www.yuruyus.com

Trabzon linç davas›
Oligarﬂinin iktidar›nda
ADALET olmad›¤›n›n
ilan›d›r
➤ Linç
giriﬂiminde
bulunmak
serbest
➤ Provokasyon
düzenlemek
serbest
➤ Hak istemek,
direnmek
suç!

ADALET
için mücadele,
ﬂimdi her zamankinden
önemli ve her zamankinden
zorunlu!
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KESK Genel Kurulu:
Bu politikayla
nereye?

Trabzon Linç Davas›
Bu ülkede
adalet yok!

Bayrak 12. Ekipte
Tecrite karﬂ›
direniﬂ sürecek

Emperyalistlerden,
iﬂbirlikçilerden,
sömürü ve zulümden
kurtulman›n tek yolu

Devrimci
Halk
‹ktidar›

Greenpeace De

Terörist!

salar, burjuva hukukuna dahi s›¤d›r›lmas› oldukça güç olan yasalard›r. Yeni sömürge ülkelerde faﬂist yönetimlerin ony›llard›r uygulad›klar› yöntemler, bugün burGreenpeace’ye Danimarka’da “terör
juva demokrasisinin merkezlerinde de
yasas›”ndan dava aç›ld›... Peki ne yapuygulanmaya baﬂlanm›ﬂt›r. S›n›rs›z göm›ﬂt› Greenpeace? Ziraatç›lar Birli¤i'nin
zalt› keyfilikleri, alenen “ayr›mc›, ›rkç›”
Kopenhag binas›na girerek, binan›n d›ﬂ›yasalar ç›kar›lm›ﬂ ve daha ilginç olan›, bu
na büyük bir pankart asm›ﬂt›. Evet, hepsi
yasalar Avrupa’n›n klasik sol muhalefebu kadar... Ve Danimarka, 11 Eylül’den
tinden de ciddi bir tepki görmemiﬂtir.
sonra yasalar›na ekledi¤i bir maddeye daGreenpeace gibi bir örgütün “terör”le
yanarak “terör” suçundan yarg›layacak
suçland›¤› bir dünyada, hiçbir sol, ilerici,
Greenpeace’yi...
anti-emperyalist, muhalif örgütün “teröGreenpeace, çevre sorunlar› konusunrist” ilan edilmeyece¤inin güvencesi yokda eylem yapan bir örgüt. Siyasal bir idtur. Ne burjuva demokrasisi, ne “ulusludias› yok. Mevcut dünya düzenine temelraras› hukuk” art›k düzen içi muhalif
den bir itiraz› yok.
güçler için bile bir korunma sa¤layacak
durumda de¤ildir. Çünkü emperyalist söGreenpeace, örne¤in NATO’ya karﬂ›
mürü ve talan politikas›n›n alabildi¤ine
ç›kmaz, NATO’nun nükleer silahlar›na
pervas›zlaﬂt›¤› bir dönemden geçilmektekarﬂ› ç›kar. Greenpeace, emperyalist tedir. Emperyalistlerin (sadece ABD de¤il,
kellere karﬂ› ç›kmaz, sadece onlar›n çevAvrupa’s›, Japonya’s›, Rusya’s›yla) aç›k
reyi kirletmelerine karﬂ› ç›kar. Greenpeiﬂgalleri devreye soktu¤u bir dönemde,
ace, küreselleﬂmeye karﬂ› ç›kmaz, “daha
mücadelenin çok daha ﬂiddetli ve keskin
insani” bir küreselleﬂmeden yanad›r...
s›n›rlar içinde cereyan edece¤i aç›kt›r.
‹ﬂte böyle bir örgüt dahi “terörizm”
“‹lk kez bir sivil toplum kuruluﬂu haksuçlamas›yla yarg›lan›yorsa, herkes “tek›nda bar›ﬂç›l eylemlerinden dolay› terör
rör” konusunda yeniden düﬂünmek zoyasalar›na göre dava aç›l›yor” diye yaz›rundad›r.
yor bir gazete. Herkes bunun “son” ol“Terör” demagojisi, özellikle 11 Eymayaca¤›n› bilmek durumundad›r.
lül’den bu yana, sadece silahl› mücadele
“Teröre karﬂ›y›z” demeyi, “her türlü
veren örgütlenmeleri de¤il, tüm “muhaﬂiddete karﬂ›” olmay› bir politika sayanlif” hareketleri bast›rman›n bir arac› olalar, “teröre de savaﬂa da hay›r” diyerek
rak kullan›lmaktad›r. 11 Eylül sonras›
sapla saman› birbirine kar›ﬂt›ranlar, Gregeliﬂmeleri tahlil eden devrimcilerin uyaenpeace örne¤i üzerinde düﬂünsünler. Ve
r›lar›n›, geçen dört y›l do¤rulam›ﬂt›r.
düﬂünsünler ki, bu politika, Avrupa’da
“Terör” diyerek önce Usame Bin Laburjuva demokrasinin “en geliﬂkin” saden hedef gösterilmiﬂti; sonra Taliban;
y›ld›¤› ülkelerden birinde uygulan›yor.
sonra tüm Afganistan halk›... Sonra, “ﬂer
Kimileri, kendileri can bedeli direnekseni” denilerek emperyalizme boyun
meyebilirler; ama halklar›n direniﬂinin
e¤meyen tüm ülkeler. Ve sonra tüm halkmeﬂrulu¤unu savunmak durumundad›rlar.
lar. Kimileri silahl› savaﬂa karﬂ› ç›kabilirABD, “küreselleﬂme karﬂ›tlar›n›” teler, ama halklar›n silahl› direniﬂirör suçundan yarg›layarak kap›nin meﬂrulu¤unu kabul ety› açm›ﬂ ve tüm emperyamelidirler. Böyle bir
listler ﬂimdi ayn› politidünyada, demokrat olGreenpeace’nin
kan›n izinde yürümekman›n asgari koﬂulu
bile terörist ilan ediltedirler. Bu politika,
budur. Bu çizgide
her türlü muhalefeti
di¤i bir dünyada isterse- durulmad›¤›nda,
susturma, düzenle
isterseniz her gün
niz hergün “terörü k›natam uyumlu hale ge“terörü k›nay›n”,
tirme politikas›d›r.
y›n”, hala biraz muhalifse- hala biraz muha11 Eylül’den sonlifseniz, kimse sizi
niz, kimse sizi “teröra, ABD’de ve hemen
“terörist” sandalyetüm Avrupa emperyalist
sine oturtulmaktan
rist”likten kurtarakurtaramaz!
ülkelerinde ç›kar›lan ya-

maz!


Sözler

E¤er yürüdü¤ünüz
yolda güçlük ve engel
yoksa, bilin ki o yol sizi
bir yere ulaﬂt›rmaz.
Bernard Shaw
Hakk›yla baﬂlat›lan bir
giriﬂim, gereken her
ﬂey kazan›l›ncaya
kadar b›rak›lmamal›d›r.
Shakespeare

Hüseyin C evahir

Büyük baﬂar›lar›n
sahipleri, küçük iﬂleri
titizlikle yapabilme
sabr›n› gösteren
kiﬂilerdir.
Schiller

Sinan Cemgil

Kadir Manga

Tekelci burjuvaziye yönelik bir kamulaﬂt›rma eyleminin sonunda burjuvalardan biri sorar Cevahir’e:
- Bir daha karﬂ›laﬂmayaca¤›z de¤il mi?
- Bir kere daha, hepinizle birlikte topyekün karﬂ›laﬂaca¤›z, cevab›n› verir Cevahir.
O topyekün karﬂ›laﬂman›n teorik ve pratik önderlerinden biriydi Cevahir. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Devrimci Gençlik hareketinde yerald›,
giderek o hareketin önderlerinden biri oldu. THKPC’nin ilk oluﬂumunda Genel Komite Üyesi olarak yerald›. Do¤u bölgesinin sorumlulu¤unu üstlendi. Kürt
sorunu konusunda teorik çözümlemeler geliﬂtirdi.
12 Mart cuntas›n›n a¤›r takip koﬂullar›nda, 31 May›s 1972’de Mahir Çayan’la birlikte ‹stanbul Maltepe’de bir evde kuﬂat›ld›lar. 51 saat boyunca direndiler, 51 saat boyunca Türkiye devriminin ﬂiarlar›n›
hayk›rd›lar. Kuﬂatma alt›nda teslim olmama gelene¤inin en güçlü halkalar›ndan birini yaratarak Mahir yaralan›rken, Cevahir ﬂehit düﬂtü.

Alpaslan Özdo¤an

31 May›s 1972 - 12 Mart cuntas›na karﬂ› çizgilerinden geri ad›m atmadan savaﬂan THKO
savaﬂç›lar›yd›lar. Denizler’in idam›n› engellemek
için Malatya Kürecik Amerikan Radar Üssü’ne
bask›n eylemi haz›rl›¤›ndayken, Ad›yaman’›n
Gölbaﬂ› ‹lçesi ‹nekli Köyü civar›nda kuﬂat›ld›lar.
Direnerek, ﬂehit düﬂtüler.

Büyük
Direniﬂte ﬁehit
Düﬂtüler

U¤ur Türkmen - 27 May›s 2001
Ceyhan Hapishanesi’nde baﬂlad›¤›
ölüm orucunu, tahliye edildikten sonra
kendi evinde sürdürerek ﬂehit düﬂtü.

Okan Külekçi
23 May›s 2002
Ölüm orucunun
240. gününde
ölümsüzleﬂti.
T‹KB davas›ndan
tutsakt›.

Ali ﬁahin
21 May›s
2004 Edirne F
Tipi’nde tecrit
alt›ndayd›. Tecrit
onu “hastal›kla”
katletti.

Bugün devrimcilik yapmaya, ülkemiz aç›s›ndan zorunluluk, insanl›¤›n bir ölçüsü olarak bak›yorum.”
Cengiz Soydaﬂ

Sahibi ve Yaz›iﬂleri Müdürü:
Sevtap TÜRKMEN
Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah.
‹stiklal Cad. Büyükparmakkap› Tel
Sok. No:4 Kat:4/2 Beyo¤lu/‹stanbul
Telefon: 0212 251 94 21
Faks: 0212 251 94 35

Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›k
Bask›: ASPAﬁ Pazarlama

‹nternet Adresi: www.yuruyus.com
Mail adresi: info@yuruyus.com
Fiyat›: 1 YTL / 1 000 000 TL
Avrupa: 3 Euro
Almanya:3 Euro
Fransa:3 Euro
‹sviçre:3 Euro

Hollanda:3 Euro
‹ngiltere: £ 2.5

Belçika: 3 Euro
Avusturya: 3 Euro

U¤ur’la daha yeni tan›ﬂmam›zdan dolay› çok sessiz, fazla konuﬂmayan biri görünümündeydi. Tabii
U¤ur
bu ilk tan›ﬂmam›zdan dolay› böyleydi. Daha sonraki günlerde hiç de
öyle olmad›¤›n› bizzat pratikte gördük ve yaﬂad›k. Bizimle ilgilendi¤i dönemde ayn› zamanda Kurtuluﬂ Gazetesi
Temsilcili¤i’ni yap›yordu. Onunla birlikte bir hareketlenmenin oldu¤unu ay›rdedebiliyorduk. Büronun haftal›k
bir program› vard›. Haftal›k pano haz›rlama, dergi sat›ﬂlar›na ç›kma, dergi okuma günleri.... K›sacas› haftan›n
her günü ve saati programl›yd›. Dergi paras› konusunda
çok kat›yd›. Peﬂin para almadan kesinlikle dergi vermiyordu. Önceleri anlam›yorduk neden böyle yapt›¤›n›. "Ne
olacak ki sat›nca getiririz paras›n›" diyorduk. Ama O nuh
deyip peygamber demiyordu. Onun bize bu ﬂekilde davranmas›yla bizde dergi sat›ﬂlar›n› düzene koymuﬂtuk ve
haftan›n ilk günü dergimizi al›p hafta sonuna kadar sat›p
bir sonraki derginin paras›n› haz›r ediyorduk. Hatta ba¤›ﬂlardan dolay› elimizde fazla dergi paras› oluyordu. Sonucun böyle oldu¤unu gördü¤ümüzde anlad›k U¤ur'un

bu konuda neden bu kadar ›srarc› oldu¤unu. Zaman zaman
okulumuza gelirdi. Bir bakarT ürkmen
d›k U¤ur yan›m›zda de¤il. Çevreye ﬂöyle bir gözatt›¤›m›zda
onu hiç tan›mad›¤›m›z biriyle oturup derin bir sohbete
girmiﬂ bulur, öyle ki bu insanlar›n ona sorunlar›n› anlatt›¤›na ﬂahit olmuﬂuzdur. Bize direk söylemezdi ama hareketleriyle de eleﬂtirirdi, çevremizle yeteri kadar ilgilenmiyoruz diye... Biz bu mesaj› al›rd›k.
Bir sohbetimizde mücadeleye baﬂlamadan önceki dönemini anlatm›ﬂt›. Hayretler içerisinde kalm›ﬂt›m. Anlatt›¤›yla karﬂ›mda gördü¤üm birbirinden o kadar farkl›yd›
ki, bir insan bu kadar de¤iﬂebilir mi diye düﬂünmüﬂtüm.
Ama de¤iﬂir, devrimci kiﬂili¤i kazanmadaki ›srard›r bu
de¤iﬂimin nedeni. Ve o bu de¤iﬂimi yaln›zca kendisinde
de¤il, selam verdi¤i, sohbet etti¤i herkese yans›t›rd›. Genellikle çocuklara küçükken sorulur "büyüyünce ne olacaks›n" diye. U¤ur'un ye¤enlerine bu soru soruldu¤unda
"Amcam gibi Kurtuluﬂ Gazetesi’nin muhabiri olacam"
derlerdi.

Onlara dair...

Kurtuluﬂa giden yolda

Yürüyoruz
Burjuva, reformist, parlamenterist hiçbir güç, ba¤›ms›zl›k,
demokrasi, ulusal sorun, toprak sorunu, adaletsizlik, yoksulluk
gibi devasa sorunlar› çözemez, bu ekonomik, siyasi tabloyu
de¤iﬂtiremez. Biz de¤iﬂtiririz. ‹ddiam›z›n dayana¤›, devrimci bir
programa, devrimin yolunda yürüme cüret ve kararl›l›¤›na, her
koﬂulda mücadeleyi sürdürme iradesine sahip oluﬂumuzdur.
¤er, sömürü düzeninin sahipleri,
iﬂkencecilerini, katillerini üzerimize salmasalar, yürüyüﬂümüzün
önüne bask›lar, yasaklar, hapishaneler koymasalar, bu bizim için ﬂaﬂ›rt›c› olurdu. Çünkü bu yürüyüﬂ, ülkeleri ba¤›ms›zl›¤›ndan, halk› ekme¤inden, insan› insanl›¤›ndan eden sistemi de¤iﬂtirmek için bir yürüyüﬂtür.
K›sacas›, devrim yürüyüﬂüdür.

E

evrim bir alt üst oluﬂtur; ama
anarﬂi de¤ildir. Devrimimizin
çok net bir hedefi var; mevcut iktidar› alt edip, halk›n devrimci iktidar›n›
kurarak, ba¤›ms›z, demokratik, sosyalist bir Türkiye yaratmay› hedefliyoruz. Ba¤›ms›z, demokratik, sosyalist bir Türkiye’de ise, iﬂbirlikçilere,
faﬂistlere, kapitalistlere, a¤alara, asalaklara yer yoktur. ‹ﬂte bu nedenle,
devrimle, iktidarlar›n›, saltanatlar›n›,
sefahatlar›n› kaybedecek olanlar›n,
bu yürüyüﬂü engellemek için tüm
güçlerini seferber etmeleri do¤ald›r,
iktidar savaﬂ›n›n do¤as›na uygun
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Kurtuluﬂa giden yolda
Yürüyoruz
5 Devrimci halk iktidar›
11 Band›rma Vapuru ﬂimdi hangi
limana demirli?
12 Reformist muhalefete karﬂ›
tek muhalefet; Devrimci
Memur Hareketi
17 Muhalefet cephesi nas›l
gerçekleﬂir?

oland›r. Ancak yürüyüﬂümüz, engellenemez bir yürüyüﬂtür. Zaman zaman yavaﬂlatabilirler, ama durduramazlar.
a¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm yürüyüﬂümüzün baﬂlang›c›
eskidir; yaklaﬂ›k yüz y›ld›r süren bir
yürüyüﬂtür bu. Daha 1900’lerin baﬂlar›nda emekçilerin iktidar› için örgütlendi iﬂçiler, k›z›l bayraklar›yla
yürüdüler yollarda. Emperyalist iﬂgale karﬂ› ulusal kurtuluﬂ savaﬂ› verdik. Savaﬂ sonras›nda kurulan küçük-burjuva diktatörlü¤üne, 1945’
lerden itibaren oligarﬂik diktatörlü¤e
karﬂ› mücadele ettik. 1970’lerde ideolojik, politik ve örgütsel olarak daha güçlü, daha bilinçli ve hedefi daha net hale geldi yürüyüﬂümüz. H›zlanan, hedefi, yolu netleﬂen yürüyüﬂümüzün önünü kan deryalar›yla
kesmeye çal›ﬂt›lar. Ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm yürüyüﬂünün öncüleri, 35 y›ld›r, kesintisiz infazlar›n,
katliamlar›n, iﬂkencelerin baﬂ hedefi
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Susurluk ‘yasad›ﬂ› yap›yordu,
AKP kontra yöntemlerini
yasalaﬂt›r›yor
Emekliler Meydanlarda
Kara topra¤a m› gömülelim?
IMF’ye verilen niyet mektubu
Trabzon’daki linç sald›r›s›na
iliﬂkin dava aç›ld›
1 Nisan sahte belgeli komplo
davas›
‘Erim Erim Eriyesin...’
Ölüme yatt›lar

oldular. Cuntalar yap›ld› bu yürüyüﬂü durdurmak için. Büyük bedeller
ödendi. Ama iﬂte hala yolday›z, hala
yürüyoruz.
eden böyle zorlu bir yolu seçtik?
Parlamenterist yolda yürüseydik
olmaz m›yd›? Hem o zaman böyle
büyük bedeller ödemekten de kurtulmuﬂ olmaz m›yd›k? Bizim istediklerimiz –ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm– bu büyük kavgaya girilmeden elde edilemeyecek ﬂeylerdir.
Bunlar, hiçbir halka gümüﬂ bir kasede sunulmad›. Tersine, bunlar› isteyen halklar, ba¤›ms›zl›¤›, demokrasiyi yokeden emperyalist güçler ve iﬂbirlikçileri taraf›ndan kana bo¤uldu.
Her seferinde ve her yerde, o kan
deryas›n›n içinden geçilerek ulaﬂ›ld›
zafere.

N

ili’de Allende deneyini, “sosyalizme bar›ﬂç›l geçiﬂ”in mümkün
olmad›¤›n›n örne¤i olarak hat›rlad›k
y›llarca. ﬁimdilerde Latin Amerika
baﬂka örnekler sunuyor bize. Halk
ayaklan›yor, barikatlarda savaﬂ›yor,
ve halk›n bu savaﬂ›n› arkas›na alan
sol, sosyalist s›fat›n› taﬂ›yan birileri
parlamenter yoldan iktidara geliyor.
Peki ne oluyor? Ne yapabiliyorlar
bunlar halk için? O ülkede “sosyalist
iktidar”lar m› kuruluyor? Hay›r, ba¤›ml›l›k ve kapitalizmin sömürüsü
sürüyor. Her iktidar de¤iﬂikli¤i, “sistem içi” bir çözüm olmad›¤›n›, sistem içi iktidar de¤iﬂikliklerinin mevcut düzeni aﬂamayaca¤›n› gösteriyor.
Brezilya’da “sosyalist” Lula iktidar›,
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Suçlu, gençli¤i kurﬂunlayanlard›r
Gençli¤i bu hale kim getirdi?
Milliyetçi dalga ve
anti-emperyelist kavga
‹mha ve OHAL çözümsüzlü¤ü
Açl›k
‘Solcu Lula ve Toprak Reformu
ABD iﬂbirlikçilerinin katliam›
Temel Haklar Dernekleri
yay›l›yor
MLDP Gençlik ﬁenli¤i’nde
tecrit paneli

en çarp›c› örnek oldu. Lula’n›n çözümü, daha baﬂlad›¤› anda bitmiﬂtir.
Emperyalizmi ülkeden kovmay›
içermeyen bir çözüm, emperyalizmle
koyun koyuna yaﬂamaya, dolay›s›yla
o kuﬂatma alt›nda kalmaya devam
edecektir. O koﬂullar alt›nda ekonomiyi, halk›n talepleri de¤il, tekellerin, IMF’nin istekleri belirler, ki nitekim sonuçta öyle olmaktad›r.
ktidar mücadelesi, sömürü düzenlerinin sahipleriyle uzlaﬂarak verilmez. Siyaset biliminin en temel kurallar›ndan biri budur. E¤er emperyalist sistemle bir uzlaﬂma içinde iktidara ulaﬂ›yorsan›z, orada art›k bir
“alternatif” sözkonusu de¤ildir; iktidarda yapaca¤›n›z sistemi sürdürmek olacakt›r. Emperyalizmi kovmak yerine, emperyalizme ödeyece¤i borç takviminin birkaç y›l ertelenmesini talep eden, faﬂist devleti y›kmak yerine, AB’ye uyum yasalar›yla
sadece baz› “insan haklar› ihlallerini” azaltmay› hedefleyen, halk demokrasisi için mücadele yerine, burjuva demokrasisinin i¤diﬂ edilmiﬂ
bir haline raz› olan hiçbir güç, Türki-

‹

“ﬁimdi, tarih... tarihlerini kendileri
yazmaya karar veren ezilenleri,
horlananlar› hesaba katmak
zorundad›r. Onlar ﬂimdi yolda...
Onlar ﬂimdi pankartlar, bayraklar,
sloganlar taﬂ›yor, bunlar› da¤lar›n
rüzgar›nda, ovalar boyunca
dalgaland›r›yorlar.
Adalet isteyen bu öfke dalgas›,
bast›r›lm›ﬂ kinlerin, ayaklar alt›na
al›nm›ﬂ haklar›n bu kabaran
dalgas›... yükselen bu devrim
dalgas› art›k hiçbir zaman
durmayacak, ard› arkas›
kesilmeyecektir... Çünkü en büyük
ço¤unluktan, eme¤iyle de¤erleri
yaratanlardan, tarihin tekerleklerini
döndürenlerden, uyutulduklar›
sersemletici uzun uykudan art›k
uyananlardan oluﬂmaktad›r.
Çünkü bu büyük insan kitlesi "Yeter!"
demiﬂ ve yürüyüﬂe geçmiﬂtir.
Devlerin bu yürüyüﬂü gerçek
ba¤›ms›zl›¤a, u¤runa bir ﬂey elde
edemeden binlerce kez
öldükleri gerçek özgürlü¤e
kavuﬂmalar›na dek durmayacakt›r...”
(Che)

ye’nin, halk›n sorunlar›n› çözemez.
öyle oldu¤u için de, burjuva, reformist, parlamenterist hiçbir
güç, ba¤›ms›zl›k, demokrasi, ulusal
sorun, toprak sorunu, adaletsizlik,
yoksulluk gibi devasa sorunlar› çözemez, bu ekonomik, siyasi tabloyu
de¤iﬂtiremez. Biz de¤iﬂtiririz. ‹ddiam›z›n dayana¤›, devrimci bir programa, devrimin yolunda yürüme cüret ve kararl›l›¤›na, her koﬂulda mücadeleyi sürdürme iradesine sahip
oluﬂumuzdur.

B

içbir koﬂulda emperyalizmle ve
oligarﬂiyle uzlaﬂmad›¤›m›z, yolumuzdan sapmay›, hedeflerimizden
ideallerimizden vazgeçmeyi reddetti¤imiz için, devrim yolunda yürüdü¤ümüz tarihimiz boyunca, bir yandan oligarﬂinin “anarﬂi”, “terörizm”
suçlamalar›na, bir yandan burjuvazinin sol içindeki uzant›lar›n›n “goﬂizm”, “dogmatizm”, “sekterlik”
suçlamalar›na maruz kald›k. Kuﬂatmalar, imha operasyonlar›, tasfiyecilik sald›r›lar› alt›nda acaba bunlar› da
biraz de¤iﬂtirebilir miyiz, düzene çekebilir miyiz diye umdular. Umduklar›n› boﬂa ç›kard›k; ya halk›m›z›n
umudunu ve güvenini boﬂa ç›karacakt›k, ya onlar›n umutlar›n›. Biz
hep onlar›n umutlar›n› boﬂa ç›kar›p,
halk›n umudunu yaﬂatt›k. Devrimci
safl›¤›m›z›, devrimci heyecan›m›z›
ve hedeflerimizi koruduk.

H

u yürüyüﬂün sonu zaferdir. Bir
tarihte, dünyan›n bir köﬂesinde,
bir grup devrimci, “hepimiz, günün
birinde Küba topraklar›n›n herhangi
bir parças›na varmay›, ba¤›r›ﬂlar ve
kahramanca eylemler, ölümler ve
gösteriler aras›nda iktidar› almay›,
diktatör Batista'y› yurttan kovmay›
istiyorduk” diyerek yola ç›km›ﬂt›.
Onlar, Kübal› devrimciler ve Küba
halk›, istediklerine ulaﬂt›lar. Biz de
K›z›lay’da, Taksim’de, tüm ﬂehirlerimizin meydanlar›nda ba¤›r›ﬂlar, sloganlar, k›z›l bayraklar alt›nda zaferimizi ilan edece¤imiz günleri istiyor
ve o günlerin hayalini kuruyoruz. Bu
hayali gerçekleﬂtirece¤iz. Ama san›lmas›n ki, hayalciyiz; savaﬂ›n bir aﬂamas›nda da ﬂöyle diyordu Che;
“Tüm dünyan›n en büyük sömürgeci
gücünün deste¤indeki katiller ordu-

B

4
22 May›s 2005 / 01

sunca desteklenen bir hükümeti yenmenin hiç de kolay olmad›¤›n› tarih
bize ö¤retti...” Bunu biz de biliyoruz
çoktan. Zorlu, engebeli, sarp bir yolda yürüdü¤ümüzün bilincindeyiz. En
baﬂta dedi¤imiz gibi, e¤er bu yol çok
kolay yürünen bir yol olsayd›, yolumuzun do¤rulu¤undan, bu yürüyüﬂün bizi zafere götürece¤inden iﬂte o
zaman kuﬂkuya düﬂerdik. Ama yolumuzun do¤rulu¤undan ve bu yürüyüﬂün sonucundan hiç kuﬂkumuz yok.
ak›n devrim hayalleri, devrim
mücadelesinin sürdü¤ü her yerde kuruldu. Ülkemiz devrimcileri
aras›nda da oldu böyle hayaller kuranlar. Onlar, oligarﬂinin zoru karﬂ›s›nda elendiler, terkettiler bu yürüyüﬂü. Kimle, neye karﬂ› mücadele etti¤imizi biliyoruz. Emperyalizm, aç›k
iﬂgallere varan pervas›zl›¤›yla, halklar›n en baﬂta kurtuluﬂ umudunu yoketmek istiyor. Umudu yokedilenler,
çaresiz emperyalist sisteme uyum
sa¤layacaklar. Fakat emperyalizm ve
iﬂbirlikçileri, devasa askeri güçlerine
ra¤men, tam da bu noktada baﬂar›s›zd›rlar. Direnen dünya halklar›, emperyalizmden kurtuluﬂ umudunu yaﬂat›yor. Direnen Türkiye devrimcileri, bu tarihsel direniﬂin içinde yeralman›n onurunu taﬂ›yor. Ony›llard›r
durdurulamayan yürüyüﬂüyle, halklar›n sorunlar›n›n çözüm yolunu gösteriyor. Yak›n devrim hayalleri kurmuyoruz; fakat dünya halklar›na,
halk›m›za ve ideolojimize güvenimizle, devrime gebe Türkiye’de devrimin çok uzak oldu¤unu da düﬂünmüyoruz. Hele “imkans›z” oldu¤unu
hiç düﬂünmüyoruz; öyle düﬂünüyor
olsayd›k, F tiplerinde ölüyor, bu sat›rlar› yaz›yor, hayat›n her alan›nda
diﬂe diﬂ kavga ediyor ve bu yürüyüﬂü
sürdürüyor olmazd›k.

Y

a¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm için yürüyoruz. Bu yürüyüﬂün her metresi, iktidar iddiam›z›n ve
kararl›l›¤›m›z›n damgas›n› taﬂ›r. Düzen partileri çözemez, bu iddiaya,
kararl›l›¤a sahip olmayanlar çözemez dedik; hep do¤ruland›. Biz çözeriz diyoruz, çözümümüzün anahtar› üç kelime: Ba¤›ms›z, demokratik,
sosyalist Türkiye’yi kuracak olan
Devrimci Halk ‹ktidar›.
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Devrimci
Halk
‹ktidar›
Neden gerekli?
Niteli¤i nedir?
Ne yapar?
1945’te baﬂlay›p bugüne uzanan
“çok partili” dönemin tarihi, halk
aç›s›ndan umutlar›n ve hayal k›r›kl›klar›n›n durmadan birbirini izlemesinin tarihidir. Çok kere her ﬂeyin de¤iﬂece¤i umuduna kap›ld› halk. Ve
kaç kez umutland›ysa, o kadar da hayal k›r›kl›¤› yaﬂad›. En çok iz b›rakanlardan birkaç›n› hat›rlayal›m.
‹smet ‹nönü iktidar›n›n jandarma
zulmüne, sefalet politikalar›na karﬂ›
Menderes’e sar›ld› halk›m›z. Menderes döneminde zulüm bitmedi¤i gibi,
sömürü katmerleﬂti, emperyalistler
ülkemize yerleﬂti. 1970’lerde da¤lara
taﬂlara “Umudumuz Ecevit” diye yaz›ld›; toprak iﬂleyenin, su kullanan›n
olacak diyordu Ecevit, “Ak günler”
vaat ediyordu... Zamlar, kuyruklar,
katliamlar ve s›k›yönetimler dönemi
oldu Ecevit iktidar› da... Özal’la “liberalleﬂecektik, demokratikleﬂecektik”; tam bir soygun ve yozlaﬂma
cumhuriyetine döndük... “Bana 500
gün verin, sizi rahata erdirece¤im”dedi¤i için Demirel’i destekledi
halk, ev, araba sahibi olurum diye
Çiller’e verdi oyunu. 12 Eylül’den
hesap sorar, iﬂçinin hakk›n› korur diye SHP’yi seçti... Bunlar “dürüsttür”, “milliyetçidir” diye MHP’yi,
DSP’yi iktidara getirdi... Son olarak

“özgürlükler” vadeden
AKP’ye yöneldi...
Sonuç hiç de¤iﬂmedi.
Çünkü, iktidarlar de¤iﬂiyor ama,
iktidar›n niteli¤i de¤iﬂmiyordu.
Halk›n umutlar›, her seferinde iktidar gerçe¤ine çarpm›ﬂt›r. Bu gerçek
ﬂudur: ‹ktidardaki düzen partisi, hangisi olursa olsun, iktidar OL‹GARﬁ‹N‹N ‹KT‹DARI olarak kal›r, iktidardaki partinin program›nda ne yazarsa yazs›n, OL‹GARﬁ‹N‹N ÇIKARLARINA uygun politikalar uygulan›r. Baﬂka bir biçimde ifade
edersek; seçim döneminde halka
VAATTE bulunulur, iktidarda oligarﬂiye H‹ZMET edilir. Oligarﬂinin parlamenter sistemi böyle çal›ﬂ›r.

Bütün bunlar› hangi
düzen partisi de¤iﬂtirebilir?
Ba¤›ml›l›k, Türkiye’yi IMF memurlar›n›n, ABD büyükelçilerinin
yönetece¤i düzeye gelmiﬂtir. Türkiye’nin ordusu, Afganistan’da, Kosova’da, ABD’nin ç›karlar› için kurﬂun
s›kmaktad›r. Anadolu, limanlar›, hava kara yollar›yla büyük bir emperyalist üsse dönüﬂtürülmüﬂtür. IMF
politikalar›n›n, emperyalist tekellere
tan›nan sömürü ve talan özgürlü¤ü5
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nün,
iﬂbirlikçilerin gözü doymazl›¤›n›n sonucu olarak 40 milyonu aﬂk›n
insan›m›z yoksulluk, on milyonu aﬂk›n insan›m›z açl›k içindedir. Emekli, iﬂsiz kendi kaderine terk edilmiﬂtir. Sa¤l›k hizmetleri, e¤itim tümüyle
paral› hale getiriliyor, paran yoksa
öl, paran yoksa okuma anlay›ﬂ› yerleﬂtirildi... Ahlaks›zl›k, kumar, fuhuﬂ,
uyuﬂturucu, iktidarlar›n himayesinde
alm›ﬂ baﬂ›n› gidiyor.
Hapishanelerinde insanlar öldürülüyor ülkemizin, meydanlar›nda iﬂçisi, ö¤rencisi, esnaf›, memuru coplan›yor. Vatanseverler, devrimciler
tüm muhalifler, a¤›r cezalar›n, infaz
ve katliamlar›n, iﬂkencelerin hedefi
oluyor. Öldürenler, düzenin mahkemelerinde beraat ettiriliyorlar. Adalet
yok. Hukuk yok...
Kim de¤iﬂtirecek bu tabloyu?
Düzen partileri mi?
Ama zaten bunlar› yapan, bu tabloyu yaratan onlar de¤il mi?
Zaten 85 y›ld›r onlar iktidarda de¤il mi? Bu ülkede her ne olmuﬂsa,
onlar›n politikalar›n›n, kararlar›n›n
sonucu olmad› m›?
Türkiye’nin, halk›n sorunlar›, bir
düzen partisinin gidip ötekisinin geldi¤i seçimlerle de¤iﬂmeyecek kadar

köklü ve a¤›rd›r. Öyleyse, ancak onlar›n d›ﬂ›nda bir güç de¤iﬂtirebilir bu
durumu. Ancak, hükümetler de¤il,
iktidar›n niteli¤i de¤iﬂirse, bu koﬂullar da de¤iﬂir.

S›n›flar ve iktidarlar
‹ktidar, bir toplumsal yap› içinde
egemenli¤i elinde bulunduran güçtür. Her iktidar bir s›n›f›n damgas›n›
taﬂ›r. “S›n›flar üstü” bir iktidar yoktur. Bir ülkedeki iktidar›n niteli¤ini
tayin edebilmek için hangi s›n›flar›n
oldu¤una, nas›l bir üretim iliﬂkisinin
hakim oldu¤una ve izlenen politikalar›n kimin ç›karlar›na hizmet etti¤ine bakmak gerekir.
Toplumdaki tüm s›n›f ve katmanlar temel olarak iki kategori oluﬂturur; egemen s›n›flar ve ezilen s›n›flar.
Egemen s›n›flar kimlerdir bizim
ülkemizde? ‹ﬂbirlikçi tekelci burjuvazi, toprak a¤alar›, tefeci tüccarlar.
Bunlar birlikte oligarﬂik bir yap›
oluﬂturuyorlar. (Generaller, üst düzey bürokrat ve yöneticiler, mafyac›lar da bu oligarﬂik yap› içine dahildirler.) ‹ﬂçiler, köylüler, tüm emekçiler ve küçük-burjuva kesimler ise,
ezilen s›n›flar› oluﬂturur.

‹ktidara gelen bir parti, ya egemenlere, ya da ezilenlere hizmet
eder. ‹kisine birden hizmet eden bir
iktidar olamaz.
Düzen partilerinin iktidarlar›,
egemen s›n›flara, yani oligarﬂiye hizmet ederler. Esas olan onlar›n ç›karlar›, onlar›n güvenli¤i, onlar›n istekleridir. Halk›n talepleri, halk›n güvenli¤i onlar için tali bile de¤ildir.
S›k s›k ﬂu veya bu parti liderinin,
herhangi bir bakan›n “halk”tan gelmiﬂ olmas› öne ç›kar›larak, iktidarlar›n niteli¤i gizlenmeye çal›ﬂ›l›r. Hükümet üyelerinin “halk”tan gelmiﬂ
olmas›, bu mekanizma içinde hiçbir
ﬂey farkettirmez; onlar oligarﬂinin
hizmetkârl›¤›n› kabul ederek o koltu¤a oturtulmuﬂlard›r. Bu anlamda ﬂunu önemle belirtmeliyiz; iktidardakilerin “s›n›f” kökeni de¤il, hangi s›n›fa hizmet etti¤i belirleyicidir. AKP
bunun karakteristik örne¤idir; birço¤u “halk” kökenli olan AKP hükümeti, IMF’nin, TÜS‹AD’›n hükümeti olarak iktidard›r.
Oligarﬂinin seçim sistemi içinde
iﬂbaﬂ›na gelen hükümetler, halk›n sorunlar›n› çözemiyor de¤il, çözmemektedirler. Onlar›n gündemindeki
“sorun”lar, egemen s›n›flar›n sorunlar›d›r. Kim iktidarsa, o temel olarak

kendi s›n›f› için çal›ﬂ›r. Devlet, bu temelde ﬂekillenmiﬂ bir yap›d›r. Öyleyse, halk›n sorunlar›n›n çözümü için,
halk›n iktidarda olmas› gerekir. ‹ﬂte
bu aç›k, yal›n gerçekten dolay› diyoruz ki, emperyalizme ba¤›ml›, faﬂizmle yönetilen ülkemizde, halk›n
kurtuluﬂu, devrimci halk iktidar› ile
mümkündür.
Oligarﬂinin iktidar›, egemen s›n›flar blokunun iktidar›d›r; devrimci
halk iktidar› da ezilen s›n›flar›n, yani
iﬂçilerin, köylülerin, küçük-burjuvazinin iktidar› olacakt›r.

82 y›ld›r, halk›n ç›karlar›yla,
mevcut iktidarlar›n politikalar›
aras›nda çeliﬂki vard›r
70 milyon içinde bu düzenle çeliﬂkisi olmayan, bu düzenden memnuniyetsizli¤i olmayan bir avuç az›nl›kt›r sadece. Ancak buna ra¤men, 70
milyonun memnuniyetsizli¤i hiçbir
ﬂeyi de¤iﬂtirmeye yetmiyor. Halk›n
istemedi¤i kararlar al›n›yor, memnun
olmad›¤› politikalar uygulan›yor. 82
y›ld›r böyledir bu. Ve e¤er bu kadar
süredir halk›n istemedi¤i politikalar
uygulan›yorsa, her politikadan halk
zarar görüyorsa, bu, ülkemizin ony›llard›r halktan yana olmayan iktidar-

Devrimci Halk ‹ktidar›, uluslar›n tek tek ba¤›ms›z
devletlerini kurmalar›ndan ziyade, uluslar›n, ayr›lma
hakk› sakl› kalmak üzere, tek bir devlet çat›s› alt›nda birleﬂmelerinden yana olacakt›r. Ancak, Kürt ulusu ba¤›ms›z bir devlet kurma hakk›n› kullanacak olursa, Devrimci Halk ‹ktidar› bunu, proletaryan›n ve her iki ulusun ç›karlar›na ayk›r› de¤ilse ve emperyalizmi güçlendirmiyorsa, destekleyecektir.
Bunun ötesinde, Kürt ulusunun ekonomik, sosyal,
kültürel vb. geliﬂimi için bütün önlemleri almak, Kürt
ulusunun yaﬂad›¤› bölgelerin ekonomik, sosyal, kültürel
geliﬂimine öncelik vermek, Devrimci Halk iktidar›’n›n
öncelikli görevleri aras›nda olacakt›r.
*
K›br›s sorunu tart›ﬂ›l›rken bugüne kadar görüﬂü
al›nmayan tek kesim, K›br›s halk›d›r.
Devrimci Halk iktidar›, iﬂte bu nedenle, K›br›s'›n emperyalist bir üs haline getirilmesine karﬂ› ç›k›p; iﬂgalci
Türk ordusunun görevine son vererek, adadan çekilmesini sa¤larken, Rum ve Türk halk›n›n kardeﬂçe birarada
yaﬂad›¤› “ba¤›ms›z demokratik K›br›s”›n yarat›lmas› için
her türlü deste¤i verecek; ada halk›n›n kendi kaderini tayin hakk›n› koﬂulsuz olarak savunacakt›r.

Kürt Sorunu... K›br›s...
Devrimci Halk ‹ktidar› için
halklar› ilgilendiren hiçbir sorun
“baﬂa¤r›s›” de¤ildir!
Kürt sorunu, Ermeni Soyk›r›m› meselesi, K›br›s meselesi, Türkiye’nin ony›llard›r baﬂ gündemlerini oluﬂturur. Ve bu ülkenin egemen s›n›flar› bu sorunlar› “Türkiye’nin baﬂa¤r›lar›” olarak adland›r›r.
Oligarﬂi için “baﬂa¤r›s›d›rlar” gerçekten; çünkü her
biri, oligarﬂinin katliamc›l›¤›n›n, ﬂovenizminin, iﬂgal
ve ilhak politikalar›n›n sonucunda ortaya ç›km›ﬂ veya
sürdürülen sorunlard›r.
Devrimci Halk ‹ktidar›, bu sorunlar›, halk›n ve devrimin ç›karlar› temelinde çözebilecek güçte olacakt›r.
Her ﬂeyden önce bu iktidar, Kürt ulusal sorununu
uluslar›n kaderlerini özgürce belirleme hakk› ilkesine
göre bir çözüme ulaﬂt›racakt›r. Kürt ulusunun kendi kaderini serbestçe tayin hakk›, (ayr›lma hakk› da dahil) güvence alt›na alacakt›r.
6
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lar taraf›ndan yönetildi¤inin de kan›t›d›r. Bu çeliﬂki, iktidar›n niteli¤inde
s›n›fsal bir de¤iﬂiklik olmaks›z›n çözülmez.
‹ktidar›n niteli¤inde s›n›fsal de¤iﬂiklik, iktidar›n egemenlerle ezilenler aras›nda el de¤iﬂtirmesidir. Bu el
de¤iﬂtirmenin hangi yoldan gerçekleﬂece¤i ayr› bir konudur; ancak bu
el de¤iﬂtirmenin oligarﬂinin kurallar›na göre oynanan bir seçim oyunuyla olmayaca¤› kesindir. ﬁu kadar›n›
belirtelim ki, halka iktidar de¤iﬂikli¤i için örgütlenerek, savaﬂarak iktidara el koymaktan baﬂka bir yol b›rak›lmam›ﬂt›r. Halk›n iktidar›n›n devrimci niteli¤i birincisi bu iktidar oluﬂ
tarz›ndan, ikincisi uygulayaca¤›
programdan gelir.

‹ﬂbirlikçi iktidarlar
emekçiler için ne yap›yor,
Devrimci Halk ‹ktidar›
ne yapar?
‹ﬂbirlikçi nitelikleri de¤iﬂmedi¤i
için, hükümetteki partiler de¤iﬂse de,
emperyalistlerin program› ad›m
ad›m uygulanmaya devam ediyor. Ve
bu program, emekçiler için bir sefalet cehennemi oluﬂturuyor.
1980’in baﬂlar›ndan bugüne iﬂçilerin, memurlar›n, köylünün, esnaf›n
durumu sürekli kötüye gitti. ‹ﬂçilerin
milyonlarcas› iﬂini kaybetti bu süreçte. ‹ﬂsizlerin say›s› 7 milyonu aﬂt› (ki
daha fazla oldu¤unu belirten araﬂt›rmalar da var). ‹ﬂini henüz kaybetmeyenler, çok daha düﬂük ücretlere ve
kölece çal›ﬂmaya mahkum edildi. ‹ﬂçi sa¤l›¤› ve iﬂ güvenli¤i önlemleri
asgariye indirildi. Bu kölelik düzenini rahatça kabul ettirmek için iﬂçiler
örgütsüzleﬂtirildi.
Köylülük ise topyekün bir tasfiye plan›yla karﬂ› karﬂ›ya. Küçük
üreticinin durumunu anlatmak için
y›llar y›l› ﬂu örnekleri verdik; 1979
y›l›nda çay üreticisi bir kilo çay sat›p 13 kilo gübre al›yordu. 20 küsür
y›l sonra art›k çay üreticisi 1 kilo
çay paras›yla 1 kilo gübreyi zor al›yor... Ama art›k bu örneklerin köylülü¤ün durumunu anlatma gücü
kalmad›.
Dün ülkemiz “tah›l ambar›”yd›;

Devrimci Halk ‹ktidar›
ÇOCUKLARIMIZ ‹Ç‹N!
Ülkemiz, ne yaz›k ki, çocuk sömürüsünün
“cennetlerinden” biridir. Sokak çocuklar›, tinerciler, çocuk sorunun sadece bir boyutudur. Ülkemizde çocuklar çok küçük yaﬂlarda çal›ﬂmaya
baﬂlamaktad›r. Ucuz iﬂgücü kayna¤› olan çocuk
iﬂçilerin say›s› 2 milyona yak›nd›r. Bunun anlam›
ﬂudur; halk çocuklar›n›n büyük bir bölümü, ﬂu veya bu biçimde daha küçükken çal›ﬂmaya baﬂl›yor.
Gitti¤imiz tamir atölyelerinde, mobilyac›larda,
hal› tezgahlar›nda, lokantalarda, ayakkab›c›larda, konfeksiyonlarda, f›r›nlarda o küçük elleri görmeyi kimse yad›rgam›yor art›k. Üstelik hepsi sendikas›z, sigortas›zd›rlar.
Ülkemizde bebek ölüm oranlar›, Avrupa’n›n en yüksek oranlar›nda seyretmektedir. Ülkemizde do¤an her bin bebekten 41'i sadece bir y›l yaﬂayabiliyor. Ve bir not daha; “Türkiye'de 5 yaﬂ altı ölümlerinin yüzde 60'ı beslenme eksikli¤inden kaynaklanıyor.” Bu cümle her ﬂeyi özetlemeye yetiyor.
10 çocuktan biri daha 1 yaﬂ›na gelmeden yaﬂam›n› yitiriyorsa, her y›l 5
yaﬂ›n alt›nda 66 bin çocuk ölüyorsa ve çocuklar›m›z›n ölüm nedeni “yetersiz beslenme” ise, sadece bunlar, oligarﬂinin iktidar›n›n de¤iﬂmesi için yeterli gerekçedir.
Çocuklar›m›z›n gözyaﬂlar›n› faﬂizmin kanl› elleri de¤il, Devrimci Halk
‹ktidar› silecektir... Devrimci Halk ‹ktidar›, anne karn›na düﬂtü¤ü andan, büyüyünceye kadar, her aﬂamada çocuklar›n bak›m›n› sa¤layacak, ücretsiz
sa¤l›k hizmetlerini ve e¤itimini sa¤layacakt›r.
Çocuklar›, k›zam›ktan, difteriden, tetanozdan, bo¤macadan koruman›n
maliyeti milyarlar, milyonlar gerektirmez. Ama iktidarda halk›n olmas›n›
gerektirir.
kendi kendine yeterli az say›daki ülkeden biriydi; ﬂimdi emperyalist tekeller cirit at›yor ve Türkiye bu¤day›
dahi d›ﬂar›dan ithal ediyor. ﬁekerden
tütüne, her ﬂey üretimiyle, tüketimiyle emperyalist tekellere teslim edildi.
IMF programlar›, AB standartlar›,
onmilyonlarca köylüyü, topraks›z,
iﬂsiz, üretimsiz b›rakmay› öngörüyor. Bu program›n, neredeyse hiçbir
yat›r›m›n yap›lmad›¤›, yeni istihdam
alanlar›n›n aç›lmad›¤› bir ülkedeki
sonucu, milyonlarca köylünün topra¤›ndan edilip iﬂsizli¤e mahkum edilmesidir.
Gecekondular, ony›llard›r uygulanan ekonomik politikalar›n ve zulmün sonucu olarak oluﬂmuﬂtur bu ülkede. En ç›plak haliyle düzenin “konut” sorununu çözemedi¤inin göstergesidir. ‹ﬂbirlikçi iktidarlar ise, b›rak›n sorunu çözmeyi, çözümsüzlü¤ü
daha da büyüten bir “y›k›m” politikas› için her dönem f›rsat kollamak7
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tad›rlar. Çünkü düﬂündükleri ﬂey, konut sorununun çözümü de¤il, rant
kavgas›d›r.
Emekliler, özürlüler, ev kad›nlar›, ö¤renci gençlik, k›sacas› halk›n
her kesimi bu açl›k ve yoksulluk politikalar›ndan pay›n› al›yor.
Evet, 12 Eylül cuntas›n›n eﬂli¤inde baﬂlat›l›p 25 y›ld›r uygulanan
politikalar, emekçilerin durumunu
daha da kötüleﬂtirmiﬂtir, ancak gelecek daha da kötü olacakt›r. IMF
baﬂkan›n›n son aç›klamalar›na bak›n; art›k “sadaka” bile say›lamayacak asgari ücreti çok gören, mezarda
emeklili¤i yeterli bulmayan, emekliye ödenen tazminatta gözü olan bu
ekonomik politika, gözü dönmüﬂ bir
soygunculukla sefaletimizi büyütecektir. Ne AB yolunda ilerlemek, ne
‹LO standartlar› bu gidiﬂat› engelleyemez. Bu gidiﬂat› iktidar de¤iﬂikli¤inden baﬂka hiçbir ﬂey tersine çeviremez.

Devrimci Halk ‹ktidar›,
ekonominin çarklar›n›
halk›n ç›karlar›
do¤rultusunda döndürür
Devrimin ilk iﬂi, oligarﬂik mekanizmay› parçalay›p, halk›n siyasi iktidar›n› kurmakt›r. Stratejik hedefe
(anti-emperyalist, anti-oligarﬂik devrim) ulaﬂ›ld›ktan, faﬂist iktidar y›k›l›p devrimci bir halk iktidar› kurulduktan sonra ise, bu iktidar›n önündeki ilk hedef, “ekonomik ba¤›ms›zl›¤› elde etmek, yani tam ulusal egemenli¤i yeniden kazanmakt›r.”
Çünkü bu olmadan, “tam olarak”
iktidar olunmaz; Che’nin iﬂaret etti¤i
gibi, “Halk›n ç›kar ve özlemlerine
cevap veren bir iktidar olmaks›z›n
egemenlik hayal bile edilemez. Halk
iktidar›, yaln›zca bakanlar kurulu,
polis örgütü, mahkemeler ve tüm hükümet organlar›n›n halk›n elinde bulunmas› anlam›na gelmez, ekonomik
kuruluﬂlar da halk›n eline geçmelidir. Devrimci iktidar ya da politik
egemenlik, ulusal egemenli¤in tam
anlam›yla gerçekleﬂmesi için ekonominin fethedilmesini sa¤layacak
araçt›r.” (Che, Politik Yaz›lar, sf. 25)
‹ﬂte bu nedenle Devrimci Halk ‹ktidar›’n›n ilk iﬂlerinden biri de ekonominin fethedilmesi olacak. Bu do¤rultuda da halk›n yoksulluktan kurtulmas›n›n, üretici güçlerin geliﬂmesinin
ve ülke kalk›nmas›n›n önünde engel
olan emperyalizmin ve oligarﬂinin,
ekonomideki egemenli¤ine son verilecek. Peki bu nas›l gerçekleﬂecek?

Emperyalist ve iﬂbirlikçi tekellere
ait fabrikalara, ﬂirketlere, bankalara,
topraklara, tar›m iﬂletmelerine, barajlara, santrallere, taﬂ›n›r ve taﬂ›nmaz tüm mallar›na, banka hesaplar›na el konulacak. Büyük toprak a¤alar›n›n mülkiyeti alt›nda bulunan tüm
topraklar ve di¤er üretim araçlar›na
el konulacak.
IMF, Dünya Bankas› gibi emperyalist sömürü örgütleriyle tüm iliﬂkiler kesilecek; AB, NATO gibi emperyalist ittifaklardan ç›k›lacak. Oligarﬂinin emperyalist kurumlara, bankalara, devletlere olan borçlar› üstlenilmeyecek, borçlar tek tarafl› olarak iptal edilecek.
El konulan bunca ﬂey ne olacak
denilirse; tüm üretim ünitelerinde,
üretim faaliyetinin denetimi halk organlar›na verilecek. Santraller, barajlar, ormanlar, madenler ulusallaﬂt›r›l›rken, topraks›z ve az toprakl› köylülere, ihtiyaçlar›na göre, toprak da¤›t›lacak; geniﬂ bir toprak ve tar›m
reformu uygulanacak. Tar›m iﬂletmeleri, çiftlikler, k›r proletaryas›n›n denetimine verilerek, yeniden düzenlenecektir.
Bunlara ek olarak, emperyalist tekellere verilen maden, petrol arama
ve iﬂletme ruhsatlar› koﬂulsuz iptal
edilecek, madenlerin, di¤er do¤al
kaynaklar›n araﬂt›r›lmas›, varolanlar›n iﬂletilmesi Devrimci Halk iktidar›'n›n denetiminde olacakt›r.
Bütün bunlar Devrimci Halk ‹ktidar›’n›n elinde olmadan, tekellerin
sömürüsüne, ya¤mas›na son verme-

◆

◆Paral› okullar, dershaneler vb. kapat›larak ayr›cal›kl› e¤itime son verile-

Ekonomik, siyasi gücü
elinde toplayan Halk
‹ktidar›’n›n çözemeyece¤i
hiçbir sorun yoktur
Halk›n en baﬂta gelen ihtiyaçlar›
nelerdir? ‹ﬂ, beslenme, sa¤l›k, konut,
e¤itim. Kendi yanl›ﬂlar›, zaaflar› nedeniyle y›k›lan sosyalist ülkeler de
dahil, halk iktidarlar›n›n bu konulardaki baﬂar›s› tart›ﬂ›lmaz.
Sosyalist ülkelerdeki uygulamalar, bizim için çok de¤erli dersler ve
tecrübelerdir. Ancak onlar› kopya etmeyece¤iz. Bizim ülkemizin sorunlar›na, bizim ülkemizin imkanlar›yla,
bizim halk›m›z›n sahiplenmesiyle,
kendimize uygun çözümler üretece¤iz. Sosyalist ülkelerdeki uygulamalar›n zay›f yönlerini de¤erlendirip
onlardan da dersler ç›karaca¤›z.
Bu sorunlar, gerçekte her ülkenin
ve halk›n çok zorlanmadan çözebilece¤i sorunlard›r. E¤er çözülmüyorsa,
sorun “iktidar›n niteli¤i”ndedir. ‹ktidar›n niteli¤inde de¤iﬂme sa¤land›ktan sonra ise, tüm sorunlar›n çözüm
yolu aç›lm›ﬂ demektir. Art›k bütçeler,
ekonomik politikalar, iç ve d›ﬂ politika kararlar›, tekellerin isteklerine göre de¤il, halk›n ihtiyaçlar›na göre
oluﬂturulacakt›r.

ri, halka zulmedenler, iﬂkenceciler, sivil faﬂistler,
emperyalist ajanlar cezaland›r›lacak, gecikmiﬂ de
olsa, adaletin gere¤i yap›lacakt›r.

Devrimci Halk ‹ktidar›’nda...
Bas›n, radyo, TV gibi
iletiﬂim araçlar›n› halk›n
örgütlü güçlerinin yönetimine verecektir. Bas›n yay›n organlar›, sömürünün,
faﬂist terörün savunulup
akland›¤›, yoz kültürün
yay›ld›¤› araçlar olmaktan
ç›kar›lacakt›r.

den, halk›n iﬂsizlik, yoksulluk sorunu
çözülemez. Burjuvazinin ele geçirmiﬂ
oldu¤u üretim araçlar›na el koymayan, bunun için de burjuvazi üzerinde
bask› uygulamayan bir iktidar, halk›n
ç›karlar›n› nas›l savunacak?

cek, e¤itim her düzeyde
paras›z hale getirilecektir.
Bireyci, gerici, faﬂist nitelikteki e¤itim sistemine
son verilerek, toplumcu,
yurtsever, devrimci bir
e¤itim sistemi kurulacak,
herkese kendi ana dilinde
e¤itim görme olana¤› sa¤lanacakt›r.

◆ Kad›n›n

üzerindeki
ekonomik, siyasi, toplumsal ve geleneksel tüm bask›lar kald›r›larak toplumdaki sayg›n, üretici ve yarat›c› yerini almas› sa¤lanacakt›r. Kad›n›n toplumda ikinci s›n›f insan rolüne

◆Devrime karﬂ› suç iﬂlemiﬂ olan devlet yöneticile8
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son verilecektir.
Kad›nlar›n bilinçlenmesi,
örgütlenmesi ve ülke yönetimine her alanda kat›lmalar›n› sa¤lamak için kesin ve etkin önlemler al›nacakt›r.
Cinsiyet ayr›m›ndan do¤an
sömürüye son verilecektir.

◆Halk yarg›ya ortak edilecek, halk›n kat›ld›¤› bir
yarg› sistemi oluﬂturulacakt›r. Yarg› paras›z olacakt›r.

Devrimci Halk ‹ktidar›,
Halk Demokrasisini kurar
Devrimci Halk ‹ktidar›, emperyalizm ve oligarﬂinin bask› ayg›t› olan
faﬂist devleti, ordusu, polisi, bürokrasisi, ideolojik ve kültürel bütün kurumlar›yla y›kar. Bu faﬂist ayg›t y›k›lmadan, halk demokrasisi kurulamaz.
Bu ayg›t y›k›ld›ktan sonra, demokrasi tüm halk›n kat›l›m›yla ad›m
ad›m inﬂa edilir.
Seçim sistemi ve parlamento burjuva demokrasisindeki ya da faﬂist
yönetimdeki gibi olmayacakt›r. 4-5
y›lda bir sand›¤a gidip oy atmakla
“halk›n yönetime kat›ld›¤›” iddias›,
bir aldatmacad›r. Halk›n yönetime
kat›l›m› göstermeliktir. Faﬂizmde seçim, oligarﬂinin ﬂu veya bu partisini
iktidara getirmesini meﬂrulaﬂt›rman›n bir arac›d›r. Halk asl›nda ço¤u
kez, emperyalizmin ve oligarﬂinin
iktidara getirmek istedi¤i partiyi
“onaylayan” bir konumdad›r. Ama
halk, oligarﬂinin öncelikle olarak tercih etti¤ini de¤il, bir baﬂkas›n› “seçerse” de yine, kendi temsilcisini de¤il, oligarﬂinin vekillerini seçmiﬂ
olur. Oyun budur.
Halk demokrasisinde, halk en küçük soka¤a, en küçük iﬂyerine kadar
her yerde örgütlü olacakt›r; tabii bunun için halk›n örgütlenmesi önündeki her türlü k›s›tlamaya son verilip, iﬂçilerin, köylülerin, memurlar›n,
küçük esnaf›n, kad›nlar›n, gençli¤in
mesleki, kültürel, sosyal, siyasal her
türlü örgütlenmesi teﬂvik edilecektir.
Örgütlü halk, güçlü halkt›r. Oligarﬂinin iktidar› halk›n örgütlenmesinden korkar; Devrimci Halk ‹ktidar› ise, halk›n örgütlenmesini, kendi
iktidar›n›n güvencesi sayar.
Halk›n yönetime kat›l›m› iﬂte bu
örgütlenmeler arac›l›¤›yla süreklileﬂtirilecektir. Halk, kendi iktidar›nda,
yönetime sadece 4-5 y›lda bir oy atarak de¤il, örgütleri arac›l›¤›yla sürekli kat›l›r. Seçtiklerini, onlar›n ald›¤› kararlar›, politikalar›n› sürekli
denetler. Halk demokrasisinin en temel niteliklerinden biri, tüm seçilmiﬂlerin, onu seçenler taraf›ndan istendi¤i zaman görevden al›nabilmesidir.

Sorunlar Çözülebilirdir;
Çözümsüzleﬂtiren
Oligarﬂinin ‹ktidar›d›r
Gerçekte, baz› ﬂeyler vard›r ki, mütevazi
harcamalarla, küçük çapl› yat›r›mlarla, baz› yasal düzenlemelerle çözülebilir.
Ama devletin niteli¤i “halk›” esas almad›¤› için, oligarﬂinin iktidar›nda bunlar yap›lmaz.
Yeni-sömürge Türkiye’nin sa¤l›k tablosundan baz› rakamlar bu gerçe¤i
daha iyi gösterecektir: "Türkiye'de, do¤um s›ras›nda ölen kad›nlar›n %33'ü
kanamadan, %14'ü enfeksiyondan, %20'si de toksinlerden yaﬂam›n› yitirmektedir."
Bu tablo, annelerin do¤um öncesi sa¤l›kl› beslenmesi ve düzenli sa¤l›k
kontrolünden geçirilmesiyle kolayca önlenebilir; ama iﬂsizlik, sefalet içinde
k›vranan yoksul halk›n bunu yapabilmesinin koﬂulu yoktur. Ve oligarﬂinin
iktidar›n›n da bunu sa¤lama gibi bir amac›, iﬂlevi yoktur.
Oligarﬂinin iktidar›, çocuklar, anneler, emekliler hastal›klardan, bak›ms›zl›ktan adeta k›r›l›rken, sa¤l›k hizmetlerinin yetersizli¤i nedeniyle istatistiklere geçmeyen bir katliam sürdürülürken, emperyalist tekellerin ve iﬂbirlikçilerinin iste¤i üzerine, sa¤l›k sektörünü ticarileﬂtirmekte, “paran kadar
sa¤l›k” politikas›n› uygulamaktad›r.
Oligarﬂinin iktidar› sürdükçe, yar›n daha çok ölece¤iz ilaçs›zl›ktan.
Devrimci Halk ‹ktidar›’nda ise, insanl›¤›n bugüne kadar eriﬂti¤i en ileri
düzeyde halk sa¤l›¤› hizmeti sistemi kurulacakt›r. En küçük, imkanlar› dar,
emperyalistler taraf›ndan kuﬂat›lm›ﬂ sosyalist ülkelerde, sa¤l›k hizmetlerinin,
en zengin emperyalist ülkelerden daha yayg›n ve kaliteli oluﬂunun aç›klamas›, iktidar›n niteli¤idir.
Devrimci Halk ‹ktidar›’n›n en üst
temsil ve karar organ› Halk Meclisi
olacakt›r. Bu meclis, halk›n her kesiminin kat›ld›¤› özgür seçimlerle oluﬂur. Ancak bu “politikan›n yap›ld›¤›
tek yer” bu meclis de¤ildir. Kararlar
ve politikalar, aﬂa¤›dan yukar›ya tüm
halk örgütlülüklerinin kat›ld›¤› tart›ﬂma, dan›ﬂma süreçleriyle oluﬂturulur.
Marksist-Leninistler için demokrasi, s›n›f için demokrasidir. Proletarya diktatörlü¤ü, ço¤unlu¤un en
demokratik yönetimi olmas›yla en
geliﬂmiﬂ demokrasi olma özelli¤ini
gösterir.
Devrimci Halk ‹ktidar›’nda demokrasi, biçimsel olmaktan ç›k›p
gerçek organlar›na, kurumlar›na ve
anlam›na kavuﬂur. Halk›n her kesimi, tam demokrasi temelinde oluﬂturulmuﬂ örgütleriyle yönetime do¤rudan kat›l›r. Bilindi¤i gibi demokrasi
“halk›n kendi kendisini yönetmesi”
olarak tan›mlan›r; demokrasi bu
özelli¤ine tam ve aç›k olarak sadece
halk demokrasisinde kavuﬂabilir.
9
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Burjuva demokrasisi, en geliﬂmiﬂ halinde bile bu niteli¤i tam olarak taﬂ›maz.

Devrimci Halk ‹ktidar›,
halk için demokrasi,
burjuvazi içinse bir
diktatörlüktür!
Devrimci Halk ‹ktidar› da bir diktatörlüktür. Halk›n, burjuvaziye, karﬂ›-devrimcilere karﬂ› diktatörlü¤üdür. Ve zaten iﬂin özünde, her devlet
bir s›n›f›n öteki s›n›flar üzerindeki
diktatörlü¤üdür. “Benim devletim
diktatörlük de¤il” diyen sahtekard›r.
En geliﬂmiﬂ burjuva demokrasileri
de bir diktatörlüktür; burjuva diktatörlü¤üdürler.
Devrimci halk iktidar› burjuvaziye karﬂ› bir diktatörlük, halk için en
geniﬂ anlam ve biçimiyle demokrasidir. “Diktatörlük” deyince kimilerinin tüyleri ürperiyor. Övdü¤ü, hayran oldu¤u burjuva demokrasisinin
de bir diktatörlük oldu¤unu görmez-

den gelip, “vay diktatörlü¤ü savunuyorlar” diyor.
Bu çarp›k anlay›ﬂlara karﬂ› devrimciler her zaman tam bir aç›kl›k
içinde savundular görüﬂlerini: “Biz
tarihi bilinçle soruna yaklaﬂ›yoruz.
Ütopyalarla u¤raﬂmak bizim iﬂimiz
de¤ildir. Yaklaﬂ›mlar›m›z› biçimlendiren s›n›f mücadelesinin nesnelli¤idir. Bu anlamda her türden reformizm-revizyonizm ve oportünizmden
ayr›ld›¤›m›z gibi, anarﬂizmle de ayr›
yerlerdeyiz. Bizler burjuva demokrasisinin, özünde kapitalist az›nl›k için
demokrasi, iﬂçi s›n›f› ve emekçiler
için diktatörlük oldu¤unu anlamayan, onun biçimsel yanlar›n› “kutsayanlardan” ayr›ld›¤›m›z gibi, her
türden otoriteye karﬂ› olan anarﬂizmden de ayr›l›yoruz.”
Böyle bir iktidar bilindi¤i gibi
kolay kurulmayacak, büyük bedeller
ödenecektir. Büyük bedeller ödenerek kurulan iktidar›, kazan›lan haklar›, halk elbette yine kan› can› pahas›na koruyacakt›r. Halk›n iktidar›, emperyalistlere, sömürücülere karﬂ›
“yumuﬂak” olamaz. Devrime yönelik her türlü karﬂ›-devrimci örgütlenme ve faaliyet ac›mas›zca cezaland›r›lacak, oligarﬂiye, emperyalist güçlere hiçbir özgürlük tan›nmayacakt›r.
Karﬂ›-devrimi etkisizleﬂtirmek,
emperyalist sald›r›lara karﬂ› koymak

için, bu iktidar›n bir ordusu da olacakt›r elbette. Devrimci Halk ‹ktidar›, emperyalizm ve oligarﬂinin ç›karlar› do¤rultusunda örgütlenmiﬂ, ﬂovenist, gerici ideolojilerle donat›lm›ﬂ
eski faﬂist orduyu ve M‹T, polis,
kontrgerilla gibi militarist örgütlenmeleri da¤›tacakt›r. Ama Devrimci
Halk ‹ktidar› kendisini silahs›zland›rmayacakt›r. Halk iktidar›, do¤as›na uygun olarak devrimin ve halk›n
ç›karlar›n› savunmak için gücünü silahlanm›ﬂ halktan al›r.
Halk›n ve ülkenin savunmas› esas
olarak, halk›n iktidar›n› kurmak için
sürdürülen devrimci savaﬂ boyunca
kurulup çelikleﬂen Devrimci Halk
Ordusu taraf›ndan üstlenilecektir.
Devrimci Halk Ordusu, halk›n bir
parças›d›r, silahlanm›ﬂ özel bir gücüdür. ‹ﬂleyiﬂiyle, savaﬂ ve komuta anlay›ﬂ›yla, egemen s›n›flar›n ordusundan temelden farkl› olacakt›r.

Devrimci Halk ‹ktidar›,
kesintisiz geçiﬂin arac›d›r
Özgür, ba¤›ms›z, sömürüsüz bir
Türkiye'nin tek yolu, halk›n taleplerinin Devrimci Halk ‹ktidar› taraf›ndan uygulanmas›ndan ve bu iktidar
arac›l›¤›yla kesintisiz olarak sosyalizme yönelmesinden geçiyor. Devrimci Halk ‹ktidar›, üretim araçlar›na
el koyup, halk demokrasisini inﬂa
ederken, ayn› zamanda sosyalizme

kesintisiz bir biçimde geçiﬂin alt yap›s›n› da haz›rlamay› hedefler. Sosyalizme yönelmeyen bir devrim, yerinde çak›l›p kal›r ve bir noktadan
sonra da geriye dönüﬂe aç›k hale gelir. Kapitalist üretimi tümüyle tasfiye
etmedikçe, burjuva ideolojisinin yeniden üretiminin koﬂullar›n› sürdürmüﬂ olur. Bu nedenle devrimci parti,
halk iktidar› içinde, sosyalizme geçiﬂin savunucusu ve öncüsü olarak da
yeral›r.
Devrimci Halk ‹ktidar›, proletaryan›n di¤er anti-oligarﬂik, anti-emperyalist güçlerle ortak iktidar›d›r.
Proletaryan›n hegamonyas›n› belli
ölçülerde içerir; bu anlamda proletarya diktatörlü¤ünün bir biçimidir
de denilebilir. Ancak ayn› ﬂey de¤ildir. Devrimci halk cephesinde yer alm›ﬂ baﬂka halk güçlerini temsil eden
partiler de halk›n iktidar› içinde yeral›r, gücü oran›nda halk demokrasisi temsil edilir.
Böyle bir iktidarda, elbette devrimi oldu¤u yerde tutmak isteyenler
de, sosyalizme götürmek isteyenler
de olacakt›r. Devrimci Halk ‹ktidar›,
proletarya partisinin di¤er s›n›flar
üstündeki etkisi, onlar› sosyalizmin
inﬂas› sürecinde birleﬂtirmesine ba¤l›
olarak sosyalizme do¤ru ilerler. Bunun geliﬂimi, halk iktidar› içindeki
güçlerin durumuna göre ﬂekillenecektir.

Topraklar›m›z Enternasyonalizmin Üssü Olacak!
Çünkü,
Devrimci Halk ‹ktidar›, baﬂta komﬂular›yla olmak
üzere tüm ülkelerle karﬂ›l›kl› ç›karlara sayg›, dostluk,
içiﬂlere kar›ﬂmama ve eﬂitlik temelinde iliﬂki kuracakt›r.
Devrimci Halk ‹ktidar›, sosyalist ve anti-emperyalist
yönetimlere sahip ülkelerle, ulusal kurtuluﬂ hareketleriyle ve kapitalist ülkelerin ilerici-proleter hareketleriyle
geniﬂ bir dayan›ﬂma içinde hareket edecek, halklar›n kardeﬂli¤i ilkesinin tavizsiz savunucusu olacakt›r.
Devrimci Halk ‹ktidar›, emperyalizmin dünya halklar›na yönelik sald›r›lar›na karﬂ› ç›kacak, uluslararas› planda emperyalizmi ve dünya gericili¤ini teﬂhir politikas›
uygulayacakt›r. Nihai bar›ﬂ›n emperyalizmin yeryüzünden bir sistem olarak silinmesiyle gerçekleﬂece¤inin bilincinde olarak, emperyalizme karﬂ› ezilen halklar›n ba¤›ms›zl›k mücadelesini aktif bir ﬂekilde destekleyecektir.
Devrimci Halk ‹ktidar›, emperyalizme karﬂ› savaﬂ›m›n militan bir üssü, enternasyonalizmin ateﬂli bir savunucusu ve uygulay›c›s› olacakt›r.

Oligarﬂinin iktidar›nda komﬂular›na
karﬂ› bir sald›r› üssü olan Anadolu,
Devrimci Halk ‹ktidar›’yla halklar›n
kardeﬂli¤inin ve dayan›ﬂmas›n›n üssü
olacakt›r
Öyle bir ülke düﬂünün ki, topraklar›n›n dört bir yan›
ABD-NATO üsleriyle doludur.
Bu üsler, baﬂta komﬂu ülkelerimiz olmak üzere, tüm
Ortado¤u, Kafkaslar ve Balkan halklar›na karﬂ› bir sald›r› üssü olarak kullan›lmaktad›r.
Ülkemizin emperyalizmin bir sald›r› üssü haline getirilmesi, her geçen gün, alenileﬂtirilmekte, emperyalistlere
yeni imkanlar tan›nmaktad›r. Kardeﬂ halklara s›k›lan her
kurﬂun’da Anadolu bir kez daha utanmaktad›r. Devrimci
Halk ‹ktidar›, Anadolu’yu bu utançtan kurtaracakt›r;
10
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Band›rma Vapuru ﬁimdi
Hangi Limana Demirli?

s›zl›k ideallerini terk etmiﬂlerdi. Bugün ayn› ruh halini taﬂ›yan mandac›l›¤a yaklaﬂan çizgi ise, Amerikan
emperyalizminin imparatorluk politikalar› karﬂ›s›nda Avrupa cephesinin
tercih edilmesinin teorilerini yap›yor
ve AB’nin asl›nda emperyalist olmaMustafa Kemal’in Band›rma Vaburjuva ayd›n? Onlar hangi limana
d›¤› gibi bir ucubeli¤i kan›tlamaya
puru ile Samsun’a ç›karak Kurtuluﬂ
demirliyorlar?
çal›ﬂ›yor. Örnekleri de var; “YunaSavaﬂ›’n› baﬂlatmas›n›n 86. y›ldönüBugün; 19 May›s’›n anlam›ndan,
nistan, ‹spanya, Portekiz AB’ye girmünde, her y›l oldu¤u gibi, oligarﬂi
ruhundan uzak, mandac›l›¤a yak›n
di¤i için nas›l da geliﬂti” diye yalan
ﬂaﬂaal› törenler düzenledi. ‘Devlet
bir ayd›n çizgisi giderek meﬂru hale
yanl›ﬂ rakamlarla donat›p beyinlere
erkan›’, 19 May›s’›n anlam› üzerine
gelmiﬂtir. Özellikle ‘küreselleﬂme’
pompal›yorlar.
nutuklar att›lar bolca. “Gelip geçen
ad›n› verdikleri sürece paralel olarak,
Manda; “1. Dünya Savaﬂ›’ndan
bir gün” idi onlar için 19 May›s.
ideolojik ve pratik olarak tam bir tessonra
baz› az geliﬂmiﬂ ülkeleri kendi
Adeta Anadolu’nun iﬂgali Kurtuluﬂ
limiyet hali boy vermiﬂtir. ‹çinde bukendilerini
yönetecek bir düzeye geSavaﬂ›’yla bitmiﬂ, emperyalistler bu
lunduklar› öyle bir tablodur ki; dün
tirip
ba¤›ms›zl›¤a
kavuﬂturuncaya
topraklar› ele geçirmek için baﬂka
mandac› düﬂünceleri savunmak lakadar
Milletler
Cemiyeti
ad›na yöaraçlar› devreye sokarak sald›r›lar›n›
netlenme nedeniyken, bugün ba¤›mnetmek
için
baz›
büyük
devletlere
vearal›ks›z sürdürmemiﬂler ve en nihas›zl›¤› savunmak lanetlenme gerekrilen
vekillik”
diye
tan›mlan›r.
yetinde kredilerle, askeri yard›mlarla
çesi haline gelmiﬂ durumda. O gün
gelip çöreklenmemiﬂlerdi. Bir
Bugünün ayd›nlar›n›n birço¤usay›lar› bir avuç olan mandac› ayd›n“gün”dü sadece 19 May›s, gelip geçnun AB’ye yaklaﬂ›m› ile büyük oranlar, iﬂgalci Avrupa karﬂ›s›nda Ameriti. Ve att›klar› nutuklar›n yank›s› dinda örtüﬂüyor de¤il mi? Teslim edilen
kan mandas›n›n kurtuluﬂ oldu¤unu
meden IMF’nin, ABD’nin ve Avrupa
bir irade var, kendi güçsüz oldu¤u
savunuyorlar, hatta Filipinler gibi
Birli¤i’nin siyasi, askeri ve ekonoiçin s›rt›n› dayad›¤›, “adam edecek”
“vahﬂi memleketleri” nas›l “adam etmik alanda talimatlar›n› yerine getirbir büyük güç var. Ayd›n›n, misyonu
tiklerini” de bu yolda “kan›t” olarak
meye koyuldular.
gere¤i ba¤›ms›zl›¤› savunmas› gibi
anlat›yorlard›. Umutsuzdular, halka
kriterleri ise art›k tart›ﬂma konusu
Band›rma Vapuru Samsun’a ç›kve kendilerine güvensizdiler, ba¤›mdahi yap›lm›yor, gerilik
mazdan önce, iﬂgal kuvvetolarak görülüyor. Kimi ayleri ‹stanbul’a ayak bast›kd›nlar›m›z›n ba¤›ms›zl›¤›
lar›nda, ihanetin bata¤›na
savunma ad›na, bir baﬂka
tereddüt etmeden dalan ve
iﬂbirlikçi kesime, Genelait olduklar› s›n›f›n karaktekurmay’a yedeklenmeleri
ri itibariyle bunda bir abes
ise bir baﬂka vahim tablodurum da bulunmayan Osyu ortaya ç›kar›yor.
manl›’n›n seçkinlerinin yerinde oturuyor ﬂimdi onlar.
Ba¤›ms›zl›kç›l›ktan
Saraylarda iﬂgal generalleri
uzaklaﬂan ayd›n, Anadoile kadeh tokuﬂturup Franlu’dan kopmuﬂ, vapurlar›n›
s›zca yalakal›k sanat›n› belAB ve ABD k›y›lar›na deleyip, “‹ngiliz asaleti”ni yamirlemiﬂ, ba¤›ms›zl›k için
kalar›na iliﬂtirmek için k›r›dövüﬂenleri uzaktan izlitan sermayedarlar, bugün;
yor. Ve k›z›yor durmadan;
IMF anlaﬂmas› bir an önce
dövüﬂmeyin, bozmay›n
imzalanmal›, Irak iﬂgaline
statüyü, yaﬂam›n kutsal ol‹stanbul’u iﬂgal eden; ‹ngiliz, ‹talyan ve
biz de kat›lmal›y›z, ABD ile
du¤unu unutmay›n, diye
aray› düzeltmeli, küstürme- Frans›z komutanlar›n yerini ﬂimdi IMF me- vaazlar veriyor.
meliyiz yabanc› sermayeyi
murlar›, AB ve ABD yetkilileri ald›. Onlara
Anadolu iﬂgal edildidiyorlar.
eﬂlik eden Osmanl› zabitinin yerinde ise;
¤inde nas›l ki, yoksul halOnlar dün de vapurlar›n›
oligarﬂik iktidar bulunuyor. Emperyalistle- k›n aya¤a kalk›ﬂ›, ilk s›raemperyalist limanlara delarda gaflete düﬂen ayd›nrin askeri, siyasi, ekonomik her türlü
mirlemiﬂlerdi, bugün de.
lar› silkelemiﬂse, ba¤›mKurtuluﬂ Savaﬂ› veren ordu- talimatlar›n› yerine getirenlerin, ba¤›ml›l›¤›n s›zl›k
yürüyüﬂümüzün
teorisini yapanlar›n 19 May›s’la hiçbir
nun, iﬂgal ordusuna dönüﬂyükseliﬂi de, demirlediklemesi süreci de malumdur.
alakalar› yoktur. Onlar gerçekte bu ülkeyi, ri limanlardan sürükleyip
Peki, Kurtuluﬂ Sava- Kurtuluﬂ Savaﬂ› öncesi iﬂgal edenler ad›na getirecektir bu topraklara.
ﬂ›’nda rol oynayan küçükBundan kuﬂkumuz yok.
yönetmektedirler.
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KESK Genel Kurulu’nda sendikal anlay›ﬂ de¤il,
‘kulislerde’ listeler tart›ﬂ›ld›. KESK’i eriten
ayn› reformist yönetim iﬂbaﬂ›na geldi; Politika
farkl› olabilir mi?... DMH, sundu¤u çözümler,
hesap soran tavr›, kapsaml› önergeleri ve
savundu¤u devrimci sendikac›l›kla, emekçi
hareketinin ç›k›ﬂ yolunu gösterdi

Reformist ‹ttifaka Karﬂ› Tek Muhalefet;
Devrimci Memur Hareketi
KESK 2. Ola¤an Genel Kurulu,
13-15 May›s tarihli aras›nda Kocatepe Kültür Merkezi'nde yap›ld›. Genel kurulun ilk iki günü, KESK prati¤inin de¤erlendirilmesi, nas›l bir
sendikac›l›k gibi konular üzerine yaﬂanan tart›ﬂmalar ve çeﬂitli konularda
verilen önergelerle geçti. Üçüncü
gün yap›lan seçimlerde ise, Devrimci Memur Hareketi reformist ittifak
karﬂ›s›nda aday olan tek güç oldu.
Emekçilerin mücadelesini anlatan sinevizyon gösterimi s›ras›nda,
Mahir'in, Deniz'in ve Ulaﬂ'›n görüntüleri dakikalarca salonda alk›ﬂlarla
karﬂ›land›.
Yap›lan seçimler sonucunda, yönetimde yeralan isimlerde de¤iﬂiklik
olsa da, temsil edilen siyasi anlay›ﬂlar (ve do¤al olarak politika) anlam›nda hiçbir de¤iﬂiklik yaﬂanmad›.
ÖDP-Kürt milliyetçili¤i-EMEP ittifak› bozulmad›. Devrimci Sendikal
Dayan›ﬂma (DSD), Yurtsever Emek
Hareketi, Emek Hareketi ve Sendikal
Birlik gruplar›, (seçim öncesinde)
yönetimi; 3-2-1-1 ﬂeklinde paylaﬂt›lar. SES eski Genel Baﬂkan› ‹smail
Hakk› Tombul’un baﬂkanl›¤›ndaki
KESK yeni yönetimi ﬂu isimlerden
oluﬂtu: Sevgi Göyçe, Dilek Adsan,
‹smail Hakk› Tombul, Abdurrahman
Taﬂdemir, Fevzi Ayber, Hasan Hay›r
ve Kamuran Karaca.

Gündeme iliﬂkin
konuﬂmalar yap›ld›
Çok say›da parti, sendika ve
DKÖ temsilcisinin davetli oldu¤u

genel kurulun ilk günü Sami Evren’in konuﬂmas›yla baﬂlad›. Evren,
IMF politikalar›na karﬂ› mücadele
üzerinde durdu. Demokrasi mücadelesi ile emek mücadelesi aras›ndaki
ba¤a dikkat çekerek, bu nedenle
KESK’in ve sendikalar›n demokrasi
mücadelesinden asla vazgeçemeyece¤ini belirtti. Bu çerçevede, “en
önemli sorun” ilan etti¤i, “Kürt sorununu iç dinamiklerin çözece¤ini”
söyleyen Evren, KESK’in kendi yönetimlerinde IMF ve iktidar›n emek
düﬂman› politikalar›na karﬂ› mücadeleci bir çizgi izledi¤i iddias›nda bulundu. Sami Evren, konuﬂmas›n›n
önemli bir bölümünü de; iﬂçi, memur
sendikalar›n›n birlikte örgütlenme ve
mücadelesine ay›rd›.
'Sendikas›z Demokrasi, Grevsiz
Toplu Sözleﬂme', 'Kad›nlar ‹çin Eﬂitlik ve Özgürlük', 'Savaﬂa ve ‹ﬂgale
Hay›r Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i',
'‹nsan Dili ve Kültürü ile ‹nsand›r'
pankartlar›n›n as›ld›¤› salonda, Murat Baﬂesgio¤lu’nun bayrak üzerinden provokasyon yaratmas› KESK
emekçilerinin protestolar›na neden
oldu.

TAYAD eleﬂtirdi, Evren
cevap verdi!
Baﬂesgio¤lu’nun ard›ndan, di¤er
davetlilere söz verildi.
ETUC Temsilcisi Türkiye'yi Avrupa Birli¤i’nde görmek istedikleri
üzerinde dururken, konuﬂmas› bir
anlamda
DMH’lilerin
neden
ETUC’tan ç›k›lmas›n› istediklerine
12
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de cevap oluyordu. Hak-‹ﬂ Baﬂkan›
ise, apolitikli¤in teorisini; sendikalar
olarak “Devletten ve iktidardan ba¤›ms›z ama siyasetten de ba¤›ms›z
bir etkiyi ortaya koyal›m” sözleriyle
ifade etti. Kongre KESK’in olmas›na
karﬂ›n, sendikal anlay›ﬂ›n tart›ﬂ›lmas›
yan›yla ad› delegelerin konuﬂmalar›nda s›kça geçecek olan D‹SK Baﬂkan› Süleyman Çelebi de, Evren’e
paralel olarak, Ortak Çal›ﬂanlar Sendikas› üzerinde durdu ve “KESK ile
birlikte mücadeleye haz›r olduklar›n›” söyledi. Daha sonra, TMMOB,
DEHAP Baﬂkanlar› sözald›. Neden
davet edildi¤i tart›ﬂmal› olan DSP
Genel Baﬂkan Yard›mc›s›’n›n t›pk›
Baﬂesgio¤lu gibi, Tuncay Bak›rhan’›n Abdullah Öcalan’dan ‘say›n’
diye sözetmesini kullanarak provokasyon yaratmak istemesi sloganlarla protesto edildi. ÖDP Genel Baﬂkan› Hayri Kozano¤lu’nun, sinevizyon
gösteriminde Mahirler’in yo¤un alk›ﬂ almas›na at›f yaparak, "Nas›l ki
Mahir'i, Deniz'i yapt›klar›yla alk›ﬂlad›ysak, yar›n bizler de ayn› ﬂekilde
yapt›klar›m›zla alk›ﬂlanaca¤›z" ﬂeklinde konuﬂmas› ise hayretlerle karﬂ›land›. Zira, Mahirler’i inkarla gelinen ÖDP dura¤›ndan geriye bak›ld›¤›nda hangi pratik vard› ki, yar›n alk›ﬂlans›nd›! EMEP, SDP Temsilcilerinin ard›ndan sözalan DS‹P Temsilcisi do¤ru bir noktaya iﬂaret ederek,
"bugün hepimiz linç edilmek istenenlerle birlikte olmal› ve hepimiz TAYAD'l›y›z demeliyiz” diye konuﬂtu.
‹HD Genel Baﬂkan› Yusuf Alataﬂ’›n Öcalan’›n “yeniden yarg›lan-

mas›” üzerinde durdu¤u konuﬂmas›n›n ard›ndan, ‘78’liler Vakf›’ ad›na
davet edilen Celalettin Can, vakf›n
Ankara ﬂubesi üyelerince “o bizim
ad›m›za konuﬂamaz” diye protesto
edildi¤i için bir iki cümle ederek kürsüden inmek durumunda kald›.
Son olarak ise, TAYAD’l› Zeynep
Yayla sözald›. Yayla konuﬂmaya ç›karken, salonda "Tecriti Kald›r›n
Ölümleri Durdurun" sloganlar›
at›ld›. Delgelerin da¤›lmas›ndan sonra kendisine en son söz verilmesini
k›nad›ktan sonra KESK’in tecrit konusundaki duyars›zl›¤›na de¤inen
Zeynep Yayla, hapishanelerde yaﬂananlar ve tecrit konusunda, bir tutuklu annesinin duygular›n› yans›tan etkileyici bir konuﬂma yapt›.
Bu konuﬂma üzerine, genel kurulun son günü eleﬂtirileri cevaplayan KESK Genel Baﬂkan› Sami Evren, uzun süre tecrit konusundaki duyarl›l›klar›n› anlatt›. Ancak, “somut
olarak ne yapt›n›z?” sorusu yine de
kafalarda cevaplanmad›.

Genel kuruldaki
devrimci ses
Genel kurulun 2. gününde söz delegelerindi. Bir yandan “kulislerde”
liste pazarl›klar› sürerken, öte yandan önergeleriyle, yapt›klar› konuﬂmalarla Devrimci Memur Hareketi’nin (DMH) ç›k›ﬂ›na tan›k olundu.
DMH’li memurlar, bugün herkesin
kabul etti¤i, KESK’in eriyiﬂine, genel olarak emekçi hareketinin t›kan›kl›¤›na iliﬂkin, ç›k›ﬂ yollar›n› gösteriyordu. Ancak, anlaﬂ›lan oydu ki,
listeler ve hangi siyasetten kimin
aday olaca¤› pazarl›klar› bu tart›ﬂmalardan daha önemliydi.
Bu sahneyi izlerken, KESK yönetimine yerleﬂen reformist ittifak›n
büyük orta¤› ÖDP’nin yay›n organ›
Gelecek’in may›s ay› say›s›ndaki ﬂu
ifadeleri hat›rlad›k. Kongre süreçlerine iliﬂkin DSD ad›na, “kongrelerin
salt yönetimler yar›ﬂ›na dönüﬂmesini
engellemek, yönetimlerin sendikal
ihtiyaçlara ve örgütsel dengelere göre kapsay›c› biçimde oluﬂturulmas›yla (faydac› yaklaﬂ›mlardan uzak
durmakla) mümkün olaca¤›” de¤erlendirmesi yap›l›yordu bu yaz›da.

Oysa, reformizm tam da uzak durmaktan sözünü etti¤i noktadayd›.
Sadece ÖDP de¤il, -aralar›ndaki nüans farklara ra¤men- Kürt
milliyetçili¤i ve EMEP için de ayn›
ﬂeyi söylemek mümkündür. Bu nedenledir ki, örne¤in, Evrensel Gazetesi’nde genel kurula iliﬂkin haberleri okuyanlar, orada devrimcilerin konuﬂmalar›n› bulamad›lar.
Anlaﬂ›lan reformist ittifaktan yönetime bir kiﬂi yerleﬂtiren EMEP, Devrimci Memur Hareketi’nin ç›k›ﬂ›ndan rahats›z olmuﬂtu. O, sadece Ejder Erbulan’›n konuﬂmas›n›n bir
grup Kürt milliyetçisi taraf›ndan
“yuhalanmas›n›” yans›tmay› tercih
etti. Ama, onun karﬂ›s›nda Erbulan’›n cevab›n› okurlar›na aktarma
objektifli¤ini bile gereksiz gördü.
DMH’li memurlar, (reformist ittifak›n “liste haz›rlar›” say›lmazsa!)
genel kurula en haz›rl›kl› gelen, sorunlar üzerine yo¤unlaﬂ›p çözümler
üreten tek güç olarak ç›km›ﬂt› reformist ittifak karﬂ›s›na. Bu nedenle, bu
ittifaka eleﬂtirileri olan devrimci demokrat memurlar›n da bir anlamda
sesi oldu. Devrimci Memur Hareketi
kendi ad›yla liste ç›kar›rken, da¤›tt›klar›; “KESK 2. Ola¤an Genel Kurulu’na Giderken/ Amerika’ya Avrupa’ya ‹ﬂbirlikçilerine ve Provokasyonlara Karﬂ› Mücadeleyi Yükseltelim” baﬂl›kl› broﬂürleri, çeﬂitli konularda sunduklar› 7 adet önerge ile,
konuﬂmalar› ve devrimci sloganlar›
ile, salonda hakim k›l›nmak istenen
reformist havay› da¤›tt›lar. DMH’nin
devrimci ç›k›ﬂ›, çeﬂitli anlay›ﬂlardan
delegeler taraf›ndan da takdirle karﬂ›land›.
Oy ço¤unlu¤unu elinde tutan reformist ittifak bugün “rahat” bir seçim kazand›. Ama, sorgulayan, eleﬂtiren, alternatifini ortaya koyan
DMH karﬂ›s›nda rahats›zl›klar›n› da
zaman zaman gizlemediler.

“Biz sizi y›llard›r dinledik,
örgütü bu hale getirdiniz!
ﬁimdi siz susacak ve
bizi dinleyeceksiniz”
S›rayla sözalan birçok delege,
KESK’e yönelik eleﬂtirilerini ve
bundan sonras› için önerilerini dile
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getirdiler. Özellikle SES, E¤itim-Sen
ve BES delegeleri, KESK’in bu sendikalar›n son süreçte ayr› ayr› yapt›klar› eylemlerini birleﬂtirememesini eleﬂtirdiler ve genel grev örgütlemesini talep ettiler.
Yapt›klar› konuﬂmalarda reformist sendikac›l›¤›n AB yanl›s›, uzlaﬂmac› ve sivil toplumcu anlay›ﬂ›n›
mahkum eden Devrimci Memur Hareketi üyesi delegeler de; emperyalizmin ve oligarﬂinin emekçilere dayatt›¤› politikalar›n karﬂ›s›nda sadece devrimci sendikal anlay›ﬂ›n mücadeleyi yükseltme perspektifiyle hareket edebilece¤ini ortaya koydular.
Devrimci Memur Hareketi ad›na ilk sözü, BES ‹stanbul 1 No’lu
ﬁube Baﬂkan› Ejder Erbulan ald›. Erbulan, birinci gün yap›lan sinevizyon
gösterimini hat›rlatarak; Mahir’i,
Deniz’i, Ulaﬂ’› alk›ﬂlayanlar›n, elinde devrimci kan› olan Murat Baﬂesgio¤lu’nu genel kurula ça¤›rmalar›n›
k›nad›. Bu esnada DMH’li memurlar, ‘Mahir Hüseyin Ulaﬂ, Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ’ slogan› att›lar. Salonda bulunan delegeler uzun süre
slogana alk›ﬂlar›yla destek verdi.
D‹SK Baﬂkan› Süleyman Çelebi’nin
“Patronlar›m›za kazand›ral›m ki iﬂçiler de kazans›n” anlay›ﬂ›n› de¤erlendiren Erbulan; bu tavr›n, s›n›f ç›karlar›ndan uzak bir sendika anlay›ﬂ›
oldu¤unun alt›n› çizdi. KESK’in provokasyonlarla ilgili aç›klamalar›n›
anlatarak ortaya konan tavr› savrulma olarak nitelendiren Erbulan, hak
ve özgürlükler konusunda Avrupa’dan medet umanlara Fransa’da
her y›l 100 tutuklunun hücrelerde öldürüldü¤ünü anlatarak; “biz 5 y›lda
118 insan›m›z öldü diye ﬂükür mü
edelim?” sorusunu yöneltti.
Hapishanelerde süren direniﬂe hiç
de¤ilse sayg› gösterilmesini isteyen
Erbulan’›n KESK ve D‹SK yöneti-

mini eleﬂtiren konuﬂmas› s›k s›k “süre k›s›tlamas›” nedeniyle divan taraf›ndan kesildi. Bunun üzerine divana
seslenen Erbulan, ilk gün konuk konuﬂmac›lar›n süresinin k›salt›lmas›na
iliﬂkin DMH’nin önergesinin genel
kurulun onay›na sunulmadan Divan
taraf›ndan has›ralt› edilmesini hat›rlatarak, konuﬂmas›na müdahale edilmemesini istedi.
Bu sözler salonda “Emekçiyiz
Hakl›y›z Kazanaca¤›z” slogan›yla
destek bulurken, özellikle Kürt milliyetçi harekete yak›n delegelerden bir
grubun yuhalama giriﬂimleri oldu.
Bunun üzerine Erbulan, KESK yönetiminde iki kiﬂi ile temsil edilen bu
gruba dönerek, “biz sizi y›llarca
dinledik, bu örgütü bu hale getirdiniz, ﬂimdi siz susacak ve bizi dinleyeceksiniz" ﬂeklinde konuﬂtu. Bu
gerçe¤in hat›rlat›lmas›yla, bu grubun
sustuklar› görüldü. Devrimci Memur
Hareketi üyelerinin, "Zafer direnen
emekçinin olacak, Ne ABD Ne AB,
ba¤›ms›z Türkiye" gibi sloganlar›
ise hiç susmad›. DMH listesinin baﬂkan aday› olan Erbulan’›n konuﬂmas›n›n ard›ndan, devrimci memurlar
haz›rlad›klar› broﬂürleri bütün delegelere da¤›tt›lar.

Güçlü bir KESK; anti-faﬂist,
anti-emperyalist cephede
s›n›f mücadelesiyle
mümkündür
DMH’den sözalan bir baﬂka delege de, BES Genel Merkez Yönetim
Kurulu üyesi Abidin S›rma idi. S›rma; politikalar› iflas eden KESK önderli¤inin görevini yerine getirmedi¤ini, ülke sorunlar›na gerekli bir cevap veremedi¤ini dile getirdi. Sald›r›lara alanlarda radikal direniﬂlerle
cevap verilmesine vurgu yapan S›rma, Avrupa sermayesiyle içli d›ﬂl›

olan ETUC, ICFTU gibi örgütlerin
uluslararas› bir dayan›ﬂma örgütü
olmad›¤›n› belirterek, bu kuruluﬂlardan ç›k›lmas›n› istedi.
Tecrite ve Trabzon’daki provokasyonlara iliﬂkin de¤erlendirme
yapan SES Genel Merkez Yönetim
Kurulu üyesi Meryem Özsö¤üt ise;
KESK’in, sendikal haklar ve demokrasi mücadelesinde etkin bir
mücadele geliﬂtiremedi¤ini belirtti.
Özsö¤üt, “güçlü bir KESK anti-faﬂist, anti-emperyalist cephede s›n›f
mücadelesiyle mümkündür. Bu anlamda sendikalar›yla, DKÖ’leriyle
alanda biraraya gelmenin koﬂullar›n›n yarat›lmas› gerekirken bu yap›lmam›ﬂ, tam tersine KESK kendi içinde parçal› bir yap›ya bürünmüﬂtür.
Kapat›lma davas›nda E¤itim-Sen,
Vergi Yasas›nda BES yaln›z b›rak›lm›ﬂt›r” diye konuﬂtu.
Ayr›ca Devrimci Memur Hareketi üyesi delegelerden Güven Akaltun,
Emek Platformu’nu de¤erlendirirken, Ebru Erbulan ise, Trabzon’daki
linç giriﬂimi konusunda KESK ve
Trabzon Emek Platformu’nun tavr›n›
sorgulad›. BES’ten ﬁahin Binicier,
SES’ten Ahmet Aras, Selma Aslan
ve Cem Coﬂkun da yapt›klar› konuﬂmalarda, devrimci sendikal anlay›ﬂa
vurgular yap›p KESK yönetimini
eleﬂtirirken, tecriti, ölüm oruçlar›n›
da gündeme getirdiler.

DMH ne dedi, önergeler
neden reddedildi?
Devrimci Memur Hareketi genel
kurula 7 ayr› konuda önergeler sundu. Bu önergelerden; ◆ F Tipleri,
Tecrit ve Direniﬂ baﬂl›kl› bir sempozyumun 2005 y›l› sonuna kadar yap›lmas› ◆ IMF ye karﬂ› ortak bir muhalefet cephesi oluﬂturulmas› ve ◆ Filistin, Irak, ‹ran, Suriye ve Ortado¤u
halklar›na yönelik emperyalist sald›r›lara karﬂ› mücadele program› oluﬂturulmas› ve etkin bir örgütleyici olmas› konusunun karar alt›na al›nmas›” konulu önergeler oylanarak kabul
edildi. Dört önerge ise reddedildi.
DMH önergelerinin görüﬂüldü¤ü
s›rada ÖDP’li memurlar “kim baﬂkan olacak” tart›ﬂmalar› nedeniyle
salonda bulunmuyordu. Özellikle
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Yurtsever Emek Hareketi Grubu’nun
önergelere muhalefeti görüldü. 1
May›s’ta kürsüden konuﬂmak isteyen devrimcilere; “biz çok konuﬂtuk,
konuﬂacaks›n›z da devrim mi olacak” sözleriyle hat›rlanan KESK eski Genel Sekreteri Mustafa Avc›’n›n
bu konudaki yo¤un çabalar› ise dikkat çekti!
Peki, DMH’n›n reddedilen önergeleri neydi ve neden reddedilmiﬂti?
◆ Tecritte ölüm var, Tecriti kald›r›n Ölümleri Durdurun baﬂl›¤›yla gazetelere ilan verilmesi ve tecrite karﬂ› DKÖ’lerle birlikte ortak bir duruﬂ
sergilenmesi. ◆ Kamu Reformu Yasas›’na iliﬂkin haziran ay› içerisinde
bu yasalar geri çekilene kadar Ankara yürüyüﬂü yap›lmas› ve merkezi bir
oturma eylemi gerçekleﬂtirilmesi. ◆
ABD ve AB emperyalistlerine karﬂ›
mücadele program› oluﬂturulmas›. ◆
ICFTU ve ETUC’tan ç›k›lmas›na
iliﬂkin karar al›nmas›.
Görülece¤i gibi; devrimciyim,
eme¤in hakk›n› savunuyorum diyen bir anlay›ﬂ›n bu önergeleri reddetmesinin hiçbir gerekçesi olamaz. Kürt milliyetçili¤inin ABD ve
AB emperyalistlerine karﬂ› mücadele
program› oluﬂturulmas›na kuvvetle
karﬂ› ç›k›ﬂlar›; son süreçte PKK yöneticilerinin AB’yi, ABD’yi eleﬂtiren
beyanatlar›n›n samimiyetini sorgulatan bir tav›r olarak dikkat çekiyordu.
Kürt milliyetçili¤i neden rahats›z olmuﬂtu emperyalizme karﬂ› mücadeleden? KESK, emperyalist politikalara karﬂ› mücadeleden sözetmiyor
muydu? Onlar›n KESK’in mücadelesi ile ba¤› m› yoktu? Tüm bu sorular cevaplanmaya muhtaçt›r ve
KESK üyesi emekçiler kaç›n›lmaz
olarak bunlar› tart›ﬂacaklard›r.

Reformist blok karﬂ›s›nda
Devrimci Memur Hareketi
yönetime aday oldu
‹kinci gün yo¤un tart›ﬂmalarla
geçen genel kurulun üçüncü gününde ise, Diyanet ‹ﬂleri Vakf› Konferans Salonu’nda seçimler yap›ld›.
Beklendi¤i gibi reformist cephe;
adeta KESK’in bugüne kadarki prati¤i ve mücadele anlay›ﬂ›na yönelik,
(sadece DMH’lilerin de¤il onlarca

delegenin) eleﬂtirileri onlara de¤ilmiﬂ, KESK’in bu noktaya getirilmesinden onlar sorumlu de¤ilmiﬂ gibi,
bir dönem daha yönetmeye aday oldular. Bu cephenin karﬂ›s›nda ise, Ejder Erbulan’›n baﬂkan aday› oldu¤u
Devrimci Memur Hareketi listesi
vard›. Çarﬂaf liste usulü yap›lan seçimlerde Erbulan 40 delegenin oyunu ald›.

Karar almak yetmez;
bunlar› hangi sendikal
anlay›ﬂ uygulayacak?
Tüzük ve önergelerin görüﬂülmesinin ard›ndan önümüzdeki süreçte
KESK’in gündemini belirleyecek
olan genel kurul kararlar› al›nd›. Bu
kararlardan baz›lar› ﬂunlar:
YÖK'e karﬂ› mücadele, Savaﬂ
karﬂ›t› mücadele içerisinde çal›ﬂma
yapmas›, F tipi, tecrit ve direniﬂ konulu sempozyum yap›lmas›, Irkç›, ﬂoven provokasyonlara karﬂ› mücadele, S›n›rs›z örgütlenme, grev ve T‹S
için ortak çal›ﬂanlar yasas›n›n ç›kar›lmas› için mücadele etmek, Ekonomik krizlerden emekçilerin lehine ç›k›lmas› için mücadele, Özelleﬂtirmelere karﬂ› mücadele, Tüm illerde ve
ilçelerde Emek ve Demokrasi Platformlar›n›n oluﬂmas›n› sa¤lama, Kamunun yeniden yap›land›r›lmas› yasalar›na karﬂ› mücadele, Toplu Görüﬂmelerin, Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmelerine
dönüﬂmesi için daha etkili ve sonuç
al›c› eylem ve etkinlikte bulunma...
Eleﬂtirilecek kimi kararlar bulunmakla birlikte, aktard›¤›m›z ve buraya alamad›¤›m›z birçok karar›n yaﬂama geçirilmesi, en baﬂta sendikal anlay›ﬂ sorunudur. Genel kurullarda, ya
da baﬂka platformlarda mücadele kararlar› al›nabilir. Nitekim KESK yönetiminin “yerine getirilirse olumlu
bir ç›k›ﬂ” denilebilecek birçok karar
ve aç›klamalar› da olmuﬂtur geçmiﬂte. Hayat›n durdurulmas›ndan, iktidarlar›n soka¤a ç›kamayacak hale
getirilmesinden söz edilmiﬂtir. Ve ac›
olan ﬂudur ki; bu genel kurulda “yeni politikalar, yeni bir yol” aray›ﬂlar›n›n ve eleﬂtirilerin yo¤un bir ﬂekilde gündeme gelmiﬂ olmas›, sorunun
ne karar almakta, ne de “esip gürlemekte” olmad›¤›n› göstermektedir.

Kongrenin ilk gününde,
KESK yönetimince davet
edilen düzen politikac›lar› ile
çeﬂitli sendika, parti ve demokratik kitle örgütlerinin
temsilcileri konuﬂtu. Bunlardan biri de, Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakan› Murat
Baﬂesgio¤lu idi. Baﬂesgio¤lu
tam anlam›yla KESK’i sabote etti ve k›smen amac›na
ulaﬂt›. IMF’ye karﬂ› mücadelenin önemli gündem maddelerinden birini oluﬂturdu¤u kurula geliﬂ amac› da ortaya ç›km›ﬂ oldu. Konuﬂmas› sloganlarla kesilen Baﬂesgio¤lu, sona geldi¤inde AKP iktidar›n›n plan›n› uygulad› ve genel
kurulun aç›l›ﬂ›nda ‹stiklal Marﬂ›’n›n okunmad›¤›n›, zaten salonda Türk bayra¤›n›n as›lmad›¤›n› söyledi. Burjuva bas›n ertesi günü bu durumu KESK’e karﬂ› yay›nlar›na malzeme yaparak k›ﬂk›rtmay› sürdürdü. KESK’in cevab› ise,
“Bayrak hepimizin, bayrakla bir sorunumuz olamaz” gibi aç›klamalar ve ikinci gününde salona büyük bir bayrak yerleﬂtirmek oldu. Devrimci Memur Hareketi ise AKP’yi teﬂhir ederken, KESK’in bu tavr›n› da eleﬂtirdiler.
AKP’nin KESK’e düﬂmanl›¤› tescillidir. Tayyip’in “terör eylemi yap›yor”
dedi¤i hat›rlan›r. ‹ktidar bütün muhalif güçleri bask›yla, bu tür yöntemlerle pasifize etmek istemektedir. Bunlarda ﬂaﬂ›lacak bir ﬂey yoktur.
KESK’in tavr›nda ilk sorulmas› gereken soru ﬂu: Düzen politikac›lar›n›,
IMF politikalar›n›n uygulay›c›lar›n› kim, neden davet etti? “A¤›r baﬂl›, makul sendikac›l›k” ile bugüne kadar ne elde etti KESK? Bu tür davetler yoksa
sendikalar›n uymas› gereken bir tüzük maddesi de biz mi bilmiyoruz? Elbette
böyle de¤ildir. Burjuvazi taraf›ndan belirlenmiﬂ kaidelerdir bunlar. Emekçilerin, devrimcilerin kaideleri burjuvazininkiyle uyum içindeyse orada zaten bir
sorun var demektir. Emekçilerin kürsüleri, halk güçlerine, emekçilere aittir. O
kürsülerde düzenin temsilcileri konuﬂturuldu¤unda elbette her türlü provokasyonu yapmaktan da geri durmayacaklard›r.
Bir di¤er nokta ise ﬂudur. Oligarﬂik iktidar›n uyar›s› ve dayatmas›yla bayrak as›lm›ﬂ olmas› ve KESK yöneticilerinin kendilerini ispatlamak için “Türkiye Cumhuriyeti bayra¤›na kimseye sayg›s›zl›k ettirmeyiz” türünden beyanatlar vermeleridir. KESK yönetimini burjuvazi bu kadar kolay m› e¤itiyor? Bu
kadar kolay istedi¤ini yapt›rabiliyor mu? Oligarﬂik güçlerin her yüklendi¤inde sonuç ald›¤› bir yönetim, emekçilere yönelik sald›r›lar karﬂ›s›nda nas›l dik
durabilir, nas›l radikal bir mücadeleyi örgütleyebilir? “Bayrak provokasyonu”,
kimi farkl›l›klar içerse de özü bu sorularla ba¤lant›l›d›r. Buna benzer birçok
demagoji ile sald›rabalir oligarﬂi. Savunmaya çekilen bir anlay›ﬂ, provokasyonlarla yöneten bir düzene karﬂ› mücadele yürütemez.

‘Bayrak krizi’ ve
provokatör AKP

Bir mücadeleden sözedilmektedir, ama bu mücadeleden ne anlaﬂ›lacak, önemli olan budur. Örne¤in;
Özelleﬂtirmelere, IMF politikalar›na
karﬂ› mücadele edece¤iz diyor
KESK’in yeni yönetimi. Dün de ayn› ﬂey söyleniyordu ve mücadeleden
anlaﬂ›lan, bas›n aç›klamalar›n›n ve
etkisiz kimi eylem biçimlerinin ötesine geçmedi. Bu bir anlay›ﬂ sorunudur. KESK’e yön veren politikan›n,
mücadelenin yükseltilmesinin önünde engel haline geldi¤inin binlerce
örne¤ini sunabiliriz.
15
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Biz mücadeleden; sonuç al›c›, hedefe konulan güçler ve politikalarla
aç›k bir çat›ﬂmay› ve bedel ödemeyi
göze alan bir mücadeleyi anlar›z.
Halk güçlerinin birli¤ini örgütleyerek emperyalizmin ve oligarﬂinin
karﬂ›s›na dikilmeyi anlar›z. Peki
KESK yönetimi ‘birlikten’ neyi anl›yor? Öncelikli olarak, ÖDP reformizminin yön verdi¤i anlay›ﬂ gerçekte birlikten de¤il, dayatmac›l›ktan
anl›yor.
“Birlikten” anlad›¤› ﬂu; ayn› çizgideki oda ve sendikalarla, ﬂekilsizli-

¤i ve iﬂlevsizli¤i kan›tlanm›ﬂ
Emek Platformu’nda biraraya
gelmek...
Peki ne yapm›ﬂt›r Emek
Platformu? Emekçileri oyalayan, aldatan bir pratik sergilemiﬂtir. KESK yönetimi de zaman zaman bunlar› dile getiriyor, o zaman sonraki soru
ﬂu; EP böyle bir misyonla
emek hareketinin, devrimci
demokratik mücadelenin geliﬂmesine set olurken, KESK
ne yapt›? En iyi ihtimalle bunu yapanlara sessiz kald›lar.
EP’ye eleﬂtirileri de bu yüzden samimi de¤ildi.
Giriﬂte dile getirdi¤imiz
gibi; KESK’te de¤iﬂen bir ﬂey
yoktur; yönetim ayn›, politika
ayn›d›r. Bu yüzden reformizmin “yeni” diye sundu¤u, “t›kan›kl›¤› aﬂma ve ç›k›ﬂ yapma” ad›na belirlenen yollar›n
var›p dayanaca¤› yer, dünün
tekrar› olacakt›r.

KESK’liler tart›ﬂmal›:
Reformizmin ‘kitle
gücü’ mü, yoksa
halk hareketinin
temel güçlerinden
biri mi olunacak?
KESK, 1990’larda devrimci memurlar›n radikal, kararl› mücadeleleri ile kazan›larak kuruldu. Bu sürece
damgas›n› vuranlar, devrimci
memurlard›. Bu, tarihi bir
gerçek.
Devrimci sendikac›lar›n
tasfiyesi, yönetimlerin reformistlerce ele geçirilmesi; mücadeleci KESK’in de tasfiye
edilip, reformizmin ‘kitle gücü’ yap›lmak istenen bir
KESK’in yarat›lmak istenmesi sürecidir ayn› zamanda.
ÖDP’nin, parti olarak neredeyse hiçbir prati¤inin, kampanyas›n›n olmamas› ve
KESK vb. örgütler üzerinden
politika yapmaya çal›ﬂmas›
bunun somut örne¤idir.
Bütün memurlar›n tart›ﬂmas› gereken noktalardan biri

de budur. KESK halk hareketinin temel güçlerinden biri
mi olacak, yoksa bugünkü
durum sürecek mi? Bu temel
soru tart›ﬂ›lmadan ne kararlar
al›n›rsa al›ns›n, devrimci politikan›n yönlendiricili¤inde
olmayan bir KESK’in emperyalizm ve oligarﬂi karﬂ›s›nda
baﬂar› ﬂans› yoktur. Çünkü
KESK’e yön veren reformist
politika; düzenle bar›ﬂ›k, çat›ﬂmaktan kaçan, Avrupa emperyalist politikalar›na “eme¤in Avrupas›” ad›yla yedeklenen, kitle hareketinin radikalleﬂmesinden korkan ve önüne
set olan, kendi gücüne ve
meﬂrulu¤una de¤il düzenin
tan›d›¤› icazet s›n›rlar›na dayanan bir anlay›ﬂ› temsil etmektedir. Ve bu anlay›ﬂ
KESK’i, gücünün çok gerisinde, at›l bir yere çivilemiﬂtir. ‘Ortak Çal›ﬂanlar Sendikas›’n›n bir sihirli de¤nek gibi sunulmas›, onlar›n da bu
gerçe¤i görmüﬂ olmalar›ndand›r. Politika ayn› oldukça,
böyle bir örgütlenmenin de
sonu farkl› olmaz.
Örne¤in; KESK yönetimi,
emekçilere yönelik sald›r›lara
karﬂ› mücadeleyi yükseltmekten sözediyor. Peki bu
sald›r›lar hangi ‘odak’tan
kaynaklan›yor? Merkezi malum olan “liberal politikalar’
sadece IMF’nin, ABD’nin ç›karlar›n› m› yans›t›yor? Peki
Avrupa Birli¤i emperyalist
cephenin neresinde duruyor?
Bu sald›r›lara karﬂ› mücadele
etme karar› alan bir KESK,
AB’ye karﬂ› mücadele etmeden bunu nas›l yapacak?
DMH iﬂte bu gerçeklerden
yola ç›karak önergelerini,
program›n› oluﬂturarak geldi
genel kurula.
Son olarak, ﬂu gerçe¤e
dikkat çekmek istiyoruz: Genel kurul her ﬂeye karﬂ›n memur hareketinin gelece¤ine
iliﬂkin bir umut ›ﬂ›¤›n› ortaya
ç›karm›ﬂt›r. Bu, Devrimci
Memur Hareketidir.
16
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not düﬂüyoruz
✔ Susurluk Partisi’ne takviye
Susurlukçu Mehmet A¤ar, 14 May›s günü düzenlenen kongrede yeniden DYP Genel Baﬂkanl›¤›na seçildi. A¤ar demokrasiden, hukuktan, AleviSünni kardeﬂli¤inden sözetti, hatta “Yavuz Sultan
Selim kadar ﬁah ‹smail’in de bu miletin ceddi”
oldu¤unu söyledi konuﬂmalar›nda.
DYP’nin baﬂ›na geçti¤i günden bu yana zorlama
bir demokratl›k havas› çizmeye çal›ﬂan A¤ar,
linç giriﬂimi gibi kimi süreçlerde gerçek yüzünü
aç›¤a vursa da, imaj›n› korumaya özen gösterdi.
Ama, bu kongrede yönetime eklenenler ve salonda boy gösterenler, imaj›n alt›ndakileri bir kez
daha sergiliyordu. Protokol s›ralar›ndaki Necdet
Menzir ve Hayri Kozakç›o¤lu gibi isimler,
DYP'nin Susurluk Partisi olma özelli¤ini korudu¤unu kaydetti.

✔ MHP’de muhalefet böyle olur
Sivil faﬂist hareket içinde olacak bir muhalefetin,
di¤er burjuva partilerden do¤al olarak bir fark›
olacakt›r. MHP’de Ramiz Ongun, Lütfullah Kayalar gibi isimlerin baﬂ›n› çekti¤i muhalefeti de
böyle de¤erlendirmek gerekir. Devlet Bahçeli yönetimindeki MHP, linçlerde, üniversitelerde estirilen terörde boy gösterirken, muhalifler bu yetmez daha fazla terör estirmeliyiz diyorlar.

✔ ‘Sa¤duyu’da yar›ﬂt›lar...
14 May›s tarihli Birgün Gazetesi’nde ayn› sayfada iki haberin yanyana gelmesi bir tesadüf müdür bilemeyiz, ama bir ayna olmuﬂ. Öcalan’›n
yeniden yarg›lanmas› konusunda hem Emniyet
Genel Müdürlü¤ü hem de ÖDP Genel Baﬂkan›
Hayri Kozano¤lu “sa¤duyu” ça¤r›s› yap›yorlard›.
“ﬁovenizme, milliyetçili¤e” sorumluluk ça¤r›s› yapan düzen saf›ndan birçok güç zaten var. Emniyet de bunlardan biri... Oligarﬂinin bu olay› kullanarak ﬂovenizmi yükseltme, MHP’nin terör estirme giriﬂimleri karﬂ›s›nda sosyalist bir partinin
görevi “sa¤duyu” ça¤r›s› m›d›r, yoksa buna karﬂ› mücadele midir? Örne¤in ÖDP neden faﬂist teröre, ﬂovenizme, provokasyonlara karﬂ› birlikte
mücadele etme ça¤r›s› yapmaz?

halk›n
Cephesi ‘Muhalefet Cephesi’ Nas›l Gerçekleﬂir?
KESK Genel Kurulu’nda “IMF ve
‹ktidar Karﬂ›t› Muhalefet Cephesi”
oluﬂturulmas› için di¤er muhalefet örgütleriyle ortak çal›ﬂma yap›lmas› karar› al›nd›. IMF sald›r›lar›na karﬂ› ortak bir muhalefet cephesi oluﬂturulmas›, Devrimci Memur Hareketi’nin
de önerilerinden biriydi.
KESK Genel Kurulu’nun IMF’ye
ve iktidara karﬂ› bir muhalefet cephesi oluﬂturulmas› karar›n› almas›,
olumludur. Emperyalizmin ve oligarﬂinin sald›r›lar›na karﬂ› halk güçlerinin ittifaklara duydu¤u ihtiyaç, görmezden gelinememiﬂtir.
Böyle bir karar al›nm›ﬂ olmas›,
birli¤e do¤ru at›lm›ﬂ bir ad›md›r, ancak gerçekten böyle bir muhalefet
cephesinin oluﬂturulmas› için de katedilmesi gereken çok mesafe, aﬂ›lmas›
gereken önemli engeller vard›r.
KESK yönetimi ﬂunu bilmelidir; IMF
sald›r›lar›na karﬂ› güçlü, militan bir
barikat örme anlay›ﬂ›yla hareket ettikleri noktada, devrimciler böyle bir
cephenin oluﬂmas› için tüm güçlerini
seferber edeceklerdir. Ancak önce
KESK netleﬂmelidir.
Netleﬂtirilmesi gereken ilk nokta;
“IMF ve ‹ktidar Karﬂ›t› Muhalefet
Cephesi” için ortak çal›ﬂma yap›lacak
“di¤er muhalefet örgütleri”nin kimler oldu¤udur?
Türk-‹ﬂ, Hak-‹ﬂ gibi s›n›fa düﬂman
olanlar de¤erli, vazgeçilmez müttefikler, devrimciler ise tasfiye edilecekler
listesini oluﬂtururken, böyle bir cepheyi kimle nas›l oluﬂturabilirsiniz? 1
May›s’› bile devrimcilerle birlikte örgütlemekten kaç›nan KESK, böyle bir
cephe için devrimcilerle yanyana gelecek mi? Yoksa KESK yönetiminin
kafas›ndaki Emek Platformu’nun biraz rötuﬂlanm›ﬂ hali midir?
Devrimci Memur Hareketi’nin bu
önerisinin IMF’ye karﬂ› bir mücadele
cephesi oluﬂturulmas› önerisinin gerekçesinde Emek Platformu’nun izledi¤i politikalar›n iktidara ve IMF’ye
daha fazla sald›r› cüreti verdi¤i, bu
durumun de¤erlendirilmesi gerekti¤i
de belirtiliyordu. KESK böyle bir de¤erlendirmeyi ve uzun süredir dev-

rimcilere karﬂ› izlenen “dayatmac›l›¤›n” muhasebesini yapacak m›? Bu
tart›ﬂma ve muhasebe yap›lmadan,
“muhalefet cephesi” Genel Kurul’un
ka¤›t üzerinde kalan bir karar› olmaktan öteye geçemez.
Evet, düﬂünce olarak böyle bir
cephenin oluﬂturulmas› yanl›ﬂ de¤ildir, ama bunu oluﬂturabilmek için
aﬂ›lmas› gereken anlay›ﬂlar vard›r.

“Muhalefet Cephesi”nin
içi doldurulmal›d›r
KESK yönetimini paylaﬂan reformizm aç›s›ndan bu muhalefet cephesinin aç›k bir politik çerçevesi yoktur.
Bu mu¤lakl›¤› yaratan baﬂta KESK
yönetimine damgas›n› vuran ÖDP anlay›ﬂ› olmak üzere reformizmin bugüne kadar izledi¤i mücadele ve ittifak
çizgisidir. IMF’nin halk›n tüm kesimlerini etkileyen sald›r›lar›na karﬂ› mücadelede y›llard›r onlar için yaln›zca
Emek Platformu vard›. Her ﬂey bu
platforma ba¤lanm›ﬂ, onun inisiyatifine b›rak›lm›ﬂt›. Emek Platformu’nun
IMF’ye karﬂ› bir direniﬂ mevzisi oluﬂturamayaca¤›, tersine emekçilerin
mücadelesine ayak ba¤› olaca¤›, bu
mücadeleyi geri çekici bir misyon oynayaca¤› baﬂtan belliydi. Bunun tüm
aç›kl›¤›yla ortaya ç›kt›¤› noktada bile,
D‹SK, KESK ve reformist legal partiler, bir ayr›ﬂma cüretini göstermediler.
Çünkü, Emek Platformu’na hakim
olan icazetçi, uzlaﬂmac› çizgi, onlara
ters bir çizgi de¤ildi. Ankara’da esnaflar›n direniﬂini, polisle çat›ﬂmas›n›
durdurmak için “sa¤duyu” ça¤r›s›n›
Emek Platformu ve onun kuyru¤undaki reformist partiler hep birlikte
yapm›ﬂlard›. Emek Platformu ﬂemsiyesi alt›nda kalarak, bir yandan icazet
d›ﬂ›na ç›km›yor, öte yandan da kendilerine yönelecek muhtemel eleﬂtirileri, “ne yapal›m, Emek Platformu daha
ileri kararlar alm›yor” diye savuﬂturuyorlard›.
Elbette gelinen noktada bu “takti¤i” sürdürmenin imkan› da kalmam›ﬂt›r. ‹ﬂçi, memur sendikalar›n›n genel
kurullar›nda yükselen sesler, genel direniﬂ talepleri, reformizmi yeni ara17
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y›ﬂlara itmiﬂtir.
Genel Kurul’da al›nan muhalefet
cephesi karar› da, KESK’in, ÖDP’nin
bu s›ralar s›kça sözünü etti¤i “çal›ﬂanlar›n ortak sendikas›”, “toplumsal hareket sendikac›l›¤›” aray›ﬂ› da bunun
ürünüdür. Fakat ne D‹SK’in, ne
KESK’in mücadele anlay›ﬂlar›n›, kendi içlerinde bile dayan›ﬂmadan, birlikten uzak durmalar›n› tart›ﬂmadan “ortak sendika”dan medet ummak ne kadar içi boﬂ bir öneriyse, Emek Platformu prati¤ini mahkum etmeyen bir
“muhalefet cephesi” anlay›ﬂ› da o kadar içi boﬂtur.
‹ﬂçilerin ve memurlar›n mücadelesini az çok yak›ndan izleyenler biliyor
ki, iﬂçilere yönelik IMF yasalar›nda
KESK D‹SK’i, memurlara yönelik
IMF yasalar›nda da D‹SK KESK’i
yaln›z b›rakm›ﬂ, “baﬂkanlar” düzeyinde temsili desteklerle yetinmiﬂtir. Keza, konfederasyon içinde bile asgari
bir dayan›ﬂma, ittifak anlay›ﬂ›yla,
“muhalefet cephesi” anlay›ﬂ›yla davran›lmam›ﬂ, son süreçte BES, SES,
E¤itim-Sen yaln›z b›rak›lm›ﬂt›r. ﬁimdi
böyle bir prati¤in sahiplerinin tüm
muhalefet güçlerinin birli¤ini hedefleyen bir Cephe’den sözetmelerine elbette eleﬂtirel ve ﬂüpheci bak›lacakt›r.
Bu ﬂüpheleri da¤›tmak, KESK’in ve
D‹SK’in elindedir.

Ekonomizm mahkum
edilmelidir!
“IMF ve ‹ktidar Karﬂ›t› Muhalefet Cephesi” tan›m›, oldukça geniﬂtir. IMF’nin tüm dayatmalar›na, iﬂbirlikçi iktidar›n ekonomik, siyasi tüm
bask›lar›na karﬂ› mücadeleyi gerektirir. Ve bu noktada yeni sorular gündeme gelir.
F tipi hapishanelerdeki 118 ölümü
görmeyen, faﬂist provokasyonlar, linç
sald›r›lar› karﬂ›s›nda sendikal gücünü
kullanmay› bir an bile düﬂünmeyip
bas›n aç›klamalar›yla yasak savan bir
anlay›ﬂ, nas›l bir muhalefet cephesi
örgütleyebilir? Hapishaneler konusunda “iﬂçilerin, memurlar›n gündemi de¤il” diyerek apolitikleﬂmeye
hizmet eden, ekonomizmi yücelten,

Irak iﬂgalini protesto ederken iﬂbirlikçi iktidar›n “iﬂgal ortakl›¤›n›” tali plana koyan bir anlay›ﬂ, iktidar›n hangi
politikalar›na karﬂ› ç›kacak?
Reformizmin bak›ﬂ aç›s›yla, iktidar karﬂ›tl›¤›, “klasik anti-faﬂist cephe” anlay›ﬂ›yla olmayacak, çünkü faﬂizm yok. IMF karﬂ›tl›¤› da “klasik
anti-emperyalist cephe” anlay›ﬂ›yla
olmayacakt›r, çünkü IMF’ye karﬂ›lar
ama IMF politikalar›n› belirleyen iki
ana güçten biri olan AB’ye karﬂ› de¤iller. Bu çeliﬂki ve tutars›zl›k,
IMF’ye karﬂ› mücadeleyi de zay›flatan bir çeliﬂkidir.
E¤er IMF politikalar›na kararl›,
militan bir biçimde karﬂ› ç›k›l›rsa, bu
zaten demektir ki, iktidarla da, Amerikan emperyalizmiyle de, Avrupa emperyalizmiyle de karﬂ› karﬂ›ya gelinecektir. KESK yönetimi ve reformizm
buna var m›?
Muhalefet cephesi için ortak çal›ﬂma yap›lacak “di¤er muhalefet örgütleri”nin kimler olaca¤›n› belirleyecek olan da budur.
Emek Platformu’nda oldu¤u gibi,
BAK prati¤inde oldu¤u gibi, 8 Mart,
19 Mart mitinglerindeki gibi, devrimcileri d›ﬂtalayan, oligarﬂinin icazetine
s›¤›nan ve Türk-‹ﬂ, Hak-‹ﬂ gibi düzen
güçlerini tercih eden bir anlay›ﬂ hakim olacaksa, oluﬂacak “cephe” Emek
Platformu’nun bir karikatüründen
baﬂka bir ﬂey olmayacakt›r.

‹cazetçilik terkedilmelidir!
IMF sald›r›lar› karﬂ›s›nda güçlü
bir direniﬂ geliﬂtirilememesinin en
önemli nedenlerinden birinin halk›n
örgütsüzlü¤ü oldu¤u aç›k. Mevcut örgütlü halk güçlerinin de, reformizmin
dayatmac›, tasfiyeci politikalar› nede-

niyle bölünmesi, halk›n muhalefetini
daha da zay›flatmaktad›r.
Sol karﬂ›s›nda dayatmac›l›¤›nda
“kararl› ve ›srarl›” olan bu anlay›ﬂ, oligarﬂinin dayatmalar› karﬂ›s›nda ise geri çekiliyor. Devrimcilerle birlikte
olunmamas› da oligarﬂinin bir dayatmas›d›r. Bu dayatmayla devrimcileri
tecrit ve tasfiye politikas›na “sol” kesimler de dahil edilmektedir. KESK ve
D‹SK, bu dayatmalara boyun e¤mekten ç›kt›klar› ölçüde, halk›n muhalefetini geliﬂtiren bir güç olabilirler. Genel
Baﬂkan› Brüksel’de AB kulisi yapan
bir D‹SK, bayrak dayatmas›na boyun
e¤en bir KESK, b›rak›n tüm halk›n
mücadelesini birleﬂtirme, geliﬂtirme
misyonunu, kendi alanlar›nda dahi bir
direniﬂi örgütleyemez.
KESK yönetimi, e¤er bu muhalefet cephesiyle IMF politikalar›na karﬂ› ciddi bir direniﬂ oda¤› oluﬂturmay›
istiyorsa, kimlerle yanyana olaca¤›,
bu cephenin asli güçlerinin kimler
olabilece¤i bellidir. Ama yasak savmac› bir anlay›ﬂla, “bask›lara sessiz
kalm›yoruz” görünümü vermek hesaplar›yla bu öneri ortaya at›lm›ﬂsa, o
zaman devrimcilere karﬂ› dayatmac›l›¤a devam edip, Türk-iﬂ’in yan›na
koﬂabilirler.
1 May›s’›n, özellikle D‹SK ve
KESK taraf›ndan abart›lmas› herkesin
dikkatini çekmiﬂtir. Bu abart›n›n alt›nda yatan ise, 1 May›s alanlar›na taﬂ›d›klar› uzlaﬂmac›l›¤›n, icazetçili¤in
perdelenmesidir. D‹SK ve KESK’in
1 May›s icazetçili¤i, 1 May›s’› devrimcilerin d›ﬂ›nda örgütlemelerinde, 1
May›s alanlar›n› faﬂist teröre ve
provokasyonlara karﬂ› güçlü bir cevap
kürsüsü haline getirmemelerinde ve
“iﬂyerimi seviyorum” sloganlar›n-

dad›r. Bunlarla oligarﬂiye gereken
mesaj verilmiﬂtir; emekçilerin bu
mesaj› görmemesi için de “görkemli 1
May›s” havas› yarat›lm›ﬂt›r. ‹ﬂçilerin,
memurlar›n “genel grev, genel direniﬂ” talep etti¤i bir noktada ortaya
tumturakl› “cephe” önerileri atmak da
pasifizmin perdesine dönüﬂmemelidir.
IMF ve iﬂbirlikçi iktidar›n halka
yönelik sald›r›lar› karﬂ›s›nda bir direniﬂ cephesi oluﬂturulacaksa, kuﬂkusuz
bunda KESK’in ve D‹SK’in de önemli bir yeri olacakt›r. Fakat bilinmelidir
ki, bu cephe, AB emperyalistleriyle
aç›k bir politik çat›ﬂmay›, iﬂbirlikçi
iktidar›n polisiyle, askeriyle alanlarda, fabrikalarda, semtlerde karﬂ› karﬂ›ya gelmeyi, bugüne kadar alt›nda
durduklar› icazet ﬂemsiyesinin kald›r›lmas›n› da beraberinde getirecektir. KESK ve D‹SK yönetimi buna
haz›r de¤illerse, “muhalefet cephe”
diye ortaya ç›k›p iﬂçilerin, memurlar›n, halk›n di¤er kesimlerinin birlikte mücadele özlemlerini istismar etmemelidirler. Buna haz›rlarsa, niyetlilerse, yukar›da sözünü etti¤imiz ittifak politikalar›n›n, dayatmac›l›klar›n
muhasebesiyle emekçilerin ve devrimcilerin karﬂ›s›na ç›kmal› ve bugünden kendi taban›n› örgütlü, militan bir
mücadeleye haz›rlamaya giriﬂmelidir.
“Muhalefet Cephesi”, küçük
hesaplar›n,
manevralar›n
arac›
yap›lamayacak kadar ciddi bir ihtiyaçt›r; önerildi¤inde, onun gereklerini de üstlenmek gerekir. Bu önerinin alt› boﬂ b›rak›l›rsa, D‹SK ve
KESK yönetimine karﬂ› iﬂçilerin
memurlar›n güvensizli¤i daha da artacakt›r.

■Ankara: ‘Baﬂörtüsüne özgürlük’ Mitingi

■Gülsuyu: Y›k›ma karﬂ› halk toplant›s›

Çeﬂitli islamc› gruplar›n oluﬂturdu¤u ‹nanca Sayg›
Platformu, 15 May›s günü Ankara S›hhiye Meydan›’nda
“Baﬂörtüsüne Özgürlük” mitingi düzenledi. Mitinge kat›lan binlerce kiﬂi, AKP hükümetinin bu konudaki politikas›n› protesto ederek, “baﬂörtüsüne özgürlük istiyoruz” dediler. “Zulme
Karﬂ› Direnece¤iz” sloganlar›
at›lan mitingde, Mazlum-Der,
Ak-Der, Hak-‹ﬂ, MGV Temsilcileri de birer konuﬂma yapt›lar.

AKP iktidar›n›n haz›rlad›¤› Kuzey Naz›m Plan›’n›yla
çok say›da evin y›k›mla karﬂ› karﬂ›ya kald›¤› ‹stanbul’un
Gülsuyu Gülensu Mahallesi’nde, y›k›mlara karﬂ› örgütlenmek ve neler yap›laca¤›n› tart›ﬂmak üzere bir halk toplant›s› düzenlendi.
Toplant›daki konuﬂmalarda Aydos’ta oldu¤u gibi, mahallenin rantç›lara, tekellere peﬂkeﬂ çekilmek istendi¤i,
halk›n sald›r›y› direnerek püskürttü¤ü vurguland›. Gülsuyu muhtar›, yap›lmas› gerekeni ﬂu sözlerle özetledi:
“E¤er davam›za sahip ç›kmazsak, evlerimizi kaybedece¤iz.”
18
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Susurluk ‘Yasad›ﬂ›’ Yap›yordu
AKP Kontra Yöntemlerini Yasalaﬂt›r›yor

Yeni TCK, CMY ve C‹K’in “daha demokratik hale getirilmesi” için yeniden ele al›nmas›, AKP iktidar›na ayna tutan bir olaya dönüﬂtü. O aynada, demokratl›kla, hak ve özgürlüklere sayg›yla alakas› olmayan bir AKP resmi herkese s›r›t›yor. ‘S›r›t›yor’ çünkü; AKP,
burjuva bas›n dahi, ondan demokratikleﬂme
bekleyen herkesi aldatt›. Öyle ki, sad›k destekçisi AB’ci liberal sol ayd›nlar dahi “bu iﬂin
AKP ile olmayaca¤›n›” söylemeye baﬂlad›lar.
“Demokratikleﬂme” dedikleri her ad›m, burjuva hukukçular›n› dahi “isyan” ettiriyor. Üstelik
burjuva bas›n, TCK’da bas›na getirilen k›s›tlamalar› gündeme getiriyor sadece. Oysa; halk›n
temel hak ve özgürlüklerine yönelik, her maddeye sinsice nüfuz eden faﬂist “ruh”, yar›n
“canl›” hale gelecek. Bugün sadece devrimcileri ilgilendirdi¤ini düﬂündükleri birçok maddenin, asl›nda muhalif bütün kesimlere karﬂ› oldu¤una herkes tan›k olacak.

Tutuklu ve Hükümlüler 15 Gün
Hapishaneden Al›nabilecek!
TCK’n›n, özellikle kolluk güçlerinin her
türlü keyfili¤inin önünü açan maddeleri kamuoyunda tart›ﬂma yaratm›ﬂt›. Daha 12 May›s günü, ÇHD’li ve Halk›n Hukuk Bürosu avukatlar›n›n da yerald›¤› 200 hukukçu, avukatlara yönelik düzenlemeleri Ankara sokaklar›nda cüppeleriyle yürüyerek protesto ettiler. AKP, bu
eleﬂtirileri kaale almayaca¤›n›, as›l amac›n›n;
oligarﬂinin ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak ve polis
devletini kurumlaﬂt›rmak oldu¤unu, CMY’ye
yapt›¤› bir ek ile daha net gösterdi.
TBMM Adalet Komisyonu'ndan tart›ﬂmal›
bir ﬂekilde geçen bu eke göre; “terör ve örgütlü suçlarda al›nan bilgilerin do¤rulu¤unun
araﬂt›r›lmas› için yer gösterme gerekçesiyle tutuklu ve hükümlüler 15 gün süreyle cezaevinden al›nabilecek.” Madde TBMM’den de bu
haliyle geçti¤inde, Susurlukçular’›n en s›k kulland›¤› bir kontrgerilla yöntemi yasal k›l›f›na
kavuﬂmuﬂ olacak. 12 Eylül cuntas›n›n dahi ç›karmakta zorland›¤› bir uygulamay› yasalaﬂt›rmak onuru, AKP iktidar›n›n “demokratikleﬂme
ad›mlar›na” nasip oldu!!!
“Terör” deyince deste¤ini esirgemeyen burjuva bas›n›n dahi, “polise tehlikeli yetki” diye
sundu¤u bu düzenleme, AKP iktidar›n›n “nas›l
bir Türkiye?” özleminde oldu¤unu çok aç›k
göstermektedir. AKP, Susurluk politikalar›n›n

uyguland›¤› bir Türkiye istiyor. Bu düzenleme
de Susurluk’un törpülenen yönlerinin yeniden
reorganize edilmesidir.

Polise ‹ﬂkence, ‹nfaz ve Keyfi
Uygulama Yetkisi; ‹tirafç›lara
‘Yasal’ Cinayet Özgürlü¤ü
Buna göre; tutuklu ya da hükümlü fark etmeksiniz, polis istedi¤i birini hapishaneden
“yer gösterme” bahanesiyle alabilecek. Ve polisin bütün isteklerini yerine getirdi¤i bilinen
ACM (siz DGM okuyun!) hakimlerinin onay›yla bu süre 15 güne kadar uzayacak. Polisin
“falanca dava ve kiﬂi ile ilgili yeni bilgiler ortaya ç›kt›” diye uydurma senaryolar haz›rlamas›, örne¤in bir itirafç› bulup, hapishaneden almak istedi¤i kiﬂi üzerine ifadeler almas› hiç de
zor de¤ildir.
Uygulama pratikte karﬂ›m›za iki yönlü ç›kacakt›r. Ki, bunlar geçmiﬂte yasad›ﬂ› bir ﬂekilde
yaﬂanan örneklerdir.
Birincisi, devrimci tutsaklara yönelik. Bu
süre içinde, kiﬂinin yeniden iﬂkenceye al›nmas›, “yer gösterirken kaçmak istedi...” gibi infaz
senaryolar› yarat›lmas›n›n önü aç›lacakt›r.
‹kincisi ise; itirafç›laﬂt›r›lan ya da bu uygulama ile itirafç›laﬂt›r›labilecek olanlar›n, ölüm
mangas› eleman› olarak kullan›lmas›.
AKP’nin “terör” ad›n› verdi¤i halk›n muhalefetine karﬂ› politikas›n› Susurluk belirledi¤i
için, yasalar› da buna göre ﬂekillendiriyor. Bu
yöntem J‹TEM’in özel timcilerin Susurluk tetikçilerinin yasad›ﬂ› olarak kulland›¤› yöntemdir. AKP ﬂimdi ellerine bir de yasa veriyor.
Susurluk’un fiili olarak bu yöntemi nas›l
kulland›¤›na bir örnek verelim.
1 Eylül 1993’te DEP Meclis Üyesi Habib
K›l›ç Batman’da katledildi. Milletvekili Mehmet Sincar’›n da bulundu¤u DEP heyeti, olay›
incelemek için Batman’a gittiler. Onlarca cinayette parma¤› oldu¤u bilinen itirafç› Alaattin
Kanat ile yine geçti¤imiz günlerde “yakalan›p” b›rak›lan itirafç› Adil Timurtaﬂ’›n oldu¤u
Susurluk çetesi, milletvekillerini tarad› ve
olayda Sincar hayat›n› kaybetti. Bu Susurluk
infaz›nda, Batman halk›, yak›ndan tan›d›¤› Alaattin Kanat’›n ad›n› basbas ba¤›rd›lar, ama sonuç ç›kmad›. Çünkü Kanat, o s›rada resmi
olarak hapishanede gözüküyordu. Adil Timurtaﬂ’›n da defalarca hapishaneden ç›kar›la19
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Susurluk’un “meﬂhur” tetikçisi YEﬁ‹L’in O’nu kullananlar taraf›ndan öldürülüp öldürülmedi¤i
s›kça tart›ﬂ›lan bir
konuydu. Evet YEﬁ‹L
yaﬂ›yor! AKP iktidar›
taraf›ndan Ceza Muhakemesi Yasas›'nda
yap›lan de¤iﬂiklik,
yeni itirafç›lar›n yarat›lmas›n›n, tetikçi
olarak kullan›lmalar›n›n önünü aç›yor.
Onlarca itirafç›, cezaevlerinden “yer
gösterme... ifade alma” gibi gerekçelerle ç›kar›larak, polis
ve jandarma operasyonlar›na kat›ld›lar.
Ayn› itirafç›lar Susurluk’ta karﬂ›m›za tetikçi olarak ç›kt›lar.
CMY’de yap›lan de¤iﬂiklik, bu kontra
yönteminin yasal hale getirilmesidir.
Bu yüzden YEﬁ‹L,
CMY’nin ruhunda, bu
maddeyi canh›raﬂ
savunan Cemil Çiçekler’in beyninde
yaﬂ›yor.

rak infaz operasyonlar›na kat›ld›¤›,
ayn› durumdaki bir baﬂka itirafç› Abdülkadir Aygan’›n detayl› anlat›m›yla kamuoyuna yans›m›ﬂt›.
Susurluk’un ölüm mangalar› içinde itirafç›lar›n yerinin ve bunlar›n
büyük ço¤unlu¤unun resmi olarak
hapishanelerde gözükürken cinayetler iﬂlediklerinin onlarca belgesi de,
TBMM ve Baﬂbakanl›k Susurluk
Raporlar›’na dahi girmiﬂtir. Dün yasad›ﬂ› diye Susurluk raporuna konu
olan durum, bugün polisin yasal bir

yetkisine dönüﬂüyor.

‘Terörle Mücadele’;
Hukuksuzlu¤un K›l›f›
AKP'lilerin oylar›yla kabul edilen
yasay› eleﬂtirenlere Adalet Bakan›
Cemil Çiçek, devletin teröre karﬂ›
mücadelede elinin güçlenmesi gerekti¤ini söylerek ﬂöyle diyor: “Bu
düzenlemenin reddedilmesi, kelle
koltukta terörle mücadele edenlerin moralini bozabilir.”
Ayn› sözü bir süre önce de Tayyip

Erdo¤an etmiﬂti. Susurluk’un oluk
oluk kan ak›tt›¤› günlerde de Demirel’in dilindeydi...
Terörle mücadele, hep hukuksuzlu¤un, Susurluk’un k›l›f› oldu.
Ölüm mangalar›n›n moralinin bozulmamas›, elinin so¤utulmamas› için;
binlerce infaz, gözalt›nda kay›p, katliamda suçlular korundu. Elleri so¤umas›n, moralleri hep yüksek olsun
diye, ola¤anüstü yetkilerle donat›lan
devletin kolluk güçlerinin yasalar›
hiçe sayan pratiklerine tan›k olundu.

lan›yorlard›” diye çok do¤al karﬂ›layan Gönül’ün sözlerini yeniden okuyun ve o günleri belle¤inizde canland›r›n... Tam 4300 kez...
Bu uçuﬂlar›n her birinde, ölüm kusan uçaklar, Irak semalar›ndan b›rakt›
bombalar›n›. O bombalar ki, Ba¤dat’›n pazar yerini can pazar›na çevirdiler. O bombalar ki, bir gün önce ›ﬂ›l
Irak iﬂgalini ve Türkiye’nin iﬂgale
hayk›rd›k, uyard›k. Halk› aldatan, ya›ﬂ›l yanan iki nehrin aras›ndaki kenortak olmas›n› büyük bir hevesle san›ltanlar sadece iktidar da de¤ildi. Kitin, Ba¤dat’›n semalar›n› alevleriyle
vunan, ama halk muhalefeti sonucu
mi iktidar yalakas› gazeteler ve onlaayd›nlatt›lar. Ve düﬂtükleri yerde vahamac›na ulaﬂamayan Amerikanc›
r›n yazarlar› ve kendine “solcu” diﬂet yaratarak yak›p kavurdular; insanHürriyet, 18 May›s günkü manﬂetinyenler de iktidar›n yalan›na çeﬂitli bilar›, topra¤›, havay› ve suyu... O bomde sevinç ç›¤l›klar›yla ﬂu haberi duçimlerde destek oldular. Örne¤in, habalar ki, kundaktaki bebeleri, okul
yuruyordu:
t›rlanacakt›r; kimileri, 1 Mart tezkereyolundaki çocuklar› küle savurup,
sinin reddedilmesi ile “meclisimi se“TEZKEREY‹ RET HATA OLbinlerce y›ll›k tarihi yerle bir etti¤inviyorum” kokartlar›n› yakalar›na taDU AMA; ABD UÇAKLARINA
de, gö¤e aç›lan eller beddualar ya¤k›p, AKP’li vekillere çiçekler gönder4300 UÇUﬁ YAPMA ‹ZN‹ VERd›rd›. AKP tezkereyi reddetti diye semiﬂ ve gerçe¤in üzerinin örtülmesine
D‹K.”
vinenler, beddua ederken bilmiyorlarhizmet etmiﬂti.
Hürriyet’in “bak›n yine biz Amed› ki, yüzlerine “Müslüman kardeﬂleABD’nin ‹ncirlik’i daha geniﬂ
rikanc›lar’›n dedi¤ine geldiniz, adam
rimiz” diyen, gözlerinin içine bak›p
kapsaml› kullanmas›n› da “zaten kulgibi iﬂbirli¤i yapsayd›k daha iyi olur“bar›ﬂtan” sözeden riyakarl›¤›n tepedu” demek için manﬂete
lerine bombalar göndertaﬂ›d›¤› bu sözler, en yetdi¤ini.
Ba¤dat’› alev alev yakan bombalar›n
kili a¤›zdan ç›k›yor.
AKP ars›zca iﬂbirli¤ini
4300’ü AKP iktidar›ndan...
Milli Savunma Bakasürdürürken, gerçe¤i halkn› Vecdi Gönül, Hürritan gizlemek için her türlü
yet’e verdi¤i demecinde,
yalana
baﬂvurmaktan
Irak iﬂgaline ortakl›k koçekinmeyen bir iktidard›r.
nusunda iktidar›n bütün
Halka dayanmayan, emyalanlar›n› da boﬂa ç›kar›peryalizmle
iﬂbirli¤i
yor. AKP iktidar› ve yalayapan, tekellere hizmet
kalar›, iﬂgale ortak oluneden bütün iktidarlar›n ormad›¤› yalan›yla halk› altak özelli¤idir bu. Ve ondat›yorlard›. ﬁimdi AKP
lar emperyalistlerin bütün
iktidar›n›n yalanla üzerini
suçlar›n›n ortaklar›d›rlar.
örterek katliam ortakl›¤›
Bunu yaparken en milyapt›¤› gerçe¤i daha resmi
liyetçi görünmek de bir
hale gelmiﬂ oldu. Biz dev“‹ﬂgale ortak olmad›k” diye yalana ortak baﬂka özellikleridir. AKP
de böyle yap›yor. Ama
rimciler iﬂgalin ilk gününolanlar, ﬂimdi konuﬂun; AKP ile birlikte
gerçek, er ya da geç orden itibaren AKP iktidar›taya ç›k›yor böyle.
n›n iﬂgal orta¤› oldu¤unu
halk› nas›l aldatt›¤›n›z› anlat›n!

Milli Savunma Bakan› ‹tiraf Etti:
ABD Uçaklar› 4300 Kez Türkiye’den
Havalan›p Irak Halk›n› Bombalad›
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Emekliler Meydanlarda
‹ﬂçi, memur, köylü, gençlik; AKP iktidar›n›n politikalar›na
karﬂ› meydanlara inmeyen kalmad›. ‘Art›k Yeter ‹nsanca
Yaﬂamak ‹stiyoruz’ diyen Emekli-Sen üyeleri de, 14 May›s’ta
‹stanbul, Adana, Ankara ve Ayd›n’da alanlarda AKP
hükümetinin emeklilere yönelik politikalar›n› protesto etti.

‹stanbul: ‘Emekliyiz
Hakl›y›z Kazanaca¤›z’
Emekli-Sen üyeleri, Et Bal›k Kurumu önünde toplanarak, ‘Art›k Yeter
‹nsanca Yaﬂamak ‹stiyoruz’, ‘Emekliyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z’, ‘Demokrasi Mücadelesinde Emekli Olunmaz’
pankartlar› arkas›nda Kad›köy Meydan›'na yürüdüler. Yürüyüﬂ boyunca
taleplerini hayk›ran emekliler, taﬂ›d›klar› dövizler ve sloganlarla; iktidar›n
ve IMF politikalar›n›n karﬂ›s›nda haklar›n› arayacaklar›na vurgu yapt›lar.
Marmara bölgesindeki sendika ﬂubelerinin de kat›ld›¤› mitinge, ‹stanbul
Temel Haklar da, “Açl›¤a, Zama, Zulme ve Yoksullu¤a Karﬂ› Aya¤a Kalk”
pankart›yla kat›larak emeklilere destek verdi.
Sloganlar eﬂli¤inde alana ulaﬂan
emeklilere seslenen, Emekli-Sen Marmara Bölge Temsilcisi Hasan Kaﬂk›r,
10 y›l sonra ilk kez bir miting gerçekleﬂtirdiklerini hat›rlatt›. Taleplerini dile getiren Kaﬂk›r, "Art›k yeter, insanca
yaﬂamak istiyoruz. Bugün emekliler
olarak; ülkenin dört bir yan›nda Amerikanc› AKP hükümetinin AB ve
IMF'ci politikalar›n›n; emeklileri, açl›¤a yoksullu¤a ve sefalete mahkum
eden politikalar›n hesab›n› soruyoruz” diye konuﬂtu.
Kaﬂk›r’›n konuﬂmas› s›k s›k, “IMF

Defol Bu Memleket Bizim, Emekliyiz
Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›yla
kesildi. 500 kiﬂinin kat›ld›¤› mitingde
son olarak, Ba¤c›lar Karanfiller Kültür Merkezi Müzik Grubu’nun türküleriyle halaylar çekildi.

Ankara: Sorunlar›m›z
Sadece Ekonomik De¤il
Ankara’da ise, Toros Sokak'ta toplanarak, S›hhiye Abdi ‹pekçi Park›'na
yürüyen emekliler, "Biz Torunlar›m›za Bir Gelecek ‹stiyoruz Ya siz" ve
"Maliye Bakan›, Açl›k S›n›r› Üzerindeki Maaﬂlar›m›z› Verelim Sen Geçin" yaz›l› dövizler taﬂ›d›lar.
Abdi ‹pekçi’de, Ozan Naçari’nin
dinletisinin ard›ndan konuﬂan EmekliSen Genel Baﬂkan› Veli Beysülen, y›llard›r uygulanan ekonomik programlar dolay›s›yla emeklilerin yaﬂam savaﬂ› verdi¤ini söyledi. Beysülen, sosyal güvenlik kurumlar›n›n emeklilere
ödedikleri ayl›klar›n, BA⁄-KUR'da
309, SSK'da 450, Emekli Sand›¤›'nda
ise 525 milyon oldu¤unu hat›rlatarak,
“maaﬂlar›m›z açl›k s›n›r›n›n bile alt›nda” dedi. Sorunlar›n›n sadece ekonomik olmad›¤›na dikkat çeken Beysülen, bunun yan›s›ra, sosyal haklardan da mahrum b›rak›ld›klar›n› dile
getirdi.

Adana: Tüfe Hakk›m›z
Hemen Ödensin

Adana

Temel Haklar ve HÖC üyeleri; mitinglere kat›larak
emeklilere destek verdi

Emekli-Sen Akdeniz ﬁubeleri, Mimar Sinan Aç›k Hava Tiyatrosu önünden U¤ur Mumcu Meydan›'na kadar
"Yeter Art›k ‹nsanca Yaﬂamak ‹stiyoruz", "Özgürlük ve Demokrasi Mücadelesinden Emekli Olunmaz" ve "Yolsuzlu¤a ve Yoksullu¤a Hay›r" pankartlar›yla yürüdüler. "Emekliyiz
Hakl›y›z Kazanaca¤›z", "TÜFE Hakk›m›z Hemen Ödensin" sloganlar›
21
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Ankara
atan yaklaﬂ›k 500 kiﬂi U¤ur Mumcu
Meydan›’nda topland›. Tertip komitesi ad›na Nurten Demirel’in konuﬂma
yapt›¤› mitingde, HÖC üyeleri de
pankartlar›n› açarak kat›ld›lar. ‹ﬂçi
memur sendikalar›nca da desteklenen
Emekli-Sen mitingi, Grup Nisan Güneﬂi'nin dinletisi ve çekilen halaylarla
sona erdi.

Ayd›n: Simit Hesab›
Emekli-Sen’in Ege bölgesindeki
mitingi ise, 2 bin kiﬂinin kat›l›m› ile
Ayd›n’da yap›ld›. Çok say›da sendika,
DKÖ ve parti taraf›ndan desteklenen
mitingde konuﬂan Ayd›n ﬁube Baﬂkan› U¤ur Önal, “baﬂbakan çay simit hesab› yap›yor. Sizin çay simit hesab›n›z
tutsun diye emekli pazara ç›kmas›n,
hasta olmas›n m›? Yaﬂam sadece yemeden ibaret de¤il, kömür de laz›m”
diye konuﬂtu.

Ne istiyorlar?

‹stanbul

☞ Açl›k s›n›r›n›n alt›nda olan maaﬂlar insanca yaﬂayacak bir düzeye ç›kar›ls›n

☞ Sa¤l›k kuruluﬂlar›nda ve maaﬂ kuyruklar›nda karﬂ›laﬂ›lan zorluklar ortadan kald›r›ls›n
☞ Sa¤l›¤›n ticarileﬂtirilmesinden vazgeçilsin

☞ TÜFE alacaklar› ödensin
☞ Sendika yasas› ç›kar›ls›n
☞ Tüm emeklilere iki maaﬂ ikramiye, yaka-

cak yard›m›, toplu taﬂ›ma araçlar›ndan ücretsiz yararlanma hakk› verilsin

e mek
man›nda Ödeme ‹stiyoruz’ pankartlar›n› açan iﬂçiler, “Yaﬂas›n ‹ﬂçilerin
Birli¤i, ‹zelman ‹ﬂçisi Köle De¤ildir,
‹ﬂçilerin Birli¤i Sermayeyi Yenecek,
‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›n› att›.

‹zmir Büyükﬂehir’de Grev Karar›:
‘‹ﬁÇ‹Y‹Z HAKLIYIZ KAZANACA⁄IZ’
‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi ile
toplu sözleﬂme görüﬂmeleri uzlaﬂmazl›kla sonuçlanan, D‹SK Genel-‹ﬂ
üyesi ‹zelman iﬂçileri 11 May›s günü
grev karar› ald›lar. 68 maddeden
22'sinde anlaﬂma sa¤lanamamas› üzerine al›nan grev karar›n›n belediyeye
as›lmas› s›ras›nda düzenlenen eylemde, 1500 kiﬂi öfkeli sloganlar› ve kararl›l›klar›yla biraraya geldiler.
'Geçici ‹ﬂçilere Kadro Al›nmas›
‹çin Savaﬂ›m›z Sürecektir’ ve ‘‹nsanca Yaﬂama Yetecek Ücret ve Za-

E¤itim-Sen: ‘Fenerle
Hukuk Ar›yoruz’

Hakk›nda kapatma davas› aç›lan
E¤itim-Sen, kadrolaﬂmaya, kapatma
davas›na karﬂ› eylemlerini sürdürüyor. 20-21 May›s günlerinde Ankara’da eylem yapacak olan E¤itim-Sen
üyeleri, 14 May›s günü fenerler taﬂ›yarak eylemler düzenlediler ve “adalet ar›yoruz” dediler.
Ankara’da YKM’den Adalet Bakanl›¤› önüne gemici feneri ile yürüyen E¤itim-Sen üyeleri, "E¤itim-Sen
Kapat›lamaz" pankart› taﬂ›d›lar. Bakanl›k önünde yap›lan aç›klamada
konuﬂan Genel Baﬂkan Alaaddin
Dinçer, "Diyojen 'Fenerle adam ar›yorum' demiﬂti biz de adalet ve hukuk ar›yoruz" diye konuﬂtu.
E¤itim-Sen Adana ﬁubesi, Kamu
Personel Rejimi Yasas›’na karﬂ› 2
gün boyunca Milli E¤itim Bakanl›¤›

‹ﬂçilere seslenen 3 No'lu ﬁube
Baﬂkan› Cafer Gonca, görüﬂmeler sürecini özetledi. 5 bin kiﬂinin çal›ﬂt›¤›
‹zelman’da, iﬂçilerin haklar›n› istediklerini belirten Gonca, iﬂçilerin bu coﬂkusuyla baﬂaramayacaklar› hiçbir ﬂeyin olmad›¤›n› söyledi. 1 No’lu ﬁube
Baﬂkan› Saim Geylani ise, and içtiklerini ve eﬂit iﬂe eﬂit ücreti kazanana kadar kararlar›ndan vazgeçmeyeceklerini kaydetti.
Eylem davul zurna eﬂli¤inde çekilen grev halaylar›yla son buldu.
önünde yap›lacak olan eylemlere
ça¤r›da bulunurken, Gaziantep ﬁubesi üyeleri ise, Ö¤retmenevi önünde
eylemdeydiler. ﬁube Baﬂkan› Mehmet Bozgeyik, hükümetin son y›llar›n en büyük kadrolaﬂma operasyonunu gerçekleﬂtirdi¤ini belirtti ve
sendikalar›n›n kapat›lmas› giriﬂimine
karﬂ› mücadele etmeyi sürdüreceklerini söyledi. Mersin ﬁubesi üyeleri de
ayn› gün sendika önünden sloganlarla Taﬂbina'ya yürüyerek burada bir
aç›klamada bulundular.

“Ö¤rencilerimiz Müﬂteri,
Biz Sat›c› De¤iliz”
E¤itim-Sen 6 No'lu Üniversiteler
ﬁubesi üyeleri, 17 May›s günü ‹.Ü.
Beyaz›t Kampüsü önünde biraraya
gelerek, akademisyenlerin ücretlerinin düﬂüklü¤ünü protesto ettiler. "Sefalet Ücretine Son" pankart› açan
sendika üyesi ö¤retim görevlileri,
"ö¤rencilerimizi müﬂteri, bizleri sat›c› yapmaya soyunan reformcular, satabilecekleri her ﬂeyi satmak için tüm
toplumsal de¤erleri ticari bir meta gibi görerek, her ﬂeyi kar kayna¤›na
dönüﬂtürmeyi marifet saymaktad›r”
diye konuﬂtular. Eyleme, ö¤renciler
de destek verdiler.
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Ã SES’li Hemﬂireler
TBMM Önünde
SES üyesi hemﬂireler, 12 May›s
Hemﬂireler gününde TBMM Dikmen kap›s› önünde yapt›klar› eylemle taleplerini dile getirdiler.
CHP Grup Baﬂkanvekili ve TBMM
Baﬂkanvekili ile de görüﬂen hemﬂireler ad›na aç›klama yapan, sendikan›n Genel Baﬂkan› Köksal Ayd›n,
hemﬂireler hakk›nda tan›ml› bir yasa ç›kar›lmas›, sa¤l›k alan›ndaki
özelleﬂtirme politikalar›na son verilmesi ve hemﬂirelik mesle¤inin
yaﬂad›¤› sorunlar› dile getirmek
için meclise geldiklerini vurgulad›.
Hemﬂireler; baﬂta ücret olmak
üzere, iﬂ yükü, iﬂ güvencesi, meslek
hastal›klar› riski gibi taleplerinin
yan›s›ra, Sosyal Güvenlik Ve Genel
Sa¤l›k Sigortas›, Personel Rejim
Yasas›’n›n da geri çekilmesini istiyorlar.

Ã Özelleﬂtirmeye Karﬂ›
‹mza Standlar›
Türk Telekom'un özelleﬂtirilmesine karﬂ› imza kampanyas› baﬂlatan KESK'e ba¤l› Haber-Sen Sendikas›, ‹stanbul'da Taksim Metro
önünde ve Kad›köy Meydan›'nda
14 May›s’ta standlar açt›. "Özelleﬂtirmelere Hay›r" yazan önlükler giyen emekçiler, standlar›na "Telekom Halk›nd›r Satt›rmayaca¤›z”
pankart› ast›lar.

Ã ‘Toplu Sözleﬂme
Yasal Hakk›m›z’
‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi’nin toplu sözleﬂme yapmaya yanaﬂmamas›n› protesto eden TümBel-Sen üyeleri, eylemlerini sürdürüyorlar. Belediye önünde toplanan
150 sendika üyesi, "Toplu Sözleﬂme Yasal Hakk›m›zd›r” önlükleri
giyerek, "Y›lg›nl›k Yok Direniﬂ
Var, Ne ‹stiyoruz? Toplu Sözleﬂme,
Vermeyecekler Alaca¤›z! Emekçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z" sloganlar› att›lar.

köylü
Dünya Çiftçiler Günü’nde Köylünün ‹syan›

‘Kara topra¤a m› gömülelim?’
Dünya Çiftçiler Günü dolay›s›yla
Türkiye Ziraat Odalar› Birli¤i,
(TZOB) taraf›ndan düzenlenen toplant›da konuﬂan Tayyip Erdo¤an, taleplerini dile getiren köylüleri, “ben
gerçekleri konuﬂuyorum, bekara kar›
boﬂamak kolayd›r” sözleriyle susturdu. 15 May›s günü yap›lan toplant›da
Tayyip Erdo¤an’›n yan›s›ra CHP Genel Baﬂkan› Deniz Baykal da birer
konuﬂma yapt›lar. Tar›m ve Köyiﬂleri
Bakan› Sami Güçlü’nün konuﬂmas›
da çiftçiler taraf›ndan protestolarla
karﬂ›land›.

çilere tahammülsüzlü¤ü her f›rsatta
ortaya ç›kan ve azarlayan Tayyip, ekti¤i ürünü satamayan, satt›¤›n›n yerine yenisini ekemez duruma gelen
çiftçilere “bekara kar› boﬂamak kolay” diye cevap verdi. Daha önce de
bir mitingde, “Do¤rudan Gelir Deste¤i (DGD) ald›n›z” diye konuﬂurken, “hay›r almad›k” diyen bir çiftçiyi de “sen almad›ysan ben ne yapay›m” diye susturmuﬂtu.
Tayyip pembe tablolar çizecek,
yalanlar› s›ralayacak ama kimse itiraz etmeyecek. ‹stedi¤i bu. Sorunlar›
yaﬂayan köylülere, asl›nda sorunlar›
“Çiftçi Unutuldu”
olmad›¤›n›, durumlar›n›n çok iyi oldu¤unu kabul ettirme gibi politikayla
Köylüye söyleyecek hiçbir ﬂeyledurumu kurtarmaya çal›ﬂ›yor AKP
ri olmad›¤› için, pembe tablolar çiiktidar›. Toplant›da da, Tayyip’in b›zen, köylülerin sorunlar›ndan çok
rakt›¤› yerden, pembe tablolar çizkendisinden önce konuﬂan Baykal’›n
meye, Tar›m ve Köyiﬂleri Bakan› Saeleﬂtirilerini cevapland›ran Tayyip
mi Güçlü devam etti.
Erdo¤an, köylüye kredi kulland›rd›klar› sözlerine “kimi kulland›racaks›Güçlü, “Türk çiftçisinin de her
n›z” diye müdahale etmesine “sen
kesim gibi gelece¤e ümitle bakt›¤›n›”
sus, genel baﬂkan›n var” diye cevap
uydurdu. Halk›n tüm kesimlerine olverdi. Milletvekilini kap›kulu olarak
du¤u gibi, köylülere de “gelecekte
gören Tayyip’in, “çiftçileri hiçbir zarahat etmek için ﬂimdi ac› ilaç içmeman unutmad›klar›” sözlerine çiftçiliyiz” diyen bakan›n bu sözleri köylerin tepkisi “unuttunuz unuttunuz”
lülerin protestolar›na neden oldu.
ﬂeklinde oldu. Bunun üzerine, emekGüçlü, yine Dünya Çiftçiler Günü
kapsam›nda yap›lan bir panelde de köylüler
taraf›ndan
14 May›s günü Hopa
“Do¤rudan
Cumhuriyet Meydan›’nda
Gelir Deste¤i
toplanan üreticiler, “Çayda
Ödemeleri Yasömürüye son”, “Halk›z,
p›ls›n” sloganhakl›y›z, kazanaca¤›z” slolar›yla protesto
ganlar›yla bir miting düzenedilmiﬂti.
ledi. Çay Üreticileri SendikaToplant›da
s› Giriﬂimi’nin düzenledi¤i
son
konuﬂmay›
mitinge kat›lan üreticiler,
ise,
TZOB
Baﬂçayda kota ve kontenjan uykan›
ﬁemsi
köylüler mikrofonu kaparak gulamas›n›n kald›r›lmas›n›,
Bayraktar yap“Allah belan› versin Tayyip” taban fiyat›n 1 YTL olarak
t›. Çiftçilerin
aç›klanmas›n› istediler. 400
diye ba¤›rd›lar
yak›c› sorunlakiﬂinin kat›ld›¤› mitingde,
r›n› dile getiren
sendika giriﬂimi ad›na konuﬂan Recep Memiﬂ ve Gülpaﬂa
Bayraktar ’›n
Korkmaz, “Çay sadece tarlam›zda rastgele büyüyen bir bitkonuﬂmas› s›k
ki de¤ildir; çay bizim için hayatt›r, gelecektir, çocuklar›m›s›k alk›ﬂlar ve
z›n okul harçl›¤›, ekmek param›zd›r, esnaf›m›z›n siftah›d›r”
"Beyanlar›n
diye konuﬂtu.

“Çayda sömürüye son”
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hepsi havada kal›yor, köylü bitti, pamukçu öldü, pamuk primleri nerede?
Kara topra¤a m› gömülelim?" sloganlar›yla kesildi.

‘AB Süreci’ Çarp›t›larak
Anlat›l›yor
Pembe tablolar çizen Sami Güçlü,
köylünün gözünün içine bakarak yalan söylüyor. 2015’te durumun ne kadar güzel olaca¤›n› anlat›yor. Peki
hangi tar›m politikalar›yla bu sa¤lanacak? IMF’nin dayatt›¤› politikalar
ve “AB’ye uyum sürecinde” yaﬂama
geçirilecek olan AB tar›m politikalar›. Peki bu politikalarda ne var?
Bugün çiftçi büyük bir çöküﬂ yaﬂ›yorsa, bu, IMF politikalar› uygulayan iktidarlar›n yaratt›¤› bir tablodur. IMF ile imzalanan yeni Stand-by
Anlaﬂmas› ile de bu politikalar sürdürülecektir.
AB tar›m politikalar›n›n ne getirece¤ini ise AB ‹lerleme Rapor’undaki birkaç sat›r bile özetliyor. Özetle söylenen ﬂu: Destekleri kald›r›n,
tar›mdaki nüfusu 10 milyon azalt›n. K›saca, küçük ve orta kademedeki üreticili¤i yokedin ki, büyük tar›m
tekelleri tümüyle hakim olabilsin. Bu
konuda “AB sürecini” yaﬂayan, Yunanistan gibi ülkelerde, köylünün ne
hale getirildi¤inin örnekleri mevcuttur. Öte yandan; Ziraat Odalar› vb.
kuruluﬂlar, tar›ma deste¤in AB ülkeleri düzeyine ç›kar›lmas›ndan söz
ederek, onlar da hayali bir beklentiyi
körüklemektedirler. Böyle bir ﬂey
mümkün de¤ildir. AB’de destek büyük tar›m tekellerine verilmektedir. Fransa’dan bilinmektedir ki, o ülkelerde de küçük üretici silindir gibi
ezilmiﬂtir. Yap›lmas› gereken, bu sürecin parças› olmay› kabullenerek,
“en az zararla kurtulma” takti¤i de¤il, AB’nin karﬂ›s›nda yer almakt›r.

Çöken Tar›m Oyalama
Takti¤iyle Kurtulmaz
AKP iktidar›n›n, aç›k bir çöküﬂ
içinde olan tar›ma iliﬂkin politikalar›n›n özünü, oyalama, aldatma ve beklenti yaratarak zaman kazanma takti¤i oluﬂturuyor. Tayyip Erdo¤an kat›ld›¤› toplant›larda DGD ödemeleri
yapt›klar›n› söylüyor, ama bunlar›

‘A¤al›¤a son’
Diyarbak›r'›n Sinanl› Köyü'nden
sonra Gaziantep'in Islahiye ‹lçesi’ne
ba¤l› Ortakl› Köyü’nde köylüler "A¤al›¤a Son" slogan›yla 14 May›s günü yürüyüﬂü yapt›. Yüz köylünün kat›ld›¤›
eylemde, köylüler "A¤al›¤a Son, A¤adan Dedem Çekti, Babam Çekti Ben
Çekmek ‹stemiyorum, Ölüyü Diriltip
Baﬂ›m›za A¤a Yapt›lar" gibi sloganlar
att›lar. 125 haneli ve 716 nüfuslu Ortakl› Köyü Muhtar› Halil Eker, tar›ma elveriﬂli 12 bin dönüm arazinin yüzy›llard›r
a¤alar taraf›ndan iﬂletildi¤ini belirterek,
buna karﬂ›n 80 ailenin ise yaln›zca bin
dönüm araziyi kulland›¤›n› belirtti.
alanlar›n say›s›n›n, çok küçük bir kesim oldu¤unu atl›yor ve “ödemediniz” diyenleri de azarl›yor. “DGD’leri peﬂin ödeyece¤iz” sözü veriyor, üç
beﬂ ay bununla oyal›yor, sonra kademeli ödemenin son taksidinin
2006’ya kadar sarkt›¤› ortaya ç›k›yor. S›k›ﬂt›¤› noktada ise, 18 May›s
günü AKP Grup Toplant›s›’nda yapt›¤› konuﬂmas›nda oldu¤u gibi k›v›rtma yolunu seçiyor. “‹ndirimli mazot
ve gübre konusunda sözümüz var”
dedikten sonra “ama” diyerek ekliyor: “Her ﬂeyin bir taymingi var.
Her ﬂeyin taymingini aç›klamak zorunda de¤iliz.” Tek kelime anlamad›¤› ‹ngilizce deyimler de katarak,
bir de üste ç›kmaya çal›ﬂ›yor.
AKP’nin baﬂvurdu¤u bir baﬂka
demagoji de, “tüyü bitmemiﬂ yetimin
hakk›n› yedirmeyiz” demagojisi. ‹stisnas›z, taleplerini dile getiren iﬂçi-

den memura, köylüden esnafa bütün
kesimlere karﬂ› kullan›l›r bu söz.
Sanki köylü, halk›n di¤er kesimlerinin s›rt›ndan geçiniyor. Söylemek istedikleri bu! Özal’›n “asalak” ilan etti¤i köylülük, AKP iktidar› taraf›ndan
da böyle görülüyor. ‹ﬂlerine geldi¤inde “milletin efendisi” yap›lan köylüler, taleplerini dile getirdi¤inde de
asalak oluyorlar. TZOB toplant›s›nda
da, “çiftçi borçlar› silinsin” talebine
karﬂ› bu demagojiyi kulland› Tayyip.
Peki çiftçilerin, uygulad›¤›n›z tar›m politikalar› ve IMF talimatlar›
yüzünden biriken borçlar›n› silmezsiniz de, kimin borçlar›n› silersin?
Vergi kaçakç›s›n›n, hortumcular›n
borçlar›n›! Tercih sorunu; kimin iktidar›ysan, onun düdü¤ünü çalars›n.
AKP iktidar› gerek seçim öncesinde, gerekse seçim sonras› çeﬂitli
toplant›larda köylüye verdi¤i hiçbir
sözü tutmam›ﬂt›r. Artan yoksulluk,
iﬂsizlik karﬂ›s›nda oldu¤u gibi, köylünün beklentilerine de; “bizden üç
y›l bir ﬂey istemeyin demiﬂtik iktidar
oldu¤umuzda” cevab› veriyor Tayyip. Yoksa, birkaç ay içinde sihirli bir
de¤nek gelip yoksullu¤u ortadan kald›racak, tar›m›n sorunlar›na çözüm
mü bulacak! Bunlar hep beklenti yarat›p günü kurtarma hesaplar›d›r.
ﬁimdi de, 2.5 y›l oyalama arac› yapt›klar› DGD’ler yerine “yeni destek
uygulamalar› devreye girecek” diyorlar. “Araziye destek devri bitiyor,
bundan sonra ürüne destek dönemi
baﬂlayacakt›r” diye yeni yeni beklenti araçlar› yaratmaya çal›ﬂ›yorlar.
Köylünün taleplerini, “popülist poli-

Patronun iﬂçi sa¤l›¤›na bak›ﬂ›:

porda, iﬂyerinde kullan›lan ayakkab› yap›ﬂt›r›c›s›n›n yol açt›¤› ‘heksan nöropatisi’ teﬂhisi konuldu.
Üç çocuk babas› Metin Karaman, GÜNEYSAYA patronu
ile, o¤lunun tedavisinin karﬂ›lanmas›
konusunda görüﬂtü¤ünde, küçük yaﬂtaki çocuklar› sigortas›z, sa¤l›ks›z koﬂullarda çal›ﬂt›rarak, Umut gibi yaklaﬂ›k 4-5 kiﬂinin daha sakat kalmas›na neden olan Hasan Baltac›’n›n ilk
cevab›, tedaviyi yapt›raca¤› oldu. Ancak hukuki sorumluluktan kurtulmak
için söylenen yalan›n arkas› gelmedi
ve baban›n ›srarlar›na, "topunuza

‘Topunuza para m› verdim’
Umut Karaman, küçük yaﬂta çal›ﬂmak zorunda kalan yüzbinlerce
gencimizden biri. Babas› iﬂportac›
olan Umut, 16 yaﬂ›ndayken ayakkab›
üretimi yapan GÜNEYSAYA’ya iﬂçi
olarak girdi. Ancak 14 ay çal›ﬂabildi.
ﬁimdi, yaklaﬂ›k 2 ayd›r aya¤a kalkam›yor, tek baﬂ›na hiçbir ihtiyac›n›
karﬂ›layam›yor ve ellerini kullanam›yor durumda. 15 gün hastanede kalan
Umut Karaman için, Bak›rköy Nöroloji Klini¤i taraf›ndan düzenlenen ra-
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tika izlemeyece¤iz” diye bast›rmak,
ideolojik olarak da bask› alt›na almak
istiyorlar. Sanki, tekellerin d›ﬂ›nda
birilerini destekliyormuﬂ gibi, ‘ona
destek ver ötekini mahrum b›rak’ anlay›ﬂ›nda olmayacaklar› demagojisiyle, halk kesimleri birbirine karﬂ›
düﬂmanlaﬂt›rma politikas› izliyorlar.

Örgütsüzlü¤ü
De¤erlendiriyorlar
Aç›k olan ﬂu ki, tüm bu oyalamalarda, aldatmalarda en güçlü silahlar›, köylünün örgütsüz oluﬂudur. Tek
tek köylü tepkilerini bir ﬂekilde bast›r›r, susturur hesab› yaparak, bu örgütsüzlü¤ü tepe tepe kullan›yorlar.
Bugün, nüfusun yüzde 35’inin
oluﬂturan ve GSMH’ye tar›m yoluyla
katk›s› yüzde 11.36 olan köylünün,
ald›¤› pay ise sadece yüzde 0.7. Tar›ma her y›l ayr›lmas› gereken kaynak
yaklaﬂ›k 10 milyar dolarken, sadece
2 milyar dolar ayr›l›yor. Bu çarp›c›
rakamlar bile, AKP’nin tar›m politikas›n› özetlemeye yetiyor. Tar›ma
destek neredeyse s›f›ra indi. Üretici
tar›m tekelleri karﬂ›s›nda gittikçe
güçsüzleﬂtirildi. Tar›ma destek veren
K‹T’ler özelleﬂtirilerek veya sat›larak yokedildi.
Tüm bunlar› pervas›zca uygulayabilmeleri, AB’nin küçük üreticiyi
tümden yok edecek tar›m politikalar›n› uygulaman›n alt yap›s›n› ﬂimdiden haz›rlamalar›, hep örgütsüz oluﬂumuzdand›r.
para m› verdim" cevab› vererek, kap›dan kovdu.
Umut tek örnek de¤il; bu durumda binlerce iﬂçi, çocuk iﬂçi sa¤l›ks›z
koﬂullarda çal›ﬂt›r›larak sakat b›rak›l›yor. GÜNEYSAYA patronunun bak›ﬂ›, tüm patronlar›n mant›¤›n› yans›tmaktad›r. ‹ﬂçinin sa¤l›¤›n›n, yaﬂam›n›n hiçbir de¤eri yoktur. Ne Umutlar’›n, ne de geçen hafta sonuncusu
Zonguldak Kozlu Maden Oca¤›’ndaki göçükte yaﬂam›n› yitiren üç iﬂçinin. Onlar için önemli olan kasalar›na
akacak kârd›r. Bunun karﬂ›l›¤› sadece
al›nteri de¤il, ayn› zamanda ölü iﬂçiler, sakat b›rak›lm›ﬂ emekçilerdir.

e konomi
IMF’ye verilen niyet mektubu:

AKP 3 y›l uygulayaca¤›
ekonomi politikalar›n› ‘Niyet
Mektubu’ olarak IMF’ye verdi. IMF de, isteklerini fazlas›yla karﬂ›layan mektubu
onaylad›. Böylece resmen,
IMF’nin 3 y›l daha ülkeyi yönetme süreci baﬂlad›. IMF 2. Baﬂkan›
Anne Krueger’in, mektubun aç›klanmas›ndan hemen önce, “asgari ücret fazla, iﬂten ç›karmalar kolaylaﬂt›r›lmal›” sözleri hat›rlan›rsa;
milyonlarca yoksula, iﬂsizlere “bizden üç y›l bir ﬂey beklemeyin” diyen
iktidar›n, önümüzdeki üç y›l› nas›l
ﬂekillendirece¤i de belli olmuﬂtu.
Halk›n ihtiyaçlar›na dönük tek bir
madde yok. Yani, Tayyip’in IMF’nin
ülkemizi yönetmesini meﬂru göstermek için uydurdu¤u “pazarl›k yapaca¤›z... program›n sosyal yönünün
art›r›lmas›n› isteyece¤iz” gibi sözlerinin de boﬂ oldu¤u kan›tlanm›ﬂ oldu.

asla emeklili¤i göremeyece¤i ﬂekilde emeklilik yaﬂ›n›
da 68’e yükselten Sosyal
Güvenlik Reformu’na ve
emperyalist sermayenin talep etti¤i “yat›r›m ortam›n›n
iyileﬂtirilmesi” amaçl› bir
çok yasal düzenlemeyi h›zla yapma
sözleri veriliyor.
Bu tablodan ç›kan tek sonuç ﬂu:
AKP bu ülkeyi sermayenin ç›karlar›
ad›na yönetiyor. IMF emrediyor, o
yerine getiriyor. IMF’nin isteklerinin
yerine gelmesi için de, halktan “fedakarl›k” ad›yla daha fazla yoksullaﬂmaya boyun e¤mesi isteniyor, ses
ç›karanlar ise susturulmaya çal›ﬂ›l›yor. Fedakarl›k demagojilerinin ne
boyuta ulaﬂaca¤›n›n çarp›c› bir örne¤i bu hafta, AKP Milletvekili Saffet
Benli’nin meclise verdi¤i önergede
yaz›yor. AKP’li vekil, asla sermayenin ve kendilerinin içinde olmad›¤›
“herkese”, fedakarl›k düﬂtü¤ünden
dem vurarak; memurlar›n cumartesileri de çal›ﬂmas›n›, haftal›k mesainin
40’tan 48 saate ç›kar›lmas›n› istiyor.

AKP yoksullu¤umuzu
büyütmek niyetinde

IMF’li 3 Y›l›n Özeti: Halka
Yoksulluk, Tekellere Taland›r
Bir IMF memuru, girdikleri ülkeyi cehenneme çevirdiklerini söylemiﬂti. AKP att›¤› imzayla; yoksullar›,
emekçileri daha da fazla yakacak cehennem ateﬂini körükleme niyetini
beyan etti. Bir yandan “ekonomi iyiye gidiyor” diye halk uyutulurken,
öte yandan 10 milyar dolarl›k kredi
karﬂ›l›¤› anlaﬂma imzaland›. Bütçenin %6.5’i faiz d›ﬂ› fazla ad›yla emperyalist tekellere ödenecek borç ve
faizleri garanti alt›na al›n›yor. (Halk›n geçimini garantilemek onlar› ilgilendirmiyor) Bu da yetmiyor, e¤er
aç›k verirsek halk›n s›rt›na yeni vergiler bindiririz, deniliyor. Ki bu borç
çark›n›n nas›l ac›mas›zca yoksullaﬂt›ran, ba¤›ml›laﬂt›ran bir ﬂey oldu¤u
biliniyor. Örne¤in; 10 milyar dolar
al›nacak olan bu üç y›lda, IMF’ye faizleriyle birlikte toplam 22.6 milyar
dolar geri ödenecek.
Bununla bitmiyor: ‹ﬂsizlik periyodik bir ﬂekilde artarken, kamuya
personel al›nmayacak, özelleﬂtirmelerle iﬂsizler ordusu büyütülecek.
Önceki IMF program› ile al›m gücü
tükenmiﬂken ücretleri daha da düﬂürece¤iz deniliyor. Kamu Personel
Rejimi Reformu’ndan; madenciler
gibi belli iﬂkollar›nda emekçilerin

IMF yönetiyor bu ülkeyi. AKP
ve IMF her el s›k›ﬂt›klar›nda
biz daha da yoksullaﬂ›yoruz,
binlercemizin iﬂsiz b›rak›lmas›n›n kararlar› al›n›yor,
zenginliklerimiz emperyalist
ve iﬂbirlikçi tekellere peﬂkeﬂ
çekiliyor. ‘Niyet Mektubu’nda da yine; ‘kemer s›kma’, iﬂsizlik, özelleﬂtirme talan›, emperyalist sermayenin
istedi¤i düzenlemeler var.
Olmayan tek ﬂey; HALK!
‹ﬂte verilen sözlerden baz›lar›
◆Kamuya personel al›m›, iﬂten ç›kar›lanlar›n yüzde 10’unu geçmeyecek. ◆Emeklilik Reformu Kanunu,
Sosyal Güvenlik Reformu haziran
sonuna kadar TBMM’de onaylanacak. Eylül sonuna kadar da Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Yasas›’nda
öngörülen ikincil yasal düzenlemeler yürürlü¤e konulacak. ◆Yüzde
6.5’lik faiz d›ﬂ› fazla ile yabanc›lar›n
alacaklar› garanti alt›na al›nacak,
e¤er aç›k olursa ek vergiler konulacak. ◆Mali disiplin korunacak (kemer s›kma sürecek!) ◆Ücret ve istihdam politikalar› yeniden düzenlenecek (ücretler düﬂürülüp iﬂten ç›karmalar artacak!)...
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Krueger’in AB’ci Destekçileri
Halka Avrupa Birli¤i gerçe¤inin
yalan yanl›ﬂ anlat›lmas›n›n bir sonucu olarak, halk›m›z IMF’nin yoksullaﬂt›ran, emperyalist tekellerin ç›karlar›n› koruyan bir kurum oldu¤unu
en genel hatlar›yla yaﬂam›ndan bilse
de, AB ile iliﬂkisini kuramaz.
IMF, Avrupa tekellerinin de ç›karlar›n› temsil eder ve IMF program›, ayn› zamanda AB’ye uyumun da
bir parças›d›r. Bunu Niyet Mektubu’nda AKP de söylüyor. Bu yüzden
IMF program› AB’ciler taraf›ndan
daha aç›k destekleniyor. Bu konuda
tescilli iki yazar› örnek verelim. Sabah yazar› Mehmet Altan, anlaﬂman›n, “ekonomik aç›dan güvenli ortam›n do¤mas› bak›m›ndan çok önemli” (kastedilen sermayenin güvenli¤idir) oldu¤unu belirttikten sonra, “ayr›ca bu anlaﬂma AB ekonomik kriterlerini tutturmay› da hedefliyor”
diyor. Öteki tescilli AB’ci M. Ali Birand ise ayn› gün Posta’da çok daha
ars›z bir ﬂekilde, asgari ücreti yüksek
bulan Krueger’in do¤ru söyledi¤ini
yaz›yor ve “Türk toplumunun daha
da kemer s›kmas› gerekiyor” diyor.

Trabzon’daki Linç Sald›r›s›na ‹liﬂkin Dava Aç›ld›

Linç giriﬂiminde bulunmak serbest
Provokasyon düzenlemek serbest
Direnmek mi suç?

Bu sorunun cevab›; Türkiye’de adalet
olup olmad›¤›n›n da göstergesidir
6 ve 10 Nisan’da Trabzon’da TAYAD’l›lara yönelik linç sald›r›s›na
iliﬂkin üç ayr› dava aç›ld›. Davalardan ikisi linç sald›r›s›nda bulunanlara, biri ise sald›r›ya maruz kalanlara
yönelik. Üç iddianame, “adalet nas›l
yerine getirilmez”, “hukuk nas›l ortadan kald›r›l›r” konusunda hukuk
fakültelerinde “örnek” olarak okutulabilir. Bu iddianamelerle, “faﬂizmin
hukuksuzlu¤una” yeni belgeler eklenmiﬂtir.
Aç›lan dava bir hukuk komedisidir; dünya alemin tan›k oldu¤u
linç sald›r›s›, savc›l›¤›n iddianamesinde “basit müessir fiil” olarak adland›r›ld›. Yüzlerce kiﬂinin fiilen kat›ld›¤›, sald›r›n›n her an›n›n kameralarda, foto¤raflarda kay›tl› oldu¤u
böyle bir sald›r›da polis ve savc›l›k
sadece 15 kiﬂinin kimliklerini tespit
edebilmiﬂ. 6 Nisan sald›r›s›na iliﬂkin
hakk›nda dava aç›lanlar›n say›s› 11,
10 Nisan sald›r›s›nda ise sadece 4.
Halka, devrimcilere sald›rmak
suç de¤il! ‹ddianamenin, faﬂizmin
hukuk mant›¤›n›n en çarp›c› bölümü
ise, 6 Nisan sald›r›s›nda hakk›nda dava aç›lanlara iki ayr› “suç”un isnat
edilmiﬂ olmas›; 11 kiﬂiye iliﬂkin bi-

rinci istemde TAYAD’l›lara sald›rd›klar› için “2 aydan 6 aya” kadar
hapisle cezaland›r›lmas› istenirken,
güvenlik güçlerine toplu halde mukavemette bulunduklar› için ise “3 y›ldan 5 y›la” kadar hapis cezas› isteniyor. Oligarﬂinin hukukunun gözünde,
halk ve polisin eﬂit olmad›¤› gayet
aç›k olarak itiraf ediliyor. Halktan birilerini öldüresiye dövmek iki ay, polise karﬂ› ç›kmak 3 y›l cezay› gerektiriyor bu hukukta. “Ka¤›t üstünde” bile adalet ve eﬂitlik yok bu hukukta.
Bu aleni “tarafgirlik”, bu düzenin hukuku ne için var, kime hizmet ediyor
sorular›na da net cevap veriyor. Bu
hukuk, halk›n can güvenli¤i, halk›n
adalet iste¤i için de¤il, düzenin güvenli¤i için vard›r. Bu hukukta düzene muhaliflik suç, “düzen için kurﬂun
s›kmak, iﬂkence yapmak, uyuﬂturucu
kaç›rmak” serbesttir. Bu hukuk, halk›n mücadelesine karﬂ›, oligarﬂinin
düzenini koruma hukukudur. Mahkemeler, kararlar›nda bunu esas al›rlar.
‹ﬂte bundan dolay›, bu ülkede ç›kart›lan yasalar hep ka¤›t üzerinde kal›r.
Provokasyonu meﬂrulaﬂt›rmak
için TAYAD’l›lara dava: Linç giriﬂiminde bulunanlara hapis cezas› isterken aleni suça ra¤men 2 aydan

Bu güruhtan sadece 11 kiﬂiyi
“tespit” edebilmiﬂler!
Yapt›klar› sadece “basit müessir fiil” tan›m›na giriyormuﬂ!
Böyle bir iddianame “hukuki”
olabilir mi? Böyle bir yarg›
“adaleti” sa¤layabilir mi?
Bu linç sahnelerini yaratan,
oligarﬂinin iktidar›d›r. Böyle bir
iktidarda adalet hayaldir!
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fazlas›na gönlü elvermeyen savc›l›k,
TAYAD’l›lar sözkonusu olunca, önce suç uydurup, ard›ndan y›llarca hapis cezas› istiyor.
6 Nisan’da sald›r›ya maruz kalan
5 TAYAD’l› hakk›nda “görevli memura hakaret, müessir fiil ve izinsiz
gösteri yürüyüﬂü” yapmak suçlamas›yla “2 y›ldan 4,5 y›la kadar” hapis cezas› isteniyor. TAYAD’l›lar,
yüzlerce kiﬂilik güruhun sald›r›s›
karﬂ›s›nda “müessir fiil”de bulunmuﬂ, bir de o arada polise hakaret etmiﬂler; sadece bildiri da¤›t›m› sözkonusu oldu¤u halde bir de “izinsiz
gösteri yürüyüﬂü” uydurulmuﬂ.
Oligarﬂi ilan ediyor; adalet
yok! ‹ddianamenin anlam›, provokatörleri koruman›n ötesindedir. Hukuk, demokrasi, ba¤›ms›z yarg› kültürü yoktur bu düzenin. Tüm bunlar
sadece “göstermelik” bir anlam taﬂ›yor. Dava aç›ld› m›, aç›ld›! Mahkemeler var m›, var! Mevcut yasalar›n,
AB’ye uyum yasalar›n›n, tüm bu kurumlar›n, oligarﬂi için bunun ötesinde bir anlam› yoktur. Adalet diye bir
kurum yok. Binlerce infaz, iﬂkence,
katliam davas›n› hat›rlamak yeter
bunu görmek için. Hangisinde adalet
yerini buldu? 1 May›s 1977’lerin,
Gaziler’in, Maraﬂlar’›n, Susurluklar’›n dosyalar› hep “adaletsiz”likle
kapat›lmad› m›? Adalet talebi her zamankinden daha güçlü ve her zamankinden daha elzemdir.
Oligarﬂi, provokasyon ve faﬂist
sald›r›lar›n sürece¤ini ilan ediyor:
Kimseyi ikna etmeyece¤i biline biline, göstermelik oldu¤unu göstere
göstere böyle bir iddianame haz›rlamak, Genelkurmay ve AKP iktidar›n›n provokasyon politikas›n›n sürdürülece¤inin de ilan edilmesidir. Oligarﬂi, bu linç güruhunu önümüzdeki
günlerde s›k s›k kullanacakt›r; bu
yüzden onlar› “ürkütmemek”, baﬂka
deyiﬂle “ellerini so¤utmamak” için
böyle bir dava açm›ﬂt›r. Trabzon, Sakarya, Eskiﬂehir’deki sald›r›lar›, üniversitelerde süren faﬂist sald›r›lar›
geçici, münferit görenler, bu davaya
bak›p, bunun bir “devlet politikas›”
olarak yürürlü¤e koyuldu¤unu ve
sürdürülece¤ini görebilirler.

Adalet için sesini yükseltmeyenler, baﬂka neyin mücadelesini
verebilir? Ne yaz›k ki tüm bu geliﬂmeler karﬂ›s›nda “susan bir Türkiye”
tablosu var. Barolar, demokratik kitle örgütleri, sendikalar, onlarca kurum, bunlar› kendi sorunu olarak
görmüyorlar. “Gündem”leri olarak
görmüyorlar. Burjuva bas›n-yay›n
dahi iddianameyi alaya alarak, “böyle iddianame mi olur” havas›nda
verdi. Elbette böyle bir iddianame
kimseyi “ikna” etmez. Ama kimse de
bir ﬂey yapmaz.
Oysa adalet için mücadele edilmeden demokrasi mücadelesi verilemez. En mükemmel parlamentolar,
en iyi seçim sistemi bile olsa, adalet
yoksa, demokrasi de yoktur.
Oligarﬂik devlet, öyle bir devlettir
ki, katleder, iﬂkence yapar, provokasyonlar, komplolar düzenler ve “yapt›¤›m yan›ma kâr kals›n” der. “Yarg›”s› bunun için çal›ﬂ›r.
Tek tek ﬂu veya bu dava üzerine
tart›ﬂman›n fazla bir anlam› yoktur.
Tart›ﬂ›lmas› gereken adaletsizlik, hukuksuzluk tablosunun bütünüdür.
Kim de¤iﬂtirecek bu tabloyu? Adaleti kim, nas›l sa¤layacak?
Bunu tart›ﬂmak bizi, iktidar›n niteli¤ine götürür. Bu ülkedeki katliamlar›, provokasyonlar›, hukuksuzluklar›, ﬂu veya bu düzen partisine,
oligarﬂi içindeki ﬂu veya bu “klike”
ba¤layanlar, 80 y›ll›k ülke tarihinden
hiçbir ﬂey ö¤renmemiﬂ demektir. Bu
ülkede halka, devrimcilere karﬂ› gerçekleﬂtirilmiﬂ hiçbir katliam, provokasyon, infaz, oligarﬂik iktidar›n en
tepe noktalar›n›n onay› olmadan gerçekleﬂtirilmemiﬂtir. Bu iddianame,
sadece Trabzon Cumhuriyet Savc›s›
Kas›m Aras’›n zihniyetini de¤il,
devletin zihniyetini ortaya koyuyor.
Demokratik mücadeleyi, bir iktidar mücadelesine dönüﬂtüren de iﬂte
budur. Adaleti yokeden, hukuksuzlu¤u egemen k›lan faﬂizmin iktidar›d›r
ve o iktidar y›k›lmadan burjuva demokratik anlamda bile hukuk ve adalet uygulanamaz. Böyle bir ülkede
adalet isteyenler kaç›n›lmaz olarak
“Devrimci Halk ‹ktidar›”n› isteyecek, “Yaﬂas›n Halk›n Adaleti” diyeceklerdir. Adaletin baﬂka türlü tecellisi yoktur.

Bunlar hala “münferit” sald›r›lar m›?
Faﬂist sald›r›lar son günlerde özellikle üniversitelerde yo¤unlaﬂm›ﬂ
durumda. Sald›r›lar› gerçekleﬂtirenler, MHP’li, Ülkü Ocak’l› ö¤renciler veya serseriler. Özellikle Anadolu ﬂehirlerinde, ﬂehri terkettirmeye yönelik tehdit ve sald›r›lar gerçekleﬂtirilirken, polis ortada görünmüyor hiç... Bir baﬂka çarp›c› geliﬂme, faﬂistlerin yeniden silaha
sar›lmalar›... ‹Ü ö¤rencilerinin belirtti¤i gibi, geliﬂmeler ö¤rencilere
kendi can güvenliklerini sa¤lamay› dayat›yor...

Karabük’te Faﬂist Sald›r›
Faﬂistler, Karabük Teknik E¤itim Fakültesi'nde okuyan 3 ö¤renciye sald›rd›. Yüzüncü Y›l Mahallesi’nde sald›r›ya u¤rayan, Hakan Kocao¤lu, Serkan Bemal Behçet ve Orhan Alkan adl› ö¤renciler, çeﬂitli yerlerinden yaraland›lar.
13 May›s’ta saat 19.00 civar›nda gerçekleﬂtirilen sald›r›da, beyaz bir arabadan inen 8 faﬂist, ö¤rencilere sald›rd›ktan sonra yine arabalar›na binerek
uzaklaﬂt›lar. Yaral› ö¤renciler, sald›r›n›n ard›ndan çevredekilerin ve sald›r›
mahalline gelen polisler taraf›ndan ﬁirinevler Devlet Hastanesi'ne kald›r›ld›. Ö¤rencilerden Hakan Kocao¤lu, ayn› faﬂist grubun 3 hafta önce de "Bu
bayrak düﬂman›d›r, bu PKK'lidir herkes vursun" diyerek linç giriﬂiminde
bulundu¤unu belirtti.

Faﬂistler silah çekti!
16 May›s’ta ‹stanbul Üniversitesi’nde Funda Demir adl›
ö¤renciye sald›ran faﬂistler, bir gün sonra da Edebiyat Fakültesi’nde ö¤rencilere silah çektiler. Ö¤renciler 16 May›s’taki
sald›r›n›n ertesi günü, sald›r›ya kat›lan faﬂist Tanju Mert adl›
ö¤renciyi görünce, sald›r›n›n hesab›n› sormak istediler. Ancak faﬂist, silah çekip havaya ateﬂ açarak kaçmay› baﬂard›.
Ö¤rencilerin okula giriﬂte tepeden t›rna¤a arand›¤› üniversiteye, faﬂistler rahatça silah sokabiliyorlar. Tanju Mert adl› faﬂist, daha
önce okula sat›rla girerken yakalanm›ﬂ, bir ö¤renciye b›çak çekmiﬂti. Ne
polis, ne üniversite yönetimi hakk›nda hiçbir iﬂlem yapmad›. Çünkü onlar
devrimci ö¤rencileri “soruﬂturmakla” meﬂguller.
Faﬂistin kaçarken çöpe att›¤› boﬂ kovan› bulan ö¤renciler, kovan› Beyaz›t Karakolu’na götürdüler. Sald›r›n›n okulun gizli kameras›ndan da görüntülendi¤i ö¤renildi.
‹Ü ö¤rencileri, 17 May›s’ta Beyaz›t’’ta toplanarak faﬂist sald›r›y› protesto
ederken, Sultanahmet Adliyesi’nde de suç duyurusunda bulundular.
Ö¤renciler ad›na yap›lan aç›klamada, faﬂistlerin “sat›r› b›rak›p ellerine
silah ald›¤›” vurgulanarak, ﬂöyle denildi: “Bugünkü olay göstermiﬂtir ki
art›k kendi güvenli¤imizi kendimiz sa¤layaca¤›z. Ç›kacak olaylardan hiçbir sorumlulu¤umuz yoktur."

Faﬂist tehdit: “‹lçeyi terkedin”!.. Sonra?
Bal›kesir Üniversitesi Erdek Meslek Yüksek Okulu ö¤rencileri, faﬂistler taraf›ndan “ilçeyi terketmeleri” için tehdit ediliyorlar.
Ülkü Ocaklar›’n›n organize etti¤i faﬂist güruh, 11-12 May›s’ta ilerici ö¤rencilerin kald›¤› evleri abluka alt›na alarak ö¤rencilerin evlerine giriﬂ ç›k›ﬂlar›n› engellediler. Meslek Yüksek Okulu 2. S›n›f ö¤rencisi Ali Özkez ve arkadaﬂlar›na
yönelen son sald›r›lar, Manisa Demirci’de oldu¤u gibi, ö¤rencilere ﬂehri terkettirmeyi amaçl›yor.
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Dün taﬂlayanlar aras›ndayd›
Bugün taﬂlananlar aras›nda
Emra Bak›r,
Trabzon’da
6
Nisan’da linç
sald›r›s›na maruz kalan TAYAD’l›lardan biriydi. Ama onun
öyküsünü di¤erlerinden farkl›
k›lan bir yan›
var. O y›llar önce, sald›r›lanlar›n de¤il, sald›ranlar›n
taraf›ndayd›. Okurlar›m›zdan hat›rlayanlar olacakt›r. Trabzon’a al›nan
Gazi Davas›’n› izlemek üzere giden
aileler de Trabzon’da birçok kez yine
polis-faﬂist iﬂbirli¤iyle gerçekleﬂtirilen taﬂl› sopal› sald›r›lara maruz kalm›ﬂlard›. Emra Bak›r iﬂte o zaman
Gazili ﬁehit Aileleri’ni taﬂlayanlar
aras›ndayd›...
Yürüyüﬂ: Daha önce Gazi Davas›'n› izlemeye gelen aileleri taﬂlayanlar aras›nda yerald›n›z, 6 Nisan'da
ise taﬂlananlar aras›ndayd›n›z. Her
ikisini de yaﬂamak nas›l bir duygu?
Emra: ﬁimdi do¤ru tarafta oldu¤umu hissediyorum. Gerçekten neler
yaﬂand›¤›n› bilmeden, yalan vaatlerle kand›r›l›p, katledilmiﬂ insanlar›n
hukukunun peﬂinde olan insanlara
karﬂ› kullan›lm›ﬂ olman›n ezikli¤i
var ﬂimdi.
Yürüyüﬂ: O zaman, hangi düﬂüncelerle sald›rm›ﬂt›n›z, sald›r› hangi
gerekçeler, motifler kullan›larak k›ﬂk›rt›lm›ﬂt›? Sald›r›y› kim yapt›rd›?
Emra: Kurumsal ba¤lant›s› da
vard› mutlaka da, biz o taraf›ndan direk haberdar de¤ildik iﬂin. Arkadaﬂ
grubumuzun içinden birisiyle Adem
Albayrak'›n (Gazi’de halk› kurﬂunlayan ve Gazi Davas›’nda yarg›lanan
katil polislerden biri-bn) direk ba¤lant›s› vard›. Bu kiﬂi grubumuzda
a¤›rl›¤› olan birisiydi. Olay›n mahkemelerini takip etmeye gelen insanlar› y›ld›rmak için bir ﬂeyler yap›lmas›
gerekti¤ini söyleyip bu iﬂi halletmemizi istemiﬂ; bildi¤im bu. "Bunlar ne
de olsa terörist", "bunlara yapt›kla-

r›n›zdan dolay› kimse size bir ﬂey
söylemez", "zaten do¤ru tarafta oldu¤unuz için polisten falan korkunuz
olmas›n, o taraf›n› bize b›rak›n" vb.
telkinlerle ikna edildik.
Yürüyüﬂ: Siz geçen bu sürede nas›l bir muhasebe yapt›n›z, hangi nedenler düﬂüncelerinizi de¤iﬂtirdi?
Emra: Asl›nda daha orada mahkemeleri izlerken içimden "do¤ru tarafta m›y›m?" diye sorgulam›ﬂt›m.
Orada bir avuç insan ölülerinin hukukunu aramaya çal›ﬂ›rken çevrelerinde ellerinde otomatik silahl› kolluk güçleri ve biz vard›k. Ölenlerin
ailelerinin ac›lar›na ra¤men direnmeleri dikkatimi çekmiﬂti. Bu daha ileri
gitmemi engellemiﬂti, ama yine de o
zaman için pek de umrumda de¤ildi.
Olaylar›n ard›ndan zamanla onlar›
umursar hale gelmemi, hatta bu yüzden linç sald›r›s›na maruz kalmam›
getiren ﬂey yaﬂad›¤›m hayatt›. ‹çinde
bulundu¤um çevre, iliﬂkiler, yapt›klar›m, al›ﬂkanl›klar›m...
‹liﬂkiler ç›kara dayal›yd› hep. Pis
iﬂlerin içine do¤ru sürükleniyorduk.
Sürüklendikçe önümüz aç›l›yordu.
Öyle ki içinde bulundu¤umuz adli
suç durumundan dolay› gitti¤imiz
karakolda gözalt›na al›nm›ﬂ bir arkadaﬂ›mla telefonda konuﬂabiliyorduk;
hem de aran›rken. Sonra ona göre
teslim oluyorduk veya baﬂka bir
ﬂey... Bir yandan esrar kullanma al›ﬂkanl›¤› edinmiﬂtim. Hayattan çok
zengin ve çok güçlü olmak gibi beklentilerim vard›. Hep ezilen olmamak için o zamandan ezmeyi ö¤reniyorduk. Sonuçta bu yaﬂam› da hiçbir
zaman tam olarak sindirememiﬂtim.
Çünkü güçlü ve zengin olma hedefine bu ﬂekilde ilerlerken arkamda can› yanm›ﬂ pekçok insan b›rak›yordum; insanl›ktan ç›kt›¤›m› hissediyordum. O yaﬂamdan yeni yeni kopmaya çal›ﬂ›rken Trabzon'da Gazi
mahkemeleri s›ras›nda sald›r›ya u¤rayanlar›n arkadaﬂlar›yla tan›ﬂt›m.
‹nsanl›kla ba¤daﬂmayan düﬂüncelerden nas›l kurtulunaca¤›n› ö¤rendim.
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Hani ezilmemek için ezen olmak istiyordum ya, ezilmemek için baﬂka
ﬂeyler yap›labilece¤ini de gördüm.
Oradaki iliﬂkiler önceden yaﬂad›¤›m
iliﬂkilere benzemiyordu. Gözümün
önünde yaﬂand›¤› halde göremedi¤im baz› ﬂeyleri görüyordum art›k.
Nas›l ve nereden bakmam gerekti¤ini ö¤renmiﬂtim. Ezenlerin karﬂ›s›nda
ezilenlerin yan›nda tav›r almak bana
çok daha fazla güç vermiﬂti.
Yürüyüﬂ: Linç sald›r›s›n› gerçekleﬂtirenler içinde eski tan›d›klar›n›z
var m›yd›, size karﬂ› özel bir tav›rlar› oldu mu?
Emra: Vard›. Di¤er arkadaﬂlara
gösterdikleri tav›rdan farkl› bir tav›rlar› yoktu, hezeyan içinde sald›r›yorlard› zaten...
Yürüyüﬂ: Tahliye olduktan sonra
sald›rganlarla tek tek de olsa, konuﬂma, görüﬂme imkan› oldu mu?
Emra: Direk konuﬂmad›m. Çünkü gözükmüyorlar bile. Ama ortak
tan›d›klar›m›zdan duyduklar›m var.
‹lk günlerde biz de vard›k diye ﬂiﬂinenlerin bir ço¤u "biz yoktuk" demeye baﬂlam›ﬂlar.
Yürüyüﬂ: Linç olay›n›n ﬂehirde
ﬂu an yans›malar› var m› hala?
Emra: Yans›malar var tabii. ‹nsanlar›n gündeminde konu hala konuﬂuluyor, tart›ﬂ›l›yor. Biz de tart›ﬂma, tart›ﬂt›rma f›rsatlar› yaratmaya
çal›ﬂ›yoruz zaten ulaﬂabildi¤imiz her
yerde. Ancak yerel bas›n›n ç›t› bile
ç›km›yor art›k. Faaliyetlerimizde
belli anlamda zorluk ç›kar›yor tabii
olay›n yans›malar›. Gerçi önceden de
yaﬂan›yordu. Biz hep buna karﬂ› mücadele verdik zaten.
Bireyci, ç›karc› bir hayat›n içinde
insan dost bildiklerinden bile güvensizli¤inden dolay› korkabiliyor. Ama
hakl› oldu¤una inand›¤›nda düﬂmanlar›ndan dahi korkulmad›¤›n› gördüm.

“

Gazililer’e sald›r›rken "bunlar
terörist", "bunlara yapt›klar›n›zdan
dolay› kimse size bir ﬂey söylemez",
"polisten falan korkunuz
olmas›n, o taraf›n› bize b›rak›n"
vb. telkinlerle ikna edildik.

”

1 Nisan sahte belgeli komplo davas›

Hukuksuzluk sürdürüldü
1 Nisan 2004'te 5 ülkede eﬂzamanl› olarak “DHKP-C operasyonu”
ad› alt›nda yap›lan ve yasal, demokratik kurumlar›n bas›ld›¤›, çal›ﬂanlar›n›n tutukland›¤› operasyonun üçüncü duruﬂmas›, 16 May›s günü ‹stanbul 12. ACM'de yap›ld›. Duruﬂma
sonucunda, 10 kiﬂi tahliye edilirken,
gerçeklerin bütün ç›plakl›¤› ile, davada kullan›lan “delillerin” geçersizli¤inin baﬂka mahkemelerce de tescil
edilmesine karﬂ›n; 8 kiﬂinin tutuklulu¤u sürdürüldü.

“Adalet ‹stiyoruz”
HÖC üyelerinin sabahtan itibaren
bekledi¤i mahkemeye, de¤iﬂik F tipi
hapishanelerde bulunan tutsaklar›n
getirilmesiyle, "Adalet ‹stiyoruz,
Sahte Belgelerle Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n" sloganlar› at›ld›. Tutsaklar ise, "Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz"
sloganlar›yla, karﬂ›l›k verdiler.
Duruﬂmay›; Avusturyal› Avrupa
Parlamentosu Milletvekili Karin Reserarits, ‹talyan Avukat Adriano Saldarelli ve Doktor Sibilla Fiori’den
oluﬂan bir heyet de izledi. Heyet,
mahkeme öncesinde de, 1 Nisan’da
bas›l›p talan edilen; Temel Haklar,
TAYAD, Halk›n Hukuk Bürosu,
Gençlik Derne¤i ve ‹dil Kültür Merkezi’ni ziyaret edip bilgi ald›lar.
Heyet, bu ziyaretler ve 1 Nisan’a
iliﬂkin edindi¤i bilgilerin ard›ndan;
Türkiye’deki hukuk sistemi ile ilgili
kafalar›nda daha önce soru iﬂaretleri
oldu¤u, ancak ﬂimdi somut örnekle
gördükleri de¤erlendirmesinde bulundular.

Delil Yok Ki, Hangi
Delili ‘Karartabiliriz’?
Tutuksuz yarg›lanan Selda Yeﬂiltepe ile Sedat Çetintaﬂ'›n savunmalar›yla baﬂlayan duruﬂma, ﬁadi Özbolat’›n yapt›¤› savunma ile sürdü. Özbolat, komplonun çok somut örneklerle ortaya ç›kart›lmas›na ra¤men
tutukluluk hallerinin devam›n› anla-

yamad›klar›n› belirterek; “delilleri
karartma ihtimalinden kaynakl› tutuklulu¤umuz sürüyor. Soruyoruz
hangi delili karartaca¤›z; ortadaki
delil ne? Ortaya koyun görelim” dedi. Oligarﬂiden adalet beklemediklerini ancak kendi hukuk mekanizmas›n›n iﬂletilmesini istediklerini söyleyen Özbolat, Trabzon'da yaﬂanan
provokasyonlara da de¤indi.

Devrimciler Hukuku
Sorgulad›, Savc› Uyudu
Oligarﬂinin hukuk ve yarg› sistemini sorgulayan Özbolat, toplu savunmay› ﬂu sözlerle bitirdi:
“Ortada disketin olmad›¤› ispatlanm›ﬂt›r. Ama, ‘biz yasal haklar› verelim, sonra komplolarla yapaca¤›-

‹stanbul HÖC Temsilcili¤i, mahkeme önünde adalet iste¤ini hayk›rd›.
Özgür Ayd›n’›n okudu¤u aç›klamada, 1 Nisan operasyonlar›yla devrimci, demokratik mücadelenin tasfiyesinin amaçland›¤› vurgulanarak,
"operasyonun karar vericileri ve uygulay›c›lar› yasal, demokratik kurumlar› neden bast›klar›n›, çal›ﬂanlar›n› niçin tutuklad›klar›n› hiçbir
zaman aç›klayamad›lar” denildi.
Hukuksuzlu¤un mahkemece bilerek
ve isteyerek sürdürüldü¤üne dikkat
çekilerek, davan›n tarihe, gerçekle
yalan›n mücadelesi olarak geçti¤i
hat›rlat›ld› ve “gerçe¤i söyleyenlerin
yan›nda olmaya devam edece¤iz”
denildi. Aç›klamaya kat›lan 200 kiﬂi, “Adalet ‹stiyoruz, Sahte Belgelerle Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n”
sloganlar›n› dava boyunca sürdürdü.
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Özbolat, t›pk›
önceki duruﬂmada oldu¤u
gibi, uyuyan
savc›y›, “hakk›m›zda karar
verenlerin karﬂ›m›zda böyle
uyumas›n› istemiyoruz" diye
uyard›. Savc›,
uyar› üzerine
uyand›!
m›z› yapar›z’ deniliyorsa, ﬂu bilinmelidir. Buradaki hiçbir insan verdi¤i
mücadeleden piﬂman de¤il. F tipleriyle, komplolarla insanlar›n hak alma mücadelesini engelleyemezsiniz."
Tutsaklardan Mehmet Do¤an da
hukuksuzluk sürdükçe, hukuk anlay›ﬂ›n›, adaleti tart›ﬂmaya ve tart›ﬂt›rmaya devam edeceklerini belirtti.

“Delil De¤il, Paçavra”
Av. Taylan Tanay taraf›ndan okunan, avukatlar›n ortak savunmas›nda
vurgu ise; delil olarak gösterilen belgelerin sahteli¤inin ortaya ç›km›ﬂ olmas› ve bulundu¤u söylenen disketin
nas›l ve nerede elde edildi¤inin belli
olmad›¤› oldu.
Av. Cemal Yücel ise, mahkemede
delil diye sunulanlar› paçavra olarak
nitelendirdikten sonra, mant›kl› düﬂünen her insan›n bu komediye gülece¤ini vurgulad›. Av. Selçuk Koza¤açl›, telekulak davas›n› örnek vererek polisin komploculu¤unu hat›rlatt› ve nas›l polis devleti olundu¤una
dair örnekler vererek, “hukuksuzluklara göz yumuldu¤u sürece bunlar›n
önü al›namaz” dedi.

Komploya Devam...
Duruﬂmay› 24 A¤ustos tarihine
erteleyen mahkeme heyeti; Ali Arac›,
Mehmet Do¤an, Mustafa Erol, Münevver Köz, Nihat Özcan, Kudret
Sar›gül, Orhan Eski, Sema Koç, Tigin Öztürk ve Aynur Karaaslan’›n
tahliyesine karar verirken, di¤er devrimcilerin tutukluluk hallerini sürdürdü. Böylece mahkeme, polis
komplosuna ortakl›¤a devam edece¤ini bir kez daha ilan etmiﬂ oldu.

Nihat Erim’in Günlü¤ü ve ‹ktidar›n›n
Halk›n Beddualar›na Yans›yan Zulmü

‘Erim Erim Eriyesin...’
Geçen hafta; Hürriyet’ten Vatan’a
birçok gazetede, eski Baﬂbakanlardan Nihat Erim’in yay›na haz›rlanan
“günlükleri”ne iliﬂkin haberler yer
ald›. Bu haberlere göre; 12 Mart’›n
“Balyozcu Baﬂbakan›” de¤il, karﬂ›m›zda, Denizler’in idam›na karﬂ› ç›kan, 12 Mart’› eleﬂtiren biri var.
Manﬂetlere, çok farkl› bir niyetle
söyledi¤i “hepsini asamay›z, memleketi mezbahaya m› çevirece¤iz?”
sözü ç›kar›larak da, Erim’in günlü¤ünde yapmaya çal›ﬂt›¤› kendini aklama çabas›na destek olundu. Buna
ra¤men günlü¤ün sat›r aralar›na yans›yanlar bile, Erim’in her ﬂeyi kendi
d›ﬂ›nda gösterme çabas›n› yerle bir
ediyor. Tüm bunlar›n da ötesinde, 12
Mart zulmünü 1. ve 2. Erim hükümetleriyle yaﬂayan halk›n türkülerinde O’nu “Erim erim eriyesin” beddualar› ile anlatmas› bile, tarihteki yerini gösterir niteliktedir.
19 Temmuz 1980’de Devrimci
Sol taraf›ndan ‹stanbul Dragos’daki
yazl›¤›nda korumas›yla birlikte öldürülen Nihat Erim’in kim oldu¤unu
anlatmadan önce, “son derece içten
tutulan” günlüklerden baz› noktalara
de¤inelim.

Acele Etmeyelim, Di¤er
‹damlar Da Onaylans›n
Burjuva bas›n, “hepsini asamay›z, memleketi mezbahaya m› çevirece¤iz?” sözünü manﬂete taﬂ›rken,
sanki idamlara karﬂ›ym›ﬂ havas› yarat›yor. Oysa, Amerikanc› 12 Mart
paﬂalar›n›n emir kulu Erim’in derdi
baﬂka. ‹ﬂte 12 Mart 1972 tarihli günlükteki sat›rlar:
“Cumhurbaﬂkan›'na dün gittim.
‹damlar konusunu açt›m. ﬁöyle dedim: ‘Bu iﬂ yanl›ﬂ oldu. Millet Meclisi Baﬂkan› iﬂi aceleye getirdi. Halbuki ben bütün idam istekli davalar›n
sonu al›ns›n, kaç idam›n Yarg›tay'da
kesinleﬂece¤i belli olsun. Parlamento ondan sonra tasdik iﬂini ele als›n

istiyordum. 30 kiﬂi için kesinleﬂirse,
hepsi as›lamaz. Memleketi mezbahaya m› çevirece¤iz? ﬁimdi bu üçü as›l›rsa, belki arkadan gelecek daha
a¤›r suçlulara ac›ma duyacak. Halk
bu kadar çok idamdan ac›ma duyar.
ﬁimdi bu iﬂi Senato'da yavaﬂlatal›m.”
Niyet çok aç›k; üç kiﬂi yetmez,
daha fazlas›n› asmak için bekleyelim
diyor Balyozcu Baﬂbakan.

K›z›ldere ‹tiraf›: “Sa¤
Kalanlar Da Öldürüldü”
Baﬂbakanl›¤› döneminde gerçekleﬂen katliamlardan olan K›z›ldere
katliam›na iliﬂkin, 31 Mart 1972 tarihli günlü¤üne ﬂu sat›rlar› yazm›ﬂ:
“Akﬂam saat 18'de Ta¤maç (Genelkurmay Baﬂkan› Memduh Ta¤maç-B.N.) telefon etti. Hepsi ölü olarak ele geçmiﬂ. Saat 16.30'da nasihatin etkisi olmad›¤›n› ve devaml›
bomba, silah att›klar›n› görünce jandarma da ateﬂ açm›ﬂ. Eve girmiﬂler,
‹ngilizler’i ölü bulmuﬂlar, ötekilerden sa¤ kalanlar› öldürmüﬂler.”
Devlet yönetiminden en üst düzeyde katliam itiraf›d›r bu sözler. Çok do¤al bir durumdan sözediyor, “sa¤ kalanlar›n öldürülmesini”
onayl›yor. Amerikan e¤itimli kontra
güçleri o günden bu yana ayn› yön-

Amerikanc›
12 Mart
cuntas›n›n baﬂbakan
atad›¤›
Nihat
Erim,
katliam
ve bask›lar›yla
tarihe
geçti.
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temlerle katletmeye devam ettiler.
Katliamlar, infazlar böyle devlet politikas› haline geldi.

Bask› ve Zulüm ‹ktidar›
Evet, bir de biz anlatal›m 12
Mart’›n “Balyozcu Baﬂbakan›” ad›yla tarihe geçen Nihat Erim’i.
Tek parti iktidar›nda 1943'te CHP
Milletvekili seçilen Erim, Ulus Gazetesi’nde baﬂyazarl›k yaparken, gerekti¤inde “hürriyetin üzerine ﬂal
örtülebilece¤ini” yazd›. 12 Mart
cuntas› baﬂbakanl›k görevini verdi¤inde de, buna uygun bir bask› politikas›n›n mimar› oldu. Geliﬂen devrimci hareket karﬂ›s›nda düzenin krizini aﬂmak için 12 Mart muht›ras›
verilip AP hükümeti düﬂürülmeden
on gün önce, Amerikan Büyükelçili¤i görevlileriyle yemektedir Erim.
Kendi ifadeleriyle “ﬂaka yollu” -ama
böyle olmad›¤› görülecektir- bir ifadeyle Amerikal›lar “sizin baﬂbakan
olman›z laz›m” derler. CIA arﬂivlerinde hangi ülkede kimlerin en iyi iﬂbirlikçi olabilece¤i, Amerikan ç›karlar›n› koruyabilece¤i, hatta kiﬂisel
özellikleri konusunda nas›l arﬂivler
tutuldu¤u, bas›na da yans›yan bir durumdur. O arﬂivler konuﬂturmaktad›r
Amerikal›lar’›. O gün, Amerikan ç›karlar› THKP-C öncülü¤ünde geliﬂen devrimci hareketin bast›r›lmas›ndad›r. Askeri planda bu görev, 12
Mart cuntac›lar›na verilirken, “sivil
hükümet” ad› alt›nda, Nihat Erim görevlendirilir.
1. Erim hükümeti, 26 Mart’ta kuruldu ve 3 Aral›k 1971’e kadar sürdü. Bu süre içinde Amerikanc› cuntan›n iste¤ine uygun olarak; 11 ilde s›k›yönetim ilan edildi, “terörist eylemleri engellemek” bahanesiyle tam
bir bask› kampanyas› baﬂlat›ld›. Sol
ad›na, ilercilik ad›na ne varsa operasyonlar›n hedefi oldu. “Balyoz Harekat›” ad› verilen bu bask› kampanyas› II. Erim hükümetinde de sürdü.
ABD’nin iste¤i do¤rultusunda haﬂhaﬂ ekimini s›n›rlayan Erim, cuntan›n üzerine örtülen bir “reformcu
ﬂal” olarak düﬂünülmüﬂtü. Küçükburjuva ayd›nlar da buna inand›r›lm›ﬂt›. 12 Mart cuntas› ve ard›ndan
kurulan Erim hükümetleri, oligarﬂinin yönetememe krizini aﬂma çaba-

lar›yd›. Erim’in, “reformcu” olarak
sunulmas› da bu program›n bir parças›yd›. Böylece sömürü çarklar›n›n
aksayan yönleri reforma edilecek,
devrimin yükseliﬂinin önüne geçilecekti.
Mahir Çayan, I. Erim hükümetinin reformist bir hükümet olarak görünmeye özel olarak dikkat etmesinin; henüz halka karﬂ› vurucu güç
olarak örgütlenmeyen ordunun, oligarﬂinin ve emperyalizmin politikalar›n›n arac› olarak kullanmas›na ve
emperyalizmin sömürüyü disipline
edebilmek için, bürokrasi ve ordu
içindeki küçük-burjuva ayd›nlar›n›n
deste¤ine muhtaç olmas›na, ba¤lar.
Ancak, bu maske, THKP-C’nin
bu dönemde artan silahl› eylemleri
ve son olarak da ‹srail Baﬂkonsolosu
Efrahim Elrom’un öldürülmesiyle
düﬂecektir. Mahir’in deyiﬂiyle; “silahl› propaganda, I. Erim hükümetinin gerçek yüzünü ve emellerini, oligarﬂinin en gerici, en azg›n ve terörist yönetimi oldu¤unu aç›¤a ç›karm›ﬂt›r. Böylece, Amerikan emperyalizminin ve iﬂbirlikçi yerli burjuvazinin oyununu alt üst ederek, maskesini alaﬂa¤› etmiﬂ, kademeli plan›n›
bozmuﬂtur. “‹lerici, reformist, Atatürkçü” görünümü alt›ndaki aç›k faﬂizmin erken do¤um yapmas›n› sa¤layarak, küçük-burjuva ayd›n çevreler de dahil olmak üzere kamuoyunun gözlerini açt›.”
Erim hükümeti aç›s›ndan maskelenecek bir durum kalmam›ﬂ, art›k
tüm ülkede Erim hükümetinin terörü
esmektedir. Bask›lar karﬂ›s›nda yo¤un eleﬂtirilere maruz kalarak istifa
etmek zorunda kalaca¤› 17 Nisan
1972 tarihine kadar ülkeyi, “Balyoz
harekatlar›” ile, katliamlarla yönetir.
Tarihe “Balyozcu Baﬂbakan” olarak geçen Erim hükümetleri döneminde; bir gecede yüzlerce ilerici,
devrimci gözalt›na al›n›p iﬂkencelerden geçirildi. Emekçilerin grevleri
yasakland›, sendikalar iﬂlevsiz hale
getirildi, dernekler kapat›ld›, 61 Anayasas›’n›n nispi demokratik maddeleri de¤iﬂtirilerek yeni bask› yasalar›
ç›kar›ld› ve devrimcilere yönelik sürek avlar› baﬂlat›ld›. Mahir Çayan ve
9 yoldaﬂ›n›n K›z›ldere’de katledilmesi, Hüseyin Cevahir’in katledil-

Bildirisinde; “12 Mart döneminin eli kanl› bir iﬂkencecisinin
ﬂahs›nda tüm iﬂkencecileri protesto etmek için Nihat ER‹M’i
cezaland›rd›k” diyen Devrimci Sol örgütünün, 19 Temmuz
1980’den sonra duvarlarda s›kça rastlanan yaz›lar›ndan biri
mesi ve Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in
idamlar› Erim hükümetinin hanesine
yaz›lan suçlar› aras›nda yerald›.
Düzen partilerinin düzeni korumakta gösterdikleri yetersizli¤in
oluﬂturdu¤u boﬂlu¤u oligarﬂinin askeri kanad›n›n doldurdu¤unu ve
Erim hükümetinin arkas›nda bu gücün oldu¤unu söyleyen Mahir, “bu
durumun da geçici” oldu¤unu söyledikten sonra ﬂöyle diyordu: “Emperyalist sömürünün dönen çarklar›
emekçi halk›n sefaletini, yaﬂama
ﬂartlar›n›n zorlu¤unu daha da art›racakt›r. Oligarﬂi halk›n memnuniyetsizli¤inin sebebini bu sefer de
Erim kabinesinin yetersizli¤ine ba¤layarak, yerine yeni bir kadroyu yönetime getirecektir.”
Böyle de olmuﬂtur. Erim, kullan›ld›ktan sonra bir kenara at›ld›.
Devrimci Sol’un, 1980 yaz›nda gerçekleﬂtirdi¤i “‹ﬂkencelere ve Faﬂist
Teröre Karﬂ› Mücadele” kampanyas›ndaki hedeflerinden biri oldu. Gazetelere “Erim öldürüldü” manﬂetleri
yans›rken, üstlenme bildirisinde,
Erim’in suçlar› say›ld›ktan sonra,
ﬂöyle deniliyordu:
“O 12 Mart döneminin eli kanl›
bir iﬂkencecisidir. Bugün de Demireller’in, Türkeﬂler’in kanl› katliam
planlar›n›n sad›k bir destekçisidir.
Oligarﬂinin üst düzey faﬂist kadrolar›ndan biridir. Demirel’in kumandanl›¤›ndaki... Çorum, Amasya, Ordu, Sivas vs. katliam planlar›n›... 12
Mart döneminin eli kanl› bir iﬂkencecisinin ﬂahs›nda tüm iﬂkencecileri
protesto etmek için, Nihat ER‹M’i
cezaland›rd›k. Faﬂist katliamlara, iﬂkencelere karﬂ› tek çare halk›n örgütlü gücüyle birleﬂmiﬂ devrimci ﬂiddettir.”
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Nihat Erim Davas›
‹ﬂkencede Ölümle Baﬂlad›
Nihat Erim’in öldürülmesinin ard›ndan tam bir terör estirildi. Bu operasyonlarda; Aslan Tayfun Özkök, A.
Faz›l Ercüment Ödemir gibi devrimcilerle birlikte gözalt›na al›nanlardan
biri de Ahmet Karlangaç’t›. 2 Ekim
1980'de gözalt›na al›nd›ktan hemen
sonra iﬂkenceye al›nd›. Bir hafta sonra, bas›n›n karﬂ›s›na ç›kar›ld›lar. Polisin “iﬂte Nihat Erim’in katilleri” biçiminde teﬂhirine karﬂ› ç›kt›lar. Bas›na teﬂhirin ard›ndan iﬂkenceler yeniden devam etti. Ahmet Karlangaç, siyasi ﬂube ve MiT taraf›ndan sorgulan›rken yo¤un iﬂkencelere maruz kald›. Ayn› operasyonda gözalt›na al›nan devrimciler, Karlangaç’› katleden iﬂkenceyi ﬂöyle anlatt›lar:
“Ayakta duramaz hale gelen yoldaﬂlar›m›za, C Grubu iﬂkencecileri
de iﬂkence yapmaya baﬂlad›, kafas›na topuzla vurdular. Ard›ndan kulaklar›ndan tutularak art arda duvara
çarp›ld›. Önce de sopa ve yumruklarla dövülmüﬂtü. Üst üste iﬂkenceler
sonucu, devrimci iradesinin gücüne
bedeni ayak uyduramad› ve düﬂtü.
Gümüﬂsuyu Askeri Hastanesi'nde, 12
Ekim 1980'de öldü.”
Karlangaç’›n katledilmesi kamuoyuna, “kafas›n› duvara vurarak intihar etti” diye aç›klan›rken, Devrimci Sol II Davas› olarak bilinen,
Nihat Erim-Mahmut Dikler davas›nda yarg›lananlar›n boyunlar›na idam
ilmi¤i geçirilerek, devrimcilere karﬂ›
idamlar bir tehdit olarak kullan›lmak
istendi. Ancak, devrimciler mahkeme kürsüsünde oldu¤u gibi, idam
tehdidi karﬂ›s›nda da devrimi, sosyalizmi savunmay› sürdürdüler.

Serdar Demirel, 3 Eylül 1964
Çank›r› do¤umlu. 13 Haziran ‘91’de
Adana’da gözalt›na al›nd›. 15 gün
boyunca iﬂkencelerden geçirildi.
SDB üyesi olmaktan Malatya DGM
taraf›ndan müebbet a¤›r hapis cezas›na mahkum edildi.
13,5 y›ld›r tutsak ve 19 Aral›k
2000’den bu yana, 4,5 y›ld›r Sincan
1 No’lu F Tipi’nde tecrit alt›nda.

Fatma Koyup›nar, 22 ﬁubat
1972’de Gaziantep’te do¤du. On
kardeﬂtiler, ilkokuldan itibaren okumak için çal›ﬂmalar›n›n gerekti¤i bir
ortamda büyüdü. Ve bu koﬂullarda p›nar yata¤›n› buldu, devrimci oldu.
1992 Nisan’›nda tutukland›. 20012003 aras› k›sa bir özgürlük döneminin d›ﬂ›nda, 13 y›ld›r hapishanelerde.
Ve hep direniﬂ mevzisinde.

Yoldaﬂlar›m›z düﬂünceleriyle yaﬂayabilsin diye
Halk›m›z özgür, vatan›m›z ba¤›ms›z olsun diye

ÖLÜME YATTILAR
12. Ölüm Orucu Ekibi direniﬂçileri, 9 May›s’ta bulunduklar› hücrelerde al›nlar›na k›z›l bantlar›n› takarak 5. y›l›ndaki büyük direniﬂin bayra¤›n› 118 ﬂehitten devrald›lar.
Üç özgür tutsak, Fidan Kalﬂen gibi, yoldaﬂlar› için zulmün karﬂ›s›na
ç›kt›lar. En önde onlar var ﬂimdi.
Bayra¤› devralan son ekip, ekiplerine direniﬂin ilk ﬂehidi Fidan Kalﬂen’in ad›n› verdiler.
Serdar Demirel 41 yaﬂ›nda. Faruk
Kad›o¤lu 28, Fatma Koyup›nar ise
33 yaﬂ›nda... Kimse onlar›n bu karar›n› “gençlik macerac›l›¤›yla” aç›klayamaz. Kimse hücrelerdeki bu tutsaklar›n karar›n› “örgüt bask›s›yla”
da aç›klayamayaca¤›na göre, herkes
gerçe¤i teslim etmelidir. Sonu ölümle biten bir yürüyüﬂe ç›kmak, tepeden t›rna¤a bir bilinç, tepeden t›rna¤a bir irade, tepeden t›rna¤a bir inanç
iﬂidir. Ve yine herkes kabul etmek
zorundad›r ki, sonu ölümle bitecek
bir yürüyüﬂe ç›kmak, tarihsel ve siyasal bir zorunlulu¤un sonucudur.

Hiçbir devrimci, hiçbir sosyalist, tarihsel ve siyasal bir zorunluluk olmad›kça, ölümü gülerek kucaklamaz.
Denilebilir ki, ama F tiplerinin
hücrelerinde baﬂka gruplardan tutsaklar da var ve onlar ölüm orucu
yapm›yorlar; do¤rudur ve onlar iﬂte
bu tarihsel ve siyasal zorunluluktan kaçmaktad›rlar. Tarihi görevlerinden ve sorumluluklar›ndan kaçanlar, taﬂ›d›klar› devrimcilik, MarksistLeninistlik s›fatlar›yla çeliﬂki içinde
yaﬂarlar. Ölüme yürüyenler, s›fatlar›
ve pratikleriyle tam bir uyum içindedirler. Tarih karﬂ›s›nda biz devrimci
olman›n gereklerini sonuna kadar savunduk ve yapt›k diyebilecek olanlard›r. Düﬂünceleri özgürdür, iradeleri özgürdür ve hiçbir güç taraf›ndan
bükülemeyecek kadar kuvvetlidir.
Tarihsel ve siyasal zorunluluklardan
kaçanlarsa, beyinlerinin özgürlü¤ünü kaybetmiﬂlerdir. ‹radeleri, emperyalizm ve oligarﬂi karﬂ›s›nda bükülmüﬂtür. Bu nedenle statükoya sar›lm›ﬂlard›r.
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Faruk Kad›o¤lu, 1977’de Trabzon’un Of ‹lçesi’nde do¤du. 2001
A¤ustos’unda ‹stanbul’da tutukland›.
DHKP-C üyesi olmaktan 12.5 y›l
hapis cezas›na çarpt›r›ld›. Yaklaﬂ›k 4
y›ld›r Tekirda¤ F Tipi Hapishanesi’nde, tecrit alt›nda.
19 Aral›k’ta d›ﬂar›dayd›. O zaman tecrite karﬂ› d›ﬂar›da sürdürdü¤ü mücadeleyi ﬂimdi tecrit alt›nda sürdürüyor.

5 y›ld›r yaﬂanan her geliﬂme, bu
irade savaﬂ›n›n hapishanelerle, tutsaklarla s›n›rl› olmad›¤›n› herkese
gösterdi. Son olarak 1 May›s’ta tan›k
olduk buna. Devrimcili¤i yoketmek
istiyorlar ve biz bu topraklardan
umudun yokedilmesine izin vermeyece¤iz. Meselemiz budur.
118 ölümün üzerine, üç tutsa¤›n
daha ölüme yatmas›, burjuva bas›nyay›n kuruluﬂlar› taraf›ndan görmezden gelindi. Çünkü AKP’nin hapishaneler politikas› görmezden gelinmesini gerektiriyor. Çünkü emperyalizmin ve oligarﬂinin ç›karlar›, tecritin sürdürülmesini gerektiriyor. Onlar›n meselesi de budur.
Dolay›s›yla “mesele” herkesin
meselesidir. Direniﬂin içinde olanlar
da, d›ﬂ›nda olanlar da bu irade savaﬂ›n›n sonuçlar›ndan do¤rudan ve dolayl› biçimlerde etkilenecekler. Direniﬂin d›ﬂ›ndakiler, zulme güç verir.
Direniﬂin hakl›l›¤›na kimsenin diyecek bir ﬂeyi olmad›¤› için, herkes F
tiplerine karﬂ› ne çok ﬂey yapt›¤›n›
anlatma kayg›s›nda. Yap›lan hiçbir
ﬂey küçümsenemez; ama asli olan
görmezden geliniyorsa, orada sorumluluk üstlenme de¤il, sorumluluktan kaç›ﬂ vard›r. Fidan Kalﬂen
Ekibi’yle direniﬂi sürdüren özgür tutsaklar, halka karﬂ› sorumlulu¤un en
üst düzeydeki temsilcisidirler. Sorumluluk, onlar›n yan›nda olmakt›r.

Faruk Kad›o¤lu’nun Bant Töreni Konuﬂmas›:

“Biz UMUDU YAﬁATANLAR’›z”
"Denizden geldim ben
Yakamozlar aras›ndan
Karadeniz'den geldim ben/ Da¤lar›n doruklar›ndan
F›nd›k ve çay bahçelerinden geldim ben
Hamsi avlamaktan, tütün k›rmaktan geldim
Bir elimde ondörtlü/ Bir elimde kemençe
Kaçkarlar’›n doruklar›nda gezerim
Karadeniz'den ç›k›p/ Halk›m›n deryas›na dolar›m.
Sudaki bal›k gibi/ Halk›m›n içinde yaﬂar›m
Ben denizin/ ben halk›m›n/ öncüsüyüm.

girip son BÜYÜK halay›m›z› çekece¤iz.
Bugün yola ç›k›yoruz. Yolculu¤umuz ne uzun, ne k›sa
olacak!.. Olmas› gerekti¤i gibi en uygun an ve zamanda
hedefe varaca¤›z, vuraca¤›z... Fidan'›m›z tez canl›yd›,
fazla bekletmeye gelmez; bekletmeyece¤iz...
Sözümüz söz yoldaﬂlar...
Sözümün eri olaca¤›m. ﬁerefimle yemin ediyorum ki
BAﬁARACA⁄IM... Göbek ad›md›r ﬂeref! Bu yan›yla ﬂerefli yaﬂay›p, ﬂerefli ölece¤im. ﬁerefsizce bir yaﬂam›n dayat›ld›¤› günümüz dünyas›nda ﬂerefli olmak en erdemli
davran›ﬂlar›n baﬂ›nda geliyor. Halk›m›z›n bir kuru ekme¤e dahi muhtaç edildi¤i günümüz dünyas›nda, ﬂerefsizler
har vurup harman savuruyor. Ama halk›m›z ﬂerefli olma
onurundan da taviz vermiyor, yine de önemli olan da bu...
Dolay›s›yla ben de ﬂerefimle yaﬂam›ma son noktay›
koyaca¤›m.
Karadeniz'in Reis'i Selami KURNAZ'›n ard›ndan o
topraklara ﬂehit olarak gitmek en büyük onurdur benim
için. Ki öyle de olacak. (...)
Can yoldaﬂlar›m, hepinizi çok seviyorum. Partimi, önderimi çok seviyorum. Kahraman ﬂehitlerimizin yan›na
gidece¤im için çok mutluyum-onurluyum.
ﬁimdi Fidan'›m›z halay baﬂ›nda...
Bugün halay›m›z ilk ad›m›n› at›yor. Önde Fidan'›m›z
ard›nda Fidan'›n fedaileri; B‹ZLER
Fidan'›m›za lay›k olaca¤›m yoldaﬂlar.."

Yoldaﬂlar,
Günler günleri kovalad› ve geldik bugüne...
Bugün 9 May›s... Bugün fidemizi topra¤a sapl›yoruz.
Günü geldi¤inde Fidan olup çatlataca¤›z topra¤› sonra filize duraca¤›z. Yeni yeni tomurcuklar ekip topra¤a ço¤alaca¤›z fidan fidan...
Süreci biliyorsunuz, biliyoruz... Çok söze gerek olmad›¤› zaman en önemli görevimiz. Unutmayal›m ki bizler;
"UMUDU YAﬁATANLAR"›z... Umudu yaﬂatmak; herﬂeyden önce politikalar›m›z› kavramaktan, partimizin ihtiyaçlar›na cevap vermekten ve tabiki kahraman ﬂehitlerimizi yüre¤imizden hissetmekte mümkün.
Yoldaﬂlar, süreç Fidan gibi olmay› gerektiriyor. Bizler;
Fidan'›m›z›n yoldaﬂlar› olarak O'nun ad›yla yol al›p
O'nun gibi düﬂmana vuracak ve buluﬂaca¤›z güneﬂin sofras›nda. Fidan'›m›z yine halay baﬂ›m›z olacak. Kolkola

F Tiplerinde Örgütsüzlük Dayatmas›
Bir tutsa¤›n mektubundan al›nt› yap›lan aﬂa¤›daki sat›rlarda, F tiplerinde yeni gelen bir tutsa¤›n nas›l
karﬂ›land›¤›n› göreceksiniz...
“Hücreyi üçledik. Yeni bir arkadaﬂ
tutukland›. Ad›, Tayfun Serpaﬂ, 29
Nisan'da yan›m›za getirildi.
14 Nisan'da gözalt›na al›nm›ﬂ, 15
Nisan'da tutuklan›p Bayrampaﬂa'ya
götürülmüﬂ. 28 Nisan'da da bizim
buraya (Tekirda¤ F Tipi’ne) getirilmiﬂ. Bir gün özel tecrit hücresinde
tutulduktan sonra yan›m›za verdiler.
Hücrede 3. bir kiﬂinin daha olmas›
güzel bir ﬂey. ... F tiplerine yeni tutuklan›p gelirken, her zamanki malum uygulamalarla o da karﬂ› karﬂ›ya kalm›ﬂ. Daha önce anlatm›ﬂ m›yd›m? Hapishanedeki tüm personel

tecrit politikalar›n›n bir parças›.
Doktorundan ö¤retmenine, müdüründen gardiyan›na herkes tecritin
tamamlay›c›s›. Yine tüm uygulamalar bunu amaçl›yor.
Yeni gelenler önce özel tecrit hücrelerinde tutuluyorlar. Sonra psikologla görüﬂüp, psikolo¤un tuttu¤u rapora, gözlemlerine göre de kalaca¤›n
hücre belirleniyor. Psikologda 5-6
sayfal›k sorular›n oldu¤u bir ka¤›t
var. Ve psikolo¤un sorular›... Sorular›n tamam› tutukluyu tedavi edilmesi gereken bir hasta, hasta oldu¤u
için de suç iﬂlemiﬂ biri olarak görüyor.
Ben psikologla ilk karﬂ›laﬂt›¤›mda,
Terörle Mücadele ﬁubesi'ndeki iﬂkencecilerle konuﬂuyorum sanm›ﬂ33
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t›m. Öyle sorular var ki, en sonunda
“cevap vermiyorum, susma hakk›m›
kullan›yorum” dedim.
Bizim Tayfun'a da ayn› sorular› sorduklar›n› duyunca psikologla karﬂ›laﬂt›¤›m o gün geldi gözümün önüne. Tayfun, ayn› dosyadan yarg›land›¤›m arkadaﬂlar›n yan›nda kalmak
istiyorum diyor. Onlar Tayfun’a “niye onlarla kalmak istiyorsun, onlar
örgütlüler. Ortak alanlar› kullanm›yorlar. Ba¤›ms›zlar›n kald›¤› hücrede kal” diyorlar.
Bir de ﬂöyle bir ﬂey ekliyor psikolog: “Gerçi son zamanlarda baz› örgütlerin ortak alanlar› kullanacaklar›n› ö¤rendik... Sizinkiler var m›
bilmiyoruz...” demiﬂler. Gördü¤ün
gibi psikolog de¤il mübarek telekulak (eskiden köstebek diyorlard›).
Ercan Göko¤lu, 3 May›s 2005

Hapishanelerde Neler Oluyor? Bilmek Hakk›n›z!
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TAYAD eski Baﬂkan› Tekin Tangün, bir komplo sonucu tutuklan›p
konuldu¤u F tipi hapishanesinden de
görevini, tecrit gerçe¤ini aç›klama
gayretini sürdürüyor. Tecrit alt›ndaki
uygulamalara iliﬂkin aﬂa¤›daki bilgiler, Tekin Tangün’ün 5 May›s 2005’te
Tekirda¤ F Tipi Hapishanesi’nden
yazd›¤› mektubundan al›nm›ﬂ, ara
baﬂl›klar taraf›m›zdan konulmuﬂtur.
“Tecritten Haberler” baﬂl›kl› bu
sayfam›zda F tiplerinde olan bitenden
okurlar›m›z› sürekli olarak haberdar
edece¤iz.
***
“Merhaba
... Son dönemlerde kimi kurumlara ya da ailelerimize yazd›¤›m›z toplu
mektuplar, “ayr› hücrelerde kalanlar
birlikte mektup gönderemez” gerekçesiyle iade edildi.
Orhan hala tek kal›yor hücresinde.
Birol Abatay onun yan›na geçmek
için dilekçe verdi kaç kez ama kabul
edilmedi.
... Hasan Tahsin Akgün'ü biliyorsun. Tecrit sonucu psikolojik rahats›zl›klar› var bu arkadaﬂ›m›z›n. 18 Nisan
günü hastaneye götürülürken, asker
elinde foto¤raf›, kimlik bilgileri oldu¤u halde Tahsin'e ad›n› soyad›n› soruyor, o da söylemeyince götürmediler.
1 May›s'ta alanlardaki coﬂkuyu, F
tiplerindeki hücrelerimizde, havaland›rmalar›m›zda yaﬂad›k biz de. Saat
13.00'te ortak 1 May›s program›m›z
baﬂlad›. Yaklaﬂ›k bir saat sürdü. ﬁehitlerimiz için sayg› duruﬂu, metnin
okunmas›, sloganlar›m›z, marﬂlar›m›z
ve halaylar›m›zla güzel bir program
oldu.”

TECR‹TTE YOLDAﬁLIK:
“Kimse onlar› öyle
kucaklamam›ﬂt›r!”
“Ben de bugün revire ç›kt›m. Sa¤
ayak parmaklar›m k›zard› ve ﬂiﬂti.
Antibiyotik ve a¤r› kesici verdi doktor. Revirde ne oldu? Orhan Eski'nin

de sa¤ omzu tutulmuﬂ, kolunu oynatam›yordu. Onu da getirdiler. Bir y›ldan fazlad›r ilk defa kucaklaﬂt›k doktor s›ras›nda. Çok güzeldi tabi, beﬂ
dakika kadar yüzyüze konuﬂma f›rsat›m›z oldu. Tek kal›yor o, saçlar› uzam›ﬂ haliyle, kesemiyor. Neyse, tam
doktor odas›na giriyordum ki, içeriden ç›kana bir bakt›m Taner Korkmaz, ﬂehidimiz Aﬂur Korkmaz'›n kardeﬂi... Tabii çok beklenmedik bir ﬂeydi, sar›ld›k, kucaklaﬂt›k. Doktor da
geçici gelmiﬂ devlet hastanesinden,
ﬂaﬂ›r›yorlar tabii bizi böyle görünce.
Yaﬂamam›ﬂlar ki hiç... Tutsakl›¤› kastetmiyorum, bizim birbirimize duydu¤umuz özlemi, sevgiyi bilmezler,
kimse kendilerini öyle kucaklamam›ﬂt›r. Kendileri de baﬂka birilerini...
Yabanc› olduklar›, yaﬂamad›klar›
bunlar...”

TECR‹TTE “TANIK”
ARAYAN HUKUK!
“... Sular›n kesik olmas› nedeniyle
bir baﬂgardiyanla tart›ﬂm›ﬂt›k burada.
Tart›ﬂma s›ras›nda “yalan söyleme”
demiﬂti. Bunun üzerine suç duyurusunda bulunmuﬂtum savc›l›¤a. Bir ara
ifademi almak için savc›l›¤a da götürdüler. Neyse, 28 Nisan'da Tekirda¤
Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›’n›n karar›n›
tebli¤ ettiler. ﬁaﬂ›rmad›m tabii, binlerce, onbinlerce karar›n benzeriydi.
“Müﬂtekinin iddias›ndan baﬂka kusur
ve inand›r›c› delil bulunmad›¤›ndan
kamu ad›na takibata yer olmad›¤›na”
deniliyordu kararda.”
“Ben de 2 May›s'ta verdi¤im dilekçeyle savc›l›¤›n bu karar›na itiraz
ettim Çorlu A¤›r Ceza Mahkemesi’ne. “‹nand›r›c› delil yoktur” deniliyor, olmaz tabii, olay›n tan›klar›na bile sorma gere¤ini duymaz, onlar›n
ifadesini alma zahmetine katlanmazsan, “müﬂtekinin iddias›ndan” baﬂka
bir delil olur mu?
Her neyse, Çorlu ACM’den gelecek karar da belli ama olsun. Onlar›n
savc›l›klar›nda, mahkemelerinde yüz34
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binlerce sayfal›k bir tecrit külliyat›
oluﬂuyor. Ölülerimiz ortada, sakatlar›m›z ortada, binlerce sayfal›k döküman da kendi dosyalar›nda belgeli,
kan›tl›. Her ﬂey ayr›nt›s›na de¤in var
oralarda.
... F tiplerinde yaﬂad›¤›m›z hukuksuzluklar, mektup engellemeleri vs.
ile ilgili buradan ‹stanbul Barosu, Tekirda¤ Barosu, Ankara Barosu ve Barolar Birli¤i Baﬂkanl›¤›'na yazd›k.
Hukuksuzluklar› anlatt›k, hukuki yard›m talebinde bulunduk...”
(Yürüyüﬂ’ün notu: Tekin Tangün’ün hücresinde en az›ndan bir kiﬂi
daha kal›yor, yani gardiyan›n hakaretinin en az›ndan bir tan›¤› var. Peki
tek kiﬂilik hücrelerde tutulanlar ne yapacak? Çünkü onlar›n hiç bir ﬂikayetinin “tan›¤›” asla olmayacak. Tecritte
tan›k arayan yarg›, tecrit zindanc›lar›n› himaye etmek için düpedüz eﬂe¤i
yokuﬂa sürüyor demektir.)

TECR‹TTEN DIﬁARIYA:
Mektup Zincirine Ça¤r›
“Geçen postada sana gönderdi¤im
mektuplar içerisinde F Tipindeki gerçeklerden bahsetti¤imiz ve al›c›lar›
taraf›ndan ço¤alt›larak da¤›t›lmas›n›, mektup zinciri oluﬂturulmas›n›
istedi¤imiz bir mektubumuz vard›. O
mektuptan gazetelere, Radyo ve
TV'lere, sendikalara, TMMOB ‹l
Temsilcilikleri’ne, Halkevleri’ne,
Tabip Odalar›'na, milletvekillerine
(30 isme), baz› dergiler ve demokratik kitle örgütlerine olmak üzere
450 isime gönderdik. 81 ilin barosuna
da yaz›ld›, onlar› henüz gönderemedik, önümüzdeki günlerde
gönderece¤iz. ... Önceki gün ziyaretten ö¤rendi¤imiz kadar›yla Kartal'a
giden bu mektuptan bir arkadaﬂ›m›z›n
tan›d›¤› 50 tane fotokopi çektirip oradaki kurumlara da¤›tm›ﬂ. Ayr›ca internette de da¤›t›l›yormuﬂ. Daha derli
toplu, geniﬂ bilgi gelirse yazar›m
sana.”

(Yürüyüﬂ’ün notu: Sendikalar›n,
Oda’lar›n üyeleri, tutsaklar sendikan›za, odan›za bir mektup gönderdiler. E¤er bu mektubu görmemiﬂseniz, yöneticilerinizden sorun, sizden saklam›ﬂlard›r. Mektubu bulun ve
tutsaklar›n “Mektup Zinciri” oluﬂturulmas› ça¤r›s›na siz de kat›l›n!)

gençlik
Suçlu, gençli¤i kurﬂunlayanlard›r
6 May›s anmas›nda gençli¤e kurﬂun s›kan, kendi
arkadaﬂlar›n› da öldüren jandarma, suçunu örtbas
etmek için ö¤rencileri tutuklat›yor
6 May›s günü, Kocaeli Üniversitesi'nde Deniz Gezmiﬂ, Hüseyin ‹nan
ve Yusuf Aslan’›n anmas›nda ö¤rencilere sald›ran jandarman›n açt›¤›
ateﬂ sonucu Ça¤layan Bozac› isimli
bir ö¤renci ile bir jandarma yaralanm›ﬂt›. Kendi arkadaﬂ› taraf›ndan vurulan jandarma eri, hastanede hayat›n› kaybetti.
Olay›n ard›ndan gözalt›na al›nan
8 ö¤renci serbest b›rak›ld›ktan sonra,
Ça¤layan Bozac›, Özcan ‹lter ve Kuzey Boyun isimli ö¤renciler hakk›nda 'jandarmaya mukavemet' suçundan tutuklama karar› ç›kar›ld›. Bozac› tutuklan›rken, di¤er iki ö¤renci,
demokratik kitle örgütleri taraf›ndan
jandarmaya teslim edilmeyerek adliyeye götürülürken kaçt›lar. Jandarma
taraf›ndan olaya iliﬂkin haz›rlanan
fezlekede ise, 5’i Gençlik Derne¤i
üyesi olmak üzere, 38 ö¤renci “firari” olarak gösterildi.

Gençlerimize “Ateﬂ” Etme
Emrini Kim Verdi?
Üniversitelere polis ve jandarman›n girmesi, -genel olarak- rektörlüklerin izniyle mümkündür. Bu izin genel olarak hep verilir, sivil gezenler
ise zaten “YÖK personeli” olarak
görülür. 6 May›s günü gençlik en demokratik haklar›ndan birini kullan›rken, buna tahammül edemeyerek, silahl› jandarmalar›n okula giriﬂine
kim izin vermiﬂtir?
Rektör Baki Komﬂuo¤lu, bu soru-

■Formasyon eylemi
‹.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi ö¤rencileri, formasyon hakk› kullanan
ö¤renci say›s›n›n 100'den 50'ye düﬂürülmesini, 17 May›s günü protesto
etti. "Formasyon Hakk›m› ‹stiyorum” diyen ö¤renciler, dekanl›k ile
görüﬂtükten sonra, ö¤retmenli¤in de
ellerinden al›nmaya çal›ﬂ›ld›¤›n›
söylediler.

nun cevab›n› vermek zorundad›r.
Ö¤rencilerini kurﬂunlatan, demokratik haklar›n› zorbal›kla gasbeden bir
rektör, “bilim adam›” de¤il, olsa olsa
polis ﬂefidir. Ki, olayda ateﬂ açan
jandarma olmas›na ra¤men, rektör,
yaral› ö¤rencinin ad›n› anmadan, sadece jandarman›n yaralanmas›na
üzüntüsünü belirten aç›klama yapm›ﬂt›r. Kurﬂunlayanlar›n saf›ndaki
bir rektör, bu okulu nas›l yönetir? O
okulda; demokratik hak arama, bilim, örgütlenme özgürlü¤ü ad›na zerrece bir ﬂey olabilir mi?
Denizler’in, Mahirler’in resmini
taﬂ›d›lar, onlar›n adlar›n›n oldu¤u bir
afiﬂi ast›lar diye, sald›r› emrini kim
verdi? Jandarmaya ateﬂ etme emrini kim verdi? Her demokratik eylemde otomatik olarak “havaya ateﬂ
aç›lmas›” yönünde kim e¤itti? Bu
sorular›n cevaplar› bilinmektedir.
Kendi askerinin de ölümüne sebebiyet verenlerin, gençli¤in demokratik bir eylemini kurﬂunla bast›rmak
isteyenlerin derhal tutuklanmas› gerekirken, ö¤rencilerin tutuklanmas›n›n ve onlarcas›n›n “firari” ilan edilip ö¤renci av› baﬂlat›lmas›n›n bir tek
anlam› vard›r. Bu kararlar› alanlar,
gençli¤imize kurﬂun s›kma emri verenleri, buna zemin haz›rlayanlar›
koruyor demektir. Kendi suçlar›n›
örtbas etmek istemektedirler. Jandarman›n ve savc›n›n, ö¤rencilerin serbest b›rak›lmas›n›n ard›ndan tutuklanmalar› için ›srarla itiraz etmeleri-

■Soruﬂturma terörü
Bal›kesir’de 7 ö¤renciye faﬂistlerin sald›rmas›n› protesto eden ö¤rencilerden ikisi okuldan at›l›rken,
Gençlik Derne¤i üyesi bir ö¤renci de
6 ay uzaklaﬂt›r›ld›. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca E¤itim Fakültesi ö¤rencileri ise, 11 arkadaﬂlar› hakk›nda
aç›lan soruﬂturmalar›n geri çekilmesi için imza kampanyas› baﬂlatt›.
35
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Ö¤renciler 12 May›s günü E¤itimSen Kocaeli ﬁubesi'nde düzenledikleri bas›n aç›klamas› ile, gençli¤e
kurﬂun s›kan jandarmay› protesto
ettiler. Ö¤renciler, Denizler’i ve
devrimci önderleri anman›n kendileri için bir borç ve demokratik hak
oldu¤unu beliterek, “fakat rektörlük terörize etmiﬂ ve üniversiteye postallar›yla jandarmay› sokarak bir jandarma eri ve bir arkadaﬂ›m›z›n yaralanmas›na sebebiyet vermiﬂtir" dediler.

nin alt›nda da bu yatmaktad›r.

Suçlu De¤il Ma¤dur Tutuklan›r
Devlet güçlerinin aleni suçlu oldu¤u durumlarda, ma¤dur durumda
olanlar›n cezaland›r›lmas› “gelenek”tendir. Bu, olaya fail yaratma
oyunudur. Ama bu fail, asla gerçek
fail olmaz.
Trabzon’da linç olay›n› düﬂünün;
demokratik bir hakk›n kullan›m›n›n
linç giriﬂimiyle bast›r›lmas›, devletin
en tepesinden kentin valisine, burjuva medyaya kadar “vatandaﬂ tepkisi”
diye meﬂru gösterilmek istenmiﬂti.
TAYAD’l›lar›n tutuklanmas› da bunun bir parças›yd›; suçlu onlar deniliyordu böylece. Burada da ayn› politikay› görürsünüz. Hak ve özgürlükler mücadelesi verenlere, gençli¤imize düﬂman olanlar; demokrasicilik oyunu arkas›nda, demokratik
haklar› böyle terörize ederek bast›rmak istemektedirler.

■ﬁehitleri and›lar
Erzincan Gençlik Derne¤i, 15
May›s’ta düzenledi¤i piknikte Deniz, Yusuf, Hüseyin ile ‹brahim Kaypakkaya nezdinde devrim ﬂehitlerini
and›lar. 12. Ölüm Orucu Ekibi’ni de
selamlayan 80 kiﬂi, Grup Selvi'nin
türküleriyle halaylar çekti. Zonguldak Ö¤renci Platformu da 18 May›s
günü devrim ﬂehitlerini and›.

Gençli¤i bu hale kim getirdi?

kiyor. Bunun da ötesinde, esrar partisi resminde görülmesi gereken sadece uyuﬂturucu da de¤ildir. Bu sonuçlardan sadece biridir. Duyars›zl›k,
12 Eylül’den bu yana uygulanan depolitizasyon
bananecilik ondan daha m› kabul
politikas› anlaﬂ›lmadan, bugün, düzen güçlerinin
edilebilirdir? Ya da, apolitik gençlik,
dahi ﬂikayet eder hale geldi¤i; duyars›zlaﬂma,
esrar içenden daha m› masumdur?
Düzen böyle yans›tmak ister, çünkü
yozlaﬂma ve çürüme anlaﬂ›lamaz
öbür türlüsü, kendi sorumlulu¤unu
gizlenemez hale getirecektir. GençliAma, adeta onlar›n bu tabloda
16 May›s tarihli Hürriyet, ‹stan¤e yönelik 12 Eylül’den bugüne uyhiçbir sorumluluklar› yokmuﬂ gibi
bul Üniversitesi’nde iki gencin, ders
gulanan politikalarla amfideki esrar
ﬂikayet ediyorlar. Örne¤in, duyarl›,
yap›lan amfide esrar kullan›rken respartisi aras›nda kurulacak do¤rudan
mücadeleci gençleri soruﬂturmalarla
mini yay›nlad›. Habere göre; 20 Niba¤› ve apolitikleﬂtirmenin oldu¤u
susturmak isteyen bir rektör, kendi
san 2005 tarihinde çekilen resimdeki
yerde her türlü dejenerasyonun
organizasyonu olan bir mitinge ö¤“ö¤renciler”, okulda uyuﬂturucu sat›boy verece¤i bilimsel gerçe¤ini gizrenciler kat›lmad› diye duyars›zl›kﬂ› da yap›yorlard›. Ayn› gün, ayn› galemek içindir bu çaba.
tan ﬂikayet edebiliyor. Devrimci
zetenin köﬂe yazar› Tufan Türenç ise,
12 Eylül cuntas›n›n ilk hedefi
gençli¤e düﬂmanl›¤› tescilli Emin
‹stanbul’daki bir üniversitede, güngençlikti. Çünkü gençlik; en dinaPazarc› gibi yazarlar, gençli¤in ne
lerce yap›lan duyurular ve ö¤retim
mik, örgütlü, politik kesimdi, geniﬂ
hale geldi¤ini, nas›l dünyadan bihaüyelerinin ö¤rencilere tavsiyelerine
halk kitlelerinin bilinçlenmesinde de
ber oldu¤unu anlatabiliyor.
ra¤men, “ünlü” bir ekonomi profesööncü bir rol oynuyordu. YÖK bu
rünün konferans›na sadece 11 ö¤renamaçla kuruldu ve bugüne kadar
cinin kat›ld›¤›n›, ayn› saatte büyük
Depolitizasyon politikalar›
cuntas›, sivil iktidarlar› ile yaﬂat›ld›.
amfide ise bir kad›n ﬂark›c›n›n topve amfideki esrar partisi
Örgütlenmek, öcü gibi gösterildi.
lant›s›nda salonun t›kl›m t›kl›m dolu
(Bu konuda örgüt fobisi yaratan kimi
oldu¤unu anlat›yordu.
Amfideki esrar partisi, düzenin
sol çevrelerde cuntan›n apolitikleﬂyaratt›¤› gençli¤in en uç boyuttaki
tirme politikas›na destek verdiler.)
örne¤idir. Ama, asla istisna de¤ildir.
Düzen gençli¤inin öyküsü
Kitaplar, “suç aleti” olarak sergilendi
Belki esrar partileri s›kça amfilere
masalarda. En küçük gençlik harekeTufan Türenç yaz›s›na, “gençliktaﬂ›nm›yor, ama fuhuﬂtan uyuﬂturuya
ti zorla bast›r›ld›, mücadeleci gençlile ilgili bir gerçek öykü” baﬂl›¤› koykadar düzenin türlü yozlaﬂma sonuç¤i okullardan uzaklaﬂt›rmak için dimuﬂ. Yerinde bir baﬂl›k, ama eksik.
lar› gençli¤i her geçen gün içine çesiplin soruﬂturmalar› ac›mas›zca iﬂleÇünkü, bugün üniversitelerde iki
tildi. Ve tüm bunlar, bugün de
gençlikten sözedilebilir. Birincisürdürülmektedir.
si, politik gençliktir. Di¤eri ise,
Peki nas›l bir gençlik isteniTürençler’in de savundu¤u bu
yordu bunlar uygulan›rken?
düzenin, kapitalizmin eseri olan,
Bugünkü tablo iﬂte bu sorudevrimci gençli¤in henüz ulaﬂanun cevab›ndad›r. Gençlik apolimad›¤›, düzen politikalar› önünde
tik olmal›yd›. Bunun do¤al sonuset oluﬂturamad›¤› için bu hale
gelen gençliktir.
cu ve buna ulaﬂmak için izlenecek yöntemlerin, uyuﬂturucudan
Evet bu sizin üniversitelerinibencilli¤e, köﬂe dönmecilikten
zin, bu sizin gençli¤inizin gerçek
umutsuzlu¤a kadar tam bir bataköyküsüdür. Uzun bir öyküdür
yarataca¤›n› çok iyi biliyorhem de. Temel noktalar›na vurgu
Bu gençli¤i; örgütlenen, ülke ve l›k
lard›. Tek tipleﬂtirmenin önemli
yapaca¤›m›z gibi; 12 Eylül’den
dünya sorunlar›n› kendi sorun- bir yan›n› yozlaﬂt›rma oluﬂturbu yana merkezi olarak uygulanan politikalarla ortaya ç›kan bir
lar›yla bütünleﬂtirerek mücade- muﬂtur hep bugüne kadar.
Depolitizasyon ve pasifikasöyküdür. Kapitalizmi savunanlale eden devrimci demokrat ö¤yon politikalar›n›n yan›nda, bu
r›n, devrimci gençli¤in mücaderencileri susturmak isteyenler
durumun emperyalizmin tüm
lesine karﬂ› ﬂu veya bu ﬂekilde
yaratt›. 12 Eylül’den bu yana
dünyadaki politikalar› ile de yadüﬂmanl›k besleyenlerin; soruﬂturmalarla, okuldan atmalarla,
uygulanan depolitizasyon poli- k›ndan ba¤› vard›r. Küreselleﬂme
dedikleri sürecin önemli bir ayabask› ve sindirme politikalar›yla
tikalar›n› destekleyenler, prati- ¤›n› ideolojik boyut oluﬂturmakyarat›lan bu üniversitelerden ve
¤e geçirenler, amfide esrar par- tad›r. Emperyalistler, kendi gençonun gençli¤inden ﬂikayet etmeli¤i de dahil, gençli¤in dinamizleri abesle iﬂtigaldir.
tilerinden ﬂikayet edemezler
36
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mini ve idealist olmalar› yan›yla
devrimci kanala ak›ﬂ›n› kontrol alt›nda tutmak ister. Bunun en önemli
araçlar›ndan biri ideolojik olarak düzenlerine kazanmak iken, ötekisi buna ba¤l› olarak kültüreldir. Emperyalizm bu amaçla her türlü iletiﬂim
araçlar›n› kulland›¤› gibi, uyuﬂturucu
gibi araçlar› da kullan›r. Ülkemizde
de böyle olmuﬂtur. Emperyalizmin
bu politikalar›yla, 12 Eylül’ün derin
pasifikasyon ortam› bütünleﬂmiﬂ ve
sonuç alm›ﬂt›r kendi cephesinden.

Kapitalizmin dipsiz kuyusu
Kapitalizmin ideolojisi hakim k›l›nd›kça, gençli¤in de¤erleri de de¤iﬂmiﬂ, her türlü yozlaﬂma sahte özgürlük k›l›f›na büründürülerek beyinlere iﬂlenmiﬂ ve yaﬂam tarz› haline getirilmiﬂtir. Ç›karc›l›¤›n, bencilli¤in, gemisini kurtaran kaptan anlay›ﬂ›, ideallerin yerini alm›ﬂt›r.
Bu konuda, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Prof. Dr. ‹brahim Arma¤an'›n 1979 gençli¤i ile bugünü karﬂ›laﬂt›ran 23 y›ll›k araﬂt›rmas› hat›rlanacakt›r. Prof. Dr. Arma¤an, gençli¤in de¤erlerinin, son 20 y›l içinde
alt üst oldu¤unu kaydederek, "sosyolojik aç›dan kaybolmuﬂ bir gençlikle
karﬂ› karﬂ›yay›z" diye özetliyordu,
ortaya ç›kan tabloyu. Araﬂt›rmaya
göre; oligarﬂinin “anarﬂi-terör” demagojisi ile sürekli karalad›¤› 12 Eylül gençli¤inin idealleri vard› ve en
önemli de¤erleri aras›nda en baﬂta
“özgürlük ve sevgi” geliyordu. Bugün ise, de¤erler s›ralamas›n›n baﬂ›na "para, zenginlik" oturuyor.
Denilebilir ki, 1979’da sistem
farkl› m›yd›, kapitalizm hayat›n her
alan›nda kendi ideolojisini ve yaﬂam
tarz›n› dayatm›yor muydu? Evet
böyleydi. Ama karﬂ›s›nda büyük bir
güç vard›; kitlesel devrimci mücadele gerçe¤i vard› ve bu mücadelenin
omurgas›n› gençlik oluﬂturuyordu.
Bu nedenle mücadelenin içinde olan
olmayan bütün gençlik kitlesi bu
devrimci ortamdan ﬂu veya bu oranda etkileniyor ve düzen kendi politikalar›n› yaﬂama geçirmekte büyük
oranda zorlan›yordu.
Devrim, devrimcilik gibi bir sorunu kalmayan, büyük oranda libe-

ralleﬂen kimi ayd›nlar, bu gerçekleri görmezden gelmek için
özel bir çaba içerisine giriyorlar ve bugünkü yozlaﬂma tablosuna “özgürlük” ad›n› veriyorlar. Kuﬂkusuz, yukar›daki
araﬂt›rmada ortaya konulan
“özgürlük” ile onlar›n sözünü
etti¤i özgürlük aras›nda hiçbir
benzerlik yoktur. Onlar›n özgürlük dedikleri; sorumsuzluk,
duyars›zl›k, beyinlerin boﬂ olmas› ve emperyalist kültürün
dayatt›¤› yaﬂam tarz›n›n hakim
k›l›nmas›d›r.
Bu yüzden birçok olguyu
da aç›klamakta çaresiz kalmakta ve palyatif çözümlerle
kendilerini avutma yoluna sapmaktad›rlar. Oysa sorun, bugün savunduklar› kapitalizmin
kendisindedir. Ama o y›llar
“kaybolan y›llard›” diyerek
boﬂ yere kendilerini avutmaya
çal›ﬂ›yor ve bu tür araﬂt›rmalarda bir paradoks ar›yorlar.
Öyle ya insanlar ölüyordu, iﬂkencelerden geçiriliyor, çat›ﬂmalar yaﬂan›yordu, ama bu
araﬂt›rman›n da ortaya koydu¤u gibi, bugünle k›yaslanamayacak ﬂekilde “mutluyuz” diyorlar ve ideallerinden, de¤erlerinden sözediyorlard›. Paradoks dedikleri buydu. Ama
tam tersidir gerçek. O kaybolan y›llar dedikleri, devrimci
mücadelenin gençli¤i sar›p
sarmalad›¤› y›llard›r ve gençli¤in mutlu olmas› kadar do¤al
bir ﬂey yoktur. Bunun kayna¤›,
ideolojileri, gelecek umutlar›
ve ideallerinin olmas›ndad›r.
Bugün geniﬂ gençlik kitlesi
her ﬂeyden önce umutsuz, idealsiz b›rak›lm›ﬂt›r. Yap›lan bütün araﬂt›rmalar bu konuda
çarp›c› veriler sunmaktad›r.
Gelecekten umudunu kesmiﬂ,
tek düﬂüncesi yurtd›ﬂ›na kaçmak olan, para kazanmak d›ﬂ›nda herhangi bir ideal taﬂ›mayan bir gençlik vard›r karﬂ›m›zda. Sadece üniversite
gençli¤inden de sözetmiyoruz.
Liseli gençli¤in durumu da
farkl› de¤ildir bu konuda. Ör37
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Devrimci Gençlik, düzen
gençli¤inin alternatifidir
Zonguldak Gençlik Derne¤i, 14 May›s günü Madenci An›t› önünde yapt›¤›
bas›n aç›klamas›yla, “Uyuﬂturucuya
ve Yozlaﬂmaya Son!” isimli kampanya baﬂlatt›¤›n› duyurdu. Neden
böyle bir kampanya baﬂlatt›klar›n› anlatan devrimci gençler, Zonguldak halk›n› da, bu düzenin yaratt›¤› batakl›¤a
karﬂ› birlikte mücadele etmeye ça¤›rd›lar. SGD ve Ekim Gençli¤i’nin de destek verdi¤i aç›klama s›ras›nda Zonguldak halk›na seslenen Gençlik Derne¤i
üyesi gençler; gençlerin mafyaya,
uyuﬂturucuya, sistemin pisliklerine teslim edilmemesi; onurlu ve özgür bir
yaﬂam›n egemenlerin de¤il, emekçi
Zonguldak halk›n›n elinde oldu¤unu
söylediler.
Dernek üyeleri ayr›ca, 16 Nisan günü de, Zonguldak caddelerinde binlerce bildiri da¤›tarak halk› bu konuda bilinçlendirme faaliyetlerini sürdürdüler.
Devrimci gençlik, bu düzenin yaratmak istedi¤i gençlik tipinin alternatifidir. Onlar; düﬂünen, üreten, örgütlenen, ülke ve dünya sorunlar›na duyarl›, hak arama bilinci geliﬂmiﬂ, ülkelerinin ba¤›ms›zl›¤› için emperyalizmin her
alandaki politikalar›n›n karﬂ›s›na dikilen, faﬂist politikalar karﬂ›s›nda demokrasi mücadelesinin ön saflar›nda yer
alan, kapitalizmin yaratt›¤› yoksullu¤a
ve yozlaﬂmaya karﬂ› sosyalizmi savunan gençliktir.
Onlar bizim gençli¤imizdir. Onlarla onur duyuyoruz. Ve inan›yoruz ki;
onlar örgütlendikçe, gençli¤i saflar›nda
toplad›kça üniversitelerde ne yozlaﬂm›ﬂ, duyars›zlaﬂm›ﬂ, ‘özgürlük’ ad›na
sapk›nl›klara sürüklenmiﬂ gençlik bulunabilecek, ne de ‘esrar partisi’ resimleri medyada boy gösterecek. ‘Halk
için bilim, halk için e¤itim’ ﬂiar›yla mücadele eden gençlik, bu batakl›¤›n nas›l kurutulmas› gerekti¤ini de kendinde
somutlayarak gösteriyor.

ne¤in, 2005 y›l› baﬂ›nda ‹stanbul'da
14-19 yaﬂ aras› liseliler aras›nda yap›lan araﬂt›rmada; gençlerin yüzde
60'›n›n içkiyle 15 yaﬂ›n alt›nda tan›ﬂt›¤› tespit ediliyor ve bu gençli¤in
yüzde 38'inin dönmemek üzere yurtd›ﬂ›na gitmek istedi¤i belirtiliyordu.
Çarp›c› olan bir baﬂka nokta ise, yüzde 66 gibi büyük bir ço¤unlu¤un, gelecekten umutsuz oluﬂuydu.

Batakl›¤› yaratanlar,
sorunlar› çözemezler
Gençli¤in bugün içinde bulundu¤u batakl›¤› yaratanlar›n “ne olacak
bu gençli¤in hali?” diye “çözüm”
aramalar›n›n hiçbir anlam› yoktur,
aldatmacad›r. Sorunun parças› olanlar, çözemezler. Kapitalizmi savunanlar, emperyalist kültürü özgürlük
diye pazarlamak isteyenler çözemezler. Gençli¤in mücadele etmesine,
örgütlenmesine ﬂu veya bu argümanla karﬂ› ç›kan, gençlik mücadelesini
“anarﬂi-terör” diye yans›tan herkes,
bugünkü gelinen tabloda sorumluluk
sahibidirler. ‹ster “sol”dan, ister
sa¤dan olsun, onlar›n da gençli¤e verebilecekleri hiçbir ﬂey yoktur.
Biz çözeriz!
Devrimci ideolojinin yol göstericili¤inde, gençlerimizi bu bataktan
kurtaracak olan sadece devrimcilerdir, devrimci ö¤rencilerdir.
Gençlerimizi düzene terk etmeyece¤iz. Onlar, kapitalizmin yaratt›¤›
batakl›¤›n “kurban›” durumundad›rlar. Devrimci gençlik bu konuda sorumluluk almal›, en geniﬂ gençlik
kitlesine ulaﬂma araçlar›n› yaratarak,
onlara nas›l bir düzende yaﬂad›¤›m›z› göstermeli, kendilerine özgürlük
diye yutturulmak istenen yaﬂam tarz›na ayna tutmal›d›r. Onlar› örgütlemek, ideallerle donatmak, cinsellikle, giyim kuﬂamla “kiﬂilik kazanma”n›n olamayaca¤›n›, bunun tam
da bir kiﬂiliksizleﬂtirme perdesi oldu¤unu kavratmak devrimci gençli¤in
sorumlulu¤u olmal›d›r.
Ülkesinin ba¤›ms›zl›¤›, halk›n›n
özgürlü¤ü idealleriyle yaﬂayan, mücadele eden bir gençlik, yozlaﬂt›rma,
kiﬂiliksizleﬂtirme, apolitikleﬂtirme,
k›saca düzenin bütün politikalar›na
karﬂ› mücadele eden gençliktir.

Dizi
gençli¤i
Her kanalda onlarcas› yay›nlan›yor, biri biterken di¤erinin görüntüleri ekranlar› dolduruyor. Dizilerde çizilen hayatlarla, hayat›m›za yön
vermemiz için, özellikle gençli¤imizi TV baﬂ›na kilitlemenin ince taktikleri devreye sokuluyor. Kimi zengin yaﬂamlara ça¤›r›yor, kimisi
“solcu olacaksan böyle olacaks›n” diyor. Bir baﬂkas› “yükselmenin”
yollar›n› çiziyor, hemencecik ulaﬂ›lan. Bir ç›¤›rtkan edas›nda ça¤›r›yor gençlerimizi içine.
Bir dönem Brezilya dizilerinin gördü¤ü görevi, ﬂimdi “yerlileri” yerine
getiriyor. Ama, ﬂimdi, ﬂu an bu yaz›y› okurken o dizilerin tümünü kafan›zda canland›rmaya çal›ﬂ›n; bize ait olan hiçbir ﬂey olmad›¤›n›
göreceksiniz. Ne insan tipleri, ne yaﬂam tarzlar›, ne temsil ettikleri
kültürel ve sosyal iliﬂkileri ile halk yoktur. Do¤u’yu anlat›r ama
‘a¤a’d›r “esas o¤lan”. Ve hep “iyi” tiplerdir bunlar. Ya da en “masum” haliyle; kimi sol yay›nlar›n her hafta “aman seyredin” diye tan›t›m›n› yapt›¤› Çemberimde Gül Oya dizisinin örgütlü devrimci yaﬂam› terk etmiﬂ tipleridir bunlar. Üstelik kimisi de ilerici geçinen yönetmenlerce çekilmiﬂtir, ama bu tablo de¤iﬂmez. Çünkü, yön veren
ideoloji, kapitalizmin ideolojisidir. O ideolojiye hizmet etmeyen hiçbir eserin yaﬂam ﬂans› tan›nmad›¤› bir dünyad›r oras›.
Peki ne ister kapitalizm? Uyuﬂturmak, kendi sorunlar›ndan uzaklaﬂt›rmak, halk› o dizilerde yaﬂar hale getirmek ister. Gençlerimiz ise özel
hedeflerinin baﬂ›nda yeral›r. Gençlerimize, o dizilerdeki “insan” tipleri gibi olmas›, onlar gibi oturup kalkmas›, yaﬂamas›, onlar nas›l düﬂünüyor, hangi olaya nas›l yaklaﬂ›yorsa, öyle yapmas› dayat›l›r.
Ama önce bunun zemini yarat›lmal›d›r. Nedir bunun zemini? Ya da
nas›l bir gençlik dizilerdeki yaﬂam› kendine örnek al›p, onlar gibi
yaﬂama özlemi duyar?
Kendine güvensiz, kendi kiﬂili¤inden, kimli¤inden emin olmayan bir
gençliktir bu. Düzenin bask› ve yozlaﬂt›rma araçlar› bunun için y›llard›r devrededir. Durmadan iﬂler bu çark, aras›na ald›¤› beyinleri
ö¤ütür ac›mas›zca, ama ac› olan ﬂudur ki, ço¤unlukla fark›nda de¤ildir ö¤ütülenler...
Ve böyle bir gençlik art›k her türlü özentiye ve burjuvazinin verece¤i
düﬂünce ve yaﬂam biçimine aç›k demektir. Tersinden düﬂündü¤ümüzde, kendine güvenen bir gençlik burjuvazinin parlatt›¤› yaﬂamlara
kapal›d›r, o kendi sosyal gerçekli¤i içinde ve
oluﬂturdu¤u bilinçle bir yaﬂam› örgütler. Yeﬂil çam filmlerinde
rastlanan
“artist
olmak
için köyden kaçan k›z”, bu dizilerle tüm gençlerimize dayat›lmaktad›r.
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hayat›n
içindeki

teori milliyetçi dalga ve
Milliyetçilik ve Ba¤›ms›zl›k anti-emperyalist kavga
Sevgili okurlar›m›z
Uzun bir sohbete baﬂl›yoruz bugün sizinle. Gündemdeki geliﬂmelere
ba¤l› olarak s›k s›k birlikte olaca¤›z.
Bu köﬂede, üç Yürüyüﬂ yazar›,
güncel konular› yorumlayaca¤›z. Ben
Kemal, sohbetimizi ﬂimdilik ben yönetece¤im. Sohbetimize kat›lacak di¤er arkadaﬂlar›m›z› da tan›ﬂt›ray›m
sizinle. Özlem ve Mazlum. Özlem,
okulundan at›lm›ﬂ “eski” bir ö¤renci.
26 yaﬂ›nda. Mazlum, ‹stanbul’un gecekondular›nda bir iﬂçi olarak at›ld›
hayata. 34 yaﬂ›nda, ﬂimdi Yürüyüﬂ’te.
Zaman zaman ele ald›¤›m›z konulara
ba¤l› olarak aram›za baﬂka konuklar
da kat›lacak. Sohbetimizde ç›k›ﬂ noktam›z güncel geliﬂmeler olsa da, kendimizi güncelle ve “günlük politika”yla s›n›rlamay›p, o konular›n tarihsel ve teorik arka planlar›n› da ortaya koymaya çal›ﬂaca¤›z.
Teori, hepimiz biliriz ki pratikten
ç›km›ﬂt›r ve yine pratik taraf›ndan denetlenebilir bir ﬂeydir. Düﬂünme sürecinde pratikten tekrar teoriye dönülerek, yeni düﬂüncelere ulaﬂ›l›r. Teoriyle prati¤in bu içiçeli¤ine karﬂ›n, teorinin hayat› aç›klayamayaca¤›, “çok teorik düﬂünmemek gerekti¤i” gibi
söylemlerle, “reel politik” bahanesiyle teori küçümsenmiﬂtir. Bunun sonucunda e¤itimde, analizde, politikada,
teori ve pratik neredeyse birbirinden
iyice kopar›lm›ﬂt›r. Bunun pratikte
nas›l yans›d›¤›n› hepimiz kendi yaﬂam›m›zdan görebiliriz; güncel geliﬂmeleri, eylemleri konuﬂurken teoriden sözetmiyoruz, teoriyi ele ald›¤›m›z konuﬂmalarda ise, onu pratikle,
hayat›n içindeki geliﬂmelerle bütün-

T

eoriyle prati¤in bu içiçeli¤ine karﬂ›n, teorinin hayat› aç›klayamayaca¤›, “çok teorik düﬂünmemek gerekti¤i” gibi söylemlerle, “reel politik” bahanesiyle teori
küçümsenmiﬂtir. Bunun sonucunda e¤itimde, analizde, politikada, teori ve pratik neredeyse birbirinden iyice kopar›lm›ﬂt›r.

leﬂtirmiyoruz.
Bu konu üzerinde ileride daha ayr›nt›l› olarak duraca¤›z; ancak burada
k›saca vurgulamaktan kast›m›z, bu
köﬂedeki sohbetimizin çerçevesine
dair bir fikir vermiﬂ olmakt›r. K›sacas›, bundan da tahmin edilece¤i üzere,
teoriyle hayat› birlikte harmanlamaya
çal›ﬂaca¤›z.
Bu ilk oturumumuza baﬂlarken
gündeme bir göz atal›m; KESK
Kongresi var. Kongre, KESK yönetimi ve politikalar›nda de¤iﬂiklik yaratmayan bir seçimle sonuçland›.
Önemli bir nokta “bayrak provokasyonu”nun kongreye de taﬂ›nmas› oldu. ‹kinci olarak A‹HM’in Öcalan
Davas› karar› ve bu karara gösterilen
“milliyetçi tepkiler” var. Üçüncüsü,
Trabzon’daki linç sald›r›s›na dava
aç›ld›; iﬂkencecileri, infazc›lar›, Susurlukçular› kollayan oligarﬂi, provokatörlerine ve provokasyon politikas›na da sahip ç›kt›... Her üç geliﬂmenin birleﬂti¤i nokta ise, “milliyetçilik”. Düzenin “hassasiyetleri” üzerinde büyütülen bir “milliyetçilik dalgas›” ile karﬂ› karﬂ›ya oldu¤umuz yayg›n bir görüﬂ. Öyle mi? Ne diyoruz
bu konuda?

Mazlum: Ben bunun “milliyetçi
bir dalga” olarak de¤il, “ﬂovenist bir
dalga” olarak adland›r›lmas› gerekti¤ini düﬂünüyorum. KESK kongresindeki veya A‹HM karar› konusundaki
“tepki”ler, emperyalizme karﬂ› bir tav›r de¤il. KESK Kongresi’nde “bayrak edebiyat›” yap›p “emperyalizme
karﬂ›y›m derken, en büyük anti-emperyalist savaﬂ› veren Mustafa Kemal
gibi ortak de¤eri de anaca¤›z, bayra¤›m›z› unutmayaca¤›z” diyen Çal›ﬂma Bakan›, kongreye kat›lmadan birkaç saat önce IMF anlaﬂmas›n› imzalam›ﬂt›. A‹HM’in Öcalan karar› “içiﬂlerimize müdahaledir”, “ulusal egemenli¤in gasb›d›r” diyenler, baﬂka
konulardaki emperyalist müdahaleler
karﬂ›s›nda kuzu gibiler. Dolay›s›yla
tav›rlar›n›n klasik anlamda bir milli39
22 May›s 2005 / 01

yetçilikle ilgisi yok.
Asl›nda “bayrak provokasyonu”yla Trabzon’da sald›r›ya u¤rayan
Zeynep Erdu¤rul arkadaﬂ›m›z, sorunun özünü çok aç›k biçimde ortaya
koymuﬂtu: Demiﬂti ki, "mesele bayra¤›n onuruysa, gelin bu onuru ‹ncirlik'e Türk bayra¤› dikerek kurtaral›m.
Veya gelin bu tepkileri askerlerin baﬂ›na Irak'ta çuval geçirildi¤inde gösterelim."
Bu sa¤lam, tutarl› mant›k karﬂ›s›nda kim durabilir? Ama sorunumuz
ﬂurada; bunu kitlelere götüremiyoruz.
Örgütsüzlük, kitle çal›ﬂmas›ndan
uzaklaﬂma ve tabii oligarﬂinin terörü,
tecriti, solu adeta sakat b›rakt›; evet,
buraday›z, ortada duruyoruz, ama ellerimiz, ad›mlar›m›z uzanm›yor her
yere, eli, aya¤› sakat biri ne kadar yapabilirse, o kadar yapabiliyoruz. Tabii yine çaresiz de¤iliz; güçlerimizi
birleﬂtirerek bu durumu belli ölçülerde aﬂabiliriz.

Özlem: Konunun bu yan›na geçmeden, ﬂunu da netleﬂtirsek; ﬂimdi
bunlar milliyetçi mi de¤il mi, milliyetçiyse nas›l bir milliyetçilik?
Kemal: Milliyetçilik bir burjuva
ideolojisidir. Uluslaﬂma süreciyle ﬂekillenmiﬂ, sanayi devrimiyle kendi s›n›rlar›na ulaﬂm›ﬂt›r. Tarihsel olarak
ortaya ç›kan milliyetçili¤in as›l amac› burjuvazinin kendi pazar›na sahip
ç›kma iste¤idir. Burjuva milliyetçili¤inin önderli¤inde ulus bilinci geliﬂtirilmiﬂ, feodal sömürgeciliklere karﬂ›
ulusal s›n›rlar içinde ba¤›ms›zl›k için
mücadele verilmiﬂtir. Fakat art›k bu
ﬂekliyle bir milliyetçili¤e rastlamak
da fazla mümkün de¤il.
Bugünkü milliyetçili¤in klasik anlamdaki milliyetçilikle bir ilgisi kalmam›ﬂt›r. Kendi pazar kavgas› yoktur. Sömürgecili¤e karﬂ› bir tavr› yoktur. Bu anlamda “sahte milliyetçi”dir
onlar. Peki “gerçek milliyetçilik” nedir diyecek olursan›z, baz› akl› evvel-

ler onlara “sahte milliyetçi” dememizden hareketle “gerçek milliyetçi
biziz” dedi¤imiz sonucunu ç›kar›yorlar. Hay›r, biz milliyetçi de¤iliz. Çünkü birincisi, milliyetçilik bir burjuva
ideolojisidir ve biz proletaryan›n ideolojisini savunuyoruz. ‹kincisi, milliyetçilik tarihsel ve siyasal olarak ömrünü doldurmuﬂtur. ‹stisna koﬂullar
d›ﬂ›nda tarihsel olarak ﬂekillendi¤i
anlam›yla bir milliyetçilik art›k yoktur bugün; 1990’lardan itibaren onlarca ülkede yay›lan, k›ﬂk›rt›lan milliyetçi dalgadaki “milliyetçilik”, yap›s›
itibariyle “sahte milliyetçi”dir. Yenisömürgecili¤e uydurulmuﬂ bir milliyetçiliktir. Görünürde ulusal bayra¤›,
marﬂ› olan bir “ba¤›ms›zl›k”, özde ise
emperyalizme tam ba¤›ml›l›k.
Biz milliyetçi de¤il, vatanseveriz.
Ulusal ç›karlar› savunuyoruz. Ulusal
ç›karlar› savundu¤un an ise, emperyalizmle karﬂ› karﬂ›ya gelirsin. Emperyalizme karﬂ› ç›kmadan ulusal ç›karlar savunulamaz. Ülkemizdeki
“milliyetçiler” ise s›rt›n› ABD’ye,
oligarﬂiye yaslam›ﬂlar, ulusal ç›karlar› savunmakla bir ilgileri yok, onlar›n
milliyetçili¤inin ﬂovenizme dönüﬂtü¤ü nokta da buras› iﬂte. MHP Genel
Baﬂkan› Bahçeli, “bizim milliyetçili¤imiz ›rkç›l›k de¤il” diyor. Tam da bu
oysa. Çünkü ›rkç›l›ktan baﬂka “milli”
hiçbir ﬂey yok bu milliyetçilikte. Emperyalizme karﬂ› ulusal ç›karlar› biz
savundu¤umuz için, ba¤›ms›zl›¤› savundu¤umuz için vatanseveriz. Fakat
kendimizi salt bu kavramla da ifade
etmeyiz. Çünkü biz ülkemiz ba¤›ms›z
olsun da isterse kapitalist olsun, isterse faﬂist olsun, isterse sömürü düzeni
ve oligarﬂik yap› sürsün diye düﬂünmüyoruz. Ba¤›ms›zl›¤›, demokrasiyi
ve sosyalizmi, üçünü birden savunuyoruz. Bunlar› ayr›ﬂt›rmak zaten art›k
aç›k iﬂgal gibi belli durumlar haricinde mümkün de de¤il. 20. yüzy›l›n

B

iz milliyetçi de¤il, vatanseveriz. Fakat
kendimizi salt bu kavramla da ifade etmeyiz. Çünkü biz ülkemiz ba¤›ms›z olsun da isterse kapitalist olsun, isterse
faﬂist olsun, isterse sömürü düzeni ve
oligarﬂik yap› sürsün diye düﬂünmüyoruz. Ba¤›ms›zl›¤›, demokrasiyi ve sosyalizmi, üçünü birden savunuyoruz.

baﬂlar›nda bu belli ölçülerde mümkündü. Örne¤in, Kemalistler, sosyalizmi savunmuyordu, ama ba¤›ms›zl›k için savaﬂ›yorlard›, ulusal kurtuluﬂçuydular.
Kimi emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›ktan yanad›r, ama faﬂizme karﬂ›
demokrasi sorunu yoktur veya kimi
faﬂizme karﬂ›d›r ama kapitalizme bir
karﬂ›tl›¤› yoktur. Bütün bunlar, ittifaklar politikas›n› da belirler. Alman
Nazi iﬂgallerine karﬂ› ittifaklar bu konuda çarp›c› örnekler içerir. Bulgaristan’da baz› anti-faﬂist güçler, o gün
Alman Nazizmi’yle çat›ﬂma içindeki
emperyalistlerden destek almay› normal görüyorlard› ve bu komünist partisinin onlarla ayn› Cephe içinde yeralmalar›na engel de¤ildi. Bu güçler o
tarihi koﬂullar içinde anti-faﬂisttiler,
ama ba¤›ms›zl›kç› bir politikalar›
yoktu. Veya Çin örne¤ini hat›rlayabiliriz; Japon emperyalizmine karﬂ› Çin
Komünist Partisi’yle Sun Yat-Sen önderli¤indeki burjuva hareket (Guomindang) ittifak yapabilmiﬂtir; Guomindang kapitalizme karﬂ› de¤ildir,
ama emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›ktan yanad›r.
Bugünse bunlar art›k iyice içiçe
girmiﬂtir. Bugün ba¤›ms›zl›¤›, demokrasiyi, sosyalizmi savunmak, tarihin hiçbir aﬂamas›nda olmad›¤› kadar içiçe geçmiﬂ bir görevdir.
Sürecin bu özelli¤ine ra¤men, solun birçok kesimi tam tersine bunlar›
birbirinden koparm›ﬂ durumdad›r.
Ülkemizdeki demokrasi güçleri diye
nitelendirdi¤imiz birçok grup, antiemperyalist mücadeleden uzakt›r.
(Emperyalizme ba¤›ml›l›¤a karﬂ› oldu¤unu söyleyen kimi kesimler ise,
faﬂizmin savunucusu ve destekçisidir.) Yine solun baz› kesimlerinde, faﬂizme karﬂ› demokrasi mücadelesini
de, emperyalizme yaslanarak sürdürme anlay›ﬂ› vard›r. Zaten faﬂizmin
ana destekçisi emperyalizm, ama siz
emperyalizme yaslan›p faﬂizmi yoketmeyi hayal ediyorsunuz, tam bir
çeliﬂki... Nazi iﬂgali koﬂullar›nda anti-emperyalist olmadan anti-faﬂist olmak mümkün; ama yeni-sömürge
Türkiye’de bu mümkün de¤il. Bunu
anlamayanlar, anti-emperyalist olunmadan anti-faﬂist, demokrat olunamayaca¤›n› görmeyenler, bir ayaklar›
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halk›n cephesinde, bir ayaklar› emperyalist cephede siyaset cambazl›¤›
yap›yorlar. Nereye kadar sürdürebilirler, o da ayr› bir konu. Bizim zorlu¤umuz da iﬂte buradad›r. Solun bu
durumu, gerçek anlamda bir cephe
anlay›ﬂ›yla bir araya gelmeyi, tüm anti-emperyalistleri, anti-faﬂistleri birleﬂtirmeyi güçleﬂtirmektedir.

Özlem: Demek ki, solda bir netleﬂme olmak zorunda. Veya, solun çeﬂitli kesimleriyle bizim farkl›l›klar›m›z çok daha kal›n çizgilerle halka
gösterilmeli. Neden böyle diyorum?
Çünkü, bugün gerçekten de çok
çarp›k bir tabloyla karﬂ› karﬂ›yay›z.
Kendine “milliyetçi” diyen faﬂistler,
oligarﬂik düzenin savunucular›, asl›nda emperyalizme falan karﬂ› de¤iller,
ulusal onur, gurur, ulusal de¤erler diye bir dertleri yok. Ama yine de bunlar› kullanarak belli kesimleri solun
üzerine sald›rtabiliyorlar. Aç›kças› bu
beni ﬂaﬂ›rtan bir tablo olmuﬂtu. Daha
önce, örne¤in 80’lerde veya 80 öncesi böyle ﬂeyler yaﬂand› m› bilmiyorum, ama bizim devrimcileﬂmemizdeki etkenlerden biri devrimcili¤in
emperyalizme –sömürüsüne, kültürüne, her ﬂeyine– karﬂ›l›¤›yd›.“Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi” slogan›n› ben devrimcilerden duydum ve
baﬂka da kimseden duymad›m. Peki
her ﬂey nas›l bu kadar çarp›t›labiliyor,
nas›l oluyor da emperyalizmin uﬂaklar›, en tutarl›, gerçek anti-emperyalistlere “emperyalistlerin maﬂalar›”
diye sald›r›yor?
Kemal: Oligarﬂi olsun, faﬂistler
olsun, her dönem vatan, millet, bayrak üzerine demagoji yapm›ﬂlard›r.
Bu demagojilerin niteli¤ini uzun uzad›ya konuﬂabiliriz de. Fakat, dün, gericileri, faﬂistleri “bunlar 6. Filo’yaABD’ye karﬂ› eylem yap›yorlar” diye
devrimcilerin üzerine salanlar, bugün
bunlar “AB’nin kuklalar›” diye sald›rtabiliyorlarsa, tabii ki bu noktada
düﬂünmek durumunday›z.
Bak›n bir olay anlatay›m; y›l
1959; Irak’ta 1958’de Kürdistan Demokrat Partisi’nin faaliyetlerinin serbest hale getirilmesi, arkas›ndan Diyarbak›r’da bir dergi yay›nlanmaya
baﬂlanmas› ve ilk Kürtçe ﬂiirin yay›nlanmas› gibi geliﬂmeler üzerine Kürt

P
ayd›nlar›na karﬂ› bir operasyon düzenlenir ve 49 ayd›n tutuklan›r. Devletin en üst kademesi asl›nda hukuki
hiçbir gerekçe olmadan tutuklanan bu
ayd›nlar› ne yapaca¤›n› tart›ﬂ›r.
M‹T’in raporu “as›lmalar›” yönündedir. Cumhurbaﬂkan› Celal Bayar da
bu yönde görüﬂ belirtir. Baﬂbakan
Adnan Menderes de onaylar bunu.
“Yaln›z –der Menderes– bunu bir komünist hareket olarak gösterelim.
Türkiye’de komünistler son zamanlarda azd›lar, komünistlerle mücadele için ABD’nin daha etkin ve geniﬂ bir yard›m› gerekir diyelim.”
Bu düﬂündürücü de¤il midir?
Dün, “bölücülükle” suçlad›¤›n› “komünist” olarak gösterirken, bugün
komünistleri, devrimcileri “bölücü”,
“emperyalistlerin maﬂas›” olarak gösterip milliyetçilik temelindeki sald›r›lar›n hedefi haline getiriyor.
ﬁimdi soral›m; AB için Brüksel’de kulis yapan D‹SK’in, buna hiç
eleﬂtiri getirmeyen sol kesimlerin,
AB’yi “yan cebime koy” anlay›ﬂ›yla
benimseyenlerin, “AB’ye evet!” diye
soka¤a ç›kmal›y›z diye yazan “sosyalistler”in, “A‹HM’e gideriz ha” demeyi muhalefet yapman›n asli biçimine dönüﬂtürenlerin, AB’ye, NATO’ya, BM’ye “müdahale edin Kürt
sorununu çözün” davetiyesi ç›karanlar›n, “oligarﬂi çözmezse ABD müdahale eder” deyip ABD sopas›n› sallayarak muhalefet yapma anlay›ﬂ›n›n...
hiç mi pay› yok bu durumda?
Sola bak›n! Oligarﬂiye karﬂ› kimi
AB sopas›n›, kimi ABD sopas›n› sall›yor. AB’nin Türkiye’ye, ABD’nin
Ortado¤u’ya demokrasi, özgürlük,
insan haklar› getirece¤ini söylüyor...
Böyle solculuk, böyle yurtseverlik,
böyle muhaliflik mi olur? AB’ye evet
diyor, ABD’ye de karﬂ› de¤il, sadece
“Bush’a” karﬂ›; böyle sol mu olur?
Solu sol yapan ana eksenlerden
biri, anti-emperyalistli¤idir. Solun
önemli bir k›sm› kendi eksenini kaybetmiﬂtir. Ve tabii hal böyle olunca,
vatan, millet, bayrak demagojisini
oligarﬂi daha çok kullanmakta ve bu
demagoji daha etkili olabilmekte, az
çok milli duygular taﬂ›yan halk kesimlerini soldan uzaklaﬂt›rabilmektedir.

Mazlum: Burada güncel bir ek
yapmak istiyorum. Kemal arkadaﬂ›n
anlatt›klar›n›n devam›nda gelecek soru, bu demagojiyi etkisizleﬂtirmek
için ne yap›laca¤›d›r?
Konuﬂmam›za baﬂlarken de¤inildi, “bayrak provokasyonu” KESK
Kongresi’nde de sergilendi. Peki ne
yapt› KESK yönetimi? Kongrenin
ikinci gününde salona Türk bayra¤›
as›ld›. Bir burjuva politikac› geliyor,
onlara ne yap›p yapmayaca¤›n› ö¤retiyor. Bu kadar m› aciz, iradesizsiniz?
Bayrak dayatmas›na boyun e¤mek,
ﬂovenizme güç verir. Yar›n baﬂka ﬂeyler dayat›r oligarﬂi. “Teröre karﬂ› yürü” der, “devlete ba¤l›l›k yemini” ister, bunun sonu yok.
Trabzon’daki linç sald›r›s› ard›ndan KESK’lilerin geliﬂtirdi¤i tavr›
hat›rlay›n ﬂimdi? B›rak›n provokatörlerin karﬂ›s›na aç›kça dikilmeyi, binalar›n› kapat›p sald›r›ya karﬂ› direnenleri yaln›z b›rakt›lar. “Sa¤duyulu”
davran›rlarsa sorun çözülecekti! Ama
çözülmedi iﬂte. Provokasyon, bugün
de onlar› hedef ald›. O zaman mesele
provokasyonun karﬂ›s›na dikilmektir.
Peki bundan ne anl›yoruz; provokasyonun karﬂ›s›na, hem pratik olarak,
hem ‹DEOLOJ‹K olarak dikilece¤iz. Güncel olarak gösteriler, aç›klamalar yap›labilir. Fakat milliyetçilik
temelinde geliﬂtirilen bir provokasyonu bozman›n as›l yolu anti-emperyalist mücadeleyi yükseltmektir.
Bayrak üzerinden, milliyetçilik üzerinden faﬂizme kitle taban› kazanmalar›n› ancak böyle önleyebiliriz. Ama
KESK Kongresi’nde AB ve ABD’ye
karﬂ› mücadele önerisi reddediliyor...
Özlem: Reddetmeseler ﬂaﬂ›rt›c›
olurdu. Bak›n, birkaç gün önce okudu¤um bir yaz›da ne diyor KESK yönetimine hakim olan ÖDP anlay›ﬂ›:
“AB’ye karﬂ› ya da taraf de¤iliz...”
Sonra da “eme¤in Avrupas›” deyiﬂleri falan. Kimse yutmaz bunlar›; bu
aç›kça biz AB’ye girmekten yanay›z
demektir. Kürt milliyetçileri de ayn›
konumda, hatta onlar daha aç›k; “AB
çerçevesi bizim için yeterlidir” diyerek, “AB’yi en çok Kürtler’in savundu¤uyla” övünüyorlar. Sol ad›na
böyle bir övünme de insan›n zoruna
gidiyor. Dedi¤iniz gibi, tarihsel rotas›ndan ﬂaﬂm›ﬂ, tarihsel ideolojisinden
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rovokasyonun karﬂ›s›na, hem pratik olarak,
hem ‹DEOLOJ‹K olarak dikilmeliyiz. ... Milliyetçilik temelinde geliﬂtirilen bir provokasyonu bozman›n as›l yolu anti-emperyalist
mücadeleyi yükseltmektir. Bayrak üzerinden,
milliyetçilik üzerinden faﬂizme kitle taban›
kazanmalar›n› ancak böyle önleyebiliriz.

kopmuﬂ bir sol. ‹deolojik olarak emperyalizmin ne olup olmad›¤›n› unutmuﬂsun, emperyalizme yedeklenmiﬂsin, bu durumda salona bayrak asarak, asker cenazelerine kat›larak, milliyetçilik temelindeki provokasyonu
bozamazs›n.
Sadece bu da de¤il; anti-emperyalist cephede olmad›klar› gibi, anti-faﬂist demokratik bir cephede bile yerleri tart›ﬂ›l›r. Biz diyorlar demokrasi
mücadelesine öncelik veriyoruz, faﬂizmi altetmek için AB’yi uygun bir
araç görüyoruz. Hay›r, demokrasi
mücadelesi de veremezsiniz. Bu ülkede faﬂizmi kuran, kurumsallaﬂt›ran
da emperyalizmdir, halen sürdüren de
emperyalizmden baﬂkas› de¤ildir.

Kemal: Biz anti-emperyalizmi
iﬂte bunun için ta baﬂ›ndan beri mücadelemizin oda¤›na oturttuk. Emperyalizme karﬂ› olmayan milliyetçilik
de, emperyalizme karﬂ› olmayan solculuk da, bir noktadan sonra riyakarlaﬂmak, kendini inkar etmek zorundad›r. Emperyalizme karﬂ› olmayan
milliyetçilik, milliyetçili¤in inkar› oldu¤u gibi, emperyalizme karﬂ› olmayan solculuk da, solculu¤un inkar›d›r.
Emperyalizme “demokratik emperyalizm” mi dediniz; orada sizin
yurtseverli¤iniz de, demokratl›¤›n›z
da, sosyalistli¤iniz de biter... “Küreselleﬂmeye karﬂ› durulamaz, o zaman
onu insanileﬂtirmeye çal›ﬂmak gerekir” mi dediniz? O zaman emperyalizme ideolojik ve politik olarak teslim olmuﬂsunuz demektir.
Ba¤›ml›l›k, ba¤›ms›zl›k iliﬂkilerinin, kavramlar›n›n de¤iﬂti¤i tezi, burjuvazinin tekellerin egemenli¤ini
“küreselleﬂme” ad› alt›nda meﬂrulaﬂt›rmak için ileri sürdükleri bir tezdir.
Gerçekte ba¤›ml›l›k iliﬂkileri tarihinin en güçlü dönemini yaﬂ›yor. Ba¤›ml›l›k, hiçbir dönemde bu kadar pekiﬂtirilmemiﬂtir. Emperyalizm, art›k
yeni-sömürgelerin
her
türlü

“özerk”li¤ine de son vermektedir.
Emperyalistler, baﬂka hiçbir dönemde sömürge ve yeni-sömürgelerini bu kadar kaba ve aleni biçimde yönetmediler. Küreselleﬂme teorisyenlerinin riyakarl›¤› ve i¤rençli¤i de iﬂte buradad›r. Emperyalizmin karakteristik özelliklerinin en bariz biçimde
öne ç›kt›¤› bir zamanda “emperyalizmin de¤iﬂti¤ini” söylüyorlar.
Mahir Çayan, yeni-sömürgecili¤i
tarif ederken, “Yeni-sömürgeci metodlar›n temelinde, emperyalist tekellerin aç gözlü sömürü politikas›na
cevap verecek ﬂekilde, sömürge ülkelerde meta pazar›n›n geniﬂletilmesinin, ‘yukardan aﬂa¤›ya kapitalizmin’
bu ülkelerde hakim üretim biçimi haline getirilmesinin, merkezi güçlü
otoritenin egemen k›l›nmas›n›n” oldu¤unu söylüyor.
Meselenin özü ayn› duruyor; Türkiye’yi ve benzer ülkeleri AB’ye üye
yaparken de, Irak’› iﬂgal ederken de
emperyalizmin amac› ayn›: Meta pazar›n› geniﬂletmek. Bunu IMF arac›l›¤›yla, ikili anlaﬂmalarla veya iﬂgalle
yapmak, sorunun biçimine iliﬂkindir.
Emperyalizm, sosyalist sistemin y›k›l›ﬂ›yla daha pervas›zlaﬂt›¤› için, emperyalist tekellerin meta pazar›n›n
geniﬂletilmesine direnen ülkelere karﬂ› askeri zora baﬂvuruluyor.
Emperyalizm de¤iﬂti diyenlere
sormak gerek; ABD ile Türkiye aras›nda imzalanan ilk ikili anlaﬂman›n
tarihi, ﬁubat 1945'tir, o günden bu
yana, ABD’yle, AB’yle yüzlerce anlaﬂma yap›ld›, bunlar›n hepsinin
emperyalist tekellerin ç›karlar›n›
esas alan ba¤›ml›l›k anlaﬂmalar› oldu¤u aç›k. Bu anlaﬂmalar yürürlükteyken kim, neye göre emperyalizmin de¤iﬂti¤ini iddia ediyor?

Mazlum: Asl›nda bence herkes
emperyalizmin de¤iﬂmedi¤ini, aksine dünden daha aç›k bir biçimde
sömürgeci oldu¤unu görüyor. Tür-

A

nti-emperyalist, anti-oligarﬂik devrim
stratejisi, asl›nda bu ülkede halk›n cephesinin siyasi çerçevesini de çizmiﬂ oluyor. ... Anti-emperyalist, anti-oligarﬂik
devrim stratejisi, sadece devrimcilerin
de¤il, tüm vatanseverlerin, tüm demokratlar›n da stratejisidir.

kiye’yi ve benzer ülkeleri, art›k emperyalistlerin yönetti¤i s›radan halk›n görebilece¤i aç›kl›kta cereyan
ediyor. Mesele, emperyalizme ve
kapitalizme karﬂ› ç›k›p ç›kmama
meselesidir. Sosyalizmin y›k›l›ﬂ›yla
kapitalizmin alternatif olmad›¤›na
inananlar, emperyalizmin yenilebilece¤i konusunda inançs›zlaﬂanlar,
emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ›
savaﬂ›n bugün daha da büyüttü¤ü
bedelleri göze alamayan y›lg›nlar
yap›yor bu teorileri. Kulland›klar›
kavramlar farkl› da olsa, söylediklerinin esas› ayn›.
Ba¤›ms›zl›k, bir ülkenin ve halk›n, siyasi, ekonomik, askeri, kültürel
her alanda olarak kendi kaderine
hükmedebilmesidir. Ba¤›ms›zl›k,
günümüz dünyas›nda hem mümkündür hem de zorunludur. Halk›n açl›ktan sefaletten kurtulmas› için de,
demokrasi için de ba¤›ms›zl›k ön
koﬂuldur. Bugün “ba¤›ms›zl›¤›n sözkonusu olamayaca¤›na” en büyük
kan›t olarak “IMF kredileri olmasa,
ekonomi iki günde çöker” diyorlar.
Ve bu gerekçe, geniﬂ bir kesime de
makul geliyor. Söylenen do¤rudur,
ama bu oligarﬂinin ekonomisi için
böyledir. Ekonominin gücünü belirleyen çarklar›n kimin için döndü¤üdür. Kredilerle, d›ﬂ borçlarla sürdürülebilen bir ekonomik düzende,
çarklar emperyalist tekeller için
döner ve onlar çarklar› istedikleri
zaman durdurabilirler. Ama halk için,
halk›n ihtiyaçlar› temelinde örgütlenmiﬂ, sömürüyü, borsalar›, spekülasyonlar› ortadan kald›rm›ﬂ bir ekonomi, dünyan›n neresinde olursa olsun,
kendi ayaklar› üstünde durabilir.
Bugün IMF’yi ülkemizden kovmak
yerine, IMF borçlar›n›n ertelenmesi,
takvime ba¤lanmas› gibi öneriler
yapan ÖDP gibi partiler, yukar›da
sözü edildi¤i gibi, anti-emperyalist
eksenden ç›kt›klar› için, ekonomik
çözümleri de ancak bu kadar olabiliyor.

Kemal: Arkadaﬂlar, bu konuda
benim son olarak ekleyece¤im de
ﬂudur; ba¤›ms›zl›k bayra¤› 35 y›ld›r
bizim elimizde. Ama bunu 70 milyona göstermemiz laz›m. O bayra¤›n
estirece¤i rüzgar›n herkesi etkileyecek güce ulaﬂmas› laz›m. O
42
22 May›s 2005 / 01

zaman milliyetçilik, vatan, bayrak
demagojilerini böyle yapamazlar,
yapsalar da etkili olamazlar.
Sol nezdinde ise, ba¤›ms›zl›k ve
demokrasi mücadelesinin birbirinden
ayr› düﬂünülemeyece¤i art›k tart›ﬂ›lmaz bir gerçektir. Bunlar› birbirinden
ayr› ele alanlar›n burjuvazi cephesine
savrulmas› kaç›n›lmazd›r. Bu birliktelik neden zorunludur? Mahir’in
dedi¤i gibi, ülkemizdeki tekelci
kapitalizm kendi iç dinami¤i ile
geliﬂmedi¤inden ve de yerli tekelci
burjuvazi, baﬂtan emperyalizmle
bütünleﬂmiﬂ olarak do¤du¤undan,
stratejik hedefimiz anti-emperyalist ve anti-oligarﬂik devrimdir.
Ne ülkemizdeki burjuvazinin niteli¤i,
ne emperyalizmin ülkemizdeki
konumu de¤iﬂmemiﬂse, sadece antiemperyalist olmak da, sadece antioligarﬂik olmak da bir ﬂey ifade etmez.
Anti-emperyalist, anti-oligarﬂik
devrim stratejisi, asl›nda bu ülkede
halk›n cephesinin siyasi çerçevesini
de çizmiﬂ oluyor. Sosyalist olmayabilirsin, ama demokrasi istiyorsan, hem emperyalizme, hem
oligarﬂiye karﬂ› olmak durumundas›n; çünkü demokrasiyi yokedenler onlar. Önceli¤in ba¤›ms›zl›ksa,
yine hem emperyalizme, hem iﬂbirlikçi oligarﬂiye karﬂ› ç›kmak
durumundas›n.
Anti-emperyalist, anti-oligarﬂik
devrimin muhtevas›nda ﬂunlar vard›r:
1) Emperyalizmi kovmak ve tüm
ba¤›ml›l›k iliﬂkilerini tasfiye etmek,
2) Faﬂizmi yoketmek, 3) Toprak sorununu çözmek, 4) Ulusal sorunu çözmek.
Peki bunlar olmadan ba¤›ms›zl›ktan veya demokrasiden sözedilebilir
mi? Bu anlamda, anti-emperyalist,
anti-oligarﬂik devrim stratejisi, sadece devrimcilerin de¤il, tüm vatanseverlerin, tüm demokratlar›n da
stratejisidir.
Bu haftal›k sohbetimizi burada
bitiriyoruz. Milliyetçilik ve ba¤›ms›zl›k konusuna, üzerinde çok konuﬂmam›z, çok okumam›z ve ideolojik
mücadelede daha çok üzerine gitmemiz gereken bir konu olarak, çeﬂitli vesilelerle yine dönece¤iz.

Dersim’den Bingöl’e, ﬁ›rnak’tan
Diyarbak›r’a, Siirt’ten Kars’a; bölgede birçok yerde askeri operasyonlar yo¤unlaﬂt›r›ld›. Bölgeye uzun süredir sevkiyat yapan oligarﬂi, da¤larda imha politikas›n› sürdürken, köylerde ve kentlerde de OHAL uygulamalar›n›
dayat›yor. Çat›ﬂmalar sonucunda, HPG gerillalar› kay›plar verirken, generaller
cenaze törenlerinde aç›k
k›ﬂk›rtmalarda bulunuyor ve
“ne hukuku ulan” mant›¤›n›
dayat›yorlar.
Sadece son bir haftaya
yans›yan geliﬂmelerden baz›lar›na bakal›m:
Siirt Vilayet Kona¤›
önünde ç›kan çat›ﬂmada iki
kiﬂi öldü. Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde çok say›da
asker ﬁiﬂemzin Köyü’ne
bask›n düzenledi. Köye giriﬂ
ve ç›k›ﬂlar yasakland›. Köyde bulunan iki gerilla teslim
olmay› reddederek üzerlerindeki bombay› patlatt›lar. Yaﬂam›n›
yitiren gerillalardan birinin cenazesinin panzerle sürüklendi¤i köylüler
taraf›ndan ifade edildi.
ﬁ›rnak ili Bestan Bölgesi’nde sa¤
olarak yakalanan Abdülkadir Bartan’›n cenazesinin ortada bulunmamas›na iliﬂkin aç›lan soruﬂturmadan
iﬂkencede ölüm ç›kt›. Jandarma savc›l›¤a gönderdi¤i yaz›da; 13 Nisan’da
yakalanan Bartan’›n, “samimi itiraflarda bulunarak güvenlik güçlerine
yard›m etmek istedi¤i için operasyonlara götürüldü¤ü, bir yer gösterme
s›ras›nda PKK militanlar›n›n açt›¤›
ateﬂ sonucu 14 Nisan günü öldü¤ü ve
yo¤un ateﬂ nedeniyle cesedinin al›nmas›n›n mümkün olmad›¤›” aç›klamas›nda bulundu. ‹HD ve Bartan’›n
ailesi ise, “bunun gerçe¤i yans›tmay›p, 24 saat içerisinde yarg› önüne
ç›kar›lmas› gerekirken, iﬂkence sonucu öldürüldü¤ü ve otopside durumun
anlaﬂ›lmamas› için cesedin kaybedildi¤ini” duyurdu.
Mardin K›z›ltepe'de 12 yaﬂ›ndaki
U¤ur ve babas› Ahmet Kaymaz'›n öldürülmesi olay›nda, infazc›lara aklama-terfi ettirme politikas›n›n bir aﬂamas› daha hayata geçirildi. Geçen

imha ve OHAL
çözümsüzlü¤ü

Dersim Ovac›k ve Hozat’ta,
Bingöl’de hayat›n› kaybeden
HPG gerilalar› z›lg›tlar ve sloganlarla topra¤a verildi. Medeni Kandilci’nin, ‹stanbul Sultanbeyli’de düzenlenen cenaze
törenine 2 bin kiﬂi kat›larak
“ﬁehit Namirin” sloganlar› att›.

Tolon, çok iyi bilinen bir politikay› uyguluyor. Hukuku, insan
haklar›n› boﬂverin demeye getiriyor, terör demagojisinin alt›nda yatan budur. “Nerede insan haklar›
savunucular›” sözünün bir
sonraki aﬂamas›, geçmiﬂte
generallerin devrimci tutsaklar için aç›kça söyledi¤i; “ah ﬂu insan haklar› olmasa bir kilo siyanürle iﬂlerini hallederiz” sözüdür.
Generallerin niye ölen askerin baﬂ›nda olduklar›n›n,
analar›n niye a¤lad›¤›n›n
cevab›n› da Genelkurmay’a sormal›d›r Tolon.
Bir haftaya iliﬂkin aktard›¤›m›z
geliﬂmeler;
Kürt halk›na imha ve
OHAL dayatanlar›n eseridir. Oligarﬂinin ony›llara
dayanan inkar, imha ve
asimilasyonda ›srara dayanan politikalar› sonucu
“analar a¤l›yor”. Ama generaller asla katledilen
Kürt gençlerinin, diri diri yak›lan
devrimcilerin analar›ndan sözetmezler. “Bölücülük, terör” diye diye örgütledikleri Susurluk’un ad›n› ise hiç
anmazlar. Asker cenazelerinde edilen
bu sözler de gerçek suçlular›n kimli¤ini gizlemek içindir.

Her ﬂey iktidar için...
hafta, olaya iliﬂkin dava Mardin’den
Eskiﬂehir’e al›nm›ﬂ, böylece infazc›lar› aklaman›n bir ad›m› at›lm›ﬂt›. Bu
kez de, olay›n ard›ndan kamuoyu
bask›s›yla aç›¤a al›n›p bir süre sonra
baﬂka bir yere tayin edilen polis özel
tim ﬂefi Kemal Dönmez, AKP iktidar› taraf›ndan 1. s›n›f emniyet müdürlü¤üne yükseltildi. ‹nfazc›lar›n
ödüllendirilmesi gelene¤i sürdü.
1. Ordu Komutan› Orgeneral Hurﬂit Tolon, bölgede yaﬂanan çat›ﬂmalarda yaﬂam›n› yitiren bir askerin 18
May›s günü ‹stanbul’daki cenaze töreninde, cenazeye kat›lanlara dönerek yüksek sesle; “var m› insan haklar› savunucular›ndan cenazeye kat›lan” diye konuﬂtu. Tolon, “ülkede
terör yoksa biz niçin burada ﬂehidimizin baﬂ›nday›z? Niye bu anneler
a¤l›yor?” diye de ekledi.
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Oligarﬂi, Öcalan’›n “yeniden yarg›lanmas›” karar›n› ve imha amac›yla
kendisinin düzenledi¤i operasyonlar›, bu operasyonlarda as›l sorumlusu
kendisi olan asker ölümlerini; iktidar›n› pekiﬂtirmek için kullanmaya çal›ﬂ›yor. Bunun için geçmiﬂte uygulanan bütün kontra taktikleri, psikolojik savaﬂ yöntemleri ad›m ad›m devreye sokuluyor.
“Gerillay› yenen tek ordu” böbürlenmesinden bugün “terör yeniden
baﬂlad›” deme noktas›na gelmelerindeki açmazlar›n›n üzerini örtmeye
çal›ﬂ›yorlar. ﬁu sorunun cevab›n› vermelidirler önce; ony›llard›r uygulanan politikalardan ne sonuç ald›n›z,
neyi yokedebildiniz, siz istediniz diye bir halk dilini, kültürünü, haklar›n› istemekten vaz m› geçti?

nu bir de ﬂöyle
anlatmaya çal›ﬂay›m size; Almanya'da do¤-

Bilmezdim bu
duyguyu hiç.
Açl›k deyince,
hep midenin boﬂlu¤u anlaﬂ›l›r. Ben
bugün 60. gününde bir
ölüm orucu direniﬂçisiyim.
Midem boﬂ ve yine bilmiyorum açl›¤›. Ald›¤›m s›v›lar ve ﬂeker
d›ﬂ›nda bir ﬂey girmiyor mideme.
Tokluk duygusunu kaybettim çoktan.
Çünkü reddediyorum farkl› bir ﬂeyin
girmesini mideme. Çünkü ben hapishanedeyim, hücrelerde “yaﬂamaya”
zorlanan binlerce tutsaktan biriyim.
Hücre... Çok yaz›ld› üzerine, çok
tart›ﬂ›ld›. Herkes kendince yorumlar
getirdi, kimisi bilgiçlik taslad›, kimisi elini vicdan›na götürerek aç›klamalarda bulundu. Bunlar d›ﬂ›nda
dünyan›n birçok yerinde, ülkesinde
yaﬂanan örnekleri, yaﬂayanlar ya da
art›k hayatta olmayanlar›n yak›nlar›
anlatt›... Biz tutsaklar da 19 Aral›k
2000 öncesinde ve sonras›nda çok
ﬂey söyledik hücrelere dair. Çok ﬂey
anlatt›k. Öldük, bugün itibariyle 117
kez tekrar tekrar öldük... Açl›kla ölüme yürüyoruz hala, benim de içinde
yerald›¤›m 11. Sevgi Erdo¤an Ölüm
Orucu Ekibi olarak... Ve biz de öldükten sonra yeni ekipler ç›kacak
ölüme yürüyen... Böyle ekip ekip
ölüme yürümek, çok mu hoﬂumuza
gidiyor dersiniz? Açl›k insan bedenine bir iﬂkenceyse, biz bedenimize niye iﬂkence yap›yoruz? Yaﬂamdan ölmeyi isteyecek kadar m› b›kt›k? Ya
da kimi kendini bilmezlerin bilgiçlik
taslayarak “ölümü yücelten” varl›klar oldu¤umuz için mi?
Yok hay›r! Böyle düﬂünenler,
hücreyi bilmiyor demektir. Böyle düﬂünenler açl›¤› da bilmiyor demektir.
Evet aç›m! Ama yeme¤e de¤il.
Evet aç›z! Yeme¤e de¤il, insan görmeye, insanla konuﬂmaya...
Bu açl›¤›n nas›l bir açl›k oldu¤u-

açl›k
Sergül Albayrak

dum büyüdüm. Rahat bir yaﬂama sahiptim. Bilinen anlam›yla hiç açl›k
çekmedim. Dahas›, yiyip içmeyi de
çok severdim. Bizim güzel halk deyiﬂimizle yedi¤im önümde, yemedi¤im ard›mdayd›... Ama devrimcilikle
tan›ﬂmam benim tüm bu yaﬂam›ma
dönüp bakmam› sa¤lad›. Ben böyleyken, dünyan›n birçok ülkesinde
açl›ktan kar›nlar› ﬂiﬂen çocuklarla tan›ﬂt›m. Ben böyleyken, “aç›z” diye
hayk›ran halklara bombalar ya¤d›r›ld›¤›na tan›k oldum. Hay›r uza¤a gitmeye de gerek yok ki, vatan›ma bakt›¤›mda bile utanma duygusu kaplad›
her bir yan›m›.... Çocu¤unu okula
gönderemeyen bir baban›n hissettiklerini düﬂündüm... Sonra çocuklar›na
süt içiremeyen, sofraya ekmek ç›karamayan anneyi... Ya da Mirvan'›...
‹ki yaﬂ›ndaki Mirvan'›, otopsi raporunda ölüm nedeni “açl›k” yazan
bebe¤i hat›rlay›n... Ve Mirvan'›n ölümüyle doyan kardeﬂlerini... Ve bir de
düﬂünün,
Mirvan’›n
ölümünü
TV'den izleyen bir ölüm orucu direniﬂçisi, Fatma Köse, o an yedi¤i ﬂekerden utan›yordu 200'lü günlerinde!
Evet, tüm bunlar› görmek, beni
daha büyük bir açl›¤›n içine itti. Ada44
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lete açl›¤›m büyüdü gün gün... Bir
insan›n, bir toplumun yaﬂayabilmesi
için ekmek kadar, su kadar gereklidir
adalet. ‹lk kez açl›¤›m› o zaman çok
somut olarak gördüm; yedi¤im
önümde, yemedi¤im ard›mda iken
“aç” idim ben. Ve bu açl›k beni devrimci yapt›.
Adalete açl›k, hiçbir açl›¤a benzemez. ‹ﬂte bundand›r ki bu açl›k, ne
hapislik dinler, ne de zor koﬂullar.
Beyin sa¤lam oldukça bu açl›¤› her
zaman, her koﬂul alt›nda hisseder. Bu
açl›k, öteki tüm açl›klar› bast›r›r, bu
açl›¤› doyurmak u¤runa, öteki tüm
açl›klara böyle rahat katlan›l›r.
Evet, bugün fiziki açl›¤›m›n 60.
günündeyim. Hücredeyim. Karﬂ›ma
bak›yorum duvar. Ard›nda yoldaﬂ›m... Arkamda yine duvar! Ard›nda
baﬂka bir yoldaﬂ›m. Bazen onlar›n
konuﬂmalar›n›, gülmelerini duyabiliyorum. Hemen merak ediyorum
“acaba neye gülüyorlar” diye... Sevinçlerimi, ac›lar›m›, sorunlar›m›,
sahip olduklar›m› paylaﬂmak istiyorum onlarla... ‹nsan›m çünkü ben. ‹nsan olan merak eder, paylaﬂmak ister.
Sadece bu duvar›n ay›rd›¤› yoldaﬂlar›mla de¤il, yüzlerce binlerce kilometre ötedeki insanlar›n da derdini,
neﬂesini merak ediyor, paylaﬂmak istiyorum. Çünkü ben bir insan›m.
60 günlük açl›¤›mla ben bunlar›
düﬂünebiliyorsam, bunu neye borçluyum biliyor musunuz? Yüz-on-yedi
yoldaﬂ›m›n ölümüne! Evet çok a¤›r
bir ﬂey bu. Ama bir gerçek. Bugün
düﬂünebiliyorsam, merak edebiliyorsam, bu hücrede duygular›mla, düﬂüncelerimle, kimli¤imle varsam,
bunu can pahas› koruyan 117 yoldaﬂ›m›n ölümüne borçluyum.
‹nanç veya de¤er! Hiç düﬂündünüz mü bu iki kelimenin üzerine.
Ben çok düﬂündüm. Benim inanc›m
adalet açl›¤›d›r. De¤erim ise bu u¤urda verdi¤imiz canlard›r.
Bugün fiziki açl›¤›m› hissetmememin, yar›n-öbür gün fiziki olarak
yok olacak olmam›n tek nedeni, adalete, eﬂitli¤e açl›¤›md›r. ‹ﬂte bundand›r ki benim gücüm beynimdir diyorum. ‹nsan olmam›n temeli, insan
kalmam›n nedeni... Ve iﬂte bundand›r
açl›¤›n koynunda sürdürüﬂümüz kavgay›.

‘Solcu’ Lula ve Toprak Reformu

Kurtuluﬂ Savaﬂ› sonras› Kemalist
iktidar da bir tar›m reformundan sözetmiﬂ, ama yaﬂama geçirememiﬂti.
Toprak reformu, burjuva ve küçükburjuva iktidarlar›n çözebilece¤i bir
sorun olmaktan ç›km›ﬂt›r. Bugün
t›yor. Devam edersek, sonraki soru
toprak sorunu, büyük oranda tar›mﬂudur: Lula solculuk ad›na hangi podaki kapitalistleﬂmeden, tekellerin
litikay› uygulad›¤› için çözemedi?
bu alandaki hakimiyetinden ba¤›mIMF’nin isteklerini, yani kapitalist
s›z düﬂünülemez. Bu nedenle; bugün
politikalar›. Peki neden, emekçilere
tar›m reformu, 1800’lerde burjuva
düﬂman m›yd›? De¤ildi, ama baﬂka
demokratik devrimlerin program›nda
çaresi yoktu. Çünkü, seçim kazan›lyeralan tar›m reformundan farkl› ele
m›ﬂt› ama mevcut siyasi, ekonomik,
al›nmak durumundad›r. Çünkü; tasfiaskeri yap› oldu¤u yerde duruyordu.
ye edilmesi gereken güçler, sadece
feodal toprak sahipleri de¤il, ayn› zaToprak reformunun gerçekleﬂtirimanda, iﬂbirlikçi ve emperyalist bülememesinin alt›nda yatan da bu geryük tar›m tekelleridir. Brezilya’dan
çektir. Böyle bir reformun karﬂ›s›nda
ülkemize bu gerçek gözard› edilerek
büyük toprak sahipleri, kapitalist
bir tar›m reformundan sözedilemez.
çiftlikler, Brezilya oligarﬂisi ve onlar›n ç›karlar›yla kendi ç›karlar› ortak
Buradan ç›kan sonuç ﬂudur:
olan emperyalist tekeller vard›r. Yani
Tar›m reformu ba¤›ml›l›¤a son
sorun “Lula’n›n sözünü tutmamas›”
verilmeden, tekellerin ülke içindeki
sorununun ötesindedir.
hakimiyeti ortadan kald›r›lmadan
çözülemez. Bunu baﬂarabilecek
güç, devrimdir, devrimci halk iktidar›d›r. Tar›m reformu, devrimci
halk iktidar›n›n kesintisiz bir ﬂekilde sosyalist devrime taﬂ›yaca¤› demokratik devrimin bir program›d›r.
‹stisnai örnekler, bir model oluﬂturmay›p bu gerçe¤i de¤iﬂtirmiyor.
Ancak devrim, toprak a¤alar›n›n, tekellerin gasbettikleri topraklar› kamulaﬂt›r›larak, geniﬂ bir toprak ve tar›m reformu uygular, topMST’nin ça¤r›s›yla baﬂlayan uzun
raks›z ve az toprakl› köylülere ihtiyürüyüﬂ baﬂkente dayand›. ‹ki hafta
süren yürüyüﬂte, Lula’n›n tar›m poli- yaçlar›na göre ve toprak mülkiyetinin ulusal niteli¤ini bozmadan toptikas›n› protesto eden topraks›zlar,
rak da¤›t›r.
toprak reformu çöktü dediler.

Neden Gerçekleﬂtiremedi?
Reformizmin büyük umutlar besledi¤i ve “devrimsiz iktidar modeli”
olarak pazarlamaya çal›ﬂarak örnek
ald›¤› Brezilya Devlet Baﬂkan› Lula
da Silva, emekçi halk›n ba¤lad›¤›
umutlar tükendikçe, sokaklarda protesto ediliyor. ‹ﬂçiler, gecekondu
yoksullar›, iﬂsizler sorunlar›n›n çözülmedi¤ini dile getiren eylemler yaparken, topraks›z köylüler de son
olarak onlarca eyaletten toplanarak
baﬂkente yürüdüler.
Topraks›z K›r ‹ﬂçileri Hareketi’nin (MST) ça¤r›s›yla yap›lan yürüyüﬂ, bu konuda uygulanan politikalar› da yeniden gözler önüne serdi ve
unutturulmak istenen ﬂu soruyu gündeme getirdi: Lula Toprak Reformu’nu neden uygulayamad› ve -genel olarak- bugünün dünyas›nda
toprak sorunu nas›l çözülür?
MST Baﬂkan› Joao Pedro Stedile, 2006’ya kadar 400 bin aileyi boﬂ
topraklara yerleﬂtirece¤i, toprak reformu gerçekleﬂtirece¤i sözünü tutmayan Lula’ya seslenirken ﬂöyle
diyor: “E¤er gerçekten de bir tar›m
reformu yapmak ve k›r›n sorunlar›n› çözmek istiyorsa, uygulad›¤› ekonomi politikalar›n› de¤iﬂtirmeli.”
Bu ifadeler, Brezilya’da kapsaml› bir toprak reformuna acil ihtiyaç duyan milyonlarca topraks›z
köylünün do¤ru bir tespitini yans›-

Ã ‘El Nakba’ Öfkesi

Ã Yunanistan’da 1 May›s

‹srail’in kuruluﬂ y›ldönümünü “El Nakba” (Büyük Felaket) günü olarak anan Filistinliler, 15 May›s’ta Bat› ﬁeria ve Gazze’de gösteriler düzenledi. Bat› ﬁeria’da Ramallah’da toplanan Filistinliler, “El Nakba”n›n 57. y›ldönümüne ve 1948 Savaﬂ›’na iliﬂkin konuﬂmalar yapt›lar.

Ã Fransa’da Grevler
Frans›z emekçiler, hükümetin 2 milyar Euro gelir elde etmek için, 16 May›s Panknot gününü, tatil olmaktan
ç›karmas›n› protesto etmek amac›yla ülke genelinde
grevler düzenledi. 16 May›s günü düzenlenen grevlere
iﬂçiler, hizmet, e¤itim gibi sektörlerdeki memurlar, ö¤renciler, 89 kentte yayg›n kat›l›m sa¤lad›lar.

Paskalya Bayram› nedeniyle ertelenen 1 May›s
kutlamalar›, 11 May›s’ta yap›ld›. 11 May›s’›n resmi
tatil ilan edilmemesi, sendikalar taraf›ndan grevlerle
cevaplan›rken, Atina’da iki ayr› 1 May›s gösterisi
gerçekleﬂti. Cephe Güçleri; PAME (Radikal Sol Cephe) ve Yunanistan Sosyal Forumu ile iﬂçi ve memur
sendikalar› konfederasyonlar›nca düzenlenen her iki
gösteriye de ölüm orucuyla ilgili pankartlarla kat›ld›lar. Toplam 40 bin kiﬂinin kat›ld›¤› bu gösterilerin d›ﬂ›nda, Cephe Güçleri, Selanik’teki gösterilerde de
yerini al›rken, Mesologio ve Agrinio ﬂehirlerindeki
mitinglere ‘Grup Sevcan’ devrimci marﬂlar›yla kat›ld›. Bu kentlerde, ölüm oruçlar›yla ilgili sinevizyon
gösterisi ve konuﬂmalar yap›ld›.
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ABD ‹ﬂbirlikçilerinin Katliam›
Özbekistan
Özbekistan’›n Andican kentinde,
23 “islamc› iﬂadam›”n›n yarg›lanmas›na karﬂ› 13 May›s günü baﬂlayan
protestolar, isyana dönüﬂtü.
Göstericiler hükümet kona¤›n›
ele geçirirken, Hizb-ut Tahrir Örgütü’nden ayr›lan Ekremiler Grubu’nun üyesi 23 kiﬂinin de yerald›¤›
3 bin tutukluyu hapishaneyi bas›p
serbest b›rakarak polis ve askerle çat›ﬂt›lar. Bu geliﬂmelerin ard›ndan,
330 bin nüfuslu Andican’› kuﬂatan
askeri birlikler halk›n üzerine ateﬂ
açarak yüzlerce kiﬂiyi katlettiler.
Katliam› bizzat Özbekistan Devlet
Baﬂkan› ‹slam Kerimov’un yönetti¤i
de bas›na yans›yan bilgiler aras›nda
yerald›. Kentte bulunan gazeteciler
ç›kar›l›rken, katliam sonraki günlerde de devam etti. Kerimov ayaklanmay› bast›rd›¤›n› aç›klad›, ancak
gösteriler Andican’a komﬂu kentlere
de s›çrad› ve binlerce insan katliamdan kaçarak K›rg›zistan s›n›r›na ak›n
etti. Halen çat›ﬂmalar›n sürdü¤ü haberleri gelirken, 700’den fazla kiﬂinin öldü¤ü, sokaklar›n kan gölüne
döndü¤ü belirtiliyor.

Halk Ne ‹stiyor?
Eski Sovyet Cumhuriyetleri’nin
en büyüklerinden biri olan Özbekistan’›n nüfusu, 25 milyon civar›nda.

Irak: Kaim’de Katliam
Sadece geçen hafta 25 askerini
kaybeden iﬂgalci ABD, direniﬂi katliamla k›rma politikas›n› sürdürüyor.
7 May›s’ta baﬂlayan ve bir hafta
süren ‘Matador Operasyonu’ da yüzlerce Irakl›’n›n katledilmesiyle sonuçland›. 9 ABD askerinin öldü¤ü,
40’›n›n yaraland›¤› operasyon, direniﬂin güçlü oldu¤u Suriye s›n›r›ndaki
El Kaim’de yo¤unlaﬂt›. Uluslararas›
K›z›lhaç Örgütü (IRCS), sokaklarda
yüzlerce cesedin yatt›¤›n›, kentteki

Ço¤unlu¤u Müslüman olan halk büyük bir yoksulluk içinde, yolsuzluk
ve bask›, rejimin karakteri durumunda. Öte yandan ülkede, “radikali” ve
“›l›ml›s›” ile islamc› gruplar›n örgütlenme faaliyetleri bulunuyor. Nitekim, Kerimov olaylardan islamc›
Hizb-ut Tahrir Örgütü’nü sorumlu
tutarken, merkezi Londra’da bulunan
örgüt, “isyanla bir ilgisinin olmad›¤›n›, silahl› mücadeleye karﬂ› oldu¤unu” aç›klad›.
Gösterilerde, “islamc› iﬂadamlar›n›n” yarg›lanmas› bir ç›k›ﬂ noktas›d›r, ama kendisi de¤ildir. Halk›n kat›l›m›n› belirleyen, islami bir rejim talebinin ötesinde yoksulluk, yolsuzluk
ve bask›lara karﬂ› biriken öfkedir.
Yoksulluk ve yolsuzlu¤un nas›l ortaya ç›kt›¤›, tüm eski Sovyet Cumhuriyetleri’nden biliniyor. Özbekistan’da
da farkl› de¤ildir. Azg›nca gerçekleﬂtirilen kapitalist restorasyon yaratm›ﬂt›r bu sonucu. Kerimov’un bask›
rejimine destek de, en çok demokrasiden, insan haklar›ndan sözedenlerce verilmektedir. Olaylar sonras› yap›lan aç›klamalar ve “izleme” tavr›
bunun aç›k göstergesidir. K›rg›zistan,
Ukrayna ve Gürcistan'da emperyalist
destekli iktidar de¤iﬂikliklerini gerçekleﬂtirmek için gözyaﬂart›c› bir demokrasi aﬂk› sergileyen ABD ve Avrupa emperyalistleri, bu ülkelerde
“seçimler hileli” diye kopard›¤› gürültü kadar, yüzlerce insan›n ölümü
karﬂ›s›nda koparmad›lar.
Göstermelik, “daha fazla özgür-

lük” gibi laflar› bir kenara atarsan›z,
esasen Kerimov’un desteklendi¤ini
görürsünüz. Bu da Amerikan politikalar›yla do¤rudan ilgilidir. Kerimov,
Afganistan iﬂgalinde Amerika’ya
tam destek verdi ve topraklar›n› iﬂgalcilere açt›. ABD karﬂ›t› islamc›lara “islami terör” demagojisiyle bask›
uygularken, temel destekçisi ABD
oldu. Halen Türkmenistan s›n›r›ndaki Han Abad bölgesinde de 1000 askerin konuﬂland›r›ld›¤› bir Amerikan
askeri üssü bulunuyor. Kerimov bu
hizmetinin karﬂ›l›¤›n› her yönüyle ald›. Sadece 2003 y›l›nda ABD 83 milyon dolar aktard› bu bask› rejimine.
Öte yandan, yeralt› zenginliklerine
sahip olan ülkenin kaynaklar› da emperyalistler için iﬂbirlikçi bir iktidar›
zorunlu k›lmaktad›r. Kerimov bugüne kadar bu görevi yerine getirdi.
Görülen odur ki, bu anlamda henüz
miad› dolmam›ﬂt›r. Bugün, katliama
onay veren ayn› emperyalistlerin,
yar›n Kerimov iﬂlerine yaramad›¤›nda ‘ayaklanan halk’ senaryosuna baﬂvurmalar› da mümkündür.

tüm evlerin yerle bir edildi¤ini bildirirken, ABD her zaman oldu¤u gibi,
katlettiklerini “militan” olarak aç›klad›. Bölge halk› ise, katledilenlerin
sivil olduklar›n› belirttiler.
T›pk› Felluce katliam›nda oldu¤u
gibi, “El Zarkavi Kaim’de saklan›yor” yalan›yla gerçekleﬂtirilen katliama iliﬂkin konuﬂan Dr. Velid El
Ubeydi, “durum içler ac›s›. Yüzlerce
insan yaﬂam›n› yitirdi ve bir o kadar› da ayr›lmaya zorland›. Bu da yetmez gibi katledilen siviller ve direniﬂçilerin cesetleri dolay›s›yla büyük

bir salg›n tehlikesi kap›da” dedi.
Katliamlar, direniﬂi k›rmak için
sürdürülürken, direniﬂin güçlendi¤i
bizzat ABD taraf›ndan itiraf ediliyor.
ABD Genelkurmay Baﬂkan› Richard
Myers’in 15 May›s günü yapt›¤› konuﬂmada söyledi¤i, “direniﬂe karﬂ›
mücadeleden hemen sonuç al›namayaca¤›, direniﬂin y›llarca sürebilece¤i” sözleri bunun son örne¤i oldu.
Myers, direniﬂçilerin yarat›c›l›¤›na
da dikkat çekerken, kimi eylem biçimlerini engelleyemediklerini de
itiraf etti.
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Bu yüzden “s›ra Kerimov’a geldi” diyenler ﬂimdilik yan›ld›lar. Bask›c› rejimler e¤er emperyalist politikalara uyumda sorun ç›karm›yorsa, ne
bask›, ne yoksulluk ne de yolsuzluk
onlar› ilgilendirmez. Kerimov’un
pervas›zl›¤› da buradan gelmektedir.
ABD’nin
‘teröre
karﬂ›
savaﬂ›’n›n bütün müttefikleri, kendi ülkelerini zulümle yönetenlerdir.

Setif Katliam›; Fransa ve Türkiye
Egemenlerinin ‹kiyüzlülü¤ü

Tarih, kaydedicidir, unutmaz
ve asla affetmez.
Ama egemen s›n›flar tarihi gerçekleri her zaman
çarp›tmak ve kendi ç›karlar›na uygun olarak yans›tmak isterler. Katliamlar›n üzerini örterken de, bir katliam› gündeme getirirken de ayn› bak›ﬂ aç›s› geçerlidir. Egemen s›n›flar›n, s›n›f ç›karlar› gere¤i asla halklar›n haklar›n› savunmazlar. Böyle göründükleri anda, mutlaka ç›karlar›
oldu¤u içindir. Fransa ile Türkiye
aras›nda, “Ermeni Soyk›r›m Yasas›”
konusunda yaﬂanan tart›ﬂma bunun
somut bir örne¤idir.
Kanl› tarihini gizleme telaﬂ›ndaki
Türkiye oligarﬂisi, bir süredir Fransa’y› “siz de Cezayir’de katliam yapt›n›z” diye suçluyor. Ne Fransa’n›n
gerçekten Ermeniler’in haklar›n› savunma gibi bir hesab› vard›r, ne de
Türkiye oligarﬂisi gerçekten Cezayir
halk›n›n yüzy›l boyunca çekti¤i büyük ac›dan anlar.

Ne Fransa katliamlarla dolu
sömürgecilik tarihini unutturup “Ermeniler’e sahip ç›kma” oyunu oynayabilir, ne
de; BM oylamas›nda Cezayir’in ba¤›ms›zl›¤›na karﬂ› oy
kullanarak sömürgeci Fransa’n›n katliamlar›na destek
veren Türkiye oligarﬂisi, “siz
de Cezayir halk›n› katlettiniz”
diyebilir. Her ikisi de halklara karﬂ› suçludurlar ve yaratt›klar› büyük ac›lar›, birbirlerine karﬂ› ﬂantaj arac› olarak
kullanmaktad›rlar.

Frans›z ve Türkiye egemen s›n›flar›, halklar›n ac›lar›n› birbirlerine
karﬂ› ﬂantaj arac› olarak kullanmaktad›rlar. Fransa’n›n yüzy›l süren devrimciler öncülü¤ündeki ba¤›ms›zl›k
savaﬂ›n›n zaferinin ard›ndan BM’deki oylamada Fransa’n›n yan›nda yer
alan Türkiye oligarﬂisiydi. O zaman
Cezayir’deki katliamlar› bilmiyor
muydu? Elbette biliyordu. Bugün istedi¤ini als›n yine unutacakt›r.
Bu gerçek herkesçe bilinirken,
oligarﬂinin Cezayir halk›na sahip ç›k›yor gibi görünmesi tam bir çarp›tmad›r, ikiyüzlülüktür. Söylemek istedi¤i as›l olarak ﬂudur; “sen bizim
katliamlar›m›z› görürsen, biz de
seninkini ortaya dökeriz.”
Fransa’n›n “Ermeni soyk›r›m›
duyarl›l›¤›” ile süsledi¤i insan haklar› maskesinin sahteli¤i ise, tarihiyle
sabittir. Daha geçen hafta, Cezayir
hükümetinin, ‘Setif katliam›na’ iliﬂkin Fransa’n›n verdi¤i cevap, bu tarihe sahip ç›kt›klar›n› da gösterdi.

135 Y›ll›k Sömürgecilik
Tarihinde Bir Katliam: Setif
Cezayir Devlet Baﬂkan› Abdüla-

sa’n›n kanl› tarihinde sadece bir
sayfad›r. Cezayir
halk›, 8 May›s
1945 günü, Hitler
faﬂizminin
ve
Mihver’in yenilgisini kutlamak için
gösteriler düzenler. Gösteriler ayn›
zamanda Cezayir halk›n›n ba¤›ms›zl›k talebinin dile getirdi¤i bir harekettir. Bar›ﬂç›l Setif ve Guelma ﬂehirleri havadan ve karadan bombalan›r.
En büyük katliam ise, Setif’te gerçekleﬂir. Bir süre önce, ba¤›ms›zl›k
savaﬂ›n›n liderlerinden Messali Hac
tutuklan›p çöle sürülmüﬂtür. Onbinlerce gösterici faﬂizmin yenilgisini
sevinçle karﬂ›larken, bu arada bir Cezayir Bayra¤› aç›l›r ve "Yaﬂas›n Messali!" slogan› at›l›r. Katliam ve iﬂkenceleriyle ünlü Frans›z paraﬂütçülerinin cevab› tam bir katliam olur. 45
bin Cezayirli katledilir, partiler kapat›l›r, ba¤›ms›zl›kç›lar tutuklan›r.
Fransa bugüne kadar -sanki fark
ediyormuﬂ gibi- say›y› 20 bin olarak
aç›klarken, sorumlulu¤u kabul etmedi ve “ayaklanmay› bast›rd›k” dedi.

Fransa ve Türkiye
Katlettikleri Karﬂ›s›nda
Ayn› Dili Konuﬂuyor:
“Tarihçilere b›rakal›m”

Cezayirli bir devrimci,
Frans›z paraﬂütçülerce
iﬂkenceye götürülüyor

ziz Buteflika, Frans›z devletini ikiyüzlülükle suçlayarak, Cezayir’deki
katliamlar›n›, özellikle Setif katliam›n› hat›rlatt› ve “arﬂivlerini açmas›n›” istedi.
Peki ne olmuﬂtu Setif’te?
Setif kentinde gerçekleﬂtirilen
katliam, 1830'dan 1962'ye kadar 132
y›l boyunca Cezayir'i yöneten Fran47
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Fransa, Cezayir devletinin, “katliamdaki sorumlulu¤unu kabul et, arﬂivleri aç” aç›klamas›na, resmi olarak ﬂu cevab› verdi: “Bu konuyu tarihçilere b›rakal›m.”
‹lginç olmayan bir tesadüftür; oligarﬂi de “Ermeni soyk›r›m›” konusunda ayn› ﬂeyi söylüyor. ‹lginç de¤ildir çünkü, hem Fransa hem de
Türkiye egemen s›n›flar›, ayn› amaçla kullan›yorlar bu demagojiyi. Ve
onlar›n kanl› tarihleri karﬂ›s›ndaki
demagojileri birbirine benzerdir. “Bu
konuyu tarihçilere b›rakal›m” demek; sürüncemeye b›rakal›m, resmi
tarihin içinde aklayal›m, demektir.
Ancak, baﬂta da belirtti¤imiz gibi, tarih asla unutmaz ve affetmez.
Cezayir halk›n›n belle¤inde, 132 y›ll›k sömürgecilik tarihinin yaratt›¤›
ac›y› hangi resmi tarih unutturabildi?
Ya da Ermeniler’e 1915’in ac›s› ve
öfkesi unutturulabildi mi?

kültür
Temel Haklar Dernekleri Yay›l›yor
Karadeniz Grup Yorum’la Coﬂkuyu Yaﬂ›yor

Samsun
Grup Yorum; Samsun, Hopa ve
Ordu’nun Fatsa ‹lçesi’nde Temel
Haklar Dernekleri’nin aç›l›ﬂlar›na kat›larak Karadeniz halk›n› coﬂturdu.

Do¤u Karadeniz
Temel Haklar Aç›l›ﬂ›
13 May›s günü, Ardeﬂen Belediye
Dü¤ün Salonu’nda gerçekleﬂtirilen,
Do¤u Karadeniz Temel Haklar ve
Özgürlükler Derne¤i’nin aç›l›ﬂ ﬂenli¤i, Naz›m Hikmet'in "Hoﬂgeldin" ﬂiiriyle baﬂlad›. Karadenizli olan, ölüm
orucu ﬂehitleri Selami Kurnaz ve
Ümit Günger için yaz›lan ﬂiirlerle süren aç›l›ﬂ›n konuﬂmas›, Do¤u Karadeniz Temel Haklar Baﬂkan› Kenan
Ustabaﬂ taraf›ndan yap›ld›.
Bölgede yaﬂanan sorunlara dikkat
çeken Ustabaﬂ, baﬂta çay olmak üzere, fuhuﬂ, uyuﬂturucu, kültürel yozlaﬂma gibi sorunlar yaﬂand›¤›n› söyledi. Bunlara karﬂ› çözüm bulacak
gücün, örgütlenen halk oldu¤una dikkat çeken Ustabaﬂ, derne¤i bu amaç-
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la kurduklar›n› belirterek,
“Do¤u Karadeniz’in bütün il,
ilçe, köy ve mahallerinde,
herkesi bu konuda görev almaya ça¤›r›yoruz" dedi.
Mesajlar›n okunmas›n›n
ard›ndan, 6 Nisan'da Trabzon'da linç giriﬂimine u¤rayan Zeynep Erdu¤rul, faﬂizme karﬂ› mücadeleye ça¤r›
içeren bir konuﬂma yapt›. Erdu¤rul’un konuﬂmas› salonu dolduranlarca "Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz,
Trabzon Faﬂizme Mezar Olacak" sloganlar›yla karﬂ›land›.
Aç›l›ﬂ›n coﬂkuyla beklenen konu¤u ise, Grup Yorum’du. Yorum türkü ve
marﬂlar›n› seslendirdikçe, salondaki coﬂku da doru¤a ç›kt›. Konser boyunca s›k s›k
"Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz, Mahir Hüseyin Ulaﬂ
Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ, Selami Kurnaz Ölümsüzdür,
Ümit Günger Ölümsüzdür, Kurtuluﬂ
Kavgada Zafer Cephede" sloganlar›
at›ld›. Aç›l›ﬂ ﬂenli¤i tulum eﬂli¤inde
horonla son buldu.

Samsun’da Mücadele
Ça¤r›s›
Bir baﬂka aç›l›ﬂ ﬂenli¤i ise, 14
May›s günü Samsun’da, Karadeniz
Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i’nin aç›l›ﬂ ﬂenli¤iydi. 400 kiﬂinin
kat›ld›¤› ﬂenlik, Karadeniz Temel
Haklar Baﬂkan› Güneﬂ Erdemir’in
konuﬂmas›yla baﬂlad›.
Erdemir, derne¤i kurarken, ‘hak
verilmez al›n›r’ bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, “esnaf, köylü, ö¤renci, iﬂçi, doktor, mühendis, emekli,
ayd›n, sanatç›, iﬂsiz, kad›n, erkek,
genç, yaﬂl›… halk›n her kesiminin
haklar›n› ve özgürlüklerini savunmak
için ç›kt›k yola. Ezilen halklar›n öldürmekle yokedilemeyece¤inin en
somut göstergesi Filistin ve Irak dire48
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niﬂleridir, direnenler asla yokedilemez. Bu gerçe¤e vurgu yapmak için
buradan bir kez daha hayk›r›yoruz,
çünkü biz halk›z” diye konuﬂtu. Trabzon ve Samsun’da yaﬂanan faﬂist sald›r› ve provokasyonlara de¤inen Erdemir, Samsun halk›na, Karadeniz
Temel Haklar’da birleﬂme ve derne¤in baﬂlatm›ﬂ oldu¤u "Uyuﬂturucuya
ve Kültürel Yozlaﬂmaya Son" kampanyas›na kat›lma ça¤r›s› yapt›.
Yap›lan konuﬂman›n ard›ndan
Grup Yorum, sloganlar aras›nda sahneye ç›kt›. Tutsak yorumcu ‹hsan Cibelik'in mesaj›n›n okunmas›n›n ard›ndan, Samsun halk›, türkü ve marﬂ-
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lar›n› seslendiren Grup Yorum’la, kimi zaman yumruklar› havada, kimi
zaman halaya durarak ve eﬂlik ederek
bütünleﬂti. Salonda s›k s›k "Yaﬂas›n
Ölüm Orucu Direniﬂimiz, Provokatörler Tutuklans›n, Halk›z Hakl›y›z
Kazanaca¤›z" sloganlar› at›ld›.

Yorum Fatsa’da
Grup Yorum’un Karadeniz’de kat›ld›¤› son konser ise, Ordu’nun Fatsa
‹lçesi’nde gerçekleﬂtirildi. 15 May›s
günü Ordu Temel Haklar taraf›ndan
düzenlenen konser, derne¤in baﬂkan›
Bülent Yaz›c›’n›n konuﬂmas›yla baﬂlad›. Yaz›c›, provokasyonlara, sömürüye karﬂ› birleﬂme ça¤r›s› yapt›.
Ard›ndan Grup Yorum sahne ald›.
Halk›n dilindeki türkü ve marﬂlar›n›
seslendiren efsane Grup Yorum, yüzlerce kiﬂinin alk›ﬂlar› ve sloganlar›yla
destek gördü.
Ordu’daki Grup Yorum coﬂkusu,
hep birlikte çekilen halaylarla son
buldu.

Devrimci Sanatç› ve Hollywood!
Bugünlerde TV’lerde s›kça
rastlanan bir sinema filminin reklam› birçok okurumuzun dikkatini
çekmiﬂtir. Haçl› Seferleri’ni ‘eleﬂtirel’ ele ald›¤›, Ortado¤u halklar›n›
“olumlu” yans›tt›¤› söylenen Cennetin Krall›¤› isimli filmden söz
ediyoruz. Ama biz ﬂimdilik bu
film üzerine yazmayaca¤›z.
Bas›nda film üzerine ele al›nan
yaz›lardan ö¤rendik ki, bu Hollywood filminin müziklerini yapanlardan biri de, Kardeﬂ Türküler.
Sevinmeli miyiz?
Bu topraklarda yaﬂayan halklar›n dilinde türküler söyleyen ilerici, halktan yana sanatç›l›k iddias›
taﬂ›yan bir grubumuzun nas›l baﬂar›l› oldu¤unu mu düﬂünüp yazmal›y›z? Burjuva bas›n›n sevgili
“romantik devrimcileri” yap›yor
bunlar›, biz baﬂka bir noktay› ele
almak istiyoruz.
Devrimci sanatç›, halk›n sanatç›s›; eserlerini halk için üretir. Hareket noktas› halk›n ac›lar›n›, yoksulluklar›n›, öfkesini anlatman›n
yan›s›ra, ayn› zamanda mücadelesine de katk›da bulunmakt›r.
Kardeﬂ Türküler’in özel olarak Hollywood’a giderek, filmin
sahnelerini izleyip ellerine enstrümanlar› alarak o sahnelere uygun
besteler yapmas›n›n bu tan›mla
uzaktan yak›ndan bir ilgisi var m›d›r? Biliyoruz, sorunun kendisi bile abestir. Hollywood’un niteli¤i
üzerine çok ﬂey söylemeye gerek
yoktur. Bugün Amerikan kültürünün yay›lmas›ndaki misyonu da
tüm dünyaca bilinmektedir.
Elbette devrimci sanatç› da faaliyetlerini sürdürmek için para
kazanmak zorundad›r, ama sanat
pazar›n bir metas› haline gelirse,
orada, ihtiyaçtan kaynaklanan bir
durumdan de¤il, resmen ve alenen ticari bir kayg›dan sözedilebilir.
Hele bu pazar Hollywood ise,
durum çok daha vahim demektir.
Yukar›da sayd›¤›m›z misyonuna

gidersen...” diye gözda¤› verir. Amac›, düzenine kazanmakt›r,
o vakumun içine çekmektir. Kardeﬂ Türküler, “parlakl›¤›” göz
kamaﬂt›ran bu yoldan dönmelidir.
Orada halk yoktur, dillerde türküler olsa da, o türkülerdeki ruh
kaybolur ve yoksul halklar bunu
sezgileriyle de olsa çok çabuk anlarlar....

da hizmet edilmiﬂ demektir. Sözkonusu filmin niteli¤i hiçbir ﬂeyi
de¤iﬂtirmiyor. Hollywood dünya
halklar›n›n beyinlerine zaten böyle girmiﬂtir. Birkaç “nitelikli” filmin etraf›ndan Amerikan kültürünün pompalay›c›s›
onbinlerce film piyasaya sürülmüﬂtür.
Kardeﬂ Türküler hat›rlanaca¤›
gibi, AB’ciler ve
hükümet yetkilileri
taraf›ndan; “bak›n
bizim ülkemizde
Kürtçe dahil her
dilden türküler serbest” diye kullan›lm›ﬂ, kasetleri AB
koridorlar›nda do17 May›s 2002 tarihinde tedavi gördü¤ü Almanlaﬂm›ﬂt›. ‹lerici saya’da yaﬂam›n› yitiren halk ozan› Âﬂ›k Mahzuni ﬁerif,
natç› kendi ayaklaölümünün 3. y›ldönümünde, Nevﬂehir'in Hac› Bektaﬂ ilr› üzerinde durur,
çesindeki mezar› baﬂ›nda törenle an›ld›. Anmaya ailesihalka dayan›r. AB
nin yan›s›ra ilçe halk› da kat›larak, ozan› unutmad›¤›n›
ya da baﬂka güçlegösterdi. Biz de, ‘Amerika katil’ diyen o gür sesi kulakrin kendini kullanlar›m›zda olan ozan› sayg›yla an›yoruz.
mas›na izin vermez, bu, iradesi
Halk Sanatç›s› Seld›ﬂ›nda yaﬂan›yorda Ba¤can'a yurtd›ﬂ›na
sa da engel olmak
ç›k›ﬂ yasa¤› konuldu.
için çaba harcar.
Kanada’da verece¤i
Grubun bu konubir konser nedeniyle
da da hiçbir aç›k14 May›s günü Atalamas›n›, tavr›n›
türk Havaalan›’na gihat›rlam›yoruz.
den Ba¤can’›n pasaHollywood’a
portu da elinden al›nmüzik yapmas› da
d›. "Bu y›l›n baﬂ›ndan
buna paralel bir
itibaren Avrupa'da ve
durumdur.
dünyan›n di¤er birçok
Örgütsüz, küyerinde konser verdiçük-burjuva sanat¤ini” belirten Ba¤can, bu yasa¤›n nedenini de bilmediç›l›¤›n nereye sav¤ini söyledi. Ba¤can sözlerini ﬂöyle sürdürdü:
rulaca¤›n›n hiçbir
"Bir profesörün yurtd›ﬂ›nda ders vermesinin engelgarantisi yoktur.
lenmesi ne kadar ay›psa bir sanatç›ya yurtd›ﬂ›nda konEmperyalizm ve
ser yasa¤› verilmesi de bir o kadar ay›p. Yasak karar›
oligarﬂi bu konuda
büyük rezilliktir.”
bilinçli bir politika
1980’de de yurtd›ﬂ›na ç›k›ﬂ› yasaklanan Ba¤can’›n
izlemektedir. ‘Parbu
yasa¤›
7 y›l sürmüﬂtü. Bu konuda tek örnek Ba¤can
lak’ bir dünya seda
de¤ildir.
Örne¤in, Ruhi Su bu yasak nedeniyle tedarer gerekirse önlevisini
yapt›ramad›¤›
için katledilmiﬂtir.
rine, kimi zaman
Devlet, ilerici sanatç›lar›n sindirmek için her türlü
da “daha fazla ileri
yolu denemektedir.
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yurtd›ﬂ›
MLPD Gençlik ﬁenli¤inde Tecrit Paneli
Almanya Marksist Leninist Partisi MLPD’nin gençlik örgütünce 14-15
May›s günlerinde düzenlenen 12. Gençlik ﬁenli¤i’nde, ölüm orucu ve tecrit
üzerine konuﬂmalar yap›ld›.
Almanya’n›n Gelsenkirchen ﬂehrindeki ﬂenli¤in davetlileri aras›nda
UTMP (Uluslararas› Tecritle Mücadele Platformu) da bulunuyordu.
24 bin kiﬂinin kat›ld›¤› ﬂenlik kapsam›nda çeﬂitli panel ve etkinlikler düzenlendi. Bu panellerden birinin baﬂl›¤› da, “Türkiye’deki hapishanelerde 118
insan öldü” ﬂeklindeydi. Panele Almanlar’›n yan›s›ra Türkiyeli devrimci gruplar da kat›ld›lar. UTMP Temsilcisi; 19 Aral›k katliam› ile baﬂlayarak, tecrit uygulamas›n› ayr›nt›l› bir ﬂekilde anlatt›. Tecritin Almanya’dan ihraç edildi¤ini,
AB standart› olarak lanse edilip AB taraf›ndan savunuldu¤unu söyleyen
UTMP Temsilcisi, Alman devletinin RAF tutsaklar› ile yapt›¤› deneyleri Türkiye’ye aktard›¤›n› belirtti.
Tecrite karﬂ› devrimci tutsaklar›n ölüm orucuyla direndi¤i anlat›lan panele, ilgi yo¤un olurken, sorularla canl› bir ortam oluﬂtu. Alman konuﬂmac›lar
kendi ülkelerinin hapishanelerindeki tecrite de dikkat çekerken, eski bir gardiyan, Alman hükümetinin “mültecilere uygulad›¤› tecrite tan›k oldu¤um için
istifa ettim” diyerek duygular›n› dile getirdi. Kat›l›mc›lar dayan›ﬂmay› geniﬂletmek için tecrit konusunun Almanya’n›n tüm kentlerinde her pazartesi
yap›lmakta olan pazartesi yürüyüﬂlerinde gündeme getirmeyi önerdiler.

Lambrakis Maratonu’nda Ölüm Orucu Pankart›
Ölüm orucu direniﬂinin dile getirildi¤i bir baﬂka yer ise Yunanistan oldu.
Milletvekili Grigoris Lambrakis'in katledilmesi an›s›na düzenlenen geleneksel
maraton yürüyüﬂüne, Türkiyeli devrimciler, “Türkiye Hücrelerinde 118 Devrimci Tutsa¤›n Katledilmesinden Avrupa Birli¤i De Sorumludur” pankart›yla
kat›ld›. Faﬂizme karﬂ› kazan›lan zaferin 60. y›ldönümü olmas› ve emperyalizme karﬂ› direnen halklar›n mücadelesi, yürüyüﬂün temel gündemlerinden oldu. 45 km'lik yürüyüﬂ, Sintagma Meydan›'nda yap›lan konuﬂmalar ve konserle sona erdi.
Sosyalist politikac›, EDA Lideri Lambrakis, 21 Nisan 1963'te Selanik'te
trafik kazas› süsü verilerek, Yunan oligarﬂisi taraf›ndan desteklenen paramiliter güçler taraf›ndan katledilmiﬂti.

AL‹ ÇEL‹K YAﬁAMINI Y‹T‹RD‹
TAYAD'l› Nadire Çelik'in eﬂi ve Kand›ra F Tipi Hapishanesi'nde
tutuklu bulunan Sezgin Çelik'in babas› Ali Çelik, 18 May›s günü
yaﬂam›n› yitirdi. Yakaland›¤› kanser hastal›¤›ndan 3 y›ld›r tedavi
olan Ali Çelik'in ölüm haberini alan TAYAD ve HÖC üyeleri de Armutlu Cemevi'nde topland›lar. Dini törenin ard›ndan Ali Çelik, Feriköy Mezarl›¤›'nda defnedildi. Mezara karanfiller b›rak›l›rken,
HÖC ad›na Hakk› Akça k›sa
bir konuﬂma yapt›. Yapt›¤› konuﬂmada Ali Çelik’in TAYAD'a destek verdi¤ini, her
zaman onu anacaklar›n› dile
getirdi. Akça, ayr›ca, "arkadaﬂ›m›z Sezgin Çelik ad›na da
buraday›z” diye konuﬂtu.
Nadire Çelik'e ve ailesine
baﬂsa¤l›¤› diliyoruz.
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Federasyon Kongresi
Avusturya
Anadolu Federasyonu’nun
1.
Ola¤an Genel Kongresi 14 May›s günü yap›ld›.
Federasyon Baﬂkan› Ercan Cuhac› ile
yard›mc›s› Hatime Azak’›n konuﬂmas›yla aç›lan kongrede, Avusturya’da yaﬂayan Türkiyeli emekçilerin
sorunlar› ekseninde mücadele ele
al›nd›.

Bolivya Halk›
Emperyalist Tekele
Karﬂ› Sokaklarda
Geçen y›l ayaklanarak iktidar› deviren Bolivya halk›, emperyalist
enerji tekellerine yüksek vergiler getirilmesi talebiyle baﬂkent La Paz'a
yürüyor. Sol güçlerin örgütledi¤i yürüyüﬂe, ço¤unlu¤u yerlilerden oluﬂan
binlerce kiﬂi kat›ld›.
Cumhurbaﬂkan› Carlos Mesa'y›
''emperyalizmin uﬂa¤›'' olarak niteleyen göstericilerin bir k›sm› ise, baﬂkente giden anayollara barikatlar
kurdu. Halk ayaklanmas›n›n ard›ndan reformist önderli¤in uzlaﬂmac›
politikalar› nedeniyle oligarﬂinin
adam› olarak cumhurbaﬂkan› yap›lan
Mesa, parlamento taraf›ndan kabul
edilen düzenlemeyi imzalamay› reddediyor.

18 May›s
1973’te ﬂehit
d ü ﬂ e n ,
TKP/ML'nin
kurucusu ve
önderi ‹brahim Kaypakkaya, iﬂkencehanelerde
katlediliﬂinin
y›ldönümünde etkinliklerle an›ld›.
Mahirler ve Denizler’le birlikte devrim
cephesinde yeralan Kaypakkaya için düzenlenen anmalardan biri de Ege Üniversitesi ö¤rencileri taraf›ndan gerçekleﬂtirildi. Edebiyat
Fakültesi önünde yap›lan anmada Gençlik
Derne¤i’nin mesaj›nda, devrimci önderlerin
ölümsüzlü¤ü vurguland›.

Kaypakkaya yaﬂ›yor

