P-Partisan'da Yayýnlanan Bir Röportaj:
Türkiyeli Bir Militanla Söyleþi
F r a n s a d a y a y ý n l a n a n
Partisan (Partizan) dergisinde
«Deri sektöründe çalýþan
Türkiyeli bir komünist iþçi ile
söyleþi» baþlýðý ile bir yazý
yayýnlandý. Daha çok VPPartisan (proletaryanýn yolupar tizan) diye bilinen
OCMLin (Marksist Leninist
Komünist Örgüt) aylýk yayýn
organý olan Partisanýn söz
konusu sayýsý 240ýncý sayý.
Partisan sayfalarýnda yer
bulan bu röportajý burada
yayýnlýyoruz.
AY L I K K O M Ü N Ý S T G A Z E T E
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4-5te

AKP'yi Geriletmenin Tek Yolu

Emekçilerin Ezilenlerin Birleþik
Mücadelesini Güçlendirmektir
Referandum Zaferi AKPnin Zayýflamasýný Engellememiþtir. Her þeyden
önce halihazýrda burjuva diktatörlüðünün bekçiliðini yapan AKP referandumla
güçlenmiþ bir AKP deðil, kan kaybetmeye devam eden, zayýflamasýnýn
önüne geçememiþ bir AKPdir. Bu tespit hem AKPnin mevcut planlarýný
anlamak için hem de AKP karþýsýnda nasýl bir mücadele hattýnýn çizileceði
konusunda belirleyicidir.

AKPnin kazanýmý CHP-MHP ittifakýnýn bozulmasýndan
kaynaklanmaktadýr. Önümüzdeki seçimlerde AKPnin karþýsýnda bir CHPMHP ittifakýnýn oluþmasýnýn ihtimalinin hayli zayýflamýþtýr. AKP bugün
iktidarýný CHP-MHP ittifakýnýn bozulmasý, rakiplerinin bölünmesi veya
zayýflamasý sayesinde koruyabilmektedir. Bu da kendi güçlerini arttýrmasýyla
ayný þey deðildir.
AKPnin Kürtlere Yönelik Açýlým Politikasýnýn Çeliþkileri Artarak
Devam Edecektir. AKP yerel seçimlerde olduðu gibi, Kürt seçmeni nezdindeki
desteðini kaybetmeye devam etmektedir; BDPnin etkisini kýrmayý baþarabilmiþ
deðildir. Bu bakýmdan AKP bir yandan Kürt seçmeninin ilgi ve desteðini
almaya bir yandan sað partilerin nabzýna göre þerbet vermeye muhtaçtýr.
Bu nedenle önümüzdeki süreçte AKP hükümetinin yöneliþine damgasýný
vuracak olan eðilim paradoksal bir nitelik taþýmaktadýr.
Emekçilerin ve Ezilenlerin Tüm Kesimlerine Hitap Eden Bir Seçim
Cephesini Oluþturmak Gereklidir Bugün referandumdaki tutumlarýna
bakmaksýzýn emekçilerin ve ezilenlerin tüm kesimlerine hitap eden bir seçim
cephesini oluþturmak ve birleþik bir seçim kampanyasýný referandumun
dersleriyle donatarak yürütmek gerekmektedir. Böyle bir cephenin kendisini
zayýflamakta olan bir AKPyi geriletebilecek tek güç olarak görmesi
7de
gereklidir.

Tutuklu SDP ve
TÖPlülere Özgürlük!
AKPnin saldýrýlarýnýn
odaðýnda bu sefer SDP
ve TÖP vardý.

21 Eylül günü yapýlan
operasyonlarda SDP Genel
Baþkaný Rýdvan Turan,
Genel Baþkan yardýmcýlarý
Günay Kubilay ve Ecevit
Piroðlu, Toplumsal
Özgürlük Platformu
sözcülerinden Oðuzhan
Kayserilioðlu ve Tuncay
Yýlmaz'ýn da bulunduðu 18
kiþi Devrimci Karargah ile
iliþkili olduklarý iddasýyla
gözaltýna alýndý. 24 Eylül
günü gözaltýna alýnanlardan
aralarýnda SDP Genel
Baþkaný Turanýn da
bulunduðu 13 kiþi
tutuklandý. Referandumun
hemen sonrasýnda
gerçekleþen bu gözaltý ve
tutuklama terörünün de
AKPnin demokratik
mevzilere olan
tahammülsüzlüðünü
2de
tekrar gösterdi.

Mamak Ýþçi Kültür
Evi ile Röportaj
Ankara'da 25 Aðustos'ta
Mamak Ýþçi Kültür Evi'ne
ve evlere gerçekleþtirilen
operasyonun ardýndan
gözaltýna alýnan BDSPliler
28 Aðustos'ta
çýkartýldýklarý mahkemece
tutuklandýlar. Biz de
Mamak Ýþçi Kültür Evi'yle
dayanýþmak için bir
ziyarette bulunduk ve
kültür evi
çalýþanlarýyla bir
8de
röportaj yaptýk.

Bursada Boykot
Mitingi

Ýzmirde Saldýrýlara
Karþý Eylem
SDP ve TÖPe yönelik tutuklama terörü Ýzmir'de
de protesto edildi. Çankaya Hilton önünde
buluþan kurumlar buradan Konak Eski
Sümerbank önüne doðru yürüyüþe geçtiler.
Eyleme BDP, ESP, EMEP, ÖDP, EDP, Sosyalist
Parti, DSÝP, EHP, SGPH, SBH, DÝP-G,
HALKEVLERÝ, DHF, Ege 78liler, KESK Þubeler
Platformu, TÖP ve SDP katýlým gösterdi.

3de

Bursa Ezilenlerin ve
Emekçilerinin Boykot
Cephesi bileþenleri 10
Eylül tarihinde bir
miting organize
3de
etti.

Tuzla ve 1 Mayýs
Mahallesinde Söyleþi
Referandum sonrasýnda
1 Mayýs Mahallesi ve
Tuzlada düzenlenen
söyleþilerde referandum
süreci ve sonuçlarý
deðerlendirildi.

6da

Ýstanbulda 12 Eylül Mitingi

19 Eylül günü Kadýköyde gerçekleþen
mitinge KöZ olarak Darbeyle Gelen
Rejim Devrimle Yýkýlacak pankartýyla
katýldýk
Her yýl 12 Eylülde yapýlan miting, bu
yýl 12 Eylül referandumu nedeniyle 19
Eylül gününe alýnmýþtý. Referandum
sürecinin yarattýðý politik ortam 19 Eylül
mitingine yansýmadý. Referandumda 12

Eylülcülerin hepsine hayýr diyerek
referandumu boykot eden güçler mitinge
güçlü bir þekilde katýlýrken, 12 Eylül
referandumunda HAYIR diyen sol
siyasetlerin 19 Eylül mitingine katýlmamýþ
olmasý dikkat çekti.

3de

Her ne kadar halihazýrda AKP Kürtlerin aðzýna
bir parmak bal çaldýktan hemen sonra yine
türban manevrasýyla rakiplerini yýpratmak ve
12 Eylül deðiþikliklerinin nimetlerini
devþirmekle meþgul olsa da, seçimlere kadar
geçecek sürece damga vuracak olanýn
Anayasa tartýþmalarý olacaðý ve seçim
kampanyalarýnýn da bu tema etrafýnda
örüleceði besbellidir.

7de
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Tutuklu SDP ve TÖPlülere Özgürlük!

Okmeydaný'nda Hakkari
Protestosu

Hakkaride yaþanan patlamayý protesto etmek üzere BDP
tarafýndan Okmeydanýnda bir eylem gerçekleþtirildi. Patlama
olduðu günün akþamýnda yapýlan eylem Fatma Girik (Sibel
Yalçýn) Parkýnda baþladý. Saðlýk ocaðýnýn önüne kadar yapýlan
yürüyüþün ardýndan burada yapýlan basýn açýklamasýyla son
buldu. EylemdeHakkaride Yapýlan Katliamdan Devlet Sorumlu
pankartý taþýndý. Kürdistan Faþizme Mezar Olacak, Kahrolsun
Faþizm, Yaþasýn Halklarýn Mücadelesi, Katil Devlet Halka
Hesap Verecek, Biji Biratiya Gelan, Yaþasýn Devrimci
Dayanýþma sloganlarý atýldý. Eyleme Halk Cephesi, KöZ, DHF
ve Halkevleri katýldý.
Okmeydanýndan Komünistler

Özgür Yaþam Kooperatifi
9 Yaþýnda!

Kuruluþ çalýþmalarýndan itibaren içinde çalýþtýðýmýz Özgür
Yaþam Eðitim ve Dayanýþma Kooperatifinin kuruluþunun 9.
yýlýna girmesi nedeniyle 18 Ekim pazartesi günü bir etkinlik
düzenlendik. Kooperatif ortaklarý ve kooperatifle yeni tanýþan
arkadaþlarýn da katýldýðý bu etkinlik sinevizyon gösterimi ile
baþladý.
Sinevizyon gösterimi ile hem kooperatifin yaptýðý iþler anlatýldý
hem de 6-7 Kasýmda düzenlenecek olan 3. Geleneksel Halk
Dayanýþma Festivalinin duyurusu yapýldý. Çið köfte yapýp
yediðimiz bu etkinlikte müzik yapacak arkadaþlarýn gelememesi
gibi bir aksilik çýkmasýna raðmen etkinlik bizlerin söylediði
marþlar ve türkülerle de oldukça coþkulu geçti. Etkinliðe
katýlan herkes etkinlikten oldukça memnun ayrýldý.
Ýzmirden Komünistler

SDP ve TÖPlülere yönelik
gerçekleþen tutuklama
terörü birçok ilde ortak
eylemlerle protesto edildi.
21 Eylül günü yapýlan operasyonlarda SDP
Genel Baþkaný Rýdvan Turan, Genel Baþkan
yardýmcýlarý Günay Kubilay ve Ecevit Piroðlu,
Toplumsal Özgürlük Platformu sözcülerinden
Oðuzhan Kayserilioðlu ve Tuncay Yýlmaz'ýn
da bulunduðu 18 kiþi Devrimci Karargah ile
iliþkili olduklarý iddasýyla gözaltýna alýndý. 24
Eylül günü gözaltýna alýnanlardan aralarýnda
SDP Genel Baþkaný Turanýn da bulunduðu 13
kiþi tutuklandý.

Bu operasyonlarýn Boykot Cephesi çalýþmalarýný
ardýndan gerçekleþmesi dikkate deðerdir.
Referandum süresince Boykot Cephesi AKPnin
sözümona demokratikleþme sürecinin bir
yalandan ibaret olduðunu söylemiþ ve bunu
teþhir etmeye çalýþmýþtý. Referandumun hemen
sonrasýnda gerçekleþen bu gözaltý ve tutuklama
terörünün de AKPnin demokratik mevzilere
olan tahammülsüzlüðünü tekrar gösterdi.

Selden itibaren insanlarla toplantýlar
düzenleyerek ortak hareket etmeye çalýþtýk.
Toplantýlarýmýz þimdiye kadar düzenli
olmamakla birlikte genel ve irtibat olarak iki
þekilde gerçekleþiyor.

Limontepe'den Komünistler

Yaþasýn Devrimci Dayanýþma!

katamamamýzdý. Daha önce toplantýlar öncesi
ev sohbetleri oluyordu. Bu toplantýda
yoðunluktan kaynaklý toplantý duyurusunu
ancak afiþ ve anonsla yapabildik. Bu da bize
ev sohbetinin hiçbir duyurunun yerini
tutmadýðýný gösterdi.

Uzun zamandýr yerelliðimizde dayanýþmayý
örmeðe çalýþýyoruz. Bu yýl yaþanan sel, devam
eden tehlikesinden kaynaklý çalýþmalarýmýzýn
merkezi oldu. Çalýþmalarýmýz olanaklarýmýz
düþünüldüðünde anlamlý gerekenler karþýsýnda
þimdilik çok yetersiz.

Festivalin ana temasý dayanýþma vurgusu olmakla birlikte
'Anayasa ve özgürlükler' ve 'Kürt dili' konulu paneller
gerçekleþecek. Festivale bir hafta kala tanýtým ve duyuru
yapmak için mahallede el ilanlarý daðýtýmý yapýlacak. Ayrýca
MKM'nin düzenlemiþ olduðu konserde davetiye satýþý
gerçekleþecek. Festivalin üçüncüsünün örgütleniyor olmasý
gelenekselleþmesi açýsýndan atýlmýþ önemli bir adým.

Savunmayý Örgütle Saldýrýya Hazýrlan!

Antakyada Dayanýþmayý Örmeye
Çalýþýyoruz

Limontepe Festivali 6-7
Kasýmda

3. Geleneksel Limontepe Halk Dayanýþma Festivalinin çalýþmalarý
yaklaþýk bir buçuk ay öncesinde Özgür Yaþam Eðitim ve
Dayanýþma Kooperatifinin Ýzmir'deki farklý kurumlara yapmýþ
olduðu çaðrýyla baþladý. Festivali BDP, KöZ, EDP, Devrimci
Dönüþüm ve Özgür Yaþam Kooperatifi olmak üzere 5 kurum
örgütlüyor. Geçen senelerde olduðu gibi konserler, tiyatrolar,
paneller, halkoyunlarý, semah ve çocuk etkinlikleri programda
yer alacak.

Düzen güçlerinin saldýrýlarýnýn arttýðý bu
dönemde savunma cephesini örmenin önemi
de gitgide artýyor. Bunun için önümüzdeki
süreçte SDP ve TÖPe yapýlan saldýrýlara karþý
eylemli ve ortak bir mücadele hattýnda
bulunacaðýz.

Özgür Yaþam Kooperatifi aracýlýðýyla tanýþtýðýmýz
ve selden itibaren bizimle bilgi ve deneyimlerini
paylaþan Doðal Çevre ve Kültür için Yaþam
sözcüsü mühendis arkadaþýn da katýldýðý bir
bilgilendirme toplantýsý organize ettik.
Çözülemeyen çöp sorunundan kaynaklý da
köyde daha önce çevre dönüþüm projesi
yürüten hocalarýmýzý ve köyde gelinen son
durumlarý anlatmak üzere muhtarý da
konuþmacý olarak davet ettik.
Toplantýnýn baþýnda söz alan arkadaþýmýz
burada yaþanan sorunlarý çözebilmemizin tek
yolunun birlikte hareket etmek olduðunu,
bundan hareketle dayanýþmayý örmeðe
çalýþtýðýmýzý söyledi. Sel fotoðraflarýndan oluþan
10 dakikalýk slayt gösterimizden sonra söz
muhtara verildi. Muhtar sel için resmi giriþimleri
ve ne durumda olduðumuzu kýsaca anlattý.
Çevre dönüþümün yaþanan çöp sorununu da

düþündüðümüzde yerelliðimizde daha da güçlü
bir þekilde uygulanmasýný inandýðýmýzý
söylenerek sözü projeyi yürütmüþ hocalarýmýza
verdik.
Onlar da geçmiþ deneyimlerini ve proje
sürdürülürken yaþadýklarý sýkýntýlarý dile
getirdiler. En son sözü alan mühendis arkadaþ,
ilk önce devletin sel için uzun dönemli bir
proje yürütmesi gerektiðini, burada halka düþen
görevinse projenin çýkarýlmasýna yönelik
çalýþmalar yapýp takibini saðlayan bir komisyon
oluþturmak olduðunun söyledi.
Türkiyedeki HESler ve yanlýþ su projeleriyle
mücadele için oluþturulmuþ Su Meclisi hakkýnda
bilgi verdikten sonra burada oluþturacaðýmýz
komisyonun da Su Meclisiyle irtibatýnýn olmasý
gerekli olduðunu söyledi. Toplantýnýn soru
cevap kýsmýnda katýlýmýn yüksek olduðu verimli
kýsým gerçekleþti. Herkes Asinin yataðýnýn
geniþlettirilmesi konusunda hemfikirdi. Bu
yüzden ilk önce herkes iþ kendisinden
baþlamalýydý. Asi kenarýndaki aðaçlarýný kesmeli
ve gerçek sýnýrýný tarlasýndan Asiye vermeliydi.
Katýlýmcý arkadaþlara teþekkür edilerek
mühendisle ikinci bir buluþmayý yeninde
organize edeceðimiz söylenerek toplantý
sonlandýrýldý.
Bizim için toplantýnýn en büyük eksikliði, daha
önceki toplantýlara kattýðýmýz insanlarý bu sefer

Sonraki günlerde Asinin temizlenmesi için bir
kepçe gönderildi. Fakat bu sefer kepçenin
doðru çalýþýp çalýþmamasý sorununda önümüze
çýktý organize olamayýþýmýz. Yapýlan yanlýþ
çalýþma sonrasý sel sularý eskisinden daha çok
yükselebilir. Muhtarýn önerisiyle gününde
anonsla bir toplantý organize ettik. Muhtarýn
saðlýk sorunundan kaynaklý katýlamadýðý bu
toplantý insanlarýn morallerinin daha da
bozulmasýndan baþka bir iþe yaramadý.
Sýcaklarda çöp sorunu ve hemen ertesinde
zeytin tepelerinde çýkan yangýn manzarayý
iyice bozdu. Yetkililer bize hortumu ve de
merdiveni olmayan itfaiyeleri yollayýnca sabah
çýkan yangýn ancak gece söndürülebildi.
Burada yalnýz yetkilerin eksikliklerinin yaný
sýra bizim insanýmýzýn yalnýzca seyreden
konumunda olmasý bizim ders çýkaracaðýmýz
en büyük manzara oldu. Yangýný organizasyon
olarak jandarmayla birlikte söndürdük.
Gecikilmiþ organizasyon, kim bu toplantýyý
düzenliyor sorularý bize sadece ve sadece þunu
gösteriyor: yaþadýðýmýz yerde dayanýþmayý
örgütleyen bir kitle kurumuna ihtiyacýmýz var.
Þu anda bütün çalýþmalarýmýzýn yönünü bu
hedefimize yönlendirdik.
Hakkýný aramak için önce hakkýný bilmek;
hakkýný almak için; bir olmak gerek demiþtik
son gönderdiðimiz yazýda. Bu gereklilik için
elimizden geleni yapacaðýmýzýn sözünü vererek
tüm dostlarý buradan selamlarýz.
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Ýstanbulda 12 Eylül Mitingi

12 Eylül referandumundan bir hafta sonra, 19
Eylül Pazar günü, 12 Eylül darbecileri
yargýlansýn þiarýyla bir miting gerçekleþti.
Her yýl 12 Eylülde yapýlan miting, bu yýl 12
Eylül referandumu nedeniyle 19 Eylül gününe
alýnmýþtý. AKPnin 12 Eylül rejiminin hesabýný
sorma kýlýfý altýnda gündeme getirdiði
referandum sürecinin yarattýðý politik ortam
19 Eylül mitingine yansýmadý. 12 Eylül mitingine
aralarýnda 78'liler Giriþimi, ÝHD, Ýstanbul Tabip
Odasý, Yaþam Aðacý, PSAKD, UÝD-DER,
SODAP, DBH, BDP, SP, SDSP, ESP, EHP, EDP
ve KöZün olduðu çok sayýda kurum ve siyaset
katýldý. Referandumda 12 Eylülcülerin hepsine
hayýr diyerek referandumu boykot eden güçler
mitinge güçlü bir þekilde katýlýrken, 12 Eylül
referandumunda HAYIR diyen sol siyasetlerin
19 Eylül mitingine katýlmamýþ olmasý dikkat
çekti.
KöZün arkasýnda duran komünistler olarak
mitinge Darbeyle Gelen Rejim, Devrimle
Gidecek pankartýyla katýldýk. Attýðýmýz
sloganlarda 12 Eylül Rejimi Bitmedi 30 Yýldýr
Sürüyor ve Boykotun Yolundan Seçimlere
Hazýrlan þiarlarýný öne çýkardýk, 12 Eylülcülerin,

darbecilerin, darbeler sonucunda oluþmuþ
partilerin, düzen güçlerinin 12 Eylülün hesabýný
soramayacaðýný, 12 Eylül meclisinin 12 Eylülün
hesabýný soramayacaðýný belirttik.
Bu yýl yapýlan mitingin farklý bir anlamý daha
vardý. Referandumda boykot cephesinde
konumlanan siyasetlerin 12 Eylül mitinginde
en ön saflarda yer almasý, 12 Eylülün hesabýnýn
sorulmasý yolunda en kararlý tutumun boykot
tutumu olduðunu bu þekilde de göstermiþ
oldu. Nihayetinde referandum süreci boyunca
boykot cephesinin tüm farklýlýklarýna raðmen
yürüttüðü ortak çalýþmada, EVET-HAYIR
kamplarýnda yer alan düzen partilerinin ve
onlarýn yardakçýlarýnýn emekçiler ve ezilenler
adýna hiçbir somut deðiþikliðin ardýnda
duramayacaklarý, 12 Eylül darbesinin hesabýný
soramayacaklarý ifade edilmiþ, emekçiler ve
ezilenler kendi hak ve özgürlükleri için
örgütlenmeye, mücadele etmeye çaðrýlmýþtý.
12 Eylül 2010 anayasasýnýn kabul edilmesiyle
emekçiler ve ezilenler için tek doðru tutumu
ifade eden bu mücadele hattýnýn önemi
azalmamýþ, aksine artmýþtýr. Bu nedenle
yaþadýðýmýz topraklarda devrim ve demokrasi

mücadelesi veren tüm güçlerin 12 Eylül
anayasasýna karþý mücadelelerini daha kararlý
bir þekilde sürdürmeleri gerekmektedir.
12 Eylül darbesi, iþçilerin ve ezilenlerin kurtuluþ
mücadelelerini ezmek için yapýlmýþtý. Sömürü
ve yaðma sistemini güvenceye almýþ, emekçileri
ve sömürülenleri ise bastýrmýþtý. 12 Eylül 2010
Anayasasýnýn hedefleri de aynýdýr. 12 Eylül
anayasalarýný çöpe atacak olan, 12 Eylül
düzeninin yarattýðý partiler deðil, emekçiler
ve ezilenlerdir.
Referandumda, özellikle Kürt illerinin çoðunda,
hem 12 Eylül Anayasasýný makyajlayarak kabul
ettirmek isteyenlere hem de AKPyi geriletmek
adýna 12 Eylül darbesinin kurumlarýna sahip
çýkanlara kitlelerin verdiði yanýttan güç alýp
Ezilenlerin ve Emekçilerin Boykot Cephesinin
ortak mücadele deneyiminden ders çýkararak,
12 Eylül Anayasalarýný ve önüne katacak bir
birleþik kitlesel mücadelenin yükseltilmesi
gereði önümüzdedir.
Darbeyle Gelen Rejim, Devrimle Gidecek
Ýstanbuldan Komünistler

Bursa'da 10 Eylül Boykot Mitingi
Bursa Ezilenlerin ve Emekçilerinin Boykot
Cephesi bileþenleri 10 Eylül tarihinde bir miting
organize etme kararý aldý. Referandum sürecinde
Boykot Cephesinin güçlenmesi için takvime
baðlanan iþler yapýldý. Boykot Cephesinin
bileþenleri güçleri oranýnda yapýlan iþlere
katýldýlar.
Yapýlmasý kararlaþtýrýlan afiþleme çalýþmasý,
kararlaþtýrýlan tarihte yapýlmadý. Daha sonra
yaptýðýmýz deðerlendirme toplantýsýnda afiþleme
çalýþmasýnýn mutlaka yapýlmasý ve bu afiþleme
çalýþmasýyla birlikte 10 Eylül'de yapýlacak
mitingin yer tarih ve saatini bildiren çýktýlarýn
da afiþlerle birlikte yapýþtýrýlmasý kararý alýndý.
Belirlediðimiz saat ve tarihte altý kurumun
aktivistleriyle afiþleme çalýþmasýný tamamladýk.

Miting günü sahneye Ne 12 Eylül Anayasasý
Ne AKPnin yalaný yazýlý Bursa Emekçilerin
ve Ezilenlerin Boykot Cephesi imzasýný taþýyan
pankart asýldý. Biz de KöZ olarak alana
bayraklarýmýzý ve Evet-Hayýr Dayatmasýna
Geçit Yok Referandumda Boykot Seçimlerde
Ortak Aday pankartýný taþýdýk. Alanda
referandumla ilgili özel sayýnýn daðýtýmýný
gerçekleþtirdik.
Mitingin saat 14.00'de baþlamasý gerekirken,
polis tarafýndan saat 15.30'da yol trafiðe kapatýldý
ve arama noktalarý kuruldu. Alana giren yaklaþýk
1500 civarýndaki kitle alan dýþýna çýkartýlýp belli
bir süre bekletildikten sonra kitle arandýktan
sonra alana alýndý. Polisin mitingi provoke
etme çabalarý kitlenin saðduyusu nedeniyle boþa

çýkarýldý.

Miting kurum temsilcilerin kitleyi selamlamasý
ile baþladý. Arkasýndan yapýlan saygý
duruþundan sonra, Boykot Cephesinin ortak
hazýrladýðý metin okundu. Daha sonra
Diyarbakýr Milletvekili Akýn Birdal konuþmasýna
baþladý. Bir süre sonra polisin yapamadýðý
provokasyonu sivil polis olduðunu söyleyip
sahneye çýkan bir kiþi Akýn Birdala saldýrarak
yaptý. Kitlenin saldýrdýðý kiþiyi polis alandan
uzaklaþtýrdý. Çok sayýda gaz bombasýnýn atýldýðý
alandan kitle ayrýlmadý. BDP Ýstanbul Milletvekili
Sebahat Tuncelin yaptýðý ve saldýrýyý kýnayan
konuþmasýndan sonra miting sona erdirildi.
Bursadan Komünistler

Ýzmirde Komplo ve
Saldýrýlara Karþý Eylem
tarafýndan baskýnlar düzenlenmesinin ardýndan
çeþitli illerden bu duruma dair tepkiler
yükselmeye baþladý.
SDP Genel Baþkaný Rýdvan Turan ve TÖP
sözcüsü Oðuzhan Kayserilioðlu ile birlikte 13
kiþinin tutuklanmasý Ýzmir'de de protesto edildi.
21 Eylül 2010 günü sabaha karþý saat 05.00
sýralarýnda, SDP Ýstanbul Ýl Binasýna, Kadýköy
Ýlçe Merkezine ve Sosyalist Demokrasi Partisi
(SDP) ve Toplumsal Özgürlük Platformu (TÖP)
üyelerinin evlerine Devrimci Karargah
Operasyonu adý altýnda devletin kolluk güçleri

Çankaya Hilton önünde buluþan kurumlar
buradan Konak Eski Sümerbank önüne doðru
yürüyüþe geçtiler. Eyleme BDP, ESP, EMEP,
ÖDP, EDP, Sosyalist Parti, DSÝP, EHP, SGPH,
SBH, DÝP-G, HALKEVLERÝ, DHF, Ege 78liler,
KESK Þubeler Platformu, TÖP ve SDP katýlým
gösterdi.

KöZün arkasýnda duran komünistler olarak
bizde flamalarýmýzla eylem katýldýk.
Kurumlar ve siyasetler ''Ýþte AKP demokrasisi
- Sýra Kimde?'' ortak pankartýnýn arkasýnda
flamalarý ile yürüdüler. Yürüyüþ esnasýnda:
Zindanlar yýkýlsýn tutsaklara özgürlük, Yaþasýn
devrimci dayanýþma, Komplolar sökmedi
sökmeyecek, AKP, polis, medya bu abluka
daðýtýlacak, Yandaþ medya hesap verecek,
Bize gücünüz yetmez biz kazanacaðýz
sloganlarý atýldý.
Ýzmirden Komünistler
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1 Mayýs Mahallesinde
Referandum Sonuçlarý Söyleþisi
Referandum sürecinin
ardýndan referandum
çalýþmasý ve sonuçlarýnýn
tartýþýlmasý amacýyla 1 Mayýs
Mahallesi Dayanýþma
Evlerinde 29 Eylül akþamý
KöZün düzenlediði bir söyleþi
gerçekleþti. Söyleþiye yaklaþýk
25 kiþi katýldý.

etkiledi. Çalýþma þeklinde bir
sorun vardý ve daha iyi bir
çalýþma yapýlabilirdi. Ayrýca
iþin ekonomik boyutu da
vardý, birçok imkansýzlýklar
içinde bu çalýþmayý
gerçekleþtirdik. Bu durum
farklý olsa daha iyi bir çalýþma
olabilirdi.

KöZ adýna söz alan arkadaþ
þunlarý söyledi: Bu
referandum bir anayasa
tartýþmasý ekseninde deðil
seçimlere yönelik bir hazýrlýk
çerçevesinde gerçekleþti.
Ayrýca bu tartýþmalar sadece
Türkiye kapsamýnda deðil
ABDnin Büyük Ortadoðu
Projesi kapsamýnda uyguladýðý
politikalar ile doðru orantýlý
i l e r l e y e n b i r s ü r e ç t i r.
Referandum sonuçlarýna
baktýðýmýz zaman CHP ve
MHPnin ayný yenilgiye
uðradýðýný söyleyemeyiz. MHP
büyük oranda tabanýný
kaybetmiþken, Gandi Kemalli
CHP yapýsýný deðiþtirmeye
gitmiþ ve ABDnin çizdiði
eksende hareket etmeyi kabul
etmiþtir.

Daha sonra söz alan baþka
bir kiþi þunlarý ekledi:
Sosyalistler ve BDP arasýnda
bir güven sorunu var ancak
Kürt hareketi ulusal bir
harekettir. Bu hareketle
iþbirliði yapýlmadan önce,
sosyalistler kendi aralarýnda
bir birlik yaratmalýlar. Boykot
meselesinde, sosyalistler
kendi aralarýnda bir birlik
yaratamadýlar. Kürt ulusal
hareketi ile ittifak yapýlabilir,
ancak Kürt ulusal
hareketinden bir sýnýf hareketi
çýkamaz. Bu hareketten sýnýf
hareketi yaratmaya çalýþmak
hem ulusal harekete hem de
sýnýf hareketine bir darbe
olacaktýr.

Bunun yaný sýra, AKP %58lik
evet oylarýnýn hepsine sahip
deðildir. BBP ile hareket eden
bir ittifak vardýr ve bu
hükümetin önümüzdeki
süreçte çok daha geri
ataklarda bulunacaðýný
bekliyoruz. Önemli olan þunu
görmektir, artýk üniter devlet
vurgusu ile politika yapmak
yerine ABDnin politikalarýna
uygun hareket etmek tercih
edilir hale gelmiþtir.
Referandum öncesi yapýlan
sandýða
gitmeme
propagandalarý ile, KCK
operasyonlarýna raðmen
referandum Kürdistanda
büyük oranda boykot edilmiþ
ve meþruiyeti kalmamýþtýr.
Ancak metropollerde
uygulanan referandum
çalýþmasýnýn baþarýsýz
olduðunu kabul etmek
gerekir. Seçimlere yönelik
görünür bir çalýþma
yapýlabilecekken bu fýrsat
kaçýrýlmýþtýr. Bundan sonra
ise sosyalistlerin BDPyi daha
fazla öne çýkaran bir çalýþma
yapmasý ve BDPnin bu
konuda daha fazla sorumluluk
almasý gereklidir.
KöZ adýna söz alan arkadaþ
sözlerini bitirdikten sonra soru
ve görüþ kýsmýna geçildi. Bu
kýsýmda þu sorular soruldu:
- BDPnin sorumluluk alýp öne
çýkmasý konusunun biraz
açýlmasýný istiyorum. Bu
durumda
sosyalist,
demokratik ve proleter
devrimcilerin yaklaþýmý nasýl
olacaktýr?
- Gandi Kemal ile birlikte
deðiþen CHPnin söylemleri
bizim için hangi noktada
duruyor?
- Boykot Cephesi çalýþmalarýný
nasýl deðerlendiriyoruz?
- Leninin boykot eleþtirisine
yönelik bizim aldýðýmýz
tutumu nasýl deðerlendiririz?
BDP adýna söz alan bir kiþi
þunlarý söyledi: Boykot
Cephesi çalýþmasý isteksiz bir
çalýþma oldu. Hayýr cephesi
ile yapýlan kimi tartýþmalar
çalýþmalarý olumsuz yönde

Söyleþinin sonunda, KöZ
adýna konuþma yapan arkadaþ
tekrar söz aldý. HAYIR diyen
birçok sol siyasetin birden
yayýnlarýnda Leninin seçimleri
boykot etmekle ilgili yazlarýný
yayýnlamalarý konusunda
Referandum süreci bir seçim
süreci deðildir. Ortada bir
seçim yokken, seçime
referans verip boykotu
tartýþmak doðru deðil.
Referandumda aldýðýmýz
tutum seçim gündeme
geldiðinde ayaðýmýza bað
olmamalý. Asýl mesele iþçi
sýnýfýný nasýl daha örgütlü hale
g e t i r e c e ð i m i z d i r. B i z
referandumu da seçimleri de
bunun için kullanmalýyýz
dedi. Gelen sorular
çerçevesinde konuþmasýna
devam etti:
Biz þu an bir geri çekilme
dönemindeyiz, ancak
burjuvaziye yedeklenmeden
kendi baðýmsýz mücadelemizi
geliþtirerek bu dönemden
güçlenerek çýkabiliriz.
Referandum çalýþmalarýnda
bir isteksizlik vardýr ancak
burada asýl sorun sosyalistdevrimci hareketin kendi
gücünün
farkýnda
olmamasýdýr. Türkiyede solda
bir karamsarlýk hakimdir
halbuki metropollerde bir
kýpýrdanma vardýr. BDPnin
önemini de kavramamýz
gereklidir. Genelde sol bu
hareketi, ulusal Kürt hareketi
o l a r a k g ö r ü r. A n c a k
Türkiyede BDP ile olan
birlikteliði bir ittifak olarak
görmek, onlarý sadece Kürt
sorunu ile ilgili meselelerden
sorumlu tutmak ve sýnýf
sorununda BDPyi dýþarýda
býrakmak yanlýþ olur. Sýnýf
sorunu BDPnin de sorunudur
ve bu konuda BDPyi dýþarýda
tutmak yerine teþvik etmek
gereklidir. Önümüzdeki
dönemde BDPyi AKPye karþý
CHPden daha etkili bir
muhalefet yürütmesi
konusunda teþvik etmek
solun önüne koymasý gereken
bir ödevdir. Biz burjuvazinin
bu çatlaðýný kullanýp
Bolþeviklerin yolundan
gidebiliriz.
Ümraniyeden Komünistler
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VP-Partisan'da Yayýnlanan Bir Röportaj

Röportajýn
Yayýnlandýðý
Partisan
Dergisi

Fransada yayýnlanan Partisan (Partizan) dergisinde
«Deri sektöründe çalýþan Türkiyeli bir komünist
iþçi ile söyleþi» baþlýðý ile bir yazý yayýnlandý.
Derginin sayfa sýnýrlarý nedeniyle sadece küçük
bir kýsmý basýlan söyleþinin tamamý Partisanýn
adresindeki Web sitesinde bütünüyle yayýnlandý.

belgelerinde (bu belgelerin bazýlarýný altta
yayýnlýyoruz) kendini maoist olarak tanýmlasa da,
OCML bize göre ve söz konusu belgelerden de
görülebileceði gibi, ortodoks maoist çizgiden ve
Türkiyede anlamaya alýþkýn olduðumuz maoizm
çizgisinden farklý bir çizgiyi temsil ediyor.

Öte yandan VP-Partisan ve CTSP 94 ayný zamanda

Daha çok VP-Partisan (proletaryanýn yolu 
partizan) diye bilinen OCMLin (Marksist Leninist
Komünist Örgüt) aylýk yayýn organý olan Partisanýn
söz konusu sayýsý 240ýncý sayý. OCML esas olarak
68 döneminin ardýndan geliþen Fransadaki maoist
akýmdan gelen militanlarýn oluþturduðu bir
örgütlenme. Vaktiyle oldukça geniþ çaplý bir
militan potansiyelini ve kitleyi temsil eden maoist
hareketten bir çok baþka Avrupa ülkesinde de
olduðu gibi bugüne çok büyük bir þey kalmýþ
deðil; bu damardan gelen iki küçük örgüt var.
Bunlardan biri Fransa Maoist Komünist Partisi,
ki bu parti Türkiye ve Kuzey Kürdistandaki MKP
ile Nepal ve Peru Maoist KPleri ve Avrupanýn
birkaç ülkesindeki benzer partiler ile ayný çizgi
ve doðrultuda bulunuyor; diðeri de OCML. Her
ne kadar kendilerini amaç ve ilkelerini tanýmlayan

OCML esas olarak Fransadaki iþçi hareketi içinde
yer edinmeyi önemseyen ve bilhassa iþçi sýnýfýnýn
en çok sömürülen kesimleri arasýnda mevzilenmeye
önem veren bir akýmý temsil ediyor. Bu itibarla
yabancýlar ve göçmen iþçiler arasýnda, kaðýtsýzlar
hareketi içinde yer alýyor. Farklý kaðýtsýz
kolektiflerinin oluþturduðu Kaðýtsýzlar Bakanlýðý
içinde yer alan CTSP 94 (Vitry) kolektifi esas
olarak bu örgütün militanlarýnýn etkili olduðu
alanlardan biri. CTSP 94 baðýmsýz bir eylem
kapasitesine sahip olduðunu göstermek üzere
Vitry vergi dairesinde bir iþgal eylemi
gerçekleþtirdikten sonra Kaðýtsýzlar Bakanlýðýna
aktif bir unsur olarak katýldý. VP Partisan da CSP
75in genel olarak solun mesafeli durduðu Bourse
de Travaildeki 14 aylýk (2008-2009) iþgal eylemine
eleþtirel destek veren ender akýmlardan biriydi.

konfederasyonu ve 6 derneðin desteklediði

kaðýtsýzlar hareketinde CGT kaynaklý bölünme
karþýsýnda bu bölünmenin aþýlmasý yönünde çaba
gösteren güçlerden biri. Bu itibarla bir yandan
Kaðýtsýzlar Bakanlýðý ve onun iþgal eylemi içinde
yer aldýðý gibi 2010 yýlýnda 5 sendika
«kaðýtsýzlar grevi»nin de içinde yer almaya özen
gösterdi; bu iki hareketin buluþmasý için çeþitli
inisiyatifler aldý; hala þu anda bu bölünmeler ve
kötü yönetim nedeniyle bir yenilgiye saplanmýþ
bu hareketlerin içinde çalýþmayý sürdürüyor.
VP-Partisan çizgisindeki militanlar ayný zamanda
Fransanýn en etkili sendika konfederasyonu olan
ve fiilen FKPnin etkisi altýndaki CGT
konfederasyonu içinde «CGT nereye Gidiyor?»
diye bilinen bir sendikal muhalefet hareketini
canlý tutmaya çalýþýyor. Bu muhalefet eðiliminin
internette bir blogu ve düzensiz bildiri ve
bültenlerle kendini gösteren bir yayýn faaliyeti
var.

Türkiyeli Bir Militanla Söyleþi
de SSCBnin ve kopyalarýnýn daðýlmasýndan beri,
bu rekabet dünya çapýnda giderek keskinleþmektedir.
Türkiye de emperyalistler arasý paylaþým kavgasýnýn
özellikle keskin olduðu bir bölgede yer almaktadýr.
Uluslar arasý ölçekte siyasal geliþmelere damgasýný
vuran emperyalistler arasý paylaþým kavgasý, somut
olarak da ABD ve müttefikleri ile bunlarýn rakipleri
olan Almanya, Fransa vb. arasýndaki rekabettir.
Bu rekabette þu an ABD ve müttefiklerinin bir
üstünlüðü vardýr. Türkiyede de siyasal geliþmeler
dünya ölçeðindeki bu güçler dengesine göre
þekillenmektedir. Bu itibarla Türkiyedeki siyasal
geliþmelerin yönü de baþlýca emperyalist güçlerle
onlarýn Türkiyedeki uzantýlarý arasýndaki paylaþým
kavgasý tarafýndan belirlenmektedir. Her ne kadar
uluslar arasý ölçekteki güçler dengesi Türkiyeye
birebir yansýmak zorunda olmasa da, þu anda ABD
ve müttefiklerinin uþaklarý ve iþbirlikçileri olan
kesimler Türkiyeyi yönetmekte ve onlarýn rakipleri
olan Almanya ve Fransa ile onlarýn çýkarlarýný temsil
eden kesimler de muhalefeti oluþturmaktadýr. Bu
da aþaðý yukarý uluslar arasý ölçekteki güçler
dengesini aþaðý yukarý ifade etmektedir.
- Kimsiniz ve Fransaya neden geldiniz?
Küçüklüðümden beri kayýt dýþý çalýþmanýn yaygýn
olduðu bir sektörde iþçilik yaparým. Yaþadýðým
bölgede ve çalýþtýðým sektörde benim gibi güvencesiz
ve sendikasýz çalýþan iþçilerin örgütlenmesi için
somut giriþimlerde bulunanlar arasýndaydým.
Bugünlerde benim de katkým olan bu kurumlar
baþka sendika ve kurumlarla birlikte kayýt dýþý
çalýþmaya karþý bir kampanya yürütmekteler. Ben
de imkan bulup geldiðim Fransadaki kaðýtsýz
hareketini tanýmak ve bu iki hareket arasýnda nasýl
baðlar kurulabileceðini görmeyi arzu ediyorum.
Ama öte yandan yine 17 yaþýmdan beri bir komünist
militaným. Türkiyede Lenin zamanýndaki Komünist
Enternasyonalin mirasýna sahip çýkan devrimci bir
komünist partinin kurulmasý için mücadele eden
bir platformda yer alýyorum. Bizim için komünistlerin
birliði iþçilerin birliðini saðlamak için gerekli hatta
olmazsa olmaz bir koþuldur. Yani bugün kavranmasý
gereken halka komünistlerin birliðidir. Bu nedenle
bu gerekliliði vurgulamak üzere biz «Bütün Ülkelerin
Komünistleri Birleþin !» þiarýný öne çýkarýyoruz.
Yoldaþlarýn tercüme ettiði VP-Partisanýn bazý
metinlerini okudum. Dolayýsýyla bu seyahat ayný
zamanda sizin örgütünüzdeki komünistlerle tanýþmak
ve hareketinizi tanýmak ve kendimizi tanýtmak için
de bir vesiledir.
- Türkiyedeki Hükümeti Nasýl Tanýmlýyorsunuz?
Bu bir burjuva diktatörlüðüdür. Hükümetin tabiatý
bakýmýndan saðdaki burjuva partileri ile kendilerini
sözümona solda tanýmlayan ve saðdakilerden nöbeti
devralmaya hazýrlanan burjuva partileri arasýnda
esaslý bir fark yoktur. Türkiyede de baþka ülkelerde
olduðu gibi, hükümetler finans kapitalin ve onun
birbirine rakip kesimlerinin çýkarlarýný temsil eden
baþlýca emperyalist devletlerin hizmetindedir. Özellikle

Ama leninistler olarak bu emperyalistler arasý paylaþým
kavgasýnýn nihai çözümünün teorik olarak dünya
çapýnda bir paylaþým savaþýný dayattýðýný biliyoruz.
Bu olasýlýðý inkar etmek tartýþmasýz biçimde Leninist
emperyalizm tahlilini ve ondan çýkarsanan devrimci
çizgiyi terk etmek anlamýna gelir. Biz Lenin
zamanýndaki emperyalizm çaðýnýn sona erdiðini
düþünen ve bu tespitten hareketle yeni stratejiler
icat etme hevesinde olanlardan deðiliz.
Elbette bu tahlili ve oradan varýlan stratejiyi kanýtlamak
için komünistlerin ödevi bir dünya savaþýnýn ne
zaman ve ne kadar yaklaþtýðýna dair belirtilerin izini
sürmek deðildir. Aksine bu ödevin gereði bu olasýlýðý
unutmadan hazýrlanmaktýr. Bir baþka deyiþle komünist
militanlarýn ayný zamanda can çekiþen kapitalizm
çaðý olan emperyalist çað hakkýndaki Leninist
anlayýþla donatarak hazýrlanmasý gerekir; kaçýnýlmaz
olarak burjuvazinin iktidarýnýn alaþaðý edilmesine
varmak zorunda olan sýnýf mücadelesinde emekçi
ve ezilen yýðýnlarýn bu silahlý ayaklanmasýna önderlik
edebilecek yetenekte bir devrimci komünist partinin
inþasýný gerçekleþtirmektir.
Hepsinden önemlisi kendi burjuvazisine karþý
tereddütsüz bir mücadele yürütebilecek devrimci
bir komünist partinin inþasýdýr. Bir baþka deyiþle
Türkiyede ve dünyanýn baþka yerlerinde kendini
gösterecek bir emperyalist savaþta devrimci bozguncu
faaliyetin öncülüðünü üstlenebilecek yetenekte bir
partinin inþasý söz konusudur.
Bizim açýmýzdan bu devrimci perspektif leninizmin
alfabesidir. Ve bu sayede biz kendimizi tüm troçkist
ve lüksembourgist akýmlardan ayýrdederiz; zira onlar
bir emperyalist savaþýn veya kendiliðinden bir
devrimci ayaklanmanýn dayatacaðý bir gereklilik
olan devrimci partinin inþasýna giriþmek için bir
savaþýn veya ayaklanmanýn patlak vermesini
beklemekten yanadýrlar.

- Türk burjuvazisi basit bir komprador burjuvazi
deðil midir?
Kuþkusuz Türkiye emperyalist ülkelerden kopuk
deðildir; burjuvazinin bazý kesimlerinin çýkarlarý
ABD ve müttefiklerinin yanýnda yer almayý, diðer
bir kesiminin çýkarlarý da baþkalarýyla, Fransa ve/veya
Almanya vb. ile ittifaký gerektirir.
Bu çerçevede dünyadaki siyasal geliþmeler karþýsýnda
Türkiyenin bir ölçüde özerkmiþ gibi görünmesine
tanýk olunmaktadýr. Ama bunun nedeni Türkiyede
baðýmsýz bir burjuvazi olmasý deðildir. Aksine bu
tablo Türkiyedeki burjuvazinin de emperyalistler
arasý çýkar çeliþkilerine göre bölünmüþ olduðuna
delalet eder.
Bu çeliþi kendini ABD ve ortaklarýnýn Iraký iþgal
ettiði sýrada, hükümette açýkça ABD yanlýsý bir parti
olduðu halde Türkiyenin ABDyle birlikte hareket
etmeyiþinde kendini göstermiþti. Bu durum
burjuvazinin birbirine rakip iki kesime bölünmüþ
olduðunun ve hükümetin her zaman burjuvazinin
gerçek iktidarýný ifade etmediðini göstermiþtir.
- Ordunun ve dinin rolü nedir?
Görünüþte din ve Ýslamý savunanlarla sözümona
laik bir tutumu temsil eden ordu ve destekçileri
arasýnda bir kavga vardýr. Hükümetteki partinin
Ýslamcý partinin bölünmesinden doðan bir parti
olduðu doðrudur. Ama bu partinin kopuþu esasen
Amerikan yanlýsý bir kopuþtur. Amerikan
emperyalizmi Orta Doðudaki egemenliðini
pekiþtirmek ve Orta Asya içlerine kadar yaymak
için þu anda Türkiyenin «ýlýmlý Ýslam» vitrini olan
bir parti tarafýndan yönetilmesini tercih etmektedir
(doðrusu ýlýmlý Ýslam tanýmý islamist görünümlü ve
hiçbir biçimde ýlýmlý olmayan tarzda Amerikan yanlýsý
bir siyaseti tarif etmek için yaratýlmýþ bir yanýlsamadan
ibarettir.) Muhalefetteki Kemalist parti ve kuruluþlar
tarafýndan da desteklenen ve onlarla iþbirliði içindeki
ordunun ileri gelenleri ise Amerikan emperyalizminin
rakipleri tarafýndan kontrol edilen finans kapital
kesimlerinin çýkarlarýný temsil etmektedirler.
Bu olguyu daha iyi kavrayabilmek için esasen sadece
bir silahlý kuvvetlerden ibaret olmayan Türk
ordusunun özelliklerini bilmek lazým.
Her þeyden önce Türkiyenin en büyük dört büyük
holdinginden biri OYAKtýr. Görünüþte bu da yabancý
ortaklarý olan herhangi bir holding gibidir. Ama
gerçekte OYAK yaklaþýk 300 bin kiþinin düzenli
olarak aidat ödediði bir yardýmlaþma vakfýdýr. OYAKa
kesinti ödeyenler askeri personel olduðu gibi OYAK
iþletmelerinin çalýþanlarýdýr da ayný zamanda. OYAK
askerler tarafýndan yönetilmektedir. Bu holdingin
en büyük ortaðý özellikle Renault tarafýndan temsil
edilen Fransýz mali sermayesidir. Yakýn dönemde
(2000li yýllarýn baþýndan itibaren ve bilhassa 2009dan
beri) AXA, OYAK hisselerinin yarýsýný satýn almýþ
bulunmaktadýr, ve AXA halen Türkiyenin en büyük
sigorta þirketidir.
Öte yandan (her biri darbeler sonucunda askerler
tarafýndan belirlenmiþ) Türkiye anayasalarýna göre

askerler askeri hiyerarþi içinde Türkiyenin siyasi
iktidarýnýn þekillenmesinde ayrýcalýklý bir yere sahiptir.
O halde seçimler sonucunda ve parlamentodan
çýkan bütün hükümetlerin üzerinde bir konumu
olan ordunun ve onun ortaðý olan Fransýz mali
sermayesinin Türk devletinin siyasal tutumlarýnýn
belirlenmesinde aðýrlýklý bir rolü daima olmuþtur
(en azýndan bir askeri darbenin ardýndan belirlenen
anayasa ile bu vakfýn ve MGKnýn teþkil edildiði
1961den beri).
Bununla birlikte bu sözümona ýlýmlý islamcý ve
açýkça Amerikan yanlýsý partinin hükümet olmasýndan
beri askerlerin bu ayrýcalýklý konumu tartýþma konusu
haline gelmiþtir. Türkiyenin ABye üyelik
doðrultusundaki adýmlarla birlikte de OYAKýn bu
ayrýcalýklý konumu tehdit altýndadýr. Bu süreçte
finans kapitalin rakip kesimleri arasýndaki gerilimlerin
arttýðý da açýkça görülmektedir.
Türkiye ABD emperyalizmi ve Avrupadaki ortaklarý
tarafýndan ABye doðru itildikçe bazý ülkelerde de
(bilhassa Fransa ve Hollanda baþta gelmek üzere)
buna muhalefet yükselmektedir. Bu muhalefetin
gerçek nedenini anlamak için Türkiyedeki yabancý
sermayenin yapýsýna bir göz atmak gerekir:
Herþeyden önce Türkiyedeki yabancý sermaye
içinde Avrupalýlarýn payý 1996 itibariyle % 64
civarýndadýr. Bu çerçevede ilk sýrada sadece Unilever,
Shell ve Philips sayesinde % 14,8lik payýyla Hollanda
gelmektedir (1970 yýllarýnýn ortasýna kadar
Hollandanýn payý Türkiyedeki yabancý sermayenin
yarýsý mertebesinde idi). Onun ardýndan baþta
Renault, AXA ve Carrefour sayesinde % 13,6 ile
Fransa gelmektedir. Onlarý % 12,8 ile Almanya takip
etmektedir ve ABDnin payý ise % 12,6 dan ibarettir.
Ama yabancý sermayenin bu daðýlýmý hýzla
deðiþmekte ve Amerikan sermayesinin payý
artmaktadýr. Öte yandan Türkiyede yatýrýmý bulunan
Avrupalý sermayenin Türkiyenin ABye girmesine
neden muhalefet ettikleri de anlaþýlmaz deðildir.
Zira Türkiyenin AB üyesi olmasý bu ülkede yatýrýmlarý
olan belli baþlý AB üyelerinin imtiyazlarýnýn kesinlikle
sýnýrlanmasý anlamýna gelecektir. Öte yandan ABnin
belli baþlý emperyalist üyeleri Türkiyenin Avrupaya
Amerikanýn bir Truva atý olarak girmesinden de
endiþe duymaktadýr.
- Türk Hükümeti Gazzeye yönelik yardým
konvoylarýný örgütleyerek bölge devletlerine
ve Arap ülkelerine yaklaþýrken Ýsrailden
uzaklaþýr gibi görünmüyor mu?
Bu görünüm Dünya Ekonomik Forumu sýrasýnda
Türkiye baþbakanýnýn Ýsrail lehine sert bir konuþma
yapan devlet baþkaný Þimon Peres ile giriþtiði gergin
tartýþmanýn ardýndan toplantýyý terk etmesiyle belirdi.
Bu geliþmenin ardýndan da Türkiye ile Ýsrail arasýnda
bir gerilim olduðu söylenmiþti.
Yakýn dönemde «özgürlük filosu»nun ve bilhassa
onun amiral gemisi olan ve bir Türk «sivil toplum
kuruluþu» olan ÝHHya ait Mavi Marmara gemisine
Ýsrail komandolarýnýn saldýrmasýnýn ardýndan bu
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görüþ daha da yaygýnlaþtý. Ama böyle bir düþünceyi
destekleyen bu olgulara raðmen Türkiyenin eksen
deðiþtirdiði ve yöneliminin deðiþtiði doðru deðildir.
Esasen söz konusu olan daha çok ABDnin «Büyük
Orta Doðu Projesi» çerçevesindeki çýkarlarýna göre
Ýsrail ile Türkiyenin rollerinin deðiþme
zorunluluðudur. Amerikan emperyalizminin en iyi
müttefiki olan (ve öyle olmaya devam edecek olan)
Ýsrailin Orta Doðuda aðýrlýklý bir rolü vardý. Ama
özellikle SSCBnin daðýlmasý ve bir «Büyük Orta
Doðu» ufkunun açýlmasýyla birlikte Türkiyenin
Amerikan emperyalizmi açýsýndan taþýdýðý önem
nispeten artmaktadýr.
Kuþkusuz nasýl Türkiyede Amerikan emperyalizminin
rakiplerinin çýkarlarýný savunan kesimler varsa,
Ýsrailde de Siyonist devletinin rolünün deðiþmesine
muhalefet edenler vardýr.
O halde her ikisi de ABD emperyalizminin
müttefikleri olan Ýsrail ve Türkiye arasýndaki çatýþma
görünüþe raðmen esaslý bir çatýþma deðildir. Zaten
Türkiye ve Ýsrail de bir yandan daha ziyade medyatik
olan bir çatýþmayý sürdürürken ikili askeri ve
ekonomik anlaþmalarýný korumaya devam
etmektedirler.
Öte yandan Türkiye baþbakanýnýn bu çatýþma
sayesinde Müslüman toplumlar nezdinde elde ettiði
destek ve sempati ABDnin gayet iþine gelmektedir.
Hiçbir Amerikan yanlýsý hükümetin hele hele Ýsrailin
böyle bir sempatiye mazhar olmasý mümkün deðildir.
Öte yandan Türkiyenin uluslararasý Müslüman
kamuoyu içinde elde ettiði bu konum ABDnin Ýran
ile olan sorunlarýný çözmede de iþine gelmektedir.
Müslüman toplumlarýn sempatisini kazanmýþ bir
Türkiye ile birçoklarý tarafýndan güya antiemperyalist
olarak görülen Lula ile el ele yaptýklarý giriþimler
Ýrandaki mollalar rejiminin arkasýndan dolanmak
için iyi bir seçenektir. Zira Amerika Ýran sorununu
bir askeri müdahaleye gerek kalmadan çözme
arayýþýndadýr. Çünkü böyle bir müdahale Irak ve
Afganistandakilerden daha büyük bir felakete gebe
olacaktýr.
Bu nedenlerle «ýlýmlý Ýslamcý» hükümet ile Siyonist
hükümet arasýndaki çatýþma hiç de Amerikan
emperyalizminin çýkarlarýna aykýrý deðildir ; bilakis
bu çýkarlara hizmet yolunda tamamlayýcý bir etkendir.
- Halk yýðýnlarý siyasetteki bu geliþmeleri nasýl
tahlil ediyorlar?
Siyasi durumu ve geliþmeleri tahlil edecek olan halk
yýðýnlarý deðildir. Onlar bu geliþmelere bir sýnýf bakýþ
açýsý ile müdahale eden siyasal örgütler vasýtasýyla
bu geliþmelerin bilincine varýrlar. Aksi takdirde halk
yýðýnlarý kendilerine, hatta kendi günlük ve kýsmi
çýkarlarý doðrultusunda eylemlilik halinde iken bile,
burjuvazinin siyasal ve ideolojik araçlarý vasýtasýyla
aþýlanan egemen burjuva ideolojisinin nüfuzu
altýndadýr.
Elbette bu sorumluluðu yerine getirmek için var
olduklarýný iddia eden pek çok örgüt ve parti vardýr.
Hatta Türkiyenin bu tür örgütlerin çeþitliliði ve
deneyim bakýmýndan zenginliði açýsýndan müstesna
bir ülke olduðu bile söylenebilir.
Ama bu duruma raðmen söz konusu muhtelif örgütler
bu misyonu yerine getirme yeteneðinde deðillerdir.
Hatta istemeden de olsa sýk sýk kah hükümetin kah
muhalefetin kuyruðunda bir siyasal çizgide kendilerini
bulmaktadýrlar.
Örneðin Gazzeye giden Mavi Marmaraya yönelik
saldýrýnýn ardýndan da böyle oldu. Soldaki pek çok
akým «ýlýmlý» Ýslamcý hükümetin paralelinde eylemler
yapmýþtýr. Oysa bu yardým konvoylarý zaten hem
Türkiyede hem de uluslararasý çapta müslüman
yýðýnlarýn sempatisini elde etmek üzere bizzat
hükümet tarafýndan organize ettirilmiþti. Ýsrail saldýrýsý
da bu hedefe katkýda bulundu. Ayný zamanda bu
tür geliþmeler bir süredir güç kaybetmekte olan
Türkiyedeki Amerikancý hükümetin tekrar güç
kazanmasýna da hizmet etmektedir.
Türkiyedeki islama þu ya da bu biçimde baðlý olan
halk yýðýnlarý böylelikle Amerikan emperyalizminin
uþaðý ve siyonist devletin iþbirlikçisi bu hükümete
d e s t e k v e r m e y e y ö n l e n d i r i l m e k t e d i r l e r.
Kitleler nezdinde bu yöndeki giriþimler müslümanlar
arasýnda bir dayanýþma biçiminde sunulmakta ve
destek görmektedir. Öte yandan bu tablo ayný
zamanda Kürtler karþýsýnda Ýsrailin Filistinlilere karþý
oynadýðý rolün aynýsý oynayan Türkiyenin bu rolünün
gizlenmesine de hizmet etmektedir. Nitekim hükümet
Ýsraile karþý bu manevralarýyla elde ettiði destek
sayesinde vakit geçirmeden Kürtlere saldýrmaya
giriþmiþtir. Bu durum ise öte yanda askerlerin
hükümete karþý muhalefetinin bir nevi yumuþamasýna
katký sunmuþtur.
Sonuç itibariyle Türkiye yalnýzlýk çemberine
sýkýþmamýþ ve Arap ülkeleri üzerinde artan bir nüfuz
elde etmek üzere Washington tarafýndan kendisine
biçilen role uygun hale gelme yönünde bir adým
daha atmýþtýr.
Ayrýca hükümet bu sayede müslüman seçmenlerin
desteðini arttýrmayý da ümit etmektedir. Bununla
birlikte Amerikan emperyalizmi elbette tercihlerini
tesadüfe býrakma niyetinde deðildir. Erdoðanýn

KöZ
baþarýsýz olmasý halinde devreye girmek üzere yedeði
þimdiden hazýrlanmaktadýr:
Muhalefetin lideri karanlýk bir tertip sonucunda
yerinden olmuþ ve koltuðunu «Gandi Kemal» diye
anýlan ve sözüm ona «demokratik kemalizm»
seçeneðini oluþturma iddiasýnda olan birine
býrakmýþtýr. Oysa bu formül de en az «ýlýmlý islam»
kadar iki yüzlü bir yalandýr ve týpký onun gibi
Washingtonda hazýrlanmýþtýr.
Kitlelerin zihnini açmak ve onlarý burjuva
partilerinden kopartmak üzere baðýmsýz bir siyasal
çizgi izleyen devrimci komünist bir partinin olmadýðý
koþullarda yýðýnlar kah hükümetteki Amerikancý
partinin kah muhalefetteki kemalist partinin peþinde
sürüklenmeye devam etmektedirler. Örneðin TKP
ve sendikalar eylül ayýnda gerçekleþecek olan
anayasa referandumunda kemalistlerle ayný çizgide
tutum almaya hazýrlanmaktadýr vs
Demek ki kitlelerin kendi sýnýf bakýþ açýlarýna sahip
olmalarý için bir komünist partiye ihtiyaçlarý vardýr.
Bizim öncelikli ödevimiz de eksikliði duyulan bu
partiyi inþa etmektir.
- Kürt hareketinin durumu ve Türkiyede
milliyetçi hareketin durumu nedir?
T.C.nin kuruluþundan beri burjuva diktatörlüðünün
geleneksel politikasý Kürtlerin inkarý ve imhasý
üzerine kuruludur. Oysa Kürtler Türkiye, Irak, Ýran
ve Suriye sýnýrlarýna daðýtýlmýþ 500 bin kilometre
kare alanda toplam 40 milyon nüfuslarýyla dünyanýn
en kalabalýk ezilen ulusunu oluþturmaktadýr. Bu
nüfusun yarýsý ve topraðýn en büyük kýsmý da
Türkiyenin sýnýrlarý içindedir. Ama Kürtlerin varlýðý
ve dilleri resmi olarak hükümetteki Amerikancý AKP
dönemine kadar inkar edilegelmiþtir.
Elbette bu geliþmenin 1980lerden itibaren yükselen
mücadele ile ve Irakta bir federe Kürt devletinin
kurulmasýyla da iliþkisi vardýr. Ama bu geliþmenin
ardýnda kuzey Kürdistandaki büyük yatýrýmlar
nedeniyle emperyalist çýkarlarla bilhassa Amerikan
emperyalizminin çýkarlarýyla iliþkili olduðu da
unutulmamalýdýr. Bu nedenle Amerikancý islam
yanlýsý hükümet Kürtler ile ilgili bazý reformlarý
gündeme getirmektedir. Kürt kimliðinin kabulü ve
Kürtçenin dil olarak kabulü bu süreçte gerçekleþti
ve Kürtçe yayýn yapan bir resmi TV kanalý da bu
süreçte açýldý.
Sözümona «demokratik» diye adlandýrýlan bu
açýlýmlarla hükümet belirleyici bir aðýrlýk taþýyan
Kürt seçmeninin desteðini almak ve korumak
istemektedir. Ayný zamanda islama en çok baðlý
kitleyi de temsil eden Kürtler arasýnda AKPnin geniþ
bir desteðinin olduðu bir vakýadýr.
Ama unutulmamalýdýr ki kimi sözde «demokratik»
açýlýmlar sayesinde aldýðý bu destekle islamcý parti
Kürtler üzerindeki baskýlarý arttýrmak istemektedir.
Ama bu planýn paradoksal bir yaný vardýr. Zira beri
tarafta da 25 yýlý aþkýn bir süredir devam eden ve
binlerce gerillayý kapsayan bir gerilla savaþý
sürmektedir. PKKnin temsil ettiði bu hareket söz
konusu açýlýmlardan yararlanarak legal alandaki
varlýðýný arttýrmayý ve etki alanýný geniþletmeyi
tasarlamaktadýr. Bugün bu hareket (Bask ülkesindeki
Herri Batasuna veya Ýrlandadaki Sinn Fein ile sýk
sýk mukayese edilen) bir yasal parti ile de temsil
edilmektedir. Bugün BDP adýný taþýyan bu partinin
parlamentoda 21 üyesi ve yüzü aþkýn belediye
baþkaný vardýr. Bu parti bir kaç ay önce kapatýlan
DTPnin devamýdýr.
Önderi Öcalanýn yakalanmasýndan beri PKK ulusal
baðýmsýzlýk talebini dile getirmemekte daha çok
üniter bir Türkiyede birlikte yaþama talebini öne
çýkarmaktadýr. Yani ulusal kurtuluþ deðil azýnlýk
haklarýný talep etmektedir ve bir yandan da zaman
zaman ateþkes ilan ederek, zaman zaman savaþý
yükselterek gerillayý korumaya devam etmektedir.
DTP/BDP gerektiðinde Ýstanbulda 300 bin kiþiyi ve
kuzey Kürdistanýn merkezi sayýlan Diyarbakýrda
bazen 1 milyona ulaþan bir kitleyi seferber
edebilmektedir. Yani gerçek bir kitle hareketi
oluþturmaktadýr. Bu hareket ayný zamanda kentlerin
ve kýrlarýn en çok ezilen ve en çok sömürülen
kesimlerini içermektedir; bu kesimler ayný zamanda
en dinamik kesimlerdir.
Bizim açýmýzdan bu kesimler Türkiyede proletaryanýn
en çok sömürülen kesimleridir. Bununla birlikte bu
hareket her ne kadar Rusyadaki Bunda týpatýp
benzemese de bir çeþit bundculukla maluldür. O
nedenle bu kesimlerin de proleter devrime önderlik
edecek bir devrimci komünist partiye ihtiyaçlarý
vardýr. Çünkü demokrasi sorununu ancak böyle bir
devrim çözebilir ve oradan kesintisiz biçimde sýnýfsýz
topluma doðru gidiþin yolunu açabilir.
Öte yandan Kürdistandaki komünistlerin ödevi de
ulusal kurtuluþ mücadelesine önderlik edecek kendi
partilerini kurmak ve bu noktadan kesintisiz biçimde
ayný hedefe doðru ilerleyecekleri yolu açmaktýr.
- Devrimciler milliyetçiliðe ve kapitalizme karþý
nasýl mücadele ediyor?
Her ne kadar T.C.nin Kürtlere yönelik geleneksel
siyasetinde büyük deðiþimler olmuþ olsa da bu
politikanýn þoven ve milliyetçi yaný halen durmaktadýr
ve ulusal baský sürmektedir. Bu nedenle hakim

ideoloji hala þoven ve milliyetçi bir ideolojidir. Öte
yandan kendilerini sosyalist yahut komünist diye
tanýmlayan reformist partilerin hepsi de þu ya da
bu biçimde sosyal þovenizmin temsilcileridir. Hatta
Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakký ve Kürdistan
proletaryasýnýn baðýmsýz örgütlenmesi söz konusu
olduðunda kendilerini reformistlerden ayrý tutmaya
özen gösteren akýmlarýn çoðunluðu da ayný
doðrultudadýr.
Bu nedenle proletarya ve ezilenlerin milliyetçiliðe
ve þovenizme karþý mücadele edebilmeleri için ayný
zamanda, hatta evvela sosyal þovenizme karþý
mücadele etmeleri ve proleter yýðýnlarý içindeki bu
b u r j u v a h a s t a l ý ð ý n ý d e f e t m e l e r i g e r e k i r.
Bu nedenledir ki komünistlerin baþlýca ödevi týpký
bolþeviklerin yaptýðý gibi partilerini sosyal þovenizme
karþý ve proletarya enternasyonalizmi için mücadele
i ç i n d e i n þ a e t m e k t i r. A m a p r o l e t a r y a
enternasyonalizmi bir ilkeye veya bir bakýþ açýsýna
indirgenemez. Proletarya enternasyonalizmi ayný
zamanda Lenin zamanýndaki gibi ve ayný temel
ilkelere sahip bir komünist enternasyonal için somut
mücadeleyi gerektirir. Özelilikle de bizim somut
durumumuzda bir uluslararasý örgütlenmeyi yaratma
anlamýnda proleter enternasyonalizmi sorunu çok
uzaklara atýlabilecek bir sorun deðildir. Zira Türkiyeli
ve Kürdistanlý Komünistleri karþýlýklý baðýmsýzlýða
saygý gösteren tek bir enternasyonalist örgütlenme
içinde birleþtirmek mümkün ve gereklidir.
- KöZün arkasýnda ne var?
KöZ Mayýs 1999dan beri Türkiyeli devrimci
komünistler tarafýndan yayýnlanan aylýk bir gazetedir.
KöZ birbirlerinden ayrý ve farklý örgütlerin ortak bir
platformunu temsil etmektedir. Farklýlýktan kasýt bu
örgütlerin geride býraktýklarý gelenekler bakýmýndan
ve yürüttükleri faaliyetin çapý ve örgütsel büyüklükleri
bakýmýndandýr. Sonuçta söz konusu olan ister yerel
düzlemde ister daha genel bir kapsamda ve deðiþik
örgütsel formlar altýnda örgütlenmiþ militanlardýr
KöZün ve ayný yayýn evinin yayýnladýðý yayýnlarýn
arkasýnda duranlar. Gazete legal olarak yayýnlanmakta
ve satýlmaktadýr. Ama satýþlarýn ezici çoðunluðu
doðrudan veya dolaylý olarak baðlý militanlarca
elden yapýlmaktadýr.
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Öte yandan objektif koþullar proletaryanýn geniþ
kesimlerinin güvenine sahip bir devrimci önderliðe
ihtiyaç olduðunu gösterdiði anda böyle bir partiyi
kurmak için vakit çok geç olacaktýr. Ve bir devrim,
daha kesin olarak da iktidarýn ele geçirilmesi söz
konusu olduðunda devrimci bir partinin yerini
tutabilecek
bir
güç
yoktur.
Ayrýca ayný nedenle devrimci parti herhangi bir
baþka partinin dönüþüme uðramasýnýn sonucunda
da ortaya çýkamaz. Zira devrimci parti devrimci bir
programý kabul etmeye karar vermiþ herhangi bir
parti deðildir; bunun çok ötesinde bir þey olmalýdýr.
Devrimci parti her þeyden önce örgütsel nitelikleri
bakýmýndan devrimcidir. Bu parti yalnýzca devrimci
militanlardan teþekkül etmelidir. Bilhassa burjuvazinin
devlet aygýtýnýn parçalanmasý için tayin edici eylem
anýnda olduðu gibi gündelik faaliyet içinde de
serbestçe hareket edebilmesi için, temel örgütlenmesi
burjuva toplumunun yasal çerçevesi tarafýndan
sýnýrlandýrýlmýþ olmayan bir parti olmalýdýr.
Ýkinci olarak proletaryanýn en devrimci tabakalarýnýn
güvenini kazanmýþ ve onlara dayanýyor olmalýdýr;
demek ki bu partinin iþçi sýnýfýnýn en devrimci
tabakalarý arasýnda gündelik militan faaliyet
sýnavýndan geçmiþ bir parti olmalýdýr.
Üçüncü olarak bu parti komünist bir parti olmalýdýr;
yani proletaryanýn her kýsmi mücadelesinde sýnýfýn
bütünsel çýkarlarýný, proletaryanýn her ulusal
mücadelesinde uluslar arasý çýkarlarý temsil eden ve
savunan bir parti olmalýdýr; dolayýsýyla bu partinin
dünya partisinin bir organý olmasý gerekir.
Dördüncü olarak bütün diðer siyasi akýmlar karþýsýnda
baðýmsýzlýða sahip olmalý; ve ayný zamanda da geniþ
emekçi yýðýnlarýn kýsmi çýkarlarýný yansýtan bakýþ
açýlarýndan ve yanýlsamalardan baðýmsýz hareket
edebilmelidir.
Beþinci olarak bu partinin devrimci bir programý
olmalýdýr; yani bu program hem komünizm uðrunda
dünya çapýndaki tarihsel deneyimin kazaným ve
derslerine dayanmalýdýr; hem de proletaryanýn günlük
ve güncel mücadelesinin ateþinde dövülmelidir.
Ayný zamanda bu program daha önceki bütün
programlarý aþan bir perspektife sahip olmalýdýr.

Bu komünist yayýnýn arkasýnda duran militanlarýn
temel motivasyonu Lenin zamanýndaki gibi bir
komünist enternasyonali ayný ilkeler temelinde ve
leninist bolþeviklerle ayný hedefler doðrultusunda
yeniden inþa etme iradesi ve sorumluluðudur.

Böyle bir parti ne Türkiyede ne de baþka bir yerde
mevcuttur. Unutulmamalýdýr ki bu parti nesnel
koþullarýn ani veya tedrici geliþmesinin bir hediyesi
deðil, bu hedef doðrultusunda tavizsiz ve sürekli
bir mücadelenin meyvesi olacaktýr.

Bu nedenledir ki KöZün arkasýnda duranlar «Bütün
Ülkelerin Komünistleri Birleþin !» þiarýný öne
çýkarmaktadýr. Bu slogan ayný zamanda KöZün
arkasýnda duran komünistlerin bir ayrým çizgisini
ifade etmektedir.

Böyle bir parti mevcut partilerin doðrusal
geliþmelerinin yahut bunlarýn birbirleriyle
birleþmesinin sonucu da olmayacaktýr. Bu partinin
mevcut olanlardan baðýmsýz bir çekirdekten hareketle
ve baðýmsýz bir plan uyarýnca inþa edilmesi gerekir.

Biz de ilk bolþevikler gibi emekçilerin bir sýnýf çizgisi
etrafýnda birleþmesinin kendiliðinden olamayacaðý
inancýndayýz. Bu birlik ancak sýnýf içinde mevzilenmiþ
bir öncü partinin örgütlü sistematik ve bilinçli
müdahalesiyle taþ üstüne taþ koyarak yaratýlacaktýr.
Ama böyle bir parti de proletaryanýn muhtelif
kesimlerinin kendi kýsmi sorunlarý için yürüttükleri
mücadelenin içinden kendiliðinden çýkamaz. Ýþçi
sýnýfýný siyasal iktidar mücadelesi içinde birleþtirecek
olan parti ancak ayný amaç doðrultusundaki tarihsel
ve dünya çapýndaki deneyimlerden çýkarsanan
ilkelerde tavizsiz, sýký bir disiplinle örgütlenmiþ
komünist militanlarýn planlý hazýrlýk faaliyetinin eseri
olabilir.

KöZün arkasýndaki komünist militanlarýn sýnýrlý
kapasiteleriyle böyle bir partiymiþ gibi hareket
etmeye niyetleri yoktur. Zira bu böyle bir partiyi
yaratma sorumluluðundan kaçmanýn en kestirme
yoludur. Aksine onlar sýnýrlý kaynaklarýna raðmen
Bolþevik tipte bir partinin yaratýlmasý iradesini ve
sorumluluðunu temsil etmektedirler. Bu parti KöZ
bayraðý altýnda mücadele eden proleter komünistler
tarafýndan örgütlenip toplanacak olan kuruluþ
kongresinde ilan edilecektir.

Bu nedenledir ki, KöZün arkasýndaki komünist
militanlar proletaryanýn en devrimci tabakalarýnýn
devrimci bir partinin saflarýnda birleþmesinin
emekçilerin birliðinden önce geldiðine iþaret eden
Leninist tutumun takipçisidir.
Dolayýsýyla Bolþevikleri örnek alan komünistlerin
önde gelen ödevi komünistlerin Leninist bir parti
altýnda birliði uðruna mücadeledir.
Öte yandan KöZün arkasýnda duran komünistler
böyle bir devrimci partinin çoktan beri mevcut
olmadýðý ve onu yaratmak gerektiði kanaatindedir.
Komünistlerin birliði bu hazýrlýk faaliyetinin
sorumluluðunu üstlenip, bu mücadeleyi þaþmadan
sürdürme yeteneðine sahip militanlarýn birliðidir.
Bu militanlar proleter tevazu ve iþbirliði ile
zenginleþtirilmiþ komünist dayanýþmanýn damga
vurduðu bir çalýþma içinde birbirlerinin yeteneklerini
büyütme kararlýlýðýný temsil etmelidir. Bu nedenle,
KöZün arkasýnda duran militanlar gerek sosyalist
ve devrimci akýmlar gerekse de düþmanlarý tarafýndan
«komünistlerin birliði için mücadele eden militanlar»
veya ayný anlama gelmek üzere KöZ militanlarý
olarak tanýnmaktadýr. «Yaþasýn Komünistlerin birliði!»
dendiðinde kastedilen hem platformun hedefine
hem de platformun kendisine iþaret edilmektedir.
Devrimci parti kelimenin tam ve bütünsel anlamýyla
devrimci bir faaliyeti yürütüp sürdürme yeteneðine
sahip bir parti olmalýdýr. Yani iktidarýn proletarya
tarafýndan ele geçirilmesine önderlik etme yeteneðine
sahip olmalýdýr; bunun için de devrimin en kritik
anýnda burjuva devletini yýkma yeteneðine ve bunun
için gerekli hazýrlýða sahip olmalýdýr. Bütün bunlarý
yerine getirebilmek için de proleter kitleler de dahil
olmak üzere kitlelerden baðýmsýz hareket
edebilmelidir.

KöZün arkasýnda duran Komünistler iþte bu amaç
için ve bu hedef doðrultusunda mücadele
etmektedirler.
Hiç kuþkusuz bu mücadele sadece sýnýf düþmanýna
karþý uyanýk olmayý dayatmakta deðildir. Aksine
parti için hazýrlýk döneminde tasfiyeci akýmlar ve
oportünist eðilimler sýnýf düþmanýnýn saldýrýlarýndan
daha ciddi tehlikeler oluþturur. Tasfiyeciler düþman
karþýsýnda proletaryayý silahsýzlandýrýrlar; oportünistler
can çekiþen burjuva toplumunu iyileþtirmeye gayret
ederler; merkezciler de sosyalist kisvesi altýna
saklanmýþ burjuva akýmlarla onlara karþý mücadele
eden devrimciler arasýnda bir paravan hatta bazan
bir barikat oluþtururlar.
Devrimci parti oportünistlerin iþçi sýnýfý üzerindeki
etkisini kýrmadan burjuvazi karþýsýnda muzaffer
olamaz. Devrimci parti kendi saflarýna sýzmýþ
burjuvazinin bu objektif ajanlarýný saf dýþý etmeden
düþmanýn saldýrýlarýndan kendini koruyamaz.
Oportünizmi alt etmek ve tasfiyecilikten sakýnmak
için de en meþhur þampiyonlarý troçkistler olmakla
birlikte bu akýmdan ibaret olmayan merkezcilerle
ayrým çizgilerini korumak gerekir.
Demek ki parti için hazýrlýk döneminin baþlýca
ödevlerinden biri de tasfiyecilerle oportünistlerle ve
merkezcilerle ayrým çizgilerin çekilmesidir.
KöZün arkasýnda duran komünistler deneyimleri
Komünist Enternasyonalin ilk dört kongresinde
özetlenip teorik bir ifadeye kavuþturulmuþ olan
Bolþeviklerin örneðini takip etme kararlýlýðýndadýr.
Bu örnek proletaryanýn kendi kurtuluþunu
saðlayabilmesi için elzem olan proletaryanýn devrimci
partisini kurmak için kýlavuzdur. Proletaryanýn
kurtuluþu da insanlýðýn kurtuluþudur.
KöZün arkasýnda duran komünistler bu devrime
önderlik edecek partiyi inþa etmek üzere
komünistlerin birliðini saðlamak için mücadele
etmektedir.
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Ekim Devrimi ve Demokrasi Mücadelesi Konulu Söyleþi
Kýsa bir ara verildikten sonra sorularýn cevaplanmasý
bölümüne geçildi. Gelen sorulara verilen cevaplarda
þunlar söylendi:

Geçtiðimiz sene Ekim Devrimi ve Ýki Cumhuriyet
baþlýðý ile yapýlan Ekim Devrimi söyleþisi ve panelleri
bu sene de devam ediyor. Bu çerçevede 1 Mayýs
Mahallesinde 31 Ekim Pazar günü yaklaþýk 30 kiþinin
katýldýðý bir KöZ söyleþisi gerçekleþti. Söyleþide
Ekim Devriminin güncelliði, Ekim Devrimi öncesinde
verilen mücadeleler ve çýkarmamýz gereken dersler
gibi konular konuþuldu, gelen sorular ve görüþlerle
söyleþi devam etti. Söyleþinin baþlangýcýnda KöZ
adýna söz alan arkadaþýmýz þunlarý söyledi:

Ekim Devrimi Neden Hala Günceldir?
Ekim Devrimi hala güncelliðini korumaktadýr. Leninin
emperyalizm ve proleter devrimler çaðý tespiti
emperyalizm varlýðýný sürdürdükçe geçerlidir.
Bulunduðumuz topraklarda proleter devrimi
savunmak ve proletarya diktatörlüðü kurmak için
mücadele etmek gerekir. Proletarya diktatörlüðü
komünist bir dünyayý kurmanýn en temel þartýdýr
çünkü proletarya diktatörlüðü ikinci bir devrime
gerek kalmadan kendi kendini yokedecek bir
diktatörlüktür. Kapitalizmin tek alternatifi iþçi sýnýfýnýn
siyasi iktidarý ele geçirmesidir ve bugün kapitalizm
hala var oldukça Ekim Devrimi de güncelliðini
koruyacaktýr.

Ekim Devrimi Öncesinde Neler Yaþandý?
Biz verdiðimiz mücadelede Bolþeviklerin örgütsel
olarak hangi mücadeleleri verdiðine, hangi
aþamalardan geçtiðine bakarýz. Kominternde alýnan
kararlar bizim referanslarýmýzdýr. Bolþeviklerin yaptýðý
gibi, biz de bugün demokrasi mücadelesinden geri
durmayýz. Ancak demokrasi mücadelesi verirken
bir yandan reformizm ve sað tasfiyecilik ile mücadele
etmekten de geri durmuyoruz. Bizim görevimiz
Bolþeviklerden ders çýkararak hareket etmek ve
Ekim Devriminin eksikliklerini görüp tamamlayarak,
Ekim Devrimini aþan bir devrim yapmaktýr.
1917 yýlýnda Þubat Devrimi gerçekleþmiþtir ve
demokratik devrimciler bunun bir burjuva devrimi
olduðunu söyler. Fakat Leninin de altýný çizdiði bir
gerçek, bu devrimin bir burjuva devrimi olmadýðý
ancak Þubat Devriminin bir proletarya diktatörlüðüne

dönüþememesinin sebebinin proletaryanýn hazýrlýksýz
ve bilinçsiz olduðudur. Aþamalý devrim kesinlikle
reddedilmiþtir.
1917 yýlýnda burjuvazi Geçici Hükümeti kurar. Ayný
zamanda bir de iþçi örgütlenmesine dayanan Sovyetler
kurulmaktadýr. Yani bir anlamda ikili iktidar dönemi
gerçekleþmiþtir. Çünkü Geçici Hükümet Sovyetlerden
çekinmekte ve bu nedenle Sovyetlerin taleplerini
yerine getirmektedir. Bu dönemde Menþevikler ve
bir kýsým Bolþevikler geçici hükümete girip destek
vermek gerektiðini savunmak hatasýna düþmüþlerdir.

Geçici Hükümet Neden Desteklenmemeliydi?
Lenin; Geçici Hükümete kesinlikle güvenmemek
gerektiðini ifade eder. Çünkü istediði kadar ilerici
talepleri gerçekleþtirsin (Sovyetlerin baskýsý ile),
geçici hükümet bir burjuva hükümetidir ve asla
proletaryanýn yanýnda olmayacaktýr.
Özellikle ikili iktidar döneminde demokrasi
mücadelesini Geçici Hükümete teslim etmeden, bu
hükümeti desteklemeden Sovyetlerin taleplerini öne
çýkararak ve destekleyerek hareket etmek gereklidir.
Bolþeviklerin tüm iktidar Sovyetlere demesinin
sebebi, burjuvaziden talepkar olmanýn kendi
mücadelelrini geri düþüreceðini bilmelerinden
kaynaklanýr. Burjuvaziye havale edilmeyen bir
demokrasi mücadelesi yürütmek esastýr.

Neden Kurucu Meclis?
Bolþevikler Kurucu Meclis talebini de bu dönemde

yükseltmiþlerdir. KöZün anayasa ve referandum
tartýþmalarý sýrasýnda yükselttiði Kurucu Meclis
talebini de buralarda aramak gerekir. Zira, bir burjuva
meclisi asla demokratik bir anayasa yapamayacak,
var olan anayasý deðiþtiremeyecektir. Demokratik
bir anayasa için burjuva meclisi deðil; yasaksýz,
barajsýz bir kurucu meclis gerekir.

KöZün sunumunun ardýndan, sorular ve yorumlar
bölümüne geçildi.
Söyleþinin devamýnda þu sorular soruldu:
- Ekim Devriminden sonra yapýlan Çin Devrimi,
Küba Devrimi var. Neden bu devrimler güncel deðil
de, Ekim Devrimi günceldir diyoruz?
- Ekim Devrimini bütün sol akýmlar anýyorlar. KöZü
Ekim Devrimini referans alma konusunda diðer
akýmlardan ayýran nedir?
- Lenin, Nisan Tezlerinde yeni bir program yazmak
gerekliliðinden bahseder. Bununla baðlantýlý olarak,
yeni bir program yazma konusuna KöZün bakýþý
nedir?
- Þubat Devrimi bir burjuva devrimi deðildir dendi.
Neden örneðin Fransýz Devrimi bir burjuva devrimi
olarak görülüyor da, Þubat Devriminin burjuva
devrimi olmadýðý söyleniyor?
- Geçmiþe baktýðýmýzda, özellikle Türkiyede devrimci
örgüt ve partilerin çoðunda bir gerilla stratejisi
hakimdir. Bunun sebebi neydi?

KöZ bugün Ekim Devrimini sadece tarihsel bir olgu
olarak deðil, verilen mücadele ile Ekim Devriminin
baðlarýný kurarak anýyor. Ekim Devrimini anarken,
devrim öncesi ve sonrasý hangi aþamalardan geçilmiþ
ne tür mücadeleler verilmiþ, bunlar önemlidir. Ekim
Devriminden bahsederken, devrime öncülük yapacak
sýnýf ve bu sýnýfa önderlik edecek bir özne, yani bir
Bolþevik partinin varlýðý önemlidir. Biz Ekim
Devrimini soyut olarak anmaktan çok, somut
siyasetimizde bize yol gösterici olacak þekilde anarýz.
Biz yeni bir programa ihtiyacýmýz yoktur diyoruz,
yani bir program sorunumuz yok. Ekim Devriminde
hazýrlanan bir program vardýr ve Kominternin
programý hala geçerlidir. Çünkü günümüze kadar
Ekim Devrimini aþan bir örnek yaþanmamýþtýr ve
yaþanmadýðý sürece de bu program geçerliliðini
korumaktadýr.
Türkiyedeki akýmlarda gerilla mücadelesi 71 kopuþu
ile baþlamaktadýr. Bu dönemde, sol akýmlarýn ortada
yüzlerini dönebilecekleri devrimci bir mevzi yoktur.
Hiçbir akým, Kominternin neden yozlaþtýðýný ve
baþarýsýzlýða uðradýðýný ortaya koyamadýklarý için
bu akýmlar farklý devrim stratejilerine yönelmiþlerdir.
Çünkü o dönemlerde yüzlerini dönebilecekleri tek
yer Küba Devrimi ve Çin Devrimi örnekleri idi. Bu
nedenle birçok örgüt devrim perspektifi olarak
gerilla mücadelesini benimsemiþtir.
Fransýz devrimi bir proleter devrim olamamýþtýr.
Devrim sýrasýnda proletaryanýn çok etkin bir rolü
olmasýna karþýn, burjuvazi bu devrimin tepesine
binmiþ ve iktidarý almýþtýr. Çünkü o dönemde
proletaryanýn iktidar erkini alabileceði bir araç
mevcut deðildi. Ancak Þubat Devrimi için ayný
durum geçerli deðil. Þubat Devrimi sonrasýnda ve
Ekim Devrimi öncesinde, Sovyetler denen bir araç
mevcuttur ve iktidarýn proletaryanýn eline geçmesi
için bir fýrsat vardýr. Yani þubat devrimi ile
baþarýlamayan, Ekim Devrimi ile baþarýlmýþ ve iktidar
Sovyetlerin eline geçmiþtir.

Tuzlada Referandum Sonuçlarý Üzerine KöZ Söyleþisi
KöZ olarak ne tutum aldýk?

12 Eylül
referandumunun
ardýndan çýkan
sonuçlarý ve
önümüzdeki dönem
yaþanacak geliþmeleri
konuþmak üzere 25
Eylül Cumartesi günü
15 kiþinin katýlýmýyla
bir gazete sohbeti
örgütledik. Sohbette
KöZün sözünü anlatan
yoldaþlarýmýz;
"evetçiler mi, hayýrcýlar
mý yoksa boykot cephesi
mi kazandý" sorusunun
cevabý üzerinden
sohbetin baþlayacaðýný
ve Boykot Cephesinin
deðerlendirilmesiyle
sohbeti
noktalayacaklarýný
söylediler.

Ýlk söz alan yoldaþýmýz, bir senedir referandumu,
iki üç senedir anayasa meselesini konuþtuðumuzu
hatýrlattý. 12 Eylülde referandumun nihayet
gerçekleþtiðini, önce ne tutum aldýðýmýzý, nasýl bir
eylemlilikte bulunduðumuzu anlattý.
Yoldaþ, referandum gündem edildiðinde AKPnin
demokrasi getirmek istediði yollu söylemlerin ifade
edildiðini, ama bu gündemin ne rejim deðiþikliðiyle,
ne anayasa deðiþikliðiyle alakasý olduðunu belirtti.
Kurucu meclis pankartýyla yürüdüðümüzü vurgulayan
yoldaþ, AKPnin 12 Eylül anayasasýný
deðiþtiremeyeceðini, anayasanýn referandumla
deðiþemeyeceðine vurgu yaptý. Gündemde olan
anayasa deðiþikliðinin, ABDnin biçtiði görevlerin
uygulanmasýna hizmet eden bir deðiþiklik olduðunu
belirtti.
AKP'nin Kürtlerin mücadelelerini inkar ettiði, iþçilere
yönelik baský uygulamaya devam ettiði, Alevi
haklarýný hiçe saydýðý, anadilde eðitimin kabulü gibi
belirli konularý tabu olarak gördüðü
vurgulandý. Düzen güçlerinin hiç bir kesimi seçim
barajýný indirmeye niyetli deðildi denildi. Dolayýsýyla
ortada bir anayasa deðiþikliði deðil, bir seçim
hazýrlýðýnýn olduðunun altý çizildi:
AKP açýlým hamlesine girip, bunu da yüzüne gözüne
bulaþtýrmýþtý. Bir yandan da iþçiden emekçiden yana
olduðunu söyleyen Gandi Kemal beliriyordu. Diðer
yandan da bu ikisinin düþmaný BDP vardý.
Referandumun taraflarý buna göre þekilleniyordu.
Evetçiler kendini demokrat göstermek için Alevilere
vs. haklar verdiðine dair argümanlarý, hayýrcýlar da
AKP bölücülük yapýyor gibi argümanlarý kullanýyordu.
Boykot Cephesi ise, ezilenlerin, emekçilerin baðýmsýz
hattýný yaratmak için hareket etti. Biz ise KöZ olarak
bu cephenin sesini aktif folarak duyurmasý gerektiðini,
varlýðýný sandýða giderek göstermesi gerektiðini
söylemiþtik ve buna uygun hareket edilmemesi
nedeniyle bugün Boykot Cephesinin gücünü
göremiyoruz.
12 Eylül mitinginde «referandumda boykot seçimlerde
ortak aday» pankartýyla yürüdük, bizim için yürütülen
çalýþmanýn esasýný da bu þiar oluþturuyor.

12 Eylül sonucundaki tablo nasýldý?
Hayýr cephesinin referandumun asýl kaybedeni

olduðunu belirten yoldaþ, CHP ile MHPnin
yenilgisinin arasýndaki farký ifade etti:
MHPnin kalesi olarak bilinen yerler evet dedi.
CHP, MHP kadar hüsrana uðramadý. Bunun sebebini
Gandi Kemalin emekçilerin sesi olacaðým demesinde
aramak gerekir. Tuncelide oylarý silip süpürdü,
genel af yapacaðým dedi.
Ortadoðuda bir deðiþim, bir plan var. AKPnin
yapamadýklarýný Gandi Kemal yapacaðýný söylüyor.
Baykallý CHP olsaydý referandum sonuçlarýna farklý
yansýrdý. Gandi Kemal demokrasi hamlelerini buna
göre planlýyor. 2011 seçimlerindeki siyaset geleneksel
argümanlarla yapýlmayacak. CHPnin alternatif bir
sol olarak ortaya çýkmayý hedeflemesi ve solu da
kendisine yedeklemeyi planlamasý bundandýr.
Kemalizmin tasfiye olduðu da doðru deðildir.
Kemalizm bir referandumla tasfiye edilemez.
Kemalizm TCnin kuruluþ ideolojisidir ve
referandumla deðiþemez. Anayasanýn ilk üç
maddesine zaten dokunulmuyor, sadece yetkileri
budanýyor.

AKP Güçlendi mi?
Hayýr cephesinin zayýflýðýna raðmen AKP büsbütün
güçlenmemiþtir. Hayýr demek, statükoyu savunan,
demokrasi karþýtý olarak etiketlendirildiði için en
zor seçenekti. Hayýr demeye çekinip de seçim olsa
AKPye oy vermeyecekler bile referandumda evet
oyu kullandýlar.

AKP, Kürdistanda Geriledi
Söz alan diðer arkadaþýmýz, Referandum sonrasýnda
ortaya çýkan tabloya bakýldýðýnda Kürt illerinde
ortaya çýkan tablonun boykotun gücünü gösterdiðini
belirtti. Medyasýndan, evete kapý aralayan kimi
açýklamalara raðmen, düzenin suratýna boykot
tavrýnýn bir þamar gibi indiðini söyledi. Bu tabloya
raðmen, eylemler Newroz gibi olmadý, mesele Kürt
meselesi gibi algýlandýðý takdirde bile gerekli bir
hazýrlýðýn metropollerde yürütülmediði ifade edildi.
Ancak birbirine uzak gibi görünen akýmlar da
boykot zemininde yer aldýlar. Mesele seçimlere
hazýrlanmaksa, burada bir araya gelenlerin büyük
kýsmý seçimlere birlikte hazýrlanma eðiliminde.
Metropollerde güçlü bir çalýþma yürütülmediðini
görüyoruz. AKP ve CHP bir cephedir, BDPnin

odaðýnda olduðu ezilenlerin cephesi ise bunun
karþýsýndaki cephedir diyorduk. Demokrasi ekseninde
yürütülecek bir çalýþmanýn gerektiðini söylüyoruz.
BDPnin sadece Kürdistan eksenli bir çalýþma yürütür
bir tutum almamasý gerekiyor, ayný þekilde sol
akýmlarýn da BDPnin gölgesinden korkar bir tutum
almamasý gerekiyor.

Soru cevap bölümünde söz alanlar þunlara deðindi:
- Genel olarak bir kirlenme vardý ve buna müdahale
olduðunu düþünüyorum. Basýn, muhalifler arasýnda
çatlak oluþturmaya çalýþtýlar. 15 madde önerdi BDP,
ama bunlar kabul edilmedi. Öcalan sonradan boykot
en üst düzeye çýkarýlmalý dedi, pazarlýklar sürdü,
geri adýmýn ardýndan boykot çalýþmasý yürütüldü.
Bölgede iyiydi çalýþma ama buralarda çok iyi çalýþma
yürütülmedi. Sol kendi içinde çok bölündü, evet,
hayýr, boykot diyenler oldu. Kürt sorunu felakete
dönüþmeden bir þekilde dönüþecek, bir takým haklar
verilecek diye düþünüyorum, rejim boðmaya,
tasfiyeye devam edecek ama Kürt hareketi bunu
yemeyecektir. Þu anda özerklik noktasýnda pazarlýk
yapýlýyor diye düþünüyorum. Yasal düzenlemeler
yapýlýrsa daha kontrol altýna alabiliriz diye bakýyorlar,
bunun da kendini yakýn zamanda belli edeceðini
düþünüyorum. Sosyalist sol da mantalitesini
deðiþtirmelidir.
- AKPyi KCK operasyonundan, CHPyi Dersimden,
Ýzmirde iþçilere attýðý dayaklardan tanýyoruz. Biz
ise ortak cepheye BDPnin ekseninde olduðu ortak
ve baðýmsýz bir hat oluþturmak gerekir, 2011
seçimlerine taþýmak istediðimiz mücadele hattý da
budur, böyle bir cephe yaratmak gerekir diyoruz.
- BDPyi öne çýkaran bir birliktelikten söz ettik.
Boykot cephesinde BDP öne çýkmadý. 2011
seçimlerinde merkezinde BDP olsun, kimse de kendi
siyasi zaaflarýndan dolayý BDP nin merkeze
oturmasýna karþý olmasýn. Eylemler, etkinlikler,
þenliklerde biz bir arada durmaya çalýþýyoruz,
birlikteliði güçlendirmeli, 2011 seçimlerine taþýmalýyýz.
Hayýr cephesine düþen akýmlar da var, burjuvazinin
çatýþmasý dýþýnda baðýmsýz hat oluþturmak gerektiðini
göstermek, anlatmak gerekir. Baðýmsýz mücadele
hattýmýzý daha da güçlendireceðimiz ortak aday
çalýþmasýný da bu eksende düþünmeliyiz. BDPyi de
daha fazla sorumluluk almaya davet etmeliyiz.
Tuzladan Komünistler
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KöZün Sözü
12 Eylül referandumunun AKP hükümetinin
göstermeye çalýþtýðý gibi, yeni bir anayasa
doðrultusunda bir adým olmadýðý referandum
sonuçlarýnýn ilan edilmesiyle birlikte tüm açýklýðýyla
ortaya çýktý. KöZ sayfalarýnda önceden ifade ettiðimiz
gibi, bu siyasi manevra AKPnin rakiplerini zayýflatýp
kendi zayýflamasýný nispeten önleyebilmek için
baþvurduðu bir kurnazlýktý. AKP referandum hamlesiyle
yeni bir anayasa yapmaya deðil, önümüzdeki genel
seçimlere hazýrlanmaya çalýþýyordu.
AKP hükümeti 13 Eylül gününden itibaren demokratik
ve yeni bir anayasanýn ancak seçimlerden sonra
gündeme geleceðinin müjdesini verirken, bir yandan
da 12 Eylülde onaylanan anayasa paketinin cazibesini
artýrmak için anayasa maddeleri arasýna serpiþtirilmiþ
göstermelik maddeleri bu düzenlemeler Anayasayla
olacak iþler deðil, bu meclisin iþi vb. açýklamalarla
rafa kaldýrmakta gecikmediler.
Bu itibarla burjuvazinin gündeminin asýl olarak
önümüzdeki genel seçimlere yönelik hazýrlýklara
kenetlenmiþ olduðunu tespit etmek ve içinden
geçmekte olduðumuz dönemdeki temel siyasi
geliþmeleri baþta AKP olmak üzere düzen güçlerinin
önümüzdeki seçimlere uzanan planlarý ekseninde
deðerlendirmek gereklidir. Baþta AKP olmak üzere
düzen güçlerinin mevcut durumlarýný ve hesaplarýný
doðru teþhis etmek, önümüzdeki tuzaklarý ve fýrsatlarý
doðru tahlil ederek hareket etmek ve esas olarak bu
sürecin nasýl istismar edileceðini açýða kavuþturmak
açýsýndan önemlidir.

Referandum Zaferi AKPnin Zayýflamasýný
Engellememiþtir
Referandum sonrasýndaki siyasi tabloyu okurken
burjuvazinin ve sosyalistlerin önemli bir kesiminin
ortak bir þekilde altýný çizdikleri tespit referandum
sonuçlarýnda alýnan %58lik bir EVET oranýnýn AKPyi
güçlendirmiþ olmasýdýr. Bu tespit iki nedenle yanlýþtýr:
Her þeyden önce halihazýrda burjuva diktatörlüðünün
bekçiliðini yapan AKP referandumla güçlenmiþ bir
AKP deðil, kan kaybetmeye devam eden,
zayýflamasýnýn önüne geçememiþ bir AKPdir. Bu
tespit hem AKPnin mevcut planlarýný anlamak için
hem de AKP karþýsýnda nasýl bir mücadele hattýnýn
çizileceði konusunda belirleyicidir.
AKPnin referandumda elde ettiði kazancý beklenenin
üzerinde çýkan EVET oylarý ile tarif etmek hata olur.
Zaten bu referandumda çýkan EVET oylarýnýn ne
kadarýnýn AKPnin hanesine yazýlabileceði konusunda
AKP bile çok tereddütlüdür. Bu EVETlerin önemli bir
kýsmýnýn Haziranda AKP oyuna dönüþmeyeceði de
besbellidir. Öte yandan boykotun Kürt illerindeki
düzeyi de esas olarak AKPnin geçen seçimlerde o
illerden aldýðý oylarýn bir kýsmýnýn artýk AKPnin
hanesine yazýlamayacaðýna þimdiden delalet etmektedir.
Bu bakýmdan AKPnin seçmen desteðinin gerilemesi
referandumdaki yüzde 58 EVET sonucuna raðmen
önlenebilmiþ deðildir; hükümet partisi oy kaybetmeye
devam etmektedir.
Ýkinci olarak, eðer AKPnin referandum sonucunda
elde ettiði bir kazaným varsa bu kazaným da %58lik
EVET oyundan kaynaklanmamaktadýr. AKPnin
referandumdan elde ettiði bir kazaným varsa o da
önümüzdeki seçimlerde AKPnin karþýsýnda bir MHPCHP ittifakýnýn oluþmasýnýn ihtimalinin hayli zayýflamýþ
olmasýndan kaynaklanmaktadýr.
AKPnin parlamentodaki gücünün zayýflamasý olasýlýðý
karþýsýnda gündeme gelen CHP içerisindeki Gandi
Kemal operasyonu, bir yandan referandumda CHPnin
MHPye nazaran daha az zayiatla çýkmasýný saðlarken,
bir yandan da MHP ile CHP arasýndaki ittifakýn
koþullarýný da hayli zayýflatmýþtýr. Bununla birlikte
CHP bünyesinde Kýlýçdaroðlu yönetimine karþý bir
direncin hala sürdüðü de görülmektedir. Ancak bu
direncin geleneksel CHP çizgisini savunanlarýn
Kýlýçdaroðlunun yeni çizgisine karþý bir direnci olarak
görmek yanýltýcý olur. Zira Kýlýçdaroðlu da parti içindeki
rakipleri de CHPnin kürt ve emekçi düþmaný anti
komünist çizgisinde hemfikirdirler. Tartýþma konusu
Baykal dönemindeki çizgiye, yani MHP ile ittifak
halinde ve ona kan veren bir muhalefet çizgisine geri
dönüp dönmeme hakkýndadýr.
Bu tartýþmanýn akýbeti ne olursa olsun 2007 yýlýnda
Genel Kurmayýn da desteklediði ve sokaklarda
«cumhuriyet mitinglerinden» güç alan bir MHP-CHP
ittifakýnýn halihazýr koþullarda oluþmasýnýn imkansýz
olduðu açýkça görülmektedir.
Zaten 2007 seçimlerinin hemen ardýndan ordu
kurmaylarý bu koalisyondan kendilerini ayýrmakta
gecikmemiþlerdi ve «Cumhuriyet mitingleri» dalgasý
da sönmüþtü. «Gandi Kemal» ile birlikte, CHPnin kan
vermesiyle güç toplayan MHP bu kaynaktan büyük
ölçüde mahrum kalmýþ ve HAYIR cephesindeki duruþu
nedeniyle de epeyi kan kaybetmiþtir. AKPnin
referandumdan elde ettiði kazaným da tastamam
buradadýr. AKP bugün iktidarýný CHP-MHP ittifakýnýn
bozulmasý, rakiplerinin bölünmesi veya zayýflamasý
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AKPyi ve Rakiplerini Geriletmek Hem Mümkün
Hem de Gereklidir

sayesinde koruyabilmektedir. Bu da kendi güçlerini
arttýrmasýyla ayný þey deðildir.
Buna karþýlýk AKP kendi baþýna seçmen desteðini
arttýrmakta bir mesafe alamamýþ olsa da, gerek BBP
üzerinden gerekse de Saadet Partisindeki geliþmelerin
ardýndan saðdan bir destek alma ümitlerini arttýrmýþtýr.
Nitekim 12 Eylülü takiben türban sorununun gündeme
oturmasý bir yönüyle de bu desteði güvence altýna
almakla ilgilidir. Bu tür hamlelerle AKP bir düþüþ
eðiliminde olmasýna raðmen bir dönem daha iktidar
koltuðunu koruma umutlarýný arttýrmýþ bulunmaktadýr.
AKP bu umutlarý canlý tutabilmek için önümüzdeki
dönemde yeni planlar yapmak ve yeni adýmlar atmak
zorunluluðu ile de yüz yüzedir. Eðer AKPnin
önümüzdeki seçimlerden görece zayýf bir parlamento
nüfusu ile çýkacaðý göz önünde bulundurulursa, AKP
gücünü seçimlerden sonra da koruyabilmek için
rakiplerinin nabzýna göre þerbet vermek zorunda
kalacaktýr. Bir baþka deyiþle bu desteði muhafaza
etmek için saðýndaki rakiplerinin hassasiyetlerini göz
önünde bulundurarak hareket etmesi zorunludur.
Nitekim CHPnin de AKPyi bu noktada zorlayarak
saðýndan destek almasýný önlemek üzere hesaplar
yapmakta olduðu sýr deðildir.

AKPnin Kürtlere Yönelik Açýlým Politikasýnýn
Çeliþkileri Artarak Devam Edecektir
Öte yandan referandum tablosu bir baþka þeyi daha
apaçýk göstermiþtir: AKP yerel seçimlerde olduðu
gibi, Kürt seçmeni nezdindeki desteðini kaybetmeye
devam etmektedir. AKP türlü tertiplere raðmen BDPnin
etkisini kýrmayý baþarabilmiþ deðildir; hatta bu desteði
hýzla kaybetmeye devam etmektedir. Bu bakýmdan
AKP açýsýndan referandum zaferi rahat bir seçim
zaferini garantilemek için yeterli olmamýþtýr. Hala
Kürt seçmeninin ilgi ve desteðini almaya muhtaçtýr
ve boykotun Kürt illerindeki etkisi de bu bakýmdan
bir uyarý iþareti olmuþtur. Bu þartlarda AKP hem
Kürtlere dönük kimi «açýlýmlarýný» sürdürmek
zorundadýr; hem de bunu yaparken saðdan beklediði
desteði kaybetmeksizin adým atma zarureti içindedir.
Bir baþka deyiþle aslýnda bu desteði kaybetmeye
baþlamasýna neden olan «havuç/sopa» politikalarýnýn
damga vurduðu bir açýlým pazarlýðýný sürdürmek
zorundadýr.
Bu nedenle önümüzdeki süreçte AKP hükümetinin
yöneliþine damgasýný vuracak olan eðilim paradoksal
bir nitelik taþýmaktadýr. AKP 12 Eylülün hemen
ardýndan görüldüðü gibi Kürtlere yönelik bir takým
pozitif adýmlar atmak zorundadýr. Ama bu adýmlarýn
kimi liberallerin beklediði gibi somut adýmlar olmasý
ihtimali sýfýra yakýndýr. Aksine söz konusu yönelim
vaadler düzeyinde kalacak ve seçimler için bir þantaj
ve oyalama iþlevi görecektir. AKP seçimlere kadar
giden süreçte Kürt seçmeni tatmin edecek somut
açýlýmlar yapmaya muktedir deðildir. Buna karþýlýk
diplomatik düzeyde kalan veya varolanýn adýný
koymaya razý olmakla sýnýrlý kalacak olan kimi
göstermelik adýmlarla kendini sýnýrlayýp asýl somut
deðiþimleri seçim sonrasýna ertelemek suretiyle
seçimlerde bu vaadleri istismar etmek niyetindedir.
Zira gerçekten somut açýlýmlar getirilmesi AKPnin
arzularýnýn aksine AKPyi deðil BDPyi ve arkasýndaki
güçleri güçlendiren adýmlar olmaktadýr ve öyle olmaya
da devam edecektir. AKPnin ya da bir baþka siyasi
gücün de bu eðilimi tersine çevirmesinin yolu yoktur.
Meðer ki BDP ve arkasýndaki güçler somut durumu
ve bilhassa güçler dengesini yanlýþ deðerlendirerek
buna hiç gerek olmadýðý halde kendiliklerinden razý
olsunlar.
Bu nedenledir ki, önümüzdeki seçimlere kadar
uzanacak olan bu kritik süreçte emekçilerin ve
ezilenlerin çýkarlarýný temsil etme iddiasýnda olanlarýn
ve bilhassa bu cephenin aðýrlýk merkezinde bulunan
BDPnin duruþ ve yönelimi tayin edici bir önem
taþýmaktadýr.

AKPyi Geriletebilmek için, Pazarlýk Oyununa
Kanmamak Gerekir
Bu noktada hali hazýr durumun ve bu durumun
yansýttýðý güçler iliþkisinin dosdoðru kavranmasý hayati
bir önem taþýmaktadýr. Bunun için de evvela bir
noktanýn açýklýkla görülmesi ve kavranmasý gerekir:
yaþadýðýmýzdaki topraklardaki tablo zaman zaman
Ýspanya ve Ýngilteredeki Bask ve Kuzey Ýrlandalýlara
iliþkin geliþmelerle benzeþtirilerek resmedilmekte olsa
da bu örneklerden esaslý bir farký vardýr. Kürt
hareketinin Türkiyedeki siyasi tabloda aldýðý yer kimi
sözümona açýlýmlar sayesinde ve bunlarýn ardýndan
oluþmuþ deðildir. Daha Kürt sorununda bir açýlým
fikrinin telaffuz edilmesi bile düþünülmezken ve yasal
kovuþturma konusu edilmekteyken, uzun yýllar
öncesinden PKK bu alaný kendi inisiyatifiyle açmak
ve istismar etmek yönünde planlar yapmýþ, adýmlar
atmýþtýr. Bu giriþimler hüsnü kabul görmediði gibi
baský ve terör ile yanýtlandýðý halde bu yöndeki
giriþimlerinden de geri adým atmamýþtýr.
2007 seçimlerinden itibaren de bu alandaki ataklarý

öncesine kýyasla daha da boyutlanarak sürmektedir.
Nitekim Bin Umut Adaylarý kampanyasýyla yüzde 10
barajýnýn delinip meclise grup kuracak sayýda
milletvekilinin girmesi herhangi bir demokratik açýlým
sayesinde olmuþ deðildir. Bilakis bu «demokratik
açýlým» söylemi bu somut gerçeklik üzerine gündeme
getirilen bir zorunluluk olarak doðmuþtur. Bunun
ardýndan yerel seçimlerde AKPnin aldýðý darbe tam
da «demokratik açýlýmýn» baþlamadan bittiðinin
dillendirildiði koþullarda, DTPnin kapatýlma davasýnýn
ve askeri polisiye operasyonlarýn gölgesinde gelmiþtir.
Buna karþýlýk hükümet ve devletin türlü kurumlarý
oldum olasý izlenen «siz almadýnýz biz verdik»
görüntüsünü korumak üzere hareket etmeye devam
etmektedir. Nihayet son referandumda boykot
tutumunun benimsenmesiyle bu tablo bir kez daha
gerçek yüzünü göstermiþtir.
Gelinen noktada AKP bir kez daha ayný tertipleri
cilalayarak pazarlama gayreti içindedir. Referandumun
ardýndan BDPlilerin baþbakanlýkta kabul edilmesiyle
baþlayýp, Abdullah Öcalanýn koþullarýnýn
iyileþtirilmesine, anadilde eðitim konusunun
düþünülebileceði hakkýndaki tartýþmalarýn önünün
açýlmasýna dair geliþmeler vb. bir bakýma hükümetin
yeniden bir açýlým niyeti içinde olduðuna dair iþaretler
olarak gündeme getirilmektedir. Bir baþka bakýmdan
da bu ve benzeri geliþmeler seçim sonrasýnda tahakkuk
edecek deðiþimlerin habercisi olarak sunularak birer
seçim propagandasý haline getirilmektedir. Adeta
«pazarlýða razý olursanýz bu konularda bir takým
düzenlemeleri seçimlerde tekerimize çomak sokmaktan
vazgeçtiðiniz takdirde gerçekleþtiririz» denmektedir.
Oysa bu tutum güç kaybetmekte olan bir partinin
öne sürebileceði bir pazarlýk deðildir. Kaldý ki pazarlýk
konusu ediliyormuþ gibi gösterilen vaadler de esasen
konuyla alakalý deðildir. AKPnin «siz belli þartlara
riayet ederseniz biz de bu konularý düþünebiliriz»
gibisinden sunduðu düzenlemelerin esasen herhangi
bir pazarlýk konusu olmasý bahis konusu bile deðildir.
Bunu görmek ise çok zor deðildir. Örneðin AKP, BDP
milletvekillerini muhatap alýp almama konusu bir
pazarlýk unsuru olarak kullanmaktadýr; oysa bunun
bir pazarlýk konusu olmasý abestir zira BDP mecliste
grubu olan bir parti olarak zaten hukuken ve fiilen
muhataptýr; bunun için AKPnin yahut herhangi bir
baþkasýnýn icazetine muhtaç deðildir.
Öte yandan, ana dilde eðitim veya yerel yönetimlerin
nispeten özerkleþmesi konusu da her ne kadar BDPnin
talepleri olarak da gündeme geliyor olsa bile, herhangi
bir pazarlýðýn konusu olacak hususlar deðildir. Zira
bu düzenlemeler esasen AB normlarýnýn zaten
gündeme getireceði düzenlemelerdir. AKPnin kendi
programý ve yönelimi ile angaje olduðu bu
düzenlemeleri güya pazarlýk konusu ediyormuþ gibi
davranmasý bir demagojik hiledir. Keza «taþ açan
çocuklar»ý terörist muamelesiyle hapse atýp sonra
bunlara iliþkin bir yasa çýkarmak da böyle bir hileyi
ifade etmektedir. Yarýn KCK operasyonundan
yargýlananlarýn salýverilmesini de adeta bir nevi ilerleme
gibi sunulmasýný da benzeri hileler olarak görmek ve
bunlarý güya bir açýlým sürecinin ifadeleri olarak
algýlamamak gerekir. Esasen bu tür tutumlarýn ardýnda
«siz almadýnýz biz verdik» zihniyeti yatmaya devam
etmektedir. Bu zihniyet ise inkar ve imha tutumunun
mevcut güçler dengesinde büründüðü biçimden baþka
bir þey deðildir.
Bu itibarla 2011 seçimlere giderken emekçiler ve
ezilenler bakýmýndan en çok zihin açýklýðýna ihtiyaç
duyulan konularýn baþýnda bu ikiyüzlülüðün açýða
çýkartýlmasý ve bu bilincin yön verdiði bir tutum ve
yönelimin benimsenmesi gelmektedir. AKP AB
yöneliminin gereði olarak zaten yapmak zorunda
olduðu düzenlemeleri Kürt açýlýmý yahut demokratik
açýlým diye sunarak pazarlýk konusu ederek
emekçilerin ve ezilenlerin kendi talepleri ile mücadele
etmelerinin önünü kesmektedir. Açýða çýkarýlmasý
gereken ikiyüzlü tutum budur. Bunun için mevcut
durumda ve seçimlere giden süreçte öne çýkarýlmasý
gereken de emekçilerin ve ezilenlerin acil demokratik
taleplerini bu pazarlýk tuzaðýna basmadan dile getiren
bir seferberliðin saðlanmasýdýr.

Emekçilerin ve Ezilenlerin Tüm Kesimlerine Hitap
Eden Bir Seçim Cephesini Oluþturmak Gereklidir
Hiç kuþkusuz böyle bir seferberliðin saðlanmasýnda
belirleyici olan BDPnin duruþu ve yönelimidir. Aksi
takdirde bir seferberlikten deðil emekçiler ve ezilenlerin
çýkarlarý doðrultusunda mücadele etme iddiasýnda
bulunanlarýn bir tutum bildirmesinden söz etmek
gerekirdi.
Ancak her ne kadar BDP sadece Kürtlerin partisi
olmadýðýný zaman zaman dile getirse ve Türkiye
solunun baþka muhtelif unsurlarýyla büyüklüklerine
ve kapasitelerine bakmaksýzýn bir arada hareket etme
eðilimi gösterse de, hem baþkalarý tarafýndan öyle
kabul edilmekte hem de kendisi böyle hareket
etmekten kaçýnamamaktadýr. Bu itibarla önümüzdeki
süreçte daha da önem kazanacaðý besbelli olan bu

sorunun aþýlmasý elzemdir. Doðrusu her ne kadar
Emekçilerin ve Ezilenlerin Boykot Cephesi esas olarak
Kürt illerinde etkili olmuþ ve boykot tutumu burjuva
basýn yayýn organlarýnda «Kürtlerin tutumu» diye ifade
edilmiþ olsa da (esasen metropollerdeki Kürtlerin ve
bilhassa Kürt illeri çerçevesinde önemi büyüklüðünden
fazla olan Tuncelidekilerin böyle davranmadýðý açýktýr)
Boykot Cephesinin ortak bildirisindeki taleplerin
sadece Kürtleri ilgilendiren talepler olmadýðý ve hatta
sadece Kürtleri ilgilendirdiði söylenebilecek olanlarýn
pek az olduðu açýktýr. Bu itibarla söz konusu cephenin
BDPnin aðýrlýk merkezinde olduðu ve esas itibariyle
Kürt illerinde etkili olan bir cephe olarak tarif edilmesi
gerekir; ki tanýmý gereði de öyledir. Referandumun
dersleriyle bu cephenin daha geniþletilerek seçimlere
doðru emekçilerin ve ezilenlerin çýkarlarý uðruna
mücadele etme iddiasýndaki tüm kesimlerin ortak bir
seçim tutumu benimsemesi doðrultusunda hareket
etme gereði de seçimlerde AKPnin ve rakiplerinin
planlarýný boþa çýkartmanýn baþlýca koþuludur.
Ne var ki referandum süreci ayný zamanda bu cephede
de önemli yarýklar açmýþ durumdadýr. Bu cephede
yer alanlar referandum çerçevesinde üç temel bölüðe
ayrýlmýþlardýr. Kuþkusuz en geniþ ve siyaseten en
etkili olan cephe «emekçilerin ve ezilenlerin boykot
Cephesi» olmuþtur. Ne var ki bu cephe de DTP/BDPnin
yerel seçimlerdekine benzer bir tutum almasýnýn
sonucunda Kürt illerinde etkili olurken, geri kalan
alanlarda hemen hemen etkisiz hatta yer yer negatif
bir rol oynamýþtýr. Bir yandan AKPnin karþýsýna
dikilirken beri yanda büyük ölçüde «EVET» kampýna
kýsmen de (boykot tutumu yeterince güçlü ve etkili
olmadýðý ölçüde) «HAYIR» kampýna doðru kan kaybýna
neden olmuþtur.
Liberaller ve onlarýn etkisi altýnda olanlar «Yetmez
ama EVET» tutumunu benimserken izahat ve
gerekçeleri ne olursa olsun, esasen AKPnin düþmekte
olduðu gerçeðinin perdelenmesine doðrusu
referandumdan güçlenerek çýkmasýna katkýda bulunan
bir tutum almýþlardýr. «HAYIR» cephesinde bulunanlar
ise, güya AKPye kan vermemek adýna hem «Gandi
Kemal»li CHP hakkýndaki yanýlsamalarýn artmasýna
hizmet etmiþ, hem de esas olarak AKPyi asýl zayýflatan
Boykot Cephesinin gücünün sýnýrlanmasýna hizmet
etmiþlerdir; bir baþka deyiþle AKPnin güçlenmesine
katký sunmamak adýna daha fazla zarar görmesine
katký yapmamýþlardýr.
Referandum sýnavýnda doðru tutumu Leninden alýntýlar
yaparak doktrin içinde (yahut Anayasa maddelerindeki
deðiþikliklerde) arayanlarýn görmedikleri gerçek þudur:
referandum AKP ve rakipleri açýsýndan Anayasa
deðiþikliði ve 12 Eylül demagojilerinin ardýnda 2011
seçimlerine hazýrlýðýn bir adýmý idi; solun da sorunu
böyle ele almasý gerekirdi. Bu itibarla boykot
tutumunda buluþanlar esas olarak bu istikamette
önemli bir adým atmýþ bulunmaktadýrlar.
Þimdi de referandumdaki tutumlarýna bakmaksýzýn
emekçilerin ve ezilenlerin tüm kesimlerine hitap eden
bir seçim cephesini oluþturmak ve birleþik bir seçim
kampanyasýný referandumun dersleriyle donatarak
yürütmek gerekmektedir. Böyle bir cephenin kendisini
güçlenen bir AKPye karþý, emekçilerin ve ezilenlerin
görüþlerini savunan zayýf bir güç birliði olarak deðil,
zayýflamakta olan bir AKPyi geriletebilecek tek güç
olarak görmesi gereklidir.
Her ne kadar halihazýrda AKP Kürtlerin aðzýna bir
parmak bal çaldýktan hemen sonra yine türban
manevrasýyla rakiplerini yýpratmak ve 12 Eylül
deðiþikliklerinin nimetlerini devþirmekle meþgul olsa
da, seçimlere kadar geçecek sürece damga vuracak
olanýn Anayasa tartýþmalarý olacaðý ve seçim
kampanyalarýnýn da bu tema etrafýnda örüleceði
besbellidir.
Bu nedenle referandumun hemen ardýndan gündeme
gelen ve referandumdaki tutumlara bakmaksýzýn her
kesimi davet eden «Anayasa Meclisi» önerisi önemlidir.
Bu giriþim esasen referandumdaki cephenin
geniþleyerek sürmesine hizmet ettiði gibi,
referandumdaki bölünmeyi aþarak seçimlere daha
güçlü ve etkili bir ittifakla girilmesinin koþullarýný
yaratmaya hizmet edebilir. Öte yandan ayný zamanda
Anayasa gündemi sayesinde emekçilerin ve ezilenlerin
temel demokratik hak ve taleplerinin dile getirilmesine
ve bu çerçevede bir seferberliðin yaratýlarak seçimlere
kadar taþýnmasýna katký sunmaya adaydýr. En azýndan
komünistlerin ödevi bu doðrultuda müdahale etmektir.
Bu çerçevede alternatif bir anayasa metni hazýrlamaktan
ziyade «demokratik bir anayasa»da nelerin olmasý ve
nelerin olmamasý gerektiði konusunu öne çýkararak
ve bu sorunlarýn kitlesel halk toplantýlarýnda tartýþýlýp
propaganda edilmesinin koþullarýný yaratarak bu
süreçten kendi stratejik hedefleri doðrultusunda ve
var olan mevzilerini güçlendirme kaygýsýyla
yararlanmak üzere hareket etme gereði vardýr.
KöZün arkasýnda duran komünistler bu ödevin
gereðini yerine getirme kararlýlýðýyla ve kendi
deneyimlerinden çýkarttýklarý dersleri kuþanarak
önümüzdeki sürece hazýrlanmaktadýr.
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93. Yýldönümünde Muzaffer Ekim Devrimini Anýyoruz

Muzaffer Ekim Devriminin 93üncü yýldönümü
yaklaþýyor

mi? Düzen güçlerinin kendi aralarýndaki rekabet
emekçiler ve ezilenler lehine istismar edilebilir mi?
Anayasa tartýþmalarýnýn yarattýðý fýrsatlar ve tuzaklar
nelerdir? Bolþeviklerin Ekim Devrimine uzanan
mücadeleleri, izledikleri strateji ve taktikler içinden
geçtiðimiz bu dönemde bize nasýl yol gösterebilir?
Bolþeviklerin seçimlere dair izledikleri tutumun
Referandumdaki karþýlýðý ne olmalýydý? Önce
Kornilov sonra Kerenski taktiði içinden geçtiðimiz
dönem için açýklayýcý olabilir mi? Ekim Devriminin
93. Yýldönümünde, yaþadýðýmýz topraklardaki
demokrasi mücadelesinin yükseltilmesi için tutulmasý
gereken en acil halka vesayet rejiminin ortadan
kaldýrýlmasý mýdýr? AKPnin saldýrýlarýna yanýt verilmesi
midir? Yoksa nedir?

Sömürenler ve onlarýn yardakçýlarý uzun bir dönem
boyunca 1917 Ekim Devrimini yok saydý,
belleklerden silmeye çalýþtý, hatýrlattý mý da Bir
daha asla! diyerek hatýrlattý.
1980li yýllarýn sonundan beri ise Ekim Devriminin
açtýðý çýðýrýn baþarýsýzlýkla sonuçlandýðýný SSCBnin
daðýlmasýyla birlikte sosyalizmin somut bir seçenek
olmadýðýnýn kanýtlandýðýný öne süren propagandalar
revaçtaydý. Son zamanlarda ise burjuva ideolojisini
yamamayý, parlatmayý, sol içine bu ideolojiyi taþýmayý
meslek yahut hobi edinenler Ekim Devrimini önemli
bir tarihsel olay olarak sunmaya, Ekim Devrimi
tarihini müzelik bir malzeme yaparak Ekim Devrimi
ile açýlan defterlerin bir daha açýlmamacasýna
kapandýðýný göstermeye gayret ediyorlar.
Marxý, ekonomik krizden krize hatýrlanan
düþünceleri ciddiye alýnmasý gereken bir
küreselleþme karþýtýna çevirmeye hevesli olanlarýn
Ekim Devrimine bir belgeselci mantýðýyla
yaklaþmalarýnda þaþýrtýcý bir þey yok kuþkusuz. Ýþçi
ve ezilen hareketinin zayýflýðý ve daðýnýklýðý sürdükçe
bir önceki dönemden daha ciddi olan bir
belleksizleþtirme operasyonunun devam edeceðine
de þüphe yok.
Oysa Ekim Devrimiyle hayat bulan Sovyet
cumhuriyetinin akýbeti ne olursa olsun, bizim
takvimimizle 7 Kasým 1917de yýkýlan çarlýðýn yerine
kurulmak istenen burjuva diktatörlüðünün yýkýldýðý
ve siyasi iktidarýn Sovyetler aracýlýðýyla proletarya
tarafýndan ele geçirildiði gerçeði deðiþmiyor. Ýnsanlýðýn
kurtuluþu için emekçilerin ücretli kölelik zincirinden
kurtulmak zorunda olduklarý gerçeði ve bunun için
egemen sýnýflarýn diktatörlüðünün parçalanmasý ve
siyasi iktidarý emekçilerin bizzat ellerine geçirmesi
gerekliliði de hala deðiþmiþ deðil. Bu nedenle 1917de
Rusyada en geliþkin örneði görülen bu proleter
devrimi deneyimi hala insanlýðýn kurtuluþu için
ücretli köleliðe son verilmesi gerektiðine inananlar
için en deðerli kýlavuz olmaya devam ediyor.
Ekim Devrimi gerçeðini örtbas etmek ve unutturmak
amaçlý tüm saldýrýlarýn sonuçsuz kalacaðý, tarihsel
akýbeti asar-ý atika müzesinde çýkrýk ve tunç baltanýn
yanýnda yer almak olanlarýn Ekim Devrimini müzelik

KöZün arkasýnda duran komünistler bu sorularýn
cevaplarýný panel boyunca panelistlerin ve
dinleyicilerin katkýlarýyla ve Ekim Deneyiminin
dersleri ýþýðýnda bulmayý ve emekçilerin ve ezilenlerin
kurtuluþu için mücadele eden militanlarýn önünün
aydýnlatýlmasýna katkýda bulunmayý umuyor.
hale sokamayacaklarý, defteri dürülecek bir sýnýfýn
Ekim Devrimi defterini kapatamayacaðý elbette
doðrudur. Ancak Ekim Devriminin dünün önemli
bir olayý deðil, bugüne ýþýk tutan bir dönüm noktasý
olduðunu yaratýlan tüm manipülasyonlara inat, ýsrarla
tekrarlamadan da bu saldýrýlara yanýt verecek gücü
toplamanýn mümkün olmadýðý da gerçeðin bir baþka
yönüdür.
KöZün arkasýnda duran komünistler bizim
takvimimizle 7 Kasým 1917de yaþanan deneyimin
tarihsel bir olgu olarak deðil, politik bir pusula
olarak ele alýnýp irdelenmesi gerektiðini öteden beri
önemsiyor.
Bu bakýþ açýsýyla Ekim devriminin 93üncü yýldönümü
vesilesiyle fotoðraflarla Ekim devrimini anlatan bir
kitapçýk hazýrladýk ve bunu yaþadýðýmýz topraklardaki
emekçilerin ve ezilenlerin kurtuluþ mücadelesinde
sorumluluk üstlenen militanlarýn donanýmlarý arasýnda
bir yer almasýný umuyoruz.
Ayný bakýþ açýsýyla KöZ geçtiðimiz yýl «Ekim Devrimi
Tartýþmalarý  2009» adýnda bir anma etkinliði
örgütlemiþti. Bu etkinlikte «Ekim Devrimi ve Ýki
Cumhuriyet: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliði

Paneller iki baþlýktan oluþuyor. Bunlardan birincisi
Ekim Devrimi'nin Yýldönümünde, Türkiyede
Anayasa Tartýþmalarý ve Referandum. Ertuðrul
Kürkçü Çetin Eren ve Alper Taþýn katýlacaðý bu
panelde, geride býraktýðýmýz 12 Eylül referandumuna
raðmen, anayasa tartýþmalarýnýn hem düzen güçlerinin
hem de sosyalistlerin gündeminde bulunmaya devam
ettiði bir süreçte içinden geçtiðimiz dönemin acil
ödevlerinin kavranmasýnda Ekim Devriminin nasýl
ýþýk tutabileceðini tartýþmak istiyoruz.

Ýkinci panelin baþlýðý ise Ekim Devrimi
Demokratik Devrim mi Sosyalist Devrim mi?, Orhan
Dilber ve Metin Kayaoðlunun konuþmacý olarak
katýlacaklarý bu panelde de Ekim Devriminin
demokratik devrim mi yoksa sosyalist devrim mi
olduðu tartýþmasýndan yola çýkarak, yaþadýðýmýz
topraklardaki devrim stratejisini tartýþmayý
hedefliyoruz. Bolþeviklerin Ýki Taktikten Nisan
Tezlerine izledikleri siyasi çizgi bir süreklilik mi
gösterir yoksa bir kopuþa mý iþaret etmektedir?
Ekim Devriminin devrim stratejisi demokratik devrim
stratejisi midir yoksa sosyalist devrim stratejisi midir?
Sorularýnýn yanýtlarýný belirginleþtirmek amaçlý bu
panelde ayný zamanda yaþadýðýmýz topraklardaki
devrimci akýmlarýn demokratik devrim ve sosyalist
devrim tartýþmalarýnda nerede konumlandýklarýný
irdelemek mümkün olacak. Yaþadýðýmýz topraklardaki
devrimci hareketin deneyimlerinden çýkarýlmasý
gereken derslerin neler olduðu ve bu deneyimlerin
de yardýmýyla demokrasi ve demokratik haklar
mücadelesinin devrim stratejisi baðlamýnda nasýl ele
alýnmasý gerektiði ortaya konmaya çalýþýlacak.

Anayasa tartýþmalarý yaþadýðýmýz topraklarda devrim
ve demokrasi mücadelesi için bir kaldýraç olabilir

Ekim Devrimi Etkinlikleri 2010 Etkinlikleri 6-7 Kasým
2010 tarihinde gerçekleþecek.

ve Türkiye Cumhuriyeti» baþlýðýný taþýyan, Oðuzhan
Kayserilioðlu, Metin Kayaoðlu ve Orhan Dilberin
katýldýðý bir panel de yer aldý. (Bu etkinliðin
detaylarýna, görüntülerine ve kayýtlarýna adresinden
ulaþabilmektedir.)
Ayný bakýþ açýsýyla KöZ bu yýl Ekim Devriminin 93.
Yýldönümünde de Ekim Devrimi Tartýþmalarýna
devam edecektir. Ekim Devrimi Tartýþmalarý  2010
etkinlikleri kapsamýnda yaþadýðýmýz coðrafyanýn
siyasal sorunlarýna Ekim Devriminin dersleri ýþýðýnda
bakmamýzý mümkün kýlacak paneller düzenleyecektir.

Mamak Ýþçi Kültür Evi'yle Dayanýþma
Ankara'da 25 Aðustos'ta Mamak Ýþçi Kültür Evi'ne ve evlere gerçekleþtirilen operasyonun ardýndan gözaltýna
alýnan BDSPliler 28 Aðustos'ta çýkartýldýklarý mahkemece tutuklandýlar. Biz de Mamak Ýþçi Kültür Evi'yle
dayanýþmak için bir ziyarette bulunduk ve kültür evi çalýþanlarýyla bir röportaj yaptýk.
Bilmeyenler için biraz Mamak Ýþçi Kültür Evini
tanýtýp, festivalden bahseder misiniz?
Öncelikle þunu belirteyim: Mamak Ýþçi Kültür Evi
bundan 10 yýl önce Mamaklý iþçi ve emekçilerin
sesini duyurmak için açýlan devrimci bir kültür sanat
kurumudur. Ýþçi Kültür Evinde çeþitli kültür sanat
faaliyetleri yürütülüyor: tiyatrosu olsun, þiir çalýþmasý
olsun, müzik atölyeleri olsun... Bunlarýn yaný sýra
devrimci deðerlerin sesini iþçi emekçilerle buluþturan
bir kurumdur. Bundan 7 sene önce mahalledeki
yoksulluða ve yozlaþmaya karþý bir festival baþlatýldý.
Mahalledeki iþçi ve emekçilerle birlikte örgütlenen
bir festivaldi bu. Bir süre sonra festival gelenekselleþti
ve iþçi, emekçiler de sahiplenmeye baþladý. Kendileri
bizzat katký sunmaya gelip orda iþin ucundan tutmaya
baþladýlar.
Tabii ki bu da devleti rahatsýz ediyor. Bunun en
somut örneðini üçüncü festivalde gördük. Festivalde
elektriklerimizi kestiler. Tabii buna raðmen festivali
gerçekleþtirdik. Geçen seneki festivalde üç tane sýnýf
devrimcisini tutukladýlar. Festivalde yasadýþý örgüt
propagandasý yaptýklarýný öne sürerek tutukladýlar.
Tabii sonuçta her türlü baskýya karþý yine çalýþmaný
yürütmeye devam ediyorsun. Daha sonra ise, Tekel
direniþinden sonra beþ sýnýf devrimcisini tutukladýlar.
Orada da yine ayný gerekçe söz konusu: eylemlerde
yasadýþý örgüt sloganý atmak, evinde yasadýþý örgütün
kitaplarýný bulundurmak. Bu festivalin öncesinde
tehdit ediyorlardý yapamazdýnýz, edemezsiniz diye.
Tüm bu tehditlere raðmen baþarýlý bir þekilde festivali
gerçekleþtirmiþ olduk. Ve festival alandaki iþçi,
emekçiler tarafýndan da sahiplenilmiþ oldu.

Ne gibi tehditler oluyordu?
Yani izin vermiyorlar senin festivali yapmana veya
yapamazsýnýz, bunu yaptýrtmayýz gibi söylemlerle
engellemeye çalýþýyorlar. Sonuçta Mamak Kültür
Sanat Festivali iþçi emekçilerin katkýlarýyla ve
emekleriyle hep birlikte ortakça örgütlenmiþ oldu.
Daha sonra festival bitiminde, festival alanýnda
gazete satýþý yapmaktan, yasadýþý örgüt kitaplarý
satmaktan yine yedi sýnýf devrimcisi gözaltýna alýndý.
Bunlardan dördü tutuklandý. Ama tüm baský ve zora
karþý yine burada devrimci sýnýf faaliyetlerini
yürümeye devam ediliyor, Kültür Evi yine açýk
kalmaya devam ediyor ve çalýþmalarýný yürütmeye
devam ediyor. Bundan sonra da devam edecek.
Peki, þimdi tutuklanan arkadaþlarýn durumu
nedir?
Arkadaþlar þu anda Sincan F tipinde, durumlarý
henüz belirsiz. Zaten tutuklanan arkadaþlardan üçü
daha önceki davadan yeni çýkmýþlardý. 1 Nisan'da
Tekel direniþi sonrasýnda içeri alýnmýþlardý. Þimdi
büyük ihtimal yine arkadaþlarý bir süre tutacaklar.
Sonuçta ne kadar engelleyebilirlerse o kadar
engelleyecekler. Korkularýný böylece açýða çýkartmýþ
olacaklar. Þu anda tam bir bilgi de yok açýkçasý ne
kadar tutacaklar, ne olacak diye. Sonuçta bir önceki
davada ayný davaydý. Ne olacak çok da bir bilgimiz
y o k , y a rg ý l a n m a y a d e v a m e d e c e k t i r l e r.
Devrimcilere ve iþçi sýnýfýnýn kurumlarýna bu
gibi saldýrýlar sürekli olarak devam ediyor.
Bizler ise bu saldýrýlara karþý ciddi anlamda bir
birliktelik gösteremiyoruz. Peki, siz bu durum
hakkýnda ne düþünüyorsunuz? Yakýn zamanda

sizinde kurumunuza bir operasyon olmuþ, bir
saldýrý gerçekleþmiþ. Nasýl, bir dayanýþma oldu
mu? Birileri geldi mi, ziyaret edildi mi?
Aslýnda dediðiniz gibi saldýrý tek baþýna kurumdan
öte iþçi sýnýfýna yapýlan bir saldýrýdýr. Neticede sosyal
yýkým saldýrýlarýný geçirirken bunun öncülerinin
önünü kesmeleri gerekir. Bu süreçte de devrimci
dayanýþma olmuþ, biz içerideydik, o sýrada çok
bilmiyorduk. Ortak eylemlilikler örülmüþ. Ýstanbul'da
olsun, Ankara'da olsun ortak basýn açýklamalarý
yapýlmýþ. Ama tabii bu eylemlilikleri daha çok
birliktelikle yapmak önemli.
Ýþçi sýnýfýnýn kurumlarý arasýnda bir
iletiþimsizlik, birbirinden haberdarsýzlýk söz
konusu.
Tabii ki. Bir operasyon oluyor haberini direk
alamýyorsun, Tayadlý aileler alýnmýþtýr veya Mersin'de
Devrimci Proletarya okurlarý alýnmýþtýr. Direk bir
tepki veremiyorsun sonuçta, bunun bir eksikliði var
dediðimiz gibi. Arada iletiþim eksikliði var diðer
siyasetlerle. Önemli þeyler acil hattýn örülmesi, böyle
saldýrýlardan bir an önce haberdar olmak. Daha çok
yakýndaki kurumlarla haberleþebiliyorsun iletiþim
kurabiliyorsun.
Genelde ondan bile haberdar olunamýyor. Mesela
burada bütün arkadaþlar alýnabilirdi ama niye bir
kurum kapalý kalsýn, birileri gelip açabilirdi. Aslýnda
bakýlýrsa böyle devrimci dayanýþma örnekleri bizleri
bir arada tutmayý saðlayacak þeyler.
Devrimcilerin bir arada durmasý önemli bir þey. Ýlk
operasyondan hatýrlýyorum, farklý siyasetten arkadaþlar

gelip kurumu açmýþlardý, burada beklemiþlerdi.
Arama yapýlýrken yine onlar burdalardý. Tabi ki
devrimci dayanýþmayý var etmek özellikle böylesi
yerlerde var etmek önemli bir þey. Sonuçta bugün
saldýrýlar iþçi emekçilerin gözünü korkutmak, onlarý
sindirmek için yapýlan þeyler ya da devrimcilerle
kitleyi yalýtmaya yönelik yapýlan saldýrýlar. Buna
karþý daha tok, daha diri durabilmek için devrimci
dayanýþma önemli bir yerde duruyor.
Bu operasyonun olmasý, buradaki mahalleliyi
buradaki dayanýþmaya katýlmasýný nasýl etkiledi?
Özellikle festivalden sonra böylesi bir þey
bekleniyordu. Pek de þaþýrtýcý bir þey olmadý. Zaten
1 senede 3 kere operasyon yemiþ kurum. Ýnsanlar
sahipleniyorlar. Seni gördüðünde yine selam vermeye,
gazeteni almaya devam ediyorlar.
Bir de buranýn açýk olduðunu gördükçe böyle bir
güven mekanizmasý iþliyor. Geçerken soruyor
nasýlsýnýz, neler yapacaksýnýz diye. Yine sohbet
etmeye hoþça vakit geçirmeye devam ediyor. Zaten
düþmana verilecek en iyi yanýt da budur. Kurumunu
açmak, gazeteni hala kitlelere ulaþtýrmak ve buralarda
devrimci sýnýf faaliyetini yürütmeye devam etmektir.
Peki son olarak eklemek istediðin bir þeyler
var mý?
Biz onlarýn korkularýný çok iyi anlýyoruz. Ellerindeki
egemenlik gidecektir. Ne kadar korkarlarsa
korksunlar, korkunun ecele faydasý yoktur. Eninde
sonunda burjuvazinin kalelerine sosyalizmin kýzýl
bayraðýný dikeceðiz.
Teþekkür ederiz

