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Faﬂist devlet
savaﬂ – s›k›yönetim
– ola¤anüstü hal
istiyor!
Biz Bolﬂevikler, dün oldu¤u
gibi bugün de ülkelerimizde
komünistlerin önünde duran
en acil görevin Bolﬂevik Parti’nin inﬂas›n› derinleﬂtirmek, gayet geri düzeyde
olan iﬂçi s›n›f› hareketi ile
komünizmi birleﬂtirmek için
her f›rsattan sonuna kadar
yararlanmak, Bolﬂevik Parti’yi fabrikalar temeline
oturtmak oldu¤unu tespit
ediyoruz. Uzun vadede devrimin zaferi bu çal›ﬂman›n
baﬂar›s›na ba¤l›d›r.

E

gemen s›n›flar içindeki iktidar
dalaﬂ›nda Newroz öncesi, s›ras› ve sonras›nda geliﬂen kimi
olaylar önümüzdeki dönemdeki
olas› geliﬂmelere de ›ﬂ›k tutar nitelikte oldu. ‹ktidar› elinde tutan ve
fakat halk deste¤ini önemli ölçüde
Türk-‹slam sentezcisi ve iktidara gelebilmek için de Avrupa Birli¤i’ne
(AB’ye) üye olma endeksli bir siyaset güden AKP hükümetine kapt›rm›ﬂ olan ordu merkezli Kemalist faﬂistler, iktidarlar›n› sürdürmenin
yollar›ndan biri olarak ortam› germe, savaﬂ-s›k›yönetim-ola¤anüstü
hal üzerinden inisiyatifi ellerine geçirmeyi görüyorlar. Bunun nas›l uyguland›¤›n› Kuzey Kürdistan’da sa-
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vaﬂ›n k›ﬂk›rt›lmas› ve derinleﬂtirilmesinde yaﬂad›k, yaﬂ›yoruz.
Faﬂist devlet, PKK’nin 6 y›la yak›n süre uygulad›¤› tek tarafl› ateﬂkesi 1 Haziran 2004’ten itibaren
kald›rd›¤›n› ilan etmesini, savaﬂ›
derinleﬂtirmenin bulunmaz f›rsat›
olarak kavrad›, kulland›, kullan›yor. Bu aç›klaman›n ard›ndan faﬂist devlet güçleri Kuzey Kürdistan’da askeri operasyonlar›n› artt›rd›, “terörizme karﬂ› mücadele”
yaftas› alt›nda, PKK güçlerine ve
tüm halka karﬂ› sald›r›lar›n› yo¤unlaﬂt›rd›. Bir dizi k›ﬂk›rt›c› bombalama vb. eylemlerle bir yandan
halka karﬂ› terörle gözda¤› verilirken, di¤er yandan bu eylemler “terörist”lere mal edilerek, daha geniﬂ
askeri operasyonlara gerekçe yap›ld›. Savaﬂ geliﬂtirilir ve derinleﬂtirilirken ayn› zamanda hükümetin
beceriksiz ve basiretsiz oldu¤u, demokratikleﬂme ad›na ç›kar›lan kimi yasalar›n “güvenlik güçlerinin
elini kolunu ba¤lad›¤›”, teröre karﬂ› mücadeleyi zay›flatt›¤›, hükümetin “Türkiyelilik” üst kimli¤i tart›ﬂmalar›yla, bölücülü¤e taviz verdi¤i
propagandalar›yla hükümet köﬂeye
s›k›ﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›ld›.
Sald›rgan ›rkç› Türk milliyetçili¤i,
Türk ﬂovenizmi olabildi¤ince körüklendi. 2005 y›l› Newroz’unda faﬂist devlet güçlerinin yaratt›¤› bayrak provokasyonu ertesinde, ipleri
sal›nan MHP’li sivil faﬂist sürüler
birkaç alanda linç eylemlerine giriﬂtiler. Ermeni soyk›r›m›n›n 90. y›ldönümünde köﬂeye s›k›ﬂan faﬂist devlet, bu ba¤lamda da Türk ﬂoveniz-

mini körükleyerek, MHP’li faﬂistler,
‹P’li sosyal faﬂistler üzerinden provokatif eylemler düzenleterek, bu
arada yarg›y› da kullanarak emekçileri, öncelikle Türk emekçileri kendi bayra¤› alt›nda toplamaya çal›ﬂt›.
Kürt kimli¤ini aç›kça savunanlara
karﬂ› yap›lan “bölücü”, “vatan haini” damgalamas› temelinde kontrollü bir Türk-Kürt çat›ﬂma ortam›
yarat›lmaya çal›ﬂ›ld›. Fakat halklar
bu oyuna gelmediler. Bilinçli, provokatif linç eylemlerine MHP, ‹P gibi partilerin örgütlü güçlerinin d›ﬂ›nda fazla kat›l›m olmad›.
ﬁemdinli ve sonras›
Provokasyonlar Kuzey Kürdistan’da yo¤unlaﬂt›r›ld›. Kas›m ay›nda
ﬁemdinli’de devletin “özel savaﬂ”ç›
güçleri Kürt halk› taraf›ndan bir
bombalama eylemi s›ras›nda suçüstü yakaland›. Devletin bu suçüstüye
tepkisi, ﬁemdinli’de korku s›n›r›n›
aﬂt›¤›n› gösteren Kürt halk› üzerine
ateﬂ açmak, cenaze törenlerini faﬂizme karﬂ› nefretlerini hayk›rma eylemlerine dönüﬂtüren halk›n kafas›
üzerinde uçaklarla gösteri yapmak
vb. biçiminde oldu. Hükümet ise bu
aç›k provokasyonda, halk› yat›ﬂt›rmak için “Soruﬂturmada, iﬂin ucu kime dokunursa dokunsun, sonuna
kadar gidilece¤i” sözlerini verdi. Sonuçta ﬁemdinli Cumhuriyet Savc›s›n›n haz›rlad›¤› iddianamede, suçüstünde yakalanan devletin bombac›lar› “çete kurmak” ve “cinayet”le suçland›lar. Bunun ötesinde Kemalist
faﬂist ordunun A¤ustos 2006’da Genelkurmay Baﬂkanl›¤›na gelece¤i he-

saplanan, andaki Kara Kuvvetleri
Komutan› Yaﬂar Büyükan›t hakk›nda da “soruﬂturma izni” istendi.
ﬁemdinli davas›nda dinlenen kimi
tan›klar, Büyükan›t’›n çetenin ﬂeflerinden oldu¤u anlam›na gelen ifadeler vermiﬂlerdi. Faﬂist ordu’nun bu
“soruﬂturma izni talebi”ne verdi¤i
cevap, ordunun -dolay›s›yla devletin!- y›prat›lmak istendi¤i, buna
anayasal kurumlar›n gere¤ini yaparak tav›r tak›nmas› gerekti¤i, olmazsa ordunun gerekeni yapaca¤› anlam›na gelen bir muht›ra aç›klamas›
oldu. Aç›k darbe tehditleri, anda ortam›n gerilmesini kendi ç›karlar›na
uygun görmeyen hükümeti köﬂeye
s›k›ﬂt›rd›. “Ucu kimi dokunursa dokunsun sonuna kadar gidilecek”
sözleri, ucun orduya, do¤rudan en
büyük çete ﬂeflerine dokundu¤u bizzat Cumhuriyet Savc›s›n›n iddianamesinde göründü¤ünde ve ordu
“Hizaya gel!” komutunu verdi¤inde,
unutuluverdi. Adalet Bakanl›¤›, derhal Cumhuriyet Savc›s› hakk›nda
soruﬂturma baﬂlatt›! Hükümet orduya ba¤l›l›k yeminleri etmek zorunda kald›.
2006 Newroz’u ve sonras›
ﬁemdinli iddianamesi ile ilgili yürüyen tart›ﬂmalar henüz durulmam›ﬂken, yaklaﬂan Newroz’la ilgili
olarak ortam yine gerilmeye baﬂland›. Newroz’da büyük olaylar olaca¤›
vb. havas› pompalanarak, tam bir
Newroz paranoyas› yarat›ld›. Sonuçta Newroz, pompalanan havan›n aksine milyonlarca Kürt emekçisinin bar›ﬂ iste¤ini, aç›k Kürt kim-

li¤iyle dile getirdi¤i bar›ﬂç› eylemler
biçiminde, büyük olaylar yaﬂanmadan geçti. Bu faﬂist devletin hiç iﬂine gelmeyen bir durumdu. Medya
üzerinden Newroz’daki bar›ﬂç› kitlesel eylemler karalanmaya, büyük
olaylar ç›kmamas›n›n nedeninin
hükümetin bölücülü¤e gözyummas›, güvenlik güçlerine müdahale etmeme direktifi vermesi oldu¤u görüﬂü yay›lmaya baﬂland›. Buna göre:
Newroz hükümetin basiretsizli¤i,
güvenlik güçlerinin ç›kar›lan yeni
yasalarla elinin kolunun ba¤lanmas› sonucu aç›kça kanund›ﬂ›l›klara
müdahale edememesi sonucu “bölücü örgütün güç gösterisi”ne dönüﬂmüﬂtü. Medyada bir hafta boyunca bu k›ﬂk›rt›c› tav›rlarla, hükümet köﬂeye s›k›ﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›ld›.
Faﬂist devlet bununla yetinmedi.
Newroz’dan bir hafta sonra, Muﬂ
k›rsal›nda faﬂist ordunun Newroz’da bar›ﬂ iste¤ini hayk›ran, ulusal kimli¤ini ortaya koyup, ulusal
haklar›n› isteyen Kürt halk›na cevab›, kimyasal silahlarla hunharca
katledilen 14 PKK /HPG gerillas›n›n yanm›ﬂ, tan›nmaz hale gelmiﬂ
cesetleriyle geldi.
Kuzey Kürdistan’›n Kürt halk›,
HPG gerillalar›n cenazelerine sahip
ç›kt›. HPG gerillalar›n›n cenaze törenleri, faﬂizme karﬂ› nefretin hayk›r›ld›¤› militan kitle gösterilerine
dönüﬂtü. Amed’de, Siirt’te, Batman’da, Mardin – K›z›ltepe’de ve
Kürdistan’›n daha bir çok yöresinde, ama yaln›zca Kürdistan’da de¤il, Türkiye’nin büyük kentlerinde,
‹stanbul’da, ‹zmir’de vb. öncelikle
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Kürt emekçiler sokaklara döküldü.
Kuzey Kürdistan’›n bir dizi kentinde kepenkler indi, hayat durdu.
Devletin bu hakl› tepkilere verdi¤i
cevap, her zaman oldu¤u gibi, faﬂist ﬂiddet oldu. Göstericilere ateﬂ
açt›lar. 18 kiﬂi faﬂist devlet güçlerinin açt›¤› ateﬂle hayat›n› yitirdi.
Ölenlerin içinde balkonda oturan
ya da parkta oynayan 3 yaﬂ›nda, 7
yaﬂ›nda çocuklar da var. Yüzlerce
kiﬂi kurﬂunla yaraland›. Eylemler
sonras› baﬂlat›lan sürek av›nda
binlerce kiﬂi gözalt›na al›nd›. Gösteriler s›ras›nda halk› yat›ﬂt›rmaya
çal›ﬂan Demokratik Toplum Parti’li kimi belediye baﬂkanlar›, Türk
egemenlerinin medyas› taraf›ndan
hedef tahtas›na kondu. DTP,
PKK’yi “terörist” olarak nitelemek,
ona karﬂ› devletin yan›nda aç›k yer
almak konusunda s›k›ﬂt›r›lmaya
baﬂland›. Bunu yapmamas› halinde, PKK’nin legal kolu olarak yasaklanma tehdidi aç›kça ortaya
kondu. Bu arada hükümete de, ortam bu biçimde gerilerek, kanl› bir
senaryoyla, ordunun ard›nda, Kürt
halk›na karﬂ› faﬂist devletin hunharca sald›r›lar›na sahip ç›kma dayat›ld›. Kürt sorunu konusunda
daha Özal döneminde baﬂlat›lan ve
fakat arkas› gelmeyen “yeni aç›l›mlar” denemeye çal›ﬂan hükümet,
ﬂimdilik çizgiye çekildi, “hizaya getirildi”. Hükümetin baﬂ› baﬂbakan
Recep Tayyip Erdo¤an yapt›¤› bir
aç›klamada, halk›n üzerine ateﬂ
açarak 18 kiﬂiyi öldüren katilleri
aç›kça korumaya al›p, katilleri de¤il, “çocuklar›na sahip ç›kmayan

ana-babalar›” cinayetlerden sorumlu tutarak, orduya “hizaya geldim”
tekmilini verdi. Verilen bu tekmil
ayn› zamanda, Kuzey Kürdistan’da
ordunun her türlü yeni melanetine
hükümet ad›na en baﬂtan onay ve
destek vermek anlam›na geliyor.
‹ktidar mücadelesinin taraflar›
böylece Kürt halk›na karﬂ› sald›r›
konusunda birleﬂiyor, “sivil” hükümet, askerin ard›nda hizaya giriyor.
Terörle Mücadele Yasas› ad› verilen
halka karﬂ› terör yasalar›nda alelacele yap›lan de¤iﬂikliklerle hükümet devletin taleplerini yerine getirmeye çal›ﬂ›yor.
ﬁimdi s›rada DTP’nin ya hizaya
çekilmesi ya da yasaklanmas› var.
ﬁimdi s›rada öncelikle Kuzey Kürdistan’da halka karﬂ› sald›r›lar›n
yo¤unlaﬂt›r›lmas›, ortam›n daha da
gerilmesi, inisiyatifin mümkün oldu¤unca bütünüyle askerin eline
geçirilmesi var. Bunun en kestirme
yolu savaﬂ› yükseltmek, ortam› bizzat sivil otorite üzerinden s›k›yönetim veya ola¤anüstü hal ilan edecek
ölçüde germektir. Bu ba¤lamda, bunu yapabilmek için “kahraman ordu mensuplar›”n›n “Vatan sa¤olsun!” retori¤i ile feda edilmesi, “teröristlere karﬂ› mücadelede ﬂehit
düﬂmesi” de göze al›nabilir. Nitekim al›n›yor da.
Savaﬂ rantç›lar› iﬂbaﬂ›nda
ﬁimdi Kuzey Kürdistan’dan s›klaﬂan çat›ﬂma haberleri, çat›ﬂmada
“ﬂehit” haberleri geliyor. “ﬁehit”
subay gösterileri, ordunun güç
gösterileri, ordu-millet beraberli¤i-

nin gösterileri olarak, Kürt düﬂmanl›¤› geliﬂtirmenin araçlar› olarak kullan›l›yor. Büyük kentlerde
linç eylemlerinin geliﬂtirilmesinin,
önümüzdeki dönemde ortam› germenin araçlar› olarak daha fazla
kullan›lmas› da gündemde olacakt›r. Savaﬂ rant› ile geçinenlerin, savaﬂa ihtiyac› vard›r. ‹ktidarlar›
süngü üzerine, mermi, bomba,
tank, tüfek üzerine kurulu olanlar›n savaﬂa ihtiyac› vard›r. ﬁimdi
Kuzey Kürdistan’dan daha s›k gelen çat›ﬂma ve “ﬂehit” haberlerinde bilinmesi gereken ﬂey, bunun
faﬂist TC devletinin, ordusu ve
özel savaﬂ örgütü üzerinden halka
karﬂ› yürüttü¤ü savaﬂ› bilinçli olarak t›rmand›rmas›n›n sonucu oldu¤udur. Savaﬂ›n taraf› olarak görünen ve gösterilen PKK, asl›nda
çok uzun süredir, TC devletini
y›kmak amac›yla ulusal kurtuluﬂ
savaﬂ› yürütmek iddias›ndan vazgeçmiﬂtir. Tutsak baﬂkan› üzerinden, egemen s›n›flara “TC’nin gücü olmak istedi¤i”ni, bir “genel
af”la silahlar› b›rakmaya haz›r oldu¤unu çoktan aç›klam›ﬂt›r. PKK
asl›nda savaﬂ istemedi¤ini defalarca aç›klam›ﬂ, 6 y›la yak›n süre, bir
gerilla savaﬂ› için ölüm demek
olan “tek tarafl› ateﬂkes”i sürdürmüﬂ, hükümet birazc›k Kürt sorunundan sözetti¤inde, A¤ustosEkim 2005 aras› yeniden tek tarafl› ateﬂkes ilan etmiﬂtir. Çat›ﬂan
ve çat›ﬂmay› körükleyen PKK
(onun silahl› gücü HPG) de¤ildir.
Faﬂist TC’dir. Onun ordusu, özel
savaﬂ ayg›t›d›r.

Neden ﬂimdi?
Savaﬂ›n, savaﬂ rantç›lar› taraf›ndan ﬂimdi yükseltilmesinin bir dizi
iç ve d›ﬂ nedeni vard›r.
En temel sorun Kuzey Kürdistan
– Türkiye’de egemenler aras›nda
yürüyen iktidar dalaﬂ›nda bir dönemece gelinmiﬂ olmas›, iktidar› elinde tutan Kemalist faﬂist kli¤in bu
mücadelede anda AKP taraf›ndan
temsil edilen kesime karﬂ› mevziler
kaybetmesi, Türkiye’de AKP’nin
yaln›zca hükümet olmakla kalmay›p devlet iktidar›n› talip olmas›, bu
yönde ad›mlar atmas›d›r. Kemalist
faﬂist kli¤in s›rt› duvara dayanm›ﬂ
durumdad›r. Bütün geliﬂmeler, e¤er
“demokratik süreç” kesintiye u¤ramaz ve bu arada çok belirleyici
önemde de¤iﬂiklikler olmaz ise,
AKP’nin hem bir dahaki y›l Nisan’›nda yap›lacak cumhurbaﬂkanl›¤› seçimlerinde kendi aday›n›
cumhurbaﬂkan› seçebilece¤ini, hem
de kas›m 2007’de yap›lmas› gereken
genel seçimlerden birinci parti olarak ç›kabilece¤ini göstermektedir.
Bu olas› bir AKP iktidar›n›, AKP’nin
ﬂimdi oldu¤u gibi yaln›zca hükümet olmakla kalmay›p, gerçekten
iktidar olmas›n› TC’nin sonu, laikli¤in sonu olarak gören Kemalist iktidar sahipleri için ne olursa olsun
engellenmesi gereken bir süreçtir.
Gerçekten de AKP gibi dini, en az
milliyetçilik kadar, hatta ondan daha fazla bir referans kayna¤› alan
bir sivil partinin iktidar›, ﬂimdiye
kadarki devlet iktidar›nda yer alan
Kemalist kadrolar›n büyük bir bölümünün tasfiyesi, bu anlamda
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bunlar›n iktidar›n›n sonu, TC devletinin kabuk de¤iﬂtirmesi anlam›na gelir. Bu yüzden iktidardaki Kemalist kli¤in bu geliﬂmeye dur demesi gerekmektedir. Zaman da daralmaktad›r. Nisan 2007’ye kala kala 11 ay kalm›ﬂt›r! Uzun sürmez giderler denen AKP hükümeti, neredeyse 4 y›ll›k hükümet dönemi ertesinde hâlâ fazla kay›p vermeden
ayaktad›r; özel sermayeli tekelci büyük burjuva kesimi oldu¤u gibi,
Anadolunun Müslüman orta burjuvazisi de hükümetten esas olarak
hoﬂnuttur; emperyalistler aç›s›ndan da Türkiye’nin yönlendirilmesi
ve uluslararas› alanda da radikal ‹slama karﬂ› bir alternatif olarak “demokrat Müslüman” bir iktidar, k›sa
süre önceye kadar alternatifsiz görünen Kemalist faﬂist orduya alternatif bir iktidar modeli olarak ortaya ç›km›ﬂt›r. Hal böyle oldu¤u için,
Türkiye’de bir çat›ﬂma ve kaos ortam›n›n yarat›lmas›, böyle bir ortamda ordu d›ﬂ›nda hiçbir gücün istikrar› sa¤layamayaca¤›n›n gösterilmesi yoluyla, ordunun inisiyatifi
yeniden ele geçirmesi, bunu da
cumhurbaﬂkanl›¤› seçiminden önce
yapmas› gerekmektedir. ‹ﬂte neden
ﬂimdi sorusunun Kuzey Kürdistan
– Türkiye’deki iç iliﬂkiler aç›s›ndan
temel nedeni budur. Kemalist klik
için en iyi ortam savaﬂ, s›k›yönetim,
ola¤anüstü hal gibi, sivil otoritenin
gerçekte s›f›rland›¤› ortamd›r.
Bunun yan›nda Türkiye’deki Kemalist kli¤in savaﬂ› tam da ﬂimdi
yükseltmesinin, ﬂimdi bir kaos ortam› yaratmak ve bu ortamda ken-

dinin vazgeçilmezli¤ini kan›tlamak
istemesinin uluslararas› geliﬂmelerle, en baﬂta da Ortado¤u’daki geliﬂmelerle ba¤› vard›r.
Uluslararas› alanda emperyalist
büyük güçler aras›ndaki dünya hegemonyas› dalaﬂ› gün geçtikçe sertleﬂmektedir. Çin’in de son dönemde artan ölçüde bu dalaﬂta kendini
göstermeye baﬂlamas›, çeliﬂmeleri
daha da sertleﬂtirmektedir. “Terörizme karﬂ› mücadele” kendi aralar›nda birbirlerini yiyen emperyalist
güçleri birleﬂtiren temel konulardan biridir. Bu durumda, uluslararas› alanda Türk faﬂistlerinin marifetiyle “terörist örgüt” olarak damgalanm›ﬂ olan PKK’ye karﬂ› savaﬂ
ad› alt›nda, Kürt halk›na karﬂ› savaﬂ›n yükseltilmesi, yarat›lan k›r›m ve
kaos ortam›, Türkiye’de kendi maksimum kârlar› için istikrar ortam›
isteyen emperyalist güçler aç›s›ndan orduyu yeniden dayan›lacak
esas güç görmeye götürebilir. Bu
yüzden Kuzey Kürdistan’da savaﬂ›n
geliﬂtirilmesi, ordunun emperyalist
güçlere “bana dayan›n” mesaj›d›r.
Türkiye’nin Ortado¤u’daki komﬂular›ndan Irak esas olarak
ABD’nin iﬂgali alt›ndad›r. Suriye ve
‹ran da ABD’nin “ﬂer güçleri” olarak adland›rd›¤› ve sald›r› hedefleri
aras›nda gördü¤ü iktidarlar taraf›ndan yönetilmektedir. ‹ran, bütün
emperyalist bat›n›n anda kitleler
içinde baﬂ düﬂman olarak tan›tt›¤›
“radikal ‹slam”›n iktidarda oldu¤u
bir ülkedir. ABD iﬂgalcilerinin
Irak’ta aç›klad›klar› hedeflerine varamam›ﬂ olmas›, seçimlerden bu ya-

na üç ay geçmiﬂ olmas›na ra¤men
hâlâ hükümet kurulamam›ﬂ olmas›, istikrar yerine tersine istikrars›zl›¤›n boy atmas›, ülkenin her geçen
gün daha fazla bir iç savaﬂ ortam›na
sürüklenmesi, bunun yan›nda Filistin’de Gaza ve Bat› ﬁeria’da (Filistin
Özerk Yönetim Bölgesi denilen
alan) yap›lan seçimlerde Siyonist ‹srail’in bölgede yaﬂama hakk›n› tan›may› kabul etmeyen dinci HAMAS’›n ço¤unlu¤u kazanarak hükümet kurmas› gibi geliﬂmeler emperyalistlerin gözünde Türkiye’nin
“istikrarl›, dayan›lacak, güvenilir
bir güç” olarak önemini artt›rmaktad›r. Hükümet’in 1 Mart tezkeresini verilmiﬂ sözlere ra¤men Meclis’ten geçirememesi, bunun sonucunda Irak’a karﬂ› iﬂgal hareketinde
Türkiye’nin do¤rudan yer almamas›, emperyalistlerin gözünde, en
baﬂta da ABD emperyalistlerinin
gözünde, hükümete “güven”i sarsan bir faktör olmuﬂtur. Ayr›ca hükümet partisinin geldi¤i köken de
güven sars›c› bir unsur olarak ortada durmaktad›r. Hükümetin ‹slamc› komﬂu ‹ran’a karﬂ› sald›rgan bir
tav›r almak yerine, onunla iﬂbirli¤ini artt›r›r bir tav›r içine girmesi,
arabuluculuk ad›na uluslararas›
alanda terörist ilan edilen HAMAS
temsilcileri ile görüﬂmesi vb. de, en
az›ndan görünürde, emperyalistler,
en baﬂta da ABD emperyalizmi aç›s›ndan hükümetin “güvenilirlik”
karnesine zay›f not olarak kaydedilmiﬂtir. Bütün bu geliﬂmeler, Irak’ta
iç savaﬂ ortam›n›n daha da geliﬂmesi ve Irak’›n resmen de bölünmesi-

nin gündeme gelme olas›l›¤›, böyle
bir durumda TC’nin Güney Kürdistan’a girme olas›l›¤›; ABD’nin, daha
çok da ‹srail’in ‹ran’› bombalama
olas›l›¤› ve böyle bir geliﬂme ertesi
ﬂimdiden hesaplanmas› zor, olas›
geliﬂmeler, emperyalistler aç›s›ndan
TC ordusunun önemini artt›rmaktad›r. Son dönemde iyice s›klaﬂan
yüksek rütbeli komutanlar aras›ndaki do¤rudan temaslar bunun iﬂaretidir. Ortado¤u’da güç olmak isteyen her haydut aç›s›ndan Türk ordusu önemlidir. ﬁimdi varolan bu
savaﬂ ortam›ndan yararlanarak ve
Kuzey Kürdistan’da bu ortam› bizzat k›z›ﬂt›rarak, faﬂist Türk ordusu
iktidar mücadelesinde yerini sa¤lamlaﬂt›rmaya çal›ﬂmaktad›r.
‹ﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›n
en acil ihtiyac› demokrasidir! Demokrasi AB’ciler eliyle ve AB ile
gelmez!
Ülkemizde ordunun aç›kça savaﬂ
k›ﬂk›rtt›¤›, bir kaos ortam› yarat›p
s›k›yönetim, ola¤anüstü hal ya da
Güney Kürdistan’a karﬂ› savaﬂla inisiyatifi bütünüyle ele geçirip gerici
burjuva demokrasisi yönünde baﬂlayan ve geliﬂen süreci durdurma ve
geri çevirme giriﬂimlerine karﬂ› burjuvazinin hiç küçümsenmeyecek bir
kesimi Avrupa Birli¤i’ni (AB) ve
AB’deki demokrasiyi iﬂçi ve emekçilere demokrasi alternatifi olarak sunuyor, AB’ye üyelik için mücadeleyi,
demokrasi için mücadele imiﬂ gibi
gösteriyorlar. Bunlar iﬂçilere ve
emekçilere, AB üye olman›n demokratlaﬂma ile eﬂ anlaml› oldu¤u-
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nu anlatarak, iﬂçi ve emekçileri kendi kuyruklar›nda mücadeleye ça¤›r›yorlar. Burjuvazinin bir kesiminin
s›¤›nd›¤› kale ve umudu olan AB,
gerçekte öncelikle Alman ve Frans›z
emperyalizminin dünya hegemonyas› mücadelelerinde, di¤er emperyalist büyük güçlere karﬂ› Avrupa’daki güçleri kendi güçlerine katma projesidir. AB’nin halklara bir
demokrasi projesi imiﬂ, insan haklar› projesi imiﬂ vb. gibi sunulmas›
büyük bir sahtekârl›kt›r. Ne yaz›k
ki, bu sahtekârl›k bir çok “sol” insan ve grup taraf›ndan da görülmemekte, teﬂhir edilmemektedir. Tersine bir dizi reformist “sol” güç de
AB projesini Türkiye’de demokratikleﬂmenin yolu olarak savunmaktad›r. Halka bunlar›n sundu¤u alternatif ya militarizm, faﬂizm; ya AB
tipi demokrasidir. Bunlar›n demokrasi olarak sundu¤u AB de en geliﬂmiﬂ biçimi ile gördü¤ümüz burjuva
demokrasisi, en geliﬂmiﬂ biçiminde
bile içinde faﬂizmi, faﬂist tedbirleri
taﬂ›yan gerici bir burjuva diktatörlü¤üdür. Bu demokrasinin ne biçim
bir ﬂey oldu¤unu, bu ülkelerde haklar›n› militan mücadeleyle savunmaya kalkan herkes yaﬂamakta,
görmektedir. Fransa’da bundan k›sa süre önce daha çok göçmen kökenli Frans›z gençlerinin ayaklanmalar› s›ras›nda uygulanan ola¤anüstü hal, burjuvazinin iktidar›n›n
gerçekten tehdit alt›nda olmas› durumunda burjuvazinin neler yapabilece¤inin bir iﬂareti oldu. “Demokratik Avrupa”da ﬂimdi örne¤in
göçmenlere karﬂ› vatandaﬂl›k testi

uygulamalar› geliﬂtirilerek, ilerde
göçmen kökenlilerin — bunlar ülke
vatandaﬂ› olmuﬂ olsalar bile — vatandaﬂl›ktan at›l›p yurtd›ﬂ› edilebilmelerinin yasal temelleri at›l›yor.
Grev yapan iﬂçiler biraz kural d›ﬂ›na
ç›kt›klar›nda, devlet gücünün ne
demek oldu¤unu pratiklerinde görüyor. vb. Yani iﬂçiler ve emekçiler
aç›s›ndan AB tipi demokrasi, u¤runda mücadele edilecek bir alternatif de¤ildir. Gerici burjuva demokrasisinin, aç›k faﬂizmden iyi olmas›, ancak kötüler aras›nda daha
az kötü olma anlam›nda bir iyiliktir. Faﬂizmin gerçek alternatifi de¤ildir gerici burjuva demokrasisi.
Gerçekten demokrasi isteyen
devrim mücadelesine at›lmal›d›r!
‹ﬂçi ve emekçilere bütün çizgi boyunca gericileﬂmiﬂ olan burjuva demokrasisi de¤il, gerçek demokrasi,
toplumun büyük ço¤unlu¤unu
oluﬂturan iﬂçilerin ve tüm emekçi
y›¤›nlar›n burjuvazi üzerinde diktatörlü¤ü olan, gerçek demokrasi, iﬂçilerin-emekçilerin iktidar›nda, iﬂçilerin emekçilerin demokrasisi gereklidir. Böyle bir demokrasinin neleri gerçekleﬂtirebilece¤ini Lenin ve
Stalin önderli¤indeki dönemde
Sosyalist Sovyetler Birli¤i deneyimi
göstermiﬂtir; Mao Zedung önderli¤indeki Çin Halk Cumhuriyeti deneyimi göstermiﬂtir; Do¤u Avrupa’da ‹kinci Dünya Savaﬂ› sonras›nda ortaya ç›kan komünist ve iﬂçi
partileri önderli¤indeki demokratik/sosyalist ülkelerin deneyimi
göstermiﬂtir.

Bütün bu ülkelerde burjuvazinin
—hem de komünist partiler içinden
ç›k›p gelen yeni burjuvazinin— iktidar› ele geçirmiﬂ olmalar›, tarihi geliﬂme aç›s›ndan geçici bir yenilgidir
yaln›zca. Devrimlerin gerçek tabanlar›na oturmas›, amaçlar›n› eksiksiz
gerçekleﬂtirebilmesi için yüzlerce y›l
gereklidir. Hele hele insanl›k tarihinde onbinlerce y›l›n s›n›fl› toplum tarihini kapatacak, tüm s›n›fl›
toplumlar› tarihe gömecek sosyalist-komünist devrimler için bu çok
daha geçerlidir.
‹ﬂçilere, emekçilere gerekli olan
demokrasi iﬂçi s›n›f› önderli¤inde
halk demokrasisidir, sosyalist demokrasidir. Sömürüye izin vermeyen, sömürücülere demokrasi tan›mayan bir demokrasidir bu. Büyük insanl›¤›n, emekçilerin demokrasisi. U¤runda mücadele
edilmesi gereken demokrasi bu demokrasidir. Bu demokrasi mücadelesi, gerçekte sömürüyü, sömürü sistemini y›kmay› hedefleyen
devrim mücadelesinin bir parças›
olarak yürütülmek zorundad›r.
Gerçek anlamda demokrasi isteyen, gerçek anlamda faﬂizmin tarihe gömülmesini isteyen, faﬂizmin
ekonomik temelini, tekelci sermaye diktatörlü¤ünü, emperyalizmi
y›kmaya yönelmek, devrime yönelmek, devrim için mücadele etmek
zorundad›r.
Burjuvazinin diktatörlü¤ü ﬂartlar›nda emekçiler için hep s›n›rl› olacak, hep tehdit alt›nda olacak demokratik halklar› elde etmenin yolu da devrim mücadelesidir.

‹ﬂçi s›n›f› gerçek demokrasinin
taﬂ›y›c›s›d›r! ‹ﬂçi s›n›f›n›n devrim
için ve devrimde en önemli silah›
Bolﬂevik Parti’dir!
Devrim, iﬂçi s›n›f› ve emekçiler
ad›na iyi örgütlenmiﬂ ve silahlanm›ﬂ küçük az›nl›klar›n iﬂi de¤il, bizzat iﬂçi s›n›f› ve emekçilerin kendi
davas›, kendi iﬂidir. Biz Bolﬂevikler
çok net olarak dünya devrim tarihinin bir gerçe¤in alt›n› çok aç›k çizdi¤ini biliyoruz: Hiç bir devrim, o
devrime önderlik eden iyi örgütlenmiﬂ, bilinçli, öncü bir kesim olmadan gerçekleﬂemez. Devrimci bir
öncü örgüt olmadan baﬂar›l› bir
devrim mümkün de¤ildir.Lenin’in
“Bana bir devrimci örgüt verin,
dünyay› yerinden oynatay›m.” dedi¤i budur. Biz Bolﬂevikler, ﬂimdi 25
y›ld›r, daha önce bu yönde ülkelerimizde at›lm›ﬂ tüm olumlu ad›mlara
da sahip ç›karak, iﬂçi s›n›f›n›n gerçek öncü örgütünü, Bolﬂevik Parti’yi yaratma ve inﬂa görevini, bu
onurlu, onurlu oldu¤u kadar zorlu
görevi yerine getirmek için çal›ﬂ›yoruz. Bu görevi çözmede küçümsenmeyecek ad›mlar da att›k. Fakat hâlâ yapacak iﬂimiz çoktur. Bizim d›ﬂ›m›zda iﬂçi s›n›f›n›n öncü örgütünü yaratma iddias›yla çal›ﬂan onlarca devrimci örgüt de vard›r. Fakat
d›ﬂ›m›zdaki bu örgütlerin hiçbiri
gerçek anlamda komünist örgütler
de¤ildir. Sonuçta evet öncü örgütsüz devrim olmaz. Fakat en iyi örgütlü, bilinçli, öncü, önder kesim,
öncü örgüt de, devrim gerçek öznesi olan s›n›f veya s›n›flar olmaks›z›n, onlar bizzat devrim için ayak-
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lanmaks›z›n en iyi halde devrim
yapma ad›na kendini ve kitleleri
kand›r›r, devrim yapma, devrimcilik yapma ad›na, öncü savaﬂ› yürütür, egemen s›n›fla, onun devletiyle
temsil etti¤ini iddia etti¤i s›n›f veya
s›n›flar ad›na temsilci olarak kendisi vuruﬂur. Böyle bir vuruﬂman›n
sonucu genelde yenilgi, devrimci
potansiyelin çarçur edilmesi ya da
en iyi halde bir askeri darbe olabilir,
fakat gerçek anlamda bir devrim olmaz. Sosyalist-komünist devrim eski sömürücü toplumdan bütünüyle
ve çok yönlü kopuﬂ, tam bir altüst
oluﬂtur. Sadece bir sömürü sistemine de¤il, tüm sömürüye son verecek
böyle bir köklü devrim, ya o devrimden ç›kar› olan s›n›f taraf›ndan taﬂ›nacak, ya da en iyi halde komünizme giden uzun yolda yolun belli bir
yerinde kesintiye u¤rayacakt›r. Varolan sömürü sistemlerinin sonuncusu olan kapitalizm–emperyalizmde, bu sistemin gerçek ürünü
olan ve bu sistem içinde sonuna
dek devrimci olan tek s›n›f, Marx ve
Engels’in Komünist Manifesto’da
tespit ettikleri gibi “Zincirlerinden
baﬂka kaybedecek bir ﬂeyleri yok,
kazanacaklar› yeni bir dünya” olan
iﬂçi s›n›f›d›r. Demokrasinin sonuna
kadar ilerletilmesinden, devrimin
komünizme kadar kesintisiz sürdürülmesinden ç›kar› olan, bu yüzden
kendisi ile birlikte tüm insanl›¤› sömürüden kurtarma tarihi görevine
sahip olan s›n›f iﬂçi s›n›f›d›r. Gerçek
demokrasi düﬂüncesinin ve mücadelesinin taﬂ›y›c›s› da objektif olarak iﬂçi s›n›f›d›r. Bu s›n›f henüz

kendi s›n›f bilincine varmam›ﬂ bile
olsa, bu böyledir. ‹ﬂçi s›n›f›n›, onun
s›n›f bilinci olan komünizm ile birleﬂtirmek, iﬂçi s›n›f› hareketi ile komünist hareketin birli¤ini sa¤lamak, genelde s›n›f mücadelesinde,
devrim, sosyalizm, komünizm kavgas›nda, özelde demokrasi mücadelesinde komünist öncünün, Bolﬂeviklerin, partimizin görevidir. Bu
tabii ki yaln›zca bizim de¤il, iﬂçi s›n›f› ad›na konuﬂtu¤unu ilan eden
d›ﬂ›m›zdaki onlarca grubun, partinin de görevi olmas› gereken bir
ﬂeydir. Fakat gerçek anlamda hiçbiri bu görevi yerine getirmemektedir.
Bunlardan sa¤c› olanlar› kendilerini reform mücadelesinin dar s›n›rlar› içine hapsetmekte, iﬂçi s›n›f›n›n
andaki bilinç ve örgütlenme seviyesinin gerili¤ini sa¤c› siyasetlerinin,
hareketin kuyru¤una tak›lman›n,
yer yer iﬂçi s›n›f› ve halk dalkavuklu¤unun gerekçesi yapmakta, düzen içi “sol”culuk yapmaktad›rlar.
“Sol” sapma içinde olanlar› ise, iﬂçi
s›n›f› devrimini savunduklar›n› söyledikleri halde, s›n›f içinde uzun süreli, sistemli faaliyet onlara zor gelmekte, onlar s›n›f içinde çal›ﬂ›p, sistemli bir faaliyetle “fabrikalar› kalelerimiz haline getirmek” yerine,
“kolay” kazan›l›p, kolay kaybedilen
küçük burjuva y›¤›nlar içinde çal›ﬂmay› tercih etmekte, kazand›klar›
insanlar› k›sa sürede devrim hayalleri ile e¤itip, iﬂçi ve emekçiler ad›na
“öncü savaﬂ›”na sürmekte, bu mücadeleyi ciddiye al›p düﬂenlerin cesetleri üzerinde “ﬂehit” edebiyat›yla
yeni insanlar kazan›p, onlar› da ay-

n› ﬂekilde bir çizgi temelinde adeta
bir de¤irmenin un ö¤ütmesi gibi
ö¤ütmektedir. Biz bir kez daha bu
örgütlerin taban›ndaki bütün samimi devrimci insanlara sesleniyoruz:
Örgütlerinizin çizgisini sorgulay›n.
Bolﬂevik Parti’nin çizgisini inceleyin. Marksizm-Leninizmi, bu bilimin yarat›c›lar›n›n eserleri temelinde do¤rudan birinci elden inceleyin.
Devrim tarihini, Türkiye toplumunu yaln›zca örgütünüzün söyledikleri üzerinden de¤il, de¤iﬂik kaynaklardan inceleyin. Kendi özgür
incelemeniz temelinde, örgüt bask›s›ndan uzak bir biçimde yap›n seçiminizi. Devrimci örgütlenme tak›m
veya tekke de¤ildir. Tak›m tutmay›n, tekkeci olmay›n. Fanatik taraftar de¤il, düﬂünen, araﬂt›ran, kendi
kafas›yla karar veren gerçek devrimciler, komünistler olun. Dünyay›
de¤iﬂtirme mücadelesinde en büyük katk›y› sa¤laman›n yolu budur.
Sosyalizm e¤er önünü kesmez ise,
emperyalizmin kendisi ile birlikte
barbarl›k içinde çöküﬂe sürükledi¤i
bu eski dünyan›n en büyük ihtiyac›
gerçek komünistlerdir! Gerçekten
devrim istiyorsan›z ﬂimdiye kadarki
bütün al›ﬂkanl›klar›n›z› unutun!
Bolﬂevik komünist olmay› hedefleyin. Bunun için çal›ﬂ›n.
Askeri faﬂist klikle ‹slamc› –
AB’ci sahte demokratlar aras›nda tercih veba ile kolera aras›nda
tercihtir!
Kendi aralar›ndaki iktidar dalaﬂ›nda bizleri, iﬂçi ve emekçileri kendi peﬂlerine takmak için egemenler

bize utanmazca yalan söylüyorlar.
‹ktidar mücadelesinde, Cumhuriyet tarihinde 1925’te iktidarlar›n›
sa¤lamlaﬂt›rd›ktan bu yana iktidarlar› ilk kez ciddi bir erozyona u¤rayan ve tehdit alt›nda olan Kemalist
faﬂistler, kendilerini “laik cumhuriyet”in, emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›¤›n, Ortaça¤ gericili¤ine karﬂ›
ça¤daﬂl›¤›n, vb. savunucusu olarak
göstererek, iﬂçi ve emekçilerden destek bekliyor. Bunlar gerçekte varolan dört elle sar›ld›klar› iktidarlar›n›n ellerinden kay›p gitmesinin telaﬂ› içinde iyice sald›rganlaﬂ›yor,
Kuzey Kürdistan’da Kürt halk›na
karﬂ› savaﬂ› yükseltiyor, siyasi ortam› gerecek, kontrollü bir Türk-Kürt
çat›ﬂmas› körükleyecek provokasyonlar yap›yor. ‹stedikleri faﬂist iktidarlar›n›n sürmesidir. Bunun için
Türk ﬂovenizminin körüklenmesi
ellerindeki en önemli silahlardan
biridir. Bu klik önümüzdeki bir,bir
buçuk y›l içinde daha da azg›nlaﬂacak, inisiyatifi tümüyle eline geçirebilmek için her türlü yolu deneyecektir.
Bu Kemalist faﬂist devlet kli¤inin
karﬂ›s›nda ‹slamc› ve AB’ci sahte demokratlar›n ittifak› vard›r. Halk y›¤›nlar› nezdinde birinci kli¤e göre
daha fazla deste¤i olan bu kesim,
halk y›¤›nlar›n› ‹slam ve AB demokrasisi yalanlar› ile uyutmakta, demokrasi mücadelesi verdi¤ini ileri
sürmekte, siyaseti ve toplumu sivilleﬂtirmekten sözetmekte ve halktan
destek istemektedir. Bunlar›n da temel derdi iﬂçiler ve emekçiler için
demokrasi de¤ildir. Bunlar›n derdi
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toplumu sivilleﬂtirme ve demokratikleﬂtirme ad›na ﬂimdiye kadarki
egemen s›n›f kli¤ini iktidardan
uzaklaﬂt›rmak, kendi iktidarlar›n›
kurmakt›r.
‹ﬂçi s›n›f› ve emekçiler bu iki klikten birinin peﬂine tak›lmak, bunlar›n birini di¤erine karﬂ› tercih edip
desteklemek, bunlar›n iktidar mücadelesinde bunlara dayanak ve kald›raç olmak zorunda de¤ildir. Siyaset yapmak, siyasete kat›lmak için
egemen s›n›f kliklerinin ve onlar›n
partilerinin peﬂine tak›lmak zorunda de¤iliz. Egemen s›n›f klikleri aras›nda, onlar›n ﬂu veya bu siyasi ak›m›, partisi vb. aras›nda tercih, iﬂçi s›n›f› ve emekçiler aras›nda özünde
farkl› olmayan “kötü”ler aras›nda
bir tercihtir. Kötünün en iyisi de kötüdür! Hatta halk›m›z›n çok kulland›¤› bir deyimde “kötülerin iyisi en
kötüsüdür” tespiti yap›l›r. Yüzy›llar›n deneyimlerinden süzülüp gelen
bu deyimde, kötüler içinde daha az
kötünün, kötülerin iyisinin seçilmesinin her zaman, gerçek iyiyi seçmenin alternatifi olarak, gerçek anlamda iyi mücadelesinin önüne engel oldu¤u gerçe¤i dile gelmektedir.
Hay›r biz “ehven”i ile, ﬂeri ile, tüm
ﬂeri, tüm kötülü¤ü reddetmeliyiz.
Kendi “iyi”miz vard›r. Kendi demokrasimiz, u¤runda mücadele
edece¤imiz sosyalizm, komünizm
yüce hedefi vard›r. Bunlar için kendi ba¤›ms›z mücadelemizi vermeliyiz. Yapmam›z gereken budur.
Biz faﬂizme de, gerici burjuva demokrasisine de karﬂ›, gerçek demokrasi, sosyalizm ve komünizm

için kendi mücadelemizi, devrim
mücadelesini yükseltmeliyiz. ‹ﬂçilerin ve emekçilerin yaﬂama ve mücadele ﬂartlar›n› gerçekten düzeltecek
her en küçük reform için mücadeleyi oldu¤u gibi, iktidar mücadelemizi de sonuna kadar götürmeliyiz.
Reformizme kaymadan reformlar
için mücadele, devrim mücadelesinin ayr›lmaz bir parças› olarak kavranmak zorundad›r. Bu anlamda
bugün ülkelerimizde, kazan›lm›ﬂ ve
ka¤›t üzerinde olan kimi demokratik haklar›n sonuna kadar kullan›lmas› ve uygulanmas› için mücadelede, iﬂçi s›n›f›, en baﬂta s›n›f bilinçli iﬂçiler en ön saflarda olmal›d›r;
kazan›lm›ﬂ haklara karﬂ› yönelen
faﬂist sald›r›lar› geri püskürtmede
oldu¤u gibi, bu haklar›n geniﬂletilmesi için mücadelede de en ön saflarda olunmal›d›r.
Günün kimi görevleri ve do¤ru
eylem çizgisi
ﬁimdi ülkelerimizde Kemalist faﬂistlerin geliﬂtirdi¤i provokasyonlara karﬂ› uyan›k olmak, ülkede Türk
– Kürt düﬂmanl›¤› yarat›lma çabalar›na karﬂ› en ön saflarda mücadele etmek, halklar›n kardeﬂli¤i için,
Kürt ulusunun ayr›lma hakk›n› sonuna dek savunmak, kürt emekçilerinin onlara karﬂ› yönelen devlet
sald›r›lar› karﬂ›s›nda meﬂru müdafa
hakk›n› savunmak, Kürt halk›n›n
hakl› isyan›n›n ikirciksiz yan›nda
olmak, bütün iﬂçi s›n›f›n›n ve emekçilerin görevidir. Yükseltilen savaﬂa
ve savaﬂ k›ﬂk›rt›c›l›¤›na karﬂ› gerçek
bar›ﬂ›n devrimle kazan›laca¤› dü-

ﬂüncesini yayg›nlaﬂt›rmadan bir an
vazgeçmeksizin, andaki “bar›ﬂ”›n
gerçek düﬂmanlar›n› teﬂhir ederek,
savaﬂ k›ﬂk›rt›c›lar›na karﬂ› bar›ﬂ› savunmak iﬂçi s›n›f› ve emekçilerin
görevidir.
Anda askeri faﬂist kli¤in körükledi¤i silahl› çat›ﬂma ortam›n›n halklara de¤il, emekçilere de¤il, egemen
s›n›flara, onlar›n da askeri faﬂist
klik taraf›ndan temsil edilen kesimine yarad›¤›n›n bilincinde olarak,
s›n›f bilinçli iﬂçiler, demokratik
haklar›n› kitlesel eylemliliklerle sonuna kadar militanca savunurken,
silahl› çat›ﬂmalar için s›n›f›n örgütlenmesinin yeterli olmad›¤›n›n da
bilincinde olarak, silahl› çat›ﬂmalardan kaç›nmal›, kitlesel sivil itaatsizlik eylemlerini günün esas mücadele biçimi olarak kullanmal›d›r.
Bunu yaparken “yasall›¤›” dokunulmaz bir tabu gören reformist
yaklaﬂ›mlar kökten reddedilmelidir. Devrimci mücadele her zaman
yasall›¤›n s›n›rlar›na toslay›p, onlar› içinde bulunulan her anda uygun
yöntemlerle aﬂan bir mücadeledir.
Mücadele çizgisi ve yöntemleri
ba¤lam›nda, bugün kimi devrimci
gruplar›n ve çok devrrrrrimci olarak gördükleri bombalama, molotoflama vb. eylemler, bunun yan›nda iﬂçi s›n›f›ndan ve halktan kopuk
ve fakat halk ad›na gerçekleﬂtirilen
kimi “öncü savaﬂ›” eylemleri, gerçekte s›n›f mücadelesinin andaki
durumu ve ihtiyaçlar› aç›s›ndan
yanl›ﬂ, gerçekte ortam› germeye çal›ﬂan askeri faﬂist güçlerce de kullan›lan eylemlerdir. Bu eylemlerin bu-

gün iﬂçi s›n›f›n›n bilinçlendirilmesi
ve örgütlendirilmesi temel görevine
zerrece hizmeti yoktur. Tersine bu
eylemler iﬂçi s›n›f› aras›nda onlar›
devrimcilerden uzak tutan bir iﬂleve
sahiptir. Egemen s›n›flar aras›ndaki
iktidar dalaﬂ›nda askeri faﬂist kli¤e
hizmet sunma d›ﬂ›nda faydas›, kendi aralar›nda “en militannnn” ve en
“devrrrrimci”nin kim oldu¤u konusunda büyük bir rekabet ve yar›ﬂ
olan küçükburjuva devrimcisi
gruplar›n kendi tabanlar›na gaz
vermesidir.
Biz Bolﬂevikler, dün oldu¤u gibi
bugündeülkelerimizdekomünistlerinönündeduranenacilgörevinBolﬂevik Parti’nin inﬂas›n› derinleﬂtirmek,gayetgeridüzeydeolaniﬂçis›n›f› hareketi ile komünizmi birleﬂtirmek için her f›rsattan sonuna kadar
yararlanmak, Bolﬂevik Parti’yi fabrikalar temeline oturtmak oldu¤unu
tespit ediyoruz. Uzun vadede devrimin zaferi, iﬂçi s›n›f›n›n gerçek iktidar› bu çal›ﬂman›n baﬂar›s›na ba¤l›d›r. Eylem çizgimiz de bu çal›ﬂman›n
baﬂar›s›n› güvenceleyen sa¤ ve sol
sapmalarakarﬂ›tutarl›birtav›rsergileyen bir çizgi olmak zorundad›r.
Biz gerçekten komünizm için mücadele etmek isteyen bütün samimi
devrimcileri eylem çizgisi konusunda da ciddi bir tart›ﬂma ve sorgulama sürecine ça¤›r›yoruz.
Do¤ru eylem çizgisi, içinde bulunulan her anda iﬂçi s›n›f›n›n ve
emekçi y›¤›nlar›n bilinçlenmesine
ve örgütlenmesine en büyük katk›y›
yapan eylem çizgisidir.
11 Nisan 2006 
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En büyük çete: TC devleti!
ÇETE ﬁEFLER‹ MECL‹S‹:
GENELKURMAY VE M‹LL‹ GÜVENL‹K KURULU

V
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an Cumhuriyet Baﬂsavc›s›
Ferhat Sar›kaya’n›n ﬁemdinli olaylar› ile ilgili olarak haz›rlay›p Van A¤›r Ceza Mahkemesi
Baﬂkanl›¤›’na sundu¤u iddianame
büyük gürültü kopard›. Bilindi¤i gibi 9 Kas›m 2005’de ﬁemdinli’de Seferi Y›lmaz’a ait Umut Kitabevine
bombal› bir sald›r› düzenlenmiﬂ,
Mehmet Korkmaz’›n öldü¤ü, Metin
Korkmaz’›n yaraland›¤› bu sald›r› ertesi bombay› atan PKK itirafç›s› ve J‹TEM’e hizmet sunan Veysel Ateﬂ ve
onunla birlikte eylem içinde bulunan J‹TEM görevlisi Astsubay Baﬂçavuﬂ Özcan ‹ldeniz ve J‹TEM görevlisi
Astsubay Baﬂçavuﬂ Ali Kaya, ölümün
üzerine korkusuzca yürüyen Kürt
emekçiler taraf›ndan suçüstü yakalanm›ﬂ, bunlar bomba ve silahlar›, cinayet ve özel harekat belgeleriyle
devlet güçlerine teslim edilmiﬂlerdi.
Yine bilindi¤i gibi andaki Kara
Kuvvetleri Komutan› ve A¤ustos
ay›nda yap›lacak komutan de¤iﬂikli¤inde Genelkurmay makam›n›n
en büyük aday› Orgeneral Yaﬂar Büyükan›t eylem içinde suçüstü yakalanan Ali Kaya’ya sahip ç›km›ﬂ, bu
“iyi çocuk”un “böyle iﬂler yapaca¤›na inanmad›¤›n›” aç›klam›ﬂt›.
ﬁimdi dört ayl›k araﬂt›rma ve soruﬂturma ertesi haz›rlad›¤› ve sundu¤u iddianamede Savc› F. Sar›ka-

ya, halk›n suçüstü yapt›¤› katilleri
terörist çete kurup provokasyon eylemleri yapmakla suçlarken, Kara
Kuvvetleri Komutan› Yaﬂar Büyükan›t ile birlikte Van Asayiﬂ Komutan› Korgeneral Selahattin U¤urlu,
Hakkari Tugay Komutan› Tu¤general Erdal Öztürk ve ‹l Jandarma
Alay Komutan› Albay Eren Kubat
hakk›nda da suç duyurusunda bulundu. Savc› Sar›kaya sözkonusu
kiﬂilerin bölgede terör eylemleri yapan askeri görevlileri korumak ve
kollamak suçunu iﬂlediklerini iddia
ediyor. Dosya sözkonusu kiﬂiler
hakk›nda soruﬂturma izni verilmesi
istemiyle Genelkurmaya gönderildi.
Ayn› zamanda bas›na da s›zan dosya üzerine k›yamet koptu.
Kemalist faﬂist devletin en temel
kurumu ordunun ﬂeflerinin böyle
aç›kça bir savc› taraf›ndan çetecilikle
suçlanmas›, halka karﬂ› terör eylemlerinin içinde gösterilmesi, Genelkurmay› ve postal yalay›c›s› medyay› derhal harekete geçirdi. Genelkurmay Baﬂkan› hemen hükümetle, ard›ndan da Cumhurbaﬂkan›
ile görüﬂerek, “ordunun y›prat›lmas›”na karﬂ› tav›r al›nmas›n› istedi.
Postal yalay›c›s› medya ve postal yalay›c›s› CHP’nin baﬂ› Baykal, yap›lan›n
“orduya karﬂ› darbe” giriﬂimi oldu¤u
de¤erlendirmelerini yaparak, hükü-

meti de bu “darbe giriﬂimi”nin gerçek sorumlusu olarak göstererek
parsa toplamaya çal›ﬂt›lar. Olay› “laik cumhuriyet düﬂman›” hükümetin, Orgeneral Büyükan›t’›n önünü
kesme operasyonu” vb. olarak gösterip, faﬂist komutanlar içinde anda en
ﬂahin Kemalist görünen Büyükan›t’a
sahip ç›kt›lar. ‹ktidar yürüyüﬂünde
ﬂimdilik Kemalist kesimle aç›k çat›ﬂmadan kaç›nan AKP’nin baﬂ› baﬂbakan Erdo¤an ve hükümet sözcüleri,
orduya, ordunun “onurlu komutanlar›”na yönelen suçlamalar›n ard›nda durmad›klar›n› aç›klad›lar.
Olan nedir? Olan halk›n suçüstü
yapt›¤› bir durumda yakalanan devlet teröristlerinin ayan beyan olan ve
örtülmesi mümkün olmayan suçlar›n›n bir savc›l›k iddianamesine
yans›mas›d›r. Bunun ötesinde devlet çetelerine aç›kça sahip ç›kan kimi komutanlar hakk›nda da soruﬂturma yap›lmas› izni istenmesidir.
Burada da gerçekte araﬂt›rma ve
soruﬂturma istenen ﬂey, asl›nda
aç›kça ortadad›r: ﬁemdinli’de suçüstü yakalananlar devletin kadrolu elemanlar›d›r. Ve devletin ordusunun yerel ve merkezi komutanlar› kendi “adamlar›”n›, “iyi çocuklar›”n› koruyup, kollamaktad›r. Yeni
olan, bunun ﬂimdi bir iddianameye
girmiﬂ olmas›d›r. Bu kadar› bile
Türkiye’de iktidar› 1923’den beri
tekellerinde tutan Kemalist faﬂistleri kudurtmaya yetmektedir. Öyle
ya, taﬂrada bir savc› nas›l olur da kocaman komutanlar hakk›nda suç
duyurusunda bulunma cüreti gösterebilir?! Medyan›n postal yalay›c›-

lar›n›n bu ba¤lamda tak›nd›klar› ve
iddianameye, savc›ya ver yans›n
eden tav›rlar›n›n da baﬂka bir anlam› yoktur. Lafa gelince “yarg›n›n
ba¤›ms›zl›¤›”n› vb. dillerinden düﬂürmeyenlerin, yarg› içinden biri
kazara ç›k›p da, ayan beyan olan›
aç›kça ifade etmesi karﬂ›s›nda tak›nd›klar› tav›rlar, bunlar›n gerçek
niteli¤ini de ortaya koymaktad›r.
Tabii ki bu soruﬂturma izni iste¤i
konusunda sonuç baﬂtan bellidir:
Bunun reddedilmesi için kamuoyu
oluﬂturulmuﬂtur. Reddedilmemesi
halinde bile, bu cad› kazan› ortam›
içindeordukomutanlar›n›nayanbeyan olan çete ﬂefliklerinin tespiti ve
bununcezaland›r›lmas›ülkelerimizde bugünkü sistem sürdükçe mümkün de¤ildir. ﬁemdinli konusunda
da“suç”eniyihaldehalk›nsuçüstünde yakalad›¤› iki üç kiﬂi üzerinde kalacak, bunlar “feda” edilen piyonlar
olarak “ceza”land›r›l›p, gerçek çete
TC devletinin, onun ordu ﬂeflerinin
suçlar›n›n üzeri örtülecektir.
Ne zamana kadar?
Kuzey Kürdistan–Türkiye’nin iﬂçileri, köylüleri, emekçileri örgütlenip “yeter art›k” diyene, kendi iktidarlar›n› kurana, demokrasiyi kendi ellerine alana kadar!
TC’de hüküm süren adaletsizli¤e
dur demenin yolu, kimilerinin göstermeye çal›ﬂt›¤› gibi AB vb. emperyalist birliklerden ve kurumlardan
de¤il, emekçi halklar›n Kuzey Kürdistan ve Türkiye’de yapaca¤› devrimden geçmektedir! Bunun için
örgütlenmektir görev!
8 Mart 2006 
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Bu say›m›zda 8. Kongre kararlar›n›n
tan›t›m› çerçevesinde “Kad›nlar›n Kurtuluﬂu Sorununda eylem çizgimiz” baﬂl›kl› karar› ve bu karar›n gerekçesini yay›nl›yoruz. Bu karar ve gerekçesinin ne
kadar do¤ru ve hakl› oldu¤u, 2006 y›l› 8
Mart’›nda da görüldü. 2006 y›l› 8
Mart’›nda da devrimci sol çevrelerin güya feminizme karﬂ› mücadele ad› alt›nda yürüttükleri dar, k›s›r tart›ﬂmalar
sürdü. D›ﬂ›m›zdaki devrimciler 8
Mart’ta yine kad›n-erkek birlikte eylemi ilke olarak adland›r›p, yaln›zca kendi örgütlü ve yak›n çevrelerinin kat›ld›¤›
“devrimci 8 Mart” eylemlerini düzenlediler. Biz 8. Kongremizin ald›¤› do¤ru
karar› prati¤e uygulad›k, Bolﬂevik kad›nlar olarak bu 8 Mart’ta salt kad›n
kat›l›ml› eylem birlikleri oluﬂturmaya
çal›ﬂt›k. Gerçekleﬂti¤i yerlerde salt kad›n
kat›l›ml› eylemlerde aktif olarak yer ald›k, bu eylemler içine do¤ru komünist
görüﬂleri taﬂ›d›k. Karar ve gerekçe yaz›s›na ek olarak yay›nlad›¤›m›z “8 Mart
Kimin?” baﬂl›kl› k›sa aç›klamada da görülece¤i gibi, 8 Mart’ta bugünün ﬂartlar›nda emekçi kad›nlar gününün gerçek
anlam›na uygun eylemler salt kad›n kat›l›ml› eylemlerdir.
8. Kongre’nin karar› ﬂöyledir:

“KADINLARIN
KURTULUﬁU
SORUNUNDA
EYLEM Ç‹ZG‹M‹Z
HAKKINDA KARAR:

K

ongremiz, eylembirli¤i çizgimizin ve bunun kad›nlar›n
kurtuluﬂu sorununa iliﬂkin
eylemlerimizde uygulan›ﬂ›n›n do¤ru oldu¤unu bir kez daha onaylar.
Bu çizgi siyasi pratik çal›ﬂmam›z
aç›s›ndan ﬂu anlama gelmektedir:
1. Güçlü bir komünist kad›n hareketinin yarat›lmas› ve emekçi kad›nlar›n kazan›lmas› için, salt kad›nlar›n kat›ld›¤› toplant›lar, konferanslar, yürüyüﬂler, eylemlikler
yapmak do¤ru ve gereklidir. Bu ezilen kad›nlar›n kendi davalar›na sahip ç›kmalar›, kurtuluﬂlar›n› kendi
ellerine almalar› anlam›na gelir.
2. 8 Mart 2005’te, ‹stanbul’daki 8
Mart kad›n yürüyüﬂüne kat›l›m›m›zda eylem birli¤i çizgimizin ilkeleri do¤ru bir biçimde uygulanm›ﬂt›r. Oportünistlerin eylem birli¤inden kendilerini ay›rma prati¤i ve gerekçeleri erkek ﬂovenistidir ve komünist kad›n hareketinin yarat›lmas›na ayk›r› bir tav›rd›r. Onlar›n
bu çizgisiyle reformizme ve feminizme karﬂ› baﬂar›l› bir mücadele
yürütmek mümkün de¤ildir.”
(Bu karara temel al›nan ve bu karar›
gerekçelendiren yaz› ise ﬂöyledir: )

8 MART YÜRÜYÜﬁLER‹ VE
EYLEM B‹RL‹⁄‹ Ç‹ZG‹M‹Z...
8 Mart yürüyüﬂleriyle ilgili olarak
y›llardan beri kat›l›m konusunda
tart›ﬂmalar sürüyor. Bu tart›ﬂmalar
ve buna ba¤l› olarak bizim eylem
birli¤i çizgimiz ile ilgili olarak geliﬂmeyi burada de¤erlendirmek ve bugün gelinen noktay› ortaya koymak
istiyoruz.
1. Salt kad›n kat›l›ml› yürüyüﬂ talebi - kad›n hareketinin dayatt›¤›
bir taleptir!
Önce ﬂunu tespit edelim: Salt kad›n kat›l›ml› yürüyüﬂ talebi, erkeklerin kat›l›m›n›n kesinlikle istenmedi¤i kad›n yürüyüﬂleri talebi, Avrupa’da ve Amerika’da 1970’li y›llarda yükselen ve “2. Dalga Feminizm” ﬂeklinde adland›r›lan kad›n
hareketi taraf›ndan gündeme getirilmiﬂtir.
Bu hareket etkisini 80’li y›llarda
Türkiye’de de geliﬂen feminist kad›n hareketi üzerinde hissettirmiﬂtir. (Türkiye’de 12 Eylül darbesinden sonra devrimci ve demokratik
hareket içinde yer alan insanlar
kendi kendilerini sorgulamaya girmiﬂler ve bu sorgulaman›n bir aya¤›n› da geçmiﬂte devrimci-demokratik hareket içinde yer alan kad›nlar›n örgüt ve mücadele içindeki konumlar›n› sorgulama ve erkek ﬂovenisti yap› ve anlay›ﬂlara tepkiler geliﬂtirme olmuﬂtur. Feminist hareketin geliﬂmesi bir yandan buna ba¤l›d›r, di¤er taraftan da uluslararas›
alandaki geliﬂmenin Türkiye üzerindeki etkisiyle ba¤ içinde görül-

mek zorundad›r.)
Türkiye’de 1987 y›l›nda, baﬂ›n› feminist hareketin çekti¤i “Daya¤a
Karﬂ› Yürüyüﬂ” düzenlenmiﬂtir. Bu
Türkiye’deki ilk salt kad›n kat›l›ml›
yürüyüﬂ olmuﬂtur.
Kad›nlar›n kendi eylemlerini yapma hak ve talepleri oldu¤u tart›ﬂmas› 80’li y›llarda BP’li kad›n yoldaﬂlar taraf›ndan da tart›ﬂ›lmakta
ve gündeme getirilmekteydi. BP
içindeki ve çevresindeki kad›n yoldaﬂlar, bir yandan kad›nlar›n kurtuluﬂu sorununu Marksizm-Leninizm temelinde ele al›rken ve dolay›s›yla feminist ideolojiyi “burjuva
sistem içinde çözüm üreten ideoloji” olarak reddederken; di¤er taraftan da devrimci ve komünist saflardaki kad›nlar› küçümseyen, onlar›
sürekli ikinci planda gören tav›r ve
anlay›ﬂlara karﬂ› tepkilerini dile getiriyor ve örgüt içindeki ve çevresindeki kad›nlar olarak ciddiye al›nmak istediklerini, sorunlar› ve talepleriyle görülmek istediklerini giderek daha sesli bir ﬂekilde ifade
ediyorlard›. Nitekim, 1986 y›l›nda
“baz› kad›n yoldaﬂlar” kad›nlar›n
kurtuluﬂu sorununda siyasetimizi
sorgulayan yaz›lar›yla ilk ç›k›ﬂlar›n›
yapt›lar. Ve 1987 y›l›nda biz ilk kad›n konferans›m›z› yapt›k. Bu konferans tart›ﬂmas› ba¤lam›nda parti
içinde ‘kad›n konferans›’ talebini
feministlikle suçlayan cepheleﬂmeyi
ve ayr›ﬂmay› yaﬂad›k.
Bunu niye anlat›yoruz? Bu döneme kadar kad›nlar›n (devrimci ve
komünist kad›nlar›n da) kendi eylemlerini, toplant›lar›n›, konferans-
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lar›n› vb. yapabilecekleri, böyle bir
haklar›n›n oldu¤u hiç de genelde
kabul gören, kendili¤inden aç›k
olan bir mesele de¤ildi. Tam tersine
komünist, devrimci örgüt içinde ve
çevresinde de kad›nlar›n ’ba¤›ms›z’
eylem koyma talepleri en baﬂtan feminizm olarak damgalanabiliyordu. Nitekim, kad›n konferans› tart›ﬂmas›nda da biz (=ço¤unluk.
Az›nl›k, sonradan Mücadele Bayra¤› olarak ayr›lan kesim bizim bu ç›k›ﬂ›m›z› feminizm olarak damgal›yordu. Hatta kad›n konferans›na
bizi mahkum eden “Leninizm mi
Feminizm mi?” baﬂl›kl› bir broﬂürle
gelmiﬂlerdi.), örgütlenme ve eylemliliklerin kat›l›m›n›n nas›l olaca¤›
konusunda tart›ﬂmalarda hep ‘ihtiyac›n ne oldu¤una ba¤l› olarak ele
al›r›z’ düﬂüncesini vurguluyorduk.
Ve bu yanl›ﬂ de¤ildi... Fakat bütün
bu tart›ﬂma içinde kendimizi feminizm suçlamas›na karﬂ› korumaya
çal›ﬂan savunmac› bir pozisyonda
duruyorduk. Bu tart›ﬂmalar içinde
biz, dünya komünist hareketinin
tecrübelerini de¤erlendirdik. Ve komünist hareketin geçmiﬂinden de
kad›n konferanslar›, eylemleri, yürüyüﬂleri ve hatta örgütleri örneklerini
öne sürdük.
2. Emekçi kad›nlar›n kurtuluﬂu
sorununda partimizin çizgisini geliﬂtirme ve somutlaﬂt›rma, kendi
saflar›m›zdaki erkek ﬂovenisti tav›r
ve anlay›ﬂlardan köklü kopuﬂu gerçekleﬂtirme çabam›z kad›n çal›ﬂmas› konusundaki faaliyetimizi zenginleﬂtirme faaliyetiyle birlikte yürüyordu.

3. Buna ba¤l› olarak bizim d›ﬂ›m›zda geliﬂen kad›n eylemliklerine
ve yürüyüﬂlerine gücümüz oran›nda kat›lmaya ve müdahale etmeye
çal›ﬂ›yorduk. Partimiz de dahil olmak üzere devrimci örgüt ve çevrelerde ideolojik mücadelede okun
sivri ucunun erkek ﬂovenizmine; di¤er taraftan da ama burjuva kad›n
hareketinin ufku sistem içi mücadeleyle s›n›rl› reformist yaklaﬂ›m›na
ve erkekleri düﬂman gören tav›rlar›na karﬂ› ideolojik mücadele yürütülmesi gerekti¤ini sapt›yorduk.
4. Bu temel yaklaﬂ›mlar ba¤lam›nda burada öncelikle 8 Mart eylemlikleri ba¤lam›nda geliﬂtirdi¤imiz eylem birli¤i çizgimize geri dönüp bakal›m:
* ‹ﬂçi ve emekçi kad›nlar aras›nda
çal›ﬂma aç›s›ndan Komünist Enternasyonal’in geçmiﬂinden ö¤renerek, kad›n konferanslar›, yürüyüﬂleri, eylemleri, kitle örgütleri ve kad›n
çal›ﬂmas›n›n parti içi organlar›n›n,
Kad›n Komisyonunun yarat›labilece¤ini kabul ettik. Bu ba¤lamda ihtiyaca göre, erkeklerin kat›lmad›¤›
salt kad›n eylemlikleri yap›labilece¤ini genelde kabul ettik.
* Fakat, özellikle burjuva-küçükburjuva feminist hareketin 8
Mart’larda erkeksiz yürüyüﬂ ça¤r›s›na ve evet dayatmas›na karﬂ› ideolojik mücadele yürütürken, 8 Mart’ta
erkek s›n›f arkadaﬂlar›m›zla birlikte
yürümenin bizim aç›m›zdan “ilke”
oldu¤u görüﬂünü savunuyorduk.
Bu savunu somut olarak ﬂu eylemlerde ve de¤erlendirmelerde
gündeme gelmiﬂtir:

a) Almanya’da, Bat› Berlin’de Enternasyonal Antiemperyalist Kad›n
Platformu’nun yapt›¤› yürüyüﬂte
da¤›t›lan eleﬂtiri bildirimizde tam
da 8 Mart’ta kad›n-erkek birlikte yürümenin ne denli gerekli oldu¤una
vurgu yap›lmaktad›r. Bildirinin ilgili bölümünü oldu¤u gibi aktaral›m:
“Emperyalist sistemi yoketme
mücadelemizi, zafere ulaﬂt›rmak istiyorsak, SINIF KARDEﬁLER‹M‹ZLE B‹RL‹KTE yürütmeliyiz. Ça¤r›
bildirisine ikinci eleﬂtirimiz bu noktadad›r. Ça¤r› bildirisinin hiçbir yerinde, devrimci erkeklerin 8
Mart’taki konumlar›n›n ne olaca¤›
ve onlara karﬂ› devrimci kad›nlar›n
tavr›n›n ne olaca¤› sorusuna de¤inilmiyor. Ça¤r›, olgu olarak, devrimci erkeklerin “kad›n mücadelesi”ne kat›lmas›n› reddediyor. Eyleme erkeklerin kat›lmalar›na “izin”
verilip verilmeyece¤ini pratikte görece¤iz. Ça¤r› bu sorunu tart›ﬂm›yor. Biz bu tavr› kökten yanl›ﬂ, zararl› ve kad›n›n ezilmesine karﬂ›
gerçekten mücadeleci bir birli¤i son
derece zedeleyici buluyoruz. 8 Mart,
ezilen kad›nlar› kendi kaderlerini
ellerine almaya, cesaretle haklar› ve
talepleri u¤runda mücadele etmeye,
seslerini yükseltmeye ve pederﬂahiemperyalist sistemin ve sömürülen
kad›ndan esirgedi¤i herﬂeyin hesab›n› sormaya ve mücadele ile elde
etmeye ça¤r› meﬂalesidir. Ama 8
Mart ayn› zamanda, bütün ülkelerin ezilen erkeklerine, proleter ve
emekçi erkeklerine, bask› ve sömürüye karﬂ› mücadelelerini, ancak
bütün ülkelerin ezilen, sömürülen

proleter ve emekçi kad›nlar›yla birlikte yürüttüklerinde, kad›n cinsinin üzerindeki özel sömürü ve bask›ya karﬂ› mücadele bayra¤›n› kald›rd›klar›nda, zafere ulaﬂt›racaklar›na dair bir uyar› ça¤r›s›d›r.
Biz marksist-leninist kad›nlar,
tam da 8 Mart’ta erkek yoldaﬂlar›m›zla birlikte, kad›nlar›n her türlü
cinsiyet bask›s›ndan kurtuluﬂunu
da içeren yeni bir dünya için mücadele azmimizi, umut ve cesaretimizi
göstermemiz gerekti¤ini düﬂünüyoruz. (...) “Kad›n mücadelesi”ni
yaln›zca kad›nlar›n mücadelesi olarak, s›n›flarüstü/s›n›flar karﬂ›s›nda
tarafs›z bir ﬂekilde ve “erkekler olmaks›z›n” yürütmek istemek, burjuva hakimiyet sistemi çerçevesi
içinde kad›nlar›n durumunda baz›
iyileﬂtirmeler için mücadele vermek
demektir, baﬂka birﬂey de¤il!” (Mart
1988, Bolﬂevik Partizan çevresindeki kad›n grubu)
b) 8 Mart 1989’da Kuzey Kürdistan-Türkiye’de yap›lan eylemler
hakk›nda haber verdi¤imiz, de¤erlendirme yapt›¤›m›z Bolﬂevik Partizan makalesinde ﬂunlar yeralmaktad›r:
“8 Mart 1989’da Türkiye-Kuzey
Kürdistan’da di¤er çeﬂitli kad›n
gruplar›n›n ve örgütlerin eylemleri
de oldu. Büyüklü küçüklü, örgütlü
gruplar›n kendi eylemlerini koymalar›n› ötesinde, bir dizi grup yanyana gelerek ortak eylemler düzenledi. (...) 11 Mart’ta yap›lan 8 Mart
Kad›nlar Dayan›ﬂma Yürüyüﬂü ve
DemKad›n’›n ortaya koydu¤u çeﬂitli eylemlerdi. Bu iki eylemde dikkat
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çeken ﬂey, eylemi haz›rlayanlar›n çabalar›na karﬂ›n, onlar›n deyimiyle
eylemde “feminizme” kad›nlar›n
özgül sorunlar›n›n ve kad›nlar›n erkeklerle olan çeliﬂkisinin önplana
ç›kar›lmas›na, eylemlere kat›lan
belli bir kitle taraf›ndan gölge düﬂürülmüﬂ olmas›d›r. Sosyalist Feminist Kaktüs’ün sayfalar›nda bu
ﬂöyle dile getiriliyor:
“Ço¤umuzun a¤z›nda hala iki y›l
önce yapt›¤›m›z “Daya¤a Karﬂ› Dayan›ﬂma” yürüyüﬂünün tad› vard›.
Ama DKD’den birçok kad›nla, yürüyüﬂ haz›rl›klar›na bireyler olarak
kat›ld›klar›n› söyleyip yürüyüﬂe
“kitleleri”yle gelen baﬂka baz› kad›nlar›n bu anlaﬂmalar› hiçe saymalar› hepimizin keyfini kaç›rd›. Kad›n dayan›ﬂmas›, kad›n mücadelesi
ad›na düzenlenen bir yürüyüﬂte
“kad›n erkek elele, özgür günlere”
vb. sloganlar atmay› en hafif deyimiyle politik basiretten yoksunluk
olarak görüyorum. (Kaktüs, Mart
Özel Say›s›, sayfa ›2)
Sosyalist Feminist Kaktüs’ün eylemi de¤erlendirmesi ve bununla ilgili olarak, Kaktüs sayfalar›nda yürüttükleri kendi içi tart›ﬂmalar› onlar›n konumunu, bir defa daha ortaya koymaktad›r:
— Eylem, yürüyüﬂ ça¤r›s› ve konuﬂmalarda kendini gösterdi¤i gibi,
tamamen reformist bir platform
üzerinde yükselmiﬂ ve bunun d›ﬂ›na
ç›k›lmamas› için özenle çaba gösterilmiﬂtir.
— “Kad›n mücadelesinin kendi
kimli¤ini taﬂ›yan bir yürüyüﬂ olmas›” ad› alt›nda, 8 Mart’›n uluslarara-

s› iﬂçi s›n›f›n›n, kad›nlar›n kurtuluﬂu u¤runa mücadele günü gelene¤inin içeri¤i boﬂalt›larak, kad›n ve erkek iﬂçilerin mücadele birli¤inin tamamen tersi bir propaganda yap›lm›ﬂt›r. Öyle ki, “Kad›n-erkek elele”
slogan›n›n, kendi iradeleri d›ﬂ›nda
at›lm›ﬂ olmas› onlar› çok rahats›z
etmiﬂ ve eylemin ard›ndan bunu engelleyememiﬂ olmalar›n›n özeleﬂtirisini yapm›ﬂlard›r. (...)” (Kad›n›n
Ad› Var, I, s.8)
Burada, bizim o günkü yaklaﬂ›m›m›z›n 8 Mart’› proletaryan›n bir s›n›f mücadelesi günü, kad›n ve erkek
devrimcilerin ortak mücadelesinin
önplana ç›kar›ld›¤› bir mücadele
günü olarak gördü¤ümüz ortaya
ç›kmaktad›r. Eleﬂtirimiz sadece feminizmin reformizmine yöneliktir.
Daha sonraki dönemde bu de¤iﬂmiﬂ ve 8 Mart eylemlerinin kad›n
a¤›rl›kl› eylemler olmas› gerekti¤i
düﬂüncesi giderek a¤›rl›k kazanm›ﬂt›r. Fakat henüz, özelde 8 Mart
eylemlerinin kad›n-erkek birlikte
yap›lmas›na (hadi ilkesel demeyelim!) özel önem veren yaklaﬂ›m sözkonusudur.
c) 8 Mart ›992’de Duisburg’ta
Türkiyeli oportünist örgütlerin yan›s›ra Alman otonom kad›nlar›n›
da bir eylembirli¤inde toplamaya
çal›ﬂan bir 8 Mart yürüyüﬂü yap›ld›.
Eylembirli¤i tart›ﬂmalar› süresince
biz do¤ru ve hakl› temelde ikili bir
mücadele yürüttük. Bir yandan kad›n blokunu ve ‘lezbiyenlere ça¤r›’y›
reddeden oportünist gruplara karﬂ›
mücadele… 8 Mart yürüyüﬂünün
kad›nlar›n a¤›rl›kl› oldu¤u bir yü-

rüyüﬂ olmas› gerekti¤ine vurgunun
yap›lmas›… Ve di¤er taraftan erkeklerle yürümeyi reddeden otonom
kad›nlara karﬂ› ideolojik mücadele… Bu ideolojik mücadele esasta
onlar›n bu eylem birli¤ine kazan›lmas› ve yürüyüﬂ içinde ayr› bir kad›n bloku kurma haklar›n›n tan›nmas› yönündeydi. Oportlara karﬂ› 8
Mart yürüyüﬂlerinin kad›n a¤›rl›kl›
yürüyüﬂler olmas› gerekti¤ini savunurken, otonom kad›nlara karﬂ› da,
bizim bu 8 Mart yürüyüﬂünün enternasyonal olmas›na önem verdi¤imizi, ancak 8 Mart’ta kad›n-erkek
devrimcilerin birlikte yürümesinin
bizim için sembolik, ilkesel bir önemi oldu¤u, bundan taviz veremeyece¤imizi savunuyorduk. Sonuçta,
biz görüﬂlerimizi Alman otonom
kad›nlara kabul ettirdik. Ancak, sonuç bizim istedi¤imiz yönde olmad›. Bu eylemin ard›ndan yap›lan de¤erlendirme ﬂudur:
“8 Mart, bu y›l yurtd›ﬂ›nda da Almanya bölgesinde bir dizi devrimci
örgütün gerçekleﬂtirdi¤i eylem birli¤i sonucu yap›lan bir yürüyüﬂle
kutland›. Bolﬂevik kad›nlar›n inisiyatifinde geliﬂen eylembirli¤inin en
sevindirici yan›, bu y›l bu eylem birli¤inin “Türkiye-Kuzey Kürdistanl›” örgütlerle s›n›rl› kalmamas›, Alman otonom kad›n gruplar›n›n bir
bölümünün de bu eylem birli¤ine
kat›lm›ﬂ olmas›yd›. Buna ra¤men,
yurtd›ﬂ›nda da kat›l›m bir bütün
olarak ele al›nd›¤›nda erkek a¤›rl›kl› bir kat›l›md›. Bu kuﬂkusuz olumsuz bir durumdu. Eylembirli¤i konusunda bir baﬂka olumsuz du-

rum, TKP/ML Hareketi ve onun etkisindeki “kitle örgütleri”nin, eylem birli¤i platformuna lezbiyenlere karﬂ› bask›lar› da red ve protesto
eden, bu bask›lar›n da erkek egemen sistemin bask›lar› oldu¤unu
ortaya koyan bir pasaj›n eklenmesi
üzerine eylembirli¤inden çekilmeleriydi. Bu tav›r lezbiyenlere yap›lan
seksist sald›r› ve aﬂa¤›lamalara destek verme anlam›na gelen bir tav›rd›r. TKP/ML Hareketi, bu tavr›n›
devrimcilikle ilgisini sorgulamak
zorundad›r!” (15 Mart 1992) (Kad›n›n Ad› Var, I, s. 85)
Bolﬂevik Partizan Kad›n Grubu’nun Berlin’de “Kad›n ve Lezbiyenler”in 8 Mart 1992 yürüyüﬂü haz›rl›¤›na iliﬂkin eleﬂtirisi. Bu eleﬂtiri yaz›s›nda ﬂu tespit vard›r:
“Bizim, sizin özel Kad›n-Lezbiyen
Bloku oluﬂturman›zla herhangi bir
sorunumuz yok. Bizi yanl›ﬂ anlamay›n, bizim sorunumuz ilkesel
olarak kad›n yürüyüﬂlerine karﬂ›
ç›kmak de¤il. Ama uluslararas› kad›n mücadele günü 8 Mart, kad›nerkek tüm devrimcilerin egemenlere karﬂ› gücünü soka¤a taﬂ›d›¤›, kad›nlar›n özel ezilmiﬂli¤ine karﬂ›
kinlerini gösterdikleri, pratikteki
dayan›ﬂmayla bu iktidar› ortak s›n›f mücadelesiyle birlikte y›kmak
zorunda oldu¤umuzu ve y›kaca¤›m›z› gösterece¤imiz sembolik bir
gündür. Birlikte yürümek bizim
aç›m›zdan kendi saflar›m›zdaki ve
devrimci saflardaki erkek ﬂovenizmine karﬂ› mücadelemizin bir parças›d›r. Bizler erkeklerin de bu yürüyüﬂe kat›lmas›n› istiyor ve onlara
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göstermek istiyoruz ki, ancak bizimle birlikte ve kad›n›n kurtuluﬂu
mücadelesiyle birlikte yürür mücadele – yoksa yok!
Ayn› zamanda ama mümkün
olan en fazla kad›n› seferber etmek
(ki bunu ﬂimdiye kadar baﬂard›k
da) ve bizzat pratikte kavratmak istiyoruz ki, ancak kendi davam›z›
kendi elimize ald›¤›m›zda, edilgen
konumumuzdan ç›kt›¤›m›zda, ancak ve ancak bu ﬂartlarda daha bugünden mücadelede yerimizi alabilir, fantazi ve gücün bize düﬂen bölümüyle kurtuluﬂ hareketlerini muazzam zenginleﬂtirebilir ve onun bir
parças› k›labiliriz.” (12. 10. 1991,
Kad›n›n Ad› Var, s. 59)
Burada, genelde kad›n yürüyüﬂleri yap›labilece¤i kabul ediliyor, ancak 8 Mart’lar bunun d›ﬂ›nda tutulan “sembolik gün” olarak ilan ediliyor, böyle gerekçelendiriliyor.
Ayn› de¤erlendirme yaz›s›nda Kuzey Kürdistan – Türkiye’deki eylemlerle ilgili olarak ﬂu tespit yap›l›yor:
“Türkiye-Kuzey Kürdistan’da birçok alanda yürüyüﬂler toplant›lar
düzenlendi. Ülkemizde bu y›lki 8
Mart kutlamalar›n›n en önemli
özelli¤i, kuﬂkusuz ‹stanbul, ‹zmir,
Adana, Mersin gibi büyük merkezlerde devrimci örgütler aras›nda geniﬂ eylem birliklerinin kurulabilmiﬂ
olmas› gerçekli¤idir. Bunun sonucunda, bu ﬂehirlerde geniﬂ kat›l›ml›
kitle gösterileri ortaya ç›km›ﬂt›r. Bu
gösterilerde Bolﬂevikler de yer alm›ﬂ
ve Bolﬂevik görüﬂleri çeﬂitli araçlarla kitle içine taﬂ›m›ﬂlard›r.
Gösterilerin en büyük eksikli¤i,

bunlar›n emekçi kad›nlar›n kurtuluﬂu ad›na yap›lmas›na ra¤men, hâlâ kad›n kat›l›m›n›n düﬂük olmas›d›r. Bu kad›n›n kurtuluﬂu sorununa
devrimci örgütlerin ﬂimdiye dek yeter önem vermemesinin de tabii bir
sonucudur.” (Kad›n›n Ad› Var, s. 85)
* 8 Mart 1994’te ‹stanbul’da yap›lan 8 Mart yürüyüﬂ ve mitingi
hakk›nda ﬂu de¤erlendirmeyi yap›yoruz:
“‹stanbul’da bir dizi sendika, demokratik kitle örgütü ve demokratik kad›n örgütlerinden oluﬂan 8
Mart Kad›n Platformu’nun gerçekleﬂtirdi¤i yürüyüﬂ ve miting, emekçi
kad›nlar›n mücadele ﬂiar ve taleplerinin soka¤a taﬂ›nmas›n›n yolunu
açmas› aç›s›ndan olumluydu.
6 Mart pazar günü so¤uk hava ve
ya¤›ﬂ alt›nda gerçekleﬂtirilen yürüyüﬂ ve mitinge yaklaﬂ›k 3 bin kiﬂi
kat›ld›. Yürüyüﬂ kitleri yar› yar›ya
kad›n ve erkeklerden oluﬂuyordu,
belki ço¤unluk erkeklerdi. Kat›l›m
aç›s›ndan platformun hedefledi¤i
kad›n a¤›rl›kl› yürüyüﬂ ve miting ne
yaz›k ki prati¤e geçirilemedi. Bu
noktada öncelikle sendikalar›n
kendi kad›n kitlelerini seferber etmede üstlerine düﬂen görevi yerine
getirmediklerinin tespit edilmesi
do¤ru olacakt›r. Baz› sendikalar›n
sadece adlar› vard›, kendileri yoktu.
‹ki erke¤in taﬂ›d›¤› bir sendika pankart›n›n arkas›nda bir tek kad›n›n
bile yer almamas› bu tespitimizi
do¤rulamaktad›r.
Yürüyüﬂ ve mitinge damgas›n›
vuran ana talepler “kirli savaﬂa son”
“özgürlük ve eﬂit haklar”d›. Platfor-

mun birleﬂti¤i sloganlar içerisinde
yer almamas›na karﬂ›n yürüyüﬂ boyunca devrim ve sosyalizm taleplerini de içeren sloganlar›n at›lmas›
olumluydu, fakat bu ﬂiarlar›n
emekçi kad›nlar›n talepleriyle birleﬂtirilmesine yeterince dikkat edilmemesi ve bundan çok çeﬂitli siyasi
gruplar›n bilinen sloganlar›n›n
a¤›rl›k kazanmas› bir zaaf olarak
kald›. (...) Biz, genel devrimci taleplerin, sloganlar›n 8 Martlarda at›lamayaca¤› görüﬂünde de¤iliz, ancak
a¤›rl›¤›n günün niteli¤ine, eylemin
içeri¤ine uygun ﬂiarlar›n oluﬂturmas› gerekti¤ini savunuyoruz.
Bu zaaflar› tespit etmek, yürüyüﬂ
ve mitingi genel olarak olumsuz de¤erlendirdi¤imiz anlam›na gelmiyor. (...) Ancak gerek kitle kat›l›m›n›n (özelde kad›nlar›n) s›n›rl› kalmas›, gerekse ﬂiarlarda kad›nlar›n
somut mücadele taleplerinin çok
yersiz dile gelmesi, iﬂçi ve emekçi
kad›nlar›n kendi mücadelelerini
kendi ellerine almalar› hedefiyle
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda henüz küçük
bir ad›md›r. Bu noktada s›n›f bilinçli, aktif mücadele içindeki iﬂçi
ve emekçi kad›nlara büyük görevler
düﬂmektedir.
Biz Bolﬂevikler, yürüyüﬂ ve miting
alan›nda ba¤›ms›z komünist propaganda görevimizi yerine getirmeye
çal›ﬂt›k. Geniﬂ polis kontrolü, üstbaﬂ-çanta aramas›, kimlik kontrolü
vb. karﬂ›n yürüyüﬂ boyunca sürekli
ve bol miktarda kuﬂlama yapmam›z
ve bildiri da¤›t›m›n› gerçekleﬂtirmemiz olumluydu. Ancak yukarda
eleﬂtirdi¤imiz noktalarda pratikte

yürüyüﬂ ve mitingde ayr› tavr›m›z›
sergileme görevimizi henüz yerine
getiremeyecek durumda oldu¤umuz da olguydu.
Bu de¤erlendirme yaz›s› belirli
konular›n art›k iyice bilince ç›kar›lm›ﬂ oldu¤unu göstermesi, zaaflar›
daha yüksek sesle ifade etmeye çal›ﬂm›ﬂ olmas› aç›s›ndan bir anlamda ‘bir dönüm noktas›’n› oluﬂturmaktad›r. Bu de¤erlendirme yaz›s›nda a) 8 Mart eylemlerinin “iﬂçi
ve emekçi kad›nlar›n kendi mücadelelerini kendi ellerine almalar›
hedefi”yle ele al›nmas› gerekti¤i
aç›kça söyleniyor b) Buna uygun
olarak yar›-yar›ya erkek (hatta ço¤unlukta erkek) kat›l›m bir zaaf
olarak tespit ediliyor ve c) Kad›n
yürüyüﬂünde at›lan sloganlar›n içeri¤inin günün anlam›na ve içeri¤ine uygun olmas› talebi getiriliyor.
Burada eleﬂtiriler esasta sendikalara ve oportünist örgütlere yönelmektedir. Ve tabii ki, do¤ru buldu¤umuzu gerçekleﬂtiremedi¤imiz
noktada özeleﬂtirel olarak kendi zaaf›m›z teslim edilmektedir. 8
Mart’›n s›n›f mücadelesinin sembolik günü oldu¤una vurgu ve bu ba¤lamda feministlerle polemik arka
plana itilmiﬂtir. Bu yaklaﬂ›m bizim
bugünkü yaklaﬂ›m›m›za denk düﬂmektedir. Ve bu bizim pratikte belli
yanl›ﬂlar› görmemizle ba¤ içinde
kavranmak zorundad›r.
Bundan sonraki dönemde de
oportünist örgütler ayn› pratiklerini sürdürmüﬂlerdir ve bugün de
sürdürmektedirler. Bizim zaaf olarak tespit etti¤imiz ve de¤iﬂtirmek
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için üzerinde durmaya önem verdi¤imiz noktalar› onlar bir “erdem”e
dönüﬂtürmektedirler. Erkeklerin
kat›l›m›n›n ilke olarak savunusuna
sar›lmas› ve 8 Mart’› genel bir parti
propagandas› gününe dönüﬂtürme
çabalar› bunu göstermektedir.
Oportünist (devrimci) örgütlerle
bizim aram›zdaki temel fark da budur. Biz zaaflar› görüyor ve bu zaaflar›n aﬂ›lmas› için mücadele veriyoruz. Onlar ise zaaf› görmüyor ve bunu en büyük devrimcilikmiﬂ gibi
göstermeye çal›ﬂ›yorlar.
Bir yanda feministler di¤er yanda
oportünist örgütler aras›ndaki 8
Mart eyleminin kat›l›m› nas›l olmal›; daha somut olarak konuﬂursak
erkekli mi erkeksiz mi 8 Mart eylemi çat›ﬂmas› bunu izleyen y›llarda
giderek daha da ﬂiddetlendi ve her
y›l yeniden gündeme geldi.
* 8 Mart 2001 y›l›nda ‹stanbul’da
oluﬂturulan eylem platformunun
ça¤r›s›na uyarak biz de ilk olarak
kad›n bloku oluﬂturma karar› ald›k.
(…) Taﬂ›nan pankart›n arkas›nda
kad›n arkadaﬂlar›m›z yerlerini ald›lar. Erkek yoldaﬂlar›m›za ise yürüyüﬂün arkas›ndaki “kar›ﬂ›k” blokta
yeralmalar› söylendi. Ve erkek yoldaﬂlar›m›z da orada yerlerini ald›lar.
Bu bizim içimizde bir tart›ﬂmaya
yolaçt›. Kad›n bloklar› ﬂeklinde yürüme ça¤r›s›na bizim de onay vermemizi bizim içimizden bir bölüm
kad›n ve erkek arkadaﬂ feminizme
verilmiﬂ bir taviz olarak de¤erlendirdiler ve yanl›ﬂ bulduklar›n› aç›klad›lar. Bunun üzerine MK bu konuda ‹stanbul’da uygulanan prati¤i

onaylayan bir aç›klama yapt›:
“Bizim için 8 Mart yürüyüﬂünde
ille de kad›n-erkek birlikte ve ayn›
blok içinde kar›ﬂ›k yürüyecek ﬂeklinde bir ilkemiz yoktur. Böyle bir
ilkeye gerek de yoktur. Sadece kad›nlar yürüyecek ﬂeklinde bir ilkemiz de yoktur. Her eylemin geliﬂmesine somut bakmak gerekir. Bu y›lki eylemde kad›nlar›n ayr› bloklar
kurarak yürümesinin yarar› olmuﬂtur. Her y›l al›ﬂ›lagelen ve erkeklerin
8 Mart’a damgas›n› vurduklar› bir
eylem yerine, kad›nlar›n gününde
kad›nlar›n damgalar›n› vurduklar›
ve güçlerini gösterdikleri bir eylemin olmas›n›n bir zarar› yoktur. Bizim anlay›ﬂ›m›z›n d›ﬂlad›¤› bir eylem türü de de¤ildir. Somut olarak
e¤er bir dizi kad›n grubu ile yürüme
imkân› varsa —ki bu imkân oluﬂmuﬂtu— bu imkân kullan›labilir.
— Biz önceden bilgi sahibi olabilseydik, ‘neden sadece kad›nlar yürümeli?’ye bir aç›klama yapabilirdik. Bu yürüyüﬂe feministler ve di¤er kad›n gruplar› damga vurdular.
Bizim ideolojik olarak bu yanl›ﬂlara
karﬂ› mücadele etmemiz gerekir.
Sadece kad›nlar›n yürümesine
karﬂ› ç›kan oportünist gruplar var.
Bu gruplar›n yaklaﬂ›m›nda ideolojik olarak problem var.” (‹YO, Y›l 3,
say› 13, Nisan 2001, s. 18)
Bu konu ve MK’n›n aç›klamas›
Kongre’de de tart›ﬂ›ld›. Ço¤unluk
bu aç›klamayla hemfikir oldu¤unu
belirtirken, az›nl›ktaki baz› yoldaﬂlar bu konuda feminizme taviz verildi¤i görüﬂünü savundular.
MK’n›n bu aç›klamas›nda erkek-

lerin kat›l›m› konusunun “ilke” olmad›¤› art›k aç›kça ortaya konuyor.
Bunun bu ﬂekilde çok somut tespit
edilmesi anlam›nda bir ilerleme
sözkonusudur. Di¤er taraftan ama,
bu konuda henüz belli ölçüde çekingen bir tav›r içinde oldu¤u, ’önceden bilseydik, feministleri eleﬂtiren bir aç›klama yapard›k’ tavr›nda
kendisini gösteriyor.
Bunu izleyen y›l 8 Mart’ta, biz
daha aç›k ve net bir ﬂekilde, ’bugün
içinde bulundu¤umuz durumda
Kuzey Kürdistan – Türkiye koﬂullar›nda, salt kad›nlar›n kat›ld›¤›
yürüyüﬂ yapmak do¤rudur. Bu bizim feminizme verdi¤imiz bir taviz
de¤il, bizzat bizim savundu¤umuz
bir ﬂeydir’ görüﬂünü savunduk. Bu
bir ad›m daha ileriye gitmek anlam›na geliyordu.
8 Mart 2005’te yaﬂanan ayr›ﬂmada bizim bu konuda vard›¤›m›z yerin göstergesidir. Evet, bizim için
erkekli mi - erkeksiz mi sorunu ilke meselesi de¤ildir. Fakat biz, kad›nlar›n yo¤un oldu¤u eylemlerin
yap›lmas›ndan yanay›z: “Biz, her
ihtimalde d›ﬂardan bak›ld›¤›nda
erkeklerin hakim oldu¤u ve emekçi
kad›nlar›n taleplerinin yerine a¤›rl›kl› olarak örgüt ﬂiarlar›n›n duyuldu¤u bir 8 Mart yürüyüﬂünün
amac›na uygun oldu¤unu düﬂünmüyoruz. Yap›lan anlaﬂmalar›n eylem an›nda “güç” kullan›larak bozulmas› prati¤ini de ayn› ﬂekilde
yanl›ﬂ de¤erlendiriyoruz.”
Bu görüﬂler ›ﬂ›¤›nda oportünist
örgütlerin ayr› devrimci bir 8 Mart
yapma ça¤r›s›n› de¤erlendirdik. Bu

eylemin tam da yukarda “uygun
görmüyoruz” ﬂeklinde de¤erlendirdi¤imiz bir eyleme denk düﬂece¤i
öngörüsünde oldu¤umuzdan, bu
platforma kat›lmay› reddettik. Böyle bir ayr›ﬂman›n gereksiz bir “devrimci güçleri” ve emekçi kad›n hareketini bölme anlam›na geldi¤i vurgusuyla da onlar› bundan vazgeçmeye ça¤›rd›k. Ancak, onlar 8 Mart
mitinglerini yapmada kararl›yd›lar.
Sonuç, bizim öngörümüzü do¤rular biçimdeydi. Oportünist örgütler
bu ba¤lamda kendi zaaflar›n›n üstünü kapatma ve bunu iyi bir ﬂeymiﬂ gibi gösterme prati¤inde ne yaz›k ki, ›srar ediyorlar. Eylem ertesi
bir dizisinin bizim de içinde yerald›¤›m›z ‹stanbul 8 Mart Kad›n Platformu hakk›nda olmad›k sald›r›larda bulunan yaz›lar yaz›lmas›, onlar›n devrimcilik ad›na erkek ﬂovenisti pozisyonlarda direnmeye devam
ettiklerini gösteriyor. Oportünist
gruplar, gerçek anlamda iﬂçi ve
emekçi kad›nlar›n kendi mücadelelerini kendi ellerine almalar› yönünde bir siyaset geliﬂtirmekten çok
uzaktalar. Onlar›n bütün kayg›s›
anl›k grup ç›karlar› oluyor.
Yukarda, 8 Mart’lara iliﬂkin eylem
birli¤içizgimizingeliﬂmesini,anlay›ﬂlar›m›z›n de¤iﬂmesi ve netleﬂmesini
ortayakoymayaçal›ﬂt›k.Bununbilince ç›kar›lmas›, bizim eylembirlikleri
içinde daha sa¤lam pozisyonlarda
durmam›z› sa¤lamak için gereklidir.
Ve tabii ki, kendi içimizde hala itirazlar›olankad›nveerkekyoldaﬂlar›m›z›
ikna etme çabam›z için de...
May›s 2005 
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Emekçi Kad›nlar,
8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü, sizin gününüzdür!
Bu gün erkek egemen sömürü sistemlerine karﬂ›, emekçi kad›nlar
baﬂta olmak üzere kad›n cinsinin “YETT‹ ARTIK!” demesinin, kendi
gücüne güvenerek ezilmeye baﬂ kald›rmas›n›n günüdür.
Ülkelerimizde, son y›llarda oldu¤u gibi bu y›l da 8 Mart için eylem
birli¤i görüﬂmelerinde kendine marksist-leninist, sosyalist vb. s›fatlar›n› yak›ﬂt›ran bir dizi oportünist grup ve parti 8 Mart’ta erkeklerin
kat›lmad›¤› 8 Mart eylemlerini ilke olarak reddedip kad›n erkek karma eylemleri devrimci olman›n k›stas› imiﬂ gibi göstererek, “Devrimci 8 Mart” ad›na, kendi karma eylemlerini yapmay› savunup, ayr› eylem karar› ald›lar. ﬁimdi baﬂta ‹stanbul olmak üzere bir dizi kentte bir
yanda salt kad›n kat›l›ml› 8 Mart eylemleri, di¤er yanda kad›n erkek
karma kat›l›ml› eylemler olacak.
Kad›n cinsinin ezilmiﬂli¤inin temeli üretim araçlar› üzerindeki özel
mülkiyet ve sömürüdür. Kad›nlar›n büyük ço¤unlu¤unu oluﬂturan
emekçi kad›nlar›n, bu anlamda kad›n cinsinin kurtuluﬂu, her türlü
sömürünün son buldu¤u sosyalist ve komünist toplumdad›r. Özel
mülkiyet ve sömürü düzenleri fakat hep kad›n cinsi üzerinde ERKEK
EGEMENL‹⁄‹ olagelmiﬂtir. Emekçi kad›n,emekçi erkek karﬂ›s›nda da
sömürü düzeninde ezilen konumundad›r. Ezilen kad›n cinsinin, tam
da kad›n cinsinin ezilmesini konu alan bir eylemde erkeksiz bir eylem
yapma iste¤inin devrimcilik ad›na reddedilmesi bir aymazl›kt›r.
Biz Bolﬂevikler bu yüzden bolﬂevizme sempati duyan tüm kad›n arkadaﬂlar yan›nda oportünist örgütler çevresindeki tüm emekçi kad›nlar› da, bu 8 martta salt kad›n kat›l›ml› yürüyüﬂlere kat›lmaya ça¤›r›yoruz.
Kahrolsun erkek egemen sömürü düzeni!
Yaﬂas›n emekçi kad›nlar›n erkek egemen sömürü düzenine karﬂ›
mücadelesi!
Yaﬂas›n komünist kad›n hareketi!

Newroz isyana ça¤r›d›r …
Newroz’u Nevruz yapmaya
kimsenin gücü yetmez!

N

ewroz yakaﬂ›rken faﬂist Türk
egemenlerini yine bir telaﬂ ve
korku sard›. Kürt ulusunun
art›k geri dönülmez bir biçimde Dehaklara karﬂ› Kawalar›n isyan›n›n,
zalimlere ve zulme karﬂ› isyan›n
sembolü olarak sahiplendi¤i Newroz kutlamalar›n› salt faﬂist ﬂiddetle engellemenin mümkün olmad›¤›n› gören Türk egemenleri, giderek
artan bir ölçüde Newroz’u Nevruzlaﬂt›rma siyasetine önem vermeye
baﬂlad›lar. ﬁimdi art›k Newrozunu
kutlayan Kürt halk›n›n üzerine yaln›zca tankla, tüfekle, z›rhl› araçla,
copla vb. yürünmekle, salt faﬂist
ﬂiddet yoluyla Newroz kutlamalar›n› kanla bast›rmaya çal›ﬂmakla kal›nm›yor. Bunun yan›nda artan ölçüde Nevroz’un asl›nda bahar›n geliﬂini müjdeleyen bir Türk/men
bayram› oldu¤u, Nevruz oldu¤u
propaganda ediliyor. Egemenler kimi büyük ﬂehirlerin meydanlar›nda
“Nevruz” örgütleyip yumurta tokuﬂturuyor, yak›lan ateﬂler üzerinden atl›yor, nutuklar at›yor. Böylece
Newroz Türkleﬂtirilip, onun isyanc›
içeri¤inden soyutlanmaya, Kürt
halk›n›n zulme isyan sembolü bay-

ram› onun elinden al›nmaya çal›ﬂ›l›yor. Bu çabalar da ama nas›l Newroz’un isyan ateﬂinin körüklendi¤i
gün olarak faﬂist ﬂiddetle ezilmesi
boﬂa ç›kt›ysa, öyle boﬂa ç›kacakt›r.
Zulüm var oldukça, Kürt ulusu
ezildikçe Newroz ça¤daﬂ Dehaklara
karﬂ›, ça¤daﬂ Kawalar›n isyan›n›n
tazelendi¤i, isyan ateﬂlerinin harland›¤› gün olarak gündemde kalacak, öylece kutlanacakt›r. Bunu engellemeye hiç bir güç muktedir de¤ildir, olmayacakt›r.
Newroz’da zulme karﬂ› isyan ateﬂini körüklemektir devrimci görev.
Kuzey Kürdistan’da faﬂist Türk
devleti bugün de Kürt ulusuna karﬂ›
savaﬂ yürütüyor. Özellikle faﬂist
Türk ordusu ve ona ba¤l› özel savaﬂ
güçleri, Türkiye’deki iktidar dalaﬂ›nda Kuzey Kürdistan’daki savaﬂ›
sürdürmeyi, derinleﬂtirmeyi ve Güney Kürdistan’a da taﬂ›may› ç›kar
yol olarak görüyorlar. Savaﬂ rantç›lar› Kuzey Kürdistan’da savaﬂ› körüklemeyi ve derinleﬂtirmeyi ellerindeki iktidar› koruman›n arac› olarak görüyorlar. Kürt ulusu, en baﬂta
emekçiler ise savaﬂ de¤il, bar›ﬂ istiyor. ‹stedi¤i bar›ﬂ, eﬂitler aras›nda
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onurlu bir bar›ﬂt›r. Kürt ulusu kendi
ulusal haklar›na sahip olmay› istiyor. Bunlar hakl› taleplerdir. Kürt
ulusunun bu hakl› talepleri bu y›lki
Newroz kutlamalar›nda da dile getirilecektir. Bu ba¤lamda fakat ﬂunun
kesinlikle bilinmesi gerekir: TC faﬂist devleti var oldu¤u sürece, Kürt
ulusunun egemen Türk ulusu ile
eﬂit haklara sahip olmas› mümkün
de¤ildir. Kürt ulusunun ulusal haklar›na kavuﬂmas› için mutlaka DEVR‹M, TC faﬂist devletinin devrimle
y›k›lmas›, Kürt, Türk, Ermeni, Çerkez vb. bütün milliyetlerden emekçilerin kendi iktidarlar›n›n kurulmas› gerekir. Faﬂist TC devleti var
oldu¤u sürece Kürt ulusunun gerçek bir bar›ﬂa, eﬂitler aras›nda bir bar›ﬂa varmas› da mümkün de¤ildir.
Gerçek bir bar›ﬂ için TC devletinin
DEVR‹MLE y›k›lmas› gerekir. Kürdistan’da gerçek bar›ﬂ DEVR‹MLE
kazan›lacakt›r!
Bu yüzden bu y›lki Newroz’da temel sloganlar›m›z:
“NEWROZ’un ‘NEVRUZ’laﬂt›r›lmas›na izin vermeyece¤iz!
Newroz isyand›r! Newroz’da isyan ateﬂini körükleyelim! Umut isyanda, kurtuluﬂ devrimdedir!
Gerçek bar›ﬂ ve özgürlük devrimle gelecektir! Kürt ulusunun ulusal
kurtuluﬂu için de tek yol DEVR‹M!” olacakt›r.
Biz Kuzey Kürdistanl› ve Türkiyeli Bolﬂevikler olarak 2006 Newroz’unu bu bilinçle selaml›yor, kutluyoruz.
NEWROZ P‹ROZ BE!
10 Mart 2006 

‹TES‹’N‹N
MERKEZ KOM
‹N ÇA⁄RISI
1 MAYIS’06 ‹Ç

UMUT ‹SYANDA!
YOL B‹L‹NÇLENME
VE ÖRGÜTLENMEDE!
ÇARE DEVR‹MDE!

B

ütün dünyada iﬂçi s›n›f› ve
tüm ezilen ve sömürülenlerin B‹RL‹K, DAYANIﬁMA
ve MÜCADELE GÜNÜ 1 May›s’a
bu y›l ülkelerimizde askeri faﬂist
kli¤in Kuzey Kürdistan’da halk›m›za hunharca sald›rd›¤›, Kürt
halk›na karﬂ› savaﬂ› k›ﬂk›rt›p yükseltti¤i, s›k›yönetim ve ola¤anüstü hal talep etti¤i, Güney Kürdistan’a karﬂ› seferberlik yürüttü¤ü
bir ortamda, ›rkç› Türk ﬂovenizminin alabildi¤ine körüklendi¤i,
kontrollü bir Türk – Kürt düﬂmanl›¤› ve çat›ﬂmas›n›n k›ﬂk›rt›lmaya çal›ﬂ›ld›¤› bir ortamda giriyoruz. Bu ortam iﬂçi s›n›f›n›n s›n›f mücadelesinin de geri plana
itildi¤i, unutturulmaya çal›ﬂ›ld›¤›, iﬂçi s›n›f›n›n etnik temelde bölünüp birbirine düﬂman edilerek,
gerçek s›n›f düﬂmanlar›n› tan›y›p,
onlara karﬂ› s›n›f mücadelesinde

Yaﬂas›n
devrimci 1 May›s!
birlikte hareket etmesinin engellenmeye çal›ﬂ›ld›¤› bir ortamd›r.
1 May›s›n kitlesel ve yasal olarak
Taksim’de ilk kez kutlan›ﬂ›n›n 30.,
egemen s›n›flar›n tarihin en kitlesel
1 May›s gösterisini kana boyad›klar›, Taksim katliam›n›n da 29. y›ldönümü bu y›l. Bu anlaml› y›ldönümünde ve bu ortamda bu y›lki 1
May›s gösterilerinde Türkiye’nin ve
Kuzey Kürdistan’›n iﬂçi ve emekçilerinin ‹ﬁÇ‹ SINIFININ B‹RL‹⁄‹N‹
öne ç›kard›klar› bir ﬂölen haline dönüﬂtürme görevine sahiptir. ‹ﬂçi s›n›f›n›n egemen s›n›flar›n bütün
ters çabalar›na ra¤men B‹RL‹⁄‹N‹
göstermenin en do¤ru yolu, Türkiye’deki gösterilerde, en baﬂta da
TÜRK iﬂçilerinin, KÜRT ULUSUNUN AYRILMA HAKKINI KAYITSIZ KOﬁULSUZ savunduklar›n›
gösteren, Kürt halk›n›n hakl› isyan›na destek verdiklerini aç›klayan;

faﬂist Türk devletinin Kürtlere karﬂ›
giriﬂti¤i alçakça sald›r› ve katliamlar› lanetleyen slogan ve pankartlarla
yürümeleri; buna karﬂ› Kürdistan’daki gösterilerde de öncelikle
Kürt iﬂçi ve emekçilerin, Türk iﬂçi ve
emekçilerle B‹RL‹K LER‹N‹, ulusal
kurtuluﬂ için de s›n›f birli¤ini öne
ç›karan slogan ve pankartlarla yürümeleridir.
1 May›s uluslararas› alanda iﬂçi
s›n›f›n›n ve tüm emekçilerin, eme¤in kurtuluﬂu ortak davas›nda enternasyonal dayan›ﬂmalar›n› hayk›rd›klar›, burjuvaziye karﬂ› ayr›
dilleri konuﬂsalar, ayr› koﬂullarda,
ülkelerde yaﬂasalar, ayr› kültürlere
sahip olsalar da, B‹R SINIF, enternasyonal iﬂçi s›n›f› olarak hareket
ettiklerini gösterdikleri gündür. Bu
gün, ony›llarca süren kanl› mücadeleler sonucu burjuvaziden söke
söke kopar›l›p al›nm›ﬂ, bir dizi ül-
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kede resmi tatil günü haline gelmiﬂ
bir gündür. Ülkelerimizde ne yaz›k
ki s›n›f mücadelemizin geri düzeyi,
henüz bugünü kendi günümüz
olarak, bütün dünyada s›n›f kardeﬂlerimizle omuz omuza ortak taleplerimizi hayk›rd›¤›m›z çok özel
bir gün olarak, burjuvaziden almaya, tatil günü yapt›rmaya izin vermedi. Bu y›l pazartesi gününe rastlayan 1 May›s’ta, patronlar bizi iﬂten atma tehditleriyle iﬂyerinde ve
iﬂbaﬂ›nda tutmaya çal›ﬂacaklar,
alanlardaki 1 May›s gösterilerinin
düﬂük kat›l›ml› geçmesini sa¤lamaya çal›ﬂacaklard›r. Görev iﬂ gününe rastlayan bu 1 May›s’› topyekün bir grev/mücadele gününe dönüﬂtürmektir. Patronlar iﬂçilere
karﬂ› iﬂçiler birey olarak tek baﬂ›na
hareket ettiklerinde güçlüdür. Fakat iﬂçiler toplu halde, s›n›f olarak
patronlar›n karﬂ›s›na dikildi¤inde,
patronlar›n gücünün bir i¤ne dokunmas› ile patlayan bir balona
benzedi¤i görülür. Yüzbinlerce;
milyonlarca iﬂçinin, bu 1 May›s’ta
toplu halde iﬂyerlerini terk edip, 1
May›s gösterilerine kat›ld›¤›n› düﬂünün. Ne yapabilir patronlar?
Hiçbir ﬂey! Bütün iﬂçileri iﬂten att›klar›nda onlar›n kâr›na kâr katan
üretimi kim yapacakt›r? O halde 1
May›s öncesinde bütün fabrikalarda, bütün iﬂçiler yo¤un bir biçimde
tart›ﬂal›m. 1 May›s’ta iﬂi hep beraber b›rakmak, fabrikalardan hep
beraber ç›karak 1 May›s gösterilerine kat›lmak için anlaﬂal›m. Ço¤unlu¤un bu fikre kazan›lmas›n›n
mümkün olmad›¤› yerlerde ise 1

May›s’ta en az›ndan iﬂ yerlerinde
üretimi yavaﬂlatma, durdurma, 1
May›s’› fabrikalarda kutlama için
örgütlenmeler yapal›m. Bu 1 May›s
gösterilerinde;
— “1 May›s Tatil Günü olmal›d›r” talebini,
1 May›s gösteri ve eylemlerinin
merkezine koyal›m. 1 May›s’›n tatil günü olmas› dünya iﬂçi s›n›f›n›n mücadelesiyle kazan›lm›ﬂ bir
hakt›r! Bu hak Kuzey Kürdistan
ve Türkiye iﬂçi s›n›f›n›n da hakk›d›r. Bu hakk› mücadeleyle söke
söke alal›m.
Bu 1 May›s’ta;
— “Tam ücret karﬂ›l›¤› 7 saatlik
iﬂ günü; pazartesi-cuma aras› 5
günlük iﬂ haftas›”
— “Herkese sigortal› çal›ﬂma
hakk›” taleplerini merkeze koyarak
hayk›ral›m. ‹ﬂ – çal›ﬂma hakk› en
önemli, en temel insan hakk›d›r. ‹ﬂçilerin bir bölümünü fazla mesaiye
zorlarken, milyonlarca emekçiyi iﬂsizlikle süründüren bir toplumsal
düzen, yaﬂama hakk›na sahip de¤ildir. ‹stihdam›n artt›r›lmas› yan›nda, var olan iﬂin tam ücret karﬂ›l›¤›,
iﬂ saatlerinin düﬂürülmesi yoluyla
bölüﬂtürülmesi mümkündür. Bu
tüm emekçilerin ç›kar›na olan demokratik bir taleptir. Bunun için
mücadele edelim.
Bu y›l 1 May›s, uluslararas› alanda oldu¤u gibi, ülkelerimizde de
emperyalist burjuvazinin iﬂçi ve
emekçi haklar›na karﬂ› topyekün
sald›r› içinde bulundu¤u bir ortamda yaﬂanacak. Bütün demokratik haklar burjuvazinin egemen ol-

du¤u bütün ülkelerde ac›mas›zca
budan›yor, iﬂçi s›n›f›n›n ve emekçilerin yaﬂama ve çal›ﬂma ﬂartlar› kötüleﬂiyor, iﬂsizlik art›yor, patronlar›n kârlar› ve zenginli¤i artarken,
ayn› zamanda toplumun büyük
kesimi aç›s›ndan mutlak yoksulluk
da art›yor. Bu geliﬂmeleri durdurman›n, kazan›lm›ﬂ haklar› koruman›n ve geliﬂtirmenin yolu var:
Mücadele! S›n›f mücadelesi!
Fransa’da 26 yaﬂ›na kadar olan
genç iﬂçilerin ilk iﬂe al›nmalar› döneminde, iki y›l hiçbir iﬂ güvencesi
olmadan çal›ﬂmalar›n› öngören iddial› yasa tasar›s›na karﬂ› mücadelede Fransa’n›n çeﬂitli milliyetlerden emekçileri, kitlesel mücadelenin neler yapabilece¤ini gösterdiler. Sokaklara dökülen, sivil itaatsizlik eylemleri ile devlet güçlerine
karﬂ› militanca direnen milyonlar,
sonunda milyonerlerin, milyarderlerin sald›r›lar›n› geri püskürttü.
Bir kez daha görüldü ki, burjuvazinin sald›r›lar›n› geri püskürtmek
mümkündür. Yeter ki biz emekçiler kendi gücümüze güvenelim ve
mücadele edelim! Mücadele eden
evet bir mücadelede ulaﬂmak istedi¤i hedefe ulaﬂamayabilir, yenilebilir de, fakat mücadele etmeyen
en baﬂtan yenilmiﬂtir.
Bu 1 May›s’ta, s›n›f bilinçli iﬂçiler aç›s›ndan en önemli görev, andaki sald›r›lara karﬂ› haklar›m›z›
savunma mücadelesinin en ön saflar›nda yer al›rken, ayn› zamanda
1 May›s gösterilerine kat›lan
emekçilere, sorunun sömürü sistemi içinde, daha iyi sömürü ﬂartla-

r›n›n yarat›lmas›, kimi hak k›r›nt›lar›n›n korunmas› ve kazan›lmas›
ile çözülmeyece¤ini, sömürü sisteminin kimi kaba “hata”lar›n›n düzeltilmesi ile kazan›lacak çok fazla
bir ﬂey olmad›¤›n›, esas sorunun
“hatan›n kendisi” olan sömürü
sistemini y›kmak oldu¤unu anlatmakt›r. Evet haks›zl›¤a karﬂ› baﬂkald›r› hakl›d›r. ‹syan hakl›d›r. ‹syan umuttur. Fakat çare emperyalist sistemi bütün pislikleri ile tarihe gömecek devrimdedir. ‹ﬂçiler,
emekçiler bu bilinçle donanmal›,
örgütlenmelidir. 1 May›s,bu düﬂüncenin kitleler içine yo¤un bir
biçimde taﬂ›nd›¤›, kitlelerin bu
düﬂünce temelinde örgütlenmesi
için bir araç olarak kullan›ld›¤›
zaman, onun gerçek devrimci özüne uygun bir biçimde kutlanm›ﬂ
olacakt›r!
‹ﬂçi s›n›f› ve emekçilerin birlik
dayan›ﬂma mücadele günü kutlu
olsun!
Ya sosyalizm, ya barbarl›k içinde çöküﬂ!
Yaﬂas›n devrimci 1 May›s!
Yaﬂas›n proleter enternasyonalizmi! Yaﬂas›n proleter dünya
devrimi!

Bolﬂevik Parti
Merkez Komitesi
150 · ’06
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1 May›s’›n nas›l kutlanaca¤›
konusunda kimi tav›rlar üzerine…

(1 May›s 2006’n›n özellikle ‹stanbul’da
nas›l kutlanaca¤› konusunda hemen her
y›l yaﬂanan “geleneksel” tart›ﬂmalar bu
y›l da yaﬂand›. Bu konuda biz 20 Nisan’da aﬂa¤›daki tavr› tak›nd›k)
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* Türk–‹ﬂ yine sar› sendikac›l›¤a
yak›ﬂ›r tavr›n› koydu ve “ortam›
germeme” ad›na alanlara ç›kmama
karar› ald›. Sendika merkezinin bu
haince karar›na Türk–‹ﬂ üyesi iﬂçiler uymamal›, s›n›f kardeﬂleri ile
alanlara ç›kmal›d›r.
‹ﬂçi s›n›f› disiplinli, kitlesel, bar›ﬂç›l sivil itaatsizlik eylemleri ile, egemen s›n›flar›n güvenlik güçleriyle
do¤rudan çat›ﬂmaya girmeden de,
gücünü gösterebilir, taleplerini duyurabilir. Bu y›l 1 May›s’ta yap›lmas› gereken budur. ‹ﬂçileri alanlara
ça¤›racak yerde, onlar› greve, iﬂ b›rakmaya teﬂvik edecek, bunu örgütleyecek yerde, 1 May›s’› kimi “sembolik eylemlerle” geçiﬂtirme tavr›,
bu tavr› tak›nanlar›n gerçek niteli¤ini ortaya koymaktad›r.
* Faﬂist devlet savunuculu¤unda
en öne ç›kan partilerden biri olan,
fakat hâlâ kendine iﬂçi partisi diyen
‹P, kendine yak›ﬂan› yapt›: Kad›köy’deki yürüyüﬂ ve mitingte büyük
provokasyonlar yaﬂanaca¤› kehane-

ti ile provokasyonun dik alas›n›
yapt›. ‹ﬂçileri-emekçileri “Türk bayrakl› 1 May›s”a ça¤›rd›. ‹stanbul’da
Tepebaﬂ›’nda “Türk bayrakl› 1 May›s” yapaca¤›n› ilan etti. Türk bayrakl› olmas› bunlar için bu 1 May›s’›n temel niteli¤i olmal›yd›. Uluslararas› iﬂçi s›n›f›n›n enternasyonal
dayan›ﬂma-birlik-mücadele gününde, enternasyonal s›n›f savaﬂ›n›n bu
en önemli simgesinde “Türk bayrak”l› miting ça¤r›s›, bu ça¤r›y› yapanlar›n gerçek niteli¤ini göstermektedir: Bunlar iﬂçi ve emekçiden
önce “Türk”türler. Bunlar azg›n
Türk milliyetçisidirler, faﬂist TC
bunlar›n devletidir. Grevlerde iﬂçilerin üzerine yürüyen devlet güçlerinin uniformalar›ndaki bayrakt›r
Türk bayra¤›. Kuzey Kürdistan’da
Kürt halk›na karﬂ› savaﬂ yürüten
devletin bayra¤›d›r Türk bayra¤›. ‹ﬂçilerin emekçilerin bütün dünyada
ayn› olan bir bayra¤› vard›r: sosyalizm, komünizmin enternasyonal
k›z›l bayra¤›.
*D‹SK’in 1 May›s’ ça¤r›s›ndaki “
4+1” de, devrim talepleri ile reform
talepleri birbiri içine geçirilmiﬂ,
an›n en önemli görevlerinden biri
konusunda, Kürt ulusuna Türk faﬂist devletinin sald›r›lar› konusunda tek söz edilmemiﬂtir. Talepler

genel tutulmuﬂ, somut olmaktan
kaç›n›lm›ﬂt›r. Bu haliyle D‹SK’in
ça¤r›s› temelinde bir gösteri, ne ﬂiﬂ
yans›n ne kebap niteli¤inde bir
gösteri olur. Yine de D‹SK’in alanlara ç›kma karar› olumludur. 1
May›s’ta soka¤a ç›kacak iﬂçilerin
büyük ço¤unlu¤unun D‹SK’in ça¤r›s› do¤rultusundaki eylemlere kat›laca¤›ndan yola ç›k›lmal›d›r. Bu
durumda Bolﬂevikler bu gösterilerde yer alma, komünist düﬂünceleri
bu gösteriler içine taﬂ›ma yükümlülü¤üne sahiptir.
* Mücadele Birli¤i isimli devrimci
grup, her y›l yapt›¤› gibi bu y›l da,
“Taksim devrimdir” slogan› alt›nda, devrimci 1 May›s’›n ancak Taksim’de olabilece¤i iddias› ile, Taksim’de 1 May›s gösterisi yapmaya
ça¤r› yapmaktad›r. ‹ﬂçi hareketinin
andaki konum ve durumuna uygun
olmayan, ancak ça¤r› yapan devrimci güçlerin örgütlü yap›s›n› katabilece¤i, s›n›f hareketinden kopuk,
polis sald›r›s›yla karﬂ›laﬂaca¤› belli
böyle bir ça¤r› bugünkü ortamda
tam bir “sol” çocukluk hastal›¤›
gösterisidir. Mücadele Birli¤i her y›l
Taksim’e ç›kan k›rk kadar insan›n›
her y›l oldu¤u gibi bu y›l da “kahramanca” ve en “dddevrrrrrimci” eylemle fotojenik bir biçimde polise
teslim edece¤ine, bu insanlarla iﬂçi
s›n›f›n›n mücadele eden kesiminin
oldu¤u yerde olsa daha faydal› bir iﬂ
yapm›ﬂ olur. Ama olmaz, çünkü o
zaman bu grubun grup olarak ayr›
varl›¤›n›n temel gerekçelerinden biri ortadan kalkar!
* Son dönemde yükseltilen milli-

yetçi ﬂoven dalgan›n peﬂine “yurtseverlik” bayra¤› alt›nda tak›lan
S‹P-T“K”P’ye gelince… Bunlar
“Yurtsever Cephe” ad›na yapt›klar›
aç›klamada yine sol laflar alt›nda
sa¤ siyasetlerini gerekçelendiriyorlar. Bir yandan “S›n›f siyaseti diyoruz. Sendikac›lar›n bekçili¤ini yapt›¤›, ertesi güne sadece y›rt›k afiﬂler
ve süpürülen bildiriler b›rakan bir
ruhsuzlu¤u de¤il, iﬂçi s›n›f›n›n 1
May›s mitingini istiyoruz. Biz onu
k›tlayaca¤›z!” diye büyük laflar ediyor, 1 May›s’› “emekçileri temsil etme iddia ve vasf›ndan her anlamda
uzaklaﬂm›ﬂ kimi sendikal merkezlere b›rakmayaca¤›z” diyor, di¤er
yandan ama lafta çok eleﬂtirdi¤i
sendikalar›n tavr›na göre miting
yeri ayarl›yor. Yurtsever Cephe “1
May›s için baﬂvuru yapacak konfederasyonlarla “yer sorunu” olmamas› için Kad›köy baﬂvarusu belli
bir süre bekletilecek” aç›klamas›
yap›yor. Ard›ndan da T“K”P Genel
Sekreteri Y. Okuyan, “‹ﬂçi S›n›f›n›
Kartal’da Yurtsever Cephe çat›s› alt›nda toplanmaya davet” ediyor.
Yani T“K”P iﬂçi s›n›f› ad›na, s›n›f
siyaseti ad›na ve s›n›fa ihanet ettiklerini hakl› olarak söyledikleri sendika a¤alar›na karﬂ› mücadele ad›na, s›n›f›n 1 May›s’ta soka¤a ç›kacak büyük kesiminin olaca¤› alanlardan bir baﬂka alanda kendi tekke gösterisini yapacak. Onlar›n
“mücadelesi” de böyle oluyor.
* Devrimci 1 May›s Platformu ad›
alt›nda birleﬂip, aç›klamalar yapan
güçlere gelince: Bu güçler hakl› olarak sendika a¤alar›n›n 1 May›s’ta
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kürsü tekeli kurmas›na karﬂ› ç›k›p,
“Birleﬂik, kitlesel, devrimci 1 May›s”
gösterisinin nas›l› konusunda do¤ru öneriler getirdi. Ancak bu kesim
de son ana kadar nerede sorusuna
aç›k bir cevap vermekten kaç›nd›.
“Taktik” ad›na da yap›lsa, böyle bir
tav›r 1 May›s’a kat›lacak örgütlü
devrimci kesim d›ﬂ›ndaki emekçiler
aç›s›ndan do¤ru bir tav›r de¤ildir.
Bu ba¤lamda do¤ru tav›r en baﬂ›ndan itibaren bugün iﬂçi s›n›f› hareketi içinde iﬂçilerin örgütlü kesiminin büyük ço¤unlu¤unu bar›nd›ran
sendikalarla,1 May›s’ta iﬂçilere iﬂ b›rak›p,alanlara ç›kma ça¤r›s› yapacak sendikalarla birlikte, kendi özgür ajitasyon-propagandam›z temelinde hareket edilece¤inin aç›klanmas› olurdu.
Biz Bolﬂevikler, iﬂçi s›n›f› hareketi
içine komünist düﬂünceleri taﬂ›y›p,
iﬂçi s›n›f› hareketi ile komünizmi
birleﬂtirmeyi temel görevimiz olarak kavr›yoruz. Böyle kavrad›¤›m›z
için de bugün kendini s›n›ftan ay›r›p, s›n›f ad›na hareket etme anlam›na gelecek eylem biçim ve taktiklerini reddediyoruz. 1 May›s’lar bunun andaki anlam›, sendikalar baz›nda, sendikalar›n 1 May›s’ta iﬂçileri alanlara ça¤›ran kesiminin eylemlerindeki iﬂçilere ulaﬂacak yol ve
yöntemlerin kullan›lmas›d›r. ‹ﬂçilerin önemli kesimi harekete geçirilmeksizin Taksim’in yeniden “1 May›s alan›” haline getirilebilece¤ini
savunanlar, asl›nda bütün “sol” laflar›na ra¤men umutlar›n› AB’nin
bask›s›na, Türkiye’de liberal burjuvaziye ba¤lam›ﬂt›r. Taksim’de ege-

men s›n›flar›n 1 May›s’›n iﬂçi s›n›f›
ve emekçi eylemlerine koydu¤u yasa¤› gerçek anlamda kald›racak güç
iﬂçi s›n›f›n›n örgütlü gücüdür. Görev bu gücü harekete geçirmek için
yap›labilece¤in en fazlas›n› yapmakt›r bugün. Gerisi iﬂçi s›n›f› siyaseti de¤il, iﬂçi s›n›f› ad›na siyasettir.
20 Nisan 2006 
(Burjuva medya 1 May›s’a kat›l›m› güçsüz k›lmak için elinden gelen her ﬂeyi yapt›. 1 May›s öncesinde 1 May›s’ta büyük çat›ﬂmalar yaﬂanaca¤›, “Bölücü örgüt”ün kad›n
ve çocuklar› öne sürerek provokasyon yapaca¤›, polisin,emniyet güçlerinin haz›rl›kl› oldu¤u vb. ile kitlelerin gözü korkutulmaya, örgütlü
kesim d›ﬂ›ndaki insanlar›n › May›s
gösterilerine kat›lmas› engellenmeye çal›ﬂ›ld›. Bu propoganda ve her
ﬂeyden önce de bu y›l 1 May›s’›n iﬂgününe rastgelmesi nedeniyle kat›l›m geçen y›la göre düﬂük oldu. Buna ra¤men Kuzey Kürdistan ve
Türkiye genelinde onlarca ilde onbinlerce emekçi 1 May›s’› taleplerini dile getirmek için kulland›lar.
Bütün provokasyonlara ra¤men 1
May›s gösterilerinde büyük çat›ﬂmalar yaﬂanmad›.
‹stanbul’daki miting’te yaﬂanan
“sol içi” küçük bir çat›ﬂma, egemen
s›n›flar taraf›ndan 1 May›s gösterilerine karﬂ› kullan›lmaya çal›ﬂ›ld›.
Bir kez daha bu gibi “çocukluklar›n” kime yarad›¤›n›n görülmesi
aç›s›ndan ö¤renilmelidir.)

Referandum deneyimi

T

ürkiye Devrimci ‹ﬂçi Sendikalar› Konfederasyonu (D‹SK),
Kamu Emekçileri Konfederasyonu (KESK), Türk Tabipleri
Birli¤i Merkezi Konseyi (TTB) ve
TMMOB, 27 Mart ile 1 Nisan 2006
tarihleri aras›nda bir referandum
düzenlediler.
Referandumun konusu hükümetin, uluslararas› sermaye kuruluﬂlar›n›n ve Türkiye’de iﬂbirlikçi tekelci
büyük sermayenin ç›karlar› do¤rultusunda haz›rlad›¤› ve alelacele
Meclis’ten geçirip uygulamaya sokmak istedi¤i “Sosyal Sigortalar ve
Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasa Tasar›s›” konusunda emekçi y›¤›nlar›n
bilgilendirilmesi ve halk›n bu konuda EVET ya da HAYIR deme hakk›n› kullanmas›n›n imkânlar›n›n yarat›lmas› olarak ilan edildi.
Kampanyay› düzenleyen D‹SK,
KESK ve TTB sömürü sistemine
kökten karﬂ› olmayan reformist örgütlerdir. Bunlar›n temel kayg›lar›ndan biri, bu yasa tasar›s› gibi hayati önemde, “tüm toplum kesimlerinin bugününü ve yar›n›n› do¤rudan ilgilendiren bir yasa tasla¤›”n›n, kullan›lan oylar›n ancak
%’53 nün temsil edildi¤i bir parlamentodaki ço¤unluk taraf›ndan
karara ba¤lanmas›n›n “parlamenter

rejimi de y›pratacak” olmas› idi.
Böyle bir yasan›n “toplumsal mutabakat oluﬂturulmadan” ç›kart›lmas› bu örgütleri rahats›z eden ﬂeylerin baﬂ›nda geliyordu. Onlar›n
önce hükümetten yap›lmas›n› talep
ettikleri, o yapmad›¤› için kendi düzenledikler referandumun temel gerekçesi parlamenter rejime zarar
gelmemesi düﬂüncesi idi. Referandumu düzenleyen örgütlerin gerekçeleri tipik reformist gerekçelerdi.
Birinin ad›nda “devrimci” ibaresi
olsa bile, biz Bolﬂevikler bu örgütlerden bundan daha ço¤unu da
beklemiyorduk, beklemiyoruz!
Biz Bolﬂevikler, gerekçeleri reformist de olsa ve bu referandum eylemi en az›ndan bu referandumu düzenleyenlerin bir kesimi aç›s›ndan
esasta hükümeti zay›flatma amac›yla, egemen s›n›flar aras›ndaki iktidar dalaﬂ›n›n bir parças› olarak
düﬂünülüp uygulansa bile, yoldaﬂlar›m›z› ve taraftarlar›m›z› aktif
olarak bu referanduma kat›lmaya
ça¤›rd›k. “REFERANDUMA EVET!
REFERANDUMDA HAYIR!” ﬂiar›n› att›k. Neden?
Gerekçesinin reformist olmas›ndan ba¤›ms›z olarak REFERANDUM, halk›n halk y›¤›nlar›n› do¤rudan ilgilendiren bir yasa tasla¤›
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konusunda fikrinin sorulmas›,
onun yasan›n haz›rlanmas› sürecinde tart›ﬂmalara do¤rudan kat›lmas›
ve yasa konusunda oy kullanmas›
düﬂüncesi do¤ru bir düﬂüncedir. Referandum halk›n bütün belirleyici
önemde siyasi konularda kendi görüﬂünü do¤rudan ifade etmesinin
bir arac› olarak, halk› siyasete daha
fazla katan bir araç ve do¤rudan demokrasinin iﬂletilmesinin bir arac›
olarak, toplumun demokratikleﬂtirilmesinde kullan›labilecek önemli
bir silaht›r. Böylece ancak 4-5 y›lda
bir lütfen sand›k baﬂ›na ça¤r›lan
halk y›¤›nlar›, genel seçimler aras›nda da önemli konularda görüﬂlerini
oyla ifade edebilecek, egemen s›n›f
temsilcileri kapal› kap›lar ard›nda
kendi aras›ndaki pazarl›klarla yasa
yapma prati¤inden biraz da olsa
uzaklaﬂma zorunda kalacaklard›r.
En önemlisi bu sayede emekçi halk
y›¤›nlar›n›n demokrasi bilinci yükselebilecek, siyasete kat›l›m imkânlar› artacakt›r. Referandumlar çözümün sömürü sistemi çerçevesinde
olamayaca¤›n› savunan devrimci
güçlere de bu görüﬂlerini her referandum sürecinde y›¤›nlara götürmek ve sosyalizm bilincini yayg›nlaﬂt›rmak için f›rsatlar sunacakt›r.
Biz bu gerekçelerle D‹SK, KESK
ve TTB ve TMMOB’nin düzenledi¤i
referandum eylemini selamlad›k,
bütün devrimci güçleri bu referanduma kat›lmaya ça¤›rd›k. REFERANDUMA EVET dedik. Yal›nzca
bu somut referanduma evet demekle yetinmedik, REFERANDUM’un
ANAYASAL HAK haline getirilmesi

talebini ileri sürdük. Referandumun konusu hakk›nda tavr›m›z›
ﬂöyle belirledik:
Bu referandumun konusu olan
Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasa tasar›s› emperyalist
burjuvazinin ve ülkemizde de iﬂbirlikçi büyük burjuvazinin ç›karlar›na uygun olan düzenlemeleri getiren, sonuçta ‘paras› olana sa¤l›k
hizmeti ve sosyal sigorta’ anlay›ﬂ›n›n prati¤e geçirilmesi anlam›na gelen bir yasa tasar›s›d›r. Bu yüzden
bu REFERANDUMDA HAYIR demek gereklidir. Referanduma kat›l›m ne kadar büyük olur ve hay›r oylar›n›n oran› ne kadar yüksek olursa, bu yasa tasar›s›nda emekçiler lehine ufak tefek de olsa de¤iﬂiklikler
olmas› ihtimali, en az›ndan bu konuda tart›ﬂman›n zorlanmas› ihtimali o kadar yüksek olacakt›r. Kuﬂkusuz bununla kökten de¤iﬂecek
bir ﬂey yoktur. Gerçek anlamda
emekçilere sosyal sigorta ve herkese
paras›z ve kaliteli sa¤l›k hizmeti sunan bir genel sa¤l›k sigortas› ancak
emekçilerin kendi iktidar› ﬂartlar›nda mümkün olacakt›r. Bugünkü referandum mücadelesinde de devrimciler ve en baﬂta da s›n›f bilinçli
iﬂçiler aç›s›ndan iﬂçi ve emekçilere
taﬂ›nacak temel düﬂünce budur.
Biz referanduma gücümüz ölçüsünde bu bilinçle kat›ld›k. Referandumu y›¤›nlarla do¤rudan temas›n
bir arac› olarak kullanmaya çal›ﬂt›k.
Referandum bizim için iyi bir deneyim oldu. Önümüzdeki dönemde y›¤›nlar içine do¤rudan demokrasi düﬂüncesini daha yayg›n bir bi-

çimde taﬂ›may› önemli ajitasyonpropaganda görevlerimizden biri
olarak kavramal›y›z.
Referandum ertesinde sonuçlar›
aç›klayan düzenleyiciler ﬂu bilgileri
verdiler:
“Türkiye Genelinde kurulan 2 bin
892 sand›ktan, toplam 2 milyon
228 bin 592 “hay›r” oyu ç›kt›.”
“‹nternet üzerinden kullan›lan
oylarla birlikte, 2 milyon 241 bin
738 kiﬂi GSS’ye iliﬂkin irade belirtti.
… 2 milyon 228 bin 592 kiﬂi GSS’ye
hay›r derken, 13 bin 146 kiﬂi de
GSS’yi destekledi. Oylama sonucunda “hay›r” diyenlerin oran› %
99.4 olurken, “evet” diyenler ise
yüzde 0.6 oran›nda kald›.”
Referandumu düzenleyenlerin bu
sonuçlar› yorumu ise “Halk bu tasar›y› reddetti¤ini beyan etmiﬂtir…
Halk iradesini sand›¤a yans›tm›ﬂt›r.
Bu yasa Meclis’ten geçirilebilir, ama
meﬂru olmaz. Türk halk› (Anlaﬂ›lan
bu ﬂoven kardeﬂlerimizin gözünde
halk›n tümü Türk! Ya da Türk olmayanlar referanduma kat›lmad›! Biz
kendi baﬂ›nda durdu¤umuz sand›klardan, referanduma kat›lanlar›n
önemli bölümünün örne¤in Kürt
oldu¤unu biliyoruz. — BN) karar›n›
ortaya koymuﬂtur.” (4 Nisan’da yap›lan bas›n aç›klamas›nda, TMMOB
Baﬂkan› So¤anc›’n›n düzenleyiciler
ad›na yapt›¤› de¤erlendirme konuﬂmas›ndan) ﬂeklinde oldu.
Referandum sonuçlar›n›n bu biçimde yorumlanmas› gerçekçi de¤ildir ve bir ilk olarak çok önemli olan
referanduma anda onda olmayan
bir nitelik yüklemektedir. ‹ki mil-

yon 241 bin 738 kiﬂi, Türkiye’de seçmenler baz al›nd›¤›nda % 5’lik bir
az›nl›kt›r. Bu yüzden bu referandumda halk›n iradesini belirlemiﬂ
oldu¤unu söylemek, yap›lan gerçekte çok iyi bir eylemin anlam›n›
abartmaktan öte bir anlam taﬂ›maz.
Gerçekte referandumun gerçek baﬂar›s› onun yap›lm›ﬂ olmas›, herﬂeye
ra¤men, k›sa bir haz›rl›kla iki milyondan fazla insana ulaﬂ›lm›ﬂ, onlar›n GSS üzerine düﬂünmesi ve tav›r
tak›nmas›n›n sa¤lanm›ﬂ olmas› olgusudur. Bir ilk olarak, buz k›r›c›,
yol aç›c› bir eylem olarak bu çok
önemli bir baﬂar›d›r. Bunu abart›p
yap›lan›n inan›l›rl›¤›n› ortadan kald›rman›n anlam› yoktur. Abart›, boﬂ
böbürlenme, yaln›zca hata ve eksikliklerin üzerinin örtülmesine, daha
yap›lmas› gereken iﬂlerin, çözülmesi
gereken görevlerin büyüklü¤ünün
görülmemesine, kitlelerin ve kendi
kendinin kand›r›lmas›na hizmet
eder. Olgu bu referandumun bizzat
düzenleyiciler taraf›ndan ciddi bir
kampanya olarak haz›rlan›p yürütülmemesi, kampanyaya çekilebilecek tüm güçlerin bu kampanyaya
kat›lmas› için yeterli çaba gösterilmemiﬂ olmas›, bunun yan›nda bir
dizi “sol”, s›n›ftan kopuk devrimci
örgütün bu kampanyaya kay›ts›z, ilgisiz kalmas› vb. dir. Bütün bunlar›n
sonucu kampanyaya kat›lan kitlenin say›s› oldukça düﬂüktür. Hakl›
olarak oylar›n ancak % 53’ünün
temsil edildi¤i bir parlamento ço¤unlu¤unun toplum ad›na konuﬂma yetkisini sorgulayanlar›n, % 5’e
tekabül eden bir oyu “halk›n irade-
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si” olarak göstermesi, bu ajitasyon
bile olsa, yanl›ﬂt›r, kendi içinde tutars›zd›r, gerçekçi de¤ildir.
Referandum düzenleyicileri bundan sonras› için de ﬂunlar› söylüyor:
“ﬁimdi bu sonuçlar› gerek merkezi, gerekse yerel düzeyde hükümete
ve parlamentoya iletece¤iz.
Hükümet ve parlamentonun halk›n iradesine hürmet etmesini, sorumluluklar›n› hat›rlamas›n› ve tasar›y› geri çekmesini bekliyoruz.
Aksi tutum, hükümetin say›sal
gücüne güvenerek halk›n iradesini
yok saymas›d›r. Bu tutum meﬂru
olamaz. Bir yanda halk›n neredeyse
tamam›. Öte yanda IMF ve Dünya
Bankas› ile ülkemizdeki mutlu
az›nl›k.”
Burada da yine referandum sonuçlar›n›n “bir yanda halk›n neredeyse tamam›” denerek abart›l› bir
yorumu var. Bu referandumda ne
yaz›k ki hükümeti tavr›n› düﬂünüp
de¤iﬂtirmeye zorlayacak ölçüde bir
kat›l›m sa¤lanamam›ﬂt›r. Bu olgudur. Referandum referandum olarak ciddiye al›nd›¤›nda, ancak %
5’lik bir az›nl›¤›n toplumun tümünü ilgilendiren bir konuda tav›r tak›nm›ﬂ oldu¤u biçiminde yorumlanmas› da mümkündür ve böyle
bir yorum “ bir yanda halk›n neredeyse tümü” yorumundan daha
gerçekçi bir yorumdur. Sonucun bu
olmas›nda kuﬂkusuz bir dizi sol siyasi gurubun kendi küçük dünyalar›n›n d›ﬂ›na ç›kamamas›n›n da, bu
olaya kay›ts›z kalmas›n›n da pay›
vard›r. Fakat olgular olgu olarak
tespit edilmek zorundad›r. Öyle ya

da böyle, bu referandum sonuçlar›n›n “bir yanda halk›n nerde ise tümü” diye yorumlanmas› gözlerin
gerçeklere kapanmas›, hayal dünyas›nda yaﬂanmas›d›r.
Halk›n yaln›zca küçük bir bölümü
bu referanduma kat›lm›ﬂ oldu¤u
için, hükümet bu sonuçlar› ciddiye
almayacak, bu yasay› meclisten geçirecektir. Bu durumda ne yapacaklar›n› da aç›kl›yor referandumcular:
“Tüm bu ç›plak gerçek karﬂ›s›nda
Genel Sa¤l›k ve Emeklilik Sigortas›
diye bilinen yasa tasar›s› TBMM
Genel Kurulu’nda görüﬂülmeye
baﬂlan›rsa, her bir sand›¤›m›z›n
merkezini oluﬂturdu¤u milyonlar
‹NSANCA B‹R YAﬁAM ‹Ç‹N BÜYÜK YÜRÜYÜﬁÜ baﬂlatacakt›r.”
Biz ﬂimdi bu sözlerin ard›nda durulmas›n›, referandumu düzenleyen örgütlerin gerçekten dedi¤ini
yapmas›n› talep ediyoruz. D‹SK,
KESK, TTB, TMMOB… evet hiç
bekletmeden örgütlü güçlerini seferber ederek “‹NSANCA B‹R YAﬁAM ‹Ç‹N BÜYÜK YÜRÜYÜﬁÜ”
baﬂlats›nlar. Bütün kitle örgütlerinin bu YÜRÜYÜﬁÜN yasa geri çekilene dek, tek taleple, bu yasa geri çekilmelidir talebiyle, sürekli k›l›nmas› için harekete geçmesini istiyoruz. E¤er bu baﬂar›labilirse, örne¤in
oy veren iki milyonu aﬂk›n kiﬂi ve
onlara kat›lan milyonlar eylemlerle
seferber edilebilirse, o zaman, ancak
o zaman, “halka ra¤men bu yasa geçemez!” Bunun mümkün oldu¤unu Fransa’daki son olaylar gösterdi.
12 Nisan 2006 

KALELER‹M‹Z
FABR‹KALARI
EL‹M!
HAL‹NE GET‹R

Bir iﬂyeri örgütlenmesi
nas›l olmal›d›r?
‹ﬂyeri örgütlenmesinde nereden baﬂlamak gerekir?
Bir iﬂyeri/fabrika örgütlenmesine
baﬂlanmadan önce, nas›l bir iﬂyeri
seçmemiz gerekti¤ini netleﬂtirmek
gerekir. Yani hangi sanayi bölgesinde ve hangi iﬂ kolunda bir iﬂyerinin
örgütlenmesi gerekti¤i sorusuna
do¤ru cevap vermek gereklidir.
S›n›f›n örgütlenmesinde baz› sanayi bölgeleri tayin edici duruma
gelmiﬂtir. Bu bölgelerin oldu¤u
alanlarda oturmak, varolan güçleri
bu bölgeler temel al›narak konumland›rmak önemlidir.
Bu tespit yap›ld›ktan sonra bu sanayi bölgelerinde hangi iﬂkolundaki hangi fabrikan›n örgütlenmesi
gerekti¤i üzerine etrafl› bir ﬂekilde
kafa yormak gereklidir.
‹ﬂçi s›n›f›n›n öncü partisi öncelikle burjuvazi aç›s›ndan canal›c›
önemde olan sanayi sektörlerini temel al›r. Bu andaki durumda metal,
kimya, enerji ve hizmet iﬂ kollar› gibi iﬂ kollar›d›r. Yani bilinçli bir tercih yap›lmak zorunludur. Varolan

güçleri iyi ve verimin en yüksek oldu¤u alanlara do¤ru kanalize etmek, bu alanlarda iﬂyerlerinin s›n›f
partisinin kaleleri haline gelmesine
çal›ﬂmak gerekir.
Örne¤in, bir bölgede oturuluyorsa ve o bölgede de¤iﬂik iﬂyerleri varsa s›n›f›n öncüleri bir örne¤in s›radan bir mobilya fabrikas› ile bir otomobil üreten fabrika ya da makina
imal eden bir fabrika aras›nda tercih
yapmal›d›rlar. Bu tercih tabii ki otomobil üreten fabrika, ya da makina
üreten fabrika lehinde olacakt›r.
Bir tekstil fabrikas› ile bir önemli
döküm fabrikas› ya da çelik üretimi
yapan fabrika aras›nda tercih ikinci
ya da üçüncü lehinde yap›lmal›d›r.
Hedeflenen iﬂyeri tespit edildikten sonra ilgili iﬂyerinin üretim ﬂemas›, çal›ﬂanlar›n say›s›, onlar›n bileﬂimi, kalifiyelik durumu, kaç y›ll›k iﬂçi çal›ﬂt›¤›, yurtd›ﬂ›nda kimlere
mal verdi¤i, ihracat durumu, sermaye grubunun/gruplar›n›n kimlerden oluﬂtu¤u, bir fabrika m›, iﬂletme mi oldu¤u tespit edilmelidir.
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Çal›ﬂma yap›lacak iﬂletmenin somut bilgisi, baﬂar›l› bir çal›ﬂma için
ön ﬂartt›r.
Bir plan ç›kar›lmal›d›r!
Bu tespitlerin ›ﬂ›¤›nda bir plan yap›lmal›d›r. Bu plan k›sa ve uzun vadeli hedefleri içermeli, at›lan her
ad›m dönüp de¤erlendirilmelidir.
Baﬂtan savma de¤il, planl› ve sürekli plan hedefine var›l›p var›lmad›¤›n›n sorguland›¤›, gerekti¤inde de¤iﬂiklikler yap›lan bir çal›ﬂma, bilinçli
bir çal›ﬂma baﬂar›n›n anahtar›d›r.
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‹ﬂyeri komitesi gerekli…
Bu plana göre hedeflenen örgütlenme çal›ﬂmas›n› yapmak için güçler elveriyorsa bir komite oluﬂturulmal›d›r. Buna örgütlenme komitesi
de denebilir. Bu komite, e¤er o iﬂyerinde e¤er yerleﬂik bir kiﬂi yoksa, o
iﬂyerinde iliﬂki ç›karmaya çal›ﬂmal›d›r. Bu iliﬂki ilgili iﬂyerine giden servislerin durma noktalar›na düzenli
giderek ve orada ilgili iﬂyerinin servislerine binen-inen iﬂçileri tan›yarak sa¤lanabilir.
Yine bir baﬂka yol bu iﬂyerinde çal›ﬂan iﬂçilerin hangi semtlerde, ilçelerde vb. oturdu¤unun tespiti olabilir. Bu tespit sonucu iﬂçilerin gitti¤i
kahveler vb. tespit edilmeli ve o
kahvelerde buluﬂma denenmelidir.
Yine bir dizi sivil toplum örgütünün dolayl› deste¤i bu konuda al›nmaya çal›ﬂ›labilir.
‹lk ç›kar›lan iliﬂki üzerinden yapt›¤›m›z tespitlerin gözden geçirilmesi sa¤lanmal›d›r.
‹ﬂyerini örgütlemeyi önüne hedef

koyan komite, komite kurulacak
güç yoksa tek kiﬂi bu bir kiﬂi üzerinden ilgili iﬂyerinde üretim zinciri
içerisinde can al›c› önemde olan bölümlerde baﬂlamak üzere yeni iliﬂkiler bulmaya ve bu iliﬂkiler içerisinde
iﬂyerini örmeye çal›ﬂmal›d›r.
Gizlilik baﬂar›n›n gelece¤idir.
Bu çal›ﬂmada gizlilik çok önemlidir. Kurulan iliﬂkinin korunmas›
gelecekte iﬂyerini baﬂar›l› bir ﬂekilde
örgütleyebilmenin de güvencesidir.
Kurulan iliﬂkinin deﬂifre olmas›
ve iﬂten iﬂçi at›lmas› güvensizlik yarat›r. “Onu att›lar beni/bizi de atarlar” ﬂeklinde sonuçlara götürebilir.
Bu anlamda örgütlenmek istenen
iﬂyerinde mümkün oldu¤u kadar
dar say›da iﬂçiyi bir araya getirmekle yetinilmelidir. Tabii ki çok say›da
iﬂçi ile bir araya gelerek konuﬂmak,
tart›ﬂmak ve birlikte kararlar alarak
ilerlemek istenilir bir ﬂeydir. Ama
geniﬂ iﬂçi kesimlerinin bir araya getirilmesi kurulan iliﬂkilerin çabuk
bir ﬂekilde aç›¤a ç›kmas›na neden
olabilmektedir.
Bundan dolay› aç›¤a ç›kman›n verece¤i zararlar› en az düzeye indirebilmenin en temel önlemi, baﬂlang›çta az say›da güvenilir bulunan
insanlarla buluﬂmakt›r.
Bu ayn› zamanda ﬂu anlama da
gelmektedir.
Örne¤in vardiyal› çal›ﬂ›lan iﬂyerlerinde her vardiyaya dönük örgütlenme çal›ﬂmas›n› ayr› ayr› yürütmek gerekir.
Tüm vardiyalar› kapsayan 3-5 kiﬂilik bir üst birim ve bu birimin al-

t›nda her vardiyaya dönük vardiya
üst birimi oluﬂturulabilir.
Yine her vardiyan›n kendi içerisinde her bölüme do¤ru üstten alta
do¤ru geliﬂtirilecek bir örgütlenme
biçimi izlenmelidir.
Her bölümde kurulan iliﬂki üzerinde o bölümün birimini kurma ve
bu birimin sorunlar›n› tart›ﬂma çözüm üretme ve yeni iliﬂkiler geliﬂtirme görevine sahip olmal›d›r.
Bu çal›ﬂma tüm bölümlerde ayn›
ﬂekilde yürütülmelidir.
Üst komite sürekli bir ﬂekilde çal›ﬂmalar› de¤erlendirmeli ve alt birimlerden gelen öneri ve eleﬂtirileri
dikkatle incelemeli ve ald›¤› kararlar› vardiyalara ve birimlere do¤ru taﬂ›mal›d›r. Hotzotçu ve “ben bilirim”
tavr›yla çal›ﬂmamal›, tersine her
eleﬂtiriyi dikkatle incelemeli ve taban›n tespitlerine önem vermelidir.
Hangi sendika?
Çal›ﬂmalar belli bir olgunlu¤a
eriﬂti¤inde ilgili iﬂkolu sendikalar›
içerisinde s›n›fa en yak›n duran› ile
iliﬂki kurulmal›d›r. Bu iliﬂkide belli
iliﬂkilerin de en az›ndan baﬂlang›çta
sakl› kalmas› gerekti¤i bilinçte tutulmal›d›r.
S›n›fa en yak›n sendika da olsa,
bu sendikalar›n içerisinde de s›n›fa
hainlik yapabilecek yönetici ve yardakç›lar›n olabilece¤i ak›ldan ç›kar›lmamal›d›r. Sendika yönetimlerinin önemli bir bölümünün ve ﬂube
yöneticilerinin de önemli bir bölümünün kendi seçilme alanlar›ndaki
güç dengelerinin kendilerinin tekrar seçilmelerine zarar verebilece¤i-

ni tespit ettiklerinde yapmayacaklar› hainlik kalmaz. “Küçük olsun benim olsun” mant›¤› temelinde davranmak ne yaz›k ki genel bir tutum
olarak günün gerçe¤idir.
Kadrolar korunmal›!
Bu anlamda örgütleme yapan öncü iﬂçilerin bir bölümü bilinçli olarak arka planda tutulmal›d›r. Her
örgütlenmede az ya da çok say›da
öncü iﬂçinin iﬂten at›ld›¤› bilindi¤inde, at›lan bu iﬂçilerin yerini dolduracak yedeklerin oluﬂturulmas›
çok önemlidir.
Do¤ru zamanda do¤ru eylem…
Örgütlenmenin baﬂ›ndan itibaren
iﬂten at›lma ihtimali gözönüne al›narak, gerekti¤inde ﬂalterin indirilerek üretimin durdurulmas› ve at›lan iﬂçilerin geri al›nmas› perspektifi ile hareket edilmesi zorunludur.
Ama ﬂalterin indirilebilmesi küçük
öncü bir kesimin kendi baﬂ›na yapaca¤› iﬂ olarak kavranmamal›d›r.
Zamans›z yap›lan baz› eylemler, elde edilmek istenenin tam tersi sonuçlar verebilmektedir. Bir dizi iﬂyeri örgütlenmesi güce ve zamana
uygun olmayan eylemler sonucu
baﬂar› sa¤lanmadan bitmiﬂtir. Sorun bir iﬂyerinde mücadeleye at›l›nd›¤›nda, greve, direniﬂe ç›k›ld›¤›nda
öncülerin yaln›z kalmayaca¤›, çal›ﬂanlar›n önemli bir ço¤unlu¤unun
mücadeleye kat›labildi¤i bir ortam›n yarat›lmas›d›r. Macerac› davran›lmamal›d›r. Bu çal›ﬂmaya büyük
zarar verebilir. Fakat, ortam oluﬂtu¤u halde, gücü oldu¤undan küçük
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de¤erlendirmek de, korkak, ürkek
davranmak, baﬂar›l› olma ad›na
mücadeleye haz›r ço¤unlu¤u bekletmek de yanl›ﬂt›r. Böylesi durumlarda da muhtemel baﬂar›lar engellenmiﬂ olur. Dolay›s›yla durumun
do¤ru de¤erlendirilmesi mücadele
aç›s›ndan ola¤anüstü önemlidir.
Bir mücadeleye at›l›rken, bölüm birimlerinden gelecek her türlü bilgi
iyi bir ﬂekilde süzülmeli, bilgiler
do¤ru okunmal› ve ona göre eylem
ve örgütlenme kararlar› al›nmal›d›r.
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S›n›f partisi örgütlenmesi mi,
salt sendikal örgütlenme mi?
S›n›f›n öncü partisi örgütlenmenin baﬂ›ndan itibaren, salt sendikal
amaçl› bir çal›ﬂma yapmad›¤›n›, bunu yapmayaca¤›n› saptamak zorundad›r. Bizim görevimiz, geçici ekonomik baﬂar›lar kazanmak de¤ildir.
Bu ba¤lamda bizim için bir iﬂyerinin örgütlenip sendikal yap›ya kavuﬂturulmas› bir amaç de¤il, araçt›r. Örgütlenmede esas hedefin ilgili iﬂyerinde baﬂ›ndan itibaren s›n›f›n partisinin iﬂyeri hücresini kurmak oldu¤u bilinçte tutulmal›d›r.
Fabrika düzeyinde kurulan iﬂyeri
(baﬂlang›çta sempatizan, süreç içinde parti) komitesi s›n›f›n en fedakâr
ve dürüst unsurlar›n› kapsamal›d›r.
Parti kadrolar› bu iﬂçilerle iliﬂkilerini azami ölçüde gizlemeli ve onlar›
koruyabilmesini bilmelidir. Bilinmelidir ki, iﬂyerinde baﬂar›l› olman›n, uzun vadede s›n›f›n bu bölü¤ünün sosyalizme kazan›lmas› bu kurulan iliﬂkilerin geliﬂtirilmesi ve korunmas›na ba¤l›d›r.

Bunun için bu iﬂçiler özel olarak
e¤itimden geçirilmelidir. E¤itim ilk
baﬂlarda kiﬂisel iliﬂkiler üzerinden
ve birebir sözlü olarak yap›lacak anlat›m ve tart›ﬂmalardan, legalden ç›kan yay›nlar›n okunmas›na ve giderek yasal olmayan e¤itim ve faaliyetin örgütlenmesine do¤ru geliﬂtirilir. Bu çal›ﬂmada s›n›f›n öncüsünün
üyelerinin ve sempatizanlar›n›n güvenilir olmas› çok önemlidir. Teori
ve prati¤i uyumlu olan, dediklerini
yapan tutarl› disiplinli olmal›d›rlar
bu öncüler.
‹ﬂyeri gazetesi…
‹ﬂletme çal›ﬂmas›n›n en temel unsurlar›ndan birisi de yasall›¤a ba¤l›
olmayan gizli (legal süsü verilmiﬂ)
iﬂyeri gazetesinin ç›kar›lmas›d›r.
Bugün bunu yapmakta çok zorluklar çekmemize ra¤men, yap›lmas›
gereken en önemli iﬂlerden, kullan›lmas› gereken en önemli araçlardan birisidir bu. Dünya komünist
hareketinin deneyleri bunun böyle
oldu¤unu göstermiﬂtir. ‹ﬂyeri gazetesi, iﬂçilerin sermayenin iﬂyerindeki uzant›lar›na karﬂ› bir emek kürsüsü olmal›d›r. Bu unutulmamas›
gereken bir görevdir.
8. Kongremiz’in yaklaﬂ›m ve kararlar›, hepimize bu temelde çal›ﬂma yapmak için kendi çal›ﬂmam›z›
yeniden gözden geçirmemiz konusunda birer direktif olarak kavranmal›d›r. “‹ﬂletmeler kalelerimiz olmal›d›r!” ﬂiar›na uygun dönüﬂüm
için her yoldaﬂ bilinçli bir ﬂekilde
kendi dönüﬂümünü gerçekleﬂtirmelidir. 

‹ﬂçi s›n›f› içinde çal›ﬂmada
do¤ru bilginin önemi

K

uzey Kürdistan – Türkiye
devrimci hareketinin, sosyalizm - komünizm ad›na konuﬂan kesimlerinin büyük bölümünün önemli bir ortak özelli¤i var:
Afaki ve genel konuﬂmak, içinde
bulundu¤u toplumun, çal›ﬂt›¤› s›n›f›n gerçek, somut durumunu
do¤ru dürüst incelemeden, olan›
de¤il, “olmas› gereken”i ç›k›ﬂ noktas› alarak siyaset yapmak.
Halbuki, Marksizm’in yaﬂayan
devrimci özü, somut s›n›f mücadelesi deneyimlerinin genelleﬂtirilmiﬂ
sonuçlar› olan marksist-leninist teoriyi, somutun somut tahlili ile
birleﬂtirmeyi emrediyor. De¤iﬂtirmek istedi¤imiz toplumu do¤ru
dürüst tan›mak, çözümlemek zorunday›z. De¤iﬂmenin öncüsü olan
s›n›f›, iﬂçi s›n›f›n›, onun mücadelesini somut olarak incelemek, do¤ru dürüst tan›mak, de¤erlendirmek zorunday›z. Marksist-leninist,
sosyalist, komünist olma iddias›nda olanlar böyle davranmak zorundad›r.
Bugün ülkelerimizde örne¤in iﬂçi
s›n›f› ad›na konuﬂan örgütlerin büyük ço¤unlu¤unun iﬂçi s›n›f›n›n niceli¤i ve niteli¤i hakk›nda do¤ru
dürüst bir araﬂt›rmas›, bilgisi yoktur. ‹ﬂçi s›n›f›n›n gerçek durumu
hakk›nda do¤ru dürüst bilgisi ol-

mayanlar için ama bir ﬂey aç›kt›r:
S›n›f mücadelesi yükselmektedir!
Neden, nas›l filan diye sormay›n.
Onlar öyle dediyse öyledir. Biz böyle yaklaﬂamay›z, yaklaﬂmamal›y›z.
‹ﬂçi s›n›f›n›n durumu, iﬂçi s›n›f›
hareketinin durumunu do¤ru de¤erlendirebilmek için bizim bütün
yoldaﬂlar›m›z özel çaba harcamal›d›r. Bunun için herkes bir yandan
kendi somut çal›ﬂma alan›nda ciddi
bir araﬂt›rma çal›ﬂmas› yap›p toplad›¤› somut bilgi ve de¤erlendirmeleri tüm partiyle paylaﬂ›rken, di¤er
yandan merkezi olarak görevlendirilen belirli kurum ve yoldaﬂlar da
genel durumun de¤erlendirilmesi
için, bir yandan var olan istatistiklerden yararlanmal›, di¤er yandan
eksik olan, do¤ru dürüst istatistik
olmayan konularda da özel araﬂt›rmalar yapmal›d›r.
‹ﬂçi s›n›f›n›n durumu ve iﬂçi hareketinin durumuyla ilgili olarak yap›lan ve sendikalar›n da büyük ölçüde dayand›¤› merkezi istatistikler, Çal›ﬂma Bakanl›¤›’n›n yapt›¤›
istatistilerdir. Bu istatistikler ﬂu konularda yap›lmaktad›r:
— Y›llar itibariyle günlük ve ayl›k
asgari ücretler
— Y›llar itibariyle günlük ve ayl›k
brüt asgari ücretler
— Y›l ortalamas› asgari ücretin
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ABD dolar› ile karﬂ›laﬂt›r›lmas›
— ‹ﬂçi say›s› ve sendikalaﬂma
oranlar›
— ‹ﬂçi ve iﬂveren sendika ve konfederasyon say›lar›
— Y›llar itibariyle resmi arabuluculuk çal›ﬂmalar›
— Y›llar itibariyle grev uygulamalar›
— Y›llar itibariyle lokavt uygulamalar›
— Y›llar itibariyle ba¤›tlanan toplu iﬂ sözleﬂmeleri
— Yabanc› ülkelerdeki iﬂçilerimiz
— K›dem tazminat› hesab›
— Y›llar itibariyle k›dem tazminat› tavan miktarlar›
— 4688 Say›l› Kamu Görevlileri
Sendikalar› Kanununa göre haz›rlanan kamu görevlileri sendikalar›n›n üye say›lar›
— 2821 Say›l› Sendikalar Kanunu
Gere¤ince; iﬂkollar›ndaki iﬂçi say›lar› ve sendikalar›n üye say›lar›na iliﬂkin istatistikler
Bu merkezi istatistikler iﬂçi s›n›f›n›n içinde bulundu¤u durumu, s›n›f hareketinin durumunu vb. kavramak aç›s›ndan yeterli de¤ildir.
Örne¤in mücadele aç›s›ndan grev
istatistikleri vard›r, fakat Kuzey
Kürdistan ve Türkiye’de önemli bir
eylem biçimi olan direniﬂ istatisti¤i
yoktur, grevlerde fabrika iﬂgal istatisti¤i yoktur, grevlerde dayan›ﬂma
grevi, uyar› grevi vb. özel istatistikleri yoktur. ‹ﬂçilerin yaﬂam ﬂartlar›,
mücadele ﬂartlar› vb. aç›s›ndan örne¤in iﬂ kazas› istatistikleri, iﬂten
at›lma istatistikleri vb. yoktur. Bütün bu vb. konularda araﬂt›rma

yapmak iﬂçi s›n›f› içinde çal›ﬂma iddias›nda olan örgütlere, en baﬂta bize düﬂmektedir. Örne¤in ﬂu konularda istatistikleri biz kendimiz
yapmal›y›z:
— Yasaklanan grev say›s›
— Yasaklanan grevlerin kapsad›¤›
iﬂçi say›s›
— Direniﬂ – Biçim ve konular›na
göre direniﬂler ve kat›lan iﬂçi say›s›
— ‹ﬂyeri iﬂgali, kat›lan say›s›
— ‹ﬂyeri önünde oturma eylemi,
kat›lan say›s›
— Yemek boykotu, kat›lan say›s›
— ‹ﬂten at›lan iﬂçi say›s›
— Gösteri say›s›
— Gösterilerin konusuna göre
gösteri say›s›
— Bu gösterilere kat›l›m say›s›
— ‹ﬂ kazas›, iﬂ kazas› sonucu
ölüm, iﬂ kazas› sonucu yaral›
— Zorunlu izne ay›rma
— Ücretsiz izne ç›kar›lan iﬂçiler
— ‹ﬂ akitleri ask›ya al›nan iﬂçi say›s›
— ‹ﬂsizlikten dolay› intihar
— Zehirlenme
— Gözalt›na al›nan iﬂçi/emekçi
— ‹ﬂten at›lan sendikac›
— Tutuklanan iﬂçi/sendikac›
— Emekçi eylemleri s›ras›nda sald›r›ya u¤rayan, tutuklanan, gözalt›na al›nan gazeteci, dergi çal›ﬂan›…
Bu istatistikler, günlük medya,
sendika bas›n› vb. sürekli ve sistemli bir biçimde izlendi¤inde ve partimiz üye ve taraftarlar› kendi bilgilerini sürekli gerekli yerlere ak›tt›klar›nda yap›labilir. Bütün yoldaﬂlar›m›z› bu alanda da üzerlerine düﬂen
görevi yerine getirmeye ça¤›r›yoruz.
Nisan 2006 
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Tecride karﬂ›
ölüm orucunda
122. ölüm!

F

tipi cezaevlerinin aç›lmas›na,
siyasi tutuklular›n F tipi cezaevlerine nakledilmesi planlar›na karﬂ› 2000 y›l› Eylül’ünde üç
devrimci örgüt taraf›ndan zindanlarda baﬂlat›lan ölüm orucu eylemi
sürüyor. 27 Nisan 2006’da ölüm
orucu eylemcisi Fatma Koyup›nar
da 354 gündür sürdürdü¤ü eylemde hayat›n› kaybetti. Fatma Koyup›nar’›n ölümü ile birlikte, ﬂimdi
alt› y›ld›r süren ölüm orucu eylemi
sürecinde —bir bölümü faﬂist devletin 19 Aral›k 2000 katliam›nda
hunharca katledilen— ölen devrimcilerin say›s› 122’ye yükseldi.
Fatma Koyup›nar F tipi hapishanelerde tecridin kald›r›lmas› talebiyle sürdürülen ölüm orucu eylemine Gebze M tipi Hapishanesin-

de baﬂlam›ﬂt›. 10 Mart 2006’da
tahliye edilen Fatma Koyup›nar eylemini d›ﬂar›da da sürdürdü. Onun
derdi, kendi can›, yaln›zca kendi
somutunda tecridin kald›r›lmas›
de¤il; Türkiye’de bir bütün olarak
tecridin kald›r›lmas›, tecrit ölümlerine yeni ölümlerin eklenmemesi
idi. 27 Nisan 2006’da eyleminin
354. gününde öldü. Fatma Koyup›nar eylemiyle, di¤er ölüm orucu eylemcileri gibi topluma bir mesaj
veriyordu: Devlet tutsak etti¤i devrimcileri hücrelerde tecrit ederek,
onlar› teslim almaya çal›ﬂ›yor, buna karﬂ› devrimciler eylemleri ile
teslim olmayacaklar›n›, tecridin
ikinci bir cezaland›rma oldu¤unu,
tecridin kald›r›lmas› için zindandaki devrimcilerin ölümü göze
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alan bir mücadeleye haz›r olduklar›n› gösteriyorlard›. Ölüm orucu
gibi uç noktada bir eylem, ölüm
orucu eylemcilerinin topluma yönelttikleri bir ç›¤l›kt›r. Tecride karﬂ› mücadeleye ça¤r›d›r.
Bu ça¤r›n›n muhatab› öncelikle
iﬂçiler, köylüler,emekçilerdir. Ne
yaz›k ki içinde bulundu¤umuz durumda iﬂçi, köylü, emekçi y›¤›nlar
kendilerinin çok d›ﬂ›nda gördükleri örgütlü dar bir kesimin eylemi
biçiminde geliﬂen ölüm orucu eyleminin amaç ve taleplerine sahip
ç›kmam›ﬂt›r. Görünen önümüzdeki k›sa dönemde de bu yönde bir
geliﬂme olmayaca¤›d›r.
Ça¤r›n›n ikinci muhatab› F tipi
cezaevlerinde devrimcileri tecrit
ederek teslim almaya çal›ﬂan faﬂist
devlettir. Görünürde siyasi sorumlulu¤u taﬂ›yan hükümettir, hapishanelerden sorumlu Adalet Bakanl›¤›d›r vb. Bunlar›n amac› bellidir.
Devrimcilerin zindanlarda ölmesi,
bu ölümler halk y›¤›nlar›n›n devlete karﬂ› isyan›n› tetiklemedikçe,
bunlar için bir kay›p de¤il, rahats›z
edici bir durum de¤il, tersine bir
kazançt›r. Bu yüzden bunlar ölümleri esasta sevinerek karﬂ›l›yor,
ölümler karﬂ›s›nda en küçük bir
geri ad›m atma vb. ihtiyac›n› duymuyorlar. Bugüne kadar ölüm orucu eyleminde ölen 122 devrimcinin
katilleri, sakat kalan yüzlerce devrimcinin sakat kalmas›n›n sorumlusu F tipi zindanlar› ve tecridi
devreye sokan faﬂist Türk devletidir. Bu devlet e¤er istese, siyasi sorumlular e¤er isteseler, bir tek siya-

si kararla ölüm orucu eylemi biter,
ölümler durur. Yapacaklar› tek ﬂey,
F tiplerindeki a¤›r tecrit ﬂartlar›n›
kald›rmak, devrimci tutuklular›n
asl›nda gayet mütevazi olan talepleri do¤rultusunda ad›m atmakt›r.
Fakat yapm›yorlar, yapmazlar.
Çünkü onlar› buna zorlayan bir
halk hareketi yok. Ölüm orucu eylemcilerinin eylemi, ona destek verenlerin kendi örgütlü güçleri ile
s›n›rl› olan destekleri, devleti ad›m
atmaya zorlayam›yor.
Bu noktada devreye ölüm orucu
eylemininin esas yükünü taﬂ›yan,
eylemi zaman zaman tek baﬂ›na
sürdüren devrimci örgütün DHKPC’nin devrimci sorumlulu¤u sorunu giriyor.(*) Ölüm Orucu’na yatan devrimciler kuﬂkusuz bu kararlar›n› devrimci bireyler olarak, bilinçli olarak veriyor. Ölüm orucu
gibi ola¤anüstü bir devrimci irade
isteyen bir eyleme hiç kimse kendi
özgür iradesi d›ﬂ›nda kat›lamaz,
zorlanamaz. Biz bu karar› veren ve
sonuna kadar götüren devrimcilerin devrimci irade konusunda herkese örnek olmas› gerekti¤ini düﬂünüyor, onlar›n k›r›lmaz devrimci
iradesi karﬂ›s›nda sayg› duyuyoruz.
Fakat ölüm orucunun gönüllü ve
bilinçli bir eylem oldu¤u ne kadar
do¤ru ise, ölüm orucuna kat›lan
devrimcilerin bunu salt devrimci
bireyler olarak kendi baﬂlar›na yapmad›klar›, bunu devrimci bir örgütün eylem çizgisi temelinde örgütlü kiﬂiler olarak, örgütlü bir devrimci yap›n›n parças› olarak yapt›klar› da olgudur. Ölüm orucuna

kat›lan, sürdüren, bu eylemde ölümü, sakat kalmay› göze alan devrimciler, e¤er örgütleri bu eylemi
sonland›rma direktifi verse, örgüt
iradesine uyacak devrimci insanlard›r. Burada örgütün sorumlulu¤u
devreye girmektedir.
Gelinen yerde ölüm orucu eylemi, inand›klar› dava u¤runa ölmeye fedakâr devrimci insanlar›n salt
örgüt prestiji için ölümünün örgüt
taraf›ndan göze al›nd›¤› bir eyleme
dönüﬂmüﬂtür. Örgüt aç›s›ndan gelinen yerde ölüm orucu eyleminin
sürdürülmesi, devrimci sorumluluk aç›s›ndan taﬂ›nabilir bir durum de¤ildir. Yap›lan göz göre göre, örgütün “en devrimci, en tutarl›, en direniﬂçi… vs.” örgüt oldu¤unun gösterilmesi, bunun propagandas›n›n yap›labilmesi için, zindandaki (ve ﬂimdi d›ﬂar›daki) kimi
devrimci kadrolar›n gönüllülük temelinde ölüme yat›r›lmas›d›r. Bu
eylem çizgisi, en “direniﬂçi”lik vb.
ad›na savunulsa da halk y›¤›nlar›ndan umudu kesen, onlar ad›na hareket eden küçükburjuva devrimcili¤inin umutsuzluk çizgisidir.
Biz bir kez daha, ölüm orucu eylemini sürdüren örgütün sorumlular›na devrimci sorumluluklar›n›
hat›rlat›yor, onlar› ölüm orucu eylemine iradi bir kararla son vermeye ça¤›r›yoruz. Direniﬂ’in tek biçimi ölüm orucu de¤ildir. Ölüm
orucu eylemi, gelinen yerde çok
aç›k olarak direniﬂ, en tutarl›, en
devrimci, teslimiyeti en fazla reddeden direniﬂ olma ad›na, davas›
için ölümün üzerine gözünü k›rp-

madan yürüyen devrimci insanlar›n sürece yay›lm›ﬂ, egemenlere hiçbir zarar› olmayan intihar eylemine dönüﬂmüﬂtür. Bu eylemi sürdürmek yanl›ﬂt›r.
Hiç kimse ça¤r›m›z›n teslimiyet,
ihanet vb. ça¤r›s› oldu¤u demagojisine baﬂvurmas›n.
Ça¤r›m›z, F tiplerine, tecrite karﬂ› mücadelenin sonland›r›lmas›
ça¤r›s› de¤il, devrimcilerin devrimciliklerinden vazgeçmesi, teslim olmas› vb. ça¤r›s› de¤il. Ça¤r›m›z bugünkü ortamda yaln›zca devrimci
enerjinin, ölüme haz›r devrimci
kadrolar›n hiçbir sonuç elde edilemeyen bir mücadele yöntemi ile telef edilmesine yol açan bir eylem
biçimine son verilmesi ça¤r›s›d›r.
Ça¤r›m›z devrimci potansiyelin
do¤ru eylem biçimleriyle, do¤ru
de¤erlendirilmesi ça¤r›s›d›r.
F tipleri içerde ve d›ﬂar›da toplumu hücreleﬂtirme plan›n›n ve eyleminin bir parças›d›r. F tiplerine
karﬂ› mücadele bir bütün olarak
Türkiye’deki egemen sisteme karﬂ›
mücadelenin,bir bütün olarak devrim mücadelesinin bir parças› olarak kavranmak ve yürütülmek zorundad›r. Bu mücadelenin gerçek
öznesi iﬂçi s›n›f› ve emekçilerdir. ‹ﬂçi s›n›f› ve di¤er emekçi y›¤›nlar›n
sahiplenip, kendi meselesi olarak
kavray›p u¤runda mücadele etmedi¤i hiçbir talep gerçek anlamda
kazan›lamaz. ‹ﬂçi ve emekçilerin
sahip ç›kmad›¤› talepler, e¤er ﬂu
veya bu nedenle egemen s›n›flar taraf›ndan karﬂ›lan›rsa, bunlar›n yine onlar taraf›ndan geri al›nmas›
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kolayd›r. F tiplerine karﬂ› ülkelerimizde yürüyen mücadelenin en
büyük zaaf›, bu mücadelenin —onda kullan›lan yöntemler, yap›lan
yanl›ﬂ de¤erlendirmeler sonucu
olarak da—iﬂçi s›n›f› ve emekçi y›¤›nlar taraf›ndan kendi mücadeleleri olarak kavranmam›ﬂ olmas›,
kimi devrimci örgütlerin devletle
çat›ﬂmas› olarak yürümesidir. K›r›lmas› gereken k›s›rdöngü budur.
Bu yüzden F tiplerine karﬂ› mücadelede günün devrimci görevi, iﬂçileri ve emekçileri bu ba¤lamda da
uyand›rmak, onlara bu mücadelenin de onlar›n mücadelesi oldu¤unu kavratmak için iﬂçi ve emekçiler
aras›nda çal›ﬂmakt›r. Öncelikle de
fabrikalarda iﬂçileri bilinçlendirmek ve örgütlemektir görev. Uzun
vadede, iﬂçileri ve emekçileri bilinçlendirmek ve örgütlemek, gerçek
baﬂar›n›n tek anahtar›d›r. Bizim
devrimci insanlara bunun için ihtiyac›m›z vard›r.
TECR‹T C‹NAYETT‹R!
TECR‹DE HAYIR!
2 May›s 2006 
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(Ölüm Orucu Eylemi, bu eylemin geliﬂmesi hakk›nda geniﬂ de¤erlendirmemiz Bolﬂevik Partizan’›n “Ölümüne bir
mücadele ve ç›kar›lmas› gereken dersler” baﬂl›kl› özel say›s› olarak yay›nlanm›ﬂt›r. Bu yaz›y› internet sitemizden de
bulabilirsiniz: www.bolsevikparti.org)

(* 30 Nisan’da DHKP-C Tutsaklar Örgütlenmesi ad›na yap›lan bir
aç›klama’da “13. Ölüm Orucu Ekibi” nin “direniﬂ bayra¤›n› taﬂ›yaca¤›” bildirildi.
Bildiride ﬂöyle deniliyor:
“Bundan önceki son ekibimiz 12.
(Fidan Kalﬂen) Ölüm Orucu Ekibi’ydi. Bu ekipte yer alan üç yoldaﬂ›m›z, Faruk Kad›o¤lu, Serdar Demirel ve Fatma Koyup›nar bir bir
ﬂehit düﬂtüler. 12. Ölüm Orucu
Ekibimiz’in 3. direniﬂçisi Fatma
Koyup›nar’› da ölümsüzlü¤e u¤urlarken, direniﬂ bayra¤›n› 13. Ölüm
Orucu Ekibi devralm›ﬂt›r.
1 May›s 2006’da ülkemizin ve
dünyan›n meydanlar›nda k›z›l bayraklar dalgalan›rken üç devrimci
tutsak da hücrelerinde al›nlar›na
k›z›l bantlar›n› kuﬂanacakt›r.
23. Ölüm Orucu Ekibimizde
Ölüm Orucu’nu baﬂlayacak tutsak
yoldaﬂlar›m›z› ﬂunlard›r:
Kamil Karataﬂ
Sincan F Tipi Hapishanesi
Sevgi Saymaz
Uﬂak Hapishanesi
Mustafa Tosun
Tekirda¤ 2 No’lu F tipi Hapishanesi ”
13. Ölüm Orucu Ekibi d›ﬂ›nda,
Halk›n Hukuk Bürosu avukatlar›ndan Avukat Behiç Aﬂç› da 5 Nisan’da baﬂlad›¤›n› aç›klad›¤› Ölüm
Orucu’nu d›ﬂar›da sürdürüyor.
Ölüm Orucu eylemine anda
DHKP-C d›ﬂ›nda ça¤r› yapan tek
örgüt TKEP-L.)

‹nternet ortam›nda bir “merakl›”n›n
sorusu ve cevab›…

8.

Kongremizde internet ortam›n› ﬂimdiye kadar oldu¤undan daha fazla kullanman›n do¤ru olaca¤› tespiti yap›ld›.
Bu anlay›ﬂa uygun olarak bir süreden beri internet ortam›n› daha fazla kullan›yoruz. Bu ba¤lamda 2006
y›l› Mart ay› baﬂ›nda oldukça uzun
süredir güncellenmeyen internet sitemiz yerine yeni bir internet sitesi
açt›k. Bütün yoldaﬂ ve taraftarlar›m›z›n mümkün oldu¤unca s›k güncellenen bu siteyi izlemeleri, hem
güncel tav›rlar›m›za ulaﬂmalar›,
hem do¤rudan iletiﬂim kurmalar›,
hem uzun vadede eksiksiz hale getirmeyi hedefledi¤imiz arﬂive ulaﬂmalar›, internet ortam›nda ziyaretçi
defteri üzerinden do¤rudan haber,
yorum, tart›ﬂmaya katk› vb. sunmalar› aç›s›ndan gayet do¤ru olacakt›r.
Sitenin adresi basittir:
www.bolsevikparti.org
Siteyi yenileme d›ﬂ›nda son dönemde kimi güncel yaz›lar›m›z› çok
okunan kimi sol sitelerin yorum ve
tart›ﬂma bölümlerine de yerleﬂtiriyoruz. Bu ba¤lamda yoldaﬂlar›m›za
tavsiyemiz
www.istanbul indymedia.org ve
www.sendika.org
adreslerini ziyaret etmeleridir. Bu
sitelerde güncel mücadele konusunda bilgi edinebilece¤i gibi, yürüyen bir dizi tart›ﬂma da izlenebilir.
Tabii ki, internet ortam› oldukça

anonim bir ortam olarak kimin
kim oldu¤u belli olmayan, herkesin
herkes ad›na istedi¤i gibi yaz›p çizebilece¤i bir ortamd›r. Bu yüzden
dikkatli olunmal›d›r.
Bizim geçen dönem BP olarak yay›nlad›¤›m›z yaz›lara gelen bir dizi
yorum oldu. Israrla gelen bir yorum
—çeﬂitli isimler alt›nda— “siz yoksunuz, nerdesiniz, yurtd›ﬂ›ndas›n›z”
vb. içerikli çok seviyeli! yorumdur.
Biz bu ba¤lamda bu yorumlara,
“Bir Merakl›” rumuzuyla gelenine
bir cevap verdik. Aﬂa¤›da bu “tart›ﬂma”y› belgeliyoruz:
Miloseviç’le ilgili yaz›m›za bir
“Merakli” ad› alt›nda yap›lan yorum ﬂöyle idi:
“1981 den bu yana
gönderen: Bir Merakli Sunday
March 12, 2006 at 02: 05 AM
(18 Mayis’i unutma”dan, onun
davasini devraldilar. Onun kurdugu TKP /ML içinde yürüyen iki çizgi mücadelesi sonrasinda 1981’de,
partiyi isçi sinifi temeline oturtmayi siar edinen Bolsevik kanat,
TKP/ML’yi onun yanlislarina da
kiskançlikla sahip çikarak, o yanlislari daha da sistemlestirerek Mensevik bir örgüt haline getiren kanattan ayrilarak, Bolsevik Parti’yi kurdu. ›98›’den bu yana, simdi 25 yildir
Mustafa Suphi’lerin, Ibrahim Kay-
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pakkaya’larin
marksist-leninist
bayragi Kuzey Kürdistan ve Türkiye’de Bolsevik Parti tarafindan dalgalandiriliyor.)
Slm BP’li arkadas yukaridaki yaziyi sizin 8 Kongre ile ilgili bildiriden
aldim. Size bir sorum olacak. 1981’de “Mensevik” olarak adlandirdiginiz grupdan ayrildiniz ve “Bolsevik” partiyi kurdunuz anladigim
kadari ile böyle. peki 1981 yilindan
beri hangi isci sinifi icinde yer aldiniz? hangi ceza evleri direnisinde
yer aldiniz? Türkiye sinirlari icerisinde sizin önderliginizde hangi bir
eylemi gerceklestirdiniz. sizden ricam bu konuda beni aydinlatmaniz.
Calismalarinizda basarilar dilerim.
Bir merakli
(Bunu aynen orijinal biçimiyle yay›nl›yoruz; ki bize “nerdesiniz” yorumlar› getirenlerin kendilerinin
nerden yazd›klar› görülsün!)
Bu Merakli kardeﬂimize verdi¤imiz
cevap ise ﬂöyledir:
Bir Merakl›’ya
Bir Bolﬂevik Partili’den
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Merakl› kardeﬂim,
Bolﬂevik’leri Kuzey Kürdistan ve
Türkiyede tüm ML ad›na konuﬂan
guruplardan ay›ran bir temel özellik, onlar›n dediklerini yapmas›d›r.
Bir baﬂka özelli¤imiz de ajitasyon
ad›na yalan söylememek, y›¤›nlara
yanl›ﬂ bilgi, bilinç vermemek, taraftarlara gaz vermek için palavra at-

mamakt›r.
Hal böyle oldu¤u için de Bolﬂevikler bütün belgelerinde çok aç›k olarak gerçekte iﬂin çok baﬂ›nda olduklar›n›, iﬂçi s›n›f› ile komünizmi birleﬂtirme çal›ﬂmas›nda hala önlerindede kat edecekleri çok uzun bir yol
oldu¤unu ortaya koydu, koyuyor.
1981’de Menﬂevik kanattan örgütsel ayr›l›k gerçekleﬂti¤inde —yine belgelerden görebilece¤in gibi—
ne yaz›k ki do¤ru çizgi savunucular›
o dönemde, partinin yd örgütünde,
yurtd›ﬂ›nda idiler ve BP bir yurtd›ﬂ›
örgütü olarak do¤du. Türkiye’de
Bolﬂeviklerin savundu¤u görüﬂleri
savunan yoldaﬂlar da vard›, ama BP
kuruldu¤unda bunlar henüz örgütsel olarak hâlâ TKP/ML Menﬂevik
kanad›n disiplini alt›nda idiler. Türkiye’deki yoldaﬂlar›n kopmas› biraz
gecikmeli oldu. Örgütsel kopuﬂ gerçekleﬂti¤inden bu yana evet Bolﬂevikleri Menﬂevik kanattan teori ve
pratikte ay›ran en önemli sorunlardan biri Bolﬂeviklerin partiyi gerçekten de iﬂçi s›n›f› partisi olarak
kavramas› ve d›ﬂa dönük faaliyette
iﬂçi s›n›f› içinde çal›ﬂmaya, ﬂehirlerde çal›ﬂmaya a¤›rl›k vermelerioldu.
Sen ﬂimdi soruyorsun, “1981 y›l›ndan beri hangi iﬂçi s›n›f› içinde yer
ald›n›z?” Bu soruya tabii ayn› soru
gibi demagojik bir yan›t verip “Kuzey Kürdistan ve Türkiye iﬂçi s›n›f›”
içinde deyip geçebiliriz ve “Sen e¤er
iﬂçi s›n›f› içinde olsayd›n, seninle
mutlaka karﬂ›laﬂ›rlard›!” filan deyip
iﬂi “halleder”dim! Fakat ben bunun
yerine sana ciddi cevap vermeyi tercih ediyorum: De¤erli merakl› arka-

daﬂ, evet Bolﬂevik Partizan 25 y›ld›r,
KK–T’de Bolﬂevik Partiyi iﬂçi s›n›f›
içinde inﬂa etmeye çal›ﬂ›yor. Parti
inﬂas› öyle biz parti inﬂa ediyoruz
denerek çözülecek bir iﬂ de¤il, bilimsel bir faaliyettir. Parti inﬂas› teori/kadro/örgüt yaratma iﬂlerini
kapsayan çok kapsaml› bir faaliyettir, her komünist partisi e¤er ciddi
bir inﬂa faaliyeti düﬂünüyorsa, iki
aﬂamadan geçerek inﬂa edilmek zorundad›r. (Bunun için H. Yeﬂil’in
“Bolﬂevik Parti ‹nﬂa Ö¤retisi Üzerine” isimli kitab›n› okuman› öneririm.) Kabaca birinci aﬂamada partinin dikkatinin merkezinde bizzat
partinin kendisi durur. Bolﬂevikler
bu ML ö¤reti temelinde geçen 25 y›l
içinde KK–T aç›s›ndan en büyük teorik hazineyi yaratt›lar, en tutarl›
kadrolar› yaratt›lar, en sa¤lam örgütü yaratt›lar. Baﬂkalar› palavralarla
kendi kendini avuturken, Bolﬂevikler sab›rla ve sistemli olarak teori/kadro/örgüt üçlemesinde belirleyici önemde ad›mlar att›lar. Tabii
ki bunlar s›n›f mücadelesinden kopuk olmad›. KK–T iﬂçi s›n›f›n›n
içinde çal›ﬂarak, iﬂçi s›n›f› içine her
an güç ölçüsünde do¤ru ML bilinç
taﬂ›narak ve iﬂçi s›n›f›n›n ileri unsurlar›n› parti içi ve çevresinde örgütleme faaliyeti içinde yap›ld›. Bolﬂevikler yapt›klar›n›n reklam›n›
yapmad›lar hiçbir dönem. Çünkü
yapt›klar›n›n, yap›lmas› gerekenlerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda ne kadar az ve
geri oldu¤unun hep bilincinde idiler. Buna uygun davrand›lar. Bundan ba¤›ms›z olarak iki olgunun alt›n› çizmek istiyorum:

1. olgu ﬂudur: Baﬂkalar› yurtd›ﬂ›na ç›karken, BP sistemli olarak ülkeye kadro gönderen bir örgüt oldu.
2. olgu ﬂudur: 1981’deki ayr›l›kta,
BPsaflar›ndakilere“yurtd›ﬂ›mülteci
hizibi” “üç beﬂ ay içinde biterler” vb.
diyenler içinde baﬂ› çekip, en önde
halksavaﬂ›ç›¤l›klar›atanlar›nbüyük
bölümü süreç içinde köﬂeyi k›r›p,
devrim saflar›n› terk ettiler. BP’nin o
dönemdeki gerçek kadrolar› bugün
de faaliyetlerini sürdürüyor!
Bugün gelinen yerde —8. Kongre
bunu gösteriyor— Bolﬂevik Parti,
dünden çok daha fazla art›k yaln›zca iﬂçi s›n›f›n›n en ileri unsurlar›na
de¤il, geniﬂ y›¤›nlara do¤rular› aktaracak bir yap›ya sahiptir. Evet
hâlâ gerçek anlamda kitlelerle ba¤
oldukça zay›ft›r ve iﬂçi s›n›f› hareketinin gerçekten yönlendirilmesi konusunda “iﬂçi s›n›f›n›n partisi” iddias› henüz gerçek haline dönüﬂtürülememiﬂtir. Fakat BP bu iddian›n
gerçek hale dönüﬂtürülmesi için izlenmesi gereken çizgiyi belirlemiﬂtir. O do¤rultuda çal›ﬂ›yor. Bu çal›ﬂma içine ciddi olarak giren herkesin
görece¤i gibi, iﬂçi s›n›f›n›n komünist mevzilere kazan›lmas› —hele
bugünkü ﬂartlarda— kolay iﬂ de¤ildir. ‹ﬂçi s›n›f› içinde gerçekten sistemli, komünist faaliyet meﬂakkatli
bir iﬂtir. Halk ad›na “halk savaﬂ›”
yürütme iddias›yla yap›lan asl›nda
halktan kopuk “öncü eylemleri”nden baﬂka bir ﬂey olmayan, fakat egemen s›n›flar taraf›ndan da
gürültüsü yap›lan kimi silahl› eylemlerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, iﬂçi s›n›f› içinde sistemli ajitasyon-propa-
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ganda-örgütleme faaliyeti, daha
uzun nefes isteyen bir iﬂtir. Fakat
gerçekten halk›n devrimi isteniyorsa ve devrime iﬂçi s›n›f›n›n önderlik
edece¤i iddias› ciddiye al›n›yorsa,
yap›lmas› gereken budur. Bolﬂevik
Parti elinden geldi¤ince, gücü oran›nda bunu yapt›, yap›yor.
“Hangi iﬂçi s›n›f› içi” sorusu e¤er
BP’den somut hangi iﬂletmelerde,
alanlarda, fabrikalarda çal›ﬂt›¤›n›
ö¤renmek isteyen bir soru ise, soru
soran cevap almad›¤› için kusura
bakmas›n. E¤er kendisi herhangi
bir büyük iﬂletmede komünist faaliyet yürütüyor ise ve BP’yi aray›p da
bulamad› ise, BP’yi bulman›n yollar›n› baﬂka araçlarla ulaﬂt›r›r›m kendisine. Yeter ki yerini bildirsin!
BP’nin “hangi cezaevleri direniﬂi”
vb. nde yer ald›¤› sorusuna gelince:
Bu da ilginç bir sorudur. Bildi¤im
kadar›yla BP egemen s›n›flar›n zindanlar›nda olmay› devrimcili¤in k›stas› olarak görmedi¤i için hiçbir dönem ﬂu veya bu insan›n›n, ﬂu veya bu
ceza evindeki tavr›yla,direniﬂi ile vb.
övünmedi, övünme ihtiyac› duymad›, duymuyor. BP’nin insanlar›n›n
poliste, tutukevinde vb. hangi tav›rlar› tak›naca¤› konusunda BP’nin
belgeleri vard›r. Burada BP’yi oportlardan ay›ran denilen ile yap›lan›n
bir olmas› olmuﬂtur. Bunun olmad›¤› yerde zaten BP’lili¤in bitece¤i belgelerde aç›klanm›ﬂt›r.
“Türkiye s›n›rlar› içinde kendi önderli¤inizde hangi bir eylemi gerçekleﬂtirdiniz.” Ne soru ama? Bu ba¤lamda sana ﬂunu söyleyebilirim: Bugün iﬂçi s›n›f› ve emekçi y›¤›nlara ön-

derlik etti¤ini söyleyen örgütlerin
hiç biri (PKK d›ﬂta tututulursa) gerçek anlamda y›¤›nsal eylemlere önderlik etme durumunda de¤ildir.
Harekete geçirdi¤i ancak kendi örgütlü çevresidir. ‹ﬂçi s›n›f› ve emekçilerin gerçek y›¤›nsal eylemleri, devrimci bir önderlikten yoksundur. Bu
ba¤lamda BP’nin durumu ile, kendini çok büyük görüp gösteren, bir sürü önderlik palavras› atan örgütler
aras›nda belirleyici önemde bir fark
yoktur. Fark ﬂuradad›r: BP ne oldu¤unu bilmekte, eksiklerini aﬂmak
için sürekli, sistemli faaliyet yürütmektedir. Palavra üretmek yerine iﬂ
yapmay› tercih etmektedir Reklamc›l›ktan nefret etmektedir. Di¤erleri
ise bunun tersini yap›yorlar. Bugün
ﬂu veya bu direniﬂ veya grev hareketinde önderlik etme —ki bunu yer yer
BP de yap›yor— gerçek anlamda y›¤›nsal eylemlerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda yaln›zca haz›rlanmak aç›s›ndan
önemi olan ﬂeylerdir. O kadar.
Onun d›ﬂ›nda sana örne¤in
BP’nin gerçekleﬂtirdi¤i kimi korsan
eylemleri vb. say›lsa ne olacak? ‹kna
m› olacaks›n?! Senin ikna olman
için güvenlikli çal›ﬂmay› tehlikeye
atmaya de¤er mi dersin?
Sana bir öneri: E¤er gerçekten
BP’nin ne yapt›¤›n› merak ediyorsan, Türkiye–Kuzey Kürdistan’daki
yerini uygun bir yöntemle (internet
üzerinden de¤il) ulaﬂt›r. BP’liler gelip seni bulsun. Ne dersin?
Umar›m merak›n› gidermiﬂimdir…
Umar›m “ayd›nlanm›ﬂ”s›nd›r…
Selamlarla 
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Bolﬂevik Parti (Kuzey Kürdistan – Türkiye) 8. Kongresini
yapt›. Birleﬂme süreci tamamlan›yor. Bolﬂevik Parti
(Kuzey Kürdistan – Türkiye)’nin Almanya Örgütü
bütünüyle Bolﬂevik ‹nisiyatif içinde çözülüyor!

Gücümüz
birli¤imizden
do¤ar!
(Yanda Almanya’daki kardeﬂ örgütümüz Bolﬂevik ‹nsiyatif’in Yay›n Organ›
“Trotz Alledem” (Her ﬁeye Ra¤men)
dergisinin Nisan 2006’da yay›nlanan
say›s›ndan bir yaz› sunuyoruz.)

B

olﬂevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye)’nin (BP / KK–T)
8. Kongresinin yap›ld›¤› 29
Ocak 2006 tarihinde yap›lan aç›klama ile kamuoyuna duyuruldu.
Kongrenin siyasi geliﬂmeler üzerine
ortaya koydu¤u yaklaﬂ›m da Bolﬂevik Partizan say› 149’da yay›nland›.
Herﬂeyden önce kardeﬂ örgütümüz olan BP (KK–T)’nin 8. Kongresi’ni gerçekleﬂtirmiﬂ olmas›n› bir
kez daha ve okurlar›m›z›n huzurunda bolﬂevik bilinç ve duygular›m›zla selaml›yor; BP (KK–T)’nin 8.
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Kongresi’nin dünya komünist hareketinin s›n›fs›z ve sömürüsüz dünya yaratma, komünizm için mücadelesinin onurlu sayfalar›nda yer almas›n› sevinçle karﬂ›lad›¤›m›z› ilan
ediyoruz.
Evet, dünya çap›nda emperyalist
güçlerin egemenli¤ini s›n›rs›zca
kulland›¤›, emekçilere, ezilen halklara yaﬂam› zehir etti¤i bir dönemden geçiyoruz.
Emperyalizmin propagandac›lar›n›n komünizmin çöktü¤ü, yaﬂanabilir tek sistemin kapitalist sistem
oldu¤u, küreselleﬂmenin ileri boyutlara varmas›yla s›n›f mücadelesinin
son buldu¤u ve akl›n egemen olaca¤› ve adil bir sistemin kapitalizmin
sivri uçlar›n›n törpülenmesiyle gerçekleﬂece¤i vb. masallar›n› anlatt›¤›
ve milyonlarca, milyarlarca insan›n
beyninin böylesi yalanlarla dolduruldu¤u bir dönemde yaﬂ›yoruz.
Sadece egemenlerin sald›r›lar›n›n
s›n›rs›zl›¤›, savaﬂlar›n milyonlarca
insan›n yaﬂam›na mal oldu¤u dönem de¤il içinden geçti¤imiz dönem. Burjuvazinin propagandalar›yla beyinleri y›kanan dünün kimi
devrimcilerinin bugünün düzen savunucular›na dönüﬂtü¤ü bir dönemden de geçiyoruz. Dünün kendine devrimci, komünist diyenlerin
küçümsenemeyecek bir kesiminin
iﬂçi s›n›f›n›n devrimci rolünü reddetti¤i, sömürü sisteminin y›k›l›p
yerine insanca, sömürüsüz ve s›n›fs›z bir düzenin kurulmas›n›n mümkün olmad›¤› teranelerine sar›ld›¤›
bir dönemden de geçiyoruz.
Devrimcilik, komünistlik ad›na

da legalizmin, reformizmin egemen
oldu¤u, küçükburjuva devrimcili¤inin küreselleﬂmeye karﬂ› mücadele
ad›na giderek daha aç›k biçimde
milliyetçili¤in bata¤›na batt›¤›; emperyalizme karﬂ› mücadele ad›na
ba¤›ml› ülkelerdeki despotlar›n, faﬂist güçlerin bile desteklendi¤i bir
dönemden geçiyoruz.
Bir bütün olarak ele al›nd›¤›nda,
dünya komünist hareketinin en zay›f oldu¤u ve çok k›sa zaman içinde
de önemli ölçüde güçlenmesinin zor
göründü¤ü bir dönemi yaﬂ›yoruz.
‹ﬂte böylesi bir dönemde Marksizm-Leninizm bilimine ba¤l› kal›p
iﬂçilerin, emekçilerin ve ezilen halklar›n kurtuluﬂu için sosyalizminkomünizmin bayra¤›n› yükseklere
taﬂ›mak için yola ç›kanlar›n varl›¤›;
dünya çap›ndaki tüm olumsuzluklara, dezavantajlara ra¤men kararl›
biçimde devrim için mücadeleye sar›lanlar›n varl›¤›, dünya komünist
hareketi ve proleter dünya devrimi
için büyük bir önem taﬂ›maktad›r.
Proleter dünya devriminin güçlerinin böylesi bir dönemde dayan›ﬂmas› ve birli¤i her zamankinden daha önemli ve gereklidir. Bolﬂevik
Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye),
sadece siyasi çizgisiyle de¤il, pratik
tavr›yla da buna uygun davranan
bir örgüttür.
Sadece dünya komünist hareketinin birli¤ini yaratma mücadelesiyle
ve buna katk›lar›yla de¤il, bizi de
do¤rudan ilgilendiren “Yeni Yönelim” siyaseti de bunun pratik bir
kan›t›d›r.
Evet, Bolﬂevik Parti (Kuzey Kür-

distan-Türkiye) 8. Kongresi’nde
“Yeni Yönelim” siyasetini pratik sonuçlar›na vard›r›p sonland›rma
hakk›nda da tart›ﬂm›ﬂ; 8. ile 9.
Kongre aras›ndaki ﬂimdiki çal›ﬂma
döneminde, mümkün olan en k›sa
süre içinde bu süreci tamamlama
yönünde bir karar alm›ﬂt›r.
Buna göre somutta Almanya’da,
Kuzey Kürdistan – Türkiye devrimine yönelik yerel çal›ﬂma yürüten Bolﬂevik Partili yoldaﬂlar, örgütümüze, Almanya-Bolﬂevik ‹nisiyatif’e kat›lacak, proleter dünya
devriminin Almanya bölümünün
savaﬂç›lar› olarak çal›ﬂacakt›r.
Böylece Almanya’da Bolﬂevik Parti
(Kuzey Kürdistan-Türkiye)’nin örgütü, Kuzey Kürdistan – Türkiye’ye yönelik örgütlenmesi de son
bulmuﬂ olacakt›r.
Yaﬂam merkezleri Almanya olan
veya de¤iﬂik nedenlerden dolay› Almanya’da yaﬂayanlar›n, Almanya
devrimi için mücadeleye kat›lmalar›
gerekti¤i anlay›ﬂ›, Marksizm-Leninizm biliminin proleter dünya devrimi mücadelesi anlay›ﬂ›na dayanmaktad›r.
Komünistlerin yaﬂad›klar› ülkede
devrim mücadelesine kat›lmas› gerekti¤i do¤ru anlay›ﬂ› yeni de¤ildir.
Fakat somutta, özel durumlar nedeniyle “yurtd›ﬂ›nda” ortaya ç›kan
bir örgütlenmenin o ülkedeki bir
örgüte kat›lmas› bu biçimiyle yeni
bir durumdur.
Kuﬂkusuz ki yeni olan her durumda oldu¤u gibi, bu ad›m da kimi zorluklar› beraberinde getirmektedir ve getirecektir de. Soru-

nun özü ve belirleyici olan› yap›lan
iﬂin do¤ru olmas›d›r. Zorluklar ise
aﬂ›lmak için vard›r ve Marksizm-Leninizm bilimi ›ﬂ›¤›nda hareket edildi¤i, bu bilim ve proleter dünya devriminin ç›karlar›n›n ç›k›ﬂ noktas›
al›nd›¤› yerde yoldaﬂlar aras›nda
aﬂ›lamayacak zorluklar yoktur.
Almanya somutunda Yeni Yönelim siyasetinin, Almanya’daki Bolﬂevik Parti yerel çal›ﬂma örgütlerinin bütünüyle komünist bir kardeﬂ
örgüt içinde çal›ﬂacak biçimde da¤›t›lmas› siyasetinin uygulanmas› ve
sonucuna vard›r›lmas›n›n önkoﬂulu komünist bir örgütün varl›¤›yd›.
E¤er komünist bir örgüt var ise
veya oluﬂturulmuﬂsa, o örgütün, o
örgüt içinde örgütlenmek isteyen
komünistleri kendi içinde örgütlemeye haz›r olup olmad›¤› meselesi
de at›lacak ad›mlar ba¤lam›nda
önemli rol oynar.
E¤er içinde örgütlenebilecekleri
komünist bir örgüt yoksa, o zaman
ne kadar isteseniz de, iste¤inizi gerçekleﬂtiremezsiniz. Böylesi bir durumda komünistlerin önüne bir
baﬂka görev ç›kmaktad›r: Sözkonusu ülkede komünist bir örgüt yaratma görevi.
Bolﬂevik ‹nisiyatif
– Almanya’n›n ortaya ç›k›ﬂ›
ve geliﬂmesi
Bolﬂevik Parti (KK-T) “Yeni Yönelim” siyasetini karara ba¤lad›¤› dönemde (1994) Almanya’da komünist olarak de¤erlendirilecek bir örgüt veya parti yoktu.
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Böylesi bir durumda yap›lmas›
gereken ilk iﬂ, Almanya’daki s›n›f
mücadelesine yönelik faaliyetin daha da yo¤unlaﬂt›r›lmas›, geliﬂmelere
daha fazla müdahale edilmesiydi.
Bolﬂevik Partililer böyle yapt›lar.
Daha fazla Almanca yay›n ç›karmaya ve do¤rudan Almanya’daki mücadeleyi ilgilendiren tav›rlar tak›narak s›n›f mücadelesine müdahale
etmeye baﬂlad›lar.
Bolﬂevik Partililer bunu yaparken,
Almanya devrimi için birlikte çal›ﬂ›labilecek insan, grup vb. arama, örgütleme çal›ﬂmalar›n› da sürdürdüler. Almanya’ya yönelik faaliyetler
içinde eylem birlikleri içinde birbirini tan›yan ve Marksizm – Leninizm ad›na hareket eden de¤iﬂik
gruplardan insanlarla, antifaﬂistlerle, devrimcilerle parti inﬂas› sorunlar› üzerine tart›ﬂmalar örgütlendi.
Bolﬂevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye)’nin bu çal›ﬂmalar›
bizim örgüt olarak ortaya ç›k›ﬂ›m›zda, oluﬂmam›zda belirleyici
bir rol oynad›.
Bolﬂevik Parti’nin propaganda ve
çal›ﬂmalar›n› do¤ru bulan, Almanyal› devrimciler aras›ndan komünizme sempati duyan insanlarla Almanya devrimine kat›lmakla dünya
devrimine daha fazla katk›da bulunacak olan, Almanyal› olan Bolﬂevik Parti’den kimi yoldaﬂlar›n biraraya geldi¤i Bolﬂevik ‹nisiyatif kuruldu ve düzenli aral›klarla yay›nlanan “Herﬂeye Ra¤men” dergisi yay›nlanmaya baﬂland›. Bu ilk ad›m›n
at›ld›¤› tarih 1996’d›r.
Bolﬂevik ‹nisiyatif Almanya’da

bolﬂevik bir parti yaratma amac›yla
yola ç›km›ﬂ ve kendi çizgisini oluﬂturmaya, Almanya devriminin
programatik sorunlar›n› ortaya
koyma çal›ﬂmas›na giriﬂmiﬂtir. Böylece Bolﬂevik Parti (Kuzey Kürdistan – Türkiye)’nin Almanya devrimi
için öngördü¤ü yoldaﬂlar› devredece¤i bir komünist örgütlenme, grup
ortaya ç›km›ﬂt›.
Bolﬂevik Parti’den yoldaﬂlar›n bize aktar›m› ad›m ad›m ve evet yavaﬂ
yavaﬂ gerçekleﬂtirildi. Bunun esas
nedeni de bizim Bolﬂevik ‹nisiyatif
olarak bize devredilecek yoldaﬂlar›n
tümünü birden içimize almaya,
Bolﬂevik ‹nisiyatif olarak Almanya
devrimi için mücadelede farkl›l›¤›m›z› koruyarak “hazmetmeye” haz›r olmama durumumuzdu.
2003 y›l› baﬂlar›na kadar da Bolﬂevik ‹nisiyatif olarak Almanya’daki yerel örgütlenme içinde çal›ﬂan,
gerçekte Almanya devriminin bir
parças› haline gelen yoldaﬂlar› —daha do¤rusu Bolﬂevik Parti’nin Almanya örgütünü— devralmaya henüz haz›r de¤ildik. 2003 y›l› baﬂlar›nda Bolﬂevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye)’li yoldaﬂlara Bolﬂevik
Parti’nin Almanya örgütünü devralmaya haz›r oldu¤umuz yönündeki tavr›m›z› iletmemizle birlikte,
Bolﬂevik Parti’nin “Yeni Yönelim” siyasetini Almanya’da sonland›rmas›n›n ön koﬂullar› da Bolﬂevik ‹nisiyatif aç›s›ndan tamamland›.
ﬁimdi Almanya’da Komünist bir
örgüt vard› ve bu komünist örgüt
Bolﬂevik Parti (Kuzey Kürdistan-

Türkiye)’nin Almanya örgütünü
devralmaya haz›rd›. Böylesi bir durumda yap›lacak olan “Yeni Yönelim” siyasetinin sonland›r›lmas›
için gerekli ad›mlar›n at›lmas›yd›.
At›ld› da.
En önemli ad›mlar
gerçekleﬂtirildi…
Sözkonusu önkoﬂullar›n tamamlanmas›na kadarki süreçte Bolﬂevik
Parti (Kuzey Kürdistan – Türkiye)’nin Almanya’da yaﬂayan ve öncelikle Almanya devrimi için uygun
görülen yoldaﬂlar yavaﬂ yavaﬂ örgütümüze aktar›ld› ve biz de bu yoldaﬂlarla daha da güçlendik.
Bolﬂevik Parti (Kuzey Kürdistan –
Türkiye) için Almanya örgütünü
devretme sözkonusu iken, bizim
için devralma sorunu vard›.
Buna haz›r oldu¤umuz andan itibaren Bolﬂevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye)’li yoldaﬂlarla birlikte
somut plan yapma ve ad›m ad›m
ilerlemek için çal›ﬂmalar yürütüldü.
Bu çal›ﬂmalar›n nas›l ele al›nmas›
gerekti¤i ve birleﬂmenin ya da daha
do¤rusu Bolﬂevik Parti’den yoldaﬂlar›n bize devredilmesi sorununun
nas›l kavranmas› gerekti¤i ve ortaya
ç›kacak sorunlara çözümler bulunmas› için de tart›ﬂmalar yürütüldü.
Bolﬂevik Parti (Kuzey KürdistanTürkiye)’nin 7. Merkez Komitesi’nin plan›na göre de onlar›n 8.
Kongresi’ne kadar belli ad›mlar›n
at›lmas›, tart›ﬂmalar›n yürütülmesi
ve 8. Kongre sonras› dönemde
mümkün oldu¤u kadar erken bir

zaman dilimi içinde Almanya örgütünü devretme iﬂinin sonland›rmas› öngörülmüﬂtü.
Yürütülen tart›ﬂmalar, birleﬂme
yönündeki ad›mlar›n beklenenden
de daha h›zl› biçimde at›labilece¤ini ortaya koydu. Bolﬂevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye)’nin 8.
Kongresi’nden önceki süreçte, onlar›n Almanya örgütünün çal›ﬂmalar›
içinde olan yoldaﬂlar›n önemli kesimi Bolﬂevik ‹nisiyatif (Almanya)’ya
devredildi.
Bolﬂevik Parti’nin 8. Kongresi öncesi dönemde Almanya örgütünün
Bolﬂevik ‹nisiyatif ’ye devredilmesi
iﬂi esas olarak gerçekleﬂtirilmiﬂti.
Bolﬂevik Parti’nin 8. Kongresi sonras› dönemde tamamlamas› ve atmas› gereken ad›mlar› var, bizim de
“yeni” duruma göre çal›ﬂmalar›m›z›
biçimlendirme, devrald›¤›m›z yoldaﬂlar› yeni çal›ﬂmaya do¤ru temelde yönlendirme görevimiz, Bolﬂevik
Parti’den bize gelen yeni yoldaﬂlar›n
da kendilerini Almanya devrimi için
mücadelenin gereksinimlerine göre
de¤iﬂtirme, çal›ﬂma biçimlerini buna uygun düzeltme ve yeni çal›ﬂmaya adapte olma görevleri var.
Öne ç›kan kimi zorluklar…
Her yeni ﬂeyde zorluklar da ortaya
ç›kar, ç›kmaktad›r da. Gerek Bolﬂevik Parti’den bize gelme ba¤lam›nda kimi yoldaﬂlar›n zorluklar›, sorunlar›, gerekse de bize gelen yoldaﬂlar›n çal›ﬂmalar›n› bizim çal›ﬂmalar›m›za uydurmadaki zorluklar›, al›ﬂkanl›klar›ndan kopma, yeniye
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baﬂlama zorluklar› vb. vb. zorluklar
kendilerini göstermektedir.
Burada söz konusu etti¤imiz
zorluklar›n örgütlü komünistler
ba¤lam›nda gündeme gelen zorluklar, sorunlar oldu¤unu da vurgulamak, bilince ç›karmak gerekiyor. Bunu bilince ç›karmad›¤›m›zda, sorunlar›n önemi ve ciddiyeti,
komünistlerin sözkonusu sorunlara ve zorluklara karﬂ› yaklaﬂ›mlar›n›n ne olmas› gerekti¤i de do¤ru
biçimde kavranamaz.
Öne ç›kan kimi sorunlar› ve zorluklar› ﬂu baﬂl›klar alt›nda tespit
edebiliriz: Dil sorunu, Alman ﬂovenizminin etkisi veya Türk-Kürt milliyetçili¤i yaklaﬂ›mlar›, enternasyonalizmin do¤ru kavranmamas›, yeni çal›ﬂmaya adapte olamama ve
al›ﬂkanl›klar› de¤iﬂtirme zorlu¤u,
belli siyasi yaklaﬂ›mlarda ve çal›ﬂma
tarz›nda farkl›l›k, Bolﬂevik Parti ile
Bolﬂevik ‹nisiyatif’nin farkl› görevlere sahip oldu¤unun bilince ç›kar›lmamas› ve buna ba¤l› olarak
farkl› ve yanl›ﬂ beklentiler, Bolﬂevik
‹nisiyatif’den yoldaﬂlar›n Bolﬂevik
Parti’den gelen yoldaﬂlardan yanl›ﬂ
beklentileri, belli farkl› beklentilere
dayanarak Bolﬂevik Parti’den kimi
yoldaﬂlar›n Bolﬂevik ‹nisiyatif ’ye
karﬂ› kuﬂkular› vb. vb. sorunlar ve
zorluklar kendisini göstermektedir.
Bolﬂevik Parti’nin “çevresinin” Bolﬂevik ‹nisiyatif çal›ﬂmas› için kazan›lmas› görevi de bir dizi zorluklar
içermektedir.
Tek tek yoldaﬂlar somutunda burada dile getirmedi¤imiz zorluklar
veya sorunlar›n var olmas› da müm-

kündür. Fakat biz burada genelde
öne ç›kan kimi zorluklara iﬂaret etmekle yetiniyoruz. Burada sayd›¤›m›z veya saymad›¤›m›z tüm zorluklar ve sorunlar› süreç içinde ve yoldaﬂça iliﬂkiler içinde çözülecek sorunlar olarak görüyoruz. Dünyay›
de¤iﬂtirmek gibi daha zor bir iﬂe
kalk›ﬂanlar›n ya da buna cüret
edenlerin böylesi zorluklar› aﬂamamas› gülünç olur asl›nda. Bu zorluklar› aﬂamayacak olanlar›n sömürüsüz, s›n›fs›z bir dünyan›n yarat›lmas› için mücadelede de baﬂar›l›
olamayaca¤› garantilidir. Zorluklar›
ve sorunlar› aﬂmak için mücadeleye
bu bilinçle sar›lmak her yoldaﬂ›n
görevidir.
Evet, her yoldaﬂ sorunlar› ve zorluklar› aﬂma görevine sahip olman›n bilinciyle davran›rsa, ö¤renilemeyecek dil-lisan yoktur … De¤iﬂtirilemeyecek çal›ﬂma biçimi, terkedilemeyecek al›ﬂk›nl›klar yoktur. Yeni
görevler almak belki zor gelir ama
bu yeni görevler, bu görevleri üstlenen komünistleri ilerletir. ﬁovenizm ve milliyetçilik ise komünist
saflarda temizlenmesi gereken yaklaﬂ›mlard›r.
Siyasi tav›r veya çal›ﬂma tarz›nda
farkl›l›klar ba¤lam›nda ise, yol,
yöntem do¤ru oldu¤u ve marksistleninist ilkelere uygun mücadele
imkân› oldu¤u sürece birlikte mücadele etmenin engeli de¤ildir. Her
yoldaﬂ›n do¤ru buldu¤u düﬂünceyi
örgüt içinde hakim hale getirmek
için mücadele etmesi ise görevidir.
Mücadeleye bu bilinçle sar›lal›m.
Mart 2006 

Miloseviç “demokrat” ve
“insan hakk› savunucusu” bat›l›
emperyalistlerin zindan›nda öldü!
den bu yana Den Haag’da “Uluslararas› Sa2001’
vaﬂ Suçlar› Mahkemesi”nin elinde
tutsak bulunan, 2002 y›l› baﬂ›ndan
bu yana mahkemesi süren Miloseviç’in öldü¤ü 11 Mart 2006 ö¤le saatlerinde duyuruldu.
Eski Yugoslavya devletinin son döneminde devlet baﬂkanl›¤› yapan, izledi¤i S›rp ﬂovenisti, katliamc› siyasetleriyle çok uluslu bir devlet olan
Yugoslavya’n›n parçalanmas›na yol
açan geliﬂmelerde önemli bir rol oynayan Miloseviç, ‹kinci Dünya Savaﬂ› sonras›ndaki Nürnberg Mahkemelerinden bu yana kurulan ilk
Uluslararas› “Savaﬂ Suçlar› Mahkemesi”nde yarg›lanan ilk Avrupal›
devlet baﬂkan› idi.
Eski Yugoslavya’da egemen S›rp
ﬂovenisti siyasetleri bahane ederek,
S›rplar›n soyk›r›ma u¤ratt›¤› Boﬂnaklar›, Arnavutlar› vb. “kurtarma”
ve “insan haklar›” ad›na Yugoslavyay› etnik parçalar›na bölen bat›l› emperyalistler, kurduklar› “Uluslararas› Savaﬂ Suçlar› Mahkemesi”nde Miloseviç’i yarg›lay›p mahkum ederek,
Yugoslavya’ya karﬂ› korsan sald›r›lar›na uluslararas› alanda meﬂruiyet
kazand›rmak, bunun yan›nda da
kendilerinin do¤rudan kontrol edemedi¤i milliyetçi-ﬂoven kimi egemenlere ders ve gözda¤› vermek isti-

yorlard›. Baﬂlang›çta naklen yay›nlad›klar› duruﬂmalarda kendilerinin
Yugoslavya’y› parçalarken ne kadar
hakl› olduklar›n›n görülece¤ini düﬂünüyor ve belki Miloseviç’i teslim
alacaklar›n›, onun nedamet getirece¤ini vb. bekliyorlard›.
Bekledikleri olmad›. ‹lk duruﬂmadan itibaren avukatl›¤›n› kendisi
üzerlenen Miloseviç mahkemeyi bat›l› emperyalistlerin sahtekârl›¤›n›,
ikiyüzlülü¤ünü teﬂhir eden bir forum olarak kullanmaya baﬂland›.
Naklen yay›nlar kesildi!
Duruﬂmalar›n geliﬂmesi içinde
Uluslararas› “Savaﬂ Suçlar› Mahkemesi” nin burjuva huku¤u aç›s›ndan elinde Miloseviç’in iﬂlenen savaﬂ
suçlar›n›n do¤rudan sorumlusu oldu¤unu gösterir bir belgesi olmad›¤› gibi, tan›klar›n Miloseviç taraf›ndan sorgulanmas› s›ras›nda, savc›l›¤›n tan›klar›n›n bir çok halde inan›l›r olmad›klar› görüldü. Kimi hallerde hatta iddia makam›n›n tan›klar›,
Miloseviç lehine ifadeler verdiler.
Mahkeme, iddia makam› aç›s›ndan
giderek tam bir fiyaskoya dönüﬂtü.
Dört y›ld›r süren davan›n sonuna
yaklaﬂ›ld›kça, Miloseviç’i mahkum
etme görevine sahip bu mahkemenin önünde iki yol oldu¤u görülmeye baﬂlanm›ﬂt›:
Ya mahkeme Miloseviç’i “savaﬂ su-
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çu iﬂleme” suçlamas› ba¤lam›nda
beraat ettirecekti. Bu durumda bat›l› emperyalistlerin Yugoslavya’ya sald›r› gerekçesinin ne kadar boﬂ oldu¤u bizzat kendi kurduklar› “zafer
kazananlar›n mahkemesi” taraf›ndan tescil edilmiﬂ olacakt›;
ya da Miloseviç, savaﬂ suçu iﬂleme
suçlamas›n›n hiçbir hukuki temeli
ve ispat› olmad›¤› halde, “savaﬂ kazananlar›n adaleti” temelinde “mahkum edilecek”, bu halde de bat›l›
emperyalistlerin sözünü çok ettikleri “adalet”lerinin nas›l bir sahtekârl›k oldu¤u görülecekti.
ﬁimdi Miloseviç’in ölmesi ile dava
düﬂecek, bat›l› emperyalistler kendileri için her ikisi de kötü olan bu seçeneklerden birini seçme zorunlulu¤undan kurtulacakt›r.
Den Haag’daki “Savaﬂ Suçlar›
Mahkemesi”nin tutsa¤› olan Miloseviç’in öldü¤ü haberini duyuran
ajanslar, ölüm nedeninin ortaya ç›kmas› için otopsi yap›laca¤›n› da duyuruyorlar. Bu otopsi raporunun sonucu ﬂimdiden bellidir: Emperyalist
burjuvazinin “Miloseviç’i biz öldürdük!” diyecek hali yoktur! Ya intihar
etti, ya da kalp krizinden vb. “do¤al
ölüm” denecektir. Miloseviç’in kendisinin hiçbir ﬂart alt›nda intihar etmeyece¤ini defalarca aç›klad›¤› belgelidir. Kendisini nerede ise ilahi bir
misyonla yükümlendirilmiﬂ gören
ve mahkemeyi kendini yarg›layanlar› yarg›lad›¤› arena olarak kullananan birinin intihar etti¤inin söylenmesinin hiçbir inand›r›c›l›¤› olmayacakt›r. “Do¤al nedenlerle ölüm”e
gelince, Miloseviç’in a¤›r hasta oldu-

¤unu söyledi¤i, tedavi için Moskova’ya gönderilmesini defalarca talep
etti¤i de mahkeme kay›tlar›na geçmiﬂtir. “Do¤al nedenlerle ölüm” sonuç olarak bat›l› emperyalistlerin bilerek, isteyerek gelmesini kolaylaﬂt›rd›klar› bir ölümdür Miloseviç somutunda.
‹nsan haklar›ndan, adaletten vb.
çok dem vuranlar›n, bunlardan gerçekte ne anlad›¤›n› Miloseviç konusundaki geliﬂmeler görmek isteyen
herkese bir kez daha ve çok aç›k olarak göstermiﬂtir.
Biz Kuzey Kürdistanl› ve Türkiyeli
Bolﬂeviklerin Miloseviç gibi bir S›rp
Faﬂistini korumak, savunmak diye
bir sorunumuz yok.
Fakat biz Miloseviç gibilerine oldu¤umuz kadar, onu demokrasi,insan haklar› vb. ad›na yarg›lamaya
kalkan emperyalist sahtekârlara da
karﬂ›y›z. Bunlar aras›nda tercih
halklar aç›s›ndan veba ile kolera aras›nda tercih gibidir!
Ülkelerimizde “bat›l› demokrasi”
“bat› demokrasisi” denen gerici burjuva diktatörlüklerinin hayran› çok.
Bunlar demokrasinin AB ile vb. gelece¤ini savunuyorlar. Savunduklar›
demokrasinin ne menem bir ﬂey oldu¤unu Miloseviç olay› da gösterdi.
Emekçilere, faﬂist tedbirler almaks›z›n yapamayan gerici burjuva demokrasilerinden çok daha iyisi lay›kt›r: ‹ﬂçilerin, emekçilerin kendi
iktidarlar›; iﬂçilerin, emekçilerin demokrasisi! Sosyalizm!
Görev bunun için örgütlenmek,
görev bunun için mücadeledir!
11 Mart 2006 

F‹L‹P‹NLER:

Rüzgâr eken
f›rt›na biçecek!
Filipinler rejimi aç›s›ndan Türkiye’ye oldukça benzeyen bir ülke. Görünürde burjuva demokrasisi var, gerçekte ise ordu merkezli bir faﬂist rejim sürüyor. Siyasetçiler orduya dayanarak, iyice
çürümüﬂ, rüﬂvetin, yiyicili¤in sürdü¤ü “iktidar”lar›n› sürdürmeye çal›ﬂ›yor. Ülkede geniﬂ bir muhalefet hareketi var. Ve en önemlisi bu muhalefet hareketi içinde bugün dünyada Marksizm –
Leninizm ve Mao Zedung Düﬂüncesi ad›na hareket eden partilerin kitle temeli aç›s›ndan en güçlülerinden biri olan Filipinler
Komünist Partisi (FKP) önemli bir rol oynuyor.
FKP bir yandan ﬂehirlerde iﬂçi s›n›f› aras›nda ve yoksullar aras›nda legal imkânlar›n› kullanarak sistemli bir örgütleme çal›ﬂmas› yürütürken, di¤er yandan k›rl›k bölgelerde de önderli¤indeki Yeni Halk Ordusu adl› silahl› güçlerine de dayanarak, köylüler
aras›nda yo¤un bir örgütleme faaliyeti yürütüyor.
Filipinler Devlet Baﬂkan› Gloria Macapagal Arroyo, son dönemde giderek yükselen ve iktidar›n› tehdit eder hale gelen muhalefet hareketini bast›rmak amac›yla 25 ﬁubatta ola¤anüstü hal
ilan ederek, orduyu çok daha yo¤un bir biçimde halk›n üzerine
sald›rtt›. FKP, güya haz›rlanan bir “askeri darbe”yi engelleme gerekçesiyle yap›lan darbenin “yeni bir faﬂist diktatörlük” kurma
anlam›na geldi¤i tespitini yap›yor.
ﬁimdi baﬂta FKP olmak üzere, Filipinlerdeki tüm örgütlü devrimci güçler yo¤un sald›r› alt›nda. Fakat bu yeni askeri faﬂist darbe de, sonu görünen askeri faﬂist diktatörlü¤ün ömrünü fazla
uzatamayacakt›r. Darbe ekilen rüzgârd›r. Rüzgâr ekenler Filipinler halk›n›n f›rt›nas›yla hak ettiklerini bulacakt›r. Bundan yirmi
y›l önce y›k›lmaz san›lan Marcos rejimini y›kan halk hareketi bugünün Marcoslar›n› da er geç devirecektir.
Kuzey Kürdistan,Türkiyeli Bolﬂevikler olarak Filipin halk›na ve
FKP’ye buradan mücadele selamlar›m›z› iletiyor, “Mücadeleniz
mücadelemizdir!” diyoruz.
27 ﬁubat 2006 
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‹ﬂçilere, emekçilere gerekli olan demokrasi iﬂçi s›n›f› önderli¤inde
halk demokrasisidir,
sosyalist demokrasidir.
Sömürüye izin vermeyen, sömürücülere demokrasi tan›mayan bir
demokrasidir bu. Büyük
insanl›¤›n, emekçilerin
demokrasisi. U¤runda
mücadele edilmesi gereken demokrasi bu demokrasidir. Bu demokrasi mücadelesi, gerçekte sömürüyü, sömürü
sistemini y›kmay› hedefleyen devrim mücadelesinin bir parças› olarak
yürütülmek zorundad›r.
Gerçek anlamda demokrasi isteyen, gerçek
anlamda faﬂizmin tarihe
gömülmesini isteyen,
faﬂizmin ekonomik temelini, tekelci sermaye
diktatörlü¤ünü, emperyalizmi y›kmaya yönelmek, devrime yönelmek, devrim için mücadele etmek zorundad›r.

‹ﬂçiler, emekçiler;
Gerçek demokrasi
devrimle kazan›lacakt›r.
Gerçek demokrasi için,
devrim için, sosyalizm
için Bolﬂevik saflarda
birleﬂin!

BOLﬁEV‹K PART‹ZAN

