Hangi
demokratik
açýlýmýn
sonu geldi?

Bugün 15-16 Haziranlar Neden
Güncel ve Nasýl Mümkündür?
fabrikadan iþçilerin nasýl katýldýðý,
olaylar sýrasýnda ve sonrasýnda DÝSKin
tutumunun yer aldýðý bir açýlýþ
konuþmasý yapýldý. Ardýndan o
dönemi yaþayanlara, eylemlere
katýlanlara söz verildi. Panelin ikinci
kýsmýndaysa BDP ve KöZ temsilcileri
konuþmalarýný yaptý.
11de

19 Haziran günü Maltepede 15-16
Haziran olaylarýný anmak için Bugün
15-16 Haziranlar Neden Güncel ve
Nasýl Mümkündür? adlý yaklaþýk yüz
kiþinin katýldýðý panel düzenledik.
Panelin ilk kýsmýnda 15 -16 Haziran
olaylarý öncesi, 15-16 haziran
olaylarýna giden süreç, 15-16 Haziran
günlerinde yaþananlar, hangi

15-16 Haziran Türkiye
sýnýf hareketleri
tarihinde bir dönüm
noktasýný oluþturur

Habur kapýsýndaki dönüþlerin
ardýndan, sonra da giderek artan
bir tonla, «demokratik açýlým iflas etti» vaveylasý her tarafý sardý.
Ama bu vaveylanýn çok yüksek tonda ve hemen hemen her
köþede tekrarlanýyor olmasýna bakýp, bu söylemden anlaþýlanýn
ayný þey olduðunu sanmak yanlýþ olur. Herkesin «demokratik
açýlým» derken murat ettiðinin ayný þey olmadýðý
12-13te
da apaçýktýr.

Komünistler Birliðinden Birinci Enternasyonale
Komünistlerin Ulusal Soruna Bakýþý Nasýl Deðiþti?
Ulusal soruna, dolayýsýyla uluslarýn
kendi kaderini tayin hakkýna
bakýþlarý komünistlerin en önemli
ayrým çizgileri arasýnda yer alýr.
Komünist Enternasyonal
kararlarýnda da açýk ve net bir
þekilde ifade edildiði üzere
komünistler uluslarýn kendi
kaderlerini tayin hakkýndan devlet
kurmak isteyen tüm coðrafi
topluluklarýn kendi devletlerini
kurma hakkýný anlarlar ve bu
hakký kayýtsýz, þartsýz bir biçimde
savunurlar. Ancak Komünistler
Birliðinin programý olan
Komünist Manifestoda ulusal
sorun bu þekilde
ele alýnmamýþtýr. 14-15te
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Emekçilerin ve Ezilenlerin Ortak Seçim Kampanyasýný Hazýrlamak Üzere

12 Eylülcülerin EVETini de
HAYIRýný da BOYKOT Ediyoruz
Ezilenlerin ve sömürülenlerin 12 Eylül referandumunda alacaklarý
tek doðru tutum BOYKOTtur. AKP hükümeti, 12 Eylülde yapýlacak
olan referandumda emekçileri yamalý ve yamasýz 12 Eylül anayasalarý
arasýnda bir tercih yapmaya zorlamaya, 12 Eylül anayasasýný tekrar
emekçilere onaylatmaya çalýþmaktadýr.
Referandum ayný zamanda bir sonraki seçimlerde burjuva
diktatörlüðünün bekçiliðini kimin yapacaðýnýn bir ön provasýdýr.
Elbette iþçiler ve ezilenlerin özgürlüðü için mücadele edenlerin o ya
da bu nedenle EVET yahut HAYIR diyerek, düzen güçlerinin bir
kanadýna yedeklenen oportünist tutumdan uzak durmasý gerekmektedir.
Ancak sadece yedeklenmemek üzerinden siyaset yapýlamaz.
Komünistler referandum sürecinde ve sonrasýnda emekçilerin
ezilenlerin birleþik savunma hattýný örmeye çalýþacaklardýr.
Tüm sosyalistleri, bu ortak çalýþmayý birlikte göðüslemeye, referandum
çalýþmasýný seçimlere baðlayarak ezilenlerin baðýmsýz kitlesel eylemli
savunma hattýný örmeye çaðýrýyoruz. 12 Eylül rejiminin ortadan
kalkmasý yolunda mücadele eden tek cephe BOYKOT cephesidir.
Saldýrýlara karþý BDPyi savun, referandumda tüm 12 Eylülcüleri
boykot et, seçimlerde AKPnin ve rakiplerinin karþýsýna
emekçilerin ve ezilenlerin ortak adaylarýyla çýk þiarý yürütülecek
BOYKOT kampanyasýnýn þiarý olmalýdýr.

16-17de

Demokratik Anayasa Mitingi
Ýstanbulda BDPnin örgütlediði miting "12 Eylül'de sandýða gitmiyoruz. Demokratik
bir Anayasa istiyoruz. Demokratik bir çözüm istiyoruz" þiarý ile gerçekleþti
Birçok Siyaset de Alandaydý
Mitinge BDP, ESP, TÖP, EHP, Mücadele Birliði,
SODAP, SDP, KÖZ, ÖDAH, ÝDAY-DER,
GÖÇ-DER, Barýþ Anneleri, MKM, TUADDER, Arzela Kültür Merkezi, Ýstanbul Kürt
Enstitüsü, Gökkuþaðý Kadýn Merkezi Sosyalist
Parti ve Sosyalist Gelecek Partisi Giriþimi'nin
de aralarýnda bulunduðu siyaset ve kitle
örgütleri katýldý.

Sivas katliamýnýn 17.
yýlýnda Ýstanbulda
düzenlenen mitinge
katýlanlar katliamýn
sorumlularýnýn hesap
vermesini istedi.

Ýzmirde 2
Temmuz anmasý
Bundan tam 17 yýl
önce yaþanan
katliam
yýldönümünde
Ýzmirde de kitlesel
basýn açýklamasý ile
anýlarak protesto
edildi.

Evet Hayýr Dayatmasýna Geçit Yok!
Mitingde KöZ olarak Evet Hayýr Dayatmasýna
Geçit Yok Referanduma Yanýtýmýz Boykot
ve Demokratik Anayasa için Kurucu Meclis;
Kurucu Meclis için Yasaksýz, Barajsýz,
Tehditsiz Seçim pankartlarýný taþýdýk.
Yürüyüþ boyunca ve alanda Demokratik
anayasa için kurucu meclis; kurucu meclis
için yasaksýz, barajsýz, tehditsiz seçim;
Demokrasi için Kürtlere özgürlük;
Nereden Geliyoruz: Varoþlardan, Ne
Ýstiyoruz: Özgürlük; Vermeyecekler:
Alacaðýz, Özgürlük Savaþan Ýþçilerle
6da
Gelecek! sloganlarýný attýk.

Ýstanbulda 2
Temmuz mitingi

Halk toplantýsýna Ýstanbul milletvekili
Sebahat Tuncel de katýldý

Tuzlada Halk Toplantýsý
Tuzla Demokrasi Platformunda yer
alan BDP, ESP, Limter-Ýþ, Mayýsta
Yaþam Kooperatifi ve KöZ Halk,
AKPnin Anayasa Deðiþikliði Paketini
Tartýþýyor baþlýðýyla bir halk
toplantýsý gerçekleþtirdi. 8de

2 Temmuz
öncesi çalýþma
Yenibosna'da
Sivas'ta yaþananlarýn
sorumlularýný bir kez
daha hatýrlatmak için
mahallemizde bir
çalýþma
10da
yürüttük.

Eleme
sýnavlarna
karþý artýk
geleneksell
eþenmitingi
birçok
kurum
beraber
örgütledi

LYS-YGSye
mitingli protesto
12 Haziran günü Ýstanbulda 2007 yýlýndan
beri eleme sýnavlarýna karþý örgütlenen
mitinglerin dördüncüsü gerçekleþti. Biz
de mitinge içinde çalýþma yürüttüðümüz
Mayýsta Yaþam Kooperatifi ve Anadoluda
Yaþam Kooperatifi kortejleri içerisinde
yaklaþýk 100 kiþi ile katýldýk. Mayýsta
Yaþam Kooperatifi mitinge Ýþçiyiz,
Kürdüz, Kadýnýz, Öðrenim Hakkýmýz Ýçin
Pozitif Ayrýmcýlýk Ýstiyoruz
4de
pankartý ile çýktý.

Mavi Marmara
saldýrýsýnýn ardýndaki
gerçekler
Ýsrail birliklerinin Gazzeye insani
yardým götüren ÝHH konvoyuna
saldýrmasý Türkiyede ve dünyada
solcularýn kafalarýnýn biraz daha
karýþmasýna vesile oldu.
BM güvenlik konseyinde Ýrana karþý
yaptýrýmlarýn arttýrýlmasý oylanýrken
Türkiyenin Brezilya ile birlikte red oyu
kullanmasý bu kafa karýþýklýðýnýn üzerine
tuz biber ekti. «Acaba AKP hükümeti
yörünge mi deðiþtiriyor? Türkiyenin ekseni
mi kayýyor? » tartýþmalarý baþladý ve sola da
bulaþarak yayýlmaya devam ediyor.
Ancak Orta Doðuda olup bitenleri ve bu
çerçevedeki geliþmelerin ardýnda yatan
emperyalistler arasý paylaþým kavgasýnýn
mahiyetini unutarak bu ve benzeri
geliþmeleri anlamak ve bunlardan bir anlam
çýkarmak mümkün deðildir.

18de

12 Eylülde yapýlacak olan anayasa referandumuyla
ilgili olarak tespit edilmesi gereken ilk nokta, bu
referandumun 12 Eylül rejimini deðiþtirmekle
uzaktan yakýndan bir ilgisinin olmadýðýdýr. Ne
AKP ve kendi yanýna çekmeyi baþardýðý EVETçiler,
ne de CHPnin ve MHPnin baþýný çektiði
HAYIRcýlar 12 Eylül rejimini deðiþtirmeye
niyetlidirler.

16-17de
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UPS Ýþçilerini 71. Gününde Ziyaret Ettik
71. gününde direniþ alanýna Kaldýraç okuru
arkadaþlarla birlikte ziyarete gitmiþtik. Alanda
dikkatimizi çeken meselelerden biri buradaki
direniþe katýlmayan ve çalýþan iþçiler oldu.
Bu iþçileri devlet polisiyle sahiplenip, direniþ
alanýndaki iþçilere pervazsýzca saldýrýyor. Direniþ
kýrýcýlarý polis eþliðinde alanda kontrollü bir
þekilde sokulup ayný þekilde akþam paydosunda
alandan çýkarýlýyor. Direniþ alanýndaki iþçilerle
çalýþan iþçiler arasýna polis tarafýndan etten
barikat kurulup birbirleri ile herhangi bir temasý
engelliyorlar.

Taksim'de UPS Kargo
Ýþçilerinin Eylemine Katýldýk
31 Temmuz günü Taksim tramvay duraðýnda UPS kargo iþçilerinin
eylemindeydik.
UPS iþçileri eyleme aileleri ile katýldýlar. Bunun yaný sýra bizimle
birlikte devrimci kurumlarda vardý. Yürüyüþ tramvay duraðýndan
baþlayýp Galatasaray Lisesi önünde sonlandý. Yürüyüþ esnasýnda
atýlan sloganlara çevredeki halk alkýþlarla destek verdi.
Yoðunlukla Sendika hakkýmýz hakkýmýzý alýrýz, Baskýlar bizi
yýldýramaz , Kurtuluþ yok tek baþýna ya hep beraber ya hiç birimiz.,
UPS iþçisi yanlýz deðildir, Yaþasýn sýnýf dayanýþmasý sloganlarý
hep bir aðýzdan atýldý. Çevredekilerden yürüyüþe katýlan da oldu.
Yürüyüþün ardýndan basýn açýklamasý yapýldý ve katýlan kurumlarla
basýn mensuplarýna teþekkür edildi.
Okmeydanýndan Komünistler

Okmeydaný'nda
Operasyonlara Karþý Yürüyüþ
10 Aðustos sabahý erken saatlerde Okmeydanýnda eþ zamanlý
olarak birçok eve yapýlan baskýn sonucu bir çoðu Okmeydaný
Demokrasi ve Kültür Evi çalýþaný olan aktivistler göz altýna alýndý.
Yapýlan bu baskýn ve gözaltýlarý protesto etmek için Demokrasi
ve Kültür Evi'nin çaðrýsýyla ayný günün akþamý Fatma Girik parkýnda
toplanýlýp Partizan, DHF, Sodap, KÖZ, ve Halkevinin de destek
verdiði bir yürüyüþ gerçekleþti.
Yürüyüþ boyunca sýk sýk "Yaþasýn devrimci dayanýþma", "Yaþasýn
halklarýn kardeþliði", "Biji býratiya gelan", "Be serok jiyan nabe"
ve"Baskýlar bizi yýldýramaz" þeklinde sloganlar atýldý.
Saðlýk ocaðýnýn önünden son bulan yürüyüþün ardýndan
hazýrlanan basýn açýklamasý okunarak sloganlarla eylem
sonlandýrýldý.
Okmeydanýndan Komünistler

Okmeydaný'nda 17'ler Anmasý

Polis ayný zamanda direniþteki iþçilere
pervasýzca gazla copla saldýrýyor. Alanda bolca
taþ olduðundan bu fazla tekrarlanmýyor. UPS
iþçisinin örgütlü olduðu sendikadan istifa etmesi
için patronlar kirli oyunlar oynuyor. UPSnin
diðer þubelerinde de direniþ sürmekte. UPS
iþçilerinin çeþitli ihtiyaçlarý olduðunu daha
önce benzer bir direniþte yer almýþ birisi olarak
çok iyi biliyorum. Önemli olan UPS iþçileri ile
dayanýþma içinde olmak ve onlarýn sorunlarýný
birlikte paylaþmaktýr. UPS iþçilerinin yalnýz

Sene içinde yaptýðýmýz çalýþmalarý deðerlendirip,
bu çalýþmalarý 1 Mayýsa taþýmak üzere bir plan
yaparak bu seneki 1 Mayýsa hazýrlandýk. Bu
açýdan; yaklaþýk 2 ay önce Ýzmirde kitle
örgütleri tarafýndan baþlatýlan ve çalýþmalarýna
katýldýðýmýz kurumun da bir bileþeni olduðu
Sigortasýz ve Güvencesiz Çalýþmaya Karþý Ýmza
Kampanyasý çalýþmalarýmýzýn merkezinde
duruyordu. Bu çalýþmalarý yaparken de
mümkün olduðunca dýþýmýzdaki siyasetlerle
ortaklaþa hareket etmeye gayret ettik.

Kampanya Çalýþmalarý
Kampanya baþladýðýndan bu yana çeþitli
yerlerde açýlan imza masalarýna elimizden
geldiðince destek verdik. Yine bu süreçte her
hafta yapýlan kampanya toplantýlarýný da takip
etmeye çalýþtýk. Alanýmýza yönelik olarak da
çevremizdeki kiþilere imza föylerinden verip,
onlarýn da imza toplamasý yönünde konuþtuk.
Daha çok da birebir mahallemizde oturan
kiþilerden imza topladýk. BDP Karabaðlar Ýlçe
Teþkilatýný ziyaret ederek oradaki arkadaþlardan
da kampanyaya destek olmalarýný istedik. Ýlçe
binasýna kampanya el ilanlarýndan ve imza
föylerinden býraktýk. 21 Nisanda Kampanyayý
çevremize daha ayrýntýlý tanýtabileceðimiz bir
toplantý gerçekleþtirdik. Bu toplantýya hazýrlýk
baðlamýnda iliþkide bulunduðumuz kiþilerin
listesini çýkardýk ve tek tek bu evleri ziyaret
edip kampanya bildirileri verip imzalarýný aldýk

Ýzmir Barýþ Meclisinin yaptýðý çaðrý ile
bir araya gelen kurumlar, KCK'nin þartlý
çatýþmasýzlýk kararýnýn ardýndan 'Ýzmir
Barýþ Ýstiyor' konulu bir basýn toplantýsý
düzenledi. 19 Aðustos 2010 tarihinde BES'
te düzenlenen basýn toplantýsý metni
þöyledir.

Tek taraflý çatýþmasýzlýk hali çift taraflý kalýcý
bir ateþkese dönüþsün!

Devrimciler ölür devrimler sürer
Devrim yolunda düþenler kavgamýzda yaþýyor
Okmeydaný'ndan Komünistler

UPS iþçilerinin sesine kulak verelim, bizi
kurtaracak olan kendi kollarýmýzdýr.
Yaþasýn sýnýf dayanýþmasý
Kurtuluþ yok tek baþýna ya hep beraber
ya hiç birimiz.
Okmeydanýndan Bir Köz Okuru

ve toplantýya çaðýrdýk. Toplantýda kampanyanýn
yaný sýra, mahallemizde 1 Mayýsa yönelik neler
yapabileceðimizi gelen arkadaþlarýmýzla
konuþtuk.
Kampanyaya dair Sigortasýz Çalýþmaya
Güvencesiz Yaþamaya Hayýr sloganýnýn olduðu
özalitleri mahallemizin merkezi yerlerine
yapýþtýrdýk.
Yine kampanyayý düzenleyen birkaç kurumla
beraber 25 Nisanda bir piknik organize ettik.
Biz de mahallemizden arkadaþlarla bu pikniðe
katýldýk. Orada da kampanyaya iliþkin
Limontepede yürüyen çalýþmalarý aktardýk.

Gazete Daðýtýmý
1 Mayýsa iliþkin çýkan KÖZ imzalý özel
sayýlarýmýzýn daðýtýmýný mahallemizdeki
mümkün olduðunca yaygýn yapmaya çalýþtýk.
2 gün boyunca daðýtým gerçekleþtirdik. Ýlk gün
mahalledeki kahvelere, esnafa ve çevremizdeki
kimselere daðýtýmý gerçekleþtirdik. Ýkinci gün
de yine kahvelere daðýtým yaptýk ve tek tek
evlere girerek ve sokakta gördüðümüz
kimselere özel sayýlarýmýzý ulaþtýrdýk. Yaklaþýk
500den fazla özel sayý kullandýk. Yine 1
Mayýstan 3-4 gün önce mahallemizde 1 Mayýs
afiþlemesi yaptýk.

Diðer Siyasetlerle Ýliþkiler
Tüm bu çalýþmalarý yaparken mümkün

olduðunca BDPli dostlarýmýzla ortaklaþmaya
ve ortak hareket etmeye gayret ettik. Nitekim
Ýlçe Örgütü binasýnda kampanya için imza
toplandý. Kampanya toplantýsýna ve pikniðimize
BDP Karabaðlar Ýlçe yönetiminden arkadaþlar
katýldýlar. Önümüzdeki süreçte kampanyayý
kendilerinin de gündem edeceðini söylediler.
1 Mayýs öncesi Ýlçe örgütünün yaptýðý iki halk
toplantýsýna bizi de davet ettiler. Bu toplantýlarda
kampanyayý tanýtma ve 1 Mayýsa dair
görüþlerimizi anlatma imkâný bulduk. 1
Mayýstan bir gün önce mahallede ortak bildiri
daðýtýmý gerçekleþtirdik. Yine bu süreçte Ahmet
Türke yapýlan saldýrýyý protesto eylemine
katýldýk. Ýlçe binasýnýn açýlýþ etkinliði için birlikte
çalýþma yürüttük. 1 Mayýsa iliþkin BDPnin
merkezde yaptýðý basýn açýklamasýna katýldýk.
1 Mayýs sabahý da kurumda buluþup gelen
arkadaþlarla beraber Basmane Kapýlar'daki
diðer kurumlarla beraber kampanya pankartýnýn
arkasýnda eyleme katýldýk.
Geçen sene mahallemizde 1 Mayýs öncesi
yaptýðýmýz eylemi bu sene yapamadýk.
Önümüzdeki sene yine mahallemizde 1 Mayýs
eylemi gerçekleþtirmek üzere, ýsrarýmýzý ve
çalýþmamýzý sürdüreceðiz.
1 MAYISI SAHÝPLERÝ ÖRGÜTLEYECEK!
VAROÞLARDA BÝRLEÞ ALANLARDA DEVLEÞ!
Limontepe'den Komünistler

Ýzmir Barýþ Ýstiyor! Konulu Basýn Toplantýsý

Askeri operasyonlara derhal son verilsin!

Dikilitaþ parkýnda baþlayan yürüyüþ belirlenen güzergâhtan
sloganlar eþliðinde yürünüp Fatma Girik parkýnda son buldu.
Yürüyüþ boyunca sýk sýk Vartinikten Mercana, feda olsun canýmýz
Halk Savaþýna, Mercanda bir ses, 17ler ölmez, "Halk Savaþçýlarý
ölümsüzdür", "Yaþasýn devrimci dayanýþma", "Analarýn öfkesi katilleri
boðacak", "Bedel ödedik bedel ödeteceðiz" þeklinde sloganlar atýldý.
Yaklaþýk 450 kiþinin katýldýðý yürüyüþün sonunda parkta saygý
duruþuyla baþlayan etkinlikte kýsa bir sinevizyon gösterimi yapýldý,
ardýndan Yeni Demokrasi Þehit ve Tutsak Aileleri Birliði adýna bir
konuþma yapýldý. Konuþmanýn ardýndan etkinlik son buldu.

UPS iþçilerinin direniþi ile ilgili görüþtüðümüz
Belediye-Ýþ sendikasýnýn çalýþaný bu meseleden
muzdarip olduðunu ifade etti. Yaptýðýmýz
sohbette sendikanýn iþçilerden gizli olarak
patronlarla anlaþtýðýný, iþçilere ise þu anda bazý
mercilerde baþvurup haklarýný saðlayacaklarýný
belirtmiþler. Sohbetin devamýnda tekel iþçilerini
örnek göstererek kaybettikleri mevzilerin bir
daha kazanýlmasýnýn zor olduðu ve
devrimcilerin bunu anlamasý gerektiðinden
bahsetti. Tekel iþçilerini en son 1 Mayýsta
sahneyi iþgal ederek seslerini duyurmuþlardý.

Limontepe'de 1 Mayýs'a Nasýl Hazýrlandýk

Ýzmir Barýþ Ýstiyor

17 Haziran 2005 yýlýnda Dersim'de devlet tarafýndan öldürülen 17
MKP üyesi için Okmeydanýnda bir yürüyüþ ve kýsa bir anma etkinliði
gerçekleþti.

olmadýðýný Taksimde olduðu gibi her alanda
seslenmek, yaymak, konuþmak gerekiyor.

Ölüm hiç kimseye yakýþmýyor, hele gençlere
hiç Öleni ve öldüreni kardeþ olan bu
topraklarda onlarca yýl içersinde yitirdiðimiz
40 binden fazla can, cenaze törenleri ve yakýlan
aðýtlar bunu bize çok iyi öðretti.
Bu durumun tek sorumlusu Kürt sorununda
yaþanan çözümsüzlük; Soruna ölme ve öldürme
kýsýr döngüsüyle yaklaþýlýyor olmasýdýr. Özellikle
son aylarda sertleþen ve týrmanan çatýþma
süreciyle acýlarýmýz daha da artmýþ, ölüm
karþýsýnda kendimizi çaresiz ve güçsüz
hissetmiþtik.
Þimdi acýlarýmýzýn son bulmasý için yeniden
bir umut ýþýðý belirdi: 20 Eylüle kadar tek
taraflý olarak çatýþmasýzlýk kararý alýndý.
Biz aþaðýda imzalarý olan kurumlar olarak
ölümlere, çözümsüzlüðe ve yýkýma karþý akýl
ve vicdanlara sesleniyoruz:
Askeri operasyonlara derhal son verilsin!

Tek taraflý çatýþmasýzlýk hali çift taraflý kalýcý
bir ateþkese dönüþsün!
Silahlarýn sesi mutlak olarak sussun!
Ülkemize barýþ, kardeþlik ve huzur egemen
olsun!
Aslýnda, Kürt Sorununun barýþçýl, demokratik
ve adil biçimde çözümü için yapýlmasý
gerekenler çok basit: Daha fazla demokrasi,
hukuksuzluklarýn son bulmasý ve taleplere
kulak verilmesi çözüme giden yolu açacaktýr.
Öyle ya, seçim barajýnýn düþürülmesinden,
tutuklu binlerce Kürt siyasetçinin maruz kaldýðý
hukuksuzluðun son bulmasýndan Türkiye
toplumu ve demokrasisinden baþka kim
kazançlý çýkabilir?
Ortada bir sorun ve çözümsüzlük hali varsa
bu sorunun çözümüne katký sunma imkânýna
sahip, baþta muhataplarý olmak üzere tüm kiþi,
kurum ve oluþumlar ile diyalog kurulmasýndan,
müzakerelerin sürdürülmesinden Türkiye
toplumu ve barýþýndan baþka kim kazançlý
çýkabilir?
Barýþ ve çözüm için yakalanan, belki de
sonuncusu olan bu fýrsat hiçbir þekilde
referandum ve seçim hesaplarýna ya da baþkaca
dar siyasal çýkarlara heba edilmemelidir.
Kýsacasý baþta siyasal iktidar olmak üzere akýl
ve vicdan sahibi herkesi duyarlý olmaya ve
yakalanan barýþ fýrsatýný deðerlendirmek üzere
yapýlmasý gerekenleri derhal yerine getirmeye

çaðýrýyoruz.
Ýmzacý Kurum ve Ýnisiyatifler:Türkiye Barýþ
Meclisi Ýzmir Giriþimi, Ýnsan Haklarý Derneði
Ýzmir Þubesi, Çaðdaþ Hukukçular Derneði Ýzmir
Þubesi, Ýmece-Der, Halkevleri, Küresel BAK,
Ege 78liler Derneði, BDP Ýzmir Ýl Örgütü,
EMEP Ýzmir Ýl Örgütü, ÖDP Ýzmir Ýl Örgütü,
EDP Ýzmir Ýl Örgütü, SDP Ýzmir Ýl Örgütü, DSÝP
Ýzmir Ýl Örgütü, ESP Ýzmir Ýl Örgütü, EHP Ýzmir
Ýl Örgütü, Komünist, Barýþ Analarý, Ýzmir Süryani
Platformu, TÖP, MESOP, Mazlum-Der Ýzmir
Þubesi, DÝP Giriþimi, Siverekliler Derneði,
Vartolular Derneði, Kutlubeyliler Derneði,
Tatvanlýlar Derneði, Karlýovalýlar Derneði,
Gercüþlüler Derneðiv, Dersimliler Derneði,
Hakkârililer Derneði, Aðrýlýlar Derneði, Eruhlular
Derneði, Hýnýslýlar Derneði, Viranþehirliler
Derneði

KOMÜNÝST KöZ

AÐUSTOS 2010 / SAYI: 16
AYLIK SÝYASÝ GAZETE SAHÝBÝ VE
SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ:
ÞÜKRÜ DEMÝR YÖNETÝM YERÝ:
ÜSKÜDAR CADDESÝ, PINAR PASAJI, KAT:
2 NO:39 KARTAL ÝSTANBUL TELEFON:
0 216 387 5090 BASILDIÐI YER:
ÖZDEMÝR MATBAASI MATBAA ADRESÝ:
DAVUTPAÞA CAD. GÜVEN SANAYÝ SÝTESÝ
C BLOK NO: 242 TOPKAPI-ÝSTANBUL
TELEFON: 0 212 577 5492

KOMÜNÝST

KöZ

AÐUSTOS 2010

Karabük'te Devrimci Parti Ýhtiyacý Üzerine KöZ Söyleþisi
6 Haziran Pazar günü Karabük'te Köz Söyleþisi
gerçekleþtirdik. Karabük'teki komünistlerin
örgütlediði söyleþiye biz de konuþmacý olarak
katýldýk. 12 kiþinin katýldýðý etkinlikte verimli
tartýþmalar oldu.

Bundan önce de Karabük'te çeþitli söyleþiler
gerçekleþtirmiþ, komünistlerin birliðini
savunanlarýn siyasi çizgisini tanýtmaya
çabalaþmýþtýk. Bu sohbete de benzer kaygýyla
bir sunum yapmayý planlamýþtýk. Öncesinden
Karabük'teki arkadaþlarla iletiþim kurduk ve
kendileri de Köz'ün kendini anlatacaðý bir
sohbete ihtiyaç olduðunu belirtmiþlerdi.
Biz de bu kaygýlarla "Ýçinden geçtiðimiz süreçte
devrimler güncel midir?", "Bugün devrimci
mücadelenin krizi iþçilerin ayaklanmamasý,
mücadele etmemesi midir yoksa komünistlerin
kendi partilerini kuramamýþ olmalarý mýdýr?",
"devrim denince ne anlýyoruz, neden proleter
devrim þarttýr?", "Proleter devrimcilerinin siyaset
yapma biçimi ve ÖSS karþýtý çalýþmanýn anlamý"
baþlýklarýný ele alan bir sunum yapmayý
hedeflemiþtik.
Söyleþiye yukarýdaki baþlýklarý ele alan bir
sunum yaparak baþladýk. KöZ adýna bir yoldaþ
söz alarak, bugün dünyanýn farklý yerlerinde
ayaklanmalarýn gerçekleþtiðini ancak hiç bir
yerde iþçi sýnýfýnýn iktidarý alamadýðýný anlatarak
sözlerine baþladý ve iþçi sýnýfýnýn iktidarý almasý
ve sürekliliðini saðlamasý için devrimci bir
partinin önderliðini almasýndan geçtiðini
vurguladý. Devrimci partiden Ekim Devrimine
önderlik eden Bolþevik tipte bir partiyi kast
ettiðimizi, Bolþevik partinin kendisini kitleden
titizlikle ayýran fakat iþçi sýnýfý ile baðlarýný sýký
sýkýya ören ve iþçi sýnýfýný kendi sorunlarý
etrafýnda örgütlendiren bir parti olduðunu,

bizim de bugün kitle örgütleri içinde yaptýðýmýz
çalýþmalarý, ÖSS'ye karþý verilen mücadeleyi
böyle yorumladýðýmýzý dile getirdi. Bugün
devrimcilerin en acil görevinin Bolþevik tipte
bir partiyi yaratmak olduðu ve bunun tek
yolunun komünistlerin birliði mücadelesinden
geçtiði, KöZ'ün arkasýnda duran komünistlerin
verdiði siyasi mücadelenin merkezinde böyle
bir partinin yaratýlmasý hedefi olduðunu belirtti.
Yaklaþýk bir saat süren sunumun ardýndan,
soru cevap bölümüne geçtik. Bu bölümde
hem yaptýðýmýz sunuma dair hem de güncel
politik geliþmelere dair sorular ve görüþler
vardý. Asýl olarak da politik geliþmelere dair
bir sohbet gerçekleþti. Ýkinci bölümdeki sohbete
BDP ve Kürt sorunu damgasýný vurdu. Bu
bölümde ÖSS karþýtý mücadele hakkýnda sohbet
ederken ÖSS'nin geliþen bir yelpazede olduðu
hatta tarihinde ilk kez TBMM'de ezilenlerin
BDP'li vekiller vesilesiyle taleplerini dile
getirebildiðini belirttik. Gazetenin son sayýsýndan
da götürdüðümüz için sohbet esnasýnda hem
gazeteye göz gezdirenler hem de BDP'nin
meclisteki önemi hakkýnda anlattýklarýmýzýn
ardýndan asýl olarak bu konuyu tartýþtýk.
Var olan savaþýn haklý tarafýnýn Kürt halký
olduðunun altýný çizdik. Bugün ortada
uygulanan bir terör varsa bunu devletin
yaptýðýný farklý örneklerle ifade ettik. Ardýndan
BDP'nin demokrasi mücadelesinde ve kilit bir
öneme sahip olduðunu hakkýnda bir sunum
gerçekleþtirdik. Bugün Türkiye'deki en temel
demokrasi sorunu olan Kürt sorununun çözümü
için mücadele verdiðini hem de Türkiyeli
emekçilerin, öðrencilerin, Alevilerin, kadýnlarýn
sorunlarýyla ilgilendiklerini ve Türkiye'deki
sendikalarýn toplam kitlesinden daha fazla

emekçiye hitap eden ve harekete geçiren bir
parti olduðunun altýný çizdik. Bugün düzen
karþýtý bir muhalefet hareketinin geliþtiðini ve
burjuvazinin bu tehlikeyi görmesinden kaynaklý
Kýlýçtaroðlu'na sarýldýðýný, 1 Mayýs'ý da BDP'nin
örgütlemesinin önünü kesmek için sendikalara
teslim ettiðini belirttik. Bu sohbet esnasýnda
vakitten kaynaklý olarak bir kýsým arkadaþ
ayrýlmak durumunda kaldý. Sohbetin bu
kýsmýnýn tamamlanamamasý iyi olmadý. Fakat
kalan arkadaþlarla bu konuyu derinlemesine
konuþtuk ve oldukça verimli oldu. Türkiye'nin
gündemindeki bütün politik geliþmeleri
açýkladýðýmýz BDP hakkýnda böyle bir sohbetin
yapýlmasý hem gazeteye bakýnca daha anlaþýlýr
olmasýný saðladýðýný hem de KöZ'ün BDP ile
yan yana olma gayretini daha iyi kavranýldýðýný
düþünüyoruz.
Bu sohbetin ardýndan Karabük'ten ayrýlmamýza
bir kaç saat kala KöZ'ün bir gazete olarak
komünistlerin birliðini savunanlar için önemine
deðinen bir sohbet yaptýk. KöZ ile Iskrayý
karþýlaþtýrdýk ve buradaki sohbetin ve yapýlan
etkinliklerin gazeteye yazýlmasýnýn önemine
deðindik.
Bu ziyaretin ardýndan yaptýðýmýz
deðerlendirmede altýnýn kalýnca çizilmesi
gereken noktanýn 12 kiþiyi bir araya getiren
komünistlerin, dýþa dönük bir politik faaliyet
halinde olduðunu gördük. Kendi çevrelerindeki
siyasetle ilgilenen arkadaþlarýný toparlayarak,
onlarýn da komünist olmalarýný saðlamaya
dönük bir çaba halinde olmalarý görmek
komünistlerin birliðini savunanlar açýsýndan
son derece önemli.
Yaþasýn komünistlerin birliði!
Devrimci partiyi yaratacaðýz, and olsun!

Yenibosna'da ÖSS Çalýþmalarý

Bu yýl da, Mayýsta Yaþam Kooperatifi 'Eleme
Sýnavlarý karþitý çalismalar' baþlýðý altýnda bir
forum ve diðer siyasetlerle beraber bir miting
organize etti.

Bizler de Yenibosna Mayýsta Yaþam'da bu
çalýþmalarý en geniþ katýlýmla duyurmaya,
hazýrlýklarýný yapmaya çalýþtýk.Ýlk olarak forum
çalýþmalarýný organize etmek için yürütmemizde
gündem ettik ve bir komisyon kurduk.
Komisyon toplantýlarýnda aldýðýmýz kararlarý
en geniþ þekilde duyurarak herkesi çalýþmalara
katmaya çalýþtýk. Mahallemizde iki ev belirledik
ve ev toplantýlarý yaptýk. Ev toplantýlarýna tüm
ögrencilerimizi davet ettik. Bu evlerde
ögrencilerimizle ve onlarýn velileriyle buluþma
fýrsatý yarattýk. Bu buluþmalarda eleme
sýnavlarýyla ilgili hazýrladýðýmýz bir film izledik
ve sohbetler yaptýk. Bu sohbetlerde emekçi
çocuklarýnýn sýnava adaletsiz koþullarda
hazýrlandýðýný, üstüne üstük bir de adaletsiz
bir katsayý uygulamasýna maruz kalarak sýnava
en az 15 puan geriden baþladýklarýný anlattýk.
Bu baðlamda bu yýl öne çýkardýðýmýz 'Katsayýlar

Tersine Çevrilsin, Emekçi Liselere Yüksek
Katsayý' taleplerimizin önemini anlatmaya
çalistik.

Ayrýca mahallenin en iþlek caddesinde masa
açarak bildiri daðýtýmlarý yaptýk. Bildiri
daðýtýmlarý yaparken baðýrarak ajitasyon
konuþmalarý da yaparak bildiri daðýtýmýný
mahallelinin ilgisi çekecek bir hale getirdik.
Bildiri daðýtýmýndan önce forumu gündem
eden ozalitleri mahallenin beþ ayrý yerine
yapýþtýrdýk.
Lise önlerinde bildiri daðýtýmlarý yaptýk. Bunun
için belirli günler belirledik ve en geniþ katýlýmla
organize etmeye çalýþtýk.
30 Mayýsta yapýlan forumun ardýndan yapýlan
miting çalýþmalarýný da ayný komisyon
aracýlýðýyla organize ettik. Yine belirli
periyotlarda toplantýlar yaparak kararlar aldýk.
Mitingin afiþlerini mahallenin çesitli yerlerine
yaptýk, mitinge çagrýda bulunmak için lise
önlerinde bildiri daðýtýmlarý yaptýk ve masa

açtýk. Bir de dövizler hazýrladýk. Mitinge bir
gün kala eleme sýnavlarý gündemli bir etkinlik
gerçekleþtirdik. Etkinlik baþlamadan önce
hazýrladýðýmýz dövizlerle kurumumuzu süsledik.
Ayrýca etkinliðin yemeðini de hep birlikte
hazýrladýk. Ýki ögrenci konuþmalarla ilgili
sorumluluk aldý. Ýlk olarak eleme sýnavlarý ve
katsayý adaletsizliðimden bahsedilen bir
konuþma yapýldý. Ardýndan da geçmiþteki ve
bu yýl yapýlan eleme sýnavlarý karþýtý
çalýþmalardan ve bu çalýþmalarýn öneminden
bahsedilen bir konuþma yapýldý. Bir ögrenci
de sunuculuk yapmak için sorumluluk almýþtý.
Etkinlikte bir de kýsa bir film gösterimi yapýldý.
Bu yýl yapýlan eleme sýnavlarý karþýtý
çalýþmalarda mahallemizde verimli bir süreç
yaþadýk. Çalýþmalara en geniþ katýlýmý saðlamaya
çalistik ve bu sayede kooperatifin fikirlerinin
geniþ duyurusunu yapma fýrsatýný yarattýk.
Tüm eleme Sýnavlarý Kaldýrýlsýn!
Emekçilere Liselere Yüksek Katsayý!
Yenibosna'dan Komünistler

1 Mayýs Mahallesi'nde Katsayýlarda Pozitif
Ayrýmcýlýk Etkinliði
1 Mayýs Mahallesinde içinde çalýþma
yürüttüðümüz Mayýsta Yaþam Kooperatifinde,
30 Mayýs Pazar günü yapýlacak olan Eleme
Sýnavlarýna Karþý Elbirliði Ve Mücadele 2010
Etkinliði Üniversiteye Giriþ Sýnavý ve Katsayý
Deðiþiklikleri Tartýþmalarý baþlýklý panel
öncesinde Katsayýlarda pozitif ayrýmcýlýk
konulu bir etkinlik düzenledik. Kurumda
alýnan karar doðrultusunda etkinliðe çaðrý için
ev ziyaretleri yapýldý. Gidilen evlerde Kolejlere
deðil, ekmekçi liselere yüksek katsayý talebi
anlatýldý. Etkinliðin çalýþmalarýný öðrenciler
veliler ve hocalar hep birlikte yaptýk.
22 Mayýs günü yapýlan etkinliðe 50 kiþi katýldý.
Katýlanlarýn büyük bir çoðunluðu öðrenci
aileleriydi. Getirilen yemeklerin daðýtýmý ile
etkinlik baþladý. Ardýndan LGS-YGSnin nasýl
sýnavlar olduðu kimleri elediði, son birkaç
yýldýr tüm bu elemeci sýnavlar karþýsýnda

yürütülen mücadeleleri anlatan bir sinevizyon
gösterimi oldu. Sinevizyon gösteriminden sonra
kooperatif ortaklarýndan bir arkadaþ tüm bu
sýnav sisteminin aslýnda emekçi çocuklarýný,
kadýnlarý, kendi dilinde eðitim alamayan Kürtleri
elediðini; son zamanlarda gündemde olan
katsayý tartýþmalarýnýn ise özünde emekçilere
üniversitenin kapýsýný açmak þöyle dursun o
kapýdan girmenin daha da zorlaþtýrdýðýný;
yýllardýr iyi okullarda, kolejlerde okuyanlara
AÖBP adý altýnda 14 puan fazladan vererek
bu kesimlerin sýnavlarda bir adým önden
baþlayarak girdiklerini ve AKP hükümetinin
eþitlik adý altýnda bu puaný kaldýrmaya çalýþtýðýný
fakat emekçilerin ise bu puanýn kaldýrýlmasýný
deðil zaten yýllardýr bir þekliyle üniversite
kapýlarýndan alýnmayan, emekçi liselerde
okuyan kendi çocuklarýna bu puanýn verilmesi
talebini yani pozitif ayrýmcýlýk talebini
yükseltmesi gerektiðini vurguladý. Eskiye oranla

emekçilerin seslerinin duyurabileceði kanallarýn
daha fazla olmasý nedeniyle böylesi bir talebi
gündemleþtirmenin de daha rahat olacaðýný
söyledi ve 30 Mayýsta yapýlacak olan foruma
çaðrý ile konuþmasýný sonlandýrdý. Meslek
lisesinde okuyan bir kurum ortaðý söz alarak
okullarýndaki derslerden ve sýnava hazýrlanma
koþullarýnýn zorluðunu anlattý; haftada sadece
iki gün okula gidip 3 gün staj yapmak zorunda
olduklarýný ve pozitif ayrýmcýlýk talebinin
kendilerinin en doðal haklarý olduðunu söyledi.
Sohbete gelen velilerin ve öðrencilerin ilgisi
yüksekti. Sohbet kýsmý bittikten sonra Grup
Mayýsýn ezgileriyle halaylar çekildi, marþlar
söylendi.
Kolejlere Deðil Emekçi Liselere Yüksek
Katsayý!
Emekçiler Ýçin Eðitim Eðitim Ýçin
Dayanýþma!

Sayfa

Bursa'da Tekel Eylemi
Tekel iþçileri için alýnan ve her yerde yapýlmasý beklenen ve daha
sonra 2 saatlik iþ býrakma eylemine dönüþtürülen eylemlerin bir
ayaðý da Bursa'daydý.
Davul-zurna eþliðinde halaylarla baþlayan eylem kitlenin
toplanmasýyla Fomara meydanýna doðru yürüyüþe geçilmesiyle
baþladý. Eyleme en önde Kesk pankartý arkasýnda þubelerin
pankartlarý ve TMMOB, Halkevleri korteji ve en arkada da daha
çok devrimci yapýlarýn oluþturduðu Tekel iþçileri platformunun
korteji vardý. Yürüyüþ baþlamadan önce eylem komitesinden
daha önce yaþanan olumsuzluklardan ötürü Tekel iþleri
platformunda farklý hareketlere ait flama ve bayraklarýn
toplanmasý veyahut kaldýrýlmasý istendi. Kýsa süreli bir
tartýþmadan sonra platformdakiler kendi bayrak ve flamalarýyla
yürüdü.
Eylem ve yürüyüþ boyunca Genel grev genel direniþ; Her yer
Tekel her yer direniþ; Tekelin ateþi AKPyi yakacak; Kurtuluþ yok
tek baþýna ya hep beraber ya hiç birimiz sloganlarý atýldý. Eylemde
Fomara meydanýna gelindiðinde Kesk dönem sözcüsü, Disk
temsilcisi ve TMMOB Bursa Þube baþkanlarýnýn konuþmalarý ve
basýn açýklamasý yapýldý. 400 kiþinin katýldýðý eylem halaylar
eþliðinde son buldu.
Kurtuluþ Yok Tek Baþýna Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz
Bursa'dan Komünistler

Bursa'da 18 Mayýs Anmasý
18 Mayýs Ýbrahim Kaypakkaya anmasý birçok ilde olduðu gibi
Bursa'da da yapýldý. Bursa'da yapýlan anmalarýn en geniþ katýlýmlý
olaný ise ortak örgütlenen yürüyüþ ve basýn açýklamasý idi. Bursa'da
Osmangazi Metro Ýstasyonu önünde toplanan kitle sloganlarla
yürüyüþe geçti. Her kurum ve örgütün kendi bayraklarýyla katýldýðý
yürüyüþ boyunca sýk sýk Ýbrahim Kaypakkaya ölümsüzdür; Bedel
ödedik bedel ödeteceðiz; Önderimiz Ýbrahim Kaypakkaya; Yaþasýn
devrimci dayanýþma gibi sloganlar atýldý. Yürüyüþ Kent Meydanýna
gelindiðinde okunan basýn açýklamasý,saygý duruþu ve sloganlarla
son buldu.
80 kiþilik bir katýlýmýn olduðu eyleme Partizan, DHP, ESP BDP, TÖP,
SDP, KÖZ, SODAP, Genç Kurtuluþ katýldý.
Bursadan Komünistler

Alaattin Karadað ile Ýlgili
Basýn Açýklamasý

Alaattin Karadaðýn 19 Kasým 2009 tarihinde saat 21.00 sýralarýnda
Ýstanbul Esenyurt ilçesi Saadetdere Mahallesinde Avcýlar Ýlçe Emniyet
Müdürlüðüne baðlý polislerce sokak ortasýnda infaz edilmesinin
ardýndan 16 Haziran günü ilk davasý görüldü. Dava günü Kýzýl Bayrak
gazetesi okurlarý Konak/Kemeraltý giriþinde bir basýn açýklamasý
gerçekleþtirdiler. Köz okularý olarak bizler de basýn açýklamasýna
katýlým gösterdik. DHF, Alýnteri ve EHP de eyleme destek verdi.
Kemeraltýnda yapýlan basýn açýklamasýnda Karadað cinayeti
davasýnýn takipçisi olma ve devlet-polis terörüne karþý mücadeleyi
yükseltme çaðrýsý yapýldý.
Ýzmirden Komünistler

Karabük'te ÖSS Söyleþisi
Geçtiðimiz haftalarda Karabük'te " ÖSS Paneli" baþlýðý altýnda bir
söyleþi gerçekleþtirdik.
Karabük'ün genel coðrafyasýnda komünistlerin siyasi bakýmdan ne
kadar zayýf olduðunu biz bütün komünistler olarak biliyoruz. Belki
bu insanlarýn deðil biz komünistlerin hatasýdýr. Neden
örgütlenemiyoruz? Bu hepimizin kendisine sormasý gereken bir
sorudur! Ve aslýnda gerçekleþtirilen söyleþide bu konu da aðýr bir
þekilde iþlendi.
Kapitalist sistemin bize sunduðu ÖSS sýnavýnda baþarýlý olmamýz
gerekiyor muydu, ya da neye, kime göre baþarýlý olabilecektik?
Üniversiteyi kazandýðýmýz zaman ve bitirdiðimizde sanki milyonlarca
iþsiz kardeþimizin arasýna katýlmayacak mýyýz? ÖSS adaletsizliðini
her yýl bize göstermekte. Her yýl yine iþçi, köylü çocuðunun nasýl
ezildiðini bir kere daha görüyoruz. Söyleþide bunlarý konuþtuk.
Söyleþide asýl olarak Köz nasýl bir gazete, ne yapmaya çalýþýyor
üzerinde durduk. Konuþtuklarýmýzýn ana baþlýklarý þöyleydi: 1. Köz
nasýl bir siyasettir ve neler yapmaya çalýþýyor, 2. Þu andaki üniversite
giriþ sýnavlarýnýn varlýk sebebi nedir, bu sýnava karþý ne yapmak
gerekir, 3. BDP ne yapmaya çalýþýyor, þu anki ideolojisi nedir, 4. þu
anki örgütlenmenin nasýl olmalý ve biz nasýl örgütlenmeliyiz, 5. Þu
anki düzen partileriyle hiçbir þeyin düzelmeyeceði, asýl ve net olarak
bir devrimci partiye ihtiyaç bulunduðu ve þu anki düzenin üstüne
proleter bir devrimin þart olduðuydu.
Biz bu söyleþinin gayet faydalý olduðunu düþünüyoruz ve bu
söyleþilerin devamýný bekliyoruz.
Tüm yoldaþlara selamlar,
Karabükten Komünistler
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ASFde Eleme Sýnavlarý
Karþýtý Mücadeleyi Anlattýk
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Eleme Sýnavlarýna Karþý Elbirliði ve Mücadele Paneli

1-4 Temmuz 2010 tarihleri arasýnda Ýstanbulda yapýlan Avrupa
Sosyal Forumuna Közün arkasýnda duran komünistler olarak
biz de katýldýk. Sosyal Forum boyunca KöZ standý açtýk, pek
çok yabancý dilde çýkarmýþ olduðumuz broþürlerimiz,
yayýnlarýmýz ve düzenlediðimiz sohbetler aracýlýðýyla hem
yurtdýþýndan gelen sosyalistlere ve aktivistlere, hem de Sosyal
Forum vasýtasýyla alana gelmiþ olan kitlelere enternasyonalist
bir komünist parti ihtiyacýný ve bu doðrultuda yaþadýðýmýz
topraklarda verdiðimiz mücadeleyi anlattýk.
Sosyal Forumun üçüncü günü düzenlenen yürüyüþe biz de
KöZün arkasýnda duranlar olarak Baþka Bir Dünya Deðil,
Komünist Bir Dünya Mümkün pankartý ile yaklaþýk 40 kiþi ile
katýldýk.
Sosyal Forum boyunca düzenlenen panel ve etkinliklerin büyük
bir kýsmýna katýldýk. Katýldýðýmýz etkinliklerin büyük bir kýsmý
Kürdistan ve Filistin sorunu gibi ya da Sovyetler Birliðinin
Çöküþü gibi sorunlar üzerineydi. Bu gibi etkinliklerin ardýndan
standýmýzýn etrafýnda sohbetler yürüttük ve çevremizde
bulunanlara, o gün tanýþtýðýmýz konuklara bu konudaki
görüþlerimizi aktardýk.

Sosyal Forumda Türkiyede Yürüttüðümüz Öðrenim
Hakký Mücadelesini Anlattýk
Dinleyici olarak katýldýðýmýz panellerden bir tanesi de Eðitimin
Özelleþmesi ve Metalaþmasý baþlýklý bir paneldi. Almanya,
Fransa, Ýspanya, Ýngiltere, Yunanistan gibi ülkelerden katýlan
panelistler kendi ülkelerinde eðitimin nasýl özelleþtiðini, eðitim
alanýnda kamusal haklarýn nasýl ellerinden alýndýðýný detaylý bir
þekilde aktardýlar. Panelin ardýndan yapýlan serbest kürsü
kýsmýnda ise Rusya, Ýngiltere, Fransa, Almanya, Ýspanya gibi
ülkelerden gelen aktivistler bu duruma karþý ne yapýlmasý
gerektiðini ifade ettiler. Getirilen önerilerden bir kýsmý devrim
çaðrýsýydý. Eðitimde özelleþtirmeye karþý verilecek bir
mücadelenin ancak kapitalizmin yýkýlýþýyla mümkün olduðunu
ifade eden bu görüþler, orada bulunanlar kendi ülkelerinde
ayaklanmak gerektiðini anlatýyordu. Diðer bir taraftan ise,
yýllardan beri ASFde bu konunun konuþulduðunu artýk somut
pratik bir þey yapmak gerektiðini ifade eden aktivistler ise bazý
somut önerilerde bulundular. Öðretmenler sýnavlarý okumayý
keserlerse bu sistemi kitleyebiliriz ya da öðrenciler bulunduklarý
okullarý ayný gün iþgal etmeliler bunu koordine etmeliyiz gibi
öneriler geldi.
Biz de serbest kürsüde söz alarak Türkiyede eðitim sistemine
karþý verilen mücadeleyi ve içinde çalýþma yürüttüðümüz
kooperatifin bu konuda diðer kitle örgütleriyle nasýl bir iliþki
içerisinde olduðunu anlattýk. Sözlerimize Avrupanýn farklý
ülkelerinde eðitimin metalaþmasýna ve özelleþmesine dair
verilen örneklerin ifade ettiði sürecin Türkiyede de hýzla
ilerlediðini somut örnekleriyle anlattýk. Ardýndan Türkiyedeki
eðitim sisteminin ilköðretim çaðýndan üniversiteye kadar uzanan
bir süreçte kadýnlarý, Kürtleri ve iþçileri nasýl elendiðini anlattýk.
Eðitim sistemindeki bu eleme yapýsýnýn da gösterdiði gibi
aslýnda eðitim sorununun sadece öðrenci ve öðretmenleri
ilgilendiren bir sorun olmadýðýný aksine bu sorunun etnik, ulusal,
cinsiyet ve sýnýf temelli bir yapýsýnýn olduðunu bu nedenle de
bu doðrultuda verilecek mücadelenin etnik, ulusal ve sýnýf
sorununa dair verilen mücadelelerle birlikte güçlenebileceðini
anlattýk. Ýçinde çalýþma yürüttüðümüz kitle örgütünün nasýl
bir dayanýþma faaliyeti ördüðünü ve dört yýldýr Türkiyede
üniversite sýnavlarýna karþý düzenlenen mitingleri anlattýðýmýz
konuþmada, bugünkü asýl sorunumuzun orijinal bir eylem planý
çýkarmak ya da ayaklanma çaðrýsý yapmak deðil, parçalý bir
þekilde yürüyen mücadeleleri koordine etmek ve birleþtirmek
olduðunu ifade ettik.

Ýçinde çalýþma yürüttüðümüz Mayýsta Yaþam
Eðitim ve Dayanýþma Kooperatifinin Eleme
Sýnavlarýna Karþý Elbirliði ve Mücadele baþlýðý
altýnda düzenlediði panel, 30 Mayýs Pazar
günü Türk Tabipler Birliðinde yaklaþýk 80
kiþinin katýlýmý ile gerçekleþti. 3 senedir forum
olarak örgütlediðimiz eleme sýnavlarý karþýtý
etkinliði bu sene farklý konuþmacýlarýn fikirlerini
dile getirebileceði bir panel olarak tasarladýk,
panel ve panele yönelik mahallelerde yaptýðýmýz
etkinlik ve hazýrlýklarda taleplerimizin geniþ
duyurusunu yapmaya özen gösterdik.
Panelde genel olarak burjuva eðitim
sistemindeki eþitsizlikler, üniversiteye giriþ
sýnavýnda ve katsayý uygulamasýnda yapýlan
deðiþiklikler tartýþýldý. Biz de Mayýsta Yaþam
Kooperatifi olarak üniversiteye giriþ
sýnavlarýnda emekçi liselere pozitif ayrýmcýlýk
uygulanmasý talebimizi dile getirdik.
Panele bizim dýþýmýzda konuþmacý olarak
Boðaziçi Üniversitesinden Fatma Gök, 3 Saat
filminin yönetmeni ve Boðaziçi Üniversitesi
Öðretim Görevlisi Can Candan, Eðitim-Sen
Genel Sekreteri Mehmet Bozgeyik ve BDP
Ýstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel katýldý.
Ýlk konuþmacý olan Fatma Gök, Türkiyedeki
eðitim sistemine dair genel bir çerçeve çizdi.
Bölgeye, cinsiyete, sýnýfa, yaþa dair
ayrýmcýlýklara, elenme biçimlerine dikkat çeken
Gök, hak temelli bir eðitimin önemini vurguladý.
Ýlköðretimden ortaöðretime ve ortaöðretimden
yüksek öðretime geçiþte belirli sýnýflara mensup
öðrencilerin hangi okullara yerleþeceðinin
belirlendiðini ve neoliberal kapitalizm ile bu
ayrýmlarýn daha da netleþtiðini,
meþrulaþtýrýldýðýný belirtti.

Ýkinci konuþmacý olan Eðitim-SEN Genel
Sekreteri Mehmet Bozgeyik, piyasanýn
ihtiyaçlarý doðrultusunda eðitimin
metalaþtýrýldýðýný, üniversitelerin yeniden
yapýlandýrýldýðýný ve bunun sermayenin ihtiyaç
duyduðu iþgücünün yaratýlmasýna hizmet ettiðini
söyledi. Eðitim-SEN olarak ilköðretim,
ortaöðretim ve yüksek öðretim sisteminin
yeniden yapýlandýrýlmasýný bu dönemde tartýþma
sürecinde ele alýp deðerlendireceðiz ve herkesin
eriþebileceði parasýz, kamusal eðitim hakkýnýn
uygulanmasý için yoðun bir mücadele vereceðiz
diyen Bozgeyik, katsayý sorununa da deðinerek
bu sorunun bilimsel, demokratik ve anadilde
eðitimin üstünü örtmesine karþý çýktýklarýný
belirtti.
Üçüncü konuþmacý Can Candan, 3 Saat
belgeselini ne amaçla çektiklerini, bu belgeselde
ne anlatmak istediklerini ve seslerini
duyurmakta yaþadýklarý zorluklarý anlattý.
Akademide, medyada, kamuoyunda eðitim
meselesinin doðru tartýþýlmasýný bir eksiklik
olarak gördüklerini belirten Candan, Sýnav 3
ya da 5 tane oluyor, fakat bence deðiþen hiçbir
þey yok dedi.
Dördüncü konuþmacý olan Mayýsta Yaþam
Kooperatifi üyesi Savaþ Karataþlý katsayý ve
AOBP adaletsizliðine vurgu yaptý. Konuþmasýna
üniversitelerin ve diplomanýn iþleviyle baþlayan
Karataþlý, YGS-LYS gibi sýnavlar sýnýfsal olarak
varoþ semtlerdeki liselerde eðitim gören iþçi
çocuklarýný, cinsel olarak kadýnlarý, ulusal
olarak da anadilinde eðitim görme hakký
tanýnmayan Kürtleri eliyor dedi. Bu
adaletsizliðe karþý Mayýsta Yaþam Eðitim ve
Dayanýþma Kooperatifi olarak bir talepleri
olduðunu belirten Karataþlý, son günlerde süren

katsayý tartýþmalarýnýn eðitim hakký ile alakasý
olmadýðýný söyledi, taleplerinin zaten 15 puan
geriden baþlayan emekçi liselere ek puan
uygulanmasý olduðunu belirtti. Karataþlý, bu
konuda samimi olanlardan bizim talebimiz
katsayýlarýn tersine çevrilmesi, bu sistemden
dolayý zaten maðdur býrakýlanlara pozitif
ayrýmcýlýk uygulanmasýdýr. Buna karþý
yürütülecek mücadelenin ortaklaþtýrýlmasý, bu
talebin daha güçlü bir biçimde ifade edilmesini
mümkün kýlacaktýr diyerek konuþmasýný
sonlandýrdý.
Beþinci ve son konuþmacý olan BDP Ýstanbul
Milletvekili Sebahat Tuncel, eðitim sisteminin
ezbere dayalý ve yozlaþmýþ olduðunu belirtti.
Türkiyedeki eðitim sistemini baþtan yaratmak
gerekiyor ve bu gibi toplantýlarda eðitim
sisteminin ne kadar demokratik ve adil
olduðunu tartýþmayý önemli buluyorum diyen
Tuncel, meclisin bu konudaki sessizliðini
eleþtirdi. Tuncel, ekonomik eþitsizliðin ÖSSdeki
en baþarýsýz illerin baþarýsýzlýðýnýn sadece bir
sebebi olduðunu ve anadilde eðitimin önemini
vurguladý. Tuncel, eðitim hakký mücadelesi
için Meclis içerisinde çeþitli örgütlerle beraber
çalýþmaya hazýr olduklarýný belirterek
konuþmasýný bitirdi.
Konuþmalardan sonra serbest kürsü bölümünde
eðitim emekçileri, eðitim sisteminden elenen
öðrenciler ve iþçiler söz alýp sorunlarýný anlattý.
Panelistlerin ikinci konuþmalarýndan sonra
etkinlik, bir yoldaþýmýzýn 12 Haziranda
gerçekleþen ve çeþitli gençlik ve kitle
örgütlerinin örgütlediði YGS-LYS Karþýtý Mitinge
bir çaðrý ile son erdi.
Ýstanbuldan Komünistler

Ýstanbulda LYS-YGS Karþýtý Mitinglerin Dördüncüsü Yapýldý

Ýstanbuldan Komünistler

Dünya Karþýlaþýrmalý Eðitim Konseyi
Kongresinde Pozitif Ayrýmcýlýk
Talebimizi Aktardýk
14-18 Haziran 2010 tarihleri arasýnda dünyada ve Türkiyede
eðitim alanýnda söz sahibi olan 1500ü aþkýn akademisyen,
eðitimci ve araþtýrmacýnýn katýldýðý, Boðaziçi Üniversitesinin ev
sahipliðini yaptýðý ve akademik dünyanýn en prestijli eðitim
kongrelerinden birisi olarak bilinen Dünya Karþýlaþtýrmalý Eðitim
Kongresinde Mayýsta Yaþam Kooperatifi olarak biz de bir sunum
yaptýk.
Yaptýðýmýz sunumda Türkiyedeki burjuva eðitim sisteminin
elemeci yapýsýný, bu eðitim sisteminin özünde etnik, cinsiyet
temelli ve sýnýfsal bir eleme mekanizmasý olduðunu istatistiksel
verilerle anlattýk. Ardýndan bu sisteme karþý nasýl mücadele
edilebileceðinin bir örneði olarak içinde çalýþma yürüttüðümüz
Mayýsta Yaþam Kooperatifinin dayanýþma faaliyetini, yapýsýný,
çalýþmalarýný ve eleme sýnavlarýna karþý verdiði mücadeleyi
aktardýk. Üniversite sýnavlarýnda yapýlan deðiþikliklerin bu
sýnavlarýn elemeci yapýsýný ortadan kaldýrmadýðýný, hatta bugün
okul puanlarý aracýlýðý ile yürütülen adaletsizliðin bir tartýþma
konusu bile olmadýðýný anlattýk. Son olarak da içinden geçtiðimiz
süreçte somut bir talep olarak öne çýkardýðýmýz emekçi liselere
pozitif ayrýmcýlýk  talebimizin önemini aktardýk .

12 Haziran günü Ýstanbulda 2007 yýlýndan beri
eleme sýnavlarýna karþý örgütlenen mitinglerin
dördüncüsü gerçekleþti. Yaklaþýk 800kiþinin
katýldýðý mitingi Anadoluda Yaþam Kooperatifi,
Demokrasi ve Özgürlük Gençliði, Demokratik
Yurtsever Gençlik, Dev-Genç Birliði, Dev-Lis,
Dev-Lis, Devrimci Liseliler Birliði, Liseli DevGenç, Liseli Genç-Sol, Liseli Hareket, Liseli
Kývýlcým, Mayýsta Yaþam Kooperatifi, Öðrenci
Birliði, Tüm Ýlerici Gençlik Derneði ve Yeni
Demokrat Gençlik örgütledi. Kurumlar Eleme
Sýnavlarýnda Elenmeyeceðiz, Geleceðimizi
Ýstiyoruz! Alacaðýz! ortak pankartý ardýnda
yürüdüler.
Biz de mitinge içinde çalýþma yürüttüðümüz
Mayýsta Yaþam Kooperatifi ve Anadoluda Yaþam
Kooperatifi kortejleri içerisinde yaklaþýk 100
kiþi ile katýldýk. Mayýsta Yaþam Kooperatifi
miting için, pozitif ayrýmcýlýk talebinin içeriðini
anlatan ve bu doðrultuda yaptýklarýnýn
propagandasýný yapan bir bülten hazýrlamýþtý.
Bu bülten yürüyüþ alaný boyunca daðýtýldý.

Ayný zamanda yürüyüþ boyunca sýklýkla yapýlan
ajitasyon konuþmalarý yine LYS-YGS sýnavlarýnýn
Kürtleri, iþçileri ve kadýnlarý neden ve nasýl
elediðini, ve pozitif ayrýmcýlýk talebinin önemini
anlatmasý bakýmýndan önemliydi. Mayýsta
Yaþam Kooperatifi mitinge Ýþçiyiz, Kürdüz,
Kadýnýz Öðrenim Hakkýmýz Ýçin Pozitif
Ayrýmcýlýk Ýstiyoruz! ve LYS-YGS Duvarýný
yýkacaðýz pankartlarý ile çýktý. Mayýsta Yaþam
kortejinde atýlan sloganlar da yine pozitif
ayrýmcýlýk talebini öne çýkarýyordu. Anadoluda
Yaþam Kooperatifi de mitinge eleme sýnavlarýnýn
iþçiler açýsýndan önemini vurgulayan bir þekilde
çýktý. Kolejlere deðil, emekçi liselere yüzek
katsayý, Pozitif ayrýmcýlýk istiyoruz, LYS/YGS
Duvarýný yýkacaðýz, Yaþasýn Sýnýf Dayanýþmasý,
Sýnavsýz eðitim, sýnýfsýz toplum, Öðrenciye
Ýþ, çalýþana öðrenim hakký sýklýkla atýlan
sloganlar arasýndaydý.

adýna yapýlan ortak bir açýlýþ konuþmasýnýn
ardýndan, Eðitim-Sen Kartal 5 Nolu Þube
Baþkaný Feyzullah Coþkun eðitim sistemindeki
çarpýklýklarý anlatan bir konuþma yaptý. Miting
programýnýn olmasý gerektiðinden daha uzun
düzenlenmiþ olmasý, ve pek çok kurum ve
siyasetin alanda miting programýný beklemeden
ayrýlmýþ olmasý nedeniyle miting programý da
erken bitirildi. Bu gibi teknik aksaklýklara
raðmen, bu yýl üniversite sýnavlarý karþýtý
mitingin dördüncüsünün güç kaybetmeden
düzenlenebilmiþ olmasý ve daha önceki yýllarda
bu mitinglere katýlamayan kurum ve siyasetlerin
de örgütlenme sürecinde sorumluk almasý baþlý
baþýna bir kazanýmdýr.

Saat 14.00de Tepe Nautilus önünde baþlayan
yürüyüþ, Kadýköy Ýskele Meydanýnda son
buldu. Mitingde mitingi örgütleyen kurumlar

Öðrenciye Ýþ, Çalýþana Öðrenim Hakký

Koleklere Deðil Emekçi Liselere Yüksek
Katsayý

Ýstanbuldan Komünistler
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10. Kitle Örgütleri Geleneksel Dayanýþma Pikniði

Sayfa

Karabükten Ýstanbula: Dayanýþma
Pikniði ve Referandum Üzerine
Karabükten Ýstanbuldaki faaliyetleri
gözlemlemek için gelen iki komünist ile kitle
örgütlerinin örgütledikleri dayanýþma pikniði ve
Karabükteki siyasi çalýþmalar hakkýnda bir
söyleþi yaptýk.
K: Bize kendinizi tanýtýr mýsýnýz?
B: Merhaba, ben Karabükten geldim buraya. Karabükte devrimci
bir siyasi faaliyet yürütmeye çalýþýyoruz. Bunu yapabilmek için,
buradaki deneyimleri görmek için Ýstanbula geldik.

8 Aðustos 2010 Pazar günü Anadoluda Yaþam
Tüketim Kooperatifi, Esenyurt Kolektifi ve
Mayýsta Yaþam Kooperatifi kitle örgütlerinin
10. geleneksel dayanýþma pikniðini birlikte
örgütlediler.

var. Þunu iyi bilmeliyiz ki, biz ne kadar çok
kiþi olursak tüketim maddelerini o kadar ucuza
temin edebiliriz. Evimize gelen geliri
artýramasak da, giderlerimizi azaltarak bütçe
ayýrabiliriz.

Piknik öncesi bir araya gelen kurum temsilcileri
pikniðin nerede yapýlmasýna, bilet fiyatýnýn
belirlenmesine ve tüm teknik hazýrlýklarý
oluþturduklarý bir piknik komitesi ile çözme
kararý aldýlar. Buna göre yer olarak
Büyükada seçildi, bilet fiyatlarý 10
TL olarak belirlendi. Pikniðin
içeriðine dair yürütülen tartýþmalarýn
ardýndan, en kitlesel olarak
gerçekleþen bu etkinliklerde kurum
tanýtýmlarýnýn öne çýkarýlmasýna hem
fikir olundu. Çalýþma yürüttüðümüz
alanlarda pikniði emekçilere
duyurmak ve çaðýrmak için piknik
bildirileri daðýtýldý. Kimi mahallelerde
pikniðe davet eden ozalitler yapýldý,
pankartlar asýldý. Pikniðe gitmek için
mahallelerden sabah 8de hareket
edilerek, vapurun hareket noktasý
olarak belirlenen Maltepede
buluþtuk. Biraz rötarlý olarak saat 10:00 da
vapurla hareket ettik.

Alkýþlarla yerine geçen Anadoluda Yaþam
temsilcisinin ardýndan Mayýsta Yaþam
Kooperatifi adýna bir arkadaþ konuþtu.

Pikniðe emekçiler Okmeydaný, Yenibosna,
Halkalý, Baðcýlar, Bayrampaþa, Esenyurt, 1
Mayýs Mahallesi, Tuzla, Gülsuyu, Sultanbeyli,
Kartal ve Lüleburgazdan katýlým saðladý.
Büyükadaya vardýktan sonra yaklaþýk 500 kiþi
kahvaltý yapmaya baþladýk. Bu arada standlar
açýldý, kooperatifler için tanýtým çadýrlarý
hazýrlandý. Saat 11e doðru yapýlan kahvaltýnýn
ardýndan, bir arkadaþýn yaptýðý açýlýþ
konuþmasýyla piknik etkinlikleri baþladý.
Açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan pikniði
örgütleyen kurumlar söz alarak konuþma
yaptýlar. Ýlk olarak Anadoluda Yaþam
Kooperatifi temsilcisi þunlarý söyledi: Öncelikle
hepiniz pikniðimize hoþ geldiniz. Biz kurumsal
olarak Okmeydanýnda ve Gülsuyu
mahallesinde çalýþma yürütmekteyiz. Ayrýca
Ümraniye 1 Mayýs Mahallesi ve Esenyurtta ve
Lüleburgazda tüketim dayanýþmasý örgütleme
faaliyetleri devam ediyor. Bizler emekçilerin
ve ezilenlerin yaþadýðý varoþlarda çalýþma
yürütmekteyiz. Yaptýðýmýz tüketim faaliyetiyle
emekçilerin temel tüketim maddeleri olan,
çay, þeker, salça, peynir vb. ürünleri ilk elden
alarak emekçilere aracýsýz ulaþtýrýyoruz. Bu
tüketim maddelerinin çoðunu deðiþik
miktarlarda temin ederek emekçilere ulaþtýrdýk.
Þu an Balküpü denen þekeri getirme amacýmýz

Her ne kadar üniversite duvarýný aþanlar olsa
da, biz biliyoruz ki her yerde Mayýsta Yaþam
gibi kooperatif ve dernekler açýlsa da herkesin
eðitimi önündeki engeller kalkmýþ olmaz. Bu
yüzden Mayýsta Yaþam olarak bu dayanýþmayý
mücadele ile birleþtirip ÖSS karþýtý forumlar,
mitingler örgütledik. Kitle örgütleri ve gençlik
örgütleriyle birlikte, BDP vekili Sebahat Tuncel
vesilesiyle Mecliste de ÖSSnin adaletsiz ve
elemeci yönüne iþaret ettik.
Peki bu baþarýnýn sýrrý nedir,
yaptýðýmýz iþleri çok iyi yapmamýz
mý? Deðil. Bu çalýþmayý yapanlarýn
çok zeki olmalarý mý? O da deðil.
Bu baþarýnýn sýrrý gücümüzü
birliðimizden almamýzdýr. Bu iþi ne
kadar çok insan omuzlarsa
yükümüzde o kadar hafifleyecektir.
Bu vesileyle hepinizi çalýþmamýza
katýlmaya, gücümüze güç katmaya
davet ediyor, tekrardan hoþ geldiniz
diyerek konuþmasýný bitirdi.

Pikniðimize hepiniz hoþ geldiniz. Mayýsta
Yaþam Kooperatifini burada bulunanlarýn
çoðu biliyor, tanýyor olabilir fakat Mayýsta
Yaþam Kooperatifinin ne olduðunu ve ne gibi
faaliyetler yaptýðýný bilmeyenler de var, bu
sebeple Mayýsta Yaþamýn öyküsünden kýsaca
bahsetmek istiyorum. 11 yýl önce bir avuç
insan olarak 1 Mayýs Mahallesi Elbistan
Gücükler derneðinde Eðitim dayanýþmasýný
baþlattýðýmýzda, doðrusu bu kadar büyüyüp
geliþeceðimizi düþünmemiþtik. Bizler
üniversitelerde okuyan ve bir takým ayrýcalýklarý
olan insanlardýk. Bu ayrýcalýklarýmýzý emekçi
mahallelerinde üniversiteye hazýrlanamayan,
çalýþan emekçi çocuklarýna sunarak onlarýnda
üniversite kapýlarýný aralamalarýný saðlamak
için kullanabildik. Daha sonra Yenibosna
mahallesinde Akel vakfýnda ders vermeye
baþladýk. Derken Sultanbeyli ve Tuzlada
þubeler açtýk.
Peki iþleyiþimiz nasýldý? Yöntemimiz kira
elektrik, su, vergi vb. masraflarýmýzý toplayýp
kaç ortaðýmýz varsa, toplam masrafý
paylaþtýrýyorduk. Ýlk baþladýðýmýzda aylýk
aidatýmýz 35 TL iken, bugün 15 TL. Bu da
þunu gösteriyor. Bir yükü ne kadar fazla insanla
omuzlarsak o yük o kadar hafifler. Bugüne
kadar 1000e yakýn öðrenciyi üniversiteye
hazýrladýk, 100 aþkýn öðrenci üniversiteyi
kazandý.

Kurum konuþmalarýnýn ardýndan
davul zurna eþliðinde halaylar çekildi,
halat oyunu, bilgi yarýþmasý gibi
etkinliklerle emekçilerin neþeli vakitler
geçirmesine olanak saðlandý.
Piknikte ayrýca 12 Eylülde gerçekleþecek
referanduma iliþkin bir sohbet de gerçekleþti.
Sohbette hem EVET, hem HAYIR hem de
BOYKOT tutumu alacaðýný söyleyen emekçiler
ve sosyalistler vardý. KöZün arkasýnda duran
komünistler olarak bu sohbet esnasýnda söz
alýp referandumun kendisinin anti-demokratik
olduðunu, referandumun emekçilere EVET
ve HAYIR seçeneklerini dayattýðýný ve her iki
seçeneðinin de 12 Eylül rejimine hizmet
edeceðini, 12 Eylülün meclisinin demokratik
anayasa yapamayacaðýný, demokratik bir
anayasanýn ancak yasaksýz tehditsiz ve barajsýz
bir seçim sonunda oluþturulan bir Kurucu
Meclis tarafýndan oluþturulabileceðini ifade
ettik. Bu referandumun 12 Eylül rejimini
deðiþtirmekten ziyade genel seçimlere bir
hazýrlýk olduðunu, bu nedenle de bizim de
emekçilerin birleþik savunma hattýný örebilmek
için görünür bir boykot çalýþmasý yürütmemiz
gerektiðini ifade ettik.
Ýçinde çalýþma yürüttüðümüz kitle örgütlerinin
tanýtýmýný daha geniþ bir zeminde
yapabilmemizi ve önümüzdeki dönemde
yapacaðýmýz çalýþmalara daha güçlü bir þekilde
hazýrlanabilmemizi saðlayan piknik son derece
coþkulu ve canlý geçti. Pikniðe 450 kiþi katýldý.

G: Ben de Karabükten geldim. Lise öðrencisiyim. Karabükte
bazý faaliyetleri baþlatabilmek için, buradaki faaliyetleri takip
etmek için buraya geldik. Burada yapýlan etkinlikler ve faaliyetler
bizim için faydalý ve yararlý oluyor. O yüzden geldik.
K: Peki geçtiðimiz günlerde katýldýðýnýz piknik hakkýndaki
görüþleriniz nedir?
B: Çok etkili bir piknik oldu. Aklýmda her þeyden önce referandum
süreciyle ilgili söyleþiler kaldý. Diðer aktiviteler, etkinlikler,
faaliyetler de piknik açýsýndan çok olumluydu. Bu anlamda son
derece baþarýlý bir piknik oldu diye düþünüyorum. Benim için ilkti
böyle bir deneyim. Bundan sonra daha fazla bu tür etkinlikleri
gözlemleyeceðim. Çünkü benzer bir faaliyeti Karabükte hayata
geçirmeye çalýþýyoruz. Bu tür etkinlikler, sol hareketin
örgütlenmesi için de önemli. Her yerde yapýlabilir, yapýlmasý
lazým.
G: Bence de piknik çok etkili oldu. Özellikle referandum süreci
hakkýnda yapýlan söyleþi çok etkiliydi. Bu rohbette her türlü görüþ
savunuldu. EVET diyemler, HAYIR diyenler ve BOYKOT diyenler
vardý. Herkes kendi açýsýndan neden böyle bir tutum aldýðýný
anlattý. Bu önemliydi. Elbette her türlü görüþün çýkmasý çok
normal. Sonuç olarak halkýn katýldýðý bir piknik oldu. Piknikte
ayný zamanda piknikteki farklý yayýnlar dikkatimi çekti. KöZün
ve diðer kurumlarýn yayýnlarý önemliydi, onlarý inceledim. Bence
sol hareketin sürekli soyut bir þekilde devrim devrim diyerek
lafazanlýk yapmasý yerine bu tür kitle çalýþmalarý yapmasý gerekir.
Çünkü lafazanlýkla hiç bir yere gelinmez. Pratik bir faaliyeti
baþlatmak ve sürdürmek gerekir. Devrimcilerin lafazanlýk yapmasý
deðil halký yanýna çekmesi gerekir. Öbür türlü lafazanlýk hiçbir
iþe yaramaz çünkü.
K: Peki bize biraz Karabükteki durumu anlatýr mýsýnýz? Devrimci
hareketin durumu nedir? Siyasi ortam nasýl görünüyor?
Referandum sürecinde ne olacak gibi görünüyor?
B: Karabükte siyasi örgütlenme olarak henüz bir kýpýrdanma
olduðu söylenemez. Biz bir þeyler yapmaya çalýþýyoruz. Kendi
aramýzda toplanmaya çalýþýyoruz. Sohbetler düzenliyoruz. Kendi
aramýzda toplandýðýmýz zaman, KöZ okuyoruz. KöZü
deðerlendiriyoruz. Bizim çalýþmamýz þimdilik bu þekilde.
Referandum süreci var elbette Karabüktede. Ýnsanlarla konuþunca
sanki EVET çýkacak gibi görülüyor. AKP etkili bir propaganda
yapmaya baþladý. Elbette biz ne EVET ne HAYIR, BOYKOT diyoruz.
Karabüklülerin de BOYKOT tutumu almasý lazým. Ama henüz
Katabüklüler arasýnda böyle bir tutum yaygýnlaþmýþ deðil.
G: Bir de þöyle bir durum var. Karabükte elbette faþistler
çoðunlukta. Karabük coðrafyasýnda faþistler oldukça etkin. Oranýn
biz özelliði olarak bunu görmek lazým. O yüzden durmadan faþist
propaganda yapýlýyor. Bu nedenle referandumda EVET çýkacaðý
da net deðil. MHP ve CHP de çok aktif Karabükte. HAYIRa da
þaþýrmamak gerekir. Kýlýçdaroðlunun yaptýðý atak ve yaptýðý
propaganda CHPyi daha da güçlendirdi. Elbette biz BOYKOT
yapýlmasýný istiyoruz. Karabükte bu gerçekleþecek gibi
görünmüyor. Karabüklüler önlerindeki iki seçenek arasýnda
salýnacak ya EVET ya HAYIR diyecekler maalesef. Biz bu dayatmaya
karþýyýz. Referandumda BOYKOT yapýlmasýný istiyoruz.

Deri Kundura ve Tekstil Ýþçileri ve Aileleri Deniz
Pikniðinde Buluþtu

K: Peki önümüzdeki süreçte Karabükte nasýl bir çalýþma yürütmeyi
planlýyorsunuz? Belli somut fikir ve projeleriniz var mý?

iliþkilerinin yaný sýra, aðýrlýklý olarak mahalle
halkýnýn katýlýmý söz konusu idi.

keyfini çýkararak eðlenceli bir pikniðe
dönüþtürdü.

Pikniðin en önemli eksikliði ise yer seçimi
oldu. Çeþme Germiyan köyü sahilinde
gerçekleþen piknik alanýnda aðaç kýtlýðý, aþýrý
kalabalýk ve gölge bulunamamasý gibi
zorluklar yaþandý. Bu nedenle ortak sofra
hazýrlamadan herkes kendi çabalarý sayesinde
gölgelik yaratmaya çalýþarak ayrý ayrý kahvaltý
yapabildi. Bu sýkýntý günün ilerleyen
saatlerinde nispeten azalsa da, ortak sofra
hazýrlayarak birlikte yemek yememize ve
birlikte sohbet etme geleneðimize engel oldu.
Ancak piknik yaptýðýmýz yerin denize sýfýr
olmasýnýn yaný sýra, sahilin derin olmamasý
ve deniz suyunun sýcak olmasý herkesin
yaþamýþ olduðu sýkýntýyý unutturarak, denizin

Piknikte yapmak istediðimiz konuþmalar ve
sohbetleri yapamamamýz nedeni ile dönüþ
yolunda konuþmalar yapýlarak, bu yaz sezon
içerisinde baþka bir deniz pikniði yapalým
taleplerinin de dile getirildiði bir karar
çýkmýþtýr.

G: Kýsa dönemde, Karabükte ilk baþta yapmamýz gereken siyasi
olarak da kullanabileceðimiz bir piknik olasýlýðý var. Burada
yapýldýðý gibi bir piknik. Biz de böyle bir piknik örgütleyebilirsek,
biz de burada çaðrý yapabiliriz. Bu pikniki 12 Eylül öncesinde
yapabilirsek orada referandum için boykot çaðrýsý yapabiliriz diye
düþünüyoruz. Bunu ordaki arkadaþlarýmýzla da konuþmamýz
lazým. Ayný zamanda eðitim dayanýþmasý projemiz de var. Piknik
buna da hizmet edebilir. Bu eðitim dayanýþmasýný kaç kiþi olursak
olalým devam ettirmemiz, sürekliliðini saðlamak istiyoruz.

Deri Ýþçileri Derneðinin öncülüðünde kundura
ve tekstil iþçileri ve ailelerinin de katýldýðý
deniz pikniði 4 Temmuz Pazar günü
gerçekleþti. Yaklaþýk 85 kiþinin katýlýmý ile
gerçekleþen piknik, birçok eksiklik, yer seçim
ve organizasyon eksikliklerine raðmen,
herkesin memnun kaldýðý bir deniz pikniði
oldu.
Genelde her yýl geleneksel yapýlan ve eðitim
kooperatiflerinin de birlikte organize ettiði
piknikte, eðitim kooperatifleri yoktu. Bunu
nedeni ise iþkolu çalýþmasý yürüten kurumlarýn
üyeleri ve aileleri ile daha yakýn, sýcak ve
eðlenceli bir piknik olmasý hedeflenmiþ olmasý
olarak açýklandý.
Pikniðe katýlanlar daha çok kitle örgütlerinin
üyeleri ile aileleri olmak üzere, çevre arkadaþ

Deri, kundura ve tekstil iþçileri ailelerinin
birbirlerine zaten yabancý olmadýklarý, yýllardýr
birlikte pikniklerde buluþarak birbirlerini
daha yakýndan tanýmasý ve bu piknik vesilesi
ile de daha çok aileler ve çocuklarýn memnun
kaldýðý bir piknik olara gerçekleþmesi, biz
deri, kundura ve tekstilde çalýþanlarý da
memnun etti. Bir dahaki piknikte buluþmak
üzere..

B: Evet var. Bir süredir aklýmýzda Karabükte bir eðitim dayanýþmasý
baþlatýp, dershaneye gitme imkaný olmayan iþçi emekçi çocuklarý
arasýnda ders çalýþmak gibi bir fikir var. Kim hangi konuyu biliyorsa
anlatalým istiyoruz. Bunu kendimiz yapabiliriz diye düþünüyoruz.
Böyle bir çalýþma baþlatmamýz bizim açýmýzdan çok yararlýl
olacaktýr diye düþünüyorum.

K: Çok teþekkür ederiz.
B: Ben KöZ gazetesine böyle bir röportaj için teþekkür ediyorum.
G: Ben de teþekkür ediyorum.
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Ýstanbul'da "Referandumu Boykot" Mitingi

1 Aðustos günü Ýstanbul Çaðlayan meydanýnda
referandumu boykot mitingi "12 Eylül'de sandýða
gitmiyoruz. Demokratik bir Anayasa istiyoruz.
Demokratik bir çözüm istiyoruz" þiarý ile gerçekleþti.
Mitinge BDP, ESP, TÖP, EHP, Mücadele Birliði, SODAP,
SDP, KÖZ, ÖDAH, ÝDAY-DER, GÖÇ-DER, Barýþ
Anneleri, MKM, TUAD-DER, Arzela Kültür Merkezi,
Ýstanbul Kürt Enstitüsü, Gökkuþaðý Kadýn Merkezi
Sosyalist Parti ve Sosyalist Gelecek Partisi Giriþimi'nin
de aralarýnda bulunduðu siyaset ve kitle örgütleri
katýldý.
Mitingde KöZ olarak Evet Hayýr Dayatmasýna Geçit
Yok Referanduma Yanýtýmýz Boykot ve Demokratik
Anayasa için Kurucu Meclis; Kurucu Meclis için
Yasaksýz, Barajsýz, Tehditsiz Seçim pankartlarýný
taþýdýk. Yürüyüþ boyunca ve alanda Demokratik
anayasa için kurucu meclis; kurucu meclis için
yasaksýz, barajsýz, tehditsiz seçim; Demokrasi için

Kürtlere özgürlük; Nereden Geliyoruz: Varoþlardan,
Ne Ýstiyoruz: Özgürlük; Vermeyecekler: Alacaðýz,
Özgürlük Savaþan Ýþçilerle Gelecek! ; "Yaþasýn
Komünistlerin Birliði" sloganlarýný attýk.
Mitingde 12 Eylül günü emekçilerin, ezilenlerin ancak
Ne Evet Ne Hayýr diyerek 12 Eylülden hesap
sorabileceði vurgulandý. 12 Eylül Anayasasýný
deðiþtirmek için verilen mücadelenin Anayasa
Referandumundan ne çýkarsa çýksýn devam etmesi
gerektiði, bu nedenle de bu referandumda EVET ya
da HAYIR dememek, referandumu BOYKOT etmek
gerektiði vurgulandý.
Miting alanýnda toplananlara, Türkiyede BOYKOT
diyen bir cephenin varolduðu, pek çok siyasetin ve
kurumun bu cephe arkasýnda buluþtuðu ve ortak bir
BOYKOT çalýþmasý örgütleme iradesi gösterdikleri
anlatýldý. Emekçilerin ve Ezilenlerin Boykot
Cephesinde bulunan siyasetler daha sonra okunarak

kürsüye çýkarýldý ve bir selamlama gerçekleþti.
Mitingde BDP milletvekilleri Hasip Kaplan ve Sebahat
Tuncel ile Prof. Dr. Büþra Ersanlý konuþma yaptýlar.
Hasip Kaplan yaptýðý konuþmada herkese özgürlük
getiren bir anayasa gerektiðini ve bu referandumun
yeni anayasayý ötelediðini ifade etti. Hasip Kaplan
AKP hükümetine ve Erdoðana yüklendiði
konuþmasýnda Tayyip Erdoðaný üniversite yýllarýndan
tanýrým. O zamanlar siyasetle uðraþmaz, bilinip
tanýnmazdý. Ne zaman 12 Eylül geldi, bunlarýn da
yýldýzý parlamaya baþladý dedi.
Sebahat Tuncel de deðiþikliklerin anayasanýn özüne
dokunmadýðýný bu nedenle evet hayýr tartýþmalarýnýn
anlamlý olmadýðýný dile getirdi. Tuncel deðiþim
paketinde 12 Eylül ruhunun hala varolduðunu ifade
etti. Tuncel ayný zamanda bu ülkede bir baþbakan
aðlýyorsa, bu iþ bitmiþ demektir. Baþbakanýn iþi

aðlamak deðildir, sorunlarý çözmektir. Bu süreç bize
AKPnin artýk yönetemediðini, baþbakanýn artýk iflas
ettiðini göstermektedir. dedi.
Prof. Büþra Ersanlý da yaptýðý konuþmada anayasa
deðiþikliklerinin demokrasi getirmediðini ve seçim
barajýna dokunmadýðýný söyledi. Referandumun 12
Eylül gününe gelmesinin önemli bir fýrsat olduðunu
belirten Ersanlý, 12 Eylül günü 12 Eylül rejimini
yaratanlardan, bu rejimin devam etmesini
isteyenlerden hesap soracaðýz dedi ve BOYKOT
çaðrýsý yaptý.
Yaklaþýk üç bin kiþinin katýldýðý 1 Aðustos mitingi
boykot çalýþmasý yapacak siyasetlerin toplam
güçlerinin yansýmadýðý, bu nedenle de yapýlacak
referandum çalýþmasý için önemli dersler barýndan
bir miting oldu. Miting konuþmalarýn ve müzik
dinletisinin ardýndan sona erdi.
Ýstanbul'dan Komünistler

Emekçilerin ve Ezilenlerin Boykot Cephesi Çalýþmalarýna Baþladý
Emekçilerin ve Ezilenlerin Boykot Cephesi 3 Aðustosta Kuruldu

Ýstanbul Boykot Cephesinden
Ýstanbulda faaliyet yürüten Emekçilerin ve Ezilenlerin Boykot
Cephesi 12 Eylül günü yapýlacak anayasa referandumu gününe
kadar yürütülecek ortak faaliyetleri planlamaya baþladý. Ýstanbulda
pek çok ilçede boykot cephesinin ilçe ve mahalle düzeyindeki
platformlarý oluþmaya baþladý. Boykot cephesi ortak afiþlemeler,
bildiri daðýtýmlarý, ev ziyaretleri, halk toplantýlarý planlýyor. Ayný
zamanda boykot otobüsünün 13 ilçede milletvekilleri ile birlikte
dolaþarak çalýþmasý da planlanýyor.
Önümüzdeki süreçte yapýlmasý kararlaþtýrýlan merkezi etkinliklerden
bazýlarý da þu þekilde belirlendi:
- 13 Aðustos 2010, Cumartesi Günü saat 13.00de Galatasaray Lisesi
önünde basýn açýklamasý yapýlacak.

Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP), Toplumsal Özgürlük Platformu
(TÖP), Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP), Ezilenlerin Sosyalist Partisi
(ESP), Partizan, Demokratik Haklar Federasyonu (DHF), Emekçi Hareket
Partisi (EHP), Sosyalist Gelecek Parti Hareketi (SPGH), Sosyalist Birlik
Hareketi, Devrimci Ýþçi Partisi Giriþimi (DÝP-G), Demokrasi ve Özgürlük
Hareketi (DÖH), Sosyalist Dayanýþma Platformu (SODAP), Köz, Türkiye
Gerçeði, Sosyalist Devrim Parti Giriþiminin bir araya gelerek,
referandumda ortak bir boykot çalýþmasý örgütleme iradesi göstermeleriyle
Emekçilerin ve Ezilenlerin Boykot Cephesi kuruldu.

boykot ediyoruz dedi.

Emekçilerin ve Ezilenlerin Boykot Cephesi 3 Aðustos günü Taksim Hill
Otelde yaptýklarý basýn toplantýsýnda Yamalý ya da Yamasýz, Hiçbir
þekilde 12 Eylül anayasasýný istemiyoruz. Bu yüzden referandumu

Yapýlan basýn toplantýsýyla Emekçilerin ve Ezilenlerin Boykot Cephesi
ortak bir referandum çalýþmasý yapmak için oluþtuðunu kamuoyuna
duyurmuþ oldu.

Basýn toplantýsýnda önce Toplumsal Özgürlük Platformundan (TÖP)
Tuncay Yýlmaz söz alarak emekçilerin ve ezilenlerin 12 Eylül günü
EVET ya da HAYIR dayatmasýna mecbur olmadýðýný, referandumdan
EVET de çýksa HAYIR da çýksa 12 Eylül anayasasýnýn varlýðýný koruyacaðýný
bu nedenle 12 Eylül günü referandumun boykot edilmesi gerektiðini
ifade etti. TÖP temsilcisinin ardýndan Ezilenlerin Sosyalist Partisinden
(ESP) Hülya Gerçek söz alarak hazýrlanan basýn açýklamasýný okudu
ve boykot cephesinin neden boykot kararý aldýðýný açýkladý.

- Ýstanbulda 3 bölgede, 21-22 Aðustos tarihlerinde merkezi þölenler
yapýlacak. Þölenlere milletvekilleri aydýnlar, sanatçýlar katýlacak.
Þölenler 1. bölgede Sancaktepede (21 Aðustos, 16.00-20.00), 2.
Bölgede Sultangazide (22 Aðustos, 16.00-20.00) ve 3. bölgede
Esenlerde (22 Aðustos16.00-20.00) yapýlacak.
- Referandumdan bir hafta önce, 5 Eylül günü, merkezi bir miting
örgütlenecek.
Emekçilerin ve Ezilenlerin Boykot Cephesi þu siyasetlerden oluþuyor:
Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP), Toplumsal Özgürlük Platformu
(TÖP), Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP), Ezilenlerin Sosyalist Partisi
(ESP), Partizan, Demokratik Haklar Federasyonu (DHF), Emekçi
Hareket Partisi (EHP), Sosyalist Gelecek Hareketi, Sosyalist Birlik
Hareketi, Devrimci, Ýþçi Partisi Giriþimi (DÝP-G), Demokrasi ve
Özgürlük Hareketi (DÖH), Sosyalist Dayanýþma Platformu (SODAP),
KöZ, Türkiye Gerçeði, Sosyalist Devrim Parti Giriþimi

Egemen Sýnýflarýn Evet-Hayýr Seçeneklerinin Karþýsýnda, EMEKÇÝLERÝN VE EZÝLENLERÝN BOYKOT CEPHESÝ'ni Kurduk
Boykot hareketimiz, 12 Eylül'le gerçekten
hesaplaþmaya çaðrýdýr, politik özgürlük için,
demokratik ve sosyal haklar için, halklarýn kardeþliði
ve eþitliði, kadýnýn kurtuluþu için mücadele
demektir. Boykot, yoksulluða, güvencesiz
çalýþmaya, iþsizliðe, iþ cinayetlerine karþý mücadele
demektir.
Ýstiyoruz ki, halkýmýzýn 'Deðiþim' talebi gürül gürül
aksýn, sokaklardan yükselen mücadele 12 Eylül
Anayasasý'ný ve düzenini önüne katsýn.
Ýstiyoruz ki, Kürt sorununda özgürlük, eþitlik ve
kardeþlik kazansýn.
Ýstiyoruz ki, 12 Eylül cuntasýnýn tüm insanlýk

suçlarýndan hesap sorulsun!
Boykot, ezilen ve sömürülen milyonlarýn bu
taleplerini bayraklaþtýran bir politikadýr.
Önümüze tarihi bir fýrsat çýkmýþtýr. Yamalý ya da
yamasýz, hiçbir þekilde 12 Eylül darbe anayasasýný
istemediðimizi boykotla göstermenin, þimdi tam
zamanýdýr.
Halkýn kendi özgücüne ve örgütlü mücadelesine
dayanarak kendi anayasasýný yapabileceðine, kendi
iktidarýný kurabileceðine inananlarýn gücünü,
iradesini açýða çýkartmak gibi tarihi bir sorumlulukla
karþý karþýyayýz.

Bizim boykot tavrýmýz, pasif, referandum gününü
bekleyen bir tutum deðildir. Referanduma kadar
geçecek süreçte ve referandum günü aktif bir
þekilde iþçilerin ve ezilenlerin temel taleplerini
dile getireceðiz. Halkýn gücünü, deðiþim isteminin
gücünü açýða çýkartacaðýz.
12 Eylül Askeri cuntasý koþullarýnda zorla kabul
ettirilen; kapitalist sömürünün, emperyalist ekonomi
politikalarýnýn, tekçi inkarcý ýrkçý anlayýþýn, faþist
merkeziyetçi devlet yapýsýnýn, generallerin siyasete
sistematik müdahalesinin, erkek egemenliðinin,
Türk-Ýslam sentezinin üzerine inþa edilmiþ 1982
Anayasasý'ný çöpe atmayý hedefliyoruz. Demokratik,
özgürlükçü, eþitlikçi, katýlýmcý ve sosyal haklara

dayanan taleplerin kazanýlmasý temelinde bir
hareketi bütünlüklü olarak ele alan bir örgütlenme
ve mücadele sürecini Emekçilerin ve Ezilenlerin
Boykot Cephesi'yle büyüteceðiz.
Emekçiler ve ezilenler için sorun, Eþitliðe,
özgürlüðe, barýþ ve kardeþliðe yönelmiþ bir
toplumsal yaþamý inþa etme sorunudur. Amacýmýz,
bütün ezilenleri ve emekçileri BOYKOT
CEPHESÝNDE birleþtirerek mevcut düzene alternatif
bir düzen için ortak mücadeleyi büyütmektir.
(Emekçilerin ve Ezilenlerin Boykot Cephesi
basýn Toplantýsý Metninden)

KOMÜNÝST

KöZ

AÐUSTOS 2010

Sayfa

7

Yenibosnada Anayasa Tartýþmalarýyla ilgili KöZ Söyleþisi
Yenibosna'da 12 Eylül Meclisi Demokratik Anayasa
Yapamaz baþlýðý altýnda bir Köz söyleþisi
gerçekleþtirdik. Sohbete 20 kiþi katýldý ve 2 saate
yakýn sürdü.

Eylül Anayasasýnýn temel niteliklerini tahkim etmek
üzere tasarlanmýþtýr. Bununla birlikte bu anayasanýn
hazýrlanýþý ve referandumun kendisi demokratik
deðildir.

Bir yoldaþ konuyla ilgili bir sunum yaptý. Bu sunumun
ardýndan birçok insan söz alarak konu ile ilgili
görüþlerini aktardý. Sunumu yapan yoldaþ þunlarý
ifade etti:

Demokratik bir anayasa yapmak için barajsýz,
sansürsüz, tehditsiz ve pazarlýksýz seçimlerle
belirlenecek, tüm kesimlerin kendisini ifade
edebileceði bir kurucu meclis olmalýdýr. Böyle bir
meclis talebini daha güçlü bir biçimde dillendirmek
ve arkasýnda durmak gerekir.

"AKP hükümeti ile Kemalistler arasýnda süren iktidar
savaþýnda AKP hükümeti iktidarýný daha da
güçlendirmek için Anayasada bir takým düzenlemeler
yapmak istiyor. AKP bunu yaparken kendisini topluma
demokrasi havarisi olarak sunarak ya benim tüm
yaptýklarýmý desteklersiniz ya da CHP ve MHPnin
ýrkçý faþist politikalarýna mahkum olursunuz diyor.
AKP bu anayasa paketleriyle 12 Eylül rejiminin
aþýlacaðýný iddia ediyor. Oysa AKP de rakipleri de
12 Eylül Anayasasýný pekiþtirmek istiyor. Çünkü
AKPnin meclise sunduðu ve referandum ile tescil
etmeye hazýrlandýðý anayasa deðiþikliði esasen 12

Bir taraftan anayasa referandumu öte yandan genel
seçimler yaklaþmasýna raðmen sol hareket bu politik
gündemi ýskalamaktadýr. Bunu 1 Mayýsta da gördük.
Taksim 1 Mayýs alanýnda BDP ve Köz korteji dýþýndaki
sol sosyalist güçlerin kortejlerine damga vuran þeyler
yerel faaliyetlerin ve Taksim vurgusunun alana
yansýmasýyla sýnýrlý kaldý."
Yoldaþýn bu sunumunu ardýndan baþka bir yoldaþ
önümüzdeki süreçte burjuvazinin iktidar kavgasýnda
Kemal Kýlýçdaroðlu faktörünün önemli bir rol

oynayacaðýný, bu geliþmenin bizi de zorlayacaðýný
ifade ederek bu konuyu biraz daha açtý.
Bir komplo ile Baykalýn CHPnin baþýndan
uzaklaþtýrýlarak onun yerine Kýlýçdaroðlunun
getirilmesi tesadüf bir geliþme deðildir. Kýlýçdaroðlu
Dersimli, Kürt ve Alevidir. Böyle bir þahsiyetin
CHPnin baþýna getirilmesi ABDnin ve TÜSÝADýn
gitgide yýpranan AKPnin yedeðine hazýrlanmasýdýr.
Diðer yandan 2007 genel seçimlerinden itibaren ciddi
bir muhalefet odaðý olan ve bu yönde geliþmesini
sürdüren BDP ve onunla hareket eden güçlerin
önünü kesmek içindir.
Fakat Kýlýçdaroðlunun asla Alevilerin, Kürtlerin ve
tüm ezilenlerin dostu olmadýðýný, devletin kýlýcýnýn
altýndan geçen Kýlýçdaroðlunun bir kýlýç ortaðý
olduðunu, bunu ise Dersimli deðil Tuncelili olduðunu,
Kürt deðil Türkmen olduðunun söyleyerek
Kýlýçdaroðlunun kendisinin teyit ettiðini ifade etti.
Sohbette konuþan baþka bir yoldaþ ise "Közün
arkasýnda duran komünistlerin parti öncesi siyasi

Demokrasi Ýçin Ezilenler Yüzünü Nereye Dönmeli?

5 Haziran Cumartesi günü Tuzlada içinde
çalýþma yürüttüðümüz Mayýsta Yaþam
Kooperatifinde AKPnin anayasa deðiþikliði,
referandum tartýþmalarý ve CHPnin yeni yüzü
Kemal Kýlýçdaroðlunun ezilenlere demokrasiyi
getirip getiremeyeceði üzerine bir söyleþi
gerçekleþtirdik.

32 yýl sonra Taksim 1 Mayýs alaný oldu. Peki
Taksim kazanýldý mý? Deniz Baykalýn saltanatý
hýzlý bir þekilde sona erdi. CHPnin içinde
hazýrlanan bir plan ile Kýlýçdaroðlu genel
baþkan oldu. Türkiyede neler oluyor? sorularý
ile baþladýðýmýz söyleþide þunlarý ifade ettik:
Devrimcilerin Taksim mücadelesi ile
sendikalarýn Taksim mücadelesi taban tabana
zýttýr. Devrimcilerin gücüyle kazanýlan 1 Mayýs
olsaydý, 2 Mayýsa bunun yansýmasý gerekirdi.
Sonrasýnda gelen saldýrýlara karþý ortak bir karþý
duruþ olmalýydý, 26 Mayýs grevine yansýmalýydý.
Tekel iþçilerinin mücadelesiyle kazanýlsaydý,
tekel iþçileri kürsüyü iþgal eden bir konumda
konuþma yapmak zorunda kalmazdý.
2007den beri yapýlamayan bir 1 Mayýs var. Bu
yýl kitlesel, birleþik 1 Mayýs oldu. Peki ne oldu
da böyle oldu? BDP ile ilgili bu. 2007den beri
kitlesel Newrozlar yapýlýyor, ancak bu seneye
kadar BDP hiç 1 Mayýsý örgütleyeceðiz
dememiþti. Newroz alanýnda buluþanlar 1
Mayýsý örgütleyeceðiz dedi. Bunu söylemesi
AKP için tehlikeliydi. AKP demokrasi getirmeye
çalýþan parti gibi görünmeye çalýþarak, BDPnin
1 Mayýsý örgütlemesine engel oldu. AKP
Taksimi sendikalara verince BDP de 1 Mayýsý
örgütlemekten çekildi.

1 Mayýs bizim açýmýzdan da birleþik ve kitleseldi,
ama apolitikti. Bu da bir þeye baðlý olarak
AKPnin vermesiyle kendiliðinden oluþtu. Buna
kazanýldý demek doðru olmaz. Tekel iþçilerinin,
BDPnin önü kesilerek verilen bir 1 Mayýs
oldu. Ortada bir irade yokken oluþan olumsuz
bir tablo var. Bu anlamda bu sene de kaçýrýlmýþ
bir fýrsat oldu, kazanýlmadý.

ABDnin Türkiye üzerindeki bütün planlarýný
AKP uyguluyor, ancak bunu yaparken
yýpranýyor, bu yükümlülüðün altýnda eziliyor.
Kürt açýlýmý derken milli birlik projesi oluyor
birden adý. Ýþçiler, emekçiler bu dönemde
AKPnin ikiyüzlülüðünü fark ediyor. Emperyalist
sistemlerde muhalefet partileri emniyet sübabý
görevini görür. Baykal döneminde CHP, AKPnin
kaybettiði kesimleri kucaklayacak bir parti
deðildi. Burjuvazi için sol muhalefet eksiði var.
Muhalefet partisi biriken öfkeyi kendisi
tutamazsa, ezilenler yüzünü BDPye döner,
asýl tehlike de bu. AKPye öfkesi olanlarýn
yüzünü döneceði bir muhalefet olmazsa
ezilenler için bir alternatif olur ve yüzlerini
BDPye dönerler. Bu kitleler BDPye gitmesin
diye CHP içinde bir operasyonla yerine
KIlýçdaroðlu getirildi. Bu yenilik aslýnda yeni
olan bir þey de deðil. Televizyonlarda Dengir
Mir Mehmet Fýratla Kýlýçdaroðlu karþý karþýya
getiriliyordu. Büyüyen, geliþen, etrafýndaki
k i t l e l e r l e g e n i þ l e y e n b i r B D P v a r.
Kýlýçdaroðlunun gelmesi de bunun önünü
kesmek için yapýlan bir operasyon. Bu hafta
yapýlacak ÖSS karþýtý miting ve anayasa
tartýþmalarý gündemli halk toplantýsý bu
konularýn iþlenebileceði birer etkinlik olarak

karþýmýzda duruyor.

Bu düzen açýsýndan temiz birinin ortaya
çýkmasý aslýnda bizim iþimizi zorlaþtýrýyor.
AKPye güven azalýyor, CHPnin bu yeni yüzü
de AKPye karþý azalan güveni kendisinde
toplamak için bir plan doðrultusunda geldi.
Bizim Kýlýçdaroðlulu CHPyi daha fazla teþhir
etmemiz lazým. Mecliste operasyonlara evet
dediðini, Dersim katliamý ile ilgili tartýþmalardaki
tutumunu da örnek göstermeliyiz.
Bu hafta kitle örgütleri üzerinden bir ÖSS
mitingi yapýlacak. Bir yandan da kooperatifin
eleme sýnavlarý hakkýnda yaptýðý panelde ifade
edilen katsayýlar gündemini mecliste hem
BDPye hem de Kýlýçdaroðluna götürebiliriz.
Bir yandan da saldýrýlar devam ediyor. Tuzla
BDPye saldýrý oluyor, Silopide BDP milletvekili
Sevahir Bayýndýra saldýrý oldu. Bunlarla ilgili
ortak bir çalýþmalar yapýlmalý.
ABD þu an at deðiþtirmiþ deðil, sadece bunun
için bir alternatifini hazýrladý: Kýlýçdaroðlulu
CHP. Þu an yaþanan her þey de AKPye yarýyor.
AKP güç kazanýyor, Ýsrail saldýrý vs. AKPnin
yýprattýðý, ezilen emekçi kitlelerin BDPye
gitmesine engel olmak için CHP bir alternatif
olarak ortaya çýkýyor. Bütün bu söylenenlerden
çýkarýlmasý gereken Kürtlere saldýrýlarýn artacaðý,
Filistine saldýrýnýn artacaðý ve ABDnin iki
devletli bir çözüme doðru gittiðidir.
Anayasa tartýþmalarý, Kýlýçdaroðlunun CHPnin
genel baþkaný oluþu ile demokrasi tartýþmalarý
söyleþiye katýlanlarýn da ilgisini çektiðinden
canlý ve verimli bir sohbet oldu.
Tuzladan Komünistler

faaliyetle partinin varlýðý koþullarýnda yapýlacak siyasi
faaliyetin ayrýmýnda olduðunu bu açýdan elbette
Közün arkasýnda duran komünistlerin iþaret ettiði
görevleri salt kendi güçleriyle yerine getirmeleri
mümkün deðildir. Fakat Köz doktriner bir hareket
de deðildir. Komünist bir parti kuracak güçler güncel
politik mücadele içersinde de idman yaparak, piþerek
böyle bir parti yaratýlabilir" dedi.
Sohbet bu konuda verimliydi. Ve zengin þeylerin
konuþulmasýnýn ardýndan sona erdi. Bu arada
gündemde olan anayasa paketi ile ilgili mahallede
öncesinde ozalit çalýþmasý ile bu konuda çýkarttýðýmýz
Köz özel sayýsýný daðýttýk.
DEMOKRATÝK ANAYASA ÝÇÝN KURUCU MECLÝS,
KURUCU MECLÝS ÝÇÝN BARAJSIZ, YASAKSIZ,
TEHTÝDSÝZ BÝR SEÇÝM
Yenibosnadan Komünistler

HALK, AKPNÝN ANAYASA DEÐÝÞÝKLÝÐÝ PAKETÝNÝ
TARTIÞIYOR
AKPnin anayasa paketi meclisten geçti. Taslak 12 Eylül 2010da
halk oylamasýna sunulacak. Amerikancý AKP, göstermelik
düzenlemelerle, sadece kendi elini güçlendiren anayasa paketine
halk desteði almaya çalýþacak. Hem de 12 Eylülde.
AKPnin anayasasý 12 Eylül darbe anayasasýnýn yamalý
halidir. AKP sözümona demokrasi havarisi kesilip darbe
anayasasýný deðiþtirme iddiasýnda. Yapýlan deðiþiklikler 12 Eylül
Anayasasýnýn temel niteliklerini deðiþtirmekten uzaktýr. Bu
deðiþiklikler esas olarak AKPnin rakipleri karþýsýndaki üstünlüðünü
korumasý ve iktidarda kalma süresini uzatmasýný saðlamaktadýr.
Anayasa paketinin emekçiler ve ezilenlerin hak ve
özgürlükleri ile de ilgisi yoktur. AKPnin emekçilerin ve
ezilenlerin oyuna sunacaðý yeni anayasa paketi iþçilerin, Kürtlerin,
Alevilerin, kadýnlarýn hak ve özgürlüklerini tarif eden bir anayasa
olmaktan çok uzaktýr. Emekçilerin ve ezilenlerin hak ve
özgürlüklerinde en ufak bir deðiþiklik olmamýþtýr.
Emekçiler, ezilenler ve onlarýn temsilcileri bu sürecin dýþýnda
býrakýlmýþtýr. Anayasa deðiþikliklerinin kimin iþine yaradýðýný
anlamak için kimin hazýrladýðýna bakmak gerekir. Bu anayasa
AKPnin ürünüdür. Bu süreçte emekçiler, ezilenler ve onlarýn
temsilcileri kendi taleplerini dile getirememiþ, belirtilen talepler
dikkate alýnmamýþtýr. Demokratik olmayan bir ortamda, partilerin
kapatýldýðý, örgütlenmelerin engellendiði, BDPli milletvekillerinin
meclisten atýldýðý bir ortamda tartýþtýrýlan anayasanýn demokratik
olmasý zaten mümkün deðildir.
Demokratik Anayasa için emekçi ve baþta Kürtler olmak
üzere ezilenlerin seferberliði gerekir. Emekçiler, ezilen yýðýnlar
bugüne kadar haklarýn kendilerine verilmediðini, ancak mücadeleleri
sonucu kazanýldýðýný biliyor. Bu sürece damga vurmak için de
kendi demokratik Anayasa taleplerini yükseltmeli, demokratik bir
Anayasanýn olmazsa olmaz koþullarýný sýralamalýyýz.
Bunun için 13 Haziranda bir araya geliyoruz. Demokrasi
mücadelesinde yanýmýzda olan BDP milletvekili Sebahat Tuncelin
de katýlýmýyla anayasa deðiþikliklerini tartýþýyoruz.
TUZLA DEMOKRASÝ PLATFORMUNUN 13 Hazirandaki Halk
Toplantýsý Ýçin Kullandýðý Bildiriden...
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Tuzlada Referandum Gündemli Halk Toplantýsý
Tuzla Demokrasi Platformuna anayasa deðiþikliði
tartýþmalarýyla ilgili milletvekili Sebahat Tuncelin de
katýlacaðý bir halk toplantýsý yapmayý önerdik. Bunun
için öncelikle Tuzla BDP ile görüþtük ve onlarla
birlikte bu öneriyi platformdaki kurumlara ilettik.
Platformda yer alan BDP, ESP, Limter-Ýþ, Mayýsta
Yaþam Kooperatifi ve Köz olarak 13 Haziran Pazar
günü Halk, AKPnin Anayasa Deðiþikliði Paketini
Tartýþýyor baþlýðýyla bir halk toplantýsý gerçekleþtirdik.
Halk toplantýsýndan önce bu kurumlarla mahallede
halk toplantýsýnýn duyurusunu yapan ilan ve bildiri
daðýtýmlarýný ortak bir biçimde organize ettik.

Bu zihniyet, bu devlet sorunu terör sorunu olarak
görülüyor, kadýn da olsa çocuk da olsa gereðini
yapýyor. Ýsrailin Filistine uyguladýðý zulmü
Kürdistanda Kürt halkýna uyguluyor. Kendine sosyal
demokrat diyenlerde de Kürt sorunu konusunda
karýþýklýk var. Kýlýçdaroðlu da sorun ekonomiktir
diyor. Asimilasyona karþýyýz ama anadilde eðitime
de karþýyýz.
Fakat bütün boyutlarý bir yana Kürt sorunu siyasal
bir sorundur ve siyasetle çözülür. Kýlýçdaroðlu ile
AKPye alternatif geliþtiriyorlar. Tek bir çözüm var
aslýnda, yeni demokratik sivil bir anayasa getirmek.
Yama yapmak bu iþi kurtarmaz. Bir yeni anayasa
talebini her toplumsal kesim göstermiþtir. AKP demiþtir
ki anayasa hazýrlýyorum vs. ama en nihayetinde geri
adým atmýþtýr. AKP devletin görünen yüzüdür.
Anayasanýn tartýþýlamaz, deðiþtirilemez maddeleri
kaldýðý sürece hiçbir þey deðiþmeyecek. Anayasa
paketini baþtan boykot ettik. Bu yaklaþýmýmýz da
devam edecek.

Tuzla Demokrasi Platformunun düzenlediði halk
toplantýsý saygý duruþunun ardýndan Platform adýna
Mayýsta Yaþam Kooperatifinin yaptýðý açýlýþ
konuþmasýyla baþladý. Açýlýþ konuþmasýnda Tuzla
Demokrasi Platformunun seçimlerden bu yana yaptýðý
ortak çalýþmalar anlatýldý ve bu platformun kitle
örgütleri ve siyasetlerin birlikte çalýþmalarýný
güçlendirmesi bakýmýndan önemli olduðu belirtildi.
Açýlýþ konuþmasýndan sonra ilk turda sýrasýyla Köz,
Esp ve BDP Ýstanbul milletvekili Sebahat Tuncel
konuþmalarýný yaptýlar.

Biz evet veya hayýr diyecek durumda deðiliz. Bu
parlamento bunu yapamaz, ama bu zihniyette baþka
bir meclis de bunu yapamaz. Bu boykot cephesini
güçlü örmeyi umuyoruz. Biz o gün sandýða
gitmeyeceðiz. Anayasa mahkemesi ne derse desin
biz kendimize güveniyoruz. Önerilerimiz yok mu?
Tabi var. BDP olarak Kürt sorunu konusunda adým
atýlmasýný öneriyoruz. Tüm önerilerimiz, etkinliklerimiz
yasaklandý. Savaþ yoðunlaþýyor. Çözüm nasýl olacak,
demokratik hak muhalefetini yükseltmek gerekiyor.
BDP görevini yerine getirecek, ama ona da kalamaz.

Köz: Referandum Gündemi AKPnin Seçim Hazýrlýðýdýr
KöZ adýna konuþan yoldaþ yaptýðý konuþmada þu
noktalarý öne çýkardý:
Öncelikle þunu belirtmek gerekir ki, sürüp giden
bu anayasa tartýþmalarýnýn tozu dumaný altýnda ne
yapmalý sorusuna doðru yanýt verebilmek için
öncelikle içinden geçtiðimiz dönemin en belirleyici
özelliðinin altýný çizmek gerekir.
Yaþadýðýmýz topraklarda þu son bir iki yýldýr olup
bitenlere burjuvazinin gözlükleriyle bakacak olursak
ortada bir demokratikleþme ve deðiþim süreci var
diye görünür.

Yorum, Soru ve Cevap Bölümü
için tezgahlanmýþtýr.

AKPnin demokrasi havarisi kesildiði bir dönemle
karþý karþýyayýz. AKP Kürt Açýlýmý denilen bir
süreci baþlattý. Bu daha sonra Demokrasi Açýlýmý,
en sonunda da Milli Birlik Projesine dönüþse de,
AKP daha önce hiçbir siyasi partinin tanýmadýðý bir
özgürlük ortamýný yarattýðýný iddia ediyor. Kürtçe
Televizyona izin verdim diyor.
Kürtçe
konuþulmasýnýn önündeki engelleri ortadan
kaldýrýyorum diyor. Ya da emekçilere dönüp, bakýn
1 Mayýsý Bayram ilan ettim, hatta üzerine Taksimi
1 Mayýs mitinglerine açtým diyor. Ya da AKP bu
son Mavi Marmara olaylarýnýn ardýndan bakýn Ýsraile
bile kafa tutabiliyorum. Filistin halkýnýn çýkarlarýný
savunabiliyorum diyebiliyor.

Ýþte, içinden geçtiðimiz süreci ve AKPnin güdümünde
anayasa referandumuna varan süreci
anlamlandýrabilmek için ve bu süreçte ne yapýlacaðýný
açýða çýkarmak için, öncelikle, bu dinamiði akýlda
tutmak gerekir. AKP 12 Eylül anayasasýný deðiþtiremez,
çünkü zaten 12 Eylül anayasasýnýn bir ürünüdür.
Barajlarla gelmiþtir, gücünü barajlardan almaktadýr.
A K P, D T P  n i n k a p a t ý l m a s ý n ý s a ð l a m ý þ t ý r.
Milletvekillerinin, Aysel Tuðlukun ve Ahmet Türkün
meclisten atýlmasýna göz yummuþ, buna ortam
hazýrlamýþtýr. AKP Kürdistanda operasyon üzerine
operasyon yapmaktadýr. AKP örgütlü tüm
mücadeleleri tasfiye etmeye yeminli bir partidir.
Örgütlü bir þekilde demokratik haklar mücadelesi
veren kim varsa karþýsýnda AKPyi görmektedir.

Elbette AKPnin Amerika destekli tüm bu projelerinin
demokrasiyle uzaktan yakýndan iliþkisinin olmadýðý
aþikârdýr. AKP Kürt açýlýmý adý altýnda Kürdistana
yapýlan operasyonlarý artýrmýþtýr; DTPnin kapatýlmasýný
saðlamýþtýr; DTPli milletvekillerinin meclisten
çýkarýlmasýna göz yummuþtur; 1500ü aþkýn DTPlinin,
DTPli ve BDPli yöneticinin tutuklanmasýný saðlamýþtýr.
Kürtlere yapýlan baskýlarý artýrmýþtýr. Örneðin TRTÞeþi açmýþtýr ama Kürtlerin kendi dilini konuþmasýnýn
önündeki engeller kalkmýþ deðildir. Ahmet Türkün
meclisteki Kürtçe konuþmalarý sansürlenmiþtir.
Seçimlerde Kürtçe seçim çalýþmasý yapmak
yasaklanmýþtýr. Býrakalým seçim çalýþmasýný Kürtçe
bayram tebrik mesajlarý bile eðer DTP/BDPliler
tarafýndan yapýlýyorsa yasak ilan edilmiþtir.

12 Eylül anayasasý nasýl deðiþir? Anayasa bir rejimin
özelliðini belirleyen kurallar dizisidir. Madde girip
çýkmasýyla bir anayasa deðiþmez. Öyle olsa Anayasa
17 kez deðiþti dememiz icap eder. Anayasanýn
niteliðini belirleyen ise onu yapan meclistir. Bu
meclis 12 Eylülün ürünü bir meclis olduðuna göre,
bu meclisin 12 Eylül rejimini deðiþtirmesi beklenemez.
12 Eylül rejimini gerçekten deðiþtirmek isteyenler,
öncelikle yeni bir anayasa yapmak üzere toplanacak
bir kurucu meclis talebinde bulunmalýydýlar. Bu
kurucu meclis ise yasaksýz, barajsýz, tehditsiz bir
seçimle seçilmeliydi. O zaman ezilenlerin, emekçilerin
bu mecliste kendilerini ifade etme þansý olurdu. O
zaman BDP vekillerinin talepleri de, bizim taleplerimiz
de böyle görmezden gelinmezdi.

AKP bakýn 1 Mayýsý bayram ilan ettik Taksim
alanýný emekçilere açtýk demektedir ama AKP
iktidardayken açýkça patronlarýn, TÜSÝADýn partisi
olmuþtur.

O zaman yeni anayasaya kendi rengimizi verme
fýrsatýmýz olurdu. Bu da 12 Eylül rejiminin deðiþmesi
anlamýna gelirdi. Bu olmadan yapýlacak tüm
deðiþiklikler 12 Eylül anayasasýný yamamak olacaktýr.
Biz yamalý deðil, demokratik anayasa istiyoruz.

AKP yükselen, kitlesel bir mücadele dinamiðinin
önünü kesmeye çalýþmaktadýr. Bu dinamiðin
merkezinde BDP ve BDPnin odaðýnda olduðu
devrimci-sosyalist-demokrat bir güç birliði vardýr.
Bugün BDPye yüzünü dönen, Newroz alanýný
dolduran kitleler yaþadýðýmýz topraklarýn en ezilen,
en sömürülen ve en dinamik kesimleridir. Ve bu
kesimler yaþadýðýmýz topraklardaki demokrasi
mücadelesinin en kilit öðeleridir. Yaþadýðýmýz
topraklarda son birkaç yýlda ise, bu doðrultuda
önemli zaferler kazandýk.
2007de meclise düzen karþýtý 22 milletvekili
sokabilmeyi baþardýk. Hatta bir milletvekilimizi ise
tutuklu bulunduðu hapishaneden alarak vekilimiz,
sözcümüz yaptýk. BDP Türkiyedeki her türlü
demokrasi mücadelesini gündemine alýyor,
sosyalistlerle, devrimcilerle birlikte çalýþýyor. Newroz
eylemleri yaþadýðýmýz topraklarda Kürdistan dýþýndaki
metropollerde de yüz binler tarafýndan kutlanýyor,
bu eylemler yaþadýðýmýz topraklarýn en geniþ, en
kitlesel iþçi eylemleri oluyor. Ýþte yaþadýðýmýz
topraklarda böyle bir dinamik olduðu için, AKP asýl
olarak bu dinamiði köreltmek istiyor. Tam da bu
nedenle önce bu kitlenin en örgütlü durduðu yere
yani DTPye, BDPye saldýrýyor. Bir taraftan da bu
kitlenin demokrasi isteðini istismar etmeye kendisine
yedeklemeye, bu þekilde bu eylemli, dinamik enerjiyi
pörsütmeye çalýþýyor. Örneðin ne zaman BDP, 1
Mayýsý biz örgütleyeceðiz, 1 Mayýsý Newrozu
örgütleyenler örgütlesin derse AKP 1 Mayýsý BDPden
kaçýrmak için, sendikalara teslim ediyor. Yükselen
bu dinamiðin önünü kesmek temel olarak AKPnin
deðil, AKPnin efendilerinin yani Amerikanýn planýdýr.
Hatta içten bir komplo sonunda CHPde Deniz
Baykalýn düþüþü, ve yerine Kýlýçdaroðlunun gelmesi
de, aslýnda AKPnin politikalarýndan uzaklaþan
kitlelerin yüzünü BDPye çevirmesini engellemek

Referandum aldatmacasýna da kanmamalý.
Referandum demokratik bir süreç gibi anlatýlýyor
ama öyle deðildir. Alternatifi olmadýðý için, emekçiler
açýsýndan bir seçenek deðil, seçeneksizliði ifade eder.
Peki ne yapmak gerekir? AKP kitleleri pasif bir
seçmene dönüþtürmeye çalýþýyor. Kitleleri evet ya
da hayýr diye oy kullanýn sadece diyor. Ama sakýn
sokaða, eylemlere çýkmayýn, demokratik anayasa
için taleplerinizi ifade etmeyin diyor. Ýþte tam da
bu nedenle Demokratik Anayasa tartýþmalarýný istismar
etmek, bunu AKPnin ve diðer düzen partilerinin
teþhiri için kullanmak, kendi örgütlenmemizi
güçlendirmek için kullanmak yani bu sürece
ezilenlerin ve sömürülenlerin cephesi olarak, eylemli
ve kitlesel bir þekilde dâhil olmak gerekli. En önemlisi
ise, burjuvazinin engellemeye çalýþtýðý gücümüzün
farkýna varýp bu doðrultuda güçlenmek gerekli. Yani
BDPnin odaðýnda olduðu, devrimci, sosyalist bir
güç birliðini saðlama yolunda bir eylem-birliði
saðlamak gerekli. 12 Eylül referandumu, 2011
seçimlerinin arifesinde, bu seçimlerin akýbetini
belirleyecek önemli bir dönüm noktasý olacaktýr.
2007 seçimleri bize son derece önemli bir mevzi
saðladý. 2011de bu mevziiyi daha ileri taþýmak için
hareket etmeliyiz.
O anlamda bugün gerçekleþtirdiðimiz bu halk
toplantýsý da tam zamanýnda atýlmýþ, çok anlamlý bir
adým oldu.

ESP: Devrimciler Anayasa Konusunda Bir Politika
Belirlemek Zorundadýr
ESP adýna yapýlan konuþmada Halil Dinç þunlarý
ifade etti
Liberaller BDPyi ulusalcýlarla yan yana olduðu için
suçluyor. Anayasa deðiþikliði egemen sýnýflarýn kendi

içindeki rekabet sonucunda rejimin yeniden
yapýlandýrýlmasý olarak ortaya çýkýyor. Rejimin çözmeye
gücünün yetmediði Kürt sorunu olarak kendini
gösteriyor. Egemen sýnýflarýn iktidar mücadelesi olarak
görünüyor. En önemli proje Kürt açýlýmý, arkasýndan
da Ermeni, Alevi açýlýmlarý geldi. Alevi açýlýmýný,
aleviler olmadan aleviler arasýndaki iþbirlikçilerle
yapýyor, ama ilerleyemiyor. Rejim geliþimi yaþayamýyor.
Ülkedeki yoksullaþmanýn, düþkünleþmenin,
hoþnutsuzluklarýn tolere edileceði tartýþmalar haline
geliyor. Seçim öncesinde AKP anayasa tartýþmalarýyla
özgüven tazelemeye çalýþýyor. Toplumda asker
analarýnýn da kirli savaþtan memnuniyetsizliði dile
geliyor. Burjuvazinin hemen hiçbir kurumu 12 Eylülü
savunamaz hale gelmiþtir. Burjuvazinin muhalefeti
statükocu konumda yer alýyor. CHP en gerici
söylemlere sarýlmýþ durumda. Kýlýçdaroðlu en yeni
yüz olsa bile Kürt sorunu konusunda en milliyetçi
söylemin dýþýna çýkamýyor. Liberal aydýnlar da onun
bu eðilimini þiþiriyor. Referandum zaten bir
aldatmaca..Genel seçimler öncesinde bir özgüven
tazeleme meselesi olarak gündeme geldi. Anayasanýn
rejime karakterini veren maddeler olduðu gibi duruyor.
AKPnin kadrolaþma meselesine indirgendi, bu
eksende tartýþýlýyor. Anayasa deðiþiklik paketleri bu
zeminde þekilleniyor. AKP iktidardaki gücünü biraz
daha pekiþtirmek istiyor. Kürt sorunuyla ilgili de
kendi içindeki engellere de daha az takýlarak, bunu
da seçimlerin gücüyle yapmak istiyor.
Anayasanýn ne yapýlmasýnda yerimiz var, ne de bizim
taleplerimizi karþýlayan bir anayasa var. Devrimciler
anayasa konusunda politika yapmak zorundadýr, bu
konuda bir eksiklik var. Anayasa konusunda herhangi
bir bilinçlendirme çalýþmasý yapýlmýyor. Toplumun
bilincini devrimciler belirlemiyor, liberaller belirliyor.
Geride býraktýðýmýz bu dönemde bu konuda bir
ilerleme kaydettiðimiz söylenemez. BDPnin
belediyeleriyle etkin bir politika yaptýðýný söyleyebiliriz,
ama sol hareket içinde böyle bir çalýþma yapýlmýþ
deðil. Kürt hareketinin ortak bir siyasal hat ile hareket
ederek bir çalýþma yapmasý gerekiyor. Demokrasinin
demokratik iktidarla mümkün olacaðýný söylüyoruz.
Bu toplumda bir bilinçlendirme çalýþmasý yapmak
bugünün en acil politikasý olacaðýný söylüyoruz. Bir
politik cephenin de uygun olduðunu görüyoruz.
BDPnin tutumu önemli olacak.

BDP: 12 Eylül Günü Sandýða Gitmemek Gerekir
Ýlk turda son sözü Ýstanbul milletvekili Sebahat Tuncel
aldý.
Sebahat Tuncel konuþmasýnda þunlarý ifade etti:
Dünyadaki ekonomik, ekolojik krizden çýkmanýn
yollarý aranýyor. ABde, Yunanistanda da görüyoruz.
Yeni güç dengeleri görüyoruz, Çin, Hindistan... Çok
yönlü olan bir kutuplaþma var.
Sürdürülebilir bir yaþam açýsýndan da sorunlar var.
Göçmen politikalarý da bununla alakalý. Dünya
genelinde yaþanan bu sorunlarýn Türkiyeye
Ortadoðuya da yansýdýðýný düþünüyorum. Demokrasi
krizi var. Emekçiler, Kürtler, kadýnlar çok ciddi
sorunlar yaþýyor. Türkiyede de olmayan demokrasiyi
tartýþýyoruz. Demokrasinin göbeðinde de Kürt sorunu
yatýyor. Türklerin, iþçilerin, Alevilerin demokrasi
sorunu da Kürt sorunun çözümü ile çözülecek. Kürt
sorununu ise genellikle PKK üzerinden tartýþýyoruz.
PKK ortadan kalkarsa, Kürt sorunu da çözülür diyorlar.
Tam tersi aslýnda doðrudur.
Ýnkâr ve imha siyaseti de Kürtlere ýþýk yakarak devam
etti. Çiller, Özal... AKP hükümeti de ayný þeyi yapýyor.
Kürt sorununu çözeceðim diyor, BDPlileri tutukluyor.
Ýþçilere de ayný þeyi yapýyor. Seçilmiþ olmanýz da
fark etmiyor. 1600 arkadaþýmýz AKPnin elinde rehindir.

Ýlk turun ardýndan halk toplantýsýna katýlanlarýn kendi
görüþlerini ifade ettikleri ve konuþmacýlara sorularýný
sorduklarý serbest kürsü bölümü yer aldý. Bu bölümde
BDPnin boykot tutumuna iliþkin bu anayasanýn evet
denilebilecek tarafýnýn olup olmadýðý, bu referandum
sürecinin 2011 seçimleriyle nasýl baðdaþtýrýlabileceði,
Anayasada engellilere tanýnan pozitif ayrýmcýlýðýn
eðitim alanýnda maðdur býrakýlanlara tanýnmasýnýn
mümkün olup olmadýðý gibi sorular soruldu.
Ýkinci turda konuþmacýlar hem sorulara yanýt verdiler
hem de son sözlerini söylediler.
KÖZ: AKPyi ezilenlerin yanýnda bir parti sananlar,
bazen Filistine verdiði desteði, Ýsraile kafa tutmasýný
da örnek olarak gösteriyorlar. Hâlbuki AKP,
Amerikanýn Ýsraili iki devlet modeline sýkýþtýrma
çabasýna maþa olmaktadýr. Bunun en büyük kanýtý
da, Kürtlere yaptýðý baskýdýr. AKPnin Filistin
meselesine bakýþýna bakýp bakýn Kürt meselesiyle
uyumlu deðil burada bir çeliþki var demek doðru
deðildir. Zira hem Kürdistanda hem de Filistinde
AKP ABDnin planlarýný uygulamaktadýr.
Seçimler yasaklarýn, barajlarýn, tehditlerin ortadan
kalktýðý bir ortamda yapýlmalý. Yasaksýz, barajsýz,
tehditsiz bir seçimle gelecek kurucu meclis demokratik
anayasayý yapabilir.
Sol güçsüz deðil, 2007 seçimlerinden beri
kazanýmlarýmýz bunu gösteriyor. Referandum
sürecinde bir eylem birliðini saðlamamýz, 2011
seçimlerinde de kendini gösterecektir. Bu mücadeleyi
birlikte ördüðümüz zaman kazanabiliriz.
ESP: 12 Eylül toplum vicdanýnda mahkûm oldu.
Bugün YÖKü, MGKyý hangi kurum, hangi yazar
savunabiliyor. Bu derece yýpranmýþ 12 Eylül gerçeði
var. 12 Eylül anayasasýný AKP deðiþtiriyormuþ gibi
bir anlayýþ ortaya çýkýyor. Bugünkü hazýrlanan
maddeler öncekinden daha ileri mi, geri mi bu önemli
deðil. Rejimin niteliðini ifade eden maddeler
deðiþmezse, toplumun bütün kesimlerinin taleplerini
ifade etmezse bir deðiþiklikten bahsedilemez.
Geniþ ilerici cephe için temel sorunlar uðruna ortak
ilkelerle hareket eden cepheleþmeden söz ediyoruz.
Þovenizmin iþçi sýnýfý içinde geliþmesinde solun
þovenist tutumunun önemli etkisi vardýr. Sosyal
þovenizmle mücadele bu cephenin temel ilkesel
sorunu olmalýdýr. BDPnin bu cephenin oluþunda
adýmlarý var. BDPyle yoldaþça bir iliþki içinde olacaðýz.
BDPyle ortak seçime girmek bizim için her zaman
bir olasýlýk olarak karþýmýzda duruyor.
Solun dinamik güçsüzlüðünden ne anlýyorsunuz
sorusu ile siyasetin gerçek sorunlarýyla yoðunlaþabilen
sorunudur dikkat çektiðimiz. Filistin sorunu söz
konusu olunca sol hareket sokaða çýkýyor, ama Kürt
sorununda bunu yapamýyor dedi Közden arkadaþ,
bu doðru. Kürt sorununu da kendi sorunu olarak
görmeli sol hareket.
Sebahat Tuncel: Biz Kürt sorununun demokratik ve
barýþçýl çözümü için meclis içinde de dýþýnda da
çalýþýyoruz.
AKP karakteri itibariyle demokrasiyi getiremez. KCK
davalarý, Türk politikasýnýn, AKPnin yargýlanmasýdýr.
Mahkemenin yaklaþýmý TCnin Kürtlere yönelik
yaklaþýmýný gösterecektir.
Kürt sorunu mücadelesi iþçi sýnýfý mücadelesinden
ayrý deðildir. Kürt hareketinde bu noktadan bir
geliþme var. Örneðin 1 Mayýs. Neden Türk halkýna
ulaþamýyoruz. Seçimlere, sol, sosyalist blokla gireceðiz.
Omuz omuza verdiðimiz güçlerle gireceðiz.
Yaklaþýk 150 kiþinin katýldýðý halk toplantýsý gerek
konuþmalarýn içeriði gerekse serbest kürsüde yapýlan
konuþmalar bakýmýndan oldukça canlý geçti.
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Sancaktepede Anayasa Referandumu Paneli
Boykot Cephesinin Ýstanbuldaki ortak
çalýþmalarýnýn bir ayaðý olarak 21 Aðustos
Cumartesi günü Sancaktepede anayasa
referandumuna dair bir panel organize
edildi. Yaklaþýk 100 kiþinin katýldýðý
panelde Ayþegül Devecioðlu (BDP), Tahir
Ozan (SDP), Mukaddes Çelik (ESP),
Partizan, DHF ve KöZ konuþmacý oldu.
12 Eylüldeki referandumda neden boykot
tutumu alýnmasý gerektiðini farklý
görüþlerle izah eden siyasetler, panele
katýlan kitleleri hem boykota hem de
boykot çalýþmasýna çaðýrdý. KöZ gazetesi
adýna, panelde þu konuþmayý yaptýk:
Referanduma üç haftadan az bir süre kaldý.
Bu süre azaldýkça da kimin nerede durduðu,
n i y e d u r d u ð u n e t l e þ m e y e b a þ l ý y o r.
Bugün referandumda iki saf vardýr.
Gazetelerden televizyonlardan pompalandýðýnýn
aksine söz konusu olan EVET diyenlerle HAYIR
diyenler arasýnda bir saflaþma deðildir. Doðrudur
EVET AKPnindir Doðrudur HAYIR CHP ile
MHPnindir. Doðrudur düzenin gazeteleri,
televizyonlarý bizleri bir o tarafa bir öbür tarafa
çekiþtirmeye çalýþmaktadýrlar. Ama bugünkü
saflaþmada EVET de HAYIR da ayný taraftadýr.
Karþýlarýnda ise bizim saffýmýz durmaktadýr.
Boykot Cephesi durmaktadýr.
12 Eylül Anayasasýnýn esasý Tek Millettir Türk
Milletidir. Tek Devlettir, Türk Devletidir. 12
Eylülde referandumda oylanacak Anayasada
bu maddeler yine yerinde duruyor.
12 Eylül rejiminin esasý emekçilerin parlamento
dýþýnda býrakýlmasýdýr. Seçim barajýdýr.
Referandumda seçim barajý da oylanmýyor.
EVET diyenler de HAYIR diyenler de barajý
savunuyor.
12 Eylülün özü imhadýr. Hayýrcý CHP Dersim
1938de nasýl davrandýysak bugün de öyle
davranmak lazým diyor. EVET diyen AKP Heron
uçaklarý niye istihbarat vermiyor diye soruyor.
Erdoðan da Kýlýçdaroðlu da siperde durmaya
hazýr. Biri çömeliyor diðeri ayakta duruyor.
12 Eylülün özü inkardýr. Kürdün inkarýdýr.
HAYIR diyen Kýlýçdaroðlu aðzýna Kürt
sözcüðünü almýyor. EVET diyen Erdoðan bizim
için boy deðil soy önemlidir diyor. Daha dün
Maraþta faþist katil Muhsin Yazýcýoðlunun
ruhunu þad ediyor.
12 Eylülün özü emekçilerin, ezilenlerin
örgütlenme özgürlüðünün kýsýtlanmasýdýr. DTP
Türkiyedeki ezilenlerin en büyük örgütüydü.
Bugün EVET ve HAYIR diye bölünmüþ olanlar
dün DTPyi birlikte kapattýlar.
Þimdi ne oluyor peki? 1500ün üzerinde DTPli,
BDPli tutuklu. Niye tutuklu? Çünkü geçen
sene yerel seçimlerde, Kürdistanda AKPyi
sandýða gömdüler. Selahattin Demirtaþ Tutuklu
BDPlilerin býrakýlmasý demokratlýk konusunda
samimiyet sýnavýdýr dediðinde ne oluyor peki?
HAYIRcý Kýlýçdaroðlu zýplýyor yerinden
Teröristlerle müzakere edemezsin diyor.
EVETçi Erdoðan diyor ki bu talepler bizim
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1 Mayýs Mahallesinde KöZ Seminerleri

30 Mayýs 2010 tarihinde Ümraniyede yapýlan Fransýz Devriminden
Komünist Manifestoya Geleneðimiz baþlýklý KöZ seminerlerinin
5. si olan Komünist Manifesto konulu 21 kiþinin katýldýðý seminer
yapýldý.

açýmýzdan kabul edilemezdir. Sonra ne yapýyor?
Sonra operasyonlara devam ediyor. Baþakþehir,
Beyoðlu, Sultangazi, Sultanbeyli ve
Okmeydanýnda operasyon yapýyor, referandum
çalýþmasý yürüten BDPlileri göz altýna alýyor.
Bugün EVET diyenler de HAYIR diyenler de
ayný saftadýrlar. 12 Eylülcüdürler. Kürde inkar
ve imha. Emekçilere yasak ve baský. Bu
prensiplere göre hareket etmektedirler. Baþka
türlü hareket edemezler çünkü efendileri
Amerika, efendileri patronlar Koçlar, Sabancýlar,
Boynerler bunlara izin vermezler. O yüzden
bunlarý ruh ikizi ya da ruh üçüzü diye nitelemek
haksýzlýk olur. Bunlar düpedüz 12 Eylül
1980den beri hüküm süren suç örgütünün sað
ve sol kollarýdýrlar. Birinin durduðu, yorulduðu
yerde diðeri göreve baþlar.
Onlar 12 Eylül rejimini cilalý mý cilasýz kabul
edersiniz? diye soruyorlar. Oysa yapýlmasý
gereken 12 Eylül rejimini reddetmektir. Yamalý
deðil demokratik bir anayasayý savunmaktýr.
Madem demokratik bir Anayasa yapýlacak
bunu yapacak olan elbette halk olmalýdýr.
Anayasa oldu bittilerle deðil halkýn seçtiði
vekillerle özgürce yapýlmalýdýr. Hani, meclis,
sivil irade diye konuþuyorlar ya Zerre kadar
demokrat olsalardý bu Anayasayý oldu bittilerle
deðiþtirmek yerine halkýn iradesinin yansýdýðý
bir meclisle deðiþtirmeye çalýþýrlardý. Yani seçim
barajýnýn, seçim yasaklarýnýn olmadýðý bir seçim
sonucunda seçilecek bir meclisle Yani bir
kurucu meclisle Böyle bir kurucu meclis
olmaksýzýn Türkiye demokratik rejime
kavuþamaz. Bu yüzden biz Köz olarak
Demokratik Anayasa için Kurucu Meclis.
Kurucu Meclis için Barajsýz, Yasaksýz, Tehditsiz
Seçim þiarýný yükseltiyoruz.
Bugün seçim de iki taraf var
Biri 12
Eylülcülerin tarafý EVET diyenlerle HAYIR
diyenler topluca buradadýr. Bir de gerçekten
demokrasi isteyenlerin tarafý. Emekçilerin,
Kürtlerin baðýmsýz tarafý. Boykot cephesi
Evetçiler biz boykot cephesine öfkeliler
HAYIRcýlara çalýþýyorsunuz diyorlar. HAYIRcýlar
bize kýzýyorlar EVETçilere çalýþýyorsunuz
diyorlar. Ayný anda ikisine birden çalýþmak
mümkün deðil ama öfkelenmekte haklýlar.
Çünkü kendilerine çalýþmýyoruz. Haklýlar çünkü

biz baðýmsýz cepheyiz. Ezilenlerin tek baðýmsýz
cephesiyiz.
Referandumda boykot iþçinin, Kürdün sesi
duyulacak, rengi görülecek demektir. Bizi yok
sayanlar prim yapamayacaklar
Referandumda boykot emekçilerin, ezilenlerin
baðýmsýz hareketi demektir. Bizim gücümüze
dayanarak kendi aralarýnda kapýþamayacaklar.
O yüzden EVET-HAYIR dayatmasýna geçit yok
diyoruz. Referandumda yanýtýmýz boykot
diyoruz.
Bugünkü referandum kampanyalarý düpedüz
seçim kampanyalarýdýr ayný zamanda. 2011
seçimlerinde EVET AKPye HAYIR ise Gandi
Kemale yarayacaktýr. Bu yüzden her iki taraf
da hararetli bir referandum kampanyasý
yürütmektedirler.
Bizim referandumda Boykot dememiz tam da
bu nedenle önemlidir. Zira bugün boykot
baðýmsýz tutum demektir. Referandumda
baðýmsýz tutum gösterenler seçimde de baðýmsýz
bir tutum göstermelidir. Referandumda EVET
ya da HAYIR diyenler seçimlerde de ya AKPye
ya CHPye yedekleneceklerdir. Referandumda
boykot diyenlerse seçimlerde kendi ortak ve
baðýmsýz adaylarýyla kendi vekillerini meclise
sokmalýdýrlar.
Son üç senelik pratik bu vekillerin ezilenlerin
ve emekçilerin mücadelesi açýsýndan önemini
göstermiþtir. O yüzden 2011de kavranacak
acil halka bu mücadeleyi yükseltmek ve daha
güçlü bir seçim çalýþmasý yürütmek olmalýdýr.
Referandum süreci boyunca
parti, hareket
ve kurumun ortak mücadelesi bu bakýmdan
umut vericidir. Biz Köz olarak bugün
referandumda saðlanmýþ birlikteliðin daha da
güçlü bir þekilde seçimlere taþýnmasý gerektiðini
düþünüyoruz. Bugün düzenlenen etkinlik de
bu düþüncemizin bir temenniden ibaret
olmadýðýnýn, saðlam temellerinin olduðunun
en açýk kanýtýdýr.
Sözlerime Referandum Dayatmasýna Karþýn
Yaþasýn Boykot diyerek son vermek istiyorum:
Evet-Hayýr dayatmasýna geçit yok.
Referandumda boykot seçimlerde ortak
aday!

Konuþmacý olarak söz alan yoldaþýmýz ilk olarak Fransýz devrimci
geleneðinde önemli gördüðümüz noktalara deðindi. Bunlar
arasýnda proletaryanýn iktidarý ele almasýnýn önemi, bunun için
baðýmsýz merkeziyetçi bir örgütün varlýðý ve silahlý ayaklanmanýn
gerekliliði belirtildi.
Sözlerine Fransýz Devrimci Geleneði ile Marksizmin buluþma
noktasýnýn Komünistler Birliði olduðunu belirterek devam eden
yoldaþ, Marksizmin Fransýz devrimine katkýlarýndan bahsetti.
Devrimci bir hareketin, devrimci bir propagandaya Marksizmle
kavuþtuðunu dile getirdi. Devrimci bir programýn ise devrimci
pratik için hayati önem taþýdýðýný, sorunlarýn analiz edilmesine
olanak saðladýðýný ve takýnýlan tutumun devrimci programa göre
belirlendiðinin altýný çizdi.
Fransýz devrimci geleneðindeki temel yanlýþlardan bahsedilirken
Fransýz devrimcilerinin devlet ve mülkiyete bakýþ açýlarý ve
siyaset yapýþ tarzý ele alýndý. Devlet anlayýþýnda, iktidarý ele alan
proletaryanýn kuracaðý devletin, kendi kendisini fes edecek bir
devlet olmasý gerektiði ama bu anlayýþýn Babeuf-Blanqui çizgisi
olarak anladýðýmýz Fransýz Devrimci geleneðinde bulunmadýðý
anlatýldý. Fransýz devrimci geleneðinin mülkiyet anlayýþýndaki
yanlýþýnýn ise bölüþümün adil kýlýnacaðý yönündeki tutumlarý
olduðu aktarýldý. Bunun yanlýþ bir tutum oluðunu asýl meselenin
üretim araçlarýnýn belli bir kesimin elinde olmasýndan kaynaklanan
bir sorun olduðu ve bununda sýnýflarý oluþturduðuna deðinildi.
Amacýn ise sýnýflarý ortadan kaldýrmak olmasý gerektiði söylendi.
Daha sonra ise; Fransýz devrimci geleneðinin siyaset tarzýna
deðinen arkadaþ, Komünist Manifestoya göre, halktan baðýmsýz
bir þekilde ayaklanmanýn mümkün olmadýðýný, kitleler adýna
siyaset yapýlmamasý gerektiðine deðindi.
Son olarak da Komünist Manifestoda kapitalizmin tahlilinden
bahsetti. Sözlerine kapitalizmin geliþmesiyle proletaryanýn ve
burjuvazinin iki sýnýf olarak karþý karþýya geldiðini bunun sonucu
olarak da sýnýfsal olarak iki kutuplu bir dünyanýn oluþtuðunu
belirtti. Devamýnda, sanayinin geliþmesiyle emekçilerin yaþam
koþullarýnýn giderek kötüleþtiði anlatýldý.
Marksizm sadece kötüye giden iþçilerin koþullarýnýn iyileþtirilmesi
için mücadele veren bir akým deðildir. Aksine Komünist
Manifestoya yansýyan görüþ, iþçilerin bu süreçteki mücadelelerinin
insanlýðýn kurtuluþuna yol açacaðý yolundaki bir tespittir. Daha
sonradan Komünistler Birliði'ni oluþturacak örgüt olan Haklýlar
Birliðinin kapýsýnda tüm insanlar kardeþtir yazýyordu, ama
Haklýlar Birliði asýl olarak iþçilerin kurtuluþu için mücadele
veriyordu. Komünist Manifestoyu kaleme alan Komünistler
Birliði ise Bütün Ülkelerin Ýþçileri Birleþin diyor, ama bu
mücadeleyi insanlýðýn kurtuluþu yolundaki bir mücadele olarak
kavrýyordu. Marksizmle Fransýz Devrimci Geleneðinin ilk birleþme
noktasý olan Komünistler Birliðinin ve onun programý olan
Komünist Manifestonun önemi asýl olarak burada yatmaktadýr.
1 Mayýs Mahallesinden Komünistler

Madenin de Operasyonlarýn da Sorumlusu AKP Ýktidarý ve CHPdir
Zonguldak Karadon Maden Ocaðýndaki patlamada
30 sýnýf kardeþimizi yitirmiþtik. Hiçbir güvenlik
önleminin alýnmadýðý bu iþ kolunda yaþanan bu iþçi
ölümleri neredeyse herkes açýsýndan normalleþmeye
baþladýðý bir dönemden geçmekteyiz. Bu iþ kazalarý
sadece madenlerde deðil diðer iþkollarýnda da
yaþanmaktadýr. Tersanelerden tutalým da inþaatlara,
matbaa iþlerinden fabrikalara kadar bir çok iþ kolunda
iþçilerin ölümleri hat safhaya çýkmýþ bir durumdadýr.
Ýþçi sýnýfýna yönelik sömürülerin her geçen gün
artmasý ve geçmiþte iþlerin elinde olan kimi haklarýnýn
da alýnmasýyla ölümlerde artmaya baþlamýþtýr. Ýþte
en son madende yaþanan patlamada da bunun bir
sonucunu gördük ve 30 iþçiyi de bu patlamada
yitirdik.
25 Mayýs Salý günü bu maden patlamasýnda ölen
iþçilerle ilgili mahallemizde bir eylem gerçekleþtirdik.
SODAPýn çaðrýsý üzerine ESP, SODAP ve KöZ olarak
ortak bir eylem örgütleme kararý almýþtýk. Mahalledeki
diðer siyasetlere de çaðrýda bulunarak bu eylemi
ortak bir þekilde örgütlemek istedik. Bu çaðrýlar
sonucunda BDPde bu eyleme katýlacaðýný belirtmiþti.
Bir yandan madendeki patlamalar sonucunda iþçiler
ölürken diðer yandan da bu devletin AKP eliyle
düzenlemiþ olduðu operasyonlar olanca yoðunluðuyla
devam etmektedir. Kaldý ki operasyonlar devam
ettikçe iþ kollarýndaki iþçi ölümlerinin de ayný
yoðunlukta olmaya devam edeceði aþikardýr.
Operasyonlarla ezilen Kürt ulusu üzerine yaðdýrýlan

bombalarýn parasý gene iþçilerin emekçilerin cebinden
çýktýðý için ve Kürtlere yönelik saldýrýlar iþçi sýnýfýn
bizatihi kendisine yapýlan saldýrýlar olduðu için
iþyerlerindeki iþçi ölümleriyle operasyonlar göbekten
birbirine baðlý bulunmaktadýrlar. Bunlardan ötürüde
bu operasyonlarý düzenleyenlerle madenlerde iþçileri
katledenler aynýdýrlar. Bunlarýn sorumlusu da sermaye
hükümeti olan AKP ve muhalefet görüntüsü verip,
iþçilere, Kürtlere yönelik saldýrýlarda AKPnin
þakþakçýlýðýný yapýp bilfiil destekleyen CHPdir.

KöZ olarak yapýlacak olan eylemde bu baðýn
kurulmasýný ve dolayýsýyla da bu içerikle dolu olan
bir eylem olmasýný istedik. Ancak bu þekilde politik
bir eylem yapabileceðimizi öne sürdük. En
nihayetinde ESP ve SODAP ile yapýlan toplantýya bu
içeriðe uygun bir bildiri taslaðý hazýrlayýp götürmüþtük.
Yapýlan toplantýda ESP ve SODAP temsilcisi arkadaþlar
bu eylemin maden iþçileriyle ilgili bir eylem olduðunu
o nedenle de maden iþçilerinin ölümleriyle ilgili bir
bildiri olmasý gerektiðini söylediler. Yapýlan tartýþmalar
sonucunda bizim önerdiðimiz bildiri taslaðýnýn basýn
metni olarak okunmasýna ve sadece maden iþçilerinin
hangi politikalar sonucu öldüklerini teþhir eden ve
eyleme çaðýran kýsa bir bildiri yazýlmasýna karar
verildi. Eylemin duyurusu için mahallede bildiri
daðýtýmý ve sesli ajitasyon konuþmalarý gerçekleþtirildi.
Bu duyuru için yapýlan konuþmalarda madendeki
ölümlerle operasyonlarýn baðýný kuran ve bunun
sorumlusunun kimler olduðunu içeren konuþmalar
gerçekleþtirdik.

Ortak pankart, ortak sloganlar ve herkesin kendi
flamlarýyla katýldýðý eylem saat 19:00 da mahalledeki
sima düðün salonu önünden baþladý. Geç haber
vermemizden kaynaklý toplantýlara katýlamayan
BDPde eyleme katýlacaðýný bildirdiði için pankarta
ve bildirilere imzalarý koyuldu. BDP, ESP, SODAP ve
KöZ imzalý Kader Deðil Ýþ Cinayeti- Katil Devlettir
yazýlý pankartýn taþýndýðý yürüyüþte 50 kiþi olarak
yürüyüþe baþladýk. Yürüyüþ boyunca Maden Deðil
Devlet Öldürdü- Kader Deðil Ýþ Cinayeti- Katil Devlet
Yýkacaðýz Elbet- Katil Devlet Hesap Verecek- Savaþa
Deðil Emekçiye Bütçe- Yaþasýn Devrimci DayanýþmaNe AKP Ne CHP Kurtuluþ Birleþik MücadeledeKurtuluþ yok Tek Baþýna Ya Hep Beraber Ya Hiç
Birimiz sloganlarý atýldý.

Atýlan sloganlarýn yaný sýra yapýlan konuþmalarda
da, operasyonlarla madendeki ölümlerin baðý
kurularak bunlarýn sorumlularýnýn kimler olduðunu
ve bunlara karþý mücadele etmek gerekliliði
vurgulandý. Karakol Duraðýna gelindiðinde durularak
basýn açýklamasý yapýldý. Yapýlan açýklamada Güler
Zerenin ölümünden de, Muðlada sivil faþistler
tarafýndan katledilen Þerzan Kurtun ölümünden de,
madenlerdeki iþçi ölümlerinden de bu devletin
sorumlu olduðu vurgulandý.
Operasyonlarýnda bunlardan ayrý düþünülmemesi
gerektiði, operasyonlar oldukça bu tür katliamlarýn
ve ölümlerin de daha da artacaðýnýn altý çizildi. AKP
hükümetinin ve bu saldýrýlar konusunda onun yanýnda

durarak þakþakçýlýðýný yapan CHPnin de ezilenlerin,
emekçilerin dostlarý olmadýklarý ve bu politikalarýn
asýl sahibi olan sermayedarlarýn uþaklarý olduðu
vurgulandý.
Yapýlan basýn açýklamasýnýn ardýndan eylem
sonlandýrýldý. Eylemin bitimine gelen ESP li ve EMEPli
arkadaþlarda Atakentte 26 Mayýs eylemine çaðrý
yapmak üzere bildiri daðýtýrken polisin müdahale
ettiðini ve kimi arkadaþlarýnýn göz altýna alýndýðýný
bildirdiler. Bu göz altýlarý protesto etmek için ayný
bileþenler olarak; karakol duraðýndan sima düðün
salonu önüne kadar yürüyüþ gerçekleþtirdik. Yürüyüþ
boyunca polisin bu tutumunu teþhir eden sloganlar
atarak konuþmalar gerçekleþtirdik. Toplamda 60
kiþinin katýldýðý bu yürüyüþte Sima Düðün salonu
önüne gelindiðinde bitirildi.
Bir yandan operasyonlarýn en yüksek oranda devam
ettiði, bir yandan madende iþçilerin öldüðü bir süreçte
bunlarýn baðýný kurarak ortak bir eylem yapýlmasý
ve gündeme getirilmeye çalýþýlmasý olumlu bir adýmdýr.
Bu eylem öncesinde ve böyle bir süreçte KöZ olarak
mahallede yaptýðýmýz Madende Katledenlerle
Operasyonlarý Yapanlar Aynýdýr, AKP ve CHP de
Bunlarýn Uþaklarýdýr yazan KöZ imzalý ozalitlerimiz
de sürece uygun ve yerinde bir adým olmuþtur.
Madenden Operasyonlara Katleden Devlettir!
Ne AKP Ne CHP Kurtuluþ Birleþik Mücadelede!
1 Mayýs Mahallesinden Komünistler
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2 Temmuzun Hesabýný Sormak için
Birleþik Mücadeleyi Büyütelim!
2 Temmuz deyince 17 yýldýr aklýmýza Sivas gelir. Sivasta
Madýmak Oteli, Madýmak Otelinde faþist bir saldýrýnýn
dumanýnda can verenler Yani on ikisinde Koray Kaya ve
on altýsýndaki ablasý Menekþe Yani faþistler oteli taþa
tutarken elindeki tahta elbise askýsýný Gelen olursa þöyle
bir karýnlarýndan dürterim diyerek bir türlü býrakmayan
altmýþ altýlýk Asým Bezirci Yani dizeleri, sazlarý, semahlarýyla
bildiklerimiz, bilemeden yitirdiklerimiz çýkmaz aklýmýzdan.
2 Temmuz bir faþist katliamýn adý. Öncesinde planlanmýþ,
örgütlenmiþ bir katliamýn adý. Faþistler yerel gazeteler
aracýlýðýyla günler öncesinden katliam için gerekli psikolojik
ortamý hazýrladýlar, katliamdan bir gün önce ev ev dolaþýp
bildiriler daðýtarak takipçilerini katliama çaðýrdýlar. Faþist
ajitatörler saatlerce Madýmak otelini hedef gösterdiler.
Savunmasýz þekilde kýstýrýlmýþ bir gruba kendilerine yakýþan
tarzda, polis desteðini de arkalarýna alarak saldýrdýlar.
2 Temmuz 17 yýldýr bir sýnav. Demokrasiden, haklardan ve
özgürlüklerden söz edenler için bir sýnav. 2 Temmuzun
faillerinden, tezgâhlayýcýlarýndan, 2 Temmuza zemin
hazýrlayýp sessizce onay verenlerden, 2 Temmuza alkýþ
tutanlardan hesap sormadan demokratik haklardan ve
özgürlüklerden söz etmek mümkün deðil.
Bugünün MHP'lileri, AKPlileri 2 Temmuz'un katliamcýlarýdýr
Nizam-ý Alem ocaklarýndan MHPye tüm faþistler 2 Temmuzu
büyük bir gaza olarak alkýþladý. Kendilerine hiç bir zarar
vermemiþ insanlarý cayýr cayýr yakmak için sýraya girdiler.
Ancak 2 Temmuzda yer alanlar faþistlerle sýnýrlý deðildi.
Bugün kendisini demokrasi ve hoþgörü aþýðý olarak
pazarlamak isteyen AKP þu an kadrosu olan belediye
çalýþanlarý kitleyi otele yönlendiren konuþmalar yaptý.
AKP'nin þu an belediyelerinde maaþ baðladýðý sempatizanlarý
Aziz Nesini linç etme giriþiminde bulundular. Olaylar
bittiðinde katillerin avukatlýðýný üstlenen sözde demokrasi
âþýklarýndan biri de, Tayyip Erdoðanýn eski parti arkadaþý
Þevket Kazandý.
2 Temmuzun katillerini cesaretlendiren Kemalistler ve
sosyal demokratlardýr. Kibriti çakanlar faþistler olsa da
Madýmak Otelindekileri bir kapana itekleyenler bugünün
CHP'si o günün iktidarý Kemalistlerdi, saldýrý sýrasýnda bu
kapanda oyalayan onlardan baþkasý deðildi. Ordu ve polis
faþistlerle ayný safta yer alýyordu. Ýçeride kapana kýsýlanlarý
deðil, saldýran faþist güruhu koruyorlardý. Bugün Sivasýn
faturasýný faþist bir güruha çýkarmaya çalýþanlar kimseyi
yanýltmamalý. 2 Temmuz þeriatçýlarýn, faþistlerin ve
Kemalistlerin, onlarýn hizmetkarý olduklarý devletin tertibidir.
Tüm bu güçlerin ortak katliamýdýr.
2 Temmuz 2010 yaklaþýrken Aleviler için daha büyük
yangýnlar planlýyorlar. Bugün Aleviler baþta olmak üzere
iþçilerin, Kürtlerin ve tüm ezilenlerin ortak mücadelesi ile
2 Temmuz'dan, Maraþ'a oradan Þemdinli'ye, Dersim'e
katliamlarýn faillerini gözle görünür oluyor. Ama yýllardýr
bu katliamlarý tezgahlayanlar, bu katliamlarda parmaðý
olanlar ya da bu katliamlarý görmezden gelerek oturduklarý
koltuklara sýký sýkýya yapýþanlar, bugün bu ortak mücadeleyi
parçalamak, bir þekilde suç ortaðý olduklarý bu katliamlardan
siyasi rant elde etmek için yeni tezgahlar planlýyorlar.
Verilen mücadeleyi bölmek için sahte kahramanlar
yaratýyorlar. Dün demokrasi hamisi olarak parlatýlan
Erdoðan'ýn, tüm açýlýmlarýnýn göz boyama olduðu, samimi
hiç bir adým atmaya niyetli olmadýðý ayan beyan görüldü.
8 yýllýk iktidarýnda her sorunu çözüyormuþ gibi yapan
AKP'nin bugün geldiði nokta operasyon, þiddet,
çözümsüzlüktür. Erdoðan'ýn foyasý ortaya çýktýkça, baþta
ABD olmak üzere emekçilerin bölünmesinden çýkarý olan
güçler, baþta bir planý devreye koyarak yeni bir sahte
kahraman yaratmaya odaklandýlar.
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SÝVASI UNUTMA, UNUTTURMA

2 Temmuz Katliamýnýn 17. Yýl dönümünde
Ýstanbulda 2 Temmuz mitingi düzenlendi.
KöZün arkasýnda duran komünistler olarak 50
kiþi ile bu mitinge katýldýk. Binlerce Alevinin
bu yýl 2 Temmuzu anmak için Sivasta yapýlacak
protestolara katýlacak olmasý, sosyalistlerin büyük
bir kýsmýnýn da bu mitinge destek verecekleri
için Ýstanbuldaki mitinge destek vermemeleri
ya da sembolik katýlmalarý nedeniyle, Ýstanbulda
düzenlenen mitinge sosyalistler sembolik bir
þekilde katýldýlar. Pir Sultan Abdal Kültür
Derneði, BDP, BDSP, ESP, ÖDP, SDP, SP, Halk
Cephesi, Aka-Der ve KöZ mitinge katýlan
siyasetler ve kurumlar arasýndaydý.
Tepe Naitilus önünde baþlayan yürüyüþ boyunca
78 Maraþ CHP Ýktidarda, 93 Sivas SHP Ýktidarda,

Kemalistler Tuttu, Faþistler Vurdu, Katleden
Faþistler, Seyreden Kemalistler, Sivasý Unutma,
Unutturma, Ne Þeriat, Ne Kemalizm, Yolumuz
Proleter Devrim, Ne AKP, Ne CHP, Kurtuluþ
Birleþik Mücadelede, Faþizme Karþý Omuz
Omuza sloganlarýný attýk.
Ýskele Meydanýnda miting programý Sivas
Katliamýnda yaþamýný yitirenler için yapýlan
saygý duruþunun ardýndan yaþamýný yitirenlerin
isimleri tek tek okundu. Madýmak'ta ölenlerin
dýþýnda Pir Sultan, Þeyh Bedreddin, Baba Ýshak,
Mazlum Doðan ile '71 hareketi önderlerinden
Ýbrahim Kaypakkaya, Mahir Çayan ve Deniz
Gezmiþ de sloganlarla anýldý.
Yapýlan konuþmalarda Sivas Katliamý kýnandý.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Sultanbeyli
þube baþkaný Sadegül Çavuþ yaptýðý konuþmada
2 Temmuz katliamýný yapanlarla, 1980 darbesini
yapanlar arasýnda, Hrant Dinki öldürenlerle
Kürt halkýna karþý her gün iþlenen katliamlar
arasýnda bir süreklilik bulunduðunu vurguladý.
2 Temmyuz günü öldürülen aydýnlardan Nesimi
Çimenin eþi Makbule Çimen ise bu mücadelenin
bitmediðini, bu acýnýn henüz dinmediðini,
Alevilerin, Pir Sultanlarýn hala yaþadýðýný ve
mücadele ettiðini belirtti.
Katleden Faþistler, Seyreden Kemalistler
Komünist Bir Dünya Kuracaðýz
Ýstanbuldan Komünistler

Yenibosna'da 2 Temmuz Çalýþmalarý
Sivas katliamýnýn 17. yýlýnda, Türkiye'nin bir
çok yerinde anmalar gerçekleþti. Biz de
Yenibosna'da Sivas'ta yaþananlarýn sorumlularýný
bir kez daha hatýrlatmak, bugün bu olayý siyasi
ranta çevirmeye çalýþan güçlerin gerçek yüzünü
teþhir etmek için mahallemizde bir çalýþma
yürüttük. Demokrat maskesi giymiþ AKP'nin
Sivas'ýn katillerini barýndýran bir parti olduðu
ama ayný zamanda CHP'nin ve Kemalistlerin de
Sivas'ta yakanlara zemin hazýrladýðýný vurguladýk.
Bunun dýþýnda, Kýlýçdaroðlu'nun da Alevilerin
diðer kesimlerle birleþen kitlesel mücadelesinin
önünü kesmek için ortaya çýkmýþ bir politikacý
olduðunu, Sivas'ýn hesabýný sormak için Alevilerin
kendilerine son olarak hazýrlanan bu tuzaktan

uzak durmalarý gerektiðini belirttik. Bu içerikte
bir bildiri kaleme alarak, mahallemizde daðýtmaya
karar verdik.
Mahallemizde bir ozalit çalýþmasý, bir de bildiri
daðýtýmý organize ettik. Bunun dýþýnda
çevremizdeki iliþkilere 2 Temmuz'dan bir kaç
gün önce mahallenin en iþlek yerine çýkarak
bildiri daðýtýmý gerçekleþtirdik. Yaklaþýk 450
adet bildiriyi daðýtýrken bir yandan da ilgili
kiþilerle muhabbet ederek Sivas'ý nasýl anlamamýz
gerektiðini belirttik.
2 Temmuz mitinginin hafta içi gündüz
gerçekleþmesinden kaynaklý mahallemizden
sadece 8 kiþi bu mitinge gidebildik, ama

yaptýðýmýz çalýþmalar neticesinde çok daha geniþ
bir kitleye siyasi propagandamýzý ulaþtýrabildik.
2 Temmuz'un ardýndan "AKP'den ve 2
Temmuz'un Tüm suç ortaklarýndan hesap sormak
için Emekçilerin kitlesel baðýmsýz mücadelesini
büyütelim!", "Sivas'ýn sorumluluðu Burjuva
diktatörlüðünde, kaný sosyal demokratlarýn
elindedir", " 2 Temmuz'da Kemalistler tutmuþ,
Faþistler Vurmuþtur" yazýlý ozalitleri mahallemize
yaparak 2 Temmuz çalýþmalarýmýzý bitirdik.
Kemalistler T uttu, Faþistler Vurdu!
Sivas'ýn katili Burjuva Devleti!
Yenibosna'dan Komünistler

2 Temmuz Ýzmirde Basýn Açýklamasý ile Anýldý

Kýlýçdaroðlu, Dersim'in arkasýnda duramadýðý gibi 2
Temmuz'un da arkasýnda duramaz. Onur Öymen'in Dersim
katliamý ile ilgili meclisteki sözlerinin arkasýndan aldýðý tavrý,
o zamanki Parti Baþkaný olan Deniz Baykal'ýn tepkisiyle
karþýlaþmaktan korktuðu için deðiþtirip, geri adým atan
Kýlýçdaroðlu'nun 2 Temmuz'un faillerinin peþine düþmesi
mümkün müdür? Genel Baþkaný'nýn ABD menþeli bir kaset
operasyonuyla devrilmesinde piyon rolü oynayan bir
siyasetçinin vereceði sözlere ne kadar güvenilir?
Demokrasi için sahte kahramanlara deðil, birleþik mücadeleye
ihtiyacýmýz var. Dün Erdoðan'ý 'Demokrasi ve Özgürlük
getirecek' diye pazarlayanlar, bugün de Kýlýçdaroðlu'nu halk
lideri, sol lider diye pazarlamaya çalýþýyorlar. Oysa ki, ne
Erdoðan ne Kýlýçdaroðlu iþçi ve emekçilerin dostudur, ikisi
de sinsi ve ikiyüzlüdür. Erdoðan, hocasý olan Erbakan'ýn
üstüne basýp yükseldiðinde kimlere hizmet ettiyse, Baykal'ýn
üzerine basarak yükselmeye çalýþan Kýlýçdaroðlu da ayný
kesimlere hizmet etmeyi planlamaktadýr. 2 Temmuz'dan
Þemdinli'ye tüm katliamlarýn hesabýný sormak için bu iki
yüzlü ve sinsi siyasetçilerin gerçek yüzünü de teþhir eden
iþçileri, Alevileri ve Kürtleri bir araya getiren birleþik bir
mücadele gereklidir.
Ne Erdoðan, Ne Kýlýçdaroðlu 2 Temmuz'un hesabýný
soramaz!
2 Temmuz'un hesabýný sormak için Birleþik Kitlesel
Mücadeleye!
KÖZ
(2 Temmuz Mitingi öncesi Yenibosna'da hazýrlanan
bildiri)

Tarihe 2 Temmuz katliamý olarak geçen ve
bundan tam 17 yýl önce yaþanan katliam
yýldönümünde Ýzmirde de kitlesel basýn
açýklamasý ile anýlarak protesto edildi.

yalnýz acýlarýmýz deðil, sorulacak hesabýmýzdýr!
ifadelerinin yer aldýðý metnin de daha çok AKP
karþýtlýðý üzerinden kurgulanarak hazýrlanmýþ
bir metin olduðu dikkatlerden kaçmadý.

Alevi ve Bektaþi federasyonlarý Ýzmir
bileþenlerinin düzenlemiþ olduðu etkinliðe birçok
siyasi partinin yaný sýra, KESK ve kimi kitle
örgütleri de destek verdi. Yaklaþýk 200 kiþinin
katýlmýþ olduðu etkinlikte 2 Temmuz için yazýlan
þiirler ve Pir Sultandan deyiþler okunarak
sloganlar eþliðinde 2 Temmuz katliamýný
unutmadýk, unutmayacaðýz mesajlarý verildi.

Canlar; Saflar nettir. Bir yanda yakanlar diðer
yanda yakýlanlar var. Kimse arada deðildir.
Yakýlan biziz. Halktýr Yakanlar, Emperyalistler,
o n l a r ý n ü l k e m i z d e k i i þ b i r l i k ç i l e r i d i r.

2 Temmuzda Madýmakta yanarak katledilenlerin
isimleri tek tek okunarak yaþýyor ifadeleri ile
anýldýlar.
Okunan basýn metninde; Ýnsanlarýmýzý yakan
ateþ içimizdedir hala, fakat Madýmak bizim için

Açýlým oyununu oynayanlar da yakanlarýn
saflarýndadýr!
Yakanlar, kanlý elleriyle bu kez Alevi halkýmýza
açýlým oyununu oynuyorlar.
Katliamlarla, sürgünlerle sindiremedikleri Alevi
halkýmýzý bu kez açýlým oyunu ile teslim almaya
çalýþýyorlar. Devþirdikleri üç-beþ soysuzu
kullanarak, deðerlerimizi kullanýyor, bizi

aldatýyorlar. AKP iktidarýnýn oyununu
bozalým.Fakat 2 Temmuz katliamýnda kanlý ve
kirli elleri olan o günün hükümet ortaðý SHP
bu günün CHPsi de basýn açýklamasýnda pankart
açtý. Bu etkinliði düzenleyen veya destekleyen
hiçbir kurumdan CHP ye dönük hiçbir tepki
olmadýðý gibi, sanki bu katliamý yaþayanlarýn
saflarýndaymýþ gibi; týpký kurdun kuzu postuna
bürünerek sürünün içine dalmasý gibi oyunu
oymamaya devam etmektedir. Bu ve tüm benzer
kalpazanlýklar, onlarý yapan sahtekârlarýn
oyunlarýný bozacak olan devrimci bir partini
önderliðinde iþçi sýnýfýnýn mücadelesi ile gün
ýþýðýna çýkacaktýr. Bu inandýðýmýz yolda görev
ve sorumluluklarýmýzýn bilinciyle düzenin tüm
pisliklerini teþhir etmeye ve emekçileri bu
konularda da bilinçlendirmeye devam edeceðiz.
Ýzmirden Komünistler
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Maltepe'de 15-16 Haziranlar Neden Güncel Paneli

19 Haziran günü KöZün arkasýnda duran komünistler olarak Maltepede bir 15-16 Haziran anmasý düzenledik. Anmada bir yandan 15-16 Haziran
ayaklanmasýnýn canlý tanýklarý, iþçiler, sendikacýlar, devrimciler söz alýrken, bir yandan da 15-16 Haziranýn bugün neden güncel olduðunu tartýþan
bir BDP ve KöZ temsilcilerinin söz aldýðý bir panel düzenlendi.

19 Haziranda 15-16 Haziran olaylarýný anmak
için Bugün 15-16 Haziranlar Neden Güncel ve
Nasýl Mümkündür? adlý yaklaþýk yüz kiþinin
katýldýðý panel düzenledik. Panele BDP adýna
Zabit Vurdu ve KöZ Gazetesi adýna Çetin Eren
katýldý.
Panel 15-16 Haziran olaylarýnda ve tüm devrim
ve demokrasi mücadelesinde düþenlerin anýsýna
saygý duruþuyla baþladý. O dönemin
fotoðraflarýnýn yer aldýðý sinevizyon gösterimi
ardýndan 15-16 Haziran olaylarý öncesi, 15-16
haziran olaylarýna giden süreç, 15-16 Haziran
günlerinde yaþananlar, hangi fabrikadan iþçilerin
nasýl katýldýðý, olaylar sýrasýnda ve sonrasýnda
diskin tutumunun yer aldýðý bir açýlýþ konuþmasý
yapýldý.
Konuþmacýlara söz verilmeden önce o dönemi
yaþayanlara, eylemlere katýlanlara söz verildi.
Söz alanlar olaylar öncesi DÝSKin kuruluþundan
sonra devletin bunu engellemeye çalýþmasý
üzerine neler yapabileceklerini ve eylem kararý
aldýklarý toplantýlardan bahsettiler. Olaylar
sýrasýnda kendi bulunduklarý fabrikalardan
baþlayarak diðer çevrelerinde bulunan
fabrikalarda ki iþçileri eyleme nasýl kattýklarýný
ve olaylar sonrasý kendi yaþadýklarýný anlattýlar.
Panelin ikinci kýsmýnda konuþmacýlar söz aldý.
Ýlk söz BDP adýna Zabit Vurduya verildi.



15-16 Haziran anmasýnýn panel
kýsmýnda söz alan BDP Maltepe Ýlçe
Baþkaný Zabit Vurdu, Türkiye solunda
15-16 Haziran ayaklanmasýndan
sonrasýndaki asýl eksikliðin, iþçilerin,
Kürtlerin, Alevilerin yani ezilen ve
sömürülenlerin ayrý ayrý verdikleri
mücadelelerin birleþtirilememesi
olduðunun altýný çizdi.

Panelde KöZ adýna konuþan yoldaþ
ise yeni 15-16 Haziranlarý
yaratabilmek için gözümüzü
metropollerde oluþan, iþçi sýnýfnýn en
çok ezilen ve sömürülen, ayný zamanda
en dinamik kesimlerini oluþturan
Türkiyedeki Kürt proletaryasýna
çevirmemiz gerektiðini, ve Türkiyedeki
Kürtlerin verdikleri demokrasi
mücadelesini sadece bir kimlik sorunu
olarak deðil asýl olarak sýnýf
mücadelesinin bir parçasý olarak
görmemiz gerektiðini vurguladý.



Zabit Vurdu: Cumhuriyetin kuruluþundan
sonraki tek partili dönemde eylem yapmak
yasaktý. Ancak 50li 60lý yýllarda örgütlenmeler
ve eylemler baþladý. Egemenler bu örgütlülüðü
engellemek için kendileri sendika kurdu ve
yönetimlerini ellerinde tuttular. Dünya çapýndaki
68 olaylarý Türkiyedeki gençliði, sendikalarý ve
iþçileri etkiledi. Ve DÝSKin kuruluþunu
engellemek isteyen egemenlere karþý iþçiler
eyleme baþladýlar. DÝSK bu eylemleri iyi
yönetemedi. Engellemeye çalýþtý. Sonrasýnda
DÝSK olaylarýn bu noktaya gelmesini istemezdik
diye açýklama yaptý. Ýþçi sýnýfýnýn örgütlülüðünü
engellemeye çalýþan egemenler bunu 80
darbesiyle gerçekleþtirdi. 84 sonrasý Kürt
özgürlük hareketiyle yeni bir dönem baþladý.
Ancak bu dönem sonrasý artan hareketler
birbirinden kopuk hareketler oldu. Aleviler,
iþçiler, Kürtler ayrý ayrý mücadele ettiler.
Egemenlerin karþýsýnda bir güç olabilmek için
parça parça olan hareketleri birleþtirebilmeliyiz.
Bu birleþme ortak bir sloganla iþçilerin birliði,
halklarýn kardeþliði ile mümkündür. Bugün
Kürtlere yönelik saldýrýlarla iþçilere yönelik
saldýrýlar paraleldir. Bu saldýrýlara ortak bir yanýt
vermek mümkündür. Buda hiçbir grubu
ötekileþtirmeden ortak bir paydada buluþmakla
mümkündür. Ancak bu þekilde 15-16 Haziranlarý
tekrar yaratabiliriz. Yüzümüzü döneceðimiz
milyonlar var. Bunlara ulaþmalý örgütlemeliyiz
þeklinde konuþtu.
Köz adýna konuþan yoldaþ da konuþmasýnda
þunlara deðindi:
40. yýlýnda 15-16 Haziran olaylarýný neden
anlatýyoruz? Neden hala güncel? Bu aralar

tarihçilik moda, özellikle burjuvazi de bunlarla
ilgileniyor. Deniz Gezmiþler, 15-16 Haziran,
Ekim devrimi, Mustafa Suphiler i tarih kisvesi
altýnda araþtýrmalara sýðdýrmak istiyorlar. Biz
15-16 Haziraný bir tarih konusu olarak
görmüyoruz. Onu aþamadýk evet, ama
aþamadýðýmýz için deðil, bizim için olmuþ bitmiþ
bir þey deðil, geçmiþte kalmýþ bir þey deðil 1516 Haziran. Bizim bir kavgamýz var, biz insanca
bir düzen için özgürlük için kavga ediyoruz.
Bu kavgayý da kazanmadýk henüz. Ekim devrimi
de, 15-16 Haziran da kavgamýzýn bir parçasý.
Bu kavgayý kazanmadýk. Kaybetmedik de. 1516 Haziran bizim kavgamýzýn bir parçasýdýr,
bugünün konusudur, siyasal mücadelenin
konusudur. Siyasal mücadele de bugün verilir.
O yüzden 15-16 Haziran geçmiþi anmak için
yapmýyoruz. Biz bugünkü politik mücadelemize
nasýl ýþýk tutacak diye bunu konuþmak istiyoruz.
O halde önce þunu hatýrlamak lazým, bizim
politik mücadelemize ýþýk tutan temel tezler
nedir? Biz neleri doðru kabul ederek kavgamýzý
sürdürüyoruz? Marksist Leninistiz bunun için
Marksizmin-Leninizmin temel tezlerine bakmak
gerekir. 15-16 Haziran bunu doðruluyor mu,
bugün bu tezlerin bir güncelliði var mý, ve
nerede duruyorlar? Buna bakmak gerekir, ayný
sorularý bugün için sormak ve ayný saðlamayý
yapmak gerekir.
3 temel tezden bahsedeceðim: Birincisi Komünist
Manifestodan: Sermaye birikir ve biriktikçe
iþçiler de çoðalýr ve isyanlar ayaklanmalar baþlar.
15-16 Hazirana kadar iþçi sýnýfýnýn varlýðý
þüpheliydi. Bu olaylardan sonra bu tartýþmalar
son buldu, varlýðý kesinleþti. Türkiye tarihini
1923ten baþlatmamak gerekir. T.C nin kuruluþu
bir milat deðil. Ýþçi sýnýfý 1908de grevlerle
kendini gösteriyor. Arnavutluk, Bulgaristan,
Makedonyada devrim olmuþ, buda sermayenin
biriktiði yerde iþçi sýnýfýnýn çoðaldýðýný ve
harekete geçtiðinin göstergesidir. T.Cden sonra
15-16 Haziran olaylarý da sermaye birikiminin
sonucunda iþçi sýnýfýnýn artmasý ve harekete
geçmesi sonucudur. Dolayýsýyla 15-16 haziran
olaylarý birinci tezi doðrulamaktadýr
Ýkincisi: Her sýnýf mücadelesi siyasal bir
mücadeledir. 15- 16 Haziran olaylarý ekonomik
talepler üzerine geliþmiþ bir hareket deðildir.
Örgütlenme özgürlüðü için, demokratik haklar
için yapýlan ve anayasanýn tartýþýldýðý bir
mücadeledir. Buda 15-16 Haziranýn siyasal bir
m ü c a d e l e o l d u ð u n u n g ö s t e r g e s i d i r.
Üçüncüsü: devrimci bir partinin olmadýðý yerde
iþçi hareketleri hüsrana uðrar. Burjuvaziyi ne
kadar zorlasa da partinin olmadýðý yerde iþçi
hareketleri burjuva hareketlerinin birine
yedeklenirler. Partisizlik iþçi hareketlerini düzene
teslim eder.76ya kadar yükselen iþçi sýnýfý 77
1 Mayýsýndan sonra CHPnin kuyruðuna
takýlmýþtýr.
Bu tezler bu gün de güncel midir?
Sola bakýnca bugün eski iþçi hareketleri yok
neydi o günler diye bir yakýnma görürüz. Birinci

teze göre sermaye birikiyorsa iþçi sýnýfý kendini
gösterir diyoruz. Türkiyede sermaye birikiyor
fakat iþçi hareketi yok diye bir psikoloji söz
konusu. Biz doðru yere bakýldýðýna inanmýyoruz.
Bugün varoþlar ve Kürtler kavramý üzerinde
durmamýz gerekir. Varoþlar hem sanayi
merkezleri ile kuþatýlmýþ hem de bodrum altý
atölyeleriyle büyük birer fabrika haline gelmiþ
iþçilerin yaþadýðý alanlardýr. Tüm büyük kentlerde
varoþlarýn çoðaldýðýný görürüz. Yeni patlayýcý
iþçi hareketi buralarda oluþur. Ýki türlü iþçi
hareketinin olduðunu görmek gerekir. Birincisi
yeni oluþan ve örgütlenme arayýþý içinde olan
sendikasýz sigortasýz iþçilerin hareketi, ikincisi
ise kýsmi ayrýcalýklar kazanmýþ örgütleri olan
ve bunlarý korumaya çalýþan iþçi hareketleri.
Sol akýmlar genelde sadece ikincisini görür,
birincisi hakkýnda sessiz kalýrlar.
Bir diðeri de Kürtler. Kürtler deyince biz
topraklarý iþgal edilmiþ bir milletten söz ediyoruz,
doðru olan budur. Oysa,Kürtler kendi dili yasak
edilmiþ anayasada inkar edilen varlýðý tartýþýlan
bir kimlik ve demokrasi sorununun muzdaripleri
olarak görülüyor.
Sermaye birikimi ile baðlantýlý olarak Türkiyenin
batýsýnda ki Kürtler Türkiye iþçi sýnýfýnýn yeni
ve yükselen kesimini oluþturmaktadýr. 15-16
Haziran öncesi Çayýrova civarýnda biriken iþçiler
gibi bugünde varoþlarda Kürtlerin önemli
çoðunluðunu oluþturduðu yeni dinamik bir iþçi
sýnýfý oluþuyor. Biz buralara yoðunlaþmak gerekir
diyoruz.
Ýkinci tez, her sýnýf mücadelesi siyasaldýr.
Newrozlarda alanlarý dolduranlarý Kürt diyerek
iþçi olarak kabul etmezseniz siyaset yapamazsýnýz.
Türkiyede demokratik hak ve özgürlükler için
mücadele eden siyasallaþmýþ bir iþçi hareketi
var. Devrimcilerin görevi siyasallaþmýþ bu kitleyle
diðerlerinin baðýný kurmaktýr. Bunu da ancak
varoþlarda yapabiliriz.
Üçüncü tez: 15-16 Haziraný TÝP, DÝSK, Devgenç örgütlemeye çalýþtýlar ancak öncülük
edemediler. Bugün bizim sorunumuz iþçilerin
siyasetten uzak olmasý, harekete geçmemesi
deðil. Ýþçiler harekete geçse bile biz buna hazýr
mýyýz, öncülük edebilecek durumda mýyýz?
Ýþçiler harekete geçse 15-16 Haziran gibi öncülük
edilemediðinden hüsranla sonuçlanacak. Bu
ülkede kriz var, burjuvazi var, halk hareketi var,
iþçi sýnýfý var tek bir þey eksik o da devrimci
parti. Biz köz olarak Kürtlerle iþçi sýnýfý ile
dayanýþma içinde devrimci partinin yaratýlmasý
için mücadele ediyoruz. Herkesi de dar sýnýrlý
mücadelesini terk edip bu mücadeleye katýlmaya
davet ediyoruz.
Soru cevap kýsmýnýn ardýndan panel sonlandýrýldý.
Oldukça canlý geçen panel, önümüzdeki süreçte
komünistlerin acil ödevlerini hayata geçirmeleri
açýsýndan da oldukça yararlý oldu.
Devrim için devrimci parti, parti için
komünistlerin birliði
Yaþasýn Komünistlerin Birliði
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Hangi Demokratik
Habur kapýsýndaki dönüþlerin ardýndan, sonra da
giderek artan bir tonla, «demokratik açýlým iflas etti»
vaveylasý her tarafý sardý. Nihayet PKKnin
çatýþmasýzlýk durumuna son verdiðini ilan edip
gereðini yapmaya baþlamasýnýn ardýndan baþlayan
eylemlerle birlikte bu vaveyla ayyuka çýkmýþ
durumda.
Ama bu vaveylanýn çok yüksek tonda ve hemen
hemen her köþede tekrarlanýyor olmasýna bakýp,
bu söylemden anlaþýlanýn ayný þey olduðunu sanmak
yanlýþ olur; zira rivayet muhteliftir. Zaten herkesin
«demokratik açýlým» derken murat ettiðinin ayný þey
olmadýðý da apaçýktýr.
Hatta zihinlerdeki bu karmaþaya bir düzen verebilmek
için evvela birden fazla «demokratik açýlým»
kavrayýþýnýn olduðunun altýný çizmek ve bu suretle
neyin sona erdiðinin açýklýða kavuþmasýný saðlamak
gerekiyor.
Her ne kadar çoðu zaman ayný kavramla ifade
buluyor olsa da esasen birden fazla «demokratik
açýlým» kavrayýþý vardýr. Her birinin de bunun
arkasýndaki özne veya öznelerin çýkarlarý ve
beklentilerine göre birbirlerinden uzaklaþan birer
içeriði vardýr. Bu nedenledir ki bir yandan «demokratik
açýlým bitti» denirken bir yandan da hala «demokratik
açýlýmýn» olabilmesi için nelerin yapýlmasý ve hangi
adýmlarýn atýlmasý gerektiði hakkýndaki tartýþmalar
devam edebilmektedir.
Bu itibarla, neyin nasýl sona erdiðinin ve neyin hala
gündemde olduðunun anlaþýlabilmesi için önce bu
farklý «demokratik açýlým» kavrayýþlarýnýn birbirlerinden
ayýrt edilerek tarif etmesi elzemdir.

ABDnin «Demokratik Açýlýmý»
Herþeyden önce Türkiyede ABDde tasarlanýp oradan
yönlendirilen AKP hükümeti altýnda gündeme gelen
ve muhtelif isim deðiþikliklerine uðramýþ olsa da
genel olarak «demokratik açýlým» diye anýlan planýn
ABDnin çýkarlarýyla ve Orta Doðuya iliþkin
planlarýyla iliþkisi olmadýðýný düþünmek abes olur.
Bu nedenle söz konusu «açýlým» planýnýn asýl
belirleyen bu unsurunu görmeden bu kavram
etrafýnda belirlenen muammanýn düðümü çözülemez.
ABD açýsýndan Türkiyeye iliþkin «demokratik açýlým»
planý esas olarak ABD emperyalizminin Büyük Orta
Doðu planý çerçevesinde Türkiyeye biçilen rol ile
iliþkilidir. Ayný zamanda da ABDnin emperyalistler
arasýnda süregelen paylaþým kavgasý çerçevesinde
bu planý uygulayabilmek üzere bölgedeki rakiplerini
geriletmek ve uzun vadeli bir üstünlük saðlamak
kaygýlarýyla da iliþkilidir.
Ýsrailin yaný sýra Türkiye Ýranda Amerikancý Þah
Pehlevi diktatörlüðünün yýkýlmasýndan bu yana,
ABDnin Orta Doðudaki baþlýca müttefiki ya da
daha doðrusu elemanýdýr. Dahasý SSCB ABD
dengeleri çerçevesinde þekillenmiþ olan eski Orta
Doðu çerçevesi içinde baþat bir rol üstlenen Ýsraile
kýyasla, Kafkaslardan Orta Asyaya doðru geniþleyen
Büyük Orta Doðu çerçevesinde Türkiye, Washington
açýsýndan daha fazla önem kazanan bir unsurdur.
Bir bakýma BOP planýnýn amiral gemisi olarak dizayn
edilmek durumundadýr. Nitekim Amerikancý AKP
hükümetinin kurulmasýndan itibaren Türkiyenin
böyle bir rol oynamak üzere ABD tarafýndan
desteklenip teþvik edildiði ve bu istikamette hatýrý
sayýlýr bir yol aldýðý apaçýktýr.
Elbette ABDnin BOP planlarý çerçevesinde hem
Ýsrail-TC iliþkilerinin yeni planýn ihtiyaçlarýna uygun
bir biçimde düzenlenmesi gerekmektedir; hem de
her iki devletin bünyesinde bu plana uygun bazý
düzenlemelere ihtiyaç vardýr. Bu çerçevede bir
yandan TC ve Ýsrail arasýndaki iliþkilerin sýký bir bir
biçimde örülmesi gerekir; diðer yandan da Ýsrail
bünyesinde Türkiyenin ABD ile iliþkiler bakýmýndan
ön almasýna muhalif kesimlerin Türkiyede de bu
yakýnlaþmaya engel olabilecek unsurlarýn
etkisizleþtirilmesi gerekir. Bu sürecin bir kýsmý,
özellikle Türkiyeye dair kýsmý büyük ölçüde
hallolmuþken, Ýsrail bakýmýndan ABDnin ihtiyaçlarýna
uygun bir düzenlemenin yerli yerine oturmasý
önümüzdeki sürecin gündemindedir.
Kuþkusuz bu misyon ayný zamanda TC devletinin
bünyesinde önemli yapýsal deðiþimleri de
dayatmaktadýr. Zira SSCBnin daðýlmasýna kadar
esasen NATO içindeki en güçlü ordulardan birine
sahip bir uç beyi konumundaki Türkiye, daha ziyade
bu role uygun bir yapýlanmaya sahipti ve ABD
açýsýndan askeri ve jeo-stratejik bir unsurun ötesinde
tayin edici bir anlam taþýmýyordu. Bu çerçevede
Türkiyenin silah ticareti açýsýndan yaðlý bir müþteri
ve askeri bir müttefik olmasý ile yetinmekte ABD

emperyalizmi açýsýndan büyük bir mahzur yoktu.
Kaldý ki Doðu-Batý kutuplaþmasý çerçevesinde
ABDnin Avrupalý emperyalist rakipleri ile arasýndaki
rekabet de belirleyici bir önem taþýmýyordu. Nitekim
hem ABDnin rakiplerinden biri hem de NATO
çerçevesindeki müttefiklerinden olan Hollandanýn
Türkiyedeki yabancý sermayenin en büyük kýsmýný
kontrol ediyor olmasý hemen hemen hiçbir zaman
bir sorun teþkil etmedi. Keza ayný durumdaki
Fransanýn gerek geleneksel iliþkileri gerekse de
OYAK üzerinden TSK ile ortaklýk içinde olmasý
sayesinde Türkiye siyaset sahnesinde aðýrlýklý ve
ayrýcalýklý bir üstünlük sahibi olmasý da rahatsýz
edici deðildi. Almanyanýn Türkiyenin dýþ ticaretinde
birinci sýrada bulunmasý da öyle
Bu çerçevede askeri bakýmdan Pentagona tabi olan
bir orduya sahip olmasýna raðmen finans kapitalin
egemenliðinin damga vurduðu çaðýmýzda Türkiye
ABDnin Avrupalý rakiplerinin aðýr bastýðý bir
durumdaydý ve gerek siyasi gerekse de toplumsal
yapýsý bu güçler dengesinin damgasýný taþýyordu.
Bununla birlikte SSCBnin daðýlmasýný takiben
ivmelenen emperyalistler arasý paylaþým kavgasýnýn
geliþimi ve bunun bir ifadesi olarak gündeme gelen
BOP planý ile birlikte, ABD emperyalizminin çýkarlarý
açýsýndan durum deðiþmiþtir. Bu þartlarda ABD
açýsýndan rakiplerinin Türkiye üzerindeki etkisini
kýrmak ve kendisine ayak baðý olma olasýlýðýný en
aza indirmek gibi ihtiyaçlarý öne çýkmaktadýr.
Öte yandan ABDnin Türkiyeye iliþkin planlarýnýn
þekillenmesinde elbette Orta Doðudaki baþka
geliþmelerin de etkisi vardýr. Bilhassa bu planlarýn
önemli bir adýmý olarak görülmesi gereken Irakýn
iþgali önemlidir; Saddam Hüseyinin tasfiyesinin
nasýl þekillendiði ve bunun ardýndan Irakýn
bünyesinde oluþan güçler dengesinin rolü
belirleyicidir.
Bu çerçevede «Kürt Sorunu»nun ABD planlarýna
köstek olmayacak bir biçimde bir çözüme
kavuþturulmasý da önem taþýyan bir unsurdur. Nitekim
bu noktadaki pratik adýmlarýn atýlmasý baðlamýnda
ABDnin Öcalaný TCye rehin olarak teslim etmesi
dikkat çekici bir ilk iþarettir. Kuþkusuz tezkere kazasý
olmasaydý ve ABD Irak iþgalini TSK ile birlikte ve
tamamen güneyli Kürtlere muhtaç kalmadan çözmüþ
olsaydý Kürtler bakýmýndan tablonun tam olarak
nasýl þekilleneceði kesin hatlarýyla bilinemez. Ama
halihazýr durumda ABD açýsýndan Kürt sorununun
çözümü esas olarak Güney Kürdistanda oluþan
tabloyu dikkate almak zorunda olan ve buna uygun
bir seyir izlemek durumundadýr.
Nihayet son bir nokta olarak da temelleri 1970li
yýllarýn sonunda atýlmýþ olmakla birlikte, asýl olarak
bu süreçte somutlaþmakta olan GAPý da dikkate
almak gerekir. Söz konusu olan uzun vadeli olarak,
25 milyar dolar mertebesinde bir ilk alt yapý yatýrýmýný
ifade eden ve büyük ölçüde ABD mali sermayesi
tarafýndan finanse edilmiþ bir yatýrýmdýr. Bu yatýrýmýn
verimliliði de besbelli bölgede nispi bir istikrarýn
saðlanmasýna baðlýdýr. Bu da ABDnin Türkiyeye
iliþkin planlarý açýsýndan Kürt sorununa bir çözüm
getirilmesini dayatan unsurlardandýr. Nitekim daha
GAPýn temellerinin atýldýðý andan itibaren TCnin
«Kürt Sorunu» iliþkin geleneksel yöneliminin önünde
sonunda esaslý bir deðiþime uðramak zorunda
olduðunu öngörmek imkansýz deðildi. Bununla
birlikte bu deðiþimin somut olarak nasýl þekilleneceði
ise bu arada geliþen muhtelif etkenlerin oynadýðý
role ve güçler iliþkisine göre bugünlerde belli
olmaktadýr.
Bu çerçevede, ABD emperyalizmi açýsýndan bölgede
rakipleri karþýsýnda saðladýðý üstünlükten de güç
alarak Türkiyede kendi plan ve çýkarlarýna göre bir
yeni düzenlemeye ihtiyaç vardýr. Bu anlamda bir
«demokratik açýlým» planý açýktýr ki, ordu üzerinden
ve bürokrasi içindeki paralel mevziler vasýtasýyla
Türkiye siyaset sahnesinde aðýrlýklý bir rol ve bir
avantaj sahibi olan baþlýca rakibi Fransanýn
konumunu zayýflatýcý düzenlemeleri gerektirir. Ki
çoktandýr KöZ sayfalarýnda bu emperyalistler arasý
rekabetin içerdeki uzantýlarý arasýndaki çatýþmanýn
seyri yeri geldikçe izah edilmiþti. Bu çatýþmanýn
halihazýrdaki bir ileri safhasý da Anayasadaki
düzenlemeler çerçevesinde yaþanmaktadýr.
Ýkincisi Kürt sorununun Kürdistanýn ve Kürt
nüfusunun en büyük kýsmýný ifade eden Kuzey
Kürdistanýn sýký sýkýya Türkiye ye baðlanmasýný ve
ayný zamanda yatýrýmlara müsait çatýþmasýz ve
nispeten istikrarlý bir alan haline gelmesi gerekir.
Bu da bir yandan Kürtlere Türkiye sýnýrlarý içinde
yaþamanýn tahammül edilebilir koþullarýnýn

saðlanmasý ve PKKnin etkisizleþmesi ve giderek
tasfiyesini gerektirir. Öte yandan ABDnin Avrupalý
rakiplerini zayýflatma arayýþlarýnýn bir ifadesi olarak
desteklediði Türkiyenin ABye girmesi çerçevesinde
kendini dayatan kimi düzenlemeler de ayný zamanda
ABDnin Türkiyeye iliþkin «demokratik açýlým»
planlarýnýn þekilleniþini belirlemektedir.
Ama besbelli ki bu planýn temel unsurlarýnýn baþýnda
Kürt hareketinin baðýmsýz bir rol oynama
kapasitesinin budanmasý gelmektedir. Öcalanýn
rehin alýnmasýnýn ardýndan AKPnin ABDnin de
katkýlarýyla kurulup hükümet olmasýyla birlikte ve
Güneyli Kürtlerin sýký sýkýya Iraka baðlanmasý
saðlandýktan sonra Türkiyede de bu yönde bir
evrim yürürlüktedir. Bu bakýmdan ABDnin çýkarlarý
ve planlarý çerçevesinde Kürtlerin Orta Doðuda
mevcut devletlerden baðýmsýz bir güç olarak rol
oynamalarýna yer olmadýðýnýn altý çizilmelidir.
Dolayýsýyla sanki böyle bir olasýlýk varmýþ gibi hayal
kuran kimilerinin yelkenleri kýsa zamanda suya
inmiþtir. Türkiyeye gelindiði takdirde ise ABD
planlarý çerçevesinde siyasi gücünü koruyan ve
hatta arttýran bir PKKye ABD planlarý çerçevesinde
yer olmadýðý tartýþmasýzdýr. Güneyde YNK ve KDP
arasýnda denge kurarak yol almak mümkün olduðu
halde Kuzeyde böyle bir olasýlýk yoktur; dolayýsýyla
bu planlarýn uygulanabilmesinin gereði ABD
bakýmýndan da PKKnin etkisizleþmesini ve giderek
tasfiyesini gerektirir.
ABDnin «demokratik açýlým» ihtiyacýnýn özü BOP
projesinin amiral gemisi olarak tasarlanan TCnin
nispeten istikrarlý, AB kapýsýnda bir Truva atý olarak
bekleyen, «Kürt sorununu» emperyalizmin ihtiyaçlarýna
uygun ve TCnin bünyesinde eriyecek þekilde bir
çözüme kavuþturmuþ ve ABDnin rakiplerinin
etkisinin en aza indirildiði bir nevi «dikensiz gül
bahçesi» haline gelmesini ifade etmektedir. Türkiyeyi
bir model olarak ve hatta ýlýmlý Ýslam modeli olarak
pazarlamak isteyen ABD açýsýndan bu hükümet
bulunmaz hint kumaþý gibidir adeta.
Ama yine açýktýr ki ABDnin planý AKPye tabi
deðildir; bir hükümet için deðil TC devleti için bir
planý ifade etmektedir ve AKPden sonra da kendi
mecrasýnda yeni hükümetler vasýtasýyla yeni güçler
iliþkisine göre yol alacak bir plan olarak görülmelidir.
Bir baþka deyiþle, ABDnin ufku her ne kadar bugüne
kadar ondan azami ölçüde istifade etmiþ olsa da,
AKPninkiyle sýnýrlý deðildir. Bu bakýmdan bugün
týkanan ve sonu gelmiþ olan «demokratik açýlým»
planý besbelli ki ABD mutfaðýnda hazýrlanan bu
gerici reform planý deðildir. Zira gerek uluslar arasý
güçler dengesi bakýmýndan, gerekse de bu güçler
dengesinin Türkiyedeki yansýmalarý bakýmýndan
ABD emperyalizmi hala üstünlüðünü korumaktadýr
ve buna göre AKPyle veya AKPsiz yol almaya
devam etmesi için tayin edici bir engel
görünmemektedir. Nitekim AKPnin güç kaybetmeye
baþladýðýnýn belli olmasýyla birlikte en yakýn rakibinin
bünyesindeki beklenmedik alt üst oluþun sonucu
da esasen bu üstünlüðün ifadelerinden biri olarak
görülmelidir.

AKPnin «Demokratik Açýlýmý»
Kuþkusuz kurulup iktidar koltuðuna oturduðundan
beri Amerikancý AKP hükümeti ABD emperyalizminin
muazzam bir mali siyasi ve diplomatik desteðine
mazhar olmuþtur. Bu destekle bir yandan
Washingtonda tasarlanan planlar doðrultusunda
yapmasý istenen düzenlemeleri bir bir uygulamaya
koyarken, bir yandan da iç politikadaki dengelerin
basýncýyla da þekillenen kendine özgü bir üslupla
bunu yapmaktadýr. Öte yandan zaman zaman açýkça
görülmektedir ki AKP bu sayede elde ettiði itibar
ve gücü koruma kaygýsýyla kendine özgü bir siyaset
çizgisi geliþtirmeye yönelmektedir.
Bu çerçevede, esas itibariyle ABD çýkarlarý ve planlarý
ile uyum içinde olan bu yönelim, AKPnin
«demokratik açýlým» projesini kendi iktidarýný baki
kýlmak üzere þekil vermeye kalkýþmasý ile sorunlu
hale gelmektedir. ABD açýsýndan Türkiyenin
bünyesinde gerekli olan düzenleme ve deðiþiklikler
AKP açýsýndan hükümetteki ve parlamentodaki
pozisyonunu koruma kaygýsýyla þekillenmektedir.
Bu çerçevede atmak zorunda olduðu kimi adýmlarý
seçim kaygýlarýyla veya rakiplerinin tehditleri ve fiili
basýncý yüzünden, elbette ayný zamanda kendi
ideolojik þekillenmesinin de yön veriþi ile atmakta
yahut atamamaktadýr. Nitekim belki de esas olarak
bu nedenle açýlým AKPnin aðzýnda þekilden þekle
girmektedir; önce «Kürt açýlýmý», diye baþlayýp sonra
«demokratik açýlým»a dönüþmesi ve nihayet «Milli
Birlik ve Kardeþlik Projesi»ne dönüþmesi bundandýr.

Bu çerçevede ABDnin dayattýðý kimi düzenlemeler
AKPnin seçmen tabanýný kaybetmesine yol açtýðý
ölçüde, AKPnin eli titremekte, ayaðý geri gitmektedir.
Bazen de gerek uluslar arasý planda gerekse de iç
politikada kendi çýkarlarýný efendisinin çýkarlarýndan
üstün görerek ve ABDyi kendisine mecbur
kýlabileceði zehabýna kapýlarak adým atmak ya da
atmamak durumunda kalmaktadýr. Bilhassa «Kürt
sorunu» çerçevesinde atmayý vaad ettiði ve misyonunu
yerine getirmek üzere atmak zorunda olduðu adýmlarý
atmakta zorlanmak ve sýk sýk geri adým atmak
durumunda kalmaktadýr. Zira AKPnin seçmen
kitlesinin önemli bir kesimi Kürtlerden oluþmakta
olduðu halde, AKP bu kitlenin tek seçeneði deðildir.
AKP bu kitleyi terkisinde tutmak için atmak zorunda
olduðu adýmlarý attýkça, bu kitlenin kendisinden
uzaklaþmasýna engel olamamaktadýr. Bu durumda
Kürt hareketine daha sert müdahale etmek zorunda
kalmakta ve böylece daha müþkül bir duruma
düþtüðü gibi, Kürtler arasýnda tek alternatif olmak
için siyasi tedbirlerin iþe yaramadýðýný teyit eder gibi
zecri tedbirlere sarýlmaktadýr. Oysa bu maksadýnýn
aksine hizmet eden bir etki yaratýrken, öte yandan
da AKPyi rakipleriyle uzlaþmaya ve bu suretle
onlarýn güçlerini korumasýna hizmet etmektedir.
Elbette hem ABD hem de AKP açýsýndan «demokratik
açýlým»ýn Kürt sorununa iliþkin ayaðý ayný zamanda
PKKnin tasfiyesini gerektirmektedir. Ne var ki bu
güne kadar AKP bunu siyaseten becerebilmiþ deðildir.
Aksine son yerel seçimlerde görüldüðü gibi siyasi
planda geri düþmektedir. AKP PKKyle veya onun
muteber saydýðý herhangi bir muhatapla
görüþmeksizin PKKyi teslim almayý hayal etmiþtir.
Yahut «bitti bitiyor» diyerek yaymaya çalýþtýðý tevatüre
kendisi kanmýþtýr. Bu rüyadan uyanmak zorunda
kalýnca da kendi iddia ve vaadlerinden vaz geçmek
zorunda kalmýþtýr. «Ben PKK sorununu siyasi
yöntemlerle çözerim» diye gelen AKP, PKKden ve
DTP/BDPden kurtulmak için askeri ve inzibati
yöntemlere baþvurmaktadýr. Oysa bu AKPnin deðil
alt etmek zorunda olduðu rakiplerinin seçeneðidir.
AKP Kürt hareketini siyaseten alt etmeyi baþaramadýðý
ölçüde rakiplerinin rolüne soyunmak zorunda
kalmaktadýr. Bu takdirde de bir siyasi ajan olarak
kendi kendini gereksizleþtirmektedir.
AKP bir yandan askeri ve sivil bürokrasinin devlet
üzerindeki aðýrlýðýný ABDnin de ihtiyaçlarý
doðrultusunda zayýflatmak üzere adýmlar atmaktadýr;
ama bir yandan da buradan gelen tehditler karþýsýnda
onlar karþýsýnda geri adým atmak zorunda kaldýðý
gibi, kendi baþýna ve temsil etme iddiasýnda olduðu
yöntemlerle çözemediði sorunlarý onlar vasýtasýyla
çözmek durumunda kalmaktadýr. Örneðin DTPyi
siyaseten alt edemeyince Anayasa Mahkemesi
marifetiyle kapattýrmýþtýr. Yahut þimdi olduðu gibi
siyaseten baþ edemediði hareketle askeri olarak baþ
etmek üzere rakiplerine teslim olmaktadýr. Keza
meclisteki üstünlüðü ile efendilerinin ihtiyacý olan
gerici reformlarý uygulama iddiasýný taþýrken Anayasa
konusunu referanduma götürmek zorunda kalmakta
ve bu referandumdan mecliste zayýflayan konumunu
düzeltmek için yararlanmayý ummak zorunda
kalmaktadýr. Bütün bu geliþmeler esasen AKPnin
«demokratik açýlým» düzenlemelerini tamamlamaya
mezun olmadýðýna delalet eder. Bu belli oldukça
ve AKP «demokratik açýlýmý» kendisi için bir can
simidi haline getirmeye yeltendikçe de misyonu
bitmektedir.
Açýkçasý asýl týkanan genel olarak «demokratik açýlým»
deðil AKPnin kendi ikbalini teminat altýna almak
üzere uyarlamaya çalýþtýðý kendi «demokratik
açýlýmý»dýr. Bu açmazda AKP debelendikçe giderek
gerek iç politikada gerekse de uluslararasý planda
ABDnin ihtiyaç duyduðu düzenlemeleri
yapamamakta yahut kendi siyasi çýkarlarý için aksi
yönde hamleler yapmaya yeltenmektedir.
Görünen o ki bu sürecin sonuna gelinmektedir. Bu
nedenledir ki, ABD cephesinde AKP sonrasý dönemin
hazýrlýklarý kendini göstermiþtir. Nitekim AKPnin
«ýlýmlý Ýslam» modelinin suyunun ýsýndýðý belli
olduðunda, bu modelin piþirildiði mutfakta
«demokratik kemalizm» alternatifi piþirilmeye
baþlamýþtýr bile. AKPnin hakkýndan gelemediði
rakibi Baykalýn altýndaki sandalye þaibeli bir biçimde
çekildiði gibi, «Gandi Kemal» sadece Baykalýn deðil,
Tayyip Erdoðanýn da selefi olmak üzere CHPnin
baþýna gelmiþtir. Daha ilk adýmlardan itibaren «Gandi
Kemal»in arkasýnda hangi güçlerin olduðu açýkça
gözükmüþtür. Bilhassa Mavi Marmara saldýrýsýnýn
ardýndan sahibinin sesi «hoca efendi»nin tutumu ile
«Gandi Kemal»inki çakýþmýþtýr ve bu çakýþmanýn
adým adým pekiþerek süreceðini beklemek Türkiye
siyaset sahnesinin son 20 yýlýný takip edenler açýsýndan
gayet tabiidir.
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Açýlýmýn Sonu Geldi?
AKPnin «demokratik açýlým» planý AKP bunu
beceremediði için ve bunu bir nevi kendini kurtarma
planýna feda ettiði için týkanmýþtýr. Planýn asýl sahibi
olan ABD emperyalizmi de kendi planýný daha
uygun birisi ile yürürlüðe koymak üzere bu uþaðýnýn
pabucunu dama atmaya hazýrlanmaktadýr. Demek
ki asýl týkanan budur.
Ne var ki AKPnin «demokratik açýlým» manevrasý
sadece kendi yetersizliði ve beceriksizlikleri nedeniyle
týkanmýþ deðildir. Aksine bu noktada asýl belirleyici
etkeni ayný süreci istismar etmekte olan DTP/BDPnin
yönelimi ve geliþimi olmuþtur. Bir baþka deyiþle
aslýnda ABD ve AKPnin «demokratik açýlým»
planlarýndan ayrý bir baþka «demokratik açýlým» planý
daha vardýr. O da PKKnin «demokratik açýlým»
versiyonudur. AKPnin «demokratik açýlým» planýnýn
iflas etmesi kendi beceriksizlikleri ve kimi nesnel
veya baþka siyasal engellerin yaný sýra esasen bu
planýn varlýðý nedeniyledir.
Doðrusu programýnýn «Güneydoðu Sorunu» baþlýðýný
adeta Öcalanýn savunmasýnda tasvir ettiði «demokratik
Cumhuriyet»ten kopya çekerek kaleme alan ve bu
suretle Kürt yýðýnlarýný kendi arkasýnda tutabileceðini
hayal eden AKPnin «demokratik açýlým» kurnazlýðý
büyük ölçüde bu etkenin varlýðý nedeniyle rafa
kalkmak zorunda kalmýþtýr.

Kürt Hareketinin «Demokratik Açýlýmý»
Abdullah Öcalanýn Washingtonda tezgahlanan bir
komplo ile önce bulunduðu konumdan
çýkartýlmasýnýn saðlanmasý ve ardýndan esir alýnýp
TCye þartlý olarak teslim edilmesi ABDnin Orta
Doðuya iliþkin planlarýný yürürlüðe koymasý
noktasýnda önemli bir dönüm noktasýydý. Nitekim
bu adýmýn ardýndan Ecevit koalisyonu gün saymaya
baþladý ve 28 Þubat müdahalesi sayesinde peydah
olan AKP bu planýn yürürlüðe konmasýný saðlamak
üzere onun yerini almak üzere yola çýktý. Zaten
AKPnin Kürt sorununda rakipleri tarafýndan
sýkýþtýrýldýðý zaman «siz elinizde imkan varken niye
asmadýnýz» tekerlemesine sarýlmasýndan da bu «þartlý
teslimatýn» o zamanki hükümetin elini kolunu ve
aðzýný baðlamaya nasýl hizmet ettiði bugün daha iyi
görülmektedir.
Öte yandan AKP resmen kurulmadan önce, Öcalan
savunmasý çerçevesinde uluslar arasý komployu tarif
ederken neyi önlemek istediðini açýkça söylemiþti:
topyekün bir imhayý ve bölgenin kan gölüne
dönmesini. Söz konusu tehlikenin nispeten daha
az görülen yönü ise PKKnin bir brakujiye
sürüklenmesi idi. Bu baðlamda Öcalanýn formüle
edip benimsediði yönelim ise -PKKnin isminin
deðiþtirilmesi vb. tali ve geçici kimi yönler bir yanaþöyle özetlenebilir:
- PKK artýk objektif þartlar bakýmýndan imkansýz
görülen baðýmsýzlýk fikrinden vaz geçmeli; özerklik
veya federasyon seçenekleri üzerinde dahi ýsrar
etmemelidir. Türkiyede AB standartlarýna uygun
demokratik bir cumhuriyet çerçevesinde Kürtlerin
varlýðýnýn resmen tanýnmasý ve bunun mantýki sonucu
olan demokratik hak ve özgürlüklerin (ana dilin
kabulü ve ana dilde eðitimin saðlanmasý, seçimlerde
yer alabilecek tarzda örgütlenme alanýnýn
geniþletilmesi ve yerel yönetimlerin nispeten
güçlendirilmesi gibi kolektif haklar baþta gelmek
üzere) saðlanmasý ile yetinilmelidir.
- Siyasi mücadele araç ve yöntemleri esas alýnmalý
ve gerilla tedricen daðýtýlmalý; bir kýsmýnýn ülkeye
dönüþünün zemini hazýrlanmalý, geri dönemeyecek
olanlarýn baþka ülkelerde konumlanmasýnýn ve
varlýklarýnýn teminat altýna alýnmasýnýn koþullarý
oluþturulmalýdýr.
Bu perspektifin bir gereði olarak ve iyi niyetin bir
ifadesi olarak sembolik olarak bir kýsým gerillanýn
kendiliklerinden silahlarýný býrakarak teslim olmasý
saðlanmalý ve bu süreç boyunca karþýlýklý bir
çatýþmasýzlýk ortamýnýn yaratýlmasýný saðlayabilmek
üzere tek taraflý bir ateþkes ilan edilmelidir.
Bu perspektifin temel koþullarý ise PKKnin ve
önderliðinin doðrudan yahut dolaylý olarak muhatap
alýnmasý, süreç boyunca mutlak bir çatýþmasýzlýk
ortamýnýn teminat altýna alýnmasý, geniþ bir af
uygulamasýna geçinceye kadar operasyonlara ve
tutuklamalara son verilmesi ve siyasi yasak ve
engellerin kaldýrýlmasý olarak özetlenebilir.

Bu perspektif PKKnin saðýnda ve solunda çoðunlukla
silahlý mücadele stratejisinin terk edilmesi
çerçevesinde bir teslimiyet olarak ve PKKnin nereden
nereye geldiði veyahut Kürt ulusal kurtuluþ sorunu
baðlamýnda tartýþýldý. Hasýmlarý tarafýndan ise daha
çok samimiyetsiz bir «takiyeden» ibaret görüldü. Bu
perspektifin Öcalanýn rehin olmasý da dahil olmak
üzere hali hazýr nesnel durumdan hareketle
tasarlanmýþ bir siyasi plan olarak ele alýnmasý ise
nadiren görülen bir yaklaþým oldu.

farkýnda olanlarýn ise baþka türlü yorumlamalarý
icap eder. Elbette bu sürece birbirinden ayrý üç ayrý
demokratik açýlým perspektifi olduðunun farkýnda
olarak bakýldýðýnda da baþka türlü yaklaþýlmasý söz
konusudur. Doðrusu da budur; ve bu üç versiyon
içinde nesnel olarak belirleyici olan ABDnin planlarý
ise, komünistler açýsýndan esas olan da PKKnin
perspektifidir. AKPnin kendine has çerçevesi ise
onun ufku ve ömrü ile sýnýrlý tali ve geçici bir
perspektif olarak görülmelidir.

soruna iliþkin talepleriyle ezilen ulusun
topraklarýndaki taleplerin de birbirlerinden ayýrt
edilmesidir. Kürdistanda sorun ayrý devlet kurma
hakký anlamýna gelmek üzere kendi kaderini tayin
etme sorunu iken metropollerdeki Kürtler bakýmýndan
sorun bu yaþadýklarý yerlerde azýnlýk haklarýnýn
güvenceye alýnmasý yani bir bakýma yaþadýklarý
ülkenin demokratikleþmesi anlamýna gelir.
Komünistlerin demokrasi mücadelesi çerçevesindeki
ödevleri de bu doðrultudadýr.

Oysa bu perspektifin «eðer ilerlemek imkansýz hale
geldiyse kendi inisiyatifiyle geri çekilmek çakýlý
kalmaktan yeðdir» öðüdüne uygun bir tutum olarak
da ele alýnmasý mümkündü. Bu takdirde bu tutumu
PKKnin Güney Kürdistandaki güçler dengesini ve
ABD planlarýný istismar ederek içine düþtüðü elveriþsiz
konumdan çýkmasýný saðlamaya dönük bir giriþimi
olarak görmek gerekirdi. Kaldý ki, bu perspektifin
ayný zamanda bölge çapýnda bir çözüm planý olarak
sunulmasý bile (hatta yer yer Türkiyenin Orta
Doðuda oynayabileceði bir lider role göndermelerin
olmasý vb.) esasen bu perspektifin ABDnin Orta
Doðuya iliþkin planlarýyla iliþkili bir yaklaþýmýn
ifadesi olduðunun görülmesi için elveriþli tutamak
noktalarýdýr. Öte yandan bilhassa DTPnin
kapatýlýncaya kadarki ve bu süreci takip eden
süreçteki tutumuna bakýldýðýnda da bu tutumun
esasen mevcut dinamikleri istismar ederek ilerleme
ve kendini savunma arayýþýný ifade ettiðinin görülmesi
zor deðildir.

Ne var ki iþin doðrusu bu üç ayrý düzeyi birbirinden
ayýrt etmeyince PKK bakýmýndan da kendi baðýmsýz
rolünü gerektiði gibi oynayamama gibi bir durum
doðmaktadýr. AKPnin planý yürüyor gibi
göründüðünde AKPye adeta yedeklenmeye açýk
bir konuma sürüklenmek; AKPnin planý týkanýnca
da aslýnda kendi baðýmsýz perspektifi olarak ifade
ettiði perspektifi rafa kaldýrmaya müsait bir
kötümserliðe savrulmak bu çeliþkili durumun bir
ifadesidir.

Bu bakýmdan PKKnin kendini bir Türkiye partisi
olarak kabul ettiðini ilan etmesinin ve hedefini
Türkiyenin demokratik bir cumhuriyet haline
getirilmesi olarak belirlemesinin ardýndan bu tutum
ile ezen ulus devrimcilerinin ödevleri arasýnda bir
paralellik kurulmuþtur. Bu nedenle de özellikle DTP
döneminde iki hareket arasýndaki yakýnlaþmanýn
koþullarý arttýðý gibi bu yönde adýmlar da sýklaþmýþtýr.

Ne var ki, hem bu perspektif adeta taksit taksit ve
gel gitli bir biçimde tasvir edildi, hem de esas
özneleri bakýmýndan her zaman ayný biçimde
kavranarak eþgüdümlü ve uyumlu bir biçimde ifade
edilip uygulanmadý. Bunlar ve kimi baþka
nedenlerden ötürü «demokratik cumhuriyetdemokratik konfederalizm» perspektifi genellikle
bunu benimseyenlerin bir kýsmý tarafýndan bile
bulanýk bir biçimde anlaþýldý ve sadece «önderliðe
baðlýlýk» gereði ve buna indirgenebilecek biçimde
kavrandý. Oysa söz konusu perspektif sadece
Öcalanýn savunma ve açýklamalarýnda ortaya konup
bu çerçevede tartýþýlmakla kalmýþ deðildi. Ayný
zamanda PKKnin kongrelerinde ve pek çok
yayýnýnda da irdelenmiþ ve ifadeye kavuþturulmuþtu.
Bu çeliþkili durum bir yana, Öcalanýn rehin
düþmesinden itibaren gündeme oturan bu
perspektifin ayný süreçte peydah olan AKP üzerinde
de bir etki yaratmýþ olduðu da açýktýr. AKP daha
yola çýkarken bu savunmadan kopya çekerek kendi
programýný kaleme almýþtýr. Bunu takiben de gerek
muhtelif propaganda kürsülerinde, gerek seçim
vaadlerinde ve kimisi hala uygulama safhasýna
girmemiþ kimi giriþimlerde bu kopyalama iþlemini
görmek de zor deðildir. Bu benzerlik ve paralellik
görüntüsü de genel olarak Kürtler arasýnda ve
PKKnin kendi kitlesi içinde bile yanýlsamalar
doðmasýna neden olmuþtur. Bir yanda AKPnin
rakipleri «siz Ýmralýnýn talimatlarýný uyguluyorsunuz»
çýðlýklarý atarken, beri yanda da PKKnin kitlesinin
zihinlerinde yanlýþ bir algýlama yayýlmýþtýr.
O cenahta da týpký «demokratik açýlým» fikrine bile
alerjik olanlar gibi, tek bir «demokratik açýlým»
perspektifi var mýþ gibi bir algý yayýldý.
Bu da Kürtlerin AKP karþýsýnda baðýmsýz tutumlarýný
zaman zaman yitirmelerine yol açtý ve ayný nedenle
de Kürt kitlesinin AKPye yedeklenmesinin önü
alýnamadý. Bir bakýma bu etken AKPnin iki dönem
üst üste büyük bir çoðunlukla hükümet olmasýnda
baþlý baþýna bir rol oynadý. AKPnin rakipleri bu
durum karþýsýnda AKPyi seçimleri kazanmak uðruna
bölücülere hizmet etmek türünden eleþtirilerle kýnadý.
AKPnin daha iyimser muhaliflerinin kimisi de iyi
niyetle de olsa «PKKnin oyununa gelme» olasýlýðýna
karþý ona uyarýlarda bulunma rolünü benimsedi. Bu
eleþtiriler karþýsýnda AKP zaman zaman geri adým
atmak veya duruma göre tam aksi yönde bir tutum
almak zorunda kaldý.
Kuþkusuz «demokratik açýlým» adý altýndaki gerici
reform paketini AKPnin oy almak ve oylarýný
korumak için baþvurduðu bir kurnazlýk olarak
görenler geliþmeleri baþka türlü yorumlar. AKPnin
sadece oy kaygýsý ile sýnýrlý olmayan kendi çýkarlarý
gereði böyle hareket etmek zorunda olduðunun

Tek bir demokratik açýlým projesi olduðu sanýsýnýn
olumsuz etkilerinden biri de AKPnin açýlýmý
týkandýðýnda ABDnin planlarýnýn da týkandýðý
kanaatine varýp, «demokratik açýlým» saldýrýsýnýn sona
erdiði ve bunu istismar etme olanaklarýnýn büsbütün
tükendiði sonucuna vararak kendi taktik seçiþlerini
sorgulamaya ve bundan vazgeçmeye yönelmektir.
Bir de ABD ile AKPnin planlarý birbirlerinden ayýrt
edildiði halde içine düþülebilecek bir tuzak vardýr.
Bu da daha çok Güneydeki geliþmelerin ýþýðý ile
soruna bakmaktýr. Böylece ABDnin aslýnda Kürtler
için iyi bir gelecek tasarladýðý ve fakat AKPnin gerek
TCnin yapý ve güç dengeleri yüzünden, gerekse de
kendi beceriksizliði veya kötü niyetinden ötürü
buna uygun hareket etmediðini sanarak AKPye
hasmane tutum almakla birlikte ABDden medet
ummaya devam etmeye varabilir. O takdirde yine
ABD planlarýna uygun olarak tezgahlanan Gandi
Kemal epizodunda kuyrukçu bir tutuma savrulma
kaçýnýlmaz hale gelir. Kaldý ki bu olasýlýðýn bir
versiyonunu Güney Kürdistana iliþkin olarak canlý
bir biçimde izlemek mümkündür.
Bir diðer sorun ise, genel olarak «Demokratik Açýlým»
baþlýðý altýnda mütalaa edilen gerici reform planlarýnýn
ilk ismiyle yani «Kürt açýlýmý» olarak algýlanmasýndan
ileri gelen bir sorundur. Bu sorun esas itibariyle
Kürtler arasýnda kendini göstermektedir. Elbette
Türkiyede demokratik sýfatý ile anýlan herhangi bir
açýlýmýn Kürtlerle iliþkili boyutunun aðýr basmasý
için birden çok neden vardýr ve demokrasiye dair
her türlü geliþmenin öncelikle Kürtleri ilgilendirmesi
boþuna deðildir. Ama bu konuda devletin bir sorunu
olan «Kürt Sorunu» ile ezilen ulusun ve komünistlerin
sorunu olan «Kürdistan sorunu»nu birbirinden ayýrt
etmek en önemli husustur.
Kürt sorunu esas olarak sorunun ezen ulus tarafýndan
bakýldýðýnda görünen kýsmýdýr. Bu taraftan
bakýldýðýnda bir tek þey göründüðü bu görünenin
sorunun çözümsüz býrakýlmasý olduðu da doðru
deðildir. Leninin de sýk sýk uyardýðý gibi ulusal
sorunun bu sorunun kaynaðýnda olanlar tarafýndan
da çözülmesi imkansýz deðildir. Ezilen ulus kendi
baðýmsýz iradesiyle devrede olmadýðý takdirde veya
iþçi sýnýfý kendi çözümünü dayatmadýðý takdirde bu
soruna burjuvazinin kendi çözümünü getirmesi de
pek ala mümkündür.
Bu anlamda bu gün «demokratik açýlým» baþlýðý
altýnda gündeme gelen tartýþmalarý devletin «Kürt
sorunundan» kurtulmak için arayýþlarý olarak tarif
etmek gerekir. ABD emperyalizmi açýsýndan da
böyle bir çözüme ihtiyaç vardýr. Bu çözümün azami
sýnýrý Kürtlerin varlýðýnýn inkar edilmesinden vaz
geçilip, Kürtlerin bireysel haklarýnýn tanýnmasýyla
ifade edilebilecek bir azýnlýk haklarý çerçevesinin
güvence altýna alýnmasýndan ibarettir. Bu ayný
zamanda imha siyasetinin de bir deðiþime uðramasý
demektir. Ýnkarla birlikte gelen imha siyaseti ezilen
ulusun tümüne yönelik bir tutum iken inkardan
ayýrt edilen bir imha siyaseti soruna ezilen ulus
açýsýndan bir çözüm getirme mücadelesi yürütenlerin
imhasýna indirgenmektedir; kitlelerin bu siyasetin
hedefi haline gelmesi ise söz konusu özneyle
yakýnlýklarýna orantýlýdýr.
Kuþkusuz ayýrt edilmesi gereken konulardan biri
de ezen ulus tarafýnda, metropollerde devrimcilerin

Bu durum ayný zamanda hali hazýr «demokratik
açýlým» sürecine iliþkin tutumlarýn yönünü de
belirleyen bir durumdur. Bir kez hedef böyle
belirlendikten sonra ABD emperyalizminin ve onun
Türkiyedeki uzantýlarýnýn bu yöndeki giriþimlerini
istismar ederek Kürtlerin demokratik hak ve
özgürlüklerini arttýrma yönünde bir hareketi
geliþtirmelerinin de yolu açýlýr. Ne var ki sorun tam
da burada çýkmaktadýr. Zira bu sorun Türkiyenin
demokratikleþmesi olarak tarif edildiðinde ayný
zamanda da Kürdistan sorununun çözümünden ayýrt
edilmesi gerekir. Genel bir demokrasi hareketi
çerçevesinde Kürtlerin demokratik hak ve
özgürlüklerinin arttýrýlmasýyla sýnýrlý bir perspektif
olduðunun idrak edilmesi gerekir. Bu takdirde de
sadece Kürtlerin sorunlarýyla ilgilenmek ve sadece
Kürtlerin bu hedefler doðrultusunda
örgütlendirilmeleri ve seferber edilmeleriyle kendini
sýnýrlamak vaktiyle Rusyada ortaya çýkan sosyal
demokrat Yahudi hareketinin (bund) tutumuna
benzer bir tutum olur. Halbuki bu sadece kýsýtlý bir
mücadele perspektifi olmakla kalmaz Kürtlerin
mevcut çerçevelerde istifade edebileceði demokrasi
alanýnýn da kýsýtlanmasýna varýr. O nedenle Kürtlerin
«demokratik bir Türkiyede azýnlýk haklarýndan tam
olarak yararlanabilmeleri için bile demokrasi hareketi
içinde ön almalarý ve kendi sorunlarýndan öte
sorunlar için de mücadeleye öncülük etmeleri gerekir.
Üstelik hali hazýrda nesnel olarak BDPnin ve genel
olarak Kürt hareketinin durumu ve Türk solunun
genel yönelimi itibariyle bunun koþullarý da mevcuttur
ve ancak bu doðrultuda bir ortak mücadele
geliþtirildiði takdirde «demokratik açýlým» sürecinin
Türkiyede demokratik hak ve özgürlüklerin
geniþletilmesi doðrultusunda ve bu baðlamda
Kürtlerin hak ve özgürlüklerinin de geniþletilmesi
doðrultusunda istismar edilmesine olanak tanýr. Bu
da esasen hem Türkiyede esasen bir devrim sorunu
olan demokrasi sorununun çözülmesi için nispeten
elveriþli bir zemin sunar hem de Kürdistan sorununun
çözülmesi için gerekli dinamiklerin serpilmesine
daha elveriþli bir alan açýlmasýna vesile olur.
Ne var ki böyle bir geliþmenin temel koþullarýndan
biri bu hareketin burjuvazinin tüm siyasi
temsilcilerinden baðýmsýz bir hareket olarak
þekillenmesidir; diðeri de Kürt hareketinin kendini
Kürt hareketi olarak görmekten kurtulup demokrasi
mücadelesinin öncülüðü rolünü oynamaya uygun
bir konumlanýþa geçmesidir. Bu ikincinin simetriði
ise Türk solunu oluþturan akýmlarýn da Kürt
hareketine böyle bakmaya alýþmasý ve buna uygun
bir yönelim içine girmesidir.
Bu bir bakýma PKKnin kendi «demokratik açýlým»
seçeneðini AKPnin yerine rakibinin hazýrlanmakta
olduðu mevcut koþullarda ABDnin «demokratik
açýlým» planlarýnýn karþýsýna çýkarýlmasý anlamýna da
gelir.
Doðrusu önümüzdeki referandum süreci hem
zamanlamasý ve 12 Eylül gündemiyle iç içe geliþiyor
olmasý bakýmýndan hem de bir anayasa tartýþmasýný
ifade ediyor olmasýndan ötürü bunun için önemli
bir fýrsattýr. KöZün arkasýnda duranlar daha önceki
süreçte olduðu gibi bu süreçte de bu doðrultuda
hareket etmek üzere gayret edecekler. Referandum
sürecinde hem AKPnin hem CHPnin oyunlarýný
bozarken ayný zamanda Türkiyede gerçek bir
demokrasi hareketinin güçlü bir seferberlikle kendini
dayatmasý için mücadele edecekler.
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Ulusal soruna, dolayýsýyla uluslarýn kendi kaderini
tayin hakkýna bakýþlarý komünistlerin en önemli
ayrým çizgileri arasýnda yer alýr. Komünist
Enternasyonal kararlarýnda da açýk ve net bir þekilde
ifade edildiði üzere komünistler uluslarýn kendi
kaderlerini tayin hakkýndan devlet kurmak isteyen
tüm coðrafi topluluklarýn - yani uluslarýn  esir
bulunduklarý devletlerden ayrýlma hakkýný yani kendi
devletlerini kurma hakkýný anlarlar ve bu hakký
kayýtsýz, þartsýz bir biçimde savunurlar.
Ancak dünyadaki ilk komünist partinin yani
Komünistler Birliðinin programý olan Komünist
Manifestoda ulusal sorun bu þekilde ele alýnmamýþtýr.
Sol hareketin büyük bir kýsmý bin bir akrobatik
cambazlýk hüneri göstererek bu gerçeði saklamaya
çalýþsa da, açýktýr ki Komünist Manifesto ulusal sorun
hakkýnda hatalý görüþlere sahiptir. Hatta Komünistler
Birliðinin 1848 devrimleri patlak verdiðinde, ulusal
sorun hakkýnda takýndýklarý tutum da, bu yanlýþlýktan
nasibini almýþtýr.

1848 devrimlerinin yenilgisi sonrasýnda ulusal soruna
dair yaptýklarý deðerlendirmelerde, Marx ve Engels
bu konudaki bakýþ açýlarýný deðiþtirmiþ olsalar da,
bugün ulusal sorun karþýsýnda sosyal þoven bir
tutum izleyen sosyalist siyasetler, görüþlerini
meþrulaþtýrmak için oldum olasý Komünist
Manifestoya atýfta bulunmuþlar ve Marx ve Engelsin
bu konuda deðiþen görüþlerini hasýraltý etmeye
çalýþmýþlardýr. Bugün ulusal sorun hakkýnda sosyal
þoven bir çizgi izleyen sosyalistlerin görüþlerini
Komünist Manifesto ile meþrulaþtýrmaya çalýþmalarý,
Marxýn ve Engelsin yolundan gitmelerinden ötürü
deðil, oportünist bir tutum izlemeleriyle ilgilidir.
Marx ve Engelsin ulusal soruna dair deðiþen
görüþlerinin gerek Ýkinci Enternasyonal tarafýndan
gerekse bugün sosyal þoven sosyalistler tarafýndan
hasýr altý edilmesi de ayný oportünist tutumla ilgilidir.

Komünist Manifesto Ulusal Sorun Hakkýnda Yanlýþ
Bir Görüþe Sahiptir
Komünistler Birliðinin kurulduðu yýllarda, Marxýn
ve Engelsin ulusal soruna dair sahip olduðu hatalý
görüþleri anlamak için Marx ve Engelsin bireysel
olarak yazdýðý metinlere bakmaya gerek yoktur.
Zira Komünistler Birliðinin programý olan Komünist
Manifestoda ulusal soruna dair sahip olunan görüþ
açýk seçik ifade edilmiþtir. Komünist Manifestoda
iþçi sýnýfýnýn vataný olmadýðý söylenmekte, burjuva
düzeninin proletaryanýn üzerinden her türlü ulusal
karakter sýyýrýp attýðý, kapitalist üretim sisteminin
yaygýnlaþmasýyla birlikte uluslar arasýndaki
ayrýþmalarýn ve karþýtlýklarýn giderek yok olduðu
belirtilmektedir.
Eski toplumun varlýk koþullarý, proletaryanýn
varlýk koþullarý içinde zaten yok edilmiþ
durumda. [ ] Ýngiltere'de nasýlsa Fransa'da
da ayný olan, Amerika'da nasýlsa Almanya'da
da ayný olan modern sanayi iþçiliði, sermayenin
boynuna geçirdiði bu modern boyunduruk,
proleterin üstünden her çeþit ulusal karakteri
sýyýrýp atmýþtýr. [ ]
Halklarýn ulus olarak ayrýþmalarý ve
karþýtlýklarý, daha burjuvazinin, ticaret
özgürlüðünün, dünya pazarýnýn, sanayi
üretimindeki tek biçimliliðin ve ona uyan yaþam
koþullarýnýn geliþmesiyle zaten giderek yok
olmakta. [ ]
Ýþçilerin vataný yoktur. Zaten onlarýn olmayan
bir þeyin, alýnmasý da mümkün deðil.
Proletarya, önce siyasal iktidarý ele geçirmek,
kendini ulusal sýnýf düzeyine getirmek, kendini
ulus yapmak durumunda olduðu için, kendisi
de ulusaldýr hâlâ, ama asla burjuva anlamda
deðil. (Komünist Parti Manifestosu)
Komünist Manifestoda ulusal sorunlarýn zaten
proleter devrimler gerçekleþince ortadan kalkacaðýna
dair tespitler de bulunmaktadýr. Bu tespitleri de
Manifestonun farklý bölümlerinde bulmak
mümkündür.
Bir bireyin bir baþka bireyi sömürmesi
ortadan kalktýðý ölçüde, bir ulusun da ötekini
sömür mesi ortadan kalkacaktýr [ ]
Ulusun kendi içindeki sýnýflarýn karþýtlýðýyla
birlikte uluslarýn birbirlerine karþý düþmanca
tutumlarý da düþer.
Ýþte burada yer alan görüþlerin büyük bir kýsmý,
aslýnda bugün hala pek çok sosyalist akýmýn açýktan
açýða savunduðu, benimsediði görüþlerdir. Bugün
küresel kapitalizmin yaygýnlaþmasýnýn ulusal
farklýlýklarý giderek azalttýðýný, ulusal ayrýlýklarýn sýnýf
çeliþkilerinin üzerini örten bir burjuva düþüncesi
olduðunu, iþçilerin vatanýnýn olmadýðýný, mevcut
ulusal sorunlarýn ancak sýnýf sorunu ortadan kalkýnca
çözülebileceðini savunan sosyalist akýmlar
çoðunluktadýr. Bugün bu görüþler kendilerini sýk
sýk Komünist Manifestodan aktardýðýmýz yukarýdaki
satýrlarla meþrulaþtýrýrlar. Bu nedenle, öncelikle
Komünist Manifestoda yer alan bu tespitlerin neden
yanlýþ olduðunu anlamamýz gerekmektedir.

Komünistler Birliðinin Manifestoyu Kaleme Alýrken
Ulusal Sorunu Önemsemediði ve Görmezden Geldiði
Doðru Deðildir

Ýstanbulda 1 Mayýs Mahallesinde ve Okmeydanýnda örgütlediðimiz KöZ
Seminerlerinin 7. Haftasýnýn konusu Manifestoda Ulusal Sorundu. Bu seminerde
Marxýn ve Engelsin Komünist Manifestodan Birinci Enternasyonale dek uzanan
bir süreçte, ulusal soruna dair bakýþ açýlarýnýn nasýl deðiþtiðini anlattýk. Sosyal
Þovenizmin görüþlerini meþrulaþtýrmak için Manifestoyu nasýl kullandýklarýný
tartýþtýk. Bu yazý seminerde ifade ettiðimiz görüþleri aktarmaktadýr.

Ne Marxýn ne Engelsin ne de Komünistler
Birliðindeki diðer komünistlerin bu dönemde ulusal
sorunlarý önemsemedikleri doðru deðildir.
Manifestonun kaleme alýndýðý yýllar, Avrupada ulusal
kurtuluþ mücadelelerinin en yaygýn olduðu, Avrupada
Polonya baþta olmak üzere pek çok ulusal sorunun
oldukça gündemde olduðu yýllardý. Avrupada
Almanlar, Ýtalyanlar, Polonyalýlar, Macarlar, Çekler,
Slavlar, Slovaklar ve daha pek çok ulus kah kendi
devletlerini kurmak için, kah özerklik ya da diðer
demokratik haklarýný kazanmak için devamlý
ayaklanmaktaydýlar.
Burjuva tarihçilerinin dünya hiç bir zaman bir dünya
devrimine bu kadar yakýn olmamýþtý dedikleri 1848
devrimleri patlak verdiðinde, bir yandan Avrupanýn
dört bir yanýnda iþçi sýnýfý burjuvaziye karþý
ayaklanýrken, bir yandan da sözü ettiðimiz bu uluslar
baðýmsýzlýklarý ve/veya demokratik haklarý için
mücadele etmekteydiler.
Bu yýllar özellikle Polonya sorununun sosyalistler
ve demokrat çevreler açýsýndan oldukça gündemde
ve popüler olduðu yýllardý. Bu yýllarda Polonya
sorunu üzerine konuþmak, demokratlýðýn ve cesaretin
ölçüsü olarak görülürdü. 1830 Kasým ayaklanmasýnda
Polonyanýn Rusya baþta olmak üzere kendisini
hapseden diðer imparatorluklara karþý da
baþkaldýrmasý, devrimciler tarafýndan saygýyla anýlýr
ve her yýl 29 Kasým geldiðinde bu ayaklanmanýn
anmalarý yapýlýrdý.
Komünistler Birliði de, bu dönemde Polonya baþta
olmak üzere belli baþlý ulusal kurtuluþ mücadelelerini
desteklemekteydi. Zaten bunun açýk örneklerinden
birisini Komünist Manifestoda da görmek
mümkündür. Komünist Manifestoda komünistlerin
Polonyada ulusal kurtuluþ mücadelesini, 1846daki
Krakov ayaklanmasýnýn altýný özenle çizerek,
destekledikleri açýklanmaktadýr. Komünist
Manifestoda Polonya'da komünistler, ulusal
kurtuluþu tarým reformu þartýna baðlayan partiyi
destekliyor, 1846 Krakov Ayaklanmasýný hayata
geçiren de bu partiydi denilirken kastedilen budur.
Burada bahsi geçen ulusal kurtuluþ mücadelesi
Edward Dembowskinýn önderliðini yaptýðý Polonya
Demokratik Topluluðu tarafýndan örgütlenen, Rusya,
Avusturya ve Prusya topraklarý arasýna hapsedilmiþ
Polonyanýn baðýmsýzlýðýný saðlamaya çalýþan, aðýrlýklý
olarak Avusturya ve Prusyaya karþý örgütlenmiþ bir
ayaklanmadýr. Komünist Manifestoda destekleneceði
söylenen parti de bu partidir.
Manifestoda ulusal soruna dair ifade edilen görüþler,
ulusal sorunlarýn komünistler tarafýndan yok
sayýlmasýnýn ya da komünistlerin kendi devletlerinin
ya da diðer ezen uluslarýn yanýnda durarak þoven
bir tutum benimsemelerinin bir ifadesi deðildir.
Aksine Marx ve Engels bu dönemde, Alman
þovenizmini ve Prusyanýn ilhak planlarýný da þiddetle
kýnamaktadýrlar. Örneðin Manifesto yazýldýktan bir
kaç ay sonra patlak veren 1848 devrimi sýrasýnda,
Prusyanýn Polonyaya baðlý bulunan Poznana,
burayý ilhak etmek üzere saldýrmasýný protesto etmek
üzere Kölnde yayýnlanan bir bildiriye, Marx ve
Engels, Almanyayý kýnayan þu maddeleri kendi
müdahaleleriyle ekletmiþlerdir:
"1. Özgürlük için mücadeleye kalkýþmýþ bulunan
Almanya, baþka milliyetleri baský altýna
almamalý, aksine onlarýn kendi özgürlük ve
baðýmsýzlýklarýný elde etmelerine yardýmcý
olmalýdýr;
8. Hiç deðilse, Alman halkýnýn saðlýklý parçasý,
bir avuç prusyalý bürokrat, toprak sahibi, ve
kaçakçýnýn çýkarlarý için Polonya milliyetinin
gericilik tarafýndan parçalanmasýný
istememektedir ve böyle bir giriþime katkýda
bulunamaz."

Manifestoda Ýfade Edilen Yanlýþ Görüþ Ulusal
Sorunlarýn Nasýl Çözüleceði Üzerinedir
Bu dönemde henüz uluslarýn kendi kaderini tayin
hakký fikri yoktu demek de doðru deðildir. O
yýllarda milliyetçilik prensibi olarak bilinen bu
görüþ, daha çok iki yüzlü bir þekilde, proletaryanýn
baþkaldýrýsýný her fýrsatta ezmeye çalýþan, burjuvazinin
iktidarda olduðu imparatorluklardan kurtulmuþ özgür
devletlerin kardeþliðini savunan Mazzininin baþýný
çektiði burjuva demokratlarý tarafýndan savunulurdu.
Hatta farklý ülkelerin burjuva demokratlarý bu
mesele etrafýnda uluslararasý örgütler oluþturmaya
baþlamýþlardý bile.
Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþuna baðlý olduðu kadar
enternasyonalizm prensibine de baðlý olan
komünistler de, her fýrsatta bu burjuva



demokratlarýnýn iki yüzlülüðünü teþhir etmeye
çalýþýrlardý. Marx ve Engels de, ezilen uluslarýn
baðýmsýzlýðýný savunan bu iki yüzlü burjuva
demokratlarýnýn aslýnda burjuvazinin proletaryayý
kendi ülkelerinde serbestçe ezmesinin teorisini
yaptýklarýný haklý olarak savunuyorlardý. Sözüm
ona ezilen uluslarýn baðýmsýzlýðýný savunurken aslýnda
iþçilere ayaklanmayýn diyen, iþçi sýnýfýnýn devrim
mücadelesinin önünü kesmeye çalýþan bu kesimlere
karþý da bir savaþ ilan etmiþlerdi.
Marxýn ve Engelsin 1830 Polonya ayaklanmasýnýn
17. yýl dönümü vesilesiyle 29 Kasým 1847de
Londrada düzenlenen ve Çartistlerin çoðunlukta
bulunduklarý uluslararasý bir anma töreninde yaptýklarý
konuþmalar, Marxýn ve Engelsin bu konudaki
görüþlerini net bir þekilde özetliyor. Bu toplantýda
Polonyanýn baðýmsýzlýðý için ardarda yapýlan dostça
temennileri dinlemekten sýkýlarak söz alan Marx
þunlarý söylemiþtir.
Uluslarýn kardeþliði sloganý bugün bütün
partilerin, özellikle de o burjuva tüccarlarýnýn
diline dolanmýþ durumdadýr. Elbette doðrudur.
Bütün uluslarýn burjuvazi arasýnda böyle bir
kardeþlikten söz edilebilir. Ama bu olsa olsa
ezenlerin ezilenlere karþý kardeþliðidir.
Sömürenlerin sömürülenlere karþý
kardeþliðidir. Aralarýndaki bütün rekabete ve
çatýþmalara karþý bir ülkenin burjuvazisi,
proletaryayý ezmek için diðer ülkelerin
b u r j u v a z i l e r i n i k a rd e þ i l a n e t t i ð i n i
açýklayabilmektedir.
Ama insanlarýn, halklarýn gerçekten kardeþçe
birleþebilmeleri için önce ortak bir çýkarlarýnýn
olmasý gerekir. Ortak çýkar için ise öncelikle
bugün var olan mülkiyet iliþkilerinin ortadan
kalkmasý gerekmektedir. Bir ulusun baþka bir
ulusu ezmesinin temelinde de yine bu mülkiyet
iliþkileri yatmaktadýr. Var olan tüm mülkiyet
iliþkilerini ortadan kaldýrmak ise iþçi sýnýfýnýn
iþidir. Bunu yapabilecek tek güç iþçi sýnýfýdýr.
Proletaryanýn burjuvaziye kazandýðý zafer
ayný zamanda farklý ülkelerin halklarýný
birbirine düþüren ulusal ve sýnayi çatýþmalarý,
dolayýsýyla tüm düþmanlýklarý da ortadan
kaldýracaktýr. Bir daha bu tür bir iliþkinin
kurulmasýný isteyecek son sýnýf yine iþçi
sýnýfýdýr. Bu zaferle sadece eski Polonya deðil,
eski Almanya, eski Fransa, eski Ýngiltere yani
tüm dünyanýn eski toplumu ortadan
kalkacaktýr. Bu eski dünyanýn ortadan
kalkmasý, eski dünya içerisinde kaybedecek
hiç bir þeyi olmayanlar için yani dünyanýn asýl
çoðunluðu için bir kayýp deðildir. Tersine,
kazanacaklarý her þeyi eski toplumun
çöküþüyle kazanacaklardýr. Bu üzerinde sýnýf
karþýtlýklarý olmayacak yeni bir toplumu
kurmanýn koþuludur.
Bugün bütün ülkeler içerisinde proletarya ile
burjuvazi arasýndaki çeliþkinin en çok geliþtiði
ülke ise Ýngiltere deðil midir? Ýngiliz
proletaryasýnýn Ýngiliz burjuvazisine karþý
kazandýðý zafer, tüm ezilenlerin ezenlere karþý
kazandýðý zafer olacaktýr. Yani sözü
uzatmadan sadede geleyim: Arkadaþlar
Polonya, Polonyadan deðil ancak Ýngiltereden
özgürleþtirilebilir. Bu yüzden siz Çartistler,
bugün sadece uluslarýn halklarýn
kardeþliðinden bahsedip, bu konuda temenniler
sunmakla kalmamalýsýnýz. Bunun için asýl
olarak kendi ülkenizdeki iç düþmanlarý
ortadan kaldýrmalýsýnýz. Ýþte ancak o zaman
bütün eski toplumu ortadan kaldýrmanýn
yolunu açtýðýnýz için kendinizle gurur
duyabilirsiniz.
Marxýn görüþü burada açýktýr. Polonyanýn ve ezilen
diðer uluslarýn özgürleþmesi önemlidir. Fakat bu
ancak iþçi sýnýfýnýn devrimle burjuvaziyi devirmesiyle
mümkündür. Yani Proletaryanýn burjuvazi
karþýsýndaki zaferi, ayný zamanda tüm ezilen uluslarýn
kurtuluþu anlamýna gelecektir, Diðer ülkelerle
karþýlaþtýrýldýðýnda, proletarya ile burjuvazi arasýndaki
karþýtlýðýn en fazla geliþtiði ülke Ýngiltere olduðundan...
Polonya Polonyadan deðil, Ýngiltereden
özgürleþtirilmelidir.
Ayný toplantýda Engels de söz alýp, Marxýn býraktýðý
yerden devam etmiþtir:
Sevgili dostlar, izninizle, bugün burada bir
Alman olarak konuþacaðým. Söz verdiðiniz
için çok teþekkür ederim. Biliyorsunuz, biz
Alman demokratlarýnýn Polonyanýn özgürlüðü
üzerine özel bir ilgilimiz var. Polonyanýn

bölünmesinden asýl yarar saðlayanlar Alman
prensleri olmuþtur. Yine bugün Galiçyayý ve
Poznaný esir edenler Alman askerleridir. Bu
aþaðýlýk lekeyi alnýmýzdan silmenin
sorumluluðu biz Almanlarýn, en çok da Alman
demokratlarýnýn üzerindedir. Bir ulus
baþkalarýný ezerken özgür olamaz. Bu nedenle
Almanyanýn özgürlüðü, Polonyayý Alman
tahakkümünden kurtarmadan mümkün
d e ð i l d i r.
Demek ki, Almanlarýn ve
Polonyalýlarýn ortak bir çýkarý vardýr. Bu
nedenle Alman ve Polonyalý demokratlar her
iki ulusun da özgürlüðü için birlikte
çalýþmalýdýrlar.
Ama þunu da ifade etmeliyim. Bana öyle geliyor
ki, demokrasinin zaferi için, Avrupanýn tüm
uluslarýnýn özgürlüðü için ölümcül yumruðu
ilk atacaklar Ýngiliz Çartistleridir. Ben de bir
kaç yýldýr Ýngilterede yaþýyorum ve Çartist
hareketi çok yakýndan izliyorum. Ýngiliz
Çartistleri ilk ayaklananlar olmalýdýr çünkü
burjuvazi ile proletarya arasýndaki en yoðun
çeliþki burda Ýngilterededir. Neden Ýngilterede
bu çeliþki en yoðundur diyorum? Çünkü modern
endüstrinin, makineleþmenin sonunda, burda
bütün ezilen sýnýflar tek bir ortak çýkar
etrafýnda birleþmektedir. Proletarya burda
güçlüdür. Bu sömürenlerin de, burjuvazinin
de kendi çýkarlarý etrafýnda birleþmesine neden
olmaktadýr. Ýþçi sýnýfýnýn ezici çoðunluðunun,
burjuvaziyi alt etmesinin vakti gelmektedir.
Her geçen gün daha çok yaklaþmaktadýr... Ayný
þeyi Belçikada da görüyoruz. Amerikada da..
.Fransada da... Almanyada da... Bu ülkelerde
de ayný kavga giderek þiddetleniyor. Buradan
ne sonuç çýkýyor? Artýk tüm ülkelerdeki iþçi
sýnýfýnýn yaþam koþullarý aynýlaþýyor.
Çýkarlarýmýz aynýlaþýyor. Düþmanýmýz
aynýlaþýyor. Bu yüzden birlikte savaþmalýyýz.
Tüm uluslarýn burjuvazisinin kardeþliðine
karþý, tüm uluslarýn iþçi sýnýfýnýn kardeþliði
baþkaldýrmalýdýr.
Engelsin konuþmasý da Marxýn yaptýðý vurguyu
tekrarlayarak bitmiþtir. Bu iki konuþmaya dayanarak
þu noktalarýn altýný çizmek mümkündür. Marx da
Engels de, tüm uluslarýn özgürlüðünün önemli
olduðunu, hatta Engelsin ifadesiyle ezen uluslarýn
özgür olamayacaðýnýn altýný çiziyor. Demek ki bu
dönemde komünistlerin hatasý ulusal soruna dair
þoven bir tutum almalarý deðil, bu zaferin nasýl elde
edileceðine dair yanlýþ bir bakýþ açýlarýnýn olmasýdýr.
Marx ve Engels, iþçi sýnýfýnýn bir devrimin arifesinde
olduðunu görerek, tüm uluslarýn özgürlüðü için,
iþçi sýnýfýnýn zafere ulaþmasý gerektiðini savunuyorlar.
Yani Marx ve Engels bu dönemde ezilen uluslarýn
özgür olabilmesi için iþçi sýnýfýnýn devrimde zafere
ulaþmasý gerektiðini, ezilen uluslarýn özgürlüðünün
ancak sýnýf kavgasý kazanýldýðýnda kazanýlacaðýný
iddia ediyorlar.
Zaten asýl hata da tam burada yatmaktadýr. Bu
konuþmalarýn yapýldýðý tarihten 2 ay sonra, tarihin
en büyük devrimci durumlarýndan birisi yaþanacaktýr.
Ve iþçi sýnýfý bu mücadeleyi kazanamayacaktýr.
Elbette bu yenilginin sebepleri çok yönlüdür. Ancak
bu yenilgiyi anlamaya çalýþacak olan Marx ve Engels
daha sonra bakýþ açýlarýndaki yanlýþlýðý tespit
edeceklerdir.
Ancak oraya gelmeden önce, yukarýda ifade ettiðimiz
bakýþ açýsýnýn kaçýnýlmaz olarak doðurduðu ikinci
bir problemi daha açmak gerekiyor. Bu da ezilen
uluslarýn kurtuluþunun reçetesini sýnýf kavgasýna
baðlamanýn kaçýnýlmaz olarak ezilen uluslar arasýnda
da bir ayrým yapmayý gerektirdiðidir.

Marx ve Engelsin kavrayýþýndaki bu ilk hata ezilen
uluslar arasýnda bir ayrým yapmalarýna da sebep
oldu:
Gerek Marx ve Engelsin bu dönemde yazdýklarýna,
gerekse Komünistler Birliðinin pratiðine bakacak
olursak, 1848 devrimleri patlak verdiðinde,
komünistlerin ezilen uluslara farklý farklý yaklaþtýðýný
görürüz.
Buna göre komünistler Almanyadaki, Polonyadaki,
Macaristandaki ve Ýtalyadaki ulusal kurtuluþ
mücadelelerini haklý ve meþru görmekte ve
savunmaktadýrlar. Ancak diðer tarafta Çeklerin,
Slovaklarýn, Hýrvatlarýn ve Sýrplarýn talepleri gerçekçi
ve proleter devrime hizmet edebilecek nitelikte
bulunmamaktaydý. Bu nedenle bu mücadeleler ne
meþru görülüyor ne de destekleniyordu. Hatta bu
gibi pratik konularda daha çok yazmak zorunda
kalan Engels sýk sýk bu halklarýn ulus olmadýklarýný
iddia etmekteydi.
Marx ve Engelsin böyle bir tutumu almalarýnda,
1848 devrimleri sýrasýnda hangi uluslarýn burjuva
devriminden yana tutum aldýðý, hangi uluslarýn ise
burjuva devrimlerinin karþýlarýna aldýðý monarþilerin
ve imparatorluklarýn güdümünde kalarak bu
devrimlerin karþýsýnda yer aldýðýnýn da önemli bir
rolü vardýr. Marx ve Engels burjuva devrimlerinin
sürdürülerek bir proleter devrime yol açacaklarýný
savunduklarýndan dört büyük ezilen ulusun
mücadelesini desteklerken, kendi baþlarýna kaldýklarý
için gerici imparatorluklarýn ya da monarþilerin
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güdümünde kalan ulusal hareketleri
desteklemiyorlardý. Örneðin Almanyada Prusya
monarþisine karþý verilen bir burjuva devrimi
mücadelesi yükselirken, Çek milliyetçiliði Rus yanlýsý
bir çizgide hareket ediyordu. Marx ve Engels de
Almanyanýn mücadelesini meþru görürken Çeklerin
mücadelesini gerici buluyorlardý. Ya da Macarlar bir
yandan burjuva devrimi için mücadele ederken,
Macarlar tarafýndan bastýrýlan Hýrvatlar Habsburg
monarþisinin yanýnda yer alýyordu. Komünistler de
o tarihlerde, proleter devrimin çýkarý için, Macarlarýn
desteklenmesi gerektiðini düþünüyor ve Hýrvatlarýn
mücadelesinin ise gerici olduðunu savunuyorlardý.
Benzer bir þekilde Slavlarýn mücadelesi hiç bir zaman
meþru görülmedi ya da desteklenmedi.
Aslýnda Marx ve Engelsin bu dönemdeki bu yanlýþ
bakýþ açýsý sadece ulusal sorunlar için geçerli deðildi.
Ayný zamanda bu dönemde burjuva devletler
arasýndaki geliþmeleri de ilerici-gerici çizgisinde
ele alýyorlardý. Bir coðrafyada burjuvazinin ya da
daha ilerici güçlerin hakim olmasýný orada proleter
devrimin olgunlaþmasý açýsýndan olumlu
gördüklerinden bu hareketleri destekliyorlardý. Bu
kavrayýþýn da bugün açýsýndan yanlýþ olan belli
tutumlara neden olduðu açýktýr. Örneðin, 1848
Ocak ayýnda Fransanýn Cezayiri iþgal etmesi üzerine
o sýra Northern Star gazetesinin Paris muhabiri olan
Engels, bu konuda Fransýz iþgalinin olumlu bir
geliþme olduðu yolunda bir deðerlendirme yapmýþtýr.
Çünkü bu geliþmelerin Cezayirdeki üretici güçleri,
dolayýsýyla sýnýf kavgasýný hýzlandýracaðýný
düþünmekteydi.
Yine bu yýllarda, ABDnin Meksikayý iþgal etmesi
üzerine (1847-1848) Marx ve Engels, ABD iþgalinin
Meksika için daha hayýrlý olacaðý; «enerjik yankilerin»
«Kaliforniyayý geliþtirmek bakýmýndan» «tembel
Meksikalýlarýn» yapmak isteyebileceklerinden ve
yapabileceklerinden daha fazlasýný yapacaklarýný
söylüyorlardý.

1860lý yýllardan itibaren Marx ve Engelsin ulusal
sorun üzerine olan yanlýþ bakýþ açýsý deðiþmiþtir:
Ancak Marx ve Engelsi sadece 1848 yýllarýnda
yazdýklarýyla deðerlendirmek doðru deðildir. Çünkü
bu yanlýþ tutumun farkýna varan Marx ve Engels
1860lý yýllardan itibaren ulusal soruna iliþkin
görüþlerini deðiþtirmiþlerdir. Bunda temel olarak
1848 devrimlerinin yenilgisinin muhasebesinin
çýkarýlmasý, ve Komünist Manifestoda belirtilen
ulusal sorunun çözümünü proleter devrimlere
baðlayan görüþün terk edilmesi vardýr.
Marx ve Engels 1848 devrimlerinin neden yenildiðinin
muhasebesini çýkarken ulusal sorunun, proleter
devrimler için oluþturduðu devrimci ve hayati
potansiyeli fark etmiþler ve bu noktadan itibaren
Komünist Manifestoya yansýyan görüþlerini terk
etmiþlerdir. Dolayýsýyla bu noktadan itibaren Marx
ve Engels ileri-geri, medeni-barbar kategorilerini
terk etmiþ, devrimin olmazsa olmaz koþullarýndan
birisinin de ulusal kurtuluþ mücadelelerinin
desteklenmesinden geçtiðini tepit etmiþ, ezen ulus
özgür olamaz þiarýnýn gerektirdiði politik pratiði
benimsemiþlerdir.

Deðiþikliðin ilk Örnekleri: Cezayir ve ABD Örnekleri
Bunun deðiþikliðin ilk örneklerinden birisini 1857
yýlýnda Engelsin Fransanýn Cezayiri iþgali üzerine
yaptýðý deðerlendirmelerde bulmak mümkündür.
Komünist Manifestonun yayýnlanmasýndan bir ay
önce Fransanýn Cezayiri iþgalini ilerici bir geliþme
olarak Engels, 1857de bu görüþü tamamen terk
etmiþtir. Engelsin 1857 yýlýnda Amerikan
Cyclopedia adlý bir ansiklopediye yazdýðý Cezayir
isimli makale bu konuda aydýnlatýcýdýr. Çünkü
Engels bu makalede sadece Fransýzlarýn vahþi
yöntemlerini kýnayýp teþhir etmekle kalmamýþ,
Berberilerin direniþini de açýkça desteklemiþti.
Marxýn eski bakýþ açýsýný terk ettiðinin en net
örneklerinden birisi de Kapitalde (1867) görünür.
Kapitalin 1. cildinde, Çalýþma Günü baþlýðý altýnda
Marx þunu yazmýþtýr: kara derililerin damgalandýðý
bir yerde beyaz emekçiler kendilerini kurtaramaz
Ezen ulus özgür olamaz þiarýnýn paralel bir ifadesi
olan nu bakýþ açýsýyla, Amerikanýn Meksikayý ilhak
ettiði dönemde Marxýn aldýðý tutum arasýnda taban
tabana bir zýtlýk olduðu açýktýr. Ancak bu örnekler,
Marx ve Engelsin görüþlerindeki deðiþikliðin
örneklerini vermekle birlikte, Marx ve Engelsin
ulusal soruna bakýþýndaki deðiþikliði anlatmak
noktasýnda yetersizdir. Bu yüzden Marx ve Engelsin
1860 sonrasýnda Polonya meselesi üzerine ve asýl
olarak Ýrlanda sorunu üzerine yazdýklarýný dikkatle
incelemek gerekir.

Marx ve Engels Polonya Sorununu Devrimci Bir
Tutumla Ele Almýþlardýr
Daha önce Marx ve Engelsin Polonya sorunu üzerine
yaptýðý konuþmalarý ve Komünistler Birliðinin
Manifestoya yansýyan bakýþ açýsýný aktarmýþtýk.
Burada Polonyanýn baðýmsýzlýðý önemsenmekte
ancak Polonya ancak Ýngiltereden özgürleþtirilebilir,
yani Polonyanýn baðýmsýzlýðý için sýnýf kavgasýnýn
kazanýlmasý þarttýr deniliyordu.

Marx ve Engelsin bakýþ açýlarýndaki bu deðiþikliðin
en çarpýcý bir þekilde görüldüðü yer, Birinci
Enternasyonalin açýlýþ toplantýsýdýr. Ýlginç bir þekilde,
Fransýz devrimci geleneði ile Marksizmin ikinci
enternasyonal buluþma noktasý olan Birinci
Enternasyonal Polonya ile olan bir dayanýþma
toplantýsýnda ilan edilmiþtir.

Marxýn Birinci Enternasyonalin kuruluþunda yaptýðý
konuþma, Birinci Enternasyonalin programýný da
belirleyen etkili bir konuþmadýr. Burada Marx,
Polonya sorunu üzerine de þunlarý söyler:
"Polonya'nýn parçalanýp paylaþýlmasý üç büyük despotik askeri gücü (Prusya, Avusturya ve Rusya) birbirine baðlayan harçtýr. Yalnýzca Polonya'nýn yeniden doðuþu bu baðlarý koparýp, Avrupa
halklarýnýn toplumsal kurtuluþunun önündeki
en büyük engeli ortadan kaldýrabilir..... Avrupa Ýþçi Partisi Polonya'nýn kurtuluþunun belirleyici
bir önem taþýdýðý kanýsýndadýr; Enternasyonal Ýþçi
Derneðinin ilk programý da Polonya'nýn yeniden
birleþmesini iþçi sýnýfýnýn bir siyasal hedefi olarak
tanýmlar. Peki, Polonya'nýn kaderine iþçilerin partisinin böyle özel bir ilgiyle yaklaþmasýnýn nedenleri nedir?... Herþeyden önce, kendisini ezenlere
karþý bitmez tükenmez ve kahramanca bir kavgayla kendi kaderini tayin etme ve ulusal özerklik elde etme konusunda tarihsel haklýlýðýný kazanmýþ
bulunan bu baský altýndaki halka olan sempati gelmektedir, kuþkusuz. Enternasyonal iþçi partisinin
Polonya ulusunun kurulmasý için can atýyor olmasýnda en ufak bir çeliþki yoktur. Tam tersine; ancak Polonya baðýmsýzlýðýný tekrar kazandýktan ve özgür bir halk olarak kendi kendini
yönetebilmeye baþladýktan sonra; ancak bundan sonra kendi iç geliþmesi tekrar baþlayabilir ve böylece Avrupa'nýn toplumsal dönüþümüne baðýmsýz bir güç olarak katýlabilir.
Marx bu konuþmasýný «Polonya'nýn Avrupa'da bir
tek müttefiki olabilir: iþçilerin partisi. Yaþasýn Polonya!»
diye bitirmiþtir. Burada, Marx Polonyanýn
baðýmsýzlýðýný desteklemek gerektiðini söylemekle
kalmýyor ayný zamanda Polonyada proleter bir
devrimin olabilmesi için de baðýmsýz olmasý
gerektiðini savunuyor. Yani sýnýf kavgasýnýn
kazanýlabilmesi için ezilen uluslarýn özgürlüðü
savunulmalý ve desteklenmelidir diyor. Ayný zamanda
Avrupadaki toplumsal kurtuluþunun önünde  yani
devrimin önünde- bir engelin olduðunu, Avrupanýn
üç büyük despotik gücünü baðlayan ortak bir harcýn
olduðunu bu harcýn da Polonyanýn esareti olduðunu
ifade ediyor. Bu engelin de ancak Polonyanýn
baðýmsýzlýðýyla ortadan kalkabileceðini savunuyor.
Ýþte Birinci Enternasyonal belgelerine yansýyan bu
tutum, komünistlerin ulusal soruna nasýl bakmasý
gerektiðine dair referans olabilecek bir tutumdur.
Polonya örneðini Kürdistan örneðine dönüþtürerek
bu bakýþ açýsýnýn bugün için neden hala güncel
olduðunu daha net bir þekilde anlamak mümkündür.
Bugün Marxýn ulusal soruna dair bakýþ açýsýndaki
bu deðiþikliði hasýr altý ederek, Manifestoya yansýyan
tutumun arkasýnda sýðýnanlar bu sorun hakkýnda
þunlarý söylemektedir: Kürdistan sorunu elbette
önemli bir sorundur. Biz komünistler hiç bir ulusun
baþka bir ulus altýnda esir olmasýný savunmayýz.
Ancak Kürt ulusunun baðýmsýz olabilmesi için
Türkiyede, Irakta, Ýranda ve Suriyede iþçi sýnýfýnýn
devrim yapmasý gerekmektedir. Bu nedenle de
Kürdistandaki iþçilerin ve emekçilerin de bu
mücadelede güçleri bölmek yerine, bu sýnýf
mücadelesine destek vermeleri, yani kendi ulusal
mücadeleleri yerine, buradaki sýnýf kavgasýna destek
olmalarý gerekmektedir. Devrim gerçekleþince,
zaten Kürdistan diye bir sorun da ortadan kalkacak...
Bugün pek çok sosyal þoven siyasetin benimsediði
tutum budur: Ancak Birinci Enternasyonalin kuruluþ
toplantýsýnda Marxýn benimsediði ve benimsettiði
tutum ise bunun tam tersidir. Buna göre Türkiyede,
Irakta, Ýranda ve Suriyede proletaryanýn kendisini
özgürleþtirecek devrimi yapabilmeleri için bu
devletleri bir arada tutan harcýn ortadan kalkmasý,
yani Kürdistanýn özgür olmasý hayati önemdedir.
O yüzden bu topraklardaki emekçiler, Kürdistanýn
baðýmsýzlýðýný desteklemek zorundadýrlar.
Kürdistanda proleter bir devrimin oluþabilmesi için
de önce bu topraðýn baðýmsýz olmasý gerekmektedir.
Aradaki fark bir ayrýntý deðildir. Bu iki ifade ulusal
soruna bakýþ açýsýnda birbirine taban tabana zýt iki
farklý bakýþ açýsýný ifade etmektedir.

Birinci Enternasyonalin Ýrlanda Sorununa Yaklaþýmý
Komünistler Ýçin Bulunmaz Bir Örnektir
Ýkinci olarak, Marx ve Engelsin ulusal sorun
hakkýndaki bu doðru bakýþ açýsýnýn Polonya ile
sýnýrlý kalmadýðýný ifade etmek gerekir. Bunun en
çarpýcý örneði Ýrlanda sorununa bakýþ açýsýnda
kendisini gösterir. Marxýn ve Engelsin Ýrlanda
sorununa bakýþý çok net ve aydýnlatýcýdýr. Bu bakýþ
açýsý ayný zamanda Birinci Enternasyonalin
daðýlmasýna da vesile olacak bir saflaþma ve ayrýþma
sürecini tetikleyecektir. Nihayetinde Birinci
Enternasyonaldeki diðer akýmlar Ýrlanda konusunda

Marxýn ve Birinci Enternasyonal yürütme komitesinin
de benimsediði tutumu benimsemeyeceklerdir.

Birinci Enternasyonal Genel Konseyi, 28 Mart 1870
tarihinde, gizli bir genelge yayýnlar. Genelgeyi
Genel Konsey adýna, Enternasyonalin dönem
sözcülüðünü yapan Alman seksiyonunun
sekreterliðini yapan Marx kaleme almýþtýr. Ve bu
Almanyadaki partiye iletilmesi için Dr. Ludwig
Kugelmanna verilir. Toplam 5 maddeden oluþan
genelgenin son maddesi Birinci Enternasyonal Genel
Konseyinin Ýrlanda sorunu üzerine olan bakýþ
açýsýný anlatýr:
Ýngiltere, toprakbeyliðinin ve Avrupa kapitalizminin
kalesiyse, resmi Ýngiltere'ye gerçekten aðýr bir darbe
indirilecek tek nokta Ýrlanda'dýr. Birincisi, Ýrlanda
Ýngiliz toprakbeyliðinin kalesidir. Eðer Ýrlanda'da
yenilgiye uðrayacak olursa, Ýngiltere'de de yenilir.
Bu, Ýrlanda'da yüz kez daha kolaydýr, çünkü oradaki
iktisadi mücadele tamamýyla toprak mülkiyeti
üzerinde yoðunlaþmýþtýr, çünkü bu mücadele ayný
zamanda ulusaldýr, ve çünkü oradaki halk Ýngiltere'de
olduðundan daha devrimci ve öfkelidir. Ýrlanda'daki
toprakbeyliði salt Ýngiliz ordusuyla sürdürülmektedir.
Ýki ülke arasýndaki zoraki birlik sona erdiði anda,
Ýrlanda'da, derhal, modasý geçmiþ biçimler içersinde
olsa bile, bir toplumsal devrim patlak verecektir.
Ýngiliz toprakbeyliði yalnýzca büyük bir servet
kaynaðýný yitirmekle kalmayacak, en büyük manevi
gücünü, yani Ýngiltere'nin Ýrlanda üzerindeki
egemenliðini temsil etmeyi de yitirecektir. Öte
yandan, Ýngiliz proletaryasýnýn kendi toprakbeylerinin
Ýrlanda'daki gücüne dokunmamasý, bu toprakbeylerini
Ýngiltere'de de yenilmez yapmaktadýr.
Ýkincisi, Ýngiliz burjuvazisi yoksul Ýrlandalýlarý göçe
zorlayarak Ýngiltere'deki iþçi sýnýfýný baský altýnda
tutmak üzere Ýrlanda'nýn yoksulluðunu sömürmekle
kalmamýþ, proletaryayý iki düþman kampa da
bölmüþtür. Keltli iþçinin devrimci ateþi ile, saðlam
ama yavaþ olan Anglo-Sakson iþçinin karakteri
birbirini tutmaz. Tersine, Ýngiltere'deki bütün büyük
sanayi merkezlerinde Ýrlanda proletaryasý ile Ýngiliz
proletaryasý arasýnda derin karþýtlýklar vardýr. Ortalama
bir Ýngiliz iþçisi, ücretleri ve yaþam düzeyini düþüren
Ýrlandalý iþçiden, rakip olarak, nefret eder. Ona karþý
ulusal ve dinsel antipati besler. Ona, Kuzey
Amerika'nýn Güney devletlerindeki yoksul beyazlarýn
zenci kölelerine baktýklarýna benzer bir gözle bakar.
Ýngiltere'nin proleterleri arasýndaki bu karþýtlýk,
burjuvazi tarafýndan yapay olarak beslenmekte ve
desteklenmektedir. Burjuvazi, kendi iktidarýný
sürdürmesinin gerçek sýrrýnýn bu bölünme olduðunu
biliyor. Bu karþýtlýk Atlantikin öte yakasýnda da
yineleniyor. Kendi topraklarýndan öküzler ve koyunlar
tarafýndan sürülüp çýkartýlan Ýrlandalýlar, nüfusun
çok büyük, durmadan büyüyen bir kesimini
oluþturduklarý Kuzey Amerika'ya toplaþýyorlar. Tek
düþünceleri, tek tutkularý, Ýngiltere'ye besledikleri
kindir. Ýngiliz ve Amerikan hükümetleri (ya da
bunlarýn temsil ettikleri sýnýflar), Birleþik Devletler
ile Ýngiltere arasýndaki üstü örtülü mücadeleyi
sürdürmek için bu duygularý istismar ediyorlar.
Böylelikle, Atlantikin her iki yakasýndaki iþçiler
arasýnda içten ve kalýcý bir ittifaký, ve dolayýsýyla
onlarýn kurtuluþlarýný engelliyorlar.
Dahasý, Ýrlanda, Ýngiliz hükümetinin büyük bir
düzenli ordu beslemesi için tek bahanedir; ki bu
ordu, gerektiðinde, daha önce de olduðu gibi, askeri
eðitimini Ýrlanda'da tamamladýktan sonra Ýngiliz
iþçilere karþý kullanýlabilir. Son olarak, Ýngiltere,
bugün, eski Roma'da devasa boyutlarda olmuþ olan
þeyin bir yinelenmesini görüyor. Bir baþka ulusu
ezen her ulus, kendisini zincire vurur.
Demek ki, Uluslararasý Birliðin Ýrlanda sorunu
karþýsýndaki tavrý çok açýktýr. Gereksindiði ilk þey,
Ýngiltere'deki toplumsal devrimi teþvik etmektir.
Bunun için de, Ýrlanda'da aðýr bir darbe indirmek
gerekir.
Genel Konseyin Ýrlanda affýna iliþkin kararlarý, mevcut
zoraki birliði (yani Ýrlanda'nýn köleleþtirilmesini),
olanaðý varsa, eþit ve özgür konfederasyona,
gerekiyorsa, kesin ayrýlmaya dönüþtürmenin,
uluslararasý adaletten tamamen ayrý olarak, Ýngiliz
iþçi sýnýfýnýn kurtuluþu için bir önkoþul olduðunu
pekiþtirecek olan öteki kararlara bir giriþtir ancak

Ulusal Mücadelelerin Desteklenmesi Proleter
Devrimlerin Baþarýsýnýn Bir Koþuludur
Birinci Enternasyonal genel konseyinin yayýnladýðý
bu gizli genelge pek çok önemli noktaya parmak
basmaktadýr. Eskiden Marx ve Engels Polonyanýn
ve Avrupalý ezilen uluslarýn kurtuluþunun anahtarýnýn
Ýngilteredeki devrimde olduðunu ifade ediyorlardý.
Þimdi ise, Ýngilteredeki devrimin anahtarýnýn
Ýngilteredeki büyüyen ulusal sorunda olduðunu
görüyor, ve Ýngilterenin özgür olabilmesi için
Ýrlandanýn özgür olmasý gerektiðini savunuyorlar.
Marx bu tespiti, 1860lardan itibaren sýk sýk dile
getirmiþtir. Ýngiliz sorununun çözüm anahtarý
Ýrlanda'dadýr; ve Ýngiliz sorunu da Avrupa sorununun
çözümünün anahtarýdýr diye yazan Marx, benzer
bir þekilde 1867 tarihli bir mektubunda Engelse
"(Eskiden) Ýrlanda'nýn Ýngiltere'den ayrýlmasýnýn im-

kansýz olduðunu düþünürdüm. Þimdi ise bunun elzem olduðu kanýsýndayým" (Birinci Enternasyonal
ve Sonrasý Derlemesi içinde, Pelican Books, s.158)
diye yazmýþtýr. Yine etkili bir örneði Marxýn 1870de
Amerikadaki yoldaþlarý Meyer ve Vogta yazdýðý þu
mektuptan da görmek mümkündür. Marx bu
mektupta, Birinci Enternasyonal genelgesindeki
tespitleri aktarmaktadýr:
"Ýrlanda sorunu üzerinde yýllardýr yaptýðým incelemeler iktidardaki sýnýflara karþý kesin darbe (bütün
dünyadaki iþçi hareketi açýsýndan kesin darbe) Ýngiltere'de deðil, sadece Ýrlanda'da indirilebilir.... Sermayenin metropolü ve dünya pazarýnýn þimdiye kadarki egemen gücü olan Ýngiltere, þimdilik iþçi
devrimi için en önemli ülkedir; üstelik bu devrimin
maddi koþullarýnýn belirli bir olgunluk düzeyine eriþmiþ bulunduðu tek ülkedir. Enternasyonal Emekçiler Derneði'nin sosyal devrimi Ýngiltere'de hýzlandýrmak istemesi bu yüzdendir. Ama buraya ulaþmanýn
biricik yolu Ýrlanda'nýn baðýmsýzlýðýnýn saðlanmasýdýr. Bu nedenledir ki, Enternasyonal Ýrlanda ile
Ýngiltere arasýndaki çatýþmayý açýkça Ýrlanda'nýn yanýnda yer alarak sürekli ön planda tutmalýdýr. Londra'daki Merkez Konsey'in özel görevi þu olmalýdýr:
Ýrlanda'nýn ulusal kurtuluþunun kendisi için soyut
bir adalet yahut insaniyet sorunu olmayýp, kendi
toplumsal kurtuluþunun birinci koþulu olduðu bilincini Ýngiliz iþçi sýnýfý arasýnda uyandýrmak."
Ýkinci olarak, Birinci Enternasyonal genelgesinde
ayný zamanda ulusal sorunlarýn yarattýðý devrimci
potansiyele dikkat çekiliyor: Eðer Ýrlanda'da yenilgiye
uðrayacak olursa, Ýngiltere'de de yenilir. Bu, Ýrlanda'da
yüz kez daha kolaydýr, çünkü oradaki iktisadi
mücadele tamamýyla toprak mülkiyeti üzerinde
yoðunlaþmýþtýr, çünkü bu mücadele ayný zamanda
ulusaldýr, ve çünkü oradaki halk Ýngiltere'de
olduðundan daha devrimci ve öfkelidir ifadesi
ulusal sorunlarýn yarattýðý devrimci potansiyelin altýný
çizmesi açýsýndan önemlidir. Bu tespit Komünist
Enternasyonalde komünistlerin proleter devrimleri
baþarýlý kýlabilmek için ayný zamanda ulusal kurtuluþ
hareketlerine önderlik etmesi gerektiði tespitine de
yol gösterecektir.
Üçüncü olarak, genelge, ulusal sorunlarýn iþçi sýnýfýný
düþman kamplara böldüðünü ancak enternasyonal
bir birlik için ezilen uluslarýn özgür olmasýnýn
neden önemli olduðu açýkça vurgulanýyor. Bu da
soyut bir halklarýn kardeþliði sloganýnýn ötesinde
bir stratejiyi ifade eder. Dünya halklarýnýn gerçek
kardeþliði için uluslarýn kendi kaderini tayin hakkýný
savunmanýn önemini ifade eden bu bakýþ açýsý ayný
zamanda uluslarýn kendi kaderini tayin hakký
prensibinin enternasyonalizm anlayýþýnýn olmazsa
olmaz bir parçasý olduðunu göstermektedir.
Son olarak Birinci Enternasyonalin söz konusu
genelgesi ezen uluslarýn neden özgür olamayacaðýný
net bir þekilde ortaya koymaktadýr. Ulusal sorunlarýn
devam etmesi, ezen uluslarýn gerektiðinde iþçi
sýnýfýnýn ayaklanmasýný bastýracak bir orduyu
güçlendirmekte ve sürekli kýlmaktadýr. Üstelik ulusal
sorunun varlýðý, iþçi sýnýfýnýn da bölünmesine
sebebiyet vermektedir. Sosyal þovenlerin iddialarýnýn
aksine, iþçi sýnýfýnýn devrim için yönlendirilmesi
ancak ve ancak komünistlerin uluslarýn kendi kaderini
tayin hakkýný da savunmasýyla mümkündür.

Ulusal Soruna Komünistlerin Nasýl Yaklaþmalarý
Gerektiði Bugün Tahrif Edilmeye Devam Ediyor
Birinci Enternasyonal genelgesine yansýyan bu görüþ Marx'ýn ve Engelsin ulusal sorun konusunda
vardýðý nihai tutumu yansýtmaktadýr. Ancak bu
görüþün Komünist Manifesto'da yer almadýðý da
açýktýr. Komünistler Birliði'nin yerine kurulan Birinci
Enternasyonalin belirtilen bu tutumu tamamen
benimsediði de doðru deðildir. Aksine, Marx'ýn Enternasyonal içindeki son zorlu mücadelesinin de en
önemli konularýndan biri bu olmuþtur. Zira Ýngiltere'de iþçi aristokrasisinin temsilcisi durumundaki
sendikalistler Enternasyonal içinde bu tutuma þiddetle karþý çýktýlar. Proudhon'cular zaten baþtan beri (Fransýz milliyetçiliði dýþýndaki) ulusal hareketlere karþý duyarsýz hatta karþýt bir tutum içindeydiler;
Lassalle'cýlar sadece Alman ulusallýðýný önemsemekte; dolayýsýyla Polonya konusunda ters bir konumda bulunmaktaydýlar. Bakunin'ciler de benzer nedenlerle ayný konumdaydýlar. Dolayýsýyla marksistlerin
ulusal sorun konusunda netleþmesi, Birinci
Enternasyonal içinde bir saflaþmayý ve ayrýþmayý da
getirdi. Böylece ulusal soruna iliþkin tutum ayný zamanda enternasyonalist komünizmin ulusal komünizmden sýyrýlmasý ve Komünist Manifesto'nun temel
bir kusurunun giderilmesi anlamýna geldi.
Ne yazýk ki, bu ideolojik-politik ayrýþmanýn Birinci
Enternasyonal'in daðýlmasýyla bir arada geliþmesi
nedeniyle bu enternayonalist çizginin yakalanmasý uzun süre mümkün olmadý. Bu noktadaki süreklilik
de, Manifesto'nun geleneðine yeniden baðlanmak
üzere Ýkinci Enternasyonal'in sosyal þoven çizgisinden
koparak Komünist Enternasyonal'i kuranlar tarafýndan
saðlandý. Bugün Komünistlerin ulusal soruna bakýþý
tahrif ediliyor. Bu nedenle ayný görev bugün
komünistlerin önünde duruyor.
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KöZün Sözü
12 Eylülde yapýlacak olan anayasa referandumuna
bir aydan az bir zaman kaldý. Kendisini demokrasi
havarisi ilan eden AKP hükümeti önerdiði anayasa
deðiþikliði paketiyle, iktidarýnýn sekizinci yýlýnda,
12 Eylül Anayasasýný ve 12 Eylül rejimini
deðiþtireceðini, darbecilerden hesap soracaðýný
ve devlet içerisinde daha sivil ve demokratik bir
örgütlenme yaratacaðýný iddia ederek, 2011 genel
seçimleri öncesinde anti-demokratik bir
referandum sürecini baþlattý. Düzen güçleri
AKPnin anayasa paketine EVET yahut HAYIR
diyenler olarak, þimdilik güçleri de nicelik olarak
baþa baþ görünen, iki kampa ayrýldýlar. Bir tarafta
AKP sözde 12 Eylül rejimini eleþtirirmiþ gibi bir
kampanya yürüterek seçim skorunu yükseltip
pozisyonunu korumaya dönük bir kampanya
yürütüyor; böylece 12 Eylül Anayasasýný
deðiþtiriyorum edasýyla ayný anayasayý bir kez
daha halka onaylatma gayretini gösteriyor. Diðer
tarafta rakipleri güya gerici ve Amerikancý AKPye
karþý çýkýyormuþ havasýnda halka 12 Eylül
Anayasasýna razý olmayý öðütleyerek seçimlerde
birer adým daha ileri çýkmanýn hevesini ortaya
koyuyor. Elbette böyle bir siyasi ortamda
komünistlerin ve sol hareketin nasýl bir tutum
almasý gerektiðini kavramak için öncelikle bu
referandum gündeminin neden þimdi ve hangi
amaçla gündeme geldiðini açýða kavuþturmak
gereklidir.

Referandumun 12 Eylül Rejimini Deðiþtirmekle
Bir Ýlgisi Yoktur
12 Eylülde yapýlacak olan anayasa referandumuyla
ilgili olarak tespit edilmesi gereken ilk nokta, bu
referandumun 12 Eylül rejimini deðiþtirmekle
uzaktan yakýndan bir ilgisinin olmadýðýdýr. Ne
AKP ve kendi yanýna çekmeyi baþardýðý EVETçiler,
ne de CHPnin ve MHPnin baþýný çektiði
HAYIRcýlar 12 Eylül rejimini deðiþtirmeye
niyetlidirler. Açýkçasý, AKPnin hazýrlayýp meclis
çoðunluðundan yararlanarak referanduma
götürdüðü anayasa metni 12 Eylül Anayasasýnýn
yerine önerilen yeni bir anayasa deðildir. Bu
taslak daha önce defalarca yapýldýðý gibi 12 Eylül
Anayasasýnýn iktidardaki partinin çýkarlarýna ve
seçim kaygýlarýna göre makyajla düzeltilmesidir.
AKP bu anayasa deðiþikliðiyle, 12 Eylül
anayasasýný emekçilere ve ezilenlere ikinci kere
halk oylamasýyla onaylatmak istemektedir.
Sandýktan EVET de çýksa, HAYIR da çýksa,
sandýktan asýl olarak 12 Eylül Anayasasý çýkacaktýr
ve 12 Eylül rejimi sürmeye devam edecektir.
Aslýnda AKPnin anayasa paketinin 12 Eylül
rejimini neden deðiþtiremeyeceðini görmek için
önerilen anayasa paketine bakmaya gerek yoktur.
Zira bir rejimin ürünü olan yasama meclisleri
tarafýndan önerilen anayasa deðiþiklikleri ister
meclis tarafýndan onaylansýn ister referandum
yoluyla halk tarafýndan, mevcut rejimi
deðiþtiremez. Mevcut rejimin deðiþmesi her þeyden
önce yeni rejimin anayasasýný yapacak olan
meclisin niteliðinin deðiþmesine baðlýdýr. Zaten
bir rejimin niteliðini belirleyen de o rejimin
anayasasýný yapacak meclisin niteliðinden baþka
bir þey deðildir. Bu nedenle burjuva
demokrasilerinde rejimler anayasa maddelerinde
yapýlan deðiþikliklerle tedricen deðiþemezler.
Bu nedenle 12 Eylül rejiminin bir ürünü olan
bugünkü meclisin 12 Eylül rejimini
deðiþtiremeyeceði, devleti yeni bir temelde
örgütlendiremeyeceði, darbecilerden hesap
soramayacaðý açýktýr.
Burjuva demokrasilerinde rejimler ya devletin
örgütleniþ biçimi alt üst edecek olan devrimler
sonucunda, ya düzen güçlerinin devleti farklý bir
temelde yeniden örgütlendirmek için yaptýðý
askeri yahut sivil darbeler sonucunda, ya da
mevcut rejimin top yekün iflas etmesiyle kurulan
kurucu meclislerin ürettiði anayasalarla deðiþirler.
Kurucu meclisin nasýl seçildiði de elbette, kurucu
meclisin yaratacaðý anayasayý ve o anayasa
üzerinde kurulacak olan rejimin karakterini belirler.
Kurucu meclis olmadan yapýlan anayasa
deðiþiklikleri de ekseriyetle mevcut rejimin
makyajlanmasý anlamýna gelir. Bugün AKPnin
de yaptýðý tastamam budur.

Burjuva Demokrasilerinde Anayasal Rejim
Tedricen Deðiþmez
Eðer anayasadaki madde deðiþiklikleri ile anayasal
rejimler deðiþecek olsaydý zaten 12 Eylül rejiminin
bugüne kadar defalarca deðiþmiþ hatta tedricen
ortadan kalkmýþ olmasý gerekirdi. Ne de olsa
1982 anayasasý bugüne kadar 16 kez deðiþikliðe
uðramýþ, anayasanýn toplam 83 maddesi
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deðiþmiþtir. Açýkçasý çýkarýlan onca hengâmeye
karþýn, AKPnin referandum paketindeki önerileri
þu ana kadar yapýlan deðiþikliklerden farklý kýlan
hiçbir özellik yoktur. Bugüne kadar 1982
Anayasasýnda yapýlan deðiþikliklerle idam cezasý
kaldýrýlmýþ, sendikalarýn siyasi faaliyette
bulunmasýný yasaklayan yasalar kaldýrýlmýþ, toplantý
ve gösteri yürüyüþü düzenlemede izin alma
zorunluluðu kaldýrýlmýþ, DGMlerdeki asker
üyelerin yerine sivil yargýçlarýn atanmasý saðlanmýþ,
düþünme ve anlatým özgürlüðüne dair maddeler
anayasaya eklenmiþ, herkesin derneklere üye
olma hürriyeti saðlanmýþ, seçme ve seçilme yaþý
indirilmiþ, özel hayatýn gizliliði, haberleþme
hürriyeti gibi maddeler anayasaya eklenmiþtir.
Ancak bu deðiþikliklerden hiç birisi 12 Eylül
rejimini zerre kadar deðiþtirmemiþ, 12 Eylül
karanlýðýný aralamamýþtýr. Zaten bu deðiþiklikler
de þimdi gündeme getirilen deðiþiklik gibi
demokrasi ihtiyacýnýn dayattýðý ve gerektirdiði
deðiþiklikler deðil emperyalistlerin dayattýðý ve
onlarýn ihtiyaçlarýna cevap teþkil eden
deðiþikliklerdir.
Ýþte AKPnin 12 Eylül rejimini deðiþtiriyoruz
çýðlýklarý eþliðinde ortaya attýðý deðiþik önerilerinin
bugüne kadar yapýlan bu deðiþikliklerden en
ufak bir farký yoktur. Aradaki tek fark AKPnin
kopardýðý kuru gürültü ve kitleler arasýnda yarattýðý
yanýlsamadýr.
AKPnin önerdiði anayasa paketinde 12 Eylül
rejiminin özüne iliþkin herhangi bir deðiþiklik
önerisi bulmak mümkün deðildir. Bunu anayasa
deðiþiklik paketinde Kürtlerin demokratik hak
ve özgürlüklerine dair tek bir maddenin bile
olmamasýndan görmek mümkündür. Anayasanýn
ne herkesi Türk olarak tanýmlayan maddesi, ne
anadilde eðitimi engelleyen maddeleri
deðiþtirilmektedir. Ezilenlerin ve sömürülenlerin
örgütlü mücadelelerinin her türlüsünü engellemeyi
hedefleyen Terörle Mücadele Yasasý ve Türk Ceza
Kanunun ilgili maddeleri aynen korunmakta,
emekçilerin ve ezilenlerin mecliste temsil
edilmelerini engelleyen %10 barajýna ve
propaganda yasaklarýyla dolu seçim yasalarýna
hiç dokunulmamaktadýr. AKP anayasa paketiyle
12 Eylül anayasasýný yamamaktan baþka bir þey
yapmamaktadýr.

AKPnin Referandum Planýnýn Ardýnda Seçim
Hazýrlýðý Yatmaktadýr
AKPnin anayasa referandumunu gündeme
getirmesinin temel sebebi 12 Eylül rejimiyle
hesaplaþmak deðil asýl olarak önümüzdeki genel
seçimlere hazýrlanmaktýr. Bu seçim hazýrlýðýnýn
sýradan bir seçim hazýrlýðý olmadýðý da açýktýr.
KöZ sayfalarýnda pek çok kez belirttiðimiz gibi,
AKP asýl olarak Amerikan emperyalizminin Orta
Doðu ve Türkiye üzerindeki planlarýný hayata
geçirmek için 28 Þubat darbesinin ardýndan
kurulan, gücünü Amerikan emperyalisti
efendilerinden alan bir partidir. Ne var ki AKP,
Amerikan emperyalizminin planlarýný uygulamaya
çalýþtýkça yýpranmakta ve zayýflamaktadýr.
AKPnin ABDnin Büyük Ortadoðu Projesine
baðlý olarak Ortadoðuda Kürtleri teslim alma
projesinin bir parçasý olarak hayata geçirdiði Kürt
Açýlýmý, Kürt özgürlük hareketinin örgütlü
mücadelesi nedeniyle AKP üzerinde bir baský
oluþturmuþ; bu açýlým önce demokrasi açýlýmýna,
ardýndan da Milli Birlik Projesine dönüþerek
duvara çarpmýþ; bu süreçte AKPnin sýnýrýn
ötesinde ve berisinde yürüttüðü operasyonlar ve
Kürtlerin demokratik haklar ve özgürlük
mücadelesinin önüne koyduðu engeller, Kürtlerin
AKP hakkýndaki yanýlsamalarýný kýrmaya
baþlamýþtýr.
Benzer bir biçimde kah 1 Mayýsý bayram ilan
ederek, kah Taksimi 1 Mayýs alaný ilan ettim
diyerek emekçileri kendi yanýna çekmeye çalýþsa
da, bu hediyelerin emekçilere gönderilmediði,
seçim yatýrýmý olarak sendika bürokratlarýna rüþvet
olarak teklif edildiði açýkça görülmüþtür. Zaten
açýktýr ki, AKPnin uyguladýðý ekonomik politikalar
emekçilerin de AKPden giderek uzaklaþmasýna
sebebiyet vermiþtir. Kýsacasý 2011 seçimleri
öncesinde AKP zayýflamakta ve güç
kaybetmektedir. Þimdi de seçimlerde sýk sýk
yaptýðý gibi rüþvet daðýtarak, demokratik açýlým
aldatmacasýnda olduðu gibi anayasa açýlýmý
yapýyorum kandýrmacasýna baþvurarak bu
kayýplarýný önlemeye ve telafi etmeye
çabalamaktadýr.

AKPnin yýpranmaya ve zayýflamaya baþladýðý bu
süreçte, AKPyi sýkýþtýran iki ayrý etken daha
vardýr. Bunlardan ilki Amerikan emperyalizminin
AKPnin Türkiyedeki burjuva diktatörlüðünün
bekçiliðini daha fazla yürütmemesi ihtimalini göz
önüne alarak, Türkiye sýnýrlarý içinde kendi
planlarýný hayata geçirecek ikinci bir alternatif
yaratmýþ olmasýdýr. Deniz Baykalýn bir komplo
sonucunda koltuðunun kaydýrýlmasý ve yaklaþýk
iki yýldýr mutfakta piþirilen Gandi Kemalin CHPnin
baþýna getirilmesiyle CHP, Amerikanýn planlarýný
uygulayabilecek, ezilenleri ve emekçileri kendi
kuyruðuna takarak açýlým sürecini devam
ettirebilecek bir alternatif durumuna gelmiþtir.
Gandi Kemalle imaj tazeleyen bir CHP, AKP için
büyüyen bir tehdit durumundadýr.
AKPyi sýkýþtýran ikinci ve daha önemli bir baþka
etken ise Türkiyelileþen ve giderek daha aktif
bir siyasi varlýk gösteren BDPnin varlýðýdýr. DTP
2007 seçimlerinde sol, sosyalist ve devrimci
hareketle ortaklaþa bir þekilde yürüttüðü Bin
Umut kampanyasý sonucunda meclise 22
milletvekilini sokmayý baþarmýþ, 2009 Yerel
Seçimlerinde Kürdistanda AKPyi gerileterek hem
AKP için hem de onun vasýtasýyla planlarýný
uygulamak isteyen ABD emperyalizmi için giderek
büyüyen bir tehdit haline gelmiþtir. DTP/BDP
çizgisi ayný zamanda AKPnin Kürt açýlýmýný boþa
çýkartmayý baþarmýþ, Kuzey Kürdistandaki gücünü
pekiþtirerek, metropollerdeki Kürt emekçilerini
daha fazla siyasallaþtýrarak, yüz binleri Newrozlara
yýðarak AKPyi sýkýþtýrmaya devam etmiþtir. Her
ne kadar DTP/BDPnin bu performansý
yapabileceklerinin altýnda bir seferberliði ifade
etse ve DTP/BDP hala daha çok bir Kürt partisi
gibi ve esas olarak Kürt illerindeki güç dengesini
koruyup geliþtirme saikiyle hareket ederek kendi
gücünü kýsmen budamakta olsa da, hala ABDnin
ister ýlýmlý islam, ister demokratik kemalizm
kýlýflarý altýnda geliþtirdiði alternatifleri karþýsýnda
tek muhalefet odaðýnýn aðýrlýk merkezi olmaya
devam etmektedir.
Ýþte böyle bir ortamda, önümüzdeki genel
seçimlerde burjuva diktatörlüðünün bekçiliðini
ve Amerikan emperyalizminin desteðini elinden
kaptýrmamak için, AKP hem CHPyi, hem de
BDPyi geriletmek amacýyla referandum gündemini
ortaya atmýþ, bu þekilde bir taþla iki kuþ vurmayý
hedeflemiþtir. Ýþin aslý referandum AKPnin her
iki tehdidi de bertaraf etmesi için bulunmaz bir
fýrsattýr. AKPnin referandum paketindeki kayda
deðer deðiþiklikler Kemalistlerin yargý üzerindeki,
yargýnýn da meclis üzerindeki etkisini kýrmaya
yönelik deðiþikliklerdir. AKP bu maddeleri
anayasa paketine ekleyerek, yýllardýr 12 Eylül
rejiminin deðiþmesi istediðini söyleyen Kemalistleri
HAYIR cephesine oturtmayý baþarmýþ, bu þekilde
onlara karþý bir avantaj elde etmeyi planlamýþtýr.
AKP, sadece EVET ve HAYIR cephesi üzerine
kurulu bir referandumda da, BDPnin ya bu
kanatlardan birisine yedeklenerek, ya da bu
politik gündemden yalýtýlarak geri düþmesini
hedeflemektedir.
Böyle bir planla anayasa paketini imal eden AKP,
referandumda oy verecek yýðýnlarý 12 Eylül
rejimine, 12 Eylül Anayasasýna karþý olanlar ve
yandaþ olanlar diye ikiye bölme gayretindedir.
Rakiplerini darbecilerle ayný safta yer almaya
suçlayan AKP, bir yandan devlet içerisindeki
askeri-bürokratik rejimi zayýflatýyoruz derken
bir yandan da gözü yaþlý bir þekilde 12 Eylülde
asýlan devrimcilerden Erdal Erenden, Necdet
Adalýdan onlarý faþist katillerle bir kefeye koyarak
söz etmekte, idamlar üzerine demagoji yaparak
faþistlerle devrimcileri týpký 12 Eylülcüler gibi
karýþtýrýp barýþtýrmaya heveslenmektedir.
AKPnin bu þekilde sol hareketin 12 Eylülden
hesap sormak isteyen bir kesimini de kendi
kuyruðuna takmaya çalýþmaktadýr.
12 Eylül referandumu sadece AKP için deðil,
rakipleri için de bir seçim hazýrlýðýdýr. Zira baþta
CHP olmak üzere AKPnin rakipleri de
referandumda yýpranan AKPyi gerileterek burjuva
diktatörlüðünün bekçiliðini yapmayý
hedeflemektedirler. Düzen güçlerinin AKP karþýtý
kanadý, AKPnin 12 Eylül Anayasasýnýn özüne
dokunmamakla birlikte, yüksek yargý organlarýnýn
kuruluþ ve bileþiminde yapmak istediði
deðiþiklikleri önlemek için referandumda HAYIR
tutumu almakta ve 12 Eylül Anayasasýna EVET
demektedirler. Gandi Kemalli CHPnin baþýný
çektiði bu kanat da AKPye karþý olan sol hareketi
AKPyi geriletmek adýna kendi kuyruðuna takmaya
çalýþmaktadýr.

Sivil Bir Anayasa Talebiyle Yetmez ama EVET
Demek AKPye Yedeklenmektir
Böyle bir siyasi ortamda AKPnin önerdiði anayasa
paketinin 12 Eylül rejimini ortadan tamamen
kaldýrmasa da, sivil bir anayasa için bir adým
olduðu iddia ederek Yetmez ama EVET diyenler
yok deðildir. Çoðunlukla liberallerin savunduðu
ve sosyalist hareketin de bir kýsmýný etkisi altýna
alan bu bakýþ açýsýnýn ardýnda sivilleþme kavramýna
dair yanlýþ bir kalkýþ noktasý yatmaktadýr.
Liberallerin bir kýsmý AKPnin anayasa deðiþikliði
paketindeki maddelerin Kemalistlerin devlet
üzerindeki ayrýcalýklarýný budadýðýnýn, meclisin
yetkisini arttýrdýðýnýn altýný çizerek, bu anayasanýn
daha geliþkin bir sivil demokrasi getireceðini, bu
sayede devlet içerisindeki bürokratik
örgütlenmenin bünyesinin kýrýlacaðýný öne
sürmektedirler.
B u b a k ý þ a ç ý s ý d e v l e t i n ö rg ü t l e n m e
mekanizmalarýndan meclisin diðer bürokratik
aygýtlara kýyasla millete daha yakýn olduðu, bu
nedenle meclisin yetkisinin artmasýnýn
bürokratikleþmeyi azaltacaðý ve sivil demokrasiyi
güçlendireceði iddiasýndan beslenmektedir. Oysa
meclisi devletin diðer bürokratik kurumlarýndan
ayýran hiçbir özellik yoktur. Mevcut baraj sistemi
ve seçim yasalarýyla emekçilerin ve ezilenlerin
mecliste temsiliyeti zaten engellenmektedir. Bu
meclis emekçilerin, ezilenlerin temsil edildiði bir
meclis olmadýðý takdirde, meclis üyeleri devletin
memurlarýndan farksýzdýrlar. Bunu Meclisin
DTPyi kapatmak için elbirliði yapmasýndan,
A h m e t T ü r k  ü n v e Ay s e l T u ð l u k  u n
milletvekilliklerinin düþürülmesini saðlamalarýndan
ve KCK operasyonlarý boyunca tutuklanan
seçilmiþlerin ve kitle örgüttü temsilcilerinin
akýbetinden açýkça görmek mümkündür.
12 Eylül rejiminin kurallarýna göre oluþmuþ, düzen
güçlerinin kontrolünde olan bir meclisi anayasa
mahkemesine karþý güçlendirmek 12 Eylül rejimi
içinde bir düzenleme yapmak anlamýna gelmez.
Olsa olsa meclisi elinde tutan burjuva partisini,
anayasa mahkemesini elinde tutan güçlere karþý
güçlendirmek anlamýna gelir. Bu nedenle
bürokratik devlet aygýtýný zayýflatmak, Kemalizmin
etkisini kýrmak adýna Yetmez ama EVET demenin
AKPyi güçlendirmekten baþka bir þeye hizmet
etmeyeceði açýktýr.
Bunun bir ifadesini de CHP cephesinde görmek
zor deðildir: CHP Hayýr kampanyasýnda MHP ile
buluþtukça kendi bünyesindeki nispeten liberal
unsurlar koparak yetmez ama evet
kampanyasýna destek olmakta ve böylece AKPye
dolaylý destek sunanlara katýlmaktadýrlar.

HAYIRcýlarla EVETçilerin Ortak Yönleri,
Farklýlýklarýndan Fazladýr
Referandum söz konusu olduðunda sol hareket
içerisinde etkin olan bir diðer görüþ de AKPyi
geriletmek için bu anayasa paketine HAYIR demek
gerektiðidir. Elbette referandum paketinden HAYIR
çýkmasý AKPyi zayýflatacak olsa da, asýl olarak
AKPnin rakiplerini güçlendirecektir. AKPyi
geriletmek adýna referandumda HAYIR oyu
vermek, Amerikan emperyalizminin Türkiye
aracýlýðý ile yürütmekte olduðu planlarý Gandi
Kemalli CHP ile yürütmesine EVET demek
olacaktýr. Çýkacak bir HAYIR oyunun MHPnin
de yýldýzýný parlatmasý da kuvvetle muhtemeldir.
AKPyi zayýflatmak için referandumda HAYIR
cephesinde yer alýnmasý gerektiðini savunan sol
akýmlar da ayný Yetmez ama EVET diyenler
gibi düzen güçlerinden birisinin diðerine tercih
edilebilir yani ehven-i þer olduðunu ifade
etmektedir. Elbette sol hareket içerisinde ne
EVETçilerin ne de HAYIRcýlarýn referandumun
sonucunu etkileyebilecek matematiksel bir
etkilerinin olmadýðý açýktýr. EVET / HAYIR
cephesinde konumlanan sol hareketin aldýðý
tutum referandum sonucunu etkileyebilecek bir
etkileri olduðu için deðil, politik olarak üstü
kapalý bir biçimde savunduklarý oportünist tutum
nedeniyle önemlidir. Çünkü bu kesimlerin ehveni þer diyerek takýndýklarý tutum önünde sonunda
iþçi ve ezilenlerin düzen güçleriyle ayný tarafta
olabileceði saptamasýna çýkar. Kökleri
Lassallecýlýkta olan bu tutum oportünizmin en
sýk görülen biçimlerinden birisidir.
Üstelik bu tutum kendisini ekseriyetle reel siyaset
yapma masalý ardýna gizler. Referandumda
EVET / HAYIR cephesinde konumlanan sol
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akýmlar da açýkça reel siyaset yapma masalýnýn
ardýna sýðýnmakta ve düzen güçleri arasýndaki
rekabetten yararlanmayý bilmenin öneminden
bahsetmektedirler. Ne var ki, söz konusu reel
siyaset yapmak ve mevcut siyasi geliþmelerde
bir taraf olmaksa hem EVETçilerin hem
HAYIRcýlarýn göze çarpan asýl ortak yönleri, bu
kesimlerin ezici bir çoðunluðunun ne 2007 genel
seçimlerinde ne de 2009 yerel seçimlerinde
DTP/BDP çizgisinin odaðýnda olduðu ortak aday
çalýþmalarýna raðbet göstermemiþ, düzen
güçlerine karþý emekçilerin ezilenlerin cephesinde
konumlanmamýþ olmalarýdýr. Bu tutumun adý
reel siyaset yapmak deðil, emekçilerin ezilenlerin
baðýmsýz bir mücadele hattýný ör me
sorumluluðundan kaçýnmak ve siyaset yapacaðým
derken düzen güçlerinin kuyruðuna takýlmaktýr.

Ezilenlerin ve Sömürülenlerin Düzen Güçlerine
Yedeklenmemesi Ýçin Alýnacak Tek Doðru Tutum
BOYKOTtur
AKP hükümeti, 12 Eylülde yapýlacak olan
referandumda emekçileri yamalý ve yamasýz 12
Eylül anayasalarý arasýnda bir tercih yapmaya
zorlamaya, 12 Eylül anayasasýný tekrar emekçilere
onaylatmaya çalýþmaktadýr. Referandum ayný
zamanda bir sonraki seçimlerde burjuva
diktatörlüðünün bekçiliðini kimin yapacaðýnýn
bir ön provasýdýr. Bu durumda elbette iþçiler
ve ezilenlerin özgürlüðü için mücadele edenlerin
o ya da bu nedenle EVET yahut HAYIR diyerek,
düzen güçlerinin bir kanadýna yedeklenen
oportünist tutumdan uzak durmasý
gerekmektedir. Sadece bu nedenle bile boykot
iþçiler ve ezilenler cephesinin elindeki tek
alternatiftir.
Nitekim 12 Eylül referandumuna ne EVET ne
HAYIR diyerek, boykot tutumu alacak olan sol
akýmlarýn sayýsý hiç de az deðildir. Üstelik bu
akýmlarýn önemli bir kesimi Türkiye genelinde
oluþturulan boykot cephesinde de yerlerini
almýþtýr.
Oluþan boykot cephesinin
kompozisyonuna bakýldýðýnda daha önce 2007
ve 2009 seçimlerinde oluþan ortak aday
çalýþmalarýna katýlmayan siyasi akýmlarýn da
boykot cephesi etrafýnda bir araya geldiðini
görmek zor deðildir. Bu durum önümüzdeki
süreç için bir avantaj olarak deðerlendirilebilir.
Ne var ki sol hareketin bu kesiminin
referandumda boykot demesi, aslýnda içinden
geçtiðimiz siyasi sürece dair ortak bir siyasi
tutum aldýklarý anlamýna gelmemektedir. Zira
herkesin boykot demesinin nedenleri farklýdýr.
Kimi akýmlar ilkesel olarak referandumun boykot
edilmesi gerektiðini savunmaktayken, kimi
akýmlar AKPnin deðiþikliklerini yetersiz
bulduklarýndan boykot cephesinde yerlerini
almýþtýr, kimi akýmlarsa bugün emekçilerin
anayasa deðiþikliði diye bir gündeminin
olmadýðýný savunmaktadýrlar. Boykot diyenlerin
ortaklaþtýklarý asýl konu düzen güçlerine
yedeklenmemek gerektiðidir.
Siyaset yaparken düzen güçlerine
yedeklenmemek doðru bir kaygý olsa da,
yedeklenmemek eksenli bir siyaset yapýlmaz.
Böyle bir siyasi anlayýþýn sonucu olsa olsa
kadrolarý ve militanlarý temiz tutmak adýna
siyasetten yalýtmak olur. Bu siyasi bir iddiadan
ziyade doktrini temiz tutma arayýþýnýn bir ifadesi
olarak doktrinerlik sýnýfýna girer. Siyaset yaparken
ne yapýlmamasý gerektiðinden ziyade ne
yapýlmasý gerektiðini ifade etmek gerekir.
Dolayýsýyla burjuva demokrasisine
yedeklenmemek için sadece EVET ve HAYIR
demenin yanlýþlýðýný ifade etmek ve bu yanlýþlýklar
nedeniyle boykot sonucuna varmak deðil, ayný
zamanda bu siyasi hesaplarý bozacak bir baþka

siyasi hesap oluþturmak da gereklidir.

Referandum Sürecini Aktif, Görünür ve Eylemli
Bir Boykot Çalýþmasýyla Genel Seçimlere
Baðlamak Gerekir
Düzen güçlerinin asýl planý 2011 genel seçimlerine
böyle anti-demokratik bir referandum süreciyle
hazýrlanmaksa, boykot cephesinin de bu saldýrýya
yanýt vermesi gerekir. Bir baþka deyiþle
referandum sürecini genel seçimlere uzanan bir
siyasi çalýþmaya evirmeleri, bu doðrultuda hareket
etmeleri gerekmektedir. Referandum sürecinde
EVET  HAYIR diyen düzen güçlerinin üzerinde
anlaþtýklarý temel nokta BDPnin ve BDP etrafýnda
bir araya gelen sol hareketin bir sonraki
seçimlerde zayýflamasý, yeni mevziler
kazanýlmasýnýn engellenmesi hatta meclisteki
mevzilerin kaybedilmesini saðlamaktýr. Bu
nedenle boykot cephesinde bir araya gelen sol
hareketin siyasi tutumu sadece boykot demekle
yetinmeyip bu plana bir karþýlýk olarak
referandumda boykot seçimlerde ortak
aday olmalýdýr. Referandum sürecini genel
seçimlere baðlamak ise temennilerle yapýlamaz.
Bunun için nasýl bir boykot çalýþmasý yapýlmasý
gerektiðini tasarlayýp uygulanmasýný saðlamak
üzere açýk seçik tarif etmek gerekir.
AKPnin referandum çaðrýsýnýn kendileri açýsýndan
en etkili yaný ya bizden yanasýn, ya
darbecilerden diyebilmesidir. 12 Eylüle karþý
siyasi bir mücadele verilmesi gerektiðini
savunanlar EVET ve HAYIR dayatmasý içerisinde
kendilerine bir yer bulamamaktadýrlar. Bu
nedenle yapýlacak olan boykot çalýþmasý her
þeyden önce karþýsýna hem EVETçilerin hem
HAYIRcýlarýn teþhirini yapan, ortaklaþa yürütülen
boykot çalýþmasýný da hem kendileri açýsýndan
hem de kitleler açýsýndan görünür kýlan bir
çalýþma olmak zorundadýr. Bu maksatla 12
Eylülde 12 Eylülcülerin hepsini boykot
ediyoruz fikrini öne çýkaran bir aktif boykot
çalýþmasýnýn zemini ve gereði vardýr.

Kürdistan Gerçekliðinin Ortaya Çýkarttýðý
Özgünlük
Kürdistanýn ayrý bir ülke olduðunun kabulü
Kürdistan sorununun çözümünün asgari
koþulunun ve ilk adýmýnýn ulusun özgürlüðü
ülkenin baðýmsýzlýðý olmasý gerektiðini gerektirir.
Bunu teorik olarak ifade edenler hem ezen
uluslar tarafýnda hem de ezilen ulus cephesinde
mevcuttur. Ama bu fikirden hareket ederek
siyaset yürüten somut bir hareketin mevcut
olduðundan söz etmek mümkün deðildir.
Böyle bir hareket olsaydý o takdirde bu hareketin
sadece referandumlarda deðil her türlü seçimde
de sandýðý red ederek boykot tutumu almasý
doðru ve gerekli olurdu. Metropollerde ise
tavizsiz bir biçimde Kürtlerin azýnlýk haklarýný
ve demokratik taleplerini öne çýkararak
demokrasi mücadelesi veren baþka güçlerle
ortak bir cephede demokratik haklar
mücadelesinin bir parçasý olmasý gerekirdi.
Dolayýsýyla da böyle bir hareketin gereði ayný
zamanda da Kürdistandaki çalýþmayla
metropollerdeki çalýþmayý birbirlerinden ayýrarak
birbirleriyle baðlantýlý ve iliþkili de olsa iki ayrý
perspektif ve iki ayrý mücadelenin ayrý siyasal
örgütlenmelerle ve farklý taktik tutumlarla
yürütülmesidir. Enternasyonalist komünistlerin
ödevi de bu yöndeki geliþmelere öncülük
edemiyorsalar dahi destekleyici bir tutumla
yaklaþmak olurdu. Ýþte asýl mevcut olmayan
budur ve baþka durumlarda olduðu gibi
önümüzdeki referandumda da bu gerçekliði göz
önünde bulundurarak hareket etmek gerekir.
Ne var ki hali hazýrda BDP kendisini bir Kürdistan

partisi olarak deðil Türkiye partisi olarak tarif
etmektedir ve öyledir de. Bu itibarla seçim
politikalarýný da somut olarak referandumdaki
tutum ve taktiklerini de bu konumla baðdaþan
bir çerçevede tarif etme zorunluluðu vardýr.
Daha önce yerel seçimlerde de görüldüðü gibi,
planlarýný esas olarak Kürdistandaki durum ve
olanaklara göre tasarlamaktadýr. Bu tutumun ise
yerel seçimlerde olduðuna benzer bir sonuç
verme olasýlýðý besbelli yüksektir. Kürdistandaki
durumu ve olanaklarý merkeze alarak tasarlanan
bir referandum çalýþmasý Kürdistanda AKPye
gidebilecek oylarýn önünü kesebilecek olsa da,
metropollerde böyle bir sonuç vermesi o kadar
garanti deðildir. Dolayýsýyla oylarýn AKP
istikametine gitmesi olasýlýðý vardýr. Üstelik 2009
yerel seçimlerinde olduðu gibi sol hareket de
DTP/BDPyi öne çýkaran bir çalýþma izlemeye
yanaþmamakta, burjuva diktatörlüðü de böyle
bir çalýþmanýn önünü kesmek için BDPye yönelik
saldýrýlarýný, operasyonlarýný artýrmaktadýr. En
son Ýstanbulda Baþakþehir, Beyoðlu, Sultangazi,
Sultanbeyli ve Okmeydanýnda yürütülen
operasyonlar bunun açýk bir kanýtýdýr.
Bu nedenle metropollerde yürütülecek boykot
çalýþmasýnda metropollerdeki siyasi durum ve
2009 yerel seçimlerindeki deneyimleri göz önüne
alýnmalýdýr. Bu bakýþ açýsýyla BDPye yönelik
olanlar baþta olmak üzere tüm saldýrýlara ortak
bir yanýt vermeyi ve bunu AKPnin teþhirine
dönüþtürmeyi önüne koyan, 12 Eylül günü
yapýlacak referandumda tüm 12 Eylülcüleri
görünür ve aktif bir þekilde boykot etmeye
çaðýran ve seçimlerde güçlü bir ortak çalýþmanýn
zeminini hazýrlamayý hedefleyen bir çalýþmayý
öne koymak gerekmektedir.
Hesaplarýný daha çok Kürdistandaki durum ve
olanaklara dayanarak tasarlayan BDP
referandumdaki boykot çalýþmasýný sandýða
gitmeme biçiminde tasarlamaktadýr. Bu tutum
esasen Türk solunda çoktandýr hüküm süren
boykot anlayýþýnýn bir ifadesidir. Ancak bu boykot
türü seçimlerde kendini gösteren adaylarý veyahut
referandumlardaki seçenekleri boykot etmek
anlayýþýyla deðil, genel olarak seçimleri ve sandýðý
boykot etme anlayýþýyla þekillenmektedir. Oysa
BDPnin tutumu besbelli ki bu deðildir ve çýkarlarý
da bunu gerektirmekte deðildir. Aksine daha
önce kitleleri sandýða gitmeye ve kendi adaylarýna
oy vermeye çaðýrmýþ olanlarýn bu referandumda
sandýðý boykot edip hemen peþinden gelecek
olan seçimlerde ayný kitleyi yine sandýða
çaðýrmasý kendi önünü kesen bir tutum olur.
Elbette Kürdistanda sandýða gitmeme üzerine
kurulu bir boykot çalýþmasý baþlý baþýna göze
görünür bir çalýþma olur. Zira Kürdistanda
kitlelerin %50-%60ýnýn sandýða gitmediði bir
durumda, bölgede yapýlan referandumun
herhangi bir etkisi ya da meþruiyeti olmayacaktýr.
Bu ayný zamanda düzen güçlerine, biz ne bu
referandumu ne de bu sandýðý tanýyoruz mesajýný
vereceðinden son derece politik ve görünür bir
çalýþma olur. Böyle bir tutumla referandumda
Kürdistan çerçevesinde AKPye bir þamar atma
ihtimali vardýr. Ama bu tutumun Türkiye geneline
uyarlanmasý seçimlerde AKPye hak ettiði ve
atýlabilecek þamarý atmanýn önünü büyük ölçüde
keser.
Zira toplam gücümüzün %5-%8 arasýnda
bulunduðu batýdaki metropollerde, sandýða
gitmeme üzerine kurulu bir boykot çalýþmasý
kendisini apolitik nedenlerle sandýða
gitmeyenlerden, tatilcilerden ayýramayacak ve
bu nedenle hem etkisini hem de görünürlüðünü
azaltacaktýr. Üstelik boykot çalýþmasýna katýlan
kitleleri ardýndan ortak adaylara oy vermeye
çaðýrmak için, onlara referandumda ne
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yapmamalarý gerektiðini deðil, asýl olarak ne
yapmalarý gerektiðini anlatmak gerekir. Bu
nedenle boykot çalýþmasý sandýða gitmeyerek
deðil, sandýða gidip geçersiz oy atarak, tepki
oyu atarak hatta somut olarak 12 Eylülde bütün
12 Eylülcüleri boykot ediyoruz diyerek
gösterilmesi gerekir.
Üstelik burjuva diktatörlüðünün mevcut
saldýrýlarýna ortak ve tok bir yanýt veremeyen
bir referandum çalýþmasýnýn güçlü ve etkili bir
þekilde yürütülmesinin mümkün olmadýðý da
açýktýr. Bu saldýrýlara karþý ne EVETçiler ne de
HAYIRcýlar kýllarýný bile kýpýrdatmamaktadýrlar.
Üstelik bu tür yýldýrým operasyonlarýnýn
önümüzdeki süreç içerisinde artmasý da kuvvetle
muhtemeldir. 12 Eylülcülerin tümünden hesap
sormayý hedefleyen ortak bir boykot çalýþmasý
yürütmeyi hedefleyenlerin, bu saldýrýlarý AKP
baþta olmak üzere tüm düzen güçlerini teþhir
etmek için kullanmasý, bu saldýrýlara karþý eylemli,
kitlesel bir yanýt vermesi, emekçilere ve ezilenlere
yapýlan saldýrýlarýn tümünü protesto etme
mücadelesini 12 Eylül referandumunda protesto
oylarýna dönüþtürmeyi hedeflemek
gerekmektedir.

Komünistler Referandum Sürecinde ve
Sonrasýnda Emekçilerin Ezilenlerin Birleþik
Savunma Hattýný Örmeye Çalýþacaklardýr
Bu nedenle de ortak bir boykot çalýþmasý
yürütecek tüm sosyalistleri, tüm farklýlýklarýmýza
raðmen bu ortak çalýþmayý birlikte göðüslemeye,
referandum çalýþmasýný seçimlere baðlayarak
ezilenlerin baðýmsýz kitlesel eylemli savunma
hattýný örmeye çaðýrýyoruz. Çünkü EVET veya
HAYIR diyenler aslýnda 12 Eylül rejiminin
sürmesini istemektedirler, yamalý ya da yamasýz
12 Eylül Anayasasýný savunmaktadýrlar. 12 Eylül
rejiminin ortadan kalkmasý yolunda mücadele
eden tek cephe vardýr. O da BOYKOT
cephesidir.
Bu nedenle yürütülecek çalýþmanýn Saldýrýlara
karþý BDPyi savun, referandumda tüm 12
Eylülcüleri boykot et, seçimlerde AKPnin ve
rakiplerinin karþýsýna emekçilerin ve ezilenlerin
ortak adaylarýyla çýk þiarýný merkeze alan bir
kampanya olmasý gerekir. Düzen güçlerinin
saldýrýlarýný teþhir ederek ortak bir savunma
hattýný örmek, referandum çalýþmasýnýn merkezine
12 Eylülcülerin tümünün teþhirini oturtmak ve
yapýlacak eylemlerle, etkinliklerle, mitinglerle,
halk toplantýlarýyla hem EVETçileri hem
HAYIRcýlarý hem de onlarca neden sayarak
EVETçilere ve HAYIRcýlara yedeklenen liberalleri
teþhir etmek gereklidir.
Boykot cephesinin yürüteceði boykot çalýþmasý
emekçileri, ezilenleri aktifleþtiren, onlarý sokaða
taþýyan bir çalýþma olmalýdýr. Bu süreç boyunca
emekçilere darbecilerin ya da darbe ürünü olan
partilerin, DTPnin meclisteki varlýðýna bile
tahammül edemeyenlerin, barajlarla, tehditlerle,
yasaklarla dolu bir seçim sistemi üzerinde varlýðýný
sürdürenlerin, yapýlan yýldýrým operasyonlarýyla
baþta BDP olmak üzere demokrasi mücadelesi
veren tüm sol hareketin etkisiz kýlýnmasýný
hedefleyenlerin 12 Eylül rejimini
deðiþtiremeyeceðinin propagandasý yapýlmalý,
bu referandumun 12 Eylül rejimiyle ilgili deðil
asýl olarak seçim hesaplarýyla ilgili olduðu
anlatýlmalý ve kitleler referandumda boykota,
seçimlerde ise ortak adaya oy vermeye
çaðrýlmalýdýr.
Bu bakýþ açýsýyla 12 Eylülcülerin hepsini boykot
ediyoruz þiarýyla, referandum çalýþmasýný
seçimlere hazýrlýðýn ve emekçilerle ezilenlerin
eylemli birleþik cephesini güçlendirmenin bir
adýmý olarak ele alacaðýz.

KöZün Boykot Platformdaki Tutumu Üzerine
KöZün arkasýnda duran komünistler açýsýndan
böyle bir aktif boykot kampanyasýnýn gereði
emekçileri ve ezilenleri sandýða giderek neyi
nasýl boykot ettiklerini açýkça söyleyip seçimlere
hazýrlanmak olmalýydý. Ne var ki bu tutum
boykot cephesinin geneli tarafýndan uygun
görülmüþ ve benimsenmiþ deðildir. Ancak bu
tür durumlarda KöZün tutumu hiçbir zaman
kendi farklý görüþlerini bahane ederek birleþik
bir eylemden yan çizmek olmamýþtýr bu sefer
de öyle olmayacaktýr. Aksine KöZün

ödevlerinden biri de kendini bu tür
doktrinerlerden ayrý tutmaktýr.
2007 seçimlerinden bu yana komünistler KöZ
sayfalarýnda emekçilerin ve ezilenlerin birleþik,
kitlesel, eylemli bir savunma hattýný örmesi
gerektiðini savunuyorlar ve bu doðrultuda bir
mücadele veriyorlar. Ýçinden geçtiðimiz dönemde
acil ödevlerimiz deðiþmiþ deðildir. 2007de Bin
Umut çalýþmasý, 2009da ise Birlikte Baþarabiliriz
Platformu bu çalýþmayý yürütmek için uygun
zemini oluþturmuþtu. Ýçinden geçtiðimiz

dönemde ise böyle bir savunma hattýný örmek
referandumda eylemli, aktif ve görünür bir
boykot çalýþmasý yürütmekten ve genel
seçimlerde ortak aday çalýþmasý yapmaktan
geçmektedir. Diðer bir deyiþle, bizim
referandumda takýndýðýmýz tutum yeni bir tutum
deðil, 2007den beri izlediðimiz taktik çizginin
devamýdýr.
Bu doðrultuda üzerimize düþen tüm sorumluluðu
kayýtsýz þartsýz üsteleneceðiz.
Ýçinde
bulunduðumuz boykot platformunda referandum

sürecinde izlenmesi gereken doðru tutumu ifade
ettik ve tüm sosyalistleri böyle bir boykot
çalýþmasýna çaðýrdýk. Ancak boykot platformunda
referandumda yürütülecek boykot çalýþmasýnýn
niteliðine ve þekline dair alýnacak kararlarýn
hiçbirisi bizim boykot platformda ortak bir
çalýþma yürütmemize engel olmayacaktýr. Aksine
içinden geçtiðimiz süreçte esas olan tüm
farklýlýklara raðmen boykot çalýþmasýný ortak bir
þekilde yürütmektir.
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Mavi Marmara Saldýrýsýnýn Ardýndaki Gerçekler

Ýsrail birliklerinin Gazzeye insani yardým götüren
ÝHH konvoyuna saldýrarak 9 kiþiyi katledip
birçoklarýný da yaralamasý bir kez daha Türkiyede
ve dünyada solcularýn zaten karýþýk olan kafalarýnýn
biraz daha karýþmasýna vesile oldu.
Bu saldýrýnýn daha dumanlarý tüterken BM güvenlik
konseyinde Ýrana karþý yaptýrýmlarýn arttýrýlmasý
oylanýrken Lübnanýn çekimser kaldýðý oylama
Türkiyenin Brezilya ile birlikte red oyu kullanmasý
bu kafa karýþýklýðýnýn üzerine tuz biber ekti.
«Acaba AKP hükümeti yörünge mi deðiþtiriyor?
Türkiyenin ekseni mi kayýyor? » tartýþmalarý baþladý
ve sola da bulaþarak yayýlmaya devam ediyor.
Doðrusu Orta Doðuda olup bitenleri ve bu
çerçevedeki geliþmelerin ardýnda yatan
emperyalistler arasý paylaþým kavgasýnýn mahiyetini
unutarak bu ve benzeri geliþmeleri anlamak ve
bunlardan bir anlam çýkarmak mümkün deðildir.
Soruna bu perspektiften bakmadan görünürdeki
geliþmeleri günü gününe yorumlamaya çabalayarak
ve güncel geliþmelerin baþ döndürücü girdabýnda
sürüklenerek siyasal geliþmelerin asýl yönünü ve
mahiyetini kavramak mümkün deðildir.
Bu nedenle evvela ABDnin Orta Doðuya iliþkin
planlarýný ve hem planlar çerçevesinde Türkiye
ve Ýsrail için nasýl bir rol tasarlandýðýný hem de
Ýsrail ve Türkiye iliþkilerinin nasýl þekilleneceðini
kabaca kestirmeden bu tür tekil geliþmeleri
anlamak ve yorumlamak mümkün deðildir.
ABDnin Çýkarlarý Ýsrail Ýle Türkiyenin Rollerinin
Deðiþmesini Gerektiriyor
Bu çerçevedeki geliþmelerin hepsi esas olarak
ABDnin BOP perspektifi içinde Türkiyeye ve
Ýsraile biçilen rollerin deðiþme zorunluluðu ile
ilgilidir. Her þeyden önce kavranmalýdýr ki SSCBnin
daðýlmasýndan itibaren ABD açýsýndan Orta
Doðunun anlamý ve kapsamý deðiþmiþtir. Orta
doðu artýk kuzey Afrika kýyýlarýndan baþlayýp
Kafkaslar ve Hazardan geçerek Orta Asyaya
kadar geniþleyen bir alandýr. Besbelli ki bu
çerçevede ABDnin sadece ve esas olarak Ýsraile
dayanarak yol almasýnýn koþullarý yoktur. ABDnin
Orta Doðudaki planlarý bakýmýndan Ýsrailin
rolünün deðiþmesi kaçýnýlmazdýr. Kuþkusuz Ýsrail
eskiden olduðu gibi hala ABDnin temel
müttefiklerinden biridir ve öyle kalacaktýr. Ama
yine kuþku duymamak gerekir ki, SSCB-ABD
kutuplaþmasý ortamýnda ve esas olarak SSCB ile
iyi iliþkileri olan BAAS rejimlerinin karþýsýnda güya
savunmada saldýrgan bir Ýsrail üssü ABD açýsýndan
anlamlý ve gerekli idi. Ama bugün öyle deðildir.
ABD bu çerçevedeki neredeyse tamamý Müslüman
nüfusa sahip ülkeleri nüfuzu altýna almayý
hedeflemektedir. Kimisini, Afganistan ve Irak için
olduðu gibi, doðrudan askeri müdahalelerle
kimisini içeriden askeri darbe veyahut yeni moda
«turuncu devrim» denen tertiplerle çoðunu da
tercihan diplomatik manevralarla kendi egemenlik
alaný içine almak ve orada tutmak ABD planlarýnýn
gereðidir. Elbette kimi konspiratif tertiplerle fiili
askeri müdahalelerin öznesi olan ve zaten
geleneksel olarak söz konusu ülkelerin çoðunda
nefretle anýlan ABDnin bizzat ve doðrudan devreye

girip bu bölgede nüfuz alanýný geniþletmesinin
imkansýz deðilse de çok güç olduðu açýktýr. Bu
itibarla ABDnin bu maksatla bu yeteneðe sahip
ve güvenilir bir aracý müttefike ihtiyacý olacaðýný
düþünmek için alim olmaya hacet yoktur.
Çoðunluðu Müslüman bir ahaliye sahip ama ayný
zamanda ABDnin kadim bir askeri maþasý ve
uþaðý olan Türkiyenin bu iþ için en uygun seçenek
olacaðý da açýktýr. Hele hele Türkiye bu misyona
sözümona «ýlýmlý islam» etiketi taþýyan bir hükümetle
giriþmesi halinde biçilmiþ kaftan olacaktýr. Hatta
zaman zaman ABD Dýþiþleri yetkililerinin veya
ABDli Orta Doðu uzmanlarýnýn dedikleri gibi,
Türkiye bu kisvesiyle ve «Hoca Efendi»nin yýllar
boyunca bu alanda hazýrlamýþ olduðu alt yapý
üzerinde ABDnin Büyük Orta Doðu planlarý
bakýmýndan «model ülke» olmak üzere
hazýrlanmalýdýr.
ABDnin dýþ politikasýnýn sadece askeri tehdit ve
müdahaleye dayalý olduðunu ve NATOnun ikinci
büyük ordusuna sahip olan Türkiyenin de ABDnin
maþasý olarak sadece askeri taþaronluk rolüne
memur olduðunu düþünenler çoktur. Fakat bunlar
daha ziyade bölgeye ve dünyaya soðuk savaþ
denen dönemin gözlüklerinden bakma
alýþkanlýðýndan kurtulamamýþ bakýþ açýlarýný ifade
etmektedir. Oysa içinde bulunduðumuz yeni
dönemde ABDnin ihtiyaçlarý bakýmýndan Ýsrailin
üstlenebileceði temel bir rol olmadýðý gibi, Türkiye
de askeri olmaktan çok iktisadi ve diplomatik bir
aracý olarak önem kazanacaktýr. Bu çerçevede bir
rolü üstlenemeyecek ise de ABD bakýmýndan
kýymeti harbiyesi cüzi olacaktýr. Ýsrailin de Türkiye
ile ittifaký üzerinden dolaylý bir rol üstlenmesini
tasavvur etmek yanlýþ olmayacaktýr.
Mavi Marmara Saldýrýsý Türkiyenin Rolünü
Pekiþtirirken Ýsrailin Ýç dengelerini Deðiþtirme
Yönünde Basýnç Yaratmýþtýr
Türkiye AKP hükümetiyle birlikte bu yolda
ABDnin amiral gemisi olmak üzere epeyi mesafe
aldý ve ayak baðlarýnýn pek çoðundan kurtuldu.
Türkiye ile Ýsrail arasýnda askeri ve ekonomik
alanda iþbirliðinin geliþmesi de bu süreçte yol
aldý. Buna karþýlýk, Ýsrailin henüz Washingtonun
bu çerçevedeki ihtiyaçlarýna uygun bir kývamda
olmadýðý ve bu rol deðiþimini kabul etmeye sahip
bir yönetimin iþbaþýnda olmadýðý da gözle görülür
bir gerçekliktir.
Bu anlamda Türkiye ile Ýsrail arasýndaki
yakýnlaþmalar ve antlaþmalar ne kadar ABD planlarý
açýsýndan gerekli ise, Türkiyenin bu yakýnlaþmaya
raðmen Müslüman toplumlar üzerindeki itibarýný
eskisinden kat be kat arttýrmasýna ihtiyaç olduðu
da o kadar açýk olsa gerektir. Bu itibar örneðin
Suriye ile birlikte Filistin sorununda aracýlýk rolü
üstlenerek Hamas hükümetini iki devletli çözüm
fikrine razý etmesi için gereklidir. Bunun için de
Türkiyenin Hamasý terörist ilan ederek devreye
girmesinden ziyade HAMASý meþru kabul ederek
devreye girmesi elbette daha uygundur. Keza bir
yandan Ýsrail ile ikili anlaþmalarýný ve iliþkilerini
korumaya devam ederken bir yandan Davostaki
pandomimi oynayan bir TC baþbakaný bu misyonu
yerine getirme konusunda daha elveriþlidir.

Türkiyenin sözümona sivil toplum kuruluþlarý
vasýtasýyla dolaylý olarak Ýsrail ambargosunu yarýp
Filistinlilere yardým malzemesi gönderme
faaliyetinin örgütlenmesinde rol almasý da bu
rolün gerektirdiði itibarýný arttýrmaya yönelik
adýmlardan sayýlmalýdýr.
Bu noktadan bakýldýðýnda, Ýsrail komandolarýnýn
Gazzeye yardým konvoyuna saldýrmasý söz konusu
itibarýn artmasý yolunda müstesna bir katký sunmuþ
ve ayný zamanda da Ýsrailin bu büyüyen Orta
Doðu çerçevesinde herhangi bir etkin rol
üstlenmesi ihtimalini bile ortadan kaldýrmaya katký
sunan bir giriþim olarak görmek gerekir. Bir baþka
deyiþle bu müdahalenin söz konusu geliþmeye
karþý ayak direyen kesimleri temsil eden halihazýr
hükümeti müþkül bir durumda býraktýðý da açýktýr.
O halde bu saldýrýnýn doðrudan doðruya mevcut
hükümetin planlayýp arzu ettiði bir geliþme
olmadýðý en azýndan böyle bir sonuç doðurmadýðý
barizdir. Nitekim Ýsrail hükümeti de bir yandan
saldýrýya tamamen sahip çýkýp sorumluluðunu
üstlenirken, bir yandan da arkasýnda AKP
hükümetinin olduðu bir provokasyondan söz
etmektedir.
Bu nedenle söz konusu olan bir tertip olsa da bu
tertibin bir yandan Türkiyenin Müslüman toplumlar
nezdindeki itibarýný arttýrýrken bir yandan da
Ýsraildeki hali hazýr hükümeti zor durumda býrakýp,
muhalefetini güçlendiren bir etki yarattýðý
görülmektedir. Nitekim bu saldýrýyý takiben gerek
ABD ve baþka ülkelerdeki Yahudi diyasporasýnda
olduðu gibi, Ýsrailin kendi içinde de dikkate deðer
bir muhalefet hareketinin baþ göstermesi de bunu
doðrulamaktadýr.
Türkiyenin Ekseni Kaymýyor AKPnin Yönü de Akýbeti
de Deðiþmiyor
Bu itibarla eðer AKP hükümetinin de katkýsýyla
Ýsrailin Filistin sorununda ABD nin uygun gördüðü
çözümü kabul etme konusunda ayak direyen
hükümetini zora sokan bir provokasyon bahis
konusu ise, bu tertibin ABDnin bölgedeki
çýkarlarýný zedelemediði açýktýr. Ýsrail hükümeti
ile AKP hükümeti arasýnda bir soðukluk ve
gerginliðin arttýðý doðru olsa bile iki devlet
arasýndaki anlaþma ve iliþkilerin yerli yerinde
durmasý dikkate alýnýrsa, ABDnin de gayretleriyle
saðlanan bu ittifak iliþkisini tehlikeye sokmadýðý
da açýktýr. Öte yandan her ne kadar Amerikan
uþaðý AKP bu vesileyle bir propaganda
kampanyasýný baþlatmýþ iken, anlaþýlmasý zor
olmayan nedenlerle ABDnin Ýsrail saldýrýsýný
meþru sayan açýklamasý ABD ile AKP hükümeti
arasýndaki iliþkilerin yörüngesinin deðiþtiði
sonucuna varmak abartýlý bir deðerlendirme olur.
Gene ABDden seslenen Fethullah Hocanýn AKPyi
alkýþlamayan ve adeta hizaya çekmeye yönelik
bir tutum almasý da ayný yönde bir belirti olarak
görülmemelidir.
Öte yandan bu geliþmeleri tabiri caizse «biti
kanlanan» AKP hükümetinin kendi dar çýkarlarý
doðrultusunda ve iktidarýný ABD ile baðlarý
koparma pahasýna korumak üzere baðýmsýz bir
tutum almasý gibi yorumlayanlar da az deðildir.
Lakin velev ki öyle olsun, bu Mavi Marmara

olayýný takip eden geliþmelere bakýldýðý takdirde
sorunun asýl mahiyetini anlamak daha kolaylaþýr.
AKPnin bu vesileyle elde ettiði itibar sayesinde
bir yandan Türkiyede kendi seçmen tabanýný
korumak ve erimesine engel olmak isterken, bir
yandan da Kürt hareketine yönelik saldýrýlarýný
arttýrmak üzere bu itibarý istismar ettiði açýktýr.
Bu yönelim ise kimilerinin sandýðýnýn aksine
ABDnin hedef ve çýkarlarýna aykýrý olmadýðýnýn
altýný çizmekte yarar vardýr. Bununla birlikte daha
önceki geliþmelerin izini sürerek soruna
bakýldýðýnda bu «havuç ve sopa» oyununun AKPnin
Kürt seçmenler nezdinde baþlýca rakibi olan
DTP/BDP karþýsýnda bir avantaj elde etmesine
yaramadýðý bilakis aksi yönde bir rol oynadýðý da
sýr deðildir. Yani AKP kaçýnýlmaz olarak bindiði
dalý kesmeye mecbur olan bir konumda
gözükmektedir ve bu son geliþme de dahil olmak
üzere bir çok geliþme bu gidiþin yönünü
deðiþtirememektedir. Sondajlara bakýlýrsa
referandum sonuçlarý da AKPnin istediði sonuç
az farkla çýksa bile, AKPnin bu kan kaybýný
önleyemeyecek gibi görünmektedir.
Bu noktadan bakýldýðýnda AKPnin kendini
kalýcýlaþtýrmak için attýðý veya atmaya hevesleneceði
adýmlarýn onun kaderini deðiþtirmeye fazlaca
hizmet etmediði görülmektedir. Bu nedenle
ABDnin ve «hoca efendi»nin mesafeli tutumlarýnýn
Türkiyenin ve AKP hükümetinin yörünge yahut
eksen deðiþtirmesine delalet etmekten ziyade
ABDnin miyadý dolmakta olan AKPye karþý
yedeklerini hazýrlanmakta olduðuna iþaret eder.
Ayný zamanda da ABDnin Orta Doðuya iliþkin
planlarýnýn AKPye tabi olmadýðýný ve hükümetlerin
ömrüyle ve akýbetiyle sýnýrlý olmayan ve TC
devletine biçilmiþ bir rolün söz konusu olduðunu
daha belirgin bir biçimde göstermektedir. Yani
AKPnin hükümetteki konumu zayýflasa veyahut
hükümetten düþse bile, yürürlükte kalmasý
tasarlanan bir plan söz konusudur.
Bu nedenle söz konusu olan ne AKPnin kendi
dar çýkarlarýný öne alarak Türkiyenin yörüngesini
deðiþtirmesi söz konusudur; ne de AKPnin kendini
ABDye yegane seçenek olarak dayatmaya yetecek
bir kudreti vardýr. AKP kalsa da yerini
hazýrlanmakta olan rakibine býraksa da,
emperyalistler arasý paylaþým kavgasýnýn bölgedeki
halihazýr dengeleri deðiþmediði müddetçe
Türkiyenin yörüngesinin deðiþmesi ve ekseninin
kaymasý pek zayýf bir olasýlýktýr.
Buna karþýlýk eðer emekçilerin ve ezilenlerin
çýkarlarýný savunma iddiasýnda olan özneler bir
birleriyle dalaþan burjuva akýmlarýnýn kah birine
kah diðerine yedeklenmeyen baðýmsýz bir siyasal
rolü el birliði ederek üstlenebilirler. Rakip
emperyalist kamplarýn uzantýsý olan veya birbirini
yedeklemek üzere yarýþan burjuva partilerinden
kah birinin kah diðerinin dümen suyunda
sürüklenmeye karþý koyabilirler. Bu takdirde
Türkiyenin yörüngesinin deðiþmesi ve ekseninin
gerçekten kaymasýna amil olabilecek gerçek bir
muhalefet odaðýnýn emekçilerin ve ezilenlerin
birleþik kitlesel seferberliði ile yaratýlmasýnýn
koþullarý oluþabilir. Bu geliþmenin nesnel koþullarý
vardýr öznel koþullarýnýn ise yaratýlmasýna þiddetle
ihtiyaç vardýr.

