Hasan Coþkun yoldaþ
kavgamýzda yaþayacak!
Komünizm davasýnýn ve komünistlerin birliði
þiarýnýn en ateþli savunucularýndan Hasan
Coþkun yoldaþý 15 Mart gecesi yitirdik. Yoldaþýn
cenazesi 17 Mart günü Ümraniye 1 Mayýs
Mahallesinde yapýlan yürüyüþün ardýndan
Aydýnlýköy Mezarlýðýna defnedildi.
Hasan Coþkun devr imci mücadeleyle
THKOlularýn etkisiyle ve THKO saflarýnda katýldý.

Hayatý boyunca Denizler mezar baþýnda
törenlerle anýlmaz. Denizleri anmak onlarýn politik
kopuþlarýna ve sýnýf içerisindeki çalýþmalarýna
sahip çýkmakla olur derdi. Biz de Onu bu þekilde
anmaya devam edeceðiz. Onun komünistlerin
parti birliði yolundaki ilkeli, esnek ve ölümüne
azimli tutumu parti mücadelemizde yaþayacak.
Mirasýný taþýyacaðýz.è16, 17 ve 18

Birlik: Komünizm davasý ateþini
KöZ kimliðiyle körükleyeceðiz
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Bundan böyle politik kimlik olarak
Proletaryanýn Kurtuluþu kimliðini
kullanmayacaðýz. Yürüteceðimiz
tüm politik faaliyetleri ortak bir politik
kimlik olan KöZ imzasýyla
yürüteceðiz. Baþta eylemler olmak
üzere her türlü siyasi faaliyete bu
þekilde katýlacaðýz. Aldýðýmýz bu
kararýn bir diðer anlamý da elbette
KöZ adýna bugüne kadar
yürütülmüþ ve bundan sonra
yürütülecek tüm faaliyetlerin
sorumluluðunu üstlenmektir. Söz
konusu olan grup çýkarlarýna karþý
devrim ve komünizme gidecek
yolda yakýlan ateþin büyütülmesinin
sorumluluðudur.è14 ve 15

Newrozdaki emekçiler 1 Mayýsýn sahibidir

1 Mayýsý sahipleri
örgütlesin
Newrozun yarattýðý eylem birliðinden ve kitleselliðin
verdiði moralden yaklaþan 1 Mayýs için yararlanalým
GÖREV TOPLUMSAL MUHALEFETÝ
1 MAYISTA BÝRLEÞTÝRMEKTÝR

1 Mayýs yaklaþýyor. Ýt dalaþýna tutuþmuþ olan
düzen güçleri 1 Mayýsý birbirlerine karþý
üstünlük kuracaklarý bir oyuncak haline
getirmeye çalýþýyor. CHPnin kuyruðundaki
sendika bürokratlarý ve reformist partiler de
bu oyuna bilinçli ya da bilinçsiz ortak oluyor.
1 Mayýsýn örgütlenmesini onlarýn elinden
alýp sokakta hakkýný arayan Tekel iþçilerine
býrakmak gerekir.

Düzen güçlerinin oyununu bozmanýn yolu
Newroz alanlarýný dolduran emekçilerle
sendika bürokratlarý ve reformistler tarafýndan
cendereye alýnan iþçi hareketini
birleþtirmekten geçer. Zaten 1 Mayýsýn
gerçek sahipleri de onlardýr. Bu görev ancak
odaðýnda BDPnin olduðu bir emekçi
cephesinin eylem birliði sayesinde yerine
getirilebilir. Böylece ayný zamanda yaklaþan
referandum ve erken seçim olasýlýklarý
karþýsýnda burjuva siyaset alanýnda
demokratik bir muhalefet odaðýnýn imkanlarý
da ortaya çýkmýþ olacaktýr. Newrozun ateþiyle
1 Mayýs tutuþturulduðu takdirde, Amerikancý
AKPnin gerici reformlarýna karþý tek gerçek
muhalefet odaðýnýn yaratýlmasý yolunda
önemli bir adým atýlmýþ olacaktýr.è23

1 MAYISI 12 EYLÜL ANAYASASINA
SAHÝP ÇIKANLAR ÖRGÜTLEYEMEZ
12 Eylül anayasasýna sahip çýkan, bu
anayasada yapýlacak en yüzeysel
deðiþikliklere bile þiddetle karþý çýkan
kesimlerin iþçi dostu kisvesi altýnda 1 Mayýsý
örgütlemesine izin verilmemelidir.

Tekel iþçisi yalnýz deðildir

Türkiyenin dört bir yanýnda Tekel iþçileriyle
dayanýþma eylemleri düzenleniyor. Ýzmirde
ESHOT ve ÝZULAÞ iþçileri bir günlük greve
gitti. Basmane-Kapýlar havzasýnda çalýþan
deri iþçilerinin sýnýf dayanýþma örgütü Deri Ýþçileri
Derneði bir basýn açýklamasý düzenleyerek direniþteki
iþçileri selamladý. Buca Tekel Ýþçileriyle Dayanýþma
Ýnisiyatifi bir günlük açlýk grevi yaptý.è3, 4 ve 5

Tekelin özelleþtirilmesinin
ardýndan Yaprak ve Tütün
bölümünde çalýþmakta olan
iþçiler 4/c statüsünde
çalýþtýrýlmaya zorlanýyorlar.
En son olarak Ankaradaki
Türk-Ýþ Genel Merkezi
önünde açýklanacak yeni
eylem takvimi için
eylemlerine 1 ay
ara veren ve
1 Nisan günü
gruplar
halinde
Ankaraya
gelen yüzlerce
Tekel iþçisinin
toplanmasýna polis
izin vermedi. Polis iþçilerin
üzerine biber gazý sýktý. 15
eylemci gözaltýna alýndý.

Suphilerin TKPsi
Kartalda tartýþýldý

KöZ ve Proletaryanýn Kurtuluþu, Kartalda «TKP'nin
Mirasýna Nasýl Sahip Çýkýlýr?» gündemli bir panel
düzenledi. Ekim Devrimi gündemli panelin devamý
niteliðindeki panelin moderetörlüðünü Niyazi
Armutlu yaptý. TÖP adýna Oðuzhan Kayserilioðlu,
Teori ve Politika dergisinden Metin Kayaoðlu ve
KöZ adýna Orhan Dilber söz aldýlar. Proletaryanýn
Kurtuluþu adýna Zeynel Doðanýn konuþtuðu panel
yoldaþýmýz Hasan Coþkun'un da son gücüyle
katýldýðý ve konuþma yaptýðý son panel oldu.è12

Ýstanbul, Ýzmir, Ankarada 8 Mart eylemleri yine bölündü

Mahallelerde ortak
8 Mart etkinlikleri
TEKEL ÝÞÇÝLERÝ DE NEWROZDAYDI
ÝZMÝRDE ALANA SIÐMAYAN NEWROZ
ANKARADA COÞKULU NEWROZ
NEWROZ ATEÞÝ BURSADA DA YANDI
MAHALLELERDE NEWROZ EYLEMLERÝ

Gazi ve Ümraniyede
düþenler unutulmadý
12 Mart 1995 tarihinde Gazi
mahallesinde bir kahvehanenin
taranmasý üzerine sokaklara taþan
emekçilerin karakola yürümesiyle
baþlayan olaylarda hayatýný
kaybedenler anýldý. Üzerinden 15
yýl geçmesine raðmen Gazi
mahallesinde patlak veren ve
Ümraniye 1 Mayýs mahallesine
sýçrayan olaylarda yitirilen emekçiler
ve devrimciler anýsýna her iki
mahallede eylemler düzenlendi.è11

6. SAYFADA

1 MAYISI CHP KUYRUKÇULARI DEÐÝL
TEKEL ÝÞÇÝLERÝ ÖRGÜTLESÝN

Panelistler Oðuzhan Kayserilioðlu(solda) Metin Kayaoðlu(saðda)

Ankara Altýndað ilçesinde EMEP ile Umut Kültür
Derneði Dünya Kadýnlar Günü ile ilgili ortak bir
etkinlik düzenledi. Etkinlikte Eðitim-Sen 3 Nolu
Þube eðitim sekreteri Gönül Demirci de bir
konuþma yaptý. Ýstanbul 1 Mayýs Mahallesi
Güzelleþtirme Derneðinde Mayýsta Yaþam
Kooperatifi, BDP, ESP ve Köz ortak bir 8 Mart
etkinliði düzenledi. Etkinliðe BDP milletvekili
Sebahat Tuncel de katýldý. Bahçelievler Demokrasi
Platformu 5 Mart günü Yenibosnada meþaleli
yürüyüþ düzenledi.è8 ve 9

Hakim sýnýf içindeki it dalaþýnýn yeni safhasýna dair
geliþmeler geride býraktýðýmýz döneme damgasýný
vuran olaylarýn baþýnda yer aldý. Bir yandan uzun
süredir asker-sivil çatýþmasý ya da AKP ve
Genelkurmay Baþkanlýðý arasýndaki bir gerilim gibi
görünen ve gösterilen bu dalaþ, önce «yargý krizi»
diye anýlan çatýþmalarla sivil bürokrasinin tepe
noktalarýna doðru sýçradý, ardýndan da «Balyoz
operasyonu» ile ordunun daha önceki saldýrý
dalgalarýnda dokunulmayan kesimlerine yöneldi.è23
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Antakyada Sel Felaketi ve Sonrasý
19 Aralýkta Antakyada bu yýl ikincisi
gerçekleþen sel bir çok evi ve özellikle tarým
alanýný etkiledi. Böyle bir felaketin yaralarýnýn
sarýlabilmesi ve gerekli önlemlerin alýnmasý
noktasýnda sizinle yaþadýklarýmýzý paylaþmak
istiyorum.

KÖZ Düþsün Yüreðine
Hiç Sönmemek Üzere
Bulunduðumuz mahallede Köz gazetesinin arkasýnda duranlar
olarak Közün Sembolik Eylemlerle Yetinme, Kitlesel Mücadeleyi
Örgütle! baþlýklý sayýsýnýn yaygýn daðýtýmýný gerçekleþtirdik. Ýlk önce
Gülsuyunda ve Maltepede bulunan kurum ve kuruluþlara
protokollerimizi býraktýk. Daha sonra ise önceden belirlediðimiz
bölgelere çat kapý yaparak gazetemizin yaygýn satýþýný gerçekleþtirdik.
Derdimiz gazete satýp tiraj yapmak olmadýðý için daha çok elimizdeki
bir araçla iliþki yakalamaya çalýþtýk/çalýþýyoruz. Gazete vesilesiyle
bize kapýlarýný açan ev sayýsýný artýrmaya çalýþýyoruz. Bunun için de
aylýk Köz gazetesi getirdik deyip ücretini alýp gitmiyoruz, sýcak
bakan ailelerle sohbet etmeye çalýþýyoruz. Tepkiler ise daha çok
þöyle: Kapýsýný açmayýp pencereden karþýlayan da oluyor,
okumadýðýný söyleyip katký olsun diye alan da, içeriye davet eden
de oluyor, Yok biz baþka yayýn okuyoruz diyen de Biz ise gelen
tepkilere þaþýrmadan, moralimizi bozmadan anlamaya çalýþarak
yolumuza devam ediyoruz/edeceðiz!

Sabaha doðru bir komþunun kendi evini býrakýp
diðer evleri uyandýrmasýyla mahallede bir telaþ
baþladý. Ýnsanlar iki katlý evlere sýðýnarak
mahsur kaldýlar. Bir saat içinde tüm evleri su
bastý. Ýnsanlar sivil savunma ekiplerince
kurtarýldý. Selin asýl çirkin yüzü sel sularý
çekildikten sonra belirginleþti. Evlerin içinin
her karýþýný çamur doldurmuþtu. Ýnsanlarýn
yaþadýðý sýkýntýlara bir de yetkililerin söyledikleri
eklenince durum daha katlanýlmaz oldu. Gelip
keþif yapacaklarmýþ. Yapacaklarmýþ ama bu
keþif zamanýna kadar kim evini temizleyememiþ
olursa ancak o yardým alabilecekmiþ. Bu keþif
ancak 20 gün sonra geldi. Dayanýþma ile
temizlenen evlerin çoðuna keþif ekipleri
geçmedi bile. Girdikleri evlerde dalga
geçercesine sorular soruldu ve çýkýldý. Þu ana
kadar da kimseye hiçbir ödenek çýkmadý. Sel
zamanýnda muhtarlýða verilen dilekçelerin
akýbeti hala belli deðil.
Selden önce de birçok alt yapý sorunu yaþayan
köyümüzde deyim yerindeyse daðlaþan
sorunlarýmýzla yine baþ baþa kaldýk. Her kafadan
bir ses çýkýyordu. Evlerin Asi yataðýnda
olmamasý gerektiði, bu yüzden baþka yerde
bina yapýlmasý, AKPye oy çýkmamasý yüzünden,
yetkililerin bizi haklý olarak cezalandýrdýklarý
gibi yorumlar yapýlýyordu. Halbuki en çok
tarým alanlarý zarar gördü. Evleri yüksek yerlere
taþýdýk veya iki katlý yaptýk, peki tarlalarýmýz

ne olacak? Ýkincisi, biz oyumuzu kime verirsek
verelim hepimiz vergi ödüyoruz. Buna karþýlýk
biz AKPnin yardýmýný deðil hakkýmýz olaný
istiyoruzu yüksek sesle söylemeye baþladýk.
Üç hafta sonra gece yapýlan sel anonsundan
sonra eþyalarý bir daha yüksek yerlere kaldýrdýk.
Þimdiye kadar da indirmedik. Kimi tarla
sahipleri tarlalarýný yeniden ekemedi. Ýnsanlar
keþif ekiplerini beklerken, Tedaþ yetkililerinin,
köyün su borcunu tahsil etmek üzere jandarma
ekipleriyle köye gelmesi tansiyonlarý daha da
yükseltti. Buna köyün savaþta bombalanmýþ
gibi gözüken çukurlu, çamurlu yolu, ve ikide
bir kesilen elektrik sorunu eklenince tepkiler
iyice arttý. Fakat, bu tepkilerimiz birbirimizeydi
daha çok.

Gökyüzünde güneþin çýkmamasý, eþyalarýn
kurumamasý, yaðmurun devam etmesi sel
tehlikesinin devam ettiði anlamýna geliyordu.
Bu sýrada biz, köyde selle ilgili toplantýlar
gerçekleþtir meye çalýþtýk. Ýnsanlarýn
umutsuzluðu, ilk üç toplantýnýn sýnýrlý katýlýmla
gerçekleþmesine neden oldu. Dördüncü
toplantýmýz, sorunu yaþayan evler ve köy
muhtarý olarak tüm köye açýk bir toplantý
olarak gerçekleþti. Toplantýda selden sonra
ortaya çýkan kanalizasyon sorununun çözümü
için imza toplanmasýna, bu tip afetlerdeki
haklarýmýzý ve afetlere karþý alýnacak tedbirleri
araþtýrmaya karar verip kendi aramýzda iþ
bölümü yaptýk. Yapýlan iþ bölümüyle imzalar
ev görüþmeleri þeklinde toplandý. Yetkili
kuruluþlardan doðru bilgi toplanmaya çalýþýldý.
Toplanan imzalar muhtarla birlikte yetkililere
verildi. Toplantýlarýmýz bilgilendirme ve geniþ
olmak üzere iki þekilde süreklileþti. Sorunun

Hakkýný aramak için önce hakkýný bilmek;
hakkýný almak için; bir olmak gerek. Ýnsana
insan olarak deðer verilmediði bu sistemden
ve sorunlarýndan kurtuluþ yok tek baþýna:
Ya Hep Beraber Ya da Hiçbirimiz!
Antakyadan bir Köz okuru

Yargýda Kazandýklarýmýzý Sokakta Savunacaðýz

Tek Baþýna Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz"
sloganlarý eþliðinde Büyükþehir Belediyesi
önüne kadar kýsa bir yürüyüþ gerçekleþtirdi.

Sembolik Eylemlerle Yetinme, Kitlesel Mücadeleyi Örgütle!
Gülsuyundan Köz Okurlarý

Platform adýna basýn açýklamasýný okuyan Arif
Ali Cangý yerel seçimler öncesinde kendisini
'emek dostu' olarak takdim eden CHP'li
belediyelerin seçimlerin ardýndan ilk icraatlarýnýn
toplu iþten çýkarmalar ve zamlar olduðuna,
ekonomik krizin yükünün sadece AKP
hükümeti tarafýndan deðil, CHP'li belediyeler
tarafýndan da emekçilerin sýrtýna yýkýlmak
istendiðine dikkat çekti. "Ankara'da TEKEL
iþçilerini coplattýranlarla, seçimlerin hemen
sonrasýnda KENT A.Þ. iþçilerine kapýyý
gösterenler, park bahçe iþçilerine taþeronlaþtýrmayý dayatanlar ayný meþreptendir, ayný
taraftadýr" dedi, bu iki tarafa karþý ancak
emekçilerin dayanýþmasý ve birlikte mücadelesi
ile karþý durulabileceðinin altýný çizdi. Cangý
belediyeyi yargý kararýný uygulamaya ve haksýz
alýnan zamlý bedelleri Ýzmirlilere geri vermeye
çaðýrdý.

Bir Kundura Ýþçisinden Mektup
Krizin tüm faturasýnýn iþçilere, emekçilere çýkartýldýðý günümüz
koþullarýnda yaþam biz iþçiler, emekçiler için gün geçtikçe daha da
zorlaþýyor ve hepimizin sýrtýnda büyüyen bir kambura dönüþüyor.
Düþük ücretler, parça baþý çalýþma sistemi, sigortasýz çalýþma ve
ücretsiz izinler dayatýlýyor bizlere. Biz iþçilerin örgütsüzlüðünü fýrsat
haline dönüþtüren patronlar daha da aðýr koþullarla biz iþçilerin
karþýlarýna dikiliyorlar. Çünkü bizim örgütsüz olmamýz, sigortasýz
çalýþmayý, parça baþý çalýþmayý, ücretsiz izinleri, en düþük ücretlere
çalýþmayý, iþsiz kalmayý kabul etmemiz demektir. Söz konusu biz
kadýnlar isek, dayatýlan bu koþullar ikiye katlanýyor. Ýþten çýkarmalara,
ücretsiz izinlere ilk önce kadýnlar maruz kalýyor. Ayný iþlerde çalýþtýklarý
halde erkek iþçilere göre daha düþük ücret alýyorlar; çünkü kadýnlar
bu toplumda cinsiyetlerinden ötürü ikinci sýnýf olarak görülüyorlar.
Çünkü kadýnlar hak arama konusunda daha pasif kalýyor, iþverenin
dayattýðý koþullarý daha kolay bir þekilde kabul ediyorlar.
Ben de ayakkabý sektöründe çalýþan bir kadýn iþçiyim ve krizden
hakkýna düþen payý alanlardan biriyim. Yaklaþýk bir buçuk aydýr
ücretsiz izindeyim. Aslýnda ülkemizde kriz olsa da olmasa da ayakkabý
sektöründe her yýl yaþanan bir kriz söz konusu. Týpký deri sektöründe
olduðu gibi. Dolayýsýyla bu sorunlarý biz yaratmadýðýmýz halde, bu
krizlerin sorumlularý biz iþçiler olmadýðýmýz halde bu sorunlarýn tüm
yükünü bizler çekiyoruz ve biz iþçiler ortak hareket etmediðimiz
sürece, birlikte durmadýðýmýz sürece, bu sorunlarý her zaman
yaþayacaðýz. Oysa gücümüz örgütlülüðümüzden gelir.

bir boyutu yetkililerse, ikinci boyutunun Asi
kenarýndaki köylülerin topraðýný geniþletmek
için Asi yataðýný daraltacak þekilde aðaçlandýrma
yapmasý olduðunda toplantýlara katýlanlar olarak
hemfikiriz. Ýkinci geniþ toplantýmýzý Asiye
sýnýrda tarla sahiplerini de katarak yapacaðýz.
Amacýmýz, tedbirlerin alýnmasýný saðlayarak
sel tehdidini yok etmek veya en aza indirmek.
Bunun için önce kendi içimizde birlik olacaðýz.
Bunu saðladýktan sonra komþu köyü
çalýþmalarýmýza ortak edeceðiz. Konunun
uzmaný arkadaþlarý çaðýrarak, birlikte en uygun
çözümü bulup, bunu proje þeklinde yetkililere
sunacaðýz. Þimdilik set örülmesi, yanlýþ
aðaçlandýrmanýn ortadan kaldýrýlmasý, Asi
sýnýrlarýnýn geniþletilmesi ve temizlenmesi bir
çözüm gibi görünüyor. Bunun için, bürokrasinin
önümüze koyduðu tüm setleri selden daha
güçlü olup yýkmamýz gerekiyor. Bir dilekçeyi
doðru þekilde hazýrlamak ve doðru yere vermek
bizim bir haftamýzý aldý. Bu sorunlarý da
dayanýþma ile çözmeye çalýþýyoruz. Ýzmir Özgür
Yaþamdan arkadaþlarýn irtibat saðladýklarý
mühendis arkadaþýmýz, Eðitim-Senin
yönlendirdiði avukat arkadaþlar bizlere sürekli
yardýmcý oluyorlar. Kurumlar arasý koordinasyon
ve dayanýþmanýn önemini yaþayarak
gördüðümüz köyümüzde bu çeþit dayanýþmalarý
daha güçlü olmak için daha da çoðaltacaðýz

Birlikte Baþaracaðýz Platformu bileþenleri, 13
Ocakta Ýzmir Büyükþehir Belediyesi önünde
gerçekleþtirdikleri eylemle platformun açtýðý
dava sonunda iptal edilen ulaþým zammýný
yargý kararýna uymayarak geri çekmeyen CHPli
belediyeyi protesto etti.

günlüðüne zammý çekip ertesi gün yeniden
zam yaparak Alicengiz oyunlarýyla yargý
kararýnýn etrafýndan dolanan Belediyeye karþý
platform bileþenleri 13 Ocak Çarþamba günü
12.30'da Konak eski Sümerbank önünde
buluþtu. "Yargýda kazandýklarýmýzý sokakta
savunacaðýz. Ulaþým-su zammý geri çekilsin /
Birlikte Baþaracaðýz" yazýlý pankart açan
platform bileþenleri buradan "Ne AKP, Ne CHP
Emekçiler Birlikte Baþaracak", "Kurtuluþ Yok

Açýklama sonrasýnda platform üyeleri, mahkeme
kararýnýn afiþ þeklinde büyütülmüþ halini
Büyükþehir Belediyesi'nin kapýsýna astý ve
Kemeraltý'nda "ulaþým-su zamlarý geri alýnsýn"
temalý bildirilerini yargýnýn iptal kararýnýn
uygulanmadýðýný halka anlatarak daðýttý. Eyleme
Genç-Sen üyeleri de destek verdiler.
NE AKP, NE CHP! KURTULUÞ BÝRLÝKTE
MÜCADELEDE!

Kundura Ýþçisi Bir Komünist

Su ve ulaþýmda yürürlüðe konan fahiþ zamlara
karþý açýlan davalardan çýkan yürütmeyi
durdurma kararlarýný hiçe sayan ve bir

Deri Ýþçileri Ýmza Kampanyasý

Tokat Demokrat Öðrenci Derneði TODÖB-DER Kuruldu

ÖRGÜTLEN  BÝRLEÞ  MÜCADELE ET!

Merhaba Dostlar;
Deri iþçilerinin yaþadýklarý acil ve güncel sorunlar üzerine
kurumumuzda yapýlan toplantýlarda birçok sorun ve bu sorunlarýn
çözümü için getirilen birçok öneri üzerine konuþuyoruz. Bu
sohbetlerde kurumumuza ne kadar sahip çýkýlýrsa o denli muhatap
alýnýr þeklinde görüþler ifade ediliyor.
Deri iþçilerinin sesinin daha iyi duyurulabilmesi için internet
üzerinden site açýlmasý gibi öneriler de geliyor. Daha önceki
toplantýlarýmýzda da deri iþçisi bir arkadaþýmýz imza kampanyasý
yapýlmasýný önermiþti. Biz bu kampanyayla birlikte Çalýþma
Bakanlýðýna ve devletin diðer kurumlarýna kayýt dýþý ve sigortasýz
çalýþmamak yönündeki taleplerimizi iletebileceðiz. Üstelik
kampanyayý ayakkabý, tekstil, inþaat gibi güvencesiz çalýþýlan diðer
sektörlere de taþýyabileceðiz.
Ýþçilerin imza kampanyasýnýn takipçisi olmasý anlamlýdýr. Kampanya
genelinde binlerce imza toplayabilirsek sigortasýz güvencesiz
çalýþmaya karþý önemli bir ses olacaktýr.
Komünist Bir Deri Ýþçisi

Sizlere Tokattan, üniversite öðrencilerinden
selam getirdik. Bizler Tokatta Tokat Demokrat
Öðrenci Derneðinde bir arada olmanýn
mutluluðunu sizlerle yürekten paylaþmak istedik.

Bu yazýyý yazdýðýmýz günden tam bir yýl önce
söyledik, 12 Eylülün yaratýðý YÖKün tüm
Türkiyede olduðu gibi Tokatta da öðrenciyi
bir metaya dönüþtürmesine Dur diyeceðimizi.
Irkçý-gerici faþist zihniyetin kuþattýðý
üniversitelerde, baskýlarýn karþýsýnda, saldýrýlarýn
karþýnda durabilmenin tek yolunun örgütlenmek
olduðunu; parasýz eðitimin, bilimsel eðitimin
ancak örgütlü mücadeleyle kazanýlacaðýný
söyledik. Hak verilmez alýnýr dedik. Böyle çýktýk
bizler yola. Diyarbakýr Cezaevinde tutsak olan
öðrenciler için, harç parasýný ödeyemediði için
okuldan atýlan arkadaþlarýmýz için, Tokatta
oruç tutmadýðý için köprüden ýrmaða atýlan
arkadaþýmýz için çýktýk yola. Geçmiþi
unutmadýðýmýz için çýktýk bizler bu yola.
Tokatta baskýlarla, saldýrýlarla, okuldan
atýlmalarla yýllarca sindirilmiþ öðrencilerin artýk

kendini özgürce ifade edeceði, gücünü
üyesinden alan, tüm siyasi iliþkilerden baðýmsýz
öðrenci sorunlarý öznesinde buluþan TODÖBDERi kurduk.
23-Ocak 2010 tarihinde kurduk TODÖB-DERi
ve bir kez daha söyledik bu bizler için bir son
deðil bir baþlangýçtýr diye. Bizler, Gaziosmanpaþa
öðrencileri, yurtseveri, devrimcisi demokratý,
ilericisiyle, gökkuþaðý gibi Tokatý sarmanýn
sözünü verdik. Sorunlarýmýz, dertlerimiz ortaktý
ve çözümü de ancak ortaklaþarak olacaktý.
Bizler eþit ve özgür bir dünya özleminde, onurlu
bir yaþamýn kavgasýnda olan TODÖB-DER
öðrencileri olarak geçiþimimizi unutmadan
geleceðimizi savunmanýn kavgasýndayýz. Bir
arada yaþamý savunmanýn, ýrkçýlýða gericiliðe
her türlü ayrýmcýlýða ötekileþtirmeye karþý
durabilmenin kavgasýndayýz. Üniversitelerin
ticarethaneye dönüþtürülmesinin, paralý eðitimin
karþýsýndayýz.
Ülkemizin her yerinde olduðu gibi
düþüncelerinin peþinden koþmanýn zorluklarýnýn

Ýzmirden Komünistler

bilincinde ve bu zorluklarý yenebilme
kararlýðýnýn verdiði güç ile ülkemizin her bir
tarafýnda ayný mücadeleyi yürüten tüm
yoldaþlarýmýza Tokattan TODÖB-DER
üyelerimiz adýna selam ediyoruz. 27 Þubatta
düzenlediðimiz kuruluþ gecemizde Grup
Mayýsla bir arada olmanýn mutluluðunu tüm
Köz okurlarýyla paylaþabilme fýrsatý doðduðu
için Köze ayrýca teþekkür ederiz.
Bu mektubu sizlere yazarken aldýðýmýz acý
haberin, deðerli yoldaþýmýz Hasan Coþkunu
kaybetmenin üzüntüsünü paylaþmaktayýz.
Mücadelesi mücadelemizde yaþayacaktýr.
TODÖB-DER Yönetim Kurulu
KOMÜNÝST KÖZ- AYLIK SÝYASÝ GAZETE SAHÝBÝ VE SORUMLU
YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ: ÞÜKRÜ DEMÝR YÖNETÝM YERÝ: ÜSKÜDAR
CADDESÝ, PINAR PASAJI, KAT:2 NO:39 KARTAL/ÝSTANBUL
TELEFON: 0216 387 50 90 BASILDIÐI YER: ÖZDEMÝR MATBAASI
MATBAA ADRESÝ: DAVUTPAÞA CAD. GÜVEN SANAYÝ SÝTESÝ C
BLK No: 242 TOPKAPI-ÝSTANBUL TEL: 0212 577 54 92
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Tekel Direniþi Kapýlar'da Selamlandý

hakkýna sahip çýkmayan kendi hakkýný da
savunamaz! Tekel direniþinin ve benzeri iþçi
mücadelelerinin kazanýlmasýnýn biricik yolu tüm
iþçilerin birlik olmasýdýr. Sadece felaket kendi
baþýna geldiði vakit deðil, çok önce, saldýrýlarla
karþýlaþmadan evvel kenetlenmesidir. Bunun
yolu baþta sýnýfýn en çok ezilen, en çok
sömürülen, en düþük ücretlere en kötü
koþullarda çalýþan kesimlerinin kayýt dýþýlýða,
sigortasýzlýða, parça baþýna, yani güvencesizliðe
karþý mücadelesine omuz ver mekten
geçmektedir. Sendikalý iþçilerle, sendikasýz
iþçilerin güvencesizliðe karþý birleþik bir mücadele
örmesinden geçmektedir  denilerek baþlatýlacak olan Herkese Sigorta ve Ýþ Güvencesi
Ýstiyoruz! baþlýklý kampanyaya destek istendi.

Basmane-Kapýlar havzasýnda çalýþan deri
iþçilerinin sýnýf dayanýþma örgütü Deri Ýþçileri
Derneði gerçekleþtirdiði basýn açýklamasý ile
Tekel Direniþini ve direniþçi iþçileri selamladý.
Deri Ýþçileri Derneðinde getirilen öneri
doðrultusunda, deri konfeksiyon alanýnda çalýþan
iþçilerin de Tekel iþçilerinin direniþine sahip
çýktýðýný göstermek amacýyla bir basýn açýklamasý
yapýlmasýna karar verildi. 24 Þubatta Dericiler
Kýraathanesi önünde buluþan Deri Ýþçileri
Derneði üyeleri ve Özgür Yaþam Kooperatifi
ortaklarý Herkese Ýþ Güvencesi ve Sigorta Ýçin;
TEKEL Ýþçileriyle Dayanýþmaya! yazýlý pankartý

açtýlar. Açýklamaya geçilmeden bir akþam önce
Balýkesirdeki bir madende grizu patlamasý
sonucu ölen iþçiler anýlarak, emek
cehennemlerinde çalýþan tüm maden iþçileri
selamlandý.
Hazýrlanan basýn metnini deri iþçisi bir
arkadaþýmýz okudu. Metinde:
Tekel iþçilerinin özlük haklarý için ve esas
olarak güvencesizliðe karþý yürüttükleri
mücadeleyi tüm yüreðimizle destekliyoruz. Tekel
iþçilerinin 70 günü aþkýn sürdürdükleri direniþi
selamlýyoruz! Ve bu direniþin öðrettiklerinden
yola çýkarak tüm iþçilere sesleniyoruz; baþkasýnýn

Basýn açýklamasý boyunca Tekel Ýþçisi Yalnýz
Deðildir!, Yaþasýn Sýnýf Dayanýþmasý!,
Kahrolsun Ücretli Kölelik Düzeni!, Özgürlük
Savaþan Ýþçilerle Gelecek!, Köle Deðil Ýþçiyiz
Birleþince Güçlüyüz!, Ýþ Ekmek Yoksa Barýþ
da Yok!, Herkese Sendika Sigorta Sendika
Hakký! sloganlarý atýldý.
Basýn açýklamasýna Genel-Ýþ Sendikasý þubeleri
ve Sosyal-Ýþin yaný sýra BDP de destek verdi.
Birçok deri iþçisinin katýldýðý ve gerek basýnýn
gerekse de çevredeki atölyelerdeki çok sayýdaki
iþçinin ilgisini çeken eylem Ýzmirde konuya
dair bir emekçi havzasýnda gerçekleþtirilen nadir
eylemlerden olmasý itibari ile de anlamlýydý.
YAÞASIN EYLEMLÝ SINIF DAYANIÞMASI!
Ýzmirden Komünistler

Bucada Tekel Ýþçilerine Destek Ýçin Açlýk Grevi
etkinliklerden haberdar olan pek çok iþçi ve
emekçi eyleme katýldý ve desteklerini sundu.
Bir açlýk grevi direniþçisinin gerçekleþtirdiði
basýn açýklamasýnda Tekel direniþinin geldiði
yer anlatýldý ve direniþin tüm zorluklara raðmen
kararlýlýkla sürdürüldüðü vurgulandý. Düzen
partilerinin Tekel iþçileri üzerinden kurduðu
rant hesaplarý ve 4C uygulamasýndan da
bahsedilen açýklama þu sözlerle son buldu:

Buca Tekel Ýþçileriyle Dayanýþma Ýnisiyatifi 7
Þubat günü Tekel iþçileriyle dayanýþma için bir
günlük açlýk grevi gerçekleþtirdi. Forbest önüne
kurulan çadýrda baþlatýlan açlýk grevi yoðun
yaðýþ ve sel tehlikesi nedeniyle saat 15.00ten
sonra Tekel Ýþçileri Derneðinde sürdürüldü.
Buca Tekel Ýþçileriyle Dayanýþma Ýnisiyatifi
direniþ ateþini Bucaya taþýmak ve sýnýf
dayanýþmasýný yükseltmek amacýyla baþlattýðý
eylemlerini farklý araçlarla sürdürüyor. Tekel
iþçilerinin açlýk grevi biçiminde sürdürdükleri
direniþe destek vermek amacýyla bir günlük
açlýk grevi, basýn açýklamasý ve müzik, tiyatro,
söyleþilerden oluþan etkinlikler yapýlmasý
kararlaþtýrýlmýþtý.
Günler öncesinden gerçekleþtirilen planlamalar
kapsamýnda hazýrlanan 3 bin adet çaðrý bildirisi
5 Þubat günü Çamlýkule, Adatepe ve Kuruçeþme
mahallelerine daðýtýldý. Yine çaðrý için hazýrlanan
afiþler Buca genelindeki sendikalara, kitle
örgütlerine ve siyasal kurumlara ulaþtýrýldý.
6 Þubat günü ise Forbest çýkýþýnda stant açýlarak

açlýk grevine desteðe çaðrý yapýldý. Gün içerisinde
3 bin bildiri Forbest caddesinde daðýtýldý. Sesli
ajitasyonlar eþliðinde yapýlan daðýtýmlara emekçi
halkýn ilgisi hayli yoðundu.
7 Þubat günü ise açlýk grevi sabah 8.00de
Forbest giriþinde çadýr kurulmasý ile baþladý.
Yoðun yaðýþa raðmen kurulan çadýrda inisiyatiften
5 kiþi ve eyleme katýlan Sosyal-Ýþ sendikasýndan
bir kiþi açlýk grevine baþladý. Direniþçiler Her
yer Tekel her yer direniþ! yazýlý önlükler giyerek
direniþi baþlattýklarýný ilan ettiler.
Sabah saatlerinde kurulan çadýra gelen kolluk
güçleri ise çadýrýn izni olmadýðýný söyleyerek
kaldýrýlmasýný istediler. Çadýrýn kaldýrýlmayacaðý
kendilerine bildirildi. Çadýrýn durduðu süre
boyunca polisler çadýrýn etrafýnda bekleyiþlerini
sürdürdüler.
Öðlen saatlerinde açlýk grevini ilan etmek ve
Tekel direniþinin taleplerini haykýrmak amacýyla
basýn açýklamasý gerçekleþtirildi. Basýn
açýklamasýna yoðun yaðýþa raðmen anlamlý bir
katýlým vardý. Daðýtýlan bildiriler sayesinde

Tekel iþçileri egemenlerin tüm saldýrýlarýna
raðmen direniþlerine devam ediyorlar. Tekel
iþçileri onurlarý ve gelenekleri için bedenlerini
açlýða yatýrýp açlýk grevine baþladýlar. Bizler de
Buca Tekel Ýþçileriyle Dayanýþma Ýnisiyatifi
olarak Tekelin kavgasý iþçinin, emekçinin,
yoksulun kavgasýdýr diyerek Tekel iþçilerinin
mücadelesini büyütmek için 1 günlük açlýk
grevini sabah saat 08.00 itibariyle baþlatmýþ
bulunuyoruz. Þimdi ülkenin her yerinde, her
ilinde, toplumun her kesiminde Tekel direniþi
þahsýnda AKP hükümeti eliyle hayata geçirilen
sömürü ve zorbalýk düzenine karþý alanlara,
sokaklara çýkma zamanýdýr! Tekel iþçilerinin
tüm emekçileri ilgilendiren bu haklý ve meþru
mücadelelerini büyütelim!
Eylem Tekel iþçisi yalnýz deðildir!, Her yer
Tekel, her yer direniþ!, Kurtuluþ yok tek baþýna,
ya hep beraber, ya hiçbirimiz! sloganlarýnýn
atýlmasýyla son buldu.
Eylemin ardýndan Ankarada direniþte olan Tekel
iþçileriyle de telefon baðlantýsý kuruldu. Ýnisiyatifin
direniþe destek verdiði ve altý kiþinin açlýk
grevine baþladýðý Ankaraya duyuruldu. Ýþçiler
de eylemi coþkuyla karþýladý ve destek için
teþekkür etti, eylemi Ýzmir çadýrýnda da
duyuracaklarýný belirtti.
Basýn açýklamasý sonrasý yaðýþýn þiddetini
arttýrmasý ve sel tehlikesinin ortaya çýkmasý
nedeniyle açlýk grevine kapalý bir alanda devam
edilmesi kararlaþtýrýlarak eylem Buca Tekel
Ýþçileri Derneðine taþýndý.
Açlýk grevi ertesi gün sabah 8.00e kadar dernekte
sürdü.

Bucada Tekel Ýþçileri Ýle Dayanýþma Eylemleri
Tekel iþçileri ile dayanýþma eylemleri Bucada ortak
bir inisiyatif oluþturularak, "Buca Tekel Ýþçileriyle
Dayanýþma Ýnisiyatifi" adýyla yürütüldü. Köz, DHF,
BDSP, BDP, EHP, ESP, PSAKD Buca Þubesi inisiyatifin
örgütleyicisi, Emekli Sen destekçisi oldu.
Buca Tekel Ýþçileriyle Dayanýþma Ýnisiyatifi Tekel
iþçilerine destek vermek ve sýnýf mücadelesini
yükseltmek amaçlý 24 Ocak 2010 saat 15.00te bir
yürüyüþ gerçekleþtirdi. Alýnteri, Devrimci Hareket,
Ege 78liler, Deri Ýþçileri Derneði ve Emekli Sen Buca
Þubesi de destekçi olarak yürüyüþe katýldý.

Yürüyüþte, Kurtuluþ yok tek baþýna ya hep beraber
ya hiç birimiz! yazýlý ozalit ve çeþitli dövizler açýldý.
Ayrýca Tekel iþçileri derneði de Tekel'i simgeleyen
flamayý açarak katýldýlar. Yürüyüþ Þirinyer Forbest'in
sonundan Forbest yolunun giriþine kadar devam
etti. Sloganlar atýldý, ajitasyon konuþmalarý yapýldý.
Esnaftan ve bazý evlerden korteje alkýþlý destekte
bulunuldu. Yürüyüþün ardýndan basýn açýklamasý
yapýldý ayrýca bir Tekel iþçisi halka seslenerek 4Cyi
ve Tekel direniþini anlattý. Kurtuluþ yok tek baþýna
ya hep beraber ya hiçbirimiz; Yaþasýn eylemli sýnýf

dayanýþmasý; Yaþasýn Tekel direniþi; Ölmek var
dönmek yok; Tekel iþçisi yalnýz deðildir sloganlarý
atýldý.
Bu eylemin duyurusunu yapmak için afiþ ve bildiri
hazýrlandý ve eylemden 2 gün önce Bucada
K u r u ç e þ m e, Ad a t e p e, Ç a m l ý k u l e, G e d i z
mahallelerinde 6 bin 200 adet bildiri daðýtýldý.
Kahvelere afiþ asýldý ve eyleme çaðrý konuþmalarý
yapýldý. Eyleme yaklaþýk 100 kiþi katýldý.
Ýzmirden Komünistler
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Ýzmirde 4 Þubat Grevi

Tekel iþçileriyle dayanýþma grevi, etkisiz geçen birçok yerele
nazaran Ýzmirde hayatý kýsmen de olsa etkiledi. Sabah saatlerinde
ulaþým iþ kolunda çalýþan iþçilerin ESHOT ve ÝZULAÞ'ta iþ
býrakmasýyla kentteki ulaþým saat 14.00e kadar önemli oranda
aksadý. Birçok kimsenin sabah ulaþým konusunda sýkýntý yaþamasý
grevin kentte hissedilmesi noktasýnda en belirleyici faktör oldu.
Ancak metro ve vapur seferlerinin sürmesi ulaþýmýn tümüyle
durmasýný engelledi.
Ulaþýmýn etkilenmesinin yarattýðý aksaklýklar dýþýnda grevin üretim
birimlerine ve sanayi havzalarýna yansýdýðý ise söylenemez.
Sendikalarýn örgütlü olduðu iþyerlerinin çoðunda dahi üretim
durmazken yüz binlerce iþçi, grevi ciddi bir biçimde hissetmeksizin
gündelik yaþantýsýna devam etti. Kamuda da iþ býrakmalar
göstermelik kaldý.
Bir genel grev havasý taþýmamakla birlikte Konakta gerçekleþtirilen
eyleme binlerce kiþi katýldý. Daha çok belediyelerde çalýþan
iþçilerin örgütlü olduðu sendikalarýn anlamlý bir katýlýmý söz
konusuyken, KESKe baðlý sendikalarýn katýlýmý 25 Kasým Grevine
oranla hayli düþüktü. Birçok siyaset alanda kortejleri ile yer
alýrken biz Közün arkasýnda duran komünistler KESKe baðlý
sendikalarla yürüdük.
Alanda CHPlilerin ve CHPli belediyenin grevi AKP karþýtý
muhalefetin dümen suyuna sokma çabasýnýn aðýrlýklý olduðu
hissedilirken, ÝP, HKP, CHP gibi þoven ve sosyal-þoven partilerin
yaný sýra Silivride gün sayan Tuncay Özkanýn partisi Yeni Partinin
bile alanda bildiri daðýttýðý görüldü.
Sendikalarýn yasak savma telaþýyla, ciddi bir hazýrlýk yürütmeksizin
ve genel grev kavramýnýn içini boþaltarak gerçekleþtirdikleri bu
grev CHPnin kentteki gücünü gösterme çabasý ile hatýrda kaldý.
NE AKP, NE CHP! KURTULUÞ BÝRLÝKTE MÜCADELEDE!
Ýzmirden Komünistler

1 Mayýs Mahallesinde
Tekel Ýþçileriyle Dayanýþma

21 Þubat Pazar günü 1 Mayýs Mahallesinde Ankarada 4Cye karþý
direniþte olan Tekel iþçileriyle dayanýþma eylemi gerçekleþtirildi.
SODAPýn çaðrýsý üzerine bir araya gelen siyaset ve kurumlar
mahallede bir yürüyüþ yapma kararý aldý. Bunun üzerine eylemin
duyurusunu yapmak üzere materyaller hazýrlandý ve mahallede
ortak bir þekilde çalýþmalara çýkýldý. Ataþehir Pirsultan, Mayýsta
Yaþam Kooperatifi, Alýnteri, Halk Cephesi, ESP, Proletaryanýn
Kurtuluþu, SODAP ve KöZ olarak birlikte örgütlenen eylemin
çaðrýsýnýn yapýlmasý için iki gün üst üste akþamlarý bir araya
gelindi. Ara sokaklarda megafonla ajitasyon konuþmalarýyla
yürüyüþler yapýlarak mahalle emekçileri eyleme çaðrýldý. Eylemin
yerini, tarihini ve saatini içeren küçük el ilanlarý daðýtýldý. Üzerinde
Direnen Tekel Ýþçisi Yalnýz Deðildir yazýlý ozalit çýktýlar
mahalledeki ara sokaklara ve cadde üzerine yapýþtýrýldý.
21 Þubat Pazar günü saat 14:00da baþlayan yürüyüþte; kurumlarýn
ve siyasetlerin imzalarýnýn bulunduðu Tekel Ýþçisi Yalnýz Deðildir
ortak pankartý taþýndý. Herkesin kendi flamalarýyla katýldýðý
yürüyüþe 250 kiþi katýldý. Ortak sloganlarýn atýldýðý yürüyüþ
1 Mayýs Mahallesi son duraðýna kadar sürdü ve orada bir basýn
açýklamasý gerçekleþtirilerek bitirildi.
Mahallemizde böyle bir eylem yapýlmasý Tekel iþçileriyle 1 Mayýs
Mahallesi emekçilerinin bir baðýný kurmanýn ve bir dayanýþma
örneðini sergilemenin dýþýnda, ayný mahallede çalýþma
yürüttüðümüz diðer siyaset ve kurumlarla ortak bir þekilde eylem
örgütlenebilmesi bakýmýndan da oldukça büyük bir önem
taþýmaktadýr. Bu bakýmdan mahallemizde çalýþma yürüten Barýþ
ve Demokrasi Partisi, Partizan , DHF ve EMEPin bu eylemin
örgütlenmesinde bulunmamalarý bizim açýmýzdan büyük bir
eksikliktir. Önümüzdeki süreçlerde mahallemizdeki tüm devrimci
ve demokrat güçlerle ortak faaliyetler yürütebilmenin yollarýný
döþemek için üzerimize düþen sorumluluklarý eksiksiz yerine
getirebilmek için uðraþacaðýz.
Özgürlük Savaþan Ýþçilerle Gelecek!
Yaþasýn Devrimci Dayanýþma!
1 Mayýs Mahallesinden Komünistler
1 Þubat Pazartesi saat 18.00de (Baþbakanýn sendika yetkilileriyle
görüþtüðü saatlerde) Þirinyer Tansaþ önünde basýn açýklamasý
düzenlendi. Açýklamaya Tekel Ýþçileri Derneði de katýldý.
Eylemde yaklaþýk 30 kiþi vardý. Ayrýca bir Tekel iþçisi konuþma
yaptý. Sonrasýnda da bildiri daðýtýldý. Tekel iþçilerinin neden
direniþe geçtiði ve son durum hakkýnda bilgi verildi. Eylemde
þu sloganlar atýldý: Kurtuluþ yok tek baþýna ya hep beraber
ya hiç birimiz!; Tekel iþçileri direniþin simgesi!; Ýþçilerin birliði
sermayeyi yenecek!
Ýzmirden Komünistler
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DBH Bileþenleri ile Birlikte Tekel
Ýþçilerine Yemek Daðýttýk

8 Þubat Pazartesi günü, Ankarada özlük haklarý için
yürüttükleri mücadelenin 56. gününde olan Tekel iþçileri
ile dayanýþmak için Demokrasi Ýçin Birlik Hareketi (DBH),
78liler Giriþimi ve KöZ olarak ortak yemek daðýtýmý
gerçekleþtirdik. Saat 12.00de baþladýðýmýz yemek daðýtýmýnda
yaklaþýk 1000 iþçiye öðlen yemeði daðýttýk. Ýþçilerin sürekli
olarak oturma eylemi yaptýklarý çadýrlarýnýn bulunduðu
alanda iki noktaya masa kurarak yemek daðýtýmýný
gerçekleþtirdik.
Ankaradan Komünistler

Tekel Ýþçileriyle Dayanýþma
Mitingi ve Oturma Eylemi

KöZ

NÝSAN 2010

Ankarada Tekel Ýþçileriyle Dayanýþma Mitingi
17 Ocak Pazar günü, yani Tekel iþçilerinin
soðuk, polis saldýrýlarý gibi tüm zorluklara raðmen
kararlýlýkla sürdürdükleri direniþin 34. gününde,
Ankarada son yýllarda gerçekleþen en kitlesel
mitinglerden biri yapýldý. Tekel iþçileri ile
dayanýþma için düzenlenen mitinge, Ankara
dýþýndan 500den fazla otobüsle gelen iþçiler de
katýldý.Türk-iþ, DÝSK, KESK, TMMOB, TTB, ÇHD,
HE, TKP, ÖDP, EMEP, EHP, DHF, Kaldýraç, BDSP,
Alýnteri, Devrimci Proletarya, SODAP gibi bir
çok siyasetin katýldýðý mitingde yaklaþýk 70 bin
kiþi vardý. Saat 10:00da tren garý önünde
kortejlerin oluþturulmasýyla baþlayan miting,
sloganlarla Sýhhiye meydanýna kadar yürünmesi
ile devam etti. Yürüyüþ boyunca en çok atýlan
sloganlar, Tekel direniþinin baþýndan beri iþçilerin
en çok attýðý sloganlar olan genel grev genel
direniþ, iþ ekmek yoksa barýþ da yok, salla Türkiþ hükümet düþecek, geliyor geliyor genel grev
geliyor, Tekel iþçisi yalnýz deðildir sloganlarý
oldu. Bunun yanýnda her siyaset kendi örgütsel
sloganlarýný sýklýkla attý. Kurtuluþ yok tek baþýna
ya hep beraber ya hiç birimiz sloganý da tüm
kurumlarýn ortak attýðý sloganlardan biriydi.
DÝSK ve KESKe baðlý sendikalarýn mitinge
katýlýmýnýn beklenenden az olmasý göze
çarpýyordu.
Saat 12.00 civarýnda miting alanýna varýldý,
kalabalýk sebebiyle bazý kortejler uzun süre
miting alanýna giremedi. Miting alanýnda kortejler
platformun çevresinde yerlerini aldýktan sonra
hazýrlanan konuþmalar yapýldý. Yapýlan dört
konuþmadan ilkini Tekel iþçisi Hatice Tören
yaptý, arkasýndan kýsa süre önce özelleþtirilen
Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Ýtfaiye iþçilerinden
Þenol Karlankuþ, sonra da Tekel iþçilerine benzer
bir saldýrýyla yüz yüze olan þeker fabrikasý
iþçilerinden Selma Akyol söz aldý. Son konuþmayý
Türk-Ýþ genel baþkaný Mustafa Kumlu, Tekel
iþçilerinin genel grev çaðrýsý yapan sloganlarý
arasýnda yaptý. Türk-Ýþin oyalama taktiklerinden
bunalan Tekel iþçileri baðlý bulunduklarý
konfederasyonun genel baþkanýndan kararlýlýk

Türk-Ýþ Baþkaný
Kumlunun Tekel
iþçilerinin ýsrarla
yükselttikleri genel
grev sloganlarýný
duymazdan gelerek
kürsüyü terk
etmesinin ardýndan
Tekel iþçileri platformu
iþgal ettiler.
bekliyorlardý ancak umduklarýný bulamadýlar.
Yaptýðý kouþmanýn ardýndan 15 talep sýralayan
ancak iþçilerin beklentisine cevap veremeyen
Kumlunun konuþmalarý Tekel iþçilerinin sabrýný
taþýrdý. Kumlu, yaptýðý konuþmada þu talepleri
dile getirdi:
Ey Hükümet; sana sesleniyorum!
1.TEKEL ve Ýtfaiye iþçileri baþta olmak üzere
çalýþanlarýn taleplerine kulak ver !
2.Ýþsizliðin önle!
3.Kiralýk Ýþçilik düzenlemesinden vaz geç!
4.Kýdem tazminatý hakkýmýza el uzatma!
5.4/C ve benzeri uygulamalardan vazgeç!
6.Ýþsizlik Sigortasý Fonuna el uzatma!
7.Vergi adaletsizliðini gider!
8.Saðlýk ve sigorta haklarýmýzdaki maðduriyeti
gider!
9.Asgari ücreti sefalet ücreti olmaktan çýkar!
10.Ýþ saðlýðý ve güvenliði alanýndaki aksaklýklarý
gider!
11.Antidemokratik yasalarý deðiþtir!
12.Örgütlenmenin önündeki engelleri kaldýr!
13.Taþeronlaþma ve kayýt dýþý ekonomiyi engelle!
14.Sosyal devleti uygula!
15.Özelleþtirmeleri durdur!
Ve
Bu meydana, buraya kulak ver. Bu sesi
duy. Hepinizi saygýlarýmla selamlýyorum. Hepinizi
öpüyorum.

Konuþmasýnýn ardýndan Tekel iþçilerinin ýsrarla
yükselttikleri genel grev sloganlarýný duymazdan
gelerek kürsüyü terk eden Kumlunun ardýndan
Tekel iþçileri platformu iþgal ettiler. Kürsüden
sendikalarýn kendilerine sunduðu desteði yeterli
bulmadýklarýný ifade eden Tekel iþçileri, diðer
konfederasyonlarla görüþerek ortak eylemler
yapacaklarýný belirttiler. Ýþgalin ardýndan miting
programýnda olan konserler iptal edildi.
Mitingden sonra Sakarya caddesindeki Türk- Ýþ
genel merkezinin önündeki direniþ alanlarýna
dönen iþçilerin Türk-Ýþ binasýna da girerek
burada da genel grev çaðrýsýný yükselttiklerini
öðrendik.
Biz Közün arkasýnda duran komünistler olarak
içinde çalýþma yürüttüðümüz Umut Kültür
Derneði kortejinde alandaki yerimizi aldýk.
Kurtuluþ yok tek baþýna ya hep beraber ya hiç
birimiz yazýlý pankartýn arkasýnda oluþturulan
kortejde 15 kiþi vardý. Yürüyüþ boyunca Kurtuluþ
yok tek baþýna ya hep beraber ya hiç birimiz;
Nereden geliyoruz: varoþlardan!, Ne istiyoruz:
Özgürlük!; Yaþasýn sýnýf dayanýþmasý sloganlarýný
sýklýkla attýk.
Ankaradan Komünistler

Tekel Ýþçileri Basýn Açýklamasý Gerçekleþtirdi
26 Kasým
Perþembe
günü yani
saat 11.00'de
konvoyuna yapýlan
saldýrý için
20 Þubat
günü
TekelDTP
iþçilerinin
Ankarada
4/C

dayatmasýna, güvencesiz çalýþmaya karþý sürdürdükleri
direniþin 68. Gününü, Türk-Ýþ, KESK, DÝSK ve Kamu-Sen
Tekel Ýþçileri Ýle Dayanýþma günü ilan ettiler.
Türkiyenin dört bir yanýndan Ankaraya Tekel iþçilerine
destek vermek için gelen sendika yöneticilerini karþýlamak
için bir miting düzenlendi. Mitinge 18 Þubat gününden
itibaren birçok ilden yola çýkan Tekel iþçileri de katýldý.
Kolej Kavþaðýndan saat 11de baþlayan yürüyüþ Sakarya
Meydanýna kadar sürdü. DÝSK, KESK, TMMOB, TTB, BDSP,
TÖB, Halk Cephesi, ESP, DÝP, EHP, SDP, Odak, Sosyalist
Parti, Devrimci Proletarya, Sürekli Devrim Hareketi, DHF,
Partizan, Alýnteri, Devrimci Hareket, Anarþistler, ÇHD
mitinge katýlan kurumlar arasýndaydý. Yürüyüþe katýlmayan
ÖDP, TKP ve Halkevleri ise Sakarya Meydanýnda beklediler.
Binlerce kiþinin katýldýðý miting Sakarya Meydanýna tüm
kortejlerin girmesinin ardýndan sendika sözcülerinin
konuþmalarýyla devam etti. Ýlk konuþmayý Türk-Ýþ adýna
Mustafa Türkel yaptý. Konuþmasýnda Tekel iþçilerinin
yaklaþýk 70 gündür hükümetin tüm saldýrýlarýna raðmen
bir hak, hukuk ve demokrasi mücadelesi verdiklerinin
söyledi. Türkel artýk var olan haklarý koruma mücadelesini
býraktýklarýný yeni haklar alma mücadelesi baþlattýklarýný
söyledi. Türkelin ardýndan DÝSK Genel Sekreteri Tayfun
Görgülü, KESK Genel Sekreteri Emirali Þimþek ve KamuSen Genel Sekreteri Ýsmail Koncuk söz alarak Tekel
iþçilerinin haklarýný almasý için ortak mücadele yürüteceklerini
belirttiler. Konuþmalarýn ardýndan miting halaylarla devam
etti. Saat 14te dört konfederasyonun genel baþkanlarý TürkÝþin önünde bir basýn toplantýsý düzenleyerek 22 Þubatta
bir araya gelerek eylem takvimi oluþturacaklarýný söylediler.
Mitingle beraber Tekel iþçilerine destek olmak için
düzenlenen oturma eylemi de baþladý. Saat 12de baþlayan
oturma eylemi 24 saat sürdü. Türkiyenin dört bir yanýndan
gelen sendika yöneticileri ve eyleme gelen kurumlar 21
Þubat saat 12ye kadar Türk-Ýþ önüne kurulan Tekel
çadýrlarýnda ve Sakarya Meydanýnda kaldýlar. 21 Þubat saat
12de yapýlan basýn toplantýsýyla farklý illerden gelen sendika
yöneticileri uðurlandý ve eylem sonlandýrýldý.
Ankaradan Komünistler

4-C kapsamýnda çalýþma dayatmasýna karþý 56
gündür tüm yýldýrma/oyalama çabalarýna karþýn
mücadelelerini kararlýlýkla sürdüren Tekel iþçileri,
4 Þubatta yapýlan dayanýþma grevinin ardýndan
5 Þubat Cuma günü süresiz açlýk grevi
baþlatmýþlardý.Yaklaþýk 150 iþçinin katýldýðý
süresiz açlýk grevinde 9 iþçi hastaneye kaldýrýldý
ancak açlýk grevi sürüyor. Tekel iþçileri
eylemlerini sürdürürken burjuvazinin baþlattýðý
karalama kampanyasý da tüm hýzýyla sürüyor,
Mehdi Ekerin Tekel direniþine PKK fesat
karýþtýrýyor söylemleri, Ýstanbulda kendilerine
3H hareketi diyen bir grubun Tekel Ýþçileri
Haksýzdýr Zalimdir baþlýðýyla yaptýklarý basýn
açýklamasý, baþbakanýn ay sonuna kadar çadýrlara
polis müdahalesi yapacaðýz tehditleri ile birlikte
devam ediyor. Daha önce 3 bin lira maaþ alýyorlar
diyen baþbakanýn sözlerini maaþ bordrolarýný
göstererek boþa çýkaran tekel iþçileri, 4 Þubat
dayanýþma grevinin ardýndan yeniden hýz
kazanan karalama kampanyasýný da boþa
çýkarmak için her gün saat 17.00de Sakarya
caddesinde basýn açýklamasý yapma kararý aldýlar.

Ýþ genel merkezi önünde bulunan çadýrlarýndan
sloganlar eþliðinde Sakarya caddesine yürüyen
Tekel iþçileri, meydandaki heykelin önünde
basýn açýklamasýný gerçekleþtirdiler. Heykelin
önünde önce Ýstanbul Tekelden Yunus Durdu
megafonu alarak, bir yandan slogan attýrdý bir
yandan da burjuvazinin karalamalarýna cevap
verdi. Durdu, baþbakan bize 15 Ocaktan önce
domuz diyordu þimdi iþçi kardeþlerim diyor,
bize devletin kasasýný soydurmam diyordu kendi
soyuyor, bizim temsilcilerimizle anlaþtýðýný
söylüyor, yalan söylüyor. Aranýzda PKKlýlar var
provokasyon yapýyor diyorlar böyle bir þey
yoktur hükümet yalan söylüyor dedi. Yunus
Durdunun konuþmasý sýk sýk coþkulu Tekel
iþçilerinin yalancý baþbakan, biz haklýyýz biz
kazanacaðýz, Tayyip baksana kaç kiþiyiz saysana,
birleþe birleþe kazanacaðýz sloganlarý ile bölündü.
Durdunun ardýndan basýn metnini okumak
üzere Adana Tekelden Cafer Yaþam hazýrlanan
basýn metnini okumak için megafonu aldý.

Ýlk basýn açýklamasý 8 Þubat Pazartesi günü saat
17.00de, Sakarya caddesinde gerçekleþti, Türk-

Biz Adanalý ve Hataylý Tekelciler 56 gündür
Ankaradayýz. Direniyoruz. Adananýn sýcaðýndan

Basýn Metni:

kalktýk geldik. Ankaranýn ayazýnda sokaklarda
yaþýyoruz. Ama demir gibiyiz, demir. Türkiyenin
her yöresinden Tekelci kardeþlerimizle omuz
omuza hak arýyoruz. Gücümüz yüreðimizde.
Gücümüz inancýmýzda. Gücümüz dayanýþmada.
Hükümet bize haksýzlýk ediyor. Bizi suçluyor.
Sendikamýzý suçluyor. Karalýyor, hakaret ediyor.
Ama yanlýþ yapýyor! Bir kez daha söylüyoruz:
Tekeli biz var ettik, biz yaþattýk. Siz depo
yaptýnýz. Tekeli vergi þampiyonu biz yaptýk.
Hazinenizi de yetimleri de biz besledik. Þimdi
bize sakýn safra muamelesi yapmayýn. Bu bizi
kýzdýrýyor. Tüten bacamýzý söndürdünüz. Bizi
iþsiz býraktýnýz. Yetmedi bir de aþsýz kalýn
diyorsunuz. Bu güne kadar emeðimizle yaþadýk,
emeðimizle ürettik. Bundan sonra da boþ oturup
para alma peþinde deðiliz. Ýþ istiyoruz, iþ.
Çalýþmak istiyoruz. Ama onurumuzla. Ýnsan gibi
yaþamak istiyoruz. 4/C düzeni istemiyoruz. Köle
gibi yaþamak istemiyoruz. Sadece haklarýmýzý
korumak istiyoruz. Kimseyi kandýrmaya
kalkmayýn. Sizinle hiç anlaþma yapmadýk. 4/Cyi
dün de reddettik bu gün de reddediyoruz. Siz
dayattýnýz, biz olmaz dedik. Hala olmaz diyoruz.
Anayasa, kanun, kural, hukuk neyse biz onu
istiyoruz. Paþa gönlünüzü hoþ etmek için biz
haklarýmýzdan vazgeçmeyeceðiz. Gerekirse bir
56 gün daha direnmekte kararlýyýz. Sosyal devlet
neyi gerektiriyorsa onu talep ediyoruz. Özlük
haklarýmýzla baþka kamu kuruluþlarýna geçmek
istiyoruz. Ýþçiyiz ve sendikalýyýz. Örgütlenme
hakkýmýzý kaybetmek istemiyoruz. Merhamet
ve sadaka dilenmiyoruz. Hak arayýþýmýzý
kirletmeye kalkmayýn. Buna gücünüz
yetmeyecek. Sesimize kulak verin. Bu ses
emeðin, haklý olanýn ve vicdanýn sesidir. Bu bir
emek mücadelesidir. Bu bir insanlýk
mücadelesidir.
Kölelik düzenine hayýr!
Ezilmeye, yoksulluða hayýr!
Ýnanýyoruz! Biz kazanacaðýz!
Basýn açýklamasýnýn ardýndan Tekel iþçileri yine
coþkulu sloganlar eþliðinde çadýrlarýna geri
döndüler.
Ankaradan Komünistler
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Açlýk Grevindeki Tekel Ýþçilerini Ziyaret Ettik
birçoðu. Biz sabah 5:30a kadar iþçilerle sohbet etme
fýrsatý bulabildik. Bu sürede Diyarbakýr, Muþ ve Ýzmir
çadýrlarýný ziyaret ettik.

657 numaralý yasanýn 4/c maddesi: Geçici personel:
Bir yýldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduðuna
Devlet Personel Dairesinin ve Maliye Bakanlýðýnýn
görüþlerine dayanýlarak Bakanlar Kurulunca karar
verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sýnýrlarý
içinde sözleþme ile çalýþtýrýlan ve iþçi sayýlmayan
kimselerdir.
Tekelin özelleþtirilmesinin ardýndan 31 Ocakta
kapatýlacak olan Yaprak ve Tütün bölümünde
çalýþmakta olan iþçiler, kapatýlmanýn ardýnda 4/c
statüsünde çalýþtýrýlmaya zorlanýyorlar. Bu dayatmaya
karþý Türkiyenin her yerinden Ankaraya eyleme
gelen Tekel iþçileri, eylem sürecinde bir çok
engellemeyle karþýlaþtýlar. Daha Ankaraya girerken
jandarma otobüslerinin önünü kesti, kimlik kontrolü
ve araç kontrolü yaparak iþçileri yýldýrmaya çalýþtýlar,
bu engeli aþarak Ankaraya giren Tekel iþçilerini,
AKP Genel Merkezine giderken polis barikatý
bekliyordu. AKP Genel Merkezi önündeki eylemin
ardýndan Abdi Ýpekçi parkýnda direniþlerini devam
ettiren Tekel iþçileri buradan polisin sulu, gazlý, coplu
saldýrýsý ile atýldýlar, o günden beri Sakarya
caddesindeki Türk-Ýþ Genel Merkezi önündeki
eylemlerini sürdürüyorlar. Son olarak baþbakanýn
arkanýzda kaç kiþi var, oradakilerin çoðu Tekel iþçisi
deðil açýklamasýndan sonra emniyetin Tek-Gýda-Ýþ
þubelerine ve Türk-Ýþe gönderdiði Sakarya caddesinde
kurulan çadýrlarýn hemen kaldýrýlmasýný aksi halde
olacaklardan sendikalarýn sorumlu olacaðýný bildiren
tebligatlardan sonra her an yeni bir saldýrý bekleniyor.
Direniþlerinin 34. gününde yapýlan mitingde kürsüyü
iþgal ederek kararlýlýklarýný dosta düþmana gösteren
Tekel iþçileri, daha önce de açýkladýklarý gibi mitingin
ardýndan açlýk grevine baþladýlar, açlýk grevine
katýlanlarýn sayýsý kademeli olarak artýrýldý ve üçüncü
günde yani direniþin 38. gününde 190 kiþiye ulaþtý.
Daha önce de aylardýr toplanmayan Türk-Ýþ Baþkanlar
Kurulunu toplanmaya zorlayan Tekel iþçilerinin
kararlýlýðý, açlýk grevinin üçüncü gününde Türk-Ýþ,
KESK, DÝSK, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve HakÝþ genel baþkanlarýný bir araya gelerek eylem takvimi
çýkarmaya zorladý. 21 Ocakta çevresinde Tekel
iþçilerinin aralýksýz oturma eylemi yaptýklarý TürkÝþ genel merkezinde toplantý yapan konfederasyonlar,
akþam saatlerinde kararý açýkladýlar. Türk-Ýþ Genel

Anlattýklarý bir baþka nokta da eylemlerden önce
kendi aralarýnda olan önyargýlarýn kýrýldýðý oldu,
pankartlarýnda, dövizlerinde yazdýklarý gibi açýlýmý
biz yaptýk, burada her milletten adam var diyorlar.
Trabzonlu, Diyarbakýrlý, Ýzmirli iþçiler, aralarýnda bir
fark olmadýðýný, sonuçta hangi mezhepten ýrktan
olursa olsun buradaki herkesin iþçi olduðunu bu
yüzden kardeþ olduklarýný anlatýyorlar.
Biz kaldýðýmýz gün alýnan 26 Ocaka kadar bekleme
kararý iþçiler arasýnda memnuniyet yaratmýþ çünkü
26sýnda genel grev yapma kararý alýnmýþ olarak
algýlýyorlar. 26sýndan sonra da herhangi bir geliþme
olmazsa bu kez çok daha kalabalýk olarak açlýk
grevine girmekte ve ölüm orucuna kadar sürdürmekte
kararlýlar. Tüm iþçiler Türk-Ýþe karþý haklý olarak
büyük bir güvensizlik içinde.
Baþkaný Mustafa Kumlunun açýkladýðý kararda
konfederasyonlarýn 4/c uygulamasýný kabul
etmedikleri, kaldýrýlmasýný talep ettikleri, Tekel
iþçilerinin haklarý ile ilgili hükümet ile yapýlan
görüþmelerde diðer konfederasyonlarýn da Türk-Ýþ
kadar etkin olacaklarýný, hükümetle yapýlan
görüþmelerde 26 Ocak Salý günü saat 17:00ye kadar
sonuç alýnmamasý halinde ayný saatte konfederasyonlarýn dayanýþma grevi ve üretimden gelen gücün
kullanýlacaðý tarih de dahil olma üzere yapýlacaklarý
konuþmak üzere bir araya geleceði aktarýldý. Ayný
zamanda iyi niyet göstergesi olarak 22 Ocak Cuma
günü açlýk grevine üç gün ara verildi.
Biz de 21 Ocak Perþembe akþamý karar açýklandýktan
sonra hem iþçilerin kararla ilgili fikirlerini öðrenmek
hem de bu güne kadar olup bitenleri ve bundan
sonra ne yapacaklarýný iþçilerden bir kez daha
dinlemek üzere Tekel iþçilerinin çadýrlarýnda
sabahladýk. Tekel iþçileri, Türk-Ýþ Genel Merkezinin
önünde iki sokaðýn kesiþtiði kavþaktan dört yöne
doðru uzanan çadýrlarda kalýyorlar. Esasýnda kaldýklarý
yerler çadýr deðil iki tahta üzerine gerilen brandalarla
yapýlan, sadece üstü kapalý olan barakalar. 24 saat
ateþ yakarak ýsýnýyorlar, ateþ olmasa Ankaranýn

Bakýrköy'de Tekel Ýþçileriyle
Dayanýþma Eylemi

meþhur soðuðunda dýþarýda günlerce kalmak mümkün
deðil. Sakarya caddesindeki bazý kahve ve barlar
mekânlarýný direniþ boyunca tekel iþçilerine tahsis
etmiþler, birçok iþçi buralarda kalýyor. Eylem alanýnda
Ýþçi Partisi ücretsiz çay, ÖDP yemek daðýtýyor, bunun
yanýnda tüm siyasetler imkânlarý dâhilinde iþçilerle
dayanýþmak için ellerinden geleni yapýyorlar.
Kýzýlayda kurumu olanlar iþçileri kurumlarda misafir
ediyorlar, evlerinde konuk edenler de var. Ýþçi sýnýfýnýn
kendiliðinden eylemlerine önderlik etmeye muktedir
bir parti bulunmadýðý için, Tekel iþçilerinin eylemine
de hiçbir siyasi akým yön veremiyor. Devrimci partiler
olduklarýný iddia eden akýmlar da, kitle partisi
olduðunu söyleyen akýmlar da, adý komünist parti
olanlar da dayanýþma eylemlerinin ötesinde bir þey
yapamýyor. Tüm akýmlar sendikalardan genel grev
yapmalarýný beklemek konusunda anlaþýyorlar ancak
bir partinin olmadýðý koþullarda bir genel grevin nasýl
planlanacaðý ve nasýl sonuçlanacaðý muðlâk.
Tekel iþçileri eylemin baþýndan beri gösterilen bu
dayanýþmadan ne kadar etkilendiklerini anlatýyorlar
konuþmaya baþlayýnca. 30 yýldýr MHPliydim artýk
devrimciyim ya da sizleri daha önce görsem selam
vermezdim þimdi ben de sizdenim diyor iþçilerin

Basýnda çýkan özellikle Tekel iþçileri 3 bin lira maaþ
alýyor gibi yalan haberlere karþý çok rahatsýzlar. Bu
yalanlara karþý iþçiler çadýrlarýna maaþ bordrolarýný
asmýþlar. Aralarýnda en kýdemli olan 20 yýldan fazla
zamandýr çalýþan iþçiler 1500 lira kadar maaþ alýyorlar
diðer iþçiler ortalama 1200-1300 lira alýyor. 4/c
statüsünde çalýþmaya baþlarlarsa, maaþlarý 550- 600
liraya çekileceðini ve kadrolarýný kaybedeceklerini,
11 ay 25 günlük sözleþmelerle çalýþacaklarýný aktardýlar.
Bu yüzden ana taleplerinden biri 12 ay çalýþmak
istiyoruz þiarý çünkü bir yýldan az sözleþmeli çalýþtýklarý
zaman bir sonraki yýl rahatlýkla yeniden sözleþme
yapýlmadan iþten çýkarýlabileceklerini anlatýyorlar.
Tekel iþçileri direniþlerini sonuna kadar sürdürmekte
biz de sonuna kadar onlarýn yanýnda olmakta
kararlýyýz. Ancak böyle bir eylemde farklý sektörlerde
sendika bürokratlarýnýn kararýný beklemeden dayanýþma grevleri örgütleyecek, doðru zamanda genel
grev kararý alabilecek ve doðru zamanda bitirebilecek
niteliðe sahip bir devrimci parti ihtiyacýnýn yakýcýlýðýný
hissediyoruz.
Devrim Ýçin Devrimci Parti, Parti Ýçin
Komünistlerin Birliði!
Yaþasýn komünistlerin birliði!
Ankaradan Komünistler

Tekel Ýþçilerinin Direniþi 78 Gün Sonra Son Buldu

26 Þubat Cuma günü içinde Bahçelievler Demokrasi Güçleri
Platformunun da içinde yer aldýðý bir basýn açýklamasý
gerçekleþti.
Eyleme birçok sendika ve siyaset katýldý. Eylem Bakýrköy
Ýncirli Caddesinde yürüyüþ ile baþladý. Öncesinde Hava-Ýþ
Genel Merkezi önünde toplanan sendikalý iþçiler ve siyasetler
buradan kortejler ile Bakýrköy Özgürlük Meydaný'na yürüyüþe
geçti.Yaklaþýk 200 kiþinin katýldýðý yürüyüþün ardýndan
Özgürlük Meydaný'nda basýn açýklamalarý okundu.
Ýlk konuþmayý Tek-Gýda-Ýþ 10 No'lu þube baþkaný Muzaffer
Dilek yaptý. Sonrasýnda sözü Haber-Ýþ Avrupa yakasý þube
baþkaný Levent Dokuyucu, KESK genel baþkaný Sami Evren
ile Bahçelievler Demokrasi Güçleri adýna bir Tekstil-Sen
yöneticisi yaptý. Yapýlan tüm açýklamalarda Tekel iþçilerinin
yanýndayýz vurgusu yapýldý. Basýn açýklamasýna katýlan
sendika ve siyasetler: Kesk Þubeler Platfomu, Eðitim-Sen,
Bahçelievler Demokrasi Güçleri, BDP, EMEP, Emek Gençliði,
Hava- Ýþ (Türk- Ýþ), ÖDP, SES, Marmaray Ýþçileri, Devrimci
Demokratik Sendikalar Birliði, Tek Gýda-Ýþ, Belediye-Ýþ,
Petrol-Ýþ, Tek Gýda-Ýþ, Kristal-Ýþ, Deri-Ýþ, Hava-Ýþ, Birleþik
Metal-Ýþ, Genel Maden-Ýþ, Selüloz-Ýþ, Teksif, Batis, KESK
Ýstanbul Þubeler Platformu, DBH, ÖDP, ÝKP, DÝP Giriþimi,
SODAP, Emek ve Özgürlük Dergisi, Ürün Sosyalist Dergi,
Sosyalist Parti.
Yenibosna'dan Komünistler

Alsancak'ta Tekel
Ýþçileriyle Dayanýþma
Tekel direniþinin 59. gününde Ýzmirde Tekel direniþine güç
vermek için sendikalar tarafýndan Kýbrýs Þehitleri Caddesinde
meþaleli bir yürüyüþ gerçekleþtirildi. DÝSK ve KESK'in çaðrýsý
ile yapýlan eyleme Türk-Ýþ'e baðlý sendikalar ve birçok
örgütlenme de destek verdi.
Eylem Kýbrýs Þehitleri Caddesi giriþinde toplanýlmasý ile
baþlandý. Cadde sonuna kadar yapýlan yürüyüþte "Genel
Grev Genel Direniþ!", "Ýþçi-Memur Elele Genel Greve", "Gün
Gelecek Devran Dönecek, AKP Halka Hesap Verecek!", "Ýþ
Ekmek Yoksa Barýþ da Yok!" sloganlarý atýldý. Közün arkasýnda
duran komünistler olarak biz de Kahrolsun Ücretli Kölelik
Düzeni!, Örgütlen Birleþ Mücadele Et!, Özgürlük Savaþan
Ýþçilerle Gelecek! sloganlarýný attýk.
Saldýrýlara Karþý Sýnýf Savaþý!
Ýzmirden Komünistler

Direniþin simgesi olan çadýrlar direniþin sona
ermesinin ardýndan iþçiler tarafýndan toplandý
Danýþtayýn Þubat ayýnýn sonunda bitecek olan

vererek, 'Bu bizim iþimiz deðildir' dercesine

toplanmaya baþlandý. Bazý çadýrlar karara tepki

4/C ye baþvurusu süresini sekiz ay daha uzatma

dört konfederasyonun aldýðý kararlarýn

göstererek direniþe devam etmek istediklerini

kararýný açýklamasý, Sakarya Meydanýnda gece

uygulanmasýna engel oldu. Türk-Ýþ'e baðlý bir

sendikaya bildirdiler. Ancak sendika: bizim

saatlerinde havai fiþeklerle kutlandý.

kaç sendikamýz hariç, sahip çýkmadýklarý 4

kararýmýz budur, uymayanlar bildiklerini

Þubattaki eylem bütün olumsuzluklara raðmen

yapsýnlar cevabýný verdi. Bunun üzerine kalmak

Þubat ayý sonunda polis müdahalesi bekleyen
Tekel iþçileri Danýþtayýn kararýný zafer olarak
kutladý. Ertesi gün sabahýn erken saatlerinde
Tek Gýda-Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Mustafa
Türkel bir basýn açýklamasý yaparak çadýr
direniþinin amacýna ulaþtýðýný, artýk farklý eylem

baþarýlý olmuþtur. Ankara'nýn yoksul semtlerinden,
Türkiye'nin dört bir yanýndan destek olmasaydý
herhalde bu mücadeleyi buraya getiremezdik.
Buradan bir kez daha iktidar partisine söylüyoruz,
bu süreci iyi kullansýnlar. Çünkü Türkiye'nin

þekillerine yöneleceklerini bu yüzden çadýrlarýn

neresinde olursa olsun iktidar partisi

kaldýrýlacaðýný açýkladý. Açýklamada özetle

mensuplarýnýn sokaklarda rahat gezmesine izin

Biz bu süreçte kardeþçe, kol kola bir mücadele
verdik. Türkiye emeðin gücünü, sihrini gördü.
Ayrýþmadan insanlarýn kardeþçe nasýl
yaþayabileceði ortaya konuldu. Tekel iþçilerine
hiçbir þey veremezsek bunu vermiþ olmanýn
gururunu yaþayacaðýz. Türkiye iþçi sýnýfý içinde
öyle sendikalar biliyoruz ki alýnan kararýn
gerçekleþmemesi için adeta þubelerine talimat

vermeyeceðiz. Bu sorun çözülmeden nerede
olursa olsun sayýn bakanlarýn, sayýn baþbakanýn
mitinglerinde, toplantýlarýnda, her yerde Tekel
iþçisi olacaktýr. Bunu asla akýllarýndan
çýkarmasýnlar. Bilsinler ki 4/c gibi bir ucube

isteyen çadýrlarýn az sayýda olmasý sebebiyle
tüm çadýrlar toplandý. Tekel iþçileri 78 gündür
komþu olduklarý esnafla vedalaþtýlar. Çankaya
Belediye Baþkaný Bülent Tanýký ziyaret ettiler.
78 gün kaldýklarý Türk-Ýþ Genel Merkezinin
önünü belediyenin temizlik iþçileriyle birlikte
temizlediler. Akþam saatlerinde tüm çadýrlar
toplanmýþ oldu ve tüm iþçiler evlerine döndüler.
Sendikanýn açýkladýðý karara göre 1 Nisanda
bin Tekel iþçisi yeniden Ankaraya gelerek bir
eylem gerçekleþtirecekler ve gerek duyulursa
tekrar çadýr kuracaklar. Sendikanýn eyleme 1
Nisana kadar ara vermesi iþçiler arasýnda

çalýþma hayatýndan kalkmadýðý sürece biz bu

Sendika bize 1 Nisan þakasý yaptý yorumlarýyla

mücadeleyi býrakmayacaðýz dedi.

karþýlandý.

Açýklamanýn ardýndan saat 13ten itibaren çadýrlar

Ankaradan Komünistler
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Newroz Ateþi Ýstanbulda Harlandý

Bu sene de yüzbinlerce emekçi Newroz alanýný doldurdu.
Mitinge KöZ olarak AKPnin Saldýrýlarýný Newrozla
Püskürtelim pankartýyla katýldýk.

dolduranlardýr diyen Tuncel Bu halkýn sözüne
kulak verin, bu halkýn gösterdikleriyle muhatap olun,
bundan da korkmayýn, cesur olun sözleriyle
konuþmasýný sonlandýrdý.

Barýþ Ýçin Demokratik Çözüm Platformu tarafýndan
örgütlenen Newroz kutlamalarý Ýstanbul Kazlýçeþme
Meydanýnda gerçekleþtirildi. Yüz binlerce iþçi emekçi,
Ýstanbulu Newrozun kýzýllýðýyla donattý. Ortalama
350 bin emekçi Newroz alanýnda yakýlan ateþlerin
etrafýnda sloganlarýyla, flamalarýyla, yöresel
kýyafetleriyle halaylara durdu.
Sabahýn erken saatlerinden itibaren kitleler alana
akýn akýn gelmeye baþladý. Kimi devrimci siyaset ve
kurumlar da Abdi Ýpekçi Spor Salonu önünde
toplanarak kortejlerle alan yürüyüþ yaparak girdiler.
BDSP, Partizan, Çaðrý Gazetesi, ESP, Toplumsal
Özgürlük Platformu, EMEP, SDP, Mücadele Birliði,
Devrimci Proletarya, ÖDPnin de aralarýnda bulunduðu
birçok siyaset ve kurum alanda kendi pankart ve
flamalarýyla yerini aldý.

Newroz ateþinin yakýlmasýnýn ardýndan Newroz tertip
komitesi adýna bir konuþma yapýldý. Konuþmada
cezaevinlerindeki Kürt siyasetçi ve belediye
baþkanlarýnýn Newrozu kutlandý ve hükümetin
baþlattýðý demokratik açýlýma deðinildi. Muhatap
arayanlar gelsinler muhatabý görsünler, muhatap
burada, Newroz alanýnda. Buradaki yüz binlerin
gösterdiði yerle muhatap olun, buranýn gösterdiði
yer Ýmralý ve orada tutuklu bulunan Öcalandýr
denildi. Bu konuþmanýn ardýndan okunan kimi
mesajlardan sonra BDP Ýstanbul Milletvekili Sebahat
Tuncel bir konuþma yaptý. Tuncel konuþmasýnda
AKPnin yürütmüþ olduðu politikalarýn sahteliðinden,
demokrasi kýyafeti altýnda gerçekleþtirdiði saldýrýlardan
bahsetti. AKPye muhatap arýyorsan Kürt sorununda
muhatap Amed halký ve Ýstanbulda alanlarý

Bursada Newroz Ateþi
2010 Newrozu Bursa'da da coþkulu bir þekilde karþýlandý.
Gökdere meydanýnda toplanan yaklaþýk 3 bin kiþilik kitle
alanda ateþ yaktý, halaylar çekti. Mitinge EMEP, SDP, DHP,
ESP, Sosyalist Parti, SODAP, Partizan pankart ve flamalarýyla
katýlarak destek verdi. Biz de Newrozun Ruhuyla 1 Mayýsa
Yüklen pankartý ve büyük kýzýl bayraklarýmýzla 15 kiþi
katýldýk. Ayrýca miting boyunca tüm alanda özel sayýlarýmýzý
daðýttýk. Alanda özellikle Kürt emekçilerden daðýtýmýmýz
boyunca büyük ilgi gördük.
Mitingde Barýþ Analarý Ýnisiyatifi adýna bir Kürt kadýnýn
konuþmasý büyük ilgi topladý ve sýk sýk sloganlarla destek
verildi. Biz de Kürtlere özgürlük savaþan iþçilerle gelecek;
Býji Serhýldan Azadiya Kürdistan sloganlarýyla destek verdik.
Miting müzik gruplarýnýn ve sanatçýlarýn sahne almasýnýn
ardýndan konuþmalarla sonlandýrýldý.
Kürtlere Özgürlük, Ortadoðuya Barýþ!
Bursa'dan Komünistler

Tuzlada Newroz Eylemi
Bulunduðumuz mahalleye yakýn bir yerde her sene olduðu
gibi bu sene de Newroz kutlandý. Newrozu Esenyalý
Gençlik Ýnisiyatifi hazýrlamýþtý. Bize BDPli arkadaþlar
haber verdi.
Newrozun yapýlacaðý alana doðru yapýlan yürüyüþte sýk
sýk sloganlar atýldý. Yürüyüþte sloganlar eþliðinde meþaleler
yakýldý ve havai fiþekler atýldý. Yürüyüþten sonra ateþin
yakýlacaðý ve halaylarýn çekileceði yere gittik. Newroz
Ateþini þehit ailesinden birisi yaktý. Ardýndan sloganlar
atýldý ve halaylar çekildi. Genel olarak atýlan sloganlar;
Biji Býratiya Gelan, Biji Newroz, Biji Serok Apo,,
PKK halktýr, Halk Burada, Kürdistan Faþizme Mezar
Olacak, Yaþasýn Devrimci Dayanýþma idi. Biz de BDPyi
Savun Vekiline Sahip Çýk sloganýný oraya taþýdýk. Biz de
9 kiþi katýldýk Newroza Yaklaþýk 200 kiþi katýldý.

Sebahat Tuncelin konuþmasýnýn ardýndan BDP
Ýstanbul Milletvekili Ufuk Uras söz aldý. Yaptýðý
konuþmada AKP ve CHPnin politikalarýný eleþtiren
Uras bunlar birbirlerinin alternatifi deðillerdir dedi.
Uras AKPye hitaben muhatap arýyorsan muhatap
BDPdir, Kürt halkýnýn siyasi temsilcileridir diye
hitap etti. Uras ayrýca halkýn oylarýný çalmak için
kurulan barajýn düþürülmesi ve TMKnýn kaldýrýlmasý
gerektiðini vurguladý. Bunlar dýþýndaki taleplerin
kazanýlmasýnýn da mücadele etmekten geçeceðini
belirten Uras bu mücadelenin Newrozun 1 Mayýslarla
birleþtirilmesiyle baþarýya ulaþabileceðini vurguladý.
Ufuk Urasýn konuþmasýnýn ardýndan Tekel iþçileri
adýna gerçekleþtirilen konuþmada Tekel iþçilerinin
verdiði mücadeleye deðinildi. 1 Nisanda Ankarada
yapýlacak olan mitinge tüm emekçiler ve devrimci
ve tüm sol siyasetler çaðrýldý.
Bu konuþmanýn ardýndan da BDP eþbaþkaný Gülten
Kýþanak bir konuþma gerçekleþtirdi. Bu konuþmada
da sýk sýk muhataplýk meselesine ve demokratik
açýlým meselelerine deðinildi. Konuþmalarýn ardýndan
sanatçýlar ve gruplar sahne alarak konser verdiler.
KöZün arkasýnda duran komünistler olarak biz de
Newroza AKPnin Saldýrýlarýný Newrozla Püskürtelim
yazýlý pankartýmýzla katýldýk. Abdi Ýpekçi Spor

BDPyi Savun, Vekiline Sahip Çýk
Newroz Ateþi Yükselerek Yayýlsýn!
DTPli Tutsaklara Özgürlük!
Tuzladan Komünistler

Newrozun ateþinin yükselerek yayýlmasý ve iþçi
sýnýfýnýn birleþik mücadelesini daha da büyütmesi
için bu ateþi varoþlarda harlamak ve Newrozun
kýzýllýðýyla 1 Mayýsa yüklenmek üzere programýn
bitiminin ardýndan mahallelerimize döndük.
Newroz Ateþi Yükselerek Yayýlsýn!
DTPli Tutsaklara Özgürlük!
Özgürlük Savaþan Ýþçilerle Gelecek!
Ýstanbuldan Komünistler

Ýzmirde Alana Sýðmayan Newroz

BDPnin örgütlediði, aralarýnda Közün de
bulunduðu birçok örgütlenme ve kurumun da
destekçisi olduðu Newroz mitingi son yýllarda
Ýzmirdeki en kitlesel katýlýma sahne oldu.
Geçtiðimiz senelerde alandaki katýlýmýn 50 bin
civarýnda gerçekleþtiði yönündeki tahminleri
göz önünde tutarsak bu sene Newroza katýlýmýn
bu rakamý rahatlýkla geçtiðini söyleyebiliriz.
Demokratik Çözüm Platformu bileþeni
kurumlarýn aldýðý karar doðrultusunda Þirinyerde
buluþulmasýnýn ardýndan bir yürüyüþ kolu

oluþturuldu. Bu kolda Ekmek
ve Özgürlük, MESOP, TÖP, SDP
ve Köz yer aldý. Yol kapatýlarak
Þirinyerden Buca Hipodrom
arkasýndaki alana yüründü.
Yürüyüþ esnasýnda Kürtlerin
Esareti Ýþçilerin Esaretidir
pankartýný açtýk ve ajitasyonlar
eþliðinde BDPyi Savun,
Vekillere Sahip Çýk, Kürtlerin
Esareti Ýþçilerin Esaretidir,
Baþkasýný Ezen Özgür Olamaz,
Kürtlere Özgürlük Kurdara
Azadi, Özgürlük Savaþan
Ýþçilerle Gelecek, Herkese
Sigorta Sendika Hakký, Yolumuz Gazinin
Ayaklanma Yoludur, Yaþasýn Komünistlerin
Birliði sloganlarýný attýk. Alana giriþte de yürüyüþ
kolumuz ilgi ve destekle karþýlaþtý.

'kendilerinden baþka yerleri muhatap gösterirlerse
sonuç iyi olmaz' þeklinde açýklamalar yapýyor.
Bizler soruyoruz; bizi ne zaman Kürt sorunun
çözümünde muhatap aldýnýz da biz 'yok' dedik.
Binlerce yönetici ve üyemizi gözaltýna alarak,
tutuklayarak mý bizi muhatap alýyorsunuz? Bu
sorunun çözümü için biz muhatabýz, PKK ve
Sayýn Öcalan muhataptýr diyerek muhataplýk
konusunda adres gösterdi. Kürsüde kurum
temsilcilerinin yaný sýra Tekel ve Tariþ Direniþlerinden iþçiler de söz aldý ve direniþlere destek
çaðrýsýnda bulundular.

Alanda oluþturulan Newroz kürsüsünden yapýlan
konuþmalardan en yoðun ilgiyi BDP vekili
Emine Aynanýn konuþmasý çekti. Ayna
konuþmasýnda; "Muhataplýk konusunun
tartýþýlmasý bizi umutlandýrýyor. Ancak tartýþmanýn
kendisi yanlýþ yerden yürütülüyor. Baþbakan
Erdoðan adýmýzý dahi aðzýna almayarak,

Newrozda açýða çýkan coþku ve birliðin 1
Mayýsa da yansýmasý için Newroz ateþini çalýþtýðýmýz tüm alanlara taþýmaya ve güçlendirmeye
çalýþacaðýz.

Komünistlerin birliðini savunanlar olarak alanda
dört bine yakýn Newroz özel sayýsý daðýtmanýn
yaný sýra, kitle örgütlerinin baþlattýðý kampanya
çalýþmasý için çýkartýlan bildirilerin daðýtýmýna
ve kampanya için imza toplanmasýna da destek
olduk.

VAROÞLARDA BÝRLEÞ ALANLARDA DEVLEÞ!
Ýzmir'den Komünistler

Ankara'da Coþkulu Newroz Eylemi

Kolej Meydanýna geldi. Saygý duruþuyla miting
baþladý. Kürsüye katýlýmcý örgütlerin temsilcileri
çaðýrýldý ve platform adýna tertip komitesi
baþkaný Hüseyin Gevher ortak metini okudu.
Ardýndan Kürt-Der ve Barýþ Anneleri adýna
Kürtçe konuþmalar yapýldý.

2010 Newrozu Ankarada bu sene Barýþ ve
Demokrasi Platformu'nun çaðrýsýyla gerçekleþtirildi. 21 Mart Pazar günü Sýhhiye Toros
Sokak'ta bir araya gelen kurumlar Kolej
Meydaný'na yürüdü.

kardeþliði için Newroz
piroz be! Newroz
kutlu olsun! yazýlý
platform pankartýnýn
arkasýnda BDP, SDP,
SP, EHP, EMEP, 78liler
Giriþimi, Halkevleri,
ESP, PSAKD, SDH,
KÜRD-DER, BDSP,
P a r t i z a n , D H F,
Kaldýraç, KÖZ, TÜMÝGD, KESKe baðlý
SES, BES, Ankara
Dersimliler Derneði
ve ÖDP kortejleri yer
aldý. Ayrýca KESK
pankartýnýn önünde Yönetim Kurulu üyemiz
Seher Tümer serbest býrakýlsýn pankartý taþýndý.
KESK üyeleri örgüt üyeliði suçlamasýyla 7 yýl 1
ay hapis cezasý verilen SES yöneticisi Seher
Tümer'in maskeleriyle Newroza katýldýlar.

Barýþ, demokrasi, özgürlük ve halklarýn

Toros Sokaktan baþlayan yürüyüþten sonra kitle

Ankaradan Komünistler

Newroz kutlamasýna EMEP, ESP, Köz ve BDP katýldý.
Bu yýl Tutuklu BDPlilerin de olmasý ile Bulunduðumuz
her yerde AKPnin Saldýrýlarýný Newrozla Püskürtelim
þiarýný her yere taþýmak ve varoþlarda birleþip alanlarda
devleþebilmek için bulunduðumuz mahalde Newroz
eylemine bu þekilde katýldýk.

salonunun önünde kortejimizi oluþturarak Newroz
alanýna doðru yürüyüþe geçtik. Yaklaþýk 90 kiþilik
kortejimizde siyasi yasak konulan eski DTP
milletvekillerinden Ahmet Türk ve Aysel Tuðlukun
ve kimi DTP yöneticilerinin resimlerini olduðu ve
üzerinde DTPli vekillere sahip çýkalým-Siyasi yasaklar
tüm ezilenleridir yazýlarýnýn bulunduðu dövizler
taþýdýk. Ayrýca 15 Mart günü yitirdiðimiz Hasan
Coþkun yoldaþýn resminin bulunduðu dövizleri de
yürüyüþte taþýdýk. Yürüyüþ boyunca Ne AKP Ne
CHP Kurtuluþ Birleþik Mücadelede, Demokrasi Ýçin
Kürtlere Özgürlük, Kurdara Azadi Kürtlere
Özgürlük, Ezilenlere Özgürlük Savaþan Ýþçilerle
Gelecek, BDPyi Savun Vekiline Sahip Çýk, DTPli
Tutsaklara Özgürlük, Yaþasýn Komünistlerin Birliði
sloganlarýný attýk. Newroz için çýkarmýþ olduðumuz
KöZ imzalý özel sayýlarýmýzý da hem yürüyüþ anýnda
hem de alanda olabildiðince yaygýn bir þekilde
daðýtmaya çalýþtýk.

BDP Muþ Milletvekili Nuri Yaman da kalabalýða
Newrozu kutlayan halklarýn barýþ içinde
kutladýðýný ve Yüksekovadan yanan Newroz
ateþinin barýþ ve halklarýn kardeþliði için
Edirneden geçeceðini belirtti.
Kürt sanatçý Murat Kýzýl ve Grup Günyüzü
konserleriyle alanda mitinge katýlan kurumlarýn
temsilcileri tarafýndan yakýlan Newroz ateþi
etrafýnda halaylar çekilip, sloganlar atýldý. Mitinge
yaklaþýk 4 bin kiþi katýldý.
Mitingde KöZün arkasýnda duran komünistler
olarak Newroz Ateþi Yükselerek Yayýlsýn
pankartý arkasýnda yürüdük. Alanda KöZün
özel sayýsýnýn daðýtýmý gerçekleþtirildi.

KOMÜNÝST

KöZ
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Tuzlada Newroz Çalýþmasý ve Söyleþisi 1 Mayýs Mahallesinde
Bulunduðumuz mahallede Newroz afiþi ve
Köz söyleþisi yaptýk. Söyleþiye davet etmek
için BDPye ilan götürdük. Newrozla ilgili
ortak afiþleri birlikte yapabileceðimizi bunun
için sorumluluk almak istediðimizi söyledik.
Kendi afiþlerimizi yaparken ortak afiþi de BDP
ile birlikte yaptýk.

Afiþ bitiminin ardýndan söyleþi yaptýk. Söyleþide
genel olarak þunlarý konuþtuk; AKP, seçimlere
demokratik açýlýmla giriyordu. Biz de sol
muhalefet odaðýndan bahsediyorduk. AKPyi
gerileten tek güç DTP olmuþtu. DTP etrafýnda
birleþildiði yerlerde oylar yükseldi, AKP
geriletildi. Önümüzde yine seçimler var ve
anayasa tartýþmalarý var bir yandan da. AKP,
Türkiyeyi sivilleþtireceðiz diyor. Demokratikleþme açýlýmý diye bir paket sunuluyor ve pek
çok saldýrý oluyor. CHP ve MHP bir þey
yapamýyor buna karþý. Bu topraklar üzerinde
kim hak mücadelesi verirse AKPyi karþýsýnda
buluyor. AKP haklarý için mücadele edenlerin
azýlý düþmanýdýr. ÖSS sýnavýný kaldýrýp yerine
iki sýnavlý bir sistem getirdi. Tekel iþçilerini 4C statüsüne zorladý, buna karþý direnenlerin
de çadýrýný bozmak istedi. AKPnin maskesini
düþürebilen kimse yok. CHP, MHP bunu
yapamaz, bunun yapýlmasý için BDPnin öne
çýktýðý sol, sosyalist, demokratik akýmlarýn bir
araya geldiði bir muhalefet cephesinin
yaratýlmasý gerekir. Bugün bu muhalefet
cephesinin yaratýlmasýnýn koþullarý da artýyor.
Bunun tutulacak en acil halkasý nedir? Lenin,
siyaset iç içe girmiþ halkalardan oluþur, diyor.
Devlet nereye saldýrýyorsa savunmaya oradan

baþlamak gerekir. Devlet BDPye saldýrýyor,
savunmaya buradan baþlamalýyýz.
Kimse siyaseti, kitleyi sokaða çýkarmak
istemiyor. Herkes evinde otursun istiyorlar.
BDPnin insanlarý sokaða çýkaran bir siyaset
tarzý var, bizim de tarzýmýz budur.
Kaç yýldýr memlekette 1 Mayýslar da olmuyor.
Bu da zafer diye yutturuluyor. Son 20 yýlda
1996da 1 Mayýsta en yüksek katýlým oldu.
Þimdi ise 3-4 bin kiþiyle yapýlýyor. Solculardan
bu iþ bitmiþtir diyenler de var, buna zafer
diyenler de. Aksine bugün kitlelerin alanlara
en fazla çýktýðý dönemdeyiz. Newrozlara bakýnca
en kalabalýk kitleyi görüyoruz. Newrozdaki
kitle için, onlar Kürtler deniliyor. Bizim için
Newrozlar en kitlesel iþçi eylemleridir. Newroza
katýlan iþçileri 1 Mayýsa getirebilirsek 77nin
de AKPnin de hesabý sorulabilir. Bunun için
sosyalist güçlerin BDP etrafýnda bir güç
oluþturmasý gerekiyor. Bu yüzden AKPnin
saldýrýlarýný Newrozla püskürtelim, diyoruz.
Katýldýðýmýz platformlarda da bunu öneriyoruz.

Devrimci güçlerin de BDPyi yalnýz býrakmayýp
Newroza da böyle katýlmasý gerekir, biz böyle
katýlýyoruz. Bir yandan da BDP, biz Türkiyeliyiz
diyor. Türkiyenin sorunlarý bizim sorunlarýmýz
diyor. Kürt sorunu ve demokratik çözümü
merkezine koymuþtur, ancak programýna
bakýnca Türkiyedeki bütün demokratik
sorunlara karþý mücadeleyi önüne koyduðunu
görüyoruz. BDP Türkiyenin en geniþ iþçi
örgütüdür. Bu süreçte muhalif cephenin
oluþturulmasýnýn imkanlarý giderek artýyor.
Ýnsanlarýn BDPli vekillere güveni artýyor. Bin

Umut bülteninde de anlatýyoruz vekillerin neler
yaptýðýný. Newrozlara, seçimlere, 1 Mayýslara
da böyle hazýrlanmak lazým.

Bu konuþmanýn ardýndan þöyle bir soru geldi:
Komünistlerin birliðine ihtiyaç varsa, ESP,
EMEP, ÖDP gibi kendisine parti diyen siyasetler
neden var. Neden birleþmiyorlar?
Bu soru ve baþka sorulardan sonra þunlar
anlatýldý:
Türkiyede iki tane komünist parti olmaz,
birbiriyle rekabet etmez. Biri diðerine katýlýr,
tartýþmasýz. Ama bugün reformist akýmlar içinde
devrimci unsurlar; devrimci akýmlar içinde de
reformist unsurlar vardýr. Bunlarýn ayrýþmasý
gerekiyor.
Ortak seçim platformu varken ayrý aday
çýkarmanýn yanlýþlýðýný söyledik. Belediyelere
vs. girmek lazým ki, emekçilerin örgütlülüðü
artsýn dedik. Her zaman devrimci dayanýþma
dedik, komünistlerin bu Newrozda da
sonrakilerde de yapýlan saldýrýlara karþý BDPyi
savunmasý gerekir diyoruz. Ortak çizgide
yürüyenlerin bir parti etrafýnda birleþmesi
gerekir diyoruz. Tüm reformist, oportünist
akýmlardan ayrýþalým diyoruz. Bizim için Köz,
Leninin Iskrasýyla ayný amacý taþýr. Parti siyaset
yapýlarak kurulacak, masa baþýnda program
yazarak deðil.
Ardýndan söyleþimizi Newrozda görüþmek
üzere diye bitirdik.
Tuzladan Komünistler

"Herkes Ýçin Sigorta Kampanyasý" Hýzlý Baþladý
Deri Ýþçileri Derneði, Ýþçi Haklarý Derneði,
Dersimliler Derneði, Ege 78liler Derneði,
Kondularda Yaþam Kooperatifi, Ortak Yaþam
Kooperatifi, Özgür Yaþam Eðitim ve Dayanýþma
Kooperatifi, Afrikalýlar Derneði tarafýndan
örgütlenen Kayýt Dýþý, Sigortasýz ve Güvencesiz
Çalýþmaya Karþý Herkes Ýçin Sigorta
Kampanyasý kapsamýndaki ilk eylemlilik 6
Mart Cumartesi günü Konak Kemeraltý giriþinde
gerçekleþtirildi.
Kampanyanýn deklarasyonu niteliðindeki basýn
açýklamasýný bir deri iþçisi okudu. Metinde
þunlar ifade edilmekteydi:
 Ýçerisinden geçtiðimiz kriz dolayýsýyla daha
fazla çalýþan kayýt dýþý ve güvencesiz çalýþmaya
mecbur edilmektedir. Çalýþanlarýn, yani yaklaþýk
20 milyon emekçinin, yarýdan fazlasý kayýt dýþý,
güvencesizdir.
Karþý karþýya olduðumuz sorun toplumun en
geniþ kesimlerini ilgilendiren devasa bir
konudur. Bu sorunun muhatabý ise sadece
sigortasýz, iþ güvencesiz emekçiler deðildir.
Sigortasýz çalýþma, esnek üretim ve taþeronlaþma
nedeniyle haklarýný sendikalý-sigortalý iþçiler
ve sendikalar da bu sorundan sorumludur.
Çünkü iþçi sýnýfýnýn sadece bir kesiminin
güvenceli çalýþmasý, sýnýfýn tamamý için bir hak
haline gelmediði sürece devlet ve/veya iþveren
haklarý olana da saldýrmaktadýr. Zira Tekel

iþçilerinin son dönemlerde yaþadýðý tam da
buna örnektir. Herkes için sigorta ve iþ
güvencesi, yani sendika hakký için mücadele
edip kazanamadýðýmýz sürece hep birlikte
kazanmýþ olmayacaðýz.
Biz, aþaðýda imzasý bulunan kurumlar, gittikçe
yaygýnlaþan kayýt dýþý ve güvencesiz çalýþmaya
karþý bir kampanya örgütlemek üzere yola
çýktýk. Kampanya, toplumsal duyarlýlýk

saðlamak, çalýþanlarý bilgilendirmek, yasal
zorunluluk olduðu halde bu kadar yaygýn kayýt
dýþý istihdamýn denetlenmemesini sorumlularýna
hatýrlatýp ilgili kurumlarýn harekete geçmelerini
saðlamak, 4857 sayýlý iþ kanunu ve yasal
mevzuatta kayýt dýþý çalýþmayý önleyici
düzenlemelerin yapýlmasý için meclis önergesi
hazýrlamak üzere çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz.
Basýn açýklamasý sýrasýnda Yaþasýn Sýnýf
Dayanýþmasý!, Kahrolsun Ücretli Kölelik
Düzeni!, Köle Deðil Ýþçiyiz Birleþince
Güçlüyüz!, Kurtuluþ Yok Tek Baþýna Ya Hep
Beraber Ya Hiçbirimiz!, Herkese Sendika
Sigorta Sendika Hakký! sloganlarý atýldý.
Kýrký aþkýn kiþinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen
basýn açýklamasýnýn ardýndan imza masasý açýldý
ve kampanya bildirileri ajitasyonlar eþliðinde
daðýtýldý. Çok yoðun bir ilgiyle karþýlaþýlan
imza masasýnda karþýlaþtýðýmýz insanlarýn
çoðunun tekstil sektöründe ve hizmet alanýnda
bir dönem sigortasýz çalýþmýþ yahut halen
sigortasýz çalýþan iþçiler olduðunu gözlemledik.
Birçok kiþi yapýlanýn olumlu olduðunu ancak
bir imza kampanyasýnýn pek bir þeyi
deðiþtirmeyeceðini ifade etti. Biz de bu
sohbetlerde, imza kampanyasý sonucunda
toplanýlan imzalarýn Çalýþma Bölge
Müdürlüðüne eylemli bir biçimde teslim
edileceðini, ayrýca ezilenlerden yana
parlamenterler aracýlýðýyla taleplerimizin meclise
yansýtýlacaðýný ve bunlarýn konunun
gündemleþtirilmesi ve bir bilinç yaratýlmasý
konusunda bir imkân yaratabileceðini anlattýk.
Ama mecbur býrakýldýðýmýz kölece çalýþma ve
yaþama koþullarýnýn deðiþmesi için esas olanýn
iþçilerin iþyerlerinde, atölyelerde, fabrikalarda
sýnýf dayanýþma örgütlerinde, sendikalarda bir
araya gelmesi olduðunu vurguladýk. Ýmza atan
pek çok kimseden ise farklý tepkiler aldýk.

Newroz Eylemi

Otuza yakýn kiþiyi çalýþtýrdýðýný söyleyen bir
iþveren sigorta primlerinin yüksek olmasýndan
kaynaklý iþçilerinin tümünü sigortalý yapamadýðýndan yakýndý ve bu durumu da kampanyada iþlememizi önerdi. Tekel Direniþinden
yeni döndüðünü ifade eden bir iþçi ise
masamýza geldi ve bizimle direniþ sürecine
dair sohbet etti. Allah fakir fukaraya yardým
etsin diyerek imza atan da oldu, çalýþmayý
yürüten kurumlara nasýl ulaþabilirim diye soran
da.
Ýki saat içinde 800ü aþkýn imza toplayýp binlerce
bildiri daðýtmýþ olduk. Kampanyaya bu kadar
umut verici bir baþlangýç yapmýþ olmak katýlan
tüm arkadaþlarý heyecanlandýrdý. Bu çalýþmanýn
esas olarak iþçi sýnýfýnýn en örgütsüz ve en çok
ezilen kesimlerinin taleplerini görünür kýlmak,
bu kesimlerle yeni temas noktalarý yakalayabilmek ve bu kampanyayý yürüten kurumlarý
daha güçlü kýlmak için imkânlar sunduðu
bilinciyle faaliyetlerimizi yaygýnlaþtýrýp muhataplarýna ulaþtýracaðýz.

BDP Olaðanüstü Ýl Kongresinde de
Kampanya Masasý Açýldý
DTPnin kapatýlmasýnýn ardýndan kurulan
BDPnin Ýzmir Ýl Kongresinde kampanya masasý
açmak için BDP Ýl Yöneticisi arkadaþlarla
görüþtük. Kürt iþçilerin sigortasýz-güvencesiz
çalýþma konusunda en maðdur olan kesimler
arasýnda olduðunu ifade ederek destek istedik.
BDPli arkadaþlar talebimize olumlu yanýt
verdiler. Bizler de kongre günü imza masamýzý
kongrenin gerçekleþeceði salonun önüne açtýk
ve 400e yakýn imza toplayarak kampanyayý
muhataplarý ile buluþturma noktasýnda anlamlý
bir adým atmýþ olduk.
TEK BÝR ÝÞÇÝ SÝGORTASIZ TEK BÝR ÝÞYERÝ
SENDÝKASIZ KALMAYACAK!
Ýzmirden Komünistler

KöZün arkasýnda duran
komünistler olarak 1 Mayýs
Mahallesinde son iki güne kalan
Newroz çalýþmalarýmýzý
olabildiðince yoðun bir þekilde
yapmaya çalýþtýk. 1 Mayýs
Mahallesi emekçilerini Newroza
çaðýrmak üzere AKPnin
Saldýrýlarýný Newrozla
Püskürtelim yazýlý ve KöZ imzalý
afiþleri mahallemizde ana cadde
üzerine yapýþtýrdýk. Newroz için
çýkarýlan KöZ imzalý özel
sayýlarýmýzý mahallemizde geniþ
bir þekilde daðýttýk. Özel sayýlarla
girdiðimiz kahvelerde ve
esnaflarda emekçileri hem
Kazlýçeþmedeki Newroza hem
de ayný günün akþamý
mahallemizde yapýlacak olan
Newroza çaðýrdýk.
Her sene olduðu gibi bu sene
de 1 Mayýs Mahallesinde Newroz
kutlamalarý gerçekleþtirildi.
Kazlýçeþmede gerçekleþtirilen
görkemli Newroz kutlamasýnýn
ardýndan, o günün akþamý 1
Mayýs Mahallesini de Newroz
ateþi sardý. Pazar sokaðýnda
yakýlan Newroz ateþinin etrafýnda
1 Mayýs Mahallesi emekçileri de
toplanmaya baþladý. Yitirdiðimiz
tüm devrimciler adýna yapýlan
saygý duruþunun ardýndan
baþlayan, davul ve zurna
eþliðinde halaylarýn çekildiði,
havai fiþek gösterilerinin yapýldýðý
Newroza 300ü aþkýn kiþi katýldý.
Newroz alanýna Partizan Newroz
Serhýldan yazýlý pankart ve
flamalarýyla, ESP pankartsýz
flamalarla yürüyüþ yaparak
geldiler. Newroz Piroz Be yazýlý,
BDP imzalý pankart da alana
asýlmýþtý. BDP bayraklarýnýn da
açýldýðý Newroza kimi Kürt
kadýnlarý da yöresel kýyafetleriyle
katýlmýþlardý. Bu seneki Newroza

mahallemizdeki devrimcilerin
katýlýmý oldukça sýnýrlýydý.
KöZ olarak biz de mahallemizdeki saðlýk ocaðýnýn arka
sokaðýnda toplanarak pankart ve
flamalarýmýzla yürüyüþe geçtik.
DTPli Tutsaklara ÖzgürlükNewroz Piroz Be yazan
pankartýmýzla ara sokaklarda ve
cadde üzerinde yaptýðýmýz
yürüyüþle tüm 1 Mayýs Mahallesi
emekçilerini Newroza çaðýrdýk.
Yaklaþýk 30 kiþilik kortejimizle
yürüyüþ boyunca sýk sýk DTPli
Tutsaklara Özgürlük- BDPyi
Savun Vekiline Sahip Çýk- Ne
AKP Ne CHP Kurtuluþ Birleþik
Mücadelede- Demokrasi Ýçin
Kürtlere Özgürlük- Özgürlük
Savaþan Ýþçilerle Gelecek- Býji
Newroz Newroz Piroz BeYaþasýn Komünistlerin Birliði
sloganlarýný attýk. Newroz alanýna
geldiðimizde alandakiler
tarafýndan alkýþlarla karþýlandýk.
Hep birlikte Yaþasýn Devrimci
Dayanýþma sloganýný attýk.
Alanda pankartýmýzý herkesin
görebileceði yüksek bir yere astýk.
Alanda da, yürüyüþ boyunca
attýðýmýz sloganlarý sýk sýk attýk.
Newroz özel sayýlarýmýzý buradaki
kitleye de daðýttýk. Mahalleden
yürüyüþe çaðýrdýðýmýz ama
yetiþemeyen dostlarýmýzla alanda
buluþtuk, hep birlikte çekilen
halaylarýn ardýndan Newroz
alanýndan ayrýldýk.
Varoþlarda harladýðýmýz Newroz
ateþinin coþkusunu, birleþik
kitlesel bir 1 Mayýsa taþýmanýn
gereklerini yerine getirme bilinci
ve sorumluluðuyla 1 Mayýsa
hazýrlanacaðýz.
Býji Newroz Newroz Piroz Be!
DTPli tutsaklara Özgürlük!
1 Mayýs Mahallesinden
Komünistler!

Okmeydanýnda Polis
Terörüne Eylemli Yanýt
Bir süredir Okmeydaný'nda polis
ablukasý yaþanmakta. Her eylem
çaðrýsýnda Okmeydaný'nda Fatma
Girik (Sibel Yalçýn) parkýný
ablukaya alan iþlek caddelerde
kimlik kontrolleri yapan, gençleri
tartaklayan polis saldýrý halkasýna
bir yenisini ekledi. Evlerin içine
gaz bombalarý atmaya baþladý.
28 Mart akþamý ''Kahramanlýk
Haftasý'' nedeniyle Yurtseverlerin
düzenlemiþ olduðu eyleme
saldýran polis, eyleme saldýrmakla
yetinmeyip bir evin içine gaz
bombasý atmasý sonucu beþikteki
bir bebeðin neredeyse ölümüne
sebep olacaktý. Bunun üzerine
mahalledeki siyasetler olarak
polisin bu kasýtlý uygulamalarýna
karþý bir eylem kararý alýndý. 29
Mart akþamý saat 19:30'da Fatma
Girik (Sibel Yalçýn) Parkýnda
baþlayan yürüyüþ mahalle
sokaklarýnýn dolaþýlmasýnýn
ardýndan gaz bombasý atýlan evin

önünde bitirildi. Yürüyüþe gaz
bombasý maðduru olan aile de
katýldý. Yürüyüþ boyunca
Okmeydanýnda bir süredir
yaþanan polis terörüne karþý
ajitasyon konuþmalarý yapýldý.
Polisin bir süredir sokak ortasýnda
gençleri çevirip kimlik kontrolü
ve üst aramasý yaptýðý, dün ise
evleri niþan alarak atýlan gaz
bombalarýndan birinin bir
bebeðin beþiðinin yanýna düþmesi
sonucu beþiðin yandýðý ve iki
aylýk bebeðin acile kaldýrýldýðý
anlatýldý. Polis Terörüne Son
pankartýnýn taþýndýðý eylem
boyunca sýk sýk Polis defol bu
sokaklar bizim, Faþizme karþý
omuz omuza, Faþizme inat,
kardeþliði yarat, Biji Biratiya
Gelan sloganlarý atýldý. Ayrýca
Güvenlik Güçleri Güvenliðimizi
Tehdit Ediyor, Polis Terörüne
Son yazýlý dövizler taþýndý.
Okmeydanýndan Komünistler
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Ýstanbulda Ýki Ayrý 8 Mart Mitingi Gerçekleþti
Ýstanbulda bu sene de iki ayrý 8 Mart mitingi
gerçekleþti. Ýlk olarak 6 Mart günü Ýstanbul Kadýköy
meydanýnda 8 Mart Kadýn Platformunun düzenlemiþ
olduðu 8 Mart mitingi gerçekleþtirildi. Miting saat
12.00'de toplanan kitlenin 13.30'da Kadýköy
meydanýna doðru yürüyüþüyle baþladý. Sadece
kadýnlarýn katýldýðý miting yoðun yaðýþ olmasýndan
kaynaklý olarak erken sonlandýrýldý.
5000 civarýnda kiþinin katýldýðý mitingde yalnýzca
kadýnlar vardý. Çünkü 8 Mart Kadýn Platformu
erkeklerin katýlamadýðý bir mitingi önüne koymuþtu.
Zaten son birkaç yýldýr da 8 Mart mitingleri karma
ve sadece kadýnlarýn katýla bildiði mitingler olarak
bölünmekteydi.
Bu mitinge katýlan siyasetler, sendikalar, demokratik
kitle örgütleri, kadýn örgütleri kendi pankartlarý,
dövizleri ve flamalarýyla hem taleplerini hem de
siyasal olarak öne çýkarmak istedikleri noktalarý alana
taþýdýlar. Kortejlerde daha çok kadýnlara yönelik
sömürü gündemleri hakimdi. Bunun dýþýnda güvenceli
çalýþma koþullarýndan, kreþ talebine, eþit iþe eþit ücret
talebinden, savaþa karþý barýþ talebine kadar bir çok
talep ve þiar dövizlerle ve pankartlarla gündem
edilmiþti.
Aralarýnda Sosyalist Feminist Kolektif ve Amargi baþta
olmak üzere feminist kadýn gruplarý, Demokratik
Özgür Kadýn Hareketi, DÝSKli, KESKli, TMMOBlu
kadýnlar, EMEP, SDP, ÖDP, SPden kadýnlar, EKD,
SKM, Halkevci kadýnlar, Öðrenci Kolektiflerinden
kadýnlar, Liseli Genç Umuttan Kadýnlar, Ýmeceden
kadýnlar, Çaðrý Gazetesinden Kadýnlar, DSÝPli Kadýnlar,
Ýþçi Cepheli Kadýnlar ve bizim de KöZ olarak
bulunduðumuz siyasetler ve kurumlar mitingin
bileþenlerini oluþturdular.
Mitingin ana gövdesini, %70ini Demokratik Özgür
Kadýn Hareketi oluþturdu. Diðer siyaset ve kurumlara
oranla oldukça yoðun bir katýlým gerçekleþtiren Kürt
Kadýnlarý kendi yöresel kýyafetleriyle ve talepleriyle
mitinge damgasýný vurdu. Roj TVye yapýlan
baskýnlardan operasyonlara, ve BDP ye dönük
saldýrýlara kadar bir çok gündemi alana taþýdýlar.
Miting alanýnda yapýlan konuþmalarda 8 Martýn
kadýnlar için ücretli izin günü ve resmi tatil ilan
edilmesi gerektiðini bunun içinde kadýnlarýn daha
fazla mücadele etmeleri gerekliliðini vurgulayan
konuþmalarýn dýþýnda BDPye ve BDPli belediye
baþkanlarýna yönelik yapýlan saldýrýlarý da içeren
konuþmalar yapýldý. Konuþmalarýn ardýndan miting
sonlandýrýldý.
Biz de komünistlerin birliðini savunanlar olarak
mitinge Kadýnýn Kurtuluþu Ýnsanlýðýn Kurtuluþudur
pankartýyla ve flamalarýmýzla katýldýk. Sýk sýk Cinsel
ulusal sýnýfsal sömürüye son, Kadýnýn kurtuluþu
insanlýðýn kurtuluþudur, Kadýn olmadan devrim olmaz
devrim olmadan kadýn kurtulamaz, Kurtuluþ yok tek
baþýna ya hep beraber ya hiç birimiz, Erkeksiz deðil
birleþik 8 Mart, BDPyi savun vekiline sahip çýk, Ne
AKP ne CHP Kurtuluþ birleþik mücadelede, Yaþasýn
Komünistlerin birliði sloganlarýný atarak 20 kiþilik
kortejimizle miting alanýna yürüdük.
Komünistlerin Birliðini savunanlar olarak sürekli

karþý çýktýðýmýz eylemlerin bölünmesine karþý somut
bir duruþ ve müdahale gerçekleþtirebilmek için
yapýlan her iki 8 Mart mitingini de doðru bulmasak
dahi katýlmayý geçtiðimiz yýllarda olduðu gibi bu yýl
da önümüze koyduk. KöZün arkasýnda duranlar
yýllardýr birleþik kitlesel eylemler örebilmenin zeminini
yaratmak için uðraþtýklarý gibi bundan sonrada bu
uðraþlarýna devam edeceklerdir. Çünkü her geçen
gün artan saldýrýlarý; ancak iþçilerin emekçilerin
baðýmsýz birleþik kitlesel eylemliliklerini örgütleye
bildiðimiz takdirde püskürtebiliriz. Bu 8 Mart
mitinglerini de emekçilerin örgütlenmesine vesile
olacak þekilde örgütlemek gerekir. Ancak bu
yapýlabildiði takdirde, 8 Mart ruhuna yakýþýr bir
þekilde kavga günü olarak eylemliliðe bürünmüþ
olacaktýr.

7 Mart Pazar Günü Ýkinci 8 Mart Mitingi Gerçekleþti
7 Mart Pazar günü Kadýköyde kadýnlý erkekli
siyasetlerin ve kurumlarýn katýldýðý ikinci 8 Mart
mitingi gerçekleþtirildi.
Halk Cephesi, Kaldýraç, Partizan, Pir Sultan Abdal
Kültür Derneði, Baðýmsýz Devrimci Sýnýf Platformu
(BDSP), Belediye-Ýþ Ýstanbul 2 No'lu Þube, BES
Ýstanbul 1 No'lu Þube, Çaðdaþ Hukukçular Derneði
(ÇHD), Demokratik Kadýn Hareketi (DKH), Devrimci
Hareket, Devrimci Proletarya, Divriði Kültür Derneði,
Emek ve Özgürlük Cephesi, Emekli-Sen Kartal ve
Beyoðlu Þubeleri, Genel-Ýþ Sendikasý Anadolu Yakasý
1 No'lu Þube, Proleterce Devrimci Duruþ ve TümBel Sen 1 ve 3 No'lu Þubeler tarafýndan örgütlenen
mitinge; KESK'li kadýnlar, Alýnteri, Odak, Devrimci
Parti Mücadelesinde Devrimci Komünistler ve KöZ
de kendi pankartlarýyla ve flamalarýyla katýldýlar.
Saat 11:00 da Carrefour önünde toplanan kortejler
saat 12:30 gibi yürüyüþe geçtiler. Yürüyüþün en
önünde örgütleyen kurumlarýn imzalarýnýn bulunduðu

100. Yýlýnda Þan Olsun 8 Martý Yaratanlara! New
Yorktan TEKELe direniþ sürüyor, mücadele büyüyor!
ortak pankartý taþýndý. Yaklaþýk 2000 kiþinin katýldýðý
mitingde tekel direniþi aðýrlýklý gündem olarak
sloganlarda, dövizlerde ve pankartlarda yer aldý. KöZ
olarak biz de mitinge cumartesi günü yapýlan 8 Mart
mitinginde taþýdýðýmýz Kadýnýn Kurtuluþu Ýnsanlýðýn
Kurtuluþudur yazýlý pankartýmýzla katýldýk. 60 kiþinin
olduðu kortejimizde yürüyüþ boyunca sýk sýk Kadýnýn
kurtuluþu insanlýðýn kurtuluþudur; Kadýn olmadan
devrim olmaz devrim olmadan kadýn kurtulamaz;
Devrim için devrimci parti, parti için komünistlerin
birliði; Cinsel ulusal sýnýfsal sömürüye son; Varoþlarda
birleþ alanlarda devleþ; BDPyi savun vekiline sahip
çýk; Ne AKP ne CHP kurtuluþ birleþik mücadelede
sloganlarýný attýk. Toplanma anýndan itibaren miting
alanýna gelen herkese 8 Martla ilgili çýkarmýþ
olduðumuz özel sayýmýzý yoðun bir þekilde daðýttýk.
Bunun dýþýnda hem yürüyüþ anýnda hem de alanda
Proletaryanýn Kurtuluþunun arkasýnda duran öznenin,
Komünistlerin Birliði Platformuna katýldýðýnýn
deklarasyonu olan Birlik gazetesinin satýþýný
gerçekleþtirdik.

Mayýsta Yaþam kooperatifinde bir deðerlendirme
gerçekleþtirdik. Bu deðerlendirmede daha çok nasýl
bir 8 Mart mitingi gerçekleþtirildiði ve bunun götürüleri
üzerinde konuþtuk. Mart-Mayýs sürecinin startý olan
8 Mart mitinginin aslýnda tüm Mart-Mayýs sürecini
etkileyen bir pozisyonu olduðunu bu nedenle de
Mart-Mayýs sürecini düzen karþýtý tüm güçlerin ortak
bir þekilde örmelerinin önünün, 8 Mart mitinglerindeki
apolitik bölünmelerle týkanmaya yüz tutmakta
olduðunun altý çizildi. Þu an içinde bulunduðumuz
süreçte devletin saldýrýlarýnýn artmasý ve bunu da en
yoðun bir þekilde sýnýfýn en çok ezilen kesimleri ve
onlarýn örgütleri üzerinde yoðunlaþtýrmasý sonucunda
DTPnin kapatýldýðýný ve bu þekilde de devletin
ezilenlerin sesini kesmeye çalýþtýðý vurgulandý. DTPnin
kapatýlmasýnýn ardýndan kurulan Barýþ ve Demokrasi
Partisine de ayný þekilde saldýrmaya çalýþan devletin,
bu sefer de emekçilerin oylarýyla seçilmiþ olan BDPli
belediye baþkanlarýna ve vekillere karþý yürütmüþ
olduðu operasyonlar ve açtýðý mahkemeler karþýsýnda
BDPnin odaðýnda bulunduðu savunma hattýnýn
örülmesinin bugünün en acil görev olduðunun altý
çizildi. Tüm devrimcilerin ve emekten yana olan
güçlerin bu zeminde bir araya gelmeleri ve tüm MartMayýs sürecini bu politik tutumla örmeleri gerektiði
söylendi. Bu savunma hattýnýn da varoþlarda birleþerek
örülebileceðinin ve alanlarýn da bu þekilde
doldurulabileceðinin bilincinde olan KöZün arkasýnda
duran komünistlerin her iki 8 Mart mitinginde de
Varoþlarda Birleþ Alanlarda Devleþ ve BDPyi Savun
Vekiline Sahip Çýk þiarlarýný alana taþýdýðý belirtildi.
Bu yüzden de her iki mitingde de tek politik tutumu
alan siyasetin maalesef KöZ olduðunu, diðer tüm
siyasetlerin ve kurumlarýn da bu tutumu almalarý
gerektiði tekrar öne çýkarýldý. Bu anlamda KöZün
arkasýnda duran komünistlerin bu çaðrýyý yükselterek
üzerine düþen sorumluluklarýn farkýnda olarak MartMayýs sürecine somut müdahalelerde bulunabilmek
üzere faaliyetlerine devam edeceði söylenerek
deðerlendirme toplantýsý sonlandýrýldý.
Kadýnýn Kurtuluþu Ýnsanlýðýn Kurtuluþudur!
BDPyi Savun Vekiline Sahip Çýk!
Ýstanbuldan Komünistler

Miting alanýna tüm kortejler girdikten sonra, devrimci
kadýn önderler ile bu topraklardadevrim mücadelesi
yürüten ve bu uðurda düþen devrimci kadýnlarýn için
saygý duruþuna geçildi. Saygý duruþu esnasýnda
KöZün arkasýnda duranlar olarak biz de Enternasyonal
marþýný okuduk. Saygý duruþunun ardýnda mitingi
örgütleyenler adýna hazýrlanan ortak konuþma metni
okundu. Bu metinde 8 Martýn tarihsel önemine
deðinilerek bugüne kadar verilmiþ olan kadýn
mücadelelerine vurgu yapýldý. Bu konuþmanýn dýþýnda
çeþitli sektörlerde direniþte bulunan iþçiler adýna
konuþmalar gerçekleþtirildi. Konuþmalarýn ardýndan
Pýnar Sað ve Grup Yorum sahne aldýlar ve miting
sonlandýrýldý.
Mitingin ardýndan biz de 1 Mayýs Mahallesindeki

1 Mayýs Mahallesinde Ortak 8 Mart Etkinliði
2 Mart 2010 Salý günü 1 Mayýs Mahallesi Güzelleþtirme Derneðinde Mayýsta
Yaþam kooperatifi, BDP, ESP ve KöZün ortak düzenlediði 8 Mart etkinliði
gerçekleþti. Etkinliðe BDP Milletvekili Sebahat Tuncel de katýldý.

2 Mart 2010 Salý günü 1 Mayýs Mahallesi
Güzelleþtirme Derneðinde Mayýsta Yaþam
Kooperatifi, BDP, ESP ve KöZün ortak
düzenlediði 8 Mart etkinliði gerçekleþti.
70in üzerinde katýlýmýn olduðu etkinliðin
çoðunluðu kadýnlardan oluþmaktaydý. Etkinlik
devrim davasýnda ve iþçi sýnýfýnýn kurtuluþu
yolunda yitirdiklerimiz anýsýna yapýlan saygý

duruþuyla baþladý. Saygý duruþunun ardýndan
etkinliði düzenleyen kurumlar adýna hazýrlanmýþ
olan ortak konuþma metni okundu. Metinde 8
Martýn tarihçesine deðinilerek kadýnlarýn iþçi
sýnýfýnýn mücadelesinde oynadýðý rolden
bahsedildi. Geçmiþten beri kadýnýn erkek egemen
toplumda ezildiðine ve bu ezilmeyi hayatýn her
anýnda yaþadýðýna deðinilerek, bundan kurtulmak
için kadýnlarýn örgütlü bir þekilde mücadele
etmeleri gerektiði vurgulandý. Ortak metnin
okunmasýnýn ardýndan BDP Ataþehir eþbaþkaný
konuþma yaptý.

coðrafyasýndaki BDPli belediyelerde %30luk
kadýn katýlýmýn uygulandýðýný bunun Türkiyenin
her yerinde uygulanmasý gerektiðini ve BDP
olarak da mecliste bunun için uðraþacaklarýný
söyledi. Kadýnlarýn erkeklerle beraber mücadele
hattýný büyütüp eþit özgür bir dünya yaratmak
için uðraþmalarý gerektiðini bunun için de
evlerinden baþlayýp toplumun her alanýnda bu
mücadeleyi büyütmeleri gerektiðini vurguladý.
Konuþmasýnýn sonunda 6 Martta yapýlacak olan
8 Mart Dünya Kadýnlar Günü mitingine çaðrý
yaptý.

Etkinliðe BDP Ýstanbul milletvekili Sebahat
Tuncel de katýldý. Etkinlikte konuþan Tuncel
konuþmasýnýn en baþýnda tüm kadýnlarýn 8 Mart
Dünya Kadýnlar Gününü kutladý. Parti olarak
kadýnlara yönelik nasýl faaliyetler yürüttüklerine
deðindi. Parti içersinde %40lýk kadýn olma
ilkesine göre hareket edildiðine ve diðer tüm
parti ve örgütlerde de buna göre hareket edilmesi
gerektiðine deðindi. En son somut olarak meclise
tüm iþ yerlerinde %30luk kadýn katýlýmý yönünde
önerge vereceklerinden bahsetti. Kürdistan

Sebahat Tuncelin konuþmasýnýn ardýndan söz
almak isteyenlere söz hakký verildi. Bu bölümde
çýkýp konuþanlarýn içerisinde bir Kürt annesinin
yaptýðý Kürtçe konuþma yoðun bir ilgiyle
karþýlandý. Bütün yapýlan konuþmalarda özellikle
kadýnlarýn özgürleþebilmelerinin kendi ellerinden
geçtiðine ve bunun içinde örgütlenip mücadele
alanlarýna çýkmalarý gerektiðine deðinildi.
Kadýnýn Kurtuluþu Ýnsanlýðýn Kurtuluþudur!
1 Mayýs Mahallesinden Komünistler

F i n i ke d e K i t l e s e l
8 Mart Etkinliði

Bu yýl Finikede dört ayrý 8 Mart etkinliði yapýldý. Demokratik Güç
Birliði olarak 20 gün önceden baþladýðýmýz 8 Mart çalýþmalarýmýzla
bu yýl 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Gününü 1600 kiþiye yakýn bir
kitleyle yaptýk. Halk katýlýmý yoðunluklu etkinkiðimizde proðramýmýzýn
zenginliði epey deðer kaydediciydi. Üç yerel müzik gurubumuz, iki
tiyatro gösterimiz, þiirlerimiz ve bir gün önce yapmýþ olduðumuz
film gösterimiyle göz doldurdugumuz kesindi. Ayrýca ayný gün
Atatürkçü Düþünce Derneði 8 Martý 35 kiþinin katýldýðý bir piknikle
geçirirken, CHP Sahilkent beldesinde 100 kiþilik bir toplulukla 8 Mart
etkinliðini yaparken, Finike belediyesi de bu yýl ilk defa 8 Mart etkinliði
yapma gereði duydu. Finike belediyesinin etkinliðine 150 kiþi katýldý.
Etkinliðimizde bizim tarafýmýzdan yazýlan 12 þiir sunucu tarafýndan
sunum aralarýnda okundu. Birini de biz okuduk. Her þeye raðmen
alanýmýza etkinlikler konusunda neler yapabileceðimizi gösterdik.
Çok güzel bir 8 Mart etkinliði yaptýk. Bu baþarý bizim 1 Mayýsa
giderken nelere hakim oldugumuzun göstergesidir. Sanýrým bu yýl
alanýmýzda 1 Mayýsý daha çok güzel yapacagýz. Bu yýl 1 Mayýs
çalýþmalarýna bu günden baþlama kararýný önümüzdeki toplantýda
alacaðýz. Yine alanlarý bölerek her alanýn çalýþma komitelerini
oluþturarak halký alana taþýmaya çalýþacagýz. Hedefimiz hane oranýna
göre her evden üç kiþiyi alana taþýmak. Bilindiði gibi alanýmýz 10 bin
nüfuslu bir alan olmasýndan dolayý verdiðimiz sayýlar bizim için büyük
bir baþarý. Bu yýl alanýmýzdaki yüksek okul öðrencilerinden bir müzik
grubuyla etkinliðimizi daha zenginleþtirdik. Onlarý 1 Mayýsta alana
taþýmak içinde elimizden geleni yapacagýz.
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Ankara'da 8 Mart Eylemlerine Katýldýk

Ankarada bu yýlki 8 Mart eylemlerinden ilki 7
Mart Pazar günü Devrimci 8 Mart Platformunun
çaðrýsýyla düzenlenen eylemle gerçekleþtirildi.
Saat 12.00de Sakarya Caddesinde buluþan kitle
buradan Mithatpaþa Caddesi'ni trafiðe kapatarak
Abdi Ýpekçi Parký'na yürüdü.

Mitingde yaygýn olarak Közün 8 Mart Özel Sayýsýný daðýttýk
karþý sessiz kalýp hukuksal sürecin devam
etmesini beklemeyeceðini söyleyerek 8 Marttan
itibaren TÜBÝTAKýn önünde oturma eylemine
baþlayacaðýný duyurdu. Çamalan konuþmasýný,
Herkesi iþçi sýnýfý mücadelesine destek olmak
amacýyla, direniþe destek vermeye çaðýrýyorum.
sözleriyle bitirdi. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan
müzik dinletisi ve halaylarla eylem sonlandýrýldý.

Bir diðer 8 Mart eylemi 8 Martta Ziya Gökalp
caddesinde gerçekleþtirildi. Kolej kavþaðýndan
baþlayan yürüyüþte Dünya Kadýn Yürüyüþü,
Feministbiz, KESKli Kadýnlar, DÝSKli Kadýnlar,
Tez-Koop-Ýþ Sendikasýndan Kadýnlar, TMMOBli
Kadýnlar, Ankara Tabip Odasýndan Kadýnlar,
Halkevci Kadýnlar, EKD, EHPli Kadýnlar, ÖDPli
Kadýnlar, BDPli Kadýnlar, DYG-Genç Kadýn
Komitesi, Kýrmýzý Þemsiye Seks Ýþçileri Ýnisiyatifi,

SDPli Kadýnlar, Emek Partisi, Aka-Der Kadýn
Komisyonu, Liseli Genç Umutçu Kadýnlar,
Öðrenci Kolektiflerinden Kadýnlar, Tüm-ÝGDli
Kadýnlar, Antikapitalist Kadýnlar, ESP Kadýn
Meclisleri, Beytepeli Kadýnlar, Ünversiteli Genç
Kadýnlar, Gençlik Muhalefetinden Kadýnlar, Pir
Sultan Abdal Kültür Derneði Genel Merkezinden
Kadýnlar yer aldý. Kolej Meydanýnda saat
12.00de toplanan kadýnlar eþitlik, barýþ ve
özgürlük talepleriyle yürürken eylem boyunca
Yaþasýn kadýn dayanýþmasý, Jin jiyan azadi,
Dünya yerinden oynar kadýnlar özgür olsa,
Seher Tümere özgürlük, Her gün 8 Mart her
gün mücadele,  Mutfaklarý deðil sokaklarý
istiyoruz, Baþka bir dünya istiyoruz, Kadýnlar
savaþ istemiyor, Kadýnlar yürüyor mücadele
büyüyor sloganlarýyla taleplerini dile getirdiler.
Bu mitingde Közün özel sayýsýný daðýttýk. Yapýlan
konuþmalarýn ve müzik dinletisinin ardýndan
miting sonlandýrýldý.
Ankaradan Komünistler

Ankarada 8 Mart Etkinliði Düzenledik
8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü için çalýþma
yürüttüðümüz mahallede, EMEP Altýndað Ýlçe
Örgütü ve içinde çalýþma yürüttüðümüz Umut
Kültür Derneði 6 Mart Cumartesi günü bir
etkinlik örgütledi. Etkinlik öncesinde ortak
hazýrlanan bildiri daðýtýldý ve ortak afiþleme
yapýldý.
8 Mart vesilesiyle hazýrlanan etkinlik programý
Umut Kültür Derneði aktivisti bir arkadaþýmýzýn
açýlýþ konuþmasý ile baþladý. Konuþmada
yüzyýllardýr kadýnlarýn evde, okulda, atölyede,
sokakta uðradýklarý baskýlardan bahsedildi.
Ardýndan 2. Enternasyonalde bütün dünya

Yenibosna'da 8 Mar t
Meþaleli Yürüyüþü

Yapýlan olumlu çalýþmalarýn ardýndan Mart-Mayýs sürecinin
ortak örgütlenmesinin ilk adýmý olarak 5 Mart günü kadýn
sorunlarýnýn dile getirileceði bir meþaleli yürüyüþ organize
edildi.

Biz de Közün arkasýnda duran komünistler
olarak 7 Martta düzenlenen 8 Mart eylemine
Umut Kültür Derneði kortejinde yer alarak
katýldýk.

Program TAYADlý bir ananýn konuþmasýyla
sürdü. TAYADlý ananýn ardýndan, Tekel direniþine
destek verdiði için TÜBÝTAKtan atýlan TezKoop-Ýþ üyesi Aynur Çamalan söz aldý. Çamalan
konuþmasýnda, kendisine yönelik bu saldýrýya
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Bahçelievler Demokrasi Platformu bir süredir mahalledeki
demokratik kitle örgütlerinin ortak çalýþmasýnýn ve demokrasi
mücadelesinde ortaklaþmasýnýn adresi olmuþtu. Ýþsizliðe ve
yoksulluða karþý yapýlan Þirinevler basýn açýklamasýnýn
ardýndan geliþen süreçte kurumlar arasý diyalog artmýþ,
Yenibosna emekçileri için yeni bir mücadele hattýnýn
örülmesinin iþaretleri görünür olmuþtu.

400ü aþkýn kiþinin katýldýðý yürüyüþte en önde
New Yorktan Tekele direnen emekçi kadýnlarý
selamlýyoruz! Devrimci 8 Mart Platformu pankartý
taþýndý. Ortak pankartýn arkasýnda sýrasýyla BDSP,
Demokratik Kadýn Hareketi, Devrimci Proletarya,
Yeni Demokrat Kadýn, DÝSK Ankara Kadýn
Komisyonu ve KESKli Kadýnlar, Ývme Dergisi,
Mücadele Birliði Platformu, A.Ü Hukuk Fakültesi
Öðrenci Derneði, Tam Baðýmsýz Demokrasi
Hareketi, Odak, ÇHD ve Umut Kültür Derneði
kortejleri yer aldý. Yürüyüþte TÜBÝTAK'ta iþten
atýlan Aynur Çamalan için Ýþten Atmalar
Yasaklansýn / Aynur Çamalan yalnýz deðildir
pankartý da açýldý.
Abdi Ýpekçi Parký'nda düzenlenen etkinlik
mücadelede yaþamýný yitirmiþ emekçi kadýnlar
ve devrimciler anýsýna saygý duruþuyla baþladý.
Platform adýna yapýlan açýlýþ konuþmasýnýn
ardýndan Ben Ulrike Baðýrýyorum isimli oyun
sergilendi.

Sayfa

kadýnlarýna armaðan edilen 8 Martýn tarihçesi
ve kadýnlarýn mücadeleleri anlatýldý. 1857 yýlýnda
eþit iþe eþit ücret talebiyle hayatlarý pahasýna
mücadele eden kadýnlardan, sigortasýz çalýþmaya
karþý direnen tekel iþçisi kadýnlara kadar emek
mücadelesinde kadýnýn kavgadaki yeri ve
öneminden bahsedilerek, açýlýþ konuþmasý
tamamlandý. Yapýlan açýlýþ konuþmasýnýn
ardýndan 8 Martýn 100. yýlý vesilesiyle hazýrlanan
kadýnlarýn taleplerini ve mücadelelerini anlatan
video gösterimi ile etkinliðe devam edildi.
Gösterimin ardýndan Eðitim-Sen 3 Nolu Þube
eðitim sekreteri Gönül Demirci konuþma yaptý.

Demirci konuþmasýnda sigortasýz çalýþan
kadýnlarýn ve evde yahut ev iþlerinde kayýt dýþý
çalýþan olarak adlandýrýlabilecek kadýnlarýn karþý
karþýya kaldýklarý sorunlardan ve bu sorunlara
karþý yürütülebilecek mücadelelerden bahsetti.
Bu mücadelelerde kadýnlarýn ön plana çýkan
taleplerini vurguladý, bu talepler etrafýnda
kadýnlarý mücadeleye davet etti. Demircinin
konuþmasýnýn, sorulan sorular ve yapýlan
sohbetin ardýndan gerçekleþtirilen müzik
dinletisiyle etkinlik sonlandýrýldý.
Ulusal, cinsel, sýnýfsal sömürüye son
Ankaradan Komünistler

Ýzmirde Düzenlenen 8 Mart Eylemleri
Ýzmirde bu sene
sadece kadýnlarýn
katýldýðý 8 Mart
eylemine çalýþma
yürüttüðümüz kitle
örgütleri ile katýldýk.
Düzenlenen
eylemlerden ikincisine
Kadýnýn Kurtuluþu
Ýnsanlýðýn
Kurtuluþudur: Cinsel,
Ulusal, Sýnýfsal
Sömürüye Son
pankartýmýz ile çýktýk.
Geçtiðimiz senelerde olduðu gibi bu sene de Ýzmir'de
iki ayrý 8 Mart eylemi gerçekleþti. Ýzmir'de örgütlenen
iki eyleme de örgütleyici olarak imza atmadýk. Kitle
örgütleri ''Sigortasýz Güvencesiz Çalýþmaya Hayýr'
kampanyasýnýn imzasýný taþýyan pankart ile iki eyleme
de katýldý.

Ýlk eylem Ýzmir Kadýn Platformunun gerçekleþtirdiði
mitingdi. Mitinge katýlmak için BDP il binasýnýn
önünde kampanyanýn örgütleyicisi olan kurumlardan
kadýnlar buluþup pankartlarýný açarak, BDPli
kadýnlarýn ardýndan yürüyüþe geçtiler. Yürüyüþ Konak
meydanýnda son buldu ve burada miting gerçekleþti.

Bir hafta öncesinden çalýþmalarýný baþlattýðýmýz çalýþmada
özellikle kitle örgütündeki iliþkilerimizi katmaya gayret ettik.
Kitle örgütünde gerçekleþtirdiðimiz film gösteriminin ardýndan
gerçekleþtirdiðimiz sohbette bu günün emekçi kadýnlarýn
mücadelesiyle tüm kadýnlara armaðan edildiðini, ama ayný
zamanda erkeklerdeki farkýnda bile olmadýklarý kadýn emeðini
hor gören yaklaþýmý kýrmanýn da günü olduðunu belirttik.
Yaptýðýmýz çalýþmada kadýn yürüyüþüne kadýn erkek demeden
tüm emekçileri katmayý önemsedik.
5 Mart akþamý meþaleli yürüyüþü gerçekleþtirmek için Pazar
Pazarý'nýn giriþinde buluþtuk. Meþalelerin tutuþturulmasýnýn
ardýndan kortej oluþturarak yürüyüþe baþladýk. "Kadýnýn
kurtuluþu insanlýðýn kurtuluþudur", "Jin Jiyan Azadi", Kurtuluþ
yok tek baþýna ya hep beraber ya hiç birimiz" sloganlarýnýn
sýklýkla atýldýðý yürüyüþte, ayrýca bir önceki gün gerçekleþen
Roj Tv baskýnýný kýnamak için "Roj Tv'ye uzanan eller kýrýlsýn"
"Özgür basýn susturulamaz" sloganlarýný attýk.
Yürüyüþün ardýndan Bahçelievler Demokrasi Platformu'nun
ortaklaþa yazdýðý metin okundu. Ardýndan eylem sonlandýrýldý.
Yaklaþýk 60 kiþinin katýldýðý eyleme biz de 20 kiþinin üzerinde
bir katýlým saðladýk.
Yenibosnadan Komünistler

8 Mar t Gündemli
Film Etkinliði
8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nü gündeme getirmek ve o
gün nelerin gerçekleþtiðini bilmeyen kooperatif ortaklarýna
bu günün anlam ve önemini aktarmak için bir film etkinliði
düzenlemeye karar verdik.
Kooperatif ortaklarýmýzýn da katýldýðý bir yürütmede 8 Mart
gününü gündem ederek bir film etkinliði düzenleme kararý
aldýk. Ardýndan bir sohbet gerçekleþtirmeyi önümüze
koyduk.
26 Þubat günü geldiðinde kooperatif ortaklarýmýzdan özellikle
8 Mart günü yapýlanlarý daha önce bilmeyenlerin yoðunluklu
olduðu bir etkinlik gerçekleþtirdik. Sinevizyonla yaptýðýmýz
film gösteriminde "Ekmek ve Gül" adlý belgesel filmi izledik.
Özellikle röportajlarýn aðýrlýklý olduðu filmde 8 Mart'ýn
tarihçesi aktarýlýyordu.
Filmin ardýndan yapýlan sohbette de, özellikle 8 Mart'ýn
bizim hayatýmýz açýsýndan ne anlama gelmesi üzerine
durduk. Erkeklerin kadýn emeðini küçümseyen yaklaþýmlarýnýn farkýnda bile olmadýklarýnýn vurgulandýðý sohbette,
8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nün bu mücadeleyi sürdürmek
için önemli olduðu vurgulandý.
Yaklaþýk 20 kiþinin katýldýðý etkinliðin ardýndan katýlan
herkes mahallemizde ve Kadýköy'de yapýlacak olan eylemlere
davet edilerek etkinlik bitirildi.
Yenibosna'dan Komünistler

Ýlk eyleme kadýn yoldaþlarýmýz içinde çalýþma
yürüttükleri kitle örgütlerinden kadýnlarla beraber
kampanya pankartý arkasýnda eyleme katýldýlar.
Kampanyanýn ana þiarýnýn yer aldýðý pankartta Deri
Ýþçileri Derneði, Kundura Ýþçileri Derneði, Afrikalýlar
Derneði, Ege 78'liler Derneði, Ortak Yaþam ESKO
Kooperatifi, Kondularda Yaþam Kooperatifi, Özgür
Yaþam Kooperatifi kurumlarýnýn imzasý bulunuyordu.
Platform kampanya ile ilgili imza toplanmasýna ve
kampanyayý tanýtan bildiriler daðýtýlmasýna izin
vermemiþti. Kitle örgütleri adýna mitinge katýlan
kadýnlar alanda tanýdýklarý kadýn arkadaþlarýna
kampanyayý anlattýlar.
Ýkinci eylemi ise BDSP, Alýnteri, Demokratik Kadýn
Hareketi, Devrimci Hareket, Halk Cepheli Kadýnlar,
Yeni Demokrat Kadýn Ýnisiyatifi ve Mücadele Birliði
örgütledi. Eylem Çankaya Türk Telekom binasý
önünden yürüyüþle baþladý. Konak Eski Sümerbankýn
önünde eylem gerçekleþtirildi. Eylem saygý duruþuyla
baþladý. Okunan basýn metninin ardýndan Tekel
direniþçisi bir kadýn iþçi konuþma yaptý. Ayýþýðý Tiyatro
Ýþçileri Atölyesi, 'Tanya' adlý oyununu sergiledikten

sonra, Grup Günýþýðýnýn konseri ile eylem sona erdi.
Ýkinci eyleme 'Cinsel, ulusal, sýnýfsal sömürüye son!'
yazýlý pankartýmýzla Köz olarak katýldýk. Toplanma
sýrasýnda ve alanda platformun belirlediði ortak
sloganlar atýldý. Yürüyüþ sýrasýnda kendi sloganlarýmýzý
attýk.
Ýzmirden Komünistler

KOMÜNÝST
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Barýþ ve Demokrasi Partisi 1. Olaðanüstü Kongresi BDP Buca Ýlçe Baþkanlýðý
Sadece Alevilere, Kürtlere saldýrmýyor
Ankarada kendisini protesto eden TEKEL
iþçilerine de saldýrýyor
Hakkýný arayan itfaiye
iþçilerine de saldýrýyor Saldýrmaya da devam
edecek
Bugün AKPnin saldýrýlarýný CHPnin
durdurabileceðini sananlar yanýlýyorlar. CHPden
medet umanlar yaðmurdan kaçarken doluya
tutulacaklarýný görmüyorlar...
Seyit Rýzayý asýp mezarýný saklayan devlet
gereðini yapmýþtýr, diyen CHPdir
Sivas
katliamý sonrasý devlet görevlilerine teþekkür
eden yine Erdal Ýnönülü SHPdir.
1 Þubat 2010 Pazartesi günü Ankara Ahmet
Taner Kýþlalý Spor Salonunda Barýþ ve
Demokrasi Partisinin Demokratik Katýlým Ýçin
Demokratik Siyaset sloganýyla düzenlenen 1.
Olaðanüstü Kongresi gerçekleþti.
Spor salonuna Kadýn örgütlülüðü demokratik
siyasetin teminatýdýr', 'Gençlik ahlaki ve politik
toplumun savunucusudur', 'Yaþasýn emekçilerin
birliði halklarýn kardeþliði', Yalan ve hilelerinizle
baþ edemedik bu bize ders olsun, ama biz de
sizin önünüzde diz çözmedik bu da size ders
olsun pankartlarý asýldý. Kongre baþlamadan
önce kürsüden Kürtçe, Zazaca, Türkçe ve
Lazca türküler çalýndý. Ardýndan divan seçimi
gerçekleþti ve Þýrnak milletvekili Sevahir
Bayýndýr divan baþkanlýðýna seçildi.

katýldý.
Kongreye biz de destek metni gönderdik.
Metin þöyleydi:
KöZ Gazetesi olarak, Barýþ ve Demokrasi
Partisinin Kongresine katýlan tüm emekçi
halkýmýzý saygýyla selamlýyoruz.
AKPnin demokratik açýlým olarak parlatmaya
çalýþtýðý sürecin yaldýzlarýnýn birer birer
döküldüðü bir dönemden geçiyoruz.
Alevilerin sorunlarýný tartýþmaya Maraþ
katliamýnýn bir numaralý sanýðý Ökkeþ
Kengerleri çaðýrýyor. Kürt sorunun çözümü
içinse DTP ile görüþmeyi reddediyor.
Bir yandan biz demokratýz, parti kapatmaya
karþýyýz diyorlar. Diðer yandan sözcüleri Cemil
Çiçek Anayasa Mahkemesi kararýný açýklamadan
DTPnin kapatýlmasý gerekir diye açýklama
yapýyor.

Dün Mecliste AKPyi geriletebilecek tek güç
DTPydi, bugün de bütün saldýrýlara raðmen
Barýþ ve Demokrasi Partisi bunu gerçekleþtirmektedir.
AKP ve CHP mecliste ezilenlerin sesi
duyulmasýn, mecliste Kürtlerden, Alevilerden,
iþçilerden bahsedilmesin istiyorlardý. Mecliste
operasyon kararlarýný rahatça alabilsinler
istiyorlardý
Oyun buydu Ama DTP vekilleri bu oyunu
bozdular. Barýþ ve Demokrasi Partisi ile mecliste
ýsrar ettiler..
AKP ve CHPnin ikiyüzlülüðünü teþhir etmek
için mecliste emekçilerin, ezilenlerin sesini
duyurmaya devam ettiler Mecliste dönen
dolaplarý sokaða, sokaktaki mücadeleyi Meclise
yansýttýlar. Tersane iþçilerinin, deri iþçilerinin,
Kürtlerin, Alevilerin, ÖSSye hazýrlanan genç
emekçilerin, kadýnlarýn sesi oldular.

1. Olaðan Genel Kongresi

BDP Buca Ýlçe Baþkanlýðýnýn 1.
Olaðan Genel Kongresine
katýldýk. Kongre bir dakikalýk
saygý duruþu ile baþladý. Ardýndan
müzik dinletisiyle beraber
halaylar çekildi. Bundan sonra
konuþmalara ve mesajlara geçildi.
Ýmam-Der, Barýþ Analarý, BDP
Parti Meclisi ve BDP adýna
yapýlan konuþmalarýn ardýndan
biz de kýsa bir konuþma yaptýk:
Közün arkasýnda duran
komünistler olarak kongreyi tüm
devrimci duygularýmýzla
selamlarýz. On yýllardýr süren
Kürt mücadelesinin, Kürdistan
mücadelesinin þovenizmle baltalanmaya çalýþýldýðý, partilerinin,

kurumlarýnýn kapatýldýðý, yöneticilerinin tutuklandýðý bu günlerde
hepimizin daha çok dayanýþmaya
daha çok örgütlenmeye
ihtiyacýmýz var. Öfkeliyiz ve
öfkemizi kurumlarýmýza örgütlerimize sahip çýkarak onlara
göstermeliyiz. Biz de gittiðimiz
her yerde, gazetemizde diyoruz
ki BDPyi Savun Vekillerine Sahip
Çýk!
Konuþmamýz büyük bir alkýþ aldý.
Bizden baþka siyasetin
katýlmadýðý ve bayaðý kalabalýk
olan kongre yeni yönetimin
seçiminden sonra sona erdi.
Ýzmirden Komünistler!

BDP Bahçelievler Örgütü
1. Olaðan Kongresi
14 Þubat 2010 Pazar günü
Yenibosnada Baþak Düðün
Salonunda Bahçelievler Barýþ ve
Demokrasi Partisinin 1. Olaðan
Kongresi gerçekleþti. Kongre,
devrim ve demokrasi mücadelesinde yitirdiklerimiz adýna yapýlan
saygý duruþuyla baþladý.

Bugün emekçilere ve ezilenlere
yönelik saldýrýlarý püskürtebilecek tek güç hem sokakta
hem Mecliste, BDPnin yanýnda
olarak mücadele eden tüm
demokrasi güçleridir. Düzen
güçlerini geriletmenin yolu
budur.

Ardýndan kongreyi yönetmesi
için bir divan seçildi. Divan
BDPnin faaliyet ve mali
raporlarýný delegelere ve katýlan
halka sundu. Kongrede BDP Ýl
ve Ýlçe yöneticilerinin yaný sýra
Bahçelievler EMEP Ýlçe Teþkilatý
konuþma yaptý biz de Köz olarak
destek metni gönderdik:

AKP ve CHP Mecliste ezilenlerin
sesi duyulmasýn, mecliste
Kürtlerden, Alevilerden, iþçilerden
bahsedilmesin istiyorlardý.
Mecliste operasyon kararlarýný
rahatça alabilsinler istiyorlardý
Bu yüzden DTPnin kapatýlmasýna kimi ikiyüzlüce kimi
alkýþlayarak sevindi.
BDPli vekillerin meclisteki varlýðý
çok kýymetlidir. AKP ve CHPnin
ikiyüzlülüðünü teþhir etmek için
mecliste emekçilerin, ezilenlerin
sesini duyur maya devam
edilebilmesi için Çünkü sadece
onlar mecliste dönen dolaplarý
sokaða, sokaktaki mücadeleyi
Meclise yansýttýlar. Tersane
iþçilerinin, deri iþçilerinin,
Kürtlerin, Alevilerin, ÖSSye
hazýrlanan genç emekçilerin,
kadýnlarýn sesi oldular.

BDP Tuzla Teþkilatýnýn 1. Olaðan Kongresine Katýldýk

KöZ olarak, Bahçelievler Barýþ
ve Demokrasi Partisinin 1.
Olaðan Kongresini selamlýyoruz.
Düzen güçlerinin emekçilere ve
ezilenlere yönelik saldýrýlarý hiç
bitmediði gibi gün geçtikçe
artýyor. Bir yandan emekçilere
yönelik saldýrýlarý gündemden
düþmüyor, Tekel iþçilerinin kararlý
mücadelesi yýldýrýlmaya,
karalanmaya çalýþýlýyor, bir yanda
sözde Alevi açýlýmýna eli kanlý
katil Ökkeþ Kenger davet ediliyor,
diðer yanda demokrasi açýlýmý
adý altýnda DTP kapatýlýyor, halkýn
kendi oylarýyla seçtikleri
temsilcilerine saldýrýlýyor ve
BDPnin demokratik alanda
yürüttüðü siyasetinin önünü
kesmek için her geçen gün yeni
gözaltý operasyonlarý,
tutuklamalar gerçekleþtiriyor.

BDP Tuzla ilçe örgütünün Demokratik Siyaset
için Demokratik Katýlým þiarýyla düzenlediði
1. Olaðan Kongresine Tuzladan komünistler
olarak çevremizdeki dostlarýmýzla birlikte
katýldýk.

BDP Karabaðlar Ýlçe
Teþkilatý'nýn Açýlýþýna Katýldýk

Bayýndýr, Kürtçe ve Türkçe konuþmalar yaparak
Türkiyenin barýþ ve demokrasiye ihtiyacý
olduðuna, ülkenin demokrasi damarlarýnýn
týkandýðýna ve açýlmasý için by-pass gerektiðine
deðindi. Belediye baþkanlarýnýn tutuklanmasýný
protesto ederek, milletin egemenliði ile
yönetiliyoruz diyenlerin yalanlarýna deðindi.
Ardýndan demokrasi mücadelesinde
yitirdiklerimiz adýna bir saygý duruþu gerçekleþti.
Kongreye milletvekilleri, belediye baþkanlarý,
ve kimi sol akýmlarýn temsilcileri ve yurtdýþýndan
misafirlerin yaný sýra dört bine yakýn emekçi

Evet AKP sürekli demokrasiden, halkýn
iradesinden söz ediyor ama iki milyonu aþkýn
emekçinin oy verdiði vekillerin parlamento
dýþýna atýlmasýna da alkýþ tutuyor. Kürdistanda
halkýn oylarý ile seçilen Belediye Baþkanlarýný
dahi hazmedemiyor, adeta gözdaðý verircesine
tutuklayýp, kelepçeli resimlerini medyaya
daðýtýyor.

Biz bugüne kadar Bin Umut Vekillerinin
arkasýndayýz, DTPyi kapattýrma vekiline
sahip çýk demiþtik Þimdi bundan sonra da
Barýþ ve Demokrasi Partisinin yanýnda olacaðýz.
Kurtuluþ Yok Tek Baþýna Ya Hep Beraber
Ya Hiç Birimiz!
Ýstanbuldan Komünistler

Ataþehir BDP Ýlçe Teþkilatýnýn Halk Toplantýsý
14 Þubat Pazar günü 1 Mayýs Mahallesinde
Barýþ ve Demokrasi Partisi Ataþehir ilçe
örgütünün düzenlediði halk toplantýsýna katýldýk.
Cennet Düðün Salonunda gerçekleþtirilen
toplantýda; Ataþehir ilçe yönetimi, katýlan delege
ve üyelerin oylarýyla belirlendi.
Salon giriþinde polis oldukça sýký kimlik
kontrolleri gerçekleþtirdi. Gecikerek baþlayan
toplantýya 200ü aþkýn kiþi katýldý. Toplantýda
seçilen divanýn ardýndan BDP adýna konuþmalar
gerçekleþtirildi. BDP parti meclis üyesi olan
arkadaþ yaptýðý konuþmasýnda Kürt ulusuna
yönelik baskýlara deðindi. Geçtiðimiz dönemde
DTPnin kapatýlmasýnýn ve 15 Þubat uluslararasý
komplosunun bu saldýrýlardan bazýlarý
olduðunu, bunlarýn dýþýnda yýllardýr devam
eden operasyonlar ve sözde demokratik
açýlýmlarla Kürt ulusunu sindirmeye ve asimile
etmeye çalýþtýklarýndan bahsetti. Ancak bütün
bu saldýrýlarýn boþa çýkarýldýðýný ve bundan

Kongre, bütün devrimciler adýna yapýlan saygý
duruþunun arkasýndan BDP eski ilçe baþkaný
Kibriye Evrenin kongreyi selamlamasýyla
baþladý. BDP parti merkezinden Osman
Ergünün konuþmasýyla devam etti.
Konuþmasýnda kongreye katýlan Deri-Ýþ, LimterÝþ sendikalarýný ve katýlan bütün kurumlarý
selamladý. DTPnin kapatýlmasý sürecine deðindi
ve BDPnin 1. Olaðan Kongresini selamlayarak
noktaladý. Arkasýndan faaliyet raporu ve mali
rapor sunuldu. Raporlarýn arkasýndan dilek ve
temenniler bölümüne geçildi. Bu bölümde ilk
olarak Tuzla Demokrasi Platformu adýna yapýlan
konuþmada, Demokrasi Platformu anlatýldý ve
17 Þubatta Tekel iþçileriyle dayanýþmak için
yapýlacak basýn açýklamasýna çaðrý yapýldý. ESP
adýna yapýlan konuþmada, DTPnin kapatýlmasý

sonra da boþa çýkarýlmasý için mücadeleyi
büyütmek gerektiðinin altýný çizdi.
Divanýn oluþturduðu serbest kürsü kýsmýnda
toplantýya katýlanlardan da konuþanlar oldu.
Biz de bu bölümde söz alýp KöZ adýna bir
konuþma gerçekleþtirdik. Konuþmamýzda
þunlara deðindik: Devlet Kürt ulusuna ve iþçi
emekçi sýnýfýna yönelik saldýrýlarýný geçmiþte
olduðu gibi bugün de sürdürmektedir. Bu
saldýrýlarýný daha çok iþçilerin, emekçilerin ve
Kürtlerin örgütlendiði yerlere ve örgütlere
yapmaktadýr. En son DTPnin kapatýlmasý
bunun en bariz örneðidir. DTPyi kapatarak
iþçileri emekçileri ve Kürtleri susturacaklarýný
düþündüler ve mahkeme kararýyla DTPyi
kapattýlar. Ancak iþçilerin ve ezilenlerin sesini
ve öfkesini bu kararla kapatamadýlar ve de
kapatamayacaklar. Nasýl ki DTPnin kapatýlmasý
karþýsýnda DTPyi savunmak için alanlara
çýkmýþsak þimdi de BDPye yönelik saldýrýlara

kýnandý ve baþkasýný ezen ulusun özgür
olamayacaðý vurgulandý. Biz de kongrede söz
alarak þu vurgular üzerinde durduk:
Merhaba dostlar, Barýþ ve Demokrasi Partisinin
Demokratik Siyaset için Demokratik Katýlým
þiarýyla düzenlemiþ olduðu 1. olaðan kongresini
selamlýyoruz. 22 Temmuz 2007 genel
seçimlerinden bugüne kadar yani 11 Aralýk
2009a kadar DTP ile omuz omuza durduk.
DTP Vekilleri mecliste grup oluþturdular
emekçileri, ezilenleri ilgilendiren her konuda
soru önergeleri, yasa tasarýlarý ile bizim sesimizi
duyurmaya çalýþtýlar Sigortasýz, sendikasýz
iþçilerin sorunlarýný Tekstil-Sen aracýlýðý ile
meclise sundu. ÖSS karþýtý miting örgütleyen
gençlik örgütlerine meclisin kapýsýný açtý. Kot
taþlama iþçileri, Manisa Turgutlu tarým iþçileri,
tersane iþçileriyle dayanýþma içinde olarak
mecliste ezilenlerin de sesini duyurdu. Alevilerin
de mecliste sesini duyurdu, Sivas Madýmak
Otelinin müze olmasý için yasa önergesi verdi.
Dersim adýnýn iadesi için önerge verdi. Tüm

karþý meydanlara çýkacaðýz. BDPli belediye
baþkanlarýný tutuklayarak önümüzdeki seçimlere
hazýrlýk yapmaya çalýþan bu düzen karþýsýnda
geçtiðimiz genel seçimlerde ve yerel seçimlerde
durduðumuz gibi þimdi de duracaðýz ve daha
örgütlü bir þekilde bu süreci öreceðiz. Bu
süreci daha güçlü örebilmemiz ve gelecek
saldýrýlara daha güçlü yanýtlar verebilmemiz
için BDPyi Savun Vekillerine Sahip Çýk þiarýyla
hareket edip tüm emekçi ve ezilenleri bu
savunma hattý etrafýnda örgütlemek gerekir.
Bu noktada tüm devrimci hareketin ve BDPnin
en acil görevi budur.
Yapýlan konuþmalarýn ardýndan herkese
örgütlenmek ve Barýþ ve Demokrasi Partisini
güçlendirmek çaðrýsý yapýlarak toplantý bitirildi.
BDPyi Savun Vekillerine Sahip Çýk!
Demokrasi Ýçin Kürtlere Özgürlük!
1 Mayýs Mahallesinden Komünistler

bunlar DTPnin yalnýzca Kürt partisi deðil, her
türden ezilen, sömürülen kesimlerin de yanýnda
olduðu göstermiþtir. Bugün de BDP, yaþadýðýmýz
topraklarda en geniþ ezilen ve emekçi kitlelerini
içinde barýndýran demokratik bir kitle partisidir.
Bu nedenle iki yýldýr DTP yi kapattýrma,
vekiline sahip çýk þiarýyla alanlara çýktýk,
Newrozlarý birlikte örgütledik. Þimdiye kadar
yaptýðýmýz çalýþmalarda DTPyle omuz omuza
durduk Bundan sonra da Barýþ ve Demokrasi
Partisinin yanýnda olacaðýz.
Dilek ve temenniler bölümünden sonra müzik
gruplarý sahne aldý.
Kongreye, BDP ilçe örgütleri, EMEP, ESP, Köz,
Limter-Ýþ, Deri-Ýþ, Uid-Der, ÖDAH, Cun-Der,
Çalýkaðýl Derneði, Ovacýklýlar Derneði,
Erzincanlý Caferli Derneði, Kârerliler Derneði,
Karslýlar Derneði, Aydýnlý mahallesi eski muhtarý
Ali Haydar Avgören, Aydýnlý Mahallesi muhtarý
Hakký Uzunyayla ve Tuzla Demokrasi Platformu
katýldý.
Tuzladan Komünistler

Biz bugüne kadar DTPli
vekillerin arkasýndayýz, DTPyi
kapattýrma vekiline sahip çýk
demiþtik Þimdi bundan sonra
da Barýþ ve Demokrasi Partisinin
yanýnda olacaðýz.
Kurtuluþ Yok Tek Baþýna Ya
Hep Beraber Ya Hiç Birimiz!

2 Ocak Pazar günü BDP Karabaðlar ilçe teþkilatýnýn açýlýþý
gerçekleþti. Köz'ün arkasýnda duran komünistler olarak açýlýþ
öncesinde hazýrlýk yaparak açýlýþa katýldýk. Saat 14.00 sularýnda
halaylarla açýlýþ etkinliði baþladý. Halay esnasýnda "Partimize
uzanan eller kýrýlsýn, þehid namýrýn" sloganlarý sýkça atýldý.
Açýlýþa gelen halk oldukça çoþkuluydu. BDPnin Ýzmir ilçe
teþkilatýlarý, kadýn meclisi, parti meclis üyeleri ve il yönetimi
açýlýþa katýldýlar. BDP il yöneticisinin sürece iliþkin yaptýðý
konuþmanýn ardýndan açýlýþ gerçekleþti. Ýl yöneticisinin
konuþmasýnýn ardýndan yazdýðýmýz dayanýþma mesajý okundu.
Ve ardýndan "yaþasýn devrimci dayanýþma" sloganý atýldý.
Etkinliðin sonunda DTP'nin kapatýlmasýný konu alan özel
sayýlarýmýzýn daðýtýmýný gerçekleþtirdik.
Limontepe'den Komünistler
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15. Yýlýnda Gazi Ayaklanmasý Eylemi
Herkesin kendi pankartlarý ve flamalarýyla
katýldýðý yürüyüþlerde 12 Mart ve 15 Martlarda
düþenlerin resimleri ve onlarý anlatan dövizler
taþýndý. Her sene olduðu gibi bu sene de
pankartlarda katliam vurgusu öncelikliydi.
Haliyle sloganlarda bu vurguyu taþýmaktaydý.
Gazinin bir daha yaþanmamasýný isteyenlerden,
Gazideki katliamlarýn sorumlularýnýn yargýlanmasýný isteyenlere dek herkeste Gazide bir
katliam yaþandýðý ve maðdur olan tarafýn,
devrimciler ve Gazi emekçileri olduðu vurgusu
öne çýkarýlmaktaydý.
Biz de KöZün arkasýnda duranlar olarak eyleme
her sene olduðu gibi bu sene de Gazinin Yolu
Ayaklanma Yoludur, Ayaklanma Yolu Devrim
Yoludur pankartýmýzla katýldýk. Yürüyüþ
boyunca pankarttaki sloganýmýzý ve Gazide1 Mayýsta Düþenler Kavgamýzda Yaþýyor,
Özgürlük Savaþan Ýþçilerle Gelecek, Katil Devlet
yýkacaðýz Elbet, Ne AKP Ne CHP Kurtuluþ
Birleþik Mücadelede sloganlarýný attýk.
12 Mart 95 Gazi ayaklanmasýnýn 15. yýl
dönümünde Gazi Mahallesinde her sene
olduðu gibi bu sene de anmalar gerçekleþtirildi.
Gazide faaliyet yürüten siyasetlerin ve
kurumlarýn ortak örgütlemeye çalýþtýklarý
eylemler ve anmalarda her sene olduðu gibi
bu sene de bölünmeler yaþandý. Geçtiðimiz
dönemlerde Halk Cephesi ayrý yaparken bu
seneki anmalarda diðer siyasetler arasýnda da
ayrýlýklar yaþanmýþ ve eylemlerin bölünmesine
neden olunmuþtu. Bu sene Gazi Mahallesinde
dört ayrý eylem örgütlendi. Aslýna bakýlýrsa bu
eylemlerin hepsi de birbirine çok yakýn saatlerde
ayný güzergâh üzerinde yapýlan eylemler
olduðundan bir bütün eylemmiþ gibi de
görülebilmekteydi. Ancak yapýlan çalýþmalarda
her biri ayrý ayrý çaðrýlarda bulunduðu için bu
bölünme had safhada hissedilir olmuþtu.
12 Mart sabahý saat 10:00 gibi kortejler Eski

Karakol duraðýnda toplanmaya baþladý. Burada
toplanan kortejlerden ilk olarak Devrimci
Hareket, BDSP, PDD, DHFnin oluþturduðu
platformun yürüyüþü baþladý. Kaldýraç ve
Devrimci Proletarya da bu platformla yürüdü.
Bu kolda toplam olarak 300 kiþi vardý. Bu
yürüyüþün ardýndan Halk Cephesinin korteji
yürüyüþe geçti. Halk cephesinin kortejinde
ortalama 1500 kiþi vardý. Bu kortejin ardýndan
Partizan, Alýnteri ve Pirsultanýn oluþturduðu
kortejler yürüyüþe geçti. Bu kortejlerde de
yaklaþýk 150 kiþi vardý. En son olarak da BDP,
ESP, SP, SDP, EMEP, SODAP ve TÖPün
oluþturduðu platformun yürüyüþü gerçekleþti.
Anarþist blok, KöZ ve ortak bir þekilde birlikte
yürüyen TKP, ÖDP ve Halkevleri de bu
platformun arkasýnda yürüdü. Bu yürüyüþte
de yaklaþýk 1200 kiþi yürüdü. Bütün bu
yürüyüþler Gazi mezarlýðýna kadar sürdü ve
orada yapýlan anmalarýn ardýndan sonlandýrýldý.

Her sene KöZ sayfalarýnda Gazi Ayaklanmasý
ile ilgili olarak çýkan yazýlarda da sürekli
belirttiðimiz gibi her zaman öne çýkarýlmasý
gereken Gazide öldürülenlerin isimleri ya da
onlarýn öldürülmesi deðil de ne için
öldürüldükleri ve bunun sonucunda ortaya
çýkan ayaklanmanýn olmasý gerektiðidir. Çünkü
iþçi sýnýfýnýn nihai kurtuluþuna giden yol
ezilenlerin ayaklanmasýndan geçecektir. Gazide
yaþanan da bir geri duruþ ya da direniþ deðil,
aksine devlete karþý saldýrýya geçilen ve
ayaklanýlan bir durumdur. Bu durum da bize
yol göstermektedir. Bundan önce olduðu gibi
bundan sonra da Gazinin yolundan yürüyerek
özgürlüðün savaþan iþçilerle geleceðini bilerek
propagandamýzý yapmaya ve iþçi sýnýfýnýn
mücadelesini büyütmeye devam edeceðiz.
Yolumuz Gazinin Ayaklanma yoludur!
Özgürlük Savaþan iþçilerle gelecek!
Ýstanbuldan Komünistler

Maraþ Katliamý 1 Mayýs Mahallesi'nde Anýldý
1 Mayýs Mahallesi'nde Maraþ Katliamý 1978
yýlýnýn son haftasýnda devlet eliyle Maraþ'ta
Kürt-Alevi emekçilere karþý bir katliam
gerçekleþtirilmiþti. Dönemin iktidar partisi olan
ve Alevilerin dostu olduðunu iddia eden CHP
ve Kemalist ardýllarý bu katliam karþýsýnda
sessiz kalmýþ ve dahi bu katliamý gerçekleþtiren
faþistlerin yolunu açmýþlardý.
Bu tarih, hafýzalardan silindikçe ve bu katliamý
gerçekleþtirenlerden hesap sorulmadýkça,

emekçilere yönelik böyle katliamlar olmaya
devam edecektir. Bunun hesabýný sormak için
ise, aradan onlarca yýl geçse de bu tarihi
unutmamak ve unutturmamak için mücadele
etmek gereklidir.
Bu manada, KöZ'ün arkasýnda duran
komünistler olarak, 1 Mayýs Mahallesi'nde
SODAP'ýn Maraþ Katliamý'ný anmak üzere
düzenlemiþ olduðu anlamlý eyleme katýldýk. 1
Mayýs Mahallesi'nde anacadde üzerinde

gerçekleþen yürüyüþ boyunca Dersim, Maraþ,
Koçgiri, Unutulmaz Hiçbiri, Maraþ'ý Unutma,
Unutturma, Katil Devlet Hesap Verecek,
Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði sloganlarý atýldý.
Yürüyüþün sonunda cadde üzerinde, bir basýn
açýklamasý yapýldýktan sonra eylem sonlandýrýldý.
Yaþasýn Devrimci Dayanýþma!
Kemalistler Tuttu Faþistler Vurdu!
1 Mayýs Mahallesi'nden Komünistler
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Mudanya Alevi Kültür
Derneðine Saldýrý

Yerelliðimizde bulunan Alevi Kültür Derneði'nin þubesinin camlarý
30 Aralýk 2009 Çarþamba günü gece saatlerinde kimliði belirsiz kiþiler
tarafýndan taþlarla kýrýlmýþtýr.
Yaptýðýmýz ziyaretlerde dernek yönetimi ilk baþlarda bu konuyu
gündemlerine almayacaklarýný belirttiler. Mudanyada daha önce
birlikte defalarca iþ yaptýðýmýz partiler sendikalar ve demokratik kitle
örgütleri olarak bu olay karþýsýnda neler yapacaðýmýzý konuþmak
için bir toplantý organize ettik. Bu toplantýya Alevi Kültür Derneðini
de çaðýrdýk fakat dernek yönetiminden kimse katýlmadý.
Yapýlan görüþmelerde hafta sonu aþure günü organize ettiklerini
tepkilerini bu toplantýdaki konuþmada yapacaklarýný belirttiler.
Yaptýðýmýz toplantýda gelen bir öneri tartýþýldý öneri olarak aþure
etkinliðinde Mudanyadaki kurumlarýn bu olayý kýnayan metnin
okunmasý için izin istenmesiydi. Bu öneri Alevi Kültür Derneði
tarafýndan olumlu karþýlanmadý.
Toplantýnýn ilerleyen saatlerinde 5 Ocak 2010 Salý günü saat 16.00'da
bir basýn açýklamasý yapýlmasýna dönük bir karar alýndý. Deniz Kültür
Sanat Evi ve Mudanya Halk Meclisi basýn metninin hazýrlanmasý
konusunda görev aldý.
Basýn açýklamasý için toplanmaya baþlarken Alevi Kültür Derneði
pankartýný alýp gelen kiþiler basýn açýklamasýný ortaklaþtýrmak
istediklerini ve kendi hazýrlamýþ olduklarý metni okumak istediklerini
belirtiler. Bizler de bu tekliflerini kabul ettik. Ýlk önce Mudanyadaki
Demokrasi Güçleri adýna basýn açýklamasý okundu. Ardýndan Alevi
Kültür Derneði yöneticisi kendi metinlerini okudu. Atýlan sloganlardan
sonra basýn açýklamasý son buldu. Basýn açýklamasýna yaklaþýk olarak
50 kiþi katýldý.
Bu basýn açýklamasý bir daha gösterdi ki birlikte yapýlan iþler daha
verimli oluyor. Seçimlerden sonra birþeyleri bahane edip Mudanya
Emek ve Demokrasi Platformundan ayrýlan ve tek baþlarýna hiçbir
þey yapamayan kurumlar bu vesileyle birlikte tekrar iþ yapmýþ oldu.
Biz ýsrarla ortak iþler yapmamýz gerektiðinin propagandasýný yapýyoruz
çünkü biliyoruz ki her koyun kendi bacaðýndan asýlmaz. Bir gün
kasap çengeline asýlan biz olabiliriz. Bugün Alevi Derneði'nin baþýna
gelen diðer kurumlarýn baþýna da gelebilir. Bunu engellemenin tek
çaresi birlikte durabilmektir.
Kurtuluþ Yok Tek Baþýna Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz.
Bursa'dan Komünistler

1 Mayýs Mahallesi 15 Martý Unutmayacak

12 Martta Gazide baþlayan ayaklanma Ýstanbulun
varoþlarýnda yankýsýný bulmuþtu. Gazideki emekçilerin
ayaklanmasýna destek olmak için sokaklara çýkýp, 1
Mayýs Mahallesi sokaklarýný özgürleþtiren emekçilerin
üzerine 15 Mart günü devletin gene gerçek yüzünü
ortaya koyarak ateþ açmasý sonucunda 5 emekçimizi
daha yitirmiþ olduk.
Ýþçilerin, emekçilerin devrimcilerle birlikte sokaklara
çýkmalarýnýn, devletin ve devletin eli kanlý kolluk
güçlerinin üzerine yürümelerinin yani devlete karþý
bir saldýrýya geçmelerinin 15. yýlýnda Gazi ve 1 Mayýs
Mahallelerinde anmalar ve eylemler gerçekleþtirildi.
Her sene olduðu gibi bu sene de 1 Mayýs Mahallesinde
bir araya gelen devrimci siyasetler ve kurumlar 15
Mart anmasýný gerçekleþtirmek için toplantýlar
düzenleyerek birlikte hazýrlýklar yaptýlar. Bu
toplantýlara en baþýndan beri katýlanlar ve anmalarýn
örgütlenmesinde sorumluluk alanlar Ataþehir Pirsultan
Abdal Derneði, Mayýsta Yaþam Kooperatifi, Alýnteri,
Barýþ ve Demokrasi Partisi, Demokratik Haklar
Federasyonu, Ezilenlerin Sosyalist Partisi, Halk
Cephesi, KöZ, Partizan, Sosyalist Dayanýþma
Platformu oldular. Yapýlan toplantýlarda bu anmanýn
çalýþmasýnýn nasýl yapýlacaðýndan, hangi materyallerin
çýkarýlacaðýna ve yapýlacak olan yürüyüþün þekline

ve içeriðine yönelik birçok gündem ele alýndý ve
tartýþýldý. Yapýlan tartýþmalar sonucunda ortak bir
bildiri yazýlýp daðýtýlmasýna, üzerinde 12 Mart ve 15
Mart Þehitlerini Unutma Unutturma yazan ve
kurumlarýn imzalarýnýn bulunduðu ortak ozalitler
çýkarýlmasýna ve esnafýn camlarýna asmak üzere 15
Martta ölenlerin resimlerinin olduðu iç mekân
afiþlerinin hazýrlanmasýna karar verildi. Bunlarýn
çalýþmalarý ortak bir þekilde yapýldý. Hep birlikte
yapýlan ortak bildiri daðýtýmlarýnýn ve cadde üzerinde
yapýlan afiþlemenin ardýndan mahallede ayrýlan
bölgelerin bildiri ve ozalit çalýþmalarýný da ayrý ayrý
kimi kurumlar birlikte yaptý.
Yapýlacak olan yürüyüþün þekli ve içeriðiyle ilgili
yapýlan tartýþmalar sonucunda yürüyüþün ortak
pankartla yapýlmasýna, ortak sloganlarýn atýlmasýna
ve en önde de sembolik olarak her siyasetin birer
adet flamasýnýn taþýnmasýna karar verildi.
Bu tartýþmalarda biz de KöZ olarak herkesin kendi
rengiyle, kendi flamalarýyla, pankartlarýyla ve
sloganlarýyla katýlabileceði bir yürüyüþ organize
etmek gerektiðini savunduk. Bizim bu savunduðumuza karþýlýk kimi kurumlar sadece sembolik
flamalar olsun, kimileri de ortak pankart olsun ama
herkesin kendi flamalarý da olsun görüþlerini
savundular. Herkes kendi rengiyle katýlsýn önerimize
karþý biz burada yarýþ yapmayacaðýz, öyle olursa
yarýþ yapýyormuþuz gibi oluyor, mahalleli,
devrimcilerin kendi renkleriyle katýldýklarý eylemlere
katýlmýyor bu nedenle de ortak yürüyüþün organize
edilmesi gerekiyor, 15 Martla ilgili zaten ayrýlýk
olmuyor, herkes hemen hemen ayný þeyleri söylüyor,
mahallenin ve 15 Martýn ruhuna yakýþan ortak
pankartlarla yürünmesidir gibi gerekçeler söylendi.
Bizim de asýl olarak itiraz ettiðimiz noktalar bu
tartýþmalarda bu gerekçeler oldu. Ayrý pankartla
yürünmesi konusunda çok ýsrarcý olmadýðýmýzý,
platformun alacaðý ortak karara uyacaðýmýzý ancak
bu gerekçelerin doðru gerekçeler olmadýðýný dile
getirdik. Yarýþ yapmak gibi bir derdimizin olmadýðýný

hele hele bunu bizim istememizin abesle iþtigal
edeceðini çünkü kiþi sayýsý olarak buradaki kimi
siyasetlerin bizden çok daha fazla kiþiyle yürüyeceðini
ifade ettik. Bunun dýþýnda, 15 Martla ilgili ayný þeyleri
söylemediðimizi, herkesten çok farklý þeyler
söylediðimizi, sadece bizim deðil buradaki birçok
siyasetin de kimi noktalarda ayný þekilde
bakmadýklarýný ifade ettik. Ancak ortaklaþmak adýna
birçok noktalarda esneklik gösterdiðimizi herkesin
de göstermesi gerektiðini söyledik. 12 Mart Gazi
anmalarýyla 15 Mart 1 Mayýs mahallesindeki anmalarýn
ruhunun neden farklý olduðunu sorarak, orada
herkesin kendi flamlarýyla ve kendi renkleriyle
katýldýklarý eylemlerin örgütlendiðini söyledik. Bütün
bu nedenlerden ötürü de ortaya konulan gerekçelerin
daha dikkatle seçilmesini, ilerde kendi ayaklarýmýza
dolanacak þeyler söylememiz gerektiðini vurguladýk.
Zaten sorularýmýza da bu konuyla ilgili ortaya
koyduðumuz görüþlerimize de doyurucu yanýtlar
alamadýk. Bütün bunlarýn ardýndan bu tartýþmalarýn
olabileceðini ancak bu tartýþmalarýn eylemlerimizi
bölmemesi gerektiðini ve ortak eylemlilikler
düzenlemek noktasýnda ýsrarcý olmak gerektiðinin
altýný çizdik. Bir platform içerisinde bulunmanýn da
kimi esneklikleri ortaya koymaktan ve alýnan ortak
kararlara uymaktan geçeceðini vurguladýk.
Bu tartýþmalarýn en nihayetinde sembolik flamalarla
yürüme kararý alýndý. ESPnin biz ortak sloganlarla
ama kendi flamalarýmýzla yürüyeceðiz, bu bizim
kararýmýzdýr ve bunu da tartýþtýrmayýz tutumuyla
görüþ belirtmesi üzerine çýkan tartýþmalar sonucunda
da ESPnin en arkada kendi flamalarýyla yürümesine
karar verildi. ESP de dâhil olmak üzere tüm siyasetlerin
bizim ortaya koyduðumuz Eylemde Birlik Ajitasyon
ve Propagandada Serbestlik görüþüne karþý çýkmasý
ve sonrasýnda da böyle bir tutumun ESP tarafýndan
ortaya konmasý ve platform içerisinde olma anlayýþýna
karþýt bir anlayýþla hareket etmeleri de ayrýca yanlýþ
bir tutumdu bizim açýmýzdan. Hem burasý bir
platformdur, ortak kararlara uyulmasý gerekir deyip

hem de bu bizim kararýmýzdýr tartýþtýrmayýz demek
ise birbirine ters düþen anlayýþlardýr ve bir platform
içerisinde bulunmayý zorlayan tutumlardýr.
14 Mart Pazar günü saat 12:00de Cemevinde verilen
anma yemeðinin ardýndan yürüyüþe geçildi. Cemevi
önünde toplanan kitle önce Cennet Düðün Salonu
önüne indi. Buradan en önde Gazi ve 1 Mayýs
Mahallesinde ölenlerin resimlerinin olduðu pankartlar
ve 16 Mart Halepçe ve Beyazýt Katliamlarýný Unutma
Unutturma pankartlarý taþýnarak ana cadde üzerinden
yürüyüþe geçildi. Ortalama 1000 kiþinin katýldýðý
yürüyüþte Gazide Düþenler Kavgamýzda Yaþýyor,
1 Mayýsta Düþenler Kavgamýzda Yaþýyor, Kurtuluþ
Yok Tek Baþýna Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz,
Bedel Ödedik Bedel Ödeteceðiz, Katil Polis 1 Mayýstan
Defol, Halkýmýz Saflara Hesap Sormaya, Katil Devlet
Hesap Verecek, Yaþasýn Devrimci Dayanýþma, Dün
Halepçe Bugün Kelepçe, Halepçeyi Unutma
Unutturma gibi sloganlar sýklýkla atýldý. Yürüyüþte
yaklaþýk bir haftadýr kayýp olan ve haber alýnamayan
Ýþçi Köylü Gazetesi okuru Ali Yetgin de gündem
edildi. Ali Yetgin Gözaltýnda Kaybedilmek Ýsteniyor
yazýlý ve Partizan imzalý pankart taþýndý. Bununla
ilgili hep birlikte Ali Yoldaþ Onurumuzdur sloganý
atýldý. 15 Mart 95te 5 kiþinin öldürüldüðü 30 Aðustos
Ýlköðretim Okulunun önüne gelindiðinde kitle
toplanarak basýn açýklamasý gerçekleþtirildi. Basýn
metni okunmadan önce devrim davasý uðruna
yitirdiðimiz tüm devrimci ve emekçiler için bir
dakikalýk saygý duruþu yapýldý. Eylemi örgütleyen
kurumlar adýna yazýlan basýn metnini, 15 Martta
düþenlerden birisi olan Genco Demirin kýzý okudu.
Basýn açýklamasýnýn arýndan sloganlar atýlarak eylem
sonlandýrýldý. Yapýlan yürüyüþe, EMEP, TKP, ÖDP ve
BDSP de katýlarak destek verdiler.
Gazi ve 1 Mayýs Mahallesinde Düþenler
Kavgamýzda Yaþýyor!
Yaþasýn Devrimci Dayanýþma!
1 Mayýs Mahallesinden Komünistler
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Suphilerin 89. Ölüm Yýldönümünde
izah edilirse haklýlýk ve doðru olan þeylerin üstünü
örtmeye neden olur.

KÖZ ve Proletaryanýn Kurtuluþu, Kartal TMMOBda
«TKP'nin Mirasýna Nasýl Çýkýlýr?» gündemli panel
düzenledi. Ekim Devrimi gündemli panelin devamý
olarak da deðerlendirilebilecek panelin
moderetörlüðünü Niyazi Armutlu yaptý. TÖP adýna
Oðuzhan Kayserilioðlu, Teori ve Politika dergisinden
Metin Kayaoðlu ve KöZ adýna Orhan Dilber söz
aldýlar. Ayný zamanda Proletaryanýn Kurtuluþu adýna
da Zeynel Doðan konuþma yaptý.

Suphilerin Anadoluya geliþini, Kuvay-ý Milliyenin
Sovyetlerle olan iliþkisini ve Anadoludaki komünist
hareketi farklý bir gözle incelemek gerektiðini
vurgulayan Dilber Bakü doðu halklarý kurultayýnda
en kalabalýk grubu Anadoludan gelen delegelerin
oluþturduðunu ve bunun içinde Kuvay-ý Milliyeciler,
hâlâ varlýðýný sürdüren Erzincan Þura delegeleri ve
komünistlerin varlýðýndan bahsederek Suphilerin
aslýnda sessiz sedasýz ve hareketsiz topraklara deðil
aksine alttan alta kaynayan ve mücadeleye çaðýran
bir halkýn var olduðu bir Anadoluya geldiðinden
bahsetti.

Panel bugün bizim için baþka bir önem daha taþýyor.
Yoldaþýmýz Hasan Coþkun'un son gücüyle katýldýðý
ve konuþma yaptýðý son panel oldu bu panel. Bu
bakýmdan hepimizin hafýzasýnda özel bir yeri olacaktýr.
Açýlýþta Niyazi Armutlu konuþmacýlarý çaðýrmadan
önce, Ocak ayýnda kaybedilen tüm þehitleri ve
Mustafa Suphileri anmak üzere tüm katýlanlarý saygý
duruþuna davet etti. Saygý duruþunun ardýndan Niyazi
Armutlu, farklý zamanlarda ve farklý yerlerde
kaybettiðimiz devrimcileri hatýrlatarak onlara nasýl
sahip çýkabileceðimize deðindi konuþmasýnda.
Lenin'in, Rosa'larýn da Ocak ayýnda kaybedildiðini
belirten Armutlu ilk komünist partinin kurucusu
Suphilerin de ayný ayda katledildiðini deðindi ve 71
kopuþunun isimlerinden Meral Yakar, Ali Haydar
Yýldýz'ýn da Ocak ayýnda öldüðünü vurguladý.
Kaybettiðimiz devrimcileri tabulaþtýrýlmadan onlarýn
yaptýklarýný, söylediklerini eleþtirel bir süzgeçten
geçirerek onlarý yaþatabileceðimizi ve
sahiplenebileceðimizi belirtti.
Rosa'larýn ölümünün Alman devriminin yenilgisi
anlamýna geldiðini ve onlarýn yoldaþ gördükleri sosyal
demokrat hainlerden geç kopmuþ olmalarýnýn bu
tarihten çýkarýlmasý gereken önemli bir ders olduðunu
belirtti Armutlu. «Onlarýn ölümü sadece Alman
devriminin gerçekleþmemiþ olmasý, Rus devriminin
tecrit olmasý deðil ayný zamanda dünya devriminin
gerçekleþmemesine de neden olmuþtur» dedi.
15'ler için de pek çok þey söylendiðini ama olayýn
hangi siyasal ve tarihsel koþullarda ve hangi taktik
hatalar nedeniyle yapýldýðý üzerinde durulmadýðýný
vurguladý. Suphilerin öldürülmesinin Sovyetler
Birliði'yle iliþkisi kurulmadan anlaþýlamayacaðýný
vurguladý. Suphilerin Sovyetler tarafýndan desteklenen
Kuva-i Milliyeciler tarafýndan katledildiklerini
vurgulayan Armutlu, Sovyetler Birliði'nin kendi
ilkelerini savunamadýðýna iþaret etti. Koçgiri'nin de
kanla bastýrýldýðýný ve bu durumun Sovyetler tarafýndan
desteklendiðini belirten Armutlu, 1927 Çin Devrimi
ezilirken de Komingtang'ýn desteklendiði belirtti.
Armutlu, Suphilerin proleter devrim ve enternasyonal
görevler için yaþadýðýmýz topraklara geldiklerini
söylerken; «TKP'nin devletin sýnýf karakteri hakkýndaki
muðlâk yaklaþýmý, devrimci hareketlerin geleneðini
de etkilemiþtir» dedi. Onlarýn mirasýna 21 koþulu ve
ilke ve amaçlarý savunmakla sahip çýkýlabileceðini
vurguladý.
Suphilerin öldürülmesi devrimci hareketin
þekillendirilmesinde önemli bir rol oynadýðýný, 15'lerin
ölümü sonrasýnda partinin baþýna gelen Þefik
Hüsnü'nün ilke ve amaçlardan ve programdan
vazgeçtiðini, rafa kaldýrdýðýný belirten Armutlu,
Kemalizmle baþladýklarý ve burjuvazinin çeþitli
kesimleriyle sürdürdükleri iþbirliði çizgisinin partiyi
sol sosyal demokrat bir hatta oturttuðunu belirtti.
Armutlu bugün ise temel görevimizin komünist bir
önderlik yaratmak olduðunu vurguladý. Leninist tipte
komünist bir örgüt yaratmanýn temel görev olduðunu
belirten Armutlu, bu hedef doðrultusunda bir siyasal
zemin üzerinden dünya komünist partisinin
seksiyonunu oluþturmak zorunda olduðumuzu belirtti.
Armutlu açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan TKP'yi kim
sahiplenir, ve TKP nasýl sahiplenilir sorusunu
yanýtlamak üzere üç konuþmacýyý davet etti. Orhan
Dilber'in internet aracýlýðýyla katýldýðý panel, önce
konuþmacýlarýn ilk konuþmalarýný yaptýðý sonrasýnda
sorularýn da alýnmasýyla birlikte ikinci tur konuþmalarýn
yapýlmasýyla noktalandý.

Birinci turun ilk konuþmasýný Oðuzhan Kayserilioðlu
yaptý.
Kayserilioðlu, Suphi olayýnýn dikkatle analiz
edildiðinde bu tarz olaylarýn tekrar tekrar yaþandýðýnýn
görüleceðini dolayýsýyla oradaki zaaflardan kurtulmak
için yine oradaki kararlýlýðý kuþanmak gerektiðini
belirtti. Konuþmasýnda özellikle Suphilerin zaaflarýna
deðineceðini vurgulayan Kayserilioðlu, Türkiye'nin
Sovyetlerden ciddi bir destek aldýðýný belirtti. Suphilerin
de buna karþýlýk Türkiye'ye geldiðini ama verilen
sözlerin tutulmadýðýný söyledi. Bunun da olaðan
olduðunu, devraldýðý geleneðin de zaten hile üzerine
kurulu olduðunu belirten Kayserilioðlu, «Osmanlýda
oyun bitmez» sözünün bilindiðini, bu hile geleneðinin
de Bizans'tan aldýðýný, Bizans entrikacýlýðýnýn da
meþhur olduðunu belirtti. Elbette bu tarzýn ayný
zamanda klasik bir burjuva geleneði olduðuna da
deðindi. Topal Osman vakasýna, Samsuna Padiþah'la
kontrollü çýkýlmasýna da deðinerek, Suphilerin
katledilmesinin de bu bakýmdan tipik bir davranýþýn

ürünü olduðunu belirtti. Bunlarý burjuva tüm
devletlerin yaptýðýný ama halkýn örgütlü olmasý
nedeniyle bu denli rahat hareket edilmediðini belirtti.
Yaþadýðýmýz topraklarda hem Kürtlerin, hem
devrimcilerin rahatlýkla öldürüldüðünün bilindiðini
söyledi. Bunlara karþý belirli tepkiler olsa da bunlarýn
yetersiz olduðunu, bu tarzýn devam ettiðini, devletin
sýkýþtýkça suikast, hile, oyuna baþvurduðunu vurguladý.
Kayserilioðlu, «elbette çýkýþ devrimdir ama bugün
halký örgütlenmesi onun elini kolunu baðlayacaktýr,
birinci ders budur» dedi.
Kayserilioðlu esir düþen askerler, subaylar, Rusya'daki
Türkler vs. Rusya'da iken; burjuvazisinin Müdafaa-i
Hukuk cemiyetlerinden þehir þehir örgütlendiðine,
Anadolu'da yarý silahlý milis örgütlerinin var olduðuna
ama bunlarýn tüzük ve programa da ulaþýlmamýþ
olduðuna iþaret etti. Kemal'in çevresini de bunlarýn
sarmýþ olduðunu oysa Suphi'nin savaþ artýðý esirlerle
ve örgüte sahip olmadan Türkiye Cumhuriyeti'nin
ona yer açacaðýný düþünerek hareket ettiðini vurguladý.
Ýkinci dersin bu yanlýþý görmek olduðunu belirten
konuþmacý bu halin saf çocukluk gibi
tanýmlanabileceðini, karþý tarafý hesap etmeden
hareket edildiðini belirtti.
Suphilerin Sovyetlerin vereceði desteði abarttýðýný
belirten konuþmacý, devrim yapacaðý ülkenin analizini
yapan, baðýmsýz örgüte ulaþan bir örgütün önemini
o noktadan iþaret etti. Bu bakýmdan Suphi TKP'sinin
kendi olamadýðýný söyledi.
TC'ye karakterini bu katliamýn verdiðini, temelinde
komünist kanýnýn bulunduðunu belirtti. Bu bakýmdan
Suphilerden çýkarýlmasý gereken dersin devletin
oyunlarýna gelmemeyi bilmemiz gerektiðini vurguladý.
Kayserilioðlu yapmamýz gerekenin örgütlenme
düzeyini sürekli yükseltmek, AKP'nin demokrasi
manevralarýna kanmamak, saf çocuk olmamayý bilmek
olduðunu belirtti. TC hakkýnda hayale kapýlmamak
gerektiðini, baðýmsýz öz gücünü yaratmak gerektiðini
vurguladý. Karþýmýzda güçlü ve kararlý bir düþman
olduðunu, bunu gözeterek düþmana hedef olmamayý
da becermek gerektiðini vurguladý.

Kayserilioðlu'nun ardýndan Metin Kayaoðlu sözü aldý.
Kayaoðlu sözlerine baþlarken panelin konusu itibari
ile tarihsel rolü ve politik etkisiyle bir ayrýþtýrmanýn
zorunlu olduðunu belirtti. TKPye sahip çýkarken
mirasýna sahip çýkýlacak ve sahip çýkýlmayacak iki
ayrý TKPden bahsetmek gerektiðini, bunu da Mustafa
Suphiden önceki TKP ve sonraki TKP olarak ayýrmak
gerektiðinden bahseden Kayaoðlu sözlerine þöyle
devam etti: Mustafa Suphi TKPsi diye bahsettiðimiz
örgüt 10 Eylülde kurulmuþ ve 28 Ocakta Suphilerin
öldürülmesiyle sona ermiþtir. Bundan sonra devam
edip 90lý yýllara kadar devam eden bir örgüt vardýr.
Bu örgütün militanlarýnýn iþkence görmüþ tutuklanmýþ
veya öldürülmüþ olmasý bu örgütün devrimci olduðu
anlamýna gelmez. Biz Suphilerin ölümünden sonraki
TKPyi Türkiye devrimci hareketinin bir parçasý olarak
görmüyor, Suphilerden sonraki TKPnin içinde olan
Þefik Hüsnüyü de reddediyoruz. Bu meseleyle ilgili
ilk ayrýmý Ýbrahim Kaypakkaya yapmýþtýr. Kaypakkaya,
Suphilerin ölümünden sonraki TKPnin saðcý ve
revizyonist bir çizgi izlediðini, Marksizm Leninizmden
uzaklaþtýðýný, köylülüðün, iþçi köylü ittifakýnýn rolünü
görmediðini, burjuvazi ile ittifak yaptýðýný, Kemalist
iktidarýn sosyalizme varmasýný beklediðini belirtmiþtir.
diyen Kayaoðlunun bir baþka önemli bulduðu
yaklaþým da Hikmet Kývýlcýmlýnýn yaklaþýmýydý.
Kayaoðlu Kývýlcýmlýya göre Mustafa Suphi TKPsini
Blanquist, Þefik Hüsnü veya Ýstanbul grubu diye
anýlan TKPnin legal Marksist, Türkiye Ýþtirakyum
Fýrkasý diye anýlan örgütlenmeyi de Narodnik olarak
deðerlendirir diye konuþtu.
Türkiyedeki hareket ile Rusyadaki hareketi birbiriyle
karþýlaþtýran Kayaoðlu þu þekilde devam etti: Rusyada
meydana gelen Bolþevik-Menþevik ayrýmý Türkiyede
1927 yýlýnda gerçekleþmiþtir. Buradan baktýðýmýzda

bir anlamda 1927ye kadar Bolþevizm öncesi tarih
yaþanmýþtýr. Bir anlamda da Marksizmin henüz
devrimci politik karþýlýðýnýn ortaya çýkmadýðýný
söylemiþtir. Kývýlcýmlýnýn bu yaklaþýmýnun þematik
olmakla birlikte dinamik olduðunu ve Kaypakkayanýn
tespitleriyle büyük oranda benzerlik gösterdiðini
görüyoruz. Kývýlcýmlý Suphi TKPsi için örgüt ve
örgütlenmenin olmadýðýný belirttiðini ve bunun da
doðru olduðunu vurgulamýþtýr. Bununla birlikte
Anadolunun farklý yerlerinde örgütlülüðü bulunan
Türkiye Ýþtirakyum Fýrkasýnýn köylü örgütlenmesini
önemsenmemesini eleþtirmiþ ve bu çizginin Þefik
Hüsnü çizgisi olduðunu belirtmiþtir. Ekim devriminin
gerçekleþtiði dönemlerde bu topraklarda baþýný
subaylarýn çektiði bir hareket vardý. Bu hareket halka
nasýl hitap edeceðini bilen bir hareketti ancak Ekim
devriminin Anadoluda, Kürdistanda ve Ermenistanda
hayal edemeyeceðimiz kadar güçlü bir etkisi vardý.
Halkta Bolþeviklik sempatizanlýðýnýn oldukça yüksek
seviyede olduðunu, daha Kemalistler örgütlenmeden
bu topraklarda Bolþeviklere yüzünü dönmüþ bir
halkýn olduðunu ve bunun Marksist bir hareketin
yönlendirmesine oldukça elveriþli bir ortam olduðunu
dile getiren Kayaoðluna göre o dönem var olan
Komintern esasen 2. Enternasyonalcilikle kendini
koparma anlamýnda tam olarak sonuçlandýrmamýþtýr.
Kayaoðlu sözlerine devam ederken TKPyi oluþturan
bileþenleri 3e ayýrdý. Bunlardan ilkinin Anadoluda
örgütlü olan ve Kemalizmi eleþtiren Türkiye Ýþtirakyum
Fýrkasý, ikincisinin Ýstanbulda olan ve militanlarý
Avrupada yetiþenlerden oluþan, batýcý iþçici bir
hareket olan TKP ve üçüncüsünün ise Suphilerin
örgütlediði TKP olduðunu dile getirdi. Kayaoðlu Biz
TKPnin doðrularýnýn ve yanlýþlarýnýn Kominternin
doðru ve yanlýþlarý olduðu fikrine katýlmýyoruz. Bilakis
Kominternin direktiflerine aykýrý hareket edenler
baþarýya ulaþmýþlardýr. 1927-1934 yýllarý arasýnda
Komintern Ezilen Dünyada Ulusal kurtuluþ mücadelesi
önderliklerine burjuva önderliklere karþý mesafeli
davranmayý, batýda sosyal demokratlarý faþistlerle
özdeþ kabul eden bir politika izler. Bunu alan TKP
Kemalist iktidarý faþist, Kürdistaný sömürge ilan eder.
Daha sonra TKP bunu tarihine gömmüþtür.
Konuþmasýna son verirken Kayaoðlu TKPdeki Suphi
dönemindeki dinamiðe Kývýlcýmlýnýn tarihsel ve
politik olarak dikkat çektiðini ifade etti ve bunu
Kaypakkayanýn devrimci pratiðiyle sentezleyip bu
hat üzerinden ilerlemek gerektiðini belirtti.

Metin Kayaoðlundan sonra Orhan Dilber söz aldý.
Orhan Dilber sözlerine baþlarken TKPnin mirasýna
sahip çýkabilmek için Suphiler ve TKPyi ayrý ayrý
deðerlendirmeyi baþarmak gerektiðini vurguladý.
Dilber Suphilerin ölümünden sonra yayýnlanan
bildiriye dikkat çekerek Suphilerin bu davada ölen
isimsiz kahramanlar olduðunu ve bu kahramanlarý
dünyanýn her yerinde bulabileceðimizi, bunlarýn ölen
bir iþçiden daha deðerli olmadýðýný çünkü nihayetinde
ayrýlýksýz, sýnýfsýz bir toplum yaratmak istediklerini
belirtti.
Ölmüþ olan devrimciler, komünistler anýldýklarýnda
genel olarak ne uðruna öldükleri deðil nasýl öldükleri,
iþkence karþýsýnda dirençleri ön plana çýkarýlýr. Mustafa
Suphilerin de baþýna gelen budur. Bizler 28
kânunusaniyi onbeþlerin resimlerinin önünde saygý
duruþunda bulunup anarak onlarýn mirasýna sahip
çýkamayýz. Biz onlarýn bu topraklara niçin geldiðini,
canlarýný hiçe sayýp Anadolu topraklarýnda baþlamýþ
olan bir mücadeleye önderlik etmek için geldiklerini
unutmayarak, bunun ýþýðýnda bu mücadeleyi
yükselterek ve yarým kalan bu iþi tamamlayarak
onlarýn mirasýna sahip çýkabiliriz. Genelde Suphilerin
öldürülmeleri meselesi kendi hatalarýndan
kaynaklandýðý gibi yaygýn bir görüþ vardýr. Eðer bu
þekilde düþünürsek doðru yolda hata yapmaksýzýn
ilerleyen devrimciler öldürülmezmiþ gibi bir
yanýlsamaya neden olur. Bir yenilgi sadece hatalarla

Dilber TKP de bu kurultay bahane edilerek oraya
giden Türkiyeden komünistlerin birleþmesiyle
kurulmuþtur. Burada belirlenen program
doðrultusunda Anadoluya geçilmesinin en acil görev
olduðunu ve Kuvay-ý Milliyeden baðýmsýz bir hatta
mücadeleye baþlanmasýný savunur dedi. Sözlerine
devam eden Orhan Dilber Sovyetlerin diðer burjuva
devletlerle yaptýðý antlaþmalarý eleþtirenlere þu þekilde
cevap verdi: Sovyetler Birliðinin içinde Bolþevikler
olabilir ama bu onun diðer devletlerle ticari antlaþmalar
yapmasýný engelleyemez çünkü nihayetinde bu onun
hükümet karakterini deðiþtiren bir þey deðildir. Ancak
Bolþeviklerin burada ne yaptýðýna bakmak gerekir.
Sovyetler çeþitli antlaþmalar yaparken Komünist
Enternasyonal diðer ülkelerde Komünist partiler
kurma yönünde çalýþmalar yapýyorlardý. TKP ile ilgili
yaygýn yanlýþlardan birisi de onlarýn Kuvayý Milliyeyi
destekledikleri yönündedir. Aksine onlarýn yanýnda
deðil tam da onlarýn karþýsýnda olan iþçi köylü
þuralarýndan, proletarya diktatörlüðünden bahseden
bir örgüttü. Dilberin açýklamasýna göre TKP
programýnda Kürdistanla ilgili bir ibarenin
olmamasýnýn nedeni o dönemde Ermenistan ve
Kürdistanýn þimdiki bilinen haritanýn dýþýnda olmasýydý
ve TKP de o dönem sýnýrlarý bilinen Türkiyenin
Komünist partisiydi. TKP programýnýn Suphilerden
sonra deðiþmesinin nedenin Suphilerin ölümü
olmadýðýný söyleyen Orhan Dilber asýl olarak TKPnin
çizgisinin deðiþmesinin nedeninin kendisinin de baðlý
olduðu Komünist Enternasyonalin 5.kongresinin
aldýðý kararlardan kaynaklanmasý olduðunu dile
getirdi. Kongrede geçen konuþmalarý Dilber þu þekilde
özetledi: Tartýþmalarýn olduðu bölüme geçildiðinde
Roy KEYK hakkýnda bir eleþtiri yöneltiyor. Türkiyede
Komünistlerin Kemalistlerle iþbirliði yaptýðýný ve Çin
komünistlerinin de Komintangla iþbirliði içinde
olduðunu dile getiriyor. Bu eleþtiri üzerine Türkiye
delegesi Kemalistlerle iþbirliði meselesini savunurken
Troçkistler burada sessiz kalýyorlar. Bunun üzerine
Royun eleþtirilerine katýlan olmadýðý için Roy bu
eleþtirisinde yalnýz kalýyor ve daha sonra o da dönüyor
bu kararýndan. 5. Kongrede alýnan bu karardan sonra
Kemalistler ve Komingtang Ulusal devrimci olarak
tanýmlanmaya baþlamýþtýr. Orhan Dilber sözlerini
toparlarken TKPnin programýna sahip çýkmak ayný
zamanda Menþevik savrulmanýn da önüne bir engel
olacaktýr. Bize düþen ise bu topraklarda bu programa
sahip bir parti yaratmak ve bununla kalmayýp bu
partinin de bileþeni olduðu bir dünya komünist partisi
kurmaktýr dedi.

Orhan Dilberin konuþmasýnýn ardýndan Hasan
Coþkuna söz verildi.
Hasan Coþkun sözlerine baþlarken 2004 yýlýnda
yapýlan Suphiler anmasýnýn kendileri açýsýndan bu
meselenin ayrýþmasý konusunda çok önemli bir
dönüm noktasý olduðunu belirtti. Bunun yanýnda
Marks dönemini, Ekim dönemini ve Türkiye devrimci
hareketinin Suphilerden bu yana olan dönemde
yaþanan geliþmeleri, yanlýþlýklarý kiþilere baðlamanýn
bunu çözmediðini aksine iyice çözülmez hale
getirdiðini vurgulayan Coþkun gerek oportünizmle
gerekse de menþevizmle mücadelede bakýlmasý
gereken yerin Parti programý olduðunu söyledi.

Soru-cevap bölümünden önce Zeynel Doðan
Proletaryanýn Kurtuluþu adýna söz aldý.
Proletaryanýn Kurtuluþu adýna söz alan Zeynel Doðan
TKPye bakýþ açýlarýyla ilgili konuþma yaptý.
Konuþmasýnda referanslarýnýn Komünist
Enternasyanonalin ilk 4 kongresi ve 21 ön koþulu
olduðunu vurgulayan Doðan bu çerçevede ve bu
programý kendisine referans edinen her türlü örgütle
bir arada ve birlikte parti kurmak için çalýþabiliriz.
Komünist bir partiyi kurmak için tüzük ve programýn
hazýr olduðunu, söylediklerini yapan her kim varsa
ve bunda samimi ise gelin birlikte kýzýl ipi koptuðu
yerden yakalayalým ve devrime önderlik edecek bir
Parti kuralým dedi. Sözlerine son verirken Zeynel
Doðan KöZ ün arkasýnda duranlarýn kendilerinin
uzun yol arkadaþý olduðunu vurgulayarak bitirdi.
Proletaryanýn Kurtuluþu adýna konuþan yoldaþlarýn
müdahalelerinin ardýndan soru cevaplarý takip eden
Ýkinci tura geçildi ve bu tur esas olarak komünistlerin
birliði sorunu üzerine odaklanan tartýþmalara sahne
oldu.g
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TKPnin Mirasýna Nasýl Sahip Çýkýlýr?
OÐUZHAN KAYSERÝLÝOÐLU: Suphi Dönemi Komünist
Hareketin Ütopik Aþamasýdýr
TKP ile Enternasyonal arasýnda sürekli bir iliþki vardý.
Mao bundan baðýmsýz hareket ettiði için devrim
yaptý. Kývýlcýmlý da buna uymadý kendi ülkesinin
özgün koþullarýnýn peþinden gitti. Suphiler
dönemindeki TKP programý tüm komünistleri
toparlayacak bir programa sahip olduðunu
düþünmediði söyleyen Kayserilioðlu Kývýlcýmlýnýn
Yol yazý dizisin bir Kýlavuz olabileceðini ancak
onunda geliþtirilmesi gerektiðini aktardý.
Sözlerine devam eden Kayserilioðlu o günden bu
güne dönemsel olarak deðiþiklerin olduðunu
Kominterne alýnan kararlarýn bu gün geçerli
olmadýðýný dile getirdi. Sonrasýnda Orhan Dilberin
dediði gibi o zamanlarda Türkiyede bir komünist
hareketin geliþkin olduðunu düþünmediðini gerek
Dünya Halklarýn Kongresinde, Gerek TKPnin
Türkiyeye gelmek isteyen kongrelerinde esir düþmüþ
subaylarýn çok olduðunu ve yerleþik bir komünist
hareket olmadýðýný düþündüðünü aktardý. Görüþlerini
þöyle toparladý:
Bununla birlikte çeþitli arayýþlar var. Ýyi niyetli
etkilenmeler de var, çýkarcý yaklaþýmlar da var. Ama
Mustafa Suphilerin geliþini bekleyen bu düzeyde
geliþmiþ olan bir komünist hareket yok, Bunlar
Mustafa Kemale alternatif olacak bir güç deðillerdir.
Burada görmemiz gereken þey komünist hareketin
ütopik aþamasýdýr.

METÝN KAYAOÐLU: Ýlk 4 Kongre konusunu doktriner
bir biçimde savunmamak gerekir
Kayaoðlu sözlerine baþlarken KöZün metafizik
denecek kadar doktriner bir þekilde ilk 4 kongreyi
savunduðunu söyledi. Bunun yanýnda Kürt hareketini
deðerlendirmeye iliþkin olarak bir evrim geçirdiðini
ileri sürerek «Hoþ bir dinamik içindeler. Baþta Kürt
hareketine yaklaþýmlarý böyle deðildi ve zamanla
Kürt hareketinin taktiksel deðerlendirmesi yapýldý,
bunu da olumluyorum. Közcü arkadaþlar ilk dört
kongre hakkýndaki metafizik dili daha etkileþilebilir
bir tarza getirsinler bizce. Ýlk 4 kongre meselesinde
önemsenen noktalar somut olarak ortaya konulursa
birbirimizi daha kolay anlayabiliriz.» dedi.
Ýlk 4 kongre pür pak olan bir süreç deðildir ve ayný

zamanda 5. ve 6. kongreleri tümden reddetmek de
doðru deðildir» þeklinde devam eden Kayaoðlu,
«referans alýnacaksa Marks, Lenin ve Mao alýnmalý.
Türkiyede ise bir çizgiden bahsedecek olursak
sembolik olarak Suphi TKPsi Kývýlcýmlý ve
Kaypakkayadýr. KöZün ilk dört kongreyi savunmasýna
karþýn 4. kongrede Türk komünistlerinin milli kurtuluþ
hareketini desteklemesini önerirken 5. kongrede
Türk komünistlerinin burjuvazi ile iþbirliði yapmasýnýn
yanlýþlýðýndan bahsediyor. Bu da ilk dört kongresinin
pir ü pak olmadýðýný gösteriyor. dedi.

komünistlerin bir araya gelirken üzerinde anlaþýlmasý
gereken ilke ve esaslarýn tespiti konusu olduðunu
belirtirken bu konuda bir doktrinerlik eleþtirisi
getirmenin daha çok komünistlerin üzerinde
birleþeceði teorik-politik zemin konusunda bir
anlaþmazlýktan kaynaklandýðýna dikkat çekti.

Orhan Dilber söz alýrken Suphilerin asýl mirasýnýn
TKP programýnýn «Ýlke ve Esaslarý» olduðuna iþaret
edip «Komünistlerin birliðinin saðlanmasý meselesinde
asýl önemli olan aramýzdaki farklýlýklara raðmen
birlikte yürürken hangi referanslarla tartýþacaðýmýz
meselesine bir çözüm bulmamýzdýr» dedi.

Bu çerçevede Komünist Enternasyonalin ilk dört
kongresinde cereyan eden kimi tartýþmalarýn
kimilerinin söyledikleri ve savunduklarý sözlerin
yahut KE yönetiminin bütün uygulamalarýnýn hiç
kimse için kýlavuz olamayacaðýný ifade eden Dilber,
tam tersine tek tek kiþilerin veya örgüt yönetimlerinin
açýklama yahut uygulamalarýnýn da sýnanýp
tartýþýlabileceði bir mihenk taþýna ihtiyaç olduðunu
vurguladý. Bu çerçevede Komünist Enternasyonalin
ilk dört kongrelerine katýlan kimi delegelerin kongreler
sýrasýnda ya da sonrasýnda savunduklarý tutumlarýn
da o kongrelerce seçilmiþ yönetici organlarýn
uygulamalarýnýn da bu kongrelerde benimsenen
temel siyasi belgelerin mihenk taþýna vurularak
irdelenmesine ihtiyaç olduðunu savundu. Kiþileri
bireysel görüþ ve tutumlarý kýlavuz olarak benimsemek
ile örgütsel karar ve tutumlarý kýlavuz olarak ele alýþ
arasýndaki farkýn önemine iþaret etti. Bu çerçevede
referans olarak TKPnin bütün programýnýn deðil,
onun en genel ve soyut olan ve ilk dört kongre
döneminde onaylanmýþ olan ilke ve esaslarýnýn
referans olarak ele alýnmasýnýn ifade ettiði ayrýmý
vurguladý.

Kayaoðlunun doktrinerlik ile ilgili eleþtirisi hakkýnda
da bir açýklama yapan Dilber, doktrinerliðin esasen
örgütlenme bakýmýndan yani militanlarýn seçimi
bakýmýndan gerekli olan siyasi kýstaslarýn somut
politik faaliyet içinde politika belirlerken esas
alýnmasýndan kaynaklandýðýný ifade etti. Bu tutumu
«eðer doktriner olsaydýk seçimlerde kimi
destekleyeceðimizi ilke ve referanslarýmýza göre
belirlememiz gerekirdi. Ancak bu meseleye
yaklaþýmýmýz ilkesel deðil tamamen koþullara göre
belirlediðimiz taktik tutumlarýmýzla ilgilidir» þeklinde
vurgu yaptý. Kimi somut politik tutum ve tespitler
bakýmýndan KöZün duruþunun Kayaoðlunun da
doðruluðuna iþaret ettiði tutumlar olmasýna bakýlýrsa
bu bakýmdan bir doktrinerlik eleþtirisinin bahis
konusu olmadýðýna dikkat çekti. Asýl anlaþmazlýðýn

TKPnin ilke ve esaslarýnýn geçerliliðinin kalmadýðýný
savunanlarý da eleþtiren Orhan Dilber bunlarýn
dönemsel ve geçici sorunlara iliþkin tespitler
olmadýðýný ve emperyalizm çaðýna özgü temel
özelliklere iliþkin tespitler olduðunu, bu nedenle de

Kayaoðluna göre TKP Mustafa Suphide dâhil 1927
yýlýna kadar Kemalistlerle mesafe koyup onlarla
mücadele etmek gerektiðini söylüyor. Bunun yanýnda
3-4 ay süren Suphiler TKPsine fazla bir sorumluluk
yüklememek gerekir. Son olarak Suphilerden sonraki
dönemleri 2. enternasyonalci bir çizgiye kaydýðý
konusunda KöZ ile hemfikir olduðunu belirten
Kayaoðlu ayrýca KöZün kimi pratik politik tespitlerinin
kendileri için de yararlý olduðunu örnekler vererek
hatýrlattýktan sonra sözlerine son verdi.

ORHAN DÝLBER: Ýlk Dört Kongreyi Referans Kabul
Etmek Komünistlerin Birliðini Saðlamanýn Aracýdýr

TKP programýnýn ilke ve esaslarýný ve Komünist
Enternasyonal ilk dört kongresinin temel belgelerini
komünistlerin birliði için referans olarak kabul etmenin
ortaklýk zeminini daraltmayýp aksine geniþ tuttuðuna
da dikkat çeken Dilber, «Kendini komünist ve Marksist
Leninist olarak tarif eden herkes sonuçta bu belgelerin
doðruluðunu esas aldýðýna göre komünistlerin en
geniþ birlik zemini bu referanslara göre þekillenebilir.
Eðer somut sorunlara iliþkin tartýþmalar çýkarsa bunlarý
kimi özgün fikirlere kýyaslayarak tartýþmak yerine
bunlarýn üzerinden tartýþmalýyýz» þeklinde konuþtu.

esaslar olmadýðýný aksine geçerliliðin sürekli olduðunu
vurguladý. Bir baþka açýdan da TKPnin ilk
programýnda Türkiye hakkýnda yapýlan tespitler
dururken ve bu tespitlere göre bir þuralar cumhuriyeti
hedefi ortaya konurken Türkiye adeta o zamandan
sonra geri gitmiþ gibi sosyo-ekonomik tespitler
yapanlarý ve programýn stratejik hedeflerini
deðiþtirenleri de eleþtirerek bu tür akýmlarýn Suphileri
anarken onlarýn programýndan söz etmekten
kaçýnmasýnýn gayet tabii olduðunu vurguladý. Bu
revizyonu yapanlarýn esin kaynaðýnýn da esasen
Komünist Enternasyonalin altýncý kongresinde
benimsenen program olduðuna dikkat çekti. Komünist
Enternasyonalin kuruluþunda Ekim devriminin
zaferiyle sýnanan proleter devrimi stratejisi tek strateji
olarak tarif edildiði halde sonradan benimsenen
programda deðiþik ülkelerin sosyo-ekonomik
durumuna göre dört ayrý strateji benimsediðini
hatýrlattý.
Dilber sözlerine devam ederken komünistlerin birliðini
saðlamak isteyenlerin, birlikte yol yürümeleri
gerektiðini ve birlikte yol yürürken de tartýþmalarýný
ortak referanslara kýyaslayarak sürdürmelerinin
gerektiðine iþaret etti. Bu referanslarýn da KöZün
çýkýþýyla birlikte tarif edildiðini belirtti. Dilber
komünistlerin birliði yolunda ayný referanslarý esas
alan ve daha geliþkin bir platform ortaya çýktýðý
takdirde tereddütsüz oraya katýlmak gerektiðini de
söyledi.
TKPnin güçsüz ve sembolik bir örgüt olduðunu
savunanlar üzerinden 80 yýl geçmesine raðmen hâlâ
onu aþmýþ bir niteliðe ve güce kavuþmuþ olmadýðýný
hatýrlatan Orhan Dilber sözlerini toparlarken,
komünistlerin birliðini saðlamak için sadece saðlam
ortak referanslara sahip olmanýn yeterli olmadýðýný,
ortak bir siyasi faaliyet içinde birlikte yol alabilmek
için de bir çerçevenin çizilmesi gerektiðine iþaret
etti. Bu ortak siyasi faaliyetin iþçi sýnýfýnýn en dinamik
kesimleri içinde yürütülmesinin önemine de iþaret
etti. Bu iþçi sýnýfýnýn bugün en dinamik ve en politik
kesiminin Newroz alanlarýnda buluþan yüz binler
olduðuna dikkat çekerek asýl olarak bu kitleyi
proletarya diktörlüðüne götürecek olan da devrimci
bir komünist partinin eksikliðinin önemine iþaret
ederek sözlerini baðladý.

Mustafa Suphilerin ve Onbeþlerin Mirasýna Nasýl Sahip Çýkýlýr? Paneli
Ýzmirde 21 Þubatta gerçekleþen panelin konuþmacýlarý Teori ve Politikadan Metin Kayaoðlu ve KöZden Orhan Dilberdi.
Geçtiðimiz Þubat ayýnýn 21inde Ýzmirde Mustafa
Suphilerin mirasýna kimlerin nasýl sahip çýktýðýný, bu
mirasa nasýl sahip çýkýlmasý gerektiðini konu alan bir
panel düzenledik. Panelin konuþmacýlarý Teori ve
Politikadan Metin Kayaoðlu ve Közden Orhan Dilberdi.
Panelde ilk sözü alan Metin Kayaoðlu þunlarý söyledi:
Konu ile ilgili iki þahsiyetten bahsedeceðim Hikmet
Kývýlcýmlý ve Ýbrahim Kaypakkaya. Hikmet Kývýlcýmlý
TKPnin üç ekibin birleþmesiyle ortaya çýktýðýný belirtir.
Birincisi Ýstanbul grubu, ikincisi Ankara ve Eskiþehir
grubu ve memleketin kuzeyinde Mustafa Suphilerin

Limontepede
"15'ler ve TKP" Söyleþisi
21 Þubat'ta Ýzmir'de gerçekleþen "TKP'nin
Mirasýna Kim Sahip Çýkýyor?" konulu panele
hazýrlýk mahiyetinde biz de çalýþma
yürüttüðümüz alanda TKP konulu bir söyleþi
gerçekleþtirdik. 17 Þubat'ta gerçekleþen KÖZ
imzasýyla düzenlediðimiz bu söyleþiye
mahalledeki BDP'li dostlarýmýz ve mahalleden
eski TKP'li dostlarýmýz da katýldý. Ýki yoldaþýmýzýn
hazýrlýk yaptýðý söyleþide ilk olarak 1920
TKP'sinin kuruluþuna ön gelen süreçten, Mustafa
Suphi yoldaþlarýn katledildikleri sürece kadar
olan kýsým aktarýldý. Diðer bir yoldaþýmýz da
KÖZ'ün neden 1920 TKP'sini bu kadar çok
iþlediðini ve TKP'nin hangi mirasýna sahip
çýktýðýmýzý ve bugün TKP'nin mirasýna sahip
çýkmak demenin ne anlama geldiðini aktardý.
Sunum kýsmýnýn sonrasýnda katýlan dostlarýmýz
sorularýný ve fikirlerini belirttiler. Sonrasýnda
bulunduðumuz mahallede önümüzdeki süreçte
yapýlabilecek þeyler üzerine sohbet ettik. Saatin
geç olmasýna raðmen canlý bir söyleþi
gerçekleþti. Nazým Hikmetin 15'lerle ilgili yazdýðý
bir þiirin okunmasýyla etkinlik sona erdi.
Limontepeden Komünistler

oluþturduðu Bakü grubu. 1920 10 Eylülünde bunlar bir
araya gelmiþtir. Hikmet Kývýlcýmlý 1927ye kadar TKPnin
esasýnda komünist olmadýðýný söyler. Mustafa Suphi
Blankisttir, Ankara ekibi Narodniktir, Ýstanbul ekibi legal
marksistir. Marksizmi Þefik Hüsnülerin temsil ettiðini
söyler. Bakü grubunun hiç örgütlenmesi olmadýðýný
söyler. Ýstanbullularýn da orada örgütlü olduðunu söyler.
Anadolu grubunun elinde silah olan tek örgüt olduðunu
söyler. Hatta Mustafa Kemale alternatif olan, tehdit olan
tek ekipti der.
Ýbrahim Kaypakkaya, Kývýlcýmlýnýn Yol çalýþmasýndan
habersizdir. TKPnin tarihine dair fikri yoktur. TKP
tarihini sonraki kuþaklara aktaramamýþtýr. Kývýlcýmlýnýn
yol çalýþmasý 79da yayýmlanmýþtýr. Kaypakkaya TKPnin
tarihini bilmese bile çok net bir þekilde, TKPnin tarihini
komünistçe deðerlendirmiþtir. Kaypakkayaya göre
Mustafa Suphiler TKPsi komünisttir. Bunun sonrasýnda
komünistliðini yitirmiþtir. Kaypakkayanýn ayný pasajýna
Komünist Köz broþüründe de yer verilmiþtir. 71 devrimci
kuþaðý genel olarak TKPyi revizyonist olarak görmüþtür.
Kaypakkayanýn TKP ile ilgili deðindiði hususlar bugün
Türkiye komünist hareketin önündeki engellerdir.
Mustafa Suphiler TKPsi nitelik olarak komünisttir. Ama
operasyonal ve pratik olarak bunu gösterememiþtir. 50
yýl sonra Kývýlcýmlýnýn tutumu neticesinde pratik olarak
hayata geçmiþtir. Kaypakkayanýn gerçekleþtirdiði kopuþ
ardýndan yaklaþýk 30 yýl geçti. Bu kopuþun taþýyýcýlarý
Kaypakkayanýn fark ettiklerini fark edemediler. 71
kopuþu bugün bitmekle karþý karþýya.
Metin Kayaoðlunýn ardýndan Orhan Dilber söz aldý.
Dilber konuþmasýnda þunlara deðindi:
Kaypakkayadan bahsederken iþkenceye karþý direnme
gibi yönleri öne çýkartýlýr. Kaypakkayanýn devrimciliði
burada görülür. Kimse Kaypakkayanýn TKP ile ilgili
vurgularýndan bahsetmez. Onun takipçisi olanlar bile.
Kývýlcýmlý ele alýndýðý zaman bile hapse girdiðinden
bahsedilir. Yol eleþtirisinden bahsedilmez. Mustafa
Suphilerin TCye dönüþünün manasýný ortaya çýkaranlar
azdýr. Macera olarak görenler, anlaþmalý geldiðini
söyleyenler vb. birçok yorum yapýlýr. Bu yaklaþým tarzýna
tersinden yaklaþmak istiyorum. Kaypakkayanýn
yaklaþýmýna saygý duyuyorum. Politik cesareti öne
çýkmýþtýr. Kývýlcýmlýnýn TKP eleþtirisi politik bir cesarettir.
Bunlar Mustafa Suphilerin siyasi cesaretine ýþýk tutar.
Bu siyasi cesaret TKP programýnýn ortaya konulmasýdýr.

Türkiyede en derinlikli en radikal program ortaya
konulmuþtur. Radikalizm denildiðinde eline silah almak,
ölüm oruçlarýna yatmak algýlanýr. Türkiye var mý yok
mu? Bölünmüþ mü parçalanmýþ mý? tartýþmalarý
sürüyorken Suphiler buraya iþçi-köylü þuralar cumhuriyeti
yaratmaya geliyorlardý. Ellerindeki program dünya
çapýnda radikal bir programdý. Bu mirasa bu biçimde
bakmak için devrimciliðe baþka þekilde bakmak gerekir.
Rusyayý bir köylü devlet olarak görenlere karþý,
Bolþevikler iþçi-köylü Sovyetleri kurulabilir dediler ve
yaptýlar. Suphiler böyle bir yerden beslenmiþtir. Türkiyede
iþçi sýnýfýnýn varlýðýndan bahsedenler reformizm peþinde
koþmuþtur. Silahlý örgütler demokratik devrim peþinde
olmuþlardýr. Mustafa Suphiler iþçi-köylü þuralarýný
kurmaya gelirken mücadeleyi kýrdan mý baþlatalým diye
tartýþmamýþlardýr. Bu gün en devrimci durumun bu
programa sahip çýkmak olduðunu düþünüyorum. TKP
kurulduðu andan itibaren narodnizmden ve legal
marksizmden kopmuþtur. Bunlardan kopmak isteyenler
Mustafa Suphilerin programýna baðlanmalýlar.
Sunumlardan sonra salondaki dinleyicilerin sorularýna
geçildi. Sorular þöyleydi:
Kundura iþçileri dayanýþma derneði baþkanýyým. Küçük
atölyelerde küçük atölyelerde binlerce çalýþan var.
Örgütlenme için gezdiysek de siyasetlerden yanýt
alamadýk. Ne yapmalýyýz?; Mustafa Suphiler TKPsi
operasyonal ve pratik olarak çok fazla referans alýnamaz
dediniz. Siyasal olarak referans alýnmasý nasýl olacak?;
Komünistlerin birliðini saðlamak isteyenler Mustafa
Suphiler TKPsini pratikte nasýl referans alabilir?;
Kaypakkayanýn kopuþu nihayete erdi mi? 71 devrimciliði
bitiyor derken ne demek istediniz?
Sorularýn ardýndan söz alan Orhan Dilber þunlarý söyledi:
Ýþçi deyince herkesin aklýna fabrika iþçisi geliyor. Çok
daha geniþ kesimler iþçi olarak gözükmüyor. Deri,
kundura iþçileri, tekstil iþçileri arasýnda örgütlenme
yapmak lazým iþçi sýnýfý sadece fabrikalarda deðil. Sýnýfýn
en devrimci kesimleri Kürtler, kadýnlar, iþçiler varoþlarda.
Bilhassa varoþlarda çalýþma yapmak lazým. Bugün Köz
varoþlarda.
Bu gün kundura, deri iþçilerini, kaðýtsýzlarý görmüyorlar.
Burada Fransada yürüyüþler oldu kimse duymadý. Þubat
2008de Ýzlandada devrim oldu. Mali krizin sonucunda
hükümet düþtü, anayasa deðiþti. Kadýnlar ellerinde

tencerelerle sokaða çýktý. Sonuçlarý itibariyle þubat
devrimine benzeyen bir þey ortaya çýktý. Kimse yazmadý.
Metin Maden iþçilerinden bahsetti. Hiç Mengene yola
çýkmasalardý, hükümet ayaðýmýza gelsin deselerdi ne
olurdu diye düþünmüyoruz. Çünkü Zonguldak iþçileri
barikatta çarpýþsalardý, yenilselerdi devrimci bir eylem
yapmýþ olacaklardý. Devrimcilik ölçülerimizde farklýlýk
var. Ýþçi sýnýfýna yaslananlar reformisttir. Barikatta silaha
sarýlanlar devrimcidir. Ýþçi sýnýfý kavramýna 71 kuþaðýnýn
gözüyle bakarsanýz iþin içinden çýkamazsýnýz.
Sendikacýlýðýn sonunu reformizm olarak görürüsünüz.
DÝSK için sokaða çýkan iþçiler 60lý yýllarda barikat kuran
iþçilerdir.
Mustafa Suphi programý teorik bir ürün deðildir. Mustafa
Suphilerin arkasýnda hangi pratiðin durduðu önemlidir.
Bolþevik devrim pratiðinin özeti vardýr. Mustafa Suphiler
parmaðýný hiç kýpýrdatmamýþ olsalar da bu pratiðin
programýyla yola çýkmýþlardýr. Mustafa Suphilerin
programýný kýlavuz edenler devrimci bir pratik ve
programý öne çýkartýrlar. Devrimci bir partiyi de böyle
oluþtururlar.
Metin Kayaoðlu ise þunlara deðindi:
Tekel iþçisine dair oluþan algýyý paylaþmýyoruz. Maden
iþe, 15-16 Hazirana dair algýyý paylaþmýyoruz. Geçen
yýl 1 Mayýsta Ýstanbuldaki 1 Mayýs eylemini algýlamýyoruz.
Köz gazetesi tespitini yaptý bizleri uyardý. CHP ile
DÝSKin tuzaðýna basmayýn dedi. Bazý modeller var.
Öyle bir þey olur ki ortak atmosfere herkes bürünür.
71 devrimcilerinin hiçbirisi iþçi sýnýfý demedi. Diyenler
reformcular oluyordu. Devrimciler atmosferden sýyrýlýp
köylü dediler. Mustafa Suphiler TKPsi ile ilgili bilgileri
tarihçilerden öðreniyoruz. Kývýlcýmlý Suphileri blankist
olarak görüyordu, çünkü Ýstanbulu devrimci olarak
görüyordu. Tekele gidenler Kürt kaný dökülürken hiçbir
þey söylemiyorlarsa Orhanýn söylediði gibi çok iyi
programlar yazabilirsin, pratiðe geçirmezsen en çok
programda kalýr. Devrimcilik siyasal iktidara yürüyüp
þiddet tekelini kýrmaktýr. Kaypakkayanýn kopuþu
sonuçlanmadý. Ama adýnýn komünist devrimci bir kopuþ
olduðu gerçekliðini deðiþtirmemiþtir. Komünistler bu
gün emek eksenli mücadele ile ulusal mücadeleyi
önemseyip buluþturmalýlardýr.
Konuþmalarýn ardýndan panel sona erdi.
Ýzmirden Komünistler
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BÝRLÝK: Parti Yolunda Bir Adým Daha Atarak
Devrim ve Komünizm Davasý Ateþini Körüklüyoruz
Yaþadýðýmýz coðrafyada komünist bir partinin
olmadýðý bilinciyle yola çýktýk. Yönümüzü
Bolþeviklere dönüp onlarýn kazanýmlarýndan
öðrenmeyi önümüze koyduk. Bu yolda Devrim
için Parti, Parti için Komünistlerin Birliðini þiar
Komünist Enternasyonale katýlmanýn yirmi bir
koþulu da dahil olmak üzere Komünist
Enternasyonalin ilk dört kongre kararlarýný ortak
referanslar olarak kabul ettik. Bu þiarlarý ve
referanslarýn gereklerini pratikte yerine getirmek
için somut adýmlar attýk. Bugün geldiðimiz noktada
ise yolumuzu komünistlerin birliðini savunanlarla
birleþtirerek devrim ve komünizm davasýnýn ateþini
körüklemeye devam edeceðiz.
Bundan böyle politik kimlik olarak Proletaryanýn
Kurtuluþu kimliðini kullanmayacaðýz. Yürüteceðimiz
tüm politik faaliyetleri ortak bir politik kimlik olan
KöZ imzasýyla yürüteceðiz. Baþta eylemler olmak

üzere her türlü siyasi faaliyete bu þekilde katýlacaðýz.
Aldýðýmýz bu kararýn bir diðer anlamý da elbette
KöZ adýna bugüne kadar yürütülmüþ ve bundan
sonra yürütülecek tüm faaliyetlerin sorumluluðunu
üstlenmektir. Aldýðýmýz bu karar þüphesiz tarihi bir
sorumluðu ifade ediyor. Söz konusu olan grup
çýkarlarýna karþý devrim ve komünizme gidecek
yolda yakýlan ateþin büyütülmesinin sorumluluðudur.
Daha bu yolun taþlarý döþenirken tasfiyecileri hak
ettikleri yere göndermesini bildik. Geçmiþte farklý
gelenekleri benimsemiþ yoldaþlara kucak açma ve
onlarý komünistlerin birliði için mücadele edenlerin
etrafýnda toparlama baþarýsýný gösterdik. Geçmiþte
devrimci hareketin tarihini Denizlerin, Ýbolarýn,
Mahirlerin kopuþuyla baþlatýrken bugün Türkiye
devrimci hareketi açýsýndan kabul edilmesi gereken
baþlangýç noktasýnýn Mustafa Suphi TKPsi olduðunu
biliyoruz. Mustafa Suphi TKPsinin ilke ve esaslarýný

da devrimci parti arayýþý içinde olan tüm güçleri
buluþturacak zemini tarif ettiðini savunuyoruz.
Hedeflenen, komünist bir dünyanýn yolunu açacak
komünist partinin yaratýlmasýdýr. Yani grup
çýkarlarýndan uzak devrim ve komünizm davasý
ülküsüne sahip donanmýþ profesyonel devrimciler
örgütünün yaratýlmasýdýr.
Bizler düne kadar Proletaryanýn Kurtuluþu olarak
siyaset yapan komünistler, bugün komünistlerin
parti birliði için mücadele eden platformun bir
bileþeni olmanýn kývancýný taþýyoruz. Devrimci
partinin yaratýlmasýný öncelikli görev kabul eden
tüm devrimci güçleri ortak referanslarla ve ortak
politik mücadeleyle sürdürülecek bu mücadeleye
omuz vermeye çaðýrýyoruz.
Yaþasýn Marksizm Leninizm!
Yaþasýn Komünistlerin Birliði!

Proletaryanýn Kurtuluþundan Komünistlerin Birliðine: TARÝHÇEMÝZ
Birlik gazetesinin elinizdeki sayýsý gazetemizin son
sayýsý. Birlik bundan böyle çýkmayacak. Bu son
sayýda Proletaryanýn Kurtuluþu olarak bilinen akýmýn
tarihçesini anlatmak istiyoruz. Nereden nereye, nasýl
geldiðimizin tüm devrimci güçler tarafýndan bilinmesi
gerektiðini düþünüyoruz.
Peki ama neden? Madem Birlik Gazetesi bir daha
çýkmayacak, madem bu sayýda okuduðunuz
bildirgeyle birlikte Proletaryanýn Kurtuluþu kimliðinin
bir daha kullanmayacaðý bildiriliyor o halde öykümüzü
neden anlatmak istiyoruz? Bir kimliðin öyküsünü
anlatmanýn faydasý nedir? Sol tarihçelere alýþýk olanlar
için yaptýðýmýz iþin yadýrgatýcý olduðunu biliyoruz.
Zira genelde bu tür tarihçeler bir gelenek yaratma,
daha doðrusu bir gelenek için baþlangýç noktasý
oluþturma arayýþýnýn ürünüdür. Solun, devrimci
mücadelenin tarihini kendilerinden yahut öncelleri
olan örgütlerden baþlatma arayýþý içerisinde bulunan
örgütler kendi tarihlerini yazmaya koyulurlar. Bu
tarihçe de bir kez yazýldý mý kuþaktan kuþaða,
koþullara uygun kimi gözden geçirmelerle birlikte,
aktarýlýr. Böylelikle her yeni tarihçeyle birlikte
yaþadýðýmýz topraklardaki devrim mücadelesini
kendisinden baþlatacak denli dar görüþlü ve grupçu
bir mezhep daha oluþmuþ olur.
Bu tür resmi tarih yazýmlarýnýn bir de alternatifi
vardýr elbette ve ne yazýk ki bunlarýn sayýsý da bir
önceki tarzý benimseyenler kadar çoktur. Bu alternatif
tarih yazýmý, bugünlerdeki moda deyimi ile gayrý
resmi tarihçe ise piþmanlar tarafýndan yazýlýr ve asýl
amacý tarihi aktarýlan örgütün varlýðýnýn ne büyük
hata olduðunu göstermektir. Sekter örgütler kendi
örgütlerinin tarihçelerini efsanelerle bezerken bunlar
da tersinden her türden efsaneyi bozmak için tüm
devrimci deðerleri açýk dedikodu yahut imalarla
karalarlar.
Bizimse böyle kaygýlarýmýz yok. Yaþadýðýmýz
topraklarda devrimci komünist mücadelenin tarihini
ne kendimizle ne de öncesinde yer aldýðýmýz örgütlerle
baþlatýyoruz. Sýfýrdan bir gelenek yaratmak, beyaz
bir sayfa açmak gibi heveslerimiz de yok. Komünist
Enternasyonalin ve bu enternasyonalin bir parçasý
olan Mustafa Suphi TKPsini geleneðimiz olarak
görüyoruz. Bu geleneði bugüne taþýmayý görev
biliyoruz.
Biz devrimci parti yaratma mücadelesinde havlu
atmak þöyle dursun, bu mücadeleyi daha güçlü bir
þekilde yürütmek için KöZ politik kimliðini ortak
politik kimliðimiz olarak benimseyen diðer öznelerle,
merkeziyetçi iç iþleyiþimizi ve hukukumuzu tasfiye
etmeden ayný platform zemininde buluþtuk.
Bizler kendi tarihimizi bambaþka bir kaygýyla kaleme
aldýk. Bizim tarihçemiz devrimci bir ayrýþmanýn,
toparlanmanýn ve öne çýkmanýn öyküsüdür. Tasfiyeci
dönem bütün karanlýðýyla sürerken devrimcilikte
ýsrar eden tüm güçlerse þu ya da bu þekilde bizim
yaþadýklarýmýzý yaþayacaklardýr. O halde anlatýlan
yalnýz bizim hikâyemiz deðildir. Marxýn bu saptamasý
genelde tasfiyeciliðe karþý çaresiz kalmýþ kesimler
tarafýndan kullanýlsa da bereket bizim hikâyemiz bir
yenilginin öyküsü deðil. Bilakis tasfiyeci eðilimleri
alt etmenin kývancýyla yazýyoruz öykümüzü. Birlikin
bundan böyle çýkmayacak olmasý da, ilk bakýþta bir
paradoks olarak görülse de, aslýna bakýlýrsa bizim
parti mücadelesini daha güçlü bir þekilde verecek
olmamýza iþaret ediyor. Devrimci bir partinin arayýþý
içerisinde olan tüm güçler bu nedenle bizim
öykümüzü dikkatle okumalý, oportünizme karþý
mücadelede bizim tuttuðumuz halkayý kavramalýdýr.
Bu yolda yürürken hatalarýmýz, eksikliklerimiz elbette

oldu. Kimi tutumlarýmýz nedeniyle kendimize
ayakbaðlarý yarattýk, zaman kaybettik. Öykümüzde
bunlarý da aktarýyoruz ki, okuyan güçler devrimci
parti mücadelesinde bizden hýzlý ilerlesinler.

Can Alýcý Soru: Kimler Parti Üyesidir?
Proletaryanýn Kurtuluþunun öyküsü Türkiye Devrimci
Komünist Partisini bir kongre toplayarak yeniden
diriltmek çaðrýsýnda bulunanlarýn içinde yaþanan bir
tartýþmayla ve bu tartýþma sonucunda yaþanan
ayrýþmayla baþlar.
Tartýþýlan konu þu idi: TDKPnin ikinci kongresini
toplamak mümkün ve doðru mudur, deðil midir? Bu
soruya olumlu yanýt verenler TDKPnin bir anka
kuþu misali küllerinden yeniden doðabileceðini
savunuyorlardý. Yapýlmasý gereken tek þey kongre
çaðrýsýný TDKP mücadelesine omuz vermiþ tüm
militanlara ulaþtýrmaktý. Söz konusu militanlardan
içinde devrim ateþini koruyanlar bu kongreye katýlmalý
ve bu kongre sonunda yeni bir merkez komitesi
seçilmeliydi.
Bizlerse tam tersi bir pozisyonu savunduk. Eðer kast
edilen leninist temellerde iþleyen demokratik
merkeziyetçi bir partinin kongresi ise böyle bir
kongreyi toplamanýn mümkün olmadýðýný ifade ettik.
Zira leninist bir partinin kongresine katýlacak delegeler,
hücreler ve komiteler tarafýndan seçilirdi. TDKPnin
sözü edilen örgütlerinin yerinde ise yeller esiyordu.
Bugün bir TDKP kongresi toplamak, ancak
TDKPliliði parti üyeliðine baðlý olarak deðil de bir
ruh hali olarak tanýmlamakla mümkün olurdu.
Böyle bir ruh hali üzerinden yükselen bir kongrenin
sonucunda ise ortaya en iyi ihtimalle gevþek mýzmýz
bir nostalji kulübü ortaya çýkardý. EMEP karþýtýlýðýndan
rant saðlamak isteyenler de bu kulübün baþýna
geçerdi. Bizimse EMEPe yönelik özel bir alerjimiz
yoktu. EMEPi Türkiye solundaki diðer akýmlardan
biri olarak görüyorduk.
Bizim ihtiyacýmýz olan EMEP karþýtlýðý deðil devrimci
bir parti idi. O yüzden de artýk TDKP nostaljisi
yapmayý býrakmanýn, yeni bir partiyi kurmak için
kollarý sývamanýn gerektiðini savunduk. Böyle bir
partiyi yaratmak içinse tüm devrimci güçlere ulaþmak
gerekliydi. Devrimci olmanýn kriterini ise bir zamanlar
THKO, TDKP yahut EMEP içinde yer almýþ olmakla
sýnýrlamak doðru deðildi. Devrimci olmanýn kýstasý
baþka olmalýydý: Devrimci bir partiyi yaratmak için
sýnýf mücadelesi içinde aktif ve örgütlü bir biçimde
yer almak. Devrimci parti ancak tüm bu güçlerin
dahil olduðu bir süreçten çýkabilirdi.
Aslýna bakýlýrsa bizim tartýþmamýz Bolþevizm ve
Menþevizm arasýnda bir tartýþma idi. RSDÝPin 1903
kongresinde bölünmeyle sonuçlanan þu tartýþmanýn
taraflarýydýk: Kimler parti üyesidir? Belli görüþleri
olan bireyler mi yoksa bir parti örgütünün içinde
bizzat çalýþan devrimciler mi? Bizler, Bolþevizmi
savunanlar, ikinci yanýtý veriyorduk, o yüzden de
örgütler daðýldýðý koþullarda bireylerin de parti
üyeliðini koruyamayacaðýný savunuyorduk. Ama bu
sadece geçmiþe yönelik bir tartýþma da deðildi. Zira,
bu sorulara vereceðimiz yanýtlara baðlý olarak,
yaratacaðýmýz partide örgütlere mensup olmadan da
partiye mensup olmanýn mümkün olup olmadýðýný
tartýþýyorduk esasen.
Tartýþmanýn örgütsel kavrayýþa iliþkin bir tartýþma
olduðu baþka bir açýdan da belliydi. Zira TDKP
kongresini toplamayý savunanlar tüm bu görkemli
iddialarýna karþýn bu kongrenin nasýl toplanacaðýna
dair en ufak bir yanýt vermiyorlardý. Internet üzerinden
illegal dergiler yayarak gevþek, iþlevsiz, hak ödev

iliþkisi tanýmlanmamýþ çevrelerle durumu idare etme
niyetindeydiler. Bizse yeni partinin kongresini
örgütlemek için leninist bir örgüte ihtiyaç olduðunu
savunduk. Bu düþüncelerimizin gereklerini yerine
getirmek için harekete geçtik. Diðer kesim ise
savunduklarý Menþevik pozisyona uygun bir þekilde,
bir gün pilimizin biteceðini umarak tüm iddialarýndan
sessizce vazgeçtiler.

KöZ elbette bizim kendi iç tartýþma sürecimize karýþýp
onu manipüle etmeye çalýþmadý. Ancak bizimle olan
iliþkisinde kendi önüne koyduðu öncelikler ve birlikte
yapmayý önerdiði iþler ve bize sunduðu imkânlar
bizim tartýþma sürecimizde belirleyici oldu.

Bu tartýþmalarýn sonucunu 2006 Mayýs'fdnda
yayýmladýðýmýz bildirgeyle tüm devrimci kamuoyuna
duyurduk. Bu bildirgeyle birlikte bugün Proletaryanýn
Kurtuluþunu oluþturan örgütlü güçler siyasi
mücadeleye adýmýný atmýþ oldu.

Ayrým noktalarýndan birincisi devrimci partinin nasýl
yaratýlacaðý, bu partiyi yaratmak isteyenlerin öncelikli
görevinin ne olacaðý sorusu idi. Bu sorunun yanýtý
elbette devrimci partiyi yaratmak için hangi güçlerle
buluþmak gerektiði sorusunun yanýtý ile de dolaysýz
bir biçimde baðlý idi.

Bu tartýþmanýn birinci evresinde bizim görüþlerimiz
hâkim geldi. Bu görüþlerimizi de zaten yayýnladýðýmýz
deklarasyonla duyurduk. Bildirge bizim amaçlarýmýzý
ve ilkelerimizi ve yönelimimizi ifade eden ilk belge
idi. O bakýmdan söz konusu bildirgeyi bizim
açýmýzdan bir baþlangýç noktasý olarak kabul etmek
gerekir.

Aldýðýmýz Ýsim Kafa Karýþýklýðý Yarattý, Tam Bir
Ayrýþma Saðlamayý Engelledi
Ancak tartýþma bu noktada nihai bir biçimde
sonuçlanmamýþtý. Ýçimizdeki ayrýþma netleþmemiþti.
Bu durumun en açýk kanýtý bu deklarasyondaki imza
idi; duyurduðumuz isimdi. Ýsmimiz sanki eski TDKPyi
yeniden inþa etmek istediðimiz düþüncesini
uyandýrýyordu. Oysa deklarasyon okunduðunda eski
TDKP ile hiçbir iliþkisi olmayan yeni bir devrimci
komünist partisi yaratmayý kast ettiðimiz açýða
çýkýyordu. Ancak o dönemki ismimiz bunu gölgeledi.
Kafa karýþýklýðý yarattý.
Benzer bir hatayý deklarasyonda düne kadar kongre
çaðrýlarýnda bulunanlarla bizim aramýzda bir
sürekliliðin olmadýðýný, bizim yeni ve farklý iddialara
sahip olduðumuzu net bir þekilde ifade etmeyerek
yaptýk.
Bu iki eksikliðimiz söz konusu tartýþma sürecinde
yaþanmasý gereken ayrýþmayý sonuna vardýrmamýzý
mümkün kýlmadý. Oportünistlerin bir kýsmý dökülse
de nihai ayrýþma, bu belirsizliklerin kendilerine yaþam
alaný saðlayacaðýný düþünen oportünistlerin aramýzda
belli bir süre daha barýnmasýný saðladý.
Bu ayrýþmanýn gerçekleþmesi için birbirine yakýn
zamanlarda gerçekleþen ve aslýna bakýlýrsa hepsi
nihai olarak bir ayrýþmayla sonuçlanan bir dizi
tartýþmayla mümkün oldu. Ýçimizdeki ayrýþmanýn
geri kalan kýsmý esas olarak þu baþlýklardaki görüþ
ve tutum ayrýlýklarýna baðlý olarak gerçekleþti: Devrimci
bir partinin yaratýlmasýnda programýn ve referanslarýn
yeri nedir? Devrimci parti mücadelesinde kitle
çalýþmasýnýn anlamý nedir? Yurtdýþý çalýþmasýna karþý
tutumumuz ne olmalýdýr? Siyasal eylemlere katýlmayý
mümkün kýlacak bir politik kimlik almak gerekli
midir? Proletaryanýn Kurtuluþu da bir politik kimlik
olarak bu tartýþmalarýn sonuçlanmasýndan sonra
doðdu.
Tarihçemizin kalan kýsmýný anlattýkça da görülecek
ama peþinen söylemekte fayda var. Bu ayrýþmalarýn
sonucunda tasfiyecilerin maðlup ve def edilmesinde
belirleyici etmenlerden biri elbette bizim leninizmde
ýsrarýmýz ve bu ýsrarýn gereklerini yerine getirmemizdir.
Ancak bir diðer belirleyici etmen de KöZ ile olan
iliþkimizdir. Yaþadýðýmýz tartýþmalar bizim iç
tartýþmalarýmýz olsa da bu tartýþmalarýn nasýl
sonuçlandýðýný sadece bize bakarak anlamak mümkün
deðil. KöZ ile olan iliþkimiz sürüp geliþmeseydi
yaþanan tüm bu tartýþmalar ne bu þekilde ve bu
baðlamda yaþanýrdý, ne de bu þekilde sonuçlanýrdý.

Devrimci Parti Program mý
Politik Faaliyet mi?

Birinci görüþ devrimci partiyi yaratmak için temel
eksikliðin devrimci bir program olduðunu, bugün
öncelikli olarak devrimci bir programýn üretilmesine
yoðunlaþmak gerektiðini savunuyordu. Devrimci
partiyi inþa edecek güçlerin kimler olduðu da bu
program tartýþmasý içinde belli olacak, þekillenecekti.
Bu görüþ aslýnda sadece içimizdeki unsurlara ait bir
görüþ deðildi. Sol içerisinde hâkim olan ve program
sorununun aydýnca kavranmasý zaafýyla malul bir
görüþtü. Dolayýsýyla söz konusu tartýþma bizimle
sýnýrlý bir tartýþma da deðildi.
Bizler bu görüþe karþý çýktýk. Devrimci bir programýn
masabaþýnda yazýlamayacaðýný savunduk. Bugünün
öncelikli görevini bir programýn yazýlmasý olarak
görmek, böyle bir program olmadan bir politik
faaliyetin yürütülemeyeceðini söylemek bugün politik
faaliyete ýþýk tutabilecek bir programatik zemin
bulunmadýðýný zýmnen kabul etmek anlamýna
geliyordu. Geçmiþin, yani Marksist-Leninist
mücadeleyle tüm programatik kazanýmlarý ve birikimi
reddeden bu tutumsa inkârcýlýktan baþka bir þey
deðildi.
Bizim bu tutumumuz geçmiþteki birikimi kutsallaþtýrýp
donduran bir tutum deðildi. Elimizdeki programatik
temelin elbette geliþtirilmeye ihtiyacý vardý. Ancak
deðiþmesi gereken Marksizm-Leninizmin ilke ve
esaslarý, emperyalizm çaðýna, proletarya
diktatörlüðüne, sýnýfsýz topluma iliþkin saptamalarý
deðildi. Yenilenmesi gereken programýn somut siyasal
duruma, görevlere ve taleplere iliþkin kýsýmlarý idi.
Böyle bir yenilenme ise teorik faaliyetin sonucunda
deðil siyasal mücadele içinde yer alarak, bu
mücadelenin derslerini çýkararak mümkün olurdu.
Ancak her þeyden önemlisi, devrimci bir programý
yaratacak olan devrimci partiden baþkasý deðildi.
Devrimci program devrimci bir partinin ürünü
olabilirdi ama devrimci parti devrimci programýn
yazýlmasý sorununa indirgenemezdi. Bu tutum atý
arabanýn önüne koymak anlamýna gelirdi. Dolayýsýyla
devrimci bir programý oluþturmak için öncelikle
devrimci partinin kuruluþ kongresinin örgütlenmesi
için planlar yapýp, bu planlarý uygulamaya koyulmak
gerekiyordu.
Zaten THKOdan bu yana yaþanan kopuþlara
baktýðýmýz zaman devrimci bir program oluþturma
iddiasýyla yola çýkanlarýn, öncelikli görevi programýn
yazýlmasý olarak tarif edenlerin akýbeti de bizim
açýmýzdan uyarýcý oluyordu. Nitekim TÝKB seksen
öncesinde THKOdan ayrýlýðýný esas olarak
programatik sorunlara dayandýrdý, ayrýlýk sürecinden
sonra da program meselelerini tartýþmaya gömüldü.
Politik mücadeleden soyutlanarak sürdürülmüþ bu
tartýþmalar sonunda ise TÝKB TDKPnin programýndan
kimi kitabi deðiþiklikleri bir yana býrakýrsak- daha
ileri bir program yazmayý baþaramadý. Ama daha da
vahimi politik faaliyetin çapý ve kapsamý olarak
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TDKPnin fersah fersah gerisine düþtü ve bizden
kopardýðý unsurlarýn önemli bir kýsmýnýn devrimci
enerjisini çarçur ederek tasfiye etti.
Benzer bir macerayý seksen sonrasýnda EKÝM hareketi
yaþadý. Bu hareketi oluþturanlar TDKPden koparken
ayrýlýk nedenleri olarak programatik sorunlarý
göstermiþler, temel görevlerini devrimci bir programýn
yazýlmasý olarak koymuþlardý. Ancak bu akýmýn yýllar
ve ciltler süren programatik çalýþmalarý ve polemikleri
sonucunda ortaya programatik olarak çýkan ürün de
TDKP programý ile ayný zaaflarý taþýyor, üstelik bu
zaaflarýn üstüne yenilik adý altýnda yeni zaaflar
koyarak iþçi köylü ittifakýnýn önemini ve güncelliðini
kavrayamadýðý için Avrupalý ekonomist, Troçkist
akýmlarýn yanýna savruluyordu.
Program sorununu her türlü siyasi faaliyetin önüne
koyan EKÝMin politik akýbeti de daha parlak olmadý.
EKÝM geçelim aþmayý çalýþtýðý TDKPnin önüne
çýkmayý, geçelim ihtilalci komünist bir parti yaratmayý,
EMEPin önüne geçmeyi, siyasal sorunlarda EMEPten
daha atak ve devrimci bir konum almayý bile
baþaramadý. Sýnýf sýnýf diyerek illegal ekonomizm
yapan, EMEPin yasadýþý ve sendikalist bir karikatürü
olan bir sýnýf platformuna dönüþtü. Ekim Devriminin
önemini ve proletarya diktatörlüðünün propagandasýný
yapmak ise bugün bu akýmýn sayfalarýnda sýk sýk
yer verdiði partisiz ve örgütsüz aydýnlarýn iþi oldu.
Lenin Ne Yapmalýnýn baþýnda devrimci teori olmadan
devrimci pratik olmaz sözünü sarf ettiði bölümde
illegal ekonomizmle legal eleþtiricilik arasýnda ilginç
ve yakýndan bir bað olduðunu ifade eder. Program
sorununda inkârcý davranan, zamanýnda sýnýf
mücadelesini tatil ederek programatik sorunlara
yoðunlaþan bu akýmlarýn her ikisi de tam da Leninin
sözünü ettiði baðý somutlayan konumda buluþtular.
Lenin yukarýdaki sözleri sarf ettiði kitabýn Rusyadaki
partisizlik sorununu çözmeyi amaçlayan bir kitap
olmasý da tesadüf deðildir. Bizler Proletaryanýn
Kurtuluþunu savunanlar da program sorununa ve
geçmiþte yapýlmýþ hatalara bu bilinçle yaklaþtýk.
Geçmiþte þu ya da bu örgütün tasfiyesinin nedenini
programýnda þunu ya da bunu yazmýþ olmasýna
baðlayan akýmlara hiç prim vermedik. Zira geçmiþteki
tasfiyeciliðin asýl nedenini baþka bir yerde olduðunu
biliyorduk. Tasfiyeciliðin asýl nedeni 71 kopuþundan
sonra komünistlerin birliðinin saðlanamamasý idi.
Bizim de içinde bulunduðumuz akým dahil olmak
üzere tüm sol akýmlar kah ne sihirdir ne keramet
el çabukluðu marifet deyip partileþtiðini ilan ederek
kah þu ya da bu akýmýn birleþmesiyle parti sorunun
çözüleceðini savunarak partileþme yani komünistlerin
birliði sorununa yanlýþ bir þekilde yaklaþtýlar. Bu
yanlýþlar nedeniyle komünistlerin birliði saðlanamadý.
Devrimci programýn yaratýlamamasý da bu durumun
nedeni deðil bir sonuçlarýndan biri oldu.
Tam da bu nedenlerden ötürü içimizdeki tartýþmalarda
öncelikli sorunu yeni bir programýn yazýlmasý sorunu
olarak koyanlara karþý bugünün öncelikli görevinin
Marksizm-Leninizm ekseninde siyasal bir mücadele
yürütmek olduðunu ortaya koyduk. Politik
mücadelenin vazgeçilmezliði Proletaryanýn
Kurtuluþunun ilkelerinden biri oldu.
Ancak bu konulardaki görüþlerimiz ne olursa olsun
savunduðumuz görüþte hala kimi belirsizlikler vardý.
Geçmiþteki programatik birikim derken neyi kast
ediyorduk? Marksizm-Leninizm neydi? Nerede baþlayýp
nerede bitiyordu? KöZle iliþkimizin önemi ve
belirleyiciliði tam da bu sorulara yanýt ararken ortaya
çýktý. Evet, KöZ de týpký bizim gibi devrimci teori
olmadan devrimci pratik olmayacaðýný ama devrimci
programýn da devrimci partinin yaratýlmasý sorunundan
baðýmsýz ele alýnamayacaðýný, devrimci bir program
için gerekli programatik zeminin mevcut olduðunu
bu program somut siyasal mücadeleye iliþkin
ayaklarýnýn da asýl olarak sýnýf mücadelesinin pratiði
içerisinde geliþtirilebileceðini ifade ediyordu. Ancak
KöZ bizimle kurduðu iliþkide gündemimize referanslar
sorununu soktu.
KöZ komünistlerin birliðinin programatik zeminin
genel geçer bir Marksizm-Leninizm vurgusuyla
saðlanamayacaðýný zira bugün Türkiyede sol içerisinde
kendisini Marksist-Leninist diye tanýmlamayan sol
akýmýn parmakla sayýlacak kadar az olduðunu
savunuyordu. Marksizm-Leninizmin Marx ve Leninin
özürcülüðü olmadýðýný da daha önce KöZün Amaç
ve Ýlkeler Broþüründen okumuþ ve doðru bulmuþtuk.
Bizim baþlangýçta yaptýðýmýz örgüt vurgusuna paralel
olarak KöZ de Marksizm-Leninizmin örgüt
sorunundan, örgütlü mücadeleden baðýmsýz ele
alýnamayacaðýný ifade ediyordu. Marksizm-Leninizmin
taþýyýcýsý da bireyler, bireylerin yazýlarý ve görüþleri
deðil örgütler ve bu örgütlerin kararlarý olabilirdi. O
bakýmdan Marksizm-Leninizmden söz edeceksek
Marxýn ve Leninin toplu eserlerine deðil Marxýn ve
Leninin mensubu olduklarý örgütlerin kararlarýna
bakmak gerekirdi.
Kendini týpký bizim gibi Marksist-Leninist olarak
tanýmlayan KöZün bizden farký ve sonrasýnda bize
yapmýþ olduðu katký- Marksizm-Leninizmi tanýmlayýþ
biçimiydi. Marksizm-Leninizmin bugüne kadar en
berrak bir biçimde savunulan hali Komünist
Enternasyonalin ilk dört kongresinde benimsenen
ilkelerin ve alýnan kararlardý. Bu ilkeler ve kararlar
berrak olmanýn yaný sýra devrimci politik mücadele
yürütmeyi mümkün kýlacak ilkelerden oluþtuðu için
saðlam bir zemindi. Dahasý söz konusu zemin hem
tüm devrimci güçleri kucaklayacak kadar kapsayýcý
hem de sonraki ve bugünkü politik geliþmeleri

deðerlendirmeyi mümkün kýlacak kadar da
kapsamlýydý.
KöZ bu referanslarý benimseyerek ortak bir politik
zeminde buluþmayý, politik sorunlarý bu referanslarýn
mihengine vurarak tartýþmayý öneriyordu. Üstelik bu
tartýþmalarýn kendisi de ortak bir politik faaliyet
yürütmeye engel olmamalýydý. KöZün çaðrýsý böyleydi
ve doðruydu. Bize yönelik bu çaðrýyla birlikte kendi
içimizde program sorununa iliþkin verdiðimiz
mücadele de bu þekilde netleþmiþ oldu. Bununla
birlikte ayný zamanda politik mücadeleyi tatil etmeden
devrimci bir partinin kuruluþ kongresinin nasýl
toplanacaðý sorusunun yanýtýný da bulmuþ olduk.

Kitle Çalýþmasýnýn Önemi
Kendi içinde yaþadýðýmýz ikinci tartýþma kitle
çalýþmasýnýn devrimci parti mücadelesindeki önemine
iliþkindi. Bizler kitle içinde politik bir çalýþma
yürütmeden militanlara devrimci bir terbiye
verilemeyeceðini ve bu eski kadrolarýn kazanmýþ
olduklarý deneyleri korumanýn mümkün olmadýðýný
savunuyorduk. Bu görüþlerimiz de program
sorunundaki tartýþmadaki konumumuzla yakýndan
iliþkili ve tutarlý idi.
Karþýmýzdaki tarafýn görüþleri de kendi içinde tutarlý
idi. Onlar nasýl program sorununda kapalý devre
yürütülen aydýnca bir faaliyeti savunuyorlarsa ayný
þekilde kitle çalýþmasýnýn da önemini küçümsüyorlardý.
Lafta deðil elbet, çünkü lafa gelince hepsi sýnýftan
söz ediyor, sýnýf içinde çalýþmanýn öneminden söz
ediyorlardý. Bu bakýmdan Lenin tasfiyecilere karþý
mücadelesinde pek sýk hedef tahtasýna oturttuðu
iþçi sýnýfýna karasevdalý aydýnlardan farklý deðillerdi.
Ancak iþ pratiðe gelince durum deðiþiyordu. Zira bu
kesimlerin hiçbirinin eli sýnýf mücadelesinin içinde
ter dökmeye varmýyordu. Buna karþýlýk KöZ de týpký
bizim gibi sýnýfýn günlük mücadelesinin bir parçasý
olmayý önemsiyor, bunu devrimci parti mücadelesinin
olmazsa olmaz bir koþulu olarak görüyordu. Üstelik
herkes kent merkezlerine doðru akarken KöZün
arkasýnda duran örgütler akýntýya karþý yüzmüþler,
bizim yetmiþli yýllardan beri içinde çalýþtýðýmýz iþçi
mahallelerinde mevziler yaratmaya gayret etmiþler,
bu doðrultuda da küçümsenemeyecek baþarýlar elde
etmiþlerdi. Özellikle yürüttükleri çalýþmalarýn
sürekliliðini saðlamadaki ýsrarlarý, herhangi bir kitle
örgütünün bile kapatýlmasýna karþý durmalarý
yönündeki tutumlarýný önemli bulduk. Tasfiyeciliðe
karþý mücadelelerinin lafta kalmadýðýný, bu tutumun
gereklerini pratikte de yerine getirdiklerini, onlarýn
kitle örgütlerindeki çalýþmalarýna bakarak sýnayýnca
samimiyetlerine olan güvenimiz pekiþmiþ oldu.
KöZ ile olan iliþkimiz bu noktada bir kez daha
belirleyici oldu. Zira geniþ bir kitle aðýna sahip olsak
da siyaset sahnesine çýktýðýmýz anda sahip olduðumuz
olanaklar sýnýrlý idi. Ýþte tam da bu noktada KöZ bize
içinde çalýþtýðý tüm kurumlardaki imkânlarýný sundu.
Böylelikle deneyimlerimizle katkýda bulunabileceðimiz
çalýþmalarýn içinden, her þeye sýfýrdan baþlamamýz
gerekmeden yer almýþ olduk. Baþka bir deyiþle KöZle
olan iliþkimiz sayesinde kitle çalýþmasýna iliþkin
iddialarýmýzý daha rahat somutlamýþ olduk.
Söz konusu çalýþmalar bizim katkýmýzla daha da
güçlendi, etkisi daha da büyüdü. Kitle örgütleri
koordinasyonunun, kooperatif çalýþmalarý daha yaygýn
kesimlerin katýldýðý, daha zengin bir bünyeyi taþýyan
çalýþmalar oldu.
Ancak KöZün bu noktada yaptýðý kitle örgütlerinde
ortak çalýþma yürütelim, varoþlarda birleþelim çaðrýsýný
bize yönelik bir öneri yahut politik konularda yakýn
olduðumuz için bize yapýlmýþ bir iltimas olarak
görmemek gerekir. KöZün söz konusu çaðrýsý tüm
devrimci hatta tüm sol akýmlara idi. KöZ içinde
çalýþtýðý kurumlarý sol akýmlarýn aksine kendi kurumu
olarak görmüyor bu kurumlarýn tüm devrimcilerin
ortak bir þekilde çalýþma yürütmesiyle güçleneceðini
savunuyordu. Bizim de özellikle seksen öncesindeki
dernekçilik deneyimlerimizden çýkardýðýmýz derslerden
biri kitle örgütleriyle devrimciler örgütünün ayrý
olmasý gerektiði idi. Zira kitle örgütlerini kendi
örgütlerinin malý ilan edenler belli bir süre sonra
siyaseti bu kurumlar aracýlýðýyla yapmaya baþlýyor
ve en sonunda kendi örgütlerine kilit vurup bu tür
legal örgütleri parti niyetine kullanmaya baþlýyorlardý.
Bu yüzden bu noktada da KöZle ortaklaþtýk;
devrimciler örgütü ile kitle örgütü arasýndaki sýnýrlarý
bulanýklaþtýran tüm eðilimlere karþý birlikte mücadele
ettik.
Ancak biz KöZle bu noktada ortaklaþýrken kendi
içimizde de ayrýþýyorduk. Zira söz konusu oportünist
eðilim sadece kitle örgütlerinden uzak durmakla
kalmýyor ayný zamanda bizim iþçi mahallerinde
verdiðimiz mücadeleyi varoþçuluk, sýnýftan
uzaklaþmak, küçük burjuva devrimciliði olarak
küçümsüyordu. Bizse bu tür eleþtirilere kulak asmadýk.
Bu eleþtirileri yöneltenlere siyasi varlýðýný EMEPin
küçük burjuva devrimciliðini eleþtirerek, fabrika
çalýþmasýna güzellemeler düzerek vardýðý noktayý
gösterdik. Gerçekten de geçmiþin küçük burjuva
devrimciliðini eleþtiren EMEPin sahip olduðu iþçi
iliþkisinin dünün THKOsunun kat be kat gerisinde
olduðunu ifade ettik. Benzer þekilde baþta EKÝM
olmak üzere fabrikadan söz etmeyi proleter
devrimciliði sayan, KöZün varoþlarda küçük burjuva
devrimciliði yapmakla eleþtiren tüm akýmlarýn þu ve
ya bu þekilde iþçileri örgütlemek için varoþlara geri
döndüðünü, üstelik kooperatif çalýþmalarýna burun
kývýranlarýn bunu kültür merkezleri açarak, saz ve
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tiyatro kurslarý vererek yapmaya çalýþtýklarýný
vurguluyorduk.
Varoþlardaki çalýþmayý küçümseyen, kooperatiflere
bir kez olsun gelmeyen bu kesimler, takýndýklarý
tutumla aslýnda geri çekilme döneminde izlenmesi
gereken kitle çizgisinin ne olduðundan bihaber
olduklarýný da gösteriyorlardý. Oysa Lenin özellikle,
1907-12 arasýndaki geri çekilme döneminde
tasfiyeciliðe karþý mücadele verdiði dönemde tam
da bu kitle çizgisine vurgu yapýyor, bir yandan
tasfiyecilerden arýnmýþ bir parti için mücadele
yürütürken diðer yandan da iþçi yardýmlaþma
sandýklarýnýn ve kooperatiflerin önemini küçümseyen
hotzotçularý karþýsýna alýyordu. Zaten Komünist
Enternasyonalin özellikle ikinci ve üçüncü
kongrelerinde tarif edilen politikalarý da Leninizmin
bu kitle çizgisinin ve kitle örgütlerine yaklaþýmýnýn
izlerini taþýyordu.
Ýþte biz içimizdeki ayrýþmada bu Leninist mirasýn
takipçisi olma iddiasýný taþýdýk.

Yurt Dýþý Anlayýþý
Ayrýþmaya yol açan üçüncü konu yurt dýþýndaki
çalýþmanýn nasýl kavranmasý gerektiðine dairdi.
Özellikle 12 Eylül sonrasýnda yurtdýþýnda önemli
sayýda devrimcinin mülteci olarak biriktiði biliniyor.
Bu mültecilerin neredeyse tamamý ise baðlý
bulunduklarý örgütün cephe gerisi olarak faaliyet
gösteriyorlar. Bu nedenle TDKPnin yeniden
toparlanmasý çaðrýsýna ilgi gösteren kesimlerin arasýnda
da bol miktarda siyasi mültecinin bulunmasý þaþýrtýcý
deðildi.
Söz konusu kesimlerin bir kýsmý biz TDKPden farklý
bir parti yaratma kararý alýnca saflarýmýzdan ayrýldý
ama önemli bir kýsmý da içimizdeki varlýklarýný
sürdürdüler.
Ancak siyasal mücadelede daha ilk adýmlarýmýzý atar
atmaz bu kesimlerle aramýzdaki sorunlar boy
göstermeye baþladý. Zira biz bu kesimlerin
yürüttüðümüz parti mücadelesinin pasif destekçileri
deðil aktif özneleri olmalarýný istiyorduk. Ýliþkide
bulunduklarý kurumlarý Türkiyedeki kitle soyut
destek mesajlarýyla deðil somut maddi baðlarla
iliþkilenmelerini istiyorduk. Oysa onlar buna razý
gelmiyorlardý. Bizim belirlediðimiz tüm yeni yönelime
karþýn yurtdýþýnda soyut bir legalizm eleþtirisi yapmayý
devrimcilik sanýyorlardý.
Biz tam bu sorunlarý yaþarken KöZ bizimle
enternasyonalizm meselesine bakýþýmýzý tartýþmak
istedi, bu meseleye dair savunduðu görüþleri bize
iletti. KöZ benimsediði leninist enternasyonalizm
anlayýþý gereði komünistlerin yaþadýklarý ülkelerdeki
devleti karþýsýna alan bir komünist partide çalýþmasý
gerektiðini, bu partilerin hepsinin de ayný
enternasyonalin örgütsel merkezine baðlý olmasý
gerektiðini savunuyordu.
Bu yaklaþým bizim yaþadýðýmýz sorunlar vesilesiyle
duyduðumuz kaygýlara paraleldi. Paralel olmanýn
ötesinde yaþadýðýmýz sorunlarý diðer sorunlarla
baðlantýlý bir þekilde görmemizi saðladý. Yaptýðýmýz
deðerlendirmeler sonucunda mülteci siyasetini
kesinlikle reddeden bir yazý kaleme aldýk bunu da
tüm siyasetlere duyurduk.
Savunduðumuz pozisyon çok açýktý: Mülteciler ya
þu anda yaþadýklarý topraklarda bir komünist partinin
kurulmasý için yola koyulacaklardý ya da Türkiyeye
geri dönerek bizimle birlikte sýnýf mücadelesi içinde
yerlerini alacaklardý. Karþýmýzdaki görüþ elbette bu
çaðrýya icabet etmedi, mültecilik koþullarýnda tatlý
su sosyalistliði yapmayý proleter devrimciliðe tercih
etti.

Politik Kimlik Almanýn Önemi
Tüm bu tartýþmalarýn düðümlendiði ve netleþtiði
tartýþma ise politik kimliðe iliþkin tartýþma idi.
Baþýndan itibaren bir kimliðe sahip olduðumuza
göre elbette politik bir kimliðimiz vardý. Ancak bizim
politik kimlik almaktan söz ederken kast ettiðimiz
þey içinden geçtiðimiz dönemde kitle çalýþmasý
yürütürken eylemlerde etkinliklerde kullanýlabilecek
bir politik kimlikti. Ýsmimizin buna açýk bir politik
kimlik olmadýðý açýktý.
Ýþte Proletaryanýn Kurtuluþu ismini kullanmaya tam
da bu nedenle karar verdik. Bu kimliði kullanma
kararý alarak panellerde, söyleþilerde, eylemlerde
kendimizi daha etkin bir þekilde ifade etmeye baþlamýþ
olduk.
Ýþte dananýn kuyruðu da tam da bu noktada koptu.
Parti mücadelesini sol kamuoyuna açýk ve eylemli
bir þekilde yürütmeye yönelik adýmlarý attýkça
oportünistler önce bunu sekteye uðratýcý adýmlar
attýlar. Sonrasýnda da bu kimlikle eylemlere katýlmayý
reddettiler. Daha da beteri bu kimliði de gevþek ve
sorumsuz bir internet çevresi kimliðine dönüþtürmek
için bu isimle bir web sitesi açarak kendi gerici
fikirlerini bu þekilde yaymaya çalýþtýlar.
Böylelikle aramýzdaki ayrýlýklar oportünistlerin
gizleyemeyeceði þekilde açýða çýktý. Bir tarafta devrimci
mücadeleyi Proletaryanýn Kurtuluþu kimliðini
kullanarak, söylediðini yapan yaptýðýný söyleyen bir
þekilde katýlan bizler olduk. Diðer tarafta ise
proletaryanýn kurtuluþu ismini bir web sitesi aracýlýðýyla
çalmak isteyen, sorumsuz ve denetimsiz bir mülteci
topluluðu ve onlarýn Türkiyedeki takipçileri.
Bizler böyle bir ayrým ortaya çýkýnca bu web sitesiyle
hiçbir iliþkimiz olmadýðýný sol kamuoyuna duyurduk
ve oportünistlerle hiçbir dalaþmaya girmeden kendi
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yolumuza devam ettik. Birlik Gazetesi de
yürüttüðümüz faaliyeti kamuoyuna duyurmak için
kullandýk.
Yine bu ayrýþmanýn ertesinde de kafa karýþýklýðý
yaratan eski ismimizi terk ederek kendimize
iddialarýmýzla denk düþen yeni bir isim seçtik.
Oportünistlerin oportünist olduðunu teþhis edip
onlarla her türlü iliþkiyi kesmek bizim o anki
önceliklerimiz açýsýndan yeterliydi. Bu nedenden
ötürü asýl Proletaryanýn Kurtuluþu biziz diye bir
mücadeleye girmedik. Zira oportünistlerin attýklarý
her adýmda kendilerini belli edeceklerini biliyorduk.
Bizim yürüttüðümüz politik mücadele sonucunda
da Proletaryanýn Kurtuluþunun neyi nasýl
savunduðunun sol kamuoyunda açýklýða çýkacaðýný
biliyorduk. Geçen süre ise bize haklý olduðumuzu
gösterdi.
Oportünistlerden kati bir þekilde kopmak, kamuya
açýk bir politik mücadele yürütmek bizi zaten hýzlý
bir þekilde eski TDKPliler olmaktan çýkardý. Kýsa
süre içerisinde bizlerle benzer kaygýlarý taþýyan
devrimcilerle buluþtuk. Geçmiþte THKO ve THKPC geleneklerinde mücadele etmiþ devrimciler de
Proletaryanýn Kurtuluþu kimliðini sahiplendiler. Ayný
çatý altýnda bu kimliðe sahip çýktýlar.
Bu süreç boyunca KöZün arkasýnda duran
komünistler bizlerle sürekli dayanýþma içinde oldu.
Kendi siyasal kimliðimizle mücadele etmemiz
doðrultusunda bize hiçbir grupçu kaygý gütmeden
destek oldu. Eylemlerde bize güç verdi böylelikle
oportünist eðilimlere karþý sesimizi daha güçlü bir
þekilde yükselttik.

Neden Komünistlerin Birliði
Kendi içimizde yaþadýðýmýz ayrýþma ayný zamanda
devrimci partinin nasýl kurulacaðý sorusuna da daha
net bir yanýt vermemizi mümkün kýldý. Devrimci
parti nasýl yaratýlacaktý, ayrý ayrý daðýnýk bir þekilde
verilecek devrimci ve amatör politik mücadeleler
sonunda mý yoksa bu kýsmi faaliyetleri ortak bir
siyasi merkezden yöneterek mi?
Bizler Proletaryanýn Kurtuluþu olarak yola çýktýðýmýzda
kendimizi amaçlaþtýrmadýðýmýzý, esas olanýn
komünistlerin birliði olduðunu ifade etmiþtik.
Varlýðýmýz ezeli olmadýðý gibi ebedi de deðildi.
Tam da bu nedenle KöZün devrimci bir zeminde
çalýþma yürüten güçlere yönelik Sorumluluk al öne
çýk! çaðrýsýný bize de yönelik bir çaðrý olarak gördük.
Kendimizi Bütün Ülkelerin Komünistleri Birleþin!
çaðrýsýnýn muhatabý olarak kabul ettik.
KöZün çaðrýsý örgütsel mevzileri tasfiye etmeye
yönelik bir çaðrý deðildi. Þu ya da bu akýmýn
birleþmesine yönelik bir çaðrý da deðildi. Devrimci
partinin yaratana dek, devrimci öznelere kaplarý
kacaklarý karýþtýrmadan ortak bir siyasal kimlikle
politik bir mücadele yürütme çaðrýsýydý.
Sol içerisinde en az kavranan nokta belki de KöZün
kimin kimliði olduðu sorusunun yanýtýydý. KöZ pek
çoklarýnýn yanlýþ bir þekilde kavradýðý üzere þu ya
da bu yapýnýn yasal yayýný deðildi. KöZ komünistlerin
parti birliði için mücadele eden öznelerin ortak
yayýnýydý. KöZün bize yönelik çaðrýsý da bu
öznelerden birisi olmamýz, kendi iþleyimizi ve
hukukumuzu bozmadan bu ortak kimlikle devrimci
partiyi yaratmak, solu ayrýþtýrmak için gereken siyasal
mücadeleye omuz vermemizdi.
Doðrusu devrimci partinin ve onun örgütsel
merkezinin, siyasal bir merkeze baðlý olarak
sürdürülen politik faaliyet sonucunda yaratýlacaðý
fikri, kendilerinin de baþtan belirttiði gibi, KöZün
arkasýnda duranlarýn icadý deðildi. Bu fikir asýl olarak
Lenin tarafýndan geliþtirilmiþti. KöZün bugün Türkiye
devrimci harekete yaptýðý öneriyi Lenin tam yüz
küsur yýl önce Tüm Rusyayý Kapsayacak Bir Gazete
Planýyla Ne Yapmalýda önermiþti. KöZ de Türkiyede
devrimci parti yaratmak için tüm devrimcilerin
arkasýnda durduðu bir Iskraya ihtiyaç duyduðunu
belirtmek ve bu ihtiyacý gidermek için faaliyet
göstermekten baþka bir þey yapmýyordu. Yerel ve
kýsmi faaliyetleri birleþtirmek, amatörlükten kurtulup
bir profesyonel devrimciler örgütü yaratmak için tüm
devrimci güçlere sorumluluk alýp öne çýkma çaðrýsýnda
bulunuyordu.
Ýþte bizler proletaryanýn kurtuluþu yolunda mücadele
eden komünist parti güçleri olarak bu çaðrýya kayýtsýz
kalamazdýk, kalmadýk da. Kendi sýnýrlý ve kýsmi
politik faaliyetimizi amaçlaþtýrmadýk. Bu faaliyeti,
ayný amaç, ilkeler ve referanslar çerçevesinde
yürütülen daha geniþ bir faaliyetin bir parçasý yapmak
için kendi politik kimliðimiz yerine komünistlerin
parti birliði için mücadele eden tüm güçlerle birlikte
KöZ kimliðini kullanmaya karar verdik. Bu kimlik
adý altýnda yürütülecek tüm politik faaliyetlerin
sorumluluðunu üstlenmeye karar verdik.
Proletaryanýn Kurtuluþunun öyküsü burada bitse de
devrimci partiyi yaratma mücadelesi bu partinin
kuruluþ kongresi örgütlenene dek sürecek. Bundan
böyle de týpký platform zemininde duran tüm özneler
gibi KöZ'ün öyküsü bizim de öykümüz olacak. Týpký
KöZün tüm devrimci güçlere yönelik çaðrýsýnýn bizim
çaðrýmýz olduðu gibi:
Devrimci bir partiyi yaratmak için kýsmi ve yerel
tüm faaliyetleri ortak amaç, ilke ve referanslarla
hareket eden bir çizgide birleþtir! Sorumluluk al öne
çýk!
Devrimci Partiyi Kur!
Yaþasýn Komünistlerin Birliði!
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Hasan Yoldaþ Bir Komünist Gibi Yaþadý Bir Komünist Gibi Uðurlandý

Hayatý boyunca Denizleri mezar baþýnda yapýlan törenlerle anýlmaz. Denizleri anmak onlarýn politik kopuþlarýna ve sýnýf
içerisindeki çalýþmalarýna sahip çýkmakla olur derdi. Biz de Hasan Yoldaþý bu þekilde andýk, anmaya devam edeceðiz.
Komünizm davasýnýn ve komünistleri birliði þiarýnýn
en ateþli savunucularýndan Hasan Coþkun yoldaþý
15 Mart gecesi yitirdik, 17 Mart Çarþamba günü
uðurladýk. Hasan Yoldaþýn anýsýna yapýlan tören,
komünistlerin parti birliðinin önemini vurgulayan,
devrimci dayanýþmanýn etkisinin yansýdýðý politik bir
eylem oldu.
17 Mart Çarþamba günü saat 12.00de 1 Mayýs
Mahallesinde Mayýsta Yaþam Kooperatifi önünde
toplanýldý. 12.20deki Hz. Hüseyin Camiide kýlýnan
öðle namazýnýn ardýndan Mayýsta Yaþam
Kooperatifinin avlusunda Hasan Coþkunun cenazesi
kýzýl bir örtüyle, kýzýl bir bayrakla ve kýrmýzý
karanfillerle süslendi.
Saat 13.00de Hasan yoldaþýn anýsýna yapýlan yürüyüþ
baþladý. Yürüyüþ öncesinde yapýlan konuþmada
Hasan yoldaþýn bir komünist gibi yaþadýðýný ve onu,
onun istediði gibi, politik bir þekilde uðurlayacaðýmýz,
bu nedenle bu yürüyüþü düzenlediðimiz belirtildi.
300 kiþinin Hasan yoldaþý takip ederek yürüdüðü
eylemde sýk sýk Hasan Yoldaþ Kavgamýzda Yaþýyor,
Devrimciler Ölür, Devrimler Sürer, Yaþasýn Devrimci
Dayanýþm, Yaþasýn Komünistlerin Birliði, Varoþlarda
Birleþ Alanlarda Devleþ, Deniz, Ýbo, Çayan, Savaþa
Devam, Bolþevizm Kazanacak!, Devrim Ýçin
Devrimci Parti sloganlarý atýldý.
Yürüyüþte en önde Hasan Yoldaþýn hayatýnýn
aktarýldýðý resimli bir pankart yer aldý. Pankartýn
ardýndan Hasan Yoldaþýn akrabalarý yürüdü. Ardýndan
Hasan Yoldaþ Kavgamýzda Yaþýyor, Devrimciler
Ölür Devrimler Sürer ve Yaþasýn Komünistlerin
Birliði pankartlarý yer aldý.
Yürüyüþ boyunca yapýlan ajitasyon konuþmalarýnda

Hasan Yoldaþýn hayatý, verdiði politik mücadelenin
bugün için önemi, devrimci dayanýþmanýn ve sýnýf
dayanýþmasýnýn önemi, ve devrimci partinin gerekliliði
vurgulandý.
Yürüyüþün ardýndan saat 14.00de otobüslere binildi
ve Hasan Yoldaþýn defnedileceði, Tuzla Aydýnlý
mezarlýðýn gidildi. Mezarlýk önüne kadar yapýlan
yürüyüþte sloganlar atýldý. Hasan Yoldaþ defnedildikten
sonra Hasan Yoldaþ adýna bir tören bir yapýldý.
Törende ilk önce KöZ adýna Zeynel Doðan bir

konuþma yaptý. Yoldaþ Hasan
Coþkunun devrimci
mücadelesinin tarihini,
kopuþlarýný ve bu mücadelenin
sürekliliðini vurguladý. Hasan
Yoldaþýn komünistlerin parti
birliðinin saðlanmasý için
verdiði mücadeleyi aktardý.
Ardýndan pek çok kurum,
siyaset ve yakýnlarý söz alarak
Hasan Coþkunu anan
konuþmalar yaptýlar. Tören
Hasan Yoldaþýn en sevdiði
marþlarýn, en son olarak da
Enternasyonalin hep bir
aðýzdan okunmasýyla sona
erdi.

Hasan Yoldaþ Bir Komünist
Gibi Yaþadý; Bir Komünist Gibi
Uðurlandý
Komünizm davasýnýn ve
komünistleri birliði þiarýnýn en
ateþli savunucularýndan Hasan
Coþkun yoldaþý 15 Mart gecesi
yitirdik, 17 Mart Çarþamba
günü uðurladýk. Hasan
Yoldaþýn anýsýna yapýlan tören,
komünistlerin parti birliðinin
önemini vurgulayan, devrimci
dayanýþmanýn etkisinin yansýdýðý
politik bir eylem oldu.
17 Mart Çarþamba günü saat
12.00de 1 Mayýs Mahallesinde
Mayýsta Yaþam Kooperatifi önünde
toplanýldý. 12.20deki Hz. Hüseyin
Camiide kýlýnan öðle namazýnýn ardýndan Mayýsta
Yaþam Kooperatifinin avlusunda Hasan Coþkunun
cenazesi kýzýl bir örtüyle, kýzýl bir bayrakla ve kýrmýzý
karanfillerle süslendi.
Saat 13.00de Hasan yoldaþýn anýsýna yapýlan yürüyüþ
baþladý. Yürüyüþ öncesinde yapýlan konuþmada
Hasan yoldaþýn bir komünist gibi yaþadýðýný ve onu,
onun istediði gibi, politik bir þekilde uðurlayacaðýmýz,
bu nedenle bu yürüyüþü düzenlediðimiz belirtildi.
300 kiþinin Hasan yoldaþý takip ederek yürüdüðü
eylemde sýk sýk Hasan Yoldaþ Kavgamýzda Yaþýyor,
Devrimciler Ölür, Devrimler Sürer, Yaþasýn Devrimci
Dayanýþm, Yaþasýn Komünistlerin Birliði, Varoþlarda
Birleþ Alanlarda Devleþ, Deniz, Ýbo, Çayan, Savaþa
Devam, Bolþevizm Kazanacak!, Devrim Ýçin
Devrimci Parti sloganlarý atýldý.
Yürüyüþte en önde Hasan Yoldaþýn hayatýnýn
aktarýldýðý resimli bir pankart yer aldý. Pankartýn
ardýndan Hasan Yoldaþýn akrabalarý yürüdü. Ardýndan
Hasan Yoldaþ Kavgamýzda Yaþýyor, Devrimciler
Ölür Devrimler Sürer ve Yaþasýn Komünistlerin
Birliði pankartlarý yer aldý.
Yürüyüþ boyunca yapýlan ajitasyon konuþmalarýnda
Hasan Yoldaþýn hayatý, verdiði politik mücadelenin
bugün için önemi, devrimci dayanýþmanýn ve sýnýf
dayanýþmasýnýn önemi, ve devrimci partinin gerekliliði

300 kiþinin Hasan Yoldaþý takip ederek
yürüdüðü eylemde en önde yoldaþýn
hayatýný aktaran pankart yer aldý.
Derneði, Özgür Yaþam Kooperatifi, Mudanya Deniz
Kültür Sanat Evi, Finike Pazarcýlar Esnafý Derneði,
Deri Ýþçileri Derneði ve pek çok kurum ve siyaset
bulundu.

vurgulandý.
Yürüyüþün ardýndan saat 14.00de otobüslere binildi
ve Hasan Yoldaþýn defnedileceði, Tuzla Aydýnlý
mezarlýðýn gidildi. Mezarlýk önüne kadar yapýlan
yürüyüþte sloganlar atýldý. Hasan Yoldaþ defnedildikten
sonra Hasan Yoldaþ adýna bir tören bir yapýldý.
Törende ilk önce KöZ adýna Zeynel Doðan bir
konuþma yaptý. Yoldaþ Hasan Coþkunun devrimci
mücadelesinin tarihini, kopuþlarýný ve bu mücadelenin
sürekliliðini vurguladý. Hasan Yoldaþýn komünistlerin
parti birliðinin saðlanmasý için verdiði mücadeleyi
aktardý. Ardýndan pek çok kurum, siyaset ve yakýnlarý
söz alarak Hasan Coþkunu anan konuþmalar yaptýlar.
Yaklaþýk 150 kiþinin katýldýðý tören Hasan Yoldaþýn
en sevdiði marþlarýn, en son olarak da Enternasyonalin
hep bir aðýzdan okunmasýyla sona erdi.
BDP, ÖDP, SDP, EHP, ESP, TÖP, SODAP,
Partizan,EMEP, Halk Cephesi, Limter-Ýþ, Teori ve
Politika, Çaðrý, Devrimci 78liler Federasyonu (AdaDer), Barýþ Anneleri, Yaþam Aðacý, Pir Sultan Abdal
Kültür Derneði, 1 Mayýs Mahallesi Güzelleþtirme
Derneði, Sorun Yayýnlarý, Sanat Cephesi, Ýþçi
Dayanýþmasý Gazetesi, UÝDDER, Deri-Ýþ Sendikasý,
Mayýsta Yaþam Kooperatifi, Anadoluda Yaþam
Kooperatifi, Özgür Yaþam Derneði, Umut Kültür

Aydýnlý mezarlýðýnda yapýlan törenin ardýndan tekrar
1 Mayýs Mahallesine dönüldü. Ve Pir Sultan Abdal
Derneðinde verilen yemeðin ardýndan, Mayýsta
Yaþam Kooperatifinde bir anma yapýldý. Bu anmada
Hasan yoldaþýn anýlarý politik anlamýyla beraber
anlatýldý, tartýþýldý, yaþatýldý. Verdiði politik mücadelenin
bugünkü anlamý vurgulandý. Anma marþla sona erdi.
Hasan Yoldaþ devrimci mücadeleyle THKOlularýn
etkisiyle ve THKO saflarýnda katýldý. Denizlerin
yolundan yürüdü, Denizlerin devrimci kopuþlarýna
sahip çýktý. Hayatý boyunca Denizleri mezar baþýnda
yapýlan törenlerle anýlmaz. Denizleri anmak onlarýn
politik kopuþlarýna ve sýnýf içerisindeki çalýþmalarýna
sahip çýkmakla olur derdi.
Biz de Hasan Yoldaþý bu þekilde andýk, anmaya
devam edeceðiz. Onun komünistlerin parti birliði
yolundaki ilkeli, esnek ve ölümüne azimli tutumu
parti mücadelemizde yaþayacak.
Mirasýný taþýyacaðýz.
Devrimci partinin kuruluþ kongresiyle
taçlandýracaðýz.
Hasan Yoldaþ Kavgamýzda Yaþýyor
Devrimciler Ölür Devrimler Sürer
Bolþevizm Kazanacak
Yaþasýn Komünistlerin Birliði

1 Mayýs Mahallesi Emekçileri Hastalýkta Saðlýkta Omuz Omuza Dedi
Hasan yoldaþýn hastalýðýnýn öðrenilmesinden sonra
Hastalýkta saðlýkta omuz omuza dayanýþma adlý bir
kampanya baþlattýk. Bu kampanya ilk etapta Hasan
yoldaþýn hastane masraflarýnýn karþýlanmasý için bir baðýþ
kampanyasý amaçlý idi. Bu kampanyaya kurumlarý,
siyasetleri, Hasan yoldaþý tanýyan herkesi katmak amaçlý
çalýþma yaptýk. Bunun içinse çýkarýlacak olan broþüre
imzacý olmalarý için çalýþma yürüttüðümüz yerellerde
kurumlarla ve siyasetlerle görüþtük. Ýçinde çalýþma
yürüttüðümüz kurumlar da olmak üzere birçok kurum
bu kampanyanýn imzacýsý oldu. Bu kurumlar Anadoluda
Yaþam Kooperatifi, 1 Mayýs Mahallesi Dayanýþma Evleri,
Deri Ýþçiler Derneði (Ýzmir), Devrimci 78liler Federasyonu,
Esenyurt Kolektifi, Finike Pazarcýlar Esnafý Derneði,
Kondularda Yaþam Kooperatifi, Limter-iþ Sendikasý,
Mayýsta Yaþam Kooperatifi, Mudanya Deniz Kültür Sanat
Evi, Özgür Yaþam Derneði, Özgür Yaþam Kooperatifi
(Ýzmir), 1 Mayýs Mahallesi, Pir Sultan Abdal Kültür Derneði,
Tuzla Gençlik Evi Derneði (TUGED), Umut Kültür Derneði
(Ankara). Gerek bu kampanyaya imzacýsý olmalarý için
gittiðimiz kurumlarda gerekse kampanyanýn
duyurulmasýnda görüþtüðümüz kiþilere Hasan Yoldaþýn
devrimci kiþiliðini, mahallelerde kitle örgütlerindeki
çalýþmalarýný anlattýk. Ve bu kampanyaya herkesin omuz
vermesini ve çalýþmasýný yürütmesini saðlamaya çalýþtýk.
Bunu büyük oranda baþardýk. Kampanyanýn asýl amacý
kurumlarla ve siyasetlerle birlikte iliþkide bulunduðumuz
kiþilerin devrimcileri sahiplenmeleri ve buna omuz

vermelerini saðlamaktý. Bu yüzden de kampanyanýn kýsa
süreli olmasýný ve belirli etkinliklerle sýnýrlý kalmasýný
istemedik. Ve bu yönde çalýþmalarýmýzý yürüttük.
Broþürleri etkin bir þekilde kullandýk. Ev ziyaretlerine
gittik, Hasan Coþkunu tanýyan tanýmayan birçok insana
ve kurumlara yaygýn bir þekilde broþür verdik.
Tedavinin kesilmesinden sonra Hasan yoldaþý ona yakýþýr
þekilde uðurlamak için çalýþmalarýmýza hýz vermek ve
teknik iþlerin daha örgütlü ve daha hýzlý yürütülmesi
amacýyla bir komite oluþturuldu. Komite ilk olarak son
durumu kampanyanýn baþlatýlmasýyla iliþkiye geçtiðimiz
kurumlara, ailelere ve kiþilere duyurmayý önüne koydu.
Teknik iþler olarak yemek, ses sistemi, afiþ, mezarlýk, camii,
defin iþleri, siyaset ve kurumlarla görüþme ayarlamayý
ele aldý. Bunlarýn nerden, nasýl ayarlanacaðý hangi yerelin
ne gibi imkânlarý olduðu konuþularak en hýzlý bir þekilde
nasýl gerçekleþtirileceði yapýlan toplantýlarla belirlendi.
Bu komitenin aldýðý kararlar tüm yerellerde uygulandý
ve yapýlan çalýþmalar toplantýlarla düzenli olarak
deðerlendirilip eksik olan kýsýmlar giderildi. Bu çalýþmalar
sonucunda Hasan yoldaþý onun devrimci mücadelesine
yakýþýr bir þekilde uðurladýk.

1 Mayýs Mahallesinde Yürütülen Çalýþmalar
Tedavinin durdurulmasýndan sonra 1 Mayýs mahallesinde
komitenin aldýðý kararlar doðrultusunda yapýlmasý
gereken iþleri hýzlý ve örgütlü bir þekilde yaptýk. Ýlk elden
aileler ve çevremiz son durumdan haberdar edildi.

Kurumlarla, siyasetlerle ve muhtarlarla görüþüldü.
Görüþmelerde siyasetlerle ve muhtarlarla bir toplantý
yapmak gerektiðini ve bu toplantýya katýlmalarýný istedik.
Mahallede yürüteceðimiz kampanya çalýþmalarýný en iyi
þekilde organize edebilmek ve en geniþ katýlýmý
saðlayabilmek için çalýþma yürüttüðümüz Mayýsta Yaþam
Kooperatifinde bir toplantý örgütledik. Bu toplantýya
katýlabilecek olanlara ilk elden haber verdik. Yapýlan bu
toplantýya 40 kiþi katýldý. Toplantýda Hasan Coþkunun
mücadelesi anlatýldý. Bu güne kadar ne için mücadele
ettiði, bunun için neler yaptýðý, bu güne kadar sürekli
iþçilerin emekçilerin yanýnda yer aldýðý, bu gün de bizim
görevimizin onun yanýnda olmak ona sahip çýkmak
olduðu vurgulandý. Ve ona yakýþýr bir þekilde uðurlama
yapmak için neler yapabileceðimiz üzerinden tartýþmalar
yapýldý. Bu toplantý ardýndan bu kampanya mahalledeki
en geniþ halini aldý ve broþürler oldukça yaygýn bir þekilde
kullanýlmaya baþlandý.
Ýlk hedef olarak koyulan en yakýn çevremize ulaþýp onlarý
da bu kampanyaya kýsmen de olda dahil ettikten sonra
mahalle geneline bunu duyurabilmek için mahalledeki
kahvehanelere ve esnaflara girilerek bu kampanyanýn
ne için yapýldýðý, Hasan Coþkunun kim olduðu ve ne için
nerelerde mücadele ettiðini anlattýk. Bu çalýþmalara da
yoðun bir þekilde katýlarak etkin bir çalýþma
gerçekleþtirebilmiþ olduk.
Siyasetlerle yapýlan toplantýya ESP, Halk Cephesi, SODAP,

BDP, Pir Sultan Abdal Kültür Derneði, DHF, Partizan katýldý.
Bu toplantýda yürüyüþe kendi flama ve pankartlarýyla
katýlabileceklerini söyledik. Tüm siyasetler ve dernekler
yapýlacak yürüyüþe katýlacaklarýný ancak kendi renkleriyle
katýlmayacaklarýný bildirdiler. Muhtarlar ise toplantýya
katýlmadýlar fakat yapýlan görüþmede her türlü desteði
vereceklerini belirttiler. Gerek yürüyüþ esnasýnda
emniyetle alakalý sorunlarý, gerekse araba ayarlamak için
belediyelerle görüþme iþini üstlendiler.
15 Martýn akþamý Hasan yoldaþýmýzý kaybettik. Bunun
üzerine Hasan Yoldaþý bir devrimciye yakýþýr bir þekilde
uðurlayabilmek için mahallede hýzlý bir çalýþma baþlattýk.
Mahallede afiþleme ve Hasan Yoldaþýn mücadelesinin
anlatýldýðý özel sayýyý daðýtýp mahalleliyi yürüyüþe
çaðýrdýk. Afiþin yapýþtýrýldýðý dövizleri hazýrladýk.
Mahallede Hasan Coþkunun sevdiði devrim marþlarýyla
sesli ajitasyon yaptýk ve mahalleliyi Hasan Coþkunu
uðurlamaya çaðýrdýk. En nihayetinde Hasan Yoldaþýmýzý
son yolculuðunda bize býraktýðý mücadele mirasýný
üzerimizde taþýyarak ona yakýþýr bir þekilde bir uðurlama
gerçekleþtirdik.
Bir Devrimci Ölse Bile Milyonlar Var Savaþacak!
Devrimciler Ölür Devrimler Sürer!
1 Mayýs Mahallesinden Komünistler
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Hasan Yoldaþla Dayanýþma Kampanyasý
Bu kampanya ile komünistlerin asýl yapmak istedikleri ve yaptýklarý þey
Hasan yoldaþýn örnek alýnmasý gereken devrimci yaþamýný ve mücadelesini
daha geniþ kesimlere duyurmak, bunu kitle örgütleri ve emekçiler arasý bir
dayanýþmanýn aracý ve fýrsatý olarak deðerlendirmekti.
ettik. Bu konuda kooperatifte Kampanyanýn
aktarýlacaðý, sinevizyon gösteriminin
yapýlacaðý, Grup Mayýsýn türkü ve marþlarla
eþlik edeceði bir yemek düzenleme;
kampanyanýn broþürlerini çevremizdeki
ailelere ve kurum ve siyasetlere yaygýn bir
þekilde ulaþtýrma önerileri geldi.
Daha sonra bu konuþulanlarýn ýþýðýnda
kendimizi ve çevremizdekileri harekete
geçirmeye çalýþtýk. Bu konuda kolektif bir
iþ olarak önümüze koyduðumuz 19 Þubatta
yapacaðýmýz yemek etkinliðini gündemimize
aldýk.
Hasan Coþkun yoldaþýn akciðer kanserine
yakalandýðýný öðrendiðimizde deyim
yerindeyse beynimizden vurulmuþa döndük,
bu durum hepimizi derinden üzdü, canýmýzý
yaktý. Fakat bu durumu ne aðlayýp sýzlayarak
ne de ne yapalým baþa gelen çekilir diye
kaderci bir tarzda karþýlayamazdýk. Köz'ün
ve Proletaryanýn Kurtuluþu'nun arkasýnda
duran komünistler bir araya gelerek Hasan
yoldaþýn hastalýðýna karþý ne yapýlmasý
gerektiðini tartýþtýk ve konuþtuk.
Sonuçta neredeyse kendisini bildi bileli
iþçilerin ve emekçilerin sýnýfsýz ve
sömürüsüz bir dünyaya ulaþmalarý için
kendisini devrim ve komünizm davasýna
adayan, bu uðruda bedeller ödeyen bir
devrimcinin yakalandýðý kanser hastalýðýný
yenmesi için iþçilerin emekçilerin ve kitle
örgütlerinin maddi ve manevi destek ve
katkýlarýný saðlamanýn hepimizin boynunun
borcu olduðu bilinciyle hareket edilerek
bir kampanya baþlatýldý. Bu kampanya ile
hem Hasan yoldaþýn bir takým tedavi
masrafýný elbirliði ve dayanýþma içinde
karþýlamak hem de Hasan Coþkun yoldaþýn
yaþamýný ve mücadelesini geniþ kesimlere
tanýtmak amacý güdüldü.
Kampanya için ilk etapta 5 bin adet basýlan
broþürlerden bizler de kullanabileceðimiz
kadarýný aldýk. Bu broþürleri kullanmanýn
önemi konusunda bir kaç defa içerisinde
çalýþma yürüttüðümüz kooperatifin yürütme
toplantýlarýnda, Pazartesi ve Cuma akþamý
yaptýðýmýz dayanýþma yemeklerinde sohbet

19 Þubat Yemek Etkinliði
Etkinlik için 15:00 gibi toplandýk, gece için
Hasan Coþkunun hayatýný konu eden ve
Mayýsta Yaþam'ýn yaptýðý çalýþmalarý konu
eden bir sinevizyon hazýrladýk.
Daha sonra akþam yemeði hazýrlandý.
Yemeðin yenmesinin ardýndan etkinlik
baþladý. Önce Mayýsta Yaþamý tanýtan bir
sinevizyon gösterimi yapýldý. Daha sonra
Hasan Coþkunun yaþamýný ve mücadelesini
tanýtan kýsa bir film izlendi. Etkinliðin son
bölümünde ise Halkalýdan gelen bir grup
ve Grup Mayýs türküleri ve marþlarýyla
etkinliðe zenginlik ve nitelik kattýlar. Bu
etkinlik sayesinde baþka yeni dostlar edinme
fýrsatý yakaladýk. Etkinlikte farklý yüzler
aðýrlýktaydý. Düzenlemiþ olduðumuz
etkinliðe 50 kiþi katýldý ve 470 lira para
topladýk.
Mayýsta Yaþam Kooperatifi ortaklarýnýn bir
kýsmý da günlük sayým iþlerine giderek
buradan aldýklarý paralarý Hasan Coþkun
kampanyasýna baðýþ olarak verdiler. Yine
kimi ortaklarýmýzýn yakýnlarý belli miktarlarda
maddi katký saðladýlar. Kooperatif
ortaklarýndan bazýlarý daha geniþ iþçi ve
emekçilerle iliþkisi olduðu için bu insanlara
elden geldiðince kampanya için hazýrlanan
broþürün içeriði anlatýlarak maddi katký
saðlandý. Ayrýca kimi arkadaþlarýn Ýstanbul
dýþýndaki illerde de bu konuya duyarlý bir
biçimde yaklaþacak arkadaþlarý olduðu için
kampanya broþürleri þehir dýþýndaki bu
arkadaþlara da gönderildi ve buralarda da

Hasan yoldaþýn kampanyasý birçok insanýn
gündemine girdi ve maddi destek alýndý

Kurum ve Siyasetlere Dönük Çalýþmalarýmýz
Mahallede gidilebilecek olan tüm kurum
ve siyasetlerin tamamýna gidip Hasan
yoldaþýn kampanyasýný anlatamasak da
büyük çoðunluðuna giderek gündem ettik
ve beþer onar broþür býraktýk. Bu süreçte
Güney Kültür Merkezi'nin 20 Þubat'ta yaptýðý
7. kuruluþ etkinliðine giderek kampanya
için stant açtýk ve broþür satýþý yaptýk
Hasan yoldaþ için yaptýðýmýz bu
kampanyada bir konunun altýný çizerek
belirtmek gerektiðini düþünüyoruz.
Kampanya boyunca insanlara giderken asýl
olarak kimden ne kadar para alýrýz gibi bir
anlayýþý öne çýkarmadýk, böyle bir
anlayýþýmýz olmadý. Önemli olan hayatýný
iþçi ve emekçiler uðruna bedeller ödemeye
adayan böyle bir komünistin gerekli tedavi
masrafýný ulaþabildiðimiz iþçi ve emekçilerle
beraber karþýlamaya çalýþmamýzdý.
Bu kampanya ile komünistlerin asýl yapmak
istedikleri ve yaptýklarý þey Hasan yoldaþýn
örnek alýnmasý gereken devrimci yaþamýný
ve mücadelesini daha geniþ kesimlere
duyurmak, bunu kitle örgütleri ve emekçiler
arasý bir dayanýþmanýn aracý ve fýrsatý olarak
deðerlendirmekti.
Elbette gönlümüz bin defa isterdi ki ne
Hasan yoldaþ kendisini aramýzdan alan bu
illet hastalýða yakalansýn ne de bizler böyle
bir kampanya baþlatalým. Fakat ne yazýk
ki bu bizim isteðimizle olmuyor. Bu konuda
asýl soru þudur: Hasan yoldaþýmýzýn böylesi
bir hastalýða yakalanmýþ olmasý gerçeðiyle
yüz yüze kalmýþsak ne yapmamýz gerekirdi?
Bu konuda pasif ve kaderci bir biçimde
olacaklarý mý beklemeliydik yoksa bugüne
kadar ne yaptýysak onu mu yapmalýydýk?
Elbette ikincisini, biz de öyle yaptýk.
Hasan Coþkun Yoldaþ Kavgamýzda
Yaþýyor
Yaþasýn Komünistlerin Birliði
Yenibosna'dan Komünistler

15 Mart 2010, tarihe düþen acý!
Hasan Yoldaþý 3,5 aydýr süren yaþam
savaþýnýn ardýndan yitirdik. Kendisine
devrimciyim, ilericiyim, sosyalistim,
komünistim, Hasan Coþkunun
dostuyum diyenlerin baþý sað olsun.
Hasan Coþkunun yüreðine 16sýnda
düþen ateþ 56sýna kadar hiç
sönmeden ilk günün sýcaklýðýyla
devam ediyordu, öyle bir devam
etme ki son nefesini verene kadar
bilinci açýk olduðu sürece siyasi
propagandasýndan bir dakika dahi
vazgeçmedi. Hasan Coþkun
yüreðiyle, cismiyle, bütün varlýðýyla
hep en önde bir meþale olmayý sanki
kendisine ödev sayanlardan birisiydi.
Bu onu öyle bir noktaya getirdi ki
gününü yaþarken dünün hatalarýný
hiç örtmemeyi, zayýflýklarýmýzý
gizlememeyi güçlü yanlarýmýzla
böbürlenmemeyi ve bizim artýmýz
diðerlerine yansýdýðý, anlatabildiðimiz
sürece artýdýr dedirtiyordu.
Hasan Coþkun 12 Marttan derslerini
çýkartýp geleneðinin eksiklerini hiç
çekinmeden bazýlarýnýn grup
saltanatlarýný yitirmenin kaygýsýyla
hesaplaþamadýðý veya hesaplaþmadýðý
dönemde
o
geçmiþiyle
hesaplaþmaktan hiç korkmadý. Bu
geleneðini 12 Eylülde de sürdürdü.
En çok vurgu yaptýðý Biz anamýzdan
parti üyesi doðmadýk, çýkaralým
apoletlerimizi masanýn üzerine
býrakalým hak edenler yollarýna
devam etsin, hak etmeyenler kendi
iþlerine baksýnlar. Kar yaðdý izler
kayboldu anlayýþýyla hareket edenleri
mahkum ediyordu. O bunu söyleme
hakkýný 75 günlük gözaltý, 7 aylýk
açlýk grevi ve 7 yýl süren tutsaklý
döneminden alnýnýn akýyla
çýkmasýndan alýyordu. Her gittiði
cezaevinde siyasi tutsaklarý direniþe
örgütleme onlara önderlik etme
görevini hiç aksatmadan sürdürdü.
Sürekli þiarý birleþirsek güçlüyüz
direnirsek yenerizdi. 12 Eylül onu
yenememiþti. Çünkü hala içindeki
devrim ateþi ilk günkü gibi
yanýyordu. Fakat o partisi içindeki
tasfiyecilere yenilmiþti. Filmi karlar
yaðdý izler kayboldu anlayýþýyla
hareket edenler baðlamýþtý. Onun
buna cevabý amatör örgütlere
partiymiþ gibi güvenerek yola çýkmak
12 Eylüldeki bozgun yolunu döþedi

Tuzlada Bir Ýþçi Hasan Coþkunu Anlatýyor
Komünizm davasýnýn ve Komünistlerin birliðinin en güçlü
savunucularýndan olan Hasan Coþkun yoldaþý 15 Mart
gecesi yitirdik. Hasan yoldaþ, bulunduðu her etkinlikte,
her eylemde savunduðu düþünceleri ve takýndýðý tutumla
etrafýndaki pek çok insana örnek olmuþtu. Biz de,
bulunduðumuz mahallede onun düþüncelerinden
etkilenmiþ olan ve Hasan yoldaþtan çok þey öðrendiðini
söyleyen Ali arkadaþla röportaj yapýp, bize Hasan yoldaþý
anlatmasýný istedik.
Köz: Öncelikle bize kendini tanýtýr mýsýn?
Ali: Tuzlada Barýþ ve Demokrasi Partisi/Demokratik
Yurtsever Gençliðinde çalýþmalar yapan ve ayný zamanda
Mayýsta Yaþam Kooperatifi Tuzla þubesindeki çalýþmalara
katýlan birisiyim.
Köz: Hasan Coþkunla ne zaman ve nasýl tanýþtýn?
Ali: Geçen yýl, kooperatifte Köz ve Proletaryanýn
Kurtuluþunun konuþmacý olduðu Newrozun Ateþiyle
1 Mayýsa baþlýklý bir panel yapýlmýþtý. Hasan Abi de bu
panelde Proletaryanýn Kurtuluþu adýna konuþmacý olarak
gelmiþti. Bu panelden önce de tanýyordum, ancak panelde
birebir tanýþma imkanýmýz olmuþtu.
Köz: Hasan Coþkun senin gözünde nasýl bir
devrimciydi?
Ali: Hasan Abiyi öncelikle saygýyla anýyorum. Geçen yýl
burada yapýlan söyleþi çok güzel geçmiþti. Seçimlerde
bir platform kurulmuþtu, ilerici devrimci kurumlarla.
Burada bazý siyasi yapýlar kendi adaylarýný dayatýrken
seçim çalýþmalarýna geç girilmiþti. Hasan Abinin konuþmasý
çok önemliydi. Kimi DTP niye önemli diyordu ve DTPnin
desteklenmesini kuyrukçuluk olarak algýlýyordu. Hasan
Abi, DTPnin bütün ezilenleri, toplumsal kesimlerin büyük
çoðunluðunu temsil edebilecek güçte olduðunu
söylüyordu. Bu nedenle önemli olanýn da, merkezinde
DTPnin olduðu ilerici, devrimci, demokratik siyasetlerden
oluþan seçim platformuyla seçimlere girilmesi olduðunu,
bu þekilde oluþan çalýþmalarýn baþarýlý olabileceðini
söylüyordu.
Bir yandan da çok iyi mesaj veriyordu. Ayrý siyasi yapýlarda
olsak da ortak bir düþüncede bir araya gelebiliriz, ortak
çalýþmalar yapabiliriz, diyordu. Seçim çalýþmalarýnda da
benim adayým olsun düþüncesini gözetmeksizin,
grupçuluða karþý da Türkiyedeki devrimci kurumlara da
önemli bir mesajdý bu. Ben BDPli olarak diðer devrimci
yapýlarýn adaylarýnýn da çýkmasýný, bunun da ortak aday
olmasýnýn önemli olduðunu düþünüyorum. AKP ve CHPye
karþý DTPnin bir alternatif olduðunu düþünüyorum. DTP,
Hasan Abinin de dediði gibi burjuva siyasetine karþý

bugün de tüm ezilen iþçi ve emekçileri temsil edebilecek
bir alternatiftir.
Hasan Abiyle ayný siyasette olmasak da nasýl yoldaþ
olunmasý gerektiðini hepimize göstermiþti. Bunun tersine,
BDSP o zamanlar kendi yayýnýnda ortak seçim
platformunda yer alan devrimci kurumlarý kuyrukçu
olarak nitelendiriyordu. Böyle bir bakýþ açýsý insanlarý
direkt karþýsýna alýp, ortak eylemliliklere zarar vermekten
baþka bir iþe yaramamaktadýr. Gerek Hasan abi, gerek
Proletaryanýn Kurtuluþu, gerekse de Köz, o günkü söyleþide
devrimcilerin nasýl bir duruþ sergilemesi gerektiðini çok
iyi göstermiþlerdi. Devrimci ilerici kurumlarýn bu gerici,
zor bir dönemde zaman zaman da olsa yan yana gelmesi,
ortak eylemlerde yer almasý önemliydi. Bu dönemde
herkes ben devrimciyim diyor, ama kimse Hasan Abi ve
onun yoldaþlarýnýn gösterdiði duruþu gösteremiyor.
Heybeliadada Sebahat Tuncelin de katýldýðý bir piknikte
yapýlan söyleþide Hasan Abinin verdiði mesajlar çok
önemliydi. Kürt özgürlük hareketini anlamakta güçlük
çekenlere, gerek kadýnlara, gerek bütün toplumsal
kesimlere sergilediði tutumu Leninden uzak düþünemeyiz.
Bunlar çok önemli ve ince mesajlardý. Hasan Abiyi bir
yýla yakýn bir zamandýr tanýyorum, kýsa bir zaman. Önemli
olan insanlarýn samimiyetini görebilmekti. Hasan Abi de
böyle samimi bir insandý.
Talihsiz bir hastalýða yakalanarak aramýzdan erken ayrýldý,
ancak gözleri açýk gitmedi bence. Proletaryanýn
Kurtuluþunun Komünistlerin Birliði Platformuna katýlarak
attýðý adým, onun son kavgasýnda da ona ve bütün
kesimlere bir kazanýmdýr. Hastalýðýnýn son dönemlerinde
bile sergilediði duruþ, yapýlan dayanýþma çalýþmalarýný
bile hem kitle örgütleri için hem de kendi siyasi düþüncesi
için siyasi propaganda haline getirmesi onun devrimci
duruþunun önemini ortaya koyuyor.
Köz: Proletaryanýn Kurtuluþunun, Komünistlerin
Birliði Platformuna katýlmasýný nasýl
deðerlendiriyorsun?
Ali: Türkiyede sosyalist akýmlar darmadaðýnýk þekildeler.
Gruplaþmanýn had safhaya geldiði, birçok siyasetin de
partimizi kurduk iktidarý alacaðýz dediði bir dönemdeyiz.
Pek çoðunun da bunu onaylayýp böyle bir hataya düþmesi,
bunun böyle olamayacaðýný gösteriyor. Bütün sosyalist
kesimlerin bir araya gelip, bir komünist partinin yaratýlmasý
gerekir. Türkiyede sosyalist akýmlarýn gerek birbirlerini
gerekse de Kürt özgürlük hareketini anlamama durumu
var.
Proletaryanýn Kurtuluþunun Komünistlerin Birliði ile

saðladýðý birlik bakýldýðýnda devamlý ortak eylem, ortak
söyleyiþ ve bu þekilde git gide olumlu yönden birbirini
tamamlama durumu var. Proletaryanýn Kurtuluþu bu
birliðe girdikten sonra da kendi iç hukukuna devam
edecek, bu platformun önemli olan yaný da bu. Belki
ilerleyen zamanlarda birbirini tamamlayýp tek vücut olarak
devam edebileceklerdir. Daðýnýk olan sol kesimin týpký
Proletaryanýn Kurtuluþu gibi yan yana gelip, birbirlerini
tamamlayýp kendi artýlarýný da oraya katacaklardýr. Bir
ülkede beþ tane komünist parti olmaz. Kendine
devrimciyim diyen, siyasi görüþleri farklý da olsa demokratik
platformlarda bir alanda birbirini tamamlamasý gerekir.
TKPnin Mirasýna Nasýl Sahip Çýkýlýr panelinde konuþmacý
Metin Kayaoðlu, Közün doktriner olduðunu söylemiþti.
Orhan Dilber de buna karþýlýk, bizim böyle bir durumumuz
yoktur, eksiðimiz olursa daha iyi bilen varsa düzeltiriz,
diyerek doktriner olmadýðýný söylemiþti. Burada önemli
olan, birbirimizi yeteri kadar anlamamaktýr. Bu paneldeki
konuþmalardan sonra bazý düþüncelerin birbirini
anlamasýnýn geliþtiðini gördük. Ortak panel, söyleþi
düzenlemek ya da bir platformda ortak çalýþmalar yapmak,
fikir alýþveriþinde bulunup birbirimizi anlamayý saðlamalý
ve saðlayacaktýr da.
Proletaryanýn Kurtuluþu ile Komünistlerin Birliði Platformu
benim anladýðým kadarýyla ortak etkinlik, ortak eylem,
en önemlisi de ortak referanslar ýþýðýnda birbirini anlayarak
bir araya gelmiþtir.
Hasan Abi de yýllardýr bunlarýn aþýlýp komünist bir partinin
yaratýlmasý için mücadele eden bir devrimciydi, komünistti.
Halkýn içinden geldiði için halkýn dilinden konuþuyordu.
Ýnsanlara düþüncelerini somut bir þekilde anlatan biriydi.
80 öncesi dönemde yaptýðý sendika faaliyetlerinde de
insanlarý örgütleme, halkýn dilinden konuþma da bunu
gösteriyor.
Köz: Son olarak söylemek istediðin bir þey var mý?
Ali: Sonuç olarak benim bir yýla yakýn bir zamanda
tanýdýðým kadarýyla, büyük ihtimalle yeteri kadar
tanýyamamýþýmdýr, Hasan Abinin düþüncelerinden çok
þey öðrendim. O, bütün ömrünü devrime adayan bir
komünistti.
Hasan Abi talihsiz bir hastalýða yakalanarak aramýzdan
erken ayrýldý. Ailesinin, yakýnlarýnýn ve Komünistlerin
Birliði Platformunun baþý sað olsun diyorum.
Köz: Teþekkür ederiz.
Hasan Yoldaþ Kavgamýzda Yaþýyor!
Tuzladan Komünistler
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oldu.
Hasan Yoldaþ legalizm bataklýðýnda
kulaç atanlarýn, sað tasfiyecilerin
suçuna ortak olmadý. Örgütsüz
geçirdiði dönemde bile okuma
gruplarý kurup mücadelesine devam
ediyordu. Bu çabanýn örgütlü bir
güce dönüþmesinin gerektiði bilinci
onu yeniden yola çýkardý. Örgütlü
yaþamla yeniden bir mücadeleye
baþladý. Devrimci bir partinin üyelik
kriteri nedir sorusunu sordu.
Kongresini yýllarca toplamayan,
hücrelerinin, komitelerinin yerlerinde
yeller esen bir partinin üyesinin de
olamayacaðýný gördükten sonra
sadece parti üyeleriyle deðil
geçmiþiyle de hesaplaþtý. Devrimci
parti ihtiyacýný hisseden tüm güçlerin
bir araya gelmesine, komünist
enternasyonalin ilk dört kongre
kararlarýnýn ve Mustafa Suphi
TKPsinin ilke ve esaslarýný referans
olarak kabul edip birlikte yol
yürümesi gerektiðini savundu. Sýk
sýk Hasan Yoldaþ þu sözleri tekrarladý:
Bu memleketin halký var, sýnýfý var,
devrimcisi var, komünisti var ama
bir þeyi eksik o da komünist partisi
Evet Hasan Coþkun bir komünist
partinin özlemiyle ayrýldý aramýzdan.
Ama son nefesine kadar
Proletaryanýn Kurtuluþunu
amaçlaþtýrmaktan uzak durdu. Bilakis
Proletaryanýn Kurtuluþunu
savunanlarýn yollarýný KöZün
arkasýnda duranlarla birleþtirmesinin
en kararlý savunucusu oldu.
Böylelikle yakalandýðý amansýz
hastalýðýn kendisini engellemesine
ve yavaþlatmasýna izin vermedi.
Önceki kavgalarýný yitirmiþ olsa da
bu son kavgasýný kazandý. Bunun iç
huzuruyla ayrýldý aramýzdan. And
olsun ki biz komünistler Hasan
Coþkun yoldaþýn uðruna yaþamýný
verdiði kavgasýný büyüteceðiz.
Komünist parti mücadelemizi
devrimci partinin kuruluþ kongresini
örgütleyerek taçlandýracaðýz. Yani
Bolþevizm kazanacak.
Hasan Yoldaþ Kavgamýzda
Yaþýyor!
Yaþasýn Komünistlerin Birliði!
(Hasan Yoldaþý Uðurlarken KöZ
Adýna Yapýlan Konuþma)

Ýnatçý, Ýnançlý ve Birleþiriciydi
Devrimci 78liler Federasyonundan Mine
Nazarinin Hasan Coþkun yoldaþýn mezarý baþýnda
yaptýðý konuþma.
Böyle bir konuþmayý yapmak yerine, yine,
Onunla birbirimizi çok kýzdýrdýðýmýz
tartýþmalarýmýzdan birini yapmayý yeðlerdim.
Ama adý kalleþ olan ölüm gerçeði, yoldaþýmýz
Hasan Coþkunun aramýzdan ayrýldýðý gerçeði
bugün bizi burada bir araya getirdi ve bu
konuþmalarý yapmak zorunda býraktý. Evet
yoldaþýmýzla yer yer çok sert tartýþmalar yapardýk,
gerçekten kýzdýrýrdýk birbirimizi. Ama her zaman
büyük bir sahiplenmeyi ve güven duygusunu
yaþardýk içimizde birbirimize dair.
O artýk aramýzda olmayacak. Derin ve acý bir
boþluk býrakarak. Bizleri yarým býrakarak gidiyor
tüm ölülerimizin gömüldüðü yere, Güneþe.
78liler çalýþmasýnýn baþlarýnda tanýdýðým Hasan
arkadaþým, 50lili yaþlarýnda olmasýna raðmen
týpký 78liliðin 18 yaþ coþku ve heyecanýyla
devrimci mücadelenin içinde yer alýyordu. Ýnancý
ve azmi gerçekten büyüktü. Laf olsun diye
deðil, devrim ve sosyalizme samimiyetle inanýp,
elinden geleni yapmaya çalýþandý O. Kurum
çalýþmalarýna büyük önem verir, bir Kurum
kapanma zorunluluðu ile karþý karþýya kalýnca
içi kan aðlardý ve kapatýlmamasý, açýk tutulmasý
için ne gerekiyorsa yapýlmasý konusunda ayak
diretirdi. Ýnatçý ve inançlýydý. Devrimciler
arasýndaki didiþmeleri sevmezdi, kýzgýnlýk ve
kýrgýnlýklarý gidermek için özel çabalar harcardý.
Birleþtirici olmaya uðraþýrdý. Gençlerin Hasan
abisiydi..kendisine duyulan sevgi, saygý ve
güven Onu güçlendiriyordu. Daðarcýðýnda ne
var ne yoksa usanmadan, yorulmadan genç
yoldaþlarýna aktarýyordu. Eminim genç
arkadaþlarýmýz Onun derin boþluðunu kolay
kolay dolduramayacaklar. Onlar da en az
Ercanýmýz kadar yetim kaldýlar aslýnda. Ama
ne mutlu onlara ve bizlere ki hayatýmýzýn bir
noktasý Hasan Coþkun yoldaþla kesiþti.
Proleteryanýn kurtuluþuna tepeden týrnaða
inanmýþ yoldaþ Hasan Coþkunun anýsý önünde
saygýyla eðiliyorum.
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HASAN YOLDAÞ KAVGAMIZDA YAÞIYOR

dinleyiciler arasýndan destek veriyordu
Hasan Yoldaþ. Dimdik ayakta geniþ bir
dinleyici topluluðu karþýsýnda yaptýðý son
konuþmaydý bu. O sýrada her tarafýný
çoktan sarmýþ umarsýz hastalýða karþý zorlu
bir kavga vermekteydi.

Devrim ve parti mücadelesinde yorulmaz
bir militaný, Hasan Yoldaþý yitirdik... Sinsice
ve hýzla ilerleyen akciðer kanseri 15 Mart
2010 tarihinde onu aramýzdan aldý. 15
Mart, yoldaþýn çalýþma yürüttüðü son alan
olan 1 Mayýs Mahallesinin Gazinin
rüzgarýyla ayaða kalktýðý tarihti. Hasan
Yoldaþ da bizimle bu anlamlý tarihte
vedalaþtý

Proletaryanýn Kurtuluþu yolunda
Komünistlerin birliði için mücadele eden
komünistlerin KöZün arkasýnda duran
komünistlerle yollarýný birleþtirdiðini önce
o duyurmak isterdi. Son yýllarýnda uðruna
mücadele verdiði hedefin eþiðinde son
konuþmasýný yaparken bu hedefe iþaret
etti. O esnada beklenmedik bir düþmanla
kavga halindeydi.

71 Kopuþunun Etkisiyle Mücadeleye
Ýlk Çekilenlerdendi
Hasan Çoþkun 1954 yýlýnda Niðdede
emekçi bir köylü ailesinin yedinci çocuðu
olarak dünyaya geldi. 71 devrimci
kopuþunun etkisiyle devrimci mücadelenin
içine ilk çekilen gençlerdendi. Daha
onaltýsýnda buzu ilk kýranlardan olan
THKOlular ile tanýþtý. Onlardan edindiði
devrimci kopuþ ruhuyla o günden beri
nice kavgaya fütursuzca atýlýp, türlü
güçlüklere göðüs gerdi ve eziyetlere
direndi. Onu son anýna kadar ayakta tutan
da genç yaþýnda aldýðý bu devrimci aþýydý.
Hasan yoldaþ herþeye raðmen son ana
kadar ayakta durmakla kalmadý, devrimci
mücadeleye adadýðý hayatý boyunca her
kritik dönemeçte hep ileri çýkýþ yönünde
tutum alanlarýn arasýnda oldu. Daima ileri
çýkýþ arayýþý içinde oldu ve her aþamada
bu cüretin sorumluluðunu üstlenmekte
asla tereddüt etmedi. Hem devrimci hem
de öncü oldu.
Nitekim 12 Mart karanlýðýnýn kalkmasýný
beklemeden THKO ile birlikte devrimci
mücadeleye katýlan Hasan yoldaþ, 12 Mart
sonrasý dönemde de THKOnun mirasýna
sahip çýkarken onunla hesaplaþmaktan
ürkmeyenler arasýnda idi.
12 Mart öncesi reformizmden kopan
THKO ile devrimci mücadelesini baþlatan
Hasan Yoldaþ, bu kopuþla yetinmeyip
SSCB revizyonizmine karþý açýktan bir
mücadele yürütme gereðini ilk
kavrayanlarýn da arasýndaydý.
Kemalistlerden koptuklarý gibi
kemalizmden kopmak gerektiðinde ýsrar
edenlerin de arasýndaydý. Halkýn Kurtuluþu
saflarýnda Niðde, Konya, Ereðli, Malatya,
Maraþ, Ýstanbul, Adana ve Kýrþehirde
devrimci mücadelesini kesintisiz bir
biçimde sürdürdü.

Antifaþist Mücadelenin Gözüpek Neferi
Anti faþist mücadelenin devrimcilerle
reformistleri kalýn çizgilerle ayýrdýðý yýllarda
anti-faþist mücadelenin gözü pek bir
neferiydi. Ayný süreçte devrimci siyasi
faaliyetini iþçi hareketinin örgütlenmesi
ve siyasal bir yönelim kazanmasý
doðrultusunda yürütmeyi seçenlerin
arasýnda olduðu gibi, en ön saflarýndaydý.
Hasan yoldaþa göre devrimci irade ve
cüret kahramanlýk destanlarý yazmak için
deðil proletaryanýn sýnýf mücadelesini
siyasal hedefine vardýrmak için gerekliydi.
Bu hedefe varmak için iþçi köylü ittifakýnýn
yaþamsal önem taþýdýðýný hep savundu.
Genç devrimcilere tecrübelerini aktarýrken
en sýk anlattýðý anekdot Niðdede köylüler
arasýnda örgütlediði Pancar Patates
Çürüyor Faþist MC uyuyor mitingi idi.
Parasý olmayan köylülere tereyaðý
karþýlýðýnda Halkýn Kurtuluþu satmýþ birisi
olarak köylüler arasýnda, kitle çizgisi
temelinde çalýþmayý önemsemeyenin
devrimci olamayacaðýný döne döne
vurguladý.
Ayný bilinçle grev ve direniþlerden sendika
muhalefetine, baðýmsýz sendikalar kurup
yönetmeye kadar her alanda sorumluluk
aldý. Asya Makine Sanayi, Adel Kalem,
Malazlar iþçilerini örgütledi. Yeni HaberÝþ Sendikasýnýn kurucusu, Devrimci DemirÝþ sendikasýnýn baþkaný oldu. Sýnýf
mücadelesinin sendikalizmin dar
çerçevesinde kalmayacaðýnýn bilincinde
olarak ve anti faþist mücadeleyle iþçi
hareketi arasýnda köprü kurma gayreti
içinde iken «Kahrolsun Faþist Diktatörlük!»
þiarýyla hem anti faþist mücadelenin
faþistlerle mücadele çerçevesinde
kalmamasý gereðini hem de iþçi hareketinin
siyasal iktidar hedefine yönelmesi
zaruretini en gür haykýranlardandý.
Hasan yoldaþ bir yandan iþçilerin ve
köylülerin en geniþ kesimlerini örgütleme
mücadelesinde ýsrar ederken, diðer yandan

Son Kavgasý Kansere Karþý Deðil
Parti Birliði Yolunda Bir Evreyi Aþmak Ýçindi

da konspiratif faaliyetin öneminin altýný
çizdi. Altýný çizmekle kalmadý bizzat ve
bilfiil bu tür eylemler örgütleyecek cüreti,
ataklýðý ve profesyonelliði gösterdi. Adana
Ceyhan soygununda oynadýðý role karþýn
polisin ve savcýnýn 12 Eylül döneminde
dahi bu konuyu kanýtlayamamasý, 12
Eylülde karakol kurulmuþ bir eve girip
partinin altýnlarýný çýkarmasý, yine ayný
dönemde partinin emaneti olan otuz kilo
altýný polisin bulamayacaðý þekilde
saklamasý, 1989da hapisten çýktýktan sonra
da tekrar partiye teslim etmesi onun bu
niteliklerinin sadece birkaç örneðidir.

Komünistlerin Birliði Ýçin Mücadeleye
12 Eylül Öncesinde Atýldý
Ayný dönemde komünist kimliðini bir
siyasi kimlik olarak kuþanma gereðini ilk
farkedenlerin arasýnda Hasan yoldaþ da
vardý. Bu süreç ayný zamanda maoizmden
kopuþ ve komünistlerin parti birliðini
saðlama yönündeki arayýþlarýn öne çýktýðý
evreydi. Hasan Coþkun Komünistlerin
birliði için mücadeleye 12 Eylül karanlýðý
çökmeden atýlanlardandý.
Hasan yoldaþýn da sorumluluðunu
üstlendiði bu kavga hedefine ulaþmadan
yolundan saptý. 12 Eylül dönemecine
gelirken Hasan Coþkun parti adýyla VedatTHKO kökenli komünistlerin bir kýsmýnýn
parti birliðini temsil eden TDKP duraðýnda
kaldý.

En Aðýr Darbeyi 12 Eylül Vurmadý
Bu deneyimin derslerini çýkarmaya fýrsat
kalmadan da 12 Eylül darbesiyle bir
dönemin perdesi kapanýyordu. Bu darbeye
öngelen ve hala sürmekte olan geri
çekilme dönemi ayný zamanda
komünistlerin birliði yolundaki
mücadelenin de duraksadýðý bir dönemdi.
Hasan Coþkun ilk yenilgisini o zaman
aldý.
Komünistlerin Birliði yolunda bir kalkýþ
noktasý olma iddiasý ile tüm komünistlerin
birliði saðlanmadan kurulan ve ilk aþamada
darbeye raðmen atýlýmýný sürdüren partisi
12 Eylülde en aðýr darbeyi alanlardandý.
Ama TDKP asýl darbeyi cuntadan deðil
kendi içinden yemiþti. Yoldaþlarýnýn hatta
onun devrimciliðe gözünü açmasýna ve
sýnýf mücadelesinde önünün
aydýnlanmasýna yardýmcý olan yoldaþlarýnýn
çoðu bu sýnavdan geçemedi. Buna raðmen
Hasan yoldaþ direniþini sürdürdü; sorguda
ve zindanda örnek bir tutum aldý. Partisinin
bu sýnavdan örselenerek çýkmasýndan
yýlmaksýzýn umudunu ve inancýný korudu.
Malatya Ýkinci Ordu Sýkýyönetim
Mahkemesinde siyasi savunma yapan tek
TDKP tutsaðý oydu.
Hasan Coþkunun 12 Eylül ertesindeki
tavrý sadece sorgudaki tutumu nedeniyle
deðil tutuklanmadan önceki pratiðiyle de
örnek alýnmasý gereken bir tutumdu.
Hasan yoldaþ Nisan 1981 operasyonunda
partisinin üst kademe yöneticileri arasýnda
en son yakalanandý. Yakalanmasýna yol
açan hata yine kendi hatasý deðildi. Hasan
Coþkunun bu becerisinin nedeni devrimci
çalýþmanýn güvenliðini polisten saklanarak
yahut yurtdýþýna çýkarak saðlama
hayallerine kapýlmak yerine 12 Eylül
döneminde de kitle çalýþmasýnda, sendikal
faaliyette ýsrar etmesinden
kaynaklanýyordu.

7 yýlýný zindanda ve aylar boyu açlýk
grevlerinde geçirdi. Metriste, Kayseri
Zinciderede, Malatya Yeþilyurtta ve Elazýð
Cezaevinde bulundu. Gittiði her yerde,
özellikle Elazýð Cezaevinde dik duruþu,
devrimci iyimserliði ve kararlýlýðýyla
toparlayýcý bir rol üstlendi.
Ancak tüm bunlara karþýn Hasan yoldaþ,
zindandan çýkýþýnda 12 Eylül darbesinden
daha aðýr ve o darbenin beceremediðini
yapacak bir darbeyle yüzyüzeydi. 12 Eylül
darbesi partinin üst kademelerine aðýr bir
yara açmýþ olsa da, parti teþkilatýný tümden
daðýtýp yýkamamýþtý. Askeri rejimin perdesi
aralanýrken partinin darbe döneminin
fiziki tasfiye saldýrýlarýna direnen örgütleri
bu kez legalist tasfiyeciliðin saldýrýlarýna
hedef olmaktaydý. Dünya çapýnda olduðu
gibi Türkiyede de yükselen tasfiyecilik
dalgasý partisini de içine almýþtý.
Hasan Coþkun daha zindandan çýkýp sýnýf
düþmanýna karþý doðrudan kavgaya
soyunamadan legalist tasfiyeciliðe karþý
mücadele sorumluluðu ile yüz yüzeydi.
Ama o da onun gibi direnen yoldaþlarý
da bu kavgadan da yenik çýktýlar. Hasan
yoldaþ legalist tasfiyecilik karþýsýndaki ilk
kavgasýný kaybetti ama teslim olmadý.
Nisan 81deki bozgunun özeleþtirisi bir
parti kongresiyle verilmediði sürece
partinin adým adým tasfiyeye
sürükleneceðini tavizsiz bir þekilde
savundu. Haklý da çýktý. Hasan Coþkun
tasfiyecilerin arasýna karýþmadý onlarýn
suçunu paylaþmadý.
Yine de Hasan yoldaþýn uzun devrimci
hayatýnýn en durgun evresi, 1989da
Darphane iþçilerinin örgütlenmesi, okuma
gruplarýnýn oluþturulmasý gibi faaliyetlerde
bulunmasýna karþýn, bu yenilgiyle baþladý.
Aslýnda bu dönem onun açýsýndan daha
derin bir hesaplaþma ve kopuþun hazýrlýk
evresi idi. Nitekim gerek TDKPdeki tasfiye
sürecine karþý çýkan eski yoldaþlarýnýn bir
kýsmýyla gerekse de KöZün arkasýnda
duran komünistlerle buluþmasý da bu
döneme rastlar.

Tasfiyeciliðe Karþý Mücadele
Bu süreçte kendi hesaplaþmasýnýn esas
köþe taþlarýný yerli yerine oturttuktan
sonra, hayatýný örgütlü bir komünist olarak
geçirmiþ olan Hasan Coþkun için hedef
belli idi: tasfiyeciliðe karþý mücadele
tasfiyecilerle dalaþarak deðil, komünistlerin
birliði kavgasýný sonucuna vardýrmakla
olacaktý. Bu kavganýn da örgütlü olarak
ve örgütle, siyasetten ve iþçi sýnýfýnýn en
dinamik kesimlerinden kopmadan
yürütülmesi gerekiyordu. O maksatla
evvela TDKPyi yeniden inþa hedefini
önüne koymuþ olan eski yoldaþlarýndan
baþlayarak, bu mücadeleyi örgütlü bir
biçimde sürdürmenin yollarýný aradý.
Hasan yoldaþ komünistlerin birliði sorunun
sadece eski TDKPlilerin sorunu olmadýðýný
çoktan fark etmiþti. O nedenle baþka
geleneklerden gelerek ayný doðrultuda
buluþan komünistlerin birliðinin saðlanmasý
gerekiyordu. Bu ödevin bolþevizmin
mirasýna sahip çýkmasý gereken tüm
devrimcilerin de sorumluluðu olduðunu
akýldan çýkarmýyordu. Bu maksatla 70li
yýllarda ayrý ayrý kulvarlarda mücadele
etmiþ ve varolan akýmlarda kendilerine
bir yer bulamayan devrimcilerin bir araya

gelmesi için bir zemin yaratma
gayretlerine katýldý ve 78liler Ada Derin
kurulmasýna öncülük edenlerin arasýnda
yer aldý.
Proletaryanýn en dinamik kesimlerinden
kopmamak üzere varoþlarda dayanýþma
mevzilerinin yaratýlmasý için giriþimlere
katýldý. Böylece kendisi ile ayný geçmiþi
paylaþmýþ olan kimileri kadar baþkalarýyla
da temas noktalarýný arttýrýrken ayný
zamanda yeni kuþak devrimcilere geçmiþin
deneyimlerini aktarmanýn olanaklarýný
yaratma arayýþlarýna destek oldu.
Varoþlarda iþçilerin ve ezilenlerin kendi
sorunlarý etrafýnda örgütlenmesi için
mücadele verdi. En sevdiði sloganlardan
biri Pirinç girmeyen eve bilinç girmezdi.
Saðlýðý boyunca Mayýsta Yaþam
Kooperatifinin neredeyse tek bir yürütme
toplantýsýný bile kaçýrmadý. Anadoluda
Yaþam Tüketim Kooperatifinin Ümraniye
1 Mayýs Mahallesindeki þube açma
çalýþmasýna aktif bir þekilde katýldý. Bu
sýrada kitle örgütlerinin birbiriyle koordine
olmasý için vargücüyle çalýþtý.
Bütün bu faaliyetleri þahsi bir kavga olarak
yürütmek yerine örgütlü bir yürüyüþün
temellerini atmaya özen göstererek yürüdü.
KöZün arkasýnda duran komünistlerle
Hasan Coþkunun eski ve yeni
yoldaþlarýnýn yollarýnýn kesiþmesi de bu
arayýþlar sayesinde oldu.

Kominternin Ýlk Dört Kongresinin ve
Mustafa Suphi TKPsinin Ýlke ve Esaslarýný
Kýlavuz Edindi
Hasan Yoldaþ nihayet 70li yýllarýn
sonlarýndan itibaren kendini adadýðý
Komünistlerin birliði mücadelesinde
örgütlü bir yürüyüþün yoluna girmiþ ve
büyük adýmlarla yol almaya baþlamýþtý.
Komünist Enternasyonalin ilk dört
kongresini ve bunun bir ifadesi olan
Mustafa Suphi TKPsinin ilke ve esaslarýný
kýlavuz edinerek Komünistlerin Birliðine
giden yolu katetmeye koyuldu.
Bu yolda kimi eski yoldaþlarýyla yollarýný
ayýrmakta tereddüt etmeden tavizsiz bir
tutumu benimserken, ayný amaç ve
ilkelerle ayný hedefe doðru yürüyen
komünistlerle yollarýný buluþturmak için
olanca esnekliði elden býrakmadý.
Proletaryanýn Kurtuluþu bu ayrýþma ve
buluþmalarla þekillendi ve Komünistlerin
Parti Birliðini saðlamak için mücadeleye
yeni bir müfreze olarak katýldý. Eylemlerde
ve Platformlarda bu iradeyi dile getirdi.
Birlik bu sürecin sonunda yayýnlandý ve
bu yeni müfrezenin varlýðýný bir kez daha
duyurdu. Hasan yoldaþ son yýllarda adým
adým ileri çýkan bu müfrezinin baþýný
çekenlerdendi.
Ekim Devriminin 92inci yýldönümü
vesilesiyle düzenlenen etkinliklerde Hasan
Yoldaþ Bolþevizmin mirasýna sahip çýkan
komünistlerin birliðini saðlamanýn yolunu
bir kez daha dile getirme fýrsatýný buldu.
Mustafa Suphilerin katlediliþinin 89uncu
yýldönümü vesilesiyle KöZ ve
Proletaryanýn Kurtuluþunun birlikte
düzenlediði panelde komünistlerin ortak
referanslarý arasýnda Mustafa Suphilerin
TKPsinin ilke ve esaslarý bulunduðunu
bir kez daha dile getiren yoldaþlarýna

Doðrusu Hasan yoldaþýn bedenini saran
kanser illeti ile son anýna kadar sürdürdüðü
kavgayý görenler onun son kavgasýnýn bu
kavga olduðu sanýsýna varabilirlerdi.
Gerçekten de Hasan yoldaþ son günlerinde
takatini zorlayan illete karþý zorlu bir
direniþ sürdürdü. Bu direniþi hastalýðý
yenmek ve o illetle mücadeleden galip
çýkmak için deðildi.
Hasan yoldaþ komünistti, Marksist leninistti
iradenin belirleyici önemine vurgu yaptýðý
zamanlar dahi metafizik düþünceden
daima uzaktý. Son direniþi kanser illetini
alt etmek için bir mücadele olmaktan çok,
ona raðmen bilincini açýk tutmak içindi.
Kanser illetini alt edemedi ama nefes
aldýðý müddetçe bilincini açýk tutmak için
direndi. Bunu baþardý da Bilinci açýk
olduðu müddetçe komünistlerin birliði
mücadelesinin önündeki adýmlarýn nasýl
atýlacaðý üzerinde durdu. Hatta güya bir
hasta evi olan son mekaný adeta
komünistlerin birliði mücadelesinin bir
mevzisine dönüþmüþtü. Son anýna kadar
çevresinde bir siyasi sohbet ve tartýþma
ortamý yaratmayý sürdürdü. Birlikin KöZe
katýldýðýný ilan ettiði sayýsýnýn hazýrlanmasý
bu ortamda gerçekleþti. Aramýzdan
ayrýlmasýna birkaç saat kala bile
propaganda yapýyor, öyle bir parti
kuracaðýz ki  diye söze baþlýyordu.
Hasan Coþkun komünist parti için
mücadele eden güçlerdendi. Bu ülkede
burjuvazi var iþçi sýnýfý var, devrimci
dinamikler var, burjuvazinin krizi var ama
bir tek devrimci parti yok diyenlerdendi.
Genç yaþýndan itibaren nice zorlu kavgaya
en önde giren gözüpek bir devrimci olan
Hasan Coþkun kanser illetiyle savaþmadý.
Kaybettiði bu savaþ deðildi son kavgasý;
zaten kaybedeceði kavgalara girmek onun
adetlerinden deðildi. Kanserle son
kavgasýný bolþevizmin mirasýna sahip
çýkan komünistlerin birliðine son bir katký
sunmak için verdi.
Bu son direniþiyle son yýllarýnda yürüttüðü
mücadelenin önemli bir kerteyi aþmasýna
son bir katký sunup bu kertenin aþýldýðýný
görmeyi baþardý. Onu bu kazandýðý son
kavgasýyla anacaðýz. Hasan yoldaþ
komünistti. Her zaman kavganýn en
önünde olmaya heves ettiði halde, zaferi
paylaþýrken bir kenara çekilip oradan
bakmasýný bilenlerdendi. Bugün de adeta
öyle bir gün .
Uzun devrimci yaþamý boyunca daima en
önde olmaya, ileri çýkmaya gayret eden
Hasan Coþkun bugün bir kez daha altýnda
mücadele ettiði kýzýl bayrakla en önde
gidiyor. Onun gösterdiði yoldan ve
ardýndan ilerlemeyi hevesle benimseyen
yoldaþlarý ve pek çok yol arkadaþý bugün
onun kýzýl bayraðý ile en önde gidiþini
hüzünle takip ediyor. Bu gün en önde
olmasý þart deðildi.
Ama þart olsun onun uðruna mücadele
ettiði davayý sürdüreceðiz ve yýllarca
altýnda mücadele ettiði kýzýl bayraðý onun
gösterdiði yoldan yürüyerek hedefine
ulaþtýracaðýz; Hasan Coþkunu
komünistlerin parti birliði mücadelemizde
yaþatacaðýz; þart olsun!
Devrimciler Ölür Devrimler Sürer!
Devrim Ýçin Devrimci Parti!
Yaþasýn Komünistlerin Birliði!!
(KöZ Özel Sayýsýndan Alýnmýþtýr)
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Ýzmirde Operasyonlara Eylemli Yanýt Ýzmirde Kitlesel
Okunan ortak açýklamada son saldýrýlarýn imha ve inkâr politikalarýna dönüþ anlamýna geldiðine
deðinilerek, þiddetten sadece Kürtlerin deðil, diðer ezilenlerin de payýna düþeni aldýðýna dikkat çekildi
doðrultusunda aðýzlarýnda siyah bantlarla ve
ellerinde de operasyon sonrasý fotoðraflara
yansýyan ve tepki uyandýran BDP belediye
baþkanlarý ve kitle örgütü çalýþanlarýna takýlan
plastik kelepçelerin benzerlerini takarak
yürüdüler. AKP önüne gelindiðinde ise hem
bantlar hem de kelepçeler atýlarak Baskýlar
bizi yýldýramaz!, Yaþasýn halklarýn kardeþliði!,
Kurtuluþ yok tek baþýna, ya hep beraber ya
hiç birimiz!, Hepimiz Kürdüz, hepimiz
BDPliyiz!, Edi bese! / Artýk yeter!, Faþizme
karþý omuz omuza! ve Býji býratiya gelan!
sloganlarý haykýrýldý.

KCK operasyonu adý altýnda Kürdistandaki
BDPli yerel yönetimlerin yöneticilerine ve
çeþitli kitle örgütlerinde çalýþan Kürtlere yönelik
tutuklama saldýrýsý Ýzmirde bir yürüyüþle
protesto edildi.
Konuya dair ÝHDnin çaðrýsýyla bir araya gelen
Demokratik Çözüm Platformu (BDP, SDP, ÝSP,
Köz, MESOP, ÖSH, Süryani Dayanýþma
Platformu, 14 Mayýs Hareketi, Ege 78liler,

Ekmek ve Özgürlük), Barýþ Anneleri, ÇHD,
DÝP Giriþimi, EMEP, ESP, ÝHD, Halkaevleri,
Mazlum-Der, ÖDP, Siyah Pembe Üçgen, TÝHV,
Türkiye Barýþ Meclisi, Tay-Derin örgütlediði
eylem Konak Sümerbank önünden yürüyüþle
baþladý.
Artýk Yeter, Edi Bese! pankartý arkasýnda
toplanan üç yüzü aþkýn kiþi yürüyüþün sessiz
bir protesto olarak yapýlmasý yönündeki karar

AKP önüne yine Edi Bese yazýlý siyah çelenk
konulmasýnýn ardýndan okunan ortak
açýklamada son saldýrýlarýn imha ve inkâr
politikalarýna dönüþ anlamýna geldiðine
deðinilerek, þiddetten sadece Kürtlerin deðil,
diðer ezilenlerin de payýna düþeni aldýðýna
dikkat çekildi. Ýþinin peþine düþen, direnen
Tekel, TCDD, itfaiye çalýþanlarý, Nakliyat-Ýþ
Sendikasý üyesi iþçiler de, Kürt ve Türk ayrýmý
yapýlmaksýzýn, polis copuna, biber gazýna, buz
gibi havada sýkýlan tazyikli suya maruz
kalmaktadýr. Özgürlük, adalet ve eþitlik istiyoruz.
Ýþ ve ekmek istiyoruz. Ayrýmcýlýklar son bulsun
istiyoruz. Ýnsan haklarýna saygýlý bir demokrasi
istiyoruz. Ve her þeye raðmen hak ettiklerimizi
alacaðýz þeklinde sona eren açýklamanýn
okunmasýn ardýndan eylem son buldu.
KÜRTLERE ÖZGÜRLÜK!
Ýzmirden Komünistler

Bursalý Maden Ýþçileri Anýsýna Film Gösterimi
ocakta çalýþmanýn sürdürüldüðü
belirlendi. Ve iþ cinayeti madende
gaz ölçümü yapýlmadan dinamit
patlatýlmasý sonucu meydana geldi.
Bu iþ cinayetinde hayatýný kaybeden
19 iþçi anýsýna biz deri iþçileri olarak
bir þeyler yapma gereði hissettik ve
bir film gösterimi düzenledik. Film
gösterimi öncesinde küçük bir el
ilaný çýkartarak havzamýzda daðýttýk.
Bu el ilanýnda þunlar yazýyordu:

Bursanýn Mustafakemalpaþa ilçesinin Alpagut
Köyünde bulunan Bükköy Madencilik þirketine
ait kömür ocaðýndaki grizu patlamasý sonucu
iþ cinayeti yaþandý. Facia bir dizi ihmali de
ortaya çýkardý. 8 ay önce yapýlan denetimde
eksiklikler tespit edilen maden ocaðýnýn
sahibine bu eksiklikleri gidermesi için süre
verildi. Ancak eksiklikler tamamlanmadan

Ýþçi Arkadaþým haberin oldu mu?
11 Aralýk Perþembe günü Bursanýn
Mustafakemalpaþa ilçesindeki özel
bir madende grizu patlamasý sonucu
19 maden iþçisi öldü. Ýþçiydiler
Tek dertleri evlerine ekmek
götürmekti. Evden çýktýlar, ama geri
dönemediler. Acýlarýný derinden
paylaþýyoruz. Patronlarýn kar hýrsý
ve patrondan yana yasalarýn ihmali
nedeniyle öldüler! Anýlarýný iþçilerin haklarý,
birliði ve dayanýþmasý için yürüttüðümüz
mücadelede yaþatacaðýz. KÖLE DEÐÝL ÝÞÇÝYÝZ
BÝRLEÞÝNCE GÜÇLÜYÜZ!
Gösterimini yaptýðýmýz film Maden oldu.
Gösterim öncesinde ve sonrasýnda yaptýðýmýz
sohbetlerde de kaybettiðimiz sýnýf
kardeþlerimizi, maden iþçilerini andýk. Aslýnda
Türkiyede baþta maden iþçileri olmak üzere

birçok sektörde ihmalden kaynaklý iþ
cinayetlerinin yaþandýðý, buna tersane iþçilerinin,
silikosize kurban edilen kot taþlama iþçilerinin
de dâhil olduðu söylendi. Kundura iþçilerinin
kanserojen içerikli yapýþtýrma ve temizleme
ilaçlarý ve deri iþçilerinin (tabakhanelerde
çalýþanlar baþta olmak üzere) kimyasal madde
kullanýmý yüzünden birçok hastalýkla karþýlaþtýðý,
yavaþ ölüm dediðimiz sorunlarla karþýlaþtýðý
ifade edildi. Üstelik kayýt dýþý, sigortasýz ve
güvencesiz çalýþma koþullarý eklenince strese
baðlý birçok sorunun da yaþandýðý aktarýldý.
Buna karþý iþçilerin birlik içerisinde mücadele
etmelerinin önemi ortaya çýkýyor. Biz de
gösterdiðimiz film üzerinden bunlarý konuþtuk.
Film birlik olup örgütlenmenin önemi
üzerineydi. Ancak patronlar ve onlar tarafýndan
sarýlaþtýrýlmýþ sendikalarýn öncü iþçileri nasýl
ortadan kaldýrdýðý üzerine de dersler vardý.
Gösterime deri ve kundura iþçilerinin yaný sýra
Birleþik Taþýmacýlýk Sendikasýndan gelen
dostlarýmýz da katýldý. Kasýmda gerçekleþen
greve katýldýklarý için uzaklaþtýrma cezalarý
aldýklarýný anlattýlar. Biz deri iþçileri olarak
geleceðimize sahip çýkmak ve tüm iþçilerin
sorunlarýný kendi sorunumuz olarak görüp
hissederek, birlikte mücadele ederek
aþacaðýmýza inanýyoruz.
YAÞASIN SINIF DAYANIÞMASI!
Komünist Bir Deri Ýþçisi

Almanyadaki Ýþçi Sýnýfýna Dair Kýsa Söyleþi

Geçtiðimiz günlerde Deri Ýþçileri Derneðinde
yapýlan olaðan toplantý gerçekleþtirilmesinin
ve gündemler hakkýnda konuþulmasýnýn
ardýndan, Almanyadan gelen bir arkadaþýn
katýldýðý, bize Almanyadaki iþçilerin çalýþma
koþullarýný ve sorunlarýný aktardýðý hoþ bir
sohbet gerçekleþtirdik.

Arkadaþýmýz, Almanyadaki sendikalarýn
buralardaki bazý sendikalardan farklý
olmadýðýndan, iþçi sýnýfýnýn sýnýf olarak örgütlü
olmadýðýndan, sendikalarýn birçoðunda iþçi
örgütleme tembelliði yaþandýðýndan bahsederek,
sendikalarýn iþçi acenteleri gibi çalýþtýðýný
örnekler vererek anlattý. Göçmen iþçiler
açýsýndan çalýþma izninin olduðunu, ama oturma
izninin çoðu kez olmadýðýný, yabancý iþçilerin
çok zor koþullarda yaþadýðýný ifade etti.
Almanyada daha çok otomotiv sanayinin
aðýrlýkta olduðunu ve iþçi sýnýfýnýn birçok
kazanýmlarýnýn bu alandan olduðunu anlatarak,
bu alanda sendikal mücadelenin öneminden
ve ÝG Metal sendikasýndan izlenimler sundu.

Almanyada yabancý iþçi çatýþmasýnýn
yaþandýðýný, Türkiyede de olduðu gibi farklý
sebeplerden göç etmek durumunda kalan
iþçilerin büyükþehirlere gelince buralarda ýrkçý
muamelelere maruz kaldýðý ifade edildi.
Söyleþinin bu kýsmýnda birçok soru da
yöneltilerek konunun açýlmasý saðlandý.
Yabancý-göçmen iþçilerin sürekli iþinden olma
korkusu yaþadýðý, bu sebeple ucuz emek olarak
deðerlendirildiði söylendi. Yaþadýklarý
koþullardan ötürü daha ucuza çalýþan iþçilerin
de yerli iþçiler tarafýndan hakir görüldüðü ve
ýrkçýlýðýn buradan da beslendiði anlatýldý.
Devletin ýrkçýlýðý ve ýrkçýlarý koruduðu, ýrkçýlarýn
yaptýklarý yürüyüþlerin polis korumasý altýnda
geçtiði, bu gösterileri engellemek isteyen
devrimcilerin ve anti-faþistlerin ise baskýya
maruz kaldýðý anlatýldý. Bu konuda anlatýlanlar
aslýnda Almanyada aralarýnda Türk iþçilerinin
de olduðu göçmen iþçilerin yaþadýklarýyla,
bizim yaþadýðýmýz topraklardaki Kürt ve Roman
iþçilerin neredeyse ayný olduðunu hatýrlatmýþ

oldu.

Eþit iþe eþit ücret ve diðer haklar için
Almanyadaki iþçilerin, öncelikle yabancý
iþçilerin haklarý için ve ayrýca bütün olarak iþçi
sýnýfýnýn çýkarý için birleþik bir mücadele
yürütmesi gerektiði ifade edildi. Ancak
Almanyadaki birçok mücadelede esas olarak
daha çok yabancý iþçilerin önde olduðu, yabancý
iþçilerin kendi coðrafyalarýndan da kaynaklý
daha fazla mücadele azmi taþýdýðý ve daha çok
örgütlenme mücadelesi verdiði aktarýldý.
Bu söyleþiden duyduklarýmýz ve elbette her
gün atölyelerde yaþayýp bu topraklardaki
mücadeleden öðrendiklerimiz bize þu gerçeði
yeniden hatýrlattý; iþçi sýnýfý, dünyanýn neresinde
olursa olsun bu sömürü sistemine karþý el
birliðiyle uluslar arasý çapta ortak mücadele
ve dayanýþma hattýný yaratmak zorundadýr.
Özgürlük Savaþan Ýþçilerle Gelecek!
Deri Ýþçisi Bir Komünist

Hrant Dink Anmasý
Hrant Dink, ölümünün 3.
yýldönümünde Ýzmirde
düzenlenen kitlesel bir yürüyüþle
anýldý. Ýzmir'de de bini aþkýn kiþi,
cinayetin 3. yýlýnda "asýl faillerin
cezasýz kalmasý"na tepki
göstererek, "Katilleri biliyoruz,
adalet istiyoruz" dedi.
ÝHD, ÇHD, Barýþ Meclisi Ýzmir
Giriþimi, Halkevleri, Ýzmir 78'liler
Derneði, Ege 78'liler Derneði,
BDP, ÖDP, EMEP, SDP, ÖSH,
DBH, Irkçýlýða Milliyetçiliðe Dur
De! Giriþimi, DSÝP, ESP Giriþimi,
DÝP Giriþimi ve Köz tarafýndan
düzenlenen eylem Konak Pier
önünden Eski Sümerbank önüne
yürüyüþle baþladý. Yürüyüþün
baþlamasýndan
basýn
açýklamasýnýn sonuna kadar 
Hrantýn katili Ergenekon devleti,
Katili Tanýyoruz, Adalet Ýstiyoruz,
Türk, Kürt, Ermeni Yaþasýn

Halklarýn Kardeþliði, Hepimiz
Hrantýz, Hepimiz Ermeniyiz
sloganlarý atýldý.
Kurumlar adýna metni okuyan
Coþkun Üsterci, Dink'in daha
önceden planlanmýþ bir cinayet
ile öldürüldüðüne dikkat çekerek,
"Hrant'ý katleden kolektif resmi
bir 'irade'dir" dedi.
Toplumda týrmandýrýlmak istenen
ýrkçý saldýrýlara dikkat çeken
Üsterci, "Bu irade þimdiyse, bir
idare tekniði olarak kullanmaktan
hiçbir zaman vazgeçmediði
milliyetçiliði, ayrýmcýlýðý ve nefret
söylemlerini týrmandýrarak yýkýcý
yok edici bir þiddeti geniþ kitlelerin
refleksi haline getirmektedir.
Kitlelerin bu þiddetin hedefi bir
gün Ýzmir'de Kürtler, bir baþka
gün Manisa Selendi'de Romanlar
olabilmektedir" diye konuþtu.
Ýzmirden Komünistler

Hapisaneler mi
Ülkenin Aynasýdýr?
Aylardýr buradayýz. Aylardýr hasta
tutsaklarýn sesi olmaya çalýþýyoruz.
Çünkü tecrit hapishaneleri,
hastalýk üretiyor. Hapishanelerde
uygulanan SESSÝZ ÝMHA politikasý,
tutsaklarý katletmeye devam
ediyor. Burada onlarca hasta
tutsaðýn ismini saydýk. Hiçbirinin
saðlýk koþullarýnda herhangi bir
iyileþme olmadý. AKP hükümeti,
hasta tutsaklar için hiçbir þey
yapmadý. AKP hükümeti
zamanýnda da tutsaklar aðýr
hastalýklar yaþamaya, muayene
ve tedavileri yapýlmadýðý için
ö l m e y e d e v a m e t t i l e r.
Hapishaneler hastalýk üretmeye
devam ediyor.
Hapishanelerde hastalýk üreten,
iktidarýn bilinçli politikalarýdýr.
Hapishanelerdeki hasta tutsaklarý
dinleyin, göreceksiniz ki, hepsi
ayný þeyi anlatacaktýr. Ya revirde
doktoru görememektedirler, ya
doktor hastalýklarý için olmayan
genel ilaçlar vermektedir, ya
hastaneye sevkleri yapýlmaz, ya
da sevkleri yapýlsa bile bin türlü
mazeret ile hastaneye
g ö t ü r ü l m e z l e r. H a s t a n e y e
ulaþmayý baþarsalar bile doktora
çýkamazlar, doktora çýkabilseler
bile odaya asker girer, teknik
cihazlar çalýþmaz. Bütün bu
engeller her tutsaðýn baþýna gelen
keyfi engellerdir.

hapishaneye kapatýlmýþ olmasý,
saðlýk hakkýný kullanmasýna engel
olmaktadýr.
Ýktidar kinle hareket etmektedir.
Bu açýktýr. Yoksa Ümit'in
hastalýðýnýn teþhisi niye hala
konulamamýþtýr? Týbben
tanýmlanmayan bir hastalýk olduðu
için mi? Hayýr. Aksine, belirtileri,
bilinen hastalýklarý iþaret
e t m e k t e d i r. A m a t e þ h i s
konulamadýðý için tedaviye
baþlanamamýþtýr. 1,5 yýlda, bir
hastalýðýn teþhisinin dahi
konulamamasý mümkün müdür?
Halen tedaviye baþlanamamýþ
olmasý mümkün müdür? Deðildir.
Ýþte biz bunun için hasta tutsaklara
özgürlük diyoruz. Çünkü
tutsaklýklarý, hastalýklarýnýn
teþhislerinin konulmasý ve
tedavilerinin yapýlmasýnýn önünde
engeldir.

Ama baþaramayacaklar. Biz varýz.
Bu ülkenin onurlu, namuslu
insanlarý var. Hasta tutsaklarý,
iktidarýn sessiz imha politikalarý
ile katletmemesi için mücadele
ediyoruz. Bunun için aylardýr, karkýþ demeden Taksimde
yürüyoruz. Biz burada yürürken
iki tutsaðýn adý hasta tutsaklar
listesine eklendi. Bir tutsaðýn
özgürlüðüne kavuþmasýný
saðladýk. Ýþte bu bizim
gücümüzdür. Ümit Ýlteri ve hasta
Ýþte hapishaneler bunun için tutsaklarý sessiz imha ile
hastalýk üretiyor, hastalýklar tedavi katletmenize izin vermeyeceðiz.
edilmiyor ve tutsaklar tecritte
TUTSAKLARA
tedavi edilmeyen hastalýklarla H A S T A
ÖZGÜRLÜK
katlediliyor. Bunu yapan AKP
iktidarýdýr. AKP iktidarýnýn ÇAÐRI, CHD, DEVRÝMCÝ
bakanlarý, baþlarý aðrýdýðýnda, ALEVÝ KOMÝTESÝ, DEVRÝMCÝ
rüyalarda gelen vahiylerle H A R E K E T , D E V R Ý M C Ý
Amerika'ya tedavi olmaya 78'LÝLER, DÝVRÝÐÝ KÜLTÜR
koþarken, tutsaklar, tedavisi DERNEÐÝ, EKD, EMEK VE
mümkün
hastalýklarla ÖZGÜRLÜK CEPHESÝ,
katledilmektedir.
EMEKLÝ-SEN ÝSTANBUL
Þimdi de Ümit Ýlter katledilmeye ÞUBELERÝ. EMEP, EROL
ZAVAR'A YAÞAMA HAKKÝ
çalýþýlmaktadýr. Ümit Ýlter'in saðlýk
KOORDÝNASYONU, GÜLENSUsorunlarý yaklaþýk 1,5 yýldýr
GÜLSUYU DERNEÐÝ, HALK
belirtilmesine raðmen tek bir adým
CEPHESÝ, KALDIRAÇ. KESK
atýlmýþ deðildir. Ümit'in hastaneye
ÞUBELER PLATFORMU, KÖZ,
sevki yapýlmamýþ, götürüldüðü
ODAK, ÖMP, PARTÝZAN, PEN,
hastanede sevk aracýndan dahi
PÝR SULTAN ABDAL KÜLTÜR
indirilmeden geri getirilmiþ,
DERNEÐÝ ÝSTANBUL ÞUBELER
yapýlmasý gereken ileri tetkikler
PLATFORMU, TAYAD, TECRÝTE
halen yapýlmamýþtýr. Belirtilerin
KARÞÝ SANATÇILAR, TKP,
düþündürdüðü hastalýklar, lenf
TUYAB, UÝD-DER, ÜRÜN
tüberkülozu ya da kanser gibi
SOSYALÝST DERGÝ
öldürücü-aðýr hastalýklar olmasýna
raðmen Ümit için tek bir ciddi, DESTEKLEYENLER: BDSP, DÝP
ileri tetkik yapýlmamýþtýr. Ümit'in GÝRÝÞÝMÝ, PDD
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1848 Þubat Devrimi: Cumhuriyet, Demokrasi, Devrim
Bundan 162 sene önce 1848 Þubatýnda, Fransýz
proletaryasý seçim reformu tartýþmalarý arasýnda
cumhuriyet ve demokrasi taleplerini yükseltmiþ ve
Avrupada o güne kadarki en büyük devrim dalgasýnýn
ateþini yakmýþtý. 1848 devriminde Cumhuriyet talebinin
en ateþli savunucusu olan Fransýz emekçileri yenilgiye
uðradý uðramasýna, ancak ayný iþçi sýnýfýna ve onun
öncüsü komünist devrimcilere eþi bulunmaz dersler
býraktý. 1848 devrimleri, iþçi sýnýfýnýn demokrasi
talebinin devrim mücadelesindeki kilit rolünü,
burjuvazinin özgürlük ve demokrasi mücadelesini
sadece kendi çýkarlarýna hizmet edecek kadar
savunabileceðini, özünde bu mücadelenin asýl
savunucusu olan emekçilere ve onlarýn
örgütlenmelerine karþý gözünü kýrpmadan saldýran
ve karþý devrimci cephede koþulsuz bir þekilde yer
alan bir sýnýf olduðunu komünistlere açýk bir þekilde
göstermiþtir.
1848 Devrimlerinin Fitili: Fransýz Proletaryasýnýn
Demokrasi Mücadelesi ve Þubat Devrimi
Ýþçi sýnýfýnýn demokrasi mücadelesinde 1848 devrimleri
bir dönüm noktasý olmuþtur. Fransada baþlayan
devrimci ayaklanýþ bir aydan daha kýsa bir sürede
Avusturya, Macaristan, Ýtalya, Almanya ve Ýsviçreye
sýçramýþ, Ýspanya, Danýmarka ve Romanya dâhil
olmak üzere Avrupanýn büyük bir kýsmýný sarmýþtýr.
1848 devrimleri Avrupa ve dünya tarihi için o kadar
önemlidir ki bazý burjuva tarihçileri dünya hiç bir
zaman bir dünya devrimine bu kadar yakýn
olmamýþtýr demiþlerdir.
Tüm Avrupayý saran bu devrim dalgasýnýn fitilini
yakan olay ise Fransadaki Þubat devrimidir. Þubat
devrimi cumhuriyet ve demokrasi mücadelesinin
gerçek savunucusunun emekçiler olduðunun, özellikle
burjuvazinin artýk tümüyle karþý devrimci kampta
yer aldýðýnýn, monarþiyi yani kralý karþýsýna alma
niyetinin ve cesaretinin hiç bir þekilde bulunmadýðýnýn,
ilk fýrsatta tüm silahlý güçleriyle beraber cumhuriyetin
gerçek savunucusu olan proleter devrimcilere ve
sýnýf düþmanlarýna yani iþçi sýnýfýna saldýracaðýnýn
en açýk kanýtý olmuþtur.
1789 Fransýz Devriminde de kendisini göstermeye
baþlayan bu gerçekler, 1848de kör gözün bile
göreceði kadar aþikardýr. Arkasýnda cumhuriyet
talebiyle hareketlenen kitlesel bir proleter ayaklanmasý
varken gerçek yüzünü gösteremeyen burjuvazi,
1848de proleter devrimcileri ve ayaklanan iþçi sýnýfýný
ezer ezmez, karþý devrimci monarþiyle masaya
oturmuþ, meþruti bir monarþi için pazarlýk etmeye
çalýþmýþ ve monarþinin ve burjuvazinin farklý akýmlarý
arasýndaki it dalaþýnýn sonunda da layýðýný bulmuþtur.
1848 devrimlerinin yenilgisinin derslerini dikkatle
çýkaran Bolþevikler, Ekim devrimine bu derslerin
deneyimini kuþanarak hazýrlanmýþlardýr.
1848 Þubat Devrimine Uzanan Süreç
Fransada, 1830 Temmuz devriminden sonra
burjuvazinin tefecilikle zenginleþen kanadý siyasi
iktidarý ele geçirmiþ, 10. Charlesi tahtan indirerek,
Orleans dükü Louis Philippei Fransýz kralý ilan
ettirmiþti. Mali sermayeye baðýmlý Louis Philippein
hanedanlýðý döneminde burjuvazinin bu kanadý iyice
palazlandý. Ýktidarýn baþ muhalefetiyse, sermayenin
diðer kanadý, yani iktidardan yalnýzca ufacýk bir pay
alabilen sanayi burjuvazisiydi. Ýþçi sýnýfý, küçük
burjuvazi ve köylülük ise tamamen iktidar dýþýydý.
Mali sermayeye ve onun güdümündeki iktidar
karþýsýnda zaten varolan hoþnutsuzluða yaþanan hasat
bereketsizlikleri ve ekonomik kriz tuz biber ekti.
Ýktidar karþýtý hoþnutsuzluk yer yer baþkaldýrýlara
sebep oldu.
1830dan 1848e kadar geçen sürede iþçi sýnýfý Louis
Philip iktidarýna karþý olan tepkisini daha þiddetli ve
örgütlü bir þekilde dile getirmeye baþlamýþtý. 1831
ve 1834 yýllarýnda Lyonlu iþçiler ya çalýþarak yaþarýz
ya da dövüþerek ölürüz sloganý altýnda, patronlarýn
önceden anlaþtýklarý ücretlere uymadýklarýný söyleyerek
ayaklanmýþlardý. Bu ayaklanmalar þiddetli bir þekilde
bastýrýldý ancak iþçiler yardýmlaþma derneklerinde
örgütlenmeye devam ettiler. 1848e uzanan süreçte
iþçi hareketleri bir yükseliþ dönemindeydi. Bu
dönemde, Fransada pek çok devrimci örgüt de
kurulmuþ ve Louis Philip monarþisine karþý bir
mücadeleye giriþmiþti. Hakikatin Dostlarý, Halkýn
Dostlarý, Ýnsan Haklarý Derneði, Aileler Derneði,
Mevsimler Derneði gibi dernekler  pek çoðunun
kuruluþunda Blanqui asli bir rol oynamýþtýr- 18311834 Lyon ayaklanmasýnda, 1834 ve 1839daki Paris
ayaklanmalarýnda temel bir rol oynadýlar, halký
barikatlara taþýdýlar.
Keskinleþen Anayasa Tartýþmalarý ve Seçim
Reformu Kampanyasý
1848e gelindiðinde düzen içi siyasi tartýþmalar seçim
reformu ve hükümdarýn rolü gibi anayasa ilkelerinin
gündemleri etrafýnda geliþen daha genel bir tartýþma
halini aldý. Burjuvazinin siyasi iktidardan pay almayan
kanadýnda da Louis Phillippe monarþisine karþý
muhalefet gitgide artýyordu. Bu grubun büyük
çoðunluðunu, sözcülüðünü La National gazetesinin
yaptýðý cumhuriyetçi burjuvazi oluþturuyordu. Bu
grubun taleplerinin merkezinde genel oya dayalý
seçimlerin yapýlmasý ve meclise karþý sorumlu
bakanlarýn olmasýydý. Bunun yaný sýra basýn ve
dernek özgürlüðü gibi toplumsal özgürlükler ve gelir
vergisi konulmasý gibi talepleri de bulunuyordu.

Ýþçi sýnýfý arasýnda da emekçilerin örgütlü
mücadelesinin önüne setler çeken Louis Philippe
iktidarýna karþý muhalefet artýyordu. Sansürlerin
artmasý ve iþçilerin eylemlerinin kanlý bir þekilde
bastýrýlmasý da iþçi sýnýfýnýn kendisinin de yönetimde
yer alacaðý bir yönetim düzenine olan ihtiyacýný daha
açýk seçik bir þekilde ortaya çýkarýyordu. 1848e
uzanan süreçte iþçi sýnýfý seçim reformu yapýlmasý,
sansürün kaldýrýlmasý, örgütlenme özgürlüðü, iþ
güvencesi, çalýþma saatlerinin düþürülmesi, yeni iþ
alanlarý yaratýlmasý, ve eðitim hakký gibi talepleri
daha net bir þekilde savunmaya baþlamýþtý.
1847den baþlayarak burjuvazi, küçük burjuvazi ve
iþçilerin de içinde bulunduðu muhalefet gruplarý
seçim reformu sloganý etrafýnda birleþmiþlerdi.
Tefecilikle zenginleþen mali burjuvazi tarafýndan
tahta geçirilen Louis Philippe döneminde sadece
burjuvazinin en zengin kesimi ve soylular oy
kullanabiliyordu. Burjuvazinin orta halli kesiminin,
esnaflarýn, iþçilerin oy hakký yoktu. Bu da mali
burjuvaziye karþý bir muhalefet baþlatan burjuvazinin
diðer kesimleri için önemli bir sorundu. Louis
Philippe döneminde Fransada erkek vatandaþlarýn
nüfusu (kadýnlarýn ve Fransýz vatandaþý olmayanlarýn
oy kullanmasý o dönemde düþünülemiyordu bile) 9
milyondu. Bu kesim içerisinden sadece 100 bin
zengin oy kullanma hakkýna sahipti. Ýþte iktidara
karþý farklý muhalefet gruplarýný birleþtiren seçim
reformu kampanyasý oy hakkýnýn geniþlemesini
öngörüyordu.
Muhalefet Yasaðýna Karþý Örgütlenen Akþam
Ziyafetleri ve Devrimin Patlak Veriþi
Ancak dönemin yasak ve sansür koþullarýnda böyle
bir siyasi kampanyayý yürütmek kolay deðildi. Zira
1835 yýlýnda kabul edilen bir yasa ile tüm halk
toplantýlarý zaten yasaklanmýþtý. Artan muhalefet
dalgasý karþýsýnda 1847 yýlýnda Louise Phillippe
cumhuriyetçi ve demokrat bütün muhalefete toplantý
yasaðý getirdi. Muhalifler de halk toplantýlarýnýn,
mitinglerin, ve eylemlerin yasak olduðu bir siyasi
ortamda seçim reformu talebi etrafýnda kitleleri
mobilize etmek için campagnes de banquets denilen
akþam ziyafeti kampanyasý düzenlendi. 1847
Temmuzundan 1848 Þubatýna kadar tüm Fransada
17 bin kiþinin katýldýðý 70 akþam yemeði düzenlendi.
Muhalif milletvekillerinin de katýldýðý bu akþam
yemeklerinde, Blankistlerin de içinde olduðu tüm
muhalif gruplar bulunuyordu. Bu yemekler demokrasi
talebinin dile geldiði kitlesel politik toplantýlara
dönüþüyordu.
19 Þubat 1848 günü düzenlenmesi planlanan ziyafet
ve öncesinde yapýlan yürüyüþ hükümet tarafýndan
yasaklandý. Bu yasaða karþýn yemeðin 22 Þubatta
düzenlenmesine karar verildi. Bu iktidara karþý alýnmýþ
fiili bir ayaklanma kararýydý. Yemek öncesi yürüyüþ
için meydanda toplanan kalabalýða ateþ açýlmasý
sonucu yaþlý bir kadýn ve bir iþçi öldü. O gece halk
silah satan dükkanlarý yaðmaladý, devrimci örgütler
halka silah daðýttý. Ertesi sabah istasyon, postane,
Emniyet Müdürlüðü ele geçirilmiþti, barikatlar
kurulmuþtu. Ulusal muhafýzlarýn çoðu halkýn yanýnda
yer aldý. Louis-Philippe hükümet deðiþikliði ile halký
oyalamaya çalýþýrken sokaktan Cumhuriyetin ilaný
talepleri yükseliyordu. Louis-Philippe sonunda kaçtý.
Saraya giren halk tahtý yaktý ve belediye meclisini
ele geçirdi.
Devrimin Ardýndan Burjuvazinin Cumhuriyeti
Ýlan Etmekteki Ýsteksizliði ve Ýþçi Sýnýfýnýn
Duruma El Koymasý
Halkýn tahtý yakmasý ve meclisin iþgalinin ardýndan
muhalefet geçici bir hükümet kurmak için tartýþmaya
baþladý. Muhalefetin ýlýmlý cumhuriyetçi kesimi ile
içinde radikal cumhuriyetçi burjuvazi ve sosyalistlerin
de bulunduðu ikinci kesiminin pazarlýðý sonucunda,
her iki grubun da temsilcilerinden oluþan bir geçici
hükümet kuruldu. Belediye sarayýna gelen hükümet
temsilcileri büyük bir kalabalýkla karþýlaþtý: emekçi
halk kitleleri sayesinde dört sosyalist ve iþçi temsilcisi
de hükümete girdi.
Devrimle kralý deviren toplumun farklý kesimleri bir
uzlaþý sonucu geçici hükümeti kurmuþtu. Ancak bu
uzlaþýnýn altýndaki sýnýf çeliþkilerinin açýða çýkmasý

çok zaman almadý. Bu çeliþkilerin ilk örneði
Cumhuriyetin ilaný konusundaydý. Geçici hükümette
Cumhuriyetin ilaný konusunda yapýlan tartýþmalar
sonucu þöyle muðlak bir karar verildi: Geçici hükümet
en kýsa sürede halkýn onayýný almak koþuluyla
Cumhuriyeti kabul eder. Ayaklanan ve cumhuriyet
isteyen Paris proletaryasýnýn gücünden çekinen
burjuvazi Cumhuriyet kararýný ertelemek istiyordu,
ve bahane olarak da bunu tüm Fransanýn oyuna
sunmak gerektiðini öne sürüyordu. Sanki halk
Cumhuriyet talebiyle kralýn tahtýný yakmamýþ gibi
Cumhuriyet ilaný erteleniyordu. Ancak iþçi sýnýfý
Cumhuriyet talebinin arkasýnda durmakta gecikmedi.
Ýþçi sýnýfý Temmuz 1830da yine Cumhuriyet talebiyle
ayaklanmýþtý ancak burjuvazi Louis Philippei kral
ilan etmiþti. 1848de ise, Marxýn deyimiyle bir
dalavereye tekrar göz yumulmadý. Burjuvazinin
cumhuriyet ilanýný geciktirmesi üzerine iþçi önderi
Raspail, Paris proletaryasý adýna Belediyeye gitti ve
Cumhuriyetin derhal ilan edilmesini, aksi durumda
gidip 200 bin iþçinin baþýnda geri geleceðini söyledi.
Raspailin geçici hükümete tanýdýðý 2 saatlik süre
dolmadan 25 Þubat günü Cumhuriyet ilan edildi.
Cumhuriyet iþçilerin talebi ile ilan edilmiþti. Ancak
cumhuriyetin niteliði konusunda halen burjuvazi ve
iþçiler arasýndaki anlaþmazlýk devam ediyordu.
Burjuvazi bir yandan iþçi sýnýfýnýn kitlesel gücünden
korkuyordu. Bu süreçte iþçiler birçok ekonomik
kazaným elde etti: 28 Þubatta iþçilerin gösterileri
sonucu herkese iþ ve örgütlenme hakký verildi.
Çalýþan sýnýflarýn iþ koþullarýný araþtýrmak ve
iyileþtirmekle görevli olan Luxembourg Komisyon
kuruldu. Günde on bin kiþinin istihdam edildiði,
iþsizlik sorununa müdahale edilen ulusal atölyeler
kuruldu. Çalýþma saatleri Pariste 10, taþrada 11 saate
indirildi.
Genel Seçimler ve Kurucu Meclis
Ýktidarýný saðlamlaþtýrma peþinde olan burjuvazi
hemen genel oya dayalý bir seçime gidilmesini istedi.
Burjuvazinin geçici hükümetteki temsilcileri
proletaryanýn gücünün sadece Pariste olduðunu
düþünüyor, bu nedenle de genel oya dayanan
seçimlerin hemen yapýlmasýný ve kendi iktidarlarýný
saðlamlaþtýrmak istiyordu. Ancak iþçi yanlýlarý özellikle
de iþçi haklarýnýn düzenlenmesi için kurulan
Lüksemburg komisyonu geçici hükümette kalma ve
seçimleri erteleme yanlýsýydý. Nitekim seçimler iki
ay ertelendi.
Þubat devriminin patlak vermesinden ilk seçimlerin
yapýlacaðý döneme kadar geçen süre bir atalet,
gereksiz bir bekleme dönemidir. Ne burjuvazinin
cumhuriyetçi kanadý ne de iþçi sýnýfý bu dönemde
iktidarýný saðlamlaþtýramamýþ ve kralýn kaçýþýndan
sonra oluþacak olan cumhuriyetin niteliðini kendi
kararlý eylemiyle belirleyememiþtir. Bu sürede iktidarý
ellerinden alýnan aristokrasi ve mali burjuvazi ise
Þubat devrimine bizzat katýlmamýþ kitleler içerisinde,
özellikle de köylüler içerisinde yoðun bir çalýþmaya
giriþmiþlerdi. Köylülere içerisinde bulunduklarý
ekonomik sýkýntýlarýn temelinin bu kargaþa ve iþçi
sýnýfýnýn bitmek bilmez talepleri olduðunu
anlatýyorlardý. Yani seçimler yaklaþýrken ezilen
sýnýflarýn ezici çoðunluðunu barýndan Fransýz köylüleri
ise, aristokrasinin ve mali burjuvazinin kuyruðuna
takýlýp karþý-devrim saflarýna çekiliyordu.
Seçimler 23 Nisanda yapýlacaktý. 23 Nisan seçimlerine
de hazýrlýk amacýyla 16 Nisanda iþçiler emeðin
örgütlenmesi talebini yani insanýn insan tarafýndan
sömürülmesinin kaldýrýlmasýný talep eden barýþçýl
bir miting düzenlediler ve taleplerini içeren bir
dilekçeyi de hükümete sunmak istediler. Ancak
ulusal muhafýzlar bu gösteriye izin vermediler, gösteriyi
þiddetli bir þekilde daðýttýlar. Buna burjuvazinin
diðer kanatlarý da ciddi bir tepki göstermediler.
Seçimlerin yapýlmasýna bir hafta kala, seçimlere
damga vuracak atmosfer görünmeye baþlamýþtý.
Ýþte, 23 Nisanda gerçekleþen seçimler iþçi yanlýlarý
için tam bir yenilgi oldu. 900 temsilcilikten ancak
100ünü iþçi temsilcileri kazandý. Seçimler sonucu
kurulan Kurucu Mecliste 100 iþçi temsilcisi vardý.
Cumhuriyetçi burjuvazi 500, monarþi yanlýlarý ise
300 kiþi ile temsil ediliyordu. Her ne kadar seçim

Bugün içinden geçtiðimiz dönemle 1848
devrimlerini oluþturan süreç elbette birbirinden
oldukça farklýdýr. 1848 Þubatýnda Fransa
ekonomik ve siyasi bir krizle, yükselen bir sýnýf
hareketiyle adeta kaynayan bir volkandý. Ancak
yine de 1848 devrimlerinin sadeceyükseliþ
dönemleri için deðil, içinden geçtiðimiz dönem
için de önemli dersler barýndýrdýðý bir gerçektir.
1848 devrimlerine bakýldýðýnda demokratik hak
ve talepler mücadelesinin sýnýf mücadelesindeki
önemini görülür. Anayasa tartýþmalarý, seçim
reformu tartýþmalarý gibi konular, emekçilerin
politikleþmesi için bir zemin oluþturmuþtur.
Mitinglerin yasaklandýðý bir dönemde akþam
yemekleri etrafýnda örgütlenen kesimler siyasi
hak ve taleplerini ifade etmenin ve
örgütlenmenin yollarýný yaratmýþlardýr. Bugün
yaþadýðýmýz topraklarda, burjuvazinin it dalaþý
sonucu baþlayan anayasa ve olasý erken seçim
tartýþmalarý iþçi sýnýfýný da politikleþtiriyor. Ezilen
ve sömürülenler arasýnda demokrasi beklentisi
yaratýyor. Bu süreç komünistler için istismar
edilebilecek ve iþçi sýnýfýný örgütlendirmek için
pek çok fýrsat yaratan bir süreçtir.
sistemi nedeniyle Fransadaki 200 bin iþçinin sadece
onda biri yani 20 bini seçim sandýðýna gidebilmiþ
olsa da, seçim maðlubiyetinin asýl sebebi bu deðildi.
Bunda en önemli pay köylülerin oylarýnýn
alýnamamasýydý.
Þubat devrimi sonrasý cumhuriyetin kurulmasýný
saðlayan Paris proletaryasýydý. Ancak cumhuriyetin
geleceðine yön verecek olan, niteliðini belirleyecek
olan ise Kurucu Meclisti ve meclisin büyük
çoðunluðunu burjuvazinin temsilcileri oluþturuyordu.
Kurucu meclis, Marxýn da ifade ettiði gibi Þubat
Devrimine bir protesto süreciydi ve devrim sonrasýnda
oluþan cumhuriyetin niteliðini tamamen burjuva
ölçütlerine çekme gibi bir çabayý içeriyordu. Kurucu
meclisin ilanýyla baþlayan süreç iþçi sýnýfýnýn devrim
sonrasý kazandýðý haklarýn teker teker alýndýðý bir
süreçti.
Kurucu Meclis yeni anayasa hazýrlanýncaya kadar
iktidarý elinde bulunduracak beþ kiþilik bir yürütme
komisyonu seçti. Ýþçi sýnýfý yürütme gücünden
tamamen dýþlanmýþtý. Bu yürütme komitesi de ilk
iþ olarak mali krizi bahane ederek, iþçilerin bulunduðu
ulusal atölyelerin kapatýlmasý talebini gündemine
aldý ve bunu duyurdu.
Blanqui ve yoldaþlarý, Kurucu Meclisin niteliðini
açýkça gördükleri için hemen bir ayaklanma
gerçekleþtirdiler. 15 Mayýsta bu meclisin temsil ettiði
cumhuriyetin proleteryanýn özlemini çektiði bir
cumhuriyet olmadýðýný ifade ederek barikatlara gittiler
ve ayaklandýlar. Ancak silahlanamamýþ iþçi sýnýfýnýn
silahlanmýþ düzen güçlerine karþý bu ayaklanmasý
kanlý bir þekilde bastýrýldý. Blankistler güç kaybetti
ama bu tarihten sonra cumhuriyet taleplerinin ardýna
ulusal muhafýzlarýn daðýtýlmasýný ve iþçi sýnýfýnýn
silahlanmasýný koymayý unutmadýlar.
Haziran Günleri ve Burjuvazinin karþý devrimci
cephede yer alýþý
Burjuvazi, iþçi sýnýfýna son darbeyi vurmak için
düzenlediði oyunun bir parçasý olarak kýþkýrtmalarýna
devam etti ve 22 Mayýsta ulusal atölyeri resmen
kapattý. Ayný gün, baþka seçeneði kalmayan iþçiler,
öndersiz ve plansýz da olsa burjuvaziye karþý ya
ekmek ya iþ diyerek savaþýn ilk silahýný sýktý. 23
Haziranda Pariste barikatlar kuruldu.
Ýþçi sýnýfýndan korkan burjuvazi iþçi sýnýfýna karþý
nihai saldýrýnýn gerçekleþmesi için iktidarý general
Cavaignaca verdi. Böylece Þubat devriminin son
kalýntýsý olan yürütme komitesinin tüm yetkileri de
burjuvazi tarafýndan askerlere devredilmiþ oluyordu.
Cumhuriyete sýrtýný çeviren burjuvazi, devrimi beraber
yaptýðý proletaryayla baðlarýný kopartmýþ, karþý
devrimci yüzünü göstermiþti.
Haziran günlerinde Blankistlerin önderliðinde iþçiler
ayaklandý. Toplam 50 bin asker ayaklanan iþçilere
saldýrdý. 4 ila 15 bin arasýnda iþçi öldürüldü,
barikatlardan sað kalanlar da kýlýçtan geçirildi. Binlerce
kiþi hapse ve sürgüne gönderildi. 25 Þubatta
yankýlanmaya baþlayan Paris proletaryasýnýn
Cumhuriyet çýðlýklarý ve devrim sona eriyordu.
Haziran ayaklanmasýnýn bastýrýlmasýyla birlikte, iþçi
sýnýfý siyaset sahnesinden çekilmiþ oldu. Burjuvazi
ise kendi içerisinde bir iktidar mücadelesine giriþti,
birbirini tasfiye etmeye baþladý. Bu mücadele sýrasýnda
iþçilere tanýnan haklar teker teker ellerinden alýndý.
Öyle ki sonunda önce genel oy sistemi kaldýrýldý,
sonra da cumhuriyet tasfiye edildi. 10 Aralýkta
seçilen Louis-Napolyon Bonaparte, 1851de
gerçekleþtirdiði darbe ile Cumhuriyetin yerine 2.
Ýmparatorluðu ilan etti. Burjuvazinin bu geliþmeler
karþýsýnda kayda deðer herhangi bir eylemli tepkisi
olmadý. 1848 devrimleri, devrimcilerin ve iþçi sýnýfýnýn
devrim mücadelesinden uzaklaþtýrýlmasýyla birlikte,
söndü, kendi altýný oyarak Napolyonun
imparatorluðuna teslim oldu.
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Hiç Ehlileþmeyen Bir Devrimci: Blanqui
Louis-Auguste Blanqui, Ýtalyan asýllý bir babayla
Fransýz bir annenin sekiz çocuðundan biri olarak
1805 Þubatýnda Fransada dünyaya geldi. Babasý az
çok siyasete bulaþmýþ, hatta bu yüzden on ay kadar
hapis yatmýþ bir devlet memuruydu. Louis Auguste
1818-1824 yýllarý arasýnda yoðun bir eðitimden geçti:
Yunanca, Latince, coðrafya ve tarih okudu. Okul
arkadaþlarý arasýndan belirgin bir biçimde sýyrýlmýþtý.
Bu dönemde, Pariste iktisat öðretmenliði yapan
aðabeyi Adolphe babasýna yazdýðý bir mektupta «bu
çocuk dünyayý þaþkýna çevirecek» diye yazdý; dediði
oldu. Oldukça kalabalýk sayýlacak Blanqui ailesinden
ismi ençok bilinen Louis Auguste oldu ve onun
küçük adý unutulup kýsaca Blanqui diye anýldý. Hatta
bu adla anýlan siyasi akým uzun süre ve Fransa
sýnýrlarýný aþarak yayýldý.
Blanqui, hevesle ve heyecanla üzerine kapandýðý
kitaplardan ondokuz yaþýnda baþýný kaldýrarak, adeta
bir isyan teknisyeni olarak hayata atýldý. Uzun
sayýlabilecek ömründe pek çok örgüt kurdu; uzun
yýllar hapiste yattý; çatýþmalarda, barikatlarda birkaç
kez kýlýç, bir kez de bir mermi yarasý aldý; hiçbiri
onu durdurmadý. Her zaman barut kokusunu,
mürekkep ve kitap kokusuna tercih etti; tüfek onun
eline divitten daha fazla deðdi.
Blanqui küçük yaþta tanýþtýðý kitaplara olan
düþkünlüðünü terketmediyse de, kitap kurtlarýný,
akademik tartýþmalara, yahut «az riskle muhalif siyaset
yapmaya», meraklý olanlarý küçümseyip, onlarý
aþaðýlamaktan hiç geri durmadý; onlardan da çoðu
zaman ayný karþýlýðý gördü. Blanquinin bu tutumu,
onunla temas kurup görüþmek için pekçok giriþimde
bulunan Marxla görüþmeye yanaþmamasýnda besbelli
hatýrý sayýlýr bir rol oynadý.

Uzun Bir Devrimci Yaþam
1881 yýlýnda pekçok yoldaþýndan farklý biçimde
oldukça uzun yaþamýþ olarak ölen Blanqui, uzun
ömrü boyunca Fransa tarihinin en önemli siyasal
baþkaldýrýlarýna tanýk oldu. Belki de bu geliþmelerin
Blanquinin hayatýna tesadüf eden nesnel geliþmeler
olmadýðýný vurgulamak daha doðru. Çünkü 1824den
1881e kadar Fransada devlete karþý yönelen her
eylemin bir ucunda þu ya da bu þekilde Blanqui ya
da onun etkisindeki bir örgüt vardý.
Bunlarýn ilk çaplý örnekleri 1830larýn baþýnda Fransýz
Carbonari örgütüne katýlmasýyla baþlar. Bourbon
monarþisine karþý düzenlenen öðrenci eylemlerine
katýlýr, 1830 Temmuz Devrimi patlak verdiðinde
ütopik sosyalistlerden Saint-Simoncu Globe dergisinde
yazarlýk yapan Blanqui, halkýn sokaklara döküldüðünü
duyar duymaz bürosunu derhal terk eder. Elindeki
tüfeði bir de üç renkli Fransýz bayraðýný sallayarak
kalabalýða karýþýr. 1830 devriminde dövüþürken üç
defa yaralanýr ve madalya alýr.
1830 Devriminde savaþýp ölenler iþçiler olsa da,
devrim Bourbon monarþisinin yerine baþka bir
monarþiyi Louis-Philippein burjuva monarþisinin
kurulmasýyla sonuçlanýr. Blanqui bu yüzden 1830
Temmuz devriminden «temmuz dekorasyonu» diye
bahseder. Elbette 1830 devrimi Blanqui için bir hayal
kýrýklýðý olmuþtur.
1830dan sonra Blanqui Halkýn Dostlarý Derneðine
katýlýr. Louis-Philippe yönetimine karþý cumhuriyetçi
görüþlerle dolu saldýrý yazýlarý nedeniyle Halkýn
Dostlarý Derneðinin yöneticileri 1832de yargýlanýr.
Onbeþler Davasý olarak geçen bu davanýn görüldüðü
duruþmada Blanqui mesleði sorulduðunda cevabý
þöyle verir: Proleter... Emeði ile yaþayan ve siyasi
haklarýndan yoksun otuz milyon Fransýzýn
sýnýfýndaným.
Ardýndan savunmasýnda jüri üyelerine þöyle
seslenecektir: Benim gibi proleter olan 30 milyon
Fransýza Yaþamak hakkýnýzdýr demekle suçluyorlar
beni... Buna göre ben, yargýçlarýn deðil düþmanlarýmýn
karþýsýnda bulunuyorum.

Aileler Derneðinden Mevsimler Derneðine
Blanqui Barbesle birlikte önce Aileler Derneði, sonra
Mevsimler Derneði, adý örgütlerde yeraldý. Aileler
Derneðinde altý kiþiden oluþan bir birim bir «aile»,
beþ veya altý ailenin biraraya gelmesinden bir «þube»
oluþuyor ve bu þubenin baþýnda bir «þef» bulunuyordu.
Üç þube birlikte bir «mahalle» oluþturuyordu.
Mevsimler Derneðinin örgütlenme biçimi de buna
çok benzerdi. Altý kiþinin oluþturduðu gruba bir
«hafta» deniyor ve haftanýn yöneticisi «pazar» oluyordu.
Dört haftanýn «pazar»larý birlikte bir «ay»ý oluþuyor ve
aylarýn yöneticiliðini «temmuz» yapýyordu. Üç ay ise
birlikte bir «mevsim» oluþturuyordu ve bu örgütün
baþýnda da «bahar» bulunuyordu. En son olarak da
dört mevsim bir yýldý ve merkez komitenin belirlediði
bir kiþi tarafýndan yönetiliyordu. Her hücre bir
üstünden emir alýyor ve bu emirlere itirazsýz itaat
etmek þart koþulmuþtu. Komünistler Birliðine dönüþen
örgüt, bu ikincinin içinden çýkacaktý.
Blanqui ve Barbesin birlikte ünlendikleri asýl eylem
de 12 Mayýs 1839da bir Pazar günü Mevsimler
Derneðinin hükümet binasýný iki gün süreyle iþgal
ederek ünlendiði eylemdi. Bu eylem Blanquinin
namlusuna kýzýl bir mendil baðladýðý tabancasýný
ateþlemesiyle baþlamýþtý.
Mevsimler Derneðinin ciddi bir örgüt olduðu 1839
ayaklanmasýný örgütlemesiyle ortaya çýktý. Bu
ayaklanma öncesi Blanquinin 12 Mayýs 1839da
Barbés ile birlikte hazýrladýðý ayaklanmaya çaðrý
metni þöyleydi:

Zorbalar için kaçýnýlmaz saat çalmýþtýr. Tuileriesdeki
zorba, halkýn baðýrsaklarýný dýþarý çýkartan açlýkla
alay ediyor. Cinayetleri son sýnýrýna varmýþ durumda;
sonunda cezasýný bulacak.
Ýhanete uðramýþ Fransa: boðazlanmýþ kardeþlerimizin
kaný, baðýrýyor sizlere, öç almanýzý istiyor sizden.
Korkunç bir öç olsun diyor. Çünkü öç almakta çok
geç kalýnmýþtýr. Sömürü kalksýn artýk ortadan; eþitlik
krallýkla aristokrasinin karman çorman yýkýntýlarý
üzerine otursun yengiyle....
Ey halk, ayaða kalk. Düþmanlarýn kasýrga karþýsýndaki
toz taneleri gibi ortadan kaybolacaklar. Acýmasýzca,
zorbalýðýn gönüllü aþaðýlýk suç ortaklarýný ortadan
kaldýr. Ama, senin baðrýndan çýkan, sana karþý
silahlarýný çevirmeyecek olan askerlere elini uzat!

Blanquinin Ayaklanma Stratejisi
1839 ayaklanmasý Blanquinin ayaklanma kuramýnýn
eþsiz bir uygulamasý oldu. Yaklaþýk 500 silahlý devrimci
Paristeki hükümet binasýný ele geçirdilerse de halkýn
desteðini görmediklerinden iki gün süren bir
çatýþmadan sonra yenildiler.
Blanquinin düþüncesine göre devrim, kendi içinde
iyi örgütlenmiþ bir grup silahlý devrimcinin doðru
anda iktidarý ele geçirecek darbeyi gerçekleþtirmesi
ve bunu halkýn ayaklanmasýnýn izlemesiydi. O yüzden
Blanqui kitleleri devrimci eyleme hazýrlamayý deðil,
dar bir grubu devrimci eyleme hazýrlamayý seçiyordu.
Ne var ki Blanquinin 1839da halka yaptýðý çaðrýdaki
gibi halk «komutanlarýna ve askerlerine» elini
vermiyordu.
Kýsa sürede bastýrýlmýþ olsa da, Blanqui baþta olmak
üzere, geride kalanlarýn faaliyetleri nedeniyle Paris
polisini altý ay boyunca terleten bu eylem ayný
zamanda, Haklýlar Birliði çatýsý altýndaki alman
blankistlerin blankizmden uzaklaþarak marksizme
yaklaþmalarýnda önemli bir dönemeç oldu.
Blanquinin 1839 ayaklanmasýnýn ardýndan yoldaþý
Barbésle beraber aldýðý ceza netti:idam. Ýdam
müebbete çevrildiyse de Blanqui yaklaþýk dokuz
sene sonra 1848 Þubat Devriminden hemen önce
cezaevinden çýktý. Bu sefer de 1848 devriminde
kurulan geçici hükümetin sosyalist ve jakoben bir
politikaya izlemeye zorlayan bir siyaset yürüttü.
Ancak eski yoldaþý Barbésin hakkýnda çýkardýðý
söylentiler etkinliðini önemli ölçüde azalttý.
Bir yýl dýþarýda kalamadan haziran ayaklanmasýndan
sonra tekrar tutuklanarak on sene hapse mahkum
oldu. 1859da çýktýðýnda tekrar ayaklanma
giriþimlerinde bulunacak iki sene sonra 1861de tekrar
tutuklanacak ve dört sene daha hapis yatacaktý. 1865
yýlýnda Blanqui Fransadaki devrimci faaliyetleri
Belçikadan yönetmeye baþlamýþtýr. Ama etkinliði
Fransadakinden az olmamýþtýr.
1870 yýlýna gelindiðinde Pariste Blanquiye baðlý
4000 kiþilik eðitimli, gizli bir ordu toplanmýþtý. Bu
ordu daha sonra Paris Komününün «Ulusal
Muhafýzlar»ý olarak ünlenecekti.

Paris Komünü ve Blankizm
Ama Blanquinin ve blankistlerin hedeflerine en çok
yaklaþmalarý 1871 Paris Komünü deneyimi sýrasýnda
oldu. Bu deneyim hem blankizmin üstünlüklerinin,
hem de zaaflarýnýn en çýplak biçimde ortaya çýkmasýný
saðladý. Ama bu sýnav ayný zamanda yeni yeni
þekillenmekte olan marksist komünizmin zaaflarýnýn
da göze göründüðü bir ayna oldu.
Parisin kuþatýlmasý ve burjuvazinin teslimiyetçi
konumu karþýsýnda, Marx «ayaklanmak çýlgýnlýk olur»
demiþti. Blankistler ise zaten böyle bir çýlgýnlýða
koþullanmýþtýlar. Peþ peþe saldýrýlarla hükümeti alaþaðý
etmeye kalkýþtýlar. Bunlardan ikincisinde altmýþ altý
yaþýndaki Blanqui tutuklandý. Komünün zaferiyle
sonuçlanan üçüncüsünü hapishaneden izledi. Hapiste
olmasý onsekizinci bölgeden komün delegesi
seçilmesine engel olmadý.

Burjuvazi Blanquiyi Bir Orduya Eþdeðer Görüyordu
Düþman, özellikle de Blanquinin iþlevini yakýndan
bilen Thiers elindeki tutsaðýn deðerini biliyordu.
Blanquinin tutuklandýðýný öðrendiðinde, «Hele þükür!
En tehlikelisini ele geçirdik» demiþ; ve rehinelerle
takas edilmesi yönündeki giriþimler karþýsýnda da
«Komüne Blanquiyi iade etmek onu koca bir silahlý
birlikle donatmaktan daha tehlikelidir» diyerek buna
karþý koymuþtu. Paris Komünü ise, iktidarý boyunca
elindeki tutsaklarla Blanquiyi takas etmek için türlü
giriþimlerde bulunduysa da düþmaný razý edemedi.
Sonuçta, 30 bin komünarý ellerindeki iki generali
öldürmelerini bahane ederek kurþuna dizen Versailles
birlikleri, bunlarýn hiç birine Blanquiyi deðiþmediler;
kendi açýlarýndan haklý olduklarý açýktý.
Gerçekleþmesinde belirleyici bir rol oynadýklarý ve
yaþatmak için akýl almaz fedakarlýklara katlandýklarý
halde, Paris Komününün yenilgisi en çok Blanqui
ve blankizme olan ilgiyi zedeledi.

Blankist Örgütün Ayýrdedici Çizgileri
Blanqui ve taraftarlarýnýn eylemleri çoðu kez önceden
örgütlenmiþ, yetiþtirilmiþ, silahlandýrýlmýþ örgüt
militanlarýyla sýnýrlý eylemlerdi. Donanýmlarý yetersiz
olduðunda karakollarý basýp, silahlanmayý tercih
ederlerdi; 1839da da böyle olmuþtu, 1871de iktidarýn
ele geçirilmesi de yine onlarýn bu yöneliþleri sayesinde
oldu.
Proletarya diktatörlüðü ve proleter devrimi kavramlarý
esas olarak bu akýmýn kavramlarý olduðu halde,

Blanqui ve takipçileri daha çok 1789 Fransýz
Devriminin sürdürülmesi ve varmasý gereken
sonuçlarýna vardýrýlmasý hedefine yakýn duruyorlardý.
Bu bakýmdan 1789da erken bir çýkýþý temsil eden
Babeuften esinlenmekle beraber, siyasal bakýmdan
jakobenlere ondan daha yakýn duruyorlardý.
Nitekim, her ne kadar Blanquinin kimi tutum ve
refleksleri aksi yönde olduysa da, dar kadro
eylemlerine koþullanmýþ blankistlerin eylemlerinin
geniþ yýðýnlarda yanký bulup, bulmamasý onlarý fazla
ilgilendirmiyordu; baþarýsýzlýk da onlarý yýldýrmýyordu.
Her baþarýsýz eylemin ardýndan muhakkak bir yenisi
geliyor, daðýtýlan bir örgütün yerine daima bir yenisi
kuruluyordu.
Çoðu kez adlarý anarþistlerle birlikte anýlan blankistlerin
onlardan asýl ayrýldýðý nokta da burasýdýr. Liberal
burjuva ideolojisinin radikal bir uzantýsý olan ve
bazan bireysel silahlý eyleme, bazan kitlesel
baþkaldýrýlara yakýnlaþtýðý gibi, çoðu zaman da apolitik
bir ütopyacýlýðýn çerçevesinde duran anarþist akýmlar
aslýnda blankizme en uzak noktadadýr. Zira, deðiþik
dönemlerde, ya da deðiþik coðrafyalarda deðiþik
vurgularý öne çýksa da, blankizmden esinlenen
akýmlarýn deðiþmeyen ortak özellikleri anarþistlerin
en uzak durduklarý özelliklerdir. Blankistler gizli ve
sýký disiplinli bir örgüte; kendi baþlarýna ama örgütlü
bir tertip olarak baþvurduklarý silahlý eyleme; ve
devlet iktidarýný ele geçirip, kendi amaçlarý
doðrultusunda kullanma hedefine her zaman tutku
ve ýsrarla baðlý oldular. Proleter yýðýnlara tapýnmaktan
ne kadar uzak oldularsa, bireye tapýnmaktan da o
kadar uzaktýlar; onlarýn kutsadýklarý örgütleriydi; bu
da anarþistlerin tam karþýtý bir noktada durmalarýna
iþaret ediyordu.
Blanqui sayýsýz kere çýktýðý yargýç önünde mesleði
sorulduðunda kýsaca «proleter» diye yanýtlardý. Ama
aile kökeni bakýmýndan olduðu gibi yaþamý boyunca
da Blanqui için proleter sýfatý ancak mülkiyetten
yoksunluk bakýmýndan anlamlý olur. Onun için daha
çok, proletarya için ve onun yerine örgüt kuran,
devrim tasarlayan, eylem yapan bir tür devrim
teknisyeni demek daha uygun düþer.
Blanqui de, týpký selefi Babeuf gibi, Makyavellinin
«Prens» tipi ile ortaya koyduðu pragmatik siyaset
anlayýþýyla oldukça ilgilenmiþ, hiç bir zaman siyaseti
küçümseyen ve iktidar kavramýndan kaçan bir tutuma
sýcak bakmamýþtýr. Aksine blankizmi asýl ayýrdeden
siyaseti öne çýkaran vurgularýdýr. Benzer bir biçimde
siyaseti kitle eylemlerinden üstün tutma iddiasýndaki
Lassalcýlardan ayrýldýklarý nokta ise, onlarýn
oportünizminin aksine devlete karþý devrimci bir
tutum benimsemeleridir.
O zamanýn anarþistleri genel grevi bir fetiþ haline
getirirken ve lasalciler siyasi pazarlýklarý greve üstün
tutarken, blankistler «grev devrimci eylemin
araçlarýndan sadece biridir; ama barikat ta bir baþka
ve hepsinden daha güçlü bir araçtýr» diyorlardý.
Federalizme kesinlikle karþý, iktidarýn tek elde
toplanmasýndan yanaydýlar; ama bu iktidarý ne
düþmanla paylaþmaya razýydýlar ne de onunla
pazarlýða giriþmeye. Bu nedenle blankistler Paris
Komünü sýrasýnda Prudoncu anarþistlerden çok
marksistlere ve jakobenlere yakýn durdular.

Blankistlerle Marksistlerin Kýsa Süren Yakýnlaþmasý
Hatta Komün deneyimi Blankistleri Enternasyonal
içinde Bakunincilere karþý Marksistlerle yanyana
durmaya yöneltti. Önceleri Enternasyonalin iç
tartýþmalarýyla ilgilenmeyen blankistler Bakunine
karþý kavganýn kýzýþtýðý La Haye kongresinde Marx
ve yoldaþlarýnýn yanýnda aktif olarak yer aldýlar.
Onlardan ayrýlmalarý ise, o zamanýn marksistlerinin
asýl zaaflarýnýn öne çýktýðý noktadaydý. Blanqui ve
yoldaþlarý Enternasyonalin merkezinin New Yorka
taþýnmasý önerisine itiraz ettiler; bunun tasfiyeye
giden yolda bir adým olduðunu seziyorlardý; haklý
çýktýlar. Daha önce de, 1848-1850 devrimleri sýrasýndýa
Komünistler Birliðinde marksistlerle yakýnlaþan
blankistlerin kopuþ gerekçesi benzeri bir tartýþma
olmuþtu.
Enternasyonalin New Yorka taþýnmasýna karþý
blankistler «devrimci partiyi yeniden kurmak; rövanþý
örgütlemek; yeni ve kesin kavgaya hazýrlanmak»
diye özetledikleri öneride ýsrar ederek marksistlerden
yollarýný ayýrdýlar.

Blankizmin Gerçek Mirasçýlarý: Rus Devrimcileri
Blanquinin ölümünden sonra blankizm Avrupada
kýsa zaman içerisinde tasfiye oldu. Blankist hareketin
en sahici mirasçýsý ise, Rusyadaki Narodnik hareket
oldu. Avrupada sürgün yýllarýnda bu akýmla tanýþan
Rus devrimcileri Blanquinin mirasýný ülkelerine
taþýdýlar, devrimci örgüt ve devrimci eylem konusunda
ayný ýsrarcý ve yýlmaz tutumu sürdüren bir akým
oluþturdular. Bu mülteciler arasýnda en önemlisi
saðlýðýnda Blanqui ile tanýþtýktan sonra onun düþünce
ve yöntemlerini Rusyaya taþýyan Peter Tkaçevdi.
Tkaçevin öncülüðünde baþlayan ve Rusyanýn isyankar
köylü hareketi geleneðinden beslenerek geliþen akým
hýzla, yine Avrupadan beslenerek Rusyada
yaygýnlaþan federalist anarþist Bakunin çizgisinin
yerini aldý.
Daha sonra, bu akýmýn deneyimlerinden öðrenip
onu aþma iddiasýyla ortaya çýkan bolþevikler hem
narodnik-blankist geleneði aþan hem de onlarýn
devrimci mirasýyla marksizmin gecikmiþ buluþmasýný
saðlayan atýlýmý ayný topraklarda gerçekleþtirdi.

Bolþeviklerin ayýrdedici yanlarýnýn baþýnda, sýnýf
temelinden kopuk ve burjuva devrimlerinin baþlattýðý
iþi bu devrimi derinleþtirerek ve burjuva devlet aygýtýný
ele geçirip bu amaçla kullanmak üzere sürdürme
gayretindeki blankist yahut narodnik devrimciliði
proletaryanýn en devrimci unsurlarýnýn arasýnda ve
proletaryanýn iktidar mücadelesi hedefine baðlý olarak
yeniden örgütleyerek aþmalarý gelmektedir.
Narodnikler devrimci olduklarý için deðil demokrat,
proleter deðil, halkçý=popülist bir çizgide olduklarý
için eleþtiri konusu edildiler.
 Ay a k l a n m a n ý n h a z ý r l a n m a s ý n ý n , g e n e l d e
ayaklanmanýn bir sanat olarak ele alýnmasýnýn
«Blankizm» olduðu oportünist yalaný, Marksizmin
egemen «sosyalist» partiler tarafýndan tahrifinin en
kötü niyetli ve en yaygýn çarpýtmalarý arasýndadýr. 
Bu tutum sayesinde, Paris Komünü sýrasýnda
buluþamayan Marx ve Blanqui, her ikisini de aþan
Bolþevizm çerçevesinde buluþmuþ ve Ekim Devrimi
her ikisinin hedeflerinin cisimleþtiði bir dönemeç
noktasý olarak 1871 devrimini aþmýþtýr.

Hiç Ehlileþmeyen Bir Devrimciydi
Blanqui, Komünün zaferi gibi yenilgisini de demir
parmaklýðýn arkasýndan izlemek durumunda kaldý.
Otuzbin komünar kurþuna dizilirken Blanqui
hapisteydi ve saðlýðý epeyi zedelenmiþ de olsa, saðdý.
Aldýðý Yeni Kaledonyadaki çalýþma kampýna
(«Kelebek» sayesinde ünlenen bu sürgün yeri oldukça
eskidir) sürgün gitme cezasý, yaþlýlýðý ve saðlýk durumu
nedeniyle iptal oldu. 1879da bir genel afla tahliye
olan Blanqui yetmiþiki yaþýndaydý ve hala devrimciydi.
Bununla birlikte Blanqui hayatýnýn son yýllarýnda
daha öncekilere benzeyen hiç bir eylemin içinde,
yahut baþýnda olamadý; Avrupada blankizmin damga
vurduðu son büyük eylem Paris Komünü ile taçlanan
eylem oldu. 1879dan sonra sýk sýk saðlýk sorunlarýyla
boðuþtuðu halde, Blanqui çeþitli gazeteler
yayýnlamaktan geri durmadý ve öfkesi hiç dinmedi.
Bu dönemde yayýnladýðý gazetelerden en ünlüsü «Ne
Tanrý Ne Efendi» adýný taþýyordu.
Hayatýnýn sonuna kadar ehlileþmedi Blanqui.
Ölümünden üç gün önce katýldýðý bir iþçi toplantýsýnda
üç renkli fransýz bayraðýný savunan sözde sosyalistlere
karþý bayraðýn renginin kýzýl olmasý gerektiðini savunan
tek kiþi oydu. Yine böyle bir tartýþmanýn ardýndan
öfkeli bir biçimde evine döndüðünde, hararetli bir
sohbet sýrasýnda, ani bir beyin kanamasý geçirdi,
anlamsýz bir kaç cümle söyledikten sonra ebediyen
sustu.
76 yýllýk yaþamýnýn 37 yýlýný hapiste geçiren
Blanqui, devrimci eyleme duyulan sarsýlmaz
güvenin, devrim uðrunda asla eksilmeyen azimli
bir mücadelenin ifadesi olmuþtur.
Blanquinin yüzbin kiþinin katýldýðý cenazesi zamanýn
en büyük kitle gösterilerinden biri oldu. Louise
Michelin altýný çizdiði gibi bu cenaze törenine orada
bulunmayan otuzbin komünarý ve Blanquinin kavgasý
boyunca düþen daha nicesini eklemek gerekiyordu.
Mezar taþýna Enternasyonal marþýnýn söz yazarý
Eugene Pottier þu dörtlüðü yazdý:
Taþ kalpli bir sýnýfa karþý
Ekmekten mahrum halk uðruna savaþýrken;
Yaþamýnda dört duvara;
Ölümünde dört parça çam tahtasýna sahip oldu.
Komünist bir Dünya kurma kavgasýný üstlenen
devrimciler Blanquiye de onun gibi nice devrimciye
de saygýyla ve öðrenip aþma bilinciyle yaklaþýyor.
Blanquiyi ve baþka devrimcileri, dudak bükerek
yahut ürküntüyle aþaðýlayan her türden liberale inat,
onlarýn görmek ve içinde olmak istediði ateþin içinden,
onlarýn ellerinden hiç býrakmadýklarý kýzýl bayrakla
ileri çýkmayý bir borç sayýyorlar. Bu dünyada çalýþarak
yaþamaktan baþka tek insanca seçeneði dövüþerek
ölmeyi bilmek olanlarýn en acil ihtiyacý da böyle bir
atýlýmdýr.
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Kontrgerilla, Ergenekon ve Faili Meçhuller Paneli
7 Ocak Pazar günü Sosyalist Partinin Zeki Erginbay anýsýna düzenlediði Kontrgerilla, Ergenekon ve Faili Meçhuller baþlýklý panele
katýldýk. Panel saat 14.00da ÝMO da gerçekleþti. Zeki Erginbayýn mücadelesini ve kaçýrýlarak katlediliþini anlatan film gösteriminin
ardýndan panel baþladý. Prof. Dr .Necla Kurulun moderatörlüðünde gerçekleþtirilen panelde BDP Milletvekili Pervin Buldan, ÝHD Genel
Baþkaný Öztürk Türkdoðan, ÝMO Eski yöneyim kurulu üyesi Mustafa Atmaca ve Sosyalist Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Kahya
panelist olarak katýldýlar.
Necla Kurulun açýlýþ konuþmasý ile baþlayan panelde
ilk sözü ÝHD Genel Baþkaný Öztürk Türkdoðan aldý.
Türkdoðan konuþmasýnda özetle þunlara deðindi:
Faili meçhul cinayet bir politikadýr, cezasýzlýk
politikasýdýr. Cezasýzlýk suç olarak tanýmlanan
eylemlerin takip edilmemesidir. Türkiyede yaþanan
faili meçhul cinayetlerin üstü örtülüyor, takip edilmiyor.
Bu cezasýzlýk politikasýnýn anayasada da dayanaklarý
vardýr. 82 anayasasýnýn geçici 15. maddesi ayrýca
anayasanýn saðladýðý dokunulmazlýk zýrhlarý bu
cezasýzlýk politikasýnýn anayasal dayanaklarýdýr. Bir
faili meçhul cinayeti araþtýrmaya baþladýðýnýz zaman
karþýnýza sorumlularýn dokunulmazlýk zýrhlarý çýkýyor.
Bu zýrh kaldýrýlana kadar davalar zaman aþýmýna
uðruyor, hasýraltý ediliyor. Bizim dernek olarak 90da
baþlattýðýmýz raporlama çalýþmalarý da faili meçhullerin
bir politika olduðunu gösteriyor. 90da 11 faili meçhul
cinayet, gözaltýnda ve cezaevinde öldürülen 12 kiþi
var. 90dan sonra Kürt hareketine yönelik saldýrýlarýn
artmasýyla beraber bu sayý artýyor, 92de 362, 95de
351 faili meçhul var. Bununla beraber zorla kaybetme
vakalarý var, 80-93 arasý 52, 94de 328, 95de 220,
96da 194 zorla kaybetme olayý var. 2009da dur
ihtarýna uymadýðý gibi gerekçelerle 46 kiþi, gözaltýnda
ve cezaevlerinde iþkence, hastalýk, baský sonucu
intihar gibi sebeplerle öldürülen 39 kiþi var. Bu
rakamlar bize yapýlan baþvurular sonrasýnda bizim
sýnýrlý imkânlarýmýzla belirlenen rakamlardýr bu
nedenle minimum rakamlardýr, gerçek sayýnýn bu
sayýdan daha fazla olduðunu biliyoruz. Bir ülkenin
demokratikleþebilmesi için önce cezasýzlýkla
yüzleþmesi gerekiyor. Cezasýzlýk uygulamalarý toplum
arasýnda da toplumun belli kesimlerine yapýlýyor bu
yüzden mubahtýr algýsý yaratýyor, Kürtlere yapýlýyorsa
mubahtýr gibi. Bu kültürün aþýlmasý için de cezasýzlýk
uygulamalarýna son vermeliyiz. Bizler de bu konuda
neler yapabiliriz? Öncelikle yapýlanlarý unutmamalýyýz,
en azýndan 80den sonra yaþananlarý aydýnlatmalýyýz.
Hukukçular da boþ durmamalý, bu konulara müdahil
olmalýlar, dava açmalýlar, açýlan davalarý takip etmeliler.
Ayrýca uluslararasý mekanizmalar var bunlar da
kullanýlmalý. dedi.

Öztürk Türkdoðanýn ardýndan sözü ÝMO eski yönetim
kurulu üyesi Mustafa Atmaca aldý
Atmaca konuþmasýný esas olarak Zekinin örnek
devrimciliðini vurgulamak, Zekinin üyesi olduðu
ÝMO ve TMMOB un mücadelesine ne kattýðýný
anlatmak ve mühendislik örgütlerinin mücadelenin
neresinde durduðunu anlatmak olan üç baþlýk altýnda
yapacaðýný vurguladý. Konuþmasýnda özet olarak:
Bu gün öncelikle Zeki Erginbayýn örnek
devrimciliðini saygýyla anýyorum. O önder bir
devrimciydi ve bu yüzden hedef seçildi. O
öldürüldükten sonra Ýlhan Selçukun onun için yazdýðý
yazýdan kýsa bir alýntý yapmak istiyorum. Çok þamata
yapanlar 12 Martta sýfýr aldýlar, alçakgönüllüler saðlam
kaldýlar. Ýnsan Zeki gibi yaþarsa 1000 yýllýk tarihi 30
yýlda özümser. Ayrýca bu gün Zeki ile beraber onun
gibi devrimcileri anmak lazým. Ölüme eyvallah diyerek
giden Denizi, bile bile ölüme giden Mahiri saygýyla
anýyorum.
Zekinin oda mücadelesine katkýlarýndan söz etmek
istiyorum. Odalar 50den sonra demokrasi için deðil
devletin destekçileri olsunlar diye kuruldular, 60larýn
sonuna kadar da meslek sorunlarý ötesinde herhangi
bir çalýþma yok. Bunun yansýmasýný odanýn yayýný

olan TeknikGüç de görmek mümkün. 60larýn sonuna
kadar meslek sorunlarý dýþýnda tek bir baþlýk yok.
70den sonra odada yer alan sosyalistler ülke sorunlarý
ile meslek sorunlarýnýn iç içe olduðunu iþlemeye
baþlýyorlar dergide, özellikle Teoman Öztürk baþkan
olduktan sonra. 75 Haziranýnda Zeki TeknikGüç
yayýn müdürü olmadan hemen önce sendikalaþma
mücadelesi baþlýyor ve zaten sýnýfýn içinde çalýþmakta
olan Zeki de teknik elemanlarýn sendikalaþmasý
mücadelesinde de önemli rol oynuyor ve 88.
sayýsýndan itibaren çýkardýðý TeknikGüç dergisinin
91. sayýsýndan itibaren sendikalaþmayý dergide iþliyor.
91. sayýya Sendikalaþma Mücadelesi Sürüyor. Ýþçi
Sýnýfýna Uzanan Eller Kýrýlacak baþlýðý atýlýyor. Zeki
böylece odadaki mücadelenin sýnýfla iliþkisinin
önemini gösterebiliyor dedi.

Atmacanýn ardýndan BDP milletvekili Pervin Buldan
söz aldý
Buldan konuþmasýnda özetle:
Zeki Erginbayý ve tüm devrim þehitlerini saygýyla
anýyorum. Sinevizyon gösterimini izlerken çok
duygulandým çünkü Zeki Erginbayýn öldürülüþü ile
eþim Savaþ Buldanýn öldürülüþü ayný. Ben faili
meçhullerin hem tanýðý hem de maðduruyum bu
yüzden bu gün duygusalým beni baðýþlayýn. Türkiye
faili meçhuller ülkesi, ilk faili meçhul benim notlarýma
göre Sabahattin Ali, cesedi ailesine teslim edilmedi,
eþyalarý ne oldu belli deðil. Faili meçhul cinayetler
bir devlet politikasýdýr, Osmanlýda baþlamýþ T.C. ile
devam etmiþtir. HEP Diyarbakýr Ýl Baþkaný Vedat
Aydýnýn öldürülmesinden sonra muhalif kesimlere
yönelik faili meçhul cinayetler, kaçýrýlmalar hýz
kazandý. 91-95 konsepti dediðimiz dönemde hýz
kazandý ve binlerce cinayet iþlendi. Bu cinayetlerin
yöntemi, kullanýlan kurþunlar bile ayný. Bu durum
hepsinin ayný odak tarafýndan gerçekleþtirildiðini
gösteriyor. O dönem kontrgerilla, Jitem, Hizbullah
adý altýnda devlet içinde kümelenen çeteler bu
cinayetleri iþledi. Devlet de bu katilleri ortaya çýkarmak
yerine korudu kolladý. Eðer Zeki yoldaþa sýkýlan ilk
kurþunun failleri aydýnlatýlmýþ olsaydý biz bugün
17.000 faili meçhulden söz etmiyor olurduk. Çete
diyince Susurluktan da söz etmek gerekir, çete polis
iþbirliðinin açýða çýktýðý bu kazanýn faili meçhulleri
aydýnlatmak için kullanýlmamasý çetelerin devlet
tarafýndan korunduðunun göstergesidir. Mecliste
kurulan Susurluk komisyonuna ifade vermeye gidenler
yaptýklarýný itiraf ettiler ama dosya kapatýldý. O dönem
ben de komisyona ifade vermek istemiþtim ama
ifadem kabul edilmedi. Ýbrahim Þahinin Savaþ
Buldanýn öldürülmesi devlet için faydalýdýr demesi,
Mehmet Aðarýn ben devlet için 1000 operasyon
yaptým demesi, Mesut Yýlmazýn duvardan bir tuðla
çekersek altýnda kalýrýz demesi itiraftýr ve devletin
bütün kademelerinin yaþananlarýn ne olduðunu
bildiðini gösterir. Devlet Þemdinlide de iyi çocuklar
sözleri ile sýnýfta kalmýþtýr. Þimdi Ergenekon var, bu
dava bir tasfiye süreci olarak görülse de Veli Küçük
gibi faili meçhullerin sorumlularý içerde. Ancak devlet
Ergenekon sürecinde Kürdistan boyutunu hiçbir
zaman gündeme almadý. Bunlarýn açýða çýkmadýðý
hiçbir süreç Türkiyeye fayda saðlamayacak. Yapýlan
her þey bizce boþtur, hiçbir þey ifade etmez. Bütün
kayýplar, infazlar, kayýplar açýða çýkarýlýrsa ancak o
zaman bir adým atýlabilir biz de AKPnin samimiyetine
inanýrýz. Bu zihniyet ile ABye de girilemez.
Biz meclise girdiðimizden beri faili meçhullerin

aydýnlatýlmasý için çaba sarf ediyoruz. Daha önce
faili meçhuller, Uður Mumcu ve Susurluk komisyonlarý
kurulmuþ ancak dosyalarý rafa kaldýrýlmýþ. Biz hem
konuþmalarýmýzda bu konuyu iþledik hem de araþtýrma
ve soru önergeleri verdik, ben bir araþtýrma komisyonu
önerdim ayrýca içiþleri bakanlýðýna soru önergesi
verdim, kaç faili meçhul, kaç kayýp var, bunlarýn
aydýnlatýlmasý için neler yapýldý diye sordum. Bana
gelen cevap çok kýsa oldu, bakanlýk bizim
dönemimizde faili meçhul yoktur dedi, oysaki bu
da yalan. Hrant Dink, Ceylan Önkol, Uður Kaymaz,
Festus Okey ve adýný hatýrlamadýðým birçok cinayet
bu dönemde iþlenmiþtir ve AKP bunlardan doðrudan
sorumludur. Açýlým yapacaðýz diyorlar ama açýlým
faili meçhulleri aydýnlatarak olur dedi.

Buldanýn ardýndan Sosyalist Parti Genel Baþkan
Yardýmcýsý Mustafa Kahya söz aldý
Konuþmasýnda özetle:
Sosyalizm mücadelesinde ve Kürdistan daðlarýnda
özgürlük mücadelesinde þehit düþenlerin önünde
saygýyla eðiliyorum. Ben konuþmamda Zeki
Erginbayýn adýný anmaktan çok onun uðruna öldüðü
idealler için mücadelenin ne durumda olduðunu ve
onun katlediliþ þeklinin daha sonra nasýl
sistemleþtirildiðini irdelemek üzere yapacaðým. Bizim
için faili belli olan faili meçhul cinayetlerin bu günkü
sistem içinde açýða çýkarýlmasý mümkün deðil. Bugün
yaþanan Ergenekon sürecinin bu anlamda politik
anlamýný irdelemek gerekiyor. Muhafazakârlýk adý
altýnda da olsa egemenler arasýnda liberal politikalarla
ulusalcýlýk arasýnda süren bir mücadele var. Bu gün
sol bu dava üzerinden ikiye bölünmüþ durumda.
Biri AKPnin ABD ile birlikte bu ülkenin ülke
sevdalýlarýný vatan sevdalýlarýný yargýlýyor diyor. Bu
vatan sevdalýlarý Veli Küçük, Doðu Perinçek gibiler.
Diðer taraftan da Taraf gazetesi çizgisinde hareket
eden, ülkenin demokratikleþmesi için bu dava
zorunludur diyenler var. Bu iki bakýþ açýsý da yanlýþtýr.
Öncelikle bugün egemenler arasýnda yaþanan çatýþma
birbirlerini yok etmek üzere deðil yeniden dizayn
edilen Türkiyede kimin daha fazla rol alacaðýna
iliþkindir. Bu tahlili yapamayanlar Taraf çizgisine
kayýyorlar. Bizim ise hangi tarafta olmamýz gerektiðini
Tekel iþçilerinin direniþi gösteriyor. Bu gün Tekel
iþçilerinin direniþi ekonomik boyutu aþmýþ, tüm
sýnýflarý etkileyen, siyaseti belirleyen temel etkenlerden
biri olmuþtur. AKP Adanada Tekel iþçilerini haklý mý
buluyorsunuz haksýz mý diye anket yaptýrýyor ,
muhtemelen her yerde yaptýracak. Þu anda biz bu
paneldeyken Ýstanbulda liberaller Tekel iþçilerine
karþý basýn açýklamasý yapýyorlar. Tekel iþçileri bu
ülkenin demokratikleþmesi için hangi güçlerin yan
yana gelmesi gerektiðini gösteriyor. Türk Kürt iþçiler
yan yana mücadele ediyor, batýdan gelen benim
gözlemlerime göre çoðu MHPli olan iþçilerde
milliyetçilik kýrýldý, Kürtler Trabzon çadýrýnda horon
tepiyor, Lazlar Diyarbakýr çadýrýnda Kürtçe halay
çekiyorlar. Varlýðým Türk varlýðýna armaðan olsun
diyenlerle varlýðým sermayeye armaðan olsun
diyenlerin kavgasýndan bir þey çýkmaz, biz ezilenlerin,
dili, kültürü yasaklananlarýn yanýndayýz. Bu taraf
ülkeyi demokratikleþmeye götürür. Biz hiçbir seçilmiþ
hükümete karþý yapýlan darbeyi desteklemeyiz ancak
bu gün olanlar ABDnin bölgede Türkiye için
dizaynýna karþý duranlarý tasfiye etmekten baþka bir
þey deðildir. Bu dizayn iki taraflý yapýlýyor hem
orduya hem AKPye mesaj veriliyor. Orduya safralarýný

temizle denirken AKPnin baþýnda kapatma davasýndan
çýkan laiklik karþýtý eylemlerin odaðýdýr kararý
demoklesin kýlýcý gibi sallandýrýlýyor. Tabanýnýn
çizgisine daha fazla dönersen sen de tasfiye olursun
deniliyor. Kürt açýlýmý yani PKKyi tasfiye açýlýmý da
bu dizayn çerçevesinde yapýldý. Bu gün yüzünü
Kürdistanda yaþananlara dönen yok. Tekel iþçilerinin
Diyarbakýr çadýrýna ziyarete gittim TKPye tavýr
koyacaðýz çünkü biz burada batýlýlarla kardeþleþtik
milliyetçilikleri kýrýldý ama TKP geliyor Trabzon
çadýrýnda Kürtler ABD ile iþbirliði yapacak, vataný
satacak, bölecekler diye propaganda yapýyor, tekrar
baþa dönüyoruz diyorlar. Bugün yüzümüzü
Kürdistana dönmeden orada mücadele edenlerin
ne için mücadele ettiðini batýda anlatmadan faili
meçhullerin hesabýný soramayýz. Kürt halkýnýn
seçilmiþleri bile hapiste. Buna sessiz kalan emekçi
kendi geleceðine de sessiz kalýyor demektir. Bugün
ezilenlerin mücadele birliðinin politik iradesinin açýða
çýkarýlmasý gerekmektedir dedi.

Kahyanýn konuþmasýnýn ardýndan soru cevap
bölümüne geçildi
Bu bölümde sorudan çok salonda Zeki Erginbay ile
ilgili fikirlerini anlatmak isteyen konuþmacýlar söz
aldý. Bir konuþmacý Zeki Erginbay ve tüm devrimcilerin
anmasýnýn bu gün olduðu gibi olmasý gerektiðini,
birçok anmanýn aðlama duvarýna döndüðünü oysaki
devrimcilerin mücadelenin içinde anýlmasý gerektiðini
vurguladý. Ardýndan BDPye faili meçhuller ile ilgili
araþtýrma önergesi vermesini önerdi.
Yapýlan konuþmalarýn ardýndan panelistlere ikinci
kez söz hakký verildi. Ýkinci turda ilk konuþmayý
Öztürk Türkdoðan yaptý. Konuþmasýnda özetle: Zeki
Erginbay sosyalizm mücadelesinde yer alan
devrimciler için çok þey ifade ediyor ayný þekilde
bizim için de çok þey ifade ediyor çünkü biz de hak
arayýcýlarýyýz dedi. Ardýndan Pervin Buldan söz
alarak konuþmasýný yaptý. Buldan özetle: Önerileri
dikkate alacaðým bu konuda yapýlmasý gereken ne
varsa yapacaðýz. Sistemin bir bütün olarak deðiþmesi
gerekiyor bunun için herkes mücadele etmeli özellikle
kadýnlar. Bu konuda özellikle asker anneleri mücadele
vermeli dedi. Arkasýndan söz alan Mustafa Atmaca
ilk turda yarým kalan konuþmasýný tamamladý.
Konuþmasýnda TMMOB da siyasal mücadelenin nasýl
geliþtiðini anlattý.TMMOBun diðer meslek örgütlerinin
aksine yasadan kaynaklý bir boþluk sayesinde merkezi
bir örgütlenmeye sahip olduðunu, bu durumun
TMMOBun mücadele gücünü artýrdýðýný, 60larýn
sonunda TMMOB un kuruluþ yasasýnýn ikinci baþlýðý
olan ülke sorunlarý ile ilgilenme konusuna,
sosyalistlerin etkisiyle eðildiðini, Zeki Erginbayýn bu
süreçte çok etkili olduðunu aktardý. Son sözü yine
Mustafa Kahya aldý. Konuþmasýnda faili meçhullerin
80e kadar sosyalistlere yöneldiðini, 84ten sonra
silahlý Kürt isyaný ortaya çýkýnca bu saldýrýlarýn esas
olarak Kürt özgürlük mücadelesini yürütenleri hedef
aldýðýný, faili meçhul cinayetleri kimlerin iþlediðini
gazete okuyan herkesin bildiðini söyledi. Ayrýca
açýlým süreci ile beraber sürecin sertleþeceðini,
saldýrýlarýn, cinayetlerin artacaðýný, krizin etkileriyle
sýnýf mücadelesinin de yükseleceðini, yaklaþan bu
süreçte fýrsatlarý deðerlendirebilmek için çatý partisi
olarak bilinen Demokrasi Ýçin Birlik Hareketinin
hýzlandýrýlmasý gerektiðini bu yapýnýn halklarýn
mücadele birliðinin politik ifadesi olacaðýný söyledi.
Mustafa Kahyanýn konuþmasýnýn ardýndan panel
sona erdi.

Ankara'da Demokratik Çözüm Demokratik Türkiye Paneli
Birçok ilde eþ zamanlý olarak devam eden, DBH
bileþenlerinin örgütlediði ve Köz, ÖSH, 78liler
Giriþimi gibi kurumlarýn destek verdiði Demokratik
Çözüm Demokratik Türkiye kampanyasýnýn final
etkinliði olan Demokratik Çözüm Demokratik
Türkiye paneli, 21 Þubat Pazar günü Ekin Sanat
Merkezinde gerçekleþtirildi.
Sabah saat 10.00 da baþlayan panel iki baþlýkta
gerçekleþtirildi. Ýlk bölümde KESK Genel Sekreteri
Emirali Þimþek, BDP Baþkanlýk Divaný Üyesi Demir
Çelik, Yeþiller Partisi Eþbaþkaný Bilge Contepe,
Feminist Hareket Sözcüsü Gülizar Akaya, Pir Sultan
Abdal Kültür Derneði Genel Sekreteri Kemal Bülbül,

Müslüman Sol Ýnternet Sitesi Editörü Ertuðrul Cenk
Gürcan ve TEKEL iþçilerinden bir temsilci söz
aldýlar. Her bir konuþmacý mücadele ettikleri
alanlarýn özgül sorunlarýný aktardýlar ve bu gün
bu sorunlarýn çözümü için birlikte hareket etmenin
önemli olduðuna deðindiler. Abdullah Öcalanýn
panele gönderdiði mesaj da bu bölümde okundu.
Mesajda özetle Kürt sorununun demokratik temelde
çözümü için Türkiye'yi demokratikleþtirmek
gerektiðini ve demokratik vatan, demokratik ulus
ve demokratik cumhuriyet ilkeleri etrafýnda
ortaklaþýlmasý gerektiðini ifade eden mesajda,
Türkiyedeki sol, demokrat çevrelerin Kürtlerle

beraber çözümsüzlüklere karþý alternatif demokratik
hükümet gibi çalýþabilecekleri ifade edildi.
Ýlk bölümdeki konuþmalar tamamlandýktan sonra
verilen aranýn ardýndan ikinci bölüme geçildi, bu
bölümde panele katýlan siyasetler söz alarak birlik
sorununa iliþkin görüþlerini aktardýlar. Bu bölümde
DBH adýna Ertuðrul KÜRKÇÜ, SDP adýna Hüseyin
TAKA, Sosyalist Parti den Mahir SAYIN ve Ýþçi
Kardeþliði Partisi söz aldýlar. Konuþmacýlar içinden
geçtiðimiz dönemde birliðin kaçýnýlmaz olduðunu,
birlik sorununun somut çözümünün DBH olduðunu
bu yüzden bu dönemde DBHa güç vermek
gerektiðini belirttiler. Bu bölümde bir yoldaþýmýz

da Köz adýna söz alarak, yaþadýðýmýz topraklarda
birlik tartýþmalarýnýn arttýðýný bunun bir birlik
ihtiyacýna delalet ettiðini ancak birlikten herkesin
farklý þeyler anladýðýný aktardý. Birlik tartýþmalarý
arttýkça da kitle çalýþmasýnda birbirinin ayaðýna
çelme takan tutumlarýn ve yasakçý tutumlarýn
arttýðýný, birliðin ancak kitle çalýþmasýnda birbirimize
yasak koymadan, ajitasyon ve propaganda
özgürlüðü ilkesi çerçevesinde ortak iþler yapmakla
mümkün olabileceðini aktardý.
Yaþasýn Komünistlerin Birliði!
Ankaradan Komünistler
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KöZün Sözü
Hakim sýnýf içindeki it dalaþýnýn yeni safhasýna dair
geliþmeler geride býraktýðýmýz döneme damgasýný
vuran olaylarýn baþýnda yer aldý. Bir yandan uzun
süredir asker-sivil çatýþmasý ya da AKP ve
Genelkurmay Baþkanlýðý arasýndaki bir gerilim gibi
görünen ve gösterilen bu dalaþ, önce «yargý krizi»
diye anýlan çatýþmalarla sivil bürokrasinin tepe
noktalarýna doðru sýçradý, ardýndan da «Balyoz
operasyonu» ile ordunun daha önceki saldýrý
dalgalarýnda pek dokunulmayan kesimlerine yöneldi.
Bu geliþmeler, baþýndan beri hakim sýnýf içindeki
bu kavgayý medyada yaratýlan fýrtýnalarýn dümen
suyunda izleyen solun kafa karýþýklýðýný arttýrdý.
Bu keskin çatýþma ortamýnda Abdullah Gülün
inisiyatifi ile Çankaya zirvesinde bir araya gelen
hükümetin ve Genelkurmayýn temsilcileri adeta bir
mutabakat bildirgesi açýkladýlar. Bu geliþme bu
çatýþmanýn ardýnda yatan emperyalistler arasý
paylaþým kavgasýnýn Türkiyedeki uzantýlarýný ayýrt
edemeyen ve bu yüzden çatýþan taraflarýn kimler
olduðunu bir türlü kavrayamayan sol akýmlarýn
çoðunun kafa karýþýklýðýný bir kat daha arttýrdý
Hakim sýnýf içindeki bu paylaþým kavgasýnýn mahiyeti
ve seyri hakkýndaki kafa karýþýklýðý sadece çatýþan
asýl taraflarýn kimler olduðu ve meydanda öne çýkan
aktörlerin neyi temsil ettiði konusunda deðil. Esasen
bu kavganýn seyri ve hangi aþamada olduðu
konusunda da bir kafa karýþýklýðý hakimdir. Her
yeni geliþmeyi aslýnda henüz sonuçlanmamýþ ve
sürecek olan kavganýn yeni bir safhasý olarak
algýlayanlar; bu tekil geliþmelere göre çatýþan kamplar
arasýndaki güç dengelerinin deðiþmekte olduðunu
yahut deðiþebileceðini düþünenler az deðildir. Böyle
düþünenler kaçýnýlmaz olarak medyada yaratýlan
fýrtýnalarýn anaforuna kapýlmaktan
kurtulamamaktadýrlar.

Ýt Dalaþý Finans Kapitalin Rakip Kesimleri
Arasýndadýr Ve Bu Raundu Kimin Kazanýp Kimin
Kaybettiði Bellidir
Sürecin baþýndan beri KöZ çatýþmanýn asýl taraflarýnýn
uluslar arasý düzlemde bir paylaþým kavgasý içinde
olan rakip emperyalist kamplar olduðunun altýný
çizdi; ve bu it dalaþýnýn yaþadýðýmýz topraklardaki
yansýmasýnda önde görünen öznelerin esasen bu
emperyalist kamplar arasýndaki güçler dengesine
göre hizaya geldiðini vurguladý
KöZ sayfalarýnda sýkça ABD ve ortaklarýnýn Irakýn
iþgali ile baþlayan süreçte rakipleri karþýsýnda bir
üstünlük elde ettiðini -bu üstünlüðün Irakta bir
istikrar anlamýna gelmediðine de yeri geldikçe dikkat
çekerek- belirttik. Bu güçler dengesinin önünde
sonunda Türkiyedeki çatýþmanýn seyrini de
belirleyeceðinden þüphe duyulmamasý gerektiðini
ifade ettik. Bu da, desteðini ABD ve müttefiklerinden
alan AKPnin rakipleri karþýsýndaki üstünlüðünü
koruyacaðý anlamýna geliyordu.
Nitekim 2009 yerel seçimlerinin sonucunda beliren
tablo da bu tespitleri tescil etti. Öte yandan sözümona
þahin kimliðiyle bilinen Baþbuðun Genelkurmay
Baþkaný olmasýyla AKPnin rakipleri ve onlarýn
medyadaki kalemþörleri bu kavgada Genelkurmayýn
AKPyi yeniden zorlayacaðý hayaline kapýldýlar. Ama
Baþbuð onlarýn umduklarýnýn aksine oldukça
uyumlu ve munis bir Genelkurmay Baþkaný profili
çizdi. Hatta CHP ve MHPnin beklentilerinin aksine
bu çatýþmanýn dýþýnda durmaya özen gösteren bir
tutum aldý. Ordunun baþý AKPnin parlamentodaki
rakiplerinden önce hizaya geçmiþti. Orduyu oldum
olasý ABDnin maþasý olarak görenler açýsýndan bu
durum gayet olaðan karþýlandý. Zaten bu gibilerin
kafasýný karýþtýran asýl nokta askerlerle Amerikancý
AKP hükümeti arasýndaki sert çatýþma olduðu için
askerlerin hizaya geçmesi kafasý karýþanlarý adeta
ferahlattý.
Doðrusu bu durum güçler dengesine uygun bir
vaziyet alýþ olduðu gibi, ayný zamanda yeni
Ergenekon operasyonlarýnýn, kozmik oda
operasyonunun ve nihayet en son balyoz harekatýnýn
da ordunun baþýnýn bilgisi ve izni ile yürümekte
olduðunun bir ifadesidir. Nitekim Çankaya zirvesi
de bu durumun tescilidir.
Ergenekon operasyonlarý baþladýðý dönemde bu
geliþmelerin esasen «askeri vesayet rejimine karþý
sivil iradenin yahut seçilmiþlerin arasýndaki çatýþma»
olarak tarif edip bu tespitten hareketle askerlere
karþý kerhen de olsa bu sivil iradeden yana tutum
almakta olan liberallerin ve onlarýn dümen suyunda
düþünüp davrananlarýn yanýlsamalarýna bir darbe
daha indi. Zira son dönemde genelkurmay ile
hükümetin adeta uzlaþarak hareket ettikleri konusu
AKPnin parlamentodaki rakiplerinin de zaman
zaman sitemle dile getirdiði bir vakýa haline geldi
ve bu vakýa Çankaya zirvesinde tescil oldu.
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AKP Karþýsýndaki Ýttifak
2007 Seçimlerinin Ardýndan Bozulmuþtur
Halbuki esasen söz konusu olan AKPnin temsil
ettiði Amerikan planlarýnýn uygulanmasýnda ordunun
da genel güçler dengesine göre uyum saðlamasýdýr.
Böylece Genelkurmay ordunun rolü ve yeri
konusundaki düzenlemelere karþý koyup çatýþmayý
derinleþtirmek yerine bu düzenlemelerin
Genelkurmayýn nispeten pasif kaldýðý ortak bir
mutabakat ile çözülmesine razý olmuþtur. Zira bu
olmadan ne kozmik oda operasyonunun ne de son
balyoz operasyonlarýnýn bu biçimde geliþmesi
mümkün deðildi. Keza genel kurmayýn sivil
bürokrasinin zirvelerindeki yeni operasyonlar
karþýsýnda sessiz durmasý mümkün deðildi.
Bu mutabakatý solun muhtelif kesimleri henüz
görmemiþ yahut önemsememiþ olsalar bile, burjuva
siyasetinin asýl aktörlerinden olan CHP ve MHP
hüzünle teslim etmekte ve genelkurmaya sitem
etmektedirler. Genelkurmay da herkes kendi iþine
baksýn ve bizim iþlerimize burnunuzu sokmayýn
diyerek onlarý bir kez daha yüzüstü býrakmaktadýr.
Nihayet Genelkurmay Baþkanýnýn Milliyet ve Hürriyet
gazetelerinde yayýnlanan söyleþileriyle Terörle
Mücadele sempozyumunda yaptýðý konuþma da bu
gerilimli mutabakatý bir kez daha tescil etmiþtir.
Bu geliþmelerin ortaya koyduðu en önemli olgularýn
baþýnda 2007 seçimlerine giderken AKP karþýsýnda
oluþan ve Cumhuriyet mitingleri ile de desteklenen
ittifakýn bozulmuþ olduðunun ortaya çýkmasý gelir.
Açýkçasý bu ittifak seçimlerde bozguna uðradýðýndan
itibaren daðýlmýþtý. MHP bu ittifakla AKPnin alaþaðý
edilemediðini görür görmez, çok gecikmeden, bu
ittifaktan kendi sandýklarýna devþirdiði oylarla
yetinerek kendi yolunda kendi baþýna yürümeye
karar verdi. Genelkurmay siyasi partilere alýþýlmýþtan
daha fazla bir yakýnlýk göstermenin hele seçimlerde
yenilgiye uðrayan partilerle özdeþleþmenin hem
geleneksel duruþuna hem de pratik ve acil
ihtiyaçlarýna yarar saðlamadýðýný görerek, siyasi
partilere daha mesafeli bir duruþa geçme
hazýrlýklarýna koyuldu. Genelkurmay Baþkanýnýn
deðiþmesi de Ýlker Baþbuðun kiþiliðinin bu ittifakýn
pekiþmesini saðlamasýný bekleyenleri sükutu hayale
uðratarak bu deðiþime yardýmcý oldu. Tarihinde bir
tek Ecevitin ilk çýkýþýnda seçim sandýklarýndan
destek bulmuþ olan CHP ise bu hevesten ister
istemez vazgeçerek tekrar parlamentoda ve
bürokratik mekanizmalarda blokaj yaratýp medyada
fýrtýnalar kopartarak muhalefet etme rolüne razý
oldu. Bir yandan da Ergenekon operasyonlarýnýn
baþlamasýndan itibaren etkisi giderek azalan orduyu
göreve çaðýran feryatlar yükseltmeyi sürdürdü;
mamafih bu feryatlar da giderek orduya sitem
tarzýnda þikayetlere dönüþtü.

Ordu Hizaya Geçmektedir
Öte yandan ordu ile hükümetin ABD planlarý
çerçevesinde nispeten uyumlu bir yürüyüþ içine
girmelerinin demokratik açýlým adý verilen planlarýn
seyri üzerinde de hatýrý sayýlýr bir etkisi vardýr. AKP
«Kürt açýlýmý» diye baþlayýp «demokratik açýlým» diye
sürdürdüðü gerici reformlarýný uygulamaya
koymaktadýr. Kürtlere yönelik yeni saldýrýlarla geliþen
gerici reform planý kimilerince AKPnin ordu ile
uzlaþmak için verdiði bir taviz gibi görülmektedir.
Bu açýlýmdan hayýrlý sonuçlar bekleyen kimi liberaller
ve onlarý takip edenler bu durumdan dolayý hüsrana
uðrayýp AKPye küserken, kimileri de PKK yüzünden
bu açýlýmlarýn yönünün deðiþtiðini düþünerek
AKPden ziyade Kürtlere sitem etme yolunu
seçmektedir. Hatta Kürtler arasýnda da AKPye sitem
ederken sorumluluðu kendi cenahlarýnda arayanlar
az deðildir.
Oysa baþtan beri demokratik açýlýmýn ayný zamanda
Kürt hareketinin diri güçlerine karþý bir saldýrýyla
geliþeceðine iþaret eden KöZün baktýðý yerden
bunun tam tersi görünür. Esasen Genelkurmay ile
AKP arasýnda mesafeli de olsa bir mutabakatýn
gereði olarak geliþmekte olan bir süreç söz
konusudur. AKPnin önceki dönemde Kürtleri ve
bir demokratik açýlým hayali gören kimi liberalleri
heveslendiren kimi çýkýþlarýný da, bir anlamda, hem
rakiplerini hem yeni destekçilerini hizaya getirmek
için öne sürdüðü bir blöf olarak görmek gerekirdi.
Nitekim öyledir ve ABD patentli demokratikleþme
hayallerinin daima bu tür hüsranlara gebe olduðunu
unutarak bunu görmek zordur.

AKP Rakiplerine Karþý Üstünlük Saðladýðý Halde
Güç Kaybetmektedir
Bugünlerde anayasa deðiþikliði paketini piyasaya
süren AKP «yargý krizi» ve balyoz harekatýnýn ardýndan
bir rest daha çekmektedir: «eðer anayasa deðiþikliði
konusunda herkes hizaya gelmezse referandumla
hepinizi hizaya getiririm» tehdidini savurmaktadýr.

Kaldý ki bu da bir tehditten ibaret görülmemelidir.
Bu süreçte temsil ettiði taraf güç kazanmakta iken
kendisi son seçimlerden beri güç kaybetmekte olan
AKP ayný rolü sürdürmek ve yeni bir evrede
efendileri tarafýndan pabucu dama atýlmak
durumunda kalmamak için kendince plan
yapmaktadýr. Gerçekten de halihazýrda CHP tarafýnda
bir gerileme olmakta iken MHP güç kazanmakta,
AKPnin içinden çýktýðý Ýslamcý akým da AKPyi
yontmaya aday bir güç olarak geliþmektedir. AKPnin
altýný oyma yeteneði en yüksek olan Kürt hareketi
de daha gittikçe daha geniþ bir alan kazanmaktadýr.
Bu þartlarda AKP referandumla tescil edilip kendisine
prestij saðlayacak bir anayasa deðiþikliði
hedeflemekte; bu sayede büsbütün güç kaybetmeden
önce bir erken seçimle konumunu garantiye almaya
çalýþmaktadýr.
Bu planýn AKP ile rakipleri arasýndaki güçler
dengesinin þekillenmesini nasýl belirleyeceði
komünistlerden ziyade umutlarýný söz konusu
rakiplere veya AKPye baðlamýþ olanlarý ilgilendirse
gerekir. Komünistleri asýl ilgilendiren burjuvazinin
rakip temsilcileri arasýndaki paylaþým kavgasýnýn
halihazýrda içinden geçtiðimiz evresinde bu
çatýþmanýn yarattýðý çatlaklarýn hangi güçler tarafýndan
ve nasýl istismar edilebileceðine kafa yormak
olmalýdýr. Odaðýnda bugün BDPnin yer aldýðý
emekçilerin ve ezilenlerin çýkarlarýný savunanlar
açýsýndan bu sürecin nasýl istismar edilebileceði ve
ABDci AKP hükümetine karþý asýl muhalefet odaðý
olmasý gereken bir kitle hareketinin nasýl
þekillendirilip seferber edileceði sorunu günün en
önemli sorunu olarak ele alýnmalýdýr.

Newrozdan Güç Alarak Ýt Dalaþýný
Ýstismar Etmeye Devam Etmek Gerekir
Paylaþým kavgasýnýn tozu dumaný arasýnda
gerçekleþen iki seçim döneminde ve bu seçimlerin
damga vurduðu süreçte KöZün arkasýnda duran
komünistler bu it dalaþýna taraf olmadan paylaþým
kavgasýný istismar ederek demokrasi mücadelesinin
önünün açýlabileceðine ve bu noktada belirleyici
sorumluluðun da DTP/BDPnin temsil ettiði hareketin
omzunda olduðuna dikkat çekmekteydi. Olasý bir
referandum ve onu izleyecek olan bir erken seçim
sürecinde de bu tutum daha da önem kazanmaktadýr.
Bu itibarla içinden geçtiðimiz dönemin esasen bu
sürece hazýrlanýlmasý ve güçlerin toparlanmasý
çerçevesinde deðerlendirilmesi gerekir. 8 Mart
yýllardýr olduðu gibi, bu yýl da bu noktada bir kýrýlma
noktasý oluþturmuþtur. 12 Mart da öyle.
Bununla birlikte daha önce olduðu gibi emekçilerin
ve ezilenlerin çýkarlarýný savunma iddiasýnda olan
hemen hemen tüm kesimler bu yýl da Newrozda
pek tartýþma konusu çýkarmadan BDPnin arkasýnda
hizaya geçmiþlerdir. Öte yandan bir yandan KCK
operasyonlarý adý altýnda Kürtlere saldýrmayý sürdüren
hükümet de, muhtelif komplo tertipleri ortaya çýkan
rakipleri de bu Newrozda bir provokasyon yaratýp
bundan yararlanmaya cesaret edememiþlerdir.
Doðrusu bu tür provokasyonlara zemin
hazýrlamaktan kaçýnma yönündeki dikkatlerin de
bunda bir rolü vardýr. Bununla birlikte her ne kadar
2010 Newrozu kitleselliði bakýmýndan bir gerileme
göstermemiþ olsa da açýktan açýða AKPye yönelik
bir tehdit ve uyarý mitingi olmuþ deðildir. Daha
ziyade «bizi dikkate almayý ihmal etme» mesajlarýnýn
verildiði bir gün olduðu söylenmelidir.
Bu itibarla Newrozda harekete geçen yüzbinlerin
AKPnin emekçilere ve ezilenlere yönelik saldýrýlarýna
sert bir yanýt vermek üzere seferber olduðunu
söylemek doðru olmaz. Böyle bir meydan okuma
yansýmadý 2010 Newrozuna. Newrozun aynasýnda
daha ziyade görülen saldýrýlara karþý bir savunma
refleksi idi. Bu da «bize saldýrmakla haksýzlýk
ediyorsunuz» sitemini açýkça bir meydan okumadan
daha fazla ifade ediyordu.
O nedenle bu Newrozun yarattýðý eylem birliðinden
ve kitleselliðin verdiði moral motivasyondan
önümüzdeki 1 Mayýsý daha güçlü bir meydan okuma
eylemine dönüþtürmek üzere yararlanmak önem
taþýmaktadýr.
Bu amaçla önümüzde muhtemelen bir anayasa
tartýþmasý ve referandum süreci olacaðýný da
unutmadan hareket etmek gerekir. Böylece 1 Mayýsý
siyasal bir meydan okuma kertesine dönüþtürmenin
koþullarý vardýr. Gerek referandumdan gerekse de
olasý erken seçimlerden bu bakýþ açýsýyla yararlanmak
ve 1 Mayýsý da bu süreçte bir sýçrama tahtasý haline
getirmek gerekmektedir.
Bu nedenledir ki önümüze çýkan her fýrsatýn
emekçilerin ve ezilenlerin temsilcilerinin siyaset
sahnesinde Amerikancý AKPnin ve rakiplerinin
karþýsýnda tek muhalefet odaðý haline gelmesi için
birer sýçrama tahtasý haline getirilmesi gerekir. 2010
1 Mayýsý da bunun için en elveriþli dönemeç olacaktýr.

Newrozdan bu maksatla yararlanmak mümkün ve
gereklidir. Hatta bir Tekel iþçisinin Newroz
kürsüsünden konuþmuþ olmasý da baþlý baþýna bir
olumlu iþaret olarak ele alýnmalýdýr.

Sendikacýlara Kuyrukçuluk Etmek Yerine Sendikal
Mücadeleler Ýle Newroz Alanlarýný Dolduranlarýn
Mücadelesini Birleþtirmek Gerekir
Geçtiðimiz dönemde burjuvazinin siyaset
gündeminin gel gitleriyle gündemi belirlenen solun
kendince bir gündem yaratma gayretleri bakýmýndan
öne çýkan olaylardan biri de Tekel iþçilerinin
Ankaradaki direniþi ve buna paralel geliþmeler
oldu.
Ýþçi sýnýfý dendiðinde sendikalý iþçilerden baþka
birþey görmemeye yeminli kesimlerin hepsi bu
eylemi bulunmaz nimet gibi görerek sýnýf
mücadelesinin nihayet kendini gösterdiði zehabýna
kapýldýlar ve bu yanýlsamayý yaymaya koyuldular.
Bu ayný zamanda burjuva siyaset gündeminin
sýnýrlarýndan kurtulma gayretini de ifade ediyordu.
Ama esasen sendikal bir çatýþmanýn ifadesi olan
üstelik de patronu hükümet olan bir sendikal
mücadelenin beslediði yanýlsamalar beklenmesi
gerektiði gibi siyasal gündemin geliþmeleriyle birlikte
berhava oldu. Kimileri bunu hükümetin iþçi
hareketine bir darbesi, kimileri sarý sendikacýlarýn
ihaneti gibi deðerlendirseler de esasen bu eylemler
gidebileceði yere vardý ve baþka bir noktaya
sýçramasýnýn koþullarý yoktu.
Buna karþýlýk Tekel iþçilerinin kendi çerçevelerinde
anlamlý ve baþarýlý sayýlmasý gereken eylemlerinin
asýl önemi sendika bürokrasisinin ve hükümetlerin
olduðu kadar burjuva siyasetlerinin dümen suyunda
hareket eden sendikalý iþçilerin, bir baþka deyiþle
iþçi sýnýfýnýn ayrýcalýklý kesimlerinin eylem
yeteneklerinin sýnýrlýlýðý kadar bu kesimlerin hali
hazýr süreçteki durumu hakkýnda ibret alýnacak
iþaretler vermesidir.
Birincisi elbette sendika bürokrasilerinin ve reformist
akýmlarýn etki alaný altýndaki pasif ve kýsmi çýkarlar
doðrultusundaki iþçi eylemlerinin sýnýrlarýna iþaret
etmesidir. Ýkincisi ise hem hakim sýnýf içindeki
paylaþým kavgasýnýn seyri hem de kriz koþullarý
nedeniyle iþçi sýnýfýnýn ayrýcalýklý kesimlerinin saldýrý
altýnda oluþu ve bu saldýrýlarla birlikte sýnýfýn en
çok ezilen ve dinamik kesimleriyle ayný frekanslarda
buluþma doðrultusunda bir baský altýnda oluþlarýdýr.
Nitekim Tekel direniþinde Kürtlerin rolü dost düþman
pek çok kesim tarafýndan gözlenen bir olgudur ve
bu noktada bir buluþmanýn imkanlarýna iþaret
etmektedir.
Bu itibarla Tekel direniþinden çýkarýlmasý gereken
en önemli ders iþçi sýnýfýnýn birbirlerinden ayrýlmýþ
iki kesimi arasýnda bir mücadele birliðine zemin
oluþturmaya müsait bir yakýnlaþma olduðunun tespit
edilmesi ve iþçi sýnýfýnýn en çok ezilen ve dinamik
kesimlerinin bu buluþmayý saðlama konusunda bir
motor rolü oynama imkanlarý olduðunun tesbitidir.
Bu bir imkan olmanýn ötesinde bir ödevdir de.
Önümüzdeki süreçte Newrozdan güç alarak 1
Mayýsta bu buluþmanýn zeminini geniþletecek bir
inisiyatif alma ödevi emekçilerden ve ezilenlerden
yana olma iddiasýný taþýyan herkesin sorumluluðudur.
Bu sorumluluk pratik olarak bu kesimlerin içinde
en güçlü temsili güç olarak BDPnin omuzlarýndadýr.
2007 seçimlerinin ardýndan açýlan süreçte sokaktaki
muhalefetin odaðýnda emekçilerin ve ezilenlerin
hareketinin yerleþtiðini ve bu hareketliliði sürdürmek
gerektiðini vurgulamaktaydýk. Bugün bunu daha
da kuvvetlendirerek geliþtirmenin gereði ve koþullarý
vardýr. Ama bugün ayný zamanda parlamenter siyaset
zemininde yerel yönetimlerde ve referandum
sürecinde de tek baþýna muhalefet olma olasýlýðý
vardýr. Odaðýnda BDPnin olduðu emekçilerin ve
ezilenlerin cephesinin bu süreçte böyle bir muhalefet
odaðý haline gelmesi mümkündür ve gereklidir.
Komünistlerin önümüzdeki süreçteki mücadelesinin
ana doðrultusu da bu yöndeki geliþmeleri destekleyip
körükleme yönünde belirlenecektir. Komünistlerin
ödevi odaðýnda BDPnin olduðu bir emekçi
cephesinin eylem birliði içinde þekillenmesi
doðrultusunda mücadele etmektir. Bu mücadele
ayný zamanda yaklaþan referandum ve erken seçim
olasýlýklarý karþýsýnda burjuva siyaset alanýnda
demokratik bir muhalefet odaðýnýn emekçiler ve
ezilenlerin kitlesel hareketi üzerinden yaratýlmasý
için mücadelenin hazýrlýðý olacaktýr. Böylece
Newrozun ateþiyle 1 Mayýs tutuþturulduðu takdirde,
Amerikancý AKPnin gerici reformlarýna karþý tek
gerçek muhalefet odaðýnýn yaratýlmasý yolunda
önemli bir adým atýlmýþ olacaktýr.
2010 Newrozundan güç alýp, sendika
bürokratlarýnýn oyunlarýna gelmeden
Haydi 1 Mayýs 2010a!

KOMÜNÝST

KöZ

2007den 2010a:

Kitlesel ve Birleþik 1 Mayýsýn Önündeki Ýmkanlar ve Tuzaklar
1996dan 2010a Ýstanbulda1 Mayýslarýn Kitleselliði

77 1 Mayýsýnýn Kitlesellik Seviyesi

1996dan 2010a Ýstanbulda Newrozlarýn Kitleselliði

77 1 Mayýsýnýn Kitlesellik Seviyesi

Ýstanbulda 2008, 2009 ve
2010 Newrozlarýna
yüzbinlerce emekçi katýldý.
Newrozlar yaþadýðýmýz
topraklarýn en kitlesel
emekçi eylemleri
durumunda.

1996 1 Mayýsý son 15 yýlýn en
kitlesel 1 Mayýsýydý

Geçtiðimiz son dört yýla
kadar son 15 yýlýn en az
kitlesel katýlýmýn yaþandýðý
1999 1 Mayýsýna bile 20,000
kiþi katýlmýþtý.

Köz sayfalarýnda 2007 yýlýndan bu yana 1 Mayýslarýn
önündeki imkanlara ve tuzaklara dikkat çekiyoruz.
2007 yýlýnda Eðer devrimciler birleþik güçlerini «birleþik
kitlesel ve devrimci bir 1 Mayýs» için eþgüdüm içinde
seferber edebilirlerse sadece 1 Mayýs gününün devrimci
bir anlam kazanmasýna katký sunmakla kalmayacaktýr.
Böylelikle 1 Mayýsý izleyen süreçte de güçbirliði ve
dayanýþma içinde sermayenin saldýrýlarýna karþý durup
burjuvazinin tertiplerini bozabilecek biricik dinamiðin
önünü açmýþ olacaklardýr diye yazdýk.
Burjuvazinin tertiplerini bozabilecek bir 1 Mayýs için
sol, sosyalist, devrimci güçbirliðinin imkanlarý 2007den
bugüne kadar sürekli olarak arttý. Bugün artmaya da
devam ediyor. Ancak bu imkanlarýn artmasý devrimci
bir güç birliðinin saðlanmasýna yetmiyor. Zira iþçilerin
mücadelesinin kitlesel, devrimci bir mücadeleye
dönüþmemesi için ellerinden geleni ardýna koymayan
sendika kuyrukçularý kitlesel, birleþik 1 Mayýsý
engellemek için devrimci akýmlarýn önlerine farklý
tuzaklar kuran düzen güçlerinin oyunlarýna bile bile
lades diyorlar.
2010 1 Mayýsýný kazanabilmek için, öncelikle 2007,
2008 ve 2009 1 Mayýslarýnýn kazanýlan deðil, kaybedilen
1 Mayýslar olduðunu tespit etmek; bu süreçte
deðerlendirilemeyen imkanlarýn ve üzerine basýlan
tuzaklarýn altýný tekrar kalýnca çizmek gerekir. Çünkü
halihazýrdaki tuzaklara raðmen, 2010 1 Mayýsýnýn
birleþik, kitlesel, devrimci bir 1 Mayýs olarak geçmesinin
önündeki imkanlar her zamankinden fazladýr.

2007 1 Mayýsý Devrimcilerin Kazanabilecekken
Kaybettikleri bir 1 Mayýs Oldu
2007 1 Mayýsý devrimcilerin kazanabilecekken
kaybettikleri bir 1 Mayýs oldu. Birleþik, kitlesel, tarihsel
anlamýna uygun, devrimci bir 1 Mayýs yerine bölünmüþ,
kitleleri alanlara taþýyamayan, 77 1 Mayýsýnýn hesabýný
soracaðýz derken 77 1 Mayýsýnýn sorumlularýnýn
kuyruðuna takýlan, Atatürk heykeline çelenk býrakýlan
bir 1 Mayýs oldu 2007 1 Mayýsý.
2007 1 Mayýsýnýn kaybedilmesinin sebeplerinin baþýnda
DÝSKin oyununa gelinmesi ve Türk-Ýþin oyununun
bozulamamasý vardý. 77 1 Mayýsýnýn hesabýný sormak
için Taksimde 1 Mayýs þiarýný diline dolayan DÝSK
aslýnda 22 Temmuz seçimleri öncesinde CHPnin
deðirmenine su taþýmayý hedefliyordu. Bu nedenle
2007de öncelikli olarak iþçileri örgütlendiði her ilde
1 Mayýs eylemlerinden uzak tutan ama ilk bulduðu
fýrsata Kemalistlerin Cumhuriyet Mitinglerine destek
veren DÝSK, Taksimi pankartsýz ve kortejsiz bir þekilde
dolduran devrimcilerin sýrtýndan 1 Mayýsý Kemalizme
soldan destek olmak için kullanmayý hedefledi ve buna
göre hareket etti. 1977 1 Mayýsýnýn hesabýný sormak
için Birleþik, Kitlesel, Devrimci 1 Mayýs þiarýyla 1
Mayýsa hazýrlanan devrimciler ise DÝSKin oyununa
geldi. 1 Mayýs bölündü, kitlesellikten uzak ve
Kemalistlerin kontrolünde geçen bir 1 Mayýs olarak
kaldý.
2007 1 Mayýsýnýn kaybedilmesinin ikinci bir nedeni
de Kürt emekçilerin 1 Mayýs meydanlarýna
taþýnamamasýydý. Yýllarca tüm 1 Mayýs eylemlerine ve
baþka kitle eylemlerine kendi renkleri ve dinamizmleriyle
ülkelerindeki mücadelenin havasýný taþýyarak önemli
bir katký sunan Kürt yýðýnlarý 2007 1 Mayýsýnda eksiktiler.

Taksim tartýþmalarýna
boðulan 2007, 2008 ve 2009
yýlý 1 Mayýslarý da, son 15
yýlýn kitlesellik açýdan en geri
1 Mayýslarý oldu.

DÝSKin 1 Mayýs süreci boyunca AKP karþýtý Kemalistlere
göz kýrpmasý Kürtlerin 1 Mayýsa kitlesel katýlýmýný
sýnýrlayan etkenlerden biriydi. 1 Mayýstan altý hafta
önce Newrozda her türlü yasaklamaya karþýn alanlarý
dolduran yýðýnlarýn yüzde biri bile 1 Mayýsa katýlmadý.
Devrimciler de bunu saðlama yolunda bir adým
atmadýlar.

AKP etrafýnda birleþen düzen güçleri ile düzen karþýtý
güçler arasýnda geçti. Kürdistanda AKP ezici bir yenilgi
aldý. Batýda da DTPnin öne çýktýðý her yerde düzen
karþýtý güçlerin oy oraný arttý. 29 Mart seçimleri
öncesinde gerçekleþen Newroz ise gerçek anlamda
AKP karþýtý bir gövde gösterisi oldu. Yüzbinlerce
emekçi Newroz alanlarýný doldurdular.

DÝSKin Prim Yaptýðý 2008 1 Mayýsý

Tam da bu nedenle, 2009 1 Mayýsý arifesinde de Newroz
ateþini 1 Mayýsa taþýmanýn olanaklarýna yaptýðýmýz
vurgularý yineledik. 1 Mayýsý kazanmanýn yolunun
Newroz alanlarýný dolduran kitleleri 1 Mayýs alanlarýna
taþýmak, ve bunun gereklerini yapmak olduðunu
söyledik. Ancak DÝSKin Ýstanbul valiliðiyle Taksime
girecek makul rakamýn pazarlýðýnýn yapýldýðý ortamda,
bu mümkün deðildi. Zira, düzen güçlerinin de istediði
iþçi sýnýfýnýn en ezilen ve en dinamik kesimlerini 1
Mayýs alanlarýndan uzak tutmaktý. Bu kesimlerin
baþýnda da yüzünü DTPye dönenlerin ve devrimcilerin
olduðu sýr deðildi.

22 Temmuz seçimleri 2008 1 Mayýsýnýn geliþimini de
deðiþtirdi. AKP 22 Temmuz seçimlerinden rakiplerini
ezerek çýktý. AKPye indirilen tek darbe, burjuvazi
arasýndaki it dalaþýndan faydalanarak ve ortak seçim
bir çalýþmasýyla Bin Umut vekillerini meclise sokan
DTPnin merkezinde bulunduðu sol, sosyalist, devrimci
güç birliðinden geldi.
22 Temmuz seçimleri ardýndan Bin Umut vekillerinin
meclise girmesiyle beraber AKP karþýtý bir muhalefet
odaðý yaratmak için fýrsatlar da arttý. 2008 Newrozu
yüzbinlerin katýldýðý bir Newroz oldu. KöZ sayfalarýnda
tam da bu potansiyele iþaret ederek 2008 1 Mayýsý
2008 Newrozunun gerisine düþmemelidir dedik.
2008 yýlýnda Ýstanbulda birleþik ve kitlesel bir
1 Mayýsýn ne anlama gelmesi gerektiði açýktýr:
2008 Newrozunu örgütleyen güçlerin ifade
ettiðinden aþaðý kalmayan bir birleþikliði, eylem
birliðini ve o mitingden aþaðý kalmayan bir
kitlesellik ve coþkuyu yansýtmalýdýr. Bu ölçülerin
gerisine düþen herhangi bir 1 Mayýs eylemi isterse
daha gösteriþli ve daha militan olsun, esas olarak
bir süredir geliþmekte olan kitlesel muhalefet
hareketinin hýzýnýn kesilmesini ifade edecektir.
Böylelikle de siyasal mücadeleyi sadece kendi
aralarýndaki it dalaþýnýn sýnýrlarý içinde tutmak
isteyen düzen partilerinin özlemlerine uygun bir
geliþme olacaktýr. Oysa tam tersine onlarýn endiþe
duyduklarý geliþmelerin önünü açmak gerekir.
Bu ise besbelli 2008 Newrozundaki tabloyu
boyutlandýrarak tekrarlamaktýr. Newrozdan güç
alan ve onun gerisine düþmeyen bir 1 Mayýs
mümkündür. Sadece Newrozdan güç alacaðý için
deðil, burjuva siyasetinin kendi içindeki
týkanýklýklardan ve bu nedenle gerginleþen dalaþýn
yarattýðý çatlaklardan yararlanmanýn koþullarý
olduðu için de mümkündür.
Burjuvazi arasýndaki rekabet kýzýþtýkça, Kemalistler de
sendikalar aracýlýðýyla içinde Kürtlerin, DTPnin
bulunmadýðý bir sol muhalefet cephesi örmeyi
planlýyorlardý. Bu nedenle DÝSK 2007de üstlendiði
misyonu tekrar üstlenerek Taksimde 1 Mayýs talebini
tekrarladý. AKP hükümetinin izin vermeyeceði Taksimde
1 Mayýs talebi, AKPyi teþhir etmek için bulunmaz bir
fýrsattý. Devrimciler bu oyunu bozamadý; CHP baþta
olmak üzere Kemalistler de bu fýrsatý en iyi þekilde
deðerlendirdi. 2008 1 Mayýsý yine kitlesellikten uzak,
iþçilerin katýlýmýnýn saðlanamadýðý, ancak Taksime
girmeye çalýþanlarýn AKP tarafýndan engellendiði ve
DÝSKin ve Kemalistlerin bunun üzerinden prim yaptýðý
bir 1 Mayýs oldu.

2009 yýlýnýn Makul 1 Mayýsý
2009 yýlý 1 Mayýsý ise 29 Mart seçimlerinin hemen
ardýndan gerçekleþti. 29 Mart yerel seçimlerinde AKPyi
gerileten tek odak yine DTP oldu. 29 Mart seçimleri

2009 1 Mayýsý da 2008deki gibi Taksim tartýþmalarýna
odaklandý, ve sosyalistler DÝSKin pazarlýklarý sonucunda
Taksimde düzenlenen ve 1 Mayýs alanlarýný
doldurabilecek yüzbinlerce emekçinin sokaklara
çýkmayýp evlerinde kaldýklarý 2009 1 Mayýsýnda Taksim
sokak sokak çatýþarak kazanýldý tespitinde hemfikir
oldular. Halbuki Ýstanbuldaki 2009 1 Mayýsýnda ortada
zaferden söz edilebilecek bir durumun bulunmadýðý
açýktý. Aksine 2009 1 Mayýsý, 2007 ve 2008 1 Mayýslarýyla
beraber iþçilerin katýlýmý açýsýndan bir dip noktasýný
iþaret ediyordu. Ýstanbuldaki 2009 1 Mayýsý son 15
yýlda iþçilerin ve ezilenlerin sokaklara ve alanlara en
cýlýz þekilde çýktýðý, geniþ iþçi kesimlerinin 1 Mayýsý
üstelik resmi tatil ilan edilmiþ bir 1 Mayýsý- evinde
oturarak geçirdiði bir 1 Mayýs olmuþtu. Bu anlamda
da 1977 1 Mayýsýnýn hesabýný sormaktan, birleþik,
kitlesel, devrimci 1 Mayýs talebinden fersah fersah uzak
bir 1 Mayýs olacak geçti 2009 1 Mayýsý.
1996 yýlýndan 2009 yýlýna kadar geçen 1 Mayýsýn
kitlesellik oranýna baktýðýmýzda bu durum açýk bir
þekilde görülebilir. 2007, 2008 ve 2009 1 Mayýslarýnýn
kitleselliði þovenizmin tümüyle hakim olduðu, kimsenin
eylemlerde sokaklara bile çýkamadýðý 1999 yýlýnýn bile
kat be kat gerisine düþtü. Ortada bir zafer varsa, bu
zaferin devrimcilerin deðil, düzen güçlerinin zaferi
olduðu açýktýr.

Newroz Alanlarýný Dolduran Emekçiler 1 Mayýslarýn
Sahiplerindendir:
Buradaki asýl sorunu 1 Mayýslara emekçilerin katýlýmýnýn
düþük olmasý deðildir. Zira kitle hareketi öznel iradeyle
yaratýlabilecek bir hareket deðildir. Ancak son üç yýlýn
1 Mayýslarýnýn bu þekilde geçmesi, düzen karþýtý güçlerin
kaderi de deðildi. Aksine 2007den bu yana burjuvazinin
tertiplerini bozabilecek bir güçbirliðinin imkanlarý ve
ezilenlerin, emekçilerin kitlesel muhalefetinin
saðlanmasýnýn imkanlarý düzenli olarak artmaktaydý.
Bunun en belirgin örneði ise baþta Ýstanbul olmak
üzere yaþadýðýmýz topraklardaki Newrozlarýn
kitleselliðidir.
Yaþadýðýmýz topraklardaki sosyalistler Marksizmin genel
bir tespitini unutup, Nwwroz alanlarýný dolduran kitleleri
sýnýfsal niteliklerine göre analiz etmek yerine, bu kitlenin
kendisini ne olarak gördüðüne bakarak hareket ettikleri

için Newrozlarý bir iþçi eylemi olarak görmek yerine,
Kürtlerin eylemleri olarak deðerlendirerek hareket
etmektedirler. Halbuki gerçek açýk seçik ortadadýr.
Newrozlar yaþadýðýmýz topraklardaki en geniþ iþçi
eylemleridir. Newroz alanlarýný dolduran emekçilerin
1 Mayýs alanlarýna taþýnmasý mümkün ve gereklidir.
KöZ olarak dört yýldýr dile getirdiðimiz bu tespiti bu
yýl da Newrozun örgütlendiði platform baþta olmak
üzere her fýrsatta dile getirdik. Ýçinden geçtiðimiz bu
süreçte de bu doðrultuda hareket etmeye devam
edeceðiz. Ancak bu fýrsatýn kitlesel bir harekete
dönüþebilmesi için ne yapmak gerektiðininin altýný
tekrar çizmek gerekir.
Newroz alanlarýný dolduran emekçilerin 1 Mayýs
alanlarýna taþýnabilmesi için öncelikle Kürt emekçilerini
alanlardan uzak tutmak isteyenlerin oyununu bozmak
gerekir. Bu nedenle 2010 1 Mayýsýnda DÝSKin ve
kemalistlerin oyununa gelmemek, baðýmsýz bir plan
doðrultusunda 1 Mayýsý örgütlemek gerekir. Zira
devrimcilerin kitleleri alanlara taþýmak yerine, DÝSKin
kuyruðunda sembolik 1 Mayýs eylemleriyle yetindikleri,
devrimcilerin sembolik eylemle örgütlemek adýna miting
alanlarýný Türk-Ýþe ve þovenizmin etkisi altýndaki iþçilere
býraktýklarý bir durumda Newroz alanýnlarýný
dolduranlarýn 1 Mayýs eylemlerine neden katýlmadýklarýný
sormak abesttir. Zira bunun sorumlusu Newroz
alanlarýný dolduranlar deðil, baðýmsýz bir plan
doðrultusunda devrimci, kitlesel, birleþik bir 1 Mayýs
örgütlemeyi önüne koymayan sol, sosyalist, devrimci
hareketlerdir.
Ýkinci olarak devrimcilerin süre gelen emek hareketlerini
düzen güçlerine yedeklemeye çalýþan düzen güçlerinin
oyununu bozmasý gerekir. Bu nedenle bu hareketleri,
Kürt emekçilerinin eylemleriyle buluþturmak, ortak bir
muhalefet cephesi yaratmak hayati derecede önemlidir.
Örneðin, içinden geçtiðimiz süreçte TEKEL iþçilerinin
muhalefetini, Newroz alanlarýný dolduranlarla
buluþturmak düzen güçlerinin oyununu bozmak için
gereklidir ve bunu gerçekleþtirmenin yollarý her
zamankinden fazladýr.
Son olarak birleþik, kitlesel, devrimci bir 1 Mayýs eylemi
örgütleyebilmenin olmazsa olmaz þartlarýndan birisi de
sol, sosyalist, devrimci akýmlarýn DTP/BDP çizgisine
yapýlan saldýrýlara karþý ortak eylemli bir tepki
göstermesidir. Zira düzen güçleri ezilenlerin ve
emekçilerin örgütlülüðüne DTP/BDP çizgisi üzerinden
saldýrmaktadýr. AKPnin demokrasi açýlýmýnýn önemli
ayaklarýndan birisi de bu saldýrýlardýr. Bu saldýrýlara
karþý ortak eylemli bir muhalefet gösterebilmek, birleþik,
kitlesel, devrimci bir 1 Mayýs yaratmanýn en önemli
ayaklarýndan birisidir.
Yaþadýðýmýz topraklarda bu imkanlar deðerlendirildiði
taktirde AKP karþýsýnda kitleleri hareketlendiren sol,
sosyalist, devrimci eylem birlikteliði yaratmak
mümkündür. BDPnin de böyle bir muhalefetin
odaðýnda bulunmasý, bu yönde daha çok sorumluluk
almaya çaðrýlmasý gereklidir. Bu muhalefet sadece 2010
1 Mayýsý için deðil, düzen güçlerine karþý daha þiddetli
bir mücadelenin verileceði, burjuvazi arasýndaki it
dalaþýnýn istismar edilerek önümüzdeki seçimlere dek
uzanan bir süreç için de gereklidir.
Komünistler 2007den bu yana bu çizgiyi takip ediyor
ve 2010 1 Mayýsýna bu doðrultuda hazýrlanýyorlar.

