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Greenpeace’ye Danimarka’da “terör
yasas›”ndan dava aç›ld›... Peki ne yap-
m›flt› Greenpeace? Ziraatç›lar Birli¤i'nin
Kopenhag binas›na girerek, binan›n d›fl›-
na büyük bir pankart asm›flt›. Evet, hepsi
bu kadar... Ve Danimarka, 11 Eylül’den
sonra yasalar›na ekledi¤i bir maddeye da-
yanarak “terör” suçundan yarg›layacak
Greenpeace’yi... 

Greenpeace, çevre sorunlar› konusun-
da eylem yapan bir örgüt. Siyasal bir id-
dias› yok. Mevcut dünya düzenine temel-
den bir itiraz› yok. 

Greenpeace, örne¤in NATO’ya karfl›
ç›kmaz, NATO’nun nükleer silahlar›na
karfl› ç›kar. Greenpeace, emperyalist te-
kellere karfl› ç›kmaz, sadece onlar›n çev-
reyi kirletmelerine karfl› ç›kar. Greenpe-
ace, küreselleflmeye karfl› ç›kmaz, “daha
insani” bir küreselleflmeden yanad›r... 

‹flte böyle bir örgüt dahi “terörizm”
suçlamas›yla yarg›lan›yorsa, herkes “te-
rör” konusunda yeniden düflünmek zo-
rundad›r. 

“Terör” demagojisi, özellikle 11 Ey-
lül’den bu yana, sadece silahl› mücadele
veren örgütlenmeleri de¤il, tüm “muha-
lif” hareketleri bast›rman›n bir arac› ola-
rak kullan›lmaktad›r.  11 Eylül sonras›
geliflmeleri tahlil eden devrimcilerin uya-
r›lar›n›, geçen dört y›l do¤rulam›flt›r.  

“Terör” diyerek önce Usame Bin La-
den hedef gösterilmiflti; sonra Taliban;
sonra tüm Afganistan halk›... Sonra, “fler
ekseni” denilerek emperyalizme boyun
e¤meyen tüm ülkeler. Ve sonra tüm halk-
lar. 

ABD, “küreselleflme karfl›tlar›n›” te-
rör suçundan yarg›layarak kap›-
y› açm›fl ve tüm emperya-
listler flimdi ayn› politi-
kan›n izinde yürümek-
tedirler. Bu politika,
her türlü muhalefeti
susturma, düzenle
tam uyumlu hale ge-
tirme politikas›d›r. 

11 Eylül’den son-
ra, ABD’de ve hemen
tüm Avrupa emperyalist
ülkelerinde ç›kar›lan ya-

salar, burjuva hukukuna dahi s›¤-
d›r›lmas› oldukça güç olan yasa-
lard›r. Yeni sömürge ülkelerde fa-
flist yönetimlerin ony›llard›r uy-
gulad›klar› yöntemler, bugün bur-

juva demokrasisinin merkezlerinde de
uygulanmaya bafllanm›flt›r. S›n›rs›z gö-
zalt› keyfilikleri, alenen “ayr›mc›, ›rkç›”
yasalar ç›kar›lm›fl ve daha ilginç olan›, bu
yasalar Avrupa’n›n klasik sol muhalefe-
tinden de ciddi bir tepki görmemifltir. 

Greenpeace gibi bir örgütün “terör”le
suçland›¤› bir dünyada, hiçbir sol, ilerici,
anti-emperyalist, muhalif örgütün “terö-
rist” ilan edilmeyece¤inin güvencesi yok-
tur. Ne burjuva demokrasisi, ne “uluslu-
raras› hukuk” art›k düzen içi muhalif
güçler için bile bir korunma sa¤layacak
durumda de¤ildir. Çünkü emperyalist sö-
mürü ve talan politikas›n›n alabildi¤ine
pervas›zlaflt›¤› bir dönemden geçilmekte-
dir. Emperyalistlerin (sadece ABD de¤il,
Avrupa’s›, Japonya’s›, Rusya’s›yla) aç›k
iflgalleri devreye soktu¤u bir dönemde,
mücadelenin çok daha fliddetli ve keskin
s›n›rlar içinde cereyan edece¤i aç›kt›r. 

“‹lk kez bir sivil toplum kuruluflu hak-
k›nda bar›flç›l eylemlerinden dolay› terör
yasalar›na göre dava aç›l›yor” diye yaz›-
yor bir gazete. Herkes  bunun “son” ol-
mayaca¤›n› bilmek durumundad›r. 

“Teröre karfl›y›z” demeyi, “her türlü
fliddete karfl›” olmay› bir politika sayan-
lar, “teröre de savafla da hay›r” diyerek
sapla saman› birbirine kar›flt›ranlar, Gre-
enpeace örne¤i üzerinde düflünsünler. Ve
düflünsünler ki, bu politika, Avrupa’da
burjuva demokrasinin “en geliflkin” sa-
y›ld›¤› ülkelerden birinde uygulan›yor.  

Kimileri, kendileri can bedeli diren-
meyebilirler; ama halklar›n direniflinin
meflrulu¤unu savunmak durumundad›r-
lar. Kimileri silahl› savafla karfl› ç›kabilir-

ler, ama halklar›n silahl› direnifli-
nin meflrulu¤unu  kabul et-

melidirler. Böyle bir
dünyada, demokrat ol-

man›n asgari koflulu
budur.   Bu çizgide
durulmad›¤›nda,
isterseniz her gün
“terörü k›nay›n”,
hala biraz muha-
lifseniz, kimse sizi

“terörist” sandalye-
sine oturtulmaktan

kurtaramaz!

Greenpeace De

Terörist!
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

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

Schiller

�Sözler

Greenpeace’nin
bile terörist ilan edil-

di¤i bir dünyada isterse-
niz hergün “terörü k›na-

y›n”, hala biraz muhalifse-
niz, kimse sizi “terö-
rist”likten kurtara-

maz!
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Tekelci burjuvaziye yönelik bir kamulaflt›rma eyle-
minin sonunda burjuvalardan biri sorar Cevahir’e:
- Bir daha karfl›laflmayaca¤›z de¤il mi?
- Bir kere daha, hepinizle birlikte topyekün karfl›la-
flaca¤›z, cevab›n› verir Cevahir. 
O topyekün karfl›laflman›n teorik ve pratik önderle-
rinden biriydi Cevahir. Ankara Siyasal Bilgiler Fa-
kültesi’nde Devrimci Gençlik hareketinde yerald›,
giderek o hareketin önderlerinden biri oldu. THKP-
C’nin ilk oluflumunda Genel Komite Üyesi olarak ye-
rald›. Do¤u bölgesinin sorumlulu¤unu üstlendi. Kürt
sorunu konusunda teorik çözümlemeler gelifltirdi. 
12 Mart cuntas›n›n a¤›r takip koflullar›nda, 31 Ma-
y›s 1972’de Mahir Çayan’la birlikte ‹stanbul Malte-
pe’de bir evde kuflat›ld›lar. 51 saat boyunca diren-
diler, 51 saat boyunca Türkiye devriminin fliarlar›n›
hayk›rd›lar. Kuflatma alt›nda teslim olmama gele-
ne¤inin en güçlü halkalar›ndan birini yaratarak Ma-
hir yaralan›rken, Cevahir flehit düfltü. 

U¤ur’la daha yeni tan›flmam›z-
dan dolay› çok sessiz, fazla konufl-
mayan biri görünümündeydi. Tabii
bu ilk tan›flmam›zdan dolay› böyley-
di. Daha sonraki günlerde hiç de
öyle olmad›¤›n› bizzat pratikte gördük ve yaflad›k. Bizim-
le ilgilendi¤i dönemde ayn› zamanda Kurtulufl Gazetesi
Temsilcili¤i’ni yap›yordu. Onunla birlikte bir hareketlen-
menin oldu¤unu ay›rdedebiliyorduk. Büronun haftal›k
bir program› vard›. Haftal›k pano haz›rlama, dergi sat›fl-
lar›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 vermi-
yordu. 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 dav-
ranmas›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. So-
nucun böyle oldu¤unu gördü¤ümüzde anlad›k U¤ur'un

bu konuda neden bu kadar ›s-
rarc› oldu¤unu. Zaman zaman
okulumuza gelirdi. Bir bakar-
d›k U¤ur yan›m›zda de¤il. Çev-
reye 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› anlat-
t›¤›na flahit olmufluzdur. Bize direk söylemezdi ama ha-
reketleriyle de elefltirirdi, çevremizle yeteri kadar ilgilen-
miyoruz diye... Biz bu mesaj› al›rd›k. 

Bir sohbetimizde mücadeleye bafllamadan önceki dö-
nemini anlatm›flt›. Hayretler içerisinde kalm›flt›m. Anlat-
t›¤›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›. Ge-
nellikle çocuklara küçükken sorulur "büyüyünce ne ola-
caks›n" diye. U¤ur'un ye¤enlerine bu soru soruldu¤unda
"Amcam gibi Kurtulufl Gazetesi’nin muhabiri olacam"
derlerdi.

OOnlara ddair...
U¤ur TTürkmen

Bugün devrimcilik yapma-
ya, ülkemiz aç›s›ndan zo-
runluluk, insanl›¤›n bir öl-
çüsü olarak bak›yorum.”

Cengiz Soydafl

Okan KKülekçi

Büyük
Direniflte fifiehit

Düfltüler

Hüseyin CCevahir

U¤ur TTürkmen -- 27 May›s 2001
Ceyhan Hapishanesi’nde bafllad›¤›

ölüm orucunu, tahliye edildikten sonra
kendi evinde sürdürerek flehit düfltü.

21 May›s
2004 Edirne F
Tipi’nde tecrit

alt›ndayd›. Tecrit
onu “hastal›kla”

katletti.

Kadir MMangaSinan CCemgil Alpaslan ÖÖzdo¤an

31 May›s 1972 - 12 Mart cuntas›na karfl› çizgi-
lerinden 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. 



E¤er, sömürü düzeninin sahipleri,
iflkencecilerini, katillerini üzeri-

mize salmasalar, yürüyüflümüzün
önüne bask›lar, yasaklar, hapishane-
ler koymasalar, bu bizim için flafl›rt›-
c› olurdu. Çünkü bu yürüyüfl, ülkele-
ri ba¤›ms›zl›¤›ndan, halk› ekme¤in-
den, insan› insanl›¤›ndan eden siste-
mi de¤ifltirmek için bir yürüyüfltür.
K›sacas›, devrim yürüyüflüdür. 

Devrim bir alt üst olufltur; ama
anarfli de¤ildir. Devrimimizin

çok net bir hedefi var; mevcut iktida-
r› alt edip, halk›n devrimci iktidar›n›
kurarak, ba¤›ms›z, demokratik, sos-
yalist bir Türkiye yaratmay› hedefli-
yoruz. Ba¤›ms›z, demokratik, sosya-
list bir Türkiye’de ise, iflbirlikçilere,
faflistlere, kapitalistlere, a¤alara, asa-
laklara 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

oland›r. Ancak yürüyüflümüz, engel-
lenemez bir yürüyüfltür. Zaman za-
man yavafllatabilirler, ama durdura-
mazlar. 

Ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosya-
lizm yürüyüflümüzün bafllang›c›

eskidir; yaklafl›k yüz y›ld›r süren bir
yürüyüfltür bu. Daha 1900’lerin bafl-
lar›nda emekçilerin iktidar› için ör-
gütlendi iflçiler, k›z›l bayraklar›yla
yürüdüler yollarda. Emperyalist ifl-
gale karfl› ulusal kurtulufl savafl› ver-
dik. Savafl sonras›nda kurulan kü-
çük-burjuva diktatörlü¤üne, 1945’
lerden itibaren oligarflik diktatörlü¤e
karfl› mücadele ettik. 1970’lerde ide-
olojik, politik ve örgütsel olarak da-
ha güçlü, daha bilinçli ve hedefi da-
ha net hale geldi yürüyüflümüz. H›z-
lanan, hedefi, yolu netleflen yürüyü-
flümüzün önünü kan deryalar›yla
kesmeye çal›flt›lar. Ba¤›ms›zl›k, de-
mokrasi, sosyalizm yürüyüflünün ön-
cüleri, 35 y›ld›r, kesintisiz infazlar›n,
katliamlar›n, iflkencelerin bafl hedefi

oldular. Cuntalar yap›ld› bu yürüyü-
flü durdurmak için. Büyük bedeller
ödendi. Ama iflte hala yolday›z, hala
yürüyoruz. 

Neden böyle zorlu bir yolu seçtik?
Parlamenterist yolda yürüseydik

olmaz m›yd›? Hem o zaman böyle
büyük bedeller ödemekten de kurtul-
mufl olmaz m›yd›k? Bizim istedikle-
rimiz –ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sos-
yalizm– bu büyük kavgaya girilme-
den elde edilemeyecek fleylerdir.
Bunlar, hiçbir halka gümüfl bir kase-
de sunulmad›. Tersine, bunlar› iste-
yen halklar, ba¤›ms›zl›¤›, demokrasi-
yi yokeden emperyalist güçler ve ifl-
birlikçileri taraf›ndan kana bo¤uldu.
Her seferinde ve her yerde, o kan
deryas›n›n içinden geçilerek ulafl›ld›
zafere. 

fiili’de Allende deneyini, “sosya-
lizme 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, “sis-
tem içi” bir çözüm olmad›¤›n›, sis-
tem içi iktidar de¤iflikliklerinin mev-
cut düzeni aflamayaca¤›n› gösteriyor.
Brezilya’da “sosyalist” Lula iktidar›,
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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.

Kurtulufla giden yolda 

Yürüyoruz



en çarp›c› örnek oldu. Lula’n›n çözü-
mü, 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 ekono-
miyi, halk›n talepleri de¤il, tekelle-
rin, IMF’nin istekleri belirler, ki nite-
kim sonuçta öyle olmaktad›r. 

‹ktidar mücadelesi, sömürü düzen-
lerinin sahipleriyle uzlaflarak veril-

mez. Siyaset biliminin en temel ku-
rallar›ndan biri budur. E¤er emperya-
list sistemle bir uzlaflma  içinde ikti-
dara ulafl›yorsan›z, orada art›k bir
“alternatif” sözkonusu de¤ildir; ik-
tidarda yapaca¤›n›z sistemi sürdür-
mek olacakt›r. Emperyalizmi kov-
mak yerine, emperyalizme ödeyece-
¤i borç takviminin birkaç y›l ertelen-
mesini talep eden, faflist devleti y›k-
mak yerine, AB’ye uyum yasalar›yla
sadece baz› “insan haklar› ihlalleri-
ni” azaltmay› hedefleyen, halk de-
mokrasisi için mücadele yerine, bur-
juva demokrasisinin i¤difl edilmifl
bir haline raz› olan hiçbir güç, Türki-

ye’nin, halk›n sorunlar›n› çözemez.

Böyle oldu¤u için de, burjuva, re-
formist, parlamenterist hiçbir

güç, ba¤›ms›zl›k, demokrasi, ulusal
sorun, toprak sorunu, adaletsizlik,
yoksulluk gibi devasa sorunlar› çö-
zemez, bu ekonomik, siyasi tabloyu
de¤ifltiremez. Biz de¤ifltiririz. ‹ddi-
am›z›n dayana¤›, devrimci bir prog-
rama, devrimin yolunda yürüme cü-
ret ve kararl›l›¤›na, her koflulda mü-
cadeleyi sürdürme iradesine sahip
oluflumuzdur. 

Hiçbir koflulda emperyalizmle ve
oligarfliyle uzlaflmad›¤›m›z, yo-

lumuzdan sapmay›, hedeflerimizden
ideallerimizden vazgeçmeyi reddet-
ti¤imiz için, devrim yolunda yürüdü-
¤ümüz tarihimiz boyunca, bir yan-
dan oligarflinin “anarfli”, “terörizm”
suçlamalar›na, bir yandan burjuvazi-
nin sol içindeki uzant›lar›n›n “go-
flizm”, “dogmatizm”, “sekterlik”
suçlamalar›na maruz kald›k. Kuflat-
malar, imha operasyonlar›, tasfiyeci-
lik sald›r›lar› alt›nda acaba bunlar› da
biraz de¤ifltirebilir miyiz, düzene çe-
kebilir miyiz diye umdular. Umduk-
lar›n› bofla ç›kard›k; ya halk›m›z›n
umudunu ve güvenini bofla ç›kara-
cakt›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. 

Bu 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 flehirleri-
mizin meydanlar›nda ba¤›r›fllar, slo-
ganlar, k›z›l bayraklar alt›nda zaferi-
mizi ilan edece¤imiz günleri istiyor
ve o günlerin hayalini kuruyoruz. Bu
hayali gerçeklefltirece¤iz. Ama san›l-
mas›n ki, hayalciyiz; savafl›n bir afla-
mas›nda da flöyle diyordu Che;
“Tüm dünyan›n en büyük sömürgeci
gücünün deste¤indeki katiller ordu-

sunca desteklenen bir hükümeti yen-
menin hiç de kolay olmad›¤›n› tarih
bize ö¤retti...” Bunu biz de biliyoruz
çoktan. Zorlu, engebeli, sarp bir yol-
da yürüdü¤ümüzün bilincindeyiz. En
baflta dedi¤imiz gibi, e¤er bu yol çok
kolay yürünen bir yol olsayd›, yolu-
muzun do¤rulu¤undan, bu yürüyü-
flün bizi zafere götürece¤inden iflte o
zaman kuflkuya düflerdik. Ama yolu-
muzun do¤rulu¤undan ve bu yürüyü-
flün sonucundan hiç kuflkumuz yok. 

Yak›n devrim hayalleri, devrim
mücadelesinin sürdü¤ü her yer-

de kuruldu. Ülkemiz devrimcileri
aras›nda da oldu böyle hayaller ku-
ranlar. Onlar, oligarflinin zoru karfl›-
s›nda elendiler, terkettiler bu yürüyü-
flü. Kimle, neye karfl› mücadele etti-
¤imizi biliyoruz. Emperyalizm, aç›k
iflgallere varan pervas›zl›¤›yla, halk-
lar›n en baflta kurtulufl umudunu yo-
ketmek istiyor. Umudu yokedilenler,
çaresiz emperyalist sisteme uyum
sa¤layacaklar. Fakat emperyalizm ve
iflbirlikçileri, devasa askeri güçlerine
ra¤men, tam da bu noktada baflar›s›z-
d›rlar. Direnen dünya halklar›, em-
peryalizmden kurtulufl umudunu ya-
flat›yor. Direnen Türkiye devrimcile-
ri, bu tarihsel direniflin içinde yeral-
man›n onurunu tafl›yor. Ony›llard›r
durdurulamayan yürüyüflüyle, halk-
lar›n sorunlar›n›n çözüm yolunu gös-
teriyor. Yak›n devrim hayalleri kur-
muyoruz; fakat dünya halklar›na,
halk›m›za ve ideolojimize güveni-
mizle, devrime gebe Türkiye’de dev-
rimin çok uzak oldu¤unu da düflün-
müyoruz. Hele “imkans›z” oldu¤unu
hiç düflünmüyoruz; öyle düflünüyor
olsayd›k, F tiplerinde ölüyor, bu sa-
t›rlar› yaz›yor, hayat›n her alan›nda
difle difl kavga ediyor ve bu yürüyüflü
sürdürüyor olmazd›k.

Ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosya-
lizm için yürüyoruz. Bu yürüyü-

flün her metresi, iktidar iddiam›z›n ve
kararl›l›¤›m›z›n damgas›n› tafl›r. Dü-
zen partileri çözemez, bu iddiaya,
kararl›l›¤a sahip olmayanlar çöze-
mez dedik; hep do¤ruland›. Biz çö-
zeriz diyoruz, çözümümüzün anahta-
r› üç kelime: Ba¤›ms›z, demokratik,
sosyalist Türkiye’yi kuracak olan
Devrimci Halk ‹ktidar›.  
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“fiimdi, tarih... tarihlerini kendileri
yazmaya karar veren ezilenleri, 
horlananlar› hesaba katmak 
zorundad›r. Onlar flflimdi yyolda...
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 bbu yyürüyüflü gerçek
ba¤›ms›zl›¤a, u¤runa bir fley elde
edemeden binlerce kez 
öldükleri gerçek özgürlü¤e
kavuflmalar›na dek durmayacakt›r...” 

(Che)



1945’te bafllay›p bugüne uzanan
“çok partili” dönemin tarihi, halk
aç›s›ndan umutlar›n ve hayal k›r›k-
l›klar›n›n durmadan birbirini izleme-
sinin tarihidir. Çok kere her fleyin de-
¤iflece¤i umuduna kap›ld› halk. Ve
kaç kez umutland›ysa, o kadar da ha-
yal k›r›kl›¤› yaflad›. En çok iz b›ra-
kanlardan birkaç›n› hat›rlayal›m. 

‹smet ‹nönü iktidar›n›n jandarma
zulmüne, sefalet politikalar›na karfl›
Menderes’e sar›ld› halk›m›z. Mende-
res döneminde zulüm bitmedi¤i gibi,
sömürü katmerleflti, emperyalistler
ülkemize yerleflti. 1970’lerde da¤lara
tafllara “Umudumuz Ecevit” diye ya-
z›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 “li-
beralleflecektik, demokratikleflecek-
tik”; 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 di-
ye SHP’yi seçti... Bunlar “dürüst-
tür”, “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 ik-
tidar gerçe¤ine çarpm›flt›r. Bu gerçek
fludur: ‹ktidardaki düzen partisi, han-
gisi olursa olsun, iktidar OL‹GAR-

fi‹N‹N ‹KT‹DARI olarak kal›r, ikti-
dardaki partinin program›nda ne ya-
zarsa yazs›n, OL‹GARfi‹N‹N ÇI-

KARLARINA uygun politikalar uy-
gulan›r. Baflka bir biçimde ifade
edersek; seçim döneminde halka
VAATTE bulunulur, iktidarda oligar-
fliye H‹ZMET edilir. Oligarflinin par-
lamenter sistemi böyle çal›fl›r. 

Bütün bunlar› hangi 

düzen partisi de¤ifltirebilir?

Ba¤›ml›l›k, Türkiye’yi IMF me-
murlar›n›n, ABD büyükelçilerinin
yönetece¤i düzeye gelmifltir. Türki-
ye’nin ordusu, Afganistan’da, Koso-
va’da, ABD’nin ç›karlar› için kurflun
s›kmaktad›r. Anadolu, limanlar›, ha-
va kara yollar›yla büyük bir emper-
yalist üsse dönüfltürülmüfltür. IMF
politikalar›n›n, emperyalist tekellere
tan›nan sömürü ve talan özgürlü¤ü-

nün,
iflbirlikçile-

rin gözü doymazl›¤›-
n›n sonucu olarak 40 milyonu aflk›n
insan›m›z yoksulluk, on milyonu afl-
k›n insan›m›z açl›k içindedir. Emek-
li, iflsiz kendi kaderine terk edilmifl-
tir. Sa¤l›k hizmetleri, e¤itim tümüyle
paral› hale getiriliyor, paran yoksa
öl, paran yoksa okuma anlay›fl› yer-
lefltirildi... Ahlaks›zl›k, kumar, fuhufl,
uyuflturucu, iktidarlar›n himayesinde
alm›fl bafl›n› gidiyor. 

Hapishanelerinde insanlar öldü-
rülüyor ülkemizin, meydanlar›nda ifl-
çisi, ö¤rencisi, esnaf›, memuru cop-
lan›yor. Vatanseverler, devrimciler
tüm muhalifler, a¤›r cezalar›n, infaz
ve katliamlar›n, iflkencelerin hedefi
oluyor. Öldürenler, düzenin mahke-
melerinde beraat ettiriliyorlar. Adalet
yok. Hukuk yok... 

Kim de¤ifltirecek bu tabloyu?

Düzen partileri mi?

Ama zaten bunlar› yapan, bu tab-
loyu 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 gel-
di¤i seçimlerle de¤iflmeyecek kadar
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Devrimci
Halk 

‹ktidar›
Neden ggerekli?

Niteli¤i nnedir?
Ne yyapar?



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

S›n›flar ve iktidarlar

‹ktidar, bir toplumsal yap› içinde
egemenli¤i elinde bulunduran güç-
tür. Her iktidar bir s›n›f›n damgas›n›
tafl›r. “S›n›flar üstü” bir iktidar yok-
tur. 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 politika-
lar›n kimin ç›karlar›na hizmet etti¤i-
ne bakmak gerekir. 

Toplumdaki tüm s›n›f ve katman-
lar temel olarak iki kategori olufltu-
rur; egemen s›n›flar ve ezilen s›n›f-
lar. 

Egemen s›n›flar kimlerdir bizim
ülkemizde? ‹flbirlikçi tekelci burju-
vazi, toprak a¤alar›, tefeci tüccarlar.
Bunlar birlikte oligarflik bir yap›
oluflturuyorlar. (Generaller, üst dü-
zey bürokrat ve yöneticiler, mafyac›-
lar da bu oligarflik yap› içine dahil-
dirler.) ‹flçiler, köylüler, tüm emekçi-
ler ve küçük-burjuva kesimler ise,
ezilen s›n›flar› oluflturur. 

‹ktidara gelen bir parti, ya ege-
menlere, ya da ezilenlere hizmet
eder. ‹kisine birden hizmet eden bir
iktidar olamaz. 

Düzen partilerinin iktidarlar›,
egemen s›n›flara, yani oligarfliye hiz-
met ederler. Esas olan onlar›n ç›kar-
lar›, onlar›n güvenli¤i, onlar›n istek-
leridir. Halk›n talepleri, halk›n gü-
venli¤i onlar için tali bile de¤ildir. 

S›k s›k flu veya bu parti liderinin,
herhangi bir bakan›n “halk”tan gel-
mifl olmas› öne ç›kar›larak, iktidarla-
r›n niteli¤i gizlenmeye çal›fl›l›r. Hü-
kümet üyelerinin “halk”tan gelmifl
olmas›, bu mekanizma içinde hiçbir
fley farkettirmez; onlar oligarflinin
hizmetkârl›¤›n› kabul ederek o koltu-
¤a oturtulmufllard›r. Bu anlamda flu-
nu önemle belirtmeliyiz; iktidardaki-
lerin “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 hükü-
meti, IMF’nin, TÜS‹AD’›n hüküme-
ti olarak iktidard›r. 

Oligarflinin seçim sistemi içinde
iflbafl›na gelen hükümetler, halk›n so-
runlar›n› çözemiyor de¤il, çözme-
mektedirler. Onlar›n gündemindeki
“sorun”lar, egemen s›n›flar›n sorun-
lar›d›r. Kim iktidarsa, o temel olarak

kendi s›n›f› için çal›fl›r. Devlet, bu te-
melde flekillenmifl bir yap›d›r. Öyley-
se, halk›n sorunlar›n›n çözümü için,
halk›n iktidarda olmas› gerekir. ‹flte
bu aç›k, yal›n gerçekten dolay› diyo-
ruz ki, emperyalizme ba¤›ml›, fa-
flizmle 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-burjuva-
zinin 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 çe-
liflkisi olmayan, bu düzenden mem-
nuniyetsizli¤i olmayan bir avuç az›n-
l›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›l-
lard›r halktan yana olmayan iktidar-
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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 me-
selesi, Türkiye’nin ony›llard›r bafl gündemlerini olufltu-
rur. Ve bu ülkenin egemen s›n›flar› bu sorunlar› “Türki-

ye’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 devri-
min 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 ka-
derini serbestçe tayin hakk›, (ayr›lma hakk› da dahil) gü-
vence alt›na alacakt›r.

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 bir-
leflmelerinden yana olacakt›r. Ancak, Kürt ulusu ba¤›m-
s›z bir devlet kurma hakk›n› kullanacak olursa, Devrim-
ci Halk ‹ktidar› bunu, proletaryan›n ve her iki ulusun ç›-
karlar›na ayk›r› de¤ilse ve emperyalizmi güçlendirmi-
yorsa, 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 em-
peryalist bir üs haline getirilmesine karfl› ç›k›p; iflgalci
Türk ordusunun görevine son vererek, adadan çekilmesi-
ni 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 ta-
yin hakk›n› koflulsuz olarak savunacakt›r.



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 çö-
zülmez. 

‹ktidar›n niteli¤inde s›n›fsal de¤i-
fliklik, iktidar›n egemenlerle ezilen-
ler aras›nda el de¤ifltirmesidir. Bu el
de¤ifltirmenin hangi yoldan gerçek-
leflece¤i ayr› bir konudur; ancak bu
el de¤ifltirmenin oligarflinin kuralla-
r›na göre oynanan bir seçim oyunuy-
la olmayaca¤› kesindir. fiu kadar›n›
belirtelim ki, halka iktidar de¤iflikli-
¤i için örgütlenerek, savaflarak ikti-
dara el koymaktan baflka bir yol b›ra-
k›lmam›flt›r. Halk›n iktidar›n›n dev-
rimci 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 sefa-
let cehennemi oluflturuyor. 

1980’in bafllar›ndan bugüne iflçi-
lerin, memurlar›n, köylünün, esnaf›n
durumu sürekli kötüye gitti. ‹flçilerin

milyonlarcas› iflini kaybetti bu süreç-
te. ‹flsizlerin say›s› 7 milyonu aflt› (ki
daha fazla oldu¤unu belirten araflt›r-
malar da var). ‹flini henüz kaybetme-
yenler, çok daha düflük ücretlere ve
kölece çal›flmaya mahkum edildi. ‹fl-
çi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i önlemleri
asgariye indirildi. Bu kölelik düzeni-
ni rahatça kabul ettirmek için iflçiler
örgütsüzlefltirildi. 

Köylülük ise topyekün bir tasfi-
ye 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 sa-
t›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 köy-
lülü¤ün durumunu anlatma gücü
kalmad›.

Dün ülkemiz “tah›l ambar›”yd›;

kendi kendine yeterli az say›daki ül-
keden biriydi; flimdi emperyalist te-
keller cirit at›yor ve Türkiye bu¤day›
dahi d›flar›dan ithal ediyor. fiekerden
tütüne, her fley üretimiyle, tüketimiy-
le emperyalist tekellere teslim edildi.
IMF programlar›, AB standartlar›,
onmilyonlarca köylüyü, topraks›z,
iflsiz, üretimsiz b›rakmay› öngörü-
yor. 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 edil-
mesidir. 

Gecekondular, ony›llard›r uygu-
lanan ekonomik politikalar›n ve zul-
mün sonucu olarak oluflmufltur bu ül-
kede. En ç›plak haliyle düzenin “ko-
nut” sorununu çözemedi¤inin göster-
gesidir. ‹flbirlikçi iktidarlar ise, b›ra-
k›n sorunu çözmeyi, çözümsüzlü¤ü
daha da büyüten bir “y›k›m” politi-
kas› için her dönem f›rsat kollamak-

tad›rlar. Çünkü düflündükleri fley, ko-
nut sorununun çözümü de¤il, rant
kavgas›d›r. 

Emekliler, özürlüler, ev kad›n-

lar›, ö¤renci gençlik, k›sacas› halk›n
her kesimi bu açl›k ve yoksulluk po-
litikalar›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 gele-

cek daha da kötü olacakt›r. IMF
baflkan›n›n son aç›klamalar›na ba-
k›n; art›k “sadaka” bile say›lamaya-
cak asgari ücreti çok gören, mezarda
emeklili¤i yeterli bulmayan, emekli-
ye ödenen tazminatta gözü olan bu
ekonomik politika, gözü dönmüfl bir
soygunculukla sefaletimizi büyüte-
cektir. Ne AB yolunda ilerlemek, ne
‹LO standartlar› bu gidiflat› engelle-
yemez. Bu gidiflat› iktidar de¤iflik-

li¤inden baflka hiçbir fley tersine çe-
viremez.
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Devrimci Halk ‹ktidar› 

ÇOCUKLARIMIZ ‹Ç‹N! 
Ülkemiz, ne yaz›k ki, çocuk sömürüsünün

“cennetlerinden” biridir. Sokak çocuklar›, tinerci-
ler, çocuk sorunun sadece bir boyutudur. Ülke-
mizde 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 ve-
ya bu biçimde daha küçükken çal›flmaya bafll›yor.
Gitti¤imiz tamir atölyelerinde, mobilyac›larda,
hal› tezgahlar›nda, lokantalarda, ayakkab›c›larda, konfeksiyonlarda, f›r›nlar-
da o küçük elleri görmeyi kimse yad›rgam›yor art›k. Üstelik hepsi sendika-
s›z, sigortas›zd›rlar. 

Ülkemizde bebek ölüm oranlar›, Avrupa’n›n en yüksek oranlar›nda sey-
retmektedir. Ülkemizde do¤an her bin bebekten 41'i sadece bir y›l yaflayabi-
liyor. Ve bir not daha; “Türkiye'de 5 yafl altı ölümlerinin yüzde 60'ı beslen-

me 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 “yeter-
siz beslenme” ise, sadece bunlar, oligarflinin iktidar›n›n de¤iflmesi için yeter-
li 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, bü-
yüyünceye 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. 



Devrimci Halk ‹ktidar›, 

ekonominin çarklar›n› 

halk›n ç›karlar› 

do¤rultusunda döndürür

Devrimin ilk ifli, oligarflik meka-
nizmay› parçalay›p, halk›n siyasi ik-
tidar›n› kurmakt›r. Stratejik hedefe
(anti-emperyalist, anti-oligarflik dev-
rim) ulafl›ld›ktan, faflist iktidar y›k›-
l›p devrimci bir halk iktidar› kurul-
duktan sonra ise, bu iktidar›n önün-
deki ilk hedef, “ekonomik ba¤›ms›z-
l›¤› elde etmek, yani tam ulusal ege-
menli¤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 hü-
kümet organlar›n›n halk›n elinde bu-
lunmas› anlam›na gelmez, ekonomik
kurulufllar da halk›n eline geçmeli-
dir. Devrimci iktidar ya da politik
egemenlik, ulusal egemenli¤in tam
anlam›yla gerçekleflmesi için ekono-

minin fethedilmesini sa¤layacak
araçt›r.” (Che, Politik Yaz›lar, sf. 25) 

‹flte bu nedenle Devrimci Halk ‹k-
tidar›’n›n ilk ifllerinden biri de ekono-

minin fethedilmesi olacak. Bu do¤-
rultuda da halk›n yoksulluktan kurtul-
mas›n›n, üretici güçlerin geliflmesinin
ve ülke kalk›nmas›n›n önünde engel
olan emperyalizmin ve oligarflinin,
ekonomideki egemenli¤ine son veri-
lecek. Peki bu nas›l gerçekleflecek?

Emperyalist ve iflbirlikçi tekellere
ait fabrikalara, flirketlere, bankalara,
topraklara, tar›m iflletmelerine, ba-
rajlara, santrallere, tafl›n›r ve tafl›n-
maz tüm mallar›na, banka hesaplar›-
na el konulacak. Büyük toprak a¤ala-
r›n›n mülkiyeti alt›nda bulunan tüm
topraklar ve di¤er üretim araçlar›na
el konulacak.

IMF, Dünya Bankas› gibi emper-
yalist sömürü örgütleriyle tüm iliflki-
ler kesilecek; AB, NATO gibi emper-
yalist ittifaklardan ç›k›lacak. Oligar-
flinin emperyalist kurumlara, banka-
lara, devletlere olan borçlar› üstle-

nilmeyecek, borçlar tek tarafl› ola-

rak iptal edilecek.

El konulan bunca fley ne olacak
denilirse; tüm üretim ünitelerinde,
üretim faaliyetinin denetimi halk or-
ganlar›na verilecek. Santraller, baraj-
lar, ormanlar, madenler ulusallaflt›r›-
l›rken, topraks›z ve az toprakl› köy-
lülere, ihtiyaçlar›na göre, toprak da-
¤›t›lacak; genifl bir toprak ve tar›m
reformu uygulanacak. Tar›m iflletme-
leri, çiftlikler, k›r proletaryas›n›n de-
netimine verilerek, yeniden düzenle-
necektir. 

Bunlara ek olarak, emperyalist te-
kellere verilen maden, petrol arama
ve iflletme ruhsatlar› koflulsuz iptal
edilecek, madenlerin, di¤er do¤al
kaynaklar›n araflt›r›lmas›, varolanla-
r›n iflletilmesi Devrimci Halk iktida-
r›'n›n denetiminde olacakt›r. 

Bütün bunlar Devrimci Halk ‹kti-
dar›’n›n elinde olmadan, tekellerin
sömürüsüne, ya¤mas›na son verme-

den, halk›n iflsizlik, yoksulluk sorunu
çözülemez. Burjuvazinin ele geçirmifl
oldu¤u üretim araçlar›na el koyma-

yan, bunun için de burjuvazi üzerinde
bask› uygulamayan bir iktidar, halk›n
ç›karlar›n› nas›l savunacak? 

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› ne-
deniyle y›k›lan sosyalist ülkeler de
dahil, halk iktidarlar›n›n bu konular-
daki baflar›s› tart›fl›lmaz. 

Sosyalist ülkelerdeki uygulama-
lar, bizim için çok de¤erli dersler ve
tecrübelerdir. Ancak onlar› kopya et-
meyece¤iz. Bizim ülkemizin sorun-
lar›na, bizim ülkemizin imkanlar›yla,
bizim halk›m›z›n sahiplenmesiyle,
kendimize uygun çözümler üretece-
¤iz. Sosyalist ülkelerdeki uygulama-
lar›n zay›f yönlerini de¤erlendirip
onlardan da dersler ç›karaca¤›z. 

Bu sorunlar, gerçekte her ülkenin
ve halk›n çok zorlanmadan çözebile-
ce¤i sorunlard›r. E¤er çözülmüyorsa,
sorun “iktidar›n niteli¤i”ndedir. ‹kti-
dar›n niteli¤inde de¤iflme sa¤land›k-
tan sonra ise, tüm sorunlar›n çözüm
yolu aç›lm›fl demektir. Art›k bütçeler,
ekonomik politikalar, iç ve d›fl politi-
ka kararlar›, tekellerin isteklerine gö-
re de¤il, halk›n ihtiyaçlar›na göre
oluflturulacakt›r. 
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◆Bas›n, radyo, TV gibi
iletiflim araçlar›n› halk›n
örgütlü güçlerinin yöneti-
mine verecektir. Bas›n ya-
y›n organlar›, sömürünün,
faflist terörün savunulup
akland›¤›, yoz kültürün
yay›ld›¤› araçlar olmaktan
ç›kar›lacakt›r. 

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

cek, e¤itim her düzeyde
paras›z hale getirilecektir.

Bireyci, gerici, faflist nite-
likteki e¤itim sistemine
son verilerek, toplumcu,
yurtsever, devrimci bir
e¤itim sistemi kurulacak,
herkese kendi ana dilinde
e¤itim görme olana¤› sa¤-
lanacakt›r.

◆Devrime karfl› suç iflle-
mifl olan devlet yöneticile-

ri, halka zulmedenler, ifl-
kenceciler, sivil faflistler,
emperyalist ajanlar ceza-
land›r›lacak, gecikmifl de
olsa, adaletin gere¤i yap›-
lacakt›r. 

◆Kad›n›n üzerindeki

ekonomik, siyasi, toplum-
sal ve geleneksel tüm bas-
k›lar kald›r›larak toplum-
daki sayg›n, üretici ve ya-
rat›c› yerini almas› sa¤la-
nacakt›r. Kad›n›n toplum-
da ikinci s›n›f insan rolüne

son verilecektir.

Kad›nlar›n bilinçlenmesi,
örgütlenmesi ve ülke yö-
netimine her alanda kat›l-
malar›n› sa¤lamak için ke-
sin ve etkin önlemler al›-
nacakt›r.

Cinsiyet ayr›m›ndan do¤an
sömürüye son verilecektir.

◆Halk yarg›ya ortak edi-
lecek, halk›n kat›ld›¤› bir
yarg› sistemi oluflturula-
cakt›r. Yarg› paras›z ola-
cakt›r. 

Devrimci Halk ‹ktidar›’nda...



Devrimci Halk ‹ktidar›,

Halk Demokrasisini kurar

Devrimci Halk ‹ktidar›, emperya-
lizm ve oligarflinin bask› ayg›t› olan
faflist devleti, ordusu, polisi, bürok-
rasisi, ideolojik ve kültürel bütün ku-
rumlar›yla y›kar. Bu faflist ayg›t y›-
k›lmadan, halk demokrasisi kurula-
maz. 

Bu ayg›t y›k›ld›ktan sonra, de-
mokrasi tüm halk›n kat›l›m›yla ad›m
ad›m infla edilir. 

Seçim sistemi ve parlamento bur-
juva 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 se-
çim, oligarflinin flu veya bu partisini
iktidara getirmesini meflrulaflt›rma-
n›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 ter-
cih etti¤ini de¤il, bir baflkas›n› “se-
çerse” de yine, kendi temsilcisini de-
¤il, oligarflinin vekillerini seçmifl
olur. Oyun budur. 

Halk demokrasisinde, halk en kü-
çük soka¤a, en küçük iflyerine kadar
her yerde örgütlü olacakt›r; tabii bu-
nun için halk›n örgütlenmesi önün-
deki her türlü k›s›tlamaya son veri-
lip, 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. Oligarfli-

nin iktidar› halk›n örgütlenmesin-

den korkar; Devrimci Halk ‹ktida-

r› ise, halk›n örgütlenmesini, kendi

iktidar›n›n güvencesi sayar. 

Halk›n yönetime kat›l›m› iflte bu
örgütlenmeler arac›l›¤›yla süreklilefl-
tirilecektir. Halk, kendi iktidar›nda,
yönetime sadece 4-5 y›lda bir oy ata-
rak de¤il, örgütleri arac›l›¤›yla sü-
rekli kat›l›r. Seçtiklerini, onlar›n al-
d›¤› kararlar›, politikalar›n› sürekli
denetler. Halk demokrasisinin en te-
mel niteliklerinden biri, tüm seçil-
mifllerin, onu seçenler taraf›ndan is-

tendi¤i zaman görevden al›nabil-
mesidir. 

Devrimci Halk ‹ktidar›’n›n en üst
temsil ve karar organ› Halk Meclisi

olacakt›r. Bu meclis, halk›n her kesi-
minin kat›ld›¤› özgür seçimlerle olu-
flur. 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›fl-
ma, dan›flma süreçleriyle oluflturulur.

Marksist-Leninistler için demok-
rasi, s›n›f için demokrasidir. Prole-
tarya diktatörlü¤ü, ço¤unlu¤un en
demokratik yönetimi olmas›yla en
geliflmifl demokrasi olma özelli¤ini
gösterir. 

Devrimci Halk ‹ktidar›’nda de-
mokrasi, biçimsel olmaktan ç›k›p
gerçek organlar›na, kurumlar›na ve
anlam›na kavuflur. Halk›n her kesi-
mi, tam demokrasi temelinde olufltu-
rulmufl örgütleriyle yönetime do¤ru-
dan 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.

Burjuva demokrasisi, en geliflmifl ha-
linde bile bu niteli¤i tam olarak tafl›-
maz. 

Devrimci Halk ‹ktidar›,

halk için demokrasi, 

burjuvazi içinse bir

diktatörlüktür!

Devrimci Halk ‹ktidar› da bir dik-
tatörlüktür. Halk›n, burjuvaziye, kar-
fl›-devrimcilere karfl› diktatörlü¤ü-
dür. 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 dikta-
törlü¤üdürler. 

Devrimci halk iktidar› burjuvazi-
ye karfl› bir diktatörlük, halk için en
genifl anlam ve biçimiyle demokrasi-
dir. “Diktatörlük” deyince kimileri-
nin tüyleri ürperiyor. Övdü¤ü, hay-
ran oldu¤u burjuva demokrasisinin
de bir diktatörlük oldu¤unu görmez-
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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 bun-
lar 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› yitir-
mektedir."

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›m-
s›zl›ktan adeta k›r›l›rken, sa¤l›k hizmetlerinin yetersizli¤i nedeniyle istatis-
tiklere geçmeyen bir katliam sürdürülürken, emperyalist tekellerin ve iflbir-
likçilerinin 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›kla-
mas›, iktidar›n niteli¤idir.   



den gelip, “vay diktatörlü¤ü savunu-
yorlar” diyor. 

Bu çarp›k anlay›fllara karfl› dev-
rimciler 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› biçimlen-
diren s›n›f mücadelesinin nesnelli¤i-
dir. Bu anlamda her türden refor-
mizm-revizyonizm ve oportünizmden
ayr›ld›¤›m›z gibi, anarflizmle de ayr›
yerlerdeyiz. Bizler burjuva demokra-
sisinin, özünde kapitalist az›nl›k için
demokrasi, iflçi s›n›f› ve emekçiler
için diktatörlük oldu¤unu anlama-
yan, onun biçimsel yanlar›n› “kutsa-
yanlardan” ayr›ld›¤›m›z gibi, her
türden otoriteye karfl› olan anarflizm-
den de ayr›l›yoruz.”

Böyle bir iktidar bilindi¤i gibi
kolay kurulmayacak, büyük bedeller
ödenecektir. Büyük bedeller ödene-
rek kurulan iktidar›, kazan›lan hakla-
r›, halk elbette yine kan› can› pahas›-
na koruyacakt›r. Halk›n iktidar›, em-
peryalistlere, sömürücülere karfl›
“yumuflak” olamaz. Devrime yöne-
lik her türlü karfl›-devrimci örgütlen-
me ve faaliyet ac›mas›zca cezaland›-
r›lacak, oligarfliye, emperyalist güç-
lere hiçbir özgürlük tan›nmayacakt›r.

Karfl›-devrimi etkisizlefltirmek,
emperyalist sald›r›lara karfl› koymak

için, bu iktidar›n bir ordusu da ola-
cakt›r elbette. Devrimci Halk ‹ktida-
r›, emperyalizm ve oligarflinin ç›kar-
lar› do¤rultusunda örgütlenmifl, flo-
venist, gerici ideolojilerle donat›lm›fl
eski faflist orduyu ve M‹T, polis,
kontrgerilla gibi militarist örgütlen-
meleri da¤›tacakt›r. Ama Devrimci
Halk ‹ktidar› kendisini silahs›zlan-
d›rmayacakt›r. Halk iktidar›, do¤as›-
na uygun olarak devrimin ve halk›n
ç›karlar›n› savunmak için gücünü si-
lahlanm›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 gücü-
dür. ‹flleyifliyle, savafl ve komuta an-
lay›fl›yla, egemen s›n›flar›n ordusun-
dan temelden farkl› olacakt›r. 

Devrimci Halk ‹ktidar›, 

kesintisiz geçiflin arac›d›r

Özgür, ba¤›ms›z, sömürüsüz bir
Türkiye'nin tek yolu, halk›n taleple-
rinin Devrimci Halk ‹ktidar› taraf›n-
dan uygulanmas›ndan ve bu iktidar
arac›l›¤›yla kesintisiz olarak sosya-
lizme yönelmesinden geçiyor. Dev-
rimci Halk ‹ktidar›, üretim araçlar›na
el koyup, halk demokrasisini infla
ederken, ayn› zamanda sosyalizme

kesintisiz bir biçimde geçiflin alt ya-
p›s›n› da haz›rlamay› hedefler. Sos-
yalizme yönelmeyen bir devrim, ye-
rinde çak›l›p kal›r ve bir noktadan
sonra da geriye dönüfle aç›k hale ge-
lir. Kapitalist üretimi tümüyle tasfiye
etmedikçe, burjuva ideolojisinin ye-
niden üretiminin koflullar›n› sürdür-
müfl olur. Bu nedenle devrimci parti,
halk iktidar› içinde, sosyalizme geçi-
flin savunucusu ve öncüsü olarak da
yeral›r.  

Devrimci Halk ‹ktidar›, proletar-
yan›n di¤er anti-oligarflik, anti-em-
peryalist güçlerle ortak iktidar›d›r.
Proletaryan›n hegamonyas›n› belli
ölçülerde içerir; bu anlamda prole-
tarya diktatörlü¤ünün bir biçimidir
de denilebilir. Ancak ayn› fley de¤il-
dir. Devrimci halk cephesinde yer al-
m›fl baflka halk güçlerini temsil eden
partiler de halk›n iktidar› içinde ye-
ral›r, gücü oran›nda halk demokrasi-
si temsil edilir. 

Böyle bir iktidarda, elbette devri-
mi 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. Bu-
nun geliflimi, halk iktidar› içindeki
güçlerin durumuna göre flekillene-
cektir. 
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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 geti-
rilmesi, 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;

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 hareketleriy-
le ve kapitalist ülkelerin ilerici-proleter hareketleriyle
genifl bir dayan›flma içinde hareket edecek, halklar›n kar-
deflli¤i ilkesinin tavizsiz savunucusu olacakt›r.

Devrimci Halk ‹ktidar›, emperyalizmin dünya halkla-
r›na yönelik sald›r›lar›na karfl› ç›kacak, uluslararas› plan-
da emperyalizmi ve dünya gericili¤ini teflhir politikas›
uygulayacakt›r. Nihai bar›fl›n emperyalizmin yeryüzün-
den bir sistem olarak silinmesiyle gerçekleflece¤inin bi-
lincinde 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 savu-
nucusu ve uygulay›c›s› olacakt›r.

Topraklar›m›z Enternasyonalizmin Üssü Olacak!



Mustafa Kemal’in Band›rma Va-
puru ile Samsun’a ç›karak Kurtulufl
Savafl›’n› bafllatmas›n›n 86. y›ldönü-
münde, her y›l oldu¤u gibi, oligarfli
flaflaal› törenler düzenledi. ‘Devlet
erkan›’, 19 May›s’›n anlam› üzerine
nutuklar att›lar bolca. “Gelip geçen
bir gün” idi onlar için 19 May›s.
Adeta Anadolu’nun iflgali Kurtulufl
Savafl›’yla bitmifl, emperyalistler bu
topraklar› ele geçirmek için baflka
araçlar› devreye sokarak sald›r›lar›n›
aral›ks›z sürdürmemifller ve en niha-
yetinde kredilerle, askeri yard›mlarla
gelip çöreklenmemifllerdi. Bir
“gün”dü sadece 19 May›s, gelip geç-
ti. Ve att›klar› nutuklar›n yank›s› din-
meden IMF’nin, ABD’nin ve Avrupa
Birli¤i’nin siyasi, askeri ve ekono-
mik alanda talimatlar›n› yerine getir-
meye koyuldular. 

Band›rma Vapuru Samsun’a ç›k-
mazdan önce, iflgal kuvvet-
leri ‹stanbul’a ayak bast›k-
lar›nda, ihanetin bata¤›na
tereddüt etmeden dalan ve
ait olduklar› s›n›f›n karakte-
ri itibariyle bunda bir abes
durum da bulunmayan Os-
manl›’n›n seçkinlerinin ye-
rinde oturuyor flimdi onlar.
Saraylarda iflgal generalleri
ile kadeh tokuflturup Fran-
s›zca yalakal›k sanat›n› bel-
leyip, “‹ngiliz asaleti”ni ya-
kalar›na ilifltirmek için k›r›-
tan sermayedarlar, bugün;
IMF anlaflmas› bir an önce
imzalanmal›, Irak iflgaline
biz de kat›lmal›y›z, ABD ile
aray› düzeltmeli, küstürme-
meliyiz yabanc› sermayeyi
diyorlar. 

Onlar dün de vapurlar›n›
emperyalist limanlara de-
mirlemifllerdi, bugün de.
Kurtulufl Savafl› veren ordu-
nun, iflgal ordusuna dönüfl-
mesi süreci de malumdur. 

Peki, Kurtulufl Sava-
fl›’nda rol oynayan küçük-

burjuva ayd›n? Onlar hangi limana
demirliyorlar? 

Bugün; 19 May›s’›n anlam›ndan,
ruhundan uzak, mandac›l›¤a yak›n
bir ayd›n çizgisi giderek meflru hale
gelmifltir. Özellikle ‘küreselleflme’
ad›n› verdikleri sürece paralel olarak,
ideolojik ve pratik olarak tam bir tes-
limiyet hali boy vermifltir. ‹çinde bu-
lunduklar› öyle bir tablodur ki; dün
mandac› düflünceleri savunmak la-
netlenme nedeniyken, bugün ba¤›m-
s›zl›¤› savunmak lanetlenme gerek-
çesi haline gelmifl durumda. O gün
say›lar› bir avuç olan mandac› ayd›n-
lar, iflgalci Avrupa karfl›s›nda Ameri-
kan mandas›n›n kurtulufl oldu¤unu
savunuyorlar, hatta Filipinler gibi
“vahfli memleketleri” nas›l “adam et-
tiklerini” de bu yolda “kan›t” olarak
anlat›yorlard›. Umutsuzdular, halka
ve kendilerine güvensizdiler, ba¤›m-

s›zl›k ideallerini terk etmifllerdi. Bu-
gün ayn› ruh halini tafl›yan mandac›-
l›¤a yaklaflan çizgi ise, Amerikan
emperyalizminin imparatorluk poli-
tikalar› karfl›s›nda Avrupa cephesinin
tercih edilmesinin teorilerini yap›yor
ve AB’nin asl›nda emperyalist olma-
d›¤› gibi bir ucubeli¤i kan›tlamaya
çal›fl›yor. Örnekleri de var; “Yuna-
nistan, ‹spanya, Portekiz AB’ye gir-
di¤i için nas›l da geliflti” diye yalan
yanl›fl rakamlarla donat›p beyinlere
pompal›yorlar. 

Manda; “1. Dünya Savafl›’ndan
sonra baz› az geliflmifl ülkeleri kendi
kendilerini yönetecek bir düzeye ge-
tirip ba¤›ms›zl›¤a kavuflturuncaya
kadar Milletler Cemiyeti ad›na yö-
netmek için baz› büyük devletlere ve-
rilen vekillik” diye tan›mlan›r. 

Bugünün ayd›nlar›n›n birço¤u-
nun AB’ye yaklafl›m› ile büyük oran-
da örtüflüyor de¤il mi? Teslim edilen
bir irade var, kendi güçsüz oldu¤u
için s›rt›n› dayad›¤›, “adam edecek”
bir büyük güç var. Ayd›n›n, misyonu
gere¤i ba¤›ms›zl›¤› savunmas› gibi
kriterleri ise art›k tart›flma konusu

dahi yap›lm›yor, gerilik
olarak görülüyor. Kimi ay-
d›nlar›m›z›n ba¤›ms›zl›¤›
savunma ad›na, bir baflka
iflbirlikçi kesime, Genel-
kurmay’a yedeklenmeleri
ise bir baflka vahim tablo-
yu ortaya ç›kar›yor. 

Ba¤›ms›zl›kç›l ›ktan
uzaklaflan ayd›n, Anado-
lu’dan kopmufl, vapurlar›n›
AB ve ABD k›y›lar›na de-
mirlemifl, ba¤›ms›zl›k için
dövüflenleri uzaktan izli-
yor. Ve k›z›yor durmadan;
dövüflmeyin, bozmay›n
statüyü, yaflam›n kutsal ol-
du¤unu unutmay›n, diye
vaazlar veriyor. 

Anadolu iflgal edildi-
¤inde nas›l ki, yoksul hal-
k›n aya¤a kalk›fl›, ilk s›ra-
larda gaflete düflen ayd›n-
lar› silkelemiflse, ba¤›m-
s›zl›k yürüyüflümüzün
yükselifli de, demirledikle-
ri limanlardan sürükleyip
getirecektir bu topraklara.
Bundan kuflkumuz yok.
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Band›rma Vapuru fiimdi
Hangi Limana Demirli?

‹stanbul’u iiflgal eeden; ‹‹ngiliz, ‹‹talyan vve
Frans›z kkomutanlar›n yyerini flflimdi IIMF mme-
murlar›, AAB vve AABD yyetkilileri aald›. OOnlara
efllik eeden OOsmanl› zzabitinin yyerinde iise;
oligarflik iiktidar bbulunuyor. EEmperyalistle-

rin aaskeri, ssiyasi, eekonomik hher ttürlü
talimatlar›n› yyerine ggetirenlerin, bba¤›ml›l›¤›n

teorisini yyapanlar›n 119 MMay›s’la hhiçbir
alakalar› yyoktur. OOnlar ggerçekte bbu üülkeyi,
Kurtulufl SSavafl› ööncesi iiflgal eedenler aad›na

yönetmektedirler.



KESK 2. Ola¤an Genel Kurulu,
13-15 May›s tarihli aras›nda Kocate-
pe Kültür Merkezi'nde yap›ld›. Ge-
nel kurulun ilk iki günü, KESK pra-
ti¤inin de¤erlendirilmesi, nas›l bir
sendikac›l›k gibi konular üzerine ya-
flanan tart›flmalar ve çeflitli konularda
verilen önergelerle geçti. Üçüncü
gün yap›lan seçimlerde ise, Devrim-
ci Memur Hareketi reformist ittifak
karfl›s›nda aday olan tek güç oldu. 

Emekçilerin mücadelesini anla-
tan sinevizyon gösterimi s›ras›nda,
Mahir'in, Deniz'in ve Ulafl'›n görün-
tüleri dakikalarca salonda alk›fllarla
karfl›land›.  

Yap›lan seçimler sonucunda, yö-
netimde yeralan isimlerde de¤ifliklik
olsa da, temsil edilen siyasi anlay›fl-
lar (ve do¤al olarak politika) anla-
m›nda hiçbir de¤ifliklik yaflanmad›.
ÖDP-Kürt milliyetçili¤i-EMEP itti-
fak› 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 Ev-
ren’in konuflmas›yla bafllad›. Evren,
IMF politikalar›na karfl› mücadele
üzerinde durdu. Demokrasi mücade-
lesi ile emek mücadelesi aras›ndaki
ba¤a dikkat çekerek, bu nedenle
KESK’in ve sendikalar›n demokrasi
mücadelesinden asla vazgeçemeye-
ce¤ini belirtti. Bu çerçevede, “en
önemli sorun” ilan etti¤i, “Kürt so-
rununu iç dinamiklerin çözece¤ini”
söyleyen Evren, KESK’in kendi yö-
netimlerinde IMF ve iktidar›n emek
düflman› politikalar›na karfl› mücade-
leci bir çizgi izledi¤i iddias›nda bu-
lundu. 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 Eflit-
lik 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, Mu-
rat Baflesgio¤lu’nun bayrak üzerin-
den 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 Av-
rupa Birli¤i’nde görmek istedikleri
üzerinde dururken, konuflmas› bir
anlamda DMH’lilerin neden
ETUC’tan ç›k›lmas›n› istediklerine

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 konuflmala-
r›nda s›kça geçecek olan D‹SK Bafl-
kan› Süleyman Çelebi de, Evren’e
paralel olarak, Ortak Çal›flanlar Sen-
dikas› 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›r-
han’›n Abdullah Öcalan’dan ‘say›n’
diye sözetmesini kullanarak provo-
kasyon yaratmak istemesi sloganlar-
la protesto edildi. ÖDP Genel Baflka-
n› Hayri Kozano¤lu’nun, sinevizyon
gösteriminde Mahirler’in yo¤un al-
k›fl almas›na at›f yaparak, "Nas›l ki
Mahir'i, Deniz'i yapt›klar›yla alk›fl-
lad›ysak, yar›n bizler de ayn› flekilde
yapt›klar›m›zla alk›fllanaca¤›z" flek-
linde konuflmas› ise hayretlerle kar-
fl›land›. Zira, Mahirler’i inkarla geli-
nen ÖDP dura¤›ndan geriye bak›ld›-
¤›nda hangi pratik vard› ki, yar›n al-
k›fllans›nd›! EMEP, SDP Temsilcile-
rinin ard›ndan sözalan DS‹P Temsil-
cisi do¤ru bir noktaya iflaret ederek,
"bugün hepimiz linç edilmek istenen-
lerle birlikte olmal› ve hepimiz TA-
YAD'l›y›z demeliyiz” diye konufltu. 

‹HD Genel Baflkan› Yusuf Ala-
tafl’›n Öcalan’›n “yeniden yarg›lan-

12

22 May›s 2005 / 01

Reformist ‹ttifaka Karfl› Tek Muhalefet; 
Devrimci Memur Hareketi

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



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 kür-
süden 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 son-
ra kendisine en son söz verilmesini
k›nad›ktan sonra KESK’in tecrit ko-
nusundaki duyars›zl›¤›na de¤inen
Zeynep Yayla, hapishanelerde yafla-
nanlar ve tecrit konusunda, bir tutuk-
lu annesinin duygular›n› yans›tan et-
kileyici bir konuflma yapt›. 

Bu konuflma üzerine, genel ku-
rulun son günü elefltirileri cevapla-
yan KESK Genel Baflkan› Sami Ev-
ren, uzun süre tecrit konusundaki du-
yarl›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 de-
legelerindi. Bir yandan “kulislerde”
liste pazarl›klar› sürerken, öte yan-
dan önergeleriyle, yapt›klar› konufl-
malarla Devrimci Memur Hareke-
ti’nin (DMH) ç›k›fl›na tan›k olundu.
DMH’li memurlar, bugün herkesin
kabul etti¤i, KESK’in eriyifline, ge-
nel olarak emekçi hareketinin t›ka-
n›kl›¤›na iliflkin, ç›k›fl yollar›n› gös-
teriyordu. Ancak, anlafl›lan oydu ki,
listeler ve hangi siyasetten kimin
aday olaca¤› pazarl›klar› bu tart›flma-
lardan daha önemliydi. 

Bu sahneyi izlerken, KESK yöne-
timine 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 süreçle-
rine iliflkin DSD ad›na, “kongrelerin
salt yönetimler yar›fl›na dönüflmesini
engellemek, yönetimlerin sendikal
ihtiyaçlara ve örgütsel dengelere gö-
re kapsay›c› biçimde oluflturulmas›y-
la (faydac› yaklafl›mlardan uzak

durmakla) mümkün olaca¤›” de¤er-
lendirmesi yap›l›yordu bu yaz›da.

Oysa, reformizm tam da uzak dur-
maktan sözünü etti¤i noktadayd›. 

Sadece ÖDP de¤il, -aralar›nda-
ki nüans farklara ra¤men- Kürt
milliyetçili¤i ve EMEP için de ayn›
fleyi söylemek mümkündür. Bu ne-
denledir ki, örne¤in, Evrensel Ga-
zetesi’nde genel kurula iliflkin ha-
berleri okuyanlar, orada devrimci-
lerin konuflmalar›n› bulamad›lar.
Anlafl›lan reformist ittifaktan yöne-
time bir kifli yerlefltiren EMEP, Dev-
rimci Memur Hareketi’nin ç›k›fl›n-
dan rahats›z olmufltu. O, sadece Ej-
der Erbulan’›n konuflmas›n›n bir
grup Kürt milliyetçisi taraf›ndan
“yuhalanmas›n›” yans›tmay› tercih
etti. Ama, onun karfl›s›nda Erbu-
lan’›n cevab›n› okurlar›na aktarma
objektifli¤ini bile gereksiz gördü. 

DMH’li memurlar, (reformist itti-
fak›n “liste haz›rlar›” say›lmazsa!)
genel kurula en haz›rl›kl› gelen, so-
runlar üzerine yo¤unlafl›p çözümler
üreten tek güç olarak ç›km›flt› refor-
mist ittifak karfl›s›na. Bu nedenle, bu
ittifaka elefltirileri olan devrimci de-
mokrat memurlar›n da bir anlamda
sesi oldu. Devrimci Memur Hareketi
kendi ad›yla liste ç›kar›rken, da¤›t-
t›klar›; “KESK 2. Ola¤an Genel Ku-
rulu’na Giderken/ Amerika’ya Avru-
pa’ya ‹flbirlikçilerine ve Provokas-
yonlara Karfl› Mücadeleyi Yükselte-
lim” bafll›kl› broflürleri, çeflitli konu-
larda 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 kar-
fl›land›. 

Oy ço¤unlu¤unu elinde tutan re-
formist ittifak bugün “rahat” bir se-
çim kazand›. Ama, sorgulayan, elefl-
tiren, 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

getirdiler. Özellikle SES, E¤itim-Sen
ve BES delegeleri, KESK’in bu sen-
dikalar›n son süreçte ayr› ayr› yap-
t›klar› eylemlerini birlefltirememesi-
ni elefltirdiler ve genel grev örgütle-
mesini talep ettiler. 

Yapt›klar› konuflmalarda refor-
mist sendikac›l›¤›n AB yanl›s›, uz-
laflmac› ve sivil toplumcu anlay›fl›n›
mahkum eden Devrimci Memur Ha-
reketi üyesi delegeler de; emperya-
lizmin ve oligarflinin emekçilere da-
yatt›¤› politikalar›n karfl›s›nda sade-
ce devrimci sendikal anlay›fl›n müca-
deleyi yükseltme perspektifiyle hare-
ket edebilece¤ini ortaya koydular. 

Devrimci Memur Hareketi ad›-
na ilk sözü, BES ‹stanbul 1 No’lu
fiube Baflkan› Ejder Erbulan ald›. Er-
bulan, birinci gün yap›lan sinevizyon
gösterimini hat›rlatarak; Mahir’i,
Deniz’i, Ulafl’› alk›fllayanlar›n, elin-
de devrimci kan› olan Murat Bafles-
gio¤lu’nu genel kurula ça¤›rmalar›n›
k›nad›. Bu esnada DMH’li memur-
lar, ‘Mahir Hüseyin Ulafl, Kurtulu-

fla Kadar Savafl’ slogan› att›lar. Sa-
londa bulunan delegeler uzun süre
slogana alk›fllar›yla destek verdi.
D‹SK Baflkan› Süleyman Çelebi’nin
“Patronlar›m›za kazand›ral›m ki ifl-
çiler de kazans›n” anlay›fl›n› de¤er-
lendiren Erbulan; bu tavr›n, s›n›f ç›-
karlar›ndan uzak bir sendika anlay›fl›
oldu¤unun alt›n› çizdi. KESK’in pro-
vokasyonlarla ilgili aç›klamalar›n›
anlatarak ortaya konan tavr› savrul-
ma olarak nitelendiren Erbulan, hak
ve özgürlükler konusunda Avru-
pa’dan medet umanlara Fransa’da
her y›l 100 tutuklunun hücrelerde öl-
dürüldü¤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-
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mini elefltiren konuflmas› s›k s›k “sü-
re k›s›tlamas›” nedeniyle divan tara-
f›ndan kesildi. Bunun üzerine divana
seslenen Erbulan, ilk gün konuk ko-
nuflmac›lar›n süresinin k›salt›lmas›na
iliflkin DMH’nin önergesinin genel
kurulun onay›na sunulmadan Divan
taraf›ndan has›ralt› edilmesini hat›r-
latarak, konuflmas›na müdahale edil-
memesini istedi.  

Bu sözler salonda “Emekçiyiz

Hakl›y›z Kazanaca¤›z” slogan›yla
destek bulurken, özellikle Kürt milli-
yetçi harekete yak›n delegelerden bir
grubun yuhalama giriflimleri oldu.
Bunun üzerine Erbulan, KESK yöne-
timinde iki kifli ile temsil edilen bu
gruba dönerek, “biz sizi y›llarca

dinledik, bu örgütü bu hale getir-

diniz, flimdi siz susacak ve bizi din-

leyeceksiniz" 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 bafl-
kan aday› olan Erbulan’›n konuflma-
s›n›n ard›ndan, devrimci memurlar
haz›rlad›klar› broflürleri bütün dele-
gelere da¤›tt›lar. 

Güçlü bir KESK; anti-faflist, 
anti-emperyalist cephede 
s›n›f mücadelesiyle 
mümkündür

DMH’den sözalan bir baflka dele-
ge de, BES Genel Merkez Yönetim
Kurulu üyesi Abidin S›rma idi. S›r-
ma; politikalar› iflas eden KESK ön-
derli¤inin görevini yerine getirmedi-
¤ini, ülke sorunlar›na gerekli bir ce-
vap veremedi¤ini dile getirdi. Sald›-
r›lara alanlarda radikal direnifllerle
cevap verilmesine vurgu yapan S›r-
ma, Avrupa sermayesiyle içli d›fll›

olan ETUC, ICFTU gibi örgütlerin
uluslararas› bir dayan›flma örgütü
olmad›¤›n› belirterek, bu kurulufl-
lardan ç›k›lmas›n› istedi. 

Tecrite ve Trabzon’daki provo-
kasyonlara iliflkin de¤erlendirme
yapan SES Genel Merkez Yönetim
Kurulu üyesi Meryem Özsö¤üt ise;
KESK’in, sendikal haklar ve de-
mokrasi mücadelesinde etkin bir
mücadele gelifltiremedi¤ini belirtti.

Özsö¤üt, “güçlü bir KESK anti-fa-
flist, anti-emperyalist cephede s›n›f
mücadelesiyle mümkündür. Bu an-
lamda sendikalar›yla, DKÖ’leriyle
alanda biraraya gelmenin koflullar›-
n›n yarat›lmas› gerekirken bu yap›l-
mam›fl, tam tersine KESK kendi için-
de parçal› bir yap›ya bürünmüfltür.
Kapat›lma davas›nda E¤itim-Sen,
Vergi Yasas›nda BES yaln›z b›rak›l-
m›flt›r” diye konufltu. 

Ayr›ca Devrimci Memur Hareke-
ti üyesi delegelerden Güven Akaltun,
Emek Platformu’nu de¤erlendirir-
ken, 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› konufl-
malarda, 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 sun-
du. Bu önergelerden; ◆ F Tipleri,
Tecrit ve Direnifl bafll›kl› bir sempoz-
yumun 2005 y›l› sonuna kadar yap›l-
mas› ◆ IMF ye karfl› ortak bir muha-
lefet cephesi oluflturulmas› ve ◆ Fi-
listin, Irak, ‹ran, Suriye ve Ortado¤u
halklar›na yönelik emperyalist sald›-
r›lara karfl› mücadele program› olufl-
turulmas› ve etkin bir örgütleyici ol-
mas› konusunun karar alt›na al›nma-
s›” konulu önergeler oylanarak kabul
edildi. Dört önerge ise reddedildi. 

DMH önergelerinin görüflüldü¤ü
s›rada ÖDP’li memurlar “kim bafl-
kan olacak” tart›flmalar› nedeniyle
salonda bulunmuyordu. Özellikle

Yurtsever Emek Hareketi Grubu’nun
önergelere muhalefeti görüldü. 1
May›s’ta kürsüden konuflmak iste-
yen devrimcilere; “biz çok konufltuk,
konuflacaks›n›z da devrim mi ola-
cak” sözleriyle hat›rlanan KESK es-
ki Genel Sekreteri Mustafa Avc›’n›n
bu konudaki yo¤un çabalar› ise dik-
kat çekti!

Peki, DMH’n›n reddedilen öner-
geleri neydi ve neden reddedilmiflti?

◆ Tecritte ölüm var, Tecriti kald›-
r›n Ölümleri Durdurun bafll›¤›yla ga-
zetelere ilan verilmesi ve tecrite kar-
fl› DKÖ’lerle birlikte ortak bir durufl
sergilenmesi. ◆ Kamu Reformu Ya-
sas›’na iliflkin haziran ay› içerisinde
bu yasalar geri çekilene kadar Anka-
ra 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 di-

yen bir anlay›fl›n bu önergeleri red-
detmesinin hiçbir gerekçesi ola-
maz. Kürt milliyetçili¤inin ABD ve
AB emperyalistlerine karfl› mücadele
program› oluflturulmas›na kuvvetle
karfl› ç›k›fllar›; son süreçte PKK yö-
neticilerinin AB’yi, ABD’yi elefltiren
beyanatlar›n›n samimiyetini sorgula-
tan bir tav›r olarak dikkat çekiyordu.
Kürt milliyetçili¤i neden rahats›z ol-
mufltu emperyalizme karfl› mücade-
leden? KESK, emperyalist politika-
lara karfl› mücadeleden sözetmiyor
muydu? Onlar›n KESK’in mücade-
lesi ile ba¤› m› yoktu? Tüm bu soru-
lar 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 günün-
de ise, Diyanet ‹flleri Vakf› Konfe-
rans Salonu’nda seçimler yap›ld›. 

Beklendi¤i gibi reformist cephe;
adeta KESK’in bugüne kadarki pra-
ti¤i ve mücadele anlay›fl›na yönelik,
(sadece DMH’lilerin de¤il onlarca
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delegenin) elefltirileri onlara de¤il-
mifl, KESK’in bu noktaya getirilme-
sinden onlar sorumlu de¤ilmifl gibi,
bir dönem daha yönetmeye aday ol-
dular. Bu cephenin karfl›s›nda ise, Ej-
der Erbulan’›n baflkan aday› oldu¤u
Devrimci Memur Hareketi listesi
vard›. Çarflaf liste usulü yap›lan se-
çimlerde Erbulan 40 delegenin oyu-
nu ald›.

Karar almak yetmez; 
bunlar› hangi sendikal 
anlay›fl uygulayacak?

Tüzük ve önergelerin görüflülme-
sinin 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 ko-
nulu sempozyum yap›lmas›, Irkç›, flo-
ven provokasyonlara karfl› mücade-
le, S›n›rs›z örgütlenme, grev ve T‹S
için ortak çal›flanlar yasas›n›n ç›ka-
r›lmas› için mücadele etmek, Ekono-
mik krizlerden emekçilerin lehine ç›-
k›lmas› için mücadele, Özellefltirme-
lere karfl› mücadele, Tüm illerde ve
ilçelerde Emek ve Demokrasi Plat-
formlar›n›n oluflmas›n› sa¤lama, Ka-
munun yeniden yap›land›r›lmas› ya-
salar›na karfl› mücadele, Toplu Gö-
rüflmelerin, Toplu ‹fl Sözleflmelerine
dönüflmesi için daha etkili ve sonuç
al›c› eylem ve etkinlikte bulunma...

Elefltirilecek kimi kararlar bulun-
makla birlikte, aktard›¤›m›z ve bura-
ya alamad›¤›m›z birçok karar›n yafla-
ma geçirilmesi, en baflta sendikal an-
lay›fl sorunudur. Genel kurullarda, ya
da baflka platformlarda mücadele ka-
rarlar› al›nabilir. Nitekim KESK yö-
netiminin “yerine getirilirse olumlu
bir ç›k›fl” denilebilecek birçok karar
ve aç›klamalar› da olmufltur geçmifl-
te. Hayat›n durdurulmas›ndan, ikti-
darlar›n soka¤a ç›kamayacak hale
getirilmesinden söz edilmifltir. Ve ac›
olan fludur ki; bu genel kurulda “ye-
ni politikalar, yeni bir yol” aray›flla-
r›n›n ve elefltirilerin yo¤un bir flekil-
de gündeme gelmifl olmas›, sorunun
ne karar almakta, ne de “esip gürle-
mekte” olmad›¤›n› göstermektedir. 

Bir mücadeleden sözedilmekte-
dir, ama bu mücadeleden ne anlafl›la-
cak, önemli olan budur. Örne¤in;
Özellefltirmelere, IMF politikalar›na
karfl› mücadele edece¤iz diyor
KESK’in yeni yönetimi. Dün de ay-
n› fley söyleniyordu ve mücadeleden
anlafl›lan, bas›n aç›klamalar›n›n ve
etkisiz kimi eylem biçimlerinin öte-
sine geçmedi. Bu bir anlay›fl sorunu-
dur. KESK’e yön veren politikan›n,
mücadelenin yükseltilmesinin önün-
de engel haline geldi¤inin binlerce
örne¤ini sunabiliriz. 

Biz mücadeleden; sonuç al›c›, he-
defe konulan güçler ve politikalarla
aç›k bir çat›flmay› ve bedel ödemeyi
göze alan bir mücadeleyi anlar›z.
Halk güçlerinin birli¤ini örgütleye-
rek emperyalizmin ve oligarflinin
karfl›s›na dikilmeyi anlar›z. Peki
KESK yönetimi ‘birlikten’ neyi anl›-
yor? Öncelikli olarak, ÖDP refor-
mizminin yön verdi¤i anlay›fl ger-
çekte birlikten de¤il, dayatmac›l›ktan
anl›yor. 

“Birlikten” anlad›¤› flu; ayn› çiz-
gideki oda ve sendikalarla, flekilsizli-
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Kongrenin ilk gününde,
KESK yönetimince davet
edilen düzen politikac›lar› ile
çeflitli sendika, parti ve de-
mokratik kitle örgütlerinin
temsilcileri konufltu. Bunlar-
dan biri de, Çal›flma ve Sos-
yal Güvenlik Bakan› Murat

Baflesgio¤lu idi. Baflesgio¤lu
tam anlam›yla KESK’i sabo-
te etti ve k›smen amac›na
ulaflt›. IMF’ye karfl› mücadelenin önemli gündem maddelerinden birini olufl-
turdu¤u kurula gelifl amac› da ortaya ç›km›fl oldu. Konuflmas› sloganlarla ke-
silen 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 kar-
fl› yay›nlar›na malzeme yaparak k›flk›rtmay› sürdürdü. KESK’in cevab› ise,
“Bayrak hepimizin, bayrakla bir sorunumuz olamaz” gibi aç›klamalar ve ikin-
ci gününde salona büyük bir bayrak yerlefltirmek oldu. Devrimci Memur Ha-
reketi 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 pa-
sifize 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›, ma-
kul 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. Emekçile-
rin, 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 provokas-
yonu yapmaktan da geri durmayacaklard›r. 

Bir di¤er nokta ise fludur. Oligarflik iktidar›n uyar›s› ve dayatmas›yla bay-
rak as›lm›fl olmas› ve KESK yöneticilerinin kendilerini ispatlamak için “Tür-
kiye Cumhuriyeti bayra¤›na kimseye sayg›s›zl›k ettirmeyiz” türünden beyanat-
lar vermeleridir. KESK yönetimini burjuvazi bu kadar kolay m› e¤itiyor? Bu
kadar kolay istedi¤ini yapt›rabiliyor mu? Oligarflik güçlerin her yüklendi¤in-
de 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, provokas-
yonlarla yöneten bir düzene karfl› mücadele yürütemez.

‘‘BBaayyrraakk   kkrr ii zz ii ’’   vvee   
pprroovvookkaattöörr   AAKKPP



¤i ve ifllevsizli¤i kan›tlanm›fl
Emek Platformu’nda biraraya
gelmek... 

Peki ne yapm›flt›r Emek
Platformu? Emekçileri oyala-
yan, aldatan bir pratik sergile-
mifltir. KESK yönetimi de za-
man zaman bunlar› dile geti-
riyor, o zaman sonraki soru
flu; EP böyle bir misyonla
emek hareketinin, devrimci
demokratik mücadelenin ge-
liflmesine set olurken, KESK
ne yapt›? En iyi ihtimalle bu-
nu yapanlara sessiz kald›lar.
EP’ye elefltirileri de bu yüz-
den samimi de¤ildi. 

Giriflte dile getirdi¤imiz
gibi; KESK’te de¤iflen bir fley
yoktur; yönetim ayn›, politika
ayn›d›r. Bu yüzden reformiz-
min “yeni” diye sundu¤u, “t›-
kan›kl›¤› aflma ve ç›k›fl yap-
ma” 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 dev-
rimci memurlar›n radikal, ka-
rarl› mücadeleleri ile kazan›-
larak kuruldu. Bu sürece
damgas›n› vuranlar, devrimci
memurlard›. Bu, tarihi bir
gerçek. 

Devrimci sendikac›lar›n
tasfiyesi, yönetimlerin refor-
mistlerce ele geçirilmesi; mü-
cadeleci KESK’in de tasfiye
edilip, reformizmin ‘kitle gü-
cü’ yap›lmak istenen bir
KESK’in yarat›lmak istenme-
si sürecidir ayn› zamanda.
ÖDP’nin, parti olarak nere-
deyse hiçbir prati¤inin, kam-
panyas›n›n olmamas› ve
KESK vb. örgütler üzerinden
politika yapmaya çal›flmas›
bunun somut örne¤idir.

Bütün memurlar›n tart›fl-
mas› gereken noktalardan biri

de budur. KESK halk hareke-
tinin 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 po-
litikan›n yönlendiricili¤inde
olmayan bir KESK’in emper-
yalizm ve oligarfli karfl›s›nda
baflar› flans› yoktur. Çünkü
KESK’e yön veren reformist
politika; düzenle bar›fl›k, ça-
t›flmaktan kaçan, Avrupa em-
peryalist politikalar›na “eme-
¤in Avrupas›” ad›yla yedekle-
nen, kitle hareketinin radikal-
leflmesinden korkan ve önüne
set olan, kendi gücüne ve
meflrulu¤una de¤il düzenin
tan›d›¤› icazet s›n›rlar›na da-
yanan bir anlay›fl› temsil et-
mektedir. Ve bu anlay›fl
KESK’i, gücünün çok geri-
sinde, at›l bir yere çivilemifl-
tir. ‘Ortak Çal›flanlar Sendi-
kas›’n›n bir sihirli de¤nek gi-
bi sunulmas›, onlar›n da bu
gerçe¤i görmüfl olmalar›n-
dand›r. Politika ayn› oldukça,
böyle bir örgütlenmenin de
sonu farkl› olmaz.

Örne¤in; KESK yönetimi,
emekçilere yönelik sald›r›lara
karfl› mücadeleyi yükselt-
mekten sözediyor. Peki bu
sald›r›lar hangi ‘odak’tan
kaynaklan›yor? Merkezi ma-
lum 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 etme-
den 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: Ge-
nel kurul her fleye karfl›n me-
mur hareketinin gelece¤ine
iliflkin bir umut ›fl›¤›n› ortaya
ç›karm›flt›r. Bu, Devrimci
Memur Hareketidir.
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✔✔ SSusurluk PPartisi’ne ttakviye
Susurlukçu Mehmet A¤ar, 14 May›s günü düzen-
lenen kongrede yeniden DYP Genel Baflkanl›¤›-
na seçildi. A¤ar demokrasiden, hukuktan, Alevi-
Sünni 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 salon-
da 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 mmuhalefet bböyle oolur
Sivil faflist hareket içinde olacak bir muhalefetin,
di¤er burjuva partilerden do¤al olarak bir fark›
olacakt›r. MHP’de Ramiz Ongun, Lütfullah Kaya-
lar gibi isimlerin bafl›n› çekti¤i muhalefeti de
böyle de¤erlendirmek gerekir. Devlet Bahçeli yö-
netimindeki MHP, linçlerde, üniversitelerde estiri-
len terörde boy gösterirken, muhalifler bu yet-
mez daha fazla terör estirmeliyiz diyorlar. 

✔✔ ‘Sa¤duyu’da yyar›flt›lar...
14 May›s tarihli Birgün Gazetesi’nde ayn› sayfa-
da iki haberin yanyana gelmesi bir tesadüf mü-
dür 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› ya-
pan düzen saf›ndan birçok güç zaten var. Emni-
yet de bunlardan biri... Oligarflinin bu olay› kul-
lanarak flovenizmi yükseltme, MHP’nin terör es-
tirme giriflimleri karfl›s›nda sosyalist bir partinin
görevi “sa¤duyu” ça¤r›s› m›d›r, yoksa buna kar-
fl› mücadele midir? Örne¤in ÖDP neden faflist te-
röre, flovenizme, provokasyonlara karfl› birlikte
mücadele etme ça¤r›s› yapmaz?

not düflüyoruz



KESK Genel Kurulu’nda “IMF ve

‹ktidar Karfl›t› Muhalefet Cephesi”

oluflturulmas› için di¤er muhalefet ör-
gütleriyle ortak çal›flma yap›lmas› ka-
rar› al›nd›. IMF sald›r›lar›na karfl› or-
tak bir muhalefet cephesi oluflturul-
mas›, Devrimci Memur Hareketi’nin
de önerilerinden biriydi. 

KESK Genel Kurulu’nun IMF’ye
ve iktidara karfl› bir muhalefet cephe-
si oluflturulmas› karar›n› almas›,
olumludur. Emperyalizmin ve oligar-
flinin sald›r›lar›na karfl› halk güçleri-
nin ittifaklara duydu¤u ihtiyaç, gör-
mezden gelinememifltir. 

Böyle bir karar al›nm›fl olmas›,
birli¤e do¤ru at›lm›fl bir ad›md›r, an-
cak gerçekten böyle bir muhalefet
cephesinin oluflturulmas› için de kate-
dilmesi 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 ettik-
leri 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 kim-
ler oldu¤udur?

Türk-‹fl, Hak-‹fl gibi s›n›fa düflman
olanlar de¤erli, vazgeçilmez müttefik-
ler, devrimciler ise tasfiye edilecekler
listesini olufltururken, böyle bir cep-
heyi kimle nas›l oluflturabilirsiniz? 1
May›s’› bile devrimcilerle birlikte ör-
gütlemekten kaç›nan KESK, böyle bir
cephe için devrimcilerle yanyana ge-
lecek mi? Yoksa KESK yönetiminin
kafas›ndaki Emek Platformu’nun bi-
raz rötufllanm›fl hali midir?

Devrimci Memur Hareketi’nin bu
önerisinin IMF’ye karfl› bir mücadele
cephesi oluflturulmas› önerisinin ge-
rekçesinde Emek Platformu’nun izle-
di¤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› olmak-
tan öteye geçemez. 

Evet, düflünce olarak böyle bir
cephenin oluflturulmas› yanl›fl de¤il-
dir, ama bunu oluflturabilmek için
afl›lmas› gereken anlay›fllar vard›r.  

“Muhalefet Cephesi”nin 

içi doldurulmal›d›r

KESK yönetimini paylaflan refor-
mizm aç›s›ndan bu muhalefet cephe-
sinin aç›k bir politik çerçevesi yoktur.
Bu mu¤lakl›¤› yaratan baflta KESK
yönetimine damgas›n› vuran ÖDP an-
lay›fl› olmak üzere reformizmin bugü-
ne kadar izledi¤i mücadele ve ittifak
çizgisidir. IMF’nin halk›n tüm kesim-
lerini etkileyen sald›r›lar›na karfl› mü-
cadelede y›llard›r onlar için yaln›zca
Emek Platformu vard›.  Her fley bu
platforma ba¤lanm›fl, onun inisiyatifi-
ne b›rak›lm›flt›. Emek Platformu’nun
IMF’ye karfl› bir direnifl mevzisi olufl-
turamayaca¤›, tersine emekçilerin
mücadelesine ayak ba¤› olaca¤›, bu
mücadeleyi geri çekici bir misyon oy-
nayaca¤› bafltan belliydi. Bunun tüm
aç›kl›¤›yla ortaya ç›kt›¤› noktada bile,
D‹SK, KESK ve reformist legal parti-
ler, bir ayr›flma cüretini göstermediler.  

Çünkü, Emek Platformu’na hakim
olan icazetçi, uzlaflmac› çizgi, onlara
ters bir çizgi de¤ildi. Ankara’da es-
naflar›n direniflini, polisle çat›flmas›n›
durdurmak için “sa¤duyu” ça¤r›s›n›
Emek Platformu ve onun kuyru¤un-
daki reformist partiler hep birlikte
yapm›fllard›. Emek Platformu flemsi-
yesi alt›nda kalarak, bir yandan icazet
d›fl›na ç›km›yor, öte yandan da kendi-
lerine yönelecek muhtemel elefltirile-
ri, “ne yapal›m, Emek Platformu daha
ileri kararlar alm›yor” diye savufltu-
ruyorlard›. 

Elbette gelinen noktada bu “takti-
¤i” sürdürmenin imkan› da kalmam›fl-
t›r. ‹flçi, memur sendikalar›n›n genel
kurullar›nda yükselen sesler, genel di-
renifl talepleri, reformizmi yeni ara-

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›flan-
lar›n ortak sendikas›”, “toplumsal ha-
reket sendikac›l›¤›” aray›fl› da bunun
ürünüdür. Fakat ne D‹SK’in, ne
KESK’in mücadele anlay›fllar›n›, ken-
di içlerinde bile dayan›flmadan, birlik-
ten uzak durmalar›n› tart›flmadan “or-
tak sendika”dan medet ummak ne ka-
dar içi bofl bir öneriyse, Emek Platfor-
mu prati¤ini mahkum etmeyen bir
“muhalefet cephesi” anlay›fl› da o ka-
dar içi bofltur. 

‹flçilerin ve memurlar›n mücadele-
sini 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” düzeyin-
de temsili desteklerle yetinmifltir. Ke-
za, konfederasyon içinde bile asgari
bir dayan›flma, ittifak anlay›fl›yla,
“muhalefet cephesi” anlay›fl›yla dav-
ran›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 hedefle-
yen bir Cephe’den sözetmelerine el-
bette 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› Muha-

lefet Cephesi” tan›m›, oldukça genifl-
tir. IMF’nin tüm dayatmalar›na, iflbir-
likçi iktidar›n ekonomik, siyasi tüm
bask›lar›na karfl› mücadeleyi gerekti-
rir. Ve bu noktada yeni sorular günde-
me 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 konu-
sunda “iflçilerin, memurlar›n günde-
mi de¤il” diyerek apolitikleflmeye
hizmet eden, ekonomizmi yücelten,

17

22 May›s 2005 / 01

halk›n
Cephesi ‘Muhalefet Cephesi’ Nas›l Gerçekleflir?



Irak iflgalini protesto ederken iflbirlik-
çi iktidar›n “iflgal ortakl›¤›n›” tali pla-
na koyan bir anlay›fl, iktidar›n hangi
politikalar›na karfl› ç›kacak?

Reformizmin bak›fl aç›s›yla, ikti-
dar karfl›tl›¤›, “klasik anti-faflist cep-
he” anlay›fl›yla olmayacak, çünkü fa-
flizm 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›fla-
tan bir çeliflkidir. 

E¤er IMF politikalar›na kararl›,
militan bir biçimde karfl› ç›k›l›rsa, bu
zaten demektir ki, iktidarla da, Ameri-
kan emperyalizmiyle de, Avrupa em-
peryalizmiyle de karfl› karfl›ya geline-
cektir. KESK yönetimi ve reformizm
buna var m›?

Muhalefet cephesi için ortak çal›fl-
ma yap›lacak “di¤er muhalefet ör-

gütleri”nin kimler olaca¤›n› belirle-
yecek olan da budur. 

Emek Platformu’nda oldu¤u gibi,
BAK prati¤inde oldu¤u gibi, 8 Mart,
19 Mart mitinglerindeki gibi, devrim-
cileri d›fltalayan, oligarflinin icazetine
s›¤›nan ve Türk-‹fl, Hak-‹fl gibi düzen
güçlerini tercih eden bir anlay›fl ha-
kim 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 ör-
gütlü 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, oli-
garflinin dayatmalar› karfl›s›nda ise ge-
ri çekiliyor. Devrimcilerle birlikte
olunmamas› da oligarflinin bir dayat-
mas›d›r. Bu dayatmayla devrimcileri
tecrit ve tasfiye politikas›na “sol” ke-
simler de dahil edilmektedir. KESK ve
D‹SK, bu dayatmalara boyun e¤mek-
ten ç›kt›klar› ölçüde, halk›n muhalefe-
tini 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 muhale-
fet cephesiyle IMF politikalar›na kar-
fl› ciddi bir direnifl oda¤› oluflturmay›
istiyorsa, kimlerle yanyana olaca¤›,
bu cephenin asli güçlerinin kimler
olabilece¤i bellidir. Ama yasak sav-
mac› bir anlay›flla, “bask›lara sessiz
kalm›yoruz” görünümü vermek he-
saplar›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›n-
da 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’› dev-
rimcilerin 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 dire-
nifl” 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 dire-
nifl cephesi oluflturulacaksa, kuflkusuz
bunda KESK’in ve D‹SK’in de önem-
li bir yeri olacakt›r. Fakat bilinmelidir
ki, bu cephe, AB emperyalistleriyle
aç›k bir politik çat›flmay›, iflbirlikçi
iktidar›n polisiyle, askeriyle alanlar-
da, fabrikalarda, semtlerde karfl› kar-
fl›ya gelmeyi, bugüne kadar alt›nda
durduklar› icazet flemsiyesinin kal-
d›r›lmas›n› da beraberinde getirecek-
tir. KESK ve D‹SK yönetimi buna
haz›r de¤illerse, “muhalefet cephe”
diye ortaya ç›k›p iflçilerin, memur-
lar›n, halk›n di¤er kesimlerinin birlik-
te mücadele özlemlerini istismar et-
memelidirler. Buna haz›rlarsa, niyet-
lilerse, yukar›da sözünü etti¤imiz it-
tifak politikalar›n›n, dayatmac›l›klar›n
muhasebesiyle emekçilerin ve dev-
rimcilerin karfl›s›na ç›kmal› ve bugün-
den kendi taban›n› örgütlü, militan bir
mücadeleye haz›rlamaya giriflmelidir. 

“Muhalefet Cephesi”, küçük
hesaplar›n, manevralar›n arac›
yap›lamayacak kadar ciddi bir ih-
tiyaçt›r; önerildi¤inde, onun gerek-
lerini de üstlenmek gerekir. Bu öneri-
nin alt› bofl b›rak›l›rsa, D‹SK ve
KESK yönetimine karfl› iflçilerin
memurlar›n güvensizli¤i daha da ar-
tacakt›r. 
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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 hükümeti-
nin bu konudaki politikas›n› pro-
testo ederek, “baflörtüsüne öz-
gürlük istiyoruz” dediler. “Zulme
Karfl› Direnece¤iz” sloganlar›
at›lan mitingde, Mazlum-Der,
Ak-Der, Hak-‹fl, MGV Temsilci-
leri 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› örgüt-
lenmek ve neler yap›laca¤›n› tart›flmak üzere bir halk top-
lant›s› düzenlendi. 

Toplant›daki konuflmalarda Aydos’ta oldu¤u gibi, ma-
hallenin rantç›lara, tekellere peflkefl çekilmek istendi¤i,
halk›n sald›r›y› direnerek püskürttü¤ü vurguland›. Gülsu-
yu muhtar›, yap›lmas› gerekeni flu sözlerle özetledi:
“E¤er davam›za sahip ç›kmazsak, evlerimizi kaybedece-

¤iz.”

■Ankara: ‘Baflörtüsüne özgürlük’ Mitingi ■Gülsuyu: Y›k›ma karfl› halk toplant›s›



Yeni TCK, CMY ve C‹K’in “daha demok-
ratik hale getirilmesi” için yeniden ele al›nma-
s›, AKP iktidar›na ayna tutan bir olaya dö-
nüfltü. O aynada, demokratl›kla, hak ve özgür-
lüklere sayg›yla alakas› olmayan bir AKP res-
mi herkese s›r›t›yor. ‘S›r›t›yor’ çünkü; AKP,
burjuva bas›n dahi, ondan demokratikleflme
bekleyen herkesi aldatt›. Öyle ki, sad›k destek-
çisi AB’ci liberal sol ayd›nlar dahi “bu iflin
AKP ile olmayaca¤›n›” söylemeye bafllad›lar.
“Demokratikleflme” dedikleri her ad›m, burju-
va hukukçular›n› dahi “isyan” ettiriyor. Üstelik
burjuva bas›n, TCK’da bas›na getirilen k›s›tla-
malar› gündeme getiriyor sadece. Oysa; halk›n
temel hak ve özgürlüklerine yönelik, her mad-
deye sinsice nüfuz eden faflist “ruh”, yar›n
“canl›” hale gelecek. Bugün sadece devrimcile-
ri ilgilendirdi¤ini düflündükleri birçok madde-
nin, asl›nda muhalif bütün kesimlere karfl› ol-
du¤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 kamu-
oyunda tart›flma yaratm›flt›. Daha 12 May›s gü-
nü, ÇHD’li ve Halk›n Hukuk Bürosu avukatla-
r›n›n da yerald›¤› 200 hukukçu, avukatlara yö-
nelik düzenlemeleri Ankara sokaklar›nda cüp-
peleriyle 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 örgüt-
lü suçlarda al›nan bilgilerin do¤rulu¤unun
araflt›r›lmas› için yer gösterme gerekçesiyle tu-
tuklu ve hükümlüler 15 gün süreyle cezaevin-
den al›nabilecek.” Madde TBMM’den de bu
haliyle geçti¤inde, Susurlukçular’›n en s›k kul-
land›¤› bir kontrgerilla yöntemi yasal k›l›f›na
kavuflmufl olacak. 12 Eylül cuntas›n›n dahi ç›-
karmakta zorland›¤› bir uygulamay› yasalaflt›r-
mak onuru, AKP iktidar›n›n “demokratikleflme
ad›mlar›na” nasip oldu!!!

“Terör” deyince deste¤ini esirgemeyen bur-
juva 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 et-

meksiniz, polis istedi¤i birini hapishaneden
“yer gösterme” bahanesiyle alabilecek. Ve po-
lisin bütün isteklerini yerine getirdi¤i bilinen
ACM (siz DGM okuyun!) hakimlerinin ona-
y›yla bu süre 15 güne kadar uzayacak. Polisin
“falanca dava ve kifli ile ilgili yeni bilgiler or-
taya ç›kt›” diye uydurma senaryolar haz›rlama-
s›, örne¤in bir itirafç› bulup, hapishaneden al-
mak istedi¤i kifli üzerine ifadeler almas› hiç de
zor de¤ildir.

Uygulama pratikte karfl›m›za iki yönlü ç›ka-
cakt›r. Ki, bunlar geçmiflte yasad›fl› bir flekilde
yaflanan örneklerdir. 

Birincisi, devrimci tutsaklara yönelik. Bu
süre içinde, kiflinin yeniden iflkenceye al›nma-
s›, “yer gösterirken kaçmak istedi...” gibi infaz
senaryolar› yarat›lmas›n›n önü aç›lacakt›r. 

‹kincisi ise; itirafç›laflt›r›lan ya da bu uygu-
lama ile itirafç›laflt›r›labilecek olanlar›n, ölüm
mangas› eleman› olarak kullan›lmas›. 

AKP’nin “terör” ad›n› verdi¤i halk›n muha-
lefetine karfl› politikas›n› Susurluk belirledi¤i
için, yasalar› da buna göre flekillendiriyor. Bu
yöntem J‹TEM’in özel timcilerin Susurluk te-
tikçilerinin yasad›fl› olarak kulland›¤› yöntem-
dir. 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 Meh-
met Sincar’›n da bulundu¤u DEP heyeti, olay›
incelemek için Batman’a gittiler. Onlarca cina-
yette parma¤› oldu¤u bilinen itirafç› Alaattin

Kanat ile yine geçti¤imiz günlerde “yakala-
n›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›¤› Ala-
attin Kanat’›n ad›n› basbas ba¤›rd›lar, ama so-
nuç ç›kmad›. Çünkü Kanat, o s›rada resmi

olarak hapishanede gözüküyordu. Adil Ti-
murtafl’›n da defalarca hapishaneden ç›kar›la-
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Susurluk ‘Yasad›fl›’ Yap›yordu
AKP Kontra Yöntemlerini Yasalaflt›r›yor

Susurluk’un “mefl-
hur” tetikçisi YE-
fi‹L’in O’nu kullanan-
lar taraf›ndan öldürü-
lüp öldürülmedi¤i
s›kça tart›fl›lan bir
konuydu. Evet YEfi‹L
yafl›yor! AKP iktidar›
taraf›ndan Ceza Mu-
hakemesi Yasas›'nda
yap›lan de¤ifliklik,
yeni itirafç›lar›n ya-
rat›lmas›n›n, tetikçi
olarak kullan›lmala-
r›n›n önünü aç›yor.
Onlarca itirafç›, ce-
zaevlerinden “yer
gösterme... ifade al-
ma” gibi gerekçeler-
le ç›kar›larak, polis
ve jandarma operas-
yonlar›na kat›ld›lar.
Ayn› itirafç›lar Susur-
luk’ta karfl›m›za te-
tikçi olarak ç›kt›lar.
CMY’de yap›lan de-
¤ifliklik, bu kontra
yönteminin yasal ha-
le getirilmesidir. 
Bu yüzden YEfi‹L,
CMY’nin ruhunda, bu
maddeyi canh›rafl
savunan Cemil Çi-
çekler’in beyninde
yafl›yor.

CMY-C‹K-TCK’da

AKP usulü 

demokratikleflme



rak infaz operasyonlar›na kat›ld›¤›,
ayn› durumdaki bir baflka itirafç› Ab-
dülkadir Aygan’›n detayl› anlat›m›y-
la kamuoyuna yans›m›flt›.

Susurluk’un ölüm mangalar› için-
de itirafç›lar›n yerinin ve bunlar›n
büyük ço¤unlu¤unun resmi olarak
hapishanelerde gözükürken cinayet-
ler ifllediklerinin onlarca belgesi de,
TBMM ve Baflbakanl›k Susurluk
Raporlar›’na dahi girmifltir. Dün ya-
sad›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 ge-
rekti¤ini söylerek flöyle diyor: “Bu

düzenlemenin reddedilmesi, kelle

koltukta terörle mücadele edenle-

rin moralini bozabilir.” 

Ayn› sözü bir süre önce de Tayyip

Erdo¤an etmiflti. Susurluk’un oluk
oluk kan ak›tt›¤› günlerde de Demi-
rel’in dilindeydi... 

Terörle mücadele, hep hukuk-

suzlu¤un, Susurluk’un k›l›f› oldu.
Ölüm mangalar›n›n moralinin bozul-
mamas›, elinin so¤utulmamas› için;
binlerce infaz, gözalt›nda kay›p, kat-
liamda suçlular korundu. Elleri so¤u-
mas›n, moralleri hep yüksek olsun
diye, ola¤anüstü yetkilerle donat›lan
devletin kolluk güçlerinin yasalar›
hiçe sayan pratiklerine tan›k olundu.
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Irak iflgalini ve Türkiye’nin iflgale
ortak olmas›n› büyük bir hevesle sa-
vunan, ama halk muhalefeti sonucu
amac›na ulaflamayan Amerikanc›
Hürriyet, 18 May›s günkü manfletin-
de sevinç ç›¤l›klar›yla flu haberi du-
yuruyordu:

“TEZKEREY‹ RET HATA OL-

DU AMA; ABD UÇAKLARINA

4300 UÇUfi YAPMA ‹ZN‹ VER-

D‹K.”

Hürriyet’in “bak›n yine biz Ame-
rikanc›lar’›n dedi¤ine geldiniz, adam
gibi iflbirli¤i yapsayd›k daha iyi olur-
du” demek için manflete
tafl›d›¤› bu sözler, en yet-
kili a¤›zdan ç›k›yor. 

Milli Savunma Baka-

n› Vecdi Gönül, Hürri-
yet’e verdi¤i demecinde,
Irak iflgaline ortakl›k ko-
nusunda iktidar›n bütün
yalanlar›n› da bofla ç›kar›-
yor. AKP iktidar› ve yala-
kalar›, iflgale ortak olun-
mad›¤› yalan›yla halk› al-
dat›yorlard›. fiimdi AKP
iktidar›n›n yalanla üzerini
örterek katliam ortakl›¤›
yapt›¤› gerçe¤i daha resmi
hale gelmifl oldu. Biz dev-
rimciler iflgalin ilk günün-
den itibaren AKP iktidar›-
n›n iflgal orta¤› oldu¤unu

hayk›rd›k, uyard›k. Halk› aldatan, ya-
n›ltanlar sadece iktidar da de¤ildi. Ki-
mi iktidar yalakas› gazeteler ve onla-
r›n yazarlar› ve kendine “solcu” di-
yenler de iktidar›n yalan›na çeflitli bi-
çimlerde destek oldular. Örne¤in, ha-
t›rlanacakt›r; kimileri, 1 Mart tezkere-
sinin reddedilmesi ile “meclisimi se-
viyorum” kokartlar›n› yakalar›na ta-
k›p, AKP’li vekillere çiçekler gönder-
mifl ve gerçe¤in üzerinin örtülmesine
hizmet etmiflti.  

ABD’nin ‹ncirlik’i daha genifl
kapsaml› kullanmas›n› da “zaten kul-

lan›yorlard›” diye çok do¤al karfl›la-
yan Gönül’ün sözlerini yeniden oku-
yun ve o günleri belle¤inizde canlan-
d›r›n... Tam 4300 kez... 

Bu uçufllar›n her birinde, ölüm ku-
san uçaklar, Irak semalar›ndan b›rakt›
bombalar›n›. O bombalar ki, Ba¤-
dat’›n pazar yerini can pazar›na çevir-
diler. O bombalar ki, bir gün önce ›fl›l
›fl›l yanan iki nehrin aras›ndaki ken-
tin, Ba¤dat’›n semalar›n› alevleriyle
ayd›nlatt›lar. Ve düfltükleri yerde vah-
flet yaratarak yak›p kavurdular; insan-
lar›, topra¤›, havay› ve suyu... O bom-
balar ki, kundaktaki bebeleri, okul
yolundaki çocuklar› küle savurup,
binlerce y›ll›k tarihi yerle bir etti¤in-
de, gö¤e aç›lan eller beddualar ya¤-
d›rd›. AKP tezkereyi reddetti diye se-
vinenler, beddua ederken bilmiyorlar-
d› ki, yüzlerine “Müslüman kardeflle-
rimiz” diyen, gözlerinin içine bak›p
“bar›fltan” sözeden riyakarl›¤›n tepe-

lerine bombalar gönder-
di¤ini. 

AKP ars›zca iflbirli¤ini
sürdürürken, gerçe¤i halk-
tan gizlemek için her türlü
yalana baflvurmaktan
çekinmeyen bir iktidard›r.
Halka dayanmayan, em-
peryalizmle iflbirli¤i
yapan, tekellere hizmet
eden bütün iktidarlar›n or-
tak özelli¤idir bu. Ve on-
lar emperyalistlerin bütün
suçlar›n›n ortaklar›d›rlar.
Bunu yaparken en mil-
liyetçi görünmek de bir
baflka özellikleridir. AKP
de böyle yap›yor. Ama
gerçek, er ya da geç or-
taya ç›k›yor böyle.

Ba¤dat’› alev alev yakan bombalar›n 
4300’ü AKP iktidar›ndan... 

“‹flgale ortak olmad›k” diye yalana ortak
olanlar, flimdi konuflun; AKP ile birlikte

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›



‹stanbul: ‘Emekliyiz 
Hakl›y›z Kazanaca¤›z’
Emekli-Sen üyeleri, Et Bal›k Ku-

rumu önünde toplanarak, ‘Art›k Yeter
‹nsanca Yaflamak ‹stiyoruz’, ‘Emekli-
yiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z’, ‘Demok-
rasi Mücadelesinde Emekli Olunmaz’
pankartlar› arkas›nda Kad›köy Mey-
dan›'na yürüdüler. Yürüyüfl boyunca
taleplerini hayk›ran emekliler, tafl›d›k-
lar› dövizler ve sloganlarla; iktidar›n
ve IMF politikalar›n›n karfl›s›nda hak-
lar›n› arayacaklar›na vurgu yapt›lar.
Marmara bölgesindeki sendika flube-
lerinin de kat›ld›¤› mitinge, ‹stanbul
Temel Haklar da, “Açl›¤a, Zama, Zul-
me ve Yoksullu¤a Karfl› Aya¤a Kalk”
pankart›yla kat›larak emeklilere des-
tek verdi. 

Sloganlar eflli¤inde alana ulaflan
emeklilere seslenen, Emekli-Sen Mar-
mara Bölge Temsilcisi Hasan Kaflk›r,
10 y›l sonra ilk kez bir miting gerçek-
lefltirdiklerini hat›rlatt›. Taleplerini di-
le getiren Kaflk›r, "Art›k yeter, insanca
yaflamak istiyoruz. Bugün emekliler
olarak; ülkenin dört bir yan›nda Ame-
rikanc› AKP hükümetinin AB ve
IMF'ci politikalar›n›n; emeklileri, aç-
l›¤a yoksullu¤a ve sefalete mahkum
eden politikalar›n hesab›n› soruyo-
ruz” 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 Kül-
tür Merkezi Müzik Grubu’nun türkü-
leriyle halaylar çekildi. 

Ankara: Sorunlar›m›z 
Sadece Ekonomik De¤il
Ankara’da ise, Toros Sokak'ta top-

lanarak, 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› Üzerin-
deki Maafllar›m›z› Verelim Sen Ge-
çin" yaz›l› dövizler tafl›d›lar. 

Abdi ‹pekçi’de, Ozan Naçari’nin
dinletisinin ard›ndan konuflan Emekli-
Sen Genel Baflkan› Veli Beysülen, y›l-
lard›r uygulanan ekonomik program-
lar dolay›s›yla emeklilerin yaflam sa-
vafl› verdi¤ini söyledi. Beysülen, sos-
yal 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 al-
t›nda” dedi. Sorunlar›n›n sadece eko-
nomik olmad›¤›na dikkat çeken Bey-
sülen, bunun yan›s›ra, sosyal haklar-
dan da mahrum b›rak›ld›klar›n› dile
getirdi. 

Adana: Tüfe Hakk›m›z  
Hemen Ödensin
Emekli-Sen Akdeniz fiubeleri, Mi-

mar Sinan Aç›k Hava Tiyatrosu önün-
den U¤ur Mumcu Meydan›'na kadar
"Yeter Art›k ‹nsanca Yaflamak ‹stiyo-
ruz", "Özgürlük ve Demokrasi Müca-
delesinden Emekli Olunmaz" ve "Yol-
suzlu¤a ve Yoksullu¤a Hay›r" pan-
kartlar›yla yürüdüler. "Emekliyiz
Hakl›y›z Kazanaca¤›z", "TÜFE Hak-
k›m›z Hemen Ödensin" sloganlar›

atan yaklafl›k 500 kifli U¤ur Mumcu
Meydan›’nda topland›. Tertip komite-
si 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 Gü-
nefli'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 Baflka-
n› U¤ur Önal, “baflbakan çay simit he-
sab› yap›yor. Sizin çay simit hesab›n›z
tutsun diye emekli pazara ç›kmas›n,
hasta olmas›n m›? Yaflam sadece ye-
meden ibaret de¤il, kömür de laz›m”
diye konufltu. 
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Emekliler Meydanlarda

☞ Açl›k s›n›r›n›n alt›nda olan maafllar insan-

ca yaflayacak bir düzeye ç›kar›ls›n
☞ Sa¤l›k kurulufllar›nda ve maafl kuyrukla-

r›nda karfl›lafl›lan zorluklar ortadan kald›r›l-
s›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 üc-
retsiz yararlanma hakk› verilsin

Ne istiyorlar?

‹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.

Temel HHaklar ve HHÖC üüye-
leri; mmitinglere kkat›larak
emeklilere ddestek vverdi

Ankara

‹stanbul

Adana
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emek

� SES’li Hemflireler 
TBMM Önünde
SES üyesi hemflireler, 12 May›s

Hemflireler gününde TBMM Dik-
men kap›s› önünde yapt›klar› ey-
lemle taleplerini dile getirdiler.
CHP Grup Baflkanvekili ve TBMM
Baflkanvekili ile de görüflen hemfli-
reler ad›na aç›klama yapan, sendi-
kan›n Genel Baflkan› Köksal Ayd›n,
hemflireler hakk›nda tan›ml› bir ya-
sa ç›kar›lmas›, sa¤l›k alan›ndaki
özellefltirme politikalar›na son ve-
rilmesi 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 isti-
yorlar.

� Özellefltirmeye Karfl› 

‹mza Standlar›
Türk Telekom'un özellefltirilme-

sine karfl› imza kampanyas› baflla-
tan KESK'e ba¤l› Haber-Sen Sendi-
kas›, ‹stanbul'da Taksim Metro
önünde ve Kad›köy Meydan›'nda
14 May›s’ta standlar açt›. "Özellefl-
tirmelere Hay›r" yazan önlükler gi-
yen emekçiler, standlar›na "Tele-
kom Halk›nd›r Satt›rmayaca¤›z”
pankart› ast›lar.

� ‘Toplu Sözleflme 
Yasal Hakk›m›z’
‹zmir Büyükflehir Belediye-

si’nin toplu sözleflme yapmaya ya-
naflmamas›n› protesto eden Tüm-
Bel-Sen üyeleri, eylemlerini sürdü-
rüyorlar. Belediye önünde toplanan
150 sendika üyesi, "Toplu Sözlefl-
me Yasal Hakk›m›zd›r” önlükleri
giyerek, "Y›lg›nl›k Yok Direnifl
Var, Ne ‹stiyoruz? Toplu Sözleflme,
Vermeyecekler Alaca¤›z! Emekçi-
yiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z" slogan-
lar› att›lar. 

‹zmir Büyükflehir Belediyesi ile
toplu sözleflme görüflmeleri uzlafl-
mazl›kla sonuçlanan, D‹SK Genel-‹fl
üyesi ‹zelman iflçileri 11 May›s günü
grev karar› ald›lar. 68 maddeden
22'sinde anlaflma sa¤lanamamas› üze-
rine al›nan grev karar›n›n belediyeye
as›lmas› s›ras›nda düzenlenen eylem-
de, 1500 kifli öfkeli sloganlar› ve ka-
rarl›l›klar›yla biraraya geldiler. 

'Geçici ‹flçilere Kadro Al›nmas›

‹çin Savafl›m›z Sürecektir’ ve ‘‹n-

sanca Yaflama Yetecek Ücret ve Za-

man›nda Ödeme ‹stiyoruz’ pankart-
lar›n› açan iflçiler, “Yaflas›n ‹flçilerin
Birli¤i, ‹zelman ‹flçisi Köle De¤ildir,
‹flçilerin Birli¤i Sermayeyi Yenecek,
‹flçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” slo-
ganlar›n› att›. 

‹flçilere seslenen 3 No'lu fiube
Baflkan› Cafer Gonca, görüflmeler sü-
recini özetledi. 5 bin kiflinin çal›flt›¤›
‹zelman’da, iflçilerin haklar›n› istedik-
lerini belirten Gonca, iflçilerin bu cofl-
kusuyla baflaramayacaklar› hiçbir fle-
yin olmad›¤›n› söyledi. 1 No’lu fiube
Baflkan› Saim Geylani ise, and içtikle-
rini ve eflit ifle eflit ücreti kazanana ka-
dar kararlar›ndan vazgeçmeyecekleri-
ni kaydetti. 

Eylem davul zurna eflli¤inde çeki-
len grev halaylar›yla son buldu. 

‹zmir Büyükflehir’de Grev Karar›: 
‘‹fiÇ‹Y‹Z HAKLIYIZ KAZANACA⁄IZ’

Hakk›nda kapatma davas› aç›lan
E¤itim-Sen, kadrolaflmaya, kapatma
davas›na karfl› eylemlerini sürdürü-
yor. 20-21 May›s günlerinde Anka-
ra’da eylem yapacak olan E¤itim-Sen
üyeleri, 14 May›s günü fenerler tafl›-
yarak eylemler düzenlediler ve “ada-
let ar›yoruz” dediler. 

Ankara’da YKM’den Adalet Ba-
kanl›¤› önüne gemici feneri ile yürü-
yen E¤itim-Sen üyeleri, "E¤itim-Sen
Kapat›lamaz" pankart› tafl›d›lar. Ba-
kanl›k önünde yap›lan aç›klamada
konuflan Genel Baflkan Alaaddin
Dinçer, "Diyojen 'Fenerle adam ar›-
yorum' demiflti biz de adalet ve hu-
kuk ar›yoruz" diye konufltu. 

E¤itim-Sen Adana fiubesi, Kamu
Personel Rejimi Yasas›’na karfl› 2
gün boyunca Milli E¤itim Bakanl›¤›

önünde yap›lacak olan eylemlere
ça¤r›da bulunurken, Gaziantep fiube-
si üyeleri ise, Ö¤retmenevi önünde
eylemdeydiler. fiube Baflkan› Meh-
met Bozgeyik, hükümetin son y›lla-
r›n en büyük kadrolaflma operasyo-
nunu gerçeklefltirdi¤ini belirtti ve
sendikalar›n›n kapat›lmas› giriflimine
karfl› mücadele etmeyi sürdürecekle-
rini söyledi. Mersin fiubesi üyeleri de
ayn› gün sendika önünden sloganlar-
la 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 ücretleri-
nin düflüklü¤ünü protesto ettiler. "Se-
falet Ücretine Son" pankart› açan
sendika üyesi ö¤retim görevlileri,
"ö¤rencilerimizi müflteri, bizleri sat›-
c› yapmaya soyunan reformcular, sa-
tabilecekleri her fleyi satmak için tüm
toplumsal de¤erleri ticari bir meta gi-
bi görerek, her fleyi kar kayna¤›na
dönüfltürmeyi marifet saymaktad›r”
diye konufltular. Eyleme, ö¤renciler
de destek verdiler.

E¤itim-Sen: ‘‘Fenerle
Hukuk AAr›yoruz’



Dünya Çiftçiler Günü dolay›s›yla
Türkiye Ziraat Odalar› Birli¤i,
(TZOB) taraf›ndan düzenlenen top-
lant›da konuflan Tayyip Erdo¤an, ta-
leplerini dile getiren köylüleri, “ben
gerçekleri konufluyorum, bekara kar›
boflamak kolayd›r” sözleriyle sustur-
du. 15 May›s günü yap›lan toplant›da
Tayyip Erdo¤an’›n yan›s›ra CHP Ge-
nel Baflkan› Deniz Baykal da birer
konuflma yapt›lar. Tar›m ve Köyiflleri
Bakan› Sami Güçlü’nün konuflmas›
da çiftçiler taraf›ndan protestolarla
karfl›land›. 

“Çiftçi Unutuldu”

Köylüye söyleyecek hiçbir fleyle-
ri olmad›¤› için, pembe tablolar çi-
zen, köylülerin sorunlar›ndan çok
kendisinden önce konuflan Baykal’›n
elefltirilerini cevapland›ran Tayyip
Erdo¤an, köylüye kredi kulland›rd›k-
lar› sözlerine “kimi kulland›racaks›-
n›z” diye müdahale etmesine “sen
sus, genel baflkan›n var” diye cevap
verdi. Milletvekilini kap›kulu olarak
gören Tayyip’in, “çiftçileri hiçbir za-
man unutmad›klar›” sözlerine çiftçi-
lerin tepkisi “unuttunuz unuttunuz”
fleklinde oldu. Bunun üzerine, emek-

çilere tahammülsüzlü¤ü her f›rsatta
ortaya ç›kan ve azarlayan Tayyip, ek-
ti¤i ürünü satamayan, satt›¤›n›n yeri-
ne yenisini ekemez duruma gelen
çiftçilere “bekara kar› boflamak ko-
lay” diye cevap verdi. Daha önce de
bir mitingde, “Do¤rudan Gelir Des-
te¤i (DGD) ald›n›z” diye konuflur-
ken, “hay›r almad›k” diyen bir çiftçi-
yi de “sen almad›ysan ben ne yapa-
y›m” diye susturmufltu. 

Tayyip pembe tablolar çizecek,
yalanlar› s›ralayacak ama kimse iti-
raz etmeyecek. ‹stedi¤i bu. Sorunlar›
yaflayan köylülere, asl›nda sorunlar›
olmad›¤›n›, durumlar›n›n çok iyi ol-
du¤unu kabul ettirme gibi politikayla
durumu kurtarmaya çal›fl›yor AKP
iktidar›. Toplant›da da, Tayyip’in b›-
rakt›¤› yerden, pembe tablolar çiz-
meye, Tar›m ve Köyiflleri Bakan› Sa-
mi Güçlü devam etti.

Güçlü, “Türk çiftçisinin de her
kesim gibi gelece¤e ümitle bakt›¤›n›”
uydurdu. Halk›n tüm kesimlerine ol-
du¤u gibi, köylülere de “gelecekte
rahat etmek için flimdi ac› ilaç içme-
liyiz” diyen bakan›n bu sözleri köy-
lülerin protestolar›na neden oldu.
Güçlü, yine Dünya Çiftçiler Günü

kapsam›nda ya-
p›lan bir panel-
de de köylüler
t a r a f › n d a n
“ D o ¤ r u d a n
Gelir Deste¤i
Ödemeleri Ya-
p›ls›n” slogan-
lar›yla protesto
edilmiflti. 

Toplant›da
son konuflmay›
ise, TZOB Bafl-
kan› fiemsi
Bayraktar yap-
t›. Çiftçilerin
yak›c› sorunla-
r›n› dile getiren
Bayraktar ’ ›n
konuflmas› s›k
s›k alk›fllar ve
" B e y a n l a r › n

hepsi havada kal›yor, köylü bitti, pa-
mukçu öldü, pamuk primleri nerede?
Kara topra¤a m› gömülelim?" slo-
ganlar›yla kesildi. 

‘AB Süreci’ Çarp›t›larak 

Anlat›l›yor

Pembe tablolar çizen Sami Güçlü,
köylünün gözünün içine bakarak ya-
lan söylüyor. 2015’te durumun ne ka-
dar güzel olaca¤›n› anlat›yor. Peki
hangi tar›m politikalar›yla bu sa¤la-
nacak? IMF’nin dayatt›¤› politikalar
ve “AB’ye uyum sürecinde” yaflama
geçirilecek olan AB tar›m politikala-
r›. Peki bu politikalarda ne var? 

Bugün çiftçi büyük bir çöküfl ya-
fl›yorsa, bu, IMF politikalar› uygula-
yan iktidarlar›n yaratt›¤› bir tablo-
dur. IMF ile imzalanan yeni Stand-by
Anlaflmas› ile de bu politikalar sür-
dürülecektir. 

AB tar›m politikalar›n›n ne geti-
rece¤ini ise AB ‹lerleme Rapor’un-
daki birkaç sat›r bile özetliyor. Özet-
le söylenen flu: Destekleri kald›r›n,

tar›mdaki nüfusu 10 milyon azal-

t›n. K›saca, küçük ve orta kademede-
ki üreticili¤i yokedin ki, büyük tar›m
tekelleri tümüyle hakim olabilsin. Bu
konuda “AB sürecini” yaflayan, Yu-
nanistan gibi ülkelerde, köylünün ne
hale getirildi¤inin örnekleri mevcut-
tur. Öte yandan; Ziraat Odalar› vb.
kurulufllar, tar›ma deste¤in AB ülke-
leri düzeyine ç›kar›lmas›ndan söz
ederek, onlar da hayali bir beklentiyi
körüklemektedirler. Böyle bir fley
mümkün de¤ildir. AB’de destek bü-
yük tar›m tekellerine verilmekte-
dir. Fransa’dan bilinmektedir ki, o ül-
kelerde de küçük üretici silindir gibi
ezilmifltir. Yap›lmas› gereken, bu sü-
recin 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 bek-
lenti yaratarak zaman kazanma takti-
¤i oluflturuyor. Tayyip Erdo¤an kat›l-
d›¤› toplant›larda DGD ödemeleri
yapt›klar›n› söylüyor, ama bunlar›
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“Çayda sömürüye son”
14 May›s günü Hopa

Cumhuriyet Meydan›’nda
toplanan üreticiler, “Çayda
sömürüye son”, “Halk›z,
hakl›y›z, kazanaca¤›z” slo-
ganlar›yla bir miting düzen-
ledi. Çay Üreticileri Sendika-
s› Giriflimi’nin düzenledi¤i
mitinge kat›lan üreticiler,
çayda kota ve kontenjan uy-
gulamas›n›n kald›r›lmas›n›,
taban fiyat›n 1 YTL olarak
aç›klanmas›n› istediler. 400
kiflinin kat›ld›¤› mitingde,

sendika giriflimi ad›na konuflan Recep Memifl ve Gülpafla
Korkmaz, “Çay sadece tarlam›zda rastgele büyüyen bir bit-
ki de¤ildir; çay bizim için hayatt›r, gelecektir, çocuklar›m›-
z›n okul harçl›¤›, ekmek param›zd›r, esnaf›m›z›n siftah›d›r”
diye konufltu. 

köylü

Dünya Çiftçiler Günü’nde Köylünün ‹syan›

‘Kara topra¤a m› gömülelim?’

köylüler mmikrofonu kkaparak
“Allah bbelan› vversin TTayyip”
diye bba¤›rd›lar



alanlar›n say›s›n›n, çok küçük bir ke-
sim oldu¤unu atl›yor ve “ödemedi-
niz” diyenleri de azarl›yor. “DGD’le-
ri peflin ödeyece¤iz” sözü veriyor, üç
befl ay bununla oyal›yor, sonra kade-
meli 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 yap-
t›¤› konuflmas›nda oldu¤u gibi k›v›rt-
ma yolunu seçiyor. “‹ndirimli mazot
ve gübre konusunda sözümüz var”
dedikten sonra “ama” diyerek ekli-
yor: “Her fleyin bir taymingi var.

Her fleyin taymingini aç›klamak zo-
runda de¤iliz.” Tek kelime anlama-
d›¤› ‹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. ‹s-
tisnas›z, taleplerini dile getiren iflçi-

den memura, köylüden esnafa bütün
kesimlere karfl› kullan›l›r bu söz.
Sanki köylü, halk›n di¤er kesimleri-
nin s›rt›ndan geçiniyor. Söylemek is-
tedikleri bu! Özal’›n “asalak” ilan et-
ti¤i köylülük, AKP iktidar› taraf›ndan
da böyle görülüyor. ‹fllerine geldi¤in-
de “milletin efendisi” yap›lan köylü-
ler, 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 ta-
r›m politikalar› ve IMF talimatlar›
yüzünden biriken borçlar›n› silmez-
siniz de, kimin borçlar›n› silersin?
Vergi kaçakç›s›n›n, hortumcular›n
borçlar›n›! Tercih sorunu; kimin ikti-
dar›ysan, onun düdü¤ünü çalars›n. 

AKP iktidar› gerek seçim önce-
sinde, gerekse seçim sonras› çeflitli
toplant›larda köylüye verdi¤i hiçbir
sözü tutmam›flt›r. Artan yoksulluk,
iflsizlik karfl›s›nda oldu¤u gibi, köy-
lünün beklentilerine de; “bizden üç
y›l bir fley istemeyin demifltik iktidar
oldu¤umuzda” cevab› veriyor Tay-
yip. Yoksa, birkaç ay içinde sihirli bir
de¤nek gelip yoksullu¤u ortadan kal-
d›racak, tar›m›n sorunlar›na çözüm
mü bulacak! Bunlar hep beklenti ya-
rat›p günü kurtarma hesaplar›d›r.
fiimdi de, 2.5 y›l oyalama arac› yap-
t›klar› DGD’ler yerine “yeni destek
uygulamalar› devreye girecek” di-
yorlar. “Araziye destek devri bitiyor,
bundan sonra ürüne destek dönemi
bafllayacakt›r” diye yeni yeni beklen-
ti araçlar› yaratmaya çal›fl›yorlar.
Köylünün taleplerini, “popülist poli-

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’ an-
lay›fl›nda olmayacaklar› demagoji-
siyle, halk kesimleri birbirine karfl›
düflmanlaflt›rma politikas› izliyorlar. 

Örgütsüzlü¤ü 

De¤erlendiriyorlar

Aç›k olan flu ki, tüm bu oyalama-
larda, aldatmalarda en güçlü silahla-
r›, köylünün örgütsüz olufludur. Tek
tek köylü tepkilerini bir flekilde bas-
t›r›r, susturur hesab› yaparak, bu ör-
gütsüzlü¤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 politi-
kas›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›la-
rak yokedildi. 

Tüm bunlar› pervas›zca uygula-
yabilmeleri, AB’nin küçük üreticiyi
tümden yok edecek tar›m politikala-
r›n› uygulaman›n alt yap›s›n› flimdi-
den haz›rlamalar›, hep örgütsüz olu-
flumuzdand›r. 
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‘A¤al›¤a son’
Diyarbak›r'›n Sinanl› Köyü'nden

sonra Gaziantep'in Islahiye ‹lçesi’ne
ba¤l› Ortakl› Köyü’nde köylüler "A¤a-
l›¤a Son" slogan›yla 14 May›s günü yü-
rüyüflü yapt›. Yüz köylünün kat›ld›¤›
eylemde, köylüler "A¤al›¤a Son, A¤a-
dan 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 Ortak-
l› Köyü Muhtar› Halil Eker, tar›ma elve-
riflli 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. 

Umut Karaman, küçük yaflta ça-
l›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 kalka-
m›yor, tek bafl›na hiçbir ihtiyac›n›
karfl›layam›yor ve ellerini kullanam›-
yor durumda. 15 gün hastanede kalan
Umut Karaman için, Bak›rköy Nöro-
loji Klini¤i taraf›ndan düzenlenen ra-

porda, iflyerinde kullan›-
lan ayakkab› yap›flt›r›c›s›-
n›n yol açt›¤› ‘heksan nö-
ropatisi’ teflhisi konuldu.  

Üç çocuk babas› Me-
tin Karaman,  GÜNEYSAYA patronu
ile, o¤lunun tedavisinin karfl›lanmas›
konusunda görüfltü¤ünde, küçük yafl-
taki çocuklar› sigortas›z, sa¤l›ks›z ko-
flullarda çal›flt›rarak, Umut gibi yak-
lafl›k 4-5 kiflinin daha sakat kalmas›-
na neden olan Hasan Baltac›’n›n ilk
cevab›, tedaviyi yapt›raca¤› oldu. An-
cak hukuki sorumluluktan kurtulmak
için söylenen yalan›n arkas› gelmedi
ve baban›n ›srarlar›na, "topunuza

para m› verdim" cevab› vererek, ka-
p›dan kovdu. 

Umut tek örnek de¤il; bu durum-
da binlerce iflçi, çocuk iflçi sa¤l›ks›z
koflullarda çal›flt›r›larak sakat b›rak›-
l›yor. GÜNEYSAYA patronunun ba-
k›fl›, tüm patronlar›n mant›¤›n› yan-
s›tmaktad›r. ‹flçinin sa¤l›¤›n›n, yafla-
m›n›n hiçbir de¤eri yoktur. Ne Umut-
lar’›n, ne de geçen hafta sonuncusu
Zonguldak Kozlu Maden Oca¤›’nda-
ki göçükte yaflam›n› yitiren üç iflçi-
nin. Onlar için önemli olan kasalar›na
akacak kârd›r. Bunun karfl›l›¤› sadece
al›nteri de¤il, ayn› zamanda ölü iflçi-
ler, sakat b›rak›lm›fl emekçilerdir. 

Patronun iflçi sa¤l›¤›na bak›fl›:
‘Topunuza para m› verdim’



AKP 3 y›l uygulayaca¤›
ekonomi politikalar›n› ‘Niyet
Mektubu’ olarak IMF’ye ver-
di. IMF de, isteklerini fazla-
s›yla karfl›layan mektubu
onaylad›. Böylece resmen,
IMF’nin 3 y›l daha ülkeyi yö-
netme süreci bafllad›. IMF 2. Baflkan›
Anne Krueger’in, mektubun aç›klan-
mas›ndan hemen önce, “asgari üc-

ret fazla, iflten ç›karmalar kolay-

laflt›r›lmal›” sözleri hat›rlan›rsa;
milyonlarca yoksula, iflsizlere “biz-
den 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 göster-
mek için uydurdu¤u “pazarl›k yapa-
ca¤›z... program›n sosyal yönünün
art›r›lmas›n› isteyece¤iz” gibi sözle-
rinin de bofl oldu¤u kan›tlanm›fl oldu. 

IMF’li 3 Y›l›n Özeti: Halka
Yoksulluk, Tekellere Taland›r 

Bir IMF memuru, girdikleri ülke-
yi cehenneme çevirdiklerini söyle-
miflti. AKP att›¤› imzayla; yoksullar›,
emekçileri daha da fazla yakacak ce-
hennem ateflini körükleme niyetini
beyan etti. Bir yandan “ekonomi iyi-
ye gidiyor” diye halk uyutulurken,
öte yandan 10 milyar dolarl›k kredi
karfl›l›¤› anlaflma imzaland›. Bütçe-
nin %6.5’i faiz d›fl› fazla ad›yla em-
peryalist tekellere ödenecek borç ve
faizleri garanti alt›na al›n›yor. (Hal-
k›n geçimini garantilemek onlar› il-
gilendirmiyor) Bu da yetmiyor, e¤er
aç›k verirsek halk›n s›rt›na yeni ver-
giler bindiririz, deniliyor. Ki bu borç
çark›n›n nas›l ac›mas›zca yoksullafl-
t›ran, ba¤›ml›laflt›ran bir fley oldu¤u
biliniyor. Örne¤in; 10 milyar dolar
al›nacak olan bu üç y›lda, IMF’ye fa-
izleriyle birlikte toplam 22.6 milyar
dolar geri ödenecek.  

Bununla bitmiyor: ‹flsizlik peri-
yodik bir flekilde artarken, kamuya
personel al›nmayacak, özellefltirme-
lerle iflsizler ordusu büyütülecek.
Önceki IMF program› ile al›m gücü
tükenmiflken ücretleri daha da düflü-
rece¤iz deniliyor. Kamu Personel
Rejimi Reformu’ndan; madenciler
gibi belli iflkollar›nda emekçilerin

asla emeklili¤i göremeyece-
¤i flekilde emeklilik yafl›n›
da 68’e yükselten Sosyal
Güvenlik Reformu’na ve
emperyalist sermayenin ta-
lep 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 “fe-
dakarl›k” ad›yla daha fazla yoksul-
laflmaya 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 sermaye-
nin ve kendilerinin içinde olmad›¤›
“herkese”, fedakarl›k düfltü¤ünden
dem vurarak; memurlar›n cumartesi-
leri de çal›flmas›n›, haftal›k mesainin
40’tan 48 saate ç›kar›lmas›n› istiyor.

Krueger’in AB’ci Destekçileri

Halka Avrupa Birli¤i gerçe¤inin
yalan yanl›fl anlat›lmas›n›n bir sonu-
cu olarak, halk›m›z IMF’nin yoksul-
laflt›ran, emperyalist tekellerin ç›kar-
lar›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 progra-
m›, ayn› zamanda AB’ye uyumun da
bir parças›d›r. Bunu Niyet Mektu-
bu’nda AKP de söylüyor. Bu yüzden
IMF program› AB’ciler taraf›ndan
daha aç›k destekleniyor. Bu konuda
tescilli iki yazar› örnek verelim. Sa-
bah yazar› Mehmet Altan, anlaflma-
n›n, “ekonomik aç›dan güvenli orta-
m›n do¤mas› bak›m›ndan çok önem-
li” (kastedilen sermayenin güvenli¤i-
dir) oldu¤unu belirttikten sonra, “ay-
r›ca bu anlaflma AB ekonomik kri-

terlerini tutturmay› da hedefliyor”
diyor. Öteki tescilli AB’ci M. Ali Bi-
rand 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. 
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ekonomi

IMF yönetiyor bu ülkeyi. AKP
ve IMF her el s›k›flt›klar›nda
biz daha da yoksullafl›yoruz,
binlercemizin iflsiz b›rak›l-
mas›n›n kararlar› al›n›yor,

zenginliklerimiz emperyalist
ve iflbirlikçi tekellere peflkefl

çekiliyor. ‘Niyet Mektu-
bu’nda da yine; ‘kemer s›k-

ma’, iflsizlik, özellefltirme ta-
lan›, 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 geçmeye-
cek. ◆Emeklilik Reformu Kanunu,
Sosyal Güvenlik Reformu haziran
sonuna kadar TBMM’de onaylana-
cak. Eylül sonuna kadar da Kamu

Mali Yönetimi ve Kontrol Yasas›’nda
öngörülen ikincil yasal düzenleme-
ler 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 konula-
cak. ◆Mali disiplin korunacak (ke-
mer s›kma sürecek!) ◆Ücret ve is-
tihdam politikalar› yeniden düzenle-
necek (ücretler düflürülüp iflten ç›-

karmalar artacak!)... 

IMF’ye verilen niyet mektubu:

AKP yoksullu¤umuzu 
büyütmek niyetinde



6 ve 10 Nisan’da Trabzon’da TA-
YAD’l›lara yönelik linç sald›r›s›na
iliflkin üç ayr› dava aç›ld›. Davalar-
dan ikisi linç sald›r›s›nda bulunanla-
ra, biri ise sald›r›ya maruz kalanlara
yönelik. Üç iddianame, “adalet nas›l
yerine getirilmez”, “hukuk nas›l or-
tadan kald›r›l›r” konusunda hukuk
fakültelerinde “örnek” olarak okutu-
labilir. Bu iddianamelerle, “faflizmin
hukuksuzlu¤una” yeni belgeler ek-
lenmifltir. 

Aç›lan dava bir hukuk komedi-

sidir; dünya alemin tan›k oldu¤u
linç sald›r›s›, savc›l›¤›n iddianame-
sinde “basit müessir fiil” olarak ad-
land›r›ld›. Yüzlerce kiflinin fiilen ka-
t›ld›¤›, sald›r›n›n her an›n›n kamera-
larda, 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 da-
va aç›lanlara iki ayr› “suç”un isnat
edilmifl olmas›; 11 kifliye iliflkin bi-

rinci istemde TAYAD’l›lara sald›r-
d›klar› için “2 aydan 6 aya” kadar
hapisle cezaland›r›lmas› istenirken,
güvenlik güçlerine toplu halde muka-
vemette bulunduklar› için ise “3 y›l-

dan 5 y›la” kadar hapis cezas› isteni-
yor. Oligarflinin hukukunun gözünde,
halk ve polisin eflit olmad›¤› gayet
aç›k olarak itiraf ediliyor. Halktan bi-
rilerini öldüresiye dövmek iki ay, po-
lise karfl› ç›kmak 3 y›l cezay› gerekti-
riyor bu hukukta. “Ka¤›t üstünde” bi-
le adalet ve eflitlik yok bu hukukta.
Bu aleni “tarafgirlik”, bu düzenin hu-
kuku 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 gü-
venli¤i için vard›r. Bu hukukta düze-
ne muhaliflik suç, “düzen için kurflun
s›kmak, iflkence yapmak, uyuflturucu
kaç›rmak” serbesttir. Bu hukuk, hal-
k›n mücadelesine karfl›, oligarflinin
düzenini koruma hukukudur. Mahke-
meler, 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 giri-
fliminde bulunanlara hapis cezas› is-
terken aleni suça ra¤men 2 aydan

fazlas›na gönlü elvermeyen savc›l›k,
TAYAD’l›lar sözkonusu olunca, ön-
ce suç uydurup, ard›ndan y›llarca ha-
pis cezas› istiyor. 

6 Nisan’da sald›r›ya maruz kalan
5 TAYAD’l› hakk›nda “görevli me-
mura hakaret, müessir fiil ve izinsiz
gösteri yürüyüflü” yapmak suçlama-
s›yla “2 y›ldan 4,5 y›la kadar” ha-
pis cezas› isteniyor. TAYAD’l›lar,
yüzlerce kiflilik güruhun sald›r›s›
karfl›s›nda “müessir fiil”de bulun-
mufl, bir de o arada polise hakaret et-
mifller; sadece bildiri da¤›t›m› sözko-
nusu oldu¤u halde bir de “izinsiz
gösteri yürüyüflü” uydurulmufl.  

Oligarfli ilan ediyor; adalet

yok! ‹ddianamenin anlam›, provoka-
törleri koruman›n ötesindedir. Hu-
kuk, demokrasi, ba¤›ms›z yarg› kül-
türü yoktur bu düzenin. Tüm bunlar
sadece “göstermelik” bir anlam tafl›-
yor. Dava aç›ld› m›, aç›ld›! Mahke-
meler var m›, var! Mevcut yasalar›n,
AB’ye uyum yasalar›n›n, tüm bu ku-
rumlar›n, oligarfli için bunun ötesin-
de 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, Susurlukla-
r’›n dosyalar› hep “adaletsiz”likle
kapat›lmad› m›? Adalet talebi her za-
mankinden daha güçlü ve her za-
mankinden daha elzemdir. 

Oligarfli, provokasyon ve faflist

sald›r›lar›n sürece¤ini ilan ediyor:

Kimseyi ikna etmeyece¤i biline bili-
ne, göstermelik oldu¤unu göstere
göstere böyle bir iddianame haz›rla-
mak, Genelkurmay ve AKP iktidar›-
n›n provokasyon politikas›n›n sürdü-
rülece¤inin de ilan edilmesidir. Oli-
garfli, 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, Sa-
karya, Eskiflehir’deki sald›r›lar›, üni-
versitelerde 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.
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Linç girifliminde bulunmak serbest 

Provokasyon düzenlemek serbest

Direnmek mi suç?

Bu sorunun cevab›; Türkiye’de adalet 
olup olmad›¤›n›n da göstergesidir

Trabzon’daki LLinç SSald›r›s›na ‹‹liflkin DDava AAç›ld›

Bu güruhtan sadece 11 kifliyi
“tespit” edebilmifller!

Yapt›klar› sadece “basit mmües-
sir ffiil” 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!



Adalet için sesini yükseltme-

yenler, baflka neyin mücadelesini

verebilir? Ne yaz›k ki tüm bu gelifl-
meler karfl›s›nda “susan bir Türkiye”
tablosu var. Barolar, demokratik kit-
le örgütleri, sendikalar, onlarca ku-
rum, bunlar› kendi sorunu olarak
görmüyorlar. “Gündem”leri olarak
görmüyorlar. Burjuva bas›n-yay›n
dahi iddianameyi alaya alarak, “böy-
le iddianame mi olur” havas›nda
verdi. Elbette böyle bir iddianame
kimseyi “ikna” etmez. Ama kimse de
bir fley yapmaz. 

Oysa adalet için mücadele edil-
meden demokrasi mücadelesi verile-
mez. En mükemmel parlamentolar,
en iyi seçim sistemi bile olsa, adalet
yoksa, demokrasi de yoktur. 

Oligarflik devlet, öyle bir devlettir
ki, katleder, iflkence yapar, provokas-
yonlar, komplolar düzenler ve “yap-
t›¤›m yan›ma kâr kals›n” der. “Yar-
g›”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, hu-
kuksuzluk tablosunun bütünüdür.
Kim de¤ifltirecek bu tabloyu? Adale-
ti kim, nas›l sa¤layacak?

Bunu tart›flmak bizi, iktidar›n ni-

teli¤ine götürür. Bu ülkedeki katli-
amlar›, provokasyonlar›, hukuksuz-
luklar›, 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› ger-
çeklefltirilmifl hiçbir katliam, provo-
kasyon, infaz, oligarflik iktidar›n en
tepe noktalar›n›n onay› olmadan ger-
çeklefltirilmemifltir. Bu iddianame,
sadece Trabzon Cumhuriyet Savc›s›
Kas›m Aras’›n  zihniyetini de¤il,
devletin zihniyetini ortaya koyuyor. 

Demokratik mücadeleyi, bir ikti-
dar mücadelesine dönüfltüren de iflte
budur. Adaleti yokeden, hukuksuzlu-
¤u egemen k›lan faflizmin iktidar›d›r
ve o iktidar y›k›lmadan burjuva de-
mokratik anlamda bile hukuk ve ada-
let uygulanamaz. Böyle bir ülkede
adalet isteyenler kaç›n›lmaz olarak
“Devrimci Halk ‹ktidar›”n› isteye-
cek, “Yaflas›n Halk›n Adaleti” diye-
ceklerdir. Adaletin baflka türlü tecel-
lisi yoktur. 
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Faflist sald›r›lar son günlerde özellikle üniversitelerde yo¤unlaflm›fl

durumda. Sald›r›lar› gerçeklefltirenler, MHP’li, Ülkü Ocak’l› ö¤ren-

ciler veya serseriler. Özellikle Anadolu flehirlerinde, flehri terkettir-

meye yönelik tehdit ve sald›r›lar gerçeklefltirilirken, polis ortada gö-

rünmüyor 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 sal-

d›rd›. Yüzüncü Y›l Mahallesi’nde sald›r›ya u¤rayan, Hakan Kocao¤lu, Ser-
kan Bemal Behçet ve Orhan Alkan adl› ö¤renciler, çeflitli yerlerinden yara-
land›lar.

13 May›s’ta saat 19.00 civar›nda gerçeklefltirilen sald›r›da, beyaz bir ara-
badan 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›l-
d›. 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 Fakül-
tesi’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. An-
cak faflist, silah çekip havaya atefl açarak kaçmay› baflard›.

Ö¤rencilerin okula giriflte tepeden t›rna¤a arand›¤› üni-
versiteye, 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› Beya-
z›t Karakolu’na götürdüler. Sald›r›n›n okulun gizli kameras›ndan da görün-
tülendi¤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 olaylar-
dan hiçbir sorumlulu¤umuz yoktur." 

Faflist tehdit: “‹lçeyi terkedin”!.. Sonra? 
Bal›kesir Üniversitesi Erdek Meslek Yüksek Okulu ö¤rencileri, faflistler tara-

f›ndan “ilçeyi terketmeleri” için tehdit ediliyorlar. 

Ülkü Ocaklar›’n›n organize etti¤i faflist güruh, 11-12 May›s’ta ilerici ö¤ren-
cilerin kald›¤› evleri abluka alt›na alarak ö¤rencilerin evlerine girifl ç›k›fllar›n› en-
gellediler. 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 terket-
tirmeyi amaçl›yor. 

Bunlar hala “münferit” sald›r›lar m›?
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Emra Bak›r,
Trabzon’da 6
Nisan’da linç
sald›r›s›na ma-
ruz kalan TA-
YAD’l›lardan bi-
riydi. Ama onun
öyküsünü di¤er-
lerinden farkl›
k›lan bir yan›
var. O y›llar ön-

ce, sald›r›lanlar›n de¤il, sald›ranlar›n
taraf›ndayd›. Okurlar›m›zdan hat›rla-
yanlar olacakt›r. Trabzon’a al›nan
Gazi Davas›’n› izlemek üzere giden
aileler de Trabzon’da birçok kez yine
polis-faflist iflbirli¤iyle gerçeklefltiri-
len tafll› sopal› sald›r›lara maruz kal-
m›fllard›. Emra Bak›r iflte o zaman
Gazili fiehit Aileleri’ni tafllayanlar
aras›ndayd›... 

Yürüyüfl: Daha önce Gazi Dava-
s›'n› izlemeye gelen aileleri tafllayan-
lar 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 vaatler-
le 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 düflün-
celerle sald›rm›flt›n›z, sald›r› hangi
gerekçeler, motifler kullan›larak k›fl-
k›rt›lm›flt›? Sald›r›y› kim yapt›rd›?

Emra: Kurumsal ba¤lant›s› da
vard› mutlaka da, biz o taraf›ndan di-
rek haberdar de¤ildik iflin. Arkadafl
grubumuzun içinden birisiyle Adem
Albayrak'›n (Gazi’de halk› kurflunla-
yan ve Gazi Davas›’nda yarg›lanan
katil polislerden biri-bn) direk ba¤-
lant›s› vard›. Bu kifli grubumuzda
a¤›rl›¤› olan birisiydi. Olay›n mahke-
melerini takip etmeye gelen insanla-
r› y›ld›rmak için bir fleyler yap›lmas›
gerekti¤ini söyleyip bu ifli halletme-
mizi 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 ol-
du¤unuz için polisten falan korkunuz
olmas›n, o taraf›n› bize b›rak›n" vb.
telkinlerle ikna edildik.

Yürüyüfl: Siz geçen bu sürede na-
s›l bir muhasebe yapt›n›z, hangi ne-
denler düflüncelerinizi de¤ifltirdi?

Emra: Asl›nda daha orada mah-
kemeleri izlerken içimden "do¤ru ta-
rafta m›y›m?" diye sorgulam›flt›m.
Orada bir avuç insan ölülerinin hu-
kukunu aramaya çal›fl›rken çevrele-
rinde ellerinde otomatik silahl› kol-
luk güçleri ve biz vard›k. Ölenlerin
ailelerinin ac›lar›na ra¤men direnme-
leri 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 yüz-
den linç sald›r›s›na maruz kalmam›
getiren fley yaflad›¤›m hayatt›. ‹çinde
bulundu¤um çevre, iliflkiler, yapt›k-
lar›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 arka-
dafl›mla telefonda konuflabiliyorduk;
hem de aran›rken. Sonra ona göre
teslim oluyorduk veya baflka bir
fley... Bir yandan esrar kullanma al›fl-
kanl›¤› edinmifltim. Hayattan çok
zengin ve çok güçlü olmak gibi bek-
lentilerim vard›. Hep ezilen olma-
mak için o zamandan ezmeyi ö¤reni-
yorduk. Sonuçta bu yaflam› da hiçbir
zaman tam olarak sindirememifltim.
Çünkü güçlü ve zengin olma hedefi-
ne bu flekilde ilerlerken arkamda ca-
n› yanm›fl pekçok insan b›rak›yor-
dum; insanl›ktan ç›kt›¤›m› hissedi-
yordum. O yaflamdan yeni yeni kop-
maya 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 düflünceler-
den nas›l kurtulunaca¤›n› ö¤rendim.

Hani ezilmemek için ezen olmak is-
tiyordum 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¤i-
ni ö¤renmifltim. Ezenlerin karfl›s›nda
ezilenlerin yan›nda tav›r almak bana
çok daha fazla güç vermiflti.

Yürüyüfl: Linç sald›r›s›n› gerçek-
lefltirenler içinde eski tan›d›klar›n›z
var m›yd›, size karfl› özel bir tav›rla-
r› oldu mu?

Emra: Vard›. Di¤er arkadafllara
gösterdikleri tav›rdan farkl› bir tav›r-
lar› yoktu, hezeyan içinde sald›r›yor-
lard› zaten... 

Yürüyüfl: Tahliye olduktan sonra
sald›rganlarla tek tek de olsa, konufl-
ma, görüflme imkan› oldu mu?

Emra: Direk konuflmad›m. Çün-
kü gözükmüyorlar bile. Ama ortak
tan›d›klar›m›zdan duyduklar›m var.
‹lk günlerde biz de vard›k diye flifli-
nenlerin bir ço¤u "biz yoktuk" deme-
ye bafllam›fllar. 

Yürüyüfl: Linç olay›n›n flehirde
flu an yans›malar› var m› hala? 

Emra: Yans›malar var tabii. ‹n-
sanlar›n gündeminde konu hala ko-
nufluluyor, tart›fl›l›yor. Biz de tart›fl-
ma, 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› mü-
cadele verdik zaten. 

Bireyci, ç›karc› bir hayat›n içinde
insan dost bildiklerinden bile güven-
sizli¤inden dolay› korkabiliyor. Ama
hakl› oldu¤una inand›¤›nda düflman-
lar›ndan dahi korkulmad›¤›n› gör-
düm. 

Dün tafllayanlar aras›ndayd›
Bugün tafllananlar aras›nda

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 2004'te 5 ülkede eflza-
manl› olarak “DHKP-C operasyonu”
ad› alt›nda yap›lan ve yasal, demok-
ratik kurumlar›n bas›ld›¤›, çal›flanla-
r›n›n tutukland›¤› operasyonun üçün-
cü duruflmas›, 16 May›s günü ‹stan-
bul 12. ACM'de yap›ld›. Duruflma
sonucunda, 10 kifli tahliye edilirken,
gerçeklerin bütün ç›plakl›¤› ile, da-
vada kullan›lan “delillerin” geçersiz-
li¤inin baflka mahkemelerce de tescil
edilmesine karfl›n; 8 kiflinin tutuklu-
lu¤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 Ser-
best B›rak›ls›n" sloganlar› at›ld›. Tut-
saklar ise, "Yaflas›n Ölüm Orucu Di-
reniflimiz, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz"
sloganlar›yla, karfl›l›k verdiler. 

Duruflmay›; Avusturyal› Avrupa
Parlamentosu Milletvekili Karin Re-
serarits, ‹talyan Avukat Adriano Sal-
darelli 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 Mer-
kezi’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 bu-
lundular. 

Delil Yok Ki, Hangi 

Delili ‘Karartabiliriz’?

Tutuksuz yarg›lanan Selda Yeflil-
tepe ile Sedat Çetintafl'›n savunmala-
r›yla bafllayan duruflma, fiadi Özbo-
lat’›n yapt›¤› savunma ile sürdü. Öz-
bolat, komplonun çok somut örnek-
lerle ortaya ç›kart›lmas›na ra¤men
tutukluluk hallerinin devam›n› anla-

yamad›klar›n› belirterek; “delilleri
karartma ihtimalinden kaynakl› tu-
tuklulu¤umuz sürüyor. Soruyoruz
hangi delili karartaca¤›z; ortadaki
delil ne? Ortaya koyun görelim” de-
di. Oligarfliden adalet beklemedikle-
rini ancak kendi hukuk mekanizma-
s›n›n iflletilmesini istediklerini söyle-
yen Özbolat, Trabzon'da yaflanan
provokasyonlara da de¤indi. 

Devrimciler Hukuku 

Sorgulad›, Savc› Uyudu

Oligarflinin hukuk ve yarg› siste-
mini sorgulayan Özbolat, toplu sa-
vunmay› flu sözlerle bitirdi:

“Ortada disketin olmad›¤› ispat-
lanm›flt›r. Ama, ‘biz yasal haklar› ve-
relim, sonra komplolarla yapaca¤›-

m›z› yapar›z’deniliyorsa, flu bilinme-
lidir. Buradaki hiçbir insan verdi¤i
mücadeleden piflman de¤il. F tiple-
riyle, komplolarla insanlar›n hak al-
ma mücadelesini engelleyemezsiniz."

Tutsaklardan Mehmet Do¤an da
hukuksuzluk sürdükçe, hukuk anla-
y›fl›n›, adaleti tart›flmaya ve tart›flt›r-
maya devam edeceklerini belirtti.

“Delil De¤il, Paçavra”

Av. Taylan Tanay taraf›ndan oku-
nan, avukatlar›n ortak savunmas›nda
vurgu ise; delil olarak gösterilen bel-
gelerin sahteli¤inin ortaya ç›km›fl ol-
mas› 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› dü-
flünen her insan›n bu komediye güle-
ce¤ini vurgulad›. Av. Selçuk Koza-
¤açl›, telekulak davas›n› örnek vere-
rek polisin komploculu¤unu hat›rlat-
t› ve nas›l polis devleti olundu¤una
dair örnekler vererek, “hukuksuzluk-
lara 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, Mü-
nevver Köz, Nihat Özcan, Kudret
Sar›gül, Orhan Eski, Sema Koç, Ti-
gin Öztürk ve Aynur Karaaslan’›n
tahliyesine karar verirken, di¤er dev-
rimcilerin tutukluluk hallerini sür-
dürdü. Böylece mahkeme, polis
komplosuna ortakl›¤a devam edece-
¤ini bir kez daha ilan etmifl oldu.
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1 Nisan sahte belgeli komplo davas›

Hukuksuzluk sürdürüldü

‹stanbul HÖC Temsilcili¤i, mahke-
me önünde adalet iste¤ini hayk›rd›.
Özgür Ayd›n’›n okudu¤u aç›klama-
da, 1 Nisan operasyonlar›yla dev-
rimci, demokratik mücadelenin tas-
fiyesinin amaçland›¤› vurgulanarak,
"operasyonun karar vericileri ve uy-
gulay›c›lar› yasal, demokratik ku-
rumlar› neden bast›klar›n›, çal›flan-
lar›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 ki-
fli, “Adalet ‹stiyoruz, Sahte Belgeler-
le Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n”
sloganlar›n› dava boyunca sürdürdü. 

Özbolat, t›pk›

önceki durufl-

mada oldu¤u

gibi, uyuyan

savc›y›, “hak-

k›m›zda karar

verenlerin kar-

fl›m›zda böyle

uyumas›n› iste-

miyoruz" diye

uyard›. Savc›,

uyar› üzerine

uyand›! 



Geçen hafta; Hürriyet’ten Vatan’a
birçok gazetede, eski Baflbakanlar-
dan 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, mem-

leketi mezbahaya m› çevirece¤iz?”

sözü ç›kar›larak da, Erim’in günlü-
¤ünde yapmaya çal›flt›¤› kendini ak-
lama çabas›na destek olundu. Buna
ra¤men günlü¤ün sat›r aralar›na yan-
s›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 hükü-
metleriyle yaflayan halk›n türkülerin-
de O’nu “Erim erim eriyesin” beddu-
alar› ile anlatmas› bile, tarihteki yeri-
ni gösterir niteliktedir. 

19 Temmuz 1980’de Devrimci
Sol taraf›ndan ‹stanbul Dragos’daki
yazl›¤›nda korumas›yla birlikte öldü-
rülen 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 asama-

y›z, memleketi mezbahaya m› çevi-

rece¤iz?” sözünü manflete tafl›rken,
sanki idamlara karfl›ym›fl havas› ya-
rat›yor. Oysa, Amerikanc› 12 Mart
paflalar›n›n emir kulu Erim’in derdi
baflka. ‹flte 12 Mart 1972 tarihli gün-
lükteki sat›rlar: 

“Cumhurbaflkan›'na dün gittim.
‹damlar konusunu açt›m. fiöyle de-
dim: ‘Bu ifl yanl›fl oldu. Millet Mecli-
si Baflkan› ifli aceleye getirdi. Halbu-
ki ben bütün idam istekli davalar›n
sonu al›ns›n, kaç idam›n Yarg›tay'da
kesinleflece¤i belli olsun. Parlamen-
to ondan sonra tasdik iflini ele als›n

istiyordum. 30 kifli için kesinleflirse,
hepsi as›lamaz. Memleketi mezbaha-
ya 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 yavafllata-
l›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 gerçek-
leflen katliamlardan olan K›z›ldere
katliam›na iliflkin, 31 Mart 1972 ta-
rihli günlü¤üne flu sat›rlar› yazm›fl: 

“Akflam saat 18'de Ta¤maç (Ge-
nelkurmay Baflkan› Memduh Ta¤-
maç-B.N.) telefon etti. Hepsi ölü ola-
rak ele geçmifl. Saat 16.30'da nasi-
hatin etkisi olmad›¤›n› ve devaml›
bomba, silah att›klar›n› görünce jan-
darma da atefl açm›fl. Eve girmifller,
‹ngilizler’i ölü bulmufllar, ötekiler-

den sa¤ kalanlar› öldürmüfller.”

Devlet yönetiminden en üst dü-
zeyde katliam itiraf›d›r bu söz-

ler. Çok do¤al bir durumdan sözedi-
yor, “sa¤ kalanlar›n öldürülmesini”
onayl›yor. Amerikan e¤itimli kontra
güçleri o günden bu yana ayn› yön-

temlerle katletmeye devam ettiler.
Katliamlar, infazlar böyle devlet po-
litikas› haline geldi. 

Bask› ve Zulüm ‹ktidar›

Evet, bir de biz anlatal›m 12
Mart’›n “Balyozcu Baflbakan›” ad›y-
la tarihe geçen Nihat Erim’i. 

Tek parti iktidar›nda 1943'te CHP
Milletvekili seçilen Erim, Ulus Ga-
zetesi’nde baflyazarl›k yaparken, ge-
rekti¤inde “hürriyetin üzerine flal

örtülebilece¤ini” yazd›. 12 Mart
cuntas› baflbakanl›k görevini verdi-
¤inde de, buna uygun bir bask› poli-
tikas›n›n mimar› oldu. Geliflen dev-
rimci hareket karfl›s›nda düzenin kri-
zini 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 ifa-
deyle Amerikal›lar “sizin baflbakan

olman›z laz›m” derler. CIA arflivle-
rinde hangi ülkede kimlerin en iyi ifl-
birlikçi olabilece¤i, Amerikan ç›kar-
lar›n› koruyabilece¤i, hatta kiflisel
özellikleri konusunda nas›l arflivler
tutuldu¤u, bas›na da yans›yan bir du-
rumdur. O arflivler konuflturmaktad›r
Amerikal›lar’›. O gün, Amerikan ç›-
karlar› THKP-C öncülü¤ünde geli-
flen devrimci hareketin bast›r›lmas›n-
dad›r. Askeri planda bu görev, 12
Mart cuntac›lar›na verilirken, “sivil
hükümet” ad› alt›nda, Nihat Erim gö-
revlendirilir. 

1. Erim hükümeti, 26 Mart’ta ku-
ruldu ve 3 Aral›k 1971’e kadar sür-
dü. Bu süre içinde Amerikanc› cunta-
n›n iste¤ine uygun olarak; 11 ilde s›-
k›yönetim ilan edildi, “terörist ey-
lemleri engellemek” bahanesiyle tam
bir bask› kampanyas› bafllat›ld›. Sol
ad›na, ilercilik ad›na ne varsa operas-
yonlar›n hedefi oldu. “Balyoz Hare-
kat›” ad› verilen bu bask› kampanya-
s› II. Erim hükümetinde de sürdü.
ABD’nin iste¤i do¤rultusunda hafl-
hafl ekimini s›n›rlayan Erim, cunta-
n›n üzerine örtülen bir “reformcu
flal” olarak düflünülmüfltü. Küçük-
burjuva ayd›nlar da buna inand›r›l-
m›flt›. 12 Mart cuntas› ve ard›ndan
kurulan Erim hükümetleri, oligarfli-
nin yönetememe krizini aflma çaba-
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Nihat EErim’in GGünlü¤ü vve ‹‹ktidar›n›n 
Halk›n BBeddualar›na YYans›yan ZZulmü

‘Erim Erim Eriyesin...’

Ameri-
kanc›
12 MMart
cuntas›-
n›n bafl-
bakan
atad›¤›
Nihat
Erim,
katliam
ve bbas-
k›lar›yla
tarihe
geçti. 



lar›yd›. Erim’in, “reformcu” olarak
sunulmas› da bu program›n bir par-
ças›yd›. Böylece sömürü çarklar›n›n
aksayan yönleri reforma edilecek,
devrimin yükseliflinin önüne geçile-
cekti. 

Mahir Çayan, I. Erim hükümeti-
nin reformist bir hükümet olarak gö-
rünmeye özel olarak dikkat etmesi-
nin; henüz halka karfl› vurucu güç
olarak örgütlenmeyen ordunun, oli-
garflinin ve emperyalizmin politika-
lar›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; “si-
lahl› propaganda, I. Erim hükümeti-
nin gerçek yüzünü ve emellerini, oli-
garflinin en gerici, en azg›n ve terö-
rist yönetimi oldu¤unu aç›¤a ç›kar-
m›flt›r. Böylece, Amerikan emperya-
lizminin ve iflbirlikçi yerli burjuvazi-
nin oyununu alt üst ederek, maskesi-
ni alafla¤› etmifl, kademeli plan›n›
bozmufltur. “‹lerici, reformist, Ata-
türkçü” görünümü alt›ndaki aç›k fa-
flizmin erken do¤um yapmas›n› sa¤-
layarak, küçük-burjuva ayd›n çevre-
ler de dahil olmak üzere kamuoyu-
nun gözlerini açt›.”

Erim hükümeti aç›s›ndan maske-
lenecek 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” ola-
rak geçen Erim hükümetleri döne-
minde; bir gecede yüzlerce ilerici,
devrimci gözalt›na al›n›p iflkenceler-
den geçirildi. Emekçilerin grevleri
yasakland›, sendikalar ifllevsiz hale
getirildi, dernekler kapat›ld›, 61 Ana-
yasas›’n›n nispi demokratik madde-
leri de¤ifltirilerek yeni bask› yasalar›
ç›kar›ld› ve devrimcilere yönelik sü-
rek avlar› bafllat›ld›. Mahir Çayan ve
9 yoldafl›n›n K›z›ldere’de katledil-
mesi, Hüseyin Cevahir’in katledil-

mesi ve Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in
idamlar› Erim hükümetinin hanesine
yaz›lan suçlar› aras›nda yerald›. 

Düzen partilerinin düzeni koru-
makta gösterdikleri yetersizli¤in
oluflturdu¤u bofllu¤u oligarflinin as-
keri kanad›n›n doldurdu¤unu ve
Erim hükümetinin arkas›nda bu gü-
cün oldu¤unu söyleyen Mahir, “bu
durumun da geçici” oldu¤unu söyle-
dikten sonra flöyle diyordu: “Emper-
yalist sömürünün dönen çarklar›
emekçi halk›n sefaletini, yaflama
flartlar›n›n zorlu¤unu daha da art›-
racakt›r. Oligarfli halk›n memnuni-
yetsizli¤inin sebebini bu sefer de
Erim kabinesinin yetersizli¤ine ba¤-
layarak, yerine yeni bir kadroyu yö-
netime getirecektir.” 

Böyle de olmufltur. Erim, kulla-
n›ld›ktan sonra bir kenara at›ld›.
Devrimci Sol’un, 1980 yaz›nda ger-
çeklefltirdi¤i “‹flkencelere ve Faflist
Teröre Karfl› Mücadele” kampanya-
s›ndaki hedeflerinden biri oldu. Ga-
zetelere “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 Demi-
reller’in, Türkefller’in kanl› katliam
planlar›n›n sad›k bir destekçisidir.
Oligarflinin üst düzey faflist kadrola-
r›ndan biridir. Demirel’in kuman-
danl›¤›ndaki... Çorum, Amasya, Or-
du, Sivas vs. katliam planlar›n›... 12
Mart döneminin eli kanl› bir iflkence-
cisinin flahs›nda tüm iflkencecileri
protesto etmek için, Nihat ER‹M’i
cezaland›rd›k. Faflist katliamlara, ifl-
kencelere karfl› tek çare halk›n örgüt-
lü gücüyle birleflmifl devrimci fliddet-
tir.”

Nihat Erim Davas› 
‹flkencede Ölümle Bafllad›

Nihat Erim’in öldürülmesinin ar-
d›ndan tam bir terör estirildi. Bu ope-
rasyonlarda; Aslan Tayfun Özkök, A.
Faz›l Ercüment Ödemir gibi devrim-
cilerle 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 son-
ra, bas›n›n karfl›s›na ç›kar›ld›lar. Po-
lisin “iflte Nihat Erim’in katilleri” bi-
çiminde teflhirine karfl› ç›kt›lar. Bas›-
na teflhirin ard›ndan iflkenceler yeni-
den devam etti. Ahmet Karlangaç, si-
yasi flube ve MiT taraf›ndan sorgula-
n›rken yo¤un iflkencelere maruz kal-
d›. Ayn› operasyonda gözalt›na al›-
nan devrimciler, Karlangaç’› katle-
den iflkenceyi flöyle anlatt›lar:

“Ayakta duramaz hale gelen yol-
dafllar›m›za, C Grubu iflkencecileri
de iflkence yapmaya bafllad›, kafas›-
na topuzla vurdular. Ard›ndan kulak-
lar›ndan tutularak art arda duvara
çarp›ld›. Önce de sopa ve yumruk-
larla 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 kamu-
oyuna, “kafas›n› duvara vurarak in-
tihar etti” diye aç›klan›rken, Dev-
rimci Sol II Davas› olarak bilinen,
Nihat Erim-Mahmut Dikler davas›n-
da yarg›lananlar›n boyunlar›na idam
ilmi¤i geçirilerek, devrimcilere karfl›
idamlar bir tehdit olarak kullan›lmak
istendi. Ancak, devrimciler mahke-
me kürsüsünde oldu¤u gibi, idam
tehdidi karfl›s›nda da devrimi, sosya-
lizmi savunmay› sürdürdüler. 

31

22 May›s 2005 / 01

Bildirisinde; “12 MMart ddöneminin eeli kkanl› bbir iiflkencecisinin
flahs›nda ttüm iiflkencecileri pprotesto eetmek iiçin NNihat EER‹M’i
cezaland›rd›k” diyen DDevrimci SSol öörgütünün, 119 TTemmuz

1980’den ssonra dduvarlarda ss›kça rrastlanan yyaz›lar›ndan bbiri



12. Ölüm Orucu Ekibi direniflçi-
leri, 9 May›s’ta bulunduklar› hücre-
lerde al›nlar›na k›z›l bantlar›n› taka-
rak 5. y›l›ndaki büyük direniflin bay-
ra¤›n› 118 flehitten devrald›lar. 

Üç özgür tutsak, Fidan Kalflen gi-
bi, yoldafllar› için zulmün karfl›s›na
ç›kt›lar. En önde onlar var flimdi.
Bayra¤› devralan son ekip, ekipleri-
ne direniflin ilk flehidi Fidan Kal-
flen’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 kara-
r›n› “gençlik macerac›l›¤›yla” aç›k-
layamaz. Kimse hücrelerdeki bu tut-
saklar›n karar›n› “örgüt bask›s›yla”
da aç›klayamayaca¤›na göre, herkes
gerçe¤i teslim etmelidir. Sonu ölüm-
le biten bir yürüyüfle ç›kmak, tepe-
den 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 si-
yasal bir zorunlulu¤un sonucudur.

Hiçbir devrimci, hiçbir sosyalist, ta-
rihsel ve siyasal bir zorunluluk olma-
d›kça, ölümü gülerek kucaklamaz.  

Denilebilir ki, ama F tiplerinin
hücrelerinde baflka gruplardan tut-
saklar da var ve onlar ölüm orucu
yapm›yorlar; do¤rudur ve onlar iflte
bu tarihsel ve siyasal zorunluluk-

tan kaçmaktad›rlar. Tarihi görevle-
rinden ve sorumluluklar›ndan kaçan-
lar, tafl›d›klar› devrimcilik, Marksist-
Leninistlik s›fatlar›yla çeliflki içinde
yaflarlar. Ölüme yürüyenler, s›fatlar›
ve pratikleriyle tam bir uyum içinde-
dirler. Tarih karfl›s›nda biz devrimci
olman›n gereklerini sonuna kadar sa-
vunduk ve yapt›k diyebilecek olan-
lard›r. Düflünceleri özgürdür, iradele-
ri özgürdür ve hiçbir güç taraf›ndan
bükülemeyecek kadar kuvvetlidir.
Tarihsel ve siyasal zorunluluklardan
kaçanlarsa, beyinlerinin özgürlü¤ü-
nü kaybetmifllerdir. ‹radeleri, emper-
yalizm ve oligarfli karfl›s›nda bükül-
müfltür. Bu nedenle statükoya sar›l-
m›fllard›r. 

5 y›ld›r yaflanan her geliflme, bu
irade savafl›n›n hapishanelerle, tut-
saklarla 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 verme-
yece¤iz. Meselemiz budur. 

118 ölümün üzerine, üç tutsa¤›n
daha ölüme yatmas›, burjuva bas›n-
yay›n kurulufllar› taraf›ndan görmez-
den gelindi. Çünkü AKP’nin hapis-
haneler politikas› görmezden gelin-
mesini gerektiriyor. Çünkü emperya-
lizmin ve oligarflinin ç›karlar›, tecri-
tin sürdürülmesini gerektiriyor. On-
lar›n meselesi de budur. 

Dolay›s›yla “mesele” herkesin
meselesidir. Direniflin içinde olanlar
da, d›fl›nda olanlar da bu irade sava-
fl›n›n sonuçlar›ndan do¤rudan ve do-
layl› biçimlerde etkilenecekler. Dire-
niflin d›fl›ndakiler, zulme güç verir.
Direniflin hakl›l›¤›na kimsenin diye-
cek 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 so-
rumluluk üstlenme de¤il, sorumlu-
luktan kaç›fl vard›r. Fidan Kalflen
Ekibi’yle direnifli sürdüren özgür tut-
saklar, halka karfl› sorumlulu¤un en
üst düzeydeki temsilcisidirler. So-
rumluluk, onlar›n yan›nda olmakt›r. 
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Yoldafllar›m›z düflünceleriyle yaflayabilsin diye
Halk›m›z özgür, vatan›m›z ba¤›ms›z olsun diye

ÖLÜME YATTILAR

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 oku-

mak için çal›flmalar›n›n gerekti¤i bir

ortamda büyüdü. Ve bu koflullarda p›-

nar yata¤›n› buldu, devrimci oldu. 

1992 Nisan’›nda tutukland›. 2001-

2003 aras› k›sa bir özgürlük dönemi-

nin d›fl›nda, 13 y›ld›r hapishanelerde. 

Ve hep direnifl mevzisinde. 

Faruk Kad›o¤lu, 1977’de Trab-

zon’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’n-

de, tecrit alt›nda. 

19 Aral›k’ta d›flar›dayd›. O zaman tec-

rite karfl› d›flar›da sürdürdü¤ü mücade-

leyi flimdi tecrit alt›nda sürdürüyor. 
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"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.

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 fi-
lize duraca¤›z. Yeni yeni tomurcuklar ekip topra¤a ço¤a-
laca¤›z fidan fidan...

Süreci biliyorsunuz, biliyoruz... Çok söze gerek olma-
d›¤› zaman en önemli görevimiz. Unutmayal›m ki bizler;
"UMUDU YAfiATANLAR"›z... Umudu yaflatmak; her-
fleyden önce politikalar›m›z› kavramaktan, partimizin ih-
tiyaçlar›na cevap vermekten ve tabiki kahraman flehitleri-
mizi 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 sof-
ras›nda. Fidan'›m›z yine halay bafl›m›z olacak. Kolkola

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 fle-
refli yaflay›p, flerefli ölece¤im. fierefsizce bir yaflam›n da-
yat›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, ön-
derimi 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.."

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

“Biz UMUDU YAfiATANLAR’›z”

Bir tutsa¤›n mektubundan al›nt› ya-
p›lan afla¤›daki sat›rlarda, F tiple-
rinde 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) getiril-
mifl. Bir gün özel tecrit hücresinde
tutulduktan sonra yan›m›za verdiler.
Hücrede 3. bir kiflinin daha olmas›
güzel bir fley. ... F tiplerine yeni tu-
tuklan›p gelirken, her zamanki ma-
lum uygulamalarla o da karfl› karfl›-
ya kalm›fl. Daha önce anlatm›fl m›y-
d›m? Hapishanedeki tüm personel

tecrit politikalar›n›n bir parças›.
Doktorundan ö¤retmenine, müdü-
ründen gardiyan›na herkes tecritin
tamamlay›c›s›. Yine tüm uygulama-
lar bunu amaçl›yor. 

Yeni gelenler önce özel tecrit hücre-
lerinde tutuluyorlar. Sonra psikolog-
la görüflüp, psikolo¤un tuttu¤u rapo-
ra, gözlemlerine göre de kalaca¤›n
hücre belirleniyor. Psikologda 5-6
sayfal›k sorular›n oldu¤u bir ka¤›t
var. Ve psikolo¤un sorular›... Soru-
lar›n tamam› tutukluyu tedavi edil-
mesi gereken bir hasta, hasta oldu¤u
için de suç ifllemifl biri olarak görü-
yor. 

Ben psikologla ilk karfl›laflt›¤›mda,
Terörle Mücadele fiubesi'ndeki ifl-
kencecilerle konufluyorum sanm›fl-

t›m. Öyle sorular var ki, en sonunda
“cevap vermiyorum, susma hakk›m›
kullan›yorum” dedim.   

Bizim Tayfun'a da ayn› sorular› sor-
duklar›n› duyunca psikologla karfl›-
laflt›¤›m o gün geldi gözümün önü-
ne. Tayfun, ayn› dosyadan yarg›lan-
d›¤›m arkadafllar›n yan›nda kalmak
istiyorum diyor. Onlar Tayfun’a “ni-
ye onlarla kalmak istiyorsun, onlar
örgütlüler. Ortak alanlar› kullanm›-
yorlar. Ba¤›ms›zlar›n kald›¤› hücre-
de kal” diyorlar. 

Bir de flöyle bir fley ekliyor psiko-
log: “Gerçi son zamanlarda baz› ör-
gütlerin ortak alanlar› kullanacak-
lar›n› ö¤rendik... Sizinkiler var m›
bilmiyoruz...” demifller. Gördü¤ün
gibi psikolog de¤il mübarek teleku-
lak (eskiden köstebek diyorlard›). 

Ercan Göko¤lu, 3 May›s 2005

F TTiplerinde ÖÖrgütsüzlük DDayatmas›
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TAYAD eski Baflkan› Tekin Tan-
gün, 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 bilgi-
ler, 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 kurumla-
ra ya da ailelerimize yazd›¤›m›z toplu
mektuplar, “ayr› hücrelerde kalanlar
birlikte mektup gönderemez” gerek-
çesiyle 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 biliyor-
sun. Tecrit sonucu psikolojik rahats›z-
l›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› soru-
yor, o da söylemeyince götürmediler.

1 May›s'ta alanlardaki coflkuyu, F
tiplerindeki hücrelerimizde, havalan-
d›rmalar›m›zda yaflad›k biz de. Saat
13.00'te ortak 1 May›s program›m›z
bafllad›. Yaklafl›k bir saat sürdü. fie-
hitlerimiz 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 dok-
tor. Revirde ne oldu? Orhan Eski'nin

de sa¤ omzu tutulmufl, kolunu oyna-
tam›yordu. Onu da getirdiler. Bir y›l-
dan fazlad›r ilk defa kucaklaflt›k dok-
tor s›ras›nda. Çok güzeldi tabi, befl
dakika kadar yüzyüze konuflma f›rsa-
t›m›z oldu. Tek kal›yor o, saçlar› uza-
m›fl haliyle, kesemiyor. Neyse, tam
doktor odas›na giriyordum ki, içeri-
den ç›kana bir bakt›m Taner Kork-
maz, flehidimiz Aflur Korkmaz'›n kar-
defli... Tabii çok beklenmedik bir fley-
di, sar›ld›k, kucaklaflt›k. Doktor da
geçici gelmifl devlet hastanesinden,
flafl›r›yorlar tabii bizi böyle görünce.
Yaflamam›fllar ki hiç... Tutsakl›¤› kas-
tetmiyorum, bizim birbirimize duy-
du¤umuz özlemi, sevgiyi bilmezler,
kimse kendilerini öyle kucaklama-
m›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 duyuru-
sunda bulunmufltum savc›l›¤a. Bir ara
ifademi almak için savc›l›¤a da götür-
düler. Neyse, 28 Nisan'da Tekirda¤
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’n›n karar›n›
tebli¤ ettiler. fiafl›rmad›m tabii, bin-
lerce, 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 di-
lekçeyle savc›l›¤›n bu karar›na itiraz
ettim Çorlu A¤›r Ceza Mahkeme-
si’ne. “‹nand›r›c› delil yoktur” denili-
yor, olmaz tabii, olay›n tan›klar›na bi-
le sorma gere¤ini duymaz, onlar›n
ifadesini alma zahmetine katlanmaz-
san, “müfltekinin iddias›ndan” baflka
bir delil olur mu?

Her neyse, Çorlu ACM’den gele-
cek karar da belli ama olsun. Onlar›n
savc›l›klar›nda, mahkemelerinde yüz-

binlerce sayfal›k bir tecrit külliyat›

olufluyor. Ölülerimiz ortada, sakatla-
r›m›z ortada, binlerce sayfal›k dökü-
man da kendi dosyalar›nda belgeli,
kan›tl›. Her fley ayr›nt›s›na de¤in var
oralarda. 

... F tiplerinde yaflad›¤›m›z hukuk-
suzluklar, mektup engellemeleri vs.
ile ilgili buradan ‹stanbul Barosu, Te-
kirda¤ Barosu, Ankara Barosu ve Ba-
rolar Birli¤i Baflkanl›¤›'na yazd›k.
Hukuksuzluklar› anlatt›k, hukuki yar-
d›m talebinde bulunduk...”

(Yürüyüfl’ün notu: Tekin Tan-
gün’ün hücresinde en az›ndan bir kifli
daha kal›yor, yani gardiyan›n hakare-
tinin en az›ndan bir tan›¤› var. Peki
tek kiflilik hücrelerde tutulanlar ne ya-
pacak? Çünkü onlar›n hiç bir flikaye-
tinin “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 ger-
çeklerden 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 demok-
ratik kitle örgütlerine olmak üzere
450 isime gönderdik. 81 ilin barosuna
da yaz›ld›, onlar› henüz gön-
deremedik, önümüzdeki günlerde
gönderece¤iz. ... Önceki gün ziyaret-
ten ö¤rendi¤imiz kadar›yla Kartal'a
giden bu mektuptan bir arkadafl›m›z›n
tan›d›¤› 50 tane fotokopi çektirip ora-
daki kurumlara da¤›tm›fl. Ayr›ca in-
ternette de da¤›t›l›yormufl. Daha derli
toplu, genifl bilgi gelirse yazar›m
sana.” 

(Yürüyüfl’ün notu: Sendikalar›n,
Oda’lar›n üyeleri, tutsaklar sen-
dikan›za, odan›za bir mektup gönder-
diler. E¤er bu mektubu görmemifl-
seniz, yöneticilerinizden sorun, siz-
den saklam›fllard›r. Mektubu bulun ve
tutsaklar›n “Mektup Zinciri” olufl-
turulmas› ça¤r›s›na siz de kat›l›n!)

Hapishanelerde NNeler OOluyor? BBilmek HHakk›n›z!

HABERLERTECR‹TTEN



6 May›s günü, Kocaeli Üniversi-
tesi'nde Deniz Gezmifl, Hüseyin ‹nan
ve Yusuf Aslan’›n anmas›nda ö¤ren-
cilere sald›ran jandarman›n açt›¤›
atefl sonucu Ça¤layan Bozac› isimli
bir ö¤renci ile bir jandarma yaralan-
m›flt›. Kendi arkadafl› taraf›ndan vu-
rulan 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 Ku-
zey Boyun isimli ö¤renciler hakk›n-
da 'jandarmaya mukavemet' suçun-
dan tutuklama karar› ç›kar›ld›. Boza-
c› tutuklan›rken, di¤er iki ö¤renci,
demokratik kitle örgütleri taraf›ndan
jandarmaya teslim edilmeyerek adli-
yeye götürülürken kaçt›lar. Jandarma
taraf›ndan olaya iliflkin haz›rlanan
fezlekede ise, 5’i Gençlik Derne¤i
üyesi olmak üzere, 38 ö¤renci “fira-
ri” olarak gösterildi. 

Gençlerimize “Atefl” Etme 
Emrini Kim Verdi?

Üniversitelere polis ve jandarma-
n›n girmesi, -genel olarak- rektörlük-
lerin izniyle mümkündür. Bu izin ge-
nel olarak hep verilir, sivil gezenler
ise zaten “YÖK personeli” olarak
görülür. 6 May›s günü gençlik en de-
mokratik haklar›ndan birini kullan›r-
ken, buna tahammül edemeyerek, si-
lahl› jandarmalar›n okula girifline
kim izin vermifltir? 

Rektör Baki Komfluo¤lu, bu soru-

nun cevab›n› vermek zorundad›r.
Ö¤rencilerini kurflunlatan, demokra-
tik 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, sa-
dece jandarman›n yaralanmas›na
üzüntüsünü belirten aç›klama yap-
m›flt›r. Kurflunlayanlar›n saf›ndaki
bir rektör, bu okulu nas›l yönetir? O
okulda; demokratik hak arama, bi-
lim, örgütlenme özgürlü¤ü ad›na zer-
rece 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 em-

rini kim verdi? Her demokratik ey-
lemde otomatik olarak “havaya atefl
aç›lmas›” yönünde kim e¤itti? Bu
sorular›n cevaplar› bilinmektedir. 

Kendi askerinin de ölümüne se-
bebiyet verenlerin, gençli¤in demok-
ratik bir eylemini kurflunla bast›rmak
isteyenlerin derhal tutuklanmas› ge-
rekirken, ö¤rencilerin tutuklanmas›-
n›n ve onlarcas›n›n “firari” ilan edi-
lip ö¤renci av› bafllat›lmas›n›n bir tek
anlam› vard›r. Bu kararlar› alanlar,
gençli¤imize kurflun s›kma emri ve-
renleri, buna zemin haz›rlayanlar›
koruyor demektir. Kendi suçlar›n›

örtbas etmek istemektedirler. Jandar-
man›n ve savc›n›n, ö¤rencilerin ser-
best b›rak›lmas›n›n ard›ndan tutuk-
lanmalar› için ›srarla itiraz etmeleri-

nin alt›nda da bu yatmaktad›r. 

Suçlu De¤il Ma¤dur Tutuklan›r

Devlet güçlerinin aleni suçlu ol-
du¤u durumlarda, ma¤dur durumda
olanlar›n cezaland›r›lmas› “gele-
nek”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, burju-
va medyaya kadar “vatandafl tepkisi”
diye meflru gösterilmek istenmiflti.
TAYAD’l›lar›n tutuklanmas› da bu-
nun bir parças›yd›; suçlu onlar deni-
liyordu böylece. Burada da ayn› po-
litikay› görürsünüz. Hak ve özgür-
lükler mücadelesi verenlere, gençli-
¤imize düflman olanlar; demokrasici-
lik oyunu arkas›nda, demokratik
haklar› böyle terörize ederek bast›r-
mak istemektedirler.
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Suçlu, gençli¤i kurflunlayanlard›r
6 MMay›s aanmas›nda ggençli¤e kkurflun ss›kan, kkendi

arkadafllar›n› dda ööldüren jjandarma, ssuçunu öörtbas
etmek iiçin öö¤rencileri ttutuklat›yor

Ö¤renciler 12 May›s günü E¤itim-
Sen Kocaeli fiubesi'nde düzenledik-
leri bas›n aç›klamas› ile, gençli¤e
kurflun s›kan jandarmay› protesto
ettiler. Ö¤renciler, Denizler’i ve
devrimci önderleri anman›n kendi-
leri için bir borç ve demokratik hak
oldu¤unu beliterek, “fakat rektör-
lük terörize etmifl ve üniversite-
ye postallar›yla jandarmay› so-
karak bir jandarma eri ve bir ar-
kadafl›m›z›n yaralanmas›na se-
bebiyet vermifltir" dediler.

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

Bal›kesir’de 7 ö¤renciye faflistle-
rin sald›rmas›n› protesto eden ö¤ren-
cilerden ikisi okuldan at›l›rken,
Gençlik Derne¤i üyesi bir ö¤renci de
6 ay uzaklaflt›r›ld›. Dokuz Eylül Üni-
versitesi Buca E¤itim Fakültesi ö¤-
rencileri ise, 11 arkadafllar› hakk›nda
aç›lan soruflturmalar›n geri çekilme-
si için imza kampanyas› bafllatt›. 

Erzincan Gençlik Derne¤i, 15
May›s’ta düzenledi¤i piknikte De-
niz, Yusuf, Hüseyin ile ‹brahim Kay-
pakkaya nezdinde devrim flehitlerini
and›lar. 12. Ölüm Orucu Ekibi’ni de
selamlayan 80 kifli, Grup Selvi'nin
türküleriyle halaylar çekti. Zongul-

dak Ö¤renci Platformu da 18 May›s
günü devrim flehitlerini and›. 

■Formasyon eylemi ■Soruflturma terörü ■fiehitleri and›lar

gençlik



16 May›s tarihli Hürriyet, ‹stan-
bul Üniversitesi’nde iki gencin, ders
yap›lan amfide esrar kullan›rken res-
mini yay›nlad›. Habere göre; 20 Ni-
san 2005 tarihinde çekilen resimdeki
“ö¤renciler”, okulda uyuflturucu sat›-
fl› da yap›yorlard›. Ayn› gün, ayn› ga-
zetenin köfle yazar› Tufan Türenç ise,
‹stanbul’daki bir üniversitede, gün-
lerce yap›lan duyurular ve ö¤retim
üyelerinin ö¤rencilere tavsiyelerine
ra¤men, “ünlü” bir ekonomi profesö-
rünün konferans›na sadece 11 ö¤ren-
cinin kat›ld›¤›n›, ayn› saatte büyük
amfide ise bir kad›n flark›c›n›n top-
lant›s›nda salonun t›kl›m t›kl›m dolu
oldu¤unu anlat›yordu.

Düzen gençli¤inin öyküsü

Tufan Türenç yaz›s›na, “gençlik-
le ilgili bir gerçek öykü” bafll›¤› koy-
mufl. Yerinde bir bafll›k, ama eksik.
Çünkü, bugün üniversitelerde iki
gençlikten sözedilebilir. Birinci-
si, politik gençliktir. Di¤eri ise,
Türençler’in de savundu¤u bu
düzenin, kapitalizmin eseri olan,
devrimci gençli¤in henüz ulafla-
mad›¤›, düzen politikalar› önünde
set oluflturamad›¤› için bu hale
gelen gençliktir. 

Evet bu sizin üniversitelerini-
zin, bu sizin gençli¤inizin gerçek
öyküsüdür. Uzun bir öyküdür
hem de. Temel noktalar›na vurgu
yapaca¤›m›z gibi; 12 Eylül’den
bu yana merkezi olarak uygula-
nan politikalarla ortaya ç›kan bir
öyküdür. Kapitalizmi savunanla-
r›n, devrimci gençli¤in mücade-
lesine karfl› flu veya bu flekilde
düflmanl›k besleyenlerin; sorufl-
turmalarla, okuldan atmalarla,
bask› ve sindirme politikalar›yla
yarat›lan bu üniversitelerden ve
onun gençli¤inden flikayet etme-
leri abesle ifltigaldir.

Ama, adeta onlar›n bu tabloda
hiçbir sorumluluklar› yokmufl gibi
flikayet ediyorlar. Örne¤in, duyarl›,
mücadeleci gençleri soruflturmalarla
susturmak isteyen bir rektör, kendi
organizasyonu olan bir mitinge ö¤-
renciler kat›lmad› diye duyars›zl›k-
tan flikayet edebiliyor. Devrimci
gençli¤e düflmanl›¤› tescilli Emin
Pazarc› gibi yazarlar, gençli¤in ne
hale geldi¤ini, nas›l dünyadan biha-
ber oldu¤unu anlatabiliyor.

Depolitizasyon politikalar›
ve amfideki esrar partisi

Amfideki esrar partisi, düzenin
yaratt›¤› gençli¤in en uç boyuttaki
örne¤idir. Ama, asla istisna de¤ildir.
Belki esrar partileri s›kça amfilere
tafl›nm›yor, ama fuhufltan uyuflturuya
kadar düzenin türlü yozlaflma sonuç-
lar› gençli¤i her geçen gün içine çe-

kiyor. Bunun da ötesinde, esrar parti-
si resminde görülmesi gereken sade-
ce uyuflturucu da de¤ildir. Bu sonuç-
lardan sadece biridir. Duyars›zl›k,
bananecilik ondan daha m› kabul
edilebilirdir? Ya da, apolitik gençlik,
esrar içenden daha m› masumdur?
Düzen böyle yans›tmak ister, çünkü
öbür türlüsü, kendi sorumlulu¤unu
gizlenemez hale getirecektir. Gençli-
¤e yönelik 12 Eylül’den bugüne uy-
gulanan politikalarla amfideki esrar
partisi aras›nda kurulacak do¤rudan
ba¤› ve apolitiklefltirmenin oldu¤u

yerde her türlü dejenerasyonun

boy verece¤i bilimsel gerçe¤ini giz-
lemek içindir bu çaba. 

12 Eylül cuntas›n›n ilk hedefi
gençlikti. Çünkü gençlik; en dina-
mik, örgütlü, politik kesimdi, genifl
halk kitlelerinin bilinçlenmesinde de
öncü bir rol oynuyordu. YÖK bu
amaçla kuruldu ve bugüne kadar
cuntas›, sivil iktidarlar› ile yaflat›ld›.
Örgütlenmek, öcü gibi gösterildi.
(Bu konuda örgüt fobisi yaratan kimi
sol çevrelerde cuntan›n apolitiklefl-
tirme politikas›na destek verdiler.)
Kitaplar, “suç aleti” olarak sergilendi
masalarda. En küçük gençlik hareke-
ti zorla bast›r›ld›, mücadeleci gençli-
¤i okullardan uzaklaflt›rmak için di-
siplin soruflturmalar› ac›mas›zca iflle-

tildi. Ve tüm bunlar, bugün de
sürdürülmektedir. 

Peki nas›l bir gençlik isteni-
yordu bunlar uygulan›rken? 

Bugünkü tablo iflte bu soru-
nun cevab›ndad›r. Gençlik apoli-
tik olmal›yd›. Bunun do¤al sonu-
cu ve buna ulaflmak için izlene-
cek yöntemlerin, uyuflturucudan
bencilli¤e, köfle dönmecilikten
umutsuzlu¤a kadar tam bir batak-
l›k yarataca¤›n› çok iyi biliyor-
lard›. Tek tiplefltirmenin önemli
bir yan›n› yozlaflt›rma olufltur-
mufltur hep bugüne kadar.

Depolitizasyon ve pasifikas-
yon politikalar›n›n yan›nda, bu
durumun emperyalizmin tüm
dünyadaki politikalar› ile de ya-
k›ndan ba¤› vard›r. Küreselleflme
dedikleri sürecin önemli bir aya-
¤›n› ideolojik boyut oluflturmak-
tad›r. Emperyalistler, kendi genç-
li¤i de dahil, gençli¤in dinamiz-
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Gençli¤i bu hale kim getirdi?

Bu gençli¤i; örgütlenen, ülke ve

dünya sorunlar›n› kendi sorun-

lar›yla bütünlefltirerek mücade-

le eden devrimci demokrat ö¤-

rencileri susturmak isteyenler

yaratt›. 12 Eylül’den bu yana

uygulanan depolitizasyon poli-

tikalar›n› destekleyenler, prati-

¤e geçirenler, amfide esrar par-

tilerinden flikayet edemezler

12 EEylül’den bbu yyana uuygulanan ddepolitizasyon
politikas› aanlafl›lmadan, bbugün, ddüzen ggüçlerinin
dahi flflikayet eeder hhale ggeldi¤i; dduyars›zlaflma,
yozlaflma vve ççürüme aanlafl›lamaz



mini ve idealist olmalar› yan›yla
devrimci kanala ak›fl›n› kontrol alt›n-
da tutmak ister. Bunun en önemli
araçlar›ndan biri ideolojik olarak dü-
zenlerine kazanmak iken, ötekisi bu-
na ba¤l› olarak kültüreldir. Emperya-
lizm 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 öz-
gürlük k›l›f›na büründürülerek be-
yinlere ifllenmifl ve yaflam tarz› hali-
ne getirilmifltir. Ç›karc›l›¤›n, bencil-
li¤in, gemisini kurtaran kaptan anla-
y›fl›, ideallerin yerini alm›flt›r. 

Bu konuda, Dokuz Eylül Üniver-
sitesi'nde Prof. Dr. ‹brahim Arma-
¤an'›n 1979 gençli¤i ile bugünü kar-
fl›laflt›ran 23 y›ll›k araflt›rmas› hat›r-
lanacakt›r. Prof. Dr. Arma¤an, genç-
li¤in de¤erlerinin, son 20 y›l içinde
alt üst oldu¤unu kaydederek, "sosyo-
lojik aç›dan kaybolmufl bir gençlikle
karfl› karfl›yay›z" diye özetliyordu,
ortaya ç›kan tabloyu. Araflt›rmaya
göre; oligarflinin “anarfli-terör” de-
magojisi ile sürekli karalad›¤› 12 Ey-
lül gençli¤inin idealleri vard› ve en
önemli de¤erleri aras›nda en baflta
“özgürlük ve sevgi” geliyordu. Bu-
gün 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 mücade-
le 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 oran-
da etkileniyor ve düzen kendi politi-
kalar›n› yaflama geçirmekte büyük
oranda zorlan›yordu. 

Devrim, devrimcilik gibi bir so-
runu kalmayan, büyük oranda libe-

ralleflen kimi ayd›nlar, bu ger-
çekleri görmezden gelmek için
özel bir çaba içerisine giriyor-
lar ve bugünkü yozlaflma tab-
losuna “özgürlük” ad›n› veri-
yorlar. Kuflkusuz, yukar›daki
araflt›rmada ortaya konulan
“özgürlük” ile onlar›n sözünü
etti¤i özgürlük aras›nda hiçbir
benzerlik yoktur. Onlar›n öz-
gürlük dedikleri; sorumsuzluk,
duyars›zl›k, beyinlerin bofl ol-
mas› ve emperyalist kültürün
dayatt›¤› yaflam tarz›n›n hakim
k›l›nmas›d›r. 

Bu yüzden birçok olguyu
da aç›klamakta çaresiz kal-
makta ve palyatif çözümlerle
kendilerini avutma yoluna sap-
maktad›rlar. Oysa sorun, bu-
gün savunduklar› kapitalizmin
kendisindedir. Ama o y›llar
“kaybolan y›llard›” diyerek
bofl yere kendilerini avutmaya
çal›fl›yor ve bu tür araflt›rma-
larda bir paradoks ar›yorlar.
Öyle ya insanlar ölüyordu, ifl-
kencelerden geçiriliyor, çat›fl-
malar yaflan›yordu, ama bu
araflt›rman›n da ortaya koydu-
¤u gibi, bugünle k›yaslanama-
yacak flekilde “mutluyuz” di-
yorlar ve ideallerinden, de¤er-
lerinden sözediyorlard›. Para-
doks dedikleri buydu. Ama
tam tersidir gerçek. O kaybo-
lan 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, ide-
alsiz b›rak›lm›flt›r. Yap›lan bü-
tün araflt›rmalar bu konuda
çarp›c› veriler sunmaktad›r.
Gelecekten umudunu kesmifl,
tek düflüncesi yurtd›fl›na kaç-
mak 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. Ör-
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Zonguldak Gençlik Derne¤i, 14 Ma-
y›s günü Madenci An›t› önünde yapt›¤›
bas›n aç›klamas›yla, “Uyuflturucuya
ve Yozlaflmaya Son!” isimli kam-
panya bafllatt›¤›n› duyurdu. Neden
böyle bir kampanya bafllatt›klar›n› an-
latan devrimci gençler, Zonguldak hal-
k›n› da, bu düzenin yaratt›¤› batakl›¤a
karfl› birlikte mücadele etmeye ça¤›rd›-
lar. SGD ve Ekim Gençli¤i’nin de des-
tek verdi¤i aç›klama s›ras›nda Zongul-
dak halk›na seslenen Gençlik Derne¤i
üyesi gençler; gençlerin mafyaya,
uyuflturucuya, sistemin pisliklerine tes-
lim 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 gü-
nü de, Zonguldak caddelerinde binler-
ce bildiri da¤›tarak halk› bu konuda bi-
linçlendirme faaliyetlerini sürdürdüler. 

Devrimci gençlik, bu düzenin yarat-
mak istedi¤i gençlik tipinin alternatifi-
dir. Onlar; düflünen, üreten, örgütle-
nen, ülke ve dünya sorunlar›na duyar-
l›, hak arama bilinci geliflmifl, ülkeleri-
nin ba¤›ms›zl›¤› için emperyalizmin her
alandaki politikalar›n›n karfl›s›na diki-
len, faflist politikalar karfl›s›nda demok-
rasi mücadelesinin ön saflar›nda yer
alan, kapitalizmin yaratt›¤› yoksullu¤a
ve yozlaflmaya karfl› sosyalizmi savu-
nan gençliktir. 

Onlar bizim gençli¤imizdir. On-
larla onur duyuyoruz. Ve inan›yoruz ki;
onlar örgütlendikçe, gençli¤i saflar›nda
toplad›kça üniversitelerde ne yozlafl-
m›fl, duyars›zlaflm›fl, ‘özgürlük’ ad›na
sapk›nl›klara sürüklenmifl gençlik bu-
lunabilecek, ne de ‘esrar partisi’ resim-
leri medyada boy gösterecek. ‘Halk
için bilim, halk için e¤itim’ fliar›yla mü-
cadele eden gençlik, bu batakl›¤›n na-
s›l kurutulmas› gerekti¤ini de kendinde
somutlayarak gösteriyor.

Devrimci Gençlik, düzen 
gençli¤inin alternatifidir



ne¤in, 2005 y›l› bafl›nda ‹stanbul'da
14-19 yafl aras› liseliler aras›nda ya-
p›lan araflt›rmada; gençlerin yüzde
60'›n›n içkiyle 15 yafl›n alt›nda ta-
n›flt›¤› tespit ediliyor ve bu gençli¤in
yüzde 38'inin dönmemek üzere yurt-
d›fl›na gitmek istedi¤i belirtiliyordu.
Çarp›c› olan bir baflka nokta ise, yüz-
de 66 gibi büyük bir ço¤unlu¤un, ge-
lecekten 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› olan-
lar, çözemezler. Kapitalizmi savu-
nanlar, emperyalist kültürü özgürlük
diye pazarlamak isteyenler çözemez-
ler. Gençli¤in mücadele etmesine,
örgütlenmesine flu veya bu argüman-
la 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 ve-
rebilecekleri hiçbir fley yoktur. 

Biz çözeriz!

Devrimci ideolojinin yol gösteri-
cili¤inde, gençlerimizi bu bataktan
kurtaracak olan sadece devrimciler-
dir, devrimci ö¤rencilerdir. 

Gençlerimizi düzene terk etme-

yece¤iz. Onlar, kapitalizmin yaratt›¤›
batakl›¤›n “kurban›” durumundad›r-
lar. Devrimci gençlik bu konuda so-
rumluluk almal›, en genifl gençlik
kitlesine ulaflma araçlar›n› yaratarak,
onlara nas›l bir düzende yaflad›¤›m›-
z› göstermeli, kendilerine özgürlük
diye yutturulmak istenen yaflam tar-
z›na ayna tutmal›d›r. Onlar› örgütle-
mek, ideallerle donatmak, cinsellik-
le, giyim kuflamla “kiflilik kazan-
ma”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, mü-
cadele eden bir gençlik, yozlaflt›rma,
kifliliksizlefltirme, apolitiklefltirme,
k›saca düzenin bütün politikalar›na
karfl› mücadele eden gençliktir.
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Dizi 
gençli¤i

Her kanalda onlarcas› yay›nlan›yor, biri biterken di¤erinin görüntüle-
ri ekranlar› dolduruyor. Dizilerde çizilen hayatlarla, hayat›m›za yön
vermemiz için, özellikle gençli¤imizi TV bafl›na kilitlemenin ince tak-
tikleri 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 ka-
fan›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 “ma-
sum” haliyle; kimi sol yay›nlar›n her hafta “aman seyredin” diye ta-
n›t›m›n› yapt›¤› Çemberimde Gül Oya dizisinin örgütlü devrimci ya-
flam› terk etmifl tipleridir bunlar. Üstelik kimisi de ilerici geçinen yö-
netmenlerce çekilmifltir, ama bu tablo de¤iflmez. Çünkü, yön veren
ideoloji, kapitalizmin ideolojisidir. O ideolojiye hizmet etmeyen hiç-
bir eserin yaflam flans› tan›nmad›¤› bir dünyad›r oras›.

Peki ne ister kapitalizm? Uyuflturmak, kendi sorunlar›ndan uzaklaflt›r-
mak, halk› o dizilerde yaflar hale getirmek ister. Gençlerimiz ise özel
hedeflerinin bafl›nda yeral›r. Gençlerimize, o dizilerdeki “insan” tip-
leri gibi olmas›, onlar gibi oturup kalkmas›, yaflamas›, onlar nas›l dü-
flünüyor, 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 ggüvensiz, kkendi kkiflili¤inden, kkimli¤inden eemin oolmayan bir
gençliktir bu. Düzenin bask› ve yozlaflt›rma araçlar› bunun için y›l-
lard›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¤ümüz-
de, kendine güvenen bir gençlik burjuvazinin parlatt›¤› yaflamlara
kapal›d›r, o ken-
di sosyal ger-
çekli¤i içinde ve
oluflturdu¤u bi-
linçle bir yafla-
m› örgütler. Ye-
flil çam filmlerin-
de rastlanan
“artist olmak
için köyden ka-
çan k›z”, bu di-
zilerle tüm genç-
lerimize dayat›l-
maktad›r.



Sevgili okurlar›m›z 

Uzun bir sohbete bafll›yoruz bu-
gün 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 yö-
netece¤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 ge-
cekondular›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 nok-
tam›z güncel geliflmeler olsa da, ken-
dimizi güncelle ve “günlük politi-
ka”yla s›n›rlamay›p, o konular›n ta-
rihsel ve teorik arka planlar›n› da or-
taya koymaya çal›flaca¤›z. 

Teori, hepimiz biliriz ki pratikten
ç›km›flt›r ve yine pratik taraf›ndan de-
netlenebilir bir fleydir. Düflünme süre-
cinde pratikten tekrar teoriye dönüle-
rek, yeni düflüncelere ulafl›l›r. Teoriy-
le prati¤in bu içiçeli¤ine karfl›n, teori-
nin hayat› aç›klayamayaca¤›, “çok te-
orik düflünmemek gerekti¤i” gibi
söylemlerle, “reel politik” bahanesiy-
le teori küçümsenmifltir. Bunun sonu-
cunda e¤itimde, analizde, politikada,
teori ve pratik neredeyse birbirinden
iyice kopar›lm›flt›r. Bunun pratikte
nas›l yans›d›¤›n› hepimiz kendi yafla-
m›m›zdan görebiliriz; güncel gelifl-
meleri, eylemleri konuflurken teori-
den sözetmiyoruz, teoriyi ele ald›¤›-
m›z konuflmalarda ise, onu pratikle,
hayat›n içindeki geliflmelerle bütün-

lefltirmiyoruz.     

Bu konu üzerinde ileride daha ay-
r›nt›l› olarak duraca¤›z; ancak burada
k›saca vurgulamaktan kast›m›z, bu
köfledeki sohbetimizin çerçevesine
dair bir fikir vermifl olmakt›r. K›saca-
s›, 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 yöneti-
mi ve politikalar›nda de¤ifliklik yarat-
mayan bir seçimle sonuçland›.
Önemli bir nokta “bayrak provokas-
yonu”nun kongreye de tafl›nmas› ol-
du. ‹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›, Su-
surlukçular› kollayan oligarfli, provo-
katörlerine ve provokasyon politika-
s›na da sahip ç›kt›... Her üç geliflme-
nin birleflti¤i nokta ise, “milliyetçi-
lik”. Düzenin “hassasiyetleri” üzerin-
de büyütülen bir “milliyetçilik dalga-
s›” ile karfl› karfl›ya oldu¤umuz yay-
g›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 kongresin-
deki veya A‹HM karar› konusundaki
“tepki”ler, emperyalizme karfl› bir ta-
v›r de¤il. KESK Kongresi’nde “bay-
rak edebiyat›” yap›p “emperyalizme
karfl›y›m derken, en büyük anti-em-
peryalist savafl› veren Mustafa Kemal
gibi ortak de¤eri de anaca¤›z, bayra-
¤›m›z› unutmayaca¤›z” diyen Çal›fl-
ma Bakan›, kongreye kat›lmadan bir-
kaç saat önce IMF anlaflmas›n› imza-
lam›flt›. A‹HM’in Öcalan karar› “içifl-
lerimize müdahaledir”, “ulusal ege-
menli¤in gasb›d›r” diyenler, baflka
konulardaki emperyalist müdahaleler
karfl›s›nda kuzu gibiler. Dolay›s›yla
tav›rlar›n›n klasik anlamda bir milli-

yetçilikle ilgisi yok. 

Asl›nda “bayrak provokasyo-
nu”yla Trabzon’da sald›r›ya u¤rayan
Zeynep Erdu¤rul arkadafl›m›z, soru-
nun özünü çok aç›k biçimde ortaya
koymufltu: Demiflti ki, "mesele bay-
ra¤›n onuruysa, gelin bu onuru ‹ncir-
lik'e Türk bayra¤› dikerek kurtaral›m.
Veya gelin bu tepkileri askerlerin ba-
fl›na Irak'ta çuval geçirildi¤inde gös-
terelim."

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 el-
lerimiz, ad›mlar›m›z uzanm›yor her
yere, eli, aya¤› sakat biri ne kadar ya-
pabilirse, o kadar yapabiliyoruz. Ta-
bii yine çaresiz de¤iliz; güçlerimizi
birlefltirerek bu durumu belli ölçüler-
de aflabiliriz.  

Özlem: Konunun bu yan›na geç-
meden, flunu da netlefltirsek; flimdi
bunlar milliyetçi mi de¤il mi, milli-
yetçiyse nas›l bir milliyetçilik?

Kemal: Milliyetçilik bir burjuva
ideolojisidir. Uluslaflma süreciyle fle-
killenmifl, sanayi devrimiyle kendi s›-
n›rlar›na ulaflm›flt›r. Tarihsel olarak
ortaya ç›kan milliyetçili¤in as›l ama-
c› burjuvazinin kendi pazar›na sahip
ç›kma iste¤idir. Burjuva milliyetçili-
¤inin önderli¤inde ulus bilinci geliflti-
rilmifl, 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 an-
lamdaki milliyetçilikle bir ilgisi kal-
mam›flt›r. Kendi pazar kavgas› yok-
tur. Sömürgecili¤e karfl› bir tavr› yok-
tur. Bu anlamda “sahte milliyetçi”dir
onlar. Peki “gerçek milliyetçilik” ne-
dir diyecek olursan›z, baz› akl› evvel-
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hayat›n
içindeki 
teori

eoriyle prati¤in bu içiçeli¤ine karfl›n, te-
orinin hayat› aç›klayamayaca¤›, “çok te-
orik düflünmemek gerekti¤i” gibi söy-
lemlerle, “reel politik” bahanesiyle teori
küçümsenmifltir. Bunun sonucunda e¤i-
timde, analizde, politikada, teori ve pra-
tik neredeyse birbirinden iyice kopar›l-
m›flt›r.

T

milliyetçi ddalga vve 
anti-emperyalist kkavgaMilliyetçilik ve Ba¤›ms›zl›k



ler onlara “sahte milliyetçi” deme-
mizden hareketle “gerçek milliyetçi
biziz” dedi¤imiz sonucunu ç›kar›yor-
lar. Hay›r, biz milliyetçi de¤iliz. Çün-
kü birincisi, milliyetçilik bir burjuva
ideolojisidir ve biz proletaryan›n ide-
olojisini savunuyoruz. ‹kincisi, milli-
yetçilik tarihsel ve siyasal olarak öm-
rünü doldurmufltur. ‹stisna koflullar
d›fl›nda tarihsel olarak flekillendi¤i
anlam›yla bir milliyetçilik art›k yok-
tur bugün; 1990’lardan itibaren on-
larca ülkede yay›lan, k›flk›rt›lan milli-
yetçi dalgadaki “milliyetçilik”, yap›s›
itibariyle “sahte milliyetçi”dir. Yeni-
sömürgecili¤e uydurulmufl bir milli-
yetçiliktir. 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, emper-
yalizmle karfl› karfl›ya gelirsin. Em-
peryalizme karfl› ç›kmadan ulusal ç›-
karlar savunulamaz. Ülkemizdeki
“milliyetçiler” ise s›rt›n› ABD’ye,
oligarfliye yaslam›fllar, ulusal ç›karla-
r› 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. Em-
peryalizme karfl› ulusal ç›karlar› biz
savundu¤umuz için, ba¤›ms›zl›¤› sa-
vundu¤umuz için vatanseveriz. Fakat
kendimizi salt bu kavramla da ifade
etmeyiz. Çünkü biz ülkemiz ba¤›ms›z
olsun da isterse kapitalist olsun, ister-
se faflist olsun, isterse sömürü düzeni
ve oligarflik yap› sürsün diye düflün-
müyoruz. Ba¤›ms›zl›¤›, demokrasiyi
ve sosyalizmi, üçünü birden savunu-
yoruz. Bunlar› ayr›flt›rmak zaten art›k
aç›k iflgal gibi belli durumlar haricin-
de mümkün de de¤il. 20. yüzy›l›n

bafllar›nda bu belli ölçülerde müm-
kündü. Örne¤in, Kemalistler, sosya-
lizmi savunmuyordu, ama ba¤›ms›z-
l›k için savafl›yorlard›, ulusal kurtu-
luflçuydular. 

Kimi emperyalizme karfl› ba¤›m-
s›zl›ktan yanad›r, ama faflizme karfl›
demokrasi sorunu yoktur veya kimi
faflizme karfl›d›r ama kapitalizme bir
karfl›tl›¤› yoktur. Bütün bunlar, itti-
faklar politikas›n› da belirler. Alman
Nazi iflgallerine karfl› ittifaklar bu ko-
nuda çarp›c› örnekler içerir. Bulgaris-
tan’da baz› anti-faflist güçler, o gün
Alman Nazizmi’yle çat›flma içindeki
emperyalistlerden destek almay› nor-
mal görüyorlard› ve bu komünist par-
tisinin onlarla ayn› Cephe içinde ye-
ralmalar›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›rlayabi-
liriz; Japon emperyalizmine karfl› Çin
Komünist Partisi’yle Sun Yat-Sen ön-
derli¤indeki burjuva hareket (Gu-
omindang) ittifak yapabilmifltir; Gu-
omindang kapitalizme karfl› de¤ildir,
ama emperyalizme karfl› ba¤›ms›zl›k-
tan yanad›r. 

Bugünse bunlar art›k iyice içiçe
girmifltir. Bugün ba¤›ms›zl›¤›, de-
mokrasiyi, sosyalizmi savunmak, ta-
rihin hiçbir aflamas›nda olmad›¤› ka-
dar içiçe geçmifl bir görevdir. 

Sürecin bu özelli¤ine ra¤men, so-
lun birçok kesimi tam tersine bunlar›
birbirinden koparm›fl durumdad›r.
Ülkemizdeki demokrasi güçleri diye
nitelendirdi¤imiz birçok grup, anti-
emperyalist mücadeleden uzakt›r.
(Emperyalizme ba¤›ml›l›¤a karfl› ol-
du¤unu söyleyen kimi kesimler ise,
faflizmin savunucusu ve destekçisi-
dir.) Yine solun baz› kesimlerinde, fa-
flizme karfl› demokrasi mücadelesini
de, emperyalizme yaslanarak sürdür-
me anlay›fl› vard›r. Zaten faflizmin
ana destekçisi emperyalizm, ama siz
emperyalizme yaslan›p faflizmi yo-
ketmeyi hayal ediyorsunuz, tam bir
çeliflki... Nazi iflgali koflullar›nda an-
ti-emperyalist olmadan anti-faflist ol-
mak mümkün; ama yeni-sömürge
Türkiye’de bu mümkün de¤il. Bunu
anlamayanlar, anti-emperyalist olun-
madan anti-faflist, demokrat oluna-
mayaca¤›n› görmeyenler, bir ayaklar›

halk›n cephesinde, bir ayaklar› em-
peryalist cephede siyaset cambazl›¤›
yap›yorlar. Nereye kadar sürdürebi-
lirler, 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 an-
ti-emperyalistleri, anti-faflistleri bir-
lefltirmeyi güçlefltirmektedir. 

Özlem: Demek ki, solda bir net-
leflme olmak zorunda. Veya, solun çe-
flitli 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›n-
da emperyalizme falan karfl› de¤iller,
ulusal onur, gurur, ulusal de¤erler di-
ye bir dertleri yok. Ama yine de bun-
lar› kullanarak belli kesimleri solun
üzerine sald›rtabiliyorlar. Aç›kças› bu
beni flafl›rtan bir tablo olmufltu. Daha
önce, örne¤in 80’lerde veya 80 önce-
si böyle fleyler yafland› m› bilmiyo-
rum, ama bizim devrimcileflmemiz-
deki etkenlerden biri devrimcili¤in
emperyalizme –sömürüsüne, kültürü-
ne, her fleyine– karfl›l›¤›yd›.“Kahrol-
sun Amerikan Emperyalizmi” sloga-
n›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 uflak-
lar›, en tutarl›, gerçek anti-emperya-
listlere “emperyalistlerin maflalar›”
diye sald›r›yor?

Kemal: Oligarfli olsun, faflistler
olsun, her dönem vatan, millet, bay-
rak üzerine demagoji yapm›fllard›r.
Bu demagojilerin niteli¤ini uzun uza-
d›ya konuflabiliriz de. Fakat, dün, ge-
ricileri, faflistleri “bunlar 6. Filo’ya-
ABD’ye karfl› eylem yap›yorlar” diye
devrimcilerin üzerine salanlar, bugün
bunlar “AB’nin kuklalar›” diye sal-
d›rtabiliyorlarsa, tabii ki bu noktada
düflünmek durumunday›z. 

Bak›n bir olay anlatay›m; y›l
1959; Irak’ta 1958’de Kürdistan De-
mokrat Partisi’nin faaliyetlerinin ser-
best hale getirilmesi, arkas›ndan Di-
yarbak›r’da bir dergi yay›nlanmaya
bafllanmas› ve ilk Kürtçe fliirin yay›n-
lanmas› gibi geliflmeler üzerine Kürt
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iz milliyetçi de¤il, vatanseveriz. Fakat
kendimizi salt bu kavramla da ifade et-
meyiz. Çünkü biz ülkemiz ba¤›ms›z ol-
sun da isterse kapitalist olsun, isterse
faflist olsun, isterse sömürü düzeni ve
oligarflik yap› sürsün diye düflünmüyo-
ruz. Ba¤›ms›zl›¤›, demokrasiyi ve sosya-
lizmi, üçünü birden savunuyoruz.
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ayd›nlar›na karfl› bir operasyon dü-
zenlenir ve 49 ayd›n tutuklan›r. Dev-
letin 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›” yönünde-
dir. Cumhurbaflkan› Celal Bayar da
bu yönde görüfl belirtir. Baflbakan
Adnan Menderes de onaylar bunu.
“Yaln›z –der Menderes– bunu bir ko-

münist hareket olarak gösterelim.

Türkiye’de komünistler son zaman-

larda azd›lar, komünistlerle müca-

dele için ABD’nin daha etkin ve ge-

nifl bir yard›m› gerekir diyelim.”

Bu düflündürücü de¤il midir?
Dün, “bölücülükle” suçlad›¤›n› “ko-
münist” olarak gösterirken, bugün
komünistleri, devrimcileri “bölücü”,
“emperyalistlerin maflas›” olarak gös-
terip milliyetçilik temelindeki sald›r›-
lar›n hedefi haline getiriyor. 

fiimdi soral›m; AB için Brük-
sel’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 “sosya-
listler”in, “A‹HM’e gideriz ha” de-
meyi muhalefet yapman›n asli biçi-
mine dönüfltürenlerin, AB’ye, NA-
TO’ya, BM’ye “müdahale edin Kürt
sorununu çözün” davetiyesi ç›karan-
lar›n, “oligarfli çözmezse ABD müda-
hale eder” deyip ABD sopas›n› salla-
yarak 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› sal-
l›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 kay-
betmifltir. 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 ke-
simlerini soldan uzaklaflt›rabilmek-
tedir. 

Mazlum: Burada güncel bir ek
yapmak istiyorum. Kemal arkadafl›n
anlatt›klar›n›n devam›nda gelecek so-
ru, bu demagojiyi etkisizlefltirmek
için ne yap›laca¤›d›r? 

Konuflmam›za bafllarken de¤inil-
di, “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¤re-
tiyor. Bu kadar m› aciz, iradesizsiniz?
Bayrak dayatmas›na boyun e¤mek,
flovenizme güç verir. Yar›n baflka fley-
ler dayat›r oligarfli. “Teröre karfl› yü-
rü” der, “devlete ba¤l›l›k yemini” is-
ter, bunun sonu yok. 

Trabzon’daki linç sald›r›s› ard›n-
dan KESK’lilerin gelifltirdi¤i tavr›
hat›rlay›n flimdi? B›rak›n provokatör-
lerin karfl›s›na aç›kça dikilmeyi, bina-
lar›n› kapat›p sald›r›ya karfl› direnen-
leri 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; provokas-
yonun karfl›s›na, hem pratik olarak,
hem ‹DEOLOJ‹K olarak dikilece-
¤iz. Güncel olarak gösteriler, aç›kla-
malar yap›labilir. Fakat milliyetçilik
temelinde gelifltirilen bir provokasyo-
nu bozman›n as›l yolu anti-emper-

yalist mücadeleyi yükseltmektir.
Bayrak üzerinden, milliyetçilik üze-
rinden faflizme kitle taban› kazanma-
lar›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 oku-
du¤um bir yaz›da ne diyor KESK yö-
netimine hakim olan ÖDP anlay›fl›:
“AB’ye karfl› ya da taraf de¤iliz...”

Sonra da “eme¤in Avrupas›” deyiflle-
ri 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” diye-
rek, “AB’yi en çok Kürtler’in savun-
du¤uyla” övünüyorlar. Sol ad›na
böyle bir övünme de insan›n zoruna
gidiyor. Dedi¤iniz gibi, tarihsel rota-
s›ndan flaflm›fl, tarihsel ideolojisinden

kopmufl bir sol. ‹deolojik olarak em-
peryalizmin ne olup olmad›¤›n› unut-
muflsun, emperyalizme yedeklenmifl-
sin, bu durumda salona bayrak asa-
rak, asker cenazelerine kat›larak, mil-
liyetçilik temelindeki provokasyonu
bozamazs›n. 

Sadece bu da de¤il; anti-emperya-
list cephede olmad›klar› gibi, anti-fa-
flist demokratik bir cephede bile yer-
leri tart›fl›l›r. Biz diyorlar demokrasi
mücadelesine öncelik veriyoruz, fa-
flizmi altetmek için AB’yi uygun bir
araç görüyoruz. Hay›r, demokrasi
mücadelesi de veremezsiniz. Bu ül-
kede faflizmi kuran, kurumsallaflt›ran
da emperyalizmdir, halen sürdüren de
emperyalizmden baflkas› de¤ildir.   

Kemal: Biz anti-emperyalizmi
iflte bunun için ta bafl›ndan beri müca-
delemizin oda¤›na oturttuk. Emper-
yalizme karfl› olmayan milliyetçilik
de, emperyalizme karfl› olmayan sol-
culuk da, bir noktadan sonra riyakar-
laflmak, kendini inkar etmek zorunda-
d›r. Emperyalizme karfl› olmayan
milliyetçilik, milliyetçili¤in inkar› ol-
du¤u gibi, emperyalizme karfl› olma-
yan solculuk da, solculu¤un inkar›d›r. 

Emperyalizme “demokratik em-
peryalizm” mi dediniz; orada sizin
yurtseverli¤iniz de, demokratl›¤›n›z
da, sosyalistli¤iniz de biter... “Küre-
selleflmeye karfl› durulamaz, o zaman
onu insanilefltirmeye çal›flmak gere-
kir” mi dediniz? O zaman emperya-
lizme ideolojik ve politik olarak tes-
lim olmuflsunuz demektir.  

Ba¤›ml›l›k, ba¤›ms›zl›k iliflkileri-
nin, kavramlar›n›n de¤iflti¤i tezi, bur-
juvazinin tekellerin egemenli¤ini
“küreselleflme” ad› alt›nda meflrulafl-
t›rmak için ileri sürdükleri bir tezdir.
Gerçekte ba¤›ml›l›k iliflkileri tarihi-
nin en güçlü dönemini yafl›yor. Ba-
¤›ml›l›k, hiçbir dönemde bu kadar pe-
kifltirilmemifltir. Emperyalizm, art›k
yeni-sömürgelerin her türlü
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rovokasyonun karfl›s›na, hem pratik olarak,
hem ‹DEOLOJ‹K olarak dikilmeliyiz. ... Milli-
yetçilik temelinde gelifltirilen bir provokas-
yonu bozman›n as›l yolu anti-emperyalist
mücadeleyi yükseltmektir. Bayrak üzerinden,
milliyetçilik üzerinden faflizme kitle taban›
kazanmalar›n› ancak böyle önleyebiliriz.

P



“özerk”li¤ine de son vermektedir. 

Emperyalistler, baflka hiçbir dö-
nemde sömürge ve yeni-sömürgeleri-
ni bu kadar kaba ve aleni biçimde yö-
netmediler. Küreselleflme teorisyen-
lerinin riyakarl›¤› ve i¤rençli¤i de ifl-
te buradad›r. Emperyalizmin karakte-
ristik özelliklerinin en bariz biçimde
öne ç›kt›¤› bir zamanda “emperyaliz-
min de¤iflti¤ini” söylüyorlar. 

Mahir Çayan, yeni-sömürgecili¤i
tarif ederken, “Yeni-sömürgeci me-
todlar›n temelinde, emperyalist tekel-
lerin aç gözlü sömürü politikas›na
cevap verecek flekilde, sömürge ülke-

lerde meta pazar›n›n geniflletilmesi-

nin, ‘yukardan afla¤›ya kapitalizmin’
bu ülkelerde hakim üretim biçimi ha-
line getirilmesinin, merkezi güçlü
otoritenin egemen k›l›nmas›n›n” ol-
du¤unu söylüyor. 

Meselenin özü ayn› duruyor; Tür-
kiye’yi ve benzer ülkeleri AB’ye üye
yaparken de, Irak’› iflgal ederken de
emperyalizmin amac› ayn›: Meta pa-
zar›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, em-
peryalist tekellerin meta pazar›n›n
geniflletilmesine direnen ülkelere kar-
fl› askeri zora baflvuruluyor. 

Emperyalizm de¤iflti diyenlere
sormak gerek; ABD ile Türkiye ara-
s›nda imzalanan ilk ikili anlaflman›n
tarihi, fiubat 1945'tir, o günden bu
yana, ABD’yle, AB’yle yüzlerce an-
laflma yap›ld›, bunlar›n hepsinin
emperyalist tekellerin ç›karlar›n›
esas alan ba¤›ml›l›k anlaflmalar› ol-
du¤u aç›k. Bu anlaflmalar yürürlük-
teyken kim, neye göre emperyaliz-
min de¤iflti¤ini iddia ediyor? 

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

kiye’yi ve benzer ülkeleri, art›k em-
peryalistlerin yönetti¤i s›radan hal-
k›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 yenilebi-
lece¤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, söyledik-
lerinin esas› ayn›.  

Ba¤›ms›zl›k, bir ülkenin ve hal-
k›n, siyasi, ekonomik, askeri, kültürel
her alanda olarak kendi kaderine
hükmedebilmesidir. Ba¤›ms›zl›k,
günümüz dünyas›nda hem mümkün-
dür hem de zorunludur. Halk›n açl›k-
tan sefaletten kurtulmas› için de,
demokrasi için de ba¤›ms›zl›k ön
kofluldur. Bugün “ba¤›ms›zl›¤›n söz-
konusu 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 belir-
leyen çarklar›n kimin için dön-
dü¤üdür. Kredilerle, d›fl borçlarla sür-
dürülebilen bir ekonomik düzende,
çarklar emperyalist tekeller için
döner ve onlar çarklar› istedikleri
zaman durdurabilirler. Ama halk için,
halk›n ihtiyaçlar› temelinde örgütlen-
mifl, sömürüyü, borsalar›, spekülas-
yonlar› ortadan kald›rm›fl bir ekono-
mi, 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 olabi-
liyor. 

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 mil-
yona göstermemiz laz›m. O bayra¤›n
estirece¤i rüzgar›n herkesi et-
kileyecek güce ulaflmas› laz›m. O

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›l-
maz bir gerçektir. Bunlar› birbirinden
ayr› ele alanlar›n burjuvazi cephesine
savrulmas› kaç›n›lmazd›r. Bu birlik-
telik 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-emper-

yalist ve anti-oligarflik devrimdir.

Ne ülkemizdeki burjuvazinin niteli¤i,
ne emperyalizmin ülkemizdeki
konumu de¤iflmemiflse, sadece anti-
emperyalist olmak da, sadece anti-
oligarflik olmak da bir fley ifade et-
mez. 

Anti-emperyalist, anti-oligarflik
devrim stratejisi, asl›nda bu ülkede
halk›n cephesinin siyasi çerçevesini
de çizmifl oluyor. Sosyalist ol-
mayabilirsin, ama demokrasi is-
tiyorsan, hem emperyalizme, hem
oligarfliye karfl› olmak durumun-
das›n; çünkü demokrasiyi yokeden-
ler onlar. Önceli¤in ba¤›ms›zl›ksa,
yine hem emperyalizme, hem iflbir-
likçi 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 soru-
nunu çözmek, 4) Ulusal sorunu çöz-
mek. 

Peki bunlar olmadan ba¤›ms›zl›k-
tan veya demokrasiden sözedilebilir
mi? Bu anlamda, anti-emperyalist,
anti-oligarflik devrim stratejisi, sade-
ce devrimcilerin de¤il, tüm vatan-

severlerin, tüm demokratlar›n da

stratejisidir.  

Bu haftal›k sohbetimizi burada
bitiriyoruz. Milliyetçilik ve ba¤›m-
s›zl›k konusuna, üzerinde çok konufl-
mam›z, çok okumam›z ve ideolojik
mücadelede daha çok üzerine git-
memiz gereken bir konu olarak, çeflit-
li vesilelerle yine dönece¤iz. 
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nti-emperyalist, anti-oligarflik devrim
stratejisi, asl›nda bu ülkede halk›n cep-
hesinin siyasi çerçevesini de çizmifl olu-
yor. ... Anti-emperyalist, anti-oligarflik
devrim stratejisi, sadece devrimcilerin
de¤il, tüm vatanseverlerin, tüm demok-
ratlar›n da stratejisidir. 

A



Dersim’den Bingöl’e, fi›rnak’tan
Diyarbak›r’a, Siirt’ten Kars’a; böl-
gede birçok yerde askeri operasyon-
lar yo¤unlaflt›r›ld›. Bölgeye uzun sü-
redir sevkiyat yapan oligarfli, da¤-
larda imha politikas›n› sür-
dürken, köylerde ve kentler-
de de OHAL uygulamalar›n›
dayat›yor. Çat›flmalar sonu-
cunda, HPG gerillalar› ka-
y›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 ba-
z›lar›na bakal›m:

Siirt Vilayet Kona¤›
önünde ç›kan çat›flmada iki
kifli öldü. Hakkari’nin Yük-
sekova ilçesinde çok say›da
asker fiiflemzin Köyü’ne
bask›n düzenledi. Köye girifl
ve ç›k›fllar yasakland›. Köy-
de bulunan iki gerilla teslim
olmay› reddederek üzerle-
rindeki bombay› patlatt›lar. Yaflam›n›
yitiren gerillalardan birinin cenazesi-

nin panzerle sürüklendi¤i köylüler
taraf›ndan ifade edildi. 

fi›rnak ili Bestan Bölgesi’nde sa¤
olarak yakalanan Abdülkadir Bar-
tan’›n cenazesinin ortada bulunma-
mas›na iliflkin aç›lan soruflturmadan
iflkencede ölüm ç›kt›. Jandarma sav-
c›l›¤a gönderdi¤i yaz›da; 13 Nisan’da
yakalanan Bartan’›n, “samimi itiraf-
larda bulunarak güvenlik güçlerine
yard›m etmek istedi¤i için operasyon-
lara 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›n-
mas›n›n mümkün olmad›¤›” aç›kla-
mas›nda bulundu. ‹HD ve Bartan’›n
ailesi ise, “bunun gerçe¤i yans›tma-
y›p, 24 saat içerisinde yarg› önüne
ç›kar›lmas› gerekirken, iflkence sonu-
cu öldürüldü¤ü ve otopside durumun
anlafl›lmamas› için cesedin kaybedil-
di¤ini” duyurdu. 

Mardin K›z›ltepe'de 12 yafl›ndaki
U¤ur ve babas› Ahmet Kaymaz'›n öl-
dürülmesi olay›nda, infazc›lara akla-
ma-terfi ettirme politikas›n›n bir afla-
mas› daha hayata geçirildi. Geçen

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 iktida-
r› taraf›ndan 1. s›n›f emniyet müdür-
lü¤üne yükseltildi. ‹nfazc›lar›n

ödüllendirilmesi gelene¤i sürdü. 

1. Ordu Komutan› Orgeneral Hur-
flit Tolon, bölgede yaflanan çat›flma-
larda yaflam›n› yitiren bir askerin 18
May›s günü ‹stanbul’daki cenaze tö-
reninde, cenazeye kat›lanlara döne-
rek yüksek sesle; “var m› insan hak-

lar› savunucular›ndan cenazeye ka-

t›lan” diye konufltu. Tolon, “ülkede
terör yoksa biz niçin burada flehidi-
mizin bafl›nday›z? Niye bu anneler
a¤l›yor?” diye de ekledi. 

Tolon, çok iyi bilinen bir politi-
kay› uyguluyor. Hukuku, insan
haklar›n› boflverin demeye getiri-
yor, terör demagojisinin alt›nda ya-
tan budur. “Nerede insan haklar›

savunucular›” sözünün bir
sonraki aflamas›, geçmiflte
generallerin devrimci tut-
saklar için aç›kça söyledi-
¤i; “ah flu insan haklar› ol-
masa bir kilo siyanürle ifl-
lerini hallederiz” sözüdür.
Generallerin niye ölen as-
kerin bafl›nda olduklar›n›n,
analar›n niye a¤lad›¤›n›n
cevab›n› da Genelkur-
may’a sormal›d›r Tolon. 

Bir haftaya iliflkin ak-
tard›¤›m›z geliflmeler;
Kürt halk›na imha ve
OHAL dayatanlar›n eseri-
dir. Oligarflinin ony›llara
dayanan inkar, imha ve
asimilasyonda ›srara daya-
nan politikalar› sonucu
“analar a¤l›yor”. Ama ge-
neraller asla katledilen

Kürt gençlerinin, diri diri yak›lan
devrimcilerin analar›ndan sözetmez-
ler. “Bölücülük, terör” diye diye ör-
gütledikleri Susurluk’un ad›n› ise hiç
anmazlar. Asker cenazelerinde edilen
bu sözler de gerçek suçlular›n kimli-
¤ini gizlemek içindir. 

Her fley iktidar için...

Oligarfli, Öcalan’›n “yeniden yar-
g›lanmas›” karar›n› ve imha amac›yla
kendisinin düzenledi¤i operasyonla-
r›, bu operasyonlarda as›l sorumlusu
kendisi olan asker ölümlerini; iktida-
r›n› pekifltirmek için kullanmaya çal›-
fl›yor. Bunun için geçmiflte uygula-
nan bütün kontra taktikleri, psikolo-
jik savafl yöntemleri ad›m ad›m dev-
reye sokuluyor. 

“Gerillay› yenen tek ordu” böbür-
lenmesinden bugün “terör yeniden
bafllad›” deme noktas›na gelmelerin-
deki açmazlar›n›n üzerini örtmeye
çal›fl›yorlar. fiu sorunun cevab›n› ver-
melidirler önce; ony›llard›r uygula-
nan politikalardan ne sonuç ald›n›z,
neyi yokedebildiniz, siz istediniz di-
ye bir halk dilini, kültürünü, haklar›-
n› istemekten vaz m› geçti?
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imha ve OHAL 
çözümsüzlü¤ü

Dersim Ovac›k ve Hozat’ta,
Bingöl’de hayat›n› kaybeden
HPG gerilalar› z›lg›tlar ve slo-

ganlarla topra¤a verildi. Mede-
ni Kandilci’nin, ‹stanbul Sul-

tanbeyli’de düzenlenen cenaze
törenine 2 bin kifli kat›larak

“fiehit Namirin” sloganlar› att›.
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Bilmezdim bu
duyguyu hiç.
Açl›k deyince,
hep midenin bofl-
lu¤u anlafl›l›r. Ben
bugün 60. gününde bir
ölüm orucu direniflçisiyim.
Midem bofl ve yine bilmiyo-
rum 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 hapis-
hanedeyim, hücrelerde “yaflamaya”
zorlanan binlerce tutsaktan biriyim. 

Hücre... Çok yaz›ld› üzerine, çok
tart›fl›ld›. Herkes kendince yorumlar
getirdi, kimisi bilgiçlik taslad›, kimi-
si elini vicdan›na götürerek aç›kla-
malarda 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 ölü-
me yürüyoruz hala, benim de içinde
yerald›¤›m 11. Sevgi Erdo¤an Ölüm
Orucu Ekibi olarak... Ve biz de öl-
dükten sonra yeni ekipler ç›kacak
ölüme yürüyen... Böyle ekip ekip
ölüme yürümek, çok mu hoflumuza
gidiyor dersiniz? Açl›k insan bedeni-
ne bir iflkenceyse, biz bedenimize ni-
ye iflkence yap›yoruz? Yaflamdan öl-
meyi isteyecek kadar m› b›kt›k? Ya
da kimi kendini bilmezlerin bilgiçlik
taslayarak “ölümü yücelten” varl›k-
lar oldu¤umuz için mi?

Yok hay›r! Böyle düflünenler,
hücreyi bilmiyor demektir. Böyle dü-
flünenler açl›¤› da bilmiyor demektir. 

Evet aç›m! Ama yeme¤e de¤il.
Evet aç›z! Yeme¤e de¤il, insan gör-
meye, insanla konuflmaya... 

Bu açl›¤›n nas›l bir açl›k oldu¤u-

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

dum büyüdüm. Rahat bir yaflama sa-
hiptim. Bilinen anlam›yla hiç açl›k
çekmedim. Dahas›, yiyip içmeyi de
çok severdim. Bizim güzel halk de-
yiflimizle yedi¤im önümde, yemedi-
¤im ard›mdayd›... Ama devrimcilikle
tan›flmam benim tüm bu yaflam›ma
dönüp bakmam› sa¤lad›. Ben böy-
leyken, dünyan›n birçok ülkesinde
açl›ktan kar›nlar› fliflen çocuklarla ta-
n›flt›m. Ben böyleyken, “aç›z” diye
hayk›ran halklara bombalar ya¤d›r›l-
d›¤›na tan›k oldum. Hay›r uza¤a git-
meye de gerek yok ki, vatan›ma bak-
t›¤›mda bile utanma duygusu kaplad›
her bir yan›m›.... Çocu¤unu okula
gönderemeyen bir baban›n hissettik-
lerini düflündüm... Sonra çocuklar›na
süt içiremeyen, sofraya ekmek ç›ka-
ramayan anneyi... Ya da Mirvan'›... 

‹ki yafl›ndaki Mirvan'›, otopsi ra-
porunda ölüm nedeni “açl›k” yazan
bebe¤i hat›rlay›n... Ve Mirvan'›n ölü-
müyle doyan kardefllerini... Ve bir de
düflünün, Mirvan’›n ölümünü
TV'den izleyen bir ölüm orucu dire-
niflçisi, Fatma Köse, o an yedi¤i fle-
kerden utan›yordu 200'lü günlerinde!

Evet, tüm bunlar› görmek, beni
daha büyük bir açl›¤›n içine itti. Ada-

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 dev-
rimci yapt›. 

Adalete açl›k, hiçbir açl›¤a ben-
zemez. ‹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 yolda-
fl›m... Arkamda yine duvar! Ard›nda
baflka bir yoldafl›m. Bazen onlar›n
konuflmalar›n›, gülmelerini duyabili-
yorum. Hemen merak ediyorum
“acaba neye gülüyorlar” diye... Se-
vinçlerimi, ac›lar›m›, sorunlar›m›,
sahip olduklar›m› paylaflmak istiyo-
rum onlarla... ‹nsan›m çünkü ben. ‹n-
san olan merak eder, paylaflmak ister.
Sadece bu duvar›n ay›rd›¤› yoldaflla-
r›mla de¤il, yüzlerce binlerce kilo-
metre ötedeki insanlar›n da derdini,
neflesini merak ediyor, paylaflmak is-
tiyorum. Çünkü ben bir insan›m. 

60 günlük açl›¤›mla ben bunlar›
düflünebiliyorsam, bunu neye borçlu-
yum biliyor musunuz? Yüz-on-yedi
yoldafl›m›n ölümüne! Evet çok a¤›r
bir fley bu. Ama bir gerçek. Bugün
düflünebiliyorsam, merak edebiliyor-
sam, bu hücrede duygular›mla, dü-
flüncelerimle, kimli¤imle varsam,
bunu can pahas› koruyan 117 yolda-
fl›m›n ölümüne borçluyum. 

‹nanç veya de¤er! Hiç düflündü-
nüz mü bu iki kelimenin üzerine.
Ben çok düflündüm. Benim inanc›m
adalet açl›¤›d›r. De¤erim ise bu u¤ur-
da verdi¤imiz canlard›r. 

Bugün fiziki açl›¤›m› hissetme-
memin, yar›n-öbür gün fiziki olarak
yok olacak olmam›n tek nedeni, ada-
lete, eflitli¤e açl›¤›md›r. ‹flte bundan-
d›r ki benim gücüm beynimdir diyo-
rum. ‹nsan olmam›n temeli, insan
kalmam›n nedeni... Ve iflte bundand›r
açl›¤›n koynunda sürdürüflümüz kav-
gay›. 

açl›k
Sergül AAlbayrak
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Reformizmin büyük umutlar bes-
ledi¤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 pro-
testo ediliyor. ‹flçiler, gecekondu
yoksullar›, iflsizler sorunlar›n›n çö-
zülmedi¤ini dile getiren eylemler ya-
parken, topraks›z köylüler de son
olarak onlarca eyaletten toplanarak
baflkente yürüdüler. 

Topraks›z K›r ‹flçileri Hareke-
ti’nin (MST) ça¤r›s›yla yap›lan yürü-
yüfl, bu konuda uygulanan politikala-
r› da yeniden gözler önüne serdi ve
unutturulmak istenen flu soruyu gün-
deme getirdi: Lula Toprak Refor-
mu’nu neden uygulayamad› ve -ge-
nel olarak- bugünün dünyas›nda
toprak sorunu nas›l çözülür?  

MST Baflkan› Joao Pedro Stedi-
le, 2006’ya kadar 400 bin aileyi bofl
topraklara yerlefltirece¤i, toprak re-
formu gerçeklefltirece¤i sözünü tut-
mayan Lula’ya seslenirken flöyle
diyor: “E¤er gerçekten de bir tar›m
reformu yapmak ve k›r›n sorunlar›-
n› çözmek istiyorsa, uygulad›¤› eko-
nomi politikalar›n› de¤ifltirmeli.”

Bu ifadeler, Brezilya’da kap-
saml› bir toprak reformuna acil ihti-
yaç duyan milyonlarca topraks›z
köylünün do¤ru bir tespitini yans›-

t›yor. Devam edersek, sonraki soru
fludur: Lula solculuk ad›na hangi po-
litikay› uygulad›¤› için çözemedi?
IMF’nin isteklerini, yani kapitalist
politikalar›. Peki neden, emekçilere
düflman m›yd›? De¤ildi, ama baflka
çaresi yoktu. Çünkü, seçim kazan›l-
m›flt› ama mevcut siyasi, ekonomik,
askeri yap› oldu¤u yerde duruyordu. 

Toprak reformunun gerçeklefltiri-
lememesinin alt›nda yatan da bu ger-
çektir. Böyle bir reformun karfl›s›nda
büyük toprak sahipleri, kapitalist
çiftlikler, Brezilya oligarflisi ve onla-
r›n ç›karlar›yla kendi ç›karlar› ortak
olan emperyalist tekeller vard›r. Yani
sorun “Lula’n›n sözünü tutmamas›”
sorununun ötesindedir. 

Kurtulufl Savafl› sonras› Kemalist
iktidar da bir tar›m reformundan söz-
etmifl, ama yaflama geçirememiflti.
Toprak reformu, burjuva ve küçük-
burjuva iktidarlar›n çözebilece¤i bir
sorun olmaktan ç›km›flt›r. Bugün
toprak sorunu, büyük oranda tar›m-
daki kapitalistleflmeden, tekellerin
bu alandaki hakimiyetinden ba¤›m-
s›z düflünülemez. Bu nedenle; bugün
tar›m reformu, 1800’lerde burjuva
demokratik devrimlerin program›nda
yeralan tar›m reformundan farkl› ele
al›nmak durumundad›r. Çünkü; tasfi-
ye edilmesi gereken güçler, sadece
feodal toprak sahipleri de¤il, ayn› za-
manda, iflbirlikçi ve emperyalist bü-
yük tar›m tekelleridir. Brezilya’dan
ülkemize bu gerçek gözard› edilerek
bir tar›m reformundan sözedilemez. 

Buradan ç›kan sonuç fludur: 

Tar›m reformu ba¤›ml›l›¤a son
verilmeden, tekellerin ülke içindeki

hakimiyeti ortadan kald›r›lmadan
çözülemez. Bunu baflarabilecek
güç, devrimdir, devrimci halk ikti-
dar›d›r. Tar›m reformu, devrimci
halk iktidar›n›n kesintisiz bir flekil-
de sosyalist devrime tafl›yaca¤› de-
mokratik devrimin bir program›d›r.
‹stisnai örnekler, bir model olufltur-
may›p bu gerçe¤i de¤ifltirmiyor. 

Ancak devrim, toprak a¤alar›-
n›n, tekellerin gasbettikleri toprak-
lar› kamulaflt›r›larak, genifl bir top-
rak ve tar›m reformu uygular, top-
raks›z ve az toprakl› köylülere ihti-
yaçlar›na göre ve toprak mülkiyeti-
nin ulusal niteli¤ini bozmadan top-
rak da¤›t›r. 

MST’nin ça¤r›s›yla bafllayan uzun

yürüyüfl baflkente dayand›. ‹ki hafta

süren yürüyüflte, Lula’n›n tar›m poli-

tikas›n› protesto eden topraks›zlar,

toprak reformu çöktü dediler. 

‘Solcu’ Lula ve Toprak Reformu 
Neden Gerçeklefltiremedi?

� ‘El Nakba’ Öfkesi
‹srail’in kurulufl y›ldönümünü “El Nakba” (Büyük Fe-

laket) günü olarak anan Filistinliler, 15 May›s’ta Bat› fie-

ria ve Gazze’de gösteriler düzenledi. Bat› fieria’da Ra-

mallah’da toplanan Filistinliler, “El Nakba”n›n 57. y›ldö-

nümüne ve 1948 Savafl›’na iliflkin konuflmalar yapt›lar.  

� Fransa’da Grevler
Frans›z emekçiler, hükümetin 2 milyar Euro gelir el-

de 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.

� Yunanistan’da 1 May›s
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 Cep-

he) 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›l-

d›. Bu kentlerde, ölüm oruçlar›yla ilgili sinevizyon

gösterisi ve konuflmalar yap›ld›.
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Özbekistan’›n Andican kentinde,
23 “islamc› ifladam›”n›n yarg›lanma-
s›na karfl› 13 May›s günü bafllayan
protestolar, isyana dönüfltü. 

Göstericiler hükümet kona¤›n›
ele geçirirken, Hizb-ut Tahrir Örgü-
tü’nden ayr›lan Ekremiler Gru-
bu’nun üyesi 23 kiflinin de yerald›¤›
3 bin tutukluyu hapishaneyi bas›p
serbest b›rakarak polis ve askerle ça-
t›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 günler-
de de devam etti. Kerimov ayaklan-
may› bast›rd›¤›n› aç›klad›, ancak
gösteriler Andican’a komflu kentlere
de s›çrad› ve binlerce insan katliam-
dan kaçarak K›rg›zistan s›n›r›na ak›n
etti. Halen çat›flmalar›n sürdü¤ü ha-
berleri gelirken, 700’den fazla kifli-
nin öldü¤ü, sokaklar›n kan gölüne
döndü¤ü belirtiliyor. 

Halk Ne ‹stiyor?

Eski Sovyet Cumhuriyetleri’nin
en büyüklerinden biri olan Özbekis-
tan’›n nüfusu, 25 milyon civar›nda.

Ço¤unlu¤u Müslüman olan halk bü-
yük bir yoksulluk içinde, yolsuzluk
ve bask›, rejimin karakteri durumun-
da. Öte yandan ülkede, “radikali” ve
“›l›ml›s›” ile islamc› gruplar›n örgüt-
lenme faaliyetleri bulunuyor. Nite-
kim, 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 ta-
lebinin ötesinde yoksulluk, yolsuzluk
ve bask›lara karfl› biriken öfkedir.
Yoksulluk ve yolsuzlu¤un nas›l orta-
ya ç›kt›¤›, tüm eski Sovyet Cumhuri-
yetleri’nden biliniyor. Özbekistan’da
da farkl› de¤ildir. Azg›nca gerçeklefl-
tirilen kapitalist restorasyon yarat-
m›flt›r bu sonucu. Kerimov’un bask›
rejimine destek de, en çok demokra-
siden, insan haklar›ndan sözedenler-
ce verilmektedir. Olaylar sonras› ya-
p›lan aç›klamalar ve “izleme” tavr›
bunun aç›k göstergesidir. K›rg›zistan,
Ukrayna ve Gürcistan'da emperyalist
destekli iktidar de¤iflikliklerini ger-
çeklefltirmek için gözyaflart›c› bir de-
mokrasi aflk› sergileyen ABD ve Av-
rupa emperyalistleri, bu ülkelerde
“seçimler hileli” diye kopard›¤› gü-
rültü 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 politi-
kalar›yla do¤rudan ilgilidir. Kerimov,
Afganistan iflgalinde Amerika’ya

tam destek verdi ve topraklar›n› ifl-
galcilere açt›. ABD karfl›t› islamc›la-
ra “islami terör” demagojisiyle bask›
uygularken, temel destekçisi ABD
oldu. Halen Türkmenistan s›n›r›nda-
ki Han Abad bölgesinde de 1000 as-
kerin konuflland›r›ld›¤› bir Amerikan
askeri üssü bulunuyor. Kerimov bu
hizmetinin karfl›l›¤›n› her yönüyle al-
d›. Sadece 2003 y›l›nda ABD 83 mil-
yon dolar aktard› bu bask› rejimine.
Öte yandan, yeralt› zenginliklerine
sahip olan ülkenin kaynaklar› da em-
peryalistler için iflbirlikçi bir iktidar›
zorunlu k›lmaktad›r. Kerimov bugü-
ne 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›¤›n-
da ‘ayaklanan halk’ senaryosuna bafl-
vurmalar› da mümkündür. 

Bu yüzden “s›ra Kerimov’a gel-
di” diyenler flimdilik yan›ld›lar. Bas-
k›c› rejimler e¤er emperyalist politik-
alara 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, ken-

di ülkelerini zulümle yönetenler-

dir.

Sadece geçen hafta 25 askerini
kaybeden iflgalci ABD, direnifli katli-
amla k›rma politikas›n› sürdürüyor. 

7 May›s’ta bafllayan ve bir hafta
süren ‘Matador Operasyonu’ da yüz-
lerce Irakl›’n›n katledilmesiyle so-
nuçland›. 9 ABD askerinin öldü¤ü,
40’›n›n yaraland›¤› operasyon, dire-
niflin 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

tüm evlerin yerle bir edildi¤ini bildi-
rirken, ABD her zaman oldu¤u gibi,
katlettiklerini “militan” olarak aç›k-
lad›. 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 katli-
ama iliflkin konuflan Dr. Velid El
Ubeydi, “durum içler ac›s›. Yüzlerce
insan yaflam›n› yitirdi ve bir o kada-
r› da ayr›lmaya zorland›. Bu da yet-
mez gibi katledilen siviller ve dire-
niflçilerin 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›¤› ko-
nuflmada söyledi¤i, “direnifle karfl›
mücadeleden hemen sonuç al›nama-
yaca¤›, direniflin y›llarca sürebilece-
¤i” sözleri bunun son örne¤i oldu.
Myers, direniflçilerin yarat›c›l›¤›na
da dikkat çekerken, kimi eylem bi-
çimlerini engelleyemediklerini de
itiraf etti. 

Irak: Kaim’de Katliam

ABD ‹flbirlikçilerinin Katliam›

Özbekistan
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Tarih, kayde-
dicidir, unutmaz
ve asla affetmez.
Ama egemen s›-
n›flar tarihi ger-
çekleri her zaman
çarp›tmak ve kendi ç›karlar›na uy-
gun olarak yans›tmak isterler. Katli-
amlar›n üzerini örterken de, bir katli-
am› gündeme getirirken de ayn› ba-
k›fl aç›s› geçerlidir. Egemen s›n›fla-
r›n, s›n›f ç›karlar› gere¤i asla halkla-
r›n haklar›n› savunmazlar. Böyle gö-
ründükleri 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 Fran-
sa’y› “siz de Cezayir’de katliam yap-
t›n›z” diye suçluyor. Ne Fransa’n›n
gerçekten Ermeniler’in haklar›n› sa-
vunma gibi bir hesab› vard›r, ne de
Türkiye oligarflisi gerçekten Cezayir
halk›n›n yüzy›l boyunca çekti¤i bü-
yük ac›dan anlar. 

Frans›z ve Türkiye egemen s›n›f-
lar›, halklar›n ac›lar›n› birbirlerine
karfl› flantaj arac› olarak kullanmak-
tad›rlar. Fransa’n›n yüzy›l süren dev-
rimciler öncülü¤ündeki ba¤›ms›zl›k
savafl›n›n zaferinin ard›ndan BM’de-
ki oylamada Fransa’n›n yan›nda yer
alan Türkiye oligarflisiydi. O zaman
Cezayir’deki katliamlar› bilmiyor
muydu? Elbette biliyordu. Bugün is-
tedi¤ini als›n yine unutacakt›r.

Bu gerçek herkesçe bilinirken,
oligarflinin Cezayir halk›na sahip ç›-
k›yor gibi görünmesi tam bir çarp›t-
mad›r, ikiyüzlülüktür. Söylemek iste-
di¤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 hakla-
r› maskesinin sahteli¤i ise, tarihiyle
sabittir. Daha geçen hafta, Cezayir
hükümetinin, ‘Setif katliam›na’ ilifl-
kin Fransa’n›n verdi¤i cevap, bu tari-
he sahip ç›kt›klar›n› da gösterdi. 

135 Y›ll›k Sömürgecilik 
Tarihinde Bir Katliam: Setif

Cezayir Devlet Baflkan› Abdüla-

ziz Buteflika, Frans›z devletini iki-
yüzlülükle suçlayarak, Cezayir’deki
katliamlar›n›, özellikle Setif katli-
am›n› hat›rlatt› ve “arflivlerini açma-
s›n›” istedi. 

Peki ne olmufltu Setif’te? 

Setif kentinde gerçeklefltirilen
katliam, 1830'dan 1962'ye kadar 132
y›l boyunca Cezayir'i yöneten Fran-

sa’n›n kanl› tari-
hinde 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›z-
l›k talebinin dile getirdi¤i bir hare-
kettir. Bar›flç›l Setif ve Guelma flehir-
leri havadan ve karadan bombalan›r.
En büyük katliam ise, Setif’te ger-
çekleflir. Bir süre önce, ba¤›ms›zl›k
savafl›n›n liderlerinden Messali Hac
tutuklan›p çöle sürülmüfltür. Onbin-
lerce gösterici faflizmin yenilgisini
sevinçle karfl›larken, bu arada bir Ce-
zayir Bayra¤› aç›l›r ve "Yaflas›n Mes-
sali!" slogan› at›l›r. Katliam ve iflken-
celeriyle ünlü Frans›z paraflütçüleri-
nin cevab› tam bir katliam olur. 45
bin Cezayirli katledilir, partiler kapa-
t›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 etme-
di ve “ayaklanmay› bast›rd›k” dedi. 

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

Fransa, Cezayir devletinin, “kat-
liamdaki sorumlulu¤unu kabul et, ar-
flivleri aç” aç›klamas›na, resmi ola-
rak flu cevab› verdi: “Bu konuyu ta-

rihçilere b›rakal›m.”

‹lginç olmayan bir tesadüftür; oli-
garfli de “Ermeni soyk›r›m›” konu-
sunda ayn› fleyi söylüyor. ‹lginç de-
¤ildir çünkü, hem Fransa hem de
Türkiye egemen s›n›flar›, ayn› amaç-
la kullan›yorlar bu demagojiyi. Ve
onlar›n kanl› tarihleri karfl›s›ndaki
demagojileri birbirine benzerdir. “Bu
konuyu tarihçilere b›rakal›m” de-
mek; sürüncemeye b›rakal›m, resmi
tarihin içinde aklayal›m, demektir. 

Ancak, baflta da belirtti¤imiz gi-
bi, tarih asla unutmaz ve affetmez.
Cezayir halk›n›n belle¤inde, 132 y›l-
l›k sömürgecilik tarihinin yaratt›¤›
ac›y› hangi resmi tarih unutturabildi?
Ya da Ermeniler’e 1915’in ac›s› ve
öfkesi unutturulabildi mi?

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

Ne Fransa katliamlarla dolu
sömürgecilik tarihini unuttu-
rup “Ermeniler’e sahip ç›k-
ma” oyunu oynayabilir, ne
de; BM oylamas›nda Ceza-

yir’in ba¤›ms›zl›¤›na karfl› oy
kullanarak sömürgeci Fran-
sa’n›n katliamlar›na destek

veren Türkiye oligarflisi, “siz
de Cezayir halk›n› katlettiniz”
diyebilir. Her ikisi de halkla-
ra karfl› suçludurlar ve yarat-
t›klar› büyük ac›lar›, birbirle-
rine karfl› flantaj arac› olarak

kullanmaktad›rlar.

Cezayirli bbir ddevrimci, 
Frans›z pparaflütçülerce 
iflkenceye ggötürülüyor
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Grup Yorum; Samsun, Hopa ve
Ordu’nun Fatsa ‹lçesi’nde Temel
Haklar Dernekleri’nin aç›l›fllar›na ka-
t›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" fli-
iriyle bafllad›. Karadenizli olan, ölüm
orucu flehitleri Selami Kurnaz ve
Ümit Günger için yaz›lan fliirlerle sü-
ren aç›l›fl›n konuflmas›, Do¤u Kara-
deniz Temel Haklar Baflkan› Kenan
Ustabafl taraf›ndan yap›ld›. 

Bölgede yaflanan sorunlara dikkat
çeken Ustabafl, baflta çay olmak üze-
re, fuhufl, uyuflturucu, kültürel yoz-
laflma gibi sorunlar yafland›¤›n› söy-
ledi. Bunlara karfl› çözüm bulacak
gücün, örgütlenen halk oldu¤una dik-
kat çeken Ustabafl, derne¤i bu amaç-

la kurduklar›n› belirterek,
“Do¤u Karadeniz’in bütün il,
ilçe, köy ve mahallerinde,
herkesi bu konuda görev al-
maya ça¤›r›yoruz" dedi. 

Mesajlar›n okunmas›n›n
ard›ndan, 6 Nisan'da Trab-
zon'da linç giriflimine u¤ra-
yan Zeynep Erdu¤rul, fafliz-
me karfl› mücadeleye ça¤r›
içeren bir konuflma yapt›. Er-
du¤rul’un konuflma-
s› salonu dolduranlar-
ca "Kahrolsun Fa-

flizm Yaflas›n Mücadelemiz,
Trabzon Faflizme Mezar Ola-
cak" sloganlar›yla karfl›land›. 

Aç›l›fl›n coflkuyla bekle-
nen konu¤u ise, Grup Yo-
rum’du. Yorum türkü ve
marfllar›n› seslendirdikçe, sa-
londaki coflku da doru¤a ç›k-
t›. Konser boyunca s›k s›k
"Yaflas›n Ölüm Orucu Dire-
niflimiz, Mahir Hüseyin Ulafl
Kurtulufla Kadar Savafl, Sela-
mi 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 et-
tiklerini 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 öl-
dürmekle yokedilemeyece¤inin en
somut göstergesi Filistin ve Irak dire-

niflleridir, direnenler asla yokedile-
mez. Bu gerçe¤e vurgu yapmak için
buradan bir kez daha hayk›r›yoruz,
çünkü biz halk›z” diye konufltu. Trab-
zon ve Samsun’da yaflanan faflist sal-
d›r› ve provokasyonlara de¤inen Er-
demir, Samsun halk›na, Karadeniz
Temel Haklar’da birleflme ve derne-
¤in bafllatm›fl oldu¤u "Uyuflturucuya
ve Kültürel Yozlaflmaya Son" kam-
panyas›na kat›lma ça¤r›s› yapt›. 

Yap›lan konuflman›n ard›ndan
Grup Yorum, sloganlar aras›nda sah-
neye ç›kt›. Tutsak yorumcu ‹hsan Ci-
belik'in mesaj›n›n okunmas›n›n ar-
d›ndan, Samsun halk›, türkü ve marfl-

lar›n› seslendiren Grup Yorum’la, ki-
mi zaman yumruklar› havada, kimi
zaman halaya durarak ve efllik ederek
bütünleflti. Salonda s›k s›k "Yaflas›n
Ölüm Orucu Direniflimiz, Provoka-
törler Tutuklans›n, Halk›z Hakl›y›z
Kazanaca¤›z" sloganlar› at›ld›. 

Yorum Fatsa’da
Grup Yorum’un Karadeniz’de ka-

t›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 bafl-
lad›. Yaz›c›, provokasyonlara, sömü-
rüye karfl› birleflme ça¤r›s› yapt›. 

Ard›ndan Grup Yorum sahne ald›.
Halk›n dilindeki türkü ve marfllar›n›
seslendiren efsane Grup Yorum, yüz-
lerce kiflinin alk›fllar› ve sloganlar›yla
destek gördü. 

Ordu’daki Grup Yorum coflkusu,
hep birlikte çekilen halaylarla son
buldu.

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

Ardeflen 

Ardeflen 
Samsun
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Bugünlerde TV’lerde s›kça
rastlanan bir sinema filminin rek-
lam› birçok okurumuzun dikkatini
çekmifltir. Haçl› Seferleri’ni ‘eleflti-
rel’ ele ald›¤›, Ortado¤u halklar›n›
“olumlu” yans›tt›¤› söylenen Cen-
netin 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 Holly-
wood filminin müziklerini yapan-
lardan biri de, Kardefl Türküler.

Sevinmeli miyiz?

Bu topraklarda yaflayan halkla-
r›n dilinde türküler söyleyen ileri-
ci, halktan yana sanatç›l›k iddias›
tafl›yan bir grubumuzun nas›l ba-
flar›l› oldu¤unu mu düflünüp yaz-
mal›y›z? Burjuva bas›n›n sevgili
“romantik devrimcileri” yap›yor
bunlar›, biz baflka bir noktay› ele
almak istiyoruz. 

Devrimci sanatç›, halk›n sanat-
ç›s›; eserlerini halk için üretir. Ha-
reket noktas› halk›n ac›lar›n›, yok-
sulluklar›n›, öfkesini anlatman›n
yan›s›ra, ayn› zamanda mücadele-
sine de katk›da bulunmakt›r. 

Kardefl Türküler’in özel ola-
rak Hollywood’a giderek, filmin
sahnelerini izleyip ellerine enstrü-
manlar› alarak o sahnelere uygun
besteler yapmas›n›n bu tan›mla
uzaktan yak›ndan bir ilgisi var m›-
d›r? Biliyoruz, sorunun kendisi bi-
le abestir. Hollywood’un niteli¤i
üzerine çok fley söylemeye gerek
yoktur. Bugün Amerikan kültürü-
nün yay›lmas›ndaki misyonu da
tüm dünyaca bilinmektedir. 

Elbette devrimci sanatç› da fa-
aliyetlerini sürdürmek için para
kazanmak zorundad›r, ama sanat
pazar›n bir metas› haline gelirse,
orada, ihtiyaçtan kaynaklanan bir
durumdan de¤il, resmen ve ale-
nen ticari bir kayg›dan sözedilebi-
lir. 

Hele bu pazar Hollywood ise,
durum çok daha vahim demektir.
Yukar›da sayd›¤›m›z misyonuna

da hizmet edilmifl demektir. Söz-
konusu filmin niteli¤i hiçbir fleyi
de¤ifltirmiyor. Hollywood dünya
halklar›n›n beyinlerine zaten böy-
le girmifltir. Birkaç “nitelikli” fil-
min etraf›ndan Amerikan kültürü-
nün pompalay›c›s›
onbinlerce film pi-
yasaya sürülmüfl-
tür. 

Kardefl Türkü-
ler hat›rlanaca¤›
gibi, AB’ciler ve
hükümet yetkilileri
taraf›ndan; “bak›n
bizim ülkemizde
Kürtçe dahil her
dilden türküler ser-
best” diye kullan›l-
m›fl, kasetleri AB
koridorlar›nda do-
laflm›flt›. ‹lerici sa-
natç› kendi ayakla-
r› üzerinde durur,
halka dayan›r. AB
ya da baflka güçle-
rin kendini kullan-
mas›na izin ver-
mez, bu, iradesi
d›fl›nda yaflan›yor-
sa da engel olmak
için çaba harcar.
Grubun bu konu-
da da hiçbir aç›k-
lamas›n›, tavr›n›
hat›rlam›yoruz.

Hollywood’a
müzik yapmas› da
buna paralel bir
durumdur. 

Örgütsüz, kü-
çük-burjuva sanat-
ç›l›¤›n nereye sav-
rulaca¤›n›n hiçbir
garantisi yoktur.
Emperyalizm ve
oligarfli bu konuda
bilinçli bir politika
izlemektedir. ‘Par-
lak’ bir dünya se-
rer gerekirse önle-
rine, kimi zaman
da “daha fazla ileri

gidersen...” diye gözda¤› ve-
rir. Amac›, düzenine kazanmakt›r,
o vakumun içine çekmektir.  Kar-
defl Türküler, “parlakl›¤›” göz
kamaflt›ran bu yoldan dönmelidir.
Orada halk yoktur, dillerde türkü-
ler olsa da, o türkülerdeki ruh
kaybolur ve yoksul halklar bunu
sezgileriyle de olsa çok çabuk an-
larlar....

17 May›s 2002 tarihinde tedavi gördü¤ü Alman-
ya’da yaflam›n› yitiren halk ozan› Âfl›k Mahzuni fierif,
ölümünün 3. y›ldönümünde, Nevflehir'in Hac› Bektafl il-
çesindeki mezar› bafl›nda törenle an›ld›. Anmaya ailesi-
nin yan›s›ra ilçe halk› da kat›larak, ozan› unutmad›¤›n›
gösterdi. Biz de, ‘Amerika katil’ diyen o gür sesi kulak-
lar›m›zda olan ozan› sayg›yla an›yoruz. 

Halk Sanatç›s› Sel-
da Ba¤can'a yurtd›fl›na
ç›k›fl yasa¤› konuldu.
Kanada’da verece¤i
bir konser nedeniyle
14 May›s günü Ata-
türk Havaalan›’na gi-
den Ba¤can’›n pasa-
portu da elinden al›n-
d›. "Bu y›l›n bafl›ndan
itibaren Avrupa'da ve
dünyan›n di¤er birçok
yerinde konser verdi-
¤ini” belirten Ba¤can, bu yasa¤›n nedenini de bilmedi-
¤ini söyledi. Ba¤can sözlerini flöyle sürdürdü:

"Bir profesörün yurtd›fl›nda ders vermesinin engel-
lenmesi ne kadar ay›psa bir sanatç›ya yurtd›fl›nda kon-
ser yasa¤› verilmesi de bir o kadar ay›p. Yasak karar›
büyük rezilliktir.”

1980’de de yurtd›fl›na ç›k›fl› yasaklanan Ba¤can’›n
bu yasa¤› 7 y›l sürmüfltü. Bu konuda tek örnek Ba¤can
da de¤ildir. Örne¤in, Ruhi Su bu yasak nedeniyle teda-
visini yapt›ramad›¤› için katledilmifltir.

Devlet, ilerici sanatç›lar›n sindirmek için her türlü
yolu denemektedir.

Devrimci Sanatç› ve Hollywood!
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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 dü-
zenlendi. Bu panellerden birinin bafll›¤› da, “Türkiye’deki hapishanelerde 118
insan öldü” fleklindeydi. Panele Almanlar’›n yan›s›ra Türkiyeli devrimci grup-
lar da kat›ld›lar. UTMP Temsilcisi; 19 Aral›k katliam› ile bafllayarak, tecrit uy-
gulamas›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 Tür-
kiye’ye aktard›¤›n› belirtti. 

Tecrite karfl› devrimci tutsaklar›n ölüm orucuyla direndi¤i anlat›lan pane-
le, ilgi yo¤un olurken, sorularla canl› bir ortam olufltu. Alman konuflmac›lar
kendi ülkelerinin hapishanelerindeki tecrite de dikkat çekerken, eski bir gar-
diyan, Alman hükümetinin “mültecilere uygulad›¤› tecrite tan›k oldu¤um için
istifa ettim” diyerek duygular›n› dile getirdi. Kat›l›mc›lar dayan›flmay› ge-
niflletmek 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 Dev-
rimci Tutsa¤›n Katledilmesinden Avrupa Birli¤i De Sorumludur” pankart›yla
kat›ld›. Faflizme karfl› kazan›lan zaferin 60. y›ldönümü olmas› ve emperyaliz-
me karfl› direnen halklar›n mücadelesi, yürüyüflün temel gündemlerinden ol-
du. 45 km'lik yürüyüfl, Sintagma Meydan›'nda yap›lan konuflmalar ve konser-
le sona erdi.

Sosyalist politikac›, EDA Lideri Lambrakis, 21 Nisan 1963'te Selanik'te
trafik kazas› süsü verilerek, Yunan oligarflisi taraf›ndan desteklenen paramili-
ter 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 Ar-
mutlu Cemevi'nde topland›lar. Dini törenin ard›ndan Ali Çelik, Fe-
riköy Mezarl›¤›'nda defnedildi. Mezara karanfiller b›rak›l›rken,

HÖC ad›na Hakk› Akça k›sa
bir konuflma yapt›. Yapt›¤› ko-
nuflmada Ali Çelik’in TA-
YAD'a destek verdi¤ini, her
zaman onu anacaklar›n› dile
getirdi. Akça, ayr›ca, "arkada-
fl›m›z Sezgin Çelik ad›na da
buraday›z” diye konufltu. 

Nadire Çelik'e ve ailesine
baflsa¤l›¤› diliyoruz.

Federasyon Kongresi 
Avusturya

Anadolu Fe-
d e r a s y o -
nu’nun 1.
Ola¤an Ge-
nel Kongresi 14 May›s günü yap›ld›.
Federasyon Baflkan› Ercan Cuhac› ile
yard›mc›s› Hatime Azak’›n konufl-
mas›yla aç›lan kongrede, Avustur-
ya’da yaflayan Türkiyeli emekçilerin
sorunlar› ekseninde mücadele ele
al›nd›. 

Bolivya Halk› 
Emperyalist Tekele 
Karfl› Sokaklarda
Geçen y›l ayaklanarak iktidar› de-

viren Bolivya halk›, emperyalist
enerji tekellerine yüksek vergiler ge-
tirilmesi talebiyle baflkent La Paz'a
yürüyor. Sol güçlerin örgütledi¤i yü-
rüyüfle, ço¤unlu¤u yerlilerden oluflan
binlerce kifli kat›ld›. 

Cumhurbaflkan› Carlos Mesa'y›
''emperyalizmin ufla¤›'' olarak nitele-
yen göstericilerin bir k›sm› ise, bafl-
kente giden anayollara barikatlar
kurdu. Halk ayaklanmas›n›n ard›n-
dan reformist önderli¤in uzlaflmac›
politikalar› nedeniyle oligarflinin
adam› olarak cumhurbaflkan› yap›lan
Mesa, parlamento taraf›ndan kabul
edilen düzenlemeyi imzalamay› red-
dediyor.

18 May›s
1973’te flehit
d ü fl e n ,
TKP/ML'nin
kurucusu ve
önderi ‹bra-
him Kaypak-
kaya, iflken-
cehanelerde
katlediliflinin
y›ldönümün-
de etkinliklerle an›ld›. 

Mahirler ve Denizler’le birlikte devrim
cephesinde yeralan Kaypakkaya için düzenle-
nen 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 yyafl›yor


