkinci Ortaokulu`nda sonra Hasanoğlan
Köy Enstitüsü`nde müzik öğretmenliği yapar.
Cumhurbaşkanlığı Orkestrası’na seçilir, konservatuvarın opera bölümünde de okur ve daha sonra
da Devlet Operası’nda çalışmaya başlar.
İmza attığı başarıların temel itkisi ise, onu
“benim kabem insandır” demeye iten aklıdır. Ruhi
Su bir komünisttir, 1951 Tevkifatı dolayısı ile
1952-1957 yılları arasında cezaevinde kalır. 1954
yılında ak güvercini, yoldaşı Sıdıka Su ile cezaevinde evlenir. Nikah şahitleri Behice Boran ve
Nevzat Hatko’dur. Sıdıka Su yıllar sonra verdiği
bir röportajda o günleri şöyle anlatır;
“Arkadaşlığımız zamanla ilerledi. Beş yıl
kadar arkadaşlık ettik ama evlenme konusunda
kararsızdık.Çünkü ikimiz de Türkiye Komünist
Partisi (TKP) üyesiydik. Bunu gizlediğimiz için
ilk başlarda birbirimize bile söylememiştik.Sonra,

partiye gittiğimizde birbirimizin TKP üyesi olduğunu
orada karşılaşınca anladık.O zamanlar, TKP üyesi
olmak yasaktı. Biz de bunu kimseye söylemiyor, herkesten saklıyorduk.Bu nedenle, hapse gireceğimizi de
biliyorduk. Düşündüğümüz gibi oldu. Beş yıla mahkum
olduk.İstanbul Merkez Komutanlığı, Askeri Harbiye
Cezaevinde yattık. Uzun süre, hapishanede gizlice
mektuplaştık.Sonra, 1954 yılında cezaevinde nikahlandık. Nikah şahidimiz Behice Boran ve eşi Nevzat
Hatko’ydu.Bir astsubay kanalıyla, Rumeli Caddesindeki Hükümet Konağında bir Cumartesi günü nikahımız
kıyıldı.Astsubay ve iki jandarma eriyle birlikte nikah
için dışarı çıktık.Nikahtan sonra Ruhi, bizimle beraber

Gençlik yeni mücadele dönemine hazır

2016-2017 eğitim yılı başlarken, liselerde ve üniversitelerde mücadele kaldığı yerden devam ediyor.
Bilindiği geçtiğimiz yılın eğitim dönemine, liselilerin protestoları damga vurmuş, Türkiye’nin dört bir
yanından bu tepkiye destek yağmıştı. Liselerdeki
hareketlilik bu yıl da devam edeceğe benzerken,
Sosyalist Liseliler, “Laik ve Bilimsel Eğitim Broşürü”
ile yeni eğitim dönemine merhaba dedi. Konuyla ilgili
görüştüğümüz Sosyalist Liseliler kısa bir açıklama ile
bize neden böyle bir çalışmaya giriştiklerini değerlendirdiler.
''Öncelikle AKP iktidara geldiği ilk günden beri
eğitim alanında biz gençliğe sıkça saldırdı. Tarif
etmeye çalıştığım fiziksel bir saldırının ötesinde hem
ideolojik hem de psikolojik bir savaş açtığıdır. Eğitimi
günden güne piyasacılaştırması, gerici politikaları
ile bizi teslim almaya çalışması AKP'nin niyetini
bizim açımızdan bir kez daha pekiştirmektedir. AKP
tüm bu uygulamaları ve saldırıları ile bu ülkenin
gençliğini teslim almaya çalışmaktadır. Ancak şunu
artık öğrenmelidir. Okumuş insan emekçi halkına
karşı sorumludur.15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili
liselerde dağıtılmaya başlanan broşürü bir çoğunuz
görmüşsünüzdür. Dağıtılan broşürün açık bir şekilde
AKP iktidarının ve Tayyip Erdoğan’ın propagandasını yapmaktadır. Dağıtılan bildiri darbe girişiminde
bulunanlar ile aynı zihniyete sahiptir. Bilim düşmanlığı,gericilik ortak noktalarından yalnızca bir kaçı..
Biz de bu yüzden Laik ve Bilimsel Eğitim broşürü
çıkartmaya karar verdik, AKP'nin yerle bir etmek
istediği Laiklik başta olmak üzere ülkemizin tüm ilerici değerlerine sahip çıkacağımızı ilan ediyor. Onun
istediği gibi Dindar-kindar bir nesil olmayacağımızı,
Bilimsellikten ayrılmadan Laiklik mücadelesini sosyalizm zemininde yükselteceğimize buradan bir kez
daha söz veriyoruz! ''
Düşünce ve Eylem geri dönüyor!
Liselilerin yanı sıra üniversite öğrencileri de, 90’lı
yıllarda oldukça ses getiren Düşünce ve Eylem Dergisi’ni yeniden yayın hayatına sokma kararı aldılar. Düşünce ve Eylem 1995 yılında çıkartılmaya başlanan
süreli bir gençlik dergisiydi. 2008 yılına kadar farklı
mecralardan kısa kesintiler ile yayınlanmaya devam
edilmişti. Döneminde yarattığı tartışma başlıkları ve
okurları ile beraber gerçekleştirdiği eylemler ile anılan Düşünce ve Eylem'in 8 yıl aradan sonra yeniden
çıkartılacağı duyuruldu. Düşünce ve Eylem çıkış
manifestosunun bir kısmı aşağıdadır.
“Düşüncelerimizi eylemlerimiz ile gerçekleştireceğiz!
Ülkenin dört bir yanında bir kazan kaynıyor...
Patlayan bombalarıyla, üzerinden “tankla” geçilen
şehirleriyle, tasfiye edilen üniversiteleriyle ve darbe
girişimleriyle ülkemizin dört bir yanı zincirlerle
bağlanmış durumda. Böylesi bir karanlık dönemde

gelen astsubaydan rica etti. Cezaevine yürüyerek döndük. Yolda, Ruhi bir kitapçı dükkanına girdi ve bana
evlilik hediyesi olarak Goya’nın bir albümünü aldı.”
Ruhi Su’nun, müzik alanına yaptığı en büyük katkı
ise, Türk Halk Müziği’nin aslolan formunu deforme
etmeden, yeni bir biçim ile dinleyici ile buluşturabilmesidir. Öğrencilik yıllarında konservatuarın çalışma
odalarından birinde türkü söylerken kendisini duyan
hocası Markoviç’in “Ben Türk Müziği’nin bu kadar güzel olduğunu bilmezdim. İlk defa duyuyorum.
Neden sen Radyo’da söylemiyorsun?” önerisi, radyo
günlerinin başlamasına vesile olur. Bu aracılık Ruhi
Su’nun yapmak istediği müziğin şekillenmesinin ve

bir forma kavuşmasının da vesilesi olur. Ruhi Su, ölümüne kadar 16 tane 45’lik plak, 11 uzunçalar çıkarırlar. Ölümünden sonra kurulan Ruhi Su Kültür ve Sanat
Vakfı aracılığıyla eşi Sıdıka Su (ö. 18 Ekim 2006) ve
oğlu Ilgın Su özel arşivlerdeki ses kayıtlarından yararlanarak plak, kaset ve CD üretimini sürdürürler.
73 yıllık müzik, mücadele ve aşk dolu bu yaşam,
bugün bu yazıyı okuyanlar, okuduğu zaman yüreklerindeki telin titremesi ile minnet duyanlar için , burada
anlatılanlardan daha fazlasıdır aslında. Ruhi Su’ya,
sosyalizme duyulan o sarsılmaz inanca ve sabahın
sahiplerine…

Mücadele hiç bitmeyecek

düşüncenin gücüne ve eylemin değiştiriciliğine ihtiyaç duyanlar yeni denizlere yelken açıyor.
Düşünce ve Eylem Dergisi memleketine ve emekçi
halkına karşı sorumluluk duyan üniversitelilerin
pusulası olmak için yayın hayatına geri dönüyor.
1995 yılında Sosyalist İktidar Partili Öğrenciler’in
inisiyatiflye yayın hayatına merhaba diyen Düşünce
ve Eylem anlamlı bir geçmişe sahip. Uzun yıllar
boyunca basılı olarak çıktıktan sonra internetten yayın
yapmaya başlayan ve kısa bir süre tekrar basılı olarak
çıktıktan sonra 2008 yılında yayın hayatına ara veren
Düşünce ve Eylem, 8 yıllık “kısa” bir aradan sonra
geri dönüyor!”
ODTÜ’yü hapis tehdidi ile susturamazsınız
Lise ve üniversitelerde yaşanan tüm bu gelişmelere ek olarak, TKH Gençliği, 45 ODTÜ öğrencisine
verilen cezaya ilişkin bir açıklama yayımladı;
"ODTÜ’yü hapis tehdidi ile susturamazsınız" başlığı ile yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"AKP emir verdi, ODTÜ öğrencilerine hapis cezası
kesildi.2012 yılında Erdoğan’ın ODTÜ’ye gelişinin
ardından öğrencilerin protestosu geniş çapta yankı
uyandırmış, ardından gelen polis müdahalesi ODTÜ
öğrencilerinin büyük tepkisine neden olmuştu. Birçok
üniversiteyi ayağa kaldıran bu eylemlerin ardından
“ODTÜ Ayakta” ile öğrenciler AKP’nin baskı ve
gericilikle dolu politikalarına tepki göstermiş, üniversitelerdeki AKP kuşatmasına karşı büyük eylemler
yapılmıştı.
Bu eylemleri sindiremeyen AKP ve Erdoğan öğrencileri yargı yoluyla susturmaya, baskı altında tutmaya
çalışıyor. AKP mahkemelerinin ODTÜ öğrencilerine
dönük 10 aylık hapis cezası kararı tamamen öğrencileri susturmaya ve intikam almaya yönelik bir
karardır. 2002 yılından bu yana tüm ilerici, yurtsever
ve devrimci öğrencilere dönük tutumun bir benzeri ile
ODTÜ öğrencisinin sesi kısılmaya çalışılıyor. Mahkemenin davanın gerekçesi olarak açıkladığı “kamu
görevlisine görevini yaptırmamak için direnmek” ve
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” gerekçeleri tamamen safsatadan ibarettir.....
ODTÜ öğrencisi ise emekçi halka karşı sorumluluğun, memleketin bağımsızlığına sahip çıkmanın,
karanlığa karşı aydınlanmanın sesidir. Bu sesi hiçbir
mahkeme, polis ve kanun susturamaz.ODTÜ’lüler
dün oldukları gibi bugün de mücadelenin bir parçası
olmanın gereklerini yerine getirmeye devam edecektir. TKH Gençliği olarak, 45 ODTÜ öğrencisine
verilen hapis cezasını şiddetle kınadığımızı belirtiyor
ve öğrencilere dönük bu hukuksuzluğa karşı her türlü
mücadeleyi vereceğimizi ilan ediyoruz.ODTÜ ne
sizin gerici topluluklarınıza esir olur, ne de safsatadan
ibaret adaletinize boyun eğer.”

O güzel atlara binip giden, o güzel adamlardan
Tarık Akan’ın ardından bir şeyler yazmanın biz
sosyalistler için ne kadar zor ve önemli olduğu şerhini
düşerek, başlamak istedik söze. İşin zorluğu ve önemi
Tarık Akan’ın gidişi ile bıraktığı boşluğun ne kadar
da büyük olduğunu bilmemizden…Tarık Akan’ı bu
kadar güzel yapan şey, güzel bir bedenin çok ötesinde
aslında. Onun aklı, yüreği ve mücadeleye duyduğu
sarsılmaz inanç o bütünü tamamlayan olmazsa olmaz
parçalar. Bir jön olarak başladığı sinema kariyerinin
evrildiği noktanın arkasında da onun merkeze “insanı”
koyduğu düşünce yapısı var aslında. Burada bir parantez açıp hikayenin özünü Tarık Akan’dan dinleyelim;
“O dönem Yeşilçam’daki 8 şirket bir yılda ortalama
7-8 film çekerdi. Ki bu 8 film içerisinde 4 tanesi A
tipidir. Yani bizlerle çekilen ve bölgeye gittiği zaman
iş yapan filmler. Örneğin, Adana bölgesinde aşağı
yukarı 3 işletmeci var. Bir A tipi işletme. Bir B tipi
ve bir de C tipi işletme var. Sinemalar onlarda olduğu
için bu 8 şirket hep A tipi ile çalışıyor. Ve bu yapımcılar bölgedeki A tipine diyor ki, Sen ve adamların bu
filmi alırsan, bunun filmini alırsan, sana bütün filmlerimi keserim. Sana film yok.Sen de işletmeci olarak
alamıyorsun onların oynadığı filmleri. Ve bunu 7-8
şirket ortak söylüyor. Yalnız Arzu Film değil. Erman
Film, Acar Film, Melek Film, Arzu Film bilmem ne.
Yani 7-8 tane film şirketi ortak karar alıyorlar: Tarık
Akan’lı bir filmi Adana bölgesinde Nami Dilbaz değil
ötekisi alırsa biz ona film satmayacağız.
İzmir bölgesi böyle. İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu... Bütün bölgeler bu sistemle çalışıyor. Ben açık
söyleyeyim, bir yıl boyunca işsiz kaldım. Bir yılın
sonunda şunu yaptım; “Maden” filminin senaryosunu

Yavuz Özkan’la çalıştım. Yine bölgeler satın almıyorlar. Yine C tipi şirketlere düşüyorsun. O zaman yani,
kötü sinemalarda, kötü işletmelere düşüyorsun. Yavuz
Özkan’a dedim ki; Cüneyt Arkın’la ortak oynayalım.
İki rol var, Cüneyt hangisini isterse onu beğensin. Afişe istediğini yazsın. Benim adımı istediği kadar küçük
yazsın, kendi adını kocaman yazsın...
Türkiye’de ilk defa iki star bir araya geldi. Ve
paramız da yok ama Cüneyt’le ortak yaptık. Adana
bölgesine gittim. Nami Dilbaz’a “Anlaşma bu, Cüneyt
Arkın ve Tarık Akan filmi çekiliyor. Satın alıyor
musun?” dedim. Yerlere yatıyor. İki star ne demek,
“Tamam” dedi “alacağım”...Ölü fiyatına satıyoruz
ama ortada para da yok, senet sepet de yok. Hiçbir şey
alamadan geldim. “Maden” filmini bütün bölgelere
sattım, Yeşilçam karıştı. Onların hegemonyasını ben
böyle kırdım bölgelerde. Ve “Maden” filmi de çıktığı
zamanda inanılmaz büyük bir iş yaptı. Yani yeri göğü
oynattı. Benim çok sevdiğim bir filmdi. Ve bu sistemi
bir ölçüde biz terse çevirdik. Çünkü Yılmaz Güney’in
1972’deki ikinci hapse girişi bir boşluk yaratıyor.
Yılmaz olsa bu sistem belki öyle çalışmayacak, sistem
daha farklı olacak. Çünkü Yılmaz zaten bu 8 şirketle
çalışmıyor. Gidiyor küçük şirketlerle çalışıyor ve
yıkıyor ortalığı yani. Ondan sonra 1978’te biz bu hale
getirdik”
Tarık Akan’ın Türkiye sinemasının geçirdiği dönüşüme ilişkin Hürriyet Gazetesi’nden Levent Evkuran’a anlattıklarının arkasında, onu bu kadar güzel
yapan aynı neden mevcut; mücadele azmi.
Ona pervasızca saldıran gericilere inat biz de bir söz
verelim; mücadele hiç bitmeyecek!

8 Sınıf Tavrı

Bine yakın işçi “İşimiz, ekmeğimiz, sendikamız için” etkinliğinde yan yana geldi

Cam işçileri yine boyun eğmedi!
Türk İş’e bağlı Kristal İş Sendikası içerisinde sarı sendikacılığa karşı mücadele veren cam işçileri Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yapılan bir etkinlikte yan yana geldi.

S

on yıllarda mücadeleci duruşları ile gündeme gelen cam işçileri, Şişecam patronuna
karşı verdikleri mücadelede önemli mevziler
kazanmışlardı. 2012 yılında İstanbul Topkapı’daki Şişecam fabrikasının kapatılıp işçilerin işten
atılmasıyla oluşan gündem, işçilerin verdikleri kararlı
mücadele sayesinde işten atılmalar durdurulmuş ve
işçilerin Şişecam’ın diğer fabrikalarında çalışmaya
devam etmesiyle son bulmuştu.
Patrona karşı mücadelede güçlü bir şekilde ayakta
duran cam işçileri karşısına bu sefer de sendika ağalık
sistemi ve sendikacılar çıktı. Bundan bir yıl öncesinde
başlayan genel kurul sürecine, Trakya Şube Kongresi’nde şu anki yönetimin usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle itiraz eden işçilerin talebi haklı bulunmuş ve
kongrenin tekrarlanması kararı alınmıştı.
Şube kongresini sürekli geciktiren Kristal İş yönetimi ise bu süreçte Şişecam patronu ile işbirliği yaparak
cam işçilerini yıldırmaya çalışmıştı. Başta Mersin Şube
olmak üzere farklı fabrikalardan işçiler işten çıkarıldı.

Direnişe geçen işçilere sendikanın talebiyle(!) polis
saldırısı düzenlendi. Şişecam patronu şubelerde çoğunluğu elde edebilmek için çok sayıda işçi alımı yaptı.
Kristal İş yönetiminin son icraatı ise kendilerine
karşı mücadele eden öncü işçileri sendika üyeliğinden
çıkartmak oldu. Sendika tüzüğünü ihlal ettikleri gerekçe gösterilen 21 Şişecam işçisinden 3’ü bu süreçte
sendika üyeliğinden çıkartıldı.
Uzun süredir hem patrona karşı, hem de sınıf sendikacılığı ile uzaktan yakından alakası olmayan sarı
sendikacılığa karşı mücadele veren cam işçileri, Lüleburgaz’da işçilerin katıldığı etkinlik sonrası mücadelelerini yeni bir evreye taşıdı.
“İşimiz, ekmeğimiz, sendikamız için”
Şişecam patronunun yanında, sarı sendikacıların
saldırısına maruz kalan cam işçileri Lüleburgaz’da
“İşimiz, ekmeğimiz, sendikamız için” başlıklı buluşmada yan yana geldi.

Mücadeleye adanmış bir
işçi önderi: Kamil Kinkır

Camda Sınıf Tavrı tarafından Lüleburgaz’da örgütlenen buluşmaya yüzlerce cam işçisi katılırken, toplantıda mücadele çağrısı yapıldı. Etkinliğe cam işçilerinin
aileleri de katıldı.
Geçtiğimiz haftalarda 21 Şişecam işçisinden 3’ünün
sendika üyeliğinden çıkartılması ile birlikte yan yana
gelen bine yakın cam işçisi, Şişecam patronuna ve sarı
sendikacılara karşı birlik beraberlik mesajını bir kere
daha güçlü bir şekilde verdiler.
Etkinlikten satır başları ve konuşmalar şu şekilde:
Etkinlik cam işçisi Engin Çelik’in açılış konuşması
ve saygı duruşu ile başladı. Sonrasında Eski Kristal-İş
Trakya Şube Başkanı Ahmet Aksungur cam işçilerine
seslendi. Aksungur konuşmasında “Sendikayı kimin
yöneteceğine patronlar değil işçiler karar verir. Ayağa
kalkın, duruma el koyun, sendikanıza sahip çıkın.”
dedi.
Kristal-İş Sendikası’ndan ihraç istemiyle disipliKamil Kinkır, 1955 yılında Adapazarı’nın Akyazı
ilçesinde doğdu. Ailesinin taşındığı İstanbul Üsküdar’da ortaokulu bitirdikten sonra, Türk Hava Yolları
yer hizmetlerinde çalışmaya başladı. 1977 yılında Kartal’da AKSAN Alüminyum fabrikasında işe başladı.
AKSAN’da Türkiye Komünist Partisi ile tanışıp, Partili
genç bir işçi olarak sınıf mücadelesinin ön saflarında
yerini aldı.
1978 yılında yapılan sendika temsilci seçiminde Maden İş Sendikası işçi temsilcisi olarak seçilerek, sınıf
mücadelesinde, patronlara, faşistlere ve karşı devrimcilere karşı militan bir öncü işçi olarak yerini aldı. Faşist
12 Eylül darbesi ile birlikte sendikal mücadele sona
erse de, Kamil Kinkır mücadelesine ara vermedi, TKP
saflarında sınıf mücadelesine devam etti.
1983 yılında faşist cunta sınırlı sendikalara izin
verince, Maden İş Sendikası üyelerini Otomobil İş
sendikasına örgütlenmeye başladı. AKSAN işçilerinin Otomobil İş sendikasına geçmesine öncülük etti.
Sendikanın 1984 yılında yetkiyi almasıyla, AKSAN
işyeri Baş Temsilcisi seçildi. 1986 ve 1988 yıllarında
Otomobil İş sendikası Kartal Şube Başkanlığı’na aday
oldu.

Kamil Kinkır, 12 Eylül sonrası yapılan ilk büyük
NETAŞ grevinin başarıya ulaşması için toplumsal
dayanışmayı ören aktif bir militandı. 1990 yılında Otomobil İş Sendikası Kartal Şube Sekreterliği’ne seçildi.
DİSK’in faaliyetlerine yeniden izin verilince, Otomobil
İş Sendikası ile DİSK Maden İş Sendikası’nın birleşmesi için aktif görev yaptı. Sendikalar 1993 yılında
birleşerek DİSK/Birleşik Metal İş ismini aldı.

İşçilere
OHAL
Yasağı

Sendikalı oldukları için MSC/Medlog Lojistik şirketinin
İstanbul/Esenyurt, Gebze/ Muallimköy, İzmir, Mersin ve
Gemlik’te bulunan işyerlerinde işten atılan işçiler, 20 gündür direnişlerini sürdürüyordu. BU hafta ise Bursa Valiliği,
İl Olağanüstü Hal Bürosu 19.9.2016 tarihli ve 2016/6 Sayılı
Kurul Kararı ile 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun
11/m maddesini ileri sürerek Gemlik MSC/ Medlog Lojistik önündeki eylemi yasakladığını bildirdi.
Bu karara tepki gösteren Nakliyat-İş sendikası yaptığı yazılı açıklamada “23 Temmuz 2016’da tarih ve 29779 Sayılı
Resmi Gazete de OHAL ile ilgili Kararname yayınlanmıştır. Bu Kararnamede Amaç ve Kapsam Maddesi: ‘Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı 20/07/2016 tarihli ve
2016/9064 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde
ilan edilen olağanüstü hal kapsamında darbe teşebbüsü ve
terörle mücadele çerçevesinde alınması zaruri olan tedbirler
ile bunlara ilişkin usu ve esasları belirlemektedir.’ Anayasal
haklarını kullanarak sendikaya üye olduğu için, kanunsuz
lokavt uygulanarak işten çıkartılan sendikamız üyesi işçileri

yasal haklarına sahip çıkma ve işe geri dönmeyi amaçlayan
eylemin, darbe teşebbüsü ile, terörle mücadele ile ne ilgisi
var? Bursa Valiliği, keyfi, hukuksuz bir karar almıştır. Bu
kabul edilemez. İstanbul/Esenyurt, Gebze, İzmir ve Mersin’de de aynı içerikte hak mücadelesi devam etmektedir.
Oralarda da OHAL var” dedi.
Valilik kararının işveren yanlısı bir karar olduğu belirtilen

terliği’ne getirildi. 1997 yılının Kasım ayında yapılan
Genel Kurul’da Sendika Genel Başkanlığı’na seçildi.
1997- 2000 yılları arasında BMİS Genel Başkanlığı yapan Kinkır, kolektif ve paylaşımcı kişiliğiyle sendikada
önemli izler bıraktı. Genel Başkanlıktan ayrıldıktan
sonra da sendikada görev yapmaya devam etti.
Türkiye Komünist Partisi Parti Konseyi üyesi olarak,
işçi örgütlenmesinde ve sendikal çalışmalarında önemli
görevler aldı. En son İstanbul Anadolu yakası işçi sorumluluğu görevini üstlenmiş, aynı zamanda Yurtsever
Cephe İşçi Birliği Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunmuştu.
“Bazısı sendika ağası olur, bazısı sınıfına ihanet etmez devrimci işçi olarak kalır” sözünün hakkını en iyi
veren kişiliklerden biri olarak Kamil Kinkır 11 Eylül
2010 tarihinde aramızdan ayrıldı.
Anısı mücadelemizde yaşıyor…
Kamil Kinkır anması

NETAŞ grevinin başarıya ulaşması için çok uğraştı

Kamil Kinkır BMİS Başkanı
Kamil Kinkır, 1995 yılında BMİS’in Genel Sekre-

ne sevk edilen işçi Erkan Selamet ise “Ailemiz olan
Kristal-İş sendikasından bizi atmaya kimsenin gücü
yetmez!” diyerek işçi arkadaşlarını selamladı.
Etkinlikte sonra sırasıyla emektar cam işçisi Ramiz
Özeren, Trakya Cam Fabrikası’ndan işçi İsmail Koç ve
Sınıf Tavrı adına Av. Erkan Kılıç birer konuşma yaptı.
Özeren tüm işçileri mücadeleye çağırırken, İsmail Koç
ise “Kristal-iş Sendikası bizim için baba ocağıdır. Bizi
kimse Kristal-İş’i bitirmek istiyor diye suçlayamaz.
Sonuna kadar mücadelemiz devam edecek.” dedi.
Sınıf Tavrı adına konuşmasını yapan Av. Erkan Kılıç
ise, cam işçilerinin mücadele sürecini özetleyerek
konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: “Bu
buluşma önemli ve değerlidir. Kristal-İş Sendikası’nın
tarihi aynı zamanda geleceğinin de garantisidir. Bu
buluşmanın önemli bir başlangıç olacağını düşünüyor
ve cam isçisinin işi, ekmeği ve sendikası için mücadele ettiği sürece her zaman yanlarında olacağımızı
bilmelerini istiyorum. Mücadelenizde, mücadelemizde
başarılar dilerim.”

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) Kamil Kinkır’ı
mezarı başında anıyor. Anma için 11 Eylül 2016
(bugün) tarihinde saat 16:00’da Ümraniye Kocatepe
Mezarlığı’nda buluşulacak.
TKH tarafından yayınlanan açıklama şöyle:
“Türkiye işçi sınıfının öncü kadrolarından Kamil
Kinkır’ı 6. ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıyoruz…
Genç yaşlarında TKP saflarına katılan Kinkır, metal
işçileri arasında mücadeleci kimliği ile adını ölümsüzleştirdi. İşçi sınıfının öncü kadrolarından biri olan ve
kararlılığını hiç kaybetmeyen Kamil Kinkır yoldaşımızı
anmak üzere, 11 Eylül Pazar, saat 16.00’da Ümraniye
Kocatepe mezarlığındaki mezarı başında buluşuyoruz..
Bütün yoldaşlarımızı, dostlarımızı 96.yılımızda
Kamil Kinkır’ı anmaya, mücadelesini büyütmeye
çağırıyoruz…”

açıklamada, “2935 Sayılı OHAL Kanun’da Valilerin, işçi
çıkartmaları izne bağlayan, erteleme kararı alma yetkileri
de vardır. Bursa Valiliği işverenlerden yana değil tarafsız
kamu görevi yapacaksa o zaman bu yetkisini niye kullanmıyor? MSC/ Medlog Lojistik’te Sendikamıza üye olduğu
için işten çıkarmalara niye müdahale etmiyor?” yer verilerek, mücadelenin süreceği belirtildi.

