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Halkın isyanı 
yargılanamaz!

AKP-El Kaide:
Öküz öldü 
ortaklık bitti mi?
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İsyanı çalan
sandığını hazırlar

Leroy Merlin işçisi ilk AVM grevini kazandı
THY grevi forumlarla buluştu
Feniş’te çözüm: işçi denetiminde kamulaştırma!
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Hakan Fidan olayı: 
Emperyalizmin 
ve Siyonizmin 
Erdoğan’a mesajı

Cihan yoldaşımız ve isyan 
tutsaklarıyla dayanışma eylemleri 
sürüyor; dünyada kardeş 
partilerimizden destek
mesajları yağıyor.

Türkiye 31 Mayıs gece yarısından baXlayarak eXi 
görülmemiX bir halk isyanı yaXadı. Sadece İstanbul 
Gezi｠de değil, sadece Hatay Armutlu｠da değil, Rize｠nin 
Fındıklı ilçesi gibi yerlerde bile isyan binlerce, on bin-

lerce, yüz binlerce insanı sokaklara döktü, milyonlar 
tencere tava müziğiyle katıldı Xölene. Haziran balayıy-

dı. Temmuz olgunlaXma anı. Ağustos soluklanma arası 
oldu. Eylül ODTÜ ile, Ankara Tuzluçayır ile, Hatay 
Armutlu ile dayanıXma içinde yeniden bir ayağa kalkı-
Xa tanık oldu. 

Ama aynı Eylül baXka bir süreci daha baXlattı: se-

çim tartıXmaları. CHP kendi içinde Sarıgül｠le çalka-

lanıyor. BDP (Ximdi HDP) İstanbul｠da Sırrı Süreyya 
Önder ile atak yapıyor. Solun tamamı ve Kürt hareketi 
seçim taktikleri konuXuyor. 

Eylül, daha önce baXlamıX bir baXka süreci ol-
gunlaXtırdı. ぃMustafa Kemal｠in askerleriぅ Haziran 
ve Temmuz｠da halk isyanının meXru bir bileXeniydi. 
Temmuz｠da kendi programlarını isyanın programı 
haline getirmek, herkesi askerleXtirmek için planlı bir 
politik-ideolojik taarruz baXlattılar. Sonra Kadıköy｠de 
yapılan ulusalcı Xenliğin baXarısını görünce, kendi baX-

larına yürümeye karar verdiler.
Üçüncüsü, Eylül ayında isyan yaz uykusundan uya-

nırken, sağıyla soluyla liberaller aniden ぃbu kadarı faz-

laぅ demeye baXladılar. Bunlara göre isyanı Ergenekon-

cular kullanıyordu. Polise benzer biçimde isyancıların 
bir bölümü de Xiddete baXvurmaya baXlamıXtı. Ayrıca 
zaten huzursuz zengin çocukları değil miydi Gezi par-
kını dolduranlar? Böylece tam anlamıyla türlü tadında, 
ama isyan karXıtı bir karalama çorbası piXiriliyordu.

Ulusalcısı, liberali, her renkten CHP｠lisi, bunların 
ortak noktası, iXi tek önemsedikleri siyaset biçimi olan, 
sandığa havale etmekten ibarettir. (Bazılarının bazı ko-

Xullarda daha da fazla sevdikleri bir yöntem yok değil. 
Ama askeri darbe yöntemi bugünlerde tutukluk yapı-
yor!) Uzun bir tarihsel süreç içinde parlamento tutkunu 
haline gelmiX sosyalist sol akımlar da onların peXinde. 
İsyanı el birliğiyle durduruyorlar. Çalıp sandığa havale 
ediyorlar.

Oysa ODTÜ camiasına ve 100. Yıl mahallesi hal-
kına bakın. En baXta öğrenciler, ama aynı zamanda öğ-

retim görevlileri, asistanlar, üniversitenin emekçileri, 
mahallenin emekçileri, ODTÜ mezunları, hepsi birden 
Gökçek｠in ormanlara karXı gece yarısı savaXlarına ve 
Erdoğan｠ın müteXekkir olduğu polise karXı onurlu bir 
direniX gösteriyorlar. ぃAteX düXtüğü yeri yakarぅ mı di-
yeceğiz? ODTÜ kampüsünü ve doğal hayatın toprak 
rantı tarafından henüz biçilmemiX olduğu öteki ortam-

ları Mart ayına kadar korumasız mı bırakacağız? Halk 
isyanını cami avlusuna mı bırakacağız? 

O kocaman isyanı AKP hükümeti söndüremedi. 
Seçim takıntısı söndürmeye baXlıyor. İzin vermeyelim.

Kıdem tazminatına dokunmak,
GENEL GREV sebebidir!

Biz Yüzde 99‒uz Platformu‒nun
çalıWmaları sürüyor!

Halk isyanını
iXçi sınıfı ile

birleXtirelim!

Halk isyanı
çalınıyor
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3 Ekim PerXembe günü 3 yıllık 
toplu sözleXme, sosyal hak ve üc-
ret artıXı talebiyle greve çıkan Le-
roy Merlin iXçilerinin grevi 16 gü-
nün sonunda zaferle sonuçlandı. 
İXçiler 16 gün boyunca haklarını 
elde etmeden grevi sonuçlandır-
mayacaklarını kararlılıkla savun-
muXlar, mücadelelerinin sadece 
kendileri için değil, tüm AVM çalı-
Xanlarının kaderi için önemine iXa-
ret etmiXlerdi. 

Grevin ilk gününden itibaren gi-

derek artan coXku ve direniX gücü 
Leroy Merlin iXçisinin haklı dava-
sını zaferle taçlandırdı. Sosyal-İX 
Sendikası birinci yıl için %6, ikinci 
ve üçüncü yıl için enflasyon ora-
nında ücret artıXı, mevcut yol ve 
yemek haklarının korunması dı-
Xında 500 tl tutarında sosyal yar-
dım paketi konularında anlaXarak 
iXverenle toplu sözleXme imzala-
dı. Ayrıca iXyeri kurulu konusunda 
anlaXma sağlanarak çalıXanların 
iX güvencesi arttırıldı. 

Sosyal-İX Sendikası grev bo-
yunca destek veren sendika, parti 
ve emek dostlarına iXçiler adına 
teXekkür etti. İXçiler 21 Ekim Pa-
zartesi günü kazanımları sayesin-
de daha farklı bir Leroy Merlin｠de 
iXbaXı yaptılar. Leroy Merlin iXçi-
si bu grev sonunda, kısa sürede 
elde ettiği kazanımlarla diğer sınıf 
kardeXlerine güç ve güven vermiX 
oldu. Asıl gücün iXçi sınıfında ol-
duğunu bir kez daha gösterdi.

İlk AVM grevini
Leroy Merlin iWçisi kazandı 

Yılmaz Tan

Kabahatin büyüğü kimde?

THY grevi beX ayı, 305 iXçinin 
direniXi ise neredeyse bir buçuk 
yılı geride bıraktı. İXçilerin müca-

delesi sürerken bir yandan da THY 
Grevi ile DayanıXma Komitesi｠nin 
çalıXmaları devam ediyor. En son 
27 Ekim Pazar günü saat halk is-

yanı ile THY grevini birleXtirme 
Xiarıyla, grev alanında İstanbul｠un 
farklı bölgelerinde düzenlenen fo-

rumlarla ortak bir forum gerçek-

leXtirildi. 
YeXilköy｠deki genel müdürlük 

bahçesi grev alanında düzenlenen 
forum, Emeğe Ezgi grubunun Xar-
kılarıyla baXladı. Daha sonra fo-

rum kürsüsünden açılıX konuXması 
yapıldı ve bir THY iXçisi devam 
eden direniX sürecini ve direniXle-

rinin halk isyanı ile birleXtiğini, bu 
grevin emeğin ve onurun grevi ol-
duğunu belirtti. Sözlerini ぃuçuXçu-

larda bir laf vardır, kurallar kanla 
yazılır, biz de haklarımızı müca-

dele ile kazandık ve mücadele ile 
koruyacağızぅ diyerek sonlandırdı.

AçılıX konuXmasından sonra 
forum katılımcıları sırayla söz al-
dılar. Emekli bir Tekel iXçisi, aynı 
THY direniXinde olduğu gibi Te-

kel direniXinde de iktidarın hemen 
devreye girerek durumu burjuva 
mahkemelerine taXımak istediğini, 
bununla direniXi sönümlendirme-

ye çalıXtığını ve sorunun hükümet 
sorunu değil iktidar sorunu olduğu 
vurgusunu yaptı. İXçilerin sınıfla-

rını bilerek iXçi partilerinde örgüt-
lenmesi gerektiğinin altını çizdi.

TasiX-Der üyesi bir kadın iXçi, 
taXeron iXçilerin mücadelelerini, 
kazanımlarını ve yaXadıkları tüm 
hak gasplarını anlattı. Hey Teks-

til direniXinden bir iXçi sermayeye 
karXı savaXın ancak sokaklarda ka-

zanılacağına vurgu yaptı.
Levent Dölek yoldaXımız ise 

isyanın sandıkta boğulmaya çalı-
Xıldığını söyledi. Mücadele etmek 
yerine seçim derdine düXüldüğünü 
ve ぃsandığa bel bağlayan bu ülke-

de sadece Tayyip Erdoğan değil-
dirぅ diyerek sözlerini sürdürdü: 
ぃÜç ay önce Taksim｠i barikatlar-
la kapatıp aldığımız düXünülürse, 
seçime umut bağlamak gülünçtür. 
Bugün bu direniX alanında isyanın 
iXçilerle birleXmesi gerektiğini ko-

nuXuyorsak, bunları forumlarımız-

da da, iX yerlerimizde de konuXma-

lıyız. İktidarın yolu, mücadeleden 
geçer sandıktan değilぅ diyerek 
sözlerini sonlandırdı. 

Forumda konuXmacıların ortak 
noktası; sermayenin asıl düXman 
olduğu ve iXçi sınıfının iktidarı ele 
geçirmeden kurtuluXunun olmaya-

cağı fikriydi.
Forumun sonunda THY grevi 

ile dayanıXmayı büyütmek için ha-

vaalanında etkili bir eylem örgüt-
lenmesi önerisi kabul edildi. THY 
Grevi ile DayanıXma Komitesi, 
forumun ardından havaalanında 
bir eylemin örgütlenmesi, çeXit-
li yerlerdeki forumlarla temasın 
güçlendirilmesi ve dayanıXmanın 
arttırılması için çalıXmalarına de-

vam ediyor.

THY grevi forumlarla buluWtu

Son yıllarda baXta İstanbul olmak üzere büyük kentlerde 
AVM｠ler, gökdelenler, otoyollar, köprülerle betonlaXma almıX 
baXını gidiyor, Türkiye｠nin büyük holdinglerinin portföyleri 
içinde inXaat ve gayrimenkul yatırımları önemli bir yer tutuyor. 
Öte yandan Türkiye iXçi sınıfının maruz kaldığı taXeronlaXma, 
güvencesizleXme ve iX kazası ölümlerinin en çok yaXandığı 
sektörlerin baXında da inXaat sektörü yer alıyor. Bu bakımdan 
Türkiye kapitalizmine damgasını vuran ve ぃkentsel dönüXümぅ 
adı altında yürütülen inXaat faaliyetlerinin doğasını ve sorumlu-

larını tespit edebilmek, iXçi hareketinin önümüzdeki dönemde 
ぃkent hakkıぅ etrafında kime karXı ve hangi taleplerle mücadele 
etmesi gerektiği açısından da önem taXıyor.  

Gelgelelim Wall Street｠teki parkın iXgalinden ODTÜ｠nün 
ormanlık arazisi içinden geçecek karayolunu önlemek için ve-

rilen mücadeleye kadar son yıllara damgasını vuran kamusal 
alana müdahale tartıXmalarında özellikle sol çevrelerde yaygın 
olan bir eğilim söz konusu. Olan biteni neoliberal ve otoriter 
zihniyetin egemenliği altındaki devletin izlediği ekonomi po-

litikalarının bir ürünüymüX gibi kavramak. Bu ぃsolぅ kavrayı-
Xa göre günümüzde arsa satıXı üzerinden yürütülen bu ぃinXa-

at odaklı birikimぅ aslında bir rant, talan ve yağma projesidir. 
Bu konu üzerine yazılarıyla bizleri aydınlatan gazeteci-yazar 
Mustafa Sönmez kanımızca böylesi bir bakıX açısının en iyi 
temsilcilerinden biri. Yazarın çeXitli yazılarında vurguladığı 
çeXitli tespitlere katılmamak mümkün değil. Yazar, TOKİ｠nin, 
yüksek gelir gruplarına konut ve AVM üreten firmalara İstan-

bul rantını paylaXtıran bir kurum olduğu, adeta bir KİT gibi, 
üretim yapmaktan çok, kamuya ait olan arsaları, kamu binala-

rını satan ikinci bir özelleXtirme idaresi gibi çalıXtığını doğru 
tespit ediyor (Cumhuriyet, 20.5.2011), bu ぃözelleXtirmeぅ faa-

liyetinden faydalanan kesimin de adını doğru koyuyor: ぃWimdi 
devir, konutu tıpkı diğer dayanıklı tüketim malları gibi, yeni 
bir mal gibi, seri üretip satmak, birikimi buradan elde etmek. 
Wimdi sahnede küçük müteahhitler, yap-satçılar değil, eskinin 
sanayicileri, finansçıları var ama yeni adları ぃGayrimenkul Ya-

tırım OrtaklığıぅょAkfen, Akmerkez, Alarko, Ağaoğlu, DoğuX, 
EczacıbaXı, İX, Emlak, Kiler, Halk, Nurol, Zorlu, TSKB, Vakıf, 
TorunlarょEski ve yeni nesil holdingler, Ximdi inXaat, özellikle 
konut sektörünün baX aktörleri durumundalarょぅ (Cumhuriyet, 
24.10.2012). 

Ancak iX sorumlu aramaya gelince Sönmez devlete yöne-

liyor: ぃHaksızlık etmeyelim, kötü idare edilen sadece sanayi 
değil, ekonominin tümü oldu. Sanayiyi geliXtirmek yerine ne-

yin özendirildiği ise ortadaぅ (Cumhuriyet, 12.9.2011). BaXka 
yerde yazar ぃyatırımları Manisa｠da yoğunlaXan Zorlu (Vestel), 
sanayi yatırımlarını geliXtirmek varken, İstanbul｠da emlak yatı-
rımına giriXtiぅ diyor ve Xöyle devam ediyor: ぃKabahat Zorlu｠da 
mıdır? Kabahat, daha çok, ona ve benzer yatırımcılara bu 
kapıyı ardına kadar açan, İstanbul｠un kent rantını, vergileme 
yerine, olduğu gibi bu balinalara bahXeden, (ょ) onlara daha 
nice yağma Hasan böreğini sunan, İstanbul kent toprağına 
üXüXmelerine yol açan sığ, mirasyedi zihniyettedirぅ (Cumhu-

riyet, 16.1.2012). Aynı yazıda yazar soruyor: ぃİstanbul neden 
irileXmektedir? Çok açık; burjuvazimiz yüksek katma değerli 
sanayiye yönelip uluslararası rekabete çıkma cesareti, becerisi 
gösteremediği içinょ Kent rantına konmanın kolaycılığı önüne 
serildiği içinぅ. Yazara göre suçlu bir yanda yanlıX politikalar 
izleyen hükümetlerin ぃzihniyetiぅ, diğer yanda beceriksiz Türk 
sermayesi. Hangisi Mustafa Sönmez? 

Türk burjuvazisi de aynen Amerikan, Çin burjuvazileri gibi 
ぃsona ermeyen ekonomik krizぅ koXullarında tıkanan sermaye 
birikimini yeniden canlandırmak amacıyla daha önce nasıl hisse 
senetleri vb. spekülatif faaliyetlere yöneldiyse, Ximdi de konut 
üzerinden daha fazla artı-değer arayıXına yönelmiX durumda. 
Sanayide dünya pazarında tık nefes olan, yani kârlılığı azalan 
Türk sermayesi bu sayede soluklanmaya (azalan kârlılığını tak-

viye etmeye) çalıXıyor; bu arada halkın soluklanma alanlarını 
yok ederek. Yani sorunun temelinde uluslararası kapitalist ser-
maye birikiminin tıkanmıX olması, buna mukabil Türk burju-

vazisinin de ısrarla bunun bir parçası olmak istemesi, ancak bir 
dizi engelle karXılaXması yatıyor. Devlet Sönmez｠in de gayet 
iyi bildiği gibi bağımsız bir çıkar peXinde değil ki! Söz konusu 
olan salt devletin ya da sermayenin yönetme beceriksizliği de-

ğil yani. Ah sanayi burjuvazisine ve onların bürokratlarına akıl 
vermeyi bir bırakabilsek.



Sermayenin, kıdem tazminatına yönelik 
saldırıları bütün kafa karıXtırmalarıyla devam 
ediyor. Gazetelerde, televizyonlarda televiz-

yonlarda bire bin katarak tartıXılan bu süreç 
kadın istihdam paketiyle birlikte yürütülüyor. 
Özünde ise ulusal istihdam stratejisi denen, 
bizim, AKP｠nin iXçi sınıfına ve kazanımlarla 
topyekün saldırısı dediğimiz süreç yer alıyor. 
Ve nihayetinde AKP, son üç yıldır, yılın belli 
dönemlerinde gündeme taXıdığı ぃkıdem taz-

minatı tartıXmasınıぅ yeniden ısıtmıX durumda.

Kıdem tazminatının fona devredilmesini 
savunanlar, yeni düzenlemeyle taXeron iXçile-

rin de kıdem tazminatını kolayca alabileceğini 
söylüyor. Düpedüz yalan. Fonun kurulmasıy-

la, kıdem tazminatının alınması arasında hiç-

bir iliXki yoktur. Esas amaç, taXeron iXçilerin 
kıdem tazminatını kolayca alabilmesi ise kı-
dem tazminatını hak etme koXulları yasal dü-

zenlemeler ile değiXtirilebilir, taXeron iXçilerin 
hak gaspları engellenir, taXeron sistemi orta-

dan kaldırılır. Peki yeni fon neyi öngörüyor? 
Birincisi, kıdem tazminatının fona devredil-
mesi, daha önceki fon deneyimleri vesilesiyle 
ciddi Xüphelerle yaklaXmamıza imkan tanıyor. 
İXsizlik fonunun yağmalanmasını, AKP｠nin 
her baXı sıkıXtığında yarasına merhem olma-

sını unutmamalı. Ayrıca fonu kimin denetle-

yeceği de meçhul. Sigortasız ve güvencesiz 
çalıXma koXullarının yaygınlaXtırıldığı bir 
ülkede, devletin patronları denetlemekte ne 
kadar iXtahsız olduğunu biliyoruz. Patronların 
iXçilerin primlerini fona eksiksiz yatıracağını 
kim garanti ediyor? Sermaye sınıfının yüzü 
suyu hürmetine kıdem tazminatından vazgeç-

memizi kimse istemesin. Hele hele AKP｠nin 
samimiyetine güvenmek mi? Asla. İkincisi, 
kıdem tazminatının fona devredilmesiyle, 
hal-i hazırda 30 gün üzerinden hesaplanan kı-
dem süresi yarı yarı düXmüX oluyor. Patronlar 
için fona yatırılması gereken kesinti yüzde 3 
olarak öngörülüyor. Wu anki uygulamada bu 
rakam denk 8｠e denk geliyor. Üçüncüsü, kı-
dem tazminatı ile sınıf mücadelesi arasındaki 
bağ tümden kopartılıyor. Fon ile birlikte pat-
ronlar aradan çıkıyor. 

ÇalıXma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Fa-

ruk Çelik, kıdem tazminatının kaldırılmasına 
karXı yükselen tepkiler üzerine Ekim ayının 
sonunda yaptığı açıklamada mevcut çalıXan-

lar için var ola kıdem tazminatı sisteminin de-

vam edeceğini, yeni sistemin ise yeni iXe giriX 
yapacak iXçiler için geçerli olabileceğini ifade 
etti. Hükümet benzer bir taktiği sosyal güven-

lik yasası döneminde de uygulamıXlar, o dö-

nem Türk-İX baXkanı olan Kumlu da ぃmevcut 
haklar korunuyorぅ diyerek iXçiyi kandırmaya 
çalıXmıXtı. Ama kıdem tazminatı, sadece kı-
dem tazminatı değildir, aynı zamanda iXçinin 
iX güvencesi adına elinde kalan son mevzidir. 
İXçi sınıfının yeni fertlerinin bu mevziyi kay-

betmesi, tüm iXçi sınıfının sermayeye karXı 
mevzi kaybetmesi anlamına gelir.  

Bir kez daha ぁsendikalar göreve,
genel greveぃ

Kıdem tazminatının fona devredilmesi, 
iXçi sınıfının bu topraklardaki ciddi kazanım-

larından birisinin elinden alınmasıdır. Öyle ki 
12 Eylül askeri darbecileri bile bu kazanımı 
kaldırmaya yeltenememiXlerdi. Kıdem tazmi-
natının kaldırılmasına karXı mücadeleyle kar-
Xılık vermeliyiz. Bu mücadelede baXta sendi-
kalara görev düXüyor. DİSK ve Türk-İX kıdem 
tazminatının kaldırılmasına karXı olduklarını 
ilan ediyorlar. Hatta Türk-İX genel kurul ka-

rarıyla grev kararı almıX durumda. Sendikala-

rın bu kararlarında ne kadar iradeli olduğunu 
görmek için çok beklemeyeceğiz. Halk isyanı 
sürecinde, AKM｠yi süsleyen onlarca pankart-
tan biri de ぃSendikalar göreve, genel greveぅ 
pankartıydı. Wimdi bu pankart, aynı o isyan 
günleri kadar günceldir. 

Halk isyanından aldığımız gücü ve ener-
jiyi, iXçi sınıfının kıdem tazminatı mücadele-

siyle birleXtirmek gerekiyor. İXçi sınıfı kendi 
mücadele yöntemleriyle kavgaya atıldığı za-

man bu saldırıyı durdurabilir. 

Vovmenler yalan kusuyor!
Kanmayalım!

Yayın organlarından, profesöründen ba-

kanına gazetecisine emek piyasasının katı 
yapısından bahsediliyor. Boyalı ve süslü laf-
ların arkasına saklanan bu TV Xovmenleri, 
iXçi çıkarmanın önündeki en büyük engel-
lerden birinin kıdem tazminatının olduğunu 
söylemiyorlar. İsminde iXçi kelimesi geçen 
sendikaların yöneticileri bile bazı iXçi dire-

niXlerinde kıdem tazminatının kaldırılıp fona 
devredilmesine övebiliyor. 

Evet, kıdem tazminatının kaldırılması bir 
çok açıdan yararlıdır! Evet, kıdem tazmina-

tını kaldırmak piyasadaki rekabeti arttıracak-

tır! Evet, kıdem tazminatını kaldırmak emek 
maliyetlerini düXürecektir! Peki tüm bunlar 
kimin yararınadır? Patronların, TÜSİAD｠ın, 
MÜSİAD｠ın. 

Soruyu, kıdem tazminatının fona aktarma 
adı altında kaldırılması kimin için yararlı diye 
koyarsanız, cevap vermek de kolaylaXır. İXçi 
sınıfının cevabı net olmalıdır. Bizlerin kafa-

sını karıXtırmak için arkadan dolanan, lafı 
geveleyen ve en sonunda baklayı ağzından 
çıkartan AKP hükümeti ve sermaye sınıfı-
nın saldırılarına yek vücud karXı koymalıyız. 
İXçiler bu mücadelede tek bir ağızdan bağır-
malılar: Mücadeleyle kazandık, mücadele ile 
koruyacağız!

Kasım 2013 / Sayı: 49 3

FeniX Alüminyum iXletmesinin patron ta-

rafından kapatılmasıyla kıdem ve ihbar tazmi-
natlarını alamadan iXsiz kalan 638 iXçi fabrika-

yı iXgal ederek direniXe geçmiXti. FeniX iXçile-

rinin mücadelesi İstanbul｠un çeXitli meydan-

larında, mecliste, İstanbul Üniversitesi｠nde 
duyuruldu. İki aydır direnen iXçiler Kurban 
Bayramı｠nı da direniXte geçirdiler. Fabrikala-

rında direnmeye devam ediyorlar.
FeniX iXçileri, kâr ederken iXçiye hak ettiği 

iyileXtirmeleri yapmayan, iXler biraz kötüye 
gittiğinde de tüm faturayı iXçilere yıkan pat-
ronların ne ilk mağdurları ne de son olacaklar. 
FeniX iXçilerine benzer biçimde gasp edilen 
ücret ve tazminatlarını isteyen Hey Tekstil 

iXçilerinin mücadelesi en yakın örneklerden 
biri. 

FeniX｠te patronun iXçilere 19 Milyon 
TL｠yi bulan bir borcu bulunuyor. İXçiler üye 
oldukları Hak-İX｠e bağlı Çelik-İX sendikası 
ile birlikte patronla protokol imzalayarak ve 
haciz yoluyla alacaklarını tahsil etmeye çalı-
Xıyor. Burada en önemli engellerden biri pat-
ronun 100 milyona yakın borcu olduğu söy-

lenen bankalar. Çünkü iflas ilan edildiğinde 
haciz iXlemlerinde banka borçlarına öncelik 
tanınıyor. 

FeniX örneği, içinde bulunduğumuz sis-

temin nasıl büyük kapitalistleri ve bankaları 
koruduğunu gözler önüne seriyor. Alnının 

teriyle geçimini sağlayan yüzlerce emekçinin 
hakkı yenirken bankalara öncelik tanınıyor. 
Üstelik iXçilerin birçoğu da tüketici kredileri 
ve kartlar dolayısıyla bankalara borçlu. Ala-

cak sırasında önden yer kapmayı bilen banka-

ların hiçbiri iXçilerin kendilerine olan borçları 
ile ilgili bir düzenleme yapmayı düXünmüyor.

Türkiye｠yi vurması beklenen ekonomik 
kriz, FeniX｠te olan bitenler üzerine tüm iXçi 
sınıfının dikkatle düXünmesini gerektiriyor. 
Hükümet kıdem tazminatlarını alamayan iX-

çilerin durumunu kıdem tazminatını fona 
devretme politikalarına malzeme yapmaktan 
çekinmiyor. Oysa bugün iXçilerin alacaklarını 
tahsil etmeleri için, haciz iXlemlerinde iXçi-

ye öncelik tanıyan bir yasayı hemen geçirip 
sorunu çözebilirler. Biz o AKP hükümetinin 
bir gecede yangından mal geçirir gibi hava-

yolunda grev yasaklarını, iXçilerin haklarını 
tırpanlayan torba yasaları nasıl geçirdiklerini 
biliyoruz. FeniX iXçilerinin alacaklarını alması 
için patronların milyonlarca iXçiyi kendilerine 
en ufak bir maliyeti olmayan koXullarda iXten 
çıkarmasını sağlayacak fon sisteminin geçme-

si gerekmiyor.
Bugün acil çözüm iXçilerin alacaklarına 

öncelik veren bir yasal düzenlemedir. Ancak 
kesin çözüm için bunun da ötesine geçilmeli-
dir. Yarın ekonomik kriz koXullarında yüzler-
ce iXletme FeniX gibi kapanabilir. Patronların 
iXçilerin haklarının üzerine yatmasını engelle-

mek, ülke ekonomisinin batağa saplanmaması 
ve halkın ihtiyaçları doğrultusunda üretimin 
sürdürülmesi için bu tür iXletmelerin kamulaX-

tırılması gerekir. Bu kamulaXtırmaların 2001 
krizinde bankalarda olduğu gibi patronları 
kurtarmak amacıyla oynanan bir tiyatroya dö-

nüXmemesi için bedelsiz olması ve kamulaX-

tırma ve sonrasındaki üretim sürecinde kont-
rol ve denetim iXçilerde olması gerekir. Bugün 
fabrika içinde kurdukları örgütlülük ile FeniX 
iXçileri bunun rahatlıkla yapılabileceğini gös-

termektedir.

FeniW iWçi denetiminde kamulaWtırılmalıdır

Kıdem tazminatı konusunda
en ufak bir pazarlık yapılamaz!
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ODTÜ öğrencileri ve çalıXanları ile 100. 
Yıl ve Çiğdem Mahallerinin sakinleri bir 
süredir diXe diX bir mücadelenin içindeler. 
ODTÜ kampüsünden geçirilmesi planlanan 
sekiz Xeritli otoyola karXı verilen mücadele 
özünde sermayedarların çıkarları için kamu 
arazilerinin talan edilmesine, mahallelerin 
kentsel dönüXüm  adı altında yağmalanma-

sına karXı bir itiraz olarak ortaya çıktı. Eyle-

me dönüXtüğü noktada Xiddetle baskı altına 
alınan bu mücadele, kısa sürede karXısında 
belediyesinden yargısına, bakanlıklarından 
kolluk kuvvetlerine kadar bir bütün olarak 
devleti buldu.

İlk baskında kan döktüler!
Yapımı baXlayan yolun güzergâhında, 

okulun hemen dıXına kurulan çadırlar 6 
Eylül sabahı erken saatlerde polis tarafın- erken saatlerde polis tarafın-

dan basıldı. Nöbette bekleyen öğrenciler 
ve mahalleli gözaltına alındı. Halk isyanı-
nı takiben forumlarla ortaya çıkan 100. Yıl 
İnisiyatifi｠nin çağrısıyla o akXam birkaç bin 
insan ODTÜ A4 kapısına toplandı. Polis 
faaliyete baXlayan iX makinelerinin çalıX-

malarını garantiye almak için eylemcilere 
Xiddetli biçimde saldırdı. ÇatıXmalar gece 
yarısına kadar sürdü.

Polisin biber gazı, akrebi, TOMA｠sı, 
plastik mermisi varsa halkın da on binleri 
vardı. Halkımız yağmayı ve polis Xiddetini 
durdurmak için bildiği en iyi yöntemi uy-

guladı, sokaklara döküldü. ODTÜ ve aynı 
günlerde Tuzluçayır｠da yaXanan polis sal-
dırılarına tepki olarak birçok Xehirde binler 
yürüdü. Hatay｠da Armutlu Mahallesi｠nde 
Ahmet Atakan direnirken öldürüldü. Böyle-

ce inXaatlarda iX cinayetlerinde ölen binlerce 
emekçininkine ek olarak sekiz Xeritli otoyo-

lun temeline ve cami-cemevinin harcına is-

yancıların kanı da karıXmıX oldu.

II. ODTÜ Seferi
İlk müdahaleden itibaren çalıXmaya 

baXlayan iX makineleri bir daha durmadılar. 
Okulun açılmasıyla birlikte gerek öğrenciler 
gerek mahalle halkı birkaç defa Xantiyeye 
yürüme giriXiminde bulundularsa da ey-

lemlerin zaman zaman ulaXtığı kitleselliğe 
rağmen inXaatı durdurmayı baXaramadılar. 
Bunun üzerine öğrenciler kampüs içinde ve 
yolun okula giriX yapacağı bölgede nöbet 
çadırları kurdular. Mahallede 100. Yıl 
İnisiyatifi yola karXı faaliyetlerine devam 
etti. Mücadelenin zeminini geniXletmek ve 
bir yandan da itirazı sürdürmek için gerek 

yasal yollar gerekse fiili mücadele ile hare-

ket sürdürüldü.
Bu sırada ODTÜ Rektörlüğü yolları 

dâhil ettiği Koruma Amaçlı İmar Planı｠nı 
ilgili mercilere iletti. Bayram tatiline giril-
mesine çok az bir zaman kala planın onay-

landığı bilgisi üniversiteye iletildi fakat 
planın üzerinde bazı önemli değiXiklikler 
vardı. Kurban Bayramı geldiğinde beklenti 
Ankara BüyükXehir Belediyesi ekiplerinin 
direniXin zayıf kalabileceğinden faydalan-

mak isteyeceği yönündeydi.
Rektörlük belediye ve devlet yetkilileri 

ile görüXüldüğünü, uzlaXma sağlanmadan 
yol inXaatının baXlamayacağına dair söz 
alındığını bir duyuru ile açıkladı. Ancak 
belediye bekleneni yaptı ve bayramın son 
günü gece saatlerinde ODTÜ Mezunlar 
Derneği｠nin özel arazisini de kullanarak, 
tellerini parçalayıp çitlerini yıkarak or-
mana ぃdaldıぅ. Belediyenin 350 kamyonu, 
100 iX makinası, 1500 personeline, Melih 
Gökçek｠in Xehirdeki özel kolluk kuvveti 
ANFA Güvenlik, onlarca fedai, yüzlerce 
Çevik Kuvvet polisi, TOMA, akrep ve gö-

zaltı araçları eXlik etti.
O gece eyleme geçenlere daha ilk slo-

gan bitmeden polis saldırdı. Slogan çok 
manidardı: Polis simit sat onurlu yaXa! İkisi 
ODTÜ öğretim üyesi birçok kiXi yaralandı. 
Rektörlüğün itiraz dilekçesini savcılık 
iXleme almayı reddetti. Valilik ve bakan-Valilik ve bakan-

lıklar kapı duvardı. DireniX karXısında hüs-üs-

ranla sonuçlanan Tayyip Erdoğan｠ın Aralık 
2012｠deki I. ODTÜ Seferi｠nin ardından bu 
kez Melih Gökçek Ekim 2013｠de II. ODTÜ 
Seferi｠ni baXlatmıXtı. 

Toprak rantının yoluna 5000 fidan!
18 Ekim gecesi kampüs alanının içine 

taXınan yol inXaatını teXhir etmek amacıyla 
hemen ertesi gün yüzlerce kiXi yola girip 
sembolik fidanlarını diktiler. Takip eden 
Pazartesi günü siyasi yapıların çağrısıyla 
bir araya gelen ODTÜ öğrencileri, ODTÜ 
Öğretim Elemanları Derneği, Eğitim-Sen 5 
No.lu Üniversiteler Wubesi, ODTÜ Temsil-
ciliği ve ODTÜ Mezunlar Derneği ぃRantın 
Yoluna 5000 Fidanぅ dikmek için harekete 
geçtiler. Okulun içinden baXlayan yürüyü-

Xe binlerce kiXi katıldı. Polisin baskısıyla 
fidanlar yola dikilemedi, akXam saatlerine 
doğru çatıXmalar yaXandı.

Son derece kitlesel bu eylemle birlikte 
gerek forumlarda gerek fiili mücadele ala-

nında yeni bir bütünleXme doğdu. Öğrenci-
ler ve mahalle halkına ek olarak üniversite 
emekçileri de sürecin daha yoğun bir bi-
çimde parçası olmaya baXladılar. Kimi za-

man yaratıcı kimi zaman militan eylemlerle 
mücadele devam etti. Polis bu eylemlere 
saldırırken sıklıkla kampüsün içine girmeye 
baXladı. Sonunda 26 Ekim gecesi kalkan ve 
kaskları olmadan ormanın içine sızdırılan 
kalabalık ve özel seçilmiX bir polis grubu 
hain bir pusu ile direniXçilere saldırdı. Bir-
çok eylemciyi dövüp gözaltına alan polis, 
Yener Çıracı adında bir öğrenciyi darp ettik-

ten sonra ateXin içine atıp yakmaya çalıXtı.

Sermaye doymadı, talana devam
Onaylanan Koruma Amaçlı İmar Pla-

nı｠ndaki önemli değiXikliklerden biri bele-

diyenin Düzenleme  Ortaklık Payı ile kam-

püs arazisinin %40｠ı üzerinde belli haklar 
elde edebilecek olması. Bu normalde kamu 
yararına olmak kaydıyla, planlanan böl-
gede çeXitli inXaat ve kullanım alanları ay-

rılması anlamına geliyor. Ancak kapitalist 
Türkiye｠nin dilinde yıllardır bu, sermayenin 
istediği yeri talan etmesi demektir. Uygun 
kılıflar altında otoyolun etrafına konduru-

lacak alıXveriX merkezleri ve rezidanslar da, 
ODTÜ｠ye ait Eymir Gölü etrafına yapılacak 
villalar, dev bloklar, lüks restoranlar da bu- bu-

nun içine sokuXturulacaktır.
Bu saldırı hiç de ODTÜ ile sınırlı kal-

mayabilir. Wehir, plansız büyümeye devam 
ettikçe bugün merkezden biraz daha uzakta 
kalan kampüsler de tehdit altına girecektir. 
Ancak esas olarak büyük Xehirlerin merke-

zinde çok değerli arsa ve binalara sahip üni-
versiteler tehdit altındadır. Daha alt kademe 
eğitim kurumları ve hastane binalarının ba-

Xına gelen üniversitelerin baXına gelebilir: 
arsa ve binaların yağması; Xehir merkezin-

den sürülme; tarihin, kültürün ve sosyal or-
tamın imhası!

Topyekûn mücadeleye çağrı:
boykot ve grevlerle ilerleyelim!

AKP hükümeti ve Melih Gökçek tarafın-

dan yürütülen saldırının kapsamı son derece 
geniXtir. Bu saldırının muhatapları ise en 
baXta öğrenciler ve üniversite emekçileridir. 
ODTÜ özelinde çevre mahallelerin sakinle-

ri de bu mücadelenin önemli bir bileXenidir. 
ODTÜ｠de emekçilerin artan bir biçimde 
sürece müdahil olması kimi önemli fırsat-
lar sağlıyor. Her Xeyden önce mücadelenin 
zemini üretimden gelen gücü bulunan bir 
toplama doğru geniXlemiX oluyor. Bu duru-

mun kendisi hareketi, geniX bir kesime ula-

Xabilecek, aldığı kararları çok daha sağlıklı 
hayata geçirebilecek, daha üstün bir ortak 
akıl üretme yetisine sahip, daha geniX top-

lum kesimlerini mücadeleye çekebilecek bir 
noktaya taXımakta.

Bu fırsatın değerlendirilmesi için somut 
örgütsel adım da atıldı. Öğrenci toplulukla-

rının ve siyasal yapıların yanı sıra Eğitim-
Sen ODTÜ Temsilciliği, ODTÜ Asistan 
DayanıXması, ODTÜ Öğretim Elemanları 
Derneği ve ODTÜ Mezunlar Derneği｠nden 
oluXan bir koordinasyon kuruldu. Forumlar 
bir yandan mücadeleye enerji vermeye 
devam ederken koordinasyon aracılığı 
ile mücadele çok daha sağlam ayaklar 
üzerinden ilerlemeye çalıXacak. İlerleyen 
günlerde üniversitede iXçileri temsilen Tez-
Koop-İX sendikasının ve mahalle temsilci-
lerinin de bu koordinasyona katılması söz 
konusu olabilir.

Wu ana kadar yürüyüXler, basın 
açıklamaları ve militan eylemler hareketi 
belli bir noktaya taXıdı. Wimdi barikatı çok 
daha ileri bir noktaya kurmak gerekiyor. 
Bu koordinasyonun ana hedefi kampüsün 
talanını durdurmak üzere önce uyarı amaçlı 
kısa süreli, sonrasında gerekirse süresiz bir 
ders boykotu ve grev örgütlemek olmalıdır. 
Bu tür bir hamle sadece belirli bir talebi 
üniversite idaresine kabul ettirmek üzere 
hizmet üretiminden gelen gücü kullanmak 
anlamına gelmeyecektir. Esas olarak üni-
versitenin ana gövdesini AKP hükümetinin, 
onun yerel ajanı Melih Gökçek｠nin ve ser-
mayenin karXısına dikecektir. 

Atılacak her adım bu hedefi beslemek 
üzere tasarlanmalıdır. Hazırlanacak bil-
dirgeler de, konuya iliXkin bilimsel çalıX-

malar da, etkin propaganda hamleleri de, 
yürüyüX ve militan eylemler de, mahalle ve 
kent merkezinde yapılacak çalıXmalar da, 
duyuru ve ikna faaliyetleri de bu ana hedefe 
tabi kılınıp sistemli bir biçimde hayata 
geçirilmelidir.

DayanıWma, mücadele, zafer!
Bu mücadelenin yürütücüleri böyle bir 

yola girdiklerinde çok ciddi biçimde hedef 
haline geleceklerdir. O noktada dayanıXma 
için tüm ülkede isyan ateXinin harlanması 
tek çaredir. Bugün ODTÜ｠nün baXına gelen 
yarın diğer üniversitelerin baXına gelecek-

tir. Evler depreme dayanıksız bahanesiyle 
milyonlarca insanın yaXadığı mahallelere 
saldırdılar, saldıracaklar. AKP hükümeti 
ve belediyeleri eliyle yürütülen bu ぃrantsal 
dönüXümぅ saldırısının kapsamı çok geniXtir 
ve ancak topyekûn mücadeleyle püskürtü-

lür. DayanıXma ve mücadele zaferi getire-

cektir.

Sermayenin talanınageçit yok!
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Dilek Pir

Kadınları eve gönderme ve 
güvencesiz çalıştırma paketi

ABD｠nin önde gelen gazetelerinden 
Wall Street Journal ve Washington Post｠ta 
MİT｠in İsrail ajanlarını İran｠a ihbar ettiği 
yönünde haberler çıkması ile MİT müsteXa-

rı Hakan Fidan ismi bir kez daha gündeme 
oturdu. Hakan Fidan daha önce İsrail tara-

fından İran｠a yakın olmakla eleXtirilmiX, 
daha sonra da PKK ile yapılan Oslo görüX-

melerinde üstlendiği rol dolayısıyla özel 
yetkili savcı tarafından hakkında soruXturma 
açılması istenmiXti. Bu soruXturma sürecinin 
en büyük destekçisinin ise Gülen cemaati 
olduğu biliniyor.

Hakan Fidan｠ın isminin bu Xekilde yeni-
den gündeme gelmesi basit bir istihbarat savaXı olarak 
ele alınmamalıdır. Zira Hakan Fidan ismi gerek Oslo 
görüXmeleri ile ilgili soruXturma sürecinde, gerekse de 
son tartıXmalarda açıkça BaXbakan Erdoğan tarafından 
himaye altına alınmıXtır. Daha önce MİT müsteXarının 
soruXturulmasını engellemek için özel yasa çıkaran 
Erdoğan son süreçte de MİT müsteXarının hakkındaki 
iddiaları yalanlamıX ve Fidan｠ın arkasında durduğunu 
net bir Xekilde ifade etmiXtir.

AKP‒nin çöken dıW politikası
Durum böyle olunca Hakan Fidan ismiyle birlikte 

gündeme getirilen olgunun sadece MİT｠in eylemleri 
değil bizzat Erdoğan｠ın dıX politikası olduğunu gör-
mek gerekmektedir. AKP｠nin dıX politkasının son du-

rumuna bakıldığında ise tam bir iflas hali göze çarp-

maktadır. Bu iflas sıfırcı paXa Davutoğlu｠nun meXhur 
ぃkomuXlarla sıfır sorunぅ politikasının sıfır komXuyla 
sonuçlanmasının da ötesindedir.  Özellikle Suriye｠de 
iflas skandal boyutuna ulaXmıXtır. Esad rejiminin hız-

la yıkılacağını öngören Türkiye, Sünni mezhepçi bir 
politika ile Suriye iç savaXına taraf olmuX, bu savaXta 
İran tarafından desteklenen rejimi yenilgiye uğratama-

yınca giderek daha radikal İslamcı güçlerle iXbirliğini 
geliXtirmiX, sonunda Suriye｠de savaXı kazanamadığı 
gibi bu savaXı kendi topraklarına taXımıXtır.

ÇöküX Reyhanlı katliamı ile baXlamıXtır. Reyhanlı 
katliamının El Kaide bağlantılı gruplarca gerçekleXti-
rildiğine iXaret eden jandarma istihbarat belgelerinin 
basına sızmasıyla AKP｠nin Suriye politikası açıkça 
zan altında kalmıXtır. Daha sonra Adana｠da yapılan 
bir El Kaide operasyonunda öldürücü bir kimyasal si-
lah hammaddesi olan sarin ele geçirilmiXtir. Gota｠ya 
yapılan ve hâlâ kimin yaptığı açıkça ortaya çıkmamıX 
olan kimyasal saldırılarda da sarin gazı kullanılmıXtır. 
AKP hükümeti Gota saldırısının ardından emperyalist 
bir saldırının baXlatılması için her türlü giriXimi yap-

tıysa da, Bush-Blair dönemi politikalarından ağzı ya-

nan, ülke içindeki kontrolsüz radikal İslamcı grupların 
güçlenmesinden, Rusya｠nın ve İran｠ın tepkisinden çe-

kinen iç kamuoylarını ikna edemeyen emperyalistlerin 
caymasıyla Türkiye tek baXına kalmıXtır. 

Mısır｠da Müslüman KardeXler iktidarı ile emper-
yalizm ve Siyonizme destek kıtası oluXturan AKP 
hükümeti bu ittifak üzerinden rol kapma peXindeyken 
Sisi｠nin bonapartist darbesiyle yine eli boX kalakal-
mıXtır. Nihayet Irak｠ta terörizm ve suikast giriXimi id-

diası ile kovulmuX Sünni lider HaXimi｠ye kucak açıp 

Wii BaXbakan Maliki ile sinir savaXına giren Türkiye, 
tek taraflı olarak Kürt yönetimi ile anlaXarak Kerkük 
petrollerini pazarlamak istemiX ama bu politikasında 
da ne ABD｠ye yaranabilmiX ne de istediklerine ula-

XabilmiXtir.

AKP‒nin dıW politikasında
keskin dönüW sinyalleri

Bu çöküX tablosunun bir sonucu olarak AKP hü-

kümeti dıX politikanın tüm alanlarında dönüX yapma 
ihtiyacı içine girmiXtir. Suriye｠de aXırı İslamcı grupla-

ra verdiği desteği azaltmaya ve desteğini Batı yanlısı 
ılımlı güçlerle (Müslüman KardeXler) sınırlamaya eği-
lim göstermeye baXlamıXtır Mısır｠da ぃdayan Mursi se-

ninleyizぅ politikası Mısır｠la ぃiliXkileri sürdürmeぅ po-

litikasına dönmüXtür. Irak｠ta Davutoğlu yeni bir sayfa 
açmak üzere Maliki｠nin huzuruna gönderilmiXtir. Tüm 
bunlar AKP｠nin bölgede ABD ve İsrail çıkarlarıyla 
tam olarak çeliXmeden ama kendine mümkün olduğu 
kadar nüfuz alanı açmaya çalıXan politikalardan kes-

kin bir dönüXtür. Ancak söz konusu keskin dönüXe 
rağmen bu kadar yalpalayan ve tutarsızlıklarla dolu 
bir dıX politika ile ABD｠li ve İsrailli müttefiklere gü-

ven verilmesi olanaksızdır. İXte bu noktada Hakan Fi-
dan üzerinden AKP｠ye bir mesaj yollanmıXtır. Hakan 
Fidan｠ın İran｠la iliXkilerinin gündeme getirilmesiyle 
verilen mesaja göre, daha önceki dıX politikanın plan-

layıcı ve uygulayıcıları aynı kaldığı sürece ne ABD ne 
de İsrail, Türkiye hükümetine yeterli bir güven içinde 
hareket etmeyecektir. ABD ve İsrail｠in Türk dıX poli-
tikasını Hakan Fidan｠ın belirlediğini düXünmediği ve 
mesajı esas olarak Erdoğan｠a gönderdiği açıktır.

ABD ve İsrail tam teslimiyet istiyor
Bu açıdan bakıldığında karmaXık tablo biraz olsun 

netleXmektedir. AKP hükümeti ABD ve İsrail｠le za-

man zaman ters düXen ve bu Xekilde kendisine alan 
açmayı düXündüğü tüm cephelerde çuvallamıXtır. 
Politik olarak bozguna uğramıX biçimde geri çekil-
mektedir. Bu geri çekiliX içinde ise gerek kadrolarını 
koruyarak gerekse de Çin｠le füze anlaXması gibi baX-

lıklardaki tutumlarıyla kuyruğu dik tutmaya çalıXmak-

tadır. Ancak Erdoğan nasıl ABD ve İsrail｠in zaaflarını 
görüp ona göre adımlar attıysa Ximdi muhatapları da 
aynı Xeyi yapmaktadır. ABD ve İsrail bozguna uğra-

mıX bir Erdoğan hükümetine artık pek az taviz ver-
meye niyetlidir. Gerekirse tüm hizmetleri için teXek-

kür edip Erdoğan｠la yolları ayırmak emperyalizm ve 
Siyonizm｠in masasındaki önemli seçeneklerden biri 
haline gelmiXtir. Ricciardone ile Kılıçdaroğlu｠nun giz-

li görüXmesi hemen peXinden Kılıçdaroğlu｠nun tüm 
ekibiyle birlikte Sarıgül｠ü partisine çağırması hiç de 
tesadüf değildir.

Emperyalizm ve Siyonizme karWı
mücadele edilmeden AKP‒ye karWı çıkılamaz

Sosyalistler ve iXçi hareketi dikkatlı olmalıdır. 
AKP hükümetine karXı verdiğimiz haklı mücadelenin 
emperyalizmin ve NATO｠nun kulvarına hapsedilmesi 
tehlikesi yükselmektedir. Bu tehlikeden uzak durmak 
için AKP｠ye ve Erdoğan｠a karXı en ufak bir yanılsama 
içinde olunamaz. Ama Kılıçdaroğlu, Fethullah, Sarı-
gül, MHP hattındaki yeni oluXumların da kime hizmet 
edeceği açıktır. Doğru yolda kalmak için sermayeye, 
emperyalizme, NATO｠ya ve Siyonizme karXı uzlaX-

maz bir mücadelede diretmek tek çıkar yoldur.   

Hakan Fidan olayı:

Emperyalizmin ve Siyonizm‒in 
Erdoğan‒a mesajı

İçeriden kim?
Tayyip Erdoğan, Hakan Fidan ile ilgili 

tartıXmada çok konuXmadı. Bir kere konuXtu, 
ぃbiz memnun olduğumuz bürokratımıza, 
teknokratımıza sahip çıkarız, onun icazetini de 
birilerinden almayızぅ dedi. Buraya kadar anlaXılır. 
Ama Erdoğan bu tek konuXmasında konuya 
Xöyle girdi: ぃBakıyorsunuz, MİT MüsteXarımız ile 
uğraXılıyor. İçeriden de, dıXarıdan da uğraXanlar 
var.ぅ DıXarıdan kimlerin uğraXtığı ortada. Peki 
ぃiçeridenぅ? Tabii ki, cemaat! Erdoğan, cemaati, 
ABD ve Siyonist lobi (Wall Street Journal)  ile 
tek bir solukta sayarak hem cemaatle kendi 
arasındaki gerilimi teslim etmiX oluyor, hem de 
onu ぃdıXarıdakilerぅle iXbirliği içinde gösteriyor. İç 
savaXın iç savaXı sıhhat ve afiyette!

AKP hükümetinin artık çoktan 
alıXtığımız yöntemi yine devrede. 
Bazen ısmarlama, bazen de bilinçli 
Xekilde sızdırılan haberlerle bir sü-

redir kadınların çalıXma koXulları ve 
doğum izinleri ile ilgili yapılacak 
değiXiklikler konuXuluyor. Hükümet 
ve onun hık deyicisi köXe yazarları, 
öngörülen değiXiklikleri kadınlara 
müjde olarak sunuyor. NeymiX do-

ğum izni süresi uzatılıyormuX, ka-

dınlara çocuklarına daha uzun süre 
kendileri bakabilmeleri için farklı 
istihdam olanakları sunulacakmıX. 
İyi güzel de bu farklı istihdam bi-
çimleri ne? BaXka ne gibi değiXik-

likler düXünülüyor? Tüm bunların 
arka planında ne yatıyor? 

Doğum izni ile baXlayalım. Wu 
anda İX Yasası｠na göre 16 hafta olan 
doğum iznini, ilk etapta 24 haftaya 
çıkarmayı öngördüler, ancak pat-
ronlardan gelen tepkiler üzerine 
18 haftaya indirdiler. Peki acaba Xu 
anda 16 hafta olan ücretli doğum 
izninin tamamını, emekçi kadınla-

rın ne kadarı kullanabiliyor? Süreyi 
bir taraftan uzatırken diğer taraftan 
da kısıyorlar, çünkü paketle birlikte 
Xu an var olan, iXe geri döndükten 
sonra kullanılan emzirme izni kal-
dırılıyor. 

Paket hayata geçtiğinde, ücret-
li ya da ücretsiz doğum izninden 
dönen kadın iXçinin en geç iki ay 
içerisinde eski konumunda iXe baX-

latılacağı söyleniyor. Acaba Xu an 
böyle bir zorunluluk yok mu? Var, 
çünkü Türkiye, Uluslararası ÇalıX-

ma Örgütü｠nün Annelik Koruması 
SözleXmesi｠ni imzalamıX durumda 
ve o sözleXmede bu açıkça belirti-
liyor. O halde neden hâlâ kadın iX-

çiler, hamilelik gerekçesiyle iXten 
çıkarılıyor? Kısacası, bu hak için 
pakete ihtiyaç yok, sadece imza attı-
ğınız sözleXmeleri uygulayın yeter. 

Pakette hamile kadının günde 
7,5 saatten fazla ve en az bir yıl 
süreyle geceleri çalıXtırılamayaca-

ğına dair düzenlemeler de varmıX. 
Bunlar da 16 Ağustos｠da Resmi 
Gazete｠de yayınlanan son yönet-
melikte mevcut. Ama yönetmelikte 
olmadığı gibi, pakette de bu kuralı 
ihlal eden patrona iliXkin bir yap-

tırım bulunmuyor. Alın size kağıt 
üzerinde kalacak yalandan bir müj-
de ve göz boyamak için yapılan bir 
tartıXma daha. 

Kadın İstihdam Paketi｠nin ba-

sında en fazla tartıXılan yönlerin-

den birisi de kadınlara sunulan ev-

den çalıXma seçeneği. 2011 yılında 
açıklanan Ulusal İstihdam Stratejisi 
Belgesi｠nde yer alan çalıXma koXul-
larını esnekleXtirme ve güvencesiz-

leXtirme anlayıXı doğrultusunda bu 
paketle birlikte kadın iXçiler için 
bedelleri çok ağır olacak bir adım 
atılıyor. Çünkü İX Yasası｠nın uzak-

tan çalıXmaya yaygın bir Xekilde 
olanak sağlayacak Xekilde yeniden 
düzenlenmesi ile birlikte kadınlara 
ev eksenli çalıXma, çağrıya bağlı 
çalıXma, evden yürütülen büro iX-

lerinde çalıXma gibi olanaklar (!) 
sunulacak. Bu, kadın iXçilerin ev-

lere kapatılarak düXük ücretli iXlere 
mahkum edilmesi, sendikalaXması-

nın neredeyse tümüyle engellenme-

si, ne kadar süre ile çalıXacağı, ne 
zaman iXsiz kalacağı belli olmadan 
tümüyle güvencesiz çalıXma koXul-
larına itilmesinden baXka birXey de-

ğildir. Üstelik güvencesiz ve esnek 
çalıXmanın bu kadar yaygınlaXması 
ile hükümet çağrı üzerine çok kısa 
süre ile çalıXan kadın iXçileri iXsizlik 
verilerini düXürmek için kullanacak, 
istihdamı arttırdım, iXsizliği azalt-
tım diye böbürlenecek! 

Esnek çalıXmanın bir biçimi 
de yarı zamanlı çalıXma. AKP İs-

tanbul milletvekili İsmet Uçma, 
bu yıl Kartal｠da katıldığı bir iftar 
yemeğinde, yerel yönetimler anla-

yıXlarını ifade ederken ぃkreX eken, 
huzurevi biçerぅ demiXti. Birkaç yıl 
önce Zaman gazetesi yazarı Ali 
Bulaç da aynı ifadeyi bir köXe ya-

zısının baXlığına taXımıXtı. Çocuk 
bakımını devletin üstlenmesindense 
tümüyle kadınların omuzlarına yük-

leyerek, ぃçocuklarınıza çalıXtığınız 
için bakmazsanız, onlar da siz yaX-

landığınızda kendileri çalıXtığı için 
size bakmaz, sizi huzurevine koyarぅ 
diyorlar özetle. Peki bu yaklaXımın 
pakete yansıması ne? Kamuda ça-

lıXan kadınların tam 69 ay boyunca 
(yani 5 yıl, 9 ay boyunca) yarı za-

manlı çalıXması! Bu doğurganlık 
çağında kadın kamu emekçilerinin 
yarı-zamanlı çalıXan statüsüne geti-
rilmesi demek! Patronlar henüz bu 
kadarına razı gelmemiX olacaklar 
ki, bu düzenlemenin özel sektöre 
daha sonra yansıtılacağı ifade edili-
yor. Wimdilik ilk çocuk için iki, ikin-

ci için dört, üçüncü için altı ay yarı-
zamanlı çalıXma ile sınırlı tutulmuX. 
ぃEn az üç çocukぅ sloganı da böylece 
pakete girmiX! Hal böyle olunca da 
kreX konusunda özel sektöre teXvik, 
kamuya da zorunluluk getirileceği-
nin söylenmesi pek inandırıcı olmu-

yor tabii. Çünkü zaten daha önceki 
yönetmeliklerle bu zorunluluklar 
tanımlanmıX durumda ama ne yeri-
ne getiren bir patron var ne de bir 
denetim ve yaptırım mekanizması. 
Kamu tarafında da iyimser olmaya 
gerek yok. Zira Maliye Bakanlı-
ğı, Ocak ayında yayınladığı Kamu 
Sosyal Tesislerine İliXkin Tebliğ｠de 
kreXlere kamu bütçesinden bir pay 
ayrılmayacağını açıkça yazmıXtı.

Tüm bu düzenlemelere bakınca, 
Kadın İstihdam Paketi｠nin kadınlar 
değil, kapitalizm ve onunla el ele 
vermiX erkek egemenliği için bir 
müjde olduğu ortada. Çünkü ço-

cuk bakımı ile diğer tüm bakım ve 
ev iXlerinin sorumluluğunu sade-

ce kadınlara yüklüyor. Ve bu iXleri 
kadınların asli iXi haline getiriyor. 
Kadınlara, dıXarıda da yalnızca ser-
mayenin ihtiyaç duyduğu zamanlar-
da, güvencesiz, esnek, düXük ücretli 
ve örgütsüz iXlerde çalıXabilirsiniz 
diyor. Kadınları evlere ve en kötü 
çalıXma koXullarına mahkum etme-

yi hedefliyor. Bu saldırı paketine 
bir çırpıda son hali verilip, meclis 
gündemine getirilebilir. O zaman 
hazırlıksız yakalanmamak için bir 
an önce etkili mücadele örmek için 
kolları sıvamak gerek. 



Son dönemde Suriye｠de Esad rejimiyle 
de, Rojava｠daki özerk bölgenin askeri gücü 
YPG ile de çarpıXan İslamcı örgütler arasın-
da birinin adı gittikçe daha sık duyulmaya 
baXladı. Örgütün adı Türkçe｠ye yanlıX çevri-
liyor. Irak ve Wam İslam Devleti Arapça｠dan 
bire bir tercüme. Oysa Arapça｠da Wam Xeh-
rinin adı DımeXk｠tir. (Batı dillerindeki Da-

mascus benzeri isimler de Arapça｠daki 
bu isimden gelir.) ぃWamぅ kelimesi ise 
Suriye demektir. Hatta ぃBüyük Suriyeぅ 
(ya da Batılıların eskiden kullandığı adla 
ぃLevantぅ) demektir. Bunun anlamı da, 
örgütün sadece Irak ve Suriye｠yi değil, 
Lübnan｠ı dahi hâkimiyetine almak istedi-
ğidir. Öyleyse örgütün Türkçe｠deki doğru 
adı, Irak ve Büyük Suriye İslam Devleti 
(IBSİD) olmalı. 

Suriye｠de rejimle çarpıXan onlarca 
örgüt arasında çok sayıda İslamcı örgüt de 
var. Bunların en önemlileri Ahrar ül Wam, El 
Nusra ve IBSİD. Ahrar ül Wam｠ın en güçlü İs-
lamcı örgüt olduğu söyleniyor. 10 ila 20 bin 
arası silahlı adamı olduğu söyleniyor. Ülke-
nin çok çeXitli yerlerinde (bu arada en büyük 
iki kent Halep ve Wam｠da) bulunmak gibi bir 
avantajı var. (80｠in üzerinde birimde örgüt-

lendiği belirtiliyor.) Birçok baXka İslamcı örgüt 
gibi o da mezhep savaXı peXinde. Suriye｠deki 
mücadeleyi bir Sünni-Wii savaXı gibi görüyor. 
Özelliği sadece Suriye için mücadele ediyor 
olması. Dünya çapında bir cihad peXinde de-
ğil. Bu yüzden saflarında hemen hemen sa-
dece Suriyeliler var.

Buna karXılık El Nusra ile IBSİD cihadcı 
örgütler. Her ikisi de El Kaide｠ye bağlılık ilan 
ediyorlar ama kimin resmi seksiyon olduğu 
tartıXmalı. El Nusra son zamanlara kadar en 
güçlü cihatçı örgüttü. Ama son zamanlarda 
El Kaide konusunda bir iktidar mücadelesi 
yaXadığı ve bu yüzden bölündüğü söyleni-
yor. Örgütün daha radikal bir kanadı 2006｠da 
kurulmuX olan Irak｠ta El Kaide ile birleXerek 
IBSİD｠i kuruyor. IBSİD sınır tanımayan bir 
İslam hilafeti kurma peXinde. Yani cihad-
cı ve savaXçıları Bosna｠dan Çeçenistan｠a, 

Türkiye｠den Tunus｠a birçok İslam ülkesinden 
geliyor. Suriye｠nin kuzey ve doğu bölgelerin-
de örgütlü. Ayrıca binlerce adamı Irak-Suriye 
ve Türkiye-Suriye sınırlarını aXıyor. Suriye｠nin 
petrol sahalarını kontrol ediyor olması ekono-
mik olarak kendisine bir avantaj kazandırıyor. 
Onun dıXında finansman kaynaklarını Körfez 
bölgesinden elde ettiği söyleniyor, ama bu-
nun devlet yardımı mı özel yardım mı olduğu-
nu bilmek zor. Körfez ülkelerinin El Kaide｠ye 
devlet yardımı yapması olasılığı biraz düXük. 
El Nusra｠nın lideri Ebu Muhammed Gülani 
ile IBSİD｠in lideri Ebu Bekir El Bağdadi her 
ikisi de kendisinin El Kaide｠nin esas temsil-
cisi olduğunda ısrar ediyor. AnlaXılan ayrılık 
aynı zamanda El Kaide｠nin kendisi içindeki 
bir ayrılık ki, El Kaide｠nin Usame bin Ladin｠in 
ölümünden sonra lideri olan Eyman Zevahiri 
Gülani｠yi, Irak｠ta El Kaide ise öteki kanadı be-
nimsemiX durumda. Bu ayrılık, bütün gücüne 
rağmen cihadcı hareketin Suriye｠de belirleyi-
ci savaXı baXlatamamıX olmasını açıklayan 
faktör olabilir.

El Kaide bağlantılı gruplar ve Türkiye 
arasındaki son günlerdeki husümet iki ne-

dene dayanıyor. Birincisi, 2.Cenevre kon-

feransına sayılı günler kala AKP hükümeti 
El Kaide｠yle yakın gözükmek istemiyor. 
Bilindiği üzere, Reyhanlı katliamından he-

men sonra Erdoğan ABD｠ye gitmiX, Obama 
Erdoğan｠ı El Kaide konusunda uyarmıXtı. 
AKP｠nin El Nusra｠yla kendisini ayırması, 
ABD｠nin basıncını arttırdığı yönünde oku-

nabilir. AB basınında, Suriye｠de Türkiye｠nin 
El Kaide｠yi desteklediği yönündeki ha-

berlerin çıkması, Türkiye｠nin model ılımlı 
İslam ülkesi imajına zarar veriyor. İkincisi 
ise El Nusra Türkiye içerisinde açık faali-
yet yürütüyor. Bu, AKP tabanındaki radi-
kalleXmeye müsait bir kitleyi etkileyebilir. 
Zaten Kürt illerinde Hüda-Par gibi kökeni 
Hizbullaha｠a dayanan İslamcı partilerin fi-
lizlendiğini düXünürsek, AKP｠nin seçimler-
den önce El Kaide｠nin Türkiye bağlantıları-
na mesafeyle yaklaXacağını ön görebiliriz. 
AKP｠nin desteklediği ve beslediği Öz-

gür Suriye Ordusu, dağılmanın eXiğinde. 
ÖSO｠nun kuruluXu, Suriye｠de Esad karXıtı 
halk hareketinin yükseldiği, Arap devri-
minin tüm ateXiyle Ortadoğu｠yu ısıttığı bir 
zamana denk düXüyor. Suriye ordusunu 
terk eden askerlerin önderliğinde kurulan 
ÖSO｠nun silahlı eylemleri, milliyetçi ve 
mezhepçi söylemi, ayaklanan Arap mülk-

süzlerinin mücadeleden kopmasına önemli 
bir etken olmuXtu. ÖSO｠dan kopan onlarca 
silahlı grup, El Nusra｠yla birlikte hareket et-
meye karar veriyorlar. AKP için kaçınılmaz 
bataklık burada baXlıyor. AKP, Suriye｠de 
mezhep savaXını körükledikçe, yan yana 
düXtüğü aktörler de daha radikal oluyor. Sa-

dece Esad｠ın devrilmesine dayanan Suriye 
politikası, AKP için bile tehlike yaratabile-

cek El Nusra｠yı ortak haline getiriyor. 
GeçmiXte, El Kaide Türkiye｠de bomba-

lar patlamıXtı. AKP｠nin El Kaide｠yle ne tür 
konularda mutabakata vardığını bilemiyo-

ruz. Ancak El Kaide｠nin Türkiye｠yi tehdit 
ettiği ve bombacılarını sınırdan geçirdiği, 
bir kısmının ise MİT tarafından yakalandığı 
haberleri ulusal basında yer aldı. Uyarıyo-

ruz, bu topraklarda patlayacak her bomba-

dan AKP sorumludur. AKP｠nin mezhepçi 
dıX politikası, Suriye｠deki savaXın Türkiye 
topraklarına uzanmasının yegane sorumlu-

su olacaktır.
AKP｠nin Suriye politikasındaki tutar-

sızlıkları ortaya koysak bu gazetenin sa-

tırları yetmez. Dün Suriye｠yi kan gölüne 
boğanlara ぃSuriye｠nin has evlatlarıぅ diyen 
Erdoğan bugün ぃİster El- Kaide olsun, ister 
Xu olsun bu olsun. Bunların hepsini kınıyo-

ruz. Lanetliyoruzぅ diyor. Bu topraklarda bir 
halk deyiXi vardır: Öküz öldü ortaklık bitti.

PYD｠nin içinde olduğu Suriye Kürtleri 
Yüksek Konseyi (ENKS), 2.Cenevre Kon-
feransına muhalefetin çatı örgütü SMDK 
(Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal 
Koalisyonu) ile katılma kararı aldı. PYD｠nin 
önceki tavrı, konferansa üçüncü taraf ola-
rak katılmak idi. Bu Esad｠ın PYD｠ye sun-
duğu ぃberaber harekete edelimぅ açık çe-
kini reddetmek anlamına gelir. 2.Cenevre 
konferansı öncesinde, Kürt halkını kendi 
tarafına çeken masada önemli bir avantaja 
da sahip oluyor demektir.

Sorunun diplomatik yanı bir tarafa, 
Rojava Kürdistan｠ı kendi özgücüne da-
yanarak bu noktaya gelmiXtir. Rojava｠nın 
kaderini belirleyecek olan yine kendi öz-
gücü olacaktır. Yalpalamaları, diplomatik 
taktikleri bir kenara bırakırsak üçüncü çizgi 
politikası, Kürt halkını Suriye｠de biricik ba-
ğımsız aktör haline getiriyor. Bu çizgiden 

verilecek tavizler, Kürt halkının Rojava｠da 
kanıyla, diXiyle elde ettiği kazanımları da 
kaybettirebilir! Suriyeli Kürt hevallerimiz, 
PYD baXkanı Salih Müslim, oğlu Wervan 
Müslim｠i öldüren kurXunun Türkiye｠den 
geldiğini söylüyor. Onlar, Türkiye, körfez 
sermayesi, emperyalizm, Suriye｠de çıkar-
ları adına hareket eden ve Suriye｠yi kan 
ve gözyaXıyla halklar mezarlığına çeviren 
tüm devletler, Rojava direniXinin sönüm-

lenmesinden yana. 
Bir Xeyin altını çizmek gerekir. Kürt 

halkı, masada, 2.Cenevre konferansında 
diğer aktörler gibi eXit statüye sahip ol-
malıdır. Bu da yetmez! Kürt halkının tüm 
hakları tanınmalı, Suriye｠nin tek temsilciyi 
sunulan ancak kendi siyasi birliğini bile 
oluXturamamıX, SMDK｠nın hegemonyası 
reddedilmelidir.

Öküz öldü ortaklık bitti mi?

Gerçek olarak aylardır, hatta yıllardır 
vurguluyoruz. Mezhep savaXına tutuXmak 
için fırsat kollayan bir ぃİslamcılıkぅ en so-

nunda gider İslam düXmanlığı yapar. Cami 
yakar, dini vecibelerini yerine getirmekte 
olan insanları katleder. Örnek mi? Eylül 
sonunda Irak｠ta, Bağdat｠ın Wiilerin yoğun 
olarak yaXadığı Sadr semtine saldırı. Taziye 
çadırına, evet ölüleri için yas tutan insanla-

rın bulunduğu çadıra düzenlenen saldırıda 
70｠ten fazla insan ölüyor, 200 yaralı var. 
Irak｠ta bombalar her ay neredeyse 1000 
kiXinin canını alıyor. Örnek mi? 25 Ekim 
günü Suriye baXkenti Wam｠da Cuma nama-

zından çıkıXta bomba yüklü araç patlıyor, 
en az, evet en az 150 kiXi ölüyor. 

Müslüman Müslümanı böylesine içi 
rahat katleder, ya baXka dinlere saldırı? 
22 Eylül Pazar günü Pakistan｠ın PeXaver 
kentinde bir kiliseye Pazar ayini sonrasın-

da düzenlenen intihar saldırısında kadın 
ve çocuklar da dâhil en az 70 kiXi ölüyor, 
100｠den fazlası yaralanıyor. Mısır｠da Kıp-

tilerin kiliselerine sürekli saldırılar düzen-

leniyor. Nijerya｠da Haram Boko adlı örgüt 
biteviye sivil Hıristiyanları katlediyor. En 
son saldırı Eylül sonunda, ilk sayımda 142 
kiXi ölüyor. Müslümanlar için Hıristiyanlar, 
aynı tanrıya tapan ぃEhli Kitapぅ insanlardır!

Nihayet Somali｠nin EXXebap adlı İs-

lamcı örgütün militanları Eylül sonunda 
Kenya｠nın baXkenti Nairobi｠de bir AVM｠ye 
silahlı saldırı yapıyor. Müslümanların bina-

dan ayrılmasına izin veriyor, ama geri kalan 
halka çoluk çocuk acımasızca saldırıyor. 60 
civarında ölü, 200｠e yakın yaralı. Gerekçe 
AVM sahibinin Yahudi olması. 

İslam dünyasında cinnet ve cinayet tek 
yasa! Mezhep ve din savaXları barbarlığın 
kapısını araladı bile!

Cinnetin bir türü de paraya tapanlar 
kulübünden. ODTÜ ormanlarını talan 
edenler Ximdi ぃyol için cami de yıkılırぅ 
buyurdular. BaXbakanının bu fetvasına 
Melih Gökçek de bir itirafla katıldı. Kuzey 

Ankara Kentsel DönüXüm Projesi çerçeve-

sinde 13 tane camiyi yıktıklarını açıkladı. 
Kimi kapitalizme karXı cami yakıyor, kimi 
kapitalizm için cami yıkıyor! İslam dinini 
bir cinnet politikasına çeviriyorlar.

Cami canileri

İslam için AVM yakanlar,
AVM için cami yıkanlar!

AKP-El Kaide:
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Rojava
yazgısını
kendi ellerine
almalı



Önce iXin özünü ortaya koyalım: 
Rojava｠nın PYD｠nin etkisi altındaki alanın 
dıXında kalan siyasi partileri Suriye Ulusal 
Konseyi｠ne (SUK) katılma kararı aldı. Bu-

nun anlamı Xu: Cenevre 2 toplandığında, 
bir Türkiye bloku olacak. Türkiye｠nin ken-

disinin yanı sıra Suriye Ulusal Konseyi｠nin 
merkezindeki Suriye Müslüman KardeXle-

ri ve SUK｠a katılmaya karar veren Roja-

va Kürt partileri. Demek ki, Rojava｠nın 
bazı Kürt partilerinin aldığı bu karar, 
Rojava｠nın özerkliğine karXı mücadeleyi 
bir öncelik olarak gören Türkiye｠yi çok 
rahatlatıyor. 

Wimdi ayrıntıya girebiliriz. Rojava｠da-

ki özerk Kürt bölgesini teorik olarak bü-

tün partileri bir araya getiren Yüksek Kürt 
Konseyi (YKY-Konseya Bilind a Kurdan) 
yönetiyor. Bu konsey 2012 Temmuz ayın-

da Erbil｠de (Hewlêr) yapılan bir toplantıda 
anlaXmaya varan iki tarafın eXit katılımı 
ile kurulmuX. İçinde bir yandan Rojava 
Kürdistan Halk Meclisi (MGRK-Meclîsa 
Gel), bir yandan da Suriye Kürt Ulusal 
Meclisi (ENKS-Encumena NîXtîmanî Kur-
di li Sûriyeyê) var. Bunlardan ilki (Halk 
Meclisi-Meclîsa Gel) PYD｠nin hegemon-

yasında, öteki (Ulusal Meclis-ENKS) ise 
Barzani｠nin.

SUK｠a katılmaya karar veren partiler 
iXte tam da bu Ulusal Meclis｠i (ENKS) 
oluXturan partiler. Bunların dördü, Kürt 
Demokrat Partisi (El Parti), Azadi Partisi 
(Mustafa Cuma), Kürdistan Birliği Partisi 
ve Azadi Partisi (Mustafa Ozo) son gün-

lerde birleXti. Bu 
birleXmenin söz ko-

nusu partilerin toplu 
halde Ankara｠yı zi-
yaretlerinin hemen 
ardından olması 
dikkat ekici olabi-
lir. Kim bilir, belki 
de Ankara｠da bir 
teXvik görmüXler-
dir. Bu birleXmeden 
sonra El Parti lideri 
Abdulhekim BeXXar 
Suriye Ulusal Kon-

seyi baXkan yardım-

cılığına getiriliyor.

Dört partinin 
oluXturduğu birle-

Xik partinin adı Su-

riye KDP｠si. Yani 
Barzani｠nin parti-
sinin Suriye Xubesi 
olduklarını ilan etmiX oluyorlar. Bu aslında 
herkesin bilip de dile getiremediği Xeylerin 
açıkça konuXulmasına hizmet ediyor. Bu 
partilerin Barzani｠nin etki alanı içinde ol-
duğu bilinmeyen bir Xey değil. 

Dolayısıyla, emir-komuta zinciri Xöy-

le iXliyor: Rojava｠nın varlığından rahatsız 
olan Türkiye Barzani｠ye koXullarını bildi-
riyor. Barzani kendi kontrolü altındaki Su-

riye Kürtlerine bu rahatsızlığın dıX aktarma 
kayıXı gibi rol oynuyor. Suriye Kürtleri｠nin 
bu güçleri de Türkiye｠nin PYD｠ye karXı 
mücadelesinin içten aktarma kayıXı rolünü 

oynuyorlar.

Bu yapılan ayrıca Erbil anlaXmasının 
ihlali, çünkü o anlaXma tarafların birbirle-

rine haber vermeden uluslararası anlaXma-

lar yapmasını dıXlıyor. 

Kürdistan｠da oynanan oyun açıktır. 
Barzani, kendi geleceğini Türkiye｠nin hi-
mayesinde gördüğü için, her adımda Kürt 
ulusunun öteki parçalarının haklarını sa-

vunmaktan daha fazla taviz veriyor. 

Kemal Burkay son günlerde bir açıkla-

ma yaptı. Barzani｠nin kendisine, planlan-

makta olan Kürt Ulusal Kongresi｠ne karXı 
olduğunu, PKK｠nin ve Apo｠nun oyunu-

nu oynamayacağını söylediğini belirtti. 
Burkay｠ın yalan söylemesi hemen hemen 
olanaksız. Barzani ile arasını açmak is-

temez. Böylece, her Xey artık gün ıXığına 
çıkıyor. Barzani, Türkiye ile ittifakını boz-

mamak için Kuzey Kürtlerinin de, Batı 
Kürtlerinin de çıkarlarına aykırı davranı-
yor. Biz geçmiXte Kürt hevallerimizi bu 
konuda uyardığımızda kötü insanlar olu-

yorduk. Dost acı söyler!

Ahmet Davutoğlu, nam-ı diğer Sıfır Ah-
met PaXa, bundan tam dört yıl önce, ぃkom-

Xularla sıfır sorunぅ politikası çerçevesinde 
Suriye ile sınırları kaldırmaya kalkıXmıXtı. 
O dönemde yazılı basında ve internette bu 
konuda yapılan maskaralığın haddi hesabı 
yoktu. Mesela Yeni Wafak gazetesi 13 Ekim 
2009｠da ぃSuriye ile aramızdaki bariyerler 
kaldırıldıぅ manXeti atıyordu. Türkiye｠den ve 
Suriye｠den bakanlar ve iXadamları bir araya 
gelmiXler, bariyerleri omuzlamıXlar, bir yer-
lere taXıyorlardı. 

Bu dört yıl önce. Üç yıldan da kısa bir 
süre önce ise Sabah (24 Aralık 2010) Xu 
manXeti atıyordu: ぃSuriye artık iç hatぅ. Ga-
zete meseleyi Xöyle izah ediyordu: ぃTürkiye-
Suriye arasında vizeden sonra hava sınırı 
da kalkıyor. Karar, yıl sonunda uygulanma-
ya baXlanacak. Artık Suriye ve Türkiye ara-

sındaki uçuXlar iç hat gibi olacak.ぅ
Ahmet Davutoğlu bu. Hiç söylediğini ya-

par mı? WaXırtmayı sever, hep söylediğinin 
tersini yapar. Suriye ile Türkiye arasında 
ぃuçuXlar iç hat gibiぅ oldu maXallah. O yüz-
den bir Türk uçağı Suriye hava sahasında, 
bir Suriye helikopteri de Türk hava sahasın-
da düXürüldü. Bizden iki pilot öldü. Onların 
helikopterinin pilotu paraXütle atlayarak kur-
tuluyordu, ama yeni bir uygarlık kurmaya 
soyunmuX olan ぃcihatçıぅ güçler adamı he-
men parçalayıverdi!

Havadan ぃiç hatぅ böyle. Bir de karaya 
bakalım. Üç yıl önce sınır barikatlarını Suri-
yeli mevkidaXı ile birlikte kaldıran Davutoğlu 
Ximdi Suriye sınırına duvar yapıyor! Nusay-
bin-QamıXlo, Serêkaniyê-Ceylanpınar Ef-
rin-Kilis ve Wenyurt-Dirbesiyê sınır hatlarına 
duvar!

Davutoğlu ぃkomXularla sıfır sorunぅ po-
litikasını ぃsıfır komXuぅ politikasına çevir-
miX olabilir. Peki, bütün basına ne oluyor? 
AKP｠ye muhalif onca gazete var, bu insanlık 
ayıbından neden hiç söz etmezler?

AKP hükümeti, önce sınırı delik deXik 
yaptı. Cihada soyunmuX, hangi Müslüman 
ülkeden olursa olsun ipini koparıp geleni 
ordusuna katan, Suriye halkıyla hiçbir ilgi-
si olmayan savaXçılara gündüz Suriye｠ye 
gidip sabotaj yapma, bebek öldürme, din 
adamı kaçırma, kılıçla kafa kesme, gece de 
Türkiye｠ye dönüp yarasını sardırma fırsa-
tı yaratıldı. Ama sonra Türkiye cihatçılarla 
fazla içli dıXlı hale geldiği için ABD｠den ve 
AB｠den azar iXitti. Hükümet ne yapsın? De-
lik deXik edilmiX bir sınır var. Duvar dikile-
cek, dik.

Peki soralım kendimize: bu devlet İsrail 

mi? Kürtler Filistinli mi? Öyle olabilir. Bizim 
öyle olduğuna dair epeyce bir kuXkumuz 
var. Ama hükümet de böyle düXünüyorsa 
açıklasın da bilelim. İsrail Filistin｠in güya 
özerk toprakları ile kendi toprakları arasına 
bütün dünyanın ぃutanç duvarıぅ olarak andığı 
bir duvar örüyor. Dünya onu ne ile kınıyor? 
İnsanların kendi tarlalarına bile ulaXmalarını 
engellemekle. Ya bizde? İnsanların akraba-
larıyla aralarına duvar örülüyor! Sınırın iki 
yanında aynı aileden Kürtler yaXıyor. Wimdi 
artık birbirlerini görmeleri yasak!

Bu utancı Türkiye halkı kaldırmaz. Hele 
Gezi ile baXlayan halk isyanından sonra hiç 
kaldırmaz. Bu duvar yıkılacak! Suriye｠deki 
Kürtler sadece Türkiye Kürtlerinin akrabası 
değildir, hepimizin kardeXidir. Kucaklayalım 
onları.

Emir-komuta zinciri!
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Hani Suriye ile
sınır kalkacaktı,
bu duvar ne?

Bölge halkının duvara karXı büyük 
tepkisi, Nusaybin (Nisêbîn) Belediye 
BaXkanı AyXe Gökkan｠ın açlık grevin-
de, ona destek eylemlerinde ve niha-
yet 7 Kasım｠da gerçekleXtirilen dev 
mitingde kendisini gösterdi. Hükümet 
yetkilileri inXaatın durdurulduğunu 
açıklasa da son bilgilere göre beton 
dökülmeye devam ediliyor.
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Modern Yavuz‒lara ve Yezid‒lere karWı

Alevilere eWitlik ve özgürlük!

Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Halkların Demok-

ratik Partisi｠ni (HDP) doğurdu, parti kuruldu. Hevallerimizi 
ve Türkiye sosyalist hareketinden gelip HDP içinde yer alan 
bütün yoldaXlarımızı kutlarız. 27 Ekim Pazar günü yapılan 1. 
Olağanüstü Kongresi｠nde parti eXbaXkanlığa Sebahat Tuncel ile 
Ertuğrul Kürkçü｠yü getirdi. HDP 2014 yerel seçimlerine sade-

ce Türkiye｠nin batısında girecek. Sonra bir yol kazası olmazsa 
BDP｠nin de katılımıyla HDP bir ぃTürkiye partisiぅ olacak.

Gerek Abdullah Öcalan, gerekse Türk tarafından partinin 
eXbaXkanlığına getirilen Ertuğrul Kürkçü bu geliXmeyi, yak-

laXık kırk yıl önce sosyalizmin Türkiye tarihindeki ilk kitle-

selleXme döneminde yola birlikte çıkmıX olan Türk ve Kürt 
devrimci hareketlerinin uzun bir ayrılıktan sonra yeniden bir-
leXmesi olarak yorumladı. Kürkçü, ぃiki halkın ortak mücadele 
çağının yeniden geldiğiぅ inancıyla ぃiXte bu parti o mücadeleyi 
taXıyacakぅ dedi. TaXıyabilir mi? 

Partinin bir baXka ağır topu Sırrı Süreyya Önder, ぃdevir ar-
tık barikatlar devriぅ dedi. Bu parti o amaçla mı kuruldu?

Partinin hayatında önemi yadsınamayacak önde gelen Xah-

siyet olan Öcalan ise Kongre｠ye yolladığı mesajda kelimele-

ri hiç eğip bükmeden farklı bir mesaj veriyordu. Evet, o da 
Kürt ve Türk hareketlerinin yeniden birleXmekte olduğuna 
vurgu yapıyordu bir bakıma. Kendisinin Mahir｠lerden dev-

ralmıX olduğu tarihsel emaneti ぃsizlerin üstlenmesiniぅ bekli-
yordu. Ama Öcalan o cümleye üç kelime katmıXtı: ぃEmanetぅ 
tamam, ama ぃyeni bir anlayıXla sizlerin üstlenmesiぅ (vurgu 
bizim). Yani eski anlayıXla değil. Kendisi bu ぃyeni anlayıXıぅ 
zaten açıklıyordu konuXmasında: ぃ71 devrimciliği devlete is-

yan devrimciliğiydi. 40 yıllık isyandan sonra devletle müzake-

re önemlidir.ぅ ぃEmanetぅin geçirdiği değiXiklik ancak bu kadar 
açık ifade edilebilir. Bu durumda Sırrı Süreyya Önder｠in ぃdevir 
artık barikatlar devriぅ çıkıXı, dönemi tanımlamak açısından ne 
kadar doğru olursa olsun, partiyi tanımlamıyor, basit bir edebi 
söyleyiX oluyor. HDP Kürkçü｠nün dediği gibi ぃiki halkın ortak 
mücadelesiぅ için değil, Öcalan｠ın dediği gibi ぃmüzakereぅ için 
kuruluyor.

Bugün böyle olduğu gün gibi açık olmakla birlikte yine de 
Xu soru sorulabilir: Bu kaçınılmaz bir Xey mi? Yani gelecekte 
iXler mutlaka böyle mi gidecek? Bu sorunun cevabı kesinlik-

le ぃhayırぅdır. Tam tersine ぃmüzakereぅ beklentisi muhtemelen 
boX çıkacaktır. Wimdiden ufukta belirginleXmeye baXladığı gibi. 
HDP, aynen kendinden önce müzakereye XartlanmıX, ama sü-

rekli mücadele etmek zorunda kalan bir dizi Kürt partisi gibi 
sert bir mücadeleye girmek zorunda kalacaktır.

İXte burada program büyük bir önem kazanıyor. HDP, ken-

dinden önce HDK｠nin yaptığı gibi, Türkiye sosyalistlerinin 
Marksizmin terk edilmesine yaslanan bir programa iltihakı,  
ぃdemokratik, ekolojik, cinsiyet özgürlükçü bir toplumぅa bağ-

lanması zemininde kuruluyor. Baskıcı, inkârcı bir modernite-

den ぃdemokratik moderniteぅye geçiX mücadelesini hedefleye-

rek kuruluyor. Bunun sınıf mücadelesi ile hiçbir iliXkisi yok-

tur. Bu ぃdemokratik cumhuriyetぅ projesidir. Türk sosyalistleri 
Marksizm dıXı bir programa iltihak etmektedirler. Türkiye sos-

yalizminin bazı bölükleri (bunlardan HDP｠de çok sayıda var 
üstelik) kendi seslerini yitireceklerdir. BaXkasının sesi olacak-

lardır. Öcalan boX yere mi konuXmasında ぃyılların deneyiminin 
kaçınılmaz olarak radikal demokrasiye evrileceğiぅni söyle-

miXtir? (Vurgu bizim.) HDP｠yi kuran Marksist dostlarımız ぃra-

dikal demokrasiぅnin ぃpost-Marksizmぅin siyasi programı oldu-

ğunu bilmezler mi? Elbette bilirler. Öyleyse halkı aldatmaya 
gerek yok!

Örnek verelim: Kongre çok heyecan verici; kalabalık çok 
heyecanlı. Bunlar güzel. Ama ne yapmak için oradalar? Kong-

rede açılan dört ana programatik pankart var. Bir pankart de-

mokratik özerklik ile ilgili. Bir baXkası Alevilere eXit yurttaXlık 
ile. Üçüncüsü LGBTİ｠lerle. Nihayet emek ile ilgili olan geli-
yor: ぃDoğa ve emek sömürüsüne son.ぅ Güzel. Ama ardından 
ekliyor: ぃÇözüm: Ekolojik YaXamぅ. İXte size emek sömürüsünü 
sona erdirmenin yolu! Sermaye üzerindeki özel mülkiyeti kal-
dırmak değil. Ekolojik yaXam. İXte size ぃradikal demokrasiぅ. 
Bu parti ilk büyük sınıf mücadelesi dalgasında yolunu XaXırır.

Biz HDP｠yi kuran unsurları değiXen derecelerde kendi he-

vallerimiz olarak görürüz. GeçmiXte, baXta BDP olmak üzere, 
bu parti ve çevrelerle sık sık ortak mücadeleler verdik, seçim-

lere birlikte girdik. Onların sağlam bir yürüyüX içinde olması 
en çok bizi memnun eder. Ama programı gerçeklere karXılık 
vermeyen bir parti büyük sınavlarda kaçınılmaz olarak yanlıX 
yollara sapacaktır. ぃBu parti o mücadeleyiぅ taXıyamaz!

Sungur Savran

HDK’den HDP’ye:
bir iltihak öyküsü noktalandı

Halkların Demokratik Partisi (HDP), 
‒Umuda HoX geldin!｠ Xiarıyla 27 Ekim 
Pazar günü Ankara｠da, Ahmet Taner 
KıXlalı Spor Salonu｠nda yapılan coXkulu 
kongreyle kuruluXunu ilan etti.

Kongre, demokrasi ve devrim mü-

cadelesinde yaXamını yitirenler için ya-

pılan saygı duruXuyla baXladı ve açılıX 
konuXması milletvekili Levent Tüzel 
tarafından yapıldı. Tüzel, HDP｠nin Gezi 
direniXinde mücadele edenlerin partisi 
olduğunu, ülkenin halklar hapishanesine 
dönüXtürüldüğünü, bu hapishanenin du-

varlarının yıkılacağını vurguladı. Divan 
seçimi ve gündem oylamasının ardından 
ise eXbaXkanlar Fatma Gök ve Yavuz 
Önen konuXma yaptılar. KonuXmacılar 
Gezi, ODTÜ ve Rojava direniXlerini 
selamladılar ve bu direniXlerde hayatını 
kaybedenleri andılar. Gezi isyanıyla ser-
hildanın kardeX olduğunu belirten Önen, 
ayrıca Nusaybin｠de örülmeye çalıXılan 
utanç duvarını ve AKP｠nin savaX politi-
kalarını teXhir etti. KonuXmaların ardın-

dan HDP bileXeni örgütlerin temsilcileri 
ve milletvekilleri sahneye çıkarak kong-

reyi selamladılar.
Abdullah Öcalan｠ın merakla bek-

lenen mektubunu ise BDP milletvekili 
Pervin Buldan okudu. Mektubun okuna-

cağının anons edilmesiyle salonu büyük 
bir coXku kapladı. Öcalan mektubunda 
Kürt özgürlük hareketinin Türk ve Kürt 
halkıyla birlikte diğer bütün halkların, 
birlikte mücadele özlemini ısrarla dile 
getirdiğini, bu ortak partileXme kararının 
bu nedenle tarihi bir öneme sahip oldu-

ğunu belirtti. 40 yıllık isyanın ardından 
artık devletle müzakerenin önemli ol-

duğunu, devrimci mücadelenin ancak 
nitelikli bir müzakere süreci ile kalıcı bir 
insanlık kazanımına dönüXebileceğini 
belirtti. Böylece Öcalan｠ın bu ifadeleri 
kongrenin bütününden çok farklı bir yer-
de konumlanmıX oldu. Zira öncesinde ve 
sonrasında yapılan konuXmalarda baXta 
Gezi, Rojava, ODTÜ, Armutlu ve Gül-
suyu olmak üzere dört bir yanda süren 
direniXlere vurgu yapılırken, partinin bu 
alanlarda olacağı, geleceği buralardan 
kuracağı belirtiliyordu. Tıpkı mektubun 
ardından söz alan, ‒devir barikatlar dev-

ridir｠ diyen Sırrı Süreyya Önder gibi. 
CoXkulu alkıXlar eXliğinde kürsüye çıkan 
Önder demokratikleXme paketinin boX 
olduğunu, kurtuluXumuzun kendi eli-
mizde olduğunu belirtti. Ayrıca konuX-

masının baXında Kürt mücadelesini sağa 
saptırmaya çalıXanların olduğunu, kür-
lerin soldan uzaklaXmasını istediklerini, 
ancak bu kiXilerin Kürtlerin kırk yıldır 
sosyalistlerle birlikte mücadele ettikleri-
ni unuttuklarını, Kürt eXittir sosyalist de-

mek olduğunu söyledi. Önder｠in bu söy-

ledikleri kısa süre önce HDP projesini 
eleXtiren Altan Tan｠ı akla getirdi. Altan 
Tan, marjinal solla ittifak kurmak yerine 
Öcalan｠ın ‒demokratik İslam kongresi｠ 
çağrısını geliXtirerek Gülen cemaatinden 
Hizbullah çizgisindeki partilere kadar 
pek çok İslami örgütle bir araya gelmeyi 
savunuyordu.

Önder｠in ardından kürsüye ODTÜ 
direniXine katılmıX olan öğrenciler, ar-
dından ise Gültan KıXanak çıktı. Bu 
partide tüm inançların özgürce yaXana-

cağına vurgu yaptı ve sözü Süryani mil-
letvekili Erol Dora｠ya bıraktı. Ardından 

eXbaXkanlık önerisi yapıldı. Aday olan 
Sebahat Tuncel ve Ertuğrul Kürkçü 
konuXma yaptılar. Sebahat Tuncel, bir 
avuç egemen dıXında herkesi temsil et-
tiklerini, marjinaller olarak her yerde 
direneceklerini, Gezi｠nin ve Rojava｠nın 
umut olduğunu, Yunanistan, Mısır ve 
Brezilya｠daki direniXlere vurgu yaparak 
HDP｠nin bir Dünya partisi olacağını 
belirtti. Öcalan｠a selam yollayarak söze 
baXlayan Ertuğrul Kürkçü ise AKP｠nin 
12 Eylül rejiminin Türk-İslam sentezini 
devraldığını ve devletleXtiğini, AKP｠nin 
gerici politikalarına Kürt ve Türk halkı-
nın isyanla karXılık verdiğini vurguladı. 
Kürkçü｠nün konuXmasının ardından 
öğle arası verildi. Bu sırada kalbinden 
rahatsızlanan Ertuğrul Kürkçü hastaneye 
götürüldü.

Kongrenin ikinci bölümünde ise kür-
süden tutsak mesajları okundu ardından 
direniXte olan iXçiler ve pek çok siyasi 
hareket ve sendikadan temsilciler kürsü-

ye çıkarak kongreyi selamladı. Kongre 
eXbaXkanların ve genel meclisin seçilme-

siyle sona erdi.
Kongrenin hem kitlesel hem de siyasi 

ağırlığı BDP｠deydi. Sürekli olarak ezilen 
halkların demokrasi mücadelelerine vur-
gu yapılırken bu mücadeleleri her gün 
yeni bir iX yerinde patlak veren iXçi sınıfı 
mücadeleleriyle birleXtirmeye, sermaye 
sömürüsünü ortadan kaldırmaya ihtiyaç 
duyulmuyordu. Zaten hedef Sebahat 
Tuncel｠in dediği gibi demokratik özerk 
bir ülke. Emek mücadelesi sadece, çok 
renkli bir partinin renklerinden biri ola-

rak pankartlarda yerini almıXtı.

Halkların Demokratik
Partisi kuruldu

Birçok Alevi kurumu, derneği 
ve federasyonunun çağrısıyla bir 
araya gelen yüzbinler ぃEXit YurttaX-
lık ve İnanç Özgürlüğüぅ mitinginde 
buluXtular. Sabahın erken saatle-
rinden itibaren akın akın İstanbul 
ve Anadolu｠nun her köXesinden 
gelen Aleviler, 3 Kasım tarihinde 
İstanbul｠da coXkulu bir miting ger-
çekleXtirdiler.

10.30 itibariyle Numune Hasta-
nesi ve Altıyol｠da toplanan binlerce 
kiXi, Kadıköy｠deki miting alanına 
doğru yürüyüXe geçti. Birçok ilin köy 
ve yöre derneklerinin kendi pankart-
larıyla katıldığı miting yürüyüXü, kit-
leselliği ve coXkusuyla ön plana çık-
tı. Bütün kortejlerde, Alevilere karXı 
uygulanan asimilasyon ve inkâr poli-
tikalarına karXı öfke hakimdi. Fethul-
lah Gülen｠in desteklediği cami-ce-
mevi projesinin asimilasyon projesi 
olduğu ve Pir Sultan Abdal｠ın deyiX-
leri pankart ve dövizlere yansıdı.

DİP İstanbul İl Örgütü de, mitinge 
katılım sağladı. Numune Hastanesi 
önünde toplanan DİP｠liler ぃModern 
Yavuz｠lara ve Yezid｠lere karXı Ale-
vilere eXitlik ve özgürlükぅ pankartı 
arkasında mitinge katıldılar. ぃAsimi-

lasyona, inkâra, cami-cemevi proje-
sine, hayırぅ Xiarıyla yürüyen DİP, sık 
sık direnenlerin mücadelesini selam-

ladı. ぃHer yer Tuzluçayır, Armutlu, 
ODTÜ, her yer direniXぅ sloganlarıyla 
,AKP ve sermayeye karXı mücadele 
bayrağının bu günlerde en yüksekte 
olduğu yerler selamlandı.

Halk isyanında kaybettiğimiz 
yoldaXlarımız da unutulmadı. Onla-
rı katledenlerin, iXçi sınıfına ぃkıdem 
tazminatı paketiyleぅ, kadınlara ぃka-
dın istihdam paketiyleぅ saldıranların 
aynı olduğunu ve bunların Alevilere 
asimilasyon ve inkârı dayattığı dile 
getirildi. Alevilerin mücadelesi ぃye-
zidler yıkılır, halklar kazanırぅ sloga-
nıyla selamlandı. 

DİP｠liler halk isyanı süresince 
zindanlara yollanan devrimcileri de 
unutmadı. İsyan tutsaklarının sahip-
lenilmesi yönünde sloganlar atıldı, 
ajitasyonlar yapıldı. ぃDevrimci tut-
saklar onurumuzdurぅ, ぃCihan｠a öz-
gürlük, tutsaklara özgürlükぅ slogan-
ları haykırıldı.

Emperyalistlerin Ortadoğu｠da 
kaXıdığı mezhep savaXına karXı sı-
nıf savaXı bayrağının yükseltilmesi 
çağrısı yapıldı. Suriye｠de emper-

yalizm ve AKP destekli çetelerin 
katliamları teXhir edildi. ぃKatil ABD, 
Ortadoğu｠dan defolぅ, ぃKatil ABD, iX-
birlikçi TSKぅ, ぃyıkılsın Siyonist İsrail 
devletiぅ, ぃAKP elini Suriye｠den çekぅ 
sloganları atıldı.

YürüyüXten sonra miting alanı-
na gelindi. Tüm kortejlerin, miting 
alanına giriX yapmasıyla program 
baXladı. Alevi dernek ve dergâh 
temsilcileri birer konuXma yaptılar. 
KonuXmalarda öne çıkan ortak nok-
ta, Alevilerin cami-cemevi projesine 
karXı, devlete ve AKP｠ye karXı dire-
neceği ve devletin Alevisi olmayaca-
ğı yönündeydi. KonuXmacıların söz-
leri kitle tarafından sık sık ぃbu daha 
baXlangıç mücadeleye devamぅ, ぃher 
yer Taksim, her yer direniXぅ, ぃher yer 
ODTÜ, her yer direniXぅ, ぃfaXizme 
karXı omuz omuzaぅ sloganlarıyla ke-
sildi.

Temsilcilerin konuXmalarından 
sonra isyan tutsakları aileleri adına 
Hasan Tunç｠un annesi, Leyla Tunç 
bir konuXma yaptı. İsyan Xehidimiz 
Mehmet AyvalıtaX｠ın annesi, 21 Ka-
sım｠daki davaya çağrı yaptı. Ardın-
dan verilen konserlerle miting sona 
erdi.
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Levent Dölek

Cumhuriyet afyonu

Türkiye｠de sosyalistlerin büyük bir kitle desteğine sahip olma-

dıkları sır değil. Hele ki seçim sandıklarında 60｠lı yılların Türkiye 
İXçi Partisi｠nden beri sosyalistlerin hatırı sayılır bir baXarısı olma-

dığı da ortada. Bu durum sosyalistlerin önemli bir kısmında bir tür 
kompleks yaratıyor. Sosyalist soldaki siyasi hareketler ne zaman 
kitlelere yönelmeye karar verseler derhal sosyalistliklerini yumu-

Xatmaya, siyasi çizgilerine burjuva politikasından yamalar yapmaya 
baXlıyorlar.

Bu kompleks, burjuva demokrasisi olmadan sosyalizme ulaXı-
lamaz Xeklindeki Stalinist aXamacılıkla harmanlanınca, sosyalistler 
hep soluğu burjuva siyasetinin eteklerinde alıveriyorlar. Halbuki 
sosyalistlik yapmadıktan sonra sosyalist olmanın bir değerinin ol-
madığı, halkın da bu tip Xark kurnazı sosyalistliğe prim vermediği 
ortada. Ama yine de bir türlü umduğunu bulamayan sosyalistlerimiz 
yumuXadıkça yumuXamaktan, burjuva düzeninden yama yapıp üst-
lerine yapıXtırmaktan vazgeçmiyorlar.

TKP｠nin Kadıköy｠deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mitingi 
tipik bir örnek. TKP｠nin 1997｠de 28 Wubat｠ı desteklemekle baXla-

yan serüveni 2013｠te 29 Ekim｠de Cumhuriyet Bayramı kutlama-

ya kadar geldi. Teslim etmek gerekir ki TKP basit bir Cumhuriyet 
kutlaması yapmıyor, sosyalist bir cumhuriyet istiyor. Ama sosya-

lizm istiyorsak eski burjuva cumhuriyetini kutlamak niye? Çünkü 
TKP｠ye ve Kemal Okuyan｠a göre devrimciler 90 yıl önce Mustafa 
Kemal ve arkadaXlarının, yoksul insanlarımızla (??) baXardıklarını 
küçümsememelidir. Küçümsemek bizden uzak olsun. Geri Osmanlı 
toplumunu bir burjuva toplumuna dönüXtüren Kemalist devrimin bu 
anlamda ilericiliğini teslim ederiz tabii ki, ama kitlesiz bir tepeden 
devrimi yoksul insanlarımızın eseriymiX gibi göstermek tarihi key-

fimize göre yazmak olmuyor mu? 
TKP MK üyesi Kemal Okuyan kendi söylüyor 1920｠lerde bir 

bakkal dükkânından  bir ぃKoçぅ yaratıldı, o günden bugüne hep 
Koçlar var diye... İXte o Koçlar yaratılırken yoksul insanlarımızın 
temsilcisi Türkiye Komünist Partisi｠nin 15 önderi Karadeniz｠de 
boğduruluyordu. Kemalizm, ancak sağcı Celal Bayar｠a kurdurtulan 
Komünist Partisi｠ne tahammül edebilecekti. Gerçek komünistler 
görüldüğü yerde tutuklanmalı, baXları ezilmeliydi. İXçi örgütleri ise 
ya devlete bağımlı kılınmalı ya da yok edilmeliydi. Bir kez daha 
tüm bunlar saltanatın kaldırılması ile birlikte cumhuriyetin ilerici 
bir adım olduğu gerçeğini değiXtirmez ama bu gerçeği kabul etmek 
cumhuriyetin yoksul insanlar tarafından kurulduğu ve sonradan bur-
juvaların eline geçtiği türünden masallar anlatmayı da gerektirmez.

Tarihi, 90 yıl öncesine gönderilen selamları boXverin. Bugün 
cumhuriyeti savunmak ne demek? TKP ve Okuyan bir türlü karar 
veremiyor. Bir sosyalist cumhuriyetten bahsediyor, bir bugünkü 
cumhuriyete sahip çıkmaktan... Hangisi yapılacak? Bu cumhuriyet 
Koçların, Ülkerlerin, TÜSİAD｠ın MÜSİAD｠ın cumhuriyetiyse ona 
niye sahip çıkalım. Söylenen belli ki vaktiyle TKP｠yi hep CHP｠yi 
desteklemeye iten Stalinist anlayıXın tekrarı. Bu anlayıXa göre mev-

cut cumhuriyete sahip çıkmadan sosyalist cumhuriyete ulaXılamaz. 
Ne bilgece! Burjuva cumhuriyetini yıkarak değil onu koruyarak 
sosyalizme ulaXmak ya bahsettiğiniz burjuva burjuva değilse ya da 
sosyalizm sosyalizm değilse mümkün olabilir ancak.

Biz TKP｠nin 28 Wubat｠tan beri (o zaman SİP｠ti) birbiriyle çatı-
Xan batıcı-laik TÜSİAD sermayesi ve İslamcı sermaye arasında ter-
cihini yaparak batıcı-laik kanadı destekleme konumuna düXtüğünü 
söylüyoruz. Burjuvazinin iç savaXına karXı her iki sermaye kampı-
nın da arkasına dizilmiX olan iXçi ve emekçileri sınıfsal çıkarları et-
rafında bağımsız bir cephede örgütlemeyi öneriyoruz. Onlarsa AKP 
ve İslamcı sermaye ile batıcı-laik sermayeyi aynı kefeye koyup 
bunu sözde reddediyorlar. Ama sonunda 29 Ekim mitinginde Kemal 
Okuyan baklayı ağzından çıkarıyor: ぃTakunyalı sermayenin cumhu-

riyetini, Tayyibin gemiciklerini istemiyoruz. Yobazların cumhuri-
yetini istemiyoruz. Biz halkın cumhuriyetini istiyoruz.ぅ  Meselenin 
özü budur. Bu öz, dün türbanla mücadele bizim iXimizdir diyerek 
baXı örtülü emekçi çocuklarını İslamcılığa iten, bugün de ぃtakunya-

lıぅ iXçileri İslamcı patronlara terk eden, batıcı laik burjuvaziyi ehve-

ni Xer olarak gören çağdaX burjuva demokratlığından baXka birXey 
değildir. Geriye kalan tüm laflar sosyalistlerden gelecek eleXtirilere 
alınmıX bir garddır, rüXvet-i kelamdır. 

Siyasetin gerçekleri ortada. Halk da aptal değil. TKP｠nin ne is-

tediğini ve neyi savunduğunu gayet iyi anlyor. Bu yüzden TKP｠nin 
propagandasına kulak verenler son seçimlerde TKP｠ye değil 
CHP｠ye oy verdiler. Hakikisi varken... Kemal Okuyan istediği ka-

dar bağırsın bizim yolumuz Sarıgüllerin yolu değildir diye... Ağzı-
nızın ne dediği önemli değil, halk parmağınızla CHP｠yi iXaret etti-
ğinizi düXünüyor haklı olarak.

Son seçimde 500 bin oy hedefleyen TKP oylarını arttırmak bir 
yana gittikçe eridiğini görünce tekrar sosyalizme sarılmak yerine 
daha fazla burjuva politikasına yöneliyor. Yetmedi devletin bayra-

ğını da taXımalıyız. Yetmedi cumhuriyeti de kutlamalıyız. Hiç yet-
meyecek, aynı uyuXturucu gibi: sonunda sosyalizme dair ne varsa 
kurutuncaya dek!

Büyük bir halk isyanının içinden 
geçen Türkiye 30 Mart 2014 tari-
hinde yerel seçimlere gidiyor. Tüm 
siyasi olaylar gibi (baXta Gezi Parkı 
ile baXlayan halk isyanı olmak üze-

re) yerel seçimlerde de sermayenin 
ve emekçi sınıfların çıkarları kar-
Xı karXıya gelecek: kentsel toprak 
rantının ve inXaat sektörü kârlarının 
peXinde olan sermaye ile insanca 
yaXayacak ücret, konut ve yaXam 
alanları isteyen emekçiler... Arka 
planında bu büyük çıkar çatıXması-
nın bulunduğu yerel seçimlerin sah-

ne kısmında ise partiler ve adayları 
yer alacak. Bu parti ve adayların ki-
min çıkarlarını savundukları sadece 
söylemleriyle değil adayların sosyal 
konumlarıyla da belli olacak.

Burjuvalar adaylık yarıWında: 
Kaz gelecek yerden
tavuk esirgenmezゅ

Aday adayı olmak isteyenler için 
partilerin belirledikleri bedeller iXçi 
ve emekçileri zaten baXtan devre 
dıXı bırakıyor. AKP büyükXehir için 
7 bin 500 liradan baXlayan fiyatlar-
la baXvuru kabul ediyor. CHP｠den 
aday olmak ise daha pahalı: 9 bin 
TL. MHP｠de ise aday adaylarının 
yarıXması değil kendilerini faXist 
lidere kabul ettirmek esas olduğun-

dan bu yerel seçimler için pek aday-

lık ücretlerinden bahsedilmiyor. 
Adaylarını en erken MHP açıkladı. 
Ancak MHP｠nin de daha önceki 
seçimlerde binlerce liralık adaylık 
ücreti talep ettiği biliniyor. BDP, ka-

dınlardan ve engellilerden herhangi 
bir ücret almıyor ama BDP｠nin de 
tarifesi büyükXehirler için 10 bin 
TL｠den baXlıyor.

Müteahhitler, arazi iXleriyle 
meXgul avukatlar, mimarlar, tüccar-
lar yarıXa girdiler bile. Aday adaylı-
ğı için verilecek meblağlar kaz ge-

lecek yerden esirgenmeyen tavuklar 
misaliょ Belki büyükXehirler vitrin-

de duruyor ama adayların gözdesi 
meclis üyelikleri. Maliyet ve getiri 
beklentisi düXünüldüğünde en kârlı 
görünen koltuklar orada çünkü.

Bu noktada BDP｠yi diğer burju-

va partilerinden ayırmak gerek. Her 
ne kadar BDP｠li belediyelerin de et-
rafını taXeron ihalesi peXinde koXan 
tüccarların kuXattığını bilsek de hiç-

bir menfaat gözetmeden mücadele 
eden ve BDP｠de siyaset yapmanın 
bedelini cezaevlerinde ödeyen bin-

lerce siyasetçinin varlığı ortadadır. 
Ancak yine de genel tablo açık. 

Sermaye, sandığı yani seçimleri bize 
demokrasinin tek aracı gibi sunuyor. 
Seçim yapılacağı doğru ama seçi-
lecekler daha baXtan kapitalizmin 
eleğinin üstünde kalanlar olduktan 
sonra eXitlikten ve gerçek bir seçim 
özgürlüğünden nasıl bahsedilecek? 
İXçiye emekçiye hem genelde hem 
de yerelde kendini yönetecek burju-

va hizmetkârlarını seçme özgürlüğü 
nasıl bir özgürlükse o kadar.

ABD‒nin büyükWehir adayı
Sarıgül

Bir de büyük siyasi yarıX var. 

BaXta İstanbul olmak üzere rakip 
burjuva partileri kozlarını paylaXa-

caklar. İstanbul için AKP｠den Ka-

dir TopbaX｠ın, CHP｠den ise Gürsel 
Tekin ve Mustafa Sarıgül｠ün ad-

ları geçiyor. Tayyip Erdoğan Gezi 
ile baXlayan halk isyanından sonra 
Kadir TopbaX｠ı yeniden seçtirerek 
kendince bir rövanX alma peXinde. 
CHP ise Gezi｠nin rüzgârını ken-

di yelkenime doldurarak AKP｠yi 
devirir miyim hesaplarında. Daha 
önce CHP｠den atılmıX Sarıgül, geri 
döner mi aday olur mu tartıXmala-

rı yapılırken Gürsel Tekin ön alıp 
adaylığını açıklamıXtı. Herhalde 9 
bin TL｠yi yatırmıXtır. Ama Sarıgül 
ABD｠nin desteğiyle bir adım öne 
çıkmıX görünüyor. ABD büyükel-
çisi Ricciardone｠nin Kılıçdaroğlu 
ile bir otelde gizlice yaptığı top-

lantıdan sonra Sarıgül｠ü çevresiyle 
birlikte CHP｠ye davet etmesi ibreyi 
Sarıgül｠e çevirdi.

Fethullah‒sız seçim olmaz!
Bu arada Gürsel Tekin｠in de 9 

bin TL dıXında baXka giriXimlerde 
de bulunduğu Fethullah Gülen｠in 
hastalığının ardından geçmiX olsun 
dilekleri için Gürsel Tekin｠e teXek-

kür etmesiyle ortaya çıktı. Fethullah 
Gülen｠in ilanında ayrıca Kadir Top-

baX ve HDP｠den adaylığı gündemde 
olan Sırrı Süreyya Önder｠in de ad-

ları yer alıyordu. Kadir TopbaX｠ınki 
anlaXılır ama Gürsel Tekin ve Sırrı 
Süreyya Önder｠in seçimler yakla-

Xırken Fethullah Gülen｠in sağlığı ile 
yakından ilgilenmeleri manidar. Her 
iki partinin de içerde milletvekilleri 
bulunuyor, özellikle BDP｠nin yuka-

rıda sözünü ettiğimiz gibi binlerce 
siyasetçisi içeride rehin tutuluyor-
ken ve en önemlisi Gülen cemaati 
tüm bu siyasi tutuklamalardan birin-

ci dereceden sorumlu tutuluyorken, 
Gülen açıklamasa haberimiz olma-

yacak bu geçmiX olsunların ぃfazla 
niyetli olduğuぅnu düXünüyoruz. 

Gülen｠in teXekkür etmediği tek ada-

yın Sarıgül olması ise ilginç. Ama 
belli ki o iXini daha büyük yerden 
Washington｠dan bağladığı için onu 
listeye ekleme ihtiyacı görülmemiX.

Halkın isyanı
bu oyunu yıkacaktır

Bu manzara karXısında iXçi ve 
emekçilerin çıkarlarını savunması 
beklenen Türkiye solunun da du-

rumu bu beklentiye bir uygunluk 
göstermiyor. Bir kanat baXta TKP 
olmak üzere 29 Ekim kutlamala-

rında yerini almıX halkın isyanının 
içindeki Kemalist rüzgârdan medet 
umuyor; diğer bir kanat BDP｠nin 
kanatları altında oluXturulmuX olan 
HDP de Gezi｠deki direniXin öne 
çıkardığı figürlerle yürümeye çalı-
Xıyor. Oyları kim böler tartıXması 
barikatlarda birleXen halkı sandıkta 
bölen bir siyaset gerçeğinin üzeri-
ni örtüyor. Bu eleXtiriden kastımız 
sandıkta birlik sağlanması değildir. 
Çünkü sandığın hangi koXullarda 
oluXturulduğunu görmüX bulunuyo-

ruz. Barikatlarda, forumlarda aday-

lık ücreti yoktu. Yaralıların birbirine 
dilediği ぃgeçmiX olsunぅlarda hesap 
kitap yoktu. Fikirler ayrı olsa da 
mücadelede birlik sağlanabiliyor-
du. Daha aylar öncesinde AKP｠yi 
siyasi olarak boğma olanağını yara-

tan gücün isyan olduğu ve AKP｠nin 
boğulmamak için sandığa sarıldığı 
unutulmamalıdır. Bu isyanı ぃMus-

tafa Kemal｠in askerleriyizぅ diyerek 
bölenler yanlıX yaptılar. Çareyi mü-

cadelede değil müzakerede görenler 
yanlıX yapıyorlar. İsyan bitmedi, 
Armutlu｠da, ODTÜ｠de yeniden par-
ladı. İXçi sınıfı fabrikalarında, atöl-
yelerinde, iXyerlerinde patlamaya 
hazır bir sinir harbi içinde. Çözüm 
halk isyanının iXçi sınıfı ile büyütül-
mesindedir. Gezi iyi bir baXlangıçtı 
Ximdi sıra seçimlerde diyorlar. Yan-

lıXtır. Bu daha baXlangıçtı, mücade-

leye devam!

İsyana sandık molasına hayır! 
Mücadeleye devam!
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Ekim baXında sayıları 500｠ü aXkın Af-
rikalı kaçak göçmeni taXıyan bir geminin 
İtalya｠nın Lampedusa açıklarında batması 
sonucu, 30｠dan fazlası çocuk, en az 319 
insan can vermiXti. Aradan iki gün geç-

medi ki aynı yerde 250 kaçağı taXıyan bir 
baXka tekne battı. Bu kez ölü sayısı 10｠u 
çocuk olmak üzere 50. Son on yılda ölen-

lerin sayısı binlerle ifade ediliyor. 

İlk kaza üzerine baXta İtalya olmak 
üzere Avrupa Birliği ülkeleri ayağa kalk-

mıX, olay yerine göstermelik heyetler gön-

derip göçmen kaçakçılığına karXı daha 
sıkı önlemleri tartıXmaya baXlamıXtı. Bu 
algı ve değerlendirme felsefi olarak burju-

va, politik olarak da emperyalist kafasının 
tipik bir örneğidir. Burjuva kafa, olayla-

rın maddi (nesnel), yani sosyo-ekonomik 
arka planı ile değil sadece bunların sonuç-

ları ile uğraXır. Emperyalist kafa ise sade-

ce kendi ぃülkeぅsinin güvenliğini düXünür. 

AB ülkelerinin yetkililerine bakar-

sanız, olay bir grup kriminal göçmen 
çetesinin iXidir ve onların getirdiği göç-

menler ぃmedeniyetinぅ sembolü, hatta 
beXiği Avrupa｠yı kirletmektedir. Aynen, 
yaXadığımız coğrafyada, kirli savaX ne-

deniyle yerinden yurdundan edilen, köy-

leri yakılan, evlatları öldürülen Kürdis-

tanlı göçmenler için  ぃBeyaz Türklerぅ in 
yaptığı yorum gibi! Sanki Hindistan｠dan 
Afrika｠ya, Seylan｠dan Latin Amerika｠ya 
kadar bütün yeryüzünü tek gerçek 
ぃtanrıぅsı para ve maddi çıkar için savaX 
ve sömürü cennetine çeviren, bütün do-

ğal kaynakları kapitalist çarklar için ta-

lan edip bütün iXçileri, yoksul köylüleri, 
ezilenleri ぃgöçmenぅ haline getiren ABD 
ile beraber AB emperyalizminin kendisi 
değilmiX!  Sanki Afrika｠nın elmasından 
altınına, kahvesinden muzuna kadar bü-

tün doğal yer altı ve yerüstü kaynaklarını 
kendi tekelleri için kurutan, o zavallı in-

sanları kendi ülkelerinde günlük 1 doların 
altında bile iX bulamayacak hale getiren, 

Afrikalı göçmenlerin
Nobelli katilleri

Çık bakalım, çık bakalım,
NATO‒yu bırak bakalım!

Türkiye hükümetinin, uzun menzilli 
hava savunma füzesi satın alımı için açtı-
ğı ihaleyi Çinli firma kazandı. Çinli firma 
ile birlikte İtalyan-Fransız ortaklığında bir 
konsorsiyum ile ABD ve Rus firmaları da 
ihaleye girmiX, ancak Çin｠e en yakın teklifi 
veren İtalyan-Fransız firması 900 bin dolar 
daha pahalı bir öneride bulunmuXtu. Fiyat 
farkının dıXında, Çinli Xirketin ortak üretim 
ve üretimde yüzde 30 yerli katkı önerileri-
nin de Çin füzelerinin tercih edilmesinde 
etken olduğu belirtiliyor.

Bu kararla birlikte baXta ABD olmak 
üzere Batılı emperyalist ülkeler tepkilerini 
yükseltmeye baXladı. Çinli Xirket özellikle 
Suriye, Kuzey Kore ve İran｠a yaptığı satıX-

lar dolayısıyla ABD tarafından kara listeye 
alınmıX durumda. NATO Genel Sekreteri 
Rasmussen, füzelerin NATO sistemlerine 
uyumu konusunda endiXe duyduklarını 

ifade etti. Emperyalizmin sözcüleri ayrı-
ca Çin füzelerine yüklü casus yazılımla-

rın NATO sistemlerine iliXkin bilgi top-

lama iXlevini görebileceği kaygısını dile 
getirdiler. En net tepki ABD büyükelçisi 
Ricciardone｠den geldi. Ricciardone Çin｠le 
yapılan füze anlaXmasından endiXe duy-

duklarını söylemenin yanı sıra ABD｠nin 
Türkiye｠deki askeri yatırımlarını gözden 
geçirecekleri konusunda üstü kapalı bir 
tehditte bulundu. Daha sonra ABD｠nin bu 
tehdidinin ilk baXta TSK｠nın kara ve hava 
kuvvetlerinde önemli rol üstlenen Sikorsky 
helikopterleri ile F-16 savaX uçakları ile il-
gili projeleri de kapsayacağı ifade edildi.

ABD｠nin tehditleri Türkiye｠deki kadim 
NATO muhiplerini harekete geçirdi. CHP 
Genel BaXkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu,  
Türkiye｠nin NATO üyesi olduğunu hatır-
latarak, Türkiye｠nin NATO｠dan gelen tep-

kileri karXılamak ve telafi etmek zorunda 
olduğunu belirtti. Amerikan emperyalizmi 
ve İsrail Siyonizmi ile yakınlığı bilinen 
Fethullah Gülen｠in gazetesi Zaman｠da da 
füze ihalesine kuXku ile yaklaXan, NATO 
ve ABD ile iliXkileri bozmama uyarıların-

da bulunan yazılar yayınlandı. Cumhur-
baXkanı Abdullah Gül henüz kesinleXen 
bir Xey olmadığını söyleyerek emperya-

list merkezleri teskin etmeye çalıXsa da 
Savunma Bakanlığı ve bizzat BaXbakan 
Erdoğan｠ın açıklamalarında Çinli Xirketle 
yapılan anlaXmanın epey ilerlediği, ancak 
Çinli Xirketin vazgeçmesi ya da füze sis-

teminin NATO sistemlerine uyumsuzluğu 
durumlarında anlaXmanın bozulacağı açık-

landı. 

Çin｠den füze sistemi almak bir bağım-

sızlık gösterisi olarak lanse ediliyor. Oysa 
BaXbakan｠ın bu sistemin NATO ile uyum-

lu olmasını bir koXul olarak kabul etmesi 
bağımsızlık söyleminin içinin boX olduğu-

nu göstermektedir. NATO｠ya uyumlu Çin 
malı füzeyle bağımsızlık olmaz! NATO 
sistemlerine uyumlu olmanın tercümesi 
söz konusu silahların NATO üyesi devlet-
lere ve İsrail｠e karXı kullanılamamasıdır. 
AKP ve Tayyip Erdoğan halkı emper-
yalizme kafa tuttuklarına inandırmak mı 
istiyorlar? Kolayı var: NATO｠dan çıkar-
sınız olur biter! Öyle ぃone minuteぅ değil, 
ぃforeverぅ(sonsuza kadar)!

Diğer yandan ABD ve NATO｠dan ge-

len tehditlerin sözcülüğüne savunanlar da 
(CHP, Gülen cemaati vb.) AKP karXısında-

ki muhalefetin gerçek bir alternatif olma-

dığını ve emperyalizmin kulvarında koXtu-

ğunu bir kez daha göstermiX oldular. 

Ekonomik kriz, tüm Avrupa｠yı sarmaya 
ve sarsmaya devam ederken sadece iXçi 
sınıfının mücadelelerinde değil, baXta fa-nde değil, baXta fa-
Xist ve ırkçı hareketler olmak üzere kar-
Xı-devrim cephesinde de önemli bir kıpır-
danma olduğu görülüyor. Yunanistan｠da 
Altın Wafak adlı ırkçı faXist örgüt son se-
çimlerde yüzde 7｠nin üzerinde oy alarak 
dikkat çekmiXti. Bu yüksek oy oranıyla 
parlamentoya giren faXist parti, parla-
mentoda faXist fikirlerini savunmakla ye-
tinmeyerek aldıkları cesaretle göçmen-
lere, iXçilere ve devrimcilere saldırılarını 
arttırdı. Son olarak Yunanistan｠ın solcu 
ve mücadeleci bir rap Xarkıcısı olan Pav-Xarkıcısı olan Pav-olan Pav-
los Fissas｠ı bıçaklayarak öldürdüler.

Fransa｠da ise Altın Wafak gibi her 
yönüyle klasik bir faXist parti görünümü 
vermese de Fransız siyasetinde faXizm 
kulvarını kaplayan FN  (Ulusal Cephe), 
yerel bir seçimde tüm rakiplerini geride 
bırakıp seçimi kazanınca yeniden günde-
me oturdu. FN｠nin lideri Marine Le Pen｠in 
cumhurbaXkanı seçiminde yüzde 18, 
partinin ise yüzde 13,5 oy alması bu teh-
likeli yükseliXin bir habercisiydi. Son dö-
nemde sosyal demokrasinin cenneti ola-
rak pazarlanan ülkelerden Finlandiya｠da 
ırkçı ve faXist Hakiki Finler Partisi｠nin 
ülkenin dört büyük partisinden biri haline 
gelmesi de tabloyu tamamlıyor. 

2008｠te baXlayan büyük ekonomik kri-
zin ardından 2009 Avrupa Parlamentosu 
seçimleri, Britanya｠dan Avusturya｠ya, 
Belçika｠dan Yunanistan｠a her ülkede mil-
liyetçi, neofaXist olarak anılan partilerin 
çok ciddi bir sıçramasına tanık olmuXtu. 
Son geliXmeler bu yükseliXin devam etti-
ğini göstermektedir. Öncelikle, ekonomik 
kriz sadece kemer sıkma politikaları ve 
emekçi halk için zorluklar değil aynı za-
manda barbarlığın siyasi ifadelerinden 
biri olan faXizmi de güçlendirmektedir. 
Krizle birlikte halkların kardeXliğini, göç-
men iXçilerin haklarını, enternasyonaliz-
mi ve anti-faXizmi bir kenara bırakarak 
korumacı ve milliyetçi/yurtsever eğilimle-
ri solun içinden savunmak kitlelere kolay 
ulaXma yolu gibi görünse de faXizmin de-
ğirmenine su taXımakta ve iXçi hareketi-
ni faXizme karXı silahsızlandırmaktadır. 
Diğer yandan baXta Türkiye gibi ülkeler 
olmak üzere bir hedef ve model olarak 
savunulan Avrupa uygarlığının kapitalist 
niteliği dolayısıyla demokrasi ve insan 
hakları adına temsil ettiklerinin içinin ne 
kadar boX olduğu, Avrupa kapitalizminin 
krize düXer düXmez nasıl içinden faXizmi 
ve barbarlığı çıkarttığı görülmektedir.

Avrupa‒da 
faWizm 

yükseliyor

açlıktan, salgın hastalıktan öldüren, doğal 
koXullarmıX gibi! 

İXin aslı, Avrupa｠nın göçmen trafiği-
ni yönlendiren çetelerin tamamı timsah 
gözyaXı döken devletlerin her biri ile çok 
iyi iliXkiler içindedir. Zira Avrupa｠nın he-

men her ülkesinde en pis, en kirli iXleri, 
en kötü koXullarda en ucuza yapan kaçak 
göçmenler Avrupa sermayesinin kârına 
kâr katmaktadır. AB, Yugoslavya, Afga-

nistan, Irak, Lübnan, Libya ve son olarak 
Suriye｠de ABD ve NATO ile son derece 
uyumlu bir Xekilde ぃçalıXmaktadırぅ. ぃAB 
polis gücüぅ adı altındaki askeri güç, Ma-

kedonya, Kongo, Somali ve Afganistan｠a 
NATO birlikleri ile birlikte ぃoperasyonぅ 
yapmak üzere yollanmıXtır. 2005 yılının 
sonlarında, CIA｠nın ぃterörぅ gerekçesiy-

le kaçırdığı insanları baXta Guantanamo 
olmak üzere iXkence üssü olan  ぃtoplama 
kamplarıぅna AB｠nin gözetiminde, Avru-

pa aktarmalı uçuXlarla götürdüğü açıkça 
ortaya çıkmıXtır. AB, Avrupa｠da faXizmin 
yükselmesinin doğrudan ya da dolaylı 
esas destekçisi  ve kıXkırtıcısı, tek tek  ül-
kelerde iXçi sınıfına, emekçilere, sosyalist-
lere, devrimcilere, gençlere, göçmenlere 
düXman politikaların sahibi ve uygulayıcı-
sıdır. Bütün bu kirli sicile geçen yıl Nobel 
BarıX ödülünün verilmiX olması ise son de-

rece anlamlıdır. 

Hatırlanırsa ödül daha önce de emper-
yalist ABD｠nin baXkanı Obama｠ya ve Irak 
iXgalini ぃadilぅ bularak destekleyen, emper-
yalizm yandaXı ve savaX çığırtkanı Çinli 
yazar Liu Wiaobo｠ya verilmiXti. Ne diye-

lim hepsine ayrı ayrı ぃyakıXır!ぅ AB｠nin de 
ABD｠nin de değil ぃbarıX elçisiぅ gerçek an-

lamda ぃsavaX suçlusuぅ olduğunu emperya-

list paylaXım savaXlarından, Vietnam｠dan, 
Cezayir｠den, Kongo｠dan, Somali｠den ve 
daha nice örneklerden biz çok iyi biliyo-

ruz.  O soğuk sularda can veren Afrikalı 
kardeXlerimizin ve nicelerinin asıl katille-

rini iXçi sınıfının, ezilen ulusların ve tüm 
ezilenlerin tarihine, hesaplarını görmek 
üzere  ぃinsanlık suçlusuぅ olarak yazıyoruz.



DİP üyelerine,
Sevgili YoldaXlar, Rusya Marksist Ör-

gütler Birliği (AMO) olarak, dünya çapın-
da kapitalizmin hakimiyetine karXı verilen 
mücadelenin Xanlı davasına güçlü bir bi-
çimde katkı sunan ve gericiliğe karXı bü-
tün gücüyle direnen DİP ile dayanıXma 
içinde olduğumuzu ifade etmek isteriz. 
Tayyip Erdoğan ve iktidar partisinin, ara-
larında DİP üyelerinin de bulunduğu mi-
litanlara son aylarda gösterdiği sınıf düX-
manlığı isyan hareketinin Türkiye siyasal 
hayatı üzerindeki nüfuzundan ve etkisin-
den doğmaktadır.

Dünya kapitalizmi birkaç yıldır ağır bir 
krizin içinden geçerken, devletler ve çok 
uluslu Xirketler arasında çeliskileri de tır-
mandırıyor. Ancak kapitalist sistemin doğ-
rudan kendisine yönelik bir tehdit ortaya 
çıktığında, sınıf içi anlaXmazlıklar bir tara-
fa bırakılıyor. Sistemin kendini korumaya 
yönelik araçları derhal devreye sokulur-

ken, insan hakları üzerine edilen yaldız-
lı sözler bir anda unutuluveriyor ve ister 
Türkiye｠de ister Rusya｠da ya da dünyanın 
baXka bir ülkesinde olsun, insanın insan 
tarafından sömürüsüne dayalı bu sisteme 
karXı çıkan yoldaXlarımız demir parmak-
lıkların ardına hapsediliyor. Bu nedenle, 
tutsak edilmiX devrimcilerin serbest kal-
masını sağlamak, herkesten önce, dev-
rimcilerin önünde duran bir görevdir. Sizin  
6 Mayıs 2012｠de yasadıXı bir biçimde tu-
tuklanan Rus eylemciler için bize destek 
verdiğiniz gibi biz de DİP üyesi Mustafa 
Cihan Yılmaz ile Sosyalist Gençlik Derne-
ği üyesi AyXe Deniz Karacagiler ve Murat 
Sezgin｠in serbest bırakılması için verilen 
mücadeleyi destekleyeceğiz.

Dünya sosyalizminden sınıfsız dünya 
toplumuna!

Rusya Marksist Örgütleri Birliği
St. Petersburg Konseyi,

14 Ekim 2013
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Antalya kırmızı fularlarıyla Gezi tut-
saklarına özgürlük için yürüdü.

Emek ve Demokrasi Güçleri ve Gezi 
Tutsakları Ailelerinin ortak çağrısı üzeri-
ne 2 Kasım 2013 Cumartesi günü Kapa-

lıyol Halk Bankası önünden baXlayarak 
Gezi tutsakları için bir yürüyüX gerçek-

leXtirildi. Antalya｠da gerçekleXtirilen 
Gezi operasyonları sonrasında gözaltına 
alınarak tutuklanan Devrimci İXçi Partisi 
üyesi Mustafa Cihan Yılmaz, SGD üye-

si Murat Sezgin, AyXe Deniz Karacagil, 
Fecri Ataseven ve Umut Baran için ya-

pılan yürüyüXe yaklaXık 300 kiXi katıldı. 
Mahkeme tarafından ぃsosyalizmi simge-

leyen kırmızı fuları neden taktın?ぅ sorusu 
ile suç unsuru oluXturmaya çalıXılmasını 
protesto etmek için yürüyüXçüler boyun-

larına kırmızı fular taktı. YürüyüX ぃKır-
mızı fular takmak suçsa biz de taktık, bizi 
de alınぅ sloganlarıyla baXladı. Cumhuri-
yet Meydanı｠na kadar devam eden yürü-

yüX boyunca ぃGezi halk isyanı yargılana-

mazぅ, ぅ ぃTutuklamalar, gözaltılar, baskı-
lar bizi yıldıramazぅ ve ぃGezi tutsakları 

serbest bırakılsınぅ sloganları atıldı.
YürüyüXün ardından basın açıklama-

sını AyXe Deniz Karacagil｠in annesi Nu-

ray Erçağan okudu. Basın açıklamasında, 
tutuklamaların ve suçlamaların hukuk-

suzluğuna değinilirken, iktidarın halk 
isyanını bir terör hareketi olarak göster-
meye çalıXtığı dile getirildi. Basın açık-

laması, ぃAKP｠nin yarattığı güvensiz bir 
yaXama tepki gösteren, sınavlarla, oya-

lamalarla eğitim ve çalıXma haklarından 
yoksun bırakılan ve halklara daha fazla 
yoksulluk ve açlık vaat eden bu düzene 
dur diyen gençlerimiz bizim onurumuz-

dur. Kırmızı fular sosyalizmin simgesiy-

se o fuları hepimiz taktık. Gezi direniXi-
ne hepimiz katıldık. Eğitim haklarından, 
özgürce yaXama haklarından mahrum bı-
rakılmak istenen tüm gençlerimiz bir an 
evvel özgürlüğüne kavuXmalıdır. Bizim 
onların demir parmaklıklar ardında bir 
dakika bile durmasına tahammülümüz 
yoktur. Gezi tutsaklarına özgürlük istiyo-

ruzぅ sözleriyle son buldu.

Antalya‒da
kırmızı fularlı yürüyüW

Adı gibi cihan sosyalizminin savaşçısı ve bu uğurda bir cihan partisinin inşası için mücadele eden DİP ve Dördüncü Enternasyonalin 
Yeniden Kuruluşu Koordinasyonu (DEYK-CRFI) neferi olan M. Cihan Yılmaz yoldaşımıza uluslararası dayanışma mesajları gelmeye 
devam ediyor. Geçtiğimiz sayıda Yunanistan’dan Devrimci İşçi Partisi (EEK) ve Uruguay’dan İşçi Partisi’nin (PT) mesajlarını 
yayınlamıştık. Bu sayımızda da İtalya’dan, Finlandiya’dan Rusya’dan dört farklı örgütten yoldaşlarımızın dayanışma mesajlarını 
okuyucularımızla paylaşıyoruz.

DİP｠in tüm üyelerine,
Sevgili yoldaXlar!
Rusya Komünistlerinin Partisi 

(RPK)｠nin Yürütme Komitesi olarak, 
DİP｠in öncü militanlarından yoldaX Mus-
tafa Cihan Yılmaz｠ın ve Sosyalist Gençlik 
Derneği üyelerinin tutuklanmasının bizi 
ülkenizdeki iktidara karXı öfkelendirdiğini 
belirtmek isteriz. 

Benzer durumlar bizim, yani günümüz 
Rusyası komünistleri, için de alıXıldık bir 
hal aldı. Türkiye｠de Erdoğan ve çevre-
si gibi, Rusya｠da da Putin ve etrafındaki 
yiyiciler de son dönemdeki baXkanlık se-
çimlerinde elde ettikleri baXarılar yüzün-
den  baXları dönmüX durumdadır. Ancak 
kitlesel protestolarla karXılastıklarında bu 
sarhoXluğun yerini korku aldı. Bu korku 
kendini sol politik güçlerin militanlarına 
yönelen sınıfsal zulüm ile kendini gösterdi. 

Bizde Moskova｠da secimlere hile ka-
rıXtırılmasına ve yurttaXların sosyal hak-

larinın ihlaline karsi barıXçı bir protesto 
yürüyüXü yaparken tutuklanan otuz gös-
terici, asılsız suçlamalarla, bir buçuk yıldır 
hapishanede tutuluyor. Sizde de, birkaç 
ay devam eden hükümet karXıtı yoğun 
gösterilerden sonra hükümet, topluma 
korku salmayı amaçlayan birtakım sert 
önlemler alıyor.

Devrimci İsci Partisi önderliğine ve mi-
litanlarına oligarXik-bürokratik rejime kar-
Xı verdiğimiz mücadelede bize verdikleri 
destek icin minettarız. RPK de Türkiye｠de-
ki politik tutsakların serbest bırakılması 
için uluslararası bir kampanya düzenlen-
mesinde ve ülkenizdeki ilerici güçlerin 
Erdoğan｠ın otoriter rejimine karXı bir birlik 
oluXturmasında üstüne düXen görevleri 
yerine getirecektir.

YaXasın proleter enternasyonalizmi!
RPK Yürütme Komitesi,

12 Ekim 2013

Mustafa Cihan Yılmaz ile dayanıWma kararı
İtalya

Komünist İXçi Partisi｠nin (PCL-Partito 
Comunista dei Lavoratori) Siyasi Komite-

si Türkiye｠de, merkezi İstanbul Taksim｠de 
olmakla birlikte ülkenin bütün büyük 
kentlerine yayılmıX olan halk isyanından 
sonra tutuklanan ve gözaltına alınan yol-
daXlarla tam bir dayanıXma içinde olduğu-

nu beyan eder.
Özel olarak, kardeX partimiz Devrim-

ci İXçi Partisi｠nin (DİP) Antalya Xehrinde 
mücadele eden militanı Mustafa Cihan 
Yılmaz｠la tam bir dayanıXma içindeyiz. 
Erdoğan hükümetinin halkın kitlesel mü-

cadelesi esnasında ve sonrasında baXvur-
duğu Xiddetli baskı, mücadelelerin dev-

rimci bir yükseliXe dönüXebileceği konu-

sundaki korkusunun bir ifadesidir.
DİP｠in bütün militanlarıyla uğrunda 

tutarlı olarak mücadele ettiği de budur: 
hareketin iXçi sınıfının yönetici güç olarak 

içine girmesiyle sosyalist bir yöne doğru 
evrilmesi. Öyleyse, Erdoğan｠ın her ge-

çen gün gericileXen İslamcı rejimine karXı 
mücadele eden, iXçi sınıfı hareketinden ve 
ilerici çevrelerden herkes ile kardeXçe bir 
dayanıXma içindeyiz.

lMustafa Cihan Yılmaz｠a ve 
Türkiye｠de yaXanan halk isyanının bütün 
tutsaklarına özgürlük!

lDİP｠le dayanıXma ve onun devrimci 
politik çizgisine destek!

lErdoğan rejimi yıkılsın!
lTürkiye｠ye bir emekçi hükümeti ge-

rek!
lOrtadoğu｠da, Avrupa｠da ve dünyada 

devrimci ve sosyalist bir alternatif için 
mücadeleye!

PCL Siyasi Komitesi
Bolonya, 13 Ekim 2013

Finlandiya
Dördüncü Enternasyonal｠in Yeniden 

KuruluXu Koordinasyonu (DEYK-
CRFI) Finlandiya seksiyonu Marksist 
İXçi Birliği adına, yoldaXımız Mustafa 
Cihan Yılmaz ve devrime katılmıX olan 
diğer aktivistlerin Türk polisi tarafından 
hoyratça tutuklanmasıni güçlü bir biçimde 
kınıyor ve derhal serbest bırakılmalarını 

talep ediyoruz.
YaXasın Türkiye iXçi sınıfının ve genç-

liğinin baXkaldırısı! YaXasın DİP!
Marksist İXçi Birliği adına,

Jani Poimala, 10 Ekim 2013

Rusya

Rusya
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Fatsa‒dan Salta‒ya

27 Ekim Pazar günü yapılan parlamento 
seçimi, Arjantin｠de devrimci Marksist güç-

lere tarihi bir zafer getirdi. 2011 seçimlerin-

de yaklaXık 500 bin oy almıX olan Solun ve 
İXçilerin Cephesi (FİT-Frente de Izquierda 
y de los Trabajadores) bu seçimde oylarını 
1 milyon 200 bine yükseltti. İki yıl içinde 
yüzde 140｠lık bir artıX! FİT bu sayede Ar-
jantin parlamentosu olan Kongre｠nin tem-

silciler meclisi kanadında seçime konu olan 
127 sandalyeden üçünü kazandı. Bir san-

dalye için de hukuki süreç devam ediyor. 
FİT ayrıca eyaletlerde ve yerellerde temsil-
cilikler kazandı.

FİT, 2011｠de üç devrimci Marksist par-
tinin katılımı ile kurulan bir cephe. BaXını 
Arjantin｠deki kardeX partimiz, Dördüncü 
Enternasyonalin Yeniden KuruluX Koordi-
nasyonu (DEYK-CRFI) seksiyonu Partido 
Obrero (PO-İXçi Partisi) çekiyor. Cephenin 
ilk deneyimi 2011 seçimlerinde oldu. Hem 
parlamento hem de baXkanlık seçimlerinde 
alınan oy sayısı yarım milyon civarınday-

dı. 2011 seçimlerinde FİT, büyük baXarısına 
rağmen meclise girememiXti. Bu sefer ikisi 
PO｠dan olmak üzere üç vekil yolladı mec-

lise.

Oylar devrimci politikaya!
Türkiyeli okuyucunun bir bu-

çuk milyon oyun anlamını değer-
lendirebilmesi için Arjantin｠in 
nüfusunun bizim ülkemizin yak-

laXık yarısı (40 milyon), seçmen 
sayısının ise 30 milyon olduğunu 
göz önüne alması gerekir. İXte bu 
oylar herhangi bir sol söyleme de-

ğil, devrimci politikalar savunan 
bir cepheye verilmiX oylardır. FİT 
sadece seçim alanlarında değil, 
günbegün mücadelelerde militan-

ca yer alan bir cephedir. Sendi-
kalarda yarım yüzyıldır Arjantin 
iXçi sınıfının baXına çöreklenmiX 
olan Peronist bürokrasiye karXı sı-
nıf mücadeleci bir muhalefeti ör-
gütlemektedir, bir dizi sendikada 
Ximdiden baXarı kazanmıXtır. Fab-

rikalarda artan bir güçle ajitasyon 
yürütmektedir. Yoksul iXçi bar-
rio｠larında halkın içinde militanca 

mücadele etmektedir. Öğrenci hareketinde 
radikal ve güçlü bir kanat oluXturmaktadır. 
Seçim meydanlarında, kapitalizmin krizine 
karXı iXçi sınıfının haklarını, çıkarlarını ve 
mevzilerini en ufak bir taviz vermeksizin 
savunmaktadır. Arjantin toplumunun so-

runlarının çözümünün sosyalizmde olduğu-

nu iXçilere açık açık ifade etmektedir. Latin 
Amerika｠da kıtasal bir hegemonya elde et-
miX olan burjuva milliyetçiliğine karXı kı-
tanın sosyalist birliğini savunmaktadır. Her 
seçim bölgesindeki iXçi-emekçi yerleXim 
birimlerinde oylarının oranı bölgede elde 
ettiği ortalamanın bazen iki, bazen hatta üç 
katına yükselmektedir. FİT｠in seçim zaferi, 
Arjantin｠de iXçi sınıfı öncüsünün bilincinde 
bir sıçrama anlamına geliyor. İXçi-emekçi 
mücadeleleri ile devrimci sosyalist müca-

dele birleXiyor.

Arjantin‒e dikkat!
Latin Amerika‒ya dikkat!

Dünya ekonomik krizi, her yerde oldu-

ğu gibi Arjantin｠e de ağır bir fatura getirdi. 
Peronist hükümet partisi bu seçimlerde ağır 
bir yenilgi yaXadı. İki yılda dört milyon oy 
yitirmiX durumda! Peronizm Arjantin｠de 
iXçi sınıfının kontrol edilmesi açısından 
burjuvazi için büyük bir önem taXıyor. Pe-

ronizm bölünürken devrimci Marksizmin 
iXçi sınıfı içinde yükseliyor olması Arjantin 
hâkim sınıflarını ekonomik kriz içinde bü-

yük bir sorunla karXı karXıya getirecek. Ar-
jantin iXçi sınıfına kemer sıktırmak isteyen, 
karXısında FİT｠i ve PO｠yu bulacak. 

Latin Amerika ise 2000｠li yılların ilk ya-

rısını büyük bir devrimci atılımla yaXamıXtı. 
Ama komünist bir önderliğin yokluğu, Bre-

zilya İXçi Partisi (PT) tipi dönek önderlikler 
ve Chávez｠in adıyla özdeXleXen ama bütün 
kıtada benzerleri görülen burjuva milliyetçi 
hükümetler, bu devrimci dalganın sönüm-

lenmesinin koXullarını oluXturdu. Bu yüz-

den 2005 sonrasında adım adım yerleXen 
bir durgunluk yaXandı.

2010｠lu yıllar dünya devriminin merke-

zinin Akdeniz｠e kayması sonucunu getirdi. 
Bu daha uzunca bir süre devam edecektir. 
Ama Latin Amerika da yeniden devrimci bir 
döneme doğru adımlarını atmaktadır. Bu-

nun temelinde, Güney Amerika｠nın en bü-

yük iki ülkesi olan Brezilya ve Arjantin｠in 
2013 yılında, çok farklı biçimlerde de olsa, 
havanın iXçi sınıfından yana döndüğüne 
iliXkin iXaretler vermeleri yatıyor. Ötekiler-
le karXılaXtırılmaz bir dev olan Brezilya｠da 
Haziran ayında ぃAXk bitti, burası artık Tür-
kiye!ぅ sloganı ile baXlayan büyük isyan, 
bazı artçı dalgalarla etkisini sürdürüyor. 
Arjantin｠de ise FİT｠in tarihi seçim zaferi 
iXçi sınıfının yüzünü, Ximdilik sandıkta olsa 
da, sınıf mücadelesine ve devrimci poli-
tikaya çevirdiğini gösteriyor. Brezilya｠da 
Lula｠nın adıyla anılan ihanetin mimarı PT 
artık zor durumdadır. Arjantin｠de 2001-
2002 devrimci krizini durduran Kirchneris-

mo, yani burjuva milliyetçi sol denenmiXtir 
ama Ximdi tükeniXe girmiXtir. Öyleyse Latin 
Amerika bize yeni devrimci bir dalga vaat 
ediyor!

PO｠nun Kongre｠ye yolladığı üyelerden 
biri ünlü piqueteros (iXsizler) hareketinin 
önderlerinden Néstor Pitrola. Nüfusun 
yüzde 40｠ının yaXadığı ve büyük iXçi kent-
lerinin ve mahallelerinin bulunduğu Bue-

nos Aires eyaleti seçim bölgesi, daha zi-
yade zengin katmanların yaXadığı baXkent 
Buenos Aires｠i coğrafi olarak kapsıyor, 
ama seçim bölgesi olarak ayrı.  Arjantin 
iXçi sınıfının ağır tugaylarının yaXadığı bu 
seçim bölgesinde Pitrola 450 bin oy aldı. 
Oransal olarak bu yüzde 5｠in üzerinde. İki 
yıl önce FİT｠in toplam oyu yarım milyon 
dolayında iken, Ximdi sadece Pitrola｠nın 
oyu yarım milyona yaklaXıyor!

Pitrola siyasi hayatına 1968｠de 
Córdoba eyaletinde lise öğrencisi iken 
PO｠nun gençlik örgütünde baXlıyor. Sonra 
mimari öğrencisi olarak üniversite genç-

liği içinde faal. O dönemde Córdoba｠da 
olmak demek, 1969｠da yaXanan iXçi sını-
fı ayaklanması (Cordobazo olarak bilinir) 
tarafından eğitilmek demek. Pitrola önce 
banka çalıXanları sendikasında, 1976 aske-

ri diktatörlüğü kurulduktan sonra saklan-

mak için geçtiği Buenos Aires｠te ise grafik 
iXçileri sendikasında önder bir sendikacı 
oluyor. 1980｠li yıllarda sınıf sendikacılı-
ğı hareketinin önderlerinden biri oluyor. 

1990｠lı yıllarda çalıXtığı yayınevinde es-

neklik ve güvencesizlik yolunda atılan 
adımlara karXı uluslar arası planda örnek 
olan 80 günlük bir iXgalin örgütleyicile-

rinden. 2000｠li yıllarda Arjantin｠i sarsan 
devrimci dinamiklerin en önemlisi olan 
iXsizler hareketi piqueteros｠un ve onun 
içindeki en güçlü siyasi eğilim olan Polo 
Obrero｠nun (İXçi Kutbu) önderliğini yapı-
yor. 2007｠de PO｠nun baXkan adayı olarak 
285 bin oy alıyor. 2011｠de FİT｠in mil-
letvekili adayı olarak yine Buenos Aires 
eyaletinde seçime giriyor, yüzde 3,6 oyla 
seçilmeye hak kazanıyor, ama FİT yüzde 
2,7 oyuyla yüzde 3｠lük ülke barajına takıl-
dığı için Kongre｠ye giremiyor. 2013｠te ise 
Kongre｠ye iXçi sınıfının devrimci eğilimi-
nin sesi olarak adımını atıyor.

İWçilerin vekili Néstor Pitrola
PO｠nun seçtirdiği vekillerden biri ku-

zeydeki sınır bölgesinde bulunan yoksul 
Salta eyaletinden. Burada FİT｠in öteki par-
tileri yok. PO seçime tek baXına giriyor. PO 
Salta｠da son yıllarda zaferden zafere koXu-

yor. Son iki ay içinde ise ön seçimlerden 
eyalet seçimlerine, eyalet seçimlerinden ge-

nel seçime oyunu toplam yüzde 70 arttırdı. 
Salta｠nın baXkentinde PO yüzde 30｠a yakın 
oyla birinci parti! Eyaletin tamamında ise, 
kırsal kesimlerde geliXme biraz daha yavaX 
olduğu için ikinci parti. Yine de birinci ge-

len parti ile arasında sadece bir yüzde puanı 
var! Yüzde 20｠ye yüzde 19! PO｠nun Salta 
vekili genç militan Pablo López.

Yoksul bir taXra eyaletinde devrimci po-

litika, baXkent veya büyük metropollerden 
çok farklı koXullarda gerçekleXiyor. Salta｠da 
PO｠nun hızlı yükseliXi, bütün düzen güçle-

rinin yanı sıra Katolik kilisesini de harekete 
geçiriyor. PO için ぃdin düXmanıdırぅ propa-

gandası yapılıyor. Pazar ayinlerinde aley-

hine vaazlar veriliyor. Uydurma suçlamalar 
içeren binlerce bildiri yayınlanıyor. Yerel 
topluluklara afiXler dağıtılıyor. AfiXlerde 
kanlı fetüs resimlerinin üzerinde ぃPO kürtajı 
teXvik ederぅ yazıyor. PO｠nun, baXa geçerse, 
her yıl yapılan ve yarım milyon Arjantinliyi 
cezbeden Milagro (Mucize) YürüyüXü｠nü 
yasaklayacağı propagandası yapılıyor. PO 
bütün bu propagandaya karXı herkesin dini-

ne ve ibadetine saygı duyduğunu ve özel ha-

yatla sınırlı kaldığı sürece kimsenin dinine 
karıXılmayacağını anlatıyor.

Pek az sanayinin olduğu bu geleneksel 
ortamda partinin çalıXmasını örgütlemek de 
kolay değil. PO, ırgatların, tütün ve Xeker 
iXçilerinin, sağlık emekçileri ve öğretmenle-

rin, çevrecilerin, avukatların ve tabii öğren-

cilerin canla baXla çalıXması sayesinde halka 
ulaXabiliyor.

Salta olayı, sosyalistlerin kendilerini 
mücadeleye içten biçimde adadıklarında 
ne ぃmilagroぅlar baXarabileceklerinin resmi-
dir. Türkiye tarihinde 1980 öncesinde Terzi 
Fikri ve yoldaXlarının bu tür bir mucizeyi 
Ordu｠nun Fatsa ilçesinde gerçekleXtirdiğini 
biliyoruz. Salta Fatsa｠nın 21. yüzyılda dün-

yanın öteki ucundaki kardeXidir. Selam ol-
sun Salta｠ya!

devrimci Marksizmin
tarihi zaferi!

Arjantin‒de


