
KöZ
aylık komünist gazete Fiyatı: 1 tl (kDV DaHil) www.kozonlıne.orgsayı: 33  ekim - kasım 2013

Demokrasi, paketten çıkmayacak 

28 Şubat AKP’nin önünü açtı. Burjuvazinin yıp-
ranmış kadrolarından kurtulmasından ve yeni 

güçler dengesinden yararlanan AKP, ABD’nin kredi-
siyle iktidar olup hüküm sürmeye çalıştı. Ama şimdi 
çanlar kendisi için çalıyor. Sözde darbe karşıtı olan 
AKP, 12 Eylül rejiminin seçim barajı ve partiler ka-
nunundan yararlanarak ömrünü uzatma gayretinde.

Önümüzdeki yerel seçimler AKP’nin gerileme-
sini ve siyaset sahnesini terk etmesini sağla-

mak için büyük bir önem taşıyor. 12 Eylül rejimiy-
le birlikte AKP’nin de tarihin çöplüğüne kaldırılması 
AKP’nin burjuva siyasetindeki rakiplerinin harcı değil-
dir.  AKP’yi onun gerici misyonunu üstlenmek isteyen 
CHP’ye yedeklenerek geriletmek mümkün değildir.

AKP’yi burjuvazinin hizmetkârları değil sınıf düş-
manları geriletebilir. Demokratik hak ve özgür-

lükler de AKP’nin hakkında hayaller yaydığı demokra-
si paketleriyle değil emekçilerin ve ezilenlerin birleşik 
mücadelesiyle kazanılabilir. Gezi Ayaklanması’ndan ve 
Rojava’nın rüzgarından beslenen ortak bir mücadele 
hattını oluşturmak bu yolda atılacak ilk adımdır.

KöZ’ün Sözü
Sadece kendi mücadelemizle 
kazanıp kendi örgütlenmelerimizle 
bekçiliğini yaptığımız haklar ve 
kazanımlar bizim olacak

Tayyip Erdoğan’ın 
uzun zaman bir sürp-
riz olarak sakladığı 
ve kamuoyunu “dev-
rim niteliğinde deği-
şiklikler olacak” diye 
oyaladığı sözümona 
“demokra t ik leşme 
paketi” geçtiğimiz ay 
açıklandı. Bu paketin 
açıklanmasıyla birlik-
te kraldan çok kralcı 
köşe yazarları ve poli-
tikacılar dahi bu pake-
tin neresinde demok-
ratikleşme yönünde 
nasıl bir düzenleme 
olduğunu açıklamakta zorlandılar. 

Pakette yer alan düzenlemeler 
neyi ifade ediyor?

T.C.’nin kuruluşu hakkındaki 
efsaneler

“12 Eylül Anayasasını kaldıracağız” fon müziği eşliğinde anonsları yapılan 
“demokratikleşme” paketinde mutlaka yer alacağı düşünülen düzenlemelerin 
başında seçim barajı konusu geliyordu. Nitekim paketten çıkanilk madde bu 
konuyla ilgiliydi.                                                                     s.23

Rojava’dan güç al,

demokrasi mücadelesini  büyüt

ÇEK A
L

Rantsal dönüşüm kardeşliği:

Emekevler’de AKP-CHP elele
Gülsuyu’nda çetelere karşı 
birleşik mücadele

18 Brumaire 1799'dan bugüne Bonapartizm

1 Eylül  mitingleri:
Batı Kürdistan’ın haklı savaşının 
yanındayız

s.4 s.6

   s.8

Ekim Devrimi Tartışmaları 2013
Ekim Dersleriyle Gezi Ayaklanması 

İlknur Birol (Halkevleri)

Murat Özyavuz (KöZ)

Onur Taş (ÖDP) 

Çetin Deste (Yeni Dünya İçin Çağrı)

Ekim Devrimi Işığında Rojava Devrimi

Filiz Koçali (BDP)

Orhan Dilber (KöZ)

Ziya Ulusoy (ESP) 
s.23

Türkiye’de “demokratik açılım” sürecinin başlaması ile birlikte, AKP’nin rakibi olan burjuva siya-
setçileri ve hâkim sınıfın düşünürlerinin bir kısmı bu açılımın TC’nin temellerini oynatmaya dönük 
tehlikeli bir girişim olduğunu ilan ederek bir kez daha alarm zilleri çalmaya başladılar.            s.12

waterloo benzeri bir savaşa girmeyi 
bırakalım, gezi Parkı’ndan tetik-
lenen bir ayaklanmayla karizması 
bir anda çizilen erdoğan’ı ve onun 
iktidarını bonapartis bir diktatörlüğe 
benzetmek yanlış bir tasvir yapmak-
la sınırlı kalan bir hata olmaz. Bu 
hata aynı zamanda, sınıf mücadele-
sinin seyri ve komünistlerin ödevleri 
konusundaki tartışmasız saptamala-
rın bulanıklaşmasına yol açar. 

s.22
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Gezi, mücadelemizi 
aydınlatıyor!

Zamanı yok durmanın. Gezi Direnişi ve 
Taksim ruhu tüm hücrelere yayıldı.

Kadını, erkeği, yaşlısı, genci, üzerine serili 
korku toprağını bir kenara atarak sokaklara, 
meydanlara çıktı. Milyonların desteği ile kapi-
talist sömürü sistemine artık eskisi gibi sessiz 
olmayacaklarını gösterdi.

Toplum mühendisliğine soyunanlara; şunu 
yapabilirsin, böyle yaşamalısın, senin adına bu 
yasaları yapıyorum, şu konuları çıkartıyorum 
diyenlere mücadele bayrağını açarak ‘’Her Yer 
Taksim Her Yer Direniş” diyerek cevap verdi.

İktidar ve hükümetin iktidarlarını sürdü-
rebilme, imparatorluklarını devam ettirebilme 
telaşına düşerek milyonlarca insanın üzerine 
TOMA’sı polis’i ve biber gazıyla saldırarak şid-
detin en alâsını uyguladı, buna rağmen kitleler 
“Bu Daha Başlangıç Mücadeleye Devam’’ şia-
rını yükselterek karşılık verdi. 

Daha güzel gelecek ve yaşamı özleyen ve 
bunu örmeye, örgütlemeye çalışan, bu uğur-
da ölümü göze alan Ethem Sarısülük, Mehmet 
Ayvalıtaş, Medeni Yıldırım, Abdullah Cömert, 
Ali İsmail Korkmaz ölümsüzleşti. Binlerce in-
san yaralandı ve yüzlercesi tutuklandı. 

Eylemde birlik mücadelede ortaklık bağ-
lamında, evet zamanı yok durmanın. Geçmi-
şimizden dersler çıkartarak hazırlıklarımızı 
tamamlamanın zamanı gelip geçmektedir. 
Tüm demokratlar kendi cephelerinde ve tüm 
komünistler kendi cephelerinde faşizme, em-
peryalizme ve her türden gericiliğe karşı tek 
yürek tek barikat olmalıdır. 

İçeride dışarıda ayrılıkları ve farklılıkları bir 
kenara bırakarak,  tüm cepheleri bir potada 
birleştirerek iktidar hedefine yönelmeli ve bu-
nun açık ajitasyonu ve propagandası başlatıl-
malıdır.

İktidara gelmenin, düzenin değişmesi için 
bütün koşullar mevcut. Yeter ki ona önderlik 
daha doğrusu, doğru önderlik yapacak; halk 
hareketini doğru yöne kanalize edebilecek 

önderliği ve oluşumu hazırlayalım. 

Unutmayalım ki tarihi fırsatları değerlendi-
remez, geç kalırsak tarih hiçbir zaman bizleri 
affetmez ve affetmeyecektir. 

Gezi ruhu ve Taksim Direnişi’nin içini bo-
şaltmaya çalışan onun etkisini reformist ve re-
vizyonist bir kanalda kanalize etmeye çalışan 
parti ve grupların bu çabalarını boşa çıkartıl-
malı, o ruhu ve direnişi hayatın her alanına 
yaymak için sosyalist ve komünistler iki kat 
efor harcamalıdırlar.

Dahası yıllardır sömürüye faşizme karşı 
mücadele bayrağını yükselten Kürt halkıyla, 
daha doğrusu özgürlük hareketiyle birlik ve 
dayanışmayı daha da yükseltmeyi onların is-
tem ve taleplerinin kendi taleplerimiz oldu-
ğunu içselleştirmeli ve bunun mücadelesini 
vermeliyiz ve şiarımız ya özgür vatan ya ölüm 
olmalıdır.

Gezi ruhu ve Taksim Direnişi’nin yolunda 
yoldaş olanlar onun eksik yanlarını doğrular-
la tamamlayıp bugüne kadar yapılmayanı yan 
yana getirerek ‘’Bütün Ülkelerin Komünistleri 
Birleşin, Mücadeleye Devam ‘’ şiarını yaşamsal 
kılmalıyız. 

Fabrikalarda, tarlalarda, şehirlerde, mahal-
lelerde; işçisine, işsizine, memuruna, esnafına, 
komşusuna söylenmesi gereken şey durmak 
yok mücadeleye devam. Örgütlenmek, birleş-
mek, kazanmak tüm çabamız olsun. 

Gezi ruhu, Taksim Direnişi mücadelemi-
zin yolunu aydınlatıyor. Onun ışığında örgütlü 
mücadeleye, zafere.

Örgütlü Halk Yenilmez

Birlik, Birlik, Birlik

Zafer, Zafer, Zafer

Mücadele, Mücadele, Mücadele

Yoldaşça Selamlar

1 Mayıs Mahallesi’nden Köz okuru

HDP ilçe örgütü açılışı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) 
Bahçelievler ilçe örgütü, açılışını 
gerçekleştirdi. 18 Ağustos Cumar-

tesi günü yapılan ve saat 18.00’de başlayan 
etkinlik 19.30’da tamamlandı. 18 Ağustos’ta 
Ankara’da yapılacak HDP 1. Olağan Kongre-
si öncesi Bahçelievler’deki açılış kongrenin 
genel hazırlığını desteklemek amacıyla örgü-
tlendi. Açılış öncesi etkinliğin duyurusunu 
yapan pankartlar Bahçelievler’de belli nokta-
lara asıldı ve etkinliğin duyurusunun yapıldığı 
bildiri dağıtımları yapıldı. 

HDP Bahçelievler İlçe Örgütü açılışı de-
mokrasi ve devrim mücadelesinde yaşamını 
yitirenler için bir dakikalık saygı duruşu ile 
başladı.

Saygı duruşu sonrası konuşan İlçe Eş baş-
kanı Mehmet Kuzu, HDP’nin tüm ezilenlerin, 
sömürülenlerin mücadele zemini olduğunu 
söyledi. “Partimiz, tüm ezilenlerin ve sömü-
rülenlerin; işçilerin, emekçilerin, göçmenlerin, 
kadınların, köylülerin, gençlerin, emeklilerin, 
engellilerin, LGBT bireylerin, dışlanan ve yok 
sayılan bütün halkların, tüm inanç toplulukla-
rının, yaşam alanları tahrip edilenlerin buluş-
tuğu ortak bir mücadele zemini” dedi.

Türkiye’de yaşayan tüm halkların kültür-
lerinin ve kimliklerinin tanınmasını demokra-
sinin vazgeçilmez unsuru olarak gördüklerini 
ifade eden Kuzu, “Partimiz; halkların, başta 

anadilinde eğitim hakkı olmak üzere eğitim 
ve kültür politikalarının hazırlanması ve haya-
ta geçirilmesi için mücadele eder” dedi.

HDP’nin Gezi Direnişi’nde bir darbe bek-
lentisi içinde olanlarla ve AKP iktidarını Mısır 
benzeri anti demokratik bir metodla devir-
meyi amaçlayanlarla aynı safta olamayacağını 
belirten Kuzu, “Gezideki rolümüz sistemden 
rahatsızlık duyan ve sistem tarafından dışla-
nan, ötekileştirilenlerle yani demokrasi güçle-
riyle omuz omuza bir mücadele vermeyi ilke 
olarak benimsedi” diye konuştu.

Bahçelievler ilçe örgütü açılış etkinliği slo-
ganlarla ve halaylarla son buldu.

2007 yılı Bin Umut Adayları, 2009 yılı ye-
rel seçiminde Birlikte Başaracağız Platformu 
ve 2011 yılı EDÖB’ün seçim çalışmaları için 
kullanılan seçim irtibat bürosu buradan sonra 
HDP’nin kullanacağı yeni mekân olacak.

Açılışa yöre derneklerinden Diyarbakır 
Kulplular Derneği, Batman Kozluklular Der-
neği, Urfa Suruçlular Derneği katıldı. HDK 
Bahçelievler bileşeni olan siyasetlerden EMEP, 
BDP, SYKP’nin örgütlediği etkinliğe yaklaşık 
70 kişi buluştu.

Biz de HDP’nin ilçe örgütü açılışına kendi 
yoğunluğumuzdan kaynaklı olarak 2 kişi ka-
tıldık. 

Yenibosna’dan Komünistler

Esenyurt Dayanışması 
kimlerden oluşmaktadır?

Gazetenin daha önceki sayılarında yazdığı-
mız üzere Esenyurt Dayanışması BDP, BDSP, 
Çağrı, EMEP, ESP, Halkevleri, İşçilerin Sesi, 
ÖDP, Partizan, Gölge Kültür Sanat Merkezi ve 
KöZ’den oluşuyordu. Esenyurt Dayanışması-
nın kurulduğu 3 Temmuz’dan bir gün sonra 
biz gidip TKP ile de konuşmuştuk ve TKP de 
Dayanışma’ya katılmıştı lakin TKP Dayanış-
ma’ya girdikten sonra üç hafta gibi bir süre 
sonra Dayanışma’dan ayrıldı. TKP’nin ayrılma 
gerekçesi kendilerinin yürüttüğü “Hükümet 
İstifa Et” kampanyalarıydı; Gezi ruhunun ar-
tık sönmeye başladığını, gerektiğinde yine bir 
araya gelinebileceğini ifade ettiler.

Daha sonra İşçi Mücadele Derneği de Da-
yanışma’ya katıldı. SODAP ise daha henüz 
Dayanışma oluşturulmadan yapılan kimi top-
lantı katılmış olsa da daha sonraki toplantı 
çağrılarına olumlu yanıt vermedi. Dayanışma 
oluşturulduktan sonra da SODAP’ın neden ka-
tılmadığını ifade etmesi için toplantıya davet 
edildi ancak toplantıya gelip neden bileşen 
olmadıklarını anlatmadılar. Ancak şunu söy-
lemeliyiz Dayanışma’nın oluşturulduğu son 
toplantı çağrısını yaparken Çağrı ile KöZ diğer 
kurumlarla birlikte SODAP’la da görüşmiş bu 
alanda bir platform ihtiyacının neden elzem 
olduğunu konuşmuştuk. SODAP temsilcisi 
arkadaş kendilerinin bulundukları alana yo-
ğunlaşacaklarını, enerjilerini bu alana harca-

yacaklarını, fakat kimi durumlarda bir araya 
gelmek gerekirse bundan kaçınmayacaklarını 
söylediler. Yalnız burada bir şeyi belirtmek ge-
rekiyor. Bizim  SODAP’la görüştüğümüz bu ta-
rihte SODAP’ın söyledikleri belli ipuçları verse 
de daha o tarihte  henüz Dayanışma oluşturul-
mamıştı. Biz SODAP’ı Dayanışma kurulduktan 
sonra da toplantılara davet ettik, olumsuz ya-
nıt verdiklerinde kendilerine “Sizin enerjinizi 
bir alanda yoğunlaştırmanız Dayanışma’ya gir-
menize neden engel olsun; siz bir alana yo-
ğunlaşsanız da Esenyurt’un diğer alanlarında 
ne oluyor ne bitiyor bilmek; Dayanışmaya gi-
rerek ona katkı sağlamak ve ondan güç almak 
daha doğru değil mi” diye sormuştuk. Aynı za-
manda SODAP’a başka yerellerde de buradaki 
gibi mi tutum alıyorsunuz, yoksa oluşturulan 
platformlara katılıyor musunuz diye sorduğu-
muz da SODAP, her yerde böyle bir tutumu-
muz yok dedi. Sonuçta SODAP dayanışma da 
yer almıyor. 

Halk Cephesi de kendilerinin yerellerde di-
ğer siyasetlerle ortak iş yapmadıklarını; bunun 
merkezi bir karar olduğunu ifade ederek Da-
yanışma’ya katılmadı. 

Rekabet Böler Dayanışmadan Güç Doğar

Yaşasın Esenyurt Dayanışması

Esenyurt’tan Komünistler
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Türkiye Cumhuriyetinin doksanıncı yılında 
kemalizmden ve onun karşı devrimci özünden 
söz etmeye başlamadan evvel, bu konunun han-
gi koşullarda ele alındığının altını çizmekte yarar 
vardır. Her şeyden önce cumhuriyetin doksanıncı 
yıldönümünde kemalizmin belli başlı savunucu 
ve takipçilerinin pek çoğunun cezaevinde ya da 
mahkeme önünde bulunduğu, oralarda bulunma-
yanların da genellikle seslerini kısmak zorunda 
kaldığı koşullarda bulunduğumuzun altını çizmek 
gerekir. Siyasi iktidarın, oldum olası kemalizmin 
baskılarının mağduru olduğunu iddia eden bir 
partinin elinde olduğunu da unutmamak gerekir. 
Hiç kuşkusuz bu şartlarda kemalizmin ne oldu-
ğunu ortaya koymak ve hakkındaki efsanelerin 
yaldızını sökmekle Kemalistlerin mirasçısı olduk-
larını iddia edenlerin hüküm sürdüğü koşullarda 
bunu yapmak arasında fark olsa gerektir. 

Açıktır ki bugün Kemalizm hakkında ileri geri 
konuşmanın önünde bir engel yoktur. Bilakis 
bu teşvik edilmekte pohpohlanmaktadır. Bu ko-
şullarda kemalizmin karşı-devrimci özünden söz 
ederken sözümona anti-kemalist olan karşı dev-
rimcilerin dümen suyuna karışma tehlikesi her 
zamankinden fazladır. Kuşkusuz gerici AKP hü-
kümetine karşı çıkma adına bir kez daha kema-
lizme yedeklenme tehlikesi de ortadan kalkmış 
değildir. O nedenle de komünistlerin kemalizmin 
karşı devrimci özünden söz ederken, her zaman-
kinden daha titiz ve temkinli davranmasına gerek 
vardır. Bilhassa sözümona kemalizme ve “vesa-
yetçilik”,  “tepeden inmecilik”, “tepeden inmeci 
gelenek”, “ittihatçı gelenek”vb. kavramlarla ifade 
bulan liberal bir söylemle sırf kemalistlerle bir da-
laş içinde olduğu için AKP çizgisinde bir keramet 
olduğuna inanarak onu destekleyen sözde solcula-
rın yarattığı iklimde buna ihtiyaç olduğu kesindir. 
Ama bugün siyasi iktidar ve onu destekleyenlerin 

anti-kemalizmi siyasal İslam'ın durduğu yerden 
topa tutmaları nedeniyle ve sözde laikliğe sahip 
çıkma adına bir kez daha kemalizmin ve TC’nin 
resmi ideolojisinin sahte laiklik çizgisine savrulma 
tehlikesinin oldukça güncel olduğunu da unutma-
mak gerekir.

Bu nedenle kemalizm hakkındaki efsanelerin 
perdesini kaldırırken sözümona anti-kemalizm 
kisvesi altındaki gerici burjuva söylemlerin mas-
kesini düşürmeye de ihtiyaç vardır. Bunu yapma-
nın en doğru yolu elbette kemalizme ideolojik 
değil politik bir tutumla yaklaşmaktır. Ama bilhas-
sa kemalizmin karşı-devrimci özünü proleter dev-
rimci bir bakış açısıyla ortaya koymak önem taşır.

Doğrusu kemalizmin ne olduğunun ve neden 
ve nasıl karşı devrimci bir akımı ifade ettiğini or-
taya koymanın en etkili ve doğru yolu da bu ge-
riciliği proleter devrimi açısından ele almaktır. Üs-
telik soyut bir proleter devrim fikriyle değil Çarlık 
Rusya’sını liberal burjuva akımlarla birlikte tarihin 
çöplüğüne atan 1917 proleter devriminin ışığında 
bunu yapmak gerekir. Bu sadece proleter devrimi 
stratejisinin soyut anlam ve önemi nedeniyle de-
ğil, kemalist gericiliğin (hatta 90 yaşındaki gerici 
Türkiye Cumhuriyeti’nin de) ortaya çıkışının ve 
şekillenişinin doğrudan doğruya Rusya’daki pro-
leter devrimiyle ilişkili olmasından ileri gelir. Böy-
le kavranıp ortaya konması gerekir. 

90 yıllık resmi ideolojiye göre Mustafa Kemal 
emperyalistlerin işgal edip parçalamakla uğraştığı 
Anadolu’yu kurtarmak ve bir Cumhuriyeti kur-
mak üzere yola çıkmıştır ve bunu başardığı için 
de nesnel olarak ilerici bir rol oynamıştır. Bir baş-
ka ifadeyle meşru bir harekettir. Kemalist rejimin 
daha Mustafa Kemal’in sağlığından itibaren “faşist 
bir diktatörlük” olduğunu söyleyenler bile, açıkça 
ya da örtük biçimde bu meşruluğu ve dolayısıy-
la “tarihsel bakımdan ilerici” rolü sorgulamaktan 

kaçınmaktadırlar. Hatta kemalizmin burjuva kam-
pındaki muarızları da bu gerici akımın doğuşuna 
dil uzatmaktan oldum olası kaçınmakta ve tersin-
den asıl kemalizmin bu ilk aşamada billurlaştığını 
ve bu epizodun en esaslı takipçilerinin kendileri 
olduğunu söyleyerek kemalizmin sözde “ikinci 
dönemine” çatmaktadırlar. Pek çokları da kema-
lizme vurmak için Mustafa Kemal’in kendisinden 
sonra ardılı olan “Milli Şef”e yahut onların parti-
sine vurmayı tercih etmektedirler. Bunlar da esa-
sen Kemalistlerin Kuvayı Milliye gericiliği içindeki 
rakiplerinin dümen suyunda şekillenen ve oradan 
feyz alan akım ve kişilerdir.

KöZ’ün arkasındaki komünistler ise, kemaliz-
min ve takipçilerinin ne idüğünü anlamak için 
Komünist Enternasyonal’in ilk dört kongresinde 
ulusal kurtuluş hareketleri ve proleter devrim 
hakkındaki tespit ve öğütlerini, bunlara göre ku-
rulan yaşadığımız topraklardaki ilk siyasi parti 
olan Mustafa Suphi’nin komünist partisinin ilk 
hedef olarak bir işçi-köylü şuralar cumhuriyetini 
gösteren programını referans alırlar. Bu mercek-
ten bakıldığında kemalizmin neden geri ve gerici 
bir hareket olduğu ve niçin karşı-devrimci bir öz 
taşıdığı açıkça görülür. Hatta kemalizm karşısın-
daki yanlış veya eksik tutumların da ayırt edil-
mesi ve eleştirilmesinin devrimci yolunu da bu 
referanslar gösterir. Buradan bakmayan ve fakat 
komünistlerin ödevlerine proleter devrimin de-
ğil menşevizmin “Demokratik devrim/Sosyalist 
devrim” aşamalarının prizmasından bakanlar ise 
kemalizmin bir zamanlar bir yere kadar ilerici ve 
muteber bir akım olduğunu söylemekten kurtula-
mayacaklardır. 

Nitekim bugün Türkiye’nin gündeminde bir 
sosyalist devrim olduğunu savunan kimi akımlar 
burjuva demokratik devrimin Kemalist hareket 
sayesinde Cumhuriyetin kurulmasıyla tamamlan-
dığını, kimileri Cumhuriyetin kuruluş dönemin-
de eksik kalan burjuva demokratik görevlerin 
27 Mayıs darbesiyle tamamlandığını öne sürerek 
Menşevik bir devrim stratejisini “sosyalist devrim” 
etiketiyle savunmaktadır. Emperyalizm çağında 
demokratik devrimin görevlerinin proletarya ön-
derliğinde İşçi-köylü ittifakına dayanan bir prole-
ter devrimle çözüleceğini savunan komünistler ise 
başlıca misyonu bu devrimin önünü kesmek olan 

kemalizmin başından itibaren Ekim Devrimi’nin 
yayılmasını önlemek üzere emperyalistlerin teşvik 
ve desteği ile ortaya çıkmış karşı devrimci bir bur-
juva akımı olduğunu tereddütsüz biçimde vurgu-
lamakla yükümlüdür. 

Bunun için Kemalizmin karşı devrimci eylem 
ve söylemlerini arayıp bulmaya bile gerek yok-
tur. Zira daha Kuvayı Milliye gericileri hilafet ve 
saltanata bağlılık yeminleri ederken Eski Çarlık 
Rusya’sı topraklarındaki gibi bir “işçi-köylü Şu-
ralar Cumhuriyeti” kurmanın güncel ödev oldu-
ğunu ilan eden TKP’nin varlığı yeterlidir. Çarlık 
rejiminin enkazı üzerinde ezilen ulusları ve emek-
çileri bir burjuva diktatörlüğünün cenderesi altına 
sokmak ve bunu başarabilmek için Bolşevikleri 
ezmek üzere harekete geçen Kerensky’nin hükü-
meti ne kadar karşı-devrimci ise, Kemalist dikta-
törlük de o kadar karşı devrimcidir. 

Bu hedefin yerine gerici bir burjuva diktatör-
lüğünü komünistlerin emekçilerin ve ezilen Kürt 
ulusunun cesetleri üzerine kuran akıma karşı dev-
rimci demek için tereddüt eden ve bahane ara-
yanların kusuru ise sadece tarihi bir olaya yanlış 
yerden bakmaktan ibaret değildir.   

Böyle yaklaşanların bugün AKP’nin 12 Eylül 
Anayasası’nda kendi iktidarını kalıcı kılmak için 
yaptığı değişikliklere “yetmez ama evet” demeleri, 
“demokratikleşme paketi”nin içinde dişe dokunur 
kırıntılar aramaları şaşırtıcı değildir. Aynılarının 
yine aynı bakış açısıyla yarın AKP’nin yedek lasti-
ği CHP’nin kuyruğuna takılmak için türlü bahane-
ler aramalarına da şaşmamak gerekir.

Doğrusu oldum olası baskı ve katliamlarla yüz 
yüze bulunan Alevilerin sözümona kemalizmin 
laikliği savunması nedeniyle Kemalistlerin kuyru-
ğuna sürüklenmesi de benzer nedenlerledir. Ale-
vi yığınlarının bütün baskı ve katliamlara rağmen 
Kemalizmin temsilcisi sandıkları CHP’nin kuyru-
ğuna sürüklenmesi Alevilerin cellatlarına sevdalı 
olmasından yahut CHP’nin ve kurucusunun laikli-
ği temsil etmesinden değildir. Ezilen Alevi yığınla-
rın özgürlükleri için karşılarında proleter devrim-
ci bir komünist önderliğin bulunmamasındandır. 
Sünni mezhebini temsil eden Diyanet İşleri Baş-
kanlığının bütçesinin birçok bakanlıktan fazla ol-
duğu bir ülkede laikliğin kırıntısı olduğunu hayal 
etmek için laiklik konusunda komünarlardan de-
ğil jakoben gericiliğinden ilham alan Kemalistlerle 
aynı bakışa sahip olmak gerekir. 

Bu bakımdan sadece Aleviler bakımından de-
ğil, tüm emekçiler ve ezilenler bakımından bugün 
tutulması gereken yol AKP’ye kanmadan ve onun 
yedek lastiği CHP’ye yol vermeden kendi müca-
deleleri ile kazanıp kendi örgütlenmeleriyle bek-
çiliğini yapacakları hak ve özgürlükler için birlikte 
mücadele etmekten başka bir yol olamaz.

Dokuz aydır İstanbul’da, on beş günde bir gerçekletirdiğimiz KöZ söyleşileri Ekim ayın-
da da devam etti. Ekim ayındaki söyleşilerden ilki “demokrasi paketi” hakkında oldu. 
27 Ekim Pazar günü ise KöZ gazetesi bürosunda, “Cumhuriyetin 90. Yılında Kemalizm 
ve Karşı Devrim” başlığında bir söyleşi gerçekleştirdik. Söyleşide yapılan sunum ve 
soru cevap oturumunda konuşulanları aşağıdaki notlarla toparlayarak yayımlıyoruz.

Cumhuriyetin 90. yılında 
Kemalizm ve karşı devrim

Sultanbeyli’de Mayısta Yaşam Kooperatifi, BDP, 
EMEP, TKP, KÖZ, DGD-SEN’in örgütleyici olduğu 
bir halk toplantısı gerçekleştirdik. Panele konuşma-
cı olarak; TMMOB ve Kent Hareketlerin ’den Burak 
Kaan Yılmazsoy, Adalet için Hukukçular Üyesi Av. 
Aysel Tekerek,  Şehir Planlamacıları Odası’ndan 
Özgür Temiz katıldı. 

Sultanbeyli Mayısta Yaşam Kooperatifi’nde yak-
laşık 100 kişinin katılımıyla gerçekleşen toplantı 
Burak Kaan Yılmazsoy'un söz alması ile başladı. 
Burak Bey, Kentsel Dönüşüm Yasası ve Afet Yasa-
sı’nın içeriği hakkında bilgi verdi ve her iki yasanın 
da emekçilerin ve yoksulların barınma sorununa 
çözüm olmadığını belirtti. Ayrıca her iki yasadan 
çeşitli istatistiki bilgilerle gelinen nokta hakkında 

bilgi verdi. Özellikle hükümet tarafından en son 
çıkarılan Afet Yasası'nın esnekliğine değinildi. Bu 
yasanın çeşitli uygulama alanlarında uygulayıcıların 
keyfiyeti konusunda çarpıcı örnekler ortaya koyul-
du. Bu yasanın tüm dönüşüm projelerini merkezi 
bir yapıya yani Çevrecilik ve Şehircilik Bakanlığı’na 
devrettiğinin, dolayısıyla yerellerin (belediyeler, 
muhtarlıklar ve mahalle sakinlerinin dışarda tutul-
ması) kendilerini ilgilendiren bu düzenlemelerde 
söz hakkının olmadığının altını çizildi. Kentsel Dö-
nüşüm ve Afet Yasası’na itiraz hakkının da yurt-
taşların elinden alınmasının söz konusu olduğunu 
üzerinde duruldu.  Zorunlu olarak toplanan dep-
rem vergisinin, yurttaşların barınma sorunun çözü-
münde kullanılmadığı vurgusu yapılarak, toplanan 

vergilerin barınma dışında başka yerlere harcandığı 
belirtildi. Ayrıca, Kentsel Dönüşüm ve Afet Yasa-
sı’nın sosyal yapıyı dikkate almaksızın yıllarca bir 
arada yaşayan mahalle sakinlerinin, bulunduğu ma-
hallerden başka yerlere gönderilerek adeta bütün 
yakın komşuluk ilişkilerinin bitirileceği söylendi. 
Buna benzer yapılan tespitlerin ardından yapılması 
gerekenin en kısa sürede gerek mahalle düzeyin-
de gerekse tüm Sultanbeyli ve İstanbul genelinde, 
yerel muhataplarından bağımsız hazırlanan bu pro-
jelere karşı bir araya gelerek örgütlenmenin gerekli 
olduğu vurgusu yapıldı. 

Adalet için Hukukçular üyesi Avukat Aysel Te-
kerek'in söz alması ile devam eden toplantıda, tek 
tek mücadele etmenin yeterli olmayacağı örnekler-
le ortaya koyuldu. İstanbul'un çeşitli mahallelerin-
de yaşanan hukuksal süreçler hakkında bilgi veren 
Aysel Tekerek, yurttaşların bireysel olarak hukuki 
başvurularının sonuç vermesinin imkânsız olduğu 
ancak hukuksal mücadelenin top yekûn verilmesi 
halinde sonuç alınabileceği konusunda bilgi verdi. 
Ayrıca son günlerde mahalle sakinlere gönderilen 
tapu talep belgelerine ödeme yapmadan önce mut-
laka hukuki destek almanın gerekli oluğunu söy-
ledi. Tekerek aynı zamanda tapu almanın sorunu 
çözmeyeceğini, zira çıkarılan Kentsel Dönüşüm ve 
Afet Yasası’nın tapulu ya da tapusuz fark etmeksi-
zin tüm hak sahiplerini mağdur edebileceğini be-
lirtti. 

Şehir Planlamacıları Odasından (ŞPO) katılan 
Özgür Temiz ise, bugüne kadar çıkarılan tüm ya-
salarla insanların yerleşimine izin verilen mahalle-
lere ve semtlere bugün göz dikildiğini ifade etti ve 
tapulu tapusuz arazi ve evlerin gerçek sahiplerinin 
bugüne kadar bu mahallerde yaşayan mahalle sa-

kinleri olduğunu vurguladı. Derbent, Aydos ve di-
ğer kentsel dönüşüm veya yıkım tehdidine uğramış 
mahallelerin mücadele deneyimlerinden ve kaza-
nımlarından söz edildikten sonra mutlaka örgütlü 
hareket etmenin gerekli olduğu üzerinde duruldu. 

Toplantının devam eden seyrinde ise; yakın 
zaman içerisinde yıkıma uğrayan bir Emekevler 
Mahallesi sakini, evlerinin hiç haber vermeksizin 
sabahın beşinde çevik kuvvet polisleri eşliğinde yı-
kıldığını belirtti. Mutlaka sürecin takip edilmesi ve 
bunun için dernek ya da benzer bir kurum kurarak 
olası bir yıkım tehdidine karşı bir arada olmak ge-
rektiğini söyledi. 

Ataşehir Site-Esenevler Mahalle Derneği’nden 
katılan Orhan Sarıbal, mahallerine dönük yapılan 
kentsel dönüşüm projelerine karşı verdikleri mü-
cadele konusunda bilgi verdi. Mahallelerine yapıl-
ması planlanan kentsel dönüşüm projesinin verilen 
hukuksal mücadele sonucunda yürütmesinin dur-
durulduğunu bunu da bir araya gelerek kurdukları 
dernek sayesinde başardıklarını belirtti. 

CHP Sultanbeyli ilçe başkanın da katıldığı ve 
söz aldığı toplantıda, CHP İlçe Başkanı Muharrem 
Konuk buna benzer toplantıların artırılmasını ve 
Sultanbeyli genelinde bir miting ya da yürüyüş ya-
pılmasını önerdi.

Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi muhtar adayı 
Hakkı Mıhçı bağlı bulunduğu mahallede de benzer 
toplantıların yapılması ve kentsel dönüşüm karşıtı 
tüm tarafların ortak hareket edeceği bir hat kurul-
masının gerekli olduğu üzerinde durdu. 

Kentsel dönüşüme 
karşı halk toplantısı 

Sultanbeyli’den Komünistler
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Gülsuyu'nda çetelere karşı

Gezi Parkı Ayaklanması ardından ortaya çıkan 
halk isyanından sonra birçok mahallede forumlar 
örgütlenmeye başlandı. Biz de Gülsuyu ve Gülen-
su'da dokuz gün süren forumlar gerçekleştirdik. 
Forumlarda daha çok mahallede yaşanan sorunlar 
tartışıldı. Uzun süreden beri mahallenin en önemli 
sorunlarından biri olan, devlet destekli uyuşturu-
cu ve çeteleşme saldırısının son zamanlarda iyice 
pervasızlaştığı ve devrimcilere yöneldiği biliniyor. 
Bunun üzerine forumu örgütleyenler olarak çete-
lere karşı nasıl bir mücadele hattı geliştirmek ge-
rektiğini acilen tartışmak ve bir mücadele başlat-
mak gerektiği konusunda  hemfikir olduk. 

Temmuz ayının ilk haftasında ESP, çeteleşme 
ve uyuşturucu gündemli bir toplantı çağrısı yaptı. 
Toplantıya Partizan, Gülensu Gülsuyu Güzelleştir-
me Derneği, EMEP, Alınteri, BDP ve biz katıldık. 
Ortak mücadele hattının örülmesi fikri oluşması-
na rağmen toplantının genişletilmesi, muhtarların 
ve yöre derneklerinin de sürece dâhil edilmesi 
için geniş katılımlı başka bir toplantı daha yapma 
kararı alındı. Geniş katılımlı toplantıda mahallede 
çete saldırılarının ayyuka çıktığı, acilen müdahale 
edilmesi gerektiği; bunun için de halkla ilişkile-
nip kitle ayağının örülmesi gerektiği ve muhtar-
ların da bu konuda duyarlı olup görev almaları 
gerektiği üzerinde duruldu. Muhtarlar da söz alıp 
durumun önemine vurgu yaparak öneriler sundu-
lar. Muhtarlar üzerinden yöre derneklerine, kitle 
örgütlerine ve mahallenin ileri gelenlerine çağrı 
yapılması kararlaştırıldı. 17 Ağustos’ta geniş bir 
toplantı yapılarak buradan bir komisyonun seçil-
mesi kararlaştırıldı.

15 Temmuz’da mahallede bulunan uyuşturu-
cu ve çeteciler, BDP'li bir arkadaşı tehdit ettiler. 
Daha sonra Maltepe'ye hareket eden arkadaşı, bu 
kez çeteler silahla tehdit etmeye devam ettiler. 
Arkadaşlara destek olmak için gelen 7-8 kişilik 
gruba da saldırdılar. Silahlı saldırı sonucu biri ağır 
olmak üzere 4 kişi yaralandı. Olayın duyulması 
üzerine hastaneye giderek arkadaşların durumu 
hakkında bilgi aldık ve hastane önünde bir süre 
bekledik.17 Temmuz’da BDP'li arkadaşların öne-
risiyle bu saldırıyı protesto etmek için Gülensu 
son durakta toplanarak bir yürüyüş gerçekleş-
tirdik. 350-400 kişinin katıldığı eylemde "Çeteler 
Halka Hesap Verecek, Çetelere Geçit Verme, Kur-
tuluş Yok Tek Başına Ya Hep Beraber Ya Hiçbiri-
miz, Susma Sustukça Sıra Sana Gelecek, Bu Daha 
Başlangıç Mücadeleye Devam, Polis Mahalleden 
Defol, Çeteler Mahalleden Defolun" sloganları 
atıldı. Fatma Hanım Durağı’na gelindiğinde po-
lisin her yeri ablukaya aldığını gördük. Yapılan 
basın açıklamasının sonunda kitle dağılırken po-
lisin yanında bulunan çete elemanları, sağa sola 
ve havaya ateş ederek korku ve panik havası ya-
ratmaya çalıştılar.

İlerleyen günlerde de çete saldırıları esnafların 
tehdit edilmesi ve esnaftan haraç istenmesi, bazı 
emekçilerin evlerine kadar giderek tehdit edilme-
si, gençlerin önlerinin kesilip, dövülmesi, sokak-
larda sağa sola rastgele ateş etme boyutuna vardı. 
Biz de artan bu saldırılara karşı  Anadoluda Ya-
şam Kooperatifi’nde bir toplantı çağrısı yaptık. Bu 
toplantıya BDP İl Başkanı ve yöneticileri, meclis 
üyesi, Maltepe İlçe Başkanı, EMEP, ESP, Alınteri, 
Anadoluda Yaşam ve KöZ’ün yanı sıra mahalle-

den bazı emekçiler de katıldı. Toplantıda uyuş-
turucu ve çeteleşme saldırısının yakıcı bir sorun 
olduğu, sorunun aciliyetinin önemsemesi ve bir 
an önce ortak bir birleşik mücadelenin örülmesi 
gerektiği ve bunun için de kitlesel bir kampanya-
nın örgütlenmesi kararı alındı. BDP'liler söz ala-
rak, özellikle BDP'nin bu sorunu çok önemsediği-
ni, İstanbul'un birçok mahallesinde bu sorunların 
yaşandığını, devletin çeteler vasıtasıyla insanları 
düşkün hale getirdiğini ve Kürt halkının tabanın-
da olan birçok insanın da kullanıldığını belirttiler. 
Çeteleşmeye karşı kendilerine düşen görev ve so-
rumluluğu üstlendiklerini, kendi tabanlarında bu 
uyuşturucu ve çetelere karışan kim olursa olsun 
müdahale edeceklerini, bunun hesabını soracak-
larını, iki üç aydır birçok semtte bu konuyu gün-
demleştirdiklerini söylediler. 

Toplantıda atılacak adımlara dair somut ka-
rarlar alındı. İlk olarak emekçilerin duyarlılığını 
artırmak, onları bilgilendirmek amacıyla ortak bir 
bildiri kaleme alınması, ozalit çıkarılarak merke-
zi yerlere asılması, son duraktan başlayarak es-
nafların kitlesel bir şekilde ziyaret edilmesi kara-
rı alındı. Bir hafta sonra 50-60 kişilik bir grupla 
son duraktan başlayarak bütün esnafı ziyaret 
ettik. Kahvelerde ajitasyon konuşmaları yaparak 
emekçileri çetelere karşı mücadele etmeye çağır-
dık. Sloganlarla ve konuşmalarla bildiri dağıtımı 
gerçekleştirdik. Oldukça canlı geçen çalışmada 
emekçilerin olumlu tepkilerini gözlemledik.

Mahalle kaMpanyaMız,  
çeteler üzerinde baskıyı arttırdı

24 Temmuz akşamı İbrahim Kaypakkaya Par-
kı’nda yaklaşık kırk kişinin sohbet ettiği bir es-
nada, üç kişilik bir çete orada oturanların üstüne 
ateş açtı. Özel olarak da ESP'li Cebrail Güneba-
kan arkadaşı hedef seçerek karnından yaraladı-
lar. Hastaneye gittiğimizde mahalleden ve farklı 
yerlerden insanların destek için toplandıklarını 
gördük. Uzun bir süre hastane önünde bekledik.

25 Temmuz günü ESP bürosunda bir toplan-
tı daha yapıldı. Ortak bir yürüyüşle bu saldırıyı 
kınamak ve vurulan arkadaşı sahiplenmek kararı 
alındı. Yürüyüşün kitlesel olması için tekrar es-
nafın ziyaret edilmesi planlandı. Çağrı için yakla-
şık otuz kişiyle yapılan ajitasyon konuşmalarıyla 
emekçileri eyleme davet ettik.Kahve konuşmala-

rını bizden bir arkadaş yaptı. Saat 10'da başlayan 
yürüyüşe 450-500 civarında emekçi katıldı. Ey-
lemde "Gülsuyu Uyma Direnişe Sahip Çık, Diren 
Cebrail Seninleyiz, Faşizme Karşı Omuz Omuza" 
sloganları atıldı.

Yaklaşık iki aydır mahallede çalışma yürüten 
devrimci yapılar ve kitle örgütleri olarak uyuştu-
rucuya ve çeteleşmeye karşı bir kampanya yürüt-
mekteyiz. Açık ki, bu birliktelik polisi ve onunla 
işbirliği içindeki çeteleri tedirgin etti. O yüzden 
de saldırılarını gün geçtikçe artırarak devam et-
tirmekteler. Nitekim ilerleyen günlerde festival 
afişi asan iki ESP'li devrimciyi ayağından vurdu-
lar. Öğlen saatlerinde ESP bürosuna girerek üç 
kişiyi daha ayağından vurdular. Olay hakkında 
bilgi edinmek için ESP’ye gittiğimizde arkadaşlar 
bir toplantı yapılmasını önerdiler. Yapılan toplan-
tıda ESP'li arkadaşlar, Esenkent Polis Karakoluna 
yürüyüp çeteci katilleri karakoldan isteyelim gibi 
öneriler yaptılar. Biz de bunun bir anlamı olma-
dığını, çetelerin şu anda iki sokak üstümüzde 20 
kişilik gruplar halinde beklediklerini, yapılması 
gereken şeyin halkı toplayıp çetelerin bulundu-
ğu yere gitmek, hep birlikte mahalleden çeteleri 
kovmak olduğunu söyledik. Fakat ESP ve Parti-
zan’dan arkadaşlar güvenliği sağlayamayız gibi 
gerekçelerle önerimize karşı çıktılar. Biz de “Bu 
gözü dönmüş çetelerin hepsi silahlı ve bir evin 
önünde duruyorlar. Yapacağımız yürüyüşün gü-
venlik zaafı yok mu, yapacağımız yürüyüşe saldırı 
olmayacağını nereden biliyoruz?” diye düşünce-
lerimiz belirttik. Sonuçta Esenkent Polis Karako-
lu’na yürüyüş kararı alındı. Yürüyüş saati geldi-
ğinde tedirgin bir hava gözlemleniyordu. Yaklaşık 
200 kişiyle yürüyüşe geçtik. Gülsuyu-Gülensu 
halkı imzalı bir pankartın arkasında “Çetelere Ge-
çit Vermeyeceğiz, Polis-Mafya İşbirliğine Son" gibi 
sloganlar atıldı. Karakolun önüne geldiğimizde 
polisin TOMA’lar ve çevik kuvvet araçlarıyla ba-
rikat kurduğunu gördük. Basın açıklaması okun-
duktan sonra sloganlarla tekrar mahalleye dönül-
dü. Heykel Durağı’na geldiğimizde motosikletli 
iki çete elemanı yaklaşık 150 kişi olan kitlenin 
üzerine ateş açtı. Emekçi bir kadın arkadaş, Dicle 
Haber Ajansı’ndan bir kadın arkadaş, Partizan ve 
ETHA’dan muhabir arkadaşlar yaralandılar. Yara-
lıları hemen hastaneye taşıdık. Kalabalık bir grup 
hastane önünde bekledik. İki gün sonra ise ESP 

bürosu, esnaf olan bir BDP’li arkadaşın işyeri ve 
Halk Cephesi bürosu pompalı tüfeklerle tarandı.

12 Ağustos günü devrimciler ve kitle örgütle-
rinde çalışma yürütenler bir araya gelerek kam-
panyayı değerlendirdik ve bir forum yaparak bu 
kampanyayı halkla buluşturmak gerektiğinde 
hemfikir olduk. Forumun örgütlenmesine dair iki 
bin adet el ilanı çıkarılması, pazarda ve kahveler-
de  ajitasyon konuşmaları yapılması, bunun yanı 
sıra sesli anonslarla halka çağrı yapılması ve diğer 
forumlardan temsilcilerin çağrılması gibi konular 
planlandı.14 Ağustos günü 60 kişi bir araya ge-
lerek mahallede çağrılar yaptık. On kişiyle ka-
tıldığımız etkinlik, oldukça olumlu ve etkileyici 
bir hava yarattı. Ajitasyon konuşmalarını yapan 
arkadaşımız çeteleşme ve uyuşturucu saldırıları-
nın kentsel dönüşümle bağını kurdu ve birleşik 
mücadelenin önemini vurguladı.

13 Ağustos’ta ESP, kendilerine yönelik saldı-
rılara karşı suç duyurusunda bulundu. Öncesin-
de yapılan basın toplantısında HDK milletvekili 
Sebahat Tuncel, bu saldırıların araştırılması için 
meclise soru önergesi verdiklerini, mahallenin 
birçok yerinde MOBESE kameraları olduğu halde 
bu çetelerin siyasi partilere ve halka saldıracak 
cesareti devletten aldıklarını belirtti. HDK Yürüt-
me Kurulu Üyesi Ender İmrek ise hükümet sessiz 
kalıyorsa bu saldırılardan nemalanıyor demektir 
dedi. BDP İstanbul Eş Başkanı Emrullah Bingöl 
ise parti olarak Gülsuyunda yaşananların araştı-
rılması için bir komisyon oluşturduklarını söyledi. 
Açıklamaların ardından suç duyurusunda bulun-
mak üzere Kartal Adliyesi’ne gidildi. Sonrasında 
CHP milletvekili Mahmut Tanay ve CHP’li bir he-
yet, ESP bürosuna giderek bilgi aldılar.

15 Ağustos günü kararlaştırdığımız forum ak-
şam 20.30 civarı başladı. Yaklaşık 600-700 kişinin 
katıldığı foruma İstanbul'un farklı mahallelerin-
den emekçilerin  katılması foruma coşku, moral 
ve heyecan kattı. Söz alanlar birleşik mücade-
lenin önemini vurgulayan konuşmalar yaptılar. 
CHP milletvekili Mahmut Tanay konuşmasında 
çetelerin devlet destekli olduğunu, kendilerinin 
mahallede bulunmalarından dolayı tehdit edildik-
lerini söyledi.

Foruma Gülsuyu-Gülensu emekçilerinin iste-
nen düzeyde katılmamasının, son günlerde çete-
lerin artan saldırıları sonucu yaratılan tedirginlik 
sonucu olduğunu düşünüyoruz. Forumda daha 
çok emekçilerin söz almaları ve öneriler yapma-
larının sağlanması kararlaştırıldığı halde bu karara 
bizim dışımızda uyan olmadı.

Yürüttüğümüz iki aylık çalışmadan da görül-
düğü gibi varoşlarda karşılaştığımız hemen her 
sorunun çözümünde yokluğunu yakıcı bir şekilde 
hissettiğimiz Bolşevik tipte komünist bir partinin 
yaratılması ihtiyacı önümüze çıkmakta. O yüzden 
de emekçi çocuklarını çeteleştiren, uyuşturucu-
larla iradesini ellerinden alan  ve karşımıza çıka-
ran bu çürümüş sistemi yıkmak her zamankinden 
daha  yakıcı bir sorun haline gelmiştir. Örgütlü 
komünistlerin birliğini sağlamak da, her zaman-
kinden daha güncel bir görev olarak önümüzde 
durmaktadır.

birleşik mücadele
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Gülsuyu-Gülensu mahallerinde artan çeteleşme 
ve uyuşturucu sorununa karşı mahallede oturan 
emekçiler bir araya gelerek kampanya yürüttü. 
Forumlar da  bu sorunlara karşı birlikte mücadele 
etmenin önemi vurgulandı.



5EKİM - KASIM 2013 KöZ
BÜTÜN ÜLKELERİN KOMÜNİSTLERİ BİRLEŞİN!

Yoğurtçu Parkı'nda Gülsuyu paneli
3 Ekim akşamı Yoğurtçu Parkı Forumu’nun 

düzenlediği Gülsuyu’ndaki çete saldırılarını gün-
dem eden foruma konuşmacı olarak katıldık. 80 
kişi civarında katılımın olduğu Barış Manço Kül-
tür Merkezi’ndeki panelin konuşmacıları Gülsu-
yu Mahallesi’nin kurucularından Niyazi Armutlu, 
Anadolu’da Yaşam kooperatifi Gülsuyu şubesi, 
Mayısta Yaşam Kooperatifi ve Site Esenevler Der-
neği’nden arkadaşlardı. İlk sözü alan arkadaş ko-
nuşmasına, son dönemde Gülsuyu’nda yaşanan-
ların burjuva basın tarafından özellikle de Yeni 
Şafak Gazetesi ve Emre Uslu tarafından çarpıtıldı-
ğını anlatarak başladı ve şöyle devam etti:

“Emre Uslu mahalleyi üçe bölmüş ve mahal-
le örgütlerin işgali altında ve polis mahalleye gi-
remiyor diyor. 19 Aralık katliamında da burjuva 
basın ‘Cezaevlerine girilemiyor. Gardiyanlar, jan-
darma sayım alamıyor.’ şeklinde yalan haberler 
yapmış ve bunun sonucunu hepimiz birlikte gör-
müştük; yüzlerce ölü, binlerce yaralı ve sakat. 
Şimdi de Gülsuyu üzerinde bu oyunu oynama-
ya çalışıyorlar. Biz Gülsuyu’nun bir bölümünü 
1976’da kurarken orada yapılan her şeyi dayanış-
ma içinde örgütlü olarak yaptık. Güvene dayalı 
bir ilişki vardı devrimcilerle emekçiler arasında. 
Hiç kimse polise gitmezdi mesela. Arkadaşlar, 
devlet Gazi Ayaklanması’nda varoşlarda biriken 
devrimci enerjiyi gördü ve ders çıkardı. Varoşları 
fuhuşla, uyuşturucuyla, kumarla yozlaştırdı. Kür-
distan’da köyleri yakılan, baskıya uğrayan Kürt 
emekçileri varoşlara yerleşmek zorunda kaldı. 
Aşsız, işsiz varoş gençlerini devlet kullandı. Kent-
sel dönüşüm saldırısıyla yüz yüze olan bu mahal-
lelerde ne oldu da birileri şimdi düğmeye bastı. 
Biz Gülsuyu’nda faaliyet yürüten bütün çevrele-
rin katıldığı bir kampanya başlattık. Bu çerçevede 
ozalitler yaptık, 50-60 kişilik gruplarla kahveleri 
gezdik. Ajitasyon konuşmaları yaptık. Çocukları-
mızı bizim karşımıza katil olarak çıkaranlara karşı 
mücadele başlattık. Çocuklarımızı karşımıza tetik-
çi olarak çıkardılar. Hasan Ferit GEDİK’İ vuranlar 
daha öncede onlarca devrimciyi, demokratı ya-
raladılar. Ama elini kolunu sallayarak mahallede 
ve Maltepe’de dolaşıyorlardı. Gülsuyu üzerinde 
oyunlar oynanıyor. Mesela belediye Gülsuyu’nu 
16 adaya bölmüş. Bunun belediye ayağını unut-
mamak gerekir. Bunun içinde sadece gecekon-
dusu olanlar da, 8 dairesi olanlar da var. Bu plan 

hayata geçerse emekçiler karşı karşıya getirile-
cek. Topbaş söylemişti; ‘biz kentin sadece silueti-
ni değiştirmeyeceğiz, insan siluetini de değiştire-
ceğiz.’ Farklı yerlerde yapılan bu forumları daha 
çok Gülsuyu’nda yapalım. Çünkü Gülsuyu’nu 
stratejik mevzi olarak seçmişler. Buradaki çeteler 
dört kolda çalışıyorlar. Esrar satanlar, eroin, taş 
vs. satanlar ayrılmış ve bunlar birbirleriyle ilişki 
içindedirler. O yüzden de daha fazla örgütlenerek 
birleşik bir mücadeleyle bu saldırıları püskürtmek 
zorundayız.”

Anadoluda Yaşam Kooperatifi'nden arkadaş 
ise şunları söyledi:

“Biz kooperatif olarak mahalledeki bütün der-
neklere eşit mesafede durduk. Çeteleşmeye karşı 
sürekli çalışmalar yapılıyordu ama işin ciddiyeti 
son bir iki senede ortaya çıktı. Kentsel dönüşüm-
le ilgili planlar ortaya çıkmaya başlayınca saldırı-
lar da arttı. Yürüyüş yapan kitlenin üzerine ateş 
açıldı. Mahalle muhtarlarının da içinde olduğu bir 
platform oluşturduk. Çok radikal önerilere kar-
şı biz, daha çok bu olayın ekonomik ve sosyal 
boyutu üzerinde durduk. Mahallede dayanışma 
eksikliği var. Biz bunu gidermeye yönelik meslek 
edindirme kursları, üniversiteye hazırlık kursla-
rı, sosyal etkinlikler düzenleme gibi faaliyetlerin 
yanında herkesin birbirinin çocuğuna sahip çık-
ması, telefon zinciri oluşturulması gibi öneriler 
yaptık ama bunları pratiğe geçiremedik. Bir yan-
dan biz bu işi tek başımıza çözeriz diyenler var. 
Saldırılar da bu dönem arttı diye düşünüyorum. 
Dayanışmayı artırmadığımız sürece bu saldırıların 
üstesinden gelemeyiz.”

Niyazi Armutlu tekrar söz alarak; “Köymenler 
1993’te geldiğinde Gülsuyu’nda halk ayaklanmış 
onlarca araba yakılmış ve onları kovmuştuk. Peki, 
o zaman böyle olmuştu da şimdi neden olmu-
yor. Çünkü Gülsuyu’nda artık daha çok kiracılar 
oturuyor. Ev sahipleri bu huzursuzluktan bıkmış 
evlerini kiraya vererek başka yerlere taşınmışlar. 
Burada büyük bir rant var. Mahallede Gül-Dam 
adında bir dernek var. Diğer siyasetler var. Ancak 
halkta da büyük bir güvensizlik var. Mahallede 
sadece ESP VE HÖC çeteleşmeye karşı değil, her-
kes karşı. Mahallede bütün gençler uyuşturucu 
kullanmaya aday şu anda. Kitleleri bu işe kata-
mazsanız, kitleleri nesne görürseniz onları yanı-

nızda bulamazsınız ve onlara yabancılaşırsınız.”

Son yaşananlarla ilgili gelen soru üzerine Ana-
doluda Yaşam Kooperatifi’nden arkadaş şu ceva-
bı verdi:

“Mahallede çalışma yürütenlerin hepsi kitle 
örgütü çalışanları. Gözaltına alınanlar da bu ar-
kadaşlar. Gülsuyunda kurulmak istenen tezgâh 
küçük bir tezgâh değil ve sadece burayla çözüle-
bilecek bir sorun da değil.”

Emekevler Mahallesi’nde yaşananları anlat-
mak için gelen Mayısta Yaşam Kooperatifinden 
arkadaş ise şunları söyledi:

“Emekevler Mahallesi 1989 yılına kadar 
ANAP’lı daha sonra AKP’li bir mahalle. 2500 civarı 
nüfusu var. Ataşehir ve Büyükşehir Belediyesi’nin 
işbirliğiyle yıkılıyor evler üstelik Ramazan ayında. 
Başbakan gelmiş, buradaki emekçilerin evlerinde 
iftar yapmış. Milletvekilleri arıyormuş yanınızda-
yız diyorlarmış ama evler içindeki eşyalarla bir-
likte yıkılıyor. Biz 1 Mayıs mahallesinde faaliyet 
gösteren Mayısta Yaşam Kooperatifi olarak, ders-
haneye gidemeyenlere ders veriyoruz. Emekevler 
Mahallesi’nde forum yaptık. Büyükşehir ve Ata-
şehir Belediyelerinin ortak kararıyla yıkıldığı için 
medyaya yansımıyor. Biz de kamuoyu oluştur-
maya yönelik bir forum düzenleyelim dedik. Ab-
dullah Gül’ün damadı ve Kadir Topbaş’ın damadı 
burada ortaklar. Battal İlgezdi, ‘çok temiz bir yı-
kım oldu’ diyor sonrasında. Orada yaşayanlar uğ-
radıkları haksızlığa karşı ne yapmaları gerektiğini 
bilmiyorlar. Biz dernekleşmelerini önerdik. Neye 
karar verirlerse versinler birlikte hareket etmeleri-
ni söyledik. Devrimcilerin olduğu mahalleleri he-
men yıkamıyorlar. Ama Emekevler örgütsüzdü ve 
hemen yıktılar. Burada tek tek emekçileri tehdit 
ederek mahalleyi terk etmelerini istiyorlar. 

Hasan Ferit arkadaşımızı da bu mücadelede 
kaybettik. Mahalleler arasında koordinasyon ku-
rabilirsek birlikte hareket imkânı olur. Emekevler 
Mahallesi’ne yardımlar yapılabilir. Onlar şimdi ‘ne 
AKP ne CHP’ diyorlar ve birlikte hareket ediyor-
lar.”

Katılanlardan bir kişi söz alarak konuyla ilgili 
görüşlerini şu şekilde aktardı:

“Gecekondulaşma sanayileşmeyle ortaya çı-
kan bir olgu. Emekçiler gecekondularda bir araya 

geliyorlar ve muhalif bir hareket oluşturuyorlar. 
Bugünkü neoliberal politikaların en önemli da-
yanağı rant. Uyuşturucu ve çeteleşme bunun bir 
adımı olarak kullanılıyor. Rejim asıl buradan yük-
leniyor. Biz de buradan yüklenebiliriz. Bu ma-
hallelerin bir araya gelmesi önemli. Sol, az temas 
ettiği için etkili değil. İnsanları bir araya getirmek 
için neler yaptığınızı açabilir misiniz?

Anadoluda Yaşam’dan arkadaş: “Mahallede en 
apolitik görünenler dahi saldırının kentsel dönü-
şümle ilgili olduğunu biliyor. Bu emekçileri an-
cak bu sorun etrafında bir araya getirebiliriz. Ok-
meydanı’nda MHP’nin etkin olduğu bir bölgede 
yıkım olmuştu ve solcu çevreler desteğe gitmişti. 
Ülkücüler mahalleye girilmesine izin vermeyince 
yine oradaki mahalleliler karşı çıkmış ve ortak bir 
toplantı yapılabilmişti.”

Niyazi Armutlu: “Şüphesiz uyuşturucu kapita-
lizmle birlikte girdi hayatımıza. İtalya’da mesela 
tersane işçilerinin grevlerini bastırmak için uyuş-
turucu çetelerini kullandılar. Sendikacılara ve işçi 
önderlerine suikastlar düzenlenmiş birçoğu öldü-
rülmüştü. Kitleleri nesne yerine koyarak bu mü-
cadeleyi kazanamayız. Gezi de gösterdi ki bizim 
aramızda tutkal olacak ve kitlelere önderlik ede-
cek bir özne ihtiyacı kendini dayatıyor.”

Anadoluda Yaşam Kooperatifi: “Gezi Ayaklan-
ması’nda Gülsuyu Mahallesi’nde bugüne kadar 
görülmemiş sayıda bir katılım oldu. Mahallenin 
%84’ü CHP’ye oy veriyor ancak bu insanlar dev-
rimcilerle yan yana olmaktan da çekinmiyorlar. 
Eylemlerde ise bütün sloganlara katılmıyorlar. 
Gezi’ye bu kadar insanın çıkmasını beklemiyor-
duk ama Gülsuyu’nda bekliyorduk. Devlet bili-
yordu bunu.15 gün boyunca E-5’i kapatan basınç 
yaratılmasaydı devlet bizi Gezi’de bir gün bile 
tutmazdı. Kentsel dönüşüm rantsal ama bir o ka-
dar da siyasal bir plandır. AKP’de ancak kentsel 
dönüşüm bozguna uğratıldığında yıkılabilir.”

Katılımın istenen düzeyde olmadığı forumda 
varoşların sesini Kadıköy’e taşıyarak düşünceleri-
mizi aktarma olanağı bulduk. 

Çeteleşmeye Karşı Emekçilerin Dayanış-
masını Yükselt !
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29 Eylül Pazar günü Gülsuyu’nda uyuşturucu 
çetelerine karşı yapılan yürüyüşte çetelerce vuru-
larak öldürülen Hasan Ferit Gedik için 30 Eylül 
Pazartesi günü yaşadığı Küçük Armutlu’da fo-
rumların çağrısını yaptığı bir yürüyüş düzenlendi. 
Yoğurtçu Parkı Forumu, Abbasağa Parkı Forumu, 
Koca Mustafa Paşa Forumu, Yeniköy Forumu ve 
Etiler Sanatçılar Parkı Forumu’nun katılımıyla Eti-
ler Sanatçılar Parkı’nda forumların buluşmasıyla 
yürüyüşe başlandı. Forumlardan gelen yaklaşık 
600 kişi ‘Hepimiz Feritiz öldürmekle bitmeyiz’, ‘ 
Gülsuyu faşizme mezar olacak’, ‘Katil polis Ar-
mutlu’dan defol’ sloganları atarak Etiler’den Kü-
çük Armutlu’ya yürüdü. Armutlu’ya gelindiğinde 
Halk Cephesi ve Çarşı grubunun forumları karşı-
lamasıyla 2000 kişiye ulaşan kalabalık Hasan Ferit 
için Küçük Armutlu sokaklarında sloganlar ata-
rak yürüyüş yaptı. Yürüyüş Küçük Armutlu’daki 
cemevinde son buldu. Cemevinde Hasan Ferit’in 
arkadaşları, dedesi ve forum temsilcileri söz aldı.

Hasan Ferit’in arkadaşı yaptığı konuşmada 
polisin Gülsuyu’ndaki eylemde kitleyi korumaz-
ken; Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 
sivil polislerin doktor kılığına girerek Hasan’ın 

kanlı gömleğini delilleri karartmak için çaldığı-
nı bu sırada sivilleri farkedenlerin gömleği alma 
çabalarına karşılık çevik kuvvetin Hasan Ferit’in 
yakınlarına müdahale ettiğini söyledi. Hasan Fe-
rit’in kentsel dönüşüm atölyelerinde aktif olarak 
yaptığı çalışmalar anlatıldı.

Forumlardan gelen temsilciler adına yapılan 
konuşmada Hasan’ın mücadelesinin forumlarda 
sürdürülmesi üzerine söz verilerek mücadelenin 
yeni başladığının altını çizildi.

KöZ olarak devrimci mücadeleye yüzünü dön-
müş Hasan Ferit için yapılan bu yürüyüşe katıl-
dık. KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak 
devrimci mücadeleye omuz vermiş Hasan Ferit’ 
in kavgasının ancak ve ancak devrime önderlik 
edecek komünist bir partinin yaratılması müca-
delesinde sorumluluk alarak yaşatılabileceğine 
inanıyoruz.

Devrim İçin Düşenler 

Kavgamızda Yaşıyor!

Hasan Ferit kavgamızda yaşıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yol yapmak 
bahanesiyle ODTÜ’de binlerce ağacı katletmesi, 
buna karşı çıkan ve direnen öğrencilere ve yurt-
taşlara da polisin saldırmasına İzmir’de 22 Ekim 
akşamı gerçekleştirilen bir eylemle protesto edil-
di.

Alsancak'ta Kıbrıs Şehitleri Caddesi girişinde 
buluşan yaklaşık üç yüz kişi “Diren ODTÜ İzmir 
İsyanda” yazılı bir ozalitin arkasında kortej oluş-
turdu. Alkış ve sloganlar eşliğinde yapılan yürü-
yüş, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Birinci Kordon ve 
Plevne Bulvarı’nı takip ederek Lozan Meydanı’na 
kadar devam etti.

Tüm bu güzergâh boyunca gerçekleştirilen 
yürüyüş Gezi Ayaklanması'ndan bu yana alışıl-
dığı üzere trafik kesilerek sürdü. Plevne Bulvarı 
ile Talatpaşa Bulvarı’nın kesiştiği Gazi İlköğretim 
önündeki yol trafiğe kapatılarak beş dakika otur-
ma eylemi yapıldı. Bir başka oturma eylemi de 
Lozan Meydanı’nda on dakika sürdü ve Şair Eşref 

Bulvarı trafiğe kapatıldı. Bu noktadaki oturma ey-
leminin sona ermesinin ardından yeniden Kıbrıs 
Şehitleri Caddesi girişine kadar yüründü ve eylem 
başladığı noktada sona erdi. 

Üç yüz kişiyle başlayan, sonrasında ise ne-
redeyse bin kişilik bir kitleye dönüşen yürüyüş 
kolu eylem boyunca "Bu Daha Başlangıç Müca-
deleye Devam!", "Diren ODTÜ İzmir seninle!", 
"1,2,3, Daha Fazla ODTÜ, Daha Fazla Direniş!", 
"Ethem’in Katili ODTÜ’den Defol!", "ODTÜ’den 
Ancak Devrim Geçer!" sloganlarını attı. Ağırlıklı 
olarak internetten duyurulduğu ve örgütlendiği 
düşünüldüğünde kayda değer bir katılım ile ger-
çekleştirilen bu eylemin esas eksikliği ciddi bir 
inisiyatif yahut etkili bir eylem komitesinin olma-
ması ve bu nedenle yer yer amaçsız ve dağınık bir 
görünüm arz edilmesi oldu. 

İzmir’den ODTÜ’ye destek

İzmir’den Komünistler
İstanbul’dan Komünistler
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Rantsal dönüşüm kardeşliği:
Emekevler’de AKP-CHP elele

28 Ağustos sabahı kentsel dönüşüm silahı 
Ataşehir Emekevleri vurdu. Ataşehir Belediyesi-
nin “yerinde kentsel dönüşüm” adıyla mahalleyi 
yıkıp yerine rezidans dikme projesi kapsamında 
367 ev - evleri boşaltmak için süre verilmeksizin 
ani bir baskınla - yıkıldı. 28 Ağustos günü sabahın 
erken saatlerinde zabıta ve çevik kuvvet ekiple-
rince evlerinden zorla çıkarılmaya çalışılan ma-
halleli sokaklara barikat kurup  TOMAların önü-
ne geçmesine rağmen evlerin yıkılmasına mani 
olamadı. Evsiz kalan yaklaşık 1500 kişi komşu ve 
akrabalarında kalıyor.

Yaptığımız ziyarette yıkım mağdurlarıyla kent-
sel dönüşüm, Emekevler Projesi’nin gerçek yüzü, 
yıkımı ve halen sürmekte olan dava süreci, ma-
halleliyle dayanışmanın nasıl büyütülebileceği 
üzerine sohbet ettik. 

Mahalle nasıl kuruldu?
70’li yıllarda göçle gelen işçilerin yaşadığı Eme-

kevler Mahallesi; 80’lerde çıkarılan yönetmelikle 
her hanenin Ziraat Bankasına 2000 lira ödeme 
yaparak tapu tahsis belgesi edinmesiyle kuruldu. 
Yıkımdan önce yaklaşık olarak 1500 kişinin yaşa-
dığı mahallede 410 hane mevcuttu. Bu evlerin 350 
kadarının tapu tahsis belgeleri bulunmakta. Aynı 
zamanda mahalleli zamanında yatırdıkları para 
karşılığında tapu alacakları vaadiyle kandırılmış.

eMekevler projesi nedir?
Ataşehir Belediyesi’nin projesi ev sahipleri-

ne noter huzurunda çekilecek kura sonucunda 
belirlenecek 115 metrekarelik dairelerden, daire 
teslimleri yapıldıktan sonra 20 yıl vadeli olarak 
80 TL ile 150 TL arasında değişen taksit tutar-
larıyla lüks birer daire sahibi olacaklarını vaad 
ediyor. Ataşehir Belediyesi’nin proje için anlaş-
tığı firmalar arasında Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’ün damadı Mehmet Sarımermer’in yönetim 
kurulu üyeleri arasında yer aldığı  Solid Gayri-

menkul Yatırımları A.Ş. Kadir Topbaş’ın damadı 
Ömer Faruk Kavurmacı’nın yönetim kurulu üyesi 
olarak yer aldığı K Yapı Gayrimenkul bulunuyor. 
Bu firmalar açılan ihaleyi kazanarak mahalleye 
yıkım ile ilk adımı attı. Mahallede oturan 85 ev 
sahibi proje için belediyeyle anlaştı. Ataşehir Be-
lediye Başkanı Battal İlgezdi, daha önce verdiği 
demeçlerde  Emekevler Projesi ile gecekonduda 
yaşayanların lüks rezidans dairelerine taşınacağı-
nı vaad ediyordu. Ancak evlerini veren yaklaşık 
85 ev sahibine verilen sözler tutulmadı. Mahalleli 
yapılacak yerinde dönüşüme ancak mağduriyet 
yaratılmaması koşuluyla evet diyeceğini söyle-
mesine rağmen kendilerine dayatılan anlaşma ise 
ne isteklerini karşılar vaziyette ne de resmi bir 
evrak formatında. Bu nedenle mahallenin büyük 
çoğunluğu projeye imza atmayarak projenin dur-
durulması için dava açtı. Aynı zamanda  iki sene-
dir devam eden tapu davaları ve  projeyi yürüten 
K Yapı’ya yapılan ihalenin usulsüzlüğüne ilişkin 
açılmış davalarda mevcut. Davalar halen devam 
etmesine rağmen mahalle de gerçekleşen yıkım 
kararının hukuki bir dayanağı da bulunmuyor.

Mahallelinin kentsel dönüşüM 
hakkında söyledikleri

Son yaşanan gelişmeler kentsel dönüşüm sila-
hının sermayedarlarca ezilenlere karşı nasıl kul-
lanıldığının bir göstergesi. Yıllardır AKP üyeliği 
yapmış bir mahalleli tabanın kentsel dönüşümde-
ki rant gerçeğinden habersiz olduğunu ve kendi 
mahallesine yapılan bu zulmün muhataplarının 
AKP ve CHP olduğunu söylüyor. Mahalleli, “her 
konuda birbirine söylenmedik söz bırakmayan 
AKP ve CHP’nin rant söz konusu olunca birlikte 
hareket ettiklerini yıkımla somut olarak gördük” 
diyor. Yıkımdan önce AKP’li milletvekillerinin 
kendilerine yıkımı durdurma sözü verdiklerini 
ama şimdi adeta hepsinin görünmez olduğunu 
söylüyor. Medyanın ise bu gelişmeleri Gezi‘de ol-
duğu gibi yeterince gündem etmiyor olmasından, 

bu yüzden insanların buradaki yıkımdan habersiz 
kalmalarından şikayetçi. Mahalleli birlikte hare-
ket edebildiklerini; bu sene Mayıs ayında gelen 
yıkım ekiplerini geri gönderdiklerini ama son 
olarak yıkım için gönderilen çevik kuvvet sayısı-
nın fazlalığı nedeniyle acımasızca saldırısına karşı 
gelemediklerini söylüyor. Bizler de mahalleliyle 
dayanışmayı örmek ve diğer kentsel dönüşüm 

mağdurları ve yıkımla yüz yüze olan mahalle-
lerle birlikte hareket etmelerinin; bu topyekûn 
saldırıya ancak toplu ve örgütlü bir mücadeleyle 
karşı konulabileceğinin altını çizerek Kent Hare-
ketleri, TMMOB gibi bu alanda çalışma yürüten 
kitle örgütleriyle Emekevler Parkı’nda bir forum 
yapılabileceğini önerdik. Aynı zamanda çalışma 
yürüttüğümüz mahallelerdeki forumlarda Eme-
kevler örneğinin; AKP ve CHP ortaklığını birinin 
diğerinin yedek lastiği olduğunu teşhir etmek 
için somut bir olay olması bakımından gündem 
edilmesinin, burada yaşanılanların burada yaşa-
yanlar tarafından aktarılmasının önemli olduğu-
nu düşünüyoruz. Yıkımların gündem olduğu ma-
hallelerde de AKP ve CHP’nin çıkar konusunda 
farklı davranmayacaklarının, hatta ortak hareket 
ederek emekçilerin yaşadığı yerleri rahatlıkla yı-
kacaklarının göstergesidir,Emekevler.

AKP ve CHP’ye karşı bağımsız birleşik müca-
deleyi örmek, emekçilerin ve ezilenlerin çıkarları 
açısından elzemdir.

Ne AKP Ne CHP Kurtuluş Birleşik Mücadelede!

İstanbul’dan Komünistler

Emekevler Mahallesi Ataşehir Belediyesi ve 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin el birliği ile 
28 Ağustos tarihinde yıkılmıştı. Yıkımlar ne AKP 
ye yakın taraflar ne de CHP’ye yakın taraflar ta-
rafından  gündem edilmedi. Oysa daha öncele-
ri CHP’li bir belediye yıkım yaptığı zaman AKP 
fazlasıyla gündem ederken, aynı şekilde AKP’li 
bir belediye yıkım yaptığında da CHP gündem 
ederdi. Bu sahte kavgada düzen partileri tabi ki 
emekçilerin evlerinin başına yıkılmasını dert et-
miyorlardı.

Emekevler’deki yıkımda ise iki kesiminde ağ-
zını bıçak açmaması aslında ikisinin de bu yıkım-
da ortak hareket ettiklerini göstermektedir. Zaten 
mahalleye gidip evleri yıkılan mahalleli ile görüş-
tüğümüzde yaşananları aktardıklarında bu durum 
açık bir şekilde görünüyordu. Ataşehir Belediye 
Başkanı Battal İlgezdi mahalleyi yıktıktan sonra 
“AKP’li vekillere valiye ve büyükşehir belediye 
başkanına çok teşekkür ediyoruz; yıllarca bekle-
diğimiz yıkımı temiz bir şekilde gerçekleştirdik ” 
demiştir.  

Komünistler olarak tam da “AKP ye aldanma 
CHP ye yol verme” şiarı ile hareket ediyorken 
Emekevler’deki yıkım CHP’nin gerçek yüzünü 
göstermiş oldu. Gezi süreci ile birlikte devrimci-
lerin CHP’nin kuyruğuna takılmaları ve asıl hede-
fin AKP olması gerektiğini vurguladıkları ve bizi 
eleştirdikleri yahut CHP’ye karşı ağızlarını bıçak 
açmadığı bir dönemde gerçekleşti. 

Köz’ün arkasında duran komünistler olarak 
ezilenlerin başına çorap ören CHP’ye fırsat ver-
memek ve CHP’nin asıl yüzünü teşhir etmek 

ve CHP hakkında bir şey söylemeyerek değil 
CHP’nin AKP’den farklı olmadığını ve bu iki bur-
juva partisine karşı örgütlü bir mücadele etmek 
gerektiğini her ortamda vurgulayarak mümkün 
olacaktır.  Zira ancak komünist siyaset bu şekilde 
yapılabilir. 

Emekevler’de yıkımdan sonra mahalleyi ziya-
ret ettik.  Mahalleliden duruma ilişkin bilgi aldık. 
Mahalle devrimcilerin öncülüğünde kurulan bir 
mahalle olmasına rağmen yıkımlardan önce de 
sonra da devrimcilerin  bu mahallede her hangi 
bir çalışmaları olmadığını gördük.  Komünistler 
olarak gücümüz yettiği oranda bu mahalle ile 
irtibatlı olup ezilenlerin mücadelesini büyütmek 
adına çalışmalar yapmaya başladık. 

Bulunduğumuz yerellerde CHP ye güvenen 
kesimlerin gündemine soktuk. Özellikle  1 Mayıs 
Mahallesi’nde ilk olarak bu durumu gündem et-
tik. Bu mahallenin hem Emekevler Mahallesi’ne 
yakın olması hem de Ataşehir Belediyesi sınırları 
içerisinde olması burada daha hızlı gündem ol-
masını sağladı. 

Yapılan Deniz Gezmiş Parkı forumlarında söz 
alıp duruma ilişkin konuşma yaptık.  2 Eylül ku-
ruluş festivalinde gerçekleştirdiğimiz sohbetlerde 
gündem ettik. Siyasetlerle bu konuyu tartıştık. 2 
Eylül yürüyüşünde de ‘’Emekevler’deki yıkımda 
Ataşehir Büyükşehir Elele Birleşik Mücadeleyi 
Örelim “ yazılı ozalitle yürüdük. Sonrasında ise 
mahallede aynı yazılamanın olduğu ozalit çalış-
ması yaptık. 

1 Mayıs Mahallesi’nin Ümraniye’ye bağlanan 
kısmında yıkımlara karşı mücadele etmek için ku-

rulan Site ve Esenevler Mahalleleri Yardımlaşma 
ve Dayanışma Derneği’ne durumu anlattık.  Gene 
içinde çalışma yürüttüğümüz Mayısta Yaşam Koo-
peratifi’nde de gündem ettik.  Böylelikle bu kitle 
örgütleri kendi mekanizmalarında bunu gündem 
edip Emekevler’de neler yapılacağını konuştu. 

Bu iki kitle örgütünün bunu gündem etmesi 
ile birlikte bu mahallede bir forum yapma kararı 
çıktı. Bu öneri Emekevler mahalle halkıyla konu-
şuldu ve mahalleli ile birlikte 22 Eylül Pazar gün 
bir forum yapma kararı alınmış oldu. Forumun 
çalışmaları için hem 15 Eylül Forumfest’de ilan 
dağıtıldı. Okmeydanı, Sultanbeyli, Gülsuyu, Tuz-
la Aydınlı mahallelerine gündem edilmesi ayrıca 
Park Forumlarında gündem edildi ve çağrısı ya-
pıldı. Kent Hareketleri’ne haber verildi. 

 1 Mayıs Mahallesi’nde forumun duyurusunu 
yapan Mayısta Yaşam Kooperatifi ve Site ve Ese-
nevler Mahallesi imzalı “Yıkılan Emekevler Ma-

hallesi halkından foruma davet var” yazılı ozalit-
ler  yapıldı. 

Site ve Esenevler Mahalleleri Yardımlaşma 
Derneği ile Mayısta Yaşam Kooperatifi  ile birlik-
te bildiri dağıtıldı. 

Komünistler olarak hem bu çalışmalarda ge-
rekli sorumluluğu aldık hem de 1 Mayıs Mahal-
lesi’ndeki siyasetlere bu foruma katılma çağrısı 
yaptık. Mahalledeki siyasetler kendi gündemleri-
nin farklı olduğunu söyledi. Bu mahalledeki hiç-
bir siyaset bu foruma katılmadı. 

Forum günü Mayısta Yaşam Ortakları ve Site 
ve Esenevler Mahalleleri Derneği üyeleri bir araç-
la Emekevler’deki foruma geçti.  Oldukça verimli 
ve canlı geçen foruma 300’e yakın kişi katıldı.  
İstanbul’un farklı mahallerinden dernekler ve fo-
rum temsilcileri katıldı.

Emekevler Mahallesi’yle dayanışma

İstanbul’dan Komünistler
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İzzettin Doğan ve Fettullah Gülen’in ortak projesi olan cemevi ve caminin aynı bahçede olması 
için Ankara’nın Tuzluçayır Mahallesi’nde bir temel atma töreni gerçekleştirildi. Bu törende CHP, AKP 
vekilleri ve Cem Vakfı yöneticileri hazır bulundu. Temel atma töreninin olduğu sıralarda dışarıda da 
bu projeye karşı olanların polisle çatışması güne damgasını vurmuştu.

Okmeydanı’nda hâlâ devam eden ve haftada iki gün Sibel Yalçın parkında bir araya gelen Okmey-
danı Dayanışması da bu gelişmeyle ilgili bir panel yapma kararı aldı.

“Cami-Cemevi projesinin arkasında yatan gerçek nedir?” başlığı altında 19 Eylül Perşembe günü  
Hubyar Sultan Alevi Derneği Başkanı Ali Kenanoğlu, Araştırmacı yazar Erdoğan Aydın ve Araştırmacı 
İsmail Erdoğmuş’un konuşmacı oldukları bir panel gerçekleştirdik.

Konuşmacılar genel hatlarıyla bu projenin Osmanlı döneminden bu yana Aleviler’i imha etme 
veya asimile etme projesinin bir devamı olduğundan, asıl amacın Aleviler’in inanç merkezlerinin 
sayısını arttırmak olmadığı, tam tersine Alevileri camilere götürmek olduğundan söz ettiler. Alevi 
köylerine cami-cemevi yapılması gündemdeyken Sünni köylerde böyle projelerin gerçekleştirilmiyor 
olmasının da buna kanıt olduğunun gözler önünde olduğunu açıkladılar.

Konuşmacılardan sonra soru-cevap ve görüş bildirme kısmında bir yoldaşımızın sorduğu iki so-
ruyla panelin ikinci bölümünde tartışmanın önünü açtı:

“Gerek Osmanlı döneminde olsun gerekse 90 yıllık cumhuriyet tarihinde Aleviler sürekli değişik 
şekillerde katledildiler, sürgüne uğradılar, asimile edildiler. Okmeydanı da Aleviler’in yoğun yaşadığı 
mahallelerden birisi. Bugün Türkiye’de Aleviler’in ezici çoğunluğu CHP’ye veya türevi sosyal demok-
rat partilere oy vermektedir. Birinci soru: AKP bir çok gerici reforma imza atıyor ve insanları kandırı-
yor. Alevi açılımı yapıyoruz diyor, demokratikleşme adımları atıyoruz diyor. Peki bugüne kadar gerek 
tek parti hükümeti dönemi olsun gerekse diğer dönemlerde iktidar olan CHP, DSP ve SHP gibi sosyal 
demokrat partiler Aleviler için AKP’den daha ileri bir çalışma veya talepte bulunmuşlar mıdır? İkinci 
soru ise Aleviler’in gerek cemevlerinin açılması için olsun gerekse kendi hak ve talepleri için bugüne 
kadar vermiş oldukları bir mücadele ve bedel var mıdır?” şeklinde oldu.

Bu sorular üzerine söz alan konuşmacılar genel hatlarıyla Aleviler’in Cumhuriyet tarihi boyunca sü-
rekli CHP’nin tarafında olmadığı, çok parti sistemine geçilirken Demokrat partili oldukları vurgulandı.

Bunun yanında 70’li yıllarda solun gelişmesi ve Ecevit’in iktidar olmasıyla Aleviler’in tekrar yüzü-
nü CHP’ye döndüğü söylendi.

Aleviler’in kendi inançlarıyla ilgili verdikleri mücadeleden bahsedilince asıl meselenin Aleviler’in 
vermiş olduğu bir mücadele değil 93’lü yıllarda gelişen Kürt hareketiyle Alevileri’n yollarının kesiş-
mesini engellemek için devletin Aleviler’e bazı temel haklar tanıyarak onları devlete yedeklemesi 
olduğu söylendi.

Son olarak Gezi eylemlerine de vurgu yapıldı ve birlikte durma çağrısı yapılarak panelimizi son-
landırdık.

Bugüne kadar sürekli AKP ve CHP’nin birer düzen partisi olduklarını, en nihayetinde koruyup 
kollayacakları yegâne çıkarın burjuvazinin çıkarı olduğunu savunduk. Bu panelde de buna vurgu ya-
parak bu meselenin öne çıkmasını sağladığımızı düşünüyoruz. Genel olarak verimli geçen bir panel 
olduğu tüm katılanların ortak görüşüydü diyebiliriz.

Cami-Cemevi projesi tartışıldı

22 Eylül Pazar günü saat 13:00’te Emekevler 
Camii önündeki parkta Mayısta Yaşam Eğitim Ko-
operatifi ve Site-Esenevler Yıkımlara Karşı Yardım-
laşma ve Dayanışma Derneği’nin birlikte örgütle-
diği ve çağrısını yaptığı forum yaklaşık 300 kişinin 
katılımıyla gerçekleşti.

Moderatörün bu forumun nasıl örgütlendiğini 
anlatmasıyla başlayan forum yaklaşık iki saat sür-
dü.  Moderatör yaptığı açılış konuşmasında şunları 
dile getirdi. “28 ağustos sabahı yıkım ekipleri ve 
çevik kuvvetin desteğiyle Ataşehir Emekevler Ma-
hallesi’nde bulunan 410 hane önceden yıkım için 
hiçbir tebligat gönderilmeksizin yıkıldı. Burada 
gerçekleşen yıkım haberini yapmak için medyanın 
kısıtlı bir kesimi gelmesine rağmen yıkım haberi 
geniş kitlelere ulaşamadı. Mayısta Yaşam’ın ma-
halleye yaptığı ilk ziyarette mahalleli medyanın bu 
hukuksuz yıkımı görmezden geldiğini dolayısıyla 
buraya desteğe ve dayanışmaya gelenlerin sayı-
sının çok az olduğunu söylüyordu.  Daha sonra 
Site -Esenevler Derneği’nin yapmış olduğu ziyaret-
le burada Mayısta Yaşam’la birlikte bir forum dü-
zenlemenin hem mahallelinin arasındaki dayanış-
mayı örmek hem de yıkımla yüz yüze olan diğer 
mahallelerle dayanışmayı ve deneyim aktarımını 
sağlamak için anlamlı olacağı kararı alındı. Bulun-
duğumuz mahallelerde ozalit ve bildiri çalışması 
yapıldı, çeşitli yıkım dernekleriyle irtibata geçildi, 
forumlar arası koordinasyonla temas kuruldu. Bu-
gün gerçekleşecek forum esas olarak şu sorulara 
yanıt olacak;  bu mahallenin nasıl ve kimlerce ku-
ruldu; evler hakkında seçim öncesi nasıl sözler ve-
rildi; yıkımdan önce nasıl teklifler yapıldı; şimdi ise 
neler yapılabilir.” 

İlk olarak sözü Emekevler’in kuruluşundan bu-
güne süreci anlatmak üzere mahalleli aldı. Yıkımı 
birebir yaşamış mahalleli ayrı ayrı yaptığı konuş-
malarda şunları söyledi.

“Emekevler Mahallesi  1979 da İstanbul’a çeşitli 
illerden göçüp gelmiş işçilerce kuruldu. Elektrik, 
su, okul, cami vs. tüm ihtiyaçları mahalleli elbir-
liğiyle karşıladık. Geldiğimizde İstanbul’da konut-
laşma yoktu. Devletinde izniyle kendi emeğimizle 
birer gecekondu yaptık. İmar İskân Bakanlığı’na 
evlerimizin tapularını almak için başvurduk. 80’ler-
de tapu tahsis belgesi almak için 2000 lira (bugün 
54000 liraya karşılık geliyor) yatırdık ve tapu tahsis 
belgelerini aldık. Yıkım kararını durdurmak için 
açtığımız davaya kadar bu belgelerin imzasız ol-
duğunu bilinmiyorduk ve kimse bunun için bizi 
uyarmamıştı. Bugünse bu olay gündem edilerek 
bizler kendi yaptığımız evlerde işgalci olmakla suç-
lanıyoruz.”

“Ataşehir Belediyesi’nin yerinde kentsel dönü-
şüm diye övdüğü Emekevler projesinin ne proto-
kollerine ulaşılabildik ne de resmi bir evrakla bize 
bilgi verildi. Yıkımdan önce Emekevler projesi için 
bizle bir toplantı bile yapılmadı. Defalarca mahal-
leli olarak belediyeden protokolü görme talebinde 
bulunmamıza rağmen hiçbir geri dönüş alamadık. 
Yapılacak olan proje hakkında bizler dedikodudan 
daha fazlasını bilmiyoruz.  114 metrekare ev ve-
receğini söyleyen belediye, net daire alanının ne 
kadar olacağını saklıyordu. Encümen kararlarına 
uyarak yıkımın yapılacağı söylenmesine rağmen 
encümen kararlarına ulaşabilen yok. Üç yüzü aş-
kın kişi tarafından açılan davalar iki yıldır sürüyor. 
Yıkımdan sonra ise belediye kendini mahkemeye 
verene ev vermeyeceğini söyleyerek bizi tehdit et-
meye başladı.”

Emekevler’de dönen büyük ranttan nemalan-
maya çalışan AKP ve CHP ise mahalleye seçim-
lerden önce defalarca gelip buradakilere tapu ve-
rileceğini, yıkım kararının durdurulacağını, hiçbir 
mağduriyete izin verilmeyeceğini söyledi.”

“Emekevler’deki yıkımın iki sorumlusu vardır 
bunlardan biri AKP’dir biri CHP’dir. Yıllarca bin bir 
uğraşla emekle kurduğumuz bu mahalleden bizi 
sürüp burayı zenginlere peşkeş çekecekler. Biz ki-
şilerin ortaklıklarına karşı değiliz, biz haklarımızın 
gasp edilmesine karşıyız. Anayasanın vermiş oldu-
ğu mülkiyet hakkımıza yani kendi mülkümüze sa-
hip çıkmaya çalışıyoruz.” 

“Yıkım günü hiçbir tebligat gelmeksizin eşya-
larımızı boşaltamadan evlerimizi başımıza yıktılar. 
Belediye hala biz onlara yer gösterdik otellerde yer 
verdik diyor. Buraya Kızılay çadır kurmak istedi 
onu bile engellediler. Bize ne kira bedeli öden-

miştir; ne de kalacak yer gösterilmiştir. Çoğumuz 
akrabalarımızda kalıyoruz. Aramızda kiraya çıkıp 
kirasını ödeyemeyenler var. Nüfus kaydımızı yaptı-
ramıyoruz, çocuklarımıza okul bulamıyoruz.”

“AKP kendine adaletin partisi diyor; CHP ken-
dine sosyal demokrat, halkçı diyor. Emekevler’de 
yaşayanlar halktan insanlarsa CHP nerede? Burada 
yapılan yıkımda adalet yok AKP nerede? Bundan 
sonra bizim bu partilere verecek tek oyumuz yok. 
Aramızda AKP ye CHP ye üye olan arkadaşlarımız 
toplu istifa verecekler. AKP ve CHP Emekevler’de-
ki ranta ortak olmak için buradaki insanları sür-
müştür.”

“İftar yemeğine gelen başbakan bize evinizi 
de alın gidin dedi. Biz onu kardeşimizden çok se-
verdik. Mısırda ölen kıza ağlayan başbakan ki bu 
olaya bizde üzüldük; Emekevler’de yapılan yıkımla 
bizi sokağa attı. Cumhurbaşkanı sizin babanız, size 
sahip çıkar diyorlar. Bir baba çocuğunu sokağa 
atar mı?”

Yıllardır Emekevler’de yaşayan mahalleli hak-
larından başka bir şey istemediklerini; kentsel 
dönüşüme buradaki tek haneyi mağdur etmediği 
ve mahalleliyle birlikte karar alındığı takdirde ge-
çit vereceklerini bunun harici gelen tüm tekliflere 
kapalı olduklarını ve kendilerine yapılan tüm teh-
ditlere rağmen birlikte mücadeleyi asla bırakmaya-
caklarını söylüyor.

Mahallelinin konuşmalarından sonra sözü foru-
ma katılan kurumlar ve kitle örgütleri aldı. 

Yıkımlara karşı kurulan Site-Esenevler Daya-
nışma ve Yardımlaşma Derneği forumda yaklaşık 
bir yıl önce imara açılan 1 Mayıs Mahallesi’nin de 
Emekevler’e benzer bir yıkımla yüz yüze kalacağı-
nı; 1 Mayıs Mahallesi’nde evlerin yüzde kırkına ne 
yapılacağı ve ne kadar yer verileceğinin belli olma-
dığını; Buranın akıbetinin de Emekevler’den fark-
lı olmayacağını söyledi. Site ve Esenevler Derne-
ği’nin tam da kentsel dönüşüm adı altında yapılan 
bu yıkımlarda hak ve mal kaybına karşı dayanışma 
için kurulduğunu; kurulduktan sonra ilk iş olarak 
partilerden randevu alarak görüşmeye gittiklerini 
ama partilerce dinlenmediklerini dolayısıyla parti-
lerden medet ummak yerine Emekevler’de de bir 
dernekleşmeye gidilmesi gerektiğinin altını çizdi. 
Tek tek birileriyle görüşmek yerine toplu olarak ve 
elimiz daha güçlü masaya oturmanın tek koşullu-
nun birlikte hareket etmekten geçtiğini vurguladı.

Ardından söz alan Sarıyer Yeniköy forumu Gezi 
olaylarının ardından yayılan muhalif dalgayla oluş-
turulan forumlarda Emekevler’i gündem etmenin 
öneminden bahsetti. Bir gün önce Okmeydanı’n-
da katıldığı kentsel dönüşüm gündemli toplantı 
da Emekevler gündeminin  burayı CHP’li belediye 
yıktığı için kapatıldığını söyledi. Kentsel dönüşü-
mün tek amacının fakiri borçlandırmak zengini ise 
nemalandırmak olduğunu; sosyal devlet yalanına 
kanmadan birleşik mücadele hattında olmak gerek-
tiğini; yıkıma uğrayan tüm mahallelinin buraların 
asıl sahibi olduğunu söyleyerek herkesi kentsel dö-
nüşüme karşı örgütlenecek olan mitinge davet etti.

Emekevler’de  kurulması planlanan Emekev-
ler Platformu’nu temsilen söz alan konuşmacı 
1979’dan beri  birbirileriyle hiçbir sıkıntı yaşama-
dan Emekevler’de yaşayan mahallelinin yıkıma 
kadar birlikte hareket edemediklerini ama bundan 
sonra tek çözümün örgütlü hareketten geçtiğini ve 
bunun için platform girişiminde bulunduklarını ve 
en yakın zamanda dernekleşeceklerini vurguladı. 
Aynı zamanda tüm hukuksal mücadelenin daha 
yakından takipçisi olacaklarını ve diğer kitle örgüt-
leriyle birlikte hareket etmek istediklerini söyledi. 

Foruma destek için katılan Gülsuyu-Gülensu 
Güzelleştirme Derneği ise Emekevler örneğinin 
aslında kimsenin yabancısı olmadığı bir süreç ol-
duğunu; kentsel dönüşüm belasının  2004 ten beri 
gülsuyunda birincil gündem yarattığını ama ma-
hallenin bir araya gelerek yıkımları engellediğini; 
emekçilerin yaşadığı bu mahallelerin kurulmasında 
gözyaşı ve emek olduğunu vurgulayarak  bir an 
önce Emekevler’deki mahallelinin de  birlikte mü-
cadele etmesi gerektiğini söyledi.

Forumun örgütleyicilerinden biri olan Mayısta 
Yaşam Eğitim Kooperatifi de yaptığı konuşmada 
eğitim dayanışması sürdükleri her mahallenin en 
yakıcı gündeminin kentsel dönüşüm olduğunu; 14 
yıldır eğitim dayanışması faaliyeti yürüten koope-

Emekevler yıkım sonrası forumda

Okmeydanı’ndan Komünistler

ratifin elbirliğiyle problemlerini çözdüğünü; kentsel 
dönüşümün de ancak emekçilerin birlikte mücade-
lesiyle durdurulabileceğini ifade ederek kurtuluşun 
ancak bağımsız birleşik mücadeleyle geleceğinin 
altını çizdi.

Gülensu Mahallesi’nden foruma katılan konuş-
macı ise her türlü dayanışma faaliyetinde kadınların 
öncü olması gerektiğini; yapılan yıkımlara kendi öz 
gücümüzle karşı gelebileceğimizi söyledi 

Şehir Plancıları Odası;  hukuki mücadelenin ya-
nında birlikte hareket etmek  gerektiğini; açılan da-
vaların hepsinin arkasında sahiplenen olmadığında 
davaların olumsuz sonuçlanacağını ve davayı sahip-
lenenlerin kazanacağını söyledi. Aynı zamanda Ataşe-
hir ve Yenisahra’dan emekçilerin sürülmesiyle bura-
ların rant alanına çevrilerek büyük inşaat şirketlerine 
verildiğini; bu mahallelerin mücadelesinin aslında 
yaşama hakkı gaspına karşı bir mücadele olduğunu 
söyleyerek konuşmasını bitirdi. 

Çağdaş Hukukçular Derneği konuşmasında; her 
şeyden önce hukuk tartışmasının bizim yaşam hakkı-
mızla salt ilgisinin olmadığını; sadece anayasa da de-
ğil  insan hakları bildirgesinde de yaşam hakkı gasp 
edilemez ilkesinin bulunduğunu; içinde yaşadığımız 
evlerin bizim için  yaşam alanından daha çok şey ifa-
de ettiğini; devletin hukuku uyguluyorum diyerek hu-
kuku hiçe saydığını; sadece hukuki süreç üzerinden 
mücadelenin eksik kalacağını; davaların arkasında 
mücadele olmaksızın bir şey ifade etmediğini söyledi.

Barınma Hakkı Meclisi; Ankara Dikmen’de yı-
kımlara karşı verilen mücadelenin buralarda örnek 
teşkil etmesi gerektiğini;  Dikmen direnişinde ör-
gütlü mücadeleyle mahallenin kazanıldığını Eme-
kevler’de kurulacak platformun önemli olduğunu 
söyledi. 

KöZ olarak yaptığımız konuşmada yıkımların 
sadece emekçi mahallerinde gündem olduğunu 
dolayısıyla bu sorunun işçilerin emekçilerin sorunu 
olduğunu;  Başbakanın buraya gelerek mahalleli-
ye verdiği sözü tutmadığını; Battal İlgezdi’nin tapu 
verme vaadiyle mahalleliyi kandırdığını; çözümün 
AKP ya da CHP’de olamayacağını tek çözümün 
emekçilerin örgütlülüğünde olduğunu vurguladık. 

Okmeydanı’ndan katılan konuşmacı ise forum-
dan bir gün önce Okmeydanı’nda yapılan toplan-
tıda CHP’li belediyenin yıktığı Emekevler gündem 
edilince kavga çıktığını; Emekevler’de yaşananların  
yıkım yapılacak yerlere aktarılması gerektiğini; yı-
kım gelecek mahallelerin bir türlü buna inanma-
dığını bu yüzden Emekevler’in önemli bir örnek 
olduğunu söyledi. 

Forum katılan tüm kitle örgütlerinin sürecin ya-
kından takipçisi olacakları; dernekleşme faaliyeti-
nin biran önce başlaması ve örgütlü mücadele hat-
tının örülmesi gerektiği vurgusuyla sonlandırıldı.

İstanbul’dan Komünistler
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Kadıköy İskele Meydanı’nda Rojava, 
Gezi ve Lice gündemlerinin öne çık-
tığı 1 Eylül Dünya Barış Günü mitingi 

gerçekleşti. Miting Tepe Nautilus ve Haydarpaşa 
Numune Hastanesi olmak üzere iki ayrı yürüyüş 
kolundan başladı. Tepe Nautilus’te sendikalar, 
Haydarpaşa’da ise HDK içerisindeki bütün ku-
rumlar ESP, SYKP, PARTİZAN, TÖP-G, SODAP, 
SDP ve EMEP vardı. Kaldıraç.Diğer kurumlar da 
Tepe Nautilus’ten yürüdü. 

Mitinge ESP “Gezi’den Rojava’ya Barış ve Öz-
gürlük Kazanacak”, EMEP “Emperyalist Müda-
haleye Karşı İçerde Dışarda Savaşa Hayır, Barış 
Yoksa Gelecek Yok” pankartlarıyla, BDP ise “Ge-
zi’den Lice’ye Barış İçin Mücadeleye”, “Mücadele 
Savaş, Müzakere Barış Getirir”, “Rojava’da Alevi 
ve Kürt Katliamlarını Kınıyoruz”, Rojava Devri-
mini Selamlıyoruz”, “Yaşasın Demokratik Özerk 
Kürdistan” vurgulu pankartlarla birçok ilçe ör-
gütünden katıldı. TÖP-G “Yaşasın Hakların Kar-
deşliği” pankartıyla, SDP “Suriye’de Emperyalist 
Saldırıya, Gezi’den Lice’ye Devlet Katliamlarına 
Karşı Direniş Kazanacak”, Kaldıraç ise “Emperya-
lizmi Bölgemizden Devrim ve Sosyalizm Söküp 
Atacağız, Suriye’de Emperyalist Müdahaleye Ha-
yır” pankartları ile katıldı. 

Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı mitingde aşa-
ğıdaki konuşmalar yapıldı.

BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Ön-
der kitleyi selamlayarak, "Barışın önündeki engel 
egemenlerin söylediği yalanlar değil, dayandık-
ları sınıfsal yapıdır. Egemenler savaş istiyor, kan 
istiyor. Halklar birbirine düşman olamaz, barış 
istiyor, barış iradesini ortaya koyuyorlar. Kazana-
cağız başka yolu yok” dedi.

HDK adına konuşan İstanbul Bağımsız Millet-
vekili Levent Tüzel "Geleceği için yıllardır bedel 
ödeyen, başta Kürt özgürlük mücadelesi veren 

halkımız olmak üzere Türkiye emekçileri sava-
şı ve onun karşısında barış mücadelesini çok iyi 
biliyor. 2013 yılı, hem Orta Doğu coğrafyası açı-
sından hem de ülkemiz açısından yılın başından 
bugüne barış, diyalog ve müzakere sürecinde 
çok daha önem kazandı. Özgürlüğün, demokra-
sinin, kardeşliğin tarafında olan Türkiye halkla-
rı da bugün Anadolu’nun ve Kürdistan’ın bütün 
kentlerinde ayakta. Suriye’ye müdahaleye hayır 
diyerek alanlardayız. Bugünkü mitingimiz savaş 
isteyenlere yanıttır." dedi. 

Mitingde DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerke-
zoğlu da bir konuşma yaptı: "Dünya Barış Günü 
için bir araya toplandığımız bugünde dört yanı-
mızda silahlar konuşuyor. Silahlar konuştukça 
kadınlar, gençler, emekçiler ölüyor. İşsizlik, açlık 
, yoksulluk büyüyor. Emperyalistler kendi kışkırt-
tıkları savaşı durdurmak için doğrudan müdaha-
leyi tartışıyorlar. Kendi katliamcılarını kahraman, 
diğer tarafın katliamcılarını firavun ilan eden Baş-
bakan tehditler yağdırmaya devam ediyor." dedi.

TMMOB adına Süleyman Solmaz ve Barış İçin 
Kadın Girişimi’nden Seher Kalkan da birer ko-
nuşma yaptılar.

Son olarak kürsüye çıkan BDP Eş Genel Baş-
kanı Selahattin Demirtaş yaptığı konuşmada hü-
kümete yönelik eleştirilerini sıraladı ve şöyle de-
vam etti:

"AKP’nin Suriye’deki politikaları ne kadar tu-
tarsızsa iç politikada, barış sürecindeki tutumları 
da o kadar tutarsızdır. Orada çeteleri destekliyor-
lar. Özellikle Ceylanpınar sınırı çetelerin geçişine 
açık. Rojava’ya insani yardımı engelliyorsun, çete-
lere göz yumuyorsun. Çeteler Rojava’da Kürtlere 
saldırırken sizden destek aldılar, para aldılar    si-
lah aldılar. Şunu düşüneceksin Başbakan olarak: 
Rojava Devrimi’ni selamlayabiliyor musun? Kürt-
lerle böyle kardeş olunur. Şimdi buradan nasıl bir 

kardeşlik çıkacak? Biz “sınırları kaldıralım” diyo-
ruz. Sen hala “oradaki devrimi nasıl boğabilirim” 
hesapları yapıyorsun. Siz hala sandığın hesabını 
yaparsanız, gün gelir sandığı da alırlar kafanıza 
geçirirler. Biz Türkiye ve Kürdistan'ın barıştan 
yana tüm güçlerini koruyabildiğimiz anda Türki-
ye'nin rotasını savaştan yana kırmak isteyenleri 
durdurabiliriz.

1 Eylül Barış Mitingi’ne KöZ olarak “AKP El 
Nusra’yla, CHP Bağdat’ta / Kürtlerin Katilleri ile 
İş Tutanlara Karşı Birleşik Mücadeleyi Ör, Rojava 
ile Saf Tut” pankartıyla katıldık. Haydarpaşa ko-
lunda yerimizi aldık. Yürüyüş başlamadan “Ge-
ricilerin Savaşına Taraf Olmayacağız. Batı Kür-

distan’ın Haklı Savaşının Yanındayız!” başlıklı 1 
Eylül özel sayımızı dağıttık. Yürüyüş sırasında ve 
öncesinde hem ajitasyon konuşmaları yaptık hem 
de sloganlar attık. Attığımız sloganlar şöyleydi: 
“Kürtlere Özgürlük, Orta Doğu’ya Barış”, “Roja-
va’ya Özgürlük Orta Doğuya Barış”, “Ne AKP ne 
CHP Kurtuluş Birleşik Mücadelede”, “Gericilerin 
Savaşına Karşı Rojava’yla Saf Tut”, “Devrim İçin 
Devrimci Parti, Parti İçin Komünistlerin Birliği” 
“Yaşasın Komünistlerin Birliği”.. 

Rojava’ya Özgürlük, Orta Doğu’ya Barış!

Gericilerin savaşına taraf olmayacağız
Batı Kürdistan’ın haklı savaşının yanındayız

Haziran’ın havası 1 Eylül’e yansıdı
Barış Meclisi ve HDK'nın çağrısı ile düzen-

lenen, KESK İzmir Şubeler Platformu, DİSK Ege 

Bölge Temsilciliği, Barış Meclisi, İHD, ÇHD, On-

beşler Birlik ve Dayanışma Derneği, İmece-Der, 

Alevi Bektaşi Federasyonu, ÖDP, Halkevleri, 

HDK, EHP, Söz ve Eylem ve KöZ’ün örgütleyicisi 

olduğu 1 Eylül Dünya Barış Günü eylemine Ha-

ziran Ayaklanması'nın coşkusu ve gücünün yanı 

sıra, Suriye'ye olası emperyalist müdahaleye du-

yulan öfke de yansıdı. 

Örgütleyici olan kurum ve örgütlenmelerin 

dışında pek çok yapının, kitle örgütünün ve ma-

halle-semt forumlarından katılımcıların da yer 

aldığı eylem kitleselliği ile Eylül'e girerken ka-

tılanlara moral verdi. Nitekim geçtiğimiz sene-

lerde gerçekleştirilen, alışılagelen 'kitlesel' basın 

açıklamaları bu sene yerini Gezi eylemlerinin 

yarattığı atmosferi arkasına alan fiili bir mitin-

ge bırakmıştı. Katılımın yoğunluğunun ötesinde, 

eyleme katılanların taleplerinin somutluğu ve bu 

taleplerin dile getirilişindeki heyecan da görül-
meye değerdi.

Eylemin düzenlenmesi aşamasında yapılan 
toplantılarda eyleme katılacak kurumların ken-
di pankartları ve flamaları ile katılması tartışma 
konusu edilmiş, Köz'ün arkasında duran komü-
nistler bu tartışmalarda ajitasyon serbestliğinin 
eylemde birliği bozmayacağını aksine güçlendi-
receğini dile getirmişlerdi. Bununla birlikte alı-
nan karar gereği katılımcı kurum ve örgütlenme-
lerin ortak pankart arkasında en fazla iki flama 
ile yer alabileceği ve temsil edilebileceği, kendi 
talep ve vurgularını ise dövizlerle ifade edebi-
leceği yönünde bir karar çıkmıştı. Her ne kadar 
bu kararı yetersiz bulsak da eyleme her yapının 
ve binlerce katılımcının dövizleri ile gelmesi sü-
rece dair talepleri kayda değer biçimde görünür 
kılmış oldu.

Saat 17:30'da Basmane Meydanı'nda toplanan 
ve giderek kalabalıklaşan kitle trafiği keserek 

Konak Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.  Türk-
çe, Kürtçe ve Arapça  “Ülkede, Ortadoğu’da, 
Dünyada Barış!” yazan ortak pankartın arkasın-
da örgütleyici ve katılımcı tüm kurumlar temsili 
olarak birer flamaları ile yer aldılar. 

KESK'in “Suriye’de Emperyalist Müdahaleye 
Hayır!”  pankartı ile yürüdüğü yürüyüş kolunun 
şüphesiz en dikkat çekici kısmını ise yüzlerce 
döviz ile eyleme katılan HDK ve BDP kitle-
si oluşturmaktaydı. HDK imzalı olarak taşınan 
dövizlerde “Gezi Tutsaklarına Özgürlük!”, “Su-
riye'de Emperyalist Müdahaleye Hayır!”, “Ro-
java'dan Elini Çek!”, “Seçim Barajı Kaldırılsın!”, 
“Terörle Mücadele Yasası Kaldırılsın!” talepleri 
yer alıyordu.

KöZ'ün arkasında duran komünistler de ey-
leme hazırladıkları dövizlerle geldiler ve eyleme 
temsili olarak flamaları ile katıldılar. Komünist 
KöZ imzalı dövizlerde  “Emperyalist Savaş, İşgal 
ve Saldırganlığa Karşı Örgütlen, Birleş, Müca-
dele Et!”, “Haziran Ayaklanması'ndan Rojava'ya 
Emekçiler-Ezilenler Kazanacak!”, “Savaşta Haklı 
Taraf, Barışta Tek Muhatap: Kürt Halkı!”, “Kürtle-
re Özgürlük Orta Doğu'ya Barış!”, “Savaşa Karşı 
Sınıf Savaşı!”, “Kapitalizm Yıkılmadan Dünyaya 
Barış Gelmeyecek!” vurguları yer almaktaydı. 
Komünistler yürüyüş boyunca ortak sloganlar 
dışında Rojava'yla saf tutulmasına ve Kürtlerin 
özgürlük talebinin ve bu uğurda verdikleri mü-
cadelenin haklılığına dikkat çeken, savaşlara 
karşı ise soyut bir savaş karşıtlığı ile değil kapita-
lizmi ortadan kaldıracak sınıf savaşımı ile müca-
dele edilebileceğine işaret eden sloganlar attılar.

Konak Meydanı’na gelindiğinde kürsüden 
Kürtçe ve Türkçe selamlamalar yapıldı. Saygı 
duruşundan sonra hazırlanan ortak basın metni-
ni Barış Meclisi sözcüsü Coşkun Üsterci okudu. 
“Bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü... Bölgemiz 
Orta Doğu’da uzunca bir zamandan beri savaş, 

darbe ve katliamlar nedeniyle kanın su gibi aktı-
ğı, ağır insan hakları ihlalleri ve insanlık utancı-
nın yaşandığı koşullarda barış ve demokrasi ta-
leplerini yükseltmek için alanlardayız” sözleriyle 
başlayan açıklama,  “Gezi Parkı direnişinin üret-
tiği kardeşlikten aldığımız güçle, bu ülkede kalıcı 
bir barışın tesis edilebilmesi için anadilde eğitim 
hakkının verilmesi, seçim barajının kaldırılması, 
siyasal tutsakların serbest bırakılması, temel hak 
ve özgürlükleri geliştiren ve güvence altına alan 
özgürlükçü bir anayasanın yapılması gibi adım-
ların, başka bir deyişle savaş ve çatışmalara yol 
açan tüm adaletsizliklerin giderilmesi yönünde 
adımların bir an önce atılması gerektiğini bir kez 
daha haykırıyoruz” denilerek bitirildi.

Basın metninin okunmasının ardından kür-
süye çıkan BDP Milletvekili Sırrı Sakık ise ko-
nuşmasında; “Anadilde eğitimin kabul edilme-
yeceğini söyleyeceksin, yüzde on seçim barajı 
olacak. 12 Eylül generallerinin getirdiği seçim 
ve siyasi partiler kanununa sarılarak barış ve de-
mokrasiyi savunamazsın” dedi. 

EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan'ın da ko-
nuşma yaptığı eylem, Halkevleri Çocuk Korosu 
ve İzmir Müzisyenler Derneği'nin dinletilerinin 
ardından sona erdi. 

Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı eyleme, DİSK 
Ege Bölge Temsilciği eylemin örgütleyicilerin-
den biri olmasına rağmen asgari bir katılımı dahi 
sergileyemedi. 

 İstanbul’dan Komünistler

 İzmir’den Komünistler
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Esenyurt Dayanışması 28 Ağustos tarihin-
de Yeşilkent Mahallesi’nde 1 Eylül Dünya Barış 
Günü ile ilgili bir forum örgütledi. Dayanışma bu 
forumda iki konuyu birlikte ele aldı. Bir taraftan 
daha önceden ilan edilen Rojava ile dayanışma 
kampanyası için  Depo Forumu’nda kararlaştırılan 
bildiriler dağıtıldı. Diğer yandan ise forum alanına 
yapılan yürüyüşte taşınan pankart ve atılan slo-
ganlarla 1 Eylül Dünya Barış Günü’yle ilgili olarak 
“Emperyalist Saldırganlığa Geçit Vermeyelim” çer-
çevesinde oldu.

Salı Pazarın’dan 40 kişiyle başlayan bir yürü-
yüşle forum alanına gidildi. Yürüyüş boyunca ya-
pılan ajitasyon konuşmalarında ve atılan slogan-
larda emperyalist saldırganlık ve Rojava halkına 
yönelik saldırılar protesto edildi; ayrıca Rojava 
Devrimi sahiplenildi. Forum alanına varıldığında 
foruma katılanların sayısı 100 kişi civarına çıktı.

Forumda moderatörlük yapan iki arkadaş 
forumun gündemiyle ilgili girizgâh yaparak “ 1 
Eylül Dünya Barış Günü’nün yaklaştığı şu gün-
lerde dünyanın birçok yerinde savaşlar kol gez-
mektedir. Suriye’ye karşı emperyalist müdahale 
gündemdedir, aynı zamanda AKP şeriatçı, çeteci 
güçlere her türlü desteği vererek Rojava’da öze-
likle Kürt halkına ve Alevilere yönelik katliamlar 
yaptırmaktadır” dedikten sonra Esenyurt Daya-
nışması’nın geçtiğimiz haftada yaptığı çalışmalar 
aktarıldı. Rojava halkı ile yapılan dayanışma kam-
panyası kapsamında Namık Kemal mahallesinde 
yöre derneklerinin, kahvehanelerin gezildiğini; 
mahallede kampanyaya destek çağrısı yapıldığını; 
aynı zamanda bu kampanya kapsamında forum 
günü dayanışma çadırı kurularak yardım çağrısı 
yaptıklarını; yardım malzemeleri topladıklarını bu 
yardımların forum saatinde de sürdüğünü; Yeşil-
kent’te de bir yardım kampanyası başlattıklarını 
fakat bu mahallede fazla yoğunlaşılamadıkları-
nı; önümüzdeki hafta bu mahallede de etkin bir 
kampanya yapmayı önlerine koyacakları söyle-
nildi. Daha sonra gündemle ilgili konuşmak is-
teyenlerin söz alarak konuşabileceği ifade edildi.  
“Barış deyince herkes sözde barışı savunur, fakat 
herkesin barıştan anladığı farklıdır. Egemenlerin 
barış anlayışı statükonun bozulmaması, burjuva 
düzenlerinin ‘istikrarlı’ bir biçimde sürmesidir. 
Bu yüzden işçi sınıfı haklarını almak için sokağa 
çıktığında hemen barışı bozmakla, bozgunculukla 
suçlanır; ‘hepimiz aynı gemideyiz, işte iç ve dış 
düşmanlar masalları’ anlatılır. Komünistler için 
haklı ve haksız savaşlar vardır. Emperyalist savaş-
lar ve gerici iç savaşlar haksız savaşlardır. Buna 
karşılık emekçilerin ve ezilenlerin egemenlere 
karşı savaşı haklıdır, meşrudur. Sorun savaş karşıtı 
olmak ya da olmamak değildir; gerçekten savaş-
ların, sömürünün açlığın ve yoksulluğun olmadığı 

sınıfsız ve sınırsız topluma nasıl ulaşacağız buna 
yanıt vermek gerekir. Aynı zamanda bu topraklar-
da PKK ile devlet arasında zaman zaman kesinti-
ye uğrasa da otuz yıldır bir savaş yaşanmaktadır 
ve Kürt hareketi bir takım taleplerin karşılanması 
karşılığında barış için masadadır. Kürt halkı için 
kısmi bir kazanımla sonuçlanacak bir barışa bizim 
karşı çıkmamız doğru olmaz sonuçta PKK bu sa-
vaşa başlarken bize sormadı bitirirken de sorma-
sını bekleyemeyiz” dedik. Rojava’yla ilgili olarak 
da şunları ifade ettik; “ Rojava’da on yıllardır baskı 
ve zulüm altında yaşayan Kürt halkı haklı ve meş-
ru bir mücadele vermektedir. Bizlerin Rojava’da 
yaşayan insanlar için yaptığımız dayanışma kam-
panyaları insani bir yardım olmanın ötesine geç-
meli, siyasi olarak da Rojava Devrimini savunma-
mız gerekir. Çünkü Orta Doğu’da Kürtler özgür 
olmadan başka halklar da özgür olamaz. Rojava 
konusunda önemli başka bir konu daha var. Şim-
di Türkiye’de ulusalcı-Kemalist kesimler ve CHP 
tümü AKP’ye şiddetle karşılar değil mi? Aynı za-
manda bu kesimler El Kaide, El Nusra gibi şeriatçı 
çetelere de karşılar. Peki bunlar neden AKP, El 
Kaide ve  El Nusra’nın Rojava’da Kürtlere yönelik 
saldırıları karşısında tek kelime etmiyorlar. Çün-
kü AKP, CHP, Kemalist ulusalcısının tümü Kürtler 
karşısında birleşiyorlar. Rojava, önümüzdeki se-
çim süreçlerinde iç siyasetin saflaşması yönünde 
önemli bir gündem olmaya devam edecektir. Bu 
durum bize şunu gösteriyor; Düzen güçleri olarak 
AKP’si, CHP’si, ulusalcısı bir yerde; Gezi’de ortaya 
çıkan dinamikler, emekçiler, ezilenler ve Kürtler 
bir yerde saflaşmak zorundadır”. Bizim konuşma-
mızın ardından moderatör arkadaşlar aynı gün-
demlerle ilgili konuşarak Mısır’da yaşanan geliş-
melere değindiler ve ısrarla AKP’nin bu coğrafya 
da nasıl bir taşeronluk rolü üstlendiğini anlattılar. 
Biz yeniden söz aldık konuşmamıza Mısır’ da ve 
Suriye de yaşanan gelişmelerle ilgili devam ettik 
ve şunları söyledik: “Zenginin malı züğürdün çe-
nesini yorar diye bir söz vardır bizler hep bir özne 
olarak içinde yer alamadığımız olayları konuşup 
duruyoruz. ‘Arap Baharı’ denen halk ayaklanma-
ları Tunus’ta başlayıp Mısır’a ve ardından birçok 
Orta Doğu ülkesine yayıldı, bu ülkelerde 30- 40 
yıllık liderler devrildi fakat bu ülkelerde devrimci 
komünist öndelikler olmadığı için başka burjuva 
klikler iktidara yerleştiler. Şimdi de Mısır’da Mur-
si’ye karşı yapılan darbe konuşuluyor. Mursi ve 
Sisi ‘al birini vur ötekine’ ifadesiyle değerlendi-
rilebilir. Bu topraklarda da boyutları ve kapsamı 
elbette Mısır ve Tunus gibi olmasa da daha du-
manı üstünde tüten bir ayaklanmanın  yaşandı ve 
bu topraklarda da sol hareketin ne kadar etkisiz 
kaldığını, asıl neye ihtiyacımızın olduğunu bir kez 
daha gördük.” Moderatörün ısrarla AKP’nin han-

gi amaçlarla ortaya çıkarılan bir proje olduğunu 
sormasına binaen de şunları ifade ettik: “Erdo-
ğan her ağzını açtığında darbe karşıtı olduğunu 
söylese de kendisi 28 Şubat darbesinin ürünüdür 
ANAP, DSP ve MHP gibi üç düzen partisinin ciddi 
bir ekonomik kriz sonucu  seçim barajının altında 
kalmasıyla merkeze konulan AKP, ABD’nin ciddi 
desteğiyle iktidara geldi. Fakat geldiğimiz süreçte 
AKP misyonunu tamamladı ve  suyu çoktan ısındı 
fakat AKP’ye alternatif bir parti olmadığı için AKP 
iyice gericileşerek varlığına devam ediyor.” Daha 
sonra başka bir kişi söz alarak Ortadoğu’da taş-
ların yerinden oynadığını, ciddi bir potansiyelin  
olduğunu fakat bunu değerlendirecek bir gücün 
bulunmadığını, Rojava’da çok önemli petrol re-
zervlerinin bulunduğunu bu yüzden ilgi odağı ol-
duğunu ve AKP’ye karşı sabırla mücadele etmek 
gerektiğini ifade etti. 

Esenkent Forumu’ndan bu foruma katılan bir 
kişi ise söz alarak nerede bir savaş varsa buna 
Kürt, Türk ayrımı yapmadan karşı çıkmak gerek-
tiğini; bir savaşa karşı çıkmak için sosyalist, ko-
münist olmaya gerek olmadığını, sadece insani 
duyarlılık göstermenin yeterli olduğunu; AKP’ye 
karşı tüm güçlerin birleşerek ve mücadele ederek 
Türkiye’yi yeniden kurması gerektiğini anlattı.

Forum’da Suriye’ye karşı emperyalist müdaha-
leye dur demek için ya bu alanda ya da diğer yer-
lerde yapılacak eylemlerle, mitinglerle bir araya 
gelmek gerekir dedi. Bu konuda bir imza kam-
panyası düzenlenebileceği ifade ettikten sonra bu 
konu ile ilgili önümüzdeki Pazartesi günü AKP bi-
nasına bir yürüyüş yapılabileceğini ifade etti. Biz 
“bu konuda ciddi bir çalışma yürütmeden, AKP 
binasına yürüyüş yapmaktansa önce illa bu konu-
da tepkimizi ortaya koymamız gerekiyorsa Köyiçi 
Meydanı’nda bir basın açıklaması yapalım, daha 

sonra yapacağımız çalışmaya bağlı olarak yürüyüş 
de yapılabilir” dedik.İmza kampanyası ile ilgili ka-
rarlar Pazartesi forumuna ertelendi. 

Forum’da bir eğitim emekçisi Yeşilkent Mahal-
lesi’nde bir okulda yaşanan sorunun çözülmesi 
için daha önceden dağıtılan imza föylerinin dol-
durulması için çalışmaların ne durumda olduğunu 
sordu ve okullar açıldığında KESK’i bu soruna dâ-
hil ederek bu konuda bir basın açıklaması eylemi-
nin yapılabileceğini ifade etti.

Forumun kalan kısmında moderatörler bir dizi 
duyuru ve etkinliğin ilanını yaptılar:

31 Ağustos akşamı Köyiçi Meydanı’nda HDK-
BDP ortaklığının düzenlemiş olduğu Rojava ile 
dayanışma şöleninin olacağını; 1 Eylül’de Dünya 
Barış Günü ile ilgili olarak insan zinciri eylemine 
katılıp katılmamayı ve katılacaksak nasıl katılmak 
gerektiğini sordu. Forumda insan zincirine Bakır-
köy’de katılma kararı çıktı.

5 Ağustos günü Küçükçekmece forumunun 
Kentsel Dönüşüm’e karşı Küçükçekmece Beledi-
yesi’ne yapılacak yürüyüşe katılma konusu foru-
ma soruldu bu öneri de kabul edildi.

Forum’da kısa bir sessiz tiyatro gösterimi ya-
pıldı. Başka bir arkadaş ise Bertolt Brecht’in Tah-
terevalli şiirini okudu.

Emperyalizmin Savaşı da Barışı da 

Zulümdür Sömürüdür

Devrim İçin Devrimci Parti

Parti İçin Komünistlerin Birliği!

Yaşasın Komünistlerin Birliği!

Emperyalist savaşta Rojava’yla saf tut

Esenyurttan Komünistler

Esenyurttan Komünistler

Esenyurt Dayanışması Ulucanlar katliamını forum gündemine almaya karar verdi. Forum öncesi 
yaklaşık 70 kişinin katıldığı ve “Zindanlar Yıkılsın Tutsaklara Özgürlük, Katil Devlet Hesap Verecek” 
pankartının taşındığı bir yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüş boyunca şu sloganlar atıldı: “Zindanlar 
Yıkılsın Tutsaklara Özgürlük”, “ Katil Devlet Hesap Verecek”, “Bedel Ödedik Bedel Ödeteceğiz”, 
“Devrim Şehitleri Ölümsüzdür”, “ Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur.” 

Forum moderatörünün Ulucanlar katliamına gelinen süreci ve katliama ilişkin bir bilgilendirme 
yaptığı açılış konuşmasının ardından bir sinevizyon gösterimi yapıldı.

Bu sinevizyon gösteriminden sonra yapılan konuşmalarda, devletin nasıl pervasızca katliamlar 
yaptığı ve devrimcilerin bu katliamlar karşısında direndikleri ve özellikle de Ulucanlar Cezaevi’nde 
devletin devrimci tutsakları rastgele katletmediğini öne çıkan devrimcileri seçerek ve planlayarak bir 
katliam gerçekleştirdiği vurgulandı.

Forumda biz de bir konuşma yaptık.  Söz alan yoldaş şunları ifade etti: “Devletin 12 Eylül’den 
günümüze yaptığı katliamlar ve bu katliamlara karşı direnişler hemen 12 Eylül sonrasında başladı. 
Devlet 1984’te Diyarbakır’da PKK’li tutsaklara karşı akıl almaz işkence ve saldırılar yaptı. Tutsaklar 
bu saldırılara bedenleriyle direnerek yanıt verdiler. 19  Aralık 2000’de F tiplerine karşı açlık grevleri 
ve ölüm orucu sürecinde ben de İzmir Buca cezaevindeydim ve açlık grevinin 14. gününde şartlı sa-
lıverme yasasında dışarı çıktım. Devletin cezaevlerine müdahalesi başladığında ve F tiplerine geçile-
ceği belli olduğunda cezaevindeki devrimcilerin genelinin yaklaşımı şöyleydi: “Biz kazandık adımızı 
tarihe yazdırdık.” Ama devrimci tutsaklar F tipine karşı mücadeleye adlarını tarihe yazdırmak için 
başlamadılar. Somut olarak var olan mevzileri korumak ve bir takım mevziler kazanmak için açlık 
grevi ve ölüm orucuna başladılar. Burada F tiplerine geçilmesiyle var olan bir mevziinin  yitirilmesi 

söz konusudur ve bu konuda devrimci hareket bir özeleştiri yapmamıştır. Bu topraklarda bir de geç-
tiğimiz yılın Eylül-Ekim aylarında PKK’li tutsakların başlatmış oldukları açlık grevi yaşandı. Bu eylem  
2000 yılında F tiplerine karşı yapılan eylemden farklı sonuçlandı. PKK’lilerin yaptıkları eylem en azın-
dan somut kısmi kazanımlarla sonuçlandı. Devletin 500 günü aşkın süredir Abdullah Öcalan üzerinde 
uyguladığı tecrit kırıldı ve devlet masaya oturtuldu. PKK’li tutsakların eylemini belli kazanımlarla 
sonuçlandıran şey açlık grevi ve ölüm orucuna giren PKK’lilerin sayılarının çok fazla olması değil bu 
siyasi hareketin toplam etkisi ve bu hareketin taşıdığı dinamizm ve potansiyel sayesinde oldu yani bir 
bakıma “içerisinin ve dışarısının” mücadelesi birleştiği için böyle bir sonuç verdi. Oysa 2000 yılında 
yaşanan F Tipleri’ne karşı mücadele de  ‘dışarısı’, yani işçi ve emekçilerin mücadelesi son derece 
yetersiz ve cılız kaldı” dedi. Yoldaşın konuşmasından sonra BDSP’li bir kişi bir kez daha söz alarak, 
devletin bu katliamlarına karşı devrimcilerin direnerek adlarını tarihe yazdırdıklarını yineledi. Forum 
gündemiyle ilgili konuşmalar sona erdikten sonra kimi öneriler ve duyuruların yapılmasının ardından 
forum sona erdi.

Devrimci İrade Teslim Alınamaz

Devrimciler Ölür Devrimler Sürer

12 Eylül’den günümüze 
katliamlar ve
Ulucanlar Katliamı
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Dayanışma pikniğinde ortak aday vurgusu
Kitle örgütlerinin geleneksel dayanışma pikni-

ği, 25 Ağustos Pazar günü Kemerburgaz'da ger-
çekleşti. Mayısta Yaşam'ın örgütleyicisi olduğu 
pikniğe Anadoluda Yaşam, Kent Hareketleri'nden 
Bedrettin Mahallesi ve TMMOB temsilcileri, Site 
ve Esenevler Derneği, çeşitli mahalle forumların-
dan kişiler de katıldı. 250 kişinin katıldığı pikni-
ğin gündemine Gezi Parkı'nın boşaltılmasından 
sonra İstanbul'un ve diğer illerin mahallelerine 
yayılan forumlar, yerel seçimler ve seçimlerde 
emekçilerin talepleri damgasını vurdu. 

Saat 10:00'da piknik alanına varılmasıyla be-
raber mahalleler kendi ortak sofralarını kurdular. 
Kahvaltı sonrasında ise Grup Mayıs kısa bir mü-
zik dinletisi sundu. Müzik dinletisinin ardından ise 
pikniğin kurum konuşmaları bölümüne geçildi. 

kuruM tanıtıMları
Kurum konuşmaları kısmında ilk söz Mayısta 

Yaşam Kooperatifi'nin idi. Mayısta Yaşam'ın ko-
nuşmasında kurumun tarihi ve faaliyetleri akta-
rıldıktan sonra, Mayısta Yaşam'ın şiarı olan “re-
kabet değil dayanışma”nın muhataplarının hiç de 
az olmadığının Gezi Ayaklanması ile ortaya çık-
tığı ifade edildi. Konuşmada, Gezi Parkı işgali ve 
sonrasındaki süreçte ülkeye yayılan dayanışma 
ortamının Mayısta Yaşam'ın yıllardır savunduğu 
dayanışmanın somutlanmış bir hali olduğu; bu 

dayanışmayı büyütmek için forumlara katılmanın 
ve forumlarda emekçilerin yerel seçimlere yöne-
lik taleplerinin dillendirilmesinin önemli olduğu 
belirtildi. Konuşmada emekçilerin kendi örgütlü-
lüklerinden başka çareleri olmadığı vurgulandı. 

Site ve Esenevler Derneği'nin konuşmasında 
da vurgu benzerdi.İstanbul Ümraniye'deki Site 
ve Esenevler mahallelerinde emekçilerin barın-
ma sorununun çözümü için ve yıkım tehdidine 
karşı bir araya geldiklerini söyleyen konuşmacı, 
mahallelerdeki kentsel dönüşüm tehdidini ve bu 
tehdide karşı bir araya gelerek imar planını nasıl 
durdurduklarını anlattı. Site ve Esenevler Derne-
ği'nin konuşması da Mayısta Yaşam'ın konuşması 
ile aynı şekilde, bir slogan ile bitti: “Kurtuluş yok 
tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. “

yerel seçiMlere Giderken eMekçile-
rin talepleri ForuMu

Kurum konuşmalarını 'Yerel Seçimlere Gider-
ken Emekçilerin Talepleri' başlıklı forum takip 
etti. Forumun ana gündemini mahalle forumla-
rı deneyimleri ve forumların yerel seçimler için 
nasıl kullanılacağı oluşturdu. 1 Mayıs Mahallesi  
Deniz Gezmiş Parkı Forumu'ndan bir katılım-
cı, emekçilerin takip edebildiği ve gerektiği za-
man geri çekebildiği adayların olması gerektiği-
ne vurgu yaparken, Üsküdar Doğancılar Parkı 
Forumu'ndan bir katılımcı, forum faaliyetlerini 
ve düzenlenen felsefe atölyelerini aktararak, bu 
süreçte forumlarda emekçilerin adaylarını belir-
leyeceği ön seçimlerin gerçekleşmesinin önemli 
olduğunun altını çizdi. Adaykarın forumlarda ön 
seçimlerle belirlenmesi ve seçilenlerin geri çağrı-
labilmesi hemen hemen tüm konuşmalarda ortak 
vurgu oldu. 

KöZ ise yaptığı konuşmada AKP'nin gerile-
mesi ve saldırganlaşmasının Gezi Ayaklanması 
ile daha da belirgin olduğunu ifade etti. CHP'nin 
kitle hareketiyle temas kurmaktan artık çekinme-
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Yenibosna’da planlanan
ve gerçekleşen forumlar 

Yenibosna yerelinde temmuz ayında başla-
yan forumlar farklı tempolarda devam ediyor. 
Ağustos ayı boyunca Rojava’daki saldırılar ve 
Orta Doğu’daki siyasal gelişmeler, seçimler ve 
yerel yönetimler, 4+4+4 eğitim sistemiyle ortaya 
çıkmaya başlayan mahallede bulunan düz lise-
lerin kapatılması ve liselere kayıt sorunu, ulaşım 
sorunu, Gezi tutsaklarıyla dayanışma etkinliği, 
kentsel dönüşüm ve 1 Eylül Dünya Barış günü 
öncesi gerçekleştirilecek olan yürüyüş gibi gün-
demler hafta içi pazartesi ve perşembe günü ya-
pılan forumlarla gündeme taşınan konular oldu. 
Ortalama 25–30 kişinin katıldığı forumlar ilk ay-
lardaki temposunda olmasa da devam ediyor.

ortadoğu’da siyasal GelişMeler
Ortadoğu’daki siyasal gelişmeler konulu fo-

rumda öne çıkan gündem Suriye’deki operas-
yonlar ve bunun bir yansıması olarak ülkeye göç 
eden Suriye kökenli işçilerin yaşam koşullarıydı. 
Yaşanan göçün bir yansıması olarak Yenibosna 
ve Bahçelievler ilçesinin diğer semtlerinde oluş-
maya başlayan ucuz iş gücü, oluşan konut ve 
barınma sorunu ve göçmen işçilerin ulusal ve 
uluslararası göçmen yasasına bağlı olarak hakla-
rının ne olduğu ve bu konuda  neler yapılabile-
ceği üzerinde şekillenen forumda, 1 Eylül öncesi 
yapılacak yürüyüşe Suriye’den göç eden bir aile 
davet edilerek yürüyüş sonrası yapılacak konuş-
malarda Rojava ve Suriye’de yaşanan sorunların 
ve neden göç etmek zorunda kaldıklarının anla-
tılması kararlaştırıldı.

Suriyeli bir ailenin barınma ve iş sorununu aş-
mak için olanağı olan birinin işyerinde belli bir 
süre barınmaları ve sonrasında işe girmeleri sağ-
landı.

 Göçmen ve göçmen işçiler sorunu bağla-
mında bu alanda çalışma yürüten GÖÇDER ve 
Helsinki Yurttaşlar Derneği’yle irtibata geçilerek 
yapılabilecekler hakkında göçmenlerin ulusal ve 
uluslararası yasal haklarının neler olduğunun ko-
nuşulacağı bir forum planlanmasına karar verildi. 

Belediyelerle bağlantıya geçilerek yaptıkları mad-
di yardımların, verdikleri günlük yemeklerin ve 
sağladıkları diğer olanakların neler olduğu öğre-
nildi.

Suriyeli göçmenlerin gelmesiyle yaşanan 
“yozlaşma”, ucuz iş gücünün artması ve barın-
manın pahalılaşmasına karşı şunları öne çıkar-
dık: tüm bu sorunlar göçmen  Suriyelilerden de-
ğil; burjuvazınin her türlü fırsattan ucuz iş gücü 
yaratmaya çalışmasından kaynaklanıyor. Suriye 
ve Rojava göçmenleri kendi istekleriyle göç et-
miyor, buna zorunlu kalıyorlar.

Yerel Yönetimler ve Seçimler konulu forum-
da ise önümüzdeki süreçte yerel seçimlerde ne-
ler yapılabileceği konuşuldu. KöZ olarak bizim 
öne çıkardığımız vurgu ise forumların, adayların 
kendilerini tanııtığı, taleplerimizi ilettiğimiz ve 
adayları denetleyebildiğimiz bir yer olması ge-
rektiğdi.

Bunun dışında öne çıkan başka bir konu se-
çimlerde CHP’ye  karşı alınması gereken tutum 
oldu. Seçimlerin bir oyun olduğu, asıl önem-
li olanın emekçilerin mücadele etmeleri ve bu 
seçim oyununa gelinmemesi gerektiğini vurgu-
layan konuşmalar da yapıldı. HDP’nin Türki-
ye’deki farklı renklerin sorunlarını çözmeye talip 
olduğunu seçimlerle neden HDP’nin çıkaracağı 
ortak adayları desteklemek gerektiğinin vurgu-
landığı bir konuşma yapıldı.

ulaşıM ve liselere kayıt sorunu
Mahallede yaşanan ulaşım sorunu için de bir 

plan yapıldı. Önümüzdeki süreçte ulaşım soru-
nunu çözmek için bir imza kampanyasının örgüt-
lenebileceğini ve kampanya aracılığıyla ek sefer 
talep edilebileceği konuşuldu. Diğer bir gündem 
ise liselere kayıt sorunu idi. Okulların açıldığı 
dönemde lise öğrencilerinin ve Eğitim-Sen’den 
konuşmacıların katılacağı bir forum gerçekleşti-
rilmesine karar verildi.

Yenibosna’dan Komünistler

Yenibosna’da 1 Eylül yürüyüşü
Yenibosna Dayanışması, 1 Eylül Dünya Ba-

rış Günü öncesinde haftalık olarak yapılan fo-
rumlardan önce 29 Ağustos Perşembe akşamı 
bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşten sonra 
okunan ortak metin, yapılan konuşmalar ve 
müzikle etkinlik tamamlandı. 

“Suriye’de, Rojava’da, Irak’ta, Mısır’da, Katli-
amlara Hayır - Gezi'den Lice'ye Yaşasın Halkla-
rın Kardeşliği- Bıji Bıratiya Gelan" şiarıyla yapı-
lan yürüyüşe yaklaşık 80 kişi katıldı. Yenibosna 
Çakmak Durağı’ndan başlayan yürüyüş, Meh-
met Ayvalıtaş Parkı'nda forum ve müzik dinleti-
leriyle devam etti.

“Suriye’de, Rojava’da, Irak’ta, Mısır’da, Kat-
liamlara Hayır - Gezi'den Lice'ye Yaşasın Halk-
ların Kardeşliği- Yenibosna Dayanışması" yazılı 
pankartın taşındığı yürüyüşte, sık sık "Yaşasın 
Halkların Kardeşliği", "Bijî Bıratiya Gelan", "Ka-
til El Nusra, İşbirlikçi AKP", "Bijî Berxwedana 
Rojava", ”Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep Be-
raber Ya Hiç Birimiz’’sloganları atıldı.

Yürüyüş sonrası Mehmet Ayvalıtaş Parkı’n-
da forum biçiminde etkinlik başladı. Etkinlikte, 
savaş nedeniyle Suriye'den İstanbul'a gelmek 
zorunda kalan Arap bir aile konuştu. Savaş göç-
meni aile, 7 çocuğuyla birlikte göç etmek zo-
runda kaldıklarını anlattı, "Evime bomba düştü. 

Esad'ı da muhalifleri de tutmuyorum, savaşın 
neden çıktığını da bilmiyorum" dedi. Daha son-
ra Rojava'dan gelen Kürt gençleri, Rojava'da ya-
şanan katliamları anlattı, Rojava için destek is-
tedi. Perşembe akşamı olmasından da kaynaklı 
olarak Cem çıkışı etkinliği görüp gelen 2-3 aile 
de oldu.

Grup Çapulcu ve Yusuf Roman’ın sahne al-
dığı etkinlik, barış halayı ve 1 Eylül Pazar günü 
Kadıköy’de yapılacak mitinge çağrı ile son bul-
du.

Yürüyüş sırasında 80 kişi olan kitle etkin-
lik sonuna doğru gelen katılımcılarla 120 ki-
şiye ulaştı, eyleme HDK bileşenlerinden BDP, 
EMEP, SYKP ile HDK dışından BDSP ve KöZ 
de katıldı.

KöZ olarak bulunduğumuz mahallede yapı-
lan yürüyüşün duyurusunu tanıdıklarımıza ve 
kitle örgütündeki ortaklarımıza olabildiğince 
yapmaya çalıştık. Yürüyüşe ve foruma KöZ ola-
rak 10 kişi katıldık. 

Etkinliğin duyurusunu yapmak için eylemin 
bileşenlerinin katılımıyla hafta içinde ortak oza-
lit çalışması ve bildiri dağıtımı yapıldı.

Yenibosna’dan Komünistler

yerek ve bu dinamikten faydalanmaya çalışarak 
Türkiye siyasetindeki muhalefet boşluğuna talip 
olan, giderek güçlenen bir aday olarak yerel se-
çimlere hazırlandığı belirtildi. Muhalefet boşlu-
ğunu şoven CHP ve destekçilerine bırakmamak 
için Rojava'daki gelişmelerin ve Rojava'ya yardım 
kampanyalarının forumlarda gündem edilmesi ge-
rektiği; yerel seçimler için adayların forumlardaki 
ön seçimlerle belirlenmesinin, adayların forumla-
ra çağrılması gerektiğinin önemli olduğu KöZ'ün 
konuşmasından çıkarılan iki önemli dersti.

Kent Hareketleri platformunun bir bileşeni 
olan, Bedrettin Mahallesi'nden bir katılımcı ise 
Haydarpaşa Dayanışması ve Haliç Dayanışması'n-
dan bahsederek kentsel dönüşüm karşıtı hareket 
hakkında dinleyicileri bilgilendirdi. Kentsel dö-
nüşümün tamamen bir rant ekonomisine dayalı 
olduğunu ve ancak dönüşümün muhataplarının 
bir araya gelmesiyle bu talanın son bulacağına 
vurgu yaptı, Haliç Dayanışması temsilcisi. Daha 
sonra söz alan, yine Kent Hareketleri'nin bir bi-
leşeni olanı TMMOB Mimarlar Odası'ndan bir ka-
tılımcı da bu pikniklerin önemini vurgulayıp, bir 
araya gelmenin bu sorunları çözmede ne kadar 
etkili olduğunu aktardı.

Forumda söz alan Sultanbeyli, Tuzla, 1 Mayıs 
Mahallesi ve Yenibosna Mayısta Yaşam Şubeleri, 
Okmeydanı Anadoluda Yaşam, Site ve Esenevler 

Derneği de mahallelerdeki forum deneyimle-
rini, eski seçim deneyimlerini ve forumlarla ar-
tan olanaklarını aktardılar. Son olarak söz alan 
bir arkadaşımız ise Gülsuyu'nda çete saldırıkarı 
sonrasında ki  gelişmeleri ve forumların Gülsu-
yu'na destek ziyaretlerini aktardı. Aynı zamanda, 
İstanbul'daki forumlar arasındaki koordinasyonu 
sağlamak için düzenlenen merkezi toplantılar 
hakkında bilgi verdi. 

Forum bittikten sonra ise davul-zurna ile ha-
laylar çekildi, yemekler yendi. Halat ve bilgi yarış-
masının ardından yine halaylar eşliğinde alanda 
toplanıldı ve alanı terk etmek için hazırlık yapıldı. 
Saat 18:00 civarında piknik alanından ayrılındı.

Piknik tarihinin yarattığı sıkıntılar ve piknik 
yerinin elverişsizliğine rağmen 11. Geleneksel 
Yaz Pikniği, hem forumlardaki deneyimlerin de-
taylarıyla aktarıldığı ve siyasi sürecin damgasını 
vurduğu hem de katılanların eğlenerek ayrıldığı 
bir piknik oldu. Önümüzdeki dönemde içinde 
çalıştığımız kurumlarda bu gibi etkinliklerin dü-
zenlenmesine dair çıkardığımız derslerle daha 
güçlü piknikleri kitle örgütleriyle örgütlemeye 
devam edeceğiz.

Kurtuluş Yok Tek Başına 

Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz
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Suriye’de Esat rejiminin sivillere karşı kimya-
sal silah kullandığı iddiasıyla emperyalist bir mü-
dahalenin tartışıldığı günler aynı zamanda “ iro-
nik biçimde” 1 Eylül Dünya Barış Günü’ne denk 
geldi. Esenyurt Dayanışması  2 Eylül tarihinde ya-
pacağı Depo (Namık Kemal Mahallesi) Forumuna 
Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdoğan Aydın’ı, hem 
1 Eylül Dünya Barış Günü hem de Suriye’ye bir 
dış müdahale hakkında ne düşündüğünü anlat-
ması için  davet etti.

Forum öncesi bir yürüyüş yapıldı ve “1 Eylül 
Dünya Barış Günü’nde Emperyalistler Yenilecek 
Direnen Halklar Kazanacak” pankartı taşındı.  
Yürüyüş boyunca “Katil ABD  İşbirlikçi AKP”, 
“ABD Ortadoğu’dan Defol”, “ Emperyalizm Yeni-
lecek Direnen Halklar Kazanacak”, “ Rojava Halkı 
Yalnız Değildir”, “ Diren Rojava Seninleyiz” slo-
ganları atıldı.Yürüyüş esnasında 100’ün üzerinde 
olan kitlenin sayısı forumda 170 civarına ulaştı

Forumu yöneten moderötor kısa bir konuşma 
yaparak gündemde Suriye’ye yapılması düşünü-
len emperyalist müdahalenin olduğunu bir taraf-
tan da 1 Eylül Dünya Barış Günü eylemlerinin 
olduğunu vurguladı. Tüm bunların ne anlama 
geldiğini forumumuza konuşmacı olarak davet 
ettiğimiz yazar Erdoğan Aydın’dan dinleyeceğimi-
zi belirtti. Erdoğan Aydın’ın sunumunun ardından 
tartışma bölümü ile forumun devam edeceğini 
söyleyerek sözü Erdoğan Aydın’a bıraktı.

Aydın şunları ifade etti:  “Bugün 1 Eylül Dün-
ya Barış Günü’nde barışın konuşulması ve tesis 
edilmesi gerekirken Suriye’de iki yıldır süren bir 

savaşı daha da derinleştirecek olan ve tüm böl-
geye yayma potansiyeli taşıyan emperyalist bir 
müdahale ile karşı karşıyayız. Olası bir haksız 
müdahale için Türkiye başı çekiyor, Başbakan Er-
doğan açık açık savaş kışkırtıcılığı yapıyor. Erdo-
ğan’ın Suriye’ye bir müdahale için adeta kraldan 
çok kralcı kesilmesi Rojava’da yaşayan Kürtlerin 
kazanımlarını yok etmek içindir. Suriye, İran gibi 
ülkeler aynı zamanda emperyalist sisteme karşı 
bir direnç noktası oluşturduğu için, buna karşı-
lık bölge halkları ile birlikte ilericiler, devrimciler 
olarak barışı öne çıkarmalıyız. Ortadoğu’da bütün 
halkları,dini mezheplerin barış içinde demokratik 
bir biçimde konfedere bir yapı içinde yaşaması 
mümkündür. Bu ülkede de “Gezi” bu iklimi ve 
ruhu yaratmıştır. Bu ruhu ve mücadeleyi sürdür-
mek lazım.”  dedi.

Daha sonra foruma katılanların soru ve görüş-
leri alındı. Forumda konuşan bir kişi Ortadoğu’da 
çok çeşitli halkların ve dini mezheplerin birbirini 
kırdırıldığını, bunun önüne nasıl geçilebileceğini 
sordu. Forumda biz de söz alarak hem Erdoğan 
Aydın’a bir soru sorduk hem de gündemle ilgili 
görüşlerimizi ifade ettik: “Suriye, İran gibi ülke-
lerinemperyalist sisteme karşı direnç noktaları 
oluşturduğunu söylediniz. Bu ülkeler emperyalist 
sisteme karşı nasıl direnç noktaları oluşturuyor?” 
diye sorduk. Ardından da “Hiçbir emperyalist 
savaş, savaş karşıtı barışçıl gösterilerle, sivil ita-
atsizlik eylemleriyle, ya da vicdani retçağrılarıyla 
durdurulamaz.Emperyalist bir savaşı durdurabil-
mek için devrimci bir önderliğe ihtiyaç var.Da-
hası emperyalist ordular içerisinde bozgunculuk 
faaliyeti sürdüren komünist bir partinin olması 
gerekir.Cephe gerisinde bu ordulara mühimmat 
ve lojistik destek sağlanmasını engelleyen eylem-
lerin grevlerin olması gerekir. Emperyalist bir sa-
vaşın nasıl bir iç savaşa ve oradan da bir proleter 
devrimine çevrildiğinin en önemli örneği Birinci 
Emperyalist Paylaşım Savaşı’na 1917’de Rusya’da  
Bolşeviklerin, komünistlerin önderliğinde  pro-
leter bir devrimle son verilmesidir. Geniş yığın-
ların,emekçilerin barışa duydukları istek, barış 
hakkında düşünceleri ile devrimcilerin, komü-
nistlerin barış meselesine bakışı aynı olamaz. Bu 
açıdan emekçilerin ve ezilenlerin bugün ihtiyacı-
nı duydukları en acil ve en önemli ihtiyaçları dev-
rimci bir önderliktir.Bu sağlanamadığı durumda 

biz  emperyalist savaşların daha çok seyircisi olu-
ruz.” dedik. Bizden sonra BDSP’den bir kişi söz 
alarak eğer barıştan bahsediyorsak sosyalizmden 
de konuşmak gerektiğini; sahici bir barışın an-
cak işçilerin birliği halkların kardeşliği anlayışıyla 
sağlanabileceğini, bu konuda Erdoğan Aydın’ın 
ne düşündüğünü sordu. Başka bir soru ya da 
görüş olmadığı için Erdoğan Aydın  ikinci turda 
gelen soruları yanıtlamaya çalıştı. Aydın aslında 
sorulan sorulara biraz sinirlenmişti, çünkü soru-
ları yanıtlarken bu söylenenlerin iyi şeyler, güzel 
şeyler olduğunu ama bugünden yarına gerçek-
leşme şansı olmadığını söyledi. Bugünden yarına 
devrimin sosyalizmin gerçekleşmesinin mümkün 
olmadığını, 1848 yılında ya da 1917 yılında ki gibi 
bir dönemden geçmediğimizi söyledikten sonra 
sorulan sorularla ve gündemle ilgisi yokken sol 
örgütlerin nasıl rekabetçi davrandığını, miting-
lerdebayrak yarışına, pankart yarışına girildiğini 
ifade etti.

Her şey bir yana Erdoğan Aydın’ın “Arkadaş-
lar biz 1848 yılı ya da 1917 gibi devrimlerin eli 
kulağında olduğu bir dönemde değiliz henüz” 
diye bir tespit yapması bizce son derece isabet-
siz  bir değerlendirmedir. Bir kez çağımızın em-
peryalist paylaşım savaşları ve proleter devrimler 
çağı olduğunu ve bu çağdan çıkmadığımızı dü-
şünüyoruz. Zaten 21. yüzyılın başından bu yana 
yaşanan gelişmelere baktığımızda  birçok ülkede 
ve coğrafyada yaşanan ayaklanmaları görmemiz 
mümkün.Son iki üç yıl içerisinde Ortadoğu ve 
kimi Afrika ülkelerinde kendiliğinden ayaklan-
malar patlak verdi ve 30-40 yıllık dikta liderler 
yıkıldılar.Başta Yunanistan olmak üzere birçok 
Avrupa ülkesi kriz içerisinde debeleniyor. Keza 
bu topraklarda tarihinde hiç yaşanmamış olan 
bir ayaklanmanın  hala dumanı üstünde tüterken 
bunları söylemek tümden talihsiz bir şey. Erdo-
ğan Aydın’ın burada göremediği ya da görmek 
istemediği  bu ayaklanmalara müdahale edecek 
ve gelişmelere damga vuracak komünist bir ön-
derliğin olmamasıdır.   

Emperyalizmin Savaşı da Barışı da 

Zulümdür Sömürüdür

Özgürlük Savaşan İşçilerle Gelecek

Barış Meselesi ve Emperyalist Müdahale

Bundan 33 yıl önce gerçekleştirilen  12 Eylül 
darbesi İzmir'de sendikalar, siyasal örgütlenmeler 
ve demokratik kitle örgütlerinin çağrısıyla protes-
to edildi. Saat 18.00'da Basmane Meydanı'ndan 
başlayan yürüyüş İzmir Büyükşehir Belediyesi 
önünde sona erdi. Yürüyüş boyunca AKP'nin 12 
Eylül rejimini sürdürdüğünü vurgulayan sloganlar 
atıldı. “Teslimiyet ihanete, direniş zafere götürür”, 
“12 Eylül AKP ile sürüyor; Emperyalist savaşa, 
darbelere, faşizme karşı yürüyoruz” pankartları 
açılan yürüyüşe bini aşkın kişi katıldı. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi önüne varıldığın-
da basın açıklamasını darbe karşıtları adına Dev-
rimci 78'liler Derneği’nden Gürsel Ulaş okudu. 
Açıklamada 12 Eylül darbesinin devrimci hare-
keti bastımak için gerçekleştirildiği belirtildi. Bu-
gün AKP'nin darbe uygulamaları üzerine iktida-
ra geldiği ve o dönemi aratmayacak saldırılarda 
bulunduğu vurgulandı. Basın açıklaması "Her yer 
Taksim, her yer direniş" denilerek sonlandırıldı. 
Basın metnin Musa Karbadağ tarafından Kürtçe 

okunmasının ardından eylem sona erdi.

Geçtiğimiz senelerde bölünmesine alışık oldu-
ğumuz eylemin bu sene birlikte örgütlenmiş ol-
ması ve İzmir'de bu konuya dair eylemin tekleşti-
rilmesi bile başlı başına bir kazanımdı. Bir başka 
sevindirici gelişme ise Haziran ayının başından 
bu yana fiili olarak kullanılan gösteri ve yürüyüş 
yapma hakkının her sene gerçekleştirilen bu ey-
lemde de yine fiili olarak kullanılmış olması idi. 
Nitekim önceki senelerde bırakalım yol kesilerek 
yürünülmesini, basın açıklamalarına dahi kısıtla-
ma koyan polis Basmane Meydanı'ndan Konak'a 
ilerleyen kitleyi ancak uzaktan izledi. Polis  ba-
rikatlarına yaklaşıldığı her noktada kitlenin polis 
terörünü teşhir eden sloganlar atması ise dikkat 
çekici idi.

Darbeye Düzene Boyun Eğme; 

Örgütlen-Birleş-Mücadele Et!

12 Eylül AKP ile sürüyor

 İzmir’den Komünistler

Hatay’da polisin öldürdüğü Ahmet Atakan’ı 
anmak ve  polis saldırısını protesto etmek için 
Esenyurt Dayanışması 10 Eylül günü akşam saat 
20:00’de Namık Kemal Mahallesi-Depo Kapalı 
Durak’ta başlayan yürüyüş bir saati aşkın bir 
süre mahalle içinde sloganlarla ve ajitasyon ko-
nuşmalarıyla devam etti.

Esenyurt Dayanışması imzasını taşıyan pan-
kartta “Ahmet Atakan Ölümsüzdür Katil Polis 
Hesap Verecek” yazılıydı. Yürüyüş boyunca 
“Ahmet Atakan Ölümsüzdür”, “Ahmet Atakan 
Kavgamızda Yaşıyor”, “Katil Polis Hesap Vere-
cek”, “Katil Devlet Hesap Verecek”, “Her Yer 
Taksim Her Yer ODTÜ”, “Diren ODTÜ Esenyurt 
Seninle”, “Diren Tuzluçayır Esenyurt Seninle”, 
“Faşizme Karşı Omuz Omuza”, “Faşizmi Döktü-
ğü Kanda Boğacağız”, “Kurtuluş Yok Tek Başına 
Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz” sloganları atıldı.

Yapılan ajitasyon konuşmasında ise, polisin 
katliam yapmaya devam ettiğini; bu saldırıların 
bizleri yıldıramayacağını, ancak bu saldırıların 
her yeri direniş alanına çevirmekle püskürtebile-
ceğimiz ifade edildikten sonra “Halkımız Saflara 
Hesap Sormaya”, “Esenyurt Halkı Birlikte Hesap 
Soralım” sloganları atıldı. Mahalle aralarında bir 
saatten fazla süren bu yürüyüşe mahalleli evle-
rinin balkonlarına çıkarak kulak kabartıp zaman 
zaman alkışlarla destek verse de yürüyüşe katı-
lım son derece sınırlı oldu. Yürüyüşün sonları-
na doğru Köyiçi Meydanı’nda bir grubun eylem 
yaptığı duyumunu aldık, fakat hem öncesinde 
mahallede bir saate yakın bir yürüyüş yapıldığı 
hem de yürüyüşe katılımın az olması yüzünden 
hem de Köyiçi’ne üç kilometreye yakın mesafe 
olduğundan eylem Depo Kapalı Durak’ta ya-
pılan bir konuşmayla sonlandırıldı. Yürüyüşe 
70 kişi katılım gösterdi. Aynı saatlerde Taksim 
Dayanışması’nın çağrısıyla Taksim’de de eylem 
olduğu için Esenyurt Dayanışması’ndan erken 
saatlerde Taksim’deki eyleme gidenler olduğu 
için yürüyüşe katılım diğer eylemlere görece cı-
lız oldu. Tabi ki bu durum mahalledeki emekçi-
lerin yürüyüşe neden katılmadıklarını açıklayan 
bir durum değildi.

Varoşlarda Birleş Alanlarda Devleş

Esenyurt’tan KomünistlerEsenyurt’tan Komünistler

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yol yapı-
mını bahane ederek ODTÜ Ormanı’na kepçe-
lerle girmesi ile başlayan ODTÜ’lülerin direnişi 
İzmir’de selamlandı.

Pek çok diğer ilde olduğu gibi İzmir’de de 
ODTÜ’ye destek olmak için bir dayanışma ey-
lemi gerçekleştirildi. 7 Eylül Cumartesi günü 
saat 20.00’de Alsancak Sevinç Pastahanesi önün-
de buluşan kitle önce Kıbrıs Şehitleri Caddesi 
boyunca sloganlarla yürüdü. Yüzlerle başlayan 
yürüyüşe katılım, artan destekle birlikte Basma-
ne’ye doğru ilerlenmesi aşamasında artık birkaç 
bini bulmuştu.

Basmane’deki AKP Konak İlçe binasına doğ-
ru yol kesilerek gerçekleştirilen yürüyüşte “Di-
ren ODTÜ İzmir Seninle”, “Bu Daha Başlangıç 
Mücadeleye Devam”, “Her Yer ODTÜ Her Yer 
Direniş”, “ODTÜ’den Geçecek Tek Yol Devrim-
dir”, “AKP Elini Suriye’den Çek!”, ”Polis Simit Sat 
Onurlu Yaşa!” sloganları atıldı. 

Basmane’ye gelindiğinde karşısında ciddi bir 

kitleyi bulan polis ise AKP ilçe binası önüne ko-
nuşlanarak barikat kurmadan eylemi seyretmek-
le yetindi. Basmane Meydanı’nı trafiğe kapatarak 
oturma eylemi gerçekleştiren kitle İzmir Enter-
nasyonal Fuarı’nın açık olması nedeniyle yoğun 
bir kalabalığın bulunduğu Fuar Basmane Kapısı 
önünden geçerek Lozan Meydanı’nda yürüyüşe 
son verdi. 

ODTÜ’deki direnişle dayanışma amacıyla 
gerçekleştirilen bu eylem, Haziran Ayaklanma-
sı’ndan bu yana ayakta ve sokakta olan kitlenin 
sonbaharda da diri refleksler göstereceğinin işa-
retini vermesi ve bu eyleme katılanların yazın 
son aylarında temposu düşen eylemlere rağmen 
bezgin bir ruh hali ya da bir yenilgi havası içe-
risinde olmak bir yana gayet moralli ve coşkulu 
olduğunu göstermesi açısından önemliydi.

Kavga Bitmedi, Daha Yeni Başlıyor!

İzmir’den ODTÜ’ye kitlesel destek 

 İzmir’den Komünistler

Ahmet Atakan 
kavgamızda yaşıyor
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Türkiye’de “demokratik açılım” sürecinin baş-
laması ile birlikte, AKP’nin rakibi olan burjuva 
siyasetçileri ve hâkim sınıfın düşünürlerinin bir 
kısmı bu açılımın TC’nin temellerini oynatmaya 
dönük tehlikeli bir girişim olduğunu ilan ederek 
bir kez daha alarm zilleri çalmaya başladılar.

Buna paralel olarak Türkiye solunun belli 
başlı kesimleri de bu sürecin bir aldatmaca ol-
duğuna ve buradan demokratik kazanımlar elde 
edilmesinin bir hayal olduğuna dikkat çeken bir 
eleştirel tutumu öne çıkartmaktalar. Başlangıçta 
DTP ve onunla şu ya da bu ölçüde ilişkili olan 
bazı kesimler nispeten iyimser yaklaşma eğilimin-
de iken kısa zamanda bu kesimler de adeta “alın 
demokratik açılımınızı başınıza çalın” der gibi bir 
konuma doğru evrilmiştirler.

Açıkçası bu güne kadar adının anılması bile 
yasak olan Kürtlerden ve Kürt sorunundan artık 
açıkça söz edilmesi bir vakıa haline gelmiş olsa 
da bu gelişmenin kendi başına Kürtlerin koşulla-
rında esaslı bir düzelme sağlamayacağı hele hele 
söylendiği gibi demokratik sıfatıyla anılabilecek 
bir açılım olamayacağı kuşkusuz doğrudur. An-
cak bugün önemli olan bu genel doğruyu tekrar-
lamaktan ziyade bugünkü gelgitli açılım süreci-
nin hâkim sınıf ve onların çıkarlarını bekçisi olan 
Türkiye Cumhuriyeti açısından, bilhassa hâkim 
sınıfların birbirlerine rakip temsilcileri arasındaki 
gerilimler bakımından nasıl sıkıntılar yarattığını 
görmek ve bu sıkıntıların ezilenler açısından na-
sıl bir fırsata dönüştürülebileceğini kavramaktır.

Amerikancı hükümetin “Demokratik Açılım” 
adı altındaki programı nispeten hız keserek ve 
gelgitli temposunu bozmadan yol almaktayken bu 
konular hakkındaki tartışmalar da hararetinden 
bir şey kaybetmeksizin sürmekte. Hiç kuşkusuz 
Erdoğan’ın “demokratik açılım” sürecinin gidişa-
tını efendileriyle müzakere etmek üzere ABD’ye 
gidip geri dönmesiyle birlikte hem bu tartışmala-
rın harareti hem de “demokratik açılım” sürecinin 
kendine özgü temposu artacak.

Hem TC’nin ilan edilmesinin hem de Ekim 
Devrimi’nin yıldönümlerinin bu konuların günde-
me damgasını vurduğu bir iklime rastlaması vesi-
lesiyle KöZ, Ekim Devrimi’nin yıldönümünde “iki 
Cumhuriyet” başlığı altında bir panel düzenledi. 
Bu panel kafaları kurcalayan pek çok sorunun 
irdelenmesine fırsat yarattı. Bu panelin bir öze-
ti bu sayımızda yer alıyor. Panel tartışmalarının 
tam dökümü ise katılımcılardan biri olan Teori ve 
Politika dergisinde yayınlanacak. KöZ’ün panel’de 
savunduğu tutumu ifade eden bir broşürümüz de 
yayıma hazırlanmakta.

Bununla birlikte,  bu yazıda sorunun özellikle 
güncel ve Türkiye’ye bilhassa demokratik açılım 
sürecine ilişkin yanlarını daha geniş bir çerçevede 
ele almayı yararlı bulduk.

Bu bakımdan öncelikle Türkiye’de burjuva 
devrimi ile demokrasi arasındaki ilişkiye, TC’nin 
kurulmasının ve temellerinin hangi kaygıların so-
nucu olduğuna ve demokratik kazanımların hangi 
kesimlerin mücadelesinin bir yan ürünü olabile-
ceğine bu panelden yararlanarak ve güncel geliş-
melere daha fazla ışık tutmak üzere değinmekte 
yarar var.

türkiye’de burjuva devriMi oldu Mu? 
ne zaMan oldu?

Türkiye’de solu oluşturan akımların tümü 
Cumhuriyetin kurulmasını ileri bir adım olarak 
görmektedir. Hatta bu cumhuriyetin kuruluşun-
dan itibaren gerici bir rejim (hatta faşist bir dik-
tatörlük) olduğunu savunanlar dahi cumhuriyetin 
kuruluşuna varan sürece gerici bir hareketin dam-
ga vurduğunu düşünmemektedir. Buna karşılık 
bu hareketlerin ezici çoğunluğunun programatik 
ufuklarında demokratik bir devrim vardır. Öte 
yanda, ister demokratik devrimin cumhuriyetin 
kuruluşuyla ister sonrasında tamamlandığını ve 
gündemde bir sosyalist devrim olduğunu savu-
nanlar için de elbette Osmanlı imparatorluğunun 
yerine bir cumhuriyetin kurulması “tarihsel ba-
kımdan ileri” bir adımdır. 

Bu bakış açılarının hepsi padişahlığın yıkılıp 
yerine cumhuriyetin kurulmasını emperyalist sa-
vaş bağlamından, özellikle de Ekim devrimi ger-
çeği ile onun yarattığı dinamiklerden kopartarak 
ele alma kusuru ile maluldür. Hepsi Osmanlı im-
paratorluğundan arta kalan topraklar üzerindeki 
sosyo-ekonomik ilişkileri ve siyasal rejimi tecrit 
ederek soyut şemalara göre bir siyasal değerlen-
dirme yaptıkları için kusurludur. 

Ama bu yaklaşımların asıl büyük kusuru bu 
tahlilleri yaparken doğru referanslara başvurma-
maktan ileri gelir. Zira Mustafa Suphi TKP’sinin 
programını referans almakla işe başlanmış olsa, 
bu cumhuriyetin kuruluşunun burjuva demokra-
tik devrimi olup olmadığını ve yıkılmakta olan 
Osmanlı gericiliğinin devrimci alternatifinin ne 
olması gerektiği konusunda bir kuşkuya yer 
kalmamaktadır. Nitekim referans olarak bu TKP 
programını benimseyen ve bu cumhuriyetin ku-
ruluş sürecinden itibaren Kürt isyanlarını bastırıp 
komünistleri katlederek yola çıktığını vurgulayan 
KöZ’ün arkasındaki komünistler açısından bu ko-
nuda bir kuşku yoktur. 

O referansa bakıldığında görülen şudur:

 “ Türkiye yedi asırlık iktisadi ve siyasi haya-
tında, hanedan devrini atlatarak hükümet düze-
yinde birçok reform ve düzenle¬meye maruz ka-
lıp, bugünkü biçimi ve yönetim tarzıyla burjuva 
demokrasisine ayak basmıştır.”

Eğer bu sözler TC’nin kuruluşundan sonra 
söylenmiş olsaydı, o takdirde Türkiye solunu 
oluşturan akımlar haklı olarak bu programın mi-
rasçısı olmakla övünebilirlerdi. Oysa bu satırlar 
yazıldığında bırakalım cumhuriyetin kendisini, 
cumhuriyet fikri bile yoktu. Cumhuriyetin kuru-
cusu olmakla övünen CHF bile henüz kurulma-
mıştı. O partinin kuruluş kongresi olduğu kabul 
edilen Sivas Kongresine katılanlar “hilafet ve 
saltanatı kurtarma” yemini etmekle işe başlamış, 
aynı yemin 23 Nisan’da kurulan Büyük Millet 
Meclisinin açılışında da tekrar edilmişti. 

Demek ki TKP programında bahsedilen bur-
juva demokrasisine ayak basmış olma durumu 
cumhuriyet öncesi ile ilgili bir saptamadır. Bur-
juva demokrasisine ayak basmış olmayı Büyük 
Millet Meclisinin açılmasına ilişkin bir gönderme 
olduğunu düşünenler ise, ya tarihten bihaberdir-
ler yahut tarihi kendi programlarına göre çarpıt-
makla meşgul olsalar gerektir.

Zaten söz konusu olan TKP programında ade-
ta herkesin bildiği bir gerçekmiş gibi değinilip 
geçilen şey zaten çok önceden beri söylenen bir 
şeyin tekrarıdır. Genellikle cumhuriyet öncesin-
de de Türkiye diye anılan Osmanlı İmparatorlu-
ğunda burjuva devriminin 1908 İkinci Meşrutiyeti 
ile gerçekleşmiş olduğu o zaman herkesin bilip 
kabul ettiği ve sonradan pek çoklarının kasten 
unutup unutturmaya çalıştığı bir gerçektir. 

TKP programının değinip geçtiği bu olguya 

Lenin’in muhtelif yazılarında da sık sık rastlanır. 
Pek çok başka devrimci gibi, Lenin’e göre de Os-
manlı’da burjuva devrimi 1908’de gerçekleşmiştir.

“1876’da Osmanlı Padişahı II Abdülhamid “jön 
türk” grubunun baskısıyla bir meclis topladı ve 
bir anayasa oluşturdu. Ama çok geçmeden bu 
meclisin açılışını ileri bir tarihe erteledi. 1878’de 
de tamamen feshetti. Türkiye’de burjuva devrimi-
nin ardından parlamentonun açılması ve Anaya-
sa’nın yürürlüğe girmesi için 1908’e kadar 30 yıl 
daha beklemek gerekti.” (TE c.15 dipnot 129)

Meşrutiyetten hemen sonra sıcağı sıcağına ka-
leme aldığı bir yazıda ise jön Türkler önderliğinde 
gerçekleşen devrim hakkında şunları ifade eder:

“Türkiye’de jön Türklerin önderliğindeki as-
kerlerin devrimci hareketi bir zafer kazanmıştır. 
Aslında bu bir yarım-zaferdir; hatta bundan bile 
azdır. Zira Türkiye’nin İkinci Nicolas’ı şu meşhur 
anayasayı uygulamaya sokacağını iddia ederek 
işin içinden bir an için sıyrılma fırsatı bulmuştur. 
Ama yarı-muzaffer devrimler söz konusu oldu-
ğunda, eski rejim bu kadar çabuk tavizler verdi-
ğinde bu bize en kesin bir biçimde şunu gösterir: 
bu durumda halkın daha büyük kesimlerinin dev-
reye gireceği çok daha ciddi ve çok daha büyük 
alt üst oluşlara yol açacak olan iç savaş gündeme 
gelir. Halkların iç savaşın okulundan geçmeleri 
beyhude değildir. Çetin bir okuldur ve başından 
sonuna kadar gidildiğinde kaçınılmaz olarak kar-
şı devrimin zafer kazandığı bir aşamadan, gerici 
azgınlığın zincirlerinden boşanışından, isyancı-
lara karşı vahşi baskıların uygulanmasından vs. 
geçilmek zorundadır. Ama halkların bu dene-
yimden geçmek zorunda oluşlarından yakınmak 
için ya iflah olmaz bir akıldane olmak lazımdır; 
yahut kendini tekrar çocukluk safhasına bulan 
bir mumya. Esasen ezilen sınıflara iç savaş yü-
rütmeyi ve devrimi zafere götürmeyi öğreten bu 
okuldur….. ” (Dünya Siyasetinin Yakıcı Konuları, 
TE c.15 sf 195-196)

Türkiye’de (Osmanlı topraklarında) burjuva 
devriminin ne zaman olduğu ve nasıl olduğu ko-
nusunun tartışma götürmediği besbellidir. Ama 
Lenin’in bu güdük burjuva devrimi hakkında söy-
ledikleri TC’nin kuruluşuna varan tarihsel bağla-
mı içerisine, özellikle beklenmedik bir biçimde 
aynı sürece rastlayan Ekim Devrimi ve onu takip 
eden iç savaş bağlamı içerisinde ele alınmalıdır. 
Böyle yapıldığı takdirde TC’nin kuruluş sürecinin 
ne anlama geldiği daha berrak bir aynada görü-
lebilecektir.

CuMhuriyetin kuruluşuna varan sü-
reç bir karşı devriM hareketinin par-
çasıdır

Burjuva devriminin 1908 yılında güdük bir bi-
çimde gerçekleştiği ve bu nedenle henüz iktidarı 
tamamen elinden kaçırmamış olan monarşinin 
varlığı nedeniyle ülkenin ezilen sınıfların yenil-

giye uğraması aşamasından geçecek bir iç savaşa 
gebe olduğu akla getirildiğinde, İkinci Meşruti-
yet’i izleyen süreçte olan bitenleri daha iyi anla-
mak mümkündür.  

Bilindiği gibi, birinci paylaşım savaşına bir ta-
raf olarak katılan Osmanlı devletinin doğu cephe-
sinde ezilen ulusların tümünü kapsayan bir baskı 
ve katliam hareketi savaşın tozu dumanı arasında 
yol almıştır. Genellikle “Ermeni Soykırımı” başlı-
ğı altında anılan bu süreci Lenin’in sözünü ettiği 
“gerici azgınlığın zincirlerinden boşanışı, isyan-
cılara karşı vahşi baskıların uygulanması” olarak 
görmek zorlama değildir. Zira pek söz edilmese 
de Ermeniler ön planda olsa bile sadece onlar-
dan ibaret olmayan bir gerici saldırı dalgası söz 
konusudur. 

Üstelik Ermenileri de sadece Ermeniler olarak 
düşünmek de eksikliktir. Ermeniler aynı zamanda 
Rusya’daki sosyalist hareketin Osmanlı toprakla-
rındaki uzantıları olarak da görülmelidir. Zaten 
Lenin de yukarıdaki yazıyı takiben kaleme aldığı 
“Sosyalist Enternasyonal yürütme organı ile ilgili 
raporunda” şunu söylemektedir:

“Aynı zamanda daha Türk seksiyonunun oluş-
masını beklemeden, onun bir alt seksiyonu olma-
sı düşünülen Ermeni seksiyonunun 4 oy sahibi 
olarak oluşturulmasına karar verilmiştir. Zira Tür-
kiye’de yaşayan ermeni sosyalistleri Türkleri bek-
lemek niyetinde değildirler.” (Enternasyonal Sos-
yalist Büro Toplantısı Hakkında, Proletari no. 37 

Ekim 1908, TE c.15. sf.258)

Bu bakımdan savaş sırasında Ermenilere yö-
nelik saldırının aynı zamanda savaşta bozguncu 
faaliyet yürüten sosyalistlere ve Süryanilerle Kel-
daniler başta olmak üzere başka ezilen kesimlere 
yönelik bir saldırıyı da anlamak yanlış değildir. 
Ne var ki bu olayı böyle görmek pek adetten de-
ğildir. Oysa savaşı takiben devrime katılan Rus 
askeri birliklerinin desteğiyle Ermenilerden ve 
Kürtlerden teşkil eden Erzincan şurasının kurulu-
şu bu isyanın sürdüğünü ve bu sürecin muzaffer 
Ekim Devrimiyle buluşmak üzere geliştiğini gör-
mek zor değildir. 

Bu durumda sözüm ona burjuva demokratik 
devrimi tamamlamak üzere oluştuğu iddia edilen 
Kuvayı Milli hareketinin de esasen bu “zincirin-
den boşanmış gericiliğin” devamı olarak görmek 
de zor olmasa gerek. Nitekim Kuvayı Milliyeci 
paşaların hepsi ve Ankara’ya taşınan Meclisi Me-
busan da, önceki saldırıyı yürüten organların ta 
kendileridir. Tek farkla ki, bu kez hedef tahta-
sında Kürtler öne çıkacaktır. Önceki süreçte Os-
manlı ordusunda yer alan paşaların çoğu Kuvayı 
Milliye hareketini oluştururken az sayıda bazıları 
da Kürtlerin tarafına geçeceklerdir. Bu gerici sa-
vaşı destekleyenler ise Rusya’daki İç Savaş’ta be-
yaz orduların da arkasında bulunan emperyalist 
devletlerdir. Bu hengâmede çiçeği burnundaki 
TKP’nin önderleri de ağır bir darbe alacaklardır. 

TC’nin kuruluşuna varan süreç bu çerçevede 
ele alındığında burjuva demokratik devriminin ta-
mamlanması anlamında “tarihsel bakımdan ileri 
bir adım” veya emperyalizme karşı bir kurtuluş 
savaşı olarak değil, Ekim Devrimi’nin Osman-
lı’dan arta kalan topraklara doğru yayılmasını 
önlemek üzere emperyalistler tarafından destek-
lenen gerici ve karşı devrimci bir saldırı harekatı 
olarak görülmelidir. 

Bu bakımdan bu gelişmeler Lenin’in dediği 
gibi, “güdük bir burjuva devriminin beklenmesi 
gereken sonuçları” arasındadır. Öte yandan Lenin 
söz konusu yazıdan kısa bir müddet sonra, 1908 
devrimine önderlik eden jön Türkleri tarif eder-
ken, aynı Jön Türklerin bir devamı olan Kuvayı 
Milliyeciler hakkında da bir öngörüde bulunuyor 
gibidir:

“Jön Türkler ılımlı ve mütevazı oldukları için 
övülüyorlar. Yani Türk devrimi zayıf olduğu için 
kutlanıyor; halk yığınlarının derinliklerini hareke-
te geçirmediği gerçekten bağımsız bir kitle hare-
ketine hayat vermediği için kutlanıyor. Osmanlı 
imparatorluğunda başlamakta olan proletarya 

“Demokratik açılım”ı anlayıp istismar edebilmek için 

T.C.’nin kuruluşu hakkındaki 
efsanelerin perdesini kaldırmak gerekir

“Demokratik açılım” tartışmaları vesilesiyle, 
KöZ’ün Ocak 2010 sayısında yayınlanan bu 
yazının büyük bir bölümünü bu kez TC’nin 90. 
Ekim Devrimi’nin ise 96.  yıldönümü nedeniy-
le yeniden yayınlıyourz.
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hareketine düşman olduğu için kutlanıyor. Bir 
yandan da önceden olduğu gibi Türkiye yağma-
lanmaya devam ediliyor. Jön Türkler övülüyor 
çünkü Osmanlı İmparatorluğunu parçalama-
ya devam etmek hala mümkün.” (Balkanlar ve 
İran’daki Gelişmeler, Ekim 1908 Proletarii 37, TE 
c. 15 sf. 237)  

Bu tarifteki Jön Türklerin yerine onların uzan-
tısı olan Kuvayı Milliyecileri koyun; ve İkinci 
Meşrutiyeti Cumhuriyetin kuruluşuna doğru uza-
tın o takdirde Cumhuriyetin kuruluşunun tam 
olarak ne anlama geldiğini görmek gayet kolay 
olacaktır. 

Hatta bir adım daha ileri gidelim ve bugünkü 
tartışmalara bu tarihsel çerçevenin bilinciyle ışık 
tutalım. O takdirde bugünkü “demokratik açılım” 
süreciyle Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundaki 
kusurları tamir etme iddiasıyla yani bir nevi gü-
dük bir devrimi tamamlamak iddiasıyla hareket 
eden AKP hükümetinin neden (tıpkı jön Türkler 
gibi) geniş ölçekli bir övgüye mazhar olduğunu 
anlamak zor değildir. Aynı zamanda kuvayı milli-
yecilerin asıl mirasçısı olma iddiasındaki rakiple-
rinin neden haset içinde olduklarını anlamak da 
zor değildir. 

AKP’nin bir yandan Cumhuriyetin kusurlarını 
tamir etme iddiasıyla ortaya çıkarken bir yandan 
da kuvayı milliyecilere sahip çıkmada rakipleriyle 
yarış halinde olduğu ve sık sık kemalizmin vatanı 
ve devleti kurtarma söylemine başvurduğu göz 
önünde tutulursa, bu “demokratik açılım”ın uf-
kunun nereye kadar uzandığını görmek için fazla 
zahmete gerek yoktur.

Bununla birlikte CHP ve MHP ile kimi burjuva 
düşünürlerinin bu “demokratik açılımı” Cumhu-
riyetin temellerini oynatmak anlamına geldiğini 
söylemeleri sadece bir haset ifadesi değildir. Bu 
söylemin somut bir karşılığı olduğunu anlamak 
için Cumhuriyetin kuruluşuna varan sürecin için-
de Kürt sorununun nasıl bir rolü olduğunu da 
tekrar hatırlamak gerekir.

19 Mayıs’tan önCe anadolu’da bir CuM-
huriyet GirişiMi vardı

Daha Kuvayı Milliye teşkil etmeden önce, 
1917 devrimine katılan Rus birliklerinin bulundu-
ğu Erzincan’da bir Ermeni-Kürt Şurası kurulmuş-
tu. Bu şura o sıra Rusya’nın çeşitli bölgelerinde 
kurulanlar gibi bir Sovyet cumhuriyeti kurma yö-
nünde bir girişimi temsil etmektedir. Büyük ölçü-
de o zaman devrime destek veren Taşnak parti-
sinin etkisi altındaki Ermenilerin yanı sıra, kimi 
Dersim aşiretlerinin de bizzat katıldıkları bu şura, 
bölgede yaşayan ermeni ve Kürt olmayanların da 
ilgisine ve desteğine mazhar olmuştur.

Hacette Üniversitesinde okutulan Atatürk İl-
keleri Ve İnkılap Tarihi Dersi’nin Dr. M. Derviş 
Kılınçkaya tarafından hazırlanmış olan notlarında 
da bu tabloya işaret ediliyor:

“İngilizler, bölgedeki etnik çatışmaların dur-
durulmasını, Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Si-
vas bölgelerinde bir dizi şuralar kurulduğunu ve 
bunların hemen önlenmesini istemiş, aksi hal-
de kendilerinin bölgeye müdahale edeceklerini 
bildirmişlerdi. Bunun üzerine hükümet Samsun 
yöresinde durumu yerinde inceleyip gereken ön-
lemleri almak ihtiyacını duymuş ve bölgeye gü-
venilir birisinin gönderilmesi için harekete geç-
miştir.

 Damat Ferit Paşa kabinesi o bölgeye değerli 
fakat kendi isteklerine göre davranacak bir ko-
mutanın gönderilmesini düşünüyordu.... Padişah 
ve hükümet, dürüst, güvenilir ve iyi bir asker 
olduğu bilinen ve İttihatçılarla arası açık olan 
Mustafa Kemal Paşa’yı 30 Nisan l9l9’da 9. Ordu 
Müfettişliğine tayin etmeyi uygun buldu. Mustafa 
Kemal Paşa ‘ya görevi sırasında bütün askeri ve 
sivil makamlara emretme yetkisi de verildi.”

Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Sivas, Erzincan 
şurasının kurulduğu alanı ifade eder; şura da sov-
yetin o zamanki Türkçe karşılığından başka bir 
şey değildir. Sovyet cumhuriyeti ise “en demokra-
tik burjuva cumhuriyetinden milyon kez demok-
ratik bir cumhuriyet” (Lenin) olarak tarif edilir. 
Demek ki buradan bakıldığında, Resmi Tarihte 19 
Mayıs’ta cumhuriyeti kurmak üzere Samsun’a çık-
tığı yazılan 9. Ordu Müfettişi’nin resmi görevinin 
İngilizlerin isteği üzerine bir başka cumhuriyet 
girişimini önlemek olduğu görülüyor.

O sırada Osmanlı Ordusunun Şark Cephesi 
komutanlarının davranışlarının da emperyalizme 

karşı bir kurtuluş hareketi başlatma kaygısından 
çok bu ve buna paralel gelişmelerin doğurduğu 
endişelerle ilgisi olduğunu tasavvur etmek zor 
değildir. Sanki kasten Erzincan şurasının yanıba-
şında toplanan Erzurum ve Sivas Kongrelerinin 
Ermenilik ve Rumluk tehlikesinden bahsetmeleri-
nin, kızıl ordunun koruması altındaki Ermenilerle 
alevi Kürtlerin birlikte oluşturduğu bu hükümete 
karşı Sünni Kürtleri yanlarına çekme gayretini ifa-
de ettiğini düşünmek de zorlama değildir. Hatta 
Kuvayı Milliyecilerin “Saltanat ve Hilafeti kurtar-
ma” söyleminin Ekim devriminin Anadolu’ya ya-
yılmasına karşı gerici bir tepkiyi ifade ettiği de bu 
olguya bakıldığında berraklaşmaktadır.

Bir adım daha ilerleyelim; Erzurum ve Sivas 
Kongrelerinde bahsedilen vatanın bölünmesi teh-
likesi İngilizlerin kaygılandığı gelişmeden başka 
ne olabilir?

O zaman henüz Sevr anlaşması imzalanmış 
değildir. Hem Erzurum ve Sivas kongrelerinin 
hem de Birinci Meclisin Mondros mütarekesine 
karşı bir hareket olmadığı da bellidir. Zira bu ha-
reketin amentüsü olan Misakı Milli ana hatlarıyla 
Mondros’taki karar ve sınırların korunmasını dile 
getirmektedir.

Kuvayı Milliye hareketinin başlangıcında dile 
getirilen bölünme tehlikesi besbelli Ermeni ve 
Kürtler arasında yayılan ve Erzincan Şurası ile 
somut bir olgu haline gelen özgürlük arayışını 
kastetmektedir. Zaten Erzurum ve Sivas kongre-
lerinde açık seçik tartışıldığı gibi, galip devletlere 
karşı bir mücadeleden söz etmemeye özen gös-
terilmektedir.

Kuvayı Milliye’nin bu karakteri Rus birlikle-
rinin 1919 baharında Brest Litovsk anlaşmasına 
uygun olarak bölgeyi terk etmesinden sonra daha 
da açıklık kazanmıştır. Sivas kongresinin ardın-
dan da bölgede Ermenilere ve Kürtlere karşı sal-
dırılar başlamıştır. Kuvayı Milliyenin başlıca as-
keri harekâtları zaten tümüyle bu alandadır. Batı 
cephesinde Yunan birlikleri ile yapılan çarpışma-
ların dışında, özellikle doğu cephesinde Kuvayı 
Milliyecilerin herhangi bir yabancı kuvvete karşı 
savaştığı vaki değildir. 

Bunun anlamı gayet açıktır: güya anti emper-
yalist bir hareket olarak tasvir edilen Kuvayı Mil-
liye hareketi esasen bir iç savaş hareketidir; nite-
kim Yunan ordularına yönelmeden önce Çerkez 
Ethem’in ordusuna saldırması da bunu bir başka 
yönden doğrulamaktadır.

Erzincan Şurası Koçgiri’deki direnmenin kı-
rılmasının ardında Batı Dersim’deki Yeşilyazı’da 
1921 yılında kendini feshetmiştir. Bu aynı za-
manda Ankara’daki meclisin hilafet ve saltanata 
bağlılık söylemini yavaş yavaş terk edeceği ve bu 
nedenle hem Kuvayı Milliye’nin ilk kadroları ara-
sında ayrılıkların baş göstereceği dönemecin yak-
laştığını anlatır. Hem de bu harekete destek ve-
ren Sünni Kürt aşiretlerine karşı saldırı hazırlıkları 
bu noktadan sonra başlayacaktır (Diyab Ağa ve 
Cemile Çeto gibi alevi-Kürt hainlerinden başla-
mak kaydıyla!) Kemalistlerin Erzincan şurasından 
başlayıp Koçgiri’den geçerek bu hareketin izini 
sürmesi 1938’de Dersim’deki direnişin kırılmasına 
kadar kesintisiz sürmüştür.

Resmi Tarih ve onun dümen suyunda giden 
sözümona gayrı resmi tarihçilerin birçoğu yıllar-
dır Hilafet ve Saltanatı kurtarmak için yola çıkan 
Kuvayı Milliye hareketinin aslında bir cumhuriyet 
hatta demokratik ve laik bir cumhuriyet kurmak 
üzere oluşturulmuş bir devrimci hareket olduğu 
hakkında türlü cambazlıklar yaparak ciltler dolu-
su kitaplar yazmışlardır. Ama aynı döneme rastla-
yan Erzincan Şurası’nın cumhuriyet girişimi hak-
kında bölük pörçük anılar ve kimi makalelerin 
dışında bir kaynağa rastlamak olanaksızdır.

Oysa Kuvayı Milliyecilerin cumhuriyetçi ol-
duğuna dair efsanelerin perdesini aralayabilmek 
için bu olguyu göz önünde bulundurmak şarttır.

eMperyalistlerin sevr’den vaz Geçip 
lozan’a razı olMalarının asıl nedeni 
rus devriMinin GelişMesidir

Emperyalist savaşın galibi Antant devletleri-
nin ne zamana kadar kendi denetimleri altında 
bir halife ve padişah olmasını bir avantaj olarak 
gördükleri ve ne zaman bir halifenin olmamasını 
tercih ettiğini görebilmek için Rus devriminin ev-
rimini göz önünde bulundurmak gerekir. Zira bu 
etken saltanatın ve hilafetin kaldırılmasını Kuvayı 
Milliyecilerin cumhuriyet ilkesine bağlılığından 
daha fazla belirlemiştir.

1916’da İngiltere ve Fransa arasında bağlanan 
ve Rusya’nın da onayladığı gizli plana göre, Sykes 
Picot anlaşmasına uygun bir harita çizildiği tak-
dirde, Sevr’de çizilen haritaya uygun bir tablo çık-
maktadır. Tek fark bu anlaşmaya göre Rusya’nın 
payına düşmesi gereken ve ateşkes imzalandığı 
zaman büyük ölçüde Rus birliklerinin kontrolü 
altında olan topraklar üzerinde bir değişiklik var-
dır. Sovyet hükümeti Osmanlı topraklarında bir 
hak iddia etmediğini açıklamış ve Brest-Litovsk 
anlaşmasıyla Çarlık ordularının işgal ettiği toprak-
lardan çekilmişti. Bu durumda galip devletler, sa-
vaşa son anda ortak olan ABD’ye Çarın hissesinin 
verilmesinde mutabakata vardılar. Bu şartlarda 
ABD’nin himayesinde bir Ermenistan ve Kürdis-
tan tarif edildi ve Mondros haritası değişti.

Ama 1922’ye gelindiğinde tablo değişmişti. 
Kızıl ordunun zaferi kesinleşmiş, beyaz ordular 
tamamen dağılmış, genç Sovyet cumhuriyetinin 
egemenlik alanı çerçevesinde emperyalistlerin is-
tismar edebileceği dinamikler hemen hemen tü-
müyle ortadan kalkmış durumdaydı. Bolşeviklere 
karşı uzun müddet direneceği sanılan Orta Asya 
ve Kafkasların Müslüman nüfusa sahip ulusları 
birer birer Sovyet Cumhuriyetlerine katılmaya ka-
rar vermekteydiler. Kafkasya ve özellikle Doğu 
Ermenistan da öyle.

Bu şartlarda Wilson prensipleri denen çizgide 
güya ulusların kendi kaderlerini tayin hakkının 
savunusunu dış politikasının önemli bir unsuru 
haline getirmiş olan Amerikan mandası altında 
bir batı Ermenistan’ın Erivan’la birleşmek iste-
mesi olasılığı kuvvetlenmekte idi. Öte yandan 
Kürtlerin Koçgiri’deki direnişi kırılmış olsa bile, 
Dersime çekilenler hala teslim olmamış ve henüz 
yenik düşmemiştiler. Her ikisi de yüzlerini yeni 
Sovyet cumhuriyetlerine dönmüş olan Doğu Kür-
distan’daki Simko hareketi, Güney Kürdistan’daki 
şeyh Mahmut Berzenci hareketi tamamen tasfiye 
edilebilmiş değildi. 

Bu şartlarda kuzeyde ABD mandası altında bir 
özerk Kürt devletinin varlığı bütün bölgenin den-
gesini bozmaya aday bir dinamik oluşturuyordu. 
Emperyalistler açısından Sevr haritasında ısrar 
etmek demek, Rus devriminin bu harita boyun-
ca ilerlemesine yol vermek anlamına gelecekti. 
1922 dönemecine gelindiğinde Kuvayı Milliye’nin 
ne yapıp yapmadığından bağımsız olarak Antant 
devletlerinin Sevr’de çizilen tabloyu yeniden ele 
almalarına ihtiyaç vardı.

Öte yandan Rusya’daki iç savaş sürdüğü 
müddetçe emperyalistlerin tutsağı durumundaki 
bir halife emperyalistler açısından önemli bir si-
lah oluşturabilecek iken, bu savaşın sona ermiş 
olmasıyla hilafetin anlamı da değişik bir önem 
kazanmaktaydı. Savaşın galipleri olan İngiltere 
Fransa ve İtalya’nın paylaştıkları Osmanlı pasta-
sından her birine düşen toprakların hepsi Müs-
lüman nüfusa sahip topraklardı. Bu durumda bu 
devletlerin egemenliği altında tutacakları toplum-
ların dinen kendilerini bağlı saydıkları bir merci 
olmasından çok, olmamasında yarar vardı. Sırf bu 
nedenle bile hilafet makamının ortadan kalkması 
herkesten önce Antant devletlerinin (ABD hariç) 
işine geliyordu. En azından saltanat ve hilafetin 

kaldırılmasına en son itiraz edecek olanların ba-
şında emperyalist devletler geliyordu. Bu neden-
le hilafeti ve saltanatı korumaya yemin etmiş olan 
Kuvayı Milliyeciler direnseler dahi, emperyalistle-
rin bir yolunu bulup halifelik makamını ortadan 
kaldırmaya en azından işlevsiz hale getirmeye ih-
tiyaçları vardı. 

Bu şartlar altında, Osmanlının mirası olarak 
Misakı Milli sınırları içinde sayılan kimi toprak-
lardan vazgeçerken Osmanlının borçları borcu-
muzdur demeyi kabul eden ve sömürgelerdeki 
Müslümanların dini liderliğini yapmaktan vazgeç-
miş bir Cumhuriyetin Osmanlıdan arta kalan top-
raklar üzerinde kurulmasına en son itiraz edecek 
olanlar her halde emperyalist devletler olacaktı. 
Nitekim İngiltere Mekke şerifi Hüseyin’i, Fransa 
ise kendi uşağı olan Fas Sultanının halife olması-
nı sağamaya çalıştıktan sonra, fazla gecikmeden 
halifesiz bir dünyanın kendileri için daha hayırlı 
olacağına kanaat getirmişlerdi. Hilafetin ilgası Ku-
vayı Milliyecilerin zaten saltanat ve hilafete karşı 
olmalarından ötürü değil bu iklimin basıncı altın-
da gerçekleşti. 

1922 yılı sona ererken, hilafet ve saltanatın 
lağvedilip, yerine bir cumhuriyet kurulmasının 
emperyalistlerin istek ve çıkarlarına aykırı olma-
dığı açıktı; olmamıştır da zaten. Bu Cumhuriyetin 
kuruluşunun anti-emperyalist, yani emperyalist-
lerin iradesine karşı bir gelişmeyi ifade ettiğinin 
herhangi bir dayanağı yoktur. Aksine Hilafet ve 
saltanata bağlılık yeminleri eden bir hareketin bu 
yemini bozmak için gayret göstermesi daha ma-
kuldü.

İşte Saltanatın ve Hilafetin lağvedilmesi ka-
baca böyle özetlenebilecek dünya koşullarında 
gündeme gelmiştir. Padişahlığın sona ermesi ile 
birlikte kurulan cumhuriyet de bu tuhaf dünya 
koşullarını fazlasıyla yansıtır.

kurulan tC deMokratik bir CuMhu-
riyeti andırMaktan çok devraldığı 
Mirası hatırlatır

Bu şartlar altında Saltanat ve Hilafet kalkmıştır 
ama yerine geçen rejim, Marx’ın başka örnekler 
için tasvir ettiği gibi, fethederek devraldığı dev-
let aygıtını parçalamak yerine, onu yetkinleştiren 
bir karakteri fazlasıyla yansıtıyordu. Bir padişah 
yoktu, ama temel ilkeleri ile devletin ilkelerini 
özdeşleştirmiş tek partinin ölünceye kadar baş-
kanı olacağı ilan edilmiş bir cumhurbaşkanı tarifi 
vardı. Bu cumhurbaşkanı ölünce, yerine otomatik 
olarak yeni parti başkanı geçecekti; onun da öle-
ne kadar başkan olması peşinen güvence altına 
alınmıştı. Sadrazamlık yoktu ama başbakan da-
ima değişmez genel başkan yani cumhurbaşka-
nı tarafından tayin yoluyla belirleniyordu. Ayan 
meclisi yoktu ama hepsi tek partinin üyesi olan 
vekillerden oluşan bir meclis vardı.... 

Osmanlı İmparatorluğu’nun kalıntıları üzerin-
de Ekim Devrimi’nin yarattığı rüzgârdan da ya-
rarlanarak ama emperyalistlerin desteği ile, ve 
karşı devrimci bir tarzda kurulan bu Cumhuriye-
tin demokratik ve ilerici bir adım olmadığının altı 
çizilmeden, bu cumhuriyetin yeniden şekillendi-
rilmesi yönündeki girişimlerin demokratikleşme 

AKP Hükümetine karşı çıkmak adına Kemalizm ile tamamen bütünleşen TKP,  
“yeni bir Cumhuriyet için” söylemiyle  29 Ekim’i kutluyor.
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Louis-Auguste Blanqui, İtalyan asıllı bir ba-
bayla Fransız bir annenin sekiz çocuğundan biri 
olarak 1805 Şubatında Fransa’da dünyaya geldi. 
Babası az çok siyasete bulaşmış, hatta bu yüzden 
on ay kadar hapis yatmış bir devlet memuruydu. 
Louis Auguste 1818-1824 yılları arasında yoğun 
bir eğitimden geçti: Yunanca, Latince, coğrafya 
ve tarih okudu. Okul arkadaşları arasından belir-
gin bir biçimde sıyrılmıştı. Bu dönemde, Paris’te 
iktisat öğretmenliği yapan ağabeyi Adolphe ba-
basına yazdığı bir mektupta «bu çocuk dünyayı 
şaşkına çevirecek» diye yazdı; dediği oldu. Ol-
dukça kalabalık sayılacak Blanqui ailesinden 
ismi en çok bilinen Louis Auguste oldu ve onun 
küçük adı unutulup kısaca Blanqui diye anıldı. 
Hatta bu adla anılan siyasi akım uzun süre ve 
Fransa sınırlarını aşarak yayıldı. 

Blanqui, hevesle ve heyecanla üzerine ka-
pandığı kitaplardan ondokuz yaşında başını kal-
dırarak, adeta bir isyan teknisyeni olarak haya-
ta atıldı. Uzun sayılabilecek ömründe pek çok 
örgüt kurdu; uzun yıllar hapiste yattı; çatışma-
larda, barikatlarda birkaç kez kılıç, bir kez de 
bir mermi yarası aldı; hiçbiri onu durdurmadı. 
Her zaman barut kokusunu, mürekkep ve kitap 

kokusuna tercih etti; tüfek onun eline divitten 
daha fazla değdi.

Blanqui küçük yaşta tanıştığı kitaplara olan 
düşkünlüğünü terketmediyse de, kitap kurtları-
nı, akademik tartışmalara, yahut «az riskle mu-
halif siyaset yapmaya», meraklı olanları küçüm-
seyip, onları aşağılamaktan hiç geri durmadı; 
onlardan da çoğu zaman aynı karşılığı gördü. 
Blanqui’nin bu tutumu, onunla temas kurup gö-
rüşmek için pek çok girişimde bulunan Marx’la 
görüşmeye yanaşmamasında besbelli hatırı sayı-
lır bir rol oynadı. 

uzun bir devriMCi yaşaM
1881 yılında pek çok yoldaşından fark-

lı biçimde oldukça uzun yaşamış olarak ölen 
Blanqui, uzun ömrü boyunca Fransa tarihinin en 
önemli siyasal başkaldırılarına tanık oldu. Belki 
de bu gelişmelerin Blanqui’nin hayatına tesa-
düf eden nesnel gelişmeler olmadığını vurgula-
mak daha doğru. Çünkü 1824’den 1881’e kadar 
Fransa’da devlete karşı yönelen her eylemin bir 
ucunda şu ya da bu şekilde Blanqui ya da onun 
etkisindeki bir örgüt vardı. 

Bunların ilk çaplı örnekleri 1830’ların ba-
şında Fransız Carbonari örgütüne katılmasıyla 
başlar. Bourbon monarşisine karşı düzenlenen 
öğrenci eylemlerine katılır, 1830 Temmuz Dev-
rimi patlak verdiğinde ütopik sosyalistlerden 
Saint-Simoncu Globe dergisinde yazarlık yapan 
Blanqui, halkın sokaklara döküldüğünü duyar 
duymaz bürosunu derhal terk eder. Elindeki tü-
feği bir de üç renkli Fransız bayrağını sallayarak 
kalabalığa karışır. 1830 devriminde dövüşürken 
üç defa yaralanır ve madalya alır. 

1830 Devrimi’nde savaşıp ölenler işçiler olsa 
da, devrim Bourbon monarşisinin yerine baş-
ka bir monarşiyi Louis-Philippe’in burjuva mo-
narşisinin kurulmasıyla sonuçlanır. Blanqui bu 
yüzden 1830 Temmuz devriminden «temmuz de-
korasyonu» diye bahseder. Elbette 1830 devrimi 
Blanqui için bir hayal kırıklığı olmuştur.

1830’dan sonra Blanqui Halkın Dostları Der-
neği’ne katılır. Louis-Philippe yönetimine karşı 
cumhuriyetçi görüşlerle dolu saldırı yazıları ne-
deniyle Halkın Dostları Derneği’nin yöneticileri 
1832’de yargılanır. Onbeşler Davası olarak ge-

çen bu davanın görüldüğü duruşmada Blanqui 
mesleği sorulduğunda cevabı şöyle verir: “Pro-
leter... Emeği ile yaşayan ve siyasi haklarından 
yoksun otuz milyon Fransızın sınıfındanım.”

Ardından savunmasında jüri üyelerine şöyle 
seslenecektir: “Benim gibi proleter olan 30 mil-
yon Fransız’a “Yaşamak hakkınızdır” demekle 
suçluyorlar beni... Buna göre ben, yargıçların 
değil düşmanlarımın karşısında bulunuyorum.“

aileler derneğinden MevsiMler 
derneğine

Blanqui Barbes’le birlikte önce Aileler Der-
neği, sonra Mevsimler Derneği, adı örgütlerde 
yer  aldı. Aileler Derneği’nde altı kişiden oluşan 
bir birim bir «aile», beş veya altı ailenin bir araya 
gelmesinden bir «şube» oluşuyor ve bu şubenin 
başında bir «şef» bulunuyordu. Üç şube birlikte 
bir «mahalle» oluşturuyordu. 

Mevsimler Derneği’nin örgütlenme biçimi de 
buna çok benzerdi. Altı kişinin oluşturduğu gru-
ba bir «hafta» deniyor ve haftanın yöneticisi «pa-
zar» oluyordu. Dört haftanın «pazar»ları birlikte 
bir «ay»ı oluşuyor ve ayların yöneticiliğini «tem-
muz» yapıyordu. Üç ay ise birlikte bir «mevsim» 
oluşturuyordu ve bu örgütün başında da «bahar» 
bulunuyordu. En son olarak da dört mevsim bir 
yıldı ve merkez komitenin belirlediği bir kişi ta-
rafından yönetiliyordu. Her hücre bir üstünden 
emir alıyor ve bu emirlere itirazsız itaat etmek 
şart koşulmuştu. Komünistler Birliği’ne dönüşen 
örgüt, bu ikincinin içinden çıkacaktı. 

Blanqui ve Barbes’in birlikte ünlendikleri asıl 
eylem de 12 Mayıs 1839’da bir Pazar günü Mev-
simler Derneği’nin hükümet binasını iki gün sü-
reyle işgal ederek ünlendiği eylemdi. Bu eylem 
Blanqui’nin namlusuna kızıl bir mendil bağladı-
ğı tabancasını ateşlemesiyle başlamıştı. 

Mevsimler Derneği’nin ciddi bir örgüt oldu-
ğu 1839 ayaklanmasını örgütlemesiyle ortaya 
çıktı. Bu ayaklanma öncesi Blanqui’nin 12 Mayıs 
1839’da Barbés ile birlikte hazırladığı ayaklan-
maya çağrı metni şöyleydi:

“Zorbalar için kaçınılmaz saat çalmıştır. Tu-
ileries’deki zorba, halkın bağırsaklarını dışarı 
çıkartan açlıkla alay ediyor. Cinayetleri son sını-
rına varmış durumda; sonunda cezasını bulacak.

İhanete uğramış Fransa: boğazlanmış kardeş-
lerimizin kanı, bağırıyor sizlere, öç almanızı is-
tiyor sizden. Korkunç bir öç olsun diyor. Çünkü 
öç almakta çok geç kalınmıştır. Sömürü kalksın 
artık ortadan; eşitlik krallıkla aristokrasinin kar-
man çorman yıkıntıları üzerine otursun yengiy-
le....

Ey halk, ayağa kalk. Düşmanların kasırga 
karşısındaki toz taneleri gibi ortadan kaybola-
caklar. Acımasızca, zorbalığın gönüllü aşağılık 
suç ortaklarını ortadan kaldır. Ama, senin bağ-
rından çıkan, sana karşı silahlarını çevirmeyecek 
olan askerlere elini uzat!”

blanqui’nin ayaklanMa stratejisi
1839 ayaklanması Blanqui’nin ayaklanma ku-

ramının eşsiz bir uygulaması oldu. Yaklaşık 500 
silahlı devrimci Paris’teki hükümet binasını ele 
geçirdilerse de halkın desteğini görmediklerin-
den iki gün süren bir çatışmadan sonra yenil-
diler.

Blanqui’nin düşüncesine göre devrim, kendi 
içinde iyi örgütlenmiş bir grup silahlı devrim-
cinin doğru anda iktidarı ele geçirecek darbeyi 
gerçekleştirmesi ve bunu halkın ayaklanmasının 
izlemesiydi. O yüzden Blanqui kitleleri devrim-
ci eyleme hazırlamayı değil, dar bir grubu dev-
rimci eyleme hazırlamayı seçiyordu. Ne var ki 
Blanqui’nin 1839’da halka yaptığı çağrıdaki gibi 
halk «komutanlarına ve askerlerine» elini vermi-
yordu.

Kısa sürede bastırılmış olsa da, Blanqui başta 

Hiç ehlileşmeyen bir devrimci: 
Blanqui

yönünde bir açılım olup olmadığı da anlaşılamaz. 
Daha da önemlisi bu sözümona demokratik açı-
lım girişimlerini demokratikleşme yönünde istis-
mar edebilecek bir siyasal hareket yaratılamaz. 

Kuşkusuz bunun için aynı zamanda Cumhuri-
yet kavramına biçimsel bir şekilde yaklaşmaktan 
kurtulmak da gerekir. Zira her cumhuriyet ilerici 
değildir ve ezilenlere sahiplenilmesi, korunması 
gereken bir miras sunmaz. Nitekim başta Alman-
ya olmak üzere Orta Avrupa’daki rejimler bas-
tırılmış devrimlerin kanı üzerine kurulmuş karşı 
devrimci cumhuriyetlerdir. Üstelik Lenin’in Sov-
yet cumhuriyeti ile karşılaştırıp şekilsel bir de-
mokrasi olmakla eleştirdiği ve “en demokratik 
burjuva cumhuriyetlerinden milyon kez daha de-
mokratik” derken kast ettiği cumhuriyetler bunlar 
değildir. 

Ancak Türkiye Cumhuriyeti demokratik hak 
ve özgürlükler bakımından bu devletlerin bile 
gerisinde kalmaktadır. Bugün AKP’nin büyük 
tantanalarla getirmeyi vaat ettiği açılımlar, tanıya-
cağını ilan ettiği hak ve özgürlükler karşı devrim-
ci Weimar Cumhuriyetindeki hak ve özgürlükle-
rin yanına yaklaşamamaktadır. 

Adeta seksen yıllık Cumhuriyet tarihinde en 
büyük reform hareketi diye pazarlanan bugünkü 
sözümona demokratik açılımlar sonuçlarına var-
dıkları takdirde hangi olumlu beklentilerin karşı-
lanmayacağı aşağı yukarı bellidir. Ama en azından 
Kürtlerin varlığını inkâr etmeyen ve asker-sivil 

bürokrasinin TC’nin siyasi yapısındaki rolünün 
değişikliğe uğrayacağı da bellidir. Kimileri bu tür 
gelişmeleri cumhuriyetin kuruluşundaki ve takip 
eden süreçteki anti demokratik yönlerini tamir 
edecek gibi sunsalar bile, bunun demokratik bir 
cumhuriyetin şekillenmesi anlamına gelmeyeceği 
aşikârdır. Ne olursa olsun bu cumhuriyetin ku-
ruluş sürecindeki temel karakterini ortaya koyup 
hedef tahtasına yerleştirmeyen düzenlemelerin 
hepsi bu cumhuriyetin karşı-devrimci yüzünü ör-
temeyen estetik müdahalelerden ileri gidemeye-
ceklerdir. 

Kaldı ki karşı-devrimci yüzü örtülemeyen bu 
Cumhuriyet, kurulduğu zamanki şartlarda bazı 
siyasal özgürlükler bakımından II. Meşrutiyet 
döneminin bile gerisindedir. En basitinden bir 
örnek vermek gerekirse II. Meşrutiyet dönemin-
deki meclisin bileşimiyle Cumhuriyet dönemin-
deki meclislerdeki vekillerin etnik köken olarak 
bileşimine bakmak bile yeter. Cumhuriyet rejimi 
ikinci meşruiyet devrindeki güdük demokrasiye 
bile tahammül edememiş onu budamak zorunda 
kalmıştır. O cumhuriyetin ileriye doğru atılmış 
bir adım olarak yutturulması mümkün değildir. O 
Cumhuriyeti ileri doğru bir adım olarak kutsayıp 
sürekliliğini sağlama kaygısıyla hareket ederek 
de ileri doğru bir adım atmak mümkün değildir. 

ekiM devriMi’nin tC’nin kuruluşu 
üzerindeki etkisi

Cumhuriyeti’nin ilanını ilerici bir gelişme 
olarak kutsayanların temel hatası Osmanlı İm-
paratorluğu ile Cumhuriyeti kıyaslamalarından 

ileri gelmekte değildir. Kuvayı Milliye hareketine 
bakışlarındaki yanlışlıktır. Türkiye solu kurtuluş 
savaşı olarak kutsanan ve anti-emperyalist ve ile-
rici nitelikler atfedilen sürece hâkim sınıfının ve 
onun ideologlarının gözlüğünden bakmaktadır. 
Oysa Türkiye’deki sözümona milli mücadele ezi-
len ulusun anti-emperyalist bir başkaldırısı değil 
tam tersine bir ezen ulus devletini emperyalist-
lerin güdümü ve onayıyla ayakta tutma müca-
delesidir. 

Bir de bu cumhuriyetin kuruluş sürecinin 
Ekim Devrimi ile ilişkisinin ters okunmasından 
ileri gelen yanılsamalar söz konusudur. Genellik-
le genç Sovyet cumhuriyeti ile Kemalist hareket 
arasındaki ilişkileri bu hareketin ilerici olduğu-
nun yeterli bir kanıtı gibi sunma eğilimi hâkim-
dir. Bir de Ekim Devrimi’nin bu süreç üzerindeki 
etkisinin otomatik ve kaçınılmaz olarak olumlu 
bir etki olabileceği hakkındaki yanılgı söz konu-
sudur. Oysa hiçbir nesnel etkenin öznel bir etke-
nin dolayımı olmaksızın olumlu bir rolü olması 
mümkün değildir. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını Ekim Dev-
rimi’ne borçlu olduğu öteden beri söylenir. Bu 
saptama doğrudur. Ama bu borcun esas nedeni 
olarak TBMM hükümetinin Sovyetlerden aldığı 
silah ve para yardımı yahut yeni kurulan Sovyet 
Cumhuriyetleri ile bu meclis arasındaki diploma-
tik ilişki ve yazışmalar gösterilir. Buna Karşılık 
Ekim devriminin Anadolu’daki doğrudan doğru-
ya uzantısı olarak görülmesi gereken gelişmeler 
bu bağlamda pek anılmaz. Oysa Kuvayı Milliye 
hareketi tam da bu etkiyi kırmak üzere teşekkül 

etmiştir. Eğer cumhuriyetin kurulması ile Ekim 
Devrimi arasında bir ilişki kurulacak ise bu ilişki 
tam tersine Türkiye Cumhuriyeti’nin Ekim Dev-
rimi vesilesiyle emperyalistlerden aldığı destek 
çerçevesinde görülmelidir. 

Ekim Devrimi’nin zaferinden ürküntüye ka-
pılan emperyalistler, Sovyet Cumhuriyetlerinin 
yayılmasını durdurmak için Kafkasya’da bir tam-
pon bölge kuramayacaklarını anlayınca, Türki-
ye Cumhuriyeti’ne kol kanat germişlerdir. Zaten 
Türkiye’de bir cumhuriyetin ilan edilmesi de 
Resmi Tarih tarafından söylendiği gibi Mustafa 
Kemal’in öteden beri benimsediği bir fikir ve he-
def değildi. Aksine Ekim devriminin yayılmasını 
ve Anadolu toprakları üzerinde de sovyetlerin 
kurulmasını engellemek isteyen emperyalistle-
rin bölgede tampon ve göstermelik bir bölge 
yaratma projesinin bir parçasıdır. O halde Ekim 
Devrimi’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması 
ile ilişkisi bir destek anlamına gelmekten ziyade, 
emperyalistlerde yarattığı tedirginlik ve kendisini 
Türkiye topraklarına yaymayı başaramaması çer-
çevesinde olmuştur.

Ama Lenin’in Jön Türklerin güdük Devrimi 
hakkında söylediği bir başka konuyu da akılda 
tutmak gerekiyor. Güdük demokratik devrim 
girişimlerinin ardından gelen saldırganlık ve iç 
savaşların ezilenler için bir okul olacağını söyle-
mişti Lenin. Yaşadığımız topraklardaki ezilenler 
birçok kez ve ağır bedeller ödeyerek bu okuldan 
geçtiler; hala da bu okulun sıralarındadırlar. … 

13. sayfadan devam
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olmak üzere, geride kalanların faaliyetleri nede-
niyle Paris polisini altı ay boyunca terleten bu 
eylem aynı zamanda, Haklılar Birliği çatısı al-
tındaki alman blankistlerin blankizmden uzak-
laşarak marksizme yaklaşmalarında önemli bir 
dönemeç oldu. 

Blanqui’nin 1839 ayaklanmasının ardından 
yoldaşı Barbésle beraber aldığı ceza netti:idam. 
İdam müebbete çevrildiyse de Blanqui yaklaşık 
dokuz sene sonra 1848 Şubat Devrimi’nden he-
men önce cezaevinden çıktı. Bu sefer de 1848 
devriminde kurulan geçici hükümetin sosyalist 
ve jakoben bir politikaya izlemeye zorlayan bir 
siyaset yürüttü. Ancak eski yoldaşı Barbés’in 
hakkında çıkardığı söylentiler etkinliğini önemli 
ölçüde azalttı.

Bir yıl dışarıda kalamadan haziran ayaklan-
masından sonra tekrar tutuklanarak on sene 
hapse mahkum oldu. 1859’da çıktığında tekrar 
ayaklanma girişimlerinde bulunacak iki sene 
sonra 1861’de tekrar tutuklanacak ve dört sene 
daha hapis yatacaktı. 1865 yılında Blanqui Fran-
sadaki devrimci faaliyetleri Belçika’dan yönet-
meye başlamıştır. Ama etkinliği Fransadakinden 
az olmamıştır.

1870 yılına gelindiğinde Paris’te Blanqui’ye 
bağlı 4000 kişilik eğitimli, gizli bir ordu toplan-
mıştı. Bu ordu daha sonra Paris Komünü’nün 
«Ulusal Muhafızlar»ı olarak ünlenecekti.

paris koMünü ve blankizM
Ama Blanqui’nin ve blankistlerin hedeflerine 

en çok yaklaşmaları 1871 Paris Komünü deneyi-
mi sırasında oldu. Bu deneyim hem blankizmin 
üstünlüklerinin, hem de zaaflarının en çıplak 
biçimde ortaya çıkmasını sağladı. Ama bu sı-
nav aynı zamanda yeni yeni şekillenmekte olan 
marksist komünizmin zaaflarının da göze görün-
düğü bir ayna oldu.

Paris’in kuşatılması ve burjuvazinin teslimi-
yetçi konumu karşısında, Marx «ayaklanmak çıl-
gınlık olur» demişti. Blankistler ise zaten böyle 
bir çılgınlığa koşullanmıştılar. Peş peşe saldırı-
larla hükümeti alaşağı etmeye kalkıştılar. Bun-
lardan ikincisinde altmış altı yaşındaki Blanqui 
tutuklandı. Komün’ün zaferiyle sonuçlanan 
üçüncüsünü hapishaneden izledi. Hapiste olma-
sı onsekizinci bölgeden komün delegesi seçil-
mesine engel olmadı. 

burjuvazi blanqui’yi bir orduya 
eşdeğer Görüyordu

Düşman, özellikle de Blanqui’nin işlevini ya-
kından bilen Thiers elindeki tutsağın değerini 
biliyordu. Blanqui’nin tutuklandığını öğrendi-
ğinde, «Hele şükür! En tehlikelisini ele geçirdik» 
demiş; ve rehinelerle takas edilmesi yönünde-
ki girişimler karşısında da «Komün’e Blanqui’yi 
iade etmek onu koca bir silahlı birlikle donat-
maktan daha tehlikelidir» diyerek buna karşı 
koymuştu. Paris Komünü ise, iktidarı boyunca 
elindeki tutsaklarla Blanqui’yi takas etmek için 
türlü girişimlerde bulunduysa da düşmanı razı 
edemedi. Sonuçta, 30 bin komünarı ellerindeki 
iki generali öldürmelerini bahane ederek kurşu-
na dizen Versailles birlikleri, bunların hiç birine 
Blanqui’yi değişmediler; kendi açılarından haklı 
oldukları açıktı. 

Gerçekleşmesinde belirleyici bir rol oynadık-
ları ve yaşatmak için akıl almaz fedakarlıklara 
katlandıkları halde, Paris Komünü’nün yenilgisi 
en çok Blanqui ve blankizme olan ilgiyi zede-
ledi. 

blankist örGütün ayırt ediCi 
çizGileri 

Blanqui ve taraftarlarının eylemleri çoğu kez 
önceden örgütlenmiş, yetiştirilmiş, silahlandırıl-
mış örgüt militanlarıyla sınırlı eylemlerdi. Do-
nanımları yetersiz olduğunda karakolları basıp, 
silahlanmayı tercih ederlerdi; 1839’da da böyle 
olmuştu, 1871’de iktidarın ele geçirilmesi de 
yine onların bu yönelişleri sayesinde oldu. 

Proletarya diktatörlüğü ve proleter devrimi 
kavramları esas olarak bu akımın kavramları 
olduğu halde, Blanqui ve takipçileri daha çok 
1789 Fransız Devrimi’nin sürdürülmesi ve var-
ması gereken sonuçlarına vardırılması hedefine 
yakın duruyorlardı. Bu bakımdan 1789’da erken 
bir çıkışı temsil eden Babeuf’ten esinlenmekle 
beraber, siyasal bakımdan jakobenlere ondan 

daha yakın duruyorlardı.

Nitekim, her ne kadar Blanqui’nin kimi tu-
tum ve refleksleri aksi yönde olduysa da, dar 
kadro eylemlerine koşullanmış blankistlerin ey-
lemlerinin geniş yığınlarda yankı bulup, bulma-
ması onları fazla ilgilendirmiyordu; başarısızlık 
da onları yıldırmıyordu. Her başarısız eylemin 
ardından muhakkak bir yenisi geliyor, dağıtılan 
bir örgütün yerine daima bir yenisi kuruluyordu. 

Çoğu kez adları anarşistlerle birlikte anılan 
blankistlerin onlardan asıl ayrıldığı nokta da bu-
rasıdır. Liberal burjuva ideolojisinin radikal bir 
uzantısı olan ve bazen bireysel silahlı eyleme, 
bazen kitlesel başkaldırılara yakınlaştığı gibi, 
çoğu zaman da apolitik bir ütopyacılığın çer-
çevesinde duran anarşist akımlar aslında blan-
kizme en uzak noktadadır. Zira, değişik dö-
nemlerde, ya da değişik coğrafyalarda değişik 
vurguları öne çıksa da, blankizmden esinlenen 
akımların değişmeyen ortak özellikleri anarşist-
lerin en uzak durdukları özelliklerdir. Blankistler 
gizli ve sıkı disiplinli bir örgüte; kendi başlarına 
ama örgütlü bir tertip olarak başvurdukları silah-
lı eyleme; ve devlet iktidarını ele geçirip, kendi 
amaçları doğrultusunda kullanma hedefine her 
zaman tutku ve ısrarla bağlı oldular. Proleter 
yığınlara tapınmaktan ne kadar uzak oldularsa, 
bireye tapınmaktan da o kadar uzaktılar; onların 
kutsadıkları örgütleriydi; bu da anarşistlerin tam 
karşıtı bir noktada durmalarına işaret ediyordu. 

Blanqui sayısız kere çıktığı yargıç önünde 
mesleği sorulduğunda kısaca «proleter» diye ya-
nıtlardı. Ama aile kökeni bakımından olduğu 
gibi yaşamı boyunca da Blanqui için proleter 
sıfatı ancak mülkiyetten yoksunluk bakımından 
anlamlı olur. Onun için daha çok, proletarya için 
ve onun yerine örgüt kuran, devrim tasarlayan, 
eylem yapan bir tür devrim teknisyeni demek 
daha uygun düşer. 

Blanqui de, tıpkı selefi Babeuf gibi, Makya-
velli’nin «Prens» tipi ile ortaya koyduğu pragma-
tik siyaset anlayışıyla oldukça ilgilenmiş, hiç bir 
zaman siyaseti küçümseyen ve iktidar kavramın-
dan kaçan bir tutuma sıcak bakmamıştır. Aksi-
ne blankizmi asıl ayırdeden siyaseti öne çıkaran 
vurgularıdır. Benzer bir biçimde siyaseti kitle 
eylemlerinden üstün tutma iddiasındaki Lassal-
cılardan ayrıldıkları nokta ise, onların oportüniz-
minin aksine devlete karşı devrimci bir tutum 
benimsemeleridir. 

O zamanın anarşistleri genel grevi bir fetiş 
haline getirirken ve lasalciler siyasi pazarlıkları 
greve üstün tutarken, blankistler «grev devrimci 
eylemin araçlarından sadece biridir; ama barikat 
ta bir başka ve hepsinden daha güçlü bir araç-
tır» diyorlardı. Federalizme kesinlikle karşı, ikti-
darın tek elde toplanmasından yanaydılar; ama 
bu iktidarı ne düşmanla paylaşmaya razıydılar 
ne de onunla pazarlığa girişmeye. Bu nedenle 
blankistler Paris Komünü sırasında Prudoncu 
anarşistlerden çok marksistlere ve jakobenlere 
yakın durdular.

blankistlerle Marksistlerin kısa 
süren yakınlaşMası 

Hatta Komün deneyimi Blankistleri Enternas-
yonal içinde Bakunincilere karşı Marksistlerle 
yanyana durmaya yöneltti. Önceleri Enternas-

yonal’in iç tartışmalarıyla ilgilenmeyen blankist-
ler Bakunin’e karşı kavganın kızıştığı La Haye 
kongresinde Marx ve yoldaşlarının yanında aktif 
olarak yer aldılar. Onlardan ayrılmaları ise, o za-
manın marksistlerinin asıl zaaflarının öne çıktığı 
noktadaydı. Blanqui ve yoldaşları Enternasyo-
nal’in merkezinin New York’a taşınması öneri-
sine itiraz ettiler; bunun tasfiyeye giden yolda 
bir adım olduğunu seziyorlardı; haklı çıktılar. 
Daha önce de, 1848-1850 devrimleri sırasındıa 
Komünistler Birliği’nde marksistlerle yakınlaşan 
blankistlerin kopuş gerekçesi benzeri bir tartış-
ma olmuştu. 

Enternasyonal’in New York’a taşınmasına 
karşı blankistler «devrimci partiyi yeniden kur-
mak; rövanşı örgütlemek; yeni ve kesin kavga-
ya hazırlanmak» diye özetledikleri öneride ısrar 
ederek marksistlerden yollarını ayırdılar.

blankizMin Gerçek Mirasçıları: 
rus devriMCileri

Blanqui’nin ölümünden sonra blankizm 
Avrupa’da kısa zaman içerisinde tasfiye oldu. 
Blankist hareketin en sahici mirasçısı ise, Rus-
ya’daki Narodnik hareket oldu. Avrupa’da sür-
gün yıllarında bu akımla tanışan Rus devrim-
cileri Blanqui’nin mirasını ülkelerine taşıdılar, 
devrimci örgüt ve devrimci eylem konusunda 
aynı ısrarcı ve yılmaz tutumu sürdüren bir akım 
oluşturdular. Bu mülteciler arasında en önemli-
si sağlığında Blanqui ile tanıştıktan sonra onun 
düşünce ve yöntemlerini Rusya’ya taşıyan Peter 
Tkaçev’di. Tkaçev’in öncülüğünde başlayan ve 
Rusya’nın isyankar köylü hareketi geleneğinden 
beslenerek gelişen akım hızla, yine Avrupa’dan 
beslenerek Rusya’da yaygınlaşan federalist anar-
şist Bakunin çizgisinin yerini aldı. 

Daha sonra, bu akımın deneyimlerinden öğ-
renip onu aşma iddiasıyla ortaya çıkan bolşevik-
ler hem narodnik-blankist geleneği aşan hem de 
onların devrimci mirasıyla marksizmin gecikmiş 
buluşmasını sağlayan atılımı aynı topraklarda 
gerçekleştirdi.

Bolşeviklerin ayırt edici yanlarının başında, 
sınıf temelinden kopuk ve burjuva devrimlerinin 
başlattığı işi bu devrimi derinleştirerek ve burju-
va devlet aygıtını ele geçirip bu amaçla kullan-
mak üzere sürdürme gayretindeki blankist yahut 
narodnik devrimciliği proletaryanın en devrimci 
unsurlarının arasında ve proletaryanın iktidar 
mücadelesi hedefine bağlı olarak yeniden ör-

gütleyerek aşmaları gelmektedir. Narodnikler 
devrimci oldukları için değil demokrat, proleter 
değil, halkçı=popülist bir çizgide oldukları için 
eleştiri konusu edildiler. 

“Ayaklanmanın hazırlanmasının, genelde 
ayaklanmanın bir sanat olarak ele alınmasının 
«Blankizm» olduğu oportünist yalanı, Marksiz-
min egemen «sosyalist» partiler tarafından tah-
rifinin en kötü niyetli ve en yaygın çarpıtmaları 
arasındadır. ”

Bu tutum sayesinde, Paris Komünü sırasın-
da buluşamayan Marx ve Blanqui, her ikisini de 
aşan Bolşevizm çerçevesinde buluşmuş ve Ekim 
Devrimi her ikisinin hedeflerinin cisimleştiği bir 
dönemeç noktası olarak 1871 devrimini aşmıştır.

hiç ehlileşMeyen bir devriMCiydi
Blanqui, Komün’ün zaferi gibi yenilgisini de 

demir parmaklığın arkasından izlemek duru-
munda kaldı. Otuzbin komünar kurşuna dizilir-
ken Blanqui hapisteydi ve sağlığı epeyi zedelen-
miş de olsa, sağdı. Aldığı Yeni Kaledonya’daki 
çalışma kampına («Kelebek» sayesinde ünlenen 
bu sürgün yeri oldukça eskidir) sürgün gitme 
cezası, yaşlılığı ve sağlık durumu nedeniyle iptal 
oldu. 1879’da bir genel afla tahliye olan Blanqui 
yetmişiki yaşındaydı ve hala devrimciydi.

Bununla birlikte Blanqui hayatının son yıl-
larında daha öncekilere benzeyen hiç bir eyle-
min içinde, yahut başında olamadı; Avrupa’da 
blankizmin damga vurduğu son büyük eylem 
Paris Komünü ile taçlanan eylem oldu. 1879’dan 
sonra sık sık sağlık sorunlarıyla boğuştuğu hal-
de, Blanqui çeşitli gazeteler yayınlamaktan geri 
durmadı ve öfkesi hiç dinmedi. Bu dönemde ya-
yınladığı gazetelerden en ünlüsü «Ne Tanrı Ne 
Efendi» adını taşıyordu. 

Hayatının sonuna kadar ehlileşmedi Blanqui. 
Ölümünden üç gün önce katıldığı bir işçi top-
lantısında üç renkli fransız bayrağını savunan 
sözde sosyalistlere karşı bayrağın renginin kızıl 
olması gerektiğini savunan tek kişi oydu. Yine 
böyle bir tartışmanın ardından öfkeli bir biçimde 
evine döndüğünde, hararetli bir sohbet sırasın-
da, ani bir beyin kanaması geçirdi, anlamsız bir 
kaç cümle söyledikten sonra ebediyen sustu. 

76 yıllık yaşamının 37 yılını hapiste geçiren 
Blanqui, devrimci eyleme duyulan sarsılmaz gü-
venin, devrim uğrunda asla eksilmeyen azimli 
bir mücadelenin ifadesi olmuştur.

Blanqui’nin yüzbin kişinin katıldığı cenaze-
si zamanın en büyük kitle gösterilerinden biri 
oldu. Louise Michel’in altını çizdiği gibi bu ce-
naze törenine orada bulunmayan otuzbin komü-
narı ve Blanqui’nin kavgası boyunca düşen daha 
nicesini eklemek gerekiyordu. Mezar taşına En-
ternasyonal marşının söz yazarı Eugene Pottier 
şu dörtlüğü yazdı:

Taş kalpli bir sınıfa karşı

Ekmekten mahrum halk uğruna savaşırken; 

Yaşamında dört duvara; 

Ölümünde dört parça çam tahtasına sahip oldu.

Komünist bir Dünya kurma kavgasını üstle-
nen devrimciler Blanqui’ye de onun gibi nice 
devrimciye de saygıyla ve öğrenip aşma bilinciy-
le yaklaşıyor. Blanqui’yi ve başka devrimcileri, 
dudak bükerek yahut ürküntüyle aşağılayan her 
türden liberale inat, onların görmek ve içinde 
olmak istediği ateşin içinden, onların ellerinden 
hiç bırakmadıkları kızıl bayrakla ileri çıkmayı bir 
borç sayıyorlar. Bu dünyada çalışarak yaşamak-
tan başka tek insanca seçeneği dövüşerek ölme-
yi bilmek olanların en acil ihtiyacı da böyle bir 
atılımdır.
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BÜTÜN ÜLKELERİN KOMÜNİSTLERİ BİRLEŞİN!

4+4+4 uygulamalarının ardından tüm Türki-
ye’de orta öğrenime geçişte ailelerin yaşadığı so-
runlar 1 Mayıs Mahallesi’nde de yaşanıyor. Tüm 
düz liseler kapatılırken, liseler meslek lisesi veya 
imam hatibe çevriliyor. Lise sınavlarında “başarı-
lı” olamayan ve Anadolu Lisesi’ne giremeyen öğ-
renciler alternatifsiz bırakılarak meslek lisesi veya 
imam hatibe gitmeye zorlanıyor. Meslek lisesi 
veya imam hatibe gitmek istemediği için okullara 
kayıt olmayan öğrenciler, kayıt olamazlarsa ceza 
alacaklar. Eğitim alanında bu gibi sorunları ko-
nuşmak için yaptığımız park forumlarında eğitim 
sorununu da gündem ettik. 

Bu kapsamda Ağustos ayında Deniz Gezmiş 
Park Forumu’nda eğitim gündemli yaptığımız 
forumda, okullar açılmadan önce 28 Ağustos ta-
rihinde tekrar eğitim gündemli forumu yapma 
kararı alınmıştı ve bir komisyon oluşturulmuştu. 
Oluşturulan komisyon 28 Ağustos’ta yapılacak 
forum için öncelikle muhtarlara gidip mahalle-
deki eğitim sorunlarına ilişkin bilgiler aldı. Bu 
bilgileri aldıktan sonra “Eğitim sorunlarımızı ko-
nuşuyoruz” başlıklı bir ilan hazırlandı. İlan dağıtı-
mı ve bu dağıtım sırasında sesli duyuru yapılarak 
mahalleli foruma davet edildi. 

Foruma 100’e yakın kişi katıldı. Katılanlar ara-
sında mahalleden öğretmenler, muhtarlar, veliler 
ve öğrenciler bulunuyordu. Konuşmacı olarak ise 
Kartal Veli Derneği ve Eğitim Sen 2 Nolu şube 
temsilcisi davet edildi. Oldukça canlı geçen fo-
rumda ilk olarak muhtarlar mahalledeki sorunla-
ra dair bilgi verdiler. Site Mahallesi muhtarından 
sağlıklı bilgi alınamasa da Aşık Veysel ve Mustafa 
Kemal mahalleleri muhtarları mahalledeki okulla-
rın kapatıldığını ve lisenin kalmadığını, ortaokul-
ların kapatıldığını ve okulların ilk dört yıllık eğiti-
mi vermek üzere hazırlandığını belirttiler. Ayrıca 
lise öğrencilerinin hangi okullara kayıt yaptırması 
gerektiği konusunda milli eğitimin bile bilgisinin 
olmadığını ifade ettiler. Mahallede var olan düz 
lisenin ise şu anda sağlık meslek lisesine çevril-
diğini belirttiler. 

Eğitim Sen 2 Nolu şube temsilcisi ise Eğitim 
Sen’in 4+4+4 sistemine karşı vermiş olduğu mü-

cadeleyi anlattı. “Eğitime dair değişiklikler sadece 
son 10 yıldır yapılmıyor, öncesinde de sürekli de-
ğişiklikler yapılıyordu. Şu anda mevcut sorunlar 
almış başını gidiyor. Bu sisteme karşı birçok mü-
cadele verildi, birtakım kazanımlar da oldu ama 
bunlar yeterli değildir. Bu mücadeleyi daha da 
yükseltmek gerekir. Bu mücadeleyi öğretmen, 
öğrenci, veli hep birlikte vermelidir” dedi. 

“Var olan sorunlardan bir tane örnek verecek 
olursak 480.000 liseye kayıt yaptırmamış öğrenci 
var. Bu öğrenciler ne olacak deniliyor. Bu öğren-
ciler için meslek liselerinde kontenjan ayırdık de-
niyor. Aslında insanları şu anda meslek liselerine 
mahkûm ediyorlar” dedi. Bunun ardından da “bu 
sorunları ancak birlikte mücadele ederek çözebi-
liriz” diyerek sözlerini bitirdi. 

Kartal Veli Derneği adına Nihat Güneş konuş-
ma yaptı. Konuşmasında öncelikle derneği ve 
amacını anlattı:

“Türkiye’deki eğitim sorununa dair bilgiler 
verdikten sonra 4+4+4’e ilişkin asıl amacının Tür-
kiye’de yoksul kesimlerin ucuz iş gücü olarak 
kullanılması olduğunu söyledi”. Bir çocuğun 11 
yaşında çalışmaya başlaması gerekiyor. Bu siste-
min işçiye olduğu kadar teknik ekibe de ihtiyacı 
var, bunu ise özel okullarda, bilginin satın alına-
rak verildiği eğitim kurumlarından karşılıyorlar. 
Yoksul kesimi ise eğitimden uzaklaştırıyorlar. Biz-
lerin ve çocuklarımızın gittiği okulları ise AVM’ye 
çevirmeye ya da imam hatip lisesine çevirmeye 
çalışıyorlar. Okulları iş hanına dönüştürüyorlar. 
Kartal’da 100.000 kişilik bir mahalleye üç okul 
veriyorlar. Bir ilkokul, bir ortaokul ve bir tane de 
imam hatip lisesi.  Amaç devlet okullarını şişirip 
imam hatibe özendirmek. Zira imam hatip için 
servisler ücretsiz, lisede yemek veriliyor.”

Söz alan bir veli iki kız çocuğu olduğunu be-
lirtti ve eğitimin zorluklarını yeterince çektiğini 
söyledi. Kültür Bakanı’nın yaptığı açıklamayı ha-
tırlatarak bizleri ara eleman olarak görüyorlar ve 
bunun için böyle dönüşüm projeleri uygulayıp 
duruyorlar dedi. Bizlerin bu duruma karşı çıkma-
mız, bu sorunlara seyirci kalmayacağız dedi. 

Başka bir veli söz alarak şunları söyledi: “Ör-
gütlenelim, örgütlenmekten korkmayalım. Bir 
dernek kurulmuş Kartal’da biz de öyle bir dernek 
kuralım.”

Diğer bir veli söz alarak şunları ifade etti: “10 
yaşında hiperaktif bir çocuğum var ve üçüncü 
sınıfa gitmesine rağmen hala okuma yazma öğ-
renemiyor; çünkü gerekli eğitimi alamıyor. Özel 
eğitim için sınıflar açtılar ama açılan bu sınıflara 
öğretmen vermediler. Emekli öğretmenlere ders-
leri verdiler. Okulun müdürü ile konuştum ‘bu 
durum ne olacak’ diye müdürün söylediği şu: 
Milli Eğitim’de eğitim anlayışı çocukların öğren-
mesi değil. Onları sabahtan akşama kadar okulda 
tutmak. Başka amaçları yok. Okumayı öğrenmiş 
öğrenmemiş hiç önemi yok.”

Söz alan öğrencilerden biri ise “İlkokul 4’e gi-
diyorum. Okulum imam hatibe dönüştürülecekti. 
Bir araya geldik mücadele ettik ve bunu engelle-
dik.” diyerek verdikleri mücadeleyi aktardı.

4+4+4 ile tüm emekçiler meslek lisesine

1 Mayıs Mahallesi’nden Komünistler

Esenyurt’ta anadilde eğitim hakkı talep edildi 
Esenyurt BDP İlçe örgütü, 25 Ağustos tari-

hinde Köyiçi Meydanı’nda anadilde eğitim tale-
biyle bir basın açıklaması gerçekleştirdi. BDP’in 
anadilde Kürtçe eğitim talebi temel taleplerin-
den biri olmasının yanı sıra “çözüm süreci”yle 
birlikte AKP hükümetinin sürecin ikinci aşama-
sında yerine getirmesi beklenen önemli talep-
lerden biri. Fakat Erdoğan’ın Kürtçe eğitim ya-
pılması yönünde bir çalışmalarının olmadığını 
ifade etmesi Kürt hareketi cephesinde tepkilere 
yol açtı. Bu basın açıklamasını da bu tepkinin 
bir sonucu olarak görebiliriz.

Basın açıklaması sırasında anadilde eğitim 
talebiyle ilgili Kürtçe dövizler taşınırken, yapı-
lan konuşmaların birçoğu Kürtçe gerçekleşti-
rildi. BDP İlçe Eşbaşkanı Osman Güneş Aksu 
yaptığı konuşmada 21. yüzyılda bir halkın ana-
dilde eğitim görmesini engellemenin akıl almaz 
bir şey olduğunu; insanın kendi ana dilinin 
anasının ak sütü gibi helal olduğunu bu yüz-
den hiçbir gücün Kürtlerin anadilinde eğitim 
görmesini engelleyemeyeceğini ifade etti. Basın 
açıklamasında Rojava’dan gelen Kürt bir kadın 
Kürtçe bir konuşma yaparak Rojava’da yaşa-
nanları anlatmaya çalıştı. Daha sonra okunan 
basın açıklaması metninde öncelikle Kürtlerin 
anadillerinde eğitim görmelerinin önemi vurgu-

lanırken, AKP’nin bu konuda ve genel olarak 
Kürt sorununda adım atmayarak Kürtleri oyala-
maya çalıştığı ifade edildi.

Basın açıklamasına 200 kişilik bir kitle katı-
lım gösterirken; BDP’nin dışında EMEP, Halkev-
leri ve KöZ destek verdi.

Bir Halkın Anadilde Eğitim Hakkı

Müzakere Konusu Edilemez!

Her Devlet’in Temel Görevlerinden 
Bir Tanesi Yurttaşlarının Anadilde Eğitim 
Görmesini Sağlamaktır’  

Esenyurt’tan Komünistler

Mayısta Yaşam 2 Eylül Kuruluş Festivalinde
İçinde çalışma yürüttüğümüz Mayısta Ya-

şam Kooperatifi olarak bu sene de her sene 
olduğu gibi 1 Mayıs Mahallesi’nin kuruluş fes-
tivalinde yer aldık. 

Festivalin örgütlenmesi sırasında örgütleyici 
kurumlar arasında idik ve hepsine olmasa da 
toplantılara katıldık.  

Festivalde stant açarak, “Öğrenciye iş ça-
lışana öğrenim hakkı” pankartımızı astık. Ay-
rıca Eylül ayında derslerin başlayacağına dair 
ve kooperatifi tanıtan broşürleri hazırladık. 
Festival boyunca gerek öğrenciler gerek diğer 
hocalarla birlikte alanda bu broşürleri dağıttık. 
Ayrıca festival sırasında çay ocağında ve gü-
venlik kapısında görev aldık. 

Festivalde stant açmamız ve broşür dağıt-
mamız sayesinde yeni öğrencilerle ve hocalar-
la tanıştık. Tanıştığımız kişileri hem standımıza 
davet ederek eğitim sorunu üzerinden sohbet 
ettik, hem de kooperatife davet ettik. 

1 Mayıs Mahallesi’nden Komünistler

Foruma katılan öğretmenlerden biri görüşlerini 
şöyle aktardı: “Mahalledeki okullarda 10 yıl eğitim 
verdim ve bu mahalledeki eğitim sorunlarını bili-
yorum. Bu sorunlar hakkında konuşurken bir kere 
umutlu konuşmalıyız. Çünkü gezi sürecinden son-
ra biz bunları konuşuyoruz. Bir araya geldiğimizde 
neler yapabileceğimizi gördük ve gösterdik. Okul-
lardaki eğitim kalitesi düşüyor eğitim özelleştirili-
yor. Biz Eğitimsen Çatısı altında ÜSDEM diye bir 
oluşum yarattık. Burada öğrenci veli öğretmen’in 
bir arada durduğu örgütlenme yarattık. Şimdi de 
onu yapmalıyız öğrencinin öğretmenin bira arada 
durduğu bir örgütlenme yaratmalıyız.”

Bir Mayısta Yaşam Kooperatifi ortağı ise şunları 
ifade etti: “Mahallede Mayısa Yaşam Kooperatifi’n-
de ders anlatıyorum. Burada eğitimden faydalana-
mayan kesimlerle ders çalışıyoruz. Bu mahallenin 
çocuklarıyla birlikte üniversiteye hazırlanıyoruz. 
Bu bir örgütlülüğün örneğidir. Bizler örgütlü dur-
duğumuz zaman bir şeyleri yapabiliyoruz. Bir 
Gezi Ayaklanması gerçekleşti bir araya geldiğimiz 
zaman neler yapabildiğimizi gördük. İktidara geri 
adım attırdık. Şu süreçte birçok saldırı geliyor bu 
saldırılar ya okullarımıza ya da evlerimize yapılı-
yor. Bugün okullarımıza saldıranlar yarın evleri-
mize saldıracak. Daha bugün Ataşehir Belediyesi 
Emekevler Mahallesi’nde yıkımlara başladı. İnsan-
ların gidecek yerleri yok. Aynısı bu mahalleye de 
yapılacak. Evlerimizi okullarımızı korumanın yolu 
birlikte durmaktan geçer.” 

Başka bir öğretmen ise “Okullar piyasa haline 
getiriliyor, her gün bir takım ürünler geliyor ve bu 
ürünlerin tanıtımı yapılıyor. Bu tanıtımı yaparken 
de velilere öğretmenlerin ağzından yazı yazdırılı-
yor ürünün faydalı olduğuna dair. Okul aile bir-
liklerinin tek görevi katkı payı toplamak olmamalı 
sorunları da gündemine almalı.” diyerek görüşle-
rini aktardı.

Forumun sonunda şu sorunlar ve yapılacaklar 
belirlendi:  

• Mahallede okul yetersizliği var.

• Mahalledeki nüfus ve öğrenci sayısını belir-
lenmeli.

• Okul için başka mahalleye gitmek zorunda 
kalan öğrencilerin servis paralarının ödenmesi ta-
lep edilmeli.

• Eğitime konulu bir yürüyüş yapılmalı. 

• Muhtarlar, öğrenciler, öğretmenler ve velile-
rin yer aldığı bir eğitim meclisi kurulmalı.

• 2 Eylül festivalinde stant açılacak.

• Komisyon kurulacak. 

Forumun sonucunda bir komisyon oluşturul-
du. Bu komisyon yürüyüşe ve yapılacak çalışma-
lara karar verecek bir komisyon oldu. Burada alı-
nan kararlarla mahallede yapılan festivalde stant 
açıldı. 

Diğer forumlara nazaran daha canlı geçen ve 
somut taleplerin ortaya çıktığı bir forum gerçek-
leşmiş oldu. Forumdan sonra komisyon toplantı 
yaptı, toplantıya iki muhtar veliler ve öğretmenler 
katıldı. Bu toplantıda mahallenin sorunları tartı-
şıldı. Bu sorunları ailelerle birlikte tekrar tartış-
mak için 6 Eylül gününe toplantı konuldu. Ayrıca 
1 Mayıs Mahallesi Kuruluş Festivali’nde bu top-
lantının ve eğitimle ilgili mahallenin sorunlarını 
yansıtan el ilanları bastırılmasına karar verildi. Ve 
festivalde hem kürsüden yapılan konuşmalarla 
hem de alanda ilanların dağıtılmasıyla duyurular 
yapıldı. 

6 Eylül’de yapılan toplantı sonucunda ko-
misyonda belirlenen taleplerin yazdığı bir bildiri 
hazırlandı. Bu bildirinin altına imza föyü eklendi 
ve mahallede bir hafta boyunca imza toplanarak 
okulların açıldığı gün yani 16 Eylül’de imza föyle-
riyle Ataşehir ve Ümraniye Milli Eğitim’e gidilme-
sine karar verildi. 
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Festivalin son günü 1 Eylül’de gerçekleşen 
“Orta Doğu ve Dünya’daki Siyasal Süreç ve Halk 
Hareketleri” başlıklı panel 1 Eylül mitingi ve mü-
zik gruplarının ses sistemi provası nedeniyle plan-
landığından daha geç başladı. Panele KöZ, ESP ve 
HDK konuşmacı olarak katıldı. Katılımın yüksek 
olduğu panelde ilk sözü ESP’den Ziya Ulusoy aldı.

Ziya Ulusoy, Arap Baharı’nı izleyen süreci 
aktardı. Ayaklanmaların başlamasına vesile olan 
işçi eylemlerine anlatan Ulusoy, buradaki ayak-
lanmaların bir devrime yol açmamasını oradaki 
devrimci örgütlerin zayıflığı ve hazırlıksızlığı ile 
açıkladı. “Orta Doğu’daki halk hareketleri er ya da 
geç amacına ulaşacaktır” dedi. Konuşmasının so-
nunda ise Rojava'da demokratik yönü çok güçlü 
bir ulusal devrim yaşandığına, halk, meclisler şek-
linde örgütlendiğine, Halk ın meclislerde, Kürtler 
dışında Ermeniler, Süryaniler, Arapların da yer al-
dığına kısaca değindi.

HDK adına konuşma yapan Ali Kenanoğlu, 
Rojava’da olanları bir kenara bıraktığımızda Suri-
ye’de “ne Esad, ne ÖSO” demenin savaş mağdur-
ları için çok bir anlam taşımadığını söyledi. "Onlar 
için Esad gittiğinde katliam başlayacak" dedi. Ayrı-
ca Türkiye’ye gelen mültecilerin sadece muhalifler 
olmadığını, katliamdan kaçan Alevilerin de oldu-
ğunu ve bu mültecilerin ya kalacak yer bulama-
dıklarını ya da koşulları insanlık dışı olan kamplar-
da kaldıklarını, cemevlerinin ise mültecilere kapı 
açtığında müdahaleye maruz kaldığını anlattı. 

KöZ adına konuşan Gülistan Özdemir ise 
şunları söyledi: “Bugün Orta Doğu gündeminin 
merkezinde savaş var. Ancak emperyalistler za-
manında Irak’a saldırdıkları gibi Suriye’ye saldıra-
mıyorlar. Bunun nedeni de Rojava’da bir devrim 
olması. Bugün emperyalistlerin Esad’ı devirmek 
gibi bir hedefi yok ama ona karşı uyarı niteliğinde 
bile olan bir bombardımanın Kürtlerin elini güç-
lendireceğini biliyorlar. Bizim de tutumumuzun 
merkezinde Rojava Devrimi olmalıdır. Bu haksız 
savaşa karşı haklı savaşın kazanması için Roja-
va’ya destek vermeliyiz. Destek ise somut olur. 
Türkiye’de yapılması gereken ise Rojava Devri-
mi’ni boğmak isteyen AKP ve CHP’ye karşı bağım-
sız bir muhalefet yaratmak olmalıdır. Geçtiğimiz 

senelerde bu görev “BDP’nin omuzlarında” diyor-
duk, bugün arkamızda bir Gezi Ayaklanması var. 
Bugün AKP’ye kanmamak ve CHP’ye yol verme-
mek için BDP ve Gezi’de harekete geçen güçlerin 
ortak muhalefet cephesini yaratmak önemlidir. 

Panelin ilk turunun tamamlanmasının ardın-
dan soru-cevap kısmına geçildi. KöZ adına konuş-
ma yapan yoldaşımızın yerel seçimlerde CHP’ye 
yol verilmemesi gerektiği vurgusu nedeniyle pa-
nele dinleyici olarak katılan CHP’liler art arda soru 
sormaya başladı. İkinci tura geçildiğinde Ziya Ulu-
soy’un arkasından söz alan KöZ adına konuşma 
yapan yoldaşımız bu sorulara yanıt vermeye baş-
ladı fakat süreyi aşmadığı halde moderatör süreyi 
aştığı gerekçesi ile müdahale etti. Süreyi aşmadığı-
nı belirten yoldaşımız konuşmaya devam etmeye 
çalışması üzerine Partizan ve ESP’den iki kişi ses 
sistemini kapatarak KöZ konuşmacının konuş-
masına devam edip soruları yanıtlamasına engel 
oldular. HDK konuşmacısı ise konuşmanın kesil-
mesini doğru bulmadığını, bu tutumu eleştirdiğini 
belirterek konuşmayacağını söyledi.

Daha sonra bu durumu eleştirmemiz üzerine 
ESP ve Partizan ile aramızda bir tartışma yaşan-
dı ve bunun değerlendirme toplantısında konu-
şulması gerektiğine karar verildi. Değerlendirme 
toplantısında yapılana karşı sert çıkışımız ve bu-
nun festival platformuna zarar verebilecek olma-
sı nedeniyle bir özeleştiri verdik fakat siyasetler 
tarafından KöZ konuşmacısının konuşmasının 
engellenmesi konusunda bir özeleştiri verilmesi 
gerektiğini savunduk. Fakat siyasetler böyle bir 
özeleştiri vermediler. 

KöZ olarak festivalin her sene yapılmasını ve 
alana siyaset taşınmasını, ayrıca bu festivali ma-
halledeki diğer siyasetlerle birlikte örgütlemeyi 
önemsiyoruz. Bu festivallerde yer alan panelleri, 
mahallelilere politik görüşlerimizi anlatabilmek ve 
kitlelere siyaset taşımak açısından önemli buluyo-
ruz. Dolayısıyla burada tüm siyasetlerin çıkıp kendi 
görüşlerini anlatabilmesi gerekir ve bu konuşmala-
ra bir engel koyulması yanlıştır. Bu şekilde yapılan 
herhangi bir engellemeyi eleştirir ve bunu yapan si-
yasetlerin bu konuda özeleştiri vermesini bekleriz.

Rojava’yı boğmak isteyen AKP ve CHP’ye karşı birleşik mücadele

1 Mayıs Mahallesi’nden Komünistler

1 Mayıs Mahallesi 2 Eylül Kuruluş Festivali 
29, 30 ve 31 Ağustos tarihlerinde on birinci 

kez gerçekleşti. “Yıkımlara ve Yozlaşmaya Karşı 2 
Eylül ve Gezi Ruhuyla Mücadeleyi Büyütüyoruz” 
şiarıyla yapılan festivalde üç gün boyunca kon-
serler verildi, paneller yapıldı. Gezi Ayaklanma-
sı’nda hayatını kaybedenlerin aileleri kürsüden 
konuşmalar yaptılar. Mahalledeki siyasetlerin ve 
kitle örgütlerinin birlikte örgütlediği festivalde her 
kurum stant açtı.

Biz de gazetenin son sayısı, broşürler ve kitap-
ların olduğu bir stant açtık. Festivalin son günü ise 
1 Eylül özel sayısını çoğaltıp dağıttık. Standımızın 
arkasına “AKP’ye Aldanma CHP’ye Yol Verme” ve 
“Kürtlere Özgürlük” pankartlarımızı astık. 1 Eylül 
günü mitingde arkasında yürüdüğümüz “AKP El 
Nusra ile, CHP Bağdat’ta/Kürtlerin Katilleri ile İş 
Tutanlara Karşı Birleşik Mücadeleyi Ör - Rojava ile 
Saf Tut” pankartını miting sonrası festival alanına 
astık.

Festivalin ilk günü, 1 Mayıs Mahallesi’nin na-
sıl kurulduğunu anlatan bir belgeselle başladı ve 
platform adına yapılan konuşma ve konserlerle 
devam etti. 

İkinci günü ise Kentsel Dönüşüm ve Yıkımlar 
başlıklı panelle başladı. Programda olmasına rağ-
men Gezi Ayaklanması ile ilgili forum gerçekleşti-
rilemedi. Foruma katılması planlanan, Gezi Ayak-
lanması’nda hayatını kaybedenlerin yakınlarına 
ise kürsüden söz verilerek konuşmaları sağlandı. 
Ve program konserle devam etti. 

Üçüncü gün “Orta Doğu ve Türkiye’deki Siya-
si Gelişmeler” başlıklı panel gerçekleşti. Festival, 
panelin ardından konserlerle son buldu. 2 Eylül 
günü de mahalle kurulurken düşenler anısına ye-
mek verildi ve yürüyüş gerçekleştirildi.

Komünistler olarak festivalin örgütlenme süre-
cinin başlangıcından itibaren bütün çalışmalarda 
yer aldık. Festivalin örgütlenme toplantılarında 
karşımıza çıkan sorunlara dair komünistlerin tu-
tumlarını net bir şekilde ifade ettik. Politik görüş-

lerimizi gerek festival toplantılarında gerek festi-
val alanında aktardık.

toplantılar tartışMalı başladı
Festival hazırlık çalışmalarında ağırlıklı ola-

rak tartışılan iki konu oldu: festivalin örgütleyici 
kurumlarının kimler olacağı ve panel-forum tarzı 
etkinliklere gerekli zamanın ayrılması. Festival es-
nasında ve değerlendirmesinde de yine aynı ko-
nular tartışma konusu oldu. 

Festivale iki aydan az bir süre kala toplantı 
çağrısı Partizan tarafından yapıldı. Toplantıya 
belli başlı kurum ve siyasetlerin çağırılmasını 
önerdiler ancak biz mahallede bulunan, festival 
örgütlenmesine katkı sunabilecek ve sorumluluk 
almak isteyen tüm siyaset, kurum, dernek ve 
muhtarların da çağrılması gerektiğini söyledik. 
İlk toplantıya Alınteri, BDP, ESP, Partizan ve KöZ 
katıldı. Toplantıda hangi kurum ve siyasetlerin 
çağrılacağı tartışıldı. Yapılan ikinci toplantıya ilk 
toplantıya katılanlar dışında TKP, ÖDP, Pir Sultan, 
Mayısta Yaşam Kooperatifi, Mücadele Birliği, 
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (YSGP) katıldı. 
Mücadele Birliği toplantıyı KöZ’den duyduklarını, 
Yeşiller ve Sol Gelecek de bir konuşma esnasında 
duyup geldiklerini söylediler. Alınteri, Partizan 
ve ESP, Mücadele Birliği ve Yeşiller ve Sol 
Gelecek Partisi’nin bu platformda bulunmaması 
gerektiğini söylediler. Biz de sorumluluk almak 
isteyen herkesin gücü oranında organizasyona 
katılmasının önünde bir engel olmadığını ve 
katılmaları gerektiğini savunduk. Halkevleri’ni 
de çağırmayı önerdik ve bu öneri oy çokluğuyla 
kabul edildi. Ancak diğer toplantıda bu gündem 
yeniden açıldı ve Partizan KöZ’ü sorumsuzlukla 
suçladı. Mücadele Birliği’ni toplantıya çağırma 
kararı alınmadığı halde KöZ’ün Mücadele 
Birliği’ni çağırmasının yanlış olduğunu ileri sürdü. 
Biz de toplantı çağrısı konusunda herhangi bir 
kararın alınmadığını, Mücadele Birliği’ni yapılacak 
toplantıya davet ettiğimizde henüz platformun 
bileşenlerinin netleşmediğini, dolayısıyla olmayan 

bir karar ve oluşmamış platform üzerinden 
sorumluluk tartışması yapmanın yanlış olduğunu 
söyledik. Ancak Alınteri, ESP ve Partizan tam 
olarak ne anlama geldiği belli olmayan mahallenin 
“öz örgütler”inin sadece bu platformda yer alması 
gerektiğini ileri sürerek; Mücadele Birliği, Yeşiller 
ve Sol Gelecek Partisi ve Halkevleri’nin platformda 
yer almaması gerektiğini ileri sürdüler. Mücadele 
Birliği kendileri üzerinden böyle bir tartışmanın 
yapılmasına üzüldüklerini, kendilerinin de 
mahallede çalışmalarının olduğunu, forumlarda 
da sorumluluk aldıklarını, kendilerine yapılanın 
siyaset yasağı olduğunu ve kendilerine yasak 
koyanların kitlelerini kaybetme korkusu içinde 
olduklarını ileri sürdü. Bunun üzerine diğer 
siyasetler son söylenenin kabul edilmeyeceğini ve 
bu tarz bir söylemin yersiz olduğunu belirttiler. 
Tartışmalar sonunda Mücadele Birliği toplantıdan 
örgütleyici ya da destekçi olmak istemediklerini 
söyleyerek ayrıldı. TKP, ÖDP ve Halkevleri de 
katılmayacaklarını bildirdiler. DHF ve Site ve 
Esenevler Yardımlaşma Dayanışma Derneği de 
destekçi olacaklarını söyledi. Yeşiller ve Sol 
Gelecek Partisi ise toplantılara katılmaya devam 
etti ve çalışmalara dâhil oldu. Herhangi bir itiraz 
ya da tartışma olmadan YSGP örgütleyici kurumlar 
arasında yer aldı.

Kısıtlı ve dar kapsamlı çalışmalar olsa da fes-
tival programı oluşturuldu ve çalışmalar yapıldı. 
Festival örgütleyicilerinin kimler olacağı tartışma-
ları esnasında siyaset yasağı koymamak gerekti-
ğini, organizasyonun bir ucundan tutmak isteyen 
her kurumun örgütleyici olması gerektiğini döne 
döne vurguladık. “Ancak bu şekilde festival daha 
güçlü ve daha iyi örgütlenebilir” dedik. Partizan, 
ESP ve Alınteri ise mahalledeki “özgüçler” örgüt-
lesin diyerek mahallede fazla gücü olmadığını id-
dia ettikleri Mücadele Birliği, Halkevleri, Yeşiller 
ve Sol Gelecek Partisi ve ÖDP gibi parti ve ku-
rumların örgütleyici olmaması gerektiğini söyledi-
ler. Ancak forumlar boyunca bu siyasetler gerekli 
özeni göstermişler ve en az mahallede “özgüç” 

olan siyasetler kadar sorumluluk almışlardı. Sa-
vunulan dar grupçu tutumu eleştirip aksi yönde 
tutum aldık. 

Haziran ayında gerçekleşen Gezi Ayaklanması, 
Gülsuyu’ndaki çete saldırıları ve mahallede devam 
eden forumlar -bırakalım organizasyona katılmak 
isteyen kurumları dışlamayı- mahalledeki der-
neklerin, muhtarların ve foruma katılan emekçi-
lerin festival örgütlenmesinde yer almasının hem 
imkanlarını yaratıyor hem de bunun gerekliğini 
daha önemli kılıyor. Ayrıca hiçbir platformda ya 
da eylem birliğinde bileşenlerin birebir eşit güçte 
olması ya da yapılan işe eşit katkıda bulunması 
beklenmez, buna göre örgütleyici belirlenemez. 
Keza böyle olsaydı ne seçimlerde BDP ile ortak 
bir platform oluşturmak ne de 1 Mayıs’ı ortak ör-
gütlemek mümkün olurdu. Aksi bir tutum dev-
rimci dayanışmayla, komünist bir anlayışla bağ-
daşmaz. Zira “çok şey verilenden çok şey istenir” 
sözünü sadece lafta söylemiyorsak, ancak daha 
güçlü olandan daha fazla sorumluluk ve görev al-
masını bekleriz. Elbette bugüne dek Partizan, ESP 
ve Alınteri ile birlikte bu saptamaların gereğini 
yerine getirerek kimi eylem ve etkinlikleri birlik-
te örgütledik. Ancak festival örgütlenmesinde tam 
aksi yönde bir tutum almışlardır. Bu dar grupçu 
tutum sadece bu siyasetlere değil ortak çalışmaya 
ve festivale zarar vermiştir. 

Süreç boyunca festivalin, sadece konserlerden 
ibaret olmaması gerektiğini; tüm siyasetlerin poli-
tik görüşlerini yansıtabilmeleri ve kitlelere siyaset 
taşımalarını mümkün kılan bir araç olması gerek-
tiğini savunduk. Buradan yola çıkarak festivalde 
panellerin ve forumların yapılmasına dair engel-
ler çıktığında bu engellerin ortadan kaldırılmasını 
sağladık. Programda vakit kalmadığı gerekçesi ile 
forumlar ve paneller iptal edilip konserlere baş-
lamak gerektiğini söyleyen kurum ve siyasetlere 
karşı çıktık. 

2 Eylül ve Gezi ruhuyla mücadeleyi büyütelim

Panel’de bir çok soru sorulmasına ve hararetli bir tartışmaya vesile olan KöZ 
temsilcisinin yaptığı konuşması: 

“... Bugün Orta Doğu hakkında yapılacak konuşmaların gündemin merkezinde savaş olmak zorunda. 
Zira hem bugün 1 Eylül Dünya Barış günü hem de Suriye’deki son kimyasal saldırı sonrasında artık herkes 
ABD’nin Suriye’yi ne zaman ve nasıl vuracağını, bu durum karşısında ne yapmak gerektiğini tartışıyor. 
O halde gündemimizde Suriye’deki savaş var. Gazeteci olmadığımız için, ABD’nin vurup vurmayacağı, 
vurursa ne zaman ve nasıl vuracağını değil savaş karşısında ne yapmak gerektiğini somut olarak tartış-
malıyız. Bunun için herkesin sorduğu ABD ve diğer emperyalistler Suriye’ye niye saldırıyor sorusunu 
tersinden sormak istiyorum. Amerika ve diğer emperyalistler Suriye’ye karşı bir savaş açamıyor. Süresi ve 
sınırı tarif edilmiş bir bombalamayla yetineceklerini baştan açık açık belirtiyorlar. İngiliz parlamentosu bu 
kararı reddediyor. Obama yasal olarak gerek olmamasına karşın bu kararı kongreye oylatıyor. Kısacası 
Irak’a iştahla saldıran Amerikan ve İngiliz emperyalizmi gönülsüz.

Irakla kıyaslandığında soru daha çarpıcı oluyor. Irak savaşı sırasında somut bir bahane bulunamıyor-
du. Bugün ise emperyalistlerin ellerinde kimyasal silahlarla öldürülmüş çocukların fotoğrafları var. Irak iş-
galinden önce Almanya ve Fransa’nın çarpıcı bir muhalefeti vardı. Bugün ise yok... Irak’ta savaş karşıtı kit-
lesel eylemler vardı. Bugün yok. O halde tekrar soruyoruz, neden? Bu sorunun tek bir yanıtı var: Rojava. 
Rojava’da bir devrim olduğu için ABD ve diğer emperyalistler Süriye’ye müdahale edemiyor. Bu devrimi 
boğmak istiyorlar. Geçen sene yine Rojavayı boğmak için Rusya ile anlaşmışlardı. Çözüm: Esad gidecek, 
Baas kalacaktı. Ancak bugün Esad’ı devirmek gibi bir hedefi olmadığı peşinen ilan edilen bombardıman 
ABD’nin şu an için Esad’ın değiştirecek bir saldırının bile Kürtlerin elini güçlendireceğini bildiğini gösteri-
yor. Bugünkü bombardımanın amacı Esad’ı geriletmek ve bölgede ÖSO’ya nefes aldırmaktır. Bu hamlenin 
aynı zamanda El Kaide ve Kürtler arasındaki savaşın dozunu arttıracağını söylemek lazım. ... O halde bi-
zim savaş karşısındaki tutumumuzun merkezinde Rojava’ya yönelik saldırılarda Kürtlerin bu haksız savaşı 
kazanması için Rojava’nın yanında olmak olmalı. Bugünkü görevimizi Rojavaya destek vermek olmalı.

Ne yapacağız sorusuna gelirsek: Türkiye’de yapılacak ilk iş AKP ve CHP’den bağımsız bir muhalefet 
hareketi yaratmak olmalı. Zira AKP ve CHP de Kürtlerin düşmanlarıyla ittifak halindeler. AKP An- Nusra, 
CHP Baas. AKP’nin bugün uluslararası planda tecrit olma yolunda olması bizim için bir avantajdır. Irak’ta 
Türkiye’nin dâhil olması için didinen bir ABD ve savaşa girmeyen bir Türkiye vardı. Bugün ise savaşa 
dâhil olmak, savaşın Kürdistan’a yönelik açık bir imha operasyonu olmasını isteyen bir Türkiye var. Ama 
Türkiye’yi buna dâhil etmek istemeyen bir ABD var. Ama aynı şekilde CHP’nin bölge gericiliği ile iş 
tutma gayretlerine de dikkat etmek lazım. CHP’ye yol vermemek lazım.  Aslına bakılırsa bir yıl önce de 
görevimiz aynı idi. AKP’ye kanma CHP’ye yol verme diye özetlenebilirdi bu görev. Ama bugün bu görevi 
yerine getirmek daha kolay. Zira geçtiğimiz sene bu görev esas olarak BDP’nin omuzlarındadır diyorduk. 
Bugünse artık arkamızda bir Gezi Ayaklanması var. Bugün AKP kanmamak CHP’ye yol vermemek için, 
BDP ve Gezi’de harekete güçlerin ortak oluşturacağı bir muhalefet cephesi yaratmak önemli.

Gezi’de yüzünü dönen girişim bu konuda umut vermektedir. Önce Öcalan’ın ve sonrasında Cemil 
Bayık’ın Gezi’ye dair değerlendirmeleri de aynı derecede önemlidir. Önümüzdeki süreçte BDP’nin bu 
sürece daha aktif dahili olacağı yönünde sinyaller vermektedir. Yerel seçimlere kadar bağımsız bir muha-
lefet cephesini AKP’yi devirmek için CHP ile yan yana duralım tuzağına basmadan adım adım örmeliyiz.

Bunu yapmak için 1 Eylül iyi bir başlangıç noktası. 1 Eylül’de asıl savaşın şu anda Rojava’da devrim 
güçleriyle karşı devrim güçleri arasında yaşandığını vurgulamak gerekir. Bunu vurgulamak aynı zamanda 
gezi ile BDP’nin merkezinde durduğu emekçilerin ortak muhalefet hattını yaratmanın koşuludur. Biz 1 
Eylül mitinginde KöZ olarak bu mesajı vermek istedik. Buradan da aynı mesajı veriyor. Aynı çağrıyı yük-
seltiyoruz: Gericilerin Savaşına Taraf Olmayacağız. Batı Kürdistan’ın Haklı Savaşının Yanındayız.”
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Esenyurt Dayanışması olarak Rojava için yardım toplama kararı almış ve gelecek yardımların 26 
Ağustos’ta yapacağımız forum alanına getirilmesi çağrısında bulunmuştuk. Rojava’ya destek için  hafta 
boyunca çalışma da yapmıştık. Fakat 26 Ağustos’ta düzenlenecek forumun gündemi doğrudan Rojava 
olmayacaktı, forum gündemi olarak 1 Eylül Dünya Barış gününü önerdik. Bu önerimiz “1 Eylül Dün-
ya Barış Günü ve Orta Doğu’da Savaş” olarak kabul edildi. Aynı zaman da Yeşilkent’te yapacağımız 
forumun gündemi olarak da aynı konu seçildi. Depo Forumu’nun hazırlığı için Rojava ile dayanışma 
kampanyasına çağıracağımız bildirinin dağıtımı esnasında forum çağrısı yapmak kararlaştırıldı.

Forum alanına gitmeden önce saat 20:30’da Depo Durağı’nda toplanan kitle her yürüyüşte taşıdı-
ğımız “Her Yer Taksim Her Yer Direniş” pankartı ile yürüyüşe başladı. Yürüyüş boyunca Gezi Ayak-
lanması’nda ortaya çıkan sloganlarımızla birlikte “ABD Orta Doğu’dan Defol”, “ Katil ABD İşbirlikçi 
AKP”, “Emperyalistler Yenilecek Direnen Halklar Kazanacak”, “Türkiye Rojava’dan Elini Çek”, “Rojava 
Halkı Yalnız Değildir”, “Diren Rojava Seninleyiz”, “Yaşasın Halkların Kardeşliği”, “Bijî Biratîya Gelan” 
sloganları atıldı. Yürüyüş esnasında 120 kişi vardı, lakin bu sayı forum esnasında 170 kişiyi buldu.

Forumun moderatörlüğünü yürüten arkadaş gündemin 1 Eylül Barış Günü ve Rojava olduğunu, bu-
nun dışında foruma katılanların dile getirmek istediği konular olursa da konuşabileceklerini ifade etti.

Forumda ilk konuşan kişi sistemle mücadelesinde beş yakınını yitirdiğini ifade etti. Oldukça öfkeli 
ve ajitatif bir konuşma yapan katılımcı AKP’nin ve Erdoğan’ın Gezi’deki tutumunu ve genel olarak 
AKP’nin politikalarını eleştirdi.

Daha sonra söz alan konuşmacılar daha çok Rojava ile ilgili konuşmalar yaptılar. Bu konuşmalarda 
AKP’nin şeriatçı çeteci güçleri mazlum bir halkın üzerine saldığı ve Rojava’da yaşanan katliamlarla 
burada yaşayan insanların göçe zorlandığı ifade edildi. Rojava ile ilgili kimi konuşmalar ise Rojava’da 
ve Suriye’de sadece Kürtlere yönelik bir saldırı olmadığını, Alevilere ve diğer azınlıklara yönelik kat-
liamlar yapıldığı ifade edilirken; bu katillerle aynı zihniyette olanların Maraş’ta Sivas’ta, Çorum’da in-
sanları katlettikleri anlatıldı. Barış konusunda ise daha az sayıda insan konuştu bir kişi kendisinin her 
türlü savaşa karşı olmadığını; haklı savaşları savunduğunu ifade ederken barış konusunda ise PKK’nin 
devletle barış yapmak istediğini, bu barışın yetersiz kazanımlarla sonuçlanmaması gerektiğini ifade etti.

Forumda biz de bir konuşma yaptık. Konuşmamızı hem Rojava hem de barış meselesi ile ilgili ya-
pacağımızı ifade ettikten sonra önce Rojava konusuna değindik. Bu konuda “Rojava’da yaşayan Kürt 
halkı için bizlerin ilgisinin sadece maddi yardımın ötesinde bir anlamı vardır. Batı Kürdistan denen 
Rojava dört parça Kürdistan’ın bir parçasını oluşturuyor. En büyük parçasını ise Türkiye’de yaşayan 
Kürtler oluşturuyor. Dolayısıyla Rojava’da yaşananlar Türkiye’deki Kürtleri çok ilgilendiriyor. Ayrıca 
biz Kürtlerin esareti işçilerin esareti diyoruz. Yani Kürt olmayan işçi ve emekçilerin esaretidir; çünkü 
başka bir halkı ezen bir halk özgür olamaz. Kürtler ve Alevilere hangi güçlerin saldırdığını görerek 
de Kürtlerle saf tutmak önemlidir.” dedik. Barış konusunda ise “Komünistler genel olarak her türlü 
barışa ya da savaşa ne peşinen karşı olurlar ne de onları gözü kapalı savunurlar. Komünistler haklı 

savaşları savundukları gibi, gerektiğinde belli ilkeler çerçevesinde burjuvaziyle barış için masaya da 
otururlar. Örneğin Rusya’da 1917 Ekim Devrimi’nden Bolşevikler Alman burjuvazisiyle Brest-Litovsk 
Barış Antlaşması imzalamışlardı. Dolayısıyla barış ve savaş meselesi kimlerin hangi koşullarda ve hangi 
hedeflerle yaklaşıldığına bakılmaksızın anlaşılamaz” dedik.

Forumlar arası koordinasyonu sağlamak için bu forumu temsilen iki kişin seçilmesi gündem edildi. 
BDSP’den ve Halkevleri’nden birer kişinin üçüncü bölge forum koordinasyonuyla ilişkiye geçmesi 
kararlaştırıldı.

Forum’da 1 Eylül Dünya Barış günü için oluşturulmak istenen insan zincirinin de çağrısı yapıldı. 
Esenyurt’a kadar uzanacak insan zincirinin bir parçası mı olalım yoksa Depo’da biz bir insan zinciri mi 
oluşturalım diye foruma katılanlara soruldu. Genel eğilim oluşturulacak diğer insan zincirine katılmak 
oldu.

Forum’da 31 Ağustos tarihinde HDK ile BDP’nin birlikte Köyiçi Meydanı’nda yapacakları Rojava ile 
dayanışma şölenine katılmak önerildi ve bu öneri de kabul edildi. 

Forum sonunda forum alanına getirilen yardımlar bir arabaya yüklenerek, BDP’nin toplandığı diğer 
yardımlarla birlikte gönderilmek üzere Esenyurt BDP ilçe binasına götürüldü. 

Emperyalizmin  Savaşı da  Barışı da Zulümdür, Sömürüdür

Gezi Ayaklanması sonrası forumların İs-
tanbul’un dört bir yanına yayılmasıyla birlikte 
Esenyurt’un Esenkent Mahallesi Havana Par-
kı’nda da ÖDP’lilerin önayak olduğu forumlar 
örgütlenmeye başlanmıştı. Daha sonra Esen-
yurt Dayanışması oluşturulduğunda Dayanışma 
4 Temmuz’da Havana Park’ta yapılan foruma 
destek olmak için bir yürüyüş gerçekleştirmiş, 
ardından güçlü bir forum düzenlenmişti. Esen-
kent Havana Park’ta 29 Ağustos’ta yapılan fo-
ruma, Esenyurt Dayanışması kısmi bir katılım 
gösterebildi.

Havana Park’ta yapılacak foruma yazar Er-
doğan Aydın’ın da katılacağını ve forumda Su-
riye’de ve Ortadoğu’da yaşanan gelişmelerle 
ilgili konuşma yapacağını öğrendik.

Forum saat 21:30’a doğru başladı. Aydın, 
foruma katılanları selamladıktan sonra, kendi-
sinin Ortadoğu’daki gelişmelerle ve özellikle 
Suriye’nin işgal olasılığının ne anlama geldiği 
ve buna karşı ne yapılması gerektiği ile ilgili 
konuşacağını belirterek sözlerine başladı. “Su-
riye’ye karşı bir müdahale de söz konusu olan 
kalıcı bir işgalden çok Katar,Suudi Arabistan 
ve Türkiye’nin başını çektiği güçler tarafından 
Suriye’nin zayıflatılarak masaya oturtulması he-
defleniyor. Burada Türkiye adeta kraldan çok 
kralcı davranarak, Suriye’ye emperyalist dev-
letlerden daha Suriye’ye müdahale edilmesini 
istiyor. Aslında asıl sıkıntı mevcut muhalefetin 
bir türlü kıvama sokulamamasıdır. Suriye’ye 
karşı emperyalist bir müdahalenin en küçük 
bir meşruiyeti olamaz bu müdahaleyi durdur-
mak için; bu savaş cephesine karşı radikal bir 
tepki oluşturulmalıdır. Bu müdahaleye Türki-
ye’nin de müdahil olması durumunda yaptı-
ğı ödeyemeyeceği bir bedel olarak kendisine 
geri dönecektir. Buna karşılık Suriye’ye karşı 
müdahaleyi savunmamak kesinlikle Esad’ı sa-
vunmak anlamına gelmemeli. Esad rejimi on 
yıllardır Suriye’de Kürtlere, kendini farklı kim-
liklerle ifade eden güçlere kendini ifade hakkı 
vermemiştir. Orta Doğu’daki sorunlara ve Su-
riye’de yaşananlara  bakarken Kürt sorununu 
görmezden gelemeyiz. Suriye’nin kuzeyindeki 
Kürt coğrafyasının adı Rojava’dır. Bugün Ro-
java Kürtleri son derece demokratik ve laik 
bir anlayışa sahiptirler ve Kürtler Rojava’da ne 

Esad’a ne de muhaliflere yedeklenmiştir, bun-
ların karşısında üçüncü bir yol izlemektedirler. 
Orta Doğu gibi geniş bir coğrafyada etnik ve 
mezhep çatışmalarını önleyecek barış, demok-
rasi ve kardeşliğin tesis edileceği bir anlayış 
olarak konfederalizmi gösterebiliriz. Mısır’da 
da önemli gelişmeler yaşanıyor, Mursi’ye kar-
şı Mısır Ordusu’nun yaptığı darbeyi kesinlikle 
mahkûm etmeliyiz. Bu darbeyi, darbeye destek 
veren gerici Katar gibi, Suudi Arabistan gibi ül-
kelere bakarak da mahkûm edebiliriz. Fakat bu 
Mursi’yi desteklememizi gerektirmez, Mısır’da  
görünürde iki gerici gücün mücadelesi yaşan-
maktadır, fakat Mursi devrilmeden önce Tah-
rir’de toplanan milyonların demokrasi, laiklik 
talebini de darbe bastırmıştır. 

Erdoğan Aydın oldukça uzun geçen konuş-
masını bitirirken Gezi’de ortaya çıkan dinami-
ğin çok önemli olduğunu; özellikle gençlerin 
kendinden beklenmeyen işler yaptıklarını ifa-
de ederek, Gezi ruhunun tüm dünyaya örnek 
olması gerektiğini söyledi. Aydın’ın sunumu-
nun ardından foruma katılanların konu ile ilgili 
görüş belirtme ve soru sorma kısmına geçildi. 

Söz alan bir kadın Türkiye’nin Suriye’ye gir-
memesi için bu savaşın önlenmesi için ne gere-
kiyorsa onu yapalım, sokaklara çıkalım eylem 
yapalım; bu işe öncülük eden insanlar vardır 
mutlaka dedi. Bir başka kişi  Suriye’ye emper-
yalist bir müdahaleyi önlemenin dışında Orta 
Doğu’daki halklar açısından Türkiye, İran, Irak 
ve Suriye devletlerinin emperyalist saldırılara 
karşı birlikte hareket etme şansları yok mudur 
diye sordu. Toplantıda bizden de bir yoldaş 
söz alarak hem Erdoğan Aydın’a kimi sorular 
sordu hem de kimi görüşlerimizi ifade etti.

Erdoğan Aydın’a yoldaş şu soruları sordu: 
CHP hem AKP’ye karşı muhalefet eden bir par-
ti hem de Rojava’da Kürtlere ve Alevileri kat-
leden El-Kaide, El-Nusra gibi şeriatçı çetelere 
karşı, fakat  CHP Rojava hakkında neden AKP 
ve şeriatçı bu güçlere karşı tek kelime etmiyor? 
Mısır’da darbecilere de Müslüman Kardeşler’e 
de karşı çıkmak gerekir, diyorsunuz. Haklısınız 
fakat asıl çözümü nerede aramalıyız; gerçekten 
işçileri, emekçileri kendi çıkarları doğrultusun-
da örgütleyerek harekete geçirecek devrimci 
önderliklere ihtiyaç yok mudur?

Yoldaş bu soruların yanı sıra görüş bildirir-
ken; sosyalistlerin, komünistlerin özne olmak-
tan uzak adeta izlenimci bir biçimde gelişmele-
ri yorumlamaktan ve kimi tespitler yapmaktan 
kurtulması gerektiğini; gerçek ve kalıcı bir ba-
rışın işçilerin, emekçilerin iktidarı kendi elleri-
ne almalarıyla sağlanabileceğini vurguladı. 

Erdoğan Aydın sorulan soruları yanıtlarken 
emperyalistlere karşı bölge devletlerinin karşı 
birlik oluşturarak mücadele etmelerinin müm-
kün olmadığını; çünkü bölge bu devletlerin 
halkları kendi içlerinde farklı mezheplere göre 
bölerek ezdiğini ifade ederken,  CHP’ye kar-
şı ideolojik bir mücadele vermeliyiz ve CHP’yi 
eleştirmeliyiz diyerek sözlerine şu şekilde de-
vam etti: “Bu forumda CHP’yi savunan, ona 
oy veren olduğunu varsayarak bunları söylü-
yorum: CHP’nin Bağdat’a gitmesi iyi bir şey 
fakat neden Erbil’e de gitmediği anlaşılamaz 
bir şey; CHP Rojava konusunda da bir şey söy-
lemiyor bu da doğru değil.” Aydın, konuşma-
sının devamında “Bu toplumda en çok Kürtler 
ve Alevilerin ezildikleri doğru ve bu kesimler 
önemli bir dinamiktir. Fakat bizler AKP’ye oy 
veren kesimlerin de desteğini almalıyız, kul-
landığımız dil onları da kapsamalıdır. Çünkü 
AKP ne kadar bölmeye çalışsa da kendisine oy 
verenlerin çok önemli bir kesimi de AKP’nin 
ve bu sistemin kurbanıdır. Dolayısıyla söylemi-
miz belli kesimlere değil bütün emekçilere ve 
ezilenlere yönelik olmalıdır.” dedi.

“Mısır’da ve başka yerlerde de solun, sos-
yalistlerin gücü zayıf. Bu konuda enternasyo-
nalist olmak lazım. Asıl alternatifin sosyalistler 
olması gerekli fakat şu an barışı savunmak, yan 
yana durabilmek de çok önemlidir. Kalıcı bir 
çözüm olmasa da, savaşın olmadığı barışın ya-
şandığı bir yerde mücadelemizi sürdürmenin 
daha fazla olanağı vardır. Bunun için barışı, 
kardeşliği, demokrasiyi savunmalıyız.” diyerek 
konuşmasını sonlandırdı.

Aydın, konuşmasını bitirdiğinde zaten fo-
rum bitiş saati geçmişti. Moderatör konuşması-
nın başında “Yaptığımız bu forumda  Esenyurt 
Dayanışması’ndan arkadaşlarda bulunuyor, 
Esenyurt Dayanışması’ndan arkadaşlar kendi-
lerini ve faaliyetlerini tanıtabilirler” demişti. Bu 
konuşmaya binaen Esenyurt Dayanışması’dan 

bir arkadaş Esenyurt Dayanışması’nın bir dizi 
kurumdan oluştuğunu ve iki mahalle de fo-
rumlar örgütlediğini aktardıktan sonra son bir 
hafta içinde Esenyurt Dayanışması’nın yapmış 
olduğu faaliyetleri anlattı.

Boğazköy Forumu’ndan bu foruma katılan 
başka bir kişi Suriye’ye askeri müdahaleye 
karşı pazar akşamı mahallede bir yürüyüş ger-
çekleştireceklerini duyurdu. Son olarak üçün-
cü bölge forumları koordinasyonu toplantısına 
katılacak iki kişi forumun onayı alınarak seçil-
diler. Foruma 60 ila 70 kişi arasında bir katılım 
gerçekleşti.

Rekabet Böler Dayanışmadan Güç Doğar

Yaşasın Esenyurt Dayanışması

Esenyurt’tan Komünistler

Esenyurt Dayanışması Namık Kemal Ma-
hallesi’nde ve Yeşilkent 2 Temmuz Parkı’nda 
forumlar örgütlemeye devam ediyor. Bu fo-
rumların bir kısmı “Yeşilkent Mahallesi Ge-
leceğini Tartışıyor” başlığıyla duyuruluyor ve 
forumda mahallenin sorunları ve çözüm öne-
rileri tartışılıyor.

Namık Kemal Mahallesi’nde  yapılan fo-
rumların bir tanesinde  forumları daha güçlü 
yapmak gayesiyle bir takım komisyonlar kur-
ma önerisi getirildi. İşçi, kadın, gençlik ve 
kültür-sanat komisyonlarına ihtiyaç olduğu 
belirtildi. Gönüllü olarak girilecek bu komis-
yonlarla Taksim Gezi eylemleriyle ortaya çı-
kan süreci anlatmak; insanları foruma katmak 
hedefleniyor. Örneğin kadın komisyonunun  
kadınlarla dönük kimi etkinlikler yapmak gibi 
işleri olabileceği tartışıldı ve bu dört komisyo-
na 35 gönüllü seçildi. Daha sonra komisyona 
seçilenlerle Esenyurt Dayanışması bir toplantı 
yaptı. 40 kişinin katıldığı toplantıda komisyon-
larla Esenyurt Dayanışması’nın nasıl bir ilişki 
kuracağı; komisyonların hangi alanda ve nasıl 
bir perspektifle çalışma yürüteceği tartışıldı. Bu 
tartışmalarda her komisyonun kendi içerisinde 
toplantılarını yaparak çalışma alanlarını belir-
leyeceği; örneğin işçi komisyonlarının fabri-
kalarda işçilere Gezi ile ortaya çıkan dinamiği 
anlatabileceği vurgulandı. Genel yaklaşım ola-
rak Esenyurt Dayanışması’nın bu komisyonlara 
iş tarif etmemesi, komisyonların olanaklarına 
göre faaliyet yürütebileceği söylendi.

Esenyurt forumunda Suriye söyleşisi

Rojava halkı yalnız değildir

Esenyurt’tan Komünistler
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29 Temmuz tarihli Meclis toplantısında etkin-
lik yapılması önerisi gelmiş ve bu öneriyi ger-
çekleştirmek için hemen çalışmalarının başlaması 
gerektiği söylenmişti. Etkinliğin Gezi tutsaklarıyla 
dayanışma için yapılması gerektiğini savunarak 
etkinlik önerisini destekledik fakat karar alma ye-
rinin meclis olmadığını hatırlatarak forumda gün-
dem edilmesi gerektiğini belirttik. 2 Ağustos’ta ka-
dın sorunu gündemli forumun sonunda mecliste 
etkinlik önerisini yapan ESP’liler öneriyi gündem 
ettiler.  Gezi tutsaklarıyla dayanışma konserini 24 
ağustosta yapma kararı alındı. Ancak araya bay-
ram tatilinin girmesi gibi nedenlerden dolayı hazır-
lık çalışması konsere iki hafta kala başlandı. 

etkinlik tarihinin ertelenMesi
Forumun ardından toplanan mecliste konser 

çalışması yapılması için gönüllüler belirlendi. Ses 
sistemi, yer izni gibi sorumluluklarda paylaşıldı. 
Konsere iki hafta kaldığı ve konserin hazırlıkları-
nın hiçbirinin tamamlanmamış olduğu, 25 Ağustos 
günü de çalışma yürüttüğümüz kitle örgütünün 
pikniği olduğu için çalışmalara çok fazla katılama-
yacağımızı bu nedenle konserin üç hafta sonrasına 
ertelenmesini önerdik.  Konserden bir önceki haf-
ta Rojava konuşulmak üzere panel önerisi vardı. 
Bir önceki haftada üç konuşmacılı bir panel olma-
sının çalışması ve ardından da konserin örgütlen-
mesinin zor olacağını bu yüzden de ertelenmesi 
gerektiğini belirttik.  Meclisteki ESP, Emep, BDP, 
BDSP her şeyin kısa bir zamanda hazır olacağını 
ve konseri hemen yapmak gerektiğini, konserin 
kararını almanın bile çok önemli olduğunu belirt-
tiler. Forumda da onaylandığını, haliyle halka bir 
söz verildiği için zamanı değiştirmemeyi önerdiler. 
Köz dışında bu tarihi onaylamayan olmadığı için 
erteleme kararı alınmaması gerektiğini ifade ettiler.  
Köz olarak biz de bu mahallede açık hava konse-

ri yapmanın çok olumlu olduğunu ancak, teknik 
diye belirttiğimiz şeylerin hazırlık olduğunu ve 
yetişemeyeceğimizi ifade ettik. Bizim dışımızdaki 
herkes onayladığı için konser  tarihi değiştirilme-
di. Konser gününe 4 gün kala hala sanatçılar belli 
değildi. Ses sistemi net değildi. Konserin biletleri, 
ilanları ve afişleri hazır değildi. Konserin ertelen-
mesi önerildi ve kabul edildi. Önerilen tarih yine 3 
hafta sonrası oldu.

Konser önerisinde bulunan ESPliler etkinliğin 
ertelenmesinin ardından kendi şartlarından dolayı 
çalışmalara katılamadılar. Aldıkları sorumlulukları 
yerine getirdiklerini belirterek ses sistemi ve Grup 
Vardiya’nın geleceğini söylediler. Esenyalı’da yapı-
lacak olan festivale ağırlık veren EMEP de Aydınlı 
Mahallesi’ndeki çalışmalara pek fazla katılamadı. 
Etkinliğin kimi sorumluluklarını alarak bizler ger-
çekleştirdik. Sanatçıların net olmamasından dolayı 
biletin çıkması gecikti. Son hafta yalnızca çalışması 
yapılabildi. Mahallenin farklı yerlerine ozalitler ya-
pıştırıldı ve pazar da el ilanları dağıtıldı. Etkinliğin 
çalışmasını aksatan bir başka neden de Ahmet Ata-
kan’ın öldürülmesinin ardından mahallede yapılan 
yürüyüş ve yürüyüş çalışması oldu.

konser
Etkinliğin yer izninin alınması siyasetlerin so-

rumluluğundaydı. EMEP ve BDP, ilçe örgütle-
ri olduğu için bu siyasetlerin başvuru yapmaları 
daha kolay olacağı için izin meselesini üstlendi-
ler. Etkinliğin son gününe kadar teknik aksaklıklar 
yüzünden başvuru yapılamadı. Son gün başvuru 
yapılacağı zaman EMEP’in başvuru yapmadığını 
mahallede gerçekleşen forumdan ve etkinlikten 
çekildiğini öğrendik. BDP, bu etkinlik kendi so-
rumluluklarında olmadığını, ancak HDP’nin mec-
lisin içerisinde olduğunu  ve bu izini alabileceğini 
söyledi.  HDP son gün başvuruya giderek yer iz-
nini aldı. Konser çalışmasından EMEP’in olduğunu 
biliyorduk. Son gün yaşanan aksaklığın ardından 
EMEP’in bu çalışmada hiç olmadığını öğrendik. 
EMEP bu tutumunu HDK toplantısında belirtmiş 
fakat mecliste söylenmediği için bizim haberimiz 
olamadı. Grup Vardiya solistlerinin yurt dışına git-
tiğini ve katılamayacaklarını da son gün belirtti.

Konser yaşanan tüm teknik aksaklıklarına rağ-
men sekiz yüz kişinin katılımıyla gerçekleşti. Grup 
Abdal, Musa Kurt, Fırat Eriş, Grup Mayıs ve Ahmet 
Yakup sahne aldı.  Sahnede Aydınlı Meclisi, HDP ve 

Gezi tutsaklarının aileleri konuşma yaptılar. Alanda 
BDSP, Evrensel, BDP, Mayısta Yaşam ve KöZ stant 
açtı. Konserde sıklıkla “Her Yer Taksim, Her Yer 
Direniş; Rojava halkı yalnız değildir”, “ Zindanlar 
Yıkılsın Tutsaklara Özgürlük” sloganları atıldı. Ma-
hallede yapılan böyle bir konserin olumlu havası 
önümüzdeki yıllarda tekrar bu tür dayanışma kon-
serlerinin yapılabileceğini bizlere gösterdi.

KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak 
değerlendirmemiz Gezi Ayaklanması sonrasında 
yapılan çalışmalar Aydınlı’da siyasetlerle ortak ça-
lışmanın önünü açmıştı. Gerçekleşen konser bunun 
güzel bir örneği oldu. Yaptığımız bütün çalışmalar-
da siyasetlerin kendi kimliklerini belirtmemelerini 
önerdik. Tüm diğer etkinliklerde siyaset yasağı gibi 
durumlar oluşmasına rağmen, konser siyasetlerin 
kendi renkleriyle kendilerini ifade etmelerine ola-
nak sağladı. Bizim açımızdan da kendi propagan-
damızı yapmamızı, söylediklerimizi bayrağımızla, 
pankartlarımızla, kitap ve gazetemizle daha fazla 
insana ulaştırmamıza olanak sağlamıştır.

konser  değerlendirMesi
Konserin ardından yaptığımız değerlendirmeye 

BDP,BDSP, ESP, HDP Temsilcileri, Mayısta Yaşam 
ve  KöZ olarak katıldık. Değerlendirmede BDP ta-
rih değişikliği olduğunu ve en başta bir hata ya-
pıldığını tarihi başta değiştirip ona göre erkenden 
planlanması gerektiğini,  detaylı düşünmeden ve 
planlamadan karar alındığını belirtti ve şunları ifa-
de etti. “Tarih değiştirmekten kaynaklı olarak bilet-
ler çok geç çıktı, sanatçılar net değildi. Biletler geç 
çıktığı için derneklere gidilmedi, esnaf satışı yapıl-
madı ve daha az kişiye ulaştık; haliyle iyi organize 
olamadık. Başvuru da problem yaşandı. Tüm bu 
problemlerin yanı sıra çok başarılı geçen bir kon-
ser oldu. Teknik aksaklıklarına rağmen herkesin 
çok olumlu yorumlar yaptığı bir konser oldu.”

Kızıl Bayrak: “Bizim açımızdan çok olumlu bir 
konser oldu. Ancak Feniş fabrikasındaki direniş 
nedeniyle çalışmalara çok fazla katılamadık” dedi. 

ESP: “Çok iyi bir konser oldu amacına ulaştı. 
Rojava ve Gezi Tutsakları ile dayanışma konseri 
olarak çok iyi oldu. Aksaklılar yaşanabilir bunlar 
deneyim olarak aklımızda, Grup Vardiya’nın gel-
memesi bizim eksikliğimizdir, özeleştirimizi veri-
yoruz. Ancak konserde tutsak ailelerinin konuş-
ma yapmasını istediğimiz sırada EMEP’in biraz 
sert bir tutum sergilemesi doğru değildi. Bunun 

eleştirisini vermek gerek. Diğer tüm aksaklıkla-
rına rağmen çok iyi geçti konser, esnaf ve der-
neklere gidilememesi kötü oldu. Erken hazırlık 
yapmak iyi olurdu” dedi.

Mayısta Yaşam: “Bizim açımızdan çok iyi geç-
ti birçok ortağımızın sorumluluk aldı. Bu mahalle 
açısından da çok iyi oldu, bize hiç olumsuz eleştiri 
gelmedi. Tanıdığımız herkes çok olumlu değerlen-
dirdi” dedi.

Köz olarak biz de: “Esnaf satışının sorumlu-
luğunu HDP ile almıştık. Yerine getiremedik bu 
bizim eksikliğimizdir. Tüm aksaklıklarına rağmen 
olumlu değerlendiriyoruz  ve iyi kotardığımızı 
düşünüyoruz. Diğer yandan yaşanan aksaklıklara 
karşı bulduğumuz çözümlerle ve her yaşanan so-
runda hızlı bir şekilde bir araya gelerek birlikte 
ortak bir çalışmanın sorumluluğunu aldık. Bu an-
lamıyla bile iyi bir çalışma oldu. Aksaklıkları da 
kurtardık. Kürsüden tutsak ailelerinin konuşması, 
HDP’nin konuşması iyi oldu” dedik.

ForuM  değerlendirMesi
Forumların değerlendirilmesi kısmında bizim 

dışımızda ki bütün katılımcılar konserin bir son ol-
duğu, artık forumlara katılımın azaldığını, forum-
ların ve meclisin sürecin başından beri çok olumlu 
ve kendisini ve etkisini de aşan işler yaptığı, artık 
bunu noktalamak gerektiği ifade ettiler. Ancak bu 
birliktelik devam edebilir bir formül bulunabilir 
diye konuşuldu. 

Biz “evet hava şartlarından dolayı parkta ya-
pamayabiliriz, bu mahallede olan dernekler var 
oralarda yapabiliriz. Ancak konser forumların bir 
noktası olacaksa bunu önceden konuşmak ve kon-
serde de duyurmak gerekirdi. Bizim bile bilmedi-
ğimiz bu son burada belli olmamalıydı” dedik. Her 
yerde eylemler oluyor, kentsel dönüşüm projeleri 
var. Emekevler’de yıkım oldu ve ardında 600 kişi-
nin katıldığı bir forum gerçekleşti, yerel seçimlerde 
ortak aday çıkarmanın yoludur meclis ve forumlar, 
bunu değerlendirebiliriz. 4+4+4 var, saldırılar ve 
eylemler devam ederken bir son oldu demek doğ-
ru değil, dedik.  Emekevler’deki yıkım üzerinden 
tam da AKP ve CHP’nin aynı olduğunu emekçilere 
yapılan saldırılarda farklı bir tutum almayacakları-
nı en somut haliyle anlatabileceğimiz, ortak aday 
çıkartabileceğimiz bir zamanda mücadele bitti de-
mek bizim açımızdan doğru bir tutum olmayacak-
tır, dedik. Ancak bu değerlendirmeler sonrasında 
forumların sonlandırılması kararı alındı.

Tuzla’da dayanışma konseri

Gezi eylemleriyle birlikte emekçi semtlerde 
oluşan forumlardan biri olan Esenyalı Halk Meclisi 
bir festival örgütledi. Esenyalı Halk Festivali olarak 
adlandırılan festival 30-31 Ağustos’ta gerçekleşti. 
“Kardeşliğimize, Doğamıza, Özgürlüğümüze DO-
KUNMA” şiarıyla yapılan festivalde birçok sanatçı 
yer aldı. Festival iki gün boyunca forumlarla başla-
yıp akşamları konserlerle devam etti. 

Festivalde kafe ve kahvehanelerde farklı gün-
demlerle gerçekleştirilen forumlar yapıldı. Yapı-
lan forumlardan bazıları “Anayasa ve Eşit Yurt-
taşlık Hakkı”, “Barış, Kürt Sorunu ve Ortadoğu”, 
“Yerel Yönetimler ve Seçimler” başlıklı oldu. Fo-
rumlara konuşmacı olarak davet edilenlerden; 
Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği Genel Baş-
kanı Ali Kenanoğlu, Gazeteci- Yazar İhsan Elia-
çık, CHP İstanbul Milletvekili Müslüm Sarı, Metin 
İlgün, Fehim Işık, Ayhan Bilgen, Aydın Çubukçu, 
Pertek Belediye Başkanı, Pendik Belediye Başka-
nı Kenan Çetin, Bismil Belediye Başkanı Emine 
Cemiloğlu ve Maltepe Belediyesi Meclis Üyesi 
Adem Kaya konuşmacı olarak katıldı. Ertuğrul 
Kürkçü, Abdullah Levent Tüzel konuşmacı ola-
rak katıldı. 

Festivalde Kızıl Bayrak, DHF, Partizan, Sokak 
isimli yerel gazete, Evrensel, Atılım,  Mayısta Ya-
şam, Esenyalı’da kurulması planlanan kadın der-
neği ve KöZ stant açtı. 

Festivalin örgütleyicileri stant açanların ancak 
yayınevi olması gerektiğini belirttiler ve pankart, 
bayrak, resim gibi stant da olabilecek her şeye 
gerekenden fazla müdahale ettiler. Partizan stan-
dında bulunan kişinin önlüğünün çıkartılması, 
standın önüne konulan bayrağın kaldırılması, 
hatta İbrahim Kaypakkaya resminin kaldırılması-

nın istenmesi gibi olumsuz gelişmeler de yaşandı. 
Mayısta Yaşam Eğitim ve Dayanışma Kooperati-
fine “Siz yayın evi misiniz?, bunu ispatlayın” diye 
gelindi. Mayısta Yaşam Kooperatifi de remi kaşe-
sini göstermek zorunda kaldı. 

Festival her anlamıyla olumlu bir şekilde sürer-
ken CHP’li vekillere, belediye başkanlarına açık bir 
durum oluşurken, devrimci siyasetlere kapatılan 
ve devrimci siyasetlerin propaganda serbestliğini 
yasaklayan bir tutum alınması dikkat çekiciydi. 
Gezi Ayaklanması gibi demokrasi mücadelesinin 
verildiği bir dönemde “Herkese Özgürlük, Halkla-
ra Özgürlük” şiarlarıyla yürürken siyasetin devlete 
açık, devrimcilere kapalı olarak yapılmasını an-
lamadığımızı ve bu tutumu doğru bulmadığımızı 
festivalin örgütlenmesinde büyük sorumluluk alan 
EMEP’li arkadaşlara ilettik. Onlar da Bu kararı hal-
kın aldığını belirttiler. Biz de kitlelerin böyle tu-
tumları olabilir bu çok olağan bir durum,  EMEP 
bu kararın alınmasında nasıl bir tutumu oldu, bi-
zim eleştirimiz EMEP’e” dedik.  Aldığımız yanıt 
“öneriyi biz de destekledik. Hatta mutlaka bunun 
oluşması gerektiğini söyledik” dediler.

KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak 
iki gün boyunca açtığımız stant da yoğun olarak; 
Komünistlerin Birliği Platformu hakkında sohbet-
ler ettik. Rojava ve Suriye’ye yapılması planlanan 
emperyalist müdahale hakkında sohbet ettik. Soh-
betlerde mahallelerde oluşan forumların çok -iyi 
olduğunu yerel seçimlerde oralardan ortak aday 
çıkarmak gerektiğini vurguladık. Bizim açımızdan 
olumlu geçen festivallerin tekrarının olması, sü-
rekliliğinin sağlanması gerektiğini söyledik.

AKP’ye Kanma, CHP’ye Yol Verme!  

Ahmet Atakan’ın ölümünden sonra bütün ma-
hallelerde olduğu gibi Tuzla’da da yürüyüş yapıl-
dı. Ancak Tuzla’da planlandığı gibi yapılamadı. 
Mahallenin gençlerinden meclis toplantılarını da 
takip eden iki kişi salı akşamı saat 19.00’da yürü-
yüş yapmak için çağrı yaptı. CHP’nin oluşturdu-
ğu Aydınlı Gençlik Hareketi eylemi sahiplenerek 
kendi duyurusunu yaptı. Ancak mahallenin genç-
leri Aydınlı Meclisi’ne de çağrı yaptı. Buluşmanın 
olduğu yere CHP’liler Aydınlı Gençlik Hareke-
ti’nin pankartını getirmişlerdi, ancak bu pankart 
ortak pankart olamayacağı için çözüm aranırken, 
CHP’liler biz 20.30’da Tuzla’ya CHP’nin oturma 
eylemine gideceklerini yürüyüştekileri de götür-
mek istediklerini söylediler. Biz de CHP’nin eyle-
mine katılmayacağımızı belirttik. Bunun üzerine 
CHP’liler de orada bizimle tartışmaya başladılar. 
Bu esnada 30 kişi toplanmıştı. Gelen kişilerin az-
lığından ve katılan kişilerin bir bölümü gidece-
ğinden yürüyüş iptal edildi. Orada Gençlik Ha-
reketi ve Aydınlı Halk Meclisi perşembe gününe 
hazırlığının da yapabileceği bir yürüyüş kararı 
aldı. Perşembe günü Aydınlı Gençlik Hareketi’nin 
kendi pankartıyla katılacağını söylemesi üzerine 
herkesin kendi rengiyle gelmesi kararlaştırıldı. 

Salı günü kitle dağıldıktan sonra saat 21.30’da 
CHP’liler mahallede buluştular ve yürüyüş yaptı-
lar. Çarşamba günü planlanan hazırlık çalışmasına 
KöZ’ün dışında kimse katılmadı. Biz de kahvelere 
konser ilanı dağıtırken Perşembe günü planlanan 
eylemin duyurusunu yaptık.  

Yürüyüşün olacağı perşembe günü Konaşlı’da 
buluştuk. Aydınlı Gençlik Hareketi geleceğini ve 
gelirken Deri-İş Sendikasının megafonunu, kendi 
hazırladıkları pankartı getireceklerini söylediler. 

Biz de onların gelmesini bekledik. Onlar gelme-
yince ve bizim dışımızda kimse pankart getirme-
diği için kendi hazırladığımız ozalitin imzasını ke-
sip ortak pankart haline getirip kullandık. “Gezi, 
Lice, Rojava Emekçiler Ayakta” pankartıyla yürü-
dük. Yaklaşık 80 kişi Aydınlıya yürüdük.  Döviz-
ler hazırladık. Dövizlerde “Mesele Kürtler olunca 
AKP-CHP Aynı Safta”, “Mesele Aleviler Olunca 
AKP-CHP Aynı Safta”, “AKP Destan Yazmaya De-
vam Ediyor Dün Medeni, Abdullah, Ali İsmail, 
Ethem, Mehmet Bugün Ahmet Atakan’ı katletti.” 
Yazıyordu. Biz yedi kişi dövizlerimizi taşıdık.

Atılan Sloganlar; “Her Yer Taksim Her Yer Di-
reniş”, “Zindanlar Yıkılsın Tutsaklara Özgürlük”,  
“Gezi, Lice, Rojava Ezilenler Ayakta”, “Bu Daha 
Başlangıç Mücadeleye Devam”, “Yaşasın Onurlu 
Mücadelemiz”, “Gözaltılar, Tutuklamalar, Baskılar 
Bizi Yıldıramaz” atıldı. Gezi olaylarında ölenlerin 
isimleri anılarak ölümsüzdür sloganları atıldı. 

Gezi, Lice, Rojava Ezilenler Ayakta!

Tuzla’dan Komünistler

 Tuzla’dan Komünistler

Esenyalı Halk Festivali Gezi, Lice, Rojava ezilenler ayakta!
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Sendikal bürokrasi sınıfı bölme derdinde
Son günlerde, yerel yönetimlerde çalışan 

kamu emekçilerinin azımsanmayacak kadar 
önemli bir kısmını bünyesinde barındıran KESK'e 
bağlı Tüm Bel-Sen sendika bürokratlarının sen-
dikayı tavandan bölme gayretlerine hedef oldu.  

1990 yılında, 12 Eylül rejiminin yasakçı ve 
baskıcı uygulamalarına karşı, binlerce yerel yö-
netim emekçisinin ortak iradesi olarak kurulan 
Tüm Bel-Sen Mayıs 2011 tarihinde gerçekleştirdi-
ği Olağan Genel Kurulu ile sendika içi demokra-
sinin işlemesi, bürokratikleşmeye önlem alınma-
sı, katılımcı, şeffaf, demokratik ve mücadeleci bir 
sendika için bazı tüzük değişikleri yaşadı. Bu de-
ğişiklikler, bütün delegelerin oy birliği ile gerçek-
leşti. Yapılan değişiklikler içerisinde, tabanın söz 
ve karar sahipliği ilkesinin etkin biçimde sendika 
yönetim organlarına yansıması için şube ve ge-
nel merkez yönetim organları seçimlerinde nispi 
temsil sisteminin uygulanması ve merkez yöne-
tim kurulu üyeliğinde üst üste en fazla iki dönem 
kalınması kararlaştırıldı. 

Ancak bu değişiklikler  sendika yöneticiliğini 
adeta  bir meslek haline dönüştüren ve onlarca 
yıldır sendikanın yönetim mekanizmalarına çö-
reklenen bürokratlar için alarm anlamı taşımak-
taydı. Nitekim, Genel Kurulda bu kararların alın-
masının ardından 2 yıldan fazla süre geçtikten 
sonra, üstelik kendilerinin de oy verdiği ve oy 
birliği ile kabul ettiği bu değişikliklerin iptali için, 
başta sendikanın Genel Sekreteri olan 23 yıldır 
sendika yönetiminde Vicdan Baykara olmak üze-
re "sosyal demokrat" kimliği ile tanınan ve sendi-
ka bünyesinde Sendikal Birlik eğilimi içerisinde 

yer alan, sabık sendika ağası İzmir Şube Başkanı  
Yaşar Gül'ün de bulunduğu sendika yöneticileri 
sendika aleyhine, yani yöneticilik yaptıkları sen-
dikaya karşı dava açtılar. 

Bununla yetinmeyen sendika bürokratları, yıl-
lardır KESK'e karşı Kamu-Sen, Memur-Sen gibi 
muvazaalı muhafazakar-sağ sendikaların yahut 
şoven gerekçelerle KESK'ten kopan ulusalcı Bir-
leşik Kamu İş'in söylemlerini yavan bir biçimde 
yeniden üreterek, halen yönetiminde bulunduk-
ları ve istifa etme gereğini bile hissetmedikleri 
sendikanın hakkında, sendika üyelerine olum-
suz propaganda yapmaya başladılar. Alttan alta 
ve kulisler biçiminde yapılan, KESK üyelerine 
kendilerinin kuracakları yeni sendikaya üye olma 
çağrısı ile biten bu ajitasyonun esas malzemesi ise 
KESK Genel Sekreteri Lami Özgen'in çözüm süre-
ci olarak tarif edilen süreçte akil adam olması idi. 
Bu kesimler KESK'i BDP'nin arka bahçesi olmak 
ve AKP yandaşlığı yapmak gibi pespaye suçla-
malarla üyelerin karşısına çıktı. Yüzü aşkın üyesi 
AKP döneminde tutuklanan, 4+4+4 eylemlerin-
den Gezi sürecine kadar eksiği fazlasıyla sokakta 
bulunmaya çalışan KESK'e saldıranlar işverenle-
rin ve şoven kesimlerin ezberini tekrarladı. Esas 
kaygıları sendikadaki ayrıcalıklarını yitirmek olan 
sendika bürokratları sendikayı bölme girişimleri-
ni güya politik gerekçelerle gizleyip, şovenizmin 
zehrini KESK tabanına yaymaya çalıştılar.

Sonuç itibari ile bu girişim deşifre olur olmaz 
KESK'teki sosyal demokratlara yakın eğilim olan 
Sendikal Birlik dahi bu kesimleri ihraç ettiğine 
dair bir deklarasyon yayınladı. Sendika bürokrat-

ları kurdukları Tüm Yerel Sen isimli hülle sendi-
kanın Birleşik Kamu İş'e bağlı Yerel-İş sendikası 
ile kendilerinin çatı örgütü olacağını açıkladılar. 

Bu kesimlerin işyerlerinde dağıttıkları ve tü-
müyle KESK'i hedef alan, KESK'i "bölgesel ırkçı-
lıkla" suçlamaya varacak kadar şovenizmin bata-
ğına batmış Tüm Yerel Sen'in bildirileri ise çoğu 
kez KESK'e ve Tüm Bel-Sen'e sahip çıkan kamu 
emekçilerinin sert tepkisi ile karşılaştı. Öyle ki 
İzmir Büyükşehir Belediyesi gibi işyerlerinde 
alınmak istenen toplantılar sendika bürokratları 
ve şoven anlayışların teşhir edildiği toplantılara 
dönüştü.

KESK'e bağlı Tüm Bel-Sen'de yaşanan bu son 

gelişmeler sınıf içerisinde şovenizmin lanetli ro-
lünü üstlenen sendika bürokratlarının kendi dar 
çıkarları için gerektiğinde sınıfı bölmekten dahi 
çekinmeyeceğini göstermesi açısından önemliydi.

Sendikasına ve örgütlülüğüne sahip çıkan, şo-
venizmin karşısına sınıf perspektifi ile dikilen bir 
tabanın, sınıfı bölme saldırısını boşa çıkartmak 
üzere sarf ettiği yoğun çabanın sonuç alıp alma-
yacağını mücadelenin seyri belirleyecek.

Sendika Bürokratları Defolsun, 

Sendikalar Emekçilerindir! 

“Gezi Direnişi”nde 
işçi sınıfı ve sendikalar

9 Eylül’de Esenyurt İşçi Komisyonu’nun çalış-
masını yürüttüğü “Gezi Direnişinde İşçi Sınıfı ve 
Sendikalar” gündemli forum gerçekleşti. Foruma 
konuşmacı olarak Volkan Yaraşır davet edildi. Fa-
kat tam bu forumun yapılacağı günlerde Ahmet 
Atakan polis tarafından katledildiği için yürüyüşte 
kullandığımız pankart ve attığımız sloganlar yo-
ğun olarak Ahmet Atakan’ın öldürülmesi ile ilgili 
oldu.

Forumda Volkan Yaraşır konuşmasına başlama-
dan önce Yılmaz Güney’in anısına hazırlanan kısa 
bir sinevizyon gösterimi yapıldı. Gösterim öncesi 
Çağrı’dan bir arkadaş Yılmaz Güney’in ölüm yıl-
dönümü vesilesiyle kısa bir konuşma yaptı. Daha 
sonra Ahmet Atakan ve Yılmaz Güney’in şahsında 
devrim davası uğruna düşenlerin anısına saygı du-
ruşunda bulunuldu. Volkan Yaraşır konuşmasına 
başlamadan önce Duvar Sanat Atölyesi’nin hazır-
ladığı birkaç skeçten oluşan tiyatro gösterimi ser-
gilendi. 

Volkan Yaraşır konuşmasında; İstanbul ayak-
lanmasının tesadüfi gerçekleşmiş bir ayaklanma 
olmadığını, bunun öncesinde dünyada küreselleş-
me karşıtı hareketler, Arap ayaklanmaları, Yuna-
nistan’da gerçekleşen grev vb. gelişmelerin oldu-
ğunu anlattı. Kapitalizmin uzun süreli krizlerinin 
devrimci durumlar yaratacağına vurgu yaparak, 
19. yüzyılın son çeyreğinden beri devrimci du-
rumlar oluşsa da devrimlerin gerçekleşmemesinin 
işçi sınıfının devrimci önderliğinin eksikliğinden 
kaynaklandığını belirtti. Yaraşır mevcut sendika-
ların İstanbul Ayaklanması’nda tutucu bir rol oy-
nadığını, işçilerin ayaklanmada yer almalarında 
sendikaların engelleyici bir rolü olduğunu vurgu-
ladı. Volkan Yaraşır İstanbul’da onlarca mahallede 
yapılan forumların önemine de değinerek bu fo-
rumların devleti fazla rahatsız etmeyeceğini fakat 
bugün birlikte durmanın, her türlü gelişmeye karşı 
bu birlikte duruşu devam ettirmenin önemli ol-
duğunu belirterek; bu forumlarda yer alan güçle-
rin  fabrikalarda, işyerlerinde taban örgütlenmeleri 
yaratarak hayatın her alanında yerel inisiyatifler 
geliştirmesi gerektiğini, Gezi Ayaklanması ile Kürt 
dinamiğini buluşturmanın da hayati önemde oldu-
ğunu belirtti. 

Volkan Yaraşır’a Gezi sürecinde mahallelerdeki 

çatışmalar, sendikaların rolü vb. sorular soruldu.

Forumda bir Kürt kadını da söz alarak Roja-
va’dan bu mahalleye gelen Kürtlerin çok perişan 
ve zor durumda olduğunu, yardıma ihtiyaçları ol-
duğunu söyledikten sonra kendilerinin Suriye’de 
ve bu ülkede savaş istemediklerini, Türkiye’nin 
Suriye’ye saldırmasına karşı çıkmak gerektiğini 
yarı Kürtçe yarı Türkçe ifade etmeye çalıştı. 

Biz de söz alarak Volkan Yaraşır’a kimi soru-
lar sorduk ve görüşümüzü ifade ettik. Yaraşır’a 
“Neden İstanbul Ayaklanması diyorsunuz? Bu 
ayaklanma İstanbul’la sınırlı kaldı anlamında mı; 
yoksa ayaklanmanın İstanbul’da Gezi direnişi ile 
başlaması yüzünden mi? Mısır ve Tunus’ta ki ayak-
lanmalar da ve Türkiye’deki ayaklanmada da dev-
rimci bir önderliğin olmadığını söylediniz. Peki 
devrimci bir önderlik önceden yaratılamamışsa,  
ayaklanma esnasında böyle bir önderlik yaratıla-
bilir mi?” sorularını sorduk

Daha sonra Volkan Yaraşır kendisine gelen 
soruları yanıtlamaya çalıştı. Yaraşır mahallelerde/ 
varoşlarda yapılan eylemlerle, fabrikalarda ve iş-
yerlerinde yapılan eylemleri ayırmaya çalıştı. Ma-
hallelerde yapılan eylemlerin emekçilerle devlet 
arasında demokrasi talepleri ile ilgili mücadele ara-
cı olduğunu; oysa fabrikalarda, işyerlerinde müca-
delenin işçi sınıfının sermayedarlara karşı verdiği 
emek sermaye çelişkisinin sonucu bir mücadele 
olduğunu ve sistemi temellerinden sarsacak asıl 
mücadele bu mücadele olacağını söyledi. Yaraşır 
sendikalarla ilgili gelen soruya “sendikal bürokrasi 
ile sendikaların önemini birbirinden ayırmalıyız” 
dedi. Bizim parti hangi şartlarda yaratılır yönlü 
sorumuza espriyle karışık “ağır sorular bunlar” 
dedikten sonra; “parti elbette ateşin ve kavganın 
içinde yaratılır” dedi. Oysa eğer devrimci bir par-
ti daha önceden yoksa yükselen ve patlak veren 
kitle hareketi içerisinde devrimci bir parti kurup 
önderliği ele geçirmenin mümkün olamayacağını 
onlarca tarihsel deneyim bize göstermiştir.

Devrim İçin Devrimci Parti

Parti İçin Komünistlerin Birliği

Feniş işçisi yalnız değildir!

İzmir’den Komünistler

 Tuzla’dan Komünistler Esenyurt’tan Komünistler

Çalışma yürüttüğümüz Mayısta Yaşam Kooperatifi’yle birlikte 12 Ekim günü Gebze’deki Feniş 
direnişini ziyarete gittik. Bir ayı aşkın süredir devam eden Feniş direnişi bir işçi havzası olan Geb-
ze’de yankı uyandırmasına rağmen burjuva basında yer almıyordu. 9 Eylül’de Gebze’de bulunan 
420 işçinin çalıştığı Feniş Alüminyum fabrikasında patron Sedat Aloğlu’nun emriyle üretime ara 
verildi ve fabrikada çalışan bütün işçilerin iş akitleri feshedildi. İşçilerin 3 aylık ücretleri, kıdem ve 
ihbar tazminatları ödenmeksizin işten çıkarılmaları üzerine 11 Eylül günü fabrikada direnişe başlan-
dı. Hak-İş’e bağlı Çelik-İş Sendikası üyesi işçiler haklarını alabilmek için bir komite oluşturup çeşitli 
mercilerle görüşmeye ve eylemliliklere başladılar. İşçiler günümüze kadar birçok eylem ve etkinlik 
yaptılar. Birlikte yapılan E-5’i trafiğe kapatma, Gebze’de geniş katılımlı bir yürüyüş, Gebze’den ve 
Çayırova’dan fabrikaya gelen yollarda trafiği durdurma, Taksim ve Mecidiyeköy’ de kitlesel yü-
rüyüşler, Kadıköy’de Eylül’de gel etkinliğinde yaptıkları çeşitli duyurular, Bursa’da yapılan Emek 
forumunda Feniş direnişini gündem etmeleri vs. yaptıkları etkinliklerden bazılarıydı. Aynı zamanda 
seslerini duyurmak için Levent Tüzel’in mecliste vermiş olduğu soru önergesi sonrası bir basın 
açıklaması yaptılar. Çalışma Bakanı ve çeşitli üst düzey bürokratlarla görüştüler. Tüm bu eylemlilik-
lerin sonunda Sedat Aloğlu bir protokol imzalamak için geri adım attı ve kıdem tazminatını ödeme 
taahhüdü verdi. İşçilerin lehine olan bu durum üzerine sonuç alana kadar direnişe devam etme 
kararı aldılar. Devrimcilerin direnişin duyulması ve işçilerin birliğinin bozulmaması için yürüttükleri 
çalışmalar ise Feniş işçilerince destek gördü. Dağıtılan bildiriler, yapılan afişler, kritik bölgelerde 
direnişin duyurusu için açılan standlar sayesinde Feniş’in sesi birçok yerde duyulur oldu. İşçilerin 
üç aydır maaş alamamış olması nedeniyle ortaya çıkan sıkıntılar direnişte olan işçi sayısını azaltan 
birincil problem oldu. Fabrika içinde haciz olmayan malzemelerin satışından elde edilmiş para işçi-
lerin arasında pay edilmiş lakin kredi borcunu ya da banka borcunu ödemek için çalışmak zorunda 
kalan işçilerin sayısı artıyor. Direnişteki işçiler ise işsizlik maaşı alıyorlar. Fabrikada yemeklerini 
birlikte yapıyorlar, tüm ihtiyaçlarını birlikte karşılıyorlar. Yaptığımız ziyarette sendika temsilcileri, 
işçiler ve devrimcilerle sohbet ettik. Çalışma yürüttüğümüz yerelde direnişin duyulması ve destek 
için bir dayanışma faaliyetini birlikte örmek istediğimizi söyledik. Aynı zamanda Mayısta Yaşam 
ortakları da direnişteki işçilerin çocuklarına direniş alanında ders verebileceklerini söylediler. Fab-
rikadaki bölümlerin gezilmesiyle son bulan ziyaretimiz yakınımızda bulunan bu direnişe desteği 
artırmak için bir ilk adım oldu.

Özgürlük Savaşan İşçilerle Gelecek
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Bursa emek forumu düzenlendi
Bulunduğumuz yerelde 29 Eylül Pazar günü 

düzenlenen Bursa Emek Forumu'na KöZ okur-
ları olarak biz de katıldık. Bursa kent merkezin-
de bulunan Kent Müzesi Parkı’nda düzenlenen 
foruma daha önceden davet edilen Tez-Koop-İş 
örgütlenme uzmanı ve araştırmacı yazar Volkan 
Yaraşır ile DİSK Genel Sekreteri ve Dev Sağlık-İş 
Başkanı Arzu Çerkezoğlu konuşmacı olarak yer 
aldılar. Forumun açılış konuşmasını yapan arka-
daş kısaca Gezi eylemleri sürecinde düzenlenen 
forumlardan  bahsetti ve bu forumların önemi-
ne değindikten sonra forum programını açıkladı. 
Ayrıca Bursa Emek Forumu için İstanbul Kazova 
tekstil işçilerinin ve Gebze Feniş işçilerinin misa-
fir olarak geldiklerini belirtti.

Panelde ilk konuşmacı olan Volkan Yaraşır 
sözlerine Taksim Gezi Direnişi diye ifade edilen 
ve yayılan eylemleri direniş sözcüğünden çok bir 
ayaklanma olarak nitelendirdiğini; bu sebeple bu 
eylemleri ''İstanbul Ayaklanması'' adıyla andığı-
nı ifade etti. Bu dönemi devrimler ve karşı dev-
rimler tarihi olarak adlandıran Yaraşır; 33 yıllık 
neoliberal politikaların emekçiler üzerinde yarat-
tığı baskının bu eylemlerde patlak verdiğini ve 
önümüzdeki sürecin yeni devrimlere gebe oldu-
ğunu ifade etti. Bu ayaklanmaların genelde bir 
orta sınıf hareketi olarak tarif edildiğine de de-
ğinerek Marksizm'de orta sınıf diye bir kavramın 
olmadığını bu tanımın burjuva siyaset literatürün 
bir uydurması olduğunu belirtti. Eylemlerde öne 
çıkan öğrenci gençliğinde en nihayetinde işsiz ve 
gelecek kaygısı taşıyan proleter gençlik olduğuna 
ve bu refleksle hareket ettiğine değindi. Ayrıca 
bu eylemler sırasında beyaz yakalılar diye tabir 
edilen ve ellerinde ki küçük burjuva ayrıcalıklı 
konumlarını hızla kaybeden yani proleterleşen 
yeni bir fraksiyonun daha ortaya çıktığı saptama-
sı yaptı. Önümüzdeki süreçte Bursa gibi büyük 
fabrikaların yer aldığı metropol kentlerin genel 
ve daha güçlü grevlere ve ayaklanmalara öncü-
lük edeceğini ifade ederken örgütlenme alanla-
rı olan fabrikalar ve üniversitelerde işçi sınıfıyla 

daha güçlü bağlar kurmak gerekliliğinden bah-
setti. Yeni dönemdeki ayaklanmaların bölgesel 
devrimlere yol açacağını belirten Volkan Yaraşır 
Ön Asya ve Ortadoğu devrimlerinin bunun bir 
parçası olacağını belirterek konuşmasını Murat-
han Mungan'ın bir şiiriyle bitirdi.

Panelde  yer alan bir diğer konuşmacı Arzu 
Çerkezoğlu konuşmasına İstanbul’da havaalanın-
da grevde olan havaalanı işçilerine destek eylem-
lerinin sabah saatlerinde polisin saldırdığına ma-
ruz kaldığını belirterek başladı. Arzu Çerkezoğlu, 
Taksim Gezi Parkı eylemlerinin Türkiye tarihinde-
ki en önemli direniş hareketi olduğunu ve tarihsel 
bir kırılmaya yol açtığını ifade ederken ayrıca bu 
hareketin bölgedeki halk hareketlerinin de bir par-
çası olduğunu ifade etti. 79 ile yayılan eylemlerin 
özellikle Alevilerin yoğun olarak yaşadığı mahal-
lelerde ve özel savaş koşulları yaşayan Hatay'da 
daha kitlesel olduğuna değinirken fabrikalardan 
ve üretim alanlarından daha sınırlı bir katılımın 
olduğunu ifade etti. Üretenlerin de yöneten oldu-
ğu  bir dünyada yaşamak için bu süreçte birlikte 
hareket ederek siyasal iktidarın karşısına dikilmek 
gerektiğini vurgulayarak konuşmasını sonlandırdı.

Forumda daha sonra söz alan Kazova tekstil 
işçileri alkışlarla ve “Yaşasın Sınıf Dayanışması”  
sloganlarıyla karşılandı. Kazova işçileri patronla-
rının  3 aylık maaşlarını ve tazminatlarını bıraka-
rak kaçtığını  ve bundan sonraki mücadele dene-
yimlerini aktardılar. Daha sonra ise Gebze Sanayi 
Bölgesi’nde bulunan Feniş işçileri forumda söz al-
dılar. Uzun süredir maaşlarını alamadıklarını söy-
leyen işçiler birkaç kez üretimi durdurduklarını ve 
sonuç aldıklarını, mücadelelerinin fabrikayı işgal 
ederek devam ettiğini anlattılar. İşçilerin konuş-
ması sırasında kitle tarafından hep birlikte “Yaşa-
sın Sınıf  Dayanışması ” sloganı atıldı.

Forumda ayrıca grevde olan Gülen Nakliyat 
İşçileri adına Tüm-Tis Sendikası’ndan bir sözcü 
kendi mücadelelerini ve yaşanan hukuksuzlukları 
dile getirdi. Daha sonra forumda isteyen herkese 
söz hakkı verildi.

BATİS adına bir konuşmacı söz alarak sürecin 
genel bir değerlendirmesini yaptı. Forumda söz 
alan makina mühendisi bir arkadaş TMMOB'da 
hala mühendislerin de işçileşmesi durumunun 
tartışıldığını oysa iş kazalarında mühendislerinde 
yaşamını yitirdiğini ve çalışma koşullarının kötü-
leştirildiğini ifade ederek bu tartışmaların yersiz 
olduğunu ifade etti. Forumda söz alan Uludağ 
Üniversitesi öğrencisi genç bir arkadaş ise Bülent 
Arınç'ın üniversitelerine geldiğini ve yapılan pro-
testolar sonucunda programını iptal etmek zo-
runda kaldığını ifade ederek bu forumların ken-
di okullarında da yapıldığına ve etkili olduğuna 
değindi. Forumda söz alan bir kadın arkadaş ise 
AKP'nin kadın istihdamı adı altında kadın emeği-
nin sömürüsünü gerçekleştirdiğini ve bu istihdam 
paketlerinin aldatmacalarından bahsetti.

Forum konuşmaları sırasında biz de söz ala-
rak görüşlerimizi ifade ettik. Konuşmamızda bu 
eylemlerin ayaklanma olarak tabir edilmesi ge-
rektiğini Taksim'de devletin yoğun saldırısına 
karşı bir karşı saldırı gerçekleştirilerek devletin o 
meydandan atıldığını belirttik. Ayrıca işçi sınıfının 
fabrikalarda ki sendikalı-sigortalı işçilerden ibaret 

olmadığını; bugün emekçi mahallerinde yaşayan 
sendikasız-sigortasız işçilerin ve işsizlerin varlığın-
dan bahsettik. Bu kesimlerin barınma, sağlık ve 
eğitim haklarının ellerinden alındığını, yıkımlara 
karşı, 4+4+4'le eğitimin piyasalaştırılmasına karşı 
ve sağlık hakkı için bu mahallelerde dayanışma 
ağlarının örülmesinin önemli olduğunu söyledik 
ve forumların mahallelerde yaygınlaştırılması ge-
rektiğini belirttik. Özellikle önümüzde bir seçim 
sürecinin olduğunu ve forumlarda emekçilerin 
gündemine seçimleri sokarak AKP karşısında 
ulusalcıların ve CHP’nin kuyruğuna takılmadan 
bağımsız bir devrimci muhalefet oluşturmamız 
gerektiğini vurguladık. Ortalama 250 kişilik bir 
katılımın olduğu ve oldukça canlı geçen Bursa 
Emek Forumu’nda birçok kişi ve kurum söz ala-
rak görüşlerini ifade ederken önümüzde ki süreç-
te forumların yaygınlaştırılması kararı ve Bursa’da 
greve çıkacak Leroy Merlin işçilerine destek ka-
rarı alındı.

AKP'ye Aldanma CHP'ye Yol Verme        

Ahmet Atakan için eylem Bulunduğumuz yerelde ODTÜ protestoları sırasında Hatay’da öldürülen Ahmet Atakan’ın, öl-
dürüldüğü günün akşamı eylem yapıldı. Kent merkezinde toplanan 200’ü aşkın bir kitle kentin en 
işlek caddesini trafiğe kapatarak Fomara Meydanı’ndaki AKP binasına kadar yürüyüşe geçti. Yoğun 
bir polis ablukası altındaki eyleme karşı uyarılar yapılmasına karşın kitlenin kararlı tutumu karşında 
polis geri adım atarak müdahaleden çekildi. Eyleme KöZ Gazetesi okurları olarak biz de katılarak 
destek verdik.

Eylem süresince “Ahmet Atakan ölümsüzdür”, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Gün gelecek dev-
ran dönecek AKP halka hesap verecek”, “Katil polis hesap verecek” vb. sloganlar atıldı. AKP il 
binası önüne gelindiğinde bina önünde çevik kuvvet ve polis ablukası vardı. Kitleye burada 50 
kişilik İşçi Partili ve TGB’li bir grup daha katıldı. TGB üyesi 3 genç AKP binasına yumurtalar atarak 
ellerindeki bayraklarla içeri girdi. 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı fakat kitlenin gözaltıları 
protestoları ve sloganlarından sonra polis gözaltındakileri orada serbest bırakırken bu 3 kişi alkış-
larla karşılandı. Eylem daha sonra sloganlarla bitirildi.

1 Eylül Dünya Barış Günü Bursa'da HDK, KESK, Nilüfer Halk Forumu, İlle de Barış Platformu 
tarafından örgütlenen eylem de Setbaşı Mafhel önünde bir araya gelen kitle tarafından bir yürüyüş 
yapıldı.

Yürüyüşe geçen yüzlerce insan “Emperyalistler ve işbirlikçiler yenilecek, direnen halklar kazana-
cak”, “İlle de barış olsun” ve “Adil, onurlu ve kalıcı bir barış için hükümet adım at” yazılı pankartların 
arkasında kortejler oluşturarak yürüyüşe geçti.

Yaklaşık bin kişinin katıldığı yürüyüşte sıklıkla, Suriye ve Gezi Parkı gündemleriyle ilgili sloganlar 
atıldı. “Yaşasın halkların kardeşliği!”, “Katil ABD, işbirlikçi AKP!”, “Her yer Taksim, her yer direniş!”, 
“Faşizme karşı omuz omuza!” en sık atılan sloganlar oldu.

Yürüyüş Kent Müzesi önünde son bulurken, burada da platform adına bir konuşma yapıldı, Oku-
nan basın açıklamasında: “Başta Suriye olmak üzere Irak, Afganistan, Somali, Sudan emperyalistlerin 
yönettiği, paralı çetelerin savaştığı alanlar haline dönüştü. Savaş kaynakları tüketiyor, doğayı ve ya-
şam alanlarını mahvediyor, insanlığa acı ve yoksulluk getiriyor.

Savaş dünyanın neresinde sürüyor olursa olsun, yine dünyanın dört bir yanındaki işçilere, emek-
çilere, kadınlara ve çocuklara zarar veriyor.” denildi.

Çözüm sürecine de değinilen açıklamada kalıcı bir barış için ciddi adımların atılması gerektiği vur-
gulandı. Hükümete seslenilerek: “Emperyalistlerin Ortadoğu’daki taşeronluğundan vazgeç” denildi.

Belediyenin elektrik vermemesi nedeniyle çevredeki esnaftan elektrik temin edilmeye çalışırken 
programda olmamasına karşın eylem megafonla kitlenin kendi düşüncelerini aktarabileceği bir foru-
ma dönüştü. Onlarca kişi megafonla düşüncelerini aktardı.

Forumun ardından türküler ve marşlar eşliğinde çekilen halaylarla program sona erdi.

Gericilerin Savaşına Karşı Rojava İle Saf Tut!

Rojava’ya Özgürlük, Orta Doğu’ya Barış!

BDP Bursa İl Örgütü Kürtçe "anadilde eğitim" hakkı için parti binası önünde basın açıklaması 
gerçekleştirdi. Bu basın açıklamasından bizim haberimiz protokol dağıtımında oldu.

Çok sayıda yurttaşın katıldığı açıklamaya, başta HDP Bursa il başkanlığı olmak üzere birçok ku-
rum ve kuruluş da destek verdi. Sık sık "Bê ziman jiyan nabe" sloganının atıldığı açıklamada, kitle 
adına basın açıklamasını BDP Bursa İl Başkan Yardımcısı Halit Bozbey gerçekleştirdi. Bozbey, ana-
dilin halkın varlığı noktasındaki öneminin altını çizerek, "Anadilde eğitim hakkı olmazsa olmazları-
mızdandır" dedi. Bülent Arınç'ın "Kürtçe öğrenmek isteyen Kuzey Irak'a gitsin" sözüne atıfta bulunan 
Bozbey, AKP'nin çözümsüzlük yönünde ısrarcı olduğunu belirtti. Basın açıklaması atılan sloganlar 
eşliğinde son buldu. 

Bursa’da forumlar ve eylemler

 Bursa’dan Komünistler

1 Eylül Dünya Barış Günü

Anadilde eğitim basın açıklaması
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KöZ’ün Sözü Sadece kendi mücadelemizle kazanıp kendi 
örgütlenmelerimizle bekçiliğini yaptığımız

Haklar ve kazanımlar bizim olacak
Tayyip Erdoğan’ın uzun zaman bir sürpriz 

olarak sakladığı ve kamuoyunu “devrim nite-
liğinde değişiklikler olacak” diye oyaladığı sö-
zümona “demokratikleşme paketi” geçtiğimiz 
ay açıklandı. Bu paketin açıklanmasıyla birlikte 
kraldan çok kralcı köşe yazarları ve politikacılar 
dahi bu paketin neresinde demokratikleşme yö-
nünde nasıl bir düzenleme olduğunu açıklamak-
ta zorlandılar. Hatta söyleyecek bir şey bulama-
dıklarının bir kanıtı gibi “bu paket bu güne kadar 
Türkiye’de kimsenin yapmadığı düzenlemeleri 
getiriyor” türünden akla mantığa uymayan laf-
lar gevelemek zorunda kaldılar; sanki daha önce 
başkalarının yaptığı veya önerdiği şeyler bekle-
niyormuş gibi! Doğrusu bu demagoji bile temel-
sizdi zira paketten çıkan bazı düzenleme vaatleri 
daha önce CHP’nin verdiği kanun tekliflerinin 
benzeriyken, tamamı BDP’nin verdiği değişiklik 
önerilerinin gerisindeydi.

Öteden beri sırf “Kemalizme sözde karşı bir 
söylemi olduğu için” AKP’den demokratik mari-
fetler bekleyen güya soldaki liberaller ve özellik-
le de onların söylediklerine kananlar büyük bir 
hüsrana uğradılar. Zaten bir süredir, en azından 
Gezi Parkı’ndan tetiklenen ayaklanmaya önge-
len süreçten beri, bu kesimin kafasında biriken 
soru işaretleri iyice büyüdü ve kalınlaştı. 

paketten kürtlerle ilGili bir şey 
çıkMadı

Bu paketin, “çözüm süreci” diye anılan ve 
güya “Kürt sorunu”na bir çözüm getireceği umu-
lan sürecin bir devamı olduğunu düşünenler de 
bu paketten beklentilerine uygun bir şey çıkma-
dığını gördüler. Paketin bırakalım “Kürt Sorunu-
na” dair herhangi bir çözüm unsuru barındırma-
sını, İmralı’da yürütülen müzakerelerle ilişkili 
olduğuna dair bir tek işaret bile taşımaması ne-
deniyle şaşırıp kaldılar. Oysa bu paketin zaten o 
müzakerelerden bağımsız olarak hazırlanıp açık-
lanmış olması dahi, içeriğinin bu bakımdan boş 
olacağına delalet etmekteydi. 

Nitekim paketin açıklanmasına yaklaşıldığı 
günlerde, tam da bu nedenle gerek BDP gerekse 
de KCK cephesinden paketten bir beklentileri-
nin olmadığı açıklamaları geldi. Bununla birlikte, 
paketten az çok Kürtlerle ilgili bir şeyler çıkaca-
ğını umanların, hükümetin gerillanın sınır dışına 
çekilmesi ve rehinelerin serbest bırakılması gibi 
adımlara bir biçimde karşılık olarak herhangi bir 
adım atmasını bekleyenlerin sayısı yine de az 
değildi. 

Erdoğan’ın “paketi” bu ve benzeri bütün 
sahte umutları ve kof beklentileri nihayet boşa 
çıkardı. Peşinen “yetmez ama evet” demeye ha-
zır olanlar bile neye evet diyeceklerini bulmakta 
güçlük çektiler. Bu paketten sahiden demokrasi 
ile ilintili bir şeyler çıkması halinde “yedek las-
tik” rolünün tehlikeye düşeceğinden endişe eden 
CHP ise demokrasi konusunda sürpriz yapma 
rolünün hala kendisinde olduğunu fark ederek 

heveslendi. Bu ikbal umudunun belirmesiyle 
birlikte, bu sefer parti içindeki koltuk kavgala-
rı ve klikler arasındaki rekabet ivme kazanmaya 
başladı. Bilhassa Sarıgül’ün tekrar partiye dönme 
olasılığı belirdikçe bu gerilim artma ya başladı.

MHP’ye gelince, bu paketten beklendiği ka-
dar ciddi açılımlar çıkmaması nedeniyle, sağdan 
bir karşı saldırıya geçmek için hazırladığı silah-
larının çoğunun boşa çıktığını gördü. Bu bakım-
dan güdük bir muhalefet rolü oynamak zorunda 
kaldığı için hevesi kursağında kaldı.

paketten seçiM bildirGesi çıktı
Açıkçası Erdoğan’ın âlâ ve vâlâ ile hazırlığı-

nı yaptığı, ama öncekilerle kıyaslandığında bile 
fukara kalan sürpriz paketinden çıka çıka bir tür 
seçim bildirgesi çıktı. Paketten çıkan vaatler son 
kongrede basına sunulan paketinin sadece bir 
kısmına tekabül eden taksitli ve güdük yasal ya-
hut idari düzenlemelerle sınırlı kaldı. 

Menderes ve Özal’a ve bilumum benzeri 
kimselere uzun teşekkürlerle başlayan paketin 
sunuş konuşmasında Erdoğan’ın kendisi bile, 
atılan adımların yetersiz olduğuna işaret etmek-
ten geri kalmadı. “Türkiye’nin demokrasi ve öz-
gürlük ihtiyaçlarına bir kerede cevap verecek 
bir paket talebi rasyonel bir beklenti olamaz. …. 
Gönül isterdi ki 11 yıl önce bir tek paketle tüm 
yasakları kaldıralım, bütün özgürlüklerin önünü 
açalım. Ancak Türkiye, Türkiye siyasetinin buna 
müsait olmadığını aziz milletim çok iyi gördü, 
görüyor.”  dedikten sonra, “Beni desteklemeye 
devam ederseniz yavaş yavaş başka adımlar da 
atacağız” anlamına gelen kanıksanmış bir seçim 
söylevi yapacağını ilan etti.

pakette çözüM değil vaat var
Tayyip Erdoğan’ın paketindeki vaatlerin bü-

yük kısmı yasa değişikliklerine ilişkin vaatleri 
ifade ediyor. Yani kendi kendine reform yapıyor-
muş edasıyla hareket eden AKP, esasen mecliste 
çoğunluğun her bir teklifi benimsemesi halinde 
geçerli olacak bir düzenlemeden söz ediyor. 
Yasa değişikliği gerektirmeyen ve büyük kısmı 
zaten AKP’nin öteden beri dillendirdiği düzenle-
melerin ise niçin bugüne kadar hükümet tarafın-
dan yapılmadığı ve bunların bu sürpriz paketine 
neden konduğu ise yanıtsız kalan bir soru.

Velhasıl AKP’nin demokratikleşme paketin-
den çıkanlar emekçilerin ve ezilenlerin temel de-
mokratik haklara ilişkin taleplerini karşılamaktan 
uzaktır. Böyle olduğu kadar, AB uyum sürecinin 
gereği olarak TC’nin zaten atmak zorunda oldu-
ğu başlıca adımların da oldukça gerisindeydi. 
Belki de bu son nokta nedeniyle Erdoğan “daha 
atacağımız adımlar var” derken bu yöndeki kay-
gılara cevap vermek istemişti. Bunun ardından 
açıklanan AB ilerleme raporu ise diplomatik ola-
rak paketten çıkanların olumlu ama yetersiz ol-
duğunu söylemekle kalmadı. Türkiye’nin atmak 
zorunda olduğu adımlar olduğunu hatırlatırken 
bir de Gezi Parkı’ndan başlayan eylemlerin bas-
tırılış tarzını eleştirip bu hareketin sivil toplumun 
duyarlılığını göstermesi bakımından olumlu bir 
işaret olduğuna işaret ederek AKP’yi ters köşeye 
yatırdı.

paket köz’ün değerlendirMelerini 
bir kez daha doğruladı

Kuşkusuz KöZ’ün arkasına duran komünistler 
bakımından bu paket ve yarattığı hüsranlar üze-
rinde durmanın kendi başına bir anlamı yoktur. 
Zira bırakalım bu sözde demokratikleşme paketi 
hakkındaki hayalleri, KöZ baştan itibaren siste-
matik biçimde AKP’nin 28 Şubat’ın açtığı yoldan 
ABD’nin Türkiye ve Orta Doğu’daki çıkarlarını 
güvence altına almak üzere memur edildiğini 
vurguluyor. Bu bakış açısıyla AKP’den sözümo-
na “demokratik açılımlar” bekleyenlerin yanıl-
gılarına dikkat çekiyor. Öte yandan bu paketle 

beraber AKP açısından mahiyeti ve anlamı artık 
görmek istemeyen körler hariç herkesin malumu 
olan sözde “çözüm süreci” konusunda da KöZ 
tereddütsüz ve net bir tutum benimsemiştir. Bu 
sürecin esasen AKP’nin inisiyatifi ile başlamadığı-
nı ve gerek ölüm oruçlarının ardından yükselme 
ihtimali gösteren kitlesel muhalefet hareketinin 
önünü kesmek için, gerekse de ABD’nin baskı-
larına boyun eğdiği için, Erdoğan’ın mecburen 
müzakere masasına oturduğuna işaret etmiştir. 
Bu süreç içinde AKP’nin inisiyatifi eline almak 
için her fırsattan yararlanma çabasında olduğunu 
göstermiştir. Muhtelif vesilelerle Kürt hareketinin 
masadan kalkması için tertipler yaptığını, esasen 
kendisinin bu masadan kalkmak için bahane 
aradığını vurgulamıştır. Bu itibarla söz konusu 
hüsran kaynağı paketin bu çözüm sürecinin ni-
hayet ve herhangi bir somut çözüme ulaşmadan 
sönüp gideceğini en iyi KöZ’ün arkasında duran 
komünistler ve KöZ’ü izleyenler bilmekteydi. 

paketten çıkanların anlaMı akp’nin 
Gerilediği tespitiyle belirGinleşir

“Demokrasi paketi”nin içeriğini ve AKP’nin 
bu paketten nasıl yararlanmak istediğini an-
lamak için öncelikle AKP’nin nasıl bir çizgide 
ilerlemekte olduğunu bilince çıkarmış olmak 
gerekiyordu. Pek çok taraftarı veya muhalifi bil-
hassa son genel seçimlerdeki sonuçlara bakarak 
AKP’nin hala güçlü ve yükselmekte olduğunu 
söylerken, KöZ bu seçimlerden önce AKP’nin 
gerilediğini tespit etmiş ve seçim sonuçların 
açıklanmasının hemen ardından AKP’nin daha 
hızlı gerileyeceğine işaret etmişti. Bu tespiti her 
gelişmede takip edip, somutlayarak siyasal du-
rumu açıklamaya ve bundan ileri gelen ödevleri 
belirtmeye çabalamıştır. 

Kimileri Gezi Parkı’ndan tetiklenen ayaklan-
mayla bu durumun farkına varırken KöZ, bu son 
gelişmenin esasen AKP’nin gerilemekte oluşuy-
la bağlantılı olduğunu ve bu sürece hız kattığını 
vurgulamıştır. Bu itibarla da demokratikleşme 
paketinden çıksa çıksa bu gerilemeyi frenle-
meye dönük tedbirler çıkabileceğini beklemek 
gerekirdi. KöZ her vesileyle AKP’nin kendi du-
rumunu kurtarmak için manevra yapmak üzere 
fırsat kolladığına işaret etti. Kendisini tehdit ede-
bilecek gerçek bir muhalefet hareketini oyalama 
çabalarına dikkat çekti.

Nihayet AKP’nin son paketinin içeriği ve su-
nuluş tarzı da bu tespitleri bir kez daha doğ-
ruladı. Son paket (muhtemelen sonuncu paket!) 
sadece AKP’nin demokrasi konusunda bir ma-
rifeti olamayacağını göstermekle sınırlı kalmadı. 
Bu paket ile önceki sözde açılım paketleri ara-
sındaki esas fark, gerilemekte olan ve paçasını 
kurtarma kaygısına düşmüş Erdoğan’ın son bir 
gayretle durumu kurtarma çabası olduğunu gös-
termesidir.

Tüm bu süreçte KöZ sadece AKP’nin geri-
lediğini ve AKP’den demokratik açılım bekle-
nemeyeceğini söylemekle sınırlı kalmadı. Aynı 
zamanda gerçek bir demokratik açılımın hangi 

güçlerin baskısıyla ve hangi yöntemlerle sağla-
nabileceğine de işaret etti.

Demokratikleşme paketinin gösterdiği 
en önemli gerçek emekçilerin ve ezilenlerin 
AKP’den veya onun yedeklerinden demokra-
tik açılımlar beklemek yerine kendi demokratik 
haklarını kendi mücadeleleriyle kazanmak üzere 
güç birliği etmek zorunda olduklarıdır. KöZ öte-
den beri bu zorunluluğa işaret etmektedir. 

Sözde “demokratikleşme paketiyle” birlikte, 
AKP’nin artık kandırabileceği kimse kalmamış-
tır. Ama AKP’den yüz çevirip demokratikleşmeyi 
onun rakiplerinden beklemeye hazırlananların 
artması sürpriz olmayacaktır. Oysa uzun ve oya-
lanmayla geçen bu deneyimi bir de AKP’nin ye-
rini almaya hazırlanan CHP ile yaşamaya gerek 
var mıdır?

Demokratikleşme paketinden çıkan yegâne 
olumlu sonuç ise emekçilerin ve ezilenlerin de-
mokratik hakları için mücadeleyi kendi taleple-
riyle kendi mücadeleleriyle yürütmek zorunda 
olduklarını bilince çıkarmaları olabilir. Doğrusu 
HDP’nin olağanüstü kongresine damga vuran 
genel hava da bu yöndedir. Gezi Parkı’nda bir 
ayaklanmayı tetikleyen hareketin başlamasında 
şimdiki HDP o zaman BDP vekili Sırrı Süreyya 
Önder’in belirleyici bir rolü olmasına rağmen, o 
süreçte kendilerinin de kabul ettiği gibi BDP tam 
kapasiteyle ve görünür biçimde eylemlerde yer 
almamıştı HDP’nin varlığı ise tek tek bileşenleri-
nin kendilerini öne çıkartma gayretleriyle görül-
memişti bile. Buna karşılık HDP’nin ilk kongresi 
Gezinin en popüler sloganını taşıyan pankartla 
açılmış ve kongre boyunca Gezi sloganları ve 
vurgusu kendini hissettirmiştir. Keza Gezi Ayak-
lanması’nın devamı olduğunu vurgulayan ODTÜ 
direnişinin sözcüleri de bu paralelliği kurmak 
üzere kongrede yer almıştır. Bu bakımdan gö-
rünen o ki, yaklaşan seçimlerde “AKP’ye Kanma 
CHP’ye Yol Verme” çizgisinin somutlaşması için 
HDP adayları etrafında bir seçim kampanyasının 
örgütlenmesi ve bu kampanyanın etrafında Gezi 
Ayaklanması’ndan miras kalan forumların da ke-
netlenmesini sağlayacak birleşik ve kitlesel bir 
eylemliliğin yaratılması önem taşıyacaktır.

Gerek seçim kampanyasının mahiyeti gerek-
se de emekçilerin ve ezilenlerin eylemli kitlesel 
bir cephesinin HDP çatısı altında toplananlarla 
sınırlı olamayacağından ötürü “ancak kendi mü-
cadelemizle kazandığımız ve kendi örgütlenme-
lerimizle ve birleşik kitlesel eylemimizle sahip 
çıktığımız haklar bizim olacak” şiarı önümüzdeki 
seçimlerde “AKP’ye kanma CHP’ye yol verme!” 
hedefinin somutlanmasının yolunu göstermek-
tedir. KöZ’ün arkasında duran komünistler bu 
bilinçle ve 1 Mayısa kadar sürmesi gereken bu 
sürecin bir partinin çatısına sığdırılması yönün-
deki gayretlerin hareketi daraltıp, tasfiyeciliğin 
güçlenmesine hizmet edeceğini akıldan çıkar-
maksızın önümüzdeki sürece hazırlanmaktadır.
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“12 Eylül Anayasası’nı kaldıracağız” fon müzi-
ği eşliğinde anonsları yapılan “demokratikleşme” 
paketinde mutlaka yer alacağı düşünülen düzen-
lemelerin başında seçim barajı konusu geliyordu. 
Nitekim paketten çıkan ilk madde bu konuyla 
ilgiliydi. Ne var ki bu konuda somut bir deği-
şiklik önerisi çıkmadığı gibi biri barajın aynen 
kalması, diğerleri ise “yüzde 5 barajlı daraltılmış 
bölgeli seçim” ve “barajsız dar bölge seçim siste-
mi” olmak üzere, mecliste tartışılarak karara bağ-
lanacak boş balon seçenekleri çıktı. Seçeneklerin 
ikisi nispeten küçük partiler ve BDP için görece 
avantajlar sunmakla birlikte, tamamı asıl olarak 
nalıncı keseri gibi AKP’den yana kesen formülleri 
ifade ediyordu. Erdoğan’ın vurguları ise mevcut 
sistemin kalması yönünde oldu. Yani daha birinci 
adımda asıl beklenen değişiklik boş çıkınca geri-
sinin de neye benzeyeceği belli olmuştu. 

Paketteki siyasi partiler ve seçim sistemini il-
gilendiren diğer başlıklar da esasen 12 Eylül’ün 
Siyasi Partiler Kanununun kimisi çoktan anlam 
ve etkisini fiilen kaybetmiş olan kimi yönlerin-
deki makyaj kabilinden düzenlemeleri ifade edi-
yor. Bunlardan Hazine yardımından yararlanma 
çerçevesinde olanı ise, demokratikleşmeden 
ziyade küçük partilerin seçime girip baraja ta-
kılarak oylarını AKP’ye aktarmaları karşılığında 
teklif edilen bir rüşvet gibi algılanmalıdır. Keza 
yıllardır DTP’nin ve BDP’nin uygulamakta ol-
duğu “eşbaşkanlık” düzenlemesi de BDP’ye bir 
iltifat olmaktan çok, önümüzdeki süreçte kendi 
içinde gerilimlerin artacağı belli olan AKP’nin iç 
sorunlarını bölünmeye yol açmadan çözmeye 
dönük bir tedbiri andırmaktadır. Siyasi partile-
re üye olmadaki engellerin kaldırılacağına dair 
vaadin siyasi nedenlerle yasaklı olanları mı yok-
sa yolsuzluk vb. nedenlerle yasaklı olanları mı 
kapsayacağını anlamak için ise meclisteki tartış-
maları beklemek gerekecek. 

Türkçeden farklı dillerde propaganda ser-
bestisi konusundaki müjde ise belki BDP vekil-
leri hakkında açılmış olan bir takım davaların 
düşmesine ve belki dolaylı olarak kimi KCK 
tutsakları hakkındaki iddiaların düşmesine yol 

açabilecek olsa bile bir reform vaadi olmaktan 
ziyade AKP hükümetinin muhalefete uyguladığı 
baskı tedbirlerinden bir kısmının telafi edilmesi 
anlamına gelmektedir.

Bu bakımdan asıl olarak demokratikleş-
me paketinden beklenen TMK ve TCK’da kimi 
düzeltmeler iken, bu konuda hiçbir doğrudan 
düzenleme yer almamış ve bu tür kimi makyaj 
kabilinden düzenlemelerle bu eksiğin üzeri ka-
patılmak istenmiştir. 

Keza “nefret suçları” ve ayrımcılık hakkın-
daki düzenleme vaatlerinin takdimi, bu konuda 
hak sahiplerinin hukukunu düzenlemeye dönük 
adımlar olmaktan ziyade bireylere karşı hak ih-
lalleri yapanlara cezai tedbirler getirmeyi vaat 
etmektedir. Bu tür bir düzenleme de demokratik 
haklardan ziyade bir Ceza kanunu düzenlemesi 
çerçevesindedir.

Bilhassa Alevilerin bu paketten beklentileri 
ile ilgili gibi gözüken bir düzenleme de Alevile-
rin ve cemevlerinin adını bile anmadan, başör-
tüsü vb. konularıyla aynı bağlamda üstü örtü-
lüp geçiştirilmiştir. “Yaşam tarzına saygıyı TCK 
ile güvence altına alıyoruz. Dini inancının ge-
reğinin yerine getirilmesinin engellenmesini de 
ceza kapsamına alıyoruz. Dini ibadet ve ayinle-
rin bireysel olarak engellenmesini bu kapsama 
alıyoruz. Bir kimsenin inanç düşünce veya ka-
naatlerinden kaynaklanan tercihlerine müdaha-
le edenlere bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası 
getiriyoruz.”  Açıklaması çok dolaylı olarak Ale-
viler de dâhil farklı inanç sahibi bireylere güya 
bir güvence getirme görüntüsü yaratmaktadır. 
Alevilerin şimdilik Hacı Bektaş Veli’nin adının 
bir üniversitenin kapısında yazılı olmasıyla ye-
tinmeleri gerekmektedir.

Keza “Mor Gabriel Manastırı” ile ilgili düzen-
leme ise bir hakkın tanınmasından ziyade gasp 
edilmiş bir alanın sahiplerine iade edilmesinden 
ibaret bir düzenlemedir ve bu da Süryani toplu-
luğuna bir hak tanımaktan ziyade başka azınlık-
ların çiğnenen haklarının üzerini örten bir örtü 
gibi kullanılmaktadır.

“Klavyelere Özgürlük” reklam sloganıyla ta-
nıtılan düzenleme ve “Köylerin eski isimlerinin 
iadesi” pratikte hiçbir şey ifade etmeyen ve daha 
çok bir ayıbın örtülmesi kabilinden düzenleme-
lerdir. 

Hakkında en çok beklentinin biriktiği konu-
lardan bir diğeri de “Ana Dil” konusuydu. AKP 
paketinden bu konuda “Özel okullarda Türkçe 
‘den başka dillerde eğitim yapılabileceği” ko-
nusunda şaka gibi bir düzenleme çıktı. Böylece 
adını bile koymadan TC vatandaşlarının yarısı-
nın ana dilinde eğitim yapması için zaten ya-
bancı dillerde eğitim yapan özel okullara benzer 
bir statünün Kürtçe eğitim yapan özel okullara 
da tanınacağı ilan edilmiş oldu. Tabii bugüne 
kadar neden Kürtçenin bir yabancı dil gibi ta-
nımlandığı ve neden bugüne kadar öyle kabul 
edilmediği konusunda izahı mümkün olmayan 
bir tuhaflıkla birlikte. Cumhuriyetin kurulduğu 
dönemde Kürtçe bir kelime telaffuz etmenin 
karşılığı para cezasıydı. Sonra Kürtçe konuşmak 
hapis cezasını hak eden bir suç olarak görüldü. 
Şimdi ise Kürtçe eğitim görmek için Kürtlerin 
para ödemeleri gerekecek ve üstelik bunu bir 
demokratik açılım olarak kabul edip AKP’ye 
şükranla oy vermeleri istenecek!

Nihayet, pakette bir de hükümetin “Gezi 
Parkı”ndan başlayan hareket konusunda dersler 
çıkarttığını anlamamıza yardımcı olan bir düzen-
leme de var. Demokratikleşme paketi “toplantı 
ve gösteri yürüyüşleri kanununda” değişiklik 
vadediyor. Bu düzenlemeden anlaşılan bundan 
böyle polis toplantı ve gösterilere “tertip komi-
tesinin” talebi üzerine müdahale edecek, eğer 
tertip komitesi bu talepte bulunmakta gecikir-
se bu sefer önce tertip komitesine müdahale 
etmekle işe başlayacak. Bir tertip komitesinin 
bulunmadığı durumlarda da Gezi Parkı’nda pro-
vasını yaptığı tedbirlerini almaya devam edecek. 
Nitekim bu düzenlemenin neye benzeyeceği 
Gülsuyu’ndaki AKP beslemesi çetelerin saldırı-
ları sonucunda hayatını kaybeden Hasan Ferit 
Gedik’in cenazesinin kaldırılması sürecinde po-
lisin aldığı tutum ve sonrasında yaşanan “itleri 

salmak için taşları bağlamak” kabilinden operas-
yonlarla kendini gösterdi. 

AKP’nin paketinden çıkan ve sürpriz olma-
yan düzenlemelerden biri de başörtüsü konu-
sundaki yasakların kaldırılması konusu oldu. 
Açıkçası bu tedbir AKP açısından bir seçim yatırı-
mı olduğu besbelli olan bir düzenlemedir. Lakin 
Refah Partisini terk edip, on bir yıl önce iktidara 
gelirken bu konuyu kurcalamayacağı konusun-
da teminat veren AKP’nin, neden tam da şimdi 
bu özlemini giderdiği üzerinde durulmayı hak 
eden bir konudur. Bu düzenleme AKP’nin on 
bir yıl sonra yeniden içinden çıktığı partinin ta-
banına göz diktiğini görmek açısından anlamlı-
dır. Daha anlamlı olan ise neden AKP’nin bunun 
için on bir yıl beklediğini sormak olsa gerektir. 
Başörtüsü yasağının kaldırılmasının doğrudan 
doğruya herhangi bir demokratik açılımla ilgisi 
yoktur ama gerilemekte olan ve yeniden içinden 
çıktığı hareketin tabanına yönelmekten başka 
seçeneği kalmayışıyla ilgisi daha fazladır. “Kürt 
kadınlarının da başörtüsü sorunu vardır; demek 
ki bu düzenleme Kürtlerle ilgili bir düzenleme-
dir” diye düşünmek için de iyice köşeye sıkışan 
AKP’nin fiyaskoyla sonuçlanan demokratikleş-
me paketini nasıl savunacağını bilmeyen AKP 
savunucularının hali pür melalini göstermek ba-
kımından anlamlıdır.

Paketten çıkan ve en çok gürültü koparan 
düzenle ise “Andımız”ın kaldırılmasıdır. Bu dü-
zenleme ise ne Türk kökenli olmayanlara su-
nulmuş bir hediyedir (ki onlar hediye değil 
haklarının ve kimliklerinin tanınmasını talep et-
mektedir) ne de demokratikleşmeyle ilişkisi var-
dır. Bu provokatif tedbir aslında AKP’nin rakip-
lerinin üzerine atlayıp gündemin başköşesine 
oturtmaları için önlerine atılmış bir yem gibidir.  
Nitekim beklenen refleksin geldiğini görmek de 
zor değildir.  Böylece bu konu etrafında kopar-
tılan fırtınanın tozu dumanı ardında AKP sözde 
demokratikleşme paketinin rantını devşirebile-
ceğini hayal etmektedir. 

Pakette yer alan düzenlemeler neyi ifade ediyor?
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01
3 Ekim Devrimi Tartışmaları 2013 etkinliği kapsamında bu yıl 17 Kasım’da iki panel gerçekleşecek. Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek panellerden 

ilkinin konusu “Ekim Dersleriyle Gezi Ayaklanması” olacak. Saat 12.00’de başlayacak olan bu panelde İlknur Birol (Halkevleri), Çetin Deste (Yeni Dünya İçin Çağrı), Murat 
Özyavuz (KöZ) ve Onur Taş (ÖDP) konuşacak. İkinci panel ise “Ekim Devrimi Işığında Rojava Devrimi” konusunda olacak. 16.00’da başlayacak olan bu panelde 
ise Filiz Koçali (BDP), Orhan Dilber (KöZ) ve Ziya Ulusoy (ESP) söz alacaklar. 

KöZ olarak 2009 yılından beri geçmişteki güzel günleri yad etmek için değil önümüz-
deki büyük kavgalara hazırlanmak için Ekim Devrimi panelleri düzenliyor, Ekim Devri-
mi’nin geleceğe ışık tuttuğunu düşünenlerle günümüzün politik sorunlarını ele alıyoruz. 
17 Kasım gerçekleşecek Ekim Devrimi 2013 panelinin konusunu ise “Rojava’dan Gezi’ye 
Devrim ve Ayaklanma” olacak.

2013 yılına damgasını vuran iki gelişme varsa; bunlardan biri Rojava Devrimi diğeri 
ise Gezi Ayaklanması oldu. Kurtlar sofrası Ortadoğu’nun göbeğinde, Rojava’da, kimlik 
kâğıdı bile olmayan Kürtler kendi bayraklarını göndere çekti. Kimsenin beklemediği bir 
yer de ve zamanda kimsenin ummadığı kesimler arasında patlak veren Gezi Ayaklanması 
Türkiye’nin tüm illerine yayıldı. Rojava Devrimi bir yıldır Orta Doğu’nun tüm bölgelerine 
emperyalistlerin hesabını bozacak boyutta devrimci dalgalar yayıyor. Gezi Ayaklanması 
ise yaşadığımız topraklardaki tüm güç dengelerini ve siyasi hesapları değiştirdi. Roja-
va emekçilerin ve ezilenlerin kurduğu iktidar organlarının neler olduğunu gösteren bir 
laboratuvar oldu. Daha mütevazi bir çap ve içerikte olsa da Gezi sadece başkaldırının 
emekçilerin bilincini ne denli köklü ve süratli değiştirdiğini göstermedi aynı zamanda 
ayaklanma sırasında ve sonrasında kurulan forumlarla emekçilerin mücadele organlarının 
neler olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

Kuşkusuz Gezi Ayaklanması’da sloganlaştığı gibi “Bu daha başlangıç…” KöZ olarak 
Gerek Rojava Devrimi’ni gerekse de Gezi Ayaklanması’nı paylaşım kavgasının kızıştığı bir 
dünyanın en kilit bölgelerin birinde patlak verecek olan daha büyük mücadele günleri-
nin habercisi olarak görüyoruz. Gelecekteki büyük mücadelelerin bu sefer emekçilerin 
ve ezilenlerin lehine sonuçlanmasını arzulayanlarınsa geçmişin büyük mücadelelerinden 
dersler çıkarması gerektiğini düşünüyoruz. Emekçi ve ezilenlerin bugüne kadarki en gör-
kemli şahlanışı olan Ekim Devrimi bu bakımdan özel bir önem taşıyor.

2009

Ekim Devrimi ve İki 
Cumhuriyet: 
Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliği 
ve Türkiye Cumhuriyeti

2010

Ekim Devrimi’nin 93. Yıldönümünde Türkiye’de 
Anayasa Tartışmaları ve Referandum

Ekim Devrimi Sosyalist Devrim mi Demokratik 
Devrim mi?

2011

Ekim Devrimi ve Parti

Ekim Devrimi, Şovenizm ve 
Sosyal Şovenizm

2012

Ekim Devrimi, Ortadoğu ve 
Savaş

Ekim Devrimi ve Troçkizm

2009 yılından itibaren 
ekiM devriMi tartışMaları 
kapsaMında yapılan 
paneller

Çetin DESTE (YD İçin Çağrı)
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BÜTÜN ÜLKELERİN KOMÜNİSTLERİ BİRLEŞİN!

ODTÜ ve Tuzluçayır’ da direnen halkla da-
yanışmak üzere Hatay’ın Armutlu Mahallesi’nde 
gerçekleştirilen eylemlerde polis terörü sonu-
cunda yaşamını yitiren Ahmet Atakan için İz-
mir’de gerçekleştirilen eylem Haziran günlerini 
aratmadı.

Ahmet Atakan’ın yaşamını yitirmesinin ar-
dından 10 Eylül Salı günü gerek semt-mahalle 
forumları gerekse siyasi örgütlenme ve yapılar, 
İzmir çapında akşam saat 20.00’de Alsancak’tan 
başlayacak bir yürüyüşün çağrısını yapmaya 
başladılar.

Akşam olduğunda Alsancak Sevinç Pasta-
nesi önünde binlerce insan buluştu. Sayıları 
birkaç yüzle sınırlı ulusalcı-şoven kesimler kit-
leden ayrı bir kortej oluşturup TGB pankartı ar-
kasında Gündoğdu Meydanı’na yürümeyi tercih 
ederken, kitlenin gövdesini oluşturan beş bini 
aşkın kişi Basmane’ ye yürüyüşe geçti. KöZ’ 
ün arkasında duran komünistler bu yürüyüşe 
bayrakları ve “Lice’de, Roboski’de ORDU; An-
kara’da, Hatay’da, Eskişehir’de POLİS; Maden-
de, Tersanede, Atölyede TEKELLER: İŞTE KA-
TİLLER!” dövizleri ile katıldılar. Öfkenin hâkim 
olduğu yürüyüş kolu yürünen güzergâh boyun-
ca attıkları sloganlarla hesap sorma kararlılığı 
içerisinde olduğunu gösterdi.

Basmane Meydanı’na gelindiğinde ise polis 
barikatı ile karşılaşıldı. Kitle, TOMA ve akreple-
rin konuşlandırıldığı Basmane Meydanı’na gir-
mek için çok kere girişimde bulundu. Polisin 
tazyikli su ve gaz bombalı sert müdahalesine 
rağmen kitle bir buçuk saati aşkın süre direndi 
ve bulunduğu yerden ayrılmayarak Çankaya’da 
muhtelif noktalara barikatlar kurdu. Bu süre 
içerisinde dikkate çarpan şey kitlenin önemli 
bir kısmının polis saldırısı karşısında dahi uzun 
süre soğukkanlılığını yitirmemesi hatta her da-
ğılışında tekrar toparlanıp polis barikatını slo-
ganlarla, marşlarla zorlaması idi. Elbette ciddi 
bir koordinasyon eksikliği ve önderlik boşluğu 

tıpkı Haziran’ın ilk günleri gibi bu sokak müca-
delesinin de belirleyeni oldu. 

Belli bir süre sonra polisin kimyasal mad-
de karıştırılmış ve maruz kalan kimseleri yakan 
tazyikli su ve yoğun gaz bombası ile gerçekleş-
tirilen saldırısı etkili oldu. Pek çok insan geçici 
körlük yaşadı. Nefes alamayan, koşamayan ki-
şileri ise insanlar geride bırakılmadı, elbirliği ile 
daha sakin noktalara çekilmeleri sağlandı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde kitleyi Alsan-
cak’a kadar kovalayan polis Gündoğdu Meyda-
nı’na yakın noktalara kadar uzanan barikatlarla 
karşılaştı.

Haziranın başından bu yana devlete öfkesi 
artan ve bilenen binlerin, sokak eylemlerinde 
polis müdahalesi ile karşılaşılsa dahi kitlesel 
biçimde buna karşı koyuyor olması, korkma-
ması bu sürecin dikkate alınması gereken bir 
yanı iken; bu eylemlere sahici hedefler koyula-
maması ve eylemlerin sağlıklı bir biçimde yön-
lendirilememesi ise aşılması gereken bir sorun 
olmaya devam ediyor.

Ordu-Polis-Tekeller İşte Katiller!

Ne Kavga Değişti Ne De Katiller
Ölü mü denir şimdi onlara
Durmuş kalpleri çoktan
Ölü mü denir şimdi onlara kımıldamıyor göz bebekleri
Ölü mü denir peki
En büyük limanlara demirlemiş en büyük gemiler gibi kımıldamıyor 
gözbebekleri
Ölü mü denir şimdi onlara
Suratları gergin
suratları kararlı
Belli ki çok beklemişler
Kabuğundan çıkan bir portakal gibi gelen sabahı
Suratları gergin
bir savaş alanına benziyor suratları
Dudakları nemli
son defa kendi etini öpüp 
yani son defa bir gerçek insan etini 
hızla kapanmışlar öyle 

geçirmiyor gövdeleri soğuğu 
geçirmiyor sıcağı da 
ve ikiye ayrılmış bir nehir gibi bacakları 
akıyorlar sonsuza
Ölü mü denir şimdi onlara
(Edip Cansever, Öldükleriyle Kalmayacaklar)
…
Yaşam diye önlerine konan kokmuş kırıntıları dimdik onurlu bir ölümden 
kıymetli sanan yaşayan ölülere inat; 
öldükleriyle kalmayacaklar.

Hatay’ın Armutlu ilçesinde polis müdahalesiy-
le Ahmet Atakan’ın öldürülmesini protesto etmek 
amacıyla Taksim Dayanışması 10 Eylül Salı günü 
öğlen saatlerinde saat 19.00 Taksim’de olma çağ-
rısı yaptı. Taksim Meydanı’nda saat 19.00 ‘da ya-
pılmaya çalışılan karanfilli protesto eylemine po-
lis müdahale etti. 

Aynı gün farklı yerlerde ve mahallelerde yapıl-
ması planlanan yerel eylemler, yürüyüşler, konser 
ve forumlar Taksim Dayanışması’nın yaptığı bu 
çağrı üzerine genel olarak iptal edildi.

Karaköy Tünel, Taksim Meydanı, Galatasaray 
Lisesi,  gibi çeşitli noktalardan biriken kitle ak-
şam saatlerinde saat 19.00’da toplanmaya başladı, 
farklı noktalarda birikmeye çalışan kitle birleşe-
meden polisin yaptığı gazlı müdahaleyle dağıldı.

Taksim Meydanına ulaşmaya çalışan kitlenin 
yoğunlaştığı noktalardan biri olan  Galatasaray 
Lisesi’nin  önünde polis ablukasıyla karşılaştık. 
Kitle burada belli bir süre sloganlar atmaya de-
vam etti, Atılan sloganlar “Ahmet Atakan ölüm-
süzdür”, “Ahmet’in katili AKP’nin polisi”, “Katil 
polis hesap verecek”, “Kurtuluş yok tek başına 
ya hep beraber ya hiç birimiz”, “Faşizme karşı 
omuz omuza”, “Bu daha başlangıç mücadeleye 
devam”, “Her yer Taksim her yer direniş”, “Polis 
simit sat, onurlu yaşa”, “Sık bakalım, sık  baka-
lım, biber gazı sık bakalım, kaskını çıkar, copunu 
bırak delikanlı kim bakalım”  oldu. Sloganlar ata-
rak bekleyen kitle zamanla artmaya başladı daha 
sonrasında polisin yaptığı gazlı müdahaleyle Tak-
sim Meydanı’nın tam tersi yönde hareket ederek 
dağılmaya başladı.

Galatasaray Lisesi’nin önünde biriken kitleye 
CHP ve TGB de katıldı. Yaklaşık 50’şerli gruplar 
halinde kısa bir yürüyüş yaparak alana gelen kitle 
slogan atarak  eyleme katıldı. Attıkları sloganlar 

ise “Ahmet Atakan Ölümsüzdür”, “Ahmet’in katili 
AKP’nin polisi”, “Katil polis hesap verecek” oldu. 
Devrimci gruplardan Kaldıraç, SDP, Devrimci Ha-
reket isimlerini taşıyan flama ve bayraklarla alan-
da göze çarptılar.

Taksim alanını geniş bir bölümünde konuşlan-
mış polis birlikleri ve gözaltı araçları, TOMA’lar 
eylem başlamadan alana gelmiş durumdaydı. Kit-
lenin içine giren sivil polislerde meydanın ve ala-
nın çoğu yerinde bulunmaktaydı. 

Galatasaray Lisesi’nden Karaköy Tünel’e doğ-
ru biriken kitle saatler ilerledikçe artmaya baş-
ladı, buradaki kitle ilerleyen saatlerde yaklaşık 
5000 kişiye ulaştı. Buraya polis müdahalesinin ol-
masıyla Şishane, Karaköy, Eminönü’ne doğru ha-
reket etti. İlerleyen saatlerde alandan daha uzak 
noktalarda 30-40 kişilik gruplar halinde yeniden 
toplanmaya çalışan kitle Taksim Meydanı’na ulaş-
maya çalıştı.

Taksim Meydanı’nda biriken kitlenin önünde 
İstiklal ’in girişinde yoğun  bir polis ablukası vardı. 
Burada kitlenin Galatasaray Lisesi Karaköy Tünel 
önünde birikmeye başlayan kitleye ulaşmasına izin 
verilmedi. Vekiller oturma eylemi yaptılar, meyda-
na yakın noktalarda gözaltıların başladı, ilerleyen 
saatlerde çevredeki çeşitli kafe ve restoranlara sı-
ğınan kitleye de müdahaleler oldu

Taksim Meydanı’nda salı akşamı yapılan ey-
lem farklı farklı noktalarda biriken kitle birleşe-
meden polisin yaptığı müdahaleler sonucundan 
dağılmış oldu. KöZ’ün arkasında duran komü-
nistler olarak biz de farklı noktalardaki kitlenin 
içerisindeydik ve bir araya gelemedik. Eylem dü-
şük yoğunluklarda da olsa gecenin geç saatlerine 
kadar devam etti.

 İstanbul’dan Komünistler

“Her yer Hatay Her yer Direniş”
Hatay’da Ahmet Atakan’ın polisler tarafından 

öldürülmesi üzerine Türkiye’nin dört bir yanın-
da eylemler “Ahmet’in hesabı sorulacak” şiarıyla 
düzenlendi. İstanbul’da, Taksim’de yapılan ey-
lemlerle eşzamanlı olarak Kadıköy’de de halk so-
kaklara çıkarak eylemlere katıldı. İstanbul’daki bu 
merkezi eylemlerin dışında varoşlarda da sokaklar 
eylem alanlarına çevrildi. Gazi’de, Nurtepe’de Ok-
meydanı’nda, Sarıgazi’de, 1 Mayıs Mahallesi’nde 
kitleler sokaklara akın ederek eylemler gerçekleş-
tirdi, çoğu yerde de polisle çatışmalar yaşandı.  

11 Eylül Çarşamba günü 1 Mayıs Mahallesi’nde 
yapılan yürüyüşün ardından eyleme katılan diğer 
devrimciler ve emekçilerle birlikte Kadıköy’de-
ki eyleme katılmak üzere yola çıktık. Kadıköy 
otobüsünü durdurup akbil basmadan Kadıköy’e 
destek için geldik. Marşlar söyleyip ve slogan 
atarak Kadıköy’e vardık. Otobüslerden indiğimiz-
de kortej halinde yolu trafiğe kapatarak kitlenin 
bulunduğu Altıyol’a doğru sloganlar eşliğinde 

yürüyüşe geçtik. Yol boyunca “Diren Kadıköy 1 
Mayıs Seninle”, “Faşizme Karşı Omuz Omuza”, 
“Bu Daha Başlangıç Mücadeleye Devam” gibi 
sloganlar attık. Altıyol’daki kitleyle buluştuğu-
muzda büyük bir coşkuyla karşılandık. Kitlenin 
önü Söğütlüçeşme Camii tarafında polis tarafın-
dan kesilmişti. Biz de komünistler olarak o tarafa 
doğru yöneldik. Polisin ara ara gazlarla müdahale 
etmesi üzerine var olan barikatların dışında yeni 
barikatlar kurmaya başladık.  Polisin yoğun biber 
gazlı müdahalesi ve TOMAlarla saldırması üzeri-
ne kitle Altıyol’a doğru çekildi. Bu esnalarda da 
polise havai fişeklerle karşılık verilmeye çalışıldı. 
Rıhtım tarafından da polisin saldırmasıyla birlikte 
Bahariye’ye doğru çekilmek zorunda kaldık. Bu 
sefer Bahariye’de barikatlar kurulmaya başlandı. 
Geç saatlere kadar Bahariye’de ve Yeldeğirme-
ni’nde çatışmalar devam etti. Bu esnada sık sık 
“Ahmet’in Katili AKP’nin Polisi”, “Ahmet Atakan 
Ölümsüzdür”, “Bu Daha Başlangıç Mücadeleye 

Hepimiz Ahmet’iz öldürmekle bitmeyiz!
Ahmet Atakan’ın sesi İzmir’deydi!

İzmir’den Komünistler

 İstanbul’dan Komünistler

Devam” sloganları atıldı. Polisin Kadıköy’deki ara 
sokaklara da konuşlanmış olması, ara sokaklardan 
gaz bombalarıyla ve plastik mermilerle saldırması 
kitlenin yavaş yavaş gerilemesine ve dağılmasına 
sebep oldu. Eylemciler her dağılmanın ardından 
sloganlarla Bahariye Caddesi’nde tekrar tekrar bir 
araya geldi. Bu saldırılar esnasında birçok eylemci 
civardaki evlere girmek zorunda kaldı. Polisin gir-
diği sokaklarda evlere baskınlar yapmaya çalışma-
sı da bundan ötürüydü. Kadıköy’deki eylemler bir 
önceki gün olduğu gibi sabah saatlerine kadar bu 
şekilde devam etti.  Bu eylemler esnasında birçok 
kişi yaralandığı gibi ara sokaklarda polis birçok ki-
şiyi de gözaltına aldı.

Bu eylemlerle anlaşıldı ki; Gezi’de başlayan ve 
Türkiye’nin dört bir yanına yayılan ayaklanmanın 

ardından forumlarla devam eden süreç ayaklan-
manın atmosferini bir nebzede olsa her alanda 
korumaya çalışıyordu. Ankara’da Tuzluçayır’daki, 
ODTÜ’deki ve Hatay’daki eylemler ve bu eylemle-
re polisin müdahaleleri tekrardan her yerde bu ey-
lemlerin büyümesine ve yayılmasına sebep oldu. 
KöZ’ün arkasında duran komünistler bulundukları 
her yerde olduğu gibi bu eylemlerde de yer al-
maya çalıştılar. Bu eylemlerin varoşlara yayılması 
ve varoşların rüzgarının da merkezlere taşınması 
içinde elimizden gelen çabayı azami düzeyde gös-
termeye devam edeceğiz..

Özgürlük Savaşan İşçilerle Gelecek!


