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emen her günü mücadele dolu bir
yılı geride bıraktık.
2013, Türkiye işçi ve emekçileri
açısından unutulmayacak bir yıl
oldu. Türkiye tarihinin en yaygın, en
kitlesel ayaklanması yaşandı.
Haziran günleri, kitlelerin kendi
gücünü gördüğü ve kaybolan güvenini, yeniden kazandığı günler oldu.
İşçi ve emekçiler için “özgürlük”,
egemenler içinse “kabus”!
O günden bugüne Haziran sarsıntıları devam ediyor. AKP-Cemaat
çatışması olarak yaşanan son gelişmeler de bundan bağımsız değil.
AKP’nin kitleler nezdinde yıpranan
imajı, ona dönük her saldırıya uygun
zemin sunuyor.
Rüşvet, rant ve yolsuzluk belgelerinin ortaya dökülmesiyle, kitleler,
Haziran refleksi ile yine meydanlara
aktılar ve saatlerce polisle çatıştılar.
Dün Ergenekon, bugün Cemaat...
Hükümet ile çıkar çatışmasına giren
hiçbir klik, ya da bölgeye dönük
emperyal çıkarlarıyla ters düşen hiçbir emperyalist güç, kitlelerin sokağa
taşan gücüyle boy ölçüşemez. Onun
içindir ki, hep birlikte kitleleri zaptetmeye çalışıyorlar. Tek adres olarak
sandığı gösterip, seçime kadar sessizce beklemelerini telkin ediyorlar.
Ve hükümeti sarsan gücün kitleler
değil de, ABD veya Cemaat olduğunu yaymaya çalışıyor.
Ama nafile! Kitleler zincirlerini
kırdı bir kez, korku duvarlarını parçaladı. Kendi deneyimlerinden öğrenerek ilerliyor. Daha örgütlü, daha bilinçli hale geldiğinde, yalnız hükümeti
değil, devleti de alaşağı ederek,
kendi iktidarını kuracacaktır mutlaka.
Geçtiğimiz
yıllarda
Latin
Amerika’dan Kuzey Afrika’ya yükselen halk hareketleri, bu yıl ülkemizi
de içine alarak iyice büyüdü. Bunun
devrim dalgasına dönüşmesi, egemenlerin en büyük korkusudur.
Tarihin tekerleği hep ileriye doğru
döner. Zaman, devrimlere doğru
akar. Dünyanın dört bir yanında ve
elbette ki ülkemizde, zincirlerini kırmaya başlayan kitleler, zamanı devrime doğru çevirmeyi başaracaktır.
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EN GÜZEL YILLAR, UĞRUNDA SAVAŞANLARIN OLSUN!
“Balçık içindeler, gömü gibiler
Diken içindeler ama gül gibiler
Eskimişler ama şarap gibiler
Maphustalar ama şahan gibiler”
Devrimci tutsaklara;
Yeni mücadele yılına, her dönemkinden daha büyük bir umutla giriyoruz.
Geçtiğimiz yıllarda Kuzey Afrika halklarında başlayan halk ayaklanmaları, Yunanistan’da, Latin Amerika’da durmak bilmeyen sokak gösterileri, bu yıl ülkemizi de sardı. Onlardan etkilendiği kadar, onları da etkiledi, örnek oldu... Kitleler “eskisi gibi yönetilmek
istemediklerini” ortaya koydular.
Türkiye tarihinde ilk kez bu kadar yaygın ve
kitlesel bir halk hareketini yaşadık. Haziran direnişi, kitlelerin “kahreden ve yaratan” gücünü bir kez daha ortaya
koydu. Halkın bunca sömürü ve baskıya sürgit tahammül edemeyeceğini, birgün mutlaka patlayacağını gösterdi. Yenilgi yıllarının bir sonu olduğunu, devrimin yeniden ve eskisinden daha güçlü bir şekilde doğrulacağını pratikte kanıtladı.
Son günlerde devletin tüm kurumlarının lime lime dökülmesinde, yaşadıkları “yönetememe krizi”nde, başta Haziran ayaklanması olmak üzere, kitlelerin direnişinin büyük bir rolü olduğu kesindir. Gerçekte AKP hükümeti
için “sonun başlangıcı” Haziran’dır. Hükümetteki “koalisyon”un parçalanması ve birbirlerine düşmelerinde de, bunun önemli bir etkisi olmuştur.
Yılın son günlerinde kitleler sokakları yeniden ısıtıyor. Haziran’dan
aldığı güç ve moralle hükümete ve bir bütün olarak sisteme tepkilerini
ortaya koyuyorlar. Rüşvetin, yolsuzluğun, soygunun, sadece AKP hükümeti ile sınırlı olmadığını, düzenin bu pisliği sürekli ürettiğini biliyorlar. Bir
kez daha “bu pisliği DEVRİM temizler” sloganı öne çıkıyor.
Hem ülkemizde, hem dünyadaki gelişmeler, 2014’ten daha fazla umutlanmamız için gerekli şeyleri sunuyor. İşçi ve emekçiler, ezilen halklar, yıl
boyunca ayaktaydılar. Zor durumda kalan, masa başındaki projelerini
uygulayamaz hale gelen emperyalizm oldu. Devrim ve sosyalizm, kitlelerin
yeniden umudu olarak yükseldi. Burada esas sorun, komünist ve devrimcilerin örgütlülük düzeyindedir. Tarihsel deneyimlerden de biliyoruz ki, komünist
ve devrimcilerin önderlik edemediği kitle hareketleri yenilgiye mahkumdur. Bunun bilinci ve
sorumluluğu ile yeni kavga yılına hazırlanmalıyız.
İçeride tüm bu gelişmeleri büyük bir dikkatle izlediğinizi biliyoruz. Artan direnişlerle coştuğunuzu, devrimci önderlik boşluğu ile kahrolduğunuzu ve bir an evvel dışarıdaki sıcak mücadeleye
katılmak için tutuştuğunuzu tahmin edebiliyoruz. Faşizm, komünist ve devrimcilerin sadece
bedenini tutsak alabilir, yüreğini ve bilincini asla! Onlar hep firardadır.
2014 yılında fiziken de aramızda olmanızı diliyoruz. Yükselen kitle hareketi, zindan duvarlarını da aşarak, özgürlüğün kapısını açacaktır.
Bu duygularla yeni kavga yılınızı kutluyoruz. Bir kez daha “en güzel yıllar, uğrunda savaşanların olsun” diyoruz.
27 Aralık 2013
Proleter DEVRİMCİ DURUŞ

O k u r l a r a . . .
Merhaba,
HaziranDirenişi,2002yılındanbugünetam
birpervasızlıklaülkeyiyöneten,işçiveemekçileredönükdizginsizsaldırılarıgerçekleştiren
AKP hükümetini sarsmış, deviremememişti.
AncakhemABDhemdeişbirlikçileri,kitlelerin güvenini kaybeden bir hükümetle devam
etmek istemiyor artık. 17 Aralık yolsuzluk
operasyonları,burjuvazicephesindenmiadını
doldurmuş olana indirilen bir darbeydi.
Erdoğannekadarcengavercedirenirsedirensin, Haziran’da kopan parça dikiş tutmuyor,
tutmayacak. Ortaya dökülen pislikler nedeniyle sokaklara akan kitlelerin eylem gücü,
hükümetinsonunugetirecekenönemliunsurdur.
Kapitalizmin pisliğine karşı reformizmin
çözümü, “hükümet istifa-erken seçim”dir.
Bizim için “hükümet istifa”sloganı, Haziran
direnişinde yarım kalan görevin tamamlanmasıdır. Ve kitlelerin kendi gücüne güven
kazanması,mücadeleiçindebaşarabileceklerini görmesidir. Lenin, “demokrasi
mücadelesiiçindeeğitilmeyenbir
işçi sınıfı, kararlı bir devrim
savaşçısıolamaz”derkenbunu
kasteder. “Erken seçim”ise, bir
düzen partisinin pisliğinin, bir
başka düzen partisi tarafından
kapatılmasıdırki,devrimvesosyalizmmücadelesinebirkatkısıyoktur.
Gündemdekikonularailişkinyazılarıdergimizsayfalarındabulabilirsiniz.
Birsonrakisayımızdagörüşmeküzere...
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erel seçimlere doğru geri
sayım başladı. 30 Mart 2014
tarihinde gerçekleşecek olan
seçimlere, başta AKP olmak
üzere, düzen partileri adaylarını
büyük oranda belirledi ve onları şaşalı
gösterilerle açıkladı.
Önümüzdeki yerel seçimlerin, bir
genel seçim havasında geçeceği çok
önceden belli olmuştu. Haziran ayaklanması, AKP’nin yıkılmaz sanılan
imajına güçlü bir darbe indirmişti.
Direnişin en sık atılan sloganlarından
biri, “Hükümet İstifa” idi. Türkiye tarihinde hiç bir başbakanın görmediği
şekilde, ülkenin dört bir yanında
duvarlar, Erdoğan aleyhine sloganlar
ve küfürlerle doldu. Ve adeta AKP için
artık “sonun başlangıcı” olduğunu resmetti.

belediye başkanlığına aday gösterdiler.
Kürt illerinden oy alabilmek için
Barzani ve Şivan Perwer ile
Diyarbakır’da büyük bir şov yaptılar.
Ancak tüm bu çabaları, yerel seçimlerde oy kaybetmelerine engel olamayacak. Artık seçim sandıklarında yapılan hileler bile, bu durumu
değiştirmeye yetmeyecek.
Dahası, yargı-polis ile hükümet
arasında yaşanan kriz “erken seçim”
çağrılarını da arttırdı. Yerel seçimlerle
genel seçimin birleştirilmesi tartışılıyor. Zaten yerel seçimde oy kaybeden
bir hükümetin, genel seçimleri de kaybetme ihtimali çok yüksektir. Fakat şu
anda, yerel seçime 3 ay gibi kısa bir
süre kalmasına rağmen, hükümetin
derhal istifası istenmektedir. Her an
her şeyin değişebileceği, çok seçenekli

Yerel seçimler
yaklaşırken...
Bu “it dalaşı”nda
ortaya dökülen pislikler,
hiç kuşkusuz buzdağının
görünen kısmıdır. Çok
daha fazlası olduğu
kesindir ve onlar halen
gizli tutulmaktadır.
Ancak bu kadarı bile,
rüşvet ve yolsuzluğun
boyutlarını ve gerçekte
hepsinin bu bataklığın
içinde olduklarını, oradan beslendiklerini
göstermektedir.
Dinci-gerici koalisyonun bu şekilde parçalanması, AKP yönetiminin
sandığı gibi, sadece
Cemaat’in yüzde 3’lük
oyunu kaybettirmez.
Kitlelerde giderek artan
AKP’ye güvensizliği
iyice derinleştirir
ve tıpkı ANAP gibi
tepetaklak eder.

Buna son günlerde ayyuka çıkan
Cemaat-AKP çekişmesinin ortaya döktüğü pislikler eklenmiş durumda.
Liberallerden sözde solculara kadar
bugüne dek AKP’ye dizilen methiyeler, tuzla buz oldu. Ne “demokrasi
şampiyonluğu” kaldı, ne “ekonomiyi
büyütmesi” ne de Tayyip’in “karizması”!.. Bütün bunların şişirme ve gözboyama olduğu, tamamen yalan ve
demagojiye dayandığı artık geri dönülemez bir şekilde ortaya serildi.
Bu “it dalaşı”nda ortaya dökülen
pislikler, hiç kuşkusuz buzdağının
görünen kısmıdır. Çok daha fazlası
olduğu kesindir ve onlar halen gizli
tutulmaktadır. Ancak bu kadarı bile,
rüşvet ve yolsuzluğun boyutlarını ve
gerçekte hepsinin bu bataklığın içinde
olduklarını, oradan beslendiklerini
göstermektedir.
Dinci-gerici koalisyonun bu şekilde
parçalanması, AKP yönetiminin sandığı gibi, sadece Cemaat’in yüzde 3’lük
oyunu kaybettirmez. Kitlelerde giderek artan AKP’ye güvensizliği iyice
derinleştirir ve tıpkı ANAP gibi tepetaklak eder.
Esasında böyle bir tehlikeyi sezdikleri için, “en başarılı” bakanlarını,

bir durum sözkonusudur.
Bütün bunlar, önümüzdeki yerel
seçimleri, daha öncekilerden gerçekten de çok farklı kılmıştır.
Düzen içi muhaliflerin
artan iştahı
Elbette bütün bu gelişmeler, aslolarak “anamuhalefet” partisi CHP’nin
iştahını kabartmakta, şevklendirmektedir. Kitlelerin AKP’ye karşı artan
tepkisini, kendi potasında eritmek
isteyen CHP, yerel seçimleri kazanmak için adeta “her yol mübah”
demektedir.
Öyle ki, Antakya’da olduğu gibi,
AKP’li belediye başkanını CHP’den
aday yapmış; ya da geçen dönem
MHP’den Ankara’ya aday gösterilen
ve MHP’nin Beypazarı Belediye
Başkanlığını yapmış olan birini,
Ankara’dan aday göstermekte hiçbir
beis görmemiştir. Benzer şekilde, daha
önce partiden atılan ve Gülen cemaatine yakınlığı ile bilinen Mustafa
Sarıgül’ün partiye yeniden alınıp
İstanbul’da aday yapılmıştır. Keza
Adana Büyükşehir için de, bugüne
dek dolaşmadık parti bırakmayan, son
olarak MHP’den belediye başkanı
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olan ve yolsuzluklarıyla ünlenen Aytaç
Durak’ın isminin geçmesi, nasıl bir
sürece girdiklerini gösteren çarpıcı bir
örnektir.
Bugüne dek düzen partileri arasında oradan oraya transferler çok
görülmüştür, fakat CHP’nin bu seçimlerde hem de en önemli şehirlere gösterdiği adaylar, kendi tabanından bile
büyük bir tepki almıştır. “Nasıl olursa olsun AKP gitsin” diyenler bile,
CHP’nin gösterdiği adaylar karşısında şaşkınlıklarını ve tepkilerini
ortaya koyamaktadır. Çünkü bu
durum, CHP’nin sözde solcu görünümüne, “sosyal-demokrat” yapısına uygun düşmeyen bir tablo
çıkarmıştır.
CHP’nin bütün bu tepkilere aldırmadan, MHP, AKP, Gülen vb. gericifaşist parti ve cemaatlerden devşirme
adayları göstermedeki ısrarı, boşuna
değildir elbette. Hatırlanacaktır, geçtiğimiz ay Amerika’ya giden
Kılıçdaroğlu, Sarıgül’ün İstanbul adayı
olacağını oradan açıkladı.
Amerika’da Fettullah Gülen’i temsilen bir heyetle görüştükleri de
basına yansımıştı.
Kılıçdaroğlu’nun Irak ziyareti,
arkasından ABD turu, CHP’yi yeni
döneme hazırladıklarının işaretleriydi. Cemaat-AKP çatlağı ortaya
döküldüğü andan itibaren de CHP’nin
açıkca Cemaat’ten yana saf belirlemesi, bu hazırlıkların önceden yapıldığını
gösteridi.
Bütün bunlar üzerinden CHP’nin
yerel seçimlerde başta İstanbul,
Ankara, İzmir gibi büyükşehirler
olmak üzere birçok yerde kazanması
mümkündür. Fakat parti isimleri
değişse de, bu düzende işbaşına
gelenlerin hep aynı kesimler olduğu bir kez daha ispatlanmıştır. Bu,
artık adayların aynılığıyla, adeta “kör
gözüm parmağına” sokulmuş durumdadır.
Kürt hareketinin seçim açmazı
Kürt hareketi, bu seçimlere,
“Kürdistan”da BDP, “Batı”da yeni
kurulan HDP ile katılacağını önceden
duyurmuştu. HDP ile, Türkiye’nin
bütününden oy almak istediğini,
hatta CHP’nin dolduramadığı “anamuhalefet” rolünü üstlenmeyi
hedeflediğini ortaya koydu. Bu
yönüyle, Kürt hareketinin önümüzdeki yerel seçimlere, öncekilerden farklı
bir iddia ile girdiğini söyleyebiliriz.
Kürt bölgesi açısından, BDP’nin
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karşısında bu kez sadece AKP
olmayacaktır. Hatta bölgede
Gülen Cemaati’nin etkinliği
düşünüldüğünde, Türkiye
genelinde olduğu gibi, Kürt
illerinde de AKP’nin oy
kaybetme ihtimali yüksektir. Fakat BDP için asıl
tehdit, Barzani’nin
Diyarbakır ziyaretinde
açığa çıktığı gibi,
kendi içindeki çatlaklardır. Türkiye KDP’si olarak
adlandırılan Barzani’ye bağlı bir oluşum, henüz
yasal bir kimlik kazanmadığından seçimlere giremeyecektir. Ama bu kesimlerin ayrı baş çekme
veya BDP ile pazarlığa oturma ihtimali güçlüdür.
Diğer yandan son yıllarda artan İslamcı Kürt
örgütlerinin etkinliği, geçmişin Hizbullah’ının bile
Hüda-Par adıyla partileşmiş olması, Kürt oylarının
parçalanacağını göstermektedir. Dolayısıyla
BDP’nin Kürt illerinde oylarını arttırması,
sanıldığı gibi kolay olmayacaktır.
BDP, -diğer partiler gibi- bazı milletvekillerini
büyük şehirlere belediye başkanı olarak gösterdi.
Yerel seçimlerde adayların kimliğinin de öne çıkmasından dolayı, Gültan Kışanak, Ahmet Türk
gibi isimlere yer verildi. Bunda, Kürt oylarını bu
isimler şahsında toplama gayreti de olabilir.
Fakat asıl sınav, HDP’nin alacağı oylarda
yaşanacaktır. Daha önce HDK çatısı altında toplanan devrimci, demokrat, ilerici kurumlar, HDP adı
altında yerel seçimlere giriyorlar. Fakat seçime az
bir zaman kalmasına rağmen henüz HDP adayları
açıklanmış değil. Kuşkusuz bu adayların belirlenmesi, -bu kadar çok bileşenle- BDP’ye göre daha
zor olacaktır. Bugüne dek açıklanan tek isim,
İstanbul Büyükşehir adayı olarak Sırrı Sürreyya
Önder’dir.
Çatallaşan bir diğer sorun ise, ittifaklar
sorunudur. S. Süreyya Önder, CHP ile ittifaka
açık olduklarını söylemişti, fakat bu ihtimal zayıf
görünmektedir. Bilindiği gibi, Kürt hareketi,
uzun bir süredir AKP’yi zayıflatacak hareketlerden uzak duruyor. AKP’nin ortaya çıktığı
2002 seçimlerinden itibaren “statükoculara” karşı
“değişimci” diyerek zimmen destekledi. Ve hemen
her seçim döneminde “ateşkes”, “açılım”, “çözüm”
vb. ile AKP’yi rahatlatan oldu. Tüm ülkeyi saran
Haziran ayaklanmasında bile, kitlesel katılımı durduran, Kürt illerinde somut bir şey yapmayarak
AKP’ye nefes borusu açan, yine Kürt hareketiydi.
Son olarak Gülen-AKP çatışmasında dahi, “hükümet istifa” demeyen neredeyse tek partidir. Çünkü
Öcalan, bu çatışmanın başlangıcı sayılan MİT
Müsteşarı’nın ifadeye çağrıldığı olayda, tavrını
açıkca MİT’ten yana koymuştur. Yer yer Gülen’e
de selam göndermekle birlikte, “çözüm süreci”
denilen görüşmeleri MİT’le yapmaktadır ve bu
sürecin ancak o ekiple sürdürüleceğini düşünmektedir. Dolayısıyla “süreç”e helal getirecek hiçbir
hareketi istememekte ve onun karşısında durmak-

Kitlelerin kendi gücüne güvenmesi, sokakları zaptadırlar. Öcalan faktörü, Kürt hareketini adeta
tetmesidir.
AKP’ye mahkum etmiştir.
AKP’nin yaşadığı sarsıntıda Haziran ayaklanElbette bunun sürgit böyle gideceği düşünülemasının rolü tartışılmaz. CHP’den BDP’ye birçok
mez. Kürt hareketinin son derece pragmatist bir
parti, bugün seçim propagandalarında Haziran
yapısı vardır ve geçmişte birçok örneği yaşanmıştır. Hatırlanacaktır; ‘90’ların ve 2000’lerin başında, direnişini kullanıyorlar. Doğru düzgün yer almadıkları halde, onun üzerinden oy toplamaya çalışıSHP ile “seçim ittifakı” yapmışlardı. AKP ile işler
ters döndüğünde, yine CHP ile ittiyorlar. Asıl amaç, kitleleri sokaktan sandığa
fakı arayacaktır. Ancak henüz
çekmek! Demokrasinin tek adresi olarak
böyle bir dümen kırma aşamasısandığı göstermek!
na gelinmemiştir. Şu anda
Seçimlerin bir aldatmacadan ibaret olduHDP’nin rakibi, AKP değil,
ğu, bugüne dek kaç kez kanıtlandı.
CHP’dir. CHP’nin sol taba“Demokrasinin beşiği” sayılan yerel yönetimler
nından oyları almayı ve
için bile, adayları göstermelik de olsa “ön
düzen-içi güçlü bir muhalefet
seçim”le belirlemiyorlar. Demokrasiyi
odağı olmayı hedeflemekkendi içinde bile uygulamayan, kapalı
tedirler.
kapılar ardında birçok çıkar hesabı yapan
HDP ile yaşanan asıl
partilerle, hangi demokratik yarıştan ve
tehlike, devrimci,
demokrasiden bahsedilebilir?
demok-rat kurumları
Bir kez daha “çözüm sandıkta değil,
sokakta” diyoruz. “Gerçek demokrasi devpeşine takması ve
rim ve sosyalizmle gelecek” diyoruz. “Düzen
başta seçimler olmak
partilerine, reformistlere oy yok” diyoruz.
üzere, tüm politikalarıyla
düzen içine çekmesidir.
Bunun geniş ölçekteki yansıması, kitlelere çözüm olarak
sandığın gösterilmesi, barışçıl
yoldan devrim hayallerinin
yayılmasıdır.
Oysa yıllardır ellerinde bulundurdukları belediyelerde geçelim
devrimci belediyeciliği, “demokratik belediyecilik” anlamında bile
bir farklılık yaratabilmiş değillerdir. Şimdi Öcalan’ın önerdiği belediyeler için de “eşbaşkanlık” sistemini, kadın-erkek eşitliği ve
demokrasinin en önemli göstergesi
olarak sunmaktadırlar. SınıfsalÇHD’li (Çağdaş Hukukçular Derneği) avukatların yargılanmasına 24
siyasal yönden kopararak sadece
Aralık günü Silivri’de başlandı. Üç gün boyunca süren mahkemede
kadının varlığı ile ne eşitlik, ne
ÇHD avukatları Betül Vangölü Kozağaçlı, Güçlü Sevim, Şükriye Erdem,
demokrasi gelir! Unutulmamalıdır
Naciye Demir tahliye edildi.
18 Ocak 2013 günü, İstanbul, İzmir, Ankara’da ÇHD, Halkın Hukuk
ki, Türkiye’nin ilk kadın başbakanı
Bürosu, İdil Kültür Merkezi, Yürüyüş dergisi ve Gençlik Federasyonu
Tansu Çiller dönemi, kirli savaşın
baskına uğradı, kurumlar talan edildi, çok sayıda kişi gözaltına alındı,
en yoğun yaşandığı dönem olmuş9’u ÇHD’li avukat olmak üzere, toplamda 55 kişi tutuklandı.
tur.
Gözaltındayken avukatlardan işkenceyle parmak izi ve tükrük örneği

ÇHD duruşması başladı

Çözüm sandıkta değil,
sokakta!
Egemenler ve onların sözcüleri,
kitlelerin sokaklara dökülmesinden ve iktidarı alaşağı etmesinden
çok korktukları için, tek çözüm
yerinin sandık olduğunu söyleyip
dururlar. Erdoğan da her fırsatta
sandığı gösteriyor ve “seçimle geldik seçimle gideriz” diyor. Oysa
gerçekte ne seçimle geldi, ne de
seçimle gidecek! Onları işbaşına
getiren emperyalist güçler, süreleri
dolduğunda iplerini çekecekler. Bu
oyunu bozacak tek güç, kitlelerdir.

alındığı, sonrasında kamera kayıtlarıyla da belgelendi.
Operasyon ve tutuklamalar, devrimci avukatlığı cezalandırmaya
dönük bir saldırı niteliği taşıyordu. Baskınların gerekçesi, işçi eylemlerine katılmak, gözaltında işkenceye uğrayanları savunmak, Türkiye’nin
Suriye’ye dönük savaş politikasına karşı çıkmak vb. idi.
Gözaltıların olduğu günden itibaren, kurumlar eylemlerle tepkilerini sokaklara taşıdı ve güçlü bir sahiplenme yaratıldı. Aynı sahiplenme, mahkeme öncesinde yeniden yükseltildi. İstanbul Barosu, mahkemeden önce bir yürüyüş gerçekleştirdi. İstiklal Caddesi’nde, Baro’nun
önünden başlayan yürüyüş, Galatasay Lisesi’nin önünde polis barikatıyla kesildi. Burada açıklama yapan baro, “savunmanın yargılanmasını” kınadı.
Silivri’de yapılan duruşmaya yüzlerce izleyici katıldı. ÇHD
İstanbul’dan dört ayrı noktadan otobüs kaldırdı. Otobüsler, yolda jandarma tarafından durduruldu. Yapılan görüşmeler üzerine, kimliklere
bakıldıktan sonra mahkemeye gidilebildi. Avrupa’dan ve diğer illerden
heyetler gelmişti. Gelenler duruşma salonuna sığmayınca, ÇHD’nin bir
gün önceden kurduğu çadırda bekledi.
Tutuklu avukatlar adına toplu savunmayı Selçuk Kozağaçlı yaptı.
Savunmasında sistemi teşhir ederek devrimci avukatlığı savundu.
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letinkurumlarındakiABDkarşıtıklikleri
Ergenekonadıaltındatasfiyeettiğigibi,şimdide
Cemaatçileritasfiyeharekatınıbaşlattı.
Türkiye tarihinde belki de ilk kez, devletin
kurumları arasında ve tüm kurumların kendi
içinde çatışması, bu boyutlara ulaştı. ’80
öncesi toplumsal muhalefetin yükselmesiyle
yaşanan bölünmeden sonra, böyle bir durum
yeni yaşanıyordu. Egemensınıflarveonların
sözcüleribile“rejimkrizi”ndensözetmeyebaşladılar.Bukrizinancakanayasailedeğişebileceğinden,fakatvarolandurumdabununmümkünolmadığındandertyandılar.
Dolayısıylayaşanan kriz, bir hükümet krizi
olmanın ötesinde, rejimin krizi halini almıştır.
Hiçkuşkusuzbizedüşen,bunuderinleştirmekve
devrimlehinekullanmaktır.Bununyoludaşuyada
bukliğinyedeğinedüşmeden,işçiveemekçilerin
çıkarlarıiçinmücadeleyiyükseltmektir.
AKP,biryandanCemaatçileriçindebölünme
Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın giderayak! yaratıpbirkısmınıyedeklemeyi,biryandanda
Yarın bakarsınız söner bugün çıtırdayan ocak! ErgenekoncularagözkırparakkaybettiğikitledesBugünkü mideler kavi, bugünkü çorbalar sıcak, teğinikazanmayıamaçlamaktadır.Başbakan’ın
danışmanıYasinAkdoğan’ınCemaatçilereatıfta
Atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak çanak...
bulunarak“kendimilletininordusunabilekumpas
Yiyin efendiler yiyin, bun han-ı iştiha sizin,
kurdular”demesiüzerine,ErgenekonveBalyoz
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin! davalarınınyenidengörülmesigündemegelmiştir.
Kısacasıhükümetayaktakalmakiçinheryola
Tevfik Fikret
başvurmakta,“eskidüşmanları”nabile“barış
çubuğu”uzatmaktadır.Bunakarşınkitleler, son
Hükümetyetkilileri,Cemaat’intepkisiniyumuşatmakiçindersaneyöneticileriylegörüşmek,süreyiiki olaylar üzerinden AKP’ye olan tepkisi daha da
artmış olarak meydanları doldurmaktadır. Bu,
yılauzatmakgibiadımlarattıysada,savaşolanca
Haziran’ın yarattığı bir reflekstir. Meydanlaryenişiddetiyledevametti.Hükümet, elindeki yasama
ve yürütme gücünü kullanarak emniyet ve yargı- den“Hükümetİstifa”sloganlarıylainlemektedir.
Kitlelerinbugüçlüisteğinisahiplenmek,
da Gülenci örgütlenmeyi dağıtmaya hazırlanın“Hükümetİstifa”sloganınıatmak,yanlışdeğildir.
ca, Cemaatci savcılar ve polisler kolları sıvadıÖnemliolan,bununaltınınnasıldoldurulduğudur.
lar. İçlerindeüçBakançocuğunundaolduğuyolBizireformistlerdenayıracakolandabudur.
suzlukoperasyonuböylecebaşlamışoldu.Basına
sızdırılanbilgilerle,İran’ayapılanaltınsatışı,Bakan Reformistler“hükümetistifa”yı,“erkenseçim”çağrısıylabirliktesöylüyorlarvedevletinyönetememe
çocuklarınıniştakibi,ayakkabıkutularındaçıkan
milyonlar,AKP’libelediyelerinusulsüzleri,işadamla- krizineçözümüretmeyeçalışıyorlar.Komünistve
devrimcileringöreviise,varolankrizidahadaderinrınaaçılanrantlarvb.kirliilişkilerortalığadöküldü.
leştirmekveonundevrimeçevirmektir.İşçive
Cemaat’inbusaldırısınaAKPkarşısaldırıyla
karşılıkverdi.Soruşturmayıbaşlatansavcıvepolis- emekçilere,düzen-içiçözümlerinkurtuluşolmadığılerigörevdenaldı,yönetmelikdeğişikliğiileherope- nıhatırlatmak,kendiiktidarlarınıkurmayaçağırmaktır.Diğeryandankitlelerinkendigücüyleneleri
rasyonunöncedenValiliğebildirilmesişartıgetirildi.
başardığınıgöstermek,kendigücünegüveniniyükYargınınsözdebağımsızlığıiyiceayaklaraltınaalınıyor,herşeyyürütmenin,yaniAKP’ninelindetopla- seltmektir.Kitlelerinkendideneyimleriyleeğitilmesi,
herzamaneniyiokuldur.
nıyordu.
Geçmişin“derindevlet”söylemleri,bugünyerini
BunakarşınErdoğan,adıyolsuzluğabulaşan
“paraleldevlet”ebırakmıştır.Kontrgerilla nasıl
dörtbakanınüçünüistifayazorladı,“hükümetreviz“derin devlet” denilerek, devletten bağımsızmış
yonu”adıaltındadördünüdegörevdenalmışoldu.
gibi gösterildiyse, şimdi Cemaat ve bir bütün
BunlarıniçindeİstanbulBelediyeBaşkanlığıdöneolarak dinci-gerici örgütlenme, devletin dışınmindenitibarenbirlikteolduklarıÇevreveŞehircilik
daymış gibi gösteriliyor. Bu demagojilere ortak
BakanıErdoğanBayraktardavardıki,Bayraktar,
olunmamalıdır. Gerçektesömürücütoplumlarda
bütünyaptıklarınınBaşbakan’ınbilgisidahilinde
devletin“gizli”yönühepolmuştur.Veherzamanen
olduğunu,onundaistifaetmesigerektiğinisöylüönemlikararlar,kapalıkapılarardındaalınmıştır.
yordu.BusüreiçindeHakanŞükürdedahilolmak
Bunun adı bazen kontrgerilla, bazen cemaat
üzere6milletvekiliAKP’denistifaetti.
olur. Gerçekte ise devlet budur. Parlamento
başta olmak üzere yasal kurumları ise, onun
Rejim krizini derinleştirmek
AKP-Cemaatçatışması,sadeceAKP’yiçatırdat- üzerini örten bir “incir yaprağı”dır.
Halböyleyken,kitlelerisandığaçağırmak,
madı.Devletintümkurumlarınıkendiiçindeparçaçözümyoluolarakseçimlerigöstermek,kitleleribir
ladı.Polisten,yargıya,bürokrasidenorduyaher
yerde“Cemaatçi-AKP’li”ayrımıyapılmayabaşlandı. kezdahakandırmaktır.Buçürümüşdüzentüm
kurumlarıylabirlikteyıkılmalıdır!
Hükümet,dahaöncebaştaorduolmaküzeredev-

Rüşvet, rant, yolsuzluk...
BU ÇÜRÜMÜŞ DÜZEN YIKILMALI!
SonaylardaiyicetırmamanAKP-Cemaat
çatışması,düzeninpisliklerininbirkezdaha
dökülmesinevesileoldu.AKPdönemindehızla
zenginleşenişadamları,bankamüdürlerive
Bakançocuklarınındaiçlerindeyeraldığıgözaltı
furyası,devletinçürümüş-çeteleşmişhaliniyeniden
gözlerönüneserdi.
Hatırlanacaktır,benzerbirtablo,Susurlukkazasındaortayaçıkmıştı.Yani,askeryadasivil,laikya
dadinci,hangikisveyebürünürsebürünsün,değişenbirşeyyoktu.Sömürüvesoygundüzeni,bu
pisliklerisürekliüretiyordu.Nezamanki,klikler
arasıçelişkilerşiddetleniyorveyabirkesiminmiadı
doluyor,onlarlailgilipisliklerpiyasayadökülüyordu.
Elbettebudurumagelinmesinde,sınıfmücadelesininbelirleyicibirrolüvardır.AKP’ninipinin
çekilmesinihızlandıran,Hazirandirenişidir.
Çatışmanın kısa tarihi
BilindiğigibiAKP-Cemaat çatışmasını ilk su
yüzüne vuran olay, MİT Müsteşarı’nın ifadeye
çağrılmasıydı. BunungerekçesiolarakdaMİT’in
PKKyöneticileriyleOslo’dayaptığıgörüşmeler
gösterilmişti.FakatBaşbakanErdoğan,hızlayasa
değişikliğiyaparakbunuengelledi.
MİT,Başbakan’abağlıçalışıyorduveonunşahsındasorguyaçekilmekistenen,Erdoğan’dı.Çünkü
Cemaat,sadeceMİTMüsteşarıHakanFidan’a
değil,hükümetinKürtpolitikasınakarşıydı.
Diğeryandanenbarizhaliyle“MaviMarmara”
olayındagörüldüğügibi,hükümetinİsrail’eolan
tutumunadakarşıçıkıyordu.Benzerbirayrışma,
Mısır’daMursi’nindevrilmesiyleyaşandı.Hükümetin
aksineCemaat,Mursi’ninyanındayeralmadı.
Ensondersanelerinkapatılmasıgündemegelince,eskisindendahabüyükbirgürültükoptu.
Cemaat,dersanelerlebirliktesadeceekonomikkar
alanınıdeğil,aslolarakkadrokaynağınıyitiriyordu.
Bu,hükümetinaçıkbirsavaşıydıveCemaatde
bunahemenkarşılıkverdi.Tarafgazetesinintetikçi
kalemşoruMehmetBaransu,bukezAKPileilgili
“bavul”uaçtıve2004yılındaki“gizli”MilliGüvenlik
KuruluBelgeleri’niortayadöktü.Obelgelerde
ErdoğanveGüldedahilAKP’libakanlar,generallerin“Gülen’ibitirme”planınaimzaatmışlardı.Herne
kadarhükümet,bukararınyaşamageçirilmediğini
söylediysede,“28Şubatçı”damgasınıyemekten
kurtulamadı.
Dersane kavgası, gerçekte çok açık bir çıkar
çatışmasıydı. Hükümet,sadeceGülen’inkaynaklarınatırpanatmaklakalmayacak,eğitimiözelleştirerekyenikaralanlarıaçacaktı.Çünküdersanelerin
kapatılması,onlarınözelokullaradönüştürülmesi
projesiylebirlikteelealınıyordu.Kamualanlarını
özelleştirmede,öncekihükümetlererahmetokutan
AKP,sağlıktansonraeğitimidetamamenözelleştirerek,hembütçeyeolanyükündenkurtulmayı,hem
deyandaşlarınayenirantalanlarıaçmayıplanlıyordu.
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Haziran coşkusuyla
Yeni kavga yılına...
Yeniyılagirerkenumutlarımızdaha
Haziran ayaklanması bize yenilgi psikolojisinden
Direniş biçimleri artıyor
büyük.Umudumuzubüyütenenbüyük
Patronlarındolandırıcılığına,hırçıkmayı, başarma duygusunu yaşattı. Savunmadan
etken,geridebıraktığımızyıldayaşanan
sızlığınakarşı,işçilerinfabrikaişgalleri
çıkıp saldırıya geçmeyi öğretti. Fakat aynı zamanda gerçekleştirmeleri,oldukçaanlamlıdır.
Haziranayaklanmasıdır.
Kuşkusuz,Haziranayaklanmasıbirbirikigenel grevin eksikliğini, işçi sınıfı ayağa kalkmadan Bunudeğişikeylembiçimleriylezenminsonucudur.Devletinartansaldırılarına
ginleştirmeleri,direnişlerinibüyütmüş
gerçek kazanımın olmayacağını da gösterdi.
karşıdirenişveeylemdeısrarHaziranayakvedahagenişkesimlerinduymasını
lanmasınagidenyoludöşedi.Daha2013
sağlamıştır.
O halde, yeni mücadele yılı, genel direnişin
yılınınilkayındaZonguldakmadenişçileri,
Patronlarınyönetimbinalarının,
genel
grevle
birleştiği
yıl
olmalı!
işçinayetlerine,fiiligrevlekarşılıkverdiler.
mağazalarının,örgütlübulundukları
Ardındanmevzidirenişlerinsürekliliği,alan
işverenderneklerininönlerineeylemyasaklarınakarşıısrar,devletintümbaskıveyasak- altınadüşmüyor.İşçiSağlığıveİşGüvenliği
lerinitaşıdılar.MeselaFenişişçileri,TÜSİAD’ın
larınakarşıeylemler,Haziranayaklanmasınıgetirdi. Meclisi’ninraporunagöre,2013yılınınilk11ayında
önündeeylemyaptılar.Kazovaişçileriçoksınırlı
55çocukişçidebucinayetlerekurbangitmiş.
olanaklarlabozukmakinalarıtamirederekkendileri
İşçi ve emekçilere artan saldırılar
kolektifüretimyapmayabaşladılar.FabrikadaalaGrev, işgal, direniş...
Yılboyuncayasalarıdaarkalarınaalanpatroncaklarınıkurtaranişçiler,şimdikooperatifleşerek
İşçilerveemekçiler,burjuvazininsaldırılarına
lar,işçiveemekçilerekarşısaldırılarınıartaraksürüretiminibaşkabiryerdesürdürmektedirler.
sesizkalmadı.Hersaldırıyakarşımutlakabirtepki
dürdü.Kapsamlıbirsaldırıolan“ulusalistihdam
ÖteyandanMuğlaYatağankömürocağıveterortayakoydular.İştenatılanlarhemendirenişçadırı- miksantralininözelleştirmegirişiminekarşı,maden
stratejisi”parçaparçahayatageçirilmeyebaşlandı.
nıkurdular.Fabrika önü direnişler, artık bir geleÇocuk ve genç işçilerin ağır ve tehlikeli işlerde
veenerjiişçileriningünlerdirdirenişidevamediyor.
nek halini aldı. Buna fabrika işgalleri de eklendi.
çalışma yaşı, 18’den 16’ya düşürüldü.
Gecegündüzsürendireniş,herşeydenönceihale
“İflasettim”diyerekfabrikayıterkedenFenişpatroTaşeronlaştırmauzunyıllardıruygulananbiryöndahabaşlamadansaldırıyıöndenkarşılamaları
tem,fakatsonyıllardaiyiceyaygınlaştırıldı.Çalışma nuna,Fenişişçilerininyanıtındaolduğugibi...
anlamınageliyorki,buçokönemlidir.
Kazovaişçileriise,fabrikaişgalinden,kendileriüretiBakanlığı’nınaçıklamasınagöre,2002yılında387
Kezayılınsonaylarındakıdemtazminatınıngasmegeçerek,Türkiye’debirilkigerçekleştirdiler.
binolantaşeronişçisayısı,2013yılında2milyonu
pınıngündemegelmesiyle,işçilerineylemlitepkileri
Budirenişlerinyanısıra,işçiveemekçileryıllar
aştı.DİSK’intespitinegöreise,6 milyon taşeron
de,işçilerinhaklarınasahipçıktığınıngöstergesidir.
sonragrevsilahınıdevreyesoktular.HavaYollarıve
işçi bulunuyor.
Çaykur’da,tektilsektöründe30işyerinde,
Yürürlüktekiyasayagöre,asıliştaşeronaverilSonuç yerine
Darphane’de,İzmirBelediyesi’nde,İSDEMİRde
miyordu.Şimdiasılişindetaşeronaverilmesiiçin
TabiikiyıladamgasınıvuranHaziranayaklanişçilergrevegittiler.VeTürkiyedeilkAVMgreviolaçalışmayapılıyor.ÇalışmaBakanlığı,taşeronve
masıdır.Kendiliğindengelişenbuhalkhareketinde,
rak,LeroyMerlinişçileridegrevyaptı.
“özelistihtambüroları”nınkapsamınıgenişletmeve
işçiveemekçiler,eziciçoğunluğuoluşturdu.Şehit
Bugrevlerinbazılarıbaşarısız,bazılarıbaşarılı
kıdemtazminatınıngaspınıiçerenbiryasatasarısı
olanlar,yaralananlar,gözaltınaalınanlaroldu.
geçti.HavaYolları,enuzunsürenfakatgrevekatılıhazırladı.
Gündüzişyerlerindeolanişçiveemekçiler,akşammınçokdüşükolduğu,buyüzdendeetkisizkalan
Yılınsonaylarında“üçlüdanışma”dedikleri
larısokaklardabarikatbaşlarındaçatıştılar.Fakat
birgrevoldu.Çaykurgreviise,başladığıgibibitme(hükümet,patronlarveişçisendikakonferadasyonneyazıkkibu,sendikaldüzeydebileörgütlübir
siyleenbaşarısızgrevolaraktarihegeçti.İzmir
larıile)toplantılaryapıldı.Özelliklekıdem tazminakatılımdeğildi.DİSKveKESK’ingrevkararlarıda
Belediyesi’nebağlıİzelmanveİzenerjiişçilerinin
tının gaspına dönük işçi ve emekçilerin tepkisi
‘doslaralışveriştegörsün’kabilindenoldu.
grevi,Belediyeyönetimininşikayetiüzerine,Yüksek
sokağa yansıyınca, şimdilik rafa kaldırıldı. Fakat,
Dolayısıylagünlercesürengeneldireniş,genelgrev
HakemKurulu’nunişkolunu“grevyasaklarıarasınkıdemtazminatınıgaspetmekhephedeflerinde!
ayağındanyoksunkaldı.
da”göstererekgrevhakkınıgaspetmesiylebitirildi.
Onunzemininikolluyorlar.BulduklarıangaspetmeHaziranayaklanması,kitlelerineylemgücünün
Tekstilişçileriningrevi,taleplerinbüyükorandakaryeçalışacaklardır.
tayinediciöneminibirkezdahagösterdi.Haziran
şılanmasıüzerinesonaerdi.KezaDarphaneişçileri- ayaklanması bize yenilgi psikolojisinden çıkmaBuyıl,işçi kıyımları ve iş cinayetleri, önceki
ningrevide,taleplerinbüyükorandakabuledilmeyılları aşan boyutlara ulaştı. Sendikalaştıklarıiçin,
yı, başarma duygusunu yaşattı. Savunmadan
siylesonlandırıldı.LeroyMerlinişçileriningrevigün“performansdüşüklüğü”yada“üretimdedarlaştırçıkıp saldırıya geçmeyi öğretti. Fakat aynı
lersonrataleplerininhepsininkarşılanmasısonucu
ma”gibigerekçelerlebinlercekişiiştenatıldılar.
zamanda genel grevin eksikliğini, işçi sınıfı
bitirildi.
Bunlaraüretimitümdendurdurarak,kitleseliştenatıayağa kalkmadan gerçek kazanımın olmayacağıYıllarsonragrevsilahınındevreyesokulması,
lanlardaeklendi.Birgecevaktiişçilerdenhabersiz
nı da gösterdi.
kuşkusuzbaşlıbaşınabirönemtaşımaktadır.Ayrıca
fabrikalarıniçiniboşaltıpkaçanpatronlaroldu.Ya
Ohalde,yenimücadeleyılı,genel
KESK’invedoktorlarıngrevlerinideeklemekgereda“iflasettim”diyerekişçilerinbirikenhaklarınıgasdirenişingenelgrevlebirleştiği
kir.Genelolarakyapılangrevlertopluişsözleşmele- yılolmalı!
pedenler...HeyTekstil,Kazova,Feniş’deolduğu
rinintıkanmasıüzerinegerçekleşengrevlerdir.Yani
gibi...
yasalarçerçevesinde
DİSK’inAraştırmaEnstitüsüDİSK-AR’ın,TÜİK
gelişmiştir.Fakat
hanehalkıişgücüanketiTemmuz2013dönem
madencilerin iş
sonuçlarınıdeğerlendirdiğiaçıklamada,işsizlikte
cinayetlerine ve
544binkişiartışvar.DİSK-AR, işsizlik oranını
ağır çalışma koşulyüzde 9.3 değil, yüzde 15.79 olarak saptadıklarılarına karşı yaptıknı belirtti. İşsiz sayısı da 2 milyon 686 bin değil,
ları fiili grevler de
4 milyon 894 bin olduğu tespit edildi. İş cinayetolmuştur. Vebunun
lerinde ise bu yıl da dünya üçüncülüğü, Avrupa
etkigücü,diğerlerine
birinciliğini koruduk. İşcinayetleriheray120’nın
göredahafazladır.
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Yatağan işçileri özelleştirmeye karşı direnişte

KESK 19 Aralık'ta greve çıktı
KESK,"satışsözleşmesinikabuletmiyoruz,bütçedenpayımızıistiyoruz"talebiyle19Aralık'tagrevyaptı.Tümillerde
yapılanyürüyüşlervebasınaçıklamalarındahükümetinkarıştığıyolsuzluk,rüşvetoperasyonlarınakarşıdatepkiyükseldi.
İstanbul,Ankara,İzmir,Adana'dakitleselyürüyüşleryapıldı.
Yürüyüşlerleayrıca19-22Aralık2000tarihindehapishanelerdeyapılankatliamıprotestoedenpankartlar,dövizlertaşındı,
sloganlarhaykırıldı.EylemlereengüçlükatılansendikaEğitimsenolurken,bazısendikalarınadetasembolikkatılması,
“grev”everdikleriönemigösteriyordu.
İstanbul'da emekçimemurlarÇapaTıpFakültesive
SirkeciTrenGarı'ndatoplanarakBeyazıtMeydanı'nayürüdüler.ÇapakolundanKESKbileşenlerininyanısıraDİSK,
TabiplerBirliğivearalarındaPDD'nindebulunduğudevrimci
veilericikurumlaryürüdüler.Saat11.30'dabaşlayanyürüyüş2
saateyakınsürdü.Kortejlergeçerkençevredengeçenveyürüyüşüizleyeninsanlardaalkışlarlavesloganlarladestekverdi.
Anonsaracındansıksık,yolsuzlukverüşvetoperasyonlarına
dönükajitasyonlarhaykırıldıvesorumlularınderhalistifaetmeleriistendi.SirkecikolundaniseKESK'inyanısıraTMMOBve
diğerdestekçikurumlaryeraldılar.BeyazıtMeydanı'ndailk
olaraksaygıduruşuyapıldı.Ardındanbasınaçıklamasıokundu.Kürsüdenayrıcadiğerdestekçikurumlaradınakonuşmalar
yapıldı.
Ankara'da KolejKavşağı’ndanÇankayaBelediyesiönüne
kadaryürüyüşyapıldı.Yürüyüşeilericivedevrimcikurumlarda
katıldı.KürsüdenKESKGenelBaşkanıLamiÖzgenkonuşma
yaptı.Konuşmasında19Aralıkkatliamına,Maraşkatliamına
değinenÖzgen,emekçilerin800TL'yegeçinmeyeçalıştığıbir
dönemde,bakanlarınmilyondolarlarıparamakineleriylesaydıklarınadikkatçekti.
İzmir'de AKPKonakİlçebinasıyakınındabirarayagelen
emekçiler,tepkilerinisloganlarladilegetirdiler.AKPönünde
polisyoğungüvenlikönlemialdı.Buradabirsürebekleyen
emekçimemurlar,HalkBankasıönündengeçerkensloganlarınıbirkezdahahaykırdılar.KonakMeydanı’nayüründüve
yapılanbasınaçıklamasınınardından,halaylarınçekilmesiyle
eylembitirildi.
Adana’da sabaherkensaatlerdeemekçilertoplanmaya
başladı.Sağlıkemekçileridehastanelerdençıkarakİstasyon
Meydanı’ndatoplanmayabaşladı.Hakgasplarınakarşı,
Eğitim-SenönündetoplananKESK,TMMOB,TTB,partiler,
dergilervekitleörgütleri,belediyeönündenyürüyüşegeçti.
Polisinengellemelerisonucugüzergâhdeğiştirenkitle,
İstasyonAlanınadoğruyürümeyedevametti.Ellerindekiayakkabıkutularıylayolboyuncahükümetistifayaçağrıldı.“Direne
DireneKazanacağız”,“HırsızlarMeclisteEmekçilerBurada”en
çokatılansloganlaroldu.İstasyonalanındatoplanıldığında
basınaçıklamasıyapıldı.1978Maraşkatliamıve2000yılı19
Aralıkkatliamıdaprotestoedildi.Birgünöncedeavukatların
katıldığıvetutukluarkadaşlarınınserbestbırakılmasınıistediği
AdanaÇHD’ninyürüyüşüvardı.

Muğla'dakiYatağanişçileri,YeniköyveKemerköy
Termiksantralleriilekömürocaklarınınözelleştirilmekistenmesinekarşı16Eylül'denbugünedirenişteler.Tes-İşveMaden-İşüyesiişçilerdirenişlerini
yüzlügünleretaşıdılar.
Yatağanişçilerinin26Kasım'daAKPİl
Binası'nayapmakistediğiyürüyüşetomalarlasaldıranpolisyürüyüşeizinvermedi.24işçininyaralandığıbuyürüyüşünardından12işçihakkında
soruşturmabaşlatıldı.İşçilerbirgünsonraMilas
AKPilçebinasınayürüdüler.30Kasım’da
ErdoğanMuğla’yıziyaretedeceğiiçinadetasıkıyönetimkoşullarıoluşturuldu;bunarağmenişçilerErdoğan’ıprotestoetmeyibaşardılar.
İşçiler,direnişlerinidönüşümlüaçlıkgreviyaparaksürdürüyorlar.Yatağan'da1997ve2000
yıllarındadaözelleştirmesaldırılarıyaşanmışveişçileryaptıklarıdirenişlebunaizinvermemişti.
9Aralık'tabaşlayanaçlıkgrevini29Aralık'akadarsürdürecekolanişçiler,ihaleninyapılacağı
24Ocak'taiseAnkara'yayürüyecekler.
Yatağanişçilerinedestekvermekiçinİstanbul'daBedaşişçileriGalataKulesi'nepankart
asmaeylemigerçekleştirdiler.

Hava-iş yönetimi değişti
Hava-işsendikasının7-8Aralıktarihlerindegerçekleştirdiği27.GenelKurul’da,AKPyanlısı“Reform
Grubu”seçimlerikazanarakyönetimielegeçirdi.
Seçimsonuçlarınınböyleolacağı,öncedenbelli
olmuştuzaten.GenelKurul’unyapıldığıotelinönüne
çevikkuvvetotobüsleriyığılmış,salonaiseresmipolislergirmişti.Türk-işGenelMerkezi’nin“Reform
Grubu”nudesteklediğibiliniyordu.THYyönetimi,bazı
şubebaşkanlarınıöncedenarayarak“Reform”adaylarınaoyistemişti.24yıldırAtilayAyçinbaşkanlığındaki
Hava-işsendikasınınTürk-işGenelMerkezi’nemuhalifSendikalGüçbirliğiPlatformu’ndayeralması,560günügeçengrevinhalensürmesi,sendikanınmücadelecitarihigibiunsurlar,hemAKP’de
hemdeTHYyönetiminderahatsızlıkyaratıyordu.Bunedenle,hiçbirşeyeitirazetmeyecekmutlak
işbirlikçibiryönetiminseçilmesiiçinheryöntemikullandılar.
AncakseçimsonuçlarınıAKP’ninbaşarısıolarakgörmemekgerekir.Aslolan,sendikanınmücadelehattıdır;genişişçikitleleriiçindeörgütlenmek,örgütlüişçilerieğitmekvesendikanın“aidat
kaynağı”olmaktançıkarıp“bilinçliasliunsurları”nadönüştürmek,işçitoplantılarındaneğitimçalışmalarınakadarheryöntemikullanarak,mücadelenindoğruluğunu-haklılığınıkavratmaktırsendikayıgüçlendirecekolan.Bunlareksikbırakıldığında,egemensınıfınayakoyunları,satınalmaçabaları,tehditverüşvetlerielbettekietkiliolur.Ancaksınıfmücadelesinikararlılıklayürütenbirsendika
yönetimi,tabanınındesteğiniçokdahagüçlüvesağlamşekildearkasındagörmeyedevameder.

Bedaş işçileri direndi ve kazandı
13Kasım'daiştenatılan5Bedaşişçisininsürdürdüğü
direnişkazanımlasonuçlandı.SonyıllardaEnerji-Sen'eüye
olduklarıiçinonlarcaişçininiştenatıldığıBedaş'taücret
düşüklüğününyanısıra,mesaiücretleriveişgüvenliğiileilgili
hakgasplarısözkonusu.
İştençıkarılan5işçibusüreçteçeşitlieylemleryaptılar.Direnişe
başlandığıgünBedaşbinasınapankartasanişçilereözelgüvenlikvepolislersaldırdı.Saldırıdayaralananişçileroldu.Gözaltınaalınanişçilerserbestbırakıldı.
14Kasım'daEnerji-SenüyesiişçilerTaksimMeydanı'ndanBedaşönüneyürüdüler.İşçiler
Bedaşönündeyaptıklarıaçıklamayladirenişikazanımlasonuçlandıracaklarınıbelirttiler.
22Kasım'daTarabyaGrandOtel'dekiAtlantikKonseyiEnerjiveEkonomiZirvesi'ndeeylem
yapanişçiler,3Aralık'taGalataKulesi'neastıklarıpankartlaMuğla'dadirenişteolanYatağanişçilerinedestekverdiler.
5Aralık'taÇırağanSarayı'ndayapılanEnerjiForumu'nuprotestoedenişçileresaldıranpolis
gözaltınaaldı.İşçiler9Aralık'tanitibarenBedaşönüneçadırkurarakdirenişitümgüneçevirdiler.
İşçiler,17Aralık'taişbaşıyapmahakkınıeldeederek,direnişikazanımlabitirdiler.
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Kıdem tazminatının gaspına Kıdem gaspına karşı eylemler
izin vermeyelim!
Burjuvazi,azamikaradoymakbilmiyor.Esnekçalışma,taşeronlaştırmasaldırılarıdoludizginsürerken,şimdidekıdemtazminatınıgaspetmekistiyorlar.Bununadıda“fon”oluyor!
Vesankiişçilerinçıkarınıdüşünüyorlarmışgibi,peşpeşedemagojikyalanlarısıralıyorlar.
Baştataşeronişçilerolmaküzere,işçilerinçoğununkıdemialamadığınısöylüyorlarmesela.
Evet,işçilerinçoğukıdeminialamıyor;özellikledesendikasızçalışanlar!..
Pekihükümetingörevi,kıdempriminiödemeyenpatronlardanbunualmakdeğil
mi?Patronlardanpirimialmakiçinkılınıkıpırdatmıyandevlet;işçiveemekçiler,
verilmeyenkıdemleriniistediklerinde,niyekarşılaşılarınapolisidikiyor?
Copuyla-gazıylaişçiveemekçilerevahşicesaldırıyor!
Amaç, kıdem tazminatını gaspetmektir
Açıkkiamaç,kıdemtazminatınıherkesinalmasıdeğil,aksinevarolan
durumudahadakötüleştirip,gaspetmektir.
Yürürlüktekiyasalaragöre,biryılçalışanişçi,kıdemtazminatınıhak
etmekte,yılsonundabiraylıkücretitutarındakıdeminialmaktadır.Bu,iş
güvencesininolmadığıülkemizde,kısmendeolsapatronlarınişçikıyımını
frenlemektedir.Kıdeminfonadevrilmesidurumundaise,patronlarattıklarıişçiyedoğrudankıdemödemeyükümlülüğündenkurtulacaklar,buda,daharahatişçiatmalarınayolaçacaktır.
Mevcutdurumda,iştenatılmaveayrılmada,veyaaskeregidildiğinde,kadınişçilerevlendiğinde,kıdemtazminatıalınabiliyor.Fonadevridurumundaise,bunlarınhepsielimizden
alınacak.Ayrıcaalacağımıztazminatmiktarıdadüşecek.30güntutarındaödenenprim,15
günedüşürülüyor.30günlükkıdemtazminatı,şuandabrütücretimizinyüzde8,3’ünedenk
gelirken,otomotikmanyüzde4’leredüşüyor!
Dahası,iştençıktığımızdaveyaiştenatıldığımızda,bukuşaçevrilenkıdemidealamıyoruz.Alabilmekiçin10yılçalışmaşartıgetiriliyor.İştenatmalarınbudenlikolaylaştırıldığı,
esnekçalışmanınoldukçayaygınlaştığı,‘girdi-çıktı’larınrahatlıklayapıldığıkoşullarda,10
yılıkaçişçidoldurabiliyor?Diyelimki,doldurduk,kıdeminhepsiniyinealamıyoruz.
Mevcutsistemdebile,patronlardoğru-dürüstprimödemezken,fonaprimödeyecekleriningarantisivarmıdır?Kaldıkibiz“fon”larıçokiyibiliriz!Dahaöncekurulan“fon”lardabirikenparalarımızınnasıliçedildiğinihepbirliktegördük.“İşsizlikfonu”nunhaliortada!Bufondanişşizlerinçoğufaydalanamıyor,amahükümetistediğişekildekullanmayadevamediyor.
İşçi-emekçi arkadaş!
Kıdem,verilmeyenmaaşımızınsonradanverilmeküzerekesintilerdenoluşanbirikimidir.
“13.Aylığımız”dır,kısmenişveemeklilikgüvencemizdir.Buhakkıkazanmakiçin,bizden
öncekikuşaklarnicemücadelelervermiş,bedellerödemişlerdir.Onungaspedilmesineizin
vermeyelim!Busadecekendimizedeğil,çocuklarımızakarşıdasorumluluğumuzdur.
Kıdemtazminatı,tümişçiveemekçileriilgilendiriyor.Dolayısıylabirlikte
mücadeleetmeninzemininifazlasıylasunuyor.İşçi-memureleleveriportak
mücadeleyiyükseltmeyidahadagüçlendiriyor.
Sendikalar,kıdemtazminatınıngaspını,“genelgrevnedenisayacaklarını”
söylemişlerdi.Fakatbugünedekbirleşikvegüçlübirkarşıkoyuşgerçekleşemedi.Bazısendikalarınyaptığıeylemler,sınırlıveyetersizkaldı.Bunakarşın,işçiveemekçilerin,kıdemgaspınakarşıöfkesivetepkisioldukçabüyük.
Hükümet,sınırlıdakalsayükselentepkilerüzerine,kıdemgaspıyasataslağınışimdilikgeriçekti.Ancakbu,zamanayaymataktiğidir.Birsüresonra,
büyükolasılıkseçimlerinardından,yenidensaldırıyageçecektir.Geçtiğimiz
yıllardadahükümet,kıdemgaspınıgündemealmış,tepkilerüzerinegeriçekmişti.Ancakfırsatınıbulduğuan,yenidenısıtıpönümüzegetirdi.Bukezde
öyleolacaktır.Vesondarbeyiindirmekiçinvargüçleriyleyükleneceklerdir!
Bumanevralarınıboşaçıkartalım!Kıdemgaspınıbirdahaönümüzegetiremeyecekleri
şekildepüskürtelim!Bunundatekyolu,patronlarınvehükümetinkarşısınadahaörgütlüve
birleşikbirgüçleçıkmaktır!
Artıksavunmadançıkıpsaldırıyageçmezamanıdır!Temeltaleplerimizieldeedenedek,
mücadeleyikesintisizsürdürmekararlılığıylahareketegeçmezamanıdır!Bütünişçive
emekçilerinkıdemhakkınınverilmesi,ödenmeyenkıdemlerindevlettarafındankarşılanması,taşerona,esnekçalışmayasonverilmesi,işçicinayetlerinindurdurulması,insancayaşayacakasgariücretvb.taleplerimizihaykırmalı,gerçekleşmediğitaktirde“genelgrev”silahını
kullanmalıyız!
Kıdemtazminatıgaspıdahil,işçiveemekçileredönüksaldırılarıdurdurmanıntekyolu
budur!
Kahrolsun Ücretli Kölelik Düzeni!
İşçi-Memur Elele Genel Greve!
İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek!
30 Kasım 2013 / Devrimci Sendikal Birlik

AKPhükümetininkıdemtazminatınıgaspetmekiçinhazırladığıyasataslağınakarşıPDD’nindeiçerisindeyeraldığıbir
platformkuruldu.
Devrimcivedemokratkurumlardanoluşanplatform,ilk
eylemini29Kasım’daTürk-iş’inTaksim’debulunan1.Bölge
Temsilciliğiönündeyaptı.“KıdemTazminatıHakkımızı
Vermiyeceğiz”pankartınınaçıldığıeylemde,‘Kıdemtazminatı,
tümişçilerinsahipolduğubirhaktırveişçilerinsonişgüvencesidir’denildi.İşçiveemekçilerekapsamlıbirsaldırıolan
“ulusalistihdamstratejisi”nedevurguyapılanaçıklamada,bu
saldırınıntaşeronlaştırmavesendikasızlaştımailebütünleştiğidilegetirildi.AyrıcaDİSK’ineylemlerininyetersizliğine,Hakiş’inhükümetinyanındayeralmaktanvazgeçmesine,Türkiş’ingafletuykusundanuyanmasınavurguyapıldı.“Tazminat
hakımızıvermeyeceğiz”,“Sokağaeylemehesapsormaya”,
“Direnedirenekazanacağız”,“Zaferdirenenemekçininolacak”sloganlarıatılarakeylemsonlandırıldı.
Plartfomayrıcakıdemtazminatıileilgiliçikardığıbildirileri,
MecidiyeköyMetrobüsdurağıveKadıköyUzunçayırMetrobüs
duraklarındadağıttı.
Devrimci Sendikal Birlik (DSB)olarak,kıdemtazminatınıngaspınakarşıbirçokemekçisemtinde,işçihavzalarında
afişyapıldı.“Kıdemtazminatınıngaspınaizinvermiyeceğiz”
sloganlıozalitler,organizesanayibölgelerineyapıştırıldı.
Ayrıca“KıdemTazminatınınGaspınaİzinVermeyelim!”başlıklıDSBbildirileri,genişbiçimdedağıtıldı.Kıdemtazminatının
tarihi,yürürlüktekiyasaileyenitasarıarasındakifarklar,egemenlerinkıdemikaldırmaçabaları,bunakarşıneyapmak
gerektiğiüzerinetoplantılargerçekleştirildi.

DİSK’in asgari ücret eylemleri
Hükümetveyandaşsendikalar,yinekolkola,işçileriçin“sefaletücreti”olanasgariücretgörüşmeleriniyürütüyorlar.Veyine
yüzde3’lükzamlarkonuşuluyor.Patronlarınistekleriyerinegetirilirken,işçiveemekçilerinhaklarıgaspediliyor.İşçilerişcinayetlerindeöldürülürken,burjuvazikarlarınakarkatmanınhesaplarını
yapıyor.İnsancayaşanacakbirücrettalebiniyükseltmekbütün
yakıcılığıylakendinidayatıyor.DİSK’inyaptğısınırlıdüzeydeki
eylemlerise,sonuçalıcıolmaktanveişçiemekçileregüvenvermektenuzak.
Asgariücretgörüşmelerininyapıldığı
bugünlerde,DİSK,İstanbul,Ankara,
Adana,Tekirdağveİzmir’deeylemlergerçekleştirdiveaşağıdakitalepleriileri
sürdü.
1.Asgariücretinbelirlenmesisüreci
artıkbirortaoyununadönenbutespit
komisyonuyerine,ülkeölçeğindebirtoplu
pazarlıksüreciolarakelealınmalıdır.
2.Görüşmelerkamuoyunaaçıkhale
getirilmeli,anlaşmazlıkdurumundaişçilerinüretimdengelengüçlerinikullanabilecekleriyasalzeminleroluşturulmalıdır.
3.Asgariücretinherkesebölge,yaş,
işkoluvb.ayrımıyapılmaksızınaynıorandabelirlenmesiesas
alınmalı,BölgeselAsgariÜcretuygulanmasıyolundakigirişimlerdenvazgeçilmelidir.
4.Asgariücretgelirdağılımınıdüzenleyiciyöndebelirlenmeli
veekonomikbüyümedenpayalmalıdır.
5.Asgariücretliningeçimhaddiileenflasyonarasındaki
uyumsuzluğunyoksullaştırıcıetkisigözönünealınarak,enflasyon
verilerindetemelharcamakalemleridikkatealınmalı,TÜFEsepeti
emekörgütlerininkatılımıilebelirlenmelivedenetlenmelidir.
6.Asgariücretleçalışanlariçinelektirik,su,doğalgazkullanımıasgariihtiyaçsınırınakadarücretsizolmalıdır.
7.Sabah06:00-09:00ileakşam18:00-21:00saatleriarasında
ulaşımparasızolmalıdır.
8.Eğitimdehiçbiradaltındaparaalınmamalı,eğitiminokul
dışıgiderleridevlettarafındankarşılanmalı,sağlıktümüyleparasızolmalıdır.
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Haziran şehitlerinin katilleri cezalandırılsın!
Mehmet Ayvalıtaş davası ertelendi
Hazirandirenişisırasında1MayısMahallesi'nde
yapılanyürüyüşte,kitleniniçinedalanbirarabanın
çarpmasısonucuşehitdüşenMehmetAyvalıtaş'ın
mahkemesi,21Kasım'daKartalAdliyesi'ndebaşladı.İlkduruşmada
MehmetAyvalıtaş'a
çarpanarabanın
şoförüifadeverdi.
Mahkemeheyeti,
avukatlarıntutuklamatalebinikabul
etmedi.Avukatlar,
valilikveemniyet
müdürlüğününde
olaylardansorumluolduğunubelirterek,haklarında
soruşturmabaşlatılmasınıistedi.Heyet,butalebi
dekabuletmediveduruşma,5Şubat'aertelendi.
MahkemeyiizlemekiçinaralarındaPDD’ninde
bulunduğudevrimcikurumlaradliyeönünegeldi.
Sabah9.00'danitibarenmahkemeönündetoplanan
kitle,"MehmetAyvalıtaşölümsüdür","Gezişehitleri
ölümsüzdür","Katildevlethesapverecek",
"Faşizmekarşıomuzomuza","Analarınöfkesikatilleriboğacak","DirenBerkinİstanbulseninle"sloganlarınıattılar.
MahkemeyegirmekisteyenMehmetAyvalıtaş'ın
ailesiveavukatlarınagazlarlamüdahaleedildi.

Müdahalehaberidışarıdabekleyenkitleyeulaşınca,içeriyegirmekistendivekapıcamlarıkırıldı.
Mahkemeninertelendiğivekatilintutuklanmadığı
haberiüzerine,adliyeiçinegirmekisteyenkitleye
polisgazsıktı.Duruşmanınbitmesininardından
yapılanaçıklamada,tümsorumlularınyargılanması
içinhukuki-meşrueylemlerinsüreceğibelirtildi.
21KasımakşamıiseKadıköy'deİstanbul
Forumlarıbiryürüyüşdüzenleyerekmahkemenin
kararınıprotestoettiler.KadıköyBoğaheykelinde
toplanankitle,sloganlarlaModa'yıveKadıköyara
sokaklarınıdolaşarakAltıyol'dayürüyüşübitirdiler.
PolisinKadıköyetrafındayoğunbirablukayaptığı
yürüyüşboyuncasloganlaratıldı.Yürüyüşe
Kadıköylülerdealkışlarıyladestekverdiler.

mıştı.AralarındaPDD’nindebulunduğukurumlar,
çeşitlisloganlaratarak,katillerincezalandırılmasını
istediler.AvukatlarveEthemSarısülük'ünyakınları,
açıklamalardabulundu.Devlet,geçenduruşmada
yaşanankitleöfkesindenkorkusuyla,tümalanı
TOMA’larveÇevikKuvvet’leablukaaltınaalmıştı.
Öğlearasındansonradışarıdabasınaçıklaması
yapıldı.Ardındankitledağıldı.
BuaradakatilpolisAhmetŞahbaz'aaitolduğu
yüksekihtimalolanbirvideoortayaçıktı.Videoda
katilpolis,övünerekateşettiğinibelirtiyordu.
Duruşmasırasındauyuyanmahkemehakimive
savcısıhakkındadaHSYKsoruşturmabaşlattı.
Ali İsmail Korkmaz davası
20Kasım'daEskişehir'degörüleceğiaçıklanan
AliİsmailKorkmazdavası"güvenlik"gerekçesiyle
Kayseri'yealındı.Kayseri'dekigörevlimahkemeise
dosyanınincelenemediğiniönesürerekilkduruşmayı3Şubat'aertedi.
Aylardırortayaçıkangörüntülervedelillererağmenhala
oyalamataktiğinisürdüren
devletinasılniyetininkatilleri
korumakolduğubirkezdaha
görüldü.Mahkemeyi
Kayseri'yealmaklayetinmeyendevlet,tanıklarınifadesininEskişehir'de,Aliİsmail
Korkmaz'ınailesininifadesinin
iseHatay'daalınmasınakararverdi.Kitlelerin
Kayseri'yegelmesivekatillerdenhesapsorması
engellemekisteniyordu.
DavanınKayseri'yealınması,Eskişehir'deyapılanbiryürüyüşleprotestoedildi.Binlercekişisloganlarlavaliliğedoğruyürüyüşegeçti.Eskişehir
forumlarıadınayapılanaçıklamada,mahkemenin
kaçırılmasınınkatillerinyakasınıbırakacaklarıanlamınagelmeyeceğinibelirtildi.

Ethem Sarısülük davası
EthemSarısülükdavasının3.duruşması,2
Aralık’taAnkaraAdliyesi'ndegörüldü.2duruşmadır
hukukiskandallaraimzaatanheyet,bukezhem
duruşmasırasındauyudu,hem
de"adilyargılama"taleplerininkarşılanmadığıgerekçesiyleçekildi.
Sabah10.00'dabaşlayan
mahkemesüresincekatil
polisAhmetŞahbaz'ınifadesi,
Urfa'dantele-videoaracılığıyla
alınırken,Şahbazsorulan
sorularınçoğuna"hatırlamıyorum"şeklindeyanıtverdi.
İfadesindebirçokçelişkibulunanŞahbaz'ın
tutuklanmasıtalebiyinekabuledilmedi.Üstelik
ikametgahınınbelliolmadığınısöylemesinerağmen,butalepgörmezliktengelindi.Mahkeme
11Kasım2013tarihindeAdana’da,Haziran
heyeti,duruşmasonundamahkemedençekildiDirenişi’nekatıldıklarıiçintutuklanansekizdirenişğiniaçıkladı.
çininmahkemesigörüldü.19Kasım’daise
MahkemeyiizlemekiçinTaksimveAnkara
Antakya’daHaziranDirenişi’nekatıldığıiçinSevgi
Dayanışma’nınçağrısıylayüzlercekişitoplanParkı’nabaskınyapılaraktutuklananondörtdirenişçininmahkemesivardı.
Duruşmagünü11ve19Kasımdatoplanankitle
Mehmet Ayvalıtaş'ın annesi Fadime
örgütleri,dergivepartiler,ilkinde5Ocak
Ayvalıtaş evlat acısına daha fazla dayanamaMeydanı’ndan,ikincisindeiseAtatürkParkı’ndan
yarak, 13 Aralık'ta aramızdan ayrıldı.
Oğlunun ölümünden sonra, katillerin yargıAdanaAdliyesiönünedekyürüdüler.Buralarda
lanması
hedefiyle eylemlere katılan Fadime
basınaçıklamasıgerçekleştirdiler.
Ayvalıtaş
için 14 Aralık'ta 1 Mayıs
19KasımduruşmasınaAntakya’dandaotobüsMahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.
lerleçoksayıdainsankatıldı.Aileveavukatların
Binlerce kişinin katıldığı tören PSKAD'da başdakatıldığıbasınaçıklamalarında,“direnişekatılladı. Saat 12.00'den itibaren Cemevi'nde toplamanınmeşrubirhakolduğuvehaksıztutuklanan
nan kitle, sloganlarla yürüdü. "Fadime Ana onurumuzdur", "Anaların
direnişçilerinserbestbırakılması”vurgulandı.Gün
öfkesi katilleri boğacak" yazılı dövizler açıldı.
boyusürenduruşmalardadirenişçileryalnızbırakılKitle ilk olarak Mehmet’in şehit düştüğü otobana geldi. Burada
madı.Duruşmasalonlarınınpencerelerininbaktığı
Mehmet ve Fadime Ayvalıtaş şahsında Haziran Ayaklanmasında şehit
AdliyebinasınınarkasıveİnönüParkı’ndaslogandüşenler için saygı duruşunda bulunuldu.
larsusmadıvehalaylarçekildi.
Fadime Ayvalıtaş'ın evine yüründükten
Akşamsaatlerindeserbestbırakılandirenişçileri
sonra otobüslerle Çekmeköy mezarlığına
almakiçinKürkçülerHapishanesi’negidenkitle,
gidildi. Cenazeye Ali İsmail Korkmaz'ın
geceningeçsaatlerinedekbırakılandirenişçileri
babası, Ethem Sarısülük'ün annesi ve karbeklediveonlarıkapıdaalkışvesloganlarlakarşıdeşinin yanı sıra aralarında Proleter
ladı.Yürüyüş,basınaçıklamalarıvegünboyu
Devrimci Duruş'un da bulunduğu birçok
sürendirenişesnasındaAbdullahCömertve
devrimci kurum, parti, sendika temsilcisi
de katıldı.
AhmetAtakan’ınaileleridevardı.

Adana ve Antakya’da
Gezi tutsakları
serbest bırakıldı

Evlat acısı
Fadime Ayvalıtaş’ı
aramızdan aldı
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Dershane kavgası:
Hem rant, hem kadrolaşma
AKPileGülencemaatiarasındakikırankırana
sürenkavganınpatlakverdiğinokta,dershaneler
konusuolmuştu.MilliEğitimBakanıNabiAvcı’nın
geçtiğimizaylarda“2014Ocakayındanitibaren
dershanelereruhsatvermeyeceğiz,2014
Haziranı’ndahepsininişlevisonaerecekveyeni
kayıtyapmayacaklar”açıklaması,cemaatin,
Erdoğan’ınayağınıkaydırmakiçinhareketegeçmesinenedenoldu.
AKPilecemaatarasında,sonbiryıldaçeşitli
defalarçelişkiveçatışmalarortayaçıkmış,ancakbir
biçimdeuzlaşmayısağlayarakkavgayasonvermişlerdi.Ancakbudefaolmadı.Erdoğan’ınhedefaldığı
dershanelerokadarönemliydiki,cemaatbudefa
geriadımatmayadauzlaşmayolunagitmedi.
Bardağıtaşıranbirdamlaolarak,“öldürücü”karşı
saldırıdalgasınıbaşlattı.

keziyapılanbütünmesleksınavlarındadabenzer
biçimdecemaatdershanelerinineziciağırlığısözkonusu.BirkaçyılönceKPSSsınavında,cemaatdershanelerindengelen200kişinintampuanalması,en
çarpıcıörnekti.Bakanlıklar, eğitim kurumları,
konut sektörü, yargı, sağlık, bilim, güvenlik vb.
hemen her alanda “F tipi eğitim”den geçmiş
gençler konumlandırılıyor ve böylece cemaatin
elinin, devletin ve yaşamın her alanına erişmesi
sağlanıyor.
Cemaatbütünbunları,okullarıaracılığıylada
yapıyorelbette.Ancakdershanelerinsağladığı
avantajlar,okullarlakıyaslanmayacakkadarbüyük.
Enbaşta,okullarınücretiyledershanelerinarasında
devasabirfarkvar;bufark,özelokullaragidemeyen,amatümkoşullarınızorlayarakdershaneparasınıdenkleştirebilenyoksulkesimleredeulaşmasını
mümkünkılıyor.
Dershaneler neden önemli
2012-2013öğretimyılındadershanelerekayıtlı
Dershanekavgasınınbukadarbüyükolmasıöğrencisayısıtoplam1milyon280bin297.
nınikitemelnedenivar:Rantkavgasıvedevlet
Dershanepiyasasınınyüzde60’ıcemaatinelinde.
içindekadrolaşma.
DershaneyegitmedensınavkazanabilensondereDershaneler ve cemaat okulları, cemaatin
cesınırlısayıdakiöğrenciyiveeğitimsürecini
kadrolaşma faaliyetinin en önemli aracı olarak
tamamlamahedefiolmayangenişbirkesimidışarıçalışıyorlar. Bueğitimkurumlarında,enzeki,en
dabırakırsak;eğitim sürecini tamamlayarak iş
başarılıçocuklarınüzerindeözelolarakduruluyor.
hayatına atılacak gençlerin yarısından fazlasının
Çokyoksulolanlaraisebursolanağısağlanıyor.
cemaatin “elinden” geçtiğini görebiliriz.Keza
Eğitimsürecininönemlibirparçasınıideolojik
sononyılda,Anadolu’danüniversitesınavınıkazabombardımanoluşturuyor.İdeolojikolarakyatkın
nanherüçöğrencidenbirinincemaatokulundaya
olanlarlaayrıbirçalışmayürütülüyor.Sınavsorula- dadershanesindeeğitimgördüğüsöyleniyor.
rınayönelikyolsuzluklarıdadevreyesokarak
Diğertaraftan,laik kesimler kendi çocuklarını
(sorularınöncedencemaatdershaneleritarafından cemaatin okullarına göndermiyorlar, ancak özelalındığınıgösterensayısızhaberçıkmıştı)çocukla- likle üniversite sınavını kazanma düzeyinin yükrıneniyiokulları,gençlerineniyiüniversiteleri
sek olmasından dolayı dershanelere göndermekkazanmasısağlanıyor.
te bir sakınca görmüyorlar. Buradaöğrencilere
KPSS’denhakimlik
kayıtaşamasında“karmasınıf-homojensınıf”dayatsınavlarına
masınınyapılması,“karmasınıf”takieğitiminson
1 2002 yılında devlet
kadar,
derececiddiyetsizvekötüolmasıgibiörtükideolojik
okuluna kaydı yaptırılan çocuk
merdayatmalarıdakabulleniyorlar.Kezabazıcemaat
için ortalama 720 lira ödeniyordu;
dershanelerinde,denemesınavlarınagirmekiste2011 yılında 4.5 katı artışla bu para 3
yenlerede,Zamangazetesineyıllıkaboneolması,
bin 200 liraya çıktı.
252TLolanyıllıkabonelikücretininpeşinödenme1 AKP hükümetinin 2002 yılındaki kurulusişartıgetirildiğibiliniyor.Laikkesimler,saltünişunda, eğitime yatırım yüzde 17.15’ken, 2011’de
versitesınavınıkazanmaadınabütünbu
yüzde 5.85’e düştü.
dayatmalarıkabullenebiliyorlar.Siyasigörüşü
1 Özel dershanelerin sayısı 1225’ten, iki katı
çoknetolmayanönemlibirkesimdebenzer
artışla 4099’a çıktı. Öğrenci sayıları ise 606 binden
nedenlerlecemaatdershanelerinitercih
1 milyon 234 bine yükseldi.
ediyorlar.
Dershanelerin kapatılmasının en
1 Özel okulların öğrenci sayısı 223 binden 2 kat
önemli sonucu, cemaatin bu kadar
artışla 498 bine çıktı.
geniş öğrenci kitlesine ulaşmasını
1 AKP dönemine kadar güvencesiz öğretmen çalıştırması yokken güvencesiz çalıştırma yöntemleri yaratıldı. engellemek; bunun doğal sonucu olaBugün yüzbinlerce sözleşmeli, 60 bin vekil, 15 bin ücret- rak da örgütlenme faaliyetini ve devlet
içindeki kadrolaşmasını sekteye
li ve 4-C’li onbinlerce öğretmen var.
uğratmaktır.
1 Matematik ve fen eğitiminde dünya sıralamasında
İkinci unsur ise, devasa bir pazarın
49 ülke arasında 30; AB sıralamasında ise sonuncuyuz.
ortadan kaldırılması, cemaate akan en
1 Üniversite ve lise sınavlarında onbinlerce öğrenci
önemli para musluklarından birinin
sıfır çekiyor.
kapatılmasıdır. 2012-2013öğretimyılında
ülkemizdefaaliyetgösterendershanesayısı
1 OECD’nin 2013 yılı “İyi Yaşam Endeksi” sonuç4bin099’dur.Budershanelerekayıtlıöğrenci
larına göre, 34 üye ülke içinde, Türkiye, en kötü
sayısının1milyon280bin297olduğunusöyleyaşam koşulları ile sonuncu.

miştik.Budershanelerintoplamcirosunun2milyar
dolarayakın(4milyarTL’denfazla)olduğutahmin
ediliyor.Burantın,cemaatinelindekibölümün3milyar400milyoncivarındaolduğudüşünülüyor.
Üstelikdershanelerinçıkardığıkitapvedergilerin
satılmasındaneldeedilengelirbuhesabadahil
değil.
Dershanelerinkapatılması,bugelirevurulmuş
ciddibirdarbeanlamınageliyor.Cemaatindershanelerkonusundabukadarnetbirtutumsergilemesi,
hattaErdoğanileaçıktanbir“iktidar”savaşınıbaşlatmasında,burantıkaybetmeriskiönemlibirrol
oynuyor.
Hükümet,dershanelerinözelokullaradönüştürülmesiseçeneğinidegündemegetiriyor.Ancakbu
gerçekçibirdurumdeğil.Okulolmasıiçingetirilen
kriterleröylesinezorluki,varolandershanelerin
ancakyüzde20’sibudönüşümügerçekleştirebilecek;yüzde80’iisekapanmaklakarşıkarşıyakalacak.Üsteliközelokulpiyasasındacemaatinbugünküpayısonderecesınırlı;varolanokullardakapasitesinidolduramamasorunuyaşıyor.
İktidar kavgasında görünmeyenler
Dershanesektöründe60biniöğretmenolmak
üzereyaklaşık100binkişiistihdamediliyor.Ve
bunlarıntümü,çokağırkoşullarda,çokdüşükücretlerleçalıştırılıyor.Eziciçoğunluğuişgüvencesinden
yoksunbiçimde,heraniştenatılmakorkusuylayaşıyor.
Diğertaraftan,milyonlarcaöğrencininumutları
kırılıyor.Sınavyolsuzlukları,sorularınçalınması,
bazıkesimlerinsaltsiyasigörüşlerinedeniyle“yarışı”kazanmasınedeniylehayalkırıklığıyaşıyor.
Eğitimsistemininçarpıkyanları,dershanelereakıtılanmilyonlarilegiderilmeye,birumutyaratılmaya
çalışılıyor.
“İktidarkavgası”yürütenleriçindershaneler,
kendiyerlerinisağlamlaştırmanınbiraracından
başkabirşeydeğil.Dershanelerinkapatılması,
cemaatiçinhemsondereceönemlibirgelirkalemini,hemdedevletiçindekadrolaşmadabelirleyicibir
olanağıkaybetmekanlamınageliyor.Erdoğanise,
kendi“iktidarını”sağlamlaştırmadaengeledönüşen
kadrolaşmayıdurdurmak,enazındanzayıflatmak
içindershanelerikapatmakistiyor.Ayrıcaeğitimi
tamamenözelleştirmeyi,bualanıkendiyandaşlarınapeşkeşçekmeyi,bütçedeki“eğitim”kalemini,
tümdenkaldırmayıamaçlıyor.
Gelecek umutlarını dershanelere bağlamış
kitleler ise, AKP-Cemaat arasındaki bu “it dalaşı”ndan ayrı, kendi kavgasını yükseltmeli!
“Parasızeğitim”şiarınıdahagüçlühaykırmalı!
Öğrenci-öğretmen-velidayanışmasınıyaratmalı!
Kendiörgütlülüklerinikurarak,eşit-bilimsel-demokratikeğitimtalebinidahagüçlüyükseltmeli!
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Forumlar,Hazirandirenişindeöneçıkanbirörgütlenmemodelioldu.
Direnişinsonlarında,kitlelerinsözvekararorganlarıhalinegeldi.
Sonrasındaise,demokrasiyesusamışkitlelerin
çeşitlisorunlarınıdile
getirdiği,kararlaralıp
eylemegeçtiğiyerler
oldu.Buyazıda
Çukurova
Üniversite’sindengerçekleştirilenforumdeneyiminielealacağız.
“İnsanlarkenditarihlerinikendileriyaparlar.Ama
kendikeyiflerinegöre,kendiseçtiklerikoşullariçinde
yapmazlar,doğrudanveriliolanvegeçmiştenkalan
koşullariçindeyaparlar”diyorMarks.
Anadoluhalkları,feodal-askeridespotikbirimparatorlukolanOsmanlıİmparatorluğugeçmişindengelmektedir.GerekOsmanlı’da,gerekseTürkiye
Cumhuriyetidönemindebirçokisyanvedirenişyaşamıştır.Ulusalkurtuluşsavaşındaemperyalistişgale
karşımücadeleninkitlegücünüoluşturmuştur.Resmi
ideolojininyaydığınınaksine,bugünedekeldeedilen
demokratikhakveözgürlüklerinherbirini,büyükbir
mücadeleilekazanmıştır.Fakatburjuvaziveonun
sözcüleri,herdefasındabunlarıdevletinbirlütfugibi
göstermiş,kitlelerinkendigücünegüvenmesiniönlemekiçinelindengeleniyapmıştır.Onlarıbölüpparçalayarak,ulusal-mezhepselayrılıklarıkörükleyerek
zayıfdüşürmeyeçalışmıştır.Genişhalkkitleleriniburjuvamilliyetçiliğinin,şovenizminetkisialtınaalmaya,

Bir forum deneyimi
yozkültürleuyuşturmaya,çürütmeyeçabalamıştır.
Bütünbunlar,geçmiştengelenkoşullardikkate
alındığında,forumlarınhalklarımızvegençlikiçin
önemi,birkezdahaanlaşılır.Bu‘’yeni’’örgütlenmebiçimi,esasındaüniversitegençliğiiçinpekde
yenideğildir.Forumlar,yıllarönceüniversitegençliğitarafındanyaşamageçirilmiş,boykotlardan,
işgallerebirçokeylem,buforumlardakararlaştırılmıştır.
ProleterDevrimciGençlikolarak,forumların
üniversitegençlikhareketiaçısındanöneminitespit
ettikveşunusöyledik;“forumlar,üniversitegençliğininsözvekararorganıolacağıgibi,aynızamanda
yıllardıreksikliğiyaşananmerkezi-birleşikkitleörgütünüyenideninşanınorganıolabilir.”Bununnesnel
zeminininoluştuğunudasöyledik.Buradaeksiklik,
öznelfaktörün,öncülerinmüdahalegücüydü.
Gençlikiçindekidevrimci,demokratkurumlarlabir
toplantıalarak,forumlarıtartıştık.Dahaöncedenenen
başarısızpratiklerdenmoralbozukluğuyaşayan
kurumlarvardı.Kimikurumlardaforumlarınrolünü
bilinceçıkaramamasınınetkisiylekaramsarveolmazcıbirhavaiçindeydi.Hazirandirenişisonrasıçeşitli
bölgelerdekiforumçalışmalarımızı,buralardakibaşarımızıveforumunoynayabileceğirolüanlattık.
Forumunkitlelerintoplanmavekararalıpuygulama
yerleriolduğunu,gençlikiçindede,devrimcidemokrat
kurumlarınforumların
örgütlenmesinderoloyna-

İsyanın, mücadelenin, direnişin liselileri

MERHABA!

“Geziruhu”ylayenibirdönemegirdiğimizbugünlerde,sorunlarımızliselerdegiderekartıyor.‘Eğitimöğretimyuvaları’okullarımız,tümüyleticarikuruma
dönüşmüşdurumda.Gerici,bireyci,cinsiyetçieğitim
sistemi,‘disiplin’adıylayapılanfaşistyaptırımlarve
baskılarla,bizidüşünemezhalegetirmeyiamaçlıyorlar.Ezbercieğitimkısmınıdaunutmamaklazım.
Düşünenindeğilde,ezberleyeninkazanabildiğiadaletsizsınavları…
Kargütmeamacınadayananvebizleri,kayıtparası,sporparası,vakıfparası,diplomaparası,fotokopi
parasıvs.adıaltındasömürenokullarımızdanbahsediyoruz.Sadecebunlarladayetinmeyip,sınavlaragirmekiçinbileparaödüyoruz.Pekiyasınavıkazanmak
içindershanelereödenenokadarparayanedemeli?
Kapitalistsisteminhücrelerinekadarişlemişeğitim
sistemi,bizlerisömürüyor,baskıaltınaalıyorveatgibi
yarıştırıyor!Vedoğrudan‘paranyoksaokuma’diyebiliyor.
Bütünbunlara,hersenebaşındakafamızavura
vuraöğrettikleri‘disiplin’uygulamalarınıdaeklemek
gerekir.Herhangisiyasidergigetirmekyasak;okulformasıyla,öğrencikimliğinleeylemekatılmanyasak;
saçuzatmakyasak,sakalbırakmakyasak…Yasak,
YASAK!...Giyimin‘serbest’amaetekboyukısaolmayacak,giydiğinkıyafetinrengiaçıkolmayacakvs…Bu
kuralarauymazsanherkesinönündeazarlama,okuldanuzaklaştırmavehattasiyasiolanlarınokuldanatılmasıvehiçbirokulaalınmamatehditlerivs…Meşru
haklarımızolaneylemlerekatılmanınyaşımıolurmuş?Disiplinadıaltındabufaşistuygulamalarıneden
kabuledelim?Amabunlarısorgulamakdayasak!
Düşünmekyasakaslında!Örneğinliselerdefelsefe
derslerivar.Amafelsefidüşünürlerindüşünceleri
ezberleniyor.Felsefeyapmakyasakçünkü!
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Sorunlarımızbunlarladabitmiyor.
Küçüklüktenberibize
aşılanmışşovenizmhad
safhada!Atatürkçülük
derslerininzorunluolması,TürkveTürkçülüğün
aşılanması...İngilizce,
Almancagibiyabancı
dillerzorunluiken,anadildeeğitiminyasak
olması...Derskitaplarında1.sınıftanbaşlarakAtatürk,
vatan,millet,bayrak,Türkkavramlarısürekliişleniyor.
Nerdebenimdilim,kültürüm,inançözgürlüğüm?
ÜmmetçibiranlayışasahipAKPHükümeti,2013
yılında3bindinöğretmeniatadı.Bununçeyreği
kadar,kimyaöğretmeniatıyor!Anadileğitiminialamıyorken,(üstelik“seçmeli”diyorlar,amaoderseöğretmenatanmıyor!)dindersi,Kur’an-ıKerimdersi‘seçmeliders’adıaltındazorunlukılınıyor.Bilimseleğitim
bununneresinde?
Hükümet,4+4+4eğitimsisteminigetirerek,antibilimseleğitimidahadakatmerlendirdi.“Çocukgelinler”iveçocukişçiliğiniarttırdı.‘Başarısız‘teşhisikoyulançocuklara,İmamHatipveyamesleklisesizorunluluğudayatıldı.‘Ağaçyaşkeneğilir’sözünü,ağacıyaşkenöldürmeyevardırdı.
Dahaniceasimilasyonveköreltmeprojeleri…
Liselerdeyaşadığımızbusorunlarıntekkaynağınınsistemolduğunuvemücadeleninsistemleolması
gerektiğinibilmeliveartıkdurdemeliyiz!Eşit,parasız,
bilimsel,anadildeeğitimşiarlarıylasokaklaradökülmeliyiz!Unutmamalıyızkibusorunlarıaşmanıntekyolu
ÖRGÜTLENMEKTİR!
GÜCÜMÜZÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZDÜR!

masıgerektiğisöyledik.Başlangıçtakikaramsarhava
giderekdağıldı,tereddütlüolankurumlarınnetleşmesiylebirforumkararıaldık.
Forumiçinbirhaftalıkbirprogramkoyarak,iş
bölümüyaptık.Yaklaşık3binçağrımetnidağıttık.
Dahaöncemüdahaleylekarşılaşılanbildiridağıtımlarına,kitleselçıkarakdağıtımyapıldıvebualanda
küçükdeolsabirkazanımsağlandı.Çağrımetinleriyle
beraber,sosyalmedyadakullanıldı.Sınıflaragidilerekforumduyurusuyapıldı,tahtayaçağrıyazıldıvb...
Böylebirçalışmanınardındangerçekleştirdiğimiz
ilkforumda250-300arasıinsankatıldı.Forumdabelli
birtutuklukolduysadaöğrencileryurt,yemekhane,
ulaşım,kartsistemivb.pekçoksorunlailgiligörüşlerinidilegetirdiler.Ayrıcaforumdatoplanılan”R
alanı”nınvekantininisminin“AliİsmailKorkmaz”
olmasıkararlaştırıldı.Buönerigetirildiğinde,kitledenbüyükalkışaldıveardındankararlaştırıldı.
Forumunkendipankartıylayapılanikincive
üçüncütoplantısında,siyasiraporokunması
kararlaştırıldı.Biröncekiforumdanbugünealınankararlarkonuşulduvebirhaftalıkgündem
raporedildi.Buralardabelirginolanyön,tartışmalarınartıksomuteylemleredönüştürülmesinin
gerekliliğioldu.Ayrıcayemekhanesorunuiçin
“GüneşinSofrası”kurularak,yemekhaneücretleri,ikinciöğretimlereyemekçıkmaması,niteliksizsağlıksızyemeklerteşhiredildi.
Sınavhaftasında,AliİsmailKorkmazalanında“Kızlı-Erkekli”dersçalışıldı.Forumun,alt
birimlerinioluşturmasıkonusundaönemlibir
adımatarakgeçicialtbirimleroluşturdu.Kızlıerkekligündemiüzerineforumiçindenfelsefe
öğretmenliğiöğrencileribirsöyleşigerçekleştirdi.
Ardındanyemekhanesorunuüzerineyoğunlaşılmasıvesomut,formelbirkazanımeldeedilene
kadarmücadeleedilmesikararlaştırıldı.
Forumimzakampanyasıbaşlatarak,yemekhaneönünde3haftaalternatif“GüneşinSofrası”nı
kuracağınıduyurdu.Yoğunilgivekatılımınolduğu
birincietkinliğe,polis-özelgüvenlikbirimidestekli
faşistbirprovakosyongirişimioldu.İmzakampanyasınıyırtanfaşistgüruh,yemekhaneyegidilerek
teşhiredildiveoradanuzaklaştırıldı.Birdahaki
saldırıdadevrimcilertarafındancezalandırılacağı
kitlelereduyuruldu.Veyemekhaneönündemasa
açılarakimzakampanyasıdevametti.Kampanya
yaygınlaştırıldıvebüyükbirilgiylekarşılaştı.
Forumunşimdiden‘’küçük’’deolsadeğerli
kazanımlareldeettiğisöylenebilir.Bugelişim,
örgütlülükilebirleştirilebilirse,üniversitegençliği
gerçekbirözörgütlülüğevegücekavuşmuşolur.
Buforumdeneyiminindiğerüniversitelertarafından
dagerekliderslerçıkarılarak,hayatageçirilmesi
içinçabaharcanacağındanşüphemizyok.
(ProleterDevrimciGençlikBülteni’nden)
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Yankıları ve sonuçlarıyla

Erdoğan-Barzani buluşması
ladılar.“Ulusalcı”kesimler,Erdoğan’ın“Kürdistan”
sözüüzerindenfırtınakoparırken,BDP,Barzani’nin
Türkiye’niniçpolitikasınaaletolmasınatepkigösterdi.
BDP’yi parçalama girişimi
Barzani’ninDiyarbakırziyaretiöncesinde
BDP’denfarklıseslerçıktı.BDPeşbaşkanıGültan
Kışanak,Barzani’ninbuziyaretini“AKP’ninseçim
politikasınaaletolmak”şeklindedeğerlendirdi.
AhmetTürkise,Barzani’yigeçtiğimizNewroz’da
davetettiklerini,fakatonunbudaveteicabetetmediğinihatırlatarak,şimdiErdoğan’labirliktegelmesinesitemlerinibildirdi.
BDP’ninasıltepkisi,Barzani’ninSuriye’deizlediğipolitikayaydı.PKKçizgisiylebirliktehareket
edenPYD’ninSuriye’dekurduğuetkinlik,Barzani’yi
rahatsızetmişti.Barzani,kendisineyakınpartiler
aracılığıilePYD’yietkisizleştirmeyeçalıştıysada
başarılıolamadı.BununüzerineRojavasınırını
kapatmaktan,PYDlideriSalimMüslim’inçıkışına
izinvermemeyekadarbirçokengelçıkardı.Aynı
günlerdeTürkiye’denbeslenenislamcıgruplar,
PYD’ninüzerinesaldırdı.
GüneyKürdistanileTürkiye’ninbukonudaki
işbirliği,PKK’ninBarzani’yekarşıtepkisiniarttırdı.
Barzani’nin“KürtUlusalKongresi”ni-PKK’ninağırlığınıkoyacağıendişesiyle-sürekliertelemeside,
tepkileriartıranbirdiğerfaktöroldu.EnsonKasım
ayındayapılmasıplananKongre,Barzani’nin
Diyarbakırziyaretiöncesi,bilinmezbirtarihebırakıldı.Barzanı,buziyaretöncesindePYD’yi“geçici
yönetimmeclisi”oluşturduğundandolayısertbiçimdeeleştirdi.PYD’ninEsadrejimiyleişbirliğiyaptığınısöyledi.
Bütünbunlar,Kürtlerin“birakuji”dedikleri“kardeşkavgası”nın
yenidenşiddetleneceğinedairkaygılarıarttırdı.
Kürthalkınasaldırılarbitmiyor.Sözde“çözümsüreci”devamediyor,amaKürt
Barzani’nin
halkınasaldırılarınardıarkasıkesilmiyor.SonolarakHakkari-Yüksekova’daönce
Diyarbakırziyareti
gerillamezarlarıtahripedildi.Budurumuprotestoetmekiçinsokağaçıkanhalkın
ise,bukaygıların
üzerinepolisateşaçtıveikikişiyidahakatletti.
yersizolmadığını
6Aralık'tagerçekleşeneylemde,amcaçocuklarıolanMehmetReşitİşbilirile
kanıtladı.Barzani,
Veyselİşbilirkatledildi.KatliamınardındansokaklaradökülenKürthalkı,polislerle
Erdoğan’a
veaskerlegünlerceçatıştı.VeyselveMehmet'incenazesinedesaldırıgerçekleştirilTürkiye’deki
di.BusaldırısonucundaağıryaralananBemalTokçudayaşamınıyitirdi.
Kürtleri, hatta
Hükümet,birkezdaha“yavuzhırsız”kesilerek,kitledenpolislereateşaçıldığını
BDP’yi bölüp pariddiaettivebununcemaatçipolislertarafındangerçekleştirilmişbirprovakasyon
çalama ve daha
olduğunusöyledi.BenzerbiryorumÖcalan’dandageldi.Kendisiylegörüşmeye
rahat
yönetebilme
gelenlere,busaldırınınbirprovakasyonolduğunusöyledi.
şansı sunuyordu.
KürthalkıYüksekova,Şırnak,Van,Diyarbakır,İstanbul'daeylemlergerçekleştirKürtburjuvalarıdi.İstanbul’daGaziMahallesi'ndeyapılaneylemlere,polisgazbombalarıylasaldırdı.
nıtemsiledenderSaldırıyakarşıbarikatlarkuruldu.Sarıgazi,Okmeydanı,Sefaköy-Kanarya,
nekveodalar
Esenyurt'tadaeylemleryapıldı.DÖDEF'inkatliamıprotestoetmekiçin
Galatasaray'danTaksimMeydanı'nayapmakistediğiyürüyüşepolissaldırdı.
baştaolmaküzere
Saldırıyakarşıbirmüddettaşlarlavehavaifişeklerledirenenkitle,kısabirsüre
birçokKürtkurusonradağıldı.
mu,Barzani’nin
ziyaretinibüyükbir

AKPhükümetiilePKKarasındasüren“çözüm
süreci”tehlikesinyalleriverirken,Başbakan
Erdoğan16Kasım’daDiyarbakır’aadetabirçıkarmayaptı.KürtliderMesutBarzaniilebirliktebüyük
birgösterigerçekleştirdi.YanlarınaŞivanPerwer
veİbrahimTatlıses’ialaraktambirşovyaptılar.
Birçoktesisinaçılışınave360çiftindüğününebirliktekatıldılar.
Bugösterivegösterisırasındasarfedilensözler,hemiçhemdışpolitikaaçısındanbirçokmesaj
içeriyordu.Barzani’nin21yılsonraDiyarbakır’da
“KürtBölgeselYönetimiBaşkanı”sıfatıylakarşılanması,BaşbakanErdoğan’ınağzındanilkkez
“Kürdistan”sözcüğününçıkması,Türkiye’ninbir
“kırmızıçizgi”sinindahasilindiğiningöstergesiydi.
Kuşkusuzbu ziyaretin zamanlaması da dikkat çekiciydi. Bir yanda PKK liderlerinin
“çözüm süreci”ne dair artan eleştirileri, bir
yanda Rojava’da PYD’nin özerklik yolunda attığı adımlar ve bunun Barzani ile mesafeyi daha
da açması, bir yanda Türkiye’nin başta Suriye
ve Irak olmak üzere komşu devletlerle düşman
haline gelmesi, Güney Kürdistan Yönetimi ile
artan ekonomik ve siyasi yakınlaşma ve tabi
yaklaşan yerel seçimler...
Kısacasıhemiçte,hemdıştakigelişmeler,
BarzaniileErdoğanilişkisininsıklaşmasınıdoğurdu.İkiliderinçıkarlarıbellinoktalardakesiştivebirliktehareketmeyigetirdi.Elbettebubirliktelik,
kendiiçindebirçokzorluğudataşıyordu.Hem
Barzani,hemErdoğan,tepkilerideüzerlerindetop-

Yüksekova’da katliam

memnuniyetlekarşıladıklarınıduyurdular.BDPiçindendefarklıtutumlarortayaçıktı.LeylaZana,
açıkçatavrınıBarzani’denyanakoyduveziyaret
boyuncaBarzaniilebirliktegöründü.BDPtabanındangelentepkilererağmenBDPyönetimi,
Barzani’ninprotestoedilmesineizinvermedi.Hatta
BarzaniileErdoğan’ınDiyarbakırBelediyesi’ni
ziyaretiniolumlukarşıladılar.SadeceBelediye
BaşkanıOsmanBaydemirdeğil,AhmetTürkve
SırrıSakık’tanoluşanbirheyetleağırladılarve
oldukçasamimipozlarverdiler.
BusüreçteBarzani’ye yakınlığı ile bilinen
“Kürt Demokrasi Platformu”nun Türkiye KDP’si
olarak partileşme çalışmalarına hız verilmesi;
başta Leyla Zana olmak üzere BDP içinde
Barzani’ye yakın isimlerin bu partide yeralacağına dair haberlerin yayılması,BDP’yiparçalama
girişimininbirbaşkakanıtıydı.
KezaErdoğan’ınDiyarbakırmitinginde,“bölgedetekpartiiktidarınınhükümsürmesineizinvermeyeceğiz”demesi,BDPdışındakiKürtpartilerin
önünüaçmayaçalıştıklarınıgösteriyordu.Hemen
ardındanHizbullah’ındevamıolanİslamcıKürtlerin
partisiHüda-Par’ınsesinindahaçokçıkması,bu
mesajınsonucuydu.
Buçabalaryenideğilkuşkusuz.Fakat
Barzani’ninsondönemdekitutumuyla,bununzeminidahadagüçlendivehızkazandı.Her ulusun
gerçekte iki ulus olduğu (sömürenler-sömürülenler) Kürt ulusal hareketinin de giderek daha
fazla sınıfsal ayrışmaya uğrayacağı bir kez
daha görüldü.
Ziyaretin ekonomik yönü
Erdoğan-Barzanibuluşmasının,BDP’yiparçalamak,“çözümsüreci”niistediğibiçimdegötürmek,
yerelseçimlerdeErdoğan’ınelinigüçlendirmek,
Suriye’dePYD’ninhakimiyetinikırmakgibi,birçok
siyasalnedeniolmaklabirlikte,önemliekonomik
yanlarıdabulunuyor.
BilindiğigibiTürkiye’nin Almanya’dan sonra
en fazla ihracat yaptığı yer, Güney Kürdistan.
Türkiye,bölgeyitambirpazaralanıolarakgörüyor.
OradakiyabancışirketlerinyaklaşıkyarısınıTürkler
oluşturuyor.Keza50bindenfazlaTürkvatandaşı,
baştainşaatolmaküzerebirçoksektördeçalışıyor,
bölgede ticaret ve inşaatta yüzde 70 oranında
Türklerin hakimiyeti var.Türkiye’ninGüneyile
ekonomikilişkileriyıllık20milyardolarcivarında
olup,bumiktarheryılartarakdevamediyor.
DiğeryandanGüney Kürdistan’ın petrol ve
doğalgaz kaynakları büyük önem taşıyor. Enerji
kaynaklarıaçısındanRusya’yayaklaşıkyüzde60
civarındabağımlıolanTürkiye,bunuazaltmakiçin,
GüneyKürdistan’ınkaynaklarınaihtiyaçduyuyor.
Geçtiğimizaylardabölgedekienerjikaynaklarının
aranması,çıkarılması,dağıtımvetaşımasının
yapılmasıiçinkapsamlıbiranlaşmayaimzaatıldı.
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Buanlaşmagereği,boruhatlarınınkurulmasıve
bölgeninenerjikaynaklarınınbuhatüzerinden
taşınmasıdasözkonusu.
Bukonudakienbüyükengel,IrakAnayasası.
Anayasayagöre,ülkenintümenerjikaynaklarından
eldeedilecekgelir,merkezihükümetlebölgesel
hükümetarasında83-17oranınagörepaylaşılacak.GüneyKürdistanYönetimi,buengeliaşmak
için,Türkiyeiledoğrudananlaşmalaryapıyor.
FakatbudurumIrak’ıolduğukadarABD’yide
rahatsızediyor.ABDtekelleri,bölgedekitümkaynaklarınaslanpayınıistiyor.ZatenABD’ninIrak
işgalininenönemlinedenlerindenbiri,bukaynaklarasahipolmakdeğilmiydi?İşbirlikçilerini,kırıntılarlayetinmesi,dahafazlasınayeltenmemesikonusundauyarıyor.
Türkiye-GüneyKürdistanarasındakiekonomik
ilişki,elbettetektaraflıdeğil.GüneyliKürtburjuvalarıkişiselyatırımlarınınönemlibirkısmını
Türkiye’yeyapmışdurumdalar.ÖzellikleBarzani
ailesindenbirçokkişi,AKP’yeyakınburjuvalarla
ticariortaklıklarkurdular.AyrıcaGüney’in petrol
ve doğalgazını Avrupa’ya pazarlamak, en rahat
Türkiye üzerinden yapılabiliyor.
Karşılıklıçıkaradayananbuilişkiler,
Türkiye’dekiKürtburjuvalarındaiştahınıkabartıyor.Barzani’ninDiyarbakırziyaretineençokonlarınsevinmesiboşunadeğil.DiyarbakırGirişimci
İşadamlarıDerneğiBaşkanıAlaaddinKorkutata,
görüşmedenönemlisonuçlarçıkacağınainandığını,yenibirsınırkapısınınaçılması,Erbil'e
Diyarbakır'dandirekuçuşgibisomutsonuçlaralınabileceğinisöylüyormesela.DiyarbakırOrganize
SanayiİşadamlarıDerneğiBaşkanıAzizÖzkılıç
da,görüşmedenKuzeyIrak'ayatırımveturizmiçin
gidenlerdenpasaportistenmemesivekapılardaki
bekleyişinazaltılmasıgibibeklentilerininolduğunu
vurguluyor.Özcesibuilişkileringelişmesi,ençok
TürkveKürtburjuvalarınımemnunediyor.
İşbirliğinin geleceği
BarzaniveErdoğan,içvedışkoşullardaki
çıkarlarınınörtüşmesiyleilişkilerinigeliştiriyorlarve
geleceğedairplanlaryapıyorlar.Fakatbunlarınne
kadartutacağımeçhuldür.Dahasıbirçokengel,
dahaşimdidençıkmıştır.
Erdoğan, Barzani’yi davet ederek, tıkanma
aşamasına gelen çözüm sürecinde PKK ve
Abdullah Öcalan’a, seçeneksiz olmadıklarını
göstermek istedi. Kürtlerinönemlibirkesimitarafından“lider”olarakgörülenBarzaniilekolkola
girerek,37yıldırsürgündeolanŞıvan’ıgetirterek
veİbrahimTatlıses’lebirlikteKürtçetürkülersöyleterek,Kürthalkınıngönlünüfethetmeyeçalıştı.
Mitingtekikonuşmasında,“gözleridolarak”Ahmet
Kaya’dansözetmesi,“dağdakilerinecek,cezaevleri
boşalacak”gibivaatlerdebulunması,Kürthalkında

yenidenumutvebeklentiyaratmakiçindi.
Yerelseçimöncesi,gerekbuyöndekiçabaları,
gerekseBDP’yiparçalamagirişimleriileoylarını
arttırmakistediğiaçıktır.Fakatbukonudane
kadarbaşarılıolacağışüphelidir.Yıllardırsüren
mücadeledeneyimleriile,bütünbuplanlarıboşa
çıkartacakolanise,Kürthalkıdır.
Diğeryandan,tümdüşmanlarıylakavgalı
durumdaolanTürkiye,hemsiyasal,hemekonomikolarakGüneyKürdistan’asarılmışdurumda.
Ancakhem bölge devletleri, hem de emperyalist
güçler, bu yakınlaşmadan rahatsızlar. Irakmerkezihükümeti,KürtyönetimininbölgedekipetrollerinTürkiyeüzerindenpazarlanmasıiçinyaptığı
anlaşmayı“yokhükmünde”saydığınıduyudu.
ABD,Irak’ıtümdenkaybetmemekiçin,bukonuda
IrakHükümetiilebirliktehareketetti.İran ve
Rusya, Suriye’de ABD’nin çıkarlarını darbelemek için PYD ile ilişkileri geliştiriyor. Rusya,
BM’ninCenevretoplantısınaPYD’ninkatılmasını
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istedi.
Bütünbugelişmeler,TürkiyeveGüney
KürdistanYönetimi’nizordurumdabırakıyor,kendi
aralarındayaptıklarıplanlarıaltüstediyor.İşinbir
diğeryanıda,Türkiye’de AKP’nin, Güney’de
KDP’nin ülke içindeki kitle desteğinin zayıflamasıdır. SonseçimleriKDPyinekazandı,fakat
GoranHareketioylarınıarttırdı.GoranveKYB,
SuriyepolitikasındaKDP’denfarklıbirtutumalıyor.
PYDiledahayakınilişkilergeliştiriyorlar.
Türkiye’dedeAKP’nindışpolitikası,kitlelerin
büyüktepkisinitopluyor.Diğerdüzenpartileribile,
AKP’yiençokbunoktadaneleştiriyorlar.
Bütünbunlar,ikiyönetimarasındakibirlikteliğin,
konjonktürelvegeçiciolduğunu;birçoksorunu
barındırdığınıvegeleceğininparlakolmadığını
gösteriyor.ÖzellikledeSuriye’dekiveTürkiye’deki
gelişmeler,bubirlikteliğinsürüpsürmeyeceğinde
belirleyiciolacak.

BDP’li milletvekilleri tahliye edilmiyor!
AKP ile Gülen Cemaati arasında son aylarda iyice tırmanan çelişkiler, kendini en çok yargı üzerinde hissettirdi. Yargı ve poliste hakimiyetlerini kuran Cemaatçiler, bugüne dek AKP muhaliflerine
karşı birçok dava açıp, tutuklanmalarına neden olmuşlardı. O zamana kadar ortak çıkarlar doğrultusunda hareket eden bu iki güç, aralarındaki çelişkiler keskinleşince, birbirlerine karşı da benzer yöntemleri uygulamaya başladılar. Ve birbirlerinin canlarını acıtacak hamleler yaptılar.
Bu kapışma içerisinde Mustafa Balbay’ın tahliyesi gerçekleşti. Yakaşık dört yıldır tutuklu olan
Balbay, Ergenekon davasından yargılanıp 32 yıl ceza almış, fakat henüz bu ceza, yargıtay tarafından
onanmamıştı. Balbay, 2011 seçimlerinde CHP’den İzmir milletvekili seçilmesine rağmen tahliye edilmedi. Fakat Anayasa Mahkemesi, Balbay’ın bir yıl önce gönderdiği “uzun tutukluluğa itiraz” dilekçesini, tam da böyle bir zamanda görüşerek, tahliyesine karar verdi. Gerekçeli kararda ise, sadece uzun
tutukluluğa değil, Balbay’ın milletvekili olmasına, bu durumun milli iradeye saygısızlık anlamına
geleceğine vurgu yaptı.
Bu karar, Balbay gibi milletvekili olduğu halde, yıllardır tutuklu olan BDP’li milletvekilleri için de
bir “emsal”di ve onların tahliyesinin de yolunu açıyordu. Üstelik BDP milletvekilleri Balbay gibi ceza
almış da değillerdi. Bunun üzerine KCK davaları kapsamında tutuklu bulunan BDP'li 5 milletvekilinin tahliye edilmesi için mahkemelere başvuru yapıldı. Tutuklu milletvekilleri Selma Irmak (Şırnak),
Faysal Sarıyıldız (Hakkari), İbrahim Ayhan (Şanlıurfa), Gülser Yıldırım (Mardin) ve Kemal Aktaş'ın
(Van) avukatları, müvekkillerinin tahliyesini istediler.
Avukatlar yaptıkları başvuruda, şu noktalara vurgu yaptılar: "Anayasa Mahkemesi kararında 5 yıllık
tutuklama süresinin makul bir süre olmadığı ve bu uygulamanın Anayasanın 19'uncu maddesinin ihlalini
oluşturduğuna hükmetmiştir. Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını bağlar. Bu
nedenle kararın icrası çerçevesinde Mustafa Balbay'ın tahliye edilmesi gerektiği gibi, aynı durumda olan diğer
tutuklu milletvekilllerinin de tutukluluk haline son verilmesi gerekmektedir.”
Fakat öyle olmadı. Diyarbakır’daki mahkemeler, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen, BDP’li
milletvekillerini tahliye etmediler. Bunun üzerine BDP’den HDP’ye geçen dört milletvekili, mecliste
açlık grevine başladı. Meclisteki partilerin, milletvekillerinin tahliyesi yönünde ortak bir karara vardıklarını bildirerek, grevlerini 3. gün bitirdiler.
Aynı günlerde Bakan çocuklarının rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla gözaltına alınması, tutuklu
milletvekilleri sorununu arka plana itti. Fakat BDP milletvekillerinin tahliye edilmemesi, burjuva
hukukunda “çifte standart”ı bir kez daha gözler önüne serdi. Dahası, fillerin tepişmesinde her zaman
çimenlerin ezildiğini, işçi ve emekçilere, ezilen halklara saldırıda tüm düzen kliklerinin birleşeceğini
bir kez daha gösterdi.

Erdoğan’ın ayağını kaydırmaya yönelik 17 Aralık operasyonunda en
önemli unsur, elbette ki, Haziran Ayaklanması sırasında yaşadığı güç
ve prestij kaybıydı. Kitle desteğini kaybeden ve yıpranan Erdoğan, emperyalistler ve işbirlikçileri açısından artık miadını doldurmaya başlamıştı. Bu
duruma, AKP’nin son dönemde üstüste binen ve “haddini aşan” dış politika
hamleleri de eklenince, ABD’nin sabrı taşmaya başladı. Zaten Haziran’da
“kadük” duruma düşen, kalan günleri sayılan Erdoğan, ABD’nin Ortadoğu
politikalarına ters düşmeye başlayınca, bardak taştı, operasyon başladı.
Neydi bu dış politikada ABD’nin tepki gösterdiği unsurlar?
Birincisi; Türkiye’nin Suriye politikası, “kraldan çok kralcı” bir tutumla, ABD’nin hedeflerini aşan bir çizgi izlemeye
başlamasıdır. Mesela ABD “Esad’lı çözüm” konusunda giderek
daha esnek bir politikaya geçerken, hatta bazı ABD’li yetkililer
“Esad en iyi alternatif” diyecek kadar çaresiz bir duruma
düşmüşken; Erdoğan, “Esad mutlaka gidecek” diyor.
ABD, Öcalan ve PKK üzerinden Suriye Kürtlerini de
kazanmaya çalışıyor; buna karşın Erdoğan, El Kaideci
çetelerin PYD ile savaşması ve yoketmesi için uğraşıyor. ABD, El Kaide gibi radikal islamcı unsurların Suriye’deki rolünü zayıflatmak, asıl olarak daha “laik-batı yanlısı” güçlerle (ÖSO’nun çoğunluğu)
Esad’a karşı iktidar savaşını yürütmek istiyor; Türkiye ise, El Kaidecilere
kendi topraklarında üs ve her türden lojistik olanağı veriyor, güçlenmelerini
sağlıyor.
El Kaideci çetelerin, Antep’te karargahları, Hatay’da üç noktada istihbarat üsleri bulunduğu biliniyor. Cihatçıların Suriye’ye giriş rotasının Türkiye
üzerinden geçtiği biliniyor. Suriye ve Katar’dan gelen silah ve para’nın
Türkiye tarafından El Kaidecilere ulaştırıldığı da biliniyor. El Kaide,
Konya’da sanayide havan mermisi üretip tırlarla Suriye’ye taşıyor. El
Kaidecilerin Suriye’de gerçekleştirdiği katliamlar açığa çıkıp radikal-islamcı
cihatçılar dünya kamuoyunda teşhir oldukça, Erdoğan’a dönük eleştiriler de
artıyor. Artık emperyalist ülkelerdeki çeşitli kesimlerden Erdoğan’a “pişman
olacak”, “frankeştayn yarattı” türü uyarılar açıkça geliyor. Keza ÖSO, sadece Esad’a değil, Esad’dan ele geçirilen bölgelerin hakimiyeti için El
Kaide’ye karşı da savaşmak zorunda kalıyor.
Bugün ABD’nin güçlendirip Esad’ın üstüne saldığı ÖSO, savaşma gücünü her geçen gün kaybediyor, silah-yiyecek-teçhizat stoklarını El Kaideci
cihatçılara kaptırıyor ve hatta El Kaide’ye karşı Esad ile birlikte savaşmayı
savunan çatlak sesler çıkıyor. ABD ise, Suriye’de yönetimin El Kaideci’lere
geçmesinden öylesine tedirgin oluyor ki, Esad’ın devrilmesi planından bile
vazgeçerek, Esad’ın cihatçıları yenmesini istiyor.
İkincisi, İran’a uygulanan ambargo, Türkiye tarafından deliniyor;
İran’la kurulan ilişki, ABD’nin uyarısına rağmen derinleşiyor.
Türkiye’de 2010 yılından bugüne kadar 2 bin 116 İranlı şirket kurulmuş.
Oysa 1954 yılından 2010 yılına kadar kurulan toplam İranlı şirket sayısı
sadece 1514. Son üç yılda iki kat artan şirketler, İran’a dönük ambargoyu
deliyor. Kullanılan en etkili yöntem ise, doğalgaz karşılığında altın ticareti
yapmaktır. Türkiye, doğalgazın parasını TL olarak İran’ın Türkiye’deki
hesaplarına yatırıyor; İran hükümeti de, bu parayla altın alarak kendi ülkesine götürüyor. Bu alışveriş genel olarak Dubai üzerinden yapılmış. Ayrıca,
kara para transferi için yasal altyapı da 2010 yılında oluşturulmuş. AKP, 29
Aralık 2010 tarihinde Resmi Gazete’de, “külçe altından verginin kaldırıldığı”
kararını yayınlatarak İran’la bu ilişkinin zeminini yaratmış.
17 Aralık’ta başlayan yolsuzluk operasyonunda, bunun yöntemlerine ilişkin epeyce veri çıktı ortaya. Mesela bu ticaretin, ABD’nin denetim sisteminin dışındaki tek banka olan Halkbank üzerinden yürütülmesi sözkonusu.
Keza, protokolde Erdoğan’dan sadece birkaç sandalye ileride oturacak
kadar koruma altında olan İranlı Reza Zarrab (Türkçeleşen adıyla Rıza
Sarraf), altın ihracatını gerçekleştiren en önemli isim. Ve bu ihracat, kayıtdışı ekonominin en pervasız yöntemleriyle gerçekleştiriliyor. 2013’ün ilk günlerinde İstanbul’da bir uçakta 1,5 ton kaçak altın yakalanmıştı, 18 gün
boyunca uçak bekletilmiş, ancak rüşvetlerin devreye girmesiyle, uçak kaçak
altınıyla birlikte Dubai’ye uçmuştu. Uçaktaki “işadamı” ise, Zarrab’ın
İran’daki ortağı Babek Zencani’ydi.
Bu tarzda altın ihracatının Türkiye’ye bir faydası daha vardı. Altın satışı,

Erdoğan’ın “eğik düzleme” girişinde

Türk dış politikası

doğalgaz alımından ayrıldığında, Türkiye’nin
altın ihraç ettiği yanılsaması ortaya çıkıyor, bu da ihracat rakamlarını yükseltiyordu. Böylece genel olarak ekonomik
veriler, olduğundan çok daha iyi
görünüyordu. Türkiye’nin yaşadığı ekonomik krizi perdelemenin araçlarından biri olmuştu
bu ilişki.
Geçtiğimiz aylarda ABD
birçok defa Türkiye’yi, ambargoyu
delmekten vazgeçmesi ve bu ilişkiyi bitirmesi konusunda uyarmış, ancak
AKP hükümeti bunu dikkate almamıştı.

durumda, Türkiye mesela İran’la bir savaşa giriştiğinde füzeler İran’ı
“düşman” olarak tanımlamadığı için; ya da tersten, ABD’nin füze sattığı
İsrail’i “düşman” olarak tanımlayacağı için ciddi sorunlar çıkacak. ABD,
Türkiye’nin Çin’den füze savunma sistemi almasını, üstelik bu sistemi
ABD’den alınan füze savunma sistemine entegre edeceğini açıklamasını, ABD doğrudan kendisinin Ortadoğu’daki savaş politikalarına karşı
büyük bir tehdit olarak gördü. Ve tek başına bu füze sistemi anlaşması bile,
Erdoğan’a tepki göstermesi için önemli bir sebep oluşturdu.
Üstelik bu arada, Türkiye’nin ABD’den helikopter satın alması ile ilgili
sözleşme, Türkiye’nin “sanayi katılımı” adı altında fahiş destek payı belirlemesinden dolayı bir türlü imzalanamıyor. Böylece helikopter satışı gerçekleşemiyor. Türkiye bu konuda adeta, Çin ile olan ilişkisini, ABD’ye karşı bir
dayatma ve pazarlık unsuru olarak kullanıyor.

Beşincisi, Irak merkezi hükümetinin ve ABD’nin karşı çıkışına rağÜçüncüsü; Erdoğan son dönemde giderek artan bir biçimde
men, Güney Kürdistan petrolünün Türkiye’ye satılması için Barzani ile
Şanghay İşbirliği Örgütü’ne alınma talebini dile getiriyordu. En son
Kasım ayının sonunda Rusya’ya yaptığı ziyaret sırasında gündeme geldi bu
anlaşma yapılmasıdır.
talep. Erdoğan, doğrudan Putin’e, Şanghay İşbirliği Örgütü’nü (ŞİÖ) önemKasım ayının son günlerinde, Barzani’nin Türkiye ziyareti sırasında
sediklerini ve girmek istediklerini tekrarladı.
Kürdistan-Türkiye arasında petrol anlaşması imzalandı. Buna göre,
ŞİÖ’nün kurucuları Çin, Rusya Kazakistan, Tacikistan ve Kırgızistan.
Kürdistan’dan Türkiye’ye uzanan petrol boru hattı tamamlanmak üzereydi
Sonrasında Özbekistan da katıldı. İran, Moğolistan, Pakistan, Afganistan,
ve tamamlandığında, ilk olarak günde 400 bin varil ihraç edilecek, hızla
Hindistan ve Türkmenistan ise gözlemci üye olarak ŞİÖ içinde yeralıyorlar.
kapasite günlük 1 milyon varile çıkarılacaktı. Boru hattında sevkiyat tam
Bu ülkelerin herbiri, ABD ile sorun yaşayan, farklı güç odaklarına dayanmak
kapasiteye ulaştığında, taşınacak petrolün yıllık değeri, 38 milyar dolara
isteyen ülkeler. Sonuçta ortaya çıkan birlik, hem insan gücü hem de ekonoulaşacak.
mik kapasitesiyle, batılı emperyalist dünyada oldukça kaygı uyandıran bir
2013’ün Ocak ayında, Kürdistan’dan Türkiye’ye tankerler yardımıyla
güce ulaşmış durumda. Birliğin askeri olarak da NATO’ya
petrol ihracatına başlanmıştı. Ancak tankerle yapılan miktar
alternatif olma çabası sürüyor.
çok sınırlı kaldığı için, petrol boru hattı inşaatı gündeme
Türkiye ise, bu birliğe 2000’lerin başından beri bir biçimde Sen bozacaksın oyununu bezirganın geldi.
Yalanın, dolanın, paranın,
istemesine rağmen alınmıyor, gözlemci olmasına bile izin
Kürdistan petrolü, Irak merkezi yönetimiyle Kürdistan
verilmiyor. Özellikle Çin, Türkiye’yi “güvenilmez” olarak tanımarasındaki
en önemli sorunlardan biri. Çünkü Irak’taki topÜstüne oynanan kumarın
lıyor. Türkiye’nin ABD’nin savaş politikalarına entegre olması,
lam petrolün en büyük kısmı Kürdistan topraklarında buluBiraz daha doğrulsan yerinden
“Ergenekon” operasyonu ile “Avrasyacılar”a darbe vurulması
nuyor. Ve Kürdistan yönetimi, petrol anlaşmalarını tümüyle
Evinden
çıkıp
yürüsen
gibi unsurlar, Çin’in de Rusya’nın da Türkiye’ye karşı temkinli
kendi kontrolünde tutmak istiyor. Zaten Irak yönetimi, anlaşÜstüne üstüne karanlığın.
olmasına neden oluyor. Erdoğan ise, özellikle ABD ile ilişkilemaya ilk tepkisini, Kuzey Irak hava sahasını Türk uçaklarına
rinin sancılı hale geldiği her dönemde, bir alternatif olarak
kapatarak gösterdi. Bu yasak, tam da Enerji Bakanı Taner
ŞİÖ’yü yeniden gündeme getiriyor. Böylece ABD’ye karşı
Yıldız’ın Erbil’e yapacağı ziyaret öncesinde gündeme gelBerrin Taşan
pazarlık gücünü artırmaya çalışıyor.
mişti. Arkasından Irak Ulaştırma
Bakanı, “Türk Enerji Bakanı
Dördüncüsü; ABD’nin kesin
önce Bağdat’a gelmeli, ardından Kürdistan’a gidebilir” açıkvetosuna rağmen, Çin’den dev bir
lamasını yaptı. Irak, petrol
hava savunma sistemi alımı
anlaşmasını onaylamadığını,
konusunda, Çinli firma CPMIEC
anlaşma hayata geçerse tutuile anlaşma yapılmasıdır. Bu
munun sert olacağını göstermiş
durum, ABD’yi fazlasıyla tedirgin
oldu.
eden unsurlardan biridir. Çünkü bu
ABD’nin tutumu ise, bu
anlaşma ile Çin, ilk defa bir NATO
konuda, merkezden yana.
ülkesine gelişmiş savunma sistemi
Çünkü Irak’ın bölünmesi, bölgesağlamış olacak. Zaten Çin basını,
de Şii etkisini güçlendirecek bir
bu anlaşmayı “yeni bir dönem başlıunsur olduğu için, ABD Irak’ın
yor” olarak duyurdu.
bölünmemesi konusunda çok
Teknolojik silahlar, kendilerine
kararlı. Merkezi yönetimi buna
yüklenen programlar nedeniyle
ikna etmede en önemli unsur
“dost-düşman” ayrımı yapabiliyor,
da, Kürdistan petrolünün (Irak
yazılımın değiştirilmesiyle “dost-düşAnayasası’nda yazdığına uygun
man” tanımını da değiştirebiliyor.
olarak) merkezi hükümetin
Çin aynı füze sistemini İran, Kuzey
tasarrufunda olması. Yani petKore ve Suriye’ye de satıyor. Bu

rolle ilgili anlaşma yapma hakkı merkezi hükümette
olacak, Kürdistan ise satıştan payını alacak. Üstelik
petrol hakimiyeti uğruna bütün Ortadoğu’yu kana
bulayan ABD, Irak petrolünün tek bir litresinin bile
kendi kontrolü dışında pazara sürülmesini istemiyor.
Irak’la bir petrol anlaşması yapılacaksa, bunun
merkezi hükümetle ve kendi petrol şirketlerine kar getirecek biçimde
yapılmasını dayatıyor. Yani,
Erdoğan ile Barzani’nin imzaladığı anlaşma, hayata geçmeyecek
olması bir yana, ABD’yi daha
fazla kızdırmaktan başka bir işe
yaramadı.
Altıncısı, Mısır’da Müslüman Kardeşler’e (MK) verilen destek, doğrudan ABD karşıtı bir pozisyona bürünmeye başladı. Bugün emperyalist
ülkeler genel olarak Mısır’daki darbeyi kabullenmiş görünüyorlar. Hatta
müslüman ülkelerde de genel olarak artık darbenin üstüne gitmeyen, yeni
yönetimle ilişki kuran bir tablo var. Sadece AKP, MK’yı, üstelik tüm kesimleri karşısına almaktan çekinmeden, savunmaya devam ediyor. Üstelik,
büyükelçisinin Mısır’dan kovulması pahasına. En son MK’nın Türkiye’de
“Rabia” adlı bir televizyon kanalı kurduğu, bu kanalın yayına başladığı ve
verdiği vaazlarla sürekli katliam çağrısında bulunan İhvan liderinin artık bu
kanal aracılığıyla sesleneceği duyuldu.
Yedincisi, Erdoğan ve Türkiye artık “ılımlı İslam dünyasının model
lideri-ülkesi” olarak Ortadoğu’ya pazarlanamayacak kadar yıprandı. 11
Eylül 2011 saldırılarından bugüne, ABD’nin başlattığı her savaş radikal
islamcıların güç kazanmasına neden oldu. Afganistan, Pakistan gibi dincigerici ülkeler bir yana, Tunus gibi, Libya gibi İslam dünyasının görece
“modern-laik” ülkeleri bile, radikal islamcı yönetimlere, şeriatçı anayasalar
mahkum oldular. Toplamda dinci gericilik arttı, müslüman ülkelerin çoğu
“bir adım sağa” geçti. Dinci gericilik, birçok yerde anti-ABD’cilikle aynı anlama geldi.
ABD’nin hedefi ise, radikal islamın karşısına “ılımlı islam” modeliyle çıkmak, kendi kontrolüne alamadığı bu aşırı dinci tabloya bir alternatif yaratabilmekti. Erdoğan’a biçilen rol buydu, bu doğrultuda palazlandırıldı. Ancak
bugün Erdoğan, iç politikada “laik-batılı” yaşama sürekli darbeler vuruyor;
türbanı ilkokullara sokmaktan içki yasağına, “kızlı-erkekli evler”den kadına
dönük politikalarına kadar her alana müdahale ediyor ve dinci gericiliği güçlendiriyor. Dış politikada ise genel olarak radikal İslamın sözcülüğünü üstlenmiş durumda. Mısır’da, Suriye’de, Libya’da, Tunus’ta en gerici kesimlerin yanında yer alıyor, onları destekleyen açıklamalar yapıyor. Son olarak
Bangladeş’te, radikal dinci bir örgüt liderinin idamı öncesinde, Erdoğan
şahsen devreye girerek idamı durdurmaya çalışmış, Bangladeş yönetiminin
de tepkisini çekmişti. Bu tablo, ABD’nin “ılımlı islam” projesinin çöküşünü
de tanımlıyor.
Hegemonya savaşını kaybetmek
Doğrudan ABD’den icazet alarak seçilen Erdoğan’ın bugün içinde
bulunduğu durum çarpıcıdır. Birçokları bunu, “Türkiye’nin ABD uşağı olduğu, hizadan çıkanların da hemen yine ABD tarafından hizaya sokulduğu”
yolundaki görüşlerinin doğrulanması olarak yorumlayacaktır. Ancak gerçek
durum bu değildir.
En başta, gerçekte Türkiye, ABD uşağı bir ülke olsa ve ABD etkisi
bu kadar tartışmasız olsa, “hizadan çıkmak” bu kadar kolay ve bu
kadar boyutlu bir hal almazdı. İşler bu kadar çığırından çıkmadan önce
ABD resti çeker, Erdoğan’ın “hizadan çıkma” “girişimleri”ni anında cezalandırırdı. Yerine birini bulmak da son derece kolay olurdu. Oysa yukarıda
koyduğumuz tablo, birçok yönden üstüste binen, uzun yıllara dayanan (1
Mart 2003’te, meclisteki tezkere görüşmelerini ve Irak savaşı sırasında
Türkiye’nin tutumunu da katabiliriz bu tabloya) ve çok yönlü bir aykırı duruşu göstermektedir. Üstelik bu kendi içinde, ABD’nin füze savunma sistemini
Malatya’ya kurmak gibi kritik ABD işbirlikçisi adımların da olduğu çelişkili bir
süreçtir.
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Ayrıca,“Ergenekon”adıverilenkapsamlıbiroperasyonla
“Avrasyacılar”aciddibirdarbevuran,adetaayaklarınıkesen
deyineErdoğanhükümetidir.YaniErdoğan’ınABD’den
uzaklaşıpÇinyadaRusya’yayanaştığınısöylemekdeaynı
derecedezordur.
AslındasoruntümüyleABD’ninşuandaiçindebulunduğudurumdankaynaklanmaktadır.ABD dünya üzerindeki
hegemonyasını kaybetmiştir; bu nedenle en sadık uşakları bile ona karşı çıkma gücünü bulabilmektedir.
Venezüella gibi geçmişte doğrudan ve mutlak ABD işbirlikçisi olan ülkelerde, köklü bir yönetim değişikliğinin
ardından bu durum ortaya çıkarken; Türkiye gibi zaten
farklı emperyalistlerle tarihsel bağları olan, burjuvazisinin farklı emperyalistlerle olan ilişkilerine göre kliklere
ayrılmış olduğu ülkelerde, aynı yöneticilerin değişkenfarklı tutumları rahatlıkla görünebilmektedir. Bugünyaşadığımızdabudur.
Dünyagenelindekihegemonyasavaşında,2000yılından
buyanabütüntaşlaryerindenoynamıştır.Eğerhegemonya
değişikliği,kısabirsüreiçindevemutlakbirtarzda(klasikI.
veII.Emperyalistsavaşlargibi)gerçekleşmişolsaydı;yeni
hegemonyanınkurulduğunu,taşlarındayerdeğiştirerek
başkayerlereoturduğunusöyleyebilirdik.Oysaemperyalist
paylaşımsavaşı(birazdaÇin’in“savaşsanatı”yöntemlerindendolayı)zamanayayılmışbiryıpratmasavaşınadönüşmüşdurumdadırvehegemonyanınyenisahibininetleştireceknihaiçarpışmayıkademeliolarakertelemektedir.Bu
durumda“taşlarhavada”dır,nereyeoturacaklarıisebelirsizdir.
BaştaTürkiyeolmaküzere,birçokbağımlıülke“belirsizlik”olarakgördükleribudurumdan“faydalanma”çabasına
girişmişlerdir.Erdoğan’ındayaptığıherhamle,“sahipsiz”
görünen“pasta”dankendipayınıartırmaçabasıdır.Birazda
“köylükurnazlığı”yaparak,herbiremperyalistlekurduğuilişkiyi,başkaemperyalistlepazarlıkyapmadakozunuartırma
unsurunaçevirmeyeçalışmaktadır.Böylesigeçişdönemlerindeoldukçafazlaolanboşluklardanyararlanarak,kendine
çıkaralanlarıyaratmayaçalışmaktadır.Irakpetrolleriniele
geçirmekiçintümdünyayıkarşısınaalarakbirsavaşvermiş
olanABD’ninüzerindenatlayarak,Barzaniilepetrolanlaşmasıyapabileceğinidüşünmek,tamdabunaörnektir.
AncakErdoğan’ınhesabakatmadığıikiunsurvar:
Birincisi,Türkiyeemperyalistbirülkedeğildir;bunedenle
emperyalistlerarasıhegemonyasavaşındaonlarıatlayarak
kendihegemonyasınıkurmasımümkündeğildir.Bunauygun
ekonomikaltyapısıyoktur.İkincisi,ABDemperyalizminikarşısınaalması,doğrudanÇinveRusya’nınkendisinekucak
açmasıylasonuçlanmaz;tarihokadarkolaytemizlenmez,
onlarıngüvensizlikleriokadarkolaygiderilmez.
AslındaABDburjuvazisininkendiiçindedeklikçatışmalarıvardırvebirkesimininErdoğan’adesteğisürmektedir.
AncakErdoğansözkonusuolduğunda,emperyalistlerin
kendiaralarındakiçelişkilerdendahaönemlibirunsurdevreyegirmiştir:Kitleleringücü!Erdoğan’ınayağınıkaydıranasıl
unsurABDdesteklicemaatdeğil,‘HaziranAyaklanması’dır.
Kitledesteğinikaybetmiş,kitlelereteşhirolmuşhiçbirdiktatör,emperyalistlerintercihiolamaz.
II.Emperyalistsavaşgünleriniyaşamamışbizleriçin,
Hitlerağzındansalyalarakıtaraksağasolabağıranbirkarikatürdenibarettir.Onunyazdığıkitaptanfizikselözelliklerine
kadarheryönüyledalgageçilir,“bukarikatüradam,milyonlarcainsanınasıletkilemiş”diyeşaşılır.OysayükselişdönemindeHitler,bütünAvrupa’yı“fethetmişkudretlibirönder”
gibigörünmektedir.TakisosyalistSovyetlerBirliği’neçarpanakadar...
Son12yılda,Erdoğanyağcıları,onun“meziyetlerini”
öven,ondan“Ortadoğu’nunlideri”olaraksözedensayısız
aydın,siyasetçiçıkmıştır.Oysasonradandönüpbakıldığında,görülecekolanşey,benzerbirkarikatürolacaktır.

Bir kitap:

Yönetmeyi Nasıl Öğrendik?

Lenin'den Anılar
“Sadece burjuvazinin devlet yönetmeye yetenekli olduğu önyargısına karşı mücadele başlatmalıyız” diyordu Lenin. Burjuvazi binlerce yıl boyunca bu demagojiyi öy-lesine güçlü
biçimde bilinçlere zerketmişti ki, devrimcilere en yakın kesimlerde bile “devrim yapılsa bile
sonrasında ülkeyi yönetmek mümkün mü” sorusunu sordurabiliyordu. Sosyalist Sovyetler
Birliği bu sorunun cevabını verdi. Lenin önderliğindeki parti, sadece devrimi yapmakla kalmadı, devasa bir ülkeyi yönetmeyi de başardı.
Evrensel Basım Yayın’dan 1999 yılında çıkan bu kitap, Lenin’in ve parti yönetiminin
yönetmeyi nasıl öğrendiğini, her aşamada kitlelerle birlikte nasıl eğitildiklerini, bolşevik
irade ile sorunlara en doğru çözümleri nasıl bulduklarını gösteriyor. Lenin, 21 Ocak 1924
tarihinde yaşamını yitirdi. Fakat adı ve önderlik ettiği Ekim Devrimi, işçi ve emekçilere
halen yol gösteriyor.
Ve onlar biliyorlar ki "O"
"Dün erkendi yarın geç,
Vakit tamam, bugün" dedi.
Ve onlar "anladık, bildik" dediler.
Yürüyor onlar Kışlık Saray'a
Putilovski Zavot'tan Bolşevik Kirov.
-“Bugün büyük bir gündür yoldaşlar, diyor
büyük bir gündür
Ve ihtar ederim ki çapul yapmak isteyenlere
artık Kışlık Saray ve bütün Rusya
işçinin ve köylünündür"
(NazımHikmet)
"Vakittamam,bugün!"
"Bugün"ayaklanmagünü..."Bugün"eskirejimiyıkma,iktidarıelegeçirmegünü...Yıllardır
binbiremek,çabavebedelleilmekilmekörülmüş,tervekanlasulanmış,ateşlesınanmışyorgunbedenlerin,uykusuzgözlerinumuduyla
nakışgibiişlenmişbirçalışmanınzafergünü...
Vekavgadaçokdahazorlubiretabınilkgünü...
İktidarıeldetutmakiçinverileceksavaşım,
onuelegeçirmekiçinverileceksavaşımdançok
dahabüyükgüçlükleriiçindetaşıyor.Sovyetdevrimigerçekleştiğindeemperyalizmvebütün
dünyagericiliği(hattadevrimekadarolansüreçte
devrimsaflarındaşuveyabudüzeydeyeralmış
pekçokörgütvekişi)onunbirkaçgüniçindeyok
olacağınıdüşünüyordu.Böyledüşünmekiçin
önemlibirgerekçeleridevardı.Yüzlerceyıllık
yönetimtecrübesinesahipolanburjuvazininkarşısında,yönetmekkonusundahiçbirtecrübesi
olmayanproletaryanınbaşarışansıolmadığını
düşünüyorlardı.
Derlerki,yüzgündolmadanyenilgiyeuğrayanilkproletaryaiktidarıParisKomünü'nden
sonra,EkimDevrimi'ninyüzüncügünündeLenin,
KremlinMeydanı'ndakikarlarınüzerindecoşku
vesevinçten,mutlulukveheyecandanyuvarlanarak"Başardık"diyehaykırıyormuş.
AslındaLenin,burjuvazininiktidarınakarşı
savaşırkenyönetmeyiöğrenmişti.ÇünküO,kitleleriçarlığakarşımücadeleyesevkederken,bir
günuzaklardabirzamanda,iktidarıelegeçireceklerigibibirhayalkurmamıştı.Günlükmücadeleniniçinde,hertürdenörgütlenmearacını,
partiyi,sendikayı,kitleörgütünüadetabiriktidar
organıgibikullanarakyönetmeyiöğrenmişti.
İktidarıfiilenelegeçirdikleridevriminilkgünlerindesorunlarolancaağırlığıileüstüneyığıldığında
onlarıçözeçözeilerlemesinideöğrenmişti
Lenin.Attığıheradımdanbirdersçıkararak,kit-

leleresağlamvesarsılmazbirgüvenduyarakve
partininkolektifgücüneyaslanarakyürümesini
biliyorduzaten.Proletaryanıniktidarınıinşaederkendeelbettekienbüyükgüçbunlardı.
GencecikSovyetdevletininsorunlarıolağanüstübüyüktü.KitabınkonualdığıdevriminilkyıllarındaSovyetülkesi,heraçıdankorkunçbir
kuşatmaaltındaydı.Emperyalistsavaşbütünşiddetiilesürüyordu.Tümmaddiolanaklar,insan
gücüveendeğerlikomünistler,sosyalizmiinşa
etmekiçindeğil,emperyalistişgalcileriülkeden
kovmakiçinseferberedilmişti.Halkinanılmazbir
açlıkçekiyordu.Eskidendevriminsaflarındayer
alanpekçokörgüt,artıkkarşı-devriminsaflarına
geçmişti;ayaklanmalarörgütlüyor,grevvedirenişlerşeklindehalkıkışkırtıyorvesabotajlar
düzenliyorlardı.
SavaşısürdürmekSovyetdevletiiçinolanaksızdı.Bu,sosyalizminyokolmasıanlamınagelirdi.Barışise,Ukrayna'nınbirbölümündenvazgeçmeyigerektiriyordu.Leniniçinbu,olağanüstü
koşullardaalınmışçokzorbirkarardı.Ukraynalı
komünistler,durumunvehametininçokiyifarkındaydılar.Sosyalizminkazanmasıiçinkendilerinin
ödemekzorundaolduklarıbedelikabullenerek
barışimzalanmasıyönündeoykullandılar.Lenin,
Ukraynalıkomünistlerebudurumunçokuzun
sürmeyeceğini,Almanya'dakidevriminolgunlaşmasınaveAlmanproletaryasınagüvenmeleri
gerektiğinitavsiyeederek,neleryapacaklarını
ayrıntılıbirşekildeanlatmıştı.
Dahadevriminilkdönemlerinde
Petrograd'dakiPutilovfabrikasıişçileriningreve
başladıklarınıdüşünebiliyormusunuz?Sovyet
Devrimihakkındaaz-buçukbirşeylerokumuş
olanherkes,Putilovfabrikasınınisminerastlamıştır.Onlardevriminöncüleri,ayaklanmanın
kalbiydiler.Devrimdensonradasosyalistinşanın
"savaşçısı"oldular.Tarımdakolektifleştirme
hareketindegönüllüseferberliklerdüzenlediler.
Neredebirsorunvarsa,Putilovlukomünistişçiler
yardımakoşardı.OnlarLenin'inençokgüvendiği
veinandığıişçilerdi.PetrogradiseLeniniçintüm
işçisınıfınınnabzınıölçtüğü,kitlelerincoşkusu
yadabitkinliğinideğerlendirdiğibirbarometreydi.
Veaçlık,okadardayanılmazbirhalegelmiş,
MenşeviklerveSosyalistDevrimciler'inkarşıdevrimcifaaliyetleriokadarartmıştıki,Putilovfabrikasıişçileribilegrevebaşlamıştı.Alkışlanmaktan
hiçbirzamanhoşlanmamışolanLenin,Putilov
işçilerininkarşısınakonuşmakiçinçıktığında
uzunalkışlarahiçmüdahaleetmedenişçileri
neredeysetekertekergözdengeçirdi.Onların
herhaliniduyumsamayaçalışıyordu.Nelerin
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devrimcikaldığınıanlamayaçalışırcasına,keskingözleriyletektekhepsiniinceliyordu.Ülkedeyaşanan
korkunçboyuttakiaçlığıvebunanedenolankarşıdevrimcifaaliyetleri,gerçeğinbütünacımasızlığıve
çıplaklığıileanlatırken,konuşmasınınherkelimesinde
sadecePetrogradişçilerinideğil,devrimiyeniden
kazanıyorve"YaZaferYaÖlüm"fikrinibütünhücrelerindehissettirerekişlerinibaşınadönmesinisağlıyordu.
MenşeviklerveSosyalistDevrimciler,
Bolşevikler'inheradımındaönlerineengellerçıkarıyor,ayakbağıoluyorlardı.ÇE-KA'nın(Karşıdevrimve
SabotajlaMücadeleOlağanüstüKomisyonu)faaliyetlerinikaralamayaçalışıyor,TarımBakanlığı'nıçalıştırmıyor,sağlıkçalışmalarınıengelliyor,sabotajlar
düzenliyorlardı.Özellikledemiryollarındakisabotajlar
öylesinehadsafhayaulaşmıştıkiLenin,çokgüvendiğiÇE-KABaşkanıCerjinski'yiUlaşımİşleriHalk
Başkanlığı'naatamakzorundakaldı.Kitlelerinözelliklebukonudagelenşikayetlerini,Leninfazlasıylaciddiyealaraktitizlikleinceliyorvesabotörlerin,
Menşevikler'inkarşı-devrimcifaaliyetleriniaçığaçıkarmayaçalışıyordu."Heriyikomünistaynızamandaiyi
birÇE-KA'cıdır"diyerekkitlelerindebukonudaduyarlıolmasınısağlıyordu.
Devriminilkgünlerininmüthişkargaşasıiçerisinde
yönetimmekanizmasıdayavaşyavaşşekilleniyordu.
Hükümetiçingerekenşemayıkafasındaoluşturan
Lenin,sonrötuşlarıdahızlayaparakkomiserlikler
kuruyor,görevlerveriyor,genelgeleryayınlıyor,
Kalinin,Sverdlov,CerjinskiveStalingibideneyimlive
sağlamkomünistlerlebirlikteişleridüzenesokuyordu.
Mesela,topraksorunuilkelealınankonulardanbiriydi.AyrıntılıbirincelemesonucundaParti'nintoprak
programıoluşturulmuşvehemenhayatageçirilmeye
başlanmıştı.Sadecemerakındangelmişbileolsa,
komiserliğebaşvurantekbirinsandahigeriçevrilmiyor,enküçüksorunlarlailgileniliyor,sorunneolursa
olsunbircevapveriliyordu.Hattakısazamaniçerisindebir"ıvır-zıvırkomisyonu”kurulmuştu.Sonradan
HalkKomiserleriKüçükKuruluadınıalanbukomisyon,Lenin'inçokciddiyealarakyakındandenetlediği
birkurumdu.ÇünküRusya'nınhemenhertarafındaki
işçiveemekçilerdengelenkişiselyadagenelbütün
şikayetler,bukomisyondaelealınıyordu.
Olağanüstüyoksulluklarveyoksunluklar,
Bolşevikler'inazmiileyaratıcıbirbiçimdegideriliyordu.İlkMaliİşlerKomiserliğiBölümü,salteskibir
kanepeveonunüzerineiliştirilmiş"Maliİşler
Komiserliği"yazılıbirkağıttanibaretti.Halk
KomiserliğiKuruluSekreteri'nintekmalzemesibir
daktiloydu.Üstelikbudaktiloyukullanacakkimse
olmadığıiçinkendisiikiparmaklatıkırdatıyordu.İlk
SovyetDevletiKasasıise,basitbirelbisedolabıydı.
Dolabınönüsandalyelerleçevrilmişvebaşınabirde
nöbetçikonmuştu.
Sosyalistdevletinyaratılmasıve
Lenin...Buikisi
öylesinekopmaz
bağlarlabirbirine
bağlanmışki,birisinidiğeriolmadan
düşünmekmümkün
değil...Zatenkitaptakianılarınsahiplerindenherbiri,
proletaryanıniktidarınınkurulmasındaatılanheradımı,
Leninhakkında
olağanüstüyüksek
duygularlaiçiçe
geçirerekanlatıyorKışlık sarayda bir bolşevik asker

lar.Lenin'intasasız,neşeligülüşühakkındaise
birİngiliz'insöyledikleribununsomutörneklerindenbirinioluşturuyor:
"Bu,gücüngülüşüdürvebugücünkaynağı
Lenin'insadecemuhteşemyeteneklerindedeğil,
komünizmdedir.Toplumsalsırlarınvesorunların
çözümündeöylesinebiranahtarasahipki,komünizmöngörünüsündeöylesinebüyükbirgüvenve
sarsılmazlıksağlıyorki,başkahiçbirdevlet
adamı,kendinden,planlarveprojelerdenbu
kadareminolamaz."
Lenin,çalışırkenyaptığıişiçokciddiyealıyor,
enküçükbirayrıntıyıbilegözdenkaçırmadan
temelnoktalaraparmakbasmayıyani"boğayı
boynuzlarındantutmayı"biliyordu.İnsanlaraçok
değerveriyordu.Öyleki,Volga'daçalışanişçilerin
alkolsorunuylailgilenirken;Spasskikulesindeki
KremlinsaatininonarılmasıveEnternasyonal'inezgileriniçalmasıişinibaşarabilecekuzmanlarararken;
çıkanbirsoruna“Sverdlovlular”ın(Sverdlov
Üniversitesiöğrencileri)müdahaleetmesiniisterken;
Klinzlikumaşfabrikasındakiişçilere"Lütfen,bana
hediyegöndermeyinizvebusamimiricamıişçilerede
iletiniz"diyeyazarken;yadakarşısınaçıkmanın
heyecanıylahazırlandığıtörenselkonuşmayıunutan
komsomoldelegeleriheyetiylesıcak,dostça,rahatbir
konuşmabaşlatıponlarınaçolduğunuöğrenincede
Sverdlov'a"BirinciTümRusyaGençlikBirliğiKongresi
Divanı'nınonbirüyesinebiröğlenyemeği"diyenot
yazarken,hepaynıtitizlikleyaklaşıyor,kitlelereveyoldaşlarınaduyduğusaygıyıenberrakhaliyleifadeediyordu.
Lenin,aşırıçalışmaktan,yorgunluktanuyuyakalmışbirgörevliyigördüğünde,komiserinişeenerjitoplamaklabaşlamasınınçokiyiolduğunusöyleyecek
kadarsevecen;fotoğrafçekebilmekiçinkendisinden
birrandevukoparmayaçalışanfotoğrafçıyıreddecek
kadarmütevazi;tektekkişilerebüyüksorumluluklar
isteyengörevlerverecekkadarçevresindekilere
güvenduyan;görevlerinibilinçlibirbiçimdeaksatanlaraveayaksürüyenlerekarşıolağanüstübiröfkeve
hışımlayüklenecekkadarhatalarlauzlaşmazbir
önderdi.
ÇoknadirenöfkelenirdiLenin.Ancakondanazar
işitenhiçkimsealınganlıkgöstermezdi.Çünküo,en
safhaliylekişiselonurduygusutaşırveetrafındakilerindebuduygularınıkorumayaözengösterirdi.Aldığı
görevlerilayıkıylayerinegetirmedeayakdireyenleri
iseasılkonumlarınagerigöndermekonusundahiç
tereddütetmezdi.
ZamanıkullanmadaçoktitizdiLenin.Tümtoplantılarıkendisiyönetiyorveherkonuşmacıyazamanı
hatırlatıyordu.Gereksizgevezelikler,uzunraporlar
onagöreaçıkçabirsabotajdı.Toplantılardarapor
sunanlariçin15dakika,konuşmacılariçin5dakika
süretanıyordu.Raporunuuzunhazırlamışbirisini
ertesigünözelgörüşmeküzereçağırırvebirsaat
boyuncanedenkısaraporyazmasıgerektiğiniusanmadananlatırdı.Hiçbirtoplantıyageçkaldığıgörülmemişti.Geçkalmayıalışkanlıkhalinegetirenkişilere
karşıherzamanacımasızolurdu.Görevinialmakda
dahil,hertürcezanınuygulanmasınıisterdi.Boşkaldığıherzamanönündeokumaküzereaçıkbirkitap
olur,kaldığıyerdendevamederdi.Alkışlarbileona
görezamankaybıydı.Alkışlarınuzadığıdurumlarda
saatinigöstererekbitirmeleriniisterdi.
Sağlıksorununuçözmekiçinçokbüyükbirçaba
harcamışveönceliksizgörevlerindenbiriolarakkoymuştuönüne.Salgınhastalıklar,bitlenmegibikitlelerinsağlığınıtehditedenşeylerekarşıkitlelerieğitmek
içinkomsomolları,komünistişçileriseferberederek
savaşaçmış,"EvleriIslahHaftası"vb.kampanyalar
düzenlemişti.Özellikleana-çocuksağlığınıçokönemsiyordu.Dünyadailkdefazenginlerinvillaları,saray-
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lar,lüksevler,işçiveemekçilerintedavileriiçinkullanılıyordu.Yoldaşlarınınsağlığıileçokyakındanilgilenirdi.Kırım'dakizenginvillaları,yazlıklarıbaşkaülkelerindevrimcilerinevesendikacılarınuluslararası
kurulutarafındangönderilenbaşkaülkelerinişçilerine
deaçıkolantedavivedinlenmemerkezlerinedönüştürmüştü.Zorkoşullardayaşayaneski“illegaller”in
yaşamkoşullarınındüzeltilmesi;kalphastasıyoldaşlarınınhükümetbinasındakimerdivenleriçıkmakzorundakalmamasıiçinasansörtamiriilebizzatilgilenmesi,
onuniçinçokolağantavırlardı.Hastaolanbiryoldaşının"geneltamiratagönderilmesiiçin"notyazması,
sağlığınadikkatetmeyenbirbaşkayoldaşına"devletinmalınazararverdiği"içinsitemetmesivebütün
yoğunişlerinarasındabilebutürşeyleriunutmayarak
denetlemesi,yoldaşlarınaverdiğideğerinsonucuydu.
Ezilenulusunsorunlarınakarşıduyarlıydıvehalklarınkardeşliğiniinşaetmeyebüyükbirönemveriyordu.SibiryaileKanakCumhuriyetiarasındacidditartışmalaranedenolanİrtişBölgesisorununu,kendisi
doğrudanmüdahaleederekçözmüştü.İrtiş'in
Kanak'lardanayrılarakkendilerinebağlanmasınıisteyenSibiryalıtemsilciye,bununbütünşovendüşmanlıklarıgüçlendirecekbiristemolduğunuanlatarak,"bu
sorunaSibirya'nındağlarındanbakmamakgerekir.
AynışekildeBüyükİvan'ınçarkulesindende.Belki
Himalaya'dan,amaİngilizgözlüğüiledeğil"diyordu.
İrtişbölgesineÇarlıkdönemindezorlayerleştirilmiş
olanRuslar'ınoradangönderilereksadeceKanaklara
bırakılmasınıisteyenKanakCumhuriyetisözcüsüne
ise,"tarihselhaksızlık"larınneanlamageldiğinianlatıyorveekonomik-kültüreliçiçegeçmişliğinsonuçlarını
gösteriyordu.
Kitabıokurkenenfazlayüzleştiğimizşey,devrimin
gerçekliği...Bugünbirçoklarıiçindevrimçokuzaklaşmışdurumda.Yenilgidönemlerindebutürdüşüncelerleçoksıkkarşılaşırız.Oysa"devriminzamanı"
bizimçalışmalarımızabağlıdır...Günlükpratikherişe
devriminruhunukatabilmek…Devrimiyakınlaştırmak
budur.Onihaigeleceğinbirsorunudeğil,bugününbir
sorunudur.Zaten,teorikolarak"gelecek",ilkkez
Lenin'lebugünümüzeyaklaşmıştır.O,proletaryanın
bütünörgütbiçimlerini,emperyalist-kapitalistsistemin
sömürdüğübütüntoplumsaltabakalarıbirleştirenve
onlarıortakmücadeleyesevkedenorganlarıoluşturupburjuvatoplumuiçindesınıfınorganlarıözelliği
kazanmasınısağlayarakorganikbirbütünlükiçinde
bağlamasıylakazanmıştırdevrimi.
Rusproletaryası,diğertoplumsaltabakalarıburjuvazininetkialanındançıkarıponlarıözgürlüğekavuşturacakbirönderlikgerçekleştirebilmeyibaşarmasına
borçludurSovyetDevrimi'ni.Çünküdevletielegeçirmek,proletaryanınkendisinibirgüçolarakörgütleme
yeteneğinebağlıdır.Güçlerdengesinikendilehine
çevirebilmesiise,onutamamenelegeçirmeklemümkünolacaktır.
Leningibi,sosyalizmigüncelbirsorunolarakele
alıpproletaryanınönünekoyduğumuzorandaiktidar
yaklaşacaktır...
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Irkçılığa karşı mücadelenin simgesi

Mandela

NelsonMandela,5Aralıkgünüyaşamınıyitirdi.
Öldüğünde95yaşındaydı.GüneyAfrika
Cumhuriyeti’ninilksiyahcumhurbaşkanıydı.
Cenazesionbinlercekişininkatıldığıtörenlerlekarşılandı.Vedünyanınhertarafındasiyahlar,ırkçılığa
karşımücadeledekendiönderleriolarakkabulettikleri“Madiba”ya(Mandela’nınkabileadı)selamyolladılar,anmasınıgerçekleştirdiler.
Siyahların özgürlük mücadelesi
Afrikalıhalklar,asırlarboyuncakenditopraklarındaikincisınıfyaşamanınacısınıçektiler.
Apartheid(ırkçılık)politikalarıyla,AvrupalıveABD’li
sömürgeciler,Afrikahalklarınakölelikdayattılar.
Ülkesınırlarısömürgecilertarafındançiziliyor,yöneticilersömürgecibeyazlararasındanseçiliyordu.Ve
heraşamada,kitlelerinbüyükdirenişleriylekarşılaşıyordu.
GüneyAfrikaCumhuriyeti’ndemücadeleyiyürütenörgütünadıANC(AfrikaUlusalKongresi)idi.
Mandela,1940’larınsonlarında,ANC’ningençlik
kollarındaçalışmayabaşladı.ANC’ninmilitankanadındaydıveGüneyAfrikaKomünistPartisiilebirliktesilahlımücadeleninbaşlamasınaönayakolanlar
arasındayeraldı.1962’detutuklandıveömürboyu
hapiscezasınaçarptırıldı.Hapishayatınınönemli
birbölümünüRobbenAdası’ndageçirdi.Adadaağır
nemvesonsuzyoksunluklariçindeçokkötüolan
yaşamkoşulları,çokyönlüsiyasibaskıiledebirleşerekoldukçazorlugeçmişti.Kendidilinikonuşmak
yasaktımesela.Herbahaneyleekcezalarveriliyordututsaklara.BunarağmenMandela,direnişisürdürdü.

‘80’lerinsonunageldiğinde,dışarıdaki
mücadeleyükselmiş,hattaMandela’nınözgürlüğüiçinkampanyalardüzenlenmeyebaşlanmıştı.
Sömürgeciemperyalistleraçısındanise
Mandela,bir“anlaşma”yolubulacakları
kilitisimdiartık.Emperyalistlerinelindetutsakolan
hapistekiönderle,dışarıdakimücadeleyedönük
“barış”görüşmeleriyürütüldü.Ve1990yılında
Mandelaserbestbırakıldı.
1994yılında,GüneyAfrika’dasiyahlarında
katıldığıilkseçimlerdüzenlendi,Mandela5yıliçin
başkanseçildi.Yenibiranayasa,toprakreformu,
yoksulluklamücadelevbpolitikalarınyanısıra,
“HakikatveUzlaşmaKomisyonu”dabudönemde
kuruldu.Komisyonunamacı,Apartheiddöneminde
siyahlarakarşıırkçısuçlarişleyenbeyazların,“itiraflarıkarşılığındaaffedilmesi”ydi.Yapılankatliamlar,
failimeçhuller,işkenceler,tutuklamalarvehertürdenvahşet,“itiraf”karşılığındaaffedildi,suçlular
serbestbırakıldı.
Geçmişteonu“terörist”olaraktanımlayan
emperyalistler,kitlehareketinikontrolaltınaalma
doğrultusundayaptıklarını,çeşitlibiçimlerdeödüllendirmektendegerikalmadılar.1993yılındaNobel
BarışÖdülü,ABDBaşkanlığıÖzgürlükMadalyası
ve1962’deSovyetlerBirliği’ndenLeninNişanı
baştaolmaküzere250’ninüzerindeödülverilmiştir
Mandela’ya.Reddettiğiteködülise,1992yılında
Türkiye’deÖzal’ıncumhurbaşkanı,Demirel’inbaşbakanolduğudönemdeverilenAtatürkBarış
Ödülü’dür.Kürthalkınınyükselenmücadelesine
uygulananşiddetiprotestoederekreddeder
Mandelabuödülü.
ÖcalanRoma’dayken,Mandelacumhurbaşkanıdır.Roma’yagizlibirheyetgönderipÖcalan’ave
Kürthalkınınmücadelesine“gönülden”desteğini
ifadeeder.Ancak“ülkesininyenibağımsızlığa
kavuşmasınınyarattığıkırılganortamı”ilerisürerek,

somutbirdestekvermez,hattabugörüşmenin
açığaçıkmasınıdaistemez.Zatenemperyalistler,
onundahafazlailerigitmesine(meselaÖcalan’ı
ülkesinekabuletmesine)izinvermezler.
Mandela’nın“bağımsızlık”mücadelesininsınırlarınıgösterençarpıcıbirtablodurbu.Güney
Afrika’nınbağımsızlığınakavuşması,yükselenkitle
hareketininbirsonucudur;ancakemperyalistler
bunukontrolaltındatutmakiçinMandela’danyararlanırlar.Cumhurbaşkanıolduğudönemde,kitlelerin
ekonomikrefahınailişkinatılanadımlarıncılızlığı,
ülkeninekonomikbağımsızlığıiçinzatenbiradım
atılmayışı,“katilinibağışlamakvesevmek”kavramınınyaygınlıkkazanmasıgibiunsurlar,Mandela’nın
“bağımsızlık”anlayışınınsınırlarıdır.Obaşlangıçta
devrimcibirönderolsabile,sonrasındaburjuvasisteminsınırlarınızorlamadankısmikırıntılardağıtma
çabasındaolanbirreformcuyadönüşmüştür.
GüneyAfrikaCumhuriyeti’ndebugünsiyahlara
dönükırkçıbaskıkalkmışolmaklabirlikte,hem
emperyalistbaskıvesömürü,hemdesınıfsalbaskı
sürmektedir.Ülkeekonomisiemperyalizmebağımlıdırveülkekaynaklarıemperyalistlertarafından
talanedilmektedir.Keza,geçtiğimizaylardayaşananmadencigrevinepolisinsaldırısıveonlarca
madencininkatledilmesiörneğideçarpıcıbirbiçimdegöstermektedirki;sömürücününrengideğişmiştir,amasömürüsürmektedir.
GüneyAfrikalılargeçmiştebeyazpatronlartarafındansömürüyevevahşeteuğrarken,bugünsiyah
patronlartarafındansömürüyevevahşetemaruz
kalmakta,siyahpolislertarafındanöldürülmektedirler.Devrimcibirrotadançıkıpsaltulusal-ırksalkurtuluşçuhalegelenbirhareketingeldiğinoktabudur.
Mandela,dünyaliteratürüne“siyahlarınözgürlük
savaşçısı”olarakyerleşmiştir.AmaAfrikalıhalklar,
sınıfsalsömürüyekarşıayağakalkmadıkça,gerçek
özgürlüklerinieldeedemeyeceklerdir.

“Katiller Yargılansın” imza kampanyası sürüyor
Haziranayaklanmasındaşehitdüşenlerisahiplenmek,katillerininyargılanması
sağlamakiçinbaşlattığımızkampanyamızdevamediyor.Bununiçinbiryandan
mahkemelerinitakipediyor,duruşmagünlerimahkemeönlerindeeylemyapıyoruz.
Biryandanda“KatillerYargılansınTutsaklaraÖzgürlük”sloganınınyeraldığıafiş
vestikırları,emekçisemtlere,merkeziyerlereyapıştırıyor,“AliİsmailKorkmazHalk
Komitesi”ninbaşlattığıimzakampanyasınısürdürüyoruz.
***
İkitelli’ninişlek,aynızamandamünübüsyoluolancaddesinekurduğumuzstandailgioldukçabüyüktü.Beklediğimizdendahafazlailgiçektiveimzatopladıkdiyebiliriz.
Standaözelliklekadınlarınilgisidahayoğundu.“ALİİSMAİLKORKMAZKATLEDİLDİ!KATİLLERYARGILANSINTUTSAKLARAÖZGÜRLÜK!”pankartımızı
yeniaçmıştıkki,çocuklarıylaordangeçentürbanlıbirkadınpankartıokuduktan
sonra,‘katilleryargılansıntabi’diyerekimzaverdi.“BuTaksimolaylarındaölen
çocukdeğilmi”diyerekgelipimzaatanlar,kısaajitatifkonuşmalarımızüzerine
gelipimzaverenler…Konuşmalarçoketkilioldu.Uzağımızdaolaninsanlarmerak
edipgeldiler.Ayrıcagelipgeçenidurdurupnedenimzatopladığımızıanlattık.
Durmayanlarıiknaetmekiçinonlarlaberaber30metreyürüdüğümüzdeoldu.Ama
dahaçokolumluşeylerlekarşılaştık.Meselaçevirdiğimizbirgenç,BDP’’liolduğunu
söylediveimzasınıattı.Dahasonraüçdörtmertreilerimizdebaşkalarınıimzavermeleriiçiniknaetmeyeçalıştı.Yinebaşkabiri,imzaatıktanbirazsonraüçarkada-

şınıdahaimzaatmayagetirdi.Birgençkadın,“100
imzahakkımolsaatarım”dedi.Birbaşkakadında
“arkadaşlarımızınyerinedeatabilirmiyiz”diyesordu.
Elbettebunukabuletmedik.Başkabiri,‘direksiyon
kursundangeliyorum,hocamburadangeçmiş,o
söyledi,bendeizinalıpgeldim’dedi.Böyletepkiler
oldukçafazlaydı.
***
KartalmerkezindeBankalarCaddesivesahil
yürüyüşyolundadaimzatoplandı.Gelengeçenlerdurduruldu,imzanınanlamıanlatılarakimza
istendi.İkifarklıgündeyapılançalışmayailgi
büyüktü.
GaziMahallesi’ndedestantkurulduve
imzatoplandı.Buradadayoğunilgiilekarşılandı.Genelolarakbenzerolumlutepkilerlerle
karşılaştık.
Haziranayaklanmasındaençokatılan
slogandaolduğugibi“BUDAHABAŞLANGIÇMÜCADELEYEDEVAM”diyoruzve
çalışmalarımızısürdürüyoruz.
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Ukrayna’damuhalefet,ABile
ortaklıkveserbestticaretanlaşmasıgörüşmelerininhükümet
tarafındanaskıyaalınmasınedeniyle,21Kasım’danitibaren
sokaklaradöküldü,protestoeylemlerinebaşladı.
BaşkentKiev’inmerkezindebulunanBelediye
SarayıveSendikalarFederasyonubinalarımuhalefettarafındanişgaledildiveeyleminüssüolarak
kullanılmayabaşlandı.Eylemcilerintalebi,devlet
başkanıYanukoviçveAsarovhükümetinin2015yılı
Ocakayındayapılacakolanseçimleribeklemeden
istifasıvegeçicihükümetinkurulması.
Ukrayna,Rusyaile“Batı”arasındakırankırana
hegemonyamücadelesininsürdüğübirülke.Tarihi
boyuncaikisininarasındakalmış.MeselaEkim
Devrimigerçekleştiğinde,I.Emperyalistpaylaşım
savaşınıbitirenanlaşmayıimzalarken,Troçki’nin
hatalarısonucunda,Ukrayna’yıbırakmakzorunda
kalmışsosyalistSovyetlerBirliği.Ukrayna1922’de
yenidenkatılabilmişSovyetülkesine.II.Emperyalist
savaşdöneminde,yenidenAlmanişgalialtınagirmiş.Almanya’nınyenilmesiveUkraynalıkomünistlerinetkisiylebudefadabaşaramamış.Ancakbu
durum,Ukrayna’nınsosyolojikolarakikiyebölünmesiniengelleyememiş.BatısıAlmanya’yabakarken,
doğudaRusya’yayakınbirtabloşekillenmiş.
Ekonomikolarakda,Rusya’yabağımlılığıdaha
fazlaolmaklabirlikte,ikitarafınortasındakalmış
Ukrayna.
SovyetlerBirliği’nindağılmasınınardından
Ukrayna’nınAB’yeenhızlıkoşanülkelerarasında
yeralmasında,butarihinrolübüyüktür.Bölünmenin

19

mezönemdedir.Ayrıca
Ukrayna’yıkaybetmek,AB
veABD’nin,tabiNATO’nun
doğrudanRusyasınırlarına
dayanmasıanlamınagelecektirki,Rusyabunuengellemekiçintümkozlarını
oynamaktadır.
Ukrayna’dasonyaşananolaylarınkaynağında,
yineABveABDileRusya’nınhegemonyaçatışmasısözkonusudur.Yanukoviç,ABileortaklıkanlaşmasınıimzalamayıreddetmedenhemenönce,
Moskova’yabirziyaretgerçekleştirmiştir.Burada,
Yanukoviç’inRusya,KazakistanveBelarustarafındankurulmuşolanGümrükBirliği’nekatılmakonusundaanlaşmayaptığına,bunedenleAB’yetavır
aldığınailişkinsöylentilersözkonusudur.
Ukrayna’dasokağadökülenmuhalefet,2004’te
olduğugibi,AB’denveABD’denbeslenmektedir.
Eylemlerinbaşlamasınınardından,ABmüzakere
grubunun,ABD’liyetkililerin,Polonya,Almanya,
Gürcistan,İspanyagibiülkelerinmuhalefetedesteğegelmesi,bununkanıtlarındanbiridir.Kezaeylemcilerin,Kiev’insembollerindenbiriolanLeninheykelinitahripetmeleridedurduklarıyeringöstergesidir.
Rusyaisekarşıatakolarak,Ukrayna’yaverilen
doğalgazınfiyatınındüşürülmesi,eylemlerdegözaltınaalınanlarınaffedilmesininsağlanmasıgibiadımlaratarak,hareketinkitledesteğiniazaltmayıhedeflemektedir.BugüniçinRusya’nınağırlığınınyüksek
olduğunusöylemekmümkündür.Ancakkitlelerin
asılbeklentisiolanekonomikrefah,herhangibir
emperyalistülkedendeğil,kitlelerinkendimücadelesindengelecektir.

Ukrayna yeniden sokakta
ardındangelenhızlıyoksullaşmavesefaletindoğurduğutepki,Batılıemperyalistlerinparlakambalajlı
vaatlerininetkiliolmasınanedenolmuştur.Keza
2004yılında,devletbaşkanlığıseçimleriniRusya
yanlısıYanukoviç’inkazanmasınınardından,muhalefetinhareketegeçerekhaftalarsüreneylemler
gerçekleştirmesivebunedenleYanukoviç’inistifa
ederekyönetimiAB-ABDyanlısıYuşçenko’yabırakması,yineaynıçelişkilidurumunürünüdür.
“TuruncuDevrim”olarakliteratüregeçenbuhükümetdeğişikliği,doğrudanABDtarafındanfinanse
edilenveörgütlenenbirhareketin,kitlelerdebelli
düzeydeyankıbulmasıylabaşarıyaulaşabilmiştir.
Ancakbuhükümetdarbesininömrüfazlaolmamış,
AB-ABDişbirlikçisihükümet,yolsuzlukdosyalarının
ortayasaçılmasıylayerlebirolmuş,Rusişbirlikçisi
Yanukoviç2010yılındayenidendevletbaşkanlığına
seçilmiştir.
Rusyaileekonomikbağlarıgüçlüdürdedik.
MeseladoğalgazkonusundaRusya’yamutlak
bağımlıdır.Avrupa’yagidendoğalgazboruhattının
Ukrayna’dangeçiyorolması,UkraynaileRusya’nın
yaşadığıhersorundaAvrupa’yagidengazında
riskegirmesineyolaçmaktadırki,budurumAB’yi
rahatsızedenunsurlararasındadır.KezaKırım
limanındaRusdonanmasıbulunmaktadır.Sovyetler
Birliği’nindağılmasınınardından,Karadeniz’deki
kıyıüstünlüğünükaybedenRusyaiçin,Ukrayna
limanlarındabirdonanmayasahipolmak,vazgeçil-

19 Aralık katliamı protesto edildi
Devletin19-22Aralık2000tarihinde,20hapishaneyedüzenlediğive28devrimciyikatlettiği19Aralık
katliamı,13.yılındaeylemlerleprotestoedildi.
İstanbul,Ankara,İzmir,Adana,Dersim,Diyarbakır,
BursaveErzurum'dayapılanyürüyüşlervebasın
açıklamalarında,katliamınsorumlulularınınyargılanmasıistendi.
Devletindevrimcitutsaklarıtabutluklarakoymak
içinyaptığıoperasyonlardavegerçekleşenÖlüm
Orucueyleminde122devrimcişehitdüşmüştü.
Aradan13yılgeçmesineveortayadökülenbirçok
görüntüvebelgeyerağmensorumlularyargılanmadı.
İstanbul'da19Aralık'taSağmacılarMetroçıkışındatoplananTecrideKarşıMücadelePlatformubileşenlerivearalarındaPDD'nindebulunduğukurumlar,
BayrampaşaHapishanesiönüneyürüdü."19-22
Aralıkkatliamınıunutmadık,unutturmayacağız"pankartınınarkasındakortejoluşturanyüzlercekişi,"Katil
devlethesapverecek","Zindanlaryıkılsıntutsaklara
özgürlük","Faşizmekarşıomuzomuza","Devrim
şehitleriölümsüzdür"sloganlarınıattılar.Yapılan
konuşmalarınardındanGrupYorum,
GrupMunzur,GrupAdalılarmüzik
dinletisiverdiler.
MücadeleBirliğiPlatformu'nun
TaksimMeydanı'ndayapmakistediği
basınaçıklamasınapolissaldırdı.Gaz
bombalarıveplastikmermilerinkullanıldığısaldırıda10kişigözaltınaalındı.
BDSPiseGalatasarayLisesiönünde
yaptığıaçıklamayaptı.

Ankara'da;devrimciveilericikurumlar,SincanF
Tipiönündeeylemyaptılar.AkşamiseYüksel
Caddesi'ndetoplanankurumlar,AKPGenelMerkezi
önündebasınaçıklamasıgerçekleştirdiler.Çeşitlisloganlarınatıldığıeylem,halaylarlabitirildi.
İzmir'de;Karşıyakaİzbanönündetoplanan
kurumlar,İşBankasıönüneyürüdüler."19Aralık
2000!Unutmadık,unutmayacağız"pankartınınaçıldığıeylemde,sloganlarlayürüyüşyapıldı.
Adana’da 19 Aralık protestoları
19Aralıkgünü,İHD’ninçağrısıyla,katliameski
adliyeönündeprotestoedildi.AralarındaPDD,DH,
BDSP,HC’nindebulunduğukurumlarveçeşitlisiyasi
partiler,eskiadliyebinasıönünde,“Unutmadık
Unutmayacağız19-22AralıkKatliamınınKatillerive
SorumlularıYargılansın”pankartıetrafındatoplandılar.
BasınaçıklamasınıİHDAdanaŞubeYönetiminde
bulunanNejatOkay
okudu.Açıklamada,
sadecekatliamları
değil,direnişleriylede
ünlüülkemizhapishanelerindebaşkaldırınınbirmirasolarak
tariheyazıldığısöylendive“halahapishanelerdentabutlar
çıkıyor”denildi.
“Ölümvehastalık

üretenhücretipihapishanelerkapatılmalıdır.Hasta
arkadaşlarımızderhalserbestbırakılmalıdır”talebi
yinelendi.
Kitleye,22AralıkpazargünüİHD’dekonuileilgili
birpanelolacağıduyurusuyapıldı.Çeşitlisloganlar
atıldıktansonrakitledağıldı.
AdanaİHDŞubesi’nde19-22Aralıkkatliamına
ilişkinbirsinevizyongösterimivesöyleşidüzenlendi.
İlkolarakkatliamdaşehitdüşenleranısınasaygı
duruşuyapıldı.Sonra,katliamesnasındahapishanedebulunanNevinBerktaş,katliamkarşısındadevrimcitutsaklarındirenişinianlattı.
19Aralıkkatliamınınesasolaraktoplumsalbir
suskunlukyaratmayıamaçladığı,bununiçindevrimci
tutsaklarıimhaederekkorkuvepanikyaratmakistedikleribelirtildi.Bunedenlezehirligazlarıyla,işmakineleriyle,silahlarıylagelerekyakıpyıktıkları,kurşunladıkları,amadizçöktüremediklerivebugünlere
büyükbirdirenişmirasıbıraktıklarıanlatıldı.Bugün
Hazirandirenişindedeaynışeyleriyaptıklarıvehalkınbumirasüzerindenölümünedirendiğibelirtildi.Ve
katliamlarıunutmamak,unutturmamakgerektiğisöylendi.
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15 Ocak 1919Spartakislerin önderleri katledildi

✰ 1 Ocak 1906- Moskova Ayaklanması
100 bin işçiyi temsil eden Sovyetler, 8 Aralık’ta genel greve çıkar. Menşeviklerin pasifist çizgisi yüzünden, devrim dalgası geriye düşer. Ayaklanman›n bast›r›lmas› s›ras›nda binlerce işçi öldürüldü, devrimciler
tutukland›, idam edildi. Bu yenilginin derslerini kuşanan Bolşevikler, 1917 Ekim'ine giden yolu k›ran k›rana bir mücadeleyle düzlediler.

140 bin işçinin üzerine askerler taraf›ndan ateş aç›ld›
ve binlerce işçi katledildi.
Bu katliam 1905 devrimini
tetikleyen en önemli halkalardan biriydi. Eyleme önderlik eden Papaz Gapon
adl› Çarl›k ajan› da işçiler
taraf›ndan öldürülmüştür.

✰ 1 Ocak 1949- Çin Halk Cumhuriyeti kuruldu
✰ 2 Ocak 1959- Küba devrimi
Fidel Castro önderliğindeki Kübalılar, ABD işbirlikçisi Batista diktatörlüğünü devirerek iktidarı ele geçirdi. Küba devrimi, dünya halkları tarafından coşkuyla
karşılanırken, Latin Amerika'yı arka bahçesi olarak
gören başta ABD olmak üzere emperyalist kapitalist
ülkelerde paniğe yolaçtı. Devrimden sonra ABD'nin
Küba'ya karşı giriştiği sayısız provokasyonlar, sabotaj
ve operasyonlar her defasında başarısızlığa uğradı.
✰ 4 Ocak 1991- Zonguldak maden işçilerinin
Ankara yürüyüşü
48 bin maden işçisini kapsayan TİS görüşmelerinin,
tıkanmasıyla maden işçileri, 30 Kasım 1990'da greve
çıktı. 3 Ocak 1991'de ülke genelindeki bir günlük genel grevin ertesi günü, onbinlerce maden işçisi eşleri
ve çocuklarıyla birlikte Ankara'ya doğru yürüyüşe
geçti. "Gemileri Yaktık Geri Dönüş Yok" sloganıyla
Ankara'ya yürüyen maden işçilerinin direnişi, sendika
ağalarının barikatına takıldı. Bolu Mengen'de durdurulan maden işçileri evlerine geri gönderildi. Burjuvaziye büyük bir korku yaşatan maden işçilerinin yürüyüşü, işçi sınıfının sendika ağalarının kurduğu barikatı aşmadan ekonomik, demokratik, politik haklarını
kazanamayacağını bir kez daha göstermiş oldu.
✰ 5 Ocak 1996- Ümraniye Cezaevi katliamı
Faşist idarenin hak gasplarına karşı, ‘96 ÖO eyleminde yitirdiğimiz Osman Akgün yoldaşın da bulunduğu tutsaklar direnişe geçti. Barikatlarda DHKP-C
Davas› tutsaklar› R›za Boybaş, Abdülmecit Seçkin ve
Orhan Özen, hastanede de Gültekin Beyhan şehit
düştü.
✰ 6 Ocak 1969- Commer'in arabası yakıldı
"Vietnam Kasab›" olarak
bilinen Commer'in ODTÜ'ye bir konferans için
gelmesi üzerine, devrimci
gençler toplanarak Commer'in arabas›n› yakt›lar.
Bu eylem, antiemperyalist
mücadelenin simgelerinden biri oldu.
✰ 9 Ocak 1905- Petersburg'da Kanlı Pazar
Çar'a dilekçe vermek için saraya doğru yürüyen

✰ 9 Ocak 2013PKK’nin kurucularından
Sakine Cansız, Paris’te
PKK kadroları Fidan
Doğan, Leyla Söylemez
ile birlikte katledildi.
✰ 17 Ocak 1961- Partice
Lumumba katledildi
8 Temmuz 1960’da
Kongo halkı Belçika sömürüsüne karşı ayaklandı.
Ayaklanmayı kanla bastırıldı ve Kongo’nun devrimci önderi
Lumumba, işkenceyle katledildi.

Almanya’da,I.Emperyalistsavaştakiyenilginin
ardından,işçiveemekçilerinyaşamkoşullarıgiderekkötüleşiyordu.Almansosyaldemokratlarıise,
hemsavaşsırasındakendiburjuvalarınadestek
vererek“I.Enternasyonaldönekleri”sıfatını“kazanmış”lardı,hemdesavaşsonrasındakitlehareketini
bastırmaküzerehükümetikurmagöreviniüstlendiler.1919’dayükselendevrimcidalganınönünegeçebilmekiçinheryoludenediler.RosaveKarlişte
böylebirsürecinardındankatledildi.
Herikiönderde,savaşkonusundaAlmansosyal
demokratlarınınizlediğipolitikalarışiddetleeleştirereksavaşakarşıolduklarınıaçıklamış,işçiveemekçileri,burjuvaziyevesosyaldemokrathainlerekarşı
hareketegeçmeyeçağırmışlardı.AlmanSosyal
DemokratParti’den(SDP)ayrılarakSpartaskistlerBirliği’nikurdular.Odönem,uluslararasıdevrimcihareketiçindeönemlibiryeriolanKaustky,Plehanovgibieskimarksistlerinyaydığısosyal-şovenzehrekarşıdurabilmek,
onlarakarşıdabayrakaçabilmekçokönemliydi.Onlar,savaşortamında
kendiburjuvazisininsafınageçmiş,işçisınıfınaenbüyükihanetiyapmışlardı.
SovyetdevriminingerçekleştiğiokoşullardaAlmanemperyalizminindedevrimleyıkılması,tümdünyaişçiveemekçilerineyepyeniumutlaraçacak,SovyetlerBirliği’nindünyagericiliğikarşısındatekkalmasınıdaönlemişolacaktı.
Ancak,sosyaldemokrathainler,Hitler’eiktidarıteslimederekfaşizminAlmanyavedünyaüzerindeazgınbirterörestirmesinezeminhazırladılar.
AlmanproletaryasınınOcakayındabaşlattığıayaklanmayakarşıtümgüçleriniseferberedendevlet,10Ocak'taişçilerinelegeçirdiğibölgelerebirsaldırıbaşlattı.Berlin,RosaveKarl'ınhedefgösterildiğiafişlerledonatılmıştı.
15Ocak'tayakalananRosaLuxemburgveKarlLiebknecht,kurşunadizilerek
katledildiler.Ocakayaklanması,baştaRosaveKarlolmaküzerebirçokkomünistinkatledilmesiyleağırbiryenilgialaraksonuçlandı.
“Meselenin özü şu ki,-diyordu Lenin- korkunç emperyalist savaş zamanında gerçek enternasyonalist olmak kolay değildir. Bu tür insanlar çok az, ama
sosyalizmin geleceği sadece onlardır…”
BugünAlmanya’daözlemleanılandevrimciönderlerinbaşındaRosaveKarlgelmektedir.Heryılyüzbinlercekişionlarıözlemle,sevgiyleanıyor.Sosyaldemokrathainlerisehalklarınnefretinikazanaraktarihtekiyerlerinialdılar.
“Berlin’de düzen hüküm sürüyor! / Sizi budala zaptiyeler! / Kum
üzerine kurulu ‘düzeniniz’ / Devrim daha yarın olmadan / Zincir şakırtısı içinde, yine doğrulacaktır! / Ve sizleri dehşet içinde bırakıp /
Trampet sesleri arasında şunu bildirecektir:/ Vardım, varım,
varolacağım!”

✰ 19 Ocak 2007Hrant Dink öldürüldü
Agos gazetesi
genel yay›n yönetmeni Hrant
Dink, aylarca yürütülen faşist kampanya sonucunda katledildi.
Dink'in katledilmesiyle ilgili dava hala sürüyor ancak
devlet, birkaç sivil faşisti göstermelik olarak yargılayarak, kendini aklamaya çal›ş›yor.

✰ 22 Ocak 1980- Tariş direnişi
Devletinfaşist kadrolaşmaya gitmesi, devrimci işçilerin eylemlerine neden oldu. 22 Ocak'ta polisin işçilere saldırması üzerine, işçiler fabrikayı işgal etti ve direniş tüm İzmir'e yayıldı. 14 Şubat günü on bin asker,
işgali kırmak amacıyla fabrika kapısına dayandığında
bile, işçiler, kapılara yığdıkları pamuk balyalarını
ateşe vererek sonuna kadar direndi. İşgalin kırılmasının ardından yüzlerce işçi işten atıldı, onlarcası işkence tezgahına
çekildi, birçoğu tutuklandı. Tariş Direnişi, işçi sınıfının militan direnişçi
geleneğinde önemli kilometre taşlarından biridir.

✰ 23 Ocak 1983- TKP-ML Hareketi militanı
Ali Aktaş Adana Kapalı cezaevinde idam edildi.
✰ 28 Ocak 1963- Kavel direnişi
Kavel'de sendikasızlaştırmayı dayatan patronun işçi
kıyımına girişmesi üzerine işçiler, fabrikayı işgal ettiler. İstinye halkı, işçilere saldıran polise saldırarak direnen işçilere sahip çıktı. Direniş süresince Tersane ve
Karayolları işçileri de destek eylemleri gerçekleştirdi.
l. Direnişçi işçilerin halkla bütünleşmiş kararlı mücadelesi sonucu patron geri adım atarak, ikramiyeleri
ödedi, atılan işçileri işe geri aldı. Direnişin ardından
14 öncü işçinin tutuklanmasına yine aynı kararlılıkla
direnişin sürmesi sonucu işçiler serbest bırakıldı. Kavel direnişi karşısında yalnız patron değil, aynı zamanda devlette geri adım
atmak zorunda kaldı.
✰ 31 Ocak 1906- Bolşevik işçi önderlerinden Babuşkin kurşuna dizildi
Lenin'in öğrencisi İvan Vasilyeviç Babuşkin, Sibirya'da bir silah nakli sırasında yakalandığı yoldaşlarıyla birlikte açık bir mezarın başında kurşuna dizilerek katledildi.
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28 Ocak 1921Mustafa Suphi ve
yoldaşları katledildi
Türkiye proletaryas›n›n ilk önderleri Mustafa
Suphi, Etem Nejat ve yoldaşlar›, 28-29 Ocak
1921'de Kemalist burjuvazi taraf›ndan hileyle ve
vahşice katledildiler.
Mustafa Suphi, Türkiye komünist hareketinin
ilk önderidir. Sinop'ta mahkum iken kaçt›ğ› Rusya'da, savaş nedeniyle esir olarak tutuldu. Taşocaklar›nda çal›şt›r›l›rken esir Türkler aras›nda y›lmaz bir enerjiyle örgütlemelere girişti.
Göğsümde 15 yara var!..
Çarl›ğa karş› yürütülen mücadeleye, arSaplandı göğsüme 15 kara saplı bıçak!
d›ndan Bolşevik Partisi'ne kat›ld›. TeoKalbim yine çarpıyor,
rik bilinci, usta örgütçülüğü, boyun eğKalbim yine çarpacak!!!
mez ve fedakar yap›s› ile yoldaşlar› aras›nda sivrildi. III.Enternasyonal’in KuGöğsümde 15 yara var!
ruluş Kongresi'ne kat›ld›. Doğu halklaSarıldı 15 yarama
r›, özellikle de Türklerin bulunduğu
Kara kaygan yılanlar gibi karanlık sular!
yerlerde propaganda ve örgütleme çaKaradeniz boğmak istiyor beni,
l›şmalar›nda bulundu.
Boğmak istiyor beni
Temmuz 1918'de Türk Sol SosyalistKanlı karanlık sular!!!
leri Kongresi, Moskova'da Mustafa
Suphi önderliğinde topland›. Burada
Saplandı göğsüme 15 kara saplı bıçak
al›nan karar gereğince ‹stanbul, AnkaKalbim yine çarpıyor,
ra, diğer Anadolu illeri ve Bakü'den kaKalbim yine çarpacak!..
t›lan delegelerle, 10 Eylül 1920'de Türkiye Komünist Partisi Kuruluş KongreGöğsümde 15 yara var!
si Bakü'de yap›ld›.
Deldiler göğsümü 15 yerinden,
Mustafa Suphi önderliğindeki TKP,
Sandılar ki, vurmaz artık kalbim kederinden.
o günün koşullar›na uygun bir program
Kalbim yine çarpıyor,
ve devrim stratejisine sahipti. Ulusal
Kalbim yine çarpacak!!!
Kurtuluş Savaş›n› sosyal devrimle taçland›rmak istiyordu. Bu konuda KurulYandı 15 yaramdan 15 alev,
tay karar metninde; "Türkiye Komünist
Kırıldı göğsümde 15 kara saplı bıçak...
Partisi, ülkede emperyalizme karşı UluKalbim
sal Kurtuluş Savaşının derinleşmesine
Kanlı kızıl bir bayrak gibi çarpıyor,
çaba gösterecek ve bu hareketin desÇar-pa-cak!
teklenmesinin yanı sıra emekçilerin
egemenliğinin kurulmasına çalışacakNazım Hikmet
tır"denilmekteydi.
Mustafa Suphi, Kongre'de belirlenen görev doğrultusunda bir gönüllüler alay› ile yola ç›kt›. Fakat Azerbeycan'da
yolları, karş›-devrimciler taraf›ndan tutulmuştu. Bir an önce Anadolu'ya ulaşmak
düşüncesiyle daha dolambaçl› bir yoldan 14 yoldaş›yla birlikte (Ethem Nejat,
Aşçıoğlu Bahaeddin, Kazım Hulusi, Kıralioğlu Maksut, Hilmioğlu İsmail Hakkı,
Ahmetoğlu Hayrettin, Hakkı bin Ahmet Ali, Emin Şefik, Süleyman Tevfik,
Manisalı Kazım bin Ali, Maria (M. Suphi’nin eşi), Hatipoğlu Mehmet, Hacı
Mustafaoğlu Mehmet, Cemil, Nazmi bin İbrahim) gitme karar› ald›. Mustafa Suphi
ve yoldaşlar›, Kars'taki gösterişli karş›lamadan sonra geçtikleri yerlerde hakaret ve
sald›r›larla karş› karş›ya kald›lar. Geri dönme önerilerine Mustafa Suphi karşı çıktı
ve "değil hakaretler, ölümü hiçe sayd›ğ›n›" söyleyerek yoluna devam etti. Trabzon'da zorla motorlu bir sandala bindirildiler ve arkadan gelen Kemalist burjuvazinin uşaklar›n›n süngülü, b›çakl› sald›r›s›yla vahşice katledildiler.
Onbeşler, Türkiye komünist hareketinin ilk şehitleridir. Karadeniz üzerinde iki
s›n›f çarp›şt›. Mustafa Suphi ve yoldaşlar› davam›za uygun bir yiğitlikle öldüler.
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22 Ocak 1946-Mahabad Kürt Cumhuriyeti
II.EmperyalistPaylaşımSavaşı’nda,SosyalistSovyetler
Birliği’ninNazifaşizminekarşıkazandığıbaşarı,ezilenhalklara,
kurtuluşagidenyoldaesinkaynağıolmuştur.Kürtleraçısındanda
tarihiönemdebirevreyiifadeetmektedir.
TarihAğustos1941’igösterdiğindeSovyetKızılOrdu’su,İran’ın
kuzeyindebulunanSakızkentinegirdi,İranordususilahvecephanelerinibırakarakgeriçekildi.BölgeKızılOrdu’nundenetimine
kaldı.GeridebırakılansavaşaraçgereçleriilebirlikteMahabad
kentifiilenKürtlerindenetiminegeçti.
Uluslararasıkoşullarınvedengelerinhızladeğiştiğiböylesitarihibirkesitte,Kürthalkıdakendidevletinikurmayolundayüzyıllardırbeklediğianıyakalamışoldu.Mahabad’ınkuzeyindebulunan
AzerihalkıdaAzerbaycanCumhuriyeti’niilanetti.Sonrasında
MahabadKürtCumhuriyeti(MKC)ilebirçokalandadostlukanlaşmalarıimzalandı.GericiŞahdiktatörlüğünekarşıaskerialanda
ortakhareketetmekararıalındı.
MKC’ninkuruluşunuhazırlayansüreçteHevi(Umut),Nıştıman
(Yurtsever),Xoybun(Hoybun)vb.birçokküçükKürtgruplarının
varlığıdaetkinolmuştur.Bugruplardandahaörgütlüvedaha
genişKürthalkyığınlarınıbünyesindetoplayanİranKürdistan’ı
DemokratikPartisiMKC’ninkuruluşunaöncülüketti.
İ-KDP’ninprogramınınözükimireformtaleplerindenibaretti.
Program:“Yasallık,adalet,uygarlık”şeklindeformüleedilmişti.
Topraksorununaçözümgetirilmesidillendirilmesinerağmen,sonrakisüreçtegündemebilegetirilmemiştir.Cumhuriyet’inkuruluşundansonradaemekçilerindurumundaekonomikanlamdabelirgin
birdeğişikliktensözetmekmümkündeğildi.Hempartininhemde
devletinyöneticikademelerineyerleşmişbulunanKürtaşiretreisleriveağalarıCumhuriyetinenzayıfyönünüoluşturuyordu.
KadıMuhammedönderliğindekiİ-KDPciddibirsavaşımvermeden,doğaniradeboşluğundanveSovyetlerinbölgedekivarlığındanyararlanmasınıbildi.SovyetlerBirliğihertürlükurumlaşmada,
silah,cephane,matbaa,motorlutaşıtvearaçgereçtemininde,karşılıksızyardımlardabulundu.Kürtordusununkurulmasıveeğitilmesidebuyardımlararasındadır.KezaeğitimalanındadaKürt
Cumhuriyeti’ninyaptığıçalışmalarayardımlardabulundu.
Sovyetler’denalınanmatbaaylabirçokKürtçedergivegazete
basıldı.YineSovyetlerBirliği’denalınanradyoistasyonuile
Kürdistan’ınbellibirbölümünderadyoyayınıyapıldı.Eğitimalanındareformtasarısıhazırlandı;6ila14yaşlarındakibütünçocuklar
zorunluilköğretimkapsamınaalındı,okumayazmaeksikliğinin
giderilmesiiçin,okullardaderslerintamamıKürtçeokutulmayabaşlandı.
İ-KDP’ninsığvereformistkarakterinerağmenMKC,gerekİran
gericiliğine,gereksedeuluslararasıemperyalizmekarşıdemokratik
ilericibirmisyonasahipolmuştur.
II.EmperyalistPaylaşımSavaşı’nınbitimindensonra,(Ağustos
1945)aralarındakianlaşmagereğince“müttefikler”,6ayiçinde
işgalettikleritopraklardançekileceklerdi.İran’ınkuzeybatıbölgesindebulunanSovyetlerBirliği’ninnüfuzundanrahatsızolanABDİngiltereveİrangericileri,SB’yibölgedençekilmesiiçinsıkıştırmayabaşladılar.SB,onlarınistediğitarihtedeğilama9Mayıs
1946’dabölgedençekildi.
Budönemde,İ-KDP’deöncülükrolünüoynayanbütünfeodal
unsurlar,tüccarlaryığınsalolarakpartidenpanikhalindeayrılmaya
başladılar.Buunsurlarİranaskeriçevrelerinindahailkhamlesinde
hementeslimoldular.İngiliz-Amerikanemperyalizminindesteklediğiİrangericiliği,Kürtilericiyurtseverdemokratikhareketinibastırmayagirişti.17Aralık1946’daiseİrangericiliğiMahabadKürt
Cumhuriyetitopraklarınagirerekvarlığınasonverdi.
KadıMuhammed,halkınaşöyleseslenmişti:“Ülkeyidüşmana
bırakmaktandahayeğdirbizimbirbirölmemiz!”KardeşiSadiri
KadıveamcasınınoğluSeyfiKadıilebirlikte,31Mart1947’de
MahabadKürtCumhuriyeti’ninilanedildiğiÇuwarçırameydanında
idamedildiler.
Kürtyurtseverleri,MKC’ninyıkılmasındansonradağlaraçıktılar
veburadaİrangericiliğinekarşısavaşımvermeyedevamettiler.
BukısaömürlüKürtdevleti,Kürtulusalbilinciningelişmesinepolitikveideolojikbirikimsağlanmasınabüyükkatkılarsağlamışoldu.
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bütün büyük savaşlarda yenilmiş
olması; Vietnam’dan Somali’ye,
Afganistan’dan Suriye’ye kadar
hemen her cephede aldığı yenilgiler, askeri-teknik-maddi üstünlüklerine rağmen, sadece genel
olarak işgal ettiği ülkelerin halklarını
değil,
özel
olarak
Amerikan halkını da savaşa ikna
edememesinden,
kitlelerin
gözünde savaşı meşrulaştıramamasından kaynaklanmaktadır.
Benzer
biçimde,
AKP
Hükümeti’nin Suriye’ye savaş
açmayı bu kadar isteyip de bir
türlü bunu hayata geçirememesinde, son bir yılda, başta
Antakya olmak üzere ülke genelinde artan savaş karşıtı mücadelenin önemli bir rolü vardır.
Sadece savaşlara dönük olarak düşünmeyelim. Her tür başaYayınevimiz tarafından Aralık 2013 tarihinde basılan
rının arkasında, hedefe kilitlenmiş
Proleter Kültür Proleter Yaşam adlı kitabın Giriş bölümünü yayınlıyoruz.
insanlar vardır.
En mükemmel politikalar,
“İnsan” unsurunu dikkate almayan bir siyasetin başaişine tutkuyla sarılmış, hedefe kitlenmiş ve kararlırıya ulaşması mümkün değildir. Ne kadar iyi düşünüllıkla harekete geçmiş kadrolar olmadığı sürece, kağıt
müş, ayrıntılı biçimde planlanmış, teknik altyapısı hazırüzerindeki güzel sözlerden ileriye gidemez.
lanmış, maddi koşulları oluşturulmuş olursa olsun, bir
Gönüllü bir bağlılık ve disiplinle harekete geçen kitlepolitikanın ya da basitçe herhangi bir işin hayata geçmelerin gücü, önünde durulamaz, görkemli ve devasa bir
sinin tek koşulu; buna uygun insanların-kadroların olmagüçtür.
Kimi zaman yıkıcı bir sel, kimi zaman akılalmaz
sıdır.
bir üretimdir ortaya çıkan. Savaşlarda büyük modern
En gelişkin makineler, düğmesine basacak insan
şehirleri yerle bir eden de; insan aklının henüz çözemediyoksa, hurda yığınından farksızdır mesela. Ne olursa
ği piramitleri yükselten de; sosyalist SB’de gerçekleşen
olsun, başında durup çalıştıracak insana ihtiyaç vardır.
“komünist cumartesiler”de, ortalama bir işçinin yaptığı‘90’ların başında “elveda proletarya” çığlıklarını atannın dört katı üretimi gerçekleştiren de; yüzbinlerce kişiylar, artı-değer üretiminin, sadece ve sadece işgücünün
le 24 saati aşan çatışmaların ardından, 1 Haziran 2013
sömürüsünden elde edilebileceğini gözlerden gizlemeye
günü Taksim’de polisin malzemelerini bile bırakarak
çalıştılar. Ne makine, ne hammadde, ne de başka birşey,
arkasına bakmadan kaçmasını sağlayan da bu güçtür işte.
kendi “değer”inden daha fazlasını asla üretemez; ancak
Özellikle “iktidar” sözkonusu olduğunda, kitlelerin
insan, daha çok, daha yoğun, daha etkin çalıştırılarak
desteği ve bağlılığı vazgeçilmez önemdedir. Bu nedenle,
artı-değer üretimi artırılabilir.
her iktidar, kendi kitle politikasını oluşturur, kendi
Hiçbir savaş, uğrunda ölmeye hazır insanlar
kitle
desteğini yaratmaya çalışır, kitleleri kendi arkayoksa, başarıya ulaşamaz. Hatta belki hiç başlayamasına alabilmek için özel bir çabaya girişir.
yabilir de.

Proleter kültür
Proleter yaşam

Gönüllü bir bağlılık
ve disiplinle harekete
geçen kitlelerin gücü,
önünde durulamaz, görkemli ve devasa bir güçtür. Kimi zaman yıkıcı
bir sel, kimi zaman akıl
almaz bir üretimdir
ortaya çıkan.
Savaşlarda büyük
modern şehirleri yerle
bir eden de; insan aklının henüz çözemediği
piramitleri yükselten de;
sosyalist SB’de “komünist cumartesiler”in
yarattığı üretim de; yüzbinlerce kişiyle 1
Haziran 2013 günü
Taksim’de polisin arkasına bakmadan kaçmasını sağlayan da bu güçtür işte. Bu nedenle, her
iktidar, kendi kitle politikasını oluşturur, kitleleri arkasına alabilmek
için özel çabaya girişir.

Nazi Almanyası’nın II. Emperyalist Savaş döneminde
kazandığı başarının en önemli nedeni, faşist ideolojinin,
nesnel koşullardan yararlanarak, halkın ezici çoğunluğunu maniple edebilmesidir. Almanya’nın yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve siyasi baskının nedenlerine dönük
demagojik söylemler, kitlelerde yankı bulmuş ve milyonlarca Alman, faşist işgallerin bir parçasına dönüşebilmiştir.
Tersten, sosyalist Sovyetler Birliği’nin, ciddi teknikmaddi-ekonomik zorluklara rağmen, Moskova ve
Stalingrad’da gerçekleştirdiği destansı direniş, sosyalizmi
ve sosyalist anavatanı koruma isteğinin yarattığı muhteşem motivasyondan kaynaklanmaktadır.
ABD’nin, II. Emperyalist Savaş sonrasında, girdiği

Sömürebilmek için kitle maniplasyonu
Sömürücü egemen sınıflar, tarih boyunca kitleleri
kandırmak, maniple etmek, gerçekleri gözden gizlemek
için büyük bir çaba harcamıştır. Sömürünün biçimi,
bunun yöntemini farklılaştırabilir; ancak işin özü değişmemektedir. Sömürücü sınıfların tümü, kitlelerin
düşünmesinden, bilinçlenmesinden, iradesinin güçlenmesinden, özgüveninin artmasından korkarlar.
Ve bütün çabaları; bağımlı, özgüven yoksunu, kendi
ayakları üzerinde duramayan, cahil, yozlaşmış, çürümüş,
yabancılaşmış, bencil, çıkarcı “yaratıklar” oluşturmak
üzerine kurulmuştur.
Köleci toplumlarda cahillik, okuma-yazmayı bile ezi-
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len sınıflardan uzaklaştırmak biçiminde kendini göstermektedir; kapitalizmde ise, üniversite mezunu, ancak
eğitim süreci boyunca sistemli biçimde aptallaştırılmış yığınlar vardır.
Köleci toplumda, kitleler özgürlükleri yasaklanarak bağımlı kılınmaktadır; kapitalist toplumda ise,
“özgürlük” kavramı demagojik
olarak deforme edilerek... Köleci
toplumda zincirlerin esiri olarak kırbaçla bağımlı tutulan kitleler, burjuva
toplumda demagojilerin esiri olarak
kapitalizmin gönüllü kölelerine dönüştürülmeye çalışılmaktadır.
Kimi zaman dini argümanlar öne
çıkarılarak korkutulur insanlar, kimi
zaman devletin kolluk güçlerinin “yıldırıcı” saldırılarıyla... Kimi zaman ise,
gerçek korkularla yüzleşilmesin diye
yapay korkular yaratılır. Mesela
Amerikan toplumunun herşeyden;
terörden, uzaylılardan, depremden,
sessiz-kendi halindeki komşusundan
korkması, artık ne kadar doğallaşmıştır.
“Krallar tanrının gölgesidir” denmiştir mesela asırlar boyunca; ve engizisyon, krallara karşı gelmenin, “tanrıya karşı gelmek” olduğunu göstermek
için akılalmaz vahşetler gerçekleştirmiştir.
Konfüçyüsçülüğün özünde, kurulu
düzenin hiçbir biçimde değiştirilmemesi gerektiği felsefesi vardır; “baban
nasıl yaşadıysa, sen de öyle yaşamalısın” diyerek, her tür gerici ve sömürücü yasa, gelenek, töre ve kural değişmez kabul edilmiş, bunlara karşı direnişin önü kesilmiştir.
Patronun fabrikası “ekmek kapısı”
olarak kutsanmıştır mesela; oradaki
sömürü sayesinde patronun zenginleştiği gözlerden gizlenerek.
Yozlaştırmanın her çeşidi, her
dönem yaygın biçimde kullanılmıştır.
Cinsellik ve uyuşturucu kullanımının
yaygınlaştırılması, en etkili yozlaştırma yöntemleri olarak sömürü tarihinin her evresinde kullanılmış silahlar
arasındadır. ‘68’de bütün dünyada
yükselen devrimci, anti-emperyalist
dalganın “çiçek çocuklar” ve “savaşma
seviş” sloganının gölgesinde silikleştirilmeye çalışılması; ‘70’li yıllarda devrimci mücadele yükselirken, porno
filmlerinde de patlama yaşanması;
Gazi Mahallesi’nde ’95 Martındaki

Sömürücü sınıflar
için, kitlelerin cehaleti, düzenlerinin sürmesi için bir “garanti”
iken; sosyalizmde,
kitleler ne kadar iradi
ve bilinçli bir tarzda
yönetime katılıyorsa,
sosyalizmin başarısı
o kadar mümkündür.
Bu yanıyla temelden
bir farklılık gösterir.
Sosyalist toplumu
inşa edebilmenin yolu;
bilinçli, iradeli, üstün
erdemlerle, gelişkin
insani niteliklerle
donanmış, sorgulayan, tartışan, daha
iyisini bulmak için
birlikte çalışıp,
savaşan kitleleri
yaratmaktan geçer.

büyük antifaşit direnişin arkasından
mahallede devlet tarafından bedava
uyuşturucu dağıtılması bunun örnekleridir.
Sınıf atlama hayalleri sürekli
körüklenmiştir mesela; gerçekte kitlelerin genel olarak hergün daha fazla
yoksullaştığı, “yükselmek” değil “düşmek” gerçeğiyle karşı karşıya bulunduğu; “sınıf atlama”nın son derece
istisna, “proleterleşme”nin ise kapitalist ekonominin gerçek yasası olduğu
saklanarak.
“İşgal”in adı “demokrasi” olmuştur mesela. “Toprakları üzerinde
güneş batmayan” İngiltere, işgal ettiği
ülkelere “medeniyet”; emperyalizmin
“patronu” ABD ise “demokrasi”
götürdüğünü iddia etmiştir. Bu
nedenle son yıllarda ABD işgali altındaki ülkelerde, “Kahrolsun demokrasi” sloganı, “Kahrolsun ABD emperyalizmi” sloganı ile birlikte atılmaktadır.
Kitlelerin “dikkatini dağıtmak”,
gerçek sorunlardan uzaklaşmasını
sağlamak da yanılsamalar yaratmanın
en etkili yöntemleri arasındadır. Açlık
diye gerçek bir sorun varken, “zayıflama zorunluluğu” en önemli sorun gibi
gösterilmektedir. Gerçek-çıkarsızhesapsız sevginin koşulları giderek
zorlaşırken, “sevgililer günü”nü en
“romantik” biçimde geçirme “sorunu”na kilitlenmektedir gençlerin dikkati. Yaşam karşısında “başarılı”
olmak; sağlam bir karakter, oturmuş
değerler sistemi, sevdiği işte çalışmak
ve verimli olmak gibi kıstaslar yerine,
üniversite sınavını kazanmaya, en
yüksek maaşlı işe girmeye indirgenmiştir. vb. vb...
İnsanlık, “sömüren-sömürülen” diye iki ana sınıfa ayrılmıştır
gerçekte. Dilleri, dinleri, ırkları,
yaşadıkları topraklar ne olursa
olsun, sömürülen sınıfın insanları,
işçi ve emekçiler kardeştirler. Tek
düşmanları kendilerini ezen burjuva sınıftır. Ama kitleler, “böl-parçala-yönet” politikası ile birbirlerine
düşman olarak tanıtılmaktadırlar.
İşsizliğin sorumlusu göçmenler ve
azınlıklar; savaşın sorumlusu diğer
ülkenin vatandaşları; yoksulluğun
sorumlusu kafası çalışmayan, fırsatları değerlendiremeyen “varoş insanı”
olarak tanımlanmış ve bunların herbi-
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ri diğerine düşmanlaştırılmaya çalışılmıştır. Çünkü kitleler, dil, din, ırk,
mezhep, cinsiyet ve her türden alt
kimliğe bağlı olarak bölündüklerinde, egemen sınıf için bir tehdit
olmaktan çıkar, çok daha kolay
yönetilir, kandırılır ve sömürülür.
Sosyalizm, “insan”a değer verir
Sömürücü sınıflar için, kitlelerin
cehaleti, düzenlerinin sürmesi için bir
“garanti” iken; sosyalizmde, kitleler
ne kadar iradi ve bilinçli bir tarzda
yönetime katılıyorsa, sosyalizmin
başarısı o kadar mümkündür. Bu
yanıyla temelden bir farklılık gösterir.
Sosyalist toplumu inşa edebilmenin
yolu; bilinçli, iradeli, üstün erdemlerle, gelişkin insani niteliklerle donanmış, sorgulayan, tartışan, daha iyisini
bulmak için birlikte çalışıp, savaşan
kitleleri yaratmaktan geçer.
Çalışkandır sosyalizmin insanı... Sömürücü toplumların teşvik
ettiği lümpen-aylak-asalak-tembel ve
başkalarının üzerine basarak yükselen, başkalarının emeğini çalmaya,
faydalanmaya çalışan insan tipinin
yerine, emeğin değerini yücelten,
çalışmayı teşvik eden insan tipi geçer.
Çünkü bireyler, kolektif üretimin
içinde gerçek yerlerini ve gerçek
değerlerini bulurlar. Toplumsal kurtuluşun, kolektif mücadeleden, kolektif üretimden, kolektif yaşamaktan
geçtiğini görerek, her tür bencillikten
uzaklaşmaya başlarlar. Devrim zamanı, eski düzeni getirmek isteyen karşıdevrimcilere; savaş zamanı saldırgan
işgalci güçlere; barış zamanında ise,
doğaya karşı verilen mücadele içinde
çelikleşir, sağlamlaşır sosyalist insan.
Dürüsttür sosyalizmin insanı...
Yalancılık, sahtekarlık, dolap çevirmek, “köşeyi dönmek”, “yolunu bulmak” gibi kapitalizme özgü kirli yöntemlerle toplum içinde kendine yer
açmak mümkün değildir. Bu tür davranışlar, kolektif tarafından ayıplanır,
dışlanır.
Olmayan bir işi sabırla oldurmaya
çalışmak; kronikleşmiş bir sorunu
çözmek için sistemli biçimde yönelmek ve yeni yöntemler aramak;
büyük bir inanç ve kararlılıkla, elindeki işine dört elle sarılmak, en doğal
davranış biçimi olarak şekillenir sosyalizmde. Sınırları parçalamak, yapı-
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lamayanı yapmak, zorlukların üstesinden gelmek isteği, büyük bir motivasyona dönüşür.
Disiplin, sömürücü toplumlarda
olduğu gibi, baskıcı ve bunaltıcı
değil, bilinçli ve gönüllü olduğu
için geliştiricidir. Disiplinin, çalışmayı çok daha etkin ve sonuçalıcı hale
getirdiğini, yetenek ve becerilerini
geliştirdiğini, daha üretken ve faydalı
olduğunu gören kitleler, gönüllü
biçimde bu disiplinin uygulayıcısı,
savunucusu olurlar. Kolektif ve disiplinli çalışma, sadece fabrikadaki
ürünü değil, sosyalist kişiliği de daha
nitelikli hale getirir.
İradesi sağlam, özgüveni yüksek insanlar yaratır sosyalizm.
Kapitalizmin kof ve yüzeysel kendine
güveni, en basit zorluklar karşısında
yüzgeri eden, yılgınlığa kapılan iradesizliği geride kalır. Çünkü insanlar
kendilerini çok daha iyi tanır, yapabileceklerini daha net biçimde görürler.
Kapitalist toplumun dayanaksız ve
yüzeysel “psikolojik tahlil”leri de, nesnellikten uzak bir ajitasyon olarak kullanılan “istersen yaparsın”ları da yoktur burada. Gerçek yaşamın gerçek
sorunlarıyla yüzleşen, onlarla mücadele eden, gerçek insanlar vardır.
Kapitalist toplumda, kavanozda yetiştirilen, bu nedenle de yaşamı bilmeyen, kendi gücünü, niteliklerini asla
ölçemeyen, başarısız gençlerinin yerini, çok küçük yaşlardan itibaren politeknik eğitim içinde, yaşamın tam
ortasına gerçekleştirdiği başarılarla
kendini tanıyan insanlar alır.
Sorumluluk sahibi, karşısındakine değer veren sosyalist insan,
toplumsal ilişkileri de güçlendirici
bir unsurdur. Yalnızlık, sahipsizlik,
ortada kalmak, yaşlı veya engelli olduğu zaman, toplumdan dışlanmak yoktur bu sistemde. Başta işçi sınıfının
devleti olmak üzere, kolektifin gücü
sarıp sarmalar bu insanları.
Sevgi de en güçlü-sağlam haliyle sosyalizmde yaşanır. Çünkü bu
sevgide, çıkarlar ve hesaplar yoktur. Yalnız kalmamak adına “anlaşmalı” ilişkiler yoktur. Güvensizlikler, kıskançlıklar, korkular yoktur. Sadece
sevgi vardır; yalın, hesapsız... Sevgisinden ve sevildiğinden emin olan
insanların rahatlığı, bağlılığı, sahiplenişi, birbirini güçlendirişi vardır.

“Yeni insan” birdenbire ve gökten
zembille inmez.
Kitleler sömürünün
nedenlerini kavradıkça ve insanın insanı
sömürmediği bir sistemin gücünü gördükçe
değişir, dönüşürler.
Kapitalizmin bilinçlerini kirlettiği, esir
aldığı işçi ve emekçiler, kapitalizme karşı
mücadele ederken
kirlerinden arınır,
farklılaşırlar.
Kapitalizme karşı
mücadele, tek yanlı
bir mücadele değildir.
İdeolojik, siyasi,
örgütsel, kültürel,
askeri vb. her alanda
çok yönlü yürütülmesi
gereken bir mücadeledir. Bunun bir yanı
aksatıldığında,
diğerleri de topal
kalacaktır.

Kapitalizme karşı ideolojik
mücadele vazgeçilmezdir
Her toplumsal sistem, kendi
“insan” tipolojisi üzerinden yükselir;
kendi sistemine uygun insanı şekillendirebildiği oranda varlığını kalıcılaştırabilir. Sömürücü sistemler,
sorunsuz biçimde sömürebilecekleri
kitleleri oluşturmaya çalışırken; sosyalizm, sömürüyü ortadan kaldıracak
bilinçleri oluşturmak zorundadır. Bu
nedenle, sosyalist inşanın asli görevlerinden biri de “yeni insan”ı şekillendirmektir.
“Yeni insan” birdenbire ve gökten
zembille inmez. Kitleler sömürünün
nedenlerini kavradıkça ve insanın
insanı sömürmediği bir sistemin
gücünü gördükçe değişir, dönüşürler.
Kapitalizmin bilinçlerini kirlettiği,
esir aldığı işçi ve emekçiler, kapitalizme karşı mücadele ederken kirlerinden arınır, farklılaşırlar.
Kapitalizme karşı mücadele, tek
yanlı bir mücadele değildir. İdeolojik,
siyasi, örgütsel, kültürel, askeri vb.
her alanda çok yönlü yürütülmesi
gereken bir mücadeledir. Bunun bir
yanı aksatıldığında, diğerleri de topal
kalacaktır.
Ne var ki, çoğu kez bu bütünlükte
yürütülmez ve tek yanlılığa düşülür.
Özellikle de ideolojik-kültürel mücadele, son yıllarda en fazla aksatılan
yön olmuştur. Oysa kapitalizmin
ideolojik-kültürel saldırıları, siyasal-ekonomik saldırıları kadar
etkili, yıkıcı, yozlaştırıcı ve köleleştirici olmaktadır. Yalnızlığa mahkum edilen, kitlelere karşı güvensizleştirilen bir insanın, herhangi bir
sorun karşısında sendikal örgütlenmeye bile mesafeli durduğu sır değildir. Ya da yozlaşmanın batağındaki
bir insan, öylesine uyuşturulmuştur
ki, yaşamındaki sorunlara sanki sislerin arasından bakar, duyarsızlık ve
umursamazlık içinde sürüklenir.
Yalnızlık ve güvensizlik duyguları,
mücadeleyi zayıflatmada, kimi zaman
devletin kolluk güçlerinin şiddetinden bile daha etkili bir araçtır.
Yaşamın her alanında büyük bir
bombardıman halinde yağan ideolojik argümanlar, bu amacı taşımaktadır. Eğitim sisteminden medya araçlarına, “uzman” görüşlerinden devletin
resmi açıklamalarına, istatistik

kurumlarının
araştırmalarından
“bilimsel” raporlara kadar her tür
araç, burjuvazinin yoz ideolojisini kitlelere benimsetmek için yarış halindedir.
Mücadelenin geriye düştüğü
dönemlerde, burjuvazinin bu türden argümanları, çok daha fazla
etkili olur. Böyle zamanlarda devrimin sesi kısılmıştır çünkü; çok
sınırlı bir kesime ulaşabilmektedir.
İşte bu dönemlerde, kitleler,
burjuvazinin ideolojik bombardımanı karşısında çaresizdirler. Hep
bir ağızdan söylenen bütün o demagojik söylemler, kitlelerde yankı
bulur. Hatta bunların doğru olmadığını kendi yaşamlarından, kendi tecrübelerinden biliyor olmalarına rağmen, bu bombardıman karşısında,
gerçeklik duygusunu kaybederler.
Tam da bu nedenle, burjuvazinin
ideolojik bombardımanına karşı ideolojik mücadele yürütmek vazgeçilmez
önemdedir.
Devletin başka yöntemlerine karşı
mücadele daha kolay, daha yaygın,
daha meşrudur. Polis saldırısına karşı
direnmek, mahalledeki yozlaşmaya
karşı mücadele etmek vb... devrimci
kesimler tarafından genel olarak
yürütülen mücadelenin bir parçasıdır.
İdeolojik kültürel mücadele ise,
çoğunlukla ihmal edilir.
Oysa, kapitalizme karşı siyasiaskeri mücadele asla yeterli değildir.
Tersine, ideolojik mücadele ile birleştirilmediğinde, bir ayağı topal kalacaktır. Burjuvazinin kitleler üzerindeki ideolojik-kültürel etkilerine karşı,
yeterince güçlü bir teşhir yapılmadığı,
kitleler bu yönde dönüştürülmediği
sürece, mücadeledeki başarılar ve
yükselişler yeterince sağlam olmayacak, kimi zaman dönemsel ve geçici
kalacaktır.
“Yeni insan”ı yaratmak
Devrim ve sosyalizm mücadelesi,
“yeni insan”ı yaratma mücadelesidir
aynı zamanda. Devrimcileşen her
birey, sonuçta kapitalist toplumun
içinde yetişmiştir ve kapitalizmin
ideolojik-kültürel bombardımanından bir biçimde etkilenmiştir.
Ortalama bir devrimci ile, sosyalist
“yeni insan” arasındaki fark, tam da
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burada çıkar ortaya.
Ülkemizde devrimci yükselişin
güçlü olduğu ‘70’li yıllardan bugüne,
hareketin geriye düşmesi ve tasfiyeciliğin ortaya çıkışıyla paralel olarak,
örgütlerde ve kadrolarda önemli bir
değişim yaşanmıştır. Örgütlerin tasfiyeci sürece girmesi, kadrolarda da tasfiyeci şekilleniş yaratmıştır.
Tasfiyecilik, “proletarya içinde burjuva ideolojisinin sızması”dır. Ancak
bu sızma, tek yanlı değildir. Siyasi,
örgütsel, ideolojik her alanda kendini
gösteren, geniş kapsamlı bir olgudur.
Tasfiyecilik, öncelikle örgütün tasfiyesidir. Bunun kadrolardaki karşılığı
ise, “örgüt içinde örgütsüzlük”tür.
Burjuva ideolojik bombardımanın,
devrimci kadroları da etkisi altına
almasıdır.
Geçici bir heyecan, ortamın etkisi,
dönemsel bir ajitasyon ile devrim saflarına katılan sonsuz sayıda insan vardır. Eylemlere katılır, korkusuzca
polisle çatışır, dergi-gazete satışlarında, bildiri-afiş faaliyetlerinde etkin ve
girişken davranır, birçok kitap okuyup “sınıfların mevzilenmesi” ya da
“ekonomik krizin nedenleri” gibi ağır
siyasal konularda bile tartışma yürütebilir vb... Bu yönleriyle, “örgüt içinde
örgütsüzlüğün”, “part-time devrimciliğin” yaygın olduğu günümüzde,
büyük övgüler de alabilir. Ancak bu
özellikleri, sosyalizmin değerler sistemiyle, sosyalizmin yaşam tarzıyla, sosyalist insan nitelikleriyle birleşmediği
sürece, sağlam ve kalıcı bir devrimci
olmasına yetmeyecektir.
Kapitalizme özgü düşünce ve
yaşam tarzı, kapitalizmin kültürel
deformasyonu, öylesine derin bir
çürüme ve yozlaşmaya neden olmaktadır ki, gerçekten “yeni insan” olmak
isteyen her devrimci, bunlarla arasına
kesin sınırlar çizmeli, kapitalizmin her
türden kültürel bombardımanına
karşı mücadele etmeli, kendi üzerindeki etkileri silkip atabilmek için iradi
bir çabaya girişmelidir.
Sadece mücadelenin içinde etkin
olmak yeterli değildir; iyi bir devrimci,
insani değerlerle donanmalı, kapitalizme özgü her türden değersizlikle
kendi arasına kalın duvarlar çekmelidir. Sadece teorik bilgisini, pratikteki
becerisini değil, insani özelliklerini ve
değerler sistemini de güçlendirmeye
çalışmalıdır.

Kapitalizme özgü
düşünce ve yaşam
tarzı, kapitalizmin
kültürel deformasyonu, öylesine derin bir
çürüme ve yozlaşmaya neden olmaktadır
ki, gerçekten “yeni
insan” olmak isteyen
her devrimci, bunlarla
arasına kesin sınırlar
çizmeli, kapitalizmin
her türden kültürel
bombardımanına
karşı mücadele etmeli,
kendi üzerindeki etkileri silkip atabilmek
için iradi bir çabaya
girişmelidir.
Sadece mücadelenin
içinde etkin olmak
yeterli değildir; iyi bir
devrimci, insani
değerlerle donanmalı,
kapitalizme özgü her
türden değersizlikle
kendi arasına kalın
duvarlar çekmelidir.
Sadece teorik bilgisini, pratikteki becerisini değil, insani özelliklerini ve değerler
sistemini de güçlendirmeye çalışmalıdır.

“Yeni insan”, sosyalizmin insanıdır,
geleceğin
insanıdır.
Sosyalist dünyanın günümüzdeki
temsilcisi, gelecekten bugüne düşmüş semboldür. Sınıfları ve sömürüyü ortadan kaldırmaya, insanca yaşamı kurmaya çalışan bir toplumun,
bugünkü izdüşümüdür. Bu nedenle
görevi de son derece önemlidir. Bir
taraftan kitleleri emperyalist-kapitalist sisteme karşı mücadeleye
çağırırken, diğer taraftan kendi
kimliği-kişiliği ve taşıdığı niteliklerle, geleceğin dünyasını gösterebilmelidir. Ancak bunu başardığında inandırıcı olacak, kitleleri
sadece sözüyle değil, yaşamı ve
duruşuyla da ikna edebilecek,
örnek olabilecektir.
Sosyalizmin özünde insana ve
emeğe değer vermek vardır.
Sosyalizmi kurma hedefiyle yola
çıkan kadrolar, onun izlerini, temel
değerlerini üzerlerinde taşımalıdırlar.
Kapitalizmin dünyasında, gelecekten kopup gelmiş birer yıldız
gibi parlamalıdırlar. Kapitalizmin
çürümüşlüğünde boğulan kitlelere, gelecekten bir parçayı, kendi
yaşam ve davranışlarında gösterebilmelidirler. Sosyalist topluma dair
anlattıklarının inandırıcılığı, kendi
yaşamlarında sosyalist değerler sisteminin ne kadar oturmuş olduğu ile
doğrudan bağlantılıdır. Bu, gerçekte
olağanüstü bir onurdur.
Kitleleri sosyalizme kazanmak,
örgütlemek ve sosyalizm için
mücadeleye çekebilmek için, önce
kendilerini kazanmak ve dönüştürmek durumundadır proleter
kadrolar. Burjuva etkilerden, düşünce ve yaşam biçiminden arındıkça,
gerçekten dönüşebilir, inandıkları
davayı gerçekleştirme konusunda yalpalamadan yürüyebilir, geniş kitleler
üzerinde etki yaratabilirler.
Savundukları ile çelişen davranışlar sergileyenler ise, söyledikleri ne kadar doğru olursa olsun, kitleler üzerinde güven uyandıramazlar. Örgüt içinde örgütsüz, bencil, tutarsız, görevlere karşı sorumsuz
ve savsaklayan, aldığı işi başarmada
özensiz, kendine güvensiz, düzeniçi
alışkanlıklarını sürdüren kadronun,
sosyalizme inancı zayıf, devrimciliği
oturmamış, kapitalizmin yozlaşma-
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sından etkilenme düzeyi yüksektir.
Ve kitleler asla böyle kadrolara
güvenmez, inanmaz, peşinden gitmez.
Tam da bu nedenle, proleter kadro
yaratma sorunu, sosyalist bir örgütün
en önemli gündemidir.
Lenin, “bana bir devrimciler örgütü verin, dünyayı yerinden oynatayım” derken, yine “yüz ahmak adam
yerine, on akıllı adam” isterken, böyle
kadrolara duyulan ihtiyacı dile getirmektedir. Lenin’in gözünde kadro
sorunu, mücadele için hayati önemdedir.
Devrimcilik, sadece kapitalistemperyalist sistemi fiziken “devirmek”, iktidarı ele geçirmekten ibaret değildir. Bunun kadar önemli
bir görev de “dönüştürmek”,
“yeniyi kurmak”tır. Sosyalizme
ulaşmak da, sadece iktidarı ele geçirmekle olmaz; öncelikle kadrolarda,
genel olarak da kitlelerde sosyalist
dönüşümü gerçekleştirebilmek gerekir.
Dolayısıyla kapitalist ideolojikkültürel bombardımana karşı
mücadele etmek, bunun karşısına
sosyalizmin
ideolojik-kültürel
yapısını dikmek ve bunu kitlelere
yaymak, her dönem vazgeçilmez
ve ertelenemez görevler arasındadır. Kimi zaman çok sınırlı bir kesim
duyar bu aykırı sesi; kimi zaman da
çok geniş kesimlerde yankı bulur.
Ama her halükarda, bu görev ihmal
edilmemelidir. Çünkü bu mücadelenin etkisinin en sınırlı olduğu zamanda bile, atılan tohumların yarına mutlaka etkisi olacaktır. Tıpkı işkencede
çözülme ne kadar yaygınlaşırsa yaygınlaşsın, mutlaka direnmek gerektiği
gibi; mücadele ne kadar geriye düşerse düşsün, doğru bildiğin yoldan sapmamak gerektiği gibi; ve herkes tasfiyeciliğin etkisinde legalizme savrulurken, ML ilkelerden, yeraltı örgütünden vazgeçmemek gerektiği gibi...
Mücadele dönüştürücüdür
Burjuvazinin kitlelerde kültür
erozyonu oluşturma, değerler sistemini deforme etme çabasının, kitleleri
mücadeleden uzaklaştırmak için kullandığı en etkili yöntemlerden birisi
olduğunu söylemiştik. Bu çaba, özellikle mücadelenin geriye düştüğü,
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devrimci yapıların güç kaybettiği
dönemlerde belli bir yankı da bulur,
geniş kitlelerde etkisini gösterir.
Ancak önemli toplumsal olaylar,
kitlelerde önemli toplumsal değişimlere de yolaçar. Böyle dönemlerde, burjuvazinin her türden
demagojisi, çarpıtmaları, kitleleri
maniple etme çabaları boşa düşer.
Elbette bu etkiler tümden ortadan
kalkmaz; ancak baskın olan, devletin
saldırısına karşı direnmek olduğunda,
düşünce ve davranış sistemi değişir.
Çünkü hayata bakış değişmiştir.
Yakın bir zaman önce ortaya çıkan
Haziran Direnişi, pekçok açıdan çarpıcı örnekler ortaya koymuştur.
Haziran günlerinde, birdenbire içki
tüketimi azalmış; özellikle taraftar
gruplarının kullandığı cinsel içerikli
küfürler bir tarafa atılmış; bencillik ve
bireyciliğin yerini yardımlaşma ve
dayanışma almış; devletin saldırısının
en yoğunlaştığı zamanlarda bile korkular değil, zorda olana yardım etme
güdüsü harekete geçmişti. Daha birkaç gün öncesine kadar yalnızlıktan
şikayet edenler, bir anda gruplar
halinde sohbetlere başlamış; temizlik
ve titizlik konusunda evde “terör estirenler” toprağın üzerinde yatıp, ortak
tuvaletleri kullanmaya başlamış; “bu
halka güven olmaz” diyenler, yüzbinlerce kişiyle birlikte çatışmanın etkisiyle kitlenin gücünü keşfetmişti. Ve
AKP’yi yenilmez zannedenler, “48
saat dayanırsak hükümet düşer”
demeye başlamıştı. Haziran günleri,
her cepheden kitlesel değişimin en
somut görüngülerini sundu.
Benzer bir durum 2009 Aralık
ayında başlayıp 2010 Şubatı’na kadar
78 gün süren Ankara Tekel direnişinde ortaya çıkmıştı. En dinci-gerici işçilerin bile kendisini “komünist imam”
diye tanımlayacak kadar değişmesi;
kadın işçilerin erkek işçilerle eşit
koşullarda direnişi sürdürerek, eşitliği
mücadele içinde yakalaması; o güne
kadar adeta kavanozda büyütülen
çocukların eylem yerinde aileleriyle
beraber çadırlarda kalması gibi örnekler, direnişin değiştirici gücünü ortaya
koyuyordu.
Özellikle kriz ve savaş dönemleri,
burjuva ideolojik bombardımanın kitleler üzerindeki etkisini azaltır.
Çünkü burjuvazinin çizdiği pembe

Özellikle kriz ve
savaş dönemleri, burjuva ideolojik bombardımanın kitleler
üzerindeki etkisini
azaltır. Çünkü burjuvazinin çizdiği pembe
tabloların gerçek
yaşama uymadığı,
olağanüstü dönemlerde daha da belirginleşir. Böyle dönemlerde
kitleler kendiliğinden
bir farklılaşma yaşarlar zaten. Bize düşen,
bu değişimi bilinçli ve
kalıcı hale
getirmektir.
Haziran direnişi,
kitlelerin kendiliğinden gücünün çıkabileceği doruğu göstermiştir. Ancak bu direniş, çok önemli bir
şeyi daha göstermiştir: Sağlam bir devrim
örgütü ve proleter
niteliklerle donanmış
savaşçılar, bir hareketin başarıya ulaşmasında temel öneme
sahiptir.

tabloların gerçek yaşama uymadığı,
olağanüstü dönemlerde daha da belirginleşir. Böyle dönemlerde kitleler
kendiliğinden bir farklılaşma yaşarlar
zaten. Bize düşen, bu değişimi bilinçli
ve kalıcı hale getirmektir.
Haziran direnişi, kitlelerin kendiliğinden gücünün çıkabileceği doruğu
göstermiştir. Yüzbinlerce insan bir
anda sokaklara döküldü; devletin
vahşi saldırganlığına rağmen, büyük
bir kararlılıkla, sabahlara kadar süren
çatışmaların bir parçası oldu. Bazı
verilere göre 3,5 milyon, bazı verilere
göre ise yaklaşık 7 milyon kişi, bu
eylemlere bir biçimde katıldı. Bu gerçek bir ayaklanma, olağanüstü bir
kitle direnişiydi.
Ancak bu direniş, çok önemli bir
şeyi daha göstermiştir: Sağlam bir
devrim örgütü ve proleter niteliklerle
donanmış savaşçılar, bir hareketin
başarıya ulaşmasında temel öneme
sahiptir.
Bir yazar, “devrim kapımızı çaldı,
ama boyumuz kısa geldi, açamadık”
diye değerlendirmişti; böylesine görkemli bir ayaklanma dalgasının geriye çekilmesini. Kitlenin görkemli ama
kendiliğinden hareketi, devrimci bir
önderlikle buluşamadığı için, zaman
içinde yavaşlamış, dalga geriye çekilmişti.
Direniş günlerinde, örgütlü
güce duyulan ihtiyaç, kendisini
her biçimde gösterdi. 31 Mayıs
gecesi ve 1 Haziran gününde, barikatlardaki en etkili çatışmaların, taraftar
gruplarıyla devrimciler tarafından
yönetilmesi çarpıcıdır mesela. Kendi
içinde özgünlükleri de olsa, bir hiyerarşisi ve “kolektif davranma yeteneği” olan, polise karşı mücadelede “tecrübeli” taraftar grupları, tıpkı devrimciler gibi, çatışma anlarında direnişin
“önder”liğini fiilen üstlendiler.
Benzer biçimde, direniş günlerinde genel olarak örgütlü güce duyulan
ihtiyacı, kitleler bir biçimde ifade ettiler. Son derece esnek bir örgütlenme
olmasına rağmen yine de bir “çatı”
bağlayıcılığı
oluşturan
Taksim
Dayanışması’nın (TD) her kararının
büyük bir sahiplenişle hayata geçmesi; her yeni durumda devrimcilere
“şimdi ne yapacağız” diye sorulması
ve devrimci iradenin yankı bulması;
örgütsüz kitlelerden önemli bir kesi-

min devrimci saflarla bir biçimde bağ
kurması gibi unsurlar, bunun göstergelerindendir. Yaşamları boyunca
devrimciler konusunda olumsuz şeyler duymuş, örgüt düşmanlığı propagandası bombardımanı altında büyümüş; ‘70’li yılları karabasan, ‘80’leri
“terörden kurtuluş” olarak öğrenmiş;
ailedeki “eski” devrimcilerden sürekli
olarak yenilgi hikayeleri dinlemiş;
tam da bu nedenle örgütlü olmanın
lanetli, “birey” olmanın erdem olduğu
demagojisine kapılmış “20 yaş kuşağı”, barikat başında, ya da çadırlarda
devrimcileri tanıdı, bağ kurdu, farklı
bir dünyanın kapılarını araladı.
Ancak direnişin doğru devrimci
bir önderlikle sürdürülemeyişi, bu
tabloyu değiştirdi. 15 Haziran günü
devletin saldırarak Taksim alanını
boşaltmasının ardından, TD’nin geriye çeken ve çatışmanın önünü kesen
tutumlarının artmasıyla birlikte, en
başta TD’ye, paralel olarak, onun
yarattığı pasifist tutumu kıramayan
devrimci örgütlere güvensizlik ve
uzaklaşma giderek güçlendi.
Devletin, 15 Haziran sonrası süreci, kendi lehine çevirme doğrultusunda attığı adımların bunda büyük payı
da unutulmamalıdır. Devlet, hem
TD’nin içindeki kimi unsurlardan,
hem de medyadan, sistemli biçimde
örgütsüzlük ve örgüt düşmanlığı propagandasını yükseltmiştir. Devrimci
örgütlerin zayıflığı ve gücünün sınırlılığı, devletin propagandasını boşa
çıkarmaya yetmemiş; böylece giderek
güçlenen biçimde, kitlelerin örgütlere
yabancılaşması-uzaklaşması sözkonusu olmuştur. Ayaklanma günlerindeki örgüt arayışı ile, sonrasındaki
uzaklaşma süreci arasında, son derece hızlı ve çarpıcı bir evrim sözkonusudur.
Oysa, ayaklanma günlerinin kendisi de açıkça göstermiştir ki, sağlam
bir örgütün içinde mücadele eden
proleter kadrolar yaratmak, başarıya
ulaşmanın tek yoludur.
Ve proleter kadroların ayırdedici
özelliği, proleter kültürle donanmaları, proleter yaşam sürmeleri ve proletaryanın kurtuluşu için savaşmalarıdır. Tam bir kararlılıkla, sağlam bir
inaçla, başaracağına dair sarsılmaz bir
özgüvenle...
Aralık 2013
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emen her günü mücadele dolu bir
yılı geride bıraktık.
2013, Türkiye işçi ve emekçileri
açısından unutulmayacak bir yıl
oldu. Türkiye tarihinin en yaygın, en
kitlesel ayaklanması yaşandı.
Haziran günleri, kitlelerin kendi
gücünü gördüğü ve kaybolan güvenini, yeniden kazandığı günler oldu.
İşçi ve emekçiler için “özgürlük”,
egemenler içinse “kabus”!
O günden bugüne Haziran sarsıntıları devam ediyor. AKP-Cemaat
çatışması olarak yaşanan son gelişmeler de bundan bağımsız değil.
AKP’nin kitleler nezdinde yıpranan
imajı, ona dönük her saldırıya uygun
zemin sunuyor.
Rüşvet, rant ve yolsuzluk belgelerinin ortaya dökülmesiyle, kitleler,
Haziran refleksi ile yine meydanlara
aktılar ve saatlerce polisle çatıştılar.
Dün Ergenekon, bugün Cemaat...
Hükümet ile çıkar çatışmasına giren
hiçbir klik, ya da bölgeye dönük
emperyal çıkarlarıyla ters düşen hiçbir emperyalist güç, kitlelerin sokağa
taşan gücüyle boy ölçüşemez. Onun
içindir ki, hep birlikte kitleleri zaptetmeye çalışıyorlar. Tek adres olarak
sandığı gösterip, seçime kadar sessizce beklemelerini telkin ediyorlar.
Ve hükümeti sarsan gücün kitleler
değil de, ABD veya Cemaat olduğunu yaymaya çalışıyor.
Ama nafile! Kitleler zincirlerini
kırdı bir kez, korku duvarlarını parçaladı. Kendi deneyimlerinden öğrenerek ilerliyor. Daha örgütlü, daha bilinçli hale geldiğinde, yalnız hükümeti
değil, devleti de alaşağı ederek,
kendi iktidarını kuracacaktır mutlaka.
Geçtiğimiz
yıllarda
Latin
Amerika’dan Kuzey Afrika’ya yükselen halk hareketleri, bu yıl ülkemizi
de içine alarak iyice büyüdü. Bunun
devrim dalgasına dönüşmesi, egemenlerin en büyük korkusudur.
Tarihin tekerleği hep ileriye doğru
döner. Zaman, devrimlere doğru
akar. Dünyanın dört bir yanında ve
elbette ki ülkemizde, zincirlerini kırmaya başlayan kitleler, zamanı devrime doğru çevirmeyi başaracaktır.
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