
Devrimci İşçi Partisi’nin merkezi yayın organıdır.Ağustos 2013 / Sayı: 46 Fiyatı: 1 TLwww.gercekgazetesi.net

8

 

9

Her yer Tahrir,
Hepimiz 
İbrahimiyiz!

Rojava:
Bir denklem,
üç bilinmez
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Halk isyanı 
olgunlaşıyor
Sıcak sonbahara 
hazırlanalım

iletisim@gercekgazetesi.net

Tayyip yüzde 50’yi 
cepte sayma!

Halk isyanından
işçi devrimine!

Onlar doğruldukları zaman...
Türkiye yepyeni bir deneyim yaşıyor. Parklarda top-

lanan forumların yarattığı doğrudan demokrasi deneyimi, 
bugüne kadar bu toplumda yaşanan şeylerden çok farklı. 
Çapulcular bu forumlarda öneriyor, paylaşıyor, tartışıyor, 
kararlaştırıyor. Birbirlerini kırmadan dökmeden. Halkın 
içindeki farklılıkların çözülmesi gerektiği gibi. Tayyip Er-
doğan ve kimyasal Muammer, gelecekte muhtemelen piş-
man olacaklar. 15 Haziran gecesi, yakan su ve öldüren gaz 
ile halka saldırdılar. Geri çekilen halk isyanı soluklandı, 
kendine mevzi aradı, o mevzilere yerleşti. Birdi, elli bir, 
yetmiş bir oldu. Forumlar geleceğin örüntülerinin tasar-
landığı yerler olarak daha da büyük bir isyanın hazırlığını 
yapıyor.

İsyanın ateşi tekrar harlanacak. Bu, Eylül ayında ola-
bilir. Mezuniyet törenlerinde mizahıyla halk düşmanlarını 
yerin dibine sokan öğrenci gençlik, üniversitelerin açılma-
sıyla ayağa kalkabilir. Bugün ara sıra oynanan maçlarda 
“her yer Taksim” diye haykıran seyirci, lig başlayınca her 
golde kollarıyla T işareti yapan futbolculara yapacağı te-
zahüratla yeri göğü sarsabilir. O ne korkudur, kulüpleri 
kombine biletleri satarken paranın yanı sıra “ahlâk sözü” 
almaya zorlayan! O ne korkudur, İçişleri Bakanı’na statlar-
da “yasak sloganlar” atılmayacak dedirten!

Eylül’de olmaz da birkaç ay sonra olabilir. Ekonomik 
kriz emekçi halkı canından bezdirdiği için. Ya da başka bir 
Akdeniz ülkesinde yaşananlar halkı yeniden ayağa kaldır-
dığı için. Ya da hükümetin Ortadoğu’daki maceracı politi-
kası ortalığı sarstığı için. Ya da hükümet Kürtleri ebediyen 
oyalayamayacağı için. Ama her durumda bir gün bu halk 
isyanının ateşi tekrar harlanacak!

İşte bu geri çekilme ve tartışma anında, o yeni atılımın 
zaferini hazırlayacak girişimler çok değerli. “Biz yüzde 
99’uz!” kampanyası tam da bu ihtiyaca cevap veriyor. İs-
yanlar dinamik olaylardır. İsyanda hiçbir şey günlük ha-
yatta durduğu gibi durmaz! Erdoğan “ben yüzde 50’yi zor 
tutuyorum” diyor. Doğru zor tutuyor, çünkü onun seçmen 
tabanı da bir sonraki rauntta bizim yanımıza gelebilir. Ne-
den? Çünkü biz yüzde 99’uz. O ise yüzde 1’in çıkarlarına 
çalışıyor. İşte “Biz yüzde 99’uz!” kampanyası bunu söylü-
yor. Meramı çok yalın: işçi sınıfını halk isyanına kazanma-
ya çalışıyor! 

Kampanya kendini anlatmak için Nâzım Hikmet’in 
“Onlar” şiirinin mısralarını benimsemiş: “Biz toprakta ka-
rınca, havada kuş, denizde balık gibi çokuz!” diyor. İşte 
o karıncalar, kuşlar, balıklar, yani işçi sınıfı ve emekçiler 
ayağa kalktığında ne olur biliyor musunuz?

(…) bilcümle sanayi kollarının,
ve gökyüzü
 ve sahra
  ve mavi okyanus
ve kederli nehir yollarının, 
sürülmüş toprağın ve şehirlerin bahtı
  bir şafak vakti değişmiş olur,
bir şafak vakti karanlığın kenarından
  onlar ağır ellerini toprağa basıp
    doğruldukları zaman. 

Biz yüzde
99’uz!

İSDEMİR, Kazova, BEDAŞ,
ve İzmir’de belediye işçileri
ayakta! Tekstilde greve doğru!
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İstanbul  Bomonti’de  Kazova Tekstil 
işçileri, patronlarının kendilerine dört ay 
boyunca tek bir kuruş bile vermeden ade-
ta fabrikayı bırakıp kaçması üzerine 100 
günü aşkın zamandır direniyor! Kazova iş-
çileri, eylemlerine önce Şişli merkezinden 
fabrikaya yaptıkları yürüyüşlerle başlamış-
lar. Ardından fabrikanın önünde direniş 
çadırı kurmuşlar. Tüm bu eylemler sonuç 
vermeyince de fabrikayı işgal etmişler. 

Ancak bu durumu daha önceden hesap 
eden patron, bir geceyarısı operasyonu ile 
atölye içinde var olan eski makineleri darp 
edip, yeni makineleri atölyenin hemen 
yanında bulunan başka bir bölmeye koy-
durmuş ve bu bölmeyi de yeni bir duvar 
ördürerek ayırmış. Aklı sıra bu hareketiy-
le, “orası başka bir kişiye ait ve siz oraya 
zarar veremezsiniz” deyip, yeni makineleri 
ayıracak ve işçiler fabrikaya girerlerse el-
leri boş kalacaktı. İşçiler şimdi patronun 
kayıplara başladığı fabrikada patronun 

hesap edemediği bir adım atmaya ha-
zırlanıyor: üretimi başlatmak! Başka 
fabrikalarda çalışan makine ustalarının 
dayanışması ile bozuk makineleri tamir 
etmeye çalışıp, ardından üretime başla-
yacaklar. 

İşçilerin mücadelesi sürerken, pat-
rondan uzaktan uzağa Kazova işçile-
rinin mücadelesini bitirmeye çalışıyor. 
Patronlardan Umut Somuncu, nerdeyse 
her gün işçileri çeşitli vesilelerle poli-
se şikayet ediyor, polis her gün işçileri 

“ziyaret”e geliyor, işçilere binayı boşalt-
malarını, çevreyi rahatsız ettikleri için 
direniş çadırını kaldırmalarını söylüyor. 
Ama her denemesi işçilerin kararlı duruşu 
ile sonuçsuz kalıyor. Bu arada işçiler bir 
yandan da patronların başka borçları ne-
deniyle fabrikaya icraya gelen memurlarla 
uğraşıyor. İşçiler patrondan alacaklarının 
neredeyse tek teminatı olan makinelerin 
fabrikadan çıkarılmasına çevre forum-
lardan gelen dayanışma ile birlikte karşı 
koydular ve izin vermediler. Üzerlerindeki 
baskının artması ve her adımda karşıları-
na başka zorlukların çıkarılması nedeniyle 
Kazova işçileri Temmuz başından beri ay-
rıca dönüşümlü olarak açlık grevi yapıyor. 

Bomonti bölgesi tam anlamıyla bir 
tekstil bölgesi. Kazova işçilerinin mücade-
lesi bu yüzden de önem taşıyor. Kazova 
işçisi kazanırsa bu diğer tekstil işçileri için 
de bir kazanım olacak, onların da önünü 
açacaktır.

İSDEMİR’de grev
Antakya’da faaliyet gösteren, Türkiye’nin 

en önemli metal fabrikalarından olan çelik üre-
ticisi İskenderun Demir Çelik Fabrikası’nda 
(İSDEMİR), Hak İş’e bağlı Çelik-İş sendika-
sında örgütlü 4.000’den fazla işçi 15 Temmuz 
günü greve çıktı. 

Grevin nedeni, sendika ve İSDEMİR yö-
netimi arasında sürdürülmekte olan toplu 
sözleşme görüşmelerinin sonuçsuz kalması. 
Sendika, 7 ay süren toplu sözleşme sürecinde 
sekiz kez işverenle görüşüldüğünü belirtiyor. 
İSDEMİR yönetimi meselenin sadece maaş 
zammı ile ilgili olduğunu ileri sürse de, as-
lında zam konusu, sendikanın toplu sözleşme 
masasına koyduğu 21 maddeden sadece bir 
tanesi. Grevci işçiler, İSDEMİR ve ERDE-
MİR fabrikaları arasındaki maaş farklılığı-
nın giderilmesini talep ediyor. İşten çıkarma 
ve mobbing uygulamalarından yakınıyorlar. 
2002’deki özelleştirmede maaşları %56 düş-
tüğünde ses çıkarmadıklarını, 2009 krizinde 
maaşlarının %35’i kesildiğinde ve 16 ay bo-

yunca bu şekilde yatırıldığında ses çıkarma-
dıklarını, ancak özverilerinin karşılığını ala-
madıklarını belirtiyorlar.

Çelik-İş sendikası başkanı Cengiz Gül, 
İSDEMİR yönetiminin grev kırıcılığı yapmak 
amacıyla, başmühendisler vasıtasıyla greve 
katılmayan işçilere yüzde otuz zam verileceği 
haberini yaydığını belirtti. İSDEMİR yöneti-
mi ayrıca, işçilere sendika olmadan masaya 
oturmaları çağrısını da her fırsatta yineliyor. 
İSDEMİR yönetiminin kullandığı bir diğer 
yöntem ise, grevin “milli ekonomiye” günde 
3 milyon dolara mal olduğunu sürekli olarak 
medyadan propaganda etmek. 

İSDEMİR yönetiminin sicili, grev önce-
sinde de oldukça kabarıktı. Geçtiğimiz yıllar-
da Çelik-İş’in düzenlediği bir yürüyüşe katıl-
dıkları için bazı işçileri işten atan İSDEMİR 
yönetimi, geçtiğimiz Aralık ayında da taşe-
ronlaşmayı kabul etmedikleri ve sendikada 
örgütlendikleri için 170 güvenlik görevlisinin 
işine son vermişti. 

Burjuvazinin iç savaşı
Kardemir Grubuna bağlı olan İSDEMİR, 
Ordu Yardımlaşma Kurumu’nun (OYAK) 
sahipliğinde olduğu için, Zaman ve Akit gibi 
gazeteler, grev haberi başta olmak üzere 
İSDEMİR’deki pek çok gelişmeyi sayfaları-
na taşımış bulunuyorlar. Gören de bu yayın 
organlarını işçi sınıfının dostu sanır. Örne-
ğin geçtiğimiz yıl güvenlik personelinin işten 
çıkarılması sürecinde Akit gazetesi, OYAK 
koruma müdürünün Balyoz davasında yargı-
lanan emekli albay Erdal Akyazan’ın kardeşi 

olduğuna dikkat çekiyordu. 
Elbette işin bir de diğer tarafı var. CHP 

lideri Kemal Kilıçdaroğlu, İskenderun’a gi-
derek işçilerle görüşmek yerine, grevle ilgili 
görüşmeyi İSDEMİR genel müdürü Recep 
Özhan ile yapıyor. Çikışta da grevden tüm 
ekonominin, işçilerin ve İsdemir’in kaybettiği-
ni söyleyerek ekliyor; “İşçiler ile işveren ara-
sında ücret dışında da anlaşılmayan madde-
ler olduğu belirtiliyor. Yasalar çerçevesinde 
bunlar çözülür”. Ardından işçi düşmanı genel 
müdürden plaketini almayı da ihmal etmiyor. 

Sendikal Güçbirliği 
Platformu’ndan destek

Sendikal Güçbirliği Platformu, 24 
Temmuz günü yayınladığı bir açıkla-
mayla İSDEMİR’deki grevi destekledi-
ğini belirtti. Petrol İş başkanı Mustafa 
Öztaşkın tarafından yapılan açıklamada, 
platformun zaten konfederasyon ayrımı 
olmaksızın her türlü direnişe destek olma 
amacıyla ortaya çıktığı vurgulanarak, son 
dönemde THY ve Çaykur gibi grevlerde 
olduğu gibi, devletin aktif olarak grev kı-
rıcılığına soyunduğunun görüldüğü, İS-
DEMİR grevinin Türkiye işçi sınıfı açı-
sından bir umut ışığı olduğu vurgulandı. 

MMK Metalurji grevi
İSDEMİR işçilerinin ardından yine 

Çelik-İş sendikasında örgütlü Rus serma-
yeli MMK Metalurji işçileri de 20 Temmuz 
günü greve çıktılar. Işçiler, aynı fabrikanın 
Rusya’da işçilere 2000 dolara kadar ücret 
verdiğini, kendilerine ise 950 TL verdiğini 
belirttiler. Bir başka gerekçe de, işçilere 
%8 zam yapılırken, yöneticilere %30 zam 
yapılması. Temmuz ayının sonu itibariyle 
MMK grevi de sürüyor. Rus patron, sen-
dikaya en fazla %10 zam yapabileceğini 
bildirmiş durumda.

Kazova işçileri işgal ettikleri 
fabrikada üretime hazırlanıyor!

BEDAŞ’ın özelleştirilmesinin ardından 
sadece iki ay kadar kısa bir süre geçmişti ki 
şirketi devralan Cengiz-Kolin-Limak ortaklı-
ğı ilk olarak işçilerin kazanılmış haklarına ve 
iş güvencelerine saldırarak BEDAŞ’ta çalışan 
12’si Enerji-Sen yönetim kurulu üyesi olmak 
üzere, 540 işçiyi 1 Ağustos günü işten çıkardı.

Bir yıl önce Enerji-Sen üyesi işçiler taşe-
ron sistemine karşı direnişe geçmiş, önem-
li kazanımlar elde etmişti. Şubat 2013’de 
BEDAŞ’ın asıl işçisi oldukları iş mahkemesi 
tarafından karara bağlandığı halde bugün 540 
BEDAŞ işçisi taşeronlarla yapılan sözleşme-
nin sona erdiği ve doğrudan işçilerle sözleşme 
yenileneceği gerekçesiyle işten çıkartılmış-
lardır.

1 Ağustos günü sendika düşmanlığı ve işçi 
kıyımı yapan BEDAŞ’a seslenen Enerji-Sen 
Genel Başkanı Ali Duman “Yüzlerce arkada-
şımız işten çıkarılmışken kimse bizden sessiz 
kalmamızı beklemesin” dedi ve ertesi gün de 
Genel Müdürlük önünde olacaklarını belirtti.

2 Ağustos günü işçiler sabah 8:30’dan iti-
baren Taksim Talimhane’deki BEDAŞ Genel 

Müdürlüğü önünde toplan-
maya başladılar. Gün boyu 
şarkılarla, türkülerle, halay-
larla direnişe geçen işçiler 
kapının önüne de “İşimize, 
emeğimize, geleceğimize sa-
hip çıkıyoruz” pankartını astı. 
Polisin BEDAŞ önüne ciddi 
bir yığınak yapmış olduğu da 
dikkatlerden kaçmadı. Çünkü 
Gezi Parkı eylemlerinin etkisi 
adeta işçilerin üzerine sinmiş-
ti. Sık sık “Bu daha başlangıç 
mücadeleye devam” sloganı 
atılıyordu. Üstelik halk isyanı 
boyunca atılan sloganlardan 

biri değiştirilerek direnişe uyarlanmıştı: “At 
bakalım, at bakalım, işçiyi at bakalım, işçiyi 
çıkar direnişi gör, Enerji-Sen kim bakalım!” 
Sloganlar ardı ardına gür bir sesle, en az 3-4 
kere tekrarlanıyordu.

Öğlen saatlerinde işçilerin taleplerini ilet-
mek üzere DİSK Genel Başkanı Kani Beko, 
DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, 
Enerji-Sen Genel Başkanı Ali Duman, Enerji-
Sen Genel Sekreteri Alişan Doğan, DİSK Hu-
kuk Daires’inden Necdet Okcan ve İstanbul 
Bağımsız Milletvekili Levent Tüzel’den olu-
şan bir heyet Genel Müdürlük binasına girdi. 
Yaklaşık iki saat süren görüşmenin ardından 
bir açıklama yapan heyet, görüşmenin yöne-
timin bir önceki uzlaşmaz tutumuna nazaran 
olumlu geçtiğini kaydetti. Ancak bir sonuç 
alınmadığı için işçilerin direnişi devam edi-
yor. İşçiler sonucu ne olursa olsun işlerini 
geri alana kadar, güvenli çalışma koşulları 
sağlanana kadar mücadeleye devam etmekte 
kararlı. 
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İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK 
Genel-İş İzmir 1 ve 3 nolu şubeleri arasında 
14 Şubat 2013’te başlayan toplu iş sözleş-
mesi (TİS) sürecinde, belediye, işçilere or-
talama yüzde 8 zam vermeyi teklif etmiş, 
arabulucu da anlaşma sağlayamamış, 49 
maddede anlaşma sağlanırken, 19 madde 
için uyuşmazlık tutanağı tutulmuştu. Süre-
cin tıkanmasıyla birlikte sendikalar 18 Ha-
ziran Salı günü 60 gün içinde greve gitme 
kararını İzmir Büyükşehir Belediyesi›ne 
yüzlerce İzelman işçisinin katılımıyla as-
mıştı. 6 bin 500 İzelman işçisi bu tarihten 
itibaren sakal bırakma eylemine başlamıştı. 
Şoförler de iş kıyafetlerini giymiyordu. 2 
nolu şubede örgütlü bulunan 3 bin 600 İze-
nerji işçisi de 12 Haziran Çarşamba günü 
grev kararı asmıştı.

Grev kararının asılmasının ardından 
sendika çeşitli eylemler yaptı. 11 Temmuz 
günü binlerce işçiyle Basmane’den Büyük-
şehir Belediyesi önüne kadar bir yürüyüş 
gerçekleştirdi. 16 Temmuz Salı günü de 
İzelman ve İzenerji işçileri gün içinde iki 

saat iş bırakarak, belediye önünde toplandı. 
19 Temmuz Cuma sabahı ise grev yasağı 

kapsamındaki toplu ulaşımda baskın iş bı-
rakma eylemi gerçekleştirilerek, ESHOT›a 
bağlı yaklaşık bin belediye otobüsü sefe-
re çıkartılmadı. Uyarı eyleminin ardından 
seferler tekrar başlarken, ESHOT Genel 
Müdürlüğü’nün bulunduğu Gediz Ağır Ba-
kım Tesisleri’nde ve Genel Müdürlük hiz-
met binalarında çalışan İzelman personelle-
ri iş bırakarak ana bina önünde 
eylem yaptı.

İlan edilmiş bulunan grev 
tarihinden 2 gün önce, 24 
Temmuz Çarşamba tarihinde 
de akşam 22:00’den itibaren 
mesai bitimi olan 24:00’e ka-
dar otobüs şoförleri tarafından 
kısa süreli iş bırakma gerçek-
leştirildi. 

25 Temmuz akşamı Yük-
sek Hakem Kurulu, İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi›nin teklif 

ettiği zam oranlarını onayladığını ve işçile-
re grev yolunu kapattığını duyurdu. İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’nin aylar önce yap-
tığı başvurunun, sendikanın ilan ettiği grev 
gününün hemen öncesinde sonuçlanması 
üzerine bu haberi alan işçiler 25 Temmuz 
akşamı Basmane’de aynı binada bulunan 
DİSK Ege Bölge Temsilciliği ve Genel-İş 
şubeleri önüne geldiler. Saatlerce başta sen-
dika şube başkanları ve DİSK Genel Baş-
kanı Kani Beko’yu “İşçiyi satanı biz de sa-
tarız” sloganıyla protesto eden işçiler, ken-
dilerini içeri kilitleyen sendikacıları dışarı 
çıkardılar. Belediyenin aylar önce yaptığı 
YHK başvurusu ve sonucunda olabilecek-
ler konusunda sendika tarafından neden bil-
gilendirilmediklerini soran işçiler, Beko’yu 
önlerine katıp yürüyerek Konak’ta bulunan 
Büyükşehir Belediye binası önüne geldiler. 
Burada tartışmalar ve protestolar devam etti 
ve işçiler sendikacıların engeline rağmen 
ilan edildiği gibi 25’ini 26’sına bağlayan 
gece sabaha karşı 4’te grev pankartını astı-

lar. Fakat YHK kararı ardından 
işçilerin şaşkınlığa düşmesiyle 
öfkelerini grevin örgütlenmesi-
ne yönlendirememeleri ve sen-
dikanın grevin “yasal” olmaya-
cağı yönünde yaptığı açıklama-
lar grevin uygulanamamasına 
yol açtı.

14 Şubat’tan 26 Temmuz’a 
uzanan süreçteki gelişmeler 
üzerine belediye başkanı Aziz 
Kocaoğlu’nun işçi dostu mas-
kesi iyiden iyiye düşerken, 
CHP’li belediyelerle yakın iliş-

kileri sır olmayan Genel-İş bürokratlarının 
da işçinin çıkarı yerine, kendi çıkarlarını 
merkeze alan tutumu ortaya serilmiş oldu. 
İşyerlerinde sendika yöneticilerine karşı 
bugüne dek İzmir’de görülmemiş büyük bir 
tepki dalgasına yol açan gelişmelerin ardın-
dan işçiler önlerine ilk hedef olarak ihanet 
edenlerin sendikalarından temizlenmesini 
koyuyorlar.

04 Ağustos 2013

İzmir’de grev ihanete uğradı! 
Belediye işçisi hesap soracak!

BEDAŞ’ta işçinin işten çıkarmaya cevabı:

“At bakalım, at bakalım, işçiyi 
at bakalım, işçiyi çıkar, direnişi 
gör, Enerji-Sen kim bakalım!”

23. gün… Darphane işçilerini zi-
yarete gittiğimizde orada taşeron iş-
çileriyle karşılaşıyoruz. Onlar da sınıf 
kardeşlerine destek için oradalar. Yapı-
lan zulüm karşısında böyle kolektif bir 
dayanışma görmek bizleri çok mutlu 
ediyor. Zira sermaye sahipleri karşısın-
da ancak birlikte hareket ederek zafere 
ulaşabilirler. Darphane işçileri diğer 
meslek örgütlerinden de ziyaretçilerin 
geldiğini ve hiç yalnız kalmadıklarını 
söylüyorlar. “Böyle bir dayanışmada zaten 
ölmek var dönmek yok, her gün aç kalmak-
tansa bir gün aç kalırız” diyerek çelik gibi 
bir iradeyle çıktıkları direnişlerini büyütü-
yor.

Grevin nasıl gittiğini sorduğumuzda 
şu an üretimin sıfır olduğunu söylüyorlar 
ve bu durumun bayramdan sonra düğünler 
başlayacağı için çok daha büyük sıkıntıya 
yol açacağını anlatıyorlar. Sosyal hakların 
ve çalışma koşullarının dışında ne hüküme-
tin ne de sendikanın önerdiği ücreti kabul 
edeceklerini söylüyorlar. Bunların yanında 
şu an grev kırıcılık yapanların eskiden sen-
dikacı olduğunu söyleyerek sendikaların, 
dava arkadaşlarına ihanet edip kendi meslek 

onurlarını ayaklar altına alanlar tarafından 
nasıl çürütüldüğünü anlatıyorlar. Diğer ta-
raftan Darphane işçisinin 1984 yılında 118 
gün grevde kaldığını ve o grevde Erdoğan’ın 
destek verdiğinden söz ettikten sonra, bugün 
koşullar değişip iktidar olduğunda aldığı işçi 
düşmanı tutumdan yakınıyorlar. 

Son olarak çalışırken sürekli birimle-
rin değiştiğini, döküm ustasının matbaada, 
matbaa ustasının başka birimde çalıştığını, 
bu durumun meslek onurunu düşürerek usta 
çırak ilişkisine zarar verdiğini söylediler. 
Ayrıca iş kazası olduğunda kesinlikle diğer 
birimlere gidemezken normal zamanda kim-
senin yerinin belli olmadığından söz ettiler.
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Türk-İş’e bağlı Teksif sendikası, 30 işye-
ri, toplamda 12 bin işçiyi ilgilendiren toplu 
iş sözleşmesi görüşmelerinden bir sonuç çık-
maması üzerine 28 Haziran’da “grev kararı” 
aldı. Yasaya göre grev kararı alındıktan 60 
gün içerisinde greve gidilmesi gerekiyor. 

Tekstil sektörü, sendikasız ve kuralsız 
çalışmanın en yaygın olduğu sektörlerin ba-
şında geliyor. Yer yer tekstil atölyelerinde ve 
fabrikalarında küçük çaplı iş bırakma eylem-
leri ve grevler olsa da teksitl uyuyan bir dev 
gibi. Her an patlamaya hazır. Ağır çalışma 
koşulları, sigortasız ve kuralsız çalışma, dü-
şük ücretler ve uzun çalışma saatleri, tekstil 

işçilerinin öncelikli sorunları. 
Tekstil iş kolunda örgütlü sendikalar ise 

sektörün küçük bir bölümünü temsil ediyor-
lar. Ancak sendikaların atacağı her adım sek-
törde çalışan sendikasız işçiler arasında da 
yankı bulacaktır. Tekstil işçileri daha önceki 
mücadele deneyimlerinin derslerini çıkara-
rak sendikalarında, işyeri komitelerinde bir-
leşmelidir. Sendikalı-sendikasız, güvenceli-
güvencesiz, tüm tekstil işçileri omuz omuza 
grev kararını işlevli kılmalı, mücadeleye bir 
adım daha yaklaşmalıdır. 
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Tekstil sektöründe greve doğru

THY’de grevde olan Hava-İş sendikası 
üyesi işçiler “Adalet hemen şimdi!” sloganıyla 
Çağlayan adliyesinde eylem yaptı. 70 gündür 
süren THY grevinin ilk gününden itibaren 
Hava-İş sendikası THY yönetiminin yasadışı 
yollarla grevi kırmaya çalıştığını, kapsam dışı 
personeli, part-time çalışanları, Sunexpress 
adlı özel havayolu şirketine bağlı çalışanları 
ve apar topar işe alınan yeni işçileri grev kırıcı 
olarak kullandığını söylüyordu.

THY’nin grev kırıcılığı önce İstanbul 1. İş 
mahkemesi tarafından bilirkişi raporuyla tespit 
edildi daha sonra 8 Temmuz’da ise 5 no.lu İş 
Mahkemesi THY yönetiminin grev kırıcı uy-
gulamalarına karşı ihtiyadi tedbir kararı aldı. 
Bu karara göre yukarıda saydığımız ve sayı-
sı binlere ulaşan grev kırıcı personelin greve 
çıkan işçiler yerine çalıştırılması yasal olarak 
engellenmiş durumda. Ne var ki karar çıkalı 
beri THY yönetimi fütursuzca grev kırıcılığına 
devam ediyor. Hava-İş sendikası ise son de-
rece açık olan mahkeme kararını uygulatmak 
için çok sayıda girişimde bulundu. Sendika, 
T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
İstanbul İş Kurumu ve Çalışma İl Müdürlüğü-
ne denetim için 4 defa başvurduktan ve sonuç 
alamadıktan sonra bu kurum aleyhinde de sav-
cılığa suç duyurusunda bulundu.

Çağlayan adliyesi önündeki basın 
açıklamasında Hava-İş Başkanı Attilay Ayçin, 
“yaptığımız başvurunun, suç duyurusunun, 
açtığımız davaların, aldığımız kararların 
sayısını unuttuk” diyerek yaşadıkları 
durumu anlattı ve karşılarında sadece THY 
yönetiminin değil her türlü hukuksuzluğa arka 
çıkan AKP hükümetinin bulunduğunu bir kez 
daha vurguladı.

Atilay Ayçin THY grevinde yaşanan hu-
kuksuzluktan hareketle son dönemde yaşanan 
ve Gezi ile başlayan halk isyanına da değindi 
ve “İşçiler birer birer alınterinin karşılığını ala-
madıkları için greve çıkıyorlar, Geziye çıkıyo-
ruz terorist ilan ediliyoruz, Taksim’e çıkıyoruz 
terörist ilan ediliyoruz, mahkeme kararı alıyo-
ruz uygulatamıyoruz, greve çıkıyoruz polis ab-
lukası ile karşılaşıyoruz, tencere tava çalıyoruz 
komşumuza ihbar ettirilmek isteniyoruz, bu 

durumda ne yapalım hakkımızı nerde araya-
lım, silah alıp dağa mı çıkalım” dedi. Ayçin, 
çağrılarının sağırlara değil hakkını aramakta 
olan onurlu ve cesur insanlara olduğunu söy-
leyerek tüm halkı THY grevine sahip çıkmaya 
çağırdı.

Hamdi Topçu’yu sözleşme masasına gel-
meye çağıran Ayçin, halk isyanında popülerle-
şen sık bakalım sloganlarını hatırlatarak, hem 
eylemlerle hem de yargı kararlarıyla sıkışan 
Topçu’ya sözleşme masasında delikanlının 
kim olduğunu göreceğiz dedi.

Gazetemizin yayına hazırlandığı sırada 
Yargıtay 22. Dairesinin grev kırıcılığa ilişkin 
yürütmeyi durdurma kararına ilişkin işçiler 
aleyhine bir karar verdiğine dair bir internet 
sitesinde çıkan haber üzerine Hamdi Topçu 
bir kez daha işçilere grevi bırakmaları için 
tehditkâr bir çağrıda bulundu. Henüz bu kara-
rın doğruluğu teyit edilmemişken, hiçbir resmi 
bildirim yapılmamışken belirli sitelerden mak-
satlı yayınlar yapılması daha önce yaşanan bir 
olayı hatırlatarak mide bulandırdı. Daha önce 
atılan 305 işçinin işe iade davaları teker teker 
Yargıtay’da işçiler lehine onanırken ve işçile-
rin işe iadeleri istenirken Hamdi Topçu basına 
aslında bizim de lehimize Yargıtay kararları 
var açıklaması yapmıştı. Yine Yargıtay 22. Da-
iresinin kararı açıklaması Hamdi Topçu’nun 
kamuoyuna yaptığı açıklamadan sonra gelmiş-
ti.

THY grevinin Hava-İş’in gücünün çok ge-
risinde bir etki yaratmış olmasında en önemli 
payın, yargısı, yürütmesi ve yasamasıyla tüm 
iktidarı karşısına alarak yürümek zorunda kal-
ması olduğunu defalarca vurguladık. Bir kez 
daha görüyoruz apaçık hukuki hakların teslim 
edilmesi bile aylarca süren çetin mücadelele-
ri gerektiriyor. Mahkeme kararları alındıktan 
sonra onların uygulatılması için de yine müca-
dele, mücadele, mücadele gerekiyor. THY’nin 
grevci işçileri bu kararlılığı 305’in 14 aylık 
direnişinin ve 70 günlük grevin ardından sür-
dürüyorlar. Halk isyanını emeklerinin, yürek-
lerinin ve bileklerinin gücüyle sürdürüyorlar.
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Darphane’de grev sürüyor!Adalet direnen işçilerle gelecek!
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Mustafa Kemal Coşkun

Gezi Parkı’ndaki “üç harfliler”

Bir inanışa göre, isimlerini zikretmek, artık kimin ismini 
anıyorsanız onu, bulunulan mekâna davet etmek anlamına ge-
lir. Sanki düşünce her şeye kadirdir ve ne zaman birini/bir şeyi 
düşünseniz hemen yanı başınızda bitiverecektir. “Üç harfliler”, 
tam da bu nedenle, cinlerin isimlerine bulunmuş bir alternatif-
tir.

Ancak ülkemizde çok uzun yıllardan beri gerek sosyal bi-
limciler gerekse de kimi köşe yazarlarının adını andıkları za-
man birden ortaya çıkıverecek zannettikleri, bu nedenle de adı-
nı anmaktan çekinip bir çeşit “üç harfliler” gibi davrandıkları 
kavramlar vardır ki, bunların başında “işçi ve emekçi sınıflar” 
gelir. Adını söylemeyince sanki yokmuşlar gibi davranmak ko-
laydır, zira onlara göre, anmazsanız olmayıverirler, olur biter. 
Bu noktada hiç de haksızlık yapmadığımızın göstergesi, Ha-
ziran İsyanı katılımcılarına ilişkin yapılan değerlendirmeler 
göz önüne alınınca ortaya çıkacaktır.  Zira birçoklarına göre 
Haziran İsyanı, “gençler”in ve herkesin başka bir şey anladığı 
“orta sınıflar”ın, dolayısıyla da “tuzu kurular”ın eseridir. İşçi ve 
emekçi sınıflarla hiçbir ilgisi yoktur. 

Buradaki algıları, eski sınıf hareketlerinden farklı olarak 
daha çok yaşam alanına ilişkin taleplerle ortaya çıktığını ileri 
sürdükleri toplumsal hareketlere yönelik günümüzdeki ilgiden 
kaynaklanıyor. Ne var ki var olanı göz ardı ederek, Bloch’un 
dediği gibi onun üzerinden atlayarak bu yorumları yapmak 
gerçeklerle bağdaşmaz. Zira sadece Gezi Parkı’nda değil, tüm 
Türkiye’de mahallelere ve sokaklara taşan isyanın bütünü göz 
önüne alınırsa bunun gerçeği yansıtmadığı gün gibi ortaya çı-
kacaktır. Haziran İsyanı, bu ülkenin emekçi kesimlerinin en 
azından bir kısmının ellerinde yükselmiş, onların eseri olmuş-
tur. Nasıl böyle bir sonuca ulaştığımızı kısaca açıklayalım.

Öncelikle bu türden hareketleri açıklamak için kullanılan 
“genç” kategorisi, ekonomik, politik ve kültürel içeriğinden bü-
tünüyle soyutladığınız zaman gerçekte hiçbir şey ifade etmez. 
Örneğin “işçi” gençler mi kastedilmektedir, yoksa “öğrenci” 
gençler mi? Herhalde tek başına genç olmak, Gezi Parkı’na 
AVM yapılmasına karşı çıkmayı ya da AKP’nin otoriterleşmiş 
iktidarına itiraz etmeyi, olmadı bugün birçok yere yayılmış fo-
rumlara katılmayı gerektiren bir neden olmasa gerektir. Daha 
da önemlisi, Haziran İsyanı, sadece AKP’nin baskıcı ve otoriter 
uygulamalarına karşı bir tepki değil, aynı zamanda en genel 
olarak bu ülkede otuz yıldır uygulanan neoliberalizmin yıkı-
cı etkilerine yönelik bir tepkiden kaynaklandığı düşünülürse, 
bu durumu “gençler” ile açıklamak olanaklı değildir. Zira bu 
“gençler”in sosyo-ekonomik kökenlerini ve politik tutumları-
nı hesaba katarak konuşmuyorsak hiçbir şey ifade etmiyoruz 
demektir.

Diğer taraftan “orta sınıflar” yorumuna da itiraz etmek ge-
rektir. Bir kere gerçekten bilimsel bir analizde bulunmak isti-
yorsak, sınıfları insanların üretim araçları karşısındaki konum-
larıyla açıklamamız gerekir, tüketim alışkanlıklarıyla değil. 
Bu durumda “orta sınıf”, az ya da çok bir üretim aracına sahip 
olan ve gerektiğinde yanında ücretli işçi çalıştıran kesimlerden 
oluşur. Halbuki gerek Gezi Parkı’nda gerekse tüm Türkiye’de 
Haziran İsyanı’na katılanların profili buna uymaz. Bu eylem-
lerin katılımcıları, daha çok göreli olarak yüksek ücret alan, 
üniversite mezunu ve vasıflı çalışanlar ile üniversiteden mezun 
olmakla birlikte hali hazırda işsiz olan, dolayısıyla ücretli işçi 
olmaya aday olan kesimlerden oluşuyor görünmektedir. Hele 
mahallelerde yürüyenler de göz önüne alınırsa bunların daha 
alt kesimlerini de bu eylemlerin katılımcılarına eklemek gere-
kir. Öyleyse Haziran İsyanı’nın gerçek katılımcıları ve sosyal 
bilimcilerin adlarını anmaktan korkup “üç harfliler” olarak mu-
amele ettikleri kesimler, ücretli işçi sınıfının vasıflı ve yüksek 
ücret alan bir kesimi ya da ücretli işçi olmaya aday kişilerden 
başkası değildir.

Elbette ki katılımcıların bahsettiğimiz kesimler olması bu 
isyanın baştan sona bir sınıf hareketi olduğunu göstermez. 
Çünkü burada belirleyici olan, katılımcılardan çok taleplerdir 
ki, bu talepler ekonomik bir söyleme sıçrayabilmiş değildir. 
Zira çekirdek diyebileceğimiz, yani sınıfın merkezi kesimini 
oluşturan kol işçilerinin örgütlü olarak Haziran İsyanı’na ka-
tılmamaları buradaki en önemli etken olsa gerek. İsyanın en 
büyük eksikliği belki de budur. Elbette bu durum sendikaların 
Haziran İsyanı karşısındaki tutumlarının da bir sonucudur aynı 
zamanda. Haziran İsyanı karşısında sendikaların eksikliği ve 
hatta geriliği de başka bir yazının konusu olsun.

Düşünmek, sınırları aşmak demektir. Ama öyle 
ki, Mevcut Olanı gasp etmeden, onun üzerinden 
de atlamadan. Ne yoksunluğunun, ne de bundan 

doğan hareketinin.
Ernst Bloch

Üniversitelerde sıcak 
sonbahara hazırlanalım!

Bu kendini ve toplumu tanıma süreci, 
şu bakımdan çok önemli: Bu halk isyanı, 
kısa vadede bütünüyle geri çekilse bile, 
dünyanın, bölgemizin ve Türkiye’nin 
bütün koşulları, çok uzak olmayan bir 
gelecekte yeniden bir atılım yaşanaca-
ğını, toplumun büyük sarsıntılara gebe 
olduğunu gösteriyor. Bu koşulları kısaca 
hatırlayalım:

• Dünya ekonomik krizi derinleşiyor, 
en sert etkisini Avrupa’da gösteriyor, 
Avrupa’yla çok derin ilişkileri olan 
Türkiye de ekonomik bakımdan adım 
adım batağa saplanıyor.

• Bu derin kriz özellikle Avrupa’nın 
güneyindeki ülkelerde büyük sınıf 
mücadelelerini körüklüyor. Yarın kriz 
dolayısıyla işten çıkartmalar başladı-
ğında Türkiye’de de sert mücadelele-
re yol açabilir.

• Arap dünyasında, en başta Mısır’da 
ve Tunus’ta, ve daha genel olarak Ak-
deniz havzasında durmak bilmeyen 
bir devrimci süreç Türkiye halklarına 
müthiş bir örnek oluyor.

• AKP hükümeti, emperyalizm ve böl-
ge gericiliğiyle el ele Ortadoğu kova-
nına çomak sokuyor, Türkiye her an 
kendini bir Ortadoğu savaşı içinde 
bulma riski ile karşı karşıya.

• Hükümetin ikiyüzlü Kürt politikası 
her an büyük sarsıntıların doğmasına 
gebe.
Yani dünya, Akdeniz havzası ve Or-

tadoğu, koşulları ve kendi çelişkileri dola-
yısıyla Türkiye, önümüzdeki yıllar içinde 
tekrar ve tekrar patlayacak bir volkan mi-
sali içten içe kaynıyor. İşte halk bu patla-
maları bu sefer pasif bir şekilde izlemek 
yerine, bu isyanda kazandığı özgüven ve 
cesaretle kendi yöntemleriyle çözmek 
isteyecektir. Bakın Mısır’a. İki buçuk 
yılda üç despotu devirdi halk! İşte bunun 
içindir ki, bizim isyanımızın da kendini 
ve toplumu tanıması, gelecekteki ikinci 
raund başladığında kazanmak açısından 
büyük önem taşıyor.

Konsey demokrasisini solumak
Türkiye’nin genlerine tarihte hiç ya-

şamadığı bir yeni deneyim kazınıyor: 
halk meclisleri ya da konsey demokrasi-
si! 1908 devriminden kısa bir süre sonra 
İttihat ve Terakki’nin bütünüyle tepeden 

yöntemlere dönüşü, 1925 Takrir-i Sükûn 
kanunuyla cumhuriyetin tam bir tek parti 
diktatörlüğü haline gelmesi, daha sonra 
çok partili rejimde bile birbirini izleyen as-
keri darbeler ve müdahaleler, Türkiye’de 
parlamenter demokrasi geleneğinin bile 
çok zayıf bir damar olarak kalmasına yol 
açmıştı. Ama bundan da öte, doğrudan 
demokrasi organları olarak halk meclis-
leri deneyimi, bu kadar yaygın, bu ka-
dar ısrarcı, bu kadar açık ve demokratik 
biçimde ilk kez yaşanıyor. Bu, ülkenin 
geleceği için önemli bir mirastır. Türkiye 
sosyalizminin tarih sahnesine çıktığında, 
daha demokratik biçimlere bürünmesi 
olasılığını yükselten bir mevzidir.

Ne var ki, doğrudan demokrasi an-
cak tek tek üretim birimlerinde ya da 
mahallerde mümkündür. Günümüzün 
toplumlarında bütün önemli kararlar ülke 
çapında alınmakta, bütün mücadeleler an-

cak en nihayetin-
de ülke çapında 
mücade le l e re 
dönüştüğünde 
b a ş a r ı l ı 
olmaktadır. (Bu 
bile sadece ilk 
adımdır. Arkadan 
bütün dünyayla 
bağlar gelecektir.) 
Halk isyanının 
d o l a y s ı z 
karşıtı AKP 
h ü k ü m e t i d i r. 
O n u n 

politikaları da, baskısı da ülke 
çapında örgütlenmektedir. Öyleyse, 
halk meclislerimizi, forumlarımızı 
merkezileştirmeliyiz. Genç kuşaklar her 
türlü temsile kuşkuyla bakıyor. Oysa doğ-
rudan demokrasinin kuralları içinde se-
çilmiş, belirli görevler temelinde vekâlet 
verilmiş, geriye çağrılabilir temsilcilerden 
kaygılanmak, kendimizden kuşkuya düş-
mektir. Kendi forumlarımızın temsilci-
lerini bile denetlemekten âcizsek, hangi 
isyanı başarıya ulaştıracağız? Forumları 
mutlaka önce kentler, sonra ülke çapın-
da merkezileştirmeliyiz. Türkiye çapında 
oluşturulacak bir temsil heyeti aracılığıyla 
mücadelelerimizi ülke çapında koordine 
etmeyi becerebilmeliyiz. Başarının yolu 
buradan geçer!

Haydi, işçi sınıfına!
Halk isyanının temel özelliklerinden 

biri, işçi sınıfının kol emekçilerinden olu-
şan, ister sendikalı olsun, ister örgütsüz, 
daha yoksul, güvencesiz, işsiz katmanla-
rına olsun erişememiş olmasıdır. Hareke-
tin başarıya ulaşmasının birinci koşulu, bu 
sıçramayı gerçekleştirebilmesidir. Forum-
larda adım adım yayılmakta olan “Biz % 
99’uz!” kampanyası bu bakımdan doğru 
yolu gösteriyor. Türkiye’nin yoksul işçi 
emekçi kitlelerini Tayyip Erdoğan’a bıra-
kırsa, halk isyanı kolay kolay kazanamaz. 
Bu hükümet gitse bile yerine gelecek olan 
da isyanın amaçlarına uygun olmaz. Öy-
leyse, bugünün görevi isyanı işçi sınıfına 
taşımaktır!

Halk isyanı olgunlaşıyor
31 Mayıs’ta patlak veren ve Türkiye sathını bir orman yangını gibi saran halk 
isyanı, Haziran ayında sel oldu aktı, deli dolu bir gençlik yaşadı, sordu, sorguladı. 
15 Haziran’da Gezi’nin, ardından da başka kentlerdeki özgür meydanların polis 
şiddetiyle boşaltılmasından sonra, hareket evine dönmedi. İsyan, daha düşük bir 
yoğunlukta sürdü, sürüyor. Merkezi bir parkta komünvari yaşamın yerini semt ve 
mahalle parkları demokrasisi, halkın forumları aldı. Temmuz ayında halk isyanı 
kendi sorularını cevaplamaya başladı: Nasıl ayakta dururuz, nasıl yürürüz, nasıl 
genişleriz, kazanmak için neler yapabiliriz? Halk isyanı kendi içinde konuşarak 
olgunlaşıyor. Alevi yeniden harlandığında daha olgun, daha bilge, bu yüzden de 
daha güçlü olacak.

Nail Satlıgan
Fethullah Gülen’in ne mene bir strateji 

izlemekte olduğu tartışılırken Türkiye 
solunun en “medyatik” köşe yazarı, 
müthiş bir tour de force sergileyip, bu za-
tın Gramsci’ci hegemonya ve mevzi (ya 
da siper) savaşı kavramını ülkemize uyar-
ladığını ileri sürüverdi.

Yazarın merak ettiği bir şey vardır: F. 
Gülen’in kendisi ya da en azından danış-
manları, Gramsci’den haberdar mıydılar, 
yoksa bu kavram ve uygulamaya kendi-
liklerinden mi ulaşmışlardı?

İnsan evladı, hele Marksizmle en ufak 
bir yakınlığı varsa, büyük bir devrimci 
Marksist ile antikomünist bir vaiz eskisi-
ni, “adliye” ile “mülkiye”yi ele geçirmek-
ten söz eden bir “kökten dinci” ideolog 
bozuntusunu yan yana getirirken biraz 
daha düşünmeli değil midir?

Elbette Gramsci’nin “hegemonya”sı 
ile “süper mürşit” Gülen’in “takıyye”si 
arasında hiçbir ilişki yok. Bunu görme-
mek için, post-Marksizmin alıklaştırıcı 
etkisi karşısında her türlü savunma ref-
leksini yitirmiş olmak gerekiyor.

Gramsci iyi bir Marksistti. Komünist 
Manifesto’daki “Komünistler, kendi gö-
rüşlerini ve amaçlarını gizlemeye tenez-
zül etmezler.” ilkesine hep bağlı kaldı. 
Keza mevcut devlet makinesinin baskı 
araçlarının, idari aygıtlarının, o arada 
“adliye” ve “mülkiye”nin de ele geçirilip, 
“devrimci” amaçlar için kullanılamaya-
cağından asla şüphe etmedi.

Gramsci’nin hegemonya kavramının 
uyandırdığı ve Marksizmin tarihinde an-

lamlı tartışmalar doğurmuş kimi belirsiz-
likleri bir yana bırakalım. Bu kavramda 
değerli olan ve günümüze de ışık tutma-
sında yarar olan temel vurgu şudur: Tarihi 
olarak gerileme aşamasına girmiş bir üre-
tim tarzı içerisinde, devrimci bir sınıfın 
yükselişine eşlik eden öyle bir dizi süreç 
vardır ki bunlar yönetici sınıfın egemen-
lik mekanizmalarını giderek artan bir öl-
çüde zayıflatır. Hâkim sınıf(lar)ın siyasal 
iktidarının cepheden bir taarruzla devril-
mesi, bu süreçleri izlemelidir. Bu süreç-
ler, feodal ve yarı feodal toplum içerisin-
de burjuvazinin yükselişini andırır.

Gramsci bu süreçleri, oldukça ayrıntılı 
olarak sayıp döker de: Devrimci sınıfın 
yönetici sınıfın ideolojisine teorik ve/ya 
da ideolojik düzlemde meydan okuyuşu; 
“aydınlar”ın, daha özgül olarak da “top-
lumun ara tabakaları”nın kurulu düzenin 
savunucuları, “paralı askerler”i ile onun 
radikal muhalifleri arasında giderek ar-
tan bir ölçüde farklılaşması; devrimci 
sınıfın ve nüfusun, yönetici sınıfın ide-
olojisinin ezici etkisinden, giderek artan 
bir ölçüde kurtulmakta olan kesimlerinin 
çoğalışı; devrimci sınıfın, kurulu düze-
nin yıkılmasını amaçlayan örgütlenişinin 
güçlenmesi; hüküm süren üretim ilişkile-
rinin, otomatik olarak yeniden üretilme-
sine katkıda bulunan “değerler”in toplu-
mun tümü üzerindeki boyunduruğunun, 
giderek artan bir ölçüde zayıflayışı; yö-
netici sınıfın kendisi, özellikle bu sınıfın 
gençleri içerisinde bölünmelerin ve “bi-
linç bunalımları”nın derinleşmesi bu sü-
reçler arasında yer alır Gramsci’ye göre.

Şimdi, bunların hangisinin, devleti 

“ele geçirmek” ile en ufak bir ilgisi var?
Gramsci’nin hegemonya mücadele-

si, toplumun, emekçi sınıfların bağrında 
egemen sınıfların devletine ve ideoloji-
sine karşı verilir. Gülen’in, ele geçirilip, 
takıyye yoluyla savunulmasını istediği 
“mevziler” ise toplumun değil, devletin, 

dahası onun baskı aygıtlarının, yani “de-
rin devlet”in içerisindedir.

Bunları gözardı edip, devrimci bir 
Marksist ile fesatçı bir şarlatan arasında 
benzerlik kurmak için yalnız bilgisiz ve 
alık değil, aynı zamanda dengesiz olmak 
gerekiyor.

Fethullah Gülen Gramsci’ci midir?
Gazetemizin onur yazarı Nail 
Satlıgan, bu sayıda yayınla-
makta olduğumuz yazısın-
da, sol liberallerin İslamcı 
siyasi zevatın her şeyinde 
boncuk bulma yaklaşımının 
en gülünç örneklerinden 
birini teşhir ediyor. Bu yazı, 
içinden geçtiğimiz halk isyanı 
içinde kimi, yandaş basındaki 
köşesinden kopmak, kimi, 
bu yazıda sözü edilen “en 
medyatik” köşe yazarı örne-
ğinde olduğu gibi, âkıl adam-
lıktan istifa etmek zorunda 
kalan birtakım şahsiyetlerin 
geçmişte nerelere kadar 
düşmüş olduğunun güzel 
bir örneğini sunuyor. Bugün 
tıyneti ortaya çıkmış olan 
İslamcı siyasi zevatı kitlelere 
kabul ettirmek için geçmişte 
şeytanın aklına gelmeyecek 
argümanlar bulanlardan 

acaba hiç özeleştiri duyacak 
mıyız? Şunu da ekleyelim: 
Bugün solda birçok insan 
bu sol liberalleri ti’ye alıyor, 
ama on beş yıl önce onları 
teşhirde Nail Satlıgan epeyce 
yalnızdı!

Tüm ülkede, hatta dünyada hâlâ yan-
kıları süren isyanımız egemenleri öylesine 
korkuttu ki ne yapacaklarını şaşırmış du-
rumdalar. Bir gün çapulcu, bir gün vandal, 
bir gün ayyaş, bir gün kemirgen oluyoruz 
onların gözünde. Bizim halk olduğumuzun, 
toplumun %99’unu oluşturduğumuzun onlar 
da farkında. Eylemlerimizin haklılığı, diren-
cimizin kırılmaması onları her gün daha da 
perişan ediyor. Bunun işaretlerini yaptıkları 
açıklamalardan net bir şekilde anlayabiliyo-
ruz. Başbakanın gittiği her iftarda, katıldığı 
her programda bizlere hunharca saldırma-
sı, yardımcısı Bülent Arınç’ın eylemlerimi-
zin büyüyeceğine dair aldığı istihbaratları 
açıklaması ve öteki bakanların da yaptıkları 
açıklamalar isyanımızı durduramayacakları-
nı bildiklerinin itirafı aslında.

Gezi Parkı’ndaki birkaç ağacın kesil-
mesiyle başlayan bu isyanın en ön safında 
yer alan gençler, taraftar grupları, üniversite 

öğrencileri artık hükümetin en büyük hedefi 
halinde. Çok sayıda öğrencinin yurdundan 
evinden gözaltına alınması, KYK yönet-
meliğinde yapılan değişiklik, üniversitelere 
polisin girecek oluşu, statlarda siyasi slo-
ganların yasaklanması gençlikten ne kadar 
korktuklarının birer göstergesi. 2011’de TT 
Arena’nın açılışında Galatasaraylıların pro-
testosuyla karşılaşıp stadı terk etmek zo-
runda kaldığında bile taraftarlara bu kadar 
kızmamıştı başbakan. 

Onları bu kadar korkutmuşken, bu hare-
keti ileriye taşımak için neler yapmamız ge-
rektiğini iyi planlamalıyız. Eylül ayında okul-
ların açılmasıyla birlikte forumları üniversite 
kampüslerine taşıyarak, oralarda ortak fikir-
le ortak hareket ederek yıprattığımız hükü-
meti devirmek için enerjimizi sonuna kadar 
kullanmalı, bizim halk olduğumuzu, güçlü 
olduğumuzu, yenilmez olduğumuzu tekrar 
ve tekrar göstermeliyiz!

Halk isyanının merkezi Çukurova’ya 
kaydı. Adana’da Akkapı, Antakya’da Ar-
mutlu mahalleleri Taksim’e dönüştü. Üç 
büyük şehirde ise isyan daha düşük yoğun-
luklu seyrediyor. İstanbul’un, İzmir’in ve 
Ankara’nın toplamda elliyi aşkın merkezin-
de forumlar yapılıyor. Kimi mahallelerde 
çadırlar kuruluyor, dayanışma alanları oluş-
turuluyor.

İsyandan forumlara
İstanbul’un en küçüğünden milyonluk 

merkezlerine parklar, forum mekanlarına 
dönüşmüş durumda. Forumlar, isyan vesi-
lesiyle ortaya çıkan, sokaklara, Taksim’e 
onlarca kez çıkmış halkın, mücadelelerini 
devam ettirdikleri mekânlar durumunda. 
Forumlarda binlerce insan, kendi sözlerini 
aktarmakla kalmıyor, mücadelenin deği-
şik şekillerde devam ettiğini de kanıtlıyor. 
Fakat forumlar sadece serbest kürsünün 
yapıldığı, atölyelerin düzenlendiği yerler 
olmaktan çıkmalı. Toplumun geri kalanını, 
isyana dahil olmamış milyonlarca emekçiyi 
de kapsamalı. 

Forumlar,  haklarımızın, ücret ve maaş-
larımızın, çalışma koşullarımızın ele alın-
dığı, toplumun %99’unun taleplerini ve 
çıkarlarını savunan alanlara dönüşmelidir. 
Beklemeye gerek yok! Bu düzen tarafından 
ezilen, sömürülen, ekmek kavgasına düşen 

herkesin forumlara gelmesi için çalışmalı-
yız. 

Abdocan’ın, Ali İsmail’in
memleketinde yılgınlık yok!

Antakya iki yiğit evladını toprağa verdi. 
Ne Abdocan’ı gaz bombalarıyla katleden-
ler, ne de Ali İsmail’i döverek öldürenler 
cezalandırıldı. AKP’nin savaş politikaların-
dan dolayı Reyhanlı’da gayriresmi rakam-
larla 100’e yakın sayıda insanını toprağa 
veren Hatay halkı, AKP’nin çaresizliğini 
ortaya koyuyor. Bir halk birleşti mi neler 
olabileceğini dosta düşmana kanıtlamaya 
devam ediyor Adana, Antakya.

Yoksul bir Alevi mahallesi olan 
Armutlu’da çamaşır makineleri, buzdolap-
ları, çekyatlar barikatın bir parçası oluyor. 
Halk elinde ne varsa isyanının hizmetine 
sunuyor!

İsyanı alınteriyle harlayalım
Armutlu’nun ayak takımının, 

Beşiktaş’ın çapulcusunun çıkarları birdir 
eşittir. İster barikatın ardında ister forumda, 
bizi birleştiren alınterimizdir, emeğimizdir. 
Bizi ezen, katleden %1’lik asalak kapitalist-
lere karşı isyanı büyütmek ancak bu temel-
de güçlerimizi birleştirip kendi önderliği-
mizi yarattığımızda mümkün olacaktır. 

Adana, Abbasağa, Antakya...
Sürüyor sürecek bu kavga!



(…) Biz % 99’uz. Bu toplumun çoğunluğunu 
oluşturan işçileriz, emekçileriz, üretenleriz. Fabri-
kada makine başında işçiyiz, plazada hizmet üre-
teniz, otelde yemek yapan, sokakta çöp toplayan, 
okulda eğitim verenleriz. Şehir içinde ve uzun yolda 
direksiyon sallayanız, makinistiz, mürettebatız. Tar-
lalarda terleyen, yollarda tükenen mevsimlik işçiyiz. 
Öğrenciyiz, ev kadınıyız, emekliyiz. Onlar asalak. 
Onlar olmasa da bu toplum üretir ve varlığını sürdü-
rür. Üreten biziz. Onlar bizim emeğimizden yaşıyor. 
Bu düzen hepimizi eziyor. Öyleyse birleşmeli, bir-
likte mücadele etmeliyiz.

Bizim kavgamız birbirimizle değil. Saçı açık 
olsun, başını örtmüş olsun, emekçiler kardeş-
tir. İçki içsin, namaz kılsın, emekçiler kardeştir. 
Türk olsun, Kürt olsun, emekçiler kardeştir. Ale-
vi olsun, Sünni olsun, emekçiler kardeştir. Bizi 
bölmeye çalışıyorlar. % 99 olduğumuzu bilelim, 
safa gelelim!

(…) Yarından tezi yok, parklarda, forumlarda, 
halk meclislerinde haklarımız, ücret ve maaşlarımız, 
çalışma koşullarımız ile ilgili talepleri de mücade-
lemizin parçası haline getirelim. Sadece kendimiz 
için istemeyelim, birbirimizin taleplerine de sahip 
çıkalım. Onlar bizi bölüp yalnızlaştırmak istiyor, 
biz birleşelim.

“Taşeron sistemine son! Bizi bölmekten vazge-
çin!” diyelim hep birlikte. 

“İşten çıkartmalar yasaklansın! Bizi ekmeğimiz-
den etmeyin!” diye yüksek sesle söyleyelim.

 “Sendikalaşmayı özgürleştirin! Biz işçiyiz köle 
değiliz!” diye sesimizi yükseltelim.

“Emekliyi süründürmeyin! İnsanca yaşanacak 
emekli maaşları!” diye gençler olarak sahip çıkalım 
analarımıza babalarımıza.

“İşleri paylaştırın, istihdam yaratın! Gençliği 
başkalarına el açmaya mahkûm etmeyin!” diye yaş-
lılar olarak kucaklayalım gençlerimizi.

“Özgürce ve onurlu yaşamak Kürtlerin de hakkı-
dır! Bütün haklarını verin!” hepimizin talebi olsun.

“Alevilere eşit haklar!” talebine hepimiz omuz 
verelim.

“Kadına şiddete son! Tecavüzcüyü cezalandı-
rın!” diye haykıralım hep bir ağızdan, sadece kadın-
lar değil erkekler de.

“LGBT kardeşlerimize baskıya son!” diyelim 
hep birlikte!

“Çocuklarımızın kafasını bilimle dolduralım, 
eğitim, sağlık satılmasın, parasız hizmet olsun” di-
yelim bütün hepimiz birlikte.

Bizim o kadar çok ortak talebimiz var ki! İhti-
yaçlarımız öylesine aynı ki! Birlikte mücadele eder-
sek dağlar deviririz. 

Çünkü biz toprakta karınca, suda balık, hava-
da kuş kadar çokuz! Biz toplumun % 99’uyuz!

Tayyip Erdoğan % 50’yi zor tuttuğunu söylü-
yor. Doğrudur! İşler biraz daha çatallaşırsa geç-
mişte kendisine oy verenlerin % 49’unu da tuta-
mayacak! Onlar da sokaklara, meydanlara çıka-
cak! Çünkü o 2011’de seçmenin % 50’sinin oyunu 
almıştı, ama on yıldır sadece % 1’in çıkarları için 
çalışıyor! O % 1’in dışında kalan % 49, büyük halk 
kitlelerinin ayağa kalktığını gördüğünde kendi 
kendine diyecektir ki: “Seçimlerde oyumu AKP’ye 
veriyorum, ama iş bulamıyorum, bulduğumda 
merdiven altında çalışıyorum, iş kazası adı al-
tında cinayete kurban gitme riskiyle yaşıyorum, 
sendikalaşmak istediğimde kapı önüne koyuyor-
lar, direndiğimde polis beni de copluyor, gazlıyor, 
sendikalı olsam bile grev yaptığımda grevimi kırı-
yorlar. Bu mücadeleye ben de katılacağım!”

İşte bu % 49 halk isyanının yanına kazanıldı-
ğında Erdoğan’ın hükümeti de gider, bu düzenin 
zulmü de! Yani % 50 hesabı isyancıların kabul 

edip üzerinden Erdoğan’la çekişeceği bir hesap 
değil. “Sende % 50 olabilir, ama biz de % 50’yiz” 
yanlış. Biz % 99’uz!

Şimdi Türkiye’nin çeşitli şehirlerindeki forum-
larda sayıları adım adım artan insan bunu söylü-
yor: “Biz % 99’uz!” Forumları ve genel olarak halk 
isyanını toplumun ezici çoğunluğunun çıkarlarını, 
ihtiyaçlarını ve taleplerini dile getiren bir hareket 
haline dönüştürmek için. Henüz kendi talepleriyle, 
kendine özgü yöntemlerle isyana katılmamış olan 
kol emekçilerini, sanayi, ulaştırma, büyük ölçekli 
hizmetler, inşaat ve tarım işçilerini isyana kazan-
mak için. Erdoğan’ı çıkarlarını savunmakta en 
ufak bir kusur etmediği % 1’i ile, holding patronla-
rıyla, şirket yöneticileriyle, bankacılarla, borsacı-
larla ve onların hepsinin ağababası olan yabancı 
sermayedarlar ile baş başa bırakmak için.

“Biz % 99’uz!” kampanyası bugünlerde düşük 
düzeyde seyreden halk isyanının alevinin harlan-

ması için en uygun yol. Bu kampanya başarıya 
ulaştığı ölçüde, AKP mitingine giden emekçiler 
de bizim yanımıza gelecekler. İşte o zaman yer 
yerinden oynayacak!

“Biz % 99’uz!” kampanyası iki ayak üzerinde 
yürüyecek. Bir yandan, halk isyanının yüzünü 
toplumun büyük işçi ve emekçi çoğunluğuna çe-
virmesi fikrini forumlarda işlemeye dayanıyor; bir 
yandan da, büyük işçi ve emekçi kitleler ile onla-
rın sendikal hareketteki dürüst temsilcilerine hitap 
ederek onlara bu tarihsel anı değerlendirme yo-
lunda bir çağrı yapmaya.

Aşağıda üç belgeden bölümler yayınlıyoruz. 
Bunlardan biri, forumlar için hazırlanmış olan “% 
99 Manifestosu”ndan. İkincisi büyük işçi-emek-
çi kitlelerine hitap eden çağrıdan. Üçüncüsü ise 
kendi çıkarları ile işçi sınıfının çıkarları arasındaki 
bağı tümden koparmamış sendikacılara yönelti-
len çağrıdan.

Biz % 50 değiliz, % 99’uz! Levent Dölek

Yanlış matematik

Gezi Parkı direnişiyle başlayan ve günler içinde bir halk 
isyanına dönüşen mücadele tartışmasız olarak AKP hüküme-
tini ve Erdoğan’ı tüm iktidar dönemi boyunca en çok sarsan 
olay oldu. Ne 27 Nisan muhtırası ne de 2008-2009 ekonomik 
krizi bu kadar zorlamıştı AKP’yi. 

Doğrusu, özellikle 2007’den sonra AKP’nin muktedirli-
ğine ve otoriterliğine yapılan özellikle de soldan gelen vur-
gular adeta objektif bir AKP propagandasına dönüşmüştü. 
Soldan öyle bir AKP tablosu çiziliyordu ki belki de AKP’nin 
2023’e kadar iktidarda kalacağına Erdoğan’dan daha fazla 
Türkiye solu inanıyor gibiydi. Biz ise herkesin güç gördüğü 
yerde iktidarın zaaflarını tespit ediyor ve ekonomi, dış poli-
tika ve Kürt sorununda görüntünün arkasında büyük bocala-
maların olduğunu gösteriyorduk.

Bu pencereden baktığımızda AKP hükümetini donmuş 
bir gölde karşıdan karşıya geçerken yolu yarılamış ama ar-
kasından çatırdılarla buzun kırılmakta olduğunu farkeden 
birine benzetebiliriz. Artık geri dönüş yoktur. “Durmak yok 
yola devam” diyor ya hazretleri. Durum aslında budur.

AKP’nin bu sorunlarla baş edememesinin en büyük ne-
deni de liberallerimizin zannettiği gibi (Kemalistlerimizin de 
çokça katıldığını görüyoruz) Erdoğan’ın gözlerini kör eden 
egosu ya da padişahlık özentisi değildir. AKP her ne kadar 
seçimlerde yüzde 50 oy oranı tutturmuşsa da yüzde 1’lik kan 
emici sömürücü azınlığın çıkarlarını temel alan bir burjuva 
partisidir. Bu yüzden de yaklaşan ekonomik krizi görmekte, 
korkudan tir tir titremekte, faiz lobisi diye bir şey uydurup 
halktan destek toplamaya çalışmakta ama sonunda faizleri 
yine kendisi yukarıya çekmektedir. AKP’nin yüzde 1’e olan 
göbek bağı, onu seçim dönemiyle sınırlı bile olsa, işçilerin 
haklarına saldırmaktan geri tutmamaktadır. AKP Kürt so-
rununda PKK’yi sınır dışına yollayıp Musul ve Kerkük’e 
açılmayı planlamış ama başından beri emekçi çoğunluğu 
yüzde 1’in çıkarları için kontrol etmekte kullandığı en etkili 
silah olan milliyetçiliği elden bırakamamış, kendi sürecini 
de çıkmaza sürüklemeye başlamıştır. Ortadoğu’da rol kap-
mak istemiş, Suriye’de ileri atılmış ama temsil ettiği yüz-
de 1’in (Batıcı-laikiyle, İslamcısıyla) hamisi olan ABD’nin 
sözünden çıkamadığı için çuvallamıştır. İsrail’e dostluktan 
kopamamıştır.

AKP’nin yüzde 50’sini hiç değilse parlamenter çoğun-
luğunu korumak için tek bir yolu kalmıştır, o da isyanın 
karşısında geniş bir kitleyi mezhepçi bir İslamcılık ve milli-
yetçilik temelinde konsolide etmektir. Referandum ve seçim 
dönemlerinden kalma “sende yüzde 50 varsa biz de yüzde 
50’yiz” diyen yaklaşım tam da Erdoğan’ın sarılacağı can 
simididir. Sol için bu matematik eskiden de yanlıştı: öteki 
yüzde 50 içinde MHP’yi de kendi safına yazan bir akıl tu-
tulmasının ürünüydü. Bugün de bu matematik yanlıştır. Ya-
şam tarzı, laiklik genel özgürlükler ve soyut bir demokrasi 
talebine sıkışan muhalefetin kendini Mustafa Kemal ile T.C. 
simgesiyle ifade ettiği denklemde, Erdoğan rahatlıkla kitlesi-
ni konsolide edebilmektedir. Bu yanlış matematik yüzünden 
yükselen halk mücadelesi, karşısında duran hükümetin o ka-
dar zayıf yanı varken en güçlü olduğu yere üstelik en zayıf 
argümanlarıyla taarruz etmektedir.

Peki ne olacak? Şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. 
AKP’ye oy verenler ve onu destekleyenler hâlâ sigortasız ça-
lışıyor. Karşılığı ödenmeden fazla mesai yapıyor, ne aile ya-
şantısı kalıyor ne sosyal yaşantısı... İşçi sınıfı içinde görece 
müreffeh bir azınlığın ayrıcalığı haline gelen toplu sözleşme 
rejimi bile tasfiye edildi.  Milyonlarca insan boğazına kadar 
borca batırıldı. 

Kendisine oy veren ve mitinglerde şu ya da bu şekilde 
topladığı, çoğunluğu yine emekçilerden oluşan kitleye erzak 
yardımı dışında bir güvence sunabilirse, ekonomik kriz gel-
diğinde halkın boğazına çökecek bankaları kamulaştırabile-
cekse, borçla aldıkları evlerini kurtarabilecekse, işten çıkart-
malara engel olabilecekse, tüm bu koşullar altında askeri, 
Nusracılar için Suriye’ye, petrol için Irak’a sürebilecekse, 
ABD ve İsrail’le gerçek anlamda ters düşmeyi göze alabi-
lecekse, Erdoğan ayakta kalır. Ama bunları yapmak için sa-
dece TÜSİAD’la değil, MÜSİAD ve TUSKON’la da savaş-
ması gerekir. Yani sırtını dayadığı yüzde 1’le. O halde doğru 
matematik yüzde 1’e karşı yüzde 99’dur. O yüzde 99’un 
içinde hüloğğ diye bağıran insan da olacaktır, Hak-İş üyesi 
işçiler ve Memur-Sen üyesi kamu çalışanları da... Bu emek-
çi çizgisi, bir yüzde 1’ciden kurtulup Sarıgül tipinden yeni 
yüzde 1’cilerin eline düşmekten kurtulmanın da tek yoludur.

Sendika yöneticileri! 
İşçinin aidatını lüks otellerde, jilet gibi 

arabalarda harcayan türdenseniz, atın bu mesajı 
çöp kutusuna! Sendikanın parasını eşinizin üstüne 
başına, oğlunuzun eğitimine işine fiyakasına, kızı-
nızın çeyizine harcıyorsanız zamanınızı harcama-
yın boşuna! Patronlara boyun kırıp eğilen, işçiye 
esip gürleyen zevattansanız, atın bunu gitsin! Ma-
badınızı yerleştirdiğiniz koltuk hükümet mamulatı 
ise, AKP’nin işçi ya da memur bürosu görevlisi 
gibi çalışıyorsanız, hiç kulak vermeyin!

İşçi temsilcileri, kongre delegeleri!
Birtakım alçakların işçinin parasını yemesi için 

fedailik yapan, asker delegeliğe talim eden  tür-
denseniz, dinlemenize gerek yok sesimizi!

Sendikacılar, işçi temsilcileri,
kongre delegeleri!

Bizim sözümüz, içinden geldiği sınıfa yüre-
ğinde bir nebze bile olsa sevgisi kalan, cüzdanına 
değil vicdanına tutsak olan, işçiyle üzülen ve se-
vinen, sokağa çıkan ve mücadele eden sendikacı-

yadır! Bizim sözümüz, “işçi temsilcisiyim” derken 
“temsilciyim”den olduğu kadar “işçiyim” demek-
ten de gurur duyanadır!

Kardeşler, ne duruyorsunuz? 
Sendika hareketi tam 30 yıldır bu yasalarla 

sendikacılık yapılamaz diye ağlamıyor mu? Yeni 
yasaların eskisini bile arattığını söylemiyor mu? 
Peki, nasıl değiştireceksiniz bu yasaları? Biri gelip 
size “buyurun, patronlarla mücadele için size gül-
lük gülistanlık bir Türkiye” diye altın tepsi içinde 
mi sunacak o iyi koşulları? 

Hayır, siz de biliyorsunuz bunların ancak mü-
cadeleyle olabileceğini. Ne duruyorsunuz o za-
man kardeşler? Yüz binler sokağa çıkmış, hükü-
met sarsılıyor, destekçileri birer birer uzaklaşıyor, 
AKP’nin kendi içinde bile çatlaklar doğuyor. Mü-
cadele için daha elverişli koşulları kim sağlayabi-
lir size? Sokağa çıktığınızda yanınızda hazır yüz 
binler olacak, daha ne bekliyorsunuz?

(…)

Kardeşler, ya bugün konuşun 
ya ebediyen susun!

İşçilere çağrı’dan

İşçiler, emekçiler! 
İşiniz için, ekmeğiniz için, çocuğunuzun 

geleceği için, gün bugündür!

Türkiye Haziran başından beri sarsılıyor. 
Her yaştan, her uğraştan, her inançtan insan 
ülkenin dört bir yanında sokaklarda. Gaza, 
kimyasal suya, copa, mermiye, gözaltıya, 
tutuklamaya rağmen. Beş kişi öldü, onlarca-
sı kör kaldı, yüzlercesi tutuklandı, binlercesi 
yaralandı. Ama susmuyorlar. Neden? Ne is-
tiyorlar?

(…)

Size söylenen yalanlara inanmayın! Aldat-
macalara kanmayın! Yüz binlerin, milyonların 
karşısında mücadele verdiği hükümet bizi de 
sömürünün dişlileri arasına atıyor. Mücadele 
edeni de eziyor. Sendikalaşan işçi eylem yap-
tığında aynen bugünkü gibi polisin baskısına 
maruz kalmıyor mu, kardeşler? İşten atılan 
işçi eylem yaptığında aynen bugünkü gibi gaz 
yemiyor mu? Memur hakkını aradığında polis 

TOMA’sıyla, akrebiyle, copuyla üzerine gel-
miyor mu? Mahallede gençlerimiz her olayda 
polis gaddarlığıyla karşılaşmıyor mu? Kara-
kolda durup dururken dayak yemiyor mu?

Hükümet işçiye 1 Mayıs’ı bile istediği gibi 
kutlama izni vermiyor. Bu sene Taksim’i ver-
medi. Hakkını kullanmak isteyeni gazladı. Ge-
lecek yıl Kadıköy’ü de vermeyeceğini açıkla-
dı. “Gidin Kazlıçeşme’de yapın, manzara da 
güzel, çiçek böcek de var” diye işçiyle, emek-
çiyle alay etti. İşçi yaşadığı sömürüye karşı 
sesini duyurmaya çalışıyor. Çiçek, böcek, de-
niz manzarası onun neyine! Tayyip Erdoğan 
işçi için “ayaklar baş olursa kıyamet kopar” 
dedi. İşçi kardeşler, gelin onun “ayaklar” dedi-
ğini baş yapalım!

Sokaktakiler “çapulcu” değildir. Hakkını 
gaza, TOMA’ya, copa karşı savunan “çapul-
cu” ise, her işçi bir gün “çapulcu” olmak zorun-
da kalıyor bu düzende. Sokaktakiler kardeşi-
mizdir. Tayyip Erdoğan “yüzde 50 beni des-
tekliyor” diyor, ama yüzde 1’e hizmet ediyor. 

% 99 Manifestosu’ndan

Biz toprakta karınca, havada kuş,
denizde balık kadar çokuz!

Biz yüzde 99’uz!
Üreten biziz, yöneten de biz olmalıyız!

Sendikacılara çağrı’dan

İstanbul’un dört bir yanındaki forumlarda bulu-
şan ve bir süredir de “Biz yüzde doksan dokuzuz!” 
çalışması vesilesi ile bir araya gelmiş bulunan çok 
sayıda Çapulcu, 4 Ağustos Pazar günü İstanbul Be-
yoğlu’ndaki Perazin Cafe’de bir araya geldi.

“Halk isyanını işçi sınıfı ile birleştirelim” baş-
lığıyla düzenlenen toplantı, önce bir çerçeve su-
nuşun yapılması ile başladı. Bu sunuşta %99’un, 
Erdoğan’ın ve aslında tüm hakim sınıfların matema-
tiğini bozan bir ifade olduğu, işçi sınıfının en azın-
dan kendi araçları ile bu mücadeleye atılması duru-
munda isyanın başarılı olabileceği ve biz %99’uzuz 
hareketinin de bu yüzden kurulduğu anlatıldı.

Ardından iki tur halinde tartışmalara geçildi. Bu 
bölümde, demokratik taleplerin üretimden gelen 
güç olmadan kazanılamayacağı, isyana basitçe bir 
orta sınıf isyanı demenin yanlış olacağı, aslında is-
yan edenlerin genel itibariyle çalışanlar ve yine ça-
lışan ailelerin çocukları olduğu konuşuldu. Yine bu 
bölümde, AKP’nin önümüzdeki kriz sürecinde %50 
adı altında kandırdığı insanlara iş imkanı sunama-
ma, reel ücretleri koruyamama, toplumun geniş 
kesimlerinin borçluluk sorununu halledememe gibi 
risklerinin bulunduğu ve bunun da AKP iktidarının 
sonu olabileceği belirtildi. Bir diğer nokta da, isyan-

cıların işçi sınıfı ile bir araya getirilmesinde bilinç ta-
şınacak tarafın sadece işçi sınıfının geniş kesimleri 
olmadığı, isyan eden kitlelere de işçi sınıfı ile birlikte 
davranma bilincinin taşınması gerekliliğiydi.

İkinci bölümde söz alan Ahmet Tonak, kent 
hakkı meselesinin dikkatle ele alınması gerektiğini 
vurgulayarak, bu meseleyi sadece kentsel dönü-
şümün olumsuz pratikleri bağlamında değil, aynı 
zamanda sermayenin kriz sürecindeki ihtiyaçları 
bağlamında ele almak gerektiğini, yani kent hakkı-
na yönelik saldırıların, kapitalizmin kötü yönetilmesi 
ile ilgili olmadığını vurguladı. Yine bu bölümde söz 
alan Sungur Savran ise, hem işçi sınıfının isyan 
etmemiş kesimlerine hem de isyancıların haliha-
zırda forumlarda bir araya gelen gruplarına yöne-
lik çalışmaların önemli olduğunu vurguladı. Ahmet 
Tonak’ın kapitalizmin krizine yaptığı vurguya dikkat 
çeken Savran, aynı zamanda DİP tarafından ya-
pılmış olan Akdeniz devrimci havzası tespitinin de 
bu noktada Türkiye açısından önemli ve belirleyici 
olacağını vurguladı. İkinci turda söz alan diğer ko-
nuşmacılar da %99 çalışmasının geleceğine dair 
fikirlerini belirttiler, üniversitelerde, forumlarda, işçi 
havzalarında çalışmanın nasıl sürdürülebileceğine 
dair fikirlerini paylaştılar. 

İstanbul’da “biz yüzde 99’uz” toplantısı yapıldı
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Her yer Tahrir,
hepimiz İbrahimiyiz!

Türkiye isyanı Tayyip Erdoğan’ı şimdilik devireme-
di. Devletin baskı güçleri karşı saldırıyla halk isyanının 
elindeki özgür meydanları geri aldı. Ama isyan derinden 
derine kendini ve hasmını yoklayarak geleceğe hazırla-
nıyor. Erdoğan ve AKP hükümeti çok büyük yara almış 
durumda.

Erdoğan’ın Mısır’daki Müslüman Kardeşleri (İhvan) 
çok daha büyük bir yenilgi aldı. 30 Haziran günü, belki 
bütün dünya tarihinin en büyük kitle gösterisinde, sayısı 
17 ila 30 milyon arasında tahmin edilen Mısırlı sokağa 
açıktı ve İhvan’ın daha bir yıl önce seçilmiş olan başkanı 
Muhammed Mursi’ye defol dedi. Bu tablonun Mursi’den 
kurtulmak isteyen kesimleri de dâhil olmak üzere Mısır 
hâkim sınıflarını tir tir titretmiş olduğunu anlamak için 
Marksist olmak bile gerekli değil. Mısır’da düzenin baş 
muhafızı ordu bu ortamda sahneye çıktı, Mursi’yi devirir-
ken devrimi de çaldı ve yeniden bir “hükm-il asker” (askeri 
rejim) kurdu. Ama biçimi ne olursa olsun, Mursi’nin dev-
rilmesi bütün Akdeniz çapında İhvan ve dostlarına büyük 
bir yenilgi oldu.

Tunus’taki suikastı bu bağlam içine yerleştirmek 
gerekiyor. Mısır’da Mursi’nin devrilmesine giden yolda 
başkanın istifa etmesi ve yeni seçim düzenlenmesi için 
Temerrüd (Asi) adıyla 22 milyon imza toplayan hareketin 
aynısı, Mursi devrilince aynı adla Tunus’ta başlatıldı. İkti-
dardaki İslamcı Ennahda’ya sert eleştiriler yöneltmesiyle 
tanınan İbrahimi bu kampanyaya iki gün önce imza ver-
mişti. Katiller “Tunus Mısır olmayacak” dediler!

Akdeniz çapında bir iç savaş
Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın farklı ülkelerinin kaderi 

her geçen gün daha fazla birbirine bağlanıyor.2011 Tu-
nus ve Mısır devrimleri, bir ilk aşamada İhvan ve İhvan 
benzeri hareketlerin (Tunus’ta Ennahda) eline geçmişti. 
Emperyalizm, devrimi durdurmak için eskiden kanlı bı-
çaklı olduğu bu hareketleri desteklemeye başladı. Ne var 
ki, İhvan emperyalizmin çıkarlarına uygun bir çizgiye çe-
kilmeliydi. Emperyalizmin dostu, neoliberal İslamcılığın 
baş temsilcisi Erdoğan, emperyalizmin ılımlı İslamcılık 
içinde Truva atı olarak işe koşuldu. Görevi, İhvan’ı ve 
benzerlerini evcilleştirmekti. 

Ama özellikle Mısır’da halk bu İslamcı karşı devrimci 
harekete karşı ayaklanınca durum yeniden değişti. Mursi 
devrildi, emperyalizmin hevesi kursağında kaldı. Erdo-
ğan da ortada kaldı! Hem de ne zaman? Erdoğan kendi 
memleketinde 10 yıllık iktidarı boyunca en büyük mey-
dan okuma olan halk isyanı ile uğraşırken!

Buradan itibaren Akdeniz’in, nüfusunun çoğunluğu 

Sünni Müslüman olan ülkelerinde ortak bir mücadele 
yaşanacaktır. Bu büyük mücadelenin üç tarafı vardır: 
birincisi, Erdoğan, İhvan ya da Ennahda ve onların yanı 
sıra her tür Selefi olmak üzere İslamcı kamp; ikincisi 
devrim kampı; üçüncüsü Mısırlıların “fülul” dediği eski 
rejimin artıkları ve onların vurucu gücü ordu. Elbette 
bu kampların gücü ve karakteri her ülkenin somut 
gelişmesine göre farklılaşır: devrim kampı Mısır’da diğer 
ikisiyle karşılaştırılamayacak kadar güçlüdür; Türkiye 
bir devrim yaşamamış, sadece bir isyan görmüştür; şu 
anda Mısır’da askerin desteklediği bir hükümet vardır, 
Türkiye’de tek başına iktidarda olan bir İslamcı parti 
tarihsel geleneği açısından zor dikişi tutturabileceği bir 
siyasi ortamda çalışmaktadır; Tunus ise ancak laik par-
tilerin içinde olduğu bir koalisyon hükümeti aracılığıyla 
ayakta kalabilen bir İslamcı partinin yönetimindedir.

Ama bütün bu farklara rağmen, üç ülkenin kaderi 
bütünüyle birbirine bağlanmıştır. İslamcılık karşısında 
devrim ve fülul her üç ülkede de aynı saflarda mücadele 
ediyor. Demek ki, devrim kampını ikili bir görev bekliyor: 
İslamcı karşı devrimciliği yenilgiye uğratırken, aynı za-
manda muhalif kampta hegemonyayı ele geçirmek. Bu 
ise ancak işçi sınıfı devrim kampının sürükleyici unsuru 
haline gelirse mümkündür.

Suriye karabasanı
Mısır ordusunun devrim kampının ana taleplerini 

yerine getiren bir Bonapartist darbe yapmasının geri-
sinde, devrimi engelleme kadar güçlü bir saik, Mısır’ın 
Suriyeleşmesi’nin önüne geçmek olmuştur. Suriye bir 
kör kuyu haline gelmiştir. İslamcılık ile fülul denebilecek 
ama henüz eski rejim olarak ayakta olan güçlerin yeni-
şemediği, her gün yüzlerce insanın hayatını yitirdiği bir 
karabasan. Ama orada da saflar aynıdır. Beşşar Esad’ın 
Baas rejiminin karşısında İhvan’dan Nusret Cephesi’ne 
kadar uzanan bir cephe; bir de kimlerden oluştuğunun 
bile anlaşılamadığı devrimci güçler. Oranlar ve güçler 
farklıdır, ama saflar aynıdır. 

Devrimciler açısından yapılması gereken her yer-
de aynıdır: İslamcı cepheyle dini temellerde çatışmaya 
girmekten kaçınmak, işi gerçek temelleri, yani sınıf 
mücadelesi ve özgürlük sorunları temelinde ele almak; 
her ülkede muhaliflerin pratikte aynı cephede yer alıyor 
olduğunu saptayarak bu cephede hegemonyayı fülula 
karşı ele geçirmek için mücadele etmek; mücadelenin 
Akdeniz çapında olduğunu kavrayarak enternasyonalist 
bir politikayı, kazanmanın bir koşulu olarak benimsemek.

2013 yazı Akdeniz için ateş topu! 31 Mayıs’ta Türkiye’de isyan patlak verdi. 30 
Haziran’da Mısır devriminin üçüncü dalgası doruğuna ulaştı, beş gün sonra Mursi 
devrilmişti. Suriye bir cehennem olmaya devam ediyor. Rojava (Suriye Kürdistanı) 
19 Temmuz’da özerkliğinin birinci yılını kutlamaya hazırlanırken El Kaide türü bir 
köktendinci İslamcılığın temsilcisi olan Nusret Cephesi’nin saldırısına maruz kaldı. Ni-
hayet, 25 Temmuz günü, Şükrü Belaid suikastından altı ay sonra, Tunus devrimi yeni 
bir şehit verdi: İslamcı çeteler Halk Cephesi’nin Kurucu Meclis’teki bir başka üyesini, 
Muhammed İbrahimi’yi katletti!

Sungur Savran

Strateji ve taktik
Stratejinin, ister savaşta, ister zamanımızda çok sık kullanıldı-

ğı iş dünyasında, isterse politikada, bugün bulunduğumuz yer ile 
ulaşmak istediğimiz hedef arasında uzanan yolun ana doğrultusu-
nu tanımladığı biliniyor. Buna karşılık taktiğin çok daha anlık, çok 
daha geçici bir nitelik taşıdığı,  bizi bugün bulunduğumuz yerden 
hedefimize taşıyacak yolun üzerindeki belirli bir nokta ya da kesitte 
en iyi sonucu alacak tarzda ilerlememizi sağladığını ama bir sonraki 
kesitte hızla değişikliğe tâbi tutulabileceği de. Ne var ki, her zaman 
çok iyi anlaşılamayan bu ikisi arasındaki ilişkidir. Diyelim belirli bir 
gücü İstanbul’dan Ankara’ya taşımak olsun amacınız. Ona göre de 
bir strateji belirlemişsiniz: hangi araçla, hangi kadroyu, risklerden 
nasıl sakınarak taşıyacağınızı belirlemişsiniz. Soru şu: Kafilenizin 
yüzünün yolun her aşamasında Ankara yönüne mi bakması gerekir? 
Taktiğin stratejiye tâbi olacağı açıktır. Ama bu bağımlılık ikisinin 
arasında görünürde çelişkilere hiç mi izin vermez?

Bugün Akdeniz çapında yayılmakta olan iç savaşta, üç ana siya-
si öbek var: İlki İslamcı güçler; ikincisi devrim veya isyan kampı, 
üçüncüsü ise Mısır devriminin terminolojisiyle söylersek “fülul”. 
Yani eski rejimin artıkları. Elbette bu son niteleme, dar anlamda 
sadece Mısır ve Tunus için geçerli. Muzaffer bir devrimin yaşan-
mamış olduğu Türkiye ve Suriye için “fülul” bir mecazdır. Yavaş 
yavaş ortaya çıkıyor ki, İslamcı kampın karşısında bütün ülkelerde 
devrim/isyan kampı ile “fülul” bir süre birlikte mücadele edecek-
tir. Büyük sorun şudur: Devrim/isyan kampı mücadelenin hege-
monyasını “fülul”un elinden alabilmek için ne yapacaktır? Başka 
türlü soralım: Devrim/isyan kampı ile “fülul”ün yolu kesiştiğinde, 
bizimkiler hemen ortaklıktan çekilmeli, saflığını koruyan bir kamp 
mı oluşturmalıdır?

Bu konuda iki sınav yaşandı. Biri bizde. Türkiye’de halk isyanı 
içinde güçlü bir “ulusalcı”/kapıkulu sol mevcudiyeti yadsınamaya-
cak bir şey. Bunun karşısında Kürt hareketinin bir bölümü isyanın 
onların hegemonyası altına gireceğini varsaydı. Tabii Kürt halkının 
isyanın dışında kalması bu varsayımı kendi kendini doğrulayan bir 
öngörü haline getirebilirdi. Ama varsayım o kadar yanlıştı ki, Kürt 
hareketi isyandan uzak durduğu halde bu sonuç gerçekleşmedi. 
Sosyalist sol ise daha iyi bir sınav verdi. İsyanın bu aşamada tek 
başına hiçbir hareketin kapalı av alanı olmadığını gördü ve kapı-
kulu sola rağmen mücadeleye daldı. İsyanın içinde ulusalcılığın mı 
yoksa daha enternasyonalist bir tavrın mı güçlendiği sorusuna cevap 
Lice’de Medeni Yıldırım’ın öldürülmesinden sonra geldi. Yoğurt-
çu forumunun başlattığı on bin kişilik yürüyüş esnasında çoğu CHP 
seçmeni insan Lice ile dayanışmayı hançerelerini yırtarak bağırdı! 
Tabii solun kaç odağının böyle bir hegemonya mücadelesinin bilinç-
li olarak verilmesi gerektiğinin farkında olduğu apayrı bir tartışma.

Öteki sınav Mısır’da yaşandı. 26 Temmuz’da rejimin güçlü ada-
mı General Sisi’nin devrimci halkı “şiddete karşı mücadelede des-
tek” talebiyle meydanlara çağırması gerçek bir sınav oldu. On mil-
yonlarca insan Sisi’nin çağrısıyla sokağa çıktı. Devrimcilerin tavrı 
ne olmalıydı? Bir bölük devrimci güç, “Üçüncü Meydan” hareketini 
yaratmaya çalıştı. İhvan’dan kopmuş Ebul Futuh’un lideri olduğu 
Güçlü Mısır Partisi’nin yanı sıra devrimde önemli bir rol oynayan 6 
Nisan Gençlik Hareketi, Cliff’çi Sosyalist Devrimciler vb., bu çıkış-
la bizim Türkiye’de İslamcı hareketin yükselmeye başladığı 1990’lı 
yıllardan bu yana değişik uğraklarda savunduğumuz, burjuvazinin 
İslamcı ve Batıcı-laik kanatlarından bağımsız, emekçi ve ezilenleri 
bağrında birleştirecek bir Üçüncü Cephe doğrultusunu somutlaştırı-
yor gibilerdi. Ama yanlış zamanda, yanlış yerde!

Biz Türkiye’den gayri Mısır için de bir Üçüncü Cephe yaklaşı-
mının gerekli olduğunu 2011 sonu-2012 başlarında ileri sürmüştük. 
Ama o zaman kendileri sorunun farkında olmayan, sonra da Ulusal 
Selamet Cephesi içinde düzenle ve orduyla işbirliğine sürüklenme-
ye razı olanlar, şimdi bağımsızlık bayrağını yanlış anda yükseltiyor-
lar. Devrimci mücadeleye girmiş bir halk kitlesine sırt dönülmez. 
Kitlenin içinden yürünür. Mümkün olan her yöntemle Bonapartist 
darbeye verilen desteğin karşısında devrimci halkın kendi örgütlen-
melerini yaratmak üzere mücadele edilir. Dün zamanında Üçüncü 
Cephe şiarını yükseltmeyenler, bugün kendilerini kitleden yalıtı-
yor! Politikada zamanlama her şeydir! Şimdi “fülul” ile tehlikeli bir 
dans dönemi başlıyor! Hiçbir devrim, hiçbir iç savaş dümdüz bir yol 
gibi ilerlemez. Ama devrim kampının kendi önderliği güçlendikçe 
“fülul”a darbe vurulacaktır.

Öyleyse, İstanbul’dan Anka-ra’ya giderken yüzümüzü bazen 
İstanbul’a dönebiliriz. Ya yol tıkalıysa? Elbette, geri bile dönüp bir 
yan yola girmenin ve daha sonra ana yola bağlanmanın çaresini ara-
mak zorundayız. Yani “fülul”dan kurtulmak için önce kitleyi onun 
hegemonyasından kurtarmak lazım. Bunu milyonlar Tahrir’de iken, 
siz yüzlerce insanla başka bir meydana çıkarak yapamazsınız. Bu 
kitlelere karşı ültimatomculuktur. Tahrir’e gitmek, kitlenin içine gir-
mek ve General Sisi’yi kitlenin içinden çıkarmak için uygulanabile-
cek bütün taktikleri uygulamak: Yapılması gereken budur.

Nusret Cephesi konusunu önden ele al-
mak yararlı. Müslim’in Türkiye’ye davet 
edilmesinden bir gün önce Dışişleri Baka-
nı Ahmet Davutoğlu verdiği bir demeçte 
şöyle söylüyor: “Birtakım kötü görüntüler, 
bazı grupların din adamı öldürmesi, adam 
kaçırmaları Suriye’deki haklı davaya, dev-
rime en büyük zararı, rejim kadar bu grup-
lar veriyor. Bu tür davranışları Suriye devri-
mine ihanet olarak görüyorum. Suriye’deki 
haklı talepleri gölgeleyen bir tutum olarak 
görüyorum. Dolayısıyla Türkiye’nin radi-
kal gruplara destek olduğu gibi bir görüntü 
verilmesi kesinlikle doğru değil. Ama meş-
ru Suriye muhalefetine her zaman destek 
verdik, bu desteği de sürdürüyoruz.” Yani, 
herkes Türk hükümetinin ve yandaş med-
yanın Resulayn (Serêkaniyê) sınır kapısına 
Rojava bayrağı çekilmesine büyük tepki 
gösterdiğini vurgularken, Davutoğlu radi-
kal İslamcıları karşısına alıyor!

Davutoğlu’nun dile getirdiği, rejim ile 
muhalefetteki grupların aynı derecede za-
rarlı olduğu, Nusret Cephesi’nin yaptığının 
“ihanet” olduğu gibi fikirler, Türkiye’nin 
radikal İslamcı gruplarla işbirliğinden sıy-
rılmak istediğini ortaya koyuyor. Burada bi-
zim için şaşırtıcı bir şey yok: Mayıs ayında 
Beyaz Saray’da Obama’nın Erdoğan’a ayar 
verdiği görüşme sonrasında Türkiye baş-
bakanı, basın toplantısında kendini radikal 
İslamcı hareketlerden ayırmıştı. Gerçek 
olarak biz, Erdoğan’ın bu açıklamasının 
bir süredir Türkiye’nin Nusret Cephesi gibi 
gruplardan uzaklaşmakta olduğu anlamı-
na geldiğini, Reyhanlı’nın da muhtemelen 
Türkiye’nin bu “ihanet”ini cezalandır-
mak amacıyla yapıldığını ifade etmiştik. 
Davutoğlu’nun açıklaması genel teşhisimi-
zi doğruluyor. Türkiye, Nusret Cephesi türü 
radikal İslamcı hareketlerden (en azından 
görüntü olarak) desteğini çekmek istiyor, 
ama sınır boyu öylesine kevgire dönmüş 
durumda ki kurtulamıyor. Salih Müslim’e 
bu büyük soruna çare olarak başvuruyor 
Ankara!

PYD’ye koşullar
Davutoğlu aynı konuşmasında PYD’ye 

şu mesajı veriyor: tamam, özerk bölge ol-
sun, ama Türkiye’nin icazetiyle ve hima-
yesinde olsun! Okuyalım: “Suriye’de Kürt-
lerden temelde beklentimiz üç şey var. Bir; 
rejimle işbirliği yapmamaları. Bu durumda 

Kürtlerle Araplar arasında gerilim oluşu-
yor. Rejimin onları kullanmasına izin ver-
memeleri lazım. Suriye muhalefetinin için-
de şüphe bırakmayacak şekilde yer almaları 
lazım. İki; emrivaki şekilde, diğer unsur-
larla istişare etmeden bir mezhep ya da et-
nik temelli bir de-facto yapı kurmamaları. 
Burada kaygımız Kürtlerin ya da herhangi 
bir grubun statü elde etmesi değil. Böyle bir 
yapı kurulursa bütün gruplar aynı şeyi yap-
maya kalkarlar ve savaşın önüne geçilemez. 
Üçüncüsü de Türkiye’nin güvenliğine, sınır 
güvenliğine zarar verecek şekilde faaliyet 
içinde olmamaları.” Yani: Esad’a destek 
vermeyin; bize danışmadan iş yapmayın; 
güvenliğimize zarar vermeyeceğinize dair 
bize güvence verin. İşte Türkiye Müslim’i 
bunlar için çağırmıştır İstanbul’a. Müslim’in 
Türkiye’nin Rojava’da bir yönetime evet 
dediğini açıklaması yetmez. Aynı zamanda 
kendisinden Türkiye’ye biat etmesi istendi 
mi, onu da açıklamalı. Davutoğlu’nun “sta-
tü” için öne sürdüğü koşulları kabul etti mi, 
onu ifade etmeli. Rojava konusunda bütün 
önemli adımlar Türkiye’nin icazetiyle alın-
malı koşulu üzerinde anlaşma sağlandı mı, 
onu dile getirmeli.

Ulusal Kongre ve “Büyük Türkiye”
Bütün bu meseleler ancak “çözüm süre-

ci” diye anılan, Türkiye Kürdistanı konu-
sundaki planlar çerçevesinde anlaşılabilir. 
Biz “çözüm süreci”nin, Türkiye’nin, yeni 
bir düzenleme ile Kürdistan’ın öteki parça-
larını da sömürgeleştirme, yani bir “Büyük 
Türkiye” oluşturma planı olduğunu söy-
lüyoruz. Son günlerde Mesud Barzani’nin 
olurunu vermesiyle gündeme yerleşen 
“Ulusal Kongre” fikri ise tam tersini ima 
ediyor gibi. Yani Kürtler, nihayet dört ülke 
hâkimiyetinde parçalanmayı aşarak ulusal 
birliklerini sağlayacaklar. 

Aynı gücün sömürgesi olmak ulusal 
birlik ise evet. Ulusal Kongre’nin Barzani 
açısından amacı Türkiye ile giriştikleri hi-
maye anlaşması çerçevesinde Kürdistan’ın 
öteki parçalarını da anlaşmanın çatısı altına 
sokabilmektir muhtemelen. O anlaşma (en 
azından Barzani’nin kafasında) muhteme-
len Araplardan kurtarılmış bağımsız bir 
Irak Kürdistanı hayalini içeriyor. Bakın 
Barzani’nin Kerkük valisi Necmeddin Ke-
rim ne diyor:

“Her ülke Kürt sorununu kendi başı-

na çözmelidir. Her ülkenin şartları farklı. 
(...) Azerbaycan örneği ortada: İran Azer-
baycan’ında daha fazla Azeri yaşamasına 
rağmen Azerbaycan bağımsızlığını ilân etti 
diye onlar da bağımsızlık arayışına girmiş 
değiller. Eğer İran Azerbaycan’ında yaşa-
mak istemeyenler varsa Azerbaycan’a gi-
debilir. Aynı şey Türkiye Kürtleri ile Irak 
Kürdistanı arasında da yaşanabilir.”

Demek istiyor ki, biz Güney bağımsız 
olalım, Kuzey olmasın! Bu insanı “en niha-
yetinde Kerkük Valisi’dir” diye küçümse-
meyin. Tam bir yıl önce, Ağustos 2012’de 
Kerkük’e sürpriz bir ziyaret yapan Davu-
toğlu tam da bu şahsiyeti ziyaret etmişti!

Yani gerek “ulusal birlik”, gerekse 
Rojava, Erdoğan-Barzani planının sat-
rancında birer taş! Elbette, bu politika 
Kürtlere en azından Suriye’de de statü ka-
zandıracağı için, Kürdistan’ın dört parça-
sının kaderini birbirine bağlayacağı için, 
değişik parçaların halkını yakın ilişki içine 
sokacağı için Güney Kürdistan’ın gerici 
önderliğinin iktidarı daha ileri ve devrimci 
bir kadroya yitirmesi durumunda tam 
tersine dönebilecektir. Ters tepebilecek, 
Türkiye açısından riskli bir stratejidir.

Daha da önemlisi, Kürt hareketinin için-
den, otuz yıllık bir mücadelenin ardından 
“Büyük Türkiye” madalyonunun ters yüzü 
olan “bağımlı birleşik Kürdistan” formülü-
ne razı olmayacak güçlü bir eğilim doğarsa 
bu kimseyi şaşırtmamalıdır.

Kürt hareketinde huzursuzluk var
Kürt hareketinin şemsiye örgütü olarak 

kurulmuş olan Kongra-Gel’in Temmuz 
başlarında toplanan Genel Kurulu, yönetim 
organlarında bir yeniden yapılanma ve 
yönetim kadroları için çarpıcı görev deği-
şiklikleri gerçekleştirdi. Bu önemli kararlar, 
Kürt hareketi içinde, en başta askeri kadro-
lar içinde olmak üzere, “çözüm süreci” ko-
nusunda en azından ciddi bir kaygı, en ileri 
noktada ise belki de bir muhalefet olduğunu 
bir kez daha gösterdi.

Dikkatli bir okuma genel kurulun sonuç 
bildirgesinde bunun izlerini ortaya koyuyor. 
Mesela, AKP hükümetinin somut adımlar 
atmadığı fikri, “tartışmalarda dile getiril-
miş” olarak yer alıyor sonuç bildirgesinde. 
Bu, bu fikrin “çözüm süreci”nin kendisinin 
bir eleştirisi olarak huzursuz unsurlarca 
dile getirildiğini gösterir. Bildirge, özgür 

toplumun inşası yolunda “demokratik siya-
setin inşası için, demokratik halk serhıldan-
larının yükseltilmesini” savunuyor. Yani 
çözümü diplomasiye bırakmaya razı olma-
yan, devrimci yöntemler uygulamayı öne-
ren bir yaklaşım. Bildirge ayrıca, “demok-
ratik kurtuluşun ve özgür yaşamın”, “ko-
münal demokratik ekonomi inşa edilme-
den” “mümkün olmayacağı” görüşünü ileri 
sürüyor. Burada, AKP’nin neoliberalizmine 
cepheden karşı çıkarak, onunla ittifakı ola-
naksız kılan bir koşulu görüyoruz. Nihayet, 
aynı derecede önemli bir nokta bildirgedeki 
şu cümlede ifade edilmiştir: “9. Genel Ku-
rulumuz Halk Savunma Güçlerinin halkın 
ve sistemin hizmetinde olarak, gücünü bü-
yüterek, örgütleyip eğitmesi ve olası her 
saldırıya karşı her koşul altında hazırlıklı 
olması gerektiği kararlaştırılmıştır.” Burada 
silahsızlanmanın karşı kutbunda yer alan 
bir yaklaşım benimsenmiş oluyor.

Meseleye bazı durumlarda rafa kaldırı-
labilecek resmi bildirgelerin diliyle değil de 
pratik gelişmeler ışığında bakacak olursak 
yine aynı sonuca ulaşırız. KCK Öcalan’ın 
önerdiği takvimi kabul ettiğinde, gerillanın 
Türkiye dışına çıkması planında güçlerin 
herhangi bir oranı telaffuz edilmiyordu. 
Oysa şimdi Kürt hareketi gerillanın sade-
ce yüzde 15’inin Türkiye dışına çıkmış 
olduğunu kabul ediyor, ama buna rağmen 
ikinci aşamanın da başlamasında ısrar 
ediyor. Bu durumun tek bir açıklaması ola-
bilir. “Yol haritası” ve “takvim” KCK tara-
fından sessizce değiştirilmiştir. 

Bütün bunların ışığında örgütün belirli 
kanatlarının “çözüm süreci”ne ya muhalif 
olduğu ya da en azından büyük kaygıyla 
yaklaştığı açık seçik ortaya çıkıyor. Yö-
netici kadro içindeki görev bölüşümünde 
görülen değişiklik de bunun ürünüdür. En 
önemlisi, bütün kaynakların ifade ettiği gibi 
Abdullah Öcalan tarafından belirlenen bu 
yeni işbölümünde, Murat Karayılan’ın as-
keri örgütün (HPG) başına getirilmesi, buna 
karşılık hakkında sertlik yanlısı olduğu söy-
lentilerinin ayyuka çıktığı Suriye Kürdü Dr. 
Erdal Bahoz’a ise hiçbir görev verilmemiş 
olması, en büyük çatlağın askeri cenahtan 
gelebileceğini ima ediyor. 

Kürt hareketi içinde Erdoğan’ın “barış” 
planına kuşkuyla bakan çok sayıda insanın 
olması gelecek hakkında önemli bir işaret 
oluşturuyor.

Bir denklem,
üç bilinmez
Rojava (Batı) adıyla anılan Suriye Kürdistanı’ndaki 
özerk bölgenin hâkim siyasi gücü PYD’nin lideri Salih 
Müslim’in 25-26 Temmuz günleri davet üzerine 
İstanbul’a gelerek resmi görüşmeler yapması, Kürt 
basınında Rojava için büyük bir ileri adım olarak 
kutlandı. Oysa bu görüşme aslında Rojava’nın 
askeri güçlerinin El Kaide’ye yakın olduğu ileri 
sürülen Nusret Cephesi ile arasında çatışmaların 
devam ettiği esnada, Türkiye açısından PYD’yi belirli 
kısıtlamalar altına sokmak amacıyla yapılıyordu. 
Yani Türkiye’nin Suriye savaşı içinde yer alan radikal 
İslamcı hareketlerle ilişkisinin de bir ürünüydü. Nihayet, Rojava meselesi aslında AKP hükümetinin “Büyük Türkiye” hedefini güden “çözüm 
süreci”nden bağımsız ele alınamaz. Yani son günlerde bu üç mesele karmaşık biçimde iç içe girmiş bulunuyor.

Rojava
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İnsanlar devrimi de savaş yaptıkları 
gibi istemeye istemeye yaparlar. Fark şu-
radadır: savaşta, belirleyici rol zorlama-
dadır; devrimdeyse, koşullarınki hariç, 
zorlama yoktur. Devrim başka yol kalma-
dığı zaman meydana gelir. Olaylar silsi-
lesindeki bir doruk gibi devrimin üzerin-
de yükselen ayaklanma, tıpkı bütününde 
devrim gibi, keyfi olarak kışkırtılamaz. 
Kitleler nihai taarruza geçmeye karar ver-
mezden önce birçok kez saldırırlar ve geri 
çekilirler.

Konspirasyon, çoğunluğun kendili-
ğinden hareketi karşısında bir azınlığın 

danışıklı girişimi olarak genelde ayaklan-
maya karşıttır. Gerçekten de ulusun başı-
na geçmeye yönelen bir sınıfın eserinden 
başka birşey olmayacak olan muzaffer 
bir ayaklanma, tarihi anlamı ve yöntem-
leri itibariyle, kitlelerin gıyabında eyleme 
geçen konspirasyon ehlinin darbesinden 
tümüyle farklıdır.

...

Bununla birlikte, bu söylediğimiz 
halk ayaklanması ile konspirasyonun her 
koşulda birbirini dışladığı anlamına gel-
mez. Bir konspirasyon öğesi şu veya bu 
ölçüde, hemen her zaman ayaklanmaya 
dâhildir. Devrimin gelişmesinin belirli 
bir aşaması tarafından koşullanmış olan 

kitle ayaklanması hiçbir zaman katıksız 
biçimde kendiliğinden gerçekleşmez. Ka-
tılımcıların çoğunluğu için ansızın patlak 
verdiği halde bile, ayaklanmacıların için-
de hayatın zorluklarından bir çıkış yolu 
buldukları fikirler tarafından olgunlaştı-
rılmıştır. Kitlelerin bir ayaklanması dahi 
öngörülebilir ve hazırlanabilir. Önceden 
örgütlenebilir. Bu durumda, konspirasyon 
ayaklanmaya tabi kılınmıştır, ona hizmet 
eder, gidişatını kolaylaştırır, zaferini hız-
landırır. Devrimci bir hareketin siyasi dü-
zeyi ne kadar yüksek, önderliği ne kadar 
ciddiyse, halk ayaklanmasında konspiras-
yonun işgal ettiği yer de o kadar büyüktür.

Hem birbiriyle karşı karşıya gelen 
hem de birbirlerini tamamlayan ayaklan-
ma ile konspirasyon arasındaki ilişkiyi 
doğru anlamak elzemdir. Zira Marksist 
literatürde “konspirasyon” sözcüğünün 
kullanımının dahi çelişik bir yanı vardır; 

yani inisiyatif alan bir 
azınlığın bağımsız girişi-
mi mi yoksa çoğunluğun 
ayaklanmasının azınlık 
tarafından hazırlanması 
mı söz konusudur?

Doğru, tarih bazı ko-
şullarda halk ayaklanma-
sının konspirasyonsuz da 
galip gelebileceğinin ka-
nıtlarını sunar. Genel bir 
başkaldırının, çeşitli pro-
testoların, gösterilerin, 
grevlerin, sokak çatışma-
larının “kendiliğinden” 
bir itişiyle zuhur eden 
ayaklanma ordunun bir 
kesimini harekete geçire-
bilir, düşman kuvvetlerini 

felçleştirebilir ve eski iktidarı devirebilir. 
Belli bir dereceye kadar Şubat 1917’de 
Rusya’da olan buydu. 1918 sonbaharında 
Alman ve Avusturya-Macar devrimleri-
nin gelişiminde de az çok aynı tabloyala 
karşılaşırız. Bu iki durumda da, isyancı-
ların başında ayaklanmanın çıkarları ve 
emellerine derinlemesine nüfuz etmiş 
bir partinin yokluğu, zaferi kaçınılmaz 
olarak iktidarı son dakikaya kadar ayak-
lanmaya karşı çıkmış olan partilerin eline 
verecekti

Eski iktidarı devrimek başka şeydir, 
iktidarı ele almak başka. Bir devrimde, 
burjuvazi iktidarı devrimci olduğundan 
değil, ama burjuvazi olduğundan ele ge-
çirebilir: elinde mülkiyet, eğitim, basın, 
stratejik konumlardan oluşan bir ağ,  bir 
kurumlar hiyerarşisi vardır. Ama prole-
tarya için durum bambaşkadır: eşyanın 
tabiatına uygun olarak toplumsal imtiyaz-
lardan yoksun olan isyankâr proletarya 
ancak büyüklüğüne, bütünlüğüne, kadro-
larına, kurmayına güvenebilir.

Bir demirci nasıl kızgın demiri çıp-
lak eliyle tutamazsa, proletarya da çıplak 
eliyle iktidarı ele geçiremez: ona bu görev 
için biçilmiş bir örgüt gerekir. Kitlelerin 
ayaklanmasıyla konspirasyonun kom-
binasyonu, konspirasyonun ayaklanma-
ya tabi oluşu, ayaklanmanın konspiras-
yon aracılığıyla örgütlenmesi Marx ve 
Engels’in “ayaklanma sanatı” tabir ettik-
leri devrimci politikanın karmaşık ve ağır 
sorumluluklar alanını oluşturur. Bu, kit-
lelerin doğru bir genel idaresini, değişen 
durumlar karşısında yön değiştirme es-
nekliğini, düşünülmüş bir taarruz planını, 
teknik hazırlıkta temkinlilik ve darbeyi 
vurmak konusunda cesaret gerektirir.

Bir ayaklanma sanatkârı: Lev Trotskiy
Lev Trotskiy’in 1940 yılının 21 

Ağustos’unda Stalin’in bir ajanı ta-
rafından suikastle katledilmesinin 
73. yıldönümünde Lenin’le birlik-
te Ekim devriminin önderini, Kızıl 
Ordu’nun kurucusu ve komutanını,  
IV. Enternasyonal’in kurucusu ve 
önderini, devrimci Marksizmin ve 
Bolşevik Leninizmin yılmaz savunu-
cusunu anıyor ve mücadelemizde 
yaşatıyoruz.

Güneyinde Arap devrimi, 
kuzeyinde Yunanistan ve İspanya 
başta olmak üzere sınıf ve gençlik 
mücadeleleriyle devrimci bir havza-
ya dönüşen Akdeniz coğrafyasında 
ve bu devrimci havzaya halk isya-
nıyla katılan Türkiye’de, Trotskiy’i 
anmak son derece anlamlıdır. 
Çünkü o, Lenin’le birlikte ayaklan-
mayı bir sanat olarak gören Marx 
ve Engels’in öğrencisiydi. Öyle bir 
öğrenci ki öğrendiği sanatı, Ekim 
Devrimi’nde Askeri Devrimci Ko-
mitenin başında bilfiil ayaklanmayı 
sevk ve idare ederek hayata geçir-
miş ve başarılı olmuştu. 

Trotskiy ayaklanma meselesi-
ne bakarken, hem kitle hareketinin 
kendiliğindenliğini doğru kavramayı 
salık verir ve kitle hareketine dayan-
mayan konspirasyonla/darbecilikle 

ayaklanma sanatı arasına tam bir 
ayrım koyar, hem de bir Bolşevik 
Leninist olarak hareketin kendiliğin-
denliğinin peşine takılmaya, kuyruk-
çuluğa karşı da uyarılarda bulunur. 
Trotskiy ayaklanmanın konspirasyo-
nu, yani savaş sanatı ve tekniklerini 
de barındıran bilinçli ve planlı bir ça-
bayla ilmek ilmek örülmesi gerektiği-
ne işaret etmiştir.

1917 Ekim Devrimi ile açılan pro-
leter devrimler çağında üçüncü kez 
bir dünya devrimi süreci yaşıyoruz. 
Tüm dünya grevlerle, halk hareket-
leriyle, isyan ve devrimlerle sarsılı-
yor. Gazetemizin bu sayısında Lev 
Trotskiy’in İstanbul Büyükada’da 
sürgünde iken kaleme aldığı Rus 
Devrim Tarihi kitabında “ayaklanma 
sanatı”nı ele aldığı bir pasajı aktarı-
yoruz. Şüphesiz ki aktarılan bu pa-
sajda alınacak pek çok ders vardır. 
Ancak daha önemlisi “bir demirci 
nasıl kızgın demiri çıplak eliyle tu-
tamazsa, proletarya da çıplak eliyle 
iktidarı ele geçiremez: ona bu görev 
için biçilmiş bir örgüt gerekir” diyerek 
proletarya partisinin önemine vurgu 
yapan Trotskiy’in satırları bugünün 
mücadelecileri, direnişçileri, grevci-
leri, isyancıları için devrimci ufuklar 
açacaktır.

Ayaklanma sanatı
Lev Trotskiy

Vio.Me işçile-
ri 2011 yılından 
beri ücretlerinin 
ödenmesi ile ilgili 
sorunlar nedeniy-
le çeşitli eylemler 
gerçekleştirmiş, 
en sonunda fab-
rikayı işgal etmiş 
ve patronun kaç-
ması ile birlikte 
bu yılın başından itibaren de fabrikada kendileri üretim 
yapmaya başlamıştı. 6 Temmuz’da Yunanistan’daki 
kardeş partimiz EEK’li yoldaşlarımızla birlikte Vio.Me iş-
çilerini ziyaret ettik. Son derece sıcak geçen görüşme-
miz boyunca biz patronsuz bir fabrikanın işçilerinin mü-
cadelesi ile ilgili sorular sorma, onların deneyimini daha 
yakından öğrenme heyecanı içindeyken, onlar da bize 
isyanın nasıl devam ettiğini soruyordu. Vio.Me işçileri 
kendi deneyimden hareketle Türkiye’nin isyancılarına 
bir tavsiyede bulunmayı da ihmal etmedi ve dediler ki: 
“Forumları mahalle meclislerine dönüştürün. Çünkü biz 
bir dizi kazanımı mahalle meclislerinin etkisiyle, onların 
fabrika dışında örgütlediği dayanışma ile elde ettik.”

6-7 Temmuz tarihlerinde Selanik’te düzenlenen Irkçı-
lık Karşıtı Festival kapsamında 6 Temmuz gecesi gerçek-
leştirilen ana siyasi toplantıya bir yoldaşımız DİP’i tem-
silen konuşmacı olarak katıldı. Bulgaristan, Portekiz ve 
İtalya’dan çeşitli mücadelelerin içinden gelen konuşmacı-
ların yer aldığı toplantıda ayrıca Yunanistan’da yaşayan 
Türkiyeli bir siyasi mülteci ve Müştereklerimiz’i temsilen 
de Foti Benlisoy katıldı. Yoldaşımızın halk isyanının hangi 
koşullarda ortaya çıktığı, isyanın sınıf karakteri, ideolojik 
temelleri ile DİP’in isyan boyunca yaptığı ayırd edici poli-
tik tespit ve önerilere ilişkin konuşmasını festivale katılan 
devrimciler ve gençler tarafından ilgiyle izledi. 

Yunanistan’da faşist Altın Şafak ör-
gütü, Devrimci İşçi Partisi’nin kardeş 
örgütü EEK’in Genel Sekreteri Savas 
Mihail-Matsas’ı mahkemeye verdi! 
EEK’in 2009 yılında yayınladığı bir 
bildiride Altın Şafak’ın bir Nazi hare-
keti olduğu ve göçmenlere karşı şiddet 
eylemlerine giriştiği iddia edilerek halk 
anti-faşist bir gösteriye çağrılıyor. Bu 
yüzden Savas Matsas “iftira”, “şiddete 
teşvik” ve “kamu düzeninin bozulması” 
gibi suçlamalarla karşı karşıya! Buna pa-
ralel olarak Altın Şafak, Savas Matsas’a 
karşı nefret dolu, Yahudi düşmanı, an-
ti-komünist bir propaganda kampanya-
sı başlatmış bulunuyor. Savas Matsas 
“Yunanistan’da iç savaş çıkartmak ve 
bir Yahudi-Bolşevik rejimi kurmak için 
dünya çapında Yahudi Komplosu’nun 
aleti” gibi takdim ediliyor.

Yunan devleti, Altın Şafak’ın bu 
faaliyetine omuz veriyor. Mahkeme, 3 
Eylül 2013 tarihinde bir yandan Savas 
Matsas’ı, bir yandan da  (Atina Indyme-
dia yayın tesislerinin üniversite kam-
püsünde yer almasına izin verdiği için) 
eski Atina Teknik Üniversitesi Rektörü 
Konstantinos Mucuris’i yargılayacak.

Bir sosyalist militan olarak müca-
delesinin dışında, Savas Matsas Rus 
Yahudisi kökenli ünlü bir Yunan aydı-
nıdır. Marksisttir, enternasyonalisttir, 
Siyonizm karşıtıdır. Felsefeden dine ve 
sanat eleştirisine kadar birçok konuda 
kitapları vardır. 2010’da yayınlanan son 
kitabı Golem. Özne ve Başka Heyulalar 
Üzerine başlığını taşımaktadır. Kitapta 
ana konu olan Golem efsanesi dışın-
da, Kafka, Hölderlin, Lacan, Philippe 
Lacoue-Labarthe, Hegel, Marx ve bazı 
modern Yunan şairleri ele alınmaktadır. 
Yapıtları çeşitli dillere tercüme edilmiş-
tir. Britanya’da yayınlanan Marksist 
Critique dergisinde sık sık makaleleri 
yayınlanır.

Altın Şafak partisi, televizyonda 

Nazizm’e ideolojik bağlarını açılamak-
tan kaçınsa ve svastika’nın parti sembo-
lü olarak kullanılmasının veya verdikle-
ri selamın Hitler’den değil antik Yunan 
kaynaklarından geldiğini iddia etse de, 
broşürleri ve bildirileri etnik bakımdan 
saf bir toplum yaratma özlemlerini açık-
ça ortaya koyuyor. Gündüzleri, sosyal 
duyarlılıklarını kanıtlamak amacıyla 
“yalnız Yunanlar için” aş evleri ve kan 
verme kampanyaları düzenliyorlar; ge-
celeri ise göçmenlere kanlı saldırılar. 
Atina’nın çoğunlukla göçmenlerin ya-
şadığı mahallelerinde düzenlenen sal-
dırılarda Altın Şafak’ın parmağının bu-
lunduğuna dair ciddi emareler mevcut. 
Altın Şafak’a mensup bir belediye mec-
lis üyesi, bir Afgan göçmenine yapılan 
saldırıya karışma suçlamasıyla yargıla-
nıyor. Bu kişi, bir Altın Şafak milletve-
kili ile birlikte mahkemede Savas Mat-
sas aleyhinde tanıklık yapacak.

Altın Şafak’ın şiddetinden sol da 
nasibini alıyor. Örgütün 2012 seçim-
lerinden zaferle çıkmasından sadece 
günler sonra Altın Şafak’ın basın söz-
cüsü bir televizyon programında Yu-
nan Komünist Partisi’nden (KKE) bir 
kadın milletvekilini şiddetle tokatladı, 
SYRIZA’nın bir kadın milletvekilinin 
üzerine ise su fırlattı. Son günlerde ise 
Altın Şafak’ın avukatı, Antarsya adlı sol 
ittifakın mensubu olan bir siyasi grubun 
gazetesi olan İşçi Dayanışması’nın, Al-
tın Şafak’a “çamur atma” suçlamasıyla 
kapatılmasını talep etti.

Altın Şafak, işçi sınıfının mücade-
lelerine de kesinlikle karşı tavır alıyor. 
Son bir yıl içinde METRO işçilerine 
ve liman işçilerinin grevine karşı çıktı; 
üniversitelerde kamu çalışanlarının mü-
cadelesini kırmak amacıyla polisin mü-
dahalesini talep etti. En son, hükümetin 
kemer sıkma politikaları dolayısıyla al-
dığı, 2.600 işçinin işinden olmasına yol 
açacak olan, ulusal televizyon kanalı 

ERT’nin kapatılması kararını da destek-
liyor.

Bu dava, Avrupa’da faşist, neofa-
şist ve faşizm yönelişli ırkçı aşırı sağ 
hareketlerin son zamanlarda kazandığı 
cüretin ve kendini demokratik olarak 
niteleyen bir devletin bu tür hareket-
lerle işbirliğinin bir örneğidir. Bu sal-
dırıya karşı mücadele doğası gereği 
uluslararası olmak zorundadır. Çeşitli 
ülkelerde ve Yunanistan’da, siyasi par-
ti ve örgüt temsilcileri, sendikacılar ve 
aydınlar arasında, şimdiden 2.000 imza 
toplanmıştır, yenileri toplanmaktadır. 
Yunanistan’da ve başka ülkelerde bir-
çok sendika ve siyasi parti kararlar ala-
rak, mesajlar yollayarak tepkilerini dile 
getirmişlerdir. 29 Ağustos’ta Atina’da 
Gazeteciler Sendikası merkezinde (ES-
HEA) bir basın toplantısı düzenlenecek-
tir.

Devrimci İşçi Partisi, Türkiye’de 
Savas Mihail-Matsas ile bir dayanışma 
kampanyası düzenliyor.

Yoldaşımız Savas Matsas
faşist Altın Şafak ile mahkemelik!

Dilek Pir

Minderin yerini
baret almışsa...

31 Mayıs’ı 1 Haziran’a bağlayan gece bu halk 
isyan etti. Neden? Herkesin kendine göre bir nede-
ni vardı. Ve bu nedenlerin arasında da sürekli ne 
yiyip ne içeceğimizden kaç çocuk doğuracağımıza, 
o çocuğu nasıl doğuracağımızdan nasıl yaşayaca-
ğımıza her konuda, kendi yaşam biçimini dayatan 
bir hükümete duyulan tepki vardı. Halk yeter dedi, 
sağır sultan duydu, AKP hükümeti de duydu, hat-
ta korkuyla titredi ama bildiğini okumaya devam 
ediyor elbet. Şimdi de neymiş hamileliği davul 
çalarak ilan etmek, sokakta gezmek terbiyelerine 
aykırıymış, estetik değilmiş. Hamile kadınlar o 
halleriyle sokakta gezince genç kızları korkutuyor-
muş, evde oturacak, akşamüstü beyinin arabasına 
binip bir hava alacakmış. Tabii oldu, emredersiniz!

Bu sözlerin sahibi Ömer Tuğrul İnançer mesela 
bir panelde konuşma yaparken bu fikirleri açıkla-
saydı, yine tepki gösterir teşhir ederdik. Ama bu 
sözler herhangi bir yerde değil, devlet televizyo-
nunda sarf edilmiş, programın sunucusuna da hık 
deyici gibi oturmak yetmemiş, bir de “allah razı 
olsun” diyerek İnançer’in sözlerini onaylamıştır. 
Yani bu sözler sadece bir kişinin fikirleri gibi alı-
namaz, sözkonusu olan bir görüşün geniş kitlelere 
benimsetilmek istenmesidir. Eğer bu, o anda kendi-
liğinden gelişen bir durumsa ve devletin politikası 
değilse, o zaman da TRT’nin bir açıklama yapması 
gerekir. Ama iyi niyetli olmamızı gerektirmeyecek 
kadar çok,bugüne kadar söylenen benzeri söz var 
aklımıza kazınan. Örnek mi dediniz? 

Tayyip Erdoğan: “Bir tane kız mıdır, kadın mıdır 
bilemem” (Metin Lokumcu’nun ölümünün ardın-
dan gerçekleşen eylemlerde polisin saldırı sonucu 
kalçası kırılan Dilşat Aktaş’la ilgili) , “Kadına şid-
det abartılıyor” , “Ben zaten kadın erkek eşitliğine 
inanmıyorum”, “Genç nüfusun azalmaması için en 
az üç çocuk yapın”, “Her kürtaj bir Uludere’dir” 
. Sağlık bakanı sıfatıyla Recep Akdağ: “Tecavüze 
uğrayan doğursun, gerekirse devlet bakar.” Melih 
Gökçek: “Anası tecavüze uğruyorsa neden çocuk 
ölsün? Anası ölsün.” Celalettin Cerrah: “Kızlarına 
sahip çıksalarmış…” (Münevver Karabulut cina-
yetiyle ilgili). Mehmet Şimşek: “Kadınlar iş aradı-
ğı için işsizlik yüksek”. Vecdi Gönül: “Türk kadını 
evinin süsüdür.” Fatma Şahin: “Medya olayları 
abartıyor, kadına yönelik şiddet algıda seçicilik!”.  
Bu kadar yeter mi, yeter!

Ömer Tuğrul İnançer’in nasıl bir estetik 
anlayışı var bilmiyor, bilmek de istemiyoruz. Ama 
ikiyüzlülükleri, dertlerinin estetik falan olmadığı 
bu tabloya bakınca zaten ortaya çıkıyor. Bir yan-
dan hamile kadın evinde otursun deyip, diğer taraf-
tan patronların doğum iznini de süt iznini de yeri 
geldiğinde gasp etmesine göz yumuyorlar. Kürtaj 
bir cinayet diyorlar da ağır işlerde uzun saatler 
boyu ayakta çalıştırıldığı için düşük yapan hamile 
kadınları görmüyorlar. Daha önce genç bir kadın 
öğrencinin karnına atılan tekme, şimdi de isyan 
sırasında yoğun gaza maruz kalma sonucu düşük 
yapan kadınlar gündeme geldiğinde hamile haliyle 
ne işleri var orda diye üste çıkıyorlar. Siz önce bun-
ların hesabını verin, sonra yine de konuşmayın!

Çünkü cevabınızı Haziran günlerinde 
çoktan aldınız. Üç çocuk dediniz, Türkiye’nin 
meydanlarında “Bizim gibi üç çocuk ister misin?” 
yazan dövizler taşındı. Kadınları anne sıfatıyla 
çocuklarını almak için Taksim’e çağırdınız, onlar 
destek olmak için geldiler. Hamile kadın sokakta 
gezmesi terbiyesizlik dediniz, #direnhamile ey-
lemleri yapıldı, hamile olmayanlar da hamile kı-
lığına girerek  “GEZİne GEZİne doğuracağız” 
dedi. Ve en güzeli de eğer kadınlar hamile kılığına 
girmek için karnına minder yerine baret koymaya 
başladıysa, sizin sözünüz bitmiş, biz güzel günlere 
doğru yürüyoruz demektir. 

Selanik’te ırkçılık karşıtı
festivalde Gezi rüzgarı

Vio.Me işçilerinden
halk isyanına selam!



2013 yılı, Türkiye’de halk hareketinin, bu coğrafyanın 
tarihinin en büyük isyanlarından birine imza attığı yıl. Ama 
2013 aynı zamanda, dünya sosyalist devriminin partisi IV. 
Enternasyonal’in 75. kuruluş yılı. İşte biz, 2013’ün bu iki 
özelliğini bir çizgide birleştirmek, devrimci dinamikler ta-
şıyan önümüzdeki sürece daha iyi hazırlanmak, düşünsel 
cephaneliklerimizi ortaklaştırmak, politik bilincimizi, bi-
rikimimizi, sanatsal, kültürel faaliyetlerle harmanlamak, 
yoldaşlarımızla, dostlarımızla Nâzım’ın güzel deyişiyle 
“güneşin sofrasında” buluşmak için yaz kampında biraraya 
geliyoruz.

Yoldaşlarımızın, dostlarımızın hatırlayacağı gibi son 
iki yaz kampımızda önce Lenin’in, geçtiğimiz yıl da 
Trotskiy’in eserlerini incelemiş ve tartışmıştık. Bu sene ise, 
ağırlıklı olarak halk isyanının dinamiklerini tarihsel ma-
teryalizmin ışığında daha iyi kavramak, deyim yerindeyse 
masaya yatırmak ve bu bilgilerle önümüzdeki döneme daha 
donanımlı ve bilinçli devam edebilmek esas amacımız. Bu 
amaca yönelik olarak ve kampın daha hareketli ve verimli 
geçebilmesi için de devrimci işçiler, gençler, kadınlar ve 
isyanın çapulcuları olarak hazırlıklarımızı Marksist klasik-
lerde isyan, ayaklanma, devrim, kendiliğindenlik ve örgüt-
lenme başlıklarının işlendiği çalışmaları okuyarak, incele-
yerek yapacağız.

Tunus ve Mısır devrimleri ile başlayan süreçte artık 
devrimci bir havzaya dönüşen Akdeniz’in Ege kıyılarında 
gerçekleştireceğimiz 75. Yıl Yaz Kampı’mızda; Akdeniz’in 
güneyinden ve kuzeyinden genç ve daha az genç devrim-
cilerin yanı sıra bizlerle eş zamanlı olarak ayağa kalkan 
Brezilya’dan da isyancıları buluşturmayı hedefliyoruz. 

Nasıl hazırlanacağız? Neleri tartışacağız? 
Diyalektik materyalizmin “önce eylem vardı” düsturu 

ile, başından beri, bulunduğumuz her yerde isyana katılan, 
barikatlarda mücadele edenler olarak, Lenin’in “devrimci 
teori olmadan devrimci hareket olmaz” şiarını bir an olsun 
unutmadan buna denk düşen bir çabayla teorik çalışmaları 
ve eğitimi de son derece önemsiyoruz. Şunu çok iyi biliyo-
ruz ki; halk isyanını dünya sosyalist devriminin bir parçası 
olan proleter bir devrime çevirmek, ancak devrimci Mark-
sizmle donanmış ulusal ve uluslararası düzeyde örgütlen-
miş Leninist partileri inşa ederek mümkün olacaktır. Bu 
bilinçle 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında yapacağımız 
kampa yönelik olarak;  daha önceki senelerde olduğu gibi 
okuma ve eğitim çalışmalarımız, bu kez ustalarımız Karl 
Marx, V. I. Lenin ve Lev Trotskiy’in, Paris Komünü, Mark-
sizmin ayaklanmalara yaklaşımı, Rus devrimi üzerine yaz-
dıkları eser ve çalışmalar merkezinde yoğunlaşacak. Aynı 
şekilde, Arap devrimi başta olmak üzere, dünya devriminin 
üçüncü dalgasının dinamiklerini, güncel devrim ve isyan-
ları da, Sungur Savran yoldaşımızın daha önce Devrimci 
Marksizm dergisinde yayınlanan yazılarını kaynak alarak 
tartışacağız. 

Yapılan hazırlık okumaları ile birlikte, kamptaki tartış-
malarda esas ana başlıklarımız şunlar olacak: “Devrimlerde 
kendiliğindenlik ve örgüt (parti, sovyet, konsey vb.)”, “IV. 
Enternasyonal geleneğinin içinde ana akımlar”, “DEYK’in, 
işçi sınıfının uluslararası partisinin inşasında yeri ve hedef-
leri”. Oturumlar halinde yapılacak tartışmaların yanında ni-
hai içeriğini orada şekillendireceğimiz;  işyerinde sendikal 
örgütlenme, işçi sınıfı içinde çalışma, propaganda ve aji-

tasyon, üniversitede propaganda ve örgütlenme 
gibi çeşitli konulara ilişkin ise atölye çalışmala-
rı yapmayı planlıyoruz.  

Devrimci mücadelenin estetiği
olmazsa olmaz!

Sanatla ve farklı kültürel faaliyetle zengin-
leştirilmeyen, şekillendirilmeyen politik faali-
yetin, devrimci estetiğin unutulması anlamına 
geldiğini tarihten çıkardığımız derslerle çok 
iyi bilen biz devrimci Marksistler, bu kampta 
da çeşitli sanatsal ve kültürel etkinlikler plan-
lıyoruz. Tiyatrodan, şiire, edebiyattan müziğe 
kadar bir dizi alanda çalışmalarımız olacak. 
Üstelik bu çalışmaların hamurunda geçmiş 
yıllardan farklı olarak bu kez;  isyanların 
rüzgârı, başkaldırmanın tetiklediği yaratıcı-
lığın şarkısı ve barikatların ateşi de olacak. 
Üstüne genç yoldaşlarımızın, hele de işçi 
olanların bu isyan günlerinde daha da artan 
muazzam enerjisini de koyun!

Bütün bunlarla birlikte materyalizme 
gönül vermiş kişiler olarak, maddeyi, yani 
fiziği (bedeni) de ihmal etmemek gerekti-
ğinin bilinciyle her sene olduğu gibi sportif 
faaliyetler de kampımızın olmazsa olmazları 
arasında.

Daha büyük isyanlara ve devrimlere 
hazırlanmak için haydi kampa! 
Dostların arasına, güneşin sofrasına!

Egemen burjuva kültürünün “her şeyden 
uzaklaşma, kafayı boşaltma, ruhu dinlen-
dirme” saçmalıklarıyla pompaladığı tatil 
ve dinlenme zamanı algısından farklı ve 
ona karşı olmak üzere,  bizim dünya görü-
şümüze uyan bir değerlendirmeyle, bu tür 
etkinliklerin yapıldığı bir kamp ile cevap 
vermek, ancak devrimcilere, Marksistlere,  
devrimci Marksistlere yakışır.

Öyleyse haydi halk isyanını proleter 
devrimine bağlayacak günlere hazırlanmak 
için güneşin sofrasına! Karanlığı bir düş-
man gözü gibi arkamızda bırakmak için, ba-
kır taslarımızı güneşle doldurmak için!
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DİP 2013 yaz kampı:

“Arkamızda bir düşman gözü gibi karanlığın yolu.
Önümüzde bakır taslar güneş dolu.

Dostların arasındayız!
Güneşin sofrasındayız!”
 Nâzım Hikmet Ran

Halk isyanından
işçi devrimine!


