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Emekçi ve ezilenlerin kitlesel eylemlerini büyütelim

Bugün troçkizm konusunda
Türkiye solunun zaaflarýný
irdelemek ve troçkizmin bir
politik akým olarak nasýl bir
oportünist merkezciliði ifade
ettiðine ýþýk tutmak
oportünizme ve tasfiyeciliðe
karþý mücadelede
komünistlerin ödev ve
ihtiyaçlarý arasýndadýr. Birinci
bölümü bu sayýmýzda
bulunan Troçkizm Dosyasý�ný
bu amaçla yayýnlýyoruz.

AKP Ýtibarsýzlaþtýkça Saldýrganlaþýyor,
Saldýrganlaþtýkça Ýtibarsýzlaþýyor

AKP emekçileri ve ezilenleri yanýna çekme
yönündeki becerisini ve umutlarýný kaybettiði
oranda þiddete baþvurmakta; uyguladýðý baský
politikalarý nedeniyle de gücünü ve
inandýrýcýlýðýný daha hýzlý bir þekilde
yitirmektedir. Gelinen süreçte AKP�nin 12 Eylül
Anayasasý�nda esaslý bir deðiþiklik yapacaðýna
artýk iflah olmaz liberaller bile inanmamaktadýr.

BDP�ye Yönelik Saldýrýlara Son!

Mahallelerde KöZ Söyleþileri

AKP Nesnel Koþullarýn Hediyesiyle Deðil,
Ortak ve Eylemli Müdahale ile Durdurulabilir

Bu durum AKP�nin saldýrýlarýnýn nesnel
geliþmelerin yahut yükselen bir kitle
hareketinin bir hediyesi olarak
durdurulacaðý anlamýna gelmez. Ýþte
Kongre Hareketi�nin ve onun dýþýnda yer
alsa da bu hareketle iliþkili solun görevleri
tam da bu noktada ortaya çýkmaktadýr.

�Partileþme Stratejisi ve Komünistlerin Birliði�

KCK Davasý Tutuklularýna Özgürlük!

Partileþme stratejismizi
anlatan broþürün Eylül
a y ý n d a  ç ý k m a s ý
ves i les iy le iç inde
çalýþma yürüttüðümüz
m a h a l l e l e r d e
partileþme stratejimiz
ve komünistlerin birliði
hakkýnda söyleþiler
düzenledik. 17�de

KöZ, siyasi bir özne olarak ortaya çýktýðý 1999
yýlýndan bu güne, �ayrý dur birlikte vur� þiarý ile
yaþadýðýmýz topraklardaki sol sosyalist yapýlarýn
en geniþ eylem birliði içinde bulunmasýný
savundu. Ýçinden geçtiðimiz geri çekilme
döneminde ortak düzenlenen güçlü eylemler
sayesinde saldýrýlara karþý durulabileceðini ve
ancak bu þekilde kitlesel bir mücadelenin
yükseltilebileceðini ifade etti.

tamamý sayfa 18-19�da

Ekim Devrimi
Tartýþmalarý

sayfa 10-11�de

TROÇKÝZM DOSYASI

DOSYANIN BÝRÝNCÝ BÖLÜMÜ 15., 16. ve 17. SAYFALARDA

Saldýrýlara Karþý
Omuz Omuza!

· �Ýrademe Dokunma� Mitingi...............20�de�Ýrademe Dokunma� Mitingi...............20�de

· �Sýra Kimde?� Basýn Açýklamasý.......13�te�Sýra Kimde?� Basýn Açýklamasý.......13�te

· 1 Mayýs Mahallesi�nde Eylemler1 Mayýs Mahallesi�nde Eylemler.......8�de.......8�de

· Esenyurt�ta Eylem............................4�deEsenyurt�ta Eylem............................4�de

KöZ�ün Sözü�nden alýnmýþtýr.

Ekim Devrimi Söyleþileri

14�te

Maltepe�de Söyleþiler

7�de

Ekim Devrimi Tartýþmalarý 2011�den önce
mahallelerde söyleþiler gerçekleþtirdik.

Maltepe�de �Arap Baharý�, �2 Temmuz� ve
�Tasfiyecilik� söyleþileri gerçekleþtirdik.

Mahalle Festivalleri

sayfaDeri Ýþçilerinin Gözünden
Halklarýn Demokratik Kongresi

Varoþlarda Van için Dayanýþma  9
sayfa

5-6�da

9�da

2. Mezopotamya Sosyal Forumu 21-
25 Ey lü l  ta r ih le r i  a ras ýnda
Diyarbakýr'da gerçekleþtirildi. Ýçinde
çalýþma yürüttüðümüz kurumlar ile
diðer kurumlar arasýndaki irtibatý
güç lendi rmek iç in MSF �den
olabildiðince yararlanmaya çalýþtýk.

Mezopotamya Sosyal Forumu

Aðustos ayýnda Gülsuyu Sanat ve
Hayat Kültür Festivali, Eylül ayýnda 1
Mayýs Mahallesi Kuruluþ Festivali
kapsamýnda yürüyüþlere, etkinliklere
ve panellere katýldýk. 4. Limontepe
Festivali ise devletin yarattýðý þoven
atmosfer yüzünden gerçekleþemedi.

�Birleþik Bir Ýþçi Hareketini Örmek için
Solun Görevleri� Paneli

10 Eylül�de Okmeydaný�nda �Birleþik
Bir Ýþçi Hareketi Örmek için Solun
Görevleri� baþlýklý bir panel
gerçekleþtirdik. Panele konuþmacý
olarak TÖPG, ÖDP, SODAP ve
KöZ katýldý. 19�da

12

KöZ, Ekim Devrimi�ni ve Bolþevik partiyi tarihsel bir olay olarak deðil,
bugünkü siyasal mücadelemize ýþýk tutan referanslar olarak görüyor.
Ekim Devrimi�nin yýldönümlerinde �Ekim Devrimi Tartýþmalarý� baþlýðý
altýnda, günümüzdeki siyasal geliþmelerin bu referanslarýn ýþýðýnda
tartýþýldýðý paneller düzenliyor. KöZ, Ekim Devrimi Tartýþmalarý�nýn
üçüncüsünü Kasým ayýnda gerçekleþtirdi.

�Ekim Devrimi ve Parti�

�Ekim Devrimi ve Parti� baþlýklý birinci panel, Beþçeþmeler Kültür ve
Sanat Derneði�nde gerçekleþti. Panele Niyazi Armutlu, Oðuzhan
Kayserilioðlu (TÖPG), Ozan Doðan (DHF) ve Çetin Eren (KöZ) katýldý.

�Ekim Devrimi, Þovenizm ve Sosyal Þovenizm�

Panel dizisinin ikinci ayaðý ise 13 Kasým Pazar günü Kartal TMMOB�da
�Ekim Devrimi, Þovenizm ve Sosyal Þovenizm� baþlýðý ile gerçekleþtirildi.
Panele konuþmacý olarak Mukaddes Çelik (ESP), Ýbrahim Aydýn (ÖDP),
Ýsmail Þengül (SDP), Yücel Filizler (Devrimci Proletarya) ve Internet
üzerinden Orhan Dilber (KöZ) katýldý.

2011

AKP�nin Asýl Korkusu Türkiye ve Kürdistan�da
Bir Arap Baharý�nýn Yayýlmasýdýr

AKP hükümetinin korkularý arasýnda iktidarýnýn
payandalarý teker teker düþen Esad rejiminin
PKK�ye yönelik daha müsamahakar davranmasý
yahut Suriye�de oluþabilecek bir iktidar
boþluðunun gerillanýn hareket kabiliyetini
arttýrmasý deðildir. Asýl korku kaynaðý �Arap
Baharý�nýn TC sýnýrlarý içinde de yanký bulmasý
ve benzer isyanlarýn Kürdistan�dan baþlayarak
tüm Türkiye�ye yayýlmasýdýr.
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Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (DÝSK),

Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu

(KESK), Türk Tabipleri Birliði (TTB) ve Türk

Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði�nin (TMMOB)

çaðrýsýyla �Ýnsanca yaþam için eþit, özgür ve

demokratik bir Türkiye� þiarýyla Ankara, Sýhhiye

Meydaný�nda gerçekleþen mitinge katýlmak için

sendikamýz Tüm-Bel-Sen�in tahsis ettiði araçla yola

çýkmak üzere Konak�ta buluþtuk. Konak�ta KESK�e

baðlý sendikalarýn kaldýrdýðý otobüslerin çokluðu

Ýzmir�den katýlýmýn yüksek olacaðýnýn iþareti gibiydi.

Bununla birlikte eyleme gitmek için hazýrlanan

pek çok insanda merkezi bir mitinge dair bir

heyecandan ziyade bir beklentisizlik hâkimdi.

Ankara�ya vardýðýmýzda yürüyüþ kortejlerinin

oluþmasýnda sýkýntý yaþandýðýný gördük. Bu tür

mitinglerde genelde takip edilen yönteme göre

sendikalar ve meslek odalarý kortejin baþýný

çekiyorlardý. Ancak bu kortejlerin oluþmasýndaki

gecikme yürüyüþün baþlamasýný da geciktirince

sýralama konusunda farklý kurumlar arasýnda

gerginlikler baþ gösterdi. Yer aldýðým Tüm-Bel-

Sen kortejini geçtiði noktadan neredeyse ikiye

bölen Halkevleri korteji ile Kaldýraç korteji arasýnda

böylesi bir gerginlik neredeyse somut bir kavgaya

dönüþüyordu. Hâlihazýrda daðýnýk ve düzensiz

bir þekilde süre giden yürüyüþte bir de bu tür

sorunlar belirmesi pek çok katýlýmcýnýn maneviyatý

açýsýndan olumsuz etki yarattý.

Yaklaþýk 25-30 bin kiþi katýldýðý mitingde KESK�e

baðlý sendikalardan Eðitim-Sen�in katýlýmý ciddi

bir kitlesellikteydi. Ancak bu kitleselliðe denk bir

güç ve coþku söz konusu deðildi. Bu durum

konfederasyonlara mensup sendikalarýn hemen

hemen hepsi için geçerliydi. Bir istisna KESK�e

baðlý sendikalara üye olan Kürt illerinden gelen

kamu emekçilerinin korteji idi. Belli bir amaçla

ve bu amaca uygun bir katýlýmla yürüyüþte yer

alan bu kortejde saldýrýlara karþý operasyonlarýn

durmasý talebi öne çýkmaktaydý. �Tecrit kaldýrýlsýn,

müzakareler baþlasýn, operasyonlar durdurulsun!�

þiarýnýn yer aldýðý Demokratik Emek Platformu

imzalý pankart arkasýnda ortak yürüyen Kürt kamu

emekçilerinin korteji bu açýdan dikkat çekiciydi.

Yürüyüþte yer alan sendikalardan çoðunun dile

getirdiði bir diðer vurgu ise kýdem tazminatýna

yönelik saldýrý idi. Bu anlamda mitingde öne çýkan

iki vurgu olduðu söylenebilir. Baþta kýdem tazminatý

olmak üzere emekçilerin kazanýlmýþ haklarýnýn

gasp edilmesine yönelik saldýrýlar sendikalarýn ve

alandaki hemen her yapýnýn esas gündemi iken,

Kürt illerinden gerçekleþen yoðun ve düzenli

katýlýmla beraber AKP'nin Kürt hareketine yönelik

saldýrýlarýna karþý müzakere çaðrýsý da alanda

kendini hissettirdi. Bunun yaný sýra HES�lere karþý

sürdürülen mücadelenin ve çevre hareketlerinin

de talepleri de alana yansýdý.

Mitingde politik örgütlenmelerin katýlýmý ise genel

tablodan baðýmsýz deðildi. Türkiye�de sosyalist

solda siyaset yapma iddiasýna sahip akýmlarýn

neredeyse hepsi mitingde yer almýþtý. Ancak

mitinge dair genel amaçsýzlýk ve isteksizlik bu

kortejlere de sirayet etmiþti. Gençlik Muhalefeti,

DHF, Halkevleri belirli bir hazýrlýk, düzen ve

kitlesellikle mitingde yer alan örgütlenmelerdi.

Alana varýldýðýnda ise mitingin gidiþatý artýk belli

olmuþtu. Nitekim örgütleyici kurumlarýn �Sokak

Meclisi Kuruyoruz!� iddiasýnýn sahiciliði alana

girdiði gibi alandan ayrýlan binlerce insandan belli

idi. Ne sýnýfýn belli bir takým kazanýmlarý giderek

ayrýcalýklara dönüþen kesimlerinin sendikalarýndan

bir þey dinlemeye hevesi, ne de sendika

konfedarasyonlarýnýn insanlarý alanda tutmak için

kürsüden söyleyecekleri bir þeyleri vardý. Alanda

en uzun süre kalanlar politik örgütlenmeler oldu.

8 Ekim Ankara mitingi gerek muhteva,  gerek

katýlým, gerekse miting sonunda katýlanlarýn aklýnda

kalanlar itibari ile yaklaþan kýdem tazminatý

saldýrýsýna karþý bir �görev savma� örneði idi. Bu

anlamýyla yýllardýr sendikalar tarafýndan

gerçekleþtirilen �doldur-boþalt� eylemlerinden biri

olarak hatýrlanacak.

Sendikalarýn örgütlediði mitingde iþçi sýnýfýnýn en

geniþ ve fakat en örgütsüz kesimleri alanda yerini

alamamýþtý. Sigortasýz ve sendikasýz kesimlerin

alana taþýnmamasý sadece sendikalarýn deðil, ayný

zamanda emekçilere siyasi önderlik etme iddiasýný

taþýyan öznelerin de kusurudur. KöZ�ün arkasýnda

duran komünistlerin iþçi sýnýfýnýn en çok sömürülen

fakat en devrimci kesimlerinin taleplerini dile

getirmek üzere alanda bulunmamýþ olmasý da

önemli bir eksiklikti. Bu anlamda mitingde sýnýfýn

çoðunluðunu oluþturan ama örgütsüz kesimlerinin

taleplerini yansýtan sýnýf örgütlenmelerinin eksikliði

hissedildiði gibi iþçilerin birliðinin saðlanmasý için

�komünistlerin birliði�nin gerektiðini söyleyecek

olan siyasal öznenin yakýcý eksikliði de hissedildi.

Savunmayý Örgütle, Saldýrýya Hazýrlan!

Komünist Bir Kamu Emekçisi

Ýstanbul Üniversitesi�nde
YÖK protestosu

YÖK'ün 30. kuruluþ yýldönümü sebebiyle 2 Kasým günü Beyazýt'ta

YÖK Karþýtý Birlik'in düzenlediði YÖK karþýtý eylem yapýldý. Devrimci

Gençlik, Devrimci Öðrenci Birliði, Ekim Gençliði, Gençlik Cephesi,

Ýþçi Cephesi, Kaldýraç, Özgür Eðitim Platformu, Proleter Devrimci

Gençlik, Sürekli Devrim Hareketi, Sosyalist Dayanýþma Gençliði,

Sosyalizm Gençliði, TÜM-ÝGD ve Yeni Demokrat Gençlik'in

bileþenlerinden olduðu YÖK Karþýtý Birlik'in eylemine KöZ olarak

biz de destek verdik.

Bizim de içinde bulunduðumuz bir grup Beyazýt Kampüsü Havuzlu

Bahçe'de toplanarak, hem havuzlu bahçede hem de diðer fakülte

önlerinde eylem için diðer öðrencilere çaðrýda bulundu. Sloganlar

atýldý. Laleli'den gelen grubu beklerken rektörlük önünde ajitasyon

yapýldý. Beyazýt ve Avusturya Ýþçi Marþý'ný okundu. Diðer grubun

gelmesiyle beraber, çoðu zaman güvenliðin sorun çýkardýðý büyük

kapý açýldý. Ve bizim de kampüs önüne çýkmamýzla eylem baþladý.

"Eþit, parasýz, bilimsel, anadilde eðitim", "Soruþturmalar, tutuklamalar,

baskýlar bizi yýldýramaz", "Yaþasýn devrim ve sosyalizm", "YÖK�ê

rake, zanîngehê rizgar ke", �Beyazýt goristan ji bo faþistan", " Kurtuluþ

yok tek baþýna, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "YÖK, polis, medya,

bu abluka daðýtýlacak", "Yaþasýn halklarýn kardeþliði - Bîji biratiya

gelan", "Eðitim hakkýmýz engellenemez" gibi Türkçe ve Kürtçe 

sloganlar atýldý.

Türkçe ve Kürtçe �YÖK düzenini yýkacaðýz! Özgürlük ve gelecemizi

kazanacaðýz! / YÖK Karþýtý Birlik� pankartý açýldý. Basýn açýklamasýnda

gözaltýndaki öðrencilere, KCK tutuklularýna deðinildi. Direniþteki

BEDAÞ ve Çel-Mer iþçileri selamlandý. Öðrenciler iþçilerle dayanýþmaya

davet edildi. Basýn açýklamanýn ardýndan devrimci marþlar ve þarkýlar

söylendi. Okulda uzun süredir devam eden provokasyon

giriþimcilerinden polisin �yoðun güvenlik önlemi� aldýðý eylem

"Beyazýt faþizme mezar olacak" ve "Yaþasýn sýnýf dayanýþmasý"

sloganlarýyla sona erdi.

Paralý-Parasýz Burjuva Eðitime Hayýr!

Darbeyle gelen YÖK, Devrimle Yýkýlacak!

Ýstanbul Üniversitesi'nden Komünistler

Londra varoþlarý isyanla ýsýndý
4 Aðustos gece haberlerinde bir kiþinin

polisle çatýþýp öldürüldüðü, bir polisin

de vurulduðu ama merminin polisin

telsizine takýldýðý duyuruldu.

Ertesi gün çevreden görenler haberlerde

söylendiði gibi bir çatýþma yaþanmadýðýný,

polisin bir arabadan bir adamý indirip

yere yatýrdýðýný, sonra da 4 el ateþ

edildiðini söylediler. Polisin telsizine

isabet eden merminin de bir polis

silahýndan ateþlendiði öðrenildi. Bu

zamana kadar mahalledeki bütün gençler

öldürülen adamýn Londra�nýn birçok

varoþ mahallesinde bilinen Mark Duggan

ve polisin hikâyesinin de yalan

olduðunda hemfikirdi. Mark Duggan

Londra�nýn en meþhur varoþlarýndan

Broadwater Farm sitesinde oturuyordu.

30-40 yaþlarýndakiler için Broadwater Farm

1985�te bir polisin öldürüldüðü isyanla anýlan

bir yer. Günümüzde ise sokak çetelerinin

terör estirdiði bir uyuþturucu bataðý. Mark

Duggan�ýn kendisinin de bu bataklýkta

karanlýk iþlere karýþtýðý biliniyordu. Mark

Duggan�ýn polis tarafýndan infaz edildiðine

inanan mahalleli ve polisten cevap arayan

ailesi 6 Aðustos akþamüstü Broadwater Farm

banliyösünden Tottenham polis karakoluna

kadar yürüyüþ organize ettiler. 200-250 kiþilik

grup polis karakolunun önüne varýnca basýn

açýklamasý okundu ve rütbeli bir polisin

dýþarý çýkýp aileye bir açýklama yapmasýný

istediler. Polis bu isteðe karþýlýk vermeyince

çoðunlukla Afrika ve Karayip kökenli

mahallelinin öfkesi birikti ve karakolun

giriþini bastýlar. Bu öfke kýsa sürede isyana

dönüþtü ve mahalleli polis karakoluna

saldýrmaya baþladý. Burada varoþ gençleri

arasýnda çok popüler olan Blackberry

telefonlarýndaki Blackberry Messenger özelliði

aracýlýðýyla polisle çatýþýldýðýna dair haber

ve heyecan tüm Londra�nýn varoþlarýna ulaþtý.

Kuzey Londra�da birkaç saat içinde dört ayrý

ana caddede ayrý mahallelerden gençler

toplanmýþtý ve her yerde polise saldýrýyorlardý.

Bu isyaný organize edecek bir yapý

olmadýðýndan çoðu çete elemaný olan

gençlerin öfkeleri yer yer yanlýþ hedeflere

de yöneldi. Dükkânlar yaðmalandý, arabalar

yakýldý.

Ertesi gün bizim mahallede (Hackney) ve

bütün Doðu Londra�da herkes kuzeyden

isyanýn devam edeceði haberini almýþtý. Yer

yer bazý mahallenin gençleri kendi aralarýnda

polise saldýrýp kaçýyordu. Güney Londra�nýn

varoþ mahallelerinden de polise saldýrýldýðý

haberleri geliyordu. Bizim mahalle hemen

polis ablukasý altýna alýndýðýndan biz kuzeye,

Tottenham�a gittik. Tam bir kaos ortamýydý;

yerel çeteler, Türk-Kürt çeteler, Somalili

çeteler, Londra�nýn dört bir yanýndan varoþ

gençleri toplanmýþtý. Polis bazen saldýrýyordu

ama çoðu zaman kaçmak zorunda kalýyordu.

Bizim kaçmamýz gerektiðinde ise gençler

bir yüz-iki yüz metre ana caddenin aþaðýsýna

kaçýp tekrar toplanýyordu. Sabahýn beþine

kadar  Tot tenham�dan dönmedik .

Döndüðümüzde de olaylarýn kendi

mahallemize sýçrayacaðýndan emindik.

Ertesi gün Hackney�de herkes erkenden

sokaklardaydý. Esnaf da erkenden

kepenklerini indiriyordu. Birkaç saat sonra

Clarence Road�un yanýndaki Mare Street�te

polisin iki gencin üstlerini aramak için

d u r d u r d u ð u

görüldüðünde varoþ

gençliðinin öfkesi

anýnda kabardý ve her

taraftan polise saldýrýldý,

ça t ý þma C la rence

Road�a ilerledi. Çevre

sitelerden 7-8 sokak

çetesi bir saat içinde

Clarence Road�a geldi

ve barikatlar kuruldu.

Sokaðýn bütün halký ya

sokaktaydý ya da

c a m l a r d a n

b a l k o n l a r d a n

izliyorlardý. Karnaval

havasý vardý; bir kýsým insan barikatlarda

çatýþýrken, içki içenler, yüksek sesle müzik

çalanlar da vardý barikatlarýn arasýnda. Ve

sokaklar gene sabaha kadar polis avýna

çýkanlar, yaðmalayacak dükkân arayanlar

ve içki içenlerle doluydu.

Ertesi sabah Londra�ya 17.000 polisin

getirildiði söyleniyordu. Hackney�de gene

bütün gençler dýþarýdaydý ama her köþede

polis arabalarý, polis atlarý vardý ve hiçbir

çatýþmanýn mümkün olmadýðý belliydi.

Olaylardan önce devletin devlet fonlarýný

ve polis sayýsýný azaltacaðý gündemdeydi.

Artýk Mark Duggan�ýn öldürülmesinin olay

yaratacaðýný polisin bildiði söyleniyor ve ilk

yürüyüþte polisin kalabalýðýn yanýna araçlarýný

saldýrýlsýn diye bilerek park edip býraktýðý

da söyleniyor.

Bu olaylar, Londra�nýn varoþlarýnda bir

devrimci çalýþma olmadýðýndan, devrimci

güçler varoþlara inemediðinden dolayý doðru

bir amaca hizmet edemedi ve erkenden

sona erdirildi. Ama Ýngiltere�deki bu

jenerasyonun varoþ gençliði ise ilk kez

isyanýn tadýný aldýlar.

Doðu Londra - Hackney�den Bir Köz

Okuru

8 Ekim Ankara Mitingi�nden izlenimler
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SÝYASÝ GAZETE. SAHÝBÝ VE SORUMLU YAZI
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YERÝ: RASÝMPAÞA MAH., SÜLEYMAN BEY
SOKAK, NO: 6/1, KADIKÖY/ÝSTNBUL.
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Ýstanbul Demokratik Kent Konseyi tarafýndan

düzenlenen 1 Eylül Barýþ Mitingi, bayramýnýn son

günü olan 1 Eylül�de, Kadýköy�de gerçekleþti. Polis

ile kitle arasýndaki çatýþma yüzünden erken

sonlandýrýlan mitinge yaklaþýk 10000 kiþi katýldý.

Katýlýmcý sayýsý miting baþladýðýnda yüksek olmasýna

raðmen müdahale ve çatýþma yüzünden miting

sonlandýrýldýðýnda alandakilerin sayýsý hayli

düþmüþtü.

Kitle, Kadýköy Ýskele Meydaný�na yürümek için

13:00�da Tepe Nautilus önünde buluþtu. Buluþma

alanýnda BDP, ÖDP, SDP, EMEP, Sosyalist Parti,

ESP, EDP, SODAP, DSÝP, Mücadele Birliði,

BDSP, Çaðrý, KESK, TUAD, Barýþ Ýçin

Vicdani Ret Platformu, Ýnsan Haklarý

Derneði gibi kuruluþlar ve siyasetler hazýr

bulundu. Alanda ayrýca Blok vekillerinden

Sebahat Tuncel, Levent Tüzel ve Altan

Tan bulunuyordu; ayrýca Filiz Koçali ve

Ferhat Tunç da alanda idi.

Kortejin en önünde Barýþ Anneleri ve

Barýþ için Kadýn Giriþimi yürüdü. Barýþ

Anneleri ve BDP�nin pankartlarýnda

demokrat ik özerkl ik ,  tecr i t  ve

operasyonlar önemli bir yer tuttu.

Yürüyüþ kolu Haydarpaþa�ya vardýðýnda

ise kortejin önü çevik kuvvet ve TOMA araçlarý

ile kesildi. Öcalan posterleri ve kesk û sor û zer

flamalar indirilmediði takdirde yürüyüþe izin

vermeyeceðini söyleyen polis, Blok vekillerinin

müdahalesi ile yürüyüþe izin verdi. Daha sonra

kortejler yürüyüþe devam etti.

Arama noktasýnda polisin kitleye gazla müdahale

etmesi üzerine ise yürüyüþ yeniden kesildi; daha

sonra atýlan bir ses bombasý atýldý ve arama

noktasýnda uzun süre bir karýþýklýk yaþandý. Bu

karýþýklýk esnasýnda da arama noktasýndaki

bariyerler kitle tarafýndan indirildi, gençlerin olduðu

bir grup tarafýndan durak ve dükkan camlarý

sopalarla kýrýldý ve  polise taþlarla karþýlýk verildi.

Polisin geri çekilmesiyle henüz alana girememiþ

olan, bizim de içinde bulunduðumuz kitle

Haydarpaþa�dan ilerleyerek Ýskele�nin önündeki

miting alanýna girdi. Bu esnada da çatýþmalar

miting alanýnýn yakýnlarýnda, parkýn ve PTT�nin

civarýnda devam etti.

Mi t ingde konuþan ve Ekim�deki KCK

operasyonlarýyla tutuklanacak olan Ýstanbul

Demokratik Kent Konseyi Dönem Sözcüsü Dursun

Yýldýz, mitingi Van�da katledilen Yýldýrým Ayhan�a

adadýklarýný belirtti, devletin saldýrýlarýný eleþtirdi.

Kürtlerin, Türklerin ve diðer halklarýn daha özgür

yaþamasý için barýþýn yakýn olduðunu söyleyen

Yýldýz, konuþmasýný sürdürürken polisin saldýrýsý

ve çatýþmalar ivmelendi; bu esnada Türk bayraklý

bir kiþi de küfür ederek kitleyi provoke etmeye

çalýþtý.

Bütün bunlar olurken, miting alanýndaký kitle

konuþmalarý dinlemekten çok çatýþmalarý izliyordu.

Daha sonra Sebahat Tuncel söz aldý. Polise gaz

bombalarýný ve saldýrýlarýný durdurmalarý için birçok

kez çaðr ý  yapt ý .  Mi t ingin daha faz la

sürdürülemeyecek bir hale gelmesiyle ise saat

15:00 gibi tertip komitesi mitingi sonlandýrdýðýný

açýkladý, böylelikle de kitle daðýlmaya baþladý.

Miting daðýlýrken katýlýmcý sayýsý müdahale ve

çatýþma yüzünden yarý yarýya düþmüþtü.

Mitingin sonlandýrýrken kitle içindeki maskeli bir

grup, duraklarýn ve Haldun Taner Sahnesi�nin

camlarýný indirmeye ve polis ile çatýþmaya devam

etti. Miting sonunda polis, tertip komitesini ve

sokaktan topladýðý birçok kiþiyi gözaltýna aldý.

Daha sonra gözaltýna alýnan 63 kiþiden 38�i

tutuklandý, kalanlar ise serbest býrakýldý.

Mitinge KöZ olarak �Kürtlerin Esareti Ýþçilerin

Esaretidir� pankartýyla 40 kiþi olarak katýldýk.

Yürüyüþ kolunda ve alanda bulunduðumuz sürece

sýk sýk �Kürtlerin Esareti Ýþçilerin Esaretidir�, �Kürtlere

Özgürlük / Kurdara Azadi�, �Demokrasi için Kürtlere

Özgürlük�, �Bedel Ödedik, Bedel Ödeteceðiz�,

�Bolþevizm Kazanacak� sloganlarýný attýk.

Miting erkenden sonlandýrýldýktan sonra ise 1

Mayýs Mahallesi�ndeki festival etkinlikleri için

mahalleye doðru yola koyulduk.

Kürtlerin Esareti Ýþçilerin Esaretidir!

Demokrasi için Kürtlere Özgürlük!

Ýstanbul�dan Komünistler

Kadýköy�de çatýþmalý 1 Eylül

12 Eylül�ün 31. yýldönümünde
Kadýköy Meydaný�nda darbeyi
protesto iç in bir  mit ing
düzenlendi. Mitinge 78'liler
Giriþimi, Eðitim-Sen, ÖDP, BDP,
EMEP, ESP, EHP, EDP, SDP,
Kaldýraç, TÖP-G, KESK, Askeri
Darbelerin Asker Muhalifleri
(A.D.A.M.), TMMOB, UÝD-DER,
TÜM-ÝGD, Hak-Par, TUAD, SP
gibi birçok siyaset ve kuruluþ
katýldý. Mitingde �12 Eylül
darbecileri yargýlansýn!�, �12 Eylül
darbe anayasasý kaldýrýlsýn!
Demokratik, eþitlikçi, özgürlükçü
anayasa yapý l s ýn ! �  or tak
pankartlarý arkasýnda yüründü.
Mitinge katýlým 3000-4000 kiþi
arasýndaydý.

Çatýþmalý 1 Eylül mitinginden 10
gün sonra gerçekleþen mitingde,
polis bu defa arama noktasýný
toplanma yeri olan Tepe
Nautilus�un oraya yerleþtirmiþti.
Yürüyüþ boyunca yaklaþýk 250
kiþiden oluþan BDP�li kitle polis
tarafýndan sýk sýk sözlü tacize
uðradý; miting alanýna girerken
de pol is  BDP� l i lere iz in
vermeyeceðini söyledi ve çevik
kuvvet BDP�nin önünü kesti. Bu

esnada BDP�l i ler in alana
sokulmamasýný protesto etmek
için BDP kortejini alkýþladýk;
tertip komitesinin ve diðer
siyasetlerin de müdahalesiyle
BDP�yi el birliði ile alana soktuk.

KöZ olarak 50 kiþi katýldýðýmýz
mitingde �Darbeyle Gelen Rejim
Devrimle Yýkýlacak� pankartýný
taþýdýk, alanda ve yürüyüþ
kolunda �Saldýrýlarý Göðüslemek
için Ezilenlerin Baðýmsýz Kitlesel
Mücadelesini Yükseltelim!�
baþlýklý özel sayýmýzý yaygýn bir
biçimde daðýttýk. �Ne AKP Ne

CHP  Ku r t u l u þ  B i r l e þ i k
Mücadelede!�, �Demokrasi için
Kürtlere Özgürlük�, �Özgürlük
Savaþan Ýþçilerle Gelecek�,
�Kurtuluþ Yok Tek Baþýna, Ya
Hep Beraber Ya Hiçbirimiz�
sloganlarýný sýk sýk attýk.

Saygý duruþuyla baþlayan
mitingde birçok konuþma
gerçekleþti. 78�lilerden Tahsin
Yeþildere, Celalettin Can�ýn, Emek
Demokrasi ve Özgürlük Bloku
vekillerinden Levent Tüzel ve
Sýrrý Süreyya Önder�in, Hayri
Durmuþ�un kardeþi olan Barýþ

Annesi Zekiye Durmuþ�un
gerçekleþtirdiði konuþmalarda
ortak vurgu AKP�nin devrimcilere,
Kürtlere ve bütün ezilenlere karþý
12 Eylül rejimini devam ettirdiði
yönündeydi. Tahsin Yeþildere 12
Eylül kalkmadan demokratik bir
anayasa yapýlamayacaðýný
söylerken, Celalettin Can 12
Eylül�ün seçim yasasýyla, TMK,
MGK vb. yasalar ve kurumlarla
ile devam ettiðini söyledi. Levent
Tüzel de 12 Eylül�ün AKP ile
devam ettiðini söylerken, kara
operasyonlar ýnýn ülkenin
sorunlarýna çözüm olmadýðýný
belirtti. Sýrrý Süreyya Önder da
diðer konuþmacýlar gibi TMK�sý
ve baskýcý kurumlarýyla AKP�nin
12 Eylül rejimini devam ettirdiðini
söyledi. Miting alanýnda ayrýca
Blok vekillerinden Sebahat
Tuncel de bulundu.

Konuþmalardan sonra ise Ýlkay
Akkaya ve Agire Jiyan�ýn verdiði
müzik dinletileriyle miting sona
erdi.

Darbeyle  Gelen Rej im
Devrimle Yýkýlacak!

Ýstanbul�dan Komünistler

12 Eylül AKP ile sürüyor Ýzmir�de 12 Eylül
mitingi

12 Eylül Darbesi�nin yýldönümünde Ýzmir yine bölünen
eylemlere sahne oldu. Eylemlerden ilkini 17:00�de Basmane
Meydaný�nda toplanarak AKP il binasý önüne yürüyen
KESK Ýzmir Þubeler Platformu, Devrimci 78�liler
Federasyonu, DÝSK Ege Bölge Temsilciliði, TMMOB Ýzmir
ÝKK, Halkevleri, EHP, ÖDP, TKP, ÝMECE-Der, KYD,
Öðrenci, Kolektifleri düzenledi.

Köz�ün arkasýnda duran komünistler olarak örgütleyicileri
arasýnda olduðumuz diðer eylem ise Emek, Demokrasi
ve Özgürlük Bloku bileþenleri tarafýndan düzenlendi.
Konak eski Sümerbank önünde bir araya gelen blok
bileþenleri, Kürtçe ve Türkçe olarak "12 Eylül'ün hesabý
sorulacak" pankartý açarak bir basýn açýklamasý
gerçekleþtirdi. Eylemde �Gün Gelecek Devran Dönecek
Darbeciler Halka Hesap Verecek!�, �Faþizme Karþý Omuz
Omuza!�, �Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði!�, �Biji Býratiya
Gelan!� sloganlarý atýldý.  

Basýn açýklamasýnýn okunmasýndan önce 12 Eylül�ü
yaþayanlar kürsüden döneme dair tanýklýklarýný aktardýlar.
Kitleye seslenen Kýzbes Aydýn iþkence tezgâhlarýnda
yaþananlarý aktardý. 12 Eylül döneminde Diyarbakýr
Zindaný�nda tutuklu bulunan Mehdi Aslan ise 12 Eylül�ü
bir vahþet olarak nitelendirerek Diyarbakýr 5 No�lu
Cezaevi�nde yaþanan yoðun iþkencelere deðindi. Tanýklarýn
konuþmalarýnýn sonrasýnda mücadelede düþen devrimciler
için saygý duruþunda bulunuldu.

Ardýndan Ege 78'liler Derneði Ýzmir Þube Baþkaný Timur
Taþdemir bir açýklama yaparak, 12 Eylül rejiminin
Türkiye'de yaþayan tüm halklara büyük acýlar yaþattýðýný
belirterek, sorumlularýn yargýlanmasý gerektiðini söyledi.
Darbe rejiminin devam ettiðine ve Kürt halkýna uygulanan
zulmün halen sürdüðüne dikkat çeken Taþdemir, savaþý
körüklemek isteyen güçlere karþý topyekûn mücadele
edilmesi gerektiðini belirtti.

Yapýlan konuþmalarýn ardýndan ortak basýn açýklamasý
okundu. Basýn açýklamasýnda genel olarak iþçi sýnýfýna,
Kürt halkýna  ve emekçilerin örgütlenmelerine yönelik
yaþanan saldýrý ve baskýlara deðinildi. Açýklamanýn Kürtçe
ve Türkçe olarak okunmasýnýn ardýndan eylem sona erdi.

Darbeye-düzene boyun eðme!

Örgütlen-birleþ-mücadele et!

Ýzmir�den Komünistler

Ýzmir�de 1 Eylül için gerçekleþtirilen yürüyüþ
ve eylem kayda deðer bir katýlýmla
gerçekleþti. Fuar Basmane Kapýsý önünde
toplanmaya baþlayan kurum ve örgütlenmeler
saat 18:00�de Konak Meydaný�na doðru
yürüyüþe geçtiler. BDP, ESP, ÝHD, EMEP,
EDP, EHP, SDP, Sosyalist Parti, Halkevleri,
DSÝP, Kaldýraç, Ege 78'liler Derneði, Ýmece-
Der, Barýþ Meclisi ve Barýþ Anneleri�nin
katýldýðý eylemde KöZ�ün arkasýnda duran
komünistler olarak �Özgürlük Savaþan
Ýþçilerle Gelecek!� pankartýmýzla yer aldýk.

Yürüyüþ güzergâhý boyunca savaþsýz bir
dünya için kapitalizmin yýkýlmasý gerektiði,
Ortadoðu�ya ve yaþadýðýmýz coðrafyaya barýþ
gelebilmesi için Kürtlerin özgürlüklerine
kavuþmasý gerektiði, baþkasýný ezen uluslarýn
özgür olamayacaðý yönünde ajitasyonlar
gerçekleþtirdik. Bunun yaný sýra 12 Haziran
genel seçimlerine Emek Demokrasi Özgürlük
Bloku olarak girenlerin elde ettikleri
kazanýmlarý geniþletmek için örgütlerimize
ve vekillerimize sahip çýkýlmasý gerektiði de
vurgulandý. Bu ajitasyonlara eþlik edecek

þekilde �Savaþa Karþý Sýnýf Savaþý!�, �Villalara
Savaþ Kondulara Barýþ!�, �Özgürlük Savaþan
Ýþçilerle Gelecek!�, �Kürtlere Özgürlük
Ortadoðu�ya Barýþ!�, �Kurdara Azadi, Kürtlere
Özgürlük!�, �Biji Serhildan Azadiya
Kurdistan!�, �Kürtlerin Esareti Ýþçilerin
Esaretidir!�, �Vekiller Onurdur, Onuruna
Sahip Çýk!�, �Hatip Dicle Onurdur, Onuruna
Sahip Çýk!� sloganlarýný attýk.

 �Operasyonlar Dursun, Silahlar Sussun,
Müzakereler Sürsün�, �Tabutlara Deðil
Çocuklarýmýza Sarýlmak Ýstiyoruz�, �Baþbakan
Erdoðan�ýn Sivil Katliamý� pankartlarýnýn
açýldýðý yürüyüþün ardýndan Konak�ta eylemi
örgütleyen kurumlar adýna basýn açýklamasý
okundu. Metni okuyan SDP Ýzmir Ýl Baþkaný
Semra Uzunok, içinden geçilen dönemde
savaþ kýþkýrtýcýlarýnýn sesinin her zamankinden
daha gür çýktýðýný ve ülkenin yeniden savaþýn
ve þiddetin girdabýna sürüklendiðini
vurguladý. Askeri operasyonlarýn derhal
durdurulmasý, silahlarýn topyekün susmasý
ve barýþ görüþmelerinin kaldýðý yerden
sürdürülmesi gerektiði yönündeki taleplerin

vurgulandýðý metin hem Türkçe hem de
Kürtçe olarak okundu.

Kürsüde etkinlik programý sürerken bir de
kürsü iþgali yaþandý.  Kendisini �Apocu
Gençlik Ýnisiyatifi� olarak adlandýran üç genç,
�operasyonlar durmadýðý takdirde, kanlarýnýn
son damlasýna kadar savaþa hazýr olduklarýný�
belirten bir konuþma yaptýlar.

Eylem kürsüde yapýlan konuþmalarýn
ardýndan sona erdi.

KÜRTLERE ÖZGÜRLÜK, ORTADOÐU�YA
BARIÞ!

Ýzmir�den Komünistler

Ýzmir'de kitlesel 1 Eylül mitingi
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Merkezi Güngören�de bulunan, bu yýlýn
Ocak ayýnda da bir þubesini  Esenyurt
ilçesinin Ýncirtepe-Ýnönü Mahallesi�nde
açan Deri Kundura ve Tekstil Ýþçileri
Derneði�nin kýdem tazminatý ile ilgili bir
seminer yapacaklarýný öðrenince beþ iþçi
arkadaþ ile bu etkinliðe katýldýk. Kýdem
tazminatý ile ilgili semineri Çaðdaþ
Hukukcular Derneði avukatlarýndan 
Gökmen Yeþil ve Emel Ozan verdiler.
Etkinliðe Türk-Ýþ'e baðlý Tek Gýda Ýþ Þube
Baþkaný Muzaffer Dilek de katýldý. 2 Ekim
Pazar günü gerçekleþen bu etkinlik saat
14.30'da baþladý ve iki saate yakýn sürdü.
Katýlan iþçilerin çoðunluðunu tekstil ve
metal iþçilerinin oluþturduðu bu etkinliðe
45-50 dolayýnda bir kitle katýlým gösterdi.

Yaþasýn Sýnýf Dayanýþmasý

Esenyurt'tan Komünistler

EMEP Esenyurt Ýlçe Örgütü,  Saadet Dere
Mahallesi�nde bulunan Gölge Kültür
Merkez�inde yazar Erdoðan Aydýn ve
Evrensel yazarý Nuray Sancar'ýn konuþmacý
olarak katýldýðý bir panel gerçekleþtirdi.
4 Ekim�de gerçekleþen panele yaklaþýk
70 kiþi katýldý. Ýlk konuþmacý olan Erdoðan
Aydýn, Tunus�ta baþlayan halk isyanlarýnýn
Ortadoðu�da devrim etkisi yarattýðýný
ancak bu ülkelerde güçlü sendikal
hareketlerin olmamasý ve sosyalist
hareketlerin çok cýlýz olmasýndan dolayý
emperyalist güçlerin bu geliþmeleri
boðmak istediðini ifade etti. Aydýn, Arap
baharýný desteklemek için daha
enternasyonal bir dil kullanýlmasý
gerektiðini dile getirdi. Daha sonra söz
alan Nuray Sancar konuþmasýnda Mýsýr
halkýnýn bir ezberi bozduðunu söyledi
ve ayaklanmalarýn bugün sadece bu
coðrafya ile sýnýrlý kalmadýðýný ifade etti.
Panelde konuþmacýlara bugünkü
diktatörlüklerin varlýðýnda o zaman
SSCB�nin ve onun hatalý politikalarýna
ortak olan sol hareketin de sorumluluðu
olup olmadýðýný; ve bugün eksik olanýn
enternasyonalist bir dil mi yoksa Komünist
Enternasyonal mi olduðunu sorduk.

Esenyurt'tan Komünistler

Esenyur t  ye re l inde  Kongre
Giriþimi�nin çaðrýsýyla bir araya gelen
kurum ve siyasetler Kürecik�te
kurulmasý planlanan füze kalkanýný
protesto etmek için bir eylem
örgütleme kararý aldýlar. Bu çaðrýyý
takiben Kongre Giriþimi bileþenleri
(BDP, EMEP, SODAP, 78'liler, Ýþçi
Sendikalarý Dayanýþma Merkezi, Kýraç
Kültür Evi), KöZ, Çaðrý, BDSP ve
DHF ile bir araya geldi. BDP temsilcisi
arkadaþ füze kalkanýnýn bu topraklara
kurulmasý kendilerini ilgilendirse de
kitlelerini sadece bu eylemin
kesmeyeceðini, kendilerinin en
önemli gündemlerinin Abdullah
Öcalan�a yönelik tecrit ve süren
operasyonlarýn olduðunu belirtti.
Bunun üzerine eylemin içeriði bu
biçimde geniþletildi.

Daha sonra eylem için ortak sloganlar

belirlendi. Eylem için belirlenen
pankarta �Kürt Halk Önderi Abdullah
Öcalan�a Özgürlük! Emperyalizme
Kalkan Olmayacaðýz, Yaþasýn Ýþçilerin
Birliði, Halklarýn Kardeþliði!� yazýldý.
BDSP eylem için hazýrlanan el
ilanýnda sýnýf vurgusunun olmadýðýný
ifade etti. Bu çaðrýyý kaleme alan Ýþçi
Sendikalarý Dayanýþma Merkezi
temsilcisi arkadaþ ise �bu eksikliði
basýn metninde gidereceðiz� dedi ve
üç bin bildiri basýlmasý kararlaþtýrýldý.
Basýn metnini netleþtirmek için tekrar
bir araya geldiðimizde DHF'nin ve
BDSP'nin eylemden çekildiklerini
öðrendik. DHF zaten ilk toplantýda
da kendilerinin bunun çalýþmasýna
pek katýlamayacaklarýný ve bir gün
öncesinden baþka bir eylemleri
olacaðýný söylemiþti; BDSP ise eyleme
çaðrý için hazýrlanan el ilanýnda sýnýf

vurgusunun olmadýðýný ve bunun
basýn metninde de giderilmeyeceðini
düþündükler i  iç in eylemden
çekildiklerini ifade etti.

Eylem 25 Pazar günü saat 19:30�da
Esenyurt AKP binasý önünde
toplanma ile baþlayýp beþ yüz metre
ilerideki Esenyurt Meydaný�ndaki
basýn açýklamasý ile son bulacaktý.
Polis kitleyi taciz ederek kaldýrýmý
boþaltmamýzý istedi, bizi etrafý çevrili
boþ arsaya itmeye çalýþtý fakat arsaya
inmedik. Ýlk baþlarda 30-40 kiþi olan
sayýmýz daha sonra 100�e ulaþtý.

Pankartýmýzý açarak belirlediðimiz
ortak sloganlarý attýk: �Katil ABD
Ortadoðu'dan Defol�, �Emperyalizme
Kalkan Olmayacaðýz, Kürecik�e Füze
Kalkaný Kurdurmayacaðýz�, �Analarýn
Öfkesi Katilleri Boðacak�, �Katil ABD

Ýþbirlikçi AKP�, �Demokrasi Ýçin
Kürtlere Özgürlük�, �Kürtlere Özgürlük
Ortadoðu�ya Barýþ�, �Baskýlar Bizi
Yýldýramaz�. Ayrýca kitle içerisinde
Abdullah Öcalan lehine sloganlar da
atýldý. Okunan basýn metninin
ardýndan BDP Eþbaþkaný Þafak Özallý
kitleye bir konuþma yaptý. Özallý
konuþmasýnda AKP polisinin yapmak
istediðimiz demokratik bir eylemi
engellediðini, bunu protesto etmek
için beþ dakikalýk oturma eylemi
yapacaðýmýzý, süren operasyonlarý ve
Öcalan�a yönelik tecriti protesto
ettiklerini belirtti. Konuþmadan sonra
kitle beþ dakika oturma eylemi yaptý
ve eylem sona erdi.

Kurtuluþ Yok Tek Baþýna Ya Hep
Beraber Ya Hiç Birimiz!

Esenyurt'tan Komünistler

12 Haziran seçimleri sonrasý
Esenyurt'ta seçim çalýþmasý yürüten
yoldaþlarýmýzýn da katýldýðý bir ev
sohbeti yaptýk. Sohbete yedi kiþi
katýldý.

Sohbette þunlarý konuþtuk: �KöZ
neden Emek Demokrasi Özgürlük
Bloku�na katýldý? Seçimlerde ortaya
çýkan siyasi tabloyu bizim dýþýmýzdaki
kesimler nasýl okuyor, KöZ nasýl
okuyor? Bundan sonra ne yapmalý?�

Bu sorulara þöyle cevap verdik:
�Aslýnda 2007 yýlýndan bu yana DTP
ve ardýndan BDP için söylemiþ
olduðumuz görüþlerimize ve aldýðýmýz
tutumlara bakýldýðý zaman neden 
Blok'un içinde yer aldýðýmýz anlaþýlmýþ
olur. Yine de bir kez daha
tekrarlamakta fayda vardýr: Blok
bugün tüm düzen güçleri karþýsýnda
gerçek bir muhalefet odaðýdýr, bu
yüzden düzenin emekçilere ve
ezilenlere yönelik saldýrýlarýný
püskürtmek ve yeni mevziler elde
etmek için bu bloðun içinde yer
almak ve daha da güçlenmesi için
mücadele etmek gereklidir. Bizim

KöZ'ün arkasýnda duran komünistler
olarak bir seçim çalýþmasýna katýlmak
ayný zamanda kitlelerle temas etmek,
bu yönde deneyim kazanmak, piþmek
anlamýna da gelmektedir. 

Saðlý sollu bütün kesimler AKP'nin
seçimlerde oylarýný artýrarak ve
güçlenerek çýktýðýnda hemfikir. Kimi
istisnalar dýþýnda ayný kesimler
AKP'nin tersine seçimlerde CHP'nin
baþarýsýz olduðunda birleþmektedirler.
Biz söylenenlerin aksine AKP�nin 12
Haziran seçimlerinde oylarýný artýrsa
da güçlenerek çýktýðý görüþüne
katýlmýyoruz. Evet, AKP seçimlerde
oylarýný artýrmýþtýr fakat AKP'nin aldýðý
artý oylar rakiplerini gerileterek elde
ettiði oylar deðildir. Bu oylar BBP,
Saadet Parti ve Has Parti gibi
milliyetçi-muhafazakar partilerden
aldýðý oylardýr. Ayrýca AKP'nin gücünü
yansýttýðý asýl þey oy oraný deðil,
meclise yansýyan milletvekili sayýsýdýr.
Bu açýdan baktýðýmýz zaman AKP
330 vekil sayýsýnýn bile altýna
düþmüþtür.  Bu, AKP tek baþýna yeni
bir Anayasa yapýp referanduma
sunamaz demektir. Erdoðan�ýn

hayallerini süsleyen Cumhurbaþkanlýðý
ve Baþkanlýk sisteminin kapýsýný
aralanamamasý demektir. CHP de bir
önceki seçimlere göre oylarýný dört
beþ puan artýrmýþtýr ve gidiþat oylarýný
daha da artýracaðý yöndedir.

Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku
kuþkusuz bu seçimlerde önemli bir
baþarýyla çýkmýþtýr fakat bu baþarý
sadece çýkarýlan milletvekili sayýsýna
bakýlarak ölçülemez. Elbette çýkarýlan
milletvekili sayýsý önemlidir. Blok�un
asýl baþarýsý ve gücü -meclisteki
milletvekili aritmetiðini de allak bullak
eden- arkasýna aldýðý kitlenin
dinamiðidir, gücüdür ve siyasi
gündemde tuttuðu yer ve önemdir;
Blok�un baþarýsýný kabul ederken bu
baþarýnýn hala önemli oranda
Kürdistan'da alýnan oylara ve
dinamiðe yaslandýðýný görmek gerekir.
Bunun yanýnda Blok�un Türkiye'de
istenilen güce ve etkiye ulaþabilmesi
için buna uygun bir dil ve politika
o lu þ tu rmak  ge r ekmek ted i r .

Peki, bundan sonra ne yapmalý? Seçim
sonrasý Blok�un bu baþarýsýný ve

gücünü sürdürebilmesi ve Blok�un
daha da güçlenebilmesi için  �seçim
oyunu bitti iþimize bakalým� dememek
gerekir. Bu süreçte, iki seçim
aralýðýnda olabildiðince vekillerle
onlara oy veren emekçileri, ezilenleri
buluþturmak, düzenin saldýrýlarýna
karþý emekçileri ve ezilenleri teyakkuz
halinde tutmak gerekir. Bu arada
Blok�un kendi içinde bindiði dalý
kesen anlayýþ ve politikalardan uzak
durmak gerekir. Blok�ta yer alan kimi
siyasetlerin bir çatý partisinde
buluþmak istemeleri onlarýn doðal
hakkýdýr fakat bu Blok�ta yer alan ve
yer almasý muhtemel kimi kesimleri
de bu çatýnýn altýnda toplanmaya
zorlamak Blok�un gücünü artýran ve
etkinleþtiren deðil, budayan ve
darlaþtýran bir sonuca yol açar. Bu
açýdan biz Blok�un daha da
güçlenmesi için Hopa'da polise karþý
direnen güçlerle 2 Temmuz katliamýný
protesto eden bütün kesimleri de
içine alan bir anlayýþla hareket etmesi
gerektiðine inanýyoruz.�

Esenyurt'tan Komünistler

Kýdem tazminatý
semineri

EMEP�in
düzenlediði
Ortadoðu paneli

Seçimlerden sonra yaptýðýmýz ev toplantýsý

Füze kalkaný, tecrit ve operasyonlara karþý eylem

E s e n y u r t � t a n  h a b e r l e r

8 Kasým günü Emek, Demokrasi ve
Özgürlük Bloku milletvekili Levent
Tüzel�in Esenyurt'ta Þen Düðün
Salonu�nda halkla bayramlaþacaðýný
EMEPli arkadaþlarýn daðýttýðý
kartlardan öðrendik. Fakat o gün
KöZ söyleþisi olduðu için toplantýnýn
baþýna katýlamadýk. Söyleþinin
ardýndan bir grup arkadaþla
toplantýya katýldýk.

Toplantýya katýldýðýmýzda Levent
Tüzel bir konuþma yapýyordu. �Bir
taraftan deprem, bir taraftan savaþ
ortamýnýn alýp götürdüðü bedenler,
bir taraftan gazeteci ve aydýnlarýn
tutuklanýyor olmasý, bir taraftan
iþçilerin bayramý grev çadýrlarýnda
karþýlýyor olmasý gibi birçok sorun
var� diyen Tüzel, halkýn karþýsýna
çýkan devlet görevlileri ve hükümet
temsilcilerinin nefret söyleminden
geri durmadýðýný dile getirdi.
Bayramlarda dertleþmek ve iyi
dileklerde bulunmak için bir araya
gelen halkýn hükümet ve devlet
tarafýndan kýþkýrtýldýðýný ifade eden
Tüzel �bu saldýrýlara karþý dernekler,
sendikalar ve siyasi partiler olarak
kader birliði yapýp bunlarý tartýþmalý,
mücadele etmeliyiz� diye konuþtu.

Türkiye�de ezilen halklar, kadýnlar,
iþçiler, gençler için Halklarýn
Demokratik Kongresi�nin önemli bir
noktada durduðunu söyleyen Tüzel
Kongre�nin barýþýn, kardeþliðin, bir
arada eþit bir yaþamýn mücadelesini
vereceðini ifade etti. Kongre�nin her

ilde ve ilçede örgütlendiðini de
sözlerine ekleyen Tüzel, Kongre�nin
deprem yaralarýnýn sarýlmasý,
silahlarýn susmasý, demokratik
özerkliðin demokratik yeni bir
anayasada karþýlýðýný bulmasý için
mücadele seferberliði çaðrýsý yaptýðýný
belirtti. BDP�nin 20 Kasým�da
Ýstanbul�da miting düzenleyeceðini
hatýrlatan Tüzel, Kongre'nin buna
destek vereceðini ifade etti. Tüzel,
Kongre Meclisi�nin halktan gelen
talepleri de beklediðini söyledi.
Özgürlük, demokrasi talep eden
insanlarýn kolaylýkla TMK�dan
yargýlandýðýný da sözlerine ekleyen
Tüzel �Biz bunlar karþýsýnda eþit
haklara dayalý, onurlu, çocuklarýmýzýn
ana dilinde eðitim göreceði bir ülke
için çalýþmalarýmýza devam edeceðiz�
diye konuþtu. Tekrar ortak mücadele
vurgusu yapan Tüzel, �Sadece Kürt
halkýnýn örgütlendiði dernekler olarak
deðil, sendikalaþma hakký yok edilen
iþçiler olarak, her gün zamlar ve
vergilerle cebindeki üç kuruþa göz
dikilen yurttaþlar olarak, þiddete
maruz kalan kadýnlar olarak, gençler
ve emekçiler olarak bir araya gelmek
ve bu mitingleri dayanýþma ve
k a r d e þ l i k  m i t i n g i  o l a r a k
gerçekleþtirmek zorundayýz� dedi.

Levent Tüzel ayrýca Esenyurt�a özgü
olarak HDK�nin Esenyurt �un
sorunlarýný gündemlerine almasý
gerektiðini, bu tür toplantýlara
yoðunluk nedeniyle her zaman

katýlamasa bile burasýnýn bu tür halk
toplantýlarý örgütlemesinin sorunlarý
halkla birlikte tartýþýp birlikte
çözmesine katký sunacaðýný belirtti.
Levent Tüzel�in konuþmasýndan sonra
serbest kürsüde halk konuþmalar
yaptý. Bu konuþmalarda Blok ve
BDP milletvekillerinin meclisten
çekilip çekilmemesi önemli bir yer
tuttu. Kimi konuþmacýlar saldýrýlarýn
arttýðý böyle bir siyasi süreçte meclisin
çözüm yeri olmaktan çýktýðýný,
BDP�de siyaset yapan herkesin KCK
soruþturmasý adý altýnda gözaltýna
alýnýp tutuklandýðý bir ortamda
BDP�nin anayasa tartýþmalarýna
katýlmasýnýn bir anlamý olmadýðýný
ifade ederken, kimi konuþmacýlar
meclisten çekilmenin çözüm
olmadýðýný, demokratik yasal alanda
bütün olanaklarýn kullanýlmasý
gerektiðini söyledi.

Söz alan konuþmacýlardan kimisi
kamu emekçileri, iþçiler ve Kürt
halkýnýn mücadelesini tüm Türkiyeli
iþçi ve emekçilerin mücadelesiyle
birleþtirmek gerektiðini ifade etti.
HDK içerisinde bir grup genci
temsilen konuþma yapan bir genç
"Askere Gitme Ölme Öldürme"
þiarýyla bir vicdaný ret kampanyasý
baþlatacaklarýný belirtti. Bir konuþmacý
da Çukurca�da devletin kimyasal
gazlar kullanarak öldürdüðü gerillalar
için, ýrkçý faþist saldýrýlar için ve Van
depremi için Halklarýn Demokratik
Kongresi�nin atýl kaldýðýný, bu konuda

hareket edemediðini belirtti. Esenyurt
BDP Ýlçe Eþbaþkaný Þafak Özallý sivil
faþistlerin polisin desteðiyle BDP Ýlçe
binasýna saldýrdýðýný, bu faþist saldýrýyý
püskürten BDP�lilere bu defa polisin
gaz bombalarýyla saldýrdýðýný ifade
etti.

Toplantýda bizden bir yoldaþ da KöZ
adýna divaný selamlayýp bir konuþma
yaptý: �Burada vekillerin meclisten
çekilip çekilmemesi yönünde farklý
görüþler bildirildi. AKP hükümeti ve
devlet, Blok çatýsý altýnda meclise
giren vekillerin asýl gücünü dinamik
ve örgütlü bir halk hareketinden
aldýðýný bildiði için KCK adý altýnda
özellikle BDP�ye yönelik yoðun bir
saldýrýda bulunuyor. Batý�da, Türkiye
cephesinde bu saldýrýlar birleþik bir
mücadele ile püskürtülemiyor. Asýl
ihtiyacý duyulan HDK�nin solun diðer
kesimleriyle ortak hareket edebilecek
bir esnekliðe ve dile sahip olmasýdýr.�

Son olarak konuþan Levent Tüzel
burada dile getirilen eleþtirileri ve
önerileri dikkate alacaklarýný, ancak
bu yerelin kendi örgütlülüðünü
mahal le mecl i s ler iy le ,  ha lk
meclisleriyle oluþturmak gerektiðini
ifade etti. Toplantý katýlýmcýlarýn
kendilerini ifade ettikleri canlý bir
tar t ý þma olarak gerçekleþt i .

Kurtuluþ Yok Tek Baþýna Ya Hep
Beraber Ya Hiçbirimiz!

Esenyurt�tan Komünistler

Levent Tüzel ile bayramlaþma

Gölge Kültür
Merkezi Etkinliði
Esenyurt'un Saadet Dere Mahallesi�nde iki
yýl önce açýlan Gölge Kültür Merkezi
kuruluþunu mahalle halký, mahalledeki
kurumlar ve sol, sosyalist siyasetlerle
birlikte kutlamak için bir etkinlik
gerçekleþtirdi.

Etkinlikten bir hafta önce dört yoldaþýmýzla
birlikte  Ýncirtepe - Ýnönü Mahallesi�nin 
muhtelif yerlerine etkinliðin afiþlerini
yapýþtýrýp birkaç kahvehane sahibinden
izin alarak kahvelerin camýna afiþleri astýk.

Þenlik Esenyurt Belediyesi�ne baðlý
Esenyurt Kültür Merkezi�nde 13 Kasým
günü saat 19:00-23:30 arasý gerçekleþti.
Salonda 1000�ü aþkýn kiþi bulunuyordu.
Þenliðe mahallede bulunan BDP, BDSP,
DHF, EMEP, Güney Kültür Merkezi,
Halkevleri, Kýraç Kültür Evi, KöZ, ÖDP,
Partizan, SODAP, Yeni Dünya için Çaðrý
Evi gibi sol, sosyalist devrimci siyasetler
ve kitle örgütleri  katýlým gösterdi. Bu
siyaset ve kurumlarýn birçoðu þenliðe
gönderdikleri kutlama mesajlarýnda iþçiler
ve emekçiler arasýndaki dayanýþmaya vurgu
yapýp saldýrýlar karþýsýnda ortak mücadele
çaðrýsý yaptý. Þenlikte Gölge Kültür Merkezi
tiyatro ve halk danslarý topluluðu anlamlý
oyunlar sundu, sanatçýlardan Ahmet Aslan,
Niyazi Koyuncu ve Gölgedekiler müzik
grubu türküleri ve ezgileriyle kitleyi
coþturdular.

Varoþlarda Birleþ Alanlarda Devleþ!

Esenyurt'tan Komünistler
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2 Eylül ruhundan yoksun bir festival hazýrlýðý

2 Eylül 1977 yýlýnda devletin tüm saldýrýlarýna
raðmen devrimciler öncülüðünde emekçilerin
büyük bir dayanýþma ve mücadelesi sonucunda
kurulan 1 Mayýs Mahallesi�nde, 8 yýldýr kuruluþ
festivalleri örgütlenmektedir. Bu festivaller
mahalledeki siyasetler ve kitle örgütleri tarafýndan
organize edilmektedir. Festivaller mahallemizdeki
siyasetler ve kurumlarýn ortaklaþa örgütleyebildikleri
faaliyetler içerisinde en geniþ birlikteliklerin oluþtuðu
bir zemin olmuþtur bunca zaman içerisinde. Bu
anlamda 1 Mayýs Mahallesi kuruluþ festivalleri
bizim açýmýzdan oldukça büyük bir önem arz
etmektedir. Ezilenlerin, emekçilerin mücadelelerinin
yanýnda olanlarýn, devrim ve demokrasi mücadelesi
yürütenlerin; bir arada ortak eylemlilikler
örgütlemeye ve ortak alanlarda birlikte faaliyetler
sürdürmeye en fazla ihtiyaç duyduðu ve duymasý
da gerektiði bir dönemde bu festival oldukça
uygun ve yararlý bir zemin oluþturmaktadýr. KöZ
olarak bu festivallerin örgütleyicisi olduðumuz
zamandan beri bu bilinç ve kaygýyla hareket
ederek en geniþ kesimlerle örgütlenecek bir
festivalin savunuculuðunu yaparak bu yönde
tutumlar ve pratikler sergilemeye çalýþtýk.

Geçtiðimiz dönemlerde yapýlan festival hazýrlýk
süreçlerinde ve festival anýnda yaþanan kimi
sorunlar ve eksiklikleri görerek hareket etmek,
bu durumlardan dersler çýkararak her sene daha
güçlü festivaller örgütlemek temel edindiðimiz
anlayýþlardan birisi olmuþtur. Ancak yukarýda da
deðindiðimiz gibi daha güçlü bir festivalin
örgütlenmesinin temel koþulu en geniþ bileþenle
bunu örgütleyebilmekten geçmektedir. Yapýlan
kimi yanlýþ tutumlar ve eksiklikler ortaya
koyulduktan ve deðerlendirildikten sonra bunlarýn
tekrarlanmamasý için uðraþýlarak herkesin kendi
rengini katabildiði bir festival örgütleyebilmek bir
önceki festivali aþabilen bir festival olacaktýr.

Bu bakýþ açýsýyla bakýldýðý taktirde dokuzuncusunu
düzenlediðimiz bu festival geçen seneki festivalin
dahi gerisine düþmüþ bir festival olmaktadýr. 8.

Festival�de; 7. Festival�de yaþanan kimi
olumsuzluklarýn deðerlendirilmesinde yaþanan
tartýþmalar üzerine DHF ve Partizan festivalden
çekilmiþlerdi. Bu sene düzenleyeceðimiz 9.
Festival�de ise ayný gündem üzerine yapýlan
tartýþmalar neticesinde BDP, SODAP ve EMEP
f e s t i v a l d en  ç ek i lme  k a r a r ý  a l d ý l a r .
2009 yýlýnda örgütlenen 7. Festival�de; BDP ve
BDSP arasýnda yaþanan ve festivale gölge düþüren
olayýn deðerlendirmeleri o seneki festivalin
ardýndan yapýlmýþ ve genel bir mutabakata
varýlmýþtý. Bu durumla ilgili deðerlendirmemizi ve
görüþlerimizi de o dönem çýkan gazetemizde
yayýnlamýþtýk. 8. Festival�in örgütlenme sürecine
baþladýðýmýzda bu durum kimi siyasetler tarafýndan
tekrar gündeme getirilerek tartýþmaya açýldý. O
tartýþmalar esnasýnda DHF ve Partizan; 7.
Festival�deki yaþanan olumsuzluklarla ilgili bir
özeleþtiri metni hazýrlayýp mahalle halkýndan özür
dilenmesi gerektiðini önerdiler. Yapýlan tartýþmalar
neticesinde bu öneri genel olarak kabul görmediði
için böylesi bir özür metni yayýnlanmama kararý
alýnmýþtý. Bu tartýþmaya dair biz de özeleþtirinin
asýl olarak pratikte verilebileceðini, hep beraber
yeni bir festivali örgütleyebilmenin yaþanmýþ olan
sorunlarýn aslýnda çözülebildiðinin somut bir
göstergesi olacaðýnýn altýný çizmiþtik. En nihayetinde
böylesi bir kararýn ardýndan DHF ve Partizan
festival platformundan çekilmiþ ve bu duruma
dair kendi görüþlerini içeren bir metin yazarak
mahallede daðýtmýþ ve festival günü ayrý bir festival
yürüyüþü örgütlemiþlerdi.

Bu seneki festivalin örgütlenme süreci
baþlandýðýnda ayný durum DHF, Partizan ve Halk
Cephesi tarafýndan gündem edilerek tartýþmaya
açtýrýldý. 7. Festival�e dair bir özeleþtiri metni
hazýrlayýp mahalle halkýndan özür dilemek önerisini
tekrardan ortaya koydular, bunu ortaya koyarken
de böylesi bir metin yazýlarak daðýtýlmazsa
festivalden çekileceklerini ifade ettiler. BDP bu
gündemlerin tartýþýldýðý toplantýlara hiç katýlmayarak

aslýnda böyle iþletilen bir süreçle örgütlenecek bir
festivalin örgütleyicisi olmayacaðý tutumunu ortaya
koymuþ oldu. EMEP ve SODAP da böylesi bir
metne imza koymayacaklarý için festivalden çekilme
kararý aldýlar. DHF�nin hazýrlayýp platforma sunduðu
metin üzerine yapýlan tartýþmalarda, ESP�nin birkaç
cümle hariç genel olarak onay verdiði ve DHF,
Partizan ve Halk Cephesi�nin de ortaklaþtýðý bir
metin ortaya çýkmýþ oldu. DHF, Partizan ve Halk
Cephesi�nin gerekçeleri zaten metinde ortaya
koyulmaktadýr. Ancak her nedense halkýmýza karþý
sorumlu olmaktan bahseden ve �yapýlan
olumsuzluklardan kaynaklý halkýmýzdan özür
dilemek gerekir� diyen bu siyasetler daha önce
yaþanan olumsuzluklarla ilgili bir özeleþtiri ve özür
metni yayýnlamayý önermemekteler ya da ayný
metnin içerisine koymayý reddetmekteler. KöZ
olarak biz ise geçtiðimiz senede olduðu gibi böylesi
bir metnin yazýlýp daðýtýlmasýna karþý olduðumuzu
yukarýda da belirttiðimiz anlayýþ üzerinden ifade
ettik. Yazýlmadýðý takdirde de bunun platformdan
ayrýlma gerekçesi olarak gösterilmesinin de son
derece yanlýþ olduðunu belirttik. Eðer ki yazýlacaksa
da sadece 2009�a özel deðil þimdiye kadar
örgütlemiþ olduðumuz tüm festivallere dair genel
bir deðerlendirme yazýlýp �kimi yanlýþlýklarýn
olduðunu, bunlarýnda üstesinden gelinecek bir
iradeye sahip olduðumuzu ve bu bileþenlerin de
böylesi bir festival örgütleyebilmesinin de bunun
bir göstergesi olduðunu içeren bir metin yazýlmasý
gerektiðinin� altýný çizdik. Bu tutumumuza dair de
ayný siyasetler olaylarýn üzerini örtmeye çalýþtýðýmýzý
ifade ederek 2009�u ayrý tutmak gerektiði
konusunda ýsrarla durdular. Daha güçlü bir festival
örgütleyebilmek için böylesi bir metnin yazýlmasý
konusunda ýsrarla durdular. BDP�nin, EMEP�in ve
SODAP�ýn olmadýðý bir festival daha güçlü bir
festival olmuþ oluyordu bu anlayýþa göre.
Þovenizmin ekmeðine dolaylý olarak da olsa yað
süren bu anlayýþ, 1 Mayýs Mahallesi�nde þovenizmin
daha da derinleþmesi yönünde bir adým olmuþ
oldu. Kürdistan�a yönelik operasyonlarýn daha da

arttýðý, seçimlerden büyük bir zaferle çýkan Emek,
Demokrasi ve Özgürlük Bloku�nun milletvekillerinin
veto edildiði, demokrasi mücadelesi veren tüm
güçlerin daðýtýlmaya çalýþýldýðý, ezilenlere ve
emekçilere yönelik saldýrýlarýn arttýðý, þovenizmin
ve milliyetçiliðin artýrýlmaya çalýþýldýðý bir dönemde;
1 Mayýs Mahallesi�nde, BDP�nin, EMEP�in ve
SODAP�ýn olmadýðý, ama bir �özür metninin� olduðu
güçlü bir festival örgütleniyor! Hangi yönlerden
güçlü olduðu izaha muhtaç olan, hatta izah
edilemeyecek olan bir anlayýþ gelip kendisini bu
festival örgütlenmesine dayatmýþtýr. Bu türden
anlayýþlar, devrimden ve demokrasiden yana olan
güçler tarafýndan reddedilmeyip terk edilemediði
müddetçe daha güçlü festivaller asla ve asla
örgütlenemeyecektir.

Bu görüþlerimizi yapýlan tartýþmalarda da ifade
ettik, ancak tüm bunlara raðmen bu yanlýþ ve
dayatmacý tutum kendi varlýðýný sürdürdü. 9 yýldýr
örgütlediðimiz bu festivalin ortak iþ yapma
zemininin daha fazla kaymamasý, gelecek
dönemlerde bu zeminin tekrar yakalanabilmesi
ve en geniþ birlikteliklerle örgütlenebilmesi
yönündeki kaygýlarla hareket edip bu karara
þerhimizi koyarak platformun içerisinde kaldýk.

2 Eylül 1977�nin dayanýþma ve birlikte mücadele
etme ruhuna aykýrý þekilde bir festival
örgütlendiðinin farkýna varýp, bu anlayýþa karþý
mücadele ederek bunu deðiþtirmek tüm devrim
ve demokrasi güçlerinin boynunun borcudur.
KöZ�ün arkasýnda duran komünistler olarak bundan
önce de bu bilinç ve sorumlulukla hareket ettik.
Böyle hareket etmeye ve bu türden anlayýþlara
karþý da mücadele etmeye devam edeceðiz.

Yaþasýn Devrimci Dayanýþma!

Yaþasýn Komünistlerin Birliði!

1 Mayýs Mahallesi�nden Komünistler

1 Mayýs Mahallesi 9. Geleneksel 2 Eylül

Kuruluþ Festivali�nin birinci günü 1 Eylül

tarihinde gerçekleþti. Temmuz�un baþýndan

beri devam eden festival toplantýlarý

sonucunda festival örgütlendi. Festivali

örgütleyen kurum ve siyasetler þunlar oldu:

Mayýsta Yaþam Kooperatifi, PSAKD, Doðuþ

Spor Klübü, 2 Eylül Derneði, Temel Haklar

Derneði, Anadolu Yakasý Dersimliler

Derneði, KöZ, DHF, Partizan, Halk Cephesi,

ESP. Geçtiðimiz senelerden farklý olarak

festivalin örgütlenmesinde bu sene BDP,

EMEP ve SODAP yer almadý.

3 gün süren festivalde çeþitli etkinlikler,

konserler ve paneller gerçekleþti.  Festival,

Deniz Gezmiþ Parký�nda düzenlendi.

Festivalin birinci gününde çocuk etkinlikleri,

�Güvencesiz Çalýþma, Kriz ve Mücadele

Biçimleri� isimli bir panel ve konserler

gerçekleþti. Festivalin ilk günü standýmýzý

kurmak için sabah 11�de buluþtuk. Daha

önceden getirdiðimiz kitap, broþür, gazete,

dövizlerimizi standa yerleþtirdik. Ýçinde

çalýþma yürüttüðümüz Mayýsta Yaþam

Kooperatifi de sabahtan buluþup standýný

kurdu. Broþürlerini ve satmak için getirilen

takýlarý standa yerleþtirdi.

Festival programý saat 15.00�da çocuk

etkinlikleriyle baþladý. Mayýsta Yaþam

Kooperatifi�nin sorumluluk aldýðý çocuk

etkinliklerinde çocuklara

resim çizdirildi, körebe

oyunu oynandý. Daha sonra

çocuklara çizdirilen resimler

alanda sergilendi.

Panel

Daha sonra �Güvencesiz

Çalýþma, Kriz ve Mücadele

Biçimleri� baþlýklý panel

gerçekleþti. Belediye-Ýþ

sendikasý temsilcisi, Yeni

Demokratik Sendikal Birlik

temsilcisi ve Kamu Emekçileri Sendikasý

temsilcisinin konuþmacý olduðu söyleþi

saat 19:30�a kadar sürdü. Konuþmacýlardan

ilk olarak söz alan Kamu Emekçileri

Sendikasý temsi lcis i  söz aldý ve

konuþmasýnda emekçilerin mücadele ve

kazanýmlar tarihinden bahsetti. Arkasýnda

kamu çalýþanlarýnýn artýk güvenceli

çalýþmadýðýný, devletin kamu emekçilerin

belirli kisveler altýnda böldüðünü söyledi.

Özellikle öðretmenlerin ücretli öðretmen,

sözleþmeli öðretmen ve uzman öðretmen

diye bölündüðünü söyledi.

Arkasýndan söz alan Belediye-Ýþ sendikasý

temsilcisi de bütün kazanýmlarýn mücadele

ile kazanýldýðýný, devletlerin yükseliþe

geçmiþ olan iþçi hareketlerinin önünü

kesmek için sosyal devlet anlayýþýný ortaya

attýðýný ve çalýþanlara bir takým haklar

verdiðini söyledi. Esnek çalýþmanýn giderek

yaygýnlaþtýrýldýðýna, kapitalistlerin istihdama

yönelik verdiði rakamlarýn yanýltýcý

olduðuna dikkat çekti. Ayrýca þunlarý belirtti:

�Bugün sistem iþçilerin, emekçilerin haklarýný

gasp etmek için uðraþýyor. Bir yandan da

iþçi sýnýfýný daðýnýk bir þekilde tutmanýn

yollarýný arýyor. Kapitalizm kendi yarattýðý

krizin faturasýný iþçi ve emekçilere kesiyor,

krizden de karýný artýrarak çýkýyor.

Devrimciler de devlette çalýþmanýn

güvenceli olduðunu söylüyorlar fakat Tekel

iþçilerinin haklarýnýn gasp edildiðini hepimiz

biliyoruz. Bilindiði üzere devlet sermayenin

çýkarlarýný korumak için çalýþýyor ve bu

yüzden de istediði zaman bu haklarý gasp

edecektir. Ayný þekilde kadýnlar da ayrý bir

þekilde ezilmekteler. Eþit iþe eþit ücret

alamamaktalar. Tüm bu sorunlara karþý

yapýlmasý gereken örgütlü mücadeledir.

Sendikalý olanlarýn mahallelerde örgütlenip

sendika bürokrasisine baský yapmalarý

gerekiyor. Sendikasýz, sigortasýz olanlarýn

ise mahallelerdeki derneklerde, kitle

örgütlerinde örgütlenmesi gerekir.�

Daha sonra söz alan Yeni Demokratik

Sendikal Birlik temsilcisi konuþmasýnda

kapitalizmin kendi krizini aþmak için

özelleþtirme, kuralsýzlaþtýrma gibi neo-

liberal politikalar uyguladýðýna, kayýt dýþý

çalýþmanýn arttýrýldýðýna vurgu yaptý. Hak

gasplarýna karþý, sistemi hedef alan örgütlü

bir mücadelenin yürütülmesi gerektiðini

belirtti. Yeni Demokrat Sendikal Birlik�in

konuþmasýndan sonra panel sonlandýrýldý.

Birinci gün konserlerle devam etti

Panelin arkasýndan sahneden çeþitli

konuþmalar yapýldý. 1 Mayýs Mahallesi�nin

kuruluþunda þehit düþenler için bir dakikalýk

saygý duruþunda bulunurken, konuþmada

Kadýköy�deki barýþ mitingine yapýlan saldýrý

kýnandý. Konuþmadan sonra Grup Vardiya,

Grup Gölgedekiler gibi sanatçýlarýn verdiði

konserle ve bir semah gösterimi ile festival

programý devam etti. Akþam geceye

kadarda stantlar önünde sohbetler

gerçekleþtirildi. Mayýsta Yaþam Kooperatifi

de Genel Kurul�da önüne koyduðu çalýþma

gruplarý , müfredat hazýr l ýklarýnýn

propagandasýný yaptý ve ilk defa duyanlara

kendisini tanýttý.

Yaþasýn Devrimci  Dayanýþma!

1 Mayýs Mahallesi�nden Komünistler

Panellerin, forumlarýn, çocuk
e t k i n l i k l e r i n i n
gerçekleþtirildiði, sanatçýlarýn
ezgilerini seslendirdiði, siyaset
ve kurumlarýn standlarýný
açtýðý bir 2 Eylül festivalini
daha gerçekleþtirmiþ olduk.

Festivalin 2. günü saat
13:00�da gerçekleþen yemekle
baþladý. Pir Sultan Abdal
Kültür Derneði�nde yemek
verildikten sonra ortak
pankart arkasýnda toplanma
yeri olan Cennet Düðün
Salonu önünde  buluþuldu.
Orada toplananlarýn da
katýlmasýyla son duraða kadar
ana cadde üzerinde bir
yürüyüþ gerçekleþti. Yürüyüþe
yaklaþýk 300 kiþi katýldý.
Pankartla birlikte önde her
siyasetin flamasý tutuldu.
Atýlan sloganlar þunlar oldu:
�Yaþasýn 2 Eylül Direniþimiz�,
�Kurtuluþ Yok Tek Baþýna ya
Hep Beraber ya Hiçbirimiz�,
� Y a þ a s ý n  D e v r i m c i
Dayanýþma�. Ayrýca 2 Eylül�de
yitirilen 12 kiþinin isimlerinin
okundu ve kitle okunan
isimlerin arkasýndan �yaþýyor�
dedi. Yürüyüþün arkasýndan
basýn açýklamasý yapýldý. Bu
sene geçtiðimiz senelerden
farklý olarak BDP, EMEP ve

SODAP�ýn bu festivalin
ö rgü t l e nme s i nde  y e r
almamasý zayýf bir yürüyüþün
gerçekleþmesine ve haliyle
geçen senelerin gerisine
d ü þ e n  b i r  f e s t i v a l
gerçekleþmesine neden oldu.

Yürüyüþün ardýndan festival
alanýna dönüldü. Saat 17:00�da
ise �Ortadoðu�daki Halk
Hareketleri� baþlýklý bir panel
düzenlendi (Panelin haberini
gazetemizin bu sayýsýnýn 8.
sayfasýnda bulabilirsiniz).
Panelden sonra sanatçýlar
sahne aldý. Mahallenin
kuruluþunu anlatan bir
s i n ev i z yon  gö s t e r im i
gerçekleþti.

Üçüncü gün ise �Kadýna
Yönelik Þiddet� konulu bir
panel ve  �Kentsel Dönüþüm�
konulu bir forum gerçekleþti.
Forum ve panelin ardýndan
t i y a t r o  gö s t e r im i  v e
sanatçýlarýn sahne almasýyla
festival sonlanmýþ oldu.

Varoþlarda Birleþ Alanlarda
Devleþ!

1 Mayýs Mahallesi�nden
Komünistler

Festivalin birinci günü panel ve kooperatif tanýtýmý Festival yürüyüþü ikinci
gün gerçekleþti

2 Eylül 1977�nin dayanýþma ve birlikte mücadele etme ruhuna aykýrý þekilde bir festival örgütlendiðinin farkýna varýp, bu anlayýþa karþý mücadele ederek bunu deðiþtirmek tüm devrim
ve demokrasi güçlerinin boynunun borcudur. KöZ�ün arkasýnda duran komünistler olarak 1 Mayýs Mahallesi 9. Kuruluþ Festivali'nde de bu bilinç ve sorumlulukla hareket ettik.
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ESP�nin her yýl düzenlediði Gülsuyu
Sanat ve Hayat Kültür Festivali�nin
beþincisi Aðustos ayýnda gerçekleþti.
Fest ival  kapsamýnda Maltepe
Beþçeþmeler'de gerçekleþen panellere
ve yürüyüþe katýldýk.

Ýlk günkü panelin konusu �Alevi ve
Kürt Katliamlarý: Birleþik Mücadele
Olanaklarý� idi. Konuþmacýlarý Ziya
Ulusoy ve Erdoðan Aydýn olan panele
Ýsmai l  Beþ ikç i �n in kat ý lacaðý
açýklanmasýna raðmen gelmedi.

Ýlk sözü alan Erdoðan Aydýn kýsaca
þunlarý söyledi: "Türkiye esasen �biz
Türkler ve Kürtler� diye kurulmuþken
1925'lerden baþlayarak tektipleþmeye
baþlamýþtýr. 1924'ten itibaren Diyanet
Ýþleri Baþkanlýðý olarak örgütlenen
sü r e ç  Hane f i - S ünn i  o l a r a k
þekillenmiþtir. Bütün inançlar ilericidir
elbette ama diðer inançlarý boyun
eðmeye zorlarsanýz burada laiklikten
söz edemeyiz.

1934 yýlýnda Trakya'da yaþayan Yahudi
nüfus oradakilere yok ettirilmiþtir. Bu
sürecin Kürtleri ve Alevileri dýþta
tutmasý düþünülemezdi. Alevilerin
maðduriyete uðramadýðý tek bir yer
yoktur. Kýsacasý Türkiye Cumhuriyeti
Osmanlý�nýn yaptýðýný tekrarlamýþtýr. O
yüzden de hukuk devleti, sosyal bir
devlet olduðu yalandýr. Bildiðiniz gibi

Türkiye'de milliyetçi þoven kesimlerin
yurtsever olduklarýný söylediklerine tanýk
oluyuruz. Yurttaþlarýn eþit haklara sahip

olmasýný istemeyenlerin yurtsever
olamayacaklarýný biliyoruz. Alevilerin
ve Kürtlerin ortak mücadele olanaklarýný
yaratmalýyýz. Yapýlmasý gereken
demokratik talepleri sahiplenmek,

demokratik ülke inþasýna giriþmektir.
Bunun için sosyalist olmak gerekmez.
Tüm yurttaþlarý sosyal devletin inþasýna

davet ediyorum�.

Aydýn'ýn ardýndan söz alan Ziya Ulusoy

ise þunlarý belirtti: "Cumhuriyetin

kuruluþundan beri Alevilere ve Kürtlere

karþý baský ve katliamlar yapýldý.
Sivas'taki saldýrý da Alevi aydýn ve
sanatçýlara yönelikti.Gazi'de ise Alevi

emekçilere yönelikti. Kürt ulusal
hareketinin geliþtiði dönemde Alevilerle
Kürt hareketinin yan yana durmasý
engellenmiþtir böylelikle. Bugüne
gelirsek 90'lardaki saldýrganlýða raðmen

ýlýmlý bir çizgide kýsmi ilerlemeler
saðlandý. Biz, iþçi sýnýfý ve emekçilerin
kurtuluþu için mücadele etmekteyiz.
Demokratik özgürlükler için mücadele
etmesini bilmeyen bir iþçi sýnýfý,
sosyalizm için mücadeleyi baþaramaz
ve onu koruyamaz. Ýþçi sýnýfý
mücadelesinden Alevi sorununa, Kürt
sorununa kadar bütün bu talepleri
birleþtirmemiz gerekiyor. Demokratik
Alevi hareketi ise devrimci hareketten
ve Kürtlerden uzak durmaya çalýþýyor.
Sistem karþýsýnda yalpalýyor. AKP'nin
taleplerine cevap vereceðini sanýyor".

Soru-cevap bölümünde söz alan bir
arkadaþýmýz ise Ziya Ulusoy'a �TKP'nin
Kürt ayaklanmalarý konusundaki
tutumu ve Komünist Enternasyonal�le
olan baðý nedir?� þeklinde bir soru
sordu. Erdoðan Aydýn'a hitaben ise
"Erdoðan arkadaþ bizi sosyal devletin
inþasýna çaðýrýyor. Oysa biz kendisini
sosyalist bilirdik. Ben de kendisini
sosyalizm inþasýna davet ediyorum"
dedi. Ulusoy cevap bölümünde TKP�nin
rolünü eleþtirirken Enternasyonal�in
Kürt ayaklanmalarý konusundaki rolü
ile ilgili bir görüþ belirtmedi. Aydýn ise

sosyal devletin sosyalizm olduðunu, bu

çerçevede bu daveti yaptýðýný söyledi.

Maltepe�den Komünistler

Festivalin ikinci gününde düzenlenen panelin

konusu ise �Ortadoðu'daki geliþmeler ve

Arap devrimleri� idi. Tek katýlýmcýsý ise

Galatasaray Üniversitesi�nde akademisyen

olan Selim Sezer idi. Sezer konuþmasýnda

Arap ülkelerinde geliþen olaylarýn tek tek

ülkelerdeki panoramasýný çýkardýktan sonra

kýsaca þunlarý ifade etti:

�Ortadoðu'da böylesine kapsamlý deðiþim

ve dönüþümü kimse beklemiyordu.  Þimdiden

3 iktidarýn devrilmiþ olmasý bile on yýllardýr

birçok dinamiðin birikmiþ olduðunu

gösteriyor. Bu ülkelerin ortak yaný tek parti

yönetimi olmasýdýr. Sol kesimlerin ve Ýslami

kesimlerin bu isyanlara katýlýmlarý farklý

derecelerde. Örgütlü ya da örgütsüz çok

geniþ bir kesimi kapsýyor bu isyanlar. Ancak

bu isyanlarýn yeni bir gelenek yarattýðýný,

iktidarlarý devirdiðini söyleyebiliriz. Hiçbir

kazaným olmasa bile önemli bir miras

býrakmýþtýr bize. Bu hareketlerin emperyalist

güdümlü hareketler olduðu söyleniyor. Libya

dünyada en fazla petrol üreten 12. ülke.

Müdahalenin bununla ilgili olduðunu

düþünüyorum.�

Soru-cevap bölümünde söz alan bir

arkadaþýmýz bu hareketlerin devrim olarak

nitelenmesinin yanlýþ olduðunu çünkü iþçi

sýnýfýnýn iktidarý almadýðýný söyledi. Öyle

olsa bile kendiliðinden bir devrim olacaðýný

ve bunu korumasýnýn mümkün olmadýðýný

belirtti. Baþka bir arkadaþýmýz ise bu isyanlar

baþladýðýndan beri solun olaylara burjuvazinin

penceresinden baktýðýný, hatta olaylarý ayný

terimlerle açýkladýðýný ve bunun büyük bir

kafa karýþ ýkl ýðý yarat t ýðýný bel ir t i .

Konuþmacýnýn Esad'ýn kendi halkýna düþman

gibi saldýrdýðýný söylediðini ama zaten her

ülkede burjuvazinin emekçilerin düþmaný

olduðunu belirtti. Arkadaþýmýz ayrýca

�kendiliðinden devrimler olur ama önemli

olan solun bu hareketlere nasýl baktýðýný

netleþtirmesidir� dedi. Ayrýca, konuþmacýnýn

anlatýmlarýnda sýnýfsal bir bakýþ göremediðini

de ekledi.

Panelin ardýndan �Barýþ ve Kardeþlik

Yürüyüþü�nün yapýlacaðýnýn duyulmasý

üzerine Beþçeþmeler Meydaný�ndan belediye

önüne kadar olan yürüyüþe ve orada yapýlan

basýn açýklamasýna altý kiþi olarak katýldýk.

Açýklamada Kürt halkýnýn demokratik

taleplerini savunduklarý ve Türk halkýnýn da

barýþýn tarafý olmasý gerektiði ifade edilerek

demokratik özerklik selamlandý.

�Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði�, �Biji Biratiya

Gelan�, �Yaþasýn Demokratik Özerklik� gibi

sloganlarýn atýldýðý yürüyüþe toplam 20 kiþi

katýldý. Panellerde birleþik mücadele

olanaklarýndan dem vuran ESP'nin basýn

açýklamalarýný tek baþýna yapmasý ise ilgi

çekiciydi.

Maltepe�den Komünistler

Ýkinci gün düzenlenen Ortadoðu paneline ve yürüyüþe katýldýk

Limontepe festivali yeniden yeþerecek
�Saldýrýlara ve baskýlara karþý inat � ýsrar -
dayanýþma!� þiarýyla 22-23 Ekim tarihlerinde
bu sene dördüncüsü gerçekleþtirilmesi
planlanan Limontepe Halk Dayanýþma
Festivali�nin gerçekleþtirilememesi üzerine
Festival Platformu tarafýndan 22 Ekim
Cumartesi günü saat 17:30'da Limontepe
Heykel duraðýnda bir basýn açýklamasý
yapýldý.

Hazýrlýklarý bir ay öncesinden baþlayan ve
geniþ bir þekilde duyurusu yapýlan festivalin
gerçekleþmesinden henüz birkaç gün önce
19 Ekim�de Çukurca�da yaþanan çatýþma ve
sonrasýnda devletin ve burjuva medyasýnýn
yarattýðý iklim; bir þölen havasýnda, geniþ
kesimleri bir araya getiren bir etkinlik biçimi
olarak bir festivalin mevcut þartlar altýnda
gerçekleþtirilmesini güçleþtirdi. Üstelik
yaþanan çatýþmanýn ardýndan devletin sýnýr
ötesi ve sýnýr içi operasyon yürüteceðinin
belli olmasý ile bu iklimin sürdürüleceði de
açýða çýkmýþ oldu.

Bu nedenle Festival Platformu kendi
bünyesinde yürüttüðü tartýþmalarýn ardýndan
festivali gerçekleþtirmeyerek, Türkiye
Cumhuriyeti devletinin Kürdistan'da
yürüttüðü haksýz savaþýn þiddetini
týrmandýrmasýna, operasyonlara, devlet
terörüne ve kýþkýrtýlan þovenizme karþý
ezilenlerin özgürlük ve eþitlik taleplerine
sahip çýkýlmasý ve dayanýþmayý yükseltmeyi
gerektiðini vurgulayan bir sokak eylemi
organize etti.

Polis yýðýnaðýnýn yapýldýðý mahallede
açýklama öncesinde bir ajitasyon konuþmasý
yapýlarak Limontepe Halk Dayanýþma
Festivali�nin kimler tarafýndan, hangi amaçla
düzenlendiði  ve bu sene neden
gerçekleþtirilemediði açýklandý. Daha sonra
ise �Operasyonlara � Saldýrýlara - Þovenizme
Karþý; Dayanýþmayý Yükselt! Örgütlen �
Birleþ - Mücadele Et!� yazýlý bir ozalit açýldý.
Eyleme katýlým güçlü olmasa da yapýlan
ajitasyon ve açýklama Heykel Duraðý
etrafýndaki pek çok kahveden insanlarýn
çýkarak dinlemesini ve pek çok insanýn da
eylemi evlerden izlemesini saðladý. Eylemde
okunan açýklama þöyleydi:

"Basýna, Kamuoyuna, Emekçi Halklarýmýza!

Dün itibari ile Türkiye Cumhuriyeti devleti
yeni bir sýnýr ötesi operasyonla Kürt
coðrafyasýnda sürdürdüðü haksýz savaþýn
þiddetini arttýrmaya yönelik bir giriþimde
bulunmuþtur.

Egemenlerin giriþtiði bu 26. sýnýr ötesi
operasyona yýllardan bu yana duymaktan

usandýðýmýz yalanlar eþlik
etmektedir. Egemenler yine zafer
çýðlýklarý ve vatanseverlik naralarý
i le milyonlarca emekçiyi
kendilerinin saplandýklarý
b a t a k l ý ð a  ç e k m e y e
çalýþmaktadýrlar. Ezilen bir
ulusun özgürlük, eþitlik ve barýþ
talebi yine operasyonlarla ve
kanla boðulmaya çalýþýlmaktadýr.
Devletin sürdürdüðü haksýz
savaþýn bedelini ise yalnýzca iþgal
ve katliam politikalarýnýn
maðduru bölge halký deðil,
metropollerdeki emekçiler de ödemektedir.
Metropollerde saldýrýlara burjuva medyanýn
ve egemenlerin ýrkçý þoven kýþkýrtmalarý ile
yükseltilen faþist saldýrýlar ve devlet terörü
eklenmektedir. Milyonlarca iþçiyi emekçiyi
köleleþtiren sömürü politikalarý ise pervasýz
ama sessiz sedasýz bir þekilde sürdürülmekte
iken bu haksýz savaþýn bilançosu emekçilerin
karþýsýna daha fazla yoksulluk olarak
çýkartýlmaktadýr. Egemenler intikam yeminleri
ederken ön cepheye ise her zamanki gibi
yoksul emekçi çocuklarý sürülmektedir.

Haksýz bir savaþýn yürütücüsü olarak savaþa
zorlanan, ölüme gönderilen insanlarýn
ölümleri üzerinden kendi ýrkçý-faþist
emellerine ulaþmak isteyen, savaþ kýþkýrtýcýlýðý
yapan riyakâr ve korkaklar meydaný boþ
bulduklarýný zannetmektedirler. Ancak
yanýlýyorlar!

Barýþ, eþitlik, özgürlük ve kardeþlik
taleplerine; dizginlerinden boþalan bir
ýrkçýlýk, devlet terörü, operasyon ve savaþla
yanýt verenler emellerine varamayacaklar...

Bu koþullar altýnda bu sene dördüncüsünü
gerçekleþtirilmeyi planladýðýmýz Limontepe
Festivali, Festival Platformu'nun aldýðý karar
ile iptal edilmiþtir. �Saldýrý ve baskýlara karþý
inat � ýsrar - dayanýþma!� þiarýyla örgütlenen
Limontepe Festivali'nin çaðrýsý bugün her
zamankinden daha güncel, anlamlý ve daha
yakýcýdýr. Üç yýldýr bu festivali örgütleyen,
mütevazý olanaklarýyla Limontepe gibi bir
emekçi semtinde bu festivali var eden bizler
Limontepe Festivali'nin yükselttiði çaðrýya
bugün her zamankinden daha fazla sahip
çýkýyoruz. Eþitlik, kardeþlik ve özgürlük
þarkýlarý söyleyeceðimiz, dayanýþma ile
halaya duracaðýmýz fest ival imizin
dördüncüsünü gerçekleþtiremiyoruz. Fakat
saldýrýlarýn, savaþýn, ýrkçýlýðýn hüküm
sürülmesinin istendiði bu koþullara inat
emekçilerin, ezilenlerin sokaklarda,
meydanlarda buluþacaðý günler için inatla

ve ýsrarla mücadeleyi yükselteceðiz.
Ýnanýyoruz ki bu mücadele Limontepe Halk
Dayanýþma Festivali �ni de yeniden
yeþertecektir.

Saldýrýlarý dayanýþmayý büyüterek, þovenist
kalkýþmalarý halklarýn özgürlük ve kardeþlik
özlemi ile aþarak yanýtlayacaðýz. Limontepe
Festivali Platformu'nun Limontepe Festivali'ni
örgütleme azmi artmýþtýr. Ýnat, ýsrar ve
dayanýþma ile Limontepe Festivali'ni yeniden
örgütleyeceðimiz, sokaklarý ve meydanlarý
ezilenlerin, emekçilerin þölen yerine
çevireceðimiz günlerin umuduyla son bir
kez daha haykýrýyor ve söz veriyoruz!

Limontepe Festivali Yeniden Yeþerecek!
Örgütlü Bir Halký Hiçbir Kuvvet Yenemez!

Ýnat � Israr - Dayanýþma!

Limontepe Festival Platformu"

Açýklamanýn okunmasý sýrasýnda �Saldýrýlara
Karþý Örgütlen � Birleþ - Mücadele Et!�,
�Eþitlik � Kardeþlik - Kürt Ulusuna Özgürlük!�,
�Susma Haykýr Halklar Kardeþtir!�, �Yaþasýn
Devrimci Dayanýþma!�, �Faþizme Karþý Omuz
Omuza!�, �Örgütlü Bir Halký Hiçbir Kuvvet
Yenemez!� sloganlarý atýldý. Festival Platformu
bileþenlerinden KöZ�ün arkasýnda duran
komünistlerin, Devrimci Dönüþüm ve
BDP�nin katýldýðý eyleme Kaldýraç okurlarý
da destek verdiler.

Eylemin ardýndan seçimler öncesinde
Blok�un seçim bürosu olarak kullanýlan
ofiste sürece dair bir sohbet gerçekleþtirildi.
Sohbette sürece emek koyan pek çok
arkadaþ görüþlerini ifade etti. KöZ�ün
arkasýnda duran komünistler esas olarak
önemli olanýn bu mahallede bu festivali var
eden dayanýþma il iþkisi olduðunu
vurguladýlar. Sohbette bu dayanýþma ve
emekçi semtlerinde birlikte çalýþma iradesi
sürdüðü müddetçe festivalin kendisini
yeniden var edeceði vurgulandý .

Ýzmir�den Komünistler

Gülsuyu�nda �Alevi ve Kürt katliamlarýna karþý birleþik mücadele olanaklarý� tartýþýldý

Kitle örgütlerinin
yaz pikniði

Varoþlarda çalýþma yürüten kitle örgütleri olarak her sene
düzenlediðimiz Adalar pikniðini, 24 Temmuz günü Büyükada�da
gerçekleþtirdik. Yaklaþýk 600 kiþinin katýldýðý pikniði, Yenibosna,
Tuzla, Ümraniye ve Sultanbeyli�de eðitim dayanýþmasý faaliyeti
yürüten Mayýsta Yaþam Kooperatifi ile Okmeydaný ve
Gülsuyu�nda tüketim dayanýþmasý faaliyeti yürüten Anadoluda
Yaþam Kooperatifi düzenledi. Ayrýca, Güney Kültür Merkezi,
gerek stantlarýný açarak gerekse de verdikleri müzik dinletisiyle,
pikniðimize desteklerini sundular. Bulunduðumuz mahallelerde
ev ve esnaf ziyaretleri ile yaygýn bir duyurusunu yaptýðýmýz
piknik için kiraladýðýmýz tekne ile Maltepe ÝDO Ýskelesi�nin
yanýndan saat 10:00�da Büyükada�ya doðru yola çýktýk.

Her yýl gerçekleþen yaz piknikleri, varoþlarda dayanýþma
faaliyeti yürüten kitle örgütlerinin en geniþ kitlelerle buluþmasýna
ve katýlanlara amaçlarýný ve görüþlerini anlatmaya vesile oluyor.
Bu seneki yaz pikniði de bu amaca hizmet etti. Ortak sofrada
yenilen kahvaltýlardan sonra piknik, pikniði düzenleyen
kurumlarýn pikniðe katýlanlarý selamladýðý ortak konuþma ve
Mayýsta Yaþam ile Anadoluda Yaþam�ýn faaliyetlerini aktardýðý
konuþmalarla baþladý. Konuþmalarda, Mayýsta Yaþam�ýn yaz
faaliyetleri, müfredat çalýþmalarý ve kooperatifin þifre ve katsayý
meselesi gibi eðitime dair gündemler hakkýndaki görüþleri ve
Anadoluda Yaþam�ýn dayanýþma faaliyetinin amacý aktarýldý.

Bir araya gelmenin ve varoþlarda dayanýþmanýn öneminin
vurgulandýðý konuþmalardan sonra program, Tuzla�dan Grup
Jildar ve yine Tuzla�dan bir baðlama grubunun, Güney Kültür
Merkezi�nden bir arkadaþýn, Grup Mayýs�ýn ve Gülsuyu�ndan
Utku isimli arkadaþýmýzýn müzik dinletileriyle devam etti.
Piknikte, ayrýca, katýlanlarýn ilgiliyle izlediði bir halat yarýþmasý
ve bilgi yarýþmasý gerçekleþti.

Piknikte içinde çalýþma yürüttüðümüz kitle örgütlerinin
görüþlerini ve KöZ�ün görüþlerini aktarmada eksiklik yaþamýþ
olsak da piknik yürütülen dayanýþma faaliyetine en fazla
ihtiyacý olan geniþ bir kitleyi bir araya getiren bir piknik oldu.
Konuþmalardan, müzik dinletilerinden ve yarýþmalardan sonra
saat 19:30 gibi türküler söyleyerek umut verici bir yorgunluk
ile Büyükada�dan ayrýldýk.

Ýstanbul�dan Komünistler



Ýçinde çalýþma yürüttüðümüz kurumda
2 Temmuz katliamýyla ilgili bir söyleþi
gerçekleþtirdik.

28 kiþinin katýldýðý etkinlikte yapýlan
sunumda Sivas Katliamý�nýn yaþandýðý
koþullar, devlet kurumlarýnýn rolü
üzerinde durulduktan sonra Alevi
emekçilerin giderek sosyal demokratlarýn
da etkisiyle �laik� düzenin bekçisi haline
getirildikleri neden ve sonuç iliþkisi
açýklanarak vurgulandý. Zamanla 2
Temmuz anmalarýnýn ezenle ezilenleri
buluþturduðu, böylece emekçiler arasýna
düþmanlýk tohumlarýnýn ekildiði,
devrimcilerin de saldýrýnýn ekonomik

ve sýnýfsal boyutunu görmeyerek bu
tuzaða düþtükleri eylemlerini de böyle
þekillendirdikleri belirtildi.

�Canlar� kimliði altýnda cemaatlerin
bakýþýna denk gelen bir kardeþlik iliþkisi
kurularak iþçi sýnýfýnýn dini ve mezhepsel
parçalanmýþ l ýð ýna yol  aç ý ld ýð ý
vurgulandýktan sonra, Sivas Katliamý�yla
Alevi emekçilerin Kürt hareketiyle
buluþmasý engellendiði ve Alevilerin
kemalistlere daha da yakýnlaþtýrýldýðý
söylendi. Ayrýca çarpýk bir bakýþla
ilericilik/gericilik ayrýmý yaratýldýðý,
emekçilerin bir kez de bu þekilde
bölündüðü ifade edildi.

Devrimcilerin Aleviliðe nasýl baktýðý
konusunda ise þunlar söylendi:

�Devrimciler bugüne dek Alevilði
sýnýfsal temelinden kopuk popülist
bir tarzda ele aldýlar. Alevilerin

geleneklerini yaþatmak için kurduklarý
kurumlarda onlar adýna politika yaparak
kendini sýnýfýn yerine ikame eden anlayýþ
bu kurumlarda kendini Aleviler yerine
koymaktadýr. Bu yanlýþ anlayýþ sonucu
Gazi ayaklanmasý sýnýfa deðil, Alevilere
mal edilebilmiþtir. Geçmiþte Þeyh Sait
ayaklanmasýna da bu temelde bakan
'sol'un  öldürüldükten sonra asýlan 7000
direniþçi karþýsýnda suskun kalýþý bu
yanýlgýya dair önemli bir veri
sunmaktadýr bize.

Her yýl 2 Temmuzlarda hesabýn
sorulacaðý söylenir. Ancak saldýrýnýn
içeriði ve boyutlarý kavranmadýðý sürece

hesabýn sorulamayacaðýný biliyoruz. 2
Temmuz anmalarýnda maðdurluðun
hakim olduðu tüm bu yanýlsamalardan
kurtarmak gerekiyor.

Bu da ancak Gazi ayaklanmasýnýn
yolundan yürünerek gerçekleþecektir.
Yaþanan tüm katliamlarýn ve zulmün
hesab ýn ýn  ancak  e z i l en l e r i n
örgütlenmesiyle vereceði iktidar
m ü c a d e l e s i y l e  s o r u l a c a ð ý n ý
unutmamalýyýz.

Yeryüzünü cennete çevirmek, tüm
deðerlerin yaratýcýsý iþçi sýnýfýnýn eseri
olacaktýr. Biz komünistlerin de tek varlýk
sebebi budur."

Sunumun ardýndan söz alan baþka bir
arkadaþ ise Alevi katliamlarýnýn nedenleri
üzerinde durarak 2 Temmuz�un sýnýfsal
içeriði gözden kaçýrýldýðýnda yanlýþ
sonuçlar çýkarýlacaðýný, Alevilerin maðdur

psikolojisiyle çözümü devletten bekler
hale geldiðini söyledi. Daha sonra þunlarý
ekledi:

�Dersim'de devletin vergilendirme
sistemine karþý çýkan Dersimliler
ayaklanmýþtý ama Koçgiri'de bir
Cumhuriyet kurulmuþtu. Daha sonra
Sivas, Maraþ ve Erzincan'da pazardan
pay almaya baþlayan Aleviler belli
kesimleri rahatsýz etmiþti. Saldýrýlar da
daha çok iþyerlerine olmuþtu."

Sözlerini Alevilerin maðdur ve mazlum
olmadýðýný söyleyerek tamamlayan
arkadaþýmýzýn ardýndan 2 Temmuz
anmasýna kat ý lan bir  arkadaþ
yaþadýklarýný anlattý. Daha sonra
Alevilerin maðdur ve mazlum olmalarý
üzerine bir tartýþmadan sonra paneli
bitirdik.

Maltepe�den Komünistler

Çalýþma yürüttüðümüz kurumda düzenli
olarak yaptýðýmýz söyleþilerin Eylül ayý
konusu �günümüzde tasfiyecilik� idi.

Yapýlan sunumda genel olarak
tasfiyeciliðin tanýmý ve ortaya çýkýþ
koþullarý anlatýldý; tasfiyeciliðin gündelik
politikaya nasýl yansýdýðý somutlanarak
tasfiyeciliðin sað ya da sol versiyonlarýnýn
aslýnda birbirinden farklý olmadýðýnýn
altý çizildi. Çin, Arnavutluk ve Küba
devrimlerinin Komünist Enternasyonal�in
ilke ve amaçlarýný referans almamalarýnýn
2. Enternasyonal marksizminin yeniden
canlanmasýnýn koþullarýný oluþturduðu
belirtildi. Ayný þekilde yaþadýðýmýz
topraklarda da TKP'nin Komünist
Enternasyonal�in bir ürünü olmasýna
raðmen takipçilerinin bu ilke ve
amaçlara uymadýðý, onun ideolojik ve
programatik yaklaþýmlarýný topraða
gömmelerinin de yine tasfiyeciliðin bir
biçimi olduðu söylendi.

Yoldaþ ayný zamanda 71 çýkýþýnýn öncüsü
olan akýmlarýn da komünist partisi
yaratmak yerine farklý merkezlere
daðýldýðýný, takipçilerine de parçalý bir
gelenek býraktýklarýný ve bu nedenlerden
dolayý bu akýmlar ve türevlerinin sað ve
sol oportünizm ya da merkezci bir akým

olarak þekillendiðini ifade etti. Köklerini
12 Mart öncesinde bulan THKP-C, TKP-
ML ve THKO'nun tasfiye süreci ele
alýnarak en erken tasfiye olanýn THKO
olduðu, TKP-ML�nin kendi içinde
bölündükten sonra da ayrýþma
eðilimlerini bünyesinde sürekli taþýdýðý,
TKP-ML hareketinin ise MLKP'nin temel
bileþenlerinden biri haline geldiði, hakim
birlik eðilimlerinin aksine parti öncesi
örgütlerin birleþmesiyle oluþmasýnýn
diðer parti projelerinden olumlu yönde
bir farklýlýðý ifade ettiði belirtildi.

Daha sonra 12 Eylül yenilgisiyle devrimci
hareketin bir muhasabeye giriþtiði, ancak
bunun tam bir liberal savrulmayla
sonuçlandýðý belirtilerek ÖDP ve EP'nin
kurulmasýyla legalist tasfiyeci dönemin
örgütsel tasfiyecilikle birleþtiði ifade
edilerek þunlar eklendi:

"Kurtuluþ, Emek, Troçkistler, TKP ve
baðýmsýzlara Dev-Yol�un da katýlmasýyla
Kuruçeþme bileþenlerinin çoðunun
tasfiyesi gerçekleþmiþti. Üçüncü dönemin
as l i  unsuru o lan Dev-Yol �un
partileþememe krizi de böylelikle son
bulmuþtur. Yaþadýðýmýz topraklarda
ortaya çýkan tüm sosyalist akýmlar
kendilerini enternasyonal bir hareketin

parçasý olarak görmelerine ve
sosyalistleri birleþtirmak için yola
çýkmalarýna raðmen bolþevizmi ve
Komünist Enternasyonal�in ilke ve
amaçlarýný referans almadýklarý için

tüm bu birlik giriþimleri tasfiyeyle
sonuçlanmýþtýr. Devrimci hareketi
kötürüm býrakan neden gelip geçici
politik-örgütsel yetersizlikler ve
zaaflar deðil, tarihsel arka planý olan
ideolojik ve örgütsel zaaflardýr.
Burjuvazinin polit ik etkisinden
baðýmsýzlaþarak iktidar perspektifiyle
mücadele yürütülememesid i r. "

Daha sonra legalist tasfiyeciliðin devrimci
hareket üzerindeki etkisi üzerinde
durulduktan sonra 90'larda varoþlarda
yükselen hareketin etkisiyle hýz kesen
tasfiyeciliðin baþka bir kisve altýnda ve
farklý dinamiklerle þekillendiði, bu
dalganýn tasfiyeye direnen akýmlarý da
etkisi altýna aldýðý belirtildi. �95 baþlarýnda
iþçi sýnýfýnýn varoþlarda biriken öfkesinin
beklenmedik bir anda Gazi'de ortaya
çýkmasý ve destek bulmasýnýn devrimci
harekette moral üstünlüðün doðmasýný
saðladýðý, bunun verdiði güçle �95, �96
1 Mayýs�larýnda politik bir atýlým
y a k a l a n d ý ð ý  f a k a t  s ü r e c i n
yönlendirilemediði ve bunun da geri
çekilmeyi beraberinde getirdiði ifade
edildi. Dalganýn etkisini artýrmasýyla
devrimcilerin kitleler üzerindeki etkisini
de giderek kaybetmeye baþladýðý ve
kitlenin devrimci dinamiklerden

umudunu kes t ið i  vurgu landý :

�Komünistlerin Birliði Platformu geri
çeki lme ve tasf iyeci l iðin sýnýf
mücadelesine farklý boyutlarda
damgasýný vurduðu bir iklimde siyaset
sahnesine çýktý. Çizgisini ve varlýðýný
koruyarak geliþmesini saðlayan etken,
referanslarýnýn konjoktüre baðlý olmayan
ve sýnýf mücadelesinin gelgitlerinden
baðýmsýz referanslar olmasýndadýr.
Bunun yanýnda sýnýrlý ölçekte de olsa
öncelikli ödevlerinden kopmadan
ilerlemede ýsrar etmesi, kuyrukçuluða
düþmeden ge l i þme le re  uyum
saðlayabilecek esneklikte taktik tutum
benimseme yeteneðinden kaynaklanýr.
Tasfiyeciliðe karþý bir mevzi olarak
düþünülmesi gereken Komünistlerin
Birliði Platformu bir tarafta �teorik
yeniden üretim yapalým� diyerek
siyasetten tamamen uzak duran, hatta
devrimcilerin dahi ulaþamayacaklarý
derinliklere çekilenlere, diðer yanda
�varoþlarda çalýþma yapýlmaz� diyerek
geçmiþi popülizme mahkum edenlere,
diðer taraftaysa da kimi sol sekter
çýkýþlarla kendini tüketenlere raðmen
bu kesimlerin etkisi altýna girmeden
sýnýfýn düzenle baðlarý en zayýf, en ezilen
fakat politikleþmeye en açýk kesimleri
arasýnda savunmayý ötgütlemeye
çalýþýyor. Komünistlerin Birl iði
Platformu'nun oportünizmin her çeþidi
karþýsýnda sýnavdan geçmiþ referanslara
sahip olmasý, tasfiyecilik ve geri çekilme

döneminin hakim dalgasýna kapýlmasýný
önleyen bir güvence yaratmýþtýr.

B o l þ e v i k l e r  1 9 0 3 ' t e n  ö n c e
ekonom i s t l e r d en  s on r a s ý nd a
menþeviklerden, daha sonra da sol
tasfiyecilerden yollarýný ayýrarak
ilerlediler. 1914'te savaþ patlak
verdiðinde ise kendi burjuvazisinden
yana tutum alan sosyal pasifistlerle
aralarýna kalýn bir çizgi çektiler.
Gecikmeli de olsa 1919'da 3.
Enternasyonal�i kurarak 2. Enternasyonal
geleneðiyle hesaplaþtýlar. Bugün
saðlanacak olan komünistlerin birliði
de oportünizmden pratik-politik olarak
yollarýný ayýrmýþ devrimciler tarafýndan
saðlanacaktýr. Oportünizm teorik bir
sorun olmadýðý gibi ideoloj ik
mücadeleyle de altedilemez. Ancak
siyasal mücadelenin bir aracý olan
devrimci partiyle alt edilebilir.

Ýþçilerin birliðinden önce komünistlerin
bir l ið ini  savunanlar Komünis t
Enternasyonal�in yozlaþmasýyla kopan
kýzýl ipe tekrar baðlanarak Komünist
Enternasyonal çizgisinde yeni bir
geleneðin temellerini atmayý ödev
saymaktadýrlar."

Sunumdan sonra katýlýmcýlar sorularýný
ve görüþlerini ifade ettiler. Yaklaþýk 2
saat süren ve 20 kiþinin katýldýðý söyleþi
canlý tartýþmalarýn ardýndan bitirildi.

Maltepe�den Komünistler

Çalýþma yürütttüðümüz kurumda her
ay düzenlediðimiz söyleþilerin Aðustos
ayý konusu �Arap ülkelerindeki
ayaklanmalar ve solun bakýþý� idi.
Söyleþide yapýlan sunumda Arap
ülkelerindeki hareketlilikle birlikte solda
kafa karýþýklýðýnýn giderek arttýðýný, bu
yüzden bu söyleþinin bakýþýmýzý
netleþtirmek adýna önemli olduðu
vurgulandý. Zeynel Abidin Bin Ali'nin
23 yýllýk diktatörlüðünün kýsa sürede
yýkýlmasýnýn hem burjuvazide hem de
sol kesimlerde sevinçle karþýlandýðýný
ancak solun bu ayaklanmalarýn hangi
dinamiklerle þekillendiði üzerinde
yeterince durmadýðý vurgulanarak solun
bu ayaklanmalar karþýsýnda aldýðý tutum
üzerinde duruldu.

Genel olarak devrimci öznenin hareketin
içinden çýkacaðýný savunan sol hareketin
Troçki�nin Menþevik devrim stratejisiyle
bu noktada buluþtuðunu, bu buluþmayý
saðlayanýn ise kendiliðinden kitle
hareketlerine sýk sýk vurgu yapan Rosa
Luxemburg�dan baþkasý olmadýðý, zira

Rosa Luxemburg'un Lenin'in önerdiði
gibi devrimciler örgütünün hem iþçi
sýnýfýndan hem de oportünistlerden ayýrt
ederek deðil, devrimci bir ayaklanma
içinde kurulabileceðini savunanlarýn
baþýnda geldiði belirtildi. Daha sonra
söyleþide þunlar söylendi:

�Kendiliðinden bir hareketi Lenin,
devrimci bir programa ve bir devrim
planýna sahip olan bir partinin
önderliðinde gerçekleþmeyen herhangi
bir hareket olarak tarif eder ki bu hareket
eninde sonunda burjuva siyasetin
çizgisine tabi olmaya mahkumdur. Sol
henüz bunu görebilmiþ deði l .
Komünistlerin birliðini savunanlarsa
uluslararasý geliþmeleri belirleyen temel
etmenin rakip emperyalist güçler arasý
yeniden paylaþým kavgasý ve bu
çerçevedeki güçler iliþkisi olduðunu her
fýrsatta söylüyor. �Her hareket ilericidir�
anlayýþýyla olaylara bakan kimi sol
güçlerin yaþadýðýmýz topraklardaki iþçi
ve emekçilere yürünecek yolun burasý
olduðunu söylemeleri, ayný zamanda

kendi devrimci görevlerinin de
üstüne örtmek anlamýna gelir ki
bu  d a  k end i l i ð i nden l i ð i
yüceltmektir.�

Ayrýca, söyleþide tek tek Arap
ülkelerinde Baasçý rejimlerin iþ baþýna
gelmesinde solun rolü üzerinde duruldu.
Solun bu ülkelerde darbecileri
desteklediði, baðýmsýz bir siyasal çizgi
izlemek yerine kuyrukçu bir siyaset
izledikleri, dolayýsýyla Ortadoðu'da
bugün yýkýlan gerici rejimlerin
oluþmasýnda büyük paylarýnýn olduðu,
bugün de bu hareketleri destekleyerek
baþka gerici rejimlerin oluþmasýna katký
sunduklarý belirtildi:

�Dün Nasýr'ý Kaddafi�yi alkýþlayanlar
bugün Chavez gericiliðini destekliyorlar.
Sonuç olarak komünistlerin görevi
kuyrukçu politikalar izleyenlere akýl
vermek deðil, iþçi sýnýfýna önderlik
edecek Enternasyonal�i yaratmaktýr.
Arap ülkelerine verilecek en büyük
destek yaþadýðýumýz topraklarda
devrimci partiyi inþa etmekten geçer.�

Sunumun ardýndan ise katýlanlar
düþüncelerini ifade ettiler. Dile getirilen
düþünceler kýsaca þunlardý:

1. �Emperyalizmin desteklediði ulusal
kurtuluþ hareketlerinin desteklememek,

sýnýf mücadelesinin geliþtirilmesi gerekir.�

2. �Aslýnda Arap baharý her þeyin açýkça
görülebileceði bir ortamda gerçekleþiyor.
Biz sola diyoruz ki: buna güzelleme
yapmaya gerek yok, devrimin güncelliði
de budur aslýnda. Hareket yükseldiðinde
kitlelerin �bize komünist partisi lazým�
demeyeceðini biliyoruz. Sol bu dalgayý
kaçýrmýþ olsa da bir dahakine hazýrlýklý
olmalýdýr. Ortadoðu emperyalizmin en
zayýf halkasýdýr. Zincir parçalanacaksa
buradan parçalanacak. Arap ulusu 20
devlete bölünmüþ durumda ve doðal
olarak birbirinden etkilenecek. Bizim
buradan çýkaracaðýmýz ders kendi
devrimci görevlerimize yoðunlaþmaktýr.�

3. �Ýþçi sýnýfý þu anda taraf deðil. Mýsýr'da,
Libya'da olanlar emperyalist paylaþýmýn
izdüþümleridir. Ýþçi sýnýfý tarih sahnesine
baðýmsýz bir güç olarak çýkarsa bu
oyunlarý bozabilir.�

4. �Emperyalizm kapitalizmden baðýmsýz
deðildir. Onun iþleyiþ biçimidir, ekonomi
politiðidir. Mustafa Kemal'in T.C.�sini
kuranlar da Ýngilizlerdi. Tersi de olabilirdi
ama olmadý. Mustafa Kemal'in Kürtlere
bakýþý Faysal'ýn bakýþýndan farklý deðildir.
Mýsýr Komünist Partisi Baasçýlarýn
kuyruðuna takýlmadan TKP baþlamýþtý
kuyrukçuluða. Solun bolþevik tarzda

bir bakýþý olmadýðý için devrimci öznenin
hareke t in  i ç inden ç ýkacað ýn ý
düþünüyorlar. Biz �hazýrlýðý þimdiden
yapmak lazým� diyoruz.�

5. �Devrimin objektif þartlarý bellidir.
Diðer etkenler yoksa da bu birþey ifade
etmez. Kendiliðindenciliði aþamaz. Kürt
hareketi dünya çapýnda bir hareket ve
ayrý kulvarda yol açýyor. Sýnýf kimliðiyle
yurtsever hareketin saflarýnda yer
almýyor.�

6 . �Or t adoðu 'dak i  ha reke t l e r e
güzellemeler yapan sol bazen Chavez'i
gök le re  ç ýka r ýyor,  bazen de
kendiliðinden geliþen kimi hareketleri.
Bu topraklarda 77'de en kitlesel
eylemlilikler yaþandý. 96'da 1 Mayýs bir
halk ayaklanmasýna dönüþtü ama sol
bunu da göremedi. Newroz'larda alanlarý
dolduran binlere raðmen �sol iþçilere
gitmek lazým� demeye devam ediyor.
Biz üçüncü bir cephe var diyoruz.
Emekçiler seçeneksiz deðil. Solun
Tunus'a, Libya'ya þaþý bakmasýný
anlayabiliriz ama yanýbaþýndaki bir
ha reke t i  gö rmezden ge lmes i
anlaþýlmazdýr. Bu Menþevik, oportünist
anlayýþtan sýyrýlmadýðýmz sürece
Bolþevik part iy i  yaratamayýz.�

Maltepe�den Komünistler
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Üç söyleþi tek tez: Acil ihtiyaç devrimci parti
Maltepe�de her ay düzenli gerçekleþen söyleþiler devam ediyor. Temmuz, Aðustos ve Eylül aylarýnda söyleþilerimizin gündemlerini �2
Temmuz�, �Arap Baharý� ve �Tasfiyecilik� oluþturdu. Söyleþilerdeki ortak vurgu en acil ihtiyacýn devrimci bir parti olduðu oldu.

Arap Baharý

Tasfiyecilik

2 Temmuz
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1 Mayýs Mahallesi�nde EMEP, BDP, SODAP,
EDP ve KöZ�ün birlikte örgütlediði �Blok
Vekilleri Ataþehir Halkýyla Buluþuyor� baþlýklý
halk toplantýsý 23 Eylül Cuma akþamý
gerçekleþtirildi. Operasyonlarý, vetolarý, iþçi
ve emekçilere yönelik saldýrýlarý ve kadýna
yönelik þiddeti gündemine alan toplantýya
Blok milletvekillerinden Levent Tüzel katýldý.
Mahalledeki kimi yöre dernekleri ve
demokratik kitle örgütleri de gerçekleþtirilen
bu buluþmaya katýldýlar. Örgütleyen
siyasetlerin dýþýnda ESP de bu toplantýya
katýlým gösterdi.

Böylesi bir buluþmayý 1 Mayýs Mahallesi�nde
gerçekleþtirmek ve mahalle emekçilerinin
katýlýmýný saðlayýp þu an içerisinde
bulunduðumuz sürece dair tartýþmalar
yürütmek ve bu buluþmalardan güç alarak
önümüzdeki süreç içerisindeki savunma
hattýný güçlendirebilmek amacýyla böylesi
bir halk toplantýsýný örgütlemeyi önümüze
koymuþtuk. En nihayetinde beþ siyaset
birlikte böyle bir halk toplantýsýný örgütlemeyi
önümüze koyduk. Her þey netleþtikten sora
mahallede bu toplantýnýn hazýrlýk çalýþmalarýný
örgütleyen siyasetler olarak çalýþmayý ortak
bir þekilde yürüttük. Çýkardýðýmýz el ilanlarýnýn
daðýtýmlarý ve ozalit çalýþmalarýyla mahalle
emekçilerini bu buluþmaya çaðýrdýk.

Yaklaþýk 250 kiþinin katýldýðý halk
toplantýsýnda; açýlýþ konuþmasý ve bugüne
kadar verilen devrim ve demokrasi
mücadelesi yolunda yitirdiklerimiz adýna
yapýlan saygý duruþunun ardýndan Grup
Mayýs bir müzik dinletisi gerçekleþtirdi. Müzik
dinletisinin ardý sýra örgütleyen kurumlarýn
ve konuþmak isteyenlerin konuþmalarý
gerçekleþti. Bu bölümde BDP, EDP, SODAP,
ESP ve KöZ söz alarak konuþmalar
gerçekleþtirdi. Siyasetlerin dýþýnda iki kiþide
söz alarak bireysel olarak görüþlerini ifade
ettiler.

Yapýlan konuþmalarda daha çok AKP
hükümetinin bugün gerçekleþtirdiði ve
önümüzdeki süreçte emekçilere yönelik
planladýðý saldýrýlara deðinilerek buna karþý
mücadele etme yöntemleri üzerinde duruldu.
Bu saldýrýlara göðüs gerebilmenin ortak bir
eylemlilik ve örgütlülükten geçtiðinin altý

çizildi. Þu süreçte gerçekleþtirilen
Kongre giriþimi hazýrlýklarýnýn bu
baðlamda önemli bir yerde durduðuna
vurgular yapýldý. Bu anlamda emekten
yana olan herkesin ve tüm kurumlarýn
bu süreç içerisinde aktif bir þekilde
bulunmalarý ve bu kongrenin aktif
bileþenleri olmalarý yönünde çaðrýlar
yapýldý. Bunun yaný sýra Kürt halkýna
yönelik saldýrýlar ve operasyonlarda
konuþmalar içerisinde yoðun bir
þekilde kendisine yer buldu.

KöZ adýna söz alan yoldaþ ise
konuþmasýnda þunlara deðindi: �
Bugün burjuva medyanýn söylediði
gibi AKP gene galip gelmiþ gibi bir durum
söz konusu deðildir. Her ne kadar AKP
oylarýn yüzde ellisini dahi almýþ olsa da
meclisteki sandalye sayýsýný düþürmüþtür.
Haliyle tek baþýna anayasa yapmak isteyen
ancak bunu yapabilecek yeterli vekil sayýsýna
ulaþamamýþ bir AKP vardýr. Yeni bir anayasa
için CHP�ye muhtaç olan bir AKP vardýr.
Bugün AKP�ye karþýymýþ gibi duran ve
demokrasiden söz eden CHP ise yapýlan bu
operasyonlarýn ve iþçi sýnýfýna yönelik olan
kýdem tazminatýnýn kaldýrýlmasý gibi bir çok
saldýrýnýn altýna imzasýný koyarak her zaman
olduðu gibi pozisyonunu yine ortaya
koymuþtur.

Ýþte bu cephenin karþýsýnda ise seçimlerde
tek bir odak bulunmaktaydý; o odakta Emek
Demokrasi ve Özgürlük Bloku idi. Bu blok
emekçilerin ve ezilenlerin ortak cephesi
haline gelmiþ ve seçimler sürecinde
emekçilerin eylemliliklerini büyüterek bir
seç im çal ý þmasý  yürütmüþtür.  Bu
çalýþmalarýnda ürünü olarak ciddi bir baþarý
elde etmiþtir. Seçimler öncesinde Blok
adaylarýndan kimilerinin veto edilmesine de
ayný eylemlilikle karþý koyularak; veto kararý
geri püskürtülmüþtür. Sonrasýnda ise bu
iktidar, seçilmiþ olan vekillerin vekilliðini
düþürmenin peþine düþmüþ bu hamleyle
örülmüþ olan bu bloðun direncini ve gücünü
kýrmaya çalýþmýþtýr. Blok�un gerçekleþtirmiþ
olduðu boykot ise düzenin bu hamlesini
boþa çýkarmýþ durumdadýr.

Bugün örgütlenmeye çalýþýlan çatý partisi

hazýrlýklarý ve bu eksende gerçekleþecek
olan kongre hazýrlýklarý bu saldýrýlara karþý
durmak yönünde olumlu adýmlardýr. Ancak
bu kongrenin ya da oluþturulacak olan
birlikteliðin, kendi dýþýnda kalan akým ve
siyasetleri de kapsayacak eylem birliktelikleri
oluþturma yönünde adýmlar atmasý
gerekmektedir. Ýþte ancak o zaman en geniþ
eylem birliktelikleri oluþmuþ olacaktýr ve
düzenin tüm bu saldýrýlarýna karþý ciddi bir
k a r þ ý  koyu þ  an c ak  o  t a k t i r d e
sergilenebilecektir. Ortak ve büyük bir
savunma hattýnýn örülmesi de buradan
geçmektedir. Bu baðlamda bu halk
toplantýsýnýn gerçekleþtirilmiþ olmasý önemli
bir adýmdýr. Bizlerin yerelliklerde de bu
türden organizasyonlarý daha geniþ kesimlerle
örgütlemesi gerekmektedir.�

Siyasetlerin konuþmalarýnýn ardýndan Blok
veki l i  Levent Tüzel bir konuþma
gerçekleþtirdi. Konuþmasýnda Kongre giriþimi
üzerinde yoðunlukla durarak herkesin bu
süreçte aktif bir þekilde rol oynamasý
gerektiðinin altýný çizdi. Kürt halkýna yönelik
saldýrýlarýn ve emekçilere yönelik saldýrýlarýn
karþýsýnda durabilmenin en kýymetli
yollarýndan birisinin bu birlik olacaðýný
vurguladý. Bu halk toplantýsýný örgütlemenin
çok kýymetli bir faaliyet olduðuna deðinen
Tüzel, tüm emekçileri ortak mücadele
alanlarýnda buluþmaya çaðýrarak konuþmasýný
sonlandýrdý. Levent Tüzel�in konuþmasýnýn
ardýndan halk toplantýsý sonlandýrýldý.

1 Mayýs Mahallesi�nden Komünistler

2 Eylül kuruluþ festivalinin ikinci gününde
�Ortadoðu�da Halk Hareketleri� baþlýklý bir
panel gerçekleþti. Panele Nato ve Füze
Kalkaný Karþýtý Birlik, Filistin Halkýyla
Dayanýþma Derneði ve KöZ Katýldý.

Nato ve Füze Kalkaný Karþýtý Birlik adýna
konuþan konuþmacý, Ortadoðu�da halk
hareketlerinin yakýn bir tarihte baþlayarak
Tunus�tan Mýsýr�a yayýldýðýný söyleyerek
bunlarýn halk hareketi olup olmadýðýnýn,
nasýl bir hareket olduklarýnýn cevaplanmasý
gereken bir soru olduðunu altýný çizdi. Daha
sonra da Ortadoðu�daki devletlerin yapýsýndan
bahsederek sosyalizmden etkilenen küçük
burjuva devletlerinin olduðuna, krallýklarýn
olduðuna deðindi. Ortadoðu�nun maden ve
petrol bakýmýndan önemli bir yer olduðunu
ve bu durumun emperyalistlerin iþtahýný
kabarttýðýnýn ve emperyalistlerin planlarýnýn
arkasýnda yatan neden olduðunu söyledi.
Geliþmelerin emperyalizmin oyunu olduðunu
söyledikten sonra �geliþen her hareketi
desteklememek gerekiyor� dedi. Libya�ya
iliþkin deðiþen tek þeyin Kaddafi�nin gitmesi
olduðunu belirtti. Kaddafi yerine yeni bir
gerici hükümetin geleceðini belirten
konuþmacý, son olarak Suriye ve Libya
halklarýnýn her koþulda yanýnda olacaklarýný,
birlikteliklerinin önemli olduðunu ve füze
kalkaný ile mücadele için kurulan birlikteliðin
önemini vurgulayarak konuþmasýný bitirdi.

Arkasýndan söz alan Filistin Halkýyla

Dayanýþma Derneði þunlarý vurguladý:

�Bütün bir bölgeye yayýlmýþ bir halk
hareketinden bahsediyoruz. Fakat bu
isyanlarý tek bir taným altýnda toplamak
mümkün deðil. Emperyalistlerin yoðun bir
müdahalesi var. Bu hareketler tarihi birer
olaydýr, Arap halklarý önemli kazanýmlar
e lde  e t t i l e r  ve  bu  kazan ýmla r
unutulmayacaktýr. Mýsýr�da ve Tunus�ta
diktatörlükler yýkýldý. Bu gibi kazanýmlar
geri döndürülemezler. Arap halklarý

dünyanýn deðiþebileceðini göstermiþlerdir.�

Daha sonra söz sýrasý KöZ adýna konuþan
yoldaþa geldi:

�Devrimci önderlik boþluðunun olduðunu
sýk sýk vurgulayan bir siyasetin temsilcisiyim.
Türkiye solunda �bu hareketler devrime
gidiyor� diye karþýlandý. Oysa, bu hareketler
ABD�nin planladýðý ve öncesinde birçok
ülkede geliþmiþ olan renkli devrimlerden
bir tanesi olacak. Gerici rejim üzerine baþka
bir gerici rejim gelecek. Bu ülkelerin ve
hareketlerin nasýl olduðunu cevaplamak için
þu soruyu sormak gerekiyor: �Bu ülkeler
emekçilerin düþmaný mýdýr? Yýkýlýp bir
devrimle taçlanmasý gereken devletler midir?�.
Bu ülkelerde yaþananlara bakýldýðý zaman
hepsinin iþçilerin, emekçilerin düþmaný ve
komünistleri kesen diktatörlükler olduðunu
görüyoruz.

Kurulan bu rejimlerin niteliði deðiþti mi?
Örneðin, Mýsýr yýkýlmamasý gereken bir
rejimle mi yönetiliyor artýk? Libya�da El Kaide
yönetimi alsaydý iþçiler için daha mý önemli
olacaktý? Elbette, bu halk hareketleri
emperya l i zmin  güdümünde o lan
hareketlerdir. Peki sorun olarak bunu mu
görmek gerekir? Kendiliðinden hareketler
devrimci önderlikten yoksun olmak
zorundadýr zaten. 

Türkiye solu izlenimci bir tutum takýnýyor.
Ortadoðu�daki bu hareketler çok önemli

hareketlerdir. Ancak bu hareketlere önderlik
etmek için devrimci bir partiye ihtiyaç vardýr.

Türkiye solu Tahrir Meydaný�ndaki coþkuya
kapýlýyor ama burada, Kazlýçeþme�de
gerçekleþen Newrozlara sýradan bir olay
olarak bakýyorlar. Bu harekette de devrimci
bir potansiyel vardýr. Önemli olan bunu
önemseyip ona göre siyaset yapmaktýr.�

Daha sonra soru cevap kýsmýna geçildi.
Sorulan sorularýn bir kýsmý þöyle idi:

1 .  � K ö Z  t e m s i l c i s i n e  T ü r k i y e
metropollerindeki Kürt iþçi nüfusunun
hareketliliði hakkýnda ne düþündüðünü
sormak istiyorum.�

2 .  �Bi rçok s iyaset  enternasyonal
dayanýþmadan bahsediyor ve bu hareketleri
selamlýyor ya da destekliyor. KöZ
enternasyonalden ve baþka ülkelerdeki
hareketlere müdahaleden ne anlýyor, bu
konuda söyleyecek bir þeyleri var mý?�

Sorularý KöZ adýna konuþmacý olan yoldaþ
þöyle cevapladý:

�Ulusal hareketlere çoðu sol siyaset þoven
bir bakýþ açýsýyla bakmaz. �Dayanýþma halinde
olmak gerekir� der.  Biz ise dünya çapýnda
bütün ülkelere müdahale edilebilen bir
Enternasyonal�den bahsediyoruz. Bizim bu
söylemimize hayalci diyenlerin Mýsýr�daki
hareketlenmelerin devrimci bir þekilde
sonlanmasýný beklemeleri büyük bir hayaldir.
Müdahale ancak dünya partisiyle gerçekleþir.

Bugün sol �Türkiye�de yaprak kýpýrdamýyor,
iþçiler hareket etmiyor� diyor. Çünkü
demokratik talepler etrafýnda örgütlenen
Kürt iþçileri iþçi olarak deðil de Kürt hareketi
olarak görüyorlar. Oysa bunlar Türkiye�de
yaþayan ve belirli demokratik talepleri olan
iþçilerdir. Türk solunun bu hareketi görüp
bunu önemsemesi gerekir�.

1 Mayýs Mahallesi�nden Komünistler

Levent Tüzel�i 1 Mayýs halkýyla buluþturduk

Arap Baharý karþýsýnda sekterlik ve kuyrukçuluk

Saldýrýlara karþý
eylemler

Çukurca�daki çatýþmadan sonra 1 Mayýs Mahallesi�ne
karþý yapýlan faþist saldýrýlarýn hemen sonrasýnda,
saldýrýlara karþý durmak ve bu meseleyi insanlarýn
gündemine getirmek için bir araya gelindi. Bir araya
gelen kurumlar ve siyasetler arasýnda PSAKD, Doðuþ
Spor Kulübü, SODAP, ESP, KöZ, Halk Cephesi ve Partizan
vardý. Ayrýca mahalle muhtarlarý ve mahalle halkýndan
katýlanlar da oldu.

Toplantýda bu saldýrýlara acil yanýt verilmesi gerektiði
üzerinde duruldu. KöZ olarak bu toplantýda bir platform
oluþturulmasý gerektiðini ve böyle bir platformun oluþmasý
durumunda içinde yer alacaðýmýzý belirtt ik.

Toplantý esnasýnda  NATO ve Füze Kalkaný Karþýtý Birlik
bileþenleri Cumartesi günü NATO�ya ve füze kalkanýna
karþý yürüyüþ ve basýn açýklamasý yapacaklarýný söyledi
ve faþist saldýrýlara karþý  yapýlacak eylemin bu eylemle
birleþtirilmesini önerdi. Biz durumun aciliyeti ve orada
bulunan sivil halk nedeniyle bir karar alýnmasý yönünde
eðilim gösterdik. Bu tartýþmalarda alýnan karara göre
Perþembe akþamý kurumlar, mahalle muhtarlarý ve
siyasetler saat 19:00�da toplanarak basýn açýklamasý
yapacaktý. Duyuru ise el ilanlarý ve �yapýlan saldýrýlarý
kýnýyoruz� yazýlý ozalitlerle saðlanacaktý. Öneri üzerine
de eylemin birleþtirilmesi kararý alýndý. Biz bu eylemin
yürütmesinde olmayacaðýmýzý ancak katýlýmcý olacaðýmýzý
belirttik.

Cumartesi akþamý Karakol duraðýndan yakýlan meþalelerle
baþlayan yürüyüþ son durakta yapýlan basýn açýklamasýyla
son buldu. Yürüyüþ esnasýnda atýlan bazý sloganlar
þunlardý:

Kurtuluþ Yok Tek Baþýna Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz!

Yaþasýn Devrimci Dayanýþma!

Katil Polis 1 Mayýs�tan Defol!

Faþizme Karþý Omuz Omuza!

1 Mayýs Mahallesi�nden Komünistler

Yürüyüþ

Basýn Açýklamasý
1 Mayýs Mahallesi�nde EDP, EMEP, SODAP, ESP, KöZ ve
Mayýsta Yaþam Kooperatifi�nin içinde bulunduðu,
operasyonlarý ve saldýrýlarý gündem alan bir platform
oluþturuldu. Platformun aldýðý kararla 18 Kasým Cuma
saat 20:00�da bir basýn açýklamasý yapýldý .

Basýn açýklamasýna iliþkin çalýþmalar  bir hafta öncesinden,
kahvelerde saldýrýlarý ve 20 Kasým�daki �Ýrademe Dokunma�
mitingini konu alan ajitasyon konuþmalarý ile,duraklarda
ve pazar yerinde bildiri daðýtýmlarýyla baþladý.

KöZ olarak basýn metninin hazýrlanmasý sorumluluðunu
aldýk. Ayrýca  akþamüstü yapýlacak çalýþmalara
katýlamayacaðýmýz için  sabah duraklarda bildiri daðýtým
iþini üstlenebileceðimizi söyledik. Mayýsta Yaþam
Kooperatifi�nin de sabah daðýtýma katýlabýleceðini
söylemesi üzerýne  iki gun üst üste sabahlarý duraklarda
ve ana cadde uzerinde bildiri daðýtýmý iþini ortaklaþa
yürüttük.

50 kiþinin olduðu basýn açýklamasýna Blok Urfa Milletvekili
Ýbrahim Binici de katýldý.Basýn açýklamasýnýn öncesinde
ve sonrasýnda �Yaþasýn Devrimci Dayanýþma�, �Kürtlere
Özgürlük / Kurdara Azadi� sloganlarý atýldý. Basýn metninin
okunmasýnýn ardýndan 20 Kasým�da Kazlýçeþme�deki
�Ýrademe Dokunma� mitinginýn çaðrýsý  yapýldý.

Ayrýca, KöZ olarak 19 Kasým akþamý mahallede kahveleri
gezerek 300 civarýnda özel sayýnýn daðýtýmýyla beraber
miting çaðrýsýný yineledik.

Ümraniye�den Komünistler
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Yenibosna�da
dayanýþma

23 Ekim Pazar günü gerçekleþen Van Depremi
için çalýþma yürüttüðümüz alanda bir yardým
kampanyasý örgütlemeye çalýþtýk. Ýlk olarak
BDP Þirinevler ilçeye uðradýk, yaþanan Van
Depremi için bir planlarýnýn olup olmadýðýný
sorduk.

Daha önce Batman�da yaþanan sel felaketinde
diðer siyasi örgütlere  ve mahalledeki kitle
örgütlerine beraber gidilmiþ ve ortaklaþa bir
yardým kampanyasý örgütlenmiþti. Bu sefer de
b e n z e r  b i r  y a r d ý m  k a m p a n y a s ý
örgütlenebilmesinin olanaklarýný olup olmadýðý 
öðrenmeye çalýþtýk. Onlar da yaþanan depremle
ilgili þu anda bir planlarýnýn olmadýðýný fakat
yardýmlar geldikçe, yardým malzemelerinin
kamyonlarla parça parça yollanacaðýný
söylediler.

Bu çalýþmayý Pazartesi akþamý çalýþma
yürüttüðümüz  kurumda gündem ederek, yardým
kampanyasý için gidilebilecek aileleri, katýlabilecek
kiþilerin listesini çýkardýk. Daha sonra BDP seçim
irtibat bürosunda  yardým kampanyasý için neler
yapýldýðýný ve planlarýný öðrendik. Biz de bu
kampanya erzaklarýný Mayýsta Yaþam
Kooperatifi�nde toplama ve Cuma günü seçim

irtibat bürosuna getirme kararý aldýk .

Haftaiçi iki akþam  seçim irtibat bürosuna giderek
getirilen erzaklarýn kamyona yüklenmesinde
yardýmcý olduk. BDP�li arkadaþlarla yaptýðýmýz
konuþmada kendilerinin bu çalýþmayý yaklaþýk
1 ay daha sürdürmeyi düþündüklerini ve Wan�dan
kendilerine baþka bir þey söylemediði sürece
kampanyayý sürdüreceklerini söylediler.

Yenibosna�dan Komünistler

23 Ekim�de gerçekleþen Van
Depremi�nden sonra, Ümraniye
Mayýsta Yaþam Kooperatifi
olarak  1 Mayýs Mahallesi�nde
Van için dayanýþma çaðrýsý
yaptýk. Bu çaðrýmýz  Halklarýn
D e m o k r a t i k  K o n g r e s i
bileþenlerineydi. Bu çaðrý
sonrasýnda bir toplantý alýndý.
Toplant ýya kat ý lan HDK
bileþenleri BDP, ESP, EMEP,
SODAP, EDP ve Mayýsta Yaþam
Kooperatifi oldu.

Toplantýda Van için acil olarak
neler yapýlabileceði konuþuldu.
ESP�nin mahallede açtýðý Van
için dayanýþma çadýrýnýn iyi bir

þey olduðu ve bunun buradaki
bileþenlerle birlikte devam
ettirilmesi kararý alýndý.

Bu süreçte Arda Tekel önündeki
çadýrda ortaklaþa duruldu ve
gelen eþyalar kolilendi. Ýki defa
týr ile Van�a yardým gönderildi.
Bu süreçte Pir Sultan Abdal
Kültür Derneði de yardým için
gelen eþyalarýn gidene kadar
muhafaza edilmesi konusunda
destek sundu.

Toplantýda mahallede çalýþma
yürüten siyaset ve kurumlara da
çaðrý yapýlmasý kararý alýndý ve
bir çaðrý yapýldý. Bu çaðrýya
olumlu  cevap veren sadece

KöZ oldu.

Sonrasýnda bir toplantý daha
alýndý ve burada ise yapýlan
iþlerin bir deðerlendirmesi
yapýldý ve daha baþka neler
yapabileceðimiz konuþuldu. Bu
toplantýda çadýrda toplanan
eþyalarýn Van�a gönderilmesi için
týrýn ücretini karþýlamak amacýyla
kart çýkarýlmasý kararý alýndý
ancak bu iþ organize edilemedi.

1 Mayýs Mahallesi Mayýsta
Yaþam Kooperatifi�nden
Komünistler

Ümraniye

VAROÞLARDA VAN DAYANIÞMASI

Van depreminin ardýndan devletin estirdiði ýrkçý,
þoven  rüzgara karþý emekçiler arasýndaki
dayanýþmayý yükseltmek amacýyla HDK Maltepe
Meclisi depremin hemen ardýndan yardým
seferberliði baþlattý. Maltepe Meclisi�ne örgütsüz
bireylerin yanýsýra ESP, EDP, SP, BDP, Kaldýraç,
Anadoluda Yaþam Kooperatifi ve Maltepe�den
komünistler katýlýyor. Bizim de 2 kiþiyle yer
aldýðýmýz 8 kiþilik meclis yürütmesi ile çalýþmalarý
düzenleyen Maltepe Meclisi�nin kýsa sürede

büyüyen yardým kampanyasý emekçiler
tarafýndan yoðun ilgiyle karþýlanýyor.

Toplanan yardýmlar Gülsuyu Anadoluda
Yaþam Kooperatifi�nde ve Maltepe
Beþçeþmeler Kültür ve Sanat Merkezi�nde
toplanmaya devam ediyor. Maltepe
Meclisi�nin mahallelerdeki ayaklarý
Esenkent, Baþýbüyük, Zümrütevler ve
Gülsuyu-Gülensu�da oluþturulmaya baþladý.
Gülsuyu-Gülensu�da yapýlan Meclis
toplantýsýna 30 civarýnda kiþi katýldý.
Katýlanlarýn bu örgütlenmenin bir ihtiyaç
olduðunu ifade etmeleri emekçilerin
yaþadýðý örgütsüzlüðü de göz onüne seriyor.
Yardým kampanyasý ile ilgili çýkarýlan 5

bin bildiri pazarlara, kahvelere ve evlere daðýtýldý.

Öte yandan 20 Kasým Pazar günkü mitinge çaðrý

bildirileri ve afiþleri çýkaran Maltepe Meclisi

mahallelerde bileþenlerin de katýlýmýyla

materyallerin daðýtýmýný yaptý. 13 Kasým�da yapýlan

1. Bölge delege toplantýsýnda ise EMEP, ESP ve

BDP�den oluþan bir yürütme oluþturuldu.

Maltepe�den Komünistler

Maltepe
Meclisi�nden

Esenyurt
Esenyurt'ta çaðrýsýný BDSP'nin
yaptýðý Van depremi ile ilgili bir
basýn açýklamasý gerçekleþtirildi.
�Deprem Deðil Devlet Öldürdü�
pankartýnýn açýldýðý basýn
açýklamasý 5 Kasým günü saat
16:00�da gerçekleþti. Eylemde
E s e n y u r t  B D P  Ý l ç e
Eþbaþkanlarýndan Þafak Özallý
da bir konuþma yaparak devletin
Van depremindeki rolüne
deðindi, operasyonlarý eleþtirdi.

Basýn açýklamasýnda þunlar ifade
edildi: "Emekçi milyonlarýn
sömürüsü üzerine kurulu bu
düzende toplumsal zenginlikler
bir avuç asalak için kullanýlýrken,
devlet de bu düzenin çarklarýnýn

dönme s i  u ð r una  s opa

sallamaktan baþka bir iþlev

görmüyor. Bölge gücü olmakla

övünen devletin kendi yarattýðý

bu yýkým karþýsýnda hiçbir adým

atmadýðý görüldü. Göstermelik

yardýmlar dýþýnda insanlar ölüme

terk edildi.�

Açýklamada mücadelenin

�iþçilerin birliði, halklarýn

k a r d e þ l i ð i �  t e m e l i n d e

büyütülmesi çaðrýsý yapýldý:

�Ýnsanlýðýn tek kurtuluþu

sosyalizmdir. Gelin iþçiler,

emekçiler ve ezilen halklar, birlik

olup bu insanlýk dýþý sistemi

tarihin çöplüðüne gönderelim�.

Eylemde þu sloganlar atýldý:
�Deprem Deðil Devlet Öldürdü,
Katil Devlet Hesap Verecek!�,
�Yaþasýn Ýþçilerin Birliði,
Halklarýn Kardeþliði!�, �Biji
Býratiya Gelan!�, �Faþizme Karþý
Omuz Omuza!�, �Kürt Halkýna
Ýmha Dayatýlamaz!�, �Yaþasýn
Devrimci Dayanýþma�, �Kurtuluþ
Yok Ya Hep Beraber Ya
Hiçbirimiz�.

Okunan basýn açýklamasýnýn
altýnda ise þu siyasetlerin imzasý
bulundu:  BDP, BDSP, DHF,
EMEP, Halkevi, Partizan, SODAP,
YDÝ Çaðrý.

Esenyurt'tan Komünistler

Ýlki 2009 yýlýnda düzenlenmiþ olan Mezopotamya

Sosyal Forumu�nun ikincisi, 21-25 Eylül tarihleri

arasýnda �Wê Azadî Bi Serkeve� (�Özgürlük

Kazanacak�) sloganýyla Diyarbakýr, Sümerpark�ta

gerçekleþtirildi. �Arap Baharý� ve �özerklik�

tartýþmalarýnýn damgasýný vurduðu forumun içerik

açýsýndan Avrupa Sosyal Forumu gibi muadillerinden

geri kalýr bir yaný yoktu. Forumda Ortadoðu�dan,

özellikle Güney Kürdistan�dan gelen katýlýmcýlarýn

yoðunluðu bir önceki foruma kýyasla dikkat

çekiciydi.

Forum, 21 Eylül Çarþamba günü açýlýþ yürüyüþü

ile baþladý. Kitle Sümerpark�a yürümek için

sloganlarla Daðkapý Meydaný�nda toplandý. Kitlenin

etrafý ise çok geçmeden TOMAlar tarafýndan sarýldý.

Polisin kitlenin cadde üzerinden yürümeye devam

etmesi halinde müdahale edeceðini söylemesiyle

kortej daðýldý ve daðýnýk bir biçimde forum alanýna

doðru yürüdü. Yürüyüþten sonra ise forumun açýlýþ

konserleri ve açýlýþ konuþmasý gerçekleþtirildi. Açýlýþ

konuþmasýný ise Emek Demokrasi ve Özgürlük

Bloku Muþ Milletvekili Demir Çelik yaptý.

Demokratik özerkliðin devletsiz ve özgür yarýnlar

getireceðini vurgulayan Çelik�in konuþmasýndan

sonra ise ilk günün programý çeþitli müzik

gruplarýnýn konserleriyle devam etti.

22 Eylül Perþembe sabahý ise forum oturumlarla

baþladý. Pazar gününe kadar süren forum

programýnda yaklaþýk 50 panel gerçekleþti. Ayrýca

dil, gençlik ve ekoloji çadýrlarýnda farklý konularda

etkinlikler düzenlendi. Forumda ayrýca belgesel ve

film gösterimleri, yine polis tarafýndan engellenen

bir kadýn yürüyüþü, Dicle Elektrik Daðýtým Anonim

Þirketi'nde (DEDAÞ) direnen taþeron iþçilerin basýn

açýklamasý gibi

e t k i n l i k l e r

gerçekleþti.

Oturumlara gerek

KöZ � ün  g e r ek

içinde çalýþtýðýmýz

kitle örgütlerinin

g ö r ü þ l e r i n i

ak t a rmak  i ç i n

katýlmaya gayret

gösterdik. Ayrýca,

i ç inde ça l ý þma

y ü r ü t t ü ð ü m ü z

kurumlardan Anadoluda Yaþam Kooperatifi ve

Umut Kültür Derneði de üç tane panele konuþmacý

olarak katýldý ve dayanýþma faaliyetlerimizi aktardý.

2009�daki MSF�ye olduðu gibi, bu seneki foruma

da gerek Kürdistan�daki gerek Türkiye�deki kurumlar

ve kitle örgütleri arasýnda irtibat kurmak ve daha

önce kurduðumuz irtibatý güçlendirmek amacýyla

katýldýk. Kitle örgütleri adýna panellerde ve forum

alanýnda yaptýðýmýz konuþmalarda, konuþmacý

olarak dahil olduðumuz panellerde burada bir

araya gelen kitle örgütleri arasýnda irtibat ve

eþgüdümün saðlanmasýnýn önemini, Kitle Örgütleri

Koordinasyonu�nu, varoþlarda yürüttüðümüz eðitim

ve tüketim dayanýþma faaliyetlerini aktardýk.

Forumun üçüncü günü ise Baðlar�daki iki Eðitim

Destek Evi�ne içinde çalýþma yürüttüðümüz kitle

örgütleri adýna ziyarette bulunduk. 1.5 ay boyunca

topladýðýmýz koli koli

ki taplarý Ferzad

Kemanger Eðitim

Destek Evi�ne teslim

ettik. Eðitim Destek

Evleri�nde yaptýðýmýz

sohbetlerde kitle

örgütleri arasýndaki

e þ g ü d ü m ü n

ö n e m i n i ,

y ü r ü t t ü ð ümüzü

dayanýþma faaliyetini

nasýl örgütlediðimizi,

müfredat çalýþmalarýmýzý anlattýk.

Ayrýca gerek alanda açtýðýmýz standýmýzla gerek

alanda çeþitli kurum temsilcileriyle yaptýðýmýz

konuþmalarda içinde çalýþtýðýmýz kitle örgütlerini

tanýtmaya gayret ettik. Viranþehir�deki Ax û Av

Kolektifi bizimle yemeklerini ve turþularýný

paylaþýrken onlara faaliyetlerimizi ve Kitle Örgütleri

Koordinasyonu�nu anlattýk; Dicle Üniversitesi

öðrencileri ile, Ýnsan Haklarý Derneði ile, Sarmaþýk

Yoksullukla Mücadele ve Sürdürülebilir Kalkýnma

Derneði ile, bir zeytin üretim kooperatifi kurma

gayretinde olan Mardin-Derik Peljin Kadýn Evi ile,

Atýk Kaðýt Toplayýcýlarý Derneði ile, Ýmece Kadýn

Sendikasý Giriþimi ve diðer kurumlarla benzer kýsa

sohbetler gerçekleþtirip irtibat numaralarý deðiþ

tokuþ ettik. Ayrýca, üretim kooperatifi çalýþmasýna

baþlamak isteyen Kadýn Akademisi ile kooperatif

faaliyetlerimizi anlattýðýmýz ve onlarýn da bize

faaliyetlerini aktardýðý bir sohbet gerçekleþtirdik;

Silopi Eðitim Destek Evi�nde çalýþan arkadaþlara

Ýstanbul�da topladýðýmýz kitap ve kýyafetleri ulaþtýrdýk.

Mezopotamya Sosyal Forumu, 25 Eylül Pazar günü

Sosyal Hareketler Asamblesi�nin taslak sonuç

bildirgesinin ve gençlik, dil, ekoloji çadýrlarýnýn

bildirgelerinin okunmasýyla öðle saatlerinde son

buldu. Sonuç bildirgelerinde anadilde eðitim, ekoloji

için mücadele, �küresel direniþ olanaklarý� vurgulandý.

Komünistler olarak birinci MSF�de yaptýðýmýz gibi

ikinci MSF�ye katýlýmýmýzý paneller ve etkinliklerle

sýnýrlý tutmadýk. Kürdistan�daki ve Türkiye�deki

kurumlar ile içinde çalýþma yürüttüðümüz kurumlarýn

irtibatýný güçlendirmek ve deneyimlerimizi aktarmak

için MSF�den olabildiðince yararlanmaya çalýþtýk.

Kurduðumuz ve sürdürdüðümüz iliþkileri de

önümüzdeki Kitle Örgütleri Koordinasyonu�na

taþýmaya gayret edeceðiz.

Yaþasýn Sýnýf Dayanýþmasý!



Ekim Devrimi ve Parti

�Ekim Devrimi ve Parti� paneli, saygý duruþu ve panel
moderatörünün KöZ�ün bu etkinlikleri Bolþeviklerin
deneyimlerden dersler çýkarmak için düzenlediðini
vurgulayan giriþ konuþmasý ile baþladý.

Niyazi Armutlu�nun Ýlk Tur Konuþmasý
Ýlk konuþmayý temsil ettiði politik kimliði tanýtarak
söze baþlayan Niyazi Armutlu yaptý. Kendilerini ESP
ile yollarýný ayýrmýþ komünistler olarak tanýtan Armutlu,
þunlarý kaydetti:

�Ekim Devrimi�ni anlamak için Lenin�in parti anlayýþýna
dönmek gerekiyor. Martov baþta olmak üzere Rosa
Luxemburg ve Trokçi gibileri iþçilerin partisinden, kitle
partisinden bahsediyordu. Lenin�in savunduðu parti
ise kendini kitlelerden, ayrýca oportünistlerden ve
tasfiyecilerden ayrýlabilmiþ bir partiydi. Devrimcilerin
profesyonel, dar gizli örgütüne ihtiyaç vardý.

Bugün Arap Baharý�na methiyeler düzen gruplarýn
murat ettiði Þubat Devrimi gibi devrimlerdir. Onlar
Ekim Devrimi gibi bir devrimi murat etmiyorlar. Bugün
�21. yüzyýl partisi� diyenler Ekim Devrimi�ni ötelemeye
çalýþýyorlar. Bu oportünist akýmlar sosyalistlerin çoðunu
da etkisi altýna almýþtýr. Bugün devrimci hareket ideolojik
gýdasýný Menþeviklerden ve 2. Enternasyonal�den alýyor.
O yüzden Arap Baharý�ndan medet umuyorlar, kitlelerin
buradan partilerini çýkarabileceðini savunuyorlar.

Parti ise bir irade sorunudur. Kendiliðinden ortaya
çýkmaz. Örgütlü komünistlerin birliði saðlamadan
iþçilere birlik çaðrýsý havada kalacaktýr. Krizler, depremler
her zaman olacaktýr; fakat siyasal bir öncü, parti yoksa
ezilenler iktidarý alamaz. Arap Baharý�nýn baþýna gelenleri
hepimiz birlikte gördük.

Bolþevikler, önce iþçilerin arasýna duvar ören Bundçular
ile yollarýný ayýrdýlar. Daha sonra birinci emperyalist
paylaþým savaþýnda kendi hükümetlerinden yana tavýr
takýnanlarla yollarýný ayýrdýlar. Bolþevikler bayraðýnda
�bütün ülkelerin iþçileri ve ezilen halklarý birleþin� yazan
Komünist Enternasyonal�in kurulmasýna ön ayak oldular.
Bugün �yolumuz Ekim Devrimi�nin mirasý� derken bu
mirasý sahipleniyoruz.

Amaç ve ilkelerimiz günlük sorunlara dair deðildir.
Koþullara göre deðiþmezler. Sýnýfsýz topluma geçiþe
kadar deðiþmeyecek tek þey amaç ve ilkelerimizdir.
Koþullara göre deðiþecek olan tek þey sadece taktik
tutumlarýmýzdýr.

Çaðýmýza damgasýný vuran Bolþeviklerin gerisine
düþmeden komünist bir önderlik yaratmak görevimizdir.
Bu görev yerine getirilmedikçe var olan bunalým devam
edecektir.

Mustafa Suphi TKP�sinden beri tarihten bugüne birçok
parti kuruldu. Hepsi de kendisine komünist diyor.
Birçoðu bu gericilik döneminde legalist çözümlere
vardý. Fakat biz Bolþevik parti ve Komünist
Enternasyonal�i, Mustafa Suphi TKP�nin yürüdüðü yolda
yürüyerek kuracaðýmýzý söylüyoruz.

Bugün herhangi bir ülkede komünistler birleþmeden
komünist parti kurulamaz. Komünist partiyi kurmanýn
baþka yolu yoktur. Bizim atmamýz gereken birinci adým
komünistlerin birliðini saðlamaktýr. Biz bu yüzden
yüzümüzü Komünistlerin Birliði Platformu�na döndük.
�Yaþasýn komünistlerin birliði!� diyerek hepinize teþekkür
ediyorum.�

DHF�nin Ýlk Tur Konuþmasý

Niyazi Armutlu�dan sonra söz DHF�ye verildi:

�Son on yýllýk bir zaman diliminde ülkemizde devrimci,
ilerici harekette bilincin bulandýðýný, sýnýf çeliþkilerine,
zorun rolüne, örgüte dair bulanýklarýn olduðunu
görüyoruz. Bu durum, Ekim Devrimi ile miras
edindiðimiz diðer devrimlerin önemini ortaya çýkarýyor.
Bizler genel olarak Ekim Devrimi ve Çin Devrimi�ni
ele alýrken Komünist Manifesto�yla baþlayan, Paris
Komünü�nden Çin Devrimi�ne uzanan sürecin açýk bir
çaðrýyý ifade ettiðini söylüyoruz: bu süreç ezenlerin
mevcut gerici devlet aygýtýna son verme ve ezilenlerin
iktidarýný kurma çaðrýsýdýr. Ýster güncel ister tarihsel
geliþmelere bakalým burada temel olarak gündeme
almamýz gereken, sýnýf mücadelesinin kaçýnýlmaz olarak
gerici devlet aygýtýnýn ortadan kaldýrýlmasý ve ezilenlerin
iktidarýnýn tesis edilmesidir.

Bilimsel sosyalizmin 150 yýllýk birikimini düzen içine
çekme, ehlileþtirme saldýrýlarýný görüyoruz. Özellikle
Sovyet sosyal emperyalizmin yýkýlmasýyla sýnýf
mücadelesinin ortadan kalktýðýný, medeniyetler
çatýþmasýnýn baþladýðýný, kimliklerin ön plana çýktýðýný
ve bilimsel sosyalist tarih anlayýþýnýn son bulduðunu
söyleyen bir anlayýþ hâkim oldu. 80�lerden sonra
tasfiyeci, reformist anlayýþlarýn devrimci hareketin genel

y ö n e l i m i n i
v e r m e y e
b a þ l a d ý ð ý n ý
görüyoruz.

Ekim Devrimi�ne,
Çin Devrimi�ne,
ezilenlerin iktidar
yürüyüþüne dair
t e m e l
kýs tas lar ýmýz ýn
c i dd i  f a r k l a r
i ç e r d i ð i n i
g ö r ü y o r u z .
S o s y a l i z m i ,
k o m ü n i z m i
tartýþýrken devrim konusunda, devletin niteliði
konusunda ciddi savrulmalarýn olduðunu görüyoruz.
Özellikle son yýllardaki tartýþmalarda, son 40 yýllýk
tarihsel kesitte bilimsel sosyalizmin güncellenmesi,
Marksizm-Leninizm ve Maoizm�in güncellenmesi ve
klasik Marksist-Leninist yürüyüþü günümüz dünya
koþullarýna uyarlama giriþimlerinin ortaya çýktýðýný
görüyoruz.

Parti giriþimlerinin hepsi de devlet konusunda son
derece ciddiye savrulmalara sahip. Bu anlamýyla birlik
ve ortaklýk tartýþmalarýnýn, komünistlerin birliðinin,
ezilenlerin komünist partilerinden bahsedildiði dönemde,
bahsi yapýlan birlik ve ortaklýklarýn hangi zeminde
gerçekleþeceði ve hangi sýnýflarýn çýkarlarýna hizmete
edeceði konusunda söylem düzeyinde belirli
ortaklaþmalar olsa da pratik olarak ciddi ayrýþmalar
söz konusudur.�

TÖPG�nin Ýlk Tur Konuþmasý

Daha sonra sýra TÖPG�ye geldi:

�Lenin�in pozisyonu esas olarak proletaryanýn
çýkarlarýndan dünyaya bakmaktadýr. Bunlarý
gölgeleyenleri dýþlar ve her þeye raðmen yalnýzlaþmayý
göze alýr. Lenin�in günlük yaþamýnda, olaðanüstü
çalýþmasýnda, iþçilerle iliþki kurmasýnda bunu görürüz.
Dik durmak, sürekli çalýþmak ve olaðanüstü hassasiyet�
Ayný zamanda sýnýfýn çýkarlarýný görüp herkesten, diðer
sýnýflardan önce davranmak, ýsrar ve gözüpeklik�

Bolþevik partiyi somut ve tarihsel olarak kavramamýz
gerekir. Günümüzde deðil, 1900�lerin baþýnda kurulmuþ
bir partidir. Bunu mutlaklaþtýrmamak gerekir. Bu dönem,
sürekli bir çatýþma ve aðýr yenilgi dönemidir. Bizim
yaþadýðýmýz gibi bir dönemde þekillenmemiþtir bu parti.

Lenin�in taktik hamlelerini de bu koþullar içinde
algýlamak gerekir. Rusya�nýn koþullarýný da akýlda tutmak
lazým: Parlamento yok, her türlü siyasi partinin kurulmasý,
sendikalar yasak. Çarlýk despotizmi var. Bu koþullar
altýnda illegaliteyi seçiyorlar. Ýllegallite konusunda titiz
olan Lenin, Almanya Sosyal Demokrat Partisi�nin
örgütlenmesini örnek bir parti olarak görüyor. Almanya
için uygun bir partidir ve Rusya�nýn koþullarýna uygun
olan da Bolþevik partidir.

Dýþarýdan bilinç verilmesi günümüzde farklý
algýlanmalýdýr. Rusya iþçi sýnýfý, Rusya içinde küçük bir
azýnlýk. Bugün ileri kapitalist ülkelerde çalýþan nüfusun
%90�ý, Türkiye gibi ülkelerde nüfusun yaklaþýk %50�si
iþçi. Eskiden aydýn denilen zümre iþçileþti. Bu, sýnýf içi
bir ittifaka dönüþüyor.

Bugün, sýnýf geniþledi. Kapitalizm toplumsal alanýn
sömürüsünü geniþletip derinleþtirdikçe daha önce
ayrýcalýklý olan kesimleri iþçileþtiriyor. Büro memurlarý,
avukatlar, doktorlar� O zaman aydýnlarýn çoðunluðu
da kendi emeðiyle geçiniyor ve iþçinin içine giriyor.
Dolayýsýyla aydýn olmayan iþçi ve iþçi içindeki aydýnýn
ittifakýný saðlamak gerekiyor.�

KöZ�ün Ýlk Tur Konuþmasý

Son olarak, ilk tur konuþmasý için söz KöZ�e verildi:

�Zordan, þiddetten, devlet aygýtýndan, bunlara dair
bulanýklýklardan bahsedildi. Bu tespitlerin hepsi doðru.
Durum böyleyken Lenin�in bu karanlýk tabloya aykýrý
duran bir saptamasýyla baþlamak lazým. Lenin 1916�da
Ekim Devrimi olmadan, Paskalya ayaklanmasý üzerine
þunu diyor: �emperyalizm proleter devrimler ve ulusal
kurtuluþ mücadeleleri çaðýna giriyoruz�. Ýnsanlýk için
son derece aydýnlýk bir çaðýn baþladýðýndan bahsediyor.

Bolþevikler nasýl kazandýlar? Uluslarýn kendi kaderini
tayin hakkýný, iþçi köylü ittifakýný reddeden sosyal
yurtsever, þovenist akýmlara karþý uzlaþmaz bir biçimde
mücadele ettiler. Ýkincisi, devrimci bir durum çýktýðý
zaman konspiratif bir ayaklanmayý örgütleme iddiasýna
ve cesaretine sahiptiler. Bunun dýþýndaki devrimlerde
böyle olmadý.

B u r a d a  i l k
k o n u þ m a c ý n ý n
saptamasýna dönmek
lazým: bu akýmlar, iþçi
hareketini ve devrimci
hareketi net olarak
a y ý r m a m ý þ l a r d ý .
�Opo r t ün i zmden
k o p a r s a k  i þ ç i
hareketinden koparýz�
diye düþünüyorlardý.
Lenin�in farký da bu
ikisini ayýrmayan
oportünizme karþý katý
bir tutum almaktý ve
� o p o r t ü n i z m d e n

kopmak iþçi hareketinden kopmak deðildir� demekti.

Lenin 1898�den beri bir parti kurma kavgasý veriyor.
1912�ye kadar Rusya�da bir ayaklanmayý yönetecek bir
parti yok tespitine baðlý kalýyor. �Menþeviklerden,
oportünizmden koparak ayrý bir parti kurmalýyýz� diyen
bir Lenin var. 1898�ten 1902�e kadar �böyle bir partiye
gerek yok� diyen ekonomistlere, �Yahudiler kendi
partisini kursun� diyen Bundçulara karþý mücadele
veriyor. 1902�den 1912�e kadar tüzüðün ikinci
maddesinde devrimci programa kadar her þeye aykýrý
duran Menþeviklere ve �Troçki�nin de içinde bulunduðu-
tasfiyecilere karþý mücadele veriyor. 1912�de RSDÝP�nin
baðýmsýz bir kolu olarak Bolþevikleri örgütleyen Lenin
var. 1912�den sonra böyle bir parti olduðu için devrim
oluyor.

Lenin �parti yok� demeyi 1914�ten sonra da söylüyor.
Bunu ise uluslararasý çapta ifade ediyor. Fakat bu
kavgasýnda baþarýlý olamýyor çünkü Komünist
Enternasyonal geç kuruluyor.

Emperyalizm çaðý çok karanlýk bir dönem. Böyle bir
parti olduðu için bu dönem aydýnlýk bir dönem
olabiliyor. Devletin niteliðine dair kafa karýþýklýðý yok.
Bugün karanlýðýn kökenine arayacaksak 1956�dan da
öncesine gitmek gerekir.

Bu karanlýk dönem Komünist Enternasyonal�in ilk dört
kongresinden sonra baþladý. Kendi temel ilkelerini
reddetmeye baþladýklarý zaman bu karanlýk çað baþladý.
Kafa karýþýklýklarý arttý ve yeni alternatif devrim teorileri
üretilmeye baþladý.

Biz þu an KöZ olarak �öyle bir parti var� diyemiyoruz.
Bu partiyi yaratmak için sürekli olarak �parti yok�
diyoruz. Ve Niyazi arkadaþýn dediði gibi bu partiyi
yaratmak için amaç, ilke ve önceliklerde birleþmiþ tüm
komünistleri parti kurmaya davet ediyoruz.�

Ýkinci Tur Konuþmalar

Dinleyicilerinin soru ve görüþlerini iletmesinden sonra
ikinci tur konuþmalarý için söz sýrasý konuþmacýlara
döndü. Son konuþmasýnda Niyazi Armutlu þunlarý
vurguladý:

�Bolþevikler, Bundçulara karþý tavýr alýyorlar. Daha
sonra ülkelerinde burjuvalarý destekleyenlere karþý
mücadele ediyorlar. Ekim Devrimi�ne mayasýný veren
de o devrimin ebesi olan o partidir. Mustafa Suphi
TKP�si de o programý, amaç ve ilkeleriyle hala
aþýlmamýþtýr. Biz �Ekim Devrimi�ni aþan bir parti lazým�
diyoruz. Çünkü bu devrim partisiyle kendinden önceki
bütün devrimleri aþarak gelmiþtir. Biz komünistlerin
birliðini saðlayacaðýz. Bolþevikler kendilerini iþçi sýnýfýnýn
en güvences iz  kes imler imde,  varoþ la rda
konumlandýrdýlar. Bu ülkede ölüm oruçlarý gibi bir
durum yaþandý. Demek ki burada kadro sorunumuz
yok. Ýdeoloji sorunu hiç yok. Sorun partiyi kurma
iradesi sorunudur. Hepinize ve bu düþüncelerimizi
burada dillendirmeye fýrsat veren KöZ�e teþekkür
ederim.�

DHF ise þunlarý belirtti:

�Bugünkü sunumlar ve sorularda Ekim Devrimi � Çin
Devrimi�ne yaklaþým, bilimsel sosyalist yaklaþýma dair
farklýlýklar kendisini gösterdi. Hemen her birimizin
yaklaþýmýnýn farklý olduðu ifade etmek lazým. �Mustafa
Suphi TKP�sini aþan bir parti yok� diye düþünmüyoruz.
Onlarý aþan, onlarýn yanlýþlýklarýný aþan Ýbrahim
Kaypakkaya�nýn TKP-ML�si idi. Onun geleneðinin bu
topraklardaki yegâne çözüm gücü olduðu
düþüncesindeyiz.

Bilimsel sosyalizmi güncellemek ve ülkelerin koþullarýna
uyarlamak yeni bir tartýþma deðildir. Bizim reform ve
devrime dair kafa karýþýklýðýmýz yok. DHF olarak
ezilenlerin demokratik mücadelesini yürütüyoruz, ona
dayanýyoruz. Doðru, ülke deðiþmiþtir. Dünya ve ülke
konjonktürü deðiþse de gerici dünya sistemi deðiþmiyor.
Güncel tartýþma da bu mevcut gerici mekanizma ve

devlet aygýtýnýn nasýl ezilenlerin iktidarýna
dönüþtürülebileceði meselesidir. Bu yönüyle son kýrk
yýllýk süreç ciddi deneyimler sunmaktadýr. Esasen
reform mücadelesini aþmayan, pratiðinde yönünü
kaybeden hareketler söz konusudur.

Bugün Kaypakkaya, Çayan, Gezmiþ geleneðini ele alan
farklý geleneklerden oluþan bir gerçeklilik var. Kimin
reformist, devrimci, komünist ya da oportünist olduðunu
ise sosyal pratiði çýkarýr. Önemli farklar vardýr. Bu
temel ayrým noktalarýnda asgari ortaklaþma saðlamadan,
belli akýmlarýn Marksizm-Leninizm-Maoizm�e dair
hatalarýnda anlaþmadan böyle bir bir l iðin
saðlanamayacaðý gerçektir. Bize göre ise böyle bir odak
ve alternatif ise bu toprakta mevcuttur.

Bugün ana akým hareketler, reformlarla TC�nin olumlu
bir yere gelebileceðini savunmaktadýr. ÖDP�nin devrimci
cephesi, Kongre hareketi, komünistlerin birliði çaðrýsýnda
da bu vardýr. Temel meselelere dair belli ilerlemeler
kat etmeden bunlara alternatif olabilecek bir hareket
çýkmayacaktýr.�

Daha sonra söz TÖPG�ye verildi:

�Ýki Taktik, Çarlýk baskýsý koþullarýnda verilen demokrasi
mücadelesinin sýnýfý eðiteceðini ve sosyalist devrime
doðru gidileceðini, bu mücadeleyi liberal burjuvaziye
býrakmamak gerektiðini, iþçi sýnýfýnýn bunu köylülerle
ve diðer ezilenlerle beraber yapmak gerektiðini söyler.

Bugünkü TC buna çok uymaktadýr. Bir demokratik
devriminin iþçi sýnýfýnýn öncülüðünde hem yapmayý
savunuruz hem de bunun için mücadele ederiz. Baþkasý
da �AKP�ye bak, ne güzel yapýyor� der. Ýki Taktik�i
güncellersek doðru bir hatta gidersin.

Devrimin koþullarý bekleyerek gelmez, o koþullarý
yaratmak gerekir. Devrimler yapýlmaz, devrimler çýkar
gelir. Ama çýkýp gelen devrimi öncü olarak görüp
uygun hamlelerde bulunursan devrimi yapmýþ sayýlýrsýn.�

Son söz KöZ�e verildi:

�Bolþevik partisi gibi demokratik merkeziyetçi bir
partide Lenin, Lenin oldu. Lenin, Menþeviklerin içinde
hiçbir iþe yaramazdý. Bizim açýmýzdan Marksizm-
Leninizm bu bireylerin içinde bulunduklarý örgütte
þekillendiði politik akýmlardýr. Biz Marksizm-Leninizm�i
örgütlerden takip ederiz, bireylerden takip etmeyiz.

Bizim tespitimiz Leninizm�in en billur halinin Komünist
Enternasyonal�in ilk dört kongresinde bulunduðudur.
�Biz Menþeviklerle eylem birliði yaparýz, Sovyetlerde
çalýþýrýz� diyen Lenin, hiçbir zaman Menþeviklerle ayný
partide yer almadý. 1912�ye kadar onlarla ayný partide
bulunmasý yanlýþtý ama hiçbir zaman hizipleri
karýþtýrmadý. Hatta, kendi hizbi içerisinde de sol
tasfiyecilerle ayrýþmaya çalýþtý.

�Parti yok� derken �Türkiye ve dünyada Leninizm�i bu
þekilde kavrayan, Komünist Enternasyonal�in ilk dört
kongresinin programýný ve devrim stratejisini benimseyen
bir parti yok� diyoruz. Baþka partiler, elbette, var.
Kendine devrimci ya da komünist der. Kimsenin
kimseyle devrimcilik yarýþýna girmesi de doðru deðildir.
Bunlar siyasal mücadele ile gösterilir. Bu anlamda bir
parti ise mevcut deðildir.

Bolþevikler 1905-1912 döneminde kriz içerisindeler.
Herkese tasfiyeci diyen ve partinin titizlikle saflýðýný
savunan Lenin ayný zamanda �yardýmlaþma sandýklarý
kuralým, en basit sendikal hareketleri destekleyelim,
meclise girelim vb.� diye yazýyor. Halbuki, Lenin�de
parti meselesi ve kitleler arasýndaki siyasal çalýþma
ayrýdýr. Parti konusunda titiz olmanýz, sadece ilkelerde
anlaþtýðýnýz kiþileri partiye almanýz bu konularda
anlaþmadýklarýnýzla siyaset yapamazsýnýz anlamýna
gelmez. O kesimleri eleyebilmek için onlarla
olabildiðince fazla eylem birlikleri ve ittifak kurmanýz
lazým. Lenin ve Bolþevikler bunun dýþýndaki tutumlarý
doktrinerlik ve solcu gevezelik diye mahkum ediyor.

Biz içinde olduðumuz dönemi 1905-1912 dönemine
benzetiyoruz. Parti mücadelemizi buradan örnek almaya
çalýþýyoruz. Ayný zamanda, kitle çalýþmasýný, demokrasi
mücadelesini de buradan örnek al ýyoruz.

Ekim Devrimi ile ayrým çizgilerimiz ortaya çýkýyor. O
yüzden bu tartýþmanýn devlete, örgütlenmeye, partiye
yönelik bakýþ açýmýzý tartýþmanýn iyi bir vesilesi olduðunu
düþünüyorum.�

Yaklaþýk 90 kiþinin katýldýðý panel, yaklaþýk 3 saat
sürdü.

Panel, bir sonraki gün gerçekleþen �Ekim Devrimi,
Þovenizm ve Sosyal Þovenizm� paneline çaðrý ile son
buldu.

Ýstanbul�dan Komünistler

Sayfa  10 Aralýk 2011

Ekim Devrimi Tartýþmalarý 2011, 12-13 Kasým günlerinde gerçekleþti. �Ekim Devrimi ve Parti� baþlýklý birinci panel, Maltepe, Beþçeþmeler Kültür ve Sanat
Derneði�nde gerçekleþti. Panele Niyazi Armutlu, Oðuzhan Kayserilioðlu (TÖPG), Ozan Doðan (DHF) ve Çetin Eren (KöZ) katýldý. Konuþmacýlardan Eren
ve Armutlu komünist bir parti olmadan proleter bir devrim gerçekleþemeyeceði tezi üzerinde durdu.

 EKÝM  DEVRÝMÝ 
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Saygý duruþu ve Enternasyonal ile
baþlayan panelde ilk konuþmayý ESP
yaptý.

ESP�nin Ýlk Tur Konuþmasý
�Ekim Devrimi 94. yýldönümünde bizi
aydýnlatmaya devam ediyor. Lenin�in
çözümlemeleri hala geçerli. Ortadoðu�nun
ortasýnda Türkiye ve Kürdistan
coðrafyasýnda bu atýlým bize hala ýþýk
tutuyor.

Bugün de Kürt sorunu ve azýnlýk halklar
sorunu büyük bir sorun olmaya devam
ediyor. Bugün de her alanda yüzyýllýk
Türkleþtirme süreci devam etmektedir.
Deprem gibi bir olayda ýrkçýlýk sadece
egemen sýnýf aracýlýðý deðil, sosyal medya
eliyle her yerde sergileniyor.

Biz burada uluslarýn kardeþçe yaþamasý
koþulunun Rusya�da nasýl saðlandýðýna
deðinebiliriz. Nasýl ki orada ilk koþul
olarak uluslarýn kendi kaderini tayin
hakký kayýtsýz ve koþulsuz bir þekilde
saðlandýysa burada da bugün saðlanmasý
gerekir. Rusya�da Sovyetler sonrasýnda
tüm halklar �SSCB� olarak toplanýrken
Finlandiya gibi bir ülkenin de
kurulduðunu hatýrlamamýz gerekiyor.

Bugün özerk Kürt demokratik hareketinin
ilan ettiði demokratik özerklik talebi de
Ekim Devrimi sonrasý uluslarýn kendi
kaderini tayin hakký çerçevesinde kurulan
özerklikler gibidir. Kürt ulusu bütün
parçalarýyla ve örgütleriyle 30 yýllýk savaþ
sonrasýnda bunu savunuyor ama elbette
iþ burada kalmamalý. Kürt sorunun
federatif bir biçimde bir emekçi
cumhuriyeti yolu ile çözümüne kadar bu
sorun gündemimizde olmaya devam
edecektir.

Son 30 yýl içinde Türkiye devrimci
hareketinin ifade ettiði �anti emperyalist
demokratik devrim� diye bir þey var.
Solun genelinin asgari programýnýn temel
sorunlarýndan biri de ulus sorunu, Kürt
sorunudur. Bu devrim batýya yayýlamadý.
Ancak Türkiye sol hareketi bu devrimi
görmezden geliyor. Sosyal þovenizm
sorunu üzerine yapacaðýmýz tartýþma da
budur. Bugün Kürt hareketiyle
ortaklaþtýrmasýna yönelik çok önemli bir
adým atýldý ve Halklarýn Demokratik
Kongresi toplandý. Bugün siyasi
mücadelenin merkezinde Kürt sorunu
dururken, Türkiye iþçi ve emekçilerini
Kürt sorunu ile baðlamanýn önemli bir
örgütlü gücü ortaya çýkmýþt ýr.�

ÖDP�nin Ýlk Tur Konuþmasý
�Ekim Devriminin yýldönümü dolayýsýyla
þovenizm ve sosyal þovenizm baðlamýný
tartýþmak çok anlamlý çünkü Ekim
Devrimi�nin 70 yýllýk yaþamý sonrasýnda
geriye dönük sürecini tamamlamýþsa
burada ulus sorunundan türeyen sosyal
þovenizmin aþýlmamasýný görürüz.

Marksizm, vataný yeryüzü yapabilmenin
ancak proletaryanýn kendi ülküsü
etrafýnda bir araya gelmesi ile olabileceðini
öne çýkardý. Ekim Devrimi de tam da bu
eksen üstünde oturuyordu. Ulus
düþüncesini aþýyordu. Ancak süreç bu
perspektifin rafine bir tarzda iþlemesini
saðlayamadý.

Dünyada tarih sahnesine çýkmamýþ ulus
kalmadý. Tüm uluslar kendilerini bir
þekilde ifade etti. Kürt hareketi kendini
ifade etti fakat kendini ifade etmekte geç
kaldý. Bunun da sorunlarýný yaþamaktadýr.
Bu mücadele ayný keskinlikte 20-30 yýl
önce gerçekleþmiþ olsaydý enternasyonal
dayanaklarý olacaktý. Bu destek Sovyetler

Birliði�nden geliyordu. Ayný Türk kurtuluþ
hareket inin desteklendiði  g ibi .

Ulusçuluk en anti-demokratik koþullarda
gerçekleþtiði oranda sol harekete önemli
görevler düþüyor. Bizim bu ülkede
yaþadýðýmýz da budur. Biz iþçi sýnýfýnýn
mücade l e s i n i  ö rgü t l e r ken  ve
politikleþmeyi kurarken ayný zamanda
bu savaþýn iþçi ve emekçilerin aleyhine
olduðunu ve buna karþý çýkmak
gerektiðini anlatmalýyýz.�

SDP�nin Ýlk Tur Konuþmasý
�Ekim Devrimi ezilen halklarýn ortak
mücadelesiydi ve proletaryanýn mutlak
zaferi ile sonuçlandý. Bugün ulusal soruna
ve UKKTH�e iliþkin doðru tespitler
yapmalýyýz. Marksist diyalektik metot ile
ulus kavramýný incelemek gerekir. Ulusa
dair içinde bulunduðumuz somut koþullar,
ulusun tarihin hangi evresinde ortaya
çýktýðý ve niceliði belirleyicidir. Ulusal
kurtuluþ hareketinin emperyalizme darbe
vuran bir niteliði olmalýdýr. Sosyalistlerin
soruna iþçi sýnýfý açýsýndan yaklaþmasý
gereklidir.

Türkiye�deki ulusal sorun her dönem
belirleyici bir politik etmen olarak ortaya
çýkmýþtýr. TC, Kürt sorununa asla
demokratik bir açýdan yaklaþmamýþtýr.
Ayaklanmalar þiddetle bastýrýmýþ ve soruna
inkar ve imha ile yaklaþýlmýþtýr. Bugün
bu soruna yaklaþým, þovenizmin
tetiklenmesine, milliyetçiliðin toplumun
bütün kesimleri içinde hayat bulmasýna
neden olmuþtur.

Þovenizme karþý mücadele, iþçi sýnýfýnýn
kendi sýnýfsal çýkarlarý çerçevesinde
mücadelenin bir parçasý olmalýdýr. Ancak
bu sosyalist cenahta yeterince kavranmýþ
deðildir. Ulusal soruna karþý tavýr alýþta
farklýlýklarýmýz var. Özellikle Kemalizm
ile baðlarýný koparamamýþ hareketler var.

Þovenizme karþý ne yapabiliriz? Son
dönemde bir Kongre giriþimi var. Savaþ
koþullarýnýn devam ettiði günümüzde
yükselen sosyal þovenizme karþý
mücadele için Kongre�yi önemsiyorum.�

Devrimci Proletarya�nýn Ýlk Tur
Konuþmasý

�Bugünün koþullarýnda, bugünkü
emperyalist kapitalizm açýsýndan egemen
uluslar ciddi bir çözülüm sürecine
girmiþtir. Uluslarýn ekonomik, sosyal,
kültürel baðlarla iç içe geçmesi söz
konusudur. Bugün dünya çapýnda iþçi,
emekçilerin kaynaþmasý sosyalist devrimle
birlikte Ekim Devrimi�nde yaþananlarýn
çok üstünde olacaktýr. Ekim Devrimi,
uluslarýn tam hak eþitliðini saðlamýþtýr.
Bugün savaþ var, ulusal demokratik
talepler var ama bizim önce karartýlmýþ
so sya l i zm u fkumuzu  yen iden
canlandýrmaya iht iyacýmýz var.

Ekim Devrimi açýsýndan Lenin�in koyduðu
en önemli ölçüt UKKTH ile ayrýlma hakký
ile tanýnmasýdýr. Sosyalizmi, komünizmi
býrakalým, demokratlýðýn asgari ölçütü
budur. Bu her koþulda tanýnmalýdýr. Bu
her zaman ayrýlacak anlamýna gelmez
fakat gönüllü birlik için UKKTH�nin
tanýnmasý gerekir. Bugün bu hakkýn
bulandýrýlmasý ezen ulus milliyetçiliðine
taviz vermektedir.

Bizim ufkumuz sadece UKKTH�nin deðil
ama iþçilerin enternasyonal birliði yoludur.
Baþka þekilde Türk ve Kürt iþçilerinin
birleþmesi imkânsýzdýr. Þovenizme karþý
mücadele kadýn veya erkek iþçilerin
birleþik mücadelesinden ve onlarýn ayný
zamanda sosyalist demokrasi mücadelesi

içinde eðitilmesinden geçer.�

KöZ�ün Ýlk Tur Konuþmasý

�Milliyetçilik ve þovenizmin nerede
buluþup nerede ayrýldýðýný pek
önemsemeyen konuþmalar yapýldý.
Þovenizm milliyetçiliðin özel bir türüdur.
Emperyalizm ve proleter devrimler
çaðýnda, ilk emperyalist paylaþým
savaþýnýn þafaðýnda meydana gelmiþ
özel bir milliyetçilik türüne iþaret eder.
Bunu ayýrt etmek, ayný zamanda ezen
ve ezilen ulus milliyetçiliklerinin ayýrt
edilmesi ile alakalýdýr. Þovenizm rastgele
milliyetçi bir ideoloji deðildir. Belirgin
bir ayrýmý olan bir milliyetçilik türüdür
ve doðrudan devletle ilgili politik bir
kavramdýr. 

Genel olarak þovenizme karþý ilk
mücadelenin 1. emperyalist paylaþým
savaþýnda çýktýðý sanýlýr. Ama bu doðru
deðildir. Rusya�da þovenizme karþý ilk
mücadele emperyal is t  paylaþým
kavgasýnýn ilk provalarýndan sayýlan 1904-
1905 Rus-Japon savaþýnýn patlak verdiði
dönemde baþlamýþtýr. 1914�te durum
deðiþecek ve þovenizm yüzünü
gösterince, sosyal þovenler de ortaya
çýkacaktý. Bu durumda sosyal þovenizm
kavramý ve sosyal þovenizme karþý
mücadele de önem kazandý. Bolþevikler
bu mücadelenin öncüsü ve tek tutarlý
sürdürücüsü oldu.

Türkiye�ye sosyal þovenizm nereden
geldi? Bütün konuþmacý arkadaþlar da
haklý olarak kemalizm ile þovenizm
baðlantýsýný kurdu. Doðrudur, kemalizm
esasen Türkiye�de þovenizmin adýdýr.
Kemalizmi soldan destekleyenler de
sosyal þovendir. Ýster Kuva-i Milliye
döneminde, ister sonrasýnda olsun,
kemalizmi destekleyenler sosyal þoven
olarak adlandýrýlmayý hak eder.

Þovenizmi kemalizme indirgeyenler
kemalizme karþý mücadele edenlerin
þovenizmi temsil edebileceðini de ihmal
etmiþ olurlar. Oysa bugünkü hükümet
elbette þovenizmi temsil eder. Kemalistlere
darbe vuruyor diye AKP�nin iyi bir þey
yaptýðýný düþünen ve buradan hareketle
bu gerici hükümete soldan destek sunan
kim varsa bunlar bugün sosyal þovendir.
Bu geliþmeleri hayýra alamet görüp sessiz
kalmayý tercih edenler de þovenizme ve
sosyal þovenizme karþý mücadele edemez.
Çünkü þovenizm bir ideoloji ile deðil,
doðrudan devlet politikasý ile ilgilidir.

Þovenizm devletle ilgili bir tutum olduðu
için ezilen uluslar bakýmýndan þovenizm
- sosyal þovenizm ifadesi doðru olmaz.
Hiçbir yerde, hiçbir zaman ezilen bir
ulusun þoven olma ihtimali yoktur. Ezilen
ulus kavramý zaten bir devleti olmayan
ulus demektir. Bir ezilen ulusun hiçbir
koþulda þovenizmi olamaz fakat
milliyetçiliði olabilir. Ezilen ulusun
milliyetçiliðine þovenizm diyenler ise
þoven ve sosyal þovendir.

Bugün �iki konuþmacý da üzerinde durdu-
Kongre hareketi ve meclisteki BDP
vekilleri þovenizme karþý mücadelede
nasýl bir rol oynayabilir? Þovenizm bir
devlet politikasý olduðuna göre, giderek
azgýnlaþan þovenizme karþý parlamentoda
yürütülecek bir mücadele elbette çok
önemlidir. Bu mücadeleyi sokaktan
destekleyen bir Kongre hareketi de
þovenizme karþý mücadelede ve genel
olarak demokratik haklar mücadelesinde
son derece önemli olur. Bugün BDP
milletvekillerinin ve Kongre hareketinin
asýl görevi de Kürt hareketini destekleyen
bir yan güç olmak deðil, kendilerini
Türkiye�de þovenizme karþý tek odak

olarak tarif etmek olmalýdýr. Bu
mücadeleyi þu ya da bu gerekçeyle
desteklememek ise orta yolcu
merkezci bir tutum olur ve sosyal
þovenizme doðru giden yolda bir
tuzaða basmaktýr."

Ýkinci Tur Konuþmalar
Soru-cevap kýsmýndan sonra son
konuþmalarýný yapmak için söz yine
ayný sýrayla konuþmacýlara geldi. ESP
þunlarý belirtti:

�Kongre giriþimi bu topraklarda sadece
þovenizmi deðil, sosyal þovenizmi de,
faþizmi de, baþka konularý da kapsayan
ve çok sayýda muhatabý birleþtiren bir
birlik. Kürt sorununa dair, dört parçaya
bölünmüþ coðrafya ile yüz yüzeyiz. Türk
devleti için �yeni bir parça daha çýkar�
korkusu Kürt sorununa dair oldukça
belirleyici. Biz Türkiye emekçileri ile
federatif bir cumhuriyetten yanayýz.
Kürdistan�ýn diðer parçalarýyla bir araya
gelme talebi de olursa bunu demokratik
bir talep olarak görür ve destekleriz.
Demokratik özerklik sloganýný biz de
atýyoruz çünkü bunun �hepimiz Kürdüz,
hepimiz KCK�lýyýz� demek gibi bir iþlevi
var.�

ÖDP�nin son konuþmasý ise þöyleydi:

�Bugün 70 yýllýk bir deneyim var elimizde.
Buradan çýkaracaðýmýz önemli bir ders
ulusal soruna bakýþtýr. Biz sonuçta ulus
ismiyle kendi birliðimizi tarif etmek
durumunda olmayacaðýz. Ulus bilincini
geldiði yere göndermemiz gelir. Bizim
siyaseti asýl insanlýk idealine dayanarak
kurmamýz gerekir. Biz bugün yüz yýl
öncesinin ayný ilkesini hiçbir þey
deðiþmemiþ gibi savunamayýz. Uluslarýn
devlet kurma hakkýný her koþulda
savunamayýz.

Bu sistem gitmeyecek. Kongre hareketi
bence dar bir perspektife sahiptir. Bu
sistem içerisinde Kürt sorunu çözülemez.
Savaþ ve sömürü olmadan yaþayan bir
sistemdir bu. Bizim bütün hareketleri
sisteme karþý yöneltmemiz gerekir.
Doðrudan sosyalizmi hedefleyecek bir
programa ihtiyaç vardýr.�

SDP ise þunlarý belirtti:

�Kongre�ye girenlerin hiçbiri kendi
programýný ve mücadelesini kaldýrmýþ
deðildir. Asgari düzeyde ise Kongre�nin
içindedirler.  Bugün Kürtlerin ve
sosyalistlerin parti örgütlenmesine gitmeye
çalýþacaðýz. Esas olan mücadele
örgütümüz de Kongre olacak ve parti
ikincil olacaktýr. Türkiye�de Kürt halkýna
yapýlan her saldýrý emekçilere, iþçi sýnýfýna
karþý da yapýlmýþtýr. Tersi de doðrudur.
Sosyalistler ezilen uluslarýn taleplerini
desteklerler. Bugün demokratik özerkliði
savunmak sosyalistlerin temel görevidir.
Sistem açýsýndan en çok sýkýntý yaratan
taleplerin baþýnda gelmektedir bu talep.�

Son konuþmasýnda ise Devrimci
Proletarya þunlarý söyledi:

�Burjuvazinin daha küresel temelden
egemenlik dönüþümünü içeren bir
anayasa gündemde. Buna karþý ciddi
mücadele vermek gerekiyor. Ama bunu
Kongre�ninki gibi reformcu bir temelde
deðil, sosyalist iþçi anayasasý ile, diðer
sorunlara da sosyalist proleter bir biçimde
yaklaþan bir içerikle yapmak gerekiyor.
Bunun karþýsýnda baðýmsýz bir iþçi
mücadelesiyle çýkmak gerekir. Þovenizm
ise parlementarist bir sorun deðil.
Antikapitalist militan bir duruþla ancak
bu mümkün olur. Bu sadece Kongre

hareketine veya BDP�ye, ezilen ulusun
burjuva partisine devredilecek bir
mücadele deðil. Þovenizme karþý net
militan devrimci bir duruþ gereklidir.
UKKTH ertelenebilir deðildir ama bununla
birlikte proletaryanýn enternasyonalist
devrimci bilincini geliþtirip eðitmek
gereklidir.

Sosyal kurtuluþ ve ezilen cins ile ulusun
kurtuluþu iç içe geçirmemiz gerekiyor.
Bunu en geniþ kitlelere bu temelde
taþýyamazsak ayný burjuva demokratizmi
içerisinde erime sonucu ile karþý karþýya
kalýrýz.�

KöZ�ün son konuþmasý ise þu þekilde
oldu:

�Mustafa Suphiler Türkiye�de komünist
bir partinin baðýmsýz mücadelesine
önderlik etmek üzere geldi, o yüzden
öldürüldüler. Kuva-yi Milliye�ye destek
olmak için gelmediler. Bu geliþmelere
bakýldýðý zaman Mustafa Kemal hareketi
Rusya�dan baþlayýp yayýlmaya çalýþan
proleter devrime karþý duran, baþtan
itibaren karþý devrimci bir harekettir. Kim
bu hareketi güya ulusal kurtuluþ hareketi
diye desteklemiþse veya ilerici görürse
de onlar sosyal þoven sýfatýný hak eder.

Ulusal devrimci bir hareket baðýmsýz bir
devlet olarak kendi topraklarýnda
yaþamayý savunur; asgari koþul budur.
Bugün Kürdistan�ýn birliði ve Kürt
ulusunun özgürlüðü için mücadele eden
bir hareket yoktur. Dolayýsýyla bugün
iþçi hareketi ile Kürt ulusal hareketinin
ittifaký derken kimin kimle kiminle ittifak
yaptýðý belli deðildir. Söz konusu olan
Türkiye�de demokrasinin geliþtirilmesi
için demokratik haklar için yürütülen bir
mücadeledir. BDP�nin iddiasý da budur.

Bugün konuþtuðumuz bu demokrasi
mücadelesi þovenizme karþý mücadeledir;
Kürdistan sorununun çözümü deðildir.
Bu demokrasi mücadelesini ve sosyal
þovenizm karþýtý mücadeleyi yürütenlere
destek olmak ödevdir.

KöZ�ün önüne koyduðu ödev, bugün
Bolþeviklerin mirasýna sadýk bir partidir.
Bu parti Kongre Hareketi�nden çýkmaz.
Biz bu hatlarýn karýþmasýný istemeyiz.
Buna dahil olmayýz ama KöZ içinde
çalýþtýðý kitlelerin demokratik haklar
mücadelesini bu çerçevede yürütmesi
için Kongre�de aktif olarak yer almasý
için elinden geleni ardýna koymayýz. Ama
komünistlerin öncelikli ödevi olan
komünistlerin birliðini saðlama ve
b o l þ e v i k l e r i n  v e  K o m ü n i s t
Enternasyonal�in mirasýna sadýk komünist
part iyi  kurma öncel iðinden de
vazgeçmeyiz.�

Yaklaþýk 3.5 saat süren panele 85-90 kiþi
katýldý. Panel, 20 Kasým günü BDP�ye
yönelik saldýrýlara karþý yapýlacak mitinge
çaðrý ile son buldu.

Ýstanbul�dan Komünistler

Panel dizisinin ikinci ayaðý ise 13 Kasým Pazar günü Kartal TMMOB�da �Ekim Devrimi, Þovenizm ve Sosyal Þovenizm� baþlýðý ile gerçekleþtirildi. Panele
konuþmacý olarak Mukaddes Çelik (ESP), Ýbrahim Aydýn (ÖDP), Ýsmail Þengül (SDP), Yücel Filizler (Devrimci Proletarya) ve Internet üzerinden Orhan
Dilber (KöZ) katýldý. Panelde þovenizme karþý mücadele, Kemalizm ve Kongre hareketi üzerinde odaklanýldý.

Ekim Devrimi, Þovenizm ve Sosyal Þovenizm
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Deri iþçilerinin gözünden Kongre toplantýsý
BDP, EMEP, SDP, ESP gibi parti ve çeþitli

siyasi platformlarýn yaný sýra birçok etnik

gruplarýn temsilcileri, çeþitli sendikalar ve

kitle örgütlerin de bulunduðu Kongre

Hareketi Giriþimi ilk merkezi toplantýsýný

15-16 Ekim�de Ankara�da gerçekleþtirdi.

Yerel meclislerde seçilen veya merkezi

kontenjandan belirlenen 800�ün üzerindeki

delegenin yanýsýra, Blok milletvekilleri ile

çeþitli siyasi þahsiyetler ve sanatçýlar ve

gözlemci yahut davetli statüsündeki kimi

kurum temsilcileri de kongrede yer aldýlar.

Ýki gün süren toplantýlara daha çok çeþitli

etnik topluluklarýn temsilci ler inin

konuþmalarý ve tüzük tartýþmalarý damgasýný

vurdu. Kongre�nin sonunda toplumsal

muhalefeti örgütlemek üzere bölgesel, il,

ilçe meclislerinin oluþturulmasýnýn yaný sýra

bölge temsilcilerinin seçimi de yapýldý.

Biz de Deri Kundura ve Tekstil Ýþçileri

Derneði olarak bu kongre toplantýsýna yerel

düzeyde delege olarak seçilen bir

arkadaþýmýzý gönderdik. Kongre�de biz de

dahil birçok emek örgütlerinin temsilcileri

vardý. Ama daha çok etnik ve kültürel

sorunlarýn öne çýktýðý Kongre boyunca bu

delegeler kendi sorunlarýný ve taleplerini

dile getirme fýrsatý bulamadý. Söz konusu

kurumlar arasýnda aralarda yaptýðýmýz

görüþmelerde bu eksikliði giderme yönünde

çaba göstermemize raðmen hiçbir kurumdan

somut bir adým gelmedi. Kurumlarýn

kendilerini tanýtma ve selamlama faslýndan

sonra, tekrar tüm kurumlar adýna katýlan

delegelere söz verileceðini umuyorduk.

Ancak Kongre�ye katýlan birçok siyasi parti

ve platformlarýn yaný sýra bir o kadar da

etnik kimliklerin temsilcilerinin ismi

okunmasýna ve kürsüden konuþmasýna

raðmen, bizim kurum dahil bir çok kurumun

ismi bile kürsüden okunmadý.  Afrikalý olmasý

nedeniyle ilgi gören delege arkadaþýmýz bir

yana inis iyat i f  gel iþ t i r ip kürsüyü

kullanamadýk. Delege arkadaþýmýz

sektörlerimizdeki temel sorunlarý dile

getirmenin yaný sýra, bu sorunlara karþý

vermiþ olduðumuz mücadelemizi anlatmak

üzere kürsüden kurum adýna konuþmak

istediðimizi yazýlý olarak bildirdi. Ancak

talebimize hiçbir yanýt gelmedi. Emekçiler

adýna sadece Ýstanbul�dan bir tekstil iþçisi

tekstil iþçilerinin sorunlarýný dile getirdi.

Ýki gün süren toplantýlarda Kürt halkýnýn

ulusal demokratik taleplerinin kabulü ve

barýþçýl yönden çözülmesi; yok sayýlan diðer

halklarýn eþit ve özgür gönüllü birlikteliði

temelinde kabul edilerek demokratik

haklarýnýn verilmesi için mücadele edilmesi;

kadýn emeðinin çifte sömürüsüne, cinsiyet

ayrýmýna ve kadýna dönük þiddet eylemlerine

karþý mücadele verilmesi gibi konular öne

çýktý. Ýþçi sýnýfý ve emekçilere dönük

saldýrýlara karþý mücadele verilmesine ve

gençliðin sorunlarýna da genel hatlarýyla

deðinildi. Bu konular bize ulaþtýrýlan

deklarasyonda baþlýklar ve özetler halinde

olduðu gibi, sonuç bildirgesinde de

yayýmlanacak. Kongre ikinci günün sonunda

tüzük ve programýn el kaldýrma usulü ile

oylanýp kabul edilmesiyle ve merkezi

yürütme organý ve bölge temsilcileri

seçimlerinin belirlenmesi ile son buldu.

Bu Sürece Nasýl Dahil Olduk

Biz deri kundura ve tekstil iþçileri derneði

olarak kendi iþ kollarýmýzda uzun yýllardýr

kendi hak ve çýkarlarýmýz için mücadele

veren kurumlarýz.

Sektörlerimizde on binlerce kayýt dýþý

güvencesiz ve saðlýksýz aðýr koþullarda çok

düþük ücretlerle çalýþan iþçiler olarak iþçi

sýnýfýnýn görünmeyen kesimleri arasýndayýz.

Bu güne kadar vermiþ olduðumuz

mücadelemizi diðer iþçi ve emek örgütlerine

duyurmaya çalýþarak yardýmlaþma ve

dayanýþmayý hep öne çýkardýk. Uzun yýllardýr

kitle örgütleri koordinasyonlarýnýn

örgütlenmesine katýlarak, bölgemizdeki tüm

emek örgütleri ile dayanýþma içerisinde

olduk.

Birkaç defa baþka illerdeki koordinasyonlara

da katýldýk. Geçmiþte birçok yýl temel gýda

ihtiyaçlarýný birlikte alarak gýda dayanýþmasý

gerçekleþtirdik. Bölgemizde gerçekleþen bir

çok grev ve direniþlere aktif destek vererek

sendikalý iþçilerle de dayanýþmayý gücümüz

oranýnda gerçekleþtirmeye çalýþtýk. Paneller

ve seminerler örgütledik. Sektörümüzdeki

hak gasplarý ve hukuksal sorunlarýn çözümü

için derneðimiz aracýlýðýyla bir çok

arkadaþýmýzýn gasp edilen haklarýný geri

aldýk. Birçok defa iþçilerin hukuksal sorunlarý

ve haklarýnýn neler olduðu konusunda hukuk

seminerleri verdik. 15 yýlý aþkýn bir süredir

hemen hemen her yýl 8 Martlar, Newrozlar

ve 1 Mayýslarýn yanýsýra baþka birçok kitle

gösterisinde de yer aldýk. Bu sayede

bölgemizdeki emek güçleri ve siyasal

hareketler tarafýndan tanýnýr hale geldik.

Kongre Hareketi olarak ortaya çýkan oluþum

da kurumumuzu bu giriþime davet etti ve

kurumumuzdan daimi bir delege vermemizi

talep etti. Biz de bu daveti ve çýkarmýþ

olduklarý deklarasyonu deðerlendirerek bir

arkadaþýmýzý delege olarak göndermeye

karar verip, bölgesel toplantýlara katýldýk.

Emek örgütlerinin delegelerinin oluþturduðu

Emek Çalýþma Grubu�nun hazýrl ýk

toplantýlarýna katýlarak, burada sýnýf

dayanýþmasýnýn önemini vurguladýk. Türkiye

çapýnda örgütlenecek böyle bir kongrenin

iþçi sýnýfýnýn bütünsel çýkarlarý açýsýndan

öneminin farkýnda olarak sorunlarýmýzý ve

taleplerimizi detaylarý ile Ankara�da yapýlacak

kongrede kürsüden dile getirmeyi

önemsiyorduk. Bu vesileyle seçimlerde

desteklediðimiz Blok milletvekillerine

sorunlarýmýzý aktarýp bunlarýn mecliste dile

getirilmesini umuyorduk. Kongre sýrasýnda

kürsüden konuþma fýrsatý yaratamasak da,

hem vekilleri alanýmýza davet etme fýrsatý

yarattýk, hem de sorunlarýmýzý þifahen

söylemiþ olduk. Ama kongrede dile getirmeyi

düþünüp dile getiremediðimiz sorunlarýmýzý

KöZ vasýtasýyla duyurmayý da gerekli gördük.

Deri Kundura ve Tekstil Ýþçilerinin
Sorunlarý ve Talepleri

Deri kundura ve tekstil iþ kollarýndaki temel

sorunlar, bu alanlarýn birbirinden farklý

özgünlükleri nedeniyle farklý farklý olsa da

ortak sorunlar da vardýr.

Deri sektörü ise kendi içinde üç farklý alana

sahiptir. Bunlar tabakhane, deri konfeksiyon

ve kundura/çanta üret imi olarak

ayrýlmaktadýr.

Deri sektörünün tabakhane alaný çalýþma

koþullarýnýn en aðýr olduðu ve en riskli

alandýr. Tabakhane kanserojen maddelerin

en çok kullanýldýðý alanlardandýr ve iþ

kazalarýnýn en çok yaþandýðý alanlar

arasýndadýr.

Tabakhanelerde yaklaþýk 20�ye yakýn

kanserojen kimyasal madde kullanýlmaktadýr.

Bunlarýn yanýsýra deri atýklarýnýn (safra)

karýþmasý ile ortaya çýkan yoðun koku

içerisinde çalýþarak zehirlenmiþ havayý

solumaktayýz. Tüm bu saðlýksýz kapalý

alanlarda yer yer havalandýrma tertibatý olsa

da, yeterli deðildir ayrýca denetim de yoktur.

Bu alanda sýk sýk iþ kazalarýnýn olmasýnýn

nedeni ise, ham derinin iþletilmesinde

kul lan ý lan b ýçak l ý  makine lerden 

kaynaklanmaktadýr. Bu makineler son derece

tehlikelidir. Onlarca kaza sonucu kollarýný

kaptýran ve kaybeden arkadaþlarýmýz

olmasýna raðmen, makinelerin güvenlik

sistemi çoðu zaman bozuktur. Ne zaman

bir kaza olsa o zaman göstermelik biçimde

onarýlýp, daha sonra baþka bir kaza oluncaya

kadar ne gerektiði gibi yapýlýr ne de kontrol

edilir.

Tabakhanelerde çalýþan iþçilerin çoðunluðu

asgari ücret üzerinden sigortalý olarak

çalýþmaktadýr. Zorunlu mesailere kalmak

istemeyen iþçiler, iþ güvencesi olmadýðý için

iþten atýlmakla tehdit edilir. Deri-Ýþ sendikasý

çatýsý altýnda örgütlenmek isteyen iþçiler

hem polis hem de iþverenin baský ve

tehditleri ile karþýlaþýrlar. En son Safranoðlu

Deri firmasýnda sendikalaþma mücadelesi

veren iþçi arkadaþlar yeni iþ yasasýna göre,

Ýstanbul Tuzla�ya sürgüne gönderilmiþlerdir.

Bu alanlarda ne Çalýþma Bakanlýðý�nýn ne

de saðlýk kuruluþlarýnýn hiçbir denetimi

yoktur. Tabakhane iþçileri uzun yýllardýr

Deri-Ýþ sendikasýnda örgütlenme mücadelesi

sürdürmüþlerdir. Bugün de sendikal

örgütlenme mücadelelerini sürdürmektedir.

Dernek olarak bizler de kendi

imkanlarýmýz dahilinde sendika

ile irtibat ve koordinasyon

içerisinde olmaya gayret

etmekteyiz.

Deri konfeksiyon alanýndaki

iþçilerin büyük bir çoðunluðu

fason ve parça baþý usulüne göre

çalýþmaktadýr. Fason üretimi

tamamen iþverenin avantajýna

iþçinin dezavantajýnadýr. Ýhracat

yapan büyük fabrikalar kendi

kapasitelerini aþan taleplerin

tamamýný fason atölyelere

vermektedir. Büyük fabrikalarda

sigortalý çalýþan iþçilerin büyük

çoðunluðu ise düþük ücretle

parça baþý çalýþtýrýlmaktadýr.

Çünkü fason atölyelerde parça

baþý ücretle günde 12-14 saat

çalýþtýrýlan iþçiler saat ücreti ile

ayný süre boyunca ve fazla mesai  hesap

edilerek çalýþanlara kýyasla iþverene daha

karlý gelmektedir.

Büyük fabrikalarýn dýþýndaki fason atölyeleri

küçük ve orta ölçekte atölyelerden

oluþmaktadýr. Bu atölyelerde hiçbir sosyal

güvence toktur. Fasoncu diye tabir edilen

atölye sahibi, büyük fabrikalardan almýþ

olduðu parça baþý ücretin ancak yarýsýný

parça baþý çalýþan iþçiye vermektedir. Söz

konusu atölyeler þehrin birçok semtine

daðýlmakla birlikte, daha çok Ýzmir�in

B a s m a n e  K a p ý l a r  b ö l g e s i n d e

yoðunlaþmaktadýr. Fason atölyelerde çalýþan

iþçiler son derece bakýmsýz, havasýz bir

ortamda ve hiçbir saðlýklý çalýþma koþulunun

olmadýðý þartlarda çalýþmaktadýr. Ayrýca

kullanýlan  kanserojen maddelerin etkisine

maruz kalarak, akciðer  kanseri ve solunum

yollarý hastalýklarýna yakalanmaktadýr.

Öte yandan deri konfeksiyonun mevsimlik

bir iþ olmasý nedeni ile bu sektördeki iþçiler

yýlýn ancak altý ayýnda düzenli bir iþte

çalýþmaktadýrlar. Deri konfeksiyon sektörü

ayný zamanda kadýn iþçilerin en çok çalýþtýðý

sektördür. Kadýn iþçiler erkek iþçilere göre

daha düþük ücretlerle çalýþtýrýlmanýn yanýsýra,

hem iþveren veya ustabaþlarý tarafýndan,

hem de erkek iþçiler tarafýndan sürekli baský

ve tacize uðramaktadýrlar. Eðer iþler kesata

girdiyse, ilk önce kadýn iþçiler iþten

çýkarýlmaktadýr. Kadýn iþçilerin çilesi bunlarla

da bitmez; Birçok kadýn iþçinin bebekleri

veya çocuklarý olduðu halde iþyerlerinde

ne kreþ vardýr ne de emzirme odalarý vb.

bulunmaktadýr. Hamielelik veya doðum izni

bir yana bu durum bir iþten çýkarma

nedenidir. 

Kundura üretimi deri sektörünün en büyük

ve sömürünün en yoðun olduðu alandýr.

Yaklaþýk otuz bin kundura iþçisi (site

yönetiminin verdiði rakam) yalnýz

Ayakkabýcýlar Sitesi olarak bilinen sanayi

sitesinde yoðunlaþmýþtýr.  Bu sektörde çalýþan

iþçilerin %90�ý sigortasýz saðlýksýz ve havasýz

bodrum katlarýnda çalýþmaktadýr. Týpký

tabakhaneler ve deri konfeksiyon fabrika

ve atölyelerinde olduðu gibi, bu sektörde

de kullanýlan yapýþtýrýcý solüsyonlar ve ilaçlar

zehir saçmaktadýr. Özellikle uçucu kimyasal

maddeleri tezgahýn üzerinde kullanmak

zorunda olan iþçiler, uzun yýllar bu maddeleri

solumalarý yüzünden genç yaþta akciðer ve

mide kanserine yakalanarak hayatlarýný

kaybetmekteler. Binlerce iþçinin havasýz

ortamda aðýr kimyasal maddelere maruz

kaldýðý atölyelerin çoðunda havalandýrma

olmadýðý gibi, olanlar da son derece

yetersizdir.

Otuz bin iþçinin çalýþtýðý devasa sitede bir

tek saðlýk ocaðý veya acil durumlarda

müracaat edilebilecek bir tek saðlýk kurumu

yoktur. Ayakkabý sektöründe de deri

konfeksiyonda olduðu gibi, parça baþý

sistemle çalýþýlmaktadýr. Bu sektörde de son

derece düþük olan parça baþý ücretler iþçiler

arasýnda rekabetin yoðun bir þekilde

yaþanmasýna da neden olmaktadýr. Böylece

örgütlenmenin önündeki en büyük engeli

oluþturmaktadýr. Ayný zamanda iþlerin

mevsimlik olmasý, iþsizliði de beraberinde

getirmektedir. Sezonda, günde 15-16 saat

çalýþtýrýlarak bütün bir yýlýn iþini altý ayda

bitiren iþçiler, hem geçimlerini saðlamak,

hem de kesatta aldýklarý borçlarý ödemek

zorundadýr. Týpký emme basma tulumba

gibi, ayakta kalmak için mücadele vererek

kesat mevsime hazýrlanmaktadýrlar.

Ayakkabýcýlar Sitesi þehrin dýþýnda olduðu

için iþçiler parasýný kendilerinin ödedikleri

servislerle gidip gelmektedirler. Hiçbir

atölyede yemek dahil herhangi bir sosyal

hak yoktur.

Konfeksiyon sektörü ise Ýzmir�de yüz

binlerce iþçiden oluþan devasa bir sektördür.

Bu sektörün büyük çoðunluðu ihracata

dönük üretim yapmaktadýr. Ýþyerleri serbest

bölgeye, organize sanayi sitelerine veya

þehrin birçok semtine yayýlmýþ fabrikalardan

ve küçük ile orta iþletmelerden oluþmaktadýr.

Konfeksiyon veya tekstil sektöründe çalýþan

iþçilerin büyük çoðunluðu kadýn iþçilerdir.

Serbest bölgelerde ihracat yapan büyük

fabrikalarda asgari ücret uygulamasý

yaygýndýr. Bu fabrikalara fason üretim yapan

küçük ve orta ölçekli iþletmelerin çoðunda

sigorta primleri göstermelik olarak ve sadece

daimi dedikleri iþçiler için yatýrýlmaktadýr.

Özellikle bu fason atölye ve fabrikalarda

�makineci, ayakçý (ortacý) overlokçu aranýyor�

levhalarý hiç eksik olmaz. Aysýca bu

sürkirasyon deneme adý altýnda bir süre çok

düþük ücrete çalýþtýrýp �iþini beðenmedik�

diye sürekli yapýlmaktadýr.

Kadýn emeðinin en yoðun sömürüldüðü bu

alanlarda servis, yemek, erzak gibi yardýmlar

zaman zaman o l sa  da ,  he rkes i

kapsamamaktadýr.  Zorunlu fazla mesailer

mecburidir; fazla mesai ücretleri çok düþüktür

veya hiç ödenmemesi oldukça yaygýndýr.

Konfeksiyon sektöründe kadýn iþçilerin

aðýrlýkta olmasý nedeni ile ihracat yapan

kimi büyük fabrikalarda kreþ ve emzirme

odalarý olsa da, yeterli deðildir. Zaten iç

piyasaya çalýþan veya küçük ve orta ölçekli

atölyelerde bunlara rastlamak mümkün

deðildir. Çocuklu veya bebekli kadýn iþçiler

bu sorunlarýný çocuklarýný yakýnlarýna emanet

ederek veya düþük bedellerle bakýmsýz

kreþlere býrakarak çözmek zorundadýr.

Deri kundura ve tekstil iþçilerinin dile

getirebileceðimiz temel sorunlarý bunlardýr.

Bu sorunlarýn en aza indirilmesi için bu

sektörlerin kendi ortak sorunlarý etrafýnda

örgütlenmesi için Ýzmir�de bir araya geldik

ve bir dernek çatýsý altýnda mücadelemizi

sürdürmekteyiz..

Bu sektörde çalýþan özellikle deri ve kundura

sektörlerinde çalýþan iþçilerin büyük

çoðunluðu,  savaþ nedeni ile Kürdistan�dan

gelmiþ iþçilerden oluþmaktadýr. Ayný zamanda

kentsel dönüþüm bahanesi ile yýkým

saldýrýlarýna maruz kalan kesimlerdendir.

Bu sektörlerdeki acil taleplerimiz
þunlardýr :

Esnek üretim, parça baþý sistem yasaklansýn.

Kayýt dýþý, sigortasýz çalýþtýrma önlensin;

buna uymayan iþverenler aðýr para cezasýna

çarptýrýlsýn.

Çalýþma koþullarý iyileþtirilsin ve çalýþma

kurallarý iþçilerin görebileceði duvarlara

asýlsýn.

Ýþyerinde baþta patronlar ve usta baþlarý

olmak üzere baský, þiddet, adam kayýrma

gibi haksýz uygulamalar cezalandýrýlsýn.

Kadýn iþçiler dönük baský þiddet, taciz ve

keyfi uygulamalar cezalandýrýlsýn; buna göz

yumanlar da ayný derecede ortak sayýlarak

cezalandýrýlsýn.

Kadýn iþçilere gebelik ve doðum izni ücretli

olarak uygulansýn.

Kadýn iþçilere dönük özel günlerde çalýþma

koþullarýna uygun pozitif ayrýmcýlýk

uygulansýn.

Kadýn ve erkek iþçiler arasýnda cinsiyetçi

ayrým kaldýrýlsýn ve ayný iþe ayný ücret

ödensin.

Ücretler iyileþtirilerek vasýflý iþçi statüsü

üzerinden bordrolar düzenlensin.

Mesai saatleri dýþýndaki mesailer gönüllük

temelinde  ve normal çalýþma saati ücretinin

iki katý olsun.

Tüm ücretler aylýk ve bordrolu olsun.

Hafta sonu tatilleri  iki gün ve ücretli olarak

uygulansýn.

Tüm iþyerlerinde akþam ve sabah servisler

olsun.

Öðlen yemeði ve bir sabah bir de öðleden

sonra çay saatleri olsun.

Yýllýk ve bayram izinleri ücretli olarak

uygulansýn.

Saðlýksýz çalýþma koþullarý ve bodrum

katlarda çalýþma önlensin.

Her iþyerinde havalandýrma sistemi eksiksiz

uygulansýn.

Kanserojen maddelerin kullanýmý önlensin

ve saðlýk bakanlýðý ve çalýþma bakanlýðý

tarafýndan periyotlarla denetlensin.

Ýþçilerin zehirlenme riskine karþý koruyucu

yiyecek, içecek (ayran vs.) mecburi ve

sürekli verilsin.

Keyfi uygulamalar ve iþten çýkarmalar

önlensin.

Kýdem ve ihbar tazminat haklarý tam olarak

hesaplanýp ödensin.

Kongre Hareketi olarak bir araya gelen tüm

siyasi partiler, platformlar ve diðer kitle

örgüt ler in in yaný  s ý ra  tüm Blok

milletvekillerinin bizim dile getirdiðimiz

sektörlerin sorunlarýný çözümü için tam bir

dayanýþma içerisinde olacaklarýndan hiç

kuþkumuz yoktur. Özellikle yukarýda dile

getirdiðimiz emekçilerin sorunlarý tam da

Kongre Hareketi�nin direkt muhatabýdýr.

Bu nedenle Kongre Hareketi�nin Emek

Çalýþma Grubu�na büyük görevler

düþmektedir. Desteklediðimiz Blok

milletvekillerimizin bu sorunlarý meclis

kürsüsünden dile getireceklerinden

kuþkumuz yoktur. Nasýl ki biz vekillerimize

sahip çýkýyorsak, vekillerimizin de bizlere

sahip çýkacaklarýndan kuþkumuz yoktur.

Yaþasýn Sýnýf Dayanýþmasý!

Kurtuluþ Yok Tek Baþýna Ya Hep Beraber

Ya Hiçbirimiz!

Ýzmir'den Deri, Kundura ve Tekstil

Ýþçileri
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Kongre hazýrlýk toplantýsýBDP Ýstanbul Ýl Kongresi

Devrimciler ölür devrimler sürer
Partizan militaný Suzan Zengin�in cenazesine

katýldýk. Suzan Zengin 2009�da cezaevine girmiþ,

yaklaþýk 1 yýl önce de çýkmýþtý. Cezaevinde

iken kalp hastasý olan Zengin iki hafta önce

hastaneye yatmýþ ve ameliyat olmuþtu. Zengin,

yaþam mücadelesine yenik düþerek 13 Ekim�de

vefat etti.

16 Ekim Cuma günü Aydýnlý Cemevi�nde

düzenlenen törenin ardýndan kýrmýzý beze sarýlý

ve karanfillerle donatýlan Suzan Zengin'in

tabutunu yoldaþlarý taþýdý. Yoldaþlarýnýn

omuzlarýnda Aydýnlý Cemevi�nin önünden

sloganlar eþliðinde yürüyüþe geçildi. En önde

Suzan Zengin'in tabutu ve fotoðraflarý, arkasýnda

�Devrim þehitleri ölümsüzdür, Suzan Zengin

yaþýyor / Partizan�, �Hapishanelerde tecrit-

tretman öldürmeye devam ediyor / Partizan

Þehit ve Tutsak Aileleri� pankartlarý taþýndý.

Cenazeye yaklaþýk 450 kiþi kat ý ldý .

Yürüyüþte �Ýçerde Dýþarýda Hücreleri Parçala�,

�Yaþasýn Devrimci Dayanýþma�, �Suzan Zengin

Kavgamýzda Yaþýyor�, �Suzan Zengin

Ölümsüzdür�, �Analarýn Öfkesi Katilleri

Boðacak�, �Devrim Þehitleri Ölümsüzdür�,

�Tecrit Ölümdür, Tecride Hayýr� sloganlarý
atýldý.

Bir devrimcinin devrime olan inancý ile ona
yakýþýr bir yürüyüþ yapýldý. Yürüyüþ Deri-Ýþ
Sendikasý�nýn önünden mezarlýða kadar sürdü.
Defin iþleminin ardýndan mezarlýkta yapýlan
anmada, Özgür Gelecek Gazetesi, Partizan
adýna Selma Þahin, ESP adýna Hülya Gerçek,
Zengin�in cezaevi arkadaþý Nevin Berktaþ ve
Pýnar Sað konuþtu. Genel olarak Suzan
Zengin�inin mücadelesinden ve cezaevi
koþullarýndan söz edildi. Suzan Zengin�inin
ölümünün sorumlusunun cezaevleri ve bu
sistem olduðuna deðinildi.

Suzan Zengin�in cenazesine, ESP, DHF,
Mücadele Birliði, BDSP, Proleter Devrimci
Duruþ, Yeni Demokrasi Þehit ve Tutsak Aileleri,
Halkýn Günlüðü, ÝHD, ÇHD, Limter-Ýþ Sendikasý,
Deri-Ýþ Sendikasý, Belediye-Ýþ Sendikasý, Ölüm
Orucu Gazileri, ATÝK ve KöZ katýldý.

Yaþasýn Devrimci Dayanýþma!

Devrim Ýçin Düþenler Kavgamýzda Yaþýyor

Tuzla�dan Komünistler

15 Ekim Pazar günü BDP Bahçelievler�de, il
kongresi hazýrlýk toplantýsýna katýldýk. Toplantýda 
Ýl Yönetimi�nden bir kiþi, Parti Meclisi ve Kadýn
Meclisi�nden birer kiþi konuþma yaptýlar. Ýlk
sözü alan Ýl Yönetimi�nden bir kiþi bu toplantýnýn
kongreyi desteklemek ve güçlendirmek amacýyla
yapýldýðýný belirtti: �30 Ekim�de yapýlacak
kongreye en geniþ katýlýmý ve desteði saðlamak
amacýyla hazýrlanýyoruz. 15 Temmuz�dan beri 
her gün çatýþma haberleri geliyor, kayýplar
devam ediyor. Müzakere süreci baþladý, devlet
Kürtlerle diyalog yapýyor, biz de sürecin çözüme
ulaþmasý için mücadele ediyoruz.

AKP süreci oyalayarak sorunun üstünü örtmeye
çalýþýyor. Arap Baharý�nda oradaki hükümetler
ile devlet baþkanlarýný kendi halklarýný
dinlememekle suçlayan AKP hükümeti kendi
ülkesindeki Kürtleri ve onlarýn mücadelesini
gözalt ý lar, toplu tutuklamalarla, l inç

kampanyalar ýyla görmezden gel iyor.

Bu parti kendi dýþýnda kalan tüm kesimleri bu

sürece katarak geniþleyebilir, tüm ötekilileþtirilen

kesimlerin  sorunlarýna ulaþarak bunu yapabilir.

Kadýnlarýn, Alevilerin, öteki inanç gruplarýný

kapsayarak geniþlememiz gerek. Çözüm

üretebilmemiz için tüm bu kesimleri

kapsayabilmeliyiz. 

Kongre sürecinde farklý kesimlere ulaþabilmeliyiz.

Bahçelievler yerelinde mahalle, kahve ve benzeri

toplantýlarla kongreye en geniþ düzlemde katýlým

saðlamamýz gerekiyor.�

Daha sonra Kadýn Meclisi üyesi bir konuþma

yaptý ve ardýndan görüþlere ve yönetim seçimi

için isim önerilerine geçildi. Toplantý yaklaþýk

1.5 saat sürdü ve yaklaþýk 70 kiþi katýldý.

Yenibosna�dan Komünistler

Esenyurt�ta Alaattin Karadað anmasý
Ýki yýl önce Esenyurt
Depo duraðý civarýnda
sokak ortasýnda polisin
infaz ettiði TKÝP militaný
A l a a t t i n  Ka r adað
BDSP�nin yaptýðý bir
etkinlikle anýldý. Saat
18:30�da BDSP�nin açtýðý
�Alaattin Karadað Yoldaþ
Ö l ü m s ü z d ü r  /
Devrimciler Ölmez
D e v r i m  D a v a s ý
Yenilmez� pankartýnýn
arkasýnda toplanan kitle

anmanýn baþlarýnda polisin taciz ve provokasyon

giriþimini boþa düþürerek anmanýn yapýlacaðý yere

doðru  yol boyunca yürürdü. Kýzýl bayraklarla

coþkulu bir biçimde mahalle arasýnda yürünürken

bu durum çevredeki emekçilerin de ilgisini çekip

yer yer alkýþlý desteðini aldý. Gebze'den bir grup

BDSP�linin katýldýðý anmaya 150�yi aþkýn bir kitle

katýlým gösterdi.

Anmaya  Alaattin Karadað'ýn ailesi, avukatý ve

ÇHD MYK üyesi Zeycan Balcý Þimþek'in yaný sýra

Karadað cinayeti davasýný takip eden avukatlardan

ÇHD Ýstanbul Þubesi Yönetim Kurulu üyesi Gülvin

Aydýn da katýlarak birer konuþma gerçekleþtirdiler.

Program Alaattin Karadað  ve yaþamýný sýnýfsýz,

sýnýrsýz bir dava uðrunda yitirenlerin þahsýnda

yapýlan saygý duruþuyla baþladý.

Daha sonra BDSP adýna yapýlan konuþmada sokak

ortasýnda polislerce defalarca kurþunlanan Alaattin

Karadað'ýn kurþunlar bedenindeyken yaralý halde

bekletilerek açýkça ve alçakça katledildiði söylendi.

Sermaye devletinin katliamcý geleneðinin de

hatýrlatýldýðý konuþmada þunlar belirtildi: �Bizler

için þu çok açýk ki,
Alaattin'i anmak ve
ona sahip çýkmak,
baský, sömürü ve
zulmün karþýsýna sýnýf
kiniyle dikilmek
demektir. Alaattin
yoldaþý katleden bu
düzenden mutlaka
hesap soracaðýz! Ve
Alaattin yoldaþýn
inanç ve kararlýlýkla
t a þ ý d ý ð ý  k ý z ý l
bayraðýmýzý er ya da

geç zafere ulaþtýracaðýz! Sosyalizmi kuracaðýz."

Daha sonra ÇHD adýna bir konuþma yapýldý.
Gülvin Aydýn konuþmsýnda Karadað cinayetinin
üzerinden iki yýl geçtiðini hatýrlatarak bu cinayetin
açýk bir yargýsýz infaz olduðunu ifade etti. Karadað'ý
infaz eden polislerin rahat rahat dolaþtýklarýný
belirten Aydýn, yoksul ve emekçi halký bizim
savunduðumuzu söyledi. Alaattin Karadað'ýn
emekçi halkýn temsilcisi olduðu için bu davayý
takip ettikilerini vurgulayan Aydýn, bundan dolayý
gururlu ve onurlu olduklarýný dile getirdi.

Ardýndan Karadað ailesinin avukatý ve ÇHD MYK
üyesi Zeycan Balcý Þimþek bir konuþma
gerçekleþtirdi. Þimþek, Karadað'ýn göz göre göre
katledildiðini ifade etti. ÇHD adýna yapýlan
konuþmalardan sonra anmaya destek veren sol
kurumlarýn, EHP, PDD, Tüm-ÝGD, DHF, Halkevleri
ve Partizan'ýn isimleri sýralandýktan sonra �Yaþasýn
Devrimci Dayanýþma!� sloganý atýldý. Biz de bu
anmaya KöZ olarak bir kiþi katýldýk.

Devrimciler Ölür Devrimler Sürer

Esenyurt'tan Komünistler

27 Haziran 2011 tarihinde Dersim�de þehit düþenler
(Abidin Demir, Serkan Perktaþ, Ozan Derman)
için 2 Temmuz 2011�de DHF ve Partizan�ýn
örgütlediði, Gazi�de gerçekleþen anmaya katýldýk.
Anmaya BDP, Komünist Devrimciler ve Alýnteri
de katýldý. KöZ olarak 15 kiþi, bayraksýz katýldýðýmýz
anmada yaklaþýk olarak 1000 kiþi vardý. Anmaya
1 Mayýs Mahallesi�den ortak olarak ayarlanan
otobüsle gittik.

Eski Karakol duraðýndan baþlayan yürüyüþ
Cemevi�nin önünde devrim þehitleri için saygý
duruþu ile baþladý ve basýn açýklamasýyla sona
erdi. Yürüyüþ esnasýnda þu sloganlarý attýk: �Bedel
Ödedik! Bedel Ödeteceðiz!, �Yaþasýn Devrimci
Dayanýþma!�, �Kürdistan Faþizme Mezar Olacak!�. 

1 Mayýs Mahallesi�nden Komünistler

Dersim�de düþenleri
Gazi�de andýk

30 Ekim Pazar Günü, Baðcýlar Hanoðlu Düðün
Salonu�nda gerçekleþen BDP Ýl Kongresi�ne
katýldýk. �KCK davasý� kapsamýnda BDP Ýl
Baþkaný�ndan Ýl Yönetimi�ne kadar geniþ bir
gözaltý furyasýnýn ardýndan tutuklama kararý
çýkmýþtý. BDP Ýl Yönetimi tutuklu üyelerin yerine
yeni üyelerin seçilmesi için bir kongre hazýrlýðý
içerisine girdi. Bu hazýrlýk sadece seçimle
kalmayan ayný zamanda BDP�ye yönelik
saldýrýlara karþý bir yanýt olma amacýyla kitlesel
bir etkinlik olarak tasarlanýyordu. Elbette düzen
güçleri bunun önüne geçmek için çaba
harcayacaktý. Blok milletvekili Sebahat Tuncel
de bu kongrede yaptýðý konuþmada, Baðcýlar
Olimpik Spor Salonu yönetimiyle anlaþtýklarýný,
kapora dahi verildiðini, fakat son anda Spor
Salonu Yönetimi�nin etkinliði iptal ettiðini ifade
etti ve BDP�yi yalnýzlaþtýrma politikalarýnýn boþa
çýkartýlacaðýný belirtti.

Kongreye Ýstanbul Milletvekilleri Sýrrý Süreyya
Önder, Sebahat Tuncel ve Levent Tüzel�in yaný
sýra BDP Eþbaþkaný Gülten Kýþanak da katýldý.
Milletvekilleri ve siyasetlerin temsilcilerinin
yaptýðýný konuþmalarýn ardýndan, BDP il baþkan
adayý konuþma yaptý. Yapýlan konuþmalarýn
ardýndan seçime geçildi ve tek aday olan tek
liste oybirliði ile seçildi.

Yaklaþýk 2000 kiþinin katýldýðý kongre yeni
yönetimin seçilmesinin ardýndan sona erdi.
Bahçelievler EMEP�in ilçe kongresine de
katýldýðýmýz için, BDP�nin kongresine gecikmeli
olarak katýldýðýmýzdan etkinlikte konuþma yapma
imkanýmýz olmadý

Savunmayý Örgütle Saldýrýya Hazýrlan!

BDP�ye Yapýlan Saldýrýlar Tüm Ezilenleredir!

Yenibosna�dan Komünistler

Sýra Kimde Ýnisiyatifi basýn açýklamasý

Devrimci, sosyalist ve yurtseverlere yönelik gözaltý
ve tutuklamalar, 17 Kasým Perþembe günü görülen
davanýn duruþmasý öncesi protesto edildi.

Duruþmanýn baþlayacaðý saat 10:00�dan itibaren
Beþiktaþ Adliyesi önünde buluþulmaya baþlandý.
Duruþmaya ara verildiðinde saat 12:30�da
�Sosyalistlerin Özgürlük ve Adalet Mücadelesi
Sürüyor� pankartý arkasýnda �Yaþasýn devrim ve
sosyalizm�, �Yaþasýn devrimci dayanýþma�
sloganlarýyla Beþiktaþ Adliyesi önünde Sýra Kimde
Ýnisiyatifi olarak bir basýn açýklamasý gerçekleþtirildi.

Sýra Kimde Ýnisiyatifi adýna konuþan Reyhan
Keskin konuþmasýnda �Kendisine muhalif olan
herkesi terörist olarak lanse etmek isteyen AKP,
bu yolda hayali örgüt baðlantýlarý imal etmekten
geri durmuyor. Ne gözaltýlar ne tutuklamalar ne
de polis, yargý ve medya eliyle yürütülen
komplolar, bizleri adalet ve özgürlük için verdiðimiz

mücadeleyi  sürdürmekten
alýkoyamayacak. Sosyalistler
susmadý, susmayacak� dedi.
Açýklamanýn ardýndan, 11 ay
tutuklu kalan ve 12 Aðustos 2011
tarihinde tahliye edilen SDP Genel
Baþkaný Rýdvan Turan ve
Toplumsal Özgürlük Platformu
Sözcüsü Oðuzhan Kayserilioðlu
da birer konuþma yaptý.

SDP Genel Baþkaný Rýdvan Turan,
dev r imc i l e r i n  komp lo l a r
sonucunda bir yýlý aþkýndýr tutuklu
olduðunu belirtt i : "Sözünü
söyleyen aydýnlar, bilim insanlarý,
gazeteciler, muhalif olan tüm
insanlar tutuklanarak cezaevine
konuluyorlar. Adeta cadý avý
baþlatýldý. Sizin gibi sizden önce

de bu ülke insanlarýna baskýyý reva gören çok

yönetici gördük. Ama bu baskýlar bizi yýldýramadý.

Baskýlar ne kadar yoðunlaþýrsa yoðunlaþsýn,

devrimci dayanýþma bunun üstesinden gelecektir.�

TÖPG sözcüsü Oðuzhan Kayserilioðlu ise tahliye

sürecini hatýrlatarak dosyanýn içeriðinin boþ

olduðunun görüldüðünü ifade etti. Bu tür

komplolarla gerçekleþtirilen tutuklamalarýn siyasi

amaçlý olduðunu belirten Kayserilioðlu,

komplolarýn baþarýya ulaþmadýðýný ve kararlý bir

þekilde mücadelenin devam edeceðini söyledi.

SDP, TÖP, ESP, EHP, ÖDP�nin katýldýðý basýn

açýklamasýna KöZ olarak biz de katýldýk.

Duruþmada tahliye olmadý, sonraki duruþma ise

6 Þubat 2012 tarihine ertelendi.

Yaþasýn Devrimci Dayanýþma!

Ýstanbul�dan Komünistler
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KöZ'ün arkasýnda duran komünistler için Ekim Devrim tarihsel
bir olgu deðil, günümüze ýþýk tutan temel bir politik referans
kaynaðýdýr. Bu bilinçle hareket eden komünistler Ekim Devrimi'nin
94. yýlýnda da 12-13 Kasým tarihlerinde farklý siyasetlerle iki ayrý
panel yaptý. Merkezi panellerden önce ise komünistlerin çalýþma
yürüttükleri yerellerde Ekim Devrimi ile ilgili söyleþiler düzenlendi.

8 Kasým günü Gölge Kültür Merkezi'nde
bir söyleþi gerçekleþtirdik. Söyleþide
bizim dýþýmýzda diðer siyasetlerden
Ýþçilerin Sesi Gazetesi, Halkevleri ve
(doðrudan BDP'yi temsil ederek
katýlmasalar da) BDP�li gençler bulundu.
Söyleþiye toplam 25 kiþi katýldý.

Söyleþide sunum yapan yoldaþ Ekim
Devrimi�nin neden ve nasýl güncel
olduðunu anlatarak konuþmasýna
baþladý:

"1917�den bugüne proleterlerin sayýsý
çýð gibi büyümüþ, sömürü daha yoðun
bir biçimde yaþanýr hale gelmiþtir.
Dünyada kapitalizmin krizleri hiç
bitmemektedir. Daha dün Kuzey
Afrika�da, Ortadoðu�da halklar
ayaklanarak sokaklara inmiþlerdir.
Yunanistan ve Latin Amerika�daki kimi
ülkeler bir türlü durulmamaktadýr.

Ekim Devrimi'nin azýmsanamayacak
kazanýmlarý vardýr: iþçi sýnýfýnýn ilk defa
burjuva devlet aygýtýný yýkmasý, uluslarýn
kendi kaderini tayin etme hakkýnýn
uygulanmasý gibi. Bunlarýn yanýnda asýl
kazaným siyasi kazanýmlardýr. Yani,
komünist bir partinin önderliðinde
iþçilerin ve emekçilerin kendi iktidar

organlarý olan Sovyetleri kurarak iktidarý
almalarýdýr.

Rusya�da Bolþevik partisi gibi komünist
bir parti olmasaydý Þubat�ta gerçekleþen
devrim asla Ekim Devrimi �yle
taçlanamazdý. Özellikle Almanya�daki
koþullar proleter bir devrim için nesnel
olarak Rusya�dan çok daha elveriþli
olmasýna raðmen bu ülkede Ekim
Devrimi gibi bir devrim gerçekleþemedi.
Çünkü bu ülkede Bolþevik partisi gibi
örgütlenen bir komünist parti yoktu.

Bolþeviklerin deneyimleri bize þunlarý
öðretmektedir: Bir ülkede proletaryanýn
iktidarýný hedefleyen devrimci bir parti
yükselen bir kitle hareketi içerisinden
çýkmaz. Bu yüzden iþçilerin birliðinden
önce komünistlerin birliðinin saðlanmasý
gerekir. Komünist bir parti içerisinde
her tür lü oportünis t  eði l imle
hesaplaþmalý ki bu partinin kritik anlarda
aldýðý kararlar düþmanýn ekmeðine yað
sürmesin ya da doðrudan karþý devrimci
politikalar haline gelmesin.� 

Sunumun ardýndan  çeþitli sorular
soruldu. Ekim Devrimi � Çin Devrimi
farký, ulusal sorun, �21. yüzyýl sosyalizmi�,
KöZ�ün faaliyetlerine dair çeþitli sorular
soruldu. Yoldaþ bu sorulara þu yanýtlarý
verdi:

�Ekim Devrimi komünist bir partinin
önderliðinde gerçekleþen, iþçi sýnýfýnýn

iktidar organlarý olan Sovyetlere dayalý
ve komünizme giden yolu açan bir
devrimdir ;  bu yüzden yegane
önemdedir. Diðer tüm devrimlerin
vardýðý yer kabaca söylemek gerekirse
tekrardan bir proleter devrimle yýkýlmayý
gerektiren devletlerdir.

Maksat yenilikse komünistler yenilikten
kaçan insanlar deðildir. Bizce de
1917�deki koþullara göre birçok yeni
þey vardýr. Geçtiðimiz yüzyýlda doða
bu kadar tahrip edilmemiþtir, kadýn
sorunu bu kadar aðýrlaþmamýþtýr. Burada
sorun yeni olanýn alýnmasý deðildir.
Neyin eski olarak terk edilmeye
çalýþýldýðý önemlidir. Eðer �Ekim Devrimi
ve Bolþevikler 20. yüzyýlda kaldý, bize
21. yüzyýl sosyalizmi lazým. Bunlarý
t e rkede l im �  den iyo r sa  b i z im
savunduðumuz Ekim Devrimi ile bu
þeki lde savunulan 21.  yüzyý l
sosyalizminin bir ilgisi yoktur.

KöZ bir iþçi hareketi yaratmayý
hedefleyen ya da bir muhalefet hareketi
yaratmayý hedefleyen bir platform
deðildir. Bizim için parti öncesi siyasal
çalýþmayla parti olduktan sonra
yürütülecek bir siyasal çalýþmanýn çapý,
kapsamý ve niteliði farklýdýr. Bu açýdan
biz hedeflerimiz doðrultusunda emin
adýmlarla ilerlediðimizi düþünüyoruz".

Esenyurt'tan Komünistler

1 Mayýs Mahallesi�nde 12-13
Kasým�da gerçekleþtirdiðimiz Ekim
Devrimi panellerine hazýrlýk için
öncelikle sitede yayýnlanan afiþin
çýktýsýný alýp astýk. Mahallede
�Ekim Devrimi, Þovenizm ve
Sosyal Þovenizm� konulu bir
söyleþi düzenledik.

KöZ adýna söz alan arkadaþýmýz
þu þekilde konuþtu:

�Þovenizm dendiðinde akla
öncelikle Türk milliyetçiliði gelir.
Fakat þovenizm dediðimiz
milliyetçiliðin ötesinde, milletin
arkasýnda duran devlet in
çýkarlarýný savunmaktýr. Devletin
savunulduðu, devletin zafer
kazanmasý istendiði oranda
þovenist olunur.

Sosyal  þovenizm ise sol
söylemleri, demokrasiyi ve
sosya l izmi söy lemler inde
kullanarak devletin çýkarlarýný
savunmakt ý r.  Emperya l i s t
p o l i t i k a l a r ý n  s o l d a n
desteklenmesidir. Örneðin bugün
sosyal þovenistler Kürtlerin
demokratik hak ve özgürlüklerini
savunur fakat ayrýlýp farklý bir
devlet kurmalarýna karþý çýkarlar,
yani Kürtlerin kendi kaderini tayin
hakkýný tanýmazlar.

Bolþevikler Ekim Devrimi
öncesinde sosyal þovenizme karþý
oldukça kararlý bir tutum takýnmýþ
ve karþý çýkmýþtýr. Hatta bu kararlý
tutumlarý sayesinde iþçilerin
birliðini saðlayabilmiþlerdir. Bu
kararlý tutumu savaþ konusunda
da, iç savaþ sýrasýnda Beyaz
Ordu�ya karþý Bolþeviklerin
baþarýlý olmasýnda da görüyoruz.

Bugün Halklarýn Demokratik
Kongresi toplanýyor, blok
kuruluyor ve demokrasi için
mücadele zeminleri yaratýlýyor.
Türkiye�de verilen demokrasi
mücadelesi ancak Türkiye�de
yaþayan iþçileri ve ezilenler adýna
olabilir. Bu nedenle Blok Türkiyeli
iþçilerin ittifaký olmalýdýr. Yoksa

iþçileri Kürt-Türk diye bölmek
gerekir. Sosyal þovenizmin
tuzaðýna düþmemek için iþçileri
bölmemek þarttýr. Diðer bir
yandan devrimcilerin ödevi
Kürdistan devletinin kurulmasýný
yani Kürtlerin kendi kaderini tayin
hakk ýn ý  kay ý t s ý z  þ a r t s ý z
savunmaktýr.�

KöZ adýna yapýlan konuþmanýn
ardýndan soru-cevap ve konu
hakkýnda belirtilen görüþlerle
söyleþi sona erdi.

Söyleþiden sonraki süreçte ise
çevremizdekilere haber vererek
ev sohbeti gerçekleþtirdik. Bu
sohbeti 5 kiþi gerçekleþtirdik.
Öncelikle Ekim Devrimi�ni anlatan
Buhar Makinesi filmini izledik.
Film bittikten sonra �Sovyetler
nedir? Proletarya diktatörlüðü
nedir?�  gibi sorularý cevapladýk.
Ayrýca Bolþevik ve Menþeviklerin
parti konusunda nasýl ayrý
durduklarýný, uluslarýn kendi
kaderini tayin hakkýný anlattýk:

�Bazý sosyalistler savaþa karþý
kendi burjuvazilerinin yanýnda
yer almazken savaþa karþý da aktif
bir tutum takýnmamýþlardýr.
Oysaki bu durum da kendi
devletlerinin yanýnda yer almak
kadar yanlýþ bir tutumdur. Pasif
bir þekilde sadece saydýðýmýz
nedenlerden ötürü sadece
kýnamak doðru bir tutum deðildir
ve Bolþevikler bunlardan da
kendi ler ini  i t ina i le ayr ý
tutmuþlardýr. Uluslarýn kendi
kaderini tayin hakkýný savunmak
demek ise bunu kayýtsýz þartsýz
kabul etmek demektir. Ýstediði
zaman kendi devletini kurma
hakký vardýr.  Bu ise ezen ulus
iþçilerinin kendi çýkarlarý için ilk
baþta gereklidir.�

Sonrasýnda da gazetede çýkan
�TC�nin Týrnak Problemine Deva
Arayan Manikürcü Sosyalistler�
baþlýklý yazýdan Komünist
Enternasyonal�in uluslarýn kendi
kaderini tayin hakkýyla ilgili
maddelerini okuduk. Sohbeti
bitirdikten sonra arkadaþlarý
panele davet ettik.

Ümraniye�den Komünistler

ESENYURT ÜMRANÝYE

Ekim Devrimi�nin 94. yýlýnda Ekim
Devrimi ve devrimde partinin rolü
üzerine Maltepe�de bir söyleþi
gerçekleþtirdik. Sunumda önemli
gördüðümüz bölümleri paylaþmak
istiyoruz: �Bolþevik parti bir döneme
damgasýný vuran bir devrime öncülük
etmiþ olsa da bu devrimin sürekliliðini
saðlayamamýþ,  dünya çapýnda
büyümesinin önünü açamamýþtýr.
Komünist Enternasyonal�in ilk  4
kongresinin arkasýndan bu çizginin
sürekliliðinin saðlanamamasýnýn ve
zaman içinde 2. Enternasyonal çizgi ve
pratiðine dönüþün nedenleri ortaya
çýkarýlmadan yenilginin nedenleri
kavranamaz. Ancak Bolþeviklerin Ekim
Devrimi�ne bakýþý bu yenilgiye raðmen
bugün de geçerlidir ve güncelliðini
korumaktadýr. Emperyalizm çaðýnda

proleter devrimler güncel bir nitelik
taþýdýðýndan ulusal kurtuluþ mücadeleleri
çaðýyla birlikte anýlmalýdýr.

Emperyalizm döneminde patlak veren
devrimlerden bir tek Ekim Devrimi�nin
muzaffer olmasýnýn nedeni Bolþeviklerin
proleter devrimle ulusal kurtuluþ
mücadelelerini birleþtirebilmesinde
gizlidir. Öte yandan Ekim Devrimi�nin
baþarýya ulaþmasýný saðlayan Bolþevik
partinin bu niteliklerini hangi oportünist
akýmlara karþý hangi mücadeleleri
vererek kazandýðýný unutmamak gerekir.
Bolþevikler 1902'den beri iþçilerin hem
ulusal hem uluslararasý birliðini
savundular. RSDÝP'in 2. kongresinde
Yahudi iþçileri ayrý örgütlemek isteyen
Bundçularýn parti dýþýna atýlmasýný
saðladýlar. Yine Bolþevikler 1.
Emperyalist Paylaþým Savaþý sýrasýnda
ulusal farklýlýklarý bahane ederek vatan
savunmasýnýn ardýna gizlenerek kendi
hükümet l e r ine  des tek  ve ren
�sosyalistleri� de iþçi sýnýfýný böldükleri

için karþýlarýna aldýlar.

Bolþeviklerin çizgisi netti: Ýþçilerin en
geniþ ve en sýký birliðini saðlamak için
bu birliðin önündeki tüm engelleri
ortadan kaldýrmak. Bugün Ekim
Devrimi�nin gerçek takipçileri iþçi
sýnýfýna önderlik edecek Leninist bir
dünya partisi yaratma görevini önlerine
koyuyorlar. O yüzden de komünistler
böyle bir Enternasyonal�i inþa edecek
güçleri açýða çýkarmak için iþçi sýnýfýný
bölen anlayýþlarla olduðu kadar
yaþadýðýmýz topraklarda Kürdistan'ýn
parçalanmýþlýðýný onaylayan, böylelikle
ezilen ulusun ayrýlma hakkýný hasýr altý
eden Ekim Devrimi�nin tüm sözde
takipçileriyle de arasýndaki ayrým
çizgilerini kalýnca çiziyorlar.

Yaþasýn Komünistlerin Birl iði !�

Sunumdan sonra söyleþiye katýlanlar
görüþler ve düþüncelerini aktardýlar.
Söyleþimize 16 kiþi  katýldý.

Maltepe�den Komünistler

9 Kasým Çarþamba günü çalýþma
yürüt tüðümüz Mayýs ta  Yaþam
Kooperatifi�nde Ekim Devrimi panelleri
öncesinde bir söyleþi gerçekleþtirdik.
�Ekim Devrimi Þovenizm ve Sosyal
Þovenizm�  baþlýðý ile yaptýðýmýz
söyleþiye 13 kiþi katýldý.

Söyleþide KöZ olarak þunlarý ifade ettik:

�Ekim Devrimi iþçilerin birliðini saðlama
yolunda atýlmýþ en görkemli adým.
Ýþçilerin birliðini saðlamak için
þovenizme karþý nasýl mücadele etmek
gerekir, bunu anlatmak lazým.
Þovenizmin özel bir türü olan sosyal
þovenizm üzerinde de konuþmak
gerekiyor. Bolþevikler Ekim Devrimi
sýrasýnda iþçilerin birliðini saðladýlar,
çünkü sosyal þovenizme karþý mücadele
ettiler.

Ýlk sýnav Bundçuluk akýmýna karþý
mücadele ile veriliyor. Bundçular
�Yahudiler olarak Rus Sosyal Ýþçi Partisine
baðlý ayrý bir sendikamýz olacak� diyorlar.
Bolþeviklerle diðerleri arasýndaki ilk
kavga burada çýkýyor.

Ýkinci kavga 1904�te çýkýyor. Rusya ile
Japonya savaþa giriyor. Savaþ baþlar
baþlamaz Lenin, �Çarlýk Rusya�sý bindiði
dalý kesiyor, yenilecek ve biz Rusya�nýn
yenilmesi için savaþmalýyýz� diyor.
Bundçular ise �hayýr biz Rusya�nýn
yenmesi için savaþmalýyýz� diyorlar. 3.
ve 4. kavgalarda ise, Bolþevikleri diðer
akýmlardan ayýran önemli bir nokta var.
O da sosyal þovenizme karþý
mücadeledir.

Þovenizm deyince faþizmle eþ anlamlý
gibi kullanýlýr. Türk bayraklarý vs. gelir
akla þovenizm deyince. Kürdü inkar
olarak ortaya çýkar Türkiye�de. Fakat
þovenizm, milliyetçilik veya faþizm ile
eþ deðildir. En kaba þekliyle kendi
çýkarlarýný devletin çýkarlarýyla eþit
görmek demektir, þovenizm. Devletin
ideolojisini kendi ideolojisi olarak
görüyorsa kiþi þovenisttir. Ezilen ulusun
ise þovenizmi olamaz. Ýþçilere hitap
edip, bir yandan da devlet politikalarýyla
hareket ederse ise sosyal þovenizm
gündeme gelir.

Bugün nasýl anlarýz sosyal þovenizmi?
Demokrasi lazým diyeceksin, Kürtlerin
kendi haklarýna sahip çýkacaksýn;
Kürtlerin kendi devletini kurmaya hakký
var mý yok mu denilince de �ne demek

etle, týrnak gibiyiz, ne gerek var
ayrýlmaya?� derseniz de sosyal þovenizm
olur. Bolþevikler tam bu noktada
sahneye giriyor. Bir evliliðin mutlu evlilik
olmasý için boþanma hakkýnýn olmasý
gerekir� diyor Lenin. Buradan da her
ulusun ayrýlma hakkýnýn olmasý
gerektiðine varýyor. Uluslara devlet
kurma hakký tanýnmalý ki biz bu devleti
rahat yýkalým ve iþçilerin kardeþliðini,
birliðini rahatça saðlayalým. Bolþevikler
çok net �savaþta Rusya�ya karþý savaþmak
lazým� diyorlar. �Savaþýn bitmesi lazým
ve Rusya�nýn bu topraklardan çýkmasý
lazým� diyorlar. Bu sayede Ekim
Devrimi�ni yapabiliyorlar. Bütün gizli
anlaþmalarý da açýklýyorlar. Savaþta
kazanýlan topraklarý da geri veriyorlar.
Uluslarýn kendi kaderini tayin hakký ve
barýþ talebiyle iþçilerin, ezilenlerin
birliðini saðlýyorlar.

Hem þovenizme hem de sosyal
þovenizme karþý mücadele etmemiz
lazým. Kürdü inkar eden, onlarýn anadil
hakkýný inkar edenlere karþý bütün
kültürel haklarý savunmamýz lazým.
Bunun sadece Kürtlerin deðil, bütün
iþçilerin, bütün halklarýn sorunu
olduðunu söylüyor ve bütün iþçilerin
ortak örgütlerde ortak mücadele hattýný

örmek lazým diyoruz. Kürdistan için
savaþan kesimlere akýl vermek bizim
iþimiz deðil, biz Türkiye�de Türk
devletine karþý mücadele ederiz. Biz
Türk devletine silahý býrak deriz.
Kürdistan�ýn siyasi hakkýný savunmazsak
devlet ölümü gösterip sýtmaya razý etmiþ
olur. Biz Kürdistan sorununun
Kürdistan�da yaþayan komünistlerin
vereceði mücadele ile olacaðýný
söylüyoruz.

Biz Kürt ve Kürdistan sorununu
ayýrýyoruz. Kürt sorunu, Kürtçe
konuþamamaktan, dillerini rahatça ifade
edememekten kaynaklý vb. demokratik
sorunlarýdýr. Kürdistan sorunu bir toprak
sorunudur. Kürtler bir arada yaþamak
isterse, oradakiler ne isterse istesin bizim
þunu savunmamýz lazým; �ordu dýþarý,
referandum yapalým, biz yöneteceðiz�
demelerini savunmamýz lazým. Kýbrýs
için, Hatay için de durum aynýdýr.�

Sorular ve görüþlerden sonra söyleþinin
ikinci turunda daha çok KöZ�ün kurmak
istediði parti, Çatý Partisi�ne deðinildi:

�Öncelikli hedefimiz demokrasi ya da
devrim deðil, parti kurmaktýr. Lenin gibi
�parti var� diyemedikten sonra demokrasi
ya da devrimin bir önemi yoktur.
Partiden sonra da bizce demokrasi bir

devrim sorunudur. En basit demokratik
hakkýn alýnmasý bile devrim sorunudur.
Kürtlere en basit demokratik haklarý
veremezler, bu da devrim sorunudur.
Bunu unutmak re formizmdi r.

Çatý Partisi�nde niye yokuz? Biz baþka
bir parti kurmak istiyoruz. Oranýn
programý farklý olduðu için orada yer
almýyoruz. Partiye girmenin bir ciddiyeti
vardýr. Partiye girince orada yazanlar
bizim programýmýzdan farklý. Onlar
partiyi kursunlar biz yine ittifak
yapabiliriz. Ama bizim laf etme yetkimizi
kýsýtladýðý için, siyasi baðýmsýzlýðýmýzý
korumak için girmedik çatýya. Kongre
ile çatý partisi arasýndaki fark net deðil,
Kongre�ye de o nedenle girmedik. Ama
madem farklý bir þey olduðunu
söylüyorlar o zaman içinde çalýþma
yürüttüðümüz Mayýsta Yaþam gidip
orada bulunabilir dedik ve diðer
kooperatiflerin de orada olmasýný
saðladýk. Kongre�nin bir seçim bloðu
gibi çalýþmadýðýný da görüyoruz ayrýca.
Kongre�ye gitmek çatýya katýlmakla
sonuçlanacak demektir. Partiye hazýrlýk
yapan bir kongre orasý. Biz de orayý
sabote etmek istemediðimiz için
girmiyoruz ve �þimdi girelim, olmazsa
çýkarýz� demiyoruz.�

Tuzla�dan Komünistler

Ekim Devrimi Söyleþileri

MALTEPE

TUZLA



Sayfa  15Aralýk 2011

TROÇKiZM DOSYASI
Troçkizm konusunda Türkiye solunun zaaflarýný irdelemek ve troçkizmin bir politik akým olarak nasýl bir oportünist
merkezciliði ifade ettiðine ýþýk tutmak bugün oportünizme ve tasfiyeciliðe karþý mücadelede komünistlerin ödev ve
ihtiyaçlarý arasýndadýr.

Sunuþ: Tasfiyecilik Dalgasýyla Yükselen Troçkizm Hakkýnda
1980�li yýllarýn sonundan itibaren, SSCB
ve kopyalarýnýn tarih sahnesinden
ayrýlmalarýnýn yaný sýra, Çin ve
Arnavutluk�un da isim ve sembollerini
deðiþtirmeksizin kapitalist yola
girmelerini takiben, uluslararasý sosyalist
hareketlerin belli baþlý referans
kaynaklarý da ortadan kalkmýþ oldu.
Böylece kendilerini birbirlerinden bu
referanslara göre ayýrd eden pek çok
akým arasýndaki ayrým çizgileri de
giderek belirsizleþti. Bu sürece paralel
olarak SBKP ve ÇKP veya AEP
taraftarlarý arasýndaki gerilim ve
çatýþmalar da hýzla söndü. Bu vaziyet
alýþlara göre birbirleriyle çatýþma halinde
olan akýmlar arasýndaki mesafeler yavaþ
yavaþ kapanmaya baþladý. Sosyal
faþizm, sosyal emperyalizm tanýmlarýyla
birlikte �Maocu bozkurt� türü tarifler
çarçabuk rafa kalkt ý .  Modern
revizyonizm ve maoizm konusundaki
ayrýmlar da esasen teorik alanýn birer
sorunu olarak �ideolojik mücadele�
alanýna havale edilerek doðrudan politik
mücadelenin birer alaný olmaktan
büyük ölçüde çýktý. Böylece geçmiþte
birbirleriyle açýk ve sert bir mücadele
içinde olan akýmlarýn zaman zaman
yanyana gelmeye ve ortak eylem ve
etkinlikler yapmaya baþlamasý da
giderek olaðan bir þey gibi görülmeye
baþlandý ve geçmiþin üzerine sessiz
sedasýz bir sünger çekildi.

Tabii eskiden bu eksene göre ayrýþan
kutuplarda yer almadýklarý için orta
yolcu kabul edilen kimi akýmlarla
diðerleri arasýndaki ayrýmlar da haliyle
silinmekteydi.

Bu süreç dünya çapýnda ve istisnasýz
dünyanýn her köþesinde ilerlerken,
elbette Türkiye de bundan müstesna
kalmadý. Oysa Türkiye esasen bu eksen
üzerinden ayrýþan akýmlar arasýndaki
gerilim ve çatýþmalarýn dünyanýn pek
çok ülkesine kýyasla görece keskin ve
yoðun bir biçimde cereyan ettiði bir
ülkeydi. Bununla birlikte, bir bakýma
Türkiye sosyalist ve devrimci
hareketinin þekilleniþine damga vuran

bu ayrýmlar hýzla silindi. 12 Eylül
diktatörlüðünün devrimcilerle faþistler
için öngördüðü �karýþtýr barýþtýr�
politikasý sökmemiþti; ama adeta bu
seksenli yýllarýn sonundan itibaren
geliþen sürece katký yapan bir iþlev
görmüþtü.

Kuþkusuz SBKP, ÇKP ve AEP taraftarý
akýmlar arasýndaki ayrýmlar silinirken
benzer bir süreç bir baþka alanda da
görüldü. 1920�li yýllarýn sonlarýndan
itibaren komünist hareket ve iþçi
hareketi içinde dünya çapýnda bir
ayrýþmayý ifade eden �troçkizm-stalinizm�
eksenine göre ayrýþan ve karþý karþýya
gelen akýmlar arasýndaki uçurum da,
ayný süreçte benzer bir biçimde
kapandý. Ne var ki bu alanda süreç
esasen iki aþamada gerçekleþtiði için,
diðer kutuplaþmada olduðu kadar
keskin bir geçiþ olmadý.

Söz konusu sürecin ilk aþamasý
Kruþçev�in SBKP XX.ci kongresinin
k ap a l ý  o t u r umundak i  ü n l ü
konuþmasýyla birlikte açýlmýþtý. Her ne
kadar söz konusu konuþmada
doðrudan doðruya Troçki�nin ve
troçkizmin aklanmasý söz konusu
deðilse de, �Stalin�in putlaþtýrýlmasý�na
yönelik vurgu ve Stalin dönemine
dönük ifþaat ve eleþtiriler, kýblesini
SBKP olarak seçmiþ akýmlarýn troçki
ve troçkizm konusundaki tutumlarýnda
(görüþ ve tespitlerinde deðilse bile)
kayda deðer bir yumuþama getirdi. Bir
önceki dönemin sert çatýþmalarý bu
kesimdekiler bakýmýndan büyük ölçüde
sona erdi. SBKP�deki deðiþimi �karþý
devrimci� bir geliþme olarak görenler
veya en azýndan hayra alamet bir
ge l i þme o la rak  görmeyen le r
bakýmýndan ise Troçki ve troçkizme
karþý tutumlarda ayný keskinlikte bir
deðiþim olmamýþ olsa da, kimi istisnalar
har iç ,  bu cenahta da S ta l in
dönem indek i n e  b en z e r  b i r
kutuplaþmanýn kalktýðý da açýktýr.

Bu kutuplaþmanýn pratik politik alanda
tamamen kalkmasý ve konunun

tümüyle teorik mücadele alanýna havale
olmasý ise SBKP/ÇKP kutuplaþmasýnýn
ortadan kalkmasýna paralel olarak ve
daha yumuþak bir geçiþle olmuþtur.

Kuþkusuz bu süreçte troçkist akýmlarýn
(farklý odaklara göre farklý bir tarz ve
dozda da olsa) �stalinizm� konusundaki
görüþleri deðilse de pratik politikadaki
tutumlarýnýn evrimi de hatýrý sayýlýr bir
rol oynamýþtýr. Çarpýcý bir örnek vermek
ge r ek i r s e ,  r e sm i  Dö rdüncü
Enternasyonal olarak da görülmesi
gereken, Ernest Mandel�in önde gelen
sözcüsü olduðu kanat, Kruþçev�in
ifþaatlarýný sevinçle karþýlayýp kutlayan
bir tutum benimsemekle baþlayýp daha
sonra da Gorbaçev dönemini daha
ateþli bir sevinçle karþýlayarak bir
bakýma �stalinizmin� sona erdiði
kanaatine varmýþtý. Kuþkusuz bütün
troçkist akýmlar böyle hareket etmese
bile, bu ve benzeri tutumlarýn da söz
konusu kutuplaþmada uçurumun
yumuþak bir geçiþle kapanmasýný
kolaylaþtýrýp hýzlandýran bir rol
oynamýþtýr.

Ne var ki 90�lý yýllarýn baþýndan itibaren
ilerleyen bu süreç söz konusu
kutuplaþmanýn taraflarý arasýndaki iliþki
ve çeliþkilerin deðiþmesinden ziyade,
esasen bir baþka olgunun gölgesi
altýnda geliþmiþtir. Bu sürece damgasýný
vuran veyahut deðiþime rengini veren
de budur. Bu dönemeçten itibaren
esasen dünya çapýnda sol hareketi ve
iþçi hareketini etkileyen büyük çaplý
bir tasfiye dalgasý kabarmýþtýr.

Bu tasfiyecilik, doðrudan doðruya bir
örgütsel tasfiyecilik olarak deðilse de,
esas itibariyle bir ideolojik-politik
tasfiyecilik olarak geliþip deðiþik
aþamalarda ve farklý tempolarla
ilerlemektedir. Bu tasfiyeci dalgalar
silsilesi bütün uluslararasý hareketi etkisi
altýna alan, bir karþý devrimci dalgayý
ifade etmektedir. Solun genel olarak
liberal bir çizgiye savrulmasýyla kendini
gösteren bu dalganýn ana etkisi, elbette
eski siyasi kutuplaþmalarýn (bunlar

doðru ve gerekli kutuplaþmalar olsa
da olmasa da) yumuþak bir geçiþle son
bulmasýnda önemli bir rol oynamýþtýr.

Dünyanýn hemen hemen her köþesinde
kutuplaþmanýn her iki ucundaki akýmlar
arasýnda ortak ve benzer tespitlerin
yaygýnlaþtýðý görülmektedir. Bunlara
kýsaca iþaret etmek gerekirse:

SSCB ve Doðu Avrupa�daki gerici
rejimlerin yýkýlmasý ve ÇHC ve AHC�nin
kapitalist yolu tutmasýyla birlikte, tek
kutuplu bir dünyanýn doðduðu
saptamasý;

Yeni bir dönemin açýldýðý tespiti ile
baþlayýp yeni dönemde eski dönemin
kavram araç ve yöntemlerinin artýk
geçersiz olduðu saptamasý;

Dolayýsýyla yeni dönemde yeni döneme
uygun yeni araç yöntem ve stratejilerin
yaratýlmasý gerektiði hakkýndaki
saptamasý.

Bunlar, bu tasfiyecilik sürecinin hemen
hemen tüm akýmlar üzerinde üç aþaðý
beþ yukarý benzer bir biçimde kendini
gösteren ortak saptamalardýr.

Açýktýr ki, gerek SBKP/ÇKP/AEP
eksenindeki kutuplaþmalarýn, gerekse
de �troçkizm/stalinizm� eksenindeki
kutuplaþmalarýn ortadan kalkmasý bu
yeni dönem tespiti ile büyük ölçüde
iliþkilidir. Elbette geçmiþin bir
muhasebesini çýkarmadan yön
deðiþtirme alýþkanlýðýnýn yaygýn olmasý
ve Komünist Enternasyonal�in dördüncü
kongresinden beri oportünizmin
türlerine karþý mücadelede bütün
gardlarýn düþmüþ olmasý da bu sürecin
önünü açmýþtýr.

Bununla birlikte Türkiye�de bu süreç
dünya çapýnda izlediði yoldan farklý
bir yol izlemiþtir. Bunun baþlýca
nedenlerinden biri 80�li yýllarýn
sonundan itibaren geliþen tasfiyecilik
dalgasý ve maneviyat bozukluðu
Türkiye solunun üzerine zaten 12 Eylül
darbesiyle pekiþen bir yenilgi
döneminin ardýndan ve belli baþlý
örgütlerin zaten büyük ölçüde daðýlmýþ

olduðu bir dönemeçte çökmüþtür.
Böylelikle bu uluslararasý tasfiye dalgasý,
zaten sürmekte olan bir tasfiye sürecini
koyulaþtýrarak gelmiþtir ve 80�li yýllarýn
sonundan itibaren kendini gösteren
peþ peþe tasfiye dalgalarý bu süreci
keskinleþtirmiþtir.

Ýkinci farklýl ýk ise bu sürecin
sonuçlarýnýn çeliþkili bir unsuruyla
kendini göstermiþtir. Dünyanýn hemen
hemen her yanýnda troçkist akýmlar da
ayný tasfiye sürecinden nasiplerini alýp
etkisizleþirken, Türkiye�de bu süreçte
tam aksine artan bir çeþitlilikle ve
etkiyle geliþen troçkist akýmlara
rastlanmaktadýr. Bir önceki dönemde
neredeyse mevcut olmayan troçkizm,
neredeyse uluslararasý alandaki tüm
türleri ile Türkiye�de bu tasfiyecilik
ortamýnda geliþmiþ ve yaygýnlaþmýþtýr.
SBKP, ÇKP veya AEP gibi kýblelerin
ortadan kalkmasýna paralel olarak baþka
akýmlarý git gide artan bir ölçüde etkisi
altýna almaktadýr.

Kuþkusuz bu özgün durumun ardýnda
troçkist akýmlarýn marifetlerinden
ziyade, genel olarak dünyadaki
durumun ve bilhassa da Türkiye�deki
devrimci/sosyalist akýmlarýn troçkizm
konusundaki daðarcýklarýnýn sadece
kalýplaþmýþ formülasyonlarla þekillenmiþ
olmasýnýn hatýrý sayýlýr payý vardýr. Pratik
politik alanda troçkizm karþýsýnda
hemen hemen hiçbir tespit ve
deneyimin bulunmamasýnýn etkisini de
göz önüne almak gerekir. Oportünizme
ka r þ ý  mücade lede  Komün i s t
Enternasyonal�in temel ilke ve
yöntemlerinin çoktan beri Türkiye�deki
akýmlara rehberlik etmiyor olmasý da
elbette cabasýdýr.

Bu nedenle bugün troçkizm konusunda
Türkiye solunun zaaflarýný irdelemek
ve troçkizmin bir politik akým olarak
nasýl bir oportünist merkezciliði ifade
ettiðine ýþýk tutmak bugün oportünizme
ve tasfiyeciliðe karþý mücadelede
komünistlerin ödev ve ihtiyaçlarý
arasýndadýr.

Komünistlerin Efsaneler Hakkýndaki Tutumu
Toplum halinde yaþamaya, dýþ dünyayý
tanýmaya baþlamalarýndan beri ve ortak
tarihlerinin oluþmasýndan itibaren,
insanlarýn en temel ve en genel manevi
gýdalarý masallar ve efsaneler olmuþ.
Bunlardan esinlendiði þüphe götürmez
olan edebiyatýn türlerinden hiçbiri de
bunlarýn yerini tutabilmiþ deðil; sinema,
tiyatro vb. gösteri sanatlarý da bunlarýn
yerini dolduramýyor.

Masallar da efsaneler de, gerçek
dünyada karþýlýklarý bulunan ve bu
sayede hayal gücünü harekete
geçirirken somut çaðrýþýmlara açýk kapý
býrakan, esrarengiz ve olaðanüstü
öykülerdir. Onlarýn kahramanlarý da
bu niteliklere sahip olurlar. Yani hem
esrarlý hem de olaðanüstüdürler; ama
ayný zamanda gerçek ya da tanýdýk
olmalarý þarttýr. Çünkü ya sevilecek ve
örnek alýnacak yahut korkulup uzak
durulacak kiþilikleri tasvir ederler.

Masallar olmadýk þeyler anlatýrlar. Ama
efsaneler, aksine olmuþ þeylerle ilgilidir;
tarih ve tarihi þahsiyetlerin hayatý,
yahut doða ve doða olaylarý, masalsý
bir imgelem içinde anlatýlýr orada.
Bunlar tarihe dair masallardýr; olmuþ
bitmiþ þeylerle ilgilidirler.

Bir yandan bilgi, iletiþim ve ulaþým

imkanlarý artarken, kafa/kol emeði
arasýndaki bölünmenin derinleþmesi
yüzünden,  e f sane le r in  kökü
kurumamakta, aksine eskisinden çok
efsane üretilip yayýlmaktadýr. Tarihi
yaþayanlarla anlatanlar birbirlerinden
kopuk olduðu sürece, tarih ilerlemeye
devam etse ve tarihin �bilimsel� biçimde
açýklanmasý yönündeki gayretler artsa
bile, tarih hakkýnda efsanevi anlatýmlar
misillemesine artmakta ve yeni efsane
kahramanlarý üremektedir.

Kuþkusuz, bu böyledir diye efsanelerin
üzer indek i  es ra r  perdes in in
kaldýrýlmasýna çalýþmanýn beyhude
olduðu sonucuna varmak gerekmiyor.
Aksine bu ayrýmýn aþýlabilmesi
yönünde, tekil ve özellikle de ortaklaþa
(kolektif) imkanlar vardýr. Ýþçi
hareketinin tarihsel hafýzasý da olmasý
gereken devrimci komünist bir partinin
iþlevlerinden biri de budur.

KöZ�ün arkasýnda duran komünistler
böyle bir partinin çok uzun süredir
mevcut olmadýðý saptamasýndan
hareket ediyor. Bolþevik geleneðin
örgütsel-politik sürekliliðinin Komünist
Enternasyonal'in dördüncü kongresini
takip eden süreçte koptuðunu
düþünüyor. Yeniden bolþevik geleneðe
baðlanarak, devrimci önderlik

boþluðunu giderme iddias ýn ý
taþýyabilecek bir komünist partiyi
yaratmak için hazýrlýk faaliyeti
s ü r d ü r ü y o r .  B u  f a a l i y e t i n
sorumluluðunu üstlenen komünistlerin
ödevleri arasýnda Bolþevik geleneðin
üzerini örten efsanelerin temizlenmesi
yönünde bir gayrete öncülük etmek
de yer almaktadýr.

Efsaneler yahut �efsane kahramanlarý�
komünistlerin gündemine gelenek
sorunuyla iliþkili olarak ve geçmiþin
deðerlendirilmesi çerçevesinde giriyor.
Zira komünist geleneðin örgütsel-
politik sürekliliðinin saðlanamayýþý bu
boþluðun bir nevi efsanevi anlatýmlarla
doldurulmasýna zemin sunuyor. Bu
sürekliliði saðlamak için oldukça uzun
bir dönemi kapsayan siyasal geliþmeler
hakkýndaki efsanevi anlatýmlardan
kurtulmak gerekiyor. Bu yolda atýlacak
adýmlarýn kalkýþ noktalarýný net bir
biçimde saptayýp ayýrt etmek belirleyici
bir önem taþýyor.

Bunu yaparken her þeyden önce, sýnýf
mücadeleleri tarihine iliþkin sorunlarý
bir adalet arayýþýyla ele almaktan uzak
durulmalýdýr. Çünkü sorun haklýlarla
haksýzlarý ayýrt edip, haklýlardan yana
tutum almaktan ibaret deðildir. Bir
baþka deyiþle yapýlmasý gereken

vicdanlara seslenmek deðil, bilinç
zindeliði saðlamaktýr.

Ýkincisi sorun, galiplerle maðluplarý;
marjinal olanlarla kalabalýk olanlarý
ayýrt etmek de olamaz. �Gerçekçilik�
adýna galiplerden ve kalabalýk
olanlardan yana olmaktan; yahut
hakkaniyet adýna mazlumlardan ve
marjinal olanlardan yana tutum
almaktan da uzak durulmalýdýr.

Üçüncüsü; bu efsanelere konu olan
kiþileri yahut akýmlarý yargýlayýp
aklamak ya da mahkum etmek de
bizim kaygýmýz olamaz. Birbirleriyle
karþý karþýya gelmiþ kiþilerden yahut
akýmlardan biri yahut diðerinden yana
tutum almak da söz konusu deðildir.
Zira çizgisi ve temel ilkeleri belli olan
Bolþevik geleneðin sürekli l iði
saðlanamamýþ olduðuna göre,
taraflardan birine yahut diðerine
yaklaþmak deðil, referanslarý belli olan
bolþevizme sahip çýkarak ve onun
ölçüleriyle bu tarihsel dönemi
deðerlendirmek gerekir.

Dördüncüsü; bu tutum bilimsellik
kisvesi altýna saklanmýþ bir tarafsýzlýk,
objektiflik iddiasýyla karýþtýrýlmamalýdýr.
Zaten bir tarihsel deðerlendirme ikna
olma/ikna etme mekanizmalarýna

indirgenemez; söz konusu olan siyasi
bir hesaplaþmadýr, siyasi mücadelenin
araçlarý ve ölçüleriyle ele alýnmalýdýr.
Bu doðrultuda taraf tutmazken, taraf
olmak, güç kazanmak ve galip gelmek
üzere ýsrarlý bir mücadeleyi sürekli
kýlmak gerekir. Dolayýsýyla böyle bir
deðerlendirmenin ölçüleriyle öznesini
birbirlerinden ayýrt etmek mümkün
deðildir.

Beþ inc is i ;  böyle bi r  tar ihse l
deðerlendirmenin tarafý, dayanak
noktasý, öznesi olabilecek bir siyasi
akým mevcut deðildir; bu akýmýn
Komünist Enternasyonal'in ilk dört
kongresinde billurlaþan çizgi temelinde
yeniden yaratýlmasý (Komünist
Enternasyonal'i aþma hedefiyle yeniden
yaratýlmasý!) gerekir. Gelenek sorunu
ve bu baðlamda tarihsel sürecin
deðerlendirilmesi ancak siyasi bir tutum
alarak ve bu tutumun vazgeçilmez
koþulu, devrimci bir örgütlenmeyi
yaratýp yaþatma iradesini ortaya
koyarak çözülebilir.

Komünist devrimcilerin iddiasý
bolþevizmin temellerinde böyle bir
örgütü yaratýp yaþatmaktýr; geçmiþin
deðerlendirilmesini de bu iddianýn
ölçüleriyle ele almak gerekir.
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Troçki adýyla bilinen Leon Davidoviç Bornþtayn
belki geride býraktýðýmýz yüzyýlda hakkýnda en
çok yazý yazýlmýþ insanlardan biridir. Troçki�nin
otobiyografisinden ve son eþi Natalya Sedova�nýn
Victor Serge ile birlikte kaleme aldýðý biyografiden
baþlayýp, Isaac Deutcher�in, Pierre Broue�nin
biyografilerine ve Brejnev döneminde general
rütbesine kadar yükselmiþ bir KGB görevlisi olan
Dimitri Volkogonov�un yeni açýlan arþivlerden
yararlanarak 1990�lý yýllarda yazdýðý biyografiye
kadar binlerce sayfayý bulan bir hayat hikayesiyle
karþýlaþmak mümkündür. Herhalde bir o kadar
da daha az bilinen daha az kapsamlý  (Bertram
Wolfe�ninki gibi) kitap ve makalelere ulaþýlýr.
Bunlar daha çok Troçki�ye sempatiyle bakanlarýn
kitaplarýdýr. Elbette ona bir de bizzat Troçki�nin
kaleme aldýðý aþaðý yukarý ayný çaptaki külliyatý
da eklemek gerekir. Üstelik hayat hikayesini
anlatan belge ve kitaplarýn dýþýnda bunlarý kat be
kat aþan siyasal-teorik metinler ve bunlara karþý
yazýlmýþ olanlar da vardýr.

Öte yanda ise, Viþinski�nin iddianamesinden
baþlayýp muhtelif SBKP tarihçelerine kadar uzanan
bir dizi kitapta yapýlan bambaþka Troçki tasvirleri
vardýr.  Dahasý son yetmiþ, seksen yýl içinde
dünyanýn dört bucaðýnda sosyalist hareketin içinde
yer alýp da hayatlarýnda en az bir kez �troçkist
olmak�la yahut �troçkist eðilimler, sapmalar
göstermek�le itham edilmiþ olanlarýn sayýsý her
zaman sahiden Troçki taraftarý olanlardan kat be
kat fazla olmuþtur.

Yaþadýðýmýz topraklardan örnek vermek gerekirse,
Nazým Hikmet ve Vala Nurettin bunlar arasýndadýr.
70�li yýllarýn baþýndan Aydýnlýk hareketinden kopan
Garbis Altýnoðlu ve arkadaþlarý �birinci troçkist
tasfiyeciler� diye, Ýbrahim Kaypakkaya ve
arkadaþlarý da �ikinci troçkist tasfiyeciler� diye
adlandýrýlmýþlardý. Bu geleneklerden gelen
akýmlarýn tarihçesinde de pek çok baþka «troçkist
sapma»dan söz edildiði bilinir. Baþka akýmlar
içinde de benzeri örnekler sayýlamayacak kadar
çoktur. Doðrusu Troçki adý etrafýnda hem
taraftarlarý (Deutcher�in ifadesiyle: �peygamber�)
hem de karþýtlarý (�karþý-devrimci�, �Hitler-Mikado
ajaný� vb.) tarafýndan oldukça geniþ boyutlu bir
çaðdaþ efsane yaratýlmýþ olduðunu söylemek
abartýlý olmaz.

Bu bakýmdan bir �politik portre� olarak Troçki�yi
bir-iki gazete sayfasýna sýðdýrmaya kalkýþmak,
pek akýl karý deðildir. Bununla birlikte, Troçki�nin
Rusya�dan sürgün edilmesine kadarki yaþamýnýn
kýsa bir dökümünü sunmak mümkün.

Troçki, Petersburg Sovyeti�ne baðlý Askeri Devrimci
Komite�nin baþkaný olarak, Geçici Hükümet�in
artýk mevcut olmadýðýný, tüm siyasal iktidarýn
sovyetlerin eline geçtiðini açýkladýðý 25 Ekim/7
Kasým 1917 gününden tamý tamýna 38 yýl önce,
7 Kasým 1879�da orta halli ve dört çocuklu bir
Yahudi köylü ailesinin üçüncü çocuðu olarak
Ukrayna�nýn Yanovka yöresinde doðdu.

Çocukluðunda toplumsal ve sýnýfsal eþitsizlikleri
bu eþitsizliðin avantajlý olan kesitinden bakarak
öðrendi. 1890�lý yýllarýn ikinci yarýsýnda, ilk
gençliðinde, Rusya�da yaygýn eðilim olan
popülistlerin arasýnda okuyup tartýþarak
devrimciliðe ilk adýmlarýný attýðýnda, Lenin ve
Martov�un Petersburg�da kurmuþ olduklarý �Ýþçi
Sýnýfýnýn Kurtuluþu Ýçin Mücadele Birliði� yeni
yeni þekilleniyordu.

1897�de genç Bornstein bir gizli iþçi örgütünün
kurucularý arasýndaydý. Sonradan ilk eþi olacak
Aleksandra Sokolovskaya ile ve onun vasýtasýyla
marksizmle tanýþtý. Ertesi yýl, devrimci faaliyetleri
nedeniyle tutuklanýp hapise düþtü.

1899 yýlýnda Odessa hapishanesinde marksist
olduðunu açýkladý. 1900 yýlýndan itibaren de
Sibirya�da sürgünle tanýþtý. Ýki kýzý Zina ve Nina
bu sýrada doðdu. Lenin�in parti inþasý stratejisiyle
tanýþmasý da orada oldu. Iskra�cýlarla orada iliþki
kurdu; yerel devrimci basýnda (panzehir
sözcüðünün italyancasýndan bozma) Antide Otto
takma adýyla yazarlýk yapmaya orada baþladý.

1902 yýlýnda yerel faaliyetin dar sýnýrlarýný aþma
zorunluluðunu farkedip firar etmeye karar verdiðini
sonradan otobiyografisinde yazdý. Çocuklarýn
varlýðý ve eþinin omuzlarýndaki yük onu
düþündürüyordu; yine kendi yazdýklarýna göre,
Sibirya�da tek baþýna kalmayý tercih eden
Sokolovskaya�nýn ýsrarlarýyla firar etti. Üzerindeki
sahte pasaport Lev Troçki adýna düzenlenmiþti.

Önce Iskra�nýn Rusya�daki önde gelenleriyle iliþki
kurdu, �Pero-kalem� takma adýný o sýrada aldý.

Lenin kendisinden bu
sýra haberdar oldu ve
görüþmek istedi. Sonra
Av r u p a � y a  g e ç t i .
Viyana�da Victor Adler
ve çevresindekilerle
tanýþt ý .  Bu günleri
�marksizm hakkýnda çok
 keyifli ve derin þeylerin
konuþulduðunu ama
oralarda hiç devrimciye
rastlayamadýðýný� yazarak
anlattý. Ayný yýl Zürih�te
Iskra yazý kurulundaki
Akselrod�la tanýþtý. Ayný
yýl Londra�ya geçerek
Lenin�le iliþki kurdu. O
andan itibaren adý kesin
olarak Troçki olmuþtu.
Lenin Troçki�nin Iskra
yazý kuruluna girmesini
önerdi. Buna karþý çýkan
Plehanov�la Iskra bünyesinde sert tartýþmalar
doðdu. Ýkinci eþi Natalya Sedova ile bu dönemde
Paris�te tanýþtý.

Lenin�le yakýnlýðý ve ortak davranýþ içinde oluþu
RSDÝP ikinci kongresinin ilk oturumlarýnda da
sürdü. Bu sýradaki tartýþmalarda �Lenin�in sopasý�
diye anýldý. Iskra yazý kurulu ve tüzük hakkýndaki
tartýþmalarda ise artýk bir daha tam anlamýyla
hiçbir zaman birleþmemek üzere bolþevikler ve
menþevikler olarak ikiye bölünen RSDÝP içinde
menþeviklerin safýnda ve bolþeviklere en keskin
eleþtirileri getirenler arasýnda yer aldý. Delege
olarak temsil ettiði Sibiryalý sosyal demokratlara
sunduðu raporda ve 1904�te kaleme aldýðý �Siyasal
Görevlerimiz� baþlýklý polemik broþüründe bu
eleþtirilerini somutlayýp sivriltti. Sonradan kehanet
diye adlandýrýlan �bu modelle Merkez Komitesi
Partinin yerine, sekreteri de Merkez Komitesi�nin
yerine geçer� deðerlendirmesi bu broþürde yer
aldý. Ayný dönemde Troçki menþeviklerle birlikte
olmayacaðýný açýklamýþ olduðu halde menþeviklerin
kontrolündeki Iskra�da çalýþýyordu ama
Plehanov�un zorlamasýyla 1904 yýlý bitmeden
buradan ayrýldý.

1905 devrimi patlak verdiðinde çeþitli yayýn
organlarý ve sosyal demokrat çevrelerle iliþkileri
olmakla birlikte herhangi bir örgüte baðlý olmayan
ve bir örgüt giriþimine de yönelmeyen Troçki
biraz da bu serbestliðinin yardýmýyla Avrupa�daki
pek çok mülteciden önce, daha Sovyet kurulmadan
Petrograd�a geldi. 1 Mayýs�ta Sedova tutuklanýncaya
kadar gizli kaldý. Sovyet kurulur kurulmaz
yönetimine girdi, sonra da baþkaný oldu. 1905
yýlýnýn sonund Sovyet�in ezilmesi ile tutuklandý.
Peter-Pol ve Kresty hapishanelerine gitti. Ýlk oðlu
Leon Sedov burada doðdu. Onun adýyla anýlan
sürekli devrim teorisinin ilk kez ortaya konduðu
�Sonuçlar ve Olasýlýklar� broþürü de bu sýrada
doðdu. 1906 yýlý sonunda ömür boyu sürgüne
mahkum oldu. Sibirya�ya varýr varmaz tekrar firar
etti ve bir daha ancak Ekim Devrimi arefesinde
dönmek üzere Rusya�yý terk etti.

Finlandiya�da Lenin ve Martov�la görüþtükten
sonra 1907�deki RSDÝP 5. Kongresi�nde hararetli
bir birlik taraftarý olarak yer aldý; ama önceki
bölünmenin sorumlusu olarak gördüðü
bolþeviklere aðýr eleþtiriler getirmekten geri
durmadý.

1908�de barýnamadýðý Almanya�dan Avusturya�ya
geçti. Orada �Viyana Pravdasý� diye adlandýrýlacak
olan derginin çýkýþýna öncülük etti. 1910�da RSDÝP
yönetiminin Paris�teki geniþletilmiþ toplantýsýnda
yine Troçki�nin giriþimleri ile bolþevikler Pravda�yý
desteklemeye karar verdi. Kamenev yazý kuruluna
girdi. Ama Troçki ile bolþevikler arasýndaki
anlaþmazlýk bu iþbirliðinin kýsa sürede bozulmasýna
yol açtý; Kamenev yazý kurulundan ayrýldý.

1912�de Prag konferansýnda Troçki Lenin�e sert
bir biçimde çatmaya devam etti. Bolþevikler bir
yandan parti içindeki tasfiyeciliðe karþý mücadeleyi
öne çýkartýp, kendi yayýn organlarý olarak Pravda�yý
yayýnlamaya baþlayýnca bu çatýþmalar alevlenerek
sürdü. Ayný yýl Troçki tasfiyecilik bloku olarak
bilinen �Aðustos Bloku�nun baþkaný oldu.
Bolþeviklerin devrimci partinin sürekliliðini saðlama
gayretleri karþýsýnda tasfiyeciliðe çanak tutan ve
bolþevik saflarda da hatýrý sayýlýr bir kafa karýþýklýðý
yaratan �kitle partisi� perspektifini öne sürdü.
Lenin�in Troçki�ye karþý en aðýr eleþtirileri bu
dönemde yazýldý. Sonradan Troçki de bunu hak
ettiðini söyledi. Bu eleþtirilerden hak ettiði dersleri
çýkaramadýðý ise özellikle Ýkinci Enternasyonal�in

çöküþü karþýsýnda ve
hayatýnýn son yirmi
y ý l ý n d a  k e n d i n i
gösterecekti.

Birinci emperyalist
s a v a þ a  ö n g e l e n
yaklaþýk iki yýl boyunca
Troçki menþeviklerle
bolþevikleri tasfiyeci
bir zeminde birleþtirme
çabalarýný sürdürdü.
Savaþ patlak verdikten
sonra onun giriþimleri
ve  öncü lüðü i l e
toplanan Zimmerwald
Konferansý Troçki�nin
yazd ý ð ý  b i l d i r i y i
benimsedi. Bu bildiri
hem enternasyonalist
bir tutumu yansýtýyordu
hem de savaþa karþý
pasifist bir çizgiyle

birlikte merkezcilere karþý uzlaþmacý bir tutumu
içeriyordu.  Lüksemburg gibi Avrupalý devrimcilerin
yanýsýra Zinovyev gibi kimi bolþeviklerin de zaman
zaman yakýn durduðu bu çizgi savaþ boyunca
yeni bir enternasyonalin kurulamayýþýnda baþlý
baþýna bir etken oldu. Bu çizginin etkisi sonradan
Üçüncü Enternasyonal�in leninist rotasýndan çýkýþý
karþýsýnda Troçki�nin benimsediði tutumda da
uzun süre kendini gösterdi. Troçkist kimliðini
benimseyen akýmlarýn hemen hemen hepsi hala
ayný çizgide durmaktadýrlar.

1916 yýlýnda artýk Fransa�da barýndýrýlmayan Troçki
ABD�ye geçti. Burada sonradan Komünist
Enternasyonal�in kuruluþunda rol alacak pek çok
komünistle iliþki kurdu.

Þubat Devrimi�ni New York�da haber alan Troçki
Rusya�ya geçmek üzere yola çýktýktan sonra
Kanada�da bir toplama kampýna alýndý; burada
da sonradan komünist harekete geçecek
devrimcilerle tanýþtý. Lenin Petrograd�a gelip �Nisan
Tezleri�ni ortaya koyduðunda Troçki Kanada�da
gözlem altýndaydý. Petrograd�a bu kez neredeyse
herkesten sonra, Mayýs ayýnýn ortasýnda ulaþtý;
devrimin baþkentine ayak basýþýnýn ertesi gününde
Sovyet�te �dünya devriminin baþlangýcýný�
selamlayan bir konuþma yaptý. Bundan bir hafta
sonra Lenin�le görüþtükten sonra bolþeviklere
katýlma kararýný verdi; bu kararý kendisiyle birlikte
bolþevik saflara katýlmalarýný saðlayacaðý küçük
Mejrayonka örgütünü ikna etmek üzere bir süre
geri tuttu. Bu örgüt yayýnladýðý Vperyod gazetesiyle
birlikte Bolþevik saflara katýldý.

Temmuz günlerinin ardýndan Lenin tekrar yer
altýna geçti, Lenin�le dayanýþma içinde olduðunu
açýklayan Troçki tutuklandý. Tekrar Kresty
hapisanesine týkýldýðý sýrada toplanan bolþevik
partisinin 6. Kongresi Troçki�yi gýyabýnda Merkez
Komitesi�ne seçti. Kornilov ayaklanmasýnýn
ardýndan serbest kalan Troçki ilk kez 17 Eylül�de
Bolþevik Merkez Komitesi�nde fiilen yer aldý.
Birkaç hafta sonra 12 yýl önceki gibi Petersburg
Sovyeti�ne baþkan seçildi; ilk açýklamasýnda,
bolþeviklerin politikasý gereði Geçici Hükümet�i
istifaya çaðýrýyordu. Troçki�nin Sovyet baþkaný
oluþundan iki hafta sonra kendisine baðlý olan
ve aralarýnda Stalin�in de yer aldýðý pek çok
bolþeviðin görevlendirildiði Askeri Devrimci
Komite kuruldu. Sovyet�i savunmak üzere kurulan
bu komite 7 Kasým günü iktidara el konmasýnda
ve sonra devrimin savunusunun üstleniþinde tayin
edici bir rol aldý.

Ýlk Sovyet hükümetinde Ýçiþleri Halk Komiserliðini
üstlenmesi önerilen Troçki bu görevi reddedip
Dýþiþleri Halk Komiserliði�ni üstlendi ve bu sýfatýyla
Sovyet hükümetini Brest-Litovsk barýþ
görüþmelerinde temsil etti. Buharin�in ateþkesi
reddeden tutumuna karþý çýkarken, derhal ateþkes
imzalanmasýndan yana tutum alan Lenin�le ters
düþtü; sonra onun tutumunu destekledi ama
anlaþmanýn imzalanmasýný kendisi üstlenmedi.
Ayný yýl, Dýþiþleri Halk Komiserliði�nden istifa
etmiþ olan Troçki Savaþ Halk Komiserliði�ni
üstlendi. Kýzýl Ordu�nun kurulmasýný saðlayýp tüm
iç savaþ boyunca bu orduya komutanlýk etti.
Troçki karþýtlarýnýn üstünü örtmekte en çok
zorlandýklarý dönem de bu dönem oldu. Anti-
komünistler ve beyazlar bu dönem boyunca
Troçki�yi bir kan içici canavar olarak tasvir ettiler;
liberaller de onun bu dönemini eleþtirmekte
onlardan geri kalmadý. Bazý sol romantikler ve
troçkistler ise zaman zaman bu dönemi
efsaneleþtirerek öne çýkardýlar. Troçki bu tip

yorumlardan birine Komünist Enternasyonal�in
üçüncü kongresinde þu yanýtý vermiþti:

"Eðer yoldaþ Brandt ve diðerleri benim Kýzýl
Ordu'nun muharebelerine, sözün geliþi, yalýn kýlýç
katýldýðýmý sanýyorlarsa, oradaki iþlevlerim hakkýnda
çok romantik bir kavrayýþlarý var. Doðrusu kýlýç
sallamaktan çok, kaç çift çizme, ne kadar pantalon
ve -izninizle- kaç tane don olduðunu saymakla
uðraþtým. ... Kýsaca, kýlýçlar ve bunlarla ilgili bütün
diðer þeyler hakkýndaki iyi istatistikler, iyi ve
keskin bir kýlýçla pekala baðdaþýr.�

Doðrusu Troçki�nin Ýç Savaþ boyunca sadece
istatistiklerle uðraþtýðý da doðru deðildir. Bu dönem
boyunca Troçki hem Kýzýl Ordu�nun kurmay
merkezi olan ama ayný zamanda muazzam bir
gezgin propaganda-ajitasyon merkezi oluþturan
ünlü zýrhlý trenle bütün cepheleri karýþ karýþ
dolaþtý. Troçki ile birlikte bu trene de �kýzýl bayrak�
niþaný verildi; ayný dönemde bu niþan Stalin�e de
verilmiþti. Savaþýn politikanýn baþka araçlarla
sürdürülmesi olduðu hakkýndaki önermenin
devrimci politika özelinde somutlanmasýný saðlayan
büyük bir deneyimin ortaya çýkmasýný saðladý.
Ama bu dönem ayný zamanda baþka önemli
geliþmelerin olduðu bir dönemdi.

1919�da Üçüncü Enternasyonal kuruldu; Troçki
delegeydi ve kongre manifestosunun
raportörlüðünü üstlendi; Lenin�in saðlýðýndaki
bütün kongrelerde Kýzýl Ordu komutanlýðý görevine
raðmen aktif olarak yer aldý.

1920�de Troçki, ulaþtýrma Halk Komiserliði görevini
de üstlendi. Kýzýl Ordu�nun Polonya üzerinden
Alman Devrimi�ne destek sunmasý fikrine karþý
çýktý; Lenin Kýzýl Ordu�nun Varþova önünde
bozguna uðramasýndan sonra onun haklý  çýktýðýný
söyledi. Ayný yýl Troçki �emeðin  askerileþtirilmesi�
 ve �emek ordularý�nýn kurulmasýna öncülük etti
ve bu kavramlarýn isim babasý oldu; 9. Kongrede
�demokratik merkeziyetçi� muhalefete karþý
�sendikalarýn askerileþtirilmesi� fikrini savundu;
bu kongrede ona destek veren Lenin daha sonra
bu fikrin karþýsýna çýktý ve Merkez Komitesi�nde
bu anlayýþýn terkedilmesini saðladý.

1921�de  Bolþevik partisi içinde sendikalar sorunu
baþlýca tartýþma konusu oldu. Bu tartýþmada
Zinovyev ve Stalin�in de desteklediði Lenin,
Troçki�nin  �sendikalarýn askerileþtirilmesi� fikrinin
karþýsýnda iþçilerin kendilerini iþçi devletine ve
onun �bürokratik deformasyonlarýna� (terim
Lenin�indi) karþý korumaya haklarý olduðunu ve
sendikalarýn da bu iþlevi üstlenmesi gerektiðini
savunup partiye benimsetti. Ayný yýl Kronþtad
ayaklanmasý oldu ve bastýrýldý. Troçki bizzat bu
ayaklanmanýn bastýrýlmasýnda yer almadýysa da
hayatýnýn sonuna kadar Kronþtad ayaklanmasýnýn
bastýrýlmasýnýn politik sorumluluðunu üstlenmeye
devam etti; haklýydý.

Stalin�in genel sekreter olduðu 11. Kongrede
Troçki Lenin ile birlikte Kollontay�ýn �Ýþçi
Muhalefeti�ne karþý tutum aldý.  Ayný yýl Lenin
Troçki�ye �genel olarak bürokrasiye ve özel olarak
da örgütlenme bürosunun bürokratizmine karþý
ortak bir blok� kurmayý önerdi; Troçki bu öneriyi
yanýtsýz býraktý. Ayný yýl Lenin ile birlikte dýþ ticaret
tekelinin korunmasýný savundu.  Lenin
sekreterlerine yazdýrdýðý �vasiyetname�sinde
Troçki�yi sorunlarýn idari yönüne takýlmakla
eleþtirdi; ve Troçki ile Stalin arasýndaki çatýþmalarýn
partinin bölünmesine yol açabileceðine dikkat
çekti. (Sonradan bu metne ek olarak yazdýrdýðý
bölümde Stalin�in genel sekreterlik görevinden
alýnmasýný önerecekti.)

1923�te Gürcistan sorununda Stalin�in tutumunu
sert bir biçimde eleþtirip onu �Rus milliyetçiliði�
ile eleþtiren Lenin,  Troçki�ye kongrede bu konuda
kendi görüþlerinin savunusunu üstlenmesini önerdi
(kendisi hastalýðý nedeniyle katýlamayacaktý).
Kamenev ile uzlaþan Troçki bu önerinin gereðini
yerine getirmedi. Bu yýl Troçki politbüro�da �parti
rejimini� ve �parti aygýtýnýn bürokratlaþmasýný�
eleþtiren bir konuþma yaptý. Parti�nin tanýnmýþ
isimlerinden 46�sý Troçki�nin tutumunu destekleyen
bir bildirge yayýnladýlar. Troçki�nin Bolþevik
partisinden ihracýna varacak olan �bürokratlaþma�
tartýþmasý baþladý.

1923 yýlý baþýnda Troçki saðlýk nedenleriyle
Kafkasya�ya geçtiðinde 13. parti konferansý 46�lar
muhalefetinin, dolayýsýyla Troçki�nin görüþlerini
�küçük burjuva� olarak niteleyen bir kararý
benimsedi. Bu konferanstan üç gün sonra Lenin
gözlerini yumdu. Lenin�in cenazesinde
bulunamayan Troçki 1924 baharýndaki parti
(devamý yanda)

Kýsa bir Troçki portresi
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kongresinde suskun kaldý ve kongre

sýrasýndaki bir dar toplantýda Lenin�in

�vasiyeti�nin delegelere okunmamasý

hakkýndaki görüþü destekledi. Bunun

ardýndan, 1924 yýlýnda Troçki�nin

özellikle Zinovyev ve Kamenev�in Ekim

öncesindeki ikircikli tutumlarýný eleþtiren

(ama Stalin�i de ilgilendiren) ve

Komünist Enternasyonal�in Alman ve

Bulgar devrimlerinin yenilgisindeki

sorumluluðunu sorgulayan �Ekim

Dersleri� yayýnlandý.

Bu kitabýn yayýnlanmasýyla birlikte o

zaman �edebi tartýþma� diye aþaðýlanan

bir polemik süreci baþladý. Zinovyev-

Stalin-Kamanev ittifaký hem �eski� hem

de �yeni� �troçkizm�i �leninizmin

düþmaný� olarak ilan etti. Troçki�nin

partiden atýlýp sürgüne gönderilmesine

varacak olan süreç baþladý. Troçki�nin

yine suskun kaldýðý Komünist

Enternasyonal 5. Kongresi �troçkizm�e

karþý dünya çapýnda bir saldýrý baþlatma

kararý aldý. Bu kongre ayný zamanda

Komünist Enternasyonal�in ulusal sorun

ve sömürgeler sorunu hakkýndaki

tutumunun revize edildiði bir dönüm

noktasý olacaktý. Ýkinci Kongre�de bu

konuda tayin edici bir rol oynamýþ olan

Roy y ine KEYK� i  (Komünis t

Enternasyonal Yürütme Komitesi) aðýr

bir biçimde eleþtirirken, Troçki bu

tartýþmada da sessiz ve suskun kaldý.

1 925 � t e  Tro çk i  S ava þ  Ha l k

Komiserliði�nden istifa etti. Max

Eastman�ýn Lenin�in �vasiyeti�ni

yayýnlamasýna karþý çýktý. �Tek ülkede

sosyalizm� ve �köylülüðe iliþkin tutum�

konusunda Stalin-Buharin ile Zinovyev-

Kamenev arasýnda ayrýlýk çýktý.

1926 yýlýnda  Zinovyev-Kamenev�in

�Leningrad Muhalefeti� Buharin�in

önlemek için Troçki ile yaptýðý

görüþmelerin sonuç vermemesi üzerine

�Sol muhalefet� ile birleþti. Kollontay

ve Þliapnikov�un �Ýþçi Muhalefeti�nin

taraftarlarýyla, Sapranov ve Smirnov�un

�Demokratik Merkeziyetçi (Desist)

Eðilimi�nin içinde yer aldýðý, Nadejda

Krupskaya da dahil pek çok tanýnmýþ

bolþeviðin desteklediði Birleþik

Muhalefet kuruldu. Bu dönemeçte yeni

katýlanlarýn çekimserlikleri nedeniyle

�sürekli devrim�e yapýlan göndermeler

ortak metinlerden çýktý ve bilhassa

Komünist Enternasyonal�in yönetiminde

olan Zinovyev�in hassasiyet gösterdiði

�tek ülkede sosyalizm� anlayýþýna karþý

mücadele fikri Sol muhalefetin lügatine

ilk kez girdi. Bundan böyle Zinovyev

ve Kamenev�in Stalin-Buharin ittifakýyla

tartýþmalarýnýn baþlýca konularýndan

olan bu konu troçkizmin alameti

farikalarýndan biri halini aldý.

1927 yýlýnýn 7 Kasým�ýnda birleþik

muhalefet Moskova ve Leningrad�da

ilk ve ayný zamanda da son kitlesel

gösterisini örgütledi. Bu gösteriler

sýrasýnda yer yer silahlarýn da

kullanýldýðý çatýþmalar çýktý. Bunun

ardýndan önce Leningrad muhalefetinin

önderi olan Zinovyev, sonra Troçki ve

Kamenev Politbüro�dan ihracedildi. Bir

yýl sonra Zinovyev ve Troçki önce

Merkez Komite�den sonra partiden

ihraç edildiler. Bu olaylar da dahil,

muhalefete dönük saldýrýlarý protesto

etmek üzere intihar eden Joffe�nin

cenazesinde Troçki Rusya�da kitleler

önündeki son konuþmasýný yaptý.

Bunun ardýndan 15. Parti kongresi

muhalifleri �piþmanlýða davet etti�.

Zinovyev, Kamenev ve arkadaþlarý bu

daveti kabul ettiler. Troçki reddetti;

partiden binlerce üyenin ihraç edildiði

bir süreç baþladý.

1928 yýlýnda Troçki önce Alma-Ata�ya

sürgün edildi; yine Sibirya�da doðmuþ

olan küçük kýzý Nina burada öldü.

Zinovyev ve arkadaþlarý tekrar parti

üyeliðine alýndý.

1929 yýlýnda Troçki �sovyet iktidarýna

karþý silahlý mücadele hazýrlama� suçu

ile Rusya dýþýna çýkarýlma cezasýna

çarptýrýldý. Oysa Troçki�nin hayatý

boyunca içinde ve baþýnda yer aldýðý

tek �silahlý mücadele� Kýzýl Ordu

komutanlýðýný üstlendiði dönemdekiydi.

Ne Moskova duruþmalarý Troçki�nin

sovyet rejimine karþý bir silahlý komplo

yürüttüðünü kanýtlayabildi, ne de bunu

kanýtlayan baþka herhangi bir kanýt o

günden sonra bulunabildi. Aksine

arþivler açýldýkça bu tür iddialarýn aksini

doðrulayan belge ve kanýtlar çoðaldý.

Troçki�nin asýl politik iddiasýnýn ne

olduðu ve gerek onun gerekse de onu

izleyen troçkistlerin bu iddianýn

arkasýnda ne kadar durduðu ise bir

baþka yazýnýn konusu olmalý .

Troçki ve ailesinin yarýsý 10 Þubat 1929

günü �Ýliç� adlý bir geminin bordasýnda

bir daha geri dönmemek üzere Rusya�yý

terkettiler. Bu ayný zamanda Troçki�nin

bolþevizmin mirasýnýn taþýyýcýsý olan

kadrolarla son fiziki baðýnýn da kopuþu

idi.

(Troçkizm dosyasýnýn tamamýna

www.kozonline.info adresinden

eriþebilirsiniz)

�Partileþme Stratejisi ve Komünistlerin Birliði� Söyleþileri

Yenibosna � d a
�Partileþme Stratejisi ve Komünistlerin Birliði�
baþlýklý bir söyleþi organize ettik. Söyleþiye
böyle bir partileþme stratejisi broþürünün
bugünün siyasal dönemi açýsýndan önemi
vurgulayarak baþladýk. Ardýndan sunum
yapmasý için sözü yoldaþa býraktýk:

�Ülkenin siyasal gündeminde çatý partisi
tartýþmalarý yapýlýyor. Bu partinin batýdaki
devrimci önderlik boþluðunu dolduracak
tek güç olacaðý söyleniyor.

Peki önderlik boþluðu nedir? Bu önderlik
boþluðu nasýl doldurulacak? Bu devrimci
önderlik boþluðu sadece Türkiye�ye özgü
müdür?

Son dönemlerde yaþanan halk ayaklamalarý
ve Ortadoðu�da meydana gelen halk
ayaklanmalarý böyle bir devrimci önderlik
boþluðunun sadece bu topraklara özgü
deðil, tüm dünyadaki devrimci hareketlerin
sorunu olduðunu gösteriyor. En basit olarak
demokrasi sorununun çözülmesi için bile
devrimci bir partiye ihtiyaç var. Farklý
ü lke le rde  meydana  ge len  ha lk
ayaklanmalarý  bir proleter devrimle
sonuçlanmazsa farklý emperyalist bloklarýn

yörüngesine girerek sonuçlanýyor.

Böyle bir parti elbette ortada yok. Komünist

Enternasyonal de mevcut deðil. Komünist

Enternasyonal�e ihtiyaç var diyen siyasal

özneler de mevcut deðil.

Leninist dünya partisi kendini feshetti,

Enternasyonal da kendini tasfiye etti. Bu

tasfiyecilikle yüzleþmeden böyle bir parti

yaratýlamaz. Eðer �Enternasyonal�i  kuranlarla

kapatanlar ayný siyasal  çizgide deðildir�

diyorsak bu hareket nerede yörüngeden

çýktý? Sol içerisinde böyle bir tartýþma neden

yapýlmýyor ve neden ihtiyaç olarak

görülmüyor?

Komünist Enternasyonal bir dayanýþma

örgütü deðil, katý ve merkeziyetçi bir

Enternasyonal idi. Sol hareket bunu ihtiyaç

olarak hissetmiyor. Devrimci önderlik

boþluðu derken böyle bir Leninist dünya

partisinden bahsediyoruz, böyle bir

Komünist Enternasyonal kurulmalýdýr. Peki

bunu diyenler bunu nasýl yapacaklar?

Türkiye�de böyle bir parti nasýl yaratýlacak,

asýl bu soruyu cevaplamak gerekir.

�Böyle bir partiye ihtiyaç var� diyenleri

çekebilecek bir siyasal merkez hala mevcut

deðil. Biz KöZ olarak böyle bir çekim
merkezini yaratmaya çalýþýyoruz. Bugün
böyle bir partinin nasýl oluþacaðýný ortaya
koyuyoruz. Böyle bir partiyi yaratmaya
çalýþýyoruz, böyle bir partinin nasýl
yaratýlacaðýnýn ana hatlarýný ortaya
koyuyoruz.

Farklý partileþme stratejisi izleyen hareketler
�bazý çevrelerle görüþüyoruz anlaþýrsak ayný
partide buluþacaðýz, olmazsa kendimiz
partiyi ilan edeceðiz� diyorlar. Ya da kimin
yönetici olacaðýný, partinin kaç kiþiden
oluþacaðýný vs. belirlemek için görüþmeler
yapýlýyor. Hangi amaç ve ilkelerde
birleþileceði ana belirleyici unsur olmuyor.

Bizim bir partileþme planýmýz yok ama bir
partileþme stratejimiz var. Kitleler yerine
yapmak için deðil, onlara önderlik etmek
için bir partiye ihtiyaç duyuyoruz.
Ayaklanma anýnda kitlelere ne yapacaklarýný
söyleyecek bir partiye ihtiyaç var.
Enternasyonal bir anda onlarla dayanýþmak
için deðildir, onlara ne yapmalarý gerektiðini
söyleyecektir.

Strateji kapalý kutu bir devre þeklinde deðil,
varoþlarda devrimcilerle temas ederek
gerçekleþir. Bu temasla ayný zeminde bir

araya gelen farklý unsurlarla ayný  kongreyi

örgütleyeceðiz. Farklý farklý unsurlarla, farklý

geleneklerden gelen kesimleri ayný siyasal

kimlikle fakat ayrý örgütsel özneler olarak

bir araya getiriyoruz. Siyasal olarak

merkeziyetçi, örgütsel olarak ademi-

merkeziyetçi bir siyasal mücadele sonucu

bir komünist parti yaratýlacak.�

Yoldaþýn konuþmasýndan sonra çeþitli sorular

soruldu ve bu sorulardan sonra söyleþiye

þöyle devam edildi:

�En geniþ eylem birliktelikleri ideolojik ve

ilkesel programlar üzerinde tartýþýlarak

saðlanabilecek bir durum deðildir. Bu durum

temel siyasal gündemlere farklý yönden

bakan siyasetleri, unsurlarý sürecin dýþýnda

býrakýr. Çatý Partisi solun sadeleþmesi ve

iþçi ile emekçilerin sola olan güvenlerinin

artmasý için  olumludur. Çatý Partisi bir

tüzük ve program tartýþmasý olduðundan

var olan birlikteliði daraltan bir hatta

ilerlemektedir. Kongre�de ne olacaðý belli

olmadýðý için Kongre�nin çaðrýcýlarýndan

deðiliz. Dýþýmýzda yürüyen bir tartýþma var.

Burada olsak da olmasak da dýþýmýzda

kalan unsurlarý, siyasal özneleri içine

çekebilecek ve onlarý bir arada tutabilecek

en geniþ katýlýmlý  bir siyasal birliktelik

zemini gerekiyor. Bu tutumumuzu

etkileyecek kesimleri görünür kýlmaya ve

tutumumuzu görünür kýlmaya çalýþýyoruz.

Temas ettiðimiz kesimlerle bu dönemde

en geniþ yelpazede bir eylem birlikteliði

saðlayarak zayýflayan AKP�ye karþý mevcut

muhalefet boþluðunu CHP�ye býrakmamak

gerekiyor. Rüzgar tersine dönüyor ve bu

rüzgarýn bizden yana esmesi için bu

muhalefet boþluðunu doldurmak gerekiyor.

KöZ denince bunun tek bir siyasal merkezi

deðil, farklý unsurlarýn bir arada kullandýðý

bir siyasal kimliði belirttiðini söylemek

gerekir. Bu broþürü de bu kaygýlarla

etrafýmýzdaki siyasetlere ve unsurlara

ulaþtýrmak gerekir. Bu çalýþmayý görünür

kýldýkça siyasal etkimiz ve çekim gücümüz

artacaktýr.�

Söyleþimize 12 kiþi katýldý. Etrafýmýzda

siyasetle ilgilenen, ilgilenebilecek kesimleri

bu söyleþiye katmaya çalýþarak etkinliðin

duyurusunu yapmaya çalýþtýk.

Devrim için Devrimci Parti , Parti için
Komünistlerin  Birliði!

Yenibosna�dan Komünistler

Tuzla�da içinde çalýþma yürüttüðümüz
kitle örgütünde broþürün çýkma vesilesiyle �Bütün
Ülkelerin Komünistleri Birleþin� baþlýklý bir söyleþi
gerçekleþtirdik. Etrafýmýzda bulunan ve KöZ�ü daha iyi
tanýmak isteyenler tarafýndan ilgiyle karþýlanan söyleþide
þunlarý anlattýk:

�Solun birliðinin nasýl saðlanacaðýna dair tartýþmalar
var. Bir önderlik boþluðundan bahsediliyor. Parti planý
olanlar, ne zaman parti kuracaklarýnýn planlarýný
yapýyorlar. Biz ise parti stratejisinden bahsediyoruz.
Parti stratejimiz solu, sosyalistleri birleþtirmek deðil.
Bir yapýyý baþka bir yapýyla birleþtirmeye çalýþtýrmýyoruz.

Bugün hiçbir akým bizim bahsettiðimiz çerçevede
komünist bir siyaset deðil. Bu akýmlarýn içerisinde
devrimciliðin ihtiyacýný çeken, bir arayýþ içerisinde olan
parti ihtiyacýný hisseden devrimci unsurlar var. Daha
iyisini görene kadar baðlý bulunduklarý siyasette
kalacaklar. Bugün öyle bir dönem ki var olan siyasetler
içerisinde karmaþýk bir yapý var. Devrimciler,
oportünistler, proleterler, tasfiyeciler, reformistler,
burjuvalar iç içe. Türkiye�de öncelikli hedefimiz
komünistleri birleþtirmek. Biz devrimci bir partiyi
beraber kurmak için çaðýrýyoruz. 99�dan bugüne kadar
sonuçlarýný aldýk. Parti kurma iþinin siyasetle yapýlacaðýný
düþünüyoruz. Siyaset içinde bulunduðumuz döneme
göre gücümüz oranýnda emekçileri, ezilenleri harekete
geçireceðiz.

KöZ olarak tek bir yapýdan oluþmuyor. Birlikte tek bir
platform içerisinde buluþtuk. Bizim içimizde farklý farklý
yerlerden, geleneklerden gelen özneler var. Birlik
Platformu�nun içinde farklý farklý yapýlar bir arada
duruyor. Bu platformun özelliði siyasi kimliðimiz olan
KöZ�ü kullanarak siyaset yapmamýzdýr. KöZ sadece
gazete deðil, bir platformun siyasi kimliðidir. Biz partiyi
kuracak kongre toplanana kadar sola yönelik müdahale

yapacaðýz. Platforum örgütsel olarak ademi merkeziyetçi
ama siyasi olarak merkeziyetçidir, yani KöZ�de yazan
siyasi çizgi herkesi baðlar. Biz bir dergi çevresi deðiliz.
Bolþeviklerin çýkarmýþ olduðu gazete Iskra�dan
esinlendik. Kongreyi toplayana kadar ortak siyasi
kimliðimiz olan KöZ�ü kullanacaðýz. Çaðrýmýz, �böyle
bir platform, böyle bir parti lazým� diyen yapýlaradýr.
Bireylere deðildir. Referanslarýmýz olan ilk 4 kongreyi
benimsiyor ve buna göre tartýþýyoruz ve tek bir çizgi
olarak bunu yapýyoruz. Solu ayrýþtýrarak bu çaðrýya
yanýt veren komünistleri buluþturarak böyle bir
platformda yola devam ediyoruz.

Biz eylem birliklerinden bir devrimi hedeflemiyoruz,
bizim asýl iþimiz böyle devrimlere önderlik edecek
komünist bir partiyi yaratmak. Biz devrimci önderlik
boþluðu derken Leninist dünya partisinden bahsediyoruz,
böyle bir Komünist Enternasyonal kurulmalýdýr diyoruz.
Biz partiyi kurduktan sonra 5. Kongreyi toplamayý
hedefliyoruz.�

Daha sonra soru-cevap kýsmýna geçildi. Bu kýsýmda
bir takým sorular soruldu ve görüþler belirtildi:

- �Biz ilk dört kongreyi benimseyenleri komünist olarak
görüyoruz. Neden illa dört kongre, neden beþinci
deðil?�

- �Parti ne zaman kurulur?�

- �Neden �sadece Türkiye topraklarýnda çaðrý yapýyoruz�
diyoruz? Neden Kürdistan�a yapmýyoruz? Onlarýn böyle
bir ihtiyacý yok mu?

- �Neden Kongre ve çatý partisine girmiyorsunuz? Orada
da siyasi bir ayrýþma yapamaz mýsýnýz?�

- �Kongre giriþiminin dýþýnda olarak da eylem birliklerinin
içine girecek misiniz?�

- �Enternasyonal�i nasýl kuracaksýnýz?�

- �Türkiye dýþýnda ayaklarýnýz, seksiyonlarýnýz var mý?�

Yoldaþ bu sorulara þöyle yanýt verdi:
�Geriye doðru geldiðimizde 5. Kongre�de yanlýþlýk
yapýldýðýný görüyoruz. Ýlk dört kongreye kadar tutarlý
bir yol olduðunu sonrasýnda oportünizme doðru
kayýldýðýný görüyoruz.  Uluslarýn kendi kaderini tayin
hakký gidiyor, proletarya diktatörlüðünü tanýmýyorlar,
Amerika ile masaya oturuyorlar, bizim için en vahimi
Mustafa Suphi�nin öldürülmesinin bile hesabýný
sormuyorlar, Mustafa Kemal ile aralarý bozulmasýn diye.
Oportünizme doðru kayýldýðý buralardan görülüyor.

Ýlk 4 Kongre�den bir þey deðiþtiremez miyiz, bunu kim
deðiþtirecek asýl mesele bu bizim açýmýzdan. Onu
deðiþtirecek özneyi yaratmak asýl hedefimiz.

Bolþeviklerin partisi komünistlerin partisiydi, bir kitle
partisi deðil. Biz de o yüzden bir kitle partisi yaratmaya
çalýþmýyoruz. Bizim hedefimiz solun en geniþ kesimi
ile birleþmek deðil. Biz sol ile sosyalistlerin en geniþ
kesimi ile her zaman eylem birlikteliklerine katýlýrýz ve
bunu da her zaman savunuruz. KöZ bu çizgiden hiçbir
zaman feragat etmedi. Ama bunu yapmanýn koþulu
birileri ile örgütsel olarak birleþmek midir? Mesela þimdi
Kongre giriþimi var. KöZ bunun içinde yok ama gördüðü
bütün kitle örgütlerine de oraya
katýlmasý gerektiðini söylüyor. KöZ�ün
amaç ve ilkeleri nettir ve bunlardan
taviz vermez, pazarlýk meselesi de
etmez, baþkasýndan da bunu kabul
etmesini beklemez. Fakat eylem
birliklerinde de herkesle çalýþýr, bunu
herkesten en fazla önemseyen siyaset
olarak ortaya çýkar.

Biz ilk yola çýktýðýmýzda bizi herkes
KöZ�ün tek bir bileþenden oluþmadýðýný,
bir platform olduðunu biliyordu. Bu
12 yýl içinde siyasi merkeziyetçiliði çok
iyi uyguladýðýmýz için bizim dýþýmýzdaki

siyasetler bunu unuttu.

Bu platformun içindeki yapýlarýn örgütsel bir merkezi
yok ama kendilerini hep böyle koruyacaklar diye bir
þey yok, tam tersine bir platform içinde kalmak
istemiyorlar. Fakat komünist bir partiyi kurana kadar
kendi baðýmsýz var l ýk lar ýn ý  koruyacaklar.

Platform, siyasi etkisi büyüdükçe kendine bir yer edindi.
Türkiye dýþýnda ayaklarýmýz, seksiyonlarýmýz yok, ama
Türkiye dýþýnda sol, sosyalist çevre ile siyasi olarak
temas halindeyiz, bunlarý geliþtirmeye çalýþýyoruz. Bu
temaslar KöZ�e de yansýyor.

KöZ, eylem birliklerinde ve farklý durumlarda aldýðý
tutumlarla kendine sol içinde bir mevzi edindi. Biz
Türkiye�deki devrimciler için, parti ihtiyacý hissedenler
için bir çekim merkezi olmamýz gerektiðini düþünüyoruz,
olamazsak bütün yükümlülüðün bizde olduðunu
düþünüyoruz. O yüzden biz çalýþmamýzý daha etkin
yürüttükçe bir çekim merkezi olacaðýmýzý ve kongreyi
toplayacaðýmýzý ve partiyi kuracaðýmýzý düþünüyoruz.�

Yaþasýn Komünistlerin Birliði!

Tuzla�dan Komünistler

��Bütün Ülkelerin Komünistleri Birleþin� baþlýðýný taþýyan, KöZ�ün arkasýnda duran komünistlerin partileþme stratejisini anlatan broþürün Eylül ayýnda çýkmasý vesilesiyle içinde çalýþma
yürüttüðümüz mahallelerde partileþme stratejimiz ve komünistlerin birliði üzerine söyleþiler gerçekleþtirdik. Söyleþilerde KöZ�ün amaç ve ilkelerinin yaný sýra Kongre Hareketi ve Çatý
Partisi�ne dönük tutumu da geniþ bir yer tuttu.

Bütün Ülkelerin Komünistleri
Birleþin isimli, partileþme stratejimizi
anlatan broþürümüz çýktý. Kitaba ulaþmak
i ç i n  b ü r o m u z d a n  v e y a
kozonline@gmail.com email adresinden
bize ulaþabilirsiniz. Kitap sipariþi için
yurtiçinden gelen talepler, bedeli
herhangi bir yolla yayýnevine ulaþtýrýldýðý
takdirde, perakende satýþ fiyatý üzerinden
(7.5 TL) -nakliye posta masrafý alýnmadan-
 adrese ulaþtýrýlýr. Cezaevlerinden gelen
talepler bedelsiz karþýlanýr.
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KöZ, siyasi bir özne olarak ortaya çýktýðý 1999
yýlýndan bu güne, �ayrý dur birlikte vur� þiarý ile
yaþadýðýmýz topraklardaki sol sosyalist yapýlarýn
en geniþ eylem birliði içinde bulunmasýný savundu.
Ýçinden geçtiðimiz geri çekilme döneminde ortak
düzenlenen güçlü eylemler sayesinde saldýrýlara
karþý durulabileceðini ve ancak bu þekilde kitlesel
bir mücadelenin yükseltilebileceðini ifade etti.
Ayný tutumun sonucu olarak 1 Mayýslar, 8 Martlar
da dahil olmak üzere kitlesel eylemlerin
bölünmesine karþý oldu. KöZ�ün söz konusu
tutumun açýk göstergelerinden birisi de 2011
yýlýndaki Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloðu,
2010 yýlýndaki Boykot Cephesi, 2009 yýlýndaki
Birlikte Baþarabiliriz Platformu da dahil olmak
üzere, ortak eylem birliði platformlarýndaki varlýðý
oldu. 2007�deki Bin Umut çalýþmasýnda da olduðu
üzere, bu tür eylem birliði platformlarýnda var
olmadýðý durumlarda da, KöZ, siyasi olarak
anlamlý bulduðu çalýþmalara, eylem birliði
çerçevesinde destek olmaktan ve siyasi çalýþmalarý
yürütmekten geri durmadý.

Elbette KöZ�ün söz konusu tutumunun anlamý,
bu tutumun arkasýnda yatan siyasi bakýþ açýsý
anlaþýlmadan, fark edilemez. Zira KöZ�ün eylem
birlikteliklerine bakýþý sol hareketin önemli
kesiminden farklýdýr. Yaþadýðýmýz topraklardaki
sol akýmlarýn büyük bir kýsmý için eylem birliði
platformlarý ya siyasi akýmlarýn temsilcilerini
basýn açýklamalarýnda, sembolik protestolarda
buluþturan zayýf ve þekilsiz birliktelikler ya da
daha sonrasýnda kurulmasý düþünülen çatý partisi
tarzýndaki örgütsel birlikteliklerin bir ön aþamasý
olarak görülmektedir.  Eylem birliði þeklinde
tanýmlanmýþ odaklý ve hedefli bir siyasi faaliyeti
yürütmek için ilkelerde veya hassas görülen
siyasi tespitlerde de ortaklaþýlmasý gerektiðini
varsayan doktriner akýmlar içinse çoðu zaman
her iki yönelim ayný anda hakim olmaktadýr.
Eylem birliði platformlarýnda kullanýlan bildirilerin,
basýn açýklamalarýnýn, propaganda ve ajitasyon
metinlerinin hazýrlýk sürecine sýk sýk ilke ve
�hassasiyet� tartýþmalarýnýn damga vurmasý da
bu çeliþkili pozisyon nedeniyledir.  Bu tür
tart ýþmalar çoðu zaman eylem birl iði
platformlarýnýn zemininin daralmasýna ve/veya
eylem birliði platformlarýnýn herkesi kapsayýcý
bir zemin olmaktan çýkarak örgütsel bir
birlikteliðin ön aþamasýna dönüþmesine neden
olmuþtur.

KöZ siyasi bir özne olarak ortaya çýktýðýndan bu
güne eylem birlikteliklerinin bu þekilde ele
alýnmasýný eleþtirmiþtir.  Eylem birliklerinin
sembolik protestolar olmaktan çýkýp, yerel
ayaklarýný ören, mahallelerde emekçileri
aktifleþtiren, eylemli birliktelikleri öne çýkaran
bir hatta yerleþmesi gerektiðini her fýrsatta dile
getirmiþtir.  Diðer taraftan eylem birliklerinin
nasýl tanýmlanýrsa tanýmlansýn, �güçlü� ya da
�gevþek� herhangi bir örgütsel bir birlikteliðin
ön aþamasý olarak görülmemesi gerektiðini
savunmuþ, eylem birlikteliklerinin amaç ve ilkeler
ekseninde buluþulduðunda deðil, siyasi olarak
anlamlý bulunan eylemli birlikteliðinin
yükseltildiðinde anlamlý olacaðýný ifade etmiþtir.

Bolþeviklerden günümüze kalan �ayrý dur birlikte
vur� þiarýnýn anlamý buradadýr.  1906-1911 geri
çekilme dönemindeki pratiklerinden görüleceði
üzere Bolþevikler, komünist bir parti yaratmak
adýna RSDÝP içinde Menþeviklere olduðu kadar
kendi saflarýndaki otzovistlere, yani sað ve sol
oportünistlere karþý siyasi ve örgütsel bir savaþ
aþtýklarý bir dönemde, Rusya�daki tüm sol
akýmlarýn ortak bir mücadele hattýnda hareket
etmesi gerektiðini savunuyorlardý.  Bu süreçte
bu tür birlikteliklerden partiler-üstü bir örgütsel
yapý çýkartmayý hedefleyenleri de, örgütsel
homojenliklerini korumak adýna bu tür bir siyasi
birliktelikten kaçýnanlarý da eleþtiriyorlardý.
�Bütün Ülkelerin Komünistleri Birleþin� þiarýný
bayraklaþtýran içinden geçtiðimiz dönemde verdiði
siyasi mücadele de Bolþevikleri referans
almaktadýr.

KöZ'ün Parti Konusundaki Titizliði Geniþ Eylem
Birliði Platformlarýnda Yer Almasýna Engel Deðildir

KöZ, en geniþ eylem birliðini savunur ve bu
doðrultuda ortak platformlarda yerini alýrken,
bugüne kadar çatý partisi ve benzeri parti kurma
giriþimlerine dâhil olmamýþtýr. Zira KöZ�ün
arkasýnda duran komünistler siyasi önderlik
boþluðundan yaþadýðýmýz topraklarda ve dünyada
leninist bir partinin yokluðunu anlamaktadýrlar

ve kendi varlýk nedenlerini böyle bir partiyi
yaratma hedefiyle tarif etmektedirler. Kendi varlýk
nedenini komünist bir partinin yaratýlmasý olarak
önüne koyan bir siyasetin hedeflediðinden farklý
bir partiyi kurma sürecine dahil olmayacaðý zaten
açýktýr. Zaten söz konusu giriþimlerin baþlýca
ortak iddialarý arasýnda günümüzde Leninist tipte
bir partinin deðil yeni tipte bir partinin gerektiði
fikri bulunmaktadýr ki bu KöZ�ün savunduðu
temel tezle baðdaþmadýðý apaçýktýr. Ancak burada
altý çizilmesi gereken KöZ�ün parti konusundaki
bu tutumunun en geniþ eylem birliði
platformlarýnda yer almasýna engel olmamasýdýr.

Ýþte bu nedenle, KöZ, herhangi baþka bir parti
giriþiminde veya onunla iliþkilendirilen herhangi
bir yapýda yer almayacaðý gibi, Çatý partisi giriþimi
ve Kongre sürecinde de bir bileþen olarak yer
almamýþtýr. Çatý partisi tartýþmalarý baþladýðýnda
böyle bir partinin içerisinde yer almayacaðýný en
baþta deklare etmiþ, çatý partisinde bulunmayan
kesimlerin üzerinde bulunduklarý bir zemin olarak
tarif edilen Kongre�de de, kongre ile çatý partisi
arasýndaki iliþkinin belirsizliði sürdüðü koþullarda
bulunmayacaðýný açýklamýþtýr.

Bugün KöZ Halklarýn Demokratik Kongresi�nin
bir bileþeni deðildir.  Ancak kongrenin önüne
koyduðu iddialarý önemsemiþ, bu nedenle de
içinde çalýþma yürüttüðü, yürütmediði tüm kitle
örgütlerini Kongre�de yer almaya çaðýrmýþtýr. Bu
tutumunu sürdürmeye devam edecektir.

Kongre�nin yaþadýðýmýz topraklardaki kitle
hareketini yükseltici bir rol oynayabilmesi için
her þeyden önce odaðýnda kendisinin bulunduðu,
ancak kongrenin içinde halihazýrda yer almayan
sol, sosyalist ve devrimci güçlerin ve hatta kitle
örgütlerinin de bulunduðu bir eylem birliði
çaðrýsýnda bulunmasý gerekmektedir.  KöZ, çatý
partisi oluþumu ilk gündeme geldiðinde bu
giriþimlerin Emek Demokrasi ve Özgürlük
Bloku�nu ikame etmemesi gerektiðini ifade etmiþti.
Zira, seçim öncesinde baþlayan ve seçim sürecinde
ortak bir tutum takýnan Blok�un solda kapsamasý
gereken tüm kesimleri kapsamadýðý bilinen bir
gerçekti. Seçim sonrasý Blok�un Türkiye�de emekçi
ve ezilenlerin kitlesel ve eylemli birlikteliðini
saðlayabilmek için Blok�un dýþýnda kalan bu
kesimleri de kapsamasý gerektiðini vurgulamýþtýk.
Tam da bu nedenle, çatý partisi oluþum sürecinin
bu ödevin yerine geçmemesi ve tüm bu süreçten
baðýmsýz olarak Blok�un daha geniþ kesimleri
içine almasý için mesai harcanmasý gerektiðini
ifade etmiþtik. Ancak bu süreçte Blok daha geniþ
kesimlere ulaþmamýþ, tersine, fiili olarak varlýðýný
yitirmiþtir. Kongre�nin Blok bileþenleri kapsayan
ve bunun da ötesine ulaþmayý hedefleyen bir
eylem birliði çaðrýsý yapabildiði taktirde
yaþadýðýmýz topraklardaki sýnýf hareketinin
yükselmesi mümkün olacaktýr.

Kongre�nin �yerellerde örgütlenme� konusundaki
vurgusu son derece önemlidir.  Ancak yerellerde
düzenlenecek halk toplantýlarý, yerel eylem ve
etkinliklerin, yani kongrenin yerel ayaklarýnýn
örgütlenmesinin mahallelerde çalýþma yürüten
tüm sol, sosyalist, devrimci güçler tarafýndan
yapýlmasý ezilenlerin ve sömürülenlerin kitlesel
birliðini güçlendirecek bir etki yapabilir.  Bu
çalýþmalar örgütlenirken, tabandan, kitlesel bir
þekilde örgütlenilmesi, ve bu faaliyetlere yüzünü
halihazýrda düzen güçlerine dönen emekçilerin
ve ezilenlerin de katýlmasýnýn saðlanmasýnýn
hedeflenmesi gerekmektedir.

Son olarak Kongre�nin, önümüzdeki süreçte
düzen güçlerinin saldýrýlarýný, kitlesel ve eylemli
bir þekilde karþýlama yolunda inisiyatif almasý,
ve bu tür kitlesel eylemler için bir çekim merkezi
olmasý gerekmektedir. 2011 seçimlerinin tek
galibi olarak çýkan Blok bu baþarýsýný seçimlerin
ardýndan gelen sürece taþýyamadý. Burjuvazi
seçimlerin hemen ardýndan saldýrýlarýna ara
vermezken, emekçiler cephesi bu saldýrýlarý
kitlesel ve eylemli bir þekilde karþýlama noktasýnda
tutuk davrandý.  Önümüzdeki dönemde Blok�un
bu doðrultuda sorumluluk almasý, �ayrý dur
birlikte vur� þiarýna uygun bir þekilde, kendi
içerisinde yer alan almayan tüm siyasetleri ortak
bir eylem birliði cephesinde toplamasý, �varoþlarda
birleþ, alanlarda devleþ� þiarýna uygun bir þekilde
yerellerdeki örgütlenmeleri eylemli birlikteliklere
taþýmasý gerekmektedir.

Kongrenin bu þekilde hareket etmesi sadece
doðru bir tutum olmakla kalmaz. Ýçinden
geçtiðimiz dönemde kongrenin parti birliði

hedefiyle daraltýlmamýþ ve iç tartýþmalara
boðulmamýþ en geniþ eylem birliklerini savunmasý
ayný zamanda pratik bir zorunluluktur. Tabiri
caizse bir hayat memat meselesidir. Zira uðradýðý
siyasi güç ve itibar kaybýna paralel bir þekilde
saldýrganlaþan AKP, emekçilere ve ezilenlere
yönelik ölümüne bir savaþ açmýþ durumdadýr.

AKP'nin Savaþ Politikasýnýn Hedefi Anayasa
Sürecinde Emekçileri Safdýþý Býrakmaktýr

AKP�nin açtýðý savaþ dendiði zaman herkesin
aklýna öncelikle ve esas olarak Kandil�e doðru
hareket eden bir kara ordusu, insansýz savaþ
uçaklarý, sýnýrýn berisinde PKK�ye karþý mücadele
eden polis timleri gelmektedir. AKP�nin savaþ
politikalarýnýn bir boyutunu bu saldýrýlar oluþtursa
da, meseleyi asýl olarak bu yönüyle kavramak
içinden geçtiðimiz döneme burjuvazinin
yönlendirmesine uygun bir þekilde bakmak
anlamýna gelir. Zira yaþanan geliþmeleri
�Demokratikleþme hedefinden sapmadan PKK�nýn
belini kýrma hamlesi� olarak adlandýran Tayyip
Erdoðan�ýn kendisidir, sadece açýk AKP çizgisini
benimseyenleri deðil tüm burjuva medyasý da
bu yönde bir propaganda yapmaktadýr.

Halbuki olgular tam aksi bir yöne iþaret
etmektedir. Türk ordusu büyük tantanalarla
girdiði Güney Kürdistan�dan Van Depremi�nin
yarattýðý sarsýntýyý fýrsat bilerek sessiz sedasýz
geri çekilmiþtir. Türkiye Cumhuriyeti �vurduk,
ezdik, PKK�nin belini kýrdýk, bitirdik� gürültüsü
bir yana býrakýlýrsa aslýna bakýlýrsa önceki yýllarda
giriþtiðinden çok daha sýnýrlý bir operasyona
giriþmiþtir. AKP�nin sürekli bir askeri hazýrlýk
içinde bulunduðu, bunun reklamýný yapmayý
pek sevdiði doðrudur, ancak bu hazýrlýklar
halihazýrda PKK�yi silmek için yapýlan bir
operasyon hazýrlýðýndan çok önümüzdeki
dönemdeki operasyonlarda üç sene önce Zap�ta
olduðu gibi bozguna uðramama kaygýsýndan
ötürüdür. Tüm bu askeri operasyonlarýn gürültüsü
içinde asýl hedefin baþka olduðu gözden
kaçmaktadýr. AKP eliyle yürütülen saldýrýnýn
öncelikli hedefi gerilla birlikleri deðil,
metropollerde emekçiler ve ezilenler arasýnda
çalýþma yürüten kesimlerdir. Bu kesimlerin ana
gövdesini de BDP�liler oluþturduðuna göre,
bugünkü savaþ politikalarýnýn merkezinde de
BDP�nin yürüttüðü muhalefet faaliyeti, BDP�liler
ve onlarla ortak hareket eden kesimler vardýr.

Bu yüzden de yürütülen psikolojik savaþýn bir
parçasý olarak, burjuva medyasý tarafýndan ileri
sürüldüðü gibi, söz konusu operasyon ve
saldýrýlarýn nedeni PKK�nin yaz döneminden beri
yoðunlaþan saldýrýlarý deðildir. Operasyonlarýn
asýl nedeni seçim sonrasýna ertelenmiþ Anayasa
yapým sürecidir. Hedeflenense bu süreç boyunca
odaðýnda BDP�nin bulunduðu emekçi
muhalefetinin saf dýþý býrakýlmasýdýr. Üstelik
bugün saldýrýlar AKP eliyle yürütülüyor olsa da,
konu BDP�ye saldýrmak olunca hükümet kendisi
ile her konuda itiþip kakýþan CHP�nin de desteðini
alabilmektedir.

Seçimlerin öncesinde ve sonrasýnda KöZ
sayfalarýnda yer alan yazýlarda seçim sonrasý
hükümetin en önemli görevlerinden birinin
Anayasa yapýmý olacaðýný ifade ettikten sonra,
AKP�nin tüm demokratikleþme vaveylasýna karþýn
12 Eylül Anayasasý�ný deðiþtiremeyeceðini
vurgulamýþtýk.

AKP 12 Eylül darbesinin ürünü olan sonrasýnda
da 28 Þubat askeri darbesine biat ederek ve
onun sonuçlarýndan yararlanarak yükselen bir
partiydi. Böyle bir partinin bir rejim deðiþikliði
ile ve darbelere karþý mücadele etmekle elbette
bir iþi olamazdý. Üstelik 12 Eylül Anayasasý�nýn
yetkileri Cumhurbaþkaný�nýn elinde merkezileþtiren
gerici yönleri Cumhurbaþkanlýðý hayalini kuran
Erdoðan�ýn da iþine geliyordu. Hem 2002�de
AKP�nin önünü açan ve sonrasýnda desteðini
sunan Amerika�nýn da bir rejim deðiþikliði gibi
bir beklentisi ve niyeti yoktu. Nihayet, Amerikan
emperyalizminin bu süreç boyunca AKP�yi daha
fazla denetim altýnda tutmak için izlediði strateji
sonuç vermiþ ve 12 Haziran seçimlerinde AKP
siyasi güç bakýmýndan zayýflayarak çýkmýþtý.
AKP�nin karþýsýna ise danýþýklý muhalefetin adayý
olarak daha güçlü bir þekilde çýkarýlmýþtý.

Tüm bu olgular aslýnda 2011 seçimleri sonucunda
oluþan tablonun ABD emperyalizminin
hesaplarýna uygun geliþtiðini, Amerika�nýn
güdümündeki bir hükümet ve muhalefetle 12
Eylül Anayasasý�nýn yamanmasýnýn mümkün

olduðunu gösteriyordu. Ancak Amerikan
emperyalizminin ve onun Türkiye�deki
uzantýlarýnýn hesabýný bozan bir dinamik vardý
ki KöZ sayfalarýnda ýsrarla bu dinamiðin altýný
çiziyordu. O da sahici bir emekçi muhalefeti
yürütmeye aday olan BDP ve çevresindeki
güçlerdi. Seçimlere Emek Demokrasi ve Özgürlük
Bloku olarak katýlan bu güçler mecliste ve sokakta
diri bir muhalefet yürüttükleri takdirde düzen
güçlerinin tekerine çomak sokulabilirdi. Zira
böyle bir muhalefet yürütüldüðü takdirde hem
AKP�nin üzerinde iðreti bir þekilde duran
demokratlýk maskesi düþecek, hem de CHP
kendisine biçilen göstermelik muhalefet rolünü
oynayamayacaktý.

Doðrusu AKP bu dinamiði kendi iç tartýþmalarýna
gömülen Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloku
bileþenlerinden daha ciddiye aldý. Karþýsýndaki
bu muhalefet dinamiðini etkisizleþtiremediði
sürece, Anayasa yapým sürecinde ciddi bir mesafe
kat edemeyeceðinin bilincinde olan AKP, iki
yönlü bir strateji uygulamaya baþladý.

Bir yandan BDP�nin Türkiye�de ve Kürdistan�da
çalýþma yürüten militanlarýna yönelik kapsamlý
bir gözaltý ve tutuklama operasyonu baþlatarak
BDP�nin sokaktaki gücünü kýrmaya çalýþtý. Eþ
zamanlý olarak da BDP�ye yakýn duran tüm
kesimlere göz daðý verilmeye baþlandý. Siyasetle
iliþkilerinin daha dolaylý olduðu bilinen Ragýp
Zarakolu ve Büþra Ersanlý�nýn gözaltýna alýnmasý
ise bu durumun en çarpýcý örneði oldu.

AKP�nin taktiðinin ikinci ayaðýný boykot kararýný
bitirerek yeniden meclise dönme kararý alan blok
vekillerini tekrar meclisin dýþýna itmek için
yürütülen yeni bir provokasyon ve psikolojik
savaþ oluþturuyor.  Bu savaþ çerçevesinde BDP�li
vekillere yönelik �PKK ile arasýna mesafe
koymalarý�, �terörü lanetlemeleri� yönünde bir
basýnç öteden beri vardý; seçimlerin sonrasýnda
bu basýnç yerini bir linç kampanyasýna býraktý.
Özellikle geride býraktýðýmýz günlerde Mensur
Güzel�in cenazesini almak isteyen Sebahat
Tuncel�in bu denli açýk hedef gösterilmesi, bu
kampanyanýn ulaþtýðý son noktayý gösteriyor.
BDP�ye yönelik kapatma davasý hýz kazanýrken,
her konuþmasýnda BDP�ye laf yetiþtirmeye özel
bir gayret gösteren Tayyip Erdoðan�ýn �BDP
mecliste olsa ne yazar olmasa ne yazar� diye
konuþmaya baþlamasý ise BDP�yi meclis dýþýna
atmaya yönelik provokasyonlarýnýn ayný zamanda
hukuki bir boyutunun olduðunu da gösteriyor.

BDP�nin mecliste bulunduðu sürece bu partiyle
yan yana düþer görünmekten korkan CHP ise,
muhalefet koltuðuna oturabilmek için BDP�nin
meclisin dýþýna çýkmasýný bekliyor ve bu süreci
destekliyor, desteklemeyi de sürdürecek. Ayný
nedenden ötürü Amerika�dan TÜSÝAD�a CHP�yi
seçim süreci boyunca destekleyip, Gandi Kemal�i
öne çýkarmaya çalýþan tüm güçler bu süreçte
AKP�nin BDP�ye yönelik operasyonlarýnýn yanýnda
yer alýyor. Böylece AKP baþlýca rakibini yedeðine
alarak yol almaya devam ediyor. Ama ayný
zamanda da giderek bu yolda rakibine muhtaç
olma durumunu pekiþtiriyor. Zaten efendilerinin
muradý da budur.

Emekçi ve ezilenlere yönelik örgütsüzleþtirme
saldýrýsý sadece siyasal bir zeminde sürmüyor.
Söz konusu BDP�nin sindirilmesi olunca, ortaya
çýkan bu büyük koalisyona güvenen AKP
emekçilere her yönden saldýrmayý sürdürüyor.
Kýdem tazminatlarýnýn gaspýndan, çalýþma
süresinin uzatýlmasýna, zamlardan yeni vergilere
uzanan bir yelpazede AKP�nin saldýrýlarý hýz
kazanmakta. AKP hükümetini BDP�ye karþý
desteklemekten kaçýnamayan CHP�nin de bu
saldýrýlara karþý bir muhalefet rolü oynamasý
giderek imkansýzlaþýyor.

Saldýrýlar, Emekçi ve Ezilen Muhalefetinin Önündeki
Ýmkanlarý Azaltmamýþtýr

Ama tüm düzen güçlerinin ortaklaþa bir þekilde
BDP ve onunla hareket eden güçlere saldýrmasý,
bu saldýrýlarýn baþarýya ulaþacaðý anlamýna gelmez.
Aksine, düzen güçlerinin kendi tekerlerine çomak
sokan güçlere, emekçi ve ezilen hareketinin
burjuvaziden baðýmsýz örgütlenmelerine her
zaman elbirliði ile saldýrýyor olmasý, siyasal
mücadelenin temel doðrularýndan biridir. Bu
bakýmdan yaþanan geliþmelerin emekçiler ve
ezilenler nezdinde bir maneviyat bozukluðu
yaratmamýþtýr. Böyle bir durum ancak AKP�den
demokratikleþme beklentileri olanlar veya BDP�ye
anayasa konusunda AKP�yi eleþtirel bir þekilde

KöZ�ün Sözü Eylem Birlikleri Ne Zayýf ve Gevþek Bir Birlikteliðin Kýlýfý
Ne De Örgütsel Birlikteliklerin Bir Ön Aþamasýdýr
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Etkinlik, panelin moderatörü Niyazi Armutlu�nun
giriþ konuþmasýyla baþladý. Armutlu, panelin TKP�nin
kuruluþunun 91. yýldönümü olan 10 Eylül�de
gerçekleþtirilmesinin önemli olduðunu belirtti.
Moderatörün konuþmasýndan ve saygý duruþundan
sonra ise ilk sözü KöZ gazetesi aldý.

KöZ: Ýþçilerin, emekçilerin en geniþ eylem
birliði ile muhalefet boþluðunu dolduralým

�Seçimlerden sonra AKP�nin zaferle çýktýðý sýk sýk
burjuva ve sol basýnda yer aldý. Bu da AKP�nin oy
oranýna bakýlarak söylendi. KöZ�e göre ise karþýmýzda
muzaffer deðil, gitgide gerileyen bir AKP vardýr.
AKP anayasa için istediði 330 milletvekili sayýsýnýn
bile altýnda kaldý. Yani, AKP, CHP ile uzlaþmak
zorunda kaldý.

AKP geriledikçe iþçilere, Kürtlere, demokrasi
isteyenlere saldýrýyor. Gitgide milliyetçileþiyor. Sýnýr
ötesi operasyonlarla, bombalarla �açýlým�ý gündemden
düþürüyor. Referandumdan beri AKP devlet içindeki
kemalistleri hizaya çekip 12 Eylül kurumlarýný
merkezileþtiriyor. Öbür yandan ise  �AKP�nin yapacaðý
deðiþiklikleri asýl biz yaparýz, onlar yapamaz� diyen
bir CHP var.

Fakat CHP�nin çeliþkileri de AKP�den az deðil. Ýki
adým ileri bir adým geri giden bir CHP var. Yani
düzen güçleri bir bütün olarak saða kayýyor, AKP
saldýrganlaþýyor, CHP yumuþuyor, AKP ve CHP
arasýndaki fark silikleþiyor. Bu da bizim için meclisteki
düzen güçlerini teþhir etmek için müthiþ bir fýrsattýr.

Önümüzdeki dönemin muhalefeti kim olacak? Asýl
soru budur. Ýþçilerin, emekçilerin en geniþ eylem
birliði ile bu muhalefet boþluðunu doldurabiliriz.
Bunun somut bir olasýlýðý vardýr. Blok�un baþarýsý
bunun bir göstergesidir. Fakat Blok harekete
geçirebileceði iþçilerin az bir kýsmýný harekete
geçirebilmiþtir. Bu dönemde belli adýmlar atýlmaktadýr:
Çatý Partisi, Kongre. Solun tablosunun sadeleþmesi
açýsýndan ve bu projelere destek verenler açýsýndan
bu süreçleri destekliyoruz. Fakat emekçilerin ve
ezilenlerin en geniþ birlikteliðini istiyorsak Çatý
Partisi�nin olup olamayacaðýndan baðýmsýz olarak,
programatik bir çerçeve ile sýnýrýný daraltmayan,
geniþlemeye çalýþan bir birliktelik gereklidir.

Solun bütün kesimlerini hedefleyen, yerel ayaklarý
güçlü bir birlikteliðe ihtiyacýmýz var. Bu sürece
kitlesel mitinglerle damga vurmamýz gerekir.
Geçtiðimiz dönemlerde bunlarý hep beraber
yapamadýk,  iþçileri ve emekçileri harekete
geçirebilecek doðru bir hareket tarzý da yaramadýk.
Sýnýf ve emek sorunlarýný ile demokratikleþme
sorunlarýnýn hepsini ele alan bir hareket olamadýk.

Olanaklarýmýz ve fýrsatlarýmýz artýyor. Bu süreci nasýl
göðüs l eyeceð im iz ,  bu  f ý r s a t l a r ý  na s ý l
deðerlendireceðimize baðlýdýr.�

TÖPG: Önümüzdeki dönemde daha çok çalýþýp
direniþi çeþitlendirmeliyiz

KöZ�den sonra sözü Toplumsal Özgürlük Partisi
Giriþimi aldý:

�Çok önemli bir dönemden geçiyoruz ve hayli
hareketli bir dönem geçireceðiz. Biz bu yaþananlarý
iktidarýn içindeki bir dönüþüm olarak görebiliriz.
Özde bir deðiþiklik yoktur. Ordu geriye itildi ve
neticede AKP bu savaþta kendi galibiyetini
perçinlendi. En son YAÞ ile ordunun içine de el
attý, belli dönüþümler saðlayabildi. Þimdi ise final
vakti geldi. Bunun da anayasal bir güvenceye sahip
olmasý gerekiyor.

Bu süreçte sermaye açýsýndan kazanýmlar olmuþtur
ama halk hareketi için bir kazaným yoktur. Küresel
sermaye içinde bulunduðumuz yeri kapitalimize
entegre etmek istiyor. Ýþgal yerine yerel iþbirlikçiler
kullanýlýyor. Yerel sermaye de bölgeye açýlmak
istiyor. AKP�nin çarký dönüyor. Bunlarýn hepsi de
bir muhalefet yokluðunda oluyor.

Fakat bir kriz söz konusu. Kriz anýnda sýcak para
çekildiði anda, ihracat da iþlemeyecektir. Küresel
kapitalizmin krizi AKP�nin güç odaklarýna darbe
vuracaktýr. Bir diðer kritik nokta da Kürt sorunu.
Bu itibarla 3. AKP döneminin ilk ikisi gibi rahat
geçmeyeceði bellidir.

Bu dönemde ne yapmak gerekir? Devrimci hareket
bir kriz yaþadý ve bu krizden çýkýþ aranýyor. Enerji,
daha çok çalýþma, direniþi çeþitlendirme ve buralarda
sonuna kadar çalýþma. Esas sihirli reçete budur.
Ýþsizlik artýðýnda iþçilerin tepkilerin birleþtirilmesi,
barýþ hareketleri, ekolojik yýkýma direniþ hareketleri,
kadýn hareketleri, sosyalist feminist hareket vb.
bunlarý geliþtirmek gerekir.

Geçtiðimiz 21 Eylül�de gözaltýna alýndýk. Bugün
buradaysam ve operasyonlar büyümediyse bu
devrimcilerin dayanýþmasýyla oldu. Hepinize teþekkür
ederim.�

ÖDP: Çatý Partisi�nin de içinde olabileceði
birleþik, devrimci bir merkez öneriyoruz

TÖPG�den sonra ise ÖDP�nin konuþmasý gerçekleþti:

�AKP, referandum ile ulusalcý güçleri alt etmeyi
baþardý. 12 Haziran seçimlerden sonra ise otoriter
ve dinci politikalarýna meþruiyet kazandýrdý. AKP
emperyalizmin Türkiye�ye biçtiði rol ile yeni dönemin
partisidir. Böylece dinci, otoriter ve liberal bir rejimin
temelleri atýlmýþtýr. AKP yeni Ortadoðu için de bir
örnek. Buradan baktýðýnýz zaman AKP ve ABD ortak
çýkarlar doðrultusunda çok da iyi anlaþmaktadýr.

Soldaki bir tereddüt noktasý AKP�nin Ergenekon�a
karþý olduðuydu. Bu tereddütler örgütlenmemizi,

AKP�yi geriletmemizi zorlaþtýrdý.

Genel olarak Türkiye�de bir krizin olmasý veya
iþçilerinin durumunun kötüleþmesi AKP�yi
otomatikman geriletmez. Burada esas sorun
sosyalizmin, devrimin bir kurtuluþ umudu olarak
emekçi sýnýflarýn önünde duruyor olmamasý.
Bu süreçte ÖDP iki tane öneri sundu: emeðin birliði
ve birleþik devrimci merkez.

Biz politik birliði Çatý Partisi�yle sýnýrlý tutmuyoruz.
Biz Çatý Partisi�nin de içinde olabileceði birleþik,
devrimci bir merkez öneriyoruz. Tüm toplumsal
hareketlerin bir arada durabileceði, AKP�ye karþý
bir güç olarak durabileceði bir merkez. Bir kriz
döneminin yakýnda olduðunu düþünüyoruz. Buna
hazýrlanmak gerekir.�

SODAP: Varoþlardaki güvencesizlerin güvenini
kazanmak ve yeni örgütlenme tarzlarý
yaratmamýz gerekiyor

ÖDP�den sonra ise panelin ilk turunun son
konuþmasý için SODAP söz aldý:

�AKP�nin yaptýklarý neo-liberal politikalarýn bir
devamý. Bunu bugün iþçi hareketinin örgütlenmesine
nazaran farklý bir kurgu açýsýndan söylüyorum.
Bugün iþçi sýnýfý eskisi gibi mi? Kapitalizm yapýsal
bir dönüþüm yaþýyor, artýk ona sopa kaldýracak bir
sosyalist sistem de yok. Sosyalist sistemin yýkýlýþýyla
bir umutsuzluk aþýladý kapitalizm. Bilgi-hizmet
kapitalizmiyle de kendini baþka bir kutba sokmaya
çalýþtý. Kapitalizmin anlattýðý hikâye ise bitiyor ve
isyanlar çoðalýyor. Ýspanya, Yunanistan, Portekiz ve
�farklý bir biçimde- Ortadoðu�da gördüðümüz gibi.

Bugün baktýðýmýz zaman iþçileri örgütleyebileceðimiz
modeller çok farklý olabiliyor. Güvencesizlik, göçmen
iþçiler sorunu hâkim durumda. Böyle olduðu zaman
da örgütlenme biçimleri de deðiþiyor. Bizim
boþluðumuzdan yararlanarak AKP pervasýzca aldýðý
izinlerle elini daha fazla güçlendirmeye çalýþýyor.

Bugün iþçi sýnýfýnýn kýsýtlanmasý bize yeni tip
örgütlenme biçimleri sunuyor. Örgütlenme
tarzlarýmýzý buna göre oturtmamýz lazým. Varoþlardaki
güvencesizlerin güvenini kazanmak lazým.
Türkiye�deki yeni koþullarda ise gerilim iki noktada
gerçekleþecektir. Gerilimin bu iki noktasýný, Kürdistan
isyaný ile varoþlarýn isyanýný birleþtirmek lazým.�

Panelistlerin Ýkinci Tur Konuþmalarý

Panelin ikinci yarýsý ise dinleyicilerin görüþleri ve
sorularý ile baþladý. Sorulardan sonra panelistlerin
ikinci tur konuþmalarý baþladý. Ýlk sözü SODAP aldý:
�Daha önce birleþik eylemler yapýlmaya çalýþýldý.
�80�lerden sonra birleþme kaygýsý ön plana çýktý.
Bugün Kürt özgürlük hareketi ciddi anlamda siyasete

nüfuz etmekte. Bugün birleþik bir iþçi hareketi
yaratacaksak bunlarý akýlda tutmak lazým. Ýnþayý da
buradan yapmak lazým. Bizim üçüncü cepheyi
örmemiz lazým. Blok'un zemini buna denktir.
Gerçekleþtirilen saldýrýlara karþý yaratýlmýþ doðru bir
zemindir.�

SODAP�tan sonra ise konuþma sýrasý ÖDP�ye geldi:
�Gerze�de, Hopa�da bir þeyler oluyor, kendi sýnýfýnýn
farkýnda olmayan insanlar var. Bunlarý bir araya
getirecek merkezin hiçbir tereddüdünün olmamasý
gerekir. Biz temel olarak Türkiye'ye 21. yüzyýl
sosyalizmini getirmeyi tartýþýyoruz. Çatý diyoruz ama
temel yok. Solun temelinin güçlenmesi gerekir.
Emek hareketin güçlenmesini öneriyoruz. Farklý
iþçileri ortak bir mücadele hattýna sokmak lazým.
Bu da aþaðýdan yukarýya örgütlenecek bir mücadele
sayesinde olur.�

Daha sonra sözü TÖPG aldý:
�Bu koþullarda, patlamalara gebe bir koþulda
olduðumuzun bilincinde olarak çalýþmamýz gerekiyor.
Burada vurgulanmasý gereken Kürt hareketinin
rolüdür. Ben iþçileri Kürtler olmadan örgütleyeceðim
derseniz bu hareketin bir önemi kalmaz.

Benim içinde bulunduðum siyasal gelenek bir
yeniden yapýlanmadýr. 21. yüzyýl sosyalizmi
temelinde, günümüzün þartlarýna uyan,  Lenin ve
Marx�ýn döneminde olmayan bir dizi yeni sorunu
gören ve kapsayan bir harekettir.�

Son olarak, son konuþmasý için söz KöZ�e verildi:
�Ben sorulan sorulara cevaplarý Bolþeviklerin
tutumunu anlatarak vereceðim. Bize göre ise
Komünist Enternasyonal�in bulunmamasýyla bütün
dünyada bir önderlik boþluðu vardýr. Devrimci kriz
1990�larda veya baþka zamandan beri deðil,
1920�lerden beri sürmektedir. Yaptýklarýmýzýn politik
bir önemi olmasý için önderlik krizini çözmemiz
gerekir. Kapitalizm ayaklanmalar yaratýr, doðrudur
fakat bu ayaklanmalarýn baþarmasý için böyle bir
partinin olmasý gerekir. Parti olmadýðý zaman da bu
ayaklanmalar burjuvazinin farklý kanatlarýna
yedeklenirler. Ancak ayný zamanda bir geri çekilme
döneminin içindeyiz ve buradan nasýl çýkacaðýmýzý
tartýþýyoruz. Geri çekilme döneminden çýkmak için
bizim geniþlememiz lazým. Ayrýlýklarýmýza raðmen
en geniþ eylem birliðini yaratmak ve buna
programatik bir s ýnýr  ç izmemek lazým.

Geniþleyen bir eylem birliði platformu gerekiyor.
Bu eylem birliðinden veya çatý partisinden de
Suphilerin TKP�si çýkmaz; partileþme farklý bir
konudur.

Bugün bunun yöntemlerini anlatmaya çalýþtýk.
Bardaðýn dolmasý için, ezilenlerin hareketini
büyütmek için yapýlmasý gereken budur.�

Ýstanbul�dan Komünistler

Panel: Birleþik Bir Ýþçi Hareketi
Örmek için Solun Görevleri

10 Eylül Cumartesi günü, Okmeydaný Yüz Çiçek Açsýn Kültür Merkezi�nde �Birleþik Bir Ýþçi Hareketi Örmek için Solun Görevleri� baþlýklý bir panel gerçekleþtirdik. Panelistler Toplumsal
Özgürlük Parti Giriþimi�nden Oðuzhan Kayserilioðlu, Özgürlük ve Dayanýþma Partisi�nden Barýþ Ýnce, Sosyalist Dayanýþma Platformu�ndan Ersin Çatalkaya ve KöZ gazetesinden Savaþ
Karataþlý idi. 3 saat süren panele yaklaþýk 70 kiþi katýldý.

destekleme telkini içinde bulunanlar açýsýndan
söz konusu olabilir. Düzen güçleri içindeki
çatýþmalarda þu ya da bu kliðe yaslanarak güç
kazanma hevesinde olanlarýn hayal kýrýklýðýna
uðradýðý doðrudur. Ama baðýmsýz bir emekçi ve
ezilen muhalefetini oluþturmak isteyenlerin
önündeki imkanlarda bir daralma yaþanmamýþtýr.

Bugüne kadar baský ve yýpratma politikalarýný
uygulayanlarýn bu þekilde politik itibar ve güç
kazandýklarý görülmemiþtir. Bilakis bu politikalarý
uygulayanlar, aslýna bakýlýrsa her zaman
itibarsýzlaþmýþ ve ellerindeki siyasi gücü tahmin
ettiklerinden çok daha çabuk bir þekilde
yitirmiþlerdir. Aslýna bakýlýrsa hükümetlerin güç
ve itibar kaybettikleri zaman ellerinde saldýrgan
politikalar dýþýnda bir þeyin kalmamasý da gerçeðin
bir diðer yönüdür. Bu bakýmdan AKP�nin
emekçilere ve ezilenlere savaþ açarak onlarý
sindireceði yönündeki görüþler en fazla Tayyip
Erdoðan�ýn gücünü arttýrarak padiþahlýða doðru
ilerlediði türünden görüþler kadar ciddiye
alýnmalýdýr. Hakikat tersi yöndedir, AKP emekçileri
ve ezilenleri yanýna çekme yönündeki becerisini
ve umutlarýný kaybettiði oranda þiddete
baþvurmakta; uyguladýðý baský politikalarý
nedeniyle de gücünü ve inandýrýcýlýðýný daha
hýzlý bir þekilde yitirmektedir. Gelinen süreçte
AKP�nin 12 Eylül Anayasasý�nda esaslý bir
deðiþiklik yapacaðýna artýk iflah olmaz liberaller
bile inanmamaktadýr.

Dahasý Orta Doðu�daki geliþmelerin yönü de
AKP�nin elini güçlendiren deðil, zayýflatan bir
þekilde ilerlemektedir. Arap Baharý denen
geliþmelerin Erdoðan�a bölge ülkelerindeki kitleler
nezdinde bir itibar kazandýrdýðý, hatta
emperyalistlerin bu bölgedeki politikalarýný
uygulamak için Türkiye�ye mecbur olduklarý da
doðrudur. Erdoðan�ýn örnek lider olarak Time�a
kapak olmasý, Hillary Clinton�un �Suriye�ye
baskýyý Türkiye uygulamalý� yönündeki
açýklamalar yapmasý da bu mecburiyetin
ifadeleridir. Ancak Orta Doðu�daki diktatörlükler
sadece Kaddafi, Mübarek yahut Esad rejimleriyle
sýnýrlý deðildir. Demokrasiye ihtiyaç duyan
emekçiler arasýnda 12 Eylül rejiminin
cenderesinde otuz yýlý aþkýn süredir sýkýþmýþ
Türkiye�dekiler de vardýr. Ve �Arap Bahar�» Suriye
örneðinde olduðu gibi Türkiye�ye yaklaþtýkça
Erdoðan�ýn korkularý artmaktadýr.

AKP'nin Asýl Korkusu Türkiye ve Kürdistan'da Bir
Arap Baharý�nýn Yayýlmasýdýr

AKP hükümetinin korkularý arasýnda iktidarýnýn
payandalarý teker teker düþen Esad rejiminin
PKK�ye yönelik daha müsamahakar davranmasý
yahut Suriye�de oluþabilecek bir iktidar
boþluðunun gerillanýn hareket kabiliyetini
arttýrmasý deðildir. Asýl korku kaynaðý �Arap
Baharý�nýn TC sýnýrlarý içinde de yanký bulmasý
ve benzer isyanlarýn Kürdistan�dan baþlayarak
tüm Türkiye�ye yayýlmasýdýr. Zaten Erdoðan KCK
operasyonlarýnýn ardýndan �Bunlar Arap Baharý�ný

buraya getirmek istiyorlar� derken kendi
hezeyanlarýný deðil, maddi dayanaklarý olan
endiþelerini yansýtýyordu. Suriye�deki rejim
deðiþikliðini barýþçýl bir þekilde gerçekleþtiremeyi
baþaramayan Amerika, BM�den bir müdahale
kararý çýkmayacaðý da belli olunca, Türkiye eliyle
Suriye�ye daha fazla askeri ve siyasi müdahalede
bulunmaktadýr. Böylelikle Erdoðan�ýn endiþelerini
besleyen dinamikler güçlenecektir. Devletin
emekçilerin sosyal sorunlarý karþýsýnda Van
depremi örneðinde olduðu üzere bir acz ve
kayýtsýzlýk içinde olmasý da bu tür dinamikleri
daha da körükleyecektir. Son bir senedir Orta
Doðu�da yaþananlarsa, devlet terörüyle bu tür
dinamikleri baský altýnda tutmanýn mümkün
olmadýðýný göstermektedir.

Hem baský ve sindirme politikalarýnýn hem de
Orta Doðu�daki geliþmelerin, toplumsal bir
muhalefetin imkanlarýný daraltmak þöyle dursun,
AKP�yi emekçiler ve ezilenler karþýsýnda daha
zayýf ve kýrýlgan bir pozisyona sürüklemektedir.
Bu durum AKP�nin saldýrýlarýnýn nesnel
geliþmelerin yahut yükselen bir kitle hareketinin
bir hediyesi olarak durdurulacaðý anlamýna
gelmez. Ýþte kongre hareketinin ve onun dýþýnda
yer alsa da bu hareketle iliþkili solun görevleri
tam da bu noktada ortaya çýkmaktadýr. Zira
AKP�nin saldýrýlarý karþýsýnda, düzenden baðýmsýz
bir emekçi muhalefeti olmaya aday güçlerin bu
görevlerini hakkýyla yerine mi getireceði yoksa
tasfiye mi olacaðý sorusunun yanýtý esas olarak

sadece bu güçlere baðlýdýr. Kongre hareketi ve
bu hareketin dýþýnda da yer alsa onunla iliþki
içinde olan güçler eðer içinden geçtiðimiz süreçte
demokratik hak ve özgürlükler mücadelesinde
emekçilerin en geniþ kitlesel birliðini hayata
geçirirse, AKP emekçiler ve ezilenler tarafýndan
geriletilecektir. Böyle bir durumda muhalefet
boþluðu emperyalistlerin bu göreve hazýrladýðý
CHP tarafýndan deðil, emekçi ve ezilenler cephesi
tarafýndan doldurulabilecektir.

Solun en geniþ kesimleri ve bu kesimlerin
taleplerini kapsayan eylem birliðini oluþturma
görevinden yan çizip, kendi iç gündemlerine
hapsolduðu koþullarda ise tasfiye gündeme
gelecektir. Ancak böyle bir durumda emekçi ve
ezilenlerin örgütlenmelerinin daðýlmasý, düzenin
becerisinin deðil, solun kendi basiretsizliðinin
sonucu olacaktýr. Ýþte tam da bu nedenle kongre
hareketi vesilesiyle gündeme gelen parti ve
eylem birlikleri tartýþmasý soyut bir prensip
tartýþmasý deðil, emekçi hareketi için hayat memat
meselesi olan pratik bir sorundur.

Bu mesele karþýsýnda KöZ�ün arkasýnda duran
komünistler bugüne kadar olduðu gibi bundan
sonra da emekçi ve ezilen hareketinin en geniþ
ve birleþik muhalefetini örme kaygýsýyla hareket
edecekler. Eylem birlikleriyle parti birliklerini
karýþtýrmadan, parti birliði yolundaki giriþimleri
sulandýrýp, eylem birliklerini daraltmadan yola
devam edecekler.
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BDP�nin çaðrýsýyla düzenlenen �Ýrademe Dokunma� mitingi 20

Kasým Pazar günü gerçekleþti. Mitingin ana gündemi KCK

tutuklamalarý idi. BDP�nin miting baþvurusunu ilk önce Kadýköy�e

yapmasýna raðmen mitinge ancak iki gün kala Kazlýçeþme alanýna

izin verildi.

Miting için saat 11�de Abdi Ýpekçi Spor Salonu�nun önünde toplanýldý.

Saat 12:00�de ise yürüyüþe baþlandý. Yürüyüþ kolunda en önde

Halklarýn Demokratik Kongresi �Askeri ve Sivil Operasyonlara

Hayýr, Barýþ Ýçin Mücadeleye Evet!�, onun arkasýnda ise ESP �Türk

Halký Ayaða, Barýþ Ýçin Sokaða�, EMEP �Operasyonlar Durdurulsun,

Tutuklamalar Serbest Býrakýlsýn!�, SDP �Barýþa Yol Açýn, Acil Diyalog,

Acil Çözüm�, ÖDP �Eþit, Özgür, Demokratik Bir Ülkede, Bir Arada

Yaþamý Savunuyoruz�, Kaldýraç �Susma, Sinme, Boyun Eðme Saf

Tut Diren�, Aka-Der �Tarihleri Ýnkar, Linç, Soykýrým, Asimilasyon

Tarihleri Katliamdýr!�, SODAP �Topyekun Savaþa Karþý,

Topyekun Direniþe!�, UÝD-DER �Baþka Bir Ulusu Ezen Ulus

Özgür Olamaz!�, BDSP �Eþitlik, Özgürlük, Gönüllü Birlik�,

Halkevleri �Tutuklamalar, Baskýlar, Operasyonlar; AKP

Savaþ, Halklar Barýþ Ýstiyor!� pankartlarýyla yürüdüler. BDP

ise çeþitli illerden gelenler ile alana girdi. Pankartlarla

tutuklamalara, operasyonlara, kimyasal silaha yönelik tepkisini

dile getirdi. Mitinge yaklaþýk 20000 kiþi katýldý.

Miting saygý duruþuyla baþladý. Kürsüde Emek, Demokrasi

ve Özgürlük Bloku vekilleri Levent Tüzel, Sebahat Tuncel,

Sýrrý Süreyya Önder, Ertuðrul Kürkçü, Murat Bozlak, Hasip

Kaplan hazýr bulundu. Mitingde BDP Ýstanbul Ýl Eþbaþkaný

Asiye Kolçak bir konuþma yaptý. Tutuklamalarý kýnadýðýný

ifade eden Kolçak, Sebahat Tuncel ve BDP�li Kürt kadýnlarýna

yapýlan sözlü saldýrýlarý kýnadýðýný ve bütün kadýnlarýn onurlu

mücadelesini desteklediðini belirtti. Asiye Kolçak�ýn ardýndan

KCK operasyonunun Ýstanbul ayaðýnda tutuklanan yaklaþýk 150

kiþilerin isimleri okundu ve mitinge katýlanlar tek tek isimlerinden

okunmasýnýn ardýndan �li vir e� (burada) dedi.

Ardýndan Selahattin Demirtaþ söz aldý. Selahattin Demirtaþ,

konuþmasýna Seyit Rýza�nýn �ben sizin yalanlarýnýzla baþ edemedim

bu bana dert oldu; ben de sizin önünüzde diz çökmedim, bu da

size dert olsun� sözleriyle baþladý. AKP�nin yalanlarýna, oyunlarýna

kanmadýklarýný ve önlerinde eðilmediðimiz için onlara dert olduðunu

vurgulayarak KCK operasyonlarýný eleþtirdi. �Bu tutuklamalarla

siyaset alanýmýzý daraltmaya çalýþtýkça bizler üye sayýmýzý arttýrarak

cevap vereceðiz� diye belirterek �ben de ayný suçu iþledim, kendimi

ihbar ediyorum� kampanyasýna dikkat çekti. Gündemdeki Dersim

Katliamý ile ilgili belgelerin AKP�nin elinde olduðunu söyleyerek

bunlarýn açýða çýkarýlmasýný istedi. AKP ve CHP�nin de Dersim

Katliamý�ný kirli siyasetlerine alet edemeyeceklerini vurguladý. Kürt

sorununa iliþkin Ýçiþleri Bakaný�nýn yaptýðý açýklamaya karþýlýk Kürt

sorununu kendilerinin çözdüðünü, demokratik özerkliklerini ilan

ettiklerini açýkladý. �Kürt sorunuyla ilgili muhataplar ile, Abdullah

Öcalan ile içeride deðil, dýþarýda görüþmeler yapýn� diye belirten

Demirtaþ, Kürt sorununda muhataplarýn ayný zamanda Blok vekilleri

ve BDP olduðunu söyledi. Selahattin Demirtaþ�ýn ardýndan Ferhat

Tunç ve Koma Gulan Xerzan kürsüden birer þarký ve marþ söyledi.

Operasyonlar ve Van depremi sebebiyle mitingde bir konser

programý olmadý.

KöZ�ün arkasýnda duran komünistler olarak biz de buluþma saatinde

Abdi Ýpekçi Spor Salonu�nun önünde �AKP�ye Karþý, Meclisteki

Mevzilerimize ve Tutuklu BDP�lilere Emekçilerin Birleþik

Mücadelesiyle Sahip Çýkalým� pankartýyla, bayraklarýmýzla ve

dövizlerimizle alanda yerimizi aldýk. Mitinge yaklaþýk 50

kiþi katýldýk. �Demokrasi için Kürtlere Özgürlük�, �Ne AKP,

Ne CHP Kurtuluþ Birleþik Mücadelede� ve �Varoþlarda

Birleþ Alanlarda Devleþ� dövizlerini taþýdýk. �AKP�ye Karþý

Birleþelim Mücadele Edelim� baþlýðýyla hazýrlanan özel

sayýlarýmýzý alanda yaygýn bir biçimde daðýttýk. Mitingde

�Ne AKP, Ne CHP, Kurtuluþ Birleþik Mücadelede�,

�Demokrasi için Kürtlere Özgürlük�, �Kürtlerin Esareti

Ýþçilerin Esaretidir�, �Kurdara Azadi, Kürtlere Özgürlük�,

�Kurtuluþ Yok Tek Baþýna Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz�,

�Ortadoðu�ya Barýþ Kürtlere Özgürlük�, �AKP�ye Karþý

Birleþ Mücadele Et�, �BDP�yi Sokakta Savunacaðýz�,

�Vekiline Sahip Çýk BDP�yi Kapattýrma�, � AKP�ye Karþý

Eylemli Mücadele� sloganlarýný attýk.

Ýstanbul�dan Komünistler

Meclisteki Mevzilerimize ve Tutuklu BDP�lilere
Emekçilerin Birleþik Mücadelesiyle Sahip Çýkalým

Mitingdeki ajitasyon konuþmalarýmýzdan Selahattin Demirtaþ�ýn konuþmasýndan

�Zor bir dönemde sizlerin direnciyle mücadele
sürüyor. Bu meydanýn sesi, sloganý, coþkusu,
bu operasyonlarý yürütenlerin kulaðýna küpe
olsun. �Biz bu halký tutuklayýp, soykýrýma
tabi tutup teslim aldýk� diyenler bir kez daha
yanýldýlar.

2011�de halkýmýz siyasi bir sinsi planla
halkýmýz yok edilmeye çalýþýlýyor. AKP
polisleri sahte delillerle dosya hazýrlýyor ve
götürüp AKP savcýlarýnýn önüne koyuyor.
Onlar da arkadaþlarýmýzý AKP cezaevlerine
koyuyor. AKP medyasý bu yalanlarý halka
yansýtýyor. AKP Baþbakaný en son çýkýp
kendisi veriyor son kararý.

Bütün bu operasyon, tehdit ve sindirmelerin
en büyük nedeni, halký sessiz, soluksuz
býrakmaktýr. Ýþte böyle bir dönemde Kürtlerin,
Alevilerin iþçilerin sesi çýkmasýn istiyorlar.
Cezaevlerine týkalým ki biz bildiðimiz bir
anayasayý istediðimiz gibi yapalým diyorlar.
Bu süreçte daha fazla dayanýþma ve birlik
içinde olmalýyýz.

Bir kez daha tekrarlýyoruz. Kürt sorunu
Ortadoðu�nun en büyük sorunudur. Ve bu
sorunun muhataplarý vardýr. Ancak onlarla
konuþursanýz çözersiniz. Bu çaðrýlarýmýza
geçmiþte hakaretlerle cevap verdiler. Ama

ayný zamanda görüþmeleri de yaptýlar.
Diyalogdan, görüþmeden kimse zarar
görmez. Þimdi bir kez daha çaðrý yapýyoruz.
Biz karþýlýklý bir ateþkesin olmasýný istiyoruz.
Silahlarýn karþýlýklý susmasýný istiyoruz. Bunun
için de diyalog ve müzakerenin yeniden
baþlamasýný istiyoruz.

Seyit Rýza�nýn saati ve 40 kuruþu oðluna
verilsin diye alýndý. Ama oðlu da idam edildi.
Biz o saat ve o 40 kuruþ haram olsun size
diyor sorumlularý istiyoruz. Bütün bunlarý
yapmaya hazýrsanýz parlamento orada, 24
saat çalýþalým. Kimse birbirini kandýrmasýn,
bu acýlar üzerinden kirli bir siyaset üretmesin.
Sanki hiçbirinin payý yokmuþ ve ayný
katliamlarý bugün yapmýyormuþ gibi birbirini
suçluyorlar. Tencere dibin kara seninki
benden kara. Ýkiniz de birbirinizden daha
suçlusunuz.

Bunlarýn anlayýþý tam da Dersim katliamý
anlayýþýdýr. AKP�nin o katliamý yapanlardan
farký yoktur. Bunlar kurtla birlikte kuzuyu
yedikten sonra gidip çobanla aðlayan bir
zihniyettir. Ne yaparlarsa yapsýnlar bizi
halkýmýzý kandýramazlar.

Özgürlük yürüyüþüne hep birlikte devam
edeceðiz.�

Saldýrýlar

AKP saldýrýyor� Zam yaðmuruyla saldýrýyor� Gasp
ettiði kýdem tazminatlarýyla saldýrýyor� Çalýþma
saatlerini uzatarak saldýrýyor�

AKP saldýrýyor� Kürdistan�a operasyon üstüne
operasyon yaparak saldýrýyor. Sýnýrýn ötesinde
askeriyle berisinde polisiyle saldýrýyor�

AKP saldýrýyor� Gözaltý ve tutuklamalarla saldýrýyor
AKP� Emekten, özgürlükten yana kesimleri
kuþatarak saldýrýyor� BDP�yle uzaktan yakýndan
iliþkili herkesi KCK�li diye tutuklayarak saldýrýyor..

Bu saldýrýlarýn hiçbiri sökmeyecek� AKP�yi CHP�nin
sahte muhalefeti deðil emekçilerin birleþik mücadelesi
alt edecek�

AKP�ye Karþý Birleþ Mücadele Et!

AKP�ye Karþý Eylemli Birleþik Mücadele!

Demokrasi

Sürekli demokrasiden bahsediyorlar� Demokrasi
için yaptýklarý þey ise daha fazla operasyon, daha
fazla tehdit, daha fazla gözaltý�

Hapisleri doldurup taþýran AKP demokratik anayasa
yapmak istediðini söylüyor.

AKP yalan söylüyor. 28 Þubat darbesinin ürünü olan
AKP 12 Eylül Anayasasý�ný deðiþtiremez�

Demokrasi isteyen, Kürtlere özgürlüðünü verir�

Demokrasi isteyen, sendikal örgütlenmenin önündeki
yasaklarý kaldýrýr�

Demokrasi i fade, eylem ve örgütlenme
özgürlüklerinin önündeki yasaklarý kaldýrýr.

AKP bunlarýn hiçbirini yapamaz.

Yapamaz çünkü AKP 12 Eylül�ün ürünüdür.

Yapamaz çünkü iþçiye düþman, ezilene düþmandýr!

Emekçilerin görevi AKP�ye kanmak deðil, saldýrýlarýn
karþýsýnda savunmayý örgütlemenin planlarýný
yapmaktýr.

Ne AKP Ne CHP Kurtuluþ Birleþik Mücadelede

AKP�ye Aldanma Ezilenlerle Saf Tut!

AKP�ye Karþý Ezilenlerle Saf Tut!

Deprem

Deprem, �Türkiye zenginleþiyor, Türkiye büyüyor�
diye reklam yapan AKP�nin yalanlarýný açýða çýkardý.

Deprem vergileriyle her yýl milyarlarca para toplayan
AKP, evi yýkýlan emekçilere bir çadýr bile veremedi�

Van soðuk..

Van�daki emekçiler aç ve susuz�

Van�daki emekçiler þehri terk edecek bileti bile
bulamýyor.

Van�daki sefaletin hesabýný sormak için hep birlikte
AKP�ye karþý mücadele etmeli�.

AKP�ye Karþý Birleþ, Mücadele Et!

Ne AKP Ne CHP Kurtuluþ Birleþik Mücadelede!


