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Emperyalizmin güdümündeki
Siyonist barbarlık amacına ulaﬂamaz!
FIRTINA EKEN KASIRGA B‹ÇECEKT‹R!
Ortado¤u’daki geliﬂmelerin
yeniden gösterdi¤i gerçek:

YA BARBARLIK,
YA SOSYAL‹ZM!
RTADO⁄U yine Siyonist ‹srail devletinin 28 Haziran’da Filistin Özerk Bölgesi’nde Gazze’ye sald›r› ile baﬂlatt›¤›,
sonra 12 Temmuz’dan itibaren Lübnan’a karﬂ› sald›r›lar ile geniﬂletti¤i
hunhar savaﬂ sonucu bir kan deryas›
görünümüne büründü. ‹srail devletinin bu yeni sald›r› savaﬂ› iki cephede birden bütün ﬂiddetiyle sürüyor.

O

GAZZE KAN GÖLÜ SEÇ‹M SONUÇLARI ‹PTAL!
‹srail ordusu önce 28 Haziran’dan itibaren 5000 asker, yüzlerce helikopter, tank ve z›rhl› araçla

Gazze’ye sald›rd›. Sald›r›da bu y›l›n
Ocak ay›nda yap›lan seçimlerden,
emperyalist medyan›n yaratt›¤›
beklentilerin tersine, birinci parti
olarak ç›kan ve Filistin Özerk Bölgesinde hükümet kurma görevini
üzerlenen HAMAS’›n askeri kanat
liderlerinden bulunabilenler katledildi, seçilmiﬂ HAMAS milletvekillerinin ço¤unun içinde oldu¤u 56
HAMAS yetkilisi, bu arada Filistin
Özerk Bölge Hükümetinde yer alan
HAMAS’l› 8 bakan esir al›nd›, ‹srail’e kaç›r›larak, zindana at›ld›. Filistin Arap halk›na karﬂ› Siyonist ‹srail devletinin yürüttü¤ü savaﬂta bu
yeni kanl› korsanl›¤›n laftaki gerek-
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çesi, Filistinli gerillalar›n bir ‹srail
askerini kaç›rmas› oldu.
Halk Direniﬂ Komitesi ve ‹zzeddin El-Kassam Tugaylar›’na ba¤l›
Filistinli bir grup fedai 25 Haziran’da ‹srail iﬂgali alt›ndaki bölgede
bir Kibbutz’un yan›ndaki bir tank
üssüne karﬂ› bir askeri eylem gerçekleﬂtirdiler. Bu eylemde iki ‹srail
askeri öldürüldü, üste görevli Gilad
ﬁalit adl› bir onbaﬂ› da esir al›nd›.
Eylemi gerçekleﬂtirenler, esir askeri,
‹srail devletinin elinde bulunan Filistinli esirlerle de¤iﬂ tokuﬂ etmeye
haz›r olduklar›n› aç›klad›lar.
Siyonist ‹srail devlet sözcüleri bu
eylemi ocak ay›ndaki seçimlerden
bu yana bekledikleri f›rsat olarak
de¤erlendirdiler. Dünya kamuoyunda kendilerini sald›r›ya u¤ram›ﬂ ve “öz savunma hakk›”n› kullananlar olarak göstererek, Gazze’ye
bütün güçleriyle yüklendiler. Amaçlar› en baﬂtan itibaren HAMAS’› ço¤unlukla seçen Filistin halk›n› bir
kez daha cezaland›rmak, seçimlerden bu yana bütün emperyalist
dünyan›n ambargo ve bask›lar›na
ra¤men Siyonist ‹srail devletine
karﬂ› silahl› direniﬂin de hakl› oldu¤u düﬂüncesinden vazgeçti¤ini
aç›klamayan HAMAS’›n lider kadrosunu tasfiye etmek, HAMAS’› örgüt olarak iyice zay›flatmak ve HAMAS’›n Filistin’de hükümet olamayaca¤›n› göstermek idi. Bunun için
Gazze yeniden ve yeniden alçakça
bombaland›. Onlarca Filistinli öldürüldü. Yüzlercesi yaraland›. Bütün dünyan›n gözü önünde Gazze
ﬂeridindeki elektrik santralleri, köp-

rüler, önemli yollar bombalanarak
tahrip edildi. Hamas’› vurma ad›na
yerleﬂim birimleri, hareket halinde
araçlar, pazar yerleri vb. bombaland›. Filistin Devlet Baﬂkan› Abbas
Gazze’de zaten zay›f olan altyap›n›n
% 70’inin ‹srail sald›r›lar›nda tahrip
oldu¤unu aç›klad›. Gazze’de yaﬂayan yüzbinlerce Filistinli açl›kla, susuzlukla, elektriksizlikle karﬂ› karﬂ›ya b›rak›ld›. Bombalardan korunmak için onbinlerce Filistinli yine
göç yollar›na düﬂtü. Siyonist ‹srail
devlet sözcüleri asl›nda daha seçimler öncesinde olas› bir HAMAS seçim zaferini tan›mayacaklar›n›
aç›klam›ﬂlar, Filistin halk›n›n ço¤unlu¤unu temsil etti¤i seçimlerle
de tescil edilmiﬂ olan HAMAS’› bir
terörist örgüt olarak de¤erlendirdiklerini ve HAMAS’la hiçbir pazarl›¤a girmeyeceklerini aç›klam›ﬂlard›. Emperyalist güçler seçimlerden
her halükârda kendilerine daha yak›n bulduklar›, “uslanm›ﬂ”, “terbiye
edilmiﬂ” olarak de¤erlendirdikleri
El Feth’in zaferle ç›kaca¤›n› umuyor, bekliyorlard›. Böylece El Feth
önderli¤inde kurulacak bir hükümetle Filistin sorununun bar›ﬂç› ve
demokratik yoldan çözümü yoluna
girilecek, daha önce ABD emperyalizmi taraf›ndan çizilen, di¤er emperyalist güçlerin de onaylad›¤› “yol
haritas›” uygulanmaya konacakt›.
Evdeki hesap çarﬂ›ya uymad›.
Filistin halk› oylar›yla aç gözlü,
yiyici ve rüﬂvetçiliklerini yak›ndan
tan›d›¤› El Feth’i cezaland›rd›. Onlara göre “daha namuslu” gördü¤ü
ve Filistin’de bir dizi vak›f ve sivil

soysal kurumlar arac›l›¤›yla halka
küçümsenmeyecek derecede sosyal
hizmet sunan HAMAS’a hükümet
kurma görevini verdi. Emperyalistler ve Siyonist ‹srail devleti aç›s›ndan beklenmeyen bu sonuç ertesinde emperyalist güçler önce HAMAS’› hizaya çekme giriﬂimlerinde
bulundular.
HAMAS’a derhal ‹srail’in devlet
olarak yaﬂama hakk›n› tan›d›¤›n› ve
‹srail’e karﬂ› her tür ﬂiddet eylemini
k›nad›¤›n› aç›klamas› talepleri getirildi. Bu talepler konusunda HAMAS’›n aç›k bir tav›r koymad›¤› görüldü¤ünde, Filistin’e yap›lan tüm
yard›mlar›n durduruldu¤u aç›kland›. Filistin halk›, açl›kla, yoklukla
“terbiye edilmeye” kalk›ld›.
‹srail bu arada HAMAS’›n askeri
liderlerini vurma ad›na bir dizi askeri sald›r› gerçekleﬂtirdi. Bu sald›r›larda onlarca kiﬂi öldü, yüzlercesi
yaraland›. Yard›mlar›n kesilmesiyle
devlet memurlar›n›n maaﬂlar›n›
ödeyemeyen HAMAS hükümeti ile,
ço¤u El Feth’li –ço¤u güvenlik görevlisi— memurlar, dolay›s› ile El
Feth ile HAMAS karﬂ› karﬂ›ya getirilip iç savaﬂ ortam› yarat›lmaya çal›ﬂ›ld›. Fakat bütün bunlara ra¤men
HAMAS geriletilemedi.
Bu noktadan itibaren Ocak seçimlerinin sonucunun iptali için
kalan tek yol ‹srail’in do¤rudan bir
askeri sald›r›s›yd›. Bu sald›r› 28 Haziran’dan itibaren baﬂlat›ld›. Bu sald›r›da ﬂimdiye dek 100’ün üzerinde
Filistinli öldü. Yüzlercesi yaraland›.
Binlercesi evini, bark›n› yitirdi. Onbinlercesi yine göç yollar›na düﬂ-

mek zorunda kald›.
Emperyalist dünyan›n bu aç›k
haks›z, sald›r› savaﬂ›na, Siyonist ‹srail devletinin bu aç›k korsanl›k eylemine verdi¤i tepki, Gazze’ye sald›r›y› “‹srail’in kendini savunma eylemi” olarak de¤erlendirip hakl› görmek biçiminde oldu. ‹srail’e yöneltilen tek eleﬂtiri “orant›s›z güç kullanma” noktas›nda oldu. Olan nihayet
bir ‹srail askerinin kaç›r›lmas› idi.
Bunu yapanlar da belli idi. ﬁimdi sivil halk›n da böylesine cezaland›r›lmas› biraz orant›s›z oluyordu… vs.
‹ﬂte “uygar” emperyalist dünyan›n yaklaﬂ›m› bu idi. Türkiye’de
egemen s›n›flar bir yandan “Müslüman Filistin halk›n›n u¤rad›¤› haks›zl›k” konusunda laf edip, ‹srail’i
“insafl›” olmaya davet ederken, bir
yandan da “bir askeri için” böyle bir
operasyon gerçekleﬂtiren ‹srail’e
g›pta ile bak›yor, öykünüyor, kendine pay ç›karmaya çal›ﬂ›yordu.
‹K‹NC‹ CEPHE: LÜBNAN
GÖRÜNÜR HEDEF: H‹ZBULLAH
Siyonist ‹srail aç›s›ndan, Filistin
sorununu Amerikan Emperyalizminin çizdi¤i çerçevede, etraf› duvarla örülü bir mini Filistin devletinin kurulmas› yoluyla çözme plan
ve program›n›n önünde içte ve yak›n çevrede en büyük engeller ‹slamc› militan örgütler, Filistin’de
HAMAS, Lübnan’da ise Hizbullah’t›r. Filistin’de HAMAS’a karﬂ›
baﬂlat›lan operasyonun, Lübnan’da
Hizbullah’a karﬂ› bir operasyonla
tamamlanmas› ‹srail’in devlet siya-
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setinin tabii sonucudur.
Siyonist ‹srail bilindi¤i gibi daha
önce “Kuzey s›n›r›n›n güvence alt›na al›nmas›” ad› alt›nda 1978’deki
iç savaﬂ s›ras›nda Lübnan’a sald›rm›ﬂ, 2002 y›l›na kadar Lübnan’›n
güneyini “güvenlik alan›” olarak
do¤rudan askeri iﬂgal alt›nda tutmuﬂtu. 2002’de emperyalist dünyan›n Lübnan’da iﬂbaﬂ›na gelen hükümete Hizbullah’› silahs›zland›rma görevini vermesiyle iﬂgali kald›rm›ﬂ, ordusunu ‹srail s›n›r› gerisine
çekmiﬂti. Fakat ‹srail Hizbullah’›n
silahs›zlad›r›lmas› konusunda Lübnan hükümetinin icraat›ndan
memnun de¤ildi. “Birleﬂmiﬂ Milletler Karar›” (BM Güvenlik Konseyi’nin 2 Eylül 2004 tarihli,1559 say›l› karar›, “tüm yabanc› güçlerin
Lübnan’dan çekilmesini ve tüm milis örgütlerinin silahs›zland›r›l›p
da¤›t›lmas›n› öngörüyor) haline de
getirilmiﬂ olan bu görevi gerekti¤inde kendi yerine getirmek için f›rsat
bekliyordu.
Bu f›rsat, Gazze’deki korsanl›k eylemleri sürerken, bir Hizbullah eylemi bahane edilerek yarat›ld›. Hizbullah’›n bir eylemde iki ‹srail askerini esir almas›n› bahane eden ‹srail, uzun süredir haz›rland›¤› belli
olan bir operasyonla, Gazze’de baﬂlad›¤› savaﬂ›, 12 Temmuz’dan itibaren Lübnan’a da taﬂ›d›. Lafta gerekçe Gazze’dekinin ayn›s› idi: Teröristler ‹srail devletine sald›rm›ﬂlard›. ‹srail devleti meﬂru müdafaa
hakk›n› kullanacak, teröristleri cezaland›racakt›!
‹srail uçaklar› 12 Temmuz’dan

itibaren Lübnan halk›n›n baﬂ›na
bomba ya¤d›rmaya baﬂlad›. “Hizbullah’›n altyap›s›n› vurma” ad›na,
Lübnan’›n tüm alt yap›s› tahrip
edilmeye baﬂland›. Lübnan’›n baﬂta
baﬂkent Beyrut olmak üzere tüm
havaalanlar› vurularak havayoluyla
ulaﬂ›m durduruldu. Bütün anayollar vurularak, karayolu ile ulaﬂ›m
önemli ölçüde felce u¤rat›ld›. Limanlar ablukaya al›nd›. Ülke tam
bir ekonomik abluka alt›na al›nd›.
Elektrik santralleri, su depolar› vb.
vurularak halk elektriksiz, aç, susuz
b›rak›ld›. Baﬂta Beyrut’ta olmak
üzere bir dizi ﬂehirde Hizbullah’›n
taban› oldu¤u varsay›lan ﬁii halk›n
oturdu¤u yerleﬂim birimleri bombaland›. Bir çok mahalle yerle bir
edildi. ‹srail ordusu, havadan bombalamalar›n ve füze ve top sald›r›lar›n›n yan›nda, Güney Lübnan’a da
do¤rudan kara harekât› ile de girmeye baﬂlad›.Siyonist ‹srail devletinin ﬂimdi 13 gündür süren sald›r›s›n›n insan kayb› olarak bilançosu
400’e yak›n ölü, binlerce yaral›. BM
verilerine göre en az yar›m milyon
insan göç yollar›nda.
Emperyalist devletler ﬂimdi “insani yard›m” ad› alt›nda ilk önce Lübnan’da bulunan kendi ülke vatandaﬂlar›n›n tahliyesi ile u¤raﬂ›yor.
Asl›nda bu “yabanc›” ülke vatandaﬂlar›n›n Lübnan’dan tahliyesi, ‹srail’in Lübnan’daki askeri sald›r›lar›n› da kolaylaﬂt›rma operasyonudur bir yan›yla. Emperyalist dünya
‹srail’in Lübnan’a güncel sald›r›s›nda da, daha önce Gazze’ye karﬂ› sald›r›da tak›nd›¤› tavr› tak›nd›. Sald›-

r› baﬂlad›ktan dört gün sonra Petersburg’ta yap›lan G8 zirvesinde
tak›n›lan ortak tav›rda ‹srail’in kendini savunma hakk› vurguland›,
Hizbullah’›n asker kaç›rma eylemi
mahkum edildi ve kaç›r›lan askerlerin derhal serbest b›rak›lmas› talep
edildi. ‹srail’e de –lütfen– orant›l›
davranmas› ve sivil halk› gözetmesi
tavsiyesinde bulunuldu. Bu ortak
tav›r asl›nda sald›rgana “devam et”
demekten baﬂka anlama gelmiyor.
Daha sonra 20 Temmuz’da BM ad›na yapt›¤› aç›klamada Kofi Annan
her ne kadar ateﬂkes gere¤inden söz
etse de, ayn› zamanda “olaylar›n ç›k›ﬂ noktas›n›n Hizbullah’›n asker
kaç›rma eylemi oldu¤u, esas sorumlunun Hizbullah oldu¤unu” da vurgulayarak, ‹srail’in yalan›n›n bütün
emperyalist dünyan›n yalan› oldu¤unun alt›n› çiziyor.
Hay›r, ne Gazze’ye ne de Lübnan’a
‹srail sald›r›s›n›n gerçek nedeni
bir–iki ‹srail askerinin kaç›r›lm›ﬂ olmas› (ki bu ülkeleri iﬂgal edilmiﬂ ortamda mücadele eden direniﬂçilerin
askeri hedeflere yönelik meﬂru sald›r›s› çerçevesinde askeri bir eylemdir), ne de gerçek amaç kaç›r›lm›ﬂ
olan askerlerin kurtar›lmas›d›r.
Bunlar yaln›zca ‹srail’in kendini
sald›r›ya u¤ram›ﬂ konumda göstermek için kulland›¤› bahanelerdir.
Gerçekte Gazze’ye ve Lübnan’a
karﬂ› önceden planlanm›ﬂ sald›r›lar›n hedefi, ‹srail’in kendisi için en
tehlikeli gördü¤ü örgütlenmeleri
çökertmek, Filistin’de ve Lübnan’da bu örgütlerin halk deste¤ini
azaltmak, bu örgütlere karﬂ› di¤er

örgütleri harekete geçirmek vb. dir.
‹srail Ortado¤u’da, ‹srail’in devlet
olarak yaﬂama hakk›n› tan›mayan
hiçbir örgütlenmeye hayat hakk› tan›mama siyasetini uygulamaktad›r.
Bunun için her türlü arac› kullanmaya haz›rd›r. Bunun için en barbar eylemleri yapmaya haz›rd›r ve
yapmaktad›r.
Baﬂka ortam ve zamanlarda “insan hakk›”, “savaﬂta sivillerin korunmas›”, “adalet”, “hak”, “hukuk”
vb. den çok söz eden emperyalistler
ise bu barbarl›¤a ortakt›r.
Bu ortakl›k ABD emperyalizminin ﬂahs›nda diplomasi alan›nda
BM Güvenlik Konseyi’nde ‹srail’e
talep getiren her önerinin veto ile
engellenmesi, ‹srail’e her türlü askeri deste¤in verilmesi biçiminde gösterirken, AB somutunda Hizbullah
ve HAMAS’›n savaﬂ›n sorumlusu
olarak görülüp gösterilmesi, Rusya
somutunda sorunun BM devreye
sokularak çözülmesi, Hizbullah’›n
silahs›zland›r›lmas› iﬂinin BM’ye
ba¤l› bir askeri güç taraf›ndan yap›lmas› önerisi vb. biçiminde gösteriyor. Sonuçta ‹srail Lübnan’da
Hizbullah’a yeter askeri darbe vurdu¤u kan›s›na vard›¤›nda, güney
Lübnan/‹srail s›n›r›n›n uluslararas›
bir askeri güç taraf›ndan korunmaya al›nmas›, Hizbullah’›n da bu güç
taraf›ndan kontrol edilmesi ﬂart›yla
geri çekilir.
Amaç Lübnan’›n iﬂgali de¤il, Hizbullah’›n ‹srail’e fazla zarar veremeyecek hale getirilmesi, bu arada Suriye’nin hedefte oldu¤un bilgisi temelinde hizaya çekilmesidir.
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GER‹ PLANDA
ORTADO⁄U’NUN YEN‹DEN
DÜZENLENMES‹ PLANLARI
VAR! YÜRÜYEN SAVAﬁ
EMPERYAL‹STLER ARASI
YEN‹DEN PAYLAﬁIM
DALAﬁININ B‹R PARÇASI…
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ABD D›ﬂiﬂleri Bakan› Condolezza
Rice, 23 Temmuz’da, Ortado¤u’da
diplomasi turuna ç›kmadan bir gün
önce Washington’da yapt›¤› bas›n
toplant›s›nda, ﬂimdi yürüyen savaﬂ›n “Yeni bir Ortado¤u’nun do¤um
sanc›lar›” oldu¤unu söylüyor, bu savaﬂlar sonras›nda do¤acak Ortado¤unun “farkl› bir Ortado¤u, yeni bir
Ortado¤u” olaca¤›n› söylüyor. “Çok
zor bir süreçten geçiyoruz. Büyük
bir ﬂiddet dönemine giriyoruz.” diyor. Getirilen “Hemen Ateﬂkes” –bu
amerikanc› Lübnan baﬂbakan›n›n
da önerisi– önerisi ba¤lam›nda ise
“Ateﬂkes ﬂu anda terörist örgütlerin
sald›r›lar›n› sivillere yöneltmesine,
hem Araplara hem de ‹sraillilere zarar vermesine neden olur.” de¤erlendirmesini yaparak, ‹srail’in bir süre
daha Lübnan’daki “iﬂini yapmas›na” ABD’nin tam destek verdi¤ini,
savaﬂ›n ayn› zamanda ABD’nin de
savaﬂ› oldu¤unu aç›kça ifade ediyor.
Gerçekten de bu savaﬂ, gerçekte
ABD’nin “Büyük Ortado¤u Projesi”nde dile gelen, Ortado¤u’daki
ABD aç›s›ndan bütün “güvenilmez”
rejimleri “demokrasi”, “insan haklar›”, “bat›n›n yüce insani de¤erleri”
vb. ad›na devirip, Ortado¤u’da
ABD yanl›s› rejimler üzerinden
ABD egemenli¤ini kurma ve koru-

ma savaﬂ›. Bu savaﬂ bugün ABD ve
müttefiklerinin Irak’ta yürüttü¤ü
savaﬂ›n bir devam› ve parças›.
Bu savaﬂta esas rakipler gerçekte
dünya hegemonyas› konusunda
ABD nin esas rakipleri olan emperyalist güçler, AB –Japonya–Rusya–Çin. Bunlar ﬂimdilik ABD ile
do¤rudan askeri çat›ﬂma durumunda ve konumunda de¤iller. Ekonomik ve siyasi alanda fakat bütün
güçleri ile Ortado¤u’ya girmeye,
ABD’nin egemenli¤ini sarsmaya çal›ﬂ›yorlar. Bu ba¤lamda Ortado¤u
halklar› içinde hakl› olarak yayg›n
olan antiamerikan duygular› bunlar kendileri lehine kullanmaya çal›ﬂ›yorlar. Ortado¤u’da ABD’nin “terörizme destek veren” rejimler olarak ilan edip hedef tahtas›na koydu¤u ‹ran-Suriye gibi rejimlerle
bunlar, ABD ile aray› da fazla bozmadan, iyi iliﬂkiler geliﬂtiriyorlar.
Filistin, Lübnan gibi ülkelerde de,
“terörist” listelerine ald›klar› Hamas ve Hizbullah gibi örgütlerle
iliﬂkilerde, ABD ve onun Ortado¤u’daki en yak›n müttefiki konumunda olan ‹srail’e göre daha ›l›ml› bir siyaset izliyorlar. Halklar›n
dostu olduklar›ndan de¤il, emperyalist ç›karlar› bunu gerektirdi¤inden böyle davran›yorlar.
ABD’nin “BOP”unun önünde
devlet iktidar› olarak Ortado¤uda
andaki en büyük engel, dinci faﬂist
molla rejiminin iktidarda oldu¤u
‹ran. ‹ran, Ahmedinecad cumhurbaﬂkan› olduktan bu yana aç›k Yahudi düﬂman› bir söylemle, ‹srail
devletinin Ortado¤u’da yaﬂama

hakk› olmad›¤›n› ilan ediyor ve bunun yan›nda da ‹ran atom program›n› yeniden baﬂlatt›¤›n› ve uranyumu zenginleﬂtirebilecek durumda oldu¤unu aç›kl›yor. Bu ‹ran’›n
belli bir süre sonra kendi atom
bombas›n› imal edebilece¤inin de
aç›klanmas› anlam›na geliyor. ABD
aç›s›ndan da, ‹srail aç›s›ndan da
molla rejiminin hüküm sürdü¤ü,
“‹slam devrimi”ni bütün dünyaya
yayma misyonunu kendinde gören
bir ‹ran’›n “atom silah›”na sahip olmas› izin verilemez bir durumdur.
Ve onlar bunu bir çok kez aç›klad›lar da. ABD ve ‹srail gerçekte ‹ran’›
hemen vurmaktan, en az›ndan
atom silah› geliﬂtirme potansiyelini
bir süre de olsa s›f›rlamaktan yanad›r. Fakat bunu engelleyen bir dizi
faktör vard›r. Emperyalist güçler
içinde bütün dünyada halklar aç›s›ndan en nefret edilir güç durumunda olan ABD’nin baﬂ› Ortado¤u’da en baﬂta iﬂgal alt›nda tuttu¤u
Irak’ta derttedir. Latin Amerika
ad›m ad›m arka bahçe olmaktan
ç›kmaktad›r. ABD’nin “kurtard›¤›”
Afganistan’da kukla rejimin “iktidar›” gerçekte Kabil’le s›n›rl›d›r.
ABD’nin ekonomisi ancak JaponyaÇin gibi ellerinde büyük dolar rezervi bulunduran ülkelerin kerhen
deste¤i ve ABD’nin hâlâ nerdeyse
rakipsiz olan askeri gücü sayesinde
ayakta durmaktad›r. Fakat o rakipsiz “güçlü” askeri gücün de, iﬂgal
durumunda pek fazla bir iﬂe yaramad›¤› ﬂimdi Irak’ta da yaﬂan›yor.
Di¤er yandan ABD’nin esas rakipleri konumunda olan güçler, ‹ran’-

da “atom program›” sorununun
diplomatik yolla ve BM kurumlar›
üzerinden çözülebilece¤ini savunmaktad›rlar. ‹ran’›n atom silah› geliﬂtirebilmesi için BM’ye ba¤l› Enternasyonal Atom Enerjisi Ajandas›
Baﬂkan› ElBaradei’e göre beﬂ y›l kadar zamana ihtiyac› vard›r. Yani
diplomatik kanallar›n zorlanmas›
için daha zaman vard›r. Bütün bu
vb. nedenlerle ABD kendini halklardan daha da soyutlayacak, ve bütün
dünyada en baﬂta radikal ‹slamc›
gruplara ak›n ak›n gönüllü katacak
bir sald›r›ya ﬂimdilik haz›r de¤ildir.
‹srail aç›s›ndan ise ABD’nin aç›kça
destek vermedi¤i, di¤er emperyalist
güçlerin de anda karﬂ› oldu¤u bir
sald›r› mümkün de¤ildir. Ayr›ca olas› bir sald›r› baﬂta bütün radikal islamc› gruplar›n zaten antisemit temelde de yok etme yanl›s› olduklar›
‹srail’e karﬂ› sald›r›lar›n› yo¤unlaﬂt›racakt›r. Bu yüzden ﬂimdi ‹srail’in
Hamas ve Hizbullah’a karﬂ› –gerçekte Filistin ve Lübnan Arap halklar›na karﬂ› yürüttü¤ü haks›z, hunhar
savaﬂ, ayn› zamanda ‹ran’a karﬂ› haz›rlanan sald›r›n›n da zeminini döﬂeyen bir savaﬂt›r. ‹srail aç›s›ndan
‹ran’a karﬂ› olas› bir sald›r›da ‹srail
aç›s›ndan tehlikeli olabilecek güçlerin tasfiyesi operasyonudur.
TÜRK EGEMENLER
FIRSATTAN ‹ST‹FADE
GÜNEY KÜRD‹STAN’A
SALDIRI HAZIRLI⁄I ‹Ç‹NDE
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‹srail’in “orant›s›z”, “insafs›z”, “ölçüsü kalmayan” sald›r›lar›nda ölen,
yaralanan, evsiz barks›z kalan, göç
yollar›na düﬂen “din kardeﬂlerimiz”
için timsah gözyaﬂlar› dökerken, di¤er yandan bu savaﬂtan en fazla nas›l rant elde edebileceklerinin hesaplar›n› yap›yor, bu savaﬂ› kendileri için de Ortado¤u’daki kurtlar
sofras›nda baﬂ köﬂelerde yer alabilmenin alt›n bir f›rsat› olarak nas›l
kullanabileceklerini tart›ﬂ›p planl›yorlar. Bu ba¤lamda ordu-hükümet
aras›ndaki son dönemde iyice sertleﬂen iktidar dalaﬂ› da ﬂimdilik geri
plana itiliyor.
Ortado¤u’daki ﬂimdiki savaﬂ›n
Türk egemen s›n›flar› aç›s›ndan büyük faydalar› var.
Ekonomik aç›dan, Lübnan’›n yerle bir edilmesi, orta ve uzun vadede
en baﬂta Türk inﬂaat sanayi aç›s›ndan olmak üzere, tüm alanlarda
Türk burjuvazisinin ihracat›n›n artt›r›lmas›nda gayet olumlu rol oynar.
Siyasi aç›dan, iyice istikrars›z olan
Ortado¤uda, ‹slam dünyas› ile bat›
dünyas›n›n karﬂ› karﬂ›ya geldi¤i ve
düﬂmanl›¤›n iyice derinleﬂti¤i bir
ortamda, ›l›ml› ‹slam/laik istikrarl›
bir Türkiye, emperyalistlerin Ortado¤u’da güvenebilece¤i bir müttefik olarak önem kazanmaktad›r.
Türkiye’nin egemenleri bu rolü bu
savaﬂ ortam›nda da arabuluculuk
rolüne soyunarak oynamaya çal›ﬂmaktad›r. Sorun ﬂudur ki, ABD ve
‹srail ﬂu anda savaﬂ› bir süre daha
sürdürmekten yanad›r. O anlamda
ﬂimdilik Türkiye’ye arabulucu olarak ihtiyaçlar› yoktur. Fakat yar›n

örne¤in Lübnan’da bir NATO veya
BM çerçevesinde bir askeri güç konuﬂland›r›ld›¤›nda, Türk askerine
ihtiyaçlar› olabilecektir.
Türk egemenleri aç›s›ndan andaki savaﬂ›n, andaki en büyük yarar›,
bu savaﬂ›n Kürt sorununda ellerine
yeni bir koz vermiﬂ olmas›d›r. Bütün dünyan›n ‹srail’in Gazze ve
Lübnan’a sald›r›s›na “terörizme
karﬂ› kendini savunma hakk›” ad›na ses ç›karmad›¤›, evet destekledi¤i bir durumda, Türk egemenleri
PKK’ye karﬂ› mücadele ad› alt›nda
Güney Kürdistan’a karﬂ› bir askeri
harekat için ellerine bir f›rsat geçti¤i düﬂüncesindedirler. Bunu aç›kça
Baﬂbakan ve D›ﬂiﬂleri Bakan› a¤z›ndan ilan da etmiﬂlerdir. Kuzey Kürdistan’da savaﬂ sertleﬂtirilirken, di¤er yandan tarihin en büyük askeri
y›¤›naklar›ndan biri yap›lmaktad›r.
Görünen Türk faﬂist ordusunun
Güney Kürdistan’a girip girmeyece¤inin de¤il, ne zaman girece¤inin
soru iﬂareti oldu¤udur. Bu geliﬂmeler ‹ran’› da devreye sokmuﬂ, ‹ran
Türk egemenlerinin gözünde uzun
süredir hedef olan Kandil da¤›n›
bombalam›ﬂt›r. Bu ‹ran dinci faﬂistlerinin, ABD’ye ra¤men Güney Kürdistan’a girmenin rizikolar›n› hesaplayarak bugüne dek geri duran
ve ABD’den alandaki PKK sorununu çözmesini talep eden Türk egemenlerine aç›k bir destek ve iﬂbirli¤i ça¤r›s›d›r. Bu ça¤r›ya cevap beklendi¤i gibi ABD’den gelmiﬂ, ABD
hükümet sözcüleri bu geliﬂmenin
hemen ertesinde PKK konusunda
daha aktif davranacaklar› mesaj›n›

vermek zorunda kalm›ﬂt›r. Bu tabii
ki Türk egemenlerinin Güney Kürdistan’a yeni bir sefer haz›rl›klar›n›n ve niyetlerinin sonu anlam›na
gelmiyor. Çünkü Türk egemenleri
için Güney Kürdistan’da PKK’nin
varl›¤›, Güney Kürdistan’a karﬂ› haz›rl›klar› yap›lan yeni bir askeri sald›r›n›n gerçek nedeni de¤il, öncelikle bahanesi.
Türk egemenlerinin ordusu ile,
hükümeti ile temel derdi, Güney
Kürdistan’da paylaﬂ›mda yeniden
söz sahibi olabilmek, bir Kürdistan
devletinin olas› resmen de kuruluﬂunu engellemek, bunun becerilemedi¤i ﬂartlarda en az›ndan Kerkük’te söz sahibi oldu¤unun alt›n›
askeri güç gösterisi ile çizmek, ABD
ve müttefik iﬂgal güçlerinin
Irak’tan çekilmesinin sonras›ndaki
geliﬂmeler için pozisyonlar kazanmak, avantajlar sa¤lamakt›r. Türkiye ve Kuzey Kürdistan’›n iﬂçileri,
köylüleri, tüm emekçileri aç›s›ndan
Ortado¤u’da ﬂimdiki savaﬂta öncelikli görev Türk egemenlerinin “f›rsattan istifade” yeni bir cephe açmas›n›, Güney Kürdistan’a karﬂ› askeri bir sald›r› düzenlemesini engellemek için elinden gelen her ﬂeyi
yapmakt›r.
“Güney Kürdistana sald›r›ya hay›r! TC devleti elini Güney Kürdistan’dan çek!”
bu ba¤lamda temel sloganlar›m›z
olmal›d›r.
TC devleti, en baﬂta da ordu ve
özel harekât güçleri yaln›zca Güney
Kürdistan’a yeni bir sefer haz›rl›¤›
için y›¤›nak yapmakla kalm›yor, on-

lar ayn› zamanda Kuzey Kürdistan’da halk›m›za karﬂ› yürüttükleri
savaﬂ› da olabildi¤ince keskinleﬂtiriyor, sertleﬂtiriyor, yayg›nlaﬂt›r›yor.
Medya üzerinden neredeyse hergün
yayg›nlaﬂt›r›lan “ﬂehit cenazesi”
propaganda gösterileri ile, bat›da
MHP’li faﬂistler eliyle düzenlenen
Kürtlere ve devrimcilere yönelik
linç eylemlerinin yayg›nlaﬂt›r›lmas›
ile, Kuzey Kürdistan’da halka karﬂ›
savaﬂ›n sertleﬂtirilmesine ve Güney
Kürdistan’a sald›r›ya halk deste¤i,
en baﬂta da Türk halk›n›n deste¤i
sa¤lanmaya çal›ﬂ›l›yor. Türk iﬂçi ve
emekçileri, burjuvazinin oyununa
gelmemeli, k›ﬂk›rt›lan ﬂovenizm
dalgas›na kap›l›p egemenlerinin peﬂine tak›lmamal›d›r. Türk iﬂçi ve
emekçileri, Kürt iﬂçi ve emekçi kardeﬂleriyle birlikte ortak düﬂman
olan Türk egemen s›n›flar›na, faﬂist
TC devletine karﬂ› devrim mücadelesinde Kürt ulusunun kendi kaderini tayin/ayr›l›p ayr› devlet kurma
hakk›n› kay›ts›z koﬂulsuz savunma
görevine sahiptir. Türk devletinin
Kuzey Kürdistan’da PKK’ye karﬂ›
mücadele ad› alt›nda gerçekte Kürt
ulusuna karﬂ› yürüttü¤ü savaﬂ,
Türk iﬂçi ve emekçilerine karﬂ› da
yürütülen bir savaﬂt›r özünde. Bu
savaﬂa da dur demek Kuzey Kürdistanl›/Türkiyeli tüm iﬂçi ve emekçilerin görevidir.
Kuzey Kürdistan’da Kürt ulusuna
karﬂ› yürütülen savaﬂa hay›r!
slogan› en baﬂta Türk iﬂçi ve
emekçileri olmak üzere Türkiye’nin
her milliyetinden emekçilerinin
yükseltece¤i slogan olmal›d›r.
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BU SAVAﬁ HALKLAR ‹Ç‹N
FELAKET, SERMAYE ‹Ç‹N
EN KÂRLI RANT KAPISIDIR!
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ﬁimdi Ortado¤u yine tam bir
kan deryas›. Yine her gün onlarca
insan hayat›n› kaybediyor, yüzlercesi yaralan›yor. Olanlar medya
arac›l›¤›yla, yer yer “canl› yay›n”larla herkesin evinin içine taﬂ›n›yor.
Yani herkesin bilgisi dahilinde, bütün dünyan›n gözü önünde Siyonist ‹srail Gazze ve Lübnan’da katliamlar gerçekleﬂtiriyor. Burjuva
medya denge tutturmak, ‹srail’in
sald›r›lar›n› hakl› gösterebilmek
için ‹srail’e Lübnan’dan at›lan Katyuﬂa füzelerini ve bu füzelerin açt›¤› zararlar›, insan kayb›n› vb. de
gösteriyor. Fakat ne kadar denge
tutturmaya çal›ﬂ›l›rsa çal›ﬂ›ls›n, savaﬂan güçlerin silahlanmas›ndaki
dengesizlik, gizlenemeyen savaﬂ bilançolar›na da yans›yor:
On günlük Lübnan savaﬂ›n›n bilançosunda Lübnan’da ‹srail bombard›manlar› sonucu ölen sivil insan say›s› 400 civar›nda iken, ‹srail’li asker sivil toplam k›rk ölüden
sözediliyor. Lübnan’da 500 bin insan göç yollar›nda.
Bunlar kuru rakamlar.
Her bir rakam›n ard›nda somut
insanlar, y›k›lm›ﬂ somut insan yaﬂamlar› duruyor. Periﬂan, aç susuz,
korku içinde ne yapaca¤›n› bilemez, savaﬂtan zarar gören, savaﬂa,
bomba ya¤d›rana lanet okuyan insanlar duruyor. Kolu baca¤› kopmuﬂ çocuklar, ﬂarapnel parçalar› ile
vücutlar› parçalanm›ﬂ ihtiyarlar,

taﬂ üzerinde taﬂ kalmam›ﬂ y›k›nt›
apartmanlar, moloz y›¤›nlar› aras›nda a¤layarak yak›nlar›n› arayan
insanlar TV’ler arac›l›¤›yla her gün
evlerimize taﬂ›n›yor. Bu hunhar savaﬂ›n iﬂçi emekçi insanlara, halka
ne felaketler getirdi¤ini görüyoruz.
Yüre¤inde birazc›k insan sevgisi
olan herkes bu savaﬂ›n hemen durmas›n› istiyor, istiyoruz. Her gün
dünyan›n her yerinde onbinlerce
insan sokaklara dökülüp bu savaﬂ›n durmas›n› istiyor. Hatta ‹srail’de bile, bu bütün antisavaﬂ gösterileri içinde kuﬂkusuz en anlaml›
olan bu, ﬂimdiye dek, “Derhal ateﬂkes” “Bar›ﬂ, hemen ﬂimdi” sloganlar› alt›nda iki gösteri yürüyüﬂü yap›ld›. Kuﬂkusuz bu haks›z savaﬂa
karﬂ› ç›kmak, “Derhal ve kay›ts›z
koﬂulsuz ateﬂkes!” “‹srail Lübnan’a ve Gazzeye karﬂ› sald›r›lar›n› durdurmal›, askerlerini derhal geri çekmeli!” taleplerini yükseltmek günün acil görevidir.
“Bar›ﬂ, hemen ﬂimdi!” de kuﬂkusuz iyi niyetli bir taleptir. Ancak
gerçekten bar›ﬂ isteyen herkes kendine savaﬂlar›n nedenini sormal›d›r.
Neden halklara felaket getirdi¤i
aç›k oldu¤u halde savaﬂlar yürüdü,
yürüyor?
Modern ça¤da, sermayenin egemenli¤i alt›nda savaﬂlar evet halklar
için felaket, fakat sermaye sahipleri
için, egemenler için hiç de felaket
de¤il. Tersine onlar›n egemenli¤ini
perçinleyen bir araç, kârlar›na kâr
katmalar›n› sa¤layan en kârl› rant
kap›lar›ndan biri.
ﬁimdi Gazze ve Lübnan’a ‹srail

sald›r›s› biçiminde geliﬂen somut
savaﬂta, örne¤in ‹srail burjuvazisi
kendi halk›n› ﬂoven milliyetçilik temelinde kendi bayra¤› alt›nda savaﬂa sürüyor. Daha düne kadar Filistinlilerle bar›ﬂ yanl›s› görünen bir
çok insan bile, “bizi yok etmek istiyorlar, kendimizi savunmak zorunday›z” demagojisi temelinde kendi
burjuvazisinin kuyru¤unda “Lübnan’da taﬂ üstünde taﬂ b›rak›lmas›n” diyebiliyor. Burjuvazi kendi iﬂçi
ve emekçisini kendi saf›nda birleﬂtirebiliyor. Sald›r›ya u¤rayan Gazze ve
Lübnan’da ise Arap burjuvazisi d›ﬂ
düﬂman› gösterip, Arap iﬂçi ve
emekçileri kendi bayra¤› alt›nda
topluyor. Bu bayrakta Müslüman
din motifleri ve Yahudi düﬂmanl›¤›
da küçümsenmeyecek bir yer tutuyor. Burjuvaziye karﬂ› s›n›f mücadelesi yerine “Yahudi iﬂgalcilere” karﬂ›
“cihad” ön plana geçiyor. Yani her
iki yan›n burjuvazisi aç›s›ndan da
savaﬂ burjuvazinin konumunu güçlendirici bir araç, milliyetçilik, ›rkç›l›k, ﬂovenizm temelinde emekçileri
birbirine k›rd›rtmak için bir araç.
Bu kadar de¤il. Savaﬂta at›lan her
mermi, her füze, kullan›lan tanklar,
toplar tüfekler, insanlara felaket getirse de, savaﬂ araçlar›n› üretenler ve
satanlar›n kâr›na kâr katan birer
araç. Savaﬂ bunlar için onlara hayat
veren bir unsur. Savaﬂta y›k›lan her
ev, her köprü, bombalanan her yol,
hava alan› vb. oralarda vurulup ölen
insanlar için felaket, fakat bunlar›n
yeniden yap›lmas› gerek. Her harabe
inﬂaat sektörü için yeni iﬂ alan› demektir. Savaﬂ, karaborsac›lar için fe-

laket de¤il, en kârl› iﬂ dönemidir. vs.
Bunun d›ﬂ›nda tabii, savaﬂ›n aç›klanan amaçlar› ile, gerçek hedefleri
hiçbir zaman birbirine uymaz. Emperyalizm ça¤›nda gerici-emperyalist savaﬂlar her zaman emperyalistleraras› dünya hegemonya mücadelesinin bir parças› olarak yürürler.
Hegemonya dalaﬂ›, emperyalist dünyan›n de¤iﬂmez yasas›, emperyalistgerici savaﬂlar, kapitalizm/emperyalizmin vazgeçilmez yol arkadaﬂ›d›rlar. Ortado¤u’ya egemenlik, emperyalist dünyan›n kan› olan petrole
egemenlikle eﬂde¤erdedir. Petrol ise
emperyalistler aç›s›ndan emekçilerin kan›ndan çok daha de¤erlidir.
Gerçekten bar›ﬂ isteyen herkes bu
yüzden, her somut savaﬂta, savaﬂ›n
derhal durmas› için mücadele ederken, ayn› zamanda kapitalizm /emperyalizm var ve egemen oldukça,
savaﬂlar›n da kaç›n›lmaz oldu¤unu,
emperyalizm iﬂçi ve emekçiler taraf›ndan devrimlerle mezara gömülmedikçe (ki bunun da yolu savaﬂtan,
devrimci savaﬂtan geçer) savaﬂlar›n
olaca¤›n›n bilincinde, mücadelesini
emperyalizme karﬂ› proleter dünya
devrimi mücadelesinin bir parças›
olarak yürütmeli, kal›c› ve gerçek bir
bar›ﬂ›n gerçek düﬂman›n›n bir bütün olarak emperyalist sistem oldu¤u gerçe¤ini yayg›nlaﬂt›rmal›d›r.
Gerçek bar›ﬂ mücadelecisi, proleter dünya devrimi mücadelecisi olmak zorundad›r.
Biz Bolﬂevikler, tabii ki do¤ru k›smi talepler için de mücadele eder;
bu k›smi talepler temelinde, bu talepleri savunan güçlerle eylem için-
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de yan yana geliriz. Örne¤in bugünkü yürüyen savaﬂta;
“Derhal ve kay›ts›z koﬂulsuz
ateﬂkes!” “‹srail Lübnan’dan ve
Gazze’den derhal geri çekilmelidir!” talepleri temelinde bu talepleri savunan herkesle eylem birlikleri
kurabiliriz. Fakat biz bu eylem birliklerinde, bu eylem birlikleri içinde
yer alan tüm güçlerle farklar›m›z›
da aç›kça ortaya koyar›z.
Örne¤in, ﬂimdi sald›r› alt›nda bulunan Gazze ve Lübnan’da, HAMAS
ve Hizbullah gibi örgütlerin, iﬂgalci
Siyonist ‹srail devletine karﬂ› mücadeleleri hakl›d›r. Biz iﬂgale karﬂ› bu
mücadelenin hakl› oldu¤unu söyler
ve bunu desteklerken, ayn› zamanda bu örgütlerin gerçekte antiemperyalist ve devrimci örgütler de¤il,
‹slamc› faﬂist örgütler oldu¤unu,
bunlara deste¤imizin yaln›zca iﬂgale karﬂ› mücadeleyle s›n›rl› oldu¤unu da aç›kça ortaya koyar›z.
Ya da örne¤in biz, Siyonist ‹srail
devletinin Ortado¤u’da emperyalizmin –en baﬂta da ABD emperyalizminin— güdümünde bir sald›r› üssü konumunda oldu¤unu ortaya
koyar, bu devletin halklara karﬂ› sald›r›lar›n› teﬂhir eder, karﬂ› ç›karken
ve bu devletin de devrimle y›k›lmas›
için mücadele eden güçleri desteklerken, ayn› zamanda Siyonizme
karﬂ› mücadele ad› alt›nda Yahudi
düﬂmanl›¤› yapanlardan kendimizi
kesin hatlarla ay›r›r›z.
Ya da örne¤in biz, bugünkü savaﬂta ABD emperyalizminin ‹srail’in
arkas›nda duran esas emperyalist
güç oldu¤unu somut olarak teﬂhir

edip, ABD emperyalizminin Ortado¤udan defolmas›n› talep ederken,
ayn› zamanda halklar›n emperyalizme karﬂ› mücadelesini salt ABD emperyalizmine karﬂ› mücadeleye indirgeyen bir çizgiye karﬂ› da mücadele eder, di¤er emperyalist güçlerin
hiçbirinin de halklar›n dostu olmad›¤›n› ortaya koyar›z. Örne¤in ﬂimdi bu somut durumda görünen
odur ki, savaﬂ ertesi Lübnan’a BM
karar› temelinde bir “uluslararas›
askeri güç” yerleﬂtirilecek, bu güç ‹srail/Lübnan s›n›r›n›n güvenli¤ini
sa¤layacakt›r. Bu güç somut olarak
kimlerden oluﬂursu oluﬂsun, ad›na
bir türlü “Bar›ﬂ Gücü” denecektir.
Burada asl›nda anda emperyalist
büyük güçlerin hegemonya araçlar›ndan biri olan –ve verili ﬂartlarda
da baﬂka bir ﬂey olamaz– Birleﬂmiﬂ
Milletler dünya haklar›na “bar›ﬂ”
koruyucusu, sa¤lay›c›s› vb. olarak
gösterilecektir. Biz bu sahtekârl›¤›
teﬂhir ederiz. Biz Bolﬂevikler halklar›n var olan kötüler içinde daha az
kötü olan› tercih etme zorunda b›rak›lmas› oyununun oyuncular› içinde de¤iliz. Do¤ru olan›, iyi olan›, bugün do¤ru ve iyi olana varmak çok
zor görünse bile, bugünden söylemeyi komünistlerin görevi olarak
kavr›yor, söylüyoruz.
Bugün Ortado¤u’da bir gerici/emperyalist savaﬂ barbarl›¤› yaﬂan›yor.
Bu barbarl›kta kuﬂkusuz uzun vadede Siyonist ‹srail ve onun baﬂ destekçisi ABD emperyalizmi hedeflerine
varamayacaklard›r. Onlar k›sa süreli
baﬂar›lar elde edip, HAMAS ve Hizbullah gibi örgütleri geçici ve askeri

olarak zay›flatsalar da, gerçek amaçlar› olan “dikensiz gül bahçesi, ABD
egemen yeni Ortado¤u”lar›na kavuﬂamayacaklard›r. Orta ve uzun vadede tersine halklar›n hakl› tepkileri
‹srail ve ABD sald›r›s›n›n hedef olan
güçlere yeni fedailer katacakt›r. Ekilen f›rt›nalar kas›rga olarak geri dönecektir. Ve Ortado¤u’da ne kadar
BM askeri yerleﬂtirilirse yerleﬂtirilsin, yeni daha kanl›, daha barbar savaﬂlar yaﬂanacakt›r. Sermaye egemen oldu¤u sürece, sermaye güçleri
iﬂçileri emekçileri milliyetçilik, ›rkç›l›k, ﬂovenizm temelinde birbirine
düﬂman etmeyi ve k›rd›rtmay› becerebildi¤i sürece bu kaç›n›lmazd›r.
Filistin’de bir mini Filistin devletinin kurulmas› da, sorunun gerçek
çözümü de¤il, biçim de¤iﬂtirmesi,
çat›ﬂman›n devletler aras› düzeye
yükseltilmesi olacakt›r.
Çözüm tektir: Bolﬂevik devrim!
Uluslara ayr›lma hakk›, tüm milliyetlere tam hak eﬂitli¤i temelinde her türlü milliyetçili¤in çan›na ot t›kayan proleter enternasyonalizmi! Sermayenin egemenli¤ine son verilmesi! Eme¤in, iﬂçilerin-emekçilerin egemenli¤i!
Sosyalizm!
Ortado¤u’daki son savaﬂ›n da
gösterdi¤i gerçek budur: Ya barbarl›k içinde çöküﬂ, ya sosyalizm!
Bütün emekçileri bolﬂevik devrim için mücadeleye, bilinçlenmeye, örgütlenmeye ça¤›r›yoruz!
Bütün s›n›f bilinçli iﬂçileri Bolﬂevik Parti saflar›nda birleﬂmeye
ça¤›r›yoruz!
25 Temmuz 2006 

BOLﬁEV‹K PART‹’N‹N
1 EYLÜL 2006 ‹Ç‹N
AÇIKLAMASI

Filistin ve Lübnan’da
bir kez daha gördük:
EMPERYAL‹ZM
BARBARLIK, ﬁ‹DDET,
HALKLARA KARﬁI
SAVAﬁTIR!

GERÇEK
BARIﬁ ‹Ç‹N
TEK YOL
DEVR‹MD‹R!

irleﬂmiﬂ Milletler Güvenlik
Konseyi’nin emperyalistler
B
aras›ndaki uzun pazarl›klar sonucu 13 A¤ustos’ta ald›¤› 1071
say›l› karar›n ertesinde, bir ay›
aﬂk›n süredir Lübnan’›n çeﬂitli
milliyetlerinden halklar›n›n ka-
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fas›na bomba ya¤d›ran Siyonist ‹srail devleti, savaﬂ›n Lübnan’daki
esas taraf› olan Hizbullah örgütü ve
Lübnan devleti, BM Güvenlik Konseyi’nde al›nan bu karara uyacaklar›n› aç›klad›lar. 14 A¤ustos sabah›
Lübnan’da bir ay› aﬂk›n süredir konuﬂan silahlar sustu. ﬁimdilik!
Kazanan kim?
Kaybeden kim?
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Savaﬂ›n do¤rudan taraflar› her savaﬂ ertesinde ço¤unlukla yap›ld›¤›
gibi savaﬂta “zafer” kazand›klar›n›,
al›nan BM karar›n›n da kendi zaferlerini teyit etti¤ini vb. aç›klad›lar.
Siyonist ‹srail devletinin de, Hizbullah’›n da “zafer”ini ilan etti¤i savaﬂ›n halklar aç›s›ndan bilançosu ﬂu:
Lübnan’da 1500’e yak›n ölü, ‹srail’in ölü say›s› 150 civar›nda. Lübnan’da 5000’e yak›n, ‹srail’de
2000’e yak›n yaral›. Lübnan’da ölü
ve yaral›lar›n % 45’i çocuk! ‹srail’in
sivil halktan ölülerinin ve yaral›lar›n›n ço¤u kuzey s›n›r›ndaki köylerde
ikâmet eden ve korunaklar› olmayan Arap kökenli ‹srailliler.
Bir milyona yak›n Lübnanl›, evini
bark›n› terk edip göç yollar›na düﬂmek zorunda kald›.
‹srail’in Lübnan’a yapt›¤› 9000’e
yak›n uçak sortisi ile yap›lan bombard›man›n ve at›lan 5000 ‹srail füzesinin sonucu, Lübnan’›n hemen
tüm alt yap›s›n›n felç edilmesi oldu:
Lübnan’daki tüm önemli köprüler,
tüm önemli kara yollar›, tüm önemli hava alanlar› vuruldu, kullan›lamaz hale getirildi. Elektrik ﬂebeke-

si büyük hasar gördü. Enerji santralleri vuruldu. ‹srail’in Ciye enerji
santral›na düzenledi¤i sald›r›n›n ard›ndan 30 bin ton petrol Akdeniz’e
yay›ld›.
Bunun yan›nda binlerce ev de yerlebir edildi. Lübnan devlet sözcüleri
Lübnan’daki y›k›m›n maddi zarar›n›n 6 milyar dolar (4,6 milyar avro)
oldu¤u bilgisini veriyor.
Buna karﬂ› ‹srail’in “savaﬂ masraflar›” ekonomi gazetesi Globe taraf›ndan 2,15 milyar avro olarak hesaplan›yor. Bunun 1,4 milyar avrosu yaln›zca askeri operasyonlar, sald›r› savaﬂ› için kullan›lan miktar.
Her yerde kan, gözyaﬂ›, y›k›m,
korku, nefret var. Egemenlerin zafer ç›¤l›klar› ve milliyetçilik, ›rkç›l›k, dincilik k›ﬂk›rtmas› temelinde
düzenlenen zafer kutlamalar› da,
bu savaﬂta da kaybedenlerin her iki
yanda da halklar oldu¤u gerçe¤ini
gizleyemiyor.
‹srailli Siyonistlerin tuzu kuru.
Onlar, en azg›nlar›n›n ileri sürdü¤ü “Hizbullah› yok etmek” iddias›n› gerçekleﬂtirmiﬂ olmasalar da, askeri olarak Hizbullah’›n cephane,
özellikle füze depolar›n› önemli ölçüde boﬂaltt›lar, Lübnan’›n güneyinde Hizbullah’›n tek baﬂ›na iktidar olma durumuna son verdiler,
‹srail’in kuzey s›n›r›n›n güvenli¤inin sa¤lanmas› ve Lübnan’daki
milis güçlerinin silahs›zland›r›lmas› iﬂlerini enternasyonal bir BM
gücüne havale ederek, Hizbullah’a
karﬂ› savaﬂlar›n› BM güçlerinin savaﬂ› haline dönüﬂtürdüler. Bu arada Gazze ﬂeridindeki yeniden iﬂ-

gallerini, Filistin’deki demokratik
seçimlerin sonuçlar›n›n askeri sald›r› ile iptal edilmesini, Filistin
halk›na karﬂ› yürüttükleri savaﬂ› ve
benzeri ﬂeyleri de unutturdular. ‹srail, ‹ran’a ya da Suriye’ye karﬂ› giriﬂilecek bir askeri sald›r› için yap›lmas› gereken ön haz›rl›klar›
önemli ölçüde tamamlad›. ‹srail’in
arkas›nda ABD emperyalizmi sonuna dek destekledi¤i ‹srail sald›r›s› ile, Ortado¤u’da egemenli¤ini
sa¤lama alma ve geliﬂtirme yönünde ad›mlar att›. Bütün bunlar›n
yan›nda insani kay›plar vb. onlar
için bir hiçtir.
Savaﬂ konusunda yer yer timsah
gözyaﬂlar› döken, güya çat›ﬂan taraflar› ay›rmaya çal›ﬂ›r görünen
tüm emperyalist güçler aç›s›ndan
asl›nda savaﬂ kendi hegemonya
mücadeleleri aç›s›ndan de¤erlendirilen bir araçt›r. Uluslararas› alanda burjuvazi aç›s›ndan, en baﬂta silah üreten ve satan tekeller, inﬂaat
sanayi tekelleri vb. için savaﬂ bulunmaz bir kâr arac›d›r. Emperyalist devletler ve tekeller aç›s›ndan
örne¤in ‹srail’in savaﬂa harcam›ﬂ
oldu¤u 1,4 milyar avroluk askeri
masraf, yerine yenisi konacak olan
ve silah tekellerine yeni sipariﬂ ve
kar olarak dönecek bir harcamad›r.
Lübnan’daki 6 milyar dolarl›k y›k›m, emperyalist tekeller aç›s›ndan
6 milyarl›k yeni yat›r›m ve alabildi¤ine kâr demektir. Verilere göre,
Hizbullah da ‹srail’e 3000’e yak›n
füze atm›ﬂt›r. Bunlar›n da yerinin
doldurulmas›, o füzeleri üretip satanlar aç›s›ndan yeni ya¤l› kârlar

demektir. Ticaret ticarettir sonunda. Yani onlar için savaﬂ bir felaket
de¤il, bir kâr kayna¤›d›r. Gerici,
karﬂ›devrimci savaﬂ, halklara karﬂ›
savaﬂ, onu yürüten egemenler için
de¤il, bu savaﬂ›n adlar›na yürütüldü¤ü, ve savaﬂta egemenler taraf›ndan s›n›f kardeﬂlerine karﬂ› k›ﬂk›rt›lan iﬂçiler, köylüler, tüm emekçiler için felakettir.
Bu somut savaﬂta, iﬂgalci bir orduya karﬂ› direnen, Filistin’deki Siyonist sald›r›lara karﬂ› Filistin halk›n›n yan›nda yer alan, bu ba¤lamda bu savaﬂta hakl› bir yan› da olan
Hizbullah’›n da tuzu kurudur. Onlar ‹srail taraf›ndan yok edilmemiﬂ
olmay› bile zafer olarak gösterip
kutlayabilecek durumda. Hizbullah’›n ﬂefi Nasrallah bu savaﬂtan ‹srail’e karﬂ› direniﬂin kahraman›
olarak ç›karak, yerini en az›ndan
kusa süre aç›s›ndan daha da sa¤lamlaﬂt›rd›.
Hizbullah’›n destekçisi ‹ran’›n,
Suriye’nin de tuzu kurudur. Onlar
da bu savaﬂta, ezilen halklara, en
baﬂta Filistin halk›na kendilerini
gerçek dost olarak göstermeyi baﬂarm›ﬂt›r. Onlar için de insani ve
maddi kay›plar bir hiçtir.
Lübnan’a asker
gönderilmesine hayır!
Filistin ve Lübnan’daki “din kardeﬂleri” için timsah gözyaﬂlar› döken, güya Ortado¤u’da bar›ﬂtan yana görünen Türk egemen s›n›flar›
için de, gerçekte bu savaﬂ yaln›zca
kendi ç›karlar› için kullan›lacak bir
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f›rsatt›r. Onlar bu gerici savaﬂa karﬂ›
de¤il, ayn› bir dizi emperyalist a¤ababalar› gibi, yaln›zca ‹srail’in
“orans›z güç kullan›m›na” karﬂ› tav›r tak›nd›lar. Onlar bu savaﬂ›, Kuzey Kürdistan’da Kürt ulusuna karﬂ› yürüttükleri sömürgeci, gerici,
barbar savaﬂ› Güney Kürdistan’a da
taﬂ›mak için bir f›rsat olarak kavrad›lar. ﬁimdi de, BM gücü içinde yer
almalar›n›n kendilerine ne getirece¤i hesaplar›n› yap›yorlar. Emperyalist a¤ababalar› ile pazarl›k yürütüyorlar. Türkiye ve Kuzey Kürdistan
iﬂçi ve emekçileri aç›s›ndan faﬂist
Türk ordusunun Lübnan’a ve bölgeye bar›ﬂ getirme boﬂ iddias›na sahip BM gücü içinde yer al›p, Hizbullah’›n silahs›zland›r›lmas› iﬂinde ‹srail’in iﬂini yapmas›n›n getirece¤i
hiçbir yarar yoktur. Bu tersine Türkiye iﬂçi ve emekçilerinin kendi savaﬂlar› olmayan gerici bir savaﬂ›n içine daha do¤rudan çekilmesi anlam›na gelir. Bu yüzden Türkiyeli iﬂçi
ve emekçiler “Lübnan’a asker gönderilmesine hay›r!” demelidir.
Ateﬂkes barıﬂ de¤il!
Emperyalist barıﬂ da
gerçek barıﬂ de¤il!
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ﬁimdilik silahlar sustu. Peki ama
silahlar›n susmas› gerçekten bar›ﬂ
anlam›na m› geliyor? Bu savaﬂla da
birbirine karﬂ› düﬂmanl›klar› egemenler taraf›ndan körüklenmiﬂ
olan Yahudi ve Arap emekçiler, ﬂimdi dost olup bir arada gerçek bir bar›ﬂ içinde mi yaﬂayacaklar?
Filistin’de 60 y›ld›r kamplarda ya-

ﬂayan, son olarak Siyonist ‹srail
devletinin bütün dünyan›n gözü
önünde özgür iradesini kabul etmeyece¤ini silah zoruyla gösterdi¤i
Filistin halk› ile, Siyonist ‹srail devleti aras›nda gerçek bir bar›ﬂa m›
var›lacak?
Emperyalistler petrol rezervlerinin % 60’›ndan fazlas›n› bar›nd›ran
Ortodo¤u’da hegemonya dalaﬂ›na
son verip, bu dalaﬂta ihtiyaçlar›na
göre halklar› birbirine karﬂ› k›ﬂk›rtmaktan vaz m› geçecek?
ﬁimdi BM Güvenlik Konseyi Karar›na göre Güney Lübnan’a, iﬂgalci
‹srail’in boﬂaltaca¤› alana ve boﬂaltmaya paralel olarak yerleﬂtirilecek
15 bin BM askeri, “milis güçleri”ni
silahs›zland›rma yoluyla “bar›ﬂ” m›
sa¤layacak? Bütün bu sorular›n cevab› “Hay›r!”d›r.
Hay›r! Hay›r! Hay›r !
Emperyalizm ve gerçek bar›ﬂ yan
yana düﬂünülemez. Milliyetçili¤in,
›rkç›l›¤›n, dincili¤in vb. temelinde
iﬂçi ve emekçilerin sömürücüler
taraf›ndan birbirlerine karﬂ› k›ﬂk›rt›l›p savaﬂa sürülebildi¤i bir
dünyada gerçek bar›ﬂ›n olabilece¤inden, halklar›n kardeﬂli¤inden
vb. söz etmek ya safl›k ya da sahtekârl›kt›r. Sömürünün, sömürücülü¤ün hüküm sürdü¤ü bir dünyada, sermayenin egemenli¤inin
dünyas›nda, kapitalist/emperyalist
dünyada, gerçek bir bar›ﬂ mümkün de¤ildir.
Gerçek bar›ﬂ, iki savaﬂ aras›nda
bir nefeslenmeden baﬂka bir ﬂey olmayan bugünkü sahte bar›ﬂlar de¤il, kaç›n›lmaz olarak emperyalist

gerici savaﬂlar› do¤uran emperyalist bar›ﬂ de¤il, gerçek ve kal›c› bar›ﬂ
ancak bugün ezilenlerin, sömürülenlerin, emekçilerin, halklar›n, yani dünya nüfusunun büyük ço¤unlu¤unun, yani “Büyük ‹nsanl›¤›n”
sermayenin iktidar›na son verdikleri, kendi iktidarlar›n› kurduklar›,
“halklar›n kendi konuﬂtuklar›” bir
dünyada mümkündür. Halklar ancak kendileri konuﬂtuklar›, kendileri egemen olduklar›nda halklar›n
kardeﬂli¤i gerçekleﬂebilir ve gerçekleﬂecektir. Gerçek ve kal›c› bir bar›ﬂ
için dil, din, milliyet, ›rk, cinsiyet
fark› tan›mayan sosyalizm, komünizm gereklidir. 20. yüzy›ldaki tüm
geliﬂmeler ve günümüzün geliﬂmeleri bir gerçe¤i çok aç›k göstermektedir. Dünyan›n önünde duran biricik alternatif, biricik çözüm sosyalizmdir, komünizmdir.
Dünya ya sosyalizmle kurtulacak,
ya da emperyalizm kendi barbarl›¤›
içinde bütün dünyay› çöküﬂe götürecektir. Emperyalist, gerici savaﬂlar, emperyalizmin gerçek yüzünü
gösteren barbarl›k gösterileridir. Bu
günler, Rosa Luxembug’un Birinci
Dünya Savaﬂ› içinde yapt›¤›; “Ya
barbarl›k içinde çöküﬂ, ya sosyalizm!” tespitinin do¤rulu¤unu ve
geçerlili¤ini yitirmedi¤inin en aç›k
görüldü¤ü günlerdir.
Emperyalist ve
gerici savaﬂa karﬂı
devrimci savaﬂ!
Emperyalist barbarl›¤›n biricik
alternatifi olan bir dünyaya var-

mak için bütün ülkelerde iﬂçilerin, emekçilerin kendi burjuvazilerinin egemenliklerini devrimle
y›kmas›, DEVR‹M gerekir.
Egemenler tarihte hiçbir zaman
kendi iktidarlar›n› kendi istekleri
ile ve bar›ﬂ içinde terk etmemiﬂtir. Onlar zaten ﬂiddet üzerine
kurulu iktidarlar›n› tehdit alt›nda gördüklerinde her türlü araca
baﬂvuracak, devrimi bast›rmak
için karﬂ›devrimci savaﬂa baﬂvuracaklard›r.
Bu yüzden iﬂçilerin, emekçilerin
karﬂ›devrimci ﬂiddeti bast›rmak
için baﬂvurmak zorunda olduklar›
devrimci ﬂiddet kaç›n›lmazd›r. Bu
yüzden emperyalist, gerici, karﬂ›
devrimci savaﬂlara son vermenin
ve gerçek ve kal›c› bar›ﬂ dünyas›na, sosyalizme, komünizme varman›n biricik yolu DEVR‹MC‹
SAVAﬁ yoludur.
Bu yüzden gerçekten bar›ﬂ isteyen,
sermayenin egemenli¤ine, kapitalizme, emperyalizme karﬂ› sosyalizmkomünizm mücadelesinde yerini almal›d›r.
Gerçekten bar›ﬂ isteyen devrim
için savaﬂa kat›lmal›d›r.
Gerçek ve kal›c› bar›ﬂ için savaﬂ,
devrimci savaﬂ gereklidir.
Devrimci savaﬂ, iyi örgütlenmiﬂ
küçük gruplar›n halk için ve halk
ad›na yürüttükleri, örgütlü devrimci gruplar›n devletin karﬂ› devrimci
güçleriyle halktan kopuk düellosu
olarak yürüyen savaﬂ de¤ildir.
Gerçek anlamda devrimci savaﬂ ve
devrimi baﬂar›ya götürecek savaﬂ,
kendi durumlar›n›n bilincine varan
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ve bolﬂevik komünist partiler önderli¤inde örgütlenen iﬂçi ve emekçi kitlelerin savaﬂ›d›r.
Devrim için örgütlenmenin
silahı: Bolﬂevik Parti!
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Kuzey Kürdistan ve Türkiye’de bu
gerçekleri iﬂçi s›n›f› ve emekçi y›¤›nlar içine taﬂ›yan Bolﬂevik Partilerimiz, bütün s›n›f bilinçli iﬂçileri,
dünya emperyalist savaﬂa karﬂ› mücadele günü olan 1 Eylül dolay›s›yla, partimiz saflar›nda s›k›ca birleﬂmeye, örgütlenmeye ça¤›r›yor.
Bu barbarl›k dünyas›ndan kurtuluﬂ için, özgürlük ve kardeﬂlik dünyas›na varmak için s›n›f mücadelesinde Bolﬂevik Partilerimiz en
önemli silah›m›zd›r.
Milyonlarca emekçinin devrimci
savaﬂlara haz›rlanmas›n›n silah›d›r
Bolﬂevik Partilerimiz.
Bu yüzden emperyalist gerici karﬂ› devrimci savaﬂlara karﬂ› gerçek ve
kal›c› bar›ﬂ için bugün s›n›f bilinçli
iﬂçilerin yapaca¤› en do¤ru ﬂey, Bolﬂevik Parti saflar›nda örgütlenmek,
bolﬂevik mücadeleye kat›lmakt›r.
1 Eylül 2006’da da bir kez daha Lenin’in Ekim Devrimi’nin 4. y›ldönümünde yapt›¤› konuﬂmada söyledi¤i
ve do¤rulu¤u pratikte hep yeniden
kan›tlanan ﬂu sözleri yineliyoruz:
“Emperyalist savaﬂtan ve onu
kaç›n›lmaz bir ﬂekilde yaratan
emperyalist bar›ﬂtan, bu cehennemden Bolﬂevik mücadele olmaks›z›n, bolﬂevik devrim olmaks›z›n kurtulunamaz!”
20 A¤ustos 2006 

DANIﬁTAY
ARﬁI
ÜYELER‹NE K
IRI
LD
S‹LAHLI SA
T ‹Ç‹N
FAﬁ‹ST DEVLE
FIRSAT!
BULUNMAZ

Mayıs günü sabah saatlerinde Ankara’daki
Danıﬂtay binasına giren ‹stanbul Barosuna kayıtlı
avukat Alparslan Aslan, toplantı
halinde bulunan Danıﬂtay 2. Dairesinin 6 üyesine kurﬂun ya¤dırdı. Bu silahlı saldırıda Danıﬂtay
2. Daire üyesi 5 hakim çeﬂitli yerlerinden vuruldu. Hakimlerden
Mustafa Yücel Özbilgin aldı¤ı yaralar sonucu öldü.
Tanıklar ilk ifadelerinde saldırgan’ın “Ben Allahın askeriyim”
diyerek, ve tekbir getirerek ateﬂ
etti¤ini, ateﬂ ederken ve kaçmaya
çalıﬂırken “Allahın gazabı üzerinize olsun” diye ba¤ırdıﬂını belirttiler. Saldırının hemen ertesinde Danıﬂtay binası içinde polisle çatıﬂmaya giren ve yakalanan saldırganın ilk ifadesinde
“Türban kararının cezasını verdim. Kendi baﬂıma karar aldım,
yalnızım” dedi¤i medya üzerinden yayıldı.
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Danıﬂtay ve türban
Silahlı saldırıya u¤rayan Danıﬂtay 2. Dairesi, ﬁubat 2006’-da ka-

Provokasyonlar
sürüyor!
mu görevlilerine, yalnızca iﬂte de¤il, iﬂe gidip gelirken de türban yasa¤ı getirme anlamına gelen bir karar almıﬂ, bu kararı kemalist kesim
tarafından alkıﬂlanırken, hükümet
üyeleri tarafından hukuk dıﬂı bir
karar olarak nitelendirilmiﬂ ve eleﬂtirilmiti. Vakit gibi dinci faﬂist gazeteler ise kararda imzası olan hakimleri isim ve resmiyle teﬂhir etmiﬂ, hedef göstermiﬂti. Danıﬂtay 2.
Dairesi’nin aldı¤ı “türban kararı”
gerçekte egemen sınıflar içinde yürüyen iktidar dalaﬂında kemalist
yargının seçim sırasında “türban
sorununu çözece¤iz” sözü veren
AKP’ye karﬂı açık meydan okuması, AKP’yi köﬂeye sıkıﬂtırmak için
yaptı¤ı bir provokasyondu.
Bu kararla türban sorunu yeniden belirleyici bir sorunmuﬂ gibi
gündeme sokuldu. AKP’den daha
dinci olan ve AKP’yi sorunun çözümü için hiçbir ﬂey yapmamakla
eleﬂtiren dinci faﬂist kesimler için
de, Kemalist kesim için de türban
toplumu germek için ve AKP’yi
sıkıﬂtırmak için sürekli kaﬂınan
bir konu.
Türban ﬂeriatçılarla, kemalist
devlet arasındaki hesaplaﬂmada

her iki taraf açısından da bir sembol, bir fetiﬂ.
Tabanına “bu sorunu çözece¤iz”
sözünü veren ve fakat iktidar yürüyüﬂünde bir kazaya u¤ramamak
için sorunun çözümünü zamana
bırakmayı tercih eden AKP ise
türban sorununun ﬂimdi bu biçimde Danıﬂtay’a bir silahlı saldırı
yoluyla yeniden gündeme sokulmasından rahatsız.
Ölümler üzerinden siyaset
Saldırı ertesinde Danıﬂtay adeta
bir ziyaretgâh haline geldi. Cumhurbaﬂkanı, askeri erkân, üniversite temsilcileri, CHP Baﬂkanı,
ANAP, DYP vb. parti temsilcileri
Danıﬂtay’ı ziyaret ederek, bir yandan üzüntülerini belirttiler, di¤er
yandan ise hükümeti Danıﬂtay’a
saldırının sorumlusu olarak gösteren açıklamalar yaptılar.
Danıﬂtay’a silahlı saldırı “laik, demokratik cumhuriyetin temeline
saldırı” olarak nitelendirilerek, herkese devlete sahip çıkma ça¤rıları
yapıldı.
Silahlı Kuvvetler adına yapılan
açıklamada, bir kez daha TSK’nın
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“TC’yi koruma ve kollama” görevinin baﬂında oldu¤u vurgulandı.
Danıﬂtay’ı Baﬂbakan Erdo¤an ve kimi hükümet üyeleri de ziyaret ettiler.
Fakat di¤er ziyaretçilerin tersine
Danıﬂtay’dan kimse bu ziyaretçileri
karﬂılamadı.
Hükümet üyeleri, kimi Danıﬂtay
üyelerinin “sizin yüzünüzden oldu”
tepkisiyle karﬂılandılar. Danıﬂtay
Baﬂkanı Sumru Çörto¤lu, Danıﬂtay
üyesi yüksek hakimlerle ve savcılarla birlikte basına yaptı¤ı açıklamada “Demokratik ve laik cumhuriyetin temel güvencelerinden olan Danıﬂtay’ın, bugün anayasadan aldı¤ı
yetki ile Türk milleti adına yargılama görevini yerine getirdi¤i sırada,
kendisini, dolayısıyla hukuku, anayasayı, Cumhuriyeti, devleti ve milleti hedef alan menfur bir saldırıya
uradı¤ını” söyledikten sonra, “devlet adına yetki kullanan makamlarca da cesaretlendirici, ihtiyatsız beyanlarda bulunulması”nı da saldırının gerçekleﬂmesinin nedenleri
arasında sayarak, hükümet ve AKP
yetkililerinin yargı kararlarına yönelik eleﬂtirilerini hedefleyen bir
tavır sergiledi.
Hükümet ve AKP yetkilileri, Danıﬂtay’a yönelen silahlı saldırı konusunda üzüntülerini belirttikleri
açıklamalarında aynı zamanda
kendi tavırlarının Danıﬂtay’a silahlı
saldırı ile iliﬂkilendirilmesinden rahatsızlıklarını dile getirdiler.
Kimileri saldırının türban sorunu ile de iliﬂkilendirilmesinin yanlıﬂ oldu¤unu vb. açıkladılar.

Kime yarıyor?
Kim nasıl kullanıyor?
Fakat bütün bu açıklamalar,
egemen sınıflar arasındaki iktidar
dalaﬂında Danıﬂtay’a karﬂı bu silahlı saldırı ertesinde AKP’nin
dünden daha zor bir duruma
düﬂtü¤ü gerçe¤ini de¤iﬂtirmiyor.
Danıﬂtay’a, Çörto¤lu’nun deyimi
ile, “dolayısı ile huku¤a, anayasaya, cumhuriyete, devlete, millete”
yönelen “menfur saldırı” , devlet
iktidarını elinde bulunduran kemalist kesim tarafından AKP’nin
hanesine yazılmıﬂtır. Onların gözünde bir kez daha “laik demokratik cumhuriyetin” nasıl bir ﬂeriatçı tehdit altında oldu¤u ve
AKP’nin de gizli gündemi ile bu
ﬂeriatçı tehdidin parçası oldu¤u
bir kez daha ispatlanmıﬂtır. Kemalist iktidar sahipleri, ayaklarının altından kayan iktidar zeminini sa¤lamlaﬂtırmak için ﬂimdi
Danıﬂtay’a yönelen saldırıyı bulunmaz bir fırsat olarak tepe tepe
kullanıyor, kullanacak.
AKP’nin normal ﬂartlar altında
2007 Nisan’ında cumhurbaﬂkanını
seçme olasılı¤ından aﬂırı derecede
rahatsız olan kemalist kesim, bu
olası geliﬂmenin önünü kesmek
için her ﬂeyi deniyor. Bu her ﬂey
içinde provokasyonlarla ortamı
iyice germenin de oldu¤u, savaﬂ
kıﬂkırtmanın da oldu¤u vb. ﬁemdinli olayında görüldü. Orada kemalist devletin provokatörleri
Kürt halkı tarafından suçüstü yakalandı. “Hem suçlu hem güçlü”

rolündeki devlet ﬁemdinli olayları
üzerine hazırlanan Savcılık iddianamesini “orduya ve devlete” saldırı olarak de¤erlendirip, medya
üzerinden de yürüttü¤ü kampanya
ile, hükümeti hizaya getirdi. Önce
Emniyet ‹stihbarat Teﬂkilatı Baﬂkanı, ardından ﬁemdinli Cumhuriyet Baﬂsavcısının görevine ordunun emriyle son verildi. Ortamı
gergin tutmak, ola¤anüstü hal, sıkıyönetim ortamı yaratıp inisiyatifi yeniden bütünüyle ele geçirmek,
AKP’nin cumhurbaﬂkanlı¤ı seçiminde kendi adayını cumhurbaﬂkanı yapma imkanını ortadan kaldırmak devlet iktidarını hâlâ elinde tutan kemalist kesimin bugünkü planı ve uygulamasıdır. Bu planın uygulanmasında ﬂimdi üzerinde durulan, AKP’yi bir erken seçime zorlamaktır. Bir süredir yeniden piyasaya sürülen Demirel a¤zından “e¤er darbe istenmiyorsa
o zaman erken seçimin çare oldu¤u” mesajlarının verildi¤i noktaya
gelinmiﬂtir.
Devlet gösterileri
Danıﬂtay’a yönelen silahlı saldırı
tam da böyle bir ortamda gelmiﬂ,
bir süredir dincilerin yaptı¤ı iddia
edilen Cumhuriyet gazetesinin
bombalanması vb. eylemleri ile
iyice kızıﬂtırılan ortam, Danıﬂtay’a
yönelen saldırı ertesinde kemalist
devletin topyekün gövde gösterisine dönüﬂtürülmüﬂtür.
Hükümet, Cumhurbaﬂkanı ile
kavgalıdır, Anayasa Mahkemesi ile,

Yargıtay’la, Danıﬂtay’la, kısaca hâlâ kemalistlerin elinde olan yargı
ile kavgalıdır, üniversitede yönetimle kavgalıdır, her ﬂeyden önce
de kemalist devletin; iktidarın temel dire¤i ordu ile kavgalıdır. Bu
kavga iktidara yürümek isteyenlerle, iktidarı elinde bulunduranların
kavgasıdır, iktidar dalaﬂıdır.
Bu kavgada Danıﬂtay’a yönelen
saldırı ertesinde, kemalist iktidar
sahipleri hükümeti sorumlu göstererek büyük bir avantaj elde etmiﬂler, Danıﬂtay’a saldırının ertesi
günü yargıçlar, askerler, profesörler, Cumhurbaﬂkanı… tam kadro
önce Ata’larına yürümüﬂlerdir. Bu
yürüyüﬂ devlet gösterisidir.
Ardından aynı gün cinayete kurban giden Danıﬂtay üyesi yargıcın cenaze töreni de “laik cumhuriyet”i savunma adı altında gerçekte faﬂist kemalist devleti sürdürme kararlılılı¤ının gösterisi haline dönüﬂmüﬂtür.
Törende yer alan hükümet üyeleri protestolarla karﬂılanmıﬂtır.
Kemalist devletin Cumhurbaﬂkanı, Genelkurmay Baﬂkanı ve kuvvet komutanları, her rütbeden
yüzlerce subay, kemalist üniversite
yönetimi ve yargı vb. ile tam kadro katıldı¤ı gösteride gösteriye katılan kimi bakanlar tartaklanmıﬂ,
“hükümet istifa” cenaze töreni görünümlü devlet gösterisinde atılan
temel slogan olmuﬂtur.
Yeni provokasyonlar yolda
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daha çok sömürülecek, hükümet
daha fazla köﬂeye sıkıﬂtırılarak
2007 Nisanı öncesinde bir “çözüm”
bulunmaya çalıﬂılacaktır.
Bizzat devlet güçlerinin yapaca¤ı,
bu arada AKP’den daha aﬂırı dinci
olanların da yapaca¤ı yeni bir dizi
provokatif eylemle hükümetin “iktidarsızlı¤ı”, “yönetemeyece¤i”nin
ispatı temelinde sıkıﬂtırılması, zayıflatılması, tabanının daraltılmaya
çalıılması, hükümetin daha fazla
hizaya getirilmesi çabaları egemen
sınıflar arasındaki iktidar dalaﬂında
gündemi belirleyecektir.
Egemenleri it dalaﬂında
yalnız bırakalım!
Sömürü düzenine karﬂı
sınıf mücadelesinde
örgütlenelim!
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Emekçiler bu iktidar dalaﬂında
ﬂimdiye kadar oldu¤u gibi ikisi de
birbirinden berbat alternatifler arasında seçime zorlanacaktır: ﬁeriat
tehlikesi/öcüsü ile korkutulan kitleler kemalistler tarafından “laik
cumhuriyet”i, özcesi bugünkü faﬂist Türk devletini desteklemeye ça¤rılırken, bunun karﬂısında demokrasi savunusu söylemleri ile yer alan
kesimlerin en ilerileri, batı Avrupa’daki gerici demokrasiyi gerçek
demokrasi imiﬂ gibi göstererek, kitleleri kendi sahte demokrasi bayra¤ı altına ça¤ırmaktadır.
Türkiye’de ﬂeriatı bugünkü düzenin alternatifi olarak görenler de
vardır.
Bu dinci faﬂist kesimin de alter-

natifinin emekçiler açısından ne
anlama geldi¤ini ‹ran’dan biliyoruz. Kemalist faﬂist diktatörlük
ile, dinci faﬂist ﬂeriat düzeni arasında bir tercih emekçiler açısından kırk katır mı, kırk satır mı
tercihidir. Bunların ikisi de kötü,
Avrupa tipi gerici demokrasi bunlara göre yine de iyidir diyenlere
bizim diyece¤imiz ﬂudur:
‹ﬂçi sınıfı ve emekçiler hep kötüler
arasında daha az kötüyü tercih etmek zorunda de¤illerdir. ‹ﬂçiler ve
emekçiler için burjuvazinin çeﬂitli
kesimlerinin de¤iﬂik iktidar biçimleri, sonuçta bunların tümü, sömürü ve zulüm demektir. ‹ﬂçiler ve
emekçiler için iyi olan, iﬂçilerin ve
emekçilerin kendilerinin iktidarda
oldu¤u, sömürünün olmadı¤ı bir
düzendir, içilerin emekçilerin demokrasisidir, sosyalizmdir.
U¤runda mücadele edilmesi gereken hedef budur.
‹ﬂçiler, emekçiler egemen sınıfların kendi aralarındaki iktidar dalaﬂında, onların hiçbir kesiminin kuyru¤una takılmamalı, onlardan ayrı,
baımsız örgütlenmeli, kendi iktidar
mücadelelerini yürütmelidir.
Bolﬂevik partilerimiz Kuzey Kürdistan ve Türkiye’de sınıf bilinçli
iﬂçilerin, emekçilerin burjuvazinin
her kesimine karﬂı sınıf mücadelesinin temel aracıdır.
‹ﬂçilerin emekçilerin safı burjuvazinin ﬂu veya bu kesiminin kuyru¤unda de¤il, kendi öz örgütünde,
Bolﬂevik Parti’de olmalıdır.
18 Mayıs 2006 

KATLED‹L‹ﬁ‹N‹N 33. YILDÖNÜMÜNDE DE…

Komünist önder
‹brahim Kaypakkaya
bolﬂevik mücadelede
yaﬂ›yor!
Ölenler dövüﬂerek
öldüler... Bilincimizde,
mücadelemizde
yaﬂ›yorlar...
18 May›s. Bugün ayn› Mustafa
Suphi ve 14 yoldaﬂ›n›n Türk burjuvazisinin kiral›k katillerince hunharca katledildi¤i 28-29 Ocak gibi;
Deniz Gezmiﬂ, Yusuf Aslan ve Hüseyin ‹nan’›n faﬂist Türk devletinin
kurdu¤u idam sehpas›nda devrim,
Marksizm-Leninizm, halklar›n kardeﬂli¤i ﬂiarlar›n› hayk›rd›¤› 6 May›s
gibi, Mahir ve yoldaﬂlar›n›n devrim
davas›nda dövüﬂürken düﬂtü¤ü 30
Mart gibi, daha yüzlerce Türk-KürtErmeni ve di¤er milliyetlerden kad›n-erkek devrimcinin devrim davas›nda onurla savaﬂ›rken düﬂtü¤ü
günler gibi Kuzey Kürdistan-Türkiye’nin s›n›f bilinçli iﬂçilerinin, komünistlerin ve devrimcilerin bilincine silinmezcesine kaz›nm›ﬂt›r.

‹brahim’i katledenler,
onun davas›n›, komünizm
davas›n› öldüremedi,
öldüremez!..
18 May›s 1973, 1960’l› y›llar›n
ikinci yar›s›n›n devrimci gençlik hareketinden ç›k›p gelen ve döneminin devrimci önderlerinden de¤iﬂik
olarak Marksizm-Leninizm’in devrimci özüne sahip ç›kan ve Marksist-Leninist temelde komünist parti inﬂas›n› Kuzey Kürdistan-Türkiye
devriminin en önemli sorunu olarak kavray›p bu yönde ad›mlar atan
komünist önder ‹brahim Kaypakkaya’n›n tutsak bulundu¤u Amed
zindan›nda hunharca katledildi¤i
gündür. 1973’ün Ocak ay› sonunda
faﬂist Türk devlet güçlerince Vartinik, Mirik mezras›nda bir çat›ﬂma
ertesi yaral› olarak tutsak edilen ‹brahim Kaypakkaya 4 aya yak›n sürelik tutsakl›k döneminde ser verip,
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s›r vermeyen komünist devrimci
tavr›yla zindan› faﬂistlere karﬂ› mücadelenin bir arenas› haline getirmiﬂ, onun karﬂ›s›nda yenilen faﬂistler çareyi onu katletmekte bulmuﬂtur. Faﬂistler henüz 24 yaﬂ›nda olan
‹brahim yoldaﬂ› öldürmekle kuﬂkusuz ‹brahim’in u¤runda mücadele
etti¤i davaya, emekçi halklar›n kurtuluﬂu, devrim, demokrasi, sosyalizm, komünizm davas›na a¤›r bir
darbe vurdular. Sonraki geliﬂmeler,
onun kurucusu oldu¤u Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist
(TKP/ML) içinde ‹brahim yoldaﬂ›n
belirleyici bir konuma ve role sahip
oldu¤unu, teoride de, pratikte de
önderlik konusunda ‹brahim yoldaﬂ sonras›nda önemli bir boﬂluk
do¤du¤unu gösterdi. Fakat faﬂistler
‹brahim’i katletmekle komünizm
davas›na a¤›r darbe vurmalar›na
ra¤men, gerçek amaçlar›na, komünizm davas›n› durdurma amac›na
ulaﬂamad›lar, hiçbir zaman da ulaﬂamayacaklar. Nas›l ki, Mustafa
Suphi ve yoldaﬂlar›n›n katli onlar›n
kurucusu olduklar› TKP’ye a¤›r bir
darbe vurmas›na ra¤men, komünizm için mücadelenin sonunu getirmedi ise, ‹brahim Kaypakkaya
yoldaﬂ›n katlinden sonra da, onun
u¤runda öldü¤ü dava durmad›.
‹brahim yoldaﬂ›n yaﬂam›
ve mücadelesinin
öz ürünü gerçek komünist
partisidir...
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‹brahim Kaypakkaya’n›n k›sac›k
bilinçli devrimci komünist hayat› ve

mücadelesinin öz ürünü olan, 1972
y›l› ﬂartlar›nda, modern revizyonizme, oportünizmin her türüne karﬂ›
Marksizm-Leninizm bayra¤›na sahip ç›kman›n ifadesi olan TKP/ML,
1974-1976 aras›ndaki dönemde yeniden ayaklar› üzerine dikilmeye çal›ﬂ›ld›. ‹brahim yoldaﬂ’a sahip ç›kmak, onun öz eseri olan, Kuzey Kürdistan-Türkiye topraklar›nda komünist örgütlenmenin yeniden dirilmesi anlam›na gelen TKP/ML’ye
sahip ç›kmak, onu geliﬂtirmek, büyütmek, onu gerçekten iﬂçi s›n›f›n›n
komünist partisi haline getirme yönünde çal›ﬂmakla olurdu.
Tasfiyecilik mi,
Marksizm-Leninizm mi?
Bu dönemde TKP/ML’yi sürdürme iﬂine soyunan hareket içinde iki
çizgi, iki ayr› yaklaﬂ›m ç›kt›: Bir çizgi, TKP/ML ile di¤er devrimci örgütler (DHKP-C, THKO-C) aras›ndak› öze ait farkl›l›klar› görmeyen ve
“Marksist-Leninistlerin Birli¤i” ad›
alt›nda sonuçta ‹brahim Kaypakkaya’n›n TKP/ML’sini tasfiyeye yönelen çizgi idi. Di¤eri bu tasfiyeci çizgi
karﬂ›s›nda ‹brahim’in TKP/ML’sine
bütünüyle ve do¤rusunu-yanl›ﬂ›n›
fazla sorgulama ihtiyac› duymadan
sahip ç›kan çizgi idi. TKP/ML sürdürücüleri aras›nda ilk bölünme kabaca bu temelde oldu. Burada kuﬂkusuz bu ikinci çizgi TKP/ML’deki
devrimci marksist öze sahip ç›kan
çizgi idi.
Daha sonraki geliﬂme içinde bu
ikinci çizgi 1978 baﬂ›nda gerçekleﬂ-

tirdi¤i “Birinci Konferans” ad› verilen Kongre ile TKP/ML’yi ‹brahim
yoldaﬂ›n katledilmesinden sonra ilk
kez gerçek anlamda bir merkezi yap›ya kavuﬂturdu. TKP/ML’nin bu
“Birinci Konferans”›nda TKP/ML’nin ilk resmi özeleﬂtirisi de kabul
edildi. Bu özeleﬂtiri partinin kuruluﬂ döneminde ve daha sonra yapt›¤› kimi hatalar› tespit edip, bunlar›
aﬂma yönünde ad›m atan, ‹brahim
Kaypakkaya çizgisinin devrimci
marksist özüne sahip ç›karken, hatalar› da özeleﬂtiri ile aﬂmaya yönelen, marksist-leninist bir belge idi.
Tutucu menﬂevizm mi,
bolﬂevik parti yönünde
ilerleme mi?
Birinci Konferans ertesinde bir
yandan parti s›cak s›n›f mücadelesi
içinde inﬂa edilmeye çal›ﬂ›l›rken, di¤er yandan partinin çizgisindeki
1972’nin, uluslararas› alanda modern revizyonizme karﬂ› mücadele
ortam›nda yapt›¤› kimi hatalardan
ar›nd›r›lmas›, parti çizgisinin geliﬂtirilmesi, özeleﬂtirinin derinleﬂtirilmesi mücadelesi yürütüldü. Bu mücadelede de yeniden iki çizgi berraklaﬂt› parti içinde.
Bir çizgi, ‹brahim’in kurdu¤u
marksist-leninist partinin Birinci
Konferans’ta baﬂlanan özeleﬂtirisini
derinleﬂtirerek, ‹brahim’in partisini
gerçek bir bolﬂevik partiye do¤ru
ilerletmeyi savunan; di¤eri ise ‹brahim ne dediyse, ne yapt›ysa do¤rudur, onun “11 ilkesi” Türkiye devriminin yolunu çizmiﬂ olan de¤iﬂmez

yasad›r mant›¤› ile, partiyi Birinci
Konferans’›n yapt›¤› özeleﬂtiriden
de geri pozisyonlara çeken tutucu
bir çizgi idi. Gerçekte ‹brahim Kaypakkaya yoldaﬂ›n 1972 ﬂartlar›nda
geliﬂtirdi¤i çizgi, uluslararas› alanda “Mao Zedung Düﬂüncesi”ni, emperyalizmin toptan çöküﬂe gitti¤i,
sosyalizmin topyekün zafere ilerledi¤i yeni ça¤›n Marksizm-Leninizm’i olarak gören Lin Biaocu tan›m› sorgulamadan üzerlenmiﬂti,
Türkiye’deki devrimci durum de¤erlendirilmesi ba¤lam›nda da yine
Lin Biaocu “sol” yaklaﬂ›ma uygun
bir de¤erlendirme temelinde, Türkiye aç›s›ndan durumu abartan,
subjektif bir de¤erlendirme yapm›ﬂt›. ‹brahim Kaypakkaya’n›n marksist-leninist çizgisinin özünü belirlemeyen bu önemli yanl›ﬂlar partinin 1978’deki Birinci Konferans’›ndaki özeleﬂtiride tespit edilmiﬂ, düzeltilmesi yönünde önemli bir ad›m
at›lm›ﬂt›. Tutucu kanat ‹brahim
Kaypakkaya’y› savunma ad›na,
onun Parti taraf›ndan aﬂ›lmas› yönünde önemli ad›mlar at›lm›ﬂ olan
yanl›ﬂlar›na sar›ld›. Bunlar› daha da
sistemleﬂtirerek savunmaya baﬂlad›.
Partinin 1981’in birinci yar›s›nda
a¤›r faﬂizm ﬂartlar› alt›nda yap›lan
2. Konferans’›nda bu iki çizgi çat›ﬂt›. Tutucu kanat taban›n görüﬂ ayr›l›klar› konusundaki bilgisizli¤inden yararlan›p, demagojik yöntemlerle taban›, partiyi bolﬂevikleﬂtirmek isteyen kanada karﬂ› k›ﬂk›rtarak, örgütsel aç›dan da menﬂevik
yöntemlerle bolﬂevik kanad› tasfiye
iﬂine giriﬂerek, Parti tarihinde en
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önemli ayr›ﬂman›n yolunu açt›. Parti içindeki bolﬂevik kanat, menﬂeviklerin burjuva yöntemleri ile tasfiye giriﬂimi karﬂ›s›nda, TKP/ML’yi
bolﬂevikleﬂtirme ﬂiar›yla, partinin
menﬂevik kanad›n›n disiplinini tan›mad›¤›n› ilan etti, parti taban›n›
görüﬂ ayr›l›klar›n› incelemeye ça¤›rd›, TKP/ML (Bolﬂevik)’in kuruluﬂunu ilan etti. Bu ad›m gerçekte
1972’ye dek içinde çal›ﬂt›¤› Türkiye
‹htilalci ‹ﬂçi Köylü Partisi’nin (Proleter Devrimci Ayd›nl›k) yönetiminin iflah olmaz revizyonistler oldu¤unu gördü¤ünde, revizyonist yönetimin disiplinini reddederek
TKP/ML’yi kuran ‹brahim Kaypakkaya’n›n devrimci komünist tavr›na
denk düﬂen bir tav›rd›.
‹bo’nun 1972’de kald›rd›¤›
komünizm bayra¤›
Bolﬂevik Parti’de
dalgalan›yor...
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Menﬂevik kanad›n 1981’de 2.
Konferans ile gerçekte b›rakt›¤› ‹brahim Kaypakkaya’n›n bayra¤› böylece daha sonra özü en iyi ifade
eden ve kar›ﬂ›kl›klar› önleyecek bir
isim de¤iﬂikli¤i ile Bolﬂevik Parti’ye
dönüﬂen TKP/ML (Bolﬂevik) taraf›ndan yeniden yükse¤e kald›r›ld›.
1981’den bu yana Bolﬂevik Parti
ﬂimdi 25 y›ld›r, ‹brahim Kaypakkaya’n›n çizgisinin marksist-leninist
özüne sahip ç›karak, o çizginin yanl›ﬂlar›n› bilimsel bir araﬂt›rma temelinde ve pratikte de aﬂarak, gerçek
bir Bolﬂevik Parti’nin inﬂas› onurlu
görevini yürütüyor. 1973’de faﬂist

cellatlarca katledilen ‹brahim Kaypakkaya’n›n davas› bugün de Bolﬂevik Partilerimizin mücadelesinde
yaﬂ›yor. ‹brahim Bolﬂevik mücadelede yaﬂ›yor yaﬂayacak.
‹brahim’i anmak ve
mücadelede yaﬂatmak...
Bugün Türkiye’de ‹brahim Kaypakkaya’ya bütün devrimci sol sahip ç›k›yor. Bu kuﬂkusuz iyi bir ﬂeydir. Di¤er yandan fakat bizim için
belirleyici olan, ‹brahim’i komünistçe sahiplenmek ve savunmakt›r.
Çünkü ‹brahim’in temel niteli¤i
onun bir komünist önder olmas›d›r. ‹brahim’i gerçekten savunmak
onun u¤runda mücadele edip, öldü¤ü davay› kavramak, onu sürdürmektir. Kimilerinin yapt›¤› ‹brahim’i genel demokratizm ak›m›
içinde bir devrimci, bir küçükburjuva devrimcisi olarak gösterip “savunmak”, ‹brahim Kaypakkaya’ya

yap›labilecek en büyük haks›zl›kt›r
ve böyle de¤erlendirme yapanlar›n
Marksizm-Leninizm’den ne kadar
bihaber olduklar›n› gösteren bir de¤erlendirmedir.
Yada kimidevrimcilerinyapt›¤›gibi, ‹brahim’in temel özelli¤i sanki
onun yi¤itli¤i imiﬂ, onun polisteki,
iﬂkencedeki ser verip s›r vermeyen
tavr›imiﬂgibigöstermekvebutemelde bir ‹brahim savunusu ve sahiplenilmesi yetersizdir. ‹brahim’i döneminin devrimcilerinden ay›ran temel fark›, onun örne¤in milli mesele
konusundaki dönemin devrimcilerinden kökten farkl› komünist tavr›n›, Kemalizm konusundaki dönemin egemen sol anlay›ﬂ›ndan kökten
farkl› tavr›n›, modern revizyonizme
karﬂ› tavr›n› vb. görmeyen ve gözlerden gizleyen bir savunudur bu.
Ya da bugün en çok ‹brahimci görünen MKP gibi ya da TKP/ML’de
oldu¤u gibi, ‹brahim’in 1972’de
formüle etti¤i ve bir bölümü aç›kça
yanl›ﬂ, dönemin dünya marksist-leninist hareketi içinde egemen olan
Lin Biaocu “sol” görüﬂlerinin tekrari olan “11 ilkesi”ni aynen savunmayi ‹brahim’i gerçek anlamda savunma imiﬂ gibi görüp gösteren
“‹boculuk”, gerçek anlamda ‹brahim Kaypakkaya’daki devrimci
marksist özün ne oldu¤unu anlamayan bir savunudur.
1981’den bu yana çok net olarak
‹brahim’in gerçek savunusu, onun
marksist-leninist görüﬂlerini, hatalar›ndan ar›nd›rarak al›p geliﬂtiren
Bolﬂevik Parti’nin savunusu ile bütünleﬂmiﬂtir. ‹brahim’in marksist-

leninist komünist özü bugün de
Bolﬂevik Parti’nin mücadelesinde,
bolﬂevik mücadelede yaﬂamaktad›r.
Günün görevi: Fabrikalar›
Bolﬂevik Parti’nin kaleleri
haline getirmek...
Bu 18 May›s’ta da ‹brahim Kaypakkaya yoldaﬂ önünde ve onun
ﬂahs›nda komünizm ve devrim davas›nda dövüﬂürken yitirdi¤imiz
tüm devrimcilerin önünde sayg› ile
e¤ilirken, onun davas›na sahip ç›kan tüm s›n›f bilinçli iﬂçileri Bolﬂevik Parti’nin mücadelesine kat›lmaya ça¤›r›yoruz.
Partimizin 8. Kongresi’nin “Fabrikalar› kalelerimiz haline getirelim”
ﬂiar›n›n hayata geçirilmesi için bütün gücüyle çal›ﬂma, bugün ‹brahim Kaypakkaya’y› anma ve onu yaﬂatman›n en do¤ru yoludur. Kuzey
Kürdistan ve Türkiye’de ‹brahim’in
u¤runda mücadele etti¤i halk demokrasisinin, sosyalizmin, komünizmin zaferi ancak iﬂçi s›n›f›n›n bu
davaya kazan›lmas› ile sa¤lanabilir.
Bu ise ancak ve yaln›z komünist partisinin örgütlenme temelinin fabrikalar olmas›yla mümkündür.
O halde, s›n›f bilinçli iﬂçiler, gerçek komünistler saflara!
‹brahim’in kurdu¤u Komünist
Parti’nin gerçek devam› olan Bolﬂevik Parti’ye!
13 May›s 2006 
Bolﬂevik Parti
Merkez Komitesi
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Faﬂist devletin
Mercan katliamının
1. yıldönümünde...

luslararası iﬂçi sınıfının ortak marﬂı Enternasyonal’in
bir kıtasında;
“Cellatların döktükleri kan, birgün kendilerini bo¤acak
Bu kan denizinin ufkundan kızıl
bir güneﬂ do¤acak!”
sözleri yer alır. Uluslararası iﬂçi sınıfı ve ezilen halkların, zulme ve sömürüye karﬂı mücadelelerinde yüzbinlerce, milyonlarca emekçi hayatını kaybetmiﬂtir. Sömürücü egemen sınıflar ellerindeki devlet aygıtının araçları ile, ordusu ile, polisi
ile, özel saldırı güçleri ile sömürü
düzenlerini ayakta tutabilmek için
yüzlerce, binlerce katliam gerçekleﬂtirmiﬂlerdir ve bu katliamlara her

U
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gün yenilerini eklemektedirler. Sömürücü egemen sınıfların iktidarı
emekçilerin kanı üzerine kuruludur. Bu düzen bir kan denizi içindedir. Egemenlerin hunhar katliamlarının öncelikli hedefi hiç kuﬂkusuz
halkların örgütlü mücadeleye atılan kesimleri, emekçilerin, halkın
devrimci öncü kesimleri, devrimci
örgütlerdir. Ülkelerimizde bu gerçekler yaﬂanmıﬂtır, yaﬂanmaktadır.
Bundan bir yıl önce 17 Haziran
2005’de egemen sınıfların faﬂist
ordusunun ve özel timlerinin Maoist Komünist Partisi’ne karﬂı yürüttü¤ü katliam da bu çerçevede
gerçekleﬂtirilmiﬂ bir kanlı eylemdir. Aralarında MKP’nin kimi ön-

der kadrolarının ve planlanan ikinci kongre delegelerinin de bulundu¤u 17 devrimci —Cafer Cangöz,
Aydın Hanbayat, Okan Ünsal, Ali
Rıza Sabur, Alaattin Ateﬂ, Cemal
Çakmak, Ökkeﬂ Karao¤lu, Kenan
Çakıcı, Berna Ünsal, Taylan Yıldız,
Gülnaz Yıldız, Binali Güler, Dursun Turgut, Ça¤daﬂ Can, Ersin
Kantar, brahim Akdeniz, Ahmet
Pektaﬂ— Türk faﬂist devletinin
hunhar saldırısında can verdiler.
Faﬂist devlet güçleri bekledikleri
pusuda 17 devrimcinin kanını, bu
devletin bo¤azına kadar içinde bulundu¤u kan denizine kattılar. 17
yetiﬂkin, bir bölümü MKP’nin en
yetkin, deneyimli önder kadrosu
konumunda olan, sömürüsüz yeni
bir dünya için savaﬂan, bu dava u¤runa canlarını da vermeye hazır
devrimcinin bu hunhar saldırıda
katledilmesini egemen sınıflar büyük zafer olarak kutlarken, iﬂçilerin ,emekçilerin, halk yı¤ınlarının
bilinçli kesimleri, en baﬂta devrimci örgütler bu büyük kaybı yalnızca MKP’nin de¤il, genelde devrimci hareketin kaybı olarak gördü.
Devrimci örgütler Mercan katliamını protesto eylemlerinde üzüntü ve nefretlerini faﬂist devlete karﬂı mücadelede enerjiye dönüﬂtürmeye çalıﬂtılar. Eylemlerde bir kez
daha katliamların halkların mücadelesini durduramayaca¤ı, cellatların döktükleri kan içinde er geç
bo¤ulaca¤ı haykırıldı. ﬂimdi Mercan katliamının birinci yıldönümünde de bu gerçekler yine haykırıldı, haykırılacak.

Egemen sınıfların saldırılarında
yitirdi¤imiz her devrimci, bize düﬂmanın kim oldu¤unu, onun nasıl
kıyıcı ve katliamcı oldu¤unu ve bu
düﬂman ezilen-sömürülen yı¤ınların, iﬂçilerin- köylülerin, tüm emekçilerin örgütlü ﬂiddeti ile ezilmedikçe, bu düﬂman içinde yüzdü¤ü kan
denizinde bo¤ulmadıkça, hep yeni
katliamların gündemde olaca¤ını
gösteriyor. O halde sömürüsüz yeni
bir dünya mücadelesinde, gerçek
demokrasi ve sosyalizm, komünizm
davası mücadelesinde düﬂen her
devrimcinin anılmasının en iyi ve
en do¤ru yolu, onların davasının
zafere ulaﬂtırılması için günde yapılması gerekeni en büyük enerjiyle
yapmaktır.
17’leri devrimci tarzda anmak,
faﬂist katliamın sorumlu ve suçlusu faﬂist devleti lanetlemek
ona karﬂı mücadeleyi yükseltmek yanında, 17’lerin siyasi çizgisindeki yanlıﬂlardan da kopmayı gerektirir...
Biz Bolﬂevikler, 17’lerin faﬂist devlet güçlerince hunharca katliamının ertesinde, bu devrimcilerin
mensup oldukları (bir bölümü bizzat örgütün verdi¤i bilgiye göre örgütün çizgisini belirleyen yönetici
mevkilerde idi) örgütün ciddi bir
biçimde bu kayıpların örgütün çizgisi ile olan ba¤ını sorgulamasını
bekledik. Bekledik, çünkü verilen
kayıp, bizzat kendi yaptıkları açıklamada de¤erlendirdikleri gibi “partimiz, halklarımız, Türkiye/Kuzey
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Kürdistan ve dünya devrimci hareketi açısından büyük bir darbe” idi.
Kuﬂkusuz devrim mücadelesinde
kayıplar verilecektir.
Devrim Mao’nun dedi¤i gibi “bir
ziyafet vermeye, yazı yazmaya, resim
çizmeye ya da nakıﬂ iﬂlemeye benzemez; o kadar zarif, o kadar sakin ve
yumuﬂak, o kadar ılımlı, uysal, kibar
ölçülü ve alicenap olamaz. Devrim
bir ayaklanmadır, bir sınıfın bir baﬂka sınıfı devirdi¤i bir ﬂiddet hareketidir.” (Mao, SE cilt 1, s 29, “Hunan’daki köylü hareketi ile ilgili
araﬂtırma üzerine rapor”dan). Egemen sınıfların kendi iktidarlarını
yıkmaya yönelik bir hareketi ellerindeki bütün araçlarla yok etmeye
çalıﬂaca¤ı ve devrimde kayıplar verilece¤i açıktır. O yüzden biz komünistler, düﬂenlerimiz ardından a¤ıt
yakmakla vakit kaybetmeyiz, “ölenler dövüﬂerek öldüler, güneﬂe gömüldüler, vaktimiz yok onların matemini tutmaya” (Nazım Hikmet) der ve
“güneﬂe akın”da yürüyüﬂümüze daha büyük enerjiyle devam ederiz.
Verdi¤imiz kayıplar, egemen sınıfların katilli¤inin, canili¤inin yeni
örnekleridir. Ve onların hesabı er
geç devrimle sorulacaktır. Hesap
sorma, bizim açımızdan devrim
mücadelesini ilerletmekle olur, sonuçta egemen sınıfların iktidarını
devirmekle, devrimle olur.
Devrim mücadelesinde verdi¤imiz her kayıpta fakat biz aynı zamanda kendi sorumlulu¤umuzu
da, hata yapıp yapmadı¤ımızı, yaptı¤ımız olası hataların egemen sınıfların geçici “zafer”lerinde onlara

yardımcı olup olmadı¤ını da sorgularız. Çünkü bizim için iﬂçilerin
emekçilerin “büyük insanlı¤ın” hayatı önemlidir.
Devrim mücadelesi zaten “büyük
insanlı¤ın” daha iyi yaﬂama mücadelesidir. Bu mücadelede ön saflarda yer alan, bu mücadelede devrimci örgütler içinde örgütlü faaliyet
yürüten öncü unsurları “kadroları”
devrimci örgütler Stalin’in deyimi
ile “gözbebe¤i gibi korumalıdır.” Bu
ba¤lamda 17’lerin Mercan’da egemen sınıflar tarafından katli ve
sonrasındaki geliﬂmeler, bir kez daha Kuzey Kürdistan-Türkiye devrimci hareketinde, bu hareketin bir
bölümünde hâlâ süren, ve giderek
sistemleﬂtirilerek süren kimi temel
yanlıﬂları da bir kez daha gösterdi.
Bunlar üzerinde de durmak bizce
bugün e¤er 17’lerin u¤runda öldükleri devrim davası do¤ru kavranarak ciddiye alınıyorsa mutlaka
yapılması gereken ﬂeydir.
Devrim, sınıf adına öncü örgütün, “öncü”nün iﬂi de¤il, sınıfın
iﬂidir... Devrimcili¤in ölçütü sınıf adına devletle savaﬂmak de¤il,
sınıfı savaﬂ için, sınıf mücadelesinde örgütlemektir!
Ülkelerimizdeki bütün küçük
burjuva devrimci örgütlerinin bir
temel özelli¤i, devrimin “bir ayaklanma, bir SINIFIN B‹R BAﬁKA SINIFI DEV‹RD‹⁄‹ B‹R ﬁ‹DDET
HAREKET‹” (Mao Zedung) oldu¤unu kavramamaktır. Bunlar kendilerini, kendi örgütlerini – ki bu

örgütler genelde sınıftan, sınıf hareketinden kopuk, hedeflerin büyüklü¤ü ile karﬂılaﬂtırıldı¤ında önemsiz büyüklükte gruplardır- sınıf yerine koyup, kendi örgütsel hareketlerini “sınıf hareketi”, kendi mücadelelerini “sınıf mücadelesi”, devletle vuruﬂmalarını “halk savaﬂı” vb.
olarak adlandırmaktadırlar. Yaptıkları iﬂ, sınıf mücadelesi içinde sistemli bir çalıﬂmayla, sınıfı devrim
için örgütlemek yerine, sınıf adına
kendi sınıf dıﬂı örgütlülüklerini yaﬂatıp geliﬂtirmeye çalıﬂmaktır. Hedef kitleleri lafta iﬂçiler-köylüleremekçiler olmasına ra¤men, pratikte ço¤unlu¤u iﬂsiz ve gelecek konusundaki hayalleri bir çok halde
“devrim mücadelesinde en yüksek
mertebe olan ﬂehitlik mertebesine”
(bunu aynen bu sözcüklerle yazıp,
insanları bu temelde e¤itiyorlar)
ulaﬂmak olan genç insanlardır. Bu
insanları kazanmanın yolu ise lafta
“siper yoldaﬂı” pratikte ise rakip görülen di¤er silahlı devrimci gruplardan daha iyi, daha güçlü ses getiren
eylemler yapmaktır. Devrimcilik,
örgütlü devrimci kesimin, devrimci
örgütün kendi eylemlili¤i olarak
kavrandı¤ında, önemli olan en radikal, en devrimci olanın kim oldu¤unun gösterilmesidir. Burada içinde
bulunulan anda yapılan kimi silahlı eylemlerin yürüyen sınıf mücadelesinde, sınıfın gerçek hareketine ne
kadar katkıda bulundu¤u belirleyici de¤ildir. Bir çok halde sorgulanmamaktadır bile.
Bu ba¤lamda geçmiﬂin THKP-C
çizgisinin devamı olan örgütler, te-

orik olarak zaten iﬂçi sınıfının öncülü¤ü sorununu bir dizi varyasyonuyla “ideolojik öncülük”e indirgemiﬂtir. Bu çizginin anda devrimci kanattaki esas örgütü olan
DHKP-C’nin “ölüm orucu” eylemindeki tavrı, küçük burjuvazinin
devrimcili¤i nasıl kavrayıp uyguladı¤ının tipik bir örne¤idir. DHKPC (onun yanında anda yalnızca bir
katılımcı ile TKEP/L var) ﬂimdi 6
yıla yakın süren ve 122 devrimcinin bilinçli bir biçimde adım adım
ölüme gitti¤i bu eylemi, halka
“122 kiﬂi öldü, duydunuz mu?”
ça¤rıları ile sürdürmekte ısrarlı. Sınıf hareketinden ba¤ımsız, sınıfa
mal edilmemiﬂ, mal olmamıﬂ, bugünkü sınıf mücadelesi ﬂartlarında
sınıfa mal olması da mümkün olmayan taleplerle baﬂlayan ve ﬂimdiye dek 122 ölüme hazır devrimci
kadronun adım adım ölüme gitti¤i
bir “devrimci” eylem. Ve bunda ısrarın devrimcili¤in neredeyse esas
kıstası yapıldı¤ı bir eylem. Bu yanlıﬂ öncü savaﬂı çizgisinin tipik bir
örne¤idir. Bu eylemi sürdürmede
ısrarlı olan devrimci örgütün, devrimci kadroları konusunda sorumsuzlu¤unun bir örne¤idir.
TKP/ML kökenli maoist örgütlere MKP ve TKP/ML’ye gelince: Bunlar da köylülerin feodallere karﬂı bir
mücadelesinin, bir köylü savaﬂının
olmadı¤ı ve olmayaca¤ı bir ülkede
Çin’deki halk savaﬂı modelini uygulama adına yola çıkıp pratikte kendi küçük örgütlerini “köylülük” yerine, kendi küçük gruplarının silahlı eylemlerini “halk savaﬂı” yerine
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koyan bir mücadele çizgisinde yürüyorlar. 1972’de anlaﬂılır olan kimi
yanlıﬂlar, bu örgütlerde sistemleﬂtirilip, Marksizm-Leninizm’den tam
kopmanın adlandırılması olan ve
gerçekte Mao Zedung’un Marksizm-Leninizm çizgisi ile de ba¤ı olmayan maoist çizgi haline getiriliyor. Bu örgütlerin de izledikleri sonuçta halk adına ve fakat halk hareketinden kopuk “öncü savaﬂı” çizgisi, öncüyü devletle düelloya süren,
kendi kadrolarına karﬂı da sorumsuz bir küçük burjuva çizgisi.
Bu noktada nasıl ki DHKP-C’nin
izledi¤i çizginin ölüm orucunda örgüt kararıyla da ölüme yürüyen
devrimcilerin ölümünde sorumlu(suz)lu¤u varsa, Mercan Katliamı’nda ölen 17 devrimcinin ölümünde de bu devrimcilerin örgütü
MKP’nin
çizgisinin
sorumlu(suz)lu¤u vardır. Öncü savaﬂı çizgisi öncüyü halk adına ve fakat
halksız savaﬂa sürdü¤ünde aslında
bu gibi sonuçların sorumlulu¤unu
taﬂımaktadır. Artık bunu görmenin
zamanı gelip geçmektedir. Bir dizi
de¤erli kadronun bu çizgiler temelinde “ﬂehitler kervanına katılması”na bu örgütlerin tabanındaki
devrimciler artık dur demelidir.
Maoist Komünist Partisi’nin
Mercan katliamı üzerine açıklaması bir siyasi ve taktik iflas açıklamasıdır!
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Maoist Komünist Partisi, Eylül
2005’de , “Maoist Komünist Partisi
Kongre Örgütleme Komitesi” imza-

lı bir açıklama yaptı. “Devrimci ve
bilimsel ciddiyet” adına yapılan bu
açıklamada aslında MKP’nin bu
açıklamayı yapan kesiminin de,
kongre için yollarda olup da faﬂist
devletin hain pususunda yargısız
infaz edilen, katliama u¤rayan kadroların da devrimci ve bilimsel ciddiyetten, ve sorumluluktan ne kadar uzak oldukları belgeleniyor.
Bir parti var: Halk savaﬂı yürütme
iddiasında. Fakat bu partinin adına
savaﬂtı¤ını söyledi¤i halkın savaﬂtı¤ı filan yok. En azından bu partinin
çizgisi temelinde savaﬂan bir halk
söz konusu de¤il. Ve bu parti bu yalın gerçe¤i tespit edecek durumda
de¤il. Kendi parti gerçe¤ini, gerçek
hayat yerine geçiriyor. Gerçek hayatta yaﬂayan gerçek halkın bu partiden haberi, bu partiye deste¤i dikkate alınmaya de¤mez büyüklükte
bir haber ve destek.
Sözkonusu parti egemen sınıflar
tarafından, silahlı eylemleri nedeniyle en fazla takibat altında tutulan örgütlerden biri. Bununla da
“düﬂman bize saldırıyorsa bu bizim
do¤ru yolda oldu¤umuzu gösteriyor” biçiminde övünen bir parti. Bu
partinin 2005 yılı içinde kongre yapaca¤ı Mısır’da sa¤ır Sultan’ın bile
duydu¤u bir “giz”. Di¤er yandan bu
partinin kongrelerini geleneksel
olarak (!) bir bölgede yaptı¤ı ve bununla da övündü¤ü bir baﬂka bilinen “giz”. Kongreye katılacak delegelerin bir bölümü –hem legal alandan gidenler, hem de bir bölüm eski kadro, örne¤in Cangöz, Hanbayat vb.- faﬂist devlet güçleri tarafın-

dan çok iyi bilinen, tanınan kiﬂiler.
Ve bunlar halk savaﬂı yürüttü¤ü iddiasında olan bir partinin elemanları olarak egemen sınıflar üzerinden takibi gayet kolay olan araçlar
kullanarak, telefon konuﬂmaları
üzerinden randevu ayarlayarak,
mobil telefonları üzerlerinde taﬂıyarak vb. gidiyorlar kongre alanına.
Önceden yurtdıﬂında vedalaﬂma
toplantıları yapılıyor filan. Bu ba¤lamda MKP açıklamasında ﬂu bilgiler veriliyor:
“Düﬂman Kongrenin yapılaca¤ını
önceden biliyor. Di¤er olasılıklar
bir yana geçen sonbaharda ve bu
ilkbaharda yaﬂanan çatıﬂmalarda
ele geçen parti belgelerinden Kongre sürecine girdi¤imizi ö¤renmiﬂti.
Bunu parti tüzü¤ümüzden bilmesi
zaten mümkündür. Fakat somut
olarak hangi bölgede ne zaman yapılaca¤ını telefon konuﬂmalarından ve ﬂehirden gelen delegelerin
ortadan kaybolması, ülkede veya
farklı –farklı ﬂehirlerde yaptıkları
telefon konuﬂmaları ve takiplerden
bilmektedirler. Delegelerden en
azından bazılarını izlemiﬂtir. Bunlar foto¤raflanarak belgelenmiﬂtir.
Bazı delegeler kırdaki yoldaﬂlarla
konuﬂmalarında geleceklerini söylemiﬂ. Bazı delegelerin yurtdıﬂında
vedalaﬂarak ayrıldıklarını da araﬂtırma neticesinde ö¤rendik. Düﬂman istese delegeleri ele geçirebilir,
fakat toplanmalarını ve topluca
katledilmelerini sa¤lamak için bilerek göz yummuﬂ ve izlemiﬂtir.”
Bunlar “devrimci bilimsel ciddiyet” adına yapılan araﬂtırma sonu-

cu söylenenler. Fakat bunların çok
önemli bir bölümü için araﬂtırmaya
filan gerek yoktur. Bunlar belli bir
çizginin, küçük burjuva devrimcisi
bir çizginin tabii sonuçlarıdır.
“Devrimci ve bilimsel ciddiyet” adına yapılan açıklama tam da iﬂin
özündeki hataları tespitten özenle
kaçınmakta, sonuçta hatalar bireylere yüklenip, çizgi sürdürülmeye
çalıﬂılmaktadır.
Açıklamada devamen ﬂunlar da
söyleniyor:
“Bir önceki Kongremizin Munzurlar’da yapıldı¤ı geçen dönem Siyasi Büromuz tarafından bir yanlıﬂlık yapılıp ilan edildi¤i için (Siyasi
Büronuz acaba bu yanlıﬂı neden
yaptı. Bunun siyasi çizgiyle, savunulan çizginin baskısıyla bir iliﬂkisi
yok mu? BN) düﬂman bu kongrenin de orda yapılabilece¤ini tahmin
etmektedir. (Düﬂman bunu neden
tahmin edebiliyor dersiniz, bunun
yine izledi¤iniz çizgi ile bir ba¤ı yok
mu? BN) Fakat kesin kanı izledi¤i
delegelerin Erzincan bölgesi üzerinden gelmesi ve bu delegelerin Erzincan Bölge Komitesi Sekreteri Cem
yoldaﬂla ve kendi aralarında yaptıkları telefon konuﬂmaları üzerinden
oluﬂmuﬂtur.”
Burada da yine bireysel hata yapan ve izlenen delegeler söz konusu. zlenecekleri kesin olan delegeler
kongreye getirdi¤imizde biz bu
kongrenin güvenli¤ini sa¤layacak
durumda mıyız? Kongreyi yaptı¤ımız alan ne kadar güvenlikli? Halk
yı¤ınları devletle çatıﬂarak kongreyi
korur mu? E¤er durum bu de¤ilse,
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izlenme ihtimalleri yüksek olanları
böyle bir kongreye getirmemek, veya güvenli¤ini sa¤ladı¤ımız bir yerde yapmak daha do¤ru olmaz mı ve
daha bir dizi soru sorulmuyor! Sorulamaz da, çünkü “Halk Savaﬂı”
adına on yıllardır izlenen öncü savaﬂı çizgisi ve “Munzurlar”ı efsaneleﬂtiren yaklaﬂımlar bu soruların
sorulup do¤ru cevaplandırılmasına
engel. Bu soruları sormaya cüret
edenlerin alnına basılacak damga
çoktan hazır birilerinin elinde bekler: Revizyonist çizgi! brahim’e ihanet edenler vb. vs.
Ardından “halk” adına savaﬂ yürütenlerin gerçekte halktan ne kadar kopuk olduklarının öyküsü anlatılıyor:
“Erzincan köylerine ulaﬂan delegeler
aralarında fiziksel engelli yoldaﬂlar oldu¤u için, Erzincan kuryesinden at istiyorlar. Kurye iki at alıp getiriyor. Atlardan birini bir bahane ile sahibinden izinle alırken, ötekini baﬂka birinden izinsiz
alıyor. (Yani Türkçesi halk savaﬂı yürütme iddiasında olanlar, bir yerden
bir yere gitme iﬂinde halktan at çalmak zorunda kalıyor. Fakat “devrimci ve bilimsel ciddiyet” adına bu
açıklamayı yapanlar, bu çıplak gerçe¤i bile açıkça adlandıracak cesarete sahip de¤il. BN) ‹zinsiz alınan atın
sahibi 15 Haziran’da atının çalındı¤ı ihbarında bulunuyor. Ertesi gün ifadesine
baﬂvurulmak üzere karakola ça¤ırılıyor.
(Bu at sahibi köylünün Halk Düﬂmanı/ihbarcı ilan edilip, daha sonra
örgüt tarafından “cezalandırılmaması”nın hiçbir garantisi yoktur.
Mao’nun bırakalım öncü savaﬂını,

en geniﬂ cephe savaﬂının yaﬂandı¤ı
dönemlerde bile Kızıl Orduya verdi¤i “Halka zarar verilmeyecek. Alınan her ﬂeyin ücreti ödenecek!” direktiflerine ve yaklaﬂımına uygun
olmasa da maoizm adına hareket
eden MKP’nin “ihbarcı” cezalandırma çizgisine uygun olur. BN)”
“Devrimci ve bilimsel ciddiyet”
adına yapılan açıklamada “özeleﬂtiri” de yapılıyor.
Bu “özeleﬂtiri” de “en büyük hata” olarak ﬂu tespit ediliyor:
“En büyük hata, düﬂman bizim üzerimizde yo¤unlaﬂmıﬂken, Kongrenin zamansız ve eksik güçle toplanmasıdır.
Partimiz acelecilik hastalı¤ına tutulmuﬂ, do¤a koﬂulları ve düﬂmanın partimize özel ve yo¤un yönelimini kavramamıﬂ, küçümsemiﬂ bu nedenle güvenlik önemsenmemiﬂtir.”
Yani sorun acelecilik hastalı¤ı! Peki ama bunun izlenen ve gerçeklerle
ilgisi olmayan öncü savaﬂı çizgisiyle
ba¤ı ne? E¤er MK, ya da dönem yöneticileri zamanı gelen kongreyi ya
herru ya merru deyip toplamaya yönelmeseler, “revizyonist tasfiyeci”
vb. ilan edilmezler miydi? Kongre
Munzurlarda örgütlenmese idi, birileri çıkıp “halk savaﬂı çizgisine
ihanet ediliyor” vb. demez miydi?
Ya da tesadüfen bu kongre kazasız
belasız gerçekleﬂtirilmiﬂ olsa idi, yapılacak propagandada “Partimiz
Kongresini en zor ﬂartlarda, düﬂmanın yo¤un saldırılarına ra¤men baﬂarıyla gerçekleﬂtirdi.” ajitasyonları
çekilip kongrenin ne kadar amatörce ve kötü hazırlandı¤ının üzeri örtülmez miydi? vb.

Haksızlık etmeyelim. MKP bir
yerde sorunun daha derinde yattı¤ını söyler gibi yapıyor. Açıklamada
ﬂöyle deniyor:
“Olay basit askeri hataların de¤il, esasen önemli olan ideolojik-politik ve örgütsel çizgi hatalarımızın sonucudur.
(Burada insan galiba bir ﬂeyler görüyorlar diye umutlanıyor. Fakat
arkadan gelenler, bu umudun boﬂ
oldu¤unu, bu tespitin içi boﬂ bir
tespit oldu¤unu gösteriyor. ﬂöyle
devam ediyorlar:) Bunun için aslolan
bu hataların (hangi? BN) aﬂılarak yeni
kayıpların önüne geçilmesi ve gidiﬂatın
devrim ve parti lehine çevrilmesidir.
Partimiz bunun gereklerini yerine getirme çabasındadır. Partimiz olayı bütün
yönleri ve geri plandaki ideolojik- politik
ve örgütsel nedenleriyle birlikte ele alıp,
tekrar tekrar muhasebe ederek gerekli
dersleri çıkarmaya, halka hesap vermeye ve devrim mücadelesine bu dersler ıﬂı¤ında yön vererek Halk Savaﬂında ısrar
etmeye devam edecektir. ...”
‹ﬂte “özeleﬂtiri” bu. “Halk Savaﬂında” ısrar edeceklermiﬂ. MKP hala,
halk savaﬂı adına ısrar ettikleri ﬂeyin
gerçek halk savaﬂıyla ilgisi olmadı¤ını tespit edecek yetene¤e (belki de
cesarete, çünkü bugüne kadarki çizginin yanlıﬂlı¤ını tespit edip bunu
savunmak devrimci yaklaﬂım ve cesaret ister. Böyle bir cesaret bir “ihbarcı” temizleme, bir karakol basma
eyleminden daha fazla yürek ve en
önemlisi bilinç ister bir ﬂeydir.) sahip de¤ildir. Böyle bir özeleﬂtiri ile
MKP halk adına yeni öncü eylemleri yapar, “ihbarcı” temizler, yeni devrim ﬂehitleri üretir, fakat iﬂçi sınıfı-

nın ve halkın devrim için örgütlenmesinde olumlu bir rol oynayamaz.
Bizim bu partinin tabanındaki
gerçekten devrim isteyen insanlara
ça¤rımız, en azından adına hareket
ettikleri Mao Zedung’un Çin Devrimi ve Halk Savaﬂı Üzerine yazdıklarını ciddi bir biçimde incelemeleri, ve kendi partilerinin çizgisi ile
Mao
Zedung
önderli¤indeki
ÇKP’nin Çin devriminin demokratik devrim aﬂamasında yaptıklarını
karﬂılaﬂtırmalarıdır. Bu arkadaﬂlara
öneri ve ça¤rımız gerçekten “devrimci ve bilimsel ciddiyet”e uygun
hareket etmeleri, 1920’nin Çin’i ile,
2006’nın Türkiye/Kuzey Kürdistan’ı arasındaki farkları kavramaya
çalıﬂmalarıdır..
Bu konuda onlara yardımcı olacak onlarca kitap, bundan otuz yıl
önceden üretilmiﬂ, devamı oldukları partiye sunulmuﬂ Bolﬂevik kanadın yazıları vardır.
Bu ba¤lamda bir iki sözcük de
geçmiﬂte parti içindeki mücadelede
Bolﬂevik kanada karﬂı Menﬂevik kanat içinde yer alıp, “halk savaﬂı” ajitasyonu ile örgüt çevresindeki kitleleri Bolﬂeviklere karﬂı kıﬂkırtan, gelinen yerde ununu eleyip ele¤ini asmıﬂ oldukları halde ve yapılan yanlıﬂları gördükleri halde kitlelere hala ısrarla “halk savaﬂı” ajitasyonu
yapanlara söylemek istiyoruz:
‹nanmadı¤ınız ﬂeyleri devrimci
örgütler çevresindeki kitlelere do¤rularmıﬂ gibi aktarmayın!
Kitleleri kandırmayın!
15 Haziran 2006 
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‹NTERNETTEN…
Aﬂa¤ıda Mercan Katliamının birinci yıldönümünde Merkez Komitemiz
adına yapılan açıklama üzerine ‹stanbul indymedia sitesinde yapılan kimi “yorum” lar üzerine yazılmıﬂ bir yazıyı sunuyoruz okuyucularımıza…

“Yorum”lara…
olﬂevik Parti'nin Mercan
katliamının birinci yıldönümünde yaptı¤ı açıklama görünen odur ki birilerini çok kızdırmıﬂ. Ben bir Bolﬂevik Parti'li olarak “yorum” adı altında yazılan ve
yazanların seviyesi konusunda oldukça bilgilendirici “ilginç” yorumlara tavır takınayım mı diye
düﬂündüm. Önce bu seviyesizliklerle u¤raﬂmak boﬂa zaman harcamaktır diye düﬂündüm. Fakat sonra bu seviyesizlikleri de okuyan insanlar oldu¤undan yola çıkarak
yazmaya karar verdim.

B
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“Yazisi Silinen” (yorumların hemen hepsi yurtdıﬂı kaynaklı oldu¤u
için ı'lar i oluyor, ben alıntıları orjinalden yapıyorum, yani hatalar yo-

rumculara ait!) imzası ile yazan
“Evde oturup Kongre yapmaya yetmiyor tabi mücadele etmek.” diye
baﬂlayıp “Adi var kendi yok ‘Parti’”,vs. diye sürdürüyor. Yorumcunun yazısında birazcık fikir denebilecek bir suçlama var:
BP’nin “Sehitleri kullanarak pirim yapma”sı!
“ﬁehit” edebiyatı yapmak, “ﬂehit”ler üzerinden siyaset yapmak,
“ﬂehit” ler üzerinden bol ajitasyonla
yeni insanlar kazanmaya çalıﬂmak
BP'nin iﬂi de¤il. Bu küçükburjuva
örgütlerin iﬂidir. BP yanlıﬂa yanlıﬂ
diyen, do¤ru alternatifin ne oldu¤unu gösteren ve yapan partidir. Bu
açıklamada devrimci olarak görülen bir partinin siyasi çizgisinin
Mercan'da faﬂist devletin katli-

amında öldürülen 17 devrimcinin
bu biçimde yitirilmesindeki sorumluluk payı sorgulanıyor. MKP’nin
yaptı¤ı açıklama eleﬂtiriliyor. Ciddi
devrimci tavır, bu eleﬂtirilerin yanlıﬂlı¤ını göstermeye çalıﬂmaktır. Üstü boﬂ laf, kuru ajitasyon ve seviyesizliktir. Söyleyecek lafı olmayanlar
en azından susmayı bilmelidir!
“Maoist” imzası ile yazan kiﬂi,
Mao'dan ve onun halk savaﬂı konusundaki teori ve prati¤inden ne kadar bihaber oldu¤unu belgeleyen
sözler ediyor. Yurtdıﬂından yazdı¤ı
belli olan bu kiﬂi, BP konusunda
“ülkede esameniz okunmuyor”
“eleﬂtirisi” getiriyor.
‹lginç. Nedense hep Türkiye/Kuzey Kürdistan'dan yurtdıﬂına iltica
edenler, ortaya çıktı¤ından bu yana
önüne koydu¤u hedefler do¤rultusunda yurtdıﬂındaki kadrolarını da
Türkiye ve Kuzey Kürdistan'a gönderen bir örgüte “ülkede yoksunuz”
vb. masalları anlatıyor. 17’lerin ölümü ba¤lamında “Maoist” “17’lerin
yildönümünde devrim yolunda
mücadele icin tarihsel anlam dolu
mesajlarindan” söz ediyor.
Gerçekten de 17’lerin ölümü prati¤i hep yeniden devrimci sorgulayanlar, bunu becerenler, buna cesaret edenler için “tarihsel anlam dolu mesajlar” veriyor. Verilen temel
mesaj da belli: Böyle olmaz! Devrimci enerjinin böylesine çarçur
edilmesi sorumsuzluktur! Bunun
nedenleri BP’nin açıklamasında ortaya konmuﬂtur. BP'nin tavrını
“GERZEKL‹K” olarak adlandıran

(ne seviye ama!) çok ileri zekalı
“Maoist” kardeﬂimiz boﬂ lafı bırakıp, somut eleﬂtiriler konusunda bizi aydınlatsa daha iyi eder! Ama
eleﬂtirilere tavır takınabilmek için
de önce onları anlamak gerekir!
‘Anlama’nın bir ﬂeyi de¤iﬂtirmek
için ön ﬂart oldu¤unu ise “Maoist”
ileri zekalımız hâlâ anlamamıﬂtır
anlaﬂılan!
“Bir iﬂçi” imzası ile yazan BP’yi
“dogusundan, cocuklugundan beri
tanirim.” diye baﬂlıyor.
BP nin “hizipci, korkak, devrim
kackini” oldu¤unu söylüyor. BP’yi
“devrimci ahlak, devrimci namus
yok”sunlu¤u ile suçluyor. Hızını
alamıyor “Buj bu yazinizdan dolayi
acaba ne kadar dolar verdi.” diyor.
Bütün küfürnamede BP’nin açıklamasında getirilen do¤ru eleﬂtirilere
tek tavır yok. Olması için tabii önce
yine anlamak lazım. Kendi iman etti¤i “do¤ru”larını da sorgulayacak
devrimci yaklaﬂıma sahip olmak lazım. Devrimcili¤in “inanmak”la
de¤il, bilmekle, anlamakla, kavramakla olaca¤ını bilmek lazım. Görünen odur ki, “bir iﬂçi” imzası ile
yazan kardeﬂimiz cehalet ve imanı
kendine erdem edinmiﬂtir. Bu kardeﬂimiz görünen odur ki, kendini
örgütünün BP çizgisi olarak sundu¤u yalanlara, palavralara, ya da belki kendi hayalinin ürünlerine (“Hani kizil örgütlenme yapacaktiniz,
helikopterlerle indirecektiniz, kizil
gerillalari daglarin doruklarina.”)
inanmıﬂ.
BP’yi Kuzey Kürdistan—Türkiye
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devrimci hareketindeki tüm di¤er
devrimci örgütlerden ayıran tavırlardan birinin, BP’nin ajitasyon adına palavracılık yapmayı reddetti¤ini bilmiyor bu arkadaﬂ. Bu arkadaﬂ
25 yıldır tanıdı¤ını söyledi¤i BP’yi
zerre kadar tanımıyor. BP bundan
25 yıl önceki çıkıﬂında, BP’nin eleﬂtirilerini yurtdıﬂındaki toplantılarda “Halk Savaﬂı yolunda ilerliyor
Partizan!” sloganları ile bo¤maya
çalıﬂanlara, halk savaﬂının Almanya'da de¤il, Kuzey Kürdistan—Türkiye'de yürütülece¤ini, bu konuda
ciddi olanların yolunun açık oldu¤unu söylemiﬂti. ﬁimdi 25 yıl sonra
“bir iﬂçi” yine büyük ihtimal Almanya'dan BP’nin “devrim kaçkınlı¤ı” vs. üzerine yazıyor. BP ise bu
arada yurtdıﬂı örgütünü da¤ıttı!
BP’li olup da yurtdıﬂında yaﬂayan
devrimcilere bulundukları ve yaﬂadıkları ülkelerin devrimine katılmaları ça¤rısını yaptı! BP Kuzey Kürdistan'da, Türkiye'de, da¤larda de¤il, kentlerde iﬂçi sınıfı içinde ilmik
ilmik örülüp inﬂa ediliyor! Aradaki
fark bu kadar basit! Anlayana!
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“‹lticacı” isimiyle yazan arkadaﬂ
üç ay önce Türkiye'den gelmiﬂ ve
Mercan yazısından dolayı BP’nin
“geri zekalı zevzek olduklarını” ö¤renmiﬂ. Aferin. Ne zeka, ne seviye!?
Bu arkadaﬂın verdi¤i bilgiye göre
Dersim’de “halk 17’ler için bir senedir gözyaﬂı döküp intikam yemini
ediyor”muﬂ, “onlarca genç gönüllü
olarak da¤a çıkıyormuﬂ” filan.
Burada tabii bu ileri zekalı arkadaﬂımız durum bu kadar iyi ise,

kendisinin neden “ilticacı” oldu¤unu açıklamalı.
BP söyledi¤ini yapıyor. BP devrimde iﬂçi sınıfının önderli¤inin, bu
boﬂ laf olarak kavranmıyorsa, öncelikli olarak iﬂçi sınıfının komünist
parti içinde ve çevresinde örgütlenmesi ile gerçekleﬂece¤ini, bunun
için fabrikalarda/sendikalarda çalıﬂmanın öncelikli ve belirleyici oldu¤unu açıkladı, bu do¤rultuda çalıﬂtı, çalıﬂıyor. ‹lticacıya tavsiyemiz
önce kafasındaki ilticacılıktan —bu
Kuzey Kürdistan/Türkiye gerçekli¤inden bihaber olmak demektir—
vazgeçmesidir!
“baris” imzasıyla 19 Temmuz’da
yazılan ve merhaba baﬂlıklı “yorum” da “yorumcu” söze “17’lerle
ilgili ve bolsevik partizan eksenli
tartismalari kac gündür takip ediyorum…insanin eyvah diyesi gelsede kayitsiz kalamiyor” girizgahını
yaptıktan sonra kendisinin bizim
bazı baﬂka belgelerimizi de okumuﬂ
oldu¤unu ve fakat bunlarda bizim
kendi “planları,projeleri,siyasetleriyle ilgili her hangi bir makale”mize rastlamadı¤ını söylüyor. Tarzımızı “ baﬂkalarının ölümü, faaliyetleri üzerinden bir nevi politik masturbasyon anlamına gelen kliﬂe bir
tarz” olarak de¤erlendiriyor. ﬁöyle
devam ediyor:
“ Birileri dövüﬂür, onlar kriti¤ini
yapar, birileri projeler yürütür onlar
kriti¤ini yapar, birileri ölür onlar
kritik yapar.velhasil kelam bu arkadaﬂlar kendilerine bir meslek seçmiﬂler, vazgeçirene aﬂk olsun.”

Bizi eleﬂtirenlerin siyasi seviyesi(izli¤i)ne yeni bir örnek barisin “yorumu”. Ciddi olarak e¤er biri BP
okuyup da bizim kendi planımız,projemiz, siyasetlerimizi keﬂfedememiﬂse, o insan ya okuma ya
anlama özürlüdür. Ya da ikisi birden. Ya da gerçeklerin yerine kendi
isteklerini geçiren biridir. ‹ﬂine gelmeyen gerçekleri görmezden gelir.
“Yok” sayar. Fakat gerçekler birileri
yok saysa da gerçektir,vardır. Bizim
plan,proje, siyasetimizi “yok” sayanlara tavsiye edece¤imiz ﬂey bu
küçük çocukların gözlerini kapadıklarında kendilerini saklanmıﬂ
sayan tavrından vaz geçmeleridir.
Bizim sosyalizm-komünizm projemiz, planımız, siyasetimiz tabii ki
aynı zamanda sosyalizm-komünizm adına konuﬂan oportunist tavır ve örgütleri eleﬂtirmemizi, onları
iﬂçi ve emekçi kitleler içinde teﬂhir
etmemizi de gerektiriyor. Baris'i
bunca kızdıran, bunların iﬂi gücü
eleﬂtiridir dedirten her türlü oportunizme karﬂı mücadele tavrı,
Marksizm-Leninizmin en önemli
taleplerinden biridir. Ölmek, “ﬂehit
olmak” vb. de eleﬂtiriden muaf tutulmak anlamına gelmez. Biz 17
lerle ilgili olarak da, onların hangi
tavırlarına sahip çıktı¤ımızı, hangi
tavırlarını eleﬂtirdi¤imizi ortaya
koyduk. Derdimiz bugün aramızda
olmayan onlardan daha çok, bugün
yaﬂayıp onlar adına da siyaset yapanlar ve yaptıkları siyaset. Okudu¤unu biraz önyargısız okuyan ve
anlama yetisine sahip herkesin anlayaca¤ı biçimde yazılmıﬂtır açıkla-

ma. Ve bu açıklama ile derdi olanlar, içerikte neyi yanlıﬂ buluyorlarsa
onun üzerine tartıﬂmalıdır. Ve fakat
görünen odur ki, Maocu kardeﬂlerimizin içerik olarak söyleyecek lafı
yoktur. Onlar bu yüzden içerikle ilgili tartıﬂacak yerde, akılları sıra bizim “yok” lu¤umuz, “icraatımızın
olmadı¤ı” vb. üzerine bilinen lafları
tekrarlamakla avunuyor. Politik
masturbasyondan söz edilecekse, o
da tam da bu tavrın adıdır.
Baris “aslinda biz bu defteri yirmi
yil önce dürmüstük belikli daha
binlerce daha dürmek gerekiyor…ama o bildik sözle söylemek
yeter sanirim:” gölge etme baksa ihsan istemez”,hele isa hiç istemez…”
le bitiriyor yorumunu.
Bundan 20 yıl önce BP nin defterini dürmek için çı¤ırtkanlık yapanların ço¤u devrimi bıraktı, BP ise, 8.
Kongresi'nden sonra yurtdıﬂı örgütünü bütünüyle da¤ıttı. Yani geldi¤i yerde BP artık YD teﬂkilatına ihtiyacı olmayan bir seviyeye gelmiﬂ
bir örgüttür. Becerebiliyorsanız bunu siz de yapın! BP Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da Bolﬂevik Partileri
inﬂa iﬂinde ilerliyor. BP, laf de¤il iﬂ
yapıyor. O iﬂ, oportunistlerin yaptı¤ı çı¤ırtkanlık iﬂi de¤il, sabırla, sistemli çalıﬂmayla parti inﬂasıdır.
Herkes kendi bildi¤ini yapıyor.
ﬁimdiye kadarki geliﬂmeler çok sol
laf edenlerin nereye do¤ru geliﬂti¤ini gösterdi. Bundan sonra da gösterecektir. Biz evet devrimci enerjinin
böyle harcanmasından acı duyuyoruz. Ve elimizden geldi¤ince do¤ru
yolu göstermeye çalıﬂıyoruz. Sonuç-
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ta ama herkes kendi yaptı¤ından
sorumlu. Do¤ru yol gösterildi¤i
halde yanlıﬂın peﬂinden koﬂanların
ardından yakılan a¤ıtların ise devrime bir faydası yok.
“hmm” adıyla “bizim geçe¤imiz
bizmkpliyiz” baﬂlı¤ıyla yine 19 Temmuz’da yazan “yorum”cu “bolsevik
partizan siz at iziyle it izini karıﬂtırıyorsunuz” diyor. Nasılı kendi gizi.
Evet at izi ile it izini karıﬂtıranlar
var, ama o herhalde BP de¤il. Örne¤in mkp'nin “Kardelen Harekatı” at
izi ilye it izini birbirine karıﬂtırmanın tipik bir örne¤idir, ya da yine
mkp nin Dersim'de “ajan temizleme” adına gerçekleﬂtirdi¤i kimi eylemler at izi ile it izini birbirine karıﬂtırmanın tipik örne¤idir. Bu ba¤lamda BP de takınılmıﬂ olan somut
tavırlar hala içerik olarak cevap beklemektedir. Fakat tabii cevap için
söyleyecek sözün varlı¤ı gerekir.
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Sonra 20 Temmuz’da “bariﬂa”
imzasıyla yazan bir “yorum”cu aynen ﬂunları yazmıﬂ:
“Bolﬂevik adını alarak Bolﬂevik
olunmuyor, bu arkada¤lar yıllardır
mücadele etmesi gereken kiﬂilerle
de¤il de solla polemik içindeler.
Geçmiﬂtede Dursun Karataﬂın çözülmüﬂlü¤ü ile ilgili provokasyon
yapmıﬂlardı. Kısacası 20 yıldır politik ortam içindeyim, ﬂimdiye kadar
1 tane dahi Bolﬂevik Partizancıyla
karﬂılaﬂmak nasip olmadı, cezaevine girenleri de yok bildi¤im kadarıyla, Daha hala niye bunlara kafa
yoruyoruz.”

‹ﬂte tartıﬂılan içerikle ilgili söyleyecek sözü olmayan, fakat ille de bir
ﬂeyler söyleme ihtiyacı duyan seviye
yoksunu bir yorum daha. Biz mücadele etmesi gereken kiﬂilerle de¤il
de solla polemik içinde imiﬂiz! Sınıf
mücadelesi denen ﬂeyin, oportünizme karﬂı mücadeleden ayrılamayaca¤ını anlamayan bir yaklaﬂım.
Hem do¤rudan sınıf düﬂmanlarına
karﬂı mücadele, hem de bu mücadelede, ve bu mücadelenin baﬂarısı
için emekçiler içinde yanlıﬂ görüﬂlere karﬂı ideolojik mücadele- “solla
polemik”- yapılması gereken ﬂeydir,
bizim yaptı¤ımız da budur. Dursun
Karataﬂ ba¤lamında, dün söylediklerimizin bugün de arkasındayız.
Gerçeklerin ifadesi “provokasyon”
de¤ildir. Provakasyon gerçeklerin
ifade edilmesi açıkça belgeleri ile ortaya konması üzerine BP’ye karﬂı giriﬂilen fiili saldırılardı. 20 yıldır politik ortam içinde olup ta bir tek
BP’li ile karﬂılaﬂmamıﬂ oldu¤unu
söyleyen arkadaﬂımız, e¤er yalan
söylemiyorsa, yanlıﬂ ortamlarda dolanmaktadır! Kaldı ki BP’liler sa¤da
solda BP’li oldukları ile, yaptıkları
iﬂlerle övünüp kendi kendilerini
teﬂhir eden insanlar da de¤ildir. Ola
ki kendisi ile karﬂılaﬂma durumunda, arkadaﬂı u¤raﬂılmaya de¤mez
bulmuﬂ olabilirler! “Cezaevine girenleri de yok bildi¤im kadarıyla”
seviyesinde tartıﬂan bir insanla gerçekten de u¤raﬂmaya de¤mez. Bu
gibilerine tavsiyemiz ﬂu:
‹ﬂinize bakın, o de¤erli “kafanızı”
bize “yormayın”, bizden uzak durun. Herkes kendi yoluna! 

OKUYUCU MEKTUBU

Legal sosyalistler ve
demokrasi oyunu
amuoyunun bir bölümünün
bilgisi dahilinde olan bir konuya kısaca tavır takınmak
gerekti¤ini düﬂünüyorum.
TÜMT‹S Sendikası ve öyle ya da
böyle EMEP’in içerisinde yeraldı¤ı
kimi olaylar, tekrardan sendikalar
içi demokrasi ve sosyalizm adına
hareket eden legal sosyalistlerimizin parti içi demokrasi sorunlarını
nasıl kavradıklarını de¤erlendirmek açısından önemlidir.
12 Eylül askeri faﬂist dikatatörlü¤ünün Komünist Partimize ve sosyalizm adına konuﬂan ve fakat sınırlı bir devrimci perspektife sahip
olan oportünist ve revizyonist örgütlere karﬂı gerçekleﬂtirdi¤i saldırılar sonucu a¤ır darbeler alınmıﬂtı.
Bizim de içerisinde yer aldı¤ımız
devrimci güçlerin aldı¤ı bu a¤ır yenilgi saflarda belli bir moral bozuklu¤u yaratmıﬂtı.
Bu moral bozuklu¤unu yeniden
devrimci bir atılımla aﬂarak devrimci muhalfeti yeniden diriltme ve
burjuva faﬂist iktidarın karﬂısında
iktidar alternatifi olmak için örgütlenmek yerine, EMEP’in öncüllerinin de içerisinde oldu¤u bir bölüm
oportünist örgüt sorunu baﬂka yerlerde aramaya baﬂladılar.

K

Bu baﬂka yer, sermayeye karﬂı olmazsa olmazın temel kuralı olan,
örgütün sermaye güçlerinin karﬂısında gizlilili¤ini koruyarak kadroların deﬂifre olması ve sermayeye
karﬂı mücadeleyi daha verimli kılma ﬂeklindeki illegal çalıﬂmaya burun kıvırma oldu.
Bu oportünistlerimiz açık bir ﬂekilde illegal örgütlerin “demokratik” olmadı¤ını, neyin yapıldı¤ının
denetlenebilir olmadı¤ını, burjuvaziye karﬂı savaﬂımın bu yolla de¤il,
aleniyatın oldu¤u geniﬂ “özgürlükçü sosyalist” bakıﬂ açısıyla mücadeleyi yeni bir tarzda örgütlemek gerekti¤ini vb. savundular.
Bunlar açıkça, sermayenin iktidarının devrimci tarzda yıkılması mücadelesi yerine, burjuva reformist
tarzda mücadeleyi geçirdiklerini,
dertlerinin devrim ve sosyalizm olmadı¤ını vb. söylemediler. Bunu
söyleselerdi maskeleri çabucak alaﬂa¤ı edilece¤inden, bir dizi baﬂka ülkede de yaﬂanmıﬂ oldu¤u gibi oportünist bir yoldan hareket ettiler. Ama
tümbumanevralarını“dahafazlademokrasi” adına samimi bir ﬂekilde
devrime ve sosyalizme inanan insanlarımızaalternatifolaraksundular.
Bu demokrasilerinin ne biçim bir
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demokrasi oldu¤unu bir bir görüyoruz ve daha da görece¤iz.
Ulusal kurtuluﬂçu PKK’nin
1993’ten sonraki süreçte izledi¤i
hat, Kürt milliyetçi ve küçük burjuvazisinin reformist konumlanıﬂının
bir göstergesi oldu. “Bizim daha 50
yıl Türk devletine ihtiyacımız var”
ﬂeklinde Bekaa vadisinda M. Ali Birand üzerinden Türk hakim sınıflarına verilen mesajın ardından,
PKK’nin önderinin yakalanmasından sonra “gerillanın da¤dan indirilmesi” sözü ve ardından “biz birlikte demokratik cumhuriyeti” yaﬂayaca¤ız ﬂeklindeki tam teslimiyete karﬂı kendi içlerinde geliﬂen muhalefete karﬂı geliﬂtirilen yoketme
siyasetinin faﬂizan biçimi, bu reformist milliyetçi örgütün ne menem
bir demokrasi havarisi, nasıl bir demokratik cumhuriyet yanlısı oldu¤unu gösteriyordu. Bu süreçte devrimci güçleri bir dizi kitle örgütünden dıﬂlama, tehdit etme furyası bu
geliﬂmenin bir baﬂka yönüydü.
“Özgürlükçü sosyalizm” yalanıyla
ortaya çıkan ve bir dönem devrimci
konumda olan bir dizi örgütü ve revizyonist TKP’nin önemli bir bölümünü toplayan ve bir yamalı bohçaya dönüﬂen ÖDP geldi¤i noktada, tüm bu grupları teker teker “özgürlükçü sosyalizm” adına tasfiye
etti ve ﬂimdi Devrimci Yol’un devrimcili¤i biten reformist kesimin
bir legalist partisi durumuna düﬂtü.
Gerçekten aslına döndü.
Özgürlükçü olmadıklarını, marksist-leninistlerin “demokratik merkeziyetçilik”ten ne anladıklarını ve

ne anlamaları gerekti¤ini hiç kavramadıklarını, demokrasiyi hiç içine
sindiremeyen küçükburjuva fokocu
yapılarının legalist dar grupçu particikleri oldu¤unu bir kez daha kanıtladılar. Farklı bir ﬂey de beklenemezdi zaten.
Devrimcilikten reformizme çark
eden bir grup da TDKP sürecini yaﬂayan ve 12 Eylül’ün a¤ır faﬂist saldırıları sonucu Dev-Yol’cular vb. gibi açıkça de¤il, ama süreç içerisinde
ve çok oportünist bir ﬂekilde
TDKP’yi tasfiye ederek lafta sosyalist muhalifliklerini legal bir parti
kurarak sürdüren gruplardan birisi
de EMEP ve çevresidir.
Bugün halen hiç etik olmayan bir
ﬂekilde uluslararası alanda bazı
platformlar içerisinde var olduklarını belirten bildirilerin dıﬂında
TDKP adına hiç bir varlık göstermeyen ve evet gerçekte tasfiye ettikleri TDKP’nin artıkları olan bu legal sosyalistlerimiz son üç yıldır
kendilerinden biraz fazla sözettirmeye baﬂladılar.
Ülkede ve dünyanın bir çok yerinde ambar iﬂçilerinin mücadelesini
ve sınıfsallı¤ını öve öve bitiremeyen
bu reformist ekip, ambar iﬂçilerinin
TÜMT‹S sendikacılı¤ının sınıfsal
bir mücadele hattı olmadı¤ında karar kılarak D‹SK’e ba¤lı Nakliyat-‹ﬂ
Sendikasına gitmeleriyle baﬂlayan
olaylar, bu legalistlerimizin sosyalist demokrasiyi anlamadıkları gibi
burjuva demokrasisini bile içselleﬂtiremediklerini gösterdi.
Bugüne kadar öldürülen üç ambar iﬂçisinin sorumluluklarında ol-

du¤unu kabul etmeyen bu sendika
ve onun arkasında oldu¤u her alanda kendileri tarafından gösterilen
EMEP’liler, çatıﬂmanın nedenini
aﬂiretçili¤e ba¤lamaya çalıﬂmıﬂlardı,
halen çalıﬂmaktadırlar.
Ama yıllarca sınıf bilinçli ambar
iﬂçisinin nasıl aﬂiretçilik içerisine
battı¤ını açıklayamadılar. Yıllarca
bu iﬂçilere önderlik etti¤ini söyleyen TÜMT‹S gibi sınıf öncüsü bir
sendika nasıl oldu da sınıf bilinçli
bir ambar iﬂçisi yaratamadı; bunun da açıklaması bugüne kadar
yapılamadı.
Tüm bunların üzerine yeni geliﬂmeler eklendi. Önce Almanya’da
yeniden TDKP’yi yeﬂertmek istedikerini söyleyen bir grubun açıklaması elimize geçti. Orada düne kadar TDKP içerisinde ve çevresinde
olanların EMEP ve çevresine sarfettikleri güzel olmayan ve adı içerisinde “komünist” kelimesi geçen
bir parti ya da gruba yakıﬂmayan
bir dizi tespitler yapıldıktan sonra
mücadele edeceklerini haber veriyorlardı. Bunlar da içerisinde geldikleri grubun antidemokratlı¤ını
vb. eleﬂtiriyorlardı. Ama insana sorarlar; “Ne zaman demokratik bir
yapıda oldunuz ki?!”
Bu geliﬂmeler yaﬂan›rken TÜMT‹S’in 26. Ola¤an Genel Kurulu yapıldı. Bu genel kurul öncesi ve sonrası geliﬂmeler bir kez daha bir kesimin ne burjuva demokrasisini ne de
sosyalist demokrasiyi özümsemedi¤ini gördük.
Parti içerisinde atmalar› TÜMT‹S
içerisinde temizlik harekatı izledi.

ﬁimdi karﬂılıklı olarak gerek Evrensel’de ve gerekse baﬂka yayın organları üzerinden tartıﬂmalar baﬂına alıp gitmekte ve buna bir de tehditler eklenmektedir. Tehditlerin
prati¤e döküldü¤ü ‹stanbul’un bazı
semtlerinde 10’ar kiﬂilik ekiplerle
muhalefet edenlerin evlerine-iﬂyerlerine giderek insan dövmeye yeltenme ﬂeklinde geliﬂmelere evrimlendi¤ini üzülerek duyuyoruz. Bu
ne devrimciliktir, ne sosyalistliktir
ne de burjuva demokratl›¤›d›r…
Bunun adı baﬂka bir ﬂeydir!
Biz uzun uzun her iki tarafın anlattıklarından alıntılar yapıp tartıﬂmayaca¤ız. Derdimiz bırakın sosyalistim diyenleri, demokratım diyenlerin bile birbirlerine karﬂı yaklaﬂımlarının ne olması gerekti¤idir.
Bunu anlatırken de burjuva demokratik davranıﬂın savunuculu¤unu yapmayaca¤ız, ama bu kurumsal yapılar içerisinde olanların
da her türlü ayak oyunlarını bir kenara koyarak burjuva demokrasisinin kurallarına uygun davranması
gerekti¤ini düﬂünüyoruz.
Bu ba¤lamda yazılanlardan hareket ederek TÜMT‹S yönetiminin
yanlıﬂ bir tutum içerisinde oldu¤unu tespit ediyoruz. Her ne olursa olsun tüzü¤ünüze yazdı¤ınız maddelerin gere¤ini yapmanız lazımdır.
“Ben istemiyorum” olmaz; tüzükte
ne varsa onun uygulanması gereklidir. Kongre delegelerinin önemli bir
bölümü imza toplamıﬂsa bunun gere¤ini yaparak Ola¤anüstü Genel
Kurulu yapmalısınız; seçimi kaybetseniz bile bu böyle olmalıdır. Aksi
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halde yı¤ınlar kaﬂısında güvenilirli¤inizi bugün oldu¤u gibi yitirirsiniz
ve yine belki bugün de¤il ama bir
gün kaybedersiniz. Demokratik olmayan mücadele biçimleri nasıl ki
ambar iﬂçilerinin gidiﬂini engelleyemediyse TÜMT‹S’in elde tutulmasını da sa¤layamaz. Hem hani söz
ve karar tabanındı?! Hani sınıf belirleyecekti ne olaca¤ını?! O zaman
gereken yapılmalıdır ve ola¤anüstü
genel kurulu yapılmalıdır.
Legal sosyalistlerimiz burda da
görüldü¤ü gibi demokrasi oyununda sınıfta kalmıﬂtır.
Ne burjuva anlamda ne de gerçek
sosyalist demokrasi anlamında
do¤ru hareket etmemektedirler, zaten beklentimiz bu de¤ildir. Oportünizm hiç bir zaman iﬂçi sınıfının
demokrasisini içerisine sindirememiﬂtir ve sindiremeyecektir. Çünkü
sınıfın gerçek çıkarları ile oportünizmin çıkarları örtüﬂmezler!
Evet bu mücadelede sosyalizm adına konuﬂanlar gerçekte anlamda komünist parti içerisindeki yaﬂamda
sosyalist demokrasiyi yaﬂatacaklardır. Bugün illegalitenin a¤ır koﬂullarında bile parti içerisindeki farklı görüﬂlerin üzerine en geniﬂ tartıﬂma
bunu kamuoyuna maletme görevlerini yerine getirmektedirler.
Partinin bu konuda en temel ilkesi
demokratik merkeziyetçiliktir. ‹llegal partilerde yer yer merkeziyetçilik
öne geçse bile, demokratik yönü sürekli bir ﬂekilde iﬂlevsel kalmaktadır.
Demokrasi komünist partisinin
olmazsa olmazıdır.
Parti içerisinde farklı konularda

kararlar alınıncaya kadar en alt hücresinden en üste kadar her yönüyle
tartıﬂılır. Bu tartıﬂmalar ya bir kongreyle ya da parti içi yoklamayla sonuçlandırılır. Partinin ço¤unlu¤unun aldı¤ı karar geçerlidir. Bir karar
alındıktan sonra da uygulanmasını
güçlendirdi¤i sürece karar üzerine
tartıﬂma demokrasinin sın›rları içerisindedir. Bir kaç kiﬂilik parti merkezi kendisini tüm partililerin yerine koyamaz ve astı¤ı astık kesti¤i
kestik olamaz. Bu demokratik bir
yaklaﬂım de¤ildir. Parti tüzü¤üne
göre hareket herkesin görevidir.
Ama biz bunları çokça sosyalizm
adına konuﬂan ve fakat onun adına
leke süren legalistlerimizden bekleyemeyiz, onlar bunu yapmayacaklardır. Onların sınıfın çıkarından
önce kendi çıkarlarına düﬂkündürler. Zaten böyle olmasa bu sorunlar
böyle de yaﬂanmaz.
Sınıfa ça¤rımız ﬂudur: Bırakın bu
legal sosyalistleri kendi çukurlarında debelensinler.
Gelin Bolﬂevik Parti saflarında
birleﬂiniz. Sınıfın çıkarlarını gerçek
marksist-leninist parti olan bu parti ile korumak ve geliﬂtirmek
mümkündür. Gerçek demokrasi
bizim saflarımızda vardır; gelin yaﬂayın. Ancak Bolﬂevik Parti ile sermayenin iktidarını devirip sosyalizmi kurabiliriz.
Gün bu saflarda birleﬂme günüdür! Bolﬂevizm kazanacaktır!
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