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Son günlerde devletin iki kanadı ara-
sındaki dalaşlatan burjuva medya 
üzerinden ortalığı yine tozu duma-

na katıyorlar. 
“Yeni terörist çete” örgütlenmişmiş... 

Hem de içlerinde bu ülkenin “en saygın 
kurumu” dedikleri ordunun eskimiş paşa-
ları bu çetenin “reis”leri diyorlar. 

Kimisi “olmaz böyle bir şey, AKP intikam 
almak istiyor” diyor, kimileri ise, ki bunlar 
genel olarak burjuvazinin liberal tayfası, “ilk 
defa Cumhuriyet tarihinde yasal olmayan 
oluşumlardan hesap sorulma olanağı çıktı 
ve bunun peşi bırakılmamalıdır” diyorlar. 

Kimilerine göre Kemalist devlet ele ge-

çiriliyor, kimilerine göre ise ilk defa de-
mokrasi mücadelesi verilmektedir. 

Kim kime karşı? 

Kemalist devletin bu her iki tarafı aslın-
da kendi aralarındaki kayıkçı kavgasında 
bizleri, yani işçi sınıfını ve emekçi yığınları 
kullanmak istiyorlar. 

Onlar, Osmanlı döneminden beri bu şe-
kilde örgütlenmelere hep ihtiyaç duydu-
lar ve bundan sonra da duyacaklardır. 

Tüm kapitalistemperyalist devletlerde 
olduğu gibi, NATO denilen askeri emper-
yalist kurumun GLADİO’su neyse Türk 

ERGENEKON DEDİKLERİ BU ÖRGÜTLENME GÖSTERMEKTEDİR Kİ;

Bu devlet hep kirli!...
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devletinin Ergenekon çetesi, Susurluk çe-
tesi de odur. 

Osmanlı devletinin kendisine karşı mu-
halif gördüğü herkese karşı kullandığı ka-
ranlık güçler, bugün başka “devlet çete” 
örgütleri ile karşımıza çıkarılmaktadır. 

Türk devleti, artık kirliliği gizlenemeyen 
bu gibi çetelerden kurtulmak ve kendi 
imajını düzgün göstermek için kullandığı 
bu çetelerden hesap sorar gibi yaparak 
böylesi atraksiyonlar düzenler durumda. 

Türk devletinin bu çetelerden hesap 
sorması mümkün değil, çünkü kendisi 
bizzat bu çeteleri kurmuş ve kullanmıştır. 
Kendisinin kurduğu, kullandığı çetelerin-
den hesap soruyor gibi yapması, yine işçi 
ve emekçi sınıfların bilinçlerini yanlış yön-
lendirmek içindir. Devlet, “bak onlar kirli ve 
bizimle bir ilişkisi yok; devletimiz temizdir” 
numarası ile Veli Küçük gibi faşist elebaşı-
ların artık gizlenemez olanlarını devreden 
çıkararak yerine işçi ve emekçi yığınlar ta-
rafından tanınmayan yenilerini devreye 
sokarak komünist, devrimci, demokrat ve 
ulusal kurtuluş mücadelesi verenlerin “ka-
ranlık operasyon”larla safdışı edilmesini 
sağlamaya çalışacaklardır. 

Türk devletinin kendisi kirlidir. Türk dev-
leti, Mustafa Suphi ve yoldaşlarını katlede-
rek Karadeniz’in karanlık sularına gömmek-
le bu kirliliğini temiz olmayan cumhuriyet-
lerinin en başından itibaren göstermiştir. 
Onlar, bir dizi Komünist’i 1920’li yıllardan 
itibaren yaşanılmaz olan hücrelerde yıllar-

ca sorgusuz şekilde hapsederek ve katle-
derek kirliliklerini sürdürmüşlerdir. 

Bu devlet, Ermeni Ulusunu, bilinçli planlı 
soykırıma uğratarak kirliliklerini kanıtla-
mışlardır. 

Bu devlet, Rum Ulusuna karşı tarihlerinin 
değişik dönemeçlerinde katliamlar uygu-
layarak bu topraklardan göç etmelerine 
neden olmuşlardır. 

Bu devlet, 1921 yılında Koçgiri aşiretinin 
bağımsız Kürdistan şiarıyla yürüttüğü mü-
cadeleyi, Cumhuriyet döneminin ilk isyanı-
nı en barbarca şekilde kanla bastırarak ve 
sürgün politikalarıyla, yok etme politikala-
rıyla karanlık kirli yüzlerini göstermişlerdir. 

Bu devlet, 1925 Şeyh Sait isyanı, 1938 
Dersim isyanları gibi bir dizi haklı isyan 
dönemlerinde Kürt Ulusunu ortadan kal-
dırma, göç ettirerek asimile etme, “akıllan-
mayanları” çeteleri üzerinden yok ettirerek 
kirliliklerini binlerce kez kanıtladılar. 

Bu devlet, Kürt Ulusunun en kapsam-
lı Ulusal Kurtuluş Savaşına karşı PKK ve 
Militanlarına karşı, onları destekleyen tüm 
herkese karşı “1000 karanlık operasyon” 
adı ile tanınan kanlı operasyonları uygula-
yarak pis kirli yüzlerini göstermişlerdir. 

Bu devlet, 12 Eylül 1980 askeri faşist dar-
besi öncesi 1 Mayıs 1977 katliamı, Maraş, 
Çorum ve Sivas katliamlarını örgütleyerek 
kirli yüzlerini göstermişlerdir. Onlar, bu 
katliamlarda yine kendilerinin örgütledik-
leri çetelerini kullanarak kendilerini temize 
çıkarmaya çalıştılar. 



39 / 2008  5

Gerek 12 Eylül öncesi ve gerekse 12 Eylül 
sonrası Türk devletleri adına en yüksek 
mevkide olanlar, bu katliamları yapanları 
kolladılar ve savundular. 

Bu devlet, yine 1992 Sivas katliamını gü-
pegündüz bu çetelerine yaptırdı. Onlar, 
Gazi katliamını bu çetelerine yaptırdılar. 
Onlar, Cezaevlerinde devrimci tutsaklara 
karşı hep bu çeteleri devreye soktular. 

Bu devlet, yarın da bu yeni çetelerini 
ihtiyaç duyduklarında kullanmaya devam 
edeceklerdir. 

Bu devlet, suskun, köle bir toplum isti-
yor. Onlar, sömürü cennetlerinin devam 
etmesini istiyorlar. Onlar, dikensiz gül bah-
çesi istiyorlar. Onlar, bize “susun” diyorlar. 
Susmazsak kendilerinin kurdukları tepe-
den tırnağa kadar silahlı piyonlarını kulla-
narak temiz görünmeye çalışacaklardır. 

Biz diyoruz ki, 
Hayır! 
Sömürücü sınıflar, tarihlerinde Hiçbir za-

man “temiz” olmadılar. Sizin tarihiniz hep 
kirlidir! 

Sizin bugün örnek aldığınız batı burju-
vazisi özellikle1880’li yıllardan bu yana, işçi 
sınıfı ve emekçi kesime karşı köleliği dayat-
tı ve köleliğe başkaldıranları katlettirmeye 
çalıştılar. 

Bugün kıblesini Avrupa Birliği’ne çeviren 
liberal burjuvalar... Sizin örnek almaya ça-
lıştığınız AB’nin hamisi Almanya emperya-
list devletinin ellerinde milyonlarca Sovyet 
komünistinin kanı var. Alman emperyalist 

burjuvazisi kendisinin kurduğu ve besle-
yip büyüttüğü Alman faşistleri üzerinden 
milyonlarca Yahudinin kanını akıttırdı. Bu 
çeteler üzerinden tarihte eşine az rastlanır 
şekilde katliamlar yapıldı. 

Bu devletin güya solcuları olan Sosyal 
Demokratlarının elleri Karl Libknecht ve 
Rosa Lüksemburg’un kanlarına bulanmış-
tır. Alman faşistleri Alman sermayesinin 
emri ile Almanya Komünist Partisi KPD’nin 
yüz binlerce üyesinin yanısıra dünya pro-
letaryasının az sayıda önderlerinden olan 
Ernst Thaelmann’ı katlettiler. 

Evet sizler hep kirliydiniz! 
Bu kirliliğinizi yazmaya bizim sayfa-

larımız yetmeyecek! Sizin bu kirliliğini-
zi ancak devrim paklar! 

Kuzey Kürdistan ve Türkiye işçi sınıfı baş-
ta olmak üzere emekçi yığınları BOLŞEVİK 
PARTİ’nin çatısı altında ortak örgütlülükle-
rini gerçekleştirirlerse, bu hesap sormanın 
kurmayı yaratılmış olacaktır. 

Ancak böylesi bir kurmay önderliğinde 
devrimimizi zaferle taçlandırarak açık ve 
gizli çetelerden, bu çete devletinden he-
sap soracağız. 

Ancak sosyalizm koşullarında bu kene-
ler proletaryanın hakimlerinin karşısında 
gerçekten yargılanacaklar ve hak ettikleri 
cezayı alacaklardır. 

Çetelerden, bu devletten hesap dev-
rimle sorulacaktır! 

Temmuz 2008
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TÜSİAD KK/T’de patronlar örgütüdür; 
büyük burjivazinin temsilcileri olarak 
gelişmekte olan bir ülkede en fazla kâr’ı 
nasıl sağlayacaklarını yıllar öncesinden 
planlayan ve bu planlarını hükümetleri 
üzerinden uygulamaya koyan bir örgüt-
tür. Bu sermaye örgütü yeni hazırladığı 
raporla patronlar köylüyü daha fazla nasıl 
öperim(!?.)in peşinde, devlet iktidarının 
bu önemli sömürücü sınıfı tarımdaki geliş-
meleri beğenmemiş olacak ki, tabii ki bu 
alanda elde ettikleri kâr’ı az bulmuş olma-
lı ki, bu belirli ölçülerde tarım ülkesi olan 
KK/T’de hükümete bu alanla ilgili önerile-
rini sunmakta; tabii bu önerileri siz şöyle 
anlayın “bize daha fazla destek verin biz 
de daha fazla sömürelim, yoksul

laştıralım”. Her zaman patronlar “on ala-
cağını garantilemeden bir koymazlar.” İşte 
bu “on almadan bir koymayan Tüsiad ve 
Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ bakın 
nasıl köylüyü öpmekte!?.. 

Yalçındağ, “dünyada tarım alanlarının 
daralması ve küresel ısınmaya bağlı olarak 
iklim koşullarındaki dalgalanmanın yol aç-
tığı düşük üretim ve yükselen enerji mali-
yetlerinin gıda fiyatlarını hızla arttırdığını, 
bu olumsuz arz koşullarının yanı sıra gıda 

ve gıda dışı tarımsal ürün talebinin de hızlı 
bir yükseliş içinde olduğunu söyledi.” 

İşte bu tespit bugün tarım ve gıda için 
Tüsiad’ın hükümete verdiği direktifte, 
“ben tarım ve gıda da daha fazla kâr et-
mek için adım atacağım ona göre koşulları 
hazırla” demektedirler. Küresel ısınmanın 
sorumluları, “iklim ısındı, buna bağlı ola-
rak kuraklık oluştu” demektedirler. “Enerji 
maliyetinin yüksekliği” konusunda da bu 
enerjinin önemli bir bölümünün sahibi 
olan bu sermayedarlar sanki kendileri bu 
dünyanın talanında yeralmıyorlarmış gibi 
olgun aymazlıkla talanlarını derinleştir-
mek istemektedirler. Onların en çok ilgi-
lendikleri nokta fiyatların artmasıdır. Marx, 
kapitalistler için tespit ettiği şu ünlü sözü 
“sermaye gölgesinden yararlanmadığı 
ağacı keser.” Bu artış da talebe dönüşün-
ce onlar için gölgesinden yararlanacakları 
ağaca dönüşmektedir. Kapitalizm koşulla-
rında büyük sermaye sınıfı gerçek iktidar 
sahipleridir ve bu gerçek iktidar sahipleri 
yıllarca kendilerine hizmet edenlerin iyi 
yapmadıklarını beyan ederek kendilerine 
yönelecek kitlelerin öfkelerini başka alana 
çevirmektedir. Burada olduğu gibi kendi-
lerine hizmet eden hükümet kurumuna 

Patronlar örgütü tarım alanına 
yeniden el attı...
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gerçek yönetenin kendileri olduğunu ha-
tırlatmaktadır. 

Yalçındağ, “Biyoyakıt üretiminde kulla-
nılan mısır ve yağlı tohumların, hayvancı-
lık üretiminin de ana girdilerinden olması, 
tahıl ve yağlı tohumlarda yaşanan sıkıntı-
nın et ürünlerine de kayması riskini doğu-
ruyor. Azalan stoklara, bazı büyük üretici 
ülkelerin ihracata getirdikleri kısıtlamalar 
yoluyla cevap vermesi, sorunu daha da 
büyütüyor” dedi. 

Emperyalist dünyanın önde gelen ülkeleri 
son yıllarda artan enerji ihtiyacını karşılamak 
için yeni alanlara doğru yöneldiler; bunlar-
dan biri, bioyakıt alanı bunun çalışmalarını 
giderek hızlandırmış durumdalar. KK/T’de 
de bu konuda bioyakıt hammaddesi için 
gerekli olan tarım ürün lerinden sanayi için 
üretilmesi zorunluluğu doğmuştur. Bu an-
lamda da Sermaye sınıfı bu sanayi için ge-
rekli hammaddeyi en ucuz nasıl sağlarımı 
hesaplamaktadır. Görünen odur ki, ileride 
tarım ürünlerini ithal etmek daha pahallı 
olacağından kendi ülke üretimine önem ver-
meleri gerekli görülmektedir. Bunun içinde 
bugünden yarınlarını planlamaktadırlar. 

Yalçındağ, “Birleşmiş Milletler verilerine 
göre, günümüzde 800 milyondan fazla 
insanın yatağa aç girdiğini, azalan üretim 
ve artan fiyatların, Mısır, Filipinler, Haiti, 
Hindistan ve Tayland gibi ülkelerde peş 
peşe ayaklanmalara yol açtığını” anlattı. 

Bu tespit dünya nüfusunu yaklaşık olarak 
5 milyar kabul edersek 800 milyonu 1 mil-

yar alırsak her beş kişiden biri aç yatmak-
tadır. Yani insanlar temel besin madde-
lerini bile bulamamaktadır. Sömürücüler 
sınıfını korkutan halk ayaklanmaları yaşa-
nan ülkeleri vermişler. Bu durumun bir dizi 
başka ülkelerde meydana gelebileceğini 
düşünmektedirler. Bunların en korku duy-
dukları ve kendilerini tehdit edecek olan 
ayaklanmaların çıkması onların iktidarını 
alaşağı etmesini hedefleyen eylemlilikler-
dir. Şimdilik böylesi tehlike pek görünmü-
yor gibi, yinede bu kendiliğinden hareket-
ler korkutmaktadır, iktidarlarını. Ya örgütlü 
bir güce dönüşüp gerçek anlamda onların 
iktidarını alaşağı ederse, işte bu korku on-
ları tedirgin etmektedir. 

Onlar kendi iktidarları için ciddi bir teh-
like görmedikleri durumlarda, “Ancak, 
sadece para ve insani yardım aktarmakla 
bu soruna kalıcı ve etkin bir çözüm bulu-
namayacak. Dünya, bu sorunu ancak ta-
rım politikalarını değiştirerek, korumacılığı 
azaltarak ve zararlı müdahale araç larından 
uzaklaşarak aşabilecek. Bu yeni dönemde, 
gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülke 
gibi Türkiye de, tarım politikasını yeniden 
gözden geçirmek zorunda.” gibi tespitler 
de bulunmaktadırlar. 

Patronlar örgütü ne güzel kendi deyim-
leriyle Lenin yoldaşın şu tespitini onaylı-
yorlar; “...emperyalizmi, bir geçiş kapita-
lizmi, daha doğrusu cançekişen bir kapita-
lizm olarak tanımlamak.” (Emperyalizm, V. 
İ. Lenin sf. 133-134 sol yayınları) 
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Evet sadece para ve insani yardım adı altın-
da çaldıklarının minimumunu ezilen, sürülen 
insanlara geri vermekle cançekişen düzenle-
rini ayakta tutamayacaklardır, sadece ömrü-
nü geçici bir süre için uzatacaklardır. 

Yalçındağ, “Türkiye, yükselen tarım ve 
gıda fiyatlarından ötürü enflasyon artışı 
gibi bir bedel ödüyor. 2008 yılının Şubat 
ayından bu yana hızla artan gıda fiyatları, 
Nisan ayı itibarıyla yıllık yüzde 13.5 seviye-
sine ulaştı. Tarım sektöründe üretim fiyat-
larındaki artış 2007 yılının ikinci yarısından 
itibaren ciddi şekilde hızlanarak 2008 yılı 
Nisan ayında yıllık yüzde 19 seviyesine 
ulaştı. Bu, 2005 yılından beri görülen en 
yüksek seviyedir” tespitini yaptı. 

İşçi ve emekçilere bir yılık maaş artışını 
% 7,2 olarak hesaplayan devlet, emekçile-
re ölmeden ücretli köle olarak kalmasını 
isterken dört aylık dönemde ezilenlerin 
en temel gereksinimi olan gıdalara yapı-
lan zam ortalaması % 13,5 olmaktadır. Bu 
zamların devam ederek yıl sonunda daha 
fazla zam olarak yansıyacağı kesin ve bu 
raporun sahipleride bu artış üzerinden 
yoksulları daha ne kadar yoksullaştıracağı-
nı planlamaktadırlar. 

Yalçındağ, “Yapısal sorunları çözemediği-
miz gibi, modern üretim açısından son de-
rece önem taşıyan sanayitarım entegrasyo-
nunu da bir türlü sağlayamadık. Türkiye’de 
tarımsal üretimde gözlemlenen düşük bü-
yüme hızı yıllardır aşılamadı. 19682006 ara-
sındaki yıllık ortalama tarımsal üretim artışı 

sadece yüzde 1.3 oldu” dedi. 19682006 yı-
larında tarımda büyüme hızı % 1,3 olarak 
tespit etmektedirler. Emperyalizme ba-
ğımlı ülkelerde makineleşme ve üretimin 
artması yavaş olmaktadır.Kapitalist dünya-
nın bir parçası olan KK/T kapitalist uygula-
ma ve gelişmeleri uygulamak zorundadır. 
Patronlar örgütü buna göre bir planlama 
yapmıştır; bunun için kendi yasa yapıcısı ve 
uygulayıcılarından bir düzenleme yapmala-
rını istemektedirler. 

Yalçındağ, yurtiçinde görülen fiyat artış-
larına rağmen, dünyadaki artışlar çok daha 
sert olduğu için Dünya ve Türkiye arasın-
daki fiyat farkının büyük ölçüde azaldığı-
nı, Türkiye’de tarımsal girdi maliyetlerinin 
yüksekliği ve devletin piyasaya müdaha-
lesi gibi sebeplerden dolayı tarım ürünle-
rinin birçoğunun dünya ortalamalarının 
üzerinde fiyatlandırıldığını, bu durumun 
sektörün dış pazarlarda rekabet edebilme 
gücünü azaltarak ithalatihracat yapısının 
bozulmasına da neden olduğunu söyledi. 
Sermayenin temsilcileri, tarım ürünlerinin 
dünya ortalamasının üzerinde olduğu-
nu belirtmekte kendileri için daha ucuza 
tarım ürünü istemektedirler. Bu da nasıl 
olacak, ürünü daha ucuza almak şeklinde 
olacaktır. Bu durumda devlet, üreticinin 
ürününü pazara çıkarmadan belirlediği 
taban fiyatlarıyla sağlamaktadır. Yani pat-
ronlar, daha fazla kâr elde etmek için bu 
taban fiyatlarının isteklerine uy gun şekil-
de fiyatlandırılmasını istemektedir. 
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Türkiye, rekabet gücünü korumak için 
fiyatların geldiği seviyede kalması konu-
sunda ısrarcı olmamalı ve uluslararası pi-
yasalardaki fiyat hareketlerine uyum sağ-
lamaya çalışmalıdır. 

Patronların, “rekabet etmem için bana ürü-
nü üreticiden ucuza almamı sağla ama ben 
satarken müdahale etme” demektedirler. 

“Alternatif üretim teknolojileri konu-
sunda araştırmalara daha fazla kaynak 
ayrılmalı, tarımın yüksek teknolojili, bilgi 
temelli bir sektör haline dönüştürülme-
si hedeflenmelidir. Bu politikalar, AB’ye 
uyum politikasıyla desteklenmeli ve para-
lel yürütülmelidir. 

Önümüzdeki 40 yılda gıdaya olan küre-
sel talebin iki ya da üçe katlanacağı tahmin 
ediliyor. Bu tahmin, artan dünya nüfusu-
nun beslenmesini geleceğin en önemli 
meselesi haline getiriyor. Bu meselenin 
çözümü, tüm dünyada tarım politikaları-
nın değişiminde yatıyor.” 

Patronlar örgütü TÜSİAD raporunda dik-
kat çektiği noktanın başında dünyada 40 
yıl içinde gıda fiyatlarının üç kat artacak ol-
duğunu belirttikleri yerde tabii ki iştahları-
nı kabartmaktadır. Bu kârlanacak pazarda 
pay almak istemektedir, onun için destek 
istemektedir. 

“Bu meselenin çözümü, tüm dünyada 
tarım politikalarının değişiminde yatıyor.” 
Emperyalist dünyada tarım politikaları 
onların isteklerine göre daha fazla sömü-
rü üzerine şekillenir. Ama buna rağmen 

“tarım alanındaki politikaların değişimini” 
istemektedirler. Yoksullaştırdıkları halk kit-
lelerinin daha fazla yoksullaşmasına onla-
rın sömürü düzeni ne

den olmamış gibi. İnsanın, “bu ne lahana 
turşusu bu ne perhiz” diyesi geliyor. 

İşte TÜSİAD patronlarının bu taleplerini 
irdelerken, Sosyalist Sovyetler Birliği’nde 
tarım sorununun konuluşuna biraz baka-
lım: 

Proleteryanın egemenliğinin olduğu 
koşullarda önce büyük burjuvazinin ege-
menliği zoryoluyla alaşağı edilir. Sonra 
da orta köylülüğün egemenliği ve süreç 
içinde tüm mülkiyet sahiplerinin mülksüz-
leştirilmesi şeklinde sömürünün olmadığı 
“herkesin yeteneğine, herkesin ihtiyacı”na 
göre ilkesini hayata geçiren bir toplum he-
defiyle mücadele etmek gerekir. Bu müca-
delenin hedefi, bütün kötülüklerin kaynağı 
emperyalizmin devrimle alaşağı edilerek 
yerine sosyalist bir toplum yaratılmalıdır. 
Ancak gerçek kurtuluş, sömürünün kökü-
nün kazınması, komünist bir toplum kur-
makla sağlanacaktır. 

Bu amaç için: 
Kuzey Kürdistan’da, işçiemekçi ve köylü-

nün örgütlü gücü Partîya Bolşewîk safları-
na katılmalı ve devrimi örgütlemeliyiz. 

Kapitalist talana dur diyecek senin 
örgütlü gücündür. Bu güce güven, kur-
tuluşu devrim ve sosyalizmle taçlandır! 

Mayıs 2008
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IRAK-TÜRKİYE 
STRATEJİK 
İŞBİRLİĞİ 
ANTLAŞMASI...

Temmuz’un başlarında Türk devleti-
nin Başbakanı Irak devletine ziyaret 
düzenledi. 

Bu ziyaretin medyaya bazı yansımala-
rı oldu. Öyle ya 18 yıllık aradan sonra bu 
düzeyde bir ziyaretin ciddi nedenleri olsa 
gerekti. Bunlardan en önemlisi kuşkusuz, 
“IrakTürkiye Stratejik İşbirliği Anlaşması”nın 
imzalanmasıdır. 

Basına yansıdığı kadarıyla bu anlaşma-
nın içeriğinde; 

İki ülke arasında ekonomik ve siyasi iş-
birliğini güçlendirecek bir üst konseyin 
kurulması, 

Terörizme karşı ortak mücadele, 
Irak’ın egemenliğine saygı, 
Birbirlerinin içişlerine müdahale etmeme, 
Sınırlara saygı vb. gibi önemli hususlar 

var. 
Aslında uluslararası alanda imzalanan 

böylesi anlaşmalar belli ortak çalışmaları 
zorlamaktadır. Bu her iki devletin hakim sı-
nıflarının işlerine yaradığı sürece böyledir. 

Türk devletinin Başbakanı R.T. Erdoğan 
açıklamasında, yılda bir defa başbakanlar 
düzeyinde, üç kez de bakanlar düzeyinde 
bir araya geleceklerini, işbirliğinin, siyasi, 
güvenlik, savunma, enerji, ekonomi, kül-
tür, su kaynakları ve tüm bunların bir arada 
olmak üzere geliştirilmesini hedefledikle-
rini belirtmiş. 

Bunun yanısıra R.T. Erdoğan’ın Irak Devlet 
Başkanı Talabani ile de görüşecekleri ve as-
lında bu Anlaşmada yer alan temel konula-
rın, Irak devlet başkanı Talabani tarafından 
Türk devletine yapılan gezi sırasında dile 
getirildiği de iddia edilmektedir. 

Bunlar yazılan ve çizilenler. Yazılmayan 
ve çizilmeyenler de vardır... 

Türk devleti kuruluşundan beri, Osmanlı 
İmparatorluğunun yıkılması sırasında el-
den kaçırdığı Musul ve Kerkük petrollerini 
ele geçirme planları var. Kerkük referan-
dumu var. Kürt Ulusal Kurtuluş hareketine 
karşı tavır var. Ortadoğu’da büyük em-
peryalist devletlerce belirlenmiş bulunan 
Büyük Ortadoğu Projesi(BOP) ve bu prog-
ramın içerisinde yer alan Türk devletinin 
üzerlendiği rolün gereklerinin yerine geti-
rilmesi filan var. 

Zaten konuşması içerisinde R.T. Erdoğan, 
“PKK’ye karşı Irak hükümetinden ve Kuzey 
Irak’taki Kürdistan Bölgesel Yönetiminden 
gördükleri destek ve anlayışa teşekkür 
etti” şeklinde bir tavır da vardır. 

Kürt Ulusal sorununu emperyalist ağa-
babalarına dayanarak çözmeyi görev bilen 
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Talabani ve Barzani’lerin yerel yönetimi 
daha yakın zamanda Türk devleti tarafın-
dan en yetkili ağızlarca tehdit edilmektey-
di. Bugün bunların ortak bir şekilde PKK 
önderliğindeki Kürt hareketine karşı ortak 
davranmaları, kendi çıkarları gereği olsa 
gerek. Aslında PKK’de ideolojik ve siyasi 
olarak Kürt Ulusal Kurtuluş Hareketinin 
geleceğini ABD’li emperyalistler başta 
olmak üzere emperyalist devletlere bağ-
lamış durumdadır. Bu siyasetlerini 1993 
yılından bu yana sürdürmektedirler. PKK 
önderi Abdullah Öcalan’ın tutuklanması 
sırasında ““demokratik cumhuriyeti” bir-
likte inşa edelim” görüşü bu siyasetin bir 
yansımasıydı. 

Fakat Türk devletinin bugünkü resmi 
siyaseti bu konuda böyle bir açılıma açık 
olmadığından PKK kendi siyasetini kabul 
ettirmek için silah elde savaşmaktadır. 
Türk devleti ise kayıtsız koşulsuz teslimiye-
ti istemektedir. 

Bugün Kuzey Kürdistan’daki bazı Kürt si-
yasetçilerinin de, “bu savaş amaçlarımıza za-
rar vermektedir” şeklinde tavır almış olma-
ları, Güney Kürdistan’daki Kürt Yöneticilerin 
de “biz savaşsız bir çözüm istiyoruz” deme-
lerinin bir anlamı olsa gerek. 

Güney Kürdistanlı Kürt Yöneticilerin 
Kürdistan Bölgesinin tek hamisi olma is-
tekleri de olabilir. Bu temelde PKK önder-
liğindeki Kürt Hareketinin tasfiyesi işlerine 
gelebilir. Bu yaklaşımın sonucu olarak da 
Türk devleti ile işbirliğine gayet sıcak bak-

maktadırlar. PKK ile ilişkileri olan oluşum-
ların bürolarını kapatmaları vb. Yaklaşımlar 
bunun sonucu olsa gerektir. 

Bu anlaşma içerisinde yeralan “Terörizme 
karşı mücadele” kendi dışlarında ve kendi 
kontrollerinde olmayan hareketlere karşı 
olan tavırdır. Yoksa Türk devletinin özellik-
le Kerkük bölgesinde gerici şiddet eylem-
leri, bunlar da “terör” eylemleridir, düzen-
lediği bilinmektedir. 

Yine “iç işlerine karışmama” şeklindeki 
tespitin de kağıt üzerinde kaldığı, sömü-
rücü sınıfların devletlerinin çıkarları gerek-
tirdiğinde hep diğer tarafın içişlerine ka-
rıştıklarını biliyoruz. Kerkük referandumu 
gündeme geldiğinde de Türk devletinin 
özellikle açık ırkçı ve faşist kesimi “müda-
hale” çağrıları yaptılar. Bu iç işlere karışmak 
değil de nedir? 

Burjuvazinin iki yüzlülüğü burada bir kez 
daha sırıtmaktadır. 

Türk, İran, Suriye ve Irak devletlerinin el-
lerinde olan olanaklar çerçevesinde Hiçbir 
zaman Kürt Ulusunun Kendi Kaderini Tayin 
Hakkı, ki bu Ayrı Devlet Kurma Hakkı anla-
mına geliyor, 

engellemek için evet stratejik işbirliği 
içerisinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu 
devletlerin hakim sınıfları aslında Federe 
Kürt Devletinin Güney Kürdistan’da oluş-
masına da karşılar ve ellerinde gelse buna 
da müdahale edeceklerdir. Bu anlamda iç 
işlere karışmama sadece boş bir söylemin 
ötesine geçmeyecektir. 
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Güney Kürdistan’daki Kürt Yöneticiler de 
anlaşılan oynanmak istenen yeni oyunların 
içerisinde yer almak istemektedirler ve yer 
alıyorlar da. Onlar da, Musul ve Kerkük gibi 
zengin petrol yataklarının olduğu bu bölgeyi 
Kürt Ulusunun ortak çıkarlarına zarar verme 
pahasına sömürmeyi yeğlemektedirler. Şu 
anda olan da budur. Sorun Kürt Ulusunun, 
ki bunun ezici çoğunluğunu işçi ve emekçi 
halk yığınları oluşturmaktadır, çıkarlarını ko-
rumak ve geliştirmek değildir esas dertleri, 
aşiret reislerinin menfaatlerinin korunması 
ve geliştirilmesi esas dertleridir. 

Kürdistan halklarının çıkarları ortak dav-
ranmayı gerektirir. Kürdistan İşçi sınıfı baş-
ta olmak üzere geniş emekçi yığınlar kendi 
gücünü birleştirmelidir. Bu bile tek başına 
özgürlüğü getirmeye yetecek durumda 
görünmemektedir. Bunun için Kürdistan’ın 
her parçasındaki Kürdistanlı işçi ve emek-
çiler o parçalardaki hakim ulustan işçi sınıfı 
ve emekçi yığınları ile güçlerini birleştir-
melidirler. 

Ancak o zaman her parçadaki sömürücü 
hakim sınıfların devletini devrimle yıkarak, 
işçilerin köylülerin devrimci demokratik ik-
tidarını kurmayı başaracaklardır. 

Bu görevin yerine getirilmesi için her 
parçada ortak Bolşevik Partiler kurulmalı 
ve devrim mücadelesi yükseltilmelidir. 

Bijî șoreş û sosyalîzmê! 
Yaşasın devrim vesosyalizm Kavgamız! 

Bir SB Okuru, Temmuz 2008

AMED’DE 
EĞİTİM EMEKÇİLERİ 
BÖLGESEL MİTİNG 
DÜZENLEDİLER...

13 Nisan tarihinde Eğitim-Sen 
üyesi emekçileri bölge illerini 
kapsayan bir miting düzenledi. 

Bu mitingle SSGSS yasası protesto edildi. 
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı mi-
ting için sabah saat 10’da Urfa Kapı’da bin-
lerce eğitim emekçisi toplandı. 
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Diyarbakır, Urfa, Adıyaman, Malatya, 
Elazığ, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Batman, Mardin, 
Şırnak, Siirt gibi illeri kapsayan kitlenin yanı-
sıra ilçe bazında pankartlarıyla Ergani, Silvan, 
Viranşehir ilçelerinden de eğitim emekçileri 
eyleme katılmak için gelmişti. 

Yavaş yavaş yürüyen kitle diğer illerden ge-
len emekçilerle birlikte kalabalıklaştı. Slogan, 
alkış, döviz ve pankartlarla talepler dile 
getirildi. Yasa protesto edilirken “anadilde 
eğitim” talebi öne çıkıyordu. Yürüyen emek-
çiler miting alanı olan İstasyon Meydanında 
toplandılar. Slogan atan kitle “Anadil Haktır 
Engellenemez!”, “AKP Yasanı Al Başına Çal!”, 
“Savaşa Değil Eğitime Bütçe!”, “Zafer Direnen 
Emekçinin Olacak!”, “Faşizme Karşı Omuz 
Omuza!”, “Yaşasın Halkların Kardeşliği!”, “Biji 
Biratîya Gelan!”, “Zimane Me Rûmete Me Ye!”, 
“Yaşasın Demokrasi Mücadelemiz!” Taşınan 
dövizlerde güvercin resimleri ve altında 
çeşitli dillerde yazılmış “barış” kelimesi kit-
lenin barış isteğini dile getiriyordu. “Parasız 
Eğitim” ve “Mezarda Emekli olmayacağız” 
talepleriyle yasanın ne kadar antidemokratik 
olduğuna vurgu yapılmaktaydı. 

Mitinge Eğitim-Sen Başkanı Alaaddin 
Dinçer, Diyarbakır Demokrasi Platformu 
temsilcileri, Türk-İş ve KESK’e bağlı sendika 
şube başkanları ve sivil toplum örgütleri 
yöneticileri katıldı. 

Konuşma yapılan platforma asılı olan 
pankartta “Irkçılığa, Şovenizm ve Faşizm’e 
Geçit Vermeyeceğiz!” yazılıydı. Eğitim 
emekçileri varolan teylikeye dikkat çeki-

yorlardı. 
Miting mücadelede yaşamlarını yitiren-

ler için yapılan saygı duruşuyla başladı; 
saygı duruşu esnasında “Şehit Namirin!” 
sloganları atıldı. 

Eğitim-Sen şube başkanları tek tek kitle-
ye tanıtıldı. 

İlk konuşmayı Sur Belediye eski Başkanı 
(çok dilli belediye çalışmalarından dolayı 
görevden alınmıştı.) Kürtçe ve Zazaca ola-
rak eğitim emekçilerini selamladı ve mü-
cadelelerinde başarı diledi. 

Eğitim-Sen Şube Başkanı Abdullah 
Karahan, AKP’nin Meclis’ten geçirmeye 
çalıştığı SSGSS Yasası ile emekçilerin sağ-
lıksızlığa mahkum edildiğini belirterek, 
“İş güvencemiz elimizden alınıyor. Apolet 
yasaları, toplam kalite yöntemi, norm kad-
ro uygulamaları, geçici, sözleşmeli, ücretli 
ve kadrolu öğretmenlik uygulamaları ile 
biz eğitim emekçilerini bölmek istiyorlar. 
AKP’nin tüm bu oyunlarını örgütlü müca-
delemizi güçlendirerek bozacağız” dedi. 
Gerici ve şoven eğitim anlayışının AKP dö-
neminde daha da gericileştiğine değinen 
Karahan, “Bu gerici kuşatmayı yarmak bi-
zim görevimiz” dir. 

Karahan, “Anadilde eğitim hakkının en 
insani ve temel hak olduğunu vurguladı. 
Anadilde eğitim için mücadele etmeye 
devam edeceklerini söyleyen Karahan, 
AKP’nin Almanya’da antiasimilasyoncu 
Türkiye’de asimilasyoncu zihniyetine kar-
şı mücadele etmenin önemine değindi. 
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AKP’nin „Kürt sorunu bizim sorunumuzdu” 
diyerek bölgeden oy aldığını, ancak bu oy-
ların bölgeye operasyon, kan ve şiddet 
olarak geri döndüğünü” belirten Karahan, 
“Toplumsal uzlaşmadan bahsediyorlar. 
Kol kırarak, operasyon yaparak uzlaşma 
olmaz. Uzlaşmak istiyorsanız Kürtleri ve 
emekçileri dinlemelisiniz, onlarla uzlaşma-
lısınız” dedi. 

Eğitim-Sen Genel Başkanı Alaaddin 
Dinçer ise konuşmasına, “22 Mart Newroz 
kutlamalarında Yüksekova, Hakkari ve 
Van’da yaşamını yitirenleri, Cizre’de pan-
zer atında kalan Yahya Menekşe’yi ve 
Kızıltepe’de 13 kurşunla öldürülen Uğur 
Kaymaz’ı andı. Dinçer, “Kol kırarak, çocuk-
ları öldürerek Kürt sorununu çözemezsi-
niz” dedi. Başbakan Erdoğan’ın AKP’nin 
kapatılma davasını milli iradeye müdahale 
olarak değerlendirdiğini belirten Dinçer, 
“Şimdi buradan Başbakan’a sormak isti-
yorum: DTP’nin kapatılması milli iradeye 
müdahale değil mi? Anadilde eğitim talebi 
tüzüğünde var diye Eğitim-Sen’i kapatma-
ya çalışmak milli iradeye müdahale değil 
mi?” dedi. Dinçer, “anadilde eğitim talebi-
ni geçici olarak tatile gönderdiklerini ama 
EğitimSen’in kalbinde ve beyninde bu ta-
lebin yaşamaya devam ettiğini” belirterek, 
“Biz anadilde eğitim ilkesini sonuna kadar 
savunmaya devam edeceğiz” dedi. 

Dinçer, “Susurluk ve Şemdinli’de üstü 
örtülen çeteler bugün daha da büyüyerek 
Ergenekon gibi yapılanmalar olarak yeni-

den karşımıza çıkıyor. Bugün hâlâ kontra 
örgütlenmeler, JİTEM gibi örgütlenmeler 
varlığını ve faaliyetini sürdürürken „çete-
lerle mücadele ediyoruz” söylemi komik 
durmaktadır. Biz emek ve demokrasi güç-
leri olarak çetelere karşı mücadelemizi, 
kendi derin devletini yaratmak isteyenlere 
karşı da mücadelemizi sürdürmeye devam 
edeceğiz” dedi. 

Sıcak havaya rağmen eğitim emekçileri 
alanda kaldı. Platformda sunum Türkçe, 
Kürtçe ve Zazaca olarak yapılıyordu; bu da 
dillerden renkliliği ifade ediyordu. 

Dicle Fırat Kültür Merkezi sanatçıları bir 
dinleti sundular; böylece eylem son buldu. 

SSGSS Yasasıyla birlikte yükselen eylem-
liliklere rağmen, kimi sendikaların devlet 
yandaşlığı şeklindeki tescilli duruşları sür-
mektedir. Hak-İş, Türk-İş ve Kamu-Sen bu 
aymazlığın başını çekti. 

Türk-İş kimi şubelerini dışta tuttuğumuz-
da DİSK ve KESK’in başını çektiği eylemli-
liklere, TMMOB ve TBB’de bu yasaya karşı 
yapılan eylemliliklere katıldılar. Bu eylem-
lilikler, gelinen noktada yasayı kaldırmak 
için oluşturulması gerekli olan kitlesel ey-
lemlilikler anlamına gelmemektedir. 

Her zaman olduğu gibi, sendika ağala-
rı ve sendika bürokrasisi uzlaşıcı sendikal 
anlayış temelinde yine son anda durumu 
kurtarmak için eylemler yapmanın ötesine 
geçmiyecekler. 

Bu son dönemde biraz hareketliliğin 
olması, bu hareketliliğin ileri bir adıma 
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dönüştürülmesi için tüm işçi ve emekçi-
lerin, toplumsal mücadele dinamiklerinin 
devrimci bir önderlik altında buluşmasına 
bağlı olacaktır. Yoksa yine kısmi mücedele 
hatlarıyla sistemin dayattığı kuralların dışı-
na çıkılamaz. 

İşçi sınıfının en önemli silahı olan “üre-
timden gelen güç” kullanılmadıkça bu 
pervasız saldırılar sürecektir. Yine bu yasa 
çerçevesinde yapılan “işbırakmalar” hükü-
mete küçük de olsa geri adım attırdığını 
gördük. Bu silah güçlü bir şekilde sendi-
kalar tarafından sürdürülseydi o zaman bu 
yasayı çıkaramayabilirlerdi. 

Kapitalist devletin ve onların denetimin-
deki sarı ve reformist sendikaların, gençli-
ğe, gelecek kuşaklara “mezarde emeklilik” 
bile olmayan bu yasaları bize hak görme-
lerine karşı mücadeleyi daha da yükselt-
mek gerekir. 

Bu mücadele, yeni bir dünya yaratma mü-
cadelesi olacaktır. İşçilerin ve Emekçilerin 
bu mücadelenin motoru olması gerekiyor. 
Yoksul Köylülük bu mücadele içerisinde 
yer almalıdır. Bu Kölelik yasaları ancak or-
tak bir çatı altında, doğru bir önderlik al-
tında sermaye güçlerine karşı mücadele 
vererek, kendi iktidarımızı kurarak tarihin 
çöplüğüne atılabilirnir. 

Bu kötülüklerin babası barbar kapitalist 
sistemi yerle bir etmeli, onun yıkıntıları 
üzerinden somürüsüz sosyalist toplumu 
kurmalıyız. 

Bunun için, “yasanı al başına çal” der-

ken, “bu kapitalist yasalarınla seni tari-
he gömeceğiz!” demeliyiz. 

Bunu sağlayacak güç, Kuzey Kürdistan 
Proletaryasının önder gücü olan Partîya 
Bolşewîk’tir. Bu safları örmeli ve mücade-
lemizi Kuzey Kürdistan/Türkiye devrimini 
sosyalizmle taçlandırma hedefiyle sürdür-
meliyiz. Böylece reform olarak biz işçi ve 
emekçilere dayatılan bu “sosyal güvenlik 
yasası”nın sahipleri olan bir avuç sömürü-
cünün cennetini yıkmalı, yaşamı onlar için 
cehenneme çevirmeli. 

Bunun için Kuzey Kürdistan’da örgütlü 
komünist parti PB saflarında yer almalı bu 
köhnemiş sömürücüleri ve onların kapita-
list devletini tarihin çöplüğüne atmalıyız. 
Bunun için hep birlikte devrimle varaca-
ğımız sosyalizmle gerçek anlamda sosyal 
adalet ve sosyal devletin tüm güzelliklerini 
toplumsal yaşama sunarak, ezilen çoğun-
luğun daha iyi yaşamasını sağlayacağız. 

İşçi sınıfına karşı çıkarılacak kapita-
list reformlar bitmez, ama biz kapitalist 
devleti alaşağı ederek onu bitireceğiz. 

Sosyal Güvenlik Yasanızı Alın 
Başınıza Çalın! 

Tüm Hak Gasplarının Hesabını 
Devrimle Soracağız! 

Yaşasın Devrim ve Sosyalizm 
Mücadelemiz! 

Bir SB Okuru, Nisan 2008
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Sosyal  Güvenlik 
Yasası Diyarbakır’da 
eğitim emekçileri 
tarafından 
protesto edildi…

13 Nisan 2008 tarihinde yapılan ssgss 
yasasıyla ilgili Eğitimsen’in düzenlediği 
“farklılıkların farkındayız, susmayacağız” 
başlıklı bölge mitingi saat 10’da Urfa Kapı 
önünde bir araya gelen kitle tarafından 
protesto edildi. 

Eğitimsen emekçileri çeşitli döviz ve 
pankartlarıyla, çoğunluğu genç olan, eşle-
ri ve çocuklarıyla bu mitinge katılmışlardı. 

Bölgenin değişik illerinden gelen eği-
timsen üyesi emekçiler kendi illerini be-
lirten pankartlarıyla katılmışlardı. Sabahın 
erken saatlerinden arabalarla çevre iller-
den gelen emekçilerin bir kısmı geciktiği 
için yürüyüş biraz geç başladı, geç gelen-
lerle birlikte İstasyon Meydanına alkış ve 
sloganlarla yüründü. Beş binin üzerinde 
emekçi bu eyleme katılmıştı. Dövizlerde 
çeşitli dillerle yazılmış “barış” ve “güvercin 
resmi” dikkat çekiciydi. Genç emekçilerin 
katılımı dikkat çekiciydi, yasa ile en fazla 
mağdur edilenlerde onlardı. 

Sıkı güvenlik önlemleri vardı, bir çok 
noktada aramalar yapılıyordu. Hem eyle-

min hem de güneşin sıcaklığı vardı. 
Eylemde atılan sloganlar “Katil Erdoğan, 

faşizme karşı omuz omuza, anadil haktır 
engellenemez, kurtuluş yok tek başına ya 
hep beraber ya hiç birimiz, biji biratîya ge-
lan, yaşasın demokrasi mücadelemiz vb. 

Eyleme Eğitim-Sen Başkanı Alaattin 
Dinçer, Eğitim-Sen şube başkanları ve çeşitli 
sivil toplum örgütleri temsilcileride destek 
sundular. Barış anaları inisiyatifine üye ka-
dınlarda alandaki yerlerini almışlardı. 

SSGSS Yasasına karşı konuşmalar yapıl-
dı, Anadilde eğitim hakkı savunulurken 
hükümet protesto edildi, Eğitimsen’in ka-
patılmasına gerekçe olan anadilde eğitim 
hakkı Eğitimsen başkanı tarafından geçici 
bir süre askıya aldıklarını belirterek illeride 
yeniden tüzüklerine alacaklarını belirtti. 

Dicle Fırat Kültür Merkezi sanatçılarının 
sunumuyla miting son buldu. 

Bu mitingin bize açık olarak gösterdiği, 
işçiler ve emekçiler haklarının elerinden alın-
masına karşı hep birlikte bu saldırıya karşı 
mücedele yürütmelidirler. Birlikte güçlüyüz 
ve bu bizim en büyük silahımız, bu silahın 
kıymetini bilmeliyiz. Bu tek başına yetmez 
bir olmalı bu barbar sistemi birlikte yıkmalı-
yız. Bunun için: Sahte Reformlar Değil Gerçek 
Reformları İşçi-Emekçi ve Yoksul Köylülüğün 
Kendi İktidarını Kurarak Gerçekleştireceğiz! 

ZAFER DİRENEN EMEKÇİLERİN OLACAKTIR! 
DİRENE DİRENE KAZANACAĞIZ! 

Bir SB okuru 
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Not: “Diyarbakır’da eğitim emekçileri-
nin taleplerini dile getirmek için gerçek-
leştirdikleri ve Eğitim-Sen Genel Başkanı 
Alaattin Dinçer’in de katıldığı miting son-
rası çok sayıda kişi polis tarafından gözal-
tına alındı. Eğitim-Sen’liler 11 arkadaşla-
rının gözaltına alındığını belirtirken polis 
gözaltı sayısının 6 olduğunu söylüyor. 
Gözaltıların ardından yüzlerce  Eğitim-Sen 
üyesi polisin tutumunu protesto etmek 
ve gözaltındakilerin serbest bırakılmasını 
istemek için bir yürüyüş gerçekleştirdi. 

Ofis semtinden Yenişehir semtine doğ-
ru yürüyüşe geçen Eğitim-Sen üyeleri 
ARC plaza önünde oturma eylemi yaptı. 
“Direne direne kazacağız, Faşizme karşı 
omuz omuza, AKP şaşırma sabrımızı ta-
şırma” sloganları atan EğitimSen üyeleri 
Ofis Meydanı’nı da kısa bir süre trafiğe 
kapadılar.” 

Bu satırlar yerel basından alınmıştır, 
ulusal basın, bu eylemle ilgili olarak ha-
ber yapmamıştır, geçiştirmiştir. Bu da 
göstermektedir ki, devlet en küçük hak 
arayışımıza şiddetle karşı durmaktadırlar. 
İstemektedirler ki yokluk, yoksulluk için-
de yaşayanların daha da kötü şartlarda 
yaşamaya zorlanırken de durumlarını ka-
bullenmeleridir. Suskun bir toplum iste-
mektedirler! Biz biliyoruz, “hak verilmez 
alınır” öyle yaşayıp öyle davranmak duru-
mundayız. 

SB Okuru, 15.04.2008

Zafer direnen 
SCT ișçilerinin oldu!

Mersin-Tarsus arasında kurulu bulunan 
SCT Turbo filitre fabrikasında işçiler, patro-
nun “sendikalı işçi istemiyorum” temelin-
deki tavrına karşı 15 Mart 2006’da, davullu 
zurnalı greve çıkmıştı. Patronun grev kırıcı 
tavır ve davranışlarına karşı İşçiler, sendi-
kaları Birleşik Metalİş’le birlikte kararlı bir 
mücadele yürüttüler. İşçiler bu mücade-
le içinde her türlü zorluğa göğüs gererek 
direndiler. İşçiler bir taftan patrona karşı 
direnirken, her seferinde göreve çağrılan 
jandarma da işçileri ve sendikacıları cop-
layarak gözaltına almaktan geri durmadı. 
Grevdeki işçileri işten atarak kanunsuz ve 
keyfi uygulamalarını sürdüren patrona kar-
şı işçiler, sendikaları Birleşik Metalİş önder-
liğinde açtıkları tüm davaları kazandılar. 

SCT işçileri davulla zurnayla çıktıkları grev-
lerinin 742. Gününde patronun, sendika ile 
masaya oturarak sözleşmeyi imzalaması so-
nucu zaferlerini ilan ettiler. Bu durum işçiler 
açısında büyük bir moral kaynağı olmuştur. 
Bu grev yalnız SCT işçisine değil, tüm işçiler 
için emsal teşkil ederek moral kaynağı ol-
muştur. Yapılan sözleşmeye göre işçiler 1 
Mayıs’ta işbaşı yaptılar. 1 Mayıs’ta sözleşmeli 
haklarını kullanan bazı işçilerin İstanbul ve 
Mersin’de yürüyüşlere katılmasından dolayı, 
SCT işçileri, 5 Mayıs 2008’de davullu zurnalı 
çıktıkları grevi, sabahın erken saatinde fabri-
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ka önünde davulla zurnayla halaylar çekerek 
zaferlerini kutladılar. 

Fabrika önünde toplanan işçilere ses-
lenen Birleşik Metalİş Sendikası Anadolu 
Şube Başkanı Seyfettin Gülengül, “işçile-
rin mücadeledeki kararlılıkları sonucu ka-
zandıklarını” söyledi. İşyeri Baş temsilcisi 
Erdinç Tümük’de “Grevin mücadelemizin 
742 gününde sözleşme ile sonuçlanması, 
tüm işçi sınıfına ve SCT işçilerine hayırlı 
uğurlu olsun; süren mücadelemizin ba-
şarıyla sonuçlanması bütün işçi sınıfının 
onurlu bir direnişle neler kazanabilece-
ğini öğretti. “Direne direne kazanacağız” 
dediklerini ve kazandıklarını” ifade eden 
Tümük, “yeniden işbaşı yapmaktan dola-
yı mutlu olduklarını” söyledi. İşçiler daha 
sonra fabrikaya dönerek işbaşı yaptılar. 

Bu grevle SCT işçileri çok şey öğrendiler. 
En başta örgütlü olmanın gerekliliğini öğ-
rendiler. Üretimde gelen güçlerini kullan-
dıklarında ve birlik olduklarında kazanabi-
leceklerini öğrendiler. Bu grevde SCT işçi-
leri bugüne kadar dostlarını ve düşmanla-
rını öğrendiler. Devletin tüm kurumları ile 
kimin yanında olduğunu somut pratikleri 
ile öğrendiler. Dostlarının ise devrimciler 
olduğunu gördüler. 

Fabrikaları kalelerimiz haline getirmek 
için inatla sınıf içinde onlarla birlikte onları 
anlayarak çalıştığımızda başaracağımız ke-
sindir. 

Bir SB okuru, 17 Mayıs 2008

MERSİN’DE 
KÜRTLER KİMLİĞİNE 
SAHİP ÇIKTI…

Yaklaşık 50 bin kişinin, sabahın er-
ken saatlerinde Metropol miting 
alanına doğru akın ederek kutladığı 

Newroz, Kürtlerin, Türk hakim sınıflarının 
her türlü baskı ve yıldırma politikalarına 
karşı, kendi kimliğine sahip çıktığını gös-
terdikleri bir şölen olarak kutlandı. Polis 
kitlenin alana daha yavaş girmesini engel-
lemek için, ayakkabılarına kadar didik didik 
aradı. Polis yoğun güvenlik önlemi almıştı. 
AKP’ye tepkilerin öne çıktığı mitingde barış 
talepleri bir kez daha vurgulandı. Abdullah 
Öcalan ve PKK lehine sloganlar yoğun bir 
biçimde atıldı. Mitinge kadınların yöresel 
kıyafetleriyle katılmaları Newroz’a ayrı bir 
renk katıyordu. Polisin ilerleyen saatlerde 
aramaları yavaşlatıp kitlenin içeri girme-
sini engellemesi karşısında, alandaki kitle 
oturma eylemi yaparak durumu protesto 
etti. Bunun üzerine polis’in aramayı hız-
landırdığı bilgisi verildi. 

DTP ve Emek Partisi’nin ortaklaşa dü-
zenlediği mitingde Emek Partisi GYK üyesi 
Halil İmrek de bir konuşma yaptı. İmrek, 
“Yıllardan beri dışlanan, ötelenen, dili, kül-
türü reddedilen Kürt halkını selamlıyor ve 
Newroz’unu kutluyorum” diyerek sözlerine 
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başladı. İmrek, DTP’nin kapatılmasına ses-
siz kalan Erdoğan’ın kendine Müslüman, 
Kürtlere düşman olduğunu aktardı. İmrek, 
AKP’nin ne işçiden ne emekçiden ne de 
Kürt’ten yana olmadığının altını çizerek 
AKP’ye gereken cevabın önümüzdeki yerel 
seçimlerde verilmesi gerektiğini belirtti. 

DTP Eş Başkanı ve Mardin Milletvekili 
Emine Ayna, coşkulu bir konuşma yaptı. 
“Yüreklerini ve bedenlerini ateşe veren şe-
hitlerimizin önünde saygıyla eğiliyorum” 
diyen ayna, Başbakan Erdoğan’ın „DTP, 
PKK’yi terörist ilan ederse görüşürüm” söz-
lerine de değinerek, terör ve terörist deme-
yeceklerini dile getirdi. AKP’nin kan üzerin-
den siyaset yaptığına dikkat çeken Ayna, 
“Terör ve terörist diyerek yüzlerce insanın 
ölümü meşrulaştırılıyor” dedi. Ayna, “Kürt 
sorununun çözümünün dışarıda olmadı-
ğını” vurguladı. “Çözüm ne Amerika’da ne 
Avrupa’da, çözüm Türkiye’de” dedi. 

Ayna, “Bu halk aylardır sokaklarda, mey-
danlarda TC devletine, AB’ye, ABD’ye “ben 
buradayım, mücade lemden, özgürlü-
ğümden vazgeçmedim, asla vazgeçmeye-
ceğim” diyor. Bu mesaj görülmeli” diyerek, 
“Bu halk kimliklerinin anayasal güvence 
altına alınmasını istediğini” ifade etti. 
Kürtlerin birlik olmaları gerektiğine deği-
nen Ayna, “Yoksa kurtuluş yoktur” dedi. 

Mitingde Abdullah Öcalan ve PKK lehine 
sloganlar yoğun bir biçimde atıldı. Kürt so-
runun çözümünün Türkiye’de olduğu me-
sajı verildi. Mitingde, çözümün adresinin 

Öcalan olduğu vurgulanıyordu. 
Miting çeşitli sanatçı ve grupların kon-

serleriyle coşkulu bir şekilde sona erdi. 
Bu mitingle bir kez daha görülmüş-

tür ki, faşist Türk devletinin baskı inkar 
ve imha politikaları ile Kürtlerin ulusal 
uyanışı yok edilememiş tersine gelişerek 
güçlenmiştir. Faşist Türk hakim sınıfları-
nın “Kürt yoktur, hepimiz Türküz” ırkçı 
faşist politikaları iflas etmiştir. Tüm bu 
olumlu gelişmeler DTP veya PKK’nin, Kürt 
sorunun çözümünü faşist Türk devleti 
çatısı altında çözmeye çalışan yanlış po-
litikalarını eleştirmemizi dıştalamaz. Bazı 
demokratik hak ve özgürlüklerin alınması 
Kürt sorunun çözümü anlamına gelmeye-
cektir. Kürt Ulusunun gerçek özgürlüğü, 
Faşist Türk devletinin, Kuzey Kürdistan / 
Türkiye’de yaşayan çeşitli milliyetlerden 
işçi ve emekçilerin ortak devrimi ile müm-
kündür. Sosyalizmi hedefleyen İşçilerin 
Köylülerin Devrimci Demokratik halk ik-
tidarı sonrası oluşacak olan Anayasa ile, 
bütün uluslara ayrı devlet kurma hakkı, 
ulusal azınlıklara tam hak eşitliği garanti 
altına alınacaktır. Bugün mücadelemizi 
bu hedef doğrultusunda geliştirdiğimiz-
de Gerçek özgürlük elde edilecektir. 

Bunun gerçekleşmesi için Kuzey 
Kürdistan’da devrim ve sosyalizm müca-
delesini örgütleyen Partîya Bolşewîk safla-
rında örgütlenmeye, zafere! 

Bir SB okuru, 30 Mart 2008
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Adana’da 1 Mayıs 
eylemi ve 
ardından yapılan 
polis saldırısı...

Adana’da işçi ve emekçilerin müca-
dele günü olan 1 Mayıs Kutlaması, 
DİSK, KESK ve TÜRKİŞ’e bağlı sen-

dikalarla, TMMOB, Adana Tabip Odası, 
Eczacılar Odası gibi meslek odaları, çeşit-
li siyasi partiler ile çeşitli gazete ve der-
gi çevrelerinde örgütlü yaklaşık 10.000 
işçi ve emekçinin katılımıyla coşkulu bir 
atmosferde başladı. Mitinge ayrıca DTP 
Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve DTP 

Van Milletvekili Özdal Uçar da katıldı. 
Yürüyüş, saat 16.00’da toplanma yeri 

olan Mimar Sinan Açıkhava Tiyatrosu 
önünden, miting alanı olan Uğur Mumcu 
Meydanı’na doğru yürünmesiyle başladı. 
Sürekli olarak devrimci marşların çalın-
dığı yürüyüş boyunca “Yaşasın 1 Mayıs”, 
“Gençlik Gelecek, Gelecek Sosyalizm”, “Her 
Yer Taksim, Her Yer Direniş” vb. sloganları 
atıldı. Yürüyüş esnasında kimi gruplar yan-
larında getirdikleri davul, trampet, düdük 
gibi çalgılarla, alkışlarla ve ıslıklarla tem-
po tuttular. Bir sanat grubu da yürüyüş 
boyunca ve miting alanında, işçi sınıfının 
sermaye sınıfı tarafından sömürülmesini 
canlandırdıkları bir oyunu sergilediler. 

Miting alanında yapılan konuşmalarda, 
İstanbul’da yaşanan saldırı, faşist devletin 
güvenlik güçlerinin uyguladığı terör kı-
nandı. 1 Mayıs’ın resmi tatil ilan edilmesi 
talep edildi. Bunların yanı sıra özelleştir-
melere ve SSGSS’ye karşı mücadelenin 
sürdürüleceği vurgulandı. Mitingde ay-
rıca Tekel Adana Sigara Fabrikası işçisi 
olan Hatice Koçak da bir konuşma yaptı. 
Konuşmasında, “Sermayeyi değil, işçiyi ko-
ruyan bir iş yasası istiyoruz” dedi. 

Sık sık sloganlarla kesilen konuşmaların 
ardından katılımcılar halaylarla türkülerle, 
BirlikMücadele ve Dayanışmanın bayram-
larını kutladılar. Miting saat 19.00 civarında 
sona erdi. Bu yıl ki 1 Mayıs mitingi, Adana’da 
düzenlenen son yılların en geniş katılımlı 
eylemi oldu. Bu sevindirici bir gelişmeydi. 
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Miting yukarıda aktarılan şekli ile son-
lanmış olsaydı, polisin aldığı olağanüstü 
güvenlik önlemlerine rağmen Adana’da 
1 Mayıs işçi bayramı nın, adına yakışır bir 
şekilde BirlikMücadele ve Dayanışmanın 
gününün bir bayram havasında geçtiğini 
söyleyebilirdik. Fakat miting sonrası yaşa-
nanlar, işçi sınıfının kendi bayramını kutla-
yan işçi sınıfına ve bağlaşıklarına karşı ser-
mayenin devletinin sınıf kinini kustuğunu 
bir kez daha kanıtladı. Faşist devletin azgın 
güvenlik güçleri, miting sonrasında alanda 
kalıp slogan atmaya devam eden Adana 
Halkevlerinden bir grup gence biber gazı, 
tekmeler ve coplarla saldırdı. Ara sokakla-
ra kaçan grup üyelerinden 40 kişi gözaltı-
na alındı. İki polis de bu arbede de yara-
landı. Faşist devlet, Adana 1 Mayıs’ında da 
katılımcılara “orantılı şiddet” uygulamak 
konusunda İstanbul’dakinden farklı bir 
tutum sergilemedi. 1 Mayıs öncesinde, 
hükümet ve sendikalar arasında uzun süre 
devam eden 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanıp 
kutlanmayacağına yönelik tartışmalar bağ-
lamında çeşitli devlet görevlilerinin yaptık-
ları açıklamalardan, niyetin “üzüm yemek 
değil bağcıyı dövmek” olduğu anlaşılıyor-
du aslında. Güya halkın güvenliğinden so-
rumlu olan emniyet güçlerinin, bundan ne 
anladıklarını 1 Mayıs sabahı medya aracı-
lığıyla, üstelik canlı yayında izledik. İşçi ve 
emekçiler Taksim’e girmek şöyle dursun 
daha sendika binası önünden ayrılmadan 
devletin faşist yüzüyle karşılaştılar. 

1 Mayıs, T.C. devletinin bütün faşist sal-
dırılarına karşı, tüm engelle

me çalışmalarına karşı KKT’li işçi ve 
emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma 
günü olarak kutlandı, kutlanmaya devam 
edecektir. Biz işçi ve emekçiler olarak daha 
özgür 1 Mayıs’ı kutlayabilmemiz için sö-
mürü üzerine kurulan bu sistemden kur-
tulmalıyız. 

Bunun için en büyük gücümüz, örgütlü 
gücümüzdür. 

Bu gücümüzü Kuzey Kürdistan/ Türkiye 
proletaryasının Kuzey Kürdistan örgütlen-
mesinin adı olan Partîya Bolşewîk safların-
da örgütlenerek sağlayabiliriz. 

Sömürüsüz Bir Dünya’ya, insanın insan 
tarafından sömürülmediği, insanın ücret-
li köle olmaktan kendisini kurtardığı, işçi 
ve emekçilerin ürettiklerine sahip çıktığı, 
insanların eşit koşullarda yaşadığı, ezilen 
çoğunluğun yarınlarına güvenle baktı-
ğı bir dünyaya devrimle varılacaktır. Bu 
dünyayı kurmak için hep birlikte müca-
dele etmeliyiz. Ancak o zaman, bu gün 
burjuvaziden “1 Mayıs’ın tatil ilan edil-
mesi” talebine de gerek kalmayacaktır. 
Kendi bayramımızı daha önceki yaşanan 
proleterya diktatörlüklerinde olduğu 
gibi özgürce kutlayacağız. 

Yaşasın Devrimci 1 Mayıs! 
Bijî şoreşê Yek Gulan! 

Bir SB Okuru, Mayıs 2008
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1 MAYIS MERSİN’DE DE 
MÜCADELE GÜNÜ 
OLARAK KUTLANDI…

Bu yıl 1 Mayıs Mersin’de işgünü olması-
na rağmen son yıların en yoğun katılımlı 
1 Mayıs’ı oldu. 5 bin üzerinde çoğunlu-
ğunu işçi sendikalarının oluşturduğu işçi 
ve emekçiler devlet hastanesi önünde bir 
araya geldi. Polis kitleyi her zaman oldu-
ğu gibi didik didik arayarak içeri alıyordu. 
Burada da hükümetin Taksim yasağı işçi 
ve emekçilerin gündemindeydi. Başbakan 
Erdoğan’ın “Ayaklar baş olursa kıyamet ko-
par” açıklamasına kitle, “Akılsız başa ayak 
neylesin”, “Ayaklar baş olsun kıyamet kop-
masın”, “her yer isyan her yer Taksim” slo-
ganlarını atarak tepkisini gösterdi. 

1 Mayıs’ın tatil günü olmasını isteyen 
işçiler ve emekçiler, hükümetin 1 Mayıs’ı 
“emek bayramı” ilan etmesine ihtiyaçları-
nın olmadığını, 1 Mayıs’ın işçiler ve emek-
çiler açısından zaten emek bayramı oldu-
ğunu haykırdılar. 

“Yaşasın 1 Mayıs”, “ Parasız sağlık, para-
sız eğitim”, “ işçilerin birliği sermayeyi ye-
necek” sloganlarının sık sık atıldığı eyleme 
DTP de ulusal taleplerini dile getiren slo-
ganları ile eyleme katılmıştı. DTP safların-
da “Hepimiz PKK’liyiz”, “Bijî Serok Apo” slo-

ganları ve barış içeren sloganlar atılıyordu. 
Eylemde işçi sendikalarında işçilerin yo-

ğun bir biçimde türk bayrakları ile yürü-
meleri egemen ulus milliyetçiliğinin işçiler 
içerisinde hala egemen olduğunu gösteri-
yor. Eyleme katılan Van milletvekili Fatma 
Kurtulan ve Urfa Milletvekili İbrahim Binici 
sahnede anons edildiklerinde işçilerin bir 
kısmı tarafından yuhalandılar. Tertip komitesi 
adına Petrolİş Şube Başkanı Adil Alaybeyoğlu 
bir konuşma yaptı. Hükümetin 1 Mayıs konu-
sundaki sahtekarlığını eleştiren Alaybeyoğlu, 
Hükümetin ve Vali’nin bir hafta boyunca or-
tamı gererek 1 Mayıs’ı İstanbullulara zehir 
ettiğini vurguladı. Hükümeti istifaya çağıran 
Alaybeyoğlu, işçi ve emekçilerin 1 Mayıs’ını 
kutlayarak konuşmasını bitirdi. 

Bu 1 Mayıs’lar bize bir kez daha, işçi ve 
emekçiler içerisinde bir zehir olan burjuva 
milliyetçiliği yerine ona karşı bir panzehir 
olan proletarya enternasyonalizmini yay-
mamız gerektiğini göstermiştir. Bu görev biz 
komünistlere düşüyor. Çalışmalarımızı işçi 
sınıfı içerisinde yoğunlaştırarak işçileri pro-
letarya enternasyonalizmi ruhuyla eğitmeli-
yiz. Bu iş zor ve meşaketli bir iştir. “Fabrikalar 
Kalelerimiz, Yaşasın Bolşevik Mücadelemiz” 
şiarını hayata geçirmek için ileri! 

Bijî Yek Gûlana şoreş! 
Yaşasın Devrimci 1 Mayıs! 
Yaşasın Devrim ve Sosyalizm! 
Bijî şoreş û Sosyalizm! 

Bir SB Okuru18.05.2008
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AMED’DE 1 MAYIS’TA 
MİTİNG GİBİ BİR BASIN 
AÇIKLAMASI YAPILDI!..

Diyarbakır Valiliği’nin “daha önce alı-
nan karar gereğince Newroz, dünya ba-
rış günü ve 1 Mayıs mitinglerinin fuar 
alanında yapılması”nı gerekçe göstere-
rek mitinge izin vermediği kentte polis 
geniş güvenlik önlemleri almıştı. Günün 
erken saatlerinde Büyükşehir Belediyesi 
ve bağlı ilçe belediyelerin önünde top-
lanan işçiler ve emekçiler kalabalık grup 
halinde basın açıklaması yapılacağı 
alana davul eşliğinde ve slogan atarak 
Dağkapı Meydanı’na geldiler. Burada 
toplanan işçi sendikaları ve üyeleri 
davul zurna eşliğinde halay çektikten 
sonra basın açıklaması yaptılar. DTP 
Eşbaşkanı Emine Ayna, DTP Diyarbakır 
Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman 
Baydemir ve Diyarbakır DTP il yönetici, 
ilçe belediye başkanları, Sur belediyesi-
nin görevden alınan başkanı Abdullah 
Demirbaş, Emeğin Partisi İl başkanı işçi-
lere destek için alandaydılar. 

Dağkapı alanında saat 12.00’da topla-
nan işçi ve emekçiler çalan davul ve zur-
na eşliğinde halaylar çektiler. Alkışlarla 

miting izni vermeyenleri protesto eder-
ken sloganlarla taleplerini dile getirdi-
ler. Basın açıklamasında en çok atılan 
sloganlar, “Bijî yek gulan, Yaşasın 1 ma-
yıs, Bijî Biratîya Gelan, Katil Erdoğan, 
Serok Apo, Bijî Azadî, Yaşasın halkların 
Kardeşliği, PKK halktır, Halk burada” vb.. 
idi. 

Açıklama destek verenlerin tanıtıl-
masıyla başladı; ardından İstanbul’daki 
saldırıları kınamak ve destek sunmak 
için üç dakikalık oturma eylemi yapıldı, 
oturma eylemi de sloganlarla devam 
etti. 

DTP eşbaşkanı Emine Ayna kısa bir 
konuşma yaptı; “Newroz’da halka sal-
dıranlar, halkın barış taleplerini gör-
mezden gelenler, bu 1 mayıs’ta halkın 
alanlara çıkmasına izin vermemişlerdir.” 
Ardından “Sınırötesi ve sınıriçi savaş ka-
rarlarını yeni MGK toplantısında alarak 
analara göz yaşı sunmaktadır.” dedi. 

Basın açıklamasını Türkİş 7. Bölge 
Temsilcisi Bahri Karakoç, 1 Mayıs’la ilgili 
basın açıklaması yaptı. “Sosyal adalet, 
eşitlik, bağımsızlık ve demokrasi istiyo-
ruz” dedi. Karakoç sözlerini şöyle sür-
dürdü: 

“Türkiye’de var olan sorunların ana 
kaynağı Kürt sorunudur. Bu sorunun 
her kesimin gerekli sağduyu ve hassa-
siyeti göstererek barışçıl ve demokratik 
yollarla çözülmesi için buradayız. Bu 
sorunu salt ekonomik olarak ele almak, 
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sorunu çözmediği gibi daha da katmer-
leşerek kangren haline getirmekten 
başka bir anlam ifade etmiyor.” 

Yaklaşık olarak beş bin kişinin katıldı-
ğı basın açıklamasına Belediyeİş, Tesİş, 
Genelİş, EğitimSen, DevSağlıkSen, SES, 
DTP, ESP pankartları vardı. Basın açıkla-
masına gelen kitlenin taşıdığı pankart-
lar: “Yaşasın 1 Mayıs!”, “Bijî Yek Gulan!”, 
“Yaşasın Halkların Kardeşliği!”, “Bijî 
Biratîya Gelan!” vb. Bir dizi bayrak ve ta-
leplerin yazılı olduğu döviz alanda açıl-
dı. Bir grup genç, “Yaşasın özgür, sosya-
list Kürdistan!” sloganı atıyordu. 

Saat 13.00’de işçi ve emekçiler basın 
açıklamasının bitmesi üzerine dağıldı. 

Devlet işçi ve emekçilerin dayanışma, 
birlik ve mücadele gününü bayram ola-
rak kutlanmasından rahatsız olduğu için 
bir dizi engellemeyle karşı karşıya bı-
rakmaktadır. Amed, 12 eylül 1980 önce-
sinde sıkıyönetim yasası uygulanmaya 
konulduğu için, o tarihten beri 1 Mayıs 
işçi bayramını yasaksız kutlayamamıştır. 
Tek istisna var, 2003 tarihinde o gün 1 
Mayıs günü Bingöl’de deprem olması. 
Depremde miting yapılamazdı. İşte 30 
yıla yakın bir zamandır, Amed çoğun-
lukla resmen yasaklı bazen de dolaylı 
yasaklama gerekçeleriyle karşı karşıya 
kalmıştır. Bu yıl izinli olan alanlarda hiç-
bir neden yokken polisin gazlı ve coplu 
saldırılarına maruz kalan işçi ve emekçi-
ler. Sermaye sınıfının en korktuğu sınıf 

olan işçi sınıfının bu en anlamlı gününü 
kutlamasından rahatsızdır. Amed işçi ve 
emekçisi de bütün sindirme ve yok sa-
yılmaya rağmen bu anlamlı günü çeşitli 
vesilelerle alanlarda kutlamış, bunun 
bedelini de ödemiştir. Bu anlamlı gün-
de yapılan bir basın açıklamasıdır ve 
binler bu basın açıklamasına katılarak 
sermaye sınıfı ve onun işbirlikçilerine 
kendi gününe sahip çıkacaklarını gös-
termişlerdir. 

İşçi ve emekçiler olarak 1 Mayıs’ı daha 
özgür bir ortamda kutlamak için serma-
ye için cennet olan sömürü düzenini 
güçlü kollarımızla yıkıp, onun yerine işçi 
ve emekçiler için sömürüsüz bir cennet 
olan sosyalizme devrimle varmalıyız. 
Bunun için Kuzey Kürdistan’da Partîya 
Bolşewîk saflarında örgütlenmeli, onu 
gerçek alternatif haline getirmeliyiz. 

Çeşitli gerekçelerle bize yıllardır kut-
latılmayan 1 Mayıs’ı özgürce kutlamak 
için mücadele edelim. 

Örgütlü gücümüzü daha da büyütme-
li, sömürüden beslenen azınlığın iktida-
rını devrimle yıkarak, işçi ve köylülerin 
zaferini iktidarlarıyla taçlandıralım! 

YAŞASIN DEVRİMCİ 1 MAYIS! 
BİJÎ ŞOREŞE YEK GÛLAN! 
BİJÎ ŞOREŞ Û SOSYALÎZM! 

Bir SB Okuru, Mayıs 2008
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JİYANÊ İBRAHİM 
KAYPAKKAYA 
JÎYANA WÎ TEKOŞINA 
ME DA REBER!

Rojbûn a İbrahim 1949 le gunde bajarê 
Çorum’e hat dînê bave wî ketkar kî belen-
gaz bû dema ibo 23 salî bû dê û bawî wî 
ew ji hew qetîya bû. 

Dibistana yekem le gunde Karamahmut, 
Ortakışla û Alacaköy xwende, piştê dibis-
tane yekem şibu hevotina navend bi pere 
ket azmûne di azmûne da bi serkeft dibis-
tana mamostayî Enqere Hasanoğlan dest 
şevborîn xwendênêkir. Dema yekem bi 
ramane şoreşgerî ra tekîldar bû. İbo lê wir 
dûxweyne di pirse û legerîn çêdike û di 
warê sîyasîda peşva diçe. 

İbrahim KAYPAKKAYA ji ber peşketîna 
wîya sîyasî derdorin gunde tewayî 
Çorum’ê da te naskeran. Dema dibista-
na Hasanoğlan bi serkeftî qedan azmûna 
(İstanbul Çapa yükseköğretmen okulu)
bi destkir û li wir dest bi xwendênêkir wê 
demê şoreşgerî bi bû perçekî wî. 

Di demêkî kin da nawa xwendewana 
da di peşket şoreşgerekî lêkolînî, rexistinî, 
ket berçaw dîsa ti car tekîlî xwu gundîya ji 

hew qutnekir. Dema di çû gund bi xwura 
rojname, kowar û pûrtûk dibir gund. Ew 
bû sedama tomar kirin (fişlenme) polis. 

İbrahim KAYPAKKAYA we deme hevalê 
xwo perwerdikir û xebatên rexistinê bi 
wandêda qebulkirin pişte wî Ramana 
Federasyona Klûba awakirin û reber hat 
hilbijartin. Di bind reberîya İbrahim da 
xwendewanen welatparez, şoreşker û 
ronekbîr lihemberî faşizmî hate rexistinki-
rin û yekîtîya wan hat xwestin. Ji ber we xe-
bata wî ali kargerîya (yönetim) zaningahê 
mehkî ji zaningahê hate dûrxistin. 

İbrahim KAYPAKKAYA li diji 6. Filo’ya 
Emerîka û yekşema bi xwîn diji wan bûyera 
li pêş dimeşîya, li gundû û fabrika xebatin 
rexistinî dikir. 

1970’da tekoşîna karker û gundîya le diji 
sîstema faşîsta dijwar bû. Le ser berxwe-
dana karker û gundîyan 1516 hezîrane gîşt 
hêrî qada bilind. Di wê tekoşîneda karke-
rin fabrika Demirdöküm, Sungurlar, Horoz 
Çivi... xebatkarin wan fabrika İbrahim 
nezda nasdikirin û yek şixo dihesibandin. 
Tekoşîna 1516 hezîrane bû sedema wîya 
sîyaseta nû vedeme fêr(ders) derxistin û 
hita wedeme qû gredaye tewgera –PDA/
TİİKP bû şiwê deme şûnda ji wê tewgere 
qêtîya. 

1971’da bilin bûna tewgara karkeran 
dewleta faşîstan tirsand dewleta faşîst le 
hemberî tekoşîna karkeran 12 adarê dest-
da ser sîstemê û pihêtkirî(sıkıyönetim) 
danezankir(ilan). Di wê demêda grev, 
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meşîn girseyî, miting, hatin qedexekirin, 
kovarin şoreşgerî û girseyîn rexistinîhatin 
girtin dest bi neçîrvanîya şoreşgeran kirin 
bi hezeran şoreşger hat girtin bi dehan 

şoreşger hate kuştin. Di wê demêda 
dewleta faşîst li İbrahim digerîya. 

İbo 1972’da revîzyonîstên TİİKP têkilîye 
xo qetan û TKP/ML awa kirinda reber tî kir. 

İbrahim KAYPAKKAYA wê demê hêta 
têgertin, herama Malatya, Antep û Dersim 
tekoşîna şoreşgeriye di domîne. 

İbrahim KAYPAKKAYA û havalen xo her 
dem zordestîya li ser gel danin ziman û 
pêşan(teshir)dikirin. 

23 kanun 1973’da İbo, Ali Haydar, 
Süleyman, Muzzaffer û Hüseyin ji alîyen 
dewleta faşîst li Vartinikê hat dorbeçkirin 
di wê pewçûne da Ali Haydar Şehîd ket 
Muzzaffer, Süleyman û Hüseyin xelas bûn 
İbo ji birîndar xelas bû. 

İbrahim KAYPAKKAYA bi hale xoye 
birîndar penc roj li wan gundan geriya. 
Roja penca gunde qû cû bû ji alîyen ma-
mosteye gund hati bû îxbarkirin. Livir ji 
alîyen dewleta faşîst hêta qereqole bi 
nêgen pêxas li ser cemedê birin û xes-
tin livir qetil bikin. Li mixabin İbrahim li-
vir alîyen li rêxîstinda ti axaftin nekir. Wê 
demê îşkenceyên herî mezin dît. Serê 
sîbatê pêşî birin Dersimê ji vir ji birin 
Harputê livir ji birin Amedê livir teslîmê 
serdozger Yaşar Değerli kirin. İbrahim livir 
jiber nexeşîyen xedar rakirin nexeşhaneya 
leşkerî. Celladen faşîst tûxwestin agahîyen 

rexistinî ji bigirin ji ber wî nedixwestin qû 
İbrahim bimre. Li ji ber xedarîyen nexweşi-
yen wî her dû lenge wî hate jikirin. Li disa 
ji İbo şiarîya herî bilind pêkanî ser da sir 
neda. Li ser İbbrahim KAYPAKKAYA serê 
gulanê işkenceyîn ser wî kem bû wî jî got 
qey pirsiyarîyen li ser wî gediya û kagiz û 
pênus xwest û dest bi parastina xwu kir ve 
demê helbest diniwsîne.

...diçe..diçe, gelek leheng diçe. 
Hundirê te da pir nine lawêkî tê hebe. 
Eyy... ezmanê şîn ti zani bi êrdin reş. 
Dil nakewê firaq 
Di naw örs û çakûc hat pêjirandin 
Hêrsa me qandin pêlin deryaye. 

Şû bû dîtina bavê xo name dişine bavê 
wî dema nameya İbrahim KAYPAKKAYA 
digre gelek keyfxweş di be ji bû dîtina 
kure xo 19’de gulanê tê Amedê li faşîstên 
xunxar jî ber qû tû agayî ji İbrahim negir 
tûbûn İbrahim qetqil kirin. 

İbrahim KAYPAKKAYA di îşkencehaneyên 
faşîstandan da destana berxwedanê nîşanê 
faşistan da, 

İBO SER DA SİR NEDA! 

18 Mayıs’ı Unutma Hesap Sor! 
Yaşasın Önder İbrahim’in
Şanlı Direnişi! 

            Mayıs 2008



Bolşevizmin Kuzey Kürdistan–Türkiye’deki sesi…
Oku, okut, incele, tartış!
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DEVRİMCİ 1 MAYIS 
SENİ YAŞATACAĞIZ!


