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KöZ’ün Sözü
12 Eylül Rejimini tarihe 
gömmek için kurucu meclis 

Gezi Ayaklanması’ndan beri süregelen siya-
si krizin yerel seçim 
ve cumhurbaşkanlığı 
seçimleri üzerinden 
genel seçimlere dek 
derinleşerek uzana-
cağı kesin olduğuna 
göre, emekçiler yerel 
seçimlerde kimi des-
tekleyeceklerini açık-
lamakla yetinemez. 8 
Mart, Gezi Parkı’nda 
başlayan ayaklanmanın 
ruhunun başta Kürt 
ve kadın emekçiler ol-
mak üzere toplumun 
ezilen tüm kesimlerine 
taşındığı bir mücadele 
dönemini başlatmıştır.              
s.27

   Yerel Seçimlerle Kurucu 
Meclise Giden Yolu Açalım

SALLANAN  AKP'YE BİR DARBE DE SANDIKTA VURALIM

Berkin Eylemleri AKP’yi Göndermenin Yolunu Gösterdi

Komünistlerin Seçim Çalışmaları

Yalnızlaşan Erdoğan’ın  Akıbeti 
Belli Oluyor 

Sansasyonel ses kayıtlarıyla AKP’yi devir-
mek isteyenler az değil. Hâlbuki patlak ve-
ren hiçbir skandal Berkin Elvan’ın kafasına 
nişan alınarak katledilmesinden daha büyük 
olmadı, olmayacak.  

Berkin İstanbul’dan İzmir’e, Ankara’dan 
Diyarbakır’a uzanan kitlesel protestolarla 
uğurlandı. Berkin’in cenazesi, skandallarla 
toplumu serseme çevirip hükümeti felç et-
mek isteyenlere inat AKP’yi geriletmek için 
emekçilerin nasıl bir eylem çizgisi izlemesi 
gerektiğini gösterdi. Bu daha başlangıç mü-
cadeleye devam!

İzmir
1 Mayıs Mahallesi
Tuzla 
Sarıyer
Yenibosna
Esenyurt

SEÇİMLERE EMEKÇİLERİN
EZİLENLERİN KİTLESEL 
EYLEMLERİYLE GİDELİM

Devrimcilerin görevi hükümeti istifaya çağırmak değildir.  
Bugünkü krizde istifa çağrılarının tek sonucu düzen par-

tilerinin kuyruğuna takılmak olur. Erdoğan gitse de kalsa da reji-
min krizi büyüyecek, çivisi çıkmış 12 Eylül rejiminin yerine nasıl 
bir rejimin geleceği sorunu siyasal mücadelenin merkezine daha 
fazla oturacaktır.

AKP’nin yolsuzluk skandalları ile kendi içinden eriyerek 
gerilemesi halinde yeni hükümet daha güçlü bir biçimde 

emekçi hareketinin önünü kesmeye yönelecektir. Böylelikle Er-
doğan’ın istismar ederken iyice yıprattığı “12 Eylül rejimi”ni asıl 
rejime zarar vermeden değiştirmenin imkânları yaratılacaktır. 

Seçimlere uzanan kritik Mart ayının mücadeleleri önemlidir. 
Bu süreçteki kitlesel eylemli seferberlik ne kadar etkili olur-

sa 30 Mart’taki sonuçlar o kadar önemli olacaktır. Bu sonuçlar 31 
Marttan itibaren gelişecek süreçteki eylemlilikerilerin çapını ve 
anlamını da o ölçüde belirleyecektir.
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Forumlar ve Mayısta Yaşam
Forumların başlaması ile birlikte Mayısta Yaşam Kooperatifi ortakları çalışmalara katılsalar da 

kooperatif herhangi bir plan çerçevesinde hareket edemedi.

16 Şubat günü gerçekleşen forum için kooperatif çevresindeki aileler, öğrenci ve hocalarla 
röportaj yapmanın hem bu kesimleri forumlara katmakta etkili olacağını hem de bu doğrultuda 
talepler oluşturulabilmesine olanak sağlayacağını düşündük.

Kooperatifte öğrenci ve hocalarla röportaj yaptık. Ayrıca evleri ziyaret edip ailelerle görüş-
tük. Bu görüşmeler de öğrenciler ve aileler açısından yaşanan sorunlar dile getirildi. Bu sorunlar 
daha çok okullarla ilgili oldu.

Okulda kütüphanenin ders saatleri içinde açık olduğunu, öğrenciler ise o saatlerde derste 
oldukları için fiilen kütüphaneyi kullanamadıklarını belirttiler. Keza yaptıkları resimleri sergile-
yecek yerin olmadığını dile getirdiler. Yapılan tartışmalar sonucu yerel seçimlerde adaylardan 
mahalleye bir kültür merkezi yapılması talep edildi.

Ayrıca belediyedeki işçilerin öğrenim haklarını kullanabilmesi için açık öğretimde okuyan 
işçilere sınavlar öncesi ücretli izin ve ders çalışabilecekleri ortamlar ayarlanması gerektiği konu-
şuldu. Bunun üzerine talep edilen kültür merkezi ve işçilerin ihtiyaçlarını da karşılayacak somut 
talep konusunda hemfikir olundu.

Anadilde eğitim konusunda ise herkesin istediği dilde eğitim alması gerektiği konuşuldu. . 
Kürt bir öğrenci “İngilizce, Türkçe öğreniyoruz; fakat kendi dilimizi öğrenemiyoruz” dedi.

Sınıfların çok kalabalık olduğu üzerinden konuşuldu. Okul ihtiyacının yakıcı olduğu söylen-
di. Hiç düz lise kalmadığı, hepsinin meslek lisesi olduğu vurgulandı.

Anadil ve okul konularında belediye doğrudan yetkili olmasa da halkın taleplerini gün-
dem etmeli, milli eğitim müdürlükleri ile ortak çalışmalar yapabilmeli, dendi. Ayrıca belediye 
yönetimi ve muhtarların sadece pratik somut işlerden yükümlü olmadığı aynı zamanda halkın 
taleplerini bilmesi ve bunları gündem edip takipçisi olması gerektiği vurgulandı.

Aileler ise özellikle, 4+4+4 yasası ile birlikte okulların değişimi sonucunda öğrencilerin uzak 
yerlerde eğitim almak zorunda oldukları ve bu yüzden servis kullanmak zorunda kaldıklarını 
belirttiler.  Madem değişim var bu değişimin külfeti neden ailelerin omzuna yükleniyor dediler. 
Servis ücretlerinin belediye tarafından karşılanmasını talep ettiler.

Ayrıca kreş eksikliğinden de bahsettiler. Çalışan kadınların çocuklarını bırakacak yerleri ol-
madığını, bu yüzden ücretsiz kreş gerektiğini vurguladılar.

Forumdan önce kooperatifte buluşuldu ve foruma dair sohbet edildi. Forumda taleplerin 
okunması ve yapılan röportajların film haline getirilerek foruma sunulması önerildi.  

Forumda ise Mayısta Yaşam Kooperatifi’ni tanıtan bir konuşma yapıldı. Sonrasında da ta-
lepler okundu. HDP Ataşehir Belediye Eş Başkan adayları bu taleplere sahip çıkacaklarını ve 
kendilerine bu taleplerin yazılı olarak verilmesini istediler.

Ayrıca Mayısta Yaşam Kooperatifi, röportajlara devam edeceğini ve bunlardan bir film oluş-
turacağını söyledi.

1 Mayıs Mahallesi’nden Komünistler

Greif işçisi Ferhat anlatıyor
10 Şubat tarihinde üyesi oldukları DİSK- 

Tekstil’le işveren arasında toplu sözleşme gö-
rüşmelerinin altı oturumdan sonra tıkanması 
üzerine Hadımköy ve Dudullu’da bulunan iş-
yerlerinde çalışan 600 işçi üretimi durdurarak 
bu iki işyerini işgal etti. Biz bu iki fabrikadan 
Hadımköy’deki fabrikayı ziyaret ettik.

Bu ziyaretimizde işçilerin sendikalaşma sü-
recinde işverenin işten attığı fakat daha sonra 
hem Hadımköy’deki işçilerin hem de Dudul-
lu’daki işçilerin bu işçinin geri alınması için 
yapılan işi durdurma eyleminden sonra işe alı-
nan Ferhat isimli işçi ile KöZ adına bir röportaj 
gerçekleştirdik. 

KöZ: Fabrikanın işgaline gelene kadar ne 
tür gelişmeler yaşandı, bize anlatır mısınız?   

İşçi Ferhat: Biz yaklaşık bir yıl önce sen-
dikalaşma çalışması başlattık. 19  Kasım’da 
üyesi olduğumuz DİSK’e bağlı Tekstil İşçileri 
Sendikası Çalışma Bakanlığı’ndan yetki aldı ve 
9 Ocak’ta Greif işvereni ile masaya oturdu.

KöZ: Buraya geçmeden önce sendika ça-
lışması yaparken nasıl bir çalışma yürüttünüz 
ve bu çalışmayı yürütürken işçilerin hangi 
sorunları ve talepleri üzerinden bu çalışmayı 
yürüttünüz? 

İşçi Ferhat: Fabrikada sendika çalışmasını 
ilk olarak kadrolu işçiler başlattı. Taban örgüt-
lenmeleri üzerinden komiteler kurarak titiz bir 
biçimde sendika çalışması yürüttük ve işçilere 
sendikaya üye olmamızın tek başına yeterli 
olmayacağını, asıl bizlerin örgütlü duruşunun 
önemli olduğunu her fırsatta ifade ettik. Za-
ten bunu işverenle görüşmelerin tıkanmasının 
ardından sendikayı da aşarak fabrikayı işgal 
ederek gösterdik. 

İşyerinde hangi sorunlar ve talepler üzerin-
den örgütlendiğimiz sorunuza gelirsek bizim 
için en büyük sorun fabrikada taşeron çalış-
tırılmasıydı. Diğer önemli bir sorun ise işçiler 
arasında rekabet yaratan prim usulü çalışmayı 
kaldırmaktı. Aldığımız ücretlerin düşük olması 
da başka bir sorundu.

KöZ: İlk olarak kaç işçiyle sendikalı olma-
ya hak kazandınız ve üyesi olduğunuz DİSK’e 
bağlı Tekstil İşçileri Sendikası Çalışma Bakan-
lığı’ndan yetkiyi hangi tarihte aldı?

İşçi Ferhat: 225 işçiyle % 40 üzerinden 
sendikayı işyerine getirmeye hak kazandık, 
fakat sendikanın 19 Kasım’da  Çalışma Bakan-
lığı’ndan yetki alıp 9 Ocak’ta Greif yönetimiy-
le toplu görüşme masasına oturmasına kadar 
geçen 50 gün içinde taşeron çalışan işçilerden 
200’ünü de sendikaya üye yaptık. Başka sen-
dikalaşma deneyimlerinden   genellikle tersi 
bir durum yaşandığını biliyoruz, yani başka 
deneyimler genellikle sendikaya üye olun-
duktan sonra sendika işverenle toplu görüşme 
masasına oturana kadar geçen sürede işveren 
işçileri baskıyla, tehditle ya da bir takım rüşvet 
ve vaatlerle aldatarak  sendikalı işçilerin istifa 
etmesini sağlayarak salt çoğunluğun kaybol-
masıyla sonuçlanmıştır. 

KöZ: Greif yönetimi sizi işten çıkartıyor 
ama Dudullu’daki 100 Greif işçisi ve buradaki 
500 işçi eylem yaparak seni yeniden işe aldır-
tıyor. Bu nasıl gerçekleşti anlatır mısın?

 İşçi Ferhat: İşveren benim sendika ça-
lışması yürüttüğümü öğrendikten sonra 8 Ka-

sım’da beni işten attı. Bunun üzerine   Du-
dullu’daki fabrikada aynı işi yapan 100 işçi, 
bu fabrikada da 500 işçi arkadaş iş yavaşlatma 
eylemi yaparak ya  bu arkadaşı yeniden işe 
alırsınız yahut da eylemimizi işi durdurmaya 
kadar vardırırız diyerek tepki gösterdiler.  İş-
veren  bu örgütlü duruş karşısında geri adım 
atarak  beni yeniden işe almak zorunda kaldı. 
Zaten yaşanan bu gelişme işçilerin kendilerine 
güven kazanmalarına yol açtı. 

KöZ: Şunu sormak istiyorum, sendikanızın 
toplu görüşme masasında işverene karşı sa-
vunduğu 66 talebi işçiler nasıl belirledi ve altı 
oturum yapılıp uyuşmazlığa gidildikten sonra 
fabrikanın işgal edilmesine nasıl karar verildi? 

İşçi Ferhat: Bu 66 talep zaten işçilerin ta-
lebiydi. Bu taleplerden en vazgeçilmezi olan 
ve Greif patronunun da geri adım atmadığı 
10 talep işçilerin kazanmak istediği en kritik 
taleplerdi. Altı oturumdan sonra uyuşmazlığa 
gidildi. Yapılacak iki şey vardı ya yasal grev 
kararı almak bu prosedürü işletmek ya da fiili 
işgal kararı almakla karşı karşıyaydık. İşyeri 
temsilcisi arkadaşlar tüm işçilerle toplantılar 
yaparak, tartışarak önümüzdeki seçenekler 
üzerinden konuştuk ve işçilerle birlikte fabri-
kanın işgal edilmesi kararını aldık.

KöZ: İşgalin üzerinden  bir hafta geçti, bu-
rada işçiler 24 saatlerini nasıl geçiriyorlar? 

İşçi Ferhat: Burada işleri yürütmek için 
komiteler kurduk. Yapılacak işin niteliğine uy-
gun olarak işçi arkadaşlar gönüllü olarak bu 
komitede yer alıyorlar. Tüm işçiler fabrikada 
kalmıyor, banyo vb. ihtiyaçları karşılamak için 
eve dönüşümlü olarak gidiliyor.

KöZ: Sendikalardan, sol çevrelerden des-
tek ziyaretleri yapılıyor mu? 

İşçi Ferhat: Öz-İplik İş, Tüm-Tis, Eczacılar 
Birliği gibi kurumlar ve kimi sol örgütler ziya-
retimize geldiler; fakat daha fazla destek bek-
liyoruz. Çünkü biz Greif işçilerinin kazanımı 
tüm işçi sınıfının kazanımı olacaktır, kaybet-
memiz ise yine sınıfın kaybetmesi demektir. 

KöZ: Bu işgali ne zamana kadar sürdüre-
ceksiniz, hedefiniz nedir? 

İşçi Ferhat: Bu işgali işveren taleplerimizi 
kabul edene kadar sürdüreceğiz. 

Greif işçilerini ziyarete gelirken böyle  bir 
röportaj yapmak için bir hazırlığımız yoktu.  
Bir anda karar verdiğimiz bir şey oldu, bu 
yüzden de bu fabrikada yaşanan bu önem-
li gelişmeyi soracağımız daha başka sorulara 
alacağımız yanıtlarla daha iyi yansıtabilirdik. 
Ayrıca sadece bu işçi  Ferhat arkadaş dışında 
diğer işçilerden bazılarıyla da konuşarak  ver-
dikleri bu mücadelenin yaşamlarında ne gibi 
değişimlere yol açtığını, bundan sonrası için 
ne düşündüklerini öğrenmeye çalışmanın de-
neyimlerimizi artıracağını düşünüyoruz. 

Fabrikanın önüne çadır kurarak gece gün-
düz burada nöbet tutan  BDSP’li arkadaşlarla 
bir süre işgal hakkında sohbet ettikten sonra 
fabrikadan ayrıldık.

Yaşasın Sınıf Dayanışması!

Kurtuluş Yok Tek Başına 

Ya Hep Beraber Ya da Hiç Birimiz!

Esenyurt’tan Komünistler



3MART 2014 KöZ
BÜTÜN ÜLKELERİN KOMÜNİSTLERİ BİRLEŞİN!

Berkin Elvan’ın ölüm haberinin İzmir’de du-
yulması ile pek çok lise ve üniversitede refleks 
eylemler yapıldı.

Bununla birlikte 11 Mart Salı sabahı okulların 
dışında, belki de Türkiye çapında kendi işyerle-
rinde konuya ilişkin ilk refleks eylemi örgütleme 
onuru İzmir’de yirmi bine yakın emekçinin ça-
lıştığı İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki kamu 
emekçilerinin oldu. 

KESK’e bağlı TÜM BEL-SEN’de örgütlü kamu 
emekçileri sabah saatlerinde alınan kara haber 
karşısında hızla sosyal paylaşım ağlarından örgüt-

lenerek Büyükşehir Belediyesi’ndeki servisleri, 
ofisleri gezdiler. Berkin Elvan’ın katillerine işaret 
eden ajitasyon konuşmaları gerçekleştirerek, hız-
la hazırladıkları “Berkin Sonuna Kadar Direndi” 
yazılı kokart ve dövizleri dağıttılar. Yapılan ko-
nuşmalarla 12:00’de gerçekleştirilecek eyleme 
çağrıda bulunuldu.

Saat 12:00’yi gösterdiğinde TÜM BEL-SEN’e 
üye olan olmayan yüzlerce kamu emekçisi ve işçi 
Büyükşehir Belediyesi Binası avlusunda toplana-
rak alkışlı bir protesto gerçekleştirdi. Burada ya-
pılan konuşmada Berkin’in katilinin faili meçhul 

değil, faili malum olduğu; Berkin’in katillerinin 
Roboski’de Kürtleri bombalayanlar, Hrant Dink’in 
katillerini apar topar salıverenler, iş cinayetlerine 
kurban giden işçiler için ‘güzel öldüler’ diyenler 
olduğuna dikkat çekildi.

Haziran Ayaklanması’nda düşenler için ger-
çekleştirilen bir dakikalık saygı duruşunun ar-
dından kurum önünde basın açıklaması okundu. 
TÜM BEL-SEN 1 No’lu Şube Başkanı Ulus Bozkır 
tarafından okunan açıklama şöyleydi:

“16 Haziran sabahında, ekmek almak için çık-
mıştı evinden Berkin Elvan. Bakkala gittiği sırada, 
polis tarafından gaz kapsülü ile başından vuruldu. 
Babasının sağlık sorunlarını bildiği için, ‘babam duy-
masın’ diyordu hastaneye götürülürken. İki ameli-
yat geçirdi ilk gün. Ameliyat sonrasında, yatırıldığı 
yoğun bakım ünitesinde, açtı gözlerini gülerek ve 
yeniden uzun bir uykuya daldı gülümseyerek.

269 gün boyunca direndi. Ölüme karşı diren-
di. İnsanlık için direndi. 269 gün boyunca, umut-
suzluğa karşı direndi. 15. yaşını kutladı ömründe 
hiç görmediği kardeşleriyle. 269 gün boyunca, bu 
düzenin kirine karşı, çocukluğunun, gençliğinin 
olanca temizliği ile direndi.

Ve bugün, sabah saatlerinde, 269 gündür ver-
diği hayat mücadelesini kaybetti Berkin.

Artık, o, Ali İsmal’in, Abdullah’ın, Ethem’in, 
Mehmet’in, Medeni’nin yanında. Haziran’ın en 

güzel çocuğu, Haziran’ın en güzel ağabeylerinin 
yanında artık. Ve onlar, ne ayakkabı kutularının, 
ne yolsuzlukların, ne de yalancılığın kirini taşı-
yorlar. Onurlu ve dirençli bir şekilde yaşamanın 
güzelliği ile bize umut veriyorlar.

Hırsızlıkla, yalancılıkla iktidarını sürdürmeyi 
deneyenler nasıl ki öldürmeyi çok iyi bilirler, biz 
de Berkin’in adını ülkemizin dört bir yanında so-
kaklara, caddelere, çocuk kütüphanelerinde yaşat-
mayı, yeni güne gözlerini açan her çocuğu Berkin 
gibi yetiştirmeyi, Berkin ile omuz omuza yürüme-
yi, karanlığa boyun eğmemeyi çok iyi biliriz.

Gözümüzdeki yaş, yüreğimizdeki sızı sana 
sözümüz olsun. Katillerinden hesap soracağız... 
Tetiği çekenler de, tetiği çekme emrini verenler 
de iyi bilsinler ki, halkımıza karşı işlediğiniz tüm 
suçlar cezasız kalmayacak...

Haziran’ın en güzel çocuğu, Haziran’ın vicda-
nı Berkin Elvan, güle güle sana.

Berkin Elvan Mücadelemizde Yaşayacak!”.

Eylem sırasında “Gezi Şehitleri Onurumuz-
dur!; Bu Daha Başlangıç Mücadeleye Devam!; Ka-
tillerden Hesabı Emekçiler Soracak!; Hırsızlardan 
Hesabı Emekçiler Soracak!” sloganları atıldı.

Katillerden Hesabı Emekçiler Soracak!

Berkin Elvan’ın ölümünün ardından 11 Mart’ta 
gerçekleşen ve hem devlet terörünün hem de sal-
dırılara karşı kararlı bir direnişin yaşandığı eylem-
lerin ardından emekçilerin ertesi günkü ilk buluş-
ma adresi Konaktı.

Berkin’in cenazesi sırasında ülke genelinde 
aynı anda saygı duruşu yapma çağrısı üzerine 
KESK, DİSK, TMMOB ve TTB bu çağrıya uyarak iş 
bırakma ve saygı duruşunda bulunma kararı aldı. 
Bu karar gereği sendika ve kurumlar çalışanları iş 
bırakarak Konak Meydanı’na gelmeye çağırdı. Ber-
kin Elvan’ın fotoğraflarının yer aldığı döviz ve pan-
kartlarla binlerce insan Konak’ta Eski Sümerbank 
olarak anılan noktanın önünde buluştu.

Okullarını boykot eden yüzlerce liselinin dı-
şında KESK ve DİSK’e bağlı sendikaların üyele-
rinin de yoğun katıldığı eylemde sendikalar ve 
kurumlar adına açıklamayı DİSK Ege Bölge tem-
silcisi Memiş Sarı okudu. Sarı açıklamada; ülkenin 
her yanında okullarda, sokaklarda, meydanlarda 
yüzbinlerin bu yaşananlara isyan ettiğini belirte-
rek, “Dün gece onlarca kentte, yüzlerce ilçede 
halk Berkin Elvan’ın katillerinin hesap vermesi-
ni, hükümetin de istifa etmesini istedi. İzmir’de 
olduğu gibi birçok yerde de polis biber gazı ve 
tazyikli su ile müdahale etmiştir. Berkin Elvan’ın 
katillerini bulmak için hiçbir çaba göstermeyen 
iktidar, 15 yaşında yaşında bir çocuğun ekmek 

almaya giderken öldürülmesini protesto edenlere 
çok sert şekilde müdahale etmiştir” diyerek du-
rumu kınadı.

Açıklamadan sonra Berkin Elvan için bir daki-
kalık saygı duruşu yapıldı. Açıklamanın ardından 
kürsüden Saat Kulesi’nin çevresinde Berkin için 
oturma eylemi çağrısı yapıldı. 

O ana kadar yüzünü Konak Pier tarafına çe-
virmiş bulunan kalabalığın yüzünü Konak Saat 
Kulesi’ne doğru dönüp ilerlemeye başlaması ile 
yoğun ve sert bir polis saldırısı başladı. TOMA-
lardan sıkılan gazlı tazyikli su ön kısımda olan 
yüzlerce insanı hızla etkiledi. Bununla birlikte ilk 
duraksamanın ardından yüzlerce insan güpegün-
düz gerçekleşen bu saldırıya parke taşlarını söke-
rek ve çatışarak cevap vermeye başladı. Polisin 
yanıtı ise gaz bombaları oldu. Yakın mesafeden 
ve hedef gözetilerek atılan bir gaz bombası ile 
bir yoldaşımız da vurularak yaralandı. Bu esnada 
bölünerek Büyükşehir Belediyesi önüne kaçan 
yahut orada kalan insanlarla çevik kuvvet ara-
sında da çatışmalar ve arbedeler çıktı. Saldıran 
kolluk kuvvetlerinin etrafında, önünde arkasında 
dağılmayan, çatışan, çatışmasa dahi slogan atan 
ve yuhlayan yoğun bir kalabalığın kalması üzeri-
ne polis saldırıyı durdurdu. 

Yapılan görüşmeler neticesinde Konak Mey-
danı açıldı ve binlerce insan polis kordonunun 

önünden kah öfkeli sloganlar, kah küfürler ede-
rek geçip meydana girdi. Polisin müdahalesi ol-
maksızın herhangi bir çatışma çıkmadan girilecek 
meydana çatışma ile, direnerek giren binlerce in-
sanda polise yönelik öfke hatta tiksinti hakimdi. 

Konak Meydanı’na girilmesinin ardından bu-
rada bir oturma eylemi gerçekleştirildi. Saat Ku-

lesi’ne de Berkin Elvan’ın gülen yüzü asıldı. Bir 
süre sonra ise kitle akşam yeniden buluşmak 
üzere kendiliğinden alanı boşalttı.

Örgütlü Bir Halkı Hiçbir Kuvvet Yenemez!

Tüm Bel-Sen İzmir 1 No’lu Şube, tutuk-
lu bulunan işyeri temsilcisi Erol Hanbayat 
ve üyeleri Uğur Tepe’nin 9 Ocak’ta görüle-
cek davasına duyarlılık çağrısında bulunmak 
üzere 7 Ocak Salı günü bir basın toplantısı 
gerçekleştirdi. 

Demokratik Haklar Derneği’ne 2012 yılı 
Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilen operas-
yon sonucu tutuklanan ve bir yılı aşkın süre-
dir tutuklu bulunan, aralarında Tüm Bel-Sen 
üyelerinin de bulunduğu 13 kişinin 9 Ocak’ta 
görülecek duruşmasına katılım çağrısı yapı-
lan ve Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Ömer Sa-
lih Erol’un katılımıyla gerçekleştirilen basın 
toplantısında şu görüşlere yer verildi:

“Haksız ve hukuksuz yere 14 aydır tutuk-
lu bulunan sendika işyeri temsilcimiz Erol 
Hanbayat ve üyemiz Uğur Tepe’ye karşı ya-
pılan haksızlığa dur demek için, üyelerimizin 
özgürlüklerini talep etmek için ve yalnız ol-
madıklarını bir kez daha haykırmak için Bay-
raklı Adliyesi’nde olacağız.”

TÜM BEL-SEN’li emekçilerin tutsak arka-

daşlarına sahip çıktığı da hatırlatılarak yakın 
dönemde gerçekleştirilen delege seçimlerin-
de bu konuda en anlamlı dayanışmanın ser-
gilendiğine işaret edildi. Açıklamada konuya 
ilişkin şu bilgi aktarıldı:

“Aralık ayında gerçekleşen delege seçim-
lerinde avukatları aracılığıyla dilekçelerini 
gönderen İzmir Kırıklar 1 No’lu F Tipi Cezae-
vi’ndeki tutuklu işyeri temsilcimiz Erol HAN-
BAYAT ve üyemiz Uğur TEPE delege adayı 
olmuş, gerçekleştirilen delege seçimlerinde 
de bağlı çalıştıkları daire başkanlıklarında iş 
arkadaşları tarafından delege olarak seçilmiş-
lerdir. Bu arkadaşlarımıza yöneltilen suçla-
malara ve dayanaksız iddialara en iyi cevabı 
sendikamız üyeleri vermiş, çalışma arkadaş-
larını sahiplenmişlerdir.” 

Basın toplantısı 9 Ocak Perşembe günü 
saat 09.30’da görülecek olan duruşmaya katı-
lım çağrısıyla sona erdi.

KESK’li Tutsaklar Yalnız Değildir!

Berkin’in sapanı Konak Meydanı’ndaydı

İzmir’den Komünistler

TÜM BEL-SEN’den “Berkin sonuna kadar direndi” eylemi

KESK’li tutsaklar yalnız değildir!

İzmir’den Komünistler

İzmir’den Komünistler
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26 Şubat Çarşamba akşamı saat 19.00’da İzmir 
Halk Forumları ve HDP’nin çağrısı ile ikinci bir 
‘Hırsız Var!’ eylemi daha düzenlendi. Bu eyleme 
bizler de katıldık. 

Kitle Alsancak Sevinç Pastanesi önünde top-
landı. Yürüyüş öncesinde parti, dernek ve forum 
temsilcileri bir araya gelerek yürüyüş güzergâhı-
nı belirledi. Yürüyüşe başlanıp, Kıbrıs Şehitleri 
Caddesi’ne, oradan da Gündoğdu Meydanı’na, 
ardından da Lozan Meydanı’na gelindiğinde kitle 
ikiye bölündü. Bir grup Lozan Meydanı’na doğ-
ru hareket ederken diğer bir grup ise yürüyüşün 
başladığı Sevinç Pastanesi’ne geri döndü. 

Kitlenin bölündüğü ana kadar yaklaşık bin ki-
şinin katılımı söz konusu idi. Güzergâh boyunca 
‘Hırsızlardan Hesabı Emekçiler Soracak!’, ‘Bu Pis-
liği Ancak Devrim Temizler!’ sloganlarının yanı 
sıra devrimci örgütler kendi örgütsel kimliklerini 
yansıtan sloganlar da attılar. 

Gazi İlkokulu civarına gelindiğinde arkadaki 
bazı siyasi yapılar ‘Basmane! Basmane!’ diye slo-
gan atınca, yürüyüş öncesinde alınan karara uyan 
siyasi yapılar Sevinç Pastanesi’ne döndü. Kalan 
grup önce Gazi İlkokulu önündeki caddeyi tra-
fiğe kapattı ve kısa bir süre sonra Lozan Meyda-
nı’na harekete geçildi. Yürüyüşün bu kısmında 
güzergahtaki kimi bankalar ve fastfood lokanta-
ları kitlenin hedefi haline gelerek tahrip edildi, 
sonrasında ise Lozan Meydanı trafiğe kapatıldı.  

Yaklaşık yarım saat sonra tomalar ve bir grup 
çevik kuvvet polisi gözüktü ve caddenin yan tara-
fından çıkan siviller aniden saldırıya geçtiler. Po-
lis saldırısı sonucunda kitle Kıbrıs Şehitleri Cad-
desi’ne kadar geri çekilmek zorunda kaldı. Bu 
noktada tekrar toplanıldı fakat artık kitle iyiden 
iyiye zayıflamıştı.  

Daha sonra birçok arkadaşın sivillerin ilk an-
daki saldırısına maruz kaldığını ve gözaltına alın-
dığını öğrendik. Ardından flamalarını toplayan 
devrimciler dağıldı. Eylemin ardından Alsancak’ta 
bulunmaya devam ettik. Sosyal medya üzerinden 
Alsancak’ın ara sokaklarında sivil polislerin gö-
zaltılara giriştiğini öğrendik. 

Gözaltıların yapıldığını öğrendiğimiz nokta-
ya geldiğimizde polisin sert bir şekilde pek çok 
kişiyi gözaltına almaya çalıştığına tanıklık ettik. 
Etraftaki halk tepkiliydi. Gözaltılar sırasında ve 
eylemcilerin polis otolarına götürülmesi sırasında 
halkın polise sözlü sataşmaları oldu ve biz de po-
lisi teşhir eden söylemlerde bulunduk. 

Bu eylemler sırasında görüyoruz ki; hem med-
ya, hem bürokrasi, hem iktidar, hem de kolluk 
kuvvetleri halkın gözünde nefret uyandırıyor ve 
halk giderek politikleşiyor. Her geçen gün emek-
çilerin kini büyüyor. Bu da yürüdüğümüz yolda 
eksikliğine vurgu yaptığımız ve inşası için çaba 
sarf ettiğimiz kitlelere önderlik edebilecek bir ko-
münist partiye olan ihtiyacı günbegün daha fazla 
hissettiriyor.     

Devrim için Devrimci Parti 

Parti için Komünistlerin Birliği! 

Başbakan Erdoğan’la oğlu arasındaki para trafiğinin ortaya saçılan telefon kayıtları ile ifşa edilme-
sinin ardından pek çok kentte olduğu gibi İzmir’de de 25 Şubat akşamı hırsızlık ve yolsuzluğa karşı 
binlerce insan sokağa çıktı. 

İzmir’de Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde saat 19.00’da yüzlerce insan bir araya geldi. Daki-
kalar içerisinde artan kalabalıkta sol-sosyalist örgütlenmelerin ağırlığı hissedilmekteydi. Bu noktadan 
Basmane’deki AKP ilçe binasına yürümek üzere harekete geçildi. Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde ger-
çekleşen yürüyüşün ardından Gündoğdu Meydanı’na, oradan da İkinci Kordon güzergâhına geçildi. 
Tüm bu yürüyüş boyunca eyleme flamaları ile katılan Köz’ün arkasında duran komünistler ‘Ne AKP, 
Ne CHP; Kurtuluş Birleşik Mücadelede!’, ‘Hırsızlara Karşı Sınıf Savaşı!’, ‘AKP’ye Geçit, Cemaate Yol 
Verme!’ sloganlarını attılar.   

Haziran günlerinden farklı olarak polis barikatı Basmane Meydanı’na değil, daha meydana gelme-
den çok önce, Gazi Bulvarı’nın başına kurulmuştu. Kitlenin barikata yaklaşması ile polisin son derece 
şiddetli saldırısının başlaması bir oldu.   

Polis, TOMA’dan sıkılan kimyasal madde karıştırılmış suyun yanı sıra, gaz bombası ile de saldırdı. 
Her ne kadar eylemdeki kitle saldırı olur olmaz karşı koyma ve kimi noktalarda barikat kurma ça-
basına girse de polis saldırısının önceki eylemlerde olduğundan daha koordine olduğu ve kitleyi bir 
yöne sıkıştırma hedefi güttüğü gözlemlenebiliyordu. Nitekim kitlenin hazırlıksızlığı önden ve arkadan 
saldıran polislerin yarattığı panik kitlenin Kordon’daki Kantar Polis Karakolu’nun önüne sürülmesine 
ve oradan da kitlenin bölünmesine neden oldu. Polis müdahalesi altında Kordon üzerinden Alsan-
cak’a çekilebilenler olduğu gibi çevik kuvvetin coplu saldırısına maruz kalan ve Kantar Polis Merkezi 
karşısındaki binalara ve hatta Bostanlı-Pasaport vapuruna sığınmak zorunda kalanlar da oldu.

Yolsuzluk - yağma ve yalan düzenine karşı her fırsatta sokağa çıkma iradesi gösterenler ve bu tür 
refleks eylemler azalmadığı gibi, bu eylemlerde daha örgütlü ve koordineli bir şekilde yer alma ihti-
yacı da azalmıyor, bilakis bu ihtiyaç yakıcılaşıyor. 

Yolsuzluk-Yağma-Yalan Düzeni Sallanıyor! Hırsızlara Karşı Sınıf Savaşı!

1 Mart günü akşam saat 19.00’da İstanbul’un 
birçok ilçesinde eşzamanlı olarak yapılması ka-
rarı alınan yolsuzluk ve hırsızlığa karşı AKP’yi 
protesto eylemleri Esenyurt’un Depo Kapalı 
Durak’ta 50 kişilik bir kitlenin katılımıyla ger-
çekleştirildi. Halkların Demokratik Partisi pan-
kartı altında yapılan yürüyüşe biz de katıldık. 
300 metrelik yürüyüş boyunca “Hırsızlar Halka 
Hesap Verecek”, “Gün Gelecek Devran Dö-
necek, AKP Halka Hesap Verecek”, “ Yaşasın 
Halkların Kardeşliği” sloganları atılırken, biz de 
“Ne AKP Ne CHP, Kurtuluş Birleşik Mücade-
lede” sloganını attık. Yürüyüş boyunca ve ba-
sın açıklaması yapılana kadar HDP’den bir kişi 
AKP’nin yapmış olduğu yolsuzluk, hırsızlık ve 
rüşvet icraatlarını ajitasyon yaparak teşhir eder-
ken aynı zamanda AKP, CHP ve MHP’nin aynı 
olduğunu tüm düzen partilerinin bugüne kadar 
halkı soyduğunu anlattı. 

Yürüyüş sonunda önce HDP başkanı Ahmet 
Çelik bir konuşma yaptı. Çelik konuşmasında, 
AKP’nin nasıl boğazına kadar yolsuzluğa, hır-
sızlığa, rüşvete battığını anlattı. Aynı zamanda 
Çelik, 17 Aralık operasyonu kapsamında tutuk-
lanan bakan çocukları ve Reza Zarrab’ın serbest 
bırakılmasına değinerek bu gelişmenin AKP’nin 
yargıya nasıl müdahale ettiğini gösterdiğini an-
lattı. Daha sonra HDP’nin Esenyurt Belediye Eş 
Başkan adayı Devrim Avcı bir konuşma yaptı. 
Eylem atılan sloganlarla sona erdi.

Ne AKP Ne CHP 

Kurtuluş Birleşik Mücadelede!

HDP Bursa İl Örgütü, yolsuzluk, soygun 
ve adaletsizliğe karşı Diyarbakır Milletvekili 
Nursel Akdoğan’ın da katılımıyla bir yürüyüş 
gerçekleştirdi. 21 Aralık günü saat 16.00 Kent 
Meydanı’nda bir araya gelen kitle “Adaletsiz-
lik, rüşvet ve talan düzeninden hesap sora-
lım!” pankartı arkasında kortej oluşturarak 
yürüyüşe başladı.

Yaklaşık 150 kişinin katıldığı yürüyüş Fo-
mara Meydanı’nda sona erdi. Yürüyüş bo-
yunca sıklıkla “Memleketi soydular kutulara 
koydular!”, “Hırsızı bulduk hırsız AKP!”, “Ve-
killer içerde hırsızlar mecliste!” sloganları atıl-
dı. Kitle Fomara Meydanı’nda bulunan AKP İl 
binasının önüne ellerinde taşıdıkları ayakkabı 
kutularını “İşte burası hırsız yuvası” sloganları 
eşliğinde attı.

Yapılan açıklamada tutuklu bulunan mil-
letvekillerinin serbest bırakılmaması kınandı. 
Yargının çifte standart uyguladığı vurgulandı. 
Yolsuzluk operasyonun her ne amaçla baş-
lamışsa bunun önemli olmadığı bu soruştur-
manın açığa çıkardığı kirli ilişkilerin hiçbir 
engele takılmadan sonuçlandırılması istendi. 
HDP olarak bu olayın peşinin bırakılmaya-
cağı, hukuksuzluklara yolsuzluk ve soyguna 
karşı mücadele edecek güçlerin ezilenler ol-
duğu ve HDP’nin bu süreçte önemli bir işlev 
üstleneceği dile getirildi.

AKP’ye Kanma CHP’ye Yol Verme

Kurtuluş Ezilenlerin Birleşik 

Mücadelesinde!

30 Aralık Cumartesi günü HDK ve 
HDP’nin örgütlediği Yolsuzluk ve Roboski 
yürüyüşüne 12 kişi ile çalışma yürüttüğü-
müz kitle örgütünden yürüyerek katıldık. 
“Ne AKP Ne CHP Kurtuluş Birleşik Müca-
delede; Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep 
Beraber Ya Hiç Birimiz; Dersim’de CHP, 
Roboski’de AKP, Kurtuluş Birleşik Müca-
delede” yazan dövizlerimizle sloganlar eşli-
ğinde buluşma noktasına yürüdük. 

HDP’nin pankartı olmadığı için buluş-
ma noktasında önce “Hırsızlardan Hesabı 
Emekçiler Soracak” diye yazma kararı al-
dık, sonrasında “Hırsız AKP İstifa” yazıldı. 
Yürüyüşe yaklaşık 50-60 kişi katıldı. Tepe 
Durağı’ndan Aydınlı merkeze kadarki yü-
rüyüşte “Hükümet İstifa, Yaşasın Halkların 
Kardeşliği, Gün Gelecek Devran Dönecek 
AKP Halka Hesap Verecek” gibi sloganlarla 
birlikte “Ne AKP Ne CHP Kurtuluş Birleşik 
Mücadelede; Dersim’de CHP, Roboski’de 
AKP, Kurtuluş Birleşik Mücadelede; Bijî 
Bratiya Gelan” slogalarını da biz attırdık. 
Yürüyüş esnasında yapılan ajitasyon ko-
nuşmalarında mahallelinin yürüyüşe katıl-
ması doğrultusunda çağrı yapılarak, yapılan 
yolsuzluklara sessiz kalınmaması gerekti-
ğinden bahsedildi. 

KöZ’ün arkasında duran komünistler 
olarak mahallede örgütlenen yürüyüşlere 
katılıyoruz. Yürüyüşlerin, basın açıklamala-
rının daha güçlü geçmesi ve politik taleple-
rin daha gür sesle yükseltilmesi için birlikte 
örgütlemenin yollarını arıyoruz. Yaklaşan 
yerel seçimler öncesinde AKP’ye kanma-
mak ve CHP’ye yol vermemek için, işçi ve 
emekçilerin çıkarlarını gözeten ortak aday-
ların desteklenmesinin gerekliliğini her fır-
satta dile getiriyoruz.

İzmir’de “hırsız var!” eylemi

Binler hırsızlara karşı yine sokaktaydı

Bursa’da HDP’in 
yolsuzluk eylemi

Tuzla’da yolsuzluk 
karşıtı yürüyüş

Esenyurt’ta HDP’nin 
hırsızlık ve yolsuzluk 
protestosu 

YOLSUZLUK KARŞITI 
EYLEMLER

İzmir’den Komünistler

İzmir’den Komünistler
Esenyurt’tan Komünistler Tuzla’dan Komünistler

Bursa’dan Komünistler
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Gazi Ayaklanması’nın 1 Mayıs Mahallesi’ne 
sıçramasıyla 15 Mart’ta halk sokaklara çıkmış ve 
devletin kolluk güçleri tarafından üzerlerine ateş 
açılmış, emekçilerden hayatını kaybedenler ol-
muştu. Her yıl olduğu gibi 1 Mayıs Mahallesi’nde 
Gazi ve  1 Mayıs şehitlerini anmak için yürüyüş 
düzenlendi. KöZ, Partizan, Alınteri ve HDP’nin 
düzenlediği anmada öncelikle cem evinde yemek 
verildi. Sonrasında ise saat 16.00’da Cennet Dü-
ğün Salonu önünde buluşularak yürüyüş yapıldı.  
Bu sene her alanda savunduğumuz eylemde bir-
lik, ajitasyonda serbestlik ilkesi kabul edildiği için 
eylemde siyasi sürece dair söyleyebileceklerimizi 
ifade edebildik. Dövizler hazırladık.

Komünistler olarak 12 Mart ve 15 Mart eylem-
lerini bir anma değil, mücadelemize ışık tutacak 
ve günün siyasal gündemi ile birleştirilecek ey-
lemler olarak görmekteyiz. Bu nedenle Gazi ve 
1 Mayıs Mahallelerinde gerçekleşen eylemlerde 
siyasal gündemle ilgili görüşlerimizi ifade eden 
şu sloganları attık: “Gazi’de, 1 Mayıs’ta Düşenler 
Kavgamızda Yaşıyor; Gazi’nin Yolu Ayaklanma 
Yoludur, Ayaklanma Yolu Devrim Yoludur; Ga-
zi’de, Gezi’de Düşenler Kavgamızda Yaşıyor; Ber-
kin’in Katili Roboski’nin Faili; Katillerden Hesabı 
Ezilenler Soracak”. 

Yürüyüşe ve eyleme “Yağma ve Talan Düzeni 

Sallanıyor, AKP’ye Yüklen CHP ve Cemaate Yol 
Verme! Ezilenlerin Birleşik Mücadelesini Yüksel-
telim” pankartımızla katıldık.

Berkin Elvan’ın cenazesi kalktığından beri 
mahallede gençler, lise öğrencileri yürüyüş dü-
zenliyorlar. Biz de kendiliğinden gelişen bu yü-
rüyüşün yapılabilmesi için onlara destek oluyo-
ruz. 15 Mart’tan önce yaptıkları yürüyüşte 15 Mart 
günü mahallenin yürüyüşüne 1 Mayıs Mahallesi 
Gençleri olarak katılmalarını önerdik, kabul et-
tiler.  “Berkin Elvan Kavgamızda Yaşıyor”  yazan 
ozalit ve dövizler hazırladık ve onlar da eyleme 
katıldılar.

Eylem boyunca ses aracından Gazi’de Gezi’de 
düşenlerin isimleri anons edildi, Berkin Elvan’a 
ilişkin sloganlar atıldı. Son durağa gelindikten 
sonra basın metni okundu ve eylem sonlandırıldı.

Yürüyüşten sonra ise seçimlere ilişkin görüş-
lerimizi bildiren ozalitler astık. 

Gazi’de, 1 Mayıs’ta Düşenler Kavgamızda 
Yaşıyor!

Devrim İçin Devrimci Parti, Parti İçin 
Komünistlerin Birliği!

Bir süredir Gülsuyu ve Gülensu’da bir ara-
ya gelen kitle örgütleri, sol siyasetler ve duyarlı 
emekçiler, Gülsuyu ve Gülensu Mahalle Mecli-
sini oluşturmuştu. Meclis, 26 Ocak günü, çete 
saldırıları ve mahallede hala sürmekte olan 
polis ablukasına karşı bir  eylem düzenledi. 
“Yaşam alanlarımızı savunuyoruz” pankartıyla 
Gülsuyu’ndan Maltepe Meydanı’na yürüyen 
yüzlerce emekçi, Beşçeşmeler Meydanı’nda 
“Çetelere karşı mücadelede Gülsuyu halkı yal-
nız değildir” pankartıyla yürüyen emekçilerle 
buluştu. Yürüyüş boyunca sık sık “Çeteler vu-
ruyor devlet koruyor!, Yıkımlara hayır!, Bele-
diyede emniyette hırsız var!, Gülsuyu’na değil 
çetelere barikat, Yaşasın devrimci dayanışma!” 
vb sloganlar atıldı. Meydana gelindiğinde ey-
lem, Hasan Ferit Gedik şahsında tüm devrim 
şehitleri anısına bir dakikalık saygı duruşuyla 
başladı. İlk sözü alan mahalle muhtarı Sabri 
Şakar, çetelerin devlet destekli olduğunu, sal-
dırı yapanların mahallede elini kolunu sallaya-
rak dolaştığını belirtti.

Daha sonra Gülsuyu Gülensu Yaşam Mer-
kezi, Mahalle meclisi, Güzelleştirme Derne-
ği’nden birer kişi konuşma yaparak mücadele 
çağrısı yaptılar. Son olarak çete saldırılarında 
yaralanan Cemil Demir, yozlaşmanın ve asimi-
lasyonun hiç bu kadar yoğun olmadığını, bu 
saldırılara boyun eğmeyeceklerini, mücadele 
edeceklerini vurgulayarak 27 Şubat’taki duruş-
masına katılım çağrısı yaptı.

Eyleme ESP, Partizan, EMEP, ÖDP, Alınte-
ri, BDP, HDP, GÜLDAM, Maltepe ve Yoğurtçu 
Parkı forumu, Sokak Kültür Merkezi ve Ana-
doluda Yaşam Kooperatifi katıldı.

Konuşmaların uzaması ve soğuk havanın 
da etkisiyle dağılma olduysa da genel olarak 
eylemin etkili olduğunu, solun tüm grupçu tu-
tumlarına rağmen birleşik mücadelenin öne-
mini bir kez daha açığa çıkardığını düşünü-
yoruz.

Mudanya ilçesinde bulunan, Myrleia Antik 
Kenti’nin bulunduğu alanın Mudanya Belediye 
Meclisi tarafından imara açılması ve bu kararın 
onanması için Büyükşehir Meclisine gönderil-
mesinden dolayı Myrleia Antik Kent Platformu, 
Bursa Büyükşehir Belediyesi önünde basın açık-
laması yaptı.

“Tarih katliamına son!” Myrleia Antik Kent 
Platformu imzalı pankart açıldı. “Myrleia insan-
lığın ortak mirasıdır”, “Myrleia müze yapılsın” 
dövizleri taşındı. Basın açıklamasına HDP Mil-
letvekili Levent Tüzel’de katılacaktı fakat HDP 
milletvekillerinin mecliste başlattıkları açlık grevi 
dolayısıyla katılmadı. Platform adına yapılan ba-
sın açıklamasında antik kentin bulunduğu alanın 
bir bölümüne AVM yapılmasına karşı olduklarını 
ifade eden konuşmacı, “Antik kent üzerinde oy-

nanan hukuksuz oyunla ilgili mahkeme yürütme-
yi durdurma kararı almıştı. Bizler, mahkemenin 
verdiği yürütmeyi durdurma kararı ile az da olsa 
umutlanmıştık. Bu yanlışın düzeltilmesini ve an-
tik kentin bir şirkete peşkeş çekilmeyip, tekrar 
halka kazandırılacağı günü beklemeye başlamış-
tık. Ama bugün gelinen noktada AVM inşaatı ile 
birlikte bütün Myrleia’nın imara açılmasına sebep 
olacak bir kararın alındığını gördük. Mudanya 
Belediye Meclisi’nde alınan karar, bazı beledi-
ye meclisi üyelerinin karşı çıkmasına rağmen oy 
çokluğu ile onaylanmak üzere Bursa Büyükşehir 
Belediye Meclisi’ne gönderildi” dedi. Myrleia ile 
ilgili durumun bir talan kararı olduğunu savunan 
konuşmacı, “Bu karar, aylardır süren mücadele 
neticesinde mahkemenin yürütmeyi durdurma 
kararı aldığı AVM’yi temize çıkartmakta ve mah-
keme kararını bertaraf etmektedir. Ayrıca bütün 
antik kent çevresini beş katlı konutların da yapı-
lacağı şekilde imara açmaktadır. Bizler yanlıştan 
dönüleceğini beklerken, bu, daha büyük bir yağ-
mayı beraberinde getirmektedir. Son olarak sahil 
kesiminde yer alan belediye hizmet alanı da tu-
rizm alanı olarak değişmektedir. Kamuya hizmet 
etmek için ayrılan alan sermayeye teslim ediliyor” 
diye konuştu.

Myrleia çevresinde yapılacak bir yanlışa izin 
vermeyeceklerini dile getiren konuşmacı, “Bu 
bölgedeki her türlü rant projesine karşı bütün 
gücümüzle mücadele edeceğimizi haykırıyoruz. 
Myrleia’dan vazgeçmeyeceğiz” şeklinde konuştu. 
Eylem atılan sloganlardan sonra sona erdirildi.

Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep Beraber Ya 
Hiç Birimiz!

düşenler kavgamızda yaşıyor

İstanbul’dan Komünistler

19 Ocak’ta her yıl olduğu gibi Hrant Dink 
anması gerçekleşti. Gezi Ayaklanması’nın etkisi-
nin görüldüğü anma hem çok kalabalık hem de 
çok canlı idi. Sürekli Gezi sloganlarının atıldı-
ğı anma Divan Otelin önündken başlayan Agos 
Gazetesi önünde 
sonlanan yürüyüşle 
başladı. “Bu Daha 
Başlangıç Mücade-
leye Devam, Kurtu-
luş Yok Tek Başına 
Ya Hep Beraber Ya 
Hiçbirimiz, Faşizme 
Karşı Omuz Omu-
za, Hepimiz Hrant’ız 
Hepimiz Ermeniyiz” 
sloganları atıldı.

KöZ olarak an-
mada “Hrant’ın Hesabını Sormak için Gezi’nin 
ve Rojava’nın Rüzgârını Birleştirelim” yazılı bir 
ozalit açtık. Ayrıca “Dersim Hrant Roboski Fail-
leri Belli, Hrant’ın Hesabını Rojava’yı Boğmak İs-
teyen Devlet Soramaz, Katil Devlet Yıkacağız El-
bet, Ne Kavga Değişti Ne De Katiller, Katillerden 
Hesabı Ezilenler Soracak!” yazılı dövizler taşıdık. 
Yürüyüş boyunca, hem atılan sloganlara eşlik 
ettik hem de kendi sloganlarımızı attık. “Katil 
Devlet Yıkacağız Elbet; Dersim, Hrant, Roboski 
Katilleri Belli; Paris, Hrant, Roboski Failleri Belli; 

Bijî Şoreşa Rojava, Yaşasın Rojava Devrimi; Yaşa-
sın Haziran Ayaklanması; Bijî Serhildan Azadîya 
Kurdîstan” sloganlarını attık. Hem taşıdğımız dö-
vizleri görüp ve attığımız sloganları duyup bizim 
bulunduğumuz yere yaklaşanlarla ve sloganları 

hep birlikte atmaya 
başladık.

Agos’un önün-
de anma başladı. 
Devrim ve demok-
rasi şehitleri için 
saygı duruşu yapıl-
dı. Saygı duruşu-
nun ardında Ahmet 
Kaya’nın eşi Gül-
ten Kaya konuşma 
yaptı. Ermenice 
ezgilerin çalınması-

nın ardından anma sonlandırıldı. 

Anma bitip Taksim’e doğru yürünerek dağı-
lırken polise karşı öfkeyi yansıtan “Ethem’in Ka-
tili AKP’nin Katili” gibi sloganlar atıldı. Atılan bu 
sloganlara katıldık ve zaman zaman “Ordu-Po-
lis-Tekeller İşte Katiller” sloganını attık. 

Bizler de Ocak ayında kaybettiğimiz devrim-
ci Mustafa Suphi ve yoldaşlarını siyasi olarak sa-
hiplenmenin neden önemli olduğu konulu söy-
leşi için Okmeydanı’na geçtik.

Hrant Dink anmasıGazi’de ve 1 Mayıs’ta

Gülsuyu çete saldırılarına ve 
polis ablukasına karşı eylemde

Pusulasını Şaşırmayan Komünistler

1 Mayıs Mahallesi’nden Komünistler

“Tarih katliamına son”

Bursa’dan Kömünistler

BDP İstanbul İl Örgütü “Cenevre 2  Görüşme-
lerinde Kürtlere Statü” şiarıyla 18 Ocak Cumartesi 
günü Kadıköy’de miting düzenledi. Komünistler 
olarak biz de mitinge katıldık. Mitingde “Gerile-
yen AKP’ye Yüklen, CHP’ye ve Cemaate Yol Ver-
me! Gezi Ayaklanması ve Rojava Devrimi Işığında 
Ezilenlerin Birleşik Mücadelesini Yükselt” pan-
kartını taşıdık. Haydarpaşa Numune Hastanesi 
önünden başlayan yürüyüş Kadıköy Meydanı’n-
da son buldu. Yürüyüş boyunca komünistler ola-
rak “Kürtlere Özgürlük, Orta Doğuya Barış; Ne 
AKP Ne CHP Kurtuluş Birleşik Mücadelede; Biji 
Şoreşa Rojava, Yaşasın Rojava Devrimi; Kurtuluş 
Yok Tek Başına Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz; 
Yaşasın Haziran Ayaklanması” gibi sloganları sık 
sık attık.

Sloganların yanı sıra sık sık ajitasyon konuş-
ması da yaptık. Bu konuşmalarda; “Kürtler haklı 
mücadelesi sonucu Rojava’da iki burjuva kanada 
da yedeklenmeden kendi mücadelelerini yükselt-
mişler ve devrim yapmışlardır. Bugün bu devrimi 
sahiplenmek gerekir. Bu devrimi sahiplenmenin 
yolu ise Türkiye’den Rojava’ya saldıran AKP’yi 
zayıflatmaktan geçer, AKP’ye de CHP’ye de ye-
deklenmeden Cemaate yol vermeden ezilenlerin 
ortak mücadelesini yükseltmekten geçer” dedik.

Mitinge bizim dışımızda sadece UİDDER “Orta 
Doğu’ya Barış, Kürtlere Özgürlük “ Pankartıyla 
katıldı. HDP ve SDP ise flamalarıyla katıldılar. 
BDP İstanbul İlçe Örgütleri ve Tekirdağ, Kocaeli 
örgütlerinden de katılanlar oldu. Paris Katliamı’n-
da katledilenlerin resimlerinin olduğu pankartlar 
taşındı.

Yürüyüş bittikten sonra konuşmalar başladı. 
BDP il yönetiminin yanında Sırrı Süreyya Önder, 
Sebahat Tuncel de konuşma yaptı.

Sırrı Süreyya Önder konuşmasında; “Kürtlerin 
haklı mücadeleleri sonucu aldıkları statüyü kimse 
kabul etmek istemiyor; kimse Kürtlerin tüm halk-
ların mücadelesini verdiğini, kardeşleri için mü-
cadele verdiğini kabullenemiyor. Bizim bu dev-
rimi sahiplenmemiz gerekmektedir” dedi. Ayrıca 
Sırrı Süreyya Önder seçimlerde HDP adaylarına 
sahip çıkmak gerektiğini vurguladı. Seçimler aynı 
zamanda barışın referandumu olacaktır dedi.

Sabahat Tuncel ise konuşmasında AKP’nin 
hem barış süreci deyip hem de katliamlara de-
vam ettiğini hatırlattı. Nasıl bir barış sürecidir ki 
Paris Katliamı’nın içerisindesin dedi. Konuşmala-
rın ardından miting son buldu.

Rojava’ya statü mitingine katıldık

1 Mayıs Mahallesi’nden Komünistler
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BÜTÜN ÜLKELERİN KOMÜNİSTLERİ BİRLEŞİN!

KöZ olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle 9 Mart’ta 
Okmeydanı Anadolu’da Yaşam Kooperatifi’nde “AKP’nin Kadın 
Politikalarına Karşı Durmak ve Özgürleşmek İçin Kadınlar Siya-
si Mücadelede Nasıl Öne Çıkmalı ?” başlıklı  bir panel gerçek-
leştirdik. Panelde HDP Kadın Komisyonu’ndan Yıldız İlmek ve 
KöZ’den Şeyda Gürbüz konuşma yaptı. 

Konuşmacılardan önce Okmeydanı Mahmut Şevket Paşa Ma-
hallesi’nin siyasetlerin bir araya gelip belirlediği ortak muhtar ada-
yı da söz alarak seçim çalışmalarından bahsetti. Mahallenin en 
büyük sorunu olarak kentsel dönüşümü gördüklerini, bu soruna 
çözüm getirmek için çalışacaklarını söyledi. Bunun dışında Fatih 
Soylu İlkokulu’nun çok kötü durumda olmasının ve yozlaşmanın 
da mahalelinin önemsediği sorunlar olduğundan bahsetti. 

İlk sözü KöZ adına Şeyda Gürbüz aldı. Konuşmasında KöZ’ün 
kadın sorununa bakarken kadınların soyut olarak ezilmişliğine de-
ğil kadınların siyasal mücadeleye katılması üzerine yoğunlaşmayı 
savunduğundan bahsetti. Bugünün siyasal gündemi de yerel seçim-
ler olduğuna göre buraya yoğunlaşmak gerektiğini söyledi. Bu yerel 
seçimlerde ABD ve cemaatin AKP’yi devirerek yerine CHP’yi geçir-

meye çalıştığını, esas sorunun da AKP’yi ezilenlerin mi yoksa düzen 
güçlerinin mi götüreceği olduğunu belirtti. KöZ’ün alternatif olarak 
HDP’yi gördüğünü, çünkü HDP’nin güçlü çıktığı bir yerel seçimin 
emekçiler ve ezilenlerin önündeki imkanları arttıracağını söyledi.

İkinci olarak HDK Kadın Komisyonu’ndan Yıldız İlmek ko-
nuştu. Konuşmasına HDK ve HDP’nin kadın sorununa bakışın-
dan, eşbaşkanlık sistemi dahil kadınları katmak için uyguladıkları 
yöntemlerden bahsederek başladı. Sonrasında HDK’nin kadın so-
rununu en temel meselelerden biri olarak gördüğünü söyledi ve 
emek sömürüsü, savaş, anadilde eğitim gibi kadınlar üzerinde iki 
kat etki yaratan meseler üzerine eğildiklerini anlattı.

Bu konuşmalardan sonra sorular ve görüşler alındı. Yerel se-
çimlerden devrimcilerin bir şey beklemesinin doğru olup olma-
dığı, KöZ’ün niye 8 Mart mitinglerinde yer almadığı, HDP’nin 
mevcut siyasal durumun yarattığı imkanlardan nasıl yararlanacağı, 
HDK’nin Hevsel Bahçeleri hakkında ne düşündüğü soruldu. So-
ruların dışında Tuzla’da HDP’den belediye meclisi adayı, çalışma-
ların nasıl gittiğini anlattı.

KöZ konuşmacısı, proletarya diktatörlüğünün tek kurtuluş ol-

duğunu savunduklarını; ancak seçimlerden düzenin teşhiri ve kit-
lelerin örgütlülüğünü arttırmak için yararlanılabileceğini söyledi. 
Bugün de ortada bir rejim krizi olduğunu, 12 Eylül Anayasası’nı 
bu anayasaya göre seçilmiş meclisin değiştiremeyeceğini, ezilen-
lerin kendi temsilcileriyle kurduğu bir kurucu meclisin yeni bir 
anayasa yapabileceğini belirtti. Bundan sonraki çalışmalarda bunu 
öne çıkarmak gerektiğini savundu.

Yıldız İlmek ikinci tur konuşmasında reformlar ve devrim mü-
cadelelerinin birbirinden ayrılamayacağını, burjuva ideolojisine 
karşı mücadelenin adım adım zihinlerde değişim yaratarak verile-
ceğini söyledi. Devrim dönemleri de önceden verilmiş mücadele-
lerle biriken enerjinin dönüştürücü bir şekilde patlamasıdır, dedi. 
Hevsen bahçeleri konusunda da bunun sermayenin Kürdistan’ı 
yağma planının bir parçası olduğunu ve buna karşı olduklarını 
söyledi.

Kadının Kurtuluşu Siyasi Mücadelede

HDP Tuzla seçim bürosunda meclis üyesi ka-
dınların toplantısında 8 Mart Kadınlar Günü’nde 
sadece kadınların katılacağı bir panel gündeme 
gelince biz de serbest kürsüsü olan, 8 Mart ta-
rihçesinin kısaca anlatıldığı, HDP Eş Başkan ka-
dın adayının kendini tanıtacağı, müzikli, şiirli ka-
dın-erkek tüm ezilenlerin katılacağı bir etkinlik 
düzenleme önerisinde bulunduk. Önerimiz kabul 
edilince etkinliğin ilanını hazırlama, müzik için 
Mayısta Yaşam etkinliklerine çağırdığımız Fırat 
Eriş’i davet etme sorumluluğunu aldık. Bildiri ha-
zırlandıktan sonra etkinliğin duyurusunu seçim 
komisyonu ile birlikte yaptık.

Etkinlik programı kapsamında serbest kürsü, 
şiir dinletisi, müzik dinletisi ve 8 Mart’ın önemini 
vurgulayan sinevizyon gösterimi yapıldı. Devrim 
şehitleri için saygı duruşunun ardından EMEP’in 
hazırladığı 8 Mart tarihçesini dünyanın her tara-
fında olan grevleri ve ayaklanmaları konu alan 
bir sinevizyon gösterimini izledik. 

Serbest kürsüde BDP İl Eş Başkanı Arife Çı-
nar konuşmasında kapitalist sistemde kadınların 
emekçilerin ne kadar sömürüldüğünü, HDP’nin 
her türlü farklı etnik kimliklerle bir arada buluşup 
mücadele ettiğini, bu sistemde HDP’nin sistem 
partilerine karşı üçüncü bir alternatif parti oldu-
ğunu vurguladı. Ardından HDP İstanbul İl Meclis 
Üyesi Gülsen Biter konuşma yaptı. Konuşmasın-
da mücadele kavgasında şehit düşen kadınları se-

lamlayarak başladı. Rojava’da kadınlar nasıl öne 
çıkıyorsa burada da kadınların hak arama mü-
cadelelerinde en ön safta yer alması gerektiğini 
vurguladı. 

UİDDER Kadın Komitesi de konuşması-
na emekçi kadınlar gününü kutlayarak başladı. 
Emekçi kadınların mücadeleye katılmasını, işçile-
rin birliğini, halkların kardeşliğini vurgulayan bir 
konuşma yaptı. 

HDP Tuzla meclis üyesi Fikriye Akgül konuş-
masında Tuzla’daki emekçi kadınlar sorununa, 
kendinden örnek vererek fabrikadaki kadınların 
sorununa, işyerindeki fazla mesaiye ve iş koşul-
larına değindi. Doğuda süren savaş batıda da 
emek sömürüsüyle devam ediyor, dedi. HDP’nin 
Eş Başkanlık sistemine, yüzde elli kadın kotası 
değindi. Patronlara mı oy vereceğiz, bizim gibi 
emeğini satan birine mi oy vereceğiz, diyerek 
HDP adaylarını işaret etti.

HDP Tuzla Eş Başkan Adayı Zöhre Evren ko-
nuşmasında: “25 yıldır Aydınlı Mahallesi’nde yaşı-
yorum, ev işçisiyim. Sizlerin önerisiyle birlikte eş 
başkan adayıyım. Meclis üyelerimizde de fermu-
ar sistemi uygulandı yarısını kadın yarısını erkek 
olarak belirledik. Aydınlı’daki emekçi kadınların 
en büyük sorunu kreş sorunudur. Çocuklarımızın 
oynayacağı park alanlarımız da yok. Kürdistan’da 
olan belediyeler kadınların çalışmasına özen gös-
teriyorlar.” dedi.

KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak 
biz de söz aldık: “Gezi Ayaklanması’nın yarattı-
ğı elverişli koşullar var. Burada yerel seçim ça-
lışmaları için önümüzde somut koşullar mevcut, 
aynı zamanda. Rojava’da Kürtler iki gerici blok-
tan birine savrulmadan kendileri iktidarı almışlar-
dır. Rojava’da sadece erkekler değil kadınlar ve 
çocuklar savaşıyor kendi özgürlükleri için kendi 
yönetimlerini oluşturuyor. AKP El Kaide’yi des-
tekliyor, Rojava’yı boğmak için orayı silahlandırı-
yor. Rojavalı Kürtler ise kendi bağımsız mücade-
lesini yürütüyor. Bugün bizim açımızdan 8 Mart, 
30 Mart yerel seçimlerine doğru giden yolun ilk 
eylemidir ve bizim açımızdan yerel seçimler için 
bir basamaktır ve öyle görmek gerekir.  Ne AKP 
ne CHP kurtuluş birleşik mücadelede, bu söylemi 
bugün HDP’nin odağında yürüttüğümüz birleşik 
mücadele yükselteceğiz. HDP odağında bu çalış-
mayı yapacağız. AKP ve CHP’ye yedeklenmeden 
bizim ve bu iki kliği de gerileteceğimiz bir güç ol-
malı. Tıpkı Rojava’da olduğu gibi. Yerel seçimler-
den 6 saat iş günü, çalışan kadınlar için kreş gibi 
taleplerimiz olur. Bu talepleri alanlarda her yerde 
haykırmalıyız.” diyerek konuşmamızı noktaladık.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği halay-
lar ve türkülerle coşkulu bir etkinlik olarak sona 
erdi. Etkinliğe yaklaşık 150 kişi katıldı.

İzmir Tepecik Ege Doğumevi ve Kadın Hasta-
lıkları Eğitim Araştırma Hastanesi’nde kürtaj buto-
nunun kaldırılması devlet hastanelerinde kürtajın 
kaldırılmasına yönelik adımlardan biri olarak ha-
yata geçti. Özel hastanelere ve kliniklere verecek 
parası olmayan kadınlar için istenmeyen gebeli-
ğin sürdürülmesi ve ölüm anlamına gelen bu du-
rum SES tarafından protesto edildi.

SES üyesi kadın emekçiler, İzmir Tepecik Ege 
Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Araştırma 
Hastanesi önünde bir araya gelerek basın açık-
laması yaptı. Basın açıklamasını SES İzmir Şube 
Başkanı Rukiye Çakır okudu. İzmir’de de isteğe 
bağlı kürtaj yapılan tek yer olan Tepecik Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nin Konak’ta hizmet ve-
ren Kadın Doğum Ünitesi’ne kürtaj için başvuran 
kadınlara artık hizmet vermediğini ve 20 Şubat 
tarihinden bugüne kadar kürtajın kamu hastane-
lerinde fiilen yasaklandığını ifade etti.

“Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağ-
lı sağlık tesislerinde görev yapan personelin ek 
ödeme tutarlarını belirleyen, net performans pu-
anının tespiti amacıyla tabibler tarafından yapılan 
muayene ve işlemlerin tanımlanması, bu işleme 
ilişkin puanların tespiti ile muayene ve işlemlerin 
incelenmesinin usul ve esaslarını düzenleyen giri-
şimsel işlemler yönergesinin ekinde daha önceki 
listelerde yer alan 620100 ‘menstrual regulasyon’ 
işlem kodu son listede görünmemektedir.

Sağlıkta dönüşüm Programı hekim-hasta iliş-
kisini para-puan ilişkisine çevirmiştir. Para-puan 
sistemi hükümetin, halkın sağlığına doğrudan 
müdahalesini getirmiştir. Kadınlara daha fazla 
doğurmayı telkin eden kürtajı bir cinayet olarak 
tanımlayan hükümet politikası, yasa dışı olarak, 
kamu sağlık kurumlarında fiili olarak isteğe bağlı 
kürtajı engellemektedir.

...

Biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri sendi-
kası olarak, fiili kürtaj engellemesinin bir an önce 
son bulmasını istiyoruz. Yasaya aykırı davranan 
ve 20 Şubat’tan bu yana pek çok kadını mağdur 
eden kurumlar hakkında suç duyurusunda bulu-
nuyoruz” sözleri ile basın açıklamasına son ve-
rilmesinin ardından ‘Kürtaj haktır yasaklanamaz’, 
‘Emeğimiz, kimliğimiz, bedenimiz bizimdir’, ‘Dev-
let elini bedenimden çek’, ‘Güvenli, ücretsiz kür-
taj haktır’ sloganları atıldı.

Kadın siyasi mücadelede ön saflara

8 Mart Kadın Platformu’nun çağrıcısı ol-
duğu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mitingi 9 
Mart’ta saat 13.00’da Kadıköy Numune Hasta-
nesi’nin önünden yürüyüşle başladı.  “Kadınız 
İsyandayız. Kurtuluşumuz ve Özgürlüğümüz 
için Alanlardayız” ortak pankartının arkasında 
yürüyüşe geçen kadınlar son günlerde ayyu-
ka çıkan yolsuzluklara ve kadına şiddeti öne 
çıkardı. 

Mitingde eski sevgilisi tarafından katledi-
len İstanbul Üniversitesi öğrencisi Özge Gün-
doğan’dan,  Paris’te katledilen Sakine Cansız, 
Leyla Söylemez ve Fidan Doğan’a kadar tüm 
kadın ölümleri anıldı.

İstanbul 8 Mart Kadın Platformu kürsüden 
erkek egemenliğine, kapitalizme karşı kadın-
ların birlikte mücadelesini öne çıkararak ka-
dınları yok sayan partilere oy yok şiarını öne 
çıkardı. Aynı zamanda Taksim Dayanışması’n-
dan Mücella Yapıcı ve HDP Eş Başkanı Seba-
hat Tuncel de kürsüden söz aldı. 

Mayısta Yaşam Kooperatifi eğitimde kadın-
lara ayrıcalık istedi

Komünistler olarak çalışma yürüttüğümüz 
Mayısta Yaşam Kooperatifi de 8 Mart’a  ‘Ya-
şasın 8 Mart’  pankartıyla katıldı. Yaklaşık 40 
kişinin katılımıyla bir kortej oluşturan koo-
peratif ortakları ‘Kadının Kurtuluşu İnsanlığın 
Kurtuluşudur’, ‘Cinsel, Ulusal, Sınıfsal Sömü-
rüye Son’,  ‘Öğrenciye İş Çalışana Öğrenim 
Hakkı’, ‘Eğitimde Kadınlara Ayrıcalık’, ‘Kadı-

Kadının   kurtuluşu  mücadelede

8 Mart’ta Tuzla’da gündem yerel seçimlerdi

nın Kurtuluşu Mücadelede’, ‘4+4+4’e Karşı, 
Kızlı Erkekli Mücadele Et’, ‘Anadilde Eğitim 
İstiyoruz’, ‘Rekabet Değil Dayanışma’, ‘Paralı 
Parasız Burjuva Eğitime Hayır’, ‘Kadın Erkek 
Elele Mücadeleye’ sloganlarıyla yürüdü. Aynı 
zamanda yerel seçimler yaklaşırken, yerel yö-
netimlerden Mayısta Yaşam Kooperatifi olarak 
taleplerimizi dövizlere yazdık. Kooperatif or-
taklarıyla birlikte hazırladığımız dövizlerde ‘Sı-
nıfsal, cinsel, ulusal özelliklerimize göre değil 
yeteneklerimize, isteklerimize göre eğitim’, ‘ 
Açık öğretim öğrencilerine tam öğrenci statü-

sü’, ‘ Hem çalışıp hem okuyanlara ücretli izin’, 
‘Kadınlara eğitimde pozitif ayrımcılık’ istedik.

Yürüyüş boyunca; eğitimde en çok kadın-
ların, Kürtlerin, işçilerin elendiğini, tarihin en 
uzun süreli sömürüsüne maruz kalan kadınla-
rın kapitalizmle iki kat sömürüyle karşı karşıya 
kaldığını söyleyip kadın olmadan devrim ol-
maz, devrim olmadan kadın kurtulamaz diye-
rek cinsel, ulusal, sınıfsal sömürüye karşı tüm 
ezilenlerin birleşik mücadelesini örelim vurgu-
sunu öne çıkardık.

Kadının Kurtuluşu İnsanlığın Kurtuluşudur!

İstanbul’dan Komünistler

Tuzla’dan Komünistler

Mayısta Yaşam’dan Komünistler

SES’ten kürtaj yasaklarına 

protesto

İzmir’den Komünistler
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8 Mart günü, İzmir’de kadınlar, “Sınıfsal, cinsel, ulusal sömürüye son!” sloganları ile, “Kadınlar öz-
gür olsa dünya yerinden oynar” şarkıları ile, Urla’daki faşist saldırıyı kınayarak, devlet hastanelerinde 
kürtaj butonunun kaldırılmasına izin vermeyeceklerini haykırarak, hırsızları ıslıklarla protesto ederek, 
Gezi ile başlayan Haziran Ayaklanması’na selam göndererek yürüdü 
ve meydanları doldurdu.

Yürüyüş boyunca çok renkli çok sesli kadın sesleri-
nin arasında, ”Hırsızlardan hesabı kadınlar soracak 
“, “Tayyip kaç kaç kaç, kadınlar geliyor”, “Ya-
şasın Kadın Dayanışması”, “Bu daha başlan-
gıç mücadeleye devam”, “Jin, Jiyan, Azadi,”, 
“Cinsel, ulusal, sınıfsal sömürüye son” slo-
ganları öne çıktı.

Konak YKM önünden başlayan ey-
lem binlerce kadının katılımı ile Alsan-
cak Gündoğdu Meydanı’nda son buldu. 
Gündoğdu’da Kürtçe, Türkçe, Arapça ol-
mak üzere üç farklı dilde okunan basın 
açıklamasında kadınlara yönelik saldırılar, 
ücretsiz ulaşılabilir kürtaj hakkına yönelik 
engellemeler ve Urla’daki faşist saldırı kı-
nandı.

“8 Mart’ta alanlardayız, öfkemiz yüreğimizde, 
mücadelemiz sesimizde, sokaklardayız. Tüm gücü-
müzle, geceleri de, sokakları da, alanları da terk etmi-
yoruz” sözleriyle basın açıklamasını bitiren kadınlar grup 
Melodika ve Moraçalar ile eylemlerine devam ettiler. 

Kadının Kurtuluşu İnsanlığın Kurtuluşudur! 

SES Ege Üniversitesi Hastanesi işyeri temsilciliği ve Dev-Sağlık İş çalışanları haftalar ön-
cesinden 8 Mart için hazırlıklara başladı. Afiş, el ilanı, davetiye ve etkinlik hazırlayarak 

8 Mart’ı hastanenin kadın emekçilerinin gündemine taşıdılar.

Üzerinde “Her gün 8 Mart Her Gün Mücadele!” yazılı olan etkinli afişleri ile 
bütün hastaneyi donattılar. Servislerde ve yemekhanede dolaşarak 8 Mart hak-
kında konuşmalar yaptılar. 8 Mart’a 1 hafta kala Sinan Uygun’un “16 Saat 
Sonra” isimli fotoğraf sergisi ile hemşirelerin nöbet öncesi ve nöbet sonrası 
durumlarına dikkat çeken bir etkinlik gerçekleştirdiler.

Bütün bu çalışmalarının sonunda 6 Mart günü Muhiddin Erel Amfisi’nde 
bir etkinlik gerçekleştirdiler. Etkinlik SES işyeri temsilcisi Ezgi Onuroğlu’nun 
sunumu ve şiirleri ile başladı. Bu başlangıca “Bu daha başlangıç mücade-
leye devam!” sloganları eşlik etti. SES İzmir Şube başkanı Rukiye Çakır’ın 

açılış konuşmasını yaptığı etkinlik, kadın bir başkanla yeni bir döneme giren 
sağlık emekçilerinin örgütlenmesi açısından da yeni bir başlangıç işareti oldu. 

Dev-Sağlık İş adına Hande İpek Yetke’nin konuştuğu etkinliğe taşeronda çalışan 
emekçilerin katılımı dikkat çekiciydi. Yaklaşık 200-250 emekçinin sirkülasyon için-

de katılım gösterdiği etkinlikte yönetmenliğini Eylem Şen’in yaptığı belgesel “gülüm-
sEMEK” ilk kez kadın sağlık çalışanları ile buluştu. Oyuncu Ceren Şahin, Dario Fo’nun 

“Ben Ulrike Meinhof: Bağırıyorum” oyununu sahneledi. Oyunun ardından KESK’li kadın 
tutsaklarla ilgili bir konuşma yapıldı. Etkinlik Grup Daphne’nin müzikleri ile son buldu.

Yaşasın Kadın Dayanışması!

Kadınlar 8 Mart’ta İzmir sokaklarındaydı
Kadın sağlık çalışanları 
8 Mart’ı “gülümseyerek” karşıladı

İzmir’den Komünistler İzmir’den Komünistler

Elit Çikolata fabrikası Esenyurt’ta 250 işçinin çalıştığı bir işyeri. Bu işyerinde Tek Gıda-İş Sen-
dikası örgütlü- ama ne örgütlülük(!) Elit Çikolata’da çalışan işçilerin ancak %30’u sendikaya 
üye, diğer işçiler ise bir yılı doldurduktan sonra sendikaya üye olabiliyorlar. Tabi ki bu bü-

yük bir kandırmaca çünkü yeni işe alınan işçiler bir yıl sonra sendikalı olacakları umuduyla çalışırken 
daha bir yılları dolmadan işten bir biçimde çıkartılıyorlar ve yeni işçiler işe alınıyor. Bu çark böyle işçi 
sirkülasyonlarıyla devam ediyor.

Günde 12 saat, iki vardiya usulü çalışan işçiler asgari ücret oranlanarak ücret alıyorlar. Son iki 
aydır ise mali sıkıntı bahanesiyle Elit patronu işçilerin maaşını ödemiyor. Tek Gıda-İş Sendikası bu 

Geçtiğimiz aylarda Pir Sultan Cemevi bünyesinde bir kadın komisyonu oluşturulunca biz de 
komünistler olarak komisyon toplantılarına katılmaya başladık. Katıldığımız toplantılarda, ayda 
bir kez psikolog ve avukat gibi meslek gruplarından konuşmacıların çağrıldığı kadın panelleri 
ve sağlık söyleşileri düzenlemeyi önerdik.

Komisyonun ilk toplantısında başkan ve yardımcıları seçilmişti. 8 Mart ile ilgili olan sonraki 
toplantılarda ise 8 Mart etkinliği hakkında konuşuldu. Biz de bu etkinlik çalışmalarında görev 
almak istediğimizi, broşür tasarımını yapabileceğimizi söyledik. Çalışmalara başladık, broşürü-
müzü hazırlayıp, toplantıya katıldık, fakat katıldığımız toplantı kadın komisyonu inisiyatifinde 
gelişmedi, Cemevi yönetimi kadın komisyonunun yaptığı işlere karışmaya başladı. Yaptığımız 
bir öneri (kadınlar için serbest kürsü) kadın komisyonu tarafından kabul gördü fakat yönetim 
bunun olamayacağını, o güne uygun olmadığını söyledi. Ayrıca o gün yapılan etkinliği HDP 
Ataşehir belediyesi eş başkan adayı Av. İnci İncesağır’ın ziyaret etmek istediğini söylememiz 
üzerine yine yönetimden hiç ummadığımız bir tepkiyle karşılaştık. Bize İnci hanımın ne amaçla 
gelmek istediğini, kendilerinin henüz kimseye böyle bir davette bulunmadıklarını ama yine de 
İnci hanımı görürsek kendisine konuşma yapamayacağını bunları bilerek katılması gerektiğini 
söylememiz istendi. Derdimiz kadınlar komisyonunda iş yapmak olduğu için bu yanlış tutumlar 
hakkında fazla tartışmadık. Ancak karşılaştığımız kısıtlamalar bununla sınırlı kalmadı. Yönetim 
önce hazırlamış olduğumuz broşürün içeriğinin uzun olduğunu ve kısaltmalar yapmak gerek-
tiğini söyledi. Biz deA5 boyutunda tek taraflı yeni bir broşür hazırladık hazırlamasına ancak 
akabinde yapılan ve katılamadığımız iki toplantıda alınan kararlarla broşür değişimi yapılmış, hiç 
bir partinin gelip seçim propagandası yapmamasına karar verilmiş. Buna karşılık teknik destekte 
bulunan Ataşehir Başkanlığı adına kadın olduğu için Battal İlgezdi’nin eşi davet edilmiş. Özcesi, 
CHP’nin önüne propaganda yapma imkanları serilirken HDP’nin eş başkan adayı “etkinliğin 
siyasete kapalı olduğu gerekçesiyle” aynı olanaktan mahrum bırakıldı.

1 Mart Cumartesi etkinlik günü etkinlik için yer olarak Sivas-Boğazören Derneği belirlendi. 
Çünkü toplantıda alınan karara uyulmamış, secim propagandası yapılmayacağına dair alınan ka-
rar uygulanmamış, konuşması için söz verilen Gamze hanım, çağrılmamış olmasına rağmen Bat-
tal İlgezdi’ye mikrofonu vermiştir ve komisyon bunun önüne geçmemiştir. Buna itiraz etmemiz 
üzerine ise bunun olmasını istemiyorduk ama olan oldu denildi. Biz de HDP adayının burada 
olduğunu ve etkinliği selamlamak istediğini söyledik, ama buna müsaade edemeyeceklerini sa-
dece yazılı bir mesajı aktarabileceklerini söylediler. Biz de ortamın gerilmemesi için bunu kabul 
ettik ve ufak bir yazı ile etkinliği selamlayıp, etkinlikten ayrıldık. Son iki toplantıya katılamama-
mız ve etkinliğe geç gitmiş olmamız ise en büyük eksikliğimiz oldu.                                                                                                

“Siyaset yasak” bahanesiyle
HDP’ye kapalı CHP’ye açık 
8 Mart etkinliği

Elit Çikolata’daki işçi kıyımında patron sendika ortaklığı
duruma müdahale edip işçilerin sorunlarına sahip çıkacağına, bu haksızlıklara tepki gösteren işçilere 
“papazlık” yaparak “işyerinin bir takım sıkıntıları” olduğunu, idare etmelerini söyleyerek patronun 
avukatlığına soyunmuştur. Aynı sendika Haziran’da Gezi Ayaklanması’nın yaşandığı günlerde işçileri 
Çanakkale’ye bir günlük geziye gönderme şovenliğini yapan sendikadır. İşçileri sınıf kardeşleriyle 
dayanışma içinde deneyim kazanması için Taksim’e göndereceğine “Vatan Millet Sakarya” palavra-
larıyla ve burjuvazinin şoven milliyetçi zehriyle işçileri zehirlemeye çalışan sendikadır. 1 Mayıslarda 
Enternasyonal’den çok İstiklal Marşı’nın çalınması için can atan bu sarının sarısı sendikalardan elbette 
başka bir şey beklenemez. 

Elit fabrikasında işçiler kendi aralarında örgütsüz ve dağınık oldukları için bu sorunlara karşı, bi-
reysel olarak yakınmaktan ileri örgütlü bir tepki gösterilemiyor. Yaşanan haksızlıklar karşısında daya-
namayıp tepki gösteren öncü işçiler ise tespit (ya da tahmin edilerek) işten atılıyor. 

Geçtiğimiz haftalarda Elit’te  biri kadın, diğeri erkek iki işçi işveren tarafından işten atıldılar. Tek 
Gıda-İş Sendikası İstanbul Avrupa Yakası Şube Başkanı Turgay Koç da patronun yaptığı bu alçaklığa 
adeta ortak olup, bu duruma göz yumarak işten atılan işçileri yatıştırmaya çalıştı. Bu gelişme üzerine 
işten atılan bu işçilerin işe geri alınması; ödenmeyen ücretlerin ödenmesi ve gasp edilen hakların ve-
rilmesi için fabrika önüne bir yürüyüş 
düzenlendi.     

2 Ocak günü saat 19.30’da cad-
de girişinde topla- narak sloganlarla 
Elit fabrikası önüne kadar gerçekleşen 
yürüyüşte  “İki Ay- dır Ödenmeyen 
Maaşlarımızı İste- diğimiz İçin İşten 
Atıldık. İşimizi Geri İstiyoruz/ Elit İşçi-
leri” yazılı pankart açıldı. Taşınan 
dövizlerde ise pat- ron-sendika iş-
birliği teşhir edildi. “Hırsız Patron He-
sap Verecek; Patron Yanlısı Sendika 
İstemiyoruz; Hırsız Patron, İşbirlikçi 
Sendika; Elit İşçileri Yalnız Değildir!” 
yazılı dövizler taşındı. Yürüyüş boyunca şu sloganlar atıldı: Hırsız Patron Hesap Verecek; Patron Yan-
lısı Sendika İstemiyoruz; Hırsız Patron, İşbirlikçi Sendika; Elit İşçileri Yalnız Değildir; Ücret Hakkımız 
Gasp Edilemez, Zafer Direnen İşçilerin Olacak; Elit İşçileri Yalnız Değildir; Yaşasın Sınıf Dayanışması; 
Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz! 

Yürüyüş boyunca ve eylemde İstanbul Sanayi Odası Başkanlığı da yapmış Elit patronu Tanıl Kü-
çük’e tepkiler yükselirken, patron işbirlikçiliği yapan Tek Gıda-İş Sendikası İstanbul Avrupa Yakası 
Şube Başkanı Turgay Koç’da öfkenin hedefinde yer aldı. Fabrikanın önüne gelindiğinde fabrika gü-
venliği fabrikanın kapılarını kapattı. Saat 20.00’de vardiya değişiminde işçilerin servis araçları içeride 
tutularak işçiler dışarıya bırakılmadı. Fakat fabrikanın önünde durmadan sloganlar atarak ve ajitasyon-
lar eşliğinde tepki gösteren kitle, içerideki işçiler evlerine gönderilene kadar kapıdan ayrılmayacağını 
duyurdu. Yapılan ajitasyon konuşmasında Elit işçilerine şalterleri indirme çağrısı yapıldı. Elit patronuna 
açıklamada şöyle seslenildi: “Ödenmeyen ücretleri, çaldığınız mesai ücretlerini, ödenmeyen ikramiye-
leri derhal ödeyin. Atılan işçileri derhal işe geri alın. Yoksa ellerimiz yakanızı bırakmayacak.” denildi. 
Sık sık “Kahrolsun Ücretli Kölelik Düzeni, Zafer Direnen İşçilerin Olacak, İşgal Grev Direniş, Tanıl 
Küçük İşçiler Büyük, Satılmış Sendika İstemiyoruz, Turgay Koç İstifa” sloganları atıldı. Vardiya değişimi 
yapan işçiler yaklaşık bir saat sonra kapı açılarak araçlarla dışarı çıktılar. Daha sonra fabrikanın diğer 
kapısına da bir yürüyüş yapıldı ve burada da bir süre benzer sloganlar ve ajitasyon konuşmaları yapıldı 
daha sonra eylem sonlandırıldı. Eyleme 40 kişi katılım gösterdi. Eyleme siyasi gruplardan BDSP, EMEP, 
Çağrı, SODAP ve KöZ destek verdi.

Yaşasın Sınıf Dayanışması

Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep Beraber Ya hiç Birimiz 

Esenyurt’tan Komünistler
1 Mayıs Mahallesi’nden Komünistler
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KöZ’ün arkasında duran komünistler yıllardır 
içinde çalışma yürüttükleri her kurumun birlik-
te hareket etmesine, kurumların deneyimlerini 
birbirine aktarıp kitle çalışmasını güçlendirmeye 
çalışıyor. İçinde çalışma yürüttüğümüz Mayısta 
Yaşam Kooperatifi’nin de yıllardır örgütleyici-
si olduğu Kitle Örgütleri Koordinasyonu’nu bu 
sene Gezi Ayaklanması’nın sonucunda oluşan 
forumlarla birlikte gerçekleştirmeye karar verdik. 

KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak 
yapmayı planladığımız koordinasyonu forumları 
güçlendirmek, atölyeleri büyütmek ve yerel yö-
netimlerden taleplerimizi birleştirip daha güçlü 
hale getirmek için bir çalışma yürüttük. Atölye-
lerin sorumluluğunu alıp farklı kurum ve forum-
ları, İstanbul Forumlar Buluşması’nın örgütleyi-
cisi olmaya davet ettik. Bu doğrultuda her hafta 
toplanan kentsel dönüşüm koordinasyonu, eği-
tim dayanışması, İstanbul buluşması atölyelerine 
düzenli katılmaktayız. Belli atölyelerin sorumlu-
luğunu alarak sadece İstanbul yerelinde değil; 
Ankara, İzmir, Bursa vs. gibi Gezi Ayaklanmasına 
aktif olarak katılmış kentlerdeki forumların da 
buraya katılması doğrultusunda çaba gösterdik.

Kitle Örgütleri Koordinasyonu
Koordinasyonun kelime anlamı  “Belli bir 

amaca ulaşmak için çeşitli işler arasında bağlan-
tı, uyum ve düzen sağlama, eş güdüm” olarak 
tanımlanır. Bu tanımı yıllardır yaptığımız kitle ör-
gütleri koordinasyonunu anlamak için  bir kalkış 
noktası olarak alırsak koordinasyonu emekçiler 
arasında dayanışmayı güçlendirmek ve sınıf te-
melli bağları sıkılaştırmak için  yaratılan bir me-
kanizma olarak görmek uygun olur. Bu toprak-
larda ezilenlerin mücadelesini yıllardır fedakar ve 
sebatkar bir çaba göstererek yürüten kurumlar 
bulunmakta, ama bu kurumlar arasında dayanış-
ma geleneği oluşmuş durumda değil.

Dayanışmanın ilk şartı birbirinin varlığından 
haberdar olmak. Lakin habersiz olmak tek ba-
şına sorunun tamamını yansıtmamakta. Birbirin-
den haberdar olan kurumlar arasında rekabet ise 
yaygın bir hastalık. Aynı kesimleri örgütlemek 
için birden fazla sendika, sendika girişimi, aynı 
dönemde gerçekleştirilen birden fazla işçi ku-
rultayı mevcut. Yani irtibatsızlık ve rekabet bu 
kurumların dişleriyle, tırnaklarıyla mücadele ede-
rek elde ettikleri olanakların akıl dışı bir biçimde 
çarçur edilmesine yol açmakta. Bu itibarla Gezi 
Ayaklanması ve Rojava Devrimi gibi iki önemli 
gelişme olmuşken emekçilerin ve ezilenlerin bir-
likte hareket etmesi, dayanışmayı ve mücadeleyi 
birlikte büyütmesi için daha çok imkân hepimi-
zin elinde durmakta. Başta forumlar olmak üzere 
İstanbul genelinde birçok mekanizma kurulmuş 
durumda. Bunların işleyip işlemediğinden ziyade 
bu mekanizmanın kurulmuş olması önemli ve ar-

tık bu mekanizmanın gelişip büyümesi, kitle ör-
gütlerinin buraları güçlendirmek için çalışmalar 
yapması, tüm kurumların birbirini tanıyıp görme-
si için önemlidir. Aynı zamanda yerel seçimlere 
giderken kendi taleplerimizi oluşturup bu doğ-
rultuda örgütlü durabilmek için forumlar sahip-
lenilmelidir.

Forumlar arası Koordinasyon 
Forumlar Arası Koordinasyon bir dayanışma ve 

iletişim ağı. İstanbul’da park forumları ortaya 
çıktıktan sonra forumlar arasındaki dayanışmayı 
ve irtibatlanmayı artırmak için kurulmuş bir 
yapılanma. Her hafta sabit günlerde toplantı 
yapılıyor. Forumlarda yerellerde yaptıkları 
çalışmaları toplantıda aktarmak dışında forumlar 
için ortak planlar da çıkarılıyor. FKT’nin 
kendi olağan toplantılarıyla beraber FKT’ye 
bağlı oluşmuş çalışma atölyeleri de mevcut. 
Bu atölyelere kadın sorunu, eğitim, kentsel 

dönüşüm, siyasi tutsaklar, taşeronlaşma gibi 
gündemlerle çalışma yürüten forumlardan başka 
bu alanda çalışması olan sendikal oluşumlar, 
platformlar ve mahalle dernekleri katılıyorlar.

dayanışmayı büyütmeK için Önümüze 
çıKan Fırsatlar

Gezi Ayaklanması’yla ortaya çıkmış forum-
ların birbirleriyle dayanışma ve koordinasyonu 
artırmak için oluşturdukları Forumlar Arası Koor-
dinasyon toplantıları sayesinde farklı yerellerdeki 
forumlar, bulundukları alanları ve forum gün-
demlerini aktarıyorlar ve diğer forumlarla birlik-
te eylemler planlıyorlar. Aynı zamanda forumlar, 
kitle örgütleriyle de temas etmek için forumlar 
arası atölyeler kuruyor. Böylelikle forumlarla ku-
rumları yan yana getirip yıllardır farklı alanda ça-
lışma yürüten kurumların deneyimlerinin forum-
lara aktarımı sağlanıyor. 22 Aralık’ta gerçekleşen 
Kent Hareketleri, Kuzey Ormanları Savunması 
ve Forumlar Arası Kentsel Dönüşüm atölyesinin 
çağrıcısı olduğu, mahalle dernekleri ve forumla-
rın da örgütleyicisi olduğu Kent Mitingi oluşan 
dayanışma ve birlikte hareket etme alanının as-
lında ne kadar geniş olduğunu gösterdi. Yerel se-
çimlere giderken forumlar yeni hedefler belirledi. 
Yan yana gelip, yerel yönetimlerden taleplerimiz 
ne olmalı ve yarına dönük forumlar ne yapmalı, 
başlıklı bir İstanbul buluşması kararlaştırıldı. 1-2 
Mart’ta Beşiktaş MKM’de (Mustafa Kemal Kültür 
Merkezi) gerçekleşmesi hedeflenmişti. Buluşma-
da Forumlar Arası Koordinasyona bağlı atölye-
ler farklı konulardaki taleplerini dile getirirken, 
forumlar hem Kent Mitingindeki gibi dayanışma 
ruhunu artırmak hem de billur bir siyasi çizgide 
ilerlemeyi, güçlenerek bu buluşmadan çıkmayı 
hedefliyordu. 

İki günlük programda çalışma atölyeleri kendi 
çalışmalarını ve deneyimlerini sunabileceği çalış-
malarla birlikte yerel yönetimlerden taleplerimiz 
ne olmalıdır ve Gezi’nin dünü bugünü başlığının 
tartışılacağı forumlar yapılmasına karar verilmişti. 
Lakin 1-2 Mart buluşması teknik gerekçeler baha-
ne gösterilerek iptal edildi.

Komünistler olarak farklı kurumlarla birlikte 
örgütlemekte olduğumuz kitle örgütleri koordi-
nasyonun aslında bizlerin senelerdir yana yakıla 
söylediği kurumlar arası iletişimin önemini Gezi 
sayesinde forumlar aracılığıyla yapmak artık daha 
mümkün hale gelmişti. Aynı hedefe sahip ku-
rumların koordinasyon halinde dayanışma içinde 
hareket etmesinin ne kadar acil bir görev olduğu-
nu ise Gezi herkese göstermiş durumdadır.

Rekabet Değil Dayanışma!

2 Şubat’ta yapılan forumda alınan karar üze-
rine Fatsa belgeselinin izlenebileceği bir forum 
yapma kararı alındı. Bu forum için ozalitler, ilan-
lar iç mekan afişleri çoğaltıldı. Mahalleye oza-
litler asıldı, dükkanlara ve derneklere afişleri 
asıldı. İlanlar dağıtıldı. Muhtar adayları foruma 
davet edildi.

HDP seçim bürosu açılışında forum ilanları 
dağıtıldı ve konuşmalardan sonra HDP Ataşehir 
ilçe encümen adayı duyuru yaptı.

Foruma 70 kişi katıldı. BDP ve Kaldıraç da 
katıldı. HDP ilçe eş başkan adayları da foruma 
katıldı.

Forum da öncelikle Fatsa belgeseli izlendi. 
Sonrasında Fatsa Belediyesi Başkanı Terzi Fik-
ri’nin oğlu Naci Sönmez konuşma yaptı. Naci 
Sönmez konuşmasında Terzi Fikri’nin belediye-
cilik anlayışının aslında bugün Rojava’da Kuzey 
Kürdistan’da uygulanmakta olduğunu söyledi.

Belediye yönetiminin bu kadar başarılı olma-
sının bir nedeninin ise belediyede alınan hiçbir 
kararın halka sorulmadan alınmaması olduğunu 
söyledi. Ayrıca bu yerelde sadece tek bir siyaset 
olduğu için, devrimciler arasında herhangi bir 

rekabet gerçekleşmemiş olduğunu söyledi.

Daha sonra katılanlar söz aldı. Konuşmalar-

da Mayısta Yaşam Kooperatifi mahalleye kültür 
merkezi, okul servislerinin ücretsiz olması, ka-

dınlara kreş, mahalleye akademik lise taleplerin-
de bulundu.

Daha sonra söz alanlar yerel seçimlerde AKP 
ve CHP’nin politikalarının aynı olduğu üzerin-
den konuşma yaptılar.

HDP Ataşehir adayı ise forumların Gezi’den 
çıktığını ve HDP’nin de Gezi’den çıkan bir par-
ti olduğunu söyledi. Forumları sahiplenen tek 
parti olduklarını vurguladıktan sonra forumlara 
tabi olacaklarını ayrıca forumlarda ortaya çıkan 
taleplerin zaten kendi bildirilerinde yer aldığını, 
olmayanları da ekleyeceklerini ifade etti.

Mahallenin kuruluşunda yer alan bir kişi ise 
deneyimlerini paylaştı ve bir an önce sokak tem-
silcilikleri kurup evleri tek tek ziyaret ederek se-
çim çalışması yapmak gerektiğini söyledi.

Daha sonra bir dahaki forumun gündemi ve 
tarihi belirlendi. Ayrıca taleplerin olduğu bir bro-
şür çıkarma önerisi geldi. Bu öneri kabul edildi.

9 Mart Pazar gününe Rojava ve 15 Mart gün-
demli forum yapma kararı alındı.

Gezi ruhuyla kurumlar arası dayanışmayı büyütmeye... 

1-2 Mart’ta toplanması planlanan İstanbul Forumları yerel seçimler öncesi emekçilerin günde-
lik  ve siyasal  sorunlarının konuşulacağı ve yerel yönetimlerden  taleplerinin oluşturulabileceği 
bir etkinlik olacaktı. Gezi Ayaklanması sonrası ortaya çıkan forumlarla bağlarımızı artırmak, sınıf 
dayanışmasını sıklaştırmak  için İstanbul Forumları’nı bir imkân olarak gördük.  Forum hazırlık 
toplantılarını Ocak’ın ortasından itibaren takip etmeye başladık.

Yapılan plana göre İstanbul Forumlar Buluşması’nın ilk gününde atölye çalışmaları yer alacak 
ikinci gün yerel yönetimlerden taleplerimizin tartışılacak ve Gezi’nin bugünü ve yarının konuşu-
lacaktı. İki günlük çalışmanın akşamında sonuç bildirgelerinin okunmasının ardından etkinlik bir 
konserle noktalanacaktı.

Koordinasyonun örgütlenmesine atölyelerle forumların bağını kurarak katılmayı planladık. Bu 
yüzden hem Forumlar Arası Koordinasyon’un hem de atölyelerin toplantılarına düzenli olarak 
katıldık. Daha çok atölyelerin örgütlenmesi ve taleplerin oluşturmasına dönük çalışma yürüttük 
ve işbölümü yaptık. Taşeronlaşma, kentsel dönüşüm, eğitim alanında çalışması olan bileşenleri 
bu atölyelere katmaya çalıştık. Taşeronlaşma ve eğitimin atölyesini toplamaya çalışırken kentsel 
dönüşüm atölyesi içinde var olan gündemleri takip ettik. Örgütlenen yürüyüşlere, panellere ve 
forumlara katıldık.

Doğrudan veya dolaylı olarak tanıdığımız kişilerle bulundukları üniversitelerde toplanan veya 
toplanabilecek olan forumlarda 1-2 Mart forumlar buluşmasını gündem ederek katılmalarını sağ-
lamaya dönük planlar yaptık. Bu çalışmadan haberdar olan üniversite forumları Boğaziçi, Mimar 
Sinan, İstanbul, Yeditepe, Koç Üniversiteleri oldu.

Beşiktaş Belediyesi’nin birinci gün atölyelerin yapılması için gerekli olan mekânı vermeyeceği 
ortaya çıktığında, bu sıkıntıyı aşmak için ilk gün yapılacak etkinlikleri farklı mekanlarda yapmayı 
önerdik. İkinci gün çıkan sonuçların forumda deklare edilebileceğini söyledik. Lakin yer ile ilgili 
yaşanan problem sadece ilk günü etkilemesine rağmen etkinliğin yeterli oranda çalışması yürü-
tülemedi. Kalan bir hafta 10 günlük zaman zarfında da forumlar buluşmasının yeterince çalışması 
yapılamayacağı gerekçe gösterilerek etkinlik tamamen iptal edilmiş oldu. 

Teknik nedenler ne zaman eylem ve etkinliklerin iptal edilmesinin gerekçesi olduysa, ortada 
aslında siyasi olarak konuşulmak istenmeyen bir sorun var demektir. 1-2 Mart  Forumu’nun iptali 
de siyasal mücadelenin bu bilindik gerçeğini doğruladı. Gezi ile ayağa kalkan toplumsal kesimle-
rin seçimler öncesinde siyasal taleplerini tartışmasını sağlamayı elbette hiçbir siyasal akımın açık-
tan reddedemezdi. Ancak forumların dahil olduğu herhangi bir etkinlikte seçimlerden söz etmek 
kaçınılmaz olarak HDP’den de söz etmek anlamına gelecekti. Bu da seçimlerde CHP’yi karşısına 
almamaya özen gösteren yahut devrimci lafızlarla boykotçuluk yapan akımları zora sokacaktı. O 
bakımdan hava muhalefetine, TOMA’lara aldırış etmeden meydanlarda buluşan, faşist tacizlere, 
idari yasaklara aldırış etmeden forumlarda buluşan akımlar Beşiktaş Belediyesi yer vermeyince bu 
teknik gerekçenin arkasına sığınarak 1-2 Mart Forumlarını iptal etti. 

Kuşkusuz bu gelişmelerde kabahati kendi siyasi tutumlarının mantıksal sonucu olarak forum-
ları iptal edenlerde değil, biz de dâhil olmak üzere, forumlarla yerel seçimlerin bağını kurmak 
isteyen güçlerde aramak gerekir. Bu ani gelişmeler karşısında daha irtibatlı olsaydık forumu dü-
zenlemeyi başarabilirdik. Önümüzdeki dönemde benzer etkinliklere bu eksikliğimizin bilincinde 
olarak hazırlanacağız.

 İstanbul’dan Komünistler 

“Teknik gerekçeler” konuşulmak 
istenmeyen siyasal sorunların örtüsüdür

1 Mayıs Mahallesi’nde “Fatsa deneyimi ışığında yerel seçimler” 

1 Mayıs Mahallesi’nden Komünistler

Mayısta Yaşam’dan Komünistler
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Yenibosna’da seçim çalışması
HDP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sırrı Süreyya Önder 

ve Pınar Aydınlar’ın İstanbul halkıyla ilk buluşmasını sağlayacak etkinliğin 
duyurusu yapmak amacıyla bulunduğumuz alanda çalışmalara katıldık.

30 Mart yerel yönetimler seçimlerinin başlangıç çalışması olarak orga-
nize edilen aday tanıtım buluşması 26 Ocak Pazar günü saat 14.00’de Şişli 
Meydanında “Kendimizi de Kentimizi de Biz Yöneteceğiz Şehir Senin” şi-
arıyla gerçekleşecek olan buluşmada İstanbul il adaylarının tanıtımıyla be-
raber ilçe adaylarının da tanıtımının yapılması planlanmıştı. Bahçelievler 
yerelinde etkinliğin duyurusunun yapmak için, bildiri dağıtımı, çat-kapı ev 
ziyareti, afiş, kahvelerde bildiri dağıtımı, araçla sesli duyuru yapıldı ve pan-
kart asıldı. Buluşmaya geleceklerin davet edildiği pazar sabahı bir kahvaltı 
organize edildi. Kahvaltı Kocasinan Merkez Mahallesi seçim irtibat büro-
sunda yapıldı.

Seçim bürosunun etrafına pankart asmaya çalışırken etraftan ilgi duyup 
çalışmaya destek vermek isteyen mahallelinin gelmesiyle kısa süreli bir kar-
gaşa oldu. İşin nasıl yapılacağına dair yaşanan kısa tartışmanın ardından 
çalışamaya katılmak isteyen işçiler, “siz daha iyi biliyorsunuz” deyip seçim 
bürosunu terk edip gittiler. İşçilerin ve emekçilerin en geniş birlikteliğini 
sağlamaya çalışan HDP’nin kendi söylemleriyle çelişen bir durum oluştu.

Etkinliğin çalışması için 24 Ocak Cuma günü Kocasinan Merkez Mahal-
lesi’nde cuma pazarında bildiri dağıtımı yapıldı. Ağırlıklı olarak Karadeniz 
ve İç Anadolu bölgesinden göç edenlerin ikamet ettiği seçim bölgesinde 
bildiriyi alıp ilgi duyanlar olduğu kadar, HDP’nin çok tanınmamasından 
kaynaklı bildiri dağıtımına duyarsız olan kesilmeler de vardı. Dağıtım sıra-

sında eylemi duyup başkalarında haber vereceğini söyleyen pazarcılar ve 
inşaat işçileri de oldu. Kocasinan Merkez Mahallesi cuma pazarına yakın 
yerde bulunan seçim irtibat bürosunun adresini söyledik, inşaat işçilerinden 
akşam saatlerinde seçim bürosuna gelenler oldu. Gelen işçilere hem ken-
dilerini hem de etrafındaki ilişkileri katmalarına dönük vurguyla beraber 
pazar sabahı yapılacak olan kahvaltıya çağırdık.

Aynı günün akşamında işten gelenlerle birlikte ev ziyareti için üç ekip 
oluştu. Bir bayan ve bir veya iki erkeğin olduğu ekiplerde evlere girerek 
buluşmanın duyurusu yapıldı. Buluşmanın duyurusunu duyup gelecekle-
rini söyleyenler kadar, adayları tanımayan ve ilgisiz olan aileler de oldu. 
İlk günkü kısa çalışmada yapılan ziyaretler genel olarak verimli geçmiş 
oldu. Ev ziyaretlerinden sonra seçim bürosunda toplanıldı, yapılan soh-
bette çalışmaya katılanların sıklıkla konuştuğu konu Alevilerin nasıl olup 
da kendilerine karşı bu kadar katliam yapılmasına zemin hazırlayan CHP 
ve Kemalistlere karşı net bir tavır takınamamalarıydı. İlk günkü çalışmaya 
SYKP aktivistleri, BDP ve yazın Yenibosna’da yapılan Ayazma Park Forumu 
ve Mehmet Ayvalıtaş Park forumlarında tanıştığımız kişiler katıldı.

Mitingin çalışması için 25 Ocak Cumartesi günü Zafer Mahallesi’nde Pa-
zar pazarının girişinde stant açıldı. Akşamında çalışma yürüttüğümüz kitle 
örgütünden ilişkilerimizle beraber seçim bürosuna uğrayarak yol üzerinde 
bildiri dağıtmaya devam ettik. Pazar sabahı  saat 12.00’de kurumda buluşa-
rak Şişli’ye gittik.

26 Ocak Pazar günü Şişli Cami önünde HDP aday tanıtım mitingi ger-

çekleşti. Mitingde üç binden fazla kişi vardı. Komünistler olarak biz de bu 

mitinge katıldık. Mitingde iki adet ozalit açtık. Birincisinde “AKP’ye Yüklen, 

CHP’ye Yol Verme Oylar HDP Adaylarına!” ikincisinde ise “Gezi ve Rojava’yı 

Buluşturalım, Oylar Sırrı Süreyya Önder’e” yazılı idi. Birincisini caminin du-

varına astık diğerini ise alanda taşıdık. Miting alanında aynı zamanda gazete 

satışı da gerçekleştirdik.

Miting oldukça coşkulu idi. Havanın çok soğuk olmasına rağmen slogan-

lar ve zılgıtlar hiç eksik olmadı. 

Öncelikle bütün İstanbul ilçe başkan ve eş başkan adayları tanıtıldı. HDP  

İl Yönetimi’nden konuşmacıların yanı sıra Levent Tüzel de konuşma yap-

tı. Levent Tüzel konuşmasında "HDP bütün düzen güçlerine karşı ülkeyi 

demokrasiye taşıyacak. Hedef yerel seçim. İki değerli eş başkan adayımız 

İstanbul'un bütün mahallelerinde emeğin kardeşliğin ve demokrasinin sesi 

olarak bütün halkları temsil edecek. Bizi emek sömürüsüne karşı birleşti-

recek. Güçlüyüz. Adaylarımızın önü açık olsun!" dedi. Son olarak da il eş-

başkan adayları olarak Pınar Aydınlar ve Sırrı Süreyya Önder anons edildi. 

Öncelikle Pınar Aydınlar konuşma yaptı.  

Pınar Aydınlar yaşamını yitiren Rosa’dan Sakine Cansız ve Güler Zere’ye 

devrimci kadınları, Gezi’de yaşamını yitirenleri, Hasan Ferit Gedik’i andı. 

Hem Kürtlere hem Alevilere katliamlar yapıldığını söyleyerek Roboski Kat-

liamı’nı hatırlattı. Ezilenler olarak savaşın her alanında varız ve var olacağız 

dedi. 

Sırrı Süreyya Önder ise ilk olarak nasıl bir belediyecilik olması gerektiği-

ni anlattı. Önder, yüz yıldır sürdürülen imha, inkâr savaşını sona erdirmek; 

demokratik çözümü sağlamak; eşit, özgürce bir yaşam ve barış için yollarda 

olduklarını söyledi. Şişli’deki Kazova işçilerini selamladı. Genel seçim ça-

lışmasını Şişli’de başlattıklarını ve seçilmiş milletvekillerine dönük yasakla-

maları hatırlattı. AKP’nin kent politikalarına da değinerek bu politikaların 

belediyeleri zenginleştirdiğini, emekçileri yoksullaştırdığını vurguladı.

Sırrı Süreyya Önder’in konuşmasından sonra kadın adaylar tekrar kürsü-

ye çıktı. Sonrasında da miting sonlandırıldı.

İstanbul’dan Komünistler

HDP Bahçelievler Seçim 
Bürosu Açıldı

Bahçelievler’de Zafer Mahallesi ve Ko-

casinan Mahallesi’nden sonra 23 Şubat Pa-

zar günü  HDP seçim bürosu Bahçelievler 

Hürriyet Mahallesi’nde de büyük bir çoş-

kuyla açıldı. Açılışa Bahçelievler Belediye 

Başkan Adayı Servet ÖNCÜ ve Eş Başkan 

Adayı Canan CANAN  katıldı. Konuşma-

larda , yolsuzluk yapan AKP ve CHP’ yi 

ancak sandıkta kullanabileceğimiz oylarla 

durdurabileceğimiz ve ilçemizi kendimizin 

yönetebileceği söylendi. Açılış halaylar ve 

sloganlarla son buldu.

Bahçelievler’de Seçim 
Çalışmaları

Bahçelievler HDP ilçe örgütünde her 

pazartesi yapılan seçim toplantılarına dü-

zenli olarak katılıyor ve burda sorumluluk 

alarak bir an önce seçim çalışmalarına baş-

lamak gerektiğini dile getiriyoruz. Toplan-

tıda afişlerin ve broşürlerin bir an evvel 

hazırlanarak çalışmaya güçlü bir şekilde 

başlamak gerektiği üzerine konuştuk. Bu-

nun yanı sıra Bahçelievler Zafer Mahalle-

si’nde birden çok kişi muhtarlık adayları 

için seçim irtibat bürosuyla temasa geçiyor. 

HDP’ nin desteklediği veya insanları yön-

lendirdiği herhangi bir muhtar adayı bulun-

muyor. KöZ olarak kitle örgütü çalışması 

yürüttüğümüz kurumlarda muhtar adayla-

rını bir halk toplantısı yaparak; Zafer Ma-

hallesi’nin istek ve taleplerini söyleyecek 

aynı zamanda üç dönemdir muhtar seçilen 

Yunus Türk’ü geriletip, tüm muhtar aday-

ları arasından ortak aday seçip bir adaya 

indirmeyi hedefliyoruz.

Zafer Mahallesi Seçim 
Bürosunda Gezi Ayaklanması 
Tartışması

Gezi Ayaklanması’nın üzerinden epey 

zaman geçti, fakat insanların kafasında 

hala soru işaretleri mevcut. Barış süreci-

ne zarar verme, darbecilerin oyunları vb. 

gibi nedenlerle Gezi’den uzaklaşmak tutarlı 

olmaz. Gezi başlamadan önce Roboski’de 

otuz dört kişi öldürülüp, Rojava’da AKP’ 

nin çeteleri katliam yaptı ve tüm bunlar bu 

kadar görünürken;  Türkiye’de tüm şehirle-

re yayılan böylesi bir ayaklanmayı darbe-

ciler ve sürece zarar verme gibi nedenlerle 

burdan uzak durmak doğru değildir. 

BDP Gezi’ye eğer bütün kitlesiyle ka-

tılsaydı, AKP hükümeti işte o zaman daha 

çok kenara sıkışır ve kazanımlar daha çok 

olurdu. KöZ’ün arkasında duran komünist-

ler olarak Gezi’yi Türkiye’nin dört bir ta-

rafına yayılarak emekçi mahallelerde yürü-

yüşlerden yükselen bir ayaklanma olarak 

da görmek gerekir. 

Yenibosna’dan Komünistler

Yenibosna’dan Komünistler

İnönü Mahallesi HDP seçim bürosunda halk toplantısı 
2 Mart Pazar günü İnönü-İncirtepe Mahallesi HDP seçim bürosunda 100 

kişinin üzerinde bir kitlenin katılımıyla halk toplantısı gerçekleştirildi. Halk 
toplantısı saat 18.00’da başladı ve yaklaşık bir saat sürdü.

Toplantıyı büro sorumlusu bir konuşmayla açtı. Konuşmasında bu büro-
nun iki hafta önce açıldığını; fakat henüz seçim çalışması startının verilmediği-
ni, ancak son bir ay içerisinde yoğun bir çalışma içerisine girmek gerektiğini, 
bunun için hem gündüzleri hem de akşamları yapılacak ev ziyaretleri için 
oluşturulacak komisyonlara aktif bir biçimde katılmak gerektiğini ifade etti. 

Söz alan başka bir arkadaş HDP’nin diğer düzen partileri gibi devletten 
yardım almadığını, bu yüzden bayrak ve afiş yapmada, ses aracı bulmada 
sıkıntı çekmemizin normal olduğunu söyledi. Özellikle gençliğin enerjisiyle 
sokaklarda yürüyüşlerle aktif bir çalışma yapacaklarını, AKP- CHP-MHP gibi 
düzen partilerinden halkın  umudunu kestiğini, gerçek umudun HDP oldu-
ğunu ifade etti. 

Bir başka kişi ise seçimlere HDP ile girdiğimizi iyi anlatmamız gerektiğini; 
özellikle Kürt kitlesinin HDP’yi yeterince tanımadığını, bunu anlatmak gerek-
tiğini söyledi. 

Bir başka kişi mahallede ev toplantıları yapmak gerektiğini söyledi. 

Toplantıda biz de bir konuşma yaptık. Konuşmamızda bu seçimin önemi-
nin altını çizerek,  yerel seçime sadece yerel seçim olarak bakmamak gerekti-
ğini, bu seçimde alınacak sonucun genel seçimleri de etkileyeceğini söyledik. 

Önümüzde yerel, genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimi gibi üç önemli seçimin 
olduğunu belirttik. Bugün AKP’nin karışmış olduğu yolsuzluk, rüşvet, hırsız-
lık olaylarına CHP’nin ve ulusalcı kesimin bizden daha fazla sesinin çıktığını, 
fakat bununla birlikte AKP’nin, Cemaatin ve CHP’nin de Kürtlere ve Rojava 
devrimine düşmanlık etme konusunda ortaklaştıklarını, dolayısıyla CHP’nin, 
AKP’nin alternatifi değil yedeği olduğunu söyledik. Bu açıdan iki cephe ol-
duğunu, bir tarafta düzen partileri, diğer tarafta da odağında HDP-BDP’nin 
olduğu ve bu odağın etrafında kenetlenen tüm emekçilerin ve ezilenlerin yer 
alması gerektiğini vurguladık.  Öneri olarak da; burada bulunan arkadaşların  
birçoğunun bir yöre ya da köy derneğine üye olduklarını ya da bu derneklere 
gidip geldiklerini, bu derneklerle seçim komisyonunda yer alan arkadaşların 
buluşturulabileceğini ve bu derneklerde toplantılar yapılabileceğini söyledik. 

Son olarak büro sorumlusu arkadaş bir konuşma yaptı ve bu seçimin siyasi 
önemine değinerek üç seçimin ardı ardına geldiğini, bu seçimlerde alınacak 
sonucun Ortadoğu halklarının kaderlerinde belirleyici olacağını söyledi. Bu 
açıdan seçimlerde HDP’nin alacağı başarılı sonuçlarla birlikte toplumsal müca-
deleyi yükseltmenin önemli olduğunu “barış süreci” denen sürecin emekçiler 
ve ezilenlerin çıkarına sonuç vermesi için de bunun gerekli olduğunu ifa-
de etti. Halk toplantısının bitiminde birlikte komisyonda yer almak isteyenler 
kendilerini listeye yazdırmaya ve toplantı yapmaya başladılar.

Esenyurt’tan Komünistler

HDP 1. Bölge Seçim Mitingi
23 Şubat Pazar günü Kadıköy’de HDP  1. Böl-

ge seçim mitingi gerçekleşti. Altıyol Boğa’da olan 
mitinge KöZ olarak biz de katıldık.

“AKP’ye Yüklen CHP ve Cemaat’e Yol Verme” 
yazan KöZ imzalı ozalit açtık. Ozalitimiz çevrede-
kiler tarafından ilgi çekti ve sohbet etme imkânı 
bulduk. 

Mitingde Sırrı Süreyya Önder’in yanı sıra Ka-
dıköy Belediye Eş Başkan adayları, SDP Genel 
Başkanı, BDP Siirt Belediye Eş Başkan Adayı ko-
nuşma yaptı. 

Konuşmalarda HDP’nin ezilenlerin mücadele-
sindeki yerine dikkat çekildi. CHP’nin de AKP’nin 
de aynı belediyecilik anlayışı ile hareket ettiği 
HDP’nin bunu değiştirme yolunda olduğu vurgu-
landı. Konuşmaların ardında HDP Kadıköy seçim 
irtibat bürosu açıldı.HDP İstanbul adaylarını tanıttı
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Düzen içi çatışmaların ayyuka çıktığı, iktidar 
partisi AKP’nin tüm kirli yüzünün ortaya döküldü-
ğü, düzenin yedek lastiği olan CHP’nin alternatif 
olarak makyajlanıp sunulduğu ve Gezi Ayaklan-
ması’nın rüzgârıyla ezilenlerin hâlâ sokakları dol-
durduğu bir atmosfer içinde seçim sürecine girdik. 

AKP’nin iplerini elinde bulunduranların uzun 
zamandır AKP’yi geriletmeye çalışmaları yerel se-
çim arifesinde daha da hız kazanmış ve koç başı 
olarak kullanılan Cemaat eliyle,  AKP’nin birçok 
yolsuzluk ve kirli pazarlıkları ortaya dökülmüş ve 
dökülmeye de devam etmektedir. Buna alternatif 
olarak da; ezilenlerin bu düzenin karşısına yıkıl-
maz bir duvar gibi çıkmalarını engelleyebilmek 
için Kürtlerin, Alevilerin ve emekçilerin en büyük 
düşmanlarından birisi olan CHP, aynı güçler tara-
fından büyütülmeye ve ezilenlerin dostuymuş gibi 
gösterilmeye çalışılmaktadır.  AKP bütün kirli örtü-
sünün altında kendi pisliğini gizleyerek pür-ü pak-
mış gibi kendisini pazarlamaktadır. İşte bu seçim 
süreci de; AKP’nin bu kirli örtüsü altında kendi 
pisliklerini gizleyen CHP’nin gerçek yüzünü ortaya 
çıkaracak ve hem AKP’ye hem de CHP’ye karşı 
tok bir tutum alıp ezilenlerin mücadelesini bunlara 
karşı örecek olanların damgasını taşıyacaktır.

Gezi Ayaklanması’nın ardından birçok sol si-
yasi yapının bir araya gelerek oluşturmuş olduğu 
Halkların Demokratik Partisi (HDP) ise Gezi’nin ve 
Rojava’nın rüzgârını da alarak bu düzen partilerine 
karşı ezilenlerin alternatifi olma iddiasıyla kendisi-
ni ortaya koymuştur.  Ezilenlerin bağımsız birleşik 
mücadelesini örmenin elzem olduğu bilinciyle ha-
reket eden KöZ de, geçmişten beri emekten, ezi-
lenlerden, demokrasiden yana olan tüm güçlerin 

eylem birlikteliğini savunmuş ve hep bu yönde 
adımlar atmıştır. Aynı bilinçle de bu seçimlerde, 
içerisinde yer almadığı HDP’nin seçim çalışmaları-
na, bulunduğu her alanda aktif bir şekilde katılıp 
Gezi’nin rüzgârını bir adım daha öteye taşıma gay-
reti içerisindedir.

Ezilenlerin büyük bir çoğunluğunun birikmiş 
olduğu varoşlar; hem düzen partileri açısından, 
hem de bizim açımızdan her seçim sürecinde ol-
duğu gibi bu seçimlerde de kilit bir öneme sahip-
tir. Bu bakımdan düzen partilerinin özellikle seçim 
süreçlerinde en yoğun boy gösterdikleri bölgeler 
varoşlar olmaktadır. Çünkü bu düzeni yerinden 
sarsacak ve yerle bir edecek olan güç varoşlarda 

birikmektedir ve bu gücün düzene bir şekilde en-
tegre edilmesi için var olan tüm çabalar ve olanak-
lar seferber edilmektedir. İşte 1 Mayıs Mahallesi de 
bu düzenin en baş düşmanlarının biriktiği varoşlar-
dan birisidir. Bu düzen, bu mahalleyi yıllardır CHP 
eliyle pasifize etmeye çalışmakta ve bu konuda da 
hatırı sayılır bir başarıyı da göstermektedir. İşte bu 
ve bunun gibi yığınlarca sebepten ötürü “AKP’ye 
Kanma CHP’ye Yol Verme” şiarıyla seçim çalışması 
yürütmek bu işin olmazsa olmazlarındandır.

1 Mayıs Mahallesi’nde başlatılan seçim ça-
lışmalarını yürütmek üzere kurulan HDP seçim 
komisyonu ve meclisi de bu mahalle üzerindeki 
çalışmalarına Şubat ayının ortalarına doğru start 
verdi. KöZ olarak bizim de içerisinde yer aldığımız 
komisyon haftalık toplantılar yaparak buradaki 
çalışmaları planlamakta ve pratiğe geçirmektedir. 
Ataşehir ESP binasının HDP seçim bürosu olarak 
açılmasıyla birlikte pratik sürecin daha derli toplu 
ilerlemesinin adımları da atılmış oldu. Haftalık ya-
pılan seçim komisyonu toplantılarında nasıl bir se-
çim çalışması yürütebileceğimizi, hangi argüman-
ları kullanabileceğimizi ve bu sürece aktif olarak 
kimleri katabileceğimizi tartışmalara açtık. Bu top-
lantılara HDP’nin mahallemizde çalışma yürüten 
bileşenleri, HDP Ataşehir belediye başkan aday-
ları, mahallemizdeki meclis üyesi adayları ve KöZ 
olarak biz katılmaktayız. Yapılan ilk toplantıda bu 
seçim çalışmasını yürütürken ilk olarak, bu seçim-
lerde HDP’yi destekleyeceğini deklare eden siya-
setlere ve kurumlara ulaşmayı önümüze koyduk. 

Partizan, Alınteri ve SDH ile görüşerek bu se-
çim çalışmalarına katılmalarını istedik. Partizan ve 
SDH çalışmalara katılacağını belirtmesine rağmen 
henüz bir katılım gerçekleştirmedi. Alınteri ise bu 
seçimlerde düzen partilerine oy yok çağrısını yük-
selttiklerini, HDP'nin kimi adaylarını destekleyip 
kimi adaylarını desteklemeyeceklerini, pratik sü-
reçte de çalışmalara dâhil olmayacaklarını belirtti-
ler. Bu tutumun tam olarak neye denk düştüğünü 
ve hangi kaygıların neticesi olarak ortaya çıktığını 
üstün körü tartışmaya çalışsak da yeterli bir tartış-
ma yürütemedik.

Mahallemizde yürütülecek seçim çalışma-
larında propaganda yaparken daha çok hangi 
noktalar üzerinde durmak gerekliliği konusunda 
yürüttüğümüz tartışmalarda ağırlıklı olarak yer tu-
tan konu CHP'ye karşı takınılacak tutuma ilişkin 
olandı. KöZ olarak bu seçim çalışmalarında pro-
pagandanın merkezinde; AKP'nin iktidar dönemi 
boyunca ezilenlere yönelik tüm saldırılarını teşhir 
etmek, ortaya çıkan yolsuzlukları da kullanarak 
bir propaganda yürütmek ve CHP'nin de AKP’nin 
alternatifi olmadığını, cemaatle, MHP ile, bu dü-
zenin sermayedarlarıyla olan ilişkilerini gösteren, 
yıkımlar başta olmak üzere ezilenlere yönelik olan 
tüm saldırılarını teşhir eden bir propaganda yürüt-
mek, olması gerektiğini ifade ettik. Bu bağlamda 
ilk olarak HDP seçim çalışmalarında çıkarılacak 
olan ozalitlerde bu meselleri ifade eden sloganlar 
koymak gerektiğini önermemize rağmen bu öneri-
lerimiz kabul görmedi. Toplantıdaki HDP’nin tüm 
bileşenleri; mahallenin CHP tabanlı olduğunu bu 
nedenle de böyle ozalit yapmanın tepkilere yol 
açacağından kaynaklı, yapmamak gerektiğini ifade 

ettiler. Zaten bu içerikteki afişleri KöZ'ün yaptığını, 
HDP imzasıyla yapmamak gerektiğini savundular. 
CHP'nin teşhir edilmesinin tartışmalarda yapılabi-
leceğini bu nedenle de genel yaygın duyuru ve 
söylemlerde HDP'nin kendi söylemlerini ve vaatle-
rini öne çıkarmak gerektiğini savundular.

Pratik işlere dair de; mahalledeki esnafların ve 
kahvehanelerin belediye eş başkanlar adaylarıyla 
birlikte ziyaret edilmesi, mahallede kurulan pazara 
her hafta gidilerek ilan ve bildirilerin dağıtılması 
ve eş başkan adaylarıyla pazarcı esnaflarının ziya-
ret edilmesi, mahalledeki kimi yöre dernekleri ve 
demokratik kitle örgütleriyle görüşmeler yapılma-
sı ve mahallede yoğun bir şekilde afiş ve pankart 
çalışmalarının yapılması kararlaştırıldı. Bunların 
dışında da olabildiğince akşamları ev ziyaretleri 
yapmak gerektiği vurgulandı. Ortaya koyulan bu 
işlerin büyük bir bölümü hali hazırda kollektif bir 
şekilde yapılmaya çalışılmakta. KöZ olarak biz de 
azami düzeyde bu çalışmalarda aktif bir şekilde 
yer almaya çalışmaktayız. Mahalledeki esnaf ziya-
retleri, dernek ziyaretleri ve afiş çalışmaları büyük 
oranda gerçekleştirildiğinden artık yoğun bir şekil-
de ev ziyaretleri gerçekleştirmeye başlamayı önü-
müze koyduk. Her ne kadar bir kısım sokaklara 
girilerek ev ziyaretleri gerçekleştirmiş olsak da is-
tediğimiz düzeyde bir çalışma gerçekleştiremedik. 
Bu sebepten ötürü de KöZ olarak ev ziyaretlerini 
biraz daha hızlandırmak ve bu ziyaretlerde propa-
ganda yapmamızı da kolaylaştırabilmek amacıyla 
kısa bir anket hazırlayarak bu anketler üzerinden 
ev ziyaretleri gerçekleştirmeyi önümüze koyduk. 
Anketler üzerinden ev ziyaretleri gerçekleştirmeyi 
HDP'ye de önererek bütün ev ziyaretlerinde bu 
anketleri kullanmak istedik. HDP de bunu kendi 
ilçe toplantılarında değerlendirip bize geri dönece-
ğini bildirdi. Hali hazırda gerçekleştirilen ev ziya-
retleri akşamları HDP bürosunda buluşulup ortak 
ekipler çıkarılarak yapılmakta, bu anketleri de bu 
ekipler üzerinden yapmanın oldukça işlevli ola-
cağını düşündüğümüzden, bu yöntemi önümüze 
koymuş bulunmaktayız.

Düzen içi partilerin pozisyonlarının değiştiği, 
iktidar partisi olan AKP’nin tüm kirli yüzünün or-
taya döküldüğü, buna karşın CHP’nin de düzenin 
diğer kalan tüm gerici odaklarıyla olan ittifakla-
rının tüm netliğiyle ortaya çıktığı bir atmosferde 
seçim sürecine ve Mart-Mayıs sürecine girildiği bir 
dönem içerisindeyiz. Bu dönemi, ezilenlerin çı-
karları doğrultusunda kullanabilmek için, “AKP’yi 
süpürüp, CHP’nin önünü keselim” şiarıyla hareket 
etmek gerekiyor. AKP’yi götürenin ezilenlerin bir-
leşik mücadelesi olması için, bu seçimlerde oylar 
HDP adaylarına söylemini güçlendirerek faaliyet 
yürütmek önemli. Gezi’nin ve Rojava’nın rüzgarını 
buluşturup 8 Mart’a ve Newroz’a, Newroz’dan güç 
alarak seçimlere ve 1 Mayıs’a yüklenmek gerekir. 
KöZ’ün arkasında duran komünistler bu bilinçle 
ve bunun gerektirdiği sorumluluğun tüm ağırlığını 
omuzlarında hissederek mücadele etmeye devam 
ediyoruz, bu mücadeleyi büyütmeye de kararlıyız.

AKP’yi Süpürüp CHP’nin Önünü Kesmek 
için Oylar HDP Adaylarına!

1 Mayıs Mahallesi’nde forumlar ve yerel seçimlerAKP ve CHP'yi karşısına alan bir seçim çalışması

1 Mayıs Mahallesinde yerel seçim konulu bir 
toplantı yaptık. Bu toplantıda KöZ olarak seçim-
lere dair görüşlerimizi aktardık ve nasıl bir seçim 
çalışması yapılması gerektiğini tartıştık. Seçim 
bürosunu aktif bir şekilde kullanmak ve ev ziya-
retleri yapmak gibi planlar yaptık. 

HDP’nin seçim sürecine dair çalışmaları baş-
lamadan önce mahallede seçim çalışmalarının 
başlaması yönünde adımlar attık. Mahalledeki 
forumları toplamanın önemine işaret edip fo-
rumlarda HDP ve içerisindeki siyasetlerin so-
rumluluk almasını önerdik. Fakat bu pek müm-
kün olmadı. Forumlarda HDP “bağımsız” üyeleri 
sorumluluk alsa da siyasi yapılar herhangi bir 
sorumluluk almadı. Buna rağmen gerek HDP 
toplantılarında gerekse de mahalledeki herkese 
forumların önemine vurgu yapacak konuşmalar 
yaptık. Mahalledeki diğer siyasetlere de aynı şe-
kilde propaganda yaptık. Muhtarların belediye 
başkan adaylarının forumlardan seçilmesi gerek-
tiğini, forumların denetim mekanizması olması 
gerektiğini sık sık vurguladık. Forumlar başladı-
ğında ise forumlara katılmak gerektiğini anlattık. 
Siyasetler mahalledeki forumlara zaman zaman-
da katıldı. 

Forumlar devam ederken mahallede HDP’nin 
seçim çalışmasına başlaması gecikti. Bir an önce 
toplantı yapılması gerektiğini önerdik. Yapılacak 
toplantıya biz de davet edildik. Yapılan toplantı-
larda çalışmalar planlandı. Biz de bu çalışmalara 
katıldık.

Seçim bürosuna her gün uğruyoruz. Seçimle-
re ve gündeme dair görüşlerimizi anlatıyor, parti 
eksikliğine dair sohbetler yapıyoruz. CHP’ye dair 
açık bir şekilde propaganda yapmak , AKP’den 
farkı olmadığını vurgulamak gerektiğini sık sık 

söylüyoruz. Zira mahallede bizim dışımızda 
CHP’nin politikalarını açık ve somut olarak eleş-
tiren ve bu yönde propaganda yapan başka bir 
siyaset yok.

Afiş, sesli duyuru gibi çalışmalarda azami 
oranda sorumluluk alıyor, ev ziyaretlerine katı-
lıyor ve ev ziyaretlerinin yapılmasını sağlıyoruz.

Mahallede iki kez ozalit çalışması yaptık. 
Hafta da bir tekrarlayacağız. Bu ozalitlerde 
“AKP’ye kanma CHP’ye ve Cemaat’e Yol Verme! 
Oylar HDP Adaylarına; Adı Yolsuzluğa Karışan 
Adaylar Bizim Adayımız Olamaz; Emekevler’de, 
Sulukule’de Emekçilerin Evlerini Yıkanlar Bi-
zim Adayımız Olamaz; Ezilenlerin Mücadelesini 
Yükseltmek için Gezi’nin ve Rojava’nın Rüzgârı-
nı Buluşturalım; Yolsuzluğun Rüşvetin Hesabını 
Sormak için Oylar HDP Adaylarına; Hırsız Erdo-
ğan’dan Hesabı Hırsızların Başı ABD Güdümlü 
Sermaye Değil, Emekçiler Ezilenler Soracak; Kı-
demli Hırsızlarla Taze Hırsızların Savaşında Hır-
sızların Kıdemlisinden de Tazesinden de Hesa-
bı Ezilenler Soracak; Suriye’deki Savaşta Rojava 
Kürtlerinin ve Alevilerin Yanında Olmayanlar Bi-
zim Adayımız Olamaz; Alevi Düşmanı Cemaatle 
İş Tutanlar, Diyanet işleri Kaldırılsın Demeyenler 
Bizim Adayımız Olamaz” yazdık.

Bundan sonraki planlarımız ise bir anket 
çalışması başlatıp evleri bu anketle ziyaret etmek, 
özellikle ev ziyaretlerine dışımızdaki yapıların da 
aktif katılmasını sağlamak üzerinden olacaktır. 
Bu çalışmayı aynı zamanda içinde çalışma 
yürüttüğümüz Mayısta Yaşam Kooperatifi’nin 
de tanıtımını yapacak şekilde kullanmaya 
çalışacağız.

1 Mayıs Mahallesi’nde seçim çalışmaları

SEÇİM ÇALIŞMALARI
1 MAYIS MAHALLESİ 
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1 Mayıs Mahallesi’nde forumlar ve yerel seçimler

1 Mayıs Mahallesi’nde politik tutumlarımız doğ-
rultusunda siyasi faaliyetimizi yürütmeye devam 
ediyoruz.

Önümüzdeki seçim sürecinin önceki seçim 
süreçlerine benzemeyeceği, Gezi’nin etkisinin 
önemli oranda belirleyici olacağı KöZ sayfaların-
da sık sık vurgulandı. Bu yüzden AKP’ye yükle-
nerek CHP ve Cemaate yol vermeden ezilenlerin 
birleşik mücadelesini yükseltmek gerektiğinin de 
altı çizildi. Katıldığımız seçim toplantılarında ve fo-
rumlarda bu çizgiyi izledik; mitinglerde bu yönde 
pankartlar açtık.

1 Mayıs Mahallesi’nde de bu siyasi tespit doğ-
rultusunda siyasi faaliyetimizi yürütmekteyiz. Hem 
diğer siyasetlere hem de çevremizdeki politik iliş-
kilere bu tespitin propagandasını yapıp, bu yön-
de sorumluluk almaları gerektiğini söylemekteyiz. 
Ayrıca sorumluluk alınabilecek somut olanaklar 
yaratmak için uğraşmaktayız.

Öncelikle forumların önemini kitlelerin örgütlü 
durmalarının ve yerel yönetimler konusunda inisi-
yatif almalarının, taleplerini dillendirmelerinin bir 
aracı olması olarak gördük. Bu durumun seçimler-
den sonra kitlelerin örgütlü durmasının bir fırsatı 
olduğu bilinciyle Gezi’den sonra toplanan ve iki 
ay ara verilen mahalle forumunun yeniden top-
lanmasını sağlamak doğrultusunda bir plan yaptık.

Bu plan doğrultusunda öncelikle siyasetlerle 
görüştük. Mahalledeki siyasetlere forumları top-
lamak gerektiğini, seçimlerde forumların daha da 
önem kazandığını anlattık. HDP’nin toplantılarına 
katılıp forumlarda sorumluluk alması, adaylarını 
buradan çıkarması gerektiğini, buralarda çalışma 
yapmasını önerdik. Ancak bu şekilde iyi bir seçim 
çalışması yapılabileceğini ve Gezi Ayaklanması’nın 
meyvelerinin toplanabileceğini söyledik. Bir ay 
boyunca siyasetlerle ve kurumlarla görüştük. Fa-
kat bu konuda herhangi bir devrimci yapı sorum-
luluk almadı.

Yolsuzluk operasyonun patlak vermesinden 
sonra forumları bu gündemli toplamayı önerdik 
ve öneri kabul edildi. Forum hazırlık toplantıları 
gecikmeli de olsa gerçekleşti. İki kez ertelendi. Ya-
pılan toplantılar, eksik katılımdan kaynaklı, yeterli 
bileşen olduğu zamana ertelendi. Bu toplantılara 
Partizan  sadece bilgi almak için geldi. Çalışmalara 
dahil olmayacaklarını söylediler. DHF ise biz bu-
raya geldik ama herkes kendi önüne bir çalışma 
koyar, o çalışmaların nasıl yapılacağı konuşulur. 
Ayrıca biz forumlardan da öz eleştiri isteyebiliriz 
dedi. Üçüncü toplantıya KöZ, ÖDP, ESP temsilcile-
ri ve HDP bağımsız üyeleri katıldı. Diğer siyasetler-
den katılım olmadı. Mahallede forumlar zamanın-
da aktif olarak faaliyet göstermiş kesimler katıldı. 
HDP’den bağımsız üyeler katılsa da ne top yekûn 
HDP’den ne de HDP bileşenlerinden aktif bir ka-
tılım göremedik.

Bu toplantıya katılımın forumu toplamak için 
yeterli olup olmadığı tartışıldı. Katılabilecek tüm 
bileşenlerin toplantıdan haberi olduğu belirtildik-
ten sonra buradaki katılımın bir irade oluşturabile-

ceğine ve forumu toplayabileceğine  karar verildi. 
Sonrasında forum gündemi tartışıldı. Aslında gün-
deminin forumda belirlenmesi gerektiği belirtildi. 
Fakat hem bir süredir forumun yapılmıyor olması 
hem de yolsuzluk gündeminin sıcaklığından kay-
naklı yolsuzluk ve rüşvet gündemiyle forum çağ-
rısı yapmaya karar verildi. Sorasında çalışmanın 
nasıl yapılacağı planlandı. Dört gün gibi kısa bir 
sürede etkin bir çalışma yapıldı. Toplantıya katılan 
herkes sorumluluk aldı. Duyuruların hazırlanması, 
çoğaltılması planlandı ve kararlaştırılan günler ve 
saatlerde çalışma kalabalık gruplar halinde yapıl-
dı. Mahalledeki derneklere ilan bırakıldı, foruma 
davet edildi. Sesli duyurular yapıldı ve iç mekan 
afişleri asıldı, ilanlar dağıtıldı.

yolsuzluK ve rüşvet Konulu Forum
Foruma 70 kişi katıldı. Yolsuzluk ve rüşvet 

üzerine söz alındı. Yolsuzluğun şimdi ortaya çık-
madığı, TC kurulduğundan bu yana olduğu söy-
lendi. İşçi ve emekçilerin alın terinin çalındığı 
vurgulandı. EMEP ve HDP temsilcileri konuştu. 
Komünistler olarak biz de söz alıp biz de şunla-
rı söyledik: “Türkiye’nin başından bir Gezi Ayak-
lanması geçmiştir. Bu ayaklanma ezilenlerin neye 
nasıl karşı koyacağını göstermiştir. Nasıl kazanım 
sağlanacağını göstermiştir. Seçimler yaklaşmakta. 
Biz bu seçimlerde kime oy vereceğimizi bilmeli-
yiz. Yolsuzluk yapan birisi bize belediye başkanı 
olarak sunulmakta, Emekevler’de emekçilerin ev-
lerini başına yıkanlara oy vermemeliyiz, ‘Koçların 
üstüne çok gidiyorsunuz, dersaneleri kapatmayın’ 
diyenlere oy vermemeliyiz. Kentsel dönüşümde 
emekçilerin yanında olanların, çocuklarımızın eği-
tim hakkını savunanların yanında olmalıyız.”

Forumun sonunda bir dahaki forumun yerel 
seçimlerde taleplerimiz gündemiyle toplanması 
kararlaştırıldı. 18 Ocak’ta forum koyma kararı al-
dık.

Forumun bitiminden sonra bir arkadaşın evine 
geçip forum çalışmasını yürütenler olarak sohbet 
ettik. Burada forumları nasıl daha yaygınlaştırabi-
leceğimizi konuştuk. Seçim sürecinde nasıl hare-
ket etmek gerektiğini ve HDP’nin seçimlerde üs-
tüne düşen sorumluluğu nasıl alması gerektiğini 
tartıştık.  

“yerel seçimlerde taleplerimiz ne 
olmalı?” başlıKlı Forum

18 Ocak’ta "Yerel Seçimlerde Taleplerimiz Ne 
Olmalı?” gündemli forum gerçekleşti. Ozalit, afiş 
ve duyurularla çalışması yapıldı. Hazırlık için iki 
haftalık bir zaman olmasına rağmen daha zayıf bir 
çalışma yapıldı. Foruma muhtar adayları da dahil 
olmak üzere 30 kişi katıldı.

Muhtarlar forumlara dair soru sordular. Forum-
ların nasıl ortaya çıktığı anlatıldı. Sonrasında söz 
almak isteyenler sırasıyla söz aldı. Site ve Esenev-
ler Mahalleleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derne-
ği yönetiminden bir kişi söz aldı ve mahalledeki 
yıkımlarla ilgili durumu anlattı ve arkasından muh-

tarların nasıl tutum takındığını anlattı. Muhtarın 
mahallelinin yanında olması gerekirken başka mü-
teahhitlerle işbirliği yaptığını söyledi. Bu anlamıy-
la aslında muhtarların rolünün önemli olduğunu 
vurgulayarak bugün oy verdiklerimizin, muhtar 
olunca sözlerini unutuğunu buna karşı ne yapmak 
gerektiğini sordu. Sonrasında muhtarlar söz aldı 
ve mahallenin sorunlarına mahalleliyi de içine ka-
tarak sahip çıkacaklarına söz verdiler. Sonrasında 
biz söz alıp asıl önemli olanın muhtarlar üzerinde 
denetim mekanizması kurmak olduğunu söyledik 
ve şu soruları sorduk: Muhtar adayları forumlara 
tabi olacak mı, seçimlerden sonra forum örgütlü 
duruş sergileyip muhtarları, belediye başkanını 
denetlemek için uğraşacak mı? Şimdi de muh-
tar adaylarına belediye başkan adaylarına şunları 
sormalıyız, bu denetime tabi olacak mısınız, bizi 
belirli periyotlarla yapılacak toplantılarla bilgilen-
direcek misiniz? Bir diğer sorumuz da bu süreçte 
forumlara güç katmak için forumların çalışmasını 
yapacak mısınız, çevrenizdeki kesimleri buraya 
katacak mısınız oldu.

Sonrasında söz alan kadınlar muhtarlara, ka-
dınlar için kreş açılmasını sağlayacak mısınız, 
şiddet gören kadınlara barınacakları bir yer açıl-

masını sağlayacak mısınız, iş imkanı yaratacak mı-
sınız gibi sorular sordular. Mahalledeki kadınların 
sorunları ve ihtiyaçlarının bunlar olduğu söylen-
di. Daha sonra yapılan konuşmalarda mahallenin 
sorunlarının açıldı ve daha örgütlü hareket etmek 
gerektiği vurgulandı.

Bir yoldaş söz alıp, seçimlerde adayların bura-
dan ön seçimle belirlenmesi gerektiğini vurgula-
yan bir konuşma yaptı.

Bir kadın arkadaş söz alıp forumların bir irade 
olarak kabul edilmesi gerektiğini, muhtar adayının, 
aza adaylarının ilçe encümen adaylarının buradan 
çıkması gerektiğini söyledi. Geç kalmış olabiliriz 
ama yapabileceklerimiz var dedi.  

Oldukça verimli geçen forumun ardında gelen 
iki muhtar adayı da foruma tabi olduklarını, çalış-
masını da yapacaklarını bildirdiler.

Sonrasında mahalleli ile talepler gündemli rö-
portajlar yapılabilir ve bu video haline getirilebilir 
dendi. Önümüzdeki forumun günü kararlaştırıldı 
ve içeriği belirlendi. Ardından forum sonlandırıldı.

Seçim gündemli toplantılar
1 Mayıs Mahallesi’nde BDP’nin çağrısı ile 

bir toplantı gerçekleşti. Toplantıya KöZ, HDP, 
BDP, Partizan, Alınteri, ESP  ve EMEP katıldı. 
Toplantı çağrısı yapılırken bize seçimler ve fo-
rumların çalışmalarını daha güçlü yapabilmek 
için böyle bir toplantı yaptıklarını söylediler. 

Toplantıda muhtarlığa dair neler yapabile-
ceğimizi konuşmak üzere toplanıldığı söylen-
di. Mahallede hangi muhtarı hangi şartla des-
tekleriz konusunda tartışma yürütüldü. HDP 
ve BDP kendilerinin herhangi bir muhtar adayı 
olmayacağını söylediler. Partizan da bu tutumu 
destekledi. Alınteri net değiliz dedi.

Kimi muhtarların birbirlerine belirli siyaset-
lerin muhtar adayı diye hitap ederek hareket 
ettikleri, böyle bir sorunu nasıl aşmak gerek-
tiği, toplantıda sorulan sorular arasındaydı. 
Aslında herhangi bir muhtarı destekliyor gö-
zükmenin yerel seçimlerde sorun olacağını oy 
kaybı oluşabileceğini vurguladılar. 

Biz de bu kaygıları anladığımızı, bu kaygı-
ları gidermenin yolunun forumları daha güçlü 
yapıp, muhtar adaylarının forumlardan belir-
lenmesi ve belirlenen adayların çalışmalarının 
forum adına yapılması olduğunu söyledik. 
Böylelikle aday HDP’nin adayı değil, forum 
adayı olmuş olur ve o kaygılar giderilir dedik. 
Aynı zamanda bu forumların seçim öncesi ta-
leplerini oluşturması ve seçimler sonrasında da 

bu taleplerin takipçisi olması forumların dene-
tim mekanizmasına dönüşmesini sağlayacaktır 
dedik. 

Diğer siyasetler forumlarda kimi siyasetlerin 
olmadığını o yüzden tüm siyasetlerin katıldı-
ğı bir platform oluşturmak gerektiğini ve bir 
denetim mekanizması olacaksa bunun kurula-
cak platform olması gerektiğini ifade ettiler. Bu 
platform da taleplerini ve muhtarlardan bek-
lentilerini kararlaştırsın, muhtarlarla randevu 
alıp konuşsun dediler.

Biz siyasetlerin olduğu bir platformun ol-
ması önemli ancak daha önce siyasetler bunu 
denedi, denetim mekanizması olarak işlemedi. 
Denetim mekanizması olabilmesi için devrim-
cilerin dışındaki kitlelerin, derneklerin ve kitle 
örgütlerinin de katılması gerekir dedik. Deniz 
Gezmiş Park Forumunun bunu yapabilme po-
tansiyeli var, o yüzden bu forumlar önemlidir, 
dedik. Siyasetlerden oluşacak bir platforma ka-
tılacakların neden forumlara katılmadığını da 
söylemelerini istedik. 

Ancak diğer siyasetler siyasetlerin bulundu-
ğu bir platform oluşturulmasında ısrar ettiler. 
Biz de böyle bir platformda yer alacağımızı 
söyledik. Toplantı tarihi kesildi fakat toplantı 
yapılamadı.

1 Mayıs Mahallesi’nden Komünistler

Yerel seçimlere dair tutumumuz
AKP’ye karşı bir seçim kampanyası yürütür-

ken aynı zamanda AKP’den farkı olmayan onun 
alternatifi değil yedeği olan, AKP’nin eksik bı-
raktıklarını ya da yapamadıklarını yapmak için 
hareket eden CHP’ye de yol vermeyen,  Gezi 
Ayaklanması’nın ortaya çıkardığı potansiyeli 
de kapsayacak ve Rojava’da gerçekleşen dev-
rimin etkisini de taşıyabilecek bir seçim çalış-
ması yapmak gerektiğini söylüyüyoruz. Bunun 
gerçekleşebilmesinin koşulu forumları yeniden 
canlandıracak bir çalışmayı gerçekleştirmektir. 
Biz de bu yöndeki önerilerimizi diğer siyasetle-
re de önermeyi önümüze koyduk.

HDP bileşenlerinin yaptığı ve seçim çalış-
malarının nasıl yapılması gerektiğinin konu-
şulduğu toplantıda yerel komisyonların oluştu-
rularak halk meclisleri oluşturulması gerektiği 
tartışılmıştı. Biz de bu toplantıda bu tür komis-
yonların oluşmasının anlamlı olduğunu halk 
meclislerin de oluşturulmasının gerektiğini an-
cak halk meclislerinin sadece HDP bileşenleri-
nin etkisinde kalan kesimlerin değil tüm kesim-
leri kapsayacak şekilde olması için forumların 
toplanması gerektiğini ifade ettik. Ancak bu 
şekilde HDP dışında kalan kesimlerin de katılı-
mını sağlayacak bir çalışma olabilirdi. Forumları 
önemseyenlerin de  katıldığı, özellikle bulun-
duğumuz yerelde Alevilerin forumları sahiplen-
diğini, forumlar sayesinde Alevilerin CHP’nin 
etkisinden kurtulacağını ve forumlardan çıka-
cak adayların denetlenebilirliği ve foruma tabi 
kalarak foruma hesap vermesi üzerinden hare-
ket edilmesi gerektiğini söyledik.  Halkevleri,  
ÖDP, Mücadele Birliği, Alınteri ve TKP’nin de 
bu vesileyle ortak bir hatta hareket edeceğini 
söyledik. Bunları gerçekleştirebilmek için fo-
rumları toplamayı önerdik. Bileşenlerden sa-
dece ESP forumların önemli olduğunu söyledi, 
diğer bileşenler herhangi bir şey söylemediler.

HDP’nin adayların belirlenmesi için yapa-
cağı halk toplantısının teknik planlanmasının 
yapıldığı toplantıya katıldık. Bu toplantı bahsi 
geçen halk toplantısından bir gün önce ya-
pıldı. Toplantıda, halk toplantısında adayların 
belirlenmesiyle HDP’nin burjuva partilerinden 
kendini ayıracağı, bunun toplantıda yapılacak 
konuşmalarla ve toplantı salonuna asılacak 

pankartlarla vurgulanması gerektiği konuşuldu. 
Biz de konuşmalarla ya da asılan pankartlar-
la HDP’nin adayları belirleme biçimin burjuva 
partilerinden ayırt edilemeyeceğini; yapılan 
toplantının iyi bir düşünce olduğunu ancak du-
yurusunun bile yeterli şekilde yapılmadığını bu 
şekilde yapılan toplantıya sadece HDP bileşen-
lerinin çevresinde duran kişilerin katılacağını 
söyledik. Ancak geç kalınmadığını yapılacak 
toplantıda adayların belirlenmesinin ardından 
forumlar toplanıp belirlenen adayların bu fo-
rumlara tabi olduklarını, forumların denetimine 
açık olduklarını ve forumlara hesap verecek-
lerini beyan etmeleri sayesinde yine burjuva 
partilerinin yaklaşımlarından ayrı bir hatta yer 
alındığı gösterilebilir dedik. Ayrıca bu forumlar 
sayesinde HDP dışında kalan, forumları önem-
seyen siyaset ve kurumların da katılabileceği 
geniş bir zemin oluşacağını vurguladık.

Mahallede diğer siyasetlerle ayrı ayrı görü-
şerek yerel seçimler gündemli bir forum örgüt-
lemeyi bu forumda belirleyebildiğimiz adayları 
belirlemeyi ya da hangi şartlarda hangi adayları 
destekleyeceğimizi konuşmayı önerdik. Parti-
zan kendilerinin yerel seçimlere dair tutumla-
rının henüz netleşmediğini bu yüzden foruma 
katılamayacaklarını söyledi. Alınteri de tutum-
larının netleşmediğini o yüzden böyle bir top-
lantıya sıcak bakmadıklarını, geçen seçimlerde 
Sabahat Tuncel’i desteklediklerini ancak  Altan 
Tan’ı desteklemediklerini ifade etti. ÖDP ve 
Halkevi temsilcileri ise forumun herhangi bir si-
yasetin sıçrama tahtası olmasını istemediklerini, 
seçimler gündemli toplanmasını önermedikle-
rini ama forumun toplanabileceğini söylediler. 
BDP temsilcisi ise öneriye olumlu yaklaştı, an-
cak yaptığımız toplantıya katılamadı.

Siyasetlerle tekrar görüşüp forumu gerçek-
leştirmeyi düşünüyoruz. Forumun yapılmasını 
önemseyen siyasetlerle bir araya gelip yerel se-
çim gündemli özellikle muhtar adaylarının be-
lirlendiği bir forum arkasından da belirlenmiş 
adayların da davet edildiği bir forum yapmayı 
düşünüyoruz.

AKP’ye Kanma CHP’ye Yol Verme!

1 Mayıs Mahallesi’nden Komünistler

1 Mayıs Mahallesi’nden Komünistler
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Mahallemizde seçim toplantısı yapan CHP'yi teşhir ettik

HDP’nin seçim çalışmaları sürüyor
Tuzla’da seçim çalışmaları uzunca bir zaman-

dan beri başladı. KöZ’ün arkasında duran komü-
nistler olarak biz de bu çalışmaların içinde yer 
alıyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarda ve her yer-
de yerel seçimlere ilişkin siyasi görüşlerimizin 
propagandasını yaparak, gücümüz oranında bir 
çalışma yürütüyoruz. Genel olarak AKP’ye kan-
madan, CHP’ye yol vermeden bir çalışmayı yürüt-
mek için 30 Mart yerel seçimlerine doğru gider-
ken HDP’nin odağında seçim çalışması yürütmek 
gerektiğini vurguluyor, izlenecek hattın ise Gezi 
Ayaklanması’nın rüzgârıyla gerçekleşecek olan 
yerel seçimleri, Rojava’da kendi yönetimlerini 
ele alan Kürtlerden örnekle ileriye taşıyabilece-
ğimizi bulunduğumuz her yerde anlatıyoruz. Et-
ramızdaki bütün ilişkilerimize Gezi Ayaklanması 
sonrasında gerçekleşecek olan seçimlerde AKP’yi 
geriletecek gücün CHP değil HDP’nin odağında 
bir seçim çalışması yürütmek olduğunu anlatıyo-
ruz. Katıldığımız tüm eylem ve etkinliklere ise bu 
doğrultuda plan yaparak katılmaya çalışıyoruz. 
Önümüze çıkan ani ve hazırlıksız olduğumuz ey-
lem ve etkinliklere ise bu yönde katılmak üzerin-
den hızlı planlar yapıyoruz. Tüm bu çalışmaların 
ışığında bulunduğumuz alanlarda şimdiye kadar 
yapılan ve bizim yürüttüğümüz çalışmaları akta-
rıyoruz.

yapılmasını Önerdiğimiz ve Kabul 
edilen çalışmalar

HDP Aydınlı Seçim Komisyonu her gün ev 
ziyareti yapılıyor, biz de bu çalışmanın aktif ka-
tılımcısı olacağımızı bildirdik. Ayrıca seçimler ve 
yerel yönetimlerle ilgili halk toplantısı ve forum 
yapma önerilerimiz oldu. Bulunduğumuz mahal-
lede Dersimli ailelerin olması nedeniyle Dersim 
Katliamıyla ilgili belgesel gösterimi önerimiz ka-
bul edildi. Seçim bürosunda belgeseli seyredip 
ardından serbest kürsü oluşturma kararını birlikte 
aldık. Fatsa belgeselinin de izleneceği ve yerel 
yönetimlerin nasıl olması gerektiğinin tartışılacağı 
etkinlikler önerdik, kabul edildi. Gazi Ayaklan-
ması ve Halepçe Katliamı aynı tarihe denk düştü-
ğü için ezilenlere ve emekçilere yapılan katliam-
ların anlatıldığı ve Fatsa belgeselinin izlendiği bir 
halk toplantısı yapma kararını birlikte aldık. 

Yerel seçimler öncesinde Newroz olduğu için 
hazırlıklara şimdiden başlamak gerektiğini konuş-
tuk. Aydınlı’da görkemli bir Newroz yapma kara-
rını seçim komisyonuyla aldık. Hazırlık için şim-
diden ozalitlerle duyurusunu yapacağız. Ortak bir 
ozalit belirledik. “8 Mart’tan Newroz’a, Newroz’un 
Ateşiyle Seçimlere, Oylar HDP’ye” yazılı ozalitleri 
hazırlık olarak birlikte yapma kararı aldık. 

aydınlı mahallesi’nde seçim bürosu 
açılışı yapıldı

Tuzla İstanbul Belediye Eş Başkan Adayı Pı-
nar Aydınlar’ın katılımıyla gerçekleşen açılışın 
öncesinde seçim bürosunda nasıl bir çalışma 
yürütmek gerektiği konuşuldu. Açılış için du-
yuru yapmayı önerdik. Ancak Aydınlı’da henüz 
bir komisyon veya ekip belirlenmediği için el 
ilanının hazırlanmasında sorumluluk alarak hız-
lıca ilan hazırladık. Duyurusu için ozalit çıkartıp 

yapılmasını sağladık. Seçim bürosuna gelenlerle 
duyurusu için pazarda ilan dağıttık. Ev ev dolaşa-
rak yürütülen çalışmaya aktif bir şekilde katıldık. 
Açılış yaklaşık 1000 kişinin katılımıyla görkemli 
bir şekilde gerçekleşti. Halaylar çekildi. 

Açılışta HDP İstanbul Belediye Eş Başkan Ada-
yı Pınar Aydınlar, HDP Tuzla Eş Başkan Adayları 
Zöhre Evren ve Hasan Özdemir, HDP Pendik Eş 
Başkan Adayı Hüseyin Avras konuşma yaptı. 

Zehra Evren: “Aydınlı seçim irtibat bürosunu 
açmak için buradayız. Yerel seçimlere sistem par-
tilerinden farklı olarak giriyoruz. Seçimlerde eş 
başkanlık yöntemiyle kadınların temsiliyetini ar-
tırdık. HDP’yi anlatırken çok şanslıyız adaylarımız 
çok temiz. Aynı zamanda sistem partileri adayları-
nı savunamıyorlar.” dedi.

Hasan Özdemir: “Biz projeleri değil halkın is-
teğini öne çıkartıyoruz. Şehir sizin demek, sizler 
Tuzla sakinleri değil sahiplerisiniz demek.” diyen 
bir konuşma yaptı.

Pınar Aydınlar: “Ülkemizde işçinin sırtından 
hırsızlık yapıp rant kazananların, katlettikleri 
devrimcilerin kanları ellerindeyken; biz Kürdü, 
Süryanisi, Alevisi, Sünni’siyle yaşasın halkların 
kardeşliği diyoruz. Sırrı Süreyya Önder’le beraber 
İstanbul’a talibiz.  Bizim yaşadığımız topraklar-
da bizler mazlumlar olarak, taşeronda çalışanlar 
olarak, İstanbul’da halkın denetimiyle beraber 
yönetmek için talibiz. Suyu bile satanlara karşı 
biz suyumuzu sattırmayacağız. Gezi Direnişi’nde 
olduğu gibi bizler eğer omuz omuza verirsek fa-
şizme karşı en büyük dersi vereceğiz. Tüm Gezi 
şehitlerine, tutsaklarına selam olsun! Bizler halkın 
onurlu ve şanlı direnişiyle yeniden bir tarih yaza-
cağız. Bugün tırlarla gönderilen silahlarla Alevile-
ri katlettiler, Roboski’de 33 Kürdü katlettiler. Biz 
bu katliamı unutmayacağız. Unutursak kalbimiz 
kurusun.” diyerek konuşmasını tamamladı. 

HDP Tuzla Eş Başkanları ve Meclis Üyelerini 
Tanıtan Halk Toplantısı Gerçekleşti

HDP Tuzla ilçesi aday tanıtımını şölen gibi bir 
tanıtımla gerçekleştirdi. Aday tanıtım toplantısın-
da tüm adaylar kısaca kendilerini tanıttı, talepleri-
ni ve neden aday olduklarını ifade ettiler. 

İlk söz aday tanıtım toplantısına katılan siya-
setlere ve kitle örgütlerine verildi. 

BDP İlçe Başkanı Hüseyin Tezel, yeni parti 
HDP ile barış ve demokrasi mücadelesini ilerle-
teceklerini söylerken, Emek Partisi İl Yöneticisi 
Özgür Akgül ise gerçek bir halk demokrasisi için 
işçi adayları olan emekten ve demokrasiden yana 
olan HDP’nin bu seçimi birleştirerek ilerleyerek 
kazanacağını, belirtti. 

DERİTEKS Sendikası Tuzla Şube Başkanı Bi-
nali Tay ise; işçilerin emekçilerin yolsuzluk ve 
açlıkla yüz yüze geldiği bu dönemde HDP’nin 
halkların, emekçilerin umudu olduğunu ve ken-
dilerinin de bu süreçte üzerlerine düşeni yapa-
caklarını söyledi. 

Aday tanıtım kısmında ilk sözü eş başkan 
adaylarından Zöhre Evren aldı. Zöhre Evren, ka-
dınların bu ülkede daha fazla temsil hakkının ol-
masının demokrasinin gelişmesi anlamına geldi-
ğini söyledi. HDP’nin adaylarının %50’sinin kadın 

adaylardan oluştuğunu ve Kürdistan’daki bele-
diyelerde de bu şekilde olduğunu ve HDP ola-
rak seçimlere ilk defa katılınıyor dahi olsa Kür-
distan’dan alınan deneyimler olduğunu belirtti. 
Kadınların hiçe sayıldıklarına, cinayetlere kurban 
gittiklerine, iş güvenliğinin olmadığına, ücret sö-
mürüsüyle karşı karşıya kaldıklarına dikkat çeken 
Evren, bu bakımdan yerel seçimlerin sadece se-
çim kazanmak değil aynın zamanda yerel talepler 
etrafında birleşme fırsatı da olduğunu söyledi. 

Ardından Hasan Özdemir söz aldı. Tuzla’yı 
birlikte yöneteceğiz, diye konuşmasına başlayan 
Özdemir “Yıllardır AKP,CHP gibi partilere oy ver-
mek zorunda kalan halkımız artık birleşme imka-
nı yakalamıştır, ben inanıyorum ki bu ülkede ba-
rış isteyenler demokrasi isteyenler kazanacaklar” 
diye konuşmasını noktaladı.

HDP Tuzla Belediye Eş Başkan Adayı HDP 
Tuzla Belediye Meclis Üyeleri kısaca kendilerini 
tanıttılar.

Aday tanıtım toplantısında konuşan HDP 
meclis üyesi adayı olan yoldaşımız ise  AKP’ye 
kanmadan, CHP yol vermeden şiarıyla, odağında 
HDP’nin olduğu ezilenlerin ve emekçilerin birle-
şik mücadelesini yükselteceğiz, diyen bir konuş-
ma yaptı.

KöZ olarak yaptığımız konuşmada ise şunları 
ifade ettik: “30 Mart yerel seçimlerinin sıradan bir 
yerel seçim olmayacağını söylüyoruz. Elimizde 
AKP’ye kanmadan CHP’ye yol vermeden emek-
çilerin ezilenlerin birleşik mücadelesini yükselt-
menin koşulları mevcuttur. Özellikle Gezi Par-
kı’ndan patlak veren ayak¬lanmanın dinamikleri 
henüz yok olmamışken; Rojava’dan esen rüzgâr 
Kuzey Kürdistanı hala ısıtmaktayken bu iki dina-
miğin birleşmesinin ko¬şulları her zamankinden 
fazladır.

Bütün bu somut gerçekler bugün patlak ve¬-
ren yolsuzluk dosyalarının yarattığı ortamda Gezi 
rüzgârıyla Rojava’dan esen rüzgârın gerileyen 
AKP hükümetine karşı seferber edilmesine son 
derece elverişli bir iklim yaratmaktadır. Buna kar-
şılık AKP’nin rakipleri ve efendileri tarafından yı-
kılmasını beklemeden, emekçilerin ve ezilenlerin 

birleşik kitlesel seferberliğini yük¬selterek yerel 
seçimlere kadar uzanan süreci bu¬günden baş-
layarak örmek ödevi bu kesimlerin çıkarlarını sa-
vunma iddiasında olan her kesimin ödevidir.  Bu 
nedenle yerel seçimlerde AKP ve CHP; BDP’nin 
bulunduğu ve HDP’nin öne çıktığı bir seçim ça-
lışmasıyla geriletilmedir. HDP’nin daha geniş bir 
emekçiler ve ezilenler cephesini temsil etmesi ve 
birleşik mücadeleyi örme yolunda Gezi ve Ro-
java’yı birleştirerek sorumluluk alması önemlidir. 
HDP’de tam da bu itibarla yola çıkmıştır.”

yolsuzluKla ilgili aydınlı seçim 
bürosu Önünde basın açıKlaması 
yapıldı

Yolsuzlukla ilgili Aydınlı seçim bürosu önün-
de basın açıklaması yapıldı. HDP il örgütünün 
getirdiği bir öneriyle yolsuzlukla ilgili bir basın 
açıklaması yapıldı. Aynı gün ilçelerde aynı anda 
eylem olması yönünde bir eğilimle alınan eylem 
kararı hızlı bir şekilde duyuruldu. Eylem yol-
suzlukla ilgili tutuklu olanların cezaevlerinden 
çıkmalarını protesto etmek için yapıldığından, 
sadece AKP karşıtı bir duruşla yapılma kararı 
alınmıştı. Basın açıklaması için hazırlanan ozalitte 
“Ne Paralel Devlet Ne Hırsız AKP, Oylar HDP’ye” 
şiarı yer aldı.

KöZ’ün arkasında duran komünistler ola-
rak eylemden son anda haberdar olduk. Basın 
açıklamasına dövizlerimizle katılma kararı aldık. 
Siyasi olarak seçimlere dair söylemlerimizin yaz-
dığı dövizler hazırladık. “Dersim’de CHP, Robos-
ki’de AKP, Hesabını Sormak için Oylar HDP’ye; 
Sulukule’de AKP, Emekevler’de CHP Evlerimi-
zi Başımıza yıkanlara Oy Yok, Oylar HDP’ye; 
AKP'ye-Cemaat'e Geçit, CHP'ye Yol Verme! Ha-
ramilerin Saltanatını Yıkacağız; Ne AKP, Ne CHP 
Kurtuluş Birleşik Mücadelede” yazılı dövizlerle 
çalışma yürüttüğümüz kitle örgütünün olduğu 
caddeden sloganlar eşliğinde 10 kişi eylemli bir 
yürüyüşle açıklamanın yapılacağı yere gittik. 

AKP'ye-Cemaat'e Geçit, CHP'ye Yol Verme!  

Aydınlı mahallesinde Bingöl Çalıkağıl Köy 
Derneğinde CHP toplantı yaptı. Belediye mec-
lis üyeleri ve belediye başkan adayının katıldı-
ğı toplantı derneğin alt katında gerçekleşti ve 
yaklaşık 50-60 kişi katıldı. Toplantının haberi-
ni dernek üyesi tanıdığımız kişilerden sitemkâr 
tavırlarla öğrendik. Toplantıya 4 kişi katılarak 
CHP’nin işçi ve emekçiler için bir çıkar yol ol-
madığının teşhirini sağlamayı hedefledik ve 
öyle de yaptık.

Toplantıda CHP’nin AKP karşısında güçlü ve 
tek muhalefet olduğunun vurgusu yapılarak be-
lediye başkan adayını ve meclis üyelerinin des-
teklenmesi gerektiğinden bahsedildi. Belediye 
başkan adayı Cemil Ekşi Orhanlı Belediye baş-
kanlığı ile tecrübesinin olduğunu ve bu işlerden 
anladığını söyledi. Yaşanılan bütün sorunların 
ancak CHP iktidara geldikten sonra çözülebile-

ceğini söyledi. Konuşmalar bittikten sonra ka-
tılımcılara söz verildi. Söz alanlardan bir tanesi 
“Şimdiye kadar hep biz size verdik, şimdi siz bize 
vereceksiniz.” diyerek meclis üyesi adayının se-
çilmesi için pazarlığa başladı ve belediye başkan 
adayıyla anlaştılar. Biz söz alarak “Bu yerel seçim-
lerin diğer seçimlerden ayrı bir havada geçtiğini 
söyleyerek söze başladık. Gezi Ayaklanması ve 
Rojava Devrimi’nin ışığında bugün yerel yöne-
timlerden talepler ve beklentiler somutlandı. Bu 
anlamda denetlenebilir, çok dilli belediyecilik, 
halk toplantıları, taşeronlaşma ve kentsel dönü-
şümle ilgili neler düşünüyorsunuz?” diye sorduk. 
Cevap vermekte yavaş davranmalarına rağmen 
denetlenebilir, çok dilli belediyecilik için bir şey 
söyleyemediler. Taşeronlaşmanın CHP’nin iktida-
ra gelmesiyle bir çözüme ulaşacağını ve kentsel 
dönüşüme de birlikte karşı durmak gerektiğini 
söyleyerek toparlamaya çalıştılar.

Aydınlı Mahallesi’nde oturan işçi bir kadın ço-
cuk oyun alanının olmayışı, kreşin olmayışından 
ve çalışan kadınların bu konuda çok zorlandığın-
dan bahsederken, geçtiğimiz genel seçimlerde 
CHP milletvekili adayı olan Hasan Uzunyayla ge-
lerek kadın işçinin sözünü keserek konuşmaya 
başladı. Tepkimize rağmen kadının konuşmasını 
devam ettirmediler. CHP üyesi kadın arkadaş da 
bu durumdan bir rahatsızlık duymadı. 

Toplantı bitiminde bize tekrardan söz veril-
mediği için belediye başkan adayına ayaküstü 
konuştuklarının yalan olduğunu, CHP’nin iddia 
ettiği yeni filizin 90 yıllık kanlı geçmişinden bir 
farkının olmadığını Emekevler Mahallesi’nde 
CHP’li belediyenin yapmış olduğu yıkımları, 
Beltaş işçilerinin işten atılmaları gibi örneklerle 
anlattık. Bizim sözlerimiz üzerine hızla derneği 
terk ederek çalışmalarına devam ettiler.

Bizim konuştuklarımız toplantıya katılanla-
rın dikkatini çekti ve bizimle tanışmaya gelen-
lere yerellerde taleplerimiz ne olmalıdır üze-
rinde konuştuk. Gazetenin ve yerel seçimlerde 
komünistlerin tutumu broşürünün satışını yap-
tık. Yanımıza gelen bazı CHP’liler de çok güzel 
konuştuğumuzu, CHP’nin bu şekilde konuşan 
insanlara ihtiyaç duyduğunu söylemekle yetin-
diler. Ancak biz, hiçbir zaman düzen partileri-
ni desteklemedik ve bugün de ezilenlerin ve 
emekçilerin taleplerini dillendiren, bu biçimiyle 
de mücadele eden BDP’nin odağında HDP’yi 
yerel seçimlerde destekliyoruz ve herkesin de 
böyle yapması gerektiğini söylüyoruz, dedik. 

AKP’ye Kanma, Cemaate-CHP’ye Yol 
Verme!

Tuzla’dan Komünistler

Tuzla’dan Komünistler
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Tuzla'da seçim çalışmaları ve aday tartışmaları üzerinden çıkan kriz
Tuzla’da “seçim komisyonu” kuruldu ve biz 

bunu KöZ sayfalarında anlatmıştık. Ancak seçim 
çalışmaları başlamış ama aday belirlenmemişti. Se-
çim komisyonu şu şekilde kurulmuştu. HDP’nin 
içinde olan siyasetler ve dışında Uidder ve Köz 
çağırılmıştı. Bizim katıldığımız ilk toplantıda aday 
istendi, siyasetler aday vermedi. ESP ve KöZ ise 
adayın kim olacağından daha önemlisi adayın na-
sıl seçileceği konusu önemli demiştik. Gezi ayak-
lanması sonrasından oluşan forumlar adayın se-
çilmesi için iyi bir araç olabilirdi ancak Tuzla’da 
forumlar yok. Bizde buradan halk toplantısı ya-
palım, aday olmak isteyenler oradan çıksın dedik. 
Biraz bizim ısrarımızla kabul edildi. KöZ olarak 
bizden en az bir tane meclis üyesi adayı olmasını 
istediklerini söylediler. Kendi değerlendirmemizde 
meclis üyesi adayı vermek gerekir dedik. 

Halk toplantısı oldu, adaylar çıkmadı. 
Komisyon toplantısı oldu. Toplantıda BDP 3 
adayı olduğunu söyledi. ESP aday vermeyeceğini 
çünkü BDP’nin adayını desteklemek istediklerini 
bu yüzden aday vermeyeceklerini söylediler. Bu 
gelişmeler yaşanırken 3 BDP adayı vardı. Bu 
adaylardan biri BDP üyesi, diğeri Tuzla Eski İlçe 
Başkanı idi. Üçüncüsü ise Orhanlı Belediyesinde 
Anap’tan meclis üyesi olmuş Hasan Özdemir 
idi. Adayın nasıl seçileceğini tartışacağımız 
toplantıda ise BDP iki adayını geri çekerek 
tek adayın kalmasını sağladı. Böylece adayın 
nasıl seçileceğini tartışmaya gerek olmadığını 
açıkladı. ESP hem adaya, hem de adayın seçilme 
şekline karşı itirazı olduğunu adayların halk 
toplantısından çıkması gerekir, biz HDP’yi teni 
bir oluşum diyoruz. HDP ortak bileşenlerin 
olduğu bir parti adayı siz seçeceksiniz diyoruz 
ve biz burada 20 kişilik bir üst komisyonda 
seçiyoruz. Biz adayın halk toplantılarından 
eğer Tuzla’da olsaydı forumlardan seçilmesi 
gerektiğini düşünüyoruz ve bunu tartışmak 
istiyoruz dediler. Bunu söylediği zaman toplantı 
bir anda karıştı ve BDP ve Emep toplantıda bunu 

tartıştırmayacaklarını kimsenin adayla ilgili bir 
sözü olmayacağını söylediler. BDP’nin, ESP’nin 
2009 yerel seçimlerle ilgili sorunu olduğunu 
bu yüzden de adayla ilgili sorun çıkarmak 
istediklerini belirtti. Toplantı orada noktalandı. 

Adayın belirlendiği toplantıdan sonraki 
toplantıda ise ESP tekrar söz aldı. Seçimler 
için Tuzla’da adayı desteklemediklerini adayın 
HDP’yi temsil etmediğini ancak büyükşehirde 
destekleyeceklerini bunu da dışarıda 
duyurmayacaklarını çünkü bütünsel olarak HDP 
çalışmasını sürdüreceklerini açıklamaya çalıştı. 
Halk toplantıları yapalım orada aday çıkaralım 
dediler. Burada bir önceki toplantıdan daha kötü 
tartışmalar çıktı. ESP toplantıda konuşturulmadı 
ve eğer adayı desteklemeyecekseniz 
komisyonun içinde ne işin var gelme artık 
diye toplantıdan çıkmaları gerektiği söylendi. 
ESP tekrar konuşmaya çalıştı ve konuşmasının 
dinlenmeyeceğini anladığını söyleyerek 
toplantıdan çıktı. Biz bu toplantılarda müdahale 
etmeye çalıştık, tartışmaların böyle olmaması 
gerektiğini hepimizin dinlemesi gerektiğini 
ve ESP’nin kaygılarının dinlenmesinin gerekli 
olduğunu ve dinlemek gerektiğini söylemeye 
çalıştık. Biz söz aldığımızda sözümüz sürekli 
kesilerek konuşmamız engellendi. 

ESP ayrıldığı toplantıdan sonra yapılan 
toplantıya bu konuyu birlikte tartışmak ve 
konuşmak için 4 kişi katıldık. Katıldığımız 
toplantıda daha toplantı başlar başlamaz ilk 
gündem, komisyon dışından kimse katılmasın 
idi. Komisyon dışı katılma problemi olduğunu 
kimsenin katılmamasını istediklerini belirttiler. 
Bizde geçen hafta bir tartışma yaşanmış bu 
yüzden geldiğimizi konuşmak istediğimizi 
söyledik. Ancak bu sorunu konuşmak bir yana 
el kaldırmamız söz istememiz bile problem oldu. 
Söylemek istediğimiz hiçbir şeyi söyleyemedik. 
Komisyon dışı katılım konusunda söz hakkı olur oy 
hakkı olmaz, toplantılarda dışarıdan duyulmasını 

istemediğimiz bir şey mi yapıyoruz da komisyon 
dışı kimseyi almıyoruz dedik. ESP konusunu 
konuşturmayacaklarını HDP İl toplantılarına 
bildireceklerini ve konuşmayacaklarını söylediler. 
Adayımızı da kesinlikle tartıştırtmayacağız. 
Bundan sonra aday konusunu da tartışmayacağız 
meclis üyeleri konusunu da tartıştırmayacağız. 
Burası siyasi konuşmaların yeri değil burası iş 
yapma yeri kimse başka bir şey konuşmasın 
denildi. Siyaset yapmak dediğimiz yer, bizim 
seçim hakkında ne düşündüğümüzü ve adayların 
nasıl belirleneceğini konuşmak gerekir dedik, 
yine de seçimler konusunda söz alamadık ve 
konuşamadık. Aday artık tartışılmadan ve nasıl 
seçildiği belli olmadan seçilmiş oldu. Meclis 
üyeleri de seçildi. 28 tane meclis üyesi var. Nasıl 
aday olduklarını ve seçildiklerini bilmiyoruz. 
Sadece ikinci sıralama tartışıldı. Sıralama konusu 
şu şekilde siyasetler encümen adayı verdiler ilk 
sıralama böyle olsun denildi. Burada da ilk dört 
sırada Emep ve BDP oldu. Bunun dışında bir 
tartışma yaşanmadı. 

Bugün son toplantı yapıldı ve toplantıda 
seçim irtibat bürosu açılışı ve ilk aday toplantısı 
yapılması konuşuldu. 16 Şubat tarihinde tanıtım 
toplantısı yapılacağı konuşuldu. Biz toplantıya 
birlikte hazırlanalım ortak ilan dağıtalım, 
duyurusunu ortak yapalım dedik. Bu önerimiz 
reddedildi. Herkes kendi çalışmasını yapsın, illa 
ortak çalışmaya birlikte duyurusunu yapmaya 
gerek yoktur denildi.

Toplantı da söz alarak konuşmak istediklerimiz 
“30 Mart Yerel Seçimleri HDP için çok önemli 
bir yerde, AKP ve CHP için ne kadar önemliyse 
bizim içinde öyledir. AKP’nin durumu belli gidip 
gitmeyeceği belirsiz, ancak AKP’nin gitmesi değil 
nasıl gideceği önemlidir. Buradan CHP’ye fırsat 
vererek değil HDP’yi öne alarak bir çalışma 
yürütmek ezilenler ve emekçiler için önemli bir 
eşiktir. Bugün önümüzde bir fırsat var HDP’nin 
farkını ortaya koyma zamanıdır. Rojava ve Gezi 

ayaklanması bizim için çok önemli deneyim ve 
fırsatlar sunuyor. Gezi sonrası oluşan forumlar 
yerel seçimler için bir fırsattı. Bizim için adayın 
kim olduğundan bağımsız olarak, adayın nasıl 
seçildiği önemlidir. Adaylar halk toplantılarından, 
forumlardan seçilirse HDP’nin farkını ortaya 
koymalıydı. O yüzden de burada eleştiriler 
önemlidir, anlamlıdır. HDP kendini böyle 
tanıtırken biz burada bu şekilde tartışmalarla 
siyasetleri konuşturmadık. Hepimizin eksikliğidir. 
Bugün geç değildir. Bu sorunları şimdi konuşarak 
sorunları halledebiliriz. HDP’nin seçim çalışmaları 
hepimiz açısından önemlidir. CHP’yi geriletecek 
tek hareket burası iken bizim tartışmalarımız 
doğru değil. CHP, HDP’nin gücünün farkında o 
yüzden sürekli olarak Tuzla BDP’ye gelip ortak 
yolu bulalım siz çekilin diyor.” Konuşmasını 
yapacaktık.

Tuzla sanayi işçi toplantısında seçim gündemi
Aydınlı mahallesinde Bingöl Çalıkağıl Köy 

Derneğinde CHP toplantı yaptı. Belediye meclis 
üyeleri ve belediye başkan adayının katıldığı top-
lantı derneğin alt katında gerçekleşti ve yaklaşık 
50-60 kişi katıldı. Toplantının haberini dernek 
üyesi tanıdığımız kişilerden sitemkâr tavırlarla öğ-
rendik. Toplantıya 4 kişi katılarak CHP’nin işçi ve 
emekçiler için bir çıkar yol olmadığının teşhirini 
sağlamayı hedefledik ve öyle de yaptık.

Toplantıda CHP’nin AKP karşısında güçlü ve 
tek muhalefet olduğunun vurgusu yapılarak bele-
diye başkan adayını ve meclis üyelerinin destek-
lenmesi gerektiğinden bahsedildi. Belediye baş-
kan adayı Cemil Ekşi Orhanlı Belediye başkanlığı 
ile tecrübesinin olduğunu ve bu işlerden anladığı-
nı söyledi. Yaşanılan bütün sorunların ancak CHP 
iktidara geldikten sonra çözülebileceğini söyledi. 

Konuşmalar bittikten sonra katılımcılara söz veril-
di. Söz alanlardan bir tanesi “Şimdiye kadar hep 
biz size verdik, şimdi siz bize vereceksiniz.” diye-
rek meclis üyesi adayının seçilmesi için pazarlığa 
başladı ve belediye başkan adayıyla anlaştılar. Biz 
söz alarak “Bu yerel seçimlerin diğer seçimlerden 
ayrı bir havada geçtiğini söyleyerek söze başladık. 
Gezi Ayaklanması ve Rojava Devrimi’nin ışığında 
bugün yerel yönetimlerden talepler ve beklentiler 
somutlandı. Bu anlamda denetlenebilir, çok dilli 
belediyecilik, halk toplantıları, taşeronlaşma ve 
kentsel dönüşümle ilgili neler düşünüyorsunuz?” 
diye sorduk. Cevap vermekte yavaş davranmala-
rına rağmen denetlenebilir, çok dilli belediyeci-
lik için bir şey söyleyemediler. Taşeronlaşmanın 
CHP’nin iktidara gelmesiyle bir çözüme ulaşacağı-
nı ve kentsel dönüşüme de birlikte karşı durmak 

gerektiğini söyleyerek toparlamaya çalıştılar.

Aydınlı Mahallesi’nde oturan işçi bir kadın ço-
cuk oyun alanının olmayışı, kreşin olmayışından 
ve çalışan kadınların bu konuda çok zorlandı-
ğından bahsederken, geçtiğimiz genel seçimler-
de CHP milletvekili adayı olan Hasan Uzunyayla 
gelerek kadın işçinin sözünü keserek konuşmaya 
başladı. Tepkimize rağmen kadının konuşmasını 
devam ettirmediler. CHP üyesi kadın arkadaş da 
bu durumdan bir rahatsızlık duymadı. 

Toplantı bitiminde bize tekrardan söz veril-
mediği için belediye başkan adayına ayaküstü 
konuştuklarının yalan olduğunu, CHP’nin iddia 
ettiği yeni filizin 90 yıllık kanlı geçmişinden bir 
farkının olmadığını Emekevler Mahallesi’nde 
CHP’li belediyenin yapmış olduğu yıkımları, Bel-

taş işçilerinin işten atılmaları gibi örneklerle an-
lattık. Bizim sözlerimiz üzerine hızla derneği terk 
ederek çalışmalarına devam ettiler.

Bizim konuştuklarımız toplantıya katılanla-
rın dikkatini çekti ve bizimle tanışmaya gelenle-
re yerellerde taleplerimiz ne olmalıdır üzerinde 
konuştuk. Gazetenin ve yerel seçimlerde komü-
nistlerin tutumu broşürünün satışını yaptık. Yanı-
mıza gelen bazı CHP’liler de çok güzel konuştu-
ğumuzu, CHP’nin bu şekilde konuşan insanlara 
ihtiyaç duyduğunu söylemekle yetindiler. Ancak 
biz, hiçbir zaman düzen partilerini destekleme-
dik ve bugün de ezilenlerin ve emekçilerin ta-
leplerini dillendiren, bu biçimiyle de mücadele 
eden BDP’nin odağında HDP’yi yerel seçimlerde 
destekliyoruz ve herkesin de böyle yapması ge-
rektiğini söylüyoruz, dedik. 

TUZLA HDP AÇILIŞI

Yerel Seçimlerde Mücadeleyi Ortak 
Adaylarla ve Taleplerle Yükseltelim!

Tuzla’dan Komünistler

SEÇİM ÇALIŞMALARI
İZMİR

Karabağlar
7 Şubat Cuma akşamı HDP’nin Karabağlar 

merkezi seçim bürosunun açılışına flamalarımızla 
katıldık. Ertuğrul Kürkçü’nün de katıldığı açılışın 
saat 17.00’da başlaması planlanırken, aksaklıklar-
dan dolayı etkinlik iki saat rötarlı başladı. Bu süre 
boyunca halk halaylar çekerek adayları bekledi. 
Ancak bekleme süresi boyunca yerel seçimler ya-
hut içinden geçtiğimiz politik sürece dair herhan-
gi bir konuşma yapılmadı ve slogan atılmadı. Üç 
yüzü aşkın kişinin yer aldığı meydanda aralıksız 
bir müzik yayını sürdü ve zaman zaman Abdullah 
Öcalan lehine sloganlar atıldı, PKK flamaları açıldı. 
KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak biz ise 
“Ne AKP Ne CHP, Kurtuluş Birleşik Mücadelede!” 
ve “Biji Şoreşe Rojava!” sloganlarını attık, “AKP 
Kan Kaybediyor!” başlıklı özel sayımızı dağıttık.

Adayların alana gelmesi ile kitlenin coşkusu 
artı. Adayların seçime dair söylemleri ve HDP’nin 
yerel yönetimlere bakış açısını aktaran konuşma-
ların ardından Ertuğrul Kürkçü son konuşmayı 
yaptı. Kürkçü konuşmasında yolsuzluklara, Roja-
va Devrimi’ne ve Gezi sürecine değindi. Kürkçü 

HDP’ye, BDP’ye sahip çıkıldığı gibi sahip çıkılma-
sı gerektiğini vurguladı. Solun yerel yönetimlere 
olan bakış açısından, yılların öğrettiği yerel yöne-
tim deneyimleri olduğundan bahsetti. Emekçilerin 
CHP, AKP ve düzenin diğer partilerine mahkûm 
ve muhtaç olmadığını, emekçilerin bir alternatifi 
olduğunu söyledi. Bunun ardından emekçilere ve 
devrimcilere seslenerek, sokak sokak, kapı kapı 
bu alternatifin anlatılıp, güçlü bir seçim çalışması 
yapılmasının önemini belirtti.

Kürkçü’nün konuşması sırasında Gezi’den bu 
yana alanlara damgasını vuran “Bu Daha Başlan-
gıç!” sloganını attık.

KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak yıl-
lardır emek emek, iğneyle kuyu kazarcasına sınıf 
mücadelesini örmeye gayret gösteriyoruz. Yerel 
seçimleri bu çabamızı pekiştiren ve emekçilerin 
örgütlenmesine hizmet eden bir imkâna dönüştür-
mek için, ezilenlerin-emekçilerin temsilcilerinin se-
çim çalışmalarına destek olmaya devam edeceğiz.

limontepe
23 Şubat Cumartesi günü Limontepe’de HDP se-

çim bürosu açıldı. Açılış öncesinde katıldığımız ma-
halle seçim komisyonu toplantısında herkesin açı-
lıştan önce erkenden büroya gelmesi kararını aldık.

KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak 
büro açılışından evvel, önceden hazırladığımız oza-

litleri durak ve trafolara asarak bağımsız çalışmamızı 
gerçekleştirdik. Büro önüne geldiğimizde Urla’da-
ki faşist saldırıyı haber aldık. Biz büroya gelmeden 
önce olaydan haberdar olan pek çok partili de Ur-
la’ya gitmişti.  

Sabah giden arkadaşlardan yaralılar olduğunu 
ve iki kişinin de ağır yaralandığını, destek olmak 
için gidenlerin de Urla’ya alınmadığını öğrendik. Ur-
la’da saldırıya uğrayan konvoyun da Karşıyaka’daki 
açılışa intikal ettiği haberi geldi.

Mahalledeki açılışın saat 17.00’de başlama-
sı planlanıyorken bu faşist saldırı nedeni ile saat 
19.00’a kadar sarktı. Saldırının duyulması ile halkın 
katılımı da yoğunlaştı. Sabah yaşanan saldırıya bü-
yük tepki vardı.  

Saat 19.00’da adayların gözükmesi ve faşistlerce 
saldırıya uğrayan seçim otobüsünün alana girmesi 
ile halk ‘Kürdistan Faşizme Mezar Olacak’ sloganıy-
la birlikte ve Öcalan lehinde sloganlar atmaya baş-
ladı. Seçim otobüsünün camları taşlanarak kırılmıştı, 
otobüsün içinde de hala bir sürü taş vardı. 

Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayları ko-
nuşmalarında Urla saldırısını kınayarak, güvenlik 
önlemlerinin yetersiz oluşuna değindiler. Bununla 
birlikte bu saldırıların HDP’yi asla yıldıramayacağını 
ve Urla’ya daha coşkulu ve kitlesel olarak gidip se-
çim bürolarını mutlaka açacaklarını bildirdikleri bir 
konuşma yaptılar. 

Karabağlar başkan adaylarından Meryem Çelik, 
saldırıyı kınayan konuşmasının ardından, kadınla-
rın sorunlarına ve mahallemizin de bir sakini olma-
sından ötürü mahallenin sorunlarına değindi. Ço-
cukların ve kadınların rahatlıkla gidebilecekleri bir 
park olmadığını, kadınların bir araya gelerek hem 
meslek edineceği hem de oturup çay içebilecekleri 
ve eğitim görebilecekleri bir merkezin eksikliğinden 
bahsetti. Karabağlar’ın rantçılara peşkeş çekilmeme-
si için birlikte mücadele edilmesi için davette bulu-
nan Çelik, HDP ile bunların mümkün olabileceğini 
vurguladı. Karabağlar Belediyesi diğer başkan adayı 
Mehmet Önen de yolsuzluklara işaret ettiği konuş-
masında hem AKP’ye hem CHP’ye yüklendi. Önen, 
konuşmasında belediyeciliğe bakış açılarını anlattı 
ve sosyal projelerini paylaştı. Ardından açılışa ge-
çildi.

Limontepe açılışının ardından kitle Eski İzmir 
Çamlık seçim bürosunun açılışına destek vermek 
üzere harekete geçti. 

AKP’ye Geçit, CHP’ye Yol Vermeyeceğiz! 

Faşist Saldırılara Karşı Sınıf Savaşı!

Burjuva Partilerine Oy Yok!

Oylar Ezilenlerin-Emekçilerin Temsilcilerine!

Seçim bürosu açılışları

Limontepe’den Komünistler
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BÜTÜN ÜLKELERİN KOMÜNİSTLERİ BİRLEŞİN!

30 Mart seçimleri öncesinde bir süredir Sarıyer 
merkez ve Rumeli Hisarüstü mahallelerinde HDP 
ile birlikte çalışıyoruz. Bu doğrultuda ortaklaşa 
faaliyetler örgütlemek istiyoruz. Bu çalışmalardan 
biri 5 Mart akşamı Koç Üniversitesi’nde gerçekleş-
ti. CHP Sarıyer belediye başkan adayı ve mevcut 
Belediye Başkanı Şükrü Genç ile HDP Sarıyer Be-
lediyesi eş başkan adayları Önder Birol Bıyık ve 
Şehriban Küçükkeleş Oğuz’u Koç Üniversitesi’n-
de yaptığımız panelde bir araya getirdik. Panel, 
okulun orta büyüklükteki sınıflarından birinde 
yapıldı ve panele 120 kişilik bir katılım oldu. Ka-
tılanlar arasında çoğunluğu öğrenciler oluştursa 
da akademisyenler ve işçi arkadaşlardan da vardı.

Panelde ilk sözü Şükrü Genç aldı. Şükrü Genç 
genel olarak Sarıyer Belediyesi’nin geçmiş dö-
nemdeki icraatlarından bahsetti. Bu kapsamda 
Sarıyer’in muhtelif mahallelerinde var olan kent-
sel dönüşüm tehdidine karşı kurulan örgütlen-
meleri desteklediğini anlattı. Sarıyer halkı, sivil 
toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütleri ile 
dirsek teması halinde bulunmanın öneminden 
bahsetti. Katılımcı demokrasinin kanallarını arttır-
manın gerekli olduğunu savundu. Yeni dönemde 
Koç Üniversitesi’ndeki gençleri de belediyenin 
faaliyetlerine destek olmaya çağırdı ve ilk tur ko-
nuşmasını böylece sonlandırdı.

Ardından HDP adına Önder Birol Bıyık ko-
nuşmasına başladı. Öncelikle HDP’nin seçimle-
re eş başkanlık usulü ile girdiğini ve eş başkan 
adayı Şehriban Küçükkeleş Oğuz’un da salonda 
olduğunu hatırlattı. Konuşmasında genel olarak 
HDP sürecini, nasıl bir partileşme hedeflerinin ol-
duğunu anlattı. Türkiye sosyalist hareketinin yeni 
odağı olmak istediklerini ve bu niyetle kurulmuş 
yeni bir parti olduklarını söyledi. Ardından Tür-
kiye’nin Mustafa Kemal ile birlikte bir moderni-
zasyon yaşadığını ve bugün modern fakat an-
ti-demokratik bir yapısının bulunduğunu söyledi. 
“1923’ten beri aynı sorunları tartışıyoruz. Bizi yö-
netmek için o zamandan beri farklı projeler üre-
tiliyor. AKP de bunlardan biriydi, tutmadı” dedi. 
Ardından sorulara geçildi.

Sorular genel olarak Şükrü Genç’e yöneltildi. 
İlk olarak Şükrü Genç’e “Kendinizi sosyal de-
mokrat olarak tanımlıyorsunuz, sosyal demokrat 
bir belediye taşeron işçi çalıştırır mı?” diye sorul-
du. Ardından “sosyalist belediyecilik ile sosyal 
demokrat belediyecilik birbirinden farklı mıdır, 
farklıysa bunların farkları nelerdir?” diye soruldu. 
Büyükdere Çelik Gülersoy Parkı’nın bir bölümü-
nün Cevahir Otel’e satıldığına dair iddialar yine 
Şükrü Genç’e soruldu. Son olarak da Koç Üniver-
sitesi Forumu’nun yerel yönetimlerden talepleri 
okundu. Talepler şöyleydi: 

1.İnsanların evlerinden edilip kentin uç nokta-
larına sürülmesine, doğanın tahrip edilmesine ne-
den olan kentsel dönüşüme karşıyız. Sarıyer içinde 
yer alan Kuzey Ormanları’nın imara açılmasına ve 
çeşitli yerleşim bölgelerinin sakinleri mağdur edi-
lerek kentsel dönüşüme uğratılmasına karşıyız.

2. Emekçileri giderek daha güvencesiz bir şe-
kilde çalışmak zorunda bırakan, artık bir devlet 
politikası haline gelen taşeronluğa karşıyız. Bele-

diyelerden kendi çalışanlarına güvenceli iş imkâ-
nı sağlamasını istiyoruz. Taşeron çalıştıran bele-
diye istemiyoruz.

3. Kadınlar ve LGBT bireylerin yerel yönetim-
lere katılımları çok sınırlı. Bunun teşvik edilme-
sini talep ediyor, ayrıca kadın sığınma evi, aşevi, 
kreş gibi uygulamaların artırılmasını istiyoruz.

4. Yaşam alanları inşa edilerek engelli bireyle-
rin de gözetilmesini istiyoruz.

5. Üniversitemize ulaşımın zor ve kısıtlı olma-
sının önüne geçilmesini, toplu taşıma imkânları-
nın artırılmasını talep ediyoruz.

6. Yerel yönetimlerde şeffaflık ve denetlenebi-
lirlik istiyoruz. Seçeceğimiz kişileri denetleme ve 
geri çağırma mekanizmalarının geliştirilmesini is-
tiyoruz. Bu mekanizma, Gezi sonrası oluşturulan 
forumlar üzerinden gerçekleştirilmeli.

7. Belediye sınırları içinde yaşayan sakinlerin 
anadilleri dikkate alınarak çok dilli belediyecilik 
anlayışı geliştirilmesini talep ediyoruz.

Buradan sonra ilk sözü yine Şükrü Genç aldı. 
Öncelikle forum taleplerini çok kıymetli buldu-
ğunu ve özellikle çok dilli belediyecilik fikrini 
çok beğendiğini belirtti. Ancak taşeronlaşma ko-
nusunda “mevzuatın elini bağladığını” söyledi. 
“Mevcut yasalar belediyelere taşeron çalıştırma 
imkânı veriyor, başka türlü belediye hizmetleri 
görülmez” dedi. “Her şeyin bir ideolojik boyutu 
var, hepimiz böyle şeyler umuyoruz, ama böyle 
taleplerin gerçek yaşamda bir karşılığı yok” dedi. 
Çelik Gülersoy Parkı ile ilgili iddiayı da yalanladı.

Ardından söz sırası Önder Bıyık’a geldi. “Koç 
Üniversitesi forumunun tüm taleplerinin altına 
tereddütsüz imzamızı atarız. Zaten HDP, kentsel 
dönüşüme belediye olarak elinden bir şey gelse 
de gelmese de tümüyle karşı. Elimizden bir şey 
gelmezse mahalleli ile birlikte sokağa çıkarız. Bi-
zim seçim broşürlerimizi incelerseniz orada da bu 
taleplerin çok benzerlerini göreceksiniz. HDP ka-
dınların partisidir. HDP LGBT bireylerin partisidir. 
HDP, ezilenlerin partisidir. Zaten bütün adayları-
mıza bakın; hepimiz halkın adaylarıyız. Siz ne is-
tiyorsanız biz de onu istiyoruz. Taşeron meselesi 
de sosyal demokrat belediyecilik ve sosyalist be-
lediyecilikle bağlantılı ele alınabilir. HDP seçilirse 

taşeron çalıştırmayacak. Mevzuat ne derse desin. 
Bizler belediye bünyesinde bir kurul kurup işçi-
lerimizi bunun altında örgütleyecek kadar siyasi 
basiretten yoksun değiliz. Yasalar nezdinde neyin 
nasıl olduğunun önemi yok. Gezi’de yapılanlar 
da yasalara uygun değildi. Fakat bunların meşru-
luğu açıktır” dedi.

Ardından bir tur daha soru soruldu. Bu aşama-
da biz KöZ adına söz aldık. “İki aday da kentsel 
dönüşüme karşı olduğunu söyledi. Kentsel dönü-
şüm meselesinin bir sürü ayağı var. Bunlardan biri 
de emekçi mahallelerinde yaşayanları yuvalarından 
etmek şeklinde gerçekleşiyor. CHP’li Ataşehir Be-
lediye Başkanı Battal İlgezdi Emekevler’de böyle 
bir yıkımın mimarı idi. Hatta bu süreçte hüküme-
tin kentsel dönüşüm politikalarının sonuna kadar 
destekçisi olduğunu bile söyledi. Battal İlgezdi 
partiniz tarafından bu seçimde de Ataşehir’de aday 
gösterildi. Bir anlamda CHP onun önceki dönem 
icraatlarını onayladı. CHP’nin kentsel dönüşüm ko-
nusunda böyle bir tutumu varken siz (Şükrü Genç) 
tok bir biçimde ‘Sarıyer kentsel dönüşüm tehdidi 
altında değildir’ diyebilir misiniz?” diye sorduk. Ar-
dından başka sorular da geldi. Yine Şükrü Genç’e 
“CHP’nin katılımcı demokrasiyi önemsediğini söy-
lediniz. Fakat Sarıyer Belediye Meclisi üyeliği için 
yapılan ön seçimde seçilen adayların ciddi bir bölü-
münün aday gösterilmediği biliniyor. Bu konuda ne 
düşünüyorsunuz?” diye soruldu. Sonra iki adaya da 
demokratik özerklik ile ilgili düşünceleri soruldu. 

İlk söz yine Şükrü Genç’e verildi. “Kentsel 
dönüşüm konusunda merkezi politikalar bellidir. 
Biz burada buna karşı çıkan sivil toplum kuruluş-
larına destek oluyoruz ve onların örgütlenmesine 
yardım etmeye çalışıyoruz. Ataşehir’deki durum 
nasıl gelişmiştir, orasını bilmiyorum” dedi. “Önse-
çim dediğiniz hadise bir ön yoklamadır. Oradan 
çıkan sonuçlara göre biz bir takım veriler elde 
etmeye çalıştık. Zaten yine de orada desteklenen 
10 adaydan 7’sini belediye meclisi için aday gös-
terdik. Burada çok slogan ifadeler kullanılıyor. 
Herkes gönlünden geçeni söylüyor. O zaman ben 
de gönlümden geçeni söyleyeyim: ‘Tek Yol Dev-
rim!’ Ancak gerçek hayatta bunların çoğu zaman 
bir karşılığı olmuyor” dedi. Bu söylenince HDP 
adayı araya girerek bunların slogan olduğu ve 

gerçek hayatta bir karşılığı olmadığı şeklinde yo-
rumların yapılmaması gerektiğini söyleyerek tep-
ki gösterdi ve kendi oturduğu yeri göstererek “o 
zaman buraya geçin, ne işiniz var öbür tarafta?” 
dedi. Şükrü Genç, demokratik özerklik sorusuna 
ise cevap vermedi.

Önder Birol Bıyık demokratik özerklik konu-
sunda partilerinin görüşünün net olduğunu vur-
guladı. Taşeronlaşma meselesine yeniden değindi 
ve taşeron meselesinin belediyelerin kendi bün-
yelerinde çözülemeyecek bir mesele olmadığını 
söyledi. Ardından yanında getirdiği Devrimci İşçi 
Hareketi’nin internet sitesinden alınmış bir yazıyı 
okudu: “Sarıyer Belediyesi bünyesinde çalışan ta-
şeron işçiler aylardır maaşlarını alamadıkları için 
belediyeye yürüdüler.” Şükrü Genç başta bu id-
diayı yalanlamaya kalktı. Hatta haberin kaynağı-
nın hükümet yanlısı bir site olduğunu iddia etti. 
Sonradan “İşyerlerinde üç ay, beş ay, maaşların 
alınamadığı olur. Bunlar hayatın gerçekleri” gibi 
bir savunma yaptı. “Diyarbakır Belediyesi taşeron 
işçi çalıştırmıyor mu?” diye sordu. Önder Bıyık da 
“çalıştırıyor ama oradaki işçilerin hepsi olabilecek 
en yüksek maaşı alıyorlar, sosyal güvenceleri var, 
örgütlenme hakları var” dedi. 

Ardından BDP’li bir işçi söz aldı ve “Şükrü 
Bey, siz çok dilli belediyecilik konusuna olumlu 
baktığınızı söylediniz. Ama siz böyle bir uygula-
ma getirirseniz CHP sizi partisinde barındırmaz” 
dedi. O bunu söyleyince Şükrü Genç’in çok dilli 
belediyeciliği tamamen farklı anladığı ortaya çıktı. 
Şükrü Genç çok dilli belediyecilikten turistik bir 
bölge olan Sarıyer’in, İngilizce ve başka yabancı 
dillerde hizmet vermesinin kastedildiğini düşün-
müş. Meselenin aslı kendisine anlatılınca yorum 
yapmadı. Zaten bu son hadiseden sonra son söz 
hakkını da kullanmadı. Onun yerine dinleyiciler 
arasından CHP milletvekili Aykut Erdoğdu söz 
aldı ve bu tabloya bakınca sol görüşlü kimselerin 
bir türlü bir araya gelemediklerini gördüğünü ve 
bundan dolayı üzüntü duyduğunu belirtti.

Bu son sözlerin ardından panel sona erdi ve 
okulda HDP’nin seçim çalışmasına katılmaya 
gönüllü olan öğrenciler ile adaylar bir araya ge-
lip bundan sonra ne yapılabileceğini konuştular. 
HDP’liler, okuldaki çalışmayı tümüyle öğrenci-
lerin inisiyatifine bırakmak istediklerini, zaten 
HDP’nin esas olarak kendilerinin değil, genç-
liğin partisi olduğunu ve kimsenin inisiyatifini 
kırmak istemediklerini söylediler. Seçimlerden 
sonra da HDP Gençlik Meclisi olarak hep bir-
likte yola devam etmek isteriz dediler. Biz de 
öğrenciler olarak Maden Mahallesi’nde bildiri 
dağıtımı, afişe çıkma gibi katkılarda bulunabi-
leceğimizi belirttik. Ayrıca Sırrı Süreyya Önder 
ya da Pınar Aydınlar’ın okula gelip bir panel dü-
zenlemesinin imkânlarını konuştuk.

AKP’yi Süpürüp CHP’nin Önünü Keselim

Oylar HDP Adaylarına!

Koç Üniversitesi’nde CHP-HDP seçim paneli 

HDP Sarıyer ilçe örgütü açılışı
16 Şubat Pazar günü, HDP’nin Sarıyer ilçe 

örgütünün açılış etkinliğine katıldık. Öğlen 
14.00’de başlayan etkinliğe yaklaşık 50 kişi ka-
tılım göstermişti. Seçim konvoyunun HDP ilçe 
örgütünün bulunduğu binanın önüne gelme-
siyle etkinliğe halaylarla ve sloganlarla başlan-
dı. Biz de komünistler olarak “AKP’ye Kanma, 
CHP’ye Yol Verme! Oylar HDP Adaylarına” ya-
zan ozalitimizi açtık, etkinliğe katılan kitlenin 
ilgisini kısmen de olsa çekmeyi başardık. Sarı-
yer’de çalışma yürütecek HDP’lilerle tanışarak 
KöZ’ün yerel seçimlerdeki tutumundan kısaca 
bahsetme fırsatımız oldu. Bu doğrultuda, yapı-
lacak çalışmalara katılmak istediğimizi söyledik 
ve oldukça olumlu karşılandık. Bizim dışımızda 

kendi siyasi kimliğiyle etkinliğe katılan başkaları 
olmadığını gözledik. 

Etkinliğin yarıda kalmasına varan olaylar ise 
şöyle gelişti:

HDP İstanbul milletvekili Abdullah Levent Tü-
zel’in konuşması devam ederken faşistler etkin-
liğe katılanları sözlü olarak taciz ederek etkinliği 
provoke etmeye çalıştılar. Etkinlik bu olaya rağ-
men devam edince, etkinliğe katılanlara döner 
bıçaklarıyla saldırmaya çalıştılar ancak kitlenin 
müdahalesiyle püskürtüldüler.  Bu sırada çıkan 
ufak çapta arbedeye polis de biber gazı kullana-
rak müdahale etti ancak tahmin edilebileceği gibi 
polisin bu hamlesi atmosferi daha da germekten, 

HDP’nin etkinliğini marjinalize etmekten başka 
bir işe yaramadı. Üstelik, sabah saatlerinden iti-
baren Mehter Marşı çalarak Sarıyer halkını geren 
ve saldırıya ortam hazırlayan MHP’lilerin başına 
bir şey gelmezken, polis ablukasına alınan ve 
gazdan etkilenen, HDP’nin etkinliğine katılanlar 
oldu. Olanlardan sonra etkinliğe ilçe örgütünün 
yerinde devam edilmesine karar verildi; ancak 
Sarıyer Spor taraftar grubunun da bir saldırı ha-
zırlığında olduğunun haberi alınınca etkinlik 
sona erdirildi.

Sarıyer İstanbul’da “CHP’li ilçeler” arasında 
sayılan ilçelerden bir tanesidir. HDP’den önce 
de BDP’nin seçim çalışmasını yapmış arkadaş-
lardan daha önce de benzer sorunlar yaşandığı-

nı da biliyoruz. Zaten bahsedilen olayda sözlü 
taciz de “Burası Sarıyer, Sarıyerli olmayanlara 
burada yer yok” denilerek yapılmıştı. Ancak 
Sarıyer halkı ne AKP’ye ne de CHP’ye  yedek-
lenmek zorundadır. Kentsel dönüşüm tehdidiyle 
burun buruna yaşayan, taşeronda çalışan Sarı-
yer halkının CHP’ye güvenmemek için bir çok 
sebebi var ve bizi bunları teşhir etmekten faşist 
baskılar alıkoyamayacak! Türkiye’nin her yerin-
de olduğu gibi, Sarıyer’de de AKP’ye karşı ko-
yarken CHP’ye yedeklenmeyen bir muhalefete 
ihtiyaç var. Bu ihtiyacı örgütlemek için elimiz-
den geleni yapacağız! Sarıyer HDP’nin yanında-
yız!

Faşizme Karşı Omuz Omuza!

Koç Üniversitesi’nden Komünistler

SEÇİM ÇALIŞMALARI
SARIYER 
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Sarıyer’de oylar 
HDP adaylarına!

Sarıyer seçim bürosunun açılışına KöZ’ün 
arkasında duran komünistler olarak ozalitimiz-
le katıldık. Bu sayede Sarıyer yerelinde seçim 
çalışması yürütecek HDP gönüllüleri ile tanıştık 
ve ardından toplantılara katılarak yerel seçim 
örgütleme komitesine girdik. Yapılan yerel se-
çim toplantılarında yerelde zayıf olan seçim ça-
lışmalarını güçlendirmek için sorumluluk aldık. 

Öncelikle seçim çalışmalarına yardımcı 
olmak için Koç Üniversitesi’nde HDP’yi des-
tekleyenler olarak bir araya gelmek ve hep 
birlikte Sarıyer yerelindeki çalışmalara katkı-
da bulunmak gerektiğini düşündük. Bunun 
için HDP’yi destekleyen ve seçim çalışma-
sına katkı sunmak isteyeceğini düşündüğü-
müz arkadaşlara çağrıda bulunduk. Toplan-
tıya yaklaşık 15 kişi katıldı ve herkes seçim 
çalışmasına katılmakta istekliydi. Başlangıç 
olarak önümüze Sarıyer’de seçim çalışmasını 
planlama toplantısına katılma, pazarda bildi-
ri dağıtma, Rumelihisarüstü HDP bürosunun 
çalışmasını yürüten Boğaziçi Üniversitelilerle 
tanışma toplantısı yapma gibi kararlar alındı. 
Biz de, önümüzdeki hafta üniversitede ger-
çekleşecek olan “CHP ve HDP belediye baş-
kanı adayları ile Yerel Seçime Doğru: Sarıyer” 
panelinde Koç Üniversitesi Forumu’ndan ye-
rel seçim taleplerini belirlemeyi ve panelde 
adaylara bunları iletmeyi önerdik. 

Ertesi gün toplanan foruma HDP çalışması 
yürütecek gönüllüler olarak katıldık. Forumda, 
yerel seçim talepleri belirlemeyi önerdik ve fo-
rumda da bu kabul edildi. Ardından forumda 
7 maddelik bir bildiri oluşturuldu. Bu bildiride 
forum olarak belediyelerde güvencesiz çalış-
ma koşullarına, insanları yerinden eden kent-
sel dönüşüme karşı olduğumuzu vurgulayarak, 
kadın ve LGBT’lerin yerel yönetimlere katılma-
sının teşvik edilmesine, şehir planlamalarında 
engelli bireylerin de gözetilmesi gerektiğine 
ilişkin talepler yer aldı. Ayrıca yerel yönetim-
lerde şeffaflık talep ettiğimizi ve seçtiğimiz ki-
şilerin bize hesap verme ve geri çağrılma me-
kanizmalarının gerçekleştirilmesini istedik. Son 
olarak her ikisi de Gezi Ayaklanması’nı sahip-
lendiğini söyleyen partilere, yerel yönetimler-
de çalışacak kişilerin Gezi’nin rüzgârıyla ortaya 
çıkan forumlardan çıkmasını talepler arasına 
yazdık. Koç Üniversitesi forum bileşenlerinden 
oy isteyen adayın hangi partiden olursa olsun 
bu talepleri sahiplenmesi gerektiğine karar 
verdik. 

Koç Üniversitesi’nde kurulan HDP Destek-
çileri Platformu ile üniversiteye yakın mahalle-
lerdeki çalışmaya katkı sunacağız. 

Büyükdere ve Sarıyer’de forumlar
Koç Üniversitesi’ndeki direnişinden sonra-

ki bir tarihte patlak veren Gezi Ayaklanması’nın 
oluşturduğu forumlar, Sarıyer’de bulunduğumuz 
mahallelerde de toplanmaktaydı. İlk aylarda bu 
forumlara katılım göstermiş olsak da oradaki işçi 
çalışmamız ile forumların bağlarını kuramadığı-
mızdan bir süre forumlara katılamamıştık. Özel-
likle Taşeron İzleme Kurulu’nun kurulması ile 
sonuçlanan yoğun süreçte çalışmamız üniversite 
sınırları içerisinde sınırlı kalmıştı.

Ancak bir süredir Büyükdere Forumuna aktif 
olarak katılmaktayız. Ayrıca Büyükdere’de forum-
lar bir hafta Büyükdere Forumu, bir diğer hafta 
Sarıyer Ortak Forumu şeklinde gerçekleştiğinden 
aynı zamanda Sarıyer Ortak Forumuna da katıl-
mış oluyoruz. Bu forumların devamlılığı ile ilgili 
sorumluluk büyük oranda Halkevleri’nden arka-
daşlar tarafından üstleniliyor. Doğrusu Halkevleri 
dışında forumlara aktif olarak katılan başka sol 
siyaset de bulunmuyor. Yazın katıldığımız büyük 
kapsamlı forumlara nazaran bu forumlar daha sö-
nük geçiyor, ancak büyük oranda kararlaştırılan 
tarihte toplanabiliyor. Ayrıca Büyükdere Foru-
mu’nda diğer forumların çoğundan farklı olarak 
katılımcılar siyasi kimliklerini belirtmek konusun-
da herhangi bir güçlükle karşılaşmıyorlar.

22 Aralık mitinginin öncesinde toplanan Bü-
yükdere Forumu’nun mitingin örgütlenmesi ile 
ilgili hususların konuşulması ile geçilmesinin 
ardından, mitingden sonra bir forum daha top-
landı. Burada genel olarak 22 Aralık mitinginin 
değerlendirilmesi, miting sekretaryasından arka-
daşın sekretaryanın toplantısını aktarması ve 17 
Aralık operasyonları ile başlayan süreç gündem 
edildi. 22 Aralık mitinginde biber gazı sebebiy-
le kalbi duran ve mitinge Sarıyer’den katılan Elif 
Abla’nın sağlık durumu ile ilgili bilgiler paylaşıl-
dı. Ayrıca miting sekretaryasının mitingdeki eği-
limlerden süzerek oluşturduğunu söylediği bir 
talepler listesi bulunduğundan bahsedildi. 17 
Aralık operasyonları ile AKP’nin ve onunla çar-
pışan Cemaat güçlerinin pisliklerinin ortaya saçıl-
dığı ve saçılmaya devam edeceğinden bahsedildi. 

Bu kapsamda özellikle mahallelerde yapılan ey-
lemlere katılımın önemi vurgulandı. Bu aşamada 
belediye meclis üyeliği için CHP’den aday adayı 
olan bir katılımcı söz aldı ve bütün bu eylem-
liliklerin daha sağlıklı geçebilmesi için bir ortak 
talep üzerinde birleşilmesi gerektiği, bunun da 
özellikle yerel seçimlerin ardından atmosferine 
girilecek olan genel seçimlerdeki seçim barajının 
indirilmesi olabileceğini belirtti. Bunun üzerine 
tartışmalar sürerken mesele CHP’ye oy verilip 
verilemeyeceğine geldi. Bu noktada Halkevleri’n-
den bir arkadaş söz alarak CHP’nin de bir düzen 
partisi olduğunu vurguladı ve “ben 7 arkadaşımı 
Mustafa Sarıgül’ün belediye başkanlığı yaptığı bir 
İstanbul için kaybetmedim” dedi. Ardından biz 
de söz alarak CHP’nin forumlarda aday tanıtımı 
yapmasının kendi karnesi sebebiyle güç olaca-
ğını, Sarıyer gibi pek çok bölgesi yıkım tehdidi 
altında olan bir bölgede tanıtımını yapmaya gelen 
bir adaya Emekevler’in sorulacağını, Koç Direnişi 
gibi bir taşeron mücadelesinin yaşandığı mahal-
lemizde BELTAŞ işçilerini, İzmir Belediyesi işçi-
lerini işten çıkaran CHP’nin oy istemesinin kolay 
olmayacağını söyledik. Ayrıca miting sekretarya-
sının ortaya koyduğu kent taleplerinin de Gezi 
Ayaklanması’nın ortak talepleri haline getirilerek 
önümüzdeki seçim döneminde üzerinden çalış-
ma yürütülecek taleplerin omurgasını oluşturabi-
leceğini anlattık.

Bundan sonraki hafta Sarıyer Ortak Forumu 
yapıldı. Fakat bu forum CHP’li Nilüfer Belediye-
si’nde yaşanan “katılımcı demokrasi deneyimi”nin 
bir sunum vasıtasıyla aktarılması gündemi ile top-
landı. Nilüfer Belediyesi’nin yasal mevzuata daya-
narak mahalle komiteleri oluşturduğu, her mahal-
lede her 1200 kişiye bir temsilci düşecek şekilde 
seçimler yapıldığı, seçilen mahalle temsilcilerinin 
oluşturduğu konseyin de belediyenin icraatları-
na veto hakkı da dâhil olmak üzere müdahale 
hakkının bulunduğu anlatıldı. Bu komitelerin 
belediyenin stratejik planını belediye ile birlikte 
oluşturduğundan, belediyenin asfalt planının ko-
miteler tarafından revize edildiğinden bahsedildi. 

Sunumun ardından Halkevleri’nden bir arkadaş 
söz alarak yapılan icraatın çok olumlu olduğunu, 
fakat bunun belediyenin iyi niyeti ve inisiyatifi ile 
yukarıdan aşağı örgütlendiğini, oysa belediyenin 
faaliyetini aşağıdan sıkıştıracak ve onları zorlaya-
cak bir örgütlenmenin kurulmasının daha önemli 
olduğunu belirtti. Ardından söz alan forum katı-
lımcıları genel olarak uygulamanın oldukça başa-
rılı olduğundan söz ederek bunun Sarıyer’e nasıl 
uyarlanabileceğini tartıştılar. Bu esnada CHP üye-
si katılımcılar Sarıyer’de de var olan bu komite-
lerin işlemesini sağlamak gerektiğine dair tartış-
maya koyuldu. Ayrıca CHP aday adayları da bu 
vesile ile kendilerini tanıttılar, kartvizitlerini dağıt-
tılar. Biz de söz aldık. “Belediye kararlarının kim-
seye danışılmadan alınmasındansa mahallelinin 
seçtiği komitelere danışılması buradan görüldü-
ğü kadarıyla daha güzel bir durum olabilir. Fakat 
bugün İstanbul, böyle bir katılım mekanizmasına 
imrenecek durumda değil. Gezi’den sonra oluşan 
forumlarda binlerce insan sabaha kadar nasıl bir 
kent, nasıl bir ülke istediklerine dair kafa yordu-
lar. Dolayısıyla demokrasinin en doğrudan tecrü-
be edildiği alanlar buralardır ve bizler belediye 
bünyesindeki bu mekanizmaları oluşturup çalış-
tırmaya değil, bizim yaratmış olduğumuz forum-
ları güçlendirmeye çalışmalıyız” dedik. Ardından 
Derbent Mahalle Derneği yönetiminde yer alan 
ve daha sonra HDP’li olduğunu öğrendiğimiz bir 
kimse söz alıp bu forumda düzen partilerinin pro-
pagandasının yapıldığını, söz konusu komitelerin 
Sarıyer’de de var olduğunu ve hiçbir icraat yap-
madıklarını, dolayısıyla söylenenlerin palavradan 
ibaret olduğunu ve forumlarda düzen partilerinin 
propagandasının yapılmaması gerektiğini söyle-
di. Bunun üzerine forumda sert tartışmalar, bağ-
rışmalar yaşandı. Bazı forum katılımcıları HDP’li 
arkadaşın sözleri üzerine ayağa kalkıp öfkeli bir 
biçimde forumu terk ettiler. Bu gergin atmosferde 
forum sona erdi.

Forumun ardından Halkevleri’nden arkadaş-
lar HDP’li arkadaşı yatıştırmaya çalıştılar. Biz de 
bunun üzerine kendisinin yanına gidip onun 

haklı olduğunu, düzen partilerinin propaganda-
sının yapıldığını, ancak bizim yapmamız gereken 
o propagandanın yapılmasını engellemek değil, 
onun karşı propagandasını yapmak olduğunu 
belirttik. Bu esnada forum katılımcılarıyla sohbet 
etme fırsatı da bulduk ve ilk kez siyasi kimliği-
mizi belirtme imkânını yakaladık. Yaşanan ola-
ya ilişkin aynı görüşleri daha sonra beraber çay 
içmeye gittiğimiz ve forumda propaganda yapıl-
dığı görüşünde olmayan arkadaşlarla da tartıştık. 
Bu arada Yeniköy Forumu tarafından Tarabya’da 
muhtar adayı belirlendiğini öğrendik ve bu aday-
la tanışıp sohbet etme fırsatı yakaladık.

Ertesi hafta yapılan Büyükdere Forumu’nun 
iptal olduğunu duymuştuk. Fakat forum günü 
mail yoluyla yapılan bilgilendirmeyi görmeyince 
foruma katılamadık. Fakat bir sonraki hafta yapı-
lan Sarıyer Ortak Forumuna katıldık. Bu forumda 
“Oy ve Ötesi” adlı oluşumun tanıtımı, Kuzey Or-
manları ile ilgili yeni gelişmelerin aktarımı yapıl-
dı. Bu forumda iki CHP’li Sarıyer belediye başkan 
aday adayı söz alıp kendi tanıtımlarını yaptılar. 
Daha sonra Sarıyer forumlarından çıkan muhtar 
adayları üzerine konuşuldu. Sarıyer’e bağlı Tara-
bya, Yeniköy, Cumhuriyet Mahallesi, Kireçburnu 
ve Kilyos’ta adayların forumlar tarafından belir-
lendiğini öğrendik. Daha sonra geçilen İstanbul 
Forumu gündeminde de bu adayların bir araya 
getirilmesi ve onlara sorular sorulması amacıyla 
Büyükdere Forumu olarak bir çalışma atölyesi 
düzenleme kararı alındı. Muhtar adaylarının fo-
rumlardan belirlenmesinin ve forumlardan seçil-
miş muhtar adaylarının koordinasyonunun sağ-
lanması için oluşturulan komiteye biz de katıldık. 
Ayrıca alternatif medya gündemli bir atölye çalış-
ması da önerilecek. Güvencesiz iş gündemi ile il-
gili atölye önerisinin ise Büyükdere Forumu’ndan 
yapılması kabul edilmedi.

        

Sarıyer’den Komünistler

Koç Üniversitesi’nden Komünistler

Forumlar Arası Koordinasyona bağlı olarak 
çalışan Emek Hareketiyle Dayanışma Çalışma 
Grubu’nun düzenleyeceği Taşeronlaşma ve Gü-
vensizleştirmeye Karşı Mücadele ve Dayanışma 
atölyesine olabildiğince çok direniş ve işçiyi ka-
tabilmek adına kurulması için faaliyet yürüttüğü-
müz Taşeron İzleme Kurulu’na atölyeye katılmayı 
önerdik. Taşeron İzleme Kurulu’nda taşerona kar-
şı geniş bir mücadele hattının örülmesinin önemi-
ni vurguladık. İzole olmuş konumu nedeniyle ye-
terince destek görmeyen direnişlerle dayanışma 
ve iş yerlerinde yaşanan sorunların münferit değil 
taşeronluk sistemine özgü ortak sorunlar olması 
nedeniyle birbirlerinin deneyimlerinden fayda-
lanma adına yararlı olacağını söyledik.

Taşeron İzleme Kurulu’nda katılma kararı 
alındıktan sonra, Çalışma Grubu’nun atölyeyi ör-
gütlemek üzere yaptığı toplantılara da katıldık ve 
burada farklı sendika ve direnişlere ulaşmak için 
sorumluluk aldık. Kazova, Beltaş, Goldaş, Gre-
if ve Çapa’ya yaptığımız ziyaretlerde hem TİK’in 
güncel sorunlarından hem de atölyenin uzun 

erimli bir birlikteliğin ilk adımı olması yönündeki 
düşüncemizden bahsettik. Ziyaret ettiğimiz dire-
nişler de bu girişime olumlu yaklaştılar ve atölye-
ye katılacaklarını belirttiler.

Çalışma grubunun yaptığı son toplantı çağrı-
da bulunduğumuz kurumların katılımı sayesinde 
kalabalık geçti. Toplantıda, atölye içeriğinin dire-
nişlerin deneyim aktarımı ve ortak bir mücadele 
hattının nasıl çizilebileceğinin ve birlikte neler 
yapabileceğimizin konuşulması olmasına karar 
verildi. Bu atölyenin, taşeron iişçileri sorunları 
etrafında bir araya getirecek Emek Hareketleriy-
le Çalışma Grubunu güçlendirmek için elverişli 
bir imkan olarak görüyoruz. Bu aynı zamanda 
örgütlü hareket etmenin çok zor olduğu taşeron-
laşmaya karşı ortak mücadele hattı yaratmak için 
gerekli.

Kurtuluş Yok Tek Başına 

Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz!

Taşerona karşı mücadeleyi büyütelim

SEÇİM ÇALIŞMALARI
SARIYER 

Koç Üniversitesi’nden Komünistler
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AKP’yi emekçilerin ve ezilenlerin  seferberliği ile devirelim
yerel seçimlerle kurucu meclise giden yolu açalım

KöZ’ün geçen sayısından bu yana, 17 Aralık 
operasyonlarıyla başlayan süreç; giderek ivme 
kazanarak sürmekte. Bununla birlikte bir ay önce 
söylediklerimizin esasında ve çatışmanın asıl mahi-
yetinde bir değişiklik olmadı. Erdoğan iktidarının 
mukadder akıbetine dair bir değişiklik de olmadı. 

Son günlerde gündemin merkezine oturan 
yeni gelişme ise şu oldu: 17 Aralık günü “asıl he-
def çocuklarım üzerinden bana ulaşmak” diyen 
ve o andan itibaren buna yönelik tedbir almaya 
çalışan Erdoğan nihayet sıranın açıkça kendisine 
geldiğini de gördü. Bunun yanısıra iki aydır bunu 
önlemek için yaptığı yasal/idari düzenlemelerin 
ve yer değiştirme/sürgünlerin bir işe yaramadığı-
nı da görmüş oldu. 

AKP’nin oylarını arttırırken aslında gerilemek-
te olduğu git gide daha açık seçik olarak ve gi-
derek daha geniş bir çevre tarafından idrak edil-
meye başlamıştı. 17 Aralıktan itibaren KöZ bu 
sürecin hızlanacağına işaret etmişti. Güya “çözüm 
sürecine” katkı yapmak için, ama aslında AKP 
seçmenini Erdoğan etrafında toparlamak üzere 
seferber edilen “akil insanların” pek çoğu da ne 
için kullanıldıklarını idrak edip Erdoğan’a cephe 
almaya başladılar. Önceden bu gerici hükümete 
“yetmediği zaman bile evet” demeye koşturanla-
rın hepsi şimdi “yetti artık” dediklerini herkese 
göstermek için birbirleriyle yarışa giriştiler. Bu 
gelişmeler KöZ’ün işaret ettiği yönde geçtiğimiz 
süre boyunca artarak kendini gösterdi. 

Bu “bilinçlenme” ivmelenerek sürüyor; 
AKP’nin içinden önemli isimler birer birer gemiyi 
terk etmeye hazırlanırken, AKP’nin bir zamanlar 
ağır toplarından olan kimileri Halk TV mikrofon-
larına ve ekranlarına çıkıp kendi partilerini ve 
genel başkanlarını eleştirerek ve itham ederek 
kendilerini göstermeye başladılar; Abdüllatif Şe-
ner yalnızlığından kurtulmaya başladı. Kulislerde 
AKP’nin içinden yeni bir parti çıkacağı, Cemaatin 
yeni bir parti kurduracağı daha çok konuşulmaya 
başlandı. KöZ, Erdoğan sultasının miadının dol-
duğunu ilk fark edecek olanlar AKP içinden ve 
çevresinden çıkacaktır demişti, öyle de oluyor.

17 Aralık’ta patlak veren yolsuzluk ve polis 
operasyonlarının ardından Erdoğan dört bakanın 
istifasını istemiş ve bu bakanların oğullarıyla bir-
likte rüşvet verdiği, yolsuzluklara karıştığı iddia 
edilen kimseler tutuklanmışsa da son günlerde 
bu tutuklananlar salıverildi; ama bakanların bir 
daha koltuklarına kavuşacağına hatta siyasette 
kalabileceklerine dair bir emare ortaya çıkmadı. 
Nihayet son telefon kayıtlarına göre, söz konu-
su bakanların ve oğullarının evlerinde aramalar 
yapıldığı sırada Başbakanın oğullarıyla kızlarını 
evlerinin temizlenmesi için uyardığı ortaya çık-
tı. Anlaşılan diğer bakan çocuklarının evlerinde 
ortaya çıkan tablodan daha ciddi görüntülerin 
başbakanın oğlunun evinde çıkması muhtemeldi. 
Zaten Erdoğan da “asıl hedef çocuklarım üzerin-
den bana ulaşmaktı” diye beyanat vermişti. Hatta 
hasımlarıyla aynı yöntemleri kullanarak bu bil-
diklerini ortaya dökebileceğini, emrindeki basın/
yayın kuruluşları üzerinden ilan edip tehditler sa-
vurmaktan geri durmadı.

mesele bir yolsuzluK ve  
rüşvet sKandalı değildir

Daha nelerin, hangi dolap ve pisliklerin bu it 
dalaşında ortaya saçılacağı bir yana, geçtiğimiz sü-
reçte giderek açıklık kazanmaya başlayan başka 
şeyler de var. Her şeyden önce, 17 Aralık döneme-
cinden itibaren, meselenin bir yolsuzluk ve rüşvet 
skandalından ibaret olmadığı netleşmektedir.

KöZ, Erdoğan’ın karşısında “Hoca Efendi” ile 
Cemaatinin veya neyi ifade ettiği belirsiz bir “faiz 
lobisinin” değil, onların arkasındaki ABD em-
peryalizminin şimdiki yöneticileri olduğunu vur-
guluyordu. Erdoğan’ın kendisi de ABD’nin hala 
kendisini desteklemeye devam ettiğini göstermek 
için Hoca Efendiyi Obama’ya şikâyet etti ve bö-
bürlenerek “mesajının alındığını” ilan etti. Oba-
ma’nın hangi mesajı almış olduğunu son günlerde 
öğrendik. Dışişleri sekreteri John Kerry tarafından 
açıklanan yıllık insan hakları raporunda Erdoğan 

hükümetine ayrılan 51 sayfada Gezi parkındaki 
isyanın ardından yapılan insan hakları ihlalleri sı-
ralanıyor ve son “yolsuzluk skandallarına” dikkat 
çekiliyor. Erdoğan da mesajı aldı ve bir adım geri 
atarak başa dönmek zorunda kaldı. Dershaneleri 
kapatmanın bir işe yaramayacağını nihayet idrak 
edip, seçmenlerine “çocuklarınızı bunların dersha-
nelerine göndermeyin” diye yakarmaya başladı.

En son burjuva medyanın gündemine oturan 
konu ilk hamlede kimi bakanlardan ve çocukla-
rından başlayan ifşa kampanyasının 17 Aralık’tan 
beri itiraf edip ürktüğü gibi Tayyip Erdoğan ve 

çocuklarını da kapsamaya başlaması oldu. Bu 
gelişme karşısında da Erdoğan önceki “tape” ve 
görüntü kayıtlarına gösterdiği tepkiden farklı bir 
cevap bulamadı. Artık ayakkabı kutularına sığma-
dığı ve ancak TIR paletleri ve konteynırlarla taşı-
nabilecek miktarda oldukları anlaşılan rüşvet ve 
irtikap hasılatlarına yine hiç değinmedi. Ses kayıt-
larındaki konuşmaların kendisine ve yakınlarına 
ait olup olmadığına yanıt vermeden, “montaj”,  
“sahte belge” gibi gerekçelerle bu ifşaatları ge-
çiştirmeye gayret edip, yine kendisine karşı eski 
ortaklarının “komplo” yaptığını tekrarlamakla 
kaldı. Ortaya dökülen belgelerin sahte olduğunu 
göstermek için yaptırdığı acemice manevraların 
yalan beyanlardan oluştuğu daha mürekkepleri 
kurumadan ortaya çıktı. 

Erdoğan’ın bu son hamleye yeni bulduğu tek 
cevap, şimdilerde medyaya muhtelif tapeleri ve 
ses kayıtlarını servis eden hasımlarıyla birlikte 
vaktiyle hazırladıkları kimi dosyaları, “daha kim-
leri kimleri dinlemişler!” mesajını vermek üzere 
basına servis etmeye başlaması oldu. Böylelikle 
adeta benzer dosya ve kayıtlar bende de var; üs-
tüme fazla gelirseniz bugün aleyhime çalışanları 
rahatsız edecek kimi belgeleri ben de ortaya dö-
kerim!” diyerek şantaj yapmaya kalkıştı. 

Aslında bu karşı hamle ilk salvoda Ergene-
kon ve Balyoz davalarının da benzer biçimde bir 
komployla yapıldığına dair görece pısırık açıkla-
maların daha sert bir tonla yeniden ele alınmasına 
benzemektedir. O vakit belki kimileri Erdoğan’ın 
Ergenekoncuları yanına çekerek CHP’yi ve ken-
disini koltuğundan etmek isteyenlerin bir kısmını 
etkisizleştirmek maksadıyla yaptığına inanmış ola-
bilirler. Bu pek safdilce bir kanaat olur. Zira bu 
hamlenin asıl anlamı malum “beraber yürüdük biz 
bu yollarda” şarkısının “neden beraber ıslanmıyo-
ruz yağan yağmurda” vurgusuyla tekrarından baş-
ka bir şey değildir. İşin gerçeği de budur doğrusu. 

O nedenle bu çare Erdoğan’ın mukadder akıbetine 
engel olamayacaktır. Zira aslında bugünkü it da-
laşının tarafları uzun yıllar ortaklık etmiştir ve bu 
ortaklık sırasında birlikte işledikleri asıl suçları or-
taya dökmeme konusunda aralarında adı konma-
mış bir sözleşme olduğu da açıkça görülmektedir. 
Bu nedenle ortaya dökülecek belge ve bilgilerin 
kimi yolsuzluk ve usulsüzlüklerle sınırlı ve dar bir 
çerçevenin ötesine geçemeyeceği görülmektedir. 
Bu çerçevede CHP de Erdoğan’a karşı cephe almış 
bulunan eski ortaklarının yedeğindedir ve AKP’nin 
alternatifi değil yedeği konumundadır.

Bu dalaş çerçevesinde AKP’nin ortaya döke-
bilecekleri görece sınırlı ve ehemmiyetsizdir. Zira 
Erdoğan ve yakınları bir şeyi unutuyorlar. O yol-
larda beraber yürüdükleri sırada, kurnazlık edip 
ayakkabı kutularına ve hatta kamyonlara görül-
memiş miktarlarda rüşvet ve döviz yığınlarını istif 
ederlerken, bugün kendisiyle dalaş halindeki ha-
sımlarının öncelikleri başka idi. Erdoğan ve hem-
paları kendilerine servet yaratmak üzere pervasız 
bir aç gözlülükle hareket ediyorlardı. Bu meyan-
da da bilhassa müteahhitlik ve medya alanlarında 
kimi yeni sermaye gruplarını palazlandırıp ken-
dilerine bu cenahtan destek noktaları yaratmaya 
çalıştıkları da anlaşıldı.   O zamanki ortakları ve 
patronları ise, ABD emperyalizminin daha büyük 
çaplı ve kapsamlı planlarının temellerini atmak 
ve yürürlüğünü güvence altına almak kaygısı 
içindeydiler. Bugün de aynı neden ve kaygıyla 
kendisinin pabucunu dama atmakta tereddüt et-
memektedirler. 

Bu it dalaşında Erdoğan’ın kaybedeceği çok 
şey vardır; Cumhurbaşkanlığı hayalini şimdiden 
unutmuştur bile. Ama hasımlarının durumu öyle 
değildir. Erdoğan sandıktan çıkmıştır; hasımla-
rı öyle değildir. O nedenle hasımlarını “sandığa 
gömmesi” söz konusu değildir. Bir kez daha bir 
sandık zaferiyle onların karşısına dikilmesi ihti-
mali de giderek ortadan kalkmaktadır. Bu gerçek 
giderek en kötümser tahminciler tarafından bile 
idrak edilmeye başlamıştır. 

bu Kavga “KaraKolda bitmez”  
galibi seçim sandığında belirlenmez.

Erdoğan çaresiz kalıp, sıkıştıkça “sandığa gide-
riz kimin haklı olduğu meydana çıkar” türünden 
çıkışlar yaparak yerine geçmeye hazırlananları ür-
kütmeye çalışıyor. Yahut şimdiki hasımlarıyla bir-
likte daha önce hazırladıkları kimi dosyaları aynı 
yöntemlerle ortaya dökerek onları geriletebilece-

ğine hala inanmak istiyor. Bürokrasiye hakim ola-
madığını ve yıllarca sözüm ona “askeri vesayete 
son verme” adı altında şimdiki hasımlarıyla birlikte 
biriktirip kullandığı kirli silahların şimdi kendisine 
karşı kullanıldığını gördükçe öfkelenip şantaj yap-
maktan başka çare bulamıyor. Bu bile Erdoğan’ın 
çaresiz kaldığının bir ifadesi olsa gerektir. 

Herhalde Erdoğan sahiden karşısında “hocae-
fendi” olduğuna inanmış olsa gerek ki, kah onu 
tıpkı ABD büyükelçisini şikayet ettiği gibi Oba-
ma’ya şikayet etmeye yelteniyor; kah kendisini 
ülkeye dönmeye davet edip karşısına seçim mey-
danlarında çıkmaya davet ediyor. Oysa asıl soru-
nunun, ABD emperyalizmiyle olduğunu unutu-
yor. Sözümona yegane hakimi olduğunu sandığı 
topraklarda, füze kalkanlarının ABD üslerinin 
hala hazır ve nazır olduğunu ve bilhassa iplerinin 
gerçekte kimin elinde olduğunu unutuyor. 

Bu minvalde ilerleyen süreçte Erdoğan hü-
kümetinin sallantıda olduğuna ilişkin yorum ve 
haberler emperyalist metropollerin basınında da 
yer almaya başlamaktadır. Uluslararası sermaye 
çevreleri kadar büyük sermayenin Türkiye’de-
ki belli başlı kuruluşları da açıktan açığa Tayyip 
Erdoğan’a karşı tutumlarını giderek artan bir ses 
tonuyla dile getirmeye başladılar. Böylece, (Gezi 
Parkından başlayan ayaklanma sırasında hükü-
meti destekleyen çevrelerin göstermeye çalıştığı 
gibi)  büyük sermayenin, bir hükümeti devirmek 
için yapacağı işlerin başında direnişçilere revir 
açıp, iaşe ve yağmurluk dağıtmanın gelmediği de 
daha berrak görülmeye başladı. 

Hiç kuşkusuz Gezi parkından başlayan ayak-
lanma sırasında Koç Holding’in kimi kuruluşla-
rının yanısıra, bilhassa Türkcell’in ve birçok irili 
ufaklı sermaye grubunun da hükümete karşı bu 
ayaklanmaya az çok sempatiyle yaklaştığı, hatta 
zaman zaman açık ya da örtük destek sunduğu 
sır değildir. Ama bu olgu ne bu hareketin arka-
sında sermaye çevrelerinin olduğuna delalet eder 
ne de hareketin mahiyeti ve önemi böyle bir gö-
rüntüden dolayı değişmiş olur. 

Kaldı ki Gezi Parkı’nın boşaltılmasından beri 
buradan başlayan hareket başka mecralarda baş-
ka tempolarla ve başka bir çapta sürerken AKP 
hükümetine karşı tutum alan sermaye çevrele-
rinin Erdoğan ve ekibini göndermek için baş-
ka Gezi ayaklanmaları tezgahlamak veya bun-
ları beklemekle meşgul olmadığı da aşikardır.  
Aksine seçim sürecinin yaklaşmasıyla beraber gö-
rülmektedir ki, büyük sermaye çevreleri kitlele-
rin seferber olup sokağa dökülmesinden özenle 
kaçınarak, AKP hükümetinin yerine yedeklerinin 
geçmesi maksadıyla kendine özgü yol ve yön-
temleri harekete geçirmektedir. 

Açıkçası basit bir polisiye operasyon değilse de, 
medya destekli, planlı ve kapsamlı bir adli/polisi-
ye operasyon olan malum “17 Aralık Operasyonu” 
bunların en çok bilinenlerinden bir örneği temsil 
etmektedir. Bu örneğe bakıldığında hükümet ve 
destekçilerinin yaptığı gibi, Gezi ayaklanmasıy-
la 17 Aralık operasyonunu bir kefeye koymanın 
abesliği açıkça görülmektedir. Aksine bu iki örnek 
birbiriyle buluşan iki farklı yola işaret etmemekte-
dir. Bunlar AKP’yi göndermenin birbirine alternatif 
iki farklı yolunu ifade etmektedir. 

aKp’yi devirmenin iKi FarKlı yolu var
Gezi Parkından başlayıp 80 vilayete yayılan 

ayaklanma AKP hükümetine karşı mücadelenin 
yolunu göstermektedir; 17 Aralık’ta başlayıp ha-
len artan bir tempoyla sürmekte olan kampanya-
lar aynı maksatla yürütülen bir başka dalaşa işaret 
etmektedir. Bu iki yolun failleri de, takipçi ve des-
tekçileri de, yordam ve yöntemleri de bambaşka-
dır. Doğrusu hükümetin aynı maksatla yürütülen 
bu iki saldırıya karşı tutumu ve aldığı tedbirler de 
birbirine hiçbir biçimde benzememektedir. 

Bu farklılık aynı zamanda halen yürümekte 
olan it dalaşının yarattığı etkilere bakınca da ken-
dini göstermektedir. Gezi Ayaklanması sırasında 
istifası talep edilenlerin başında gelen ama 7 ey-
lemcinin katledilmesinden, binlerce yaralının ve 
tutuklunun birinci derecede sorumlularından olan 
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Bu it dalaşının sonunda bütün üstü 
örtülmüş pislikler ortaya çıkmaz

Erdoğan ve hasımları yolsuzluk usulsüzlük 
çerçevesinde birbirlerine karşı ellerindeki kimi 
dosyaları ortaya dökerek ve birbirlerini tehdit 
ederek bir it dalaşını sürdürürken yine birlikte 
yaptıkları kimi işlere dair en ufak bir bilginin 
sızmaması için de elbirliği ile özen göstermek-
ten geri durmuyor. Başbakanın ve bakanların 
birbirleriyle, medya patronları veya yöneticile-
riyle, hatta aile fertleri yahut ortaklarıyla yap-
tıkları görüşmelere kadar pek çok şey ortaya 
dökülürken taraflardan hiç biri bir sürü yasal 
yahut yasal olmayan dinlemeden Roboskili 
köylülerin katledilmesine dair herhangi bir bil-
ginin veya bunun gibi nice kirli saldırıya dair 
bilginin sızmasına müsaade etmiyor. Tıpkı daha 
önce birlikte yaptıkları “Ergenekon”, “Balyoz” 
vb. operasyonlarda Kozmik Odaların tozlu raf-
ları bile karıştırılırken sayısız faili meçhul cina-
yete ve kirli savaş operasyonuna dair bir bilgi-
nin sızmamış olması gibi! 

Ama bu susuş kumkumasının elbette bir 
başka bedeli ve gereği de var. Saklı tutulmak 
istenen bu tür kirli operasyonların ortaya dö-
külmesini engellemek için sadece bu it dala-
şının taraflarının tutum birliği göstermesinin 
yetmediği de aşikardır. Bu nedenle “beni daha 
fazla tutarsanız konuşurum” diye tehdit savu-
ran Rıza Sarraf gibiler de susuş kumkumasına 
ortak olmak kaydıyla salıveriliyor. Görünen o 
ki bu tutum dahi tek taraflı değil. Nitekim Rıza 
Sarraf’ı Erhan Tuncer, İlker Başbuğ vb. takip et-
mekte. Bu tablo bugün birbirlerinin kuyusunu 
kazarken içine birlikte girecekleri bir kuyunun 
kazılmasından ürküp kaçındıklarını gösteriyor. 
Onların mezar kazıcıları bizzat ve bağımsız bir 
güç olarak devreye girip bu siyasi gerçeklere 
ışık tutmadıkça da bu danışıklı döğüş sürecek-
tir. Bu bakımdan sadece Cemaat/CHP işbirliğiy-
le öne çıkarılan yolsuzluk dosyalarına parmak 
basmakla yetinip “Hırsız Var!” diye sokağa dö-
külmekle yetinmeyip Roboski’deki katliamın 
faillerine de işaret etmek gerekiyor. Gezi tut-
saklarıyla hasta tutsakların KCK tutsaklarının 
derhal salınmasını birlikte dile getirmek gereki-
yor. Karadeniz’deki HES projeleriyle sular altına 
gömülmek istenen topraklarla, Hevsel bahçele-
rinin, ODTÜ ormanının yıkılmasının karşısına 
aynı güçle ve hep birlikte çıkabilmek gerekiyor. 

Oysa hem Erdoğan hem de hasımları, 
emekçilerin ve ezilenlerin çoğu zaman ayrı 
ayrı maruz kaldıkları saldırıların ve haksızlıkla-
rın hepsine birden ve aynı güçle ve kararlılıkla 
karşı çıkmak üzere sokağa dökülmemesi için 
elbirliği etmiş durumdadır. Kasıtlı olarak arala-
rındaki hesaplaşmayı önümüzdeki seçimlere ve 
burjuva parlamentarizminin dar kulvar ve kulis-
lerine hapsetmek istemektedirler. Elbette onlar 
böyle yapıyor diye “sandık çözüm değil çare 
devrimde ve sosyalizmde” diyerek tüm toplu-
mun ilgisinin yoğunlaştığı seçim sürecine sırtını 
dönmek, olacak iş değildir. 

Yahut kimi kısmi mücadelelere yoğunlaşa-
rak aynı boşluğa bakmak doktriner solculuğun 
yıllardır ve defalarca beyhude olduğu görülmüş 
kısır döngüsüne hapsolmaktır. Aksine mevcut 
koşullar, her zamankinden daha elverişlidir. 
Sanki birbirinin alternatifi imiş gibi dalaşmakta 
olan ama aslında aynı yolun yolcusu olan dü-
zen partilerinin hepsine birden üçüncü bir yola 
değil, öteki yola tereddütsüz biçimde işaret et-
mek gerekiyor. 

Çünkü buradan kastedilen soyut, nereden 
başladığı nereye doğru gittiği belirsiz bir yol de-
ğildir. Seçim zemininde somut olarak yer alan 
bir seçenektir: “Düzen partilerine oy yok! Oylar 
HDP/BDP adaylarına!” şiarını tereddüt etmeden 
öne çıkarmak gerekiyor. 

Bu en doğru ve faziletli seçenek olduğu 
için değil, diklene diklene gerileyen AKP’yi asıl 
geriletecek olan ve o gerilerken yedeği olan 
CHP’nin önünü kesecek olan somut ve haya-
li olmayan böyle bir seçenek seçim zemininde 
mevcut olduğu için emekçilerden ve ezilen-
lerden yana olma iddiasındaki tüm kesimlerin 
tereddüt etmeden bu çizgide buluşması gere-
kiyor. 

Aslında tam da böyle bir seçenek olduğu 
için Erdoğan ve destekçileri sorunu kimin ik-
tidar olabileceği ve tek başına iktidar olmaya 
muktedir olan partinin kendi partileri olduğuna 
vurgu yaparak seçim kampanyası yürütmek-
tedir. Hasımları da AKP’nin parlamenter ze-
mindeki en büyük ve tek başına iktidar olma 
yeteneğinde tek parti olduğuna itiraz etmiyor. 
O nedenle “öyle olsa bile şu kusurları, erdem-
sizlik ve usülsüzlükleri var” anlamına gelen bir 
tutumla hareket ediyor. Bir bakıma bir alternatif 
olarak değil, “aynı şeyleri biz daha iyi ve daha 
temiz biçimde yaparız” demeye varan bir tutum 
gösteriyorlar. Tam da bu nedenle her ne ka-
dar önümüzdeki yerel seçimler adeta AKP için 
bir referandum gibi, bir genel seçim havasında 
yaklaşıyorsa da, doğru tutum “biz de iktidara 
talibiz” edasıyla ortaya çıkmak değil, aslında ol-
mayan ana muhalefet rolüne işaret etmek olma-
lıdır. “Asıl muhalefeti biz yaparız; biz muhale-
feti emekçileri ve ezilenleri hep birlikte sokağa 
çıkararak Gezi ayaklanmasıyla Rojava devrimi-
nin rüzgarından güç alarak yaparız” diyerek ve 
bunu göstererek yapmak gerekiyor. 

“AKP giderse yerine kim gelecek?” “Gelen 
gideni aratmayacak mı?” vesveselerinin yerine 
“AKP gitse de gitmese de, yerine kim gelirse 
gelsin biz burada olacağız; omuz omuza müca-
dele eden emekçilerin ve ezilenlerin sesi olaca-
ğız gidenlerin de gelenlerin de korkulu rüyası 
biz olacağız” tutumunu öne çıkarmak gereki-
yor. 

AKP’yi gönderirken CHP’nin önünü kes-
menin de biricik yolu budur. Üstelik bugünün 
müstesna koşullarında bu soyut bir dilek değil 
somut ve gerçekleşebilir bir seçenektir.

İçişleri Bakanı, o zaman yerinden kımıldatılama-
mışken bu yolsuzluk ve rüşvet ifşaatlarının ardın-
dan apar topar makamını terk etti. İstanbul Emni-
yet müdürü de ilk yer değiştirilenlerden oldu. 

Bu tablonun anlamı 17 Aralık operasyonunun 
Gezi ayaklanmasından daha etkili ve daha önemli 
olduğu değildir. Bu tablodan okunması gereken 
şudur: şu anda sürmekte olan it dalaşı hakim sınıf 
içinde yönetenler katında cereyan etmektedir. Bu 
bakımdan hüküm süren burjuva diktatörlüğünün 
kimler tarafından ve nasıl yönetileceğini hakim sı-
nıf içindeki çatışmanın taraflarının ve taraflar ara-
sındaki güçler dengesinin belirlemesi gayet tabii-
dir. Aynı nedenle de Gezi ayaklanmasında olduğu 
gibi düzen güçleriyle karşı karşıya gelen güçlerin 
(ne derece geniş kapsamlı ve sert bir tarzla da 
olsa) burjuva devletinin yönetiminde kimi düzen-
leme ve değişikliklere yol açmaması da tabiidir. 
Üstelik sınıf hareketinin henüz geri çekilme dö-
neminden çıkmadığı ve emekçilerle ezilenlerin 
en dinamik kesimlerinin tüm güçleriyle içinde yer 
almadığı bir hareketin bu tür sonuçlar almaması 
şaşırtıcı olmasa gerektir. Bunun aksine inanlar ve 
öyle olmasını bekleyenler daha çok reformizmin 
ve düzen partilerine kuyrukçuluğun göz bağların-
dan kurtulamamış olanlardır. 

Bu nedenle KöZ sayfalarında AKP hüküme-
tinin güç kaybetmekte ve gerilemekte olduğuna 
dikkat çekerken bu hükümetin yedekleri tara-
fından devrilmesinin başka anlama geleceğine 
emekçilerin ve ezilenlerin seferberliği sonucunda 
devrilmesinin başka bir anlam ifade edeceğine 
vurgu yapılmıştır. 
Bilhassa AKP ile 
yerini almaya ha-
zırlanan yedekleri 
arasındaki gerilim 
ve çatışma keskin-
leştikçe, iki tarafın 
da üzerinde dur-
dukları, bir vakit 
üzerinde birlikte 
hüküm sürdükle-
ri ve birlikte güç 
aldıkları zemin de 
sarsılmakta ve za-
yıflamaktadır. Bu 
durum derisini de-
ğiştirmekte olan bir 
yılanın durumuna 
benzetilebilir. Aynı 
yılan AKP derisini 
çıkartıp yenisine 
bürünmeye ha-
zırlanırken en zayıf halinde olacaktır.  
İşte bu kritik evre o yılanın başını ezmek için en 
elverişli fırsattır. 

30 mart son değil başlangıç olmalı
Bu bakımdan seçimlere kadar giden kritik 

Mart ayının mücadeleleri önemlidir ve seçim so-
nuçlarının belirlenmesinde bu süreçteki kitlesel 
eylemli seferberlik ne kadar etkili olursa 30 mart 
gününün sonuçları o kadar önemli olacaktır. Bu 
sonuçlar 31 Marttan itibaren gelişecek süreçteki 
eylemliliklerin çapını ve anlamını da o ölçüde 
belirleyecektir. Bir başka deyişle, AKP’nin halen 
sürmekte olan yolsuzluk skandallarının sonucun-
da kendi içinden eriyerek gerilemesi ve yedeğine 
yer hazırlaması halinde yeni hükümet daha güçlü 
bir biçimde emekçilerin ve ezilenlerin hareketinin 
önünü kesmeye yönelecektir. Böylelikle bugün 

birbiriyle dalaşan iki burjuva seçeneğinin ortak 
temellerini ifade eden ve artık miyadının dolduğu 
git gide daha açıkça görülmekte olan ve Erdo-
ğan’ın kendini savunmak amacıyla sonuna kadar 
istismar ederken iyice yıpratmakta olduğu “12 Ey-
lül rejimi”ni asıl rejime zarar vermeden değiştir-
menin imkanı yaratılmaya çalışılacaktır. 

Buna karşılık eğer AKP hükümeti gerek Gezi 
parkından başlayan ayaklanmada gerekse de yıl-
lardır Kürt illerinde olduğu kadar metropollerde 
de görüldüğü gibi emekçilerin ve ezilenlerin ortak 
seferberliği ile gönderilirse, bilhassa bu iki dinami-
ğin buluşması sonucunda iktidarını kaybederse, o 
zaman “12 Eylül rejimi”ne nasıl son verileceği ko-
nusu bambaşka bir biçimde gündeme gelecektir. 

Ne var ki Erdoğan ve yedekleri, itinayla yerel se-
çimleri bir referanduma dönüştürme gayretiyle ken-
dilerini sınırlamaktadır. Hesaplaşmayı önce yerel 
seçimlere ve onu takip edecek olan muhtemel bir 
erken seçime havale etmek istemektedirler. Böyle-
ce yeni anayasayı tekrar parlamentodan çıkarmayı 
arzulamaktadırlar. Oysa bu formül besbelli ki aslın-
da toplumun en politize olan ve yeni bir anayasaya 
gerçekten ihtiyacı olan emekçilerin ve ezilenlerin 
dışlanması arzusunu ifade etmektedir. 

Dolayısıyla tersinden emekçilerin ve ezilenle-
rin Erdoğan ve AKP ile birlikte 12 Eylül rejiminin 
süpürülmesini öne çıkartmaya ihtiyaçları vardır. 
Yeni bir anayasa fikrini ve yeni anayasanın emek-
çilerin ezilenlerin tüm kesimlerinin temsil edildiği 
ve eski anayasanın koyduğu kısıtlamalara bağlı 
kalmadan seçilecek bir kurucu meclis fikrini gün-

deme getirme ge-
reği vardır. Üstelik 
bunun koşulları 
her zamankinden 
daha elverişlidir. 

B a ş l a m a d a n 
rafa kalkan “Çö-
züm sürecinin”, 
Öcalan’ın en son 
AKP’ye verdiği ülti-
matomda tarif edil-
diği gibi bir çerçe-
veye oturtulması 
talebi de böylelikle 
somut bir karşılık 
bulmuş olacak-
tır. Ama bunun 
yolunun açılması 
iki önemli koşula 
bağlıdır. Birincisi 
sallanan AKP’nin, 
cemaat-CHP ta-

rafından değil, HDP/BDP etrafında kümelenen 
emekçiler ve ezilenler tarafından gönderilmesi-
dir. İkincisi ise yeni anayasanın yeniden yeni bir 
parlamentoya havale edilmesinin önünü kesmek 
üzere AKP’nin devrilişinin ardından emekçilerin 
ve ezilenlerin birleşik kitlesel seferberliği ile bir 
kurucu meclisin seçilmesinin sağlanması gerekir. 
Zira parlamentodan ayırdedilebilen bir kurucu 
meclis talebine bağlanabilecek yegane hareket 
böyle oluşturulabilir. 

Bu itibarla AKP’nin devrilmesi için 30 Mart se-
çimlerini beklemek AKP’nin yedeği olan güçlerin 
beklentisidir. Emekçilerin ve ezilenlerin çıkarla-
rını temsil etme iddiasında olanların hedefi ise 
AKP’yi 8 Mart’tan başlayıp Newroz’dan geçerek 
ve 30 Mart’ta durmayıp 1 Mayıs’ta yükselerek ge-
lişen bir kitle seferberliği ile devirmek olmalıdır. 
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Yalnızlaşan Erdoğan’ın akıbeti belli oluyor
Yerel seçimler yaklaşırken ve Türkiye’deki 

yolsuzluk ve rüşvet sarmalı uluslararası burjuva-
zinin gündemine yeni yeni girmekteyken gerek 
Türkiye burjuva siyaset arenasındaki karşılıklı 
tartışmalar, gerekse de bunların uluslararası yan-
kıları olması beklenenden çok daha cılız ve çap-
sızdır. Gerçekten sadece Türkiye tarihi bakımın-
dan değil, dünya çapında da olağanüstü büyük 
miktarlarda ve ender rastlanan ölçekte bir yol-
suzluk ve rüşvet zinciri söz konusudur ve bunun 
sadece ucu görünmüştür. Öte yandan bu saadet 
zincirinin basit bir yolsuzluk ve yasa dışı yollar-
dan zenginleşme konusundan ibaret olmadığı da 
kendini göstermiştir. Anlaşılan o ki, bu yolsuzluk 
ve rüşvet sarmalı aynı zamanda hala fokur fokur 
kaynamakta olan Mağripten Kafkaslara ve Orta 
Asya’ya kadar uzanan “Büyük Orta Doğu” çerçe-
vesindeki dengelerle ilintili bir dizi operasyonu 
ifade etmektedir. 

Bu takdirde Türkiye’de olup bitenlerin ulusla-
rarası yankılarının olması gerekenden çok daha 
sınırlı çapta olduğunu söylemek gerekir. İşin doğ-
rusu Türkiye’deki kutuplaşmalarda da sorun çok 
dar bir çerçevede ele alınmaktadır. Mesele ade-
ta Fethullah Gülen cemaati ile Tayyip Erdoğan 
arasında “belden aşağı” vuruşlarla süregiden bir 
klik çatışması gibi algılanmakta ve sunulmaktadır. 
Bilhassa Tayyip Erdoğan çatışmayı bu çerçeve-
de tutmak istemektedir. Tartışmaları ve düzeysiz 
polemikleri “usulsüz ve yasadışı” dinlemeler, ya-
hut “basın ahlak kurallarına aykırı yayınlar” çer-
çevesinde tutmakta ısrar etmektedir. Hasımlarıyla 
hesaplaşmasını yolsuzluk ve rüşvet konularına 
hiç dokunmadan görmek istemekte yahut bu he-
saplaşmayı “sandığa havale etmek” istemektedir. 
Sorunu sandıkta çözmeye davetiye çıkarırken “sı-
kıysa bir parti kurup karşıma gelin” diye efelen-
mektedir. TÜSİAD’ın da tam destek verdiği TUS-
KON da Erdoğan’a “cebini doldurmak istiyorsan 
siyaseti bırak iş dünyasında şansını dene” diye 
yanıt vermektedir. Uluslararası basında çıkan Er-
doğan hükümetinin sallandığı hakkındaki değer-
lendirmeler de uluslararası sermayenin görüşleri-
ni ifade etmekte yahut bu yönde şekillenmekte 

olduğuna işaret etmektedir. 

Hepsinden dikkat çekici olan, ABD’nin 2014 
İnsan Hakları raporudur. Türkiye’de alışılmış ge-
nellikle TSK kaynaklı muhtıralara inat, bu rapor 
esasen Erdoğan’ı iktidara getiren güçlerin kendi-
sinden memnun olmadığını ilan eden bir muhtı-
radır; ve zincirleme bir etkiyle yayılacağı şüphe-
sizdir. Bir o kadar önemli olan bir diğer husus 
ise, ne ABD’deki muhalefet ne de ABD’nin raki-
bi olan emperyalist odaklar cephelerinde Erdo-
ğan ve AKP’ye sahip çıkan bir tutumun kendini 
göstermemiş olmasıdır. Katar vb. ortaklarının ne 
söylediklerini bilmiyoruz ama önceleri ABD’nin 
kendisini yalnız bırakması karşısında şantaj mak-
sadıyla Erdoğan’ın yöneldiği Şangay beşlisinin 
köşe taşını oluşturan Rusya’nın da Erdoğan’a gü-
lücük dağıtmadığı Ukrayna’daki gelişmelerin ar-
dından Kırım konusunda AKP hükümetinin Mos-
kova’ya kükremesinden anlaşılmaktadır.

Bu kuş bakışı tablo uluslararası planda da Er-
doğan hükümetinin iyice yalnızlaşmış olduğuna 
işaret eder. Zaten çoktan beri meşhur “komşular-
la sıfır sorun” politikası sorunsuz komşu kalma-
masına varmışken şu anda sıfır komşu denebile-
cek bir noktaya varmış durumdadır. Bir dönem 
kara para aklama ilişkisini alttan alta sürdükleri 
İran’da ise şimdilerde ABD ile masaya oturmaya 
başlamış yeni bir hükümet hüküm sürmektedir. 
Suriye’de Erdoğan hükümetinin yegane ilişkisi 

şu günlerde uluslararası planda tecrit edilmesi ve 
hedefe oturtulması konuşulmaya başlayan El Kai-
deci çetelerledir. Irak hükümeti ile zaten köprüler 
çoktan yıkılmıştır; her ne kadar Davutoğlu son zi-
yaretinde, Kürtçe gülücükler dağıtmaya başlamış 
olsa bile Irak Kürdistan Federe devletinin AKP ile 
ABD arasında bir tercih yapmak zorunda kaldığı 
takdirde ne tarafa eğileceğinden kuşku yoktur. 
AKP hükümetinin içine girdiği müşkülatı fırsat 
bilen Kıbrıs hükümeti ve Yunanistan bu fırsattan 
istifade pozisyonlarını TC ve KKTC aleyhine güç-
lendirmek üzere harekete geçmiş durumdadırlar. 
Kuzey komşularına gelince bunlarla iyi ilişkiler 
geliştirmekten önce AKP hükümetinin HES saldı-
rılarına karşı harekete geçmiş bulunan çay, tütün 
ve fındık üreticisi köylülerle ilişki kurmanın yolu-
nu araması gerekecektir. 

Bir dönem ABD’nin bölgedeki amiral gemisi 
rolünü oynamaya aday görünen TC’nin kısa za-
manda aynı bölgede tamamen yalnızlaşmış olması 
arada geçen süreçte ABD emperyalizminin planla-
rının ve çıkarlarının değiştiğine mi delalet ediyor? 
Bu yönde bir emare yoktur. ABD’nin içte ve dışta 
yaşadığı kimi sıkıntılarla hala boğuşmakta olması 
bir yana bu alanda belirlediği plan ve yönelişleri 
yürürlüktedir. Görünüşe göre TC’ye bu çerçevede 
biçilen rol de değişecek değildir. ABD emperyaliz-
mi ve onunla kader birliği olan sermaye çevreleri 
bu plan ve perspektiflerini değil, AKP ve münha-
sıran Tayyip Erdoğan ekibi ile ilişkilerini gözden 
geçirmektedirler. Bir başka deyişle atlarını değil 
jokeyi değiştirme niyetini belli etmektedirler. 

aKp’nin KarşısındaKi güç  
“Cemaat” değildir

Bu bakımdan şu anda gerginliği artarak sür-
mekte olan çatışmanın taraflarının kimler oldu-
ğu hakkında yanılmamak gerekir. Çatışmanın bir 
tarafında AKP ve münhasıran Erdoğan ve ekibi 
olduğu besbellidir. Öteki tarafta ise herhangi bir 
başka siyasi parti değil Erdoğan’ı hükümet koltu-
ğuna getiren ve yıllardır birlikte ve uyum içinde 
iş yaptıkları finans kapital kesimleri vardır. Gö-
rünürdeki hasımın “cemaat” diye anılmasına al-

danmamak gerekir. Açıktır ki bütün yönleriyle ne 
bu cemaat koduyla anılan odak AKP’nin alterna-
tifidir, ne de Fethullah Gülen, Tayyip Erdoğan’ın 
yerine göz dikmiştir. Bu bakımdan bütün aldatıcı 
görünümlerine rağmen, ortada eşit ve aynı nite-
liklerdeki iki rakip arasında bir çekişme yoktur. 
Tersine durum daha çok şuna benzemektedir: 
Bir tarafta işveren temsilcisi öte tarafta işten çıka-
rılmak istenen çalışanları var gibidir. Elindeki işi 
bırakmamaya direnen Erdoğan’ın talihi kötüdür. 

Ama bütün kerametlerin kendinden menkul 
olduğunu ve hükümetin başı olmakla kendisini 
TC’nin tamamı ve ta kendisi olduğunu sanan Er-
doğan, herkesin kendisi gibi düşündüğü zehabına 
kapılmış durumdadır. Bununla birlikte bir telaş ve 
panik içinde olduğu da gözden kaçacak gibi de-
ğildir. Kendi emrindeki medyaya bile taa Fas’tan 
müdahale edip muhalefet partilerin ile ilgili ha-
berleri geçirmelerine engel olmakta resmi TV’ler 
CHP grup toplantılarına dair yayını kesmektedir. 
BDP’nin sansür edilmesi için elbette olağanüstü 
bir durumu beklemeye bile gerek yoktur zaten.

Haris ve küçük hesap takipçisi Erdoğan, kar-
şısındakileri rüşvet alarak hizmet verdiği müteah-
hitlerle karıştırıp “şimdiye kadar ne istediniz de 
yapmadım?” diye sormakta ve sitem etmektedir. 
İşin doğrusu ne istedilerse  (bundan elbette ba-
his konusu hoca efendiyi anlamamak lazım) yap-
mış ve yaygın tabire göre bunları yaparken de 
parmağını iyice yalamayı ihmal etmemiştir. Lakin 

bütün patronlar gibi Erdoğan’ın patronu da işini 
gördükten sonra çalıştırdıklarını işten atmak ister 
ve geçmiş hizmetlerini gözeterek bu tutumu gös-
termekte tereddüt etmez. Ne var ki Erdoğan’ın 
işkolunda iş güvencesini savunacak bir sendika 
yoktur. 

Erdoğan geçici olarak ve emaneten elinde bi-
riken siyasi iktidarın tüm araçlarını kullanarak bu-
lunduğu yerde kalmak için direnmektedir. Ama 
kralların gücünün omuzlarındaki gelincik kür-
künden ellerindeki asa veya başlarındaki taçtan 
geldiğine inananlar gibi o da kendisini ve serve-
tini sağladığı hükümet koltuğunu iktidarın gerçek 
kaynağı zannetmektedir. Burjuva diktatörlüğünde 
iktidarın kaynağının sermaye olduğunu hele so-
mut durumda uluslararası finans kapitalin belirle-
yici kesimleri olduğunu unutmaktadır. Kendisini 
destekleyen kimi sermaye kesimlerinin hala mev-
cut oluşuna ve kendisi sayesinde servet sahibi 
olan kimi kesimlerin bulunuşuna, yakınlarının 
ayakkabı kutularından çıkan servetlere bakarak 
kendisini hala sermayenin vazgeçilmez temsilci-

si sanmaktadır. Sermaye düzeninin hiyerarşik ve 
uluslararası çapta bir düzen olduğunu ve karşı-
sındaki gücün bu düzenin belirleyici unsurlarını 
ifade ettiğini unutmaktadır. Kendi söylediğine 
inanıp sözümona bir faiz lobisi ile karşı karşıya 
bulunduğu zehabına kapılmaktadır. 

Erdoğan’ın afra tafrasına, tavır ve edasına ba-
karak onun kendine yakıştırmak istediği “alatur-
ka bonapart” rolünü gerçekten oynayabileceğine 
kanmamak gerekir. Hem Prusya ile savaş içeri-
sinde hem de 1871 devrimiyle iktidardan düşen 
Louis Bonapart iki başarısız devrimin ardından 
çok özel koşullarda iktidara gelmişti. Kendine 
amcasının sıfatını yakıştırınca ancak onun kötü 
bir karikatürüne hayat vermişti. Gezi ayaklanma-
sıyla sapır sapır sallanan ve bir yerel seçimle kol-
tuğundan olma telaşı içinde bulunan Erdoğan ise 
olsa olsa kendi amcasının iktidara oturtulmuş bir 
karikatürü olabilir. 

erdoğan 12 eylül rejimini nasıl  
tartışma Konusu haline getiriyor?

Erdoğan kendini iktidara taşıyan güçlerin 
arkasında değil karşısında olduğunu gördükçe 
diklene diklene gerilemektedir. Ama geriledik-
çe ve tutunacağı dalların yerinde yeller estikçe 
daha umarsız hamleler yapmaktadır. Bu hamleler 
çerçevesinde devletin bütün kurumlarını ve ya-
salarını kendi istediği gibi işletme gayretkeşliğine 

düştükçe de sorun giderek basit bir hükümet de-
ğişikliğinin ötesine taşmakta, herhangi bir politik 
krizden farklı olarak bir “rejim krizi” halini almak-
tadır. Rejim derken elbette genel olarak burjuva 
diktatörlüğünü ifade eden bir rejimi değil, 12 Ey-
lülden beri bu darbeyle tesis edilmiş kurumlar va-
sıtasıyla hüküm süren “12 Eylül Rejimi”nin krizini 
anlamak gerekir.

Aslında Kenan Evren’in kendi hükümranlığını 
kalıcı kılmak üzere sipariş ettiği 12 Eylül anaya-
sasıyla çerçevesi çizilen bu rejim onun muradına 
ermesine yetmemiştir. Güya siyaset sahnesinden 
sildiğini sandığı burjuva siyaset sahnesinin başlı-
ca aktörleri yeniden sahne almakta gecikmemişti. 
Bu bakımdan 12 Eylül cuntasının başı amacına 
ulaşamadan kendisi sahne dışına düşmüştü. 28 
Şubat “balans ayarıyla” bu eksik giderilmiş oldu. 
Erdoğan ve partisi de bu boşaltılan alanda birinci 
parti haline geldi. 

Tayyip Erdoğan, 12 Eylül rejiminin sunduğu 
imkanları yüzde on barajı da dahil olmak üzere 
tek başına iktidarını pekiştirmek üzere kullandı. 
Önce referandum kurnazlığıyla 12 Eylül Anaya-
sasını kendi iktidarını pekiştirecek tarzda düzel-
tip “yeni bir Anayasa” vaadiyle oylarını arttırarak 
tekrar birinci parti oldu. Ama kendi başına yeterli 
çoğunluğu bulamadığı için, kendi arzuladığı Ana-
yasayı yapamaz hale geldi. Bu durumda da bu 
kez Anayasa çalışmalarının önünü tıkayan başlıca 
aktör haline geldi. Başka gerekçelerle de olsa bu 
sürecin tıkanmasına katkı yapan rakipleri de onun 
iktidarı elinde toplamasına bilerek bilmeyerek hiz-
met etmiş oldular. Erdoğan 12 Eylül Anayasasının 
kendisine sunduğu imkanları sonuna kadar kulla-
narak kendini iktidara getirenlerin onu devre dışı 
bırakmasına karşı direnmektedir. Ama böylelikle 
ister istemez kendisiyle birlikte 12 Eylül rejiminin 
de süpürülmesini gündeme oturtmaktadır. Bu iti-
barla mevcut süreç basit bir hükümet değişikliği 
olmaktan çoktan çıkıp aynı zamanda bir rejim 
sorunu haline gelmektedir. Erdoğan’ın koltuğun-
dan alaşağı edilmesi yeni bir anayasa sorununu da 
gündeme kaçınılmaz olarak getirecektir.  Bu tak-
dirde de yeni Anayasanın nerede nasıl yapılacağı 
da gündeme gelmek zorundadır. 

Açıkçası yeni bir anayasa daima eskisinin ta-
mamen yürürlükten kalktığı koşullarda yapılabi-
lir ancak. Bu nedenle de yeni anayasalar daima 
darbe yahut daha nadiren devrimlerin ardından 
gündeme gelir ve her koşulda münhasıran yeni 
bir anayasa hazırlamak üzere teşkil eden Kurucu 
Meclislerce yapılır. Bir başka deyişle Erdoğan’ın 
koltuğundan indirilmesi esasen sadece yeni bir 
anayasa tartışmasını davet etmekle kalmayıp aynı 
zamanda bir kurucu meclis sorununu da günde-
me getirecektir. Kaldı ki yerel seçimlerin sonucu 
ne olursa olsun onları takiben bir Cumhurbaşkan-
lığı seçimi gündeme gelecektir. Erdoğan’ın Çan-
kaya’ya çıkması artık imkansız göründüğüne göre 
bu dönemeçte de bir kez daha Anayasa konusu 
gündeme kaçınılmaz olarak gelecektir. Anayasa 
konusu ile birlikte bir kurucu meclis konusunun 
gündeme getirilmesi ise emekçilerin ve ezilen-
lerin çıkarlarını temsil etme iddiasında olanların 
ödevi olmalıdır. Bu ödevin hakkıyla yerine geti-
rilmesinin yolu ise emekçilerin ve ezilenlerin bir-
leşik kitlesel seferberliğinden geçer.



19MART 2014 KöZ
BÜTÜN ÜLKELERİN KOMÜNİSTLERİ BİRLEŞİN!

AB ülkelerinde yolsuzluk nasıl çözülüyor?
Tesadüfen AKP hükümetini sarsan gelişmeler, 

aynı süreçte gündeme gelen Türkiye burjuvazisi-
nin referans aldığı burjuva diktatörlüklerinde yol-
suzluk ve rüşvet konularının nasıl çözüldüğünün 
görülmesine imkan verdi. 

Federal Almanya’nın eski Cumhurbaşkanı Ch-
ristian Wulff 2008'de Münih'teki bir bira festivalin-
de yaptığı 700 Euro'luk masrafı bir film yapımcısı-
na ödettiği suçlamasıyla karşılaşmıştı. Bu iddialar 
üzerine Wulff, cumhurbaşkanlığından istifa etmek 
zorunda kalmıştı. Geçtiğimiz günlerde makamın-
dan istifa ederek dokunulmazlık zırhından sıyrılan 
ve mahkeme önüne çıkan Wulff, aleyhindeki de-
lillerin yetersiz olması gibi nedenlerle yargılandığı 
davadan beraat etti. Bu arada, aynı mahkeme Wul-
ff hakkındaki şaibeye neden olan iddiaların sahibi 
film yapımcısı David Groenewold’in yalan beyan 
verdiğini tespit ederek önce 3 yıl hapis cezasına 
çarptırdı; sonra sabıkası olmadığı için hapis yatma-
sına gerek olmadığına kanaat getirip 3 bin Euro ve 
mahkeme masraflarını ödemesine hükmetti. 

Avrupa Birliği’nin Amiral gemisi ve örnek dev-
leti olan Federal Almanya’da sonuçta haksız bir 
iddia olduğuna hükmedilen birkaç yüz Euro’luk 
bir otel ve restoran faturası hakkındaki iddia aslın-
da “masum” olduğu ortaya çıkacak olan Cumhur-
başkanı’nın bile tereddüt etmeden istifa etmesine 
yol açmıştı. Burjuva dünyasının usul ve adetlerine 
uygun olanın bu olduğunu ilan edenler az değil-
di. Ama aynı zamanda bu şaibenin doğmasına ve 
Cumhurbaşkanı’nın makamından olmasına neden 
olan kimsenin birkaç bin Euro ile cezalandırılması-
na da hükmedildi. Böylece burjuva adaletine göre 
“hak yerini bulmuştu”. 

Buna karşılık AB kapısındaki Türkiye’de bu 
olayla kıyaslanması hiçbir bakımdan kabil olmayan 
çapta yolsuzluk iddiaları gazete sayfalarını, TV ek-
ranlarını kaplıyor; sosyal medya bu konuyla çalka-
lanıyor. Günün her anında ülkenin her köşesinde 
yüzbinlerce insan, mutlaka bu konular hakkında 
konuşuyor; pek çok ilde değişik zamanlarda deği-
şen sayıda kitleler protesto eylemleri yapıyor. Bu 
konulardaki karşılıklı iddia ve savunular, başlayan 
seçim kampanyalarının neredeyse yegane konusu 
haline gelmiş durumda. Öyle ki pek çok seçim mi-
tinginde bu konular hakkında konuşmaktan aday-
ları tanıtmaya bile zaman kalmıyor. 

Şimdi bu duruma bakarak sadece iki yolsuzluk 
arasındaki devasa farklar hakkında hesaplar yap-
mak elbette akla ziyan bir şeydir. Bu farkı sadece 
Türkiye’nin “Avrupa standartlarında bir demokra-
siye sahip olmadığı” sonucu ile açıklamak ise dü-
pedüz ahmaklık olur. Bu tablodan çıkan başlıca 

sonuç şu anda Türkiye’yi sarsan it dalaşının basit 
yahut büyük çapta bir yolsuzluk ve rüşvet silsile-
sine indirgenemeyeceği gibi, telekulak skandalla-
rıyla beslenen bir komplodan ibaret de olmadığı-
dır. İktidarı ve muhalefetiyle Türkiye’deki burjuva 
siyasetçilerinin ve yorumcularının ısrarla meseleyi 
yolsuzluk ve yasal olan/olmayan dinlemeler çer-
çevesinde tutmaya gayret etmesine rağmen, me-
selenin yolsuzluktan ve yasa dışı dinlemelerden 
daha derin nedenleri vardır.  Türkiye’deki geliş-
melerin asıl ayırdedici yanı Erdoğan’ı iktidara ge-
tiren güçlerin onun pabucunu dama atmakta olu-
şudur. Bunun için başbakan sürekli “ihanet”ten, 
“komplodan” söz etmektedir.

Konuya yolsuzluk ekseni üzerinden yaklaşmak 
burjuva siyasetinin kısır döngüsü içinde kalmanın 
birinci adımı olur. Aynı nedenle meseleye yaklaşır-
ken “özel hayatın mahremiyeti, yasa dışı takip ve 
dinlemeler, kişilerin temel hak ve özgürlükleri vb.” 
açılardan yaklaşmak da aynı istikamette bir adım-
dan başka bir şey değildir. Bunlar esasen burjuva 
siyasetinin kısır döngülü alanına hapsolmanın ifa-
desi olur. Daha da önemlisi söz konusu çatışma 
iki rakip güç arasında keskin bir çatışma olmaktan 
çok aynı kamp içinde bir tür nöbet değişimi ve 
buna direnme noktasında olduğu için bu kamp-
lardan birinin ya da diğerinin kuyruğuna takılmak 

arasında esaslı bir fark yoktur. Başlıca fark şudur ki 
kaybedeceği mukadder olanın yanında yer almak 
enkazın altında kalmakla sonuçlanır. 

Almanya örneğinin gösterdiği başlıca gerçek 
aslında Alman cumhurbaşkanının ve Almanya’da-
ki burjuva diktatörlüğünün daha “temiz”, Alman 
basınının ve siyasetçilerinin “daha ahlaklı”, Al-
manya’daki seçmenlerin hak ve özgürlüklere daha 
duyarlı olduğu değildir. Bu örnekten çıkarılması 
gereken biricik gerçek Almanya’da Cumhurbaşka-
nı’nın yerinden olmasının ardında finans kapitalin 
başlıca güçleri arasında kıyasıya bir kapışmanın 
olmadığıdır. Nitekim AB’nin en güçlü emperyalist 
gücü ve uluslararası planda ABD emperyalizminin 
en güçlü rakibi olan Federal Almanya’da cumhur-
başkanın değişmesiyle, ne Almanya’nın genel si-
yasal yöneliminde bir değişiklik olmuştur; ne de 
bu değişiklik yüzünden Almanya’da kitleler sokak-
lara dökülüp birbirleriyle karşı karşıya gelmiştir. 
Aksine böyle büyük bir devletin başındaki kim-
senin yerinden olması adeta sıradan bir adli olay 
gibi gelip geçmiştir. Ne Almanya’nın, ne AB’nin ne 
de uluslararası siyaset ilişkilerinin seyrinde iz bı-
rakmadan unutulup geçmiştir. Burjuva diktatörlük-
lerinde “yolsuzluk kazaları” ekseri böyle çözülür. 

Bir de Mitterand dönemi Fransa Başbakanların-

dan ve Erdoğan gibi “siyasette yolsuzluklara son 
verme” iddiasıyla hükümetini kuran Pierre Bere-
govoy’nın oldukça çarpıcı akibeti vardır ki istisna-
lar arasında görülmelidir. 

1993 yılında Mitterand’ın başbakanı Pierre Be-
regovoy hakkında Alman Cumhurbaşkanından 
daha ciddi ama Tayyip Erdoğan ve ortaklarınkiyle 
kıyaslanmayacak çapta yolsuzluk iddiaları çıkmış-
tı. Bunların üzeri örtülmeye çalışılırken muhalif 
mizah dergisi Canard Enchaine bir başka yolsuz-
luğu ifşa etti: Beregovoy kendine bir daire satın 
almak için hükümet yakını bir iş adamından faiz-
siz olarak 1 milyon franc  (yaklaşık 152 bin Euro) 
borç almıştı! Bunun üzerine başbakan istifa etmek 
zorunda kaldı. İstifasından bir ay sonra 1 Mayıs 
1993’te bir kanalın kenarında cesedi başından bir 
kurşunla vurulmuş olarak bulundu. Resmi olarak 
intihar olarak kayda geçen bu ölüm üzerine pek 
çok tartışma yapıldı ve hala da bir cinayetin söz 
konusu olduğunu savunanlar var. 

 
Bununla birlikte trajik bir biçimde son bulan bu 
yolsuzluk hikayesinin ardından Mitterand’ın yap-
tığı dokunaklı konuşmalar ve kimi yazarların aynı 
doğrultudaki makaleleri dışında Fransa siyaset ta-
rihinde iz bırakan bir olay olmadı. 

Oysa 17 Aralık’tan beri Türkiye’de siyaset 
sahnesi haftalardır başbakan ve kimi bakanların 
bulaştığı yolsuzluklarla çalkalanmaktadır. Aynı 
zamanda sokaklar da az çok hareketlenmektedir. 
Bunun uluslararası planda da giderek artan bir ilgi 
ve yankı bulduğu anlaşılmaktadır. 

Elbette bunun bir nedeni bir yanda 700 kü-
sur Euroluk bir otel/restoran faturası ile ilgili veya 
bir apartman dairesi borcu gibi yolsuzluklar söz 
konusu iken, beri yanda yüzmilyarlarca Euro’yu 
ifade eden ve “İran’a karşı amborgonun delinmesi 
ve İran’daki gerici Molla rejiminin kara paraları-
nın aklanması”, bunun yanısıra El Kaide bağlantılı 
çetelerin finanse edilmesi gibi uluslararası planda 
yankıları muhtelif ve derin olan yıllara yayılmış bir 
kirli ilişkiler yumağının bulunmasıdır. Bu takdir-
de elbette Almanya’daki küçük yolsuzluk ile veya 
Fransa’daki trajik yolsuzluk hadisesi ile Türki-
ye’deki büyük yolsuzluklar zincirinin kıyaslanma-
yacak ölçekte etkileri olması bir ölçüde anlaşılır 
olsa gerektir. Ama dünyanın en büyük emperya-
list güçlerinin başındaki kimselerin koltuklarından 
edilmesi sessiz sedasız ve sarsıntısız olurken, Tür-
kiye’de bir başbakanın iktidardan düşürülmesinin 
bu kadar gürültülü olmasının izahı herhalde çok 
büyük yolsuzlukların söz konusu olması değildir.

Parlamenter burjuva demokrasisinin aldatıcı 
işleyişine kanmamak gerekir

Erdoğan kendisiyle partisinin oyların çoğunu 
aldığı için milli iradeyi temsil ettiğine ve “ege-
menliğin kayıtsız şartsız milletin elinde olduğu” 
sözünden kendisinin kayıtsız şartsız bir egemen-
lik sahibi olduğuna inanıyor. Doğrusu ne yazık 
ki buna inananlar onlardan ibaret değil. Aksine 
onun yedeği değil alternatifi olacak bir ana mu-
halefeti yaratmakla yükümlü olanların pek çoğu 
da Erdoğan’ın hala kayıtsız şartsız bir egemenliğe 
sahip olduğuna ve sandıktan birinci parti olarak 
çıkması halinde bu iktidarının pekişeceğine açık 
yahut örtük biçimde inanıyor. Bir bir gündeme 
düşen yolsuzluk dosyalarının üstünü örtebilece-
ğini sanıyor. Emrindeki basın ve medya kuruluş-
larını harekete geçirerek kendisine oy verenlerin 
olan biteni ve ortaya saçılan dolarları görmeye-
ceğini sanıyor. Oysa aynı kuruluşlar nasıl pen-
guen belgeseli yayınlayarak Gezi ayaklanması-
nın üstünü örtemediyse ve bu ayaklanmanın 80 
vilayette yankı bulmasına engel olamadıysa bu 
pisliği de örtmeye yetmiyor. Erdoğan muhalif 
medyanın etkisini kısmaya çalıştıkça daha fazla 
köşeye sıkışmakta ve koltuğu sallanmaya devam 
etmektedir. Gezi Parkında keşfettiği “allahın be-
lası sosyal medya” başına bela olmaya devam 
etmektedir.  Destekçileri ve hatta AKP içindeki 
kimi unsurlar bir bir kendisinden uzaklaşmaya 
başlamaktadır.

Hükümet devlet makinesinin tamamen kendi 
talimatlarına göre çalışmasını sağlamak için kit-
lesel tayinlerle bürokrasiyi alt üst etmeye yönel-
mektedir.  Halbuki bugün kendisine ihanet ettiği 
için “komplo ve tertip düzenlediği için” oradan 
oraya sürdüğü bürokratları da daha önce aynı 

yerden bulup o mevkilere getirmişti. Onların 
yerlerine yerleştirmekte olduğu unsurların ya-
rın ne yapacağının belirsiz olduğunu unutuyor. 
Bürokrasinin sadece hükümette kimin olduğuna 
göre değil iktidarı gerçekten kimlerin belirlediği-
ne göre hareket ettiğini bilmezden geliyor.  

Bu sarmal içinde adım adım akıbetine yak-
laştıkça, bu sefer yeni yasal düzenlemeler ve 
kararnamelerle bunlara eşlik eden tayin ve sür-
günlerle medya karartmalarıyla da kendini ko-
ruyamadığını gördükçe Erdoğan’ın tek umudu 
yine birkaç kez içinden çıktığı seçim sandığı ol-
maktadır. Oysa daha şimdiden cumhurbaşkanlığı 
sandığından çıkamayacağı belli olmuş kendisi de 
buna alışmaya başlamıştır. Her geçen gün ken-
disini “sandığa gömmekten” söz edenlerin sayısı 
artmaktadır. 

İşin doğrusu kendisini asıl iktidara taşıyan ve 
12 yıldır orada kalmasını sağlayan güçlerin arka-
sında durmadığını ve karşısına geçtiğini görün-
ce kendini ihanete uğramış hissedip, kendisini 
desteklemeyen herkesi hain ilan etme telaşına 
düşmektedir. 

Bu çaresizlik içinde Erdoğan, kendisini ikti-
dara taşıdığına inandığı seçmenlerine sığınmak-
tadır. Ama hükümetleri seçmenlerin belirlediğine 
ve sandıktan oyların çoğunluğunu alarak çıkan-
ların gerçekten milletin iradesi demek olduğu 
hakkında sıkmaya alıştığı palavralara kendisini 
kaptırmış olsa gerektir. Zira geride kalan son 
seçimler bile göstermiştir ki, sandıktan oylarının 
yarısını aldığı halde AKP oyların neredeyse üçte 
biriyle sahip olduğu kadar iktidar elde edeme-
miştir. Burjuva parlamenter rejimlerinde siyasi ik-

tidarı belirleyen seçmenler veyahut genel olarak 
halk yığınları değildir. Parlamenter sistem kitle-
lerin ülkenin kaderini belirlediğine inandırılarak 
burjuvazinin kendi hizmetkarlarını iktidara getir-
mesine alet edilmesi doğrultusunda çalışır. Her 
zaman şu ya da bu yoldan egemen sınıfa ve hü-
küm süren sermaye kesimlerine biad ve hizmet 
etmeye amade profesyonel politikacılar, bürok-
rasinin muhtelif kademelerinde yer tutmuş un-
surlar asıl devlet işleyişini belirler. Zaman zaman 
yasama yargı ve yürütme ayarında bir başka güç 
diye tanımlanan ve sermayenin daha dolaysız 
biçimde denetleyebildiği basın yayın kuruluşları 
vb. de bu mekanizmanın başlıca dişlilerindendir. 
Bu çerçevede sandıktan çıkan oyların çoğunluğu 
daima bir teferruat olarak kalmaya mahkum olur. 

Nitekim şimdi zaten mecliste nitelikli çoğun-
luğa sahip olmadığı için sıkıntıda olan Erdoğan 
ve AKP kendisine karşı komplo yapmakta olan 
bir “paralel devletten” söz etmektedir. İşte onun 
“paralel devlet” diye kastettiği burjuva diktatör-
lüğünün sermayenin hizmetinde harekete geçen 
mekanizmalarıdır. Bu saldırılara karşı Erdoğan 
daha önce özenle kendisinin seçip görevlendir-
diği ve şimdiye kadar kendi emri altında çalışmış 
olan binlerce bürokratı bir yerden bir yere aktar-
makta ve onların yerine kendilerine bağlı olduk-
larına inandıkları başkalarını yerleştirmektedirler. 
Oysa önceden tayin ettiklerini başka nedenle mi 
tayin etmişlerdi? İşin doğrusu bu kadro kaynağı 
daima aynı kaynaktır. Cemaat denen oluşum 30 
yıldır bu kadroları yetiştirmektedir (hem de sa-
dece Türkiye’de değil) Erdoğan ise 10 yıldır bu 
kaynaktan beslenerek iş görmüştür ve belli olu-

yor ki 10 yıldır “ayakkabı kutularını” doldurmak-
tan kendi kadrolarını yaratmayı ihmal etmiştir. 

O nedenle “paralel” dediği devletin karşısında 
tayinlerle sürgün sansür ve tehditlerle duramaya-
cağı besbellidir. Üstelik unutmaktadır ki, bugün 
kendisine karşı harekete geçen “paralel devlet” 
daha önce birlikte “askeri vesayet” veya “derin 
devlet” diye tarif edilen “gulyabanilere” karşı bir-
likte “kumpas kurduğuna” ve onların hakkından 
geldiğine tanık olduğu gücü ifade etmektedir.

Bu umarsız durumda bir yandan seçmen kit-
lesine sığınan Erdoğan bir yandan da onların 
(Gezide olduğu gibi) seferber olup sokaklara dö-
külmesini önlemek için azami özeni göstermek-
tedir. Sadece sandığa gidip kendisine oy vererek 
destek olmalarını istemektedir. Bir başka deyişle 
sokaktan ve kitlelerden öylesine ürkmektedir ki 
(haksız değildir), kendi kitlesini dahi gemlemek-
tedir. 

Doğrusu aslında alternatifi değil yedekleri 
konumundaki burjuva partileri de aynı AKP gibi 
kitlelerin seçim çerçevesindeki bir seferberliğin 
ötesine geçmelerinden fena halde ürkmektedir-
ler. Zira bu takdirde sokaklarda kendi kitlelerinin 
bile kontrolünü kaybedeceklerinin farkındadır-
lar. Gezi deneyimi onlara bu konuda unutama-
yacakları bir ders olmuştur. 

Öte yanda da bütün burjuva partilerinin top-
lamından daha geniş ve etkili bir kitle seferber-
liğini yaratma yeteneğine sahip olduğunu uzun 
yıllardan beri defalarca göstermiş olan ve met-
ropollerde de böyle bir varlık kazanmakta olan 
BDP’nin odağında bulunduğu emekçi/ezilen ha-
reketi bulunmaktadır. 
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Geçtiğimiz aylarda, Türkiye’de bir dizi önemli 
siyasal gelişme peş peşe yaşandı. Dershanelerin 
kapatılması ile ilgili açıklamalar, MGK raporları-
nın basına sızdırılması, başbakanın Suat Kılıç’ı to-
katlaması, 17 Aralık operasyonu, durdurulan tır-
lar sırasıyla geride bıraktığımız günlere damgasını 
vurdu. Türkiye bir anda savcıların bildiri dağıttığı 
bir ülkeye dönüştü. Öte yandan tutuklu BDP’li 
vekiller de birer birer salıverilmekte.

Karşımızdaki bu tablo karşısında komünist-
lerin ödevlerinden bahsetmeden önce olguları 
derinlemesine tahlil etmeli. Zira karşımızda du-
ran sorun dershanelerin kapatılması, İran ile iliş-
kiler, kaçakçılık değil. Gerçekte sorun AKP’nin 
gönderilmesi sorunudur. Sıraladığımız skandal-
lar ise AKP’nin gönderilmesi için kullanılan ba-
hanelerdir. Sadece yolsuzluk operasyonları değil 
aynı zamanda AKP’nin karşısındaki blokun Gezi 
eylemlerine dair tutumu da bu bağlamda değer-
lendirilmelidir. Kısaca bugünkü sorun burjuvazi-
nin farklı kesimlerinin farklı sebepler ile olsa da 
AKP’den kurtulmak istemesi olarak tanımlanabilir. 
Ancak AKP’nin varlığı sadece burjuvazi değil aynı 
zamanda emekçiler açısından da bir sorundur.

Kavganın saFlarını doğru tespit  
etmeli

Karşımızdaki kavgada safların kimlerden oluş-
tuğunu hemen seçmek kolay değil. İlk bakışta 
AKP ile cemaat arasında bir kavga gözleniyor 
olsa da cemaati bu kavganın içinde bağımsız bir 
özne olarak değerlendirmek doğru olmaz. 172 
ülkede okul açabilecek bir güce sahip olması, 
cemaatin kendi hikmetiyle açıklanamadığı gibi 
peş peşe açılan soruşturmalar da cemaati kendi 
tasarrufu değildir. ABD ve Türkiye’deki Ameri-
kancı sermaye grupları cemaati bir koçbaşı gibi 
kullanmaktadır.

Peki, bu kesimlerin maksadı nedir? Amerikan 
ve Türkiyeli sermaye grupları, 2007-2008’den iti-
baren AKP’nin Kürt sorunun çözümünde PKK’nın 
tasfiyesine ve kademeli reformlara dayalı planı 
uygulayamayacağını anlayınca AKP’nin bir yedeği-
ni hazırlamaya koyuldu. Erdoğan bu durumu fark 
ettikçe tepkisel olarak sertleşti ve daha milliyetçi 
bir konuma geldi. Bugün de yine bu kesimlere 
karşı hamle yaparken kendisine yönelik gerçekleş-
mesi muhtemel bir saldırıyı tetiklemiş oldu. Böyle-
likle 2007-2008’den itibaren siyasi gerilim arttıkça 
AKP bağımsız, başına buyruk bir çizgi izlemeye 
başlarken karşısındaki cephenin muhalefetini de 
keskinleştirdi. Ayrıca Erdoğan kendisini destekle-
yen kitleleri sokağa dökmedi ve bir anlamda pasif 
bir mücadele yürüttü. Dolayısıyla onun bu tepkisel 
fakat etkisiz tavrı daha büyük bir saldırıyı tetikle-
miş oldu. Neticede operasyon dalgası başladı ve 

taraflar birbirine açıktan savaş ilan etti. 

Harekete geçen özneler Tayyip Erdoğan’ı 
önümüzdeki yerel seçimlerde geriletmeyi hedef-
liyorlar. Yerel seçimlerde böyle gözle görülür bir 
gerileme yaşanmadığı takdirde sermaye önceden 
yaptığı gibi sandığa saygıdan bahsetmeyecek. 
Böylece Erdoğan’dan kurtulma süreci uzayacak, 
daha da sancılı bir hale gelecek ve parlamento dışı 
çözümler gündeme gelecektir. Bu sürecin uzaya-
cak olmasının bir diğer sebebi de kavganın iki ta-
rafının da mevcut konumlarını korumak için çaba 
sarf etmeleridir. Dolayısıyla 2015 civarına kadar 
uzanacak bir siyasal kriz öngörmek mümkün.

aKp’nin gÖnderilmesi sorununda 
emeKçi ve burjuva çÖzüm

Ortada AKP’nin gönderilmesine dair bir plan 
söz konusu olduğuna göre “peki biz AKP’den 
nasıl kurtulacağız?” sorusunu sormak gerek. Bu 
soruyu yanıtlamak için burada başka bir şeyi ha-
tırlatalım: kapitalist sistemde emek sermaye çeliş-
kisi yalnızca devrimle çözülür. Mevcut sistem için-
deki demokratik haklar mücadelesinden doğan 
tüm çelişkilerin ise iki çözümü vardır. Bunların 
biri burjuvazinin çözümü diğeri ise emekçilerin 
çözümüdür. Bir rejim sorunu olarak karşımızda 
duran sorun da aynı şekilde tanımlanmalıdır. Yani 
karşımızda duran sorun ya emekçilerin-ezilenle-
rin lehine ya da burjuvazinin lehine çözülecektir. 
Belli ki burjuvazinin çözümü kitleleri sürece kat-
mamayı, onları sokağa dökmemeyi hedefleyen 
bir çözümdür. Hatta bu çözüm yolu ile bu işin 
sonunda kitlelerin daha da hayal kırıklığına uğ-
raması, siyasetten uzaklaşması hedeflenmektedir. 
Çünkü bu çözüm yolu açıktır: her gün yeni bir 
skandal patlatılacak ve sandıkta da 90 yıllık CHP, 
yeni bir parti gibi pazarlanacaktır. 

Emekçilerin çözümünü ise en azından bir giri-
şim olarak daha önce Gezi’de gördük. Rojava’da 
da görüyoruz. Esad Kürtler ile TC’yi çatıştırmak 
isterken Kürtler bu oyunu bozdu. Emperyalistle-
rin güdümünde birbiriyle çatışan iki gerici tarafa 
da yedeklenmeden Rojava’da kendi bayraklarını 
diktiler. Gezi’de emekçilerin ayaklanan kitlesi 
AKP’ye karşı mücadele verirken, CHP’ye fazla 
yanaşmayarak ona yedeklenmemeyi bildi. Ayak-
lanmadan sonra forumlar ortaya çıktı. Binler sa-
bahlara kadar memleket meselelerini konuştular. 
Emekçilerin çözümünün demokratik haklar mü-
cadelesinde kitleleri seferber edip, bu seferberliği 
kalıcı örgütlenmelere dönüştürmekten geçtiği bu 
iki olayda da açığa çıktı. İşte bugün bu iki çözüm 
yolunun arasındayız.

Doğrusu nesnel koşullara bakıldığında Ameri-
kancı burjuvazinin de AKP’nin de gönlünden ge-
çen çözümün gerçekleşmesi çok zor görünüyor. 
İkincisinden başlarsak, dostlarını kaybeden 
AKP’nin bu saldırılara karşı kendini savunması 
oldukça zor. Bunlara direnmek için de milli gö-
rüş çizgisine savrulması, anti Amerikancı bir çizgi 
tutturması gerekiyor. Bu noktada AKP’nin içine 
kapanması ve Erdoğan’ın Chavez’e dönüşmesi ve 
bu şekilde iktidarda kalması da mümkün değildir. 
Zira Erdoğan’ın ne Chavez gibi arkasını yaslaya-
bileceği petrol gibi bir doğal kaynağı vardır, ne 
de yanında işbirliği yapabileceği bir sermaye oda-
ğı. Bu yüzden bugünkü siyasi tabloda arkasında 
uluslararası finans kapitalin ve onların bu toprak-
lardaki temsilcilerinin desteği olmadan ayakta ka-
lamaz. Zaten AKP’nin kitleleri harekete geçirme-
ye dönük bir ufku, hazırlığı ve bunu yapabilecek 
bir örgütü de mevcut değil. 

Muhalefet açısından da durum daha parlak 
değil. 90 yıllık bir partiyi Amerikancı bir Kürt 
çözümüne ikna etmek hayli zor. CHP’nin bu kla-
sik sorunu dışında son gelişmelerle ayyuka çıkan 
yeni sorunları da var. Zira Cemaat-CHP ittifakı 
içinde bulunduğumuz siyasi atmosferde kaçınıl-
maz görünmektedir. 2011’de KöZ, Erdoğan’ın 
İsrail ile gerilimi ve Mavi Marmara olayıyla, Ce-
maat-AKP ilişkisinin çatırdadığını, önümüzdeki 
süreçte CHP’nin ABD güdümlü bir parti olması 

ve cemaatinde ABD’nin koçbaşı olarak kullandığı 
bir odak haline gelmesi nedeniyle birbirine yak-
laşan iki odak olacağını söylüyordu. ABD destek-
li AKP’nin yerini almak için sahanın kenarında 
ısınan CHP ve yine ABD ile göbekten bağlı cema-
at onları birleştiren bu asıl güç dolayısıyla zaten 
birbirlerinin çekim alanına çoktan girmiştir. Ama 
bu flört birbirlerine olan doku uyuşmazlığının 
daha da gün yüzüne çıkmasına neden olacaktır.   
Aralarında gerçekleşen bu yakınlaşmanın CHP 
içindeki hizipleri artırıp CHP’yi yıpratan, zayıfla-
tan bir duruma sebebiyet vermesi oldukça yüksek 
bir ihtimaldir. CHP seçim sürecinde bu flörtü yer 
yer gizleyerek içindeki gerilimi azaltmaya çalışır-
ken, flörtünü de devam ettirmek zorunda kala-
caktır. Bunun dışında CHP, yolsuzluk, rüşvet gibi 
meselelerin üstüne gideceğim dese de mümkün 
değil. Çünkü en büyük hırsızlardan birini İstan-
bul’a aday yaptı. Bu konuda da konuşup kendisi-
ni vurmak istemiyor. AKP de bir yandan başka bir 
şey daha yapıyor: hem BDP’ye zeytin dalı uzatı-
yor, hem de ortamı rahatlatmak için içeri tıktığı 
tüm rakiplerini salıveriyor. Hem Ergenekoncuları, 
ulusalcıları hem de Kürt siyasetçileri hapisten çı-
karıyor. Bu da safları daha da belirsizleştiriyor. 
Yani ortada bir ya kaybet, ya kaybet durumu var. 
Ne iktidar ne de muhalefet bu meseleye bulaş-
mak istemiyor, çünkü hepsi pisliğe bulanmış. 
Ama hiçbiri bunun dışında da kalamıyor çünkü 
tüm dünya onları bu işe dahil etmeye çalışıyor.

Bu siyasi tablodan çıkarılması gereken ödev;  
CHP seçmeni durumundaki işçileri, emekçileri 
bu boşluktan yararlanarak düzen partilerinden 
biri olan CHP’den koparıp, ezilenlerin bağımsız, 
birleşik mücadelesini örerek kendi talepleri etra-
fında örgütlenmelerini sağlamak olmalıdır. 

paralel devlet bahanesiyle  
Kitle eylemlerinden  KaçınmaK  
intihardır.

KöZ olarak 2007’den beri ortada bir muhalefet 
boşluğuna işaret ediyor ve bunu da BDP’nin oda-
ğında bulunduğu ezilenlerin ve emekçilerin birle-
şik muhalefetinin doldurabileceğini savunuyoruz. 
İşte bu rolü oynayacak bir muhalefetin hareket 
alanı çok daha geniş. Geçmişte böylesi bir muha-
lefeti örmek için bu denli büyük fırsatlar yokken 
toplumsal muhalefetin merkezi olma iddiasında 
bulunmak daha kolaydı. Ancak toplumsal muha-
lefetin yükseldiği Gezi ve benzeri gelişmeler bu 
türden iddiaları taşıyanların sınıfta kaldığını açık-
ça gösterdi. Bu durum bir yönüyle bir kapasite 
eksikliğinden kaynaklansa da asıl olarak siyasal 
gelişmelerin yanlış bir şekilde okunmasından 
kaynaklanıyor.

AKP’nin şu veya bu şekilde gideceğinin belli 
olduğu böyle bir dönemde herhangi bir gerek-
çeyle “aman hükümet gitmesin” demek sadece 
bir fırsatı kaçırmak anlamına gelmez aynı zaman-
da zayıflayan AKP’nin yerine daha diri ve kuvvet-
li bir burjuva partisi koymaya hizmet eder. Bugün 
Kürdistan’da cemaatle sürdürülen bir kavga ol-
duğu ortada olsa da orada da esas büyük kav-
ga AKP ile verilmekte. Barzani ile birlikte orada 
miting yapmak başta olmak üzere muhtelif yol-
lardan BDP’nin kitlesini kendi terkisine katmayı 
hedefleyen AKP değil mi? Zaten böyle bir durum-
da bu tutumu almak Türkiyelileşme iddiası ile de 
herhangi bir biçimde bağdaşmaz. 

Bugün eğer BDP, AKP’yi eleştirmezse bu intihar 

olur, zayıflatılmış bir AKP yerine güçlü ve vahşi bir 
muhatap BDP’nin karşısına dikilir. Yaratılan bu mu-
hatap da Kürtlere yönelik daha saldırgan olacaktır. 
Kendi geçmişi ihanetlerle dolu AKP bu seçimlerde 
gerilemezse 2011’de alanlarda ip salladığı Kürtlere 
karşı daha sert bir politika izleyecektir. 

Amerikancı (CHP-cemaat) koalisyona destek 
vermek de, AKP’yi güçlendirmek de Kürtlerin elini 
güçlendirmez. Yapılması gereken bu iki burjuva 
partiden birini tercih etmek değil, bu iki odak 
karşısında kendi sesimizi yükseltmektir. Bugün 
Kürtler anadilde eğitim, KCK’lilere özgürlük için 
sokaklara çıkmaları, “Ergenekonculardan hesap 
sorulmadan rahat yok!” diyerek bir basınç oluş-
turmaları şu an emekçilere dayatılan ya AKP ya 
da CHP denklemini tamamen bozguna uğratır ve 
AKP Kürtlerin demokratik hakları için daha çok 
taviz vermek zorunda kalır. Yani emekçilerin ve 
ezilenlerin önünde iki yol durmaktadır: ya kendi-
lerini ya da kendi katillerini güçlendireceklerdir. 

KÖz’ün seçim çalışmalarından  
muradı

Tam da bu noktada KöZ’ün takındığı siyasal 
çizgi anlam kazanıyor. İçinde bulunduğumuz sü-
reçte bir halk muhalefeti örmenin imkânının her 
zamankinden fazla olduğunu daha fazla anlatma-
lıyız. Ortada bir seyis değiştirme durumu oldu-
ğunu, AKP’nin yerine geçirilmeye çalışılanların 
AKP’den daha büyük hırsızlar olduğunu vurgu-
lamalıyız. AKP’nin karşısında görünen Koç “ben 
bu dönemde servetimi 10 kat arttırdım” diyor. 
CHP de buna karşılık “Koç’a dokundurmam” di-
yor. Bunlara karşı vurgulanması gereken tek çare 
ezilen ve emekçilerin birleşik mücadelesidir. Kuş-
kusuz, KöZ siyasi gerçeklerin nasihat verir gibi 
dışarıdan anlatılamayacağını bilmekte ve tüm bu 
süreçten solun geniş kesimleriyle temasını arttır-
mak için faydalanmaya çalışmaktadır. Bu yapılır-
ken de bütün sol akımlarla birlikte en geniş hattı-
nı örmek gereklidir.

KöZ olarak bugün işçileri, emekçileri bir-
leştirecek ve onların öncülüğünü kazanmış bir 
komünist partinin olmadığını ve ezilenlerin ön-
derlik bunalımı olduğunu söylüyoruz. BDP’yi ya 
da HDP’yi de bu önderlik sorununu çözecek bir 
alternatif olarak sunmuyoruz. Peki, BDP’nin oda-
ğında emekçilerin birleşik mücadelesini örmek 
gerekir derken neyi kastediyoruz? Bunu söyler-
ken emekçiler için çözüm HDP’dedir demiyoruz. 
Zaten varlık nedeni olarak “devrimci önderlik so-
runu çözülmeden işçiler lehine bir adım atılamaz” 
diyen bir siyasetin bunu söylemesi mümkün de-
ğildir. Biz bugün siyaset sahnesinde emekçile-
rin bağımsız hattını öreceğini söyleyen odaklara 
“madem böyle bir iddianız var gelin bu hattı bir-
likte örelim, siz de sorumluluk alın” diyoruz.  O 
halde KöZ  seçim çalışmasında birleşik bir cep-
heyi örgütlemek için bile devrimci bir partiye ih-
tiyaç olduğunu göstermek için aktif rol alıyor. Bu 
yüzden KöZ yerel seçim çalışmalarında, “oyumu 
kime versem” diyen emekçilere değil, siyaset ya-
pan ve sorunları çözmek adına sorumluluk alan 
kesimlere seslenmektedir. Kendini önderlik boş-
luğunu doldurmaya yahut bir emekçi muhalefeti-
ni örmeye aday olarak gören siyasetlere ise bunu 
yapamazsınız demeyip,  “birlikte yapalım biz KöZ 
olarak sizin her ileri adımınızda yanınızda oluruz” 
diye seslenmektedir. Bu bir destek çağrısı olduğu 
kadar siyaset sahnesindeki tüm aktörlerin siyasi 
iddiasını sorgulayan bir meydan okumadır da.

Aşağıdaki yazı 4 Ocak 2014 tarihinde İstanbul’da yapılan “Gerileyen AKP’yi 

Amerika Güdümlü Savcılar Değil Emekçilerin Birleşik Mücadelesi Devirmeli” 

başlıklı KöZ söyleşisinde yapılan sunumun yazı haline getirilmiş metnidir.

AKP’yi Amerika güdümlü savcılar değil  
emekçilerin mücadelesi devirmeli
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Köz’ün her sene Ekim Devrimi’nin yıldönü-
müne yakın bir zamanda gerçekleştirdiği Ekim 
Devrimi Tartışmaları panel dizisinin İzmir ayağın-
da “Gezi’den Rojava’ya Ayaklanma ve Devrim” 
başlıklı panel 21 Aralık’ta Mine Bademci Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

Panelin başında panelin Ekim Devrimi’ni ya-
detmek için değil, güncel siyasal olayları Ekim 
Devrimi’nin dersleri ışığında değerlendirmek üze-
re yapıldığı kaydedildi. Komünist KöZ Gazetesi’n-
den Murat Özyavuz’un, Devrimci İşçi Partisi’nden 
(DİP) Atlen Yıldırım’ın, Kaldıraç Dergisi’nden 
Zeynel Sabaz’ın konuşmacı olarak katıldığı panel 
Gezi’den Rojava’ya işçi sınıfının devrim davasın-
da ve ezilen ulusların kurtuluş mücadelelerinde 
yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duru-
şunda bulunulmasının ardından başladı.

murat Özyavuz: “lenin’in ‘nereden 
başlamalı’sı bugün de günCel”

İlk turda ilk sözü alan KöZ temsilcisi Murat 
Özyavuz sözlerine 1901 tarihli Lenin’in “Nereden 
Başlamalı?” makalesinden şu alıntıyı aktardı: “Dur-
madan sistemli ve planlı hazırlıktan söz ettik; ama 
asla, otokrasinin ancak düzenli bir kuşatmayla ya 
da örgütlü bir saldırıyla yıkılabileceğini söylemek 
istemiyoruz. Böyle bir görüş, hem saçma, hem de 
doktriner bir görüş olur. Tam tersine, otokrasinin, 
kendisini sürekli olarak tehdit eden kendiliğinden 
patlamaların ya da önceden görülemeyen siyasi 
karışıklıkların etkisi sonucu çökmesi son derece 
mümkündür ve böyle bir ihtimal tarihi olarak çok 
daha fazladır. Ama maceracı kumarlardan sakın-
mak niyetinde olan hiçbir siyasi parti, faaliyetle-
rini böyle patlamaları ve karışıklıkları beklemeye 
dayandıramaz. Biz kendi yolumuzda ilerlemeli ve 
düzenli çalışmamızı sebatla sürdürmeliyiz. Beklen-
medik olaylara ne kadar az bel bağlarsak, herhan-
gi bir ‘tarihi dönemeç’ karşısında hazırlıksız yaka-
lanmamız da o kadar imkansızlaşır.”

Daha sonra Murat Özyavuz şu görüşleri ifa-
de etti: “Son dönemde gündemimizde olan ge-
lişmeleri anlamak için bir dizi kavramın ne ol-
duğunu anımsamak gerekiyor. Her şeyden önce 
genellikle neye ayaklanma denir ve herhangi bir 
ayaklanmayı bir proleter ayaklanmadan niçin ve 
nasıl ayırt etmek gerekir, bunun üzerinde durmak 
anlamlı. Öncelikle bugün ayaklanma dendiğinde 
var olan devrimci ve/veya siyasi örgütlenmelerin 
ayrı ayrı veya birlikte gerçekleştirdikleri planlı, 
örgütlü, kitlesel eylemlerden ayırt edilmesi gere-
ken bir kitlesel eylem anlaşılmalı. Aynı zamanda 
da bunun var olan örgütlenmelerin kucaklayama-
yacağı çapta bir eylemi ifade etmesi önem taşı-
yor.  Bu bakımdan Rusya’daki 1905 Devrimi diye 
andığımız ayaklanma daha sonra 1917’de 8 Mart 
vesilesiyle patlak veren ve Şubat Devrimi diye 
anılan ayaklanma tipik örnekler olarak akla ge-
lebilir. Yaşadığımız topraklarda da 15-16 Haziran 
1970, sonrasında ise  Tariş ve 1995 Gazi Ayak-
lanmaları ilk akla gelen örneklerdendir. Bundan 
böyle de Gezi parkında patlak veren süreç ayak-
lanma olarak hatırlanacak.

Ayaklanma ve devrim kavramlarının birbirine 
karışmasına neden olan bir tarihi etken var. Zira 

devrimci geleneğin şekillendiği uzun yıllar boyun-
ca ayaklanma dendiğinde ilk akla gelen vaktiyle 
Blanquistlerin yahut onlardan esinlenen akımların 
iktidarı ele geçirmek üzere tasarladıkları silahlı ey-
lem olmuştur. Bu noktada anlaşılan şu ya da bu 
vesileyle kitlelerin kendiliğinden sokaklara dökül-
müş olduğu koşullarda örgütlü devrimcilerin siya-
si iktidara karşı planlı, örgütlü, silahlı ve bağımsız 
eylemleri kastedilir. Bolşevikler de bunu miras al-
mış ve 7 Kasım 1917’de başarıya ulaşan ilk örneğe 
yahut Paris Komünü’nden sonraki ve onu aşan ilk 
başarılı örneğe imzalarını atmıştır. 

Silahlı bir ayaklanma ve örgütlü, planlı bir 
müdahale olmadan devrim olmayacağını red-
deden reformistlerin hüküm sürdüğü, devrimin 
bir ayaklanmanın içinden süreç olarak çıkaca-
ğını savunanların çoğunlukta olduğu koşullarda 
devrimi örgütlü, planlı bir silahlı eylem olarak ve 
«silahlı ayaklanma» olarak tarif etmek anlamlı ve 
gereklidir. Ama devrimin kitlelerin kendiliğinden 
ayaklanıp silahlanacağı bir sürpriz olacağı hak-
kında yanılsamalar hüküm sürerken ve kimse 7 
Kasım’daki gibi bir eylemi hayalinden bile ge-
çirmiyorken besbelli ki bir dizi ayaklanma olup 
bitecek. Bir devrime önderlik etme sorumlulu-
ğunu üstlenip bu ayaklanmaların olduğu koşul-
larda burjuvazinin iktidarını alaşağı etmek üzere 
hazırlanacak bir parti ihtiyacı da kimsenin aklına 
gelmeyecektir.

Doğrusu Gezi Parkı’nda patlak verip yayılan 
ayaklanmayla Ekim Devrimi yahut genel olarak 
Rusya’daki devrim süreci ile bağlantı kurmak 
oldukça zor, hatta imkansızdır. Zira bir kere bu 
ayaklanma proletaryanın en çok ezilen ve en dina-
mik kesimlerinin doğrudan doğruya dahil olduğu 
ve damgasını vurduğu bir eylemi ifade etmiyor. 

İkincisi siyasi iktidara karşı bir eylemi ifade 
etse de hükümeti alaşağı etme iradesini hiçbir 
aşamasında göstermiş değil. Bununla birlikte 
mevcut siyasi örgütlerin planlı, örgütlü eylemle-
rinden tamamen farklı onların harekete geçirme-
ye alışkın olduğu kesimlerin ötesinde kesimlerin 
harekete geçtiği ve hiçbirinin tek tek yahut bir-

likte kucaklayamayacağı bir kitleyi ifade etmesi 
bakımından ayaklanma olarak tarif edilmeyi hak 
eden bir eylemdir.

Buna karşılık örgütlü kesimlerin hiçbir biçim-
de bir rolü olmadığını düşünmek de yanlış olur. 
Nitekim Gezi Parkı’ndan tetiklenen olayın başka 
mahallelere, başka kentlere sıçraması esas itiba-
riyle bu örgütlü kesimlerin inisiyatifleri olmadan 
olmazdı. Parkın boşaltılmasının ardından sürek-
lilik kazanmasında da bu etkenin rolünü hesaba 
katmak gerekir. 

1905 devrimi’nde bolşeviKler ve 
sovyetler

İşte bu noktada Gezi ya da Haziran Ayaklan-
ması’na Ekim Devrimi’nin deneyimleri ışığında 
bakmanın önemi ve anlamı belirir. Bu bakımdan 
Ekim Devrimi’nden, yani 7 Kasım 1917’den zi-
yade 1905 Ekimine bakarak başlamak lazım. Bu 
noktada ilk Sovyet’in kurulmasına varan kitlesel 
ayaklanma da o zaman var olan örgütlerin öngör-
mediği ve kucaklayamayacağı bir ayaklanmaydı. 
Bir tek Lenin ve Bolşeviklerin bir kısmı bu tür ola-
sılıklara 1901’den itibaren dikkat çekiyordu. Ama 
ayaklanma sırasında Bolşeviklerin Petersburg’da-
ki yönetici kadrosu (esasen Bogdanov)  Sovyet’i 
partiye tabi olmaya çağıran bir doktriner tutumu 
temsil ediyordu. Buna rağmen bu ayaklanma de-
neyiminin derslerini çıkaran Bolşevikler sayesin-
de o deneyim 1917 dönemecine taşınabildi.

1917 8 Mart’ı vesilesiyle başlayan eylemin bir 
ayaklanmaya dönüşmesi de sürpriz gibi oldu. O 
eylemin arefesinde Bolşevikler 8 Mart’ta bir eylem 
yapıp yapmamayı tartışıyordu. Ama ayaklanma 
patlak verir vermez 1905’in dersleri meydana çıktı. 
O zamana kadar Bolşeviklerin çok etkili olmadığı 
ve Şubat Devrimi’nin kıvılcımını çakan kadınlar ve 
gençler arasında derhal örgütlenme çalışmaları baş-
ladı. 1905’teki gibi Sovyetlerin kurulması için ini-
siyatifler ortaya çıktı ve bu sayede 7 Kasım’daki 
Bolşeviklerin bağımsız eylemine zemin hazırlayan 
ayaklanma ikliminin sürekliliği sağlandı.

Kuşkusuz Gezi Ayaklanması’nın bu geliş-
melerle benzerliği olmadığı açıktır ama önemli 
olan şudur: Gezi deneyiminin derslerini kuşan-
madan bu ayaklanmanın eksikliklerine işaret et-
mekle kalmayıp getirdiği yenilikleri dağarcığına 
kaydetmeden bir sonraki ayaklanmaya müdaha-
le edebilecek bir devrimci partiyi yaratmak müm-
kün değildir.”

atlen yıldırım: “gezi bir milat FaKat 
ayaKlanma değil”

Devrimci İşçi Partisi’nden (DİP) Atlen Yıldı-
rım ise kısaca şu görüşleri dile getirdi: “Önem-
li, kritik günlerden geçiyoruz. Bütün dünyada 
sosyalizm kitlelerin gündemine daha fazla gi-
riyor. Sınıflı toplumlarda krizler ve emekçilere 
saldırılar var. Emekçiler Yunanistan’dan başlayıp 
Avrupa’ya,  güneye, Akdeniz’in güney kıyısına, 
Tunus’a, Mısır’a kadar bir dizi coğrafyada isyan 
etti.  Siz devrimci bir örnek olarak DİP 2012’de 
Taksim’e girerken öne çıkardığı sloganı hatırlat-
mak istiyorum. DİP ‘Devrimi Göreceğiz, Zaferini 
Hazırlayalım’ diyerek alana çıktı. ‘Taksim Tahrir 
olacak!’ dediğimizde de gülümseyenler olmuştu 

ama yaşananlar doğruluğunu gösterdi. Tarihte 
20-30 yılda bu tür gelişmeler olur, devrimcilerin 
karşısına böyle fırsatlar çıkar ve değerlendirilme-
diği takdirde arkasından gericilik gelir. Kriz böyle 
bir fırsatı değerlendirecek. 

Devrimci özne olup olmaması ile ilgili bir dizi 
tarihsel örnek var karşımızda. Çin ve Küba gibi 
daha çok askeri aparatlarla ilgili devrimler var. 
Bu örneklerde Sovyetler yok.  Bir de kitlelerin is-
yanları var 20’li yıllarda, Çin’de olduğu gibi yahut 
Fransız Devrimi gibi. Bu neden önemli, çünkü 
görevler bunların niteliğine göre. 1905’e benzi-
yorsa ona göre görevler biçilir.

Bu nedenle bu hareketleri kendiliğinden dev-
rimler ve planlı olanlar olarak ayırmak gerekir. 
Haziran’da olan biten bir halk isyanıdır. İşçi-
ler de vardır içinde, ama bu işçilerin kendi sınıf 
yöntemiyle gelmemiştir. Gündüz iştedir gece di-
renişte. DİSK’in eylemdeki  rolü bellidir. Bunu 
küçümsemek için değil, görev çıkardığı için söy-
lüyorum. Gezi bir milattır, ama her şeye adını 
koymak lazım. Bu bakımdan Gezi bir ayaklanma 
değildir. Paris Komünü Marks’ın proletarya dikta-
törlüğünü geliştirmesine vesile olmuştur.1905 ufuk 
açmıştır. Ekim Devrimi ise iki kavramla anılmalıdır; 
biri parti diğeri de Sovyetler. Rusya’nın Kasım’ı ba-
şarılı olmuştur, ama Almanya’da konseyler de olsa 
devrimci parti yoktur, dolayısı ile oradaki hareket 
yenilgi ile sona ermiştir. Devrim yapmak isteyenle-
rin bakacağı yer devrimci parti var mıdır yok mu-
dur? Yoksa inşasının neresindeyiz?”

zeynel sabaz: “gezi bir isyandı 
ayaKlanma değil”

Kaldıraç Dergisi’nden Zeynel Sabaz ise şu 
görüşleri ifade etti: “Gezi’de karşılaştığımız bir 
isyandır, ayaklanma değildir. Ayaklanma olması 
için planlı olması gerekirdi. Direniş olarak başla-
mış, sonra isyana dönüşmüştür. 

Gezi’de açığa çıkan hareket bizce bir sınıf ha-
reketidir. Eğer işçi sınıfından sadece elinde İngiliz 
anahtarı olan tulumlu işçiler anlaşılmıyorsa, hiz-
met sektöründeki emekçiler, mahallelerdeki işçi-
ler hesaba katıldığında bu hareket içerisinde işçi 
sınıfının olduğu görülür. Zaten 2 sınıf mevcut ve 
burjuvazi yahut proletaryanın ikisinden biri olma-
lı bu eylemlerde.

İki yıl önce Yunanistan’da yaptığımız bir top-
lantıda oradaki devrimcilerin Tunus’tan öğrendik 
dediklerini gördük. Belki enternasyonal tipte bir 
örgüt yok, ama kitleler birbirinden etkileniyor.

Eskiden yaşanmış devrimler, deneyimler 
önemli ama her süreç kendisini belirler. Bu süreç 
bitti mi? Hayır. Hükümeti devirmedi, ama sürdü-
ğünü görmek mümkün. Devrimcilerle direnişçiler 
arasında ayrım olabilir, ama bu ülkede artık hiçbir 
şeyin eskisi gibi olmayacağını söylemek mümkün. 

Biz 12 Eylül kuşağıyız. Kayıp kuşak bu yenil-
ginin kendisiydi ve örgütlerden örgütlenmekten 
uzak durmak gibi bir eğilimi vardı. Esas olarak 
bu eğilim kırıldı.  Kürt Hareketi bu süreci değer-
lendiremedi Öcalan’ın açıklamalarına kadar. DİSK 
ve KESK ise bunların tepesindeki reformist an-
layış nedeniyle süreçte etkili olamadı. Reformist 
hareketler bir yana biz de hazırlıksızdık ve klasik 
yöntemlerle sürece yaklaştık. Bugün forumlarda 
olamama nedenimiz bu. Bir dahakini başlatmak 
için örgütlenmeyi güçlendirmek lazım. Daha geniş 
ve esnek örgütlenme modeli mi, daha militan bir 
örgütlenme modeli mi gerekiyor, tartışmaları bu 
bağlamda yürütülüyor. Biz aslında her ikisine de 
gerek duyulduğunu düşünüyoruz. Rojava’ya dair 
olarak ise Kürt halkı o parçada kendi kaderini eli-
ne almış vaziyettedir, bize selamlamak düşer.” 

İlk turun ardından soru ve görüşler alındı. 
İkinci turda da konuşmacılar ortaya konan gö-
rüşler çerçevesinde gelen sorulara yanıt verdiler. 

Haziran Ayaklanması ve Rojava’da yaşanan 
devrimin rüzgarını buluşturmak, buradan edi-
nilen deneyimleri Ekim Devrimi’nin dersleri ile 
sınamak üzere gerçekleştirilen etkinliğe 30 kişi 
katılırken, pek çok katılımcı benzeri etkinliklerin 
daha sık örgütlenmesi temennisini dile getirdi.

Gezi’den Rojava’ya Ayaklanma ve Devrim

İzmir’den Komünistler
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KESK’e bağlı Tüm Bel-Sen İzmir 1 No’lu Şube 
9. Olağan Genel Kurulu 15 Şubat Cumartesi günü 
Konak Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.

Yıllar boyu bürokratik bir sendikal anlayışla ve 
sendika ağaları eliyle idare edilen ve bu durumun 
uzun süre kanıksandığı Tüm Bel-Sen 1 No’lu Şu-
be’de son birkaç yıldır yaşanan ve özellikle geç-
tiğimiz yıl belirginleşen sınıf mücadelesi adına 
olumlu değişim Genel Kurul’a damgasını vurdu.

Sabahın erken saatleri itibari ile salona ge-
len delegeler Haziran Ayaklanması’nda düşenle-
rin resimleri ve “KESK’li tutsaklar onurumuzdur! 
Erol ve Uğur’a özgürlük!; Baskılar bizi yıldıramaz! 
Her yer Taksim, her yer direniş!; #direnkadin;#di-
renberkin! Uyan artık iki gözüm!; Yaşasın örgüt-
lü mücadelemiz! Yaşasın Tüm Bel-Sen! Yaşasın 
KESK!” pankartları ile karşılaştılar. 

Salona delegelerin dışında, bir gün önce İzmir 
Adliyesi’nde taşeronda çalışırken işten çıkarılan ve 
direnişe geçen Zirvetem temizlik işçileri de aile-
leri ve çocuklarıyla gelmişlerdi. Çoğu kadın olan 
işçiler karşılaştıkları yakıcı sorunu sloganlar ile sa-
lonun gündemine taşıdılar. Kamu emekçileri gibi 
sınıfın ayrıcalıklı bir kesiminin, sınıfın ayrıcalıksız 
ve en çok hak gaspına maruz kalan bir kesimi-
nin gündemi ile iştigal etmek durumunda kalması 
başlı başına bir olumluluk olmak ile birlikte, bu 
işçilerin, yaşadıkları sorunun doğrudan muhatap-
larının olmadığı bir yere taşınması pek çok delege 
tarafından Genel Kurul’da yarışan listelerden birini 
destekleyen politik bir yapının seçim atmosferini 
kendi lehine çevirme kaygısı olarak algılandı.     

Devrim şehitleri için yapılan saygı duruşunun 
ardından Genel Kurul’a geçildi. İlk konuşmayı 
gerçekleştiren Şube Başkanı Mustafa Birinci top-
lu şekilde istifa edip sendika değiştiren ve sendi-
kayı bölme girişiminde bulunan eski yöneticile-
ri eleştirerek, mücadeleyi sürdüreceklerini ifade 
etti. Daha sonra, bir sendika üyesinin hazırladığı, 
Gezi eylemlerinin havasını salona taşıyan kısa bir 

sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi.

Divanın oluşturulmasının ardından sendikanın 
faaliyet ve denetleme kurulu raporları okundu. 
Denetleme kurulu raporunda, bir önceki dönemde 
yönetimde olan ve Tüm Bel-Sen’de yaşanan tüzük 
değişikliğinin ardından yöneticilik kariyerlerini bu 
sendikada sürdüremeyeceklerini anlayıp, şoven 
söylemlerle sendikayı bölmeye çalışan sendika 
ağalarının kendi dönemlerinde tüzüğe aykırı har-
camalar yaptığı belgelenmekteydi. Birleşik Kamu 
İş’e bağlı Tüm Yerel-Sen adındaki muvazaalı sarı 
sendikaya kapağı atan sendika bürokratlarının sı-
nıfın kaynaklarını kendi menfaatleri için kullandık-
ları Genel Kurul nezdinde ifşa edildi. 

Seçime geçilmesinden önce aday çıkaran üç 
liste adına kürsü kullanıldı ve konuşmalar ger-
çekleştirildi. Genel olarak dağınık bir görünüm 
arz eden salonda kimi konuşmalar dikkat çekti. 
272 delegeden 240’nın iştirak ettiği Genel Ku-
rul’da 225 delege sandık başına gitti. 223 geçerli 
oyun kullanıldığı seçim sonunda “Bu Daha Baş-
langıç...” başlıklı metinle çalışma yürüten, sendi-
kal bürokrasiye karşı sendikasını ve KESK’i fiili 
olarak savunurken sınıf mücadelesi adına olumlu 
bir dizi ortak refleks ve deneyim edinen, örgüt-
lü-örgütsüz farklı kimliklere sahip pek çok üye 
ve delegenin desteklediği liste 137 oy alarak yö-
netim kurulunda 5 kişi ile temsil edilme hakkını 
kazandı. Emek Hareketi’nin örgütleyicisi olduğu 
“Tüm Bel-Sen’li Emekçiler” listesi 51 oy alırken, 
sosyal demokrat bir söyleme sahip “Sendikal 
Birlik” listesi 34 oy aldı. Her iki liste de yöntem 
itibari ile nispi temsilin geçerli olduğu seçim so-
nucunda yönetim kuruluna birer yönetici vermiş 
oldu. Yeni yönetim şu isimlerden oluştu: Başak 
Mamaç, Ulus Bozkır, Hakan Aktaş, Ömer Gün-
görmüş, Sefa Can, Feyzi Güçer ve Ferüzan Aytaş.

seçime damgasını vuran ne oldu?
Delege seçimleri ile sendikadaki gündemle-

re daha ilgili, yüzünü sınıf mücadelesine dönen 

ve sendikasına daha fazla müdahil olmak isteyen 
üyelerin yönelimi belli olmuş ve bu yönelim dele-
ge yapısını bir önceki döneme göre tümden değiş-
tirmişti. Genel Kurul ve seçimin arifesinde de bu 
dinamizm kendisini yoğun biçimde hissettirmişti. 
KESK’e bağlı pek çok sendikanın mustarip olduğu, 
dayanışmadan ziyade tahripkâr bir rekabetçiliğin 
ve grupçuluğun hakim olduğu, tutum ve görüş-
lerin değil kimlik ve kişilerin tartışıldığı ve liste 
pazarlıklarının belirleyici olduğu bir atmosferden 
uzak kalma çabası seçim sürecini canlı kıldı.

Delegelerin yanı sıra pek çok üye de, seçim-
de yarışacak  listeleri, bu listelerin kendilerini 
ifade ettiği metinler üzerinden tanıdı, sendikanın 
gündemlerinden haberdar oldu. Tüm bu süreci 
şekillendiren girişimlerden biri, sendikada sınıf 
demokrasisinin nasıl hayat bulacağını tartışan ve 
yönetime aday olacaklara, tüm üyeler ve yetkili 
organlar tarafından tümüyle denetlenmeyi, hesap 
verilebilirliği sağlamayı ve sendikanın tüzüğünde 
yer almasa dahi “geri çağırma” ilkesini göz önün-
de tutarak çalışmayı taahhüt etme çağrısında bu-
lunan metin oldu. Nitekim bu metnin arkasında 

duran ve bu metnin öngördüğü ilkelere uyacağı-
nı açık toplantılarda deklare eden adaylar seçim-
lerde açık bir kabul gördüler. Sendikalarda ikbal 
avcılığından, bürokrasiden ve dar grupçuluktan 
bıkan kesimler nezdinde, sınıf demokrasisinin 
mücadeleyle sınanmış evrensel ilkelerinden bes-
lenme gayretinde olan anlayış bir karşılık buldu. 

Tüm Bel-Sen Genel Kurulu yukarıda anılan 
yönleri ile KESK bünyesindeki pek çok sendika-
da deneyimlerinden faydalanılabilecek olumlu bir 
pratiğe sahne oldu. Gezi Parkı’nda patlak veren 
Haziran Ayaklanması’nın en kıymetli derslerinden 
biri olan dayanışmayı  yükselterek, sınıfın ayrıca-
lıklı-ayrıcalıksız tüm kesimlerinin mücadelelerinin  
işkolu farkı gözetmeksizin büyütülüp birleştirilme-
si için çaba sarf edilmesi ise, sendikalardaki ve tüm 
diğer emek örgütlerindeki emekçilerin önünde bir 
ödev olarak durmaya devam ediyor...

 ÖRGÜTLEN - BİRLEŞ - MÜCADELE ET!

11 Eylül’den itibaren eylemlerini sürdüren Fe-
niş işçileri Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde 
dayanışma gecesi düzenledi. Yaklaşık 1000 kişi-
nin katıldığı dayanışma gecesi işçiler için moral 
vericiydi. Dayanışma gecesine Birleşik Metal-İş 
Sendikası, İşçi Partisi, CHP’li yöneticiler, BDSP, 
Eğitim-Sen Gebze  Şube Başkanı  Güngör İrdem, 
EMEP, Bilkar Bilim Sanat Kooperatifi, Punto Deri 
işçileri, Petrol-İş Sendikası Gebze Şube Başkanı, 
Pendik Pir Sultan Abdal Derneği, UİDDER, Alın-
teri, Mayısta Yaşam Kooperatifi ve KöZ katıldı.

19.00’da başlayan etkinlik, iş kazalarında ya-
şamını yitirenler için yapılan bir dakikalık saygı 
duruşu ile başladı. Etkinlikte Feniş işçilerinden 
bir işçinin kızı şiir okudu. Feniş işçilerinin mü-
cadelelerini anlatan bir slayt gösterisi sunuldu. 
Geceye Grup Abdal, Yusuf Çelik, Fırat Güneş ve 
Kemal Yılmaz ezgileriyle katıldı.

Etkinliğe katılan siyasi parti ve kurumların 
isimleri okundu. Yatağan, Punto, Cavo, THY di-
renişleri selamlandı ve “Direnişleri direnişimizdir” 
denildi. Punto Deri işçileri adına bir konuşma ya-
pıldı. Feniş işyerinde daha önce iş kazası geçire-
rek yaşamını yitiren bir işçinin adı anıldı. Feniş 
işçileri direnişlerini anlattı.

Gecede ilk olarak Çelik-İş Sendikası Gebze 
Şube Başkanı Şerafettin Koç söz aldı.  “Hakla-
rımızı alana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. 
11 Eylül’den itibaren başlattığımız direnişimizin 
yaklaşık 100. günündeyiz. Yaklaşık 100 gündür 

haklarımızı almak adına mücadelemizi sürdürü-
yoruz,  meclisin açıldığı gün meclisteydik. Bilim, 
Teknoloji ve Sanayi Bakanı ile görüştük. Bölge 
milletvekilleri ile görüştük; ancak bir destek gö-
remedik” diye konuşmasını noktaladı.

Dayanışma gecesine CHP, MHP gibi burjuva 
partileri yaklaşan yerel seçimler dolayısıyla yo-
ğun katılım gösterdiler. Etkinliğe BDSP, UİDDER, 
DİP, Mayısta Yaşam Kooperatifi ve KöZ dayanış-
ma ve destek mesajı gönderdi.  

Etkinliğe KöZ adına ilettiğimiz mesaj: 

“Merhaba Dostlar, öncelikle Feniş işçilerinin 
düzenlemiş olduğu bu etkinliği Köz adına 
selamlıyoruz. Bugün her yerde işçilerin 
hakları için mücadeleleri sürüyor. İşçiler ya 
fabrikaları işgal ediyor ya da belediye önlerinde 
mücadelelerini sürdürüyor ve bu mücadeleleri 
dalga dalga her yere yayılıyor. Bugün bu 
mücadelenin kazanımla sonuçlanması için tüm 
emekçilerin ve ezilenlerin mücadeleyi birlikte 
göğüsleyip bulundukları her yere taşıması 
gerekir. Sadece kendi mücadelemizle kazanıp 
kendi örgütlenmelerimizle bekçiliğini yaptığımız 
kazanımlar bizim olacak. Kurtuluş Yok Tek 
Başına Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz!”

Kurtuluş Yok Tek Başına 

Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz!

İzmir TÜM BEL-SEN’de genel kurul

BDSP 17 Şubat tarihinde Esenyurt’taki sol, sosyalist, devrimci yapılara 
çağrı yaparak Greif işçileri için destek kampanyası önerisi yaptı. Bu çağrı 
üzerine toplantıya BDSP, Çağrı, Halkevleri, İşçilerin Sesi, Gölge Kültür Sanat 
Merkezi ve KöZ katıldı. BDSP acil olarak cuma gününe kadar gıda maddeleri 
ve parasal yardım olarak işçilerin desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi. Bunun 
üzerine alandaki derneklere, kurumlara, kahvehanelere işgal için dayanış-
mayı duyuran ve desteğe çağıran afişler, el ilanları çıkarma kararı alındı. Biz 
özellikle pazar günü Namık Kemal Mahallesi’nde derneklerin, kahvehanele-
rin gezilebileceğini; fakat direnişteki işçilerin de bizimle birlikte bulunma-
sının süreci doğrudan anlatmaları bakımından daha anlamlı olacağını ifade 
ettik. Fakat pazar günü kimi kurumların programları olduğundan daha ön-
ceden çalışmanın yapılmasının iyi olacağı söylendi.

Cuma günü ilk etapta GKSM ve Güney Kültür Merkezini, destek için ge-
lenlere adres göstermiştik. Cuma günü  Greif Dayanışması’na dâhil olan tüm 
kurumlar ortak hareket ederek toplanan yardımları birlikte götürerek toplu 
bir ziyaret gerçekleştirecektik. GKSM ve Çağrı toplanan yardımları kararlaş-
tırdığımız saatten önce fabrikaya götürmüşlerdi. Biz de ulaşacağımız insan-
ların hepsine ulaşamadığımız için ve Dayanışmada yer alan kimi kurumlar 
da öncesinde ziyarete gittikleri için Cuma akşamı değil, Pazar günü ziyaret 
etmeye karar verdik. Hem o güne kadar destek alacağımız insanlara da ulaş-
mayı planladık.

Pazar günü topladığımız yardımları minibüsü olan bir arkadaşın araç pa-
rası almadan yaptığı destekle götürdük ve işçileri ziyaret ettik. Ancak saat 
14.00’da forumların ve diğer ziyaretçilerin yaptığı destek sonrasında yapılan 
konuşmalara yetişemedik. 

Yaşasın Sınıf Dayanışması!

Esenyurt’tan Komünistler

Esenyurt’ta 
Greif Dayanışması 
kuruldu

İzmir’den Komünistler

Tuzla’dan Komünistler

Feniş işçilerinin dayanışma gecesi
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İzmir’de İşçi Hakları Derneği ve Deri İşçileri 
Derneği AKP hükümetinin kıdem tazminatının 
fona devredilmesine yönelik emek düşmanı sal-
dırılarına karşı bir panel düzenledi. Kıdem taz-
minatının tamamen ortadan kaldırılmasına dönük 
bu saldırının ne manaya geldiğini ve bu saldırılar 
karşısında nasıl bir mücadele verilmesi gerektiği-
ni ele alan panel 7 aralık cumartesi günü Tüm-Tis 
İzmir şubesinde gerçekleştirildi. Panele yaklaşık 
70 kişi katıldı.

Panelistler İş hukuku konusunda uzman Avu-
kat Ümmühan Bahçıvancılar, Dev Sağlık-İş sendi-
kasından Derya Öztürk ve yazar Kenan Kalyon idi.

Açılış konuşmasında İşçi Hakları Derneği ve 
Deri İşçileri Derneğinin hem işçiler arasında hem 
de kurumlar arasında dayanışmayı geliştirmek ve 
burjuvazinin saldırılarına karşı sınıf mücadelesini 
güçlendirerek söz konusu saldırıları boşa çıkar-
mak hedefinin altı çizildi. Burjuvazinin sınıf mü-
cadelesi içinde büyük bedeller ödeyerek kazan-
mış olduğumuz haklarımızı mücadelenin durağan 
olduğu dönemlerde geri almak için saldırdığı 
hatırlatıldı. Haklarımızı nasıl kazandıysak ancak 
öyle koruyabileceğimize ve ancak kendi örgütle-
rimiz ve kendi mücadelemizle bekçiliğini yaptı-
ğımız hakların kalıcı olacağına dikkat çekildi. Bu 
yüzden işçi sınıfının örgütlenmek ve mücadele 
vermekten başka seçeneği olmadığı vurgulandı.

Panelde ilk önce iş hukuku konusunda uz-
man olan Avukat Ümmühan Bahçıvanlar söz aldı. 
Bahçıvanlar konuşmasında şu hususların üzerin-
de durdu:

Kıdem tazminatı işçinin iş yerinde bedensel 
yıpranmasının karşılığı ve işsiz kaldığında ekono-
mik güvence olarak anlamlıdır.

Kıdem tazminat hakkı ilk olarak 1936 yılında 
iş kanunu ile getirilen bir haktır. Buna göre bir 
işçinin en az 5 yıl çalıştıktan sonra kazanabildiği 
bir haktı. 5 yıldan sonra her yıl için 15 günlük 
bir yıpranma hakkı olarak ödenmekteydi. Bu dü-
zenleme 1950 yılına kadar devam ettirildi ve bu 
tarihten sonra asgari çalışma süresi 3 yıla indi-
rildi.  Kıdem tazminatı hakkı 1975 yılında 1 yıla 
indirilerek son şeklini buldu. Bu iş kanunu ile 
birlikte 3 yıllık çalışma süresi 1 yıla indirilmiş 15 
günün karşılığı olarak ödenen kıdem tazminatı 1 
aya çıkarılmıştır. Tüm bu kazanımlar işçilerin ve 
işçi kuruluşlarının çabaları sonucu olmuştur.

Sermaye cephesi, oldum olası işçinin bir yıl-
lık kıdem tazminat hakkının bir aya çekilmesinin 
kendileri için taşınamayacak bir yük olduğunu 
söyleyerek ve bu durumun rekabet ve istihdamı 
engellediğini ileri sürerek itiraz etmektedir. Daha 
sonra iş kanunu değişti ve 2003 yılında 4857 sayı-
lı iş güvencesi hükmü geldi.  Pek çok işçi arkada-
şımız iş güvencesi hakkında bilgi sahibi olmadık-
ları için kendi haklarını arayamamaktadırlar.

Panelistlerin konuşmalarında öne çıkan vur-
gular şöyleydi.

iş huKuKu uzmanı av. ümmühan 
bahçıvanCılar:

“Genellikle bu tür davalarda işçiler çok geç 
bilgi sahibi olurlar. Bu tür davaları açan işçile-
rin diğer işçilere kötü örnek olacağını düşünerek 
tekrar iş yerinde istemiyor. Bu durumda kıdem 
ve ihbar tazminatından hariç işçinin 4 brüt veya 4 
net maaşını ödemek zorunda kalıyor.  Ayrıca iş-
sizlik sigortası kanunu da gündemde bu kanunda 
işçilerin iş sözleşmesi fes edildiğinde 1 ay içeri-
sinde İş-Kur’a baş vurarak işsizlik sigortasından 
faydalanabilmektedirler.”

dev sağlıK-iş’ten derya ÖztürK: 
 “ Kıdem tazminat hakkının fona devredilme-

si ile, istihdam üzerinden mali yükün azaltılması, 
rekabet gücünün artırılarak ucuz iş gücünün yay-
gınlaştırılması ve köle pazarları yoğunlaştırılarak 
daha kuralsız bir çalışma hayatının yasalaştırılma-
sı amaçlanmaktadır.

Kıdem tazminatının hangi koşullarda alınaca-
ğı, özel şirketler üzerinden yatırılacağı ve işçilerin 
bireysel olarak fona devredebileceği söyleniyor. 
Aslında böylece bireysel emeklilik fonu ve üçün-
cü bir emeklilik fonu yaratılmak istenmektedir. 
Bizim açımızdan ise tüm işçileri gündelikli işçi 

olarak çalıştırarak sendikal mücadelenin önün-
deki engelleri daha da büyütmek istemektedirler.

Sermaye cephesi 2009’daki açıklamalarında 
‘kıdem tazminatı fona devredilerek rekabet gücü 
arttırılmalı’ demişlerdi. Böylece ‘işçiler arasında 
rekabet geliştirilerek kıdem tazminatının bir iş 
güvencesi olmaktan çıkarılmalı ve masrafsız istih-
dam güvencesi getirilmeli’ demektedirler.

Bunun anlamı şudur: “Aynı iş yerinde sürekli 
istihdam kalmasın; iş verene ihtiyaç duyduğu iş-
çileri istihdam etme imkanı sağlansın ve biz ihti-
yacımız olanı kullanalım, ihtiyacımız olmayanı ise 
yerinde bırakalım” demek istiyorlar.

Sendikalar bu saldırılar karşısında ‘üçlü danış-
ma kurulu oluşturarak kıdem tazminat hakkımı-
za dokunulursa genel greve gideriz’ diyorlar. ‘Bu 
saldırılar çocuklarımızın geleceğine dönüktür. 
kazanılmış haklarımıza dokundurmayız!’ diyorlar.

Genel grev ne kadar doğru? Genel greve karşı 
değilim, ama bu yasa geçerse DİSK’in bildirilerin-
de de olduğu gibi ‘bu hainlik olarak görülmelidir’ 
diyoruz.”

Kenan Kalyon’un Konuşması:
“Resmi olmayan başka bir belge var: çalışma 

bakanlığının hazırladığı ulusal istihdam stratejisi 
belgesi diye yayınladıkları bir belgeden söz edi-
yorlar. Sermaye örgütleri yayınladıkları belgeler-
de bir katılıktan söz ediyorlar. Kıdem tazminatı ve 
ihbar tazminatı kendileri için hem bir yük hem de 
emek piyasasının esnekleştirilmesinin önünde bir 
engel olarak görülüyor.

Ulusal istihdam belgesinde emek gücü ikiye 
ayrılıyor. Bir yanda güvenceli ve katı bir alan, di-
ğer yanda güvencesiz ve esnek bir alan var. Ra-
porda ‘bu durumu tekleştirmeliyiz ve bütün alan-
da tek bir kural geçerli olmalı’ deniyor. Bunun 
adına da ‘güvenceli esneklik kuralı’ deniyor.

Rapor açıkça iş güvencesini reddediyor ve bu 
devrin kapandığını söylüyor. Bunun yerine istih-
dam güvencesi denen kavram getiriliyor. ‘Eğer 
kendi kendinizi eğitirseniz işsiz kalmayabilirsiniz; 
bir iş yerinden çıkar başka bir iş bulabilirsiniz. Eğer 
işsiz kalıyorsanız siz rekabetçi iş piyasasında ken-
di kendinizi iyi donatmadığınız, iyi eğitilmediğiniz 
ve iş gücü piyasasının taleplerine göre kendinizi 
hazırlayamadığınız’ içindir demeye getiriliyor.

Ulusal istihdam raporunun temel kaygıların-
dan birisi de istihdamın arttırılması. Her yıl yak-
laşık 800 bin kişi iş piyasasına katılıyor; ‘nasıl 
yapalım da işsizlik rakamlarının daha yukarıya 
tırmanmasını engelleyelim?’ deniyor.

Mevcut belgenin buna bulduğu çözüm işçi-
lerin kazanmış olduğu hakların budanması, ser-
mayenin maliyetlerinin azaltılması, mevcut işlerin 
paylaştırılması. Böylece yükü azaltılan sermaye 
de yeni yatırımlara yönelecek, bu arada bütün 
esnek çalışma stratejisi hayata geçirilecek. Mevcut 
iş ve istihdam kapasitesi de dağıtılacak.

Dolayısıyla; ‘belirli süreli çalışma, kısmi za-
manlı çalışma, uzaktan çalışma, telafi çalışma, 
çağrı üzerine çalışma, eve iş verme, vb. bütün 
bunların yolu açılmalıdır’ diyor rapor.

Kıdem tazminatının fona devredilmesi tam da 
bunun ortasına oturmaktadır. Aslında hükümet 
sadece kıdem tazminat hakkında adım atamak 
istemiyordu, mevcut yasada özel istihdam büro-
ları yasası vardı ve Cumhurbaşkanı bu yasayı ‘işçi 

istismarına yol açar’ gerekçesi ile kısmen iptal 
etmişti. Hükümet ise ulusal istihdam bürolarını 
kölelikle ücretli emek sınırlarını silecek şekilde 
yeniden gündeme getirdi.

Şimdi siz istihdam bürosu ile sözleşme yapa-
caksınız, talebe bağlı olarak bu bürolar sizleri tek 
tek ve bireysel olarak pazarlayacak. Eskiden ta-
rımda elçi sistemi vardı tıpkı o uygulama gibi bir 
sistemi bütün sanayide uygulamak istiyorlar.

Kadın istihdam paketi de bir yandan nüfusta-
ki olası yaşlanma eğilimlerinin önüne geçmek ve 
doğurganlık oranını yükseltmek üzere ama bütün 
güvencesiz işleri emek gücü havuzunu elde tut-
ma amaçlı. Kadın istihdam paketi bu iki unsurun 
üzerine oturmaktadır.

Alt işveren tanımında değişiklik yapmak isti-
yorlar böylece taşeronlaşmanın yolunu alabildiği-
ne genişletmek istiyorlar.

Çocuk ve genç işçi çalıştırma yönetmeliğin-
de ‘hangi işlerde çalıştırılamaz’ diye kayıtlar var-
dı. Bu yönetmelikte değişiklik yaparak çocuk ve 
genç işçileri her yerde çalıştırabilecekler.

Hükümet bir taraftan da bölgesel asgari ücret 
uygulamak ve deneme süresi çalışma sistemini 
uygulamak istemektedirler.

Seçimlerden sonra hükümetler değişse bile, 
bu talepler sermayenin değişmeyen talepleridir. 
Kıdem tazminatı fona devredilerek işçilik mali-
yetinin azaltılması; işten çıkarma kolaylaştırılıp, 
buna bağlı olarak işçi sirkülasyonu hızlandırılarak 
işçileri kıdem tazminatı hakkı için mücadeleden 
vazgeçirmek amaçlanmaktadır.

Bu gün tüm grevlerde, işten çıkarmalarda ve 
direnişlerde bu konu konuşuluyor.  Hükümetin 
ve işverenlerin varmak istediği yer işsizlikle iş-
çilik ve istihdam arasındaki sınırları alabildiğine 
bulandırmak ve işsizlik meselesini böyle çözmek-
tir. Çalışan hem çalışıyor hem çalışmıyor; bir süre 
çalışıyor bir süre çalışmıyor; böylece herkes hem 
çalışıyor hem çalışmıyor. Sermaye istihdam me-
selesini böyle çözmek istiyor. Bunu yapabilmek 
için emek gücünün örgütsüzleştirilmesini, istihda-
mın esnekleştirilmesini istiyor.

İşverenler açısından esneklik kavramının özü; 
işçin her an teyakkuzda olması, her an iş kolu ve 
iş değiştirebilecek durumda olması; yeni vasıflar 
edinmeye yatkın olması; hayatı boyunca öğren-
meye devam edecek durumda olması. Böylece 
işçinin bedeni ve zihni her an hamur gibi yoğru-
lamaya hazır olacak.”

soru-Cevap ve iKinCi tur Konuşmalar
 “Bizler işçilerden yana ilişkileri nasıl düzelte-

biliriz nasıl iyileştirebiliriz? Aslında hedef ücretli 
emek sisteminin ortadan kaldırılması olmalıdır, 
hedef buraya doğru yönlendirilmelidir.”

“İşçi sınıfı ile ilgili uzun süredir bir tartışma 
yürütülüyor, bu tartışmalarda eksiklik olduğunu 
düşünüyorum. İşçi sınıfının yapısında bir dönü-
şüm olduğu söyleniyor bu dönüşümün yeterince 
kavranmadığını düşünüyorum. İşçi sınıfı denince 
sadece sendikalı işçiler algılanıyor. Sendikalı işçi-
ler ne yazık ki işçi sınıfının çok küçük bölümünü 
ifade ediyor. Daha bütünsel bir bakışa sahip ol-
mamız gerekmiyor mu? 

İkincisi; bu kadar konuşma içerisinde işçi sını-
fı sermaye ilişkisi konuşulurken kapitalizmin bu 
günkü halinden çok ‘daha iyi bir kapitalizm’ refe-

ransı var örtük olarak. 

Marksizmle ilişkili bir sınıf mücadelesi tanımı 
yok. Bir iktidar sorunu yok mu? 

Bu bir yenilgi pisikolojinin sonucu bir şey. 
Ama devrimciler, marksistler kendilerini daha iyi 
ve daha net tanımlayan bir sınıf mücadelesini ta-
rif edemiyorlar. 

Bu gün kıdem tazminatını konuşuyoruz, işten 
atmalar, tekel direnişi vs. bu deneyimler parçalı 
mücadeleler ve topyekün bir enerji oluşturmuyor. 
Daha çok moral bozan deeyimler. Bunu topar-
layabilecek bir irade yok. O anlamda siyasal bir 
sınıf tanımlaması gerekmiyor mu?”

“Taşeron şirketlerde çalışan arkadaşlarımız 
var, bu şirketler el değiştirdiğinde bir önceki şir-
ketten kalan hakları korunuyor mu?”

“Temel olarak mesele emek sömürüsüne dair 
kapitalizmi yıkma mücadelesidir bundan kimseni 
kuşkusu yok. 

Kısmi mücadele ve temel haklara dair müca-
dele de sürüyor. Ama bu mücadeleyi siyasi bir 
mücadele ile birleştirecek olan da siyasal özne 
ve devrimci parti olabilir. Bu her zaman ve her 
temel hak mücadelemizde karşılaştığımız bir so-
runumuz. Böyle bir parti olmadığı sürece de bu 
sorunla karşı karşıya olacağız. 

Epeyidir karşı karşıya olduğumuz bir durum 
var: toplumun büyük çoğunluğuna nazaran daha 
ayrıcalıklı olan kesimin bu ayrıcalıklarını kaybet-
tiği bir süreçten geçiyoruz. Kıdem tazminatı da 
böyle bir şey. Aslında toplumun büyük bir ço-
ğunluğu sendikasız ve sigortasız çalışıyor. Sade-
ce taşeron firmalarda değil, inşaatlarda ve başka 
yerlerde bu şartlarda çalışmaya devam ediyorlar. 

Bugünkü yasal düzenleme şöyle reklam edili-
yor; örneğin ‘temizlik işçileri bir gün bile çalışsa 
sigortalı olacak’ diye bir atmosfer yaratılıyor. Es-
kiden bir işyerinde çalışan bir işçinin kıdem taz-
minatı alabilmesi için en az 1 yıl çalışma zorun-
luluğu var iken şimdi öyle olmak zorunda değil.

Şimdiki düzenlemede geçici çalışan hatta ge-
çici gezici çalışanlar için bile bir düzenleme geli-
yormuş gibi bir atmosfer yaratılıyor. Tıpkı ‘sağlık 
sisteminde toplumun büyük bir çoğunluğuna ka-
pıları açıyoruz; ücretsiz sağlık getiriyoruz’ diyerek 
göz boyayan AKP’nin başka bir iş çevirmesi gibi, 
benzer bir durum burada da var. 

Bu kısmı açabilir misiniz? 

Kayıt dışı çalışanlar için bu düzenleme ne gibi 
bir imkan sunuyor? Gerçekten sunuyor mu? 

Bu coğrafyada çalışan önemli bir kısmı gezi-
ci göçmen olan tarımda çalışan işçilerdir. Fındık, 
pamuk ve benzer alanlarda çalışan bu gezici göç-
men işçiler, yazları Urfa’dan veya başka yerlerden 
gelen işçiler işçi statüsünde bile sayılmamaktadır. 
Bu işçiler işçi statüsüne giremedikleri için yaşadık-
ları iş kazaları da iş kazaları statüsüne giremiyor. 

Bununla ilgili de bir düzenleme var mı?

“Ben ayakkabı işçisiyim; ilk defa bir sendika 
binasına geldim, sigorta ile tanışmamış en az 25 
bin ayakkabı işçinin çalıştığı bir havzadan geliyo-
rum.  Kıdem tazminatı ve sigorta, sendika vatan-
daşlık hakkı mıdır onu bile bilmiyoruz. Bize çok 
ilginç geliyor; bizim bu hakları kazanma şansımız 
yok. Ben bunları dinlerken ne kadar geride oldu-
ğumuzu görüyorum.”

Bu bölümde konuşmacılara yöneltilen bir çok 
soruya kısmen cevaplar verilerek ortaya işçi sı-
nıfının temel sorununun örgütlenme sorunu ol-
duğu fikri kondu. Bu saptama tüm katılımcıların 
ortak görüşüne dönüştü.

Ayakkabı işçisi arkadaşımızın önerileri doğ-
rultusunda örgütlenme soruları üzerine tekrar bir 
panel yapma kararı tüm katılımcıların ortak görü-
şü olarak benimsendi.

Yaklaşık 2 saat aşan panel tüm katılımcıların 
memnun ayrıldılar.

Kurtuluş yok tek başına 

Ya hep beraber ya hiç birimiz!

Kıdem tazminatı fonu kıdem tazminatının sonu

İzmir’den Deri Tekstil ve Kundura 
İşçileri Arasından Komünistler



24 MART 2014KöZ
BÜTÜN ÜLKELERİN KOMÜNİSTLERİ BİRLEŞİN!

DİSK, KESK, TTB ve TMMOB’un “Bozuk dü-
zende sağlam çark olmaz! Bu pisliği halk temizle-
yecek!” şiarıyla çağrısını yaptığı “Özgürlük, Barış, 
Demokrasi, Adalet ve Emek Mitingi” 11 Ocak Cu-
martesi günü Sıhhiye Meydanı'nda on beş binin 
üzerinde kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Merkezi olarak örgütlenen mitinge farklı il 
ve bölgelerden de kayda değer bir katılım vardı. 
KESK ve DİSK'e bağlı sendikaların mensupları, 
politik örgütlenmeler, kitle örgütleri sabahın er-
ken saatlerinden itibaren Ankara’da hipodrom ve 
gar önünde toplanmaya başladı.

DİSK, KESK, TTB ve TMMOB kortejleri flama 
ve pankartlarıyla kortejin önünde yer aldı.

DİSK “Bozuk düzende sağlam çark olmaz!” 
yazılı, işçilerin kendi imalatı olan, büyük boy, 
tekerlekli ve portatif bir pankartın arkasında yü-
rüdü. DİSK'in hak gasplarına karşı başlattığı kam-
panyanın sloganı olan “#Direnişçi” şiarı pek çok 
pankartta işlenirken, kıdem tazminatının fona 
devri konusunda hükümetin attığı geri adım da 
pankartlara “Kıdemi yedirmedik, memleketi de 
yedirmeyeceğiz” sloganı ile yansıdı. 

Eğitim-Sen şubelerinin katılımının ağırlıklı ol-
duğu KESK kortejinde ise ayakkabı kutuları ve 
süpürgeler dikkat çekti. “Bu pisliği emekçiler te-
mizleyecek” diyen KESK üyeleri, toplu sözleşme 
döneminde kabul görmeyen taleplerini bu mitin-
ge de yansıttılar. Halen tutuklu bulunan KESK'li-
lerin salıverilmesi talebi de pek çok kortejde 
işlenmekteydi. KESK'in mitinge Kürdistan'dan 
katılan şubeleri ise alana Roboski Katliamı’nın ve 
Paris'te katledilen üç kadın devrimcinin hesabını 
sorma iradesini gösteren şiarlarla katıldılar. 

Sendikalar ve odaların yanı sıra eyleme kitle 
örgütleri ve politik örgütlenmelerin katılımı da 
yoğundu. Sendikaların Ankara eylemlerine katı-
lımlarında neredeyse geleneksel hale gelen atalet 
ve coşkusuzluk yine belirgindi. Nitekim pek çok 
sendika korteji alana girer girmez hızla dağılırken, 
yürüyüş kolunun en diri ve coşkulu kesimlerini ise 
politik kortejler oluşturmaktaydı. HDP bünyesinde 
SYKP, ESP, SDP, EMEP ve Partizan kendi pankart-
ları ile yürüyüşte yer alırken; BDSP, SODAP, SDH, 
Mücadele Birliği, Demokratik Haklar Federasyonu, 
DİP, Kaldıraç, AKA-DER, EHP, TKP, Halk Cephesi, 
ÖDP, Gençlik Muhalefeti, Halkevleri, Öğrenci Ko-
lektifleri ve HKP de yürüyüşe kendi flama ve pan-
kartları ile katılan diğer örgütlenmelerdi.

Burjuva partilerinden CHP de kimi ilçe teşki-
latları ile cılız bir biçimde yürüyüşe katılmıştı.

Alana giriş yaparken kimi örgütlenmelerin ara-
ma noktalarında üst araması yaptırmama konusun-
daki kararlı tutumu nedeniyle polis arama nokta-
sındaki pozisyonunu terk etti ve kortejlerin önemli 
bir bölümü arama yapılmadan alana girdiler.

Kürsüden ilk konuşmayı gerçekleştiren KESK 
Genel Başkanı Lami Özgen Gezi Direnişi’nde ve 
Roboski’de katledenlerin yargılanmadığını ve bu 
suça ortak olunduğuna değinerek “Çetelere ver-
dikleri gizli ve açık desteği sürdüremeyecekler. 
Savaşı kışkırtan AKP, ülkemizi savaşın parçası ha-
line getirmiştir. Hükümetin çelişkisi iktidar ve rant 
paylaşma üzerinedir. Bu rant kavgasının seyircisi 
olmayacağız. Bizim kavgamız düzenin çarklarıyla 
değil düzenin kendisiyledir. Gelin bu pisliği hep 
birlikte süpürelim. Kurtuluş yok tek başına ya 
hep beraber diyerek” konuşmasını sonlandırdı.

DİSK Başkanı Kani Beko ise konuşmasında 
şunları dile getirdi: “Bu pisliği halk temizler! Çün-
kü iktidardaki her saray kavgasında çalınan bizim 
ekmeğimizdir. Onların kavgası içinden milyonlar 
çıkan ayakkabı kutularının kimin olacağı kavga-
sıdır. Bizim kavgamız ise bizden çalınanları geri 
alma kavgasıdır. ...Yapamayacaklar, başaramaya-
caklar! Dün nasıl kıdem tazminatını yedirmediy-
sek, kölelik yasalarını da başlarına çalacağız! Sen-
dikal barajlarını, yasalarını da yıkıp geçeceğiz.”

TMMOB adına konuşan Mehmet Soğancı ise 
yolsuzluğun, çürümüşlüğün artık gizlenemez ol-
duğunu söyleyerek “Bu pisliği halk temizleyecek 

demek için buradayız. Gericiliğe ve karanlığa 
karşı aydınlığı savunmak için, özgürlük ve de-
mokrasi için, her şeyin para-kar olduğu piyasa 
anlayışına karşı eşitliği savunmak için, 'Kahrolsun 
emperyalizm' demek için buradayız. Güvencesiz 
çalışmaya, taşeronlaşmaya, sendikasızlaştırmaya 
'hayır' demek için buradayız” dedi.

Ekolojik yıkımı engellemek, yaşam alanları ve 
kentlerin, madenlerin yağmalanmasını durdur-
mak zorunda olduğumuza işaret eden Soğancı, 
AKP’nin odaları denetimini bakanlıklara vererek 
susturulmaya çalışıldıklarını da anımsattı. Buna 
karşı “TMMOB asla ‘padişahım çok yaşa’ diyen-
lerle saf tutmayacak, ‘kral çıplak’ demeye devam 
edecektir” diye konuştu.

aKp'ye geçit, Cemaate-Chp'ye yol 
verme!

KöZ'ün arkasında duran komünistler yürüyüşe 
"Yolsuzluk-Yağma-Talan Düzeni Sallanıyor! AKP'ye 
Yüklen, Cemaate ve CHP'ye Yol Verme! Ezilenlerin 
Birleşik Mücadelesini Yükselt!" pankartı arkasında 
katıldılar. KöZ'ün kortejinin hemen ardından ise 
Hüseyingazi Mahallesi emekçilerinin dayanışma 
örgütü Umut Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği “Hırsızlardan Hesabı Emekçiler Soracak!” 
pankartını açarak yürüyüş kolundaki yerini aldı.

Komünistlerin birliğini savunanlar yürüyüş 
boyunca gündeme uygun ajitasyon konuşmaları 
gerçekleştirdi. Ajitasyonda şunlar vurgulandı:

“Bugün egemenler arasında bir it dalaşı yaşa-
nıyor. Zayıflayan ve gerileyen AKP'nin hakkından 
ise bu it dalaşının tarafları, ABD güdümlü Cemaat 
etiketli savcılar değil, emekçilerin-ezilenlerin ör-
gütlü-kitlesel-birleşik mücadelesi gelebilir. Yatak 
odalarından kasalar çıkan, ayakkabı kutularından 
milyon dolarlar fırlayanlara karşı ise ne Cemaat; ne 
de Ankara'da bir faşisti, İstanbul'da ise halis muh-
lis kapitalist bir hırsızı aday gösteren CHP umut 
olabilir. Bugün devrimcilere komünistlere düşen 
görev, Haziran Ayaklanması'nın ateşi ile Rojava 
Devrimi'nin rüzgârını birleştirmek; AKP'ye geçit, 
Cemaat'e ve CHP'ye yol vermemek için hem so-
kakta hem sandıkta ezilenlerin birleşik mücadele-
sini örmektir.”

“AKP iktidarının yandaşlarının yatak odaların-
dan kasalar, ayakkabı kutularından milyon dolar-
lar fırlıyorken 2014 bütçesinden emekçilere yine 
kırıntı reva görülüyor. Emekçilerin payına sefalet 
ücretleri, sigortasızlık, güvencesizlik, kıdem taz-
minatının gaspı ve yıkımlar düşüyor. Fabrikada, 
atölyede, sokakta, sandıkta hırsızlardan hesabı 
ancak ve ancak emekçilerin örgütlü mücadelesi 
sorabilir. Bu yüzden dayanışmayı örelim, Haziran 
Ayaklanması'nda açığa çıkan öfkeyi büyütelim!”  

“Geçtiğimiz günlerde süre giden Roboski so-
ruşturmasında takipsizlik kararı verildi. Robos-
ki'de 34 canı katledenler ile Dersim'de binleri 
katledenler katliamcılıkta ortaktır. Bu katliamların 
hesabını sormanın yolu Haziran'da görülmüştür. 
Haziran'da gerçekleşen ayaklanmayı ise bir pro-
leter devrimle taçlandırmak için devrimci bir ön-
derliğe duyulan ihtiyaç yakıcılaşmıştır. Böylesi bir 
önderlik Ekim Devrimi ve Bolşevizm'in dersleri 
kuşanılmadan yaratılamaz.”

“Kentsel dönüşüm adı altında emekçilerin 
kondularına göz diken, yağma ve talanı ezilen-
lere reva görenlere karşı 22 Aralık'ta İstanbul'da 
gerçekleşen Kent Hareketleri mitinginde emek-
çi semtlerinden gelen binler on binler 'Barınma 
Hakkı!' talebiyle alandaydı. O mitingde binlerce 
insan 'kondumuzu yıkanın villasını yıkarız' dedi. 
Biz bu sesi buraya taşıyoruz ve Bolşeviklerin Ekim 
Devrimi arefesinde kitlelere mal ettiği şiarı tekrar 
haykırıyoruz: Saraylara Savaş, Kondulara Barış!”

“Demokratik Haklar Federasyonu üye ve taraf-
tarlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonun ar-
dından tutuklanan devrimcilerin geçtiğimiz gün-
lerde görülen duruşmasında yine tahliye çıkmadı. 
Aralarında TÜM BEL-SEN üyeleri Erol Hanbayat 
ve Uğur Tepe'nin de bulunduğu devrimciler öz-
gürlüklerine kavuşamadı. Devrimci tutsakların, 

KESK'li tutsakların özgürlüğe kavuşmasının, zin-
danların kapılarının kırılmasının yolu emekçilerin 
kitlesel mücadelesini örmekten geçiyor.”

Ajitasyon konuşmaları eşliğinde “Bankalarda; 
Hırsız Var! Bürokraside; Hırsız var! İktidarda; Hır-
sız Var!”, “Hırsızlardan Hesabı Emekçiler Soracak!”, 
“Ne AKP, Ne CHP! Kurtuluş Birleşik Mücadelede!”, 
“AKP'ye Geçit, CHP'ye Yol Verme!”, “Dersim'de 
CHP, Roboski'de AKP!”, “Ordu Polis Tekeller! İşte 
Katiller!”, “Yaşasın Haziran Ayaklanması!”, “Bijî Şo-
reşe Rojava!”, “Nereden Geliyoruz; Varoşlardan! 
Ne İstiyoruz; Özgürlük! Vermeyecekler; Alacağız!”, 
“Özgürlük Savaşan İşçilerle Gelecek!”, “Bu Pisliği 
Ancak Devrim Temizler!”, “Devrim için Devrim-
ci Parti! Parti için Komünistlerin Birliği!”, “Bolşe-
vizm Kazanacak! Komünist Bir Dünya Kuracağız!”, 
“Kondumuzu Yıkanın Villasını Yıkarız!”, “Saraylara 
Savaş Kondulara Barış!”, “Zindanlar Yıkılsın Tut-
saklara Özgürlük!”, “İçeride Dışarıda Hücreleri 
Parçala!” sloganları da sıklıkla atıldı. Yürüyüş bo-
yunca KöZ'ün özel sayısı da dağıtıldı.

panKartımıza yÖnelen saldırı 
yanıtsız Kalmadı

Yürüyüş boyunca iktidardaki it dalaşını, bu 
çekişmenin taraflarını ve tüm burjuva partileri-
ni teşhir eden komünistler alana girdikten sonra 
pankartlarını Sıhhiye Köprüsü'ne astılar. Düzenli 
bir biçimde alandaki yerini koruyan komünistle-
rin pankartı, bu pankartta yer alan şiara içerleyen 
CHP'lilerde rahatsızlık yarattı. Ankara'da bir fa-
şistin seçim çalışmasını yapmaktan sıkılmayanlar 
pankartı tutan yoldaşlarımıza flama sopaları ile 
saldırma cüretini gösterdiler. Ancak hiç bekleme-
dikleri bir cevap alarak pabucun pahalı olduğu-
nu anladılar. KöZ'ün arkasında duran komünist-
ler saldırganlara anladıkları dilden yanıt vererek 
saldırıyı boşa çıkardı. Bulunduğumuz noktada 
yer alan dışımızdaki devrimcilerden BDSP, Sü-
rekli Devrim Hareketi (SDH), Odak taraftarları ve 
anarşistler de yönelen saldırıyı fark ettikleri andan 
itibaren dayanışma gösterip saldırmaya yeltenen 
CHP'lilerin püskürtülmesinde ortak hareket ettiler.

Yaşanan saldırının püskürtülmesi ile CHP kor-
teji dağınık bir vaziyette bulunduğu noktadan elli 
metre geriye geçti. Miting sonuna kadar da orada 
kaldı. Mitingin bitişiyle aynı kortej "İnadına Sol 
İnadına CHP" sloganları attıktan sonra sessiz se-
dasız alandan ayrıldı.

KöZ'ün pankartı miting boyunca açık kalır-
ken, alanda ne yaşandığını anlamaya çalışan ve 
pankartımızın yanına uğrayan tüm kişilere durum 
izah edilerek CHP teşhir edildi. CHP'nin aynı sal-
dırgan tutumunu alanın farklı noktalarında ken-
disini teşhir eden başka siyasetlere karşı da icra 
etmeye çalıştığı ancak bu tutumun her defasında 
boşa düştüğü görüldü. 

KöZ'ün arkasında duran komünistler bu tür 
kitle eylemlerine katılırken devrimci siyasal gö-
rüşleri devrimci bir tarzda ifade etmeyi, bununla 
birlikte bu eylemlere katılanların daha fazla bi-

linç, özgüven ve örgütlenme konusunda istek ve 
hevesle alandan ayrılmalarını öncelik edinir. Bu 
nedenle bu eylemlerin selameti ve güvenliğini 
önemser ve buna uygun hareket eder.  Alandan 
karşılaştığımız saldırı gerek devrimcilere, gerek 
devrimci siyasete karşı hasmane bir tutumla si-
yaset yasağı koymayı aklından geçiren, bunu ya-
parken de bu eylemin güvenliğini tehlikeye dü-
şüren, burjuva medyaya da malzeme çıkarmaktan 
sıkılmayan bir anlayışın tezahürüdür. KöZ’ün ar-
kasında duran komünistler, kendilerine, yahut 
herhangi bir devrimci akıma ve devrimci siyaset 
yapmanın araç ve imkanlarına yönelik saldırılara 
kimden gelirse gelsin karşı duracak ve bu eylem-
de olduğu gibi tok bir yanıt vermekten geri kal-
mayacaklardır. 

Yolsuzluk ve yağma düzenine 
karşı binler Ankara’daydı!

Umut Kültür Derneği’ne 
faşist saldırı

23 Şubat’ta İzmir Urla’da  HDP  seçim bü-
rosu açılışına faşistler tarafından saldırılmış 
ve bunun sonucunda 7 kişi yaralanmıştı. O 
günden beri ülkenin çeşitli yerlerindeki HDP 
bürolarına saldırılar oldu.  Bu saldırılardan 
bir tanesi de bizim çalışma yürüttüğümüz 
mahallede oldu. Umut Kültür Derneği ve 
HDP seçim bürosunun yan yana bulunduğu 
sokakta “kimliği belirsiz kişiler” tarafından 
saat 03.00 sıralarında Umut Kültür Derne-
ği’ne saldırı gerçekleştirildi. Dernek çevresin-
de oturanların gördüklerine göre Fıat Fıorıno 
markalı bir arabayla sokağa yanaşıp içinden 
inen 3 kişi tarafından küfürler, tehditler sav-
rularak  Umut Kültür Derneği'nin camları kı-
rılmış, kapıları zorlanmıştır. Sokaktaki HDP 
bayrakları sökülmüş etrafa atılmıştır. O saatte 
dernekte kimse olmadığından sadece maddi 
zarar meydana gelmiştir. Ama saldırganların 
kimliğini tespit edemedik. Gerçekten de tes-
pit etmeye gerek yok, çünkü Umut Kültür 
Derneği ve HDP seçim bürosuna yapılan sal-
dırıda aslında kimliği belirsiz denen kişilerin 
gayet de kimliği belirlidir. Bunlar hep kimlik-
lerini saklamaya çalışırlar. Bunlara göre kimi 
zaman ülke bölünür kimi zaman oylar bölü-
nür. Geçmişte halkı komünizm gelecek nida-
larıyla korkutmaya çalışanlarla, bugün oyla-
rımızı bölüyorlar diye bas bas bağıranlar kol 
kola girmiş, devrimcilere komünistlere kâh 
eylemlerde pankart zorlarına gittiğinden, kâh 
ülkenin muhtelif yerlerinde seçim çalışmaları 
zorlarına gittiğinden taşlı sopalı saldırıyorlar. 
Şunu bilsinler ki saklamaya çalıştıkları faşist 
yüzleri artık gizlenemeyecek kadar büyüdü, 
burunları uzadıkça uzadı. Gerçek ise saklaya-
mayacakları kadar aydınlıktır.

Ankara’dan Komünistler
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Esenyurt Dayanışması forumları neden ve nasıl bitirdi?
Gezi’de başlayan direniş kısa bir süre sonra 

tüm İstanbul’a ve onlarca şehre yayılıp bir ayak-
lanmaya dönüşürken, bulunduğumuz alan da 
kitle hareketinden nasibini aldı. Ancak buradaki 
eylemler, yürüyüşler oldukça parçalı ve dağınık 
geçiyordu. Daha sonra gerçekleşecek forumlar 
da aynı dağınıklıktan nasibini almıştı. 6 Hazi-
ran’dan Esenyurt Dayanışması’nın oluşturulduğu 
tarih olan 3 Temmuz’a kadar bu alanda bulunan 
sol, sosyalist, devrimci yapılar arasında bir eylem 
birliği oluşturulması için adeta mekik dokuduk. 
Sonunda bir araya gelinerek Esenyurt Dayanış-
ması adı altında bir birlik oluşturuldu.    

Bu yazıda Dayanışma’nın oluşmasından son-
raki üç ay boyunca örgütlenen forumları, oradan 
da forumların nasıl bitirildiği sürecini anlatmaya-
cağız. Asıl olarak anlatmak istediğimiz şey yazının 
başlığına uygun olarak Esenyurt Dayanışması’nda 
yer alan kurumların forumları hangi gerekçelerle 
ve nasıl bitirmeye karar verdikleri ve bizim KöZ 
olarak bu konuda takındığımız tutum olacak. Böy-
le bir şeyi yapmanın bizim hem hakkımız hem de 
sorumluluğumuz olduğunu  düşünüyoruz.

Esenyurt Dayanışması’nın forumları neden ve 
nasıl bitirdiğini anlamak için sadece  forumların 
bitirildiği son bir iki toplantıyı anlatmak yetersiz 
kalır. Forumların adım adım nasıl bitirildiğini an-
latmanın daha anlaşılır olacağını düşünüyoruz.  

30 Eylül tarihinde Depo’da yapılan forumdan 
sonra 4 Kasım’a kadar 34 gün forum  yapılmadı. 
Çünkü sonbaharın gelmesiyle birlikte havalar so-
ğumaya başlamış artık dışarıda forum yapılamaz 
olmuştu. Bu nedenle Dayanışma olarak forumları 
kapalı mekanlarda yapmak için üç ay boyunca 
forum yaptığımız mahalleler olan Namık Kemal 
Mahallesi ve Yeşilkent Mahallesi’nde yer aramaya 
karar verildi. Fakat her iki mahallede de forum 
yapacak yer bulunamadı. Böylece 18 gün geç-
ti. 18 gün diyoruz çünkü BDSP 18 Ekim’de fo-
rumları konuşmak üzere toplanmak için  Daya-
nışma’ya  bir  çağrı yaptı fakat BDSP’nin kendisi 
dâhil Halkevleri, EMEP, ÖDP, İşçilerin Sesi, İMD 
bu toplantıya gelmedi. Toplantıya gelen kurumlar 
yani Çağrı, Partizan Gölge Kültür Sanat Merkezi 
(GKSM) ve KöZ 21 Ekim tarihine yeni bir toplantı  
ayarlandı ve diğer kurumlara bunu bildirdiler. 

21 eKim toplantısı
Bu toplantıya katılan kurumlar EMEP, Çağrı, 

İşçilerin Sesi, GKSM ve KöZ oldu. Toplantıda İş-
çilerin Sesi “Kapalı mekânlarda yapacağımız bir 
toplantıya forum diyebilir miyiz? Açık alanda ya-
pılan forumun biçimi ve formatına göre kapalı bir 
mekânda yapılan toplantıya forum diyebilir mi-
yiz?” diye soru sordu. Dayanışma’nın gündemine 
giren forumların Gezi’yle ortaya çıkan park fo-
rumları, yani açık alanda yapılan etkinlikler olsa 
da, forumların Gezi’yle icat olmadığı daha önce 
kapalı alanda yapılan kimi toplantıların forum bi-
çiminde yapıldığı ifade edildi.

Daha sonra forumları yapmak için yer bulu-
namaması konuşulurken biz üç ay boyunca fo-
rum yaptığımız mahallelerde yer bulamadığımız 
gerekçesiyle forumları sonlandırmak yerine, foru-
mu, Esenyurt’un başka mahallelerinde  yapmayı 
önerdik. Bu mahallelerde Güney Kültür Merke-
zi, Erenler Cemevi gibi yerler bulunabilirdi. Zira 
Partizan’dan arkadaşlar Cemevi’nin yönetimiyle 
konuşmuş ve yönetimdekiler forum yapılmasını 
uygun bulmuştu. Fakat bu yeni yerlerde forum 
yapacaksak forum yapılacak mahallede forum 
çalışması yaparak buradaki dinamiklere ulaşmak 
ya da yeni forum yerlerine önceden beri forum 
yaptığımız mahalleden insanları katmak istiyor-
sak araç tutmak gerekiyor dedik. Çünkü, insanlar 
işten gelip birkaç kilometre öteye (kış gününün 
koşullarını da düşünecek olursak) yürüyerek ge-
lip gitmezdi. Daha sonra forumların kaç günde 
bir olacağı tartışıldı. EMEP sabit bir periyot koy-
mak yerine değişik mahallelerde kimi kitle örgüt-
lerinde etkinlikler yapmayı önerdi. GKSM daha 
önce haftada iki yaptığımız forumları haftada bire 
indirebiliriz dedi. Biz haftada iki defa yapmaya 
devam edebiliriz, birini Erenler Cemevi’nde di-
ğerini ise GKM’de yapabiliriz dedik. Zira GKM 
orada forum yapmaya engel olmadığını söylemiş-
ti. Çağrı ise önümüzün kış olduğunu, insanların 
foruma itibar etmeyeceğini, biz bize kalıp kendi 
kendimize propaganda yapmanın anlamı olmadı-
ğını söyledi. Toplantının sonunda diğer kurumla-
rın da katılacağı yeni bir toplantıda bu meseleleri 

tartışmak üzere 25 Ekim tarihine yeni bir toplantı 
yapma kararı alındı. 

25 eKim toplantısı
Bu toplantıya BDSP, Çağrı, EMEP, İşçilerin Sesi, 

KöZ, Partizan ve ÖDP katıldı. Toplantıda forum 
yapmak için yer sorunu olmadığı göründüğü için 
bir forum yaparak Dayanışma’nın forumlara ne-
den ara verdiği anlatmaya, ayrıca Dayanışma’nın 
neden kurulduğunu ve neler yaptığını anlatacak 
bir metin kaleme almaya karar verildi. Forumla-
rın kaç günde bir yapılacağını forumda tartışma 
kararı alındı ve 34 gün aradan sonra yapacağımız 
forumu eğer uygunsa GKSM’de yapalım denildi. 
GKSM forum yapabileceğimizi söyledikten sonra 
“Baskıya, İnkâra, İmhaya ve Asimilasyona Karşı 
Gezi Ol, ODTÜ Ol, Direniş Ol” şiarıyla 4 Kasım 
tarihinde bir forum düzenlenmesi kararlaştırıldı.      

4 Kasım Forumu 
Bu forumda gündemle ilgili konuşmaların dı-

şında Dayanışma’nın forum için hazırladığı metin 
okundu ve forumların nasıl devam edeceği duyu-
ruldu. Forumların periyodu konusunda görüş bil-
direnlerin çoğunluğu “Haftada bir forum yapılsın 
çünkü ara uzadıkça insanlar soğuyor; foruma ilgi 
azalıyor ve azalır” dediler. Dayanışma’dan mode-
ratör olan arkadaş forumların haftada bir yapıl-
ması eğilimi çıktığı halde, bu çalışmayı Dayanış-
ma’daki kurumlar üstlendikleri için, bu yeniden 
değerlendirebilir diyerek forumların iki haftada 
bir yapılabileceğinin de sinyalini verdi. Bu foruma 
45 kişi katıldı. 

12 Kasım toplantısı
Dayanışma hem 4 Kasım forumunu değerlen-

dirmek hem de yeni bir forum kararı almak için 
bu tarihte bir araya geldi. Yapılan tartışma sonu-
cunda 15 günde bir forum yapma kararı çoğun-
lukla kabul edildi. Ve 18 Kasım tarihinde Erenler 
Cemevinde Erdoğan’ın öğrencilerin “kızlı-erkek-
li” bir arada oturmaları açıklamaları gündemine 
dair bir forum yapma kararı alındı. 

18 Kasım Forumu
Bu foruma toplam 25 kişi katıldı. Bu katılım, 

Dayanışma’da buluna kurumların en yakın ilişki-
leri dışında (ki burada da sınırlı bir katılım vardı) 
her hangi bir kitle katılmadığı anlamına geliyor-
du. Forum başlamadan önce diğer kurumlar “hiç 
başlamayalım siyasetlerin dışında bir katılım yok; 
zaten hepimizin bildiği ve pek farklı da düşün-
mediğimiz bu konuda birbirimize propaganda mı 
yapacağız” demeye başladılar. Yine de gündemle 
ilgili konuşmak isteyenlerin söz alıp konuşması 
ama asıl olarak bundan sonra forumlara devam 
edip etmeyeceğimizi tartışma kararı çıktı.

İlk söz alan Çağrı oldu. Bu kurum forumla-
rın bitmesi gerektiğini savundu. Zaten forumlara 
kitleden katılımın olmadığını, yarın iyice kar kış 
geldiğinde hiç kimsenin gelmeyeceğini ifade etti. 
İşçilerin Sesi, EMEP ve BDSP forumların bitirilme-
si konusunda birbirlerini destekleyen konuşmalar 
yaptılar. Gölge Kültür Sanat Merkezi ise forumları 
eğer sürdürebilirsek iyi olur diğer alanlardaki fo-
rumlar için de Esenyurt Dayanışması’nın önemli 
bir yeri var dedi. 1 Eylül İnsan Zinciri eylemin-
de Dayanışma’nın ciddi katkısı olduğunu söyle-
di. Halkevleri forumun ortasında ayrıldığı için ne 
düşündüğünü öğrenme şansımız olmadı. Biz ise 
yaptığımız konuşmada forumları bitirelim diyen 
kurumlara bir önceki forumda alınan kararı ha-
tırlattık. Üstelik bu forum gerçekleşmeden önce 
Dayanışma’nın ortak bir karar alarak forumları 
devam ettireceğini forumda duyurduğunu ama 
burada foruma katılım olmadığını görünce ne-
den insanları foruma katamadık diye düşünüp 
bunu tartışmak yerine hemen ilk aklımıza gelen 
forumları bitirelim olduğunu sorduk. Forumlara 
ara verildikten sonra Dayanışma’nın forumları 
sürdürme noktasında yeterli önemi verdiğini dü-
şünmüyoruz diyerek şunları ifade ettik: 

“Arkadaşlar yazın forum öncesi yürüyüşler 
oluyordu; bu da forumlara katılımı olumlu etki-
liyordu. Şimdi ise yürüyüş yapılmıyor üstelik fo-
rumlar her zaman forum yaptığımız mahallede 
yapılmayacak. Eğer forumlara kitlenin katılmasını 
istiyorsak her zaman forum yaptığımız mahalleler-
de forumun etkin bir çalışmasını yaparak gelen-
leri foruma taşımak için araç tutmalıyız ve bunun 
duyurusunu yapmalıyız çünkü insanlar işten gelip 
bir iki kilometre öteye foruma yürüyerek gelip 
gitmez. Ya da forum yapacağımız yeni mahalle-

de forumun çalışmasını yapmamız, buradaki di-
namiklere ulaşmamız gerekir. Bir başka önerimiz 
ise kimi forumları bir haftalık bir çalışmayla değil 
örneğin “Aleviler sorunlarını tartışıyor” gündemiy-
le yapacağımız bir forumu bir nevi bir kampan-
ya çevirip bu çalışmayı bir kaç hafta yayarak, bu 
kampanya ile ilgili bütün dinamiklere demokratik 
bir biçimde giderek yapmak. Ancak bu şekilde 
anlamlı forumlar yapabiliriz.”

Burada şunu da dile getirdik “Dayanışma altı 
tane komisyon kurdu. Bu komisyonlar forumun 
çalışmasını nasıl yapıyor, komisyonlar gerçekten 
işliyor mu? Yazın forumlar bir biçimde sürerken 
komisyonların çalışmasını, ne durumda olduğunu 
Dayanışma’da gündem etmedik. Şimdi ise anlaşı-
lan iş işten geçti.” Bizim bu konuşmalarımıza olum-
lu ya da olumsuz bir şey söyleyen çıkmadı. Daha 
sonra Partizan forumların ne olacağı tartışmasını 
Esenyurt Dayanışması’nın toplantısında yapmayı 
önerdi ve zaten forum da bitmeye yaklaşmıştı.

 25 Kasım toplantısı
Bu toplantıya BDSP, Çağrı, EMEP, Gölge Kültür 

Sanat Merkezi, İşçilerin Sesi, Halkevleri, KöZ ve 
Partizan katıldı. Esenyurt Dayanışması’na katılan 
kurumlardan hemen hemen hepsi hatta son fo-
rumda forumların devam etmesi yönünde eğilim 
bildiren GKSM de forumların bitirilebileceğini ifa-
de etti. BDSP Dayanışma’da forum çalışmasının 
sorumluluğunun pek yerine getirilmediğini, belli 
bir disiplinle hareket edilmediğini, Gezi’nin orta-
ya çıktığı süreçte bir birliğin olmasının anlaşılır ve 
anlamlı olduğunu ancak geldiğimiz süreçte forum-
larda ısrar etmenin gereğinin olmadığını ifade etti. 
Bu durumun bundan sonra bu alandaki kurum-
ların ortak iş yapmayacağı anlamına gelmediğini 
söyledi. Halkevleri de forumların sürdürülememiş 
olmasının olumsuz bir şey olduğunu fakat forum-
lar bitirilecekse tekrar başlatmaya da gerek olma-
dığını ifade etti. Diğer kurumlar da benzer şeyler 
söyleyerek forumların bitmesini savundular. 

Biz bu toplantıda forumlar bitirilsin diyen ku-
rumlara şunu söyledik: “Bu forumları iradi ola-
rak kurulan Dayanışma başlatmış olabilir, ayrıca 
komisyonları da öyle; fakat geldiğimiz noktada 
Dayanışma kendi başına forumları bitirme kararı 
alamaz. Çünkü bu forumlar belli bir kitleye mal 
oldu, altı tane komisyona 40-45 kişi katıldı. Bu 
komisyonlar forumların bitirilmesi konusunda bir 
mekanizma olarak ne diyor biliyor muyuz? Bu 
yaptığınız güven sarsan bir şey olur.” Bu görüşle-
rimizin ardından diğer kurumlar bir toplantı daha 
yapma ve bu toplantıya komisyonları da çağırma 
kararı aldılar. 

 2 aralıK dayanışma’nın son 
toplantısı

Bu toplantıya Halkevleri hariç bir önceki top-
lantıda yer alan yedi kurum katıldı. Son toplan-
tıya işçi komisyonunda yer alan üç kişi katıldı. 
Bizim dışımızda sadece BDSP komisyondaki ki-
şileri foruma çağırmaya çalışmıştı. İşçi komisyo-
nundan toplantıya katılan bir arkadaş komisyona 
ilk başlarda 22 işçinin adını yazdırdığını ama en 
son bir buçuk ay önce üç kişinin toplantı yap-
tığını aktardı. Biz de komisyonların bu duruma 
gelmesinde komisyonda yer alan insanların birin-
ci derecede sorumluluğu olmadığını; asıl sorum-
luluğun Dayanışma’da olduğunu; bizim de KöZ 
olarak bu konuda eksikliğimiz olduğunu çünkü 
yazın forumlar devam ederken forumlara belli bir 
kitle katılım gösterirken komisyonlar meselesini 
yeterince gündem etmediğimizi ifade ettik. Ancak 
anlaşılan o ki Dayanışma’da yer alan kurumlar ya 
komisyona yazdırdıkları ilişkilerini, çevrelerini bu 
son toplantıya çağırmamışlardı ya da katamamış-
lardı. Son toplantıda Çağrı bize yönelik bir “çıkış” 
yaparak “sizin amacınız Komünistlerin Birliği’ni 
sağlamak. Biz bu forumları sürdürmüyoruz, in-
sanları da zorlamayın yapıyorsanız siz yapın. 
Bırakalım foruma dışarıdan kitlenin katılmasını, 
açık konuşalım biz kendi çevremizi bile forum-
lara katmaktan zorlanıyoruz” dedi. Çağrı’nın bu 
söylediklerini uzun boylu tartışabilirdik fakat bu-
nun yeri ve zamanı değildi, sadece “Evet KöZ’ün 
komünistlerin birliğini savunduğu sır değil, fakat 
bunun forumlarla ne ilgisi var” dedik. Şimdi ifade 
etmek gerekir ki Çağrı’nın Dayanışma toplantı-
sında bize yönelik böyle gereksiz konuşmasının 
altında bizim forumların yapılması yönündeki 
ısrarlı tutumumuz vardı. Bu tutuma karşı Çağrı 

kendince KöZ’e yönelik şöyle bir intiba uyan-
dırmak istedi: “KöZ’ün amacı forumların devam 
etmesi, bu sayede emekçilerin örgütlenmesi de-
ğil, asıl derdi grupçuluk yaparak komünistlerin 
birliğini savunmaktır”. Biz hiç bir forumda ya da 
Dayanışma toplantısında açık açık KöZ’ün ismi-
ni zikrederek konuşmadık ya da bu meyanda 
komünistlerin birliğini ifade etmedik. Eğer böy-
le yapmış olsaydık Dayanışma’da kabul edilen 
genel çerçeveye uymayarak grupçuluk yapmış 
olurduk. Fakat öte yandan bizim Dayanışma’da-
ki, varlık nedenimiz ve forumlarda bulunmamız 
elbette ki, Komünistlerin Birliği’ne hizmet etme-
si içindi. Zira Çağrı dâhil Dayanışma’da yer alan 
tüm siyasetlerin forumlarda yer almalarının temel 
amacı kendi stratejik hedeflerine hizmet etmesi 
için değil miydi? Şunu da söylemek lazım Çağrı 
ya da başka sol bir hareketin KöZ’ün komünist-
lerin birliğini sağlama çabasından rahatsızlık duy-
maları ne kadar doğru yolda olduğumuzun bir 
kanıtı olarak görüyoruz

 Forumlarla birliKte dayanışma da 
dağıldı mı?

Forumların sonlandırılmasının ardından Esen-
yurt Dayanışması dağılmadı. Tüm kurumlar Da-
yanışma’nın bir kazanım olduğunu bu yüzden 
dağıtmamak gerektiğini; gerekli olduğu zaman 
toplantı çağrısı yapılabileceğini söylediler. Fakat 
BDSP Dayanışma’nın Gezi sürecinde forumları 
örgütlemek üzere ortaya çıktığını eğer forumları 
bitiriyorsak Dayanışma’nın da dağılması gerektiği-
ni; ama bu alandaki siyasetlerin kimi durumlarda 
eylem birliği yapmayacağı anlamına gelmeyeceği-
ni ifade etti. Fakat diğer kurumların BDSP’nin bu 
önerisine sıcak bakmamaları üzerine BDSP Daya-
nışma’nın dağıtılması konusunda ısrarcı olmadı.

Burada Dayanışma’nın dağılmasını istemeyen 
hatta bu aracı önemseyen kurumların Dayanış-
ma’yı önemsiyor görünmelerinin altında yatan 
nedenin forumların bitirilmesi olduğunu düşü-
nüyoruz. Dışarıya karşı şöyle bir izlenim oluştu-
rulmak isteniyor “Esenyurt Dayanışması forum-
ları bitirdi ama Dayanışma’yı dağıtmadık gerekli 
durumda yine toplanıp ortak işler yapacağız”. 
Halbuki Esenyurt Dayanışması son toplantısını 
yaptığı 2 Aralık tarihinden sonra, ortak iş ya-
pabilecek iki önemli siyasi konu vardı: 17 Ara-
lık’ta patlak veren yolsuzluk-rüşvet operasyonu 
ve Roboski Katliamı’nın yıldönümü. Bu konuda 
Dayanışma’da yer alan kurumlardan her han-
gi bir çağrı gelmedi. Biz 21 Aralık’ta yolsuzluk 
gündemiyle ilgili Dayanışma’ya toplanma çağrısı 
yaptık, bu konuda bir haftada üç toplantı yapıldı. 
Her defasında toplantıya dört beş kurum geldi, 
kimi kurumlar işimiz var gelemiyoruz fakat Da-
yanışma’nın alacağı karara uyacağız dedi. Buna 
rağmen “yeterli kurum gelmedi yeni bir toplantı 
alalım” denilerek bu toplantılarda bir şey çıkmadı 
dördüncü defa da bir araya gelindi yine olma-
dı. Öte yandan 28 Aralık’ta Roboski Katliamı’nın 
ikinci yıl dönümünde bir eylem gerçekleştirebilir-
di bu konuda da Dayanışma’da yer alan kurum-
lardan bir çağrı gelmedi. 

Son olarak Dayanışma’da yer alan kurumla-
rın hemen hemen tamamı forumların bitirilmesi-
ni isterken KöZ olarak neden ısrarla forumların 
devam etmesini savunduğumuza değinmek is-
tiyoruz. Bu konudaki ısrarımız Dayanışma’daki 
kurumları ikna edeceğimiz yanılsamasından kay-
naklanmadı ancak genel eğilime uyarak göz göre 
göre bir takım hatalı ve yanlış tutumlara ortak 
olamazdık. Burada bize göre görülmesi gereken 
şey tek başına forumların bitirilip bitirilmeme-
sinin önemi değildir (bu konuda forumlar Gezi 
süreci bir vesile olmuştur diyebiliriz). Yapılan bir 
faaliyetin nasıl değerlendirildiği, bu faaliyetin mu-
hatabı kimlerse eleştirisinin –özeleştirisinin ber-
rak bir biçimde nasıl ortaya konduğu sorunudur. 
Bugün forumlarla ilgili alınan tutum yarın son de-
rece hayati bir meselede nasıl vukuu bulacak bu 
önemlidir; bizim için forumların neden bitirildiği 
kadar, nasıl bitirildiği de son derece önemlidir. 
Birileri bize forumlar neden ve nasıl bitirildi diye 
sorduğunda -ki birilerinin bunu bize sormalarına 
da gerek yok Dayanışma’da yer alan her kurum 
kendi açısından bu sürecin hesabını vermelidir- 
söyleyecek sözümüzün olması için de Dayanış-
ma’da kendi yaklaşımımızı ortaya koymalıydık. 
Biz de öyle yaptık.

Esenyurt’tan Komünistler
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Hasan Yoldaş işçi köylü ittifakının yaşamsal 
önem taşıdığını hep savundu. Genç devrimcilere 
tecrübelerini aktarırken en sık anlattığı anekdot 
Niğde’de köylüler arasında örgütlediği “Pancar 
Patates Çürüyor Faşist MC uyuyor” mitingi idi. 
Parası olmayan köylülere tereyağı karşılığında 
Halkın Kurtuluşu satmış birisi olarak köylüler 
arasında, kitle çizgisi temelinde çalışmayı önem-
semeyenin devrimci olamayacağını döne döne 
vurguladı.

Aynı bilinçle grev ve direnişlerden sendika 
muhalefetine, bağımsız sendikalar kurup yönet-
meye kadar her alanda sorumluluk aldı. Asya 
Makine Sanayi, Adel Kalem, Malazlar işçilerini 
örgütledi. Yeni Haber-İş Sendikasının kurucusu, 
Devrimci Demir-İş sendikasının başkanı oldu. Sı-
nıf mücadelesinin sendikalizmin dar çerçevesin-
de kalmayacağının bilincinde olarak ve anti faşist 
mücadeleyle işçi hareketi arasında köprü kurma 
gayreti içinde iken «Kahrolsun Faşist Diktatörlük!» 
şiarıyla hem anti faşist mücadelenin faşistlerle 
mücadele çerçevesinde kalmaması gereğini hem 
de işçi hareketinin siyasal iktidar hedefine yönel-
mesi zaruretini en gür haykıranlardandı. 

Hasan yoldaş bir yandan işçilerin ve köylü-
lerin en geniş kesimlerini örgütleme mücadele-
sinde ısrar ederken, diğer yandan da konspiratif 
faaliyetin öneminin altını çizdi. Altını çizmekle 
kalmadı bizzat ve bilfiil bu tür eylemler örgütle-
yecek cüreti, ataklığı ve profesyonelliği gösterdi. 
Adana Ceyhan soygununda oynadığı role karşın 
polisin ve savcının 12 Eylül döneminde dahi bu 
konuyu kanıtlayamaması, 12 Eylül’de karakol ku-
rulmuş bir eve girip partinin altınlarını çıkarması, 
yine aynı dönemde partinin emaneti olan otuz 
kilo altını polisin bulamayacağı şekilde saklama-
sı, 1989’da hapisten çıktıktan sonra da tekrar par-
tiye teslim etmesi onun bu niteliklerinin sadece 
birkaç örneğidir.

Komünistlerin birliği için 
müCadeleye 12 eylül ÖnCesinde atıldı

Aynı dönemde komünist kimliğini bir siyasi 
kimlik olarak kuşanma gereğini ilk farkedenlerin 
arasında Hasan yoldaş da vardı. Bu süreç aynı 
zamanda maoizmden kopuş ve komünistlerin 
parti birliğini sağlama yönündeki arayışların öne 
çıktığı evreydi. Hasan Coşkun Komünistlerin bir-
liği için mücadeleye 12 Eylül karanlığı çökmeden 
atılanlardandı. 

Hasan yoldaşın da sorumluluğunu üstlendiği 
bu kavga hedefine ulaşmadan yolundan saptı. 
12 Eylül dönemecine gelirken Hasan Coşkun –
parti adıyla Vedat-THKO kökenli komünistlerin 
bir kısmının parti birliğini temsil eden TDKP du-
rağında kaldı.

Bu deneyimin derslerini çıkarmaya fırsat kal-
madan da 12 Eylül darbesiyle bir dönemin per-
desi kapanıyordu. Bu darbeye öngelen ve hala 
sürmekte olan geri çekilme dönemi aynı zaman-
da komünistlerin birliği yolundaki mücadelenin 
de duraksadığı bir dönemdi. Hasan Coşkun ilk 
yenilgisini o zaman aldı. 

Komünistlerin Birliği yolunda bir kalkış nok-
tası olma iddiası ile tüm komünistlerin birliği 
sağlanmadan kurulan ve ilk aşamada darbeye 
rağmen atılımını sürdüren partisi 12 Eylül’de en 
ağır darbeyi alanlardandı. Ama TDKP asıl darbeyi 
cuntadan değil kendi içinden yemişti. Yoldaşla-
rının hatta onun devrimciliğe gözünü açmasına 
ve sınıf mücadelesinde önünün aydınlanmasına 
yardımcı olan yoldaşlarının çoğu bu sınavdan 
geçemedi. Buna rağmen Hasan yoldaş direnişini 
sürdürdü; sorguda ve zindanda örnek bir tutum 
aldı. Partisinin bu sınavdan örselenerek çıkma-

sından yılmaksızın umudunu ve inancını korudu. 
Malatya İkinci Ordu Sıkıyönetim Mahkemesinde 
siyasi savunma yapan tek TDKP tutsağı oydu.

7 yılını zindanda ve aylar boyu açlık grevle-
rinde geçirdi. Metris’te, Kayseri Zincidere’de, Ma-
latya Yeşilyurt’ta ve Elazığ Cezaevi’nde bulundu. 
Gittiği her yerde, özellikle Elazığ Cezaevi’nde dik 
duruşu, devrimci iyimserliği ve kararlılığıyla to-
parlayıcı bir rol üstlendi. 

Ancak tüm bunlara karşın Hasan yoldaş, zin-
dandan çıkışında 12 Eylül darbesinden daha ağır 
ve o darbenin beceremediğini yapacak bir dar-
beyle yüzyüzeydi. 12 Eylül darbesi partinin üst 
kademelerine ağır bir yara açmış olsa da, parti 
teşkilatını tümden dağıtıp yıkamamıştı. Askeri reji-
min perdesi aralanırken partinin darbe döneminin 
fiziki tasfiye saldırılarına direnen örgütleri bu kez 
legalist tasfiyeciliğin saldırılarına hedef olmaktay-
dı. Dünya çapında olduğu gibi Türkiye’de de yük-
selen tasfiyecilik dalgası partisini de içine almıştı. 

Hasan Coşkun daha zindandan çıkıp sınıf düş-
manına karşı doğrudan kavgaya soyunamadan 
legalist tasfiyeciliğe karşı mücadele sorumluluğu 
ile yüz yüzeydi. Ama o da onun gibi direnen yol-
daşları da bu kavgadan da yenik çıktılar. Hasan 
yoldaş legalist tasfiyecilik karşısındaki ilk kavga-
sını kaybetti ama teslim olmadı. Nisan 81’deki 
bozgunun özeleştirisi bir parti kongresiyle veril-
mediği sürece partinin adım adım tasfiyeye sü-
rükleneceğini tavizsiz bir şekilde savundu. Haklı 
da çıktı. Hasan Coşkun tasfiyecilerin arasına ka-
rışmadı onların suçunu paylaşmadı.

Yine de Hasan yoldaşın uzun devrimci hayatı-
nın en durgun evresi, 
1989’da Darphane iş-
çilerinin örgütlenme-
si, okuma gruplarının 
oluşturulması gibi fa-
aliyetlerde bulunma-
sına karşın, bu yenil-
giyle başladı. Aslında 
bu dönem onun açı-
sından daha derin bir 
hesaplaşma ve ko-
puşun hazırlık evre-
si idi. Nitekim gerek 
TDKP’deki tasfiye 
sürecine karşı çıkan 
eski yoldaşlarının bir 
kısmıyla gerekse de 
KöZ’ün arkasında 
duran komünistlerle 
buluşması da bu dö-
neme rastlar. 

tasFiyeCiliğe 
Karşı müCadele

Bu süreçte kendi 
hesaplaşmasının esas 
köşe taşlarını yerli 
yerine oturttuktan sonra, hayatını örgütlü bir ko-
münist olarak geçirmiş olan Hasan Coşkun için 
hedef belli idi: tasfiyeciliğe karşı mücadele tas-
fiyecilerle dalaşarak değil, komünistlerin birliği 
kavgasını sonucuna vardırmakla olacaktı. Bu kav-
ganın da örgütlü olarak ve örgütle, siyasetten ve 
işçi sınıfının en dinamik kesimlerinden kopma-
dan yürütülmesi gerekiyordu. O maksatla evvela 
TDKP’yi yeniden inşa hedefini önüne koymuş 
olan eski yoldaşlarından başlayarak, bu müca-
deleyi örgütlü bir biçimde sürdürmenin yollarını 
aradı. Hasan yoldaş komünistlerin birliği sorunun 
sadece eski TDKPlilerin sorunu olmadığını çok-
tan fark etmişti. O nedenle başka geleneklerden 
gelerek aynı doğrultuda buluşan komünistlerin 
birliğinin sağlanması gerekiyordu. Bu ödevin 
bolşevizmin mirasına sahip çıkması gereken tüm 
devrimcilerin de sorumluluğu olduğunu akıldan 
çıkarmıyordu. Bu maksatla 70’li yıllarda ayrı ayrı 
kulvarlarda mücadele etmiş ve varolan akımlarda 

kendilerine bir yer bulamayan devrimcilerin bir 
araya gelmesi için bir zemin yaratma gayretlerine 
katıldı ve 78’liler Ada Der’in kurulmasına öncülük 
edenlerin arasında yer aldı. 

Proletaryanın en dinamik kesimlerinden kop-
mamak üzere varoşlarda dayanışma mevzilerinin 
yaratılması için girişimlere katıldı. Böylece ken-
disi ile aynı geçmişi paylaşmış olan kimileri ka-
dar başkalarıyla da temas noktalarını arttırırken 
aynı zamanda yeni kuşak devrimcilere geçmişin 
deneyimlerini aktarmanın olanaklarını yaratma 
arayışlarına destek oldu. Varoşlarda işçilerin ve 
ezilenlerin kendi sorunları etrafında örgütlenmesi 
için mücadele verdi. En sevdiği sloganlardan biri 
“Pirinç girmeyen eve bilinç girmez”di. Sağlığı bo-
yunca Mayısta Yaşam Kooperatifi’nin neredeyse 
tek bir yürütme toplantısını bile kaçırmadı. Ana-
doluda Yaşam Tüketim Kooperatifi’nin Ümraniye 
1 Mayıs Mahallesi’ndeki şube açma çalışmasına 
aktif bir şekilde katıldı. Bu sırada kitle örgütle-
rinin birbiriyle koordine olması için vargücüyle 
çalıştı. 

Bütün bu faaliyetleri 
şahsi bir kavga olarak yü-
rütmek yerine örgütlü bir 
yürüyüşün temellerini at-
maya özen göstererek yü-
rüdü. 

KöZ’ün arkasında du-
ran komünistlerle Hasan 
Coşkun’un eski ve yeni 
yoldaşlarının yollarının ke-
sişmesi de bu arayışlar sa-
yesinde oldu. 

Komintern’in İlk Dört 
Kongresi’nin ve Mustafa 
Suphi TKP’sinin İlke ve 
Esaslarını Kılavuz Edindi

Hasan Yoldaş nihayet 
70’li yılların sonlarından 
itibaren kendini adadığı 
Komünistlerin birliği müca-
delesinde örgütlü bir yürü-
yüşün yoluna girmiş ve bü-
yük adımlarla yol almaya 
başlamıştı. Komünist Enter-
nasyonalin ilk dört kong-
resini ve bunun bir ifadesi 
olan Mustafa Suphi TKP’si-

nin ilke ve esaslarını kılavuz edinerek Komünist-
lerin Birliğine giden yolu katetmeye koyuldu. 

Bu yolda kimi eski yoldaşlarıyla yollarını ayır-
makta tereddüt etmeden tavizsiz bir tutumu be-
nimserken, aynı amaç ve ilkelerle aynı hedefe 
doğru yürüyen komünistlerle yollarını buluştur-
mak için olanca esnekliği elden bırakmadı. 

Proletaryanın Kurtuluşu bu ayrışma ve buluş-
malarla şekillendi ve Komünistlerin Parti Birliğini 
sağlamak için mücadeleye yeni bir müfreze ola-
rak katıldı. Eylemlerde ve Platformlarda bu iradeyi 
dile getirdi. Birlik bu sürecin sonunda yayınlandı 
ve bu yeni müfrezenin varlığını bir kez daha du-
yurdu. Hasan yoldaş son yıllarda adım adım ileri 
çıkan bu müfrezinin başını çekenlerdendi. 

Ekim Devrimi’nin 92inci yıldönümü vesilesiy-
le düzenlenen etkinliklerde Hasan Yoldaş Bolşe-
vizmin mirasına sahip çıkan komünistlerin birliği-
ni sağlamanın yolunu bir kez daha dile getirme 

fırsatını buldu. 

Mustafa Suphilerin katledilişinin 89uncu yıl-
dönümü vesilesiyle KöZ ve Proletarya’nın Kurtu-
luşunun birlikte düzenlediği panelde komünistle-
rin ortak referansları arasında Mustafa Suphilerin 
TKPsinin ilke ve esasları bulunduğunu bir kez 
daha dile getiren yoldaşlarına dinleyiciler ara-
sından destek veriyordu Hasan Yoldaş. Dimdik 
ayakta geniş bir dinleyici topluluğu karşısında 
yaptığı son konuşmaydı bu. O sırada her tarafı-
nı çoktan sarmış umarsız hastalığa karşı zorlu bir 
kavga vermekteydi. 

son Kavgası parti birliği yolunda bir 
evreyi aşmaK içindi

Doğrusu Hasan yoldaşın bedenini saran kan-
ser illeti ile son anına kadar sürdürdüğü kavgayı 
görenler onun son kavgasının bu kavga olduğu 
sanısına varabilirlerdi. Gerçekten de Hasan yol-
daş son günlerinde takatini zorlayan illete karşı 
zorlu bir direniş sürdürdü. Bu direnişi hastalığı 
yenmek ve o illetle mücadeleden galip çıkmak 
için değildi. 

Hasan yoldaş komünistti, Marksist Leninistti 
iradenin belirleyici önemine vurgu yaptığı za-
manlar dahi metafizik düşünceden daima uzaktı. 
Son direnişi kanser illetini alt etmek için bir mü-
cadele olmaktan çok, ona rağmen bilincini açık 
tutmak içindi. 

Kanser illetini alt edemedi ama nefes aldığı 
müddetçe bilincini açık tutmak için direndi. Bunu 
başardı da… Bilinci açık olduğu müddetçe komü-
nistlerin birliği mücadelesinin önündeki adımla-
rın nasıl atılacağı üzerinde durdu. Hatta güya bir 
hasta evi olan son mekanı adeta komünistlerin 
birliği mücadelesinin bir mevzisine dönüşmüş-
tü. Son anına kadar çevresinde bir siyasi sohbet 
ve tartışma ortamı yaratmayı sürdürdü. Birlik’in 
KöZ’e katıldığını ilan ettiği sayısının hazırlanması 
bu ortamda gerçekleşti. Aramızdan ayrılmasına 
birkaç saat kala bile propaganda yapıyor, “öyle 
bir parti kuracağız ki…” diye söze başlıyordu. 

Hasan Coşkun komünist parti için mücadele 
eden güçlerdendi. “Bu ülkede burjuvazi var işçi 
sınıfı var, devrimci dinamikler var, burjuvazinin 
krizi var ama bir tek devrimci parti yok” diyen-
lerdendi.

Genç yaşından itibaren nice zorlu kavgaya 
en önde giren gözüpek bir devrimci olan Ha-
san Coşkun kanser illetiyle savaşmadı. Kaybettiği 
bu savaş değildi son kavgası; zaten kaybedece-
ği kavgalara girmek onun adetlerinden değildi. 
Kanserle son kavgasını bolşevizmin mirasına sa-
hip çıkan komünistlerin birliğine son bir katkı 
sunmak için verdi. 

Bu son direnişiyle son yıllarında yürüttüğü 
mücadelenin önemli bir kerteyi aşmasına son bir 
katkı sunup bu kertenin aşıldığını görmeyi başar-
dı. Onu bu kazandığı son kavgasıyla anacağız.

Ama şart olsun onun uğruna mücadele ettiği 
davayı sürdüreceğiz ve yıllarca altında mücadele 
ettiği kızıl bayrağı onun gösterdiği yoldan yürü-
yerek hedefine ulaştıracağız; Hasan Coşkun’u ko-
münistlerin parti birliği mücadelemizde yaşataca-
ğız; şart olsun! 

Devrim için Devrimci Parti

Yaşasın Komünistlerin Birliği!

Öyle bir parti kuracağız ki...
15 Mart 2010’da aramızdan ayrılan Hasan Yoldaş son nefesine kadar komünistlerin 

birliği için mücadele etti. Onun uğruna mücadele ettiği davayı sürdüreceğiz ve yıllarca 

altında mücadele ettiği kızıl bayrağı onun gösterdiği yoldan yürüyerek hedefine 

ulaştıracağız; Hasan Coşkun’u komünistlerin parti birliği mücadelemizde yaşatacağız...
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12 Eylül Rejimini tarihe gömmek için kurucu meclis
Kurucu meclis için yasaksız barajsız seçim

30 Mart seçimleri Erdoğan için güven oylaması 
anlamını taşıyor. Sadece haftalardır, televizyonla-
rı, miting meydanlarını işgal etmiş olan AKP, CHP 
ve MHP sözcülerinin değil aynı zamanda siyaset 
sahnesindeki tüm aktörlerin hemfikir olduğu bir 
tespit bu. Tam da bu yüzden yerel seçimlerde 
bir taraftan “Hırsız Vaar! Erdoğan istifa!” sloganları 
yükselirken diğer tarafta “Erdoğan’ı yedirtmeyiz! 
Dik dur eğilme bu millet seninle!” propagandası 
yapılıyor. Aynı nedenden ötürü sol akımların bü-
yük bir çoğunluğu da ta Gezi Ayaklanması’ndan 
beri tüm eylemlerde “Hükümet İstifa!” sloganını 
atıyor. 17 Aralık operasyonundan beri siyaset 
sahnesindeki aktörlerin bu inancı daha da pe-
kişti. Öyle ki, AKP seçimlerin birinci partisi olsa 
bile oyları azalarak elindeki belediyelerin sayısı-
nı arttıramayarak çıkacağı için bu “referandum”-
dan muzaffer çıkmış olmayacak; peşinden gelen 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine muzaffer bir ko-
mutan olarak giremeyecek.

Bugünkü siyasal kriz 12 Eylül rejiminin kri-
zidir. İçinden geçtiğimiz siyasal krizi Erdoğan’ın 
gitmesi yahut kalması sorununa indirgeyenler 
meseleyi yüzeysel bir şekilde kavramaktadır. Bu-
günkü siyasal kriz bir yandan Avrupa Birliği’nin 
kapısında bekleyen diğer yandan Kürt sorunuy-
la boğuşan Türkiye’nin 12 Eylül Anayasası’yla 
yönetilemez olmasından kaynaklanmaktadır. 12 
Eylül’ün merkezileştirerek yürütmeye teslim et-
tiği siyasal iktidarın tüm nimetlerinden faydalan-
mak isteyen Erdoğan gibi bir siyasetçinin ortaya 
çıkması bu krizin nedeni değil bir sonucudur. 

Yerel seçimlerde Erdoğan’ın kayda değer bir 
oy kaybına uğramaması Amerika’nın, koçbaşı 
olarak kullanılan Cemaat’in ve TÜSİAD’ın par-
lamento dışı arayışlarını kışkırtacağı için rejimin 
krizini derinleştireceğine şüphe yoktur. Ancak 
Erdoğan’ın seçim yoluyla zayıflatılıp, “deliğe sü-
pürülmesi”nin  rejim krizini hafifleteceğini dü-
şünmemek gerekir. Zira geçtiğimiz yıllar içinde 
yaşanan tartışmalar ve atılan adımlar bir anayasa 
değişikliğini artık geri dönüşü olmayan bir şekil-
de burjuva siyasetinin temel konusu haline getir-
miştir. Bu krizde Erdoğan’ın karşısında oluşturul-
muş koalisyonun bileşenleri yeni bir Erdoğan’ın 
ortaya çıkmasını mümkün kılacak her türlü kapı-
yı kapatmaya kararlı olsalar da, aralarında Anaya-
sa konusunda hiçbir ortak bir görüş yoktur.

AKP’nin Kürdistan’daki hezimeti rejim krizini 
daha da ağırlaştıracak. Yerel seçimlere “istiklal 
savaşı” ruhuyla ve Roboski’nin kanıyla hazırla-
nan, vaziyeti kurtarmak için Ergenekonculara 
göz kırpan AKP’nin tokatın büyüğünü Kürdis-
tan’da yiyeceği bellidir. Bu gelişme AKP’nin se-
çim sonrasındaki akıbetinden bağımsız olarak 
Kürdistan’daki belediyeler üzerinde BDP’nin hâ-
kimiyetinin artmasına yol açacağına göre Kürtle-
ri ve Kürdistan’ı ezme hedefiyle kurgulanmış 12 
Eylül rejiminin krizinin derinleşeceği kesindir.

Devrimcilerin görevi hükümeti istifaya ça-
ğırmak değildir.  İçinden geçtiğimiz krizde 
hükümeti istifaya çağırmak düzen partilerinin 
kuyruğuna takılmaktan başka sonuç üretmez. 
Zira Erdoğan’ın karşısına Amerika’nın dikti-

ği CHP-Cemaat-TÜSİAD koalisyonunun amacı 
tastamam böyledir. Netameli rejim sorunlarına 
dokunmadan Erdoğan’dan kurtulmak isteyen 
Amerikancı muhalefetin oyununu bozmak için 
onların taleplerini daha yüksek sesle dillendir-
mek yerine rejim ve anayasa sorununa ışık tut-
mak gerekir. Erdoğan gitse de kalsa da rejimin 
krizi büyüyecek, çivisi çıkmış 12 Eylül rejiminin 
yerine nasıl bir rejimin geleceği sorunu siyasal 
mücadelenin merkezine daha fazla oturacaktır. 
Bugün Erdoğan yanlılarının ve karşıtlarının ha-
sıraltı etmeye çalıştıkları gerçek budur. İçinden 
geçtiğimiz dönemin hayhuyuna kapılmadan 
devrimcilerin döne döne vurgulaması gereken 
nokta da yine burasıdır.

Eski rejimin meclisi ile yeni anayasa yapıla-
maz. 12 Eylülcülerin koydukları kurallara uygun 
seçilmiş, 12 Eylül Anayasası’na sadakat yeminiy-
le göreve başlamış bir meclis ne rejimi değişti-
rebilir ne de yeni bir anayasa yapabilir. Böyle 
meclisler ve onların girişimleri olsa olsa 12 Eylül 
rejimini yamalı bohçaya çevirerek daha kap-
samlı siyasal krizlerin yolunu döşerler. Nitekim 
bugünkü kriz de 2007 yılında başkanlık rejimi-
ne kapı aralayan Cumhurbaşkanı’nı halk seçsin 
kararından, 2010’daki mahkemeleri sözüm ona 
bağımsızlaştıran HSYK düzenlemelerinden ba-
ğımsız ele alınamaz. 2011 seçimlerinde yeni bir 
anayasa yapmak için kurulan Anayasa Komisyo-
nu’nun kilitlenmiş olması da Erdoğan’ın kendini 
kurtarmak, CHP ve MHP’nin Erdoğan’ı sıkıştır-
mak için yaptığı her Anayasa değişikliği önerisi-
nin yeni bir siyasal krize yol açması da aynı ne-
denden ötürüdür. Yeni bir anayasayı hazırlamak 
için eski rejimin kısıtlamalarına bağlı olmayarak 
çalışan bir meclisin varlığı şarttır.

Türkiye burjuvazisi bugüne dek rejim kriz-
lerini karşı devrimci kurucu meclislerle çözdü. 
1909 yılında Hareket Ordusu İstanbul’a yürüyüp 
sıkıyönetim ilan ederek Anayasa’yı değiştirdi. 
Aynı kesimler sonrasında Pontos, Klikya ve Zey-
tun’daki Ermeni ve Rumları kıyımdan geçirdiler. 
1921’in o pek övülen Anayasası yine paşaların 
gözetiminde, siyasi yasak ve kısıtlamalarla dolu 
bir seçimle oluşan, Birinci Meclis tarafından ya-
pıldı. Mustafa Kemal’in darbesinin ürünü olan 
bu meclis de İstanbul Hükümeti’ne karşı dev-
rimci rüştünü 83 yıl önce bir 6 Mart’ta patlak 
veren bir ayaklanma sonrasında kurulan Koçgiri 
Halk Cumhuriyeti’ne hücum ederek ispatladı. 
Meclis’in üzerinde Milli Güvenlik Kurumu’nun 
denetimini kuran 1961 Anayasası ise 27 Mayıs 
darbecilerinin ürünü oldu. Bugünkü rejimi ta-
nımlayan 1982 Anayasası da yine 12 Eylül dar-
besi sonrasında atanan Kurucu Meclis tarafından 
oluşturuldu. Getirdikleri kısıtlamalar ve yasaklar 
farklı olsa da tüm bu kurucu meclislerin tanımla-
yıcı özellikleri aynı idi. Hepsi emekçileri ve ezi-
lenleri siyasetin dışında bırakan, yasak ve kısıtla-
malarla dolu seçimlerle göreve gelen meclislerdi. 
Toplumun bir avuç azınlığının çıkarlarını göze-
ten bir anayasa ancak böyle yazılabilirdi zaten. 

Emekçi ve ezilenlerin kurucu meclisi farklıdır.  
Rejimin bugünkü krizinden toplumun çoğunlu-

ğunun özgürleşmesinin önünü açacak şekilde 
faydalanmak farklı bir kurucu meclisle müm-
kün olabilir. Böyle bir meclis elbette yüzde on 
barajının yerinde durduğu, mitinglerde ayakkabı 
kutusu gösterenlere hakaret davalarının açıldığı, 
her türlü sokak eyleminin TOMA’larla dağıtıldığı 
koşullar altında oluşturulamaz. Ancak ve ancak 
her türlü yasaktan, kısıtlamadan ve barajdan uzak 
bir şekilde gerçekleşen seçimlerle oluşturulabilir. 
Bu meclise gidecek vekiller işçilerin, Kürtlerin, 
Alevilerin, kadınların anayasayı tartıştıkları mec-
lislerden seçiliyorsa, yeni rejimin emekçiler ve 
ezilenler tarafından kurulduğu söylenebilir. 

Gezi Ayaklanması ezilenlerin kurucu meclisi-

nin mümkün olduğunu ve hangi temelde yük-
selmesi gerektiğini gösterdi. Haziran ayı boyunca 
milyonlarca kişinin katıldığı ayaklanmalar emek-
çilerin, kitlesel bir biçimde harekete geçtiğinde 
hükümeti ne kadar kolay sarsacağını gösterdi. 
Ama aynı zamanda ayaklanma sırasında ve son-
rasında oluşan forumlar emekçilerin siyasal so-
runları tartışmaya ne denli hevesli olduğunu ve 
bu tartışmaları kendi yöntemleriyle ne denli do-
ğal bir biçimde örgütleyebildiklerini gözler önüne 
sermiştir. 31 Mayıs’tan itibaren alanları dolduran-
ların, sonrasında gecelerini forumlarda geçiren-
lerin derdi ağaçları korumaktan çok AKP’ye dur 
demek, siyasal gelişmelere müdahale etmekti. 
Gezi emekçilerin ve ezilenlerin siyaseti kendi 
yöntem ve araçlarıyla yapabileceklerini gösterdi. 
12 Eylül rejimini emekçiler lehine değiştirecek bir 
kurucu meclis Gezi’nin açtığı yoldan işçi sınıfının 
düzenle bağı en zayıf kesimlerini de kapsayacak 
şekilde yürüyerek oluşturulabilir.

Yerel seçim öncesi dönem anayasayı tartışma-
nın tam zamanıdır. Yerel seçimlerde “şehrimizi, 
ilçemizi, mahallemizi beraber yöneteceğiz” ve 
benzeri şiarları kullanmak özellikle sol akımlar 
arasında adettendir. Son dönemlerdeki katılımcı 
demokrasi palavraları nedeniyle AKP ve CHP de 
benzer şiarları emekçilerin gözünü boyamak için 
kullanmaktadır. Gezi sırasında tepkileri yumuşat-

mak için Kadir Topbaş’ın bundan böyle “otobüs 
duraklarını bile halka soracağız” beyanları hala 
akıllarda. Derinleşen bir rejim krizi içinde, hiçbir 
şekilde bir yerel seçim olarak gerçekleşmeyecek 
30 Mart seçimlerinde kimin emekçilerin yöneti-
me katılımını savunduğunu anlamak kolaydır. 
Emekçilerin yönetime katılması otobüs durakla-
rını değil anayasayı tartışmayı gerektirir. Seçim 
sürecinde emekçiler ve ezilenlerle birlikte nasıl 
bir anayasa sorusuna yanıt aramayanların “birlik-
te yönetme” iddiasının içi boş kalacaktır.

Yerel seçimlerde emekçiler burjuvaziyle or-
ganik bir bağı olmayan HDP adaylarını destek-
lemelidirler. Oylarıyla HDP’nin ezilenlerin ve 

sömürülenlerin sesi olma iddiasına güç verme-
lidirler. 30 Mart bir belediye başkanlığı seçimin-
den çok, seçim kantarında bir boy ölçüşme id-
diası olduğuna göre yerel seçimde kendi siyasi 
ağırlığını gösterecek ve sınayacak olan, sadece 
burjuva partileri değil aynı zamanda ona alter-
natif olma iddiasındaki kesimlerdir. HDP’nin 
oylarını arttırması, hele hele %10 barajını aşma-
sının tek sonucu onun Türkiye’deki siyasi den-
geleri değiştirebilecek bir güç haline gelmesi 
olmayacaktır. Aynı zamanda emekçilerin HDP 
aracılığıyla siyasal gündemlere müdahale etme 
imkânlarını ve kapasitelerini artıracaktır. 

Gezi Ayaklanması’ndan beri süregelen siyasi 
krizin yerel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçim-
leri üzerinden genel seçimlere dek derinleşerek 
uzanacağı kesin olduğuna göre, emekçiler yerel 
seçimlerde kimi destekleyeceklerini açıklamak-
la yetinemez. 8 Mart, Gezi Parkı’nda başlayan 
ayaklanmanın ruhunun başta Kürt ve kadın 
emekçiler olmak üzere toplumun ezilen tüm 
kesimlerine taşındığı bir mücadele dönemini 
başlatmıştır. HDP adaylarını desteklemek üze-
re bir araya gelen kesimler burjuvazi içindeki 
it dalaşını fırsat bilmeli. Gezi’den ve Rojava’dan 
güç alarak AKP karşısında bağımsız bir savunma 
hattını kitle eylemlerini yükselterek oluşturmak 
için Newroz ve 1 Mayıs alanlarına akalım. 
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Gezi Ayaklanması’nı takip eden eylemler sırasında varoş Okmey-
danı’nda polisin attığı gaz fişeği ile başından yaralanan Berkin ELVAN 
vurulmasından 269 gün sonra 11 Martta yaşamını yitirdi. Berkin’in 
ayrılışının ardından emekçilerin AKP’ye yönelik öfkelerini Gezi’den 
sonra bir kez daha kitlesel bir şekilde dışavurdu. 

Berkin’in ölüm haberinin gelmesinin ardından 11 Mart’ta İstanbul 
da emekçiler Okmeydanı, Kadıköy Taksim, Sarıgazi, Gazi Mahalle-
leri’nde  sokaklara çıktı. Polisin saldırdığı eylemlerde çatışmalar geç 
saatlere kadar sürdü. 

12 Mart günü ise Berkin’i uğurlamak için kalabalıklar alanları dol-
durdu. Cenazeye gelenler ağırlıklı olarak Gezi Ayaklanması’na ve ya-
rattığı eylem dalgasına katılanlardan oluşuyordu.  Kitle sabahın erken 
saatlerinde Okmeydanı’na gelmeye başladı. Köz olarak biz de, Dev-
rimci mücadelede kaybettiğimiz Berkin’i uğurlamak için oradaydık. 

Önümüzdeki süreçte emekçilerin ve ezilenlerin mücadelelerini 
daha güçlü kılmak ve yeni mevziler elde etmek için Rojava Devri-
minin rüzgarı ile Gezi’de ortaya çıkan siyasal hareketi birleştirmek 
gerekir. Böylelikle gerileyen AKP’yi daha da geriletmiş AKP’nin yerini 
almaya hevesli CHP’nin önünü kesmiş oluruz.  Bu yüzden biz de 
bu eyleme; ‘’Okmeydanı’nda  Berkin, Roboski’de Kürtler, Gezi’den 
Rojava’dan Güç Alıp Hesap Soralım’’ yazan pankartımızı açtık. Yürü-
yüşe içinde çalışma yürüttüğümüz Mayısta Yaşam kooperatifi de “….” 
pankartıyla katıldı

Saat 14.00 da Okmeydanı’nda başlayan yürüyüşle kitle Şişli’ye ora-
dan da Feriköy mezarlığına yürüdü. 

Yürüyüş boyunca “Berkin’in katili Roboski’nin Faili; Berkin, Hrant, 
Roboski katilleri belli; Berkin’in katili Kürdistan’da İşgalci; Berkin El-
van kavgamızda yaşıyor; Bu daha başlangıç mücadeleye devam; Katil-
lerden hesabı emekçiler soracak; Yaşasın Gezi Ayaklanması;  Yaşasın 
Rojava Devrimi; Gezi’de düşenler kavgamızda yaşıyor; Devrimciler 
ölür devrimler sürer; Demokrasi için Kürtlere özgürlük; Ne AKP ne 
CHP kurtuluş birleşik mücadelede; Anayasa için kurucu meclis baraj-
sız yasaksız tehditsiz seçim”, sloganlarını attık.  Sloganlarımıza çev-
reden , özellikle HDP kortejinden, katılanlar oldu. Yürüyüş boyunca 
pankartımız özel bir ilgi çekti. Görenler bol bol fotoğrafını çekti.

Saat 17.00’ye kadar yüründü. . Kitlenin bir kısmı mezarlığa girdi, 
bir kısmı da Taksim’e gitmek istedi. Ancak cadde üzerinde polis ba-
rikatı vardı. Polis barikatın önünde beklerken azalan kitleyi  gazla, 
plastik mermi ve suyla dağıttı.

Oradaki saldırının ardından kitlenin bir kısmı Osmanbey’de çatış-
maya bir kısmı ise Taksim’e yapılan çağrı üzerine Taksim’e geçti. Biz 
akşam Taksim’e geçtik. Geç saatlere kadar süren çatışmaların içinde 
yer aldık. 

Gezi Ayaklanması, burjuvazinin AKP’yi savcılarla, soruşturmalarla, 
kasetlerle ve skandallarla gönderme  girişimlerinin karşısında emek-
çilerin AKP’den kendi yöntemleriyle nasıl kurtulabileceğine ışık tu-
tuyordu. Berkin’i uğurlayanlar bu gerçeği bir kez daha kitlesel bir 
şekilde göstermiş oldu.

Devrimciler Ölür Devrimler Sürer!

Örgütlü Devrimcilerdi Devrim için Öldüler!

İstanbul’dan Komünistler

Berkin yaşam için, İzmir Berkin için direndi
Haziran Ayaklanması'nda polis tarafından gaz kapsülü ile ba-

şından vurulan ve 269 günlük yaşam mücadelesinin ardından 
hayata gözlerini yuman 15 yaşındaki Berkin Elvan'ın ölümü İz-
mir'de onbinleri sokağa döktü. 

Bir önceki gün Berkin Elvan'ın durumunun ağırlaştığı bilini-
yordu. Okmeydanı Hastanesi'nde bekleyişte bulunanlara saldırı-
ların ardından gelen vefat haberi İzmir'de de yoğun bir öfke ve 
tepkiye neden oldu.

Aynı sabah pek çok lise ve üniversitede hızla eylemler, yürü-
yüşler ve boykotlar örgütlendi. 11 Mart akşamı için ise pek çok 
örgütlenme Haziran Günleri'nde olduğu gibi çağrılar yayınladı.

Bu çağrılar neticesinde yoğun bir katılım öngördüğümüz ey-
leme Köz'ün arkasında duran komünistler olarak flamalarımızla 
katıldık. Kitlenin akşam saatlerinden itibaren, hatta çağrıda be-
lirtilen saatten çok daha önce toplanmaya başladığı Alsancak 
Sevinç Pastanesi önünde ilerlemek bir yana hareket etmekte 
bile güçlük çekildiği anlar yaşandı. Toplanma noktasındaki kitle 
ve kitlenin ruh hali 1 Haziran'da karşılaştığımız tabloyu arat-
mıyordu. Ağırlıklı olarak sol-sosyalist yapıların etkisinin hisse-
dildiği kitle saat 19:30 sularında bir insan seli gibi İkinci Kor-
don'a doğru yürüyüşe geçti. Bu sırada daha pasif konumda olan 
ulusalcı unsurlar Gündoğdu Meydanı'na bakan kısımda durup 
kitlenin bir süre bloke olmasına neden olsalar da, yürüyüşün 
sürdüğünü gören binler İkinci Kordon'a yani Cumhuriyet Bul-
varı'na devam etti.

Yürüyüş sırasında KöZ'ün arkasında duran komünistler aji-
tasyon konuşmaları yaparak katillerin kim olduğuna işaret etti-
ler. Bu konuşmalarda şunlar ifade edildi: "Berkin'in katillerini 
tanıyoruz. Berkin'in katledenler Roboski'de bomba yağdırıp, 
sonrasında da takipsizlik kararı verenlerdir. Berkin'i katledenler 
Hrant Dink'in katillerini apar topar tahliye edenlerdir. Berkin'in 
katledenler iş cinayetlerine kurban verdiğimiz işçilerin ardından 
'güzel öldüler' diyenlerdir." Konuşmaların ardından "Ordu-Po-
lis-Tekeller; İşte Katiller!", "Katillerden Hesabı Emekçiler Sora-
cak!" sloganlarını attık.

Önceki yürüyüşlerde Basmane Meydanı'nda barikat kuran 
polis bu sefer Cumhuriyet Meydanı'na gelindiğinde saldırıya 
geçti. Baştan başa insan dolu, onbinlerce insanın bulunduğu 

Bulvar'da insanlar pervasız bir polis saldırısına, kimyasallı taz-
yikli sulara, sokağı göz gözü görmez kılan neredeyse yüzlerce 
gaz bombasına rağmen çekilmedi. Aksine bulvar boyunca yer 
alan araçları caddenin ortasına elbirliği ile taşıyarak TOMAların 
geçemeyeceği barikatlar oluşturarak üç saati aşkın süre boyunca 
çatıştı, direndi. Yine bu süre boyunca suyu biten TOMAların İz-
mir Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye araçlarınca Cumhuriyet 
Meydanı ilerisinde ikmal edildiği gözlendi.

Pek çok insanın yaralandığı, fakat polisin esaslı bir biçimde 
ilerleyemediği süreç boyunca eylemdeki binlerce insanın öfke-
si, kararlılığı ve coşkusu görülmeye değerdi. Haziran'dan farklı 
olarak daha bilinçli ve politik bir katılımdan bile bahsetmenin 
mümkün olduğu bu eylemde Haziran'dan bu yana karşılaştığı-
mız sorunlar da sürmekteydi. Bu yığınsal katılımın, böyle ey-
lemlerde idmanı ve sokak tecrübesi artmakla birlikte, daha önce 
yaşadığı örgütsüzlük ve koordinasyonsuzluk aşılamamış bir so-
run olarak duruyor. 

Güzergah boyunca tek bir duvarda tek bir metrekarenin dahi 
boş kalmadığı eylemde komünistler de kendi özgür ajitasyonla-
rını gerçekleştirdiler. Berkin'in katillerinin kim olduğunu duvar-
lara nakşettiler.

Gecenin ilerleyen saatlerinde polis saldırısının çapı arttı ve 
ara sokaklardan da saldırılar gelmeye başladı. Bunun üzerine 
binlerce insan çatışarak, barikat kurarak yürüyüşün başladığı 
noktaya kadar geri çekildiler.  

Gecenin sonunda belki polis barikatı aşılamadı ve öğrenebil-
diğimiz kadarıyla 100'ü aşkın kişi gözaltına alındı ama bu eylem 
Haziran Ayaklanması'nın ateşinin diri ve yanmakta olduğunu 
herkese yeniden kanıtladı.

Komünistlere düşen görev, bu ateşi Rojava Devrimi'inin rüz-
garı ile buluşturarak, sokakta da sandıkta da, katil-hırsız ve ırk-
çılardan hesap sorulması için işçilerin, emekçilerin, ezilenlerin 
kitlesel eylemlerine güç katmaktır.

Gazi'den Gezi'ye 

Haziran'dan Mart'a 

Rojava'dan-Roboski'den Okmeydanı'na 

Düşene-dövüşene bin selam olsun!

Gezi ateşi 
Kadıköy sokaklarında

Gezi Ayaklanmasının evladı Berkin Elvan’ı bir mart sabahı yi-
tirdik. 31 Mayıs sabahında başlayan ve dört bir yana dalga dalga 
yayılan Gezi Ayaklanmasını varoşlara taşıyanlar içerisindeydi Ber-
kin. İşte 16 Haziran günü bu devletin eli kanlı kolluk güçlerinden 
olan polisin attığı gaz bombasının başına gelmesi nedeniyle koma-
ya giren ve 269 gün ölüme karşı direnen Berkin'di. 11 Mart sabahı 
Berkin de Gezi Ayaklanması sırasında yitirdiklerimiz arasında yerini 
almış oldu. Gezi Ayaklanmasıyla harekete geçen kitleler Berkin'i 

sahiplenmek için tekrar sokaklara döküldü. Berkin'in kaldığı has-
taneden, üniversitelere, kent meydanlarından, varoşlara varana 
dek her yer eylem alanına döndü. Günün akşamında ise birçok 
merkezde eylem çağrıları yapıldı. Bunlardan birisi de Gezi Ayak-
lanmasının ardından adeta Taksim Meydanı’nın sıcaklığını her 
daim yaşayan Kadıköydü.

İşte Berkin'in hesabını soracağız diyenler akın akın Kadıköy 
Boğa Meydanı’na inerek kitlesel bir eylemi başlatmış oldu. Dö-
vizlerde, sloganlarda Berkin ve Berkin'in katillerine duyulan kin 
vardı. “Berkin Elvan Ölümsüzdür; Berkin'in Katili AKP'nin Polisi; 
Berkin Elvan On Beşinde Bir Fidan; Berkin'in Hesabı Sorulacak; 
Katil Devlet Hesap Verecek; Bu Daha Başlangıç Mücadeleye De-
vam” sloganları Kadıköy'ün sokaklarında yankılandı.

KöZ olarak biz de her zamanki gibi bu eylemde de yerimizi 
aldık, Boğa Meydanı’nda buluştuğumuzda özellikle HDP'lilerin 
bulunduğu yere yakın durarak ortak sloganlar atmaya çalıştık. 
“Berkin'in Katili Roboski'nin Faili; Berkin'in Katili AKP'nin Polisi; 
Berkin Elvan Kavgamızda Yaşıyor; Yaşasın Gezi Ayaklanması; Ne 
AKP Ne CHP Kurtuluş Birleşik Mücadelede” sloganlarını attık. An-
cak kısa süre sonra polisin kitleye müdahale etti. Biber gazlarıyla 

dağıttığı kitleye TOMA’larla müdahale etti. Biz de bizimle birlikte 
eyleme katılıp gazdan çok etkilenen arkadaşlarımızın güvenliği-
ni sağladıktan sonra ön saflarda barikatları güçlendirmeye gittik. 
Polisin attığı gazların yoğunluğu ve TOMA’ların müdahalesi ara 
sokaklara kitleyle birlikte biz de arka sokaklara çekildik. Bahari-
ye Caddesi’nde diğer yoldaşlarla tekrar bir araya gelip sloganla-
rımızla kitle içerisinde yerimizi aldık. Biz Bahariye’deki kitleyle 
hareket ederken buluşamadığımız kimi yoldaşlarımız da Halitağa 
Caddesi’ndeki eylemcilerle birlikteydi. Polisin müdahalelerine 
karşın kitle her seferinde sloganlarla yeniden böylelikle eylem 
geç saatlere kadar sürdü. Kitlenin yavaş yavaş eylemden ayrılma-
sıyla birlikte biz de ayrılma kararı alıp Kadıköy’den ayrıldık. He-
sabın emekçilerin birleşik mücadelesiyle sorulabileceğinin bilin-
ciyle hareket ettiğimiz için bu tarz birleşik ve kitlesel eylemlerde 
alabileceğimiz azami sorumlulukları alma gayreti içerisindeyiz ve 
bu sorumluluklarla hareket etmeye devam edeceğiz.

Berkin'in Katili Roboski'nin Faili!

İstanbul’dan Komünistler

İzmir’den Komünistler

Berkin eylemleri AKP’yi göndermenin yolunu gösterdi


