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Sermaye 
büyük
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Sahte ço!unlu!un 
kar"#s#na

yüzde 99�la 
ç#kal#m$

Büyük Türkiye Projesi
gerici bir projedir$

Halk AKP�nin eli sopal! rejimi-
ne kar"! isyan etti. Bu isyan! gazla 
bo#amayan, copla bast!ramayan 
ba"bakan, yine tutturdu bir ço#un-
luk edebiyat! gidiyor. Ço#unlu#un 
az!nl!#a tahakkümüne kar"!ym!" 
ama az!nl!#!n da ço#unlu#a tahak-
küm etmesini kabul edemezmi". 
Tek dayana#! var seçimlerde ald!#! 
oy oranlar!.

AKP, seçimleri iki y!l geçmi"-
ken hâlâ ço#unluk oldu#unu iddia 
ededursun. Esas sorun, AKP�nin ve 
Erdo#an�!n hangi kesimlerin ç!kar-
lar!n! yans!tan politikalar izledi#idir. 
AKP�nin politikalar!, bir avuç ser-
mayedar!n ç!karlar!n! i"çi ve emekçi 
ço#unlu#a kar"! koruyan politikalar-
d!r. E#itim ve sa#l!kta özelle"tirme-
yi artt!ran, kentleri rant temelinde 
dönü"türen, i"çi ve emekçi ço#un-
lu#un bar!" talebine kar"! d!" poli-
tikas!n! sermayenin petrol hevesine 
göre ve emperyalizmin icazetiyle 
belirleyen, makarna, kömür da#!tan 
ama ekmek mücadelesini sendikal 
yasaklarla bast!ran, 8 saatlik i" gü-
nünden sigortal! çal!"maya kadar 
kazan!lm!" haklar! için bile i"çilere 
bedel ödettiren, köylünün istekle-
rine göre de#il uluslararas! tekelle-
rin taleplerine göre tar!m politikas! 
izleyen, özetle bir avuç sömürücü 
az!nl!#!n ç!karlar!n! büyük emekçi 
ço#unlu#a kar"! savunan AKP�nin 
kendisidir.

Dolay!s!yla bir avuç sömürücü 
az!nl!#!n temsilcisi AKP iktidar!na 
kar"! yükselen isyan kime oy vermi" 
olursa olsun, tüm ezilen halk!n üze-
rindeki ölü topra#!n! atm!"t!r. Art!k 
hiçbir "ey eskisi gibi olmayacak$ 

Bunu bilen ve gören Erdo#an ise 
Gezi Park! isyan!n! bir hayat tarz! 
çeli"kisi gibi göstermek, ya"ananla-
r! burjuvazinin Bat!c!-laik kanad!n!n 
sorumlulu#u imi" gibi sunarak halk 
isyan!n! yal!tmak, alt!ndan kayan 
emekçi taban!n! tutmak istemek-
tedir. Erdo#an bu sebeple sadece 
�yakt!lar, y!kt!lar� diyerek isyan! 
karalayan iftiralar atmakla kalm!-
yor, ayn! zamanda üniversitelerinin 
kampüsleri yap!l!rken katledilen or-
manlar! gündeme getirerek, Koç ve 
Sabanc!�ya çat!yor. ABD�yi ele"tiri-
yor, Avrupa�ya çat!yor. Faiz lobisin-
den "ikâyet ediyor.  

Oysa kendisi, izledi#i politika-
larla, bugün sözde çatt!#! güçlerin 
temsilcili#ini ve savunuculu#unu 
yapm!"t!r. %kiyüzlülük yapmaktad!r. 

Biz ise i"çi s!n!f! devrimcileri 

olarak her zaman gerçekleri söyle-
dik, söylemeye de devam ediyoruz. 
Erdo#an ABD�yi ele"tiriyor ama 
sadece Wall Street eylemlerinde-
ki polis bask!s!n! gündeme getiri-
yor. Biz, ABD�nin i"kencehane-
si Guantanamo�nun kapat!lmas!, 
Ortado#u�dan ilelebet defolmalar!, 
ülkemizde ise %ncirlik üssünün ka-
pat!lmas!, NATO�dan ç!k!lmas!, 
füze kalkan!n!n kald!r!lmas! için 
mücadele ediyoruz. 

O AB�ye sitem ediyor, biz ise 
AB�ye hay!r diyoruz. Erdo#an, faiz 
lobisinden bahsediyor, uçan paralar-
dan dolay! spekülatörlere k!z!yor. 
Biz, demokrasi üzerindeki borsa 
hegemonyas!na hay!r diyoruz. Esas 
siz borsa dü"ecek, dolar ç!kacak 
diyerek hakl! mücadelemize "an-
taj yap!yorsunuz. Borsa kapat!ls!n$ 
Bankalar kamula"t!r!ls!n$ D!" tica-
rette devlet tekeli$ 

Nihayet Erdo#an laik Müslü-
man ayr!m!n! k!"k!rtarak, farkl! 
hayat tarz ve görü"lerini bir tarafta 
TÜS%AD�!n ve Bat!n!n di#er taraf-
ta MÜS%AD�!n, TUSKON�un ve 
kendisinin arkas!nda dizmek istiyor. 
S!k!"t!#! yerden böyle kurtulmaya 
çal!"!yor.

Halk isyan! bu gerçekleri gör-
melidir. %syan!n polis gaddarl!#!n!n 
sorumlular! görevden al!nana ve 
Taksim üzerine planlar terk edilene 
kadar sürmesi gerekti#i aç!kt!r. Bu-
nunla birlikte mücadele AKP�nin 
ç!karlar!n! temsil etti#i az!nl!#a 
kar"! i"çi ve emekçilerin ço#unlu-
#unu kapsayacak bir perspektifle 
sürmelidir. ABD�si, AB�si, Koç�u, 
Boyner�i gölge etmesin ba"ka ihsan 
itemez, Bize, grev hakk! önce ya-
sayla sonra polis terörüyle ve resmi 
grev k!r!c!l!kla elinden al!nmaya ça-
l!"!lan THY i"çisi ile Cumartesi tatil 
yapmak için isyan eden nak!" i"çisi, 
elindeki tek kazan!m olan i" güven-
cesine sald!r!lan kamu emekçisi ile 
hükümet güdümlü sendikac!lar tara-
f!ndan ihanete u#rayan ama sendika 
seçme hakk! için kelle koltukta mü-
cadeleye at!lan metal i"çileri, bize 
beyaz yakal! çapulcular ile varo"la-
r!n yeter art!k diyen gençli#i gerek.

O zaman AKP�nin sözde ço#un-
lu#u un ufak olacak, birle"en emek-
çi halk!n yani yüzde 99�un önünde 
hiçbir güç duramayacakt!r.
Haydi i"çiler ve emekçiler Taksim�e$
Sendikalar göreve genel greve$

Sendikalar göreve, genel greve$

Ekim Devrimi�nin
dünyaya arma#an!
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Leyla Edip

Ulusal ç!kar:
S!n!f mücadelesinin prangas!

%zmir�in Menderes ilçesine ba#l! Efemçukuru köyü, y!llard!r 
dünyaca ünlü üzümleri ile de#il siyanürlü alt!n madencili#ine 
kar"! mücadelesiyle gündemde.  Kanadal! Eldorado Gold�un 
Türkiye "irketi Tüprag Madencilik, %zmir�in içme ve kullanma 
suyu havzas!nda bulunan bölgede 35 ton alt!n rezervi belirledi 
ve yakla"!k 800 dönümlük araziye talip oldu. Tüprag, toprakla-
r!n yüzde 60�!n! köylülerden sat!n almay! ba"ard!. Kalan k!s!m 
için geçen y!l Enerji Bakanl!#!�na arazinin kamula"t!r!lmas! 
için ba"vurdu. Topraklar!n! satmak istemeyen Efemçukuru köy-
lüleri, "irketin i"letmek istedi#i madenin önündeki en ciddi en-
gellerden biriydi. Bakanlar Kurulu bu engelin a"!labilmesi için 
yasaya göre ancak sava", seferberlik ve afet durumunda i"letil-
mesi gereken acele kamula"t!rma karar! ald!. Hem de �kamu 
yarar! var� diyerek.

Efemçukuru %zmir�in arseniksiz tek su havzas!. Dolay!s!yla 
bu bölgede olacaklar bütün %zmir ve çevresini do#rudan etkile-
yecek. Maden i"letmesine kar"! y!llard!r süren davalar s!ras!nda 
�maden i"letmesinin a#!r metal kirlili#i yarataca#!, böylelikle 
bölgenin  yeralt! ve yerüstü su kaynaklar!n!n kirlenece#i, yöre-
nin bitki ve orman örtüsünün zarar görece#i, bölgede uygula-
nan ekolojik tar!m!n sona erece#i, k!saca ekolojik ve toplumsal 
y!k!ma yol açaca#!� rapor edildi. Deneme izni de mahkeme-
ce iptal edildi. Buna ra#men maden, 2011 Haziran ay!ndan bu 
yana faaliyetini %l Özel %daresi izniyle kapasitesini de art!rarak 
sürdürüyor. 

Y!llard!r süren bu mücadele sol/sosyalist bas!nda da yer 
buluyor elbet. Bunlar!n bir k!sm!, örne#in Evrensel Gazetesi, 
konuyu ya �yaln!z Efe�nin yurdu can çeki"iyor� ba"l!#!yla ya 
da köylülerin a#z!ndan �gavura hizmetkâr olmayaca#!z� diye-
rek ve "irketin yabanc! sermayeli olmas!n! ön plana ç!kararak 
veriyor. Topraklar!n! �gavurun "irketine satmayan� tek köy-
lünün üzerinden �i"gal kar"!tl!#!yla� ba#lant! kuruyor. Bunun 
ad!na da anti-emperyalist mücadele diyor. �Yaln!z Efe� Ömer 
Seyfettin�in bir hikayesi. %"gale de#il köyündeki zalim bir a#aya 
kar"! silah ku"an!p da#a ç!kan bir kad!n!n hikayesi. Yani s!n!fsal 
bir duru" söz konusu. Buna ra#men ulusalc!l!ktan muzdarip Ev-
rensel için en önemli mesele "irketin yabanc! sermayeli olmas!. 
Köylüleri �efeler gibi, topraklar!n! i"gale gelen yabanc!lara di-
renmeye� ça#!r!yor. 

Ulusalc! bak!"!n bir di#er örne#ini Sol Gazetesi�nde de gö-
rüyoruz. Sol da bu konudaki haberlerini �d!"ar!dan alt!n almak, 
kendi madenlerimizi yabanc!lara pe"ke" çekmek� temas!yla 
veriyor. Sol�a göre yabanc! "irketler kendi ülkelerinde koruma 
alanlar!nda böyle faaliyetler yapamazken Türkiye�de izin veri-
liyor. Halbuki Eldorado Gold, 1989 y!l!nda "irket merkezinin 
bulundu#u Kanada�da i"letti#i Rabbit Lake madeni nedeniyle 
bölgeyi, su kaynaklar!na 2 milyon litre radyoaktif madde ka-
r!"t!rarak yo#un bir radyasyon alan!na döndürmü"tü. Ayn! me-
zarl!#! "imdi bir yandan Yunanistan�!n kuzeyindeki 300 y!ll!k 
ormanlar!yla ünlü Halkidiki�de, di#er yandan ulusalc! solun 
�Yunan i"galine teslim olmayan köy� temas!yla haber yapt!#! 
Efemçukuru�nda kazmaya çal!"!yor. Yani, bu "irket di#er ulus-
lararas! "irketler gibi pek çok ülkenin i"çisinin ba" belas!$

Uluslararas! sermayenin sald!r!lar! kar"!s!nda ulusalc! solun 
tepkisi ulus devletin i"çi s!n!f! ve emekçiler taraf!ndan savu-
nulmas! noktas!na var!yor. �Yabanc! sermayeden korunmas!� 
önerilen devletin s!n!f karakteri ve bu devletin kimin olaca#! 
ise sorgulanm!yor. Bu kavray!" için aslolan, d!" tehditlere kar-
"! yurt savunmas!. Bunun mant!ki sonucu ise yurdun sahiple-
nilmesinde burjuvaziyle ittifak yap!labilece#idir. %"çi s!n!f!n!n 
söz konusu ittifaktan a#!r yaral! olarak ç!kaca#! ve kendisini 
yeni ölümcül darbelere mahkum edece#i bellidir. Oysa hedef-
lenen bir i"çi-emekçi iktidar! ise, i"çi s!n!f!n!n kendisini ulusal 
devletin sahiplenilmesiyle s!n!rlamas!, tam anlam!yla gerici bir 
nitelik ta"!r. Üretici güçlerin geli"mesinin ulusal s!n!rlar d!"!na 
ta"t!#! emperyalist kapitalizm a"amas!nda, sermayenin ulus-
lararas!la"mas!na kar"! mücadele ancak enternasyonalist bir 
çizgide verilebilir. Bu politika Yunanistan�da, Türkiye�de veya 
dünyan!n herhangi bir ülkesinde sömürülen s!n!flar!n dü"man!-
n!n ayn! oldu#u, bütünsel ç!karlar! gere#i proleter enternasyo-
nalizmi ve onun dünya partisinin bayra#! alt!nda birle"meleri 
gerekti#ini kavramakla mü mkündür. Aksi, i"çi s!n!f!n!n ulusal 
temelde bölünmesi ve emperyalist kapitalizm kar"!s!nda zay!f 
dü"mesi anlam!na gelecektir.

D%P bildirisi:

Reyhanl# olay#, AKP hükümeti 
aç#s#ndan kolay kolay alt#ndan kal-
k#lamayacak bir nitelik kazanm#"-
t#r. RedHack�in internette yay#nla-
d#$# jandarma istihbarat belgeleri 
iki "eyi aç#kl#kla ortaya koyuyor. 
Birincisi, Reyhanl# sald#r#s#n#n fa-
ilinin, hükümetin uzun süredir fa-
aliyetlerine kol kanat gerdi$i kök-
tendinci Nusret Cephesi olmas# 
ihtimalidir. %ayet durum bu ise, 
D#"i"leri Bakan# Ahmet Davuto$lu 
y#lan# beslemi", o da dönmü" Rey-
hanl# halk#n# vurmu"tur. Ahmet Da-
vuto$lu derhal görevden al#nmal#-
d#r& !kincisi, ikiz patlamalar#n üze-
rinden saatler geçmi"ken !çi"leri 
Bakan# Muammer Güler bu olay#n 
failinin Suriye istihbarat#na ba$l# 
olarak çal#"an �Marksist� bir örgüt 
oldu$unu ileri sürmü"tür. %imdi or-
taya ç#kan belgeler Güler�in yalan 
söyledi$ini ortaya koyuyor. Halka 
yalan söyleyen, sözde güvenlikten 
sorumlu bir bakan büyük tehlikedir. 
Muammer Güler derhal görevden 
al#nmal#d#r&

RedHack�in yay#nlad#$# belge-
lerden Jandarma !stihbarat Daire 
Ba"kanl#$#�na ait olan birinde "öyle 
deniliyor: �25 Nisan 2013�te al#nan 
(Suriye ülkesi Rakka "ehrinde El 
Nusra Cephesi�nde faaliyet gös-
teren "ah#slarca 23 Nisan 2013�te 
Mazda 323, KIA Rio ve markas# ve 
modeli tespit edilemeyen bir araç-
la birlikte toplam 3 araca bomba 
düzene$i yerle"tirildi$i, bu araç-
larla ülkemize yönelik bir sald#r#da 
kullan#laca$#) konulu bilgi notunda 
geçen eylem planlamas#yla para-
lellik arz etti$i de$erlendirilmekle 
birlikte son geli"meler #"#$#nda 
olay#n s#n#r bölgelerimize ve do-
lay#s#yla ülkemize yönelebilece$i 
bilgisi ilgi (B) ile bildirilmi"tir.�

Devlet kendi istihbarat#n# 
ayaklar alt#nda çi$nemeyecek-
se, bu belgenin sald#r#n#n Nusret 
Cephesi�nin i"i olmas#n# ihtimal 
alan#na soktu$unu kabul etmek 
zorundad#r. Belgenin do$ru oldu$u 
AKP ve hükümet yetkililerince ka-
bul edildi. Üstelik, ikiz patlamalar-
dan sonra bombalar#n Rakka "eh-
rinde yüklenmi" olabilece$i zaten 
konu"ulmu"tu& Bu uyar#n#n var-
l#$#na ra$men !çi"leri Bakan#�n#n 
ikiz patlamalar#n hemen ard#ndan 
�elimizde deliller var� diyerek �Acil-
ciler� diye an#lan örgütü sorumlu 
göstermesi, halk#n gözünün içine 
baka baka yalan söylemektir. Jan-
darma !stihbarat�#n belgesi elbette 

sorumlunun El Nusra oldu$unun 
delili de$ildir. Ama içi"leri bakan#-
n#n sorumlulu$u ba"ka bir örgüte 
atmas#n#n yalanc#l#k oldu$unun 
gerçekten delilidir. Üstelik, Güler 
suçunda #srar ediyor. RedHack 
belgesi için �belgelerin Reyhanl# ile 
ilgisi yok� demi"tir. Bunu söyleye-
bilmesi için Jandarma !stihbarat�#n 
belgesinde sözü edilen bomba 
yüklü üç arac#n nereye gitti$ini 
biliyor olmas# gerekir. !çi"leri ba-
kan# ya bu araçlar#n nereye gitti-
$ini aç#klamal#d#r ya da ilk günkü 
aç#klamas#na temel olan belgeleri. 
Muammer Güler !çi"leri Bakan# 
koltu$unu bir gün daha fazla i"gal 
etmemelidir.

Nusret Cephesi, hakk#nda El 
Kaide ile ili"ki içinde oldu$u ko-
nusunda baz# yorumlar ileri sü-
rülmü" olan, ABD ve müttefikleri 
taraf#ndan �terör örgütü� olarak s#-
n#fland#r#lan bir örgüttür. Geçmi"te 
AKP hükümeti ABD ve ortaklar#n#n 
bu yakla"#m#n# benimsememi"-
ti. Kevgire dönmü" Türkiye-Suri-
ye s#n#r#n#n Nusret Cephesi için 
Türkiye�yi bir tampon bölge haline 
getirmi" olmas# ihtimali son dere-
cede yüksektir. Ba"ka bir "ekilde 
söylenecek olursa, özellikle Hatay 
ili sakinleri için günlük bir görüntü 
hâline gelmi", !slamc# k#l#kta, eli si-
lahl# militan tipinin bir kayna$# çok 
büyük ihtimalle Nusret Cephesi�nin 
çetecileridir. %imdi hangi geli"me 
El Nusra�y# hükümeti sarsmaya ya 
da s#k#"t#rmaya te"vik etti, biline-
mez. Bir ihtimal "udur: Erdo$an�#n 
Beyaz saray ç#k#"#nda Türkiye�nin 
art#k N#usret Cephesi�ni himaye 
etmeyece$i anlam#na gelen aç#k-
lama, bu karar Erdo$an ABD�ye 
gitmeden al#nm#" olaca$#na göre, 
Nusret Cephesi�nin bilgisine ula"-
m#" olabilir. !kiz bombalama buna 
kar"# bir uyar# olarak yap#lm#" ola-
bilir. Y#lan# besleyerek, s#n#rlar# 
kevgire çevirerek, Suriye�ye s#n#r# 
olan illerin güvenli$ini hiçe sayarak 
Ahmet Davuto$lu�nun d#" politikas# 
bu sald#r#n#n yap#lmas#n#n ba"l#ca 
sorumlusu olmu"tur. Davuto$lu, 
Reyhanl#�da yitirdi$imiz canlardan 
ba"kalar#na da mal olmadan gö-
revden al#nmal#d#r&

Reyhanl# bombalar#, Suriye�nin 
iç sava"#n#n deh"etinden kaçmak-
tan ba"ka kusuru olmayan suçsuz 
mülteci ailelerin hedef tahtas#na 
konulmas# için kullan#lmamal#d#r. 
Mültecilerin korunmas#, sava" hu-
kukunun en anlaml# kazan#mlar#n-

dan biridir. Çaresiz aileleri Nusret 
Cephesi ile, Müslüman Karde"ler 
ile, Özgür Suriye Ordusu ile ayn# 
kefeye koymamal#, Suriyeli kar-
de"lerimizi ba$r#m#za basmal#y#z.

Son iki hafta içinde AKP hükü-
metinin Suriye politikas#n#n ipli$i 
pazara ç#km#"t#r. ABD seyahatin-
den önce sava" naralar# atan Tay-
yip Erdo$an Beyaz Saray�daki gö-
rü"melerden sonra birden güver-
cin kesilmi", Moskova�ya gitmeye, 
yani askeri de$il daha önce ipe un 
sermek olarak niteledi$i diplomatik 
çözüme omuz vermeye karar ver-
mi"tir. Ba"bakan#n Washington�da 
ayn# zamanda ilk defa Suriye�de 
�bütün az#nl#klar#n güvenliklerinin 
temin edilmesi� ve �Suriye�nin terör 
örgütlerinin faaliyet sahas# olma-
s#n#n engellenmesi� konular#n# ilk 
kez Türkiye�nin öncelikleri aras#n-
da saymas# da daha önceki çizgisi-
nin nas#l bozguna u$ram#" oldu$u-
nun resmidir. !"çi s#n#f# güçlerinin 
ve solun Erdo$an�#n Ortado$u ve 
ötesinde sürdürdü$ü macerac# ya-
y#lma politikas#na toptan kar"# ç#k-
mas#n#n tam zaman#d#r.

Tayyip Erdo$an�#n d#" politika-
s#n#n ula"t#$# bu nokta, Kürt dost-
lar#m#z# da bir kez daha dü"ünme-
ye itmelidir. Reyhanl#, hükümetin 
ba"latt#$# ve çözüm süreci olarak 
and#$# politik yöneli"in asl#nda çok 
daha büyük sava"lara yol açacak 
bir politika oldu$unun bir haberci-
sidir. Türkiye Ortado$u kovan#na 
çubuk sokarsa alaca$# cevap bu-
dur. !leride ya"anabilecek "eyler 
kar"#s#nda Reyhanl#�n#n korkunç-
lu$u silikle"ecektir. Kürt gençleri-
ni bu tür maceralarda Türkiye�nin 
büyümesi ve bölgesinde hâkimiyet 
kurmas# u$runa harcamak �âkil� bir 
yol de$ildir.

Erdo$an örümceklenmi" Körfez 
"eyhlikleriyle birlikte Ortado$u�da 
bir mezhep sava"#na ç#kt#. Mez-
hep sava"#n# s#n#f sava"#na çe-
virmeliyiz. Ancak bu s#n#f müca-
delesi ba"ar#ya kavu"tu$u ölçüde 
Ortado$u�nun ba"#na bela illetlere 
bütün halklar#n ç#kar#na uygun çö-
zümler bulunacakt#r. Nihai çözüm, 
Türkü, Kürdü, Arab#, Fars# ile bü-
tün halklar#n özgürce ve karde"çe 
bir araya gelece$i bir Ortado$u 
Sosyalist Federasyonu�dur.

 26 May!s 2013

Devrimci !"çi Partisi (D!P)
Merkez Komitesi

Reyhanl#�da
hükümet
suçüstü yakalanm#"t#r$

Davuto!lu ve Güler görevden al#nmal#d#r$
Reyhanl# hakk#ndaki bütün belgeleri aç#klay#n$
Hakikati ortaya ç#kartan erleri serbest b#rak#n$
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Tasla#a göre, i" mahkemelerinin 
yapt!#! pek çok i", �%" ve Sosyal Güven-
lik Uyu"mazl!klar! Hakem Heyeti�ne 
havale ediliyor. Böylece özellikle i"-
ten atmalar!n i" mahkemelerinde de#il 
hakem heyetinde görü"ülmesi planla-
n!yor.  Yani, i"e iade hakk! ve sosyal 
güvenlik alan!ndaki uyu"mazl!klar!n 
hukuki çözümü yarg! arac!l!#!yla de-
#il hakem heyeti arac!l!#!yla olacak. 
Plana göre, heyetteki asil üyeler mülki 
amir (vali veya kaymakam) taraf!ndan 
Çal!"ma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
l!#! uzmanlar! aras!ndan seçilen dört 
ve baro taraf!ndan gönderilecek bir 
üyeden olu"acak. Fakat  hükümet sa-
dece sosyal güvenlik uyu"mazl!klar!n! 
de#il daha geni" çerçevedeki pek çok 
uyu"mazl!#! hakem heyetlerine havale 
etmek istedi#inden heyet �%"çi Haklar! 
Hakem Heyeti� olarak da kurulabile-
cek. Heyetlere, i"çilerin avukatlar!n!n 
ya da sendika temsilcilerinin girip gir-
meyece#i ise henüz belli de#il.

Üstelik, tasla#a göre sosyal güven-
lik hukukundan kaynakl! uyu"maz-
l!klar!n davaya dönü"meden SGK�ya 
gitmesi sa#lanacak ve bu amaçla SGK 
il müdürlükleri bünyesinde be" ki"iden 
olu"an �Hizmet Tespiti Komisyonu� 
kurulacak. Dolay!s!yla i"çilerin çal!"-

AKP hükümeti, i" mahkeme-
lerinin �daha h!zl! ve mas-
rafs!z çal!"mas!n! sa#lama� 
bahanesiyle haz!rlad!#! yeni 
yasa tasar!s!yla i"çilerin mah-
kemelerde hak aramas!n!  
engellemeye çal!"!yor.

Mustafa Kemal Co"kun

S!n!f mücadelesi nedir?

Genel olarak Türkiye�de ve dünyada olan 
biteni s!n!f mücadeleleri çerçevesinde anla-
yabilece#imizi ve hatta böyle bakmam!z ge-
rekti#ini dü"ünürüm. Bu tür bir yakla"!m!n, 
olan biteni merkez-çevre, güçlü devlet-zay!f 
sivil toplum vb. türden kar"!tl!klarla aç!kla-
maya çal!"anlara kar"! da önemli oldu#unu 
da belirtmek gerek. Buna benzer bir konuda 
söyle"i yapmak için ça#r!ld!#!m, sosyalist bir 
grup taraf!ndan düzenlenmi" olan bir panelde, 
bu ve benzeri noktalara vurgu yapt!ktan sonra, 
dinleyicilerin birinden biraz da ele"tiri içeren 
bir soru geldi. Söyledi#i basitçe "uydu: �s!n!f 
mücadeleleri deyip duruyorsunuz, Türkiye�de 
AKP taraf!ndan ç!kar!lan bir sürü yasa var, 
fakat i"çi s!n!f!n!n ve sendikalar!n hiçbir "ey 
yapt!#! yok, hani nerede s!n!f mücadelesi?� 
diye sormu"tu. 

%nsan, kendisine sosyalist diyen birinden 
böyle bir soru gelmesine "a"!r!yor elbette. An-
cak ço#u sosyalistte görülen s!n!f mücadele-
sine ili"kin bu tutum ba"l! ba"!na bir hatad!r. 
Zira böyle dü"ünen biri, s!n!f mücadelesini 
kafas!nda sanki burjuvazi ve i"çi s!n!f! büyük 
bir meydanda kar"! kar"!ya gelecekler ve koz-
lar!n! payla"acaklarm!" gibi tasarl!yor olmal! 
herhalde. Durum bu olunca Türkiye�de s!n!f 
mücadeleleri gibi bir "eyin olmad!#!, dolay!-
s!yla olan biteni s!n!f mücadeleleri çerçevesin-
de anlayamayaca#!m!z gibi bir sonuç ç!k!yor 
ortaya. Meseleye böyle yakla"an birinin, ülke-
deki siyasal ortam da göz önüne al!nd!#!nda 
ya ulusalc!-sol, olmad! sol-liberal cephelere 
savrulmas! da pek olas!. 

Buna hata dememin üç nedeni var. Bi-
rincisi, s!n!f mücadelelerinin tek ba"!na i"çi 
s!n!f!n!n burjuvaziye kar"! mücadelesi gibi 
alg!land!#! durumda bile, demek ki Tekel i"-
çilerinin, Togo i"çilerinin, THY i"çilerinin, 
kimi "ehirlerdeki tekstil i"çilerinin mücadelesi 
görülmüyor demektir. Bu mücadeleler ba"ar!l! 
olmam!", herhangi bir kazan!mla sonuçlanma-
m!" da olabilir ya da az say!da i"çinin kat!l!-
m!yla gerçekle"mi" de olabilir, ancak önemli 
olan bu de#ildir. Önemli olan, "u ya da bu 
biçimde i"çi s!n!f!ndan gelen bir tepkinin her 
zaman var olmas!d!r. 

Asl!nda yukar!dakine ba#l! olarak ikinci-
si, bu türden mücadeleleri görmeyip, olmad! 
küçümseyerek ya da çok önemli görmeyerek 
gelece#e ili"kin bütünüyle umutsuzlu#a dü"ül-
mesidir. Böylece i"çi s!n!f!n!n hiçbir "ey yap-
mayaca#!/yapamayaca#! dü"üncesine ula"mak 
ve s!n!ftan bütünüyle uzakla"mak da kolayla-
"!r.

Ama üçüncü nokta daha önemli. Dünyada 
ve Türkiye�de olan biteni s!n!f mücadeleleri 
çerçevesinde anlamaya çal!"mak demek, sa-
dece i"çi s!n!f!n!n burjuvaziye kar"! giri"ti#i 
mücadelelere bakmak demek de#ildir. Çünkü 
s!n!f mücadelesi, hem burjuvazinin i"çi s!n!f!-
na hem de burjuvazinin farkl! fraksiyonlar!n!n 
birbirlerine kar"! verdi#i mücadeleyi de içe-
rir. Böylece, örne#in bugünlerde ç!kar!lmaya 
çal!"!lan ve maddelerinden biri i"ten at!lan i"çi-
lerin bundan sonra dava açamayacaklar! anla-
m!na gelen yasa tasar!s!n!n tam da bir s!n!f mü-
cadelesi oldu#unu anlamak kolayla"!r. Ya da 
"imdilerde ekonomik bir anayasa olaca#! belli 
olan "u me"hur yeni anayasa, s!n!f mücadele-
sinin bir sonucudur. &imdiki bar!" süreci, Türk 
burjuvazisinin Kürt petrollerini ele geçirme 
çabalar! çerçevesinde dü"ünüldü#ünde s!n!f 
mücadelesinin bir parças!d!r. 

Bu anlamda, s!n!f mücadelesi asl!nda ba"-
tan a"a#!ya ya"am!m!za sinmi"tir, gündelik ya-
"am!m!z!n bir parças!d!r. Yani dünyada tek bir 
i"çi muhalefeti olmasa bile, olan biteni s!n!f 
mücadeleleri ile aç!klamak mümkündür.

t!klar! süreleri saptamak için istedikleri 
hizmet tespitini de mahkemeler yerine 
SGK yapacak. %"çiler, sosyal güvenlik 
uyu"mazl!klar!yla ilgili dava açmadan 
ya da hakem heyetlerine ba"vurmadan 
önce bir de SGK�ya müracaat etmek 
zorunda kalacak. Amaç belli: süreç 
uzas!n, süreler kaçs!n, i"çiler hak arar-
ken iyice y!ls!n$

Adalet Bakanl!#! ve Çal!"ma 
Bakanl!#!�n!n birlikte haz!rlad!#! taslak 
çal!"mas! �i" mahkemelerinde görülen 
i" ve sosyal güvenlik hukukundan kay-
nakl! uyu"mazl!klar!n daha k!sa sürede 
ve daha az masrafla çözümlenmesi� 
gerekçesiyle ba"lat!lm!"t!. Oysa yeni 
Hukuk Muhakemeleri Kanunu�ndan 
sonra aç!lan dava say!s! önemli ölçüde 
azald!. Çünkü i"çiler dava açmak için 
ciddi masraf yapmak zorunda kal!yor-
lar. Ayr!ca, az ya da çok bu davalar!n 
sebebi i"çiler de#il patronlard!r. Pat-
ronlar gözünü bile k!rpmadan i"ten 
atmalara devam ettikçe elbette davalar 
aç!lacakt!r. Hükümetin istedi#i de i"ten 
atmalar! patronlar için kolayla"t!rmak, 

i"çilerin hali haz!rda kazan!lm!" haklar! 

için mahkemelere ba"vurmas!n! engel-

lemektir.

Son y!llarda meclisten geçirilen tor-

ba yasalar ile 6356 say!l! Sendikalar ve 

Toplu %" Sözle"mesi Kanunu göz önüne 

al!nd!#!nda hükümetin, neo-liberal po-

litikalar ve Ulusal %stihdam Stratejisi 

Belgesi�nin hedefleri do#rultusunda 

hareket etti#i aç!kt!r. Güvencesiz ve 

esnek çal!"may! programatik olarak ka-

bul eden AKP hükümeti ve temsil etti#i 

patronlar kulübü, i"çi s!n!f!na kar"! gi-

ri"tikleri bu sald!r!lar! bir büyük taarru-

za çevirmeyi amaçlamakta, bu taarruz 

kar"!s!nda i"çi s!n!f!n! her türlü müca-

dele ve örgütlenme arac!ndan, hukuki 

yolla hak aramaktan men etmek iste-

mektedir. Çünkü hakim s!n!f ve partile-

rinin, büyük bir ekonomik krizle kar"! 

kar"!ya olduklar! bu dönemde i"çilerin 

en küçük hak talebine bile tahammülle-

ri kalmam!"t!r.

Sermaye büyük taarruza 
haz#rlan#yor

Uluslararas! Çal!"ma Örgütü, ge-
nellikle kullan!lan ad!yla %LO, 5 Hazi-
ran günü ba"layacak olan 102. dönem 
genel kurul çal!"malar! için Tayyip 
Erdo#an�! da bir konu"ma yapmak 
üzere davet etmi". (Erdo#an anla"!-
lan 17 Haziran günü konu"acak.) Bu 
davetin gerekçesi, Türkiye�nin son 
y!llarda ekonomik performans bak!-
m!ndan en geli"mi" ülkelere göre çok 
ba"ar!l! olmas! ve kabul edilen yeni 
yasal mevzuat!n olumlu niteli#i imi". 
Olumlu kabul edilen mevzuat aras!n-
da, Sendikalar Kanunu ile i"çi sa#l!#! 
ve i" güvenli#i ile ilgili yasalar gös-
teriliyor.

%LO�nun gerekçelerinin anlam-
s!zl!#! ortada. Ekonomi daha önceki 
y!llar!n yüksek büyüme temposundan 
h!zla bata#a do#ru ilerliyor. Sendika-
lar Yasas!�nda yap!lan de#i"iklikler, 
ancak saflar! veya aldanmay! seçen-
leri 12 Eylül yasalar!n!n barajlar!n!n 
kalkt!#!na ikna edebilir. Bu yasa so-
nucunda birçok sendikan!n toplu söz-
le"me yetkisini yitirece#i biliniyor. 
%"çi sa#l!#! ve i" güvenli#i alan!nda 

Türkiye, i" cinayetleri bak!m!ndan 
Avrupa�da birinci, dünyada ise üçün-
cü s!rada. %LO bu prati#i mi ödüllen-
dirmek istiyor? Erdo#an�!n hüküme-
tinin y!llard!r sendikala"t!#! için i"ten 
at!lan i"çilerin direni"lerine kar"! po-
lisi nas!l kulland!#! bilinirken onu i"çi 
dostu gibi sunman!n âlemi ne? %LO, 
daha önce y!llar boyu oldu#u gibi, son 
1 May!s�ta da i"çilerin gaz sald!r!s!na 
u#rad!#!n! hiç mi duymam!"? Ya en 
son THY grevinde çad!r kurma yasa#! 
ve polis bask!s!?

%LO ba"kan! Guy Ryder, Ocak 
ay!nda kapitalist s!n!f!n bulu"ma yeri 
Davos�ta Avrupa ülkelerinin yönetici-
lerine �bir "eyler yapmak için devrimi 
mi bekliyorsunuz?� diye sormu"tu. 
&imdi Erdo#an�! çal!"ma hayat!na 
ili"kin politikalar!nda örnek bir hü-
kümetin temsilcisi gibi davet ederek, 
onlara devrime kar"! ne yapmalar! 
gerekti#ini anlatmak istemi" olabilir. 
Gerçekten de AKP hükümeti Arap 
devriminin Türkiye�ye s!çramas! ha-
linde kullanaca#! bast!rma yöntem-
lerini "imdiden inceltiyor, prova ya-
p!yor, bask! güçlerini e#itiyor. %LO 
herhalde bunu onurland!rmak istedi.

Sendikalar, oturumu
boykot edin$

%LO üç tarafl! bir kurulu": i"veren 
kurulu"lar!, i"çi sendikalar! ve dev-
letten olu"uyor. Türkiye�nin sendikal 
delegasyonlar!, Erdo#an�!n konu"ma 
yapaca#! oturumu boykot ederek hem 
%LO�ya iyi bir ders vermeli, hem de 
Erdo#an�!n fiyakas!n! bozmal!.

%LO Erdo!an�dan ne ö!renecek?
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PKK�nin tarihi kökeninde, onu, 
Kürt sorununu Türkiye s#n#rlar# 
içine hapseden birçok Kürt ör-
gütünden ay#ran bir programatik 
hedef yat#yor: �Ba$#ms#z Birle-
"ik Kürdistan� için mücadele. Bu 
"iar, Kürdistan�#n I. Dünya Sava"# 
sonunda emperyalizm ile Türkiye 
aras#ndaki pazarl#klar sonucun-
da dört ayr# parçaya bölünmü" 
olmas#ndan kaynaklan#yor. %im-
di, Kürtlerin ayr#lma hakk#ndan 

vazgeçen yeni �demokratik kon-
federalizm� program# ile birlik-
te, bu hedef elbette terk edilmi" 
oluyor. Ama bu yeni program da 
Kürdistan�#n öteki parçalar#na 
kay#ts#z kalm#yor. %imdi, Türkiye 
Kürtlerinin devletle bar#" süreci-
ne girmesi #"#$#nda, özerkli$ini 
(farkl# derecelerde olsa da) ka-
zanm#" olan iki Kürdistan parças# 
(yani Irak ve Suriye Kürdistan-
lar#) da bu �bar#"� projesinin bir 

parças# haline getirilmeye çal#"#-
l#yor. !ran Kürdistan�# da s#rada, 
en az#ndan hayalleri ate"liyor. Bu 
durumda, Kürdistan yine birle"i-
yor gibi görünüyor. Ama ba$#m-
s#zl#$#n# kazanmadan... K#sacas#, 
�birle"ik� olabilir, ama yeni Kür-
distan �ba$#ml#� olacakt#r. Bu, 
Kürt ulusunun kurtulu"unu de$il, 
daha büyük ölçekli esaretini ge-
tirir.

25-26 May#s günlerinde Kürt 
hareketinin Ankara�da düzenle-
mi" oldu$u Demokrasi ve Bar#" 
Konferans#�na partimiz Devrimci !"çi 
Partisi (D!P) de davetli idi. Kürt he-
vallerimiz bizi de davet etme neza-
ketini gösterdi. !stanbul�da yap#lan 
bir örgütlenme toplant#s#na D!P de 
Genel Ba"kan Yard#mc#s# düzeyinde 
kat#ld#. Ne var ki, birkaç nedenden 
dolay# D!P bu konferansa kat#lmad#.

Bu nedenlerden ilk s#rada yer 
alan#, elbette bizim Tayyip Erdo-
$an hükümetince ba"lat#lm#" olan 
�süreç�i Kürt hareketinden farkl# ola-
rak Kürdistan�#n ve Ortado$u�nun 
petrolüne göz dikmenin sonucu 
olarak görmemiz, bölgede büyük 
sava"lara yol açabilecek böyle bir 
politikan#n benimsenmesinin sadece 
Türkiye i"çi s#n#f#n#n de$il, Kürt hal-
k#n#n da ç#karlar#na ayk#r# olaca$#na 

inanmam#z.
Bir ba"ka neden, bu konferan-

s#n Kürdistan�#n öteki parçalar#nda 
yap#lacak toplam dört konferans-
tan biri olarak planlanmas#. Türkiye 
Kürtlerinin kendileri için ba$#ms#z-
l#k, hatta özerklik talep etmeksizin 
öteki ülkelerdeki parçalar için bu tür 
talepler ileri sürmeleri, nesnel ola-
rak Türkiye�nin o ülkeler üzerindeki 
emellerini desteklemek sonucunu 
do$urur. Uluslar#n kendi kaderlerini 
tayin hakk# ba"ka "eydir, hâkim ulus 
devletlerinden birinin ötekilerin top-
raklar#n# t#rt#klamas#na veya nüfuz 
alt#na alma çabas#na destek olmak 
ba"ka "ey. Konferans#n Türkiye�nin 
ezilen s#n#flar# için siyasetin kalbi 
olan !stanbul�da de$il Ankara�da 
düzenlenmesi bile, yakla"#m#n dip-
lomatik karakterini ortaya koymak-
tad#r. Türkiye sosyalistlerinin hâkim 

ulus devrimcileri olarak böyle bir 
projenin içinde olmaktan en ufak bir 
kayg# duymuyor olu"u, kendi içinde 
solun geldi$i noktay# ortaya koymak-
tad#r.

Bu konferans Kürtlerin haklar#-
n# ve özgürlü$ünü destekleyenlerin 
Kürt hareketiyle bir ittifak kurma-
s#n#n vesilesi olmam#"t#r. Bu kon-
ferans, Kürt hareketi içinde Tayyip 
Erdo$an�#n Büyük Türkiye projesini 
"imdilik sineye çeken yakla"#m#n, 
ayn# zamanda Türk solunun progra-
matik yöneli"i haline gelmesini kabul 
edenlerin, Kürt hareketinin pe"ine 
tak#lmas#n#n vesilesi olmu"tur.

Kürt hareketi yanl#" yoldaysa 
dostlar#n#n yapmas# gereken onun 
pe"ine tak#lmak de$il, yanl#"# göster-
mektir. Do$ru yol için birlikte müca-
dele etmektir.

Ba!#ml# birle"ik 
Kürdistan�a hay#r$

%iar Ri"vano#lu

Kürt hareketinin 
emperyalizmle imtihan!

Ya"anmakta olan �bar!" süreci� kodlu garabet dönem 
öyle bir siyasal/kültürel atmosfer yaratt! ki, baz! kelime 
ve kavramlar!n !srarla ve içi bo" biçimde tekrar!, baz!-
lar!n!n ise !srarla yok say!lmas! "imdi moda oldu. Bun-
lardan ikisi var ki kendi aralar!ndaki diyalektik bütünlü-
#üyle de mükemmel birer örnek olu"turuyor: �güçlü ve 
büyük Türkiye� ve �emperyalizm�. Kürt Hareketi�nin 
bütün bile"enleri taraf!ndan daha dün �sömürgeci� ola-
rak tan!mlanan Türk burjuva devleti bütün heybetiyle 
(bunu en veciz "ekilde i"çi s!n!f!na kar"! 1 May!s�ta sal-
d!r! ile, Kürt halk!na kar"! da sadece Hakkari bölgesinde 
9 yeni karakol in"as! ile sergilemi"tir) ortada, yine kendi 
deyimleriyle �fa"ist� bir parti olan AKP de bütün kud-
retiyle iktidarda iken, Kürt siyasileri �güçlü ve büyük 
Türkiye� den bahsetti#inde Kürt ya da di#er etnik un-
surlardan kitlelerin ne anlamas!n! bekliyor acaba? Kürt 
hevallerimiz ve baz! sosyalist �dost�lar!, bu kavram! ra-
hatça kullan!rken; gerçekten fa!istinden Kemalistine, 
liberalinden, muhafazakâr"na kadar burjuva siyasi 
yelpazesindeki her partinin ve olu!umun, TSK gibi 
en üst militarist ayg"t"n, TÜS#AD, MÜS#AD ya da 
TUSKON gibi kök sermaye örgütlerinin tamam"n"n 
ve hepsiyle birlikte, hepsinin ortak ayg"t" devlet ya-
p"lanmas"n"n ezeli ve ebedi hayalinin �güçlü ve bü-
yük Türkiye� oldu$unu unutmu"a benziyor.

Bu süreçte benzer aymazl!k �emperyalizm� için de 
geçerli. Ba"ta �kötü polis� ABD�nin, yan!nda da �iyi po-
lis� AB�nin en has!ndan emperyalist yüzü !srarla yok sa-
y!l!yor. Oysa Kürdistan�! �devletleraras! sömürge� hali-
ne getiren, Lozan Anla"mas! ile bunu uluslararas! hukuk 
alan!nda �legalle"tiren� emperyalizmin ta kendisi. Ba-
k!n bunu Kürt hareketinin kurulu" manifestosu (�Kür-
distan Devriminin Yolu�) son derece yerinde bir tespitle 
nas!l tan!ml!yor:  �E#er Ortado#u�da Siyonizm, Kema-
lizm, monar"izm ve koku"mu" mezhepçilik olmazsa 
emperyalizm zor tutunur. Emperyalizm gücünü yar! ya-
r!ya, halklar aras!nda milli bask!lara, i"gallere, katliam-
lara ve suni çeli"kilere yol açan bu ideolojik ve politik 
yap!lardan almaktad!r. Emperyalizm, Ortado#u�da bu 
yap!larla ilme#ini dokur ve halklar!n boynuna geçirir.� 
Bugün bu tabloya; Suriye�deki mezhep sava"!n!n em-
peryalistler taraf!ndan k!"k!rt!lmas!, Türkiye�nin bütün 
bölgede Vahabili#in fedaili#ine soyundurulmas!, Suudi 
Arabistan ve Katar�!n süreçte daha da aktif hale getiril-
mesi�vs eklendi#inde bu tespitin eskisinden daha da 
fazla geçerli oldu#u ortada. Hâl böyle iken, henüz geçen 
hafta Erdo#an�!n hemen ard!ndan T.C.�nin en büyük si-
lah tedarikçisi ABD�ye giden BDP heyetinin ba"!ndaki 
Ahmet Türk�ün �ABD�nin demokratik bir Ortado#u ve 
Türkiye için bar!" sürecine katk!da bulunmas!n! ve hü-
kümeti bar!"ç! çözüme te"vik etmesini �asla� bir müda-
hale "eklinde görmedikleri, ABD ile Suriye konusunda 
hemfikir olduklar!� aç!klamas!n! nas!l de#erlendirmeli? 
Ya da iki gün önce T.C.�nin diplomatik alanda en büyük 
destekçisi AB Konseyi Ba"kan! Van Rompuy ile gö-
rü"en BDP E"ba"kan! Gültan K!"anak�!n �Türkiye�nin 
AB üyelik sürecini ilerletmenin önemli oldu#u, bu-
nun Türkiye�nin demokratikle"mesi ve evrensel hukuk 
normlar!yla bulu"mas! aç!s!ndan bir gereklilik oldu#u-
nu, AB�den de Kürt sorununun Türkiye�yi daha fazla 
cesaretlendirecek, te"vik edecek, deneyimlerini pay-
la"acak bir yakla"!m içerisinde olmas!n! bekledikleri� 
sözlerini. (Ayn! görü"mede AB kar"!t!$ sosyalist Ertu#-
rul Kürkçü�nün de oldu#unu ekleyelim) 

Her kurumla her türlü görü"me, Kürt hareketi aç!s!n-
dan elbette anla"!labilir, ama emperyalizmle diplomatik 
s!n!r! a"an bir temas!n sadece felâket, ya da Barzani ör-
ne#inde aç!kça görüldü#ü gibi ba"ka halklar aleyhine 
utanç verici bir i"birli#i, Kürdistan i"çi s!n!f! ve yoksul-
lar! aleyhine de derin bir sömürü ve sefalet getirece#i 
gün gibi ortadad!r. Emperyalizmle aras"na kal"n bir 
k"rm"z" çizgi çekmeyen, hatta onu hedef tahtas"na 
oturtmayan (ulusal ya da s"n"fsal) hiçbir hareketin 
ne Kürdistan�da, ne Ortado$u�da, ne de dünyan"n 
ba!ka bir yerinde !ans" olacakt"r. 

Demokrasi ve Bar#" Konferans#�na
neden kat#lmad#k?
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BDP E"ba"kan! Selahattin Demirta", 
Habertürk gazetesine konuk olmu", Kürt 
sorununu konu"mu", Fatih Altayl! da 
konu"ulanlar! kö"esine ta"!m!". Demir-
ta", �bir Türk-Kürt konfederasyonu çok 
büyük bir güç olur� demi". Bunu Irak ve 
Suriye�de özerk Kürt bölgeleri ve %ran�da 
da benzeri bir geli"meye ba#lam!". Hatta 
bunlardan baz!lar!nda ba#!ms!z devlet-
ler kurulabilece#ini de belirtmi". (%ran 
için tek söyledi#i bu olmu".) Bu sat!rlar 
yaz!l!rken Altayl!�n!n yaz!s! yay!nlanal! 
bir hafta olmu"tu. Demirta" bu yaz!lan-
lar! yalanlamad!. Bütün bunlar gösteriyor 
ki, Kürt hareketinin içinde bir damar, 
Tayyip Erdo#an�!n petrol aç!l!m!n! Kürt 
haklar!n! elde etmenin yan! s!ra, Kürtle-
rin Türklerle birlikte Ortado#u�da bir güç 
haline gelmesi f!rsat! olarak da görmek-
tedir. Bu bak!" aç!s! bütünüyle yanl!"t!r. 
Bugün ba"lam!" olan süreçten do#acak 
olan, bir Türk-Kürt konfederasyonu de-
#il, Kürdistan�!n, Türkiye�nin bugünkü 
s!n!rlar!n!n d!"!nda kalan bölümlerinin 
de Türkiye taraf!ndan en az!ndan gayri 
resmi biçimde sömürgele"tirilmesi olur. 
Yani Erdo#an�!n projesi, aynen esin kay-
na#! olan Özal�!n %kinci Cumhuriyet�i 
gibi, bir Büyük Türkiye projesidir. 

Ne nesnel ne öznel ko"ullar
Her "eyden önce, Türk burjuvazisi ve 

ordusu, bir Türk-Kürt konfederasyonu 
fikrini asla benimsemez. Bu sadece Ke-
malist, ulusalc! ya da fa"ist ideolojik yö-
neli" içinde olanlar için de#il, AKP için 
de, cemaat için de, burjuvazinin ba#r!n-
daki ba"ka ak!mlar için de geçerlidir. Bu-
nun nedeni, yeni bir devletin temellerinin 
iki ulusal unsura dayanmas!n!n, gelecekte 
bir kriz an!nda devletin ikiye bölünmesi 
riskini ciddi biçimde do#uracak olmas!-

d!r. Hâkim ulus burjuvazisinin intihar et-
mesini beklemek do#ru olmad!#!na göre, 
bunun olabilece#ini hayal etmek ancak 
Türk devletinin PKK kar"!s!nda yenilmi" 
oldu#u türünden gerçeklere ayk!r! bir 
senaryo üzerinden savunulabilir. Zaten 
mesela en son Ahmet Türk�ün Demok-
rasi ve Bar!" Konferans!�nda �devletin 
zihniyetinde bir de#i"iklik olmamas!n!n 
kendilerinde kayg! ve endi"e yaratt!#!n!� 
söylemesi de, Türk burjuvazisinin böyle 
bir yöneli" içinde olmad!#!n! herkese ha-
t!rlatmal!.

Denebilir ki, her ne kadar Türk bur-
juvazisi bunu arzulam!yor olsa da, yani 
niyeti bu olmasa da, mücadele ile bu so-
nuca ula"!labilir. Bu da, güç dengelerini 
bütünüyle görmezlikten gelen bir analiz 
olur. Türkiye devleti, NATO ve G-20 
üyesidir; AB�ye adayl!#! hâlâ mevcuttur, 
bu yüzden bütün Arap dünyas! için bir 
çekim merkezidir; sanayi ve finans alan-
lar!nda bölgenin en geli"mi" ülkesidir; 
uluslararas! tekellerin önemli bir bölümü 
için bölgesel üs haline gelmi"tir;  burju-
vazisi çok uzun bir yönetim gelene#ine 
sahiptir. Bu dev avantajlar kar"!s!nda 
Kürt taraf!n!n tek kozu petroldür. Ama bu 
petrol üzerinde Arap ve Fars burjuvazi-
lerinin de k!skançça iddias! oldu#undan, 
Kürt taraf! her üçüne birden s!rt!n! döner-
se bo#ulur. Dolay!s!yla, petrol kozu, hem 
korunmas! bak!m!ndan hem de sevkiya-
t! aç!s!ndan Kürt bölgelerini Türkiye�ye 
kar"! ba#!ms!zla"t!rmak bir yana daha da 
ba#!ml! k!lar. 

Mücadele ancak bütün Ortado#u den-
gelerini altüst edecek ve her üç hâkim 
ulus içinde de sömürülen s!n!flar! hare-
kete geçirecek bir devrimci yöneli" be-
nimserse, Kürt bölgelerinin Türkiye�ye 
oldu#u kadar Arap ve Fars burjuvazile-
rine kar"! da kafa tutmas!n! sa#layabilir. 

Ama bugünkü yöneli" bundan çok uzak-
ta, Türk burjuvazisinin gücüne güç katma 
vaatleri yönündedir. Bu tür bir mücadele, 
Türk-Kürt e"itli#ini sa#layamaz.

Büyük Türkiye projesi,
gerici bir projedir

Öyleyse, bugünkü süreç, nesnel aç!-
dan bak!ld!#!nda Türk burjuvazisinin ve 
onun devletinin hâkim ulus konumunu 
peki"tirecek ve Kürdistan�!n bütününe 
yayacak bir dinami#e sahiptir. Türk bur-
juvazisinin bütün kanatlar! (TÜS%AD, 
MÜS%AD, cemaatçiler) bu projeyi tam da 
bu yüzden benimsiyorlar. Do#an Holding 
bu yüzden �heyecanlan!yor�. Fethullah 
Gülen bu yüzden �el de öpülür etek de� 
diyor. Amaç Büyük Türkiye�dir. &imdi-
lik özerk bölgeler olmas! planlanan Irak 
Kürdistan! (yani Kürdistan Bölgesel Yö-
netimi) ile Suriye Kürdistan! (yani Roja-
va) üzerinde, aynen Kuzey K!br!s üzerin-
de oldu#u gibi gayri resmi bir sömürge 
boyunduru#u kurulmak istenmektedir. 
%ran Kürdistan! üzerindeki oyunlar da 
ABD ve %srail ile birlikte %ran�!n ya#ma-
lanmas!na dönü"ebilir.

Ama Büyük Türkiye projesi 
Kürdistan�!n tamam!n!n sömürgele"ti-
rilmesi ile de s!n!rl! de#ildir. Türk bur-
juvazisi, ayn! zamanda Azerbaycan�! 
(ve bir Ortado#u sava"! ya"an!rsa %ran 
Azerbaycan!�n! da) kendi nüfuz bölge-
sine katman!n pe"indedir. Ayr!ca, Arap 
dünyas!ndan en az!ndan Suriye�nin sade-
ce Rojava bölgesi de#il tamam! Türk bur-
juvazisinin dü"lerini zaman zaman süsle-
mektedir. Bütün bunlar ancak çok uç du-
rumlarda gerçekle"ecek dü"lerdir. Ama 
daha ola#an ko"ullarda dahi Türk burju-
vazisi, Balkanlar�!n, Arap Ortado#u�su 
ve Kuzey Afrika�n!n, Kafkaslar�!n, Orta 
Asya�n!n ve elinden gelirse %ran�!n üze-
rinde bir hegemonya tesis etme ve eko-
nomik bak!mdan da bundan azami yarar! 
sa#lama yöneli"i içinde uzun zamand!r 
geli"tirmi" oldu#u stratejinin ilk aya#!n! 
uygulamaktad!r.

Bu proje gericidir. Bir halk! ötekile-
rin aleyhine güçlendirmenin ve onlar!n 
ekonomik zenginliklerini ya#malaman!n 
yan! s!ra, sava"lara da kaç!n!lmaz olarak 
yol açacakt!r. Kürt hevallerimiz bu tür 
projelerin iç yüzü ortaya ç!kt!kça, bu ya-
y!lmac! ve macerac! politikaya kar"! tav!r 
tak!nacak ve i"çi s!n!f!yla birlikte yeni bir 
yöneli"i benimseyecektir. 

%"te o zaman halklar!n gönüllü birli-
#i ve gerçek e"itli#i üzerinde yükselecek 
Ortado#u Sosyalist Federasyonu�na gi-
den yol aç!lacakt!r$

Büyük Türkiye Projesi Levent Dölek

Güç gösterisi,
güçsüzlük göstergesi

AKP iktidar! sermayenin s!n!fsal taarruzunu 
polis devleti uygulamalar!yla yürütüyor. Ade-
ta bir s!k!yönetim haz!rl!#! içinde. 1 May!s�ta 
Taksim�i i"çiye gazl! sulu bir prosedürle kapatan 
hükümet bu tutumunu %stiklal Caddesi�nde yürü-
yen i"çiye, THY grevcisine, Gezi Park! nöbetçi-
sine, Dolmabahçe�ye yürümek isteyen ö#renciye 
ve nihayet katliam!n ac!s!n!n üzerine biber süre-
rek Reyhanl! halk!na kar"! da sürdürdü.

Bu polis devleti uygulamalar! hükümet için 
birer güç gösterisiydi elbette. Bir güç gösterisi 
ama ayn! zamanda da güçsüzlü#ün bir göstergesi. 
Zira güçlü burjuva hükümetleri kitleleri kontrol 
alt!nda tutmak için polis kelepçesi yerine ide-
olojik prangalar! kullan!r. Mesela Bat!�da ki"i 
bedeninin dokunulmazl!#! çok önemlidir. Polis 
akl!na esti#i gibi sana copla vuramaz, kafana gaz 
bombas! atamaz. Ama toplumun içinde salt birey 
olmaya indirgenmi" insan asl!nda dokunulmaz 
de#il dokunamaz hale gelmi"tir. Çünkü sistem 
kar"!s!nda yaln!zla"t!r!lm!", zavall!la"t!r!lm!"t!r.

Bask!n!n artmas! bir rejimin gücüne de#il 
zay!fl!#!na i"aret eder. &öyle bir örnek verelim: 
Metal bir çubuk ku"kusuz ki plastik bir borudan 
daha güçlü görünür. Oysa metal çubu#u k!rmak 
mümkündür ama plastik boruyu e#ip büküp 
dü#üm yapabilirsiniz de ne yaparsan!z yap!n k!-
ramazs!n!z. 

Arap devriminin iki büyük u#ra#! Tunus ve 
M!s!r bunu bize gösterdi. Gaz, su, cop sonra kur-
"un� Ad!m ad!m hepsini kulland!lar, kitleler 
yine de sokaklar! ve meydanlar! terk etmedi. Ama 
Tunus�ta Bin Ali, M!s!r�da da Mübarek onlarca 
y!ll!k saltanatlar!n! terk etmek zorunda kald!lar.

AKP ve Erdo#an, karma bir model uyguluyor. 
Bat!n!n bireycili#inin yerine %slamc!l!#! ideolojik 
bir ikna mekanizmas! olarak kullan!yor. Bunun i"-
lemedi#i yerde de gaza, copa sar!l!yor. Plastikler 
d!"!nda henüz do#rudan kur"un kullan!lmad!. 
Ama gaz bombalar! kur"un niyetine s!k!l!yor 
insanlar!n üstüne. Bu seviyedeki bir polis "idde-
tinin varaca#! iki yer olabilir: ya kitleler siner ya 
da hükümet gider.

AKP sokaklarda güç gösterisi yaparken, 
emekçi kitleler bu gösterinin arkas!ndaki gerçe#i 
görmeli. Türkiye ekonomisi �parlakl!#!� övülen 
günlerden çok uzak. Kriz kap!y! k!rd! k!racak. 
AKP�nin ve sermayenin tek plan! içeride i"çile-
rin elindeki en ufak bir hak k!r!nt!s!na dahi sal-
d!rmak, d!"ar!da ise petrole ula"mak için daha da 
sald!rgan bir d!" politika yürütmek. %çeride THY 
i"çisinin grevi, metal sektöründeki hareketlilik 
i"lerinin kolay olmad!#!n! gösteriyor. D!"ar!da-
ki plan!n da ba"ar! "ans!n!n çok dü"ük oldu#unu 
Suriye�ye girmeden(,) Reyhanl!�da bata#a sapla-
nan S!f!r Ahmet Pa"a d!" politikas!nda görmü" 
durumday!z.

Kürt hareketini sindiremediler. %ran�! Suriye�si 
ile emperyalizmin yan!nda sefere ç!karken içer-
deki cepheyi kapatmak zorundayd!lar.  Bu yüz-
den de Kürt hareketini müzakere edip yanlar!na 
çekmek istediler. Bu aç!l!m ilerledikçe içeriden 
milliyetçi bir muhalefet AKP�yi s!k!"t!r!yor, ama 
süreç bozulursa ve Kürtler yeniden aya#a kalkar-
sa, AKP için kâbus senaryosu as!l o zaman ba"-
layacak.

Ne AKP�nin "i"inmesine ne de Türkiye solu-
nun AKP�nin muktedirli#ine yapt!#! göndermele-
re kulak asmay!n. %"çi s!n!f!n!n gücü AKP�nin de-
mir sopas!n! k!rmaya yeter. %"çiler çok hükümet 
götürmü" ama kapitalist sistem yedekleriyle 
ya"amaya devam etmi"tir. O yüzden arkada bek-
leyen çelik sopalara ve plastik hortumlara da 
dikkat$ %"çinin çekici, onlar! da k!rmak ve ezmek 
zorunda kalacak$ 



Gezi Park! direni"i ya"ad!#!m!z isyan!n sa-
dece tetikleyicisidir. %syan!n en önemli nedeni, 
bunlar!n hepsi kendi içinde önemli olmakla 
birlikte, park!n imhas!, Taksim�in orta yerine 
bir AVM kurulmas! veya AKM�nin y!k!lmas! 
olas!l!#! de#ildir. %syan!n nedeni, polis gaddar-
l!#!d!r. Türkiye�nin ola#an bir parlamenter sis-
tem olmad!#!, eli sopal! bir parlamentarizmle 
yönetildi#i gerçe#i bunu görmek istemeyenler 
için bile kan!tlanm!"t!r. %stanbul�da, %zmir�de, 
Adana�da elinde çivili sopalarla halka sald!ran 
haydutlar!n sembolik olarak gösterdi#i tam da 
budur$ Halk, ba"ka birçok nedenin yan! s!ra 
devlete en çok bundan dolay! ba"kald!rm!"t!r.

Ayaklanman!n Türkiye�deki siyasi hayat 
aç!s!ndan anlam!, en berrak biçimde "u iki olgu-
da bulunabilir. 1 May!s 2013�te hükümet ve po-
lisi, i"çi s!n!f!n!n üzerine tonlarca kimyasal ya#-
d!rd!. Amaç yal!n biçimde i"çi s!n!f!n! ve solu 
Taksim�e sokmamakt!. 1 Haziran günü büyük 
sokak sava"lar!n!n ard!ndan polis Taksim�den 
apar topar kaçt!, dev halk kitleleri Taksim mey-
dan!n! fethetti. Bu iki tarih, bize ayaklanman!n 
gerçek radyografisini veriyor$ Türkiye halk! 
polis gaddarl!#!ndan �illallah� demi", delilen-
mi", isyan etmi"tir. Bu kadar basit$

%syan#n s#n#f karakteri
Bu isyan, aynen Tahrir meydan!ndaki M!-

s!rl! kitleler gibi, %spanya�n!n ve Yunanistan�!n 
meydan hareketleri gibi, çe"itli s!n!flar! bir 
araya getiren bir isyand!r. Elbette genç nüfus, 
sokak sava"lar!nda her zaman oldu#u gibi, ön 
plandad!r. Ama isyan! katiyen sokak sava"lar!-
na indirgememek gerekir. %syan eden bütün bir 
halkt!r. Bu halk!n s!n!f bile"imine bakt!#!m!zda 
ise bu a"amada öne ç!kan i"çi s!n!f! de#ildir.

%syan!n içinde "imdilik öne ç!kan s!n!f ve 
katmanlar aras!nda modern küçük burjuvazi, 
proletaryan!n gelir ve e#itim bak!m!ndan üst 
katmanlar!, ayd!nlar ve elbette dar anlamda 
gençlik (yani üniversite ve lise ö#rencileri) ilk 
say!lmas! gereken gruplard!r. Bu gruplar ara-
s!nda Türkiye kapitalizminin sömürücü karak-
terinden muzdarip olanlar!n yan! s!ra, AKP�nin 
%slamc! karakterinden dolay! �hayat tarz!� bas-
k!s! ya"ayanlar neredeyse bask!n ç!kar.

Dar anlamda proletarya (sanayi, ula"t!rma, 
in"aat, kitlesel ölçekli hizmetler, tar!m, sa#l!k, 
e#itim, belediye gibi kamu hizmetleri vb.) he-
nüz mücadeleye a#!rl!#!n! koymam!"t!r. %stan-
bul, Ankara, Antalya, Adana gibi bir dizi kentte 
(Alevi a#!rl!#! olmayanlar da dâhil) i"çi mahal-

lelerinde kendili#inden eylemler düzenlenmesi, 
s!n!f!n en az!ndan baz! kesimleriyle isyan!n etki 
alan! içinde oldu#unu gösteriyor. Ama proletar-
ya kendine özgü talepleri ve mücadele biçim-
lerini henüz ortaya ç!karmam!"t!r. Bunun bir 
istisnas! 4 ve 5 Haziran günlerinde KESK�in 
düzenledi#i, D%SK�in ve bir dizi meslek örgü-
tünün de destekledi#i grevin ba"ar!s!d!r.

%syan#n siyasi bile"imi
Ya"ad!#!m!z isyan birçok bak!mdan en kla-

sik anlam!nda bir halk!n kendili#inden ba"kal-
d!rmas!n!n bir örne#idir. Halk kitlesi içinde 
elbette örgütler (partiler, dernekler, sendikalar, 
meslek örgütleri, platformlar vb.) mevcuttur. 
Ama bu örgütlerden hiçbiri ya da birkaç!n!n 
toplam! dahi kitle içinde yönlendirici bir a#!r-
l!k ta"!mamaktad!r ve eylemin siyasi bak!mdan 
ya da sokak mücadelesi aç!s!ndan yöneticili-
#ini hiçbir a"amada yapmam!"t!r. Bunun yan! 
s!ra, sokak sava"lar!nda olmasa bile daha son-
raki kutlamalarda isyan!n içinde yer alanlar!n, 
özellikle de gençli#in ço#unlu#u, herhangi bir 
siyasi veya örgütsel geçmi"e ve ba#l!l!#a sahip 
de#ildir.

Ne var ki, hareket geli"tikçe ve mücadele 
yeni a"amalara geçtikçe, örgütlenme ihtiyac! 
kendini daha fazla dayatacakt!r. Bu ihtiyaca, 
temsili veya de#il birle"ik örgütlenmelerle de 
yan!t verilebilir, farkl! örgütsel yap!lar kitlenin 
önderli#ini ele geçirmek için birbiriyle rekabet 
içine de girebilir. Her durumda, hem koordinas-
yon, hem rekabet mutlaka ortaya ç!kacak özel-
liklerdir.

%deolojik ve siyasi olarak, var olan örgütlen-
melerde üç ayr! öbekten söz edilebilir. Birincisi, 
ekolojik ve sivil toplumcu bir duyarl!l!k ortam! 
vard!r. Bu ortam! temsil eden öbeklerin aras!n-
da birçok eski solcu olsa bile, sol liberalizm ve 
burjuvazinin �demokratik� ve �uygar� san!lan 
kanatlar!yla i"birli#i yöneli"i son derecede yay-
g!nd!r.

%kinci ve "imdilik örgütsel olarak olmasa 
da ideolojik bak!mdan bask!n e#ilim ulusalc!-
l!k ve Kemalizmdir. CHP, %P, ADD ve say!s!z 
ba"ka odak bu ideolojik-siyasi e#ilimin çe"itli 
örgütsel biçimleridir, ama Kemalizmin etkisi bu 
örgütlerin çok ötesinde kendini göstermektedir. 

Bu ak!mlar burjuva ve küçük burjuva karakter 
ta"!r.

Üçüncü e#ilim ise elbette sosyalist ve dev-
rimci soldur. Bu e#ilim sokak sava"lar!nda di-
#erlerinden çok daha deneyimli ve kahraman 
oldu#u halde, siyasi bak!mdan burjuvazinin 
manevralar!na ve di#er iki ak!m!n taktiklerine 
ba"ar!l! biçimde cevap verebilecek kapasiteyi 
göstermesi olas!l!#! dü"üktür.

Kürt halk#
%"çi s!n!f!n!n d!"!nda, isyan!n ne yönde geli-

"ece#ine ili"kin en önemli belirleyenlerden biri, 
Kürt halk!n!n Türkiye�nin bat!s!ndaki büyük 
halk kitlelerinin isyan!na kat!l!p kat!lmayaca#!-
d!r. Bu sat!rlar!n yaz!lmas!na kadar geçen süre 
zarf!nda Kürt hareketi, Taksim meydan!nda 
dostlar!na �kolay gelsin� diyen küçük bir tem-
sili toplulu#un d!"!nda harekete destek vermek 
bir yana, zaman zaman liderlerinin demeçleriyle 
"a"!rt!c! bir tutum alm!"t!r. Ba"lang!çta hareke-
tin alevlenmesinde çok olumlu bir rol oynam!" 
olan S!rr! Süreyya Önder ise devletin temsilci-
leriyle görü"me yapt!ktan sonra onlar!n tavr!n!n 
de#i"mi" oldu#unu ileri sürüp �art!k uzla"al!m� 
havas!na girerek daha önce yapt!klar!n!n bütün 
olumlu izlerini silmeyi becermi"tir$ Öyle an-
la"!l!yor ki, �süreç� Kürt hareketini AKP�den 
yabanc!la"mamak için isyandan uzakla"t!r!yor.

Düzenin ç#k#" aray#"#
Halk ne zaman gücünü gösterirse, düzen 

güçleri "a"k!nl!#a dü"er ve birbirinden farkl! 
yollar aramaya giri"ir. Burjuvazinin kendisinin 
bu olaylardan son derecede huzursuz oldu#u 
ve Erdo#an�!n yakla"!m!n! hiç benimseme-
di#i, TÜS%AD�!n ölçüsüz "iddet kullan!m!na 
ili"kin ele"tirel aç!klamas!ndan belli olmu"tur. 
Nas!l huzursuz olmas!nlar ki? Bu geli"meler, 
daha "imdiden borsan!n aç!ld!#! ilk gün yüzde 
10�luk bir dü"ü"le onlar!n ekonomisini vurmu"-
tur. Yabanc! sermayeye çekicili#ini politik ve 
ekonomik istikrar iddias! üzerine kuran bir ülke 
için, ya"anan olay y!k!c! etkileri olabilecek bir 
geli"medir.

Tayyip Erdo#an 
kendi partisi ve hü-
kümeti içinde dahi 

Türkiye büyük bir çalkant!n!n içinden geçiyor. 31 May!s günü Taksim�de on binlerin kahramanca direni"iyle ba"layan ve derhal 
mas!n!n sonucudur. Bu isyan baz! ko"ullar!n olu"mas!yla h!zla, neredeyse fark edilmeden bir devrime dönü"ebilir. Sosyalist hareketlerin 
bunlard!r. &"çi s!n!f!n!n öncü katmanlar!n!n Leninist partisi bu ate"in içinde büyür, bu sars!nt!lar!n gereklerine cevap verdi#i ölçüde 
için ise bu anlar tarihin verdi#i derstir. Ya devrimci bir parti etraf!nda toplanacaks!n, ya da tarihi bir olana#! kaç!racaks!n: kendi iktidar!n! kurma olana#!n!$

%syan# devrime çevirelim$



"imdilik yaln!z kalm!"t!r. Abdullah Gül-Bülent 
Ar!nç ikilisi, Kemal K!l!çdaro#lu�nun da �so-
rumlu devlet adam!� rolüne dayal! deste#iyle, 
ate"i Erdo#an�dan bütünüyle farkl! yöntemlerle 
söndürmeye çal!"maktad!rlar. Erdo#an, bu sa-
t!rlar yaz!l!rken gezisinden henüz dönmemi"ti. 
Onun dönü"ü ile müzakerelerin nas!l bir yola 
girece#i meçhuldür.

Kitleyi temsil eden güçler aras!nda, ya"anan 
olay!n tarihi niteli#ini tartamayanlar olabilir. 
Bunlar bir an önce bar!"! tesis etme sevdas!na 
dü"erek ufak tavizlere kanabilirler. Oysa "ayet 
bu ba"kald!r! düzenin belirli yanlar!n! hedef 
al!yorsa, en az!ndan o alanlarda geri dönülmez 
kazan!mlar elde edilmeden, bu kazan!mlar ya-
sal ya da örgütsel biçimler alt!nda güvenceye 
kavu"turulmadan bar!" ilan etmek da#!n fare 
do#urmas! olur. %syan!n içindeki güç dengeleri 
sonucun böyle olaca#!n! dü"ündürüyor.

Devrim$
Ama bir ba"ka olas!l!k daha var. %"çi s!n!-

f!n!n örgütlü ve örgütsüz kesimleri kendileri-
ne has örgütsel biçimler, mücadele tarzlar! ve 
taleplerle meydana ç!kmaya ba"lad!kça, isyan 
bir s!n!f karakteri kazanacak, en geni" anlam-
da i"çisiyle memuruyla, i"siziyle emeklisiyle 
i"çi s!n!f!n!n talepleri düzen taraf!ndan kar"!-
lanamad!#! ölçüde hareket kapitalist düzenle, 
en az!ndan var olan rejimle kar"! kar"!ya gele-
cektir. Ayn! derecede önemlisi, bugünküne göre 
çok daha güçlü ve örgütlü hale gelecektir. %"te 
isyan!n devrime dönü"mesinin ko"ullar!ndan 
biri burada yatmaktad!r.

&ayet buna paralel olarak, Kürt hareketi 
AKP hükümetinin gelece#inden umudunu ke-
ser, i"çi hareketinin ve halk isyan!n!n gelece#e 
giden esas yol oldu#unu kavrarsa, o zaman Kürt 
halk! i"in içine girer, Diyarbak!r�!yla (Amed), 
Van�!yla (Wan), Batman�!yla (Êlîh), &!rnak�!y-
la (&irnex) Hakkâri�siyle (Colemêrg) Kürt 
kentleri de aya#a kalkarsa, bu devrim bütün 
Ortado#u�nun devriminin fitilini ate"leyecektir.

derhal say!s!z "ehre s!çrayan olaylar, bütün bir halk!n ba"kald!r-
Sosyalist hareketlerin ve partilerin göreve ça#!r!ld!#! tarihi anlar tam da 

verdi#i ölçüde tarihi görevini yerine getirmi" olur. &"çi s!n!f!n!n kendisi 
: kendi iktidar!n! kurma olana#!n!$

%syan# devrime çevirelim$

Sungur Savran

&syandan devrime
giden yol

Selam olsun silahl! adamlara kar"! ç!p-
lak elleriyle ve cesaretleriyle sokak sava"!n! 
kazananlara$ Selam olsun halk! koyunla"t!r-
maya çal!"an, itiraz edeni de okulda çocuk 
azarlar gibi susturabilece#ini sanan gerici 
hükümete dersini verenlere$ Selam olsun 1 
May!s�ta giremezsiniz denen Taksim mey-
dan!nda günü gününe bir ay sonra durumu 
tam tersine çevirene. Orada yazm!yor 
ama herkes biliyor: Oraya i"çiler, gençler, 
sosyalistler, her türlü gösterici girebiliyor, 
ama polis giremiyor$ Tayyip Erdo#an için 
ne yenilgi$

Sonra selam olsun Ankara�ya, %zmir�e, 
Adana�ya, Antalya�ya, ötekilere$ Paris Ko-
münü yaln!z b!rak!lm!"t!, onlar %stanbul�u 
yaln!z b!rakmad!lar. Onlar!n kahramanl!#! 
daha da büyük, çünkü %stanbul Taksim bir-
iki günlük isyanla dü"tü, oralarda günlerce 
sava"mak zorunda kald!lar yolda"lar!m!z, 
arkada"lar!m!z, genç gururlar!m!z$ Selam 
olsun hepimize, yüz binlerle meydanlara 
ç!kt!k, milyonlarla meydanlara ç!kanlar!n 
ard!nda durduk, cumhuriyet Türkiye�si ta-
rihinin ülke çap!ndaki ilk halk isyan!n! ya-
ratt!k. Bu topraklar çok görmü" geçirmi"tir. 
1908 devrimine giden yolda Osmanl!�n!n 
kaç kentini dola"t! isyan. Ordusuyla mec-
lisiyle ikili iktidar kurdu Milli Mücadele. 
Daha yak!n tarihte ne i"çi direni"leri, ne 
komünler (Zonguldak, Sakarya ve di#erle-
ri), ne silahs!z ayaklanmalar ya"ad!k (15-16 
Haziran). Ama bütün Türkiye�de, sokak 
sava"lar! içinde, gerilla sava"! anlam!nda 
de#il, bir kentsel alan olarak kurtar!lm!" 
bölgeleri ilk kez yarat!yoruz. Ya"as!n halk 
isyan!m!z$

Taksim Komünü
2009-2010 k!"!nda bir i"çi kolektifi 

Ankara�n!n ba#r!nda devletin güçlerinden 
bir alan! kurtarm!" ve Sakarya Komünü�nün 
kurarak o alanda hayat! iki buçuk ay bo-
yunca örgütlemi", yeni bir dünyay! ça#!ran 
bir mekân haline getirmi"ti. &imdi Gezi 

Park�!n bütün çevresi, güya i"çilere, solcula-
ra ve ba"kalar!na yasaklanan Taksim, bunu 
dev bir ölçe#e ta"!d!. Günlük hayatta birbi-
riyle yolu hiç kesi"memi" on binlerce insan 
ayn! mekân! payla"!yor, yemeklerini ortak 
mutfaktan yiyor, kütüphaneleri var, revirle-
ri var. Üstelik sadece orada kalanlar! de#il, 
çevreden ya da uzaktan yemek, ilaç, kitap ve 
ba"ka ihtiyaçlar! sa#lamak için gelenleri de 
kendi güzel dünyas!na bula"t!rm!" oluyor.

Taksim Komünü bir halk hareketinin ya-
sakç! bir hükümete gösterebilece#i en çarp!c! 
naniktir. Dü"ünsenize, 1 May!s�ta Taksim�i 
engelleyen, kitle hareketine alay eder gibi 
Kazl!çe"me�nin çiçe#ini, böce#ini, deniz 
manzaral! olu"unu öven bir ba"bakana ve 1 
May!s�tan sonra Taksim ve civar!nda küçük 
büyük her türlü eylemi yasaklamaya çal!"an 
bir polise cevaben kitle Taksim meydan!nda 
sadece slogan ba#!rm!yor; "ark! söylüyor, 
yemek yiyor, uyuyor, kendini e#itiyor, dost-
luklar ediniyor. Bu, bir hükümetin madara 
olmas!d!r ba"ka bir "ey de#il$ Taksim Ko-
münü bir yan!yla gelece#in ortak ya"am!na 
i"aret ediyorsa, bir yan!yla da bugünkü geri-
cili#e meydan okuyor.

Ruh durumlar#
Taksim, çok daha geni" bir hareketin beli-

ri" biçimlerinden sadece biri. Üstelik, cazibe-
si ne olursa olsun, ba"ka yerlerde ya"anan so-
runlar! görmezlikten gelmemiz için bir neden 
olmamal!. Hatta denebilir ki, Taksim üzerine 
hareketin öteki bile"enlerinin durumunun 
aleyhine fazla bir vurgu, ba"ka yerlerde hâlâ 
polisin sald!r!s!n!n ya"anmakta oldu#unu 
�unutan� bencil bir yakla"!m olur. Ma"allah 
polis sald!r!s!n! devam ettirirken �art!k bar!" 
zaman!� diyenler bile oldu$ %çinden geçmekte 
oldu#umuz isyan!n bir özelli#i, hareketin 
farkl! bile"enlerinin birbirinden çok farkl!, 
hatta kar"!t konumlar içinde olmas!d!r. 

Bu çok farkl! konumlar!n toplam! halk 
isyan!d!r. Bu devrimci bir ruhla yap!lm!" bir 
atakt!r, ama henüz devrim de#ildir. Çünkü 
sadece bir hükümeti istifa ettirmeyi hayal 
edebilmekte, kendisi önüne bir hükümet ve 
devlet biçimini hedef olarak koymamaktad!r. 
%ktidar! almaya talip olmayan bir kitle hare-
keti devrim öncesi bir a"amadad!r, bir isyan 
içindedir. Yine de baz! ko"ullar!n yerine gel-
mesi halinde h!zla ve fark edilmeksizin dev-
rime dönü"ebilir.

Öyleyse, bir devrimci ki"i ya da hareket 
böyle bir durum do#du#unda nas!l bir tav!r 
benimser? Yüksek teorik "eyler söylemeye 
bile gerek yok. Devrimci olan ile devrimci 
olmayan aras!ndaki fark! bu durumda "öyle 
ölçebilirsiniz: Devrimci olmayan ama mü-
cadeleye inanan bir insan bu durumu en iyi 
kazan!mlarla bitirmek ister. Hareketi satma-
ya haz!r olan insan kazan!m olsa da olmasa 
da olay kapans!n ister. Devrimci ise bu duru-
mun bitmemesini ister$ Çünkü herhangi bir 
k!smi kazan!m!n ötesinde isyan devrim vaad 
etmektedir. Devrim vaad eden bir durumun 
kapanmas!n!, sona ermesini isteyen devrimci 
olabilir mi?

 Buradan nas#l ilerlenir?
Devrimci olan isyan!n derinle"ip devri-

me dönü"mesini ister dedik. Bir ayr!m daha 
yapabiliriz. Leninist devrimci ise bu devrim 
öncesi durumdan devrime nas!l geçilebile-
ce#ini sorar. �Ya"as!n Taksim direni"imiz$� 
slogan!n! atarak direnci ve azmi yüksek tut-
mak iyidir, ama yeterli de#ildir. Amaç ayn! 
zamanda hangi geli"menin güç dengesini is-
yanc! kitlelerin lehine döndürerek devrimin 
önünü açaca#!n! belirlemek ve bu belirleme-
yi taktik bir hatta dönü"türebilmektir. 

Günümüzdeki isyan!n bir devrime dö-
nü"mesindeki en önemli engel, hareketin bir 
s!n!f karakteri kazanmam!" olmas!d!r. Öyley-
se, tutulmas! gereken halka bu amorf, hetero-
jen, s!n!flar aras! harekete bir s!n!f damgas! 
vurma çabas! olmal!d!r. %"te bu halka bize 
bir genel grev ça#r!s!n! en önemli taktik hat 
olarak belirlemeyi dayat!r. 5-6 Haziran gün-
lerinde düzenlenen, ba"!n! KESK�in çekti#i 
grevin taban nezdinde nas!l destek buldu#u-
na, KESK�in uzunca bir süredir en ba"ar!l! 
eylemini yapt!#!na bakarsak, sendikalar!n bu 
dönemde bu yöndeki ataklar!n!n s!n!f içinden 
kar"!l!ks!z b!rak!lmayaca#!n! anlam!" oluruz. 
Öyleyse, ileri$ Sendikalar göreve, genel gre-
ve$

&ayet i"çi s!n!f!n!n harekete bir damga 
vurmas!n! sa#laman!n yan! s!ra Kürt halk 
hareketi de mücadelenin içine girmeye te"-
vik edilebilirse, o zaman devrimin güçle-
rinin önüne geleni sarsan bir kas!rga halini 
alaca#!n! tahmin etmek güç de#ildir.

%" ki biz kendimiz özgüven yoklu#undan 
hemen geri çekilmeyelim.
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Dilek Pir

AKP hükümeti, Türk-%"�te örgütlü 
i"çileri kontrol etme amac!n!, kendi-
sine borçlu bir tescilli haini, Mustafa 
Kumlu�yu, iki dönemdir Türk-%"�in 
ba"!na geçirerek gerçekle"tiriyor. 
&imdi buna bir de Türk-%" içerisinde-
ki muhalif 10 sendikan!n olu"turdu#u 
Sendikal Güçbirli#i Platformu�nda 
(SGBP) yer alan sendikalara yönelik 
sald!r!lar!n ç!tas!n! yükseltmesi ek-
lendi. 

Çaykur�da grevin ba"ar!s!zl!kla 
sonuçlanmas!n!n ard!ndan Tek G!da-
%" Genel Sekreteri Mecit Amaç, Ge-
nel Mali Sekreter Mehmet Karata", 
Genel Te"kilatland!rma Sekreteri Re-
cep Ali Çelik, Türk-%" Mali Sekreteri 
Ergün Atalay ile birlikte Ankara�ya 
giderek, hükümet ve Çaykur temsil-
cileri ile sözle"meyi bitirmek üzere 
görü"melerde bulundu. Bu görü"me-
lerde hükümet temsilcileri, konunun 
art!k kendilerini a"t!#!n!, do#rudan 
Erdo#an�la görü"mek gerekti#ini 
belirterek Çaykur�da sorunlar!n çö-
zülmesi için Genel Ba"kan Mustafa 
Türkel�in istifas!n! "art ko"tu, �aksi 
takdirde Çaykur�u unutun� tehdidini 
savurdu. Tek G!da-%" sendikas! yöne-
ticileri de sadece bu "antaj! iletmek-
le kalmad!, Mustafa Türkel�e istifa 
etmesi yönünde bask! yaparak, "ube 
ba"kanlar!n! da Mustafa Türkel�in is-
tifas! talebi ile seferber etme yolunu 
seçti. Ancak Tek G!da-%" Ba"kanlar 
Kurulu yay!nlad!#! sonuç bildirgesin-
de Mustafa Türkel�e sahip ç!kt! ve üç 
genel merkez yöneticisinin istifas!n! 
talep ederek ola#anüstü genel kurul 
ça#r!s! yapt!. 

Mustafa Türkel, Tekel i"çisinin 
bas!nc!yla Tekel direni"ini sürdüren 
ama f!rsat!n! buldu#u anda da di#er 
konfederasyonlar!n sendika bürok-
rasisi ile el ele Tekel direni"inin biti-
rilmesinin as!l mimar!d!r. Bu bak!m-
dan bizim için savunulacak bir yan! 
olamaz. Ama hükümet cephesinden 
bak!nca Mustafa Türkel, Ankara�y! 
hükümete dar eden Tekel i"çilerinin 
sendikas!n!n ba"kan!d!r. 2008 1 Ma-
y!s�!nda Türk-%"�in 30 Nisan gecesi 
Taksim�den çark etmesi kar"!s!nda 
Mustafa Türkel Taksim karar!nda 
!srar etmi"tir. SGBP�nin kurulu"u-
na öncülük etmi"tir. Tek G!da-%", 
Çaykur�da Hak-%"�e ba#l! Öz G!da-%" 
sendikas!na kar"! ciddi bir yetki mü-
cadelesi vermi"tir. SGBP ad!na Türk-
%" Genel Kurulu�nun iptali için Tek 
G!da-%" sendikas! dava açm!"t!r. Bu 
nedenlerden ötürü de AKP hüküme-
ti Mustafa Türkel ve Tek G!da-%"�ten 
intikam almaya, Çaykur�da Tek G!da-
%"�i bitirmeye çal!"!yor. 

Bugün AKP hükümetinin kara lis-
tesinde büyük ihtimalle birinci s!rada 
yer alan sendika Hava-%", sendika 
ba"kan! da Atilay Ayçin. Hükümet, 
polisinden medyas!na elindeki bütün 
kaynaklar! THY grevini k!rmak ve 
Atilay Ayçin�i bitirmek için seferber 

etmi" durumda. Atilay Ayçin, Türk-%" 
bürokrasisine en keskin "ekilde kar"! 
ç!kan, SGBP�nin içinde de en muhalif 
uçta yer alan sendika ba"kan!. THY 
grevinde bugün Hava-%"�in muhatab!, 
aradaki Hamdi Topçu ve THY yöne-
timi perdesini kald!r!nca, do#rudan 
do#ruya Erdo#an. Daha önce Tekel 
direni"inde oldu#u gibi. Grev önce-
sinde bakanlar s!raya girip THY�de 
greve izin vermeyeceklerini, grev 
kar"!s!nda da THY yönetiminin ya-
n!nda olduklar!n! söylemi"lerdi. Gre-
vi k!rmak için hükümet, son dönemde 
görülmemi" bir polis bask!s! uygula-
d!, uyguluyor. Atilay Ayçin�in "ahs!n-
da sürekli kara propaganda yap!yor. 
Çünkü THY grevinin ba"ar!s!z olma-
s!, Hava-%"�in ve Atilay Ayçin�in gü-
cünün zay!flamas!, Mustafa Türkel�in 
de hedef tahtas!nda olmas! ile birlikte 
dü"ününce Türk-%" içerisinde Kumlu 
ekibinin elinin daha da rahatlamas! 
gibi sonuçlar! gündeme getirecektir. 
%"te bu nedenle AKP hükümeti THY 
grevine bu kadar yo#un "ekilde sal-
d!rmakta, Hava-%" sendikas!n! ve Ati-
lay Ayçin�i bitirme ya da en az!ndan 
hizaya sokmaya çal!"maktad!r. 

Son dönemde bir darbe de Tez 
Koop-%" sendikas!na geldi. Sendika-
n!n 2011 Mart�!nda yapt!#! 9. Ola#an 
Genel Kurulu�nun iptali için eski yö-
neticilerin açt!#! dava sonuçland! ve 
mahkeme genel kurulun tüm kararlar! 
ve sonuçlar! ile birlikte iptaline, sen-
dikaya üç ki"ilik kayyum heyetinin 
atanmas!na karar verdi. Tez Koop-
%" sendikas! da SGBP�nin içinde yer 
alan Türk-%" yönetimine muhalif sen-
dikalardan birisi. Davan!n Tez Koop-
%"�in s!n!rl! da olsa çe"itli i" yerlerin-
de örgütlenme çal!"malar! gerçek-
le"tirdi#i, bu nedenle i"ten atmalar!n 
ya"and!#! ve buna kar"! bir mücadele 
takviminin gündeme al!nd!#! bir za-
manda ç!kmas! çarp!c!. Mücadeleyi 
kayyum heyeti mi yönetecek "imdi?

%"çi sendikalar! konfederasyon-
lar!ndan Hak-%" zaten AKP�nin i"çi 
bürosu gibi çal!"!yor. D%SK, geçmi" 
günlerin kahramanl!klar! ile idare 
etme anlay!"!n! bir türlü terk etme-
yerek, her gün güç kaybeden, sade-
ce bir iki sendikas! yetki alabilecek 
durumdaki bir konfederasyon olarak 
hem nitelik hem de nicelik olarak 
etkisiz bir güç. Türk-%"�in ba"!nda 
da AKP�ye borçlu bir hain oturuyor. 
AKP hükümeti "imdi bir de geçmi" 
mücadelelerin intikam!n! alarak, 
Türk-%" içerisindeki muhalif sendi-
kalar! zay!flatmak hatta bitirmek için 
yönetimlerine sald!r!yor. Sendika yö-
netimlerinin de#i"mesi gerekiyorsa 
de#i"ir ama de#i"tirecek olan i"çilerin 
mücadelesidir. Bu de#i"im AKP eliy-
le yap!l!rsa o zaman i"çi s!n!f!n!n ç!-
kar!na de#il, zarar!na olacakt!r. AKP 
hükümetinin sald!r!lar!na kar"! sen-
dikalar!m!z! savunman!n en iyi yolu 
tabandan yükselecek bir mücadele ile 
sendikalar!m!za sahip ç!kmakt!r.

AKP hükümetinin
sendikalardan intikam!

Dü"man karde"ler olan Bat#c# laik bur-
juvazi ve !slamc# burjuvazi geçmi"te de her 
konuda kavga eder ama Kürt sorunu söz ko-
nusu oldu$unda sömürgeci politikalarda ve 
bask#da anla"#rlard#. %imdi de ayn# dü"man 
karde"ler, �bar#" ve çözüm� aldatmacas# alt#n-
da sunulan ama özünde Kürt hareketini tasfi-
ye etmeyi, Kürt sorunundan kurtulmay# (asla 
çözmek de$il çünkü bu sömürgeci Türk burju-
vazisinin ç#karlar#yla tamamen çeli"mektedir) 
ve Ortado$u�da emperyalizmin yan#nda petrol 
ve do$algaz yataklar#na ula"may# hedefleyen 
�petrol aç#l#m#�nda da uzla"#yorlar. 

Ancak bu uzla"# siyasi alanda kar"#l#$#n# 
bulmad#. Sürecin AKP inisiyatifiyle yürütülme-
si ve Kürt hareketinin de sürecin aktif bir par-
ças# olmas# Bat#c# laik burjuvazinin has partisi 
CHP�yi sürecin d#"#nda b#rakt#. CHP her ne 
kadar önce hükümete kredi açsa da AKP�nin 
kar"#s#ndaki muhalefetin merkezi olan CHP, 
bu konumunu riske atmay# göze alamad#. 
!"in içinde Öcalan, PKK ve BDP�nin de aktif 
bir biçimde yer al#yor olu"u da en güçlü kitle 
deste$ini Kürt dü"man# beyaz Türklerden alan 
CHP�yi süreçten uzak tuttu. Ancak sonuçta 
CHP sermayenin partisidir. Hiçbir politik müla-
haza bu gerçe$i de$i"tirmez. Burjuvazi ise bir 
an evvel petrol aç#l#m#n# hayata geçirmek ve 
yeni bir ekonomik anayasa ile s#n#f sald#r#s#n#n 
anayasal temellerini atmak istemektedir. 

Liberal do!rultuda CHP-sol ittifak#
Dolay#s#yla da CHP�yi bu sürece dâhil et-

mek için yo$un bir çaba ba"lam#"t#r. Bat#c# 
laik burjuvazinin, bu yöneli"ini CHP�nin solu 
ile sosyalistler aras#nda bir köprü kurarak 
gerçekle"tirmek istedi$ini 25�i CHP�li olmak 
üzere Sosyalist Yeniden Kurulu" Partisi ve 
Halkevleri gibi sosyalist gruplar#n destekledi$i 
111 imzal# bir bildiride gördük. �Bar#" !çin Öz-
gürlükçü Demokrasi� ba"l#$# ile sunulan metin 
�bar#" süreci� olarak tan#mlad#$# geli"meleri 
büyük bir f#rsat olarak görmekte ve bu süreçte 
kendine bar#" sürecini kal#c#la"t#rman#n yan# 
s#ra demokratik ilkeler temelinde bir anayasal 
uzla"# sa$lama misyonu biçmektedir. AKP�nin 
yürüttü$ü sürece duyulan güven 111 imzac#-
n#n orant#s#z ve gayr-i me"ru devlet "iddetinin 
sadece �demokratikle"me çabalar#na dönük 
endi"eleri� artt#rd#$# söyleminde kendini ele 
vermektedir. Oysa 1 May#s�taki devlet "iddeti 
s#n#f sald#rganl#$#n#n en aç#k bir ifadesi ve bir 
s#k#yönetim provas#d#r. 

Metne imza atan CHP�lilerin K#l#çdaro$-
lu�nun da r#zas#n# almas#n#n sebebi sermaye-
nin ç#karlar#yla çeli"meyen, TÜS!AD�#n ba"#n# 
çekti$i Bat#c# laik burjuvazinin sürece deste$i 
ve uzla"# temelinde yeni bir anayasa ça$r#s#y-
la uyumlu olan bu tutumdur. 

!"in di$er önemli taraf# CHP�yi sürece dâhil 
etme projesine Halkevleri�nin genel ba"kan 
seviyesinde dâhil edilmesidir.  Bu projenin et-
raf# ayr#ca akademisyen, sanatç#, mühendis ve 
hekimlerden gelen isimlerle doldurulmu"tur. 
Bu, tarihte say#s#z örne$i olan bir siyaset ya-
sas#n#n sonucu olarak, siyaseten burjuvazi ve 
i"çi s#n#f# aras#nda sürekli sal#n#p duran küçük 
burjuvazinin burjuvazi taraf#ndan kap#lmas#d#r. 
Halkevleri�nin bu süreçte rol oynamas# da aka-
demisyen, sanatç#, mühendis ve hekimlerin bu 
süreçte durdu$u yer de bu çerçevede de$er-
lendirilmelidir.

%"çi hareketinde k#p#rdanma
Bu noktada bir ba"ka giri"imin de ad#n# zik-

retmek gerekiyor: �Toplumsal ve Demokratik 
Bar#" !nisiyatifi� Bu inisiyatifle 111 imzac#n#n 
kesi"me noktas#n# baz# Alevi dernekleri tem-
silcileri, Halkevleri ve CHP�li milletvekili !lhan 
Cihaner olu"turmaktad#r. Siyasi örgüt olarak 
ÖDP 111 imzada olmad#$# halde bu inisiyatifte 
yer alm#"t#r. Petrol-!" Ba"kan# Mustafa Özta"-
k#n ve Deri-!" Ba"kan# Musa Servi ise bu inisi-
yatifte yer alarak 111 imzal# metinde olmayan 
bir i"çi s#n#f# varl#$# yaratm#"t#r. 

CHP�lilerin yo$unlu$u azal#p sosyalistler 
ve i"çi hareketi temsilcileri art#nca di$er me-
tinde ele al#nmayan Ortado$u�da emperyalist 
müdahaleye metinde aç#kça kar"# ç#k#lm#", 
üstelik �Türk-Kürt el ele bölgesel seferlere� an-
lay#"# kar"#s#nda ülkedeki ve bölgedeki bar#"#n 
birlikte savunulaca$# aç#klanm#"t#r. Ayr#ca yeni 
anayasa çabalar#n#n da sözü edilmemi"tir. 
Yine demokratikle"me çabalar#na dönük endi-
"esi olan 111 imzac#ya kar"#l#k inisiyatif �Kimi 
sol söylemli liberal çevrelerin tutumlar# �çözüm 
ve demokrasi� beklentisi üzerinden AKP�nin 
tüm otoriter siyasal hedeflerini me"rula"t#rma 
i"levi görüyor� tespitini yapmaktad#r. Her ne 
kadar her iki giri"im de bar#" süreci olarak su-
nulan giri"im ile AKP�nin planlar#n# birbirinden 
ba$#ms#z olarak ele alsa da ve birini destek-
leyip di$erine kar"# ç#kman#n mümkün oldu-
$u gibi gerçekle örtü"meyen bir naifli$e sa-
hip olsa da kendini aç#kça solda ve emekten 
yana olarak tan#mlayan bu inisiyatifin sundu$u 
perspektifle 111 imzac#s# olan metnin aç#kça 
çeli"ti$i ortadad#r. Dahas# iki metin birbirine ta-
ban tabana z#t önermeler içermektedir. 

Bu durumda her iki metnin kesi"im küme-
sini olu"turan imzac#lar#n konumlar#n#n sorgu-
lanmas# gerekti$i aç#kt#r. Bizce her iki metne 
de imza atabilmek olanaks#zd#r. Oysa belli 
ki her iki metnin de imzac#lar# sürece yönelik 
do$ru bir politik tutum al#"a de$il, CHP�nin 
�solu� ile sosyalistler aras#nda kurulmaya ça-
l#"#lan ittifaka belirleyici bir önem vermektedir. 
Halkevleri�nin CHP�nin kendilerine göre sol 
kanad#yla bir i"birli$i aray#"# içinde oldu$u öte-
den beri biliniyor. 111 imzac#l# metne Halkevleri 
genel ba"kan#n#n att#$# imza bu aray#"#n belir-
leyici olarak de$erlendirildi$ini göstermektedir. 
Ne var ki bu aray#"lar#n sadece yanl#" de$il, 
son derece tehlikeli oldu$unu da vurgulamak 
gerekir.

Bir burjuva partisiyle (sözde sol kanad#yla 
da olsa) kurulan bu tür siyasi ittifak aray#"lar# 
ezilen s#n#flar#n saflar#nda olanlar# bir girdap 
gibi içine çeker ve tarihte de defalarca çekmi"-
tir. !ki ayr# giri"imin ortaya koydu$u siyasi plat-
formun farkl#l#klar# buna engel olabilir mi? E$er 
bu platformlardan biri çok do$ru ve sa$lam bir 
temele yaslan#yorsa belki� Ancak kurulan ini-
siyatifin ismi bile bu tür bir sa$laml#ktan uzak 
oldu$unu gösteriyor. �Toplumsal ve demok-
ratik bir bar#"�& Marksizme a"ina olan herkes 
uluslar, devletler ya da sava"makta olan farkl# 
silahl# güçler aras#ndaki bar#"tan farkl# olarak 
�toplumsal bar#"� kavram#n#n s#n#flar aras#nda 
bar#"# ifade etti$ini bilir. Bu kavram y#llarca Kürt 
hareketi taraf#ndan tam da bu içeri$i ile Türk 
burjuvazisine uzat#lan bir el olarak kullan#lm#"-
t#r. Ne yaz#k ki bu kullan#m zamanla sosyalist 
hareket taraf#ndan da dev"irilmi"tir. !nisiyatife 
toplumsal bar#" misyonu biçmek (hele ki için-
de "u ya da bu ölçüde sosyal demokrat adl# 
burjuva siyasetçilerini bar#nd#r#yorsa) nispeten 
do$ru bir siyasal hat tutturmu" inisiyatifin, iki 
metin aras#ndaki kesi"im kümesini olu"turan 
unsurlar#n arac#l#$# ile anayasac# burjuva mu-
halefetinin hegemonyas# alt#na girmesine kap# 
açmakt#r.

E$er iki metin aras#nda hat#r# say#l#r bir ke-
si"im kümesi ve arka planda CHP ile sosyalist 
solu bulu"turma yönünde apaç#k bir niyet ol-
masa �toplumsal bar#"� kavram# kavramsal bir 
sorun yaratmakla kal#rd#. Oysa durum bu de-
$ildir. Anlaml# bir siyasal ç#k#" yapt#$#n# dü"ün-
dü$ümüz inisiyatif e$er ça$r#da söylendi$i gibi 
geni"lemek ve özellikle de tam anlam#yla ser-
maye ile toplumsal bir sava" içine girmi" olan 
(1 May#s, THY grevi, metalde yakla"an grev 
süreci ve kazan#lm#" haklara yönelik AKP�nin 
sald#r# planlar# bu çerçevede de$erlendirilme-
lidir) i"çi s#n#f#n#n geni" kesimlerine ula"mak 
istiyorsa toplumsal bar#" söylemini terk ederek 
CHP ya da genel olarak sosyal demokratlarla 
sosyalistler aras#nda kurgulanan her türlü pro-
je ile ilgisi olmad#$#n# aç#kça ortaya koymal#d#r.

Bar#" ve siyasi çözüm için adres 
CHP�nin solu de!il i"çi s#n#f#d#r
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Bak!" yazar! kimi sevgili dostlar!n son 
günlerdeki kö"e yaz!lar!ndan bir iki al!nt!yla 
söze ba"lamak istiyorum. �Öcalan %mral!�da, 
�benden sonra tufan olur, olmas!n� diyor. 

�Öcalan üç net "ey söylüyor:
� Birincisi, �Ben imha edilirsem, kaos 

olur, "iddet ve sava" t!rman!r, bundan Türk 
ve Kürt halk! onulmaz zararlar görür� diyor. 
Bence bu bir tehdit de#il, nesnel bir saptama. 

�%kincisi, �Bu ortamda, Türkiye�ye ku-
rulmu" olan tuzak ba"ar!ya ula"!r. Bundan da 
bütün Anadolu zararl! ç!kar� diyor. Bu da bir 
temenni de#il, bir öngörü. 

�Üçüncüsü, Bürün bunlar!n olmama-
s! için, ortak bir vatanda, e"itlik, özgürlük, 
kar"!l!kl! kimlik ve ç!karlara sayg!l!, ho"gö-
rülü bir demokratik ortamda bar!"ç!l ili"kiler 
içinde ya"ayabilmeyi ba"armal!y!z, bunun 
ko"ullar! yarat!lmal!d!r. Anadolu sevgisi de 
ortak zeminimizi olu"turmal!d!r� diyor. Bu 
da onun önerisi.� (Haluk Gerger, �%ki Çizgi� 
23.6.1999, s.4) 

�Bugün Öcalan�!n ya"am!n! savunmak, 
ayn! zamanda bar!"! savunmakt!r ve bu her 
zamankinden de daha acil ve önemli bir gö-
rev olarak ortaya ç!kmaktad!r... Öcalan�!n 
ya"am!n! savunmak, "oven bulutlar!n da#!-
t!lmas!, s!n!f farkl!l!klar!n!n ve gereklerinin 
(?) yeniden berrakla"mas!d!r. Türk halk!n!n, 
de#i"ik milliyetlerden i"çi s!n!f!n!n sorunla-
r!n!n, ba"ka her türlü sorundan daha önem-
li oldu#unun ve onun çizgisinin, ya"anan 
sorunlara kal!c! çözüm getirme yetene#ine 
sahip oldu#unun görülebilmesi olana#!n! ve-
rir. Öcalan�!n ya"am!n!n savunulmas! belki 
de Kürtlerden fazla Türklerin; daha spesifik 
olarak da s!n!f mücadelesinin savunucusu 
sosyalistlerin büyük bir ihtiyac!d!r. Özellik-
le sosyalistler, an!n tek görevi olarak bunu 
benimsemek durumundad!rlar. Sadece en-
ternasyonalizm, insanc!ll!k vb. ad!na de#il, 
bizatihi s!n!f mücadelesinin stratejik konu-
munu etkileyebilecek durumdaki, "u anki 
taktik ç!karlar! ad!na.� (%rfan Cüre, �Örnek 
Bir Giri"im,� 24.6.1999, s.6) 

***
Yukar!da söylenenlerin hiçbirine temelli 

bir itiraz!m yok. Dahas! siyasal-toplumsal 
geli"melerle ilgili öngörüler kesinlemelere 

cevaz verdi#i ölçüde bunlar! do#ru bulu-
yorum. Gel gelelim H. Gerger�in deyi"iyle, 
�bizler, yani Kürtler, i"çiler, emekçiler, s!n!-
f!n sosyalist kadrolar! ve temsilcisi devrim-
cilerin, geli"melere aktif olarak müdahale 
edebilmemiz, müdahil olabilmemiz, karar 
alma süreçlerine kat!labilmemiz� (�Öneri ve 
Tav!r�, 24.6.1999, s.4) bu perspektifin ba"a-
r!s! için gerekli bir ko"ulsa akl!ma baz! ihti-
raz! kay!tlar gelmiyor de#il. Bunlar!n niteli#i 
konusunda bir fikir verebilmek için � tüketici 
olmaya çal!"madan ve bu anlamda Savunma 
(Abdullah Öcalan, Kürt Sorununda Demok-
ratik Çözüm Bildirgesi, %stanbul, Mem Ya-
y!nlar!, 1999)�n!n tam hakk!n! vermedi#imin 
bilincinde olarak � birkaç!na de#inmek isti-
yorum. 

Birinci olarak, Türkiye solunda yay-
g!n olarak san!ld!#!, o arada Gerger�in de 
öne sürdü#ü gibi �demokratik cumhuriyet�, 
�burjuva demokratik devrimin tamamlanma-
s!� olarak yorumlanabilir mi? Ayn! tez, ge-
rek �%kinci Cumhuriyet� tasar!s!yla gerekse 
ÖDP�nin �özgürlükçü demokratik cumhuri-
yet� "iar!yla ilgili olarak da ortaya at!lm!"t!. 
Bence ikisi aras!nda hiçbir ili"ki yok. Dünya 
solunun tarihinde, emperyalizme ba#!ml!, az 
geli"mi" burjuva (ya da milli) demokratik 
devrim perspektifi çevresinde yap!lm!" tart!"-
malar! "öyle bir hat!rlayal!m. Bu tür ülkeler 
için formüle edilmi" bütün demokratik dev-
rim programlar!, egemen s!n!flar!n, tümüyle 
de#ilse bile önemli ölçüde mülksüzle"tiril-
mesini öngörürler. Birer demokratik devrim 
sonunda kuruldu#u iddia edilmi" rejimlerin 
prati#i de bu yönde geli"ti. Savunma�da öne-
rilen "ekliyle �demokratik cumhuriyet� çö-
zümünün ise mülkiyet ili"kilerine her türlü 
köklü müdahaleyi d!"lad!#! aç!k oldu#una 
göre bununla siyasal ya da toplumsal anlam-
da herhangi bir devrim aras!nda ba# kurmaya 
çal!"maktan vazgeçmek en do#rusudur. 

***
#kinci olarak, Savunma �demokratik 

sosyalizmin en iyi ifadesi olarak� nitelendi-
rilebilir, �çöken bürokratik reel sosyalizmin 
a"!lmas!�, �demokratik sosyalizmin mani-
festosu� (Özgür Politika, 23.6.1999) olabilir 
mi? Sosyalizm �sosyal�den gelir. Toplumsal 
mülkiyet üzerinde yükselmeyen, bu anlamda 
özel mülkiyeti a"mayan bir düzen demokra-

tik olabilir; ama sosyalist olamaz. Demok-
ratik sosyalizmin �manifesto�su, sosyalizmi 
kurma çabalar!n!n bürokratik yozla"maya 
u#rad!#! tarihten bu yana, yani yakla"!k 
üç çeyrek yüzy!ldan beri yaz!l!yor. Ayr!ca 
mülkiyetin sosyalle"tirilmesinin sosyaliz-
min ayr!lmaz bir parças! oldu#u yolundaki 
bu görü" �piyasa sosyalizmi� konusundaki 
tart!"malardan da ba#!ms!zd!r. Gerçi piyasa 
sosyalistleri, piyasan!n varl!#!n!, sosyalizmin 
demokratik olmas! için bir önko"ul olarak 
görüyorlar; ama onlar da, tasar!mlar!n!, üre-
tim araçlar! üzerinde özel mülkiyetin tasfiye 
edildi#i, hiç de#ilse önemli oranda geriletil-
di#i bir temel üzerinde geli"tiriyorlar. 

***
Üçüncü olarak, Türkiye�nin Balkan-

lar, Orta Do#u, Kafkasya ve Orta Asya�da 
�bölgesel önderlik� konumuna yükselme 
olas!l!#!, Kürt sorununun bar!"ç! bir çözüme 
kavu"turulmas!n!n getirece#i bir �temettü� 
olarak gösterilebilir mi? Böyle bir d!" siyaset 
hedefi, ister istemez, kom"ularla dayan!"ma-
y! de#il, rekabeti, �alt emperyalistle"me�yi, 
�süper devletler�den birinin ya da birkaç!n!n, 
�ta"eron�u olmay! beraberinde getirir. D!"a-
r!da yay!lmac!l!k içeride gericile"meyi davet 
eder. Bundan eninde sonunda Kürt sorunu da 
zarar görür. Türkiye solu, öteden beri temel 
d!" siyaset ilkesi olarak bölgesel çeki"me-

yi de#il, i" birli#ini savunmu"tur. Sosyalist 
hareketin, de#erleri kan!tlanm!" gelenekleri 
alan!na giren hemen her konuda oldu#u gibi 
burada en iyisi �bid�at�ten kaç!nmakt!r. 

***
Dördüncü olarak, �2000�li y!llar!n za-

ferini kesinle"tiren demokratik sistem�den 
(a.g.e., s24) ne derece söz edilebilir? Bence 
bu konuda dünya çap!nda tan!k olunan gidi", 
�demokratik sistem�in bir yandan yayg!nla-
"!rken öbür yandan anlam ve içeri#inin git-
gide önemsizle"mesidir. Kitlelerin hayat!n! 
yak!ndan ilgilendiren kararlar, her geçen gün 
h!zlanan bir süreçle siyasetin, dolay!s!yla 
�demokrasi�nin alan!n!n d!"!na itiliyor ve 
piyasa istibdad!n!n keyfili#ine terk ediliyor. 
Kitleler, bir ba"ka deyi"le seçmenler de bu-
nun fark!nda. Nitekim son Avrupa (Birli-
#i) Parlamentosu seçimlerinde Fransa gibi 
önemli bir ülkede seçmenlerin yar!dan faz-
las!, sand!k ba"!na gitmeyi gereksiz buluyor. 
ABD�de yeti"kin yurtta"lar!n dörtte birinin 
oyunu alan bir ki"i, dünyan!n en büyük ikti-
sadi gücünün, en öldürücü sava" makinesinin 
ba"!na geçebiliyor. Bu zat!n ikincisi üzerin-
deki belirleyicili#i ne kadar mutlaksa birin-
cisi üzerindeki etkisi o kadar s!n!rl! oluyor. 
Leslie Lipson gibi tutucu siyaset bilimcilerin 
çoktand!r savunduklar! �demokrasinin zafe-
ri� tezini do#u blokunun çökü"ünden sonra 
Francis Fukuyama, Hegel�ci bir cilaya bü-
ründürerek, �tarihin sonu� ad!yla yeniden pi-
yasaya sürdü. O bile, �siyasal liberalizm�in 
dünya iktisadi bunal!m! kar"!s!ndaki çaresiz-
li#ini görünce, kendisini bir anda ünlü k!lan 
bu slogandan vazgeçme e#ilimi gösteriyor; 
bu kez �demokrasi� öncesi bir toplumsal 
örgütleni" biçimi oldu#u "üphe götürmeyen 
�cemaatçilik�ten medet ummaya yöneliyor. 

***
Bu yaz!da al!nt!lad!#!m görü"lere kat!-

l!yorum. %çinde bulundu#umuz anda hiçbir 
"ey, barbarl!#!n defedilmesinden önemli 
de#ildir. Bunun ilk ad!m!, çat!"man!n he-
men durdurulmas!, bunun olmazsa olmaz 
ko"ulu da, taraflardan birinin tez elden 
silahs!zlan(d!r!l)mas! olabilir. Bunda bir tek 
bireyin rolü vazgeçilmez olabilir. O zaman 
onun hayat!n!n savunulmas! ba"ka her "eyin 
önüne geçer. Ama bar!"!n kazan!lmas! için 
askeri silahs!zlanma ne denli gerekliyse, on 
y!llar!n teorik kazan!mlar!n!n yads!nmas! 
anlam!na gelecek bir ideolojik silahs!zlanma 
o denli gereksizdir. Kald! ki bu ikincisi, Sa-
vunma ile güdülen siyasal amaca da yard!mc! 
olmaz; ona ters dü"er. 

Nail Satl!gan

Askeri ve ideolojik 
silahs!zlanma

#Ç#NDEK#LER
Sait Alm!" / 
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Mehmet %nanç Turan,   

Türkiye�nin en büyük Mark-
sistlerinden biri olan Nail 
Satl!gan�! 28 Nisan tarihinde 
yitirdik. Geçen say!m!zda ve 
Gerçek sitesinde, Satl!gan�! 
çe"itli biçimlerde and!k. Bun-
dan sonra bir süre boyunca 
onu gazetemizin onur yazar! 
olmaya davet edece#iz. Her 
say!m!zda bir ba"ka kö"e 
yazar!m!z kendi kö"esini ona 
açacak. 1990�l! y!llarda Öz-
gür Gündem gelene#inde 
yay!nlanan gazetelerde kö"e 
yazarl!#! yapm!"t!; o gazete-
lerde yay!nlanan yaz!lar!n!n 
baz!lar!n! yay!nlayaca#!z.

Nail Satl!gan�!n bu say!m!zda 
yay!nlanan yaz!s! içeri#inin 
tazeli#i ile çarp!yor. 14 y!l 

öncesinden bugünün sorun-

lar!na !"!k tutmay! mümkün 

k!lan, Marksizmin k!lavuzlu-

#udur.



Haziran 2013 / Say#: 4410

Türkçe "iirin devi Nâz!m Hikmet, bundan tam 50 y!l önce, 3 
Haziran 1963�te, sürgünde ya"ad!#! Moskova�da hayat!n! yi-
tirmi"ti. Birçok büyük insan gibi, onun da k!ymeti ölümünden 
sonra bilindi. 1930�lu y!llar!n sonlar!ndan ba"layarak 30 y!la 
yak!n süre boyunca Türkiye�de yasakl! olan "iirleri, ölümünden 
birkaç y!l sonra yay!nlanmaya ba"lad!. K!sa süre içinde Nâz!m, 
tarihte ilk kez kitleselle"mekte olan sosyalist ve devrimci so-
lun "airi hâline gelmi"ti. Bugün "airin büyüklü#ünü neredey-
se bütün toplum teslim ediyor. Sorun art!k tam tersi yönde: 
Nâz!m�!n düzenle bütünle"tirilmesi için elbirli#i ile yürütülen 
çabaya kar"! durmak önemli olan.

Nâz#m Hikmet�in ölümünün 50. y#ldönümü

Ekim Devrimi�nin dünyaya arma!an#

(�)
"airim 
!iirden anlar#m, 
en sevdi$im gazel 
 Anti Düringidir Engelsin..
"airim 
bir y#l ya$an ya$mur kadar !iir yazd#m.. 
Fakat as#l 
             !aheserime 
                        ba!lamak için 
Haf#z# Kapital olmay# bekliyorum. 

�K#!l#k Saray� !iirinden
K#!l#k Saray�da Kerenski. 
Smolni�de Sovyetler ve Lenin, 
sokakta onlar. 
Onlar biliyorlar ki, O: 
�- Dün erkendi, yar#n geç. 
Vakit tamam bugün,� dedi. 
Onlar:�-Anlad#k, bildik,� -dediler. 
Ve hiçbir zaman
bildiklerini bu kadar müthi!
ve mükemmel bilmediler... 
%!te: cepheden dönen süngüleri, 
kamyonlar#, mitralyözleriyle, 
hasretleri, ümitleri, mukaddes i!tihalar#, 
rüzgârda kar#n üstünde savrulan sözleriyle 
 o n l a r yürüyorlar k#!l#k saraya... 
(�)

�"air� !iirinden

Kemalist mi, komünist mi?
Nâz!m�! massetmenin, sistemle bütün-

le"tirmenin yollar!ndan biri, sanat!n ve 
edebiyat!n bütünü gibi onu da finans ka-
pitalin "emsiyesi alt!na almak oldu. Yap! 
Kredi Yay!nlar! onun bütün yap!tlar!n!n ya-
y!n hakk!n! sat!n alarak Nâz!m�! evcille"-
tirmeye giri"ti. Bir ba"ka yol ise, Nâz!m�! 
sol Kemalist, ulusalc!, Atatürk hayran! bir 
ayd!n olarak sunmaya çal!"mak. Nâz!m�a 
CHP sahip ç!k!yor. Ulusalc!lar Memleke-
timden #nsan Manzaralar! "iirini, özellikle 
de Kuvay-! Milliye Destan!�n! Nâz!m�!n 
Kemalizmine kan!t olarak gösteriyor. Fa-
z!l Say gibi bir ulusalc! sanatç! Nâz!m için 
besteler yap!yor. 

Nâz!m�!n bir sol Kemalist gibi paket-
lenmesi, büyük komünist "airin hayat pra-
ti#ine bütünüyle ayk!r!. Her "eyden önce, 
Nâz!m 19 ya"!ndan ba"layarak komüniz-
me ba#lanm!", hayat! boyunca komünist 
fikirleri savunmu" bir ayd!n. Bununla 
yetinmiyor, Kemalist tek parti diktatörlü-
#ü döneminde yasaklanm!" bir parti olan 
Mustafa Suphi�lerin kurdu#u tarihi Türki-
ye Komünist Partisi�nde (TKP) militanca 
mücadele ediyor. Hatta bir ara, 1929�dan 
itibaren TKP�nin ikiye bölünmesinden 
do#an �muhalif TKP�nin� hem ideolojik 
anlamda önderi, hem de örgütsel olarak da 
genel sekreteri. Hiçbir a"amada da komü-
nizm fikri ve prati#inden geri dönmüyor. 
Hayat!n!n son y!llar!nda bile hâlâ TKP�nin 

faal bir üyesi.
Bugün Kemalistlerin ve Atatürk hayra-

n! ulusalc!lar!n Nâz!m�! kendi hanelerine 
yazma çabas! yüz k!zart!c! bir sahtecilik. 
Nâz!m bütün hayat! boyunca Kemalist 
rejim taraf!ndan dü"man olarak görülmü" 
biri. 1920�li ve 1930�lu y!llarda Türkiye�de 
ya"ad!#! dönemlerde en geç iki y!lda bir tu-
tuklan!yor, mahkemeye veriliyor, mahkûm 
oluyor, hapis yat!yor. Ama esas 1938 ba-
"!ndan 1950 sonuna dek, 13 y!la yak!n bir 
süre cezaevine kapat!l!yor. Yani Kemalist 
rejim, kendisine toptan kar"! olan ve o dö-
nemin bütün muhaliflerinden farkl! olarak 
büyük kitleler üzerinde bir etki b!rakan bu 
büyük zekây!, duvarlar!n ard!nda tutarak 
susturmay! seçiyor.

Ekim devriminin "airi
Trotskiy büyük devrimlerin bazen 

kendi sanatç!lar!n! devrimin gerçekle"ti#i 
ülkede de#il ba"ka iklimlerde buldu#unu 
Meksikal! duvar ressam! Diego Rivera ör-
ne#iyle vurgular. Diego Rivera Ekim dev-
riminin resim sanat!ndaki gözü ve eli ise, 
Nâz!m da "iirde bu büyük devrimin kale-
mi ve sesidir. Kendisinden 10 ya" büyük 
olan Vladimir Mayakovskiy bu konuda 
öncüsüdür ku"kusuz. Ama onun 1929�daki 
zamans!z ölümünden sonra bütün halk-
lara Ekim�in ihti"am!n! hayk!ran ve dün-
yay! Ekim devriminin gözüyle "iirle"tiren 
Nâz!m olmu"tur. Kuvay-! Milliye Destan! 

gibi yap!tlar! bile, Türkiye�de verilen mü-
cadeleyi komünist tarih bilinciyle i"leyen 
bir yakla"!m! cisimle"tirir.

Bugün Nâz!m�! komünizmden ay!rarak 
�büyük Türk "airlerinden biri� yapmaya 
çal!"anlara verilecek en iyi cevap, kendi-
sinin Halide Edip hakk!nda söylediklerini 
tekrarlamakt!r. Burjuvazinin birçok ba"ka 
ayd!n! gibi Halide Edip de Nâz!m�!n "iiri-
ni övmü", ama ideolojisine kar"! ç!km!"-
t!. Nâz!m bu konudaki duygular!n! "öyle 
anlat!yor: �Hey sersem bayan, dedim. Ben 
bir dâhi de#ilim, fakat iyi sanatkâr!m ve 
bunu her "eyden önce ideolojime borçlu-
yum. E#er sizin iyi sanatkârlar!n!z yoksa 
bu, ideolojinizin bugün art!k iyi sanatkâra 
muhteva olamayacak kadar tefessüh etmi" 
olmas!ndan gelir.�

Bugün verilecek mücadele Nâz!m�!n 
mezar!n! Türkiye�ye getirmek de#il, ya-
p!tlar!n! finans kapitalin mülkiyetinden, 
fikirlerini Kemalistlerin sahiplenmesin-
den, an!s!n! CHP�nin tasallutundan kurtar-
makt!r.

Banglade"�te yakla"#k bir ay kadar 
önce içinde bir dizi sanayi kurulu"unun 
yer ald#$# bir binan#n kendili$inden çök-
mesi sonucunda "imdiye kadar sapta-
nabildi$i kadar#yla 1.127 i"çi can verdi. 
Banglade"�in konfeksiyon firmalar# büyük 
ölçüde harc#âlem ya da lüks birçok ulus-
lararas# markan#n ta"eronu rolünü üst-
lenmi" durumda. Yani moda deyimle, bu 
firmalar �küresel tedarik zincirleri�nin birer 
halkas#. Dolay#s#yla, bu i" cinayeti, gözleri 
bu uluslararas# markalara çevirdi. 

Kimi firma bu binada kendi ürünlerinin 
imal edilmekte oldu$unu inkâr etti, ama 
enkazdan deste deste etiketi ç#kt#. Kimi 
ise kabul etti ve yang#ndan mal kurtar#r 
gibi derhal bir halkla ili"kiler operasyonu-
nun kolektif olarak ba"lat#lmas#na omuz 
verdi. Buna göre, uluslararas# markalar 
Banglade"�te gelecekte i"çi sa$l#$# ve i" 
güvenli$i konusunda uyulmas# gereken 
asgari ko"ullar# belirleyen bir sözle"meyi 
imzalayacaklard#. Ço$u imzalad# ve böy-
lece çok k#sa süre önce sars#lm#" olan 

�imaj�#n# �iyi patron� davran#"# ile k#smen 
de olsa temizlemi" oldu. Orada i" yapan 
Türkiyeli tekstil firmalar# ise buna bile ya-
na"mad#. Bunun üzerine çe"itli sendikalar 
o firmalar# sözle"meyi imzalamaya ça$#-
ran bir aç#klama yapt#.

Abesle i"tigal. Mücadelenin yerine 
toplu göz boyamay# geçirme operasyonu. 
Sosyal diyalog. 2000 y#l#ndan beri �küre-
sel markalar�a ta"eronluk yapan bütün 
ülkelerde, bir çaba mevcut: Ünlü �Global 
Compact�, ya da �Küresel Sözle"me�. Bu 
sözle"meye gönüllü olarak kat#lan ulusla-
raras# firmalar i"çi haklar#, çevre ve yol-
suzluk konusunda belirli kurallara mutlaka 
uyacaklar#n# vaat ediyorlar. Bu gönüllü 
firmalar aras#nda ad#n# bildi$imiz en bü-
yük uluslararas# tekeller var. Sendikalar#n 
önemli bir k#sm# da o zamandan bu yana 
�aman ne güzel, sermayeyi evcille"tirdik� 
diye pek memnun. Öyle ya, asl#nda art#k 
de$er canavar# olan, yani sömürüyü ko-
"ullar#n olanakl# k#ld#$# en yüksek düzeye 
ç#karmaya yeminli olan sermaye ne güzel 

Banglade" facias#

kendi kendini s#n#rl#yor. Bunun güzel yan# 
ortada: sendikac#lar#n mücadele ederek 
tatl# canlar#n# üzmelerine bir gerek kalm#-
yor. S#n#f mücadelesine gerek kalmadan 
Birle"mi" Milletler öncülü$ünde geli"tirilen 
�Global Compact� i"çi s#n#f#n#n sorunla-
r#n# çözüyor. Devri daim makinesi kadar 
mucizevî do$rusu&

Sonra Banglade"�teki gibi bir büyük 
i" cinayeti ya"an#nca bütün bu sözle"-
melerin, kar"#l#kl# yeminlerin, halkla ili"ki-
ler operasyonlar#n#n nas#l kof, içi bo" al-
datmacalar oldu$u anla"#l#yor. Ta ki yeni 

�sözle"me�ye kadar. Banglade"�te facia-
dan on-on be" gün geçmeden imzalanan 
sözle"me gibi.

Banglade"�teki bina kendili$inden çök-
tü ve i"çilere mezar oldu. Ama sermaye-
nin kâr açl#$# kendili$inden ortadan kald#-
r#lamaz. Sosyal diyalog hiçbir "eye çözüm 
olamaz. S#n#f mücadelesi önce i"çilerin bu 
i" cinayetlerine kurban gitmesini engel-
leyecek, sonra kapitalizmi çökertecek. O 
enkaz#n alt#ndan i"çi cesetleri de$il, bam-
ba"ka bir dünya ç#kacak.

�Sosyal diyalog�un ac# meyveleri
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9-10 Haziran 2013 tarihlerinde 
Yunanistan�!n ba"kenti Atina�da �Avru-
pa krizde � devrimci enternasyonalist bir 
çözüm aray!"!� ba"l!kl! bir konferans ger-
çekle"tirilecek. Avrupa be" y!ld!r dünyay! 
avucunun içine alm!" olan ekonomik krizin 
a#!rl!k merkezi. Avrupa burjuvazisi krizi-
ni atlatmak için i"çi s!n!f!na, emekçilere, 
gençli#e ve bütün ezilenlere a#!r bir sald!r! 
ba"latm!" durumda. Bu sald!r!da, son de-
recede kat! �kemer s!kma� programlar!yla 
Avrupa Birli#i ba"! çekiyor. Buna kar"!l!k, 
birçok ülkede i"çi s!n!f!, gençlik ve genel 
olarak halk bu sald!r!ya kar"! kitlesel bi-
çimde direniyor. Kom"ular!m!z Yunanis-
tan, Bulgaristan ve K!br!s büyük gösteri-
lerle sars!l!yor. %spanya, Portekiz, %talya, 
Romanya, Slovenya, büyük mücadelelerin 
ya"and!#! ba"ka Akdeniz havzas! ülkeleri 
(ya da bu havzaya kom"u, onun rüzgâr!n! 
hisseden ülkeler.) Atina Konferans!, Avru-
pa Birli#i�ne üye ülkelerden, onun d!"!nda 
kalan Avrupa�dan ve Avrupa d!"!nda baz! 
ülkelerden kat!l!mla bu mücadelelerin han-
gi programatik temelde enternasyonalist bir 
harekete dönü"ebilece#ini hep birlikte tart!-
"abilmek için yap!l!yor.

Uluslararas# bir "ölen
Konferansa kat!l!mc!lar yava" yava" 

belli oluyor. &imdiden yakla"!k 15 ülkeden 
25-30 aras! örgüt konferansa kat!laca#!n! 
aç!klam!" durumda. %talya, Britanya, Fin-
landiya, Danimarka, Ukrayna, Polonya, 
Arnavutluk�tan temsilcilerin yan! s!ra, Ro-
manya ve Portekiz telekonferans yoluyla 
kat!lacaklar. Rusya�dan komünist gençlik 

9-10 Haziran 2013 tarihlerinindede

Avrupa Konferans#
Enternasyonalist bir k#v#lc#m: 

örgütü Komsomol dâhil be" örgüt kat!l!yor. 
Ev sahibi Yunanistan�dan çok say!da dev-
rimci sosyalist ve anar"ist örgüt haz!r bulu-
nacak. Avrupa�da cevap beklenen ba"ka ül-
keler aras!nda Bulgaristan, H!rvatistan, S!r-
bistan, Fransa ve Hollanda var. K!br!s�tan 
Neos Anthropos - Yeni %nsan birtak!m en-
gellerden dolay! kat!lam!yor, ama konfe-
ransa destek veriyor. Türkiye�den Devrimci 
%"çi Partisi elbette konferans!n aktif örgütle-
yicilerinden.

Türkiye ve K!br!s d!"!nda, Avrupa d!-
"!ndan ba"ka ülkelerden de kat!l!mc!lar var. 
Tunus�tan iki ayr! odaktan cevap bekleniyor. 
Amaç Akdeniz devrimci havzas!nda müca-
dele birli#ine do#ru bir ilk ad!m atmak. Tu-
nus d!"!nda %ran, Güney Afrika, Arjantin ve 
Uruguay�dan da temsilciler gelecek.

Kürdistan, Suriye, Arap devrimi
Konferans elbette kendini sadece eko-

nomik alanda verilecek s!n!f mücadelesinin 
sorunlar! ve yöntemleri ile s!n!rlamayacak. 

Avrupa�n!n kom"usu, Türkiye, %ran ve (ha-
z!r bulunduklar! takdirde) Tunus temsilci-
lerinin do#rudan içinde yer ald!#! Ortado-
#u ve Kuzey Afrika�n!n ortak sorunlar! ve 
tek tek baz! ülkeler de konferans!n birer 
gündem maddesi olacak. Bu bak!mdan en 
önemli konular ku"kusuz Kürdistan�da ve 
Suriye�de iç içe ya"anmakta olan geli"me-
ler ve ba"ta M!s!r ve Tunus�ta olmak üzere 
Arap devrimi.

Kürdistan konusunda konferans!n bar!" 
ve siyasi çözümü destekleyen, Kürt halk!-
n!n bütün haklar!n! sahiplenen, ama AKP 
hükümetinin �süreç�i Güney Kürdistan�!n 
petrolüne eri"mek ve Ortado#u�da izledi#i 
yay!lmac! ve macerac! politika için s!çra-
ma tahtas! yapmak çabalar!na kar"! ç!kan 
bir çizgi benimsemesi beklenir. Suriye�deki 
mücadeleye ili"kin olarak devrimci Mark-
sist kökenden gelen birtak!m hareketlerin 
dü"tü#ü tuzaktan uzak, gerek emperyaliz-

min, gerekse Türkiye dâhil bölgesel gerici-
li#in ma"as! olarak hareket eden SDMK ve 
ÖSO gibi odaklara ve emperyalist müda-
haleye kar"!, Suriye�nin i"çilerinin, yoksul 
köylülerinin, gençli#inin ç!karlar! do#rul-
tusunda bir politikay! uluslararas! planda 
geli"tirmek için neler yap!labilece#i konu-
"ulacakt!r. Arap devrimi ile dayan!"ma yo-
luyla Akdeniz�in kuzeyi ve güneyi aras!nda 
bir mücadele birli#i in"a etmek ise konfe-
rans!n asli amaçlar!ndan biridir.

Kapitalist sistem uluslararas! düzeyde 
i"leyen bir sistemdir. Burjuvazinin sald!r!s! 
da uluslararas!d!r. Öyleyse, i"çi s!n!f!n!n, 
gençli#in ve ezilenlerin mücadeleleri de 
uluslararas! düzeyde olmal!d!r. Nihai hedef 
sosyalist devrimin dünya partisini yeniden 
ayaklar! üzerinde do#rultmakt!r. Akdeniz 
havzas!nda da, dünyada da devrim ancak 
bu ko"ulla zafere ula"!r, yay!l!r, kendini 
sa#lamla"t!r!r.

Ya!as#n IV. Enternasyonal&
Ya!as#n dünya devrimi&

&ubat ay! içerisinde gerçekle"en 
yo#un protestolar sonras!nda, hükümetin 
istifa etmesiyle erken seçim karar! al!nan 
Bulgaristan�da genel seçim 12 May!s�ta 
yap!ld!. Seçimin ard!ndan da siyasi krizin 
sürdü#ü kom"uda, hükümetin kurulmas! 
zor gözüküyor.

240 sandalyeli parlamentoya ' 4�lük 
seçim baraj!n! a"abilen dört parti girdi 
ve hükümet kurmak için gerekli 121 
milletvekili say!s!na hiçbir parti tek ba"!na 
ula"amad!. Bunun ötesinde, partilerin 
birbirleriyle koalisyon kurmayacaklar!na 
yönelik aç!klamalar! sonras!nda koalisyon 
hükümetinin kurulmas! da tehlikede. Seçim 
sonuçlar!na göre, bir önceki iktidar partisi 
olan GERB (Bulgaristan�!n Avrupal! Ge-
li"imi Taraftar! Vatanda"lar!-muhafazakâr 
sa#) 97, BSP (Bulgaristan Sosyalist Partisi-

sosyal demokrat) 84, HÖH (Hak ve Özgür-
lükler Hareketi-liberal sa#-Türklerin parti-
si) 36, ATAKA (fa"ist) ise 23 milletveki-
line sahip. Cumhurba"kan! Plevneliyev�in 
hükümeti kurma görevini ilk verece#i parti 
olan GERB�e seçim birincili#i yaram!yor. 
Çünkü BSP ve HÖH, GERB ile koalisyon 
kurmayacak. Çaresiz durumdaki GERB ise 
usulsüzlük gerekçesiyle seçimlerin iptalini 
talep ediyor. En olas! gözüken BSP-HÖH 
koalisyonu ise gerekli 121 sandalyeye ula-
"am!yor (ironik bir "ekilde tek bir sandal-
yesi eksik$). Yani siyasi alanda tam bir pat 
durumu söz konusu.

Parlamentoya giren dört parti de bur-
juva partisidir ve meydanlar! dolduran 
kitlelerin taleplerini kar"!layacak bir prog-
ramdan yoksundur. %"çi s!n!f!n!n devrimci 
partisinin yoklu#unda, taleplerini kar"!la-
yacak bir alternatiften yoksun olan kitleler, 
oylar!n! (oy kullan!rlarsa) mevcut düzen 
partileri aras!nda da#!tmaktad!r. Ya"anan 
seçim süreci, en az!ndan bir çözüm bek-
lentisi yaratarak halk!n öfkesini parlamen-
ter kanallarla biraz olsun dindirebilmi"ti. 
Fakat onlar! meydanlara döken sosyo-eko-
nomik ko"ullar hâlâ mevcuttur ve siyasi 
sistem, bu durumla ba" edememektedir. 
Zaten '50�nin alt!nda olan seçime kat!l!m 
oran!, alternatifsiz olan kitlelerin düzene 

olan tepkisinin ve umutsuzlu#unun bir 
göstergesidir.

Bu arada, seçime HÖH�nin d!"!nda 
ço#unlu#unu Türklerin olu"turdu#u ikinci 
bir parti daha kat!ld!: Hürriyet ve &eref 
Halk Partisi (H&HP). H&HP, AKP taraf!n-
dan da gerek kurulu"unda gerek genel se-
çimde desteklenen bir parti. HÖH�yi yol-
suzluklar! ve otoriter yönetimi dolay!s!yla 
ele"tiren bu parti, Müslümanl!k ve Türk-
lük vurgusuna daha fazla yer veriyor ve 
ideolojik-kültürel aç!lardan AKP�ye daha 
yak!n duruyor. Tabi Bulgaristan Türkleri 
aras!ndaki bu politik ayr!"man!n sosyo-
ekonomik temelleri mevcuttur. H&HP, 
Bulgaristan Türkleri aras!nda HÖH�nin 
politik temsilcili#i alt!nda yeterince pa-
lazlanamayan, dolay!s!yla düzenle ç!kar 

ili"kileri temelinde tam olarak bütünle"e-
meyen, kültürel ya"ant!s! geleneksel kal!p-
larda kalm!", maddi ç!karlar! ve ili"kileri 
Avrupa�dan çok Türkiye�ye dönük olan 
kesimin politik temsilcili#ine soyunmu"-
tur. Adeta bizdeki burjuvazinin bat!c! laik/
#slamc! ayr!"mas!na benzer bir ayr!"ma da 
Bulgaristan Türkleri aras!nda ya"anm!"t!r 
diyebiliriz (Avrupa�ya dönük/Türkiye�ye 
dönük). Bat!c!-laik sermayenin temsil-
cisi CHP�nin HÖH�yi destekledi#ini de 
belirtelim. Fakat AKP deste#ine ra#men 
H&HP, "imdilik HÖH�nin hegemonyas!n! 
k!ramad!#!ndan, seçim baraj!na tak!larak 
parlamentoya girememi"tir.

Bulgaristan, daha uzunca süre kayna-
yan kazan olacak gibi görünüyor.

Siyasi kriz sürüyor
 Bulgaristan seçimleri



5 Haziran�da genel grev için ileri$
31 May!s 2013 gelecekte tarihi bir gün 

olarak an!lacak. Bu tarihi günün ad! muhte-
"em bir kahraman ile özde"le"ecek: Halk$ Ya-
"anan, bütünüyle kendili#inden aya#a kalkan 
bir halk!n isyan!d!r (�)

AKP hükümetinin bu isyan! susturmas!na 
izin verilmemelidir. %lk ko"ul, sokaklar!n hal-
k!n olmas!n! sa#lamakt!r. Hep birlikte sesimi-
zi yükseltelim:

Polisi sokaklardan çekin&
Esad�#n "abiha�lar#na, Mübarek�in Bal-

tac#�lar#na benzer sivil k#l#kl# sald#rganlar#n 
kim oldu$unu aç#klay#n&

Kimyasal Muammer�i ve %stanbul 
Valisi�ni görevden al#n&

"iddetin sorumlular# derhal yarg#lanma-
l# ve cezaland#r#lmal#d#r&

Taksimin tahribi plan# çöpe&

(�) Hükümet "u anda en zay!f, en sars!n-
t!l! günlerini ya"!yor. Zulmünü yenilgiye u#-
ratal!m. Halk hareketini s"n"f hareketi ha-
line getirelim. KESK�in bu olaylardan önce 
ilan etmi" oldu#u 5 Haziran grevi bir f!rsat 
olarak de#erlendirilmelidir. Bütün sendika-
lar ve konfederasyonlar birlikte genel greve$ 
THY ve metal grevlerini ba"ar!ya ula"t!ral!m$ 
%"çi ve emekçilerin haklar!n! ayaklar alt!na 
alan bütün yasa ve uygulamalar! ezelim.

5 Haziran�da genel grev&

Türk-%"�in ba"!na çöreklenmi" olan hain 
Mustafa Kumlu harekete kat!lmazsa konfede-
rasyonun ba"!ndan def edilmelidir.

Bu ülkeyi al!n teri, göz nuru ve beyin gücü 
yönetecek, sermayenin kâr h!rs! de#il$

Taksim Tahrir olacak&
%!çi s#n#f# ve emekçiler hükümet olana 

kadar mücadele&

Baz! sendikalar ve konfederasyonlar k!l!n! 
bile k!p!rdatmad!. Baz!lar! yalpalad!. D#P 3 
Haziran�da genel grev "iar!n! yeniden yük-
seltti.

Genel grev, g enel direni"$
Bir ay önce 1 May!s günü Tayyip 

Erdo#an�!n polisi %stanbul Taksim civar!ndaki 
bütün semtlerde tonlarca kimyasal gaz kul-
lanarak i"çilere, emekçilere, gençlere zulüm 
uygulad!. (�) Tam bir ay sonra 1 Haziran�da 
polis, halk kitlelerinin %stanbul�da ve Türki-
ye çap!nda ortaya koydu#u büyük mücadele 
gücü dolay!s!yla Taksim meydan!n! terk et-
mek zorunda kald!$ (�) Tayyip Erdo#an için 
ne yenilgi$ (�)

Türkiye�nin büyük kentleri, Taksim�e, 
K!z!lay�a, Alsancak�a gelmeye paras! bile 
yetmeyecek, yürümeye kalksa ancak ak"ama 
ula"abilecek mahallelerde ya"ayan i"çilerle, 
emekçilerle, i"siz gençlerle kayn!yor. Kapita-
listlerin ba!bakan" Tayyip Erdo$an�" yenil-

giye u$ratmaya en çok 
onlar"n ihtiyac" var. Ha-
reketi onlara ula"t!ral!m. 
Hükümeti ancak s!n!f 
mücadelesiyle yenebiliriz$

5 Haziran�da KESK�in grevinin ikinci 
ve esas gününün arefesinde Bülent Ar!nç�!n 
kitle hareketine neler sunaca$! belli olmaya 
ba"lad!. D#P, bu kand!rmacay! derhal te"his 
ederek KESK eyleminde "u bildiriyi da$!tt!:

Sokakta kazand#!#m#z# masada 
geri vermeyelim$

&iddete ba"vurarak ba"aramad!lar, "imdi 
kurnazl!kla halletmeye çal!"!yorlar. Abdullah 
Gül-Bülent Ar!nç ikilisi biraz özür, biraz taviz 
k!r!nt!s! ve Kemal K!l!çdaro#lu�nun deste#i 
ile bu büyük isyan! söndürmeye çal!"!yor. %s-
tanbul valisi ve emniyet müdürü için soru"tur-
ma aç!lacakm!". Ya %zmir emniyet müdürü? 
Çivili sopalarla haydut k!l!#!nda sivillerini 
halk!n aras!na salan kasap? Ya içi"leri baka-
n! Kimyasal Muammer? Bütün Türkiye�den 
%stanbul valisi mi sorumlu? Hatay�daki kar-
de"imizi %stanbul valisi mi öldürdü? Gezi 
Park! hakk!nda sivil toplum kurulu"lar!na da-
n!"!lacakm!", kent bir bütün olarak karar ve-
recekmi". Bir kez bizleri meydanlardan geri 
çektiklerinde, topluma kulak asacaklar!n! m! 
san!yorsunuz?

Hay!r, karde"ler, dostlar, yolda"lar$ Bin 
kere hay!r$ Böyle anla"ma olmaz. Son gün-
lerde ya"ad!#!m!z, hep beraber yaratt!#!m!z 
isyan,Türkiye tarihinde görülmemi! bir 
olayd"r. Üç büyük kentin ana meydanlar!n! 
özgürle"tirdik$ Taksim bizimse, K!z!lay�da ve 
Gündo#du�da kutlamalar yapabiliyorsak, he-
pimizin kahramanca direnmesindendir. Bütün 
dünya Türkiye�yi konu"uyor. Bu kadar büyük 
bir isyan birkaç k!r!nt!ya söndürülemez$

Polis "iddeti ve gaddarl!#! en ince ayr!nt!-
s!na kadar incelenmelidir. Bunu devletin yap-
mas!na güvenilemez. Yarg! sistemi bu i"i ciddi 
yapacak olsayd!, savc!lar "imdiden soru"tur-
ma açm!" olurdu. &!rac!n!n "ahidi bozac!d!r$                                                                                                             
Meclis karar#yla Ba$#ms#z Soru!turma Ko-

misyonu& Türk Tabipler Birli$i, Barolar 
Birli$i, sendikalar, halk#n güvendi$i demok-
ratik !ahsiyetler bu komisyonda yer almal#-
d#r&                                                                                                                                            

Üç genç insan bo" yere ölmedi. Yüz-
lerce insan bo" yere yaralanmad!. Yüz 
binlerce insan bo" yere gazlanmad!.                                                                                                                               
Taksimin tahribi plan# çöpe at#lmal#d#r& 
Hükümet !imdiden �Taksimi yayala!t#rma� 
projesinden vazgeçti$ini aç#klamal#d#r&

%stanbul�un, Ankara�n!n, %zmir�in, 
Adana�n!n, Antalya�n!n, Hatay�!n, bütün ül-
kenin kahraman halk!$ Çok bedel ödedik. 
Zaferimizi da#!tmalar!na izin vermeyelim$                                                     
Sendikalar göreve, genel greve&

Gül-Ar!nç ikilisinin kitle hareketini yu-
mu"atarak hareketi sonland!rmay! amaçla-
mas! kar"!s!nda D#P 5 Haziran gecesi de 
Gezi Park!�nda yeni bir öneri geli"tirdi.

Bizi temsil hakk#n# ba"kalar#na 
b#rakmayal#m$ Taksim direni"i 
için temsilciler meclisi$

Hükümet bizi bölmeye çal!"!yor. Yüz 
binlerce insan!n mücadelesiyle kazan!lan 
Taksim�i geri almak için bir avuç insanla gö-
rü"meyi yeterli say!yor. Oysa bu meydan!n 
sahibi bizleriz, hepimiziz. Bizimle müzakere 
etmek istiyorlarsa, hepimizin temsilcileriyle 
görü"meliler.

Öyleyse her birimiz güvendi#imiz in-
sanlar! seçip Gezi Park! Temsilciler Meclisi 
olu"tural!m. Hükümetin hangi önerilerinin 
anlaml! oldu#una, hangilerinin göz boyama 
oldu#una güvendi#imiz temsilcilerimiz karar 
versin. Bunlar görü"meden sonra bize gelsin-
ler, önerileri anlats!nlar. Kendi genel kurulla-
r!m!zda bu önerileri kabul edip etmeyece#i-
mizi hep birlikte tart!"al!m. Bizlerden hiçbir 
"ey saklanmas!n.

Haydi Gezi Park# Temsilciler Meclisi
için ileri&
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Devrimci %"çi Partisi
kitlelerle konu"uyor$

May!s�!n son gününden bu yana 
Türkiye bir halk isyan! ile sars!l!yor. 
Devrimci $"çi Partisi (D$P), Marksiz-
min sa#lad!#! tarihi bilinci, program 
konusundaki berrakl!#! ve devrimci 
politik taktikleri uygulayarak kitleye 
bu isyan! zafere ta"!mak için neler 
yap!lmas! gerekti#i konusunda öne-
riler yapmaya giri"ti. Ard! ard!na ya-
y!nlanan bildiriler, verili an!n güçler 
dengesini de#erlendirerek acilgö-
revleri belirliyor, tutulacak halkay! 
ortaya koyuyordu.

Halk isyan# 31 May#s gecesi patlak verdi. Hükümetin halk#n üzerine sald#$# polis sabaha kadar on 
binlerin yapt#$# gösterilerle siyasi bak#mdan püskürtülmü"tü. Ertesi gün, Cumartesi ö$len saatlerinde 
tas#n# tara$#n# toplay#p meydandan çekilecekti. D!P, hemen o ilk gün halk isyan#n#n zafere do$ru sa$-
lam biçimde ilerlemesi için s#n#f isyan#na dönü"türülmesi gerekti$ini stratejik do$rultu olarak sapt#yor, 
taktik halka olarak ise, KESK�in daha önce 5 Haziran için ilan etmi" oldu$u kamu emekçileri grevini 
bir genel grev haline getirmeyi belirliyordu.


