Demokratik Bir
Anayasa Ýçin
Barajsýz Sansürsüz
Tehditsiz
Pazarlýksýz
Seçimlerle
Belirlenecek
Kurucu Meclis
baþlýklý KÖZ özel
sayýlarýný alanda
ve yürüyüþ
boyunca yoðun bir
þekilde daðýttýk.

Kadýköyde Kitlesel
Anayasa Mitingi
Geçtiðimiz yýl yapýlan bir anayasa sempozyumu ile

ortaya çýkan, anayasa deðiþikliði tartýþmalarýna müdahil
olmak ve 12 Eylül 1980 sonrasý oluþturulan Darbe
Anayasasýnýn deðiþtirilmesini istemek için 200e yakýn
aydýnýn imzasýyla oluþturulan Sivil Demokratik Anayasa
Platformunun organize ettiði mitinge 5000 civarýnda
kiþi katýldý. Darbe anayasasýna karþý çýkan ve 12 Eylül
rejiminden hesap sorulmasýný isteyen, sivil, eþitlikçi,

demokratik, çoðulcu bir anayasa talebiyle saat 12:00
de Tepe Nautilus Alýþveriþ Merkezinin önünde toplanan
kitle, saat 13:30 gibi buradan Kadýköy Ýskelesine kadar
yürüdü.
KÖZün arkasýnda duran komünistler olarak bizler de,
Demokratik Anayasa Ýçin Kurucu Meclis, Kurucu Meclis
Ýçin Yasaksýz, Barajsýz Seçim! KÖZ imzalý pankartýn
arkasýnda eylemdeki yerimizi aldýk.
SAYFA 10
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Bugün Kýlýçdaroðluna dair
yazýlanlarý gündem saptýrmak
için kopartýlan bir kuru gürültü,
gelip geçici bir halkla iliþkiler
kampanyasý olarak tarif etmek
doðru deðil. Geliþmelerin tam
tersi istikamette seyrettiði,
emekçilerin baþýna yeni bir
çorap örmek için uzun vadeli
planlar yapýldýðý ortada. O
yüzden Kýlýçdaroðlunun
CHPnin baþýna geçiþ sürecini
iyi okumak, solun bu
geliþmeler karþýsýndaki
görevlerini iyi tarif etmek
gerekiyor.

SAYFA 14

1 Mayýs Henüz Kazanýlmadý

Demokratik Haklarýmýz
için Seferber Olalým
Taksim kazanýldý mý?

2010 1 Mayýsý uzun bir aradan
sonra Türkiye çapýnda kitlesel ve
birleþik eylemlerle kutlanan ilk 1
Mayýs oldu. Ancak Taksimin
kazanýlmadýðýný anlamak görmek
isteyen gözler için zor deðil. 1
Mayýs devletin barikatlarý aþýla
aþýla kazanýlmýþ olsa idi 1 Mayýs
alanýnda iþçileri selamlayanlar,
iþçiler adýna konuþma yapanlar
2010un en önemli direniþine
imzalarýný atan Tekel iþçileri
olurdu. 32 yýl aradan sonra Taksim
barikatý gerçekten püskürtülmüþ
olsa idi 1 Mayýsýn peþi sýra
gerçekleþen ýrkçý saldýrýlara, 1
Mayýs alanýný açan güçlerin ortak
ve güçlü bir tepki vermeleri
gerekirdi. O halde Taksimin iþçiler,
ezilenler, devrimciler tarafýndan
kazanýlmadýðý bellidir.

AKPyi Taksimi açmaya iten
faktör BDPdir

Ýstanbul 1 Mayýsýnda KÖZ

Geçtiðimiz yýllardan farklý
olarak 1 Mayýs, bu yýl
Ýstanbulda birleþik ve
kitlesel bir miting olarak
gerçekleþti. KöZ olarak
yürüyüþ boyunca ve alanda
güncel siyasi geliþmelere
dair ajitasyon konuþmalarý
yaptýk. Demokratik
anayasa için kurucu meclis;
kurucu meclis için yasaksýz,
barajsýz, tehditsiz seçim
talebini döviz ve
sloganlarýmýzla dile getirdik.

Ankarada 1 Mayýs

Saldýrýlara karþý BDPnin yanýnda
durmanýn 1 Mayýstaki öncelikli
politik görev olmasý nedeniyle
bu þiarý alana taþýdýk.

Taksim açýlýmý, iþçilerin ve baþta
Kürtler olmak üzere ezilenlerin
en temel demokratik haklarý için
bir mitingde buluþmasýndan
çekinen AKPnin çözüm anahtarý
olmuþtur. BDPnin Ýstanbuldaki

tabanýnýn iþçi sýnýfýnýn en çok
ezilen ve en dinamik kesimlerini
oluþturduðuna göre AKPnin ne
yapýp edip BDPnin önünü
kesmesi gerekiyordu. 1 Mayýsýn
hükümeti protestoya dönük bir
gösteriye dönüþmesini engellemek
için 1 Mayýsýn anahtarý sendika
bürokratlarýna teslim edildi.

2010 1 Mayýsý AKPnin istediði
þekilde gerçekleþti
2010 1 Mayýsýnda AKPnin
hesaplarý baþarýya ulaþmýþtýr.
1978den bu yana gerçekleþmiþ
en kitlesel 1 Mayýs olmasýna
raðmen en apolitik 1 Mayýs mitingi
olmuþtur ayný zamanda. Üç
yürüyüþ kolundaki kortejlerin
pankartlarý bu apolitizme ayna
tutmuþtur.

Bu yýl mezar baþýnda dört ayrý anma gerçekleþti

Ankarada Denizler
Anmasý

Deniz GEZMÝÞ, Yusuf ASLAN ve Hüseyin ÝNANý
idam ediliþlerinin 38. Yýldönümünde mezarlarý
baþýnda andýk. Bu yýl mezar baþýnda dört ayrý
anma programý gerçekleþti. Ýlk anmayý saat 10.00da
Mücadele Birliði Platformu gerçekleþtirdi,
arkasýndan da BDSP de kendi anmasýný
gerçekleþtirdi. Saat 12.30da EMEP, BDP, SDP,
EDP, ESP, TÖP, KESK Ankara Þubeler Platformu,
PSAKD ve Kýzýlýr mak Köy Der nekleri
Federasyonunun ortak çaðrýsýný yaptýklarý anma
programý baþladý. Bu anmanýn bitmesi ile Devrimci
78liler Federasyonu, 68liler Dayanýþma Derneði,
Ankara Halkevleri, ABF, Devrimci Hareket, ÖDP,
SDP, TKPnin düzenlediði anma gerçekleþti.

SAYFA 3

Emekçilerin ve ezilenlerin
demokrasi mücadelesi mi yoksa
CHPnin sahte muhalefeti mi?

Önümüzdeki dönemde tüm
devrimci ve sol güçlerin
karþýsýndaki soru budur. Bu
sorunun yanýtýnýn ne olacaðý da
odaðýnda BDPnin durduðu
eylemli bir savunma hattýnýn
örülüp örülemeyeceðine baðlýdýr.

Bursada 1 Mayýs Mitingi
Ýzmirde 1 Mayýs Mitingi
1 Mayýs Mahallesinde 1 Mayýs
Okmeydanýnda 1 Mayýs Yürüyüþü

Platform ziyaret programýný bir basýn toplantýsý ile duyurdu

Barýþ ve Demokrasi Platformu
Ahmet Türkü Ziyaret Etti
Kapatýlan DTPnin siyasi yasaklý genel baþkaný
Ahmet TÜRKe Samsunda yapýlan faþist saldýrý
sonrasý Ýstanbul Barýþ ve Demokratik Çözüm
platformu bileþeni 45 kurumun temsilcisi Ahmet
TÜRKe geçmiþ olsun ziyaretinde bulunmak ve
dayanýþma mesajý vermek için Ankaraya geldiler.
Sabah saatlerinde Ankaraya ulaþan kurum
temsilcileri ilk olarak mecliste BDP grup
toplantýsýna katýldýlar.

SAYFA 3

Sözde "Anti-Emperyalist"
Burjuva Demokratý: Gandhi

SAYFA 7
SAYFA 8

Ankarada DÝSK, KESK, Türk Ýþ, Kamu Sen, Memur Sen ve Hak Ýþ örgütlediði 1
Mayýs mitingine yaklaþýk onbeþ bin kiþi katýldý. Nisan ayýnýn ortasýna gelindiðinde
Ankara 1 Mayýsýnýn nasýl ve nerede yapýlacaðý hala belirsizliðini koruyordu.
Yaþanan belirsizlik tüm kurumlarýn 1 Mayýs çalýþmalarýný da olumsuz etkiledi.

Gandhi hiç kuþkusuz yirminci yüzyýlýn
en çok tanýnan siyasi þahsiyetleri
arasýnda gelir. Uzun yýllar boyunca
Ýngiliz egemenliðine karþý ulusal
mücadelenin önde gelen bir þahsiyeti
olmuþ, hatta bir çok kez tutuklanýp
cezaevine girmiþse de, bir ulusal
kurtuluþ savaþçýsý olmadýðý kesindir.
Gandhi'nin Hindistan'ýn
baðýmsýzlýðýna varan süreçte
ulusal kurtuluþ mücadelesinin
körükleyicisi deðil, frenleyicisi
olduðu da çoðu kez unutulan,
gözden kaçýrýlan bir gerçekliktir.

2010 1 Mayýsý uzun bir aradan sonra Türkiye
çapýnda kitlesel ve birleþik eylemlerle kutlanan
ilk 1 Mayýs oldu. Bu yýl 1 Mayýsa damgasýný
vuran konu ise hiç þüphesiz Taksim oldu.
Taksim, 1 Mayýs öncesindeki diðer tüm siyasal
gündemlerin üzerine örtülen bir perde oldu.
1 Mayýsýn nasýl geçtiðini anlamak için önce
bu perdeyi ortadan kaldýrmak gerekiyor.

SAYFA 16
SAYFA 15

KOMÜNÝST

Sayfa

KöZ

2

MAYIS 2010

Güler Zere Ýstanbuldan Uðurlandý
Güler Zere serbest býrakýldýktan sonra 7 Mayýs Cuma günü aramýzdan ayrýlmýþtý.
Mayýs ayýnda yitirdiðimiz devrimciler arasýna katýlmýþtý.
gerçekleþtirildi. Halk Cephesinin düzenlemiþ
olduðu bu anmaya bizim gibi diðer siyasetlerde
katýlmýþlardý. Cemevi bahçesinde yapýlan
anmada Güler Zerenin yaþamýný ve ne için
mücadele ettiðini anlatan konuþmalar
gerçekleþtirildi. Güler Zerenin ölümünün
sorumlusunun AKP iktidarý olduðu vurgulanan
konuþmalarýn ardýndan sloganlar atýlarak anma
bitirildi ve Pazar günü gene Cemevinde Güler
Zereyi uðurlamak üzere yapýlacak olan anmaya
çaðrý yapýldý.

Yenibosnada Hasan Yoldaþý Andýk
Geçtiðimiz günlerde 28 Mart'ta Hasan Yoldaþ'ýn anmasý oldu.
Anmaya yaklaþýk 50-60 kiþi katýlmýþtý. Ýlk olarak yemek yenildi.
Yemekten sonra Hasan Yoldaþ'ýn cenaze görüntüleri izlendi.
Daha sonra öðrenciler Hasan Yoldaþ'ýn kendi yazdýðý þiirleri
okudular. Sonrasýnda bir dakikalýk saygý duruþundan sonra
söyleþi oldu. Söyleþide Hasan Coþkun'un eski ve yeni yoldaþlarý
tek tek söz alarak Hasan Yoldaþ'la ilgili anýlarýný dile getirdiler.
Genelde hep vurgulanan þu oldu: Hasan Yoldaþ'ý bedensel olarak
kaybettik. O bizim yürüttüðümüz mücadelemizde yaþýyor. Biz
bu mücadeleyi ne kadar sahiplenirsek ve sürekliliðini saðlarsak,
onun da tam istediðini yapmýþ olacaðýz.
Anmayý yapmadan önce kooperatifin her hafta cumartesi 17.30
olan yürütmesinde anmayý nasýl organize edeceðimizi konuþtuk.
Yürütmeden çýkan kararla iþ bölümü yaptýk. Kimimiz yemek
iþiyle ilgilendi, kimimiz kurumlarý ve aileleri gezdi. Giderken
aileleri nasýl çaðýracaðýmýzý konuþtuk.
Öncelikle Hasan Yoldaþýn mücadelesini ön plana çýkartarak
bugüne kadar yürüttüðü faaliyetler amacýný anlatmayý uygun
bulduk. Çünkü kendisi son nefesine kadar mücadelesini anlatýp
insanlarý örgütlemeye çalýþan birisiydi.
Hasan Coþkun kavgamýzda yaþýyor!
Yenibosna'dan Komünistler

Güler Zerenin Ardýndan Basýn Açýklamasý

2009 Þubatýnda kanser teþhisi konulduðundan beri tedavi edilmesi
için tahliye edilmesi talep edilen, ancak ölümün eþiðinde tahliye
edilen yani dýþarý da ölme hakký verilen devrimci tutsak Güler
Zere 7 Mayýs Cuma günü yaþamýný yitirdi. 6 Kasým 2009da
yapýlan eylemler sonucu ölümün eþiðinde iken Gül tarafýndan
affedildi. Beni ölümün kýyýsýna getirip öyle býraktýlar. Yaþam
hakkým gasp edildi. Dýþarýda ölme hakký verildi. Bunu da
unutmayacaðým. diyen Güler Zere gibi tecritte bulunan birçok
hasta devrimci tutsak için her hafta Cuma günü yapýlan hasta
tutsaklara özgürlük þiarýyla yapýlan eylem; Güler Zerenin
katledilmesi ile ilgili olarak AKP il binasýnýn önüne taþýndý.
Eylem için saat 18.00de Sakarya Meydanýnda bir araya gelinerek
Güler Zere ölümsüzdür yazýlý ortak pankartýn arkasýnda ortak
sloganlar eþliðinde Akp il binasýnýn bulunduðu Kocatepeye
doðru yürüyüþe baþladý. Yürüyüþe Ankaralý aydýn ve sanatçýlar,
Devrimci Proleterya, TAYAD, EHP, Ankara Düþünceye Özgürlük
Giriþimi, DHF, Halk Cephesi, Partizan, Alýnteri, ESP, BDSP,ÇHD,
DÝSK/Genel-iþ, Kaldýraç, 78liler Giriþimi, KöZ, Erol Zavara
Yaþama Hakký Koordinasyon, Devrimci Yolda Özgürlük Dergisi
katýldý. Yürüyüþ boyunca Güler Zere ölümsüzdür, Hasta
tutsaklara özgürlük, Tecrit öldürüyor, tecrite son, Katleden
tecrittir, sorumlusu AKPdir ortak sloganlarý atýldý. Üzerinde hasta
tutsaklarýn ismi yazan temsili kefenler giyildi ve bu tecritin
sorumlusu AKP il binasý önüne býrakýlmak üzere temsili tabut
getirildi.
Basýn açýklamasý yapmak ve temsil tabutu býrakmak isteyen
grubun önü AKP il binasýnýn olduðu sokakta polisler tarafýndan
kesildi. Grup basýn açýklamasýný ve temsili tabut býrakma eylemini
AKP il binasýnýn yirmi metre ötesinde gerçekleþtirdi. Basýn
açýklamasýnda Güler Zerenin mücadelesinden, yaþamýný yitirmesine
sebeb olan tecritten bahsedildi. Basýn açýklamasý tecritte bulunan
hasta tutsaklara özgürlük talebiyle son buldu. Basýn açýklamasýnýn
ardýndan eylem son buldu.
Ankaradan Komünistler

14 yýldýr ceza evinde tutsak olan Güler Zere
yakalandýðý kanser hastalýðýna raðmen hala
tutsak olarak cezaevinde tutulmuþtu. Hastalýðý
bu süre zarfýnda iyiden iyiye ilerlemiþ olan
Güler Zere serbest býrakýldýktan sonra 7 Mayýs
Cuma günü aramýzdan ayrýlmýþtý. Mayýs ayýnda
yitirdiðimiz devrimciler arasýna Güler de
katýlmýþtý.
8 Mayýs Cumartesi günü Küçükarmutlu
Cemevinde Güler Zere için bir anma

9 Mayýs Pazar günü 11de Güler Zereyi
uðurlamak üzere gelenler Cemevi bahçesinde
toplandý. Biz de Devrim Ýçin Düþenler
Kavgamýzda Yaþýyor sloganýný atarak Cemevi
bahçesine girdik. Burada toplanan yaklaþýk
1000 kiþi Güler Zerenin naaþýnýn arkasýnda
yürüyüþe geçti. Buradan baþlayan yürüyüþ
Küçükarmutlu otobüs duraklarýna kadar sürdü.
Güler Zereyi memleketi Elazýða götürecek
olan otobüsler oradan uðurlandý. Yürüyüþ
boyunca Güler Zere Ölümsüzdür, Güler Zere
Onurumuzdur, Hasta Tutsaklar Serbest

Býrakýlsýn, Devrim Þehitleri Ölümsüzdür, Gülerin
Katili AKP Ýktidarýdýr sloganlarý sýksýk atýldý.
Yürüyüþ boyunca Güler Zerenin posterleride
taþýndý. Otobüs duraklarýna gelindiðinde
yürüyüþ bitirildi. Burada atýlan sloganlarla
Gülerin naaþý otobüslere bindirildi. Biz de
burada Güler Zere Kavgamýzda Yaþýyor
sloganýný attýrdýk. Atýlan slöoganlarýn ardýndan
eylem sonlandýrýldý. Bu anmayada hemen
hemen tüm siyasetlerden katýlanlar olmuþtu.
Yaklaþýk 50 kiþi olarak bizde Güler Zerenin
son yolculuðunda onunla beraber olduk.
Güler Zere de yitirdiðimiz yüzlerce devrimciden
birisiydi. Örgütlü devrimcilerdi devrim için
öldüler, ve öldükleriyle kalmayacaklar diyen
biz komünistler; onlarýn vermeye çalýþtýklarý
mücadeleyi devam ettirip, yaratmak istedikleri
sýnýfsýz, sýnýrsýz komünist dünyayý kurmak için
sonuna kadar mücadele edeceðiz.
Devrimciler Ölür Devrimler Sürer!
Güler Zere Kavgamýzda Yaþýyor!
Ýstanbuldan Komünistler

Hasan Yoldaþý Anma Yemeði
23 Nisan cuma günü 1 Mayýs Mahallesinde
Ataþehir Pir Sultan Abdal Kültür Derneðinde
Hasan yoldaþý anma yemeði düzenledik. Ýçinde
çalýþma yürüttüðümüz Mayýsta yaþam
kooperatifi yürütmesinde Hasan Yoldaþýn anma
yemeðini düzenlenmesi gerektiðini gündem
ettik. Hasan yoldaþýn gerek hastalýðý sürecinde
gerekse de cenazesinde yürüttüðümüz
dayanýþma faaliyetinin kooperatifin ortaðý olan,
çalýþmalarýna katýlan her sorununu sahiplenen,
her fýrsatta kitle örgütlerinin önemini
vurgulayan, kitle örgütlerini sahiplenmek gerek
diyen hasan yoldaþýn bakýþ açýsýna uygun bir
þekilde yapýldýðýný vurguladýk. Hasan yoldaþý
anma yemeðini ise gene ayný anlayýþla
dayanýþma içinde örgütlemek gerektiðini
söyledik. Bunun üzerine yemeði nasýl organize
edeceðimizi malzemeleri nasýl hangi yolla
alacaðýmýzý ve yemeðin masraflarýný nasýl
karþýlayacaðýmýzý, duyurusunu nasýl
yapacaðýmýzý konuþtuk ve tartýþtýk. Malzemeler
için Bir ortaðýmýzýn babasýndan alacaðý kartla
indirimli alabileceðimizi söyledi. Yemeðin
yapýlmasý aþamasýnda ise cenazede yemeði
yapan BDPli arkadaþlara sorulmasý kararý çýktý.
Yemek için 3 kiþi seçildi ve bu üç kiþi hem
BDPli arkadaþlara soracak hem de yemek için
gerekli alýþveriþ ve düzenlemeleri üstlendiler.
Yemeðin maliyetinin nasýl karþýlanmasý gerektiði

sorumluluk alacaklarýný belirttiler.

Yemeðe 100 den fazla kiþi katýldý.
Yemeðe baþlanmadan önce bir
a r k a d a þ H a s a n Yo l d a þ ý n
mücadelesini, devrimci kiþiliðini
anlatan bir konuþma yaptý. Hasan
yoldaþýn gene bizleri bir araya
getirdiðini söyledikten sonra
anýlarý mücadelemizde yaþayan
devrimciler için bir dakikalýk
saygý duruþuna davet etti. Saygý
duruþunun ardýndan yemeðe
baþlanýldý. Ve dayanýþmayý örmek
için her þeyi el ele birlikte yapmanýn önemli
olduðu ve bu yüzden bu yemeðin maliyetinin
de hep birlikte karþýlanmasý gerektiðini ve
bunun içinde katký sunabileceklerin katký
sunmasýný istedik.

Hasan yoldaþý,
onun da
istediði gibi
dayanýþma
içerisinde ona
yakýþýr ve onun
mücadelesinin
ve bize
kattýklarýnýn
ýþýðýnda andýk.
konusunda ise bir tartýþma oldu. Bu tartýþmanýn
sonunda ise yemeðinde gene dayanýþma
içerisinde yapýldýðý ve mali kýsmýnýn da
dayanýþma içerisinde karþýlanmasý gerektiðinden
yemek esnasýnda bir kumbara koyup bu
kumbaraya yemeðe katký sunmak isteyenlerin
katký sunmasýný isteyelim diye baðlandý.
Duyurusu konusunda ise aile ziyaretleri ve
haber kanallarýný kullanarak haber vermek
ayný zamanda bir ilan bastýrýp mahallede
daðýtma kararý çýktý. Liste çýkartýp herkes
gideceði aileleri ve haber vereceði kiþileri
belirledi. Bir haftalýk süreçte haber vereceðimiz
kiþilere haber verdik. Yemek organizasyonunu
yaptýk BDPli arkadaþlarýn da yemeði
yapacaklarýný ve yemeðin organizasyonunda

Hasan yoldaþýn da istediði gibi el ele dayanýþma
içerisinde ona yakýþýr ve onun mücadelesinin
ve bize kattýklarýnýn ýþýðýnda onunda istediði
bir þekilde anmýþ olduk. Hasan yoldaþ bir kez
daha devrimcileri emekçileri bir araya getirdi.
Devrimciler ölür devrimler sürer!
Kavgada düþenlerin anýlarý mücadelemizde
yaþýyor!
Hasan yoldaþ kavgamýzda yaþýyor!

Ankarada Ýmran Aydýn Anmasýna Katýldýk
EMEP Altýndað Ýlçe Örgütü 4 Nisan Pazar günü
çalýþma yürüttüðümüz Hüseyingazi Feridun
Çelik Mahallesinde açýldý. Açýlýþ 3 Mart 1991de
tutuklu iken polis iþkencesi ile katledilen TDKP
militaný Ýmran AYDINý anma etkinliði ile
gerçekleþtirildi. EMEP Altýndað Ýlçe Örgütü de
Ýmran AYDINýn sýklýkla kaldýðý evlerden birinde
bulunuyor.
Ýmran AYDIN kimdir:
Ýmran AYDIN 1963te Hüseyingazide doðmuþ
ve ilkokulu bitirdikten sonra Siteler olarak
bilinen mobilyacýlar sitesinde çýrak olarak
çalýþmaya baþlamýþtýr. Ardýndan 1977de GibDer (Genç Ýþçiler Derneði)de sosyalizm
mücadelesi ile tanýþmýþ ve 1991de iþkencede
katledilene kadar TDKP saflarýnda mücadeleye
devam etmiþtir. 1980 faþist darbesinin ardýndan
partisi ile baðý kopan Ýmran AYDIN buna
raðmen yýlmamýþ, partisi ile 1987de yeniden
iliþki kurana kadar aralýksýz olarak devrimci
faaliyetini sürdürmüþ ve tekrar iliþki saðladýktan
sonra yeniden parti örgütlerini yaratmak için
mücadele etmiþtir. Bu uðurda partisinin maddi
ihtiyaçlarýný karþýlamak için ortak olduðu
mobilya atölyesini satarak tamamýný partisine
baðýþlamýþtýr. 1991de kývýrcýk lakabý ile bilinen
Ýmran AYDIN polisin eline geçtikten sonra
adýnýn Hasan TAÞ olduðunu söylemiþ ancak
kardeþinin kendisini teþhis etmesi sonucu
Ýmran AYDIN olduðu anlaþýlýnca gördüðü aðýr
iþkenceler sonucu hayatýný kaybetmiþtir.
4 Nisanda düzenlenen Ýmran AYDIN anmasýna
beraber mücadele ettiði arkadaþlarý, iþ
arkadaþlarý, ailesi ve Ýmraný tanýyan tanýmayan

mahalleden insanlar katýldýlar. Anmayý
düzenleyen EMEPli arkadaþlarýn açýlýþ
konuþmasýndan sonra ilk sözü Ýmran AYDINýn
bir iþ arkadaþý aldý, Ýmranýn hem iþinde iyi bir
usta hem de örnek bir devrimci olduðunu
anlatan arkadaþý bu yüzden sitelerde tüm
iþçilerin Ýmraný çok sevdiðini, özellikle çýraklarýn
diðer ustalarla çalýþmak istemezken Ýmran ile
çalýþmaya can attýklarýný anlattý.

Ardýndan söz alan EMEP Altýndað Ýlçe Baþkaný
Resul ASLAN, Ýmran AYDINýn tek baþýna
kaldýðý dönemde bile mücadele bilincini
kaybetmediðini aktardý. Daha sonra Emek
Partisi Ankara Ýl Yöneticisi Ýbrahim AKKAYA
Ýmran AYDINý anmanýn aðlayarak deðil onun
gibi örgütlü mücadele vererek mümkün
olduðunu bu yüzden yapýlan anmada da güncel
sorunlarý nasýl çözeceðimizi tartýþmanýn anmanýn
amacýna uygun olacaðýný aktardý. Ardýndan
salonda bulunan bir mahalleli, sol parçalý
olduðu için CHPye oy vermek zorunda
kaldýklarýný, bu sorunun nasýl çözüleceðini
Ýbrahim AKKAYAya sordu. AKKAYA bu konuda
çok da haksýz olmadýðýný, seçim döneminde
belli ittifaklarýn yapýldýðýný ancak bu tür
ittifaklarýn sadece seçim döneminde kaldýðý
için baþarýsýz olduðunu aktardý.
AKKAYAnýn ardýndan bir yoldaþýmýz söz alarak
Ýbrahim AKKAYAnýn da belirttiði gibi
devrimcileri anmanýn onlarýn mezarlarýný aðlama
duvarýna çevirerek deðil, güncel sorunlarla
onlarýn mücadelesini birleþtirerek anlamlý
olacaðýný bu yüzden yapýlan anmada güncel
sorunlarý tartýþýyor olmanýn anlamlý ve doðru

olduðunu belirtti. Yoldaþ konuþmasýna tartýþýlan
birlik sorununun nerelerde çözülmesi
gerektiðini Ýmran AYDINýn gösterdiðini, seçim
dönemlerinde kurulan ve uzun vadeye
yayýlmayan birliklerin Ýmran AYDINlarýn çýktýðý
Hüseyingazi gibi varoþlarda devrimcilerin
birbirlerine yasak koymadan, ayrý durarak ama
birlikte vurarak yapacaklarý çalýþmalarla
mümkün olacaðýný, bu gün de Hüseyingazinin
her sokaðýnda, Sitelerdeki her atölyede Ýmran
AYDINlarýn var olduðunu bu gün gerekenin
yeni Ýmranlara ulaþacak ve onlarýn öne
çýkmasýna zemin hazýrlayacak emekçilerin öz
örgütlenmelerini, kitle örgütlerini yaratmak
olduðunu, bunun da ancak devrimcilerin,
sosyalistlerin ortak çalýþmasý ile baþarýlabileceðini
aktardý.
Yoldaþ konuþmasýnýn devamýnda Ýmran AYDINý
Ýmran AYDIN yapanýn örgütü olduðunu, Ýmran
AYDIN vesilesi ile o dönem Ýmranýn
yoldaþlarýndan olan TDKP merkez komitesinde
görev alan ve Ýmranýn partisine atölyesini
baðýþlamasýna benzer þekilde hapse girmeden
önce sakladýðý partisinin altýnlarýný çýkar çýkmaz
sakladýðý yerden çýkararak partisine teslim
eden Hasan COÞKUNu 15 Martta
kaybettiðimizi, Ýmran AYDIN vesilesi ile onu
da anmanýn anlamlý olacaðýný çünkü onlara
bu benzer özellikleri örgütlü mücadelelerinin
kazandýrdýðýný belirtti.
Yoldaþýmýzýn konuþmasýnýn ardýndan anma
son buldu.
Devrimciler Ölür Devrimler Sürer!
Ankaradan Komünistler!
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SALDIRILARA KARÞI AHMET TÜRKÜN VE BDPNÝN YANINDAYIZ!
Ýstanbul Barýþ ve Demokrasi Platformundan Ahmet Türk Ziyareti

Kapatýlan DTPnin siyasi yasaklý genel baþkaný
Ahmet TÜRKe Samsunda yapýlan faþist saldýrý
sonrasý Ýstanbul Barýþ ve Demokratik Çözüm
platformu bileþeni 45 kurumun temsilcisi Ahmet
TÜRKe geçmiþ olsun ziyaretinde bulunmak
ve dayanýþma mesajý vermek için Ankaraya
geldiler. Sabah saatlerinde Ankaraya ulaþan
kurum temsilcileri ilk olarak mecliste BDP grup
toplantýsýna katýldýlar.Grup toplantýsýnýn
ardýndan toplu halde BDP genel merkezine
geçen kurum temsilcileri burada Ahmet TÜRK

ile buluþtular. Ahmet TÜRK içinden geçtiðimiz
süreçte saðduyulu davranmak gerektiðini, atýlan
her adýmýn hesaplanmasý gerektiðini vurguladý,
Samsundaki saldýrýnýn ardýndan bunlarý
düþünerek açýklamalarýný yaptýlarýný aktardý.
Ahmet TÜRKün ardýndan aralarýnda KÖZ,
ESP,EHP, Sosyalist Parti, 78liler Giriþimi, Özgür
Demokratik Alevi Hareketi, BDP Ýstanbul
Teþkilatýnýn da aralarýnda bulunduðu kurumlar
söz alarak geçmiþ olsun dileklerini
ilettiler.Yapýlan konumalarda yaþanan saldýrýnýn

planlý olduðunun aþikar olduðu, esasýnda bu
saldýrýnýn Ýstanbuldaki anayasa mitinginde
denendiðini, platformun 200 metre ötesinde
çatýþma yaþanmasýna raðmen platforma gaz
bombasý atýldýðýný ancak orada
baþaramadýklarýný vurguladýlar. Kurum
temsilcileri bu saldýrýlarýn Ahmet TÜRK þahsýna
deðil emek ve demokrasi mücadelesine yönelik
bir saldýrý olduðunu, Barýþ ve Demokratik
Çözüm platformunun bu saldýrýya eylemli yanýt
vermenin peþinde olacaðýný, bu süreçte Ahmet
TÜRKün yaptýðý saðduyu çaðrýsýnýn yaþanan
saldýrýyý saldýranlara çevirdiðini vurguladýlar.
KÖZ temsilcisi yoldaþýmýz da yaptýðý konuþmada
Ahmet TÜRK e yapýlan saldýyý yanýtlamanýn
yolunun Newroz ateþini 1 Mayýsta körükleyerek
olabileceðini belirti.
Ziyarete katýlan Sabahat TUNCEL de bir
konuþma yaparak yaþanan saldýrýnýn planlý
olduðunu ancak bu süreçte bu tür
provokasyonlara kanmamak gerektiðinin altýný
çizdi. Saat 15.30 sularýnda biten ziyaretin
ardýndan kurum temsilcileri Ýstanbula geri
döndüler.

Ahmet Türke Saldýrý Eylemlerle Yanýtlandý
YENÝBOSNA

ÝZMÝR

TUZLA

15 Nisan Çarþamba günü Yenibosna'da Ahmet
Türk'e yapýlan saldýrýlara karþý BDP'nin
düzenlediði bir basýn açýklamasý gerçekleþti.
Basýn açýklamasýndan önce bir yürüyüþ yapýldý.
Yürüyüþ boyunca "Ahmet Türk'e uzanan eller
kýrýlsýn", " Her Kürt Ahmet Türk", "Kürt halký
uyuma, iradene sahip çýk" , "Kürdistan faþizme
mezar olacak", "Baskýlar bizi yýldýramaz",
"Yaþasýn devrimci dayanýþma", " Kurtuluþ yok
tek baþýna, ya hep beraber ya hiç birimiz"
sloganlarý atýldý. Oldukça coþkulu geçen eyleme
yaklaþýk 200 kiþi katýldý. Biz de bir kaç saat
önce etkinliði haber almamýza raðmen 8 kiþi
olarak etkinliðe katýldýk. Bizim dýþýmýzda basýn
açýklamasýna katýlan bir diðer siyaset de ESP
idi.
Yenibosnadan Komünistler

Samsunda Ahmet Türke yapýlan saldýrý, olayýn
ertesi günü Ýzmirde de protesto edildi. BDP
Ýl Örgütünün çaðrýsýyla bir araya gelen kitle
BDP Ýl Binasý önünde buluþtu. Bir süre sloganlar
atýldýktan sonra basýn açýklamasý okundu.
Ahmet Türk þahsýnda, tüm Kürtlere ve ezilenlere
yapýlan bu saldýrýnýn lanetlendiði ve
sorumlularýn bir an önce açýða çýkartýlmasýnýn
istendiði basýn açýklamasý atýlan sloganlardan
sonra son buldu.

Tuzlada Ahmet Türke yapýlan saldýrýlar yaklaþýk
100 kiþi tarafýndan protesto edildi. Biz de
KöZün arkasýnda duranlar olarak bu eyleme
içinde çalýþma yürüttüðümüz Mayýsta Yaþam
Kooperatifi ve Tuzla Demokrasi Platformu
bileþenleriyle katýldýk. Önce BDP ilçe örgütü
önünde buluþtuk sonra da sloganlarla Ýçmeler
parkýna doðru yürüdük. Yürüyüþ sýrasýnda 10
kiþilik faþist bir grup taþ atarak eyleme saldýrdý.
BDPÝlçe Baþkaný Kibriye Evren, emniyet
yetkilileri ile görüþmeler yaptýklarý halde saldýrýn
önlenmediðini söyledi. Evren, Ahmet Türk'e
yapýlan saldýrý ve Kürt siyasetçilere hedef alan
yaklaþýmlarýnýn devamýnýn her alanda
sürdüðünü belirtti.

Ahmet Türke Yapýlan Saldýrý Tüm
Ezilenleredir!
Ahmet Türk Yalnýz Deðildir!
Ýzmirden komünistler

Ankara ve Çorumda Devrim Þehitleri Anmalarý
Ýbrahim Kaypakkaya,
Haki Karer ve Dörtler
Anmasý

Türkiye Devrimci Hareketini önderlerinden
Ýbrahim Kaypakkayayý, 1977de katledilen
Haki Kareri, 12 Eylül sonrasý bir iþkence
laborutuvarý olan Diyarbekir Cezaevinde
devletin devrimci tutsaklara yönelik vahþi
uygulamalarýný protesto etmek için bedenlerini
ateþe veren Ferhat Kutlayý, Necmi Öneni,
Eþref Anyýký, Mahmut Zengini ve Mayýs
þehitlerini anmak için 15 Mayýsta Çoruma
gidildi.
Anmaya sabah saat 09:00da sýhhýye
köprüsünden iki otobüsle hareket edildi. Yolda
türküler ve marþlar söylendi. Düzen bekçileri
Çorum sýnýrýna girilince araçlarý durdurdu ve
GBT kontrolü yaptý. sorunsuz geçen GBTden
sonra jandarma eskortlarýyla mezarlýðýn
bulunduðu köy sýnýrlarýna kadar gidildi.
Mezarlýk giriþinde jandarma kontrolü ile
karþýlaþtýk. Ýnsiyatife arama emrini gösterdikten
sonra arama yapýlmasýna izin verildi. Aramadan
sonra kortej mezarlýða doðru "Ýbrahim
Kaypakkaya ölümsüzdür, Yaþasýn iþçilerin
birliði halklarýn kardeþliði, Ýbo, Mahir, Deniz,
sürüyor sürecek mücadelemiz, "Devrim
þehitleri ölümsüzdür", "Faþizme karþý omuz

omuza", "Faþizmi, döktüðü kanda boðacaðýz",
"Analarýn öfkesi katilleri boðacak", "Katil devlet
hesap verecek", "Bedel ödedik bedel
ödeteceðiz"sloganlarý atarak yürüdü.
Mezarýn baþýna varýldýðýnda ise düzen
bekçilerinin yayýn kolu olan ÝHA haber ajansý
da kontrol için oradaydý. Fakat insiyatifin tavrý
kesin bir þekilde çekim yapmalarýna izin
vermemekti. Yalnýzca aldýklarý notlarla ve
uzaktan izlemekle yetindiler.
Ýbonun mezarýnýn baþýnda açýlan ortak
pankartla beraber sloganlar atýldý, ortak basýn
metni okundu ve analar Ýbo için aðýtlar yaktý.
Ortak anma tamamlandýktan sonra Partizan
tek baþýna kýsa bir anma daha gerçekleþtirdi.
Mezardaki anma tamamlandýktan sonra
yeniden kortejler oluþturularak, sloganlar ve
marþlar eþliðinde tekrar araçlara dönüldü.
Ýnsiyatife Alýnteri, Partizan, Yeni Demokrat
Gençlik. DHF, BDP, Dev-Genç Birliði,Devrimci
Hareket, EHP, ESP, ÖDP, SDP, Sosyalist Parti,
Dersimliler Derneði, ÝHD Ankara Þube ve
78liler, KÖZ, EMEP Çorum Ýl Örgütü katýldý.
Ankaradan Komünistler

Ankarada Ýbrahim Kaypakkaya, Haki Karer ve
Dörtler birlikte anýldýlar. Anma için saat 18.00de
Yüksel caddesinde toplanýldý, ardýndan Ýbrahim
Kaypakkaya ölümsüzdür yazan ortak pankartýn
ardýnda kortejler oluþturularak Sakarya
meydanýna doðru yürüyüþe geçildi. Bizse ortak
pankartýn hemen arkasýnda flamalarýmýzla yer
aldýk. Yürüyüþ boyunca Faþizme geçit yok!,
Yaþasýn devrimci dayanýþma!, Faþizme karþý
omuz omuza!, Ýbrahim Kaypakkaya
ölümsüzdür!, Haki Karer ölümsüzdür!,Biji
Biratiya Gelan, Ferhat Kurtay, Necmi Öner,
Eþref Anyýk, Mahmut Zengin ölümsüzdür!
ortak sloganlarý atýldý. Anmaya Alýnteri, Partizan,
KöZ, DHF, BDP,SDP, Sosyalist Parti, EHP, DevGenç Birliði, Devrimci Hareket, EMEP, Ankara
Dersimliler Derneði, ÝHD Ankara Þube, ESP,
ÖDP, TÖP, ÝHD,Devrimci Hareket, 78liler
Birlik ve Dayanýþma, Devrimci 78liler katýldý
ayrýca TÜM-ÝGD destek verdi.
Yürüyüþün ardýndan basýn açýklamasý metni
okundu. Basýn açýklamasýnýn ardýndan müzik
dinletisi gerçekleþtirildi ve müzik dinletisi
boyunca sýk sýk ortak sloganlar atýldý. Müzik
dinletisinin ardýndan sinevizyonda video
gösterimi gerçekleþti ,fakat teknik sorunlardan
dolayý gösterilen video sonlandýrýlamadý .
Gösterimin ardýndan anma sona erdi.
Ankaradan Komünistler

MAYISIN KIZIL GÜLLERÝ
ÖLDÜRÜLDÜKLERÝYLE KALMAYACAKLAR

Deniz GEZMÝÞ, Yusuf ASLAN ve Hüseyin ÝNANý idam ediliþlerinin
38. Yýldönümünde mezarlarý baþýnda andýk. Bu yýl mezar baþýnda
4 ayrý anma programý gerçekleþti. Ýlk anmayý saat 10.00da Mücadele
Birliði Platformu gerçekleþtirdi, arkasýndan da BDSP de kendi
anmasýný gerçekleþtirdi. Saat 12.30da EMEP, BDP, SDP, EDP, ESP,
TÖP, KESK Ankara Þubeler Platformu, PSAKD ve Kýzýlýrmak Köy
Dernekleri Federasyonunun ortak çaðrýsýný yaptýklarý anma programý
baþladý. Bu anmanýn bitmesi ile Devrimci 78liler Federasyonu,
68liler Dayanýþma Derneði, Ankara Halkevleri, ABF, Devrimci
Hareket, ÖDP, SDP, TKPnin düzenlediði anma basladý.
Biz Umut Kültür Derneði kortejinin içinde 12.30da baþlayan amaya
katýldýk. Ýki farklý ortak anma düzenleneceðini öðrendikten sonra
anmalar arasýnda bir tercih yapmadan mezarlýða gittik, gittiðimiz
saatte baþlayan anma 12.30da düzenlenen anma olduðu için
Mayýsýn Kýzýl Gülleri Öldükleriyle Kalmayacaklar yazýlý Umut
Kültür Derneði pankartýnýn arkasýnda kortej oluþturarak anmadaki
yerimizi aldýk.
Yürüyüþ sýrasýnda Deniz Gezmiþ, Hüseyin Ýnan, Yusuf Aslan
kavgamýzda yaþýyor, Faþizme karþý omuz omuza, Ordu, polis,
tekeller iþte katiller,Hasan yoldaþ kavgamýzda yaþýyor, Faþizmi
döktüðü kanda boðacaðýz, Yaþasýn devrimci dayanýþma,
Devrimciler ölür, devrimler sürer gibi sloganlar atýldý. Ardýndan
Mustafa Yalçýner ve Aydýn Çubukçunun konuþmasýnýn ardýndan
BDP milletvekili Gülten Kýþanak kürsüye çýktý. Gülten Kýþanak
konuþmasýnda Zap suyu üzerine Denizlerin kurduðu köprüye
deðinerek O köprü bugün yýkýlmýþ olsa bile, bizim ortak
mücadelemiz sürüyor dedi.
Programýn sona ermesinin ardýndan kortejler halinde yürüyüþe
devam ederek Denizin, Yusufun, Hüseyinin mezarlarýna gidildi
ve mezar ziyaretleri yapýldý. Mezar ziyaretlerinin ardýndan kortej
halinde sloganlar atarak mezarlýktan ayrýldýk. Anmanýn ardýndan
Umut Kültür Derneðinde Denizlerin anmanýn neden önemli
olduðundan bahsedildi. Ardýndan Denizlerin mücadelelerinin
içinin boþaltýlmaya çalýþýldýðýndan bahsedilerek bayraðý onlarýn
býraktýðý yerden ileriye götürmenin bizlere düþtüðüne deðinildi.
Sohbet herkesin Denizlerle ilgili kendi bildiði bilgileri paylaþmasýyla
son buldu.
Ankaradan Komünistler

6 Mayýsýn Kýzýl Güllerini Andýk

6 Mayýs 1972de idam edilen Deniz Gezmiþ, Yusuf Aslan ve
Hüseyin Ýnanýn anýsýna 5 Mayýs Çarþamba günü saat 17:30da
Umut Kültür Derneðinde belgesel gösterimi yapýldý. Gösterime
mahalleden katýlým yoðundu.
Belgeselde Deniz Gezmiþ, Yusuf Aslan ve Hüseyin Ýnanýn
avukatlarýndan biri olan ve sürece bire bir tanýklýk eden Halit
Çelenk, idama varan dava sürecini ve onlarýn idamýndan önceki
son anlarýný anlattý. Belgeselin ardýndan bir arkadaþýmýz Deniz
Gezmiþ, Hüseyin Ýnan ve Yusuf Aslanýn mücadeleye nasýl
baþladýklarýný, Dev-Gençin nasýl ve hangi koþullar altýnda
kurulduðunu, nasýl çalýþma yürüttüðünü, THKOnun kuruluþunu
anlattý ve 71 kopuþuna deðindi. Ardýndan etkinlikteki katýlýmcýlar
eklemek istediklerini eklediler ve sorularý tartýþtýlar. Etkinlik
böylece son buldu.
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Varoþlarda 1 Mayýs Mitingi Hazýrlýklarý
1 Mayýs Mahallesinde Piknik Çalýþmasý

1 Mayýs Mahallesinde 1 Mayýs Eylemi

1 Mayýs öncesi hazýrlýklarýn merkezine bu sene de; içinde çalýþma
yürüttüðümüz Mayýsta Yaþam kooperatifi 1 Mayýs Dayanýþma Pikniðini
koymuþtu. KöZün arkasýnda duran komünistler olarak bizlerde bu
çalýþmanýn olabildiðince güçlü geçmesi için bu çalýþmalarda alabileceðimiz
azami sorumluluklarý almaya çalýþtýk.
Kooperatif yürütmelerinde bu çalýþmanýn en geniþ haliyle yapýlabilmesi
ve tüm ortaklarýn bu çalýþmalarda aktif olarak katýlabilmesi için yapýlan
konuþmalar ve iþ bölümlerinin ardýndan mahalledeki piknik çalýþmalarýna
baþladýk. Çýkarýlan piknik biletleriyle aile ziyaretleri gerçekleþtirildi.
Bu ziyaretlerde sadece pikniðe çaðrý deðil ayný zamanda kooperatifin
bu 1 Mayýsta hangi taleplerle çýkacaðý üzerinden de sohbetler
gerçekleþtirildi. Eleme sýnavlarýna karþý verilmesi gereken mücadeleden
ve yýllardýr sürdürülen dayanýþma faaliyetlerinden bahsedildi. Geçtiðimiz
seneden beri Mayýsta Yaþamýn önüne koyduðu katsayýlar tersine
çevrilsin talebi bu senede kooperatifin piknik ve 1 Mayýs çalýþmalarýnýn
merkezine oturdu. Emekçi liselerinde okuyan emekçi çocuklarý ile
kolejlerde ve özel okullarda okuyan çocuklar arasýndaki ayrýmlardan,
adaletsizliklerden ve bunun da dýþýnda emekçi çocuklarýnýn bu üniversite
sýnavlarýnda kat sayýlar ile cezalandýrýldýklarýný içeren konuþmalar
gerçekleþtirildi. Bu adaletsizliklerden ötürü emekçi çocuklarýna pozitif
ayrýmcýlýk talebi yani katsayýlar tersine çevrilsin ve fazla puan bu puaný
asýl hak eden emekçi çocuklarýna gelsin talebi dillendirilerek 1 Mayýslara
taþýnmasý gerekliliði vurgulandý, ve tüm emekçilerinde bu taleplere
sahip çýkarak 1 Mayýslara katýlmalarý gerekliliði vurgulandý.
Kooperatifteki bu 1 Mayýs çalýþmalarý kooperatif ortaklarýnýn bir çoðunun
katýldýðý bir çalýþma oldu ve kolektif bir þekilde bu çalýþmalar örgütlendi.
En nihayetinde Anadoluda Yaþam Tüketim kooperatifi, Esenyurt kolektifi
ve Mayýsta Yaþam kooperatifinin ortak düzenlediði 1 Mayýs Dayanýþma
pikniðine 1 Mayýs Mahallesinden 90 kiþi katýlým gösterdi.
Yaþasýn Sýnýf Dayanýþmasý!
1 Mayýs Mahallesinden komünistler

Varoþlardan 1 Mayýs Alanlarýna
Birlik, mücadele ve dayanýþma günü olan 1 Mayýsta alanlar varoþlarýn
rüzgarýyla doldurulacak, varoþlardaki iþçilerin emekçilerin alanlara
akýtýlmasýyla kitleselleþecek ve bir mücadele gününe dönüþtürülecektir.
Bunun bilincinde olan komünistler olarak yýllardýr varoþlarda çalýþma
yürütüyor, buralardaki mevzileri güçlendirerek yeni mevziler kazanmanýn
yollarýný döþemeye çalýþýyoruz. Bu 1 Mayýsa hazýrlanýrken de bu bilinçle
ve perspektifle çalýþmalarýmýzý yürüttük.
Ýlk olarak mahallemizde; 1 Mayýs afiþlerimizi yaptýk, mahalledeki cadde
üzerinde yaptýðýmýz afiþlemelerle ve çýkardýðýmýz ozalitlerle 1 Mayýsa
genel bir çaðrý gerçekleþtirmiþ olduk. 1 Mayýs için çýkarýlan 1 Mayýsýn
Sahibi Biziz, 1 Mayýs Alanýna Demokratik Taleplerimizle Çýkalým baþlýklý
özel sayýmýzýn daðýtýmýný yaygýn bir þekilde gerçekleþtirmeye çalýþtýk.
Sabah erken saatlerde iþe gidenlere özel sayýlarýmýz ulaþtýrmak ve 1
Mayýsa çaðýrmak amacýyla mahalledeki otobüs duraklarýnda kalabalýk
bir þekilde özel sayý daðýtýmýný gerçekleþtirdik. Sabahlarý
gerçekleþtirdiðimiz bu özel sayý daðýtýmýnýn dýþýnda mahallede kurulan
pazarýn giriþine stant açarak hem ajitasyon konuþmalarý gerçekleþtirdik
hem de özel sayýmýzý daðýtarak mahalle emekçilerini 1 Mayýsa çaðýrdýk.
1 Mayýsa çaðýrmak üzere yaptýðýmýz aile ziyaretlerinde bu seneki 1
Mayýsa demokratik taleplerimizle çýkmak gerektiðini, kendi sorunlarýmýzý
ve taleplerimizi alanlara taþýyýp diðer iþçi ve emekçilerle ayný alanda
buluþmak gerektiðini, bu þekilde hak alma mücadelelerimizi büyütüp
kimi demokratik haklarýmýzý alabileceðimizin altýný çizen konuþmalar
gerçekleþtirdik.
1 Mayýslarý sendika bürokratlarýna ve reformistlere teslim etmemek için
1 Mayýslara asýl sahiplerini taþýmak gerekliliðinin bilincindeyiz. 1 Mayýsýn
asýl sahiplerinin de Newrozlarda alanlarý dolduran emekçiler, tekel
iþçileri, atölyelerde, tershanelerde, fabrikalarda çalýþan iþçiler, sýnavlarda
elenen iþçi emekçi çocuklarý, evlere temizliklere giden ve yaþamda
çifte sömürüye maruz kalan kadýnlar, dili, kimliði yasaklanan kendi
topraklarýndan sürgün edilmeye çalýþan Kürtler olduðunu biliyoruz.
Ýþte bu 1 Mayýsýn sahiplerinin alanlarý doldurmasý ve 1 Mayýslarýn
örgütlenmesini gerçekleþtirmeleri gerekmektedir. 1 Mayýs öncesi çýkarýlan
gazetenin de, çýkarýlan özel sayýnýnda manþetinin 1 Mayýsýn sahibi biziz
demesi boþuna deðildir. Ýþte KöZün arkasýnda duran komünistlerde
tüm 1 Mayýs çalýþmalarýnýn merkezine bu þiarlarý koyarak faaliyet
yürütmüþlerdir ve yürütmeye de bu 1 Mayýs çalýþmalarýnýn gerisine
düþmeyecek þekilde devam edeceklerdir.
1 Mayýsýn Sahibi Biziz!
Yaþasýn Birlik Mücadele ve Dayanýþma Günü Olan 1 Mayýs!
1 Mayýs Mahallesinden Komünistler

Ýþçi sýnýfýnýn birlik mücadele ve dayanýþma
günüdür 1 Mayýs. Ýþçilerin emekçilerin
ezilenlerin alanlarý doldurduðu, hak alma
mücadelesi verdikleri gündür 1 Mayýs. Kýþýn
soðuðunda moraran ellerini, yazýn alýn teri
döktükleri tezgahlardan kaldýrarak birleþtirdikleri
ve öfkelerini devleþtirip zorbalarýn ve
burjuvazinin üzerine yürüdükleri gündür 1
Mayýs.
Bu 1 Mayýsta da iþçiler, emekçiler, ezilenler,
devrimciler, sendikalar alanlardaydý. Geçtiðimiz
üç sene içerisinde olmayan bir 1 Mayýs yani
birleþik kitlesel bir 1 Mayýs gerçekleþmiþ oldu.
Ýþçiler emekçiler, ezilenler kendi talepleri ve
p a n k a r t l a r ý y l a a l a n l a r d a b u l u þ t u l a r.
Yýllardýr iþçi sýnýfýnýn baðrýnda varoþlarda
faaliyet yürüten komünistler olarak uzun
zamandýr yaptýðýmýz gibi bu senede

bulunduðumuz mahalleye de 1 Mayýsý taþýmak
istedik. Ýþçileri, ezilenleri 1 Mayýsa taþýmak, 1
Mayýsý iþçilere emekçilere, ezilenlere taþýmak
perspektifiyle hareket ederek mahallemizde
de 1 mayýs kutlamasý gerçekleþtirdik.
Mahallemizde yapmaya çalýþtýðýmýz bu
eylemlilikleri Varoþlarda Birleþ Alanlarda Devleþ
perspektifiyle yapmaya çalýþtýðýmýz için diðer
siyasetlerle bu eylemi de örgütlemek istedik.
1 mayýs öncesinde bu 1 mayýs kutlamasýný
birlikte yapabileceðimiz siyasetlerle görüþtük.
Bu görüþmelerin ardýndan Sodap, ESP, EMEP
ve KöZ olarak bir toplantý gerçekleþtirdik. 1
Mayýs günü taksimdeki mitingin ardýndan
mahallede bir 1 Mayýs kutlamasý
gerçekleþtirmeye karar verdik. BDPli
arkadaþlarýda bundan haberdar ettik ve onlarda
katýlmaya çalýþacaklarýný bildirmiþlerdi.
Taksimdeki 1 Mayýs mitinginin ardýndan

mahalleye geldiðimizde akþam
düzenleyeceðimiz 1 Mayýs kutlamasý için duyuru
yapmak üzere mahallemizde, 1 Mayýs için
çýkardýðýmýz özel sayýmýzýn daðýtýmýný
gerçekleþtirip, sesli ajitasyon konuþmalarý
yaparak mahalle emekçilerini akþamki 1 Mayýsa
çaðýrdýk. Eyleme baþlamadan az öncesinde
SODAP ve ESPli arkadaþlar eyleme
katýlamayacaklarýný bildirdiler. Karakol
duraðýndan baþlayan eyleme EMEP ve BDPli
arkadaþlarda kendi flamalarýyla katýldýlar.
KöZ olarak bizimde kendi flamalarýmýzla
katýldýðýmýz eyleme yaklaþýk 50 kiþi katýldý.
Yürüyüþ boyunca Yaþasýn 1 Mayýs Biji Yek
Gulan, 1 Mayýsýn Sahibi Tekel Ýþçisi, 1
Mayýsýn Sahibi Newrozdaki Ýþçiler,
Varoþlarda Birleþ Alanlarda Devleþ, Ahmet
Türkün Yanýndayýz, BDPyi savun Vekiline
Sahip Çýk, Kurtuluþ yok Tek Baþýna Ya
Hep Beraber Ya hiç Birimiz, Yaþasýn
Halklarýn Kardeþliði sloganlarý atýldý, ajitasyon
konuþmalarý gerçekleþtirildi. Yürüyüþ cadde
üzerinde yapýldýktan sonra ara sokaklarda
devam ederek mahallemizdeki Pir sultan
parkýnda sonlandýrýldý. Parkta davul zurna
eþliðinde parkta bulunanlarýnda katýldýðý
halaylara duruldu. Çekilen halaylarýn ardýndan
1 Mayýs eylemi sonlandýrýldý.
1 Mayýs Mahallesinden Komünistler

Politik Bir 1 Mayýs Ýçin Tutulmasý Gereken Halka Hangisidir?

1 Mayýs öncesinde 1 Mayýs Mahallesinde
Anayasa Tartýþmalarý Ortasýnda 1 Mayýsa
Nasýl Katýlmalý konulu bir KöZ söyleþisi
gerçekleþtirdik. Söyleþide KöZ adýna bir
yoldaþýmýz KöZün bu seneki 1 Mayýsa nasýl
katýlacaðýný, hangi þiarlarý öne çýkaracaðýný
ve bunlarýn neden gerekli olduðunu özetleyen
bir konuþma gerçekleþtirdi.

YoldaþÊkonuþmasýnda þunlara deðindi. Bugün
ortada bir anayasa tartýþmasý mevcuttur. AKP
kendisine bir demokratlýk maskesi yaratarak,
ezilenlere daha yoðun bir þekilde
gerçekleþtireceði saldýrýlarýnýn üzerini örtmeye
çalýþmaktadýr. Bu saldýrýlarýný da ilk olarak
bugün demokrasi mücadelesinin odaðýnda
bulunan BDP üzerine yoðunlaþtýrmaktadýr.
DTPnin kapatýlmasý, Ahmet Türk ve Aysel
Tuðluka getirilen siyasi yasaklar, hemen
ardýndan kurulan BDPye yönelik operasyonlar
ve BDPli belediye baþkanlarýnýn tutuklanarak
cezaevlerine gönderilmeleri, hala sürmekte
olan operasyonlar ve daha büyük operasyonlar

için yapýlan askeri hazýrlýklar, tekel iþçilerine
yönelik olan saldýrýlar gibi bir çok saldýrýyý
gerçekleþtirmekle meþguldür. Ýþte bu saldýrýlarý
artan bir þekilde sürdürürken diðer bir yandan
da Demokratik Anayasa yapacaðýz ve 12
Eylül Anayasasýný deðiþtereceðiz gibi yalanlarla
ve uygulamalarla da hem 12 Eylül anayasasýný
yamayarak ömrünü uzatmak hem de
demokratlýk maskesini güçlendirmek için
uðraþmaktadýr. AKPnin bu demokrasi
maskesini düþürebilmek için demokratik bir
anayasanýn ancak kurucu bir meclisle
yapýlabileceðini, kurucu meclis için ise barajsýz,
yasaksýz ve tehtitsiz bir seçim gerektiðini
dillendirmek ve bunun aksinde iþçilerin
emekçilerin temsilcilerinin dýþýnda tutularak
gerçekleþtirilen bir anayasanýn demokratik
bir anayasa deðil 12 eylül anayasasýnýn ömrünü
uzatacak olan yamalý bir anayasa olacaðýný
tüm emekçilere ve ezilenlere anlatmak
gerekmektedir. Tüm bu nedenlerden ötürüde
böylesi bir dönemde 1 Mayýsa çýkarken bütün
devrimci güçlerin ve gerçekten demokrasi

mücadelesi veren akýmlarýn gündemlerine bu
saldýrýlarý almalarý ve buna karþý bir duruþ
sergileyerek çýkmalarý gerekmektedir. Ýþte o
zaman bu 1 Mayýs politik anlamda içi
doldurulabilmiþ bir 1 Mayýs olacaktýr. Bu
taleplerden ve þiarlardan arýndýrýlmýþ bir 1
Mayýs bugün açýsýndan oldukça apolitik,
düzen güçlerini hiçte zora sokmayacak ve
ezilenlerin mücadelesine ivme katmayacak
bir 1 Mayýs olarak geçecektir. Bu yüzden de
KöZ bu 1 Mayýsa bu þiarlarý öne çýkararak
katýlacaktýr.
Bu konuþmanýn ardýndan soru cevap kýsmýna
geçildi. Bu kýsýmda da bu gündemlerin neden
bu kadar önemli olduðu ve bugünün en acil
görevinin bu halkayý tutmak olduðu üzerinden
sohbet edildi. 25 kiþinin katýldýðý söyleþimiz
soru cevap kýsmýndan sonra bitirildi.
Tutuklu 1530 BDPli Serbest Býrakýlsýn!
Demokratik Anayasa Ýçin Kurucu Meclis!
1 Mayýs Mahallesinden Komünistler

Tuzla Deri Organize Sanayide Ýþçilere 1 Mayýs Çaðrýsý
Deri-Ýþ Tuzla Þube Baþkaný Binali Tay: Gerek
dünyada gerek Türkiyede çalýþan kesimin
sorunlarý her geçen gün daha da artmaktadýr.
Ýþçi sýnýfý ve onlarýn örgütlü sendikalarý yoðun
bir saldýrýya uðramaktadýr. Küreselleþme adý
altýnda, deðiþim þartlarý adý altýnda yýllarca bedel
ödeyerek haklarýný mücadele ile alan iþçilerdir.
Cumartesi günü iþe gelir gibi tüm iþçilerimiz ve
üyelerimiz Tuzla þubesinin önünde olacaklar.
1 Mayýsa bugün buradan hazýrlanýyoruz. dedi.

29 Nisanda Tuzla Deri-Ýþ Sendikasýnýn
düzenlemiþ olduðu 1 Mayýsa Çaðrý basýn
açýklamasý gerçekleþti. Deri Organize Sanayi
Bölgesi içindeki Traktörcüler Duraðýnda öðle
saatinde fabrikadan çýkýp basýn açýklamasý
yapýlacak alana yaklaþýk 500 kiþi geldi.

barýþ olmayacaktýr. Eþitsizliðin olduðu yerde
adaletsizlik vardýr, adaletsizliðin olduðu her
yerde sömürü vardýr. Sizin mücadelenizin
önünde saygýyla eðiliyorum. Neler yapabiliriz
nasýl dayanýþabiliriz mücadelemizi nasýl
büyütebiliriz? Sizlere karþý sorumlu olduðumu
düþünüyorum dedi.
Ardýndan Deri-Ýþ Genel Baþkaný Musa Servi ise
1 Mayýsýn tatil olmasýnýn ve Taksimin emekçilere
açýlmasýnýn nedeninin, yükselen iþçi mücadelesi
olduðunu söyledi. Basýn açýklamasýnda atýlan
sloganlar Yaþasýn Sýnýf Dayanýþmasý, Yaþasýn
Halklarýn Kardeþliði, Susma Sustukça Sýra Sana
Gelecek, Zafer Direnen Emekçinin Olacak,
Kurtuluþ Yok Tek Baþýna Ya Hep Beraber Ya
Hiç Birimiz, Direne Direne Kazanacaðýz,Yaþasýn
1 Mayýs,Yaþasýn Örgütlü Mücadelemiz.

Ardýndan BDP Milletvekili Sebahat Tuncel ise
Barýþ ve Demokrasi Partisi adýna saygýyla
selamlýyorum. Tüm yasaklara raðmen 1 Mayýsý
kutladýlar.1 Mayýsý özgürleþtiren iþçilerdir. Ýþçiler
bu kadar bedel ve mücadele vermesiyle Taksim
açýldý. Ürettiðimiz kadar emeðimizin karþýlýðýný
almýyoruz. Ýþçiler emekçiler hakkýný alamýyor.
Üreten bizken yönetiminde emekçiler ürettiði
Basýn açýklamasýna BDP, EMEP, KÖZ, UÝD-DER,
kadar yer almýyor. Bu ülkede ciddi bir iþsizlik
Mayýsta Yaþam Kooperatifi katýldý.
var. Biz emeðin özgürleþmesinden yanayýz.
Emek özgürleþmeden demokrasi özgürlük ve Tuzladan Komünistler
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Okmeydaný'nda Coþkulu 1 Mayýs Yürüyüþü Ankarada 1 Mayýs
Paneline Katýldýk

16 Nisan Cuma günü Kaldýraçýn düzenlediði 1 Mayýs paneline
katýldýk. Kýzýlay Aka-Derde düzenlenen panel saat 18.30da baþladý.
Panele Temel DEMÝRER ve Kaldýraç temsilcisi Ýbrahim ALYOL
konuþmacý olarak katýldýlar. Moderatörün yaptýðý açýlýþ konuþmasýnýn
ardýndan ilk söz Temel DEMÝRERe verildi. Temel DEMÝRER
konuþmasýnda özetle:

Okmeydanýnda 1 Mayýs sabahý coþkulu bir
yürüyüþ gerçekleþtirdik. 1 Mayýs günü miting
alanýna gitmeden önce her yýl yaptýðýmýz gibi
mahallede bir yürüyüþ gerçekleþtirerek 1
Mayýs'ý mahallede gündem edip insanlarý
buradan mitinge çaðýrdýk. Belirlediðimiz
güzergahta gerçekleþtirdiðimiz yürüyüþ
esnasýnda 1 Mayýsýn tarihçesine, emekçilere
yönelik yapýlan ekonomik saldýrýlara, BDP'ye
yapýlan saldýrýlara ve F tiplerinde yaþanan
baskýlara deðinen ajitasyon konuþmalarý yaptýk.

Ajitasyon konuþmalarýnýn yanýnda sýk sýk
Yaþasýn 1 Mayýs Biji Yêk Gûlan, Varoþlarda
Birleþ Alanlarda Devleþ, Ne AKP Ne CHP
Kurtuluþ Birleþik Mücadelede, Yaþasýn
Komünistlerin Birliði, Kurtuluþ yok tek
baþýna ya hep beraber ya hiçbirimiz
sloganlarýný hep bir aðýzdan haykýrdýk. Saðlýk
ocaðýnýn önünde son bulan eylemde sloganlar
eþliðinde mahalleliyi tekrar mitinde çaðýrdýk.
Gülsuyu ve Sultanbeyli'den yoldaþlarýn da
katýldýðý yürüyüþ yaklaþýk 45 kiþi ile gerçekleþti.

Yürüyüþ öncesi belirlemiþ olduðumuz bir
konfeksiyon atölyesini de kapatarak buradaki
iþçileri mitinge çaðýrdýk. Çaðrýmýz üzerine bu
atölyede çalýþan iþçilerden dört kiþi hem
mahallede gerçekleþtirdiðimiz yürüyüþe hem
de Taksim'de gerçekleþen mitinge KöZ
pankartýnýn arkasýnda katýldýlar.
Yaþasýn 1 Mayýs Biji Yêk Gûlan
Varoþlarda Birleþ Alanlarda Devleþ
Okmeydaný'ndan Komünistler

Tuzlada KöZ Söyleþisi: 1 Mayýsý Sahipleri Örgütlesin
21 Nisan Çarþamba günü Tuzlada içinde
çalýþma yürüttüðümüz Mayýsta Yaþam
Kooperatifinde yaklaþan 1 Mayýsý
gündem ettiðimiz bir söyleþi
gerçekleþtirdik. 1 Mayýsa nasýl bir
ortamda girildiði, Anayasa tartýþmalarý
ve bunun 1 Mayýsla ilgisi çerçevesinde
yaptýðýmýz söyleþide þu vurgular
üzerinde durduk:

saldýrýlarýn ortak mücadele ile birlikte
karþýlanmasý gerektiðini söylüyoruz. Bu
nedenle BDPli tutsaklar serbest býrakýlsýn
þiarýyla 1 Mayýsa katýlmak gerekir diyoruz.
Bu mitinge biz de gideceðiz. 1 Mayýs AKP
karþýtý bir gösteriye dönüþmeli ve biz de
BDPli tutsaklar serbest býrakýlsýn talebini
o alana taþýyacaðýz.
Söyleþinin ikinci bölümünde þu sorular
soruldu: CHPyi nasýl görüyorsunuz? 77nin
sorumlusu Disk ise, neden sol Diskin
yanýnda yer alýyor? Devrimciler Diskin
oyununu nasýl engelleyecek? BDP böyle
bir ortamda nasýl davranýyor, ne yapýyor?
Devrimci hareket ile BDP arasýnda nasýl
bir iliþki var?

2010 1 Mayýsý Taksimde olacak.
Burjuvazi, düzen güçleri, sol basýn hepsi
1 Mayýsýn kazaným olduðu yönünde
hemfikirler. Bu süreçte AKP, yeni
anayasa tartýþmalarýný baþlattý ve böylece
rakiplerini sýkýþtýrdý. CHP de BDPyle
görüþmeye baþladý ilk defa. Sol da bu
konuda ne yapacaðýný bilmiyor. BDPye
yapýlan saldýrýlar da bu süreçte azalmýyor,
aksine artýyor. 1500ü aþkýn DTP-BDPli
belediye baþkaný ve BDP üyesi tutuklu
bulunuyor. 1 Mayýsa böyle bir ortamda
giriliyor, buradaki tuzak nedir?
Anayasa meselesi AKP açýsýndan akýllýca
bir yatýrýmdý. Bu hamleyle rakiplerini sýkýþtýrdý.
CHP 12 Eylül anayasasýný savunuyor konumda
kaldý böylece ve bir þey yapamýyor. Sol ise
anayasa tartýþmalarýnda emekçilerin taleplerini
koþul olarak koyuyor, eðer bu talepler kabul
edilirse anayasanýn kabul edileceðini
söylüyorlar. AKP, BDP ile görüþüyor. BDP de
baraj sistemi deðiþmezse kabul etmeyiz diyor.
AKP, BDPyi yanýna çekip militan gücünü
kýrmayý hedefliyor. CHP neden BDP ile görüþtü,
sol bunu açýklayamýyor. AKP, BDPye taviz
vereceðine bize taviz versin diyerek CHP BDP
ile görüþtü. Yoksa bizimle anlaþmadý,
teröristlerle anlaþtý diyecek. Ýki durum da
BDPye saldýrýlarý arttýran bir durum. Tam da
bu sýrada Ahmet Türke yapýlan saldýrý
gerçekleþti ve bununla ilgili pek çok yerde
protestolar yapýlýyor.
Anayasa deðiþiði konusunda Köz olarak biz
anayasanýn maddelerinin deðiþtirilmesiyle
anayasanýn deðiþemeyeceðini, ancak yamalý
olacaðýný söylüyoruz. Anayasanýn deðiþmesi
için öncelikle 12 Eylülün ürünü olan bu

Sorulan sorularla birlikte ikinci bölümde
özetle þu vurgular üzerinde durduk:

meclisin deðiþmesi gerekir. 12 Eylül anayasasý
ile kurulan bir meclis anayasayý deðiþtiremez,
yama yapar ancak. Anayasaya þu maddeler
girsin diyenlerin yaptýðý ise AKPye soldan
destek vermektir. Anayasanýn deðiþmesi için
kurucu meclis toplanmalý. Barajsýz, yasaksýz,
tehditsiz bir seçim gerekli. Böylece Kürtlerin
de temsiliyeti saðlanýr, AKPnin de CHPnin de
oyunu bozulur. 2010 1 Mayýsý da tam da bu
atmosferde yaklaþýyor. Bu anayasada
ortaklaþýlan nokta Kürtlerin alýnmayacak
olmasýdýr.
Bu yýl Taksimin kazanýlmasýyla ilgili solcular,
AKP, CHP, sendikalar, hepsi kendisinin payýný
öne çýkarýyor. Düzen güçleri 1 Mayýsýn bayram
olacaðýný ve bu havayý bozacak unsurlarý
engelleyeceðini açýklýyor. DÝSK de devrimcilere
alanla ilgili hiçbir sorumluluk vermiyor. Ortalýðý
kýzýþtýracak olanlarýn alana alýnmayacaðý
söyleniyor, bununla kastedilen de en baþta
Kürtler.
Biz Köz olarak, iþçilerin emekçilerin
mücadelesinin büyümesi için BDPye yapýlan

1 Mayýs mücadele günüdür, bayram deðil.
Bayramdýr diyenlerin oyununa gelmemek
lazým. AKP karþýtý bir gösteri olmalý ve
BDPli tutsaklar serbest býrakýlsýn
talebinin yükseltilmesi gerekir.
Diskin, AKPnin, CHPnin oyununa gelmemek
için devrimcilerin baðýmsýz bir planý olmalý.
Bu yüzden 1 Mayýsý BDPnin odaðýnda
bulunduðu bir emekçiler cephesi örgütlemeli.
Solcular 77 1 Mayýsýnýn hesabýný soruyoruz
diyor. 77nin failinin baþýnda TKP ve Disk
vardý, provokasyona açýk bir ortam yaratýlmýþ,
devrimcilere sorumluluk verilmemiþti. Bunlarýn
unutulduðu bir ortamda 77nin hesabý
sorulamaz, bunun bozulmasý lazým.
Bu yýl Taksimde eylem olacak, biz de orda
olacaðýz. Kitle örgütlerine de böyle bir mitingin
çalýþmasýný yapmasýný öneriyoruz. Kitle
örgütlerinin 1 Mayýs öncesi yapacaklarý piknik
1 Mayýsýn önündeki tuzaklarýn bozulmasý için
önemlidir.
Bu vurgularla sonlandýrdýðýmýz söyleþi, 12
kiþinin katýldýðý ve katýlanlarýn da soru ve
görüþleriyle birlikte oldukça canlý geçti.
Tuzladan Komünistler

Ankarada Hoþgeldin Mayýs Pikniði
konuþmayla devam etti. Konuþmada derneðin
çalýþmalarýndan, mahallenin sorunlarýndan
ve eðitimin elemeci yapýsýndan bahsettikten
sonra 1 Mayýsa katýlmanýn yaþadýðýmýz bu
sorunlarýn çözümü için önemli olduðunu, bu
gün 8 saatlik iþ günü diye bir þey varsa bunu
Piknik sabah yapýlan kahvaltýyla baþladý. 1 Mayýsla kazandýðýmýzý, bugün de yeni
Kahvaltýnýn ardýndan piknik, Umut Kültür haklar kazanmak ve var olan haklarýmýzý
Derneði aktivisti bir arkadaþýmýzýn yaptýðý korumak için 1 Mayýsta alanlarda olmamýz
25 Nisan Pazar günü Umut Kültür Derneðinin
düzenlediði, birkaç yýldýr gelenekselleþmiþ
hale gelen Hoþ Geldin Mayýs pikniði Mavi
Göl mesire alanýnda, mahalleden gelen genci
yaþlýsý yaklaþýk 40 kiþinin katýlýmýyla
gerçekleþtirildi.

gerektiðini belirtti.
Gün boyunca herkesin katýlýmýyla farklý
oyunlar oynandý. Ayrýca küçük misafirlerimizin
isteði üzerine bir grubumuz da Ankarada her
zaman tadamayacaðý bir tekne turuna çýktýlar.
Gün yapýlan mangaldan sonra sohbetler
eþliðinde sona erdi.
Ankaradan Komünistler

2010 1 Mayýsýna gelirken önemli süreçler, kilometre taþlarý
yaþandý. Son üç yýlki Taksim mücadelesi çatýþmanýn, fedakarlýðýn,
bedel ödemenin ne demek olduðunu gösterdi. 2010 yýlýnda
Taksimin açýlmasý bu sayede oldu. Karanlýk bir dönemde en
imkânsýz görünen hedefi bu salondaki insanlar gerçekleþtirdi, bu
yüzden 2007, 2008 ve 2009da Taksim için dövüþenleri selamlýyorum.
Taksim bir simgedir ve 1950 yýlýndan beri hedeftir. Taksim iki
sýnýf arasýndaki doðrudan savaþ alanýdýr, bu yüzden yasak tesadüfi
deðildir. Taksim denince akla 77 1 Mayýsý gelir, bu önemlidir
çünkü derin devlet denen kontrgerilla, Ergenekon, Susurlukun
yani gerçek devletin Taksime ne kadar önem verdiðini gösterir.
EMEP iþçi sýnýfý Kadýköyde, marjinaller Taksimde dedi, EMEP
ayýp etmiþtir. Oysaki Taksime kitleler çatýþarak çýktýlar. 2009 da
Taksime makul sayý çýkmamýþtýr çünkü 1 Mayýs doðasý gereði
makul olunabilecek bir gün deðildir. Geçen yýl Taksimde iki 1
Mayýs oldu, ilki 50 dakika süren makul 1 Mayýstý ve devletten
teþekkür aldý, ikincisi barikatlarý yýka yýka gelen devrimcilerin 1
Mayýsýdýr. Emniyet verilerine göre Taksimin yan sokaklarýnda
dövüþen 15 bin devrimci vardý, alanda da 6 bin kiþi toplam 21
bin kiþi Taksime çýktý. 2009da bir devrimciye 6 polis düþüyordu.
Taksime çýkmak devrimciler için bir yükümlülüktür, burjuvazi
yasakladý diye çýkmama durumunda deðildirler. 12 Eylülden sonra
apolitizasyona uðrayan kitlelerin Taksime çýkmalarý gerekir.
Devrimcilerin yeniden sosyalizm hedefi doðrultusunda yürüyebilmesi
için Taksime çýkmasý gerekir çünkü Taksim kýrýlmasý gereken bir
esaret zinciridir. 1 Mayýsýn Taksimde kutlanmasýnýn önündeki
engellerden biri polis ise diðeri de sendika bürokratlarýdýr. Geçen
yýl uzlaþmayý engelleyen devrimcilerdir, bu yýl da Taksimi iþçiler
ve Devrimci 1 Mayýs Platformu güvence altýna alacaktýr. Taksim
uzlaþmacý sendikalarýn, reformistlerin deðil devrimcilerin eseridir,
burjuvazi yeni çatýþmalarý göze alamadýðý için Taksimi açmýþtýr.
Taksimi bu salondakiler açmýþtýr, siz açtýnýz. Ben 2009da gelecek
yýl burjuvazinin Taksimi açacaðýný yazmýþtým. Ancak Taksimin
açýlmasý yetmez, Taksim kitlelerle buluþmalýdýr.
Bu 1 Mayýsa kapitalizmin en büyük bunalýmlarýndan birinde
giriyoruz. Devrimcilerin, sosyalistlerin, komünistlerin dedikleri bir
kez daha görülmüþtür kapitalizm sürdürülemez, tek alternatif
sosyalizmdir. Biz sahte ikilemlerin karþýsýna gerçek bir alternatifle
çýkacaðýz, alanlara sadece Anadolu coðrafyasýndaki iþçiler için
deðil, Latin Amerika, Filipinler, Nepal ve Avrupa proletaryasý için
çýkacaðýz. Dünya bir dönemeçtedir ve 1 Mayýslarýn önemi büyüktür,
bu dönemeçte ne mi yapabiliriz? Çok basit bir þey yapabiliriz,
bayraklarýmýzla, sloganlarýmýzla yasak denilen 1 Mayýs alanýnda
olabiliriz. Sizden sonrakilere anlatacak bir þeyleriniz olmasý için
Taksimde olmalýsýnýz. Ben Taksimde bir Kaldýraççýyla limonlu
mendilimi paylaþtýðýmý anlatacaðým. Bizim anlatacak hikâyelerimiz
var. Ýnsanlýðýn hikâyeleri daha bitmedi, daha tüketmemiz gereken
bir yýðýn öykümüz var. Bunlarý tükettiðimiz zaman devrim olacaktýr
dedi.
Temel DEMÝRERin ardýndan sözü Kaldýraç temsilcisi Ýbrahim
AKYOL aldý. AKYOL konuþmasýnda özetle:
Tarih sýnýf savaþýmlarýnýn tarihidir, þu anda bile sýnýf savaþýmý
devam ediyor. Yaþam biçimimize kadar her þey sýnýf savaþýmýnýn
ürünüdür. 1 Mayýs sýnýf savaþýmýnýn en ileri olduðu dönemlerden
en geri olduðu dönemlere kadar bu savaþýn en önemli günüdür.
96, 97 ve 2007, 2008, 2009 1 Mayýslarý sýnýf savaþýmlarýnýn en
yoðunlaþtýðý günlerdir. 80 darbesinin ardýndan burjuvazinin bir
temsilcisi bu güne kadar iþçilerin dediði oldu artýk bizim dediðimiz
olacak demiþti, Tayyip de ayaklar baþ olursa kýyamet kopar demiþti.
Bu sözler bir bilincin ürünüdür. Bu bilinç onlarýn 1 Mayýslara
saldýrmasýna neden olur. Bu ülkede 1 Mayýslar hiç kolay geçmez
çünkü burjuvazide her zaman bir halk bir iþçi korkusu vardýr.
Celal BAYAR her kýþ komünizm gelecek derdi bu yüzden kaçmak
için havaalanýnda kaçmak için bir uçaðý sürekli hazýr bekletirdi.
1 Nisanda da bu korku polisleri emekçi avýna çýkardý. Bugün bir
tarafta Fethullahçýlar diðer tarafta ulusalcýlar var ama emekçilere
karþý ittifak yaparlar. Taksimde ara sokaklarda polisle çatýþýrken
bir yerde de asker bekler polis geçilirse müdahale etmek için.
Bize 2010 1 Mayýsýný kimse lütfetmedi, 1 Mayýs öncesinde kimse
emekçilerden bahsetmezken Tekel iþçileri direniþi patladý ve
emekçilerin sorunlarý gündeme girdi. Bu dönemde biz orta
yolcularýn ne olduðunu anlattýk, TKP, ÖDP gibi orta yolcularýn
devrime ne kadar zarar verdiðini anladýk, sendika mafyasýnýn nasýl
sendikalarý kuþattýðýný anladýk. 2010 1 Mayýsýnda yüz binler alana
akacak, hükümetin demokrasi kandýrmacasý, sendika mafyasý
kuþatmasý yýrtýlacak, bu yüzden tüm devrimciler Taksime güç
katmak zorundadýr. Ýstanbul Anadolu ve Orta Asyanýn baþkentidir,
1 Mayýsta Ortadoðuda tüm televizyonlar Ýstanbul 1 Mayýsýný
gösterirler. Bu nedenle Ýstanbul 1 Mayýsý çok önemlidir. dedi.
AKYOLun konuþmasýnýn ardýndan soru cevap bölümüne geçildi.
Bu bölümde bir dinleyici söz alarak özetle:
Ben 76 1 Mayýsýna katýldým. O gün Taksimde Türkiyenin dört
bir yanýndan insan vardý, 580 bin kiþi katýlmýþtý. Bir sonraki yýl
burjuvazi bu kitleselliði nasýl engelleyeceðini düþünmüþtü, bu
yüzden o saldýrý yaþandý. 77den sonra Taksim yasaklandý. Benim
tavsiyem Taksime gidin anýlarýnýzda yer alsýn. Oraya hep birlikte
medyaya malzeme vermeden katýlalým. dedi.
Bu bölümden sonra konuþmacýlara tekrar söz verildi. Kýsaca söz
haklarýný kullanan Temel DEMÝRER ve Ýbrahim AKYOL
konuþmalarýnda Taksim çaðrýlarýný yinelediler ardýndan panel son
buldu.
Ankaradan Komünistler
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Kitle Örgütleri 1 Mayýsa Dayanýþma Pikniði Ýle Hazýrlandý

25 Nisan tarihinde Kemerburgazda içerisinde
çalýþtýðýmýz kesimleri buluþturduðumuz bir 1 Mayýs
Dayanýþma Pikniði organize ettik. Eðitim için
dayanýþma faaliyeti yürüttüðümüz, eleme sýnavlarýna
karþý birlikte mücadele ettiðimiz öðrencilerden,
eðitimcilerden, velilerden; mahallelerde birlikte
tüketim dayanýþmasý yürüttüðümüz iþçilerden,
emekçilerden oluþan yaklaþýk 200 kiþiyi 1 Mayýs
pikniðine taþýdýk.

olmasý gerektiðini, 1 Mayýs'ýn sendika bürokratlarýna
emanet edilmemesi gerektiðini, 77 1 Mayýsý'nýn
hesabýnýn da ancak bu þekilde sorulabileceðini
söyledi. Ýçinden geçtiðimiz bu süreçte AKP'nin
BDP'ye yönelik saldýrýlarýnýn artmasýnýn, bugün
1500'ü aþkýn BDP'linin tutuklu bulunmasýnýn, Ahmet
Türk'e yapýlan saldýrýlarýn rastlantý olmadýðýný, bu
gündemleri 1 Mayýs alanýna güçlü bir þekilde
yansýtmak gerektiðini vurguladý.

Ýçinde çalýþtýðýmýz kitle örgütlerinde, Mayýsta Yaþam,
Anadoluda Yaþam ve Esenyurt Kolektifinde, 1 Mayýs
pikniðini gündem ederek pikniðin örgütlenmesini
saðladýk. Piknik Hazýrlýðýný bu üç kurum
bileþenlerinden oluþan bir ekiple kolektif olarak
yürüttük, böylece her kurumun olanaklarýný da
piknikte kullanabilmiþ olduk.

BDP: 1 Mayýs Ýþçilerin Uluslararasý Dayanýþma ve
Mücadele Günüdür

Piknik Baþlamadan Önce Alanda Hazýrlýklar Baþladý
Piknik için tüm hazýrlýklarý tamamladýktan sonra
piknik günü öncesinde belirlediðimiz gibi sabah
erken saatlerde malzemelerimizi alana ulaþtýrdýk,
piknik alanýný hazýrladýk. Alana pikniðimize
taþýdýðýmýz kitleye tüm piknik boyunca sesleneceðimiz
sahnemizi kurduk. 1 Mayýs gündemlerimizi taþýyan
pankartlarýmýzý astýk. Pankartlarýmýzda 1 Mayýs
Dayanýþma Pikniðimize Hoþgeldiniz, Yaþasýn 1
Mayýs, Býji Yek Gulan, Kolejlere Deðil, Emekçi
Liselere Yüksek Katsayý, Yaþasýn Sýnýf Dayanýþmasý
yazýyordu. Piknik alanýna taleplerimizin yaný sýra 1
Mayýsýn tarihçesi de anlatan pankartlar da yerleþtirdik.
Piknik alaný giriþine ÖSS Duvarýný Yýkalým pankartýný
asarak otobüslerin piknik alanýný bulabilmesini
kolaylaþtýrdýk. Ayný zamanda piknik alanýna giden
güzergâhtaki yol ayrýmlarýna arkadaþlarýmýzý
yerleþtirerek gelen otobüslerin yönlendirilmesini
saðladýk. Alana Tuzladan, Sultanbeyliden, Kartaldan,
Gülsuyundan, Ümraniyeden, Okmeydanýndan,
Yenibosnadan, Esenyurttan ve Lüleburgazdan
kalkan otobüslerimiz sýrayla geldiler.

Coþkulu ve 1 Mayýs'ýn Damga Vurduðu bir Piknik:
Tüm mahallelerden gelen otobüsler tamamlandýktan
sonra kahvaltý hazýrlýðý baþladý. Her mahalle ortak
sofrasýný kurdu. Kahvaltý bittikten sonra serbest
vakitte Anadoluda Yaþam Kooperatifi varoþlarda
yürüttüðü tüketim dayanýþmasý faaliyetini, bu faaliyetin
iþleyiþini ve bugüne kadar yapýlmýþ olan çalýþmalarý

tartýþtýðý bir söyleþi gerçekleþtirdi. Mayýsta Yaþam
Kooperatifi de düzenlediði söyleþide 1 Mayýsa bu
yýl hangi taleplerle katýlacaðýný tartýþtý. Söyleþiye
üniversite sýnav sisteminde yapýlan deðiþikliklerin
ve getirilen katsayý düzenlemesinin aslýnda emekçi
öðrencilerin üniversiteye girmesini zorlaþtýrdýðý ve
bunun için mücadele etmek gerektiði damga vurdu.
Mayýsta Yaþam Kooperatifi de bu yýl 1 Mayýs alanýna,
Kolejlere deðil, emekçi liselere yüksek katsayý
þiarýný taþýmaya karar verdi.
Söyleþiler sonrasýnda piknik programý yapýlan
Hoþgeldiniz konuþmasýyla baþladý. Konuþmanýn
ardýndan ilk olarak Tiyatro Veto bir oyun sergiledi.
Tiyatro Vetonun ardýndan kurumlar sýrayla 1 Mayýs
konuþmalarýný yaptýlar.

Yapýlan Konuþmalarýn Gündemi 1 Mayýs'a Taþýnacak
Talepler ve 1 Mayýs'a Uzanan Politik Atmosfer Oldu
Konuþmalarda ilk önce pikniði örgütleyen kitle
örgütleri söz aldý. Sýrasýyla Mayýsta Yaþam Kooperatifi,
Anadoluda Yaþam Kooperatifi ve Esenyurt Kolektifi
1 Mayýs'ýn iþçilerin uluslararasý dayanýþma ve
mücadele günü olduðunu, bu pikniðin de böyle bir

Piknik'te Anayasa Tartýþmalarýnýn Ýçyüzünü Tartýþtýk
Anayasa'ya Madde Ekleyip Çýkarmakla 12 Eylül
Anayasasý Deðiþmez

Bu Sürecin Ardýnda BDP'ye Yapýlan Saldýrýlarýn
Artmasý Vardýr

Pikniðin ikinci kýsmýnda geniþ katýlýmlý bir KöZ
söyleþisi düzenledik. Söyleþinin gündemi Anayasa
tartýþmalarý ýþýðýnda 2010 1 Mayýsýydý. Söyleþide
söz alan yoldaþ öncelikle 2010 1 Mayýsý'nýn uzanan
süreçte siyasetin gündeminde anayasa
tartýþmalarýnýn yer aldýðýný, bu nedenle bizim 12
Eylül anayasasýný nasýl görmemiz gerektiðini
anlattý. Buna göre AKP, 12 Eylül anayasasýný
ortadan kaldýrmýyor, sadece belli maddeleri bu
anayasaya ekleyip çýkararak bu anayasayý
yamýyordu. Anayasa deðiþikliði anayasaya madde
ekleyip çýkarmakla olmaz diyen yoldaþ, bu þekilde
bakýlacak olursa 12 Eylül anayasasýnýn yapýlan
eklemelerle defalarca deðiþmiþ olduðunu söylemek
gerektiðini belirtti.

Söyleþide vurgulanan bir baþka nokta ise, hem
AKP'nin hem de CHP'nin BDP'ye yapýlan saldýrýlarý
sürdürme niyet ve gayretiyle hareket ettiðiydi.
CHP'nin son dönemde BDP ile görüþmesi de,
AKP anayasa paketi için BDP'ye taviz vermek
zorunda kalýrsa, AKP'nin BDP'ye deðil, CHP'ye
taviz vermesini saðlamak için olduðu anlatýldý.
AKP'nin de bu süreçte BDP'ye yönelik saldýrýlarýnda
hýz kesmediði vurgulandý.

Demokratik Anayasa Ýçin Kurucu Meclis, Kurucu
Meclis Ýçin Yasaksýz, Barajsýz Bir Seçim
AKP'nin anayasa ve referandum gündeminin
rakiplerini sýkýþtýran bir hamle olduðunu belirten
yoldaþ þunlarý söyledi: AKP kendisini 12 Eylül
anayasasýný deðiþtirecekmiþ gibi gösterirken bir
taraftan da CHP baþta olmak üzere rakiplerini
siz 12 Eylül anayasaýnýn deðiþmesini istemiyor
musunuz? diyerek sýkýþtýr mýþ oluyor.
Ancak bu meclisin yarattýðý tüm anayasalar 12
Eylül rejiminin bir ürünü olacaktýr. Çünkü bu
meclis 12 Eylül rejiminin sonucunda, onun
kurallarýna göre oluþmuþ bir meclistir.
Mevcut baraj sistemi üzerine kurulu bir meclis,
baraj sistemini kaldýramaz. Kürt halkýna ve
Kürtlerin demokratik hak ve özgürlük mücadelesini
bastýrmaya yeminli bir rejimn meclisi bu doðrultuda
köklü deðiþiklikler yapamaz.Kýsacasý, demokratik
bir anayasa bu meclisten çýkamaz.
DTP'yi kapatanlar; halkýn kendi oylarýyla seçtiði
vekillerin dokunulmazlýklarýný ellerinden alýp,
vekilleri meclis dýþýna atanlar; 1500'ü aþkýn BDP'li
siyasetçiyi tutuklu kýlanlar demokratik bir anayasayý
nasýl yapacaklar? Peki nasýl yapýlýr demokratik
anayasa?
Bunun için öncelikle yasaksýz, barajsýz, tehditsiz
bir seçim yapýlmalý, böyle bir seçimle yeni bir
rejimin anayasasýný yapacak bir kurucu meclis
oluþturulmalý.

Düzen güçlerinin BDP'ye saldýrmalarýnýn sebebi
elbette BDP'nin ve BDP'nin odaðýnda bulunduðu
devrimci bir güçbirliðinin AKP'nin karþýsýndaki
tek muhalefet gücü olmasýdýr. 2007 seçimlerinde
yapýlan ortak bir çalýþmayla meclise Bin Umut
vekillerini sokabilmek bu yönde kazanýlmýþ bir
zaferdi. 2009 Yerel seçimlerinde Kürdistan'da
AKP'yi gerileten tek güç yine DTP/BDP çizgisi
ve onlar etrafýnda toplanmýþ sol, sosyalist, devrimci
bir güçbirliði oldu. Sadece Ýstanbul'da deðil,
yaþadýðýmýz topraklarda Newroz eylemleri her
geçen yýl büyüyor. Bu yýl da Newroz eylemi, en
kitlesel iþçi eylemi oldu. Ve BDP Newroz'u
örgütleyenlerin 1 Mayýsý da örgütlemesi gerektiði
yönünde açýklamalar yaptý.
Ýþte 32 yýl sonra Taksim'de yapýlacak olan 1
Mayýs'ýn anahtarýnýn AKP ve valilik tarafýndan
sendika bürokratlarýna teslim edilmesinin ardýnda
da böyle bir süreç vardýr. 1 Mayýs'ýn BDP'nin
odaðýnda bulunduðu bir devrimci güçbirliði
tarafýndan örgütlenmesini istemeyen AKP ve
valilik, 1 Mayýs'ýn anahtarýný sendika bürokratlarýna,
bu 1 Mayýs'a BDP'nin ve BDP'nin aktif bir þekilde
yürüttüðü AKP karþýtý bir siyasi çizginin damga
vurmasýný istemedikleri için, teslim etmiþlerdir.
Komünistlere düþen, bu yýl 1 Mayýs'a tam da
düzen güçlerinin istediklerinin aksi þekilde
katýlmaktýr. Onlar 1 Mayýs'ýn bir bayram havasýnda
geçmesini istiyorlar. Biz 1 Mayýs'ýn bir kavga
günü olduðunu biliyoruz. Bu nedenle 1 Mayýs'a,
politik bir þekilde katýlmak, AKP'yi düzen güçlerini
sýkýþtýracak bir þekilde katýlmak gereklidir. KöZ'ün
arkasýnda duranlarýn 1 Mayýs'a Ahmet Türk'ün
Yanýndayýz, Tutuklu 1500 BDP'li serbest
býrakýlsýn pankartlarýyla katýlacak olmasýnýn
nedeni budur.

dayanýþmanýn ürünü olduðunu söylediler, bu eksende
yürütmekte olduklarý faaliyetleri aktardýlar. Kitle
örgütleri 1 Mayýs'ta alanlara taþýyacaklarý talepleri
iletirken ayný zamanda piknikte bulunan kesimlere
de 1 Mayýs'a güçlü bir þekilde katýlma çaðrýsý yaptýlar.

KöZ: 1 Mayýs'ýn Sahibi Newroz Alanýný
Dolduranlardýr
Kitle örgütlerinin ardýndan sözü KöZ adýna bir
yoldaþýmýz aldý. Yoldaþ öncelikle 1 Mayýs'a nasýl
bir politik atmosferde girdiðimizi aktardý. AKP'nin
demokrasi havarisi rolüne büründüðü, demokratik
açýlýmdan sonra da þimdi de demokratik anayasa
adýný verdikleri 12 Eylül anayasasýný yamama
çalýþmalarýný sürdürdüðü bir dönemden geçtiðimizi
belirten yoldaþ, bu dönemde AKP'nin maskesini
düþürebilecek tek muhalefet gücünün BDP'nin
odaðýnda bulunduðu devrimci bir güçbirliði olduðunu
ifade etti. Yoldaþ, içinden geçtiðimiz bu dönemde,
seçimlerden, Newroz'lardan da görebildiðimiz üzere
güçlenen, çok daha aktifleþen, kitleselleþen bir Kürt
emekçi kitlesinin olduðunu ifade ederek, 1 Mayýs'a
damga vurmasý gereken kesimlerin bu kesimler

KöZ adýna yapýlan konuþmanýn ardýndan 1 Mayýs
pikniðimize destek veren BDP adýna, BDP parti
meclis üyesi Osman Ergin söz aldý. Osman Ergin
konuþmasýnda 1 Mayýs'ýn kökenlerinin 1886 yýlýnda
Chicago'lu iþçilerin verdiði 8 saatlik iþ günü talebine
indirilemeyeceðini, 1 Mayýs'ýn iþçilerin sömürüye
karþý, kapitalizme karþý verdiði, ezme ezilme iliþkisinin
ortadan kalkmasýna dair verdiði mücadelenin bir
ürünü olduðunu belirtti. Bu yýl 1 Mayýs'ýn BDP'nin
gündemine geniþ bir þekilde girdiðini belirten Ergin,
BDP'nin 1 Mayýs alanýna kitlesel bir þekilde, kendi
politik gündemleriyle, 1 Mayýs'ýn tarihsel ve politik
anlamýna uygun bir þekilde katýlacaðýný belirtti.

Coþkulu bir 1 Mayýs Pikniði
1 Mayýs konuþmalarýnýn ardýndan Ahmet Yakup
sahne alarak müzik dinletisi verdi. Müzik dinletisinin
ardýndan öðle yemeði hazýrlýklarý baþladý. Bir taraftan
yemekler hazýrlanýrken bir taraftan çocuklar için
yüz boyama etkinlikleri yapýldý, bir taraftan da davul
zurna eþliðinde halaylar çekildi. Öðle yemeði
mahallelerin ortak sofralarýnda yendikten sonra
program halat çekme ve çuval yarýþý ile devam etti.
Bu sýrada komünistlerin birliðini savunanlar olarak
Anayasa Tartýþmalarý Iþýðýnda 2010 1 Mayýsý baþlýklý
bir KöZ söyleþisi düzenledik. Söyleþinin ardýndan
Grup Mayýs sahne aldý ve ezgileriyle pikniðimize
coþku kattýlar.
Kitle örgütlerinin kendi çalýþmalarýný yansýttýklarý ve
1 Mayýs mitingi için de bir hazýrlýk etkinliði olan 1
Mayýs pikniðimize yaklaþýk 200 kiþi katýldý. Son
derece coþkulu geçen 1 Mayýs pikniði kitle
örgütlerinin ve komünistlerin 1 Mayýsa hazýrlanmasý
açýsýndan da yararlý oldu.
Ýstanbuldan Komünistler

1 Mayýs Pikniðinden 1 Mayýs Alanlarýna

Mayýsta Yaþam Kooperatifi 1 Mayýs Alanlarýndaydý
1 Mayýs pikniðinin ardýndan içinde çalýþma
yürüttüðümüz Mayýsta Yaþam Kooperatifi de 1 Mayýs
mitingi çalýþmalarýna baþladý. Kooperatif miting
öncesinde yaptýðý ortaklar toplantýsýnda 1 Mayýs
alanlarýna taleplerini taþýmaya karar vermiþti. Bu
doðrultuda kooperatif ortaðý olan öðrencilerle,
velilerle birlikte 1 Mayýs mitingine katýldýk.
Mitinge Mayýsta Yaþam Kooperatifi pankartýnýn
ardýna sýralanan Mayýsta Yaþam Kooperatifi
þubelerinden 1 Mayýs mahallesi þubesi Kolejlere
Deðil Emekçi Liselere Yüksek Katsayý, Yüksek Okul
Puaný pankartýyla, Tuzla þubesi Sýnavlarda elenmeye,
Fabrikada sömürüye, Tersanede ölümlere son!
pankartýyla, Yenibosna þubesi Öðrenciye Ýþ, Çalýþana
Öðrenim Hakký pankartýyla ve Sultanbeyli þubesi
de Yaþasýn Sýnýf Dayanýþmasý pankartýyla katýldý.

1 Mayýs Mitinginde Taleplerimizi Haykýrdýk
Hazýrladýðýmýz dövizlerle, sloganlarýmýzla ve ajitasyon
konuþmalarýyla mitingde öðrenim hakký için
taleplerimizi haykýrdýk. YGS-LYS Duvarýný
Yýkacaðýz, Paralý Parasýz Burjuva Eðitime Hayýr,
Öðrenciye Ýþ, Çalýþana Öðrenim Hakký, Kolejlere
Deðil, Emekçi Liselere Yüksek Katsayý, Yaþasýn 1

Mayýs, Býji Yek Gulan, Yaþasýn Sýnýf Dayanýþmasý,
Nerden Geliyoruz? Varoþlardan! Ne Ýstiyoruz?
Özgürlük! Vermeyecekler! Alacaðýz!, Sýnavsýz Eðitim,
Sýnýfsýz Toplum, Cinsel, Ulusal, Sýnýfsal Elemeye
Son sýkça attýðýmýz sloganlarýmýz arasýndaydý.

Kolejlere Deðil Emekçi Liselere Yüksek Katsayý
1 Mayýs mitinginde yaptýðýmýz ajitasyon
konuþmalarýnda ise 1 Mayýsýn iþçi sýnýfýnýn dayanýþma
ve mücadele günü olduðunu, bugün emekçilerin
öðrenim hakkýnýn da saldýrý altýnda olduðunu, bu
doðrultuda mücadele etmek gerektiðini vurguladýk.
Özellikle üniversite giriþ sýnavlarýnýn iþçileri, Kürtleri
ve kadýnlarý eleyen sýnavlar olduðunu vurguladýk.
Mevcut AOBP hesaplamalarýnda kullanýlan yöntemin
ise emekçi liselerde okuyan öðrencilerin öðrenim
hakký önündeki en büyük engellerden birisi olduðunu
vurgulayarak Emekçi liselere pozitif ayrýmcýlýk
talebini öne çýkardýk.
Mitinge Tuzla Mayýsta Yaþam kooperatifi ile birlikte
gelen Aydýnlý Mahallesinden dostlarýmýz Aydýnlý
Gençliði ile birlikte katýldýk. Sýk sýk sloganlarýmýzda
ortaklaþtýk.
Yaþasýn 1 Mayýs! Býji Yek Gulan!
Ýstanbuldan Komünistler
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Ýstanbulda 1 Mayýs altý sendika konfederasyonu
tarafýndan örgütlendi. Taksim Meydanýndaki miting
için üç ayrý güzergâhta, dört yürüyüþ kolu oluþtu.
Þiþli güzergâhýnda DÝSK ve KESKin arkasýnda olmak
üzere iki yürüyüþ kolu vardý. Konfederasyonlarýn
ardýnda meslek örgütleri, kitle örgütleri, yasal partiler
ve diðer siyasi akýmlar yer aldý. Þiþli kolu en kitlesel
yürüyüþ kolu oldu.
Sabahýn erken saatlerinden itibaren yürüyüþ kolunda
toplanma baþladý. Halaylar çekildi, araçlardan marþlar
çalýndý ajitasyon konuþmalarý yapýldý.
KöZ olarak KESK kolunda BDPnin hemen önünde
kortejimizi oluþturduk. Kortejimizin en önünde
Yaþasýn Komünistlerin Birliði pankartýný taþýdýk.
Bu pankartýn arkasýnda ise 15 Martta yitirdiðimiz
kavga yoldaþýmýz Hasan Coþkun anýsýna üzerinde
resmi bulunan Hasan Yoldaþ Kavgamýzda
Yaþýyor pankartýný açtýk. Böylece 2010 1 Mayýsýn
hemen öncesinde yitirdiðimiz Hasan Coþkunla, son
nefesine kadar birlikte verdiðimiz komünistlerin
birliði ve parti mücadelesini ifade eden Yaþasýn
Komünistlerin Birliði pankartýnýn arkasýnda 1
Mayýsta birlikte yürüdük. Üçüncü pankartýmýzdaysa
Yaþasýn 1 Mayýs, Bijî Yek Gulan! þiarý yer alýyordu.
1 Mayýs öncesi anayasa deðiþikliði tartýþmalarý sýrasýnda
BDPye yönelik saldýrýlar Samsunda Ahmet Türke
atýlan yumrukla devam etmiþti. Bu saldýrýya ve önceki
saldýrýlara karþý BDPnin yanýnda durmanýn 1 Mayýstaki
öncelikli politik görev olmasý nedeniyle Ahmet
Türkün Yanýndayýz! Tutuklu 1530 BDPli Serbest
Býrakýlsýn! talebini dördüncü bir pankartla dile
getirdik.
KöZ kortejinin hemen ardýnda Mayýsta Yaþam
Ümraniye, Yenibosna, Tuzla Sultanbeyli Ortaklarý
pankartýyla Mayýsta Yaþam Kooperatifi yürüdü. Mayýsta
Yaþamýn diðer pankartlarý ise Kolejlere Deðil Emekçi
Liselere Yüksek Katsayý ve Yaþasýn Sýnýf

BDPnin Kitlesel Katýlýmýnýn Önemi
BDP öncülüðünü yaptýðý kitlesel Newroz
mitinglerinde 8 Martýn, Newrozun ve 1 Mayýsýn
mücadelelerinin üç ayaðý olduðunu söylüyor ve 1
Mayýs alanýna çaðrý yapýyordu. Kuþkusuz yine BDPin
öne çýkmasýyla organize edilecek bir 1 Mayýs hem
1 Mayýsýn gerçek sahiplerinin alanlarda daha fazla
yer almasýný saðlayacak hem de daha politik bir 1
Mayýsýn olmasýný mümkün kýlacaktý. Ayný zamanda
böyle bir 1 Mayýsta Tayip Erdoðanýn demokrasi
maskesini takýp, Taksimi iþçilere biz açtýk oyunu
oynamasýnýn imkaný kalmayacaktý.
1 Mayýs bu þekilde gerçekleþmese de BDP en kalabalýk
kortej olarak politik ve coþkulu bir þekilde 1 Mayýsa
katýldý. Kitlesel katýlýmý, tutuklamalarý, taþ atmak
cezaevinde bulunan çocuklarý gündem etmesi en
önemlisi Hakkariden Ýstanbula, Newrozda 1 Mayýsa
þiarýný alana taþýmasý ise önümüzdeki yýllarda 1 Mayýsý
sendikalara býrakmadan gerçek sahiplerinin
örgütlemesinin önünü açmasý açýsýndan önemli oldu.
Ancak BDPnin bu canlý tutumu yürüyüþ koluna
damgasýný vuramadý. BDP bu kolda kalabalýk fakat

Dayanýþmasýydý. Mayýsta Yaþam kortejinin arkasýnda
ise Tuzla Aydýnlý Mahallesinden gelen yaklaþýk yirmi
kiþilik bir genç iþçi grubu Kurtuluþ Yok Tek Baþýna
Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz!-Domane Aydýnlý
Yaþasýn 1 Mayýs  Býji Yek Gulan pankartlarýyla
yürüdü.
Yürüyüþ boyunca ve alanda güncel siyasi geliþmelere
dair ajitasyon konuþmalarý yaptýk. Demokratik
anayasa için kurucu meclis; kurucu meclis için
yasaksýz, barajsýz, tehditsiz seçim talebini döviz
v sloganlarýmýzla dile getirdik. Ayrýca BDPye yönelik
saldýrýlara karþý Vekiline Sahip Çýk, BDPle Saf
Tut!, Demokrasi için Kürtlere Özgürlük ve
Ahmet Türkün Yanýndayýz sloganlarýný attýk. 77
1 Mayýsýnýn faillerinin beli olduðunu, 1 Mayýsýn
gerçek sahiplerinin Newroz alanýný dolduran ve
Tekel, Marmaray gibi direniþteki iþçiler olduðunu
haykýrdýk. Sendika, sigorta, altý saat iþ günü talebini
sýk sýk dile getirdik. Devrim mücadelesi için öncelikli
görevin komünistlerin birliðini saðlamak olduðunu
Yaþasýn Komünistlerin Birliði, Devrim için
Devrimci Parti, Parti için Komünistlerin Birliði
sloganlarýyla ifade ettik.
Kortejimizin bulunduðu yürüyüþ kolunda ve miting
alanýnda 1 Mayýsýn Sahibi Biziz! 1 Mayýs Alanýna
Demokratik Taleplerimizle Çýkalým! baþlýklý 1
Mayýs özel sayýmýzý daðýttýk. Daðýtým sýrasýnda
yaptýðýmýz ajitasyon konuþmalarý özel sayýya yönelik
ilgiyi arttýrdý. Alanda on iki bin adet özel sayýyý bu
þekilde daðýttýk.
Alana vardýktan sonra da kürsüdeki konuþmalar ve
program sýrasýnda sloganlarýmýzý atmaya devam ettik.
Ayrýca 1 Mayýsa iliþkin hedeflerimizi anlatan bir
konuþma yaptýk. 1 Mayýs, Avusturya Ýþçi marþlarýný
okuduk. Miting alanýndan ayrýlmadan önce topluca
Enternasyonali okuduk. Ardýndan ise 2010 1 Mayýsýný
deðerlendirmek üzere alandan ayrýldýk.

aykýrý bir bölük olarak kaldý. Alanda ise bu aykýrý
varlýk bile göze batmadý. Varolan liberal uzlaþmacý
çizgi 1 Mayýs alanýna hakim oldu.
Kürsü Ýþgali
1 Mayýs kürsüsü 77 nostaljisi yaratýlmak üzere
tasarlanmýþ, piyanosuyla Timur Selçuk davet edilmiþ,
Ruhi Su Dostlar Korosuna yer verilmiþti. Program
bu þekilde devam ederken Türk-Ýþ Genel Baþkaný
Mustafa Kumlunun konuþmaya baþlamasý protestolarý
baþlattý. Kumlunun konuþmasý Direniþteki Ýþçiler
Platformu, Tekel iþçileri, Ýtfaiye iþçileri tarafýndan
engellenmiþ ve kürsüye çýkan iþçiler konuþma daha
önceden hazýrladýklarý konuþmalarýný yapmýþlardý.
Bu iþgal ve Kumlunun konuþturulmamasý fazlasýyla
gündem olsa da ne alanda ne de sonrasýn kimse þu
soruyu sormadý: Madem Taksim alaný kazanýlmýþtý,
madem 1 Mayýs kazanýmdý o halde direniþteki iþçiler
söz söylemek için neden kürsüyü iþgal etmek zorunda
kalýyorlardý?
Alanda kürsü iþgali yaþanýrken yürüyüþ boyunca ve
kürsü iþgali esnasýnda attýðýmýz 1 Mayýsýn sahibi
Tekel iþçisi ve 1 Mayýsýn sahibi Newrozdaki

Varoþlarda Eylemlerle 1 Mayýs Alanýna, 1 Mayýstan
Varoþlardaki Eylemlere

Taksime çýkýlýp çýkýlamayacaðý tartýþýlýyorken, bu yýl
Taksimin kazanýlýp kazanýlamadýðý tartýþmasý yapýldý.

1 Mayýs sabahý miting alanýna gelmek üzere varoþlarda
toplandýk. Ancak sessiz sedasýz toplanýp yola
koyulmadýk. Sabahýn erken saatlerinde
Okmeydanýnda ve Þirinevler Meydanýnda yürüyüþ
ve eylem yaparak 1 Mayýsa geldik. Böylece 1 Mayýsa
katýlmayan iþçi ve emekçileri 1 Mayýsa davet ettik
ve 1 Mayýsý onlara, varoþlara taþýdýk.

Anayasa deðiþikliði tartýþmalarý ya da AKPnin
saldýrýlarý, bu saldýrýlarýn emekçilerin en örgütlü
kesimi olan BDP üzerinde yoðunlaþmasý ise KöZ
ve BDP kortejleri dýþýnda gündem olmadý. Halkevleri
eðitimden saðlýða, barýnma hakkýndan engelli
haklarýna birçok talebi pankartlarýnda dile getirdi.
Diðer kortejlerin önemli bir kýsmý ise Yaþasýn 1
Mayýs demenin ötesine geçmediler. 1 Mayýs alanýnda
kalabalýk ve görsel katýlým saðlama çabalarýnýn
sonuçlarý gözüküyordu ancak politik gündeme dair
sessizlik hakimdi. Oysa Hak-Ýþin yürüdüðü kolda
bulunan sendikalar bile sözüm ona darbelere karþý
sloganlarla tepki gösterirken AKP çizgisini 1 Mayýsa
taþýmayý baþardýlar.

1 Mayýs Mahallesinde ise sabah toplanma saatinde
deðil, miting sonrasýnda akþam yedide yürüyüþ ve
eylem yaptýk. 3001 Caddesi üzerinde yaptýðýmýz
yürüyüþ Þükrü Sarýtaþ Parkýda sona erdi ve parkta
davul zurna eþliðinde halaylar çekildi.

Birleþik, Kitlesel Ancak Apolitik Bir 1 Mayýs
Geçtiðimiz yýllardan farklý olarak 1 Mayýs, bu yýl
Ýstanbulda birleþik ve kitlesel bir miting olarak
gerçekleþti. Bölünmüþ deðil birleþik bir eylem oldu.
Sembolik bir eylem ya da parçalý bir miting olmadý,
tek bir miting gerçekleþti. Bu da mitinge kitle katýlýmý
olarak yansýdý. Son yýllarda birleþik, kitlesel bir miting
olmadýðý için gerçekleþemeyen kitlesel bir 1 Mayýs
gerçekleþti.
Bu yýl sembolik bir eylemin deðil de bir mitingin
gerçekleþmesi 1 Mayýs öncesi varoþlarda ve þehir
merkezilerinde bir miting havasýnýn oluþmasýna imkân
verdi. Geçtiðimiz yýllarýn aksine afiþlerle, pankartlarla,
bildiri ve stantlarla iþçiler, emekçiler mitinge çaðrýldýlar.
Bu nedenle 1 Mayýs günü yürüyüþ kollarýna ve alana
kitlesel bir katýlým gerçekleþti.
1 Mayýs mitinginin Taksimde gerçekleþeceði
netleþmesine raðmen bu yýl da 1 Mayýsa damgasýný
vuran tartýþma alan tartýþmasý oldu. Geçtiðimiz yýl

iþçiler sloganlarýnýn isabetli tespiti ortaya çýktý.
Gerçek sahiplerinin örgütlemediði bir 1 Mayýsta
kürsü Mustafa Kumluya sunulurken Tekel iþçilerine
yasaklanmýþtý. Oysa 1 Mayýs alanýnda Direniþteki
Ýþçiler Platformu adýna metni kürsüden okumaya
çalýþan iþçiye, Newrozda söz hakký verilmiþ ve Metin
Arslan direniþteki Tekel iþçileri adýna kürsüye davet
edilmiþti ve konuþmasýný yüz binlerce emekçiye
seslenerek yapmýþtý.
Kürsüden yapýlan konuþmalarýn hiçbirinde kürsü
iþgaline yönelik bir destek mesajý gelmedi. Sendika
bürokratlarýna yönelik de en ufak bir eleþtiri yapýlmadý.
Taksimin 1 Mayýsa açýlmasý ve 1 Mayýsýn tatil günü
olmasý için ilk önergeyi veren BDPli vekillere de
söz hakký tanýnmadý. Yapýlan konuþmalar içerisinde
genel geçer sömürü, adalet ve demokrasi
kavramlarýnýn ötesine geçen tek konuþma KESK
baþkaný Sami Evrenin konuþmasý oldu. Evren
konuþmasýnda yapýlan saldýrýlara, tutuklamalara ve
operasyonlara deðildi. O da aslýnda KESK tabanýn
hassasiyetlerini karþýlamaya yönelik bir konuþma idi.
Ancak böyle bir konuþmayý yapmak da aslýna bakýlýrsa

Bu tabloya bakýldýðýnda KöZün 1 Mayýsta Ahmet
Türkün Yanýndayýz! BDPli 1530 Tutuklu Serbest
Býrakýlsýn talebi, ayrýca bu meclisin 12 Eylül
Anayasasýný deðiþtirip deðiþtirmeyeceði tartýþmasýna
dair duruþunu 1 Mayýsa taþýmasýnýn önemi daha
çarpýcý bir þekilde beliriyor. 1 Mayýsta siyasi gündeme
emekçiler, ezilenler cephesinden müdahale etme
imkaný kullanýlamamýþ olsa da KöZ alandaki tek
siyasi kortej olarak bu hattý savunmuþtur.
KöZün 1 Mayýstaki bu tutumunu BDPli vekillerden
BDP Eþbaþkaný Gülten Kýþanak ve Ýstanbul milletvekili
Sebahat Tuncel alanda korteji ziyaret edip,
selamlayarak önemli bulduklarýný belirttiler. Ahmet
Türke yapýlan saldýrýnýn ve 1530 BDPli tutuklunun
serbest býrakýlmasý talebinin 1 Mayýs alanýnda pankartla
dile getirilmesini önemsediklerini ve dayanýþma
duygularýný ifade ederek kortejimizden ayrýldýlar.

KESK baþkanýna deðil Newrozu örgütlemiþ güçlere
düþerdi. Ancak BDP ve onla birlikte hareket eden
güçler Newroz ertesinde 1 Mayýsýn örgütlenmesi
için gösterdikleri doðru ve yerinde tutumu
sürdürememesi nedeniyle böyle bir müdahale eksik
kaldý.
Ýstanbuldaki 1 Mayýs liberal, uzlaþmacý ve apolitik
bir 1 Mayýs oldu. Böylece 12 Eylüldeki referanduma
giden süreçte önemli bir fýrsat kaçýrýlmýþ oldu. Sol
akýmlar da siyasetsizliklerini Taksim tartýþmalarýnýn
gürültüsü ile örtmeye çalýþtýlar.
Ancak her þeye karþýn 1 Mayýsýn kitlesel ve birleþik
geçmesi iþçi hareketini bölen bir engelin ortadan
kalkmasý bakýmýndan olumludur. Kitlesel ve birleþik
eylemlerin liberal deðil mücadeleci bir hatta
gerçekleþmesini saðlamak da sendika bürokratlarýnýn
ve onlarýn dümen suyunda gidenlerin deðil
yaþadýðýmýz topraklar üzerinde demokratik haklar
ve özgürlükler ekseninde kurulacak bir savunma
hattýna ihtiyaç duyanlarýn boynun borcudur. KöZ
yýllardýr böyle bir hattýn oluþturulmasý için mücadele
ediyor. Bundan sonra da ayný yolda devam edeceðiz.
Ýstanbuldan Komünistler
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Ankara'da Apolitik Bir 1 Mayýs Mitingi

Ankarada 2010 1 Mayýsýný DÝSK, KESK, Türk
Ýþ, Kamu Sen, Memur Sen ve Hak Ýþ örgütledi.
6 Konfederasyon 1 Mayýsý adeta devrimcilerden
kaçýrarak örgütlediler. Nisan ayýnýn ortasýna
gelindiðinde Ankara 1 Mayýsýnýn nasýl ve nerede
yapýlacaðý hala belirsizliðini koruyordu.
Sendikalar 1 Mayýsý örgütlemek için yapýlan
toplantýlara hiçbir devrimci yapýyý çaðýrmadýlar,
yalnýzca 1 Mayýstan iki gün önce yapýlan son
toplantýya bazý siyasetleri ÝPnin alana geleceðini
bir sorun yaþanmasýný istemediklerini bildirmek
üzere çaðýrdýlar. Böylelikle 2010 Ankara 1
Mayýsý kürsüde okunacak metinden mitingin
yapacaðý alana kadar hiçbir noktada
devrimcilerin müdahalede bulunamadýklarý bir
þekilde gerçekleþti. Son iki yýldýr 1 Mayýs
yürüyüþüne ve miting alanýna giremeyen ÝP
bu yüzden bu yýl yürüyüþe katýlabildi ve miting
alanýna girdi. Yaþanan belirsizlik tüm kurumlarýn
1 Mayýs çalýþmalarýný da olumsuz etkiledi,
nerede saat kaçta olacaðý 1 Mayýsa birkaç gün
kala belli olan mitingde alana yapýlacak çaðrý
birkaç güne sýðdýrýlmak zorunda kaldý.
1 Mayýs yürüyüþü saat 11.oo da Ankara Garý
önünde toplanýlarak kortejlerin oluþturulmasý
ile baþladý. Saat 12.00 civarý kortejler
oluþturularak yürüyüþe baþlandý. Biz Közün
arkasýnda duran komünistler olarak blok
halinde yürüyen Devrimci 1 Mayýs Platformu
kortejinde AKPnin Taksim Açýlýmý BDPye

Saldýrýlarýn Sürmesi Ýçindir yazýlý pankartýmýz
ile yürüyüþte yerimizi aldýk. Devrimci 1 Mayýs
Platformu yazýlý ortak pankartýn arkasýnda
sýrayla Alýnteri, BDSP, DHF, Devrimci Hareket,
Devrimci Yolda Özgürlük, Köz ve Partizan
yürüdüler. Yürüyüþ baþlarken platform
bileþenleri belirlenen ortak sloganlarý hep
birlikte attýlar. Yürüyüþ sýrasýnda her bileþen
kendi sloganlarýný attý. Biz Yaþasýn
Komünistlerin Birliði; Marks, Engels, Lenin
Yolumuz Proleter Devrim; Nereden Geliyoruz
Varoþlardan, Ne Ýstiyoruz Özgürlük
Vermeyecekler Alacaðýz; Özgürlük Savaþan
Ýþçilerle Gelecek; Komünist Bir Dünya
Kuracaðýz; Ordu Polis Tekeller Ýþte Katiller;
Yaþasýn Devrimci Dayanýþma; Faþizme Karþý
Omuz Omuza; Biji Serhýldan Azadiya Kürdistan;
Kurtuluþ Yok Tek Baþýna Ya Hep Beraber Ya
Hiç Birimiz sloganlarýný attýk. Yürüyüþ sýrasýnda
KÖZ ün 1 Mayýs özel sayýsýný daðýttýk.
Yürüyüþ kolunda en önde Türk Ýþe baðlý
sendikalar yürüdüler, Türk Ýþin arkasýnda ÝP
korteji yürüdü, DSP,CHP kortejleri de burada
yürüdüler. Türk Ýþ kortejinin arkasýnda DÝSKe
baðlý sendikalar, arkasýndan KESKe baðlý
sendikalar yürüdüler. EMEP, ÖDP, BDP, SDP,
Sosyalist Parti, Anarþistler, ODTÜ Öðrencileri,
DTCF Öðrencileri, HÜÖD, Hacettepe
Öðrencileri mitinge katýlanlar arasýndaydý.
Mitinge yaklaþýk 15 bin kiþi katýldý.

Türk Ýþ ve ÝP, alana girdikten kýsa sonra alandan
ayrýldýlar. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan miting
sona erdi. Mitingden sonra mitingde konser
verecek olan Grup Kibelenin Kürtçe þarkýlar
söylemesine izin verilmediðini öðrendik.
Ýçinde çalýþma yürüttüðümüz Umut Kültür
Derneði de Kurtuluþ Yok Tek Baþýna Ya Hep
Beraber Ya Hiç Birimiz pankartý ile 1 Mayýsta
yerini aldý. Mitingden sonra hep birlikte Umut
Kültür Derneðine giderek 1 Mayýs mitingini
deðerlendirdik. Bir arkadaþýmýz 1 Mayýsýn
genellikle Amerikalý iþçilerin 8 saatlik iþ günü
talebi ile yaptýklarý eylemin gelenekselleþerek
kutlanmasý olarak bilindiðini ancak 1 Mayýsýn
1. Enternasyonalin planlý faaliyeti sonucu var
olduðunu ve Amerikalý iþçilerin grevine denk
geldiðini aktardý. Ankara 1 Mayýsýný
deðerlendiren herkes eylemin coþkusuz
geçtiðini belirtti, ardýndan bir yoldaþýmýz söz
alarak 1 Mayýsýn coþkusunun katýlým sayýsýyla
ya da atýlan sloganlarýn gürlüðüyle
ölçülemeyeceðini, alana emekçilerin kendi
talepleri ile çýkmasýnýn eylemin coþkusunu
belirleyeceðini, bizim coþku anlayýþýmýzýn genel
coþku tarifinden farklý olduðunu, bu yýl Ankara
1 Mayýsýnda yaþanan asýl eksikliðin de bu
olduðunu vurguladý.
Ankaradan Komünistler!

Mudanya'da 1 Mayýs Mitingi

Ankara Devrimci Bir Mayýs
Platformundan 1 Mayýs Çaðrýsý

Közün de bileþeni olduðu Ankara Devrimci 1 Mayýs Platformu
28 Nisan günü 1 Mayýsa çaðrý yapmak için bir eylem gerçekleþtirdi.
Eylem saat 18.00 de Sakarya caddesinde buluþulmasý ile baþladý.
Platform bileþenleri Birleþik, Kitlesel, Devrimci 1 Mayýs Ýçin
Alanlara yazýlý Devrimci 1 Mayýs Platformu imzalý ortak pankartýn
arkasýnda kendi flamalarý ile kortej oluþturdular. Ayný saatte
platform bileþenlerinin buluþtuðu Sakarya caddesinde KESK,
DÝSK, Türk-Ýþ, Memur-Sen, Kamu-Sen ve Hak-Ýþten oluþan Ankara
1 Mayýs Tertip Komitesi basýn açýklamasý gerçekleþtirdi, Devrimci
1 Mayýs Platformu basýn açýklamasýna destek verdi. Ankara 1
Mayýs Tertip Komitesinin basýn açýklamasý sona erdikten sonra,
platform kendi basýn açýklamasýný gerçekleþtirmek üzere Sakarya
Caddesinden Yüksel Caddesine doðru sloganlarla yürüyüþe
geçti.
Basýn açýklamasýnda þunlar vurgulandý; Bugün emperyalist
saldýrganlýða, iþsizliðe, güvencesizliðe, özelleþtirmelere,
taþeronlaþtýrmaya, Kürt ulusuna yönelik imha ve inkar
uygulamalarýna, hapishanelerdeki tecrit uygulamalarýna, devlet
terörüne, sokak infazlarýna, baský ve yasaklara karþý birleþik,
kitlesel, 1 Mayýs alanlarýný devrimci özüne uygun coþkuyla
doldurma zamanýdýr. Çünkü bu yýlki 1 Mayýs ezen ile ezilenin
sýnýflar savaþýmýnda saflarýnýn daha da netleþtiði 1 Mayýstýr.
Eylem TUBÝTAK direniþçisi Aynur Çamalanýn konuþmasý ile sona
erdi.
Ankaradan Komünistler

Mudanyada 1 Mayýs eylemi için günler
öncesinden Emek Ve Demokrasi Platformunun
bileþenleri bir toplantý alýp Mudanyada 1
Mayýsýn nasýl örgütleneceði, neler yapa
bileceðimiz hakkýnda toplantýlar yapýldý.
Ýlk toplantýda bir tertip komitesi oluþturulmasý
ve tertip komitesinde her kurumdan bir
temsilcinin yer almasý kararý alýndý. Bir sonraki
toplantýda ise Eðitim Sen ve Birleþik Metal Ýþ
temsilcileri emniyetle yaptýklarý görüþmelerde
geçen yýlki 1 Mayýs eylemi gibi yapýlacak bir
eylemde tertip komitesi oluþturmaya gerek
olmadýðýný söylediler. Fakat Ses aracýnýn ilçede
anons yaparak dolaþmasý, afiþlerin asýlmasý
için gereken izinlerin alýnmasý gerektiði bu
izinlerinde KESK ve Birleþik Metal Ýþ tarafýndan

alýnmasý kararlaþtýrýldý.1 Mayýsa çaðrý için el
ilanlarý daðýtýldý ve ilçenin belirli yerlerine
afiþler yapýldý. 1 Mayýs sabahý ses aracý ile ilçe
sýnýrlarý içinde eyleme katýlým için anonslar
yaparak dolaþýldý. Araçtan Enternasyonal Marþý
ve 1 Mayýs marþý çalýndý.
Saat 10.30 da kitle Mütareke Meydanýnda
toplanmaya baþladý. En önde emek ve
demokrasi Platformunun Yaþasýn 1 Mayýs
pankartý ardýnda diðer kurumlar kendi
pankartlarýný açarak yürüdüler. KESK, Eðitim
Sen, Deniz Kültür Sanat Evi, Mudanya Halk
Meclisi, Alevi Kültür Derneði, ÖDP, EMEP,
EDP ve CHP pankart açan kurumlardý. Birleþik
Metal Ýþ ise kendi kitlesiyle Taksime gittiði
için alanda yoktu.

Kitle alana ulaþtýktan sonra hazýrlanan metin
okundu. Saygý duruþundan sonra eylem
sonlandýrýldý ve araçlara binerek Bursa
merkezdeki eylem için hareket edildi.
Geçen seneki 1 Mayýs Eyleminde karþýlaþtýðýmýz
bazý eksikliklerden çýkardýðýmýz derslerden
dolayý bu seneki bir mayýs eylemi daha
organize geliþti. Hiç mi eksikliðimiz olmadý
elbette oldu fakat yerelliðimizde 1 Mayýsýn
sürekli kutlanmasý yönünde ortak bir irade
kazanýlmýþ oldu.Bir sonraki bir mayýsa daha
hazýrlýklý olacaðýmýzýn bilinciyle...
YAÞASIN 1 MAYIS, BIJÝ YEK GULAN
Bursadan Komünistler
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ÝZMÝRDE 1 MAYISA SENDÝKA BÜROKRASÝSÝ DAMGA VURDU

Bu sene Ýzmirde 1 Mayýs geçen senelere kýyasla
daha yüksek bir katýlýmla gerçekleþirken, son yýllarda
olduðu gibi bu sene de sendika bürokrasisi alana
damgasýný vurdu. Ancak farklý olarak bu sene sendika
bürokrasisinin yaný sýra burjuva siyasetin sosyal
demokrat kanadý da alanda etkinliðini arttýrdý.
1 Mayýsýn bu yýl hafta sonuna denk düþmesi ve
Taksim etrafýnda dönen tartýþmalarýn 1 Mayýsa dair
kamuoyu ilgisini arttýrmasý gibi faktörlerin etkisiyle
Ýzmirdeki 1 Mayýs geçen seneye oranla gözle görülür
biçimde kalabalýklaþmýþtý. Bununla birlikte, artan
katýlým sendikalar, kitle örgütleri yahut siyasi
örgütlenmeler kanalýyla deðil de daha çok baðýmsýz
bireylerin alana gelmesi ile oluþmuþtu. Bu konudaki
tek istisna Newrozdaki gücü 1 Mayýs alanýna taþýma
iddiasýndaki BDPydi. Nitekim BDP, Newrozlarda
harekete geçirdiði kitleyi 1 Mayýs için harekete
geçiremese de son yýllarda Ýzmir 1 Mayýslarýna
getirdiði en kalabalýk kortejle alanda yerini aldý.
Bunun yaný sýra BDP kortejinin, birçok siyasal
örgütlenmenin aksine, politik bir hedef doðrultusunda
ve somut siyaset yapma derdiyle alana gelen az
sayýdaki kortejden biri olduðunu da eklemek gerek.
Gerek 14 Nisan 2009da yapýlan ve asýl olarak
Kürdistandaki yerel yönetimleri hedef alan
operasyonlarda tutuklananlarýn serbest býrakýlmasý
için açýlan imza masalarý, gerekse Anayasa ve
referandum tartýþmalarýný kortejlerinde iþlemeleri
kendi baðýmsýz gündemlerini alana yansýtma
konusundaki çabanýn ve iradenin anlamlý
göstergeleriydi.
Alanda dikkat çekici bir diðer husus ise Mart 2009
yerel seçimlerinin galibi, DÝSKin emek dostu ilan
ettiði CHPli büyükþehir ve kimi ilçe belediye
baþkanlarýnýn alana teþrifiydi. Her ne kadar KENT
A.Þ. iþçilerinin Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz
Kocaoðlunu teþhir eden tutumlarý oldu ise de, genel
olarak alanýn ve kürsünün yapýsý sosyal demokratlarýn
alanda boy göstermelerine müsait bir zemin
oluþturdu. Keza CHP ve ÝP de geçtiðimiz senelere
oranla daha az sýkýntýlý bir 1 Mayýs yaþayarak
alandaki yerlerini saðlamlaþtýrmaya çalýþtýlar.
Unutmadan DÝSK Ege Bölge Temsilcisi Azad Fazlanýn
da kürsüden konuþtuðu sýrada Büyükþehirde çalýþan
ve taþeronlaþtýrmaya karþý mücadele yürüten park-

bahçe iþçilerinin haklý tepkisinin hedefi olduðunu
da ekleyelim.
26 Mayýs grevine dair KESK dýþýndaki hiçbir
sendikanýn en ufak vurgu dahi yapmadýðý kürsü ise
yine yýllardýr olduðu üzere devrimci siyasetlerin
alana geç giriþinden istifade ederek, ayak oyunu ile
mitinge Ýstiklal Marþý ile baþlayýp, Enternasyonal ile
bitirme aymazlýðýný tekrarladý. Son derece kopuk
ve daðýnýk süren miting alana giren kortejlerin alanda
daðýlmasý ile kalabalýk ancak coþkusuz ve hedefsiz
bir kitle gösterisine dönüþtü.

Közün Arkasýnda Duran Komünistler Alanda Neyi
Öne Çýkardýlar?
Son birkaç senedir gelenekselleþtirdiðimiz üzere
Közün arkasýnda duran komünistler 1 Mayýs
yürüyüþlerini deri konfeksiyon iþçilerinin çalýþtýðý
Basmane Kapýlar havzasýndan baþlattýlar. Bu sene
1 Mayýs cumartesi gününe denk gelmesine raðmen
sýnýfýn diðer en alttaki kesimleri gibi deri iþçileri
açýsýndan tablo farklý deðildi. 1 Mayýsýn kanunen
bayram olmuþ olmasý deri iþçilerinin koþullarýný
elbette deðiþtirmemiþti, deri iþçileri 1 Mayýsta
çalýþýyorlardý.
Bu nedenle çalýþtýklarý için 1 Mayýsa gelemeyenlere
1 Mayýsý götürmek konusundaki ýsrarýmýz anlamýný
korudu. Örgütlen Birleþ  Mücadele Et! pankartý
ile, çalýþma yürüttüðümüz kurumlarýn ardýndan,
sigortasýz-güvencesiz çalýþmaya karþý yürütülen
kampanyanýn pankartýnýn arkasýnda sýralandýktan
sonra Kapýlarda sloganlarýmýz ve ajitasyon
konuþmalarýmýz eþliðinde kýsa bir yürüyüþ
gerçekleþtirdik. Herkese Sendika Sigorta Hakký!,
Köle Deðil Ýþçiyiz Birleþince Güçlüyüz! sloganlarýný
haykýrdýktan sonra atölyelerinin pencerelerine çýkan
iþçileri 1 Mayýsa çaðýrdýk.
Buradan Basmane Meydanýnda Demokrasi için
Birlik Hareketi bileþenlerinin biriktiði kolun arkasýna
geçtik. Bu kolun en baþýnda BDP, onun arkasýnda
ise SP, Ekmek ve Özgürlük, SDP ve TÖP yer
almaktaydý. Kampanya bileþenlerinden Ortak Yaþam
Kooperatifi de burada Sigortasýz Güvencesiz
Çalýþmaya Hayýr! pankartý arkasýnda Deri Ýþçileri
Derneði ve Özgür Yaþam Kooperatifinin önünde
kendi pankartýný açarak kola katýldý.

Alana yürüyüþ süresince ortak olarak Ýþte 1 Mayýs,
Alanlardayýz!, Kurtuluþ Yok Tek Baþýna Ya Hep
Beraber Ya Hiçbirimiz!, Ýþ Ekmek Yoksa Barýþ da
Yok sloganlarýný attýk. Ayrýca Közün arkasýnda
duran komünistler olarak Saldýrýlara Karþý Örgütlen
Birleþ Mücadele Et!, Hergün 1 Mayýs, Her Yer Kýzýl
Olacak!, Yaþasýn Komünistlerin Birliði!, Varoþlarda
Birleþ Alanlarda Devleþ!, Özgürlük Savaþan Ýþçilerle
Gelecek!, Kürtlerin Esareti Ýþçilerin Esaretidir!,
Bolþevizm Kazanacak  Komünist Bir Dünya
Kuracaðýz! sloganlarýný haykýrdýk. BDPye yönelik
saldýrýlara, operasyonlara karþý ezilenlerin emekçilerin
BDPye sahip çýkmasý gerektiðini ifade eden ajitasyon
konuþmalarý yapýp Saldýrýlara Karþý BDPye Sahip
Çýk! sloganýný attýk. Geçtiðimiz aylarda yitirdiðimiz
yoldaþýmýz Hasan Coþkunu da ajitasyon
konuþmalarýmýz ve sloganlarýmýzla anarak, onun
komünistlerin birliði yolundaki perspektifini ve
mücadelesini alana taþýmaya çalýþtýk.
Alana girdikten sonra mevcut daðýnýklýktan biz de
nasbimizi alýp düzenli durmakta zorlansak da Közün
1 Mayýsa ve anayasa referandumu tartýþmalarýna
dair çýkarttýðý iki ayrý özel sayýnýn daðýtýmlarýný
gerçekleþtirdik. Kitle örgütlerinde çalýþan dostlarýmýz
ve yoldaþlarýmýz kampanya için imza topladýlar.
Ayrýca Özgür Yaþam Kooperatifinin düzenleyeceði
dayanýþma konserinin tanýtýmý da alanda yapýldý.

Verimli Bir Deðerlendirme
1 Mayýs yürüyüþünün ardýndan yaklaþýk 45 kiþinin
katýmlýyla son birkaç senedir gerçekleþtirdiðimiz en
verimli ve heyecanlý 1 Mayýs deðerlendirmelerinden
birini gerçekleþtirdik. Deðerlendirmeye katýlan hemen
hemen herkes söz alarak 1 Mayýsa ve görüþ beyan
etti.
Birçok arkadaþýmýz alanda bir arada duramayýþýmýzý,
Kapýlarda daha etkin bir kürsü oluþturamayýþýmýzý,
alana geç giriþimizi eleþtirdi. Yine genel olarak
kürsüye ve 1 Mayýsýn genel havasýna dair sýkýntýlarýný
ifade eden arkadaþlarýmýz oldu. Bu eleþtirilerin
gelecek sene açýsýndan ön açýcý olmasý ve 1 Mayýsa
özüne ve anlamýna uygun bir takým müdahalelerde
bulunmak için yürüttüðümüz çalýþmalarýn temposunu
arttýrmak gereðine iþaret ettik. 1 Mayýsýn sekiz saatlik
iþgünü mücadelesinden doðduðunu, iþçi sýnýfýnýn

Bursa'da 1 Mayýs Mitingi

Bursa 2010 yýlý 1 Mayýsýna tartýþmalý bir
süreçten geçerek geldi. 1 Mayýsýn örgütlenmesi
sürecinde DÝSK, KESK ve BATÝS arasýnda 1
Mayýsýn örgütlenmesi, 1 Mayýs alaný gibi
konularda görüþ ayrýlýklarý yaþandý. Bu sebeple
BATÝS, BAMÝS, SODAP, TÖP 1 Mayýsý ayrý
olarak kent meydanýnda örgütlediler. Diðer 1
Mayýs ise kitlenin Gökdere Meydanýnda
toplanarak Fomara meydanýna doðru yürüyüþe
geçmesiyle baþladý. Bu yýl, geçen yýllar olduðu
gibi 1 Mayýsa Taksimde katýlmak isteyen bazý
parti ve kitle örgütleri Ýstanbula gittiler. Biz
ise daha öncesinden Bursada katýlmak için 1
Mayýsa hazýrlýk yaptýk. Hem Bursada 1 Mayýs
öncesi afiþ çalýþmalarý yaptýk hem de Bursadaki
1 Mayýsa katýlmadan önce Mudanyada yerel
1 Mayýsýn örgütlenmesi için çaba gösterdik.
Biz bu sene içinde çalýþma yürüttüðümüz kitle
örgütüyle 1 Mayýsa katýldýk. Yürüyüþ boyunca
Kurtuluþ yok tek baþýna ye hep beraber ya

hiç birimiz; Yaþasýn 1 mayýs - Býji yek gulan;
Paralý parasýz burjuva eðitime hayýr; Nerden
geliyoruz? Varoþlardan ne istiyoruz? Özgürlük;
Varoþlarda birleþ alanlarda devleþ; Eþitlik,
kardeþlik, Kürt ulusuna özgürlük sloganlarýný
attýk. Ayrýca tüm yürüyüþ boyunca Köz 1 Mayýs
özel sayýsýný daðýttýk.
Bursa'daki 1 Mayýsa TÜRK-ÝÞ'e baðlý bazý
sendikalar, daha kitlesel olarak TÜM-TÝS, PetrolÝþ katýldýlar. DÝSKin 1 Mayýs için Taksime
gitmesine raðmen burada kalan üyeleri de
pankartlarýyla 1 Mayýsta yer aldýlar. Ayrýca
KESK'e baðlý sendikalar Eðitim-Sen, SES,
TümBel-Sen, ESM, Tarým-Orkam-SEN, HaberSen, BES, Kültür-Sanat-SEN de Bursa'daki 1
Mayýsta yer aldýlar. Bunun dýþýnda Mali
Müþavirler odasý, BTO, TMMOB, TTB, Eðitimiþ, ÇGD, ÇHD ve CHP, DSP, ÝP, TDH, YP, ADD
de 1 Mayýsa katýldýlar. Anarþistlerin de bu yýl
Bursa'da ilk defa kendi kortejleriyle katýldýðý

bu mücadelenin somut kazanýmlarýndan bile
uzaklaþtýðý bir dönemde 1 Mayýslarýn bizim temenni
ettiðimiz gibi geçmemesinin doðal olduðunu ifade
ettik. 1 Mayýslarýn sendika bürokratlarýnýn ve hâkim
sýnýf siyasetinin gölgesinde geçmemesi için esas
sahipleri tarafýndan örgütlenmesi gerektiðinin,
Newrozlardaki havanýn 1 Mayýslara taþýnmasý
gerektiðinin altýný çizdik. Bu yönde çaba
sarfedilmedikçe 1 Mayýsýn içini boþaltma gayreti
içinde olanlara tok cevap verilemeyeceðini, ancak
genel ve gündelik mücadele içerisinde
sorumluluklarýmýzý yerine getirip, sýnýfýn ezilen ve
örgütsüz kesimlerinin dinamizmini alana taþýyabilirsek
bu alanlara esaslý bir müdahalede bulunabileceðimizi
ifade ettik.
Bir yoldaþýmýz bu noktada söz alarak komünist
devrimci bir partinin yokluðunda bu tür bir tablonun
þaþýrtýcý olmadýðýný, tabloyu deðiþtirmek istiyorsak
bu boþluðu doldurmak gerektiðini ifade etti. Yine
bir baþka yoldaþýmýz 1 Mayýs öncesi çalýþmalarýn
yetersiz olduðu yöndeki eleþtirilere dair söz sýrasý
kendine geldiðinde iki aydýr süren kampanya
çalýþmalarýnýn bizim için 1 Mayýs çalýþmasýnýn aslýný
oluþturduðunu, anlamlý bir sayý ve düzenli bir kortejle
bu 1 Mayýsa katýlmamýzýn bu sayede mümkünleþtiðini
ifade etti.
Genel olarak 1 Mayýsýn görmeyi arzuladýðýmýz ve
taleplerimizin damgasýný vurduðu biçimde geçmesi
için 1 Mayýsýn bayram olduðu yanýlgýsýndan
uzaklaþmamýz gerektiðine dair vurgular yapýldý. Ýþçi
sýnýfý ve ezilenlerin mücadelesi açýsýndan pek de
öyle kutlanacak bir þey olmadýðý, ancak ve ancak
proleter bir devrimin ezilenlerin þöleni, bayramý
olabileceði, o güne dek de 1 Mayýslarýn bizim
açýmýzdan mücadele günü, hatta daha çok
yorulduðumuz, daha yoðun bir mücadele günü
olacaðý ifade edildi.
Tüm bu konuþmalarýn ardýndan kýsa süre içerisinde
gündemimize girecek faaliyetlere dair bilgi aktarýlarak
özellikle kampanya çalýþmasýna güç taþýmak üzere
çaðrýda bulunuldu.
VAROÞLARDA BÝRLEÞ ALANLARDA DEVLEÞ!
Ýzmirden Komünistler

BDP Karabaðlar Ýlçe Binasý Açýlýþý

1 Mayýsa Ýþçi Haklarý Derneði AYOP(Atamasý
Yapýlmayan Öðretmenler Platformu), Livane
Kültür-Sanat Derneði, DOÐA-DER, Gökkuþaðý
Derneði ile Bursa Dernekler Platformu (PSAKD,
Hacý Bektaþ Veli Derneði, Evrensel Sevgi
Derneði, Anadolu Kültür Derneði, Alevi Kültür
Derneði ve Tunceliler derneðinin yer aldýðý)
beraber ortak pankartla katýldýlar.
Bunun dýþýnda EMEP, ÖDP, BDP, SDP,
HALKEVLERÝ kortejleri ve gençlik örgütleri ile
birlikte 1 Mayýsta yer aldýlar. Ayrýca BDSP,
DHP, PARTÝZAN da coþkulu bir þekilde bu yýl
ki 1 Mayýsa katýldýlar.
Bu sene Bursa'daki 1 Mayýsta 6 bin kiþilik bir
katýlým oldu. Bursa'da son yýllarýn en kalabalýk
1 Mayýsý gerçekleþmiþ oldu. Miting konuþmalar
ve Suavi konseriyle sonlandýrýldý.
Bursadan Komünistler

BDP Karabaðlar Ýlçe Örgütü, daha önce mahalle arasýnda yer
alan ilçe binasýnýn Eskiizmir Yýkýk Camiye taþýnmasý nedeniyle
bir açýlýþ gerçekleþtirdi. 17 Nisan Cumartesi günü saat 12:00da
gerçekleþen açýlýþa BDP milletvekili Aysel TUÐLUK da katýldý.
Aysel Tuðluk konuþmasýnda Ahmet Türke yapýlan saldýrýdan ve
son dönemdeki anayasa tartýþmalarýna iliþkin parlamentodaki
partilerin ve BDPnin aldýðý tutumdan bahsetti. Ýzmir Ýl ve Ýlçe
yöneticilerinin de katýldýðý açýlýþ halaylarla son buldu.
Limontepeden Komünistler
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Kadýköy Meydanýnda Demokratik Anayasa Buluþmasý

Geçtiðimiz yýl yapýlan bir anayasa sempozyumu ile
ortaya çýkan, anayasa deðiþikliði tartýþmalarýna
müdahil olmak ve 12 Eylül 1980 sonrasý oluþturulan
Darbe Anayasasýnýn deðiþtirilmesini istemek için
200 e yakýn aydýnýn imzasýyla oluþturulan Sivil
Demokratik Anayasa Platformunun organize ettiði
mitinge 5000 civarýnda kiþi katýldý. Darbe anayasasýna
karþý çýkan ve 12 Eylül rejiminden hesap sorulmasýný
isteyen, sivil, eþitlikçi, demokratik, çoðulcu bir
anayasa talebiyle saat 12:00 de Tepe Natiulus
Alýþveriþ Merkezinin önünde toplanan kitle, saat
13:30 gibi buradan Kadýköy Ýskelesine kadar yürüdü.
Yürüyüþün en önünde Eþitlikçi, Özgürlükçü,
Çoðulcu, Sivil, Demokratik Anayasa pankartýyla
Sivil Demokratik Anayasa Platformu ardýndan
Darbelere Karþý 70 Milyon Adým Koalisyonu, Genç
Esenler Platformu, BDP, KESK, ÖDAH, Demokratik
Yurtsever Gençlik, ÊSDP, EMEP, Demokrasi Ýçin
Birlik Hareketi, Demokrasi ve Özgürlük Hareketi,
Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi, Doðu Güneydoðu Dernekler
Federasyonu, EHP ve KÖZ ün de aralarýnda
bulunduðu çok sayýda siyasi parti, sivil toplum
örgütü, sendika ve meslek örgütleri, pankartlarý,
flamalarý ve talepleriyle alandaki yerini aldý. TEKEL,
Marmaray, ÝSKÝ, Ýtfaiye, Esenyurt Belediyesi, Samatya
Hastanesi, Sinter Metal ile ATV ve SABAH iþçileri
tarafýndan kurulan Direniþteki Ýþçiler Platformu da
Birleþe Birleþe Kazanacaðýz! pankartýyla miting

alanýnda yerini aldý. Yürüyüþ sýrasýnda ellerindeki
darbecilere dur dövizleri taþýyan grubun koþarak
sloganlarla ilerlemesi renkli görüntüler oluþturdu.
Grubun içinde bulunan bazý eylemcilerin de Allah
Allah diyerek koþmasý dikkat çekti.
Mitingin ana gövdesini il, ilçe baþkanlýklarýyla, farklý
renkleri ve coþkularýyla BDP oluþturmaktaydý.
Dolayýsýyla alana damgasýný vuran da BDP oldu.
Kadýköy Ýskele Meydanýna giriþ sýrasýnda Haldun
Taner Tiyatro Sahnesinin önünde arama noktalarýnda
çýkan gerginlik sonucunda polis kitleye müdahale
etti. Kitle de polisin üzerine yürüyünce polis geri
çekildi ve ardýndan kürsüden yapýlan konuþmalarla
da kitle bir müddet oturma eylemi yapýp emniyet
güçlerinin alandan dýþarý çýkmasýný bekledi. Polisin
sahne ve protokolün olduðu noktaya gaz bombasý
atmasý nedeniyle çok sayýda insan fenalýk geçirdi.
Yaþanan gerginliðin son bulmasýyla tertip komitesi
tarafýndan hazýrlanan ortak bir metin Türkçe ve
Kürtçe olarak okundu ve okunan basýn metninde
daha çok Türkiyenin geleceði için eþitlikçi, çoðulcu,
sivil ve demokratik bir anayasasýn þart olduðunu
öne çýkartan vurgular ön plandaydý. Ardýndan bir
dakikalýk saygý duruþunda bulunuldu. Ve sonrasýnda
sanatçý Ýlkay Akaya bir müzik dinletisi sundu.
Mitingde kadýnlarýn taleplerini anlatan avukat Filiz

FIRATIN SUYU EGEYE ÝLE KARIÞTI:

Özgür Yaþam Eðitim ve Dayanýþma Konseri Ýzmirli Emekçilerle Buluþtu
Yaþamý tanýtan bir sinevizyon gösterimi ile baþladý.
Ardýndan Özgür Yaþamý tanýtan ve Bajarla buluþturan
noktalara iþaret eden bir konuþma yapýldý. Konuþmada
sýrasýnda sigortasýz ve güvencesiz çalýþmaya karþý
yürütlen kappanyaya da yer verildi.

Boðaziçi Gösteri Sanatlarý Topluluðu (BGST)
bünyesinde çalýþmalarýný sürdüren BAjAR grubu, 17
Mayýs Pazartesi Özgür Yaþam Eðitim ve Dayanýþma
Kooperatifi'nin düzenlediði dayanýþma konserine
katýldý.
Bajar, okumak isteyen çocuklarýn, herkesin yaþamasý
için ev yapan ama kendine ait bir evi olmayan inþaat
iþçilerinin, zabýtadan kaçarak ekmek parasý
kazanmaya çalýþan bir iþportacýlarýn ve diðer adý
anýlmayanlarýn müziðini yapýyor.
Savaþ nedeniyle doðduklarý/doyduklarý köylerden
göç ettirilerek büyük þehirlerde kendilerine yeni bir
hayat kurmaya çalýþan Kürtlerin hikayelerini
anlatýyorlar. Ama sadece Kürtlerin deðil bu
coðrafyadaki hayatýn akýþýna emeðiyle, alýnteriyle
katýlan tüm göçmen iþçilerin Romanlarýn, Afrikalýlarýn
da sesi Bajar.
Özgür Yaþam Eðitim ve Dayanýþma Kooperatifi de
2002 yýlýndan beri ayný sesin geldiði yerlerde
dayanýþmayý örgütlüyor. Eðitimin öncelikle; ona,
dünyayý deðiþtirmek için ihtiyaç duyanlarý içerecek
bir özgürleþme pratiði olduðundan yola çýkarak
ezilenleri, emekçiler için eðitim eðitim için
dayanýþmayý örgütlüyor.
Özgür Yaþamýn yürüttüðü çalýþmalarla Bajarýn
þarkýlarýnýn birbirini tamamladýðý konser, önce Özgür

Güvencesiz yaþamaya sigortasýz çalýþma hayýr!
þiarýyla 7 kurum bir araya gelerek 2 aydýr bir
kampanya örgütlüyoruz. Güvencesiz yaþamaya, yani
evimizin baþýmýza yýkýlmasý tehdidiyle yaþamaya,
yani hastane kapýlarýndan kovulmaya, yani eðitim
imkânlarýndan sýnavlarla dýþlanmaya, yani bir baþýna
býrakýlmaya ve sigortasýz çalýþma karþý kitlesel bir
hareket yaratmaya çalýþýyoruz. Her hafta ya bir sokak
baþýna ya bir mahalle pazarýnda ya bir iþçi havzasýnda
imza masalarý açýyoruz ve sigortasýz çalýþmaya karþý
hem imza topluyoruz hem de sigortanýn bizim yasal
hakkýmýz olduðunu anlatýyoruz. Sokak eylemlerine,
mahallelere, okullara, alanlara herkes için iþ, ekmek,
sendika, sigorta talebimizi taþýyoruz! Topladýðýmýz
imzalarý ve sigortasýz çalýþmayý engellemek
üzere 12 Haziranda gerçekleþtireceðimiz
sempozyum vesilesiyle hazýrlayacaðýmýz yasa
tasarýsýný BDP Ýstanbul milletvekili Sebahat
TUNCEL meclise taþýyacak. Sizi de sigortasýz
çalýþanlarýn, iþçi sýnýfýnýn en çok sömürülen ve
fakat en öfkeli kesimlerinin mücadelesinin
yanýnda yer almaya 12 Haziranda
gerçekleþecek olan sempozyuma davet
ediyoruz.
Kampanyanýn duyurusunun ve sempozyuma davetin
ardýndan, Þerzan Kurtu vuranlarýn yakalanmasý için
yürütülen mücadeleye destek verdiklerini ifade ettiler
ve Mayýs ayýnda yitirilen devrimcileri andýlar.
Konuþmanýn ardýndan yeryüzünün lanetlilerinin
müziðini yaparak bu lanete meydan okuyan Bajar
sahnede yerini aldý: zorla, zorla, zorla, zor ile
kopardýlar topraðýmýzdan zorla gönderdiler sürgüne
ta Konya iline saðýr, dilsiz komþusuz, kimsesiz, bîçare
nasýl kalabilirdik güneþe karþý sabah duasýný ateþin
kutsallýðýný yaban hayatý unutmadýk asla 

Kerestecioðlu Kadýnlarla erkekler arasýndaki eþitliðin
çok net ortaya konmadýðý anayasa 12 Eylül
Anayasasýdýr. Bu anayasa darbecidir, erkek egemen
anlayýþ taþýyor. Seçim barajýnýn kaldýrýlmasýný, ifade
özgürlüðünün saðlanmasýný, sendikal haklarýn garanti
altýna alýnmasýný saðlamayan bir anaysa 12 Eylül
Anayasasýndan farklý olamaz. Sahte güzel sözlerle
deðil kadýnlara yönelik her türlü ayrýmcýlýðý ortadan
kaldýran bir anayasa talep ediyoruz diye konuþtu.
Sendikal talepleri dile getiren KESK Genel Baþkaný
Sami Evrene þunlarý belirtti konuþmasýnda Ýnsan
haklarýna saygýlý, emeðe saygýlý, kimlik ve kültürlere
saygýlý, demokratik bir anayasa talebimiz için
buradayýz. Biz kardeþlik ve emek anayasasý istiyoruz.
Memurlara toplu sözleþme hakký vermeyen anayasa
emekten yana olamaz.
Son olarak konuþan Ahmet Türk, kitleye gaz bombasý
atýlmasýný kýnadý. Türk, sözlerini þöyle sürdürdü:
Anayasalar hiçbir enstitüye gönderme yapmamalýdýr.
Farklýlýklarý zenginlik olarak görmelidir. Anayasanýn
ruhu, özü ve mantýðý tamamen deðiþmelidir. Hak
ve özgürlükleri, eþitliði esas alan bir anayasa olmadan
çatýþmalý ortam durmaz. Bunu söylediðimizde
hükümet yapmak istiyoruz ama gücümüz yetmiyor
diyor. Küçük bir paketle bizi kandýrmaya çalýþýyor.
Türk, konuþmasýnýn devamýnda ise Kürt siyasetçilere
dönük baskýlara dikkat çekerek, anayasa için

taleplerini þöyle sýraladý: Eðer samimi iseniz TMKyý
kaldýrýn, Kürtçeyi yasak olmaktan çýkartýn. Herkesi
kucaklayacak bir anaysa yapýlmalý, yoksa biz
deðiþikliði kabul etmeyeceðiz. 1921 Anayasasý ve
bugün 2010. 90 yýl önceki anayasa bugünkü
anayasadan daha ilerici ve kardeþliði pekiþtirme
ruhuna sahip. Halkýmýz 1921 Anayasasýnýn
güncellenmesini istiyor.
Miting sanatçý Rojdanýn söylediði þarkýlarýn ardýndan
son buldu.
KöZ gazetesinin arkasýnda duran komünistler olarak
bizler de, Demokratik Anayasa Ýçin Kurucu Meclis,
Kurucu Meclis Ýçin Yasaksýz, Barajsýz Seçim yazan
pankartýn arkasýnda 50 kiþilik bir kortejle eylemdeki
yerimizi aldýk. Yürüyüþ boyunca ve alanda attýðýmýz
sloganlar ise Yamalý Deðil, Demokratik Anayasa,
Anayasa Ýçin Kurucu Meclis, Demokrasi Ýçin
Yasaksýz, Barajsýz, Tehditsiz Seçim, Ne AKP, Ne
CHP Kurtuluþ Birleþik Mücadelede, Kurtuluþ Yok
Tek Baþýna, Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz, Nerden
Geliyoruz? Varoþlardan, Ne Ýstiyoruz? , Özgürlük,
Vermeyecekler! Alacaðýz!, Özgürlük Savaþan Ýþçilerle
Gelecek, BDPyi Savun Vekiline Sahip Çýk vb.
idi. Miting için çýkarttýðýmýz Demokratik Bir Anayasa
Ýçin Barajsýz Sansürsüz Tehditsiz Pazarlýksýz Seçimlerle
Belirlenecek Kurucu Meclis baþlýklý KöZ özel
sayýlarýný alanda ve yürüyüþ boyunca yoðun bir
þekilde daðýttýk.

TEKEL ÝÞÇÝLERÝNÝN EYLEMLERÝNE POLÝS SALDIRISI
4/C dayatmasýna karþý 78 gün Türk-iþ önünde
çadýr kurarak direnen tekel iþçileri, 2 Martta
çadýrlarýn kaldýrdýktan sonra 1 Nisanda tekrar
Ankaraya gelerek bir günlük oturma eylemi
yapacaklarýný açýklamýþlardý. 1 Nisan günü tekel
iþçileri Tek Gýda-iþ sendikasýnýn açýkladýðý 1000
kiþilik sýnýrlamadan çok daha kalabalýk olarak
Ankaraya geldiler.
Ankara Valiliðinin 31 Martta iþçilerin Türk-iþe
yürümesine izin verilmeyeceðini açýklamýþtý ve
sendikalara eyleme müdahale edileceði tehdidini
savurmuþtu. 1 Nisan günü sabah saatlerinden
itibaren Ankaraya polis terörü hakim oldu. Sabah
saatlerinden itibaren Kýzýlaya giden tüm yollara
polis yýðýldý ve Sakarya caddesine tüm giriþ
çýkýþlar abluka altýna alýnarak giriþlere izin
verilmedi.
Polisin Türk Ýþ önüne ve Sakarya meydanýna
giriþlere izin vermemesi üzerine Tekel iþçileri
Mithat Paþa Caddesini trafiðe kapattýlar ve polisin
müdahalesi ile karþý karþýya kaldýlar. Alana giriþi
zorlayan Tekel iþçileri ve onlara destek olmaya
gelen devrimciler ve sendikalar alana girilmeye
çalýþýlan her noktada polis saldýrýsýna maruz
kaldýlar. Saat 13.30 sýralarýnda Ziya Gökalp
Caddesi üzerinde bekleyen KESK ve Eðitim-Sene
polis saldýrdý. Yaþanan saldýrýnýn ardýndan KESK
ve Eðitim Senliler Tuna caddesinde polis barikatý
önünde bekleyen kitleyle buluþtular. Saldýrýlara
direnen devrimcilerle polis arasýnda yaþanan
çatýþmalar öðlen saatlerinde ara sokaklara yayýldý.
Uzun süren bekleyiþin, polis terörünün ve ara
sokaklara yayýlan çatýþmalarýn ardýndan Sakarya
meydanýna girilebildi. Sakarya Meydanýnda DÝSK
Genel Baþkaný Süleyman Çelebi, KESK Genel

Baþkaný Sami Evren ve Tek Gýda-Ýþ Genel Baþkaný
Mustafa Türkel konuþma yaparak yaþanan polis
terörünü protesto ettiler ve 1 Mayýs ve 26 Mayýsa
y ö n e l i k ç a ð r ý y a p t ý l a r. A l a n a g i r i þ i n
gerçekleþmesinin ardýndan polis barikatlarý
gevþetildi ve alandaki kalabalýk artmaya baþladý.
Akþam saatlerinde alanda halaylar çekilmeye
baþlandý. Sakarya Meydanýnda bekleyiþ sürerken,
polis tekrar Sakarya meydanýndaki giriþlerin
tümünü kapatarak alaný ablukaya aldý ve eylem
hemen bitirilmezse müdahale edileceði tehdidinde
bulundu. Yapýlan polis anonslarýnýn ardýnda
Tekel iþçilerinin büyük çoðunluðunu sendika
alandan çekti. Alanda kalan kurumlar ise polis
tehditlerine sloganlarla karþýlýk verdiler. Halkevleri
ve TKP nin polisle görüþmesi sonucu iki saatlik
bir etkinliðin ardýndan eylemin sonlandýrýlacaðý
duyuruldu, bunun üzerine alanda bulunan
Halkevleri ve TKP dýþýndaki kurumlar alaný terk
ettiler ve iki saat sonunda eylem sona erdi.
2 Nisan günü de eylem ve polis terörü devam
etti, yine tüm sokaklarý abluka altýna alan polis,
Mithat Paþa caddesinden Türk-Ýþ genel merkezine
yürümek isteyen Tekel iþçileri ve devrimci
kurumlara saldýrdý. Yaþanan çatýþmalar sýrasýnda
on beþ kiþi gözaltýna alýndý.
Tekel iþçileri iki günlük eylemleri sýrasýnda
yaþanan polis terörüne karþý kendilerini yalnýz
býrakan Türk-Ýþ önüne "Türk-Ýþ ve Hükümeti
kýnýyoruz" yazýlý siyah çelenk býraktýlar. Tekel
iþçilerinin Türk-iþ önüne kitlesel olarak girmesine
polisin yine izin vermemesi üzerine iki iþçi Tekel
iþçileri adýna siyah çelengi Türk-Ýþ genel merkezi
önüne býraktýlar.
Ankaradan Komünistler!
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23 NÝSANDA BÝR CUMHURÝYETÝN TEMELLERÝ ATILMADI
Her yýl olduðu gibi bu yýl da 23 Nisan vesilesiyle
verilen demeçlerin baþlýca ortak paydasý 1920de
Büyük Millet Meclisinin açýlýþýyla cumhuriyetin
temellerinin atýlmýþ olduðu noktasýndadýr.
Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay bunu þu
sözlerle ifade etti:
Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atýldýðý ve
millet egemenliðinin ilan edildiði 23 Nisan 1920,
tarihimizin dönüm noktalarýndan biridir.
DP genel Baþkaný Hüsamettin Cindoruk da ayný þeyi
söyledi:
Gerçekte, Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli, Büyük
Millet Meclisi'nin açýlmasýyla atýlmýþtýr. 23 Nisan 1920
Meclisi'ni, Cumhuriyetimizle birlikte demokrasimizin
de temellerinin atýldýðý bir büyük siyasi devrim olarak
anlamalýyýz.
Baþbakan Erdoðan da ayný vurguyu tekrarlarken
Baykal, «cumhuriyet ile demokrasinin, ayrýlmaz bir
bütün olduðuna» vurgu yapmakla kalmayýp,
«Cumhuriyetten uzaklaþarak demokrasiyi
güçlendiremezsiniz. Cumhuriyeti azaltarak demokrasiyi
arttýramazsýnýz. .. ve özgürlük uðruna laiklikten
vazgeçeceðiz derseniz demokrasiyi de tahrip etmiþ
olursunuz. Türk toplumunda, laiklik ve demokrasi
bir altýn üçgen oluþturmuþtur. Bunlarýn tümüne ayný
zamanda sahip çýkmak zorundayýz.» diye kendini
ayýrdetmeye özen gösterdi.
Taksim 1 Mayýsýna hazýrlýk telaþý içinde olan solda
ise, 23 nisan, özel bir deðerlendirme vesilesi olmadý.
Oysa anayasa, referandum, kuvvetler ayrýlýðý
konularýnýn siyasi gündemin en revaçta konularý
olduðu bir iklimde 23 Nisan ve Büyük Millet meclisi
hakkýnda yaratýlan ve topluma dayatýlan efsanelerin
perdesini aralayýp bu konudaki siyasi gerçekleri
ortaya koymak komünistlerin ödevleri arasýndadýr.
Üstelik YSKnýn anayasa referandumunu 12 Eylüle
býraktýðý düþünülürse, önümüzdeki 4 ay boyunca
demokrasi ve cumhuriyet konularýný döne döne
iþlemek gerekeceði de açýktýr.
Bu bakýmdan 23 Nisanda ne olup bittiðini hatýrlatmak
ve bilhassa 23 Nisanda açýlýþý ilan edilen Meclisin
ne olmadýðýna dikkat çekmek gereklidir.

Birinci Meclis Her þey Olabilir
Laik bir Cumhuriyetin Temellerinin Atýldýðý Yer Olamaz
Cumhuriyetin temellerinin atýlmasý diye anlatýlan
Büyük Millet Meclisinin açýlýþ seremonisini tarif eden
bildiri þunlarý söyler:
Yüce Allahýn yardýmýyla Nisanin 23üncü günü
Cuma namazýndan sonra Ankarada Büyük Millet
Meclisi açýlacaktýr» diye baþlayan bu genelgede;
«Vatanýn Ýstiklâli ve Saltanat makamýnýn düþmanlardan
kurtulmasý gibi en önemli ve hayati vazifeleri yerine
getirecek olan Büyük Millet Meclisinin açýlýþýný Cuma
gününe rastlatmakla, o günün uðurundan, açýlýþtan
önce Meclisin bütün mensuplarýyla Hacý Bayram-ý
Veli Camiinde Cuma namazý kýlýnarak, okunacak
Kuran-ý Kerîmden ve getirilecek selavattan
yararlanýlacaðý bildirilmiþtir. Namazdan sonra Sancaký Þerif taþýnarak, Daire-i mahsusaya (Meclisin açýlacaðý
yere) gelinmeden önce bir dua edilecek, kurbanlar
kesilecektir. Tören dolayýsýyla, Hacý Bayram Veli
Camiinden, Meclis binasýna kadar Kolordu
Kumandanlýðýnca askerî kýtalar ile özel tertibat
alýnacaktýr. Ýndirilecek hatmin son bölümü camiden
s o n r a M e c l i s ö n ü n d e t a m a m l a n a c a k t ý r. 
Bu protokolün laik bir zihniyeti yansýtmadýðý açýktýr.
Ama bir Türkiye Cumhuriyeti kurma davetiyesi
olmadýðý da o kadar açýktýr. Zaten Meclis tutanaklarý
da baþtan aþaðý buna tanýktýr:
"Anadolu'nun her köþesinden gelen vekillerinizin
teþkil ettiði Büyük Millet Meclisi olaný biteni dinleyip
anladýktan sonra millete hakikati söylemeye lüzum
gördü. Ýngilizler tarafýndan satýn alýnan ve milleti
birbirine düþürmek maksadýný güden bazý hainler
sizi aldatmak için türlü türlü yalanlar söylüyorlar.
Ýzmir vilayetinin, Antalya'nýn, Adana'nýn, Anteb'in,
Maraþ ve Urfa havalisinin düþmanlar tarafýndan iþgali
üzerine silahýna sarýlan milletdaþ ve dindaþlarýmýzý
yine size mahvettirmek için Padiþah ve Halifeye
isyan sözünü ortaya atýyorlar. Millet Meclisi Halife
ve Padiþahýmýzý düþman tazyikinden kurtarmak,
Anadolu'nun þunun, bunun elinde parça parça
kalmasýna mani olmak, payitahtýmýzý yine anavatana
baðlamak için çalýþýyor. Biz vekilleriniz Cenabý Hak
ve Resulüekremi namýna yemin ederiz ki, Padiþaha
ve Halifeye isyan sözü bir yalandan ibarettir ve
bundan maksat vataný müdafaa eden kuvvetleri
aldatýlan Müslümanlarýn elleri ile mahvetmek ve
memleketi sahipsiz ve müdafaasýz býrakarak elde
etmektir. Hind'in, Mýsýr'ýn baþýna gelen halden
mübarek vatanýmýzý kurtarmak için Ýngiliz casuslarýnýn
sizi aldatmak üzere uydurduklarý yalana inanmayýn,
Ýzmir'ini, Adana'sýný, Urfa ve Maraþ'ýný velhasýl vatanýn
düþman istilasýna uðramýþ kýsýmlarýný müdafaa edenleri
din ve milletlerinin þerefleri için kan döken

kardeþlerimizi arkadan size vurdurmak isteyen
alçaklarý dinlemeyin ve onlarý Millet Meclisi'nin kararý
üzerine cezalandýracak olanlara yardým edin. Ta ki,
din son yurdunu kaybetmesin. Ta ki, milletimiz köle
olmasýn. Biz birlik oldukça düþman üzerimize
gelmeyeceðini resmen ilan etti. O'nun candan özlediði
aramýzda nifak ve þikaktýr. Allah'ýn laneti düþmana
yardým eden hainlerin üzerine olsun ve tevfiki Halife
ve Padiþahýmýzý, millet ve vataný kurtarmak için
çalýþanlarýn üzerinden eksik olmasýn.
Bu meclisin bir Cumhuriyetin temellerinin atýldýðý
yer olup olmadýðýný tartýþmak bile abestir. Bu meclis
hakkýnda söylenebilecek þey açýlýþýndan birkaç gün
önce fiilen daðýtýlan Osmanlý meclisi mebusanýnýn
adres deðiþtirerek yeniden toplanmýþ olduðudur.
Eðer meclisin feshedilmesi Ýkinci Meþrutiyetin sona
ermesi ise bu meclisin de Üçüncü Meþrutiyet meclisi
olarak anýlmasý gerçeðe çok daha yakýndýr. Sivas
kongresinin çerçevesini çizdiði ve Osmanlý meclisinin
son gizli oturumunda da oylanarak ilan edilen Misaký
Millinin Birinci Meclisin de temeli olduðu düþünülür
ise, Osmanlý meclisi ile büyük millet meclisin
arasýndaki süreklilik barizdir. Bu misaký Milli ise güya
emperyalizme ve padiþah ve hükümetinin teslimiyetçi
tutumuna karþý bir baþkaldýrý belgesi olduðu
efsanelerin en büyüklerinden biridir. Oysa Misaký
Milli bir bakýma Mondros Mütarekesinin þartlarýný
tekrarlayan ve buna riayet edilmesinin bekçiliðini
yapmak üzere edilen bir yemindir. Bu yeminin de
cumhuriyet ile bir alakasý yoktur. 6 maddelik kýsa
bir metin olan bu Misaký Milli metninin Mondros
Mütarekesi metninde yer almayan tek maddesi þudur:
4. Ýslam ði'nin, Osmanlý Saltanatý'nýn ve hükümetin
merkezi þehriyle, nin (Boðazlarla birlikte) güvenliði
korunmalýdýr. Bu þartlara uyularak, - ve -Ýstanbul
Boðazlarýnýn dünya ticaretiyle ulaþýmýna açýk tutulmasý
için bizim de ilgili devletlerle birlikte vereceðimiz
karar geçerli sayýlacaktýr. 
Bu bakýmdan Kuvayý Milliye hareketinin hiçbir
aþamasýnda «cumhuriyetçilik» ilkesinin izine
rastlanmamaktadýr. Büyük Millet Meclisinin açýlýþýndan
geçerek Hilafet ve Saltanatýn laðvedilmesine varan
süreç, sahici tarihsel seyri takip edilerek kavrandýðýnda
bir cumhuriyet yönünde geliþen bir hareketin akla
gelmesi bile mümkün deðildir.
CHPnin kuruluþ kongresi olarak kabul edilen Sivas
kongresinde kurulan partinin asýl adý da Halk
Fýrkasýdýr. Cumhuriyetçilik ilkesi 1927deki ikinci
kurultayýnda yani cumhuriyetin ilanýndan 4 yýl sonra
bu partinin ilkelerinden biri olarak kabul edilmiþtir.
Bir baþka deyiþle cumhuriyet hedefinin bu partinin
program hedefi olduðuna dair en ufak bir emare de
yoktur.

Cumhuriyet Ve Demokrasi Karmaþasýna Iþýk Tutmak
Gerekir
Demokrasi ve cumhuriyet kavramlarý kelime anlamý
itibariyle hemen hemen ayný þeye iþaret etse de öyle
kullanýlmýyor. Demokrasi (demos/halk + cratos/iktidar)
eski yunancadan gelir ve halkýn iktidarý anlamýna
kullanýlýr. Latinceden (res publicum=kamusal þey)
gelen cumhuriyet ise batý dillerinde «republic,
republique» sözcüklerinin osmanlýcasýdýr ve halkýn
egemen olduðu rejim anlamýna kullanýlýr.
Bu kökenlere bakýldýðýnda demokrasi ve cumhuriyet
sözcüklerinin ayný þeyleri ifade ettiðini düþünmek
pek tabiidir. Ama durum öyle deðildir. Cumhuriyet
olmayan demokrasilerden bahsedilmesi pek yerleþik
bir adet olduðu gibi demokratik olmayan cumhuriyet
tarifleri de yaygýndýr. Esasen cumhuriyet kavramý
monarþi yahut otokrasi olmayan rejimleri tarif etmek
üzere kullanýlýr. Yine eski yunancadan gelen bu iki
sözcük de iktidarýn tek elde toplanmasý veya iktidar
kaynaðý kendinden menkul ve mutlakiyetçi
anlamýndadýr. Bu bakýmdan cumhuriyetten kastedilen
esasen halkýn siyasal rejimdeki rolünden ziyade bir
hükümdarýn olmadýðý bir rejimdir ve bu itibarla genel
olarak hakim ideolojinin damgasýný taþýyan tahlillerde

cumhuriyet ile demokrasi kavramlarýnýn
ayýrdedilmesine imkan veren bu yaklaþýmdýr. Ayný
bakýþ açýsýyla bir hükümdarýn iktidarýnýn sýnýrlandýðý
yahut paylaþýldýðý durumlarda, (ki kuvvetler ayrýlýðý
konusu da tam bu noktada gündeme gelir) meþruti
monarþiler tarif edilir. Bilhassa Avrupa devletlerinin
çoðunu oluþturan bu meþruti monarþilere çoktandýr
demokrasi denmektedir ve demokrasi ölçütleri
arasýnda bir hükümdarýn olup olmamasýnýn bir
ehemmiyeti yoktur. Daha çok þu ölçüleri ele almak
yaygýndýr: kuvvetler ayrýlýðý yani yasama yürütme ve
yargý kuvvetlerinin birbirinden ayrýlmasý; yasama
organýnýn «genel ve eþit» oy ile belirlenmesi; temel
insan haklarý diye tarif edilen ve bugün BM Ýnsan
Haklarý Evrensel Bildirgesine uygun bir anayasanýn
varlýðý.
Bugün muassýr medeniyetler denen camiayý oluþturan
devletlerin ortak özellikleri bunlardýr. Görülebileceði
gibi bu ölçütlerin arasýnda cumhuriyet yoktur; laiklik
de bir þart deðildir. Bu bakýmdan demokrasi esasen
Avrupadaki örneklerini esas alan bir burjuva
demokrasisidir. Bu çerçevede bir rejimi demokratik
olarak tanýmlarken bir monarþi olup olmadýðýna,
sömürgelerinin olup olmadýðýna, federal yahut üniter
olup olmadýðýna deðil bu esaslara bakýlýr. Halkýn
kendi kendini yönetmesi hakkýndaki masal ise sadece
yasama organýna seçimle belirlenmiþ temsilcilerini
gönderme hakkýný ve hangi esaslara göre yönetilip
yargýlanacaðýný belirleyen bir anayasal düzene sahip
olmaktan ibarettir.
Bu açýdan bakýldýðýnda 1920 yýlýnýn 23 nisanýnda
Ankarada olsa olsa Avrupa standartlarýnda bir burjuva
demokrasisinin (yahut ayný anlama gelmek üzere
burjuva diktatörlüðünün) temellerinin atýldýðýný
söylemek mümkündür. Bu itibarla sol literatürde
genellikle «burjuva demokratik devrimi» bakýmýndan
burjuvazinin ve onun siyasi temsilcilerinin ödevlerinin
yerine getirildiðinden söz edilebilir. Oysa genellikle
«burjuva demokratik devrimi»nin gerçekleþmesi
dendiðinde bundan çok daha geniþ (örneðin
otokrasinin yahut monarþinin tamamen laðvedilmesi,
özellikle köylülük açýsýndan toprak sorununun
çözülmesi, demokrasi sorunun tüm yönetilenler
açýsýndan çözülmesi, emperyalizmden veya sömürge
boyunduruðundan tamamen kurtulmak, ulusal sorunu
köklü bir biçimde çözmek, faþist bir diktatörlüðe son
vermek vb.) bir çerçeve anlaþýlýr. Oysa bu çerçevenin
geniþlemesi ya da daralmasý andaki güçler dengesine,
tarihsel koþullara (ve tarihsel tesadüflere) göre burjuva
demokratik devriminde burjuvazinin ve siyasi
temsilcilerinin ister istemez üstlenmek zorunda
olduklarý ödevler nedeniyledir. Aksi takdirde burjuvazi
bakýmýndan demokratik devrim pek çok örnekte
olduðu gibi, eski hakim sýnýflarla kendi arasýndaki
güçler dengesine göre siyasi iktidarýn ve üretim
araçlarýnýn mülkiyetinin paylaþýlmasýyla sýnýrlý kalabilir.
Nitekim meþruti monarþilerle çözülen bu görevlerin
sonuçlarý böyle anlaþýlmalýdýr. Bu takdirde de
Türkiyede (Osmanlý Ýmparatorluðunda) burjuva
demokratik devrimden söz etmek için 1920nin 23
nisanýný beklemeye gerek yoktur. Zira 1908de bu
bakýmdan Türkiyede burjuva demokratik devrimin
gerçekleþtiðinin saptanmýþ olduðu sýr deðildir. 1908
ayný zamanda Ýkinci Meþrutiyet olarak anýldýðýna
göre 1920den de Üçüncü meþrutiyet diye söz edilmesi
yanlýþ olmaz. Ýkinci meþrutiyetten sonra bir daha
üçüncü bir meþrutiyete ihtiyaç duyulmasý da çok
aykýrý deðildir. Çünkü baþka örneklerde de (mesela
Fransa örneði de dahil olmak üzere bilhassa Ýngiltere
örneðinde) böyle ileri geri gidiþlerin olduðunu bilmek
için alim olmaya gerek yoktur.
Bu çerçevede 1920de Büyük Millet Meclisinin
kurulmasýna ikinci meþrutiyetin yenilenmesi ve bu
anlamda burjuva demokratik devrimin tekrar kendi
yoluna girmesi olarak bakmakta bir yanlýþlýk olmaz.
Ama bu geliþmenin daha ileri giderek saltanat ve
hilafeti kaldýrmasý, laik bir cumhuriyet ilan etmesi,
köylülüðün toprak sorununu emekçilerin demokrasi
sorununu çözmesi emperyalist ordular ve tüm iþgal

güçleriyle bir savaþa tutuþarak onlarý tamamen
kovalamasý, ayrýca Kürt ulusal sorununa demokratik
bir çözüm getirmesi vb. gibi ödevler atfetmek, bu
tür beklentilerle önce burjuvazinin siyasi temsilcilerine
ilerici bir misyon atfedip sonra da bu gerekçeyle
onlarýn kuyrukçuluðuna soyunmak þart deðildir.
Oysa en bilinen örneðiyle Menþeviklerin bakýþ açýsý
böyle özetlenebilir. Buna karþý Bolþeviklerin tutumu
ise tam tersine burjuva demokratik devrim sürecinde
bu ödevlerin bayraktarlýðýný burjuvaziye kaptýrmamak
ve bu ödevlerin çözülmesini iþçilerin ve köylülerin
devrimci demokratik önderliði sýfatýyla «sosyal
demokratlarýn» yahut sosyalistlerin (bugünün deyiþiyle
komünistlerin) üstlenmesi gerektiði yönündedir. Bu
takdirde söz konusu olacak olan burjuva demokratik
devrimin bu geniþletilmiþ içeriði ile emekçilerin siyasi
temsilcileri tarafýndan üstlenilmesi sayesinde eski
hakim sýnýflar ve emperyalist güçlerle uzlaþma
eðiliminde olan burjuvazinin devre dýþý býrakýlmasýdýr.
Bu ise burjuva demokratik devrimin görevlerini
geniþlemiþ kapsamýyla üstlenen emekçilerin iktidarýnýn
kesintisiz bir biçimde özel mülkiyetin, sýnýflarýn
ortadan kalkacaðý bir evreye doðru ilerlemesinin
önünü açacaktýr. (Bunun için Bkz SOSYALÝST
DEVRÝM/DEMOKRATÝK DEVRÝM DOSYASI). Nitekim
ayný zaman diliminde kurulup Anadoluya geçme
kararý alan Mustafa Suphinin TKPsinin temsil ettiði
çizgi budur.

Bolþevizm ile Menþevizm Arasýndaki Ayrým Çizgisi
Bugün demokratik anayasa, sivil anayasa, demokratik
cumhuriyet kavramlarýnýn birbirlerine karýþtýrýldýðý
bir ortamda idrak edilen 23 Nisanda 1920 dönemecini
bilhassa bu yönüyle hatýrlamak, o zaman Menþevik
tutum ile bolþevik tutumun nasýl ayýrt edildiðini
hatýrlamak bugün ayný ayrýmlarý net bir biçimde
koyabilmek için zorunludur. Hem de mevcut iklim
bunun için oldukça elveriþli, komünistler de bu ayrým
çizgilerini kalýnlaþtýrmak üzere yeterince donanýmlýdýr.
Kuþkusuz bu ayrýmlarýn çizilmesi ödevinin sadece
menþevizmin bir türü ile ilgili bir ödev olmadýðýný
unutmamak gerekir. Aksine asýl önemli olan
demokratik ödevlerin çözülmesini burjuvazinin siyasi
temsilcilerinden bekleyenler ve bu nedenle onlarýn
dümen suyunda bir siyasi çizgiyi benimseyenlerle
ayrýmlarýn çekilmesi deðildir. Aksine bugün önemli
olan «burjuvazi kendi ödevlerini yerine getirsin biz
de ondan sonra sosyalist devrimin ödevlerini yerine
getiririz» diye bakan ve bazen «sosyalist devrimci»
diye de tarif edilen Menþevik türü ile ayrýmlarýn
çekilmesidir.
Ayný ortak bakýþ açýsýndan hareket edip burjuvazinin
temsilcileriyle iliþkiler konusunda birbirinden zýt
kutuplarda gezinen ve demokratik devrimde
emekçilerin ve ezilenlerin siyasi temsilcilerinin özgün
ve belirleyici rolünü ihmal etme konusunda tekrar
buluþan bu eðilimlerle ayrým çizgilerinin
kalýnlaþtýrýlmasý bolþevizmin izinde komünistlerin
birliðini saðlama iddiasýnda olanlar bakýmýndan
bugünün en önemli ödevleri arasýndadýr.
KöZün arkasýnda duran komünistler bu ödevin
bilinciyle 12 eylüldeki referanduma kadar uzanan
süreci istismar etmek için hazýrlýklarýný sýklaþtýrmalýdýr.
AKPnin sözümona demokratik açýlým adý altýnda
attýðý adýmlarýn kendilerine dayattýðý ödevleri
önemsemeyen bu sürecin emekçilerin ve ezilenlerin
çýkarlarý açýsýndan istismar edilebilir bir nitelik taþýdýðýný
bunun imkanlarýnýn mevcut olduðunu görmeyenler
günün somut siyasal ödevleriyle ilgilenmedikleri gibi,
bu gündemin çekim alaný içindeki emekçilere ve
ezilenlere bir yanýt getirmekten de uzak
durmaktadýrlar.
12 Eylül Anayasasýnýn ve 12 Eylül rejiminin o
Anayasanýn belirlediði çerçeveye baðlý kalarak ortadan
kaldýrýlamayacaðý açýktýr. Ama 12 Eylül Anayasasýnýn
tarihin çöplüðüne atýlmakta olduðunu iddia eden
Amerikancý AKP hükümeti ve 12 Eylül anayasasýný
koruyup kollama misyonunu benimseyen rakipleri
karþýsýnda baðýmsýz bir tutum geliþtirmeden tarafsýz
kalarak veya birinin yahut diðerinin dümen suyuna
kapýlarak bunun yapýlabileceði de ayný ölçüde açýk
olmalýdýr.
Saltanatýn ve hilafetin kaldýrýlmasý vb. nedenlerle 23
Nisaný kendi bayramlarý gibi kutlama ve bu nedenle
Kemalist hareketin kuyruðuna takýlmayý meþru
gösterme eðiliminde olanlar elbette «12 Eylülcülerin
yargýlanmasý hakkýndaki yasaðýn» kaldýrýlmasý
konusunda da benzeri bir tutumu gösterebilirler.
Ama saltanatýn ve hilafetin burjuvazinin siyasi
temsilcileri tarafýndan laðvedilmesini onlarýn
kuyruðuna takýlmak için bir bahane olarak deðil,
emekçilerin ve ezilenlerin önderliðinde bir demokratik
devrim yolunda kaçýrýlan bir fýrsat olarak gören
komünistler AKPnin rakipleriyle yürüttüðü it dalaþýnýn
bir epizodu olarak gündeme gelen referandum
sürecini de ayný bakýþ açýsý ve bilinçle kendi stratejik
hedefleri doðrultusunda istismar etmenin yollarýný
bulacaktýr.
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Ermeni Sorunu Komünistlerin Ölçüleriyle Nasýl Görünür?
Geçtiðimiz Mart ayýnda ABD Temsilciler
Meclisi Dýþ Ýþleri Komisyonunda kabul
edilen «Ermeni Soykýrýmý» tasarýsýnýn
ardýndan Ermeni Soykýrýmý sorunu hem
Türkiyede hem de dünyada bir kez daha
ve her zamankinden daha yaygýn bir
biçimde gündeme geldi. Tam da AKP
hükümetinin Ermenistan sýnýrlarýný açmak
üzere adýmlar atmakta iken ve ABDnin
dayattýðý protokolü uygulamak üzere
muhalefetin baskýlarýna raðmen uygulama
hazýrlýklarý içinde iken AKPye ABDden
gelen bu darbe hükümeti ve destekçilerini
oldukça zora soktu. Ardýndan Ýsveç
parlamentosundan da Osmanlý
Ýmparatorluðunun 1915te ermenilere
yönelik bir soykýrým uyguladýðýný teyid
eden bir kararýn çýkmasý bunun üzerine
tuz biber ekti.
Doðrusu birinci emperyalist paylaþým
savaþý sýrasýnda Almanya ve AvusturyaMacaristan ile ittifak halinde olan Osmanlý
Ýmparatorluðunun bu müttefiklerinin de
teþviki ve yardýmý ile büyük bir Ermeni
kýyýmý gerçekleþtirdiði hiçbir zaman bir
tarihi sýr olmadý.
Hiçbir zaman da gizli kapaklý olmadý ve
sýr gibi saklanmadý. Zaten bütün dünyanýn
gözleri önünde ve dünyayý yeniden
paylaþmak için birbiriyle kapýþýrken dünya
çapýndaki siyasal geliþmeleri bizzat
belirleyen güçlerin devrede olduðu
koþullarda nasýl sýr saklanabilir? Üstelik
yüz binleri aþarak milyonlara dayanan
insanýn sürgün edilip katledilmesi de
sýradan ve görmezden gelinecek çapta
bir olay deðildir. Ermenilere yönelik etnik
temizlik giriþimleri esasen on dokuzuncu
yüzyýlýn sonlarýnda, Abdülhamit zamanýnda
baþlayýp, 1915te yeniden kabararak
sonuçta Anadoludaki Ermeni nüfusunun
neredeyse önemsiz bir azýnlýk seviyesine
inmesine kadar sürdü. Lozan anlaþmasýnda
da Ermeniler adeta bir dini azýnlýk olarak
kayda geçti. Oysa bundan 3 yýl önce Sevr
anlaþmasýnda ayný topraklarýn büyük bir
bölümü Ermenistan sýnýrlarý içinde tarif
edilmekte ve ayrýca bir de Kürdistan
çerçevesi çizilerek ABDnin himayesine
verilmekteydi.
Bu bakýmdan, Lozanda Ermenilerden bir
dini azýnlýk olarak söz edilmesi ve
Kürtlerden altý çizilerek söz edilmemesi
bir bilgi eksikliði deðildir elbette. Söz
konusu olan sonradan fark edilip,
tarihçilerin gayretleri ile açýða çýkacak
olan bir tarihi araþtýrma konusu deðildir.
Emperyalist paylaþým savaþýnýn içinde
geliþip galip ve maðlup olanlarýn güç
dengelerine göre kimilerinin resmen yok
saydýðý kimilerinin de iþine geldiði gibi
öne çýkardýðý bir siyasi suç ile ilgidir
ermeni katliamý. Bu suçun kurbanlarý
nispeten daha belli olsa bile, asýl suçlular
o kadar belli deðildir.
Üstelik bilhassa 80li yýllardan itibaren bu
konunun ayný Lozan anlaþmasýný
imzalayan devletler ve buna itiraz etmeyen
ABD tarafýndan piþirilip yeniden piyasa
sürülmesi de gözden kaçýrýlmýþ bir olgunun
aniden keþfedilmesi ile ilgili deðildir.
Aksine açýktýr ki Ermeni sorununun ve
jenosid olgusunun bunu 1920lerde
görmezden gelmeye razý olanlar tarafýndan
yeniden piyasaya sürülmesinin ardýnda
daha güncel ve emperyalistleri de en az
TC kadar rahatsýz eden bir baþka
geliþmenin hatýrý sayýlýr rolü vardýr. O da
tüm bölgedeki emperyalist statükoyu
tehdit eden hatýrý sayýlýr bir geliþme olarak
Kürdistanýn baðýmsýzlýðý ve Kürt ulusunun
özgürlüðü doðrultusundaki dinamiklerin
ivme kazanmasýndan ibarettir.
Bu nedenledir ki Ermeni jenosidi sorunu,
eskiden bu konuyu yok sayanlardan,
öteden beri gündemde tutanlara kadar
farklý siyasi güçler tarafýndan yeni bir biçimde ve alýþýlandan farklý boyutlarda
yeniden gündeme getirilmektedir. Bugün
Ermeni sorunu 90 yýl öncekinden daha
hafif olmayan bir baþka siyasi suçun
üzerini örtme gayretlerinin bir parçasý
olarak ve bu maksadý gizlemek üzere öne
sürülmektedir.
Zira bugün de, 90 yýl önceki gibi, emperyalistler dünyayý kendi aralarýnda
yeniden paylaþmanýn peþrevlerini
yapmaktadýr. Emperyalistler arasýnda yeni
siyasi çýkarlara göre yeni ittifaklar ve
dengeler oluþmaktadýr. Ermeni sorunu da

bu çerçevede yeni bir siyasi suç iþlemek
üzere hazýrlanan emperyalistlerin bu suçun
üzerini örtmek üzere yararlanmak
istedikleri bir malzeme olarak kullanýlmak
istenmektedir.

Sevr'de: Fýrat'ýn doðusunda ve Ermenistan,
Irak ve Suriye arasýnda kalan bölge için
Ýtilaf Devletleri temsilcilerinden kurulacak
bir komisyon özerk bir yönetim þekli
hazýrlayacaktýr.

O nedenle bugünlerde birdenbire bu
sorunu idrak ediyormuþ gibi ortaya
çýkanlara kuþkuyla bakmak gerekir. Bu
konuyu gündeme taþýyarak güya bir
demokrasi ve insaniyet gösterisinin
kahramanlarý gibi boy gösterenlere de
aldanmamak gerekir. Bunlarýn büyük bir
kýsmýnýn aslýnda bu suçun ortaklarý
olduklarýný asla akýldan çýkarmamak
gerekir.

Antlaþmanýn imzalanmasýndan bir yýl sonra
bu bölgenin Kürt halký Milletler Cemiyeti
Meclisi'ne baþvurarak Kürtlerin
çoðunluðunun Türkiye'den ayrý baðýmsýz
bir devlet kurmak istediklerini ispat ederse
ve MecIis de bunu kabul ederse, Türkiye bu bölgedeki her türlü haklarýndan
vazgeçecektir.

Baþka durumlarda olduðu gibi bu sorun
karþýsýnda da siyasi gerçekleri ortaya
koymak komünistlerin ödevleri arasýnda
yer alýr.

Neyin Üstü Örtülmek Ýsteniyor?
Kuþkusuz bugün ermeni sorununun öne
çýkarýlmasý kürt sorununun üzerini örtmek
için kullanýlmakta ve Ermeni jenosidi
hakkýndaki tartýþmalarýn ayný zamanda
Kürtlere yönelik kitlesel imha ve inkar
politikalarýný gölgede býrakmak için
kullanýlmakta olduðu aþikardýr. Ama
neredeyse yüzyýl önce üzeri örtülmek
istenen ve gizlenmek istenen bir baüþka
þey daha vardý. Bugün ortaya çýkarýlan
jenosid tartýþmalarýyla bir kez daha
unutturulmak istenen tarihi gerçekler
arasýnda bu da vardýr.
Ýster jenosid diyerek ister demeyerek
Ermenilerin katledilmesini öne çýkarmak
isteyenler aslýnda Ermenistanýn bir
kýsmýnýn, emperyalistlerin ortak onayý ve
Ermeni ulusal hainleri olan karþý
devrimci/Menþevik Taþnak partisinin rýzasý
ile ilhak edilmiþ olduðunun üstünü örtmek
istemektedirler.
Ermeni sorununun Ermenilerin özgürlüðü
ve Ermenistanýn baðýmsýzlýðý sorunu
olmaktan çýkarýlýp, Ermeni katliamý veya
jenosidi olarak ele alýnmasý ne anlama
gelir? Bu, sorunu bireylerin sorunu bireysel
haklar sorunu haline getirmek ve ulusal,
yani siyasal bir sorun olmaktan çýkarmaktýr.
Dolayýsýyla katliam ve jenosit vurgusu ile
güya bir hakkaniyet gösterisi yapanlar
esasen tarihi bir haksýzlýðýn üzerini örtmek
istemektedirler. Sorunu bilerek bilmeyerek
bu açýdan ele alanlar da ister istemez bu
deðirmene su taþýmýþ olurlar.
Komünistler açýsýndan, bir ulusun
özgürlüðünün elinden alýnmasý, vatanýnýn
parçalanmasý yahut ilhak edilmesi
katliamdan daha aðýr bir siyasi suçtur.
Zaten katliamlar, zorunlu göç uygulamalarý
vb. baþlý baþýna bir suç teþkil etseler bile,
aslýnda genellikle bu siyasi suçu iþlemek
için baþvurulan araçlar arasýndadýr.
Üstelik bu özel dönemeçte üstü örülmek
istenen birden fazla siyasi suç ve
bilinenlerden daha fazla suçlu vardýr. Ýþte
bunlarý teþhis edebilmek için, evvela galip
devletlerin maðlup Osmanlý
Ýmparatorluðuna imzalattýðý Sevr
Antlaþmasýndan Türkiye Cumhuriyeti
devletinin kurulmasýna temel teþkil eden
Lozan Antlaþmasýna giden süreçte nelerin,
nasýl deðiþtiðini hatýrlamak gerekiyor.

Sevrden Lozana Giderken Ne Oldu?
Sözü uzatýp dolandýrmaya gerek yok; en
azýndan Ermeni ve Kürdistan sorunu
bakýmýndan Sevrden Lozana giderken
ne olduðu, Atatürkün ünlü «Nutuk»unun
ikinci cildinde açýk seçik anlatýlmaktadýr:
 e) Kafkas sýnýrý:
Sevr'de: Türk-Ermeni sýnýrýnýn tayini
Amerika Cumhurbaþkaný Wilson'a
býrakýlmýþtýr. W i l s o n, sýnýr olarak
Karadeniz kýyýsýnda Giresun'un
doðusundan baþlayan, Erzincan'ýn batý ve
güneyinden, Elmalý, Bitlis ve Van Gölünün
güneyinden geçen ve birçok noktada
Birinci Dünya Savaþý'ndaki Türk - Rus
Cephesini izleyen bir hattý göstermiþtir.
Mart 1921 teklifinde: Milletler Cemiyeti
bir Ermeni yurdu kurulmasý için doðu
illerinden Ermenistan'a býrakýlacak
topraklarýn tespiti için bir komisyon
kuracak, Türkiye bu komisyonun kararýný
kabul edecek.
Lozan'da: Bu konu ortadan kaldýrýlmýþtýr.
.
2. KÜRDÝSTAN

Mart l92l teklifinde: Ýtilaf Devletleri, þimdiki
durumu gözönünde bulundurarak bu
konuda Sevr taslaðýnda deðiþiklik
yapýlmasýný dikkate alma eðilimindedir.
Þu þartla ki, özerk yönetilen bölgelerle
Kürt ve Asuri-Geldani çýkarlarýnýn yeterince
korunmasý için tarafýmýzdan kolaylýklar
gösterilsin.
Mart l922 teklifinde: Söz konusu
edilmemiþtir.
Lozan'da: Elbette
ettirilmemiþtir.

söz

konusu

Bu ifadelere bakýldýðý takdirde,
emperyalistlerin Sevr Antlaþmasýnda
padiþah Vahdettinin teslimiyetçi tutumu
sayesinde kopardýklarý «vatan topraklarýný»
Kuvayý Milliyecilerin söke söke geri
aldýklarý sonucuna varmamak iþten
deðildir. Zaten resmi ideoloji de aynen
böyle demektedir. Ýlkokul sýralarýndaki
eðitimden baþlayarak beyinlere iþlenen;
resmi gayrýresmi bütün burjuva basýn ve
yayýn organlarýnda yýllardýr her vesileyle
döne döne anlatýlan da budur. Hatta güya
sosyalist görünüp aslýnda þoven olan kimi
akýmlarýn da benimseyip yaydýklarý bir
efsanedir bu.
Doðrusu Nutukta söylenen ve bu efsane
üreticiler tarafýndan yayýlan hikâyedeki
olgular bir gerçeði ifade etmektedir; ama
gerçeðin tamamýný deðil.
Sevrde ve sonrasýnda Ermenistan sýnýrlarý
Trabzonu, Erzincaný, Vaný içine alacak
þekilde çizilmiþ ve net olarak belirlenmesi
emperyalist devletlerin takdirine
býrakýlmýþtý. Sivas, Malatya ve Antepin
doðusunda, Ur fanýn kuzeyinde,
Diyarbakýr-Hakkari doðrultusunda uzanan
bir özerk Kürdistan bölgesi tarif edilmiþ
ve bu bölgenin kaderinin bir yýl içinde
referandum ile ve ABD güvencesi altýnda
tayin olmasý hükme baðlanmýþtýr.
Ýþte Nutukta da teyit edildiði gibi, Lozanda
bu sýnýrlar doðuya ve güneye doðru
geniþlemiþtir. Ama bu, Nutuktaki vurgular
yansýdýðý gibi, Kuvayi Milliyenin kendi
bileðinin gücüyle, hakký olan topraklarý
kurtarmasý deðildir. Böyle anlamak ve
düþünmek için hem Osmanlýnýn artýðý
Kuvayý Milliyecilerin dünya savaþýnýn
galibi devletleri dize getiren «dünyaya
bedel» bir güç olduðuna inanmak gerekir,
hem de onlarla ayný þoven gözlüklerden
bakmak gerekir.
Bu süreçte neyin nasýl olduðuna bir baþka
gözle bakýldýðýnda ise görünen tablo
farklýdýr.
Osmanlý Ýmparatorluðu Birinci Dünya
Savaþýna bir taraf olarak katýldý. Bu
paylaþým kavgasýný Osmanlý
Ýmparatorluðunun dahil olduðu taraf
kaybetti; ama öteki taraf da Ekim Devrimi
sürprizi nedeniyle tam kazanamadý. Sevr
ve Lozanda çizilen haritalar arasýndaki
farkýn baþlýca nedenlerinden biri budur.
Bu özgül durumun yarattýðý koþullarda
Ortadoðunun yeni sakinleri arasýna TC
katýldý.
Sevr Anlaþmasý ile çizilen sýnýrlara
indirgenen maðlup Osmanlý
Ýmparatorluðunun mirasçýlarý, baþtan beri
bu daralmayý bir haksýzlýk olarak görüp
karþý çýkagelmiþlerdir.
Mamafih, þoven olmayan bir gözlükle
bakýldýðýnda, bu daralma Osmanlý
Ýmparatorluðunun birlikte savaþa katýldýðý
müttefiklerinin baþýna gelenden daha
adaletsiz deðildir. Almanyanýn ve
Avusturya-Macaristan Ýmparatorluðunun
savaþtan bekledikleri ile bulduklarý
arasýndaki uçurum bir kenara, somut
olarak oranlandýðý takdirde, bunlarýn
maruz kaldýklarý daralma Osmanlý Ýmparatorluðununki ile kýyaslanmayacak kadar
büyüktür.

Emperyalist bir savaþýn galibi kim olursa
olsun, bu savaþta asýl kaybedecek olanlarýn
kim olduðu savaþtan önce bellidir: iþçi
sýnýfý ve ezilen uluslar. TCyi kuranlar iþçi
sýnýfýný temsil etmediði gibi, bu ezilen
uluslar arasýnda da deðildirler. Osmanlý
Ýmparatorluðu adaletsiz emperyalist savaþa
taraf olarak girdi ve yenik düþtüðünü
teslim ettikten sonra en fazla o savaþ
kadar adaletli bir sonuçla yüz yüze kaldý.
Emperyalistler arasýnda yapýlan bir barýþ
kadar onlarla yapýlan barýþ da son tahlilde
adil ve ilhaksýz bir barýþ olamaz; daha
doðrusu en fazla emperyalist savaþýn
kendisi kadar adaletli olur, çünkü
emperyalist bir barýþ emperyalist savaþýn
sonuçlarýnýn kayda geçirilmesinden baþka
bir þey deðildir.
Sevr Anlaþmasý böyle bir anlaþmaydý. Bu
anlaþmanýn sonucunda yapýlan
düzenlemelerin adaletsiz olup olmadýðý
hakkýnda hüküm vermeden önce, savaþýn
emperyalist bir savaþ olduðunu
hatýrlamakta yarar vardýr.

Kurtuluþ Savaþý mý Ýlhak Hareketi mi?
Bu durumun hakkýn tecellisi vb.
kavramlarla izah edilmesi ancak soruna
milliyetçi bir gözlükten bakmakla
mümkündür. Aslýnda Ortadoðunun büyük
ölçüde bugün hala geçerli olan sýnýrlarýyla
þekillenmesi Birinci Dünya Savaþýnýn
akýbetiyle iliþkili olduðu kadar, Kuvayý
Milliye kýlýðýna bürünüp, «emperyalizme
ve kapitalizme karþý mazlum milletlerden
yana» demagojik bir söylem tutturan
Osmanlý paþalarýnýn manevralarýyla da
iliþkilidir. Daha doðrusu, bu sýnýrlarýn
Lozanda son halini alýþý, Ekim Devriminin
yarattýðý dengelerden yararlanan Kuvayý
Milliyecilerin marifetiyle olmuþtur. Pekiyi
sadece onlarýn marifetiyle dünya savaþý
tarafýndan belirlenen sýnýrlarýn deðiþmesi
mümkün müdür?
Deðildir. Burada belirleyici olan, Ekim
Devriminin yarattýðý yeni koþullardan
yararlanarak olaðanüstü bir hareket
yeteneði ve güç kazanan Osmanlý paþalarý
deðildir. Belirleyici olan yine emperyalist
savaþýn galipleri olmuþtur. Osmanlý
paþalarýnýn genç Sovyet cumhuriyetinin
desteði ile ilerici bir hamle yapýp emperyalistleri dize getirdiði tezi hakim ve resmi
ideolojinin görüþüdür.
Ekim Devriminin yayýlmasýndan endiþe
eden emperyalistlerin bu devrimin önüne
bir set olarak ve ayný zamanda
Ortadoðudaki çýkarlarýna bekçilik etmek
üzere eli kolu baðlý bir Türkiye
Cumhuriyeti dikmeyi tercih ettikleri daha
doðrudur. Bir baþka deyiþle Kemalistler
Ekim Devriminin yarattýðý koþullardan
karþý devrimci bir rol üstlenerek
yararlanmýþlar ve bunun karþýlýðýnda da
Sevrde kaybettikleri, daha doðrusu kendi
elleri ile vermek zorunda kaldýklarý
topraklar üzerinde yeniden egemen
olmuþlardýr; Batý Ermenistaný ve
Kürdistanýn kuzeyini yeniden ilhak
etmiþlerdir.
Kurtuluþ savaþý denen savaþ esasen
emperyalistlerin denetimi altýnda iki ulusal
kurtuluþ mücadelesinin önünün kesilmesi
ile noktalanan bir ilhak hareketidir.

Ermeni Hainlerinin Rolü
Bu noktada tekrar baþa dönmek mümkün.
Peki uluslararasý antlaþmalara büyük
devletlerin açýkça verdikleri güvencelere
raðmen, Batý Ermenistanýn ilhaký nasýl
sessiz sedasýz gerçekleþmiþ ve Ermeni
sorunu nasýl olup da ancak yýllar sonra
ve Ermeni jenosidi adý altýnda gündeme
gelmiþtir? Bu sadece diplomatik
manevralarla ve emperyalist devletlerin
basýncýyla olabilecek bir iþ midir? Sadece
bu etkenlerle açýklanabilir mi?
Açýklanamaz; eksik olan bir öznel etken
tablodaki yerine oturtulmadan anlaþýlamaz
da.
Eðer Ermenileri temsil eden siyasi güçler,
bu emperyalist uzlaþmaya razý olmamýþ
olsalardý sorunun üzeri bu kadar kolay
örtülemezdi.
Her ne kadar Ermeniler savaþ sýrasýnda
büyük bir kýyýmdan geçmiþ ve büyük bir
kýsmý vatanlarýndan sürülmüþ olsa bile,
yok olmuþ deðillerdi. Bunun en belirgin
kanýtý daha Sevri beklemeden, 1917den
itibaren ve 1918 yýlýna kadar sürecek olan

bir siyasi varlýk göstermiþ olmalarýdýr.
Erzincan þurasý diye bilinen ve Kürtlerle
Ermenilerin devrime katýlan Rus
askerlerinin desteði ile kurduklarý Sovyet
hükümeti, Ermenilerin siyaseten tükendiði
ve takatsiz kaldýðý hakkýndaki iddialarý
çürütür. Kaldý ki bunun peþinden
Ermenilerin Sevrde ve Lozanda taraf
olmalarý da bunu göstermektedir.

Öte yandan ayný örnek 1915 kýyýmý
sýrasýnda Kürtlerin Ermenilere karþý
kullanýlmasýna raðmen, iki halk arasýnda
bir düþmanlýk olmadýðýnýn çarpýcý kanýtýdýr.
Bu ayný zamanda iki ezilen ulusun güç
birliði ederek direnmelerinin koþullarýnýn
olduðuna da iþaret eder.
Bunlar bir yana, bütün tarihçiler tarafýndan
özenle üstü örtülmek istenen bu deneyim
Sevrden önce ve Sevrin tanýmladýðýndan
daha farklý ve çok daha ileri bir özerk
Ermenistan-Kürdistan varlýðýnýn da
kanýtýdýr. Emperyalistlerin Sevr Antlaþmasý
ise, aksine bu gerçeði parçalayýp silerek
bir bakýma Lozana kapý açan bir nitelik
taþýr.
Ermenilerin bu mevziyi savunmak için
direnmelerinin mümkün olmadýðý da
doðru deðildir. En azýndan Ermenilerden
daha az örgütlü ve daha az deneyimli
olduklarý halde, Erzincan þurasýnýn Kürt
bileþenlerinin önce Koçgiride ve 1938de
ezilinceye kadar da Dersimde direnmeyi
sürdürdükleri bilinmektedir. Üstelik ayný
koþullarda tek Kürt direniþi de ErzincanKoçgiri-Dersim hattýndaki deðildir.
Bunlarýn yaný sýra Doðuda Simko
Güneyde Berzencinin hareketi vardýr
sonra Þeyh Sait ve Aðrý isyanlarý vardýr
ve bütün bunlar Ermenilerle iç içe geliþmiþ
ulusal baþkaldýrý ve direniþlerdir. Bu
koþullarda Ermenilerin toparlanýp kendi
ulusal davalarýnýn takipçiliðini yapmalarýnýn
nesnel koþullarýnýn eksik olduðunu
söylemek elbette abestir. Bunun nedeni
özneldir.
Ermeniler Menþevik Taþnak partisinin
uzlaþmacý ve teslimiyetçi politikasý
nedeniyle bu mevziyi savunmada ýsrarcý
olmamýþlardýr. Rusyadaki iç savaþ Kýzýl
ordunun zaferine doðru evrildikçe Ermeni
Menþeviklerinin karþý devrimci yüzü daha
da öne çýkmýþtýr ve sonuç olarak Menþevik
ulusal hainlerin siyasal hâkimiyeti altýndaki
Ermeniler, Bolþevik olmaktansa Türkiyede
azýnlýk olmayý veya sürgün hayatýný
seçmeyi tercih etmek zorunda
býrakýlmýþlardýr. Ýlginçtir ki göç eden
Ermenilerin büyük çoðunluðu da özgür
anavatanlarýna doðru deðil, ya Türkiyenin
metropollerine yahut emperyalist
metropollere doðru gitmeyi tercih
etmiþlerdir. Bu da Batýdaki Ermenilere
hakim olan ideolojinin ulusalcý bir ideoloji
olmadýðýnýn iþaretlerinden biridir.
Doðrusu bu son süreçteki rolü, Taþnak
partisinin Ermeni ulusal davasýna ilk ihaneti
deðildir. Çünkü Abdülhamitin baþlattýðý
ilk etnik temizlik hareketlerinin ardýndan
da ayný Taþnak partisi Ermeni zenginlerine sunulan kýsmi ayrýcalýklar
karþýlýðýnda Ýttihat Terakki ile bir uzlaþma
ve ittifak iliþkisi içine girmiþti.
Gerçi Balkan Harbinin ardýndan hem
Ýttihat Terakkinin tutumu hem de
Ermenilerin tutumu deðiþecekti. Savaþta
Osmanlý Ýmparatorluðunun Rusyanýn
dahil olduðu ittifak karþýsýnda Almanya
ve Avusturya- Macaristanýn yanýnda yer
almasýyla Taþnaklar da dahil Ermeniler
Osmanlý ordusuna karþý kendi
kardeþlerinin de içinde yer aldýðý Rus
ordusuna önemli destekler sundular;
bunun bedeli kitlesel bir kýyým ve sürgün
oldu.
Daha sonra ise Sevr görüþmelerinde
Ermeniler adýna konuþanlar gene
Menþeviklerdi. Lozanda hem azýnlýk
haklarý uðruna ulusal davalarýndan
vazgeçen hem de bu yetmiyormuþ gibi
aslýnda kader birliði etmeleri ve ortak bir
mücadele yürütmeleri gereken Kürtlerin
yok sayýlmasýna onay veren de onlardý.
Ýþte bu etken olmasa, Sevrden Lozana
geçiþ sadece Kuvayý Milliyenin kararlýlýðý
ve emperyalistlerin müdahalesiyle
saðlanamazdý. Kuþkusuz bu olumsuz öznel
etkene bir de yine Ermeni sorununu
kullanarak Kemalistlerin kendi
yanlarýna çektikleri Kürt ulusal
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ÝZMÝR BÜYÜKÞEHÝRDE TOPLU SÖZLEÞME MÜCADELESÝ

Eylemde söz alan bir diðer isim ise Tüm Bel-Sen
Genel Baþkaný Vicdan Baykara oldu. Baykara, Aziz
Kocaoðlu'ndan toplu sözleþme imzalamasýný istedi.
Baykara, toplu sözleþme ve grev hakkýnýn
engellenmesinin ne Kocaoðlu ne de çalýþanlarýn
yararýna olmadýðýný belirterek þunlarý söyledi:

Mart 2009 yerel seçimlerinde sendika bürokrasinin
de desteðini alarak Büyükþehiri açýk ara alan CHPli
yerel iktidar belediyede çalýþan kamu emekçilerinin
toplu sözleþme taleplerini suskunluk ile geçiþtirmeye
çalýþýyor.

Nisan sonunda KESK'e baðlý Tüm Bel-Sen Ýzmir 1
ve 2 No'lu þubeleri, Ýzmir Büyükþehir Belediyesi
önünde sandýk kurarak TÝS oylamasý gerçekleþtirdi.
Referandum sandýðýnda iki bin beþ yüz çalýþan oy
kullandý. Yedi kiþi hariç herkesin evet oyu verdiði
referandumun sonucu ise, Ýzmir Büyükþehir
Belediyesi önünde eylemli bir biçimde açýklandý.
Açýklamaya KESK Genel Baþkaný Sami Evren, Tüm
Bel-Sen Genel Baþkaný Vicdan Baykara'nýn yaný sýra
yüzlerce kamu iþçisi katýldý. "Toplu Sözleþme"
pankartýnýn açýldýðý açýklamada sýk sýk "Toplu
Sözleþme Hakkýmýz, Grev Silahýmýz", "Toplu Sözleþme
Hakkýmýz Söke Söke Alýrýz" sloganlarý atýldý.
Bu eylemde göze çarpan en ilginç nokta Tüm BelSen Ýzmir yönetiminin iþveren pozisyonundaki Aziz
Kocaoðluna toz kondurmayan tutumu oldu. Þube
yöneticilerinin yaptýklarý konuþmalarda aslýnda Aziz
Baþkanýn gönlünün toplu sözleþmeden yana olduðu,
fakat etrafýndaki bürokratlarýn iþe taþ koyduðu
yönündeki vurgular hâkimdi. Bu durum eylemde
atýlan sloganlara da yansýmýþtý. Bu tür eylemlerde
duymaya alýþýk olduðumuz sloganlarýn yaný sýra
Demokrat Baþkan Cesur Davran þeklinde iþveren
pozisyonundaki belediye baþkanýný motive eden
sloganlar da attýrýldý.
Bu icazetli ve yürütülecek mücadeleyi baþtan ipotek
altýna alan tutum Sami Evrenin yaptýðý konuþmadaki
vurgular ile kýsmen de olsa daðýldý. Evren
konuþmasýnda; Belediye bu iradeyi dikkate almalýdýr.
Dikkate alýnmazsa, grev dâhil her türlü eylem
hakkýmýzý kullanacaðýz. 10 Mayýs'ta yine belediyenin
önünde olacaðýz. Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný
Aziz Kocaoðlu'na çaðrý yapacaðýz. Taleplerimizi
kabul etmediði takdirde 12 Mayýs günü 08.30 ile
10.30 saatleri arasýnda hizmet üretmeyeceðiz. 24
Mayýs'ta yine burada olacaðýz eðer yine bizimle
masaya oturulmazsa 25-26 Mayýs iki günlük hizmeti
tamamýyla durduracaðýz" diye konuþtu. Evren ayrýca
bu mücadelenin demokratlýk konusunda esas test
olduðunu ifade ederek, memur olarak anýlan kamu
iþçilerinin TÝS hakkýný tanýmayanlarýn demokrat
sayýlamayacaðýný ifade etti. Kamu iþçilerinin Toplu
iþ Sözleþmesi (TÝS) hakkýna sahip olmadýðý, mevcut
TÝSlerin usulsüz olduðu yönündeki yanýlgýlarý ise
imzalanan TÝSlerin rakamlarýný okuyarak cevapladý.
Bu noktada hangi partiyle kaç adet TÝS imzalandýðý
okunduðunda oransal olarak BDPli belediyelerin
konuya dair tutumlarýnýn olumluluðu bariz biçimde
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cumhuriyetlerinin gerek iç savaþ
sýrasýnda gerek sonrasýndaki kýtlýk
nedeniyle büyük ölçüde etkisiz
oluþunu ve özellikle Avrupa Ýþçi
hareketinin sessizliðini de unutmamak
gerekir. Ama bunlarýn tamamý da
düþmanýn gücü nesnel koþullarýn
elveriþsizliði gibi nedenlerden çok öznel
etkenlerin belirlediði bir sürecin söz
k o n u s u o l d u ð u n a d e l a l e t e d e r.
Ama bugün Taþnaklarýn yani ermeni
Menþeviklerin torunlarýnýn gizlemeye
çalýþtýklarý ihanet sadece bundan ibaret
de deðildir. Zira bugün Ermeni jenosidi
diyerek 1915teki bir olaya iþaret edilmesi
bu söz konusu dönemeçte olanlarýn
öncekilerden daha vahim ve daha büyük
bir katliam olmasýndan ötürü deðildir.
Bilakis Jenosid kavramýyla izah
edilmesinde herhangi bir güçlük
çekilmeyecek olan asýl büyük katliam
Abdülhabid zamanýnda ve meþhur
Hamidiye alaylarý eliyle yapýlmýþtýr. Üstelik
sadece Ermenilere yönelik olarak deðil,
bölgedeki tüm gayrý Müslim azýnlýklara
ve alevi Kürtlere kadar uzanan bir çapta
gerçekleþmiþtir.
Nedense bugün 1915 jenosidi hakkýnda
büyük bir kampanya yürüten Taþnaklar
bundan neredeyse söz etmemektedir.
Bunun nedeni de sýr deðildir. Zira
Abdülhamitin Ýttihak Terakki darbesiyle
tahttan indirilmesi ve Ýkinci Meþrutiyetin
ilan edilmesiyle birlikte baþka yerlerde
diðer Menþeviklerin yaptýðý gibi ermeni
Menþevikleri de Ýttihat Terakkinin
kuyruðuna takýlmakta tereddüt etmemiþ
ve Abdülhamit döneminde olanlar sanki
padiþahýn þahsi kusuru imiþ gibi, Ýttihat
Terakki hükümetine koalisyon ortaðý
olarak katýlmýþlardýr. Bu katýlýmla birlikte

Siz ne kadar inatçýysanýz, biz de o kadar inatçýyýz.
Bizi ve kendinizi yormadan kýsa sürede talebimize
yanýt veriniz. Siz çalýþanlara bir adamý atarsýnýz biz
beþ adým atacaðýz. Sayýn Kocaoðlu çalýþan
arkadaþlarýn haklarý konusunda ne kadar cömert
davranýrsanýz, biz de hizmet üretiminde o kadar
cömert ve yürekten davranýrýz.
Ýzmir Büyükþehir Belediyesi memurlarýnýn toplu
sözleþme mücadelesini þubenin deðil Tüm Bel-Sen
ve KESK Genel Merkezleri'nin üstlendiðini belirten
Baykara, toplu sözleþme hakkýný alana kadar her
etkinlikte memurun yanýnda olacaklarýný söyledi. Ýþ
býrakma eylemine katýlanlara, 25- 26 Mayýstaki iþ
býrakma eylemine hazýr olmalarý ve çalýþma
arkadaþlarýný da ikna etmeleri çaðrýsýnda bulundu.
açýða çýktý. Nitekim BDP burjuva partilerin aksine
90a yakýn belediyesinin çoðunda TÝS imzalamýþ,
geri kalanlarýnda ise sendikalarla TÝS konusunda
mutabakata varmýþtý. Eylemde konuþmayý dinleyen
ve çoðunlukla sosyal demokrat burjuva siyasetin
etkisi altýnda kalan kamu iþçileri için bu kýyaslamalý
yaklaþým hayli ufuk açýcý oldu.
Uzun bir süredir ancak özlük haklarýna dair etkisiz
olmanýn ötesine geçemeyen eylemler
gerçekleþtirebilen Tüm Bel-Sen bu süreçte TÝS ile
ilgili canlý ve geçmiþ eylemlere oranla çok daha
kitlesel bir eylem gerçekleþtirerek TÝSi çalýþanlarýn
önemli bir kesiminin gündemine sokmayý baþardý.

12 Mayýstaki Ýki Saatlik Ýþ Býrakma Eylemi
10 Mayýsta TÝS için masaya çaðrýlan yöneticilerin
çaðrýya yanýt vermemeleri üzerine 12 Mayýs için
alýnan iki saatlik iþ býrakma eylemi kararý hayata
geçirildi. Sabah saatlerinde sendikalý kamu iþçileri
kapýlarda yerlerini alarak çalýþma arkadaþlarýný iþ
býrakmaya davet ettiler ve belediye önüne grev
var pankartýný astýlar. Ýlk baþta katýlým az olsa da
bir süre sonra birçok birim ve servis iþ býrakarak
eyleme katýldý.
Belediye önünde yapýlan eylemde bir önceki eylemde
çýkan havadan bambaþka bir tablo vardý. Önceki
eylemlerde belediye baþkanýný yere göðe
koyamayanlar sert bir üslupla ve neredeyse
þahsileþtirerek belediye baþkanýna karþý bu kez aðýr
bir dil kullanmayý tercih ettiler. Aradaki bu tutum

deðiþikliði ve iki uç arasýndaki salýným pek çok
kamu emekçisini rahatsýz etti. Zira iþverene baþta
hayýrhah tutum takýnanlarýn daha sonra sert bir dille
iþverene yüklenmesi inandýrýcý ve güven verici
deðildi.
Sendikanýn mevcut yapýsý ve kapasitesine dair veri
sunan bu duruma raðmen eylem baþarýlý ve önemli
bir katýlýmla gerçekleþti. Belediye yöneticilerinin
ricasý, valiliðin emri ve polisin marifetiyle sendikanýn
ses aracýna el konulmasý tepki yarattý. Gelen ikinci
bir ses aracý kamu emekçilerinin ve sendikacýlarýn
ýsrarý ve kararlýlýðý sonucu çalýþtýrýldý. Bu geliþmenin
ardýndan eylem artan bir coþku kazandý ve öngörülen
saate kadar hissedilir bir þekilde hizmet üretiminin
durdurulmasý ile sonuçlandý.
Eylem sýrasýnda kürsüden söz alan KESK Ýzmir
Dönem Sözcüsü Ramiz Saðlam konuþmasýnda Aziz
Kocaoðlu'nun Hükümeti ve gerici çevrelerin çýkarmýþ
olduðu siyasi yasaklara ve sendikalarýn önündeki
engellere sýðýndýðýný ifade etti. Kocaoðlu'nun toplu
sözleþme mücadelesi verenlere, Enerjinizi yanlýþ
yönlendiriyorsunuz. Gidin AKP'den bu hakký isteyin
dediðini belirten Saðlam:
Sormak istiyorum. Toplu sözleþme imzalayan ,
Bornova, Balçova Belediye Baþkanlarý hangi partiden?
Sayýn Kocaoðlu sen hangi hakla toplu sözleþme
konusunda bizi AK Parti'ye gönderiyorsun? Sana
inat, gerici yasalara inat toplu sözleþme ve grev
hakkýmýzý sonuna kadar savunacaðýz þeklinde
konuþtu.

de 1896 ve sonrasýndaki ermeni
katliamlarýnýn üstünü bizzat kendileri
örtmüþlerdir. Bu koalisyon ortaklýðý Birinci
paylaþým savaþýnýn seyrine paralel olarak,
bilhassa Rusyanýn galip devletler arasýnda
olmasý belirginleþtiði ölçüde Taþnaklar
savaþý yürüten hükümet ile bir iliþki içinde
olmamayý tercih etmiþtirler. Osmanlý
Ýmparatorluðu ile müttefikleri (Bilhassa
Almanya) açýsýndan Ermeniler bir tehlike
haline geldiði andan itibaren Osmanlý
Ýmparatorluðunun savaþ makinesi hedef
tahtasýna Anadoludaki Ermenileri de
koymuþtur.

diyememektedir? Nasýl olur da komþudaki
SSCB Çarlýðýn suçlarýndan sorumlu
tutulamamaktadýr da TC Abdülhamit ve
Ýttihat terakki den sorumlu
tutulabilmektedir?

Ama bu noktadan sonra olanlarý hatýrlayýp
öncesini unutmaya devam etmek de
suçtur; ve ihanet düþmanýn suçlarýndan
daha hafif bir suç deðildir.

Ýþin doðrusu bu olgu ayný zamanda
Cumhuriyetin kuruluþunun Büyük Millet
Meclisinin Saltanat ve hilafeti laðvedip
cumhuriyeti ilan etmesinin açýkça
emperyalistlerin rýzasý ve hatta
dayatmasýyla olduðunu bir kez daha teyit
eden bir gerçektir.

Bu unutturulmak istenen olgunun yaný
sýra bir baþka tuhaflýðýn da altýnýn çizilmesi
gerekir: Osmanlý Ýmparatorluðunu tarihe
gömüp yeni bir devlet kurmuþ olmakla
böbürlenen Kemalistlerin mirasçýlarý neden
bugün Cumhuriyetin ilanýndan öncesine
ait bir olaydan dolayý bu kadar büyük bir
hassasiyet duymaktadýrlar? Neden o bizi
ilgilendirmez; o dönem Osmanlý
Ýmparatorluðu egemenliði söz konusu idi;
biz yeni bir devletiz TCyiz demeye
kimsenin dili varmamaktadýr?

TC Osmanlý Ýmparatorluðunun Devamý
mýdýr; Bir Kopuþ mudur?
Bugün Osmanlý Ýmparatorluðunun gerek
1915teki gerekse de daha önceki
suçlarýnýn hesabýný muhtelif devletler veya
akýmlar hiç tereddütsüz TC devletini
Osmanlý imparatorluðunun eylemlerinden
sorumlu tutmakta tereddüt
etmemektedirler? Neden TCyi temsil
edenler neden bizi geçmiþ ilgilendirmez

Bu sorunun cevabý basittir: çünkü TC
Osmanlý Ýmparatorluðundan bir kopuþ
deðil onun süreklilik içinde devamýný
temsil etmektedir. Bu sorunun cevabýný
asýl vermesi gerekenler bir yandan Marksist
Leninist geçinip bir yandan da TCnin
kuruluþunu bir kopuþ, bir anlamda bir
burjuva devrimi de olsa devrim gibi görüp
gösterenler olsa gerektir.

Ne var ki elbette emperyalistler 1923te
TC ile Osmanlý Ýmparatorluðu arasýndaki
sürekliliði dayatýrken bugün Ermeni
jenosidinin hesabýný TCden sormak
maksadýyla bunu yapmadýlar. Hatta bilakis
bu sürekliliðe raðmen uzun yýllar boyunca
TCye bunun hesabýný sormadýklarý da
aþikardýr.
Emperyalistlerin asýl gerekçeleri Osmanlý
Ýmparatorluðunun borçlarýný TCden tahsil
etmeyi ve daha önce Osmanlý
Ýmparatorluðu adýna imzalanan
anlaþmalarýn geçerliliðini güvence altýna
alma kaygýsý idi. Zira komþudaki genç
Sovyet hükümetinin ilk iþlerinden biri
«çarlýk rejiminin sýnýrlarý ve devlet kurumlarý
gibi hiçbir alacaðýný kabul etmiyoruz»
diyerek gerçek bir kopuþun nasýl olduðunu
göstermek olmuþtu. Oysa TC 1954 yýlýna

Bu eylem bu bakýmdan hem bir uyarý eylemi hem
de ayný zamanda 25-26 Mayýsta yapýlmasý öngörülen
iki günlük grev öncesinde de bir prova rolü üstlenmiþ
oldu.

25-26 Mayýs Öncesi Son Uyarý Eylemi
24 Mayýsta gerçekleþen bu son eylem 25inde
yapýlacak grev ve 26sýndaki genel grev öncesinde
son uyarý niteliðindeydi.
Öðle arasýna denk geldiði için önceki eylemlere
kýyasla daha düþük bir kitlesellik geçen eylemde
Hak Verilmez Alýnýr, Zafer Sokakta Kazanýlýr,
Baskýlar Bizi Yýldýramaz gibi sloganlarýn yaný sýra
kimi sendikacýlarýn daha önceki eylemlerde düþtüðü
gaflete, yani Aziz Kocaoðlu ile ilgili cesaretlendirici
sloganlar duymamýza da vesile oldu.
Bu manzarayý ancak ve ancak, mücadelesinin
baþarýsýný kendi özgücünde ve örgütlülüðünde,
kazanýmlarýný korumanýn yolunu kazanýmlarýný sýnýfýn
geri kalan kýsýmlarýna yayýp, genelleþtirmede ve
kurtuluþu sýnýfýn kurtuluþunda görenlerin
deðiþtirebileceði bilinciyle kamu iþçilerinin hak
mücadelelerini ve örgütlenmelerini güçlendirme
çabamýz sürecek.
NE AKP NE CHP KURTULUÞ BÝRLÝKTE
MÜCADELEDE!
ÖZGÜRLÜK SAVAÞAN ÝÞÇÝLERLE GELECEK!
Ýzmirden Komünistler

kadar Osmanlýnýn emperyalist ortaklarýna
ve efendilerine olan borçlarýný taksit taksit
ödemeye devam etti. Sadece bu olgu bile
TCnin kuruluþunun ve sözümona 7 düvele
karþý yürütülen kurtuluþ savaþýnýn gerçek
mahiyetinin belgesidir.
Ama kuruluþu sýrasýnda TCnin razý olduðu
bu süreklilik o zaman Ermeniler
bakýmýndan bir yükümlülük getirmiyordu
(Lozanda tarif edilenler dýþýnda); TC de
kendisine bir cumhuriyet baðýþlayan
emperyalistlere olan borcunu nakit olarak
ve taksit taksit ödemekte mahzur
görmemiþti. Ne var ki bu vaktiyle yapýlmýþ
anlaþmanýn bir yan ürünü olarak bugün
TC Osmanlýnýn Ermenilere yönelik
suçlarýndan da sorumlu tutulmaktadýr ve
týpký Düyunu Umumiye borçlarý gibi buna
itiraz edecek bir durumu yoktur. Bu
bakýmdan tam da Büyük Millet Meclisinin
açýlýþýndan bir gün sonra anýlan Ermeni
sorunu her yýl bir kez daha TCnin
kuruluþu hakkýndaki efsanelere ýþýk
tutulmasýna vesile olmaktadýr.

Bu Sorun Bugün Neden Önemli?
Bugün bir kez daha ayný topraklar
üzerinde yoðunlaþan bir emperyalist
paylaþým kavgasýnýn gerilimi hüküm
sürmektedir. Özellikle Irakýn iþgali ve
Baasýn devrilmesinin ardýndan gündeme
gelen bir federe Kürt devleti olasýlýðý ile
birlikte, Sevri hatýrlayanlar ve Lozanýn
savunulmasýnýn önemini hatýrlatmaya
baþlayanlar artmaktadýr. Ýlginçtir artýk
Ermeni sorununun tartýþýlmasý gerektiði
de bu iklimde yayýlan bir fikir olmaktadýr.
Türk Devleti adeta Ermenilere karþý bir
katliamýn yapýldýðýný kabul etmeye razý
olmuþ durumdadýr; hatta, soykýrým kavramýný resmen kabul etmeyecek olsa bile,

bunun tartýþýlmasýna tahammül edecek
durumdadýr. Bunun anlamý þudur
Ermenilere bir kez daha ulusal deðilse
bile bireysel haklar bazýnda iltimas geçip
Kürtlerin ulusal varlýðýný bir kez daha
inkar edebilmenin koþullarýný
aramaktadýrlar. Hatta Kürtlere kendi
kaderlerini tayin hakkýndan vazgeçmeleri
karþýlýðýnda vaktiyle Ermenilere yapýldýðý
gibi, azýnlýk haklarý vaad etmeye bile
hazýrlanmaktadýr Türk Devleti.
Öte yandan Güneydeki Kürtlerin önünde
de benzeri tuzaklar kurulmaktadýr. Adeta
Sevr benzeri bir statü ile kandýrýlýp azýnlýk
statüsüne razý olmaya mecbur edilerek
ulusun özgürlüðü ülkenin birliði ve
baðýmsýzlýðý davasýndan vazgeçmeye
zorlanmaktadýr, Kürtler.
Yine o zamanki gibi bugün nesnel
koþullarýn elveriþli olmadýðýný Kürtlere
hatýrlatmak isteyenlerin sayýsý da günden
güne artmaktadýr. Böylece, nesnel
koþullara boyun eðerek ulusal kurtuluþ
davasýndan vazgeçme eðiliminin öznel
etkenlerin deðil nesnel koþullarýn zorunlu
bir sonucu olduðu yanýlsamasý alttan alta
yayýlmaktadýr. Böylece oportünizmin
teslimiyetçiliðin rolünün tali olduðu fikri
yayýlarak buna karþý mücadelenin önü
kesilmektedir.
Ýþte sýrf bu özet hatýrlatma bile Sevrden
Lozana gelirken Ermenilerin ve Kürtlerin
baþýna kimlerin hangi çoraplarý ördüðünün
hatýrlanmasýnýn güncel bir önemi ve anlamý
vardýr.
Bu deneyimlerden ibret alarak mücadele
eden komünistlerin sorumluluklarý
arasýnda oportünizme karþý mücadelenin
bu kesitine de ýþýk tutmak da
bulunmaktadýr.
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Mayýs ayýnýn baþýndan beri Türkiye siyasal yaþamýnýn
gündemine CHP oturdu. Kimlere ait olduðu hala
tartýþýlan ve kendisi tarafýndan da tekzip edilmeyen
yatak odasý görüntülerinin internet ortamýna
yayýlmasýyla baþlayan süreç Baykalýn CHP Genel
Baþkanlýðýndan istifasýyla devam etti. Ýlk elde pek
çoklarý Baykalýn piþkin bir biçimde geri
döneceðinden emin gibi konuþurken aday
olmayacaðýný ilk açýklayanlardan biri olan
Kýlýçdaroðlu, CHPnin derin teþkilat dehlizlerinde
hazýrlanan plan doðrultusunda önce aday sonrasýnda
da CHP genel baþkaný oldu. Böylece bu tertibin
arkasýnda Baykalýn iddia ettiði gibi AKPnin olmadýðý
da iyice açýða çýktý. Kýsacasý kaset skandalýndan
Kýlýçdaroðlu fýrtýnasýna Türkiye siyasetinde dört
mevsim birden yaþanýyor. Bir yandan burjuva
siyasetçileri birbirleriyle en aþaðýlýk þekillerde
yarýþýyorlar, diðer yandan bir bürokratýn baþýna
kasket takýlarak halkçý bir lider yaratýlmaya çalýþýlýyor.
Bugün Kýlýçdaroðluna dair yazýlanlarý gündem
saptýrmak için kopartýlan bir kuru gürültü, gelip
geçici bir halkla iliþkiler kampanyasý olarak tarif
etmek doðru deðil. Geliþmelerin tam tersi istikamette
seyrettiði, emekçilerin baþýna yeni bir çorap örmek
için uzun vadeli planlar yapýldýðý ortada. O yüzden
Kýlýçdaroðlunun CHPnin baþýna geçiþ sürecini iyi
okumak, solun bu geliþmeler karþýsýndaki görevlerini
iyi tarif etmek gerekiyor.

Deniz Baykalýn Ayaðýný Kaydýran, Kýlýçdaroðlunun
Yýldýzýný Parlatan ABDdir
Kýlýçdaroðlu hakkýnda ilk söylenmesi gereken
kendisinin kapsamlý bir planýn vitrini olduðudur.
Kýlýçdaroðlu sözümona dürüstlüðü, çalýþkanlýðý,
hitabet yeteneði, yahut örgütçülüðü sayesinde CHP
içerisinde yükselip baþkanlýk koltuðuna oturmamýþtýr.
Tüm burjuva partilerinde olduðu üzere CHPde de
Kýlýçdaroðlu kendi efendilerinin ihtiyaçlarýný
karþýlamak üzere keþfedilmiþ ve ihtiyaç hasýl
olduðunda yýldýzý parlatýlmýþtýr.
Bu bakýmdan Deniz Baykalýn kasetini piyasaya
sürenlerle, alçakça bir komploya kurban gitti diye
aðlayanlarla, bugün Türkiyede Kýlýçdaroðlu rüzgarý
esiyor kampanyasýný yürütenler ayný kesimlerdir.
Baykala yönelik hamlenin tetikçiliðini somut olarak
kimlerin yaptýðýný bilmek bugün için mümkün
olmasa da söz konusu kesimlerin kimler olduðunu
görmek zor deðildir. Kýlýçdaroðlunun yýldýzýnýn
parlatýlýp Baykalýn altýndaki iskemlenin çekilmesi
planýný yapan elbette Amerikadýr ve onun Türkiyede
iþ tuttuðu TÜSÝADdýr. Üstelik bu planýn
uygulanmasýna bugün baþlanmamýþtýr. Bu doðrultuda
atýlan adýmlar ta 2009 yerel seçimleri öncesine
dayanmaktadýr. Dün Kýlýçdaroðlunu Uður Dündarýn
programýnda Dengir Mir Fýratýn karþýsýna çýkaranlar
bugün de onu dürüst, alçak gönüllü, halkçý lider
olarak yüceltmektedirler.
Aslýna bakýlýrsa ABDnin planladýðý bu tür
operasyonlar Türkiyede ilk kez gerçekleþmemektedir.
Hatta bugün endiþe içinde Manþetle gelen manþetle
gider tespitinde bulunan Erdoðanýn kendisinin
baþbakanlýðý da böyle bir süreç sonucunda
gerçekleþmiþtir. Önce türlü kasetlerle Erbakanýn
Refah Partisi yýpratýlmýþ. Refah Partisi içinde kurulan
Fazilet Partisinin içinde Erbakanýn egemenliði
benzer manevralarla zayýflatýldýktan sonra bu partinin
içinden ayrýlan ve bu süreç içerisinde üç dört kez
Washingtona gidip gelen Erdoðanýn yýldýzý
manþetlerle parlatýlmýþtýr. Ancak buradan yola çýkýp
ABDnin düzenlediði her tertibin de baþarýya ulaþtýðý
sonucuna varmak da doðru olmaz. Ecevitin hastalýðý
sýrasýnda Ýsmail Cem, Kemal Derviþ ve Hüsamettin
Özkaný Yeni Oluþum Hareketi adýyla piyasaya
sürülmesi, ardýndan bu ekibin siyaseti terk etmesi
de CHPye çelme takarak AKPnin önünü açan
benzer bir komplonun ürünüydü.

Baykala Karþý Tertip Muhalefet Boþluðunun
Emekçi ve Ezilenleri Temsilen BDP Tarafýndan
Doldurulmasýna Fýrsat Vermemek Ýçin Yapýlmýþtýr
Kýlýçdaroðlunun yelkenlerini þiþiren bu tezgahýn
arkasýndakiler Amerika ve TÜSÝAD olsa da bu
tezgahýn nedeni Amerikanýn yahut TÜSÝADýn
AKPnin politikalarýna karþý olmasý deðildir. Bilakis
AKPnin uyguladýðý politikalar emperyalist efendileri
ve onun iþbirlikçileri tarafýndan çizilmiþtir. Bu
bakýmdan Ýran konusunda Amerika ile Türkiye
arasýndaki sürtüþmelere yahut Aydýn Doðanla
Erdoðan arasýndaki ihale ve vergi borcu kavgalarýna
bakarak efendileri AKPden vazgeçti tespitini
yapmak zorlama olur. Bu tür sürtüþmeler ve
anlaþmazlýklar elbette vardýr ancak dün AKPyi
iktidara taþýyanlar henüz AKPden vazgeçmiþ
deðillerdir. Aksine söz konusu olan daha çok AKPnin
yýpranmakta olmasý, ve Amerikancý politikalarý
uyguladýkça hem içerde hem de dýþarýda giderek
daha da yýpranacak olmasýdýr. Bu noktada asýl sýkýntý
AKP karþýsýnda bir muhalefet boþluðunun
bulunmasýndan ve bu boþluðun BDP sayesinde

emekçiler ve ezilenlerin çýkarlarýný temsil eden bir
siyasal cephe tarafýndan doldurulmasý ihtimalinin
giderek kuvvetlenmekte oluþundan ileri gelmektedir.
Bu bakýmdan bugünkü tertibin arkasýndaki nedenler
yaklaþýk iki senedir KöZ sayfalarýnda dile
getirilmektedir.

Bugün ABD ve burjuvazinin baskýn kanadýný
oluþturan TÜSÝAD açýsýndan yaþanan sýkýntý bir
iktidar boþluðu deðil bir muhalefet boþluðudur.
Ortada bir iktidar boþluðu olmadýðý besbellidir.
Çünkü emperyalistlerin mutfaðýnda piþirilmiþ
politikalar parlamentoya hakim, kamuoyunu
yönlendirme kapasitesi olan güçlü bir hükümet
tarafýndan uygulanmaktadýr zaten. Düzenin sahipleri
açýsýndan rahatsýz edici olan bu politikalarýn karþýsýnda
bir burjuva muhalefetin bulunmayýþýdýr. Özellikle
son üç yýldýr düzen partileri muhalefet yapma
kapasitelerini yitirmiþ görünmektedir. Daha önceden,
yani emperyalistler arasýndaki rekabet keskinken,
TÜSÝAD ile OYAK-TSK arasýndaki güç dengesi
netleþmemiþken bir emperyaliste karþý diðerinin, bir
burjuva grubuna karþý ötekinin uþaklýðýný yapan
muhalefet partilerinin yaptýklarý muhalefet artýk
bugün için geçersizdir. Emperyalistler ve burjuvalar
arasýnda görece ve geçici de olsa bir uzlaþmanýn
saðlandýðý dönemde CHPnin bugünkü muhalefeti
istenir bir ve kaldýrýlabilir bir muhalefet deðildir.
Rakipleri AKPye sert darbelerle saldýrýrken onun
yerine geçebilecek kabiliyeti kazanmakta deðildir.
Darbe olasýlýklarýndan söz edenler hatta bunu
dileyenler bir darbenin ardýndan kimin nasýl hükümet
edeceðini söylemeye sýra geldiðinde suskunluk
mertebesinde bir kekemelik nöbetine kapýlmaktadýr.
Muhalefetin üzerine en tehlikeli hamlelerle gitmekten
çekinmeyen AKP halihazýr muhalefetin büsbütün
ortadan kalkmasýndan ciddi bir biçimde ürkmektedir.
AKP gerçek bir muhalefetin olmayýþýndan ve bir
muhalefet boþluðu olmasýndan yakýnmakta, muhalefet
adeta devletle özdeþleþen bir hükümet tablosu
nedeniyle hükümete vurmak isterken devlete vurmak
zorunda kalmaktan çekinmekte, bu durumdan
þikâyet etmektedir. Bununla birlikte parlamentoda
veya sokakta muhalefet ederek yapamadýðýný bu
sefer devletin güya tarafsýz görünmesi gereken
kurumlarýný harekete geçirerek yapmak zorunda
kalmaktadýr. Bütün bunlar hem gerilimi arttýrmakta
hem de bu dalaþýn giderek koyulaþan bir siyasi krize
yol açmasýna neden olmaktadýr. (19.04.2008
Kitlesel ve Birleþik bir 1 Mayýsýn önündeki
imkanlar ve Tuzaklar)

Kýlýçdaroðlu Yönetimindeki CHP Amerikancý
Politikalarýn Uygulanmasý Yolunda AKPye Alternatif
Olacak
Alaný geniþleyen Orta Doðuda uzun vadeli plan ve
hesaplarýn söz konusu olduðu koþullarda ABDnin
baþlýca dayanak olarak tahkim etmek istediði
Türkiyede bir muhalefet boþluðunun yaþanmasý
emperyalistler ve iþbirlikçileri açýsýndan iki nedenle
istenir deðildir. Herþeyden önce burjuva siyasetinde
muhalefet partisi düzenin yedek lastiði anlamýna
gelir. Hükümet yýprandýðýnda yerine muhalefet
partisi geçer ve ayný politikalarla yola devam edilir.
Hükümetin yedeðinde iktidara gelmeye müsait bir
muhalefet partisinin bulunmasý bu türden devir
teslimler için ille de hükümetteki partinin yýpranmasýný
beklemeyi gerektirmez ayný zamanda bu partilerin
yýpratýlmasýný da mümkün kýlar. Baþka bir deyiþle
yedekte bir muhalefet partisinin olduðu koþullarda
hükümet burjuvazi için vazgeçilmez deðildir. Bir
yanlýþý görüldüðünde geriletilebilir, yýpratýlabilir,
deðiþtirilebilir.
Oysa bugün Türkiyede durum hiç de böyle deðildir.
Ýþçilerin ve ezilenlerin düþmaný politikalarý sadakatle
uygulayan AKP bir yandan kaçýnýlmaz bir þekilde
yýpranmaktadýr ama ayný politikalarý ayný kararlýlýkla
ve geniþ bir seçmen kitlesini arkasýna alarak
uygulayabilecek bir parti ortada görünmemektedir.
Dahasý mevcut durumda AKPnin rakiplerinin darbe
hayalleri peþinde olmasý ve Baykalýn Ergenekon
davasýnýn avukatlýðýna soyunmak suretiyle kitlelere
deðil asker sivil bürokrasiye ve onlardan medet
uman dar çevrelere seslenen bir politikayý
benimsemiþ olmasý bu durumun vahametini
arttýrmaktadýr. Öte yandan AKP vazgeçilmez
olduðunu hissettikçe efendileri AKPnin gerek Ýran
gerekse de Aydýn Doðanýn vergi borcu meselelerinde
ortaya çýkan özerk politikalarýný yahut «van minýt»
türü þovlarýný sineye çekmek zorunda kalmaktadýr.
Ýþte Orta Doðuda istikrarlý ve kalýcý planlar peþinde
olan ABD emperyalizmi bakýmýndan sorun teþkil
eden durum budur; çare aranmak zorunda olan
sorun da bundan ibarettir.
Kýlýçdaroðlunun CHPsi ise bu sorunu ortadan
kaldýrmak üzere ortaya çýkan bir fýrsattýr hatta bu
amaçla tasarlanmýþ bir çözüm olduðunu söylemek
yanlýþ olmaz.
Kaldý ki, kurultayda yaptýðý konuþmadan anlaþýldýðý

üzere Kýlýçdaroðlunun AKPnin politikalarýna
alternatif bir politikasý yoktur. Dýþ politika
bir satranç iþidir, Avrupa Birliði karþýsýnda
onurlu politika türü gevelemelerin yolsuzluða
iþsizliðe son vereceðiz türü genel geçer hamasi
söylemlerin dýþýnda AKPnin uyguladýðý çizginin
dýþýna laf düzeyinde dahi çýkamamaktadýr
Kýlýçdaroðlu.
izleyeceði muhalefetin Ýngiliz tipi muhalefet
olduðunu söylemesi, gölge kabine hazýrlýklarýna
baþlamasý da þaþýrtýcý deðildir. Nitekim Ýngiltere
majestelerinin kabinesiyle majestelerinin
muhalefetinin dönem dönem yer deðiþtirdiði
bir politik rejimdir. Muhalefetin her bakaný
bir gölge bakanla takip etmesi de esas olarak
hükümet politikalarýnýn sürekliliðinin
saðlanmasýna hizmet etmektedir. Bugünlerde
Kýlýçdaroðlunun kurmaya çalýþtýðý gölge kabine
de AKP politikalarýna alternatif üretmek için
deðil onu düzen tarafýndan kabul edilebilir
sýnýrlarda eleþtirip, sonrasýnda da takipçisi
olabilmek içindir.

Kýlýçdaroðlu BDPnin Önünü Kesmek Ýçin
Sahnede
Ancak muhalefet boþluðu Amerika ve TÜSÝADý
bir ikinci nedenden ötürü de rahatsýz
etmektedir ve ABDnin muhtaç olduðu istikrarý asýl
tehdit etmeye aday olan neden de buradadýr.
Birinci nedenin farkýnda olanlar nispeten fazla olsa
da bu ikinci nedeni görenlerin sayýsý parmakla
sayýlacak kadar azdýr. Ortada bir muhalefet
boþluðunun olmasý sadece hükümete
yerleþtirilebilecek bir muhalefet partisinin
bulunmamasý anlamýna gelmez, ayný zamanda
hükümetin politikalarýndan bunalan kesimlerin
öfkesini emecek, emekçilerin ezilenlerin sýnýrlarýný
düzen sýnýrlarý içinde tutabilecek bir emniyet
sübabýnýn bulunmayýþý anlamýna da gelir. Burjuvazi
açýsýndan daha da ürkütücü olaný ise bu boþluðu
doldurma yeteneðinde olan ama denetim altýnda
tutulma ihtimali zayýf olan bir alternatifin mevcut
olmasýdýr.
Bugün Türkiyede yaþanan durum da tastamam
böyledir. AKPnin iþsizliðe mahkûm ettiði emekçiler,
yok saydýðý Kürtler elbette Deniz Baykalýn CHPsine
iltifat etmemektedirler. Bilakis, KöZün özellikle
2007 seçimlerinden beri iþaret ettiði üzere, önce
DTP þimdi de BDP AKPnin politikalarýna karþý
muhalefetin tek adresi olarak görünmekte, bu niteliði
gittikçe daha belli olmaktadýr. Türkiyelileþme
hedefiyle BDPnin özellikle parlamentoda izlediði
çizgi de kendisinin böyle bir çekim merkezi olmasýna
müsait bir zemin sunmaktadýr. Baþka bir deyiþle
düzen güçlerinin yaþadýklarý muhalefet boþluðu
toplumsal muhalefetin merkezine düzen partisi
olmayan BDPnin oturmasýnýn önünü açmaktadýr.
Her ne kadar DTP de BDP de henüz tam olarak bu
iþlevi yerine getirmek ve bu boþluðu dolduracak bir
siyasi parti olarak hareket etme konusunda acemilik
veya tereddütler yaþasa da Amerikadan TÜSÝADa
burjuvazinin tüm kesimlerini endiþelendiren de asýl
bu geliþmedir. Zira Orta Doðuda siyasi gericiliðin
Türkiye aracýlýðýyla yayýlacaðý, demokratikleþme
tantanasýyla 12 Eylül rejimine yama yapýlacaðý,
küresel piyasalara uyum adý altýnda emekçilerin
yüzde yirmi iþsizliðe mahkum edileceði bir dönemde
en az istenen þey düzen partilerinden baðýmsýz bir
partinin toplumsal muhalefetin odaðýnda yer
almasýdýr; daha da önemlisi böyle bir partinin marjinal
bir siyasi etken olmakla kalmayýp meclis aritmetiðinin
dayattýðý problemlerde belirleyici bir aðýrlýk kazanmasý
ve yerel yönetimler düzeyinde göz ardý edilemeyecek
bir siyasi güç elde etmesidir.
Gandi Kemalli CHP ise tam da bu baðýmsýz
muhalefetin önünü kesmek için «biçilmiþ bir kaftan»
görünümü taþýmaktadýr. Kravatsýz, kasketli pozlarý
bunun için tasarlanmýþtýr. «Zenginin havuzunda altýn
olacaðýma halkýn arasýnda teneke olurum» edebiyatý
bunun içindir. Merdivenaltý atölyelerde çalýþan
türbanlý kýzlarýn sigorta hakkýndan bu amaçla söz
etmektedir. Ýlk seyahatini Zonguldaka yapmasýndaki
hedef de budur. Amaç bellidir iþçi sýnýfýnýn en çok
ezilen, en çok sömürülen kesimlerini BDPnin
tabanýndan koparmak, BDPye yönelmekte
olanlarýnýn ise yüzünü CHPye dönmelerini saðlamak.
Bu çerçevede 32 yýldýr kapalý tutulan Taksim alanýnýn
tam da BDP 1 Mayýsý örgütleme sorumluluðunu
alacaðýný ilan etmiþken AKPnin anayasa turlarýný
Baykal gibi geri çevirmeyen DÝSKe emanet edilmesi
de rastgele bir geliþme deðildir.

Taksimdeki 1 Mayýs ile Kýlýçdaroðlu Fýrtýnasýnýn
Denk Gelmesi Tesadüf Deðil
Besbelli Taksimin 1 Mayýsa açýlmasý ile CHPde
yaþanan geliþmeler birbirlerine paraleldir. Düzen
güçleri 1 Mayýsýn BDPnin ön almasýndan ve 1
Mayýsý bir AKPyi protesto mitingine çevirmesinden

endiþelenip 1 Mayýsýn anahtarýný CHP kuyruðundaki
sendikalara teslim etmiþ ve böylece 1 Mayýsta BDPyi
etkisizleþtirmeyi hedeflemiþlerdir. Þimdi de CHPnin
anahtarý Kýlýçdaroðluna teslim edilmekte, sözümona
halkçý muhalefetiyle AKPye öfke duyanlarý bu
partide toplamak hedeflenmektedir.
Haftasonunda DÝSK yönetiminin Zonguldakta deðil
de tam kadro olarak CHP kurultayýnda yer almasý,
Taksim fatihi Süleyman Çelebinin Kýlýçdaroðluna
kurumsal destek sunacaklarýný açýklamasý da bu
resmi tamamlamaktadýr.
Öte yandan halihazýrda CHPden uzak duran Sarýgül
ve ekibi ve DSPden BDPden uzak durma eðiliminde
olan ama öteden beri CHP tabanýyla temas içinde
olmaya eðilimli bir sosyalist sol kuþaða kadar nispeten
geniþ bir kuþaðýn da BDP etrafýnda kenetlenmektense
Kýlýçdaroðlu önderliðindeki bir CHPye þu ya da bu
biçimde yakýn durmasýný saðlamak da hayalperestlik
deðildir. Bu bakýmdan önümüzdeki süreci bu yönden
de dikkatle izlemek gerekir.
Nitekim M. Yalçýnerin Kurultayýn ardýndan kaleme
aldýðý ve bir yandan CHPyi eleþtirirken bir yandan
Kýlýçdaroðlunun sözlerine önem veren þu satýrlarý
«Gandi Kemal»in nasýl bir göz baðcýlýða soyunduðunu
ibretle görmeyi saðlýyor:
 Doðru, bir rüzgar var, esiyor. Ama bir
coþku var ki þimdi, Ecevit bile böylesini var
edememiþti. Kongre salonunun içi ve dýþý,
gözlerinin içi gülen, bu kez kaderinin deðiþeceði
umudunu taþýyan ve yerinde duramayan alt
tabakalardan kalabalýkla dolu. Kýlýçdaroðlu,
evet, dürüst. Ecevitten bile daha çok. Ben
zengin olmayacaðým. Çocuklarým da zengin
olmayacak sözü önemli. Hem AKP ve Erdoðan
eleþtirisi olarak... Hem halkçý bir tutumun
iþareti olarak... Etrafýnýn da zenginleþemeyeceði
vurgusu, Eceviti sollatýyor. Fazlasýyla halktan
söz ediyor. Önemli... Ben yok, biz var sözü
liberallerin birey ve bireycilik yüceltisi
karþýsýna toplumun, toplumsal çýkarlarýn
çýkarýlmasý türü özlemlere yanýt olarak ileri
sürülüyor. Ve yeniden sosyal devlet
önermesiyle tamamlanýyor. Sanayici artýk bu
ülkenin kamu görevlisidir diyor, ancak emeðin
haklarý ve iþçi vurgusu fazlasýyla yoðun.
Ýþsizlik ve yoksulluk, üzerinden yürünecek
eksen olarak belirlenmiþ aðýrlýkta ele alýnýyor
Kýlýçdaroðlu tarafýndan. Ve Taþeronu
gömeceðiz diyor. Önemli...Demokrasi ve
demokratikleþme de Kýlýçdaroðlu aracýlýðýyla
CHP tarafýndan yeniden hatýrlanýyor. Artýk tek
demokrasi savunucusunun AKP olmayacaðý
anlaþýlýyor. Üstelik Kýlýçdaroðlu, yüzde 10
barajýný indirme sözü de veriyor, özel yetkili
mahkemelerin kaldýrýlmasý sözünü de... ...
Etnisite ve inanca dair sorunlarýn insanlýk ve
kardeþlik temelinde ele alýnacaðý genel söylemi
ileri sürülüyor. Kürt sorunu, zor olan ulusal
hak eþitliði savunulmadan yoksullukla
mücadele ve emekçinin kardeþliði sorunu
olarak konuyor. Burada kardeþlik bir deðer
kaybýna uðruyor, ancak barýþ talebi
sahiplenilerek bu en zor sorun aþýlmaya
çalýþýlýyor. Ulusal deðerlerin sahiplenilmesiyse,
AKP iktidarýnýn, emperyalizmin adý verilmese
bile, ülkeyi baþkalarýnýn adýna yöneten taþeron
i l a n e d i l m e s i y l e o r t a y a k o n u y o r. 
Tam da bu noktada Gandi Kemal lakabý üzerinde
durmakta yarar var.
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"Düþmaný" Tarafýndan Heykeli Dikilen Sözde "Anti-Emperyalist" Burjuva Demokratý

GANDHI

Lenin'in kullandýðý "burjuva demokratik" terimi
yerine nihai tezlerde "ulusal devrimci" terimi oy
birliði ile benimsenmiþti. Ayný tartýþma sürecinde
ezilensömürülen yýðýnlarý emperyalizme karþý silahlý
bir ayaklanmaya yöneltmeyen akýmlarýn
desteklenmemesi gereði vurgulanmýþ, ulusal kurtuluþ
mücadelesi içinde yer alan burjuva, küçük burjuva
akýmlarýn, emperyalizmle iþbirliðine gidilmesinde
ve proletaryanýn sýnýf mücadelesinin ikame edilip
bastýrýlmasýnda belirleyici bir rol oynamaya aday
olduklarýna dikkat çekilmiþti.

Komünist Enter nasyonal'in Ýkinci Dünya
Kongresi'ndeki en önemli tartýþmalardan biri ulusal
sorun ve sömürgeler sorunu etrafýnda geçti. Bu
konudaki karar tasarýsýný hazýrlamakla görevli
komisyonda Lenin de yer alýyordu ve tartýþmaya
sunulan taslaklardan biri onundu. Komisyona taslak
sunanlardan biri de bir Hintli komünistti: Roy.
Komisyonun raporunu kongreye sunarken Lenin,
"bu sorun üzerine benim yazdýðým tezler, ama daha
çok da Roy yoldaþýnkiler oldukça canlý tartýþmalara
yolaçtý." demiþti. Roy'un itirazlarý üzerine Lenin'in
taslaðýnda yapýlan en önemli deðiþiklik komünistlerin
sömürge ülkelerdeki burjuva demokratik hareketi
destekleyip destekleyemeyeceði konusuna iliþkindi.
Lenin'in taslaðýnda komünistlerin geri ülkelerde
burjuva demokratik hareketleri destekleyebileceði
ve desteklemesi gerektiði söylenmekteydi. Roy tam
da buna itiraz etmiþ ve sömürgelerdeki burjuva
demokratik hareketin bir yandan sömürgeci güçlere
karþý savaþýrken, diðer yandan da komünistlerin
önünü kesmeye çalýþtýðýna iþaret etmiþti. Ýþte bu
itirazlar üzerine Lenin kendi taslaðýnda düzeltme
yapmayý kabul etti ve bu deðiþiklikleri kongreye
kendisi bizzat sundu:
"Þöyle itirazlar geldi, eðer burjuva demokratik
hareketten sözedersek, reformist hareketle devrimci
hareket arasýndaki tüm ayrýmlar silinecektir. Oysa
bugünlerde, sömürge ve geri ülkelerde bu ayrým
bütün çýplaklýðýyla belirmiþtir; zira emperyalist
burjuvazi reformist hareketi ezilen halklar arasýnda
yaymak için bütün imkanlarýyla özen göstermektedir.
Sömürücü ülkelerin burjuvazisiyle, sömürgelerinki
arasýnda belirli bir yakýnlaþma olmuþtur. Öyle ki;
ezilen ülkelerin burjuvazisi sýk sýk, hatta çoðunlukla
bir yandan ulusal hareketleri desteklerken, bir
yandan da emperyalist burjuvaziyle anlaþma
halindedir; yani emperyalist burjuvaziyle birlikte
devrimci hareketlere ve devrimci sýnýflara karþý
savaþmaktadýr. Bu komisyonda tartýþmasýz bir biçimde
tanýtlandý ve bu ayrýmý gözönünde bulundurarak
hemen hemen her yerde burjuva demokratik
teriminin yerine ulusal devrimci terimini koymanýn
tek doðru tutum olacaðýna kanaat getirdik." (Lenin
Döneminde Komünist Enternasyonal Belgeleri, s.206)

ð

Gandi Kemal Ýsmini Hak Ediyor

Gandi nasýl Hindistandaki devrimci mücadeleyi
pasifist bir temelde yozlaþtýrýp düzen sýnýrlarý
içinde tutmuþsa Kýlýçdaroðlu da bugün sinyallerini
giderek arttýran halk muhalefetinin baðýmsýzlaþmasýný
engelleyip Atatürkün partisi içinde tutmayý
hedeflemektedir. Hizmetleri nedeniyle Londraya
Gandinin heykelini diken emperyalistler þimdi de
gazeteleri ve televizyonlarýyla Kýlýçdaroðlunun
yýldýzýný parlatmakla meþgullerdir. Kýsacasý Gandi
Kemal temelsiz bir yakýþtýrma deðildir. Gandi Kemal
lakabýný bütünüyle hak etmektedir.
Bugün sol akýmlar içinde Kýlýçdaroðlu ile birlikte
CHPnin nitelik deðiþtirdiðini, emekçilerin ve
ezilenlerin dostu bir parti karakterini kazandýðýný
söyleyen hiçbir akým yoktur. Hatta tüm akýmlar
CHPciliðin geçmiþte sola verdiði zararlarý sýralayýp
durmaktadýrlar. Bu bakýmdan bugün bu genel
doðrularý tekrarlayýp, hayali CHPcilere savaþ açarak
sola nasihat olarak vermenin hiçbir anlamý yoktur.
Bilakis bugün bu genel doðrularý tekrarlayanlar
aslýnda bu doðrularýn arkasýnda kendi CHP
kuyrukçusu tutumlarýný perdelemektedirler. Zira
ayný saptamalarý yapanlar 2009 yerel seçimlerinde

Doðrusu burjuva demokratik hareket kavramýyla,
ulusal devrimci kavramlarý arasýndaki farkýn ne
olduðu o zaman da çok net anlaþýlmadý, hala bu
konuda tam bir zihin açýklýðý yoktur. Bu ayrýmýn
neden önemli olduðunu belki de kuvayi milliye
hareketi önderliðinde kurulmuþ olan TC'deki
devrimciler bilmek zorundadýr. Buna karþýlýk Hintli
komünist Roy'un burjuva demokratik hareketi
destekleme konusundaki itirazlarýný yükseltirken
aklýna getirdiði kuvayi milliyeciler deðil, kendi
ülkesinde emperyalizme karþý devrimci bir halk
ayaklanmasýnýn önünü kesip Ýngiliz emperyalizmine
karþý baþka emperyalistlerden destek alma arayýþý
içinde olan burjuva demokratik harekettir. Bu
hareketin ençok bilinen ve bir bakýma simgeleþmiþ
olan önderi Mahatma Gandhi'dir.
Asýl adý Mohandas Karamçand olan, ama daha çok
yüce ruh anlamýna gelen Mahatma lakabýyla tanýnan
Gandhi hiç kuþkusuz yirminci yüzyýlýn en çok
tanýnan siyasi þahsiyetleri arasýnda gelir. Ama en
çok tanýnan demek en iyi bilinen anlamýna gelmiyor.
Gandhi daha çok bir ulusal kurtuluþ kahramaný
olarak bilinir; Hindistan'ýn yüzlerce yýl Ýngiliz
sömürgesi olarak kaldýktan sonra baðýmsýz bir burjuva
devleti haline gelmesinde Gandhi'nin hatýrý sayýlýr
bir rolü olduðu da doðrudur. Ama bu rolün
Hindistan'ýn sömürülen geniþ yýðýnlarýnýn kaderi
açýsýndan hayýrlý bir rol olduðu doðru deðildir.
Aslýna bakýlýrsa, uzun yýllar boyunca Gandhi Ýngiliz
egemenliðine karþý ulusal mücadelenin önde gelen
bir þahsiyeti olmuþ, hatta bir çok kez tutuklanýp
cezaevine girmiþsi de, bir ulusal kurtuluþ savaþçýsý
olmadýðý kesindir. Gandhi aslýnda Roy'un
desteklenmemesi gerekir diye itiraz ettiði
sömürgelerdeki burjuva demokratik baðýmsýzlýkçý
hareketlerin en tipik örneðini oluþturur. Bu ayrým
unutulduðunda Gandhi'nin Hindistan'ýn
baðýmsýzlýðýna varan süreçte ulusal kurtuluþ
mücadelesinin körükleyicisi deðil, frenleyicisi olduðu
da çoðu kez unutulan, gözden kaçýrýlan bir
gerçekliktir. Nitekim bu unutulduðu taktirde neden
Gandhi'nin güya baþdüþmaný olduðu Ýngiltere'de
bir heykelinin dikildiði de anlaþýlmaz hale gelmiþtir.
Gerçekten de Gandhi belki de düþmanlarý tarafýndan
heykeli dikilen ilk ve tek "ulusal kurtuluþ savaþçýsý"dýr:
Gandhi'nin yüzüncü doðum yýldönümü olan 1969'da
Ýngiltere'de bir heykeli dikilmiþtir.

inançlarýyla ilgilidir. Gandhi'nin baðlý olduðu Jaina
mezhebi ölüm orucu yoluyla intiharý mubah sayan
bir inanýþý temsil etmekteydi. Bu inançla Gandhi de
birkaç kez açlýk grevine baþvurmuþ, dünya
kamuoyunda tanýnmasýný saðlayan en önemli
eylemleri de bu eylemler olmuþtu.
Elbette Gandhi Ýngiliz sömürgeciliðine karþý sadece
açlýk grevi silahýný kullanmýþ deðildi; Ýngiliz
mahkemelerini boykot etme, Ýngiliz devlet
kurumlarýnda sivil yahut askeri görevleri reddetme
gibi sivil itaatsizlik eylemleri de onun hediyeleridir.
Bu eylem çizgisi yüz binlerce emekçiyi seferber
eden kitlesel ayaklanmalarýn, silahlý mücadelelerin
yürüdüðü Hindistan'daki antiemperyalist mücadeleyi
pasifize eden ve kirli bir barýþýn yoluna sokan baþlýca
etken olmuþtur. Hala da Gandhi'yi anarak yahut hiç
akla getirmeksizin emperyalizme ve onun kimi
sonuçlarýna karþý mücadelelerin böyle bir çizgide
yürütülmesinin doðru olduðunu düþünen ve bu tür
tutumlarý geliþtirenler az deðildir. Oysa bu tutumlar
doðrudan doðruya Gandhi'nin mezhebiyle yahut
kiþiliðiyle iliþkili olan tutumlar deðildir. Hatta bunlarýn
Gandhi'nin kiþisel özelliklerinden ziyade komünist
manifestoda tarif edilen burjuva sosyalizmi ile daha
yakýndan iliþkilidir. Burjuva sosyalizmi kapitalizmin
kimi olumsuz sonuçlarýný törpülemek maksadýyla
öne çýkmakla birlikte, esas olarak sermayenin özel
ve temel ürünü olan proletaryanýn sýnýf mücadelesini
önlemeye dönük bir akýmý ifade etmektedir.
Gandhi'nin Hindistan'da ulusal kurtuluþ mücadelesine
egemen kýldýðý çizgi de tas tamam bu ulusal kurtuluþ
mücadelesinin proletaryanýn sýnýf mücadelesi
yöntemleriyle yürütülmesine engel olmak olarak
özetlenebilecek bir çizgidir. Bu nedenle Gandhi bir
ulusal kurtuluþ savaþçýsý olarak deðil, bir burjuva
demokrat olarak anýlmayý daha fazla hakeder. Nitekim
baþka burjuva demokratlarý tarafýndan da bu
yönleriyle yüceltilmiþtir.
Gandhi'nin mistik kiþiliði ve uzlaþmacý siyaset
anlayýþýyla batý dünyasýnda yaygýn bir ilgi ve sempati
yaratmasýnýn sýrrý burada yatmaktadýr. Nitekim bu
sempatiyi paylaþanlardan biri olan Albert Einstein'ýn
sözleri bunu yansýtmaktadýr:
"Gandhi'nin düþünen insanlar üzerinde býraktýðý
ahlaki etki, kaba gücün gözde çok büyütüldüðü
günümüzde göründüðünden çok daha kalýcý olacaða
benzer. Kaderin gelecek kuþaklara yol gösteren,
böylesine parlak görüþlü bir insaný bize baðýþlamasýný
bir talih saymalý ve þükran duymalýyýz. "
Bu sözler Gandhi hakkýndaki genel yanýlsamalarýn
bir özetini ifade etmektedir.
Öte yandan Gandhi'nin genel olarak kaba kuvvete
karþý olduðu da en yaygýn yanýlgýlardan biridir.
Gandhi asýl Ýngiliz sömürgeciliðine karþý, Hindistan'ýn
ezilen sömürülen yýðýnlarýnýn kaba kuvvet
kullanmasýna karþý çýkmýþtýr ve bu tepkiyi engellemeyi
baþarmýþtýr da; heykelinin dikilmesi ve þükran
bildirilerinin yayýnlanmasý bundandýr.

Gandhi'nin politik kiþiliðini renklendiren ve en çok
bilinen özelliklerinden biri de onun pasif direniþ ve
açlýk grevi eylemleridir. Gandhi hakkýnda yaratýlan
burjuva efsanelerin hepsi, Ýngiliz sömürgeciliðinin
Gandhi'nin bu zekice taktik tutumu sayesinde
"geriletilmiþ" olduðundan sözeder. Oysa Gandhi'nin
bu tutumu Batý kamuoyunun sempatisini kazanmaya
dönük akýllýca bir taktik olmaktan çok onun dinin

Halbuki Gandhi, Güney Afrika'da kaldýðý süre içinde,
oradaki Hintlilerin Ýngiltere safýnda Afrikalýlara karþý
savaþmasýna deðilse de, gönüllü saðlýk birlikleri
oluþturmasýna öncülük etmiþtir. Bu tutum da komünist
manifestodaki "insansever, hayýrsever burjuva
sosyalistleri" tarifine týpa týp uymaktadýr. Gandhi
birinci emperyalist paylaþým savaþý sýrasýnda da
Hintlilerin Ýngiltere saflarýnda savaþa katýlmasýný

ortak sol adaylara karþý CHPli adaylarýn çalýþmasýný
yürütmekte, yahut bugün Kýlýçdaroðlu çözüm deðil
ama Kýlýçdaroðlunun kazanmasý mücadele eden
Tekel iþçileri sayesinde olmuþtur tespitlerinde
bulunmakta beis görmemektedirler. Solun bir baþka
öbeði ise CHPciliði son derece keskin bir þekilde
mahkum ederken lafta kalan bir sosyalizm
propagandasýnýn ötesine geçememektedir. Üstelik
tüm bu akýmlar 1 Mayýs 2010un Taksimde
kutlanmasýný DÝSKle birlikte kazanýlmýþ bir zafer
olarak görmekte ve göstermektedirler. Bu akýmlarýn
içinde, uðradýðý saldýrýlar karþýsýnda BDP ile
dayanýþma duygularýný getirenler bulunsa da, hiçbiri
Kýlýçdaroðlunun yükseliþi, BDPnin önünü kesmeye
yönelik giriþimler ve ezilenlerin muhalefetinin
daðýtýlmasý arasýndaki baðlantýyý görememektedir.

BDPyi sahadan silmeyi ve Kürt hareketine yönelik
saldýrýlarýn arttýrýlarak sürdürülmesini planlýyorlar.
Bu planlarý bozmak için iþçilerin ve ezilenlerin
baðýmsýz, birleþik, eylemli savunma hattýný örmek
gerekiyor. Bu savunma hattýnýn odaðýnda BDPnin
olmasý ise gocunulacak bir konu deðildir. Bilakis
BDPnin aðýrlýk merkezini oluþturduðu bir emekçi
cephesinin oluþturulmasý ve geliþtirilmesi bugün
için söz konusu saldýrýlarý püskürtmenin olmazsa
olmaz koþuludur. Tam da bu yüzden emekçilerin
ve ezilenlerini çýkarlarýný savunma iddiasýnda olanlarýn
hepsi Kýlýçdaroðluna bir þans tanýma tuzaðýndan
uzak durmakla yükümlüdür. Kýlýçdaroðlunun sahte
muhalefetini açýða çýkaracak etkili ve ýsrarlý bir
muhalefet çizgisinin izlenmesinde ýsrarcý olmalý ve
Amerikancý AKP hükümete karþý tek gerçek
muhalefetin bu çizgiyle oluþacaðýný ikircimsiz biçimde
ortaya koymak üzere sorumluluk alma zorunluluðu
kendini dayatmaktadýr. Bu çerçevede BDPnin
parlamentodaki grubu kadar yerel yönetimlerdeki
mevzileri de belirleyici bir önem taþýmakta ve
etrafýnda geniþ bir kitlesel hareket yaratmaya imkan
veren kalkýþ noktalarý olarak belirmektedir.

Demek ki, bugün yapýlmasý gereken «CHP sýnýf
iþbirlikçidir, düzenin yedek gücüdür» tespitini bir
tekerlemeye çevirmekle yetinmek deðildir. Bu tespitin
bugünkü politik gereklerini yerine getirmek gerekir.
Bu gereklerin ne olduðu ise ortadadýr.
Gandi Kemal ezilenleri kendisine yedeklemek,
baðýmsýz bir emekçi ve ezilen hareketinin önünü
kesmek için geliyor. Gandi Kemali sahaya sürenler

Bu bakýmdan 12 Eylüldeki referanduma kadar

desteklemiþ ve buna öncülük etmiþtir. Savaþ
taraftarlýðýnýn þiddete karýþ olmakla yan yana
durmasýnýn tuhaflýðý açýktýr. Ayný politikanýn sonuçlarý,
Gandhi'nin ne kadar yurtsever ve milliyetçi olduðu
hakkýnda da bir fikir vermektedir. Gandhi'nin bu
politikasý sayesinde, bir milyon Hintli Belçika hattýnda,
Afrika'da, Mýsýr'da Ýngiltere için savaþtý ve yüz
birlercesi öldü. Hindistan'daki sömürge ordusunu
oluþturan Ýngiliz askerlerinin sayýsý ise, en çok 300
bine ulaþýyordu. Sonra Ýkinci Dünya Savaþý'nda
Gandhi ve baþkaný olduðu Kongre Partisi, savaþtan
sonra özyönetim hakký alma koþuluyla Ýngiltere
saflarýnda yer aldý.
Hindistan'ýn baðýmsýzlýðý için mücadele kýlýfý altýnda
emperayalizme hizmet eden Gandhi çabalarýnýn
mürüvvetini göremeden bir Brahman militaný
tarafýndan öldürüldü. Buna Hindistan'ýn ezilen
yýðýnlarýndan çok Ýngiltere'nin üzülmesine þaþmamalý.
Ama Gandhi'nin öldürülmesi onun ektiði burjuva
tohumlarýn meyve vermesine engel olmadý.
Ýkinci dünya savaþýnýn ardýndan ABD özellikle
Ýngiltere'nin sömürgelerinden arýndýrýlýp bütün
emperyalistlerin yaðmasýna açýk bir Pazar haline
gelmesini istiyordu. Bu çerçevede Hindistan 25
Aðustos 1947'de baðýmsýz devlet statüsüne kavuþtu.
Ama, bu baðýmsýzlýk Ýngiliz emperyalizminin ellerini
Hindistan'dan büsbütün çekmesi anlamýna gelmedi.
Ýngiltere'nin sömürgesi iken tek bir vali tarafýndan
ve tek bir ülke olarak yönetilen Hindistan, Pakistan
ve Seylan (Sri Lanka) ancak bölünmüþ olarak
"baðýmsýz"laþtýlar. Daha sonra Pakistan bir kez daha
Pakistan ve Bengaldeþ olarak bölünecekti. Sri
Lanka'nýn bölünmesi için gayretler hala sürmektedir.
Bu eski Ýngiliz sömürgelerinin burjuva
demokratlarýnýn önderliðinde ne kadar baðýmsýz
hale geldiklerini görebilmek için bir olguyu daha
vurgulamak gerekir: burjuva demokratik hareketler
eliyle sömürge statüsünden "kurtulan" bu ülkeler
pekçok baþka benzerleriyle ayný akibete uðradýlar;
Ýngiliz Uluslar Topluluðu (Commonwealth)'nün birer
üyesi yapýldýlar.
Gandhi'nin tipik bir örneðini oluþturduðu burjuva
demokratik ulusal baðýmsýzlýkçý hareketler ile
komünist manifestoda tarif edilen burjuva sosyalizmi
arasýndaki benzerlik ve bunlarla burjuva demokratik
sorunlarýn proleter devrimci yöntemler vasýtasýyla
çözülmesi arasýndaki uçurum üzerinde ne komünist
kimliðini benimseyenler, ne de ulusal devrimci
akýmlar yeterince durmuþ deðildir.
Komünist hareketin ve ulusal devrimci akýmlarýn
Komünist Enternasyonal'in rehberliðinden yoksun
olarak evrilemsinin en çarpýcý ifadelerinden biri
buradadýr.
Nitekim bu derslerin eksikliði günümüzde hala gerek
ulusal baðýmsýzlýk hareketlerinin burjuva demokratik
bir çizgide yürütülmesinin mümkün olduðunu
düþünenlerin yaygýnlýðýyla, gerekse de burjuva
sosyalistlerinin proleter enternasyonalizmini ikame
edebileceðine iliþkin yanýlsamalarýn egemenliði ile
kendini belli etmektedir.
Komünistlerin ödevi Gandhi'nin temsil ettiði burjuva
akýmlarýn maskesini düþürüp Komünist
Enternasyonal'in temsil ettiði proleter
enternasyonalizmini hem ezilen uluslar hem de
metropollerin proletaryasýnýn mücadelesinde hakim
kýlmak için mücadeledir.
uzanan süreç sadece AKPye karþý bir savunma hattý
örmek için deðil, ayný zamanda Kýlýçdaroðlunun
demokratik hak ve özgürlükler hakkýndaki
kekemeliðini ve iki yüzlülüðünü sergilemek için de
önemli fýrsatlar sunuyor. Bu süreç ayný zamanda
AKP ve rakiplerine karþý bir muhalefet odaðýnýn
birleþik ve kitlesel eylem ve etkinliklerle emekçilerin
ve ezilenlerin en dinamik kesimlerini seferber etmeyi
gerektirmektedir. Zira bir yandan «halka gidelim»
demagojisiyle geniþ yýðýnlarý kendi çekim alanýnda
politize etmeyi tasarlayan AKP bir yandan da ayný
kesimleri kendine yedeklemek isteyen Gandi Kemal
bu alanda çalýþmalarýný yoðunlaþtýracaklardýr. Hem
AKPnin pabucunun ne zaman dama atýlacaðý hem
de emekçilerin ve ezilenlerin Gandi Kemale
yedeklenip yedeklenmeyeceðine dair kavganýn ilk
raundu bu süreçte verilecek.
KöZ ise sadece bu kavgayý kazanmak için yapýlmasý
gerekenleri söylemekle yetinmeyecek, stratejik
hedeflerini unutmadan siyasi faaliyetin içinde doðru
yerde durmaya özen gösterecek. Dün olduðu gibi
bugün de odaðýnda BDPnin olduðu bir savunma
hattýnýn oluþturulmasý için üstlenebileceði tüm pratik
sorumluluklarý üstlenmeye devam edecek.
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KöZün Sözü
2010 1 Mayýsý uzun bir aradan sonra Türkiye
çapýnda kitlesel ve birleþik eylemlerle kutlanan
ilk 1 Mayýs oldu. Bu yýl 1 Mayýsa damgasýný vuran
konu ise hiç þüphesiz Taksim oldu. Taksim, 1
Mayýs öncesindeki diðer tüm siyasal gündemlerin
üzerine örtülen bir perde oldu. 1 Mayýsýn nasýl
geçtiðini anlamak için önce bu perdeyi ortadan
kaldýrmak gerekiyor.

Taksim Kazanýldý Mý?
Taksimin kazanýlmadýðýný anlamak görmek isteyen
gözler için zor deðil. Kazanýlmýþ bir Taksim alanýnda
gerçekleþen biçminin de içeriðinin de bambaþka
olmasý gerekirdi. Ayrýca söke söke alýnmýþ bir 1
Mayýsýn sonrasýndaki eylemlere etkisi de bu 1
Mayýs gibi olmazdý. Daha somut konuþmak
gerekirse:
1 Mayýs devletin barikatlarý aþýla aþýla kazanýlmýþ
olsa idi 1 Mayýs alanýnda iþçileri selamlayanlar,
iþçiler adýna konuþma yapanlar 2010un en önemli
direniþine imzalarýný atan Tekel iþçileri olurdu.
Oysa Tekel iþçileri kürsüden seslerini ancak iþgalci
olarak, kýsýtlý bir þekilde duyurabildiler. 2010 1
Mayýsýný örgütleyenlerse Tekel iþçilerine deðil,
Tekel iþçilerini satan Türk-Ýþ baþkaný Kumluya
sahip çýktýlar. Yayýnladýklarý deðerlendirmeyle
Tekel iþçilerini kýnadýlar.
32 yýl aradan sonra Taksim barikatý gerçekten
püskürtülmüþ olsa idi 1 Mayýsýn peþi sýra
gerçekleþen ýrkçý saldýrýlara, 1 Mayýs alanýný açan
güçlerin ortak ve güçlü bir tepki vermeleri gerekirdi.
Ancak Muðladaki saldýrýya verilen tepkinin boyutun
Taksim zaferiyle tam bir tezat içerisinde olduðu
da ortadadýr. Dahasý 1 Mayýsýn rüzgarý 26 Mayýstaki
genel greve güç taþýmak þöyle dursun bu grevin
en ateþli sözcülüðünü yapanlarýn bile hevesini
kýrmýþ durumdadýr. 1 Mayýsýn ardýndan bu kesimler
peþ peþe genel grevden ümitlerini kestiklerini
belirten açýklamalar yapmaktadýrlar.
O halde besbelli ki Taksim kazanýlmamýþtýr. En
azýndan iþçiler, ezilenler, devrimciler tarafýndan
kazanýlmadýðý bellidir. Taksimi biz kazandýk
demenin de bir anlamý yoktur. Bunu söyleyenlerin
önce biz derken kimi kast ettiklerini açýklamalarý
gerekir. Eðer biz derken kast edilen 1 Mayýs alanýný
dolduran on binlerce iþçi, ezilen ve devrimci ise
bu düpedüz yanlýþ bir saptamadýr. Yukarýda çizilen
tablodan 1 Mayýsa bu kesimlerin damgasýný
vurmadýklarý açýktýr. 1 Mayýsa damgasýný vuranlar
kürsüye hakimiyetlerini kuran sendika bürokratlarý
olmuþtur. Yok eðer biz derken kast edilen devrimci
akýmlardan DÝSKli bürokrat Süleyman Çelebiye
kadar uzanan geniþ bir yelpaze ise o halde bu
bizin parçalarý arasýnda hiçbir ortak yön yoktur.
Sýrf Taksimde zafer kazandýk diyebilmek için
tüm bu kesimleri ayný potada birleþtirmek
kuyrukçuluk deðil düpedüz sýnýf iþbirlikçiliði
anlamýna gelir.

Taksim Ýçin Verilmiþ Ýki Mücadele Birbirinden
Ayrýlmalý
1 Mayýsta kimin neyi nasýl kazandýðýný ya da
kazanamadýðýný anlamak için öncelikle Taksim
alanýnda 1 Mayýsý kutlamak için verilmiþ iki
mücadeleyi birbirinden kalýn çizgilerle ayýrmak
gerekir. Seksenlerin sonlarýna doðru Taksimde 1
Mayýs mücadelesi veren güçlerle, 2004ten beri
Taksim-Taksim diyerek 1 Mayýslarý parçalayan
güçler birbirilerinden farklýdýr.
1989da, 1990da Taksimdeki 1 Mayýs eylemlerine
damgasýný vuran güç devrimcilerdi. O dönemde
benimsenecek en doðru taktik olup olmadýðý bir
yana verilen Taksim mücadelesi esas olarak 12
Eylül rejimine ve bu rejimin dayatmalarýna karþý
verilen bir mücadele idi. Ýlerleyen zaman içerisinde
sol akýmlarýn bir tanesi hariç tümü bu taktikten
ve mücadele biçminden vazgeçtiler. Taksimin 1
Mayýsa açýlmasý talebi propaganda düzeyinde
sahiplenilse de bu doðrultuda baðýmsýz bir eylem
düzenleme hedefiyle hareket eden kimse olmadý.
Bir tek Mücadele Birliði her yýl Taksime çýkmak
için giriþimde bulundu.
Taksimde 1 Mayýsý kutlamak için tekrardan
harekete geçilmesi ise devrimcilerin iradesi ve
inisiyatifi ile olmadý. Bu sefer Taksim için harekete
geçen baþta DÝSKinkiler olmak üzere sendika
bürokratlarý idi. Yani önceki dönemde Taksim için
kýlýný kýpýrdatmamýþ, hatta Taksimin 1 Mayýsa
açýlmasý mücadelesine ayakbaðý olmuþ kesimlerdi.
Elbette bambaþka bir hesaplarý vardý. Daha doðrusu
baþka hesabý olan güçler tarafýndan göreve
çaðrýlmýþlardý. Taksim için harekete geçilen tarihin
2004 1 Mayýsý idi. 2004 yýlý ise Kemalistlerle AKP
arasýndaki mücadelenin en keskin olduðu dönemdi.
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Taksimi Kazanma Mücadelesi Henüz Bitmedi:
Demokratik Haklar Ýçin Seferber Olalým

Sendika aðalarý da elbette bu çekiþme karþýsýnda
baðýmsýz ve birleþik bir iþçi hareketi yaratmayý
amaçlamýyorlardý. Tam tersine iþçi hareketini
parçalamayý ve Kemalistlerin kuyuðuna takarak
AKPyi sýkýþtýrmayý hedefliyolardý. Taksim için
yapýlan bu hamle sosyalistlerin önemli bir bölümü
tarafýndan Nihayet tabanýn basýncý sonuç verdi
diye yorumlanýp desteklense de söz konusu
tutumun doksanlarýn baþýnda verilmiþ Taksim
mücadelesi ile uzaktan yakýndan iliþkisi yoktu.

idi. Üstelik bu taktiðin AKPnin icadý olmadýðýný
görmek için dürbün ya da mikroskoba da gerek
yoktur. Zira 80li yýllarýn ikinci yarýsýndan itibaren
Kürdistanda savaþ yükselirken, metropollerde
solun bazý kesimlerine Kürtlerden uzak durmak
kaydýyla bir dizi kapý açýldýðý legal örgütlenme ve
çalýþma alanlarý sunulduðu sýr deðildir.

Sendika bürokratlarýnýn iþçi hareketini parçalayýcý
bu tutumu 2004 yýlýndan 2010a kadar sürdü.
2004te Ýstanbuldaki mitingler parçalandý. 2005 ve
2006 yýlýnda 1 Mayýslar Taksime çýkýlacak mý
çýkýlmayacak mý belirsizliðinin gölgesinde geçti.
27 Nisan muhtýrasý, iptal edilen Cumhurbaþkanlýðý
seçimleri ve peþi sýra gelen genel seçimler
döneminde CHP ile dirsek temasý içinde olan bu
güçler bu sefer Taksime yönelik doðrudan eyleme
geçtiler. Bu süreçte yani tam da baðýmsýz ve
birleþik bir iþçi hareketine ihtiyaç duyulan dönemde1 Mayýslar Ýstanbulda kutlanmadý.

1 Mayýs öncesinde AKPyi endiþelendiren DÝSKli
bürokratlar ve onlarýn kuyruðunda zaferden zafere
koþtuðunu sananlar deðildi. AKP esas olarak
BDPden endiþeleniyordu. Bu endiþesi ise ne yeni
ne de temelsizdi.

Taksim AKPnin Lütfu Deðildir
Tüm bunlarý söylemek Taksim yaygarasýyla tersyüz
edilmek istenen gerçekleri göstermek için bir
yönüyle yeterlidir. Ama sadece bir yönüyle. Zira
Taksimi sosyalist ve devrimci güçlerin barikatlarý
aþa aþa, yahut Süleyman Çelebinin diline pelesenk
ettiði üzere kopara kopara kazanmadýðý meselenin
en kolay görülebilecek, dolayýsýyla en önemsiz
kýsmýdýr. Tayyip Erdoðanda bunu fark etmiþ olacak
ki tartýþmalarý bu yöne hapsedecek sorularla
rakiplerini sýktýþtýrmaktadýr: Madem Taksimi siz
aldýnýz o halde 32 yýldýr neden giremiyordunuz?
Kabul etmek gerekir ki bugün Taksim hamaseti
yapanlarýn Erdoðanýn bu demagojisine verecek
yanýtlarý yoktur.
Ancak ayný soruyu Erdoðana tersten de sormak
mümkündür: Madem Taksimi 1 Mayýsa açmak
istiyordun, sekiz yýldýr ne yapýyordun? Gerçekten
de Taksime çýkmak isteyenleri yýllardýr coplarla,
gaz bombasýyla karþýlayan Erdoðan ne olmuþ da
bu yýl Taksimi açmýþtýr?
Meselenin önemli kýsmý tam da bu sorunun
cevabýdýr. Bu soruyu yanýtlamadan 1 Mayýsýn nasýl
geçtiðini deðerlendirmek de önümüzdeki dönemin
siyasi görevlerini anlamak da mümkün deðildir.
Taksimi AKP lütfetmemiþtir. Tüm sermaye partileri
gibi AKPnin de emekçilerin hak ve özgürlük
alanlarýný geniþletmeye hiç ama hiç niyeti yoktur.
12 Eylül Anayasasýna yama yaparken bile
durabileceði en geri noktada duran AKPnin sýrf
daha demokrat görünmek için Taksim alanýný 1
Mayýsa açtýðýný düþünmek bile abestir.
Tam da Anayasa paketi tartýþýlýrken coplu ve gazlý
bir 1 Mayýsýn AKPnin yaratmak istediði
yanýlsamayla baðdaþmayacaðýný, bu yüzden AKPnin
1 Mayýs öncesinde imaj tazeleyeceðini söyleyenlerin
sayýsý da az deðildir. Kuþkusuz bir yönüyle doðru
bir tespittir bu, zira AKP Anayasa referandumuna
kadar demokrat imajýný tazelemek için azami
ölçüde gayret göstermektedir. Ancak bu gayretin
de sýnýrlarý vardýr ve hiçbir zaman belirleyici
deðildir. Bilakis açýlým ve anayasa sürecinin parçasý
olarak AKP gerektiði zaman þiddet kullanmaktan
kaçýnmamaktadýr. AKPnin imaj kaygýsý bu kadar
belirleyici olsa idi 1500 küsur DTPliyi gözaltýna
almazdý. Cop ve gazýn kendisine siyasi bir zarar
getireceðini düþünse tam da Anayasa paketi
tartýþýlýrken Kürdistanda askeri yýðýnaklarý arttýrmaz,
operasyon hazýrlýklarýna hýz ver mezdi.
Hele bir de burjuva siyasetindeki güçler dengesinin
hiç de 2004teki yahut 2007deki gibi olmadýðý, o
zamandan beri AKPnin tüm karþýtlarýnýn yelkenleri
suya indirdiði, daha pasif bir savunma hattýna
çekildiði düþünülürse Taksimin 1 Mayýs
kutlamalarýna açýlmasýný bu cepheden ve onlarla
dirsek temasý içinde olanlar tarafýndan yapýlan
basýnçla açýklamanýn yetersizliði iyice açýða çýkar.
Evet, Taksim kazanýlmamýþtýr. Ama AKP de Taksimi
demokrat görünmek için lütfetmemiþtir. Yahut
CHP kuyrukçusu sendika bürokratlarýnýn olaylý 1
Mayýsýndan endiþelendiði için taviz vermemiþtir.
AKPnin 1 Mayýs öncesindeki endiþeleri farklýydý.
Taksim 1 Mayýsý da tam da bu endiþeleri gidermek
için tasarlanmýþ bir taktik hamleydi.
Bir baþka deyiþle «demokratik açýlým» örtüsü altýnda
saklanmaya çalýþýlan sopayla Kürtlere ve
devrimcilere vururken solun bazý kesimlerini ve
bilhassa sendika bürokratlarýný kendi yanýna çekmek
için bir taktikti. Hiç deðilse onlarý devrimcilerden
ve Kürtlerden kopartmak için baþvurulan bir taktik

AKPyi Taksimi Açmaya Ýten Faktör
BDP olmuþtur

Yeni deðildi çünkü gerek demokratik açýlým
sürecinde gerekse de onun bir parçasý olarak
piyasaya sunulan anayasa deðiþikliði paketinde
AKP tercih ettiði muhalefetin CHP olduðunu,
rejimdeki deðiþiklikleri CHPyi yok sayarak
gerçekleþtirmeyeceðini çoktan belli etmiþti. CHP
ile arasýndaki anlaþmazlýklar rejimi kilitleyecek
boyutlara varsa da AKPnin CHPyi aþmak için
BDPye taviz vermek gibi bir niyeti olmayacaðý
defalarca görüldü. Kürt açýlýmýnýn adý önce
demokratik açýlým sonrasýnda milli birlik projesi
oldu. Anayasa paketi hazýrlanýrken BDPnin en
basit talepleri bile geri çevrildi. Elbette AKP,
BDPnin inisiyatifiyle yapýlacak her deðiþikliðin,
BDPye verilecek her tavizin baþta CHP olmak
üzere tüm burjuva partileri tarafýndan kendisini
köþeye sýkýþtýrmak için kullanýlacaðýný biliyordu.
Bu da BDP'ye en basit bir tavizi bile vermemesinin
sebepleri arasýndadýr. Ancak AKP'nin BDP'ye taviz
verememesinin asýl nedeni baþkadýr.
BDPnin ve tabanýnýn parlamento içindeki ve
dýþýndaki muhalefeti ve demokratik talepleri
olmaksýzýn AKPnin CHP karþýsýnda kendisini
demokrat olarak ambalajlamasý, CHP ile olan
rekabetini de - bugün baþta Taraf olmak üzere
tüm liberal çevrelerin yaptýðý üzere - demokrasi
mücadelesi olarak sunmasý mümkündü. Ama ortada
BDP varken farklý bir durum söz konusu idi. Zira
BDPnin ezilen yýðýnlarý demokratik haklar uðruna
harekete geçirme yönündeki her giriþimi AKPnin
kendi pozisyonunu sarsacaktý.
AKPnin endiþesi de buradan doðsa da tek ve asýl
nedeni bu deðildi. Zira AKP esas olarak kendi
baðýmsýz çýkarlarýný savunan bir çýkar grubu deðil
burjuva düzeninde hakim sýnýfýn ve rejimin
çýkarlarýnýn kollamak için uþaklýk eden bir parti
idi. BDPnin ve tabanýnýn demokratik haklar için
harekete geçmesi ise sadece AKP için deðil tüm
düzendeki dengelerin altýný oyacak ayný zamanda
iþçileri ve ezilenleri inkar üzerine kurulmuþ bu
rejimin varlýðýyla baðdaþmayacak geliþmelerdi.
Özellikle yerel seçimlerden beri BDPlilerin hareketi
ise bu geliþmelerin temelsiz olmadýðýna dair de
bir dizi örnek sunuyordu.
Sekiz yýldýr hükümette olan AKPnin neden bu
sene Taksimi açmayý seçtiðinin cevabý tam da bu
endiþede gizlidir. AKPnin hükümet koltuðuna
oturduðu 2002 seçimlerinden sonra gelen 1
Mayýslarýn hiçbirine BDPnin öncelleri güçlü bir
þekilde katýlmamýþlardý. 2010 1 Mayýsýnda deðiþen
tam da bu oldu. BDP Newrozdaki kitleyi ve ruhu
1 Mayýsý taþýma kararý aldý, hatta 1 Mayýsý
örgütlemek için giriþimlerde bulunmaya baþladý.
Bu Newrozda tüm gayretlere karþýn tecrit
edilemeyen yok sayýlamayan kitlenin Ýstanbulun
ve Türkiyedeki siyasal mücadelenin de göbeðine
taþýma kararýydý. AKP kendi imajýný zedeleyecek
olaylý bir 1 Mayýstan çekinmiyordu; çekindiði
kendisinin demokrasi için gerçekleþmeyecek vaatler
daðýttýðý, çözemeyeceði sorunlar hakkýnda iyimser
bir hava pompaladýðý bir dönemde iþçilerin ve
baþta Kürtler olmak üzere ezilenlerin en temel
demokratik haklarý için bir mitingde buluþmasý
idi. BDPnin Ýstanbuldaki tabanýnýn iþçi sýnýfýnýn
en çok ezilen ve en dinamik kesimlerini
oluþturduðuna göre AKPnin ne yapýp edip BDPnin
önünü kesmesi gerekiyordu. Bu bir baþka bakýmdan
da 1 Mayýsýn içinin boþaltýlmasý kaygýsýyla da
buluþan bir arayýþtýr.
Taksim açýlýmý da bu doðrultuda bulunan bir
çözüm oldu. 1 Mayýsýn hükümeti protestoya dönük
bir gösteriye dönüþmesini engellemek için 1
Mayýsýn anahtarý sendika bürokratlarýna teslim
edildi. CHPnin anayasa paketini cepheden
eleþtirmek yerine pasif bir muhalefet yapmayý
tercih etmesi de bu teslimatý kolaylaþtýrmýþtýr.

2010 1 Mayýsý AKPnin Ýstediði Þekilde Gerçekleþti
2010 1 Mayýsýnda AKPnin hesaplarý baþarýya

ulaþmýþtýr. Taksim açýlýmýnýn ardýndan BDP 1
Mayýsýn örgütlenmesinde söz sahibi olma tutumunu
geriye çekmiþ, kendisini 1 Mayýsa kitlesel bir
þekilde katýlarak destek verme tutumuyla sýnýrlý
tutmuþtur. Kendisini 1 Mayýsýn sahipleri ve
dolayýsýyla örgütleyicileri arasýnda görmek yerine
destekçileri arasýnda konumlandýrmýþtýr. Böylelikle
iþçi bayramý 1 Mayýsý sendikalar örgütler diye
özetlenecek anlayýþ bir kez daha kýrýlamamýþ,
AKPnin 1 Mayýsý sendikalara emanet etme tertibi
boþ çýkarýlmamýþtýr.
Bilakis BDP de bu genel alýþkanlýða uyarak kendi
taleplerini kendi baþýna hatta yýllardýr 1 Mayýs
konusunu parlamentonun gündemine getiren
milletvekilleri eliyle dile getirmemiþtir ve bu
talepleriyle alana damgasýný vurmaya dönük bir
tutum almamýþtýr. KESK baþkanýnýn konuþmasý
çerçevesinde kimi taleplerinin dile getirilmiþ
olmasýyla kalmýþtýr. Halbuki Taksimin 1 Mayýsa
açýlmasý olgusunun da gösterdiði gibi, mevcut
güçler dengesine uygun olan duruþ bu deðildi.
Hatta BDPye ve genel olarak Kürtlere yönelik
saldýrýlarýn önlenmesi ve yeni operasyonlarýn
önünün kesilmesi için gerekli ve mümkün olan
duruþ da bu deðildi.
Bununla birlikte, 1 Mayýsta Taksimde buluþan
yüz elli binin üzerindeki kitleyle 1978den bu yana
gerçekleþmiþ en kitlesel 1 Mayýs gerçekleþti. Ancak
bu ayný zamanda 1978den bu yana gerçekleþmiþ
en apolitik 1 Mayýs mitingi olmuþtur. Üç yürüyüþ
kolundaki kortejlerin pankartlarý bu apolitizme
ayna tutmuþtur. 1 Mayýsa katýlan tüm akýmlar
günlük siyasal geliþmelerin uzaðýnda, genel geçer
bir devrim sosyalizm propagandasýyla kendi
yerel mücadelelerinin yahut özel gündemlerinin
taleplerini haykýrmak arasýnda salýnan bir
havadaydýlar. Farklýlýklarý ne olursa olsun tüm
kortejlerde ne olduðu ve nasýl kazanýldýðý belli
olmayan Taksim Zaferini kutlama havasý sinmiþti.
1 Mayýs dönemeci alan tartýþmalarý ve gerilimleri
ile apolitik tartýþmalarla boðuntuya gelmiþtir. Bu
tartýþmalar 1 Mayýsýn kitlesel bir protesto ve eylem
günü olmasýna engel olduklarý gibi 1 Mayýsýn
apolitikleþmesine ve içeriðinin boþalmasýna da
hizmet etmiþtir. 1 Mayýs 2010 adeta Ýstanbul
valisinin terfi etmeden önceki son sipariþine uygun
olarak politik içeriðinden soyundurulmuþ bir
bayram olarak geçmiþtir. Siyasal gündemin baþlýca
konularý «Taksim zaferini kutlama» þenliðinin
gürültüsünde kaybolmuþtur.
Dolayýsýyla gündemdeki anayasa ve referandum
tartýþmalarýyla týrmanan burjuvazinin iç dalaþýnýn
emekçilere ve ezilenler için anlamý ve onlar adýna
siyaset yapma iddiasýnda olanlara dayattýðý ödevler,
demokratik açýlým kisvesi altýndaki gerici saldýrýlar
karþýsýndaki tutum, Ahmet Türke yapýlan saldýrýnýn
anlamý gibi konular 1 Mayýsa yansýmamýþtýr.
1 Mayýstaki apolitizmin iki istisnasý kitle bakýmýndan
birbiriyle karþýlaþtýrýlmasý mümkün olmayan KöZ
ve BDP kortejleri olmuþtur. Her iki kortej de ayrý
ayrý gerek pankartlarý gerekse de attýklarý sloganlarla
alandaki apolitizmden farklý olarak 1 Mayýsta
gündeme getirilmesi gereken konularý gündeme
getirmiþlerdir.
Ancak yürüyüþ kolundaki canlýlýk ve politik
ajitasyon ne o yürüyüþ kolunda ne de sonrasýnda
alana damgasýný vurabildi. Yürüyüþ kolunda kendi
farkýný bir nebze koysa bile, bu politik alanda
tümüyle kaybolup gitmiþtir.
Kürsünün durumu alandaki bu manzarayý
pekiþtirmiþtir. Bir tek Sami Evrenin yaptýðý
konuþmada Anayasa tartýþmalarýna, demokratik
açýlýmla el ele yürüyen saldýrýlara deðinilmiþtir.
Manzara böyle olunca 1 Mayýs tam da AKPnin
istediði gibi geçmiþtir.
Bu etkisizliðin nedeni ise besbelli ki kitle eksikliði
deðildir. Zira BDP bu seneki 1 Mayýsa, Newroza
taþýdýðý kitlenin önemli bir bölümünü taþýyamamýþ
olsa da, kitlesel bir þekilde katýlmýþtýr. Hatta, kendi
öncellerini de dâhil edersek, tarihinde katýldýðý en
kalabalýk 1 Mayýs bu olmuþtur. Benzer þekilde
2010 1 Mayýsý öncesiyle yine elbette Newroz
süreciyle kýyaslama yapmak mümkün olmasa daönceki senelere kýyasla daha etkili bir çalýþma
yürütülmüþtür. Üstelik bunlar BDPye yönelik
kapsamlý ve aðýr saldýrýlarýn yapýldýðý, Ahmet Türke
yapýlan saldýrýlar aracýlýðýyla BDPnin tek bir
gündeme hapsedilmek istendiði bir dönemde
yapýlmýþtýr.
Elbette BDP ile onunla birlikte hareket eden
kesimler Taksime KESKin arkasýndan girmek
yerine daha kestirme olan Dolmabahçe veya
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BURJUVA EÐÝTÝM SÝSTEMÝNE KARÞI MÜCADELE SÜRÜYOR
Üniversite Giriþ Sýnavý ve Katsayý Deðiþiklikleri Tartýþmalarý

Eðitim Emekçileri Ankaradaydý

Mayýsta Yaþam Kooperatifi 30 Mayýs Pazar günü, Ýstanbulda Türk
Tabipler Odasýnda Eleme Sýnavlarýna Karþý Elbirliði ve Mücadele
etkinliðini gerçekleþtirecek. 2007den beri süren bu etkinliklerde, eðitim
sisteminin sýnýfsal, etnik ve cinsiyet temelli bir eleme mekanizmasý
olduðu vurgulanýyor. Eðitim sisteminden en çok elenen kesimler, Kürt
ve emekçi öðrenciler söz alýp sorunlarýný dile getiriyorlar, bu sorunu
gündeme alarak mücadele eden kitle örgütleri, dernekler, gençlik
örgütleri, eðitim kooperatifleri ve sendikalar deneyim aktarýmý yapýyorlar.
Bu yýlki etkinliklerin merkezinde Üniversite Giriþ Sýnavý ve Katsayý
Deðiþiklikleri Tartýþmalarý baþlýklý bir panel yer alacak. Bu panelde
konuþmacý olarak BDP Ýstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, EðitimSen Genel Sekreteri Mehmet Bozgeyik, Boðaziçi Üniversitesinden Prof.
Dr. Fatma Gök, ÖSSnin gençlik üzerindeki etkilerini anlatan 3 Saat
belgeselinin yönetmenlerinden Dr. Can Candan ve Mayýsta Yaþam
Kooperatifinden Savaþ Karataþlý söz alacak. Katýlýmcýlarýn ve kitle
örgütlerinin de söz alacaðý bir serbest kürsünün de bulunacaðý etkinlik
saat 11.00de baþlayacak.

LYS-YGS Karþýtý Miting
13 Haziranda Kadýköyde
Kitle örgütleri 13 Haziranda Kadýköyde Üniversite Giriþ Sýnavlarýný
protesto etmek için bir miting düzenleme kararý aldýlar. Mitingin
örgütleyicileri arasýnda Mayýsta Yaþam Kooperatifi, Emek Gençliði,
ÖGD, LÖB, EHP Gençliði, Dev-Genç, Dev-Genç Birliði, DÖG,
YDGM, TÜM-ÝGD, DLB, LAF, Yeni Demokratik Gençlik ve DevLis bulunuyor.
Mitingde kitle örgütleri ÖSS'de yapýldýðý söylenen deðiþiklikleri,
TMK maðduru çocuklarý, cinsiyetçi eðitimi, liselerdeki baskýlarý,
meslek liselerindeki sorunlarý da gündem etmeyi hedefliyorlar.
Mitingin örgütlenmesi için toplantýlar sürüyor.
ÖSS karþýtý mitingler 2007 yýlýndan bu yana güçlenerek devam
ediyor.

Kitle örgütleri düzenledikleri 1 Mayýs pikniðinde
eleme sýnavlarýna karþý taleplerini de yükselttiler

ð

Þiþhane kollarýndan girmeyi seçselerdi alana
daha erken girme ve alanda daha iyi
konumlanýp 1 Mayýsa alanýnda daha etkili
konumlanabilirlerdi. Çok daha sýnýrlý bir güçle
(alana damgasýný vurmamýþ olsa da) TKPnin
izlediði yol ve tutum bunun mümkün olduðunun
baþlýca kanýtý sayýlabilir. Ancak alandaki eksikliðin
sebebini alana giriþ çýkýþ ve konumlanýþa iliþkin
teknik meselelere baðlý olarak açýklamak da
yetersizdir. Zira bu tür teknik eksikliklere
yoðunlaþmak bu eksikliklerin de nedeni olan siyasi
eksikliklerin altýný çizmeyi engeller.
Esas sorun siyasi bir hazýrlýk sorunudur. BDP
Newrozda, 1 Mayýsýn örgütlenmesinde Newrozu
örgütleyenlerle birlikte sorumluluk alacaðýný
duyurmuþ sonrasýnda da bu yönde somut
giriþimlerde bulunmuþtur. Taksimin 1 Mayýs
gösterilerine açýlmasý zaten tam da bu niyet ve
giriþimlerin AKPde yarattýðý endiþe yüzünden
olmuþtur. Ancak sonrasýnda, AKP Taksimi sendika
bürokratlarýna teslim edince BDP bu giriþimleri
önce tereddütlü bir hal almýþ sonrasýnda da ortadan
kalkmýþtýr. BDP ve onunla birlikte hareket eden
güçler 1 Mayýsýn örgütlenmesinde sorumluluk
almak yerine 1 Mayýsa kitlesel bir þekilde destek
olmayý tercih etmiþtir. Oysa sendika bürokratlarý
ve onlarýn dümen suyunda hareket edenler için
en iyi 1 Mayýs BDPnin hiç katýlmadýðý bir 1 Mayýs
ise ikinci en iyi 1 Mayýs da BDPnin örgütlenmesine
müdahalede bulunmadýðý bir 1 Mayýstýr.
Sendikalarýn 1 Mayýsý belirsizliðe ittiði bir dönemde
BDPnin bu yönde sorumluluk almasý doðru ve
öne çýkarýlmasý gereken bir tutumdur. Üstelik
BDPnin Türkiyede demokrasi mücadelesinde
ortak bir cephe oluþturma iddiasýný destekleyen
bir tutumdur. Ama öncesinde 1 Mayýsý belirsizliðe
iten sendikalarýn 1 Mayýsý bir þenliðe çevirme ve
sahiplerinin ellerinden çalma gibi bir planlarýnýn
olduðu bir durumda bu görevden vazgeçme bu
iddiayla baðdaþmamaktadýr.
Tüm sol güçlerde 1 Mayýs iþçilerin günü ise bu
g ü n ü s e n d i k a l a r ö rg ü t l e m e l i  a n l a y ý þ ý
bulunmaktadýr. 2010 1 Mayýsýnýn bu þekilde apolitik
gerçekleþmesinin nedeni de kökü ekonomizme
dayanan bu yanlýþ bakýþ açýsý bulunmaktadýr.
Ancak söz konusu BDP olduðunda sendika
bürokratlarýnýn elini güçlendiren bu bakýþ açýsý iki

Tüm Eleme Sýnavlarý Kaldýrýlsýn!
LYS-YGS Duvarýný Yýkacaðýz
Kolejlere Deðil Emekçi Liselere Yüksek Katsayý
Ýstanbuldan Komünistler

kat yanlýþtýr. Zira BDPnin tabaný, KöZ sayfalarýnda
sýkça dile getirildiði üzere, iþçi sýnýfýnýn en çok
ezilen en çok sömürülen ve en politik
kesimlerinden oluþmaktadýr. 1 Mayýsý sendikalara
býrakmak 1 Mayýsýn asýl sahibi olan bu kesimleri
doðrudan 1 Mayýsýn dýþýna çýkarmak anlamýna
gelmektedir. 1 Mayýsýn örgütlenmesinde sorumluluk
almamak bu kesimlerin sendika bürokratlarýný
rahatsýz eden kimi aykýrýlýklarýna karþýn- 1 Mayýsa
destek sunan bir kitle pozisyonuna indirmek
anlamýna gelir. Oysa 1 Mayýs, sahiplerinin olmalýdýr.
1 Mayýsýn sahiplerinin elinde yükselmesi için de
de önce bu anlayýþý kýrmak gerekir.
Ama sorunu 1 Mayýs özgülünde tartýþarak ele
almak ve meseleyi sanki gelecek yýlki 1 Mayýs
için 2010 1 Mayýsýndan ders çýkarmak çerçevesinde
ele almak da ayný çerçeveye hapsolmak olur. Asýl
gerekli olan 2010 1 Mayýsýndan halen yürürlükteki
sürece iliþkin dersler çýkarmak ve 1 Mayýsýn kattýðý
olumluluklardan bu doðrultuda yararlanýrken,
Taksim 1 Mayýsýnýn emekçilerin ve ezilenlerin
ayaðýna doladýðý kösteklerini bilincine vararak
ilerlemektir. Bu son noktayý kavramak için bir
örnek bile yeterlidir: eðer 2010 1 Mayýsý Ýstanbulda
hükümetin icazeti ile ve þoven sendika
bürokratlarýnýn denetiminde gerçekleþmeyip de
gerçekten Newrozda seferber olan emekçiler eliyle
örgütlenmiþ olsaydý, acaba halihazýrda yürütülmekte
olan operasyon bu kadar rahat yürütülebilir miydi
ve buna karþý tepkiler þimdikinden daha geniþ
ve etkili olmaz mýydý?

Önümüzdeki Dönemde Görevler
1 Mayýsa iliþkin bu tespitlerde bulunmak 2011 1
Mayýsý için deðil tam da içinden geçtiðimiz süreç
için önem taþýmaktadýr. 1 Mayýs öncesinde sürece
iliþkin yaptýðýmýz tespitler 1 Mayýs ertesinde daha
yakýcý bir þekilde kendini hissettirmeye baþlamýþtýr.
1 Mayýs öncesinde AKPnin bir demokrasi projesi
olarak sunduðu Anayasa hamlesinin iþçileri ve
baþta Kürtler olmak üzere tüm ezilenleri yok sayan
bir proje olduðunu söylemiþtik. 1 Mayýsýn
ertesindeki Anayasa tartýþmalarýnda da bu durum
iyice açýða çýktý. AKP BDPli vekillerin en mütevazý
deðiþikliklerini bile yok sayan tutumuyla burnundan
kýl aldýrmayan, ezilenlerin hareketini yok saymakla
kalmayýp onu ezmeye çalýþan tutumlarýný
sürdüreceðini gösterdi. 1 Mayýsta ezilenleri devre

Eðitim emekçileri, 17 Nisanda taleplerini dillendirmek için
Ankarada buluþtular. Onlarca ilden kaldýrýlan otobüslerle gelen
15 bine yakýn eðitim emekçisi Demokratik, kamusal, parasýz,
nitelikli eðitim; örgütlü, güvenceli çalýþma hakký ve demokratik
yaþam taleplerini dile getirdi. Kurtuluþ parkýndan baþlayan
miting Ziya Gökalp caddesinde son buldu.
Eyleme ESP,EHP, Sosyalist Parti, Genç-Sen, atamasý yapýlmayan
öðretmenler platformunundaÊ aralarýnda bulunduðu birçok
kurum; Tekel iþçileri, ÝSDEMÝR iþçileri ve ÝSKÝ iþçileri katýldýlar.
Miting alanýna girilmesinin ardýndan Eðitim-Sen Genel Baþkaný
Zübeyde Kýlýç; Ülkenin dört bir yanýndan haklý taleplerini
seslendirmek, parasýz, bilimsel, anadilde eðitim için; öðretmenleri
iþsizliðe mahkûm edenlerin ve emek düþmanlarýnýn politikalarýný
açýða çýkarmak için alanlardayýz. dedi.
Konuþmasýný sürdüren Kýlýç; Emekçilerin yýllardýr yaþadýðý
ekonomik, özlük, sosyal ve demokratik haklarýnýn, sendika ve
örgütlenme özgürlüklerinin önünün açýlmasýný, grev ve toplu
sözleþme hakkýnýn anayasal güvence altýna alýnmasýný istiyoruz
dedi. Konuþmasýný sonlandýrýrken Kýlýç Samsunda Ahmet Türke
yapýlan saldýrýyý, bu saldýrý halklarýn kardeþliðine yapýlan bir
saldýrýdýr diyerek, kýnadý.
Yürüyüþün sona ermesinin ardýndan eðitim emekçilerinin
taleplerini Milli Eðitim Bakaný Nimet Çubukçuya iletmek için
Mehmet Bozgeyikin baþkanlýðýndaki Eðitim-Sen Heyeti meclise
gitti.
Ankaradan Komünistler

dýþý býrakan AKP, bir hizaya çekme operasyonu
olarak baþlattýðý referandum sürecinde de bu
tutumunu sürdürecek ve baþta BDP olmak üzere
demokratik haklar için mücadele eden tüm güçleri
silmeye dönük hareket edecektir.
1 Mayýstan önce BDPyi silmeye çalýþan AKPnin
tercih ettiði muhalefetin CHP olacaðýný söylemiþtik.
Zaman zaman tam da burjuvaziye yakýþacak
çirkefliklere baþvursalar, rejim içinde siyasi krizlere
yol açacak didiþmelere girseler de düzenin sýnýrlarý
içinde bir tercihidir bu. Üstelik bu esas olarak
AKPnin deðil, AKPnin Washingtondaki
efendilerinin tercihidir. CHP içindeki son geliþmeler
de bunu doðrulamaktadýr. Düzenlenen belden
aþaðý saldýrýlarýn failinin kim olduðu belli olmasa
da bugün için bu geliþmelerden en çok CHPyi
AKPnin sol alternatifi haline sokmaya çalýþan
TÜSÝADýn ve ABDnin faydalandýðý söylenmelidir.
Aslýna bakýlýrsa buradaki geliþmeler de 1 Mayýstaki
geliþmelerle paraleldir. BDPnin önünün kesilmesi
için 1 Mayýsýn sendika bürokratlarýna teslim
edilmesiyle BDP odaðýnda tüm güçlerin eylemli
bir halk muhalefeti oluþturmasýnýn önünü kesmeye
çalýþanlar þimdi de kaset çirkefliðinden Gandi
Kemal fenomeni yaratmak, böylelikle 2011
seçimlerine varan süreçte emekçileri CHPye
yedekleyerek bir halk muhalefetinin oluþmasýnýn
önünü kesmek yönünde çalýþmaktadýrlar.
Eþ zamanlý olarak saldýrýlar da artmaktadýr. Dün
Samsunda Ahmet Türke yumruk atanlar bu sefer
Muðlada Þerzan Kurta kurþun sýkmaktadýrlar.
Kendini demokrasi havarisi olarak sunarken
ezilenleri etkisizleþtirme stratejisinin bir parçasý
olarak yürütülen saldýrýlar daha da artacaktýr.
Ama bu süreç sadece ABD ve onun uþaklarýnýn
planlarýna baðlý bir þekilde ilerleyen bir süreç
deðildir. Bilakis tümüyle demokratik haklarý ve
özgürlükleri için mücadele edecek ezilenlere ve
onlarýn örgütlerine baðlýdýr. Zira bu sürecin
gerçekleþmesi için, Türkiyede 12 Eylül rejiminin
ABDnin istediði þekilde düzenlenmesinin açýlmasý
için AKPnin ve sermaye basýnýn sürekli olarak bu
projeyi pompalamalarý, onu sahici bir demokrasi
açýlýmý olarak pazarlamalarý gereklidir. Bu ise
AKPye üstlenemeyeceði görevler yüklemek
demektir. Zira AKP böyle bir havayý yaratýrken
emekçiler ve ezilenler bu havayý istismar etmek,

AKPnin maskesini düþürmek için daha güçlü bir
þekilde harekete geçebilirler. Böyle bir durumda
AKPnin rakiplerine karþý kullandýðý silahý kendisini
de vurmuþ olacaktýr. Zaten AKP de tam da bu
nedenle BDPye ve diðer ezilenlere saldýrýp, onlarý
etkisizleþtirmek istemektedir.
2010 1 Mayýsýnda Taksim alanýnýn açýlmasýnýn
pek çok akýmýn merkezi olarak 1 Mayýsta Ýstanbula
yönelmesine raðmen pek çok baþka ilde 1 Mayýs
mitinglerinin önceki yýllara kýyasla daha canlý ve
kalabalýk geçmesini saðlayan bir itici güç olduðu
rahatlýkla gözlemlenebilmektedir. Bu ayný zamanda
güçler dengesinin ne yönde þekillendiðin ve gerekli
müdahaleler yapýldýðýna dair bir ipucu da
sunmaktadýr.
Emekçilerin ve ezilenlerin demokrasi mücadelesi
mi yoksa CHPnin sahte muhalefeti mi?
Önümüzdeki dönemde tüm devrimci ve sol
güçlerin karþýsýndaki soru budur. Bu sorunun
yanýtýnýn ne olacaðý da odaðýnda BDPnin durduðu
eylemli bir savunma hattýnýn örülüp
örülemeyeceðine baðlýdýr.
Esasen siyasi iktidarý ele geçirmekten ziyade
demokratik bir muhalefet çizgisi izleme iddiasýndaki
BDPnin bu misyonu üstlenmesi hem kendi
iddialarýnýn bir gereðidir; hem de çapý ve gücü
itibariyle bu misyonu üstlenmesi mümkün olan
tek siyasi gücü temsil etmektedir. Kaldý ki bu ayný
zamanda BDPnin «demokratik açýlým» kisvesi
altýnda uygulamaya konulan gerici reformlara ve
bu baðlamda doðrudan doðruya kendisine yönelen
saldýrýlara göðüs gerebilmek için zorunlu bir tutumu
ifade etmektedir.
Bu savunma hattýnýn BDPye nasihatler vererek
deðil solun çeþitli kesimlerini ve kitle örgütlerini
seferber edebilecek bir eylem birliði platformunun
oluþturulmasý ve etkinliðini artýrmasý için öneriler
yapmak bu önerilerin üstlenilmesi gereken
sorumluluklarýn azamisini üstlenmek gerekir. KöZ
2007 genel seçimlerine ön gelen süreçten beri bu
hattýn ýsrarlý ve tutarlý bir takipçisidir. Yaptýðýný
söyleyen söylediðini yapan komünistlerin platformu
olarak 2010 1 Mayýsýnýn ertesinde de emekçilerin
ve ezilenlerin birleþik ve kitlesel eylemliliðinin
önünü açacak her giriþime ortak olmak ve bu
yöndeki giriþimlerin önünü açacak müdahalelerde
bulunacaktýr.

KOMÜNÝST

KöZ

15-16 Haziran Eylemleri Reformistlerin Denetimi Dýþýnda
Ama Devrimcilerin Aktif Katýlýmýyla Olmuþtur

15 ve 16 Haziran 1970'te iþçilerin Ýstanbul ve Ýzmit'te
patlak veren ve birçok baþka sanayi merkezine de
sýçrama eðilimi gösteren isyanýna 150 bin iþçi katýldý.
Bu, o zamanki toplam sanayi iþçilerinin yüzde beþi,
sendikalý iþçi sayýsýnýn yaklaþýk yüzde onuna eþitti.
Bugünün rakamlarýna tercüme edildiðinde, 15-16
Haziran eylemi çapýnda bir eylemin, Ýstanbul Ýzmit
arasýnda yaklaþýk bir milyon iþçiyi kapsamasý gerekir.
Demek ki, 1976, 1977 ve 1978 1 Mayýs'larýndaki
barýþçýl gösteriler bir yana, bugüne kadar bu çapta
bir iþçi eylemi bir daha yaþanmamýþtýr. 1989 Bahar
eylemleri, nicelik olarak 1970'teki düzeyi yakalamýþ
olsa bile, esas olarak üst üste düþen toplu
sözleþmelerden ivme alan bu eylemler, nitelik olarak
15-16 Haziran'ýn düzeyine ulaþamamaktadýr.
Bu kitlesel iþçi eylemleri görünüþte, 11 Haziran'da
meclisten geçen bir yasa taslaðý ile iliþkiliydi. Bu
yasa tasarýsý "sendika enflasyonunu önlemek"
demagojisiyle iþçi sýnýfýnýn bu örgütlenme giriþimlerine
doðrudan bir saldýrý anlamýna gelmekteydi. Yasa
deðiþikliðinin belirgin ilk sonucu, DÝSK'e baðlý
sendikalar baþta olmak üzere, Türk-Ýþ dýþýndaki
sendikalarýn silinmesi olacaktý. Bu deðiþikliðe
iktidardakiler muhalefettekiler elbirliði ederek bütün
burjuva partileri destek verdi. Ýþçi hareketini düzene
baðlamakla görevli Türk-Ýþ'in meclisteki milletvekilleri
(Seyfi Demirsoy ve Abdullah Baþtürk) de bu taslaðýn
yazýcýlýðýný üstlendiler.
Yasa deðiþikliðinin mecliste onaylanmasýndan dört
gün sonra, Ýzmit ve Ýstanbul'daki büyük iþyerlerinin
iþçileri sokaða dökülerek itirazlarýný dile getirdiler.
«Anayasaya aykýrý kanun çýkaranlar iþçi düþmanýdýrlar»
«Anayasa ve sendika özgürlüðünü alanlara derslerini
vereceðiz» «Kanunlar meclisten alýnýncaya kadar
direneceðiz» diyorlardý.
Sermaye saldýrýsýnýn hedef tahtasýndaki DÝSK'in
yöneticileri elbette, yasa tasarýsýna karþý bir tutum
geliþtirmenin hazýrlýðý içindeydiler. Ama 15 Haziran
günü apansýz patlak veren eylem gibi bir eylemi
tasarlamadýklarý açýktý. Nitekim ilk saatlerden itibaren
DÝSK yöneticileri eylemlerin durdurulmasý yönünde
çaðrýlar yapmaya baþladýlar. Onlarýn bu gayretleri
sokaða dökülen iþçileri durdurmaya yetmediði gibi,
ertesi gün artarak ve bu kez Türk-Ýþ'e baðlý ve
sendikasýz iþçileri de peþinden sürükleyerek eylemin
geliþmesine engel olamadýlar.
Ýlk günkü eylemler Ýstanbul ve Ýzmit'teki belli baþlý
sanayi iþletmelerinden ellisini, ikinci gün ise yaklaþýk
yüz tanesini ve baþka irili ufaklý iþyerlerini sokaða
döktü; iþsizler, gençler ve kent yoksullarý da onlarýn
peþinden eyleme katýldý. Tüm polis güçleri, askeri
birlikler harekete geçti; Ýstanbul'un iki yakasýný
birbirine baðlayan köprüler açýldý, karayollarý ulaþýma
kapandý. Kimi iþyerleri, devlet daireleri öfkeli
yýðýnlarýn saldýrýsýna uðradý. Üç iþçi, bir polis, bir de
esnaf öldü. 16 Haziran akþamý, kýsa bir süre dýþýnda
tüm 12 Mart dönemi boyunca kalkmayacak olan
sýkýyönetim ilan edildi.
Her ne kadar, 15-16 Haziran eylemleri bir yasa
deðiþikliðine tepki olarak geliþmiþse de, bundan
daha derin bir anlam taþýmaktadýr. Herþeyden
önemlisi bu eylemler, Türkiye iþçi sýnýfý hareketinin
evriminin belirli bir döneminin tipik özelliklerini
yansýtmaktadýr.
Bu dönem iþçi hareketinin sendikal bürokrasinin
denetimini yer yer kýrdýðý, ondan baðýmsýz
deneyimlerin hayat bulduðu ve bürokrasinin kendi

içinde ilk çatlaklarýn baþgösterdiði dönem oldu. 1516 Haziran bu dönemin doruk noktasýydý; ama iþçi
hareketi bu doruktan ileriye sýçrayamadý.
15-16 Haziran eylemleri iþçi hareketinin evriminde
bir dönemin doruk noktasý ve dönemeci olduðu
gibi, devrimci hareketin evriminde de önemli bir
dönüm noktasýna karþýlýk düþer. Bu eylem genellikle
kendiliðinden bir eylem olarak anýlýr. Oysa bu
kendilerini iþçi sýnýfýnýn önderleri olarak gören TÝP
ve DÝSK'in bakýþ açýsýdýr. Doðrudur 15-16 Haziran
eylemleri TÝP ve DÝSK'in inisiyatifi dýþýnda hatta
onlara raðmen geliþmiþ muazzam bir iþçi eylemini
ifade etmektedir. Ama bu, iþçilerin birden bire ve
kendiliklerinden sokaða döküldükleri anlamýna
gelmez. Aksine bu düþünce, aslýnda iþçi sýnýfýnýn
hareket tarzý hakkýnda yanýlsama yayan ve böylelikle
iþçi sýnýfý içinde çalýþan devrimcileri donanýmsýz
býrakan bir demagojidir. Zira 15-16 Haziran
eylemlerinin arkasýnda TÝP'in ve DÝSK yönetiminin
dýþýnda kalan esas itibariyle Dev-Genç çatýsý altýnda
toplanmýþ devrimciler vardýr. Sonradan yaratýlan
demagojilerin aksine Dev-Genç içindeki devrimciler
öðrenci sorunlarýna kilitlenmiþ ve iþçi sýnýfýna önem
vermeyen unsurlar deðildi. Aksine 60'lý yýllarýn iþçi
hareketleri ile birlikte, Dev-Genç içinde saf tutacak
olan devrimciler de dikkatlerini buralara çevirmiþlerdi.
15-16 Haziran patlak verdiðinde Ýzmit'te deðilse
bile, Ýstanbul'un iki yakasýnda da fabrikalarla canlý
bir güven iliþkisi içinde bulunan, iþçi birlikleri kuran
veya bu tür örgütlerde ve sendikalarda çalýþan
devrimciler vardý. Eylemlerin patlak vermesi deðilse
bile, koordinasyonu ve yaygýnlaþmasý, bu
devrimcilerle ve Dev-Gençle baðlantýlý iþçilerin
belirleyici etkisi sayesinde oldu.

Devrimciler 15-16 Haziran'dan Yanlýþ Ders Çýkartýyor
Ne var ki bu eylem Dev-Genç saflarýndaki
devrimcilerin kentlerdeki proleter devrim yolundaki
son etkinliði oldu. Devrimcilerin geliþiminde 15-16
Haziran'ýn etkisi onlarýn bu eylemlerdeki etkisinin
aksine olumsuz yönde oldu. Bu eylemlere bilfiil
katýlan yahut katýlmayanlarýn büyük bir kýsmý 1516 Haziran'dan çýkarýlmasý gerekenin tam aksi
sonuçlar çýkardýlar. Adeta halk savaþý stratejisinin
"düzenin þehirlerde güçlü olduðu, emperyalizmin
yumuþak karnýnýn kýrlarda olduðu" doðrultusundaki
temel kalkýþ noktasýnýn bir kanýtý gibi görüldü bu
eylemlerin akýbeti. THKO, THKP/C ve TKP/ML'nin
þekillenmesinde bu çýkarsamanýn baþlý baþýna bir
rolü vardýr; özellikle Ýbrahim Kaypakkaya bu sonuçlarý
kaðýda da dökmüþtür. Buna karþýlýk Dev-Gençliler
arasýndan Dr. Hikmet Kývýlcýmlý taraftarlarý, Mihri
Belli taraftarlarý ile sonradan TKP'ye yönelecek olan
bir kesim de çýkmýþtýr. Hatta 12 Mart sonrasý TKP'nin
güçlü bir biçimde ön alýp DÝSK içerisinde adeta bir
tekel durumuna gelmesinde TKP yönetiminin
belirlediði yöneliþ kadar, bu etkeni de görmek
gerekir.

Popülizm Eleþtirisinin Demagoji Tuzaðý
Bununla birlikte, reformist demagoglar "goþizm",
"küçük burjuva solculuðu" vb. kavramlar etrafýnda
yaratýlan efsanelerle devrimcilerin iþçi sýnýfýna önem
vermediðini, kendilerinden baþka "iþçi sýnýfý sosyalisti"
olmadýðýný yaymýþlardýr; hala bu efsane hüküm
sürmektedir. Öte yandan gerilla stratejilerini
benimseyenler de iþçi sýnýfýnýn bir devrime önderlik
edecek güçte olmadýðýný vb. yayarak tersinden ayný
efsanelere güç katmýþtýrlar. Bu tablonun sonucu 70'li

yýllar boyunca iþçi hareketinin baþta TKP olmak
üzere reformistlerin sultasý altýna girmesi olmuþtur.
80 sonrasýnda da benzer bir efsane üretimi sürmüþtür.
Bu kez güya devrimci akýmlarýn iþçi sýnýfý ile
ilgilenmediði, daha çok gecekondu semtlerinde
popülist çalýþmalara ve anti-faþist mücadeleye önem
verdiði demagojisi yayýlmýþtýr. Tuhaf olan 70'li yýllar
boyunca iþçi sýnýfýna ulaþmak, sendika bürokratlarý
vasýtasýyla TKP'nin oluþturduðu barikatý yarmak için
nice çabalar göstermiþ olanlarýn büyük kýsmý da 80
sonrasýnda bu demagojileri destekler bir tutum almýþ
yahut suskun kalarak, veyahut popülizm eleþtirisi
üzerine kurulu tezlerine destek saðlamak üzere ayný
demagojiye kan vermiþlerdir. 70'li yýllar 15-16 Haziran
eylemlerinin prestiji ile sendikal mücadelede ciddi
bir atýlým yapan DÝSK'in iþçi hareketini yeniden
düzen sýnýrlarý içine çekerek baþýný baðladýðý, iþçi
hareketinin baþarýlarýný ekonomik mücadeleyle
sýnýrladýðý, siyasal ufkunu ise burjuvazinin karanlýk
dünyasýndaki "ak günlere" hapsettiði bir dönem
oldu. Bu dönemin bedeli 12 Eylül'le birlikte ödendi.
Ýþçi hareketi, uzun yýllarýn ve zorlu mücadelelerin
sonunda elde ettiði ekonomik sendikal mevzilerden
geri atýldý.
Nihayet buna benzer bir tablo 1995 Gazi ayaklanmasý
ile birlikte yeniden belirmiþtir. Týpký 15-16 Hazirandaki
gibi bu hareketin dýþýnda kalan reformistler, hareketin
iþçi sýnýfý dýþýnda geliþen bir hareket olduðunu
savunurken, bilfiil eylemlerin içinde rol alan
devrimciler de suda sudan habersiz balýk gibi «iþçi
sýnýfýnýn eylemlere duyarsýz kalmasýndan»
yakýnmýþlardýr.
Halbuki 1980 öncesinden baþlayýp (MESS grevleri,
Tariþ, Antbirlik vb. yenilgileri) kesintisiz biçimde
süren kapitalist saldýrýlar iþçi hareketinin
sendikasýzlaþtýrýlmasý ve hem ücretler düzeyinin
hem de sosyal haklarýn büyük ölçüde budanmasýyla
sonuçlanmýþtýr. Üstelik, bunun yalnýzca iþçi sýnýfýnýn
eskiden sendikalý olan kesimlerinin
sendikasýzlaþtýrýlmasý anlamýnda ele alýnmamasý
gerekir. Daha önemlisi, 80'li yýllarda, dünyadaki
geliþmelere de paralel bir biçimde büyüyen küçük
ve orta büyüklükteki iþyerlerinin, geçici iþçiliðin,
taþeronlaþmanýn vb. etkisiyle ve savaþýn katkýsýyla
da büyüyen iþçi kitlesi tamamen klasik sendikalarýn
menzili dýþýnda þekillenmiþtir. Ýþçi sýnýfýnýn örgütsüz
ve daðýnýk bir biçimde büyümesi ve yaný baþýnda
daha büyük bir hýzla büyüyen iþsizler ordusunun
varlýðý hem ücretlerin hem sosyal güvencelerin
muazzam ölçüde düþmesine yol açmýþtýr. Bu ayný
zamanda toplam sermayenin ücretlere ayrýlan
kýsmýnýn büyük ölçüde azaltýlmasý, sömürü oranýnýn
hýzla yükselmesi anlamýna gelmektedir. Sömürünün
artmasý iþçi hareketinin bölünmesi doðrultusunda
kapitalistlere muazzam bir manevra imkaný
sunmaktadýr; iþçi sýnýfýnýn ayrýcalýklý bir bölümü bu
sömürünün kýrýntýlarýyla beslenen sendika bürokrasisi
vasýtasýyla burjuvaziye ve onun düzenine
baðlanmaktadýr. Bu süreç ayný zamanda hem
sendikalarýn denetimi dýþýnda hem de yoðun bir
baský ve sömürü altýnda çalýþan muazzam bir iþçi
kitlesinin birikmesine yol açmýþtýr. Bunun sermaye
için tatlý karlar ifade etmekten öte anlamlarý da
vardýr. Her þeyden önce bu iþçi kitlesi hemen hemen
tümüyle düzen kurumlarýnýn dýþýnda onlarýn
denetiminden uzaktýr. Daðýnýk ve örgütsüz olduðunda
sermaye için kolay lokma olan bu kesim eylem
halinde birleþtiðinde bir korkulu rüya haline
gelmektedir.

Adeta Komünist Enternasyonal 2. Dünya Kongresi
manifestosunun tasvir ettiði tablo çizilmektedir:
"Parlamentarizm ve sendikalizm döneminde kitle
olarak görülen unsurlar bugün iþçi aristokrasisine
dönüþmüþtür. Bugüne kadar siyasal hayatýn dýþýnda
yaþamýþ olan milyonlar ve on milyonlar þimdi
devrimci bir kitle haline gelmektedir."
Yaþadýðýmýz topraklarda da bu tablonun çizildiðinin
ilk iþaretleri 1995 Gazi ayaklanmasýnda görüldü. 9596 1 Mayýslarýna açýkça damga vuran, 97-98 1
Mayýs'larýnda kaçýrýlan bir fýrsat olarak kendini
gösteren bu dinamik 1999 dönemecinden itibaren
artýk kendini göstermemektedir. 2000 1 Mayýsýnda
açýkça "öteki" tarafýn öne çýktýðý görülmüþtür. Besbelli
ki, bu kitlenin kendiliðinden geliþmesine bel
baðlamak en büyük hata olacaktýr. Her ne kadar
iþçi sýnýfýnýn bu en devrimci kesimleri beklenmedik
bir sürat ve güçle meydana çýksalar da ayný hýzla
geri çekilme eðilimindedirler.
Varoþlarda biriken dinamikler bir bakýma, 60-70'li
yýllardaki sendikasýz örgütsüz iþçi kitlesine
benzemektedir. 15-16 Haziran'a hayat veren iþçi
kitlesi de mevcut sendikalarýn sýnýrlarýna sýðmayan,
mevcut yasalarýn çerçevesi ötesinde sömürülen bir
kitleydi. Bu kitle ile sendikalý KÝT iþçilerinin
ayrýcalýklarý arasýndaki iliþki, bugün iþçi sýnýfýnýn
büyük fabrikalardaki ve sendikalý kesimiyle
varoþlardaki yýðýnlar arasýndaki iliþkiye benzetilebilir.
Ama önemli bir fark vardýr: Geçmiþte DÝSK'e hayat
veren iþçi kesimi de 15-16 Haziran'ýn öznesi olan
kesim de sonuçta belli baþlý büyük fabrikalarda
toplanmýþtý. Bu kesimin kendiliðinden hareket etme
ve örgütlenme kapasitesi bu gün varoþlardaki iþçi
kesiminin durumuyla benzeþtirilemez. Bu sonuncu
kesimler çok daha hýrçýn ve etkili bir mücadele
potansiyelini ifade etseler bile, planlý ve sistematik
bir çalýþmanýn sonucunda yaratýlacak bir örgütlenme
olmazsa, komünistlerin bilinçli müdahalesi olmazsa
tam tersine en geri noktalara geri çekilme
eðilimindedir
Birkaç yýldýr Newroz mitinglerinde seferber olan
yüzbinlerce emekçinin 15 16 Haziranda sokaklara
dökülen iþçilerden ayrý bir sosyal sýnýfý temsil
etmedikleri açýktýr. Ama 40 yýl önce reformistlerin
ve sendikacýlarýn görmezden geldiði veya önünü
kesmek istediði bu kesimlerin seferber olmasýna
öncülük eden devrimcilerin mirasýna sahip çýkma
iddiasýndaki pek çok akým bugün Newrozlarda
sokaða dökülen emekçileri görmezden gelip iþçi
sýnýfýný sendika bürokratlarýnýn harekete geçirdiði
kesimler veya onlarýn menzilindeki iþçilerden ibaret
görmeye devam ediyor.
Bu kesimler hala komünistlerin baþlýca hedef kitlesi
durumundadýr.
Geleneksel sendikal örgütlerin ayný kesimleri kendi
baþlarýna örgütleyip denetim altýna almalarýnýn
mümkün olmadýðý görülmüþtür. Bu kesimler arasýnda
örgütlü olan yahut olmayan devrimci akýmlar bilerek
bilmeyerek iþçi sýnýfýnýn devrimci kesimleriyle sendika
bürokrasisi arasýnda bir köprü rolü oynamaktadýr.
Bu kesimlerin sendika bürokrasisinin denetiminden
veya onun üzerinden düzen sýnýrlarýndan çýkarýlmasý
ancak komünistlerin planlý müdahalesiyle olacaktýr.
Gelecek, 15-16 Haziran eylemlerinin ardýnda olduklarý
gibi 1972 çýkýþýyla solun geleneksel kabuðunu
kýranlarýn devrimci mirasýyla 15-16 Haziran'ý aþma
iddiasýný proleter devrimin zaferine kadar taþýyan
komünistlerin olacaktýr.

