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Newroz İsyanın Ateşidir
Newroz Ateşi Yükselerek Yayılsın!
Başka efsanelerde olduğu gibi bir soylu veya prens değil, bir
demirci, bir Kürt emekçisi olan Kawa’nın asırlar önce yaktığı
ateş sadece Kürtlerin değil tüm ezilenlerin ve emekçilerin
gönlünü hala hoş etmektedir. Kürtler tarafından 26 asırdır
yakılan Newroz ateşinin asırlardır sadece Kürtlerin değil, tüm
ezilenlerin ve sömürülenlerin yüreğini ısıtması da bundandır.
Her Newroz’da göğe yükseltilen ateşlerin tüm ezilenlerin ve
emekçilerin öfkesini harlaması, kor gibi bir öfkeye dönüşmesi
bundandır.
Newroz, mazlumluğu değil zulme isyan edişi simgeler. Bir
bakıma her Newroz’da sadece Kürtlerin değil tüm ezilen ve
sömürülenlerin bütün başkaldırıları billurlaşır.
Emekçiler ve ezilenler, baskı ve sömürüye karşı başkaldırının
taşıyıcısı oldukları için her Newroz’da zalimlerin yüreğine
korku salan bir isyan ateşini birlikte tutuşturmaktadır.
Devrimciler, sosyalistler ve komünistler de her seferinde bu
birlikte başkaldırışı büyütmekle yükümlüdür. Tüm
demokratların, emekten ve ezilenlerden yana olanların da
Newroz ateşi etrafında buluşması, kendi çıkarlarının ve
tabiatlarının bir gereğidir.
Zaman, Newroz’u büyük bir coşku ve kitlesellikle kutlamanın
zamanıdır.
Çünkü 2010 Newroz’u yaklaşırken;
Kürtleri baskı altında tutan devletlerin güçlenmesi ise aynı
devletin baskısına maruz kalan herkes üzerindeki baskıları
arttıracaktır. Bunların zayıflaması ise sadece Kürtlerin değil
herkesin ferahlaması demektir.
Newroz sadece Kürtlerin kutladığı bir bayram olmakla
kalmamalı. Ortadoğu'nun tüm ezilen ve sömürülen halklarının
özgürlük özlemini Kürtlerin özgürleşmesinden süzeceği bir
bayram olmalıdır.

Kürt işçilerin en olumsuz, en ağır çalışma koşullarına mahkum
edilmesi anlamına geliyor. Sendikadan sigortadan mahrum
işlerde en çok onlar çalışıyorlar.
Oysa Kürt emekçiler sınıf mücadelesine uzak değiller. Tekel
Direnişi’nde yaşananlar bunun güzel bir kanıtı. Tekel Direnişi’nin
kazanımla sonlanmasında Kürt işçilerin payı büyük. Marmaray
inşaatında yaşanan son direniş de Kürt işçilerin sınıf
mücadelesinde başı çektiğinin bir diğer kanıtı.
Newroz alanlarını dolduranlar da bu işçilerden başkası değil.
Her yıl İstanbul’da, İzmir’de, Adana’da, Mersin’de en görkemli
işçi eylemleri Newroz günü gerçekleşiyor. Bu yıl da öyle
olacak. Bu eylemlerde Kürtlerin kendi kimliklerine ilişkin
taleplerinin öne çıkması, söz konusu alanları işçi sınıfının en
çok ezilen ve en dinamik kesimlerinin doldurduğu gerçeğini
değiştirmiyor. Bilakis bu durum önümüzdeki dönemde sınıf
mücadelesini yükseltmenin koşulunun ne olduğunu gösteriyor:
Kürtlerin demokratik hak ve taleplerini önemsemeyen hiçbir
işçi ve ezilen hareketinin AKP’nin karşısında ortak bir savunma
hattı örme şansı yoktur. Aslına bakılırsa Tekel Direnişi’nin de
kendi çapında anlamlı bir kazanımla noktalanması tam da bu
sayededir. Milliyetçi diye bilinen Tekel işçileri Kürtlerin taleplerine
duyarsız kalmadığı oranda bu direniş güçlenmiş ve AKP’nin
planlarını bozmuştur.
Kürtlerin esareti işçilerin esaretidir, çünkü Kürtler ayrımcılığa
uğradıkça Türk ve Kürt işçiler arasındaki rekabet ve güvensizlik
büyüyecek ve bundan patronlar karlı çıkacaktır. Ama aynı
zamanda Kürtlerin üzerlerindeki baskıların kaldırılması için
mücadele etmek başta AKP olmak üzere sınıf düşmanlarına
karşı daha güçlü bir mücadele örmeyi mümkün kılacaktır.
O halde 2010 Newroz’una, bu görkemli işçi eylemine de bu
bilinçle katılmak gerekir. Bugün Newroz ateşini her
zamankinden fazla harlamanın zamanıdır.

Kürtlerin esaretinin bizim için ayrı bir önemi var... Kürtleri esir
tutan devletlerden birinin sınırları içindeyiz. Üstelik sadece
Kürdistan'da değil; İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da
göçmen Kürt işçiler hızla kalabalıklaşıyor. Bugün batıda
Türkiye işçi sınıfının giderek daha önemli bir kesimi Kürtlerden
oluşuyor. Sermaye nerede en hızlı birikiyorsa oraya en hızlı
Kürt göçü yaşanıyor.

2010’da Newroz ateşini yükseltelim. Ezilenlerin ve
emekçilerin yüreğini ısıtıp önünü aydınlatmak için birlik
ve dayanışma içinde tüm düzen partilerine karşı omuz
omuza birlikte saf tutalım.

Kürtler üzerlerindeki baskılar aynı zamanda Türkiye’ye göçen

Kollarının bütün gücüyle, Tavı gelen demire vur!

Kürtlerin Esareti İşçilerin Esaretidir!
Newroz’un isyan ateşini körükle, Zulmü rüzgarlara savur!

NEWROZ PİROZ BE! NEWROZ KUTLU OLSUN!

AKP'nin Saldırılarına Karşı
Birleşik Mücadeleyi Örelim!
Geçtiğimiz Newroz sürecinde seçimlere
giderken Amerikancı AKP hükümeti güçlerini
tazeleme hevesiyle seçimlere
hazırlanmaktaydı. Bu seçimlerde AKP
rakiplerinden ziyade desteğini çalmayı
arzuladığı Kürtlerden önemli bir darbe yedi.
Seçimlerin ardından da bu sillenin acısını
çıkarmak için demokratik açılım teraneleri
ardına saklanan operasyonlarla Kürt özgürlük
hareketine saldırmaya koyuldu.
2010 Newrozuna gelirken de AKP yine
«demokrasi» maskesiyle süslemeye gayret
ettiği bir Anayasa paketi hazırlıyor. Geride
bıraktığımız dönemin gelişmeleri bu
maskenin AKP’nin anayasa paketinin gerçek
yüzünü gizlemesine yetmiyor. 2010 Newroz’u
arifesinde siyasal gündeme damgasını vuran
konu bu.
AKP sözüm ona Türkiye’yi demokratikleştirmek, sivilleştirmek istiyor. Siyaset
yapmanın önündeki engelleri kaldırmak
istiyorum diyerek reklam yapıyor. “Çözüm
için dirayetli muhatap arıyorum” diyen
AKP’liler tüm demokrasi güçlerini kendisini
desteklemeye çağırıyor.
Oy sa A KP de mokra tik ha k v e
özgürlüklerin azılı bir düşmanı. Başta
Kürtler olmak üzere ezilenler ne zaman kendi
hakları için mücadeleye etmeye kalksalar
karşılarında AKP’yi buluyorlar. AKP işçilerin
ve emekçilerin siyaset yapma imkanlarını
sürekli budamak istiyor.
Aysel Tu ğlu k ve Ahmet Tü rk’ün
vekilliklerini düşürmesine onay veren
AKP’dir. Her iki vekil toplam 300 bin oy
alarak, baraj engelini de aşarak ezilenlerin
sesi olmak için meclise girdi. Anayasa
Mahkemesi DTP’yi kapattı, Tuğluk ve Türk’ün
milletvekilliklerini düşürdü. AKP bu kararı
“kendi düşen ağlamaz” diye alkışladı. Birkaç
gün önce ise Diyarbakır Savcısı Ahmet Türk
için 45 Aysel Tuğluk için 70 yıl hapis cezası
istedi. AKP bu kararı da destekliyor.
Yedi BDP’li belediye başkanını hapse
attıran operasyonlar da AKP planıdır. 2009
seçimlerinde Kürdistan’da uğradığı bozgunu
hazmedemeyen AKP yerel seçimlerden
sonra KCK operasyonlarını başlattı, sadece
belediye başkanlarını değil DTP’nin seçim
çalışmalarında görev üstlenmiş kişileri de
etkisizleştirmek için tutuklattı. Bugün AKP’nin
planladığı operasyonlar nedeniyle bini aşkın
DTP’li hala cezaevlerinde.
AKP Kürtçe propagandaya da karşı.

Sözümona Anayasa değişikliğiyle birlikte
“Hun bi xer hatin bajare me” pankartına ceza
yağdıran da AKP’dir. Kendisine TRT Şeş’i
açıp Kürtçe propaganda yapan AKP
DTP’lilerin mitingde hoşgeldiniz diye pankart
açmasına bile tahammül edememektedir.
Anayasa ve seçim tartışmaları AKP
pervasızlaştıracak. Zira bugün MHP ve
CHP’nin karşısında demokrat rolü oynayarak
hükümet olmayı sürdürmek isteyen AKP
rakiplerini önce referandumla sıkıştırmayı
sonrasında da seçimde bir kez daha yenmeyi
hedefliyor. Bugün için AKP’nin bu maskeyi
takmasının önünde gördüğü tek engel
BDP’dir. BDP düzen partilerinden bağımsız
bir şekilde muhalefet ettikçe AKP
gerginleşiyor, demokrat maskesi üzerinde
sırıtıyor. Tüm bu nedenlerden ötürü AKP
BDP’yi saldırarak etkisizleştirmek istiyor.
Siyasal gündem kızıştıkça da BDP’ye yönelik
saldırılar artacak.
DTP’ye ve BDP’ye yönelik saldırılar
aslında tüm işçi ve ezilenlere. Aslına
bakılırsa AKP’nin Tekel işçilerine yönelik
tutumu bu saldırılardaki tutumundan farklı
değil. Erdoğan 4-C statüsüne geçirdiği
işçilerin kendisine minnettar kalmasını istiyor,
karşısında hak gaspına direnen işçiler
bulunca da hiddetleniyor. Tekel işçileri
direnişe geçince Tayyip’in aklına ilk gelen
direniş çadırlarını sökmek oluyor. BDP’yi
meclisin, belediyelerin dışına atmak isteyen
AKP sendikalı işçilerin de karşısına aynı
mantıkla harekete geçiyor: “Benim
bahşettiğim kadar özgürsün, bana karşı
çıkarsan yasaklısın, cezalısın, hapistesin.”

ettikleri mevzileri almak için yüklendikleri
koşullar altında savunma hattının da nereden
çekileceği bellidir. Vekilliği düşürülmüş Aysel
Tuğluk ve Ahmet Türk’e sahip çıkmadan,
tutuklu belediye başkanlarının ve DTP’lilerin
özgürlüğünü istemeden AKP’nin saldırılarını
durdurmanın koşulu yoktur. AKP’nin
saldırılarının temel hedefi olan bu noktayı
yok sayarak demokrasiden söz etmek
anlamsız olacağı gibi, AKP’ye moral ve güven
vererek önümüzdeki dönemde yeni ve daha
kapsamlı saldırıların yolunu döşeyecektir.
Tuğluk ve Türk’e açılan davalar da bunun
örneğidir. Bu iki vekilin vekilliğinin düşmesine
eylemli bir tepki gösterilmediğinde AKP’nin
bir sonraki adımı onlarca yıl hapis talep eden
iddianameler hazırlatmak oldu.
Ya AKP’nin saldırıları ya da demokrasi
için emekçilerin birleşik mücadelesi. 2010
Newroz’unda ezilenler açısından mesele
böyle konulmalıdır. Bugün tutuklu DTP’liler
için özgürlük talebi bir turnusol kağıdıdır.
AKP’nin gerçek yüzünü açığa çıkaran bu
talebi yükseltmeden demokrasi hakkında
söylenen tüm sözler boş laf olarak kalacaktır.

DTP’lilere ve BDP’ye sahip çıkmadan
emekçiler lehine sendikal ve siyasal
mücadele verilemez. Zira DTP’yle en
ilişkisiz görünen eylemler, çalışmalar bile
dün DTP bugün de BDP’ye yönelik saldırıları
karşısında buluyor. Adana Balcalı’da bir
hastanede taşeron işçileri sendikalı yapmak
isteyenler siz bölücüsünüz diyerek tecrit
edilmek isteniyor. Edirne’de “Kahrolsun
Amerikan Emperyalizmi” diye basın
açıklaması yapmak isteyenler aynı
gerekçelerle linç edilmek isteniyor. DTP’lilere
ve BDP’lilere yönelik baskılar işçiler ve
ezilenler arasında mücadele verenlerin
karşısına her yerde çıkıyor.

Demokratik hakları için mücadele eden
emekçiler ve ezilenlerin çıkarları bugün KCK
operasyonları bahanesiyle DTP’liler ve
BDP’liler üzerine yönelen baskılara karşı
çıkmayı gerektiriyor. BDP’nin de bu saldırıları
göğüsleyip AKP’nin kirli oyunlarını bozmak
için tüm emekçilerin ve tüm ezilenlerin
demokratik haklar mücadelesine sahip çıkıp
bu mücadeleye önderlik etme sorumluluğunu
üstlenmekten başka yolu yok. Bu nedenle
2010 Newroz’unu sadece bir isyan ve direniş
bayramı olarak kutlamakla kalmayıp, bu
bayramı AKP gericiliğine karşı 1 Mayıs’ta
doruk noktasına yükseltilmesi gereken
mücadelenin bir dönüm noktası haline
getirmek gerekiyor. 2010 Newroz’unu 2010
1 Mayıs’ına hazırlık olarak görmek ve
AKP’nin referandum yeni anayasa
hedefleriyle geliştirmek istediği gerici
reformları püskürtmek için emekçilerin ve
ezilenlerin tüm aktif güçlerinin
toparlanmasına öncülük etme görevi bu
güçlerin temsilciliği iddiasında olan herkesin
ödevidir. KöZ’ün arkasında duran komünistler
de bu ödev ve sorumluluklarının bilinciyle
önümüzdeki sürece hazırlanmaktadır.

Savunma hattını saldırıların geldiği yerden
örmek gerekir. Düzen güçlerinin esaslı bir
şekilde BDP’ye saldırdığı, ezilenlerin BDP
aracılığıyla belediyelerde ve mecliste elde

2010 Newroz’unda AKP’ye karşı siyasi
haklarımızı savunalım! Saldırıları birlikte
püskürtmek için “Tutuklu DTP’lilere özgürlük”
şiarını Newroz alanlarında haykıralım.

AYSEL TUĞLUK ve AHMET TÜRK YALNIZ DEĞİL! TUTUKLU DTP’LİLERE ÖZGÜRLÜK!

Newroz’a Yüklen, 1 Mayıs’ta Güçlen!
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