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Antakya Arabistan / Kuzey Kürdistan 
/ Türkiye’de (AA/KK/T) seçimler 
dört yılda bir yapılmakta, buna 

uygun olarak iktidar partisi dört ay önce-
sinden seçim kararı aldı. 12 Haziran 2011 
tarihinde seçimler yapılacak.

Seçim tarihi belirlendikten sonra par-
tiler önce aday adaylarının başvurula-
rını aldı. 550 milletvekilliği için partiler 
aday belirleme yarışına girdiler ve vitrin-
lerini süslemeye başladılar. Sermaye sınıfı-
nın temsilcisi olmak için özellikle iki parti-
nin kapısında yığılmalar oldu. İktidar par-
tisi AKP’nin aday adaylığına 6 000 başvuru 
yapıldı. Muhalefet partisine ise 4500 baş-
vuru yapıldı. % 10 barajı aşacağı düşünü-
len üçüncü parti MHP’ye ise daha az baş-
vuru olmasına karşın yinede aday adayı-
nın ilgisi oldu.

AKP 8 yıllık iktidar döneminde; AKP birin-
ci dönemini çıraklık, ikinci dönemi kalfalık 
ve bu dönemi ustalık dönemi olarak adlan-
dırdı. hedefini Cumhuriyetin 100. kuruluş 

yılı olan 2023 yılını olarak belirledi.
Marmara denizini Karadeniz’e bağ-

layacak bir kanal yapacağını bunun 
adını“çılgın proje” diye açıkladı. İktidarını 
uzun yıllara göre dizayn ederek daha 
uzun yıllar iktidarı hedeflemektedir. Bir 
müjde daha verdi, İstanbul’un iki yakasına 
1’er milyonluk iki şehir yapacağını belirtti.

İktidar muhalifi CHP ise açıkladığı vaad-
ler ile oy avcılığına çıktı. AKP iktidara ge-
lirken dağıttığı yardım paketlerinin öne-
mi büyük olunca CHP’de “aile sigortası”na 
sarıldı. Kürt sorununda fabrikalar kurarak 
işsizliği sonlandıracağını. Doğuya daha 
fazla yatırım yaparak işsizliği sonlandır-
dığında, ekonomik barışı sağlayacaklarını 
ve böylece Kürt sorununu çözülecekleri-
ni belirttiler. Kimi tanınmış Kürt aydınları-
nı da partiye alarak Kürt ulusunun oyları-
nı almayı düşünmektedir. Kürt sorunu de-
nilince Bay Kılıçdaroğlu yuvarlak laflarla 
sorunu ertelemektedir. Oda, özerklikten 
bahsettiği noktada belediyelerin özerkli-

ANTAKYA ARABISTAN-KUZEY KÜRDISTAN-TÜRKIYE’DE
YENIDEN SEÇIMLER...

BOLŞEVİKLER BU SEÇİM SAHTEKARLIĞINI 
BOYKOTLA CEVAPLIYOR...
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ğinde konakladı.
Kürt ulusal sorununun çözümü bu hal-

kın bir ulus olduğunu ve her ulus gibi ulu-
sal hakkını kullanmasına bağlıdır. Dün si-
lahlı güçle çözeceklerini savunan devlet 
ve buna bu gün devam edenler nasıl çöze-
miyorlarsa, ulusal sorunu; CHP’li sistem sa-
vunucuları bu sorun sadece ekonomik iyi-
leşme ile de çözemeyecektirler. Bu sorun 
gelinen nokta da Kürt ulusu için tüm so-
runlardan daha yakıcı bir sorundur. Ulusal 
özgürlük; iş ve aştan daha önemli bir ön-
celik durumundadır. CHP’de diğer burju-
va partiler gibi bu sorunu görmek istemi-
yor. Görse bile bu sorunun kalıcı çözümü 
olmayacaktır.

Bu düzen partileri sömürü düzenlerinin 
yaşaması için seçimde destek istemekte-
dirler, diğer bir değişle oy simsarlığına ulu-
sal sorunda da devam ediyorlar.

ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASI ADAYLARI
Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu, 

12 Haziran genel seçimleri seçim beyan-
namesini düzenlediği basın toplantısı ile 
açıkladı. “Demokratikleşme”, “Ekonomi, 
Eğitim ve Sağlık”, “Çevre, doğa ve ekoloji”, 
“Gençlik”, “Kent”, “Engelliler”, “Dış politika” 
ve “Kadın” şeklinde oluşan beyanname-
yi BDP eski eşbaşkan Selahattin Demirtaş 
açıkladı.

Bu blokta seçime konulan barajın yük-
sekliğinden parti olarak giremeyen Barış 
Demokrasi Partisi ve 17 legalist ve kimi il-

legal partiler de “emek, demokrasi ve öz-
gürlük” bloku kurarak girmektedir.

Bu blok burjuva sistemde, sistem içi kimi 
düzenlemelerle hak alma mücadelesini 
hedeflemektedirler. Sistemle kimi sorunla-
rı olan bu kesim, sorunları sistemi dizayn 
ederek çözeceğini ummaktadır. Bu blok 
kimi devrim taleplerinide programına ala-
rak burjuva parlemetonun çözebileceği 
hayalini yaymaktadır. Bu reformist beyler 
işçilerin ve emekçilerin kafasını bulandır-
maktadır.

Bir ulusu temsil ettiğini beyan eden bir 
parti, oy istediği ulusun haklı talepleri-
ni demokratikleşme ile çözeceğini savun-
maktadır. Böylece bağımsız Kürdistan he-
defi ile çıktıkları yolda özerkliği savunan 
konuma gelmiştir. Hedeflediği nokta ile 
ulaşacağı nokta karşılaştırıldığında daha 
geri bir pozisyonda konaklamış bulun-
maktadırlar.

DIĞER SOL
Bir dizi eski illegal örgütler sosyal-

revizyonist kampın 1990 yılında çökme-
sinden sonra legal partiler kurarak par-
lamenter zeminde siyasete soyundular. 
Bunlar legal alana geçerken aslında güç-
lenmek istediklerini ve devrimin propa-
gandası için legal imkanları daha iyi kulla-
narak kitleselleşeceklerinin propagandası-
nı yaptılar. Bunların güçlüleri ÖDP,(YSK’dan 
seçime girme noktasında yeterlilik alama-
dı) TKP (her seçime tek başına girmekte) ve 
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EMEP (Emek, Demokrasi ve Özgürlük blo-
ku ile seçime girmekte)

Bu son dönem de legalizm halkasına ka-
tılanlardan birisi de Ezilenlerin Sosyalist 
Platformu olarak kendini ifade eden plat-
formun temsilcileri oldu. Bu platform 
Ezilenlerin Sosyalist Partisi adını aldı ve 
seçime “emek, demokrasi ve özgürlük” 
blok’u ile aday belirleme de sorun yaşayın-
ca “sosyalist aday”lar gösterdi.

Ezilenlerin Sosyalist Partisi, Taksim Hill 
Otel’de düzenlediği basın toplantısıyla 
2011 Genel Seçimlerinde destekleyeceği 
bağımsız sosyalist adayları tanıttı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan 
ESP Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, “Bu 
gün burada seçim tutumumuzu ,seçim 
tarzımızı tartışırken ve bunu açıklarken 
karşı karşıya kaldığımız saldırıdan bağım-
sız ele almamız mümkün değildir.”dedi.

“… bu ülkede demokratlar, sosyalistler, 
yurtseverler gözaltında kaybetme saldırıla-
rıyla karşı karşıya kaldı. Şimdi de siyasi rejim, 
adayları veto eden kararıyla bir kez daha 
bizlere yönelmiştir” (Etkin haber ajansı/20 
Nisan 2011)

Ezilenlerin Sosyalist Partisi Emek 
Demokrasi ve Özgürlük blokundan “blo-
kun propagandasını değil adayların pro-
pagandası yapılıyor” gerekçesiyle ayrıldı.

Bu parti düzen partilerine özenmiş ola-
cak lüks otel locasında basın açıklama-
sı yapmaktadır. Hani “sokaklar bizim”di, 
ne çabuk uyum sağladılar. Bu partide ba-

ğımsız adaylarla seçime katılıyor. Bunlarda 
kendilerini ‘bağımsız sosyalist’ aday olarak 
tanıtsalarda sömürü sitemini alaşağı ede-
cek sosyalist programa sahip değiller. Bu 
sömürü düzenini kurumlarıyla birlikte zor-
yoluyla alaşağı etmeyi hedef olarak koy-
mamakta. Devrim ve sosyalizmi hedefle-
yen bir programla ortaya çıkmayan adı-
nı ‘sosyalist aday’ koysa da mecliste işçi ve 
emekçilerin iktidarını hedeflemediği için 
destekleyemeyiz.

Sol siyasi yapının ihanetçi takımı, kır-
mızı - elma koalisyonunun savunucula-
rı Kemalizmin en keskin savunucuları fa-
şist ittifakçılar İşçi Partisi yöneticileri ve 
kimi Ergenekon’dan yargılanan kesim, mil-
liyetçilikte kimseye bayrak bırakmayanlar. 
Cumhuriyet Güçbirliği adını aldılar onlar-
da bağımsız adaylarla seçime giriyorlar.

AA/KK/T’de bir bütün olarak ele aldığı-
mızda kimi yapıları dışta tuttuğumuzda 
kapitalist dünyanın cenderesinde yeral-
mak isteyen bu kadar renkli yarışta sömü-
rünün devam etmesini ve ezilen çoğunlu-
ğu bu sömürü dünyasında daha uzun süre 
yaşaması için elbirliği ile yarışan kapitalist 
dünyanın restorasyonuyla ilgilenen onu 
reforme etmeye çabalayan bu güçler bu 
günkü burjuva siyasi seçiminde yerlerini 
almış bulunmaktadırlar.

Buna AA/KK/T işçi, emekçi ve köylüle-
ri bu sömürücülerin sözcülerine ne kadar 
pirim tanıyacaklarını zaman gösterecek-
tir. Hiçbir burjuva siyasi partinin baki kal-
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madığı emperyalizm ve proleter devrim-
ler çağında kendi sömürücü iktidarlarının 
devam etmesi için yeni bir seçim süreci ya-
şanmaktadır.

AA/KK/T’de sermaye sınıfının andaki tem-
silcisi partiler sömürenlerin iktidarını sağlam 
olarak korumak ve kollamak için sözvermek-
le yarıştalar. Bu yarışı da bugün daha iyi söz 
verenin kazanacağı bellidir. İşçiler, emekçiler 
ve köylüler olarak bu sömürücülerin iktida-
rını demokratik devrimle alaşağı etmedikçe 
bu sahtekarlıkları devam edecektir. 

Bu günkü AKP iktidarı sermaye sınıfının 
bütün isteklerini yerine getiren durumda-
dır. İktidar muhalifi CHP ve MHP’de serma-
yenin iktidarını korumakta iktidar kadar 
hevesli güçlerdir. Ezilen çoğunluk bu güç-
lerden hangisine güven vereceğini 12 ha-
zirandan sonra göreceğiz. 

AA/KK/T’de işçi,emekçi ve köylülük için 
gerçek kurtuluş için tek alternatif var. Bu 
seçimde kendisini temsil etmeyen bu ser-
maye sınıfının güçlerine cevabı sandığa 
gitmemek olmalıdır. 

İşçi, emekçi ve köylülerin, yani ezilen ço-
ğunluk kendi alternatifi için örgütlenme-
li örgütlü mücadele de yerini almalıdır. Bu 
alternatif sınıfın partisini yaratmakta ken-
dini bulmaktadır. Bu parti gerçek anlam-
da Bolşevik tarzda örgütlenmiş sosyalist 
programa sahip bir partidir. 

Her seçim döneminde düzenin temsilci-
si partiler ortaya çıkıp bol keseden vaad-
ler dağıtırlar ve sonrasında uzunca zaman 

bizi uyutmaya çalışırlar. Seçimden seçime 
bize gelip oy isteyenler bizim adımıza bizi 
yönetmek istediklerini belirtirler bu sahte-
karlıklarını yüzlerine vurmalıyız. Onlar bizi 
açlığa mahkum ederken bizim yarattığı-
mız değerler üzerinde zenginliklerine zen-
ginlik katarlar ve birlikte daha bizi ne ka-
dar yöneteceklerinin hesabını yaparlar. Bu 
oy avcılarına kanmayalım, sosyalist aday-
ların olmadığı durum da ve bizim de aday 
çıkaramadığımız şartlarda sistemi teşhir 
ederek onlara biz sizin oy deponuz değiliz, 
bunun pratik anlamı sandığa gitmemektir. 

Dünyayı yaratan bizim güçlü kollarımız 
ise o zaman bu kollar ürettiklerini yöne-
tecek akla ve yeteneğe de sahiptir. Kendi 
alınterini en iyi sen yönetirsin öyleyse 
buna karar vermeli; sistemin yalan ve do-
lanlarına kanmadan kendi öz örgütlenme-
ni yapmalısın. 

AA/KK/T’de bu seçim ve yapacağımız se-
çim işçilerin, emekçilerin ve köylülerin de-
mokratik halk devrimine giden yolda sö-
mürüsüz yeni dünya düzeninde sende yer 
almalısın. İnsanın insan tarafından sömü-
rülmediği sosyalist yeni dünyadan yana 
tercihini yapmalısın. 

Biz seçimimizi Demokratik halk devri-
minden yana koyuyoruz! Bunun için ya 
devrim ya sosyalizm diyoruz. 

Bunun için örgütlü Bolşevik saflarda ör-
gütlen ve örgütle! 

Mayıs 2011
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“YSK   12 Haziran’da yapılacak ge-
nel seçimlerde BDP’nin des-

teklediği bağımsız milletvekili adayla-
rı Hatip Dicle, Leyla Zana, Gülten Kışanak, 
Sebahat Tuncel, Ertuğrul Kürkçü, İsa Gürbüz, 
Salih Yıldız’ın da bulunduğu 12 kişinin mil-
letvekili adaylıklarının iptaline karar verdi.” 
(22 Nisan 2011)

YSK’nın Özgürlük ve Demokrasi Bloku 
Adaylarını veto etmesi antidemokratik bir 
tavırdır. Bunun ardından bölgede ve Kürt 
ulusunun yoğun yaşadığı alanlarda kitlesel 
protestolar yükseldi. YSK yükselen protes-
tolar sonrası “kararı gözden geçireceğini, 
ek süre verdiğini, bu sürede eğer eksilikler 
giderilirse veto edilen milletvekili adayla-
rının durumu yeniden görüşüleceğini be-
lirtti”. Böylece geri adım attı ve BDP’nin se-
çime girmesine olanak vermiş oldu.

“BDP eski Genel Başkanı Selahattin 
Demirtaş YSK vetolarıyla ilgili olarak 
Diyarbakır’da açıklama yaptı. Seçime gi-
rip girmeme konusunda şunları belirti-
yor. ‘Arkadaşlarımızla değerlendirmeler-
den sonra seçime girip girmeme kararımı-

zı vereceğiz. Ama şu çağrıyı yapmak isti-
yorum, bölgedeki diğer partilerin adayları 
eğer gerçekten demokrasiden yana onur-
lu bir duruşa sahiplerse kendileri istifa et-
sinler, aday olmasınlar. Bu seçimin olmaya-
cağını, yapılamayacağını bilmeleri gerekir. 
Ortada bir seçim yoktur. Bu haliyle kimse 
bir seçimden sözedemez.’ dedi.

Eğer adaylıklar konusunda YSK geri 
adım atmasaydı, BDP’nin seçimi aktif boy-
kot etmesi gündeme gelebilirdi. Bu boy-
kot yapılması düşünülen yeni anayasa ve 
diğer konularda parlamentoda Kürt ulusu-
nun temsiliyeti meşruyetini gündeme ge-
tirecekti. Gelişmeler farklı oldu.

Bismil’deki protestoda polis’in açtığı 
ateşle bir genç öldü, buna tepkiler artarak 
devam etti. En kısa zamanda karar düzeltil-
di, ama olaylar sonrası yaralananlar ve çok 
sayıda insan tutuklama yaşandı.

Yine Diyarbakır’da olaylar sırasında AKP 
il binasına götürülen gençler il binasında 
işkence gördükleri basına yansıdı.

YSK’nın BDP’nin destek verdiği emek, 
özgürlük ve demokrasi blokunun bağım-

YÜKSEK SEÇİM KURUMU’NUN BAĞIMSIZ 
MİLLETVEKİLİ ADAYLARINI VETO ETMESİ 
SONRASINDA GELİŞEN OLAYLAR…
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sız milletvekili adayları ile ilgili veto kararı-
nı geri adım atması sonrası Güneydoğu’da 
BDP’nin başlattığı sokakta ‘Cuma Namazı’ 
devam ediyor. Bir dizi Kürt şehrinde ‘sivil 
itaatsizlik eylemi’ yine devam ediyor.

YSK, 12 Haziran’da yapılacak genel se-
çimlerde BDP’nin desteklediği bağımsız 
milletvekili adayı İsa Gürbüz’ün adaylığı-
nın rededilmesi sonrası Elazığ’da seçimi 
boykot edeceğini belirtti.

İsa Gürbüz’ün milletvekili adaylığının re-
dedilmesi ise kaçak elektrik kullanımından 
dolayı aldığı ceza gerekçe gösterildi. Bu ül-
kede büyük soyguncular, vurguncular, ha-
yali ihracat yapanlar, yani halkı soyan bü-
yük soyguncular kendilerine yer bulmakta, 
kaçak elektrik kullanan bir emekçi içinse 
adaylığına engel olarak gösterilmektedir.

Milletvekili adaylığı rededilen bir başka 
aday da adaylık başvurusu için alınan üc-
reti çokluğunu gerekçe göstererek ücret 
ödemediği için rededildi. Bu kişide eşitlik 
ilkesine aykırı ve haksız alınan ücrettir de-
yip dava açtı.

Milletvekili adayı olmak işçi ve emekçi-
ler için çok lüks bir durumdur. Bu Maliyet 
bağımsız adayların önünü kesmek için ko-
nuldu, bundan en fazla devrimci ve sosya-
list adaylar etkilenecektir. Partiler de aday-
lık ücreti bu kadar yüksek değildir.

Milletvekili adaylarının veto kararı üze-
rine çıkan olaylar sonrasında gelişmeler 
bize şunu göstermiştir:

Kitlesel destekler haksızlıkların gideril-

mesinde önemli bir rol oynamaktadır. Eğer 
protesto eylemleri gelişerek devam et-
meseydi YSK bildiğini okuyacak ve adla-
rın adaylıklarını onaylamayacaktı. 6 BDP’li 
adayın adaylıkları onaylandıysa bu kitle 
hareketinin sonucu başarılmıştır.

Daha önceki seçim süreçlerinde böyle-
si protestolara rastlanmamıştır. Bağımsız 
milletvekili adaylarının veto edilmesi ikti-
dar partisinin işine yarayacaktı. BDP’nin se-
çime bağısız adaylarla da olsa girmemesi 
çıkaracağı milletvekili sayısını artıracağını 
düşünmüştür.

AKP’ye bu yönde gelen eleştirilere yap-
tıkları açıklamada YSK’ya topu atarak ba-
kın “statükonun devamı bu yasaklara ne-
den olmuştur” dedi.

İktidar partisinin yada başka kesimlerin 
hesaplarını değiştiren güç kitlesel eylem-
lerdir. İşte her şey’e muktedir olacak güç 
budur.

AA/KK/T’de devrim ve sosyalizme gi-
den yol, çelik disiplinle sağlamlaştırılmış 
Bolşevik örgütlülükle sağlanır. Küçük bur-
juva parti kitlesel destekle bunu başarı-
yorsa biz komünistler olarak daha güzeli-
ni işçi, emekçi ve köylülük için neden ba-
şarmayalım yeter ki, sınıfa karşı sınıfı hare-
kete geçirebilelim.

Zafer direnen halkların olacak!
Direnen Halklar Kazanacaktır!

Gulan 2011
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Emperyalistlerin sömürü cennetlerin-
den Arap ülkelerinden bir çığlık yük-
seldi. Bu çığlık eski yöneticilerden ve 

yönetimlerinden bıkmış olan Arap ulusla-
rından geldi. Yolsuzluk, yokluk ve kayırma-
larla semiren Arap uluslarının yöneticileri-
ne karşı hiç hesaplamadıkları bir anda baş-
kaldırı oldu.

Emperyalistlerin gözbebeği Arap ulus-
larında yarattıkları cennette bir avuç yö-
netici zenginliklerden pay almaktaydı. 
Zenginlik içinde yaşayan bir avuç asalağın 
semirmesi; Arap ulusları için açlık, perişan-
lık ve yoksulluk anlamına geldi.

Tunus’ta halk yoksulluklarının kader 
olmadığını anlaması; Üniversite mezu-
nu bir gencin işportacılık yaptığı tezgahı-

nın elinden alınmasıyla başladı. Tunus’ta 
son ekmek teknesi olan işporta tezgahı-
na ve malzemelerine elkonulması üzeri-
ne Muhammed Buazizi’nin 4 Ocak 2011’de 
kendini yakması ve sonrası isyan olayları 
başladı.

Tunus’ta Zeynel Abidin Bin Ali ikti-
darı 23 yıldır, Tunus’u yönetmekteydi. 
İsyancılar yıllardır yoksulluk ve açlığın pen-
çesinde çıkış yolu bulamıyorlardı. Bu ge-
lişme yoksullar arasında öfkeye döndü, is-
yan ateşi Tunus’u etkisi altına alırken di-
ğer Müslüman ülkelere de yayıldı. “Arap 
Baharı” adı verdikleri gelişme ile Tunus, 
Mısır, Libya, Cezayir, Fas, Yemen, Suriye vb. 
ülkelerede yayıldı.

Tunus’ta Bin Ali ve Ailesi Suudi Arabistan’a 

ARAP ÜLKELERİNDE GELİŞEN
AYAKLANMALAR VE GELİŞMELERİN 
ÖĞRETTİĞİ…
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iltica etti. Beraberinde milyar dolarlık ser-
vetlerini de alıp kaçtılar.

30 yıldır Mısır’ı yöneten Hüsnü Mübarek 
rejimi ABD ve İsrail’in sadık dostu olarak bi-
liniyordu. Bu sadık dost yolsuzluk ve yok-
luk içinde yaşayan halkını baskıyla bastı-
ran bir diktatörlük kurmuştu.

Bu sadık dostları kolay gitmedi, emper-
yalist güçlerin muhalif harekete desteği ve 
uygulayacakları baskılar sonrasında Tahir 
Meyda’nına toplanan yüz binler ve işçi 
grevleriyle birlikte ülkeden kaçmadan an-
laşarak iktidarı bıraktı.

İktidarının son döneminde bir dizi ülke 
Mübarek’e diktatör olarak suçladı. Bu em-
peryalist ülkelerin bir dizisi isyandan önce 
sadık dostlarına ödüllerde verdiler. İşte 
emperyalistlerin dostlukları çıkarlarıyla 
orantılı olduğunu görüyoruz.

Mübareği gözden çıkardıkları nokta-
da yeni müttefikler bulmaya giriştiler, 
hatta terör örgütü olarak kabul ettikleri 
“Müslüman kardeşler örgütü” ile diyaloğa 
girmekten geri kalmıyor.

25 Ocak’ta başlayan gösteriler 12 Şubat’ta 
mübareğin istifasıyla sonuçlandı. Ünlü 
Tahrir Meydan’ında yüz binler 18 gün kaldı.

Libya’da Muammer Kaddafi 1969 yılında 
Kral İdris’i yenerek iktidar oldu. Libya’daki 
muhalif eylemler küçük çaplı başladı, son-
ra artarak devam etti. Libya’daki gelişmeler 
daha farklı yaşandı. Kaddafi yönetimi gös-
teriler başladığında kimi muhalif tutuklu-
ları serbest bıraktı. Olayları bastıramadı, 

olaylar artınca Kaddafi yönetimide şiddet 
kullandı. Bu şiddet devam etmektedir.

42 yıllık Kaddafi iktidarını yer yer 
anti-emperyalist olarak değerlendiren-
ler var. Kaddafi’nin başta ABD ve Diğer 
Emperyalistler olmak üzere onlara karşı 
sert açıklamalarda bulunması onun ger-
çekte anti-emperyalist olduğu anlamına 
gelmiyor. Kaddafi rejimi kendi burjuvazisi-
ni emperyalist burjuvaziye karşı savunma-
ya çalışmaktadır. Ulusal burjuvazinin çıkar-
larını korumak için buna başvurmaktadır.

Petrol bölgesi Braga ve Bingazi’de kont-
rolü kaybetti. Bu bölgenin kontrolünü 
sağlamak için şiddet kullanınca Birleşmiş 
Milletler nezlinde emperyalist güçler: 
Libya’ya “uçuşa yasak hava sahası” uygula-
ması kararı aldılar. Bu kararın hemen son-
rasında Fransa savaş uçakları Libya’yı bom-
baladı.

Bombalamalar devam ederken kimi em-
peryalist ülkeler ve T.C. devleti de bu bom-
bardımanı onaylamadı. Libya’ya “bir yap-
tırım uygulanacaksa, bunu Nato yapma-
lıdır” dedi. Emperyalistler kendi araların-
da görüştükten sonra Nato devreye gir-
di. Libya’ya müdahale üssü İzmir oldu. 
Akdeniz’de Libya’ya karşı deniz filosu oluş-
turuldu. Şimdilik kara hareketi düşünül-
müyor.

Suriye “domino taşları”nın AA/KK/T’ye 
en yakın ülke ve en fazla etkileyecek ülke-
si olarak, sokak isyanları devam etmekte-
dir. Muhalefet ve Esad rejimi arasında ça-
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tışmalar sürmektedir. 48 yıldır, sürdürülen 
bir Olağan Üstü Hal uygulaması var. (Tıpkı 
AA/KK/T’de yıllarca sürdüğü gibi.) Çok sa-
yıda muhalif cezaevlerinde yatmaktadır.

Baba Esad ölünce oğul Esad daha ılımlı 
bir politika izlemekte, mümkün olduğun-
ca emperyalistler ile çatışmamak niyetin-
dedir. ABD Irak işgalinden sonra Suriye’ye 
de saldırma noktasına geldi. Durumu oğul 
Esad iyi yönetti, Esat ailesi ve yönetimde-
ki azınlık Alevilerden oluşmakta, çoğunluk 
Sunniler yönetimde söz sahibi değiller.

Bir başka durumda Suriye’nin Kuzey 
(Güney Kürdistan bölgesi) kesiminde 
Kürtlerde yaşamaktadır. Bu ulusa mensup 
olanların kimlikleri dahi yok, en küçük ge-
lişme Kürtlere saldırı nedeni olmaktadır.

Esad rejimi yıllarca İsrail’e karşı savaş’ın 
öncülüğünü yapıyordu. Şimdi bu ülke ile 
savaş durumu yok. Kitleleri uyutacak bir 
zehirden yoksun olunca kitlelerde bulun-
dukları durumun daha yaşanır olması hak-
lı talebini ileri sürdüler, yönetime karşı is-
yanı örgütlediler. Demokratik tepkileriyle 
taleplerine karşılık bulamadıkları noktada 
sokaklara çıktılar.

İlk isyan Dara şehrinde gelişti, yöne-
tim şiddet kullanınca ölümler oldu, böyle-
ce isyancıları korkutacağını düşünüyordu. 
Kitleler ölümlerin artmasıyla öfkeleri daha 
da arttı. Esat rejimi daha fazla reform vaa-
din de bulundu ama kitle isyanlarını bas-
tıramadı.

İsyanlar Kürt ulusunun yoğun yaşadı-

ğı alanlarda da yankısını buldu. Özellikle 
Cuma namazları sonrasında kitle eylem-
leri gelişmektedir. Yakın zaman da yakla-
şık 800 kişinin öldüğü belirtildi, tutuklama 
baskıları gözaltı ve faili meçhuller (aslında 
belli)?!.. basına yansımaktadır.

T.C devletinin sadık dostu, Esad yöneti-
mine yardımcı olmak için görüşmeler yap-
makta akıl vermektedir. Bu akıl hocalığı 
bu dönemde işe yaramamaktadır. “Ilımlı 
İslam”ın rol model ülkesi olarak AA/KK/T 
yönetiminin işi de zor, gelişmelerden em-
peryalist büyük güçlerde rahatsızdır.

Arap uluslarında baş gösteren isyanlar 
yöneticilerin yönetemediği noktaya gel-
mişti. Onlara öncülük edecek sistemin al-
ternatifi olacak bir komünist partiden yok-
sundu. Örgütlülükleride sistem içinde çö-
züm isteyen bir noktada, durumun bu ol-
duğu noktada sistem içi hareket emperya-
list yeni ilişkilerle şekillenecektir.

Bizim burada kimi Arap ülkelerindeki 
durumu yazarken emperyalist barbarlığın 
hüküm sürdüğü şartlarda ve proletaryanın 
iktidarının olmadığı koşullarda ve sömü-
rüyü ortadan kaldıracak örgütlü gücün ve 
komünist parti önderliğinin olmadığı şart-
larda bu ülkelerdeki gelişmeler bize ne öğ-
retecektir, bunu irdelemeliyiz.

Arap ülkelerindeki bu başkaldırıları başka 
bir noktaya kanalize edecek Komünist ön-
derlik yok. Durum böyle olunca sistem için-
de yeni sömürücü sınıfların yönetime gel-
mesi şeklinde kendilerini ifade edecekler.
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Emperyalist devletlerin bu sadık eski 
dostları halka baskı ve şiddet uygularken, 
yönetmeye çalıştıkları bu ülkeler en azın-
dan burjuva demokratik kimi hakları elde 
etmeleri, eski baskı rejimlerine göre illeri 
bir adımdır. Bundan sonraki süreçlerde bu 
baskıcı rejimler daha dikkatli olacaklardır. 
Çünkü baskıya ve zorbalığa karşı buzu kı-
ran bu başkaldırılar yeni yönetenlerin es-
kisi gibi hareket edemeyeceklerinin bilin-
cindedirler.

Arap ülkelerindeki bu gelişmeleri dev-
rim mi? değil mi? sorusuna cevap olacak 
şu alıntıyla sonlandıralım: “Lenin, 17 Ekim 
manifestosunu belli bir güçler dengesinin 
ifadesi sayıyordu: Manifestoyu Çar’da sö-
küp alan proletarya ve köylülük, Çar’lığı 
devirmek için henüz yeterince güçlü de-
ğildi, -- Çarlık ise, artık bundan böyle* sa-
dece eski yöntemlerle yönetmeye mukte-
dir değildi ve kağıt üzerinde bir “yurttaşlık 
özgürlükleri” ve “yasama” Duması vaat et-
meye** mecbur kalmıştı.” (Stalin, cilt: XV sf. 
97 İnter Yayınları)

Arap ülkelerinde yönetenlerin yönete-
mediği noktada onları alaşağı eden güç 
artık eskisi gibi yönetilmek istemiyor. 
Ancak o ülkelerde komünist önderlikten 
yoksun olan bu hareketler iktidarı demok-
ratik devrimlerle alaşağı ederek demokra-
tik halk devrimleriyle yeni bir iktidarı kur-
ma şeklinde bir gelişme olmadı. Bu nokta-
da devrimi demokratik halk iktidarıyla taç-
landırıp oradan da sosyalist bir yeni ikti-

darlara vardıramadılar.
Eski yönetime göre ilerliyi temsil eden 

hareketler bu noktada devrimcidir. Bu an-
lamda bu ülkelerde yaşanan gelişme eski-
ye göre devrimcidir. Kitlelerin kendini yö-
netmesi ve yeni sömürüsüz bir dünya mü-
cadelesi yönünden baktığımızda bir dev-
rim değildir.

Arap uluslarının bu isyanlarından öğren-
meliyiz. Burjuva gerici yönetimler görün-
dükleri kadar sağlam yapılar olmadıkla-
rı, yeterki sağlam bir komünist önderlik ve 
örgütlülük olsun.

Emperyalistlerin siyasetlerinde belirle-
yici olan dostlukları değil, çıkarlarıdır. Kitle 
hareketlerinin kendiliğinden de gelişe-
bileceğini, bu hareketlere doğru devrim-
ci önderlik yapmak için her zaman uyanık 
ve kitle bağlarını geliştirmek gereklidir. Bu 
isyanlar öğrenmek için en iyi okuldur. Bu 
okullarda emek, demokrasi ve özgürlük bi-
lincini yükseltilmelidir.

Komünist partilerin önderlikleri çok 
önemlidir, bu ülkelerin isyanlarında açık gö-
rünen şey önderliksizdi. Emperyalist güçler 
bu önderliğin olmadığını gördükleri yerde 
daha rahat ilişkiler geliştirip olayları sistem 
içinde çözmeye çalıştılar ve çalışıyorlar.

Emperyalist boyunduruktan kurtulmak 
için devrim silahını kuşan!

Emperyalist Barbarlık elini Arap 
Uluslarından çek!

Gulan 2011
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Barış Demokrasi Partisi Hükümetten 
bu konuda (Kürt sorununda yn.) 
dört talepleri olduğunu açıklayan 

Demirtaş, “Bu talepler anadilde eğitim, si-
yasi tutukluların serbest bırakılması, as-
keri ve siyasi operasyonlara son verilme-
si, yüzde 10 barajının kaldırılmasıdır. Bu 
dört talebimiz, Kürt sorununun çözümün-
de önemli bir anahtardır, kapıyı açacak-
tır. Barışa giden yolda mesafe kat etme-
mizi sağlayacaktır. Bu dört talep konusun-
da hükümet somut bir adım atana kadar 
meydanlarda olacağız” ifadesini kullandı.
(24 mart 2011)

BDP’nin yukarıda ortaya koyduğu talep-
ler demokratik muhtevası bakımından ka-
bul görmeyecek talepler değildir. Bu talep-
ler üzerinden taraflar ne kadar taviz kopa-
racağı kendi hanesine ne kadar artı ekle-
yeceği sorunudur. Bu talepler üzerinden 
bakıldığında devletin olaya bakışıyla ala-
kalı olarak sorunu çözmek isteyip isteme-
diği üzerinde odaklanmaktadır. Daha çok 
taviz alarak sorunu çözmeye çalışmak iste-
mektedir.

BDP de Kürt ulusunun demokratik ta-
lepleri üzerine egemen T.C.'den ne taviz-
ler alarak Kürt ulusuna işte anadil de eği-
tim hakkı vs. vs. aldım diyecektir.

Anadilde eğitimin nasıl verileceği nokta-
sında tartışmalar yoğunlaşmıştır. Kimi bu 
hakkın kullanılmasını “seçmeli ders” şeklin-
de, BDP ve Kürt ulusu tüm okullarda ana-
dilde eğitimin olması için yasal düzenle-
menin yapılmasını istemektedir.

Talepler noktasında tartışmalar devam 
etmekte devletin temsilcileri sorunu bir 
ortaya atıp tartıştırmakta sonra geri adım 
atmaktadırlar.

Kemalist parti CHP de bu seçim döne-
minde anadilde eğitimi parti programına 
aldı. Bu durum iyi, dün Kürt ulusu yok di-
yen, Kürt isyanlarında binlerce Kürdü öl-
düren parti bugün parti programına ana-
dilde eğitim hakkını almaktadır. Bu verilen 
ulusal mücadelenin sonunda kabul ettiril-
miş olması önemlidir.

Genel siyasi affın çıkması, askeri ve siyasi 
operasyonların durdurulması taleplerinde 
devlet eğer adım atarsa olmaması için bir 

BDP’NİN KÜRT SORUNUNUN
ÇÖZÜMÜNDE GELDİĞİ NOKTA!..
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neden yoktur. Demokratik bir ortam yarat-
mak istiyorsa bu talepler için adım atabi-
lir. Gelinen noktada devleti yıkmayı hedef 
alan talepler değil bunlar.

Yıllardır bir kesimden insanları tutuk-
layıp yıllarca yatırmak ve yargılamak top-
lumsal bir sorundur ve olmaya da devam 
ediyor. Bu sorunu çözmek egemenlikle-
ri ve sömürü alanlarının genişlemesi için 
önemlidir.

Askeri vesayetin ve savaş tamtamları ça-
lan kesimlerin on yıllardır sürdürdükleri as-
keri operasyonları durdurmak için de adım 
atabilirler.

%10 barajı Kürt legal siyasi partisinin par-
lamentoda temsil edilememesi anlamına 
geliyordu. Bir de daha küçük oy potansiye-
line sahip partilerin de önü kesilerek güç-
lü olan partilerin temsil edilmelerinin sağ-
lanması anlamına geliyordu. % 10 barajı 12 
Eylül cuntasının anayasaya koydurduğu bir 
yasaydı. Bu yasanın kaldırılması demokratik 
hakların genişlemesi için iyi olur.

Sonuç olarak:
Egemenlerin bu demokratik taleple-

rin kabul etmesi zor değildir, egemenler 
kendi iktidarını zora sokacak gelişmeler-
den rahatsız olurlar. Her gelişme onların 
iktidarlarına teylike anlamına gelir, sömü-
rü üzerine kurdukları sistemleri her zaman 
alaşağı edilebilir korkusu yaşamaktadırlar. 
Çünkü sistemleri sağlam temeller üzerine 
kurulu değildir.

Biz demokratik taleplerin verilmesinin 
doğru olduğunu savunuruz, bunların ve-
rilmesi için de mücadele yürütürüz. Küçük 
burjuva ve reformist partilerden ayıran en 
önemli yönümüz devrim talepleriyle re-
form taleplerini bir birinden ayırırız.

Anadil’de eğitim herkesin hakkıdır ve 
devletin bu hakkı herkese kullanabileceği 
şekilde düzenlemesinden yanayız.

Kapitalist-Emperyalist sömürü sistemini 
güvenceleyen üretim araçları üzerindeki 
hakimiyetidir, biz bu hakimiyetin son bu-
laması için ona karşı komünist parti önder-
liğinde şiddet kullanarak onların mülkiye-
tine el koyan yeni bir dünya düzeni getire-
ceğiz. Başka bir değişle üretimi toplumsal-
laştırır üretim araçları üzerinde toplumsal 
mülkiyetin kurulmasını sağlarız.

Burjuva demokratik çözümler kalıcı çö-
zümler değildir, kalıcı çözümlerin sağlan-
ması ve hakların sorun olmaktan çıkma-
sı için demokratik halk devrimiyle iktida-
rın alaşağı edilmesi, bu sağlandıktan son-
ra durmayarak sosyalist yeni dünyaya var-
malıyız.

Bu dünya sömürücülerin olmadığı her-
kesin özgür ve eşit yaşadığı bi dünya olma-
lıdır. Bu yeni dünya için görev başına hep 
birlikte mücadele hatlarını örmeye!

Yaşasın Demokratik Halk Devrimi!
Yaşasın Özgür Antakya Arabistan ve 

Kuzey Kürdistan!

Gulan 2011
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Başbakan Erdoğan seçim turu üzeri-
ne gittiği Muş’ta yaptığı konuşma-
da “Kürt sorunu yoktur ve Kürt va-

tandaşlarımızın sorunu vardır.”dedi.
Sadece seçim sürecine girildiği dönem-

de Kürt ulusal sorunu nedeniyle yaşanan 
çatışmalarda 40 kişi yaşamını yitirdi ve 
bunların çoğunluğu Kürt ulusunun çocu-
ğu genç gerillalardı. Sadece bu noktadan 
bakıldığında demek ki, bu sorun kana-
maya devam ediyor. Gece gündüz gerilla 
avında olan, güvenlik gerekçesiyle her an 
Kürdistan’ın herhangi bir noktasını basa-
cak olan devletin silahlı güçleri operasyon-

larını sürdürmektedir. Bu koşullarda yaşa-
yan Kürt ulusuna ‘Kürt sorunu yoktur’ de-
mektedirler

PKK’nin şehir yapılanması deyip gece 
evleri basılıp toplatılan Kürt legal siyaset-
çiler KCK’lı olarak yargılanmaktadır. Hem 
PKK’ya ‘dağdan in düz de siyaset yap’ diye-
ceksin sonra şehirde örgütlenen bu Kürt 
siyasetçileri şiddete karışmadıkları halde 
toplayıp içeri atacaksın.

Bu noktada derhal örgütlenme önünde-
ki engelleri kaldırarak Kürt siyasetçilerin si-
yaset yapmalarını sağlayacakları düzenle-
melerin yapılmasını istemeliyiz. Bunun ya-

KÜRT SORUNU YOK,
YAŞASIN KÜRT
VATANDAŞLARIN SORUNU!
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pılmadığı yerde bu legal siyasileri içeri at-
maları onların susturulmak istenmesinden 
kaynaklanmaktadır. Onlar içeride iken sis-
teme yakın kesimler üzerinden Kürtleri 
düzene adapte etmeye çalışmakta ve böy-
lece Kürt ulusunun bu haklı başkaldırısını 
teslim almaya çalışmaktadırlar.

Kürt ulusu uyanmıştır, eski aldatmaca-
ya sokaklarda cevap vermektedir. Devletin 
temsilcisi AKP hükümeti satın alacağı 
Kürtlere güvenerek bu sorunun ‘Kürt soru-
nu yok, Kürt vatandaşlarımızın sorunu var-
dır’ demekte, bu burjuva partinin de diğer 
partiler gibi ikiyüzlülüğü ortaya çıkmıştır,

AA/KK/T’de Kürt ulusal sorunu yada ulu-
sal sorunlar nasıl çözül meli?!.

İşçi sınıfı önderliğinde işçi, emek-
çi ve köylülüğün demokratik devrimiy-
le Kürt ulusunun “ayrılıp ayrı devlet kur-
ma hakkı”nı güvenceleyen demokratik ko-
şullar oluşturulur. Bu ulus ve diğer uluslar 
devrimle sağlanmış özgür koşullarda ister-
se ‘ayrılma hakkı’nı da kullanabilirler.

Komünistlere düşen görev ‘ayrılma hakkı’ 
yönünde kullanılmasını değil ulusların bir-
likte eşit ve özgür koşullarda yaşamalarını 
sağlamak için çaba göstermek olmalıdır.

Ezen ulus devrimcileri ‘ayrılmayı’ savu-
nurken, ezilen ulus devrimcileride ‘birlik-
ten yana’ tavır geliştirmelidir.

Ulusal sorunların yaşandığı çokuluslu 
devletler de mutlaka demokratik devrim-
ler bu sorunu çözer diye genel yaklaşım da 
doğru değildir. Kimi demokratik sorunlar 

Sosyalist devrim’de geçerken çözdüğünü 
aklımızdan çıkarmamalıyız.

Egemen burjuva iktidarlar ulusal sorun-
da ve bir dizi demokratik taleplerin alın-
masının önünü kapatırlar. Bu hakların alın-
ması bir dizi mücadele ve örgütlü güç ge-
rektirmektedir. Yasalarında olan kimi de-
mokratik hakların kullanılmasını pratik so-
nuç olarak engeller çıkarırlar.

Ulusal sorunu Habur’da çözme sinyali 
veren iktidar, geri adım atarak bugün ulu-
sal sorunun olmadığı noktasına gelebil-
mektedir.

Kapitalizm-emperyalizm sisteminde so-
runlar her zaman vardır ve çeşitlidir, çıkar-
ları neyi gerektiriyorsa öyle davranmakta-
dırlar.

İşte bize düşen görev bu iktidarları ve 
onun temelini oluşturan sömürüyü ve 
egemen kapitalist-emperyalist sitemi dev-
rimle alaşağı etmek onu tarihin çöplüğü-
ne atarak orada durmayarak büyük insan-
lık için sosyalist yeni dünyayı kurmak için 
hep birlikte örgütlenmeliyiz.

AA/KK’da işçi, emekçi ve köylülüğün ör-
gütlü partisi Bolşevik partide örgütlenerek 
devrime giden yolu örelim!

Hep birlikte halkların kardeşliğinin dev-
rimden geçtiğini haykırmak için müca-
deleye! Kahrolsun egemen kapitalist-
emperyalist sistem!

Yaşasın demokratik halk iktidarı!

Mayıs 2011
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“Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim 
Kurumları Yönetmeliğinin “öğrenci andı” 
başlığını taşıyan 12. Maddesinin “Anayasa, 
uluslar arası sözleşmelere ve insan hakla-
rına aykırı olduğu, tercih hakkının kaldırıl-
dığı, yasal dayanağının bulunmadığı” öne 
sürerek iptali istenmişti.

BDP ise bu “andı” tanımayarak, alterna-
tif bir “and” okuma eylemi başlatmıştı, ey-
lem sürüyor.”

“And” bir ulusun egemenliğini pekiştir-
mekte, bu anlamda, “anda” haklı olarak baş-
ka bir ulusun temsilcileri itiraz etmektedir.

Kürt ulusunun temsilcileri haklı olarak 
başka ulusa ait, “andı” her gün ilk öğretim 
sıralarında okumak durumunda kalmakta-

dır. Bu durum ulusal benliklerini rencide 
etmektedir.

Egemen ulusun temsilcilerinin ken-
di egemenliklerini diğer ulus ve azınlıkla-
ra kabul ettirmek istemektedir. Egemen 
güç olarak, egemenliği yasalarla güven-
ce altına almış bulunmaktadır. Aynı bay-
rak altında yaşayan herkesin Türk olduğu 
gibi yine AA/KK/T’de yaşayan çeşitli ulus-
ları Türk olarak kabul etmekte asimilasyo-
na tabii tutmakta, diğer uluslar gibi Kürt ve 
Arap uluslarınıda asile etmek ve yok say-
ma politikasının Danıştay 8. dairesi tarafın-
dan onaylanmasıdır.

Bu karar egemen Türk devletinin diğer 
ulus ve azınlıkların Türkleştirilmesi üzerine 

“ANDIMIZ”(?!.) İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARI; 
KARAR BAŞKA ULUSLARI YOK SAYIYOR?..

ULUSAL OLARAK YOK SAYILMADAN
KURTULMAK DEVRİM VE 
SOSYALİZM’E VARMAKLA
MÜMKÜNDÜR…
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ANADIL  

inşa edildiğini ve bunun devam etmesi an-
lamına gelmektedir.

“Davayı görüşen Danıştay 8. Dairesi, ip-
tal istemini reddetti.”

Türk egemen güçleri mahkemele-
rince verdiği kararda burjuva egemen 
yapılarıyla uyuşan “tek devlet” “tek millet” 
gibi milliyetçi karar olmaktadır ve Danıştay 
8. dairesi kararıyla bu burjuva devletin sö-
zcüsü olduğunu kanıtlamaktadır. Başka 
şekilde karar vermesi için daha demokra-
tik yasaların olması lazım.

Kararın gerekçesi “Anayasanın 10. ma-
ddesinde, herkesin dil, ırk, renk, cinsiyet, 
siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep 
ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksi-
zin kanun önünde eşit olduğu anımsatılan 
kararda, Anayasa’nın 66.maddesinde 
ise “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile 
bağlı olan herkes Türk’tür” hükmüne yer 
verildiğine işaret edildi.”

Burjuva iktidarlar; aldıkları kararları siya-
si iktidarlarının devamını sağlamak ve de-
vam etmek için alırlar. Bu karar da açıkça 
görüleceği gibi “Türk devletine vatandaşlık 
bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür” diyerek 
Türkler dışındaki ulus ve azınlıklara karşı 
ayırımcıdır. Kanunlar karşısında eşit olmak 
için Türk olmak gerekir, Türk değilsen ulu-
sal baskıya maruz kalırsın. Ulusal ezilmeyi 
yasalarınca güvence altına almışlardır. Bu 
haksızlığa karşı durmalıyız.

Anayasanın 66. maddesi bir ulus-
un egemenliğini karar altına almıştır. 

Kapitalizm-emperyalizm gelişme seyri 
ulusal egemenliği güçlendirmek üzerine 
inşaa edildi. Bu inşa başka ulusları baskı 
altına alma ve asimilasyon şeklinde gelişti. 
Başka ulusların kaderleriyle oynandı. T.C. 
Devleti bu kararıyla başta Kürt ulusunu ve 
diğer ulusları Türk saydı.

Kararda, “Ülkemizin geleceği olan yeni 
nesillerin Anayasa’mızda ve 1790 sayılı 
yasada yer alan amaçlar doğrultusunda 
yetiştirilmelerine ve yeni nesillere Türk 
Devletinin ve milletinin bir ferdi olma 
onurunu duymaya ve hazzını yaşatmaya 
yönelik, Anayasamızda ve Yasalarımızda 
yer alan ifadelerden oluşan dava konusu 
öğrenci and’ında, Anayasa ve Yasa madde-
lerine aykırılık bulunmamaktadır” denildi.

Anayasayla güvence altına aldıkları ka-
rar insan hakları, eşitlik ilkesine, kişi hak ve 
özgürlüklerine aykırı bir durum olmasına 
rağmen egemen T.C. devleti; “Türk devle-
tini ve milletini edebiyete kadar yaşatacak, 
çağdaş uygarlığın ve medeniyetin ortağı ve 
öncüsü yapacak, toplumun ve kişilerin re-
fah, huzur ve mutluluğunu sağlayacak yeni 
nesillerin yetişmesi…”diye devam eden 
karar da açıkça bir ulusun egemenliğini 
ve gelecek nesillerinde egemenliğin de-
vam etmesini güvence altına almaktadır. 
Herkes egemen ulus olan Türk ulusunun 
bir ferdi olarak görmektedir.

“Davacının, “Öğrenci andı”nın bir ırkı 
esas aldığı, zorla okutulduğu” iddialarına 
yer verdiği anımsatılan kararda, şunlar 
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kaydedildi:
“Türk kelimesi bir ırkı değil, T.C. sınırları 

içerisinde yaşayan dili, ırkı, rengi, siya-
si düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhe-
bi ne olursa olsun tüm vatandaşların bir 
araya gelerek oluşturdukları ve herkesi 
kapsayan ve kucaklayan milletin ortak adı 
olup, aksi yöndeki davacı addia’larına iti-
bar edilmemiştir. Nitekim Anayasamızda 
bu hususun vurgulanması bakımından, 
Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı 
olan herkesin herhangi bir ayırıma tabii 
tutulmaksızın Türk olduğu belirtilmiştir. 
Açıklanan nedenlerle davanın reddine oy 
birliği ile karar verildi.”” (02.04.2011)

AA/KK/T’de yaşayan uluslardan Arap, 
Laz, Kürt ve diğer ulus ve ulusal azınlık 
mensupları mensubu oldukları ırk’tan 
değil, mensubu olmadığı Türk ırkına ait ka-
bul edip onların çocuklarına Türk olan ırkın 
“andı”nın okumasına karar vermiştir.

Kafatasçı Danıştay bu kararı alırken 
bir tek BDP ve kimi sivil toplum örgütleri 
karşı çıkmıştır, diğer burjuva partileri ve 
yargının bağımsızlığından bahsedenler, 
çokça demokrasi dersi verenler bu karara 
tepki vermemişlerdir.

Bu karar da olduğu gibi bir dizi karar da 
yargı bağımsız değildir. Egemen olanların 
yargısıdır, yargıyı siyasetten bağımsız 
düşünmek olamaz. Yargıda aldığı kararlarla 
egemen siyasi yapının bir kurumu olarak 
egemenliğin devamını sağlamak için vardır.

Uluslar ve ulusal azınlıklar baskı ve 

asimilasyonlara tabii tutularak güçlü 
olan ulusun parçası olmaya zoraki tabii 
tutulduğunda süreç içinde egemen ulus-
un parçası olma durumu vardır. Böylece bir 
dizi ulus ulus olmaktan tarihi olarak haksız 
bir şekilde azınlık konumuna düşmüş yada 
yok olmuştur.

“İlköğretim andı”nda olduğu gibi alacakları 
kararlarla egemen ulus olarak diğer ulus ve 
azınlıkları baskı altına almaya çalışırlar.

Antakya Arabistan/Kuzey Kürdistan/
Türkiye’de bu baskıların son bulması 
ulusların kendileri hakkında karar alıp 
uygulamaları, kısmi demokratik hak talep-
lerinde bile bir dizi zorluklarla karşı karşıya 
kalmaktadırlar. Küçük hak kırıntıları için bile 
bedel ödemek durumunda kalmaktayız.

Başta Kürt ulusu ve Arap ulusu olmak 
üzere “kendi kaderini tayin etme hakkı”nı 
özgürce kullanması için demokratik halk 
devrimiyle sömürü iktidarı alaşağı etmeli-
yiz. Orada durmayarak sosyalizm’e yürüye-
cek olan Partîya Bolşewîk saflarını örmeliyiz.

Böylece baskının son bulduğu tam hak 
eşitliğine sahip uluslar ve ulusal azınlıklar 
bir arada kardeşçe yaşayacaktır. Bir ulusun 
temsil eden ‘ilköğretim andı’ yerine enter-
nasyonal bir and oluşturalım.

Yaşasın Halkların Kardeşliği!
Bîjî Biratîya Gelan!
Halkların Kardeşliği İçin Tek Yol Devrim!

Nisan 2011
Bir Okur
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BARIŞÇIL ÇÖZÜM?  

Newroz kutlamalarında milyonlarca 
Kürt işçi, emekçi ve köylüsü alanlarda yer 
aldı. Ulus olarak ulusal varlığını devrimci 
demokrat kesimlerle birlikte bir bayram 
havasında kutladı. Aynı gün Ortadoğu 
halkları ve Asya halkları içinde önem-
li bir gündü, önemlisi zalimlere karşı 
başkaldırıyı ifade ediyordu.

Kürt sorununun çözümü için uğraşan 
Barış Demokrasi Partisi bir çok ilde 
“Demokratik çözüm çadırları” ve “sivil ita-
atsizlik” eylemleri yapmaya devam ediyor. 
Bu küçük burjuva parti öncülüğünde de-
vam eden eylemlere T.C. devleti o meşhur 
alaca karanlık baskınlarına bir yenisini ek-
ledi. Çadırlara baskınlar yaparak bir çok 
insanı yargı önüne çıkardı.

Kendilerini haklı çıkarmak için bir dizi 
molotofkokteyili görüntüsü yayınladı. 
Bunun ne kadar gerçek olduğunu bile-

miyoruz, sivil itaatsizlik eylemi yaparken 
çadırlarında bu malzemelere ne ihtiyacı 
vardı, diye düşünmeden de edemiyoruz.

Newroz haftası kapsamında ‘an azadî, 
an azadî’ (ya özgürlük, ya özgürlük) ey-
lemleri başlattı. Bu eylemlerde 4 acil, 10 
temel talepler çerçevesinde ‘sivil itaatsizlik 
eylemleri’ne hız verdi.

Demokratik çözüm çadırları eylemine 
yapılan saldırıların devamında bölgede 
alternatif ‘Cuma eylem’leri de başlattı. 
Kitleler camiler yerine bir dizi alanda so-
kakta ‘Cuma namazı’nı Kürtçe olarak kıldı.

Hükümet bu alternatif Cuma eylemleri-
ne sert çıktı ve bu eylemleri ülkeyi bölmek 
olarak değerlendirdi.

AA/KK’da güçlü olan iki parti biri dev-
letin tüm olanaklarını kullanarak taban 
oluşturmaya çalışan AKP, diğeri yıllardır, 
yürüttüğü mücadele ile kitleselleşmiş bir 

SİVİL İTAATSİZLİK EYLEMLERİ  
ULUSAL SORUNUN BARIŞÇIL 
ÇÖZÜMÜNÜN ADIDIR...
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parti. İki partide bölgede oy potansiyeli-
ni kendi lehine çevirmek istemektedir. İki 
taraf bölgede güçlü olmak istemektedir. 
Bölgenin en güçlüsü olarak BDP etkin 
durumdadır. Cuma eylemleri bütün engel-
leme çabalarına rağmen bölgede kitlesel 
olarak devam etmektedir.

BDP’nin Kürt halkının demokratik 
haklarını ifade ettiği noktada yanındayız. 
Bu haklı yanı dışında yalnışlarınıda eleştirel 
olarak dile getiririz.

AA/KK’da en güçlü olan yapı PKK’dir, 
yıllardır ulusal temelde mücadele yürüt-
mekte bu hareket burjuva karakterde bir 
harekettir. İşçi, emekçi ve köylü sınıfının 
desteğini almakta aynı zamanda Kürt bur-
juva sınıfınında desteğini almaktadır. Bu 
noktada proletarya sınıfının partisi değildir.

AA/KK’da ulusal sorunun burjuva anlam-
da çözüldüğü oranda sınıfsal anlamda o 

bölgede Bolşevik mücadele hattına ihtiyaç 
vardır. Bu hattı yılladır doldurmaya çalışan 
Bolşevikler daha fazla örgütlü mücade-
leye katılmalı kitlelere doğru komünist 
düşünceleri taşımalıdır. En büyük güç işçi 
sınıfı içindeki örgütlülüktür.

İşçi sınıfı içinde örgütlü Bolşevik komi-
teler kurmalıyız. Bu komiteler çoğaldığı 
oranda gücümüz artacaktır.

Ulusal sorunda “her ulusun kendi kaderi-
ni tayin etme ve ayrılıp ayrı devlet kurma 
hakkını” Marksist-Leninist doğru temelde 
koyan partimiz gelecekte AA/KK’da en 
güçlü partisi olarak sömürüsüz bir dünya 
kurma mücadelesini taçlandırabilecek 
güçtür.

Hep birlikte mücadeleyi taçlandıralım!

Mayıs 2011
Bir Okur
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N E W R O Z           

İstanbul’da Newroz Tertip Komitesinin 
başvurusuyla 20 Mart Pazar gününe izin 
alındı. İstanbul Kazlıçeşme Alanını Miting 
için düzenlemişlerdi. Bu alana iki nokta-
dan giriş vardı. Kazlıçeşme durağından 
ve Topkapı’da sur dibinden Yedikule ve 
Sahil yoluna çıkan cadde Kitlenin çoğun-
luğu Topkapı’dan gelen cadde’den alana 
giriş yaptı.

Ulusal kıyafetleriyle Kürt aileler sarı, 
kırmızı ve yeşil renklerle alana akın akın 
gelip doldurdular. Sürekli geliyorlardı, 
akın akın geliyorlardı.

SDP, SODAP, Emek Partisi, Kaldıraç, 
UİDER,  Mücadele Birliği, EHP, Ezilenlerin 
Sosyalist Partisi, Partizan, DİP, Toplumsal 
Özgürlük Platformu, AKADER ve BDP vb.

Kitle newroza dair sloganlar atarak 
toplanma alnına doğru yürüyordu. PKK 
taraftarları Öcalan lehinde ve newroza 
dair sloganlar atarak yürüyordu. Kürtçe 
ve Türkçe slogan ve zılgıtlar, rengarenk 
giysilerle Kürt kadınlar renk cümbüşü 
oluşturuyordu.

Öcalan’a dair bir dizi sloganlar atıldı, en 

ilginci “Erdoğan Kerdoğan Tu Qurbanê 
Öcalan bê! (Erdoğan, Eşekdoğan sen 
öcalan’a Kurban ol.) Hükümeti hedef 
alan sloganlarla devam ettiler.

Kimi Devrimci Örgütler, Reformist, 
Küçük Burjuva örgütler Newroz’u kutlar-
ken hükümeti hedef alan sloganlar attılar.

Biz Bolşevikler diğerlerinden farklı ola-
rak Bolşevik tarzda hem Ulusal Soruna 
vurgu yaptık, hem de bu sorunun çö-
zümünün demokratik devrimle çözüle-
ceğine, “Ulusların Kendi Kaderini Tayin 
Etme Hakkı”nı sosyalist doğru temel-
de çözümünün devrime bağlı olduğuna 
vurgu yaptık.

Tertip Komitesi adına konuşma yapan-
lar Kürt Halkının uyanış günü olduğunu 
vurguladılar. Ulusal mücadelenin geliş-
mesiyle birlikte Kürt ulusunu tanımaya 
başlandığını Kürtler ve diğer halklar öte-
ki olmaktan kurtulmalıdır.

Barış Demokrasi Partisi adına İstanbul 
milletvekili Sebahat Tuncel konuşma 
yaptı. Tuncel süreci partisi adına de-
ğerlendirdi. “Yaklaşmakta olan seçi-

İSTANBUL NEWROZUNDAN  İZLENİMLER…
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min Kürt halkı için anlamına vurgu yap-
tı. Eylemsizliğe rağmen Kürt halkının 
evlatları gerillalara saldırılar sürmek-
te. Erdoğan çok demokrat kesilmekte 
Kürtlerin seçime iradesinin yansıması-
nı engellemek için koydukları % 10 ba-
raj yüzünden bağımsız aday olarak katı-
lacaklarını ifade etti.”

Newroz’u bir dizi Asya halkının kutla-
dığı bir bayram, Kürt ulusal mücadelesi-
nin gelişmesiyle birlikte Kürt ulusu daha 
düzenli kutlamaya başladı.

Yıllarca yasaklı olarak kutlandı, bu kut-
lamalarda çok sayıda insan öldü. Can pa-
hasına yapılan bu kutlamalar her yıl artan 
kalabalıklarla kutlanmaya devam edin-
ce şiddeti kitlelere reva gören egemenler 
bu şiddettin sorunu çözmediğini her yıl 
artarak alanları dolduran Kürt halkı, işçi, 
emekçi devrimci ve demokratların bu is-
teğini alanları açarak kutlamaya uygula-
nan yasağı kaldırmak zorunda kaldı.

Yasaklı Newroz kutlamaları yerini izinli 
kutlamalara bıraktı. Kimi alanlarda halen 
devlet güçlerinin saldırı ve provakatif ey-

lemleri var. Bir dizi alanda keyfi uygula-
malar yapmaktan geri kalmıyor.

Kürdistan bölgesinde egemen güçle-
rin kimi saldırıları basın üzerinden yansı-
dı. Kuzey Kürdistan’da kitleler egemenle-
rin saldırılarına alanlarda direnişle karşı-
lık vermektedir. Dünün uyuyan devi ar-
tık uyanmıştır, bu uyanış sistemi alaşağı 
edip onun yerine yeniyi koyacak olan bir 
uyanış değildir.

Bu uyanışı kitlelere Bolşevikler taşıya-
bilir, onun için biz Bolşevikler devrim-
ci donanımla kitlelere önderlik etmeli-
yiz. Bu görevi yerine getirecek ideolojik 
donanım mevcuttur. Bunu harekete ge-
çirecek pratikle buluşmayı beklemekte-
dir. Hep birlikte bu buluşmayı örmeye 
Bolşevik saflara!

Bu ve yeni newrozlar, hep birlikte dev-
rim saflarını sıklaştırmamıza vesile olsun!

Yaşasın Yeni Newrozlar!
Yaşasın Devrim! Yaşasın Bolşevizm!

İstanbul'dan bir Okur
Mart 2011

İSTANBUL NEWROZUNDAN  İZLENİMLER…
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Taksim Meyda’nının kutlamalar için ya-
sak alan olmaktan çıktığı, ikinci yılın-
da 1 mayıs Pazar gününe denk geldi. 
Yüzbinlerce işçi ve emekçi Taksim alanına 
sabahın erken saatinde öbekler halinde 
gelmeye başladı.

1 mayıs artık “Resmi Tatil”di, bu anlam-
da diğer yıllardaki bir engel daha ortadan 
kalkmıştı.

Kutlama alanına girmek dört arama nok-
tasından sağlanıyordu. Beşiktaş istikameti, 
Şişhane, Eminönü ve Mecidiyeköy olarak 

belirlenmişti. En büyük kitle Mecidiyeköy 
güzergahından alana girdi.

Sabahın erken saatlerinde alana gir-
mek için kitleler taksim etrafında buluştu-
lar. Herkes kendi kortejini oluşturuyordu. 
Pankartlar, dövizler, flamalar, önlükler, şap-
kalar takıldı, Alanda herkes kendini en iyi 
ifade etmek için hummalı bir çaba içindey-
di. Bu çalışma bildiriler, kuşlamalar, afiş-
ler, pullamalar şeklinde devam ediyordu. 
Kimi ellerinde dergi ve gazeteler satmaya 
ve dağıtmaya çalışıyordu. Yılların birikimi-

TAKSİM MEYDANI’NDAKİ 1 MAYIS 
KUTLAMASINA YÜZBİNLER DESTEK VERDİ…

GÖREV: YÜZBİNLERİ
DEVRİM İÇİN ÖRGÜTLEMEK!
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ni bu bir yıllık çalışmanın doruk noktasın-
da emeğe dönüştürme gayretindeydi.

Tektip elbiseleriyle kırmızı flamalarıy-
la Halk cephesi, geleceği omuzlayacak 
olan çocukları ön safta yürüten Ezilenlerin 
Sosyalist Partisi.

Arabalarıyla anfi taşıyanlar, kitleyi coş-
turmaya ve attıkları sloganları daha iyi 
duyulmasını sağlamaya çalışıyorlardı. 
Yüzbinler haykırıyordu, yıllarca yasak-
lı olan alana doğru; “yaşasın 1 mayıs!”, 
“Yaşasın Devrimci Dayanışma!” diye.

Alana yaklaştığımızda polis gurupla-
rı panzerler eşliğinde kenarlarda bekliyor-
du. Guruplar halinde gelenler sloganlar 
eşliğinde kortej oluşturmaya çalışıyorlardı. 
Herkes hummalı bir çaba içindeydi, Bizler 
de yaptığımız hazırlık çerçevesinde alan-
da kuşlama ve yapıştırma yapacaktık, bu-
luştuk.

İşimiz kolay değildi, onurlu bir müca-
delenin yaşam bulması kitlelere kendimi-
zi tanıtmanın bir yolu onlara bu alanda 
ulaşmaktı. İş yaparken çok sayıda kamera-
nın varolduğunu dikkate alarak iş yapma-
ya çalıştık. Devletin kolluk güçleride boş 
durmuyordur, diye düşündük onlarıda he-
saba kattık. Biz kendi işimize baktık gücü-
müz oranında iş yaptık. Çok sayıda kuşla-
ma ve bildiri dağıtan olunca fazla dikkat 
çekmeyecektik, yinede dikkatli olmakta 
yarar vardı.

Alanlarda propagandayı geliştirmek kit-
lenin bizi tanıması için iyi olacaktı. Kitleler 

parti ismini görerek hemen gelmiyorlar, 
biz de bıkmadan usanmadan propaganda-
ajitasyonu çeşitli araçlarla geliştirmeliyiz. 
Propaganda yapmak ve araçlarını çeşitlen-
dirmek kitle ile bağları kurmanın bir aracı-
dır. Gücü doğru değerlendirip propagan-
da yapan birimleri de çoğaltmakta yarar 
vardır. Birkaç birim daha fazla malzemeyi 
ulaştırması bakımında önemlidir.

Alana önce sendikalı işçiler girdiler, 
Sendika ağaları da Vali Mutlu’nun açıkla-
dığı “biz sendikalarla anlaştık” cümlesinde-
ki gibi davrandılar. Anlaşmaları gereği ola-
cak ki, sabah erken saatte toplanan işçiler 
(saat 10.00 gibi) alana girdiler. Legal par-
tiler ve dergi çevreleri illegal örgütler saat 
12.00 gibi girmeye başlarken bu ağalar mi-
ting alanından işçilerin çıkmasını sağladı-
lar. Böylece işçilerle devrimcilerin buluş-
masını engellemeyi amaçladılar. İşçilerin 
bir kısmı gitmeyerek alanda kalmaya de-
vam etti.

Devrim ve sosyalizm için mücadele 
eden devrimci örgütlerle işçileri birbirin-
den ayırdılar. Alel acele konuşmalarını bi-
tirdiler, kürsüyü terk ettiler. Kürsüyü et-
kinlik için gelen sanatçılar aldı, İzmir’den 
Konak Belediyesi taşeron işçileri kürsüyü 
işgal ettiler, devrimci sanatçılarla birlikte 
kürsüde kaldılar miting bitiminde onlarda 
İzmir’e döndüler.

Gurup Yorum, Kardeş Türküler ve Gurup 
Agire Jîyan gibi sanatçılar parçalarıyla kit-
leyi coşturdu. Kitle halaylar eşliğinde çeşit-
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li oyunlar oynadı.
Alanın ortasında büyük bir işçi afişi (bu 

afiş 1977 miting afişi olduğu belirtildi) 
Taksim’i dolduran işçileri kucaklıyordu.

Ufak bir gerginliklerde yaşandı, Halk 
Cephesi taraftarlarıyla polis arasında kısa 
süren gerginlik yaşandı, kurulan demir ba-
rikatlar söküldü. Polisin geri çekilmesiyle 
durum yatıştı.

Beşiktaş spor kulübü taraftarlarının bir 
süredir mayıs’a katılma geleneğini bu yıl 
Fenerbahçe, Trabzon ve Galatasaray taraf-
tarları da katıldı. Spor seyircilerininde bu il-
gisi iyi oldu. Sporunda siyasetin parçası ol-
duğunu göstermiş oldu.

Geri dönüşte kimi guruplar sloganlar eş-
liğinde geldikleri alandan yürüyerek dağıl-
dılar.

u1 mayıs kitle katımı açısında oldukça 
iyi geçti. Sonrasında bir dizi yapı kaç kişi 
yürüttüğü üzerine hesaplar yapacak, baş-
ka yapılara caka satacaktır. Kim mücadele-
nin doğru dinamikler üzerinde yürümesini 
sağlayacaksa, o değerlendirmede daha iyi 
sonuçlar çıkarır.

Biz Bolşevikler doğru düşüncelerimi-
zi kitlelerle buluşturdukça güçlenip devri-
min öznesi olabiliriz, yeterki sınıf bağları-
mızı güçlendirip onlara görüşlerimizi ulaş-
tırabilelim.

AA/KK/T’li Bolşevikler olarak daha doğru 
sonuçlar çıkarmalıyız. Yüz binlerin doldur-
duğu bu alanın ne kadarının örgütlü dev-
rimci disipline sahip kitle olduğunu, bu 

kitlenin devrim ve sosyalizm mücadelesin-
de örgütlülük ve bilinçliliğinin doğru dev-
rimci temellere oturtmalıyız.

Doğru sonuçlara varma, kaç büyük işlet-
meden hangi binleri örgütleyerek yürütü-
yoruz. Bu en devrimci sınıf içinde onun di-
namiklerine nasıl hükmediyoruz, işletme 
komitelerinde etkinlik sağlayıp bu komi-
teleri sınıfın çıkarları ve devrimin çıkarları 
için işlerlik kazandıracağımıza bağlıdır.

Bugün yüz binlerce işçi ve emekçinin 
katıldığı bu eylemin öncülüğünü Sendika 
Ağaları, Küçük Burjuva Partiler, Oportünist 
ve Reformistlerin yaptığını görebiliriz. 
Sınıfı bunlardan kurtarmak Bolşeviklerin 
mücadele hattını örmesine bağlıdır.

AA/KK/T’de işçi, emekçilerin öncülüğün-
de köylülerin ittifakıyla demokratik dev-
rim halk devrimiyle ezen kapitalist sınıfın 
iktidarını şiddetle yıkıp orada durmayarak 
sosyalist yeni dünyaya varmalıyız.

Bu yeni dünya üretenin ürettiğini yönet-
mesidir.

Bu 1 mayıs yüz binlerin kutlamasına sah-
ne oldu, yeni 1 mayıslar yüz binlerin örgütlü 
Bolşevik safları sıklaştırmasına vesile olsun.

Yeterki hep birlikte bu onurlu mücadele-
mizi omuzlayabilelim!

Yaşasın devrimci 1 Mayıs!
Bîjî Şoreşê yek gulan!
1 Mayıs kızıldır, kızıl kalacak!

Gulan 2011
İstanbul’dan Bir Okur
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Adıyaman’da 9 nisan 2011 tarihinde 
dershaneye giden bir grup öğrenci ve 
Eğitim-Sen üyeleriyle birlikte yaklaşık 200 
kişi “YGS’de şifre” iddialarına ilişkin protes-
to gösterisi yaptı.

Atatürk Cadde’sinde Demokrasi Parkı 
önünde bir araya gelen çoğunluğu öğ-
renciler toplandı. Ellerindeki pankartlar-
la skandalı protesto eden öğrenciler adı-
na Ebru Doymaz bir açıklama yaptı. Daha 
önce KPSS sınavında soruların çalındığı ve 
şimdi de LGS’de şifre skandalıyla öğrenci-
lerin gelecekleriyle oynandığını söyledi.

Polisin güvenlik önlemi aldığı protesto 
sırasında öğrenciler, “Susma sustukça sıra 
sana gelecek!, Eğitim hakkımız söke söke 
alırız!, Cemaatçi değil öğrenciyiz!, Sınav 
kalksın hayat bize kalsın! Vb. çeşitli slogan-
lar attılar. ÖSYM başkanı Ali Demir’i istifa-
ya davet ettiler.

Öğrenciler ellerindeki LGS soru kitapçık-
larını ve testlerini yakarak kalemlerini kır-
dılar. Bir süre oturma eylemi yapan öğren-
ciler, sınav sistemini eleştiren bir skeç ser-
gilediler.

Kapitalist-emperyalist sömürü sistemi 

sürdükçe böylesi skandallar olmaya devam 
edecektir. Bu gün iktidardaki AKP bu skan-
dalın başını çekmekte yarın başka partiler 
başka skandalların başını çekecektir.

Bizim takınmamız gereken tavır AKP kar-
şıtlığı temelinde soruna yaklaşmak değil, 
bu sorunların bu sistem şartlarında varlığı-
nı devam ettireceği bilinciyle sistemi alaşa-
ğı edecek örgütlülüğü sağlamak olmalıdır.

Biz bilimsel, parasız ve özerk eğitimi sa-
vunuyoruz. Eğitimi ihtiyaca ve yeteneğine 
göre planlarız.

Eğitim haktır, yüksek eğitim hakkı nok-
tasında bu eğitimi isteyen herkesin alma-
sını sağlarız.

Yukarıda belirttiğimiz bu sorunları ve 
başka sorunları yaşamamak elimizdedir. 
Demokratik halk devrimiyle işçi, emekçi sı-
nıfının öncülüğünde ve köylülerin ittifakı-
nı kazanarak gerçekleştireceğimiz devrim-
le durmayarak sosyalist yeni dünyayı kur-
maya mücadeleye!

Ya barbarlık içinde çöküş ya sosyalizm!

Nisan 2011
Bir Okur

ADIYAMAN’DA YGS SINAVINDA YAŞANAN 
ŞİFRE SKANDALI BASIN AÇIKLAMASIYLA 
PROTESTO EDİLDİ
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İki gün süren toplantıya çok sayıda si-
yasetçi ve akademisyen katıldı. EDEP’e 
ÖDP’den ayrılarak kurulan ve Ufuk Uras’ın 
da desteklediği parti. Çoğunluğu küçük 
burjuva aydınlardan oluşan, Eğitim-Sen 
içinde de örgütlü olan kesimlerin destek-
lediği yeni parti. Toplantıdan aldığımız 
notlar çerçevesinde elimizden geldiğince 
objektif davranmaya çalıştık.

Ziya HALIS: Silahların susmasından 
bahsederken TC’nin de operasyonların 
durdurması gerekir. PKK’nin silahları sus-
turması toprağa gömülmesi lazım. Gelinen 
noktada BDP de silahlı çatışmanın zamanı-
nın geçtiğini söylemektedir.

Anadilde eğitim doğru ve haklı bir talep-
tir. Çok dilliliğin doğru olduğu, anadilin kul-
lanılması çok dilliliği zenginleştirecektir.

Koruculuk lağvedilmelidir. Halklar ara-
sındaki eşitliğin sağlanması zorunludur.

IRA temsilcisi: İRA’nın tarihinden bah-
setti, 1994 yılına kadar silahlı mücadele 
verdik. Sorunu silahla çözemedik, barış sü-
recinde daha ilerleme kaydettik. Kendimizi 
temsil ettik parlamentoda yer aldık. Silahlı 
mücadelenin çözüm olamadığını gördük. 

Barış sürecinde sorunlarımızı daha iyi çöz-
dük. Dışarıdan bakınca sürecin klasik kısır 
döngü içinde olduğunu gördük. Bizi örnek 
alacaksa barışçıl döneme geçmeli, silahla-
rı durdurmalıdır.

Maya ARAKON: ETA’ya değindi, İRA ve 
PKK’yi aynı değerde gördüğünü söyledi. 
Talepleri farklı değil, KCK tutuklamaların-
dan rahatsız olduğunu belirtti. Bilinmeyen 
dil olarak belirtilmesinin –asimilasyoncu– 
inkarcı bir yaklaşım olduğunu belirtti.

Devlet kendi devletçi Kürdü ile barışmak 
istiyor, bu yanlış bilinmeyen bir dil ise dev-
let neden TRT’de Kürtçe dilinde yayın yap-
maktadır? Devletin resmi kanalında neden 
böyle bir yayın var?!

Zeynep GAMBETI: Kürt sorunu var, 
buna bağlı olarak Türk sorunu da var. Biz 
onlarla (Kürtlerle / YN) aynı dili ve paylaşı-
mı yapamadık. Biz kendimizi Kürtlere tanı-
tamadık, sorunu üstün ırk düzleminde ele 
aldık. Biz birlikte yaşıyoruz, sorunun ana 
çözümü Türklere bağlıdır. Biz bütün halk-
ları üstün ırk olarak ele aldığımızda bu so-
runu çözemeyiz. Kürt çocuklarının neler 
yaşadığını ne kadar zorluk çektiğini üzeri-
ne araştırmalar yaptık.

EŞİTLİK DEMOKRASİ PARTİSİ
MECİDİYEKÖY KÜLTÜR MERKEZİ’NDE 
ANADİL VE ÖZERKLİK SORUNUNU TARTIŞTI
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Gülten KIŞANAK: Anayasalara baktı-
ğımızda 1921-24 anayasası arasında fark-
ların olduğu bu farklar 24 Anayasasında 
geçmemiştir. Demokratik Özerklik konu-
sunda bizi yanlış anlıyorlar, yanlışa çeki-
yorlar. Türkiye’ye özgü bir özellik diyoruz. 
Kürtler, Lazlar dillerini konuşmalı diğer 
halklar bundan yararlanmalıdır. Herkes 
kendi anadilini kullanmalıdır.

Bülent BILMEZ: Kemalizm’in tartışılma-
sı bu ülkede çözülmesi gerekir. Kemalizm 
ile hesaplaşma hangi temelde yapmalı-
dır. Temelleri açıklarken kendisini tehlike-
ye düşürmek istemediğini belirtti. Türkiye 
solu Kürtlere sahip çıkmamıştır.

Akın ÖZÇER (Emekli Diplomat, İspanya’-
da Büyükelçilik yapmış): ETA örgütünü te-
rörist olarak değerlendirdi. PKK’yi böyle 
değerlendirmemesi ilginçti. Kemalist yak-
laşımları vardı. Anadil noktasında iki dil ol-
malı dedi. Katalon bölgesinin iki dili var ve 
sorun oluşturmuyor. ETA’nın ulusal soruna 
çözümünün PKK’ye uygun en iyi çözüm ol-
duğunu vurguladı.

Vahap COŞKUN: Türkiye’de üniversi-
telerde - bürokratlarla tartıştığımızda di-
lin çokdilliliğin öğrenilmesi de öğretilme-
si de zordur. Resmi dil olarak konuldu-
ğunda başka halkların taleplerinin olaca-
ğını belirtti. Devlet için sorunun çözümü-
nün zorlukları var. Konuşmacıların tümü 
kapitalist ülkelerin anadil sorununa yakla-
şımları ve özerklik üzerine durdular ve ör-
nekleri de bu ülkelerden seçtiler. Anadil 

ve ulusal sorunun SSCB’de nasıl çözüldü-
ğüne değindi. Dil konusunda Sırbistan ve 
Azerbeycan’dan örnekler verdi.

Sosyalizm şartlarında sorunun nasıl çö-
züldüğüne örnek veren tek konuşmacıy-
dı. Bu yaklaşımıyla tüm konuşmacılar-
dan farklı yaklaştı, onlar sorunun kapita-
list dünya sorunu olduğunu ve kapitalist 
ülkelerde sorunlar nasıl çözülmüşse AA/
KK/T’de de sorunlar öyle çözülmelidir.

Bu bilim adamları ve siyasiler 1917 
Ekim Devrimi ve sonrasında yaşanan Halk 
Demokrasileri ve Çin Kültür Devrimi'nin 
ulusal sorun ve demokratik açılımlarını hiç 
gündeme taşımamaları bilmediklerinden 
değil, küçük burjuva yaklaşımları bu ülke-
lerdeki güzellikleri gizlemesini gerektiriyor.

Ziya EKINCI: Bu sorunu Kürtler ve 
Türkler birlikte çözeriz. Kürtlerin önderli-
ğinde yapabiliriz.

Mesut YEĞEN: Türkiye yerinden yöne-
timci (Alem-i Merkezci) bir anlayışa sahip 
bir devlet. Darbe yönetimi? Demokratik 
özerklik derdimize merhem olur mu?

Kürdistan reformu ve Osmanlıda yöneti-
mi biraz irdeleyelim: 1) Osmanlı Fırat-Dicle 
merkezli yapısı — Osmanlı beylikleri ve di-
ğer yapıları korudu. 2) Tazminat sonrası. 3) 
Osmanlı son aşaması. 4 – Cumhuriyetçiler. 
başlıkları altında topladı.

1914-1923 yıllarında Kürdistan ve 
Kürtler özerktiler. Son yıllarda aşağıdaki 
gelişim seyri yaşandı.

Ulus devlet altı ve üstü eğilim oluştu. İyi 
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yönetilme ve yönetme arzusu. AB reform-
ları- özerklik. Kamu yönetimi yasa tasarısı. 
Yurttaş iradesinin gelişmesi. Demokratik 
Konfedaralizm, Demokratik Özerklik yere-
lin devlet içinde kendini kendini ifade et-
mesi. Etnik – demokratik temele dayanma.

Özerklik ile ilgili 6 temel açıkladı.
Yerel meclisler, yerel konfederasyon, 

BDP metni, Türkiye’lilik fikrini ifade ediyor, 
özerklik ulus devlet olarak düşünülme-
melidir. Demokratik özerklik açıklanmaya 
muhtaç ve risklidir. Bunu antikapitalist bir 
durum olarak göstermek doğru değildir.

Eyalet mi? Federalizm mi?
Kürtçe eğitim talebi gündeme alınmalıdır.
Abdullah DEMIRBAŞ : Avrupa yerel yö-

netimlerin durumunu değerlendirdik.
Tekçi devlet – yıkıcı ve bölücü olduk.
…Özgürlükçü bir yönetime ortak olmak.
Kendi dilinde hizmet götürerek onlar-

dan destek aldık. Çok dilli kültür için 8000 
aile üzerinde araştırma yaptık, olumlu ça-
lışmalar yaptığımızı gördük.

Barış Demokrasi Partisi yerel yönetimle-
re konusunda hizmetleri yerine getirecektir.

Ulaşım, eğitim ve asayiş işlerini devlet, 
hizmet işlerini yerel yönetimler yerine ge-
tirmelidir. Biz bunu yaptıkça yasaklı olduk.

BDP çizgisi devlet sınırları içinde birlikte 
yaşamı savunmaktadır.

Bu yerinden yönetimle mümkündür. 
Katılımcı demokrasiyle birlikte yaşam güç 
kazanacaktır. Türkiye’deki Kürtlerin duru-
mu belirsizdir. Demokratik özerklik buna 

merhem olur mu? Evet!
Kürt meselesini, Kürtçe eğitim ve özerk-

liği gölgelemesin. Adem-i Merkeziyetçi - 
Özyönetim sivil katılımı artırır.

Yezidiler (Süryaniler) eskiden bizim kes-
tiğimiz eti yemiyorlardı. Şimdi öyle değil, 
zihniyet değişti. Onları da yerelde özyöne-
time kattık.

Yerelde iktidara gelince köylümüz için 
ne yaparız, dedik traktör yaptık; montajı 
atölyemizde yaptık daha ucuza mal ettik. 
Buna benzer kimi işleri yapmaya başladık.

Belediye çalışanının eşini dövmesi halin-
de maaşından kesinti yaparak kadına öde-
meyi yaptık.

Çalışmalarımız arasında Kürtçe malzeme-
nin (Kürtçe broşür, bildiri ve kitap / YN) yay-
gınlaşmasına önem verdik. 360 hikayeyi bir 
kitapta derledik ve bu hikayeleri ailelere da-
ğıttık, nineler okusun diye. Farklılıkların ge-
liştirip güçlendirilmesi toplumsal barışın 
güçlenmesine hizmet eder. Biz de bunu ge-
liştirdik. Ya iktidarlaşacaktık, ya da özgürle-
şecektik; biz özgürleşmeyi seçtik.

Bekir AĞIRDIR: Yönetim içinde Kürt me-
selesi. Tüm insanların yönetime katılma-
sı. Diyarbakır’da Kürtçe bilen doktor iste-
me hakkı yok. Devletin yurttaşına güveni 
yok. Halkla birlikte savunalım diyenler var, 
ama buna cesaretle yaklaşan siyasi güç yok. 
Devlet tek-tip vatandaş üzerine oturtulmuş.

Kadınlara ayrımcılık... Dil hakkı nokta-
sında demokratik değil, bile. Üniter dev-
let (merkezi devlet)... Yerinden demokratik 
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yönetim gereklidir. Köy zihniyetinde, jan-
darma denetimindeyiz. Devlet vatandaşın 
beyanına itibar etmemektedir.

Demokratik özerkliği yeterli bulmuyo-
rum. Yalnızca kendini ilgilendiren kararları 
alması lazım. Yasama yetkisi TBMM yani hal-
kın meclisine aittir. Kaynak kullanma mese-
lesi zihniyet kalıplarının kırılmasına bağlıdır.

Umur COŞKUN: “Bêrê dêy, bêrê 
dêy!”(konuşmaya gireyim!) derler. Nasıl 
bir anayasa? 17 Aralık "Hayata Dönüş 
Operasyonları", Maraş Katliamı sonunda 
yüzbinler yerlerinden yurtlarından edildi-
ler vs. Osman Baydemir “Türk bayrağı ya-
nında Kürt bayrağı da olsa ne olur” dedi. 
Yer yerinden oynadı.

Yerinden yönetimde Kürt belediyelerin 
bütün zorluklara rağmen yaptıkları ortada.

Yeni Türkiye vizyonu, yeni Anayasa nasıl 
olmalıdır? Çok kültürlü toplumda yaşıyo-
ruz ve bu sorun hepimizin. Yerel yönetim-
lere özerklik şartı (1983 yılında AB müze-
kerelerinde kabul edilmiş) 26 çalışma böl-
gesi şeklinde belirtiliyor.

Kürt Sorununu Kürt siyasetçilerin omuz-
larından alalım. Erbil’deki kendi kaderini 
özgürce ifade ederse, ya da birlikte ulus 
devlet çözülüş sürecinde yerel yönetimler-
le kendini ifade edecektir.

Ilhan TEKELI: Yerel yönetimlerin de-
mokrasisi. Desentralizasyon üzerinden mi? 
Yoksa ulus devlet desentralizasyonu mu?

Desentralizasyonu demokrasi çerçeve-
sinde çözmeliyiz, yetmez. Katılımcı tem-

sili demokrasi birlikte gerçekleştirmelidir. 
Küçük grup demokrasisi katılımcı olma-
dığı için devletin sürekliliğini sağlamıyor. 
Bunun için: Çok yönetimli demokrasi ku-
ramı ulus devleti ortaya çıkardığı savaşçı 
devlet yerine barışçı dünya yaratılıyor.

Kürt sorunu birlikte bir sorundur.
Ulus devleti – AB hem alttakilerin hem 

üstekilerin yetkilerini ipoteklerinde topla-
mışlardır.

Dilek KURBAN: Kürt sorununun hukuk-
sal ve anayasal çözümü gereklidir. Anadile 
ait sözleşme onaylanıp uygulanmalıdır.

Azınlıklar hakkı çok fazla büyütmemek 
gerek. Bu çalışmalar çok kapsamlı değil. 
Hukuksal alt yapı yeterli değildir. 5232 sa-
yılı yasadan yararlananlar için manevi taz-
minat hakkı için mücadele yürütemedik 
buna yeni yeni başladık.

Sorunun hukuksal yapısı için Kürt siyasi 
hareketiyle koordineli gidilmelidir.

Anadilde eğitimde müfredatta derin bir 
ayrımcılık var.

Mehmet BEKAROĞLU: Kürt sorunu 
Türkiye’nin sorunudur. Modern anayasa-
da bütün her şey ama, ancaklarla yazıldı. 
1924 Anayasası ulus devlet kurmak üzere 
yaratıldı. 30 yıldır yoksayılmış bir gerçek. 
Bugün mahalleli (Kürtler ve Türkler) birlik-
te yaşamı savunmakta yarın savunacağı-
nın garantisi de yok.

1 – Demokratik devletlerde yaşayan her-
kes eşittir.

2 – Bunları nasıl yapacak onu açıklamalıdır.
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3 – Örgütün silahsızlandırılması ve süre-
ce dahil edilmesi.

Teslim alarak sorunu çözeceği yönlü dü-
şünceden vazgeçmelidir.

… BOZYEL: Üniter tekçi anlayış bu soru-
nu yaratıyor. Legal demokratik alan açılma-
lıdır. Kuzey Irak’ı kastederek parçalanması 
iyi olmuştur. Irak’ta Kürtlerin elde ettiği fe-
deral durum önemlidir. Federal çözümün 
etnik yapıyla örtüştüğünüde biliyoruz.

Osman ÖZÇELIK: Kürtlerin üniter dev-
let içindeki durumu için Arapça anlamları 
olan 7T, önemli yer tutar. Cumhuriyet bu 
7T ile asimilasyon sürgün, baskı her türlü 
zulmü reva görmüştür. Bu zihniyetin alaşa-
ğı edilmesi gerekir.

• • •
EDEP’nin düzenlediği bu panel anadilde 

eğitim ve özerkliğin savunulduğu bir panel 
oldu, bu panel gerçek çözümün ne olması 
gerektiği noktasında devrimci bir yaklaşım-
dan uzak ele alınması EDEP’nin geldiği nok-
tada burjuva siyaseti nasıl reforme ederim 
kaygısı taşıdığını görmekteyiz.

Kürt ulusu ve diğer ulus ve azınlıkların 
‘kendi kaderini tayin etme hakkını özgür-
ce kullanabileceği noktalara değinmek-
ten kaçınmaktadır. Ulusal sorunu Türk ve 
Kürtlerin kardeşçe birliğine indirgeyip bu-
nun üzerinden siyaset yapmaktadır.

T.C. de "Kürtlerle kardeşiz ve birlikte ya-
şamalıyız" demekte on yıllardır, Kürtleri 
asimilasyon ve soykırıma uğratmaktadır. 
Bir ulusun haklı ulusal taleplerine şiddet-

le karşılık vermekte yok saymakta ve zora-
ki göçlere tabii tutmakta, cezaevlerini Kürt 
ulusu vatandaşlarıyla doldurmaktadır.

Ulusların kardeşçe birliğini sağlamak 
için Demokratik Halk Devrim ile ulusların 
demokratik hakları güvence altına alınır, 
yani “ulusların kendi kaderini tayin etme 
hakkı”nı özgür koşullar yaratılarak güven-
ce altına alınır. Ezilen ulus devrimcileri bir-
likten yana çaba sarfederken ezen ulus dev-
rimcileri ayrılmadan yana çaba sarf eder.

Ezilen ulus ve ulusal azınlıkların hak-
ları, ezen ulusun hakları ile eşitliği sağla-
nır. Bu eşitlik proletarya diktatörlüğü ta-
rafından güvence altına alınır. Ezilen ulus-
lar özgür şartlar sağlandığında isterse ay-
rılıp ayrı devlet kurma hakkına da sahiptir. 
Sovyetler Birliği'nde çeşitli uluslar bu hakkı 
ayrılma şeklinde değil birlikten yana kullan-
mışlardır. (Finlandiya’yı dışta tuttuğumuz-
da) EDEP olsun, bu panele çağırdığı konuş-
macılar olsun (Vahap Coşkun’u dışta tuttu-
ğumuzda) bırakın devrimden utangaç bah-
setmeyi devrim kelimesini bile ağızlarına al-
madılar. T.C. devletinde böylesi devrimciler 
varken yeni bir dünya yaratmak ve sistemi 
alaşağı etmek mümkün olmaz.

Antakya Arabistan/Kuzey Kürdistan/
Türkiye proletaryasının T.C. devletine kar-
şı önder Bolşevik partilerinin güçlenerek 
bu devrimin geçici dostlarından kurtulma-
sı lazım. Bu dostlar saflarını netleştirdiğin-
de işimiz daha kolaylaşacaktır.

İşçi ve emekçi ve köylülerinin komünist 
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önderliklerde buluşturacak program ve ör-
gütlülüğe sahip Bolşevik partileri ulusal so-
runun çözümü ve ezilen çoğunluğun ezen 
azınlıktan kurtulması için mücadelesini sür-
dürmekte ve güçlenerek bunu sürdürmesi 
hepimizin vereceği çabaya bağlıdır.

Doğru devrimci programları ve örgüt-
lenmeyi önüne görev koyan Bolşevik 

örgütlenmeler bu gücü yaratacaktır. 
Kapitalistlerin bu reformist beylerine gü-
zel günlerini dar etmeye görev başına!

Kahrolsun oportünizm ve reformizm!
Yaşasın devrim ve sosyalizm!

Bir Grup Okur
Aralık 2010

Adıyaman’da emek ve demokrasi 
platformunun düzenlediği uluslara-

rası işçi sınıfının birlik, mücadele ve sö-
mürücülere karşı dayanışma günü olan 
1 Mayıs mitingi kutlandı. Yaklaşık olarak 
binin üzerinde kişinin katılımıyla gerçek-
leşen kutlama saat 11:00’de başladı.

Kutlama Yücel Özbilgin parkının önün-
deki miting alanda yapıldı. Saat 10:30’da 
valiliğin karşısında toplanan gruplar mi-
ting alanına doğru yürüyüşe geçtiler. 
Sloganlar eşliğinde miting alanına giren 
grupların (Eğitim-Sen, EMEP, BDP, İHD, 
Petrol-İş, KESK, SES, ÖSP, BES, Yol-İş, CHP) 
isimleri tek tek okunarak selamlandılar, 
alandaki yerlerini alındılar.

BDP’liler CHP’ye sataşarak “faşistler dı-
şarı!” dediler, CHP’liler de “biz faşist de-
ğiliz” diye kendilerinin devrimci oldukla-
rını beyan ettiler. Aralarındaki gerginlik 
zaman zaman devam etti.

Bir dakikalık saygı duruşundan son-

ra platformun hazırladığı basın metni 
okundu. 

İşgünü olmamasına rağmen katılım 
çok düşüktü, gelenlerin çoğunluğu da 
sanatçı İlkay Akkaya’yı dinlemeye gel-
mişlerdi. Kurum temsilcilerinin konuş-
malarının ardından İlkay Akkaya sahne-
ye çıktı. Kitle sanatçının parçalarını din-
ledi ve halaylar çekti.

Alanda ve alan çevresinde çok sayıda 
sivil ve resmi polis vardı. Ayrıca çok sayı-
da kamerayla gözetleniyorduk.

Miting devrimci bir içerikle kutlanmadı.
Görev, işçi sınıfının örgütlü mücadele-

sini yükselterek öncüyü Bolşevik saflarda 
örgütlemek gerekir. O zaman 1 Mayıs’ı 
devrimci özüne uygun olarak kutlaya-
biliriz. Bunun için hep birlikte mücade-
le hattını örmeye görev başına!

Ya Barbarlık Ya Sosyalizm!

Bir Okur, Mayıs 2011

ADIYAMAN’DA 1 MAYIS KUTLAMASI…
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Tarih öğretiyor... Modern revizyoniz-
min çöküşünden bu yana çok geç-
medi. Emperyalist barbarlar hep bir-

likte kutlarken demir perde ülkelerinin çö-
küşünü “insanlık büyük bir tehlikeden kur-
tuldu” diyordu. Biz devrimciler, sosyalist-
ler bunun büyük bir yalan olduğunu be-
yan ettik. Devamen en büyük tehlike em-
peryalist haydutluktur, dedik. Emperyalist 
güçler “tehlikeden kurtar”dıkları dünyada 
bir dizi bölgesel savaşı yaşattılar. Bir dizi 
ülke “kendi kaderi hakkı”nda söz söyleye-
medi ve onlar adına söz söyleyen emper-
yalist büyük haydutlar oldu. Afrika kıtasın-
da, Asya kıtasında, Avrupa ve bir dizi yer-

de yeni devletler kurdular, ya da kurulu 
çok uluslu devletleri öncülüğünü yaptık-
ları bölgesel savaşlarla böldüler. İnsanları 
göçe zorladılar, göç yollarında, yokluk ve 
yoksulluk içinde yaşamalarına neden ol-
dular. Bir dizi ölümler yaşandı, hala insanlı-
ğa yeni ölümler yaşatmaktadırlar.

Afganistan’ı işgal ederken “özgürlük ve 
demokrasi” götüreceklerdi. İnsan hakları-
na saygılı bir Afganistan tesis edeceklerdi. 
Sonuç olarak barış yerine binlerce Afganlı 
öldü, ölmeye devam ediyor. Irak işgalinde 
de aynı gerekçeler vardı. Irak’ta işgalden 
bugüne 1 500 000 (bir buçuk milyon) yurt-
taşını kaybetti, gerekçe “nükleer silah bu-

EMPERYALİSTLERİN HAYDUTLUĞUNA 
HAYIR! LİBYA HALKI KENDİ GELECEĞİ 
HAKKINDA KARAR VEREBİLMELİDİR!
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lundurması” olarak beyan edildi ve gelinen 
noktada “ nükleer silahın Irak’ta olmadığı-
nı” bildiklerini açıkça beyan etmektedirler.

Emperyalist haydutlar dünyayı yeniden 
dizayn ederken kimi devletlere Birleşmiş 
Milletler şemsiyesi altında vurup ekono-
mik ve siyasi olarak kendine yakın iktidar-
lar kurmak istiyorlar. Bu gün de Libya’nın 
zenginliklerini talan etmek için gerekçe-
ler ürettiler, muhalif güçlere silah ve eği-
tim desteği verdiler. Bir iç savaşa sürükler-
ken Libya’yı zenginlikleri yeniden denetle-
mek istiyorlar.

Birleşmiş Milletlerin aldığı “Libya’ya hava 
sahası uçuş yasağı kararı” sonrası Fransa’ya 
ait uçaklar 17.03. 2011 günü Libya’ya bom-
ba yağdırdılar. Bu Fransa Libya’ya en faz-
la askeri silah satan ülke durumundaydı. 
Düne kadar müttefik ülke ekonomik ola-
rak Libya’da palazlanan Fransız sermayesi 
gelinen noktada Kaddafi’yi diktatör olarak 
sunmaktadır. Libya halkının kendisini na-
sıl yönetileceğine verecekleri karara saygı 
göstermeden muhaliflere destek vererek 
yeni müttefikler aramaktadırlar. Bu barbar-
lar insan hakları ve demokrasiden anladık-
ları kendi demokrasileri, insan haklarıdır.

Dün Kaddafi’nin çadırında el etek öpen 
İtalya başbakanı Berleusconi şimdi dik-
tatör demektedir. Başbakan Erdoğan 
Kaddafi’nin dağıttığı “cesaret ödülünü” alı-
yordu, Necmettin Erbakan, Kaddafi’nin 
çadırında el-pençe yatırım sözü istiyor-
du. Şimdi ne değişti, Emperyalist paşalar 

Libya’da atı değiştirmek istiyorlar, emper-
yalist güçler göbekten birbirlerine bağlılar, 
üzerine oturdukları sömürü cenderesinin 
sürmesi ve çıkarlarının olduğu müddetçe 
bu gün diktatör olanlar dünün iyi dostla-
rı olduklarını unutmayalım. Emperyalistler 
kendi egemenliklerinin devamı için her 
şeyi yaparlar.

FUKUŞİMA NÜKLEER SANTRALİNİN 
ÖĞRETTİĞİ; NÜKLEER SANTRALLER 
İNSANLIK İÇİN TEHLİKELİDİR!...

Japonya’da 11 Mart 2011 tarihinde 9.0 
şiddetinde bir depremle sarsıldı. Bu em-
peryalist devlet böylesi depremlere hazır-
lıklı olarak binalar inşa ediyordu. Depremle 
yaşamı bu güvenle geçiren Japon halkı 
başka tehlikeler içinde böylesi güvenli ola-
cağı düşünülüyordu. Oluşan tsunami için-
de denize otomatik bariyerler yapmıştı. 
Tabii bu önlemler altı metre boyunda olan 
tsunami içindi. 10 metre boyunda dal-
galar gelince denizden bir anda yerleşim 
alanlarını vurdu net olmamakla birlikte 20 
000’ne yakın insanın öldüğü belirtilmekte-
dir. Depremin sonunda oluşan maddi ha-
sar milyar dolarlarla ifade ediliyor. Dünya 
için daha büyük felaket Nükleer Santral 
Sızıntısı oldu.

Nükleer tehlike ile dünya’yı sarsan fe-
laket; sadece insanları değil canlı yaşamı, 
suyu havayı ve doğal yaşamı tehdit ediyor. 
Fukuşima Nükleer santral’indeki sızıntı, bu 
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günü değil uzun yılları kapsayan sonuç-
lara yol açan kazadır. Gerçekten sonuçları 
ve tehlikenin boyutları çok korkunç bunu 
tahmin etmek için yakınımızda 1986 yılın-
da “Çernobil Faciası” yaraları halen kana-
maktadır, tehlikeside devam ediyor. 1945 
yılında ABD’nin Nazagaki ve Hiroşima’ya 
attığı bombanın sonuçları halen devam 
etmektedir. Bu kentlerde halen bitki olma-
maktadır, sakat doğumlar, kanser vakaları 
devam etmektedir.

Başbakan Erdoğan sızıntıdan hemen 
sonra “biz nükleer enerjiden vazgeçeme-
yiz. Nisan sonu ve mayıs başında temel ata-
cağını belirtti.” İki santral; Mersin (Akkuyu) 
-Sinop İlleri olarak tespit edilmişti. Nükleer 
santraller ihalesiz Rus şirketlere verildi. Rus 
devlet başkanı ile görüşen Erdoğan “sorun 
yok anlaşmamız devam ediyor” dedi.

Sızıntıdan sonra Almanya 7 santralini 
aşamalı kapatma kararı alırken A/Kuzey 
Kürdistan/Türkiye’de Başbakan Erdoğan 
kurulacak Nükleer Santraller konusunda 
açıklama yaptı. “Biz santral ihalesini ver-
dik ve Nisan sonu Mayıs başında Akkuyu 
(Mersin), Sinop santrallerinin temelini ata-
cağını” açıkladı. Hızını alamadı ve aymaz-
lıkta yaptı, “tehlikelidir diye tüpgaz, doğal-
gaz kullanmayalım mı?” dedi. Radyoaktif 
madde ile doğalgaz ve tüpgazı aynı teh-
like düzeyinde göstermekte, yalan söyle-
mektedir.

Bu açıklama Enerji Tekellerinin doğa ve 
canlı yaşamı kâr uğruna nasıl hor kullan-

dıklarının bizi yönetenlerin ise egemenle-
rin kârları için nasıl bir tehlikeye attıkları-
nın belgesidir.

Çeşitli milliyetlerden İşçiler, emekçiler, 
köylüler ve ezilen büyük çoğunluk tehli-
ke çok büyüktür. Bakın geçen gün nükle-
er atıkların Marmara üzerinden Türkiye’ye 
ulaştığı söylendi. Başbakan bu büyük teh-
likeyi sermaye sınıfının çıkarları için gizle-
mektedir. Bir kez daha bizi de etkileyen ve 
halen etkilerinin devam ettiği Çernobil fa-
ciasını hatırlayın gencecik insanların na-
sıl kanserden yitip gittiğine Karadeniz’de 
uzuvsuz doğan sakat çocukları unutama-
yız.

Biz doğayla kardeşçe yaşanacak bir dün-
ya özlüyoruz. Bizler enerjinin; tekrar doğa-
ya zarar vermeden dönüşebilecek doğal 
enerji kaynaklarının kullanılmasından ya-
nayız. Onlar doğayı talan etmek istiyorlar, 
biz yaşanacak bir dünya diyoruz.

Tercih hepimizin: Yarınlarda nükleer bu-
lutların yaşamımızı tehdit etmemesi için 
“Büyük İnsanlık” için hep birlikte mücade-
leye!

Nükleersiz Bir Dünya için Devrim ve 
Sosyalizm!

En Güvenilir, En Ucuz Enerji Nükleersiz 
Olanıdır!

1 Nisan 2011

BOLŞEVİK PARTİ
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Çeşitli Milliyetlerden ve Uluslardan 
İşçiler, Emekçiler bu 1 Mayıs’ta da 
çağrımız sizedir!..

İşçi sınıfının birlik, mücadele, dayanışma 
günü 1 Mayıs'ta hep birlikte alanları dol-
durmaya mücadeleye!

İşçi sınıfının emperyalizme, faşizme ve 
her türden gericiliğe karşı mücadelesini 
büyütmeye!

Tüm dünyada milyonlarca işçi ve emekçi 
o gün kendi talepleriyle alanlarda olacak!

Belki, bir dizi alanlarda sermaye sınıfı-
nın barikatlarına takılacak ama, 1 mayıs’ta 
bayramımızı kutlayabilmek için alanları 
zorlayacaktır, barikatlar kurarak engelle-
mek isteyen sermaye güçlerine karşı alan-
larda çatışacaktır.

1 mayıs 1977 Taksim katliamından bu 
yana ilk kez İstanbul'da geçen yıl Taksim’de 
izinli kutlama yaptı. 1 mayıs'ın yasal izinli 
olmasında; Kuzey Kürdistan/Türkiye işçi ve 
emekçi sınıfı on yıllara varan bir mücade-
lenin sonunda elde etti. İşçi ve emekçiler, 
bu yıl kutlamalarını yaparken yeni sorun-
ları ile bir yıl boyunca yine sokaklardaydı. 
İşçi ve emekçiler mücadele, birlik ve daya-
nışma gününe Metal işkolu olan Birleşik 
Metal-İş sendikasındaki işçiler Çelik-İş ve 

Türk Metal sendikalarına rağmen 21 yıl 
sonra MESS’in sözleşmesini kabul etmeye-
rek greve gitti. Bu grevle MESS patronları-
nın örgütlülüğünü kırarken ihanetçi sendi-
kalarında ihanetini teşhir etti. Metal işçisi-
nin bu direnişi sendikal hak alma mücade-
lesini yeni bir ivme kazandırdı. Patronların 
yıllık % 3/4’lük zam sözleşmelerini kırdı.

Bu yıl emperyalizm’in gülbahçeleri Arap 
ülkelerinde yönetenlere karşı halk yolsuz-
luk ve yoksulluğa isyan etti. Kansız geçiş-
ler düzenlediler o ülkelerde kendine yakın 
yönetimler oluşturmak istiyorlar, devrimci 
önderliklerden yoksun bu isyanlar emper-
yalist güçlerin istediği yöneticiler ile de-
vam edeceklerdir.

Libya bugün emperyalistlerin istekleri 
dışında hareket etmektedir, güçlü bir mu-
halif güç yok buna rağmen emperyalist 
güçler Libya’da diktatör dedikleri Kaddafi 
yönetimine karşı isyancıları desteklemek-
tedirler. Barış ve demokrasi adına Libya’ya 
emperyalist güçler bomba yağdırmaktadır. 
Libya halkının kendisi için karar vermesine 
imkan verilmiyor, emperyalist güçbirliği 
olarak müdahale etmektedir. Emperyalist 
güçlerin derhal Libya’dan çıkması Libya 
halkının kendi yönetimi hakkında söz sa-

BİR MAYIS’IN KIZILLIĞIYLA 
ALANLARA!
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hibi olması gereklidir. Emperyalist savaşla-
rın son bulması için devrimci savaşların ya-
şanması gerekir. Gerçek barış ve demokra-
si emperyalist sömürü düzeniyle sağlana-
mayacağı açıktır. Devrim cephelerini güç-
lendirip sömürünün sonbulacağı koşulla-
rı yaratacağız.

Nükleer Büyük Tehlike dün Çernobil, bu-
gün Fukoşima yarın başka isimle kapımız-
da, bu tehlike çok daha büyük Japon hal-
kı tsunami ve depremin yaralarını bir süre 
sonra saracaktır. Nükleer tehlike sade-
ce kapsadığı alanla sınırlı kalmıyor, yeni 
ölümler, doğanın dengesinin canlılar ale-
hine değişmesi anlamına gelir. Uzun yıllar 
canlı yaşamı etkileyecektir. Bu etkileme ka-
lıtsal rahatsızlıklar şeklinde devam etmek-
tedir. Yıllar boyunca, nükleer tehlike ka-
pımızda her alanda buna karşı yaşamı sa-
vunmalıyız.

AKP hükümeti adına başbakan Erdoğan 
iki nükleer santral yapmak istiyor, biri 
Akkuyu (Mersin) diğeri Sinop bu santralle-
rin ihalesini vermiş durumda uzaktaki nük-
leer tehlike tüm dünyayı etkilediği bilini-
yorken bunlar az bir tehlike iken şimdi tam 
da kapımızda soluduğumuz havanın içine 
ulaştı. Enerji tekelleri ucuz enerji yaratmak 
istediklerini beyan ediyorlar bu koca bir 
yalandır. Bilim insanları doğal ve yenilene-
bilir enerji kaynaklarını bol ve daha ucuz 
olduğunu belirtmektedirler.

Bu yılda kadınlara karşı tecavüz, taciz ve 
cinayetlerinde hız kesmedik eğitimsiz ve 

erkek egemen yaşam yine devam etti…
Bütün bu gelişmeler ışığında 1 Mayıs’ta 

alanlara.
Çeşitli ulus, etnik yapıdan ve azınlıklardan 

İşçiler, emekçiler, devrimci demokratlar, ay-
dınlar ve yurtseverler çağrımız sizedir!..

Hakim sınıflar arasında iktidar mücade-
lesi seçim şeklinde devam ediyor. İşçilere, 
emekçilere, Kürt halkına saldırılar/baskı-
lar yine devam ediyor, Kürt aydınlar ve si-
yasetçiler seçimi içeride geçirmektedir. 
Bütün gelişmeler seçimimizi yine boykot 
olarak yapmamız anlamına geliyor.

Bu seçimde de egemen sınıfları tem-
sil eden partilerin tüm kesimleri işçilere, 
emekçilere düşmandır. Tüm kesimleri ser-
mayenin sınırsız çıkarlarını savunur.

Burjuva sınıf için hangi ırktan, milliyet-
ten, mezhep olduğunun ayırımı yapılmak-
sızın kendi çıkarları neyi gerektiriyorsa ona 
göre planlama yaptığına tanıktır.

Bilmemiz gereken bir şey daha var oda 
örgütsüzlüğümüzün örgütlülüğe dönüş-
türülmesi olmalıdır.

Egemenler Anayasa’nın değiştirilme-
sinden bahsediyorlar, Demokratik bir 
Anayasa için mücadele devrim mücadelesi 
olarak yürütülmek zorundadır. Sermaye sı-
nıfının pervasız saldırılarına, işten atmala-
ra, sendikasızlaştırmaya, güvencesiz esnek 
çalışmaya, taşeronlaştırmaya, düşük üc-
retlere, sömürüye, baskılara vb. verilecek 
tek yanıt sınıf savaşıdır. Üreten sensin, yö-
neten de sen olmalısın. Bu bilinçle donan 
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kendi sınıf düşmanını tanı ve onu alaşa-
ğı ederek kendi iktidarını kurma mücade-
lesine katıl. Ben olmazsam da olur deme! 
Bensiz olmaz de!

Antakya Arabistan / Kuzey Kürdistan / 
Türkiye işçi, emekçilerinin örgütlü Bolşevik 
Parti saflarını örmeli 1 mayıs’ın kızıl ru-
huyla 1 Mayıs alanlarını doldurmalıyız. 
Egemenlerin ücret köleliği sistemini de-
mokratik halk devrimiyle alaşağı ederek, 
halkların ve üretenlerin kardeşçe birliği 
olan proletarya diktatörlüğünü hep bir-
likte kurmak; orada durmayarak sosyaliz-
me varmak için örgütlülüğü ve mücadele-
yi yükselmeye ileri!..

Yaşasın Devrimci 1 Mayıs! Seçimde dev-
rim ve sosyalizm için Boykot!

1 Mayıs Kızıldır Kızıl kalacak!
Yaşasın Grev ve Mücadele Komiteleri!
Günlük 6 Saat Haftalık 30 Saat Çalışma!
Grevli, Toplu Sözleşme Hakkı!
Herkese Güvenceli İş İmkanı, Çalışanlara 

Zorunlu Sigorta!
Parasız Sağlık, Parasız Eğitim!
Kahrolsun Sendikal Bürokrasi!
Yaşasın Devrim ve Sosyalizm!
Bijî Yek Gulan! Bijî Şoreş û Sosyalizm!
Nükleer ölümleri yaşamamak için 
Yaşasın Devrim ve Sosyalizm!

1 Nisan 2011

BOLŞEVİK PARTİ

BÖLGELERDE YAPILAN 
ÇALIŞMALARDAN...
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kalmadığı emperyalizm ve proleter 
devrimler çağında kendi sömürücü 
iktidarlarının devam etmesi için yeni 
bir seçim süreci yaşanmaktadır.  

AA/KK/T’de sermaye sınıfının 
andaki  temsi lc is i  parti ler 
sömürenlerin iktidarını sağlam olarak 
korumak ve kollamak için söz 
vermekle yarıştalar. Bu yarışı da 
bugün daha iyi söz verenin kazanacağı 
bellidir. İşçiler, emekçiler ve köylüler 
olarak bu sömürücülerin iktidarını 
demokratik devrimle alaşağı 
etmedikçe bu sahtekarlıkları devam 
edecektir.  

Bu günkü AKP iktidarı sermaye 
sınıfının bütün isteklerini yerine 
getiren durumdadır. İktidar muhalifi 
CHP ve MHP’de sermayenin iktidarını 
korumakta iktidar kadar hevesli 
güçlerdir. Ezilen çoğunluk bu 
güçlerden hangisine güven vereceğini 
12 hazirandan sonra göreceğiz. 

AA/KK/T’de işçi,emekçi ve 
köylülük için gerçek kurtuluş için tek 
alternatif var. Bu seçimde kendisini 
temsil etmeyen bu sermaye sınıfının 
güçlerine cevabı sandığa gitmemek 
olmalıdır. 

İşçi, emekçi ve köylülerin, yani 
ezilen çoğunluk kendi alternatifi için 
örgütlenmeli örgütlü mücadele de 
yerini almalıdır. Bu alternatif sınıfın 
partisini yaratmakta kendini 
bulmaktadır. Bu parti gerçek anlamda  
Bolşevik tarzda örgütlenmiş sosyalist 
programa sahip bir partidir. 

Her seçim döneminde düzenin 
temsilcisi partiler ortaya çıkıp bol 
keseden vaadler dağıtırlar ve 

sonrasında uzunca zaman bizi 
uyutmaya çalışırlar. Seçimden seçime 
bize gelip oy isteyenler bizim adımıza 
bizi yönetmek istediklerini belirtirler 
bu sahtekarlıklarını yüzlerine 
vurmalıyız. Onlar bizi açlığa mahkum 
ederken bizim yarattığımız değerler 
üzerinde zenginliklerine zenginlik 
katarlar ve birlikte daha bizi ne kadar 
yöneteceklerinin hesabını yaparlar. Bu 
oy avcılarına kanmayalım, sosyalist 
adayların olmadığı durum da ve bizim 
de aday çıkaramadığımız şartlarda 
sistemi teşhir ederek onlara biz sizin 
oy deponuz değiliz, bunun pratik 
anlamı sandığa gitmemektir.  

Dünyayı yaratan bizim güçlü 
kollarımız ise o zaman bu kollar 
ürettiklerini yönetecek akla ve 
yeteneğe de sahiptir. Kendi alınterini 
en iyi sen yönetirsin öyleyse buna 
karar vermeli; sistemin yalan ve 
dolanlarına kanmadan kendi öz 
örgütlenmeni yapmalısın.  

AA/KK/T’de bu seçim ve 
yapacağımız seçim işçilerin, 
emekçilerin ve köylülerin demokratik 
halk devrimine giden yolda sömürüsüz 
yeni dünya düzeninde sende yer 
almalısın. İnsanın insan tarafından 
sömürülmediği sosyalist yeni 
dünyadan yana tercihini yapmalısın. 
Biz seçimimizi Demokratik halk 
devriminden yana koyuyoruz! 
Bunun için ya devrim ya sosyalizm 
diyoruz. 
Bunun için örgütlü Bolşevik saflarda 
örgütlen ve örgütle! 
Mayıs 2011  
 

kendi iktidarını kurma mücadelesine katıl. Ben olmazsam da olur deme! Bensiz 
olmaz de!  

Antakya Arabistan/Kuzey Kürdistan/Türkiye işçi, emekçilerinin örgütlü 
Bolşevik Parti saflarını örmeli 1 mayıs’ın kızıl ruhuyla 1 Mayıs alanlarını 
doldurmalıyız. Egemenlerin ücret köleliği sistemini demokratik halk devrimiyle 
alaşağı ederek, halkların ve üretenlerin kardeşçe birliği olan proletarya 
diktatörlüğünü hep birlikte kurmak; orada durmayarak sosyalizme varmak için 
örgütlülüğü ve mücadeleyi yükselmeye ileri!..  
Yaşasın Devrimci 1 Mayıs!  
Seçimde devrim ve sosyalizm için Boykot! 
1 Mayıs Kızıldır Kızıl kalacak!  
Yaşasın Grev ve Mücadele Komiteleri!  
Günlük 6 Saat Haftalık 30 Saat Çalışma!  
Grevli, Toplu Sözleşme Hakkı!  
Herkese Güvenceli İş İmkanı, Çalışanlara Zorunlu Sigorta!  
Parasız Sağlık, Parasız Eğitim!  
Kahrolsun Sendikal Bürokrasi!  
Yaşasın Devrim ve Sosyalizm!  
Bijî Yek Gulan! Bijî Şoreş û Sosyalism!  
Nükleer ölümleri yaşamamak için Yaşasın Devrim ve Sosyalizm!  
1 Nisan 2011  
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BOLŞEVİK PARTİ 

PROLETARYA SINIFININ YILMAZ 
ÖNDERİ; İBRAHİM KAYPAKKAYA 
DOĞUMUNUN 64. İŞKENCEDE 
K A T L E D İ L İ Ş İ N İ N  3 8 . 
YILDÖNÜMÜNDE MÜCADELEMİZE 
IŞIK TUTUYOR!İBO SER DA SİR 

BOLŞEVİK PARTİ 
BÖLGELERDE YAPILAN ÇALIŞMALARDAN 
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Metal işkolunda sarı sendikanın 
satış sözleşmesini imzalaması-
nın üzerinden üç aya yakın bir 

zaman geçti. Herkes DİSK’e bağlı Birleşik 
Metal İşçileri Sendikasının (BMS) da bu 
sözleşmeye diğer sarı sendikalar gibi imza 
atacağını düşünüyordu. Ama evdeki he-
sap çarşıya uymadı, BMS’ı metal patron-
ları örgütü MESS ile yaptığı görüşmeler-
de anlaşamadı. Bunun sonucu resmi ara-
bulucuya gidildi. Resmi arabulucu rapo-
ru 1 Şubat’ta bakanlık aracılığıyla sendika-
ya bildirildi. Bu BMS’nın 9-15 Şubat tarih-
leri arasında grev kararı’nı alması anlamı-
na gelmektedir.

Bu grev kararından sonra yaklaşık 60 iş-

günü içerisinde grev uygulama kararı’nı 
alıp uygulaması gerekmektedir.

Genel olarak sendikalar bu 60 günü tam 
olarak kullanmaktadırlar. Bunda amaç, 
patronlarla bir anlaşmayı sağlamak ve gre-
ve gitmeyi engellemektir. Biz, BMS’nın bu 
dönemde 60 günü doldurmadan, patron-
ların ve örgütlerinin gerekli hazırlığı yap-
madan, mümkün olan en kısa zaman içe-
risinde grev uygulama kararı alarak grevi 
başlatması gerektiğini düşünüyoruz.

Biz bu süreçte patron örgütü olan 
MESS’in ve metal işkolundaki patronların 
geri adım atıp daha iyi bir sözleşmeye imza 
atacaklarını da düşünmüyoruz. Çünkü 
böylesi bir tavır, kendi işbirlikçi sarı sendi-

BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİNİN 
MESS’E KARŞI GREV KARARINA 

SEN DE KATIL, DESTEK VER!
BU MÜCADELE İŞÇİLERİN EMEKÇİLERİN 
SÖMÜRÜCÜLERE KARŞI HAKLI MÜCADELESİDİR!..
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kaları Türk Metal’i tüketmek ve Metal iş ko-
lunda BMS’nın 12 Eylül 1980 öncesinde ol-
duğu gibi metal sektörünün en büyük sen-
dikası olması yönünde tayin edici bir adım 
atması demek olacaktır. Bunu ne MESS is-
ter ne de 12 Eylül darbesini tezgâhlayan 
sermaye devletinin diğer güçleri ister.

Bu sebeple biz bu kavganın sadece me-
tal sektöründeki bir kavga olmadığını, bu 
kavganın basit bir toplu sözleşme kavgası 
da olmadığını, tersine sermayenin tümü-
ne karşı, sermaye devletinin kendisine kar-
şı da bir kavga şeklinde yürüyeceğini dü-
şünüyoruz.

Bu için bir hazırlığın yapılması, işyerle-
rinde Grev ve Mücadele Komitelerinin ha-
zırlanması, grev fonunun oluşturulması 
gibi bir dizi çalışmanın yapılması, zorunlu 
görevlerin yerine getirilmesi gereklidir.

METAL İŞÇİSİ BU MÜCADELE 
SENİN MÜCADELEN, 
BU KAVGAYA SAHİP ÇIK!
Bu kavga sadece Birleşik Metal İşçileri 

Sendikasının MESS’e bağlı işyerlerinde  ça-
lışan işçilerin kavgası değildir! Hepimizin 
kavgasıdır.

Hükümetin hazırladığı torba yasa ile kı-
dem tazminatı, esnek-kuralsız çalışma-
nın kural haline gelmesinin istendiği yer-
de, bir dizi bedellerle kazandığımız hakla-
rımızın gaspedilmesidir. Sermaye sınıfının 
örgütleri TOBB, TİSK ve TÜSİAD’nin hükü-
metten beklediği emeğin daha ucuzlatıl-

ması, örgütsüzlüğü ve bir dizi saldırılarıdır. 
BMS’nın bu haklı grev kararı’na destek ver-
meli bu kavganın saflarını güçlendirerek 
bu saldırıları birlikte püskürtmeliyiz.

Bu kavga, MESS’e bağlı olmayan ferdi 
sözleşme yapılan işyerlerindeki işçilerin de 
gelecekteki mücadeleleri için de önemli-
dir. Bu mücadele kazanıldığında, MESS’te 
örgütlü olmayan işyerlerindeki işçilerin 
cephesi daha da güçlenecektir. Daha iyi 
sözleşme, daha iyi çalışma koşulları daha 
rahat yaratılacak, özgür, sömürüsüz bir 
toplum yaratmaya doğru ciddi bir adım 
atılmış olacaktır.

Bunun için bu işyerlerindeki işçi kar-
deşlerimiz şimdiden GREVLE DAYANIŞMA 
KOMİTELERİ kurmalı ve bugünden maaşla-
rından belli bir miktarı GREVLE DAYANIŞMA 
FONU kurarak buna aktarmalıdırlar.

Bu işyerlerindeki işçiler aynı zamanda 
grev uygulaması başladığı andan itiba-
ren kendi aralarında görev bölümü yapa-
rak grevdeki işçilerle pratikte dayanışmaya 
girmeli, grevi aktif desteklemelidirler.

GÖREV: TÜM İŞÇİLER, EMEKÇİLER,
SINIF DOSTLARININDIR! 
BU MÜCADELE SENİN DE 
MÜCADELEN – METAL İŞÇİSİNİ 
BU MÜCADELEDE YANLIZ BIRAKMA! 
DESTEK VER!
Bu kavga sadece BMS’nin MESS’e bağ-

lı işyerlerindeki işçi kardeşlerimizin kavga-
sı değildir.
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Bu kavga, sömürücüler sınıfına karşı, 
üretenlerin yanında olan yeni bir dünya is-
teyenler ile sömürü düzenlerinin sürmesi-
ni isteyen egemen güçler arasındaki kav-
gadır. Bu kavgayı komünist parti safların-
da örgütlü mücadeleye dönüştürerek, sö-
mürüsüz insanca yaşanır bir dünya kurarak 
sağlayabiliriz.

MAHALLENDE GREVLE DAYANIŞMA 
KOMİTESİ KUR SINIF KARDEŞLERİNİ 
YALNIZ BIRAKMA!
Evet, her mahallede bir komite kurul-

malı, bu komiteler hem grevin neden ya-
pıldığını, grevin haklı ve meşru olduğu-
nu anlatmalı, hem de sömürü sisteminin 
cenderesi altında ezilen emekçi yığınlar-
dan maddi destek sağlamaya çalışmalıdır. 
Bilinmelidir ki bu grev çok uzun bir zama-
nı da alabilir. Bu sebeple uzun soluklu bir 
kavga için hazırlık yapılması bir görevdir.

Bu mahalle komiteleri aynı zamanda 
grev boyunca, grevin yürütüldüğü fabri-
ka önlerinde grevci işçileri yalnız bırakma-
malıdır. Bu komiteler aynı zamanda metal 
sektöründe çalışan ama grevde olmayan 
işçilerin de bu grevle dayanışmasını, onla-
rında üretimden gelen güçlerini kullana-
rak dayanışma grevlerine gitmesine ikna 
edip mücadelenin ivmesinin yükselmesi-
ne katkıda bulunmalıdır.

TÜRK METAL SENDİKASI ÜYESİ 
METAL İŞÇİLERİ ÇAĞRIMIZ SİZE!

Sarı işbirlikçi sendika yöneticilerinizin 
ihanetine dur demenin zamanı geldi.

BMS’nın üyelerinin metal patronlarına 
karşı başkaldırısını kendi kavgan olarak 
görmelisin. Unutma ki, bu kavganın kaza-
nımı senin de kazanımın olacaktır.

Bu kavganın kazanılması, metal patron-
larının işyerlerindeki dayatmalarının, key-
fi tutumlarının, açlık sınırındaki ücretin, in-
sani olmayan çalışma koşullarının yerine 
daha iyi, insancıl çalışma ve yaşam koşul-
larının getirilmesi demektir.

Bu sebeple sen de şimdiden dayanışma-
da bulunmak için kendi işçi kardeşlerin-
le hazırlık yap ve üretimden gelen gücü-
nü kullanarak girilecek olan bu GREV süre-
cine katıl! Bunun için biz işçiler, emekçiler 
mücadelenin ön cephesinde olan MESS’e 
bağlı işyerlerindeki sınıf kardeşlerimizle 
gücümüzü birleştirmeliyiz. Bu gücü ekme-
ğimize ve geleceğimize göz koyanlara kar-
şı devrim mücadelesinde birleştirmeye!

Onların cennetini başlarına yıkıp yaşanır 
bir yeni dünyada kardeşçe ve özgür hakla-
ra sahip olarak birlikte yaşayabiliriz.

Unutma ki, kurtuluş yok tek başına, ya 
hep beraber ya hiçbirimiz!

BU KAVGA SINIFIN 
SINIFA KARŞI KAVGASIDIR!

25.02.2011

BOLŞEVİK PARTİ
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Önderimiz Ibrahim Kaypakkaya
işkencede katledilişinin 38. yılında
bolşevik mücadelemizde yaşıyor!
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PERLODA MARKSÎST-LENÎNÎSTA Bİ AVERWAXT E (KURDÎSTANÊ VAKURÎ)
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AMOR:  46  ·  GULANE 2011  ·  BIHA:  3 YTL

YOK ASLINDA

BİRBİRİNDEN

FARKLARI... AL BİRİNİ
VUR ÖTEKİNE!


