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Referandum sürecinde solun Evet
veya Hayýr kamplarýna karýþan
kesimleri kendi pozisyonlarýný
savunmak ve diðerlerini eleþtirmek
üzere türlü oportünist cambazlýklara
baþvurdular. Bu itibarla, burjuvazinin
siyaset yöntemlerini iþçi hareketinin
içine taþýyan ilk örneklerden birini,
hatta iþçi sýnýfýnýn önünü açmak için
burjuvaziye karþý Bismarckla
anlaþmanýn yollarýný aramaktan dahi
çekinmeyen ve bunu yaparken ayný
zamanda «Komünist Manifestoyu
ezbere bilmesiyle» maruf olan birini
anmanýn tam zamanýdýr.

LASSALLE

8-9da

Referandumun kaybedeni HAYIR cephesi oldu
Emekçiler ve ezilenler muzaffer olmadý
AKP'nin oyunu bozulamadý

Referandumun Derslerini Kuþan

Seçimlere Hazýrlan
HAYIR Cephesinin Yenilgisi AKPnin Referandumdan
Güçlenerek Çýktýðý Anlamýna Gelmez
AKP referandumda düþüþünü bir ölçüde engellemeyi
baþarmýþ ve 2011 seçimleri yolunda rakiplerine nazaran
önemli bir avantaj elde etmiþtir. Ancak tüm bunlar
AKPnin gerileme sürecini durdurabildiðini deðil,
AKPnin rakibi düzen partilerinin þu anki halleriyle
AKPyi geriletemeyeceðini göster mektedir.

Kürdistanda Yürütülen Boykot Çalýþmasý Düzen
Güçlerine Aðýr Bir Þamar Ýndirmiþtir
Düzen güçlerinin aksi yöndeki çabalarýna raðmen 12
Eylül referandumunun en dikkat çeken sonucu boykot
çalýþmasýnýn Kürdistanda büyük ölçüde etkili olmasýdýr.
Yürütülen boykot çalýþmasýnýn etkisi Kürdistanda
T.C.nin düzenlemiþ olduðu referandumun meþruiyetini
silip atmýþtýr.

BOYKOT Çalýþmasýnýn Kürdistan Dýþýnda Etkin Bir
Varlýk Gösterdiðini Söylemek Doðru Deðildir

Ýstanbulda
BOYKOT Mitingi
5 Eylülde Çaðlayan meydanýnda Boykot Mitingi yapýldý. Boykot Cephesi tarafýndan
örgütlenen Ýmhacý Ýnkarcý Statükocu Tekçi Anayasaya da Bu Anayasayý
yeniden Dönüþtüren Anayasa Paketlerine de Ýzin Vermeyeceðiz. Demokratik
Anayasa için Mücadelemiz Sürecek mitingine havanýn yaðýþlý olmasýna 4
raðmen onbini aþkýn kiþi katýldý.

1 Mayýs Mahallesi
Kuruluþ Festivali

Geleneksel 1 Mayýs Mahallesi
Kuruluþ Festivalinin sekizincisi
gerçekleþti.

1 Eylül Dünya
Barýþ Günü
Eylemleri
Ankarada 1 Eylül Dünya Barýþ
Gününde ÝHD Ankara
Þubesinin çaðrýsý ile kitlesel
basýn açýklamasý gerçekleþtirildi.
Ýzmirde 1 Eylül Dünya Barýþ
Gününde Basmaneden Konaka
kadar süren bir yürüyüþ ve
7
basýn açýklamasý gerçekleþti.

Esenlerde Boykot
Cephesinin
Çalýþmasý
22 Aðustos Pazar
günü Esenlerde
Boykot Cephesinin
referandum çalýþmasý
BDP, DÖH ve Köz
tarafýndan
ortaklaþa
6
gerçekleþtirildi.

Mecidiyeköy'de
BOYKOT Standý

Boykot cephesinin
çalýþmalarý
kapsamýnda 31
Aðustos Salý günü
Mecidiyeköy'de
Boykot standý
7
açýldý.

Taksimde
BOYKOT Standý

Boykot Cephesinin
çalýþmalarý kapsamýnda 10 Eylül Cuma
g ü n ü Ta k s i m  d e
Galatasaray Lisesi
önünde boykot
standý açýldý. 7

Referandum sonuçlarýna bakarak, metropollerde
yürütülen boykot çalýþmasýna dair tespit edilmesi
gereken ilk nokta, içinden geçtiðimiz bu dönemde,
tam da AKP metropollerde geriletilebilecekken, bu
fýrsatýn deðerlendirilemediðidir.

Düzen Güçlerinin Rekabetinin Yaratacaðý Çatlaklarý
Ýstismar Etmek Gereklidir
2011 seçimlerine uzanan süreçte düzen güçlerinin
keskinleþen mücadelesinin asýl belirleyicisi AKP ya da
CHP olmayacaktýr. Burada belirleyici olacak olan BDP
ve BDPnin odaðýnda bulunduðu emekçilerin ezilenlerin
cephesi olabilir. Emekçiler ve ezilenler adýna mücadele
etme iddiasýnda olanlarla AKPyi geriletip Gandi
Kemalin önünü kesme iddiasý taþýyanlarýn
ödevi bu yönde çalýþmak olmalýdýr. 10-11de

Ankarada BOYKOT Mitingi
Ankara Boykot Cephesinin boykot
çaðrýsýný güçlendirmek için
düzenlediði miting 5 Eylülde
gerçekleþti. Saat 16.30da Kolej
Meydanýnda toplanýlarak Sakarya
caddesine kadar yüründü ve
Sakarya caddesinde miting
gerçekleþtirildi.
"Darbecilerin, sömürücülerin,
þovenistlerin, faþistlerin,
sermayecilerin, sandýðýna
gitmiyoruz, boykot ediyoruz" ortak
pankartýnýn arkasýnda Ankara
Boykot Cephesi bileþenleri
bayraklarý ile yer aldýlar. Yürüyüþ
boyunca ve miting alanýnda
"Oyuna gelme, sandýða gitme;
Eþitlik, özgürlük, kardeþlik için
boykot; Býji bratiya gelan; Yaþasýn
halklarýn kardeþliði"
sloganlarý sýklýkla atýldý. 3

Bursada Boykot Çalýþmalarý
18 Aðustosta Bursa, Orhangazi parkýnda yapýlan
basýn açýklamasý ile "Bursa Boykot Cephesi"
kendini deklare etti. Basýn açýklamasýnýn ardýndan
öncesinde kararlaþtýrdýðýmýz üzere bildiri daðýtýmý
gerçekleþti.

4de

Okmeydaný'nda Referandum
Çalýþmasý
Referanduma giden süreçte, Ezilenlerin ve emekçilerin
boykot cephesinin Okmeydaný bileþeni olan BDP,
DHF, ESP, KÖZ, PARTÝZAN ve SODAP olarak
mahallemizde ortak çalýþmalar yürüttük.
6da

Bahçelievlerde Referandum
Çalýþmasý
Boykot cephesinin çalýþmalarýný, referanduma
giden süreçte emekçilere ve ezilenlerin geniþ
kesimlerine siyaset taþýmak olarak gördüðümüz
için bu çalýþmalara var gücümüzle katýldýk.

12de

1 Mayýs Mahallesinde Halk
Toplantýsý
25 Aðustos günü Boykot cephesi bileþenleri olan
BDP, ESP, KÖZ, PARTÝZAN ve SODAP, 1 Mayýs
Mahallesinde boykot için halk toplantýsý örgütledi.
Halk toplantýsýna Sebahat Tuncel de
12de
katýldý.

Ýzmirde Boykot Çaðrýsý
Ýzmirde oluþturulan Emekçilerin ve Ezilenlerin
Boykot Cephesi kurulduðu günden 12 Eylül
Referandumuna kadarki yaklaþýk üç haftalýk süre
zarfýnda birçok ortak çalýþmaya imza
5de
atarak referanduma hazýrlandý.

Tuzlada Boykot Þöleni
Ezilenlerin ve Emekçilerin Boykot Cephesinin
Tuzladaki bileþenleri BDP, ESP, Partizan ve KöZ
olarak 7 Eylülde bir þölen örgütledik.
12de

Ýzmirde Boykot Mitingi
BDP, ESP, TÖP, SDP, DHF, EHP, SGPH, DÝP
Giriþimi, KöZ ve Türkiye Gerçeðinin
oluþturduðu boykot cephesi bileþenleri
boykot mitinginde beþ bine yakýn kiþiyle
buluþtu.
5de

Geride býraktýðýmýz 12 Eylül referandumunun
en belirgin sonucu HAYIR cephesinde
konumlanan düzen güçlerinin anayasa
referandumunu kaybetmiþ olmalarýdýr. HAYIR
cephesinde konumlanan siyasetler AKPnin
anayasa taslaðýnýn reddedilmesini
saðlayamadýklarý gibi 2009 yerel seçimlerinde
kendilerine oy veren kitlelerin
azýmsanamayacak bir kesiminin referandumda
HAYIR oyu vermesini de saðlayamadý.

10-11de

KOMÜNÝST

Sayfa

2

UPS Ýþçisi ile Enternasyonal
Dayanýþma
1 Eylül Dünya Barýþ Günü, daha önceden Uluslararasý Taþýma
Ýþçileri Sendikasýnýn aldýðý karar gereði Türkiye'de direniþte olan
UPS Kargo iþçileriyle dayanýþma günü ilan edilmiþti. Bundan
dolayý 150'yi aþkýn ülkede ve Türkiye'de dayanýþma eylemleri
gerçekleþti. Bu eylemlerden biri de Ýzmir'de, Bornova Karayollarý
2. Bölge Müdürlüðü önünde gerçekleþti.
Bir süre burada toplanan ve halay çeken kitle, daha sonra
yürüyüþ kolu oluþturarak, UPS binasýnýn önüne yürüdü. Yürüyüþ
kolunun en önünde, Türk-Ýþ'e baðlý sendikalar, direniþteki iþçilerin
eþleri ve çocuklarý, Tümtis Sendikasýna üye diðer iþçiler ve son
olarak diðer kurumlar yürüdü. Direniþteki iþçiler eyleme iþ
kýyafetleri ile katýldýlar. Coþkulu sloganlarla sanayi sitesi dolaþýlarak
iþyerinin önüne gelindi. Burada sendikanýn bölge temsilcisi Þükrü
Günseli bir konuþma yaptý. Konuþmasýnda direniþin 129. gününe
kadar geliþimini, yaþanan olaylarý, destekleri ve saldýrýlarý anlattý.
Ayný zamanda 1 Eylül ve 15 Eylül'ün UPS Ýþçileriyle Dayanýþma
Günü ilan edildiðini duyurdu. Son olarak da mücadele kararlýlýklarýný
bir kez daha belirterek, iþverene olan taleplerini iletti.
Birçok kurum ve sendikanýn destek verdiði eylem yaklaþýk 600
kiþinin katýlýmýyla gerçekleþti. Atýlan sloganlar ve çekilen halaylarla
15 Eylül'de tekrar buluþmak üzere alandan ayrýlýndý.
ÖZGÜRLÜK SAVAÞAN ÝÞÇÝLERLE GELECEK!
Ýzmir'den Komünistler

ÝZMÝR BOYKOT CEPHESÝNDEN
UPS DÝRENÝÞÝNE ZÝYARET
Sendikalý olduklarý için iþten çýkarýlan ve iþyerleri önünde direniþe
geçen UPS iþçilerinin her cumartesi gerçekleþtirilen eylemlerine
Boykot Cephesi olarak katýldýk. Platform bileþenlerinden TÖP,
EHP, SGPH, DHF, ESPden dostlarýmýzla birlikte iþyeri önüne
kadar kýsa bir yürüyüþ gerçekleþtirdik. Yürüyüþ sýrasýnda UPS
Ýþçisi Yalnýz Deðildir!, Sermayeye Karþý Boykot Cephesi!, Ne
AKP, Ne CHP, Kurtuluþ Birlikte Mücadele! sloganlarýný attýk.

KöZ

MAHALLE FESTÝVALLERÝ

Gülsuyu-Gülensu Mahalle Festivali'ne Katýldýk
Yürüyüþ sýrasýnda daha çok
mahallenin sorunlarýna dair
sloganlarla birlikte
Kurtuluþ yok tek baþýna ya
hep beraber ya hiç birimiz
ve Yaþasýn devrimci
dayanýþma sloganlarý atýldý
Gülensu-Gülsuyu Yardýmlaþma ve Kültür
Derneðinin düzenlemiþ olduðu mahalle
festivalinin ilk günü olan 4 Eylüldeki açýlýþ
etkinliðine katýldýk. Açýlýþ saat 18.00da
Referandum ve Ýþçi Sýnýfýna Yapýlacak Olan
Yeni Saldýrýlar gündemli panelle baþladý.
Belediye-iþ ten Hasan Gülüm, Der-iþten ve
Güzelleþtirme Derneðinden birer konuþmacýnýn
katýldýðý panele KöZün arkasýnda duran
komünistler olarak biz de katýldýk. Ýlk sözü
Belediye-iþten Hasan Gülüm aldý. Hasan Gülüm
konuþmasýnda bu referandumun neyin ihtiyacý
olarak gündeme geldiðine bakmak lazým diye
söze baþlayarak, ne var olan anayasanýn ne
de deðiþtirildiði söylenen anayasa maddelerinin
hiçbirinde iþçi sýnýfýna ve onun örgütlenmesine
dair bir þey bulunmadýðýný söyledi. Bu anayasayý
savunmanýn kendini inkârdan baþka bir anlama
gelmeyeceðini söyledi. Tek yenilik olarak
hükümetin deðiþtireceðim dediði bir iþçinin
birden fazla sendikaya üye olma hakkýnýn da
bir aldatmaca olduðunu, hiçbir iþverenin iþçilerin
birkaç sendikaya üye olmasýndan rahatsýzlýk
duymayacaðýný bilakis sendikal rekabetin
iþverene yarayacaðýný vurguladý. Kýsaca bu
anayasada bize dair bir þey bulunmadýðýný
belirtti.

KÖLE DEÐÝL ÝÞÇÝYÝZ BÝRLEÞÝNCE GÜÇLÜYÜZ!
Ýzmirden Komünistler

Güzelleþtirme Derneði adýna konuþan
konuþmacý da var olan düzen partilerinin hiç
birinin var olan sorunlarý çözemeyeceðini,
referandumun da çare olmayacaðýný belirtti ve
Boykot çaðrýsý yaptý. Her üç konuþmacý da
sonuç olarak bu referandumda tek seçeneðin
Boykot olduðunu vurguladý.

Panelden sonra mahalle yürüyüþü yapýldý.
Ortak pankart etrafýnda ve son duraktan
baþlayýp festival alanýna kadar süren yürüyüþe
de yaklaþýk 80 kiþi katýldý. Yürüyüþ sýrasýnda
daha çok mahallenin sorunlarýna dair sloganlarla
birlikte Kurtuluþ yok tek baþýna ya hep beraber
ya hiç birimiz ve Yaþasýn devrimci dayanýþma
sloganlarý atýldý. Yürüyüþün coþkulu ve canlý
olmasý sonucu çevredekilerin de balkonlardan
ve ev önlerinden alkýþlarla bazen da sloganlarla
yürüyüþ koluna destek verdiler. Yürüyüþ
güzergâhýnda da cadde üzerine iki adet KÖZ
imzalý pankart asýlmýþtý. Ýlk pankartta
Referandumda Boykot Seçimlerde Ortak
Aday, ikinci pankartta da Evet Hayýra Geçit
Yok, Referanduma Yanýtýmýz Boykot yazýlýydý.
Her iki pankart da hem konumlanýþý itibarý
görünürdü, hem de panelde Köz adýna yapýlan
konuþmalara uygundu. Yürüyüþ festival
alanýnda son buldu. Festival alanýnda Köz
standý da açýlmýþtý.
12 EYLÜLDE BOYKOT !
SEÇÝMLERDE ORTAK ADAY !
Maltepe Gülsuyundan Komünistler

Sekiz senedir, devrimciler ve halkýn el ele kurduðu 1 Mayýs Mahallesindeki siyasetler
ve kitle örgütleri, mahallenin kuruluþu olan 2 Eylülde festival gerçekleþtiriyor
standý düzenledik. Kitap, gazete ve
özel sayýlarý masaya yerleþtirdik.
Çadýr etrafýna 1 Aðustos boykot
mitinginde kullanýlan dövizleri astýk.
Dövizler oldukça dikkat çekti. Ayrýca
ortak boykot afiþlerini, Hasan
Yoldaþý unutmayacaðýz yazýlý Hasan
yoldaþýn resminin olduðu dövizimizi
de standa astýk. Standýn
açýlmasýndan itibaren özel sayýyý
ziyarete gelenlere ve standýn
önünden geçenlere daðýttýk.

Arka kapýda sendika yetkilileri açýklama yaptýktan sonra Ýzmir
CHP Milletvekili Ahmet Ersinin söz alacaðý duyuruldu. CHPli
vekil söz alýnca sendika yetkililerine söz alma konusundaki
talebimizi tekrar hatýrlattýk ancak bu kez olumsuz cevap verdiler.
Boykot Cephesi adýna direniþe katýlan diðer bileþenlerle birlikte
bu durumu deðerlendirdik. Boykot Cephesine konuþma hakký
verilmemesi durumunda, eylemin sonunda görüþlerimizi sloganlarla
ifade etmenin uygun olacaðýna dair ortak bir karara vardýk.

Direniþ alanýna gelen herhangi bir siyasetçiye karþý nasýl bir tutum
alacaklarýna elbette o alandaki direniþçiler karar verir. Bizim
amacýmýz da onlar adýna karar vermek deðildi elbette. Zira Boykot
Cephesine söz hakký verilmiþ olsaydý vekilin konuþmasý sýrasýnda
sloganlarla ifade ettiðimiz görüþlerimizi sözlü ve makul bir biçimde
ifade etmiþ olacaktýk. Söz konusu sorun CHPli vekile söz
verilmesinden ziyade ona söz verilmiþken devrimci-demokrat
siyasetlerin ortak cephesine söz hakký tanýnamamýþ olmasýdýr. Bu
nedenle Boykot cephesi bileþenleri de görüþlerini sloganlarla
eylem alanýna taþýmýþtýr. Burjuva partilerinin her fýrsatta iþçilere
sýrtýný döndüðünü sadece oy istemek için yanlarýna gittiðini çok
iyi biliyoruz. Fakat bunun bir aldatmaca olduðunu iþçilere
anýmsatmak ise, sýnýf mücadelesinde düzen güçlerinin karþýsýnda
yer alan cephedeki tüm bileþenlerin önde gelen sorumluluklarý
arasýndadýr. Boykot Cephesi bileþenleri de üzerine düþeni yaparak,
iþçilerin burjuva partilerine aldanmadan kazanabileceðine iþaret
etmiþtir.

Deri-iþ adýna konuþan arkadaþ aðýrlýklý olarak
yasalarda var olan haklarýn kullanýlamamasýndan örnekler vererek söze baþladý.
Yasalarda iþçilerin örgütlenmesine dair yeterince
madde olmasýna raðmen bunlarýn
kullanýlmamasýný da iþçi sýnýfýnýn mücadele
düzeyi ile ilgili olduðunu belirtti. Nihayetinde
bir Ýsveçteki yasalarla kýyasladýðýnda anayasal
düzeyde iþçi haklarýna dönük farkýn %5
olduðunu ama bu yasalarý kullanma anlamýnda
bu açýnýn giderek açýldýðýný ve %60 çýktýðýný
belirtti. Anayasada herkese çalýþma hakký var
ancak %17lere varan bir iþsizlik mevcut, bunun
dýþýnda bu çalýþma hakký kadýnlara ve Kürtlere
dönük ayrýmcýlýk nedeniyle ve belli bir yaþýn
üstündekilere iþ verilmemesi sebebiyle fiilen
uygulanmamaktadýr. dedi. Deri-iþten arkadaþ
sonuç olarak esas sorunun örgütsüzlük
olduðunu belirtip boykot çaðrýsý yaptý.

Panelde baþlangýçta yaklaþýk 30-35 katýlýmcý
varken panel sonlarýna doðru bu sayý giderek
arttý ve 50nin üzerine çýktý. Biz de Közün
arkasýnda duran komünistler olarak bu etkinliðe
on kiþi ile katýldýk. Köz adýna iki yoldaþ söz
alarak kýsaca referandumda Közün görüþlerini
aktarmaya çalýþtý. Bir yandan Boykot cephesinin
önümüzdeki seçimlere dek birlikteliðini devam
ettirip ortak adaylarla seçime gidilmesi talebini
dillendirirken diðer taraftan da mahallenin
özgünlüðü dikkate alýnarak Közün Sözüne
göndermeler yaparak panelde referandumda
öne çýkardýðýmýz görüþler aktarýlmýþ oldu.

1 Mayýs Mahallesi 8. Geleneksel Kuruluþ Festivali

Ýþyeri önüne geldiðimizde sendika yetkililerine Boykot Cephesi
adýna geldiðimizi ve kürsüde söz alýp alamayacaðýmýzý sorduk,
ancak net bir yanýt alamadýk. Daha sonra iþyerinin arka kapýsýna
kadar bir yürüyüþ gerçekleþtirdik.

CHPli vekilin ardýndan CHPnin Ýzmirli yöneticileri de söz aldý.
CHPli eylemin sonuna doðru vekil ikinci kez söz aldý ve hakça
bir düzen kuruluncaya kadar emekçinin yanýndayýz sözleriyle
hamaset yapmaya devam etti. Emekçilerin yanýnda olduklarýný
iddia edenlerin 2009 yýlýnda CHPli Karþýya belediyesi tarafýndan
iþten atýlan 300 Kent A.Þ. iþçisinin yanlarýnda olmadýklarý
anýmsamakta zorlanmadýk. Anýmsadýklarýmýzý direniþteki iþçilere
de ve sendika yöneticilerine de anýmsatmak üzere Kent A.Þ.
Ýþçisi Yalnýz Deðildir! sloganýný attýk. Ardýndan Ne AKP Ne CHP
Emekçiler Birlikte Kazanacak! sloganýný atmaya baþladýk fakat
sendika yöneticilerinin farklý bir slogan atarak müdahale etmesi
nedeniyle sustuk. CHPli vekil ve diðer CHPli yöneticiler direniþ
alanýndan apar topar uzaklaþtý. Boykot Cephesi bileþenlerinin bir
kýsmý tepki göstererek direniþ alanýndan ayrýldý. Bir kýsmýmýz ise
eylemin sonuna kadar kaldýk. Eylemin sonunda toplu halde slogan
atarak direniþ alanýndan ayrýldýk.

EYLÜL 2010

1 Mayýs Mahallesi 8. Geleneksel 2 Eylül
Kuruluþ Festivali gerçekleþti. Konserlerle
panellerle süren birinci gün yoðun bir proramla
saat 1e kadar sürdü. Ýlk gün saat 14:00da
festivalin yapacaðý alanda hazýrlýklara baþladýk.
Stand malzemelerini getirdik, yeni çýkan
boykotla ilgili özel sayýyý da festivalde
kullanmak üzere aldýk, çadýrýmýzý kurduk,

Saat 15:00da çocuk etkinlikleri
yapýldý. Mayýsta Yaþamýn ortaklarýnýn
düzenlediði bu etkinlik çocuklar için oldukça
sevindirici birþey oldu. Saat 17:00da
hapishaneler ve tecrit konulu BEHÝÇ AÞCI ve
ESPden bir konuþmacýnýn konuþtuðu panele
katýldýk. Saatin 19:00u geçmesinden itibaren
1 Mayýs Mahallesi emekçilerinin alana katýlýmý
arttý.
Standa gelenlere özel sayýmýzý daðýttýk,
gazetemizi sattýk. Ayrýca ikiþerli üç grup

oluþturarak parka gelenlere özel sayý daðýtýmýna
çýktýk. Özel sayýlarýn yanýnda gazeteleri de
götürdük. Yoðun bir günün ardýndan standýmýzý
toplayýp bir diðer gün de buluþalým diye
sözleþtik.
Ýçinde çalýþma yürüttüðümüz Mayýsta Yaþam
Kooperatifi de ayný þekilde saat 15:00ten
itibaren çadýrýný kurmaya ve standýný kurmaya
baþladý. El birliði ile çadýrý kurup, panolarý
hazýrlayýp standý kurduk. Mayýsta yaþam
Kooperatifi standa ziyerete gelenlere kooperatifi
tanýtýp anket yaptý. Öncesinden planlanmýþ bir
þekilde kooperatif ortaklarý yemek getirdi,
akþam standýn arkasýna sofra kurarak
yemeðimizi yedik. Her þeyin elbirliði ile yapýldýðý
bir günü bitirip ertesi gün de buluþmak için
öðrencilerle ve ortaklarla sözleþtik. Ýkinci günde
standa durabilecek olanlar isimlerini ve
gelebilecekleri saatleri yazdýrdý. Böylelikle 2.
günde yapýlacak iþleri daha planlý yapmak
fýrsartý bulmuþ olduk.
1 Mayýs Mahallesinden Komünistler

Referandumda Yenibosnada Okullarda Polis Terörü
Referandumdan önce Cuma akþamý Pazar
günü yapýlacak referandum için müþahitlik için
katýlabilenlerin isimlerini BDP Bahçelievler Ýlçe
Baþkanlýðýna ilettik. Bu çalýþmada Bahçelievler
yerelindeki 4 okulda 12 kiþi olarak görev aldýk.
Bize verilen müþahitlik kartlarýný alarak sabah
erken görev alacaðýmýz okullara gitmeye çalýþtýk.
Bize verilen listelerdeki okullarýn bazýlarýnda
sabahtan okul sorumlularýný göremedik, sonra
ilçeye giderek ne yapýlabileceðini sorduk.
BDPden arkadaþlar bizleri eksik olan yerlere
tekrardan yerleþtirdi.
Gittiðimiz okullarda öðlene doðru kimlik
sorgularý polisler ve sivil polisler tarafýndan
yapýldý, neden burada olduðumuzu sordular
ve etraftan þikayetçi olan insanlarýn olduklarýný
söylediler. Tüm bu tacizler göz temasý þeklinde
devam etti, daha sonra öðlenden sonra saat
2de valilik tarafýndan bir genelge yayýnlandýðýný,

hepimizin gözaltýna alýnacaðýný söylediler. Biz
de bunun üzerine okul dýþýna çýkarak ilçe
baþkanýný aradýk ve ne yapmamýz gerektiði
sorduk. Arkadaþlar avukatla beraber
geleceklerini, oradan ayrýlmamýzý ve ilçeye
gitmemizi söylediler. Bu sýrada BDPli iki kiþi
gözaltýna alýndý, ayný zamanda tüm Bahçelievler
yerelinde yaklaþýk 30 kiþinin gözaltýna alýndýðýný
ve çeþitli karakollarda tutulduðunu öðrendik.

yapýlabileceði noktasýnda ise eksik kalmýþ olduk.

Polisler okul dýþýna da gelerek sözlü olarak
taciz etmeye devam etti, burada rahatsýzlýk
yarattýðýmýz ve derhal gitmemiz gerektiði söyledi.
Düzen güçlerinin Kürdistanda yiyeceði tokadýn
haberleri de kendi aralarýndaki konuþmalarda
yansýmaya baþlamýþtý.

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

Tüm bu süreç zarfýnda kendi aramýzdaki
iletiþimin eksik olmasý ve herhangi bir
planlamamýzýn da olmamasý sonucunda ne

Devrim Ýçin Devrimci Parti; Yaþasýn
Komünistlerin Birliði
Yenibosnadan Komünistler
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Ankara'da Boykot Mitingi

Mitingde Darbecilerin, sömürücülerin, þovenistlerin, faþistlerin, sermayecilerin,
sandýðýna gitmiyoruz, boykot ediyoruz" ortak pankartýnýn arkasýnda yüründü

Ankara Boykot Cephesinin boykot çaðrýsýný
güçlendirmek için düzenlediði miting 5 Eylülde
gerçekleþti. Saat 16.30da Kolej Meydanýnda
toplanýlarak Sakarya caddesine kadar yüründü
ve Sakarya caddesinde miting gerçekleþtirildi.
Darbecilerin, sömürücülerin, þovenistlerin,
faþistlerin, sermayecilerin, sandýðýna gitmiyoruz,
boykot ediyoruz" ortak pankartýnýn arkasýnda
Ankara Boykot Cephesi bileþenleri bayraklarý
ile yer aldýlar. Yürüyüþ boyunca ve miting
alanýnda oyuna gelme, sandýða gitme; eþitlik,
özgürlük, kardeþlik için boykot; býji bratiya
gelan; yaþasýn halklarýn kardeþliði sloganlarý
sýklýkla atýldý.
Sakarya caddesindeki mitingde ilk sözü
Ankara Boykot Cephesi adýna hazýrlanan ortak
metni okumak üzere Yeþim Ergün aldý. Ergün
konuþmasýnda referandumda oylanacak
anayasada iþçilerin, ezilenlerin ve Kürtlerin

hiçbir talebinin yer
almadýðýný, demokrasi
ve özgürlük adýna
hiçbirþeyin olmadýðýný
belirtti. Bu anayasada
evetçilerin
de
hayýrcýlarýn da Kürt
ulusunun imha ve
inkarýnda birleþtiðini bu
nedenle iki tarafýnda
aslýnda ayný cephede
yer aldýðýný, emekçilerin
ezilenlerin ve Kürtlerin
cevabýnýn ise boykot olacaðýný belirtti.
Yeþim Ergünün ardýndan yazar Temel
DEMÝRER söz aldý. Temel DEMÝRER
konuþmasýnda mitingde bulunan herkesin
yoldaþlarýnýn 12 Eylülde tutuklandýðýný, iþkence
gördüðünü, bu yüzden darbeyle hesaplaþmanýn
Tayyibe kalmayacaðýný belirtti. Hayýr diyenlerin
de aslýnda Kürtleri inkar ederken, iþçilere
saldýrýrken AKP ile ayný tarafta yer aldýklarýný
belirten Demirer evet-hayýr kavgasýnýn bir
kayýkçý dövüþünden ibaret olduðunu vurguladý.
Mitingde son sözü BDP Diyarbakýr milletvekili
Akýn BÝRDAL aldý. Birdal 12 Eylülle
hesaplaþmak istediðini söyleyen AKP iktidarý
döneminde Þerzan KURTun, Aydýn ERDEMin
öldürüldüðünü, týpký darbede olduðu gibi
binlerce Kürdün, BDPlinin, DTPlinin hapse
atýldýðýný, binlerce çocuðun yaþlarýndan büyük

cezalara çarptýrýldýðýný söyledi. AKPnin
Diyarbakýr mitingine de deðinen Birdal, miting
saatinin katýlýmýn azlýðý sebebiyle sürekli ileri
çekildiðini akþam saatlerinde çevre illerden
taþýdýklarý insanlarla ancak 11 bin kiþi
toplayabildiklerini ve mitingi öyle
gerçekleþtirebildiklerini, bugün Diyarbakýrda
yapýlan boykot mitingine ise 100 bin kiþinin
katýldýðýný söyledi. Erdoðanýn mitingde yaptýðý
konuþmaya da deðinen Birdal Diyarbakýr
cezaevini yýkacaðýný ama yerine daha iyi bir
cezaevi yaptýktan sonra yýkacaðýný söyleyen
sözlere karþý; onlar bize ancak yeni cezaevleri
yapabilirler, Diyarbakýr cezaevinde Kürt
devrimciler Türkçe öðrenmeleri için
öldürüldüler þimdi orayý yýkýp yerine yine
Türkçe öðretilen bir okul yapmak istiyorlar,
biz buna azin vermeyeceðiz, Diyarbakýr cezaevi
müze olmalýdýr dedi. Birdal PKKnin ilan ettiði
ateþkes sürecinde boykotun güçlü olmasýnýn
barýþ umutlarýný artýracaðýný, Ankarada da
boykotun baþarýlý olacaðýna inancýnýn tam
olduðunu vurguladý. Biz darbecilerin Evetini
de Hayýrýný da kabul etmiyoruz alayýna isyan
diyoruz diyen Akýn Birdal, Yetmez ama Evet
çilere de deðinerek Hrantýn arkadaþý olduðunu
söyleyenlerin yetmez ama evet diyerek Hrantý
bir kez daha öldürdüklerini söyledi.
Akýn BÝRDALýn konuþmasýnýn ardýndan sahne
alan Grup Azadýn Kürtçe þarkýlarý ile çekilen
halaylarýn ardýndan miting son buldu.

Sayfa

Ýzmirde 1 Eylül Eylemi
Ýzmirde 1 Eylül Dünya Barýþ Günü eylemi Basmaneden Konaka
kadar süren bir yürüyüþle baþladý. KöZün arkasýnda duran
komünistler olarak bizlerin de flamalarýmýzla yer aldýðýmýz eyleme
bine yakýn insan katýldý. Yürüyüþ boyunca barýþ ve ateþkes talebini
vurgulayan ortak sloganlar atýldýðý gibi, birçok örgütlenme kendi
sloganlarý ile de kendini ifade etti. Biz de yürüyüþ boyunca
Savaþa Karþý Sýnýf Savaþý!, Özgürlük Savaþan Ýþçilerle Gelecek!,
Kürtlere Özgürlük Ortadoðuya Barýþ! sloganlarýný attýk.
Konak Sümerbank önünde, KöZün de aralarýnda bulunduðu
birçok örgütlenmenin imzacýsý olduðu metin okundu. Basýn
açýklamasýnda Kürt Ulusuna yönelik uygulanan inkâr ve imha
politikalarýna deðinilirken, bugünkü çatýþmasýzlýk durumunun
barýþ için iyi bir fýrsat olarak kullanýlmasý gerektiðinin altý çizildi.
Temel talebin barýþ olduðu ifade edilerek, operasyonlarýn
durdurulmasý ve Kürt Halkýnýn taleplerinin kabul edilmesi
söylenerek açýklamaya son verildi.
Eylemi örgütleyen bileþenler arasýnda 12 Eylül referandumunda
farklý tutumlar takýnacak olanlar olmasýndan ötürü seçimlere dair
bir vurguyla alana gelen yapý yok gibiydi. Oysa barýþ talebi
konusunda, Kürtlerin savaþýn da barýþýn da haklý tarafý olduðunu
görmeden ve Kürtlerin bu konudaki taleplerini görmezden
gelenlere karþý bu talepleri sahiplenen bir tutum sergilemeksizin
barýþ istemek soyut olmaktan öteye gitmemekteydi. Bu yüzden
12 Eylülde 12 Eylülcülere Yanýtýmýz Boykot baþlýklý özel sayýmýzý
daðýtarak, boykot tutumunu alana taþýmaya gayret ettik.
Villalara Savaþ, Kondulara Barýþ!
Kürtlere Özgürlük, Ortadoðuya Barýþ!

Ankarada 1 Eylül Eylemi

Ankarada 78liler Derneðinin düzenlediði Referandum ve Sol baþlýklý
panele BDP, ESP, SDP, EDP ve DHF katýldý

Ankarada 1 Eylül Dünya Barýþ Gününde ÝHD Ankara Þubenin
çaðrýsý ile kitlesel basýn açýklamasý gerçekleþtirildi. Saat 18.30da
Yüksel Caddesinde bir araya gelen kurumlar  Operasyonlar
Durdurulsun, Müzakereler Baþlasýn ortak pankartý arkasýnda
flamalarýyla yer alarak, Sakarya caddesine kadar sloganlarla
yürüdü. Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði, Biji Bratiya Gelan sloganlarý
sýklýkla atýldý. Basýn açýklamasýna BDP, ESP, EMEP, EHP, SOSYALÝST
PARTÝ, SDP ve ÝHD Ankara Þubenin de aralarýnda bulunduðu
birçok kurum katýldý. Basýn açýklamasýna Közün arkasýnda duran
komünistler olarak biz de katýlarak destek verdik.

Ankara 78liler Giriþimi referanduma iliþkin farklý
görüþlerin tartýþýlmasý için Referandum ve Sosyalist
Sol baþlýklý bir panel gerçekleþtirdi. Panele yetmez
ama evet diyen EDP, hayýr diyen ÖDP ve boykot
kararý alan BDP, ESP, SDP ve DHF konuþmacý olarak
davet edilmiþlerdi ancak ÖDP panele katýlmadý. Saygý
duruþunun ardýndan baþlayan panelde 78liler Giriþimi
Baþkaný Hüseyin GEVHER panelin açýlýþ konuþmasýný

Sakarya Caddesine varýldýktan sonra ilk sözü alan BDP yöneticisi
barýþa çaðrýsýný gerçekleþtirdi. Arkasýndan basýn açýklamasýný
örgütleyen kurumlar adýna hazýrlanan ortak basýn açýklamasý ÝHD
tarafýndan okundu. Basýn metninde;  Bugün dünyadaki bütün
hükümetler barýþtan söz ediyor. Oysaki sistemler barýþ için deðil
savaþ için nutuk atýyor. Dünya egemenleri kendi çýkarlarý
doðrultusunda halklarýn barýþ içinde yaþamasýný reddederek, iþgal
ve savaþlarý ile Ortadoðuyu kana bulamaya devam ediyor.

Ankara'da Referandum Paneli

yaptý ve kýsaca giriþimlerinin referandumla ilgili
fikirlerini aktardý.
GEVHER konuþmasýnda özetleAKP hükümeti
emperyalist kapitalist sistemin içinde kendi çýkarlarýný
da gözeten anayasayý referanduma sunuyor.12 Eylülle
hesaplaþmaktan bahsederken Kürtlerin, Alevilerin,
emekçilerin sorunlarýna çözüm getirmiyor, aslýnda
12 Eylül anayasasýný devam ettirmek istiyor. 12 Eylül
anayasasýný devam ettirme isteðinde AKP, CHP ve
MHP arasýnda tam bir ittifak var. Referandum
burjuvazinin iç dalaþýný yansýtýyor, bu mücadeleyi
verenler referandumu meþru görebilirler, sosyalistler
için ise gerçek yeni demokratik bir anayasa isteme
talebidir boykot. Boykot cephesinde birlikte mücadele
geleceði kurmak için birlikte mücadeledir. dedi.
GEVHER in ardýndan söz SDPye verildi. SDPnin
konuþmasýnda özetle: AKP egemenler arasý dalaþ
sebebiyle ve sistemin revizyon ihtiyacýný gidermek
için yapýyor bu anayasa deðiþikliðini. Askeri diktatörlük
yerini oligarþiye býraktýktan sonra 82 anayasasý yeterli
gelmiyor. Bugün ABye giriþ süreci ve küresel
sermayeye adaptasyon süreci var, bu amaçla
imzalanan uluslar arasý sözleþmeler AKP tarafýndan
anayasa maddesi haline getirildi. Yürütülen
kampanyadaki söylemler burjuvazi içi bir çatýþmanýn
tezahürüdür. Buradan bakmadýðýmýz zaman
anayasanýn þu maddesi demokratik bu yüzden evet
diyelim þu deðil bu yüzden hayýr diyelim diye tartýþýlýr.
Bu deðiþiklik kimin için yapýlýyor demek lazým. En
demokratik anayasa budur denen anayasa sermayenin
belli kesimlerini dahi memnun etmemiþtir. Bu anayasa
demokratik bir anayasa talebinin önünü kesmek için

var. Egemenler arasý çatýþma politik alanda demokrasi
söylemleriyle yansýyor. Anayasa hazýrlanýrken
meclisteki partilerin bile görüþünün alýnmadýðý bir
anayasada taraf olmaya zorlanýyoruz. Bu tartýþma
sosyalistleri bölmüþ durumda, yeni anayasa iki þer
odaðýnda da yer almadan saðlanabilir. Biz demokratik
haklarýmýz için çok bedel ödedik, yeni haklar için
vermeye devam edeceðiz ama sosyalistler yargý elden
gidiyor gibi söylemlerden uzak durmalýdýr. Hukukun
üstünlüðü özel mülkiyetin üstünlüðüdür, kuvvetler
ayrýlýðý bir kandýrmacadan ibarettir. Anayasaya hayýr
demek sisteme karþý mücadeleyi AKPye karþý
mücadele ile sýnýrlar. Referandumda politik tutum
ancak kitle insiyatifinin olduðu bir mücadele ile
yürütülebilir. Darbe anayasýna da AKP anayasasýna
da hayýr demek doðru tutum almayý kolaylaþtýrýr.
Bin Umut adaylarý gibi kendi kimliðimizi
örgütleyeceðimiz bir durumda seçimleri boykot
etmenin yanlýþlýðýný savunduk ama referandumda
Evet ve Hayýrdan baþka seçenek yokdedi. SDPnin
ardýndan söz EDPye verildi.
EDP özetle: Biz sosyalist bir parti deðiliz ama
kendimizi solda tanýmlýyoruz. Bizim ülkemizde
solcular sosyalistler bir gündemi tartýþýrken içeriðe
deðil kimin tarafýndan yapýldýðýna bakýyor. 30 yýl
önce devrimciler anayasayý ilga ettikleri gerekçesiyle
tutuklanýyorlardý ama askerler anayasayý ilga ettiler,
hala onlarýn getirdiði anayasa var. Bugüne kadar
hiçbir hükümet bu anayasayý deðiþtirmedi, anayasa
maddelerinde yapýlan tüm deðiþiklikler dinci yada
faþist partilerin olduðu koalisyonlarda yapýlmýþtýr. Bu
deðiþiklikler ya dýþarýnýn etkisiyle ya da kapitalistlerle
neoliberaller arasýndaki çatýþmadandoðmuþtur. Biz
ne olursa olsun anayasayý kimin yaptýðýna deðil
maddelere bakmak gerektiðini düþünüyoruz. Anayasa
mahkemesi ve HSYK dýþýndaki maddeler dýþýndaki
maddelere Hayýrcýlar da Hayýr diyemiyor. Bizce bu
iki maddeden sonra bu kurumlar da eskisinden daha
kötü olmayacak ve reformist anlamda ileri bir adým
olacak. AKP zihniyetine hayýr, maddelere evet
diyoruz. dedi. EDP nin ardýndan söz DHF ye verildi.
DHF özetle: 80 darbesinin getirdiði en önemli
sorun solu tartýþamaz hale getirmesidir. Burada hayýr
cephesinden biri olsa daha verimli olurdu. Keþke
kendini sosyalist olarak görmeden solda gören EDP
burada olmasaydý. Bu söylem tasfiyeci dalganýn
sonucudur. Bir taraftan da sosyalistlerin demokratik
olmadýðýný söyler. Biz bir buçuk ay önce boykot
kararýmýzý açýkladýk, bizce bir deðil iki cephe var,
evet ve hayýr ayný cephededir. Referandumda halklar
kendi celladýný seçecek, üçüncü deðil ikinci cephe
olarak halklarýn tercihini örmek gerek. Biz EDPden
farklý olarak neyi deðiþtirdiðine deðil kimin
deðiþtirdiðine bakýyoruz çünkü dünyada iki sýnýf

vardýr ve komünizm gelene kadar
öyle olacak. Burjuvazinin partileri
halka düþman politikalar üretirler
bundan baþka seçenek yoktur. Kürt
hareketinin tasfiyesi Kemalistler
iktidardayken kanla þimdi sinsice
gerçekleþtirilmeye çalýþýlýyor. Kürt
dinamiklerinin içinde AKPden medet
umanlar var. Açýlým sürecinde
AKPnin gerçek yüzünü gördüler.
AKPnin iþçi düþmaný olduðu Tekel
sürecinde görüldü. Anayasa AKPnin
emperyalistlerle anlaþmasýný örmek,
bunu yaparken de AKPye belli
avantajlar saðlamak için çýkýyor.
Yetmez ama evetçi siyaset, siyaseti
günübirlik gören bir aldatmacanýn
söylemidir. Hayýr cephesinde MHP
bile demokrasiden bahsediyor. EDP
ve DHF de demokrasi diyor.
Hangisinin demokrasi kim için
demokrasi sorusunu sormak lazým
dedi. DHFden sonra BDP söz aldý.
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Ülkemizdeki duruma baktýðýmýzda, yaklaþýk yarým asýrdýr devam
eden bir çatýþmanýn hala devam ettiðini görüyoruz. Kürt sorununda
bugüne kadar devam eden inkar, imha ve asimilasyona
dayandý.PKK 20 Eylüle kadar çatýþmasýzlýk ilan etti. Bu, barýþ
için tarihi bir fýrsat yarattý. Adil, onurlu, eþit bir barýþ ortamýnýn
saðlanmasý için bu fýrsatýn kaçýrýlmamasý gerekir.Kalýcý bir çözümün
saðlanmasý için diyalog süreci baþlatýlmalý ve bu süreçte kendini
çözümün tarafý olarak gören kimse dýþlanmamalýdýr.Bir yýldan
uzun süren operasyonlarla tutuklanan bütün Kürt siyasetçiler,
insan haklarý savunucularý ve silahý býrakýp barýþa katký yapmaya
geldikleri için tutuklanan barýþ elçileri derhal özgürlüklerine
kavuþmalýdýr dendi.
Basýn açýklamasýnýn artýndan 18 Eylülde Ankarada
gerçekleþtirilecek barýþ mitingine çaðrý yapýlarak basýn açýklamasý
sonlandýrýldý.

BDP konuþmasýnda özetle:
Darbelerde anayasa yapan askerdir.
Ankaradan Komünistler!
Demokratik bir anayasa için farklý
sýnýflarýn, farklý inançlarýn, farklý
yüzleþmek Evrenleri yakalayýp cezalandýrmakla olur.
cinsel yönelimlerin temsilcilerinin hazýrladýðý bir
Anayasanýn deðiþmez üç maddesi deðiþtirilmeden
anayasa olmasý gerekir. Anayasa devletin niteliðini
demokratik anayasa olamaz. Hayýr diyenler de
belirler. Gerçek hukuk devleti kamusal alanýn herkese
sistemin devamýndan yana tavýr koyuyorlar. Kendine
eþit mesafede olmasýný gerektirir, bu olursa kimse
sol diyen birçok parti de statükoya destek veriyor
ötekileþtirilemez. Yasalar statik, toplumlar dinamiktir.
farkýnda olmadan. Bizim tavrýmýz halkýn taleplerinin
Üretim iliþkileri toplumlara yansýr, var olan yasalar
topluma dar gelir. Türkiyede 87 yýldýr sivillerin öne çýkmasý. AKP de, CHP de, MHP de Kürtleri
kullanmaya çalýþýyorlar, Kürtlerin olmadýðý bir yerde
üzerinde anlaþarak yaptýklarý bir anayasa yok, hepsi
Kürtler üzerinden politika yapmaya çalýþýyorlar. Kürt
darbelerle yapýlmýþtýr. Anayasa topluma giydirilen
sorununda hiçbir insiyatif olmadan Kürt oylarýný
gömlektir, gömlek patlayýnca darbe olur. 82 anayasasý
evete evriltmeye çalýþýyorlar. Ýki cephede de Kürtlerin,
baþta Kürt hareketi olmak üzere toplumda gerçekleþen
deðiþimleri karþýlayamadý. Bu yüzden bu anayasa kadýnlarýn, gençlerin sesi duyulmuyor. Partimiz
referandumda boykotun doðru tavýr olduðunu ve
yapýldý. Baþta CHP ve MHP bu anayasaya hayýr diyor,
AKP evet diyor, biz de boykot diyoruz. Çünkü boykot cephesinin kurulmasý çaðrýsýný dillendirdi.
hayýrcýlar darbe anayasasýný deðiþtirmek istemez, Bu vesileyle boykot cephesi kuruldu. Boykot
ezilenlerin ve emekçilerin sesini duyurmak demektir,
AKP ve yandaþlarý da yeni anayasa talebini ötelemek
boykot oraný yüksek çýkarsa sistemi sarsabilir.
ve boþa çýkarmak istiyor. Eski anayasa da yeni
anayasa da herkes eþittir diyor. Kimliði, dili, inancý
Boykotun güçlü olmasý Kürdistanda demokratik
yasaklananlarla diðer bireyler nasýl eþit olabilir? Bu özerkliðin inþa edilmesi demektir. Reformist sol yanlýþ
yalandýr. Hukuk bu devlet kurulduðundan beri bir yola girmiþtir. Kendini emekten yana gören hayýr
taraflýdýr. Bu yüzden boykot diyoruz.  dedi. cephesindeki arkadaþlarýmýza çaðrýmýz boykot
Son sözü ESP aldý. Özetle: BDP ile birçok noktada
ortaklaþýyoruz. Partimiz de bu yýlý 12 Eylülle
hesaplaþma ve yüzleþme yýlý ilan etti, bu yýlýn
referanduma gelmesi de gündemimizin daha sýcak
olmasýna sebep oldu. Referanduma giden birçok
parti 12 Eylülle yüzleþtiðini iddia ediyor. 12 Eylülle

cephesini güçlendirmeleridir. Partimiz kalan kýsa
zamanda boykot kararýný daha aktif uygulayacaktýr
dedi.

Soru cevap bölümünün ardýndan panel son buldu.
Ankaradan Komünistler
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Ýstanbul'da Coþkulu BOYKOT Mitingi

Mitinge Evet Hayýr Dayatmasýna Geçit Yok
Referanduma Yanýtýmýz Boykot pankartýyla katýldýk
5 Eylül 2010 pazar günü Çaðlayan meydanýnda
Boykot Mitingi yapýldý. BDP, SODAP, SDP ESP, DÖKH,
KöZ, Partizan, Devrimci Ýþçi Partisi Giriþimi, EHP ve
daha birçok siyasi parti ve demokratik kitle örgütünün
bulunduðu Boykot Cephesi tarafýndan Çaðlayan
meydanýnda örgütlenen Ýmhacý Ýnkarcý Statükocu
Tekçi Anayasaya da Bu Anayasayý yeniden
Dönüþtüren Anayasa Paketlerine de Ýzin
Vermeyeceðiz. Demokratik Anayasa için Mücadelemiz
Sürecek mitingine havanýn yaðýþlý olmasýna raðmen
onbini aþkýn kiþi katýldý. Miting kitlesel ve coþkulu
geçti.
Mitingde KöZ olarak Evet Hayýr Dayatmasýna Geçit
Yok Referanduma Yanýtýmýz Boykot , Demokratik
Anayasa için Kurucu Meclis; Kurucu Meclis için
Yasaksýz, Barajsýz, Tehditsiz Seçim ve "Referandumda
Boykot Seçimlerde Ortak Aday" pankartlarýný taþýdýk.
Yürüyüþ boyunca ve alanda Demokratik Anayasa
için Kurucu Meclis; Kurucu Meclis için Yasaksýz,
Barajsýz, Tehditsiz Seçim; Demokrasi için Kürtlere
Özgürlük, "Referandumda Boykot Seçimlerde Ortak
Aday", "Evet-Hayýra Geçit Yok, Referandumda Boykot",
Nereden Geliyoruz: Varoþlardan, Ne Ýstiyoruz:
Özgürlük; Vermeyecekler: Alacaðýz, Özgürlük Savaþan
Ýþçilerle Gelecek! "Yaþasýn Komünistlerin Birliði"
sloganlarýný attýk. Ayrýca "Suçlular Arasýndasýn,
Aðlamakla Kandýramazsýn", "Yamalý Deðil Demokratik
Anayasa", "Ezilenlerin Savunma Hattýný Örmek için
Referandumda Boykot", "Kürtlerden Söz Etmeyen
Paket, Demokrasi Getiremez", "Katiller, Yardakçýlar...
Erdal Eren'i Necdet Adalý'yý Aðzýnýza Alamazsýnýz"
yazýlý dövizleri taþýdýk.

BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, BDP
Ýstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, BDP Iðdýr
Milletvekili Pervin Buldanýn katýldýðý mitingde Boykot
Cephesi'ni oluþturan siyasi parti ve örgütlerin baþkan
ve temsilcileri de yer aldý. Mitingde ayrýca, sahneye
çýkan bir grup çocuk da barýþ güvercinleri uçurdu.
Miting, sosyalizm mücadelesinde yaþamýný yitirenlerin
anýsýna yapýlan saygý duruþu ile baþladý. Tertip
komitesi adýna konuþan Hülya Yer, ne 12 Eylül ürünü
olan darbe anayasasýný, ne de AKPnin kendi diktasý
için yamadýðý paketi kabul edeceklerini söyledi.
Mitingde, ESP Genel Baþkaný Figen Yüksekdað,
Boykot Cephesi adýna konuþma yaptý. Ýstanbulda
iki iradenin çarpýþtýðýný söyleyen Yüksekdað, þöyle
devam etti: Kazlýçeþmede 12 Eylül ürünü olan
anayasayý deðiþtirmeden, rötuþlayarak halkýn önüne
getiren, emekçilerin taleplerini yok sayan, EVET
cephesinde yer alan AKP hükümeti. Çaðlayanda ise
12 Eylül düzenini deðiþtirecek gerçek irade var.
Burada toplanan emekçiler 12 Eylülün asýl hedefiydi.
Buradaki analarýn çocuklarý cezaevine girdi, iþkenceler
gördü. Buradaki halkýn dili yasaklandý, buradaki
halkýn siyasi temsilcilerinin ellerine kelepçe vuruldu.
Buradaki halk, açlýða yoksulluða mahkum edildi. Bu
nedenle bu halk, buradaki irade 12 Eylülde sandýða
gitmeyecek. ifadelerini kullandý.
"Evet ya da Hayýr cephesinde yer alanlarýn
emekçilere düzenin parçasý olmanýn dayatýldýðýný
söyleyen ESP Genel Baþkaný, mitinge katýlanlara,
AKPnin anayasa paketinde Aleviler, Kürtler, gençler,
kadýnlar, iþçiler, emekçi köylüler, yoksul kent esnafý
için bir þey var mý? diye sordu. Binlerce kiþi hep

bir aðýzdan yok yanýtýný verdi. Yüksekdað, Ama
tüm bu kesimlerin mücadele iradesi bu alanda.
Burada bulunan irade bunu deðiþtirecek. Bu kitle
AKP, MHP ve CHPlilerin sandýða boþ boþ bakmasýný
saðlayacak dedi. 13 Eylülden itibaren boykot cephesi
mücadelesinin yeni bir yoldan devam edeceðini
söyleyen Yüksekdað, 13 Eylülden itibaren Evet ya
da Hayýr cephesinin deðil, boykot cephesinin
konuþulacaðýný, boykot cephesinin kazanacaðýný
vurguladý.
BDP Ýstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel de
Diyarbakýr özgür olmadan, Kürt halký özgür olmadan
Türkiyenin özgür olmasýnýn mümkün olmadýðýný
ifade etti. 13 Eylülün önemli bir milat olacaðýný
belirten Tuncel, Referandumda evet mi çýktý, hayýr
mý çýktý tartýþýlmayacak hangisi çýkarsa çýksýn bizim
açýmýzdan bir þey deðiþmeyecek. 12 Eylül darbe
anayasasý olduðu gibi duracak. Sadece evet ve
hayýrýn siyasi sonuçlarý çýkacak. þeklinde konuþtu.
Mitingde konuþan BDP Genel Baþkaný Demirtaþ,
Diyarbakýr cezaevini kapattýrmayacaklarýný ifade
ederek, Eðer demokratiksen cezaevinin kaderini
Diyarbakýr halkýna býrak. dedi.
Anayasa deðiþiklik paketiyle ilgili çalýþmalarýnýn
baþladýðý günlerden bu yana Türkiyenin baþka çözüm
yollarýna ihtiyacý olduðunu anladýklarýný belirten
Demirtaþ, Biz bu çözüm yollarý için çalýþýyoruz.
Bunun için de 12 Eylülde sandýða gitmeyerek boykot
ediyoruz. Bugün burada referandumu boykot
ediyoruz. þeklinde konuþtu.
12 Eylülde sandýklardan ya evet ya hayýr oyu

çýkacaðýný hatýrlatan Demirtaþ, Hangisi çýkarsa çýksýn,
demokrat ve özgürlük mücadelesinin bir tek kazanan
gücü olacak o da boykot gücü olacak. Herkese
buradan sesleniyoruz, evet diyenler evet çýkmazsa
kýyamet kopar diyorlar. Hayýr diyenler hayýr
çýkmazsa kýyamet kopar diyorlar. Biz diyoruz ki siz
sakýn ha korkmayýn boykotçular var. Sizi korkutup
teslim almaya çalýþanlara karþý 13 Eylül sabahý dimdik
duracak olan boykot mücadelesi var. Evetçiler ve
hayýrcýlar el birliði, dil birliði ile boykot cephesine
saldýrýyorlar. Yeni bir anayasa sivil örgütçü bir anayasa
konusunda samimiyseniz iþte bu güç 13 Eylül sabahý
yanýnýzda olur. Yok bu halký bir kez daha
kandýracaksanýz sizin karþýnýzda dimdik duracak.
ifadelerini kullandý.
Baþbakan Recep Tayyip Erdoðana seslenen Demirtaþ,
ülkenin krallýkla yönetildiðini söyledi. Baþbakanýn,
Türkiyenin baþýnda kral edasýyla durduðunu ileri
süren Demirtaþ, Biz bunu kabul etmiyor ve boykot
ediyoruz. Biz bu krallar önünde diz çökmedik ve
çökmüyoruz. Baþbakan, önünde diz çökmeyene
deðer vermeyen bir zihniyete sahip. Senin nokta
kadar menfaatin için virgül kadar eðilmeyiz çünkü
biz halkýz. Senin bürokratýn, bakanýn deðil, halkýz.
þeklinde konuþtu.
Demirtaþ'ýn konuþmasýnýn ardýndan miting, MKM'den
Hünermend Jehat'ýn sunduðu müzik dinletisi ile son
buldu.
REFERANDUMDA BOYKOT, SEÇÝMLERDE
ORTAK ADAY!
Ýstanbuldan Komünistler

Bursada Boykot Çalýþmalarý

18.08.2010 Çarþamba saat 15:00 da Bursa, Orhangazi
parkýnda yapýlan basýn açýklamasý ile "Bursa Boykot Cephesi"
kendini deklare etti. Basýn açýklamasýnýn ardýndan öncesinde
kararlaþtýrdýðýmýz üzere bildiri daðýttýk.

da hazýrsýzlýklarýn yaþandýðýný ifade ettik. Ayrýca bildiri
daðýtýrken ajitasyon ve propaganda yapmanýn da gerekli
olduðunu ve bundan sonraki bildiri daðýtýmlarýnda ajitasyon
yapacak arkadaþlarýn olmasý gerektiðini tespit ettik.

Yapýlan 3. toplantýda öncelikle basýn açýklamasý ve
daðýttýðýmýz bildirilerin sonucunu deðerlendirmek adýna
biraz sohbet ettik. Eksikliklerimiz nelerdi? Nasýl gideririz?
sorularýna birlikte yanýt bulmaya çalýþtýk. Basýn
açýk lamasýndan hemen sonra orada bulunan
arkadaþlarýmýzla önceden belirlemiþ olduðumuz güzergahta
bildiri daðýtýrken -sonradan zabýta memuru olduðunu
öðrendiðimiz- bir kiþinin müdahale ederek, kimlik görmek
istemesi üzerine kýsa bir gerginlik yaþandý.

Yapýlan toplantýnýn asýl gündem maddelerinin baþýnda
yapacaðýmýz mitingin teknik yönlerinden biri olan miting
baþvurusu yer aldý. Buna göre 5 Eylül tarihine kadar
yapýlacak her etkinlik için ayrý bir tertip komitesi ve ayrý bir
baþvurunun, 2911 sayýlý toplantý ve gösteri yürüyüþleri
kanununa göre yapýlmasý gerektiðini konuþtuk. Bu yüzden
seçimle ilgili yapýlacak bir etkinliðin iftar saatinden sonra,
2 saat olacak þekilde yapýlmasý gerektiðini de öðrendik.

Yaptýðýmýz deðerlendirmede; bir kez daha böyle bir
sorunla karþýlaþýrsak seçtiðimiz komitedeki arkadaþlarýn
sorunla ya da kiþilerle muhatap olmalarýnýn, diðer
arkadaþlarýn bu durumla baþ baþa býrakýlmamalarýnýn
önemine deðindik. Diðer bir eksikliðimiz organize
olamamak konusunda idi. Basýn açýklamasýný bizlere
duyuran arkadaþlar, yani irtibat komitesinde yer alan ve
iletiþimi saðlama sorumluluðunu almýþ olan arkadaþlarýn,
yalnýzca mail üzerinden deðil, telefon ile de diðer kurumlara
ulaþarak olacak þeyleri en kýsa sürede bildirmelerinin
gerekliliðini tespit ettik.
Ve basýn açýklamasýna her kurumun kendi bayrak ve
flamalarýyla çýkmalarýnýn önemli olduðunu ve bu konuda

Ördekli Kültür Merkezi ile iletiþimi saðlayamama gibi bir
sorunun ardýndan yer bulma, panelistlerin bulunmasý gibi
uðraþ gerektiren iþlerin önümüzdeki kýsa sürenin doðru ve
verimli kullanýlmasýný engelleyeceðini istiþare ederek,
öncesinde belirlemiþ olduðumuz panel düzenlenmesi
kararýný iptal ettik. Bunun yerine mahallelerde yapacaðýmýz
etkinliklere aðýrlýk vermemizin önemli olduðunu tespit
ettik. Ardýndan gideceðimiz mahallelerri ve birlikte
izleyeceðimiz güzergahlarý belirledik.
Boykot Cephesi'nin bileþenlerinden olan DHF' li
arkadaþlarýmýz boykot ile ilgili kendilerinin de bir kampanya
baþlattýklarýný ve birlikte yürüteceðimiz iþler dýþýnda da
oraya aðýrlýk vereceklerini belirtmeleri üzerine diðer
kurumlardan gelen arkadaþlarýnda hangi zaman

dilimlerinde nerede olacaklarýný belirtmeleri gerekliliðini
dile getirmeleri istemi belirdi. Bu plana göre; Boykot
Cephesi'nin birlikte iþ yaptýðý günlerin dýþýna, her kurumun
kendi yürüttüðü faaliyeti/ iþleri koymasýnýn, birlikte yapýlacak
iþleri bölmemesi- birliðin anlamýný bozmamasý açýsýndan
önemli olduðu ifade edildi. Biz de kendi açýmýzdan önemli
olanýn birlikte iþ yapmak olduðunu, her nereye gidilecekse
birlikte gidilmesi gerektiðinin vurgusunu yaptýk.

Toplantýnýn son gündem maddesi mitinge çaðrýlacak
müzisyenlere verilecek paranýn karþýlanmasý, sticker- bildiriafiþ basýmý gibi iþlerin mali yükü belirlendi. Bu yükü
hafifletmek adýna, 3 tanesi 5 TL. olmak üzere, kartpostal
satýlmasý kararý alýndý.
Bursa'nýn ilçelerinden biri olan Kestel'de semt pazarýnýn
içine girerek esnafa ve alýþ-veriþteki insanlara, genellikle
Dersim Bölgesi'nden gelen insanlarýn yoðunluklu olarak
yaþadýðý yerlere bildiri daðýttýk. Önünde 4-5 masa dolusu
insanýn oturduðu bir kahvehaneye yapýlan ajitasyonun
ardýndan, bizlere insanlarýn gösterdiði HAYIR yanýtýyla karþýlýk
aldýk.
Dersimlilerin yoðun olarak yaþadýðý bu yerde Boykot
demenin AKPye hizmet edeceði anlayýþý bize biraz da
þiddetli bir þekilde belirtildi. Yine orada oturan kahve
ahalisinin içinden biri insanlara neden tepki
gösteriyorsunuz siz Hayýr diyebilirsiniz ama ben Boykot
diyorum diyerek insanlarýn tepkisine karþýlýk verdi.

Sonrasýnda yaptýðýmýz deðerlendirmede bizlere sert bir
þekilde tepki verilmesi durumunda kendi kararlýlýðýmýzý
ortaya koymaktan kaçýnmamamýz gerektiðini ifade ettik.
Ardýndan yine Munzur Kýraathanesi ismi ile bilinen bir yere
girdik burada da insanlarýn tepkisiyle karþýlaþtýk. Bizlere
Kestel' de yoðun olarak sað görüþlü insanlarýn ikamet ettiði
Beþevler mahallesine neden gitmediðimiz soruldu. Ýçeriðe
giren arkadaþlarýmýza gayet sert bir þekilde referanduma
Hayýr diyecekleri cevabý verildi.
Yine sonrasýnda yaptýðýmýz deðerlendirmede kimseyle
sert bir üslupla konuþmamak gerektiðine fakat Alevilerin
ve Kürtlerin yoðun olarak yaþadýðý bu yerlerde kendi
duruþumuza zarar verecek hareketlere de birlikte karþýlýk
vermenin gerekliliðine deðindik. Hakim olamadýðýmýz
alanlarda ise insanlarla fazla polemiðe girmemek gerektiði
konusunda mutabýk kaldýk.
Yine yaptýðýmýz deðerlendirmelerde farkýna vardýk ki
bizlerinde diðer kurumlardan gelen arkadaþlarýnda
kafalarýnda berrak olmayan bir konu boykot konusu.
Dolayýsýyla panel belki de bu bulanýklýðýn aþýlmasý ve
etrafýmýzda bulunan siyasal çevrelerinde iknasý açýsýndan
önemli olacaktý. Bizler açýsýndan Boykot Cephesi'nin birlikte
iþ yapýyor oluþu sol birlikte iþ yapamaz algýsýný deðiþtirmek
için de vesile oluyor. Diðer yandan eksikliklerin de birlikte
bulunarak giderilmeye çalýþýlmasý da önemlidir.
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Ýzmirde Evet-Hayýr Dayatmasýna Karþý Boykot Mitingi
Kuruçeþme'de Boykot
için Mahalle Þenliði
Ýzmir Kuruçeþme'de BDP'nin boykotla ilgili þenliði 2 Eylül
Perþembe günü saat 21:30'da gerçekleþtirildi. Duyurusunun
çok az yapýldýðý þenliðe, yoðunlukla Kürt emekçilerinin oturduðu
mahalleden katýlým oldukça azdý. Þenlik Kuruçeþme Yeni
Pazaryeri'nde yapýldý. Müzik dinletisiyle baþlayan þenliðe
mahalleli dýþýnda BDP Eþ Baþkan Yardýmcýsý Tuncer Bakýrhanlý
ve Ýzmir Ýl Baþkaný katýldý. Her ikisi de konuþmalarýnda neden
boykot dediklerini ve boykot çalýþmasýnýn nasýl yapýlmasý
gerektiðini anlattýlar. Konuþmalardan sonra þenlik müzik
dinletisiyle devam etti. Daha sonra BDP Ýl Baþkaný ve Tuncer
Bakýrhanlý'yla beraber kalabalýk bir grup içinde çalýþma
yürüttüðümüz kuruma ziyarete geldiler. Kurumla ve
çalýþmalarýmýzla ilgili sohbet ettik. Þenliðe BDP dýþýnda KöZ'ün
arkasýnda duran komünistler olarak bizler ve TÖP'ten arkadaþlar
katýldý.
Emekçilerin ve Ezilenlerin Boykot Cephesi, 4 Eylülde
Alsancak Gündoðdu Meydanýnda boykot mitingi
gerçekleþtirdi. BDP, ESP, TÖP, SDP, DHF, EHP, SGPH,
DÝP Giriþimi, Komünist KöZ ve Türkiye Gerçeðinin
oluþturduðu boykot cephesi bileþenleri boykot
mitinginde 5000e yakýn kiþiyle buluþtu. Miting
Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) müzik topluluðunun verdiði müzik dinletisi ile baþladý.
Dinletinin ardýndan BDP Ýzmir Ýl Eþbaþkaný Mukaddes Kubilay konuþma yaptý. Referandumda boykot
tavrýnýn özellikle Kürt illerinde güçlü olacaðýna
inandýklarýný ifade eden Kubilay, Sandýklarýn Kürt
coðrafyasýnda boþ teslim edileceðini biliyoruz. Ancak
burada da demokrat insanlar gereðini yapacaktýr
dedi. Ýkinci konuþmayý Boykot Cephesi bileþenleri
adýna SDP Ýzmir Ýl Baþkaný Semra Sezgin yaptý.
Sezgin, darbecilerin ve düzen güçlerinin halkýn
karþýsýna evet ve hayýr dayatmasý ile çýktýðýný belirterek,
AKPnin demokrasi maskesinin altýnda 12 Eylül
darbecilerinin olduðunu ve referanduma sunulan
deðiþiklik paketi ile 12 Eylül anayasasýnýn ömrünün
uzatýldýðýný söyledi. 12 Eylül 1980nin suçlarýný
sakladýklarý sandýklarý ile 2010 yýlýnda yeniden
karþýmýza çýkýldýðýný ifade etti. Evetçiler ve hayýrcýlarýn
ayný suç sandýðýnda buluþtuðunu dile getiren Sezgin,
Faþist, Kemalist, darbeci cepheye de geçit yok.
Onlarý da boykot ediyoruz. Yasalar insanlarý yönetmez,
insanlar kendilerini yönetmek için yasalar yapar. Bu
yasalarý darbeci, düzen güçleri, AKP, CHP, MHP veya
onlarýn kuyruðuna takýlanlar yapamaz. Biz, yani
iþçiler, Kürtler, kadýnlar, ezilenler, Emekçilerin ve

Ezilenlerin Boykot Cephesi, onlarýn suç sandýklarýnýn
aldatmacasýnýn maskesini indirenler yapacaðýz diye
konuþtu.
Sezginin ardýndan söz alan BDP Eþ Genel Baþkaný
Selahattin Demirtaþ da Baþbakan Recep Tayyip
Erdoðanýn meydan meydan mavi boncuk daðýttýðýný
söyleyerek, Türkiye ne AKPye, ne de CHP-MHP
statükosuna mahkumdur diyenler referandum
sandýklarýný boþ gönderecek. Türkiyeye demokrasiyi
getirecek olan ne AKP, ne CHP, ne MHPdir,
demokrasiyi halkýn özgüçleri getirecek. Türkiyede
demokrasi mücadelesinin teminatý siz olacaksýnýz
dedi. Baþbakan Erdoðanýn Diyarbakýr mitingindeki
konuþmasýný hedef alan Demirtaþ, baþbakanýn
Diyarbakýra 63 milletvekili ve 7 bakan ile gittiðine
dikkat çekti. BaþbakanýnÊ Diyarbakýra yeni cezaevi
müjdesi vermiþ olmasýna atfen Diyarbakýrlýlarýn 80
yýldýr açýk cezaevinde yaþadýklarýný vurguladý.
Demokratik özerklik projesinin bir Türkiye projesi
olduðunu, Ege, Marmara ve Karadeniz için de en
ideal yönetim þekli olduðunu vurgulayan Demirtaþ,
dýþ iliþkiler, milli savunma ve adalet dýþýnda tüm
yönetim birimlerinin yerellerde oluþturulmasý gerektiðini belirtti.
Demirtaþ, yeni bir anayasýnýn ve 2011 seçimlerinin
önemi üzerinde durdu: Herkes bilmeli ki yeni bir
anayasa yapýlmadýðý sürece hiç kimsenin sorunu
çözülmeyecek. Ne Kürtlerin, ne kadýnlarýn, ne
baþörtülülerin, ne de emekçilerin. Yeni bir anayasa
yoksa bu ülkede özgürlük yoktur. Boykot Cephesi
ayný zamanda önümüzdeki seçimlerin belirleyici

Bu þenlik öncesinde mahallede þenliðin duyurusu için çalýþma
gücü olacak ve þimdiden devrimci
da gerçekleþtirmiþtik. BDP'li bir arkadaþý da alarak mahallede
bir dinamik olarak gündeme
hem þenlik duyurusunu yaptýk hem de boykot cephesinin ortak
oturmuþtur. Türkiye faþizme teslim
bildirilerini daðýttýk. Bunun için ev ev dolaþtýk, insanlarla sohbet
olmadýysa bu devrimcilerin sayesettik. Bu çalýþmayý çok da bilmediðimiz bir bölgede yaptýk.
indedir. Türk-Kürt halklarýnýn
Bizim için çok yararlý oldu. Hem yeni bir yer tanýdýk, hem de
kardeþliðinden söz ediyorsak bu
burada yeni insanlara kendimizi ve çalýþmalarýmýzý tanýttýk.
Deniz Gezmiþin idam sehpasýnda
Referandumda Boykot, Seçimlerde Ortak Aday!
'Yaþasýn Türk ve Kürt halklarýnýn
kardeþliði' diyen gür sesinden
Yaþasýn Devrimci Dayanýþma!
kaynaklýdýr, ser verip, sýr vermeyen
Ýzmir Kuruçeþmeden Komünistler
devrimciler sayesindedir. Cephemiz
bugün Boykot Cephesidir, yarýn
Türkiyenin en büyük devrimci gücünü oluþturacak çeþitli müzik gruplarýnýn verdiði konserle sona erdi.
olan sizsiniz. Baþbakan Diyarbakýrda 5 nolu cezaevinin dili olsa da konuþsa dedi. Evet, 5 nolu cezaevinin KöZ Referandumda Boykot Seçimlerde Ortak Aday
dedi
dili olsa da Mazlum Doðaný, Dörtleri, devrimci
direniþi anlatsa, anlatsa da faþizme karþý nasýl dik
Közün arkasýnda duran komünistler, Referandumda
durulur baþbakan öðrense.
Evet-Hayýr Dayatmasýna Aldanma, Referandumda
Bize boykot etmemize raðmen neden sandýklarda Boykot Seçimlerde Ortak Aday pankartý ile mitinge
görevlilerimiz olacaðýný soruyorlar. Cevabýmýz Çünkü katýldý. Cumhuriyet meydanýnda boykot cephesindeki
siz üçkaðýtçýsýnýz, hilekârsýnýz. Kullanýlmayan oylarý bileþenlerden Toplumsal Özgürlük Platformu, Sosyalist
aranýzda bölüþmeyin diye þeklinde. Sandýkta boykot Emek Hareketi, Demokratik Halklar Federasyonu ile
buluþarak Cumhuriyet Meydaný'na kadar ortak bir
gücünü kýrmak için anlaþacaklar. Bir taraf boykot
yürüyüþ gerçekleþtirdi. Yürüyüþ boyunca "Eþitlik,
evet demektir diyor, diðeri boykot hayýr demektir
adalet, özgürlük için boykot!", "Sandýða gitme rediyor. Bir karar verin artýk. Oysa boykot etmek ne
ferandum çöpe!" sloganlarýný, alanda ise
evet demektir, ne de hayýr. Bunu bugüne kadar
Referandumda Boykot Seçimlerde Ortak Aday, Ne
anlamadýysanýz 12 Eylül akþamý anlayacaksýnýz.
AKP Ne CHP Emekçiler Birlikte Kazanacak,
Miting süresince ve Demirtaþýn konuþmasý sýrasýnda
Özgürlük Savaþan Ýþçilerle Gelecek sloganlarýný
sýk sýk Ne AKP, ne CHP, kurtuluþ birlikte attýk. Alanda yoðun þekilde özel sayý daðýtýmý yapýldý
mücadelede, Yaþasýn halklarýn kardeþliði sloganlarý ve gazete satýþý gerçekleþtirildi.
atýldý. Miting, Demirtaþýn konuþmasýnýn ardýndan
Ýzmirden Komünistler

Ýzmirde Boykot Çaðrýsý
Ýzmirde oluþturulan Emekçilerin ve Ezilenlerin Boykot Cephesi kurulduðu günden 12 Eylül Referandumuna kadarki yaklaþýk üç
haftalýk süre zarfýnda birçok ortak çalýþmaya imza attý. Ýstanbulda basýlan ortak bildirilerin ve afiþlerin Ýzmire ulaþmasýnýn ardýndan
farklý merkezlerde bildiri daðýtýmlarý örgütlendi. Mesai çýkýþ saatlerinde Konak-Karþýyaka Vapur Ýskelelerinde ve Bornova Metro
çýkýþýnda, Þirinyer Tansaþ önünde, Çiðlide platform bildirileri ortak bir kitle faaliyeti ile daðýtýldý.
Karþýyakada Bildiri Daðýtýmý
Karþýyakadaki faaliyette, burjuvazinin genel
seçim havasýna büründürdüðü ve bir nevi
güven oylamasýna dönüþen seçime dair pek
çok kiþinin hali hazýrda evet ya da hayýr
taraflarýndan biri üzerinden politize olduðunu
gözlemledik. Boykot bildirilerimizi okuyan
insanlar daha çok neden hayýr demediðimiz
üzerine sorular sordular. Biz de bunu bir
fýrsata dönüþtürüp, konuþtuðumuz insanlara
hayýr seçeneðini belirleyenlerle evet
seçeneðini belirleyenlerin ortak yanlarýnýn
farklarýndan daha fazla olduðunu anlatmaya
çalýþtýk.

Bornova Metro Çýkýþýnda Boykot Çaðrýsý Ýlgi
Uyandýrdý
Platform bileþenlerinden DHF, SDP, BDP,
ESP ve KöZün bulunduðu çalýþmada yaklaþýk
iki bin bildiriyi bir buçuk saat gibi kýsa bir
sürede daðýttýk. Daðýtým süresince ajitasyon
yapma sorumluluðunu biz almýþtýk. Bir
yandan yoldaþlarýmýz ve diðer bileþenlerden
dostlarýmýz bildiri daðýtýmýný gerçekleþtirirken
biz de metrodan çýkan insanlara seslendik.
Hakim sýnýflarýn dayattýðý evet-hayýr
seçeneklerinin dýþýnda bir siyasal tercihe dair
ajitasyon pek çok kiþinin ilgisini çekti.
Ajitasyonda þunlarý iþledik:
AKP, MHP, CHPnin, düzen partilerinin,
patronlarýn, darbeci generallerin, bürokratlarýn
deðil; emekçilerin ezilenlerin boykot cephesini

güçlendirelim. Dersim Katliamýný
savunanlarýn, madenlerde-tersanelerde iþ
cinayetlerinde ölen iþçilere kaderlerine razý
olmayý öðütleyenlerin, inkâr ve imha
politikalarýnda, seçim barajlarýnda, terörle
mücadele yasasý adý verilen baský yasalarýnda
hemfikir olanlarýn deðil iþçilerin, emekçilerin,
ezilenlerin saflarýný güçlendirelim. Yamalý ya
da yamasýz 12 Eylül Anayasasýný önümüze
koyanlar, evet de deseler, hayýr da deseler,
ayný taraftadýrlar. Evet de yetmez, hayýr da
yetmez! Evet-hayýr dayatmasýna karþý, 12
Eylülde bütün 12 Eylülcüleri boykot ediyoruz,
sandýða gitmiyoruz!

Kuruçeþmede Yoðun Boykot Çalýþmasý
Platformun merkezi olarak belirlediði ve
kararýný aldýðý çalýþmalarýn yaný sýra Boykot
Cephesi bileþenleri çalýþma yürüttükleri kimi
yerellerde de çalýþmalarý ortaklaþtýrmayý
baþardýlar. Buca Kuruçeþmede yürütülen
çalýþma bu anlamda olumlu bir örnek teþkil
etti.
SDP, DHF, ESP ile çalýþtýðýmýz kitle örgütünde
buluþtuk. Çalýþmaya baþlamadan önce faaliyeti
nasýl örgütleyeceðimizi konuþtuk ve bir
iþbölümü yaptýk. Bir kýsým arkadaþ afiþ için
sorumluluk aldý. Bizler de pazaryerleri,
kahvehaneler ve mahalle boyunca bildiri
daðýtýmý yapmak üzere sorumluluk aldýk.
Kuruçeþme pazaryerinde ajitasyonlar
aracýlýðýyla yaptýðýmýz daðýtýmda daha pazarcý
esnafýndan ilginç tepkiler aldýk. Birçok kimse

evet oyu vereceðini söyleyerek, boykotun
hayýrcýlara çalýþmak anlamýna geldiðini
ifade etti. Aslýnda bu tepki Karþýyakada yahut
Bornovada faaliyet yürüttüðümüz zaman
insanlardan sýklýkla duyduðumuz boykot
evetçilere yarar söyleminin bir benzeri idi.
Bu kimselere AKPsi, CHPsi, MHPsi ile hiçbir
sermaye partisinin 12 Eylül Rejimi ile esaslý
bir sorunu olmadýðýný, hâkim sýnýflar arasýnda
süre giden egemenlik kavgasýnda bu kesimler
arkasýnda deðil, tüm bunlarýn karþýsýnda yer
almak gerektiðini ifade ettik. Ýnsanlarla bir
yandan siyaset konuþup tartýþarak, bir yandan
da sesli ajitasyonlar yapýlarak
gerçekleþtirdiðimiz bildiri daðýtýmý canlý geçti.
Bu sýrada afiþe çýkan arkadaþlara polisin
müdahale ettiðini öðrendik. Bu yüzden ilk
aþamada afiþ gerçekleþtirilemedi ve afiþe
çýkan arkadaþlar da bize katýldýlar.
Daha sonra kahvehanelere bildiri daðýtýlarak
konuþmalar yapýldý. Dere Mahallesinde ise
kapý kapý daðýtým yapýldý. Buca Koop
pazaryerinde yapýlan daðýtýmýn ardýndan
tekrar afiþe çýkýldý ve mahallenin belirgin
yerlerine afiþ yapýldý.
Çalýþmanýn ardýndan DHFli dostlarýmýzla
mücadelede düþen bir devrimcinin mahallede
yaþayan ailesine ziyaret gerçekleþtirdik.
REFERANDUMDA
BOYKOT
SEÇÝMLERDE ORTAK ADAY!
Ýzmirden Komünistler

12 Eylülle hesaplaþmak için sandýða gitme! çaðrýsý

Ýzmir Boykot Cephesinden
12 Eylül Eylemi
Emekçilerin ve Ezilenlerin
Boykot Cephesi, referandum
arifesinde hem 12 Eylül
Darbesinin 30. yýlýnda 12
Eylülcüleri protesto etmek, hem
de boykot çaðrýsý yapmak
amacýyla Karþýyaka minibüs
son duraðýndan Ýþ Bankasý
önüne
bir
yürüyüþ
gerçekleþtirdi.
Yürüyüþ sýrasýnda "Ne AKP
Ne CHP, Kurtuluþ Birlikte
Mücadelede", Eþitlik, Adalet,
Özgürlük için Boykot!,
Emekçinin Cephesi Boykot
Cephesi!, Akýn Birdal
Onurumuzdur! sloganlarý atýldý.
Ya p ý l a n
ajitasyon
konuþmalarýyla halk 12 Eylül'de
sandýða
gitmemeye,
referandumu boykot etmeye
çaðrýldý.
Boykot Cephesi adýna
açýklamayý ESP Ýl Baþkaný Kamil
Aðaoðlu okudu. Açýklamada;
Birkaç gün önce yaþanan
geliþmeler demokrasi havarisi
kesilenlerin gerçek yüzünü
tekrar tekrar açýða çýkartmýþtýr.
Tek taraflý olarak ilan edilen
ateþkes süreci yok sayýlarak
bayram
arifesinde
gerçekleþtirilen operasyonlarda
9 ailenin ocaðýna ateþ

düþürülmüþtür. Ayný ateþ
Dersim
bölgesinde
gerçekleþtirilen aralýksýz
operasyonlarda ormanlara da
atýlmýþ, çýkarýlan or man
yangýnlarýyla doða tahrip
edilmiþtir. Bunlarýn yaný sýra
dün Bursada Boykot Cephesi
Mitinginde BDP Milletvekili
Akýn BÝRDAL saldýrýya uðramýþ,
Ýstanbulda ise ESP il
yöneticilerine yönelik gözaltý
terörü gerçekleþtirilmiþtir. Tüm
bu saldýrýlar, emekçilerin ve
ezilenlerin mücadelesine karþý
12 Eylül uygulamalarýnýn hýz
kesmediðinin göstergesidir
ifadelerine yer verildi. Aðaoðlu,
"Bizler Emekçilerin ve
Ezilenlerin Boykot Cephesi
olarak halkýmýzýn 12 Eylül rejimi
ile hesaplaþma arzusunun
referandum oyununa kurban
edilmesine müsaade
etmeyeceðiz" diyerek, 12 Eylül
düzeni ile gerçek hesaplaþma
için referandumda halký sandýða
gitmemeye çaðýrdý.
Karþýyakadaki genel politik
atmosfere raðmen yoðun ilgi
çeken eylem pek çok insandan
da destek gördü.
Ýzmirden Komünistler

KOMÜNÝST
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Esenlerde Boykot
Cephesinin
Çalýþmasý

Okmeydaný'nda Referandum Çalýþmasý

Ezilenlerin ve Emekçilerin Boykot Cephesinin Okmeydaný bileþeni olan BDP, DHF, ESP, KÖZ, PARTÝZAN
ve SODAP olarak mahallemizde ortak çalýþmalar gerçekleþtirdik.
Yapýlan bu referandum genel seçim
gündemlerinden daha yoðun geçmekte. Halk
her zamankinden daha politik ve genel olarak
burjuvazi cephesinden ikiye ayrýlmýþ kamplarda
evet/hayýr tartýþmalarý sürerken bizler de
ezilenlerin ve emekçilerin boykot cephesinin
Okmeydaný bileþeni olan BDP, DHF, ESP, KÖZ,
PARTÝZAN ve SODAP olarak mahallemizde
boykotla ilgili nasýl bir çalýþma yapabileceðimizle
ilgili bir araya geldik.
Yapýlan ilk toplantýda afiþ, bildiri, ozalit, gibi
çalýþmalarýn dýþýnda mahallelinin katýlýp söz
sahibi olduðu, Evet ve Hayýr diyenlerin de
katýldýðý bir halk toplantýsý önerisinde bulunduk.

22 Aðustos Pazar günü
Esenlerde Boykot Cephesinin
ortak referandum çalýþmasý BDP
ilden, DÖH ve Köz tarafýndan
ortaklaþa gerçekleþtirildi. Ýlk
olarak öðlen saatlerinde sesli
arabayla konvoy halinde
Esenlerde bazý yöre dernekleri
ziyaret edildi, boykotla ilgili
bilgilendirme yapýldý, akþam
da bir düðün salonunda hem
iftar verildi, hem de merkezi
olarak Emekçilerin Ezilenlerin
Boykot Cephesinde yer alan
bileþenler konuþma yaptýlar.
Öðlen saatlerinde yapýlan
gezilerde sesli arabayla ajitasyon
yapýlarak konvoy halinde
Esenler Karabayýr Mah.,
Kazýmkarabekir Mahallesi ve
Esenler merkezde yer alan köy
derneklerine ziyaretler
gerçekleþtirildi. Konvoy
aracýnda Ýstanbul 3. Bölge
Milletvekili Sebahat Tuncel ve
BDP Ýstanbul Eþ Baþkaný
Çiðdem Kýlýçgün Uçar vardý.
Konvoy arabasýnda Ne AKP
Aldatmacasý, Ne 12 Eylül
Anayasasý 12 Eylülde
Referandumu Boykot ediyoruz.
Kürtlerin demokratik taleplerini
hiçe sayan referandumu Boykot
ediyoruz. Kadýnlarýn Kürtlerin
Ýþçi ve Emekçilerin sesinin
olmadýðý bir referandumda
sandýða gitmiyoruz þeklinde
ajitasyonlar yapýldý.
Sonradan merkezde bazý köy
dernekleri ziyaret edildi. Van
Baþkalelilerin 2 yöre derneði
ve Muþlularýn bir yöre
derneðine gidilerek konuþmalar
yapýldý. Burada Sebahat Tuncel
referandumda boykot tavrý
takýnýlmasý gerektiði ve yapýlan
boykot çalýþmalarýna destek
verilmesini gerektiðini anlatan
konuþmalar yaptý. Son olarak
Esenler meydanda Sebahat
Tuncel halka referandum
sürecini anlatan bir konuþma
yaptý, konuþma sýrasýnda
meydanda yaklaþýk 100 kiþi
vardý.
Akþam Özumut 3 Düðün
Salonunda yapýlacak etkinlik
yerine doðru hareket edildi.
Burada BDP Ýstanbul Eþ
Baþkaný Çiðdem Kýlýçgün Uçar,
Ýstanbul Milletvekili Sebahat
Tuncel, DÖH ve Köz adýna
birer konuþma yapýldý. Etkinliðe
Barýþ Anneleri Derneði, Tutuklu
Yakýnlarý Ýnisiyatifi ve Din
Alimleri Derneðinden de destek
verildi.

aldýklarýný ve 12 Eylülde
sandýða gitmeyeceklerini
söyledi ve neden bu süreçte
boykot tavrý takýndýklarýný
kýsaca anlattý. Ýstanbul
Milletvekili Sebahat Tuncel
sözlerine Ramazan ayýnýn barýþa
ve demokrasiye hizmet etmesi
dileðiyle baþladý. Þu anda
Türkiyenin iki gündemi
olduðunu bunlarýn AKPnin
Evet mi Hayýr mý diðer
gündemin de Kürtlerin ve tüm
demokrasi güçlerinin
demokratik taleplerinin
olduðunu, Evet mi-Hayýr mý
gündeminin iþçilerin
emekçilerin, Kürtlerin ve
kadýnlarýn gündemi olmadýðý
yaþanan referandum sürecinde
bunlarýn kendi aralarýndaki
iktidar savaþýnýn olduðunu bu
gündemlerin ezilen yýðýnlarýn
sorunlarýný nasýl çözüleceðine
dair gündemler olmadýðýný
medyada yer alan gündemlerin
havuzlu villalarla sýnýrlý kaldýðýný
söyledi.
Diðer gündemin de Kürtlerin
iþçi ve emekçilerin asýl gündemi
olduðunu Kürtlerin ve
emekçilerin gündemini
iþlemeyen referandum
sürecinde süreci boykot
edilmesi gerektiðini ve sandýða
gidilmemesi gerektiðini halka
anlatmaya çalýþtýklarýný bunun
için esnaflarý gezdiklerini köy
derneklerini ziyaret ettiklerini
anlattý ve bu süreçte boykot
çalýþmalarýna destek verilmesi
ve çalýþmalarýna katýlýnmasý
gerektiðini vurguladý. DÖH
adýna yapýlan konuþmada
Kürtlerle beraber Boykot
Cephesinde yer aldýklarýný,
sorunun demokratik çözümü
için Demokratik Özerklik
Talebinin sorunun çözümü için
adres olduðunu, Kürtlerin,
Kadýnlarýn, Ýþçilerin Alevilerin
kendilerini ifade edeceði
demokratik bir anayasanýn
örgütlenmesi gerektiðini söyledi.
KöZ adýna yapýlan konuþmada
Referandum sürecinin
antidemokratik olduðu bu
sürecin ancak kurucu bir meclis
kurularak demokratik bir
anayasa yapýlabileceði, dünyada
anayasalarýn 3 þekilde
deðiþtirildiðini bunlarýn
devrimlerle, askeri darbelerle
yada kurucu meclislerle
yapýlabileceði, þu anda
demokratik bir anayasasýnýn
ancak bir kurucu meclis
kurularak yapýlabileceði
söylendi. Bu yüzden
referandumdaki tavrýmýzýn
boykot olmasý gerektiðine
dikkat çekildi.

Konuþmalara baþlanmadan
önce bu uðurda düþen tüm
devrimciler adýna bir dakikalýk
saygý duruþu yapýldý. Yapýlan
konuþmalar iftar saatine yakýn
olmasýndan dolayý konuþKonuþmalar ardýndan iftar
macýlar tarafýndan kýsa tutuldu
yemeði verildi, yemek
ve 3-5 dakika arasýnda kaldý.
sonrasýnda çekilen halaylarla
Ýlk sözü BDP Ýstanbul Eþ etkinlik sona erdi. Salonda
Baþkaný aldý. Eþ baþkan merkezi etkinlik sýrasýnda yaklaþýk 500
b o y k o t c e p h e s i n d e y e r kiþi vardý.
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çýkan MKM müzik grubununn kýsa bir müzik
dinletisi ile baþladý.
Halk toplantýsý için konuþmacý olarak Ýstanbul
milletvekili Sebahat Tuncel, Ezilenlerin ve
Emekçilerin boykot cephesi adýna Tuay Okay,
Ezilenlerin ve Emekçilerin kadýn boykot
cephesinden Rahime Karvar, ve Çaðdaþ
Hukukçular derneði adýna Güray Dað katýldý.
Ýlk konuþmacý olan Ýstanbul Milletvekili Sebahat
Tuncel on altý kez deðiþen anayasanýn bir kez
daha deðiþtirildiðini fakat zihniyetin
deðiþmediðini, Kürtlerin bu anayasa
deðiþikliðinde de yok sayýldýðýný, aslýnda çeþitli

olmadýðýný dile getirdi.
Son konuþmacý olan Çaðdaþ Hukukçular
Derneði üyesi Avukat Güray Dað, demokrasi
getireceðini söyleyen AKPnin kendisinden
önceki iktidarlarýn bir çok politikasýný ve 12
Eylül politikalarýný uygulamaya devam ettiðini
söyledi. Dað, "Bu ülkede cezaevlerinde tecrit
hala devam ediyor. AKP iktidarý döneminde
300'ün üzerinde insan cezaevlerinde yaþamýný
yitirdi. Yine AKP döneminde terörle mücadele
kanunu çýkarýldý. AKP demokratikleþmeden
bahsediyor. Bazý solcular da 'Yetmez ama evet'
diyerek AKP'nin arkasýnda yedekleniyor. Bugün
'evet' ya da 'hayýr' oyu vermek, oy kullanmak

Halk toplantýna Sebahat Tuncel de katýldý

Etkinliðe yaklaþýk 500 kiþi katýldý

Mahallede iki ayrý yere pankart astýk

SODAP ve BDP boykotçular dýþýnda diðer
siyasi kurumlarýn bu halk toplantýsýna konuþmacý
olarak katýlmasýna karþý çýktýlar. Bununla ilgili
SODAPýn kaygýsý 12 Eylülcüleri savunanlarýn
bizim emek harcadýðýmýz bir etkinlikte kendi
propagandasýný yapmalarýna müsaade
edilmemesi noktasýnda oldu. Böyle bir durumda
bu etkinliðe sadece temsili katýlacaklarýný
belirttiler. BDP ise etkinliðin aleyhimize
dönebileceðini ve boykot cephesinden
konuþmacýlarýn yetersiz kalabileceklerini ortaya
koyarak bu etkinliði örgütleyicisi olmayacaklarýný
ifade ettiler.

revizyonlar yapýlsa da Kenan Evren anayasasýnýn
deðiþmediðini vurguladý. Sözlerine devam
ederken kendilerini yok sayan anayasa
tartýþmalarýný asla onaylayamayacaklarýný, mevcut
anayasanýn Türk-Sünni bir tanýmlama yaptýðýný
ancak boykot cephesinin tüm halklarýn
özgürlüðünden yana olduðunu ifade etti. Kürt
sorunu çözülmeden demokrasinin olmayacaðýný
söyleyen Tuncel Bizim anayasamýzda
demokratik özerklik, özerk Kürdistan olacak,
inanç özgürlüðü olacak, barýþ olacak diye
devam ederken PKKnin eylemsizlik kararýnýn
deðerlendirilmesi gerektiðini vurgulayarak
AKPnin Diyarbakýr mitingi ile ilgili kýsaca Erdal
Erenden bahsedenlerin Mazlum Doðanlarý
aðzýna almadýlarýný söyledi. Son olarak
söyleyecek sözümüz deðiþtirecek gücümüz
var diyerek sözlerini bitirdi.

ve sandýða gitmek 12 Eylül anayasasýný
meþrulaþtýrmaktýr" dedi.

Yapýlan tartýþmalar sonucunda önemli olanýn
ortak iþ yapma ve platformun daðýlmadan devam
etmesi için halk toplantýsýna sadece boykotu
savunan konuþmacýlarýnýn çaðrýlmasýna karar
verildi.
Halk toplantýsý için 4 Eylül tarihini belirleyip
önümüze koyduðumuz çalýþmalara baþladýk.
Bu çerçevede Okmeydanýnda bulunan Mahmut
Þevket Paþa, Piyale Paþa ve Örnek tepe
mahallelerine toplam 1000 adet Boykot afiþi
yapýldý. Bunun yanýnda semt pazarlarýnda,
mahalle meydanlarýnda ve kahvelerde binlerce
bildiri daðýtýmý gerçekleþtirdik. Halk toplantýsýnýn
duyurusu için deðiþik zamanlarda belirlenen
yerlere açmayý planladýðýmýz stantý teknik
olanaklardan dolayý sadece bir defa açtýk,
insanlarýn yoðun geçtiði yerlere ozalit yapýlýp
araçla mahalle aralarýnda sesli ajitasyonla
mahalleliyi halk toplantýsýna davet ettik.
4 Eylül akþamý Okmeydaný Fatma Girik
parkýnda gerçekleþtirdiðimiz halk toplantýsý
Demokratik Haklar Derneðinin tiyatro grubunun
hazýrlamýþ olduðu oyunun ardýndan sahneye

Ýkinci konuþmacý olarak söz alan Tuay Okay
AKPnin gerçekten samimi olmadýðýný, çýkardýðý
yasalara bakýldýðýnda siyasi parti kapatmayla
ilgili yasayý sadece AKPnin kapatýlmasýný
zorlaþtýracak þekilde deðiþtirdiðini, birden fazla
sendikaya üye olma ile ilgili yasanýn
sendikasýzlýðýn olduðu bir yerde zaten anlamsýz
bir yasa olduðunu ifade etti. Okay, yapýlan bu
deðiþikliklerin aslýnda 12 Eylül anayasasýnýn
halka tekrar onaylatýlmasý olduðunu ve
hayýrcýlarla evetçilerin bir farklarýnýn olmadýðýný
vurguladý.
Üçüncü konuþmacý olan Rahime Karvar 12
Eylül anayasasýnýn kadýnlara neler getirdiðinin
sorgulanmasý gerektiðini, kadýnýn toplum içinde
bir birey deðil anne, kýz çocuk gibi kimliklerinin
olduðunu, bu yasalarda taciz ve istismar gibi
kadýna yönelik saldýrýlarla ilgili hiçbir çalýþmanýn

Bizler bu halk toplantýsýný örgütlerken
programda serbest kürsü bölümünün olmasýný
ve insanlarýn bu kürsüde kendilerini ifade
etmelerini önemli buluyorduk. Bu nedenle
serbest kürsü bölümünü konuþmalardan sonraya
koymuþtuk. Ancak baþta yaklaþýk 500 kiþinin
katýldýðý etkinlik Sebahat Tuncelin alandan
ayrýlmasýyla boþalmaya baþladý ve etkinliðin
sonunda çok az sayýda insan kaldý. Bunun
üzerine serbest kürsü bölümünü iptal ettik. En
sonda çýkmasýný planladýðýmýz Grup Munzur da
sahneye çýkmama kararý aldý. Böylece etkinliði
planlandýðýndan daha erken bitirdik.
Her ne kadar sonuna doðru kitlesel açýdan
azalan bir seyir izlese de bu etkinlikte bizim
için temel önemi olan konu altý siyasetin bir
araya gelmesi ve ortak bir çalýþma yapmýþ
olmasýdýr. Okmeydanýndan komünistler olarak
boykot cephesinin çalýþmasý dýþýnda kendi özel
çalýþmamýz diye bir çalýþma önümüze koymadýk
çünkü zaten bu ortak çalýþmaya elimizden
geldiðince katýlýp bu ortak çalýþmanýn güçlü
olmasý için gayret sarfettik.
Halk toplantýsýndan sonra Köz imzalý ozalitleri
mahallenin yoðun olan geçiþ güzergâhlarýna
yaptýk ve iki ayrý noktaya pankart astýk. Bunun
yanýnda mahallede iki bine yakýn özel sayý
daðýtýmýný kahvelerde ve sokalarda yaygýn ve
katýlýmlý bir þekilde gerçekleþtirdik.
Ne AKP Ne CHP kurtuluþ birleþik
mücadelede
Yaþasýn Devrimci dayanýþma
Yaþasýn Komünistlerin Birliði
Okmeydanýndan Komünistler

Adalet, Özgürlük ve Eþitlik için Boykota
Basýna ve Kamuoyuna
Adalet, Özgürlük ve Eþitlik için Boykota

gibi, 12 Eylül Anayasasýný makyajlayarak ömrünü
uzatýyor.

AKPnin referanduma sunduðu anayasa deðiþikliði paketi,
12 Eylül 2010 günü oylanacak. Bu pakette biz iþçiler,
emekçiler, ezilenler yok sayýlan Kürt halký olarak, bir þey
bulamadýk. Özgürlük, adalet ve eþitlik adýna bir ilerleme
yok.

Bu yüzden bu pakete evet demiyoruz!
MHP ve CHPnin oluþturduðu hayýr cephesi ise, 12 Eylül
Anayasasýný ve onun kurumlarýný güçlendirmeye
çalýþmaktadýr. Bu referandumda Hayýr oyu vermek, 12
Eylül Anayasasýný onaylamak anlamýna gelir.

AKP, kendi baþýna hazýrladýðý bu pakette sadece kendi
çýkarlarýyla ilgileniyor. Kendi kadrolarýna yüksek yargýda
yer açmaya çalýþýyor. Bunun adýna da demokratikleþme
diyor. YÖK Baþkanýný atadýklarýnda üniversiteler
demokratikleþti mi? Anayasa Mahkemesinde ve HSKYda
da yaþanacak olan budur. Demokratik bir adým atmak
için 12 Eylül kurumlarýný ortadan kaldýrmak gerekir.

Bu yüzden bu pakete hayýr da demiyoruz.

Paketin cazibesini artýrmak için konulan diðer maddeler
göstermeliktir. Bu paket, ne parti kapatmalarý yasaklýyor,
ne kamu emekçilerine grevli toplusözleþme hakkýný
saðlýyor. 12 Eylül generallerinin yargýlanmasýný önleyen
geçici 15. maddenin kaldýrýlmasý olumlu olsa da zaman
aþýmý zýrhý cunta suçlularýný korumaya devam etmektedir.

12 Eylül darbesi, iþçilerin ve ezilenlerin kurtuluþ
mücadelelerini ezmek için yapýlmýþtý. Sömürü ve yaðma
sistemini güvenceye almýþ, emekçileri ve sömürülenleri
ise bastýrmýþtý. 12 Eylül anayasasý bunun belgesidir. Bu
anayasayý çöpe atacak olan 12 Eylül düzeninin yarattýðý
partiler deðil, biz iþçi, emekçiler ve ezilen halklarýz.

Pakette olanlar kadar olmayanlar da önemli! Mesela,
Kürt sorunuyla ilgili tekbir düzenleme yok. Üstelik de
açýlým üzerine bunca söz tüketilirken. Ne Kürt ulusunun
varlýðýný tanýyor, ne anadilde eðitim hakkýný saðlýyor.
Anayasanýn tekçi yapýsý olduðu gibi korunuyor.

Boykot edelim ki, halkýmýzýn deðiþim talebi gürül gürül
aksýn, sokaklardan yükselen mücadele 12 Eylül
Anayasasýný ve düzenini önüne katsýn.

AKPnin paketi, týpký daha önceki 16 deðiþiklik paket

Boykot edelim ki, 12 Eylül cuntasýnýn iþlediði tüm insanlýk

Egemenlerin önümüze koyduðu bu iki seçeneði de
reddediyoruz. Kendi seçeneðimizi yaratmak için Boykot
yapýyoruz. Boykot hareketimiz, 12 Eylül düzeniyle
hesaplaþmaya, politik özgürlüðü, demokratik haklarý
kazanmaya ve bu kazanýmlarý demokratik bir anayasayla
güvence altýna almaya çaðrýdýr.

Boykot edelim ki, Kürt sorununda özgürlük, eþitlik ve
kardeþlik kazansýn.

suçlarýndan hesap sorulsun!
Çünkü, iþçilerin ezilenlerin, halkýmýzýn temel talepleri
AKPnin paketinde yoktur, olamaz da. Çünkü hayýr diyen
düzen partileri de bu taleplere karþý durmaktadýr.
Kürt sorununun demokratik çözümü için Ýþçilerin ve
kamu emekçilerinin sýnýrsýz greve ve örgütlenme
özgürlüðü için Parasýz eðitim, parasýz saðlýk, iþ
güvencesi için Anadilde eðitim ve öðrenim hakkýný
saðlamak için Halkýn düþünce, ifade, basýn, örgütlenme
özgürlüðü için Kadýnlarýn ve erkeklerin hukuki ve fiili
eþitliði için Seçim barajýnýn kaldýrýlmasý için YÖKün
daðýtýlmasý için Diyanetin laðvedilmesi ve zorunlu
din derslerinin kaldýrýlmasý; Aleviler gibi ezilen inanç
gruplarý üzerindeki baskýlarýn yok edilmesi için Yerel
yönetimlerin, demokratik yerel meclisler aracýlýðýyla
güçlendirilmesi için emekçi köylünün yýkýmýný durdurmak
için.
Biz Bahçelievler boykot cephesi olarak herkesi, 12 Eylül
günü sandýða gitmemeye, boykota çaðýrýyoruz.
Ne 12 Eylül Anayasasý, Ne AKP Yalaný!
12 Eylül anayasasý çöpe, cuntacýlar sanýk
sandalyesine!
Özgürlük ve eþitlik istiyorum, sandýðý gitmiyorum.
21.08.2010
Bahçelievler Boykot Cephesi
(BDP, SDP - Tekstil-Sen, Köz)
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Sayfa

Maltepede Boykot Yürüyüþü ve Panel Boykot Cephesinin
gündemde olduðunu vurguladýk.

Esas olanýn emekçiler nezdinde itibarýný yitiren
AKPnin genel seçimlere hazýrlýk kaygýsý
olduðunu, CHP ve AKPnin referandum sürecini
seçim hazýrlýðý olarak gördüðünü söyledik.
Gandi Kemalin konuþma yaptýðýmýz Maltepe
gibi semtlerde etkili olduðunu ancak onun
pirinç içindeki beyaz taþ olduðunu söyledik.
Boykot cephesinin gelecek seçimlere hazýrlýk
anlamýnda önemine deðinerek, bugün
yaptýðýmýz çalýþmalarýn seçimler için önemli
bir adým olduðunu, güçbirliðinin önemini
v u rg u l a y a r a k k o n u þ m a m ý z ý b i t i r d i k .
Köz adýna konuþma yapan arkadaþýmýzýn
ardýndan söz alan bir komünist, özellikle 12
Eylülde yaþananlarý istismar ederek evet ya
da hayýr kampanyasý yapanlara çatan bir
konuþma yaptý. Seçim yatýrýmý yapanlarýn
boykot cephesini karþýsýna aldýðýný; «ya evet
ya da hayýr diyeceksiniz» dayatmasýyla karþý
karþýya olduðumuzu söyledi. Gandi Kemal mi,
Tayyip mi gibi bir ikilemin karþýmýza
konulduðunu vurgulayan arkadaþ, bu sürecin
esas belirleyicisinin uluslar arasý tekeller
olduðunu vurguladý.

Maltepe Boykot Cephesi bileþenleri ESP, BDP
ve Partizan boykot cephesi gündemlerini
Maltepeye taþýdý; Köz bu eylemleri destekledi.
Boykot cephesi 29 Aðustos Pazar günü hem
kýsa bir yürüyüþün ardýndan basýn açýklamasý
yaptý hem de Beþçeþmelerde bir panel
düzenledi. Bu etkinliðin haberini aldýðýmýzda,
hem eyleme destek vermeyi hem de panele
katýlmayý kararlaþtýrdýk.
Maltepede baþlayan yürüyüþte; Özgürlük
için referandumu boykot et", "12 Eylül'de
sokaða, boykota, hesap sormaya","Ýsyan,
boykot, direniþ" ve "Biji bratiya gelan" sloganlarý
atýldý. Beþçeþmelerde okunan basýn
açýklamasýyla Maltepe emekçileri boykot
tutumuna davet edilerek, yeni anayasanýn
önünün ancak boykot tutumuyla açýlacaðý
vurgulandý.
Basýn açýklamasýnýn ardýndan akþam
saatlerinde ise "Boykot" konulu panel düzenledi.
Panele, ESP Ýstanbul Ýl Yöneticisi Dinçer Ergün,
BDP Parti Meclis üyesi Ayþegül Devecioðlu ve
Partizan temsilcisi Celal Aslandoðan konuþmacý
olarak katýldý.
Panelde ESP temsilcisi iktidar dalaþýna
deðinerek, AKPnin devletin olanaklarýný lehine
çevirme gayretlerine ve CHPnin statükolarýný
koruma gayretlerine iþaret etti. AKPnin iktidar
savaþýnda ön aldýðýný belirten Ergün, AKPnin
özgürleþtirici bir yanýnýn olmadýðýný söyledi.
Emekçilerin kýrk katýrla kýrk satýr arasýnda
tercihe zorlandýðýný vurguladý. Boykot
tutumunun ortak mücadele koþullarýný zorlayan
bir tutum olduðunu belirtti.
Devecioðlu ise yaptýðý konuþmada
halihazýrdaki anayasa önerisinin bir gecede ve
toplumsal bir mutabakatý dýþlayarak, dayatmacý
ve usulsüz bir biçimde gündeme geldiðine
iþaret etti. Seçim barajýnýn varlýðýna deðinen
BDP panelisti, Kürtlerin meclis dýþýnda tutulmasý
durumunun savaþa yol açtýðýný belirterek

hazýrlanan anayasanýn savaþ anayasasý olduðunu
vurguladý. Devecioðlu, referandumda oylanacak
anayasanýn toplumsal katmanlarý dýþýnda tutan,
siyasi partileri kapatanlarca hazýrlandýðýný
belirtti.
12 Eylülün apolitikleþtirmek için
gerçekleþtiðine deðinen Devecioðlu, þimdi de
sadaka verir gibi bir referandumu gündem
ettiklerini ancak tam da böylece 12 Eylülün
korunduðunu belirtti. Halký dýþlayarak 12
Eylülle yüzleþilemeyeceðini söyleyen
Devecioðlu, 12 Eylülün hazýrlanan anayasanýn
ruhunda olduðunu vurgulayadý. Yeni bir
uzlaþma metninin hazýrlanmasý ve halihazýrdaki
anayasa taslaðýnýn meþrulaþtýrýlmamasý için
herkesi boykota çaðýrdý.
Partizanýn panelisti ise referandumun kamplar
arasý dalaþýn arenasý haline geldiðini ve tartýþýr
gibi yapanlarýn tartýþma konusunu özünden
uzak tuttuðunu belirtti. Bu tartýþmalarýn 12
Eylülün ömrünü uzattýðýný belirten konuþmacý,
referandumun da bu sürecin kenar süsü
olduðunu söyledi. Referandumda oylanacak
anayasanýn en temel demokratik talepleri dahi
dýþladýðýna iþaret eden konuþmacý, 12 Eylül
faþizminin özünün korunduðunu vurguladý.
Boykot tutumunun düzeni tehdit ettiðini belirten
Aslanoðlu, boykotun düzeni krize sokmak
isteyenlerin politikasý olduðunu söyledi.
Konuþmalarýn ardýndan biz de söz aldýk.
DTPyi kapatma kararý alan, binlerce insaný
cezaevine gönderen, operasyonlarý onaylayan
bir meclis bileþiminden özgürleþtirici bir anayasa
beklenemeyeceðine iþaret ettik. Halihazýrdaki
anayasa deðiþikliðinin gündeme gelen ilk
deðiþiklik olmadýðýný bundan önce 16 kere 83
maddenin deðiþtirildiðini söyleyerek, bu
durumda gündemdeki referandumun özgür
bir anayasa deðiþikliði gibi bir amacý
olmadýðýnýn ortada olduðunu belirttik. Anayasa
deðiþikliklerinin bu biçimde olamayacaðýný,
esasa dokunmayan bir deðiþikliðin bugün

Liberallere karþý boykot tutumunu öne
çýkarmak gerektiðine iþaret eden arkadaþ ayný
zamanda Kuruçeþmede tövbe edenlerin,
BDPden uzak durmak konusunda da tövbekar
olduðunu belirtti. Arkadaþ, BDPli
milletvekillerinin kendilerini sadece Kürt
illerinden sorumlu görmediðinin görüldüðünü,
onlarýn emekçiler arasýnda olduðunu belirtti.
22 milletvekili meclise girdiðinden bu yana
mecliste gizli oturum yapýlamadýðýna da iþaret
etti.
Hayýr cephesine çatan arkadaþ, bu cephenin
demokrasi cephesi karþýsýnda ihanet cephesi
olduðunu vurguladý. MHP ve CHPnin hayýr
cephesine yedeklendiklerini belirten konuþmacý,
seçimlere kadar boykot cephesinin çalýþmasýný
sürdürmesi gerektiðini belirtti.
Panelin son turunda BDP panelisti AKPnin
saldýrýlarýna, Dolmabahçe görüþmesine
gönderme yaparak AKPnin sicilinin ne
olduðunun belli olduðunu, mevzuatta deðiþiklik
olmadýkça anayasa deðiþikliðinin manasý
olmadýðýný, kendi gücümüze, güçbirliðimize
güvenebileceðimiz için boykot tutumunda
kararlý olmak gerektiðini belirtti.
Bu konuþmalarla panelist olmadýðýmýz halde
etkinlikte komünistlerin referanduma iliþkin
tutumlarýna yeterince açýklýk getirilmiþ oldu.
Panelde söz alan ESP temsilcisi ise Kürt
illerinde boykotun baskýn çýkmasýnýn
demokratik özerklik talebinde ön alýnmasýný
saðlayacaðýna iþaret etti. Batýda ise siyasi
özgürlük talebi bakýmýndan baþka türlü bir
cephe olmasý gerektiðine iþaret etti. Ýþçi, emekçi
ve Kürtlerin ortak talepleri üzerinden yeni bir
programýn ortaya çýkacak olduðunu belirtti.
Konuþmasýný hayýr cephesindeki solcularýn
halinin vahimliðine iþaret edip boykot cephesine
katýlmalarý yönünde çaðrýyla bitirdi.
Partizan temsilcisi referandum sürecinde karþýt
kampýn hesabýnýn düzene kan taþýmak
olduðunu belirterek, boykot cephesinin ise
referandumda egemenlerin planlarýný bozmak
ve kitlelerin umutlarýný arttýrmak üzere çalýþtýðýný
belirtti. Süreci sisteme karþý duruþun
belirleyeceðini vurguladý.
Bu konuþmalarla panel sona ermiþ oldu.
Maltepeden komünistler

BDP'lilere Yapýlan Saldýrýlara Karþý Basýn
Açýklamasý
Ýçerenköyde 29 Aðustos günü
Küçükbakkalköyde Boykot çalýþmasý yürüten
BDPlilelere yapýlan saldýrý için ertesi gün basýn
açýklamasý düzenlendi. 1 Mayýs Mahallesinden
KÖZ, BDP ve ESP olarak basýn açýklamasý
yapýlacak olan yere gittik.
Ýçerenköy BDP ilçe binasý önünde basýn
açýklamasý yapýldý. Basýn metinini BDP Ataþehir
ilçe eþ baþkaný okudu. Metinde halk pazarýnda
bildiri daðýttýktan esnafa bildiri daðýtýmýna
çýkýldýðýný ve el ilaný verilirken küfür ve
hakaretlerle karþýlaþtýklarýný ve birtakým kiþilerin
silahla müdahalde bulunduklarý yazýlýydý.
Bunun yanýsýra, oradan uzaklaþtýrýlýrken burasý

Diyarbakýr deðil burada çalýþma yapamazsýnýz
gibi sözler söylendiði ifade ediliyordu. Ayrýca
yaþanýlan bu olay geçmiþten gelen ve halen
sürdürlmekte olan ýrkçý- ve þoven söylemlerin
toplumda yarattýðý paranoyanýn yansýmasý
olduðu, daha dün Ýnegöl ve Dörtyolda vuku
bulan olaylardan ayrý olarak deðerlendirlemeyeceði, yaþanýlan saldýrýnýn referandum
boyunca BDPye uygulanan ayrýmcýlýðýn da
bir göstergesi olduðu ifade edildi.
Basýn metni okunduktan sonra BDP parti
meclis üyesi konuþma yaptýðý konuþmasýnda
20 -25 gündür boykot çalýþmasý yapan
arkadaþlarýmýz tutuklanýyor ve göz altýna
alýnýyor. Bunun öncesinde Dörtyol ve inegölde

gerçekleþen linç giriþimlerinde yakalananlarýn
serbest býrakýlmasý bize bu saldýrýlarýn
yapýlmasýnda devletin parmaðý olduðunu
gösteriyor. Bu saldýrýlar oldu olmaya da devam
edecek ama biz demokrasi mücadelemizden
vazgeçmeyeceðiz dedi. Konuþmanýn
arkasýndan baskýlar bizi yýldýramaz diye slogan
atýldý. Basýn açýklamasýna 65 civarýnda kiþi
katýldý. Basýn açýklamasýnýn arkasýndan bizde
basýn açýklamasýna katýlan yoldaþlarla birlikte
BDPyis ziyaret için ilçe parti binasýna girdik.
Yaþasýn devrimci dayanýþma!
1 Mayýs Mahallesinden Komünistler

Ortak Stantlarý

Sesli ajitasyonda ortak bildirisinden belirli bölümleri okuduk

Taksimde BOYKOT
Cephesinin Ortak Standý
Boykot Cephesinin çalýþmalarý
kapsamýnda 10 Eylül Cuma
günü Taksimde Galatasaray
Lisesi önünde boykot standý
açýldý. Boykot cephesinde
bulunan siyasetlerden DHF,
SDP ve DÖH ile birlikte standý
açtýk. Köz olarak beþ kiþiyle
katýldýðýmýz standa diðer
siyasetlerden de toplam beþ
kiþi katýlmýþtý. Bir süre sonra
bir kiþi gönüllü olarak
çalýþmaya katýldý. Daha sonra
standa gelen 4-5 kiþilik Kürt
genci de stantta bulunan
bildirileri daðýtmaya baþladý.
Böylece 15 kiþilik bir grup
halinde sesli ajitasyonlar
eþliðinde yaygýn biçimde
boykot cephesinin çýkarmýþ
olduðu ortak bildirileri daðýttýk.
Sesli ajitasyonda boykot
cephesinin ortak bildirisinden
belirli bölümleri okuduk. 12
Eylül ürünü olan, 28 Þubat
kararlarýyla kurulmuþ bir
partinin nasýl demokratik bir
anayasa yapabileceðini,
Kürtlerin tepesine her gün
bomba yaðdýran bir partinin
nasýl demokratik anayasa
yapabileceðini, terörle
mücadele kanunu olan bir
anayasanýn nasýl demokratik
olacaðýný, %10 barajýnýn olduðu
bir anayasanýn nasýl

demokratik olabileceðini,
ezilenlerin emekçilerin büyük
bir kýsmýnýn temsil edilmediði
bir meclisin nasýl demokratik
bir anayasa yapabileceðini,
haliyle bu anayasanýn
makyajlanmýþ bir 12 Eylül
anayasasý olduðunu, MHP ve
CHPninse bize hayýr dedirterek
12 Eylül düzenin devam
etmesini istediklerini ve bu
referandumla bize 12 Eylül
anayasasýný ikinci kez
onaylatmak istediklerini
söyledik. Evetin de Hayýrýn
da 12 Eylülü meþrulaþtýrmak
anlamýna geldiðini söyledik.
Bildiri daðýtýmý sýrasýnda evet
ya da hayýr diyenler olsa da
referandumu boykot edeceðini
söyleyenler de vardý. Evet ya
da hayýr oyu vereceðini
söyleyenlerle sohbetler ettik,
boykot edeceðini söyleyenler
de bildirilerimizden alýp, yolda
giderken daðýtabileceklerini
söylediler.
12 Eylülde 12 Eylülcülerin
EVETini de HAYIRýný da
BOYKOT Ediyoruz!
Evet Hayýr Dayatmasýna
Geçit Yok; Referanduma
Yanýtýmýz: Boykot!
Ýstanbuldan Komünistler

Ajitasyonlarla birlikte boykot cephesinin ortak bildirisini daðýttýk

Mecidiyeköy'de BOYKOT
Cephesi Standý

Boykot cephesinin çalýþmalarý
kapsamýnda 31 Aðustos Salý
günü Mecidiyeköy'de Boykot
standý açýldý. Boykot
cephesinde bulunan
siyasetlerden gelen yaklaþýk
15 kiþiyle boykot standýný açtýk.
Bizden üç yoldaþýn katýldýðý
bu stantta öncelikle bir çadýr
kurduk ve dört tarafýna boykot
afiþlerini yapýþtýrdýk. Ve
ajitasyonlarla birlikte boykot
cephesinin ortak bildirisini
daðýttýk. Daðýtým sýrasýnda evet
diyenler de hayýr diyenler de
kararsýz olanlar da durup
sohbet etti. Sayýmýzýn kalabalýk
olmasýndan kaynaklý sorulan
sorulara rahatlýkla cevap verip
sohbet edebildik.

Sesli ajitasyonda boykot
cephesinin ortak bildirisinden
kýsýmlar seslendirildi.
Demokratik anayasa için,
zorunlu din derslerinin
kaldýrýlmasý için, daha iyi bir
gelecek için referanduma
boykot demek gerektiðini
söyledik.
12 Eylül ürünü olan 28 Þubat
kararlarýyla kurulmuþ bir
partinin nasýl demokratik bir
anayasa yapabileceðini,
Kürtlerin tepesine her gün
bomba yaðdýran bir partinin
nasýl demokratik anayasa
yapabileceðini, terörle
mücadele kanunu olan bir
anayasanýn nasýl demokratik
olacaðýný, %10 barajýnýn olduðu
bir anayasanýn nasýl

demokratik olabileceðini,
ezilenlerin emekçilerin büyük
bir kýsmýnýn temsil edilmediði
bir meclisin nasýl demokratik
bir anayasa yapabileceðini
haliyle bu anayasanýn
makyajlanmýþ bir 12 Eylül
anayasasý olduðunu, MHP ve
CHPninse bize hayýr dedirterek
12 Eylül düzenin devam
etmesini istediklerini ve bu
referandumla bize 12 Eylül
anayasasýný ikinci kez
onaylatmak istediklerini
söyledik. Evetin de hayýrýn da
12 Eylülü meþrulaþtýrmak
anlamýna geldiðini söyledik.
12 Eylülcülerin evetini de
hayýrýný da boykot dediðimiz
söyledik. Ajitasyon çekerken
bildiri daðýtýrken evet
diyenlerin siz boykot diyerek
hayýrcýlara çalýþýyorsunuz,
hayýr diyenlerinse siz boykot
diyerek evet çilere
çalýþýyorsunuz demesi dikkat
çekiciydi. Bu da bize
referandumda düzen güçlerinin
karþýsýnda durmanýn tek
yolunun boykot demek den
geçtiðini gösteriyor.
Saat 8e doðru standýmýzý
topladýk ve oradan ayrýldýk.
12 Eylülcülerin evetine de
hayýrýna da boykot diyoruz!
Evet hayýr dayatmasýna
geçit yok referanduma
yanýtýmýz boykot!
Ýstanbuldan komünistler!
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Ferdinand Lassalle: K o m ü n i s t
Geride býraktýðýmýz referandum solun
üç ayrý tutum etrafýnda öbekleþmesiyle
hatýrlanacak. Bir baþka deyiþle 12 Eylül
referandumu sürecinde ayný iddia ve
gerekçelerle bütün olasýlýklara göre
tutum alanlar birbirlerinden ayrýþtý yahut
birbirleriyle buluþtu ve yek diðerini aþaðý
yukarý benzer savlarla eleþtirdiler.
Evetten yana olanlar genel olarak benzer
gerekçelerle kah iþçi sýnýfýnýn, kah
demokrasi mücadelesinin önünü açacak
geliþmelere vesile olacaðý için bu tutumu
almak gerektiðini öne sürdüler. Hayýr
tutumunu alanlar ekseri AKPnin
güçlenmesine engel olmak ve AKPyi
geriletmek gerekçesiyle bu tutumlarýný
gerekçelendirdiler. Her iki kamptakiler
de boykot tutumunu benimseyenleri
eleþtirirken ayný silahlara sarýlýp - baþka
durumlarda pek itibar etmeseler bile Marx Ferdinand Lassalle için «Alman iþçi
hareketini yeniden uyandýrmýþ olmasý
onun ölümsüz hizmetidir» demiþti.
Öldükten sonra mezarýný her yýl ziyaret
eden iþçiler, onun için yazýlmýþ olan ve
içinde «burada bize silahlarýmýzý veren
biri yatýyor» nakaratý geçen bir aðýt
okurlardý. Bu aðýt ondokuzuncu yüzyýlýn
en büyük hatiplerinden biri olan ve Alman
iþçi hareketinin siyasal örgütlenmesine
önderlik eden Lassallee þükran
duygularýnýn en belirgin ifadesiydi.
Hiç kuþkusuz Alman iþçi hareketinin
1849-1862 yýllarý arasýndaki gericilik
döneminin ardýndan yeniden örgütlenmesi
Lassallein çabalarýna büyük ölçüde
borçludur. Ne var ki bu yoðun siyasal
etkinlik, Lassallein zaten kýsa süren
yaþamýnýn (39) çok küçük bir kesitine
rastlar. Engels «iþçiler Lassalleýn yaþamýnýn
ancak iki yýllýk propaganda dönemini
biliyorlar ve zaten bu döneme pembe
gözlüklerle bakmaktadýrlar» demiþti.
Lassalle daha gençlik yýllarýndan itibaren
felsefe ve siyasetle ilgilenmeye baþlamýþtýr.
Ferdinand daha lisede okurken ilerde
kendisini öne çýkaracak olan kimi
meziyetlerini ortaya koymuþtu: sahte bir
rapor tertiplediði için liseden atýlmýþtý.
Liseden atýldýktan sonra, bir ticaret okuluna
devam edip, 1843te diplomasýný aldýysa
da, bu diplomayla yetinmemiþti. Önce
Breslau üniversitesinde sonra da Berlin
üniversitesinde akademik kariyer yapma
amacýyla hukuk ve felsefe okumaya
baþladý. Berlinde okurken pek çok akraný
gibi Hegel ve Feuerbachýn fikirleriyle
tanýþtý. Doktora tezini yazmak üzere zaman
zaman gidip kaldýðý Pariste Proudhonla
ve Heinrich Heine ile dolayýsýyla sosyalist
fikirlerle tanýþtý. Yahudi olduðunu belli
eden Lasal soyadýný da Fransaya gidiþ
geliþleri sýrasýnda deðiþtirip bir Fransýz
adý gibi yazmaya baþladý ve öylece ünlendi.
Ama gençlik yýllarýnda Lassallein kendini
bütünüyle siyasete verdiði söylenemez.
Aksine genç Lassalle kariyerine ve kendini
güvenceye almaya daha fazla önem
veriyordu. Nitekim henüz bir avukat
olmadan önce Prusyanýn önde gelen
siyasi figürlerinden olan Kont Hatzfeldin
genç eþini kendisinden 20 yaþ büyük
eþine karþý savunmayý üstlendi ve 8 yýl
süren bu tuhaf denecek kadar olaðanüstü
davayý müvekkilesi lehine kazandý.
Hatzfeld davasý sýradan bir dava deðildi.
1846 yýlýnda baþlayýp 1854 yýlýna kadar
sürmüþtür. Bu süreç boyunca Lassalle
avukatlýk hünerlerinden ziyade kontun
yazýþmalarýný ele geçirmek, onu casus
gibi takip etmek, kendisine karþý basýnda
kampanyalar açýlmasýný saðlamak, kontun
bir metresinin özel eþyalarýný çalmak vb.
gibi yöntemlerden yararlandý.
Lassalle gençliðinin 8 yýlý boyunca,
Sophie Hatzfeld ile yakýn iliþkisi nedeniyle
sol içinde hakkýnda çýkan dedikodulara
da göðüs gererek, bu davayla uðraþtý. Bu
süreç ayný zamanda onun hatiplik eðitimi
ve sýnavý oldu. Bu 8 yýlýn sonunda Lassalle
akademik bir kariyer sahibi olmayý
baþaramadýysa da, diploma ve kariyerin

Leninin Dumayý neden boykot etmemek
gerektiði hakkýndaki eleþtirilerinden
boykot tutumunu benimseyenleri
kýnamak üzere yararlanma kurnazlýðýna
tevessül ettiler.
Buna raðmen solun en geniþ kesimi
boykot tutumunda buluþtu. Ancak
boykot cephesi en kalabalýk kamp
olduysa da, bu kamptakilerin gerek
boykota iliþkin tutumlarýný savunma
gerekçeleri gerekse de Evetçi ve Hayýrcý
olanlara yönelttikleri eleþtiriler muhtelif
idi. Bir tarafta öteden beri seçimler söz
konusu olduðu her durumda üç aþaðý
beþ yukarý boykot tutumunu
benimseyenler elbette referandumda da
boykottan yana oldular. Buna karþýlýk
genel olarak sandýðý boykot etmeyenler
de bu anayasa referandumunu boykot
etme tutumunu benimsediler. Bunlar
kendisine saðlayacaðý þeylerden birini,
kendisini ömür boyu geçindirecek düzenli
bir gelir kaynaðý elde etmeyi bu sayede
«hak etti»: Kontes Hatzfeld onu yüklü bir
ömür boyu yýllýk gelirle ödüllendirdi.
Ama elbette Ferdinand Lassaleýn gençlik
yýllarý sýrf eðitimle ve söz konusu boþanma
davasýyla geçmedi. Pek çok akraný gibi
o da dönemin siyasal akýmlarýyla ve
dolayýsýyla siyasal eylemlerle de içli dýþlý
oldu. Her ne kadar bu dönemde siyasete
gösterdiði ilgi daha çok teori düzeyinde
kaldýysa da, bu onun 1848-1850 devrimci
hareketleri içinde bizzat yer almasýna
engel deðildi. Bu yüzden ve o sýra
yayýnlanan yazýlarý nedeniyle, tutuklanýp
bir yýla yakýn bir süre de hapiste yattý.
Marx ve Engels ile tanýþmasý da bu döneme
rastlar. Lassalleýn asýl ünlenmesini saðlayan
siyasal kariyeri de bu dönemeçten itibaren
þekillendi (bu dönemecin geçim
sorununun çözülmesiyle aþaðý yukarý ayný
zamana rastlamasý da küçük bir ayrýntý
sayýlmamalýdýr).
Lassalle 1848deki devrim dalgasýnýn
kýrýlmasý ile baþlayan gericilik döneminde
baþka pek çoklarý gibi siyasal mülteciliði
seçmedi. Zaman zaman baþka ülkelere
gittiyse de esas itibariyle Almanyada kaldý.
Bu arada Hatzfeld davasýný kazandýðý gibi,
Herakleitos üzerine doktora tezini de
tamamladý. Almanyada sosyalist çevreler
içinde tanýnan bir gazeteci olarak, Berlinde
öne çýkmaya baþladý (1857). Marx ile
tekrar iliþkiye geçmesi de bu dönemin
ardýndandýr (1861). Daha çok
mektuplaþma biçiminde geçen ve bir
yakýnlaþmadan çok ayrým çizgilerinin
kalýnlaþmasýný saðlayan bir süreçtir bu.
Bu dönem hakkýndaki görüþlerini
sonradan dostu Kugelmanna yazan Marx
þöyle demiþti:
Ýzin verirseniz ilkin Lassalle ile
iliþkilerimin ne olduðunu açýklayayým.
Faaliyette bulunduðu tüm süre boyunca
iliþkilerimiz kesikti. .... 1848den 1863e
kadar bana yazdýðý mektuplarda olsun,
yüzyüze görüþmelerimizde olsun o, daima
benim temsil ettiðim partiden yana
olduðunu söylemiþtir; ama 1862 sonunda
Londrada benimle o küçük oyununu
oynayamayacaðý kanýsýna varýnca bana
ve eski partiye karþý «iþçi diktatörü» rolüne
çýkmaya karar verdi.
Ayný mektupta Marx Lassalle ile
arasýndaki siyasi uzaklaþmanýn siyasi
nedenlerinin neler olduðuna da üç baþlýk
altýnda deðinmiþti:
Birincisi, farfaralýklarýndan ötürü ve
yapýtlarýmdan yaptýðý utanç verici çalýntýlarý
böbürlenme vesilesi yaptýðý için. Ýkincisi
siyasal taktiðine karþý çýktýðým için; ve
üçüncüsü ülkedeki siyasal faaliyetine daha
baþlamadan önce Prusya devletinin
doðrudan bir sosyalist uygulamada
bulunabileceðine inanmasýnýn saçma
olduðunu açýkladýðým ve tanýtladýðým için.
Ama ne yazýk ki bu ayrým çizgileri net
bir biçimde çizilmediði gibi, net bir biçimde
bilince çýkarýlamadan bu süreç sona erdi.
Lassalle dinlenmek için gittiði Ýsviçrede
aþýk olduðu bir kadýnýn niþanlýsý ile 1864

arasýnda ise referandumu, önerilen
anayasa taslaðýnda Kürtlere iliþkin bir
deðiþikliði içermediði için boykot edenler
olduðu gibi, bu taslaðý yeterli bir
demokratik deðiþiklik ifade etmediði
için boykot edenler de vardý. Boykot
cephesinde, KöZün tutumunda olduðu
gibi, aslýnda bu anayasa deðiþikliðinin
yaklaþan seçimlere bir hazýrlýk manevrasý
olduðunun farkýnda olarak birbirleriyle
dalaþan burjuva partilerinin karþýsýna
seçimlerde geniþ bir ittifak halinde
çýkmak amacýyla referandum sürecinden
yararlanmayý düþünenler de vardý.
Gerek AKP gerekse de rakipleri
referandum kampanyalarý boyunca
demokratik bir anayasayý tartýþmak yerine
bu referandum kampanyalarýný adeta
bir seçim kampanyasý gibi yürüttüler.
Bu kampanyalar boyunca burjuva
yýlýnýn 28 Aðustosunda bir düelloya tutuþtu
ve bu düelloda aldýðý yaralar nedeniyle
üç gün hastanede yattýktan sonra öldü.
Riazanov Lassallei þöyle tasvir etmiþti:
Lassalle son derece kendini beðenmiþ
bir insandý. Bilinçsiz kitleler üzerinde çok
güçlü bir etki býrakan, bilinçli iþçileri ise
iten gürültülü konuþmalarý, gösteriþ ve
reklamý severdi. Alman iþçi hareketinin
yaratýcýsý olarak gösterilmekten hoþlanýrdý.
Engels de Marxýn ölümünden 8 yýl sonra
Lassalle hakkýnda Kautskyye yazdýðý bir
mektupta «Lassalleýn tüm ünü, yýllar boyu
Marxýn da izniyle onun araþtýrmalarýnýn
sonuçlarýný kendi malýymýþ gibi, üstelik
... onlarý çarpýtma pahasýna kendine mal
etmesinden ileri gelir» dedi. Bunu
hatýrlatma gereði Alman sosyalistleri
arasýnda Lassalle hakkýnda yaratýlan
efsaneleri yýkmak üzere gereken özen ve
gayretin gösterilmeyiþi idi. Bu durumun
sorumlularýnýn baþýnda gelen Kautskyye
Lassallein nasýl birisi olduðunu þu sözlerle
hatýrlattý:
Lassalle yirmi altý yýldan beri tarihin
malýdýr. Bir süre için, sosyalistlere karþý
yasanýn yürürlükte olmasýndan ötürü
tarihsel eleþtiri onun hakkýnda susma
yolunu tutmuþ olsa da, bu eleþtirinin bir
an önce yapýlmasý ve Lassalleýn Marxýn
gözündeki konumunun nihayet aydýnlýða
kavuþturulmasý zamaný gelmiþ çatmýþtýr.
Hayýr, Lassalleýn gerçek kiþiliðini bir baþka
kýlýða büründürüp onu göklere çýkartan
hurafe partinin yasasý haline getirilemez.
Lassalle tarafýndan yapýlan hizmetler ne
kadar büyük sayýlýrsa sayýlsýn onun tarihsel
rolü iki yönlüdür. Sosyalist Lassallei
demagog Lassalle adým adým izler.
Örgütlendirici ve bilinçlendirici Lassallein
þahsýnda kokuþmuþ araçlara baþvurmakta
sakýnca görmeyen kimseleri çevresinde
sakýnca olarak görmeyen; onlardan basit
birer araç gibi yararlandýktan sonra
buruþturup atmaktan zevk alan Haltzfeld
davasýnýn baþ rol oyuncusu belirmektedir.
1862ye kadar Lassalle basit demokrattý.
.....sonra tamamen kiþisel nedenlerle birden
bire deðiþti ve propaganda faaliyetine
baþladý. Daha iki yýl geçmemiþti ki iþçilerin
burjuvaziye karþý kralcý parti ile birleþmeleri
gerektiðini söyleyip karakteri
kendisininkine pek benzeyen Bismarck
ile entrikalar çeviriyordu. Eðer kendisi
açýsýndan talihli bir olay sayýlmasý gereken
ölümü engel olmasaydý bu tutumu onu
partiye karþý gerçek bir ihanete kadar
sürükleyebilirdi. (Kautskyye 23 Þubat
1891 tarihli mektup, Gotha ve Erfurt
Programlarýnýn Eleþtirisi, içinde s.77, Sol
Y.)

politikasýnýn bütün çirkinlikleri birer
marifet gibi taraflarýn kendilerine destek
saðlamak için baþvurduklarý araçlar oldu.
Öte yanda ise, bilhassa solun Evet veya
Hayýr kamplarýna karýþan kesimleri kendi
pozisyonlarýný savunmak ve diðerlerini
eleþtirmek üzere türlü oportünist
cambazlýklara baþvurdular. Referandum
kampanyalarý esasen seçimlere hazýrlýk
kampanyalarý olduðuna göre, seçimlere
gidilirken bu tür cambazlýklarýn fazlasýyla
artacaðýndan da kuþku duymamak
gerekir.
Ne var ki burjuva politikasýndaki bu
manevralarýn burjuvazinin rakip
kanatlarýnýn kuyruðunda sürüklenen
sola bulaþacaðýndan da þüphe
duymamak gerekir.
Elbette burjuva siyasetinin iþçi hareketine
getiren sözler söyledi. Bütün bunlar
Lassalleýn fikirlerinin daha doðrusu
fikirlerinden çok siyaset tarzýnýn önce
Alman iþçi hareketi içinde, giderek de
uluslararasý hareket içinde yer etmesine
katký saðlamýþtýr. Marxýn Lassalleýn
ardýndan onunla kendisi arasýndaki derin
ayrým çizgilerini öne çýkaran bir tutum
göstermeyip, ondan sitayiþle söz etmiþ
olmasý bu ayrýmlarýn önemsiz olduðu
anlamýna yorulmamalýdýr.
Marxýn kibarlýðýndan ötürü böyle
davrandýðý da sanýlmamalýdýr. Bunun daha
önemli izahlarý vardýr. Her þeyden önce,
Lassalleýn ani ölümü Birinci
Enternasyonalin kurulmasýndan birkaç
hafta öncesine rastlar. Bu enternasyonalin
içinde Alman iþçi hareketinin temsilcilerinin
yer almasý tabii ki önemli bir hedef olarak
görülmekteydi; ve Lassalcýlarýn bu hareket
içinde tuttuklarý yeri küçümsemek
mümkün deðildi. Üstelik o zaman
oportünistlerden ve oportünizme karþý
net bir tutum almakta tereddüt edenlerden
koparak baðýmsýz bir dünya partisi kurma
fikri yoktu. Hatta oportünizm kavramý da
henüz sonradan kazandýðý anlam ve içeriðe
bürünmüþ deðildi. Bu ancak, Lassallein
ideolojik ve politik mirasý üzerinde
þekillenen Ýkinci Enternasyonalin
çöküþünden sonra bolþeviklerin teorik ve
pratik çabalarýyla bilince çýkarýlacaktý.
1860lý yýllarda Alman iþçi hareketinin
örgütlenmesi için yürüttüðü ajitasyon,
propaganda ve örgütlenme çalýþmalarý
boyunca Lassalle büyük ölçüde Komünist
Manifestodan ve Marxýn yazýlarýndan
yararlandýðý halde, belli baþlý siyasal
yazýlarýnda bu baðý gizlemeye özen
göstermiþti. Marxýn adýný ancak hayatýnýn
son demlerinde o da bir devrimci yahut
komünist olarak deðil, «bir iktisatçý» olarak
zikretti. Bu tutumunu, komünizm heyulasý
hakkýnda önyargýlarý olan bilinçsiz kitleleri
ürkütmemek için benimsediði bir taktik
olarak izah ediyordu. Benzer gerekçelerle
yasa dýþý devrimci örgütlerle iliþki
kurmamaya yahut bu iliþkinin belli
olmamasýna da özen göstermiþti. Oysa
Lassalle bir yandan temel birçok sorunda
Marxýn görüþlerinden yararlandýðý gibi,
devrimci akýmlarýn gücünden ve
deneyimlerinden yararlanmaya da
tamamen kapalý deðildi. Ne var ki bütün
bunlarý kendine özgü ve daha çok
gündelik hesaplardan çýkarak vardýðý
tutumlarla eklektik bir biçimde birbirine
karýþtýrmaktaydý.

Gerçekten de Lassalle ne idüðünün
meydana çýkmasýna ramak kalmýþken
erken öldü. Oportünist bir çýkarcý olarak
deðil, Alman iþçi hareketinin uyanmasýný
saðlayan bir önder olarak anýlmasýný
saðlayan da belki bu erken gelen ölümdü.

«Lassalleýn yazýlý propagandasýnda
Marxtan aldýðý doðrular kendi yanlýþ
vargýlarýyla o kadar iç içe geçmiþtir ki,
gerçeði yanlýþtan ayýrdetmek çok zordur.»
Doðrusu bu tablo tarihin derinliklerinde
yitip gitmiþ bir siyasal tutumu anlatmakta
deðildir. Aksine bu siyaset tarzý hala canlý
ve çok daha renkli örneklerine tanýk
olmakta olduðumuz oportünist siyaset
tarzýnýn bir portresidir.

Ne yazýk ki daha sonra Engels de
Lassalleýn açtýðý yoldan geliþen Alman
sosyal demokrat hareketinin benimsediði
yol ve yöntemlerin burjuvaziyi barikat
savaþlarýndan daha fazla ürküttüðünü dile

Yazýlarýnda Marxtan ve Manifestodan
söz etmemekle birlikte, bir biçimde
buradan beslendiðinin belli olmasý
Lassalleýn aslýnda «usta» bir siyasetçi olarak
bu fikirleri Alman iþçileri arasýnda yaydýðý

sýzmasý anlamýna gelen oportünizm
yaþadýðýmýz topraklar bakýmýndan yeni
bir geliþme deðildir. Ama referandum
sonuçlarýnýn da gösterdiði gibi
emekçilerin ve ezilenlerin adýna siyaset
yapma iddiasýnda olanlarýn önümüzdeki
seçimlerde önemli bir aðýrlýðý olacaktýr.
Bu þartlarda oportünizmin etkisinin her
zamankinden daha belirleyici olma
ihtimali yüksektir.
Bu itibarla, burjuvazinin siyaset
yöntemlerini iþçi hareketinin içine taþýyan
ilk örneklerden birini, hatta iþçi sýnýfýnýn
önünü açmak için burjuvaziye karþý
Bismarckla anlaþmanýn yollarýný
aramaktan dahi çekinmeyen ve bunu
yaparken ayný zamanda «Komünist
Manifestoyu ezbere bilmesiyle» maruf
olan birini anmanýn tam zamanýdýr.
izleniminin doðmasýna hizmet etmiþtir.
Bu izlenimin ne kadar yaygýn olduðu
Lassallecilerle Marxýn Almanyadaki
yoldaþlarý arasýnda beliren yakýnlaþmalar
sýrasýnda belli oldu.
Nihayet Marx Lassallecýlýðýn marksizm
kisvesi altýnda hortlamasýna engel olmak
üzere ve Lassalleýn eklektik çizgisini
eleþtirmek üzere kaleme aldýðý «Gotha
Programý» hakkýndaki eleþtirilerini «Dixi
et salvavi animam meam!» (söyledim ve
ruhumu kurtardým) diye noktaladý. Besbelli
o güne kadar içinde tuttuðu eleþtirileri
açýkça ve topluca ortaya koymanýn
ferahlýðýný ifade etmek istiyordu. Ne var
ki, bu eleþtiriler birkaç yakýnýnýn dýþýnda
kimse tarafýndan uzun süre boyunca
okunmadý; ancak 1891de o da Engelsin
çabalarý sonunda bazý kýsýmlarý çýkarýlmýþ
olarak yayýnlandý. Bu tarih ayný zamanda
alman sosyal demokrasisinin yeni
programýnýn, Er furt programýnýn
yayýnlandýðý tarihtir. Ne var ki, o esnada
bu programýn mimarlarýndan Kautsky
Programlarýmýz baþlýklý yazýsýnda Marxýn
Lassalle hakkýndaki eleþtirilerini haksýz
bulduðunu ifade eden ve ona övgüler
dizen þu deðerlendirmeleri yapmaktaydý:
Alman sosyal demokrasisinin Lassalle
hakkýndaki deðerlendirmesi Marxýnki ile
ayný deðildir. Yapýtlarý ... sosyalizmi
öðrenirkenki ilk adýmlarýmýzda kýlavuzluk
etmiþ olan ... sosyalizm coþkusunu
esinlendirmiþ olan bir adamý hiç unutabilir
miyiz? Marxýn öðrencisi Lassalle hakkýnda
yazdýklarýný dikkatle okuyup bunlar
üzerinde düþünürüz. Ama unutmamalýyýz
ki, Lassalle da öðretmenlerimizden biriydi
ve en iyi savaþçýlarýmýzdan biriydi. (Neue
Zeit, Þubat 1891)
Bu saptamalar ayný zamanda Ýkinci
Enternasyonalin nasýl Lassalle çizgisinin
etkisi altýnda þekillendiðini de anlatýr. Bu
suretle, uzun yýllar marksizm adýna onun
eklektik bir karikatürü uluslararasý iþçi
hareketine egemen oldu. Komünist
Enternasyonalin kopuþu ayný zamanda
marksizmin bu oportünist karikatüründen
ayýrt edilmesi çabasýydý. Leninin saðlýðý
dönemindeki ilk dört kongresi boyunca
Komünist Enternasyonal bir yandan
Bolþevik deneyimin derslerini kýlavuz
edinirken bir yandan da yýllar boyunca
marksizmin yerine iþçi hareketinin büyük
kýsmýna egemen olmuþ oportünizmle
ayrým çizgilerini yeniden çizmeye koyuldu.
Bu çaba bir manada Marxýn Gotha
programýnýn eleþtirisi ile yapmaya baþladýðý
iþin yeniden ele alýnmasýydý. Bunu görmek
için Marxýn bu eleþtirisini hatýrlamak
gerekiyor.

Lasalcýlýðýn Marksizme Bulaþmasýnýn Ýlk
Belgesi: Gotha Programý ve Marxýn
Eleþtirilerinin Akýbeti
Marx Lassalle ve lasalcýlýk hakkýndaki
görüþlerini çeþitli vesilelerle dile getirdiyse
de bunu daha çok dostlarýna yazdýðý
mektuplarda yaptý. Marx Lassalle'ýn
«burjuvaziye karþý, gerekirse Bismarck'la
bile ittifak yapmayý» öngören oportünist
tutumunu; onun devletçiliðini ve
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Manifestoyu Ezbere Bilen Bir Oportünist
ulusalcýlýðýný eleþtiriyor; kendi
görüþlerinden, Manifesto'dan, Birinci
Enternasyonal'in temel belgelerinden
kopartýlmýþ kimi ifadelerin arkasýna
saklanarak siyaset yapmayý meslek edinmiþ
olan Lassalle ve lasalcýlarla ayrým çizgilerini
çekmeye özen gösteriyordu. Bu özenli
tutum özellikle Birinci Enternasyonal'in
kuruluþunun ardýndan güç kaybetmeye
baþlayan lasalcýlarýn Marx'ýn takipçilerine
yanaþmalarýna yol açtý. Doðrusu
Almanya'da marksizm adýna hareket eden
Wilhelm Liebknecht ve arkadaþlarý da
lasalcýlarla yakýnlaþma eðilimindeydiler.
Sonuçta 1875'te Gotha kentinde
gerçekleþen bir kongrede lasalcýlarla
marksistler birleþip, sonradan hem Alman
Sosyal Demokrat Partisi'nin, hem de Ýkinci
Enternasyonal'in belirleyici çekirdeði
olacak olan örgütün temelini attýlar. Bu
birlik Gotha Programý diye bilinen bir
programla tescil oldu.
Marx bu programý «lassalcý iman
maddelerinin kutsanmasý hesaba
katýlmazsa program hiçbir deðer
taþýmamaktadýr» diye deðerlendirdi ve;
"Lasalcý önderler, koþullar onlarý zorladýðý
için bize gelmekteydiler. Onlara ilkeler
üzerine pazarlýða giriþilmeyeceði daha
baþýndan söylenmiþ olsaydý, bir eylem
programý ya da ortak hareket için bir
örgütlenme planýyla yetinmek zorunda
kalýrlardý... Kendi partimizin her eleþtirisinin
ve her düþüncesinin önlenmek istendiði
açýktýr." (Marx'dan Bracke'ye 5 Mayýs 1875
tarihli mektup)
Marx, kimi demokratik talepleri «askeri
despotizmden baþka bir þey olmayan bir
devletten isteyen»; üstelik bunlarýn yasal
yoldan kabul edilebileceðini varsayan bu
programý; «bu polisin izin verdiði ve
mantýðýn yasakladýðý sýnýrlar içine
hapsedilmiþ bir demokrasiciliktir» diye
eleþtirdi. (Bracke'ye mektup)
Sýrf bu sözlere bakýldýðýnda bile, Marx'ýn
Gotha Programý diye bilinen program
hakkýndaki sert eleþtirilerinin
muhataplarýnýn hala ne kadar yaygýn
olduðu kolaylýkla görülebilir. Demek ki,
lasalcýlýk Marx tarafýndan teorik olarak alt
edildiði, ve o günden beri marksist sýfatýný
benimseyen herkes tarafýndan adet üzerine
lanetlendiði halde, yok edilemedi.
Çünkü Marx'ýn bu eleþtirileri uzun süre
bir sýr olarak kalmýþtý. Marx'ýn bu notlarý
gönderdiði Bracke «birleþme suya
düþmesin» diye notlarý hasýr altý etmiþti.
Sadece bu oportünist birliðin mimarý olan
Liebknecht bunlarý okuma ayrýcalýðýna
sahip olmuþ, hapisteki Bebel ise bundan
yoksun kalmýþtý. Engels zor bela
saklayabildiði bir kopyayý ancak 1891'de,
yani 15 yýl sonra, yayýnlanmak üzere
Kautsky'e göndermiþ, ama o zaman da
bu birliðin mimarlarýný incitmemek için
notlar budanarak yayýnlanmýþtý.
Daha ilginci arada geçen bu uzun
süredeki geliþmelerdir. Bebel «bu
birleþmenin ve sonuçlarýnýn bir eðitim
süreci olduðunu» söylüyordu. Liebknecht
Marx ve Engels'i «saf teorik bir parti ile
militan bir parti arasýndaki ayrýmý
görmemekle» eleþtirip, bir bakýma onlarý
doktrinerlikle suçluyordu. Bracke «eðer
marksistler partiden çýkarlarsa iþçi
hareketinden soyutlanmýþ olacaklarýný»
savunarak, Spartakistlerin yýllar sonra
oportünist SPD'den kopmamak için öne
sürdüðü gerekçenin Rosa Luxembourg'un
bir icadý olmadýðýný ortaya koyuyordu.
Bu itiraz ve açýklamalar ne yazýk ki,
Almanya'ya ve o yýllara özgü bir tablonun
parçalarý olarak kalmadý. O günden sonra
ve hemen hemen her yerde oportünist
birlikleri benzer sözlerle gerekçelendirmek
adet oldu. Daha da ilginci, kitle
kuyrukçuluðunun sonucu olarak
oportünizm karþýsýndaki teslimiyet
tutumunun ilk örneklerinden birinin Marx
ve Engels'in Gotha Kongresi sonrasýnda
gösterdikleri davranýþta görülmesidir:
"Tek baþýna birleþme olgusunun bile
iþçileri mutlu ettiði bilinmektedir; ama
pek kýsa zamanda elde edilen bu sonucun
bedelinin aðýr olmadýðýný sanmak yanýlgý

olur."
Bunun bedeli Marx'ýn sandýðýndan daha
aðýr oldu. Engels «herþeye raðmen, iþçilerin
bu partiyi bir komünist parti sandýklarýný,
bu nedenle Marx ve kendisinin bu partiye
sýrt çevirmediklerini» açýklýyordu.

Alman Sosyal Demokrasisi ve
Lassalle'cýlýðýn Marksizmin Yerine Geçiþi
Ýkinci Enternasyonal'e hem kitlesel gücü
hem de teorik itibarý ile damga vuran Alman Sosyal Demokrat Partisi alman iþçi
hareketinin iki kanadýnýn biraraya geliþinden doðmuþtu. Bunlardan birincisi, Lassalle tarafýndan 1863'te kurulan Alman Emekçileri Genel Derneði idi. Lassalle'cýlýk
Komünist Manifesto'nun görüþlerinin kabaca çarpýtýlmasýndan hareket ediyordu
ve hem Lassalle'ýn saðlýðýnda hem de ölümünden sonra, Marx'ýn þiddetli eleþtirilerine hedef olmuþtu. Bu eleþtirilere
konu olan özellikleri arasýnda en çok
dikkat çekenler, Lassalle'cýlýðýn sýnýf
mücadelesinin sorunlarýna «alman»
gözlüðünden bakmasý; ekonominin iþleyiþi
hakkýndaki (ücretlerin tunç kanunu gibi)
determinist saptamalarý; devletçiliði
yücelten ve devletten medet uman
yaklaþýmlarý; ve sosyalizme yol açmak
için Bismarck'la anlaþma yapmaya kadar
uzanabilen oportünizmidir.
Lassalle'cýlarla birleþerek SPD'ye hayat
veren diðer kanat ise, 1869'da Eisenach'ta
August Bebel ve Wilhelm Liebknecht öncülüðünde kurulan Alman Sosyal-Demokrat Ýþçi Partisi idi. Bu parti sözümona Lassalle'cýlarýn marksist eleþtirisi üzerine
kurulmuþtu; ama baþtan itibaren hem
Marx hem de Engels bu eleþtiriler
hakkýndaki kaygýlarýný gizlememiþlerdi.
Esasen bu tutum da oportünizmin farkýnda
olup kendilerini ayýrt etmekle birlikte,
siyasette ve bilhassa örgütlenme
baðlamýnda bir türlü onlardan kopamayan
merkezcilerine aittir. Sonradan Rosa
Luxembourg ve troçkistler bu tutumun
baþlýca takipçileri olacaklardý.
1875'te Lassalle'cýlar Eisenach'cýlara yaklaþarak birleþmeyi önerdiler. W. Liebknecht'in biraz da kendi inisiyatifiyle yürüttüðü görüþmelerin sonucunda, birleþme
ayný yýl Gotha kentinde gerçekleþti. Engels bu birleþmenin ardýndan Bracke'a
þunu söyledi:
"Liebknecht'in birleþmeyi bir an önce
gerçekleþtirme ve bunu ne pahasýna olursa olsun baþarma çabasýyla herþeyi berbat ettiði yolundaki görüþünüze katýlýyorum." (11 Ekim 1875 tarihli mektup, Gotha
ve Erfurt Programlarýnýn Eleþtirisi içinde,
Sol Yayýnlarý s.66)
Marx ve Engels bu birleþmeye de birleþmenin ortak metni olarak benimsenen
«Gotha Programý»na da sert eleþtiriler yönelttiler. Gotha Programý, Marx ve Engels'in yýllarca uðraþarak altettikleri «Alman küçük burjuva sosyalizmi»nin
yeniden, üstelik marksizm adý altýnda
hortlamasýný ifade ediyordu. Engels bu
metni «bizim adamlarýn Lassalle'cýlara vermek nezaketinde bulunduklarý tavizler»
diye yorumladý; Marx da detaylý bir eleþtiri yazdý.

mahiyet ve akýbetini hatýrlamak
zorunludur.

«Gotha Progamý Eleþtirisi»nin Hasýraltý
Edilmesi ve Engels'in Erfurt Programý'na
Sunduðu Destek
Bununla birlikte, bugün pek çok marksist
Marx'ýn Gotha Programý hakkýndaki
eleþtirel notlarýndan haberdardýr. Ama bu
eleþtirinin zamanýnda ve bizim
okuduðumuz haliyle yayýnlanmadýðýndan
pek azý haberdardýr. «Gotha Programý'nýn
Eleþtirisi» ilk kez onbeþ yýl gecikmeyle
yayýnlandý; muhataplarýna gecikerek ulaþtýðýnda da aslý gibi yayýnlanmamýþtý. Üstelik
metnin gecikerek ve kýrpýlmýþ haliyle yayýnlanmasý konusunda bile, sözümona
marksistler epeyi direnç göstermiþlerdi.
1891 tarihli ilk almanca baskýsýna yazdýðý önsözde Engels þunlarý söyledi:
"Bununla birlikte anlamý pek fark ettirmediði yerlerde, bazý deyimleri ya da kýrýcý kiþisel deðerlendirmeleri sildim. ...
Bundan baþka basýn kanunu bakýmýndan
gerektiði için çýkarýlýp yerine noktalar konan birkaç cümle daha var." (Bkz. Gotha ve Erfurt Programlarýnýn Eleþtirisi, Sol
Yay. s. 18-19)
Doðrusu, bu eleþtiriden eksiltilen kýsýmlarýn eleþtirinin özünü etkileyip
etkilemediði tartýþýlabilir. Ama, SPD'nin
akibetine bakýldýðýnda, hem Prusya
devletinin sansürü nedeniyle, hem de bu
eleþtirinin hala SPD'nin baþýnda bulunan
muhataplarýný «kýrmamak» için yapýlan
düzeltmelerin oportünizme görece meþru
bir zemin sunarak geliþmenin yönünü etkiledikleri çok barizdir.
Nitekim, bir yandan Prusya yasalarý, bir
yandan da Lassalle'cýlarýn ve onlara taviz
veren sözümona marksistlerin alýnganlýklarý
gözetilerek yapýlan bu düzeltmelere raðmen, Gotha Programý'nýn eleþtirisi yayýnlandýðýnda epeyi tepki ve küskünlük yarattý. Engels Sorge'a «Avrupa'da Lassalle'cýlar
köpürmektedirler ve böyleleri sizde hiç
eksik deðil ...» (ayný yerde, s.85)
Daha önemlisi, Erfurt Programý'nýn
Marx'ýn Gotha Programý hakkýndaki itirazlarý dikkate alýp, eleþtirileri içerecek
tarzda kaleme alýnmadýðý açýktýr. Aksine
bu programýn söz konusu eleþtirilerden
bu eleþtirilerin doðrudan muhatabý
olmaktan kaçýnmak amacýyla yararlandýðý
söylenebilir. SPD'nin 1891'in ekim ayýnda Erfurt'ta toplanan kongresinde benimsenen bu program metni oportünistlerin
marksizmi istismar ediþi konusunda ibretlik
bir örnek oluþturuyor.
Kendisi de bir tür sosyal-demokrat olan
ve Ýkinci Enternasyonal geleneðinin
Komünist maskesi ardýna gizlenen
temsilcilerinden sayabileceðimiz Emille
Botigelli (Fransýz Komünist Partisinin son
kuþak teorisyenlerindendir) Gotha ve Erfurt Programlarý'nýn Eleþtirisi derlemesine yazdýðý önsözde þöyle dedi:
"Erfurt kongresinde kabul edilen yeni
program, Lassalle'cý demagoji ile baðlarýný koparýyor, ve partinin teorik temellerini saðlamlaþtýrýyordu." (ayný yerde, s.
11)

Doðrusu, «Ýkinci Enter nasyonal
marksizmi»nin oluþum macerasýný bu noktadan itibaren ele almak gerekir. Zira
Marx, «Engels ve ben kýsa bir bildiri yayýnlayarak söz konusu ilkeler programý
ile ortak bir yanýmýzýn olmadýðýný açýklayacaðýz» dediði halde, bunu hiç bir zaman yapamadýlar. Aksine burjuvazinin
saldýrýlarýnýn yoðunlaþmasý karþýsýnda,
eleþtirilerini bir kenara býrakýp, Sosyal Demokrat partiyi desteklemeyi tercih ettiler.
Dolayýsýyla, Marx ve Engels'in söz konusu metinle ilgili ciddi eleþtiri ve itirazlarý
olsa bile, bu eleþtiriler ve itirazlar asýl gerekli olduklarý dönemde yayýnlanmadý.
Ya özel mektuplarda, yahut Marx'ýn o zaman yayýnlanmayan ünlü «kenar notlarý»nda kaldý.

Ne yazýk ki, bu sadece Botigelli'nin yorumu deðil; Kautsky ve Bernstein'ýn ortak eseri olan bu metin uzun yýllar marksizmin bir temel belgesi olarak hem
marksistlerin hem de marksizm
karþýtlarýnýn baþlýca baþvuru kaynaðý olmuþtur. Hatta ilginçtir, týpký Bernstein'ýn
revizyonizm tartýþmasýnda yaptýðý gibi,
sonradan bütün marksizm dönekleri marksizmin iflasý hakkýndaký açýklamalarýný
büyük ölçüde bu belgenin kaderci ve
nesnelci önermelerini eleþtirisine
dayandýrmaktadýrlar. Bu noktada Engelsin
Marx kadar sert ve tavizsiz bir eleþtiri
yapmayýþýnýn olumsuz rolü
küçümsenmemelidir.

Oysa bugün Lassallein düþüncelerinin
ve siyaset tarzýnýn hala nasýl hüküm
sürdüðünü anlamak için onun temel
fikirlerini yansýtan Gotha Programý
hakkýnda Marxýn yazdýðý eleþtiri notlarýnýn

Erfurt Program taslaðýný eleþtirmek, Marx
ölmüþ bulunduðundan Engels'e düþtü.
Her ne kadar Lenin bu metinde önemli
ve bugün için de anlamlý olan birçok eleþtiri noktasý bulunduðunu söylüyorsa

Engels'in Katkýsý

da (bkz. Devlet ve Ýhtilal), Engels'in eleþtirisi Marx'ýn Gotha Programý'na yönelik
eleþtirisinden temelde farklýdýr: her þeyden önce içerdiði eleþtirel noktalara raðmen bu metin eleþtiriden çok bir tasdik
belgesidir. Zira Engels þöyle baþladý eleþtirisine:
"Bu tasarý eski programla (Gotha
Programý kastediliyor) karþýlaþtýrýldýðý zaman, çok daha iyi bir tasarýdýr. Özgül olarak Lassalle'cý nitelikte olsun kabaca
sosyalist nitelikte olsun eskimiþ bir geleneðin birçok kalýntýlarý yeni programda
geniþ ölçüde dýþta býrakýlmýþtýr; teorik
bakýmdan taslak, bütünüyle, çaðdaþ bilim alanýnda yer almaktadýr ve bu alanda durarak onu tartýþmak mümkündür."
(ayný yerde, s.97, vurguyu biz ekledik)
Ýþte Engels'in bu tutumu, bütün eleþtirilerini ve ayný tarihlerde yayýnlanmasýnda ýsrar ettiði Marx'ýn Gotha Programý
hakkýndaki eleþtirilerini bir anda boþa çýk a r t m a k t a d ý r. G o t h a P r o g r a m ý
Lassalle'cýydý; Erfurtta kabul edilen
programýn ise «bu geleneðin kalýntýlarýný
geniþ ölçüde dýþta» býraktýðý
söylenmektedir; ve ne yazýk ki bu
gelenekten geriye kalanlarýn neler olduðu
söylenmemektedir. Marx, Gotha
programýnda «zýrvalýklar» olduðunu
söylüyordu; Erfurt programý «çaðdaþ bilim
alanýnda» bir program olarak Engels'ten
geçer not almaktadýr. Engels'in bu tutumu, bizzat Lassalle ve onun özgün fikirlerinin itibar iadesine kavuþmasýný
açýkça saðlamýþtýr. Ama bu programýn
eklektik yapýsý, ve Engels'in «hoþgörülü»
eleþtirisi küçük burjuva sosyalizminin,
marksizmin itibarýný yýllar boyu istismar
etmesine hatýrý sayýlýr bir hizmet sunmuþtur. Böylece marksizmle küçük burjuva
yahut burjuva sosyalizmi arasýndaki
siyasal/ideolojik mücadele «marksistler
arasýnda bir tartýþma» düzeyine indirgenmiþ
ve öyle kabul edilir hale gelmiþtir. Hala
da marksizmle burjuva sosyalizminin
marksizm zemininde dövüþtürülebilmesine
imkan veren etkenlerden biri bu olgudur.
Ne yazýk ki, küçük burjuva/burjuva
sosyalizminin hortlamasýna zemin
hazýrlayan yalnýzca Engels'in Erfurt
Programýna verdiði destek deðildi. Ayný
Engels, ölümünden birkaç ay önce, 1895
Mart'ýnda Fransa'da Sýnýf Savaþýmlarý'nýn
yeni basýmýna yazdýðý sunuþta 1848 devrimi
döneminde kendisi ve Marx tarafýndan
yapýlan en büyük hatanýn, Avrupa'daki
durumu "sosyalist dönüþüm için olgun"
olarak deðerlendirmeleri olduðunu söyledi:
"Tarih, bizi ve bizim gibi düþünen herkesi
haksýz çýkardý. O tarihte Kýta'daki iktisadi
geliþmenin kapitalist üretimin tasfiyesi
için olgun olmaktan henüz çok geride
bulunmuþ olduðunu açýkça ortaya koydu."
Proleter devrimini iktisadi geliþmiþlikle
açýklayan bakýþ açýlarýna bir tutamak
noktasý sunan bu sözler tüm Ýkinci
Enter nasyonal dönemine damga
vurmuþtur. Bu Sunuþ'ta Engels, özellikle
1848 devrim dalgasýnýn yarattýðý havanýn
etkisiyle iyimser bir deðerlendirme
yaptýklarýný açýkladý. Ýlginçtir, proleter
devriminin nesnel koþullarýnýn olup
olmadýðý, gecikmiþ burjuva devriminin
proletarya önderliðinde gerçekleþtirilmesi
koþullarýnda teorik olarak konmuþ tarihsel
aþamalarýn aþýlýp aþýlamayacaðý konusu
ne zaman gündeme gelse, proleter
devriminin sürekliliðini aþamalara bölerek
kýrma eðiliminde olanlar hala bu
saptamalardan güç alabilmektedirler. Asýl
önemli ve çarpýcý olan ise, ülkelerin iktisadi
geliþmiþliklerine göre devrim tipleri tarif
eden Komünist Enternasyonal
programýnýnda (1928'de benimsenen)
yöntemsel yaklaþýmý bakýmýndan ayný
zemin üzerinde duruyor olmasýdýr.
Açýktýr ki yaþadýðýmýz topraklardaki
sosyalist akýmlarýn hepsinin devrim
stratejisine iliþkin yaklaþýmlarý oldum olasý
ve hala ayný bakýþ açýsýnýn damgasýný taþýr.

Lassalle Burjuvaziye Karþýydý Ama
Burjuvazinin Devletine Karþý Deðildi
Marksistlerin daha çok Alman iþçi
hareketinin siyasal parti olarak

örgütlenmesini saðlayan önderi olarak
tanýdýðý Ferdinand Lassalle bir yahudi
ipek tüccarýnýn oðlu olarak Prusyanýn
Breslau kentinde 1825 yýlýnýn 11 Nisanýnda
dünyaya geldi. 1864 yýlýnda Ýsviçrede aþýk
olduðu genç bir kýzýn kýskanç niþanlýsý
ile girdiði anlamsýz bir düello sonucunda
genç yaþta öldü.
Lassalle burjuvaziye karþýydý ve açýkça
burjuvaziye karþý bir siyasal iþçi hareketi
yaratma konusunda net bir biçimde tutum
almaktaydý. Ama bunu yaparken yine
burjuvaziye karþý Prusyada bir siyasal
akýmý temsil eden Bismarck ile iþbirliði
ve uzlaþmaya gir mekte sakýnca
görmüyordu.
Lassalle iþçi sýnýfýnýn siyasal bir güç haline
gelmesi için baðýmsýz siyasal bir parti
olarak örgütlenmesinden yanaydý; bunun
için ciddi ve samimi olarak çaba sarfetti.
Ne var ki, o bu iþçi sýnýfý partisinin
burjuvazi ile doðrudan doðruya karþý
karþýya gelmesini deðil, Prusya devleti
dolayýmýyla burjuvaziye karþý siyasal
mücadele yürütmenin gereðine inanýyordu.
Genel ve eþit oy talebi, iþçi sýnýfýnýn devlet
üzerinde baský uygulamasý ve onlarýn
taleplerinin devlet eliyle gerçekleþtirilerek
burjuvazinin hizaya getirilmesinin bir aracý
olarak hedefleniyordu. Bu bakýmdan
Lassallein siyasal hedefi iktidarýn iþçi sýnýfý
tarafýndan ele geçirilmesine deðil,
burjuvazinin iktidardan uzaklaþtýrýlmasý,
iþçi hareketinin ise siyasal iktidar
üzerindeki etkisinin arttýrýlmasýna yönelikti.
Devlet Lassallein siyasal ufkunda yýkýlacak
bir hedef olarak deðil etkilenecek bir
güçlü araç olarak belirmekteydi.
Lassalleýn foyasýnýn en bariz biçimde
kendini belli ettiði yer ise;
enternasyonalizm konusudur. Marxýn
deyiþiyle «Komünist Manifestonun ve
daha önceki sosyalizmin tümünün aksine
Lassalle iþçi hareketini en dar ulusal açýdan
kavramýþtýr.» Lassalleýn bu tutumu Gotha
Programýna da açýkça yansýmýþ ve Marx
tarafýndan þu sözlerle eleþtirilmiþtir:
Peki Alman Ýþçi Partisi,
enternasyonalizmini neye indirgemektedir?
Çabasýnýn sonucunun «halklarýn uluslararasý
kardeþliði olacaðý» bilincine.... Onun için
Alman iþçi sýnýfýnýn uluslar arasý görevleri
hakkýnda tek sözcük yok!...Gerçekte,
programýn enternasyonalizmi, serbest
deðiþimci partininkinden çok daha
gerilerdedir. Bu parti de, hareketin nihai
sonucunun «halklarýn uluslar arasý
kardeþliði» olduðunu ilan ediyor. (Gotha
Programýnýn Eleþtirisi; s.35)
Doðrusu Lassalleýn takipçileri birinci
emperyalist savaþa kadar halklarýn
kardeþliði hedefi ile proletarya
enternasyonalizminin ayný þeyler olduðu
demagojisini sürdürdüler. Bu dönemeçten
sonra ise bolþeviklerin öncülüðünde
Komünist Enternasyonal proleter
enternasyonalizmini kendi ayaklarý
üzerinde yükseltti. Ne var ki bu gün hala
iki þeyin birbirine karýþtýrýldýðýna bakýlýrsa,
Lassallein fikirlerinin çok etkili olduðu
görülebilir. Topu topu iki yýl süren siyasal
faaliyeti sonucunda böyle bir derin etki
yarattýðýna bakarak Lassalle hakkýndaki
efsanelere inanmak mý gerekir yoksa?
Elbette ki söz konusu olan Lassallein
efsanevi güçlere sahip olmasý deðildir.
Zira söz konusu olan onun fikirleri deðil,
egemen burjuva ideolojisinin temel
dayanaklarýdýr. Oportünizm eskiden de
iþçi hareketine sýzan burjuva siyasetiydi;
hala öyledir. Demek ki Lassalle örneðinde
beliren oportünist tutumun çaresi de genel
olarak oportünizmin çaresinden baþka
deðildir. Burjuva siyaseti olan oportünizm
kendisine hayat veren toplumsal temelle
birlikte yok olacaktýr.
Bugün oportünizmi iþçi hareketinin
sýrtýndan söküp atmak hala komünistlerin
en önemli ve acil görevlerinin baþýndadýr.
Bunun nasýl teþhis edileceðini ve nasýl
tasfiye edileceðini bolþevikler gösterdi;
bolþeviklerin izinden giden komünist
devrimciler oportünizmi iþçi hareketinin
saflarýndan defederek, ait olduðu yere,
sermayenin mezarýna gömecek. Lassalle
de orada olacak.
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KöZün Sözü
Geride býraktýðýmýz 12 Eylül referandumunun
en belirgin sonucu HAYIR cephesinde
konumlanan düzen güçlerinin anayasa
referandumunu kaybetmiþ olmalarýdýr. HAYIR
cephesinde konumlanan siyasetler AKPnin
anayasa taslaðýnýn reddedilmesini
saðlayamadýklarý gibi 2009 yerel seçimlerinde
kendilerine oy veren kitlelerin
azýmsanamayacak bir kesiminin
referandumda HAYIR oyu vermesini de
saðlayamadý. 12 Eylül referandumunda
sandýktan çýkan HAYIR oylarýnýn sayýsý,
HAYIR cephesini oluþturan bloðun 2009
yerel seçimlerinde aldýklarý oylara nazaran
%8 azaldý. Bu da HAYIRcý düzen partilerinin
2011 genel seçimlerinin hazýrlýðýna AKPye
nazaran dezavantajlý baþlamalarýný saðladý.
Zaten AKP anayasa referandumu hamlesini
tam da bu amaçla tasarlamýþtý. AKP bu
referandumda rakiplerini HAYIR cephesine
iterek, onlarý 12 Eylül anayasasý üzerinde
yapýlacak yamalara bile karþý çýkmaya,
dolayýsýyla mevcut statükoyu açýktan açýða
savunmak zorunda kalmaya zorlamýþtý.
Bunda da baþarýlý oldu.
Böyle bir siyasi atmosferde, HAYIR
cephesinde yer alan siyasi partilerin
azýmsanamayacak bir kesimi referandum
çalýþmalarýnýn temeline bu referandumun
AKPnin mevcut rejimi sivil bir darbeyle
devirme çabasý olduðu, AKPnin sivil bir
diktatörlük kurmak istediði, AKPnin anayasa
önerisinin T.Cnin üniter yapýsýný bozmayý
ve Kemalizmi tasfiye etmeyi hedeflediði
i d d i a l a r ý n ý k o y d u l a r. A m a b u
propagandalarýnda baþarýlý olamadýlar.
12 Eylül referandumunun gösterdiði en
önemli sonuçlardan birisi, emperyalist
odaklar arasýndaki güç iliþkilerinin
deðiþmediði koþullarda, AKPnin yerine
geçerek düzenin bekçiliðini yapmak isteyen
düzen partilerinin artýk geleneksel tarzda
bir Kemalizm ve düzen savunusuyla
yetinemeyeceði ve içinden geçtiðimiz bu
dönemde, bu tarz bir propagandanýn
kitlelerin gözünde bir kýymetinin olmadýðýdýr.
Özellikle de referanduma vatanseverle
bölücüyü ayýr, referanduma iþbirlikçi AKP
diktasýna HAYIR sloganý ekseninde
hazýrlanan MHPnin 12 Eylül referandumunda
kaybettiði oylar bunun açýk göstergesidir.
Zira MHPnin 2009 yerel seçimlerinde
%20nin üzerinde oy aldýðý dolayýsýyla
referanduma da en güçlü bir þekilde
hazýrlandýðý- 28 ilde, HAYIR cephesine giden
oylar 2009 seçimlerine nazaran %13 kadar
azalmýþ, EVET cephesinin oylarý ise %15
artmýþtýr. MHPnin önemli kalelerinden olan
Çankýrýda ve Yozgatta HAYIR cephesinden
EVET cephesine geçen oylar %20nin
üzerindedir.
Bu sonuçlar HAYIR cephesinde konumlanan
düzen partilerinin 2011 seçimlerinde AKPnin
altýndaki koltuðu çekerek düzenin bekçiliðini
kapmak için, ABDnin T.C.ye biçtiði role
uygun düþmeyen ve T.C içerisinde yapýlacak
düzenlemelerin önünü kesmeyi hedefleyen
statükocu geleneksel söylemlerini terk
etmeleri, ABD emperyalizminin Orta Doðuda
yapmakta olduðu düzenlemelere uygun bir
çizgi benimsemeleri gerektiðini
göstermektedir. Baþka bir deyiþle rakiplerinin
AKPnin elinden burjuva diktatörlüðünün
bekçiliðini kapmak için AKPnin önüne
koyduðu gündemleri, AKP deðil ben
yapabilirim diyebilen bir çizgide hareket
edebilmeleri gerektiði açýða çýkmýþtýr.

EYLÜL 2010

Referandumun Kaybedeni HAYIR Cephesi Oldu
Emekçiler ve Ezilenler Muzaffer Olmadý

Referandum Sonuçlarý Kýlýçdaroðlu Rüzgarýnýn
Söndüðünü Deðil, Etkisini Göstermeye
Baþladýðýný Ýþaret Etmektedir

Elbette AKPnin rakipleri üzerine binen bu
basýncýn, MHPden ziyade CHPde deðiþim
rüzgârlarý estirmesi çok daha olasýdýr. Zira
bu deðiþim görevinin Baykalýn ayaðýnýn
kaydýrýlmasý ile CHP iktidarýna getirilen
Gandi Kemalli bir CHP tarafýndan yerine
getirilmesi çok daha olasýdýr.
KöZ sayfalarýnda birçok kez Gandi Kemal
operasyonunun temel hedefinin yýpranan
bir AKP karþýsýnda, AKPnin önüne koyduðu
hedefleri yerine getirebilecek ve emekçileri
kendisine yedekleyebilecek bir muhalefet
yaratmak olduðunu belirtmiþtik. Bu nedenle
CHPnin siyasi çizgisinde olasý bir deðiþiklik
12 Eylül referandumunun yenilgisi ile
baþlamýþ olmayacaktýr. Aksine bu süreç
Gandi Kemalin CHPnin baþýna getirildiði
gün baþlamýþtýr. Referandum sürecinde ortaya
çýkan tablo da bu sürecin devam edeceðine
iþaret etmektedir.
Ýþte bu yüzden HAYIR cephesinin 12 Eylül
referandumundaki yenilgisinden
bahsederken iki ayrý yenilginin altýný çizmek
gereklidir. HAYIR cephesinin yenilgisinin
esas olarak CHP-MHP bloðunun yenilgisi
olduðu doðrudur. Ancak bu referandumda
CHP ile MHPnin tümüyle ayný cephede
hareket ettiðini söylemek ve bu iki düzen
partisinin referandum sonuçlarýndan benzer
þekillerde etkilendiðini söylemek doðru
deðildir. Zira HAYIR cephesinde yer alan
düzen partilerinden MHPnin gördüðü zayiat
ile CHPninki arasýnda önemsiz
görülemeyecek bir fark vardýr.
MHPnin 2009 yerel seçimlerinde %20nin
üzerinde oy aldýðý illerde HAYIR cephesinin
oylarýndaki düþüþ %13ken, CHPde bu oran
%6dýr. CHP, MHPnin aksine tüm kalelerini
kaybetmediði gibi, pek çok ilde oyunu
korumuþ ve belirli bölgelerde yükseltmeyi
baþarmýþtýr. Yýllardýr burjuvazinin her iki
kampýndan da uzak duran ve bu nedenle
de referandumda BOYKOT çalýþmasýnýn
etkisine çok daha açýk olan Tuncelinin
referandumda HAYIR rekortmeni olmasý bir
ayrýntý olarak görülemez. Üstelik CHP sadece
Tuncelide ya da referandum öncesinde
zaten güçlü olduðu Edirne ve Kýrklarelinde
deðil, ayný zamanda Malatya ve Sivas gibi
bölgelerde de oyunu 2009a nazaran
yükseltmiþ, pek çok ilde de gücünü korumayý
baþarmýþtýr.
CHPnin referandumun kaybedenleri arasýnda
olduðu açýktýr. Ancak bu olgular bize CHPnin
referandum zayiatýyla MHPnin gördüðü
zayiatý ayný kefeye koyamayacaðýmýzý,
CHPnin 12 Eylül referandumunda MHPnin
yaþadýðý gibi büyük bir düþüþten kendisini
kurtarabilmiþ olduðunu göstermektedir. Bu
da, referandum sonrasýndaki gibi Kýlýçdaroðlu
rüzgârýnýn sönmediðini, aksine bu faktörün
etkisini göstermeye baþladýðýný ve CHPyi
MHPnin akýbetinden kurtardýðýný
göstermektedir.
CHP ile MHP arasýndaki bu farklýlýk,
referandum çalýþmalarý sýrasýnda da kendisini
göstermiþtir. Devlet Bahçeli AKPyi PKK
açýlýmý yapmakla ve bölücü-hain bir parti
olmakla suçlama yolunda bir propaganda
hattý izlerken, Kýlýçdaroðlu AKPyi genel
af tuzaðýyla sýkýþtýrmaya çalýþmýþ ve bunda
da büyük oranda baþarýlý olmuþtur.
Bu yüzden 12 Eylül referandumunun
önümüzdeki seçimlerde AKPnin galibiyetini

büyük ölçüde garantileyen bir sonuç
yarattýðýný düþünmek doðru olmaz. Aksine
yaklaþan 2011 seçimlerinde burjuvazi
içerisindeki CHP-MHP ittifakýnýn bozulmasý
ve CHPnin AKPyi karþýsýna alacak bir
þekilde yeniden yapýlanmaya gitmesini
beklemek daha gerçekçidir.
12 Eylül Referandumu Manevrasýyla AKP
Kemalizmi Tasfiye etmeyi Hedeflemiþ Deðildir.

CHPnin içinden geçmekte olduðu yeniden
yapýlanma sürecini kavrayabilmek için
referandum sýrasýnda özellikle liberaller
tarafýndan üretilen ve liberallere yedeklenen
sosyalist akýmlarla HAYIRcý bloðun önemli
bir kesimi tarafýndan da tasdiklenen bir
efsaneye deðinmek de gerekir. Bu AKPnin
referandum hamlesinin aslýnda Kemalizmi
tasfiye etme çabasý olduðu hakkýndaki
efsanedir.
12 Eylül referandumu hiçbir þekilde AKPnin
Kemalizmi tasfiye etme çabasýnýn bir ifadesi
deðildir. Ne AKPnin böyle bir çabasý vardýr,
ne de referandumda kabul edilen anayasa
deðiþikliði maddeleri böyle bir sonuç
çýkarmaya elvermektedir. Kaldý ki eðer öyle
olsaydý, o zaman AKPnin 12 Eylül
referandumuyla 12 Eylül rejimini gerçekten
deðiþtiriyor olduðunu kabul etmek de
gerekirdi. AKPnin referandumda önerdiði
anayasa maddelerinin 1982 Anayasasýnda
daha önce yapýlan 83 madde deðiþikliðinden
esaslý bir farkýnýn olmamasý gerçeði de,
referandumda onaylanan anayasanýn 12
Eylül rejiminin özüne dokunmadýðýna iþaret
eder. Üstelik Kemalizm sadece 12 Eylül
rejimi demek deðildir. Kemalizm T.C.nin
kuruluþ ideolojisidir. Bu yüzden böyle bir
referandumda Kemalizmin tasfiye
edilebileceðini düþünmek abestir.
AKPnin ABDnin Orta Doðudaki çýkarlarýna
paralel olarak yaptýðý tüm deðiþiklikler
Kemalizmi tasfiye etmeyi hedeflemekle
iliþkisi olmayan deðiþikliklerdir. Hatta 12
Eylül Anayasasýnýn esasýna dokunmamaya
özen gösteren deðiþikliklerdir; nitekim bu
nitelikleriyle de 12 Eylülün Anayasa
Mahkemesinden geçer not almýþlardýr. 12
Eylül günü oylanan Anayasa deðiþiklikleri
paketinde Anayasanýn Baþlangýç bölümüne
dair tek bir deðiþikliðin olmamasý, Türkiye
Cumhuriyeti sýnýrlarý içerisinde yaþayan
herkesi Türk olarak tanýmlayan, resmi dili
Türkçe olarak gösteren, anadilde eðitimi
yasaklayan hiçbir maddeye dokunulmamasý
devlet ideolojisinin temeline hiçbir þekilde
dokunulmadýðýný açýkça göstermektedir.
Eðer bu deðiþiklikler ile tasfiye edildiðinden
söz edilmesi gereken bir þey varsa o baþkadýr:
AKP getirdiði deðiþiklikler ile esasen 1961
Anayasasýnýn getirdiði kimi kurumlarý tasfiye
etmeye giriþmiþtir. Bu yöndeki ilk deðiþiklik
giriþimi de AKPninki deðildir. Daha önce
12 Martta 1961 Anayasasý üzerinde ayný
doðrultuda kimi düzeltme ve deðiþiklikler
yapýlmýþtýr. 12 Eylülde de bu yönde bazý
önemli düzeltmeler yapýlmýþtýr. Genel olarak
1961 Anayasasýnda yapýlan türlü deðiþiklik
ve düzeltmelerin hepsi, 12 Eylül Anayasasý
ile yapýlan deðiþiklikler ve bu Anayasa
üzerindeki müteaddit deðiþiklikler de ayný
istikamettedir. Bu anlamda AKPnin 12 Eylül
Anayasasý üzerinde yaptýðý deðiþikliklerin
esasen ayný doðrultuda olduðunu söylemek
gerekir. Tam da bu nedenle AKPnin Anayasa
deðiþikliði esasen yeni bir Anayasa giriþimi
olmaktan çok 1971den beri yapýla gelen
deðiþiklik ve düzeltmelerle ayný doðrultuda
düzenlemeleri ifade etmektedir. Bu
çerçevede de Kemalizmin tasfiyesi ile yakýn

uzak bir iliþiði yoktur.
Daha somut ve özgül olarak ise AKPnin
anayasa paketinde HSYKnýn ve Anayasa
Mahkemesinin oluþumu ve yapýsý hakkýnda
yaptýðý tüm deðiþiklikler Kemalizmi tasfiye
etmekten ziyade bir taraftan ABDnin
planlarýnda T.C.nin üzerine düþen rolü
oynamasýna köstek olabilecek unsurlarý
hizaya getirmeye yöneliktir. Diðer taraftan
da T.C.yi Avrupa Birliði için daha az sorunlu
bir ülke olarak pazarlamayý mümkün kýlmayý
hedefleyen ve saðlayan deðiþikliklerdir.
Tayyibin yedeðinin Gandi Kemal olmasý da
bunun bir baþka kanýtýdýr.
Zaten referandumun öncesinde Anayasa
Mahkemesinin HSYKnýn yapýsýna dair
önerilen deðiþiklikleri anayasaya aykýrý
bularak, iptal etmemesi de bununla iliþkilidir.
Yine referandum öncesinde yaþanan krizde
YAÞýn hizaya çekilmesi de ayný sýnýrlar
dâhilinde gerçekleþmiþtir.
Öte yandan dikkat çekilmesi gereken bir
olgu daha vardýr. 2007 seçimlerinin ardýndan
bu seçimlerde AKP karþýsýnda Kemalizmin
savunusu maskesi ardýnda oluþan ittifakýn
çatladýðý açýktýr. Bu ittifakýn unsurlarýndan
biri olan Genel Kurmayýn, seçimlerin hemen
ardýndan deðilse bile cumhurbaþkanlýðý
krizinin Abdullah Gülün makama
oturmasýyla sona eriþinin ardýndan, kendini
CHP-MHP ittifakýndan ayýrarak AKP ile
kendine göre bir çekiþme ve pazarlýk
mecrasýna yöneldiði, bir manada hizaya
çekildiði gözle görülür bir olgudur. Bu süreç
yakýn dönemde de kendini göstermiþtir.
Gerek son YAÞ toplantýsý gerekse de irili
ufaklý baþka örnekler bu çekiþmeli pazarlýk
sürecinin ifadeleri olarak görülmelidir. En
önemlisi ise, yakýn dönemde her konuda
fikir beyan etmesine neredeyse alýþýlmýþ
olan Genel Kurmayýn Kemalizm ve rejim
konusunda çok sert ve gerilimli, ayný
zamanda da 12 Eylül darbesi üzerinden her
vesileyle bir ucundan orduya da vuran
polemiklerle cereyan eden referandum
sürecinde hiçbir biçimde tutum almamýþ
olmasýdýr.
12 Eylül referandumunun sonuçlarýna
bakarak bu geliþmelere iliþkin söylenebilecek
olan son þey Kemalizmin tasfiye olmakta
oluþudur. Doðrusu Cumhuriyet mitingleri
ile tetiklenen süreçte Kemalizm maskesiyle
AKP karþýsýnda oluþan cephenin daðýldýðý
ve bu cephenin devlet katýndaki kimi
mevzilerinin daha yýkýlmakta olduðudur. Bir
anlamda CHPnin bünyesindeki deðiþim de
bu baðlamda görülmelidir. Referandum ile
MHPnin bünyesinde kendini gösteren çatlak
da bu sürecin bir devamý olarak görülebilir.
Bu tablonun ardýndan akýlda tutulmasý
gerekenlerin baþýnda ise önümüzdeki
seçimlerde 2007deki gibi bir CHP-MHP
ittifakýnýn çok zor olacaðý gelmektedir.
HAYIR Cephesinin Yenilgisi AKPnin
Referandumdan Güçlenerek Çýktýðý Anlamýna
Gelmez

Referandumda HAYIR cephesinin kaybetmiþ
olmasý, AKPnin bu referandumla artýk
rakipsiz kaldýðý, mutlak ve kesin bir galibiyet
elde ettiði ve referandumdan büsbütün
güçlenerek çýktýðý anlamýna gelmemektedir.
AKPnin 12 Eylül günü anayasa
referandumuna katýlanlarýn %58inin desteðini
kazanmýþ olmasý ve EVET cephesinin 2009
yerel seçimlerine nazaran oylarýný %11
artýrmýþ olmasý 2011 genel seçimlerinin
galibinin yapýlan bu önseçimler hemen

KOMÜNÝST

EYLÜL 2010

KöZ

hemen belirlenmiþ olduðu tespitine yol
açabilmektedir.

metropollerde yürütülen çalýþmanýn çapý ve
niteliðidir.

Ancak bu tespit doðru deðildir. Zira 12 Eylül
günü EVET diyen oylarýn azýmsanmayacak
bir kesimi 2011 seçimlerinde AKPye gidecek
oylar olmaktan ziyade, önümüzdeki
seçimlerde AKPye oy vermeyecek olsa da
bu referandumda HAYIR demeye ikna
olmamýþ kesimlerdir. Yani referandumun
HAYIR cephesini zayýflattýðý doðrudur ama
AKPyi daha da güçlendirdiði doðru deðildir.

BOYKOT çalýþmasýnýn Kürdistan dýþýnda etkin
bir varlýk gösterdiðini söylemek doðru deðildir.

AKP referandumda hedefine ulaþmýþ,
düþüþünü bir ölçüde engellemeyi baþarmýþ
ve 2011 seçimleri yolunda rakiplerine nazaran
önemli bir avantaj elde etmiþtir. Ancak tüm
bunlar AKPnin gerileme sürecini
durdurabildiðini deðil, AKPnin rakibi düzen
partilerinin þu anki halleriyle AKPyi
geriletemeyeceðini göster mektedir.
Ýstanbulda EVET cephesinin aldýðý oyun
2009 seçimlerine oranla sadece %1 artmýþ
olmasý ve 14 semtte ise oylarýný arttýramamýþ
olmasý da AKPnin gerileme sürecini tersine
çeviremediðinin açýk bir kanýtýdýr. AKP
gerilemeye devam etmektedir. Ancak 12
Eylül referandumu sonuçlarý EVETe giden
oylar nedeniyle AKPnin gerileme sürecinin
görülmesini engellemiþtir.
Kürdistanda Yürütülen Boykot Çalýþmasý Düzen
Güçlerine Aðýr Bir Þamar Ýndirmiþtir.

Referandum öncesinde düzen güçlerinin
elbirliðiyle yürüttüðü ne yaparsanýz yapýn,
ister EVET deyin ister HAYIR, ama sandýða
gidin kampanyasýna ve referandum
çalýþmalarý süresince düzen güçleri tarafýndan
yürütülen operasyonlara raðmen, 12 Eylül
referandumunun en dikkat çeken sonucu
boykot çalýþmasýnýn Kürdistanda büyük
ölçüde etkili olmasýdýr.
12 Eylül günü Hakkâride seçmenlerin %91i,
Þýrnakta %78i, Diyarbakýrda %65i,
Batmanda, Mardinde ve Vanda nüfusun
yaklaþýk %60ý sandýða gitmedi. Siirt, Iðdýr,
Muþ ve Aðrýda sandýða gitmeme oraný %40
ile %50 arasýnda oldu. Kürdistanda etkili
bir þekilde yürütülen boykot çalýþmasý bir
taraftan Kürt illerinde AKPnin referandum
hamlesini durdurup, Hakkâri ve Þýrnakta
açýk farkla geriletirken, diðer taraftan 2009
yerel seçimlerinde Kürdistan coðrafyasýnda
neredeyse silinmiþ olan HAYIR cephesi
bileþenlerini de %2 daha geriletti.
Yürütülen boykot çalýþmasýnýn etkisinin
Kürdistanda T.C.nin düzenlemiþ olduðu
referandumun meþruiyetini silip attýðý
ortadadýr. Referandum sonuçlarýnýn
açýklanmasýnýn hemen ardýndan burjuvazinin
televizyonlarýnda ve gazetelerinde çarþaf
çarþaf kah en yüksek EVET oyunun çýktýðý
yerler Diyarbakýr, Hakkari, Þýrnak oldu
diyerek kah kitleler EVET diyecekti ama
can güvenlikleri yoktu diyerek bir
propaganda hamlesine baþvurmaya
çalýþmalarý da bu aczin ifadesinden baþka
bir þey deðildir.
Açýkçasý bu sonuçta þaþýrtýcý olan bir þey de
yoktur. Zira referandumu CHP ve AKP
arasýndaki güç dengelerine göre
belirleyenlerin aksine, KöZ sayfalarýnda
referandumun sonucunu ve içinden
geçtiðimiz dönemin temel niteliðini
belirleyecek asýl dinamiðin BDPnin odaðýnda
bulunduðu geniþ bir eylem birliði olduðunu,
AKPyi geriletebilecek tek odaðýn da BDP
ve BDPnin merkezinde olduðu bir emekçiler
ezilenler cephesi olacaðýný dile getirdik. Bu
nedenle 2009 yerel seçimlerinde olduðu gibi
12 Eylül referandumunda da BDPnin
Kürdistanda elde ettiði sonuçlar sürpriz
deðildir. Boykot çalýþmasýna dair bir
deðerlendirme yapýlacaksa, ders çýkarýlmasý
gereken ve bu anlamda önemli olan

Ne var ki, Kürdistanda aktif bir biçimde
yürütülen BOYKOT çalýþmasýnýn Kürdistan
dýþýnda da etkin bir þekilde yürütüldüðünü
ve benzer bir sonuç gösterdiðini söylemek
mümkün deðildir. Hatta birçok ilde boykot
tutumunu göstermesi beklenen kitlenin
önemli bir kesiminin Evet tutumu aldýðý
tahmin edilebilir; Tuncelide açýk ve çarpýcý
olarak görünen tablodan hareketle de ihmal
edilmemesi gereken bir kitlenin de Hayýr
kampýna destek verdiði gözden
kaçýrýlmamalýdýr. Bu nedenle 12 Eylül
referandumunda yürütülen BOYKOT
çalýþmasýnýn sonuçlarýndan bahsederken
her dört kiþiden biri boykot dedi ya da
kazanan BOYKOT cephesi oldu türünden
genel tespitler yapmak hem yanlýþ olacaktýr,
hem de önümüzdeki süreç için nasýl bir ders
çýkar mamýz gerektiðini gör memizi
engelleyecektir.
Öncelikle, metropollerde boykot çalýþmasýnýn
etkisini görmek, kendi iradesiyle sandýða
gitmemiþkitlenin oranýný tahmin edebilmek
mümkün deðildir. Her seçimde ya da
referandumlarda þu ya da bu nedenle sandýða
gitmeyen apolitik kesimlerin, ya da bu
referandumda oy kullanamamýþ olan
tatilcilerin kullanýlmamýþ oylarýný boykot
cephesinin hanesine yazarak veya
Kürdistandaki boykot çalýþmasýnýn gücüne
yaslanarak, metropollerdeki düþük
performansý görmezden gelip, boykot
çalýþmasýnýn ileriye doðru bir sýçrayýþ temsil
ettiðini iddia etmek doðru olmaz. Doðrusu
bu sonuçlardan hareketle, hem AKPye hem
de rakiplerine karþý güçlü bir yanýt
verilmesine müsait bir ortam olduðunu bir
kez daha gösterdiðini söylemek gerekir.
Dolayýsýyla 12 Eylül referandumunun
sonuçlarýna bakarak, metropollerde yürütülen
boykot çalýþmasýna dair tespit edilmesi
gereken ilk nokta, içinden geçtiðimiz bu
dönemde, tam da AKP metropollerde
geriletilebilecekken, bu fýrsatýn
deðerlendirilemediðidir. Ýstanbul, Ýzmir ve
Ankara baþta olmak üzere metropollerde
Boykot Cephesi toplam gücünü 2009 yerel
seçimlerinde ortak hareket eden Birlikte
Baþarabiliriz Platformunun bile üzerine
çýkaramamýþ, 2009 yerel seçimlerinde
kendilerine oy veren kitlelerin büyük bir
kýsmýný boykot tutumu almaya sevk
edememiþtir. Hatta yerel seçimlerde bir takým
sorunlara ve oylarýn bölünmesine raðmen
düzen partilerine kapýlarýný kapatmýþ olan
Tuncelideki sonuç bile bu saptama hakkýnda
ciddi olarak düþünmeyi gerektiren baþlý
baþýna bir örnektir.
Buradaki zaaflar çalýþmanýn geç baþlamasý,
Boykot Cephesi bileþenlerinin yeterince
gayret göstermemesi ya da teknik aksaklýklar
gibi mazeretlerle geçiþtirilebilecek zaaflar
deðildir. Aksine Boykot Cephesinin
metropollerdeki çalýþmasýnýn çapýný ve
etkisini azaltan zaaflar daha çok politik
niteliktedir.
Bu zaaflarýn baþýnda ise bu cephenin
kendisini referandumda metropollerde hem
EVETçileri hem de HAYIRcýlarý geriletebilecek
ve 2011 genel seçimleri öncesinde ana
muhalefet olmaya aday bir güç olarak
görmemesi yatmaktadýr. Boykot Cephesi
bileþenlerinin önemli bir kýsmýnýn bu
çalýþmayý 2011 seçimleriyle birleþtirmek
istememeleri bir yana, yürütülecek boykot
çalýþmasýný daha görünür kýlmaya, etkisi
ölçülebilir bir hale getirmeye yönelik olan
sandýða giderek geçersiz oy atma
yönündeki önerilerin Boykot Cephesi

bileþenleri tarafýndan reddedilmesinin baþlýca
sebebi de, boykot çalýþmasýnýn metropollerde
iddiasýz olmasýdýr. Bu iddiasýzlýðýn seçimler
sonrasýnda sandýða gitmeyenlerin sayýsýna
bakarak Boykotun Zaferi: %25 diye
yansýmasý da rastlantý deðildir.
Ýstanbulda EVET cephesi oylarýný 2009 yerel
seçimlerine nazaran %1 arttýrmýþ, HAYIR
cephesi de %2 oy kaybetmiþtir. Ne var ki
12 Eylül referandumunda sandýða
gitmeyenlerin sayýsý 2009da sandýða
gitmeyenlerin sayýsýndan sadece %9 fazladýr.
Eðer boykot cephesi 2009 yýlýnda harekete
geçirebildiði kadar bir kitleyi bile harekete
geçirmiþ olsa bu oranýn %11-12 arasýnda
o l m a s ý g e r e k i r d i . Ve b u o y l a r ý n
kazanýlabilmesi ise Ýstanbulda hem AKPyi
hem CHPyi geriletmek anlamýna gelirdi.
Ýzmirde 12 Eylül günü sandýða gitmeyenlerin
sayýsý 2009 yerel seçimlerinde sandýða
gitmeyenlerden sadece %2 fazladýr.
Referanduma normalde katýlýmýn düþük
olduðunu düþünecek olursak, 2009 yerel
seçimlerinde yerel seçimlerde BDPnin etkisi
ile hareket eden kesimlerin bu kez sandýða
itmiþ olduðunu görmek zor deðildir. Ýzmirde
HAYIR cephesinin oyunun %1 azalmasýna
raðmen EVET cephesinin oyunun %5 artmýþ
olmasýnýn önemli nedenlerinden birisi de
budur.
Kýsacasý BDPnin Kürdistanda yürüttüðü
boykot çalýþmasýnýn etkisi ile metropollerde
boykot cephesinin ortak bir þekilde yürüttüðü
çalýþmanýn etkisi ayný olmamýþtýr. Kürdistanda
boykot çalýþmasý daha önceden düzen
partilerine oy veren kesimleri boykota
kazanmýþken, metropollerde BDP ile hareket
eden kesimlerin önemli bir kesimi sandýða
gitmiþtir.
Buradaki sorunun ise iki ayaðý vardýr. Her
þeyden önce Türkiyelileþen bir parti olan
BDP metropollerde yürüteceði çalýþmalarý
Kürdistandaki tempo, öncelikler ve siyasal
ortama dayanarak kurduðu planlardan
devþirmektedir. Ancak boykot çalýþmasýnýn
Kürdistandaki muhataplarý ile
metropollerdeki muhataplarýnýn ayný
olmadýðý, bu kesimlerin ayný politik talepler
ekseninde hareket etmediði açýktýr. BDPnin
metropollerde daha çok sorumluluk alýp
öne çýkmasý ve sadece metropollerdeki
Kürtlerin deðil, tüm emekçilerin ve ezilenlerin
taleplerini karþýlayacak bir mücadele hattýnýn
pratikteki savunucusu olmasý gerekmektedir.
Sorunun ikinci ayaðý da boykot cephesinde
yer alan ya da boykot tutumunu benimsediði
halde bu cephede yer almayan sosyalistlerle
ilgilidir. Sosyalistler 2007 genel seçimlerinde,
2009 yerel seçimlerinde olduðu gibi 12 Eylül
referandumunda da BDPyi öne çýkaran bir
mücadele hattýný benimsemekten kaçýnarak,
kendi hassasiyetlerini politik mücadelenin
daha etkin bir þekilde yürütülmemesinin
bahanesi yaparak hareket etmiþlerdir.
Tüm bunlar Emekçilerin ve Ezilenlerin
Boykot Cephesinin 12 Eylül referandumunda
metropollerdeki emekçilere 12 Eylül günü
ne yapmamalarý gerektiðini söyleyen ancak
12 Eylül günü ve referandum sonrasýnda ne
yapmalarý gerektiði konusunda ortak bir þey
söyleyemeyen bir hatta çekmiþtir. Bu eksiklik
kendisini düzenlenen mitinglerde, ortak
eylem ve etkinliklerde açýkça hissettirmiþ,
referandum sonucuna da yansýmýþtýr.
Demokrasi Mücadelesini Yükseltebilmek Ýçin
Düzen Güçlerinin Rekabetinin Yaratacaðý
Çatlaklarý Ýstismar Etmek Gereklidir

12 Eylül referandumu süreci ve referandum
sonuçlarý asýl olarak düzen güçleri arasýndaki
dengelerin yeniden belirlenmesi açýsýndan
büyük önem taþýmaktadýr.
Referandumda MHPnin büyük ölçüde

Sayfa

gerilemesi CHPnin ayný akýbetten ancak
Baykal yerine Gandi Kemali getirerek
kurtulmuþ olmasý pek çok þeyi ifade edebilir
ama en önemlisi þudur: AKP Kürdistandaki
boykota raðmen % 58i bulup konumunu
koruyabildi ise bu milliyetçi rakiplerinden
aldýðý destek sayesindedir. Bu takdirde,
önümüzdeki seçimlere hazýrlanýrken AKPnin
Kürt açýlýmýna daha fazla müsait olmayacaðý,
aksine MHPyi iyice silip BBP çizgisindeki
faþistleri kendine yedeklemeye önem
vereceði düþünülmelidir.
Yani AKP bir yandan Kürtleri dýþlamaya ve
saldýrýlarý sürdürmeye devam edecek, bir
yandan da yeni bir anayasa tartýþmalarýný kimilerinin hayal ettiðinin aksine - yine 12
Eylüldeki gibi Kürtlerle ilgili bir deðiþikliði
içermeyen bir içerikte ve fakat yine
demokratik bir deðiþiklik çizgisi altýnda
tutmaya çalýþacaktýr.
CHPnin yönelimi ise aksi istikamette
olacaktýr. Kýlýçdaroðlunun CHPnin kan
kaybetmesine engel olmak için MHP
çizgisinden ayrý durmaya özen göstermek
zorunda olduðu açýktýr. Zaten içinden
geçmekte olduðumuz bu süreçte MHPden
CHPye doðru bir yönelim olmasý pek
muhtemel deðildir. Aksine CHPye doðru
bir yönelimin asýl olarak soldan gelmesi
kuvvetle muhtemeldir ve bu takdirde
CHPnin yüzünü bunlara dönen bir anayasa
tartýþmasý sürdürmesi beklenmelidir. Tüm
bunlar düzen güçleri arasýndaki mücadelenin
2011 seçimleri öncesinde durulmak bir yana,
keskinleþeceðini ve «demokratik anayasa»
tartýþmalarýnýn gündemde kalacaðýna iþaret
eder.
Burada altý tekrardan kalýnca çizilmesi
gereken tespit þudur: Keskinleþen ve
keskinleþmeye devam edecek olan bu siyasi
mücadelenin asýl belirleyicisi AKP ya da
CHP olmayacaktýr. Burada belirleyici olacak
olan BDP ve BDPnin odaðýnda bulunduðu
bir cephe, emekçilerin ezilenlerin cephesi
olabilir ve emekçilerle ezilenler adýna
mücadele etme iddiasýnda olanlarýn, AKPyi
geriletip Gandi Kemalin önünü kesme iddiasý
taþýyanlarýn ödevi bu yönde çalýþmak
olmalýdýr.
Ancak bu güç birliðinin düzen güçleri
arasýndaki rekabetin yarattýðý çatlaklarý
istismar edebilmesi için olmazsa olmaz koþul,
sosyalistlerin BDPyi öne çýkarmaktan geri
durmamasý ve BDPnin de referandumda
Kürdistanda AKPye þamar atýp
metropollerde böyle bir mücadeleyi
yürütmemiþ olmasý tutumundan ders
çýkartarak AKPye karþý CHPden daha tutarlý
ve sert bir muhalefeti yürütme iradesini
göstermesidir.
Bu ise sadece Kürt sorununu merkezine
alan bir propaganda çizgisiyle yürütülemez.
Eðer ayrý devlet kurma hakký demek olan
kendi kaderini tayin hakký söz konusu
edilmeyecek ise, Kürtlerin Türkiye sýnýrlarý
çerçevesindeki demokratik hak ve
özgürlükleri mücadelesini genel anlamda
demokrasi mücadelesinin bir parçasý olarak
ele alan bir mücadele çizgisiyle ele
alýnmalýdýr.
Yerel seçimlerden sonra referandum da
bunu göstermiþtir. BDPnin genel olarak
demokrasi taleplerini öne çýkaran bir
kampanyanýn öncülüðünü üstlenmesi gerekir.
Kürt sorununda bir açýlýmýn saðlanmasýnýn
tek yolu da bu çizginin seçimlerden güçlü
bir sonuçla çýkmasýna baðlýdýr.
KöZün arkasýnda duran komünistler
önümüzdeki sürece referandumun dersleriyle
donanarak bu bilinçle yüklenecekler.
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1 MAYIS MAHALLESÝ

TUZLA
kahvelerde ve pazarda ortak olarak daðýttýk.
Þölende ilk olarak Sebahat Tuncel söz aldý.
Tuncel konuþmasýnda, bugün referandumda
ezilenlerin, emekçilerin, Kürtlerin ve hatta
asgari ücretin bile adýnýn geçmediðinden
bahsetti. Ýkinci olarak ESP adýna Ersin
Sedefoðlu söz aldý. Sedefoðlu konuþmasýnda
genel olarak EVET ve HAYIRýn ayný cepheler
olduðunu ve gerçekte referandumda ezilenlerin
yararýna deðiþiklik yapýlmadýðýný anlattý ve
boykot çalýþmasýnýn önemine deðindi.

Tuzlada Anayasa ve referandum gündemine
dair Ezilenlerin ve Emekçilerin Boykot
Cephesinde bulunan siyasetlerle boykot
platformu oluþturduk. Platformda BDP, ESP,
KöZ ve PARTÝZAN buluþtu.
Platform ilk olarak Aydýnlý Mahallesinde bir
kahve toplantýsý yapmak ve toplantýya dair
ozalit yapýmý, merkezi platformun çýkardýðý
ortak bildirileri daðýtmak, pazarlarda ajitasyon
yapmak gibi iþler önüne koydu.

Tuzlada Boykotla ilgili Kahve Toplantýsý
29 Aðustosta Aydýnlý merkezde bulunan bir
kahvede yapýlan halk toplantýsýna yaklaþýk 70
kiþi katýldý. Boykot Cephesi bileþenlerinden
ESP adýna Alp Altýnörs, BDP adýna da PM
üyesi Ömer Aþkara konuþmacý olarak katýldý.
Ýlk olarak ESP adýna Alp Altýnörs sözü aldý
ve deðiþtirileceði söylenen maddeler hakkýnda
konuþtu. Ýþçilere ve Kürtlere bir hak

verilmediðini anlattý. Bugün boykot etmenin
anlamý önemlidir, çünkü biz ezilenlerin ve
emekçilerin ortak sesiyiz diyerek konuþmasýný
tamamladý.
BDP adýna PM üyesi Ömer Aþkara yaptýðý
konuþmada, biz 4 tane talepte bulunduk
onlara cevap verilmedi, o taleplerimiz yerine
getirilmezse bizim EVET ya da HAYIR demek
gibi bir seçeneðimiz yoktur. Bu yüzden boykot
diyoruz diye belirtti.
Konuþmacýlardan sonra biz de söz alarak
referandumda KöZ olarak niye boykot
ettiðimizi açýkladýk.

Aydýnlýda Boykot Þöleni Örgütledik
7 Eylülde Sebahat Tuncelin de katýldýðý ve
ayný bileþenlerin düzenlediði bir açýk hava
etkinliði yapýldý.
Þölene dair ozalitler yapýp, el ilaný ve Boykot
Cephesinin ortak ilanlarýný mahallelerde,

Üçüncü konuþmacý olarak KöZ adýna söz
alan yoldaþ referandumun EVET ile HAYIR
diyenler arasýnda bir saflaþma olmadýðýný,
bunlarýn ayný kamplar olduðunu ve karþýsýnda
bizim safýmýzýn, Boykot Cephesinin durduðunu
belirtti. EVET ve HAYIR diyenlerin de 12
Eylülcü olduðu belirten yoldaþ, referandumda
boykotun emekçilerin, ezilenlerin baðýmsýz
hareketi olduðu söyledi ve bunun genel
seçimlere baðlanmasý gerektiðini belirtti.
Son olarak söz alan Partizan, Aslýnda bugün
AKP bize EVET ve HAYIR deme hakkýný
bahþetmiþtir. Çünkü daha önce anayasa
deðiþikliði olmuþtur, onlar da sormamýþtýr.
Ama bizim üçüncü bir alternatifimiz daha var
o da BOYKOTtur. Bugün boykot en
demokratik haktýr ve hepinizi boykota davet
ediyorum diyerek konuþmasýný noktaladý.
Tuzla-Aydýnlýda 1999dan bugüne kadar hiç
açýk hava etkinliði yapýlmamýþtý. Bu anlamýyla
da olumlu bir hava vardý. Grup Mayýs ve
Koma Wengin ezgileriyle çekilen halaylarla
þölen son erdi.
Tuzladan Komünistler

BAHÇELÝEVLER
Bahçelievlerde Boykot Cephesinin
çalýþmalarýný kimi zaman kendi olanaklarýmýzla,
çoðunlukla da diðer bileþenlerle ortaklaþa
yürüttük. Gerek Yenibosna Pazar yolunda
gerekse Soðanlýda ajitasyon konuþmlarý ile
düzenli bildiri daðýtýmý yaptýk. 29 Aðustos Pazar
günü platform bileþenleri ile afiþleme çalýþmasý
yaptýk. SDPli ve BDP'li arkadaþlarýn katýlýmý
ile gerçekleþtirdiðimiz afiþ ve bildiri çalýþmasýnda
yaklaþýk 800 kadar afiþi mahallemizin en iþlek
yerlerine ve akþam yapacaðýmýz etkinlik alanýnýn
etrafýna yaptýk.

Boykot Þöleni
29 Aðustos günü Sebahat Tuncel'in de katýldýðý
bir þölen gerçekleþtirdik. SDP, BDP, TekstilSEN ve KöZün beraber organize ettiði þölen,
yaklaþýk 2000 kiþi kadar bir katýlýmla Yenibosna
Pazar Pazarýnda gerçekleþti. Þölende yaygýn
gazete ve bildiri daðýtýmý yaptýk. Þölen boyunca
Adalet için Boykot, Özgürlük Ýçin Boykot,
Eþitlik için Boykot, Kurtuluþ Yok Tek Baþýna
Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz, Ne AKP Ne
CHP Kurtuluþ Birleþik Mücadelede, Demokrasi
Ýçin Kürtlere Özgürlük" sloganlarýný attýk.

Ýftar Yemekli Söyleþi
4 Eylül günü ise BDP ve KöZün tutumlarýný
açýkladýðý bir söyleþi düzenledik. Söyleþide

BDPli konuþmacý þunlarý ifade etti:
Biz BDP olarak AKPnin referandumunu
boykot ediyoruz. BDP bu boykotu sadece
kendisi yapmýyor, kendisinden baþka bir takým
sol sosyalist ve demokrasi güçleriyle birlikte
yapýyor. Bu önemli bir þey. AKP sözde 12 Eylül
anayasasýný deðiþtirdiðini iddia ediyor fakat
özünde böyle bir þey yoktur çünkü 12 Eylül
darbe anayasasýnýn tekçi, ýrkçý anlayýþý hala
sürüyor. Bu anayasa paketinde Kürdün Ksi
yazýlmýyor. Biz BDP ve demokrasi güçleri
olarak yeni bir anayasa istiyoruz. Biz
Bahçelievlerde içerisinde BDPnin, SDPnin,
KöZün ve Tekstil-Sen in olduðu bir Boykot
Cephesi oluþturduk ve iyi iþler de yaptýk. Bu
birlikteliðin Referandum sonrasýnda da devam
ettirilmesi önemli bir þeydir
BDPli arkadaþtan sonra KöZ adýna
konuþmasýný yapan yoldaþ ise þunlarý ifade
etti:
AKPnin bu anayasa paketiyle yapmak istediði
kesinlikle 12 Eylül anayasasýný deðiþtirmek,
darbecileri yargýlamak deðildir. Bir kere AKPnin
kendisi 28 Þubat darbesinin ürünü olduðu için
AKP darbecileri yargýlayamaz. AKPnin anayasa
paketiyle asýl yapmak istediði þey Kemalistlerin
devlet içerisindeki bir takým ayrýcalýklarýný

sýnýrlayarak bunu kendi lehine çevirmek.
AKPnin bu referandum ataðý seçimler öncesi
güvenoyu almak için yaptýðý bir hamledir. Biz
referandumu boykot ediyoruz çünkü bu
anayasa paketinde Kürtün haklarý yoktur,
Alevilerin talepleri yoktur, iþçi ve emekçiler
için bir þey yoktur. Ayrýca bu referandum anti
demokratik bir biçimde yapýlmýþtýr çünkü Kürt
halkýnýn iradesini seçim barajlarýyla meclise
yansýmasýný engelleyen, DTPnin kapatýlmasýný
onaylayan, 1700 BDPli siyasetçiyi ve seçilmiþ
Belediye Baþkanlarýný tutuklatan bir parti ve
meclis demokratik bir anayasa yapamaz.
Demokratik bir anayasa yasaklarýn, barajlarýn,
tehditlerin olmadýðý bir ortamda kurucu meclisin
iradesiyle yapýlabilir ancak. Biz KöZ olarak bu
boykot cephesinin daha da geniþleyerek
seçimlere hazýrlanmasý gerektiðini
düþünüyoruz.
30 kiþinin katýldýðý söyleþinin ardýndan
verdiðimiz iftar yemeði ile etkinliðimiz son
erdi.
Evet ya da Hayýr Diyerek Düzen Güçlerine
Yedeklenme!
Referandumu Boykot Et, Seçimlere Ortak
Adayla Hazýrlan!
Yenibosnadan Komünistler

GÜLSUYU
Gülsuyu-Gülensu Güzelleþtirme Derneði
tarafýndan organize edilecek olan festival
hazýrlýklarýnýn olduðunu öðrendiðimizde boykot
gündemini festivale taþýmaya; festivalin bu
yönde bir gündemi varsa buna müdahil olmaya
karar verdik. Boykot çalýþmalarýyla doðrudan
alakalý eylemlerde de bu yönde yapýlan
panellere katýldýk, propaganda yasaðýna
raðmen referandum günü yapýlan, mahallede
etkisi olan yapýlar ve sol siyasi çevrelerin
nispeten ortaklaþa katýldýðý yürüyüþ ve basýn
açýklamalarýna da destek verdik.
Boykot gündemiyle doðrudan alakalý
olmamakla birlikte devletin boykot çalýþmasýný
zayýflatmaya dönük olarak mahallede iki
BDPliyi gözaltýna alarak birini tutuklamasýna
tepki olarak yapýlan basýn açýklamasýna da
katýldýk, TAYADlýlarýn tutuklanmasýný protesto
eden Halk Cephesinin eylemine de ayný
anlayýþla destek verdik. Solun parçalý tablosu
ve bu tabloyu besleyen tutum ve eylem
anlayýþlarýna karþý takýndýðýmýz eylemde birlik
ajitasyon ve propagandada serbestlik düsturu
ve devrimci dayanýþma ruhu istenilen düzeyde

henüz geneli belirlemese de en azýndan
komünistlerin birliðini savunanlarýn nezdinde
karþýlýðýný buldu.
Devrimci dayanýþma ve eylem birliðini
savunmamýz baðýmsýz olarak yapabileceðimiz
eylem ve etkinliklerden geri duracaðýmýz
anlamýna gelmediðinden referandum
gündeminde boykot tutumuyla ilgili
görüþlerimizi hem dar anlamda devrimci
kadrolara hitap eden toplantýlarla anlattýk hem
de genel emekçi kitleye hitaben sade ve net
ifadeler içeren propaganda materyallerini
kulandýk. Mahallelinin büyük kýsmýnýn
görebileceði yerlere ozalitler yaptýk ve
pankartlar astýk. Ozalitlerimiz ayný gün akþamý
göremeden imha edilirken pankartlarýmýz
uzun süre kaldý. Bunlardan biri ikinci gün
sabahý kesildiði halde yeniden meydana
asýlmak suretiyle Referandumda Boykot;
Seçimlerde Ortak Aday þiarý referandum günü
yapýlan eylem öncesi meydandaki tüm
pankartlarý polis sökene kadar meydanda
kaldý. Bir afiþimiz ise 12 Eylülcülerin Evetine
de Hayýrýna da Boykot! þiarý ve KÖZ imzasýyla

ana caddede durmaya devam ediyor.
Referanduma bir gün kala, katýlacaðýmýz iki
ayrý eylem öncesinde Referandum Boykot
özel sayýlarýnýn daðýtýmýný gerçekleþtirdik.
Semtin genelinde hakim olan HAYIR eðilimine
ve gelen tepkilere raðmen ajitasyon
konuþmalarý ve sözlü propaganda eylemimize
renk kattý.
Buna raðmen kendi baðýmsýz çalýþmalarýmýzýn
cazibesine kapýlarak diðer asli görevlerimizi
savsaklamadýk. Ýki ayrý eylemin haberini
tanýdýðýmýz, tanýmamakla birlikte stand ve
çadýrlarda bulunanlarýn yanýna bizzat giderek
ve faaliyet esnasýnda kendini tanýtan devrimci
arkadaþlara ve Bdplilere duyurduk. Bu
çalýþmalar CHPli ve Alevi olarak kendini
tanýtarak bir biçimde tepki gösterenlerle yer
yer sertleþen tartýþmalara girmemize yol açsa
da tanýmadýðýmýz halde bizlerden bildirilerin
bir kýsmýný alarak daðýtým yapan genç
arkadaþlar bizlerde olumlu etkiler býraktý.
Gülsuyu-Gülensudan Komünistler

1 Mayýs Mahallesi'nde referandum çalýþmalarýný yürütmek için
ezilenlerin ve emekçilerin boykot cephesinde bulunan siyasetlerle
boykot platformu oluþturduk. Platformda KÖZ, BDP, ESP, PARTÝZAN
VE SODAP bulundu. Merkezi Platformda DHFnin de bulunmasýna
raðmen DHF mahalledeki platformda bulunmayacaðýný söyledi.
Platform referandum çalýþmasýyla ilgili olarak bir halk toplantýsý
örgütlemeyi önüne koydu.
Mahallede her siyasetten 2 kiþinin katýldýðý yaygýn bildiri daðýtýmý
yaptýk. Ýç mekan afiþlerini hem esnafa hem kurumlara hem de
duvarlara yapýþtýrdýk. Halk toplantýsýnýn duyurusunu yapmak için
ozalitler astýk, el ilanlarý bastýrýp yaygýn daðýtýmýný yaptýk. Kahvehane
toplantýlarý yapýp halk toplantýsýnýn duyurusunu yaptýk. Mahallenin
iki yerinde stant açtýk. Bildiride yer alan yazýnýn seslendirildiði bir
ses kaydýyla mahalleye halk toplantýsýnýn duyurusu olan el ilaný ve
de bildiri daðýttýk.
Halk toplantýsýnýn olduðu 25 Aðustos günü BDP Ýstanbul milletvekili
Sebahat TUNCELin katýlýmýyla BDPnin ses sistemiyle monte edilmiþ
arabasýyla caddeye halk toplantýsýnýn sesli duyurusunu ve bildiri
daðýtýmý yaptýk.

Referandum Gündemli Halk Toplantýsý
Halk toplantýsý boykot cephesi adýna okunan ortak metinle baþladý.
Ortak metinde, neden boykot ettiðimizi EVET veya HAYIRýn ne
anlama geldiðini bugünkü boykotun anlamýnýn ezilenlerin ve
emekçilerin ortak cephesini oluþturarak sesimizi daha güçlü çýkmasý
için boykot cephesinin büyütülmesinin ve halkýmýzýn 12 Eylülün
yamalýsýna da karþý olmak için EVET veya HAYIRa yedeklenmeden,
baðýmsýz olarak bir duruþ sergilemesinin gerektiði vurgulandý.
Sebahat Tuncel yaptýðý konuþmada, bugün ezilenlerin, emekçilerin,
Kürtlerin gündeminde referandum olmadýðýný, bugün referandumun
hakim sýnýflarýn gündemi olduðunu, emekçilerin gündeminde savaþ,
pahalýlýk, iþsizlik olduðunu vurguladý. AKPnin, CHPnin ve MHPnin
emekçilere, ezilenlere ve Kürtlere karþý ortak ses olduklarýný fakat
esas önemli olan bizim için dün yan yana mücadele ettiðimiz
dostlarýmýzýn bunu görmezden gelip birilerinin yetmez ama EVET
diyerek AKPnin kuyruðuna takýldýðýný, HAYIRcýlarýn ise
Kýlýçdaroðlunun deðirmenine su taþýdýðýný belirtti.
Ýkinci olarak ESP adýna konuþmacý söz aldý. Burjuva kliklerin bir
yanda AKPnin baþýný çektiði ABD emperyalizminin arkasýnda duran
EVETçi cephe diðerinde ise ordunun meclisteki sözcüðünü yapan
CHP ve ýrkçý, faþist MHPnin olduðu ve AB sermayesinin bulunduðu
HAYIRcý cephe bunlarýn karþýsýnda ezilenlerin ve emekçilerin ve
Kürtlerin bulunduðu BOYKOT cephesinin olduðunu belirtti. ESP
temsilcisi konuþmasýný 12 Eylülün ve anayasasýnýn çöpe atýlmasý
gerektiðini ifade ederek ve bunun ezilenlerin, emekçilerin, Kürtlerin,
sosyalistlerin, ilericilerin mücadelesiyle olacaðýný vurgulayarak bitirdi.
Üçüncü olarak KöZ adýna bir yoldaþýmýz söz aldý. Yoldaþýmýz
þunlarý söyledi: Egemen sýnýflar bizi kendi hazýrladýklarý bir anayasa
deðiþikliði taslaðýna EVET ya da HAYIR dememizi istiyor. Aslýnda
AKPnin anayasal rejimi deðiþtirmediði açýktýr. Bu anayasanýn tekçi
yapýsý deðiþmeden, seçim barajý kaldýrýlmadan, bu rejimin özüne
dokunmadan 12 Eylül anayasasý demokratikleþemez. Bu AKPnin
kaybetmeye baþladýðý itibarýný kazanma ve gelecekteki efendilerini
en iyi ben temsil edebilirim demesinin bir çalýþmasýdýr. Referandum
CHP için ise bir entrikayla 2 yýldýr hazýrladýklarý Kýlýçdaroðlunu baþa
getirerek, bunu bir yeni hazýrlýk, kan deðiþimi olarak gösterip umut
olarak lanse etmelerinin çabasýdýr. dedi. Yoldaþ, Bu açýkça bir
seçim çalýþmasýdýr. Yani 2011 seçimlerine hazýrlanýyorlar. Bunlardan
EVETin kuyruðuna takýlmak, AKPnin seçim çalýþmalarýna güç
vermek, HAYIRýn kuyruðuna takýlmak gerekçesi ne olursa olsun
CHPnin deðirmenine su taþýmaktýr. Onun için baðýmsýz bir cephe
olarak boykot çalýþmasýný yürüten boykot cephesinin referandum
sürecini seçim hazýrlýk süreci algýlamasý, oluþturulan platformlarýn
sürekliliðini saðlamasý, ve seçimlerde ortak aday çalýþtýrmasý etrafýnda
bir kampanya yürütmesi gerekir. Yani tavrýmýzýn referandumda
boykot seçimlerde ortak aday olmasý gerekir diyerek sözlerini
bitirdi.
Dördüncü konuþmacý, SODAP adýna konuþma yapmak üzere
kürsüye gelip kitleyi selamladýktan sonra, AKPnin 12 Eylül anayasasýný
pekiþtirmek üzere bir paket sunduðunu ve bunu demokrasi diye
bize yutturmaya çalýþtýðýný belirtti. SODAP temsilcisi Biz buna sahip
çýkmayacaðýz. Ne EVETçi burjuva klikine ne HAYIRcý burjuva kliðine
yedeklenmeyeceðiz. diyerek 3. Cephe olarak baðýmsýz duruþ
sergilememiz gerektiðini ve boykot cephesinin daha güçlü, daha
gür bir sesle meydanlarý doldurmasý gerektiðini ifade etti.
Son olarak Partizan adýna konuþma yapmak üzere gelen arkadaþ
12 Eylülün ve onun anayasasýnýn Kürtlere, iþçilere, emekçilere,
devrimcilere saldýrýlar gerçekleþtirdiklerini söyledi. Bir tarafta ABD
emperyalizminin uþaðý Tayyip diðer taraftan faþist CHP ve faþist,
kafatasçý katilleri sahiplenmiþ katiller sürüsü MHPnin olduðunu
söyleyen Partizan temsilcisi bizlere de bunlardan hangisini seçersiniz
diye soruyorlar, biz bunlarýn hiç birisini seçmiyoruz, biz sandýða
gitmiyoruz, yanýtýmýz boykottur diyerek sözlerine son verdi.

Olumlu Bir Deðerlendirme Toplantýsý
Halk toplantýsýnýn yapýlmasýndan sonra bir deðerlendirme toplantýsý
yapýldý ve iyi bir halk toplantýsý olduðunu ve çalýþmalara hýz kesmeden
devam etmek gerektiði vurgulandý. Bunun akabinde ise
kahvehanelerde ajitasyon yapmak, Perþembe pazarýnda ve mahallenin
belirli yerlerinde stantlar açmak ve bildiri daðýtmak gibi iþler kondu.
Çalýþmalarda izlediðimiz yöntemse þöyle: her siyasetten belirli sayýda
kiþinin katýldýðý kalabalýk çalýþmalar yapýyoruz.
12 Eylülcülerin EVETini de HAYIRýný da BOYKOT ediyoruz
1 Mayýs Mahallesinden Komünistler

