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Faﬂist sald›r›lara boyun
e¤meyece¤iz!
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kan›m›z dökülüyor
iﬂimiz, sa¤l›k ve e¤itim hakk›m›z çal›n›yor
sendikalar›m›z kapat›l›yor
insanlar›m›z öldürülüyor hücrelerde
cenazelerimize kurﬂun s›k›l›yor
sefalet ve zulüm hüküm sürüyor
... ve boyun e¤in deniyor!
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durmaz sürer
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linç saldırısına maruz
kalan TAYAD’lılarla
dayanışmak için
23 Haziran’da
Trabzon’daydılar

ISSN 13005 - 7944

Oligarﬂinin iktidar›
halka karﬂ› savaﬂ
iktidar›d›r

Ba¤›ms›zl›k
demokrasi ve sosyalizm u¤runa düﬂenler

unutulmaz
Hapishanelerde direniﬂ gelene¤inin baﬂe¤mez öncülerinden, 1984
Ölüm Orucu ﬁehidi Abdullah Meral,
17 Haziran günü, Band›rma Gençlik
Derne¤i üyeleri taraf›ndan Manyas'›n Kalebay›r Köyü’nde bulunan
mezar› baﬂ›nda an›l›rken, 84 Ölüm
Orucu ﬂehitleri için, 20 Haziran günü
Bursa’da, 19 Haziran günü de ‹zmir’de, Ege Temel Haklar’da anma
etkinlikleri düzenlendi.
2000-2005 Büyük Direniﬂ ﬂehidi
Veli Güneﬂ’in Dersim Kocakoç Köyü’ndeki mezar› baﬂ›nda toplanan
Dersim HÖC üyeleri, zindanlarda
boy veren direniﬂ türküsünü bir kez
de ‘Veli Day›’dan dinlediler...
Dersim Da¤lar›’ndan ‹stanbul’un
gecekondular›na uzanan savaﬂç› bir
yaﬂam›, silah›n›n son mermisine kadar çat›ﬂarak 22 Haziran 1996’da
ölümsüzleﬂen gerilla Adalet Y›ld›r›m, Dersim HÖC taraf›ndan ölüm

y›ldönümünde mezar› baﬂ›nda ‘Bize
ölüm yok’ marﬂlar›yla an›ld›.
Tokat Da¤lar›’nda ﬂehit düﬂen
‹pek Yücel ve Metin Keskin için,
‹pek Yücel’in ailesi taraf›ndan 18
Haziran günü Armutlu Cemevi'nde
bir anma yeme¤i verildi.
***
Vatan›m›z ba¤›ms›z olacak dediler; zulüm son bulacak halk›n demokrasisi kurulacak diye düﬂtüler
yola; sömürüyü ve adaletsizli¤i ‘kader’ diye dayatanlar›n karﬂ›s›na ‘sosyalizmi kurup bu yalanlar›n›z› ve sömürü düzeninizi yokedece¤iz” diye
dikildiler.
Ve ölümsüzleﬂtiler bu idealler
için. Hiç ölür mü, böylesi idealler
u¤runa topra¤a düﬂenler? Tarih yazmaz halklar› için dövüﬂenlerin gerçekte öldüklerini. Türkiye halk› gömer onlar› yüreklerinin en görkemli
köﬂesine. Unutmaz en yi¤itlerini.
***
Anadolu’nun köylerinden, ﬂehirlerin gecekondular›ndan, fabrikalardan girdiler bu kavgaya. Halk›n içinden ç›k›p halka öncü oldular... Ç›kt›lar da¤lara, yat›rd›lar bedenlerini açl›¤a, vuruﬂtular gecekondular›n sokaklar›nda, kafa tuttular tüm
ülkeyi hapishaneye çeviren
cuntac›lara; yeter ki, ideallerimiz yaﬂas›n, yolumuzdan
yürüyenler hayallerimizi
bayraklaﬂt›r›p diksinler oligarﬂinin burçlar›na, dediler.
‹dealleri hep yaﬂayacak
ve özlemini duyduklar›, u¤runa ölümü kucaklad›klar›
zafer; diﬂle, t›rnakla sökülüp
al›nacak. Zulmün ve sömürünün egemen k›l›nd›¤› dünyam›z›n orta yerinde, Anadolu ihtilali bir güneﬂ gibi
parlayacak.
Ve ihtilalimizin onur sayfalar›nda onlar›n adlar› yaz›l› olacak.
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Boran ve
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Yay›nlar›’ndan

1 Temmuz 1979’da
Bursa’da sivil faﬂistler taraf›ndan kurulan bir pusuda katledildi. Bursa DEVGENÇ’lilerdendi.

6 Temmuz 1988’de
Hollanda’da faﬂistler taraf›ndan vurularak katledildi.
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2 Temmuz 1980’de Topkap›’da
“iﬂkencelere ve faﬂist teröre karﬂ›”
gerçekleﬂtirilen bir gösteride, yoldaﬂlar›n›n güvenli¤ini al›rken polisle girdikleri çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtüler.
Talip GÜLDAL

‹brahim KARAKUﬁ

Yüksel KARAN

Georgi D‹M‹TROV

2 Temmuz 1949 - Bulgaristan halk›n›n, ony›llarca
krall›¤a, Alman faﬂizmine karﬂ› sürdürdü¤ü savaﬂ›n önderiydi. Ama o yaln›z Bulgaristan halk›n›n de¤il, dünya
halklar›n›n mücadelesinin önderlerinden biri de oldu; çeﬂitli ülkelerin devrimci örgütleri, 1935’te onu Komintern’in Genel Sekreterli¤i’ne seçtiler.
1945’te onun önderli¤iyle kurulan Vatan Cephesi, Bulgaristan’da iktidar› ele geçirdi. Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nin kurucusu, sosyalizmin inﬂas›n›n baﬂkan› olarak görevlerini sürdürdü. Dimitrov, 2 Temmuz 1949’da
muzaffer bir devrimci olarak ölümsüzleﬂti.

“Böyle bir düz e n d e
y›llarca
yaﬂasam
da devrimcili¤imin bir
gününe
eﬂde¤er
de¤ildir.”
‹smail
Karaman

Onlara dair...

‘92 Nisan’›n›n son günüydü. Konak’ta
eski 3 katl› bir binadaki büroda toplanm›ﬂ 1 May›s’› konuﬂuyorduk. Gökhan
Gökhan
Abi “yar›na iﬂçiler olarak bir sürprizimiz var” dedi. Merak ettik sorduk,
söylemedi. Vakit ilerledi herkes ç›kt› bürodan. Ben de Do¤um
Hastanesi’nin (Yahudi Hastanesi) arka taraf›ndaki sokaktan geçerken bir tabelac› dükkan›n›n duvar›ndaki “Yaﬂas›n 1 ...” yaz›l›
yar›m kalm›ﬂ pankart dikkatimi çekti. Durdum. Az sonra Gökhan
Abi geldi. Durur muyum girdim dükkana. Hemen “Abi, sürpriz
bu mu?” diye sordum. “Evet ama kimseye söyleme” dedi. Ertesi gün Konak’ta toplanmaya baﬂlam›ﬂt›k. Benim gözlerim Gökhan Abi’yi ve birlikte gelece¤i Troleybüs Atölye iﬂçilerini ar›yor.
Az sonra gece gördü¤üm pankartla göründüler, ama içlerinde
Gökhan Abi yoktu. Tekrar pankartlar›na bakt›m. “Bu nas›l sürpriz ki, pankart›n ebad›, içeri¤i pek çok pankart gibi..” diye düﬂünüyordum ki kortej yürüyüﬂe geçti. Sloganlar›m›z› coﬂkuyla hayk›rarak yürüyorduk. Mitingin yap›laca¤› eski bal›kç› haline yaklaﬂt›kça kula¤›m›za gelen Grup Yorum’un marﬂlar›yla coﬂkumuz
artm›ﬂt›. Alana gelince coﬂkumuzla birlikte ve ﬂaﬂk›nl›k da vard›
ﬂimdi. Gökhan Abi kürsüden hayk›r›yordu; “geliyorlar, ﬂanl›
DEV-GENÇ’liler geliyor!.. Hakl›y›z Kazanaca¤›z ﬂiar›n› da¤larda,

30 Haziran
6 Temmuz

Büyük
Direniﬂte ﬁehit
Düﬂtüler
Gökhan ÖZOCAK - 4 Temmuz
2001’de hapishanede baﬂlad›¤›
ölüm orucunu tahliye edildikten
sonra d›ﬂar›da da sürdürerek, açl›¤›n›n 201. gününde ﬂehit düﬂtü. 25
y›ll›k devrimci kavgas›n›n son büyük çarp›ﬂmas›n› aln›ndaki k›z›l
bantla sürdürdü.
6 Temmuz
2001’de ‹stanbul Avc›lar’da
polis taraf›ndan
infaz edildi.
1996’dan beri
‹smail KARAMAN hareketin içindeydi. Son olarak F›rat Tavuk Ölüm Orucu Birlikleri komutan›yd›.

meydanlarda, zindanda hayk›ranlar geliyor. Akif Dalc›’n›n yoldaﬂlar› geliyor...”
Daha bir coﬂuyoruz, sürprizi bu oldu.
Ö zocak
Gökhan Abi yaln›z bizi de¤il, Petkim,
Anbar, TEKEL, Eshot iﬂçilerini de ayn›
coﬂkuyla selaml›yor kürsüden. Alanda 1 May›s’›n gerçek sahipleri, kürsüde 1 May›s’›n gerçek sözcüleri... Kürsü etraf›nda sar›
sendikac›lar, polisler indirmeye çal›ﬂsa da o inmiyor. Miting sonuna kadar görevini sürdürüyor.
Salt alanlarda, fabrikalarda, iﬂçilerin büyük Ankara yürüyüﬂünde
yollarda de¤ildi Gökhan Abi. Kondular da tan›r onu. ‘90 baﬂlar›nda Adatepe kondular›n› y›km›ﬂlard›. Biz hemen ertesi gün Müjdat
ve Gökhan Abi, Yusuf ve daha birçok arkadaﬂ›m›z ordayd›k. Müjdat abi, paylaﬂmaya dayan›ﬂmaya geldi¤imizi anlatt›. Bizi önce çekinerek dinlediler. Sonradan ›s›nd›lar bize. Neler yap›labilece¤ini
konuﬂtuk ve koyulduk iﬂe. Kimimiz enkaz kald›r›yor, kimimiz sa¤lam tu¤la ve briketleri ay›r›yor, kimimiz harç kar›yoruz. Gökhan
Abi bir yandan çal›ﬂ›rken, bir yandan tutturuveriyor o eski marﬂlardan. ‘80 öncesinden K›z›ldere, Denizler, Nurhaklar... Adatepe’lilerle ba¤›m›z daha bir pekiﬂiyor o zaman. Bir ç›nar›n gölgesinde
birleﬂiyoruz sanki, ç›nar›m›z Gökhan Abi. Bir ç›nar o, dünü bugüne getiren, bugünü yar›na ba¤layan...

Hiç kimse
tarafs›z de¤ildir
Oligarﬂik devletin bir iç savaﬂ örgütlenmesi oldu¤u anlaﬂ›lmazsa, Susurluklar, kontrgerilla politikalar› da anlaﬂ›lamaz.
Bu anlaﬂ›lmazsa, AB’ye giriyoruz, demokratikleﬂiyoruz
havas›n›n en yayg›n oldu¤u bir anda, yaﬂanan bu linç
sald›r›lar›, faﬂist sald›r›lar, katliamlar da anlaﬂ›lamaz.

ört bir yanda cenazeler kald›r›l›yor, cenaze törenlerinde halka
kurﬂun s›k›l›yor, linç sald›r›lar›n›
yapanlar de¤il, sald›r›ya u¤rayanlar
yarg›lan›yor, F tiplerinde 119 insan›m›z› öldürenler tecriti koyulaﬂt›rmak için yeni yönetmelikler ç›kar›yorlar, sivil faﬂistler devrimci, demokrat gençli¤in üzerine sal›nm›ﬂ,
b›çaklarla, sat›rlarla ve polisin himayesinde sald›r›lar›n› sürdürüyor,
iﬂi, hak ve özgürlükleri için meydanlara ç›kan emekçilere düzenin
kulaklar› kapal›; ama a¤z› aç›k, mücadele edenlere tehditler ya¤d›r›yorlar... Bu sayd›klar›m›z çok k›sa bir
ülke tablosudur. 40 milyon insan›m›z›n yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda, 10
milyonumuzun açl›k içinde yaﬂamaya mahkum edildi¤i de bir gerçek.
Böyle bir ülkede yap›lacak tek bir
ça¤r› vard›r; o da sömürenlere, zulmedenlere karﬂ› mücadelenin yükseltilmesi ça¤r›s›d›r. Bunun d›ﬂ›ndaki her ça¤r›, bu ülke tablosu karﬂ›s›nda tuzla buz olup, hiçbir etki yap-
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TAYAD’l›lar Trabzon’da
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Trabzon’da vali ‘diktatörlü¤ü’
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IMF istedi, AKP ç›kar›yor

10

‘Herkes için sosyal güvenlik’ ve ‘herkese
eﬂit, ücretsiz sa¤l›k’

15

Kapitalist Batakl›k: ‘... sponsorlara
emanet’

madan buharlaﬂmaya mahkumdur.
lkemizi nas›l tahlil ettik, ne
söyledik, ne yapt›k diye herkesin düﬂünmesi gereken bir tablodur
bu. “Nesnel gerçekli¤in ürünü olmayan ve yine nesnel gerçekli¤in
do¤rulamad›¤› her teori, pratikten
kopar ve amaçs›z hale gelir. Stalin’e ait olan bu söz, bugüne çok
uygun düﬂüyor. Bugün ortada pratikten kopmuﬂ, amaçs›zlaﬂm›ﬂ bir
y›¤›n teori, gerçeklikten uzak
birçok ça¤r›lar, kampanyalar var.

Ü

er ülkede oldu¤u gibi, bürokrasisiyle, ordusuyla, polisiyle,
yarg›s›yla, hapishaneleriyle, tüm di¤er kuruluﬂlar›yla örgütlenmiﬂ bir
devlet var bizim ülkemizde de. Bu
devlet de, her devlet gibi bir s›n›f›n
iktidar›n› sürdürme arac›d›r. O s›n›f,
ülkemizde iﬂbirlikçi tekelci burjuvaziden, toprak a¤alar›ndan, tefecitüccarlardan oluﬂan oligarﬂidir.
Tüm sömürü düzenlerindeki devletler gibi, oligarﬂinin devleti de, taraf-
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halk›n düﬂmanlar›d›r
19

MOBESE neyi gözleyecek?

20

Tecriti pekiﬂtirmek için üç yönetmelik
daha!

22

TAYAD raporu, F tipi hapishanelerin

s›z de¤il, s›n›flar üstü de¤il, taraft›r.
Oligarﬂiden taraft›r. Asli görevi, oligarﬂinin iktidar›n›n sürdürülmesi
için halk› denetim alt›na almakt›r.
Bunlar, toplum bilimin en temel teorik gerçekleridir. Fakat ülkemizde
politika ad›na üretilen birçok düﬂüncenin, teorinin bu nesnel gerçekle bir ba¤› kalmam›ﬂt›r. Baﬂta
k›saca özetledi¤imiz ülke tablosu
karﬂ›s›nda, bu ülkede “bar›ﬂ›” mücadele edenlerin bozdu¤unu söyleyebilmek için gerçeklerden tümüyle
kopmuﬂ olmak gerekir.
ligarﬂinin iktidar›, halka karﬂ›
sürekli bir savaﬂ demektir. Bu
savaﬂ›n boyutlar›, baﬂvurdu¤u biçimler, dönemsel olarak de¤iﬂebilir,
ama bu temel gerçek de¤iﬂmez. Oligarﬂinin devlet örgütlenmesi, temel
olarak “d›ﬂ tehlikelere” karﬂ› de¤il,
“iç tehlikelere” yani halk›n devrim
mücadelesine göre örgütlenir. Oligarﬂik devletin bir iç savaﬂ örgütlenmesi oldu¤u anlaﬂ›lmazsa, Susurluklar, kontrgerilla politikalar›
da anlaﬂ›lamaz. Bu anlaﬂ›lmazsa,
AB’ye giriyoruz, demokratikleﬂiyoruz havas›n›n en yayg›n oldu¤u bir
anda, yaﬂanan bu linç sald›r›lar›, faﬂist sald›r›lar, katliamlar da anlaﬂ›lamaz. E¤er ülke gerçe¤i anlaﬂ›lamam›ﬂsa, zaten orada do¤ru bir politik tav›r da belirlenemez.

O

alktan yana olmak, oligarﬂinin
devletine, iktidar›na karﬂ› olmakt›r. Bu da toplum bilimin en te-
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mel teorik tespitlerinden biridir.
Solcu, sosyalist, ayd›n ise, onun oligarﬂinin devletine ve iktidar›na karﬂ› olmas› da tart›ﬂmas›zd›r. Tersine
bir durum varsa, o zaman onun solculu¤u, ayd›n olmas› tart›ﬂ›l›r. “Tarafs›zl›k” söylemi, oligarﬂinin devletinin halka karﬂ› oldu¤unu yads›makt›r.
arafs›zl›k, zulüm karﬂ›s›nda teslimiyetten do¤ar. Ülkemizde de
öyle oldu. Oligarﬂinin iktidar›n›n
niteli¤i unutulup, bu iktidar alt›nda
demokratikleﬂebilece¤imiz teorisi
yap›ld›. Öyleyse devrim için mücadele gereksizdi... Önce gereksiz diye düﬂünenler, burjuva ideolojisinin
etkisi alt›na girdikçe, bu kez devrim
mücadelesini “demokrasiyi engelliyor” diye suçlamaya baﬂlad›lar.
Devrimle, devrimcilerle aralar›na
daha fazla mesafe koydular, daha
çok tarafs›zlaﬂt›lar.

T

nce, “kopart›lm›ﬂ kol istemiyorsan›z, kol kopartanlar› koruyan vali istemiyorsan›z, en iyi
yol, Avrupa Birli¤i’nin evrensel yasalar›n› uygulamakt›r” düﬂüncesi
yayg›nlaﬂt›r›ld›. Giderek bu düﬂünce kendisine devrimci, sosyalist diyen legal partilerin, ayd›nlar›n düﬂüncesi haline geldi. Sonra, peﬂpeﬂe
“Avrupa Birli¤i’nin -meﬂhur- evrensel yasalar›” ç›kar›ld›. Demokratikleﬂmede ne kadar büyük mesafeler
katetti¤imiz söylendi. AB’ye uyum
yasalar›n› ç›kard›klar› için önce
DSP-MHP-ANAP iktidar›, sonra da
AKP iktidar› desteklendi. Salt,
AB’ye uyum yasalar›n› ç›kard›¤›
için AKP demokrat, hatta en solcu
parti ilan edildi ve sosyalist, devrimci oldu¤unu söyleyen legal sol
partiler dahi, “AKP’nin bu yan›n›n”
desteklenmesi gerekti¤inin teorisini
yapt›lar... Nereye geldik peki?

Ö

vrupa emperyalizmiyle bu bütünleﬂmeye karﬂ› ç›kan, bu bütünleﬂmeyle demokrasinin kazan›lamayaca¤›n› savunan devrimciler,
“dogmatik... ilkel... marjinal... eski
ça¤lar›n mistik tarikatlar›n›n ça¤daﬂ
biçimleri... 80 öncesi teorik kal›plar› aﬂamam›ﬂ gruplar” diye nitelendirildi. AB’yi savunduklar› için oli-

A

garﬂinin çeﬂitli kesimleri, bizden,
devrimcilerden “daha ilerici” ilan
edildi. Bütün bunlar› yaﬂad›k. Nereye geldik peki? “Kopart›lm›ﬂ
kol”lardan kurtulduk mu?
ol kopartanlar› koruyan valilerin yan›na, hapishaneleri bas›p
28 insan› katledenleri koruyan valiler, bakanlar, baﬂbakanlar ve AB
yetkilileri var ﬂimdiki siyasal tabloda. Talimatla sivil faﬂist çeteleri
halk›n üstüne salan Genelkurmay
var. B›çakl›, sat›rl› faﬂistleri koruyup kollayan emniyet müdürleri
var. ‹ﬂkencecileri, infazc›lar› beraat
ettirmeye devam eden Susurlukçu
Adalet Bakanlar’› var... Ve dahas›,
kol kopartmaya, hapishaneleri yak›p y›kmaya, hücrelerde öldürmeye, aç, iﬂsiz b›rakmaya ONAY VEREN “evrensel yasalar›m›z” var.

K

a¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm hedefine inananlar, bu
u¤urda mücadeleye var›m diyenler,
bu mücadelenin nerede, nas›l verilip verilemeyece¤ini iyi çözümlemek durumundad›rlar. Kimler ne
söylemiﬂ, ne vaadetmiﬂ, ne öngörmüﬂ ve ne olmuﬂ, sorgulamal›d›rlar.
Tarafs›zl›k ad›na, her türlü ﬂiddete
karﬂ› olma ad›na, legal particilik
ad›na “kötü, olumsuz” ilan edilen
ne varsa, onlar› yeniden gözden geçirmelidir. Mesela... Halk› neden
örgütleyemiyoruz, sol çok radikal,
militan oldu¤u için mi, silahtan,
ﬂiddetten sözedip kitleleri ürküttü¤ü
için mi? Asl›nda ülke tablosunun ve
1990’lar›n baﬂ›ndan bu yanaki geliﬂmelerin bu soruya bir cevab› vard›r. E¤er bugün demokrasiye uzak
bir noktadaysak, bu halk›n mücadelesinin çok “keskin” olmas›ndan
de¤il, aksine, halk›n mücadelesinin
boyutlar›n›n yeterince yüksek olmamas›ndand›r. E¤er bugün devrimci, demokratik mücadele kitleler
için bir “çekim merkezi” olam›yorsa, bu radikallikten, militanl›ktan
de¤il, aksine, kitleleri kazanaca¤›m›z güven veren bir radikalli¤e, militanl›¤a yeterince sahip olamamaktand›r.

B

et hedeflere, kararl› bir mücadele çizgisine sahip olunmak-

N
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s›z›n halk› örgütlemek mümkün de¤ildir. AB’yi savunan, demokrasi
için AB adresini gösteren bir sol,
halka bir hedef sunmuﬂ olur mu?
Onu yapan düzen partileri zaten var.
Emperyalizmin devrimci düﬂünceleri ve halk›n mücadelesini yoketmeye yönelik sald›r›s› karﬂ›s›nda
gerçekleﬂtirilen büyük bir direniﬂ
karﬂ›s›nda “örgütten yana da, devletten yana da de¤iliz” demeyi, ulusal haklar› için mücadele edenlerle
devlet karﬂ›s›nda “iki tarafa da eﬂit
mesafedeyiz” demeyi politika sayanlar, solun ve solculu¤un anlam›n› mu¤laklaﬂt›rm›ﬂlard›r. Sol ad›na,
ayd›nlar ad›na yay›lan bu tarafs›z,
uzlaﬂmac›, icazetçi, teslimiyetçi düﬂüncelerin solla, devrimcilikle ilgisi
olmad›¤›n›, her kesime b›kmadan,
usanmadan anlatmal›y›z. Düpedüz
gerici, sa¤c› teoriler, düzen cephesinden yap›lm›ﬂ ça¤r›lar, burjuva
ideolojisinden al›nm›ﬂ davran›ﬂlar,
kavramlar, bu kadar kolay kabul görüyorsa, “olumlu” bulunabiliyorsa,
her alanda ideolojik bir savaﬂ içinde
bulunmak gerekti¤i aç›kt›r.
erileyerek, uzlaﬂarak, teslim
olarak, tarafs›zl›k ilan ederek
yol al›namayaca¤› bellidir. Oligarﬂi
sald›rd›kça bir ad›m geri çekilmeyi
çizgi haline getirenlerin “biz daha
ileriye s›çramak için ﬂimdi bir ad›m
geri çekiliyoruz” diyecek durumlar›
da yoktur. Zaten böyle bir iddialar›
da yok. Bunun sonu, ülkeyi Tayyipler’e, Genelkurmay’a, muhalefeti
de Baykallar’a, A¤arlar’a b›rakmak
demektir. Sol ad›na “tarafs›zl›k”,
sol ad›na “icazetçilik”, halk›n mücadelesini tasfiye politikas›na
“sol”dan kat›lmakt›r. Uzlaﬂmac›l›¤a, statükoya, icazetçili¤e, oligarﬂi
karﬂ›s›nda sa¤duyuya ça¤r›, batakl›¤a ça¤r›d›r. Hangi k›l›¤a büründürülmüﬂ olursa olsun, pasifizmin, uzlaﬂmac›l›¤›n teorilerini elimizin tersiyle itmeye devam edece¤iz. Türkiye devrimci hareketini 35 y›ld›r
kimse bu batakl›kta bo¤amad›, bundan sonra da bo¤amayacak. Oligarﬂinin iktidar›na karﬂ›, halk›n devrimci iktidar› için mücadele devam
edecek.

G

"Görevli memura
mukavemet etmek", "Sokaktaki
vatandaﬂ› darp
etmek" gibi hepsi
birbirinden mesnetsiz bahanelerle 4,5 y›la kadar
hapis istemiyle
dava aç›ld›.
Faﬂist sald›rganlar ise, henüz
mahkemeye ç›kar›lmad›. Zaten
onlar›n
suçu
önemsiz, istenen
ceza da birkaç
aydan fazla de¤ildi.
*
Trabzon 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yap›lan duruﬂmaya, ‹stanbul'dan giden TAYAD’l› Aileler ve 9
avukattan oluﬂan bir heyet kat›ld›.
San›k kürsüsündekiler yarg›layand›lar. ‹fadelerinde san›k sandalyesinde kimlerin oturmas› gerekti¤ini sayd›lar bir bir.
Mahkeme, avukatlar›n olay günü
görevde olan tüm polislerin cep ve
telsiz konuﬂmalar›n›n dinlenmesi iste¤ini reddederken, özel ve ulusal
televizyonlarda, bas›nda ç›kan haberlerin görülmesi talebini kabul etti. Duruﬂma, 15 Eylül 2005 tarihine
ertelendi.
*
TAYAD'l› Aileler mahkeme ç›k›ﬂ›nda adliye önünde “TAYAD’l›lar
De¤il Provokatörler Yarg›lans›n”
pankart›n› açarak, linç sald›r›s›na ve

TAYAD’l›lar Trabzon’da:

“Provokasyonlara Son!”
“Adalet ‹stiyoruz!”
TAYAD’l›lar, 23 Haziran’da, linç
sald›r›s›n›n bahanelerinden biri olarak gösterilen önlükleriyle, “Provokatörler Yarg›lans›n” pankartlar› ve
dövizleriyle, Trabzon’dayd›lar.
Oligarﬂi, provokasyonu yarg›s›yla sürdürmeye niyetlenirken, TAYAD’l›lar, sloganlar›yla provokatörleri lanetlediler.
Provokasyonu ve linç sald›r›s›n›
organize ederek devrimci demokrat
güçleri y›ld›rabileceklerini, sindirebileceklerini sananlar, 23 Haziran’da yan›ld›klar›n› bir kez daha
gördüler.
‹ﬂte TAYAD’l›lar yine oradayd›.
Susturulmak istenen sesleri yank›lan›yordu Trabzon’da. 17 Haziran’da
daha 6 gün önce, meydan yasa¤›n›
meﬂruluklar›yla delen Trabzon TAYAD’l›larla omuz omuza olmak için
oradayd›lar.
*
Trabzon'da 6 Nisan’da linç sald›r›s›na maruz kalan TAYAD’l›lar, 23
Haziran’da bu kez “hukuk linci”nin
hedefi olarak san›k sandalyesindeydiler.
Linç sald›r›s›nda yaralanan, ard›ndan tutuklanan Zeynep Erdu¤rul,
‹hsan Özdil, Nurgül Acar, Çetin Güven ve Emra Bak›r hakk›nda "Slogan atarak halk› güvenlik güçlerine
karﬂ› k›ﬂk›rtmak", "Toplumda infiale
yolaçacak davran›ﬂta bulunmak",

“Bu davayla Türkiye’de hukukun
olmad›¤› bir kez daha gözler
önüne serilmiﬂtir. Türkiye’deki
hukuk, Susurluk hukukudur.
Her ﬂeye ra¤men biz mücadelemizi sürdürüyoruz. Düﬂüncelerimizden bedeller pahas›na taviz
vermiyoruz. Hak ve özgürlük taleplerimizi, adalet taleplerimizi
savunuyoruz. Savunaca¤›z da...”

TAYAD’l› Aileler
5
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bu sald›r›n›n sonunda aç›lan davaya
iliﬂkin gerçekleri ve tecrit gerçe¤ini
bir kez daha anlatt›lar.
Ve bir kez daha Trabzon’un gerçe¤i hayk›ran, ba¤›ms›zl›¤›, demokrasiyi, sosyalizmi savunan seslerden
hiç mahrum kalmayaca¤›n›n canl›
kan›t› oldular.
Ne linç sald›r›lar›, ne MHP’lilerin ulumalar›, ne de sadece sindirmek için aç›lan davalar, bunu engelleyemeyecek.
*
‹stanbul’daki TAYAD’l› Aileler,
Trabzon’a gitmeden önce, Taksim’de bir bas›n aç›klamas› yaparak
mahkemeye kat›l›m ça¤r›s›nda bulundular. Halk›n Hukuk Bürosu da
mahkeme öncesi ayn› içerikte bir
ça¤r› yapt›.
"Adalet ‹stiyoruz" yaz›l› önlüklerin giyildi¤i ve "TAYAD'l›lar De¤il Provokatörler Yarg›lans›n" pankart›n›n aç›ld›¤› u¤urlama s›ras›nda
TAYAD’l›lar, Trabzon’daki linç sald›r›s›n›n ve davan›n geliﬂimini hat›rlatarak, “Provokasyonlara son demek, adalet talebimizi hayk›rmak
için Trabzon’a gidiyoruz” dediler.
Ancak
TAYAD’l›lar›n
ve
HHB’nin bu ça¤r›s› devrimci, demokratik kurumlar taraf›ndan cevaps›z b›rak›ld›. Provokasyonlara,
faﬂist sald›r›lara karﬂ› yanyana olmas› gerekenler, Trabzon’da TAYAD’l›lar›n yan›nda olmad›lar.
Trabzon 6 Nisan’dan bu yana,
faﬂist sald›r›lar karﬂ›s›ndaki kararl›l›¤›n, birlikte mücadele sorumlulu¤unun, dayan›ﬂman›n s›nand›¤› bir
yer olmaya devam ediyor.

Valiye göre; Ha Adam Öldürmüﬂsün,
Ha Bas›n Aç›klamas› Yapm›ﬂs›n;

Trabzon’da Vali ‘Diktatörlü¤ü’
6 ve 10 Nisan tarihlerinde yaﬂanan devlet provokasyonlar›n›n ard›ndan, bu olaylar› bahane eden
Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir, provokatörleri engellemek yerine, demokratik haklar›n› kullananlar› susturmaya yönelmiﬂ ve Trabzon Meydan›’nda bas›n aç›klamas›

yap›lmas›n› yasaklam›ﬂt›.
Devrimciler, bu hukuksuz, gayrimeﬂru yasa¤› tan›mad›lar. Haklar
ve Özgürlükler Cephesi ile Ezilenlerin Sosyalist Platformu üyeleri, 17
Haziran günü Trabzon Meydan›’nda
yapt›klar› bas›n aç›klamas› ile provokasyonlar›, faﬂist sald›r›lar› protesto ettiler. Meydan yasa¤›n›n,
demokratik
mücadeleyi engellemek,
devrimcilerin
meﬂrulu¤unu yoketmek
için al›nd›¤›n› vurgulayan devrimciler, ‘Emperyalizme, Bask›lara,
Provokasyonlara Karﬂ› Birleﬂelim’ pankart›,
‘‹ﬂbirlikçili¤e Son’ yaz›l› Bush-Tayyip resimleri açt›lar. Yap›lan
aç›klamada, emperyalizmin sald›r›lar›na de¤inilirken,
E¤itimSen’in kapat›lmas›, provokasyonlar, faﬂist sald›r›lar protesto edildi.
“Halka, halk için mücadele edenler hedef gösterilirken eme¤imizin
üzerinden
semiriyor
emperyalizm” denilen
aç›klamada, vatan›m›z,
gelece¤imiz için do¤ru
hedeflere karﬂ› birleﬂelim:
Emperyalizme,
bask›lara, provokasyonlara karﬂ› mücadele edelim ça¤r›s› yap›ld›.
Aç›klaman›n ard›ndan
“Kahrolsun Amerikan
Emperyalizmi, Kahrolsun Avrupa Emperyalizmi, Bask›lar, Provokasyonlar Bizi Y›ld›ramaz,
Yaﬂas›n Ba¤›ms›z Türkiye” sloganlar› at›ld›.
10 Nisan’da faﬂistlerin provokasyon yarat-

devrimciler, gayrimeﬂru meydan
yasa¤›n›, meydanda protesto etti
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mak istedikleri meydanda, halktan
insanlar›n eylemi merakla izledi¤i
ve 'Yaﬂas›n Ba¤›ms›z Türkiye' slogan›na kat›lanlar›n oldu¤u gözlendi.
Ajanslar ise, haberi “TAYAD'l›lar
Ak›llanmad›” diye vererek provokatörlü¤ü sürdürdü ve provokasyonlar›n amac›n›n “ak›lland›rmak” oldu¤unu itiraf ettiler.

Sendikalar, DKÖ’ler ve Sol
Eyleme Neden Kat›lmad›?
Provokatörler ve oligarﬂinin
temsilcileri “ak›lland›rmak”, yani
demokratik mücadelede geri ad›m
att›rmak istiyorlard›. Trabzon HÖC,
bu nedenle, günler öncesinden tüm
sol kesimlere; meydana ç›k›lmas›,
E¤itim-Sen karar› baﬂta olmak üzere son süreçteki bask›lar›n, provokasyonlar›n protesto edilmesi önerisini götürdü. Ki, birçok ilde E¤itimSen’in kapat›lmas›na karﬂ› yap›lan
eylemler, Trabzon’da “gerekli görülmeyip” yap›lmam›ﬂ, tek yap›lan
E¤itim-Sen binas›ndaki bas›n toplant›s› olmuﬂtu. Öneriye verilen cevaplar, sol aç›s›ndan trajik bir tabloyu ortaya ç›kt›.
Sendikalar; “konuyu yak›c› bir
sorun olarak görüyoruz ama
program›m›zda ﬂimdilik alana
ç›kmak yok” dediler. ÖDP; öneriyi
“radikal” ve “zamans›z” buldu.
EMEP; olumlu yaklaﬂt›klar›n›, ancak DKÖ'ler ve partiler kat›lmad›¤›ndan sadece temsili kat›lacaklar›n› söylediler, ama bunu da yapmad›lar. Ekim Gençli¤i; öneriyi “meydana ç›kmak için ç›k›yorsunuz,
mevzi kaybedece¤iz” diyerek reddederken, DÜK; “s›n›f mücadelesinin ivmesiyle uyumlu düﬂünmek
gerekti¤ini”, YDG ise, ''kitlesinin
haz›r olmad›¤›n›” söyledi. Halkevleri’nin bahanesi ise zaten haz›rd›: “Sizinle ortak iﬂ yapmama karar›m›z var!”...
HÖC, eylemi ESP ile birlikte örgütlerken, ‹HD’den de bir kiﬂi “gözlemci(!)” olarak oradayd›.
Gerekçeler; soldaki meﬂruluk yitiminin, siyasi cüretten yoksunlu¤un
ne düzeye geldi¤ini göstermesi,
devrimcilikten neyin anlaﬂ›lmamas›

aç›s›ndan çarp›c› örneklerdir. Herbir
gerekçe üzerine çok ﬂey söylenebilir, ama gereksizdir. Kendileri çok
özlü bir biçimde, “ak›lland›rma”
provokasyonlar›ndan gerekli mesaj›
ald›klar›n› anlatmaktad›rlar. Bu gerici, sa¤c›, teslimiyetçi tav›r, 6 Nisan’dan bu yana izlenen çizginin
devam›d›r. Bu konuda getirilen eleﬂtirilere karﬂ›n, bu “yerel” tav›rlar,
merkezi olarak sahiplenilmiﬂ, mahkum edilmemiﬂtir. Devrimciler, demokratlar; oligarﬂinin sald›r›lar›n›n
ve faﬂist terörün karﬂ›s›nda siyasi ve
fiili olarak dik durabildikleri oranda, halka güven verebilir. Yukar›daki tabloda bunlar yoktur.

Bas›n Aç›klamas› Yapanlar›
Tez Elden As›n!
Devrimcilerin, demokratik hak-

lar›n› kulland›klar› bu bas›n aç›klamas›, kentteki oligarﬂinin temsilcilerini rahats›z ettti. Trabzon Emniyet Müdürlü¤ü, HÖC ve ESP üyeleri hakk›nda savc›l›¤a suç duyurusunda bulunaca¤›n› aç›klad›.
Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir’in de, 5 insan›n linç edilmek
istenmesi karﬂ›s›nda göstermedi¤i
“hukuk” hassasiyeti depreﬂti ve demokratik haklar›n› kullanmakta ›srar edenleri tehdit ederek ﬂöyle dedi: “Kanunsuz bir iﬂ yap›l›yorsa bunun cezas› mutlaka olacakt›r. Bir insan›n baﬂka bir insan› öldürmesi
suçtur. Ancak suç olmas›na ra¤men
zaman zaman bu eylemleri gerçekleﬂtirenler oluyor. Adam öldüren iﬂledi¤i suçun cezas›n› çekiyor. Ayn›
ﬂekilde meydanda bas›n aç›klamas›
yasaklanm›ﬂsa, bu yasa¤a herkesin

Demokratik eylemlere “halk tepkisi” senaryosuyla
müdahalenin, Trabzon’a özgü olmad›¤› ve sorunun sadece TAYAD’›n sorunu olmad›¤›, yaﬂanan yeni örneklerle ortaya ç›kmaya devam ediyor.

uymas› gerekir. E¤er ben bu yasa¤a
uymam diyenler oluyorsa suç iﬂlemiﬂ oluyorlar. Biz bu konuda genelge yay›nlam›ﬂt›k. Suçu iﬂleyenlerle
ilgili olarak adli makamlar gerekeni
yapacakt›r. Kimse al›nan bir karar›
görmemezlikten gelip ciddiye almamazl›k yapamaz.”
Valiye bak›n! Demokratik bir
hakk›n kullan›lmas›nda ›srar›, adam
öldürmek kadar büyük bir suç görmektedir! Aras›ndaki ba¤› sormayaca¤›z; çünkü bu zihniyet linç güruhunu savunan zihniyettir ve halk›m›z taraf›ndan tan›nmaktad›r bu kafa! Linç güruhuna teﬂekkür eden
emniyet müdürü ile uyumlu bir ikili
olduklar› aç›kt›r. Linç güruhunun
demokratik eylemlere müdahalesinde “bu cüret nereden geliyor” diye
soranlar; iﬂte bu kafa veriyor cüreti.

netenlerdir. “Vatanseverlikle, milliyetçilikle” hiçbir
ilgileri yoktur, onlar bu ülkeyi y›llard›r emperyalizm
ad›na yönetmektedirler.
Halk›m›z; polisin, sivil faﬂistlerin ve gerici güçlerin
k›ﬂk›rtmalar›na alet olmay›n!
Sol, demokratik güçler;
gerici faﬂist güçlerin ya da bu kesimlerin polisle birlikte k›ﬂk›rtt›¤› gruplar›n demokratik eylemlere müdahale etme cüreti bulmalar›n›n bir yan›, s›rtlar›n› devlete dayamalar› ise, öteki yan› solun kendi meﬂrulu¤u konusundaki ürkek tav›rlar›d›r. Bunun örnekleri ve nedenleri bilinmektedir, ayr›nt›lar›na girmeyece¤iz.
Geri çekilme, meydanlara ç›kmama, “aman oyuna
gelmeyelim” gibi tav›rlar, provokatörleri güçlendirmekle kalmaz, ayn› zamanda bu oyunun baﬂar›ya ulaﬂmas›na hizmet eder.
Demokratik eylemlere müdahale etmeyi, meﬂru bir
durummuﬂ gibi yaymak, giderek bir dalgaya dönüﬂtürmek ve solda meﬂruluk sorunu yaratmak, soka¤a ç›kamaz hale getirmek istemektedirler.
Buna izin verilemez!
Sol güçler meﬂrulu¤undan taviz veremezler. Bu tür
durumlarda, sald›rgan güruhu “ikna” etmenin yerinin
oras› olmad›¤› aç›kt›r. Mücadele meﬂrudur, provokatörler karﬂ›s›nda sessiz kal›nmamal›, polisle birlikte örgütlenen bu oyuna boyun e¤ilmemelidir. K›ﬂk›rtan, provokasyonlar› örgütleyenin, oligarﬂik güçler oldu¤unun bilinciyle hareket edilmelidir. Bunun anlam›, provokasyonlara karﬂ› mücadelenin, oligarﬂik güçlere karﬂ› mücadeleden ba¤›ms›z olmamas› demektir.

‘Halk Tepkisi’ Oyununu Bozal›m

① Önceki hafta Adana’da DEHAP’l›lar›n bas›n
aç›klamas›na, elinde bayrakl› küçük bir grup “ﬂehit ailesi” kisvesiyle müdahale etti. Ard›ndan polis sald›rd›.
➁ ‹stanbul’da Tekstil-Sen üyelerinin ÖSS sistemini
protesto eylemi, “veliler” taraf›ndan engellendi. ‘D.B.
Tercüman’ Gazetesi, ‘s›radan’ görünen bu olay›, manﬂetten “Vatandaﬂ oyunu bozdu” diye yans›tt›.
③ 20 Haziran günü, Dersim’deki operasyonu protesto için Hatay’da yap›lan bas›n aç›klamas›na 10 kiﬂilik bir güruh müdahale etmeye çal›ﬂt›.
④ 21 Haziran günü ise, “bar›ﬂ yürüyüﬂü” baﬂlatan
‹HD üyeleri, Elaz›¤’da faﬂistlerin sald›r›s› ile karﬂ›laﬂt›lar. Faﬂistler ve polis, halk› provokasyona katamazken,
‹HD’liler önce “güvenlikleri” için emniyet bahçesine
götürüldü, oradan da kent d›ﬂ›na ç›kar›ld›.
Bu yaﬂananlar bilinçli bir politikan›n ürünüdür, örgütlüdür. Gerici, faﬂist kesimler dün halk muhalefetine
karﬂ› silahl› güç olarak kullan›l›yorlard›, bugün demokratik mücadeleyi engellemek için kullan›l›yorlar.
‘Halk tepkisi’ oyununda kullan›lanlar;
Geçmiﬂte kullan›l›p bir kenara at›ld›¤›n›z› unutmay›n! Bu oyunda rol almak; bask›ya, zulme, sömürüye
ve iﬂbirlikçi politikalara destek vermektir. Sizi sol, demokratik güçlerin karﬂ›s›na ç›karanlar, ülkemizi ba¤›ml›laﬂt›ran, halk› yoksullaﬂt›ran, ony›llard›r bask›yla yö7
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Sosyal Güvenlik ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasa Tasar›s›

IMF istedi, AKP ç›kar›yor
‘sosyal
güvenlik’
ve sa¤l›k
sistemi;
kapitalist
uygulama
ve
sosyalizm

IMF'ye verilen son ‘Niyet Mektubu’nda da yeralan Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasa
Tasar›s›, GSS, TBMM Sa¤l›k Aile
Çal›ﬂma ve Sosyal ‹ﬂler Alt Komisyonu'ndan geçti. Emekçilerin protesto etti¤i tasar›, önümüzdeki haftalarda, “meclis tatile girmeden” genel kurula getirilecek.

Talimat IMF’den
Üç “sosyal güvenlik” kuruluﬂunun (SSK, Ba¤-Kur, Emekli Sand›¤›) tek bir çat› alt›nda toplanmas›n›
öngören tasar›, IMF ve Dünya Bankas› taraf›ndan gündeme getirildi ve
“meclis tatile girmeden ç›kar›lmas›” emredildi. AKP de bu emri
yerine getirece¤i konusunda, Niyet
Mektubu’nda söz verdi. Emekçilere
seçim meydan›nda verdi¤i hiçbir sözü tutmayan iktidar, ﬂimdi bu “sözünü tutuyor”. Aksi halde, IMF’den
al›nacak kredinin 833 milyon dolarl›k diliminin verilmeyece¤inin aç›klanmas›, IMF’nin nas›l yasa ç›kartt›rd›¤›n› ve iktidar›n bu yasalar› halka nas›l ‘reform’ olarak pazarlad›¤›n› da gösteren bir örnektir.
AKP iktidar› bu tasar›yla, bir kez
daha kendini IMF’ye ve sermayeye
kan›tlamaktad›r. Birbiri ard› s›ra
özel sigorta ﬂirketleri kuran iﬂbirlikçi sermaye AKP’ye minnettard›r!
Keza, tüm yalanlara karﬂ›n, ekonominin ayakta kalabilmesi bu IMF
kredisine ba¤l›d›r.
GSS, emekçilerin zaten göstermelik olan haklar›n› daha da budayacak. IMF’ye verilen Niyet Mektubu’nda, “sosyal güvenlik reformunun uzun dönemde tasarruf sa¤lamaya odaklanm›ﬂ oldu¤unun”
aç›kça vurgulanmas›, GSS’nin niteli¤ini de gözler önüne sermektedir.
Sa¤l›ktan, emeklilik haklar›ndan tasarrufla, sermayenin ihtiyac›n›n karﬂ›lanmas› hedeflenmektedir. Yani
‘reform’ dedikleri, varolan haklar›n
8
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daha da budanmas›ndan baﬂka bir
ﬂey de¤ildir. IMF’nin bu yasay› istemesinde iki temel etkenden sözedilebilir: Birincisi, Türkiye’nin çarp›k
kapitalist sisteminin restore edilmesi ve uluslararas› sermayenin ihtiyaçlar›na göre yeniden ﬂekillendirmesi. ‹kincisi ise, emekçilerin haklar›ndan elde edilecek “tasarruf” ile
borç ve faiz geri ödemelerini garantilemek, tekellere daha fazla sömürü
alan› yaratabilmek. GSS, her alandaki özelleﬂtirmeci politikan›n bir
uzant›s›d›r.

Mezarda Emeklilik ve
“Paran Kadar Sa¤l›k”
Tasar›ya göre;
1- Emekli ayl›klar› düﬂürülüyor.
Buna göre; memur emeklilerinde
düﬂüﬂ % 33, SSK ve Ba¤-Kur emeklilerinde ise % 23 oran›nda olacak. Böylece, IMF’nin “emekli maaﬂlar›n› düﬂürün” talimat› yerine
getirilmektedir.
2- Emeklilik yaﬂ› kademeli olarak 68'e yükseltiliyor, tüm çal›ﬂanlar
için prim ödeme gün say›s› 9 bine
ç›kar›l›yor. GSS ile birlikte, ayl›k
geliri 117 milyondan fazla olan herkes 58 ile 396 milyon aras›nda zorunlu prim ödeyecek.
3- Sa¤l›kta tüm hizmetler sigortal›lar için de paral› hale getiriliyor.
GSS kapsam›nda, sa¤l›k hizmetlerinin tamam›ndan yüzde 50'ye kadar
‘katk› pay›’n›n yolu aç›l›yor.
4- Prim borcu olanlarla, son bir
y›lda 90 gün prim ödememiﬂ olanlar
ve bakmakla yükümlü oldu¤u kiﬂiler, sa¤l›k hizmetlerinden yararlanamayacak. Acil durumlarda ve uzun
tedavilerde verilecek sa¤l›k hizmeti
ise faiziyle birlikte tahsil edilecek.
5- GSS kapsam›nda sunulacak
hizmetleri içeren bir temel paket
olacak. Paket d›ﬂ›ndaki sa¤l›k hizmeti sigortal›ya ödetilecek.

6- Hekimlerin ve sa¤l›k emekçilerinin çal›ﬂma koﬂullar› zorlaﬂt›r›laca¤› gibi, ücretleri de düﬂecek.
Tüm bu maddelerin özetle söyledi¤i; emekçilerin, sa¤l›k hizmetlerine ulaﬂabilmek için daha fazla para
ödemek zorunda kalaca¤› ve GSS
sisteminin finansman›n›n, ek primlerle emekçilerden karﬂ›lanaca¤›d›r.
‹ktidar›n “reform” ve “herkes sigortal› olacak” yalan›yla sundu¤u
düzenlemeler, iﬂte bunlard›r.
"Herkese Sa¤l›k/Güvenli Gelecek” isteyen ‹stanbul Tabip Odas›,
GSS’nin mant›¤›n› ﬂöyle ifade ediyor: “Hastalar›n sa¤l›k hizmetlerine ulaﬂmas›n› daha da zorlaﬂt›racak
bu düzenlemelerden yararlanan tek
kesim, özel hastane patronlar› olacak. Hastay› ‘müﬂteri’, hastal›¤› ve
hasta tedavisini ‘mal ve hizmet’
malzemesi olarak gören bu bezirgan
felsefesinin g›das› “eﬂitsizlik ve h›zl› tüketim”dir. Eﬂitsizlik ve tüketim
artt›kça sistem beslenir, palazlan›r.
Sa¤l›kta eﬂitsizli¤in Türkçesi ‘ne kadar para, o kadar sa¤l›k’ demektir...
Yasa ve yönetmelik metinlerinin dili
bile piyasa iﬂletmecili¤inin diline
çevrilmiﬂtir. Bu, sa¤l›¤› al›n›p sat›lan, üzerinden kar edilen bir ‘piyasa
meta’ haline getiren ‘neo-liberal pazar ekonomisidir’.”
Tüm bu olumsuzluklar›n› bir yana b›rakm›ﬂ olsak dahi, GSS sisteminin iﬂleyebilmesi, iktidarlar›n buna ay›raca¤› payla ilgili bir durumdur. Sa¤l›¤a ayr›lan pay düﬂürüldükçe, özel sa¤l›k ve sigorta iﬂletmeleri
için daha fazla “pazar” alan› yarat›lacakt›r. ‹ktidarlar›n bütçede sa¤l›¤a
ay›rd›klar› paylara bak›ld›¤›nda da,
bugünden bu sonucu görmek kehanet olmaz. Silahlanma ve IMF borçlar›n› ödemek, halk›n sa¤l›¤›ndan,
emeklilerden önceliklidir.
Emperyalist sermaye, hem geliﬂmiﬂ kapitalist ülkelerde, hem de sömürge ülkelerde, devletin sosyal
harcamalarda daha fazla k›s›tlamaya gitmesini dayatmaktad›r. “Küreselleﬂme” dedikleri sürecin temel
karakterlerinden biridir bu durum.
Ülkemizde ise, büyük bir yoksulluk,
sosyal harcamalar›n tümüyle göster-

melik oluﬂu gibi olgular dikkate al›nd›¤›nda,
küresel sermayenin bu
sald›r›s› çok daha yak›c› sonuçlar› ortaya ç›karmaktad›r.

“Paras›z
Hizmet Olmaz”
Emekçiler, IMF’nin talimat›yla gündeme getirilen GeBugün AKP iktidar›
nel Sa¤l›k Sigortas›’n› protesto etmeye devam ettiler.
taraf›ndan yasalaﬂt›r›l21 Haziran’da TBMM önünde toplanan SES’liler;
mak üzere olan Genel
Çevre Kanunu Tasar›s›'na konulan 'ek ödeme' düzenSa¤l›k Sigortas›n›n
lemesinin Çevre Komisyonu tasla¤›ndan ç›kar›lmas›n›
ad›mlar› 12 Eylül cunprotesto eden Tar›m Orkam-Sen üyeleriyle
tas› döneminde at›ld›.
birleﬂerek ‘Direne Direne Kazanaca¤›z’ slogan› att›lar
Devletin paras›z hizmet vermeyece¤ini
lar›ndan yararlanarak, onlar› desöyleyen cuntac›lar, sermayenin ç›netleyerek yerine getirir...” (madde
karlar›n› koruyan kararlar ald›lar.
56) diye de¤iﬂtirildi.
Sa¤l›k yat›r›mlar› teﬂvik kapsam›na
Yani, devletin sorumlulu¤u “düal›nd›, kamu fonlar› özel sektöre akzenleyicili¤e” indirildi. Bugün özeltar›lmaya baﬂland›. Özal iktidar›,
leﬂtirmecili¤in mant›¤›na uygun
döner sermayenin alan›n› geniﬂleteolan da budur. Elbette bu örne¤i verek sa¤l›k hizmetlerinin do¤rudan
rirken, 12 Eylül öncesi, bat› tipi bir
paral› hale getirilmesinin yolunu aç“sosyal devlet”in varl›¤›ndan sözett›. Sonraki y›llarda izlenen politikamiyoruz. Ki, “Sosyal devlet”in kenlarla da sistem tümüyle çökertildi.
disi de zaten emekçi halklar için bir
Sömürüye dayanan sistemler,
aldatmacad›r ve ülkemizde çok daha
halk›n ihtiyaçlar›n› esas almazlar,
demagojik bir anlam taﬂ›r.
ancak emekçilerin mücadelesi sonuBu nedenle; özellikle sa¤l›kta
cu belli haklar› tan›mak zorunda ka‘yeniden yap›lanma” ad›yla yürütül›rlar. Yani, emekçilerin mücadelelen bu sald›r›lar› eleﬂtirenler ve müsindeki gerileme, sa¤l›ktan e¤itime
cadele yürütenlerin; adeta kamu hizher alana yans›r. 1980 ile birlikte
metleri varm›ﬂ, sa¤l›k bir hak olarak
baﬂlayan süreç, esas itibariyle bu
görülüyormuﬂ da, bunun tasfiyesiyönde geliﬂmiﬂtir. Oligarﬂi, sa¤l›k
nin önüne geçilmesi temel sorungibi en temel alanlardan birine bak›muﬂ gibi görmeleri ve göstermeleri
ﬂ›n› 1982 Anayasas›’na da yans›tm›ﬂ
bir yan›lg›d›r. Varolan› t›rpanlad›¤›
ve sa¤l›k hizmeti “devletin bir ödedo¤rudur, ama mücadelenin oda¤›na
vi” olmaktan ç›kar›lm›ﬂt›r. Nispeten
oturtulmas› gereken bu olmamal›d›r.
ilerici yanlar taﬂ›yan 1961 AnayasaE¤er, “herkese eﬂit, paras›z sa¤l›k
s›'nda, “devlet, herkesin beden ve
hizmeti” slogan› bir “temenni” olaruh sa¤l›¤› içinde yaﬂayabilmesi ve
rak dile getirilmiyorsa, bunun hangi
t›bbi bak›m görmesini sa¤lamakla
sistemde mümkün olabilece¤inin ﬂiödevlidir...” (madde 49) denilirken,
ar›, tam da bu süreçte yükseltilip
1982 Anayasas›’nda bu bölüm, “...
halka anlat›labilmelidir. KapitalizDevlet, herkesin hayat›n›, beden ve
ruh sa¤l›¤› içinde sürdürmesini sa¤min bir aldatmacas› olan “sosyal
lamak; insan ve madde gücünde tadevlete” raz› bir anlay›ﬂla yürütülen
sarruf ve verimi artt›rarak, iﬂbirlimücadele, uzun vadede emekçilerin
¤ini gerçekleﬂtirmek amac›yla sa¤ç›karlar›na olmad›¤› gibi, gerçekçi
l›k kuruluﬂlar›n› tek elden planlay›p
de¤ildir. Zira, o “sosyal devlet” buhizmet vermesini düzenler. Devlet,
gün kabelerinde de tahrip edilmekte
bu görevini kamu ve özel kesimlerve emekçiler direnmek zorunda kaldeki sa¤l›k ve sosyal yard›m kurummaktad›rlar.
9
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‘Herkes için sosyal güvenlik’ ve
‘herkese eﬂit, ücretsiz sa¤l›k’

Sosyalizmde gerçekleﬂebilir
‘sosyal
güvenlik’
ve sa¤l›k
sistemi;
kapitalist
uygulama
ve
sosyalizm

Gerçek anlamda emekçiler için
sosyal güvenli¤in, ücretsiz ve eﬂit
sa¤l›k hizmetlerinin neden sosyalizmle mümkün oldu¤una ve bu konudaki pratik uygulamalara bakmadan önce, emekçilerin bilincini çarp›tma, kapitalist sistemde de haklar›n› elde edebilecekleri yan›lg›s›n›
besleme arac› olarak ‘Sosyal devlet’
olgusuna, buna ba¤l› olarak kapitalizmde “sosyal güvenli¤in” ne anlama geldi¤ine bakal›m.

‘Sosyal Devlet’, Kapitalizmin
Bir Aldatmacas›d›r
1800’lü y›llar›n sonuna do¤ru
Avrupa topraklar› iﬂçi s›n›f›n›n mücadeleleri ile sars›lmakta, burjuvazi
iktidar›n› kaybetme korkusunu en
derin ﬂekilde yaﬂamaktad›r. Nitekim, 1871 Paris Komünü, sadece
Frans›z burjuvazisi için de¤il, tüm
Avrupa burjuvazisi için “uyar›c›”
olmuﬂtur. ‹ﬂçi s›n›f›n›n kapitalist
sistemi sarst›¤› yerlerden biri de
1880’lerin Almanyas›’d›r.
Bismarck iktidar› bir yandan bu
mücadeleyi kanla bast›rmaya çal›ﬂ›rken, öte yandan kapitalizm aç›s›ndan tarihsel bir ad›m› att›. ‹ﬂçi s›n›f›n› sosyalizm kavgas›ndan uzaklaﬂt›rmak, kapitalizmle bar›ﬂ içinde
yaﬂamalar›n› sa¤lamak için sosyal
haklarda önemli tavizler verdi. O
günün kapitalistleri dahi özellikle
‘sosyal güvenlik’ alan›nda at›lan bu
ad›mlara itiraz ediyorlard›. Ama,
sosyalizme yönelimi önlemede
önemli bir iﬂlev yüklendi¤ini gören
öteki kapitalist ülkeler de, “ak›ll›
burjuva” Bismarck’›n yolundan yürümekte gecikmeyeceklerdi.
Nas›l ki, bugün ‘Eme¤in Avrupas›’ söylemi ile kapitalist restorasyona soldan hizmet edenler varsa, o
gün de ‘Lassalc›lar’, kimi “sosya10
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listler” de Bismarck’a destek vermekte tereddüt etmediler.
Bugün Avrupa “sosyal devleti”
denilen olgunun ilk ad›m› böyle
at›ld›. Yani temelinde, iﬂçi s›n›f›n›n
mücadelesi vard› bu düzenlemelerin. ﬁu aç›kt› ki, bu düzenlemeler
kapitalizmin en vahﬂi döneminde
gündeme gelmesi yan›yla, ça¤›n kapitalist mant›¤›na uymuyordu. ‹tirazlar›n temelinde yatan da bu düﬂünceydi. Ama, belirtti¤imiz gibi,
burjuvazi iktidar›n› tümden kaybetmektense, aya¤a kalkan iﬂçi emekçi
kitleleri karﬂ›s›nda, buna raz› olmak
durumunda kald›lar. Sonraki y›llarda da iﬂçi s›n›f›n›n militan direniﬂleri durmad› ve bu haklar da buna paralel olarak geliﬂti.
“Sosyal devlet”te ikinci büyük
ad›mlar›n at›lmas› ise; 1917 Ekim
Devrimi ile baﬂlayan ve 2. Paylaﬂ›m
Savaﬂ›’nda faﬂizme karﬂ› zafere
Sovyetler’in damgas›n› vurmas› ile
doru¤a ulaﬂan, sosyalizmin yükselen prestiji sürecine denk düﬂer.
Sosyalizmin; kapitalist ülkelerden sömürgelere kadar, emekçi
halklar taraf›ndan yayg›n bir ﬂekilde
kurtuluﬂ umudu olarak görülmesi,
büyük de¤iﬂimleri de beraberinde
getirmiﬂtir. Dünyan›n üçte biri emperyalist sömürü zincirinin d›ﬂ›na
ç›kmakla kalmam›ﬂt› sadece. Ayn›
zamanda sosyalizm ideali somut bir
gerçek haline gelmiﬂ ve dünyan›n
ilk iﬂçi köylü devleti olarak Sovyetler, k›sa sürede emekçiler için hayal
bile edilemeyecek büyük kazan›mlar› da beraberinde getirmiﬂti. Siyasal, sosyal, ekonomik alandaki bu
kazan›mlar, kapitalist devletler üzerinde, hem ideolojik hem de fiili anlamda büyük bir bask›lanma yaratt›.
Örne¤in, Stalin önderli¤inde
halk›n tüm kesimlerinin kat›l›m› ile
haz›rlanan 1936 Sovyet Anayasas›,

ilk iﬂçi ve köylü iktidar›n›n yaratt›¤›
hukuk sisteminin, emekçilere getirdi¤i büyük haklar›n ve üretici güçler ile üretim iliﬂkileri aras›nda sa¤lad›¤›, geliﬂime aç›k uyumun örne¤i
olarak, bütün Avrupa’y› etkiledi.
Avrupa burjuvazisi Sovyetler’i ne
kadar karalamaya çal›ﬂ›rsa çal›ﬂs›n,
istedi¤i kadar Sovyet rejiminin bir
bask› rejimi oldu¤u yalan›yla kitleleri ondan uzak tutmaya çal›ﬂs›n,
sosyalizme yönelimin önünü alamad›. Birçok kapitalist ülke, bu Anayasa’da ve en genelde emekçiler için
tan›nan haklar›, ka¤›t üzerinde de
olsa tan›mak zorunda kald›lar.
K›saca, Sovyetler örne¤i, kapitalist ülkelerin iﬂçi s›n›flar›n›n da,
kendi iktidarlar›n› kurabilece¤inin
“kötü örne¤i” olarak burjuvazinin
rüyalar›na giriyor, sosyalizme yönelim h›zla yo¤unlaﬂ›yordu. Burjuvazi, bu bask›lanmadan kurtulman›n,
radikal ve militan s›n›f hareketini
törpülemenin yolunu, yine Bismarck çizgisinde buldu.
Burada iki olgunun alt› çizilmelidir. Birincisi; bu sürecin, kapitalist
büyümenin yaﬂand›¤›, sömürgelerden kaynak ak›ﬂ›n›n sa¤land›¤› y›llar olmas› ve burjuvazinin kendi iﬂçi s›n›f›na “sus pay›” verebilecek
olanaklara sahip olmas›d›r. ‹kincisi
ise, Avrupa sosyal demokrat iktidarlar› ile ihanetçi sendikac›l›k çizgisi
aras›ndaki ‘toplumsal sözleﬂme’nin,
s›n›f mücadelesini gerileten, s›n›f
bilincini çarp›tan rolü. Ki, bugün
“Eme¤in Avrupas›”n› savunan çizgi
de bu sendikac›l›k ve “sol” çizgidir.
Bugün Avrupa’ya, “sosyal devlete” bakt›¤›m›zda, kapitalizmin giderek güçlü bir ﬂekilde özüne dönüﬂ
sürecinde oldu¤unu görmekteyiz.
Almanya’dan Fransa’ya, ‹ngiltere’den Hollanda’ya tüm k›tada, sermaye, varolan sosyal haklar› t›rpanlamakta, buna karﬂ› çeﬂitli düzeylerde iﬂçi direniﬂleri yaﬂanmaktad›r.
Esnek çal›ﬂma, emeklilik sisteminin
tahrip edilmesi, sa¤l›¤›n bir hak olmaktan ç›kar›larak paral›laﬂt›r›lmas›
yayg›n olarak yaﬂanmaktad›r.
Örne¤in, 2003 y›l›nda Almanya’da karar› al›nan yeni “Sa¤l›k Reformu”, bu alanda büyük k›s›tlama-

Kapitalizmde
gerçekte böyle bir
“güvenlik”, sistemin
do¤as› gere¤i mümkün
de¤ildir. ‹nsan›n insan
taraf›ndan sömürüldü¤ü
bir sistem olmas›ndan
dolay›, kapitalist devlet,
kendi vatandaﬂlar›
için bir güvensizlik
sistemidir.
lar› beraberinde getirdi. 1945 sonras›n›n en büyük sald›r›s› olarak nitelenen bu düzenlemeye göre, birçok
tedavi ve sa¤l›k gideri sigorta kapsam›ndan ç›kar›l›rken, sigortal›lar›n
ödemesi gereken ‘katk› pay›’ art›r›ld›. ‘Hastal›k paras›’ gibi uygulamalar›n sa¤l›k sigortas› taraf›ndan
ödenmesine son verilerek özelleﬂtirildi, patronlardan aidat kesimine
son verilerek yük iﬂçilerin s›rt›na
yüklendi. Yine Hartz IV Yasas›, sosyal haklarda çok daha boyutlu k›s›tlamalar› beraberinde getiren bir sald›r› paketi olarak halen emekçilerin
öfkesini toplamaya devam ediyor.
Benzeri uygulamalar› tüm Avrupa’da görmek mümkündür. AB
Anayasas›’n›n reddedilmesinde, bu
k›s›tlamalar›n anayasa ile kurumsallaﬂt›r›lmas› önemli bir etken oldu.
Kapitalizm kendi do¤as›na dönüyor demiﬂtik. Bu süreç henüz tamamlanmam›ﬂt›r ve bu nedenle
emekçiler için aldat›c› birçok yönünü bar›nd›rmaya devam etmektedir.
ﬁu sorulabilir; burjuvazi ‘sosyal
devleti’ vareden bu haklar› yokederek kendi alt›n› oymuyor mu? Objektif olarak böyledir, ama, bu haklar› tan›mak zorunda kald›¤› dönemin olgular›, yani kendisi için ‘tehlikeleri’ bugün yoktur ya da ‘ufukta
görünmeyen’ bir risktir. Burjuvaziyi
cüretli k›lan bu durumdur.

‘Sosyal Güvenlik’ Kapitalizmin
Do¤as›na Ayk›r›d›r
Yaz›m›z›n giriﬂinde, Bismarck’a
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Avrupa burjuvazisinin itiraz›n›n alt›nda, ‘sosyal güvenlik’ alan›ndaki
bu düzenlemelerin vahﬂi kapitalizmin do¤as›na ayk›r› olmas›n›n yatt›¤›n› dile getirmiﬂtik. Evet, bugün
Avrupa sosyal devleti tasfiye sürecindedir, ancak bu olmam›ﬂ olsayd›
dahi, gerçekte kapitalizmde “sosyal
güvenlik sistemi”nin anlam› de¤iﬂmeyecekti.
Çünkü; kapitalizmde en geliﬂmiﬂ
“sosyal güvenlik sistemi” dahi halk›n tüm kesimlerini kapsamaz. Bu
birincisi. ‹kincisi, patronlar›n ödeyece¤i prime ba¤l›d›r, yani düzeyi
onlar›n denetimindedir. Üçüncüsü
ise; kâr eksenlidir. Emekçilerden
kesilen ücretin yeniden emekçilere
ödenirken de ikinci bir sömürü arac› olarak kullan›lmas›d›r.
Yani kapitalizmde gerçekte böyle bir “güvenlik”, sistemin do¤as›
gere¤i mümkün de¤ildir.
Nedir bu do¤a?
Üretimin kâr eksenli oluﬂu üretimden elde edilen art›-de¤erin sermayenin birikimi için kullan›lmas›d›r. Bir baﬂka deyiﬂle, insan›n insan
taraf›ndan sömürüldü¤ü bir sistem
olmas›ndan dolay›, kapitalist devlet,
kendi vatandaﬂlar› için bir güvensizlik sistemidir. Bu nedenledir ki,
“sosyal haklar” olarak tan›mlanan
haklarda k›s›tlamalar kolayca yap›labilmekte, patronlar “bu kadar sosyal devlet fazla” diyerek sald›r›lar›n› yo¤unlaﬂt›rabilmektedirler.
Maddeler halinde özetledi¤imizde görülecektir ki, “sosyal devlet”
olarak sunulan kapitalist devlet,
emekçi halklar için ne sosyal bir güvenlik oluﬂturabilir, ne de eﬂit ve paras›z bir sa¤l›k hizmeti sunabilir.
1- ‘Sosyal devlet’te sosyal güvenlik sisteminin anlam›; kitlelerin
sa¤l›k hizmetinden ücretsiz olarak
yararlanmas› de¤il, onlardan çald›¤›
paran›n bir bölümünü bu alanda
kullanmak zorunda kalmas›d›r. Sistem aç›s›ndan bir “külfet” olarak
görüldü¤ü içindir ki, kapitalizmin
krizleri ve tekellerin hep daha fazla
kâr talebi, bu alanda sürekli bir k›s›tlamay› kaç›n›lmaz olarak beraberinde getirmektedir.

2- Sigorta, sosyal güvenlik sistemleri; sa¤l›k alan›n› pazara açman›n somut ifadeleridir. Sa¤l›k hizmeti, devletin bir sorumlulu¤u olarak de¤il, bir tüketim nesnesi olarak
görülmektedir. ‹laç tekelleri, özel
hastaneler, özel sigorta ﬂirketleri bu
sistemden rant elde eden yap›lanmalar olarak tüm kapitalist ülkelerde halk›n kan›n› emmeye devam etmektedirler. Bir baﬂka deyiﬂle, kapitalizm, sa¤l›k hizmetlerine maliyet/kâr çerçevesinde bakar. Yani,
sa¤l›k alan›ndaki kapitalist yat›r›mc›n›n bak›ﬂ›; yat›rd›¤› sermaye karﬂ›s›nda en yüksek kâr› elde etmektir.
Bu, kapitalizmin klasik tan›m› ve
yap›s›n›n gere¤idir.
3- Kapitalizm, kaynaklar›, sermaye için yeni kâr alanlar›na aktarmaktan vazgeçemeyece¤i için,
emekçilerin direncine ba¤l› olarak
sosyal hizmetleri en asgari düzeye
inderme politikas› izler. Bunu bir
zorunluluk, “krizi aﬂma” ya da “daha kaliteli hizmet verme” gibi demagojilerle sunsalar da, gerçekte
ideolojik bir tercihin ürünüdür. Kapitalist ideoloji, toplumsal eﬂitlik
gibi bir amaç taﬂ›mad›¤› için, kaynaklar› da bu do¤rultuda kullanmaz.
4- Kapitalizmin kendisi bir eﬂitsizlik sistemi oldu¤u, toplumsal
hiçbir özellik taﬂ›mad›¤› için, eﬂit ve
paras›z bir hizmetten sözedilemez.
5- Bizim gibi ba¤›ml› kapitalist
ülkelerde ek olarak, emperyalist sömürü, bu alandaki kaynaklar›n daha
baﬂtan emperyalist tekellere ak›ﬂ›n›
beraberinde getirmektedir. ‹ktidarlar›n “sa¤l›¤a daha fazla kaynak
ay›rmay› istemez miyiz, ama olanaklar›m›z bu kadar” sözleri, bu
nedenle yaland›r. Sorun, kaynak sorunu de¤il, o kayna¤›n nereye ak›t›ld›¤› sorunudur. ‹ﬂbirlikçi iktidarlar
bu gerçekleri gizleyerek, örne¤in
“SSK iyi yönetilmedi¤i için batt›”
diyor ya da birçok metropol kapitalist ülkede iflas etmiﬂ, t›kanm›ﬂ olan
Genel Sa¤l›k Sigortas›’n› bir “çözüm” olarak sunup halk› bir süre
daha oyalama yoluna gidiyor.
Özetle alt›n› çizdi¤imiz bu noktalar gözard› edildi¤inde, kapitalistlerin “sa¤l›k, sosyal güvenlik siste-

Sosyalist
sistemin kendisi
tüm emekçi halk için
bir ‘sigorta’d›r. Çünkü,
sosyalizmde, emekçiler,
kamu mülkiyeti ve merkezi planlama ile kendi
kaderlerini kendi ellerinde bulundurur ve
‘güvenli’, insan› temel
alan bir toplumu
örgütlerler
mine çözüm” tart›ﬂmalar› içinde bo¤ulmak iﬂten de¤ildir. Sosyal güvenlik ve sa¤l›ktaki tart›ﬂma, kapitalist sistem baﬂtan kabul edilerek
onun içinde bir “çözüm” arama tarz›nda yap›ld›¤›nda, gerçekte çözümsüzlü¤ü derinleﬂtirmekten baﬂka hiçbir ﬂey yap›lm›yor demektir.
Çözümün neden sosyalizm oldu¤una da, aﬂa¤›da yer verece¤iz.

Sosyalizm Neden Çözümdür,
Nas›l Çözer?
Öncelikli belirtilmesi gereken;
sosyalist sistemin kendisinin tüm
emekçi halk için bir ‘sigorta’ oldu¤udur. Çünkü, sosyalizmde, emekçiler, kamu mülkiyeti ve merkezi
planlama ile kendi kaderlerini ellerinde bulundurur ve güvenli, insan›
temel alan bir toplumu örgütlerler.
Sosyalizm çözer diyoruz, çünkü;
◆ Sosyalizm, kapitalizmin tersine ekonomi politikalar›n›n temeline
insan› oturtur. Sömürü ortadan kald›r›l›r. Temel olan, daha fazla kâr
de¤il, toplumsal ihtiyac›n karﬂ›lanmas›d›r. Bu anlay›ﬂtan hareketle, toplumsal üretimin sonuçlar›,
harcanan emek ve ihtiyaç temelinde
eﬂit paylaﬂt›r›l›r. Dolay›s›yla eﬂitsizli¤in kald›r›lmas›n›n maddi temeli
sadece sosyalizmde mevcuttur.
◆ Bütün alanlarda oldu¤u gibi,
sa¤l›k alan›nda da kapitalist iﬂletmelere el konulup halk›n hizmetine
sunularak bu alandaki sömürüye
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son verilir.
◆ Kaynaklar, kapitalistlerin kâr
amaçl› kullan›m›na sunulmad›¤›
için, kapitalistlerin sürekli tart›ﬂt›rd›¤› “kaynak k›tl›¤›” gibi bir sorun
yaﬂanmaz. Tüm emekçilerin kat›ld›¤› üretim süreciyle elde edilen art›de¤er, yine tüm emekçilerin örgütlenmeleri arac›l›¤›yla kat›ld›¤› bir
yönetim mekanizmas›nca de¤erlendirilir. Kayna¤›n do¤ru, halk›n yarar›na kullan›lmas›n›n garantisidir bu.
◆ Sa¤l›k hizmeti ve yat›r›m halk›n yaﬂad›¤› her noktaya ulaﬂt›r›l›r.
Çünkü, kapitalizmin temel mant›¤›
olan, “kâr en fazla neredeyse oraya
yat›r›m yapma” gibi bir anlay›ﬂ tarihe gömülmüﬂtür.
◆ Sa¤l›k ve di¤er sosyal hizmetler, merkezi planlaman›n bir parças›
olarak ele al›n›r. En küçük birimden
itibaren oluﬂturulan program ve
sa¤l›k politikalar› merkezi yönetim
taraf›ndan de¤erlendirilerek, planl›
bir ﬂekilde uygulan›r. Böylece ihtiyaca göre istihdam ve politikalar
belirlenir, kapitalizmde görülen
anarﬂiye son verilir.
◆ Kapitalizmin çarp›k tüketim
anlay›ﬂ› tedrici bir ﬂekilde ortadan
kald›r›larak, “hep daha fazla tüketim”in, sa¤l›k alan›na da yans›mas›n›n önüne geçilir. Kapitalistlerin çözüm diye sunduklar› sigorta sistemi
ve tamamen tekellerin yönetimine
verilen fonlar, iﬂte bu çarp›k tüketimi körüklemek içindir.
◆ Sosyalizm, halk›n sa¤l›¤›na
salt tedavi olarak bakmaz. Bu, kapitalizmin bak›ﬂ aç›s›d›r ve ilaç tekellerine, özel hastanelere ve sektördeki tüm kapitalistlere en fazla kâr›
yaratmak içindir. Sosyalizm böyle
bir kâr anlay›ﬂ›n› ortadan kald›rd›¤›
için, gerçek anlamda sa¤l›k alan›nda halk›n e¤itimini, koruyucu sa¤l›k
gibi önlemleri uygular.
◆ “Paras› olan›n daha kaliteli
sa¤l›k hizmeti” almas› sosyalizmde
son bulur. Sa¤l›k, merkezi, standart
ve tüm halk içindir. Eldeki kaynaklar bu anlamda en verimli ﬂekilde
kullan›l›r. Bu nedenledir ki, kapitalist ülkelerde s›kça görülen, sosyal
güvenli¤i olmayanlar›n, iﬂsizlerin,

düﬂük ücretlilerin hastane kap›lar›ndaki umutsuz bekleyiﬂleri, doktorsuzluktan ölümleri, sosyalizme tamamen yabanc›d›r.
◆ Kapitalizm bilimi, teknolojiyi
kendisi için, yani kâr amaçl› kullan›r. Sosyalizm ise, toplumun refah›n› yükseltme, en kaliteli sa¤l›k hizmeti verme amac›yla kullan›r.
◆ Sosyalist toplum, örgütlü
toplumdur. Tüm emekçi s›n›flar en
küçük birimden baﬂlayarak örgütlüdür ve ülke yönetiminin bütün alanlar›n› denetleme yetkisini elinde
tutar. Bu, tüm halk›n sa¤l›k dahil,
her alanda yönetime kat›l›m› ve uygulamalar› denetlemesini beraberinde getirir. Sa¤l›k kuruluﬂlar› da,
hem halk›n denetimi hem de bu kuruluﬂlarda çal›ﬂan emekçilerin denetimi aç›s›ndan, bunun bir alan›d›r.

Deneylerle Sosyalist Çözüm
Karﬂ›-devrimlerin üzerinde tepinenlerin dahi kabul etmek zorunda
kald›klar› bu kazan›mlar, özellikle
Sovyet Cumhuriyetleri’nin bugünkü talan edilmiﬂli¤i ve halklar›n
içinde bulundu¤u durum gözönüne
al›nd›¤›nda, çok daha çarp›c› hale
gelmektedir. Bu kazan›mlar›n, kapitalizmle k›yasland›¤›nda k›sa denilebilecek bir süreçte ve savaﬂlar, kuﬂatmalar alt›nda elde edilmiﬂ oldu¤unun da alt› çizilmelidir.
Kâr eden bir niteli¤i olmad›¤›
için IMF’nin dayatt›¤› “reformlar”
ile bugün iﬂlevsizleﬂtirilen Sovyet
Sa¤l›k Sistemi, 1. Paylaﬂ›m Savaﬂ›’n›n y›kt›¤› bir ülkede, sosyalizmin
kuruluﬂunun ilk ad›mlar› olarak ﬂekillenmeye baﬂlad›.
Sosyalist Anayasa'n›n 120. maddesi, bu konudaki hukuki yükümlülü¤ü ﬂöyle özetliyordu: “Sovyet
halk›, hastal›k ve/veya sakatl›k olsun tüm yaﬂam› boyunca sa¤l›¤›n›n korunmas› hakk›na sahiptir.
Bu hak, sosyal güvenlik sistemiyle, sa¤l›k hizmetlerinin paras›z
verilmesiyle ve herkesin ulaﬂabilece¤i sa¤l›k kurumlar›n›n kurulmas›yla garanti alt›na al›n›r. Toplumun sa¤l›¤›n›n korunmas›

Küba’da her
mahallede halkla
içiçe olan bir doktor
120 aileden sorumludur.
167 kiﬂiye bir doktor
oran›, dünyada en iyi
oran olarak tescillenmiﬂtir. Demek ki, sorun
ülkenin ne kadar zengin
oldu¤undan öte, nas›l
bir sisteme sahip oldu¤uyla ilgilidir.
SSCB devletinin temel sorumlulu¤u ve görevidir.”
Pratik, bu bak›ﬂ aç›s›yla ﬂekillendi. Eﬂit, paras›z bir sa¤l›k hizmeti merkezi planlama ile, halk›n gereksinimleri dikkate al›narak yaﬂama geçirildi. Birçok hastal›¤›n kayna¤› olan, yoksullu¤u ortadan kald›rman›n yoluna giren 1917 Ekim
Devrimi’nin sonras›nda, tüm kapitalist sa¤l›k kuruluﬂlar›na el konuldu. Savaﬂ›n yaratt›¤› tahribata yönelik yayg›n tedavi ve önleme dayal›
politikalar geliﬂtirildi. Sovyet yurttaﬂlar› devrimden birkaç y›l sonra
sa¤l›kl› konutlara kavuﬂmaya baﬂlarken, kreﬂler, devlet g›da merkezleri, alt yap› hizmetleri en küçük köye kadar yay›ld›. Sa¤l›k emekçileri
tüm sa¤l›k birimlerine eﬂit ﬂekilde
da¤›t›ld›. Tüm sa¤l›k hizmetleri ve
ilaç giderleri devlet taraf›ndan karﬂ›land›. Sa¤l›kl› bir toplum yaratacak politikalar belirleyebilmek için,
devrimin hemen ard›ndan bütün
sa¤l›k verileri kay›t alt›na al›nd›.
Bünyesinde, halk sa¤l›¤›yla ilgili
bir çok birimi bar›nd›ran Halk Sa¤l›¤› Hizmetleri Enstitüsü, 1920 y›l›nda kurulurken, ilk beﬂ y›ll›k plan›n yürürlü¤e girdi¤i 1928 sonras›,
hastaneler, dispanser ve senatoryumlar yayg›nlaﬂt›r›ld›. Örne¤in;
devrim öncesi sadece 43 verem dispanseri mevcutken, 1948 y›l›nda 16
bine ulaﬂt›. Dünyada ilk kan transfüzyon enstitüsü kuruldu. 1932’ye
gelindi¤inde hekim say›s›, dört y›l
öncesinin üç kat›na ç›kt›. 1917’den
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baﬂlanarak, tüm bütçelerde, sa¤l›¤a
ayr›lan pay kademeli olarak art›r›ld›. Örne¤in 1928’e gelindi¤inde bir
öncekinin dört kat› pay ayr›lm›ﬂ, kiﬂi baﬂ›na sa¤l›k harcamas› 4.5 rubleye yükselmiﬂti. 1913-'37 aras›nda
ölüm h›z› yüzde 40, çocuk ölüm h›z› ise yüzde 50 oran›nda azald›.
Sovyet sa¤l›k sisteminin yaratt›¤›
sonucu gösteren bir baﬂka veri ise,
devrim öncesi, yaﬂam beklentisi 32
y›l iken, 50 y›l sonra bunun iki kat›na ç›km›ﬂ olmas›d›r.
Sosyalist sistemin yukar›da s›ralad›¤›m›z temel yaklaﬂ›mlar›yla
sa¤l›k hakk› az›nl›k bir kesimin kullan›m›ndan ç›kar›l›p tüm halka maledildi ve birçok kapitalist ülkede
yap-boz tahtas›na dönen Sa¤l›k Örgütlenmesi, 1918’de baﬂlay›p
1936’da son halini ald›ktan sonra
1980’li y›llar›n sonuna kadar hiç
de¤iﬂmedi. Çünkü, böyle bir sa¤l›k
örgütlenmesinin dünyada eﬂi benzeri yoktu ve baﬂtan itibaren temel
olan halk›n sa¤l›¤›yd›.
5 y›lda bir yap›lan sa¤l›k plan›n›n oluﬂturulmas›, sosyalist örgütlenmeye uygun ﬂekilde gerçekleﬂtirildi. Buna göre; tüm sa¤l›k kuruluﬂlar›, mevcut durumu ve gereksinimleri içeren raporlar haz›rlay›p
bir üst sa¤l›k kurumuna ilettiler. Sonuçta tüm bu raporlar bakanl›kta
topland› ve merkezi sa¤l›k plan› belirlendi. ‹ﬂçi ve emekçilerin sa¤l›¤›n› koruma da kapitalizmde temelden farkl›yd›. Bunun için; 1918’de
bir yasa haz›rland› ve uyguland›.
Fabrikalarda sa¤l›k birimleri örgütlendi, bu birimlerde iﬂçi sa¤l›¤› gibi
ana ve çocuk sa¤l›¤› da sosyalist
devletin sorumluluklar› aras›nda yeralarak buna uygun birimler yaﬂama
geçirildi. (Aktaran: Toplum ve Hekim; Ocak-ﬁubat 2003)
Elbette, sa¤l›k politikas› ve uygulamalar›n tümünü bu yaz› kapsam›nda aktarmam›z mümkün de¤il.
Ancak ﬂu gerçek Sovyetler deneyiyle somut olarak ortaya ç›km›ﬂt›r:
Halka ücretsiz, eﬂit sa¤l›k hizmeti
vermek, ancak eﬂitlikçi bir sistemde mümkündür.
Bu konuda bir baﬂka örnek ise

büyük at›l›mlar sa¤lanarak, ABD ve
Avrupa ülkeleri ile yar›ﬂ›r
duruma geldi.
Bugün
dünyada en
düﬂük hastal›k oran›na Küba’n›n
SOSYAL‹ZM’de; iﬂ kazas›, emeklilik, hastal›k, çal›ﬂma yetesahip olmas›
ne¤ini kaybetme gibi nedenlerle çal›ﬂamayacak duruma gedahi, ki bu
len emekçilerin ve tüm özürlülerin yaﬂamlar›n› en iyi ﬂekilde
oran milyonsürdürmeleri sa¤lan›r. Çünkü, Sömürü ve patronlar›n daha
da 8.5’dir, infazla kâr h›rs› üzerine ﬂekillenmiﬂ önceki rejimde yaﬂl›l›k, sasan› temel
katl›k, emeklilik iﬂe yaramaman›n ve toplum d›ﬂ›na itilmenin
alan bir sistead› olmuﬂtur. Sosyalizm emekliler için, topluma y›llarca
min, olanakemek vermiﬂ insanlar›n sayg› ve sevgi gördü¤ü, ekonomik
aç›dan rahat ve huzurlu yaﬂad›¤› bir ortam yaratmay›; özürs›zl›klara
lüler için, toplumsal yaﬂama aktif olarak kat›labilecekleri kokarﬂ›n neler
ﬂullar› haz›rlamay› toplumsal bir görev ve borç sayar.
baﬂarabilece¤inin çarp›c›
Bugün Rusya’da emeklilerin ücretsiz konut, sa¤l›k, ulaﬂ›m,
bir örne¤idir.
do¤al gaz gibi haklar› yokediliyor, ücretleri düﬂürülüyor. Bu
aç›dan bugünün Rusyas›, sosyalizm ile kapitalizmin emekliBugün
lere bak›ﬂ›n›n en çarp›c› olarak ortaya ç›kt›¤› co¤rafya niteliKüba'da ko¤indedir. Komünistlerin gösterilerinde a¤›rl›k olarak yaﬂl›lar›n
ruyucu hebulunmas›n› “eski kafal›l›k, dinazorluk” olarak görenler, onlakimlik ve air›n neden Stalin resimleri ve orak çekiçli bayraklar taﬂ›d›klar›le sa¤l›¤› alana bu aç›dan bakmay› asla istemezler.
n›nda halk›n
y ü z d e
Küba’d›r. Emperyalizmin yo¤un
99’unun evine hizmet götüren, 70
kuﬂatmas› ve ambargolar alt›ndaki
bine yak›n doktor ve 90 bine yak›n
Küba, sadece kendi halk›na insanca
hemﬂire ordusu, Ulusal Sa¤l›k Sisyaﬂanabilecek koﬂullar haz›rlamaktemi’nin birinci aﬂamas›n› oluﬂturla kalmam›ﬂ, ayn› zamanda sa¤l›k
maktad›r. Sistemin ikinci aﬂamas›n›
alan›nda edindi¤i deneyimleri yokhastanelerde uzmanlarca verilen
sul dünya halklar›na hiçbir karﬂ›l›k
hizmet oluﬂtururken, üçüncü aﬂabeklemeden yaymay› baﬂarm›ﬂt›r.
may› hastal›¤a göre uzmanl›k alanDevrimin ilk iﬂlerinden biri sa¤lar› oluﬂturmaktad›r. Her mahallede
l›k oldu. Çünkü, devrim öncesi Kühalkla içiçe olan bir doktor 120 aileba, k›rsal kesimin hiçbir sa¤l›k hizden sorumlu olurken, her 167 kiﬂiye
metinden yararlanamad›¤›, salg›n
bir doktor düﬂmektedir. Bu oran›n,
hastal›klar›n yayg›n, çocuk ölümledünyada en iyi oran oldu¤u uluslarinin yüksek oldu¤u bir ülkeydi.
raras› sa¤l›k kuruluﬂlar›nca da tesHastaneler yayg›nlaﬂt›r›ld›, ilaç ficillenmiﬂtir. Demek ki, halk›n sa¤l›yatlar› düﬂürüldü. 1961’de kurulan
¤›n›n öncelikli ele al›nmas›, o ülkeHalk Sa¤l›¤› Bakanl›¤› ve ç›kar›lan
nin ne kadar çok zengin oldu¤undan
yasalar, köklü de¤iﬂimler sa¤lad›.
öte, nas›l bir sisteme sahip oldu¤uySa¤l›k kuruluﬂlar› merkezileﬂtirilirla ilgilidir.
Genetik alan›ndaki baﬂar›lar› da
ken, yeni t›p fakülteleri aç›ld› ve
tüm dünyaca bilinen Küba, sa¤l›k
binlerce doktor, hayat›n içinde bihakk›n› sadece kendi halk› için görlimsel, dünyada benzeri olmad›k ﬂemeyen bir enternasyonalist anlay›ﬂkilde k›sa sürede e¤itildi. Sa¤l›k
la hareket etmektedir. Bunun sonuhizmeti tüm Küba halk› için kolaycu olarak, uzman oldu¤u Kanser ve
ca ve ücretsiz ulaﬂabilece¤i bir hizAIDS tedavi teknolojilerini hiçbir
met haline getirildi. ‹laç sektöründe
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26 Haziran 2005 / 06

patent karﬂ›l›¤› istemeden yoksul
ülkelere hibe etmektedir. Ki, emperyalist ilaç tekellerinin yüzbinlerce
Afrikal› A‹DS’ten ölümü beklerken,
kâr hesab› bilinmektedir. Küba’n›n
sa¤l›¤› tüm halklara ulaﬂt›rma yönündeki ad›mlar› bunlarla s›n›rl› de¤il. Onlarca Afrika ve Latin Amerika ülkesinden her y›l 700 ö¤renci
Küba’da paras›z t›p e¤itimi almakta, tüm ihtiyaçlar› karﬂ›lanarak doktor olarak ülkelerine dönmektedirler. Yine, Afrika baﬂta olmak üzere,
hiçbir karﬂ›l›k beklemeksizin yoksul ülkelere binlerce Kübal› doktor
hizmet vermek için gitmektedir.
Elbette yaz›m›z kapsam›nda sa¤l›k a¤›rl›k olarak ele ald›¤›m›z sosyal yaﬂamdan daha baﬂka örnekler
de s›ralanabilir.
Örne¤in; Küba’da 45 y›ld›r tüm
halka da¤›t›lan ve bir ay›n 15-20
günlük ihtiyac›n› karﬂ›layan ayl›k
g›da, temizlik vb. yard›m›; e¤itimin
ilkokuldan baﬂlanarak ücretsiz oluﬂu; tüm Kübal›lar’›n sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerden
yararlanmas›n›n bir lüks olmaktan
ç›kmas›; Kübal› ana ve babalar›n
bugün çocuklar›na ne yedirecekleri,
hastal›klar›n› nas›l tedavi ettirecekleri, e¤itim masraflar›n› nas›l karﬂ›layacaklar› gibi kayg›lar›ndan uzak
oluﬂu; hemen herkesin bir ev sahibi
olmas› ve yeni evlenenlerin bu ihtiyaçlar›n›n devlet taraf›ndan her ay
maaﬂlar›n›n 15’te biri oran›nda bir
kesinti ile karﬂ›lanmas›; gaz, su,
elektrik gibi temel ev ihtiyaçlar›n›n
maaﬂlar›n›n yüzde 5’i gibi bir cüzzi
ödeme ile karﬂ›lan›yor oluﬂu ve daha burada s›ralayamayaca¤›m›z uygulamalar, sosyalizmin, böylesi zor
koﬂullara ra¤men neleri baﬂarabilece¤inin örnekleridir.
Son olarak, kapitalist dünyan›n
efendilerinden, Dünya Bankas›’n›n
Eski Baﬂkan› James Wolfenson’un
Küba için 2001’de söyledi¤i ﬂu sözlerini aktaral›m: “Ülke sa¤l›k ve
e¤itimiyle de¤erlendirildi¤inde, bu
alanda müthiﬂ iﬂ yapm›ﬂlar, bunu
bizim yard›mlar›m›z ve tavsiyemizle de¤il, tavsiyelerimiz olmadan
yapm›ﬂlar, yapt›klar›ndan dolay›
onlar› kutlamal›y›z.”

ticarileﬂen üniversitelerde
gençli¤in kültürü de

sponsorlara emanet!
Önce k›saca “olay”› anlatal›m:
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Bahar ﬁenlikleri'ne, bira firmalar› sponsor olur.
Bu durum ﬂehirde baz› eleﬂtirilere yol açar. Bu eleﬂtiriler karﬂ›s›nda Rektör Prof. Dr. Cemil
Özcan yapt›¤›n› ﬂöyle savunur:
“Bu y›l bahar ﬂenli¤ine bir bira firmas›n›n sponsor olmas›na baz›
çevreler tepki gösterdi. Yapt›¤›m›z anket sonuçlar›na göre, ö¤rencilerin yüzde 86's› ﬂenlikte
bira sat›lmas›n› istedi. Biz de
demokrasiyi uygulad›k. Sanatç›lar› da ö¤renciler belirledi.”
Ne kadar “demokrat” bir rektör!
Peki acaba bu “aﬂ›r› demokrat”
rektörün demokrasi uygulad›¤›
baﬂka herhangi bir konu var
m›? Mesela ö¤rencilere hiç
YÖK’ü isteyip istemedikleri soran bir anket yapt›rd› m›?
Veya okullardaki s›nav sistemine,
müfredata dair bir anket?..
Midesine hangi içkinin gidece¤ine, kula¤›na hangi sanatç›n›n
sesinin ulaﬂaca¤›na karar verme
hakk› olan ö¤renciler, acaba beyinlerine nelerin girece¤ini belirleme hakk›na sahip de¤iller mi?
‹ﬂte sorun tam da burada.
Demokrasi tam bu noktada uygulan›rsa demokrasi olur.
Ve oligarﬂik düzen, gençli¤in beynini ﬂekillendirme hakk›n›, yetkisini kimseye b›rakmak istemez.
Beynini ﬂekillendirdikten sonra,
zaten onun baﬂka konularda
neyi isteyip istemeyece¤ini de
belirlemiﬂ demektir.
Beyni ele geçirilmiﬂ bir gencin art›k hiç bir zevki kendi zevki, hiç
bir tercihi kendi tercihi de¤ildir.
Falan markay› giyince, falan içkiden içince, veya falan uyuﬂturu-

cuyu kullan›nca, kendilerini özgür sananlar, asl›nda kendilerine empoze edilmiﬂ bir tercihi
kullanmaktan baﬂka bir ﬂey
yapm›ﬂ olmuyorlar.
Rektör Prof. Özcan, kimbilir hangi akçal› anlaﬂma sonucu bira
ﬂirketlerine sponsorluk vermesini savunmak için beﬂ yaﬂ›ndaki çocu¤un söyleyebilece¤i bir
gerekçeye sar›lm›ﬂ, gerekçesi
önemli de¤il; yapt›¤› iﬂ önemli.
Üniversiteler ticarileﬂtirildikçe,
üniversitelerin sosyal, kültürel
etkinlikleri de “ticaret” kapsam›na giriyor. Ve ne ilginçtir ki, bu
tür ﬂenliklerde sponsorlar, hep
içki ﬂirketleri veya emperyalist
kültürün simgesi olmuﬂ ﬂirketler
oluyor. Mc Donaldslarla, Colalarla, Nike’lerla, Adidaslarla beyinler yavaﬂ yavaﬂ iﬂleniyor.
Bir taﬂla iki kuﬂ; sponsorluk anlaﬂmalar›yla, ﬂirketler reklam›n›
yaparken, üniversiteler bütçelerinden para harcamayarak kâr
ediyor; ikinci kuﬂ ise, bu tür etkinlikler arac›l›¤›yla anfi d›ﬂ›nda
da gençli¤in beynine emperyalist yoz kültür empoze edilmeye
devam ediliyor.
Bir taﬂla iki kuﬂ; üniversitelerin ticarileﬂtirilmesiyle,
gençli¤in
apolitikleﬂtirilmesi birbirini tamamlayan iki politikad›r.
Yozlaﬂt›rma, apolitikleﬂtirmenin
en etkili silahlar›ndan biridir. Tarih boyunca, emperyalistler teslim almak istedikleri say›s›z toplulu¤a karﬂ› içkiyi, uyuﬂturucular› kullanm›ﬂlard›r. Hala da kul-

Bir taﬂla iki kuﬂ; üniversitelerin ticarileﬂtirilmesiyle,
gençli¤in apolitikleﬂtirilmesi birbirini tamamlayan iki
politikad›r.
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lanmaya devam etmektedirler.
Mesela ABD, ülkesindeki siyah
harekete karﬂ› bu “silahlar›“ çok
yo¤un biçimde kullanm›ﬂt›r.
Kapitalist ﬂirketler ve kapitalizmin rektörleri, ﬂenliklerde iﬂte
bunun için “iﬂbirli¤i” yap›yorlar.
Hem kâr ediyor, hem apolitikleﬂtiriyorlar. Mezuniyet ﬂenlik¤i
gibi do¤al ve masum görünümlerde yap›lmas› ise, bu politikay› daha da sinsi hale getiriyor.
Bu sponsorlar›n himayesinde
düzenlenen ﬂenliklerde, kamplarda, her türlü rezillik özellikle
teﬂvik edilmektedir. Emperyalist
kültürün ama özellikle de Amerikan kültürünün kabaca ülkemize taﬂ›nmas›ndan baﬂka bir
ﬂey olmayan yar›ﬂmalar, çekiliﬂler, sponsorlu ﬂenliklerin de¤iﬂmeyenleridir. Okumay›, tart›ﬂmay›, halk kültürünü de¤il, içkiyi, uyuﬂturucuyu, yoz müzi¤i,
cinselli¤i teﬂvik baﬂl›ca iﬂleridir.
Daha da garip olan bu tür sponsorlu ﬂenlikleri organize eden
kimi rektörlerin, dekanlar›n lafa
gelince muhafazarl›¤›, milliyetçili¤i kimseye b›rakmamalar›d›r.
Bu ﬂenliklerde (daha do¤rusu rezilliklerde mi demeliyiz) onlar›n
tek bir tercihi vard›r: içkiye, cinselli¤e, yoz müzi¤e saplanm›ﬂ
bir gençlik, devrimci, vatansever
bir gençlikten daha tehlikesizdir.
Bunun için gençli¤in kollektif olarak ve demokratik bir muhtevada düzenledi¤i ﬂenlikler yasaklan›rken, biralar›n “su gibi akt›¤›” ﬂenlikler, bizzat rektörlerin
kat›l›m›yla ﬂereflendirilir. Ö¤rencilerinin nas›l kendilerini kaybettiklerini, nas›l savrulup gittiklerini görmekten zevk al›r onlar.
Herkesin sarhoﬂ ve sarmaﬂ dolaﬂ oldu¤u bir ﬂenlik alan›; onlar›n rektör olarak görevlerini yerine getirdiklerinin kan›t›d›r.

17 MKP’li katledildi

Devrimciler ölür.. .
Devrimler durmaz s ü r e r
Bir ülkenin topraklar› devrimcilerin kanlar›yla sulan›yorsa, orada
devrim umudu hiç bitmez. Topra¤a
kar›ﬂan kanlar›m›z boy verip devrim yürüyüﬂünü sürdürür. Dersim’in Ovac›k ‹lçesi k›rsal›nda
Mercan Vadisi’nde ﬂehit düﬂen Maoist Komünist Parti (MKP) önder
kadro ve savaﬂç›lar›n›n topra¤›m›z›
sulayan kanlar› da, katliamc›lar›n
karﬂ›s›na dikilecek...
Bir katliam daha yaﬂand› da¤lar›m›zda, ac›s› da¤lardan kentlere
ulaﬂt›, bu ülkenin devrimcileri kenetlenip hep birlikte hayk›rd›lar;
‘Ovac›k ﬁehitleri Ölümsüzdür’ diye. K›z›lbayraklar›m›z bu kez onlar
için dalgaland› kentin sokaklar›nda
ve Anadolu’da. ‘Bize ölüm yok’
marﬂlar›n› onlar için söyledik en gür
sesimizle. Faﬂizme karﬂ› bilendi öfkemiz s›kt›¤›m›z yumruklarda, devrim için daha da kinlendik k›z›l tabutlar› omuzlar›m›zda taﬂ›rken...
MKP Yurtd›ﬂ› Örgütleme Komitesi aç›klamas›nda; katliam operasyonunun 16 Haziran gece 23.00 civar›nda baﬂlay›p devam etti¤i belirtilerek, katledilen devrimcilerin
isimleri ﬂöyle aç›kland›:
Cafer Cangöz, Ayd›n Hanbayat, Ali R›za Sabur, Cemal Çakmak, Kenan Çak›c›, Okan Ünsal,
Berna Sayg›l› Ünsal, Alaattin
Ataﬂ, Ökkeﬂ Karao¤lu, Taylan
Y›ld›z, ‹brahim Akdeniz, Binali
Güler, Dursun Turgut, Gülnaz
Y›ld›z, Ahmet Perktaﬂ, Ça¤daﬂ
Can ve Ersin Kantar.
Operasyonda üç kiﬂinin de sa¤
yakaland›¤› devlet güçleri taraf›ndan aç›klan›rken, isimleri konusunda herhangi bir bilgi verilmedi. Demokratik Haklar Platformu, yaka-

land›¤› ileri sürülen kiﬂilerin kimliklerinin aç›klanmas›n› istedi.
MKP Yurtd›ﬂ›
Örgütleme KoGazi
mitesi aç›klamas›nda y›lg›nl›k,
gözyaﬂ› de¤il, is- Dersim
yan zaman› oldu¤u belirtilerek
ﬂöyle seslenildi:
“Onlar, ac›lar›n›
kine dönüﬂtürüp
yaralar›n›n üstüne basa basa partimizi ilerlettiler.
ﬁimdi bizlere de
bu görevi daha
ileriye taﬂ›mam›z›
emretmektedirler.
Bu bilinçten hareketle topra¤a
düﬂen her önder
ve savaﬂç› yoldaﬂ›m›za and›m›z olsun ki devretti¤iniz k›z›l bayra¤›
ideallerinize ba¤l› kalarak düﬂman›n kale burçlar›na k›z›l kanlar›m›zla nak›ﬂ nak›ﬂ iﬂleyerek dikece¤iz.”

Sloganlarla U¤urland›lar
ﬁehitlerin cenazeleri devlet taraf›ndan Malatya Adli T›p’a götürüldükten sonra, buradan yoldaﬂlar› ve
aileleri taraf›ndan al›nd›.
ﬁehitlerden bir k›sm›n›n cenazesi 19 Haziran akﬂam› Dersim’de
yüzlerce kiﬂi ve araç konvoyunca
karﬂ›land›. Ayd›n Hanbayat, Cafer
Cangöz, Taylan Y›ld›z, Ahmet
Perktaﬂ ve Ali R›za Sabur, ertesi
günü öfkeli sloganlarla topra¤a verildiler. DHP, HÖC, ESP, DEHAP
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ve EMEP’in de yerald›¤› cenaze törenine 2 bin kiﬂi kat›ld›. Partilerinin
bayra¤›na sar›lan ﬂehitler ‘Yaﬂas›n
Halk Savaﬂ›m›z, Halk Savaﬂç›lar›
Ölümsüzdür, Devrim ﬁehitleri
Ölümsüzdür’ slogan›yla u¤urland›.
Gülnaz Y›ld›z ve Alaattin Ataﬂ
ise ayn› gün Hozat’a götürüldü. ﬁehitlerin 1000’den fazla kiﬂi taraf›ndan sahiplenmesini hazmedemeyen
jandarma barikat kurarken, kitle
sloganlarla cevaplad›. Gülnaz Y›ld›z, Zankirek Köyü’nde, Alaattin
Ataﬂ ise Pakire Köyü’nde topra¤a
verildi.
Cenaze
törenlerinde
HÖC’lüler de yerlerini ald›lar.
‹stanbul Gazi Mahallesi’nde 20
ve 21 Haziran günlerinde yap›lan
iki ayr› cenaze töreni ise, devrimcilerin katliamc›lara karﬂ› bir cevab›

niteli¤indeydi. Y›lg›nl›k yarataca¤›n› zannedenler, k›z›la boyanm›ﬂ bir
mahalle ve sokaklar› dolduran binlerce insan› buldular.
Gazi, 20 Haziran günü Cemal
Çakmak ve Ça¤daﬂ Can için sokaklardayd›. 3 bin kiﬂi k›z›lbayraklar ve sloganlarla törene kat›ld›.
Devrimci gruplar MKP gerillalar›n›
sahiplenirken, HÖC’lüler kitlenin
yar›ya yak›n›n› oluﬂturacak ﬂekilde
bir kat›l›m sa¤lad›lar. Ayn› ﬂekilde
ertesi günü HÖC’lüler ﬂehitlere karﬂ› devrimci görevlerini yerine getirdiler. Sadece ﬂehitlerin resimlerinin
ve “Halk Savaﬂç›lar› Ölümsüzdür”
pankart›n›n taﬂ›nd›¤› törenin ard›ndan, Ça¤daﬂ Can Cebeci’de topra¤a
verilirken, Cemal Çakmak Sar›gazi’ye götürüldü ve orada da bin kiﬂinin kat›ld›¤› bir törenle u¤urland›.
21 Haziran günü ise, yine Gazi
Mahallesi’nde Dursun Turgut ve
Ersin Kantar'›n cenazeleri vard›.
Yine devrimcilerin kat›l›m sa¤lad›¤›
2 bin kiﬂi, Gazi Cemevi’nden Cebeci Mezarl›¤›’na sloganlar ve k›z›l
bayraklarla yürüdü. U¤urlamaya
Grup Yorum da marﬂlar›yla kat›ld›.
Okan Ünsal ve Berna Sayg›l›

Ünsal Ankara
Karﬂ›yaka Mezarl›¤›’nda,
Kenan Çak›c›
ise, Cebeci Asri
Mezarl›¤›’nda
defnedildiler.
Karﬂ›yaka’daki
cenaze törenine
HÖC’lülerin de
oldu¤u 300 kiﬂi
kat›l›rken,
‘17’ler Yaﬂ›yor
Halk
Savaﬂ›
Sürüyor’ slogan› at›ld› ve ﬂehitler bayra¤a
sar›ld›.
‹zmir Demokratik Haklar Platformu
eski Temsilcisi
olan
Binali
Güler'in cenazesi, yoldaﬂlar›n›n
yan›s›ra
HÖC’ün de oldu¤u devrimci gruplardan oluﬂan
yaklaﬂ›k 500 kiﬂi taraf›ndan Buca
Kaynaklar Mezarl›¤›'nda sloganlar
eﬂli¤inde topra¤a verildi. Muﬂ Varto
do¤umlu olan ‹brahim Akdeniz de
yüzlerce kiﬂinin kat›ld›¤› bir törenle
memleketi Varto’ya ba¤l› Onp›nar
(Emera) Köyü'nde topra¤a verildi.
Ökkeﬂ Karao¤lu ise Gaziantep'in
‹slahiye ‹lçesi'nde ölümsüzlü¤e
u¤urland›.

Protesto ve Anmalar
Katliam daha ilk günden itibaren
gerek yurtd›ﬂ›nda gerekse çeﬂitli
kentlerde düzenlenen gösterilerle
lanetlenirken, 17 MKP’li an›ld›.
18 Haziran: + Londra’da Devrimci Demokrasi, HÖC, At›l›m, Partizan taraftar› 100 kiﬂinin kat›ld›¤›
bir eylem yap›ld›.
19 Haziran: + HÖC’lüler, ‹stanbul
ﬁiﬂli’de "Tunceli-Ovac›k ﬁehitleri
Ölümsüzdür" dövizleri açarak, katliam› protesto ettiler. + ‹sviçre TAYAD Komite, Türkiye Zürih Baﬂkonsoloslu¤u önünde “MKP ﬁehitleri Ölümsüzdür, Faﬂizmi Döktü¤ü
Kanda Bo¤aca¤›z” pankart›yla ey17
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lemdeydi. + Paris’te MKP, DHKC,
MLKP, T‹KB, TKP-ML, TK‹P ve
DH taraftar› 200 kiﬂinin kat›ld›¤›
eylemde ortak imzal› “MKP ﬁehitleri Ölümsüzdür” pankart› taﬂ›d›lar.
+ Avusturya Viyana'da DHKC,
MKP ve TKP/ML taraftarlar› 200 kiﬂinin kat›ld›¤› bir eylem yapt›. +
Bahçelievler Temel Haklar’da MKP
ve 84 Ölüm Orucu ﬂehitleri için anma düzenlendi.
20 Haziran: + Ankara’da HÖC’ün
de içinde yerald›¤› devrimci gruplar
Yüksel Caddesi’nde eylem yapt›. +
Antakya’da HÖC, Partizan, ESP
Ulus Meydan›'ndayd›. + Dersim Yeralt› Çarﬂ›s› üzerinde DHP, HÖC,
ESP, TUDEF, Emek ve Demokrasi
Platformu üyelerinin yapt›¤› eylemde, ‘Gün Gelecek Devran Dönecek
Katiller Halka Hesap Verecek’ slogan› at›ld›. + Samsun HÖC, K›z›lbayrak ve Partizan katliam› protesto
ettiler. + Köln’de, HÖC’lülerin de
oldu¤u 800 kiﬂinin kat›ld›¤› bir yürüyüﬂ düzenlendi.
21 Haziran: + Taksim Galatasaray’da toplanan 500’e yak›n kiﬂi,
devrimcilerin ölümsüzlü¤ünü hayk›rd›. HÖC’ün de yerald›¤› devrimci
gruplar ad›na aç›klama yap›l›rken,
Grup Yorum da marﬂlar›yla ﬂehitleri
selamlad›. + Akﬂam Gazi Mahallesi’nde MKP, DHKC-DHG, MLKP
ve Yurtsever Gençlik korsan gösteri
düzenledi. + Ankara’da DHP, HÖC,
KSD, Kald›raç, BDSP, ESP, Partizan
ve Al›nteri, Natoyolu Caddesi’nde
yolu trafi¤e kapatarak, meﬂalelerle
yürüyüﬂ yapt›lar. + Malatya HÖC,
Partizan ve ESP, Postahane önünde,
“devrimcileri tüketemezsiniz” dediler. + Berlin'de, Türkiye Konsoloslu¤u önünde yap›lan eylemde Devrimci Demokrasi taraftarlar›n›n yan›s›ra, HÖC’lüler de yerald› ve hesap
sorma kararl›l›¤› ifade edildi.
23 Haziran: + Mersin’de DHP,
HÖC, ESP, GKM, Partizan ile sendika temsilcilerinin kat›ld›¤› bir eylemle, katliam protesto edildi. +
Nurtepe HÖC Temsilcili¤i meﬂaleli
yürüyüﬂ düzenledi.

Ölülerimize, Ac›lar›m›za Kurﬂun
S›kanlar, Halk›n Düﬂmanlar›d›r
Van’›n Bostaniçi Beldesi'nde,
cenaze töreni için toplanan halk›n
üzerine kurﬂunlar ya¤d›r›ld›. Bir
ac›s›n› gömemeden, bir ac› daha eklendi ve bir kiﬂi, sadece cenaze törenine kat›ld›¤› için katledildi...

Hukuksuzluk Terörle
Örtülmek ‹stendi
Van'›n Gürpanar ‹lçesi'ne ba¤l›
Çalyan Köyü'nde, ordu güçlerinin
operasyonunda hayat›n› kaybeden 2
HPG’linin cenazesi ailelerine verilmeyerek, 20 Haziran geceyar›s› askerlerin gözetiminde belediye taraf›ndan gömüldü.
Ölüme bile sayg›s› olmad›¤›n›
defalarca ispatlayan oligarﬂik güçler, aç›k bir ﬂekilde yasad›ﬂ› davranm›ﬂlard›. Ki, bu topraklarda yasalar
hep geçersizleﬂir, devletin terör estirdi¤i zamanlar›nda.
Aile, cenazelerini almak için
savc›l›ktan izin belgesi ald›. 21 Haziran günü Bostaniçi Beldesi'nde
toplanan 5 bin civar›nda kiﬂi, bir
yandan cenazelerini beklerken, öte
yandan yaﬂanan hukuksuzlu¤u ve
ahlaks›zl›¤› protesto etti.
Beldede ola¤anüstü y›¤›nak yapan polis ve jandarma, yasad›ﬂ›l›¤›n›n üzerini örtmenin yolunu, halka
sald›rmakta buldu.
Bu halk kendi geleneklerine göre cenazelerini defnedemez, hatta
cenazelerini görmesi bile reva gö-

rülmezdi. Ya¤mur gibi kurﬂunlar
ya¤d›rd›lar halk›n üzerine. “Güvenlik Güçleri” s›fat›yla her türlü terörü estirme yetkisini elinde bulunduran jandarma ve polis güçleri, bir
kez daha halk›n yaﬂam güvenli¤i
için en büyük tehlike oldu¤unu gösterdi.
Vahdettin ‹nanç adl› bir kiﬂi kurﬂunlarla yaﬂam›n› yitirirken, 9 kiﬂi
de yaraland›. Van Devlet Hastanesi'ne kald›r›lan yaral›lardan s›rt›na
kurﬂun isabet eden Veysel Laçin'in
durumunun a¤›r oldu¤u aç›kland›.

Tabutlar›m›z Kurﬂun
Ya¤muru Alt›nda
Bununla bitmedi oligarﬂinin terörü. Bu kez, Vahdettin ‹nanç'›n cenazesinde terör estirildi.
22 Haziran günü ‹nanç’›n cenazesini Van Devlet Hastanesi'nden
alan yaklaﬂ›k on bin kiﬂi, karﬂ›lar›nda, silahlar›ndaki bütün mermileri
havaya s›karak korku yaratmaya,
sindirmeye çal›ﬂan polisi buldular.
Binlerce insan›n beldeye giriﬂine
izin verilmek istenmedi. Resim taﬂ›may›n, sar›-k›rm›z›-yeﬂil renkler
yanyana gelmesin gibi dayatmalar
kurﬂunlar eﬂli¤inde yap›ld›.
Van Valisi Niyazi Tan›l›r ile yap›lan görüﬂmelerin ard›ndan cenazesini Bostaniç’e sokabilen halk,
z›lg›tlar ve sloganlarla u¤urlad›.

Can›n Hesab› Tutulmaz
Yaﬂanan tüm bu terörün karﬂ›s›nda, devletin valisi, kal›plaﬂm›ﬂ,
“k›ﬂk›rtanlar yasad›ﬂ› unsurlar var,
k›ﬂk›rtmalara gelmeyin” aç›klamalar› yapt›.
K›ﬂk›rtan kim? Yasad›ﬂ› olan
kim? Cenaze kaç›r›p gömeceksin,
en do¤al, yasal hakk›n› kullanan insanlar›n üzerine kurﬂun s›k›p katledeceksin, bir kez daha kurﬂun ya¤18
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murlar› alt›nda cenaze yapt›racaks›n, sonra ç›k›p hamasetle, demagojiyle üzerini örteceksin.
Hep böyle olmuﬂtur. Her yan›
hukuksuzluk bu düzenin, her ad›m›nda halka karﬂ› iﬂlenen bir suç
var. Her suçta yine suçlanan halk
var. Elbette bu topraklarda yoksulun, Kürt’ün, muhaliflerin can›n›n
hesab› tutulmaz; katletme özgürlü¤ü sonuna kadar kullan›l›r. Yasalar
m›? Hükümsüzdür, halk› cezaland›rmak gerekti¤i ana kadar.
Halk›n bir cenazesini bile kald›ramad›¤› bir ortamda “bar›ﬂ”, “kardeﬂlik” mümkün mü? Merak ediyoruz; PKK’ye “silah b›rak” ültimatomlar› verenler, Van’a ne diyorlar?
Örne¤in gazetelerinin manﬂetlerine
taﬂ›y›p neden devlete seslenmiyorlar; “terörü durdur” diye? Yapmazlar, çünkü gerçekte devletin ﬂiddet
kullanmas›n› hak görürler.
‹ﬂte Van! ﬁiddetin hiçbir s›n›r›
yoktur; ister da¤larda ister kent
merkezlerinde, ister silahl› militana
karﬂ› ister cenazesini kald›ran halka
karﬂ›...

Yine cenazeye
iﬂkence!
Geçen hafta Mazgirt’te ç›kan
çat›ﬂmada yaﬂam›n› yitiren HPG'li
ﬁahap Durmaz'›n cenazesini 19
Haziran günü alan ailesi, cenazeye
iﬂkence yap›ld›¤›n› belirtti. Durmaz'›n sa¤ gözünün ç›km›ﬂ oldu¤u
ifade edilirken, day›s› Bekir Atabey, ye¤eninin vücudunda darp izlerinin bulundu¤unu kaydederek,
“morgda gördü¤ümde vücudu paramparça olmuﬂtu. Sa¤ gözü yoktu. Kafatas› içe do¤ru batm›ﬂt›.
Sa¤ kolu ve sol baca¤›nda büyük
k›r›klar vard›" dedi.
ﬁahap Durmaz, Bingöl'ün Karl›ova ‹lçesi O¤nut Köyü'nde 2 bin
kiﬂinin kat›ld›¤› bir törenle topra¤a
verildi.
Oligarﬂinin savaﬂ ahlak›n›n olmad›¤› binlerce kez kan›tlanm›ﬂt›r.
Bu da sonuncusu oldu.

MOBESE neyi gözleyecek?
Halk kitlelerini kontrol alt›nda
tutmak, egemen s›n›flar›n yüzy›llard›r vazgeçmedikleri bir rüyad›r.
Teknoloji bunun için seferber edilir,
ama ayn› teknoloji asla açl›¤a, hastal›klara çare için kullan›lmaz. 18.
yüzy›l›n egemenleri, ‘Panopticon’
gibi sistemlerle tüm yaﬂam› bir hapishane gibi tasavvur edip ﬂekillendirmeyi hayal ederken, bugün metropol kapitalist ülkelerin birço¤unun sokaklar›, meydanlar› kameralarla donat›lm›ﬂ durumdad›r.
‹stanbul’da kurulan Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu, yani
MOBESE de bu anlay›ﬂ›n bir uzant›s› olarak, Baﬂbakan Erdo¤an taraf›ndan aç›ld›. Kentin, meydanlar›
baﬂta olmak üzere, çeﬂitli bölgelere
yerleﬂtirilen kameralardan elde edi-

Gazi Mahallesi’ndeki MOBESE kameras› önce kapat›ld›, ard›ndan parçaland›...

len görüntüler, MOBESE
Merkezi’nde 24 saat
izlenecek ve “suç”
önlenecekmiﬂ...
Böyle aç›kland›!
Elbette çok ulvi
bir iﬂti yap›lan; halk›n
yaka silkti¤i kapkaç
en baﬂ hedef olarak
ilan edildi. Ard›ndan bilimum “suçlar” s›raland›...
Birincisi; yoksulluk, iﬂsizlik, açl›k büyürken, üç beﬂ kamerayla
“suç” oran›n› düﬂürmek, ancak cezaland›rmadan, polisiye yöntemden
baﬂka hiçbir ﬂey düﬂünemeyen bir
sisteme özgü olabilir. “Suç”u ortaya
ç›karan olgular onlar› sadece sözde
ilgilendirir, usülen dile getirirler.
Gerçekte, yasalarda cezalar› art›rma
ile polise, istihbarata yapt›klar› yat›r›mla önleme gibi hiçbir bilimselli¤i
olmayan yollara baﬂvururlar. Tabi bu
arada, bu yat›r›mlardan birileri rant
elde eder. Halk›n cebinden çal›narak
23 trilyona kurulan sistem, bu anlamda hiçbir ﬂeyi çözemez. Kapkaç
haberlerini bilinçli olarak abartan
burjuva medyada, “MOBESE an›nda kapkaçç›y› tespit etti” türünden
birkaç uyduruk haber okursunuz,
sonra bunlara da rastlanmaz olur.
‹stanbul polisi bu gerçe¤i bilmez
mi? Elbette bilir. ‹ﬂte, MOBESE’nin kurulmas›ndaki as›l amaç da
burada ortaya ç›k›yor. Oligarﬂinin
as›l derdi, halk›n mücadelesidir. Bu
mekanizmalar, halk›n mücadelesinin denetlenmesi içindir. Birçok
yerde merkezi meydanlara yerleﬂtirilen kameralar›n, kapkaç gibi suçlar›n yaﬂanmad›¤› Gazi Mahallesi’ne dikilmesi de bundand›r. Ama
çok iyi bilinir ve ispatl›d›r ki, hiçbir
teknoloji insan beyni ve iradesine
galabe çalamam›ﬂ, halk›n gücü karﬂ›s›nda baﬂar› elde edememiﬂtir. Bu
iﬂlerin a¤ababas› Amerikan emperyalizminin neyi önleyebildi¤i ortadad›r.
Bu arada, ﬂu burjuva insan hak19
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Lüks içinde bir polis ﬂefi
‹stanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah için lüks bir minibüs dizayn edilmiﬂ. Toplam bedeli 60 bin YTL olan araçta mutfaktan banyowc’ye, iki kiﬂilik
yataktan DVD
ve televizyona
kadar her
türlü konfor mevcut.
Elbette
amaç çok kutsal; ‹stanbul’un güvenli¤ini buradan denetleyecekmiﬂ!!!
Elbette öylediiiir...
Zaten, hangi bürokrat, hangi
bakan, milletvekili ya da baﬂbakan
bu tür lüksleri “kendi keyfim” diye aç›klad› ki! Onlar ne yaparsa
“halk için” yaparlar.
‹tiraz›m›z yok, ama eminiz polislerin vard›r.
Üç kuruﬂa talim eden polisler,
bak›n ﬂefiniz lüks içinde yaﬂ›yor.
Daha baﬂka lükslerini siz daha iyi
bilirsiniz.
Hiç düﬂündünüz mü; nas›l oluyor da sizin ﬂefleriniz, o koltu¤a
oturunca karun gibi zengin olup, o
paralarla parti liderliklerini ele geçiriyor, lüks yaﬂ›yorlar? Bak›n
Menzir’e, A¤ar’a, Tantan’a ya da
bir ödene¤e tenezzül eden ‘vatan
kurtaran’ Hasan’a...
Emekli polis maaﬂ›yla m› kurdular o lüks yaﬂamlar›n›?

lar› savunucular›n›n, özel yaﬂam›n
dokunulmazl›¤›ndan sözedenlerin
sesi neden ç›km›yor? Ç›kmaz çünkü, gerçekte bu ülkede burjuva anlamda dahi insan hak ve özgürlüklerine sahip ç›kmakta tutars›zd›rlar,
hep düzenin gözünün içine bakarlar.
Örne¤in, bir grup “solcu” yazar›n ç›kard›¤› Beyo¤lu Gazetesi, Beyo¤lu’na kamera istiyoruz diye
kampanya baﬂlat›yordu. Çarp›k olmayan ne var ki bu ülkede, bu konuda olmas›n. ‹ﬂte tüm ‹stanbul kamera oldu, sevinebilirler.

Tecriti Pekiﬂtirmek ‹çin Üç Yönetmelik Daha!
“Gözlem ve S›n›fland›rma Merkezleri Yönetmeli¤i”
“Hükümlülerin Ziyaret Edilmeleri Hakk›nda Yönetmelik”
“Bulundurulabilecek Eﬂya ve Maddeler Yönetmeli¤i”
Adalet Bakanl›¤› çal›ﬂ›yor(!),
hem de çok çal›ﬂ›yor; “zulüm, daha
fazla zulüm!.. Tecrit, daha koyu tecrit!..” histerisi içinde çal›ﬂ›yor.
Faﬂizmin icras›n› güçlendirmek
için haz›rlanan ve 1 Haziran’da yürürlü¤e sokulan Yeni Türk Ceza Kanunu (TCK), Ceza Muhakemesi
Kanunu (CMK) ve Ceza ‹nfaz Kanunu (C‹K)’ndan sonra, hapishanelerdeki tecrit uygulamalar›n› yasallaﬂt›rmak için 3 yönetmelik daha ç›kart›ld›. 17 Haziran’da Resmi Gazete’de yay›nlanarak yürürlü¤e giren
faﬂist yönetmelikler, her kelimesiyle tutsaklara boyun e¤dirmek için
haz›rlanm›ﬂt›r.

Zulüm, ‘yasal’ olunca,
zulüm olmaktan ç›kmaz!
Yönetmeliklerin giriﬂ maddelerinde, bu yönetmeliklerin Yeni Ceza
Muhakemesi Kanunu’na ve Ceza
‹nfaz Kanunu’na dayan›larak haz›rland›¤› söyleniyor olsa da, yönetmeliklerin ç›kar›l›ﬂ nedeni, yasalar›n uygulanma koﬂullar›n› belirlemek de¤il; dört y›ld›r F tiplerinde
zaten sürdürülmekte olan keyfi uygulamalara yasall›k kazand›rmakt›r.
Maddeler incelendi¤inde görülüyor ki, yönetmelikler 19 Aral›k
2000’de aç›lan F tiplerinde bugüne
kadar F‹‹LEN sürdürülen tüm
bask› ve yasaklar›, keyfilikleri yasallaﬂt›rmaktad›r. Üç yönetmelikteki maddelerin büyük ço¤unlu¤u,
keyfi hücre aramalar›, üst aramalar›,
ziyaret yasaklar›, yay›n yasaklar›n›
içermektedir.
Devrimci tutsaklar, bugüne kadar bu uygulamalarla ilgili binlerce
suç duyurusunda bulundular. Çünkü
bu uygulamalar, kendi yasalar›nda
bile olmayan uygulamalard›. ‹ﬂte
ﬂimdi Adalet Bakanl›¤› (daha do¤-

rusu Tecrit ve Yalan Bakanl›¤›) bu
boﬂlu¤u da doldurmuﬂ oluyor.
Mesela F tiplerinde en s›k baﬂvurulan keyfi uygulamalardan biri,
aramalard›r. Hastane sevkinde veya
ziyarette tutsaklar, 6, 7 bazen 8 kez
aramaya tabii tutulmaktad›rlar.
Bu keyfilik nas›l hukuk k›l›f›na
sokuluyor; iﬂte size bir örnek: “Hükümlü ve Tutuklular›n Ziyaret Edilmeleri Hakk›nda Yönetmelik”in 5.
maddesinin l bendinde ﬂöyle diyor:
“Hükümlü ve tutuklular, odalar›ndan ç›k›ﬂlar›nda ve dönüﬂlerinde
ayr› yerlerde ve farkl› memurlarca
üst ve eﬂya aramas›na tabi tutulur.”
Kaç kere aran›r, nas›l aran›r, hiçbir ﬂey belli de¤ildir. Ama kaç kere
ararlarsa aras›nlar, mesela 20 defa
arasalar, bu yönetmeli¤e göre “yasal” olacakt›r.
Fakat ﬂu da belli ki; yasal olmas›, bu uygulamalar›n keyfi, zalimce,
insanl›k d›ﬂ› olmalar› gerçe¤ini de¤iﬂtirmeyecek, dolay›s›yla tutsaklar
bu uygulamalara direnmeye devam
edeceklerdir.

Nazi toplama kamplar›n›n
‘s›n›fland›rma’ mant›¤›,
AKP’nin yönetmeli¤inde!
Resmi Gazete’de yay›nlanan üç
yönetmelikten biri olan “Gözlem ve
S›n›fland›rma Merkezleri Yönetmeli¤i”, Nazi Toplama Kamplar›’ndan
ilham al›narak haz›rlanm›ﬂt›r.
Bu yönetmeli¤in 27. maddesinde ﬂöyle denilmektedir:
“terör suçlular›”
a) Örgüt lideri olanlar,
b) Aktif örgüt üyesi olanlar,
c) Örgütten ayr›lanlar,
d) Tarafs›z olanlar, ﬂeklinde
grupland›rmaya tâbi tutulurlar.
20
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Görüldü¤ü üzere, bu grupland›rmada, hiçbir hukuki ölçü yoktur.
Tecrit ederek düﬂüncelerini inkara zorlama politikas›n›n esas al›nd›¤› bir grupland›rmad›r.
Bu tür uygulamalar›n Nazi Toplama Kamplar›’n›n karakteristik
uygulamalar›ndan biri oldu¤u hat›rlanacakt›r. Nazi Toplama Kamplar›’nda her grup bir renkle an›l›yordu; k›rm›z› siyasileri, yeﬂil adi
tutuklular›, sar› Yahudileri, siyah
Çingeneleri simgeliyordu.
Naziler’in yolundan giden oligarﬂinin “grupland›rma” politikas›
da 1980’lerin baﬂ›na, Metris Zindan›’ndaki uygulamalara kadar
uzan›r.
Metris’te tutuklular, k›rm›z›lar, yeﬂiller, k›rm›z›-yeﬂiller, sar›lar, beyazlar, maviler diye
grupland›r›lm›ﬂt›.
K›z›llar, tek tip elbise giymeyen, her türlü dayatma ve yapt›r›m› reddeden tutsaklar›, D›ﬂ› Yeﬂil
‹çi K›rm›z›lar, tek tip elbise giyen
siyasi tutuklular›, Yeﬂiller, ba¤›ms›zlar›, Sar›lar, ´yeﬂiller’ statüsünden de geri, anti-faﬂist özelliklerini de kaybetmiﬂ, depolitize olmuﬂ
kesimi, Beyazlar, ihanet eden hainleri, Maviler ise, faﬂistler ve islamc›lar› gösteriyordu.
AKP’nin haz›rlad›¤› yönetmeli¤in b, c, d ﬂ›klar›, k›z›llar, d›ﬂ› yeﬂil-içi k›rm›z›lar, yeﬂiller/sar›lar
kategorilerine denk düﬂen bir kategorilendirmedir. Yönetmeli¤i, Nazi kamplar›n›n, Metris’in bu
“renklerini” gözönüne getirerek
haz›rlam›ﬂlard›r. Bu grupland›rmayla, asl›nda kafalar›ndaki Nazi
zihniyetini ortaya koymaktad›rlar.

Faﬂist anayasayla yönetilen
ülkenin yönetmelikleri de
ayn› zihniyette olur!
12 Eylül yönetimi taraf›ndan yap›lan ve halen de yürürlükte olan
1982 Anayasas›, bilindi¤i gibi
“ama’lar, ancak’lar Anayasa-

s›”d›r. Her hak ve özgürlük maddesinin devam›nda “... ama, ancak”
denilerek, o hakk›n nas›l gasbedilece¤i yaz›lm›ﬂt›r.
Sözkonusu üç yönetmelik de ayn› mant›k ve üsluba sahiptir.
Mesela yönetmelikte “Avukatlar›n savunmaya iliﬂkin belgeleri,
dosyalar› ve müvekkilleri ile yapt›klar› konuﬂmalar›n kay›tlar› incelemeye tâbi tutulamaz...” ve “ancaaak” diyerek o belgelerin nas›l denetime tabi tutulaca¤› anlat›l›yor.
Mesela, “Hükümlü, mahkemelerce yasaklanmam›ﬂ süreli ve süresiz yay›nlardan yararlanma hakk›na sahiptir” denildikten sonra “Ancaaak... kurum güvenli¤ini tehlikeye düﬂüren hiçbir yay›n hükümlüye
verilmez” denilerek her türlü yay›n
yasa¤›n›n kap›s› aç›l›yor.
Zaten üç yönetmelik de, tutuklular›n “haklar›n›” de¤il, haklar›n gasbedilmesini hukuk k›l›f›na sokmak
için haz›rland›¤›ndan, haklar› ifade
eden her maddenin ama, ancak diye
devam etmesi de normaldir.

Toplumu dinle denetleme
politikas›, hapishanelerde!
Ç›kar›lan yönetmeliklerde “din
e¤itimine” verilen özel önem dikkat çekiyor. Egemen s›n›flar biliyor
ki, din, kiﬂileri düzene, devlete ba¤laman›n en uygun araçlar›ndan biridir; y›llard›r tüm iktidarlar, cuntalar
dincili¤i bunun için geliﬂtirmediler
mi?
Bu politika, iktidarda AKP de
olunca, pekiﬂmiﬂ bir tarzda tutsaklara karﬂ› da uygulanacakt›r tabii.
Mesela “Gözlem ve S›n›fland›rma Merkezleri Yönetmeli¤i”nin 29.
maddesinde “Ceza infaz kurumlar›nda din kültürü ve ahlâk ö¤retimi
program› uygulan›r” denirken, ayn›
yönetmeli¤in 15. maddesinde de
“Hükümlünün talep etmesi halinde,
mensup oldu¤u dine uygun ibadetinin yerine getirilmesine yard›mc›
olunur” hükmüne yer verilmiﬂ.
Ne kadar da “inanç özgürlü¤üne” sayg›l› bir iktidar! Hücredeki
tutuklunun bile ibadet özgürlü¤ünü

Kuﬂa bak kuﬂa!..

Hapishanelerde tecriti
a¤›rlaﬂt›rmak üzere ç›kart›lan Nazi yönetmelikleri, burjuva bas›nda
iﬂte yanda gördü¤ünüz
baﬂl›klarla verildi... Tam
bir “cambaza bak!” habercili¤i.
“Cambaza bak” sözü,
yankesicilerin “iﬂlerini”
herkes cambaza bakarken gerçekleﬂtirmesinden gelir. Burjuva medyan›n haberleri de herkesi “kuﬂa bakt›r›p”,
tecrit katliam›n› sürdürmeyi amaçl›yor.
F tiplerinde 5. y›l›ndaki
tecrit politikas›n› da iﬂte
böyle
sansürlediler.
Ölümleri sansürlediler,
direniﬂi sansürlediler.
Yönetmeliklerdeki tecrit
ve zulmü görmezden
geldikleri
yetmiyor,
utanmadan bir de haberlerini kuﬂ resimleriyle süslüyorlar. ‹ﬂkenceli
ölüm hücrelerini “lüks oda”, “5 y›ld›zl› otel” diye pazarlayan kafa,
faﬂist yönetmelikleri de böyle sunarak, bugüne kadar 119 insan› katleden tecrit zulmüne deste¤ini ve sansürü sürdürece¤ini gösteriyor.
Sürdürsünler. “Kuﬂa bak!” diyenlerin hangi alçakl›¤›, namussuzlu¤u
yapt›¤›n› herkes biliyor, görüyor...

korumak için yönetmeliklerine
madde koyuyor. Yukar›daki maddeleri yeterli görmeyip,
“Ceza ve ‹nfaz Kurumlar›nda
Bulundurulabilecek Maddeler Hakk›ndaki Yönetmeli¤e” de “Her hükümlüye, mensup oldu¤u dinîn ibadetlerinde kullan›lan eﬂyay›, dinî
yaﬂam› bak›m›ndan zorunlu olan kitap ve eserleri temin ve bulundurmas›na izin verilir” maddesi eklenmiﬂ. (Madde 11).
Bu maddelerde dini e¤itim “tutuklunun iste¤ine ba¤l›d›r” ﬂeklinde
belirtmeler olmas›na karﬂ›n, her tutuklu hakk›nda periyodik olarak haz›rlanacak “Gözlem ve s›n›fland›rma formu”nda “Dinî inanc›yla ilgili de¤erlendirme” baﬂl›¤›na yer veriliyor ve bu bölümün “mensup oldu¤u dinîn görevlisi taraf›ndan doldurulaca¤›” belirtiliyor.
Bir tutsa¤›n “dini inanc›yla ilgili de¤erlendirme” yapma hakk›n›
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kim veriyor AKP’ye? De¤erlendirmeyi neye göre yapacak? Halk›
“müslümanlar ve kafirler” diye bölen kafa yap›s›, ﬂimdi inançl›inançs›z ayr›m›n› tecrit politikas›n›n hizmetinde kullan›yor.

Hiçbir yasa, yönetmelikle
Tecrit, meﬂrulaﬂt›r›lamaz!
Ç›kar›lan üç yönetmelikteki onlarca maddenin herbiri üzerine yorumlar yap›labilir; ama hepsinin ortak noktas›, tecrit politikas›n› en
bask›c› biçimde sürdürebilmeyi
amaçlamas›d›r. Bu yönetmeliklere
göre, direnen, yapt›r›mlara uymayan, devrimci düﬂüncelerini savunmaya devam eden tutsaklara karﬂ›,
her türlü bask›, yasak, tecrit uygulanabilir. Fakat bu yönetmeliklerle
tecritin her uygulamas› “yasallaﬂt›r›lm›ﬂ” olsa da, tecrit, insanl›k d›ﬂ›,
faﬂist bir politika olarak kalmaya
devam etmektedir.

Hapishanelerde neler oluyor? Bilmek Hakk›n›z!

‹TTE
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TAYAD raporu,
F tipi hapishanelerin aynas›
TAYAD’›n Nisan-May›s Hapishanelerde Hak ‹hlalleri Raporu,
artan bask›lara, tecritin uygulan›ﬂ›na da ›ﬂ›k tutuyor. Rapordan baz›
bölümlere yer veriyoruz.
***

Tekirda¤ F Tipi:
“Moral verici... Ölüm orucunu
övücü... Örgütsel içerikli... ayr›
hücrelerde kalanlar›n birlikte mektup göndermesinin yasak oldu¤u...
devlet görevlilerine hakaret edildi¤i...” gibi çeﬂitli gerekçelerle, Nisan
ve May›s aylar›nda, onlarca mektup
gönderilmedi ya da verilmedi. Baz›lar› ise sansürlenerek gönderildi ya
da verildi. Bunlardan baz›lar› ﬂöyle:
➧ F›rat Özçelik’in Samsun Ekmek ve Adalet Temsilcili¤i’ne; Ali
Koca’n›n ‹stanbul TAYAD’a; Serdar Karaçelik’in Sezai Demirtaﬂ’a;
Kaan Kurtuluﬂ’un Gülser Sar›gül’e;
A.Ercan Göko¤lu’nun Deniz Demirkap›’ya; Kaan Kurtuluﬂ’un
Mehmet Yayla’ya; Faruk Kad›o¤lu’nun Derya Sazak’a; Serdar Karaçelik’in Evrensel Gazetesi’ne; Serdar Karaçelik’in Toktam›ﬂ Ateﬂ’e;
Serdar Karaçelik’in Derya Sazak’a;
Serdar Karaçelik’in Melih Aﬂ›k’a;
Serdar Karaçelik’in Deniz Kovukçuo¤lu’na; Taner Korkmaz, Kemal
Alev, H. Tahsin Akgün ve Serdar
Karaçelik’in Özgür Türk’e; H. Tahsin Akgün, Taner Korkmaz ve ‹nan
Gök’ün Gülay Efendio¤lu’na; ‹nan
Gök’ün Bekir Coﬂkun’a gönderdi¤i
mektuplar imha edildi.
➧ A.Ercan Göko¤lu’nun, Hüseyin Akp›nar’›n, Ali Haydar Do¤an’›n, Bülent Kemal Y›ld›r›m’›n,

Kaan Kurtuluﬂ’un ve Mustafa Çapardaﬂa’n›n, Cemal A¤›rman’›n, Sinan Y›ld›r›m’›n, Tekin Tangün’ün,
Serdar Karaçelik’in, Do¤an Güner’in, Ercan Kutlu’nun, Celal Yayla’n›n, Sinan Y›ld›r›m’›n Faruk Kad›o¤lu’nun, Sedat Öztürk, ‹nan
Gök, Cengiz Bal, Ali R›za Eren ve
Tuncay Çelik’in, Taner Korkmaz,
Mustafa Erol, Serdar Karaçelik,
Bayram Saz ve Nihat Özcan’›n
ölüm orucu direniﬂçisi Serdar Demirel’e ayr› ayr› gönderdikleri mektuplar imha edildi.
Yine ayn› ﬂekilde, ölüm orucu
direniﬂçisi Fatma Koyup›nar’a
mektup yazan; Hüseyin Akp›nar’›n,
A.Ercan Göko¤lu’nun, Ali Haydar
Do¤an’›n, Bülent Kemal Y›ld›r›m,
Kaan Kurtuluﬂ ve Mustafa Çapardaﬂa’n›n, Cemal A¤›rman’›n, Sinan
Y›ld›r›m’›n, Tekin Tangün’ün, Serdar Karaçelik’in, Do¤an Güner’in,
Ercan Kutlu’nun, Celal Yayla’n›n,
Sinan Y›ld›r›m’›n Faruk Kad›o¤lu’nun mektuplar› imha edildi.
➧ 28 Mart tarihinde Mehmet Kulaks›z’a ﬁükriye Akar’dan gelen
mektup, ölüm orucunda iken çekilmiﬂ iki adet resimli kart bahane edilerek “k›smi imha”ya u¤rad›.
➧ 30 Mart tarihinde Ali Ercan
Göko¤lu’na Deniz Demirkap›’dan
gelen mektuba, imha karar› verildi.
➧ 1 Nisan günü yap›lan genel
aramada hücresindeki eski gazetelerin keyfi olarak al›nmas›na karﬂ›
ç›kt›¤› ve bu nedenle slogan at›l›p
kap›lar dövüldü¤ü için Kenan Günyel’e bir ay mektup men cezas› verildi.
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➧ 29 Mart günü, ‹stanbul
ACM’deki bas›n davas›na, Ali Ercan Göko¤lu’nun savunma belgesi
olarak sunmak istedi¤i, Ekmek ve
Adalet Dergisi’nin 71. say›s›, gardiyanlar taraf›ndan “savunmayla ilgisinin olmad›¤›” gerekçesiyle kendisine verilmemiﬂ, yap›lan suç duyurusu ve itirazlar ise reddedilmiﬂtir.
➧ Ercan Kutlu’nun 29 Nisan günü ‹st. 13. ACM’de görülecek duruﬂmas›na götürmek istedi¤i savunma dilekçesi, gardiyanlarca yasad›ﬂ›
ﬂekilde okunup el konulmak istendi.
Kutlu, uzun tart›ﬂma ve itiﬂ-kak›ﬂ
sonucu dilekçesini alabildi. Yap›lan
suç duyurusu sonuçsuz kalm›ﬂt›r.
➧ 28 Mart tarihinde Do¤an Güner’e amcas›n›n k›z› Sultan Güner’in yollad›¤› mektupta bulunan
kurutulmuﬂ çiçe¤e, el konuldu.
➧ 1 Nisan günü revire ç›kmak isteyen Do¤an Güner, iki gün boyunca bu iste¤ini gerçekleﬂtiremedi.
➧ 18 Nisan günü Hasan Tahsin
Akgün, hastane sevki olmas›na karﬂ›n hastaneye götürülmedi.
➧ Ayakkab› boyas›, “baﬂka ﬂeyler
yap›yorsunuz” denilerek tutuklulara
s›n›rl› say›da sat›l›yor.
➧ Ziyaret gün ve saati de¤iﬂen
tutuklular›n aileleri bir kereli¤e
mahsus farkl› bir saatte görüﬂ yapabilirken, Tigin Öztürk’ün babas› 22
ﬁubat ve 8 Mart tarihleri aras›nda
o¤lu ile görüﬂ yapamam›ﬂt›r.
➧ 31 Mart günü Hüseyin Akp›nar’›n ziyaretine gelen babas›, kalp
pili nedeniyle duyarl› kap›dan geçemeyece¤ini, bunun hayati tehlike
yarataca¤›n› belirten doktor raporu
ve yetkili kurumlar›n verdi¤i kimlik
kart› olmas›na ve bunu görevlilere
göstermesine ra¤men, “geç, bir ﬂey
olmaz” denilmiﬂ, cihaz kapat›lmadan geçemeyece¤ini belirtince de,
görüﬂe al›nmam›ﬂt›r. Yap›lan suç
duyurusuna, “takibata yer olmad›¤›na” denilerek red cevab› verilmiﬂtir.

Kand›ra F Tipi
➧ “Umut”, “yaﬂam ve direniﬂ”
vb. kelimeler sak›ncal› görülüp ge-

len-giden mektup ve fakslar karalan›yor. Ölüm orucunu övme, F tiplerini kötüleme... gibi gerekçelerle bir
çok mektup gönderilmedi.
➧ Bayiden al›nan dergiler 1 hafta
geç, gazeteler ise günün bitiminde
veriliyor. Normal posta ile hapishaneden gönderilen mektuplar adreslerine ço¤u zaman ulaﬂm›yor.
➧ Hastane sevklerinde muayene
s›ras›nda asker bulundurma, kelepçeyi ç›karmama vb. keyfi uygulamalarla tedaviler engelleniyor. Tuvalete gidildi¤inde asker tuvalet kap›s›n›n aç›k kalmas›n› dayat›yor.
➧ ‹brahim Yücetepe: Tansiyon,
ellerde titreme, çarp›nt›, heyecanlanma, aﬂ›r› derecede mide yanmas›, gözlerde bozukluk, ›ﬂ›¤a ve sese
karﬂ› duyarl›l›k, unutkanl›k, baz› zamanlarda fark›nda olmadan yüksek
sesle konuﬂma, kollarda uyuﬂma,
zaman zaman gö¤üs ve baﬂ a¤r›lar›,
diﬂlerde çürüme, diﬂetlerinde hassasiyet, ellerde deri dökülmesi, okurken ve yazarken yo¤unlaﬂamama
görülüyor.
➧ Okan Tüm: Bulan›k görme,
midede yanma, s›rt a¤r›s›, unutkanl›k, aﬂ›r› sinirlilik, uykusuzluk, sese
karﬂ› duyarl›l›k, kulak ç›nlamas›,
kalp çarp›nt›s›.
➧ Hakan Yaylal›: Sürekli yak›n
mesafeye bakmaktan kaynakl› gözlerde bozulma, unutkanl›k, tahammülsüzlük, aﬂ›r› sinirlilik, yo¤unlaﬂamama, uykusuzluk, sese karﬂ› duyarl›l›k, kulak ç›nlamas› s›k s›k kalp
çarp›nt›s›.
➧ 1 saatlik aile ziyaretleri, geç
baﬂlat›l›p erken bitiriliyor.
➧ Aile ziyaretleri idare taraf›ndan dinlenip, sonras›nda tutuklular›n psikolog ile yapt›klar› görüﬂmelerde bu konuﬂmalar tutuklulara
karﬂ› kullan›l›yor.
➧ Ödenek yok denilerek hücrelerin bak›m, onar›m› yap›lmazken,
idari bölümler boyan›p, çat›lara jiletli çelik teller çekiliyor.
➧ Ziyaret, revir, mahkeme, avukat ziyaretine ç›k›ld›¤›nda, malta
koridorda bulunan baﬂka bir tutuk-

luya selam vermek veya sar›lmak gardiyanlarca engelleniyor,
hatta tutuklunun
baﬂ›n›
duvara
dönmesi isteniyor.
➧ Çay posas›ndan toprak yap›p yetiﬂtirilen
çiçeklere özellikle büyüdükten
sonra “yasak” diye el konuluyor.

‹zmir'de Tecrit Protesto Edildi
HÖC ‹zmir Temsilcili¤i, 17 Haziran günü, AKP
Konak ilçe binas› önünde yapt›klar› eylemle, TCK,
C‹K ve CMUK’u protesto ettiler ve Faruk Kad›o¤lu’nu and›lar. “Tecritte 119. Ölüm Faruk Kad›o¤lu,
Tecriti Kald›r›n” pankart›n› aç›lan eylemde konuﬂan
Bayram ‹çlek, AKP iktidar› döneminde 22 ölüm yaﬂand›¤›n› hat›rlatarak, “ölümlerin durdurulmas› için
tecrite son verilmesi gerekti¤ini” söyledi.

➧ Savc›l›¤›n
aramalarda hücrelerin da¤›t›lmamas›
karar›na
ra¤men, hemen
her aramada hücreler da¤›t›l›yor.
Aramalar›nda tutuklular d›ﬂar› ç›kar›l›p keyfi arama yap›l›yor. En ufak
ﬂey sorun edilip tehlikeli denilerek
al›n›yor.

➧ Kantinde fahiﬂ fiyat uygulamas›, elektrik faturalar›n›n tutuklulardan al›nmas› devam ediyor.
➧ Ayn› hücreyi paylaﬂan tutuklular birlikte resim çekilemiyor. Gerekçe olarak da “Güvenlik” aç›klamas› yap›l›yor.

Sincan F Tipi
➧ “Genelge var” denilerek nisan
ay›nda baﬂlat›lan uygulama ile bir
seferde iki ayr› rahats›zl›k için sevk
yap›lm›yor. Nisan ve may›s aylar›nda da kelepçeli muayene dayatmas›
nedeniyle birçok kiﬂi hastanede muayene, tedavi olamadan geri döndü.
➧ Ring araçlar› hücrelere bölünerek, kameralar konuldu, sürekli gözetlenmeye itiraz eden tutuklular,
hastane sevklerine götürülmüyor.
Bu ﬂekilde Erdal Dalg›ç, ‹hsan Cibelik’in tedavisi engellendi. Cibelik’in Korsakoff rahats›zl›¤› a¤›rlaﬂarak devam ediyor.
➧ Tecritin fiziki ve psikolojik etkileri rastlanan tutsaklardan baz›lar
ﬂöyle: Erdal Dalg›ç, Temel Bilir,
Kamil Karataﬂ, Selmani Özcan,
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Cem Göçer, ‹smail Culuk, Ali Kemal Aﬂ›k, Atilla Erol, Ali Nazik,
Musa Kurt, Özgür Orak, ‹brahim
Ak›n, Ethem Zariç, Kenan Yanen,
Dursun Kaﬂ, Bülent Ba¤c›, ‹smail
Özmen, Hayri Alp, Kaan Ünsal, ﬁerafettin Taﬂ, Muharrem Karataﬂ,
Mustafa Gök,
➧ Sincan’da da haberleﬂme
önündeki engeller en yayg›n ﬂekilde
yaﬂan›rken, tutsaklar taraf›ndan haz›rlanan mizah dergileri de bu sansürden nasibini al›yor. Örne¤in,
Cem Göçer’in, Ali Sinan Ça¤lar’a
göndermek istedi¤i V›zgelir isimli
mizah dergisinie verilen imha karar›nda ﬂu ifadeler yeral›yordu:
“Karikatür ve yaz›larda devlet
yöneticilerini aﬂa¤›layan, hakaret
içeren çizimler ve ölüm orucu eylemini destekleyen çizim ve ifadeler
bulundu¤undan...”
***
Son olarak belirtmek gerekir ki,
TAYAD raporunda daha ayr›nt›l›
görülece¤i üzere, bütün bu keyfi,
hukuksuz yapt›r›mlara, ihlallere
karﬂ› yap›lan suç duyurular›, itirazlar tümüyle reddedilmiﬂ, ihlallere
‹nfaz Hakimlikleri’nce de onay verilmiﬂtir.

Katliam› as›l gerçekleﬂtirenlerin hakk›nda yürütülen soruﬂturmada ise 5 y›ld›r tek bir geliﬂme
yok. Çünkü, devletin
valisi katliamc›lar›n yarg›lanmas›na izin vermiyor. Eyüp Savc›l›¤›’n›n valili¤e yapt›¤› baﬂvuruya, geçti¤imiz ay cevap veren ‹stanbul Valisi, katliamc›lar› yarg›latmayaca¤›n› söyledi.
Savc›l›¤›n, operasyona kat›lanlar›n isimlerini istedi¤i yaz›lara ise ya
cevap verilmiyor, ya da isimler gönderilmiyor. Soruﬂturmay› yürüten
Eyüp Savc›s› Ali ‹hsan Demirel, 15
Ocak 2002'den bu yana 8 kez, Jandarma Komando Özel Asayiﬂ Komutanl›¤›'na yaz› yazarak, operasyona kat›lanlar›n isimlerini istedi.
‹stanbul Valili¤i ve Jandarma
Genel Komutanl›¤› taraf›ndan savc›l›¤a verilen ﬂu cevaplara bak›n:
“Jandarma emri yerine getirmiﬂtir.”, “‹stedi¤iniz belgelerin yarg›lamayla iliﬂkisi olmad›¤›n› de¤erlendiriyoruz.”, "ﬁikâyetlerin as›l
amac› devletin otoritesine karﬂ› bir
baﬂkald›r› ve güvenlik güçlerini y›pratmakt›r."
‹stanbul Eski Valisi Erol Çak›r,
Ümraniye katliam davas›nda katliamc›lar hakk›nda dava aç›lmas›na
izin vermezken, AKP’nin valisi
Muammer Güler de Bayrampaﬂa
katillerinin yarg›lanmas›na izin vermiyor; devlette devaml›l›k dedikleri

Ma¤durlar›n yarg›land›¤› Bayrampaﬂa davas›nda 5 y›l sonra ‘keﬂif’ karar›

Katliamc›lar Koruma Alt›nda!
Bayrampaﬂa Hapishanesi’ne 19
Aral›k 2000’de yap›lan katliam
operasyonu sonras›nda, sa¤ kurtulan tutuklulara aç›lan davan›n görülmesine 17 Haziran günü Eyüp
Adliyesi’nde devam edildi.
1 y›l boyunca “hakim bulunamad›¤›” gerekçesiyle görülemeyen
ve 24 Aral›k 2004 tarihinde yeniden
baﬂlayan davada, avukatlar›n bugüne kadar reddedilen, keﬂif ve operasyon görüntülerinin jandarmadan istenmesi talepleri kabul edildi. Bayrampaﬂa Hapishanesi C
Blok’ta yap›lacak olan keﬂfin tarihi
23 Temmuz olarak belirlenirken,
duruﬂma 28 Ekim tarihine ertelendi.

5 y›l neden keﬂif
yap›lmad›?
Keﬂif yap›lmas›, mahkemenin
kaçamayaca¤› noktalardan biriydi,
ama bu, tam beﬂ y›l boyunca ertelendi, reddedildi. Bu süre içinde
katliam yerinde elbette gerekli “düzenleme” ve delilleri yoketme iﬂlemleri gerçekleﬂtirildi. Ki, delilleri
yoketme konusunda, daha katliam›n
ertesi günü çal›ﬂmalar›n baﬂlad›¤›
Adli T›p Bilirkiﬂi Raporu ve eski
Eyüp Savc›s› Cafer Koman taraf›n-

dan ispatlanm›ﬂt›.
Jandarman›n, istenen operasyon
görüntülerini verip vermeyece¤ini,
verse dahi hangi görüntüleri verece¤ini ise görece¤iz. Örne¤in, çat›dan
bomba atmak için açt›klar› delikten,
ayn› zamanda kamerayla kaydettikleri, 6 kad›n›n diri diri yak›l›ﬂ›n›n
görüntüsünü verecekler mi? Bu esnada yüzleri maskeli ölüm mangalar›n›n kahkahalar att›klar›n› da görecek miyiz o videolarda? Tüm
bunlar belgeli, tan›kl›d›r. Ama, operasyona kat›lanlar›n isimlerini dahi
mahkemeye vermeyen jandarma,
katliamc›l›¤›n› ortaya ç›karacak hiçbir görüntüyü ulaﬂt›rmayacakt›r.
T›pk›, Çanakkale katliam davas›nda
oldu¤u gibi.

Katliamc›lar hakk›nda
hâlâ dava yok!
Belirtti¤imiz gibi bu dava, katliamdan sa¤ kurtulanlar için aç›ld›.
Bir grup gardiyan hakk›nda da
“tutuklulara kötü davran›ld›¤› ve
görevin kötüye kullan›ld›¤›” gerekçesiyle dava aç›ld›. Böylece as›l
katliamc›lar korunacak, koskoca bir
katliam “kötü muamele” olarak aklanacakt›. Hesap bu!

Adliye önünde aç›klama yapan TAYAD’l› Aileler, katliamc›lar›n cezaland›r›lmas›n› isterken, bu ülkede hukukun olmad›¤›n› dile getirdiler.
150 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde aç›klamay› okuyan Bülent
Solgun ﬂunlar› söyledi: “Bizler bu ülkede adaletin nas›l iﬂledi¤ini biliyoruz. Buna ra¤men, katledenlere de¤il, yaral›
kurtulanlara dava aç›lmas› bizi adalet iste¤imizden vazgeçiremez. 19-22 Aral›k’ta diri diri yak›larak, gaz bombalar› ve
kimyasal gazlarla bo¤ularak, kurﬂunlan›p, iﬂkenceler yap›larak katledilen evlatlar›m›z›n ac›s› hala yüre¤imizde. Ac›m›z ve öfkemiz dinmedi¤i gibi, her geçen gün artmaktad›r.
Çünkü, 19-22 Aral›k katliam› beﬂ y›ld›r 119 can›m›z› alan
tecrit politikas›yla devam ediyor.
Tüm duyarl› kamuoyunu bu katliama ve hukuksuzluklara
karﬂ› mücadele etmeye ça¤›r›yoruz.”
24
26 Haziran 2005 / 06

ﬂey bu olsa gerek!
Bunun anlam› ﬂudur; bu bir devlet katliam›d›r, devlet olarak ölüm
mangalar›m›z› yarg›latmay›z... Yarg›lansalar cezaland›r›l›rlar m›? Bunun da göstermelik olaca¤›, hak ettikleri cezalara çarpt›r›lmayacaklar›
binlerce örnekle sabittir, ama olay›
çarp›c› k›lan, böylesi bir katliamda
hukuki sürecin iﬂletilmesinin dahi
önünün t›kanmas›d›r.
Jandarma ve valilik taraf›ndan,
resmi yaz›lara verilen cevaplar, gerçekte bu ülkede hukukun nas›l iﬂledi¤ini, kime karﬂ› kullan›ld›¤›n› da
çok aç›k göstermektedir.
Adalet istemenin ad›, devlete
baﬂkald›r›d›r! Yani bu devlet adaleti kendisi için en büyük tehlikelerden biri olarak görmektedir. Hiç
kimsenin adalet arayamayaca¤›,
arasa da bulamayaca¤›, devletin istedi¤i gibi katliamlar›n› gerçekleﬂtirebilece¤i bir sistem oldu¤unu, kendileri anlatmaktad›r.
Hukuk, yarg› öylesine göstermeliktir ki, mahkeme operasyona kat›lanlar›n isimlerini istiyor, Jandarma
Genel Komutanl›¤› (21 May›s 2002
tarihli cevap) ﬂöyle diyor: “‹stenilen emir, cezaevi idaresine karﬂ›
toplu ayaklanma suçundan yarg›lanan mahkûmlar›n eylemleri ile
do¤rudan iliﬂkisi bulunmad›¤›ndan, yarg›laman›n esas›n› etkileyecek mahiyette olmad›¤› de¤erlendirilmektedir. Yarg›lamaya iliﬂkin
hangi hususla ilgili bilgi istendi¤i
anlaﬂ›lmam›ﬂt›r.”
B›rak›n bu hukuk oyununu,
siz “mahkumlar›” yarg›laman›za
bak›n, onlar› yarg›laman›z için
kimlerin katletti¤inin ne önemi
var! Söylenen tam› tam›na budur!
Katliamc› kendini yarg› yerine de
koyup kime ne dava aç›lacak karar
veriyor.
Nitekim, bu davalar›n nas›l aç›laca¤› daha operasyonlar›n hemen
ertesinde kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›. Hapishane koridorlar›ndan yanm›ﬂ cesetler yeni ç›kar›lm›ﬂken, Ocak
2001’de, ‹stanbul’daki hapishane
operasyonlar›n› komuta eden Albay
Halil ‹brahim Tüysüz, Eyüp Cum-

➦ Birsen Kars, “6 KADINI D‹R‹
D‹R‹ YAKTILAR” dedi¤inde
herkes ö¤rendi gerçe¤i;
katliamc›lar yarg›lanmad›!
➦ Katliamdan sa¤ kurtulan
tutsaklar, vahﬂeti saniye
saniye anlatt›lar;
katliamc›lar yarg›lanmad›!
➦ Adli T›p Bilirkiﬂi Raporu,
üzerinde ‘insan bulunan alana
atmay›n’ yaz›l› bombalar›n
kad›nlar ko¤uﬂuna ya¤mur
gibi ya¤d›r›ld›¤›n› kan›tlad›;
katliamc›lar yarg›lanmad›!
➦ Eyüp eski Savc›s› Cafer
Koman, Jandarma tutana¤›n›n
‘yalan’ oldu¤unu kan›tlad›;
katliamc›lar yarg›lanmad›!
➦ Jandarma Genel Komutanl›¤›
operasyona kat›lanlar›n isimlerini mahkemeye vermedi;
Vali dava açma izni vermedi;
AKP katliam kurmaylar›na
madalya takt›! Katliamc›lar
neden yarg›lanm›yor, kim
koruyor; herkes biliyor,
görüyor!“

huriyet Baﬂsavc›s› Özcan ﬁen’i
“ziyaret” etmiﬂ, Baﬂsavc›, gazetecilerin ziyaretle ilgili sorular›na,
“Olur olmaz her ﬂeye burnunuzu sokuyorsunuz. Baz› konular vard›r ki sizi aﬂar. Görüﬂmeyi unutsan›z iyi olur”
diye azarlayarak cevap vermiﬂti.
Hukuki kayg›larla, Bayrampaﬂa’da inceleme yapan ve jandarman›n olaya iliﬂkin tuttu¤u tutana¤›n yalan oldu¤unu ispatlayan Savc› Cafer Koman’›n Adalet Bakanl›¤› karar›yla sürgün edilmesi ve dönemin Adalet Bakan› Sami Türk taraf›ndan Bayrampaﬂa Hapishanesi’nin incelemelere kapat›lmas› da,
devletin katliam› sahiplenme ve
katliamc›lar›n yarg›lanmas›n› en25
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gellemesinin örnekleri aras›nda s›ralanabilir.

‘Baﬂkald›r›’ Hep Olacak
Devletin, adalet talebini baﬂkald›r› olarak gördü¤ünü belirtmiﬂtik.
Bu talebi bast›rmak için katliamlar,
bask›lar, yasaklar gündeme getirebilirler. Tarih boyunca tüm bask›c›
rejimler bu yollara baﬂvurmuﬂlard›r.
Ama ADALET öyle güçlü bir istektir ki, hiçbir ﬂey bunu bast›rmaya
yetmemiﬂtir.
19-22 Aral›k katliamc›lar› için
de adalet iste¤imiz hep sürecektir.
Ta ki, katliamc›lar hak ettikleri cezaya çarpt›r›lana kadar!

ise Süleyman Demirel oturuyordu.
Cumhurbaﬂkan› ve baﬂbakan›n Sivas katliam› üzerine yapt›¤› aç›klamalar, bu katliam›n ve katliamc›lar›n
oligarﬂi taraf›ndan nas›l sahiplenildi¤ini tart›ﬂmaya yer
b›rakmayacak kadar aç›k ortaya koyuyordu:
Cumhurbaﬂkan› Demirel: Sald›r› baﬂlad›¤›nda yerel yetkililere “halkla polisi karﬂ›
karﬂ›ya getirmeyin” talimat›n› verdi. Katliamdan sonra yapt›¤› aç›klamalarda da
ﬂunlar›

Diri diri yak›lan halk

Yakanlar iktidar!
15 y›l geçti Sivas katliam›n›n üzerinden. Ama alevler hala yak›yor içimizi. Hala yak›yor insanlar›m›z›. Ülkemizi yang›n yerine çevirmeye devam ediyor.
15 y›l geçti; katliam›n sorumlular›, planlayanlar›
yarg›lanmad›; o gün hükümette, orduda, poliste sorumlu mevkilerde oturanlar, sorumluluklar›n›n hesab›n› vermediler. Binlerce kiﬂilik sald›rgan güruhtan küçük bir
grup “devleti aklamak” amac›yla kurban edildi. Sorumlular, tüm sorumsuzluklar›yla ve ellerindeki kanlarla ortada dolaﬂ›yorlar.
Çünkü Sivas katliam›n› yapanlar, bu ülkeyi yönetenlerdi. Egemen s›n›flard›. Katiller, kendileri iktidar oldu¤u için, kendilerini yarg›lamad›lar.
Sivas katliam›, 1990’lar›n baﬂ›ndan itibaren infazlarla, iﬂkencelerle, kaybetmelerle devrimci mücadeleyi
bast›rmaya çal›ﬂan oligarﬂinin halka, özel olarak da Alevi halka gözda¤›yd›. Sivas katliam› ayn› zamanda, halk›n mücadelesini durduramayanlar›n, halk› birbirine
düﬂürme plan›yd›.

yap›lm›ﬂ bir sald›r›yd›. Çok çeﬂitli araﬂt›rmalardan yans›yan bilgiler, haz›rl›k ve plan›n niteli¤ini göstermeye
yeter; katliamdan birkaç ay önce Sivas’ta Özel Kuvvetler Komutanl›¤›’na ba¤l› bir birim oluﬂturularak, bu birime ba¤l› kontrgerilla elemanlar›, daha sonra sald›r› ve
katliamda önemli bir rol oynayacak olan Milli Gençlik
Vakf›’nda toplant›lar düzenlediler.
Konya’dan, Kayseri’den, baﬂta Sar›yer
bölgesi olmak üzere ‹stan-

dan sonuna kadar polisin, ordunun ve hükümetin tavr›,
katliam›n devlet operasyonu oldu¤unu kan›tlad›.
Otelde kuﬂat›lanlar, baﬂ›ndan itibaren yetkililerle,
hükümet üyeleriyle temastayd›lar; onlara hep bekleyin
denildi; ama bekleyin diyenler, katliam› önleyecek
emirleri vermediler. ‹ﬂte katliam›n geliﬂiminden bir enstantane:
Saat 16.30... Gerici güruh oteli taﬂlamaya baﬂl›yor.
Polis telsizinden bir anons:
- Taﬂ at›yorlar, ne yapal›m.
Cevap veriliyor:
- Anlaﬂ›ld›. Müdahale etmeyin.
Oligarﬂinin iktidar›n›n politikas›n›n özeti iﬂte bu iki
kelimededir: “Müdahale etmeyin!”
Çünkü Sivas katliam›, oligarﬂi taraf›ndan karar› al›nm›ﬂ bir katliamd›r. Karar uygulanacakt›r.

Sivas’› unutmamak, oligarﬂinin
iktidar›na karﬂ› mücadele etmektir
Sivas katliam›, Türkiye tarihi aç›s›ndan do¤ru de¤erlendirilebildi mi? Bu soruya olumlu cevap vermek zordur. En baﬂta bu sald›r›n›n do¤rudan hedefi olan Aleviler, ayd›nlar, büyük ço¤unlu¤u itibariyle katliamdan
do¤ru sonuçlar› ç›karamam›ﬂlard›r.
Ders ç›kar›lmayan tarih, geliﬂmenin önünde bir engel haline gelir. Aleviler, ayd›nlar bunun muhasebesini
yapmak zorunda. Sadece Sivas katliam›na bak›ld›¤›nda
bile görülür ki, Aleviler’e kendi örgütlülükleri ve mücadeleleriyle varolmak yerine, CHP’ye, AB’ye s›rt›n› yaslamas›n› önerenler, Sivas katliamc›lar›n›n düzenine güç
veriyorlar. Aleviler, neden en büyük katliamlar› oylar›yla iktidara getirdikleri CHP, SHP dönemlerinde yaﬂad›klar›n›n, Avrupa Birli¤i’nin, neden Sivas ve onun gibi daha bir çok katliam› hiç gündemine getirmedi¤inin ve
bunlara s›rtlar›n› ne kadar dayayabileceklerinin muhasebesini yapmal›d›rlar.
Diri diri yakanlar ve yakt›ranlar, iktidardad›rlar. Oligarﬂi katletmeye devam ediyor. O günden bu yana, hapishanelerde katledip, diri diri yakmad›lar m›? ‹nfazlarda kan›m›z› dökmediler mi? Düﬂüncelerimizi, inançlar›m›z›, örgütlenmelerimizi yoketmek için zulüm üstüne
zulüm uygulam›yorlar m›?
Sivas’› unutmayal›m. Sivas’›n gösterdi¤ini görelim.
Katliam›n gerçekleﬂtirildi¤i Mad›mak Oteli, büyük
bir utanmazl›¤›n ve aymazl›¤›n simgesi olarak “kebap
salonu” yap›ld›. Diri diri yak›lanlar›n saçlar›ndan, derilerinden kalan kokular, kebap kokular›na kar›ﬂ›yor ﬂimdi orada. Unutmak ve unutturmak, oligarﬂinin de¤iﬂmez bir politikas›d›r. Ama de¤il kebap salonu yapmak,
oray› tümden y›ksalar, Mad›mak Oteli’nden tek bir tu¤la dahi b›rakmasalar unutturamazlar. Unutmad›¤›m›z›,
emperyalizmin ve iﬂbirlikçi oligarﬂinin iktidar›na karﬂ›
mücadele ederek gösterelim.

Ben Musay›m sen Firavun / ‹krars›z ﬂeytan› lain
Bu kaç›nc› ölmem hain / Pir Sultan ölür dirilir

Sivas katliam›, oligarﬂinin “linç”
provokasyonlar›n›n en boyutlu
örneklerinden biridir

söyledi: “Olay münferittir. A¤›r tahrik var. Bu tahrik
sonucu halk galeyana gelmiﬂ... Güvenlik kuvvetleri ellerinden geleni yapm›ﬂlard›r... Karﬂ›l›kl› gruplar aras›nda çat›ﬂma yoktur”.
DYP-SHP hükümetinin Baﬂbakan› Tansu Çiller
ise, otelde diri diri yak›lanlar›n külleri so¤umam›ﬂken,
tarihimize geçen ﬂu aç›klamay› yapt›: “Çok ﬂükür, otel
d›ﬂ›ndaki halk›m›z bu yang›ndan zarar görmemiﬂtir!..
Halktan kimsenin burnu kanamam›ﬂt›r ve ölenler de
ç›kan yang›ndan bo¤ularak ölmüﬂlerdir.”
Onlara göre, halk tahrik sonucu galeyana gelmiﬂti...
Onlara göre halk, sald›ran güruhtu. Peki sald›r›ya u¤rayan, katledilen, diri diri yak›lanlar kimdi? Onlar bu topraklar›n halk›, bu ülkenin vatandaﬂ› de¤il miydi? Hay›r,
oligarﬂiye göre, onlar, soyu kurutulmas› gereken ilerici,
sosyalist ayd›nlar, asimile edilmesi gereken Aleviler, hak
ve özgürlük istedi¤i için sindirilmesi gereken halkt›lar.
Oligarﬂik devletin en tepesindekilerin bu bak›ﬂ aç›s›,
katliama iliﬂkin kulland›klar› bu kavramlar, gösteriyordu ki, Sivas katliam›, oligarﬂinin halka karﬂ› ony›llard›r sürdürdü¤ü savaﬂ›n yeni bir sald›r›s›ndan baﬂka bir
ﬂey de¤ildi.

2 Temmuz 1993’te, Sivas’ta Mad›mak Oteli’nde gerici, faﬂist bir güruh taraf›ndan kuﬂat›lan 33 insan›m›z,
polisin, askerin, hükümetin gözleri önünde, onlar›n onay›yla diri diri yak›ld›.
Sivas katliam›, bugün de¤iﬂik boyutlarda tekrar›n›
izledi¤imiz linç sald›r›lar›n›n en boyutlu örneklerinden
biridir. Sivas katliam›n›n senaryosu ve plan›, linç sald›r›lar›n›n karakteristik gerekçeleriyle ﬂekillendirilmiﬂti.
Bugünkü “bayrak” provokasyonlar›ndan tek fark›,
“bayrak yak›l›yor” gerekçesi yerine “din elden gidiyor” gerekçesinin kullan›lm›ﬂ olmas›d›r. Bunun d›ﬂ›ndaki tüm olgular hemen hemen ayn›d›r.
Sivas’taki yerel gerici gazeteler, katliam öncesinde
“Aziz Nesin dinimize küfrediyor... din elden gidiyor...
müslüman mahallesinde salyangoz satt›rmay›z” baﬂl›klar›yla provokasyonu haz›rlad›lar. Sald›r›n›n aç›klamas›
“Halk tahrik olmuﬂtu”, “halk›n hassasiyetlerine dokunulmuﬂtu”! diye yap›ld›.
Oligarﬂinin sözcüleri, Trabzon’da sald›ran linççi güruhu nas›l ki “halk”, sald›r›y› da “halk›n tepkisi” diye
meﬂru göstermeye çal›ﬂt›ysa, Sivas’ta da öyle yap›lm›ﬂt›. Sivas katliam› gerçekleﬂtirildi¤inde baﬂbakanl›k koltu¤unda DYP’li Tansu Çiller, Baﬂbakan Yard›mc›l›¤›’nda Erdal ‹NÖNÜ, Cumhurbaﬂkanl›¤› makam›nda

Sivas katliam›n›n faili
oligarﬂik iktidard›r
Sivas’ta yap›lan Pir Sultan Abdal Kültür ve Sanat
ﬁenli¤i’ne sald›r› planlanm›ﬂ, haz›rl›klar› aleni biçimde

bul’dan son bir hafta içinde gruplar halinde getirilen gericiler, faﬂistler MGV Yurtlar›’na yerleﬂtirildiler... Belediye, tamirat gerekçesiyle uygun yerlere bol miktarda
kald›r›m taﬂ› y›¤d›.
1 Temmuz’da gericiler, faﬂistler ve polisin B‹RL‹KTE, devrimci, demokrat, ilerici dergi standlar›na ve yazarlara sald›rmas›, katliam›n baﬂlang›ç noktas› oldu.
2 Temmuz’da camilerde “cihad” ça¤r›s› yap›ld›.
FP’li Belediye Baﬂkan› Temel Karamollao¤lu, katliamc› güruha hitaben yapt›¤› konuﬂmada “gazan›z mübarek olsun!” dedi. Toplanan güruh, kültür merkezine sald›rd›.
Birdenbire geliﬂen bir sald›r›, aniden ç›kan bir olay
sözkonusu de¤ildi. Sald›r›n›n boyutu gün gün, saat saat
t›rmand›r›l›yor, polis, asker ve Ankara’daki hükümet
seyrediyordu.
Oligarﬂinin tüm kesimleri, bu katliam›n içinde aç›kça yeralm›ﬂlard›r. Sivas katliam›n› sadece “ﬂeriatç›lar›n”
iﬂi gibi göstermek bu aç›dan bir yan›lg› ve yan›ltmacad›r. Taﬂ› atan, benzini taﬂ›yan, ateﬂi tutuﬂturan kendilerine islamc›, müslüman diyen yobazlard›r, oras› do¤ru;
ama bu ülkedeki dinci örgütlenmeler, istisnalar› hariç,
hiçbir zaman oligarﬂiden, devletten ba¤›ms›z olmad›lar.
Sivas’ta da tarikatlar›n ve “ocak”lar›n “tezgah›ndan”
geçen dinci gericiler ve MHP’li, BBP’li faﬂistler, ayn›
Kanl› Pazar’da oldu¤u gibi kontrgerillan›n maﬂas› olarak halka karﬂ› kullan›ld›lar. Katliam sald›r›s›n›n baﬂ›n-
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Tayyipler’in Geçti¤i Tezgah!
➤➤➤➤ iﬂte bu tezgahtan geçenlerin eserleri ➤➤➤➤

➤ Sivas...
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an, Lübnan seyahati dönüﬂü uçakta gazetecilerin sorular›n› cevapland›r›rken,
Kur'an kurslar› konusunda ﬂu veciz
sözleri söyledi:
“B›rakal›m rahat rahat ö¤rensin. Tommiks Teksas okumaya kimse
mani koymuyor... Ben de ilkokulla
birlikte Kur'an e¤itimine baﬂlad›m.
Bir yandan ilkokula bir yandan da
hoca efendiye giderdim. Yani zararl› bir ﬂey yok. Ülkeme, benim tezgah›mdan geçmiﬂ olanlar›n ne zarar›
var ki.”
Tayyip Erdo¤an baﬂka bir nedenle de olsa, burada bir gerçe¤i itiraf ediyor. ‹tiraf etti¤i dincili¤in, islamc›l›¤›n düzen içindeki misyonudur.
Bunun neden bir “itiraf” oldu¤una geçmeden, Erdo¤an’›n sözlerindeki yerinde kullan›lmam›ﬂ bir kelimeyi düzeltmemiz gerekir.
Benim tezgah›mdan geçenlerin
“ülkeye” ne zarar› var diyor, do¤rusu “devlete ne zarar› var” olmal›yd›. Çünkü o tezgahtan geçenlerin ülkeye çok zarar› olmuﬂtur, ama devlete gerçekten bir zarar› dokunmam›ﬂt›r. Tayyip Erdo¤an için “ülke”nin devlet demek oldu¤u di¤er
konuﬂmalar›ndan biliniyor zaten.

Bu tezgahta ne ö¤retilir?
Tayyip Erdo¤an’›n geçti¤i tezgah, ne sadece Kur’an kurslar›ndan,
ne de sadece Kur’an ö¤renmekten
ibaret de¤ildir elbette; bu tezgah,
Kur’an kurslar›ndan, tarikat yurtla-

➤ Kanl› Pazar...
r›na, Milli Gençlik Vak›flar›’na, Iﬂ›k
evlerine, tarikat ﬂeyhlerinin, kerameti kendinden menkul “hoca”lar›n
yasal/yasad›ﬂ› kurslar›na, Fethullah
üniversitelerine kadar uzanan bir
tezgaht›r.
Bu tezgahta, her ﬂeyden önce,
düzen islamc›l›¤›n›n “kitle taban›”
olmak üzere örgütlenirler; tarikatlar, islamc› partiler, onlara dayanarak iktidar koltu¤unun nimetlerinden yararlanacaklard›r. Bu tezgahta
ikinci olarak devlete, yani sömürücülerin, egemen s›n›flar›n devletine
itaat ö¤retilir. “Beﬂ parma¤›n beﬂi
bir olmaz” diye kapitalizmin adaletsizli¤i meﬂrulaﬂt›r›l›r bu tezgahta,
sosyalizme, komünizme düﬂmanl›k
aﬂ›lan›r beyinlere. Ve iﬂte bu “e¤itim”in sonucunda, düzene uyumlu,
ﬂeyhlere biat eden ve düzenin “komünistlere” karﬂ› kullanabilece¤i
insanlar yetiﬂtirilir. Çeﬂitli ülkelerde
zaman zaman bu çizginin d›ﬂ›na ç›kanlar olsa da, ülkemizdeki düzen
islamc›l›¤›n›n tezgah› böyle çal›ﬂ›r.

Bu tezgahtan geçenler
neler yapt›lar?
ﬁimdi Erdo¤an’›n sorusunu cevaplayabiliriz:
Bu tezgahtan geçenler, Amerikan emperyalizmine karﬂ› gösteri
yapan vatanseverlerin üzerine sald›rt›l›p vatanseverlerin kan› döküldü Kanl› Pazar’da. Y›l 1969’du.
Bu tezgahtan geçenler, Maraﬂ’ta,
Sivas’ta, “din ad›na” Alevi, demokrat halk›n üzerine sald›rt›l›p kitle
28
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➤ Mezarevler
katliamlar› gerçekleﬂtirildi. Y›l
1978-79’lard›.
Bu tezgahtan geçenler, insano¤lunun gerçekleﬂtirebilece¤i en insanl›k d›ﬂ› katliamlardan birini gerçekleﬂtirdiler Sivas’ta. Y›l 1993’tü.
Bu tezgahtan geçenler, “oruç tutmuyor” diye ilerici üniversite ö¤rencilerini katlettiler.
Bu tezgahtan geçenler, oligarﬂik
devlet ad›na, kontgerillan›n himayesinde binlerce faili meçhul cinayet gerçekleﬂtirerek halk›n kan›n›
döktüler. 1990’l› y›llard›.
Bu tezgahtan geçenler “mezarevler” yaratt›lar...
Bu sayd›klar›m›z, k›sa, ama çarp›c› bir bilançosudur bu tezgahtan
geçenlerin.

Bu tezgah›n çarklar›,
oligarﬂinin ç›karlar› için
döner
Do¤rudur, bu tezgahtan geçenlerin sömürü ve zulüm düzenine bir
zarar› dokunmam›ﬂt›r.
Zaten böyle oldu¤u içindir ki, bu
düzen de esas olarak ne bu tezgah›
çal›ﬂt›ranlara, ne bu tezgahtan geçenlere dokunmam›ﬂt›r. Zaman zaman bu tezgah›n baﬂ›ndakiler düzenin çizdi¤i s›n›rlar› aﬂ›nca, aralar›nda çeliﬂkiler ç›ksa da, sonunda uzlaﬂm›ﬂlard›r.
Bu tezgah düzen için çal›ﬂ›r. Bunu sadece biz de¤il, düzenin sözcüleri, sahipleri, yöneticileri de söylüyor.

12 Eylül cuntas› yönetimi, bir
yandan Erbakanc›lar’›n Konya mitingini darbe gerekçesi olarak gösterirken, di¤er yandan niye din derslerini
zorunlu hale getirdi dersiniz? Bir
yandan laiklik, laiklik diye say›klarken, öte yandan niye tarikatlar›n önünü açt›?
Demireller, Özallar, niye durmadan ‹mam Hatipler’i ço¤altt›lar?
Tarikat vak›flar›n›n, holdinglerinin, Fethullah ve benzerlerinin okullar›n›n önünü tüm iktidarlar niye açt›lar?
Çünkü biliyorlard› bu tezgah, neticede onlar›n düzenini güçlendiriyor.
“Aﬂ›r›”ya giderlerse, düzen yine holdingleﬂmiﬂ, oligarﬂik düzenle bütünleﬂmiﬂ islamc› partiler arac›l›¤›yla onlar›n önünü keserdi. Nitekim de hep
böyle oldu.
Ama düzenin as›l meselesi, dincili¤in önüne kesmek de¤il, halk›n devrimci mücadelesinin önünü kesmekti;
tezgah da buna hizmet ediyordu. Bu
tezgah›n neye hizmet etti¤ini düzenin
sözcülerinden biri ﬂöyle anlat›yordu:
“Öteki Türkiye, yoksul oldu¤u gibi sosyal ve kültürel bak›mdan kendini d›ﬂlanm›ﬂ, ezilmiﬂ hissetmektedir.
PKK’nin taban› varoﬂlardaki yoksul
Kürtlerdi... DHKP-C’nin de geniﬂ biçimde örgütlenmiﬂ belli bir kitle taban›na oturmuﬂ oldu¤u belli. Bunlar da
varoﬂtaki yoksul ve ezik alevi gençleri de¤il midir? 28 ﬁubat ideolojisi bunu anlamaz. Ama düﬂünmek laz›m:
tarikat ve cemaatlerle FP’nin siyasi
çizgisi taraf›ndan tutulmasa, varoﬂlardaki öfke sunni kesimde kendini
nas›l d›ﬂa vururdu acaba?” (Taha
Akyol, Milliyet, 6 Ocak 2001)
Abdülkadir Aksu’nun ﬂu sözü de
unutulmaz; “PKK meselesinin çözülmesi için bölgede eli tesbihlilerin say›s›n›n artt›r›lmas› gerekiyordu.”
Tayyip’in sözünü etti¤i tezgah›n
asl› astar› budur. Bu “tezgah”ta Kur’an de¤il, düzene itaat ö¤retiliyor.
Holding tarikatlar›n›n, Amerikanc› islamc›lar›n “kurs”lar›nda çocuklar›n›n
din e¤itimi alaca¤›n› düﬂünenler, bu
gerçeklere baks›nlar, çocuklar›n›, kendilerini bu tezgaha teslim etmesinler.

Ne yaz›k; ülkemizi böyle bir
mant›ks›zl›k yönetiyor!
Der ki Baﬂbakan: “Bunu ö¤renenlerin ülkeye zarar› olmaz. Ben ülkeme zarar verecek bir ﬂeyi niye yapay›m, deli miyim!"
Mant›k var m› bu sözde?
Sanki ülkesine zarar verenler hep delilerdir! Az›c›k tarih, az›c›k siyaset bilen bilir ki, ülkemize zarar verecek iﬂleri zaten “deliler” yapm›yor,
tam tersine, AKLI BAﬁINDA ‹ﬁB‹RL‹KÇ‹LER yap›yor...
Ülkemizin yeralt› kaynaklar›n›, iﬂletmelerini emperyalistlere DEL‹LER de¤il, akl› baﬂ›nda vatan hainleri peﬂkeﬂ çekiyor.
Dinci gericili¤i, faﬂistleri halk›n, devrimcilerin üzerine sald›rtanlar,
linç provokasyonlar› düzenleyenler de deliler de¤il, bizzat kendisi gibi,
“akl› baﬂ›nda” din istismarc›lar›d›r.

Bak›n, bu kafa neler yapmaz?
Der ki Baﬂbakan: “Avrupal›lar bir de 6 Mart'› soruyorlar. Onlar
kendi ülkelerinde yapm›yorlar m›? Alman polisi, Frans›z o kadar ﬂey
yapt›. Onlara karﬂ› bir ﬂey yap›ld› m›?”
Tabii, Amerika Ebu Gureyb’de, Guantanamo’da o kadar iﬂkence yap›yor, kimse ABD’ye bir ﬂey yapt› m›?... Yapmad›¤›na göre, demek ki
Tayyip de Ebu Gureyb’de, Guantanamo’da yap›lanlar›n ayn›s›n› yapma
hakk›na sahip demek ki! Mant›¤›(!) böyle çal›ﬂ›yor.
Der ki Baﬂbakan; “Bir ﬂey söyleyeyim: Mesela Orhan Pamuk'un kitab›n›n toplat›lmas›nda, ﬂiir okuyan çocu¤un olay›nda hep birlikte isyan
ettik. Sizler de yazd›n›z... Peki bir Müslüman›n kendi arzusuyla kitab›
olan Kur'an'› ö¤renmesine niçin karﬂ› ç›k›yoruz?.. Yasaklar, toplumu
kendi yönetenlerinden so¤utuyor.”
Verdi¤i örneklere bak›n! “Ne alaka?” diyece¤iz ama, bu mant›k silsilesi içinde “kel alaka” olsa da baﬂbakan onlar› birbirine ba¤layacak!
Dahas›, sanki Pamuk’un kitab›na imha talimat› veren, Naz›m ﬂiiri
okuyan ö¤renciyi gözalt›na ald›ran kaymakamlar, kendi yönetimi alt›nda
de¤ilmiﬂ gibi de piﬂkin!

Bu mant›ks›zl›kta, bu kadar çeliﬂki olacak art›k!
Der ki Baﬂbakan; “benim geçti¤im tezgahtan geçenlerden bu ülkeye
zarar gelmez.” Bu tezgahtan geçmenin sak›ncas› yoktu, bu tezgahtan geçenler hiç “ülkeye zararl›” bir ﬂey yapmazd› da, Tayyip o tezgahta dokunup giydirilen “milli görüﬂ” gömle¤ini niye ç›kard› –ya da ç›kard›¤›n›
aç›klad›– öyleyse?
Tezgah zarars›z, tezgah›n dokudu¤u gömlek zararl› m›?

Dört kollu’da Mercedes hizmeti
Diyor ki Baﬂbakan: “Dedim ki, benim vatandaﬂ›m Mercedes otomobile binmeye baﬂlad› ama hepsi bunu yakalayam›yor, hiç olmazsa
Mercedes-Benz otobüslere binsin. Belediye olarak 500 civar›nda otobüs
ald›k. Dedim ki, bu da yetmiyor. Art›k hayatlar›nda Mercedes otomobil
kullanmayanlar›n, hiç olmazsa ﬂu cenazelerini Mercedes araçlarla
taﬂ›yal›m. Mercedes araçlardan cenaze araçlar› da yapmaya baﬂlad›k.”
Bir baﬂbakan›n a¤z›ndan ç›kabilecek bu kadar mant›ks›zl›¤a bizim
söyleyecek bir sözümüz yok. Bu sözlerini mizahç›lara havale ediyoruz.
29
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hayat›n
içindeki

teori

Ayd›n Tavr›
Sevgili okurlar›m›z merhaba!
Yeni bir say›da, yeni bir konuyla
birlikteyiz. Bir atasözü der ki, "Herkesle dost olan kimsenin dostu olmaz." Halka “140 ayd›n›n bildirisi”
olarak sunulan aç›klamay› duydu¤umuzda akl›m›za bu söz geldi. Onlar, “ne devletten, ne örgütten yana” olmayan, “tarafs›z” ayd›nlar
olarak bir ça¤r› yapt›lar. Ça¤r›lar›n›n muhtevas› kadar, kendileri de
tart›ﬂ›ld›. Hürriyet’ten demokrat, sol
bas›na kadar birçok gazetede “ayd›nlar” üzerine, uzun süredir hiç olmad›¤› kadar çok yaz› yaz›ld›.
Gerçekten de yapt›klar› ça¤r›,
ayd›nlar›n konumunu tart›ﬂmay› gerekli k›l›yor. Bu aç›klama, ayd›nlar
aç›s›ndan ideolojik politik aç›dan
önemli bir tavr› ifade ediyor. Ve ne
yaz›k ki, bu tav›r, ileriye, ayd›n olma misyonunu üstlenmeye do¤ru
at›lm›ﬂ bir ad›m olmad›. Yürüyüﬂ’ün önceki say›s›nda da belirtildi¤i gibi, varolan durumlar›ndan
daha geri bir noktaya savrulmuﬂ oldular.
‹ﬂte bu noktada biz de gündemimize “ayd›n sorunu”nu ald›k. Sohbetimize, çok çeﬂitli vesilelerle ayd›nlar›n belli kesimleriyle görüﬂen,
tart›ﬂan ‹dil Kültür Merkezi’nden
Erdo¤an arkadaﬂ da kat›larak, gözlemleriyle katk›da bulunacak.
Konunun en baﬂ›nda belirtmeliyiz ki, yine önceki say›m›zda vurguland›¤› gibi, sözkonusu bildiri bir
“ayd›n inisiyatifi” de¤il, reformizmin bir organizasyonudur. Fakat bu
sohbetimizin seyrini pek fazla de¤iﬂtirmeyecektir; çünkü reformizm

B

ildi¤im ﬂudur ki, ayd›n olman›n ilk
koﬂulu taraf olmakt›r. Bugün ayd›n
kesim “tarafs›zl›¤›n” teorisini ve
politikas›n› yap›yor. Sadece bu bile
bir “ayd›n sorunu” oldu¤unu gösterir.
Son bildiri de bu tarafs›zl›k politikas›n›n
bir sonucudur.

“Küçük-burjuva ayd›n› de¤il,
proletarya ayd›n› olal›m”
ﬂahs›nda ayd›nlar› örgütleyen de¤il,
“ayd›nlaﬂan” bir sol var karﬂ›m›zda.
Bu anlamda ayd›n sorununu tart›ﬂmak, birçok noktada reformizmi
tart›ﬂmakla kesiﬂecektir zaten. Reformizme ve ayd›nlara yön veren
düﬂünceler, politikalar, birbirinden
çok ayr› de¤ildir.
Evet, sohbetimize ﬂu soruyla
baﬂlayal›m: Ülkemizde bir “ayd›n
sorunu” var m›d›r, varsa, bu ne
türden bir sorundur?

Mazlum: Böyle bir sorun tart›ﬂmas›z var elbette. Ülkemizin ayd›nlar›, bugün ayd›n olma misyonunu yerine getirmiyorlar, halk›n oligarﬂik düzene karﬂ› mücadelesinin
önünü açm›yorlar. Kendilerini bu
ﬂekilde konumland›rmak yerine,
halk›n mücadelesinin d›ﬂ›nda, esas
olarak düzeniçi bir noktaya hapsetmiﬂler ve düzeniçi politikalar›n sözcülü¤ünü yap›yorlar. Ayd›n kimdir,
kime denir, birazdan tan›m yapar›z,
ama benim anlad›¤›m, bildi¤im ﬂudur ki, ayd›n olman›n ilk koﬂulu taraf olmakt›r. Bugün ayd›n kesim
“tarafs›zl›¤›n” teorisini ve politikas›n› yap›yor. Sadece bu bile bir “ayd›n sorunu” oldu¤unu gösterir. Son
bildiri de bu tarafs›zl›k politikas›n›n
bir sonucudur. Sen sömüren, zulmeden, katleden bir güç karﬂ›s›nda “tarafs›zl›k” ilan etti¤in noktada, zaten
yapt›¤›n iﬂ, ayd›n misyonuna uymaz.
Kald› ki, 140 imzayla yapt›klar›
aç›klama, “tarafs›zl›k” veya “iki tarafa da eﬂit mesafede olma” noktas›nda da de¤ildir. Bu aç›klama oligarﬂik devletin ﬂiddetinin meﬂrulu¤unun kabul edilip, halk›n ﬂiddetinin meﬂrulu¤unun reddedildi¤i bir
bak›ﬂ aç›s›na denk düﬂmektedir. Yani tarafs›z de¤il, düzenden taraft›r.
“Tarafs›zl›ktan” daha geri bir noktaya savrulmuﬂ olmalar› esprisi de budur. Savrulduklar› bu nokta, onlar›n
ayd›n tavr› içinde olup olmad›klar›30
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n› sorgulatacakt›r.

Özlem: ﬁimdi bu “ayd›n tavr›”, ya da daha s›k kullan›lan deyiﬂle “ayd›n misyonu” nedir? Kemal
arkadaﬂ sordu, “Ayd›n sorunu var
m›d›r?” Evet vard›r, bunu herkes
bir ﬂekilde görüyor. Ama bu sorunun çerçevesi nedir, “ayd›nlar” deyince kimi tart›ﬂ›yoruz, neyi tart›ﬂ›yoruz, bunu netleﬂtirmek gerek en
baﬂta. Mesela, Ertu¤rul Özkök’ün
söyledi¤i bir sözü “ayd›n tavr›”
kapsam›nda m› tart›ﬂaca¤›z? Veya
ﬂöyle diyeyim; okumuﬂ yazm›ﬂ herkesi veya her sanatç›y› bu kategori
içinde mi de¤erlendirece¤iz? Herkes s›k s›k “ayd›nlara, sanatç›lara”
sesleniyor, kim bunlar? Tek bir tür
ayd›n m› var, yoksa baz› s›fatlar da
m› eklemek laz›m?..
Mazlum: Özlem’in peﬂpeﬂe
s›ralad›¤› bu sorular, bir tan›m yapma ihtiyac›n› gösteriyor. Asl›nda
biz “ayd›nlar” derken, “küçükburjuva ayd›n›n›” tart›ﬂ›yoruz.
Çünkü “ayd›nlar, sanatç›lar” tan›m›
alt›nda gördüklerimiz, muhatap olduklar›m›z ezici birço¤unlu¤u itibar›yle küçük-burjuva ayd›nlard›r.
Ayd›n kimdir diye birçok tan›m
yap›lm›ﬂt›r. Biz en sade ﬂekilde ﬂöyle tan›mlayabiliriz: Belli bir bilgi
birikimine ve kültürel donan›ma sahip, ülkenin ve halk›n sorunlar›n›,
çeliﬂkilerini, çözüm yollar›n› kavram›ﬂ ve bu do¤rultuda mücadele
eden insand›r ayd›n.
Ayd›n da, tarihsel bir kategoridir; tarih içinde döneme göre farkl›
ﬂekillerde tan›mlanm›ﬂ, farkl› misyonlar yüklenmiﬂtir. ﬁimdi uzun
uzad›ya bu tarihi açamay›z, ama ﬂu
kadar›n› belirtelim; kapitalizme kadar ayd›n, esas olarak egemen s›n›flarla içiçe olmuﬂ, ço¤u kez bilimsel,
sanatsal çal›ﬂmalar›n› onlar›n himayesinde yapm›ﬂt›r; ama ayd›n misyonu olma s›nav›n› yine o egemen

s›n›flarla çeliﬂti¤i noktada vermiﬂtir.
Engizisyona direnen ayd›nlar örne¤inde oldu¤u gibi. Kapitalizmle birlikte ayd›nlar ayr› bir toplumsal tabaka olarak ortaya ç›kabildi. Ayd›n
her dönem, geliﬂmekte, yükselmekte olan s›n›f›n yan›ndad›r. Kölecili¤e karﬂ› feodaliteyle, feodalizme
karﬂ› burjuvaziyle.... ve tabii burjuvaziye karﬂ› proletaryan›n yan›nda.
Ayd›n olman›n tarihsel geliﬂime paralel olarak de¤iﬂen ölçüsü de budur.
Günümüz aç›s›ndan ayd›nlar› üç
kategoride toplayabiliriz; burjuva
ayd›nlar, küçük-burjuva ayd›nlar ve
proletarya ayd›nlar›.
Burjuva ayd›n, burjuva devrimler ça¤›nda ilericiydi. Tarihsel anlamda ayd›n misyonunu üstlenmiﬂti. Burjuva ayd›n›n, ayd›n olma konumu aﬂ›lm›ﬂt›r art›k. Kendini gericileﬂmiﬂ, emperyalistleﬂmiﬂ burjuvaziyle ideolojik, politik, kültürel
olarak bütünleﬂtiren bir bilim adam›, sanatç›, doktor, avukat, gazeteci, art›k ayd›n olman›n yak›n›ndan
bile geçmez. Tarihsel geliﬂime hizmet etme, halk› ayd›nlatma gibi bir
iﬂlevi kalmam›ﬂt›r.
‹lerici, sol cenahtaki ayd›n, ya
küçük-burjuva ayd›n›d›r, ya proletaryan›n ayd›n›. Ve bugün “ayd›n
sorunu” olarak tart›ﬂt›¤›m›z sorun,
gerçekte küçük-burjuva ayd›nlar›n
tav›r ve politikalar› çerçevesindeki
bir sorundur.
“Ayd›n misyonu”nu san›r›m belli bir netli¤e kavuﬂturduk. Kime ayd›n denildi¤ini de yine bu çerçevede
netleﬂtirelim. “Ayd›nlar” diye toplumsal bir tabaka vard›r ama bu bizdeki pratikte ﬂekillendi¤i gibi dar
bir çevreyle s›n›rl› de¤ildir. Yukar›daki sade tan›m›m›z itibar›yle ele
ald›¤›m›zda, ayd›nlar hemen akla
gelen bu kesimlerle s›n›rl› olmay›p,

A

yd›nlar” diye toplumsal bir tabaka vard›r
ama bu bizdeki pratikte ﬂekillendi¤i
gibi dar bir çevreyle s›n›rl› de¤ildir.
Yukar›daki sade tan›m›m›z itibar›yle
ele ald›¤›m›zda, ayd›nlar hemen akla
gelen bu kesimlerle s›n›rl› olmay›p,
çok daha geniﬂ bir kesimi ifade ederler.

çok daha geniﬂ bir kesimi ifade
ederler.
Ö¤retim üyeleri, ö¤retmenler,
doktorlar, avukatlar, mimarlar, mühendisler, belli ölçülerde yüksek
okul ö¤rencileri, bunlar nesnel olarak toplumun ayd›n kesimini oluﬂtururlar. ‹ﬂte bu noktada “ayd›n konusu”nu ele al›rken ufkumuz geniﬂ
olmal›. Ayd›nlara sesleniﬂ, esasta
tüm bu kesimlere sesleniﬂtir. Sonuçta, nitelikleri, toplumsal konumlar›,
bilgi birikimleri itibar›yle toplumsal
havay› belirleyen, etkileyen, düzen
içi ya da d›ﬂ› siyasetin belirli noktalar›n› tutan bu kesimlerdir.
Bu kesimler, s›n›fsal konumlar›
itibar›yle küçük-burjuvazi içinde
yeral›rlar. Ayd›nlar›n ço¤unlu¤u da
bu kesimlerin içinden ç›kt›¤› için
küçük-burjuva ayd›nlar a¤›rl›kl› bir
kategori oluﬂtururlar. Proletarya ayd›nlar› da ço¤unlukla yine bu kesimin içinden ç›kar. (‹ﬂçi s›n›f›n›n,
emekçi halk›n, düzenin onlar› mahkum etti¤i koﬂullar nedeniyle kendi
ayd›nlar›n› içinden ç›karma imkanlar› s›n›rl›d›r.)
Tan›m›m›z› netleﬂtirmek için
birkaç noktay› daha belirtelim: Elbette her ö¤retmeni, doktoru, avukat› otomatikman ayd›n saymak,
ayd›n kavram›n› fazla ﬂekilsizleﬂtiren bir yaklaﬂ›m olur. Bu kesimler
içinde yukar›daki tan›ma uygun tutum alan kesimler ayd›n olarak adland›r›labilir. ‹kincisi, bu kesimler
içinden ç›kan ayd›nlar›n küçük burjuva ayd›n› m›, yoksa proletarya ayd›n› m› oldu¤unu belirleyen politik
tav›r al›ﬂlar›d›r, s›n›fsal kökenleri
de¤il.
San›r›m bu tarihsel geliﬂim ve
tan›mlamayla birlikte, ayd›nlar denilince, çok dar bir çevreyi anlama
yan›lg›s›ndan, al›ﬂkanl›¤›ndan ç›kmak do¤rultusunda bir ad›m atm›ﬂ
olduk.

Mazlum: Evet, gerçekten iyi
bir noktay› netleﬂtirmiﬂ olduk. Mesela üniversiteli devrimci gençlerimiz; yapt›¤›m›z ayd›n tan›m›n›n içini doldurmuyorlar m›? Dolduruyorlar. 1969-70’lerdeki devrimcileri
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hat›rlay›n; ayd›n olma bilinci çok
daha geliﬂkindir onlarda ve o ölçüde
de proletaryan›n ayd›nlar› olarak
sorumluluklar›, iddialar› daha büyük, halk› bilinçlendirme kültürleri
daha geliﬂkindir. Biraz önce vurguland›¤› gibi, ayd›n kavram› daralt›la
daralt›la ne hale dönüﬂmüﬂ ﬂimdi.
Ben bu noktadan hareketle devam
ettirmek istiyorum. Genel bir tespit
olarak s›k s›k ayd›nlar›n örgütsüzlü¤ünden sözediyoruz. Ancak bu tespit de daralt›lm›ﬂ bir ayd›n tan›m›na
denk düﬂmektedir. Yani ayd›nlar›
dar anlamda sanatç›lar, gazeteciler,
bir k›s›m ö¤retim üyesinden ibaret
görürsek, evet örgütsüzdürler. Fakat
geniﬂ anlam›yla ele ald›¤›m›zda asl›nda oldukça da örgütlüdürler. Biraz önce say›lan ö¤retmenler, doktorlar, avukatlar, mimarlar, mühendisler, mesleki örgütlerinin çat›s› alt›nda örgütlüdürler. Bu örgütlenmeler, ayn› zamanda ayd›n örgütlenmeleridir. Fakat bu örgütlülüklerin
halk› ayd›nlatacak bir seferberlik
içinde kullan›lmad›¤› da aç›kt›r.
Bunlar›n örgütlülükleri, ekonomist
bir bak›ﬂ aç›s›yla, salt mesleki bir
iliﬂki a¤› gibidir.
Bu kadar geniﬂ bir kesimin ayd›n
olma bilinciyle hareket etti¤ini düﬂünün; ülkemizin de, halk›m›z›n da,
mücadelenin de çehresi de¤iﬂmez
mi? Mesela 12 Eylül öncesi devrimci mücadelenin geliﬂiminde ö¤retmenlerin, çeﬂitli halk kesimleriyle
do¤rudan iliﬂki içindeki mühendislerin devrim ve sosyalizm düﬂüncesini yayan tav›rlar›n›n önemli bir
rolü olmuﬂtur. Bugün ise bu kesimler, ideolojik, politik anlamda yayg›n bir inançs›zl›k, moralsizlik, kendine güvensizlik içinde bu misyondan uzaklaﬂm›ﬂlard›r. Ayd›n, yine o
sade tan›m›m›z çerçevesinde, elbette bulundu¤u her ortamda sömürü
düzenini, bu düzenin devletini teﬂhir eden, bu noktada halk› bilinçlendiren ve ba¤›ms›zl›k, demokrasi,
sosyalizm için mücadeleye kat›lmalar› do¤rultusunda teﬂvik edip örgütleyendir. Ayd›n sorunu iﬂte burada da karﬂ›m›za ç›k›yor. Onbinlerce,
yüzbinlerce doktorumuz, avukat›m›z, mühendisimiz, ö¤retim üye-

K
miz, ö¤retmenimiz, kendini örgütlemiyor ki, halk› örgütlesin, örgütlülükten kaç›yor, kendisi halk›n mücadelesine inanm›yor ki, bunu teﬂvik etsin. Onun yerine AB’ye girmenin propagandas›n› yap›yor.
Çünkü küçük-burjuva ayd›n› olarak
kalm›ﬂt›r ço¤u.

Kemal: Konuya biraz ülkemizdeki ayd›nlar›n tarihi aç›s›ndan
bakal›m; ülkemiz ayd›n› genel olarak zorlu dönemlerde iyi bir s›nav
verememiﬂtir. 12 Mart ve 12 Eylül
dönemleri bunun en bariz görüldü¤ü dönemler olmuﬂtur. As›l bozulma ve savrulma, 12 Eylül sonras›d›r. Sosyalist sistemin y›k›l›ﬂ› bu süreci daha da çürütücü hale getirmiﬂtir. Hayat›n her alan›n›, halk›, solu
etkileyen “bozulma” ayd›nlar› da
etkilemiﬂtir. Hatta bozulma, onlar›n
cephesinde –düzenle aralar›nda zaten varolan ba¤lar nedeniyle– daha
boyutlu olabilmiﬂtir. Önemli bir kesimi, bilim adam› olarak, sanatç›
olarak burjuvazinin onlara sundu¤u
imkanlara karﬂ› direnememiﬂtir.
Baﬂlang›çta, burjuvaziyle kurulan bu ekonomik ba¤lar küçümsenmiﬂ, bunlardan sosyalistli¤imize halel gelmez diye düﬂünülmüﬂ, ama
elbette öyle olmam›ﬂ, giderek burjuvazinin ideolojik kültürel egemenli¤ine girmiﬂlerdir.
12 Eylül sonras›, Avrupa komünizmi savunculu¤undan baﬂlayan
ideolojik savrulma, anti-Stalinizmle, Gramsci hayranl›¤›yla devam etmiﬂ, kimileri felsefi idealizme yönelmiﬂ, örgütlülü¤e, örgüt disiplinine karﬂ› birey özgürlü¤ü kutsanm›ﬂt›r. H›z›n› alamayanlar, devrimcileri
kabal›kla, ilkellikle, ahlak bekçili¤iyle, yasakç›l›kla, despotlukla suçlam›ﬂlard›r. Bütün bu ideolojik tortular, sol saflara y›lg›n ve dönek küçük-burjuva ayd›nlar taraf›ndan taﬂ›nm›ﬂt›r. Bu “taﬂ›ma” iﬂinde oligarﬂi de onlara gerekli kolayl›¤› do¤rudan veya dolayl› yollardan göstermiﬂtir. Devrime, sosyalizme küfretmeye baﬂlayan, bu kadar olmasa da
her sözüyle, tavr›yla inançs›zl›k,
y›lg›nl›k yayan, mücadelenin boﬂuna oldu¤unu hayk›ran, Stalin’i eleﬂ-

tiri ad›na sosyalizmi, devrimci örgütü mahkum eden “ayd›n”lar›n
ürünlerinin reklam› yap›lm›ﬂ, onlara
gazetelerde, televizyonlarda kürsüler verilmiﬂ ve ayd›n olarak en yüksek onlar›n seslerinin ç›kmas› sa¤lanm›ﬂt›r.
Küçük-burjuva ayd›n›n en karakteristik özelliklerinden biri kendi
d›ﬂ›ndaki güçlere bel ba¤lama gelene¤idir. Osmanl› dönemine, Tanzimat ayd›nlar›na, daha sonra ‹ttihat
ve Terakki içinde ortaya ç›kan ayd›nlara kadar uzatabilece¤imiz bu
gelenek, günümüze kadar da etkisini çeﬂitli biçimlerde sürdürmüﬂtür.
Ayd›nlar›n 12 Mart öncesi cuntac›l›¤›, 1970’li y›llardaki CHP’lili¤i,
1990’lardaki AB’cili¤i bu olumsuz
gelene¤e eklenen halkalar olmuﬂtur.
Bu gelenek, küçük-burjuva ayd›n›n halk›n mücadelesinden kopuﬂunun ve giderek gericileﬂmesinin de
nesnel zeminidir. Güvendi¤i da¤lara kar ya¤›nca, hemen savunduklar›n› inkara yönelmiﬂ, düzene, düzenin ﬂu veya bu gücüne sar›lm›ﬂt›r.
Bak›n ﬂimdiki tabloya; daha yak›n
zamana kadar ve hatta hala sosyalist
oldu¤unu söyleyen bir k›s›m ayd›nlar Genelkurmay’a, bir k›sm› da
AB’ye sar›lm›ﬂt›r.
Oysa aç›k ki, Genelkurmayc›l›k
da, AB’cilik de, siyasal olarak gerici bir konumdur. Biz, AB’yi destekleyenler, F tiplerindeki ölümlerimizden de sorumludur derken, sadece nesnel gerçe¤i ortaya koymuﬂ
oluyoruz.

Erdo¤an: Biz bildi¤iniz gibi,
özellikle bu F tipine karﬂ› mücadele
sürecinde onlarla çok s›k görüﬂtük,
tart›ﬂt›k. ‹lk gözlemim ﬂudur ki;
gösterdikleri “duyarl›l›k”, kendi
meseleleri olmayan bir mesele karﬂ›s›ndaki duyarl›l›k olarak görülmektedir. Bu anlam›yla halk›n devrimci mücadelesinden bir kopuﬂ
vard›r. Belki de bunun sonucu, yapacaklar› her ﬂeyi, genellikle “destek” kategorisine oturtuyor ve kimi
zaman da “lütuf” olarak görüyorlar.
Az say›da da olsalar, gerçekten sorunu sahiplenen, kendi meselesi
olarak gören ve halen de görmeye
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üçük-burjuva ayd›n›n karakteristik
özelliklerinden biri kendi d›ﬂ›ndaki
güçlere bel ba¤lama gelene¤idir...
Bu gelenek, küçük-burjuva ayd›n›n
halktan, mücadeleden kopuﬂunun
ve giderek gericileﬂmesinin de
nesnel zeminidir

devam eden ayd›nlar›m›z elbette bu
de¤erlendirmelerin d›ﬂ›ndad›r.
Bu olgu yeni de de¤ildir. Bu tutumlar›n benzer örneklerini TAYAD
kitab›n›n, cunta y›llar›nda ayd›nlarla yap›lan görüﬂmelere iliﬂkin bölümünü okuyanlar da hat›rlayacakt›r.
Bu bölüm, ayd›nlar›n tarihine düﬂülmüﬂ çok önemli ve çarp›c› notlard›r.
Örgüte, militan direniﬂlere konulan s›n›r, o günden bu yana uçurumlara dönüﬂmüﬂtür. Faﬂizm alt›nda
“birey özgürlü¤ü” propagandas›yla
örgütlülü¤e karﬂ› sabotörce davran›lm›ﬂt›r. Buna da “örgütlülük, disiplin, kolektivizm” ayd›n›n rolünü
oynamas›na, sanatç›n›n üretimine
engeldir diye bir gerekçe uydurulmuﬂtur. Asl›nda savunulan, burjuvazinin ﬂemsiyesi alt›nda sorumsuz
yaﬂanacak bir özgürlüktür.
O zaman da, bugün de, tabii bugün daha a¤›rlaﬂm›ﬂ olarak, bu kesimde umutsuzluk, inançs›zl›k, halka güvensizlik belirleyici bir olgudur. Ayd›nlar›m›z›n önemli bir bölümü, “halk› suçlama” e¤ilimindedir.
Aziz Nesin’in “bu halk›n yüzde 60’›
aptal” sözünü s›k s›k hat›rlatmay›
çok severler bu yüzden. Ama kendi
düﬂüncelerini Aziz Nesin’in bu sözünün arkas›na s›¤›narak dile getiren ayd›nlar›m›z nedense, ayn› Aziz
Nesin’in ayd›nlar›m›z için de “ödlek” s›fat›n› kulland›¤›n› pek hat›rlamazlar. Oysa bugün küçük-burjuva ayd›nlar› belki de en iyi anlatan
kelime bu. Bunu kiﬂisel olarak söylemiyorum. Korkakl›k da cesaret de
elbette s›n›fsal bir olgudur. Ama
aç›k olan ﬂu ki militanl›¤›n “m”sini
bile duymak istemeyen, en küçük
bir ﬂey yap›laca¤›nda k›rk türlü hesap yapan bir tablo var karﬂ›m›zda.
Özlem: Evet, Erdo¤an’›n gözlemleri do¤rudur ve tespiti de do¤-

rudur; “ödleklik”, s›n›fsald›r, politiktir. Her iki tarafa da hoﬂ görünen,
her iki taraf› da do¤rudan karﬂ›s›na
almayan ve her iki taraf›n da yan›nda olmayan bir politik hatta durmak, adeta ayd›n olman›n “alameti
farikas›” haline getirilmiﬂtir. Bu tav›r, burjuva ayd›n›n gericileﬂme döneminin teorisi olan “s›n›flar üstü
ayd›n” görüﬂünün günümüz koﬂullar›nda yeniden üretilmesinden baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Kendini s›n›flar üstü görünce,
tabii hiçbir ﬂeye s›n›f perspektifinden bakmayacakt›r. Bu noktada ayd›n misyonunu somutlamak için
ﬂunlar› net olarak koymal›y›z:
Tutarl› bir ayd›n olmak, emperyalizme ve faﬂizme karﬂ› olmay› gerektirir. Oligarﬂi taraf›ndan “vatan
haini” ilan edilmeyi göze almayan
bir ayd›n, b›rak›n sosyalist olmay›,
tutarl› bir demokrat bile olamaz. S›n›flar üstü ayd›n anlay›ﬂ›n›n uzant›s› olan tarafs›zl›k politikas› sonucudur ki, en güç dönemlerde, deyim
yerindeyse, onlara en fazla ihtiyaç
duyulan dönemlerde, onlar kendi
rollerinden en uzak noktaya savrulmaktad›rlar.

Erdo¤an: San›r›m ﬂu örnek
de, bu durumun bir ifadesidir. Ayd›nlar›n birço¤u, F tiplerine karﬂ›
mücadele sürecinde hemen her
aç›klamalar›nda, yaz›lar›nda “devlete de örgüte de karﬂ›y›z”, “ölüm
orucuna karﬂ›y›z” diye tekrarlad›lar. Dünya alem duydu onlar›n öyle
oldu¤unu, ama yine de F tiplerindeki uygulamalar› geçerken eleﬂtirirken bile, bunlar› tekrarlamadan edemediler.
Mazlum: Tabii burada aç›kça
düzene güven verme, “onlardan olmad›¤›n›” hergün yeniden tekrarla-
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tatükonun bozulmas›, küçük-burjuva
ayd›n› en çok ürküten ﬂeylerden biridir.
Bu ürkeklik onu, burjuva ideolojisini,
politikalar›n› savunmaya iter. Statükoyu
bozan devrimci mücadeleyse, burjuvaziyle birlikte devrimcilere karﬂ› sald›r›ya
bile geçer.

ma ihtiyac› duyuluyor. Hiçbir riske
girmemek, bedel ödememek, devletle aras›n› bozmamak için geliﬂtirilmiﬂ bir tav›rd›r ve elbette bu tav›r,
ayd›n tavr› de¤ildir. Ayd›n, kendini
oligarﬂiye kan›tlamak ihtiyac› duymaz. Ben bunu söylersem hakk›mda dava m› aç›l›r, iﬂten mi ç›kar›l›r›m, gazetedeki köﬂemi mi kaybederim, kitab›m› m› basmazlar hesab› yapmaz. Bunu yapt›¤› noktada o
art›k düzenin bir ayd›n› olma yoluna girmiﬂ demektir. Türkiye halk›,
hiç kuﬂku yok ki, birçok aç›dan
eleﬂtirebilece¤imiz Aziz Nesinler’i
arar duruma gelmiﬂtir.
S›n›flar mücadelesinin yükseliﬂe
geçti¤i, çeliﬂkilerin keskinleﬂti¤i
her dönemeçte, “aman dikkatli olal›m” diyerek, do¤as› gere¤i ancak
keskinleﬂtikçe, boyutland›kça sonuca yaklaﬂacak olan mücadeleyi yumuﬂatmaya soyunurlar. “Faﬂizmi
ürkütmeme” veya “k›zd›rmama”,
küçük-burjuva ayd›n›n karakteristik
davran›ﬂlar›ndan biri olmuﬂtur.
Aman eylemler yükselmesin cunta
gelir, aman eylem olmas›n yeni bask› yasalar› ç›kar...
Statükonun bozulmas›, küçükburjuva ayd›n› en çok ürküten ﬂeylerden biridir. Bu ürkeklik onu, burjuva ideolojisini, politikalar›n› savunmaya iter. Statükoyu bozan devrimci mücadeleyse, burjuvaziyle
birlikte devrimcilere karﬂ› sald›r›ya
bile geçer.
Bu tav›r halk›n cephesinden tümüyle uzaklaﬂmakta olan ayd›nlarda “her türlü ﬂiddete hay›r” anlay›ﬂ›na dönüﬂmüﬂtür. Bir ayd›n silahl›
mücadeleyi savunmayabilir ve yine
tutarl› bir demokrat olabilir; ama silahl› mücadeleye, direniﬂe karﬂ› ç›k›ﬂ, küçük-burjuva ayd›nlar›n birço¤u taraf›ndan düpedüz “terörizm”
demagojisine paralel olarak yap›lmaktad›r. Ki bu nokta, ayd›n›n ayd›n tan›m›ndan en uzaklaﬂt›¤› noktalardan biridir. Çünkü halklar›n faﬂizme, emperyalizme direnme hakk›n›n meﬂrulu¤unu tan›mayan biri,
ayd›n olamaz.

Kemal: O halde ﬂu aç›kt›r. Ayd›nlar›n tarih boyunca üstlendi¤i
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misyonu, bugün de esas olarak proletarya ayd›nlar› üstlenmiﬂtir.
Küçük-burjuvazi, gerçekten de
her anlamda “arada” bir toplumsal
katmand›r. Düzene karﬂ›d›r ama düzenden de beklentilerini kesemez.
Küçük-burjuva ayd›n› da bu karakteri büyük ölçüde taﬂ›yor. Devleti,
düzeni eleﬂtiriyor ama düzenin öfkesini üzerine çekmeyi göze alamayarak manevralar yap›yor. Bugün
art›k bu olgu iyice ifrata varm›ﬂ ve
ortaya ﬂöyle bir tablo ç›km›ﬂt›r: Küçük-burjuva ayd›n› faﬂizme karﬂ›,
ama faﬂizme karﬂ› mücadeleye de
karﬂ›... Emperyalizme karﬂ› olmak
ise, büyük bölümünün gündeminden ç›km›ﬂ veya halen sözde emperyalizme karﬂ›, ama AB’den yana... S›n›flar mücadelesinin örgütlenerek sürdürülece¤ini biliyor ama
örgüte de karﬂ›...
1980’lerin sonunda, ayd›n sorununun yine yo¤un tart›ﬂ›ld›¤› bir dönemde, devrimciler Yeni Çözüm
Dergisi’nde ﬂu ça¤r›y› yapm›ﬂlard›:
“Küçük burjuva ayd›n› de¤il, proletarya ayd›n› olal›m!”. Biz de bugün
baﬂl›¤›m›zda bu tarihsel ça¤r›y› hat›rlatmay› uygun bulduk.
Sohbetimizi toparlarken, mevcut
duruma bakal›m tekrar: 140 imzal›,
devletin bak›ﬂ aç›s›ndan yap›lm›ﬂ ça¤r›n›n ard›ndan Ertu¤rul Özkök, “onlar›n” kendisine ve devlete yak›nlaﬂt›¤›n› sevinerek tespit ediyor. Sosyalist
düﬂünceleri savunan bir ayd›n›m›z
Genelkurmay’›, orduyu “sivil toplum
örgütü”, demokrasi gücü ilan ediyor.
ÖDP’li bir ayd›n, devlet PKK’lileri
katletmekte hakl›d›r diyor. Bir zamanlar sosyalistleri de etkilemiﬂ olan
biri, “demokratik emperyalizm” tespiti yap›yor, bir çok di¤eri AB’ye girmeyi savunuyor.... Küçük-burjuva
ayd›n› olarak kalmakta ›srar›n varaca¤›, gidece¤i baﬂka bir yer yok.
Tüm olumsuz özellikleriyle bu tarz
bir ayd›n olmakta ›srar›n kiﬂiyi götürece¤i yer, emperyalizmle, faﬂizmle
ayn› saflarda yeralmakt›r. ‹ﬂte bu nedenle “küçük burjuva ayd›n› de¤il,
proletarya ayd›n› olma” ça¤r›s›, çok
önemli ve tarihsel bir ça¤r›d›r; “ayd›n
sorunu” da ancak böyle çözülür.

E¤itim-Sen Genel Baﬂkan›, Kurultayda ‘Akl›selim’ Karar Al›nmas›n› ‹stedi

‘Akl›selim’, Kimin Akl›d›r?
E¤itim-Sen tüzü¤ündeki “anadilde ö¤renim hakk›n› savunur” ibaresi nedeniyle Yarg›tay taraf›ndan
kapat›lmas› karﬂ›s›nda; demokrasiden, hukuktan, hak
ve özgürlüklerden sözeden, türban
sözkonusu oldu¤unda hiç susmayan
iktidar›n suskunlu¤u sürüyor.
E¤itim-Sen yönetimi ise, klasik
eylem anlay›ﬂ›n› aﬂamayan protestolar›n ard›ndan, Ola¤anüstü Genel
Kurul’a gidiyor. Genel Kurul’un
gündeminde, sözkonusu tüzük maddesinin de¤iﬂtirilip de¤iﬂtirilmeyece¤i, kapatma karar›na karﬂ› nas›l
tav›r al›naca¤› konusu yeral›yor.

Emekçiler ‘Direnelim’ Diyor,
E¤itim-Sen Yönetimi
‘Akl›selim’e Ça¤›r›yor!
E¤itim-Sen’e hakim olan reformist anlay›ﬂ›n “sendikam›z› kapatt›rmamal›y›z” formülasyonunu uzlaﬂmac›l›¤›n gerekçesi yaparak, tüzük de¤iﬂtirme e¤iliminde oldu¤u
görülmektedir. E¤itim-Sen yönetimi
taraf›ndan yap›lan aç›klamalarda,
“ne tüzü¤ümüzü de¤iﬂtirir, ne de
kapatt›r›r›z” kararl›l›¤›na iliﬂkin
bir vurgu ﬂu ana kadar görülmedi.
E¤itim-Sen üyelerinin, emekçilerin nabz› ise çok daha farkl› at›yor. Devrimci Memur Hareketi baﬂta olmak üzere, devrimci demokrat
memurlar direnmenin tek yol oldu¤unu çeﬂitli biçimlerde beyan
ederken, E¤itim-Sen yönetimi
“ak›ll› solculu¤un” yeni bir örne¤ini daha sunma yolunda.
E¤itim-Sen Genel Baﬂkan› Alaaddin Dinçer, 17 Haziran günü ‹zmir’de, E¤itim-Sen 2 No'lu ﬁube’nin düzenledi¤i panelde, emekçilerin ›srarl› sorular› karﬂ›s›nda to-

pu Genel Kurul’a atarken, yönetim
olarak “direnece¤iz” sözünü kullanmamak için büyük çaba harcad›.
E¤itim emekçileri, sendikan›n kapatmaya karﬂ› gerekli ve yeterli direniﬂi göstermedi¤i yönünde eleﬂtirilerini s›ralarken, Dinçer, “kapatma
davas›na karﬂ› nas›l bir tutum al›nacak” sorular› karﬂ›s›nda, “akl›selim
kararlar almak için Ola¤anüstü
Genel Kurul toplayacaklar›n›”
söyledi.
“Akl›selim”, di¤er deyiﬂle “sa¤duyu”nun sözlük anlam› bir yana,
Dinçer’in bununla neyi kastetti¤i
yoruma bile gerek b›rakmayacak
kadar aç›kt›r. Akl›selim olman›n,
oligarﬂinin aç›k sald›r›s› karﬂ›s›nda
direniﬂe geçmek, bu gayrimeﬂru karar› sokakta geçersizleﬂtirmek, “sokakta kurulan sendikay› sokakta savunma” kararl›l›¤›n› ilan etmek olmad›¤› ortada. O zaman bu kimin
akl›d›r ki; “geri ad›m at, oligarﬂinin
istedi¤i düzenlemeyi yap, egemen
olan gücün akl›na uy, sendikan› kurtar!” demektedir? Devrimciler bedel ödeyerek kazand›klar› mevzilerine böyle mi sahip ç›karlar? Geri
ad›m nereye kadar at›lacakt›r?
Kapatma karar›, hukuki de¤il,
ideolojik ve siyasi bir karard›r. Bunu E¤itim-Sen yönetimi de çok iyi
bilmekte ve ifade etmektedir. O zaman kendili¤inden ç›kacak sonuç;
buna karﬂ› al›nacak tavr›n da ayn›
ﬂekilde siyasi ve ideolojik olmas›
gerekti¤i de¤il midir? Bunun pratik

Bu icazetçi, düzeniçi
çizgi terk edilmelidir.
Oligarﬂinin dayatmas›n›
reddetmeli, akl›m›z,
yüre¤imizle, militan,
devrimci sendikac›l›¤›
yaﬂama geçirmeliyiz
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tezahürü ise, direniﬂ çizgisinde
durmakt›r. Yuvarlak, içeri¤i boﬂ
söylemlerle, kaale al›nmayan klasikleﬂmiﬂ sivil toplumcu “eylem”
anlay›ﬂ›yla bu çizgide durulamayaca¤› aç›kt›r. Ki, E¤itim-Sen üyeleri
direniﬂ için ancak böyle örgütlenebilir. Ama, belirtti¤imiz gibi, bu
yönde bir giriﬂim sendika yönetimi
cephesinde görülmemektedir.
Bu akl›n kimin akl› oldu¤u sorusunun cevab›, devrimci ak›l de¤ildir! Bu ak›l, “selamete” de¤il, teslimiyete götürür.
Düzen boyun e¤meyi dayatmakta, Dinçer de bu boyun e¤iﬂi “akl›selim kararlar” olarak k›l›fland›rma ça¤r›s› yapmaktad›r.
Solun kendi akl›selimi vard›r. Ve
bu ak›l, onlarca y›ll›k deneyimlerle
ﬂekillenmiﬂ, faﬂizm koﬂullar›nda direnme, teslim olmama gelene¤i yaratm›ﬂt›r.

‘Sa¤duyu’ Diye Diye...
Statükoyu Da Koruyamaz
Hale Gelen Çizgi
Reformizm, y›llard›r direniﬂ çizgisinin karﬂ›s›na “sa¤duyu” ça¤r›lar› ile ç›kmaktad›r. Statükonun sars›lmamas›n› isteyen bu çizgi, art›k
statükoyu da koruyamaz duruma
gelmiﬂtir. E¤itim-Sen davas› karﬂ›s›nda tav›r bunun çok aç›k bir göstergesidir.
E¤itim-Sen yönetimi, bugün
KESK yönetimini de oluﬂturan reformist anlay›ﬂt›r. KESK, ayaklanan
Gazi halk›yla birlikte olmak yerine
karﬂ›lar›na “sa¤duyu” ça¤r›s› ile
ç›km›ﬂt›. Mütemadiyen süren bu
ça¤r›lar kimi zaman soka¤a dökülen
esnaflara, kimi zaman feda ruhuyla
direnen devrimci tutsaklara yap›ld›.
ÖDP’nin baﬂ›n› çekti¤i reformizm, emekçilere de ﬂimdi “ak›ll›
solcu” olmay› sal›k veriyor. “Ak›ll› solculuk”, art›k ülkemizde, dev-

Devrimci Memur Hareketi’nden, ‘Ola¤anüstü Genel Kurula Giderken” Ça¤r›:

‘Tüzük de¤iﬂikli¤i de¤il, sonuç al›c› direniﬂ’
E¤itim-Sen’in kapat›lmas›n› ve
tüzü¤ü de¤iﬂtirme e¤ilimlerini de¤erlendiren Devrimci Memur Hareketinin, direniﬂ ça¤r›s› içeren, tarihi
ve siyasi önemdeki aç›klamas›na
özetleyerek yer veriyoruz:

nin ‘Sivil Toplum Örgütü’ isteme davas›d›r.
➥ Bu dava IMF program› olarak
hayata geçirilmek istenen sald›r›
yasalar›n› rahatça uygulama davas›d›r.

“... Anlaﬂ›laca¤› üzere "Genelkurmay emretmiﬂ sendikam›z kapat›lm›ﬂt›r."

➥ Bu dava emekçileri bölüp parçalama ve nihayetinde güçsüz
b›rakma davas›d›r.

➥ Bu dava E¤itim-Sen'i MGK
sendikac›l›¤› çizgisine çekme
davas›d›r.

➥ Bu dava emekçilere yoksullu¤u
dayatma davas›d›r.

➥ Bu dava özelde E¤itim-Sen'i genelde ise KESK'i ehlileﬂtirme davas›d›r.

➥ Bu dava faﬂist zorbal›¤› devam
ettirme davas›d›r.

den yana de¤il, geliﬂtirilmesinden yana oldu¤umuzu aç›kl›yoruz.
➥ Ana dil temel bir hak ve ilkelerimizdendir. Taviz vermeyelim
➥ Egemenlerin dayatma ve hizaya sokma politikalar›na boyun
e¤meyelim.
➥ "Sendikam›z tüzü¤üne sahip ç›kmak, kapanmas›n› istemektir" gibi
bir yan›ltma ve bilinçleri buland›rma politikas›na asla izin vermeyelim.
➥ Bu Ola¤anüstü Genel Kurul
"tüzük de¤iﬂikli¤i" de¤il; 15
y›ld›r sendikam›z›n bu duruma
gelmesinde en büyük pay sahibi
olan sendikal anlay›ﬂlar›n özeleﬂtiri vermesi gereken genel
kuruldur.

➥ Bu dava AB ve ABD emperyalizminin küreselleﬂme sürecinde dikensiz gül bahçesi istemesi davas›d›r.

➥ Bu dava bilimsel-demokratik ve
anadilde e¤itim mücadelesini
bo¤ma davas›d›r.
Bunlar bütün sendikal anlay›ﬂlar
taraf›ndan bilinmektedir. Buna ra¤men, "sendikam›z› kapatt›rmamak
için tüzük de¤iﬂikli¤ini savunal›m"
ifadeleri s›n›flar tarihinden ve birikimlerinden ders ç›karmas›n› bilmemek ya da bilerek binlerce üyeyi yan›ltmaya çal›ﬂmakt›r.
Biz Devrimci Memur Hareketi
olarak tarihsel sorumlulu¤umuz
gere¤i;

➥ Bu dava uluslararas› sermaye-

➥ Tüzü¤ümüzün de¤iﬂtirilmesin-

➥ Sendikam›z kapat›lmak istenirken tüzük de¤iﬂikli¤ine gitmeden,
temelde kamu emekçilerinin ekonomik haklar›, iﬂ güvenli¤i hakk›,
sa¤l›k hakk› ve özelde anadilde
e¤itim ve ö¤renim hakk›n›n savunulmas› noktas›nda "sonuç almaya yönelik direngen bir mücadele"yi önümüze koyal›m.”

rimcili¤in içinin boﬂalt›lmas›n›
özetleyen bir kavram haline geldi.
Bir baﬂka deyiﬂle, yoksullarla,
emekçilerle ba¤lar söylem düzeyinde korunurken, pratik olarak orta s›n›f solculu¤u, en özlü biçimde bu
kavramla tan›mlan›r oldu.

meydan› terketmektir; sinerek, geri
çekilerek sald›r› dalgas›ndan kurtulaca¤› hesapç›l›¤›yla tav›r belirlemektir; bedelsiz, risksiz devrimcilik
hayali, ‘gece rahat uyuyan’ solculuk
özlemidir...
Kiﬂilere ve siyasi yap›lara özgü
olan› vard›r, ki, as›l tehlikelisi ak›ll›
solculu¤un örgütlerin politikas›na
yön vermesidir. E¤itim-Sen’de ve
KESK yönetiminde karﬂ›m›za ç›kan
bu solculuk, sendikal alanda direnmemenin bin türlü teorisini yapagelmiﬂtir bugüne kadar. Toplusözleﬂme, grev hakk› olmayan sendikaya bu çizgi raz› olmuﬂ, yine o “akl›yla”, kazan›mlar›n ad›m ad›m olaca¤›n› vaaz etmiﬂtir.
Peki soruyoruz; bu çizgi ne ka-

zand›rd›? Hangi mevziyi tutabildi?
Koca bir H‹Ç! Sa¤duyu, akl›selim
diyerek, direniﬂ çizgisi d›ﬂ›na düﬂmekle kal›nmad›, ayn› zamanda
halk›n mücadelesinden kopuldu,
halk kitleleri ile ne siyasal olarak ne
de ruhsal olarak arada ba¤ b›rak›lmad›.
Cuntadan bu yana izlenen “havuç-sopa” politikas› sonucu ortaya
ç›kan bu “ak›ll› solculuk” çizgisi
terkedilmeden, çok daha geri noktalara savrulma, bugünkü mevzileri
de kaybetme kaç›n›lmazd›r.
Bu icazetçi, düzeniçi çizgi terk
edilmelidir. Oligarﬂinin dayatmas›n›
reddetmeli, akl›m›z, yüre¤imizle,
militan, devrimci sendikac›l›¤› yaﬂama geçirmeliyiz.

➥ Bu dava 12 Eylül hukukunu
koruma davas›d›r.
➥ Bu dava Genelkurmay öznelinde
Türkiye'yi kimin yönetti¤inin davas›d›r.
➥ Bu dava AB sürecinde Türkiye'nin ‘Demokratik Kitle Örgütleri’ni ezme davas›d›r.

“Ak›ll› solculuk”, oligarﬂinin
karﬂ›s›nda direnmemektir; uzlaﬂmac›l›kt›r; orta yolu bulma e¤ilimidir;
direnenlere teslimiyet ça¤r›s›d›r;
Türkiye devrimci hareketi karﬂ›s›nda sorumluluk duymamakt›r; büyük
bedellerle kazan›lan mevzilerin heba edilmesidir; emperyalist demokrasiye inan›p Avrupac›l›k cephesine
yaz›lmakt›r; çat›ﬂman›n her keskinleﬂti¤i anda kendisini devletle devrimcilerin “aras›nda” tan›mlayarak
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Tayyip Erdemir için emperyalist sermayeyi davet etti:

“Paray› veren gelsin als›n”
Özelleﬂtirme
protestolar›, eleﬂtiriler
artt›kça,
AKP’nin ve Tayyip Erdo¤an’›n
gerçek yüzü de ortaya ç›k›yor. Bugüne kadar nispeten sessiz sedas›z
gerçekleﬂtirdikleri
sat›ﬂlara al›ﬂk›n
olan iktidar, bugün
iﬂçilerin, emekçilerin seslerini c›l›z
da olsa yükseltmelerine dahi tahammül
edemiyor.
Özelleﬂtirme gerçe¤inin dile getirilmesi, nas›l bir
peﬂkeﬂ ve emperyalist talan politikas› oldu¤unun giderek yayg›n bir
ﬂekilde tart›ﬂ›lmaya baﬂlanmas›, iktidar› da panikletiyor. Bu durumda
sermaye iktidar›n›n iki seçene¤i
var; ya emperyalist talana son verecek, ya da ars›zlaﬂ›p sald›rganlaﬂacak. Erdo¤an, ikinci yolu tercih etti¤ini bir kez daha beyan etmektedir.

Arjantin Hükümeti De
Böyle Diyordu
Erdemir’in özelleﬂtirilmesine
iliﬂkin eleﬂtirilere cevap veren Tayyip Erdo¤an, iﬂbirlikçi bir hükümetin, sermaye önünde secdeye varan
bir zihniyetin kafa yap›s›n› çok aç›k
bir ﬂekilde dile getirdi.
Erdo¤an ﬂunlar› söyledi:
“Erdemir’e yabanc› sermaye
nas›l girermiﬂ tavr› art›k ça¤›n
gerisinde kald›. Paray› veren gelsin als›n.” (23 Haziran, bas›n)
Maliye Bakan› Unak›tan’›n “babalar gibi sataca¤›m” sözünü,
O’nun patavats›zl›¤›na sayanlar yan›l›yordu, bu zihniyet AKP’nin,
Tayyip’in zihniyetidir.

2000’lerin baﬂ›nda ekonomisi
çöken Arjantin’i yönetenler de, iflastan beﬂ on y›l önce t›pk› böyle
konuﬂuyorlard›. Ülkede ne varsa sat›ld›. Özelleﬂtirilmedik hiçbir ﬂey
kalmad›. Özelleﬂtirme politikas›n›n
nas›l bir emperyalist talan oldu¤unu
yaﬂayarak gördüler.
Erdo¤an bu yolda h›zla ilerliyor.
Ars›z bir demagoji ile, emekçilerin
sesine kulaklar›n› kapatarak, Türkiye iﬂbirlikçi iktidarlar tarihine en ars›z özelleﬂtirmecisi olarak geçiyor.
Hiçbir burjuva politikac›s›, paray›
veren gelsin ars›zl›¤›na eriﬂmemiﬂti.

Özelleﬂtirmeye Karﬂ› Olan
Herkes; Ya Kand›r›lm›ﬂ,
Ya K›ﬂk›rt›lm›ﬂ veya Marjinal
Dedik ya, iktidar gerçekler karﬂ›s›nda tahammülsüz. Bu yüzden
özelleﬂtirmeye kim karﬂ› ç›ksa ya
tehdit ediyor ya da demagojiye baﬂvuruyor. 22 Haziran günü AKP
Grubu’nda konuﬂan Erdo¤an, iﬂçi
eylemlerinden rahats›zl›¤›n› ortaya
koyarak, özeleﬂtirme konusunda taviz vermeyeceklerini ilan etti.
“Özelleﬂtirme yap›sal reformun
en önemli unsurudur” diyen Erdo¤an, Seydiﬂehir iﬂçilerinin de “kand›r›ld›¤›” söyledi. Zaten özelleﬂtirmeye karﬂ› ç›kanlar ya iﬂçiler gibi
kand›r›lm›ﬂlardan oluﬂuyordu, ya da
“daha önce edindi¤i imtiyazlar›
kaybetmek istemeyenler”di.
Kendisi gibi düﬂünmeyen herkesi marjinal ilan eden bir baﬂbakan›n,
özelleﬂtirmeye karﬂ› ç›kan herkesi
de “oyuna gelen” piyonlar olarak
görmesinde bir gariplik yoktur elbette. Emperyalist efendilerinden
talimat alm›ﬂ, talimat› yerine getirmesinin önüne engel ç›kmamas›
için her yola baﬂvuruyor. IMF politikalar›n› harfiyen uygulamak, AKP
iktidar› için koltu¤un garantilerinden biridir. Aksi durumda, emperyalist destek kesilir ki, bu iktidar›n
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da sonu demektir.

AKP böyle peﬂkeﬂ çekiyor
Sadece bu iktidar döneminde de¤il, özelleﬂtirmeci bütün iktidarlar
döneminde, hem emperyalist tekeller kazanm›ﬂ, hem de iﬂbirlikçi bir
az›nl›k semirmiﬂtir. Fabrikalar›n
ucuza kapat›lmas› en geçerli yöntemdir. Önceki iktidarlar›n yaratt›¤›
özelleﬂtirme zenginlerine karﬂ›
Uzanlar’da oldu¤u gibi, “yolsuzluk
operasyonu” ad›yla tasfiye yürüten
AKP’nin kendisi de özelleﬂtirme
zenginleri yarat›yor.
Son örnek Seydiﬂehir Alimünyum Fabrikas›’n›n sat›ﬂ›nda yaﬂand›. Fabrika, Cengiz ﬁirketler Grubu’na (Ce-Ka) 305 milyon dolara sat›ld›. Metalurji Mühendisleri Odas›’n›n hesab›na göre; fabrikayla birlikte verilen boksit madeninin sadece 10 y›ll›k rezeviri 15 milyar dolar.
Seydiﬂehir’e ait Oymap›nar Baraj›
ve Akdeniz Liman› da yan›nda bedava! Fabrikadaki stoklar›n de¤eri
35 trilyon lira. Fabrikan›n ayr›ca 78 trilyon civar›nda alaca¤› var...
‘Sudan ucuz, kapan götürüyor’
türünden bir talan ancak böyle olur.
Peki kimdir bu Ce-Ka? Baﬂkan›
Mehmet Cengiz, inﬂaat ve yol müteahhidi, Mesut Y›lmaz’›n müteahhidi olarak biliniyor ve Karadeniz
Otoyolu ile mobil santral yolsuzluklar›nda ad› geçiyor. Erdo¤an’›n
‘hemﬂehrisi’ oldu¤unu da ekleyelim. Erdo¤an, Seydiﬂehir iﬂçilerinin
fabrikan›n sat›ﬂ›ndan dolay› iﬂten
ç›kar›lmayaca¤›n› anlat›yordu. CeKa, 12 Nisan 2004'te Eti Bak›r'› t›pk› böyle sat›n ald›¤›nda, çok beklemeden sadece 2 gün içinde 251 iﬂçiyi iﬂten att›, iﬂletmede daha fazla
kâr h›rs› ile 19 iﬂçi ise, geçen y›l›n
eylül ay›nda hayat›n› kaybetti.
K›saca; tam AKP’ye yak›ﬂ›r ve
özelleﬂtirmeci patronlara özgü bir
“iﬂadam›”!

Özelleﬂtirmeye karﬂ› eylemler sürüyor:

“Mücadele salonlarda de¤il
Fabrikalarda verilir”
Telekom’da iﬂb›rakma
Talan kapsam›nda olan kuruluﬂlardan Türk Telekom’da eylemler
sürüyor. Bir yandan imza standlar›
açan emekçiler, kitlesel eylemler de
yap›yorlar. Bunlardan biri de, 23
Haziran günü yar›m gün iﬂb›rakma
oldu.
Türk-‹ﬂ’e ba¤l› Haber-‹ﬂ, KESK’e ba¤l› Haber-Sen, Kamu-Sen’e
ba¤l› Türk Haber-Sen ve MemurSen’e ba¤l› Birlik Haber-Sen’in
özelleﬂtirmeye karﬂ› ortak hareket
etme karar›n›n ard›ndan yaﬂama geçirilen eylemde, emekçiler iﬂb›rakarak meydanlara ç›kt›lar. ‹stanbul’da
Anadolu ve Avrupa yakas›nda olmak üzere iki ayr› eylem düzenlendi. Devrimciler de çeﬂitli kentlerde
eylemlere kat›larak destek verdiler.

Madenci Erdemir’in yan›nda
Erdemir’in özelleﬂtirilmesine
karﬂı 17 Haziran günü Ere¤li’de düzenlenen mitinge kat›lan binlerce
kiﬂi, “Ölmeye Ölmeye Geldik, Erdemir’i Satanı Gömmeye Geldik”,
“IMF’nin ‹tleri Yıldıramaz Bizleri”

Seydiﬂehir
Çelik-‹ﬂ
ve
‘nas›l
direnilmez’
üzerine
bir örnek

sloganlar›yla
Ere¤li Meydan›’na
yürüdü.
Türk Metal Sendikası’na ba¤l› Erdemir iﬂçilerinin
yan›s›ra, GM‹S üyesi Zonguldak
maden iﬂçilerinin kitlesel olarak kat›ld›¤› eyleme, Ere¤li halk› da yo¤un destek verdi. Özelleﬂtirme karﬂ›t› konuﬂmalar›n yap›ld›¤› mitinge
15 binden fazla kiﬂi kat›ld›.

isdemir iﬂçileri yol kesti
‹skenderun'daki yaklaﬂ›k 2 bin
‹SDEM‹R iﬂçisi, Erdemir ve Seydiﬂehir iﬂçilerine destek vermek, özelleﬂtirmeyi protesto etmek için, 18
Haziran günü E-91 Karayolu’nu
ulaﬂ›ma kapatt›. ‹ﬂçiler; ''Özelleﬂtirme Mücadelesi Salonlarda De¤il,
Fabrikalarda Verilir'', ''At-KapatSat Baﬂka Politikan›z Yok Mu?'' yaz›l› dövizler taﬂ›y›p sloganlar att›lar.

Seydiﬂehir’de eylemler
Seydiﬂehir Eti’nin özelleﬂtirilmesinin ard›ndan iﬂçiler, 17 Haziran
günü “fabrikaya kapand›klar›n›”
aç›klad›lar. Seydiﬂehir’in kâr eden

Seydiﬂehir iﬂçilerinin “oybirli¤i ile ald›klar›” kararla, fabrikay› terketmeme eylemine baﬂlamas›ndan iki gün sonra, sessiz sedas›z bu eylemden vazgeçildi.
Neden? Bunu da Çelik-‹ﬂ Seydiﬂehir
ﬁube Baﬂkan› Muharrem O¤uz ﬂöyle
aç›kl›yor: “iﬂçilerin dikkati da¤›lmas›n ve
iﬂ güvenli¤i tehlikeye girmesin diye.”
Ekonomist sendikac› satm›ﬂ, bunun k›l›f›n› uyduruyor, baﬂka bir anlam› yok!
“Seydiﬂehir vatand›r sat›lmaz” diyeceksin, sat›l›nca da, k›v›rtmak için böyle
ucube laflar edeceksin! S›n›f mücadelesi
bu; Çelik-‹ﬂ bu mücadeleyi s›n›f perspektifiyle vermeyebilir, ama karﬂ›s›naki güç
tam da böyle bakmaktad›r. Ve bu mücadelede bedel ödemeyi göze almadan hiçbir
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bir kuruluﬂ oldu¤unu söyleyen iﬂçiler Tayyip ve Unak›tan’›n kuklas›n›
yakarak “Direne Direne Kazanaca¤›z” sloganlar› att›lar. Çelik-‹ﬂ Seydiﬂehir ﬁube Baﬂkanı Muharrem
O¤uz; “buray› sat›n alabilirler ama
bizi asla sat›n alamazlar. Fabrikam›z› korumak için direnmeye kararl›y›z” diye konuﬂtu. Ancak bu “kararl›l›¤›n” sadece iki gün sürdü¤ü görüldü ve fabrikaya kapanma eylemi
bitirildi.
20 Haziran günü ise iﬂçiler genel
müdürlük önünde toplanarak “özelleﬂtirmeye hay›r” dediler.

“Özelleﬂtirme IMF’nindir”
Petrol-‹ﬂ Sendikas› taraf›ndan 18
Haziran günü Alia¤a'da özelleﬂtirme gerçe¤inin tart›ﬂ›ld›¤› bir panel
düzenlendi. Panele kat›lan bilim
adam›, sendikac› ve ayd›nlar, özelleﬂtirmenin Dünya Bankas› ve IMF
taraf›ndan empoze edilen bir talan
oldu¤u noktas›nda birleﬂtiler.

ﬂey yapamazs›n›z. ‹ﬂçiler böyle aldat›l›yor, özelleﬂtirmeye direnmeme böyle yaﬂam buluyor.
S›ra Seydiﬂehir’e gelene kadar beklendi, gelince “direniyor” gibi yap›ld›, ﬂimdi
“her ﬂey bitmedi, yeni eylemlere haz›rlan›yoruz” diye, aldatma sürdürülmek isteniyor. Tüm mesele iﬂgüvenli¤i ise, iktidar
bu güvenceyi veriyor, o zaman sendikaya
ne gerek! Özelleﬂtirmenin özünü kavrayan, emperyalizm oldu¤unu gören emekçiler, b›rak›n iﬂgüvenli¤ini, gerekti¤inde
canlar›n› vererek direniyorlar. Latin Amerika’da bunun birçok örne¤i bilinir.
Özelleﬂtirme bu kadar pervas›z sürdürülüyorsa, bu sendikac›l›k çizgisinin bunda önemli bir pay› vard›r.

Tersanede iﬂ cinayeti öfkesi
Tuzla Tersane iﬂçileri, son olarak
bir arkadaﬂlar›n›n daha ölümünden
sonra, yol kesmiﬂ, iﬂgüvenli¤i için
direniﬂe geçtiklerini aç›klam›ﬂlard›.
Direniﬂe geçenlerden Selahattin Keköç ve Medet isimli iﬂçilerle, tersanelerdeki çal›ﬂma koﬂullar› üzerine
görüﬂtük.

Öldükten sonra iﬂ elbisesi
giydiriliyor!
Hangi koﬂullarda çal›ﬂ›yorsunuz? Neden direniﬂe geçtiniz?
Selahattin KEKÖÇ: Y›llar›n
birikimi vard›. Çal›ﬂma koﬂullar›ndan, sa¤l›ks›z ortamlardan, yedikleri yemekten tutun
da soyunduklar›
ko¤uﬂlara kadar
hepsi pislik rezillik içinde. Bir
nebze buna katlan›labilir ama iﬂ
kazalar›, yani iﬂ
cinayetleri... Dar
yerlere 'fan's›z
giriyoruz. Geminin baﬂ, k›ç bükü
olsun, her yerin
içine giriliyor,
montaj, kaynak
yap›l›yor. Kaynak zaten zehirdir. Bu sebepten
ölen, iﬂ hastal›klar›na yakalanan arkadaﬂlar›m›z var.
Belki bende de vard›r. Öyle zehir
varki insan›n ci¤erlerini çürütüyor.
Selim Niﬂli'yi de yaklaﬂ›k 1 ay
önce iﬂ kazas›nda kaybettik. Bu da
iﬂ kazas› de¤il iﬂ cinayetleri. Portitif
diye bir araç var, malzeme kald›r›l›r,
belli bir yere götürülür. Bu s›rada
bir malzeme kay›yor, arkadaﬂ›m›z›n
damar›n› parçal›yor. Hastaneye götürülürken arkadaﬂ›m›za baret ve
aya¤›na demir uçlu iﬂ ayakkab›s›,
iﬂ elbisesi giydiriliyor. Hani hastanede tutanak filan tutacaklar. Normalde iﬂçiye hiçbir iﬂ elbisesi verilmiyor. Öldükten sonra hastaneye
götürülürken giydiriyorlar! Babam

da tersanede. Yan›nda çal›ﬂan bir arkadaﬂ› gaz s›k›ﬂmas›yla öldü.
Mesela halatlar›n normalde her
sene de¤iﬂmesi gerekir. Ama kontrolü, de¤iﬂmesi masrafl›, patronlar›n zarar›na. Dolay›s›yla kontrolü
yap›lm›yor ve de¤iﬂtirilmedi¤i için
birçok arkadaﬂ›m›z öldü. ‹ﬂ kazas›
bahane, bunlar kontrol edilse o ﬂekil
olmazd›.
Son yaﬂanan olay da gaz s›k›ﬂmas› sonucu oluyor. 'Lamba' vard›r,
demir kesmeye yarar, nerde iﬂ ç›karsa oraya taﬂ›yabilirsin. Bunlar›n
her taraf›nda ek yeri vard›r. Yani taﬂ›rken patl›yor, ek borusu geçiriyorlar. Boruyu s›k›ﬂt›r›yorlar, hadi al›n
kullan›n diyorlar. 50-60 metre oksijen hortumunda rahat 20 tane ek borusu vard›r. Belli bir yerden sonra
taﬂ›m›yor, bloklara girildi¤inde, buralar kapal› yerler, mutlaka gaz s›k›ﬂmas› oluyor, ek yerlerden s›zma
oluyor. Torgem Tersanesi'ndeki bu
olay da gaz s›k›ﬂmas› sonucu patlayan bir lambadan oldu. Üç yaral› iﬂçi var birini de kaybetik.

Akﬂam eve dönebilir miyim
düﬂüncesi hep beynimde
Medet: Çok basit bir neden. Kapal› alanda meydana gelen bir gaz
s›k›ﬂmas›. Yerleﬂtirilecek bir 'fan'›n
o faciay› engellemesi söz konusuydu. ‹nsanlar ölmeyecek, yaralanmayacakt›. Bu yüzden biz iﬂ kazas› de¤il, iﬂ cinayeti olarak de¤erlendiriyoruz. Son iki ayda ölen 5. arkadaﬂ›m›z bu. Bir de kay›t d›ﬂ› bir sürü
ölüm var. Mesela hastaneye kald›r›ld› deniyor, sonra ne oldu¤u belli
de¤il. Yani ortada yok. Tersanelerde
hiçbir sosyal hakk›n, sigortan yok,
pirimin, ikramiyen yok. Tersaneler
en a¤›r çal›ﬂma koﬂullar›n›n oldu¤u
yerler. Akﬂam eve dönebilir miyim
düﬂüncesi hep beynimde var.
Adamlar mesela 20 metre yükseklikte çal›ﬂt›r›yorlar. Hiçbir emniyet kemeri verilmiyor. Bu iﬂ kazalar›n›n devam› da gelir. Bu direniﬂ de
tüm bunlar› dile getirmek için.
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Direniﬂte Kararl›y›z
‹ﬂçileri ne diyor bu duruma?
Selahattin: ‹nsanlar tabi ki çok
öfkeli, ama hep iﬂsizlik korkusu yüzünden sesini ç›karm›yorlar. Ama
birlikte mücadele edersek çok ﬂey
yapabiliriz. O demirlere, gemilere,
saclara biz hayat veriyoruz. Biz olmasak zaten hayat durur. Bir patronun bir yerde çal›ﬂt›¤›n› görüyor
muyuz? Haklar›m›z› istememiz kadar do¤al bir ﬂey yok. Yani insanca
yaﬂamak istiyoruz ya!
Medet: ‹ﬂçiler olarak direniﬂte
kararl›y›z. D‹SK’te toplant› yap›ld›,
iﬂçiler devam›n› getirelim diyor,
D‹SK yöneticileri düﬂünelim, devam› gelecekse size haber veririz diyorlar. Sendika sa¤lam ad›m atarsa
iﬂçilerle birlikte hareket edip öyle
düﬂünürse birçok ﬂeyi de¤iﬂtirebiliriz. Sendika, iﬂçilere biz sizin de¤il,
siz bizim dedi¤imizi yap›n der gibi
bir tav›r sergiliyorlar. Oysa tersanelerde koﬂullar› bilen yine iﬂçilerdir.
Tersane iﬂçileri çok kararl›. Mesela
polis diyor ki ‘bunlar iﬂçiler de¤il,
bölücü’. Hay›r, eylemlere, direniﬂlere kat›lan herkes tersane iﬂçisi.
Patronlar›n tavr› nedir?
Selahattin: En fazla iﬂten ç›kart›rlar. Yani en büyük tehdidi “iﬂten
atar›m” olur. Geçen ay ölen Selim
Niﬂli'nin arkas›ndan eylemler yapt›k. Ondan sonra 3 arkadaﬂ›m›z› iﬂten ç›kard›lar. ﬁimdi o arkadaﬂlar
her gün sanki iﬂbaﬂ› yap›yormuﬂ gibi fabrikan›n önünde bekliyorlar.
Direniﬂ talepleriniz neler?
Selahattin: Biz her ﬂeyden önce
D‹SK'in Limter-‹ﬂ'in tan›nmas›n› istiyoruz. Tersane koﬂullar› düzeltilebilir. Büyük masraft›r, ama sonuçta
iﬂçinin sa¤l›¤› sözkonusu.
Medet: ‹ﬂ güvenli¤i, sigorta, pirim, taﬂeronlu¤un kald›r›lmas›n› istiyoruz. Taﬂeronluk da büyük sorun.
Bir tersanede 15-20 kiﬂi kadroluysa
gerisi geçici iﬂçi. Taﬂeronluk olmasa, tersane kendisi çal›ﬂt›rmak zorunda ve sigortas›ndan primine her
ﬂeyini sa¤lamak zorunda.

Kozlu’da, Yeni Çeltek’de ve onlarca madende, yüzlerce emekçi topra¤a gömüldüler. “Grizu facias›” dediler ad›na,
“iﬂ kazas›” olarak geçtiler kay›tlara.
Son ac› haber yine Zonguldak madenlerinden duyuldu. 16 Haziran günü
TTK’n›n Zonguldak Kilimli kömür
oca¤›nda 6 madenci metan gazından
zehirlenerek hayat›n› kaybetti.
‹smail Yavaﬂçı, Erkan Çengel, Baki Veren, Durmuﬂ Dereli, Mehmet Çoban ve Erol Gökbayrak isimli iﬂçiler, aileleri ve
arkadaﬂlar›n›n gözyaﬂlar›
aras›nda, yerin alt›ndan ç›kar›l›p topra¤a verildi.

Oligarﬂi
Alt›
Madenciyi
daha
katletti

Olaya iliﬂkin Genel Maden
‹ﬂçileri Sendikası (GM‹S)
Genel Baﬂkan Yardımcısı
Rahmi Yaman taraf›ndan
yap›lan aç›klamada, madenlerdeki ölümlerin, iﬂçi aç›¤›
baﬂta olmak üzere, mekanizasyon aksamının yenilenmemesinden kaynaklandı¤ını söyledi. Bu eksiklikleri
defalarca ilgili bakanl›¤a ve
TTK Genel Müdürlü¤üne
ilettiklerini belirten Yaman,
“Sorumluluk TTK ile hükümettedir” dedi. Art arda
yaﬂanan kazalar› hat›rlatan
Yaman, iﬂçilerin öfkeli oldu¤unu dile getirerek, “Bu
öfke haklı bir öfkedir. Çün-

■incirlik iﬂçisi ABD’yi
protesto etti
Amerikan emperyalizmi, ülkemizde sadece iﬂgalci olarak bulunmuyor, ayn› zamanda sömürücü bir
patron O.
‹ncirlik Üssü'nde 1200 iﬂçiyi kapsayan toplu sözleﬂme görüﬂmelerinin
uyuﬂmazl›kla sonuçlanmas› üzerine, Harb-‹ﬂ üyesi iﬂçiler, iﬂveren konumundaki ABD’yi protesto ettiler.
17 Haziran günü ‹ncirlik Kasabas›
giriﬂinde toplanan iﬂçiler, üsse kadar yürüdü. Harb-‹ﬂ Baﬂkanlar Kurulu da ABD’yi protesto etmek için
bir dizi eylem karar› ald›.

kü ne bakanlar, ne Baﬂbakan verdikleri sözü
tuttular” diye konuﬂtu. Yaman, art›k sözün
bitti¤ini belirterek, art›k gereken mücadeleyi
yaﬂama geçirme zaman› geldi¤ini söyledi.
‹stisnas›z bütün maden “kazalar›”nda ayn› tabloyu görürsünüz; Yetkililer baﬂsa¤l›¤› diler, kimi zaman patronlar›n toplant›lar›nda boy göstermekten zaman bulamazlar buna. Ama asla
emekçinin yaﬂam güvenli¤ini sa¤lamak için
ad›m atmazla. Tümünde eksiklikler s›ralan›r,
kazan›n nedenleri ortaya konulur, böylece olay›n kaza olmad›¤› ayan beyan ortaya ç›kar.
Ama hükümetler sa¤›rd›r bu aç›klamalara.
Çünkü, iﬂçinin can›n›n de¤eri yoktur hükümet
için. Hem daha fazla sömürü için, hem de madenleri satman›n zeminini yaratabilmek için
iﬂçi say›s›n› azaltanlar, bunun yarataca¤› sonuçlar› elbette bilirler. En eski teknolojilerle,
güvenlik önlemlerine yat›r›m yapmaman›n sonuçlar›n› çok iyi bilirler, ama yapmazlar. “Kazalara”, patron cinayeti dememiz bundand›r;
aç›n bak›n, madenlerde yiten canlar›m›z›n hiçbiri “kazayla” ölmemiﬂtir, tümünde ya TTK ve
hükümetlerin ya da özel madenlerin patronlar›n›n sorumlulu¤u vard›r.
Çünkü onlar, kapitalizmin Ne pahas›na olursa
olsun hep daha fazla kâr, kural›na göre hareket ederler, bu kuralda iﬂçi, “ucuzundan” binlercesinin s›rada bekledi¤i bir üretim arac› olmas›n›n ötesinde hiçbir de¤er taﬂ›maz. Bu
arada; umar›z, her iﬂ cinayeti sonras› “sorumlu
hükümettir” deyip, hiçbir ﬂey yapmayan sendikalar, “sözün bitti¤i” sözlerinin gere¤ini yaparak, madenci katline dolayl› ortakl›ktan vazgeçerler.

■izelman iﬂçisi kararl›

■Baysan iﬂçisi kazand›

Bir süre önce grev karar›n› asan ‹ZELMAN iﬂçileri, taleplerinde ›srarl›.
18 Haziran günü, ‹zmir Büyükﬂehir
Belediyesi önünde toplanan ‹zelman
iﬂçileri, sözleﬂme imzalan›p haklar›n›
alana kadar direneceklerini yinelediler.
Taleplerinin yerald›¤› pankartlar taﬂ›yan iﬂçilere seslenen D‹SK Genel-‹ﬂ
Ege Bölge Baﬂkanı Muharrem Kurt,
“Sadaka istemiyoruz. Alınterimizin
karﬂılı¤ını istiyoruz” diyerek, eﬂit iﬂe
eﬂit ücret talebinden vazgeçmeyeceklerini belirtti. Kurt, iﬂçilere dan›ﬂmadan hiçbir sözleﬂmenin alt›na imza atmayacaklar›n› da sözlerine ekledi.

D‹SK’e ba¤l› Birleﬂik Metal-‹ﬂ
Sendikas›’na üye olduklar› için
bir süre önce iﬂten at›lan Baysan Trafo Radyatörleri Fabrikas› iﬂçilerinin direniﬂi patrona
geri ad›m att›rd›.
29 iﬂçi, fabrika önünde yapt›klar› direniﬂin sonucunda, sendikan›n yetki almas›n›n ard›ndan
at›ld›klar› iﬂlerine sendikal›
olarak dönecekler.
Sendika ile patron aras›nda yap›lan görüﬂmede, iﬂçilerin talebi kabul edilirken, toplu sözleﬂme sürecinin baﬂlat›lmas› kararlaﬂt›r›ld›.
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AB’de Kriz
Fransa’da ve Hollanda’da yap›lan referandumlarda halk›n Avrupa
Birli¤i Anayasas›’n› reddetmesinin
ard›ndan Brüksel’de yap›lan AB liderleri toplant›s›n›n da anlaﬂmazl›kla sonuçlanmas›, “Avrupa Birli¤i tarihinin en büyük krizi” olarak adland›r›l›yor.
AB Anayasas›’n›n reddedilmesinden sonra nas›l bir politika izleyecekleri konusunda henüz anlaﬂamayan AB liderleri, son toplant›lar›nda bütçe konusunda da anlaﬂamad›lar. Fransa Cumhurbaﬂkan› Chirac, durumu “Avrupa çok a¤›r bir
krizde” diye de¤erlendirirken AB
Dönem Baﬂkan› Lüksemburg Baﬂbakan› Jean-Claude Juncker de,
"AB'nin krize de¤il, derin bir krize
girdi¤i” tesbitini yap›yor.
AB’nin politik bir kriz yaﬂad›¤›
ortadad›r. Ama bundan “AB öldü”
gibi sonuçlara varmak, spekülatiftir,
emperyalistler aras›ndaki çeliﬂkiyi
abartmakt›r.

Krizin iki kayna¤›
AB’nin krizinin iki ana kayna¤›
var: Bir; Avrupa emperyalistleriyle
Avrupa halk› aras›ndaki çeliﬂki. ‹ki;
Avrupa emperyalistlerinin kendi
aras›ndaki çeliﬂki. AB, bugüne kadar bu çeliﬂkilerden biri öne ç›kt›¤›nda, di¤erini yumuﬂatma yoluna
giderek benzeri krizlere düﬂmekten
kurtuldu veya düﬂtü¤ünde çabuk
ç›kt›. Ama bugün iki çeliﬂki de oldukça keskin bir biçimde öne ç›km›ﬂt›r.
AB’yle Avrupa halk› aras›ndaki
çeliﬂkinin bu noktaya gelmesi,
1990’lar›n baﬂ›ndan bu yana uygulanan ekonomik politikalar›n sonucudur.
Sorun AB projesinin kendisinden çok, Avrupa emperyalistlerinin
sosyalist sistemin y›k›l›ﬂ›ndan itibaren izledikleri emekçilerin ekono-

mik, sosyal ve siyasal haklar›na sald›r› politikas›d›r. 10 y›l› aﬂk›n süredir ekonomik, sosyal haklara karﬂ›
sürdürülen sald›r›, özellikle 11 Eylül
2001’den sonra siyasal haklara da
yönelmiﬂ, emperyalizm kendi halk›na karﬂ› da daha pervas›zlaﬂm›ﬂt›r.
AB Anasas› bu sald›r›y› yasallaﬂt›ran bir anayasa oldu¤u için reddedildi. Avrupa’daki burjuva devletle
halk aras›ndaki çeliﬂki bütün bu süreç boyunca geliﬂmiﬂ ve AB Anayasas›n›n reddiyle somut bir siyasal
sonuç yaratm›ﬂt›r.
Krizin ikinci aya¤›nda ise, emperyalistler aras› çeliﬂki vard›r. Bu
çeliﬂki a¤›rl›kl› yan›yla ABD ile AB
aras›ndaki çeliﬂkinin bir yans›mas›d›r. ABD-AB aras›ndaki çat›ﬂma,
AB içinde Almanya-‹ngiltere çeliﬂkisi biçimine bürünmüﬂtür. Bu çeliﬂkide Fransa Almanya’n›n, Hollanda
ise ‹ngiltere’nin yan›ndad›r. Bu ayr›m›n Irak sald›r›s›na askeri olarak
do¤rudan kat›lanlar ve kat›lmayanlar ayr›m›na da denk düﬂmesi dikkat
çekicidir.

“AB, ABD’nin ﬂubesi mi
olacak?”
AB üyesi ülkelerin liderleri,
Brüksel zirvesinde yaﬂanan “baﬂar›s›zl›ktan” esas olarak ‹ngiltere Baﬂbakan› Blair'i sorumlu tutuyorlar.
Anlaﬂmazl›k, “AB’nin bütçesi” üzerine ç›km›ﬂt›r, ama gerisinde farkl›
politika ve hesaplar vard›r.
AB Dönem Baﬂkan› Juncker, uzlaﬂmazl›¤›n nedenlerini ''farkl› Avrupa zihniyetleri çarp›ﬂ›yor... bütçe
tart›ﬂmas›nda sadece büyük bir pazar isteyenlerle siyasi birlik içinde
bir Avrupa isteyenler çat›ﬂt›” ﬂeklinde aç›klarken, “AB, ABD'nin bir
ﬂubesi olmaz...” sözleriyle çeliﬂkinin en önemli yanlar›ndan birini somutluyor.
‹ngiltere politik olarak AB içinde
40
26 Haziran 2005 / 06

de¤ildir; özellikle 11 Eylül sonras›nda AB içinde “ABD’nin truva
at›” olarak yeralm›ﬂt›r. Politik olarak Amerikan cephesinde yeralan
‹ngiltere için AB’nin sadece ekonomik bir pazar olarak önem taﬂ›mas›
do¤al sonuçtur. ‹ngiltere, bu noktada, Almanya, Fransa gibi emperyalistlerin siyasi bir güç olarak
ABD’nin karﬂ›s›na dikilme hesaplar›n› bozan güç durumundad›r.
Vahﬂi kapitalizmin temsilcisi
olan Blair, karﬂ› ç›k›ﬂ›na meﬂruluk
kazand›rmak için “halk›n Anayasaya hay›r demesini dikkate almal›y›z” ﬂeklinde demeçler verdi. Oysa
Blair’in pazarl›k masas›nda istediklerinin halk›n talepleriyle hiç bir ilgisi yoktu.
‹ngiltere, “tar›m desteklerinin
kald›r›lmas›n›”, ve buradan elde
edilecek kaynaklar›n, “emek piyasas›n›n esnekleﬂtirilmesi, enerji ve
hizmetler piyasalar›n›n liberalleﬂtirilmesi, serbest bir transatlantik finans piyasas›n›n oluﬂturulmas›,
yat›r›mlar›n AB'nin uluslararas›
rekabet gücünü artt›racak projelerde kullan›lmas›n›” istiyordu.
Bunlar›n içinde halk›n demokratik talebi olabilecek tek bir talep bile yoktur(*).
Peki ‹ngiltere’nin karﬂ›s›nda di¤erlerinin konumu ne? ABD emperyalizmiyle çeliﬂkileri, bölgesel ç›kar
farkl›l›klar› nedeniyle ‹ngiltere’yle
ortaklaﬂam›yorlar, ama ne ekonomide, ne politikada ‹ngiltere’den farklar›n› da koyam›yorlar.
Irak politikas› bunun somut örne¤idir; Avrupa emperyalistlerinin
ço¤u, ‹ngiltere gibi do¤rudan sald›r›ya kat›lmad›lar, ama biraz gecikmeli olarak ABD politikalar›n›
onaylay›p, “Irak pastas›”ndan pay
almaya çal›ﬂt›lar.
AB’nin di¤er emperyalist güçlerinin ‹ngiltere’yle temel bir çeliﬂkisi
yoktur. Politikalar›nda da teme bir
farkl›l›k yoktur. Mesele pazarlar
üzerinde
hakimiyet
kavgas›,
ABD’yle çat›ﬂma ve paylaﬂman›n
nas›l ﬂekillenece¤idir. De¤ilse, AB
emperyalistlerinin ittifak halinde bir
süre önce onaylad›klar› AB Anaya-

sas›, büyük ölçüde ‹ngiltere’nin politikalar›n› karﬂ›l›yordu zaten.
AB Anayasas›na ne için karﬂ›
ç›km›ﬂt› halk?
“Pazar ç›karlar›n›, sosyal haklar›n önüne al›yor... Savunma alan›nda AB’yi NATO’ya dolayl›, olarak
da ABD’ye ba¤›ml› k›l›yor. Brüksel’e fazla yetki verilerek merkezileﬂmeyi güçlendiriyor. Hak ve özgürlükler gaspedilirken ‘anti-terör’
yasalar›, tüm Avrupa’ya yay›lmak
isteniyor.” (Daha geniﬂ bilgi için
Bkz. Yürüyüﬂ, say›:3, 5 Haziran
2005)
Dolay›s›yla, Avrupa emperyalistleri çat›ﬂmal›, pazarl›kç› uzlaﬂmalar›
içinde programlar›n› uygulamaya
devam edeceklerdir. Bu kriz, bu haliyle AB’yi da¤›tmaz. AB’nin krizini derinleﬂtirecek olan, halk›n mücadelesidir.

AB krizinin Türkiye’ye
yans›mas›
Oligarﬂinin önemli bir kesimi,
AB anayasas›n›n reddi ve bütçe anlaﬂmazl›¤›yla do¤an krizi belli bir
“memnuniyetle” karﬂ›lad›.
D›ﬂiﬂleri Bakan› Abdullah Gül,
“reformlara devam edece¤iz, süreci
dondurun diyen k›ﬂk›rtmalara kap›lmayaca¤›z, biz reformlara daha çok
yönelece¤iz.” dese de pratikleri bu
sözlere denk düﬂmüyor.

Ermeni soyk›r›m›’ndan Kürt halk›na karﬂ› uygulanan katliam ve asimilasyona, hak ve özgürlük gasplar›na, infazlara kadar her konuda,
AKP iktidar› “oldukça rahatlam›ﬂ”
olarak ve daha sald›rgan, katliamc›,
ﬂovenist bir politika izliyor.
Asl›nda oligarﬂik devlet, krizle
bir anlamda zaten istedi¤i bir sürece
girmiﬂtir; neydi oligarﬂinin istedi¤i?
Biz hem üye olal›m, hem faﬂizmimizi bildi¤imiz gibi sürdürelim. Üyeli¤i de zamana yayal›m. AB’nin krizi
buna uygun ortam yaratm›ﬂt›r.
AKP ve Genelkurmay, AB sürecini “yavaﬂlatma” politikas›n› zaten
daha önce baﬂlatm›ﬂlard›; Baﬂbakan
ve Genelkurmay Baﬂkan› arka arkaya “AB’nin bizi bölmek istedi¤i”ni
aç›klam›ﬂ ve ayn› süreçte de halka
karﬂ› sald›r›lar t›rmand›r›lm›ﬂt›.
Oligarﬂinin sözcülerinin ikide bir
“AB istedi¤i diye de¤il, halk›m›z
için yap›yoruz bu de¤iﬂiklikleri” deyiﬂlerinin nas›l bir ikiyüzlülük oldu¤u da tabii böyle süreçlerde daha
aç›k görülüyor. Tecrit katliam›n› savunmak için “bak›n AB de onayl›yor” diyen, AB uyum yasalar›n›n
“mimarl›¤›yla” övünen Cemil Çiçek’in ﬂimdi “Avrupa’n›n niyeti belli, bizim için onlar›n de¤il, Ahmet’in, Mehmet’in tepkileri önemli”
söylemine geçmesi, AB’ci riyakarl›¤› ve AB’cili¤in oligarﬂi için taﬂ›d›¤› anlam› da gösteriyor.

AB zirvesi protesto edildi
16 Haziran’da Belçika'n›n baﬂkenti Brüksel'de baﬂlayan AB Zirvesi aralar›nda DHKC
Enternasyonal’in de
bulundu¤u örgütler ve
çeﬂitli dernekler taraf›ndan protesto edildi.
AB üyesi 25 ülke-

nin devlet ve hükümet
baﬂkanlar›n›n bir araya
geldi¤i zirvenin ilk gününde saat 19.00 s›ralar›nda yap›lan mitingte, AB’nin daha çok açl›k ve yoksulluk getirdi¤i belirtilerek, AB
Anayasas›’n›n halk›n
ç›kar›na olmad›¤›
vurguland›. Mitingde aç›lan pankart ve
dövizlerle, AB'nin
anti-demokratik uygulamalar›na son
verilmesi istendi.

AB’ye üyelik süreci, bugüne kadar
oldu¤u gibi, bu ﬂekilde h›zlanarak, yavaﬂlayarak devam edecektir. ‹ﬂbirlikçi tekelci burjuvazinin
çeﬂitli
kesimleri
AB’ye üyelik sürecini h›zland›rmaktan
yana olsalar da, bu
konuda AB’nin de
acelesi yoktur.
Avrupa emperyalizmi, Türkiye’den
istediklerinin büyük
bölümünü alm›ﬂt›r.
Gümrük Birli¤i Anlaﬂmas›'n› imzalata41
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rak, uyum yasalar›n› ç›kartt›rarak,
IMF talimatlar›n› yasalaﬂt›rarak, Avrupa emperyalist tekellerinin ihtiyaçlar›n› büyük ölçüde karﬂ›lam›ﬂt›r
zaten. Bu nedenle Avrupa emperyalizmi için Türkiye’nin üye veya
“özel statülü ortak” olmas›, bu sürecin h›zland›r›lmas› öncelikli bir sorun de¤ildir. Bunu zamana yayacaklard›r. Kriz bu politikay› daha da pekiﬂtirecektir.
AB krizinin Türkiye’ye yans›malar› aç›s›ndan son olarak da bir
baﬂka kesime de¤inelim. “AB’de
kriz”, hükümetten, oligarﬂiden çok,
demokratikleﬂme umudunu AB’ye
ba¤lam›ﬂ kesimleri telaﬂland›rd›.
“AB karﬂ›tlar›”n›n bu f›rsattan istifade edip süreci kesintiye u¤rataca¤›
kayg›s›na kap›ld›lar. Bu telaﬂ ve
kayg›, ne ac›d›r ki, baz› sol kesimlerde de görülüyor.
Ülke içinde devrimcilerin “krizi
derinleﬂtirme” politikalar›na karﬂ›
ç›kan, mücadele yükselirken “sa¤duyu” ça¤r›s› yap›p IMF borçlar›n›
taksit taksit ödemeyi öngören anlay›ﬂ, elbette hevesle içinde yeralmay›
düﬂledi¤i AB’deki krize de üzülecekti.
Düne kadar kimileri fazla AB’ci
görünmemek için “istemem, yan cebime koy” politikas› izliyorlard›.
Nas›l olsa AKP peﬂpeﬂe uyum yasalar›n› ç›kart›yordu. Ama ﬂimdi süreçte bir kesinti ihtimali belirince,
daha aç›k AB’cilik yapmak durumunda kalacaklar... Ya da emperyalist AB gerçe¤iyle yüzleﬂecekler.
AB krizinin en önemli yan› da
budur zaten; AB’nin emperyalist niteli¤inin bir kez daha ortaya ç›kmas›. Bu nedenle “AB’nin krizi” halklar için bir olumsuzluk de¤ildir. Emperyalist Avrupa’n›n istikrar› bizim
de¤il, emperyalistlerin sorunudur.
(*) Bu arada ﬂu notu da düﬂelim;
bütçe anlaﬂmazl›¤›n›n önemli nedenlerinden biri de “fakir ülkelere yapılan
mali yardımların kısıtlanması” önerisiydi. Bu öneriye, emperyalistler genel
olarak destek verirken, AB’nin yenisömürgeleri karﬂ› ç›kt›lar. Ancak AB
emperyalistleri bunu ergeç yapacaklard›r. AB’ye üye olunca Euro’lar›n akaca¤›n› bekleyenlerin akl›nda olsun.

Resmi, sivil faﬂist sald›r›lara

Sessiz Kalmak Yok!

Bursa

“1 May›s Tutsaklar›na
Özgürlük” kampanyas›

HAP, BDSP, EKB, Bursa Tunceliler
Derne¤i, ‹HD, Türk-‹ﬂ, EMEP,
DHP, ÖDP temsilcileri ve tutuklu
aileleri kat›ld›.

Bursa’da, 23 May›s’tan itibaren
evlere ve iﬂyerlerine yap›lan bask›nlarla 54 kiﬂinin gözalt›na al›n›p, 27
kiﬂinin tutuklanmas›na karﬂ› protesto eylemleri sürüyor.

➧ Ayn› gün, tutuklu aileleri ve
demokratik kurumlar, “Keyfi Tutuklamalara Son Verilsin“ pankart›
aç›p adliye önüne siyah çelenk b›rakarak tutuklamalar› protesto ettiler.

➧ Çeﬂitli örgütlülüklerin kat›l›m›yla baﬂlat›lan “1 May›s Tutsaklar›na Özgürlük” kampanyas› çerçevesinde 19 Haziran’da Osmangazi metro ç›k›ﬂ›nda 1 saatlik oturma
eylemi yap›ld›. Gözalt›lar›n ve tutuklamalar›n protesto edildi¤i eylemde halka 1 May›s komplosu anlat›ld›.
Eyleme kat›lanlar ad›na konuﬂan
Ümit Yaﬂar Öztürk, tutuklamalar›n
keyfili¤ini vurgulayarak ﬂunlar› belirtti; “hakl› talepleri dile getirmek
suçsa burada bulunan 40 kiﬂi de ayn› talepleri dile getiriyor. Arkadaﬂlar›m›z hangi sloganlar› atm›ﬂlarsa
biz de 1 May›s’ta ayn› sloganlar› att›k, gelin ve keyfi tutuklamalar›n›za
bizleri de ekleyin!” Eylem s›ras›nda
gruba sataﬂmak isteyen bir provokatör, çevrede eylemi izleyenler taraf›ndan dövüldü.
➧ 1 May›s’ta slogan att›klar› iddias› ile tutuklanan 16 Haziran’da
Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i’nin
ça¤r›s›yla birçok demokratik kitle
örgütü biraraya gelerek Bursa Adliyesi önünde 27 kiﬂinin serbest b›rak›lmas› için aç›klama yapt›lar.
Aç›klamaya Ça¤daﬂ Hukukçular
Derne¤i, Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i, E¤itim-Sen, Birleﬂik Metal-‹ﬂ, Batis, SHP, SDP, DEBand›rma

➧ Band›rma’da Gençlik Federasyonu üyesi ö¤renciler 14 Haziran’da Cumhuriyet Meydan›’nda
yapt›klar› eylemle Bursa’da 27 kiﬂinin tutuklanmas›n› protesto ederek,
tutuklananlar›n derhal serbest b›rak›lmas›n› istediler.
➧

Band›rma Gençlik Derne¤i
üyeleri, ayn› gün E¤itim-Sen ﬁubesi’nde “Adalet ‹stiyoruz” konulu bir
etkinlik düzenledi. Etkinlikte, 1
May›s’ta tutuklanan bir devrimcinin
mahkemeye getiriliﬂi, ailelerinin
yapt›¤› eylemler skeçlerle anlat›ld›.
Gençlik Derne¤i’nden ö¤renciler,
tutuklananlar serbest kal›ncaya kadar eylemlerinin sürece¤ini belirttiler.

‹Ü’nün son gününde
faﬂist sald›r›lar
‹stanbul Üniversitesi’nde s›navlar›n da yap›ld›¤› son iki günde, faﬂistler sald›r› giriﬂimlerini sürdürürken, devrimci demokrat ö¤renciler
buna f›rsat vermedi.
16 Haziran’da devrimcilerin s›nav ç›k›ﬂ› bir faﬂisti teﬂhir etmesi
üzerine, faﬂist hemen sivil polisler
ve ard›ndan çevik kuvvet taraf›ndan
korumaya al›nd› ve d›ﬂar›da bekleyen faﬂistlerin yan›na götürüldü.
Devrimci demokrat ö¤rencilerin d›ﬂar› ç›kmas› ise çevik kuvvet taraf›ndan engellendi. Çevik kuvvetin
korumas›ndaki faﬂistler "Tekbir...
Allahu Ekber" sloganlar›yla uzaktan devrimcilere tehditler savurdu42
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lar.
Akﬂam üzeri toplu ç›k›ﬂ yapan
ö¤rencilerin bindi¤i tramvay, Beyaz›t Dura¤›’nda 10-15 kiﬂilik faﬂist
grup taraf›ndan taﬂland›.
Okullar›n son günü olan 17 Haziran’da faﬂistlerin okul çevresinde
dolaﬂmas› üzerine devrimci demokrat ö¤renciler Edebiyat Fakültesi’nin kap›s›ndan "Türkeﬂ'in ‹tleri
Y›ld›ramaz Bizleri" sloganlar› att›.
Ö¤renciler saat 17.00 civar›nda
okuldan marﬂlarla toplu ç›k›ﬂ yapt›lar. Ç›k›ﬂ s›ras›nda Hasibe Çoban
taraf›ndan yap›lan konuﬂmada polislerin faﬂistlerin hamili¤ini yapt›¤› vurgulanarak faﬂist terörü püskürtecekleri dile getirildi.

Faﬂistlerin ipleri çözüldü
Zonguldak Gençlik Derne¤i,
SGD, Ekim Gençli¤i, YDG, DGH
ve EHP’nin içinde yerald›¤› Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ö¤renci Platformu, 20 Haziran’da yapt›¤› eylemle, ülke genelinde yaﬂanan faﬂist sald›r›lar› protesto etti.
Madenci An›t› önünde yap›lan
eylemde “Faﬂizme Karﬂ› Omuz
Omuza” pankart› aç›l›rken, konuﬂmalarda Trabzon’dan bu yana süren
sald›r›lar hat›rlat›larak “bayrak yak›yorlar yalan›yla ipleri çözülen faﬂistlerin ﬂimdi de üniversitelerde
sald›r›ya geçti¤i'' vurguland›.

Erzincan’da polis-faﬂist
provokasyonu
17 Haziran’da Vak›flar ‹ﬂhan›
önünde, Erzincan ve di¤er illerde
yaﬂanan faﬂist sald›r›larla ilgili Devrimci, Demokrat, Yurtsever Gençlik
ad›na bir aç›klama yap›ld›.
Eylemde sald›r›ya u¤rayan 36
sol görüﬂlü ö¤renciye soruﬂturma
açan; ancak faﬂistlere dokunmayan
zihniyet teﬂhir edildi.

Aç›klama boyunca eylemi provoke etmeye çal›ﬂan polis, önce bas›n mensuplar›n› uzaklaﬂt›rmaya çal›ﬂt›. Ard›ndan daha önce birçok
yerde yapt›¤› gibi, toplad›klar› faﬂistlere de eylem boyunca kurt iﬂaretleri yapt›rd›. Yaklaﬂ›k 40 kiﬂinin
kat›ld›¤› eylemde "Faﬂizmi Döktü¤ü Kanda Bo¤aca¤›z, Polis-‹dare
‹ﬂbirli¤ine Son” dövizleri aç›ld›.
Erzincan’da 31 May›s ve 1 Haziran’da yaﬂanan faﬂist sald›r›larla
ilgili bas›nda halk yanl›ﬂ bilgilendirildi¤i için Devrimci- DemokratYurtsever Gençlik ad›na gerçeklerin
anlat›ld›¤› bir bildiri bast›r›ld›. Erzincan Savc›l›¤› bildiriler hakk›nda
toplatma karar› ç›kard›.

Sald›r›lar, protestolar
➧ 17 Haziran Cuma günü Eskiﬂehir'de, polis-sivil faﬂist iﬂbirli¤ini
bir kez daha alenen gösteren bir sald›r› yaﬂand›. ﬁehir d›ﬂ›ndan geldikleri san›lan bir grup faﬂist, engelli
ve yürümekte zorluk çeken bir SDP

“Dil Tarih Faﬂizme
Mezar Olacak”
A.Ü. Dil Tarih Co¤rafya Fakültesi'nde yaﬂanan sald›r›da yaralanan
arkadaﬂlar›n› 16 Haziran günü hastanede ziyaret eden binden fazla
devrimci demokrat ö¤renci, sloganlarla Sakarya Caddesi’ne yürüdü.
Polis-faﬂist iﬂbirli¤ine ö¤renciler
öfkeleriyle karﬂ›l›k verdiler. Burada
yap›lan aç›klamada, ‘Dil Tarih Faﬂizme Mezar Olacak’ slogan› at›ld›.
üyesini, Kanl›kavak mevkiine götürerek azg›nca sald›rd›lar. Süleyman
isimli SDP’linin vücudunun çeﬂitli
yerleri darp edildi.
➧ Irak'ta ‹ﬂgale Hay›r Koordinasyonu, faﬂist sald›r›lar› protesto
etmek için Taksim Galatasaray Lisesi önünde bir eylem yapt›. Aç›klamada "Faﬂist Sald›r›lar›n Hesab›n›
Soraca¤›z" yaz›l› pankart aç›ld›.
➧ ‹HD’lilerin Elaz›¤’da 21 Hazi-

Polis-faﬂist iﬂbirli¤i aç›¤a ç›kt›

Emniyet sözcüsü k›v›r›yor
Dil Tarih Co¤rafya Fakültesi'nde 14-16 Haziran’da polis faﬂist iﬂbirli¤inin
kimsenin
reddedemeyece¤i
aç›kl›kta görüldü¤ü sald›r›lar yaﬂand›. Bir faﬂist devrimci bir ö¤renciyi b›çaklad›. Güya gözalt›na al›nd› sald›rgan. Ama ö¤renciler, bir
gün sonra, yine ayn› faﬂisti faﬂist bir
güruhun baﬂ›nda gördüler. Ve yine
polisin gözleri önünde sald›rd›lar
devrimci demokrat ö¤rencilere.
17 Haziran’da bas›n toplant›s›
yapan Emniyet Genel Müdürlü¤ü
Sözcüsü ‹smail Çal›ﬂkan’a gazeteciler Dil Tarih’te polisin yan›baﬂ›nda bir ö¤rencinin nas›l b›çakland›¤›n› sordu¤unda emniyet sözcüsü
ﬂu cevab› verdi:
''Siz yan›n›zdakini b›çaklasan›z
ben de burday›m, buna yap›labilecek bir ﬂey yok.”

Polis ﬂeflerinin muhakkak ki en
zekilerinden ve en laf cambazlar›ndan biri oldu¤u düﬂünülerek emniyet sözcülü¤üne getirilen kiﬂinin
verdi¤i cevaptaki zeka fukaral›¤›na
bak›n. “Yalanc› Feyzo” bile bundan
daha zeki bir cevap bulabilirdi.
Bir ö¤renciyi b›çaklayan faﬂistin
nas›l hemen serbest b›rak›ld›¤›na da
zekice(!) bir cevab› vard› emniyet
sözcüsünün: Faﬂistin “sal›verilerek
yeniden olaylara kar›ﬂmas›n›n emniyetle ilgisi yoktu!”
Devrimcileri, demokratlar› tutuklatt›rmak için sahte belgeler, kan›tlar yaratan polis, tan›¤›n›n bizzat
kendileri oldu¤u sald›r›ya iliﬂkin
kan›t bulamam›ﬂt› demek ki.
Gazeteciler sormaya devam ediyordu; “üzerlerinde sat›r bulunan
ö¤rencilerin neden gözalt›na al›n43
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ran’da yapt›klar› eyleme faﬂistlerin
sald›rarak provokasyon yapmas›, 22
Haziran’da ‹HD Elaz›¤ ﬁube binas›
önünde yap›lan bir aç›klamayla protesto edildi.
DEHAP, EMEP, ÖDP, ToplumDer, Tunceliler Derne¤i, BAGEH
ve Temel Haklar üyelerinin kat›ld›¤› aç›klamada, linç giriﬂimi protesto
edildi, polisin provokatörler karﬂ›s›ndaki himayeci tavr› eleﬂtirildi.
mad›¤›n›” sordular.
‹smail Çal›ﬂkan dersine iyi çal›ﬂmam›ﬂt› anlaﬂ›lan; bu soruya da
''herkesi gözalt›na almak mümkün
de¤il, 4 kiﬂi gözalt›na al›nd›'' diye
bir cevap verdi.
Herkes, polisin emekçilerin eyleminde nas›l yüzlerce kiﬂiyi gözalt›na ald›¤›n› iyi bilir.
Herkesi aptal yerine koyan, çocuklar› bile kand›ramayacak bu cevaplar, polisin sivil faﬂistleri koruma ve devrimcilerin üzerine salma
politikas›n› sürdürece¤ini gösteriyor. Bunun için emniyet sözcüsü,
ayak üstü ak›l fukaras› cevaplarla
geçiﬂtiriyor sorular›. Kim ne derse
desin, biz böyle yapmaya devam
edece¤iz diyor. Çünkü bu bir devlet politikas›. AKP’nin politikas›.
Tüm polis teﬂkilat› biliyor ki, faﬂistleri koruduklar› için ne amirleri,
ne bakanlar› Aksu, onlara bir ﬂey
demeyecek, tam tersine takdir edecektir. Nitecede sivil faﬂistler de,
polis de “devlet görevi” yap›yor!

Faﬂizmle ‘Empati’ Yapan Ayd›n
ve Ayd›nlar Bildirisi
re faﬂist devlet, burjuva devlet, sosyalist devlet diye bir
ﬂey de yoktur. Devlet devlettir! Hakl› haks›z, meﬂru
gayri-meﬂru ayr›m› yok; sömürücü s›n›flarla sömürülen
s›n›flar ayr›m› yok.
Gerçek ﬂu ki, “empati” yaparken, cehalet ak›yor sat›rlar›ndan. Sosyolojiden, toplumsall›ktan, devlet yap›s›ndan bihaber. Böyle bir “empati” yapt›rmay› devletin
kendisi bile ak›l edemezdi herhalde. Art›k her türlü
bask›dan, terörden sonra, polis ﬂefleri halk›n karﬂ›s›na
ç›k›p ﬂöyle diyebilir pekala: “Kendinizi bizim yerimize
koyun, siz bu devletin maaﬂl› polisi olsan›z, devleti y›kt›rmama görevini üstlenseniz, coplamaz m›yd›n›z?”
***
R›dvan Akar’a bir soru: Niye devlet yetkililerini
empati yapmaya ça¤›rm›yorsun? Mesela, onlara, niye
“kendinizi Kürt halk›n›n yerine koyun... topra¤›n›z
ilhak edilmiﬂ, dört parçaya bölünmüﬂ, diliniz yasaklanm›ﬂ, köylerinizde kad›nlar k›zlar meydanlara ç›kar›l›p
iﬂkenceden geçirilmiﬂ... siz olsayd›n›z da¤a ç›k›p silahl›
mücadele vermez meydiniz” sorusuyla empati yapt›rm›yorsun?
R›dvan Akar’›n yerini belirleyen iﬂte budur.
Bizden oligarﬂinin zulmünü “anlamam›z›” istiyor,
ama oligarﬂiye dönüp, bu insanlar y›llard›r direniyorsa,
savaﬂ›yorsa, elbette bir nedeni var diyemiyor. Demiyor.
Böyle bir ayd›n olur mu?
Zalim devletinizi anlay›ﬂla karﬂ›lay›n diyen bir ayd›n
olur mu?
Bir ayd›n, siyaset teorisinin “t”sinden, tarih biliminin “b”sinden habersiz cahil biri gibi kalk›p, sen de devlet olsan, böyle böyle yapmaz m›s›n diye sormaz?
Evet Cahil; diyelim ki devrim olmuﬂsa, sosyalist bir
Türkiye kurulmuﬂsa, o sosyalist Türkiye’nin da¤lar›nda
asla ve asla ulusal kimlikleri, dilleri yasakland›¤› için silahl› gruplar olmayacakt›r; çünkü hiçbir halk üzerinde
böyle bir bask› uygulanmayacakt›r... O sosyalist Türkiye’nin da¤lar›nda haks›zl›¤a, adaletsizli¤e, eﬂitsizli¤e,
ba¤›ml›l›¤a karﬂ› savaﬂan kimse olmayacak, çünkü sosyalist Türkiye’de adaletsizlik, eﬂitsizlik olmayacak.
O sosyalist Türkiye’nin da¤lar›nda olsa olsa, emperyalizmin kontra örgütleri olabilir; mesela Nikaragua’da
oldu¤u gibi. Ve o zaman sosyalist Türkiye’nin devrimci
ordusu, o karﬂ›-devrim güçlerini yoketmeye çal›ﬂ›r.
Oligarﬂinin devletinin sömürüyü, emperyalizme
uﬂakl›¤›, faﬂizmi sürdürmek için baﬂvurdu¤u savaﬂla,
sosyalist bir devletin ba¤›ms›zl›¤›, demokrasiyi, sosyalizmi, halk›n özgürlü¤ünü korumak için silaha baﬂvur-

Birgün yazar› R›dvan Akar, 21 Haziran tarihli “Diyelim ki devrim oldu...” baﬂl›kl› yaz›s›nda, 150 ayd›n›n
15 Haziran’da yapt›¤› ça¤r›n›n tercüman› olmuﬂtur.
150 ayd›n›n bildirisi, PKK’ye “koﬂulsuz silah b›rakma” ça¤r›s› yaparken, devletin sald›r›lar›ndan, katliamlar›ndan söz bile etmiyordu. Önceki say›m›zda bu bildiriyi de¤erlendirirken ﬂunu belirtmiﬂtik:
“Ayd›nlar›n aç›klamas›nda devletin ﬂiddetine dair
tek bir kelime yoktur... Bu bir unutkanl›k de¤il, düzenin
gözünden, düzeniçi ölçülerden bakmakt›r; halk›n ﬂiddetini gayri-meﬂru gören, ﬂiddet kullanma hakk›n›n sadece devlete ait oldu¤unu söyleyen düzen bak›ﬂ aç›s›n›n
tezahürüdür.”
R›dvan Akar, sözünü etti¤imiz yaz›s›nda iﬂte bu bak›ﬂ aç›s›n›n tercüman› olmuﬂtur. Ayd›nlar bildirisinde
“örtük” olarak bulunan düﬂünceyi aç›k etmiﬂtir.
Yaz›s›na ﬂöyle baﬂl›yor Akar:
“Diyelim ki devrim oldu. Sosyalist bir Türkiye kuruldu. Böyle bir Türkiye’nin da¤lar›nda rejimi devirmek
için silahl› gruplar dolaﬂsa, rejimin tepkisi ne olurdu?...
Böylesi empatiye ihtiyaç duydu¤umuz bir dönemden geçiyoruz.”
Kendimizi “devlet”in yerine koyup empati yapmam›z› önerdikten ve arada PKK’nin ne kadar tutars›z oldu¤una, devletin onu muhatap almayaca¤›na dair tespitlerinden sonra yaz›s›n› ﬂöyle sonuçland›r›yor:
“Ben bu ülkede bar›ﬂa ﬂans verilmesi gerekti¤ini düﬂünüyorum.
Dürüst olmak gerekiyor. Bu ﬂans› ortadan kald›ran
taraf PKK’d›r. Hiçbir zaman kazan›lmayacak bir askeri baﬂar› ad›na can almaya devam ediyor...”
Art›k burada bir “empati” yapmak da sözkonusu de¤ildir. R›dvan Akar dosdo¤ru düﬂüncesini dile getiriyor.
Art›k burada onun empati yapmas›na da gerek kalm›yor,
zaten devlet gibi düﬂünüyor.
Bar›ﬂ›, demokrasiyi yokeden “silahl› mücadele”dir.
Egemen s›n›flar hep bu demagojiyi yapt›lar. En yak›n›m›zdan ABD bile bugün “Irak’taki silahl› direniﬂin
Irak’ta demokrasinin önünde engel oldu¤unu” söylüyor.
R›dvan Akar’a göre, herhalde, Irak’taki direniﬂçiler de
direnmekten vazgeçip “bar›ﬂa bir ﬂans” vermeliler!
150 imzal› “ayd›n” bildirisinin vard›¤›, varaca¤› yer
de budur. Bu bak›ﬂ aç›s›na göre, “bar›ﬂ›” yokeden devletin zulmü, sömürüsü, asimilasyonu de¤il, zulme, sömürüye karﬂ› silaha sar›lmakt›r.
Bu bak›ﬂ aç›s›na göre faﬂist devletin her türlü zulmü,
bask›s›, yasa¤› meﬂrudur. Ve zaten bu bak›ﬂ aç›s›na gö44
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not düﬂüyoruz

mas›n› “ayn› kefeye” koyan, siyaset ve sosyal bilim aç›s›ndan bir z›r cahildir.
B›rak›n kendine solcu, sosyalist, demokrat ve dahi
AYDIN diyen birini, bugün emperyalistlerin yönlendirdi¤i Birleﬂmiﬂ Milletler’in, farkl› “uluslararas› kuruluﬂlar”›n yasalar›nda bile, bir devletin silah kullanmas›yla,
ezilen halk›n silah kullanmas›n› ayn› kategoride de¤erlendirilemeyece¤i yazar. Halklar›n mücadelesinin meﬂrulu¤u yazd›rm›ﬂt›r bunu onlar›n yasalar›na.
“Her türlü ﬂiddete karﬂ› olma” düﬂüncesi, bu düﬂüncenin esiri olan ayd›nlar›, emperyalizmin dünya düzenine ve o düzenin yeni-sömürgelerdeki temsilcisi olan oligarﬂik diktatörlüklere karﬂ› mutlak teslimiyeti savunma
noktas›na getirmiﬂtir.
R›dvan Akar’›n söyledi¤i budur; “bar›ﬂa ﬂans verin”
söylemi, sadece teslimiyetin üzerine sar›lan yald›zl› bir
ka¤›t ambalajd›r. Ambalaj›n alt›nda tek ﬂey vard›r: Burjuvazinin, oligarﬂinin devletine karﬂ› savaﬂmay›n. 150
ayd›n›n bildirisini imzalayanlar›n birço¤unun niyeti, düﬂüncesi farkl› olabilir, ama bildirinin söyledi¤i de esasta
budur.
Emperyalizmin ve oligarﬂinin izin verdi¤i s›n›rlar
içinde düﬂünecek, onlar›n izin verdi¤i s›n›rlar içinde
“muhalefet” yapacak, o s›n›rlar içinde “mücadele” edeceksin. Empati, mempati diyerek “orjinal” hale sokulmaya çal›ﬂ›lan görüﬂ bunu söylüyor.
Dolay›s›yla, R›dvan Akar bize emperyalizmin ve oligarﬂinin söyledi¤ini söylüyor. Dolay›s›yla söyledi¤inde
bir yenilik yok.
Burada tart›ﬂt›¤›m›z, bunu bir AYDIN olarak, bunu
halk›n sesi olma iddias›ndaki SOL bir gazetenin yazar›
olarak söylemesi, bu gazetenin bu sat›rlar› yazabilen birini ayd›n olarak okurlar›n›n karﬂ›s›na ç›karmas›d›r.
AYDIN empatiyi, kendini devletin yerine koyarak
de¤il, halk›n yerine koyarak yapar. Birilerini empati
yapmaya ça¤›racaksa, egemen s›n›flar› ça¤›r›r. SOLCU,
burjuva devletiyle sosyalist devleti eﬂitlemez. Kontra
savaﬂlar›yla, ilerici mücadeleleri ayn› kefeye koymaz.
Bildirideki ça¤r›n›n “tercümesi”nin ÖDP’nin gazetesi Birgün’ün bir yazar› taraf›ndan yap›lmas› da tesadüfi
de¤ildir. Bu bildiri ÖDP damgas›n› taﬂ›maktad›r. Halk›n
her türlü silahl› mücadelesinin tasfiyesi ÖDP’nin politikas›d›r. Çünkü ÖDP de ayn› R›dvan Akar gibi, ayn› küçük-burjuva ayd›nlar gibi, silahl› mücadeleyi demokrasinin önünde engel olarak görüyor. Ve sanki bu ülkede
silahl› mücadele yokken, demokrasi varm›ﬂ, bar›ﬂ varm›ﬂ aldatmacas›n›n içinde yeral›yor.
Ayd›nlar›m›z, kendini sosyalist, ilerici, devrimci, demokrat gören insanlar›m›z, bir kez daha tekrarl›yoruz
ça¤r›m›z›; bu aldatmacan›n içinde olmay›n, düzeni güçlendiren halk›n mücadelesini zay›flatan teslimiyetçi,
statükocu düﬂüncelerin savunucusu olmay›n.
Bu düﬂünceler, sol, ilerici düﬂünceler de¤il, düzeniçi
düﬂüncelerdir.

✔ ‹kinci Ayd›nlar bildirisi
15 Haziran’da bir grup ayd›n›n PKK’ye koﬂulsuz silah b›rakma ça¤r›s› yapmas›n›n ard›ndan 22 Haziran’da da “Kürt Ayd›nlar”,
bir aç›klama yaparak, PKK’nin silahl› eylemlere derhal ve koﬂulsuz son vermesini istediler.
Eski T‹P milletvekili Tar›k Ziya Ekinci taraf›ndan aç›klanan bildiride ayr›ca “genel af, Güneydo¤u’da demokratik ve kültürel aç›l›m” gibi talepler dile getirildi.

✔ M‹T’in ‘Demokratl›¤›’ ve
M‹T Kafal› AKP Hükümeti
M‹T’in herkesi dinledi¤inin ortaya ç›kmas›n›n ard›ndan, çeﬂitli kesimlerden “haberleﬂmenin, özel yaﬂam›n gizlili¤i ihlal ediliyor” ﬂeklinde eleﬂtiriler gelmiﬂti. Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an’›n talimat› üzerine
M‹T, dinledi¤i hatlar›n yar›s›n› iptal etmiﬂ. Ne büyük
demokratl›k, ne kadar hak ve özgürlüklere sayg›
de¤il mi? 70 milyonu dinlerken, ﬂimdi 35 milyonla
yetineceklermiﬂ. Ama merak etmesinler, AKP’li milletvekilleri, M‹T ve polisin dinleme yetkisinin geniﬂletilmesi için önerge haz›rlad›lar. Ülkeyi M‹T kafas›
yönetirken, hukuksuzluklar biter mi, hak ve özgürlüklere sayg› olur mu?
Önce gayrimeﬂru bir ﬂekilde dinliyor, sonra yasas›n›
ç›kar›yorlar; bu da bir Türkiye klasi¤idir!

✔ ‹mamlar ‹tirafç›dan Ö¤renecek
PKK itirafç›s› ﬁemdin Sak›k’›n, PKK’ye yönelik küfürlerinin yerald›¤› ‘Apo’ isimli kitab›, bugünlerde devlet taraf›ndan da¤›t›m› yap›lmakla kalm›yor, ayn› zamanda ödül olarak da kullan›l›yor.
Önce ﬁ›rnak Valili¤i taraf›ndan 2004-2005 ilkö¤retim
döneminde baﬂar›l› olan ö¤rencilere 'karne hediyesi' olarak verildi kitap. Ayn› ilin müftülü¤ü de ﬂimdi
imamlar› toplayarak kitab› da¤›tm›ﬂ ve iyi okuyup
ders ç›karmalar›n› istemiﬂ.
‹lkokul çocuklar›na bir itirafç›y› örnek gösteren e¤itimcinin e¤itiminden, dinini psikolojik savaﬂ›n malzemesi yapan imam›n inanc›ndan kime ne hay›r gelir?

✔ Dokunulmaz AKP’liler
Genelkurmay Askeri Savc›l›¤›'n›n deniz taﬂ›mac›l›¤›
ihalelerinde usülsüzlük iddias›yla bir general ve çok
say›da subay hakk›nda haz›rlad›¤› iddianamede
TBMM Milli Savunma Komisyonu Baﬂkan› Cengiz
Kaptano¤lu’nun da ad› geçiyor. Ama o AKP milletvekili, yani “dokunulmaz” oldu¤u için ifadesi al›nam›yor. Yolsuzluklar, dokunulmazl›klar›n arkas›nda
devam ediyor!
45
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Fehriye Erdal Davas›nda Karar
Belçika Mahkemesi, Fehriye Erdal’›n, Sabanc› Center bask›n› nedeniyle Belçika’da yarg›lanmas› amac›yla
aç›lan davada, “yetkisizlik” karar› verdi. Yani, Fehriye
Erdal bu davadan dolay› Belçika’da yarg›lanamayacak.
Erdal’›n “sahte pasaport bulundurmak...” gibi suçlamalardan dolay› yarg›lanmas› davas› ise sürüyor.
Karar üzerine, sermaye bas›n› ve AKP hükümeti Belçika’y› suçlarken, Cemil Çiçek, iade için yeniden baﬂvuru yapacaklar›n› belirtti ve ony›llard›r yapt›klar› gibi,
“d›ﬂ güçler destekliyor” demagojisine baﬂvurdu.
Oligarﬂinin söyledi¤inin özeti ﬂu: Hiçbir ülke kendi
hukukunu tan›mas›n, herkes bizim terör demagojimize
teslim olsun ve ne istiyorsak yerine getirsin...
Burjuva hukukuna dahi tahammülleri yok!
Hani siz hukuk devletiydiniz; o zaman Belçika’dan
“hukukunuzu bir yana b›rak›n” talebinizi hangi mant›kla aç›klayacaks›n›z? Burjuva hukuku böyledir, özü de¤iﬂmez, ama zaman zaman istemedi¤iniz sonuçlarla da
karﬂ›laﬂabilirsiniz.
IMF kredileriyle ayakta durabilen, Beyaz Saray kap›lar›n› Kâbe’ye çeviren bir iktidar›n sözcüsü “d›ﬂ güçler” demagojisi yapacak en son kiﬂidir. Avrupa’n›n
emirlerini yerine getiren devrimciler de¤il, sözcülü¤ünü
yapt›¤› iktidard›r.
Fehriye Erdal, faﬂizme karﬂ› mücadele eden bir devrimcidir ve bu mücadele meﬂrudur. Oligarﬂi, “terör” demagojisi ile bu gerçe¤i gizlemek istemektedir.

‹talya’da ‘Uluslararas› devrimci tutsaklar günü’
‹talya’n›n Floransa kentindeki
CPA isimli dernekte, “270 No’lu
madde“ ad›yla bilinen ‹talyan antiterör yasas›na karﬂ› kurulan komite
taraf›ndan, 19 Haziran Uluslararas›
Devrimci Tutsak Günü çerçevesinde, iki günlük bir dayan›ﬂma etkinli¤i düzenlendi.

1 Nisan tutsaklar›na atfedildi
Bu y›lki etkinlik, 1 Nisan operasyonu kapsam›nda 14 ayd›r ‹talya’da tutuklu bulunan Avni Er ve
Zeynep K›l›ç’a adand›.
‹talyan solunun temsilcileri,
‹talya genelinde yap›lan polis operasyonlar›, anti-faﬂist güçlerin bask›lara karﬂ› birleﬂme gereksinimi
ve enternasyonalist dayan›ﬂmayla
ilgili konuﬂmalar yapt›lar.

Türkiye’den HÖC’ün davetli
oldu¤u toplant›da, HÖC Temsilcisi,
konuﬂmas›na, F tipine karﬂ› direniﬂte ﬂehit düﬂen 119 devrimciyi ve
Mercan Vadisi’nde katledilen 17
MKP-HKO savaﬂç›s›n› anarak baﬂlad› ve sayg› duruﬂuna davet etti.
Daha sonra, Türkiye’nin AB’ye
kat›l›m sürecinin emekçi halk›n ve
devrimcilerin üzerindeki sonuçlar›,
AKP hükümetinin, devrimci demokratlara, tutsaklara uygulad›¤›
terör politikalar›, F tipinde yaﬂam
ve Büyük Direniﬂ konulu bir konuﬂma yapt›. Ayr›ca, UTMP’nin
“‹çerideki Biz” kampanyas›yla,
dünya devrimci tutsaklar› aras›nda
kurulan yoldaﬂl›k köprülerini anlatt›. HÖC Temsilcisi konuﬂmas›n›,
‹stanbul’daki tecrit konulu sem46
26 Haziran 2005 / 06

pozyuma ve Avni Er ile Zeynep K›l›ç’›n duruﬂmas›na kat›l›m ça¤r›s›yla bitirdi.
Bu konuﬂman›n ard›ndan bir sonuç bildirgesi yay›nland›. Bildirgede, ‹talyan soluna yönelik operasyonlar, 270 No’lu anti-terör yasas›
ve Türkiye faﬂist devleti taraf›ndan
Mercan Vadisi’nde yap›lan katliam
k›nand›; ölum orucu direniﬂinin ve
Avni Er ve Zeynep K›l›ç’›n desteklenmesi gerekti¤i vurguland›.
19 Haziran; Uluslararas› Devrimci Tusak Günü olarak ilan edilmesi; 19 Haziran 1986’da, tutsakl›k koﬂullar›n› protesto ettikleri gerekçesiyle Peru’daki Lurigancho,
El Fronton ve El Callao hapishanelerinde Peru faﬂist ordusunun katletti¤i 300 Peru Komünist Partisi
ve Ayd›nl›k Yol savaﬂç›lar›n› anmak içindir.

yurtd›ﬂ›
■Genel Grev ve Gösteriler

Piknik ve Halk ﬁenliklerinde
Mücadele Ça¤r›lar›
Fransa’da Piknik - Fransa’n›n
Valence kentinde 150 kiﬂinin kat›ld›¤› piknikten sonra Paris’te de
Anadolu Kültür Ve Dayan›ﬂma Derne¤i taraf›ndan 19 Haziran’da 200
kiﬂinin kat›ld›¤› bir piknik düzenlendi. HÖC ad›na sürece iliﬂkin
yap›lan konuﬂmada, faﬂist sald›r›lara, ölüm orucu direniﬂine de¤inilirken, MKP gerillalar› sahiplenildi.
TAYAD Komite’nin baﬂlatt›¤› tutsaklar› ve tutsak yak›nlar›n› destekleme kampanyas›na kat›l›m ça¤r›s›n›n yap›ld›¤› piknikte, Türküler
Sevdam›z Toplulu¤u ve Pervin Söyünmez’in söyledi¤i türkülerle halaylar çekilirken, futbol turnuvas›
ve çeﬂitli oyunlar sergilendi.

Hamburg’da Piknik - Anadolu
Federasyonu’na ba¤l› Anadolu-Der
taraf›ndan Almanya’n›n Hamburg
ﬂehrinde 19 Haziran günü “Kardeﬂlik Sofras›” pikni¤i düzenlendi. 300
kiﬂinin kat›ld›¤› piknikte, “Eme¤imizle Var›z Hakk›m›z› ‹stiyoruz”
pankart›, yurtd›ﬂ›nda yaﬂayan
emekçi halk›m›z› mücadeleye ça¤r›rken, konuﬂmalarda da Türkiye’deki mücadelenin yan›s›ra, Almanya’da siyasi ve ekonomik haklar için mücadeleye vurgu yap›ld›.
Bu y›l üçüncüsü düzenlenen
Kardeﬂlik Sofras› pikni¤inde, Ahmet Uzunda¤, Ozan Direnç ve Yusuf Çetin, Grup Denize Türkü, Abidin söyledikleri türkülerle kitleyi
coﬂturdular, halaylara duruldu. TAYAD Komite ad›na direniﬂle ilgili
sahiplenme ça¤r›s›n›n yerald›¤› bir
aç›klanma okunurken, Dersim’de
ﬂehit düﬂen MKP’lilerle ilgili konuﬂma, “Devrim ﬁehitleri Ölümsüz-

dür” slogan›yla karﬂ›land›.

Sydney’de Gece - 18 Haziran
günü, Avustralya'n›n Sydney kentinde, TAYAD Komiteliler'in ve çeﬂitli devrimci-demokrat gruplar›n
yerald›¤› NSW Anadolu Kültür
Merkezi taraf›ndan bir gece düzenlendi. Yoz kültüre karﬂ›, halk kültürünü sahiplenme temas›yla düzenlenen gecede, yurtd›ﬂ›nda yozlaﬂman›n daha boyutlu oldu¤u vurguland›
ve mücadele ça¤r›s›nda bulunuldu.
Konuﬂman›n ard›ndan Grup ‹dil
Ba¤lama Ekibi ve Grup ‹dil ile, Kamil Hoca, ‹smail Bektaﬂ ve Asik
Kaygusuz isimli yerel sanatç›lar
türkülerini seslendirdi. Sahneye,
Ayçe ‹dil Erkmen'in resmi ve 'Türküler Susmaz Halaylar Sürer' yaz›l›
pankart as›l›rken, gecenin sonunda
100 kiﬂi, MKP gerillalar›n› and›.
Berlin’de Halk ﬁenli¤i - Berlin'de bulunan Irkç›l›¤a Karﬂ› Mücadele Derne¤i, (IKAD) iki y›ld›r
düzenledi¤i Halk ﬁenli¤i'nin bu y›l
üçüncüsünü 19 Haziran günü gerçekleﬂtirdi. IKAD Baﬂkan›’n›n aç›l›ﬂ konuﬂmas›n›n ard›ndan Anadolu
Federasyonu ad›na yap›lan konuﬂmada, federasyonunun yapt›¤› çal›ﬂmalar ve hedefleri anlat›ld› ve
"Eme¤imizle Var›z Hakk›m›z› ‹stiyoruz" kampanyas›na kat›l›m ça¤r›s› yap›ld›. Faruk Kad›o¤lu'nun bant
törenindeki konuﬂmas› "Yaﬂas›n
Ölüm Orucu Direniﬂimiz, Devrim
Sehitleri Ölümsüzdür" sloganlar›yla
karﬂ›lan›rken, MKP gerillalar› da
an›ld›. ﬁenlik Grup Canlar, Cesi ve
Ayfer, Fatma ve Süleyman'›n Zazaca ve Türkçe türküleri ile son buldu.
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FRANSA - Hükümetin emekçilerin
taleplerini yerine getirmemesine
karﬂ› greve ç›kan Frans›z emekçiler 22 Haziran günü ulaﬂ›m baﬂta
olmak üzere birçok sektörde hayat› durdurdular. 60 ayr› yerde yap›lan gösterilerde kat›lan iﬂçiler ve
kamu emekçileri hükümeti protesto eden sloganlar att›lar.

■Yoksullaﬂt›rma ‘Reform’u
Grevle Karﬂ›land›
AT‹NA - Yunanistan’da üç haftad›r
devam eden bankac›lar›n grevi, di¤er kamu emekçilerinin kat›l›m›
ile, 23 Haziran’da genel greve dönüﬂtü. Emekçiler, hükümetin
emeklilik ve çal›ﬂma reformu plan›
ile haklar› gasbetmesine, yoksullaﬂt›ran kararlar almas›na karﬂ› ç›k›yorlar.

■IMF Reçetelerine Karﬂ›
Demiryolu ‹ﬂçileri Grevde
ROMANYA - Demiryolu iﬂçileri
iki haftad›r grevlerini sürdürüyorlar. 30 bin iﬂçiyi temsil eden Demiryolu ‹ﬂçi Sendikas›, yapt›¤›
aç›klamada; hükümetin iﬂçinin sesini duymazdan geldi¤ini belirterek, “açl›k s›n›r› alt›nda yaﬂam savaﬂ› veren iﬂçilerin haklar› IMF reçeteleriyle gasbedildi” dedi.
Karﬂ›-devrimlerin yaﬂand›¤› bütün
Do¤u Avrupa ülkelerinde oldu¤u
gibi, Romanya’da da, iﬂçiler kapitalizmin sonuçlar›n› daha do¤rudan yaﬂamaya baﬂlad›lar ve sosyalizmde tan›mad›klar› açl›¤› ﬂimdi
IMF ile, kapitalist ekonomiyle birlikte tan›yorlar.

■Aliminyum’da Grev
ALMANYA - Hamburg Aliminyum Fabrikas› iﬂçileri, fabrikalar›n›n kapat›lmak istenmesine karﬂ›
22 Haziran’da grev yapt›lar. ‹ﬂsizlikle karﬂ› karﬂ›ya bulunan 450 iﬂçi, fabrika önünde yapt›klar› eylemde tabutlar taﬂ›yarak, fabrikan›n kapat›lmas›n› sembolize ettiler.

Irak, Filistin Direniﬂi:
ABD’nin aﬂamad›¤› barikat
Irak’›n iﬂgaliyle, Ortado¤u’da
ABD’nin önündeki tüm engeller,
bir bir y›k›lacakt›. Bu “domino taﬂ›”
teorisine göre, ilk bitecek direniﬂ de
Filistin direniﬂi olacakt›. Çünkü emperyalizme göre, direniﬂin sürmesinin nedeni, ‹srail siyonizminin zulmü, iﬂgali de¤ildi, “Filistin’de terörü Saddam yönetimi besliyordu...”
Irak iﬂgal edileli yaklaﬂ›k iki y›l
oldu. ABD’nin imparatorluk planlar›, ﬂimdi Ortado¤u’da çok daha güçlü bir direniﬂle karﬂ› karﬂ›ya.
‹ﬂgalci ABD, Irak’ta direniﬂi geriletmeye yönelik manevralar›ndan
etkili bir sonuç alamad›. Tersine direniﬂ iﬂgalcilere ve iﬂbirlikçilerine
darbeler vurmaya devam ediyor.
Amerikan ordusu direniﬂin oda¤›
olan kentlere yönelik operasyonlar›n› aral›ks›z sürdürüyor. Son operasyonlar 17 Haziran’da Ramadi’ye ve
Karabila’ye karﬂ› baﬂlat›ld›. Binlerce askerin kat›ld›¤› operasyonlarda
onlarca Irakl›’n›n katledildi¤i aç›kland›. Bir yandan katliamlar› sürdüren ABD, bunlarla direniﬂi k›ramayaca¤›n› görmüﬂ olarak, bir yandan
da görüﬂmeler yoluyla direniﬂi “uzlaﬂma”ya çekmeye çal›ﬂ›yor.
Askeri eylemlerin yan›s›ra, farkl› türde eylemler de gerçekleﬂtiriliyor. Geçen hafta Bakuba’da doktorlar, polis ve askerlerin bask›lar› neIrak'ta ‹ﬂgale Hay›r Koordinasyonu, 18 Haziran’da Taksim
Meydan›'nda yapt›¤› eylemle, 50
y›ld›r Anadolu topra¤›nda bir düﬂ-

deniyle greve ç›kt›lar. Musul’da 1720 Haziran aras›nda hapishanelerdeki kad›n tutsaklar›n serbest b›rak›lmas› için gösteriler yap›ld›. Gösteriler sonucunda iﬂgal yönetimi 21 kad›n tutsa¤› b›rakmak zorunda kald›.

❖

ABD napalm kullan›yor; 2223 Haziran’da Brüksel’de 82 ülke
ve “uluslararas›” kurumun kat›ld›¤›
bir “Irak zirvesi” topland›. Toplant›n›n resmi gündemi, “Irak’a yap›labilecek katk›lar›n görüﬂülmesi” idi;
ama herkes biliyor ki, as›l gündem
Irak direniﬂinin nas›l k›r›laca¤›d›r.
Emperyalistler ve iﬂbirlikçilerinin oluﬂturdu¤u platform, Irak’taki
kukla hükümetin desteklenmesi karar› ald›. ‹çlerinde Türkiye’nin de
oldu¤u kat›l›mc›lar, kukla hükümeti
desteklemenin iﬂgali desteklemek
anlam›na geldi¤ini elbette iyi biliyorlard›. Kukla hükümete verilecek
ekonomik, siyasal destekle direniﬂi
zay›flatma hesaplar› yap›yorlar. Ne
var ki, Irak direniﬂi zaten baﬂ›ndan
itibaren kendi gücü temelinde geliﬂti, ABD’nin iﬂgal ortaklar›n›n say›s›n›n artmas› bir ﬂeyi de¤iﬂtirmeyecektir.

❖
‹ﬂgal ortaklar›n› ço¤altma zirvesi;
Irak iﬂgali, baﬂ›ndan itibaren bommanl›k üssü olarak duran ‹ncirlik
Üssü’nün kapat›lmas›n› istedi.
Koordinasyon ad›na konuﬂan
Grup Yorum üyesi Cihan
Keﬂkek, ‹ncirlik Üssü'nün
1954’te aç›ld›¤›n› ve 50
y›ld›r ABD taraf›ndan yap›lan birçok sald›r›da kullan›ld›¤›n› vurgulad›.
‹ncirlik Üssü’nün 50.
y›l› nedeniyle bir eylem
de legal sol partiler ve
DKÖ’lerin kat›l›m›yla ‹ncirlik’te yap›ld›.
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Filistinli çocuklar, Siyonizmin
duvar›na karﬂ› geçen hafta
bir protesto gösterisi yapt›lar.

balar kadar yalanlar›n da kullan›ld›¤› bir iﬂgal olarak geçti tarihe. “Irak
yalanlar›” üzerine kitaplar yaz›ld›
ama hala baﬂka yalanlar ortaya ç›kmaya devam ediyor.
ﬁimdilik aç›¤a ç›kan son yalan:
“ABD’nin, Irak’ta kulland›¤›
napalm bombalar› konusunda ‹ngiltere’ye yanl›ﬂ bilgi verdi¤i ve ülkede bu silah› kullanmad›¤›n› söyledi¤i ortaya ç›kt›.”
Ama Irak’ta napalm bombas›
konusunda yalan söyleyen sadece
ABD de¤ildi. ABD’nin, Irak’ta napalm kulland›¤›n› ö¤renen ‹ngiltere
Savunma Bakan› ve baz› ‹ngiliz
milletvekillerinin de “genel seçimler nedeniyle” bunu halktan gizledikleri ortaya ç›kt›.
“Seçim sonras›” yap›lan aç›klamada ise 2003’te sadece 3 gün içinde 30 adet napalm bombas› kullan›ld›¤›, Felluce katliam›nda da napalmlar›n kullan›ld›¤› ortaya ç›kt›.

❖
Emperyalist “bar›ﬂ”, Filistin’de
yine iflas›n eﬂi¤inde; ‹srail Baﬂbakan› ﬁaron ve Filistin Baﬂbakan›
Abbas aras›nda 22 Haziran’da yap›lan görüﬂme, her konuda anlaﬂmazl›kla sonuçland›.
Emperyalistlerin Abbas’› destekleyerek yapt›¤› hesaplar, iﬂgal ve
direniﬂ gerçe¤ine çarp›yor yine.
Gazze’den çekilen ‹srail, Bat› ﬁeria’da 700 iﬂgal evi daha yapaca¤›n›
ve Gazze sahiline yeni bir duvar inﬂa edece¤ini aç›klayarak, iﬂgali yayarak sürdürmekte kararl› oldu¤unu
gösterdi. Filistin halk›na direnmek
ve savaﬂmak d›ﬂ›nda hiçbir alternatif yoktur yine.

‹kitelli Halk›: YIKIMA GEÇ‹T
VERMEYECE⁄‹Z!
‹kitelli Temel Haklar, taraf›ndan
‹kitelli Tepeüstü Mahallesi'nde 15
Haziran günü gecekondu y›k›mlar›yla ilgili halk toplant›s› yap›ld›. El
ilanlar› ve camiden yap›lan anonslarla toplant›ya ça¤r› yap›l›rken, Tepeüstü Camisi'nin avlusunda gerçekleﬂtirilen toplant›ya, 250 gecekondu sahibinin yan›s›ra, Av. Ersin
Dere ve Alibeyköy Y›k›ma Karﬂ›
Ça¤r› Komisyonu üyesi ﬁevket Avc› konuﬂmac› olarak kat›ld›.
‹kitelli Temel Haklar Baﬂkan
Yard›mc›s› Mehmet Özdemir'in gecekondu y›k›mlar› için bakanlar kurulunun ald›¤› karar ve bu karara
karﬂ› birlikte mücadele edilmesi gerekti¤ini anlatan konuﬂmas›n›n ard›ndan, Avukat Ersin Dere sözald›.

Ça¤daﬂ Hukukçular
Derne¤i’nde
Yeni Yönetim
18 Haziran tarihinde baﬂlayan
Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i
(ÇHD) 8. Ola¤an Genel Kurulu
19 Haziran günü yap›lan seçimle
sona erdi.
56 delegenin kat›ld›¤› genel
kurulda verilen önergeler do¤rultusunda; Eskiﬂehir'e sevk edilen
U¤ur Kaymaz ve babas› Ahmet
Kaymaz'›n öldürülmesi ile ilgili
dava vekil olarak izlenmesi ve
Dersim'de gerçekleﬂtirilen operasyonlarda 17 kiﬂinin katledilmesi
olay›n›n oluﬂ ﬂeklinin araﬂt›r›lmas› için bir heyetin görevlendirilmesi gibi kararlar al›n›rken, H.
Yüksel Biçen baﬂkanl›¤›ndaki
yeni yönetim ﬂu isimlerden
oluﬂuyor: Kaz›m Bayraktar, Filiz
Kalayc›, Selçuk Koza¤açl›, Elvan
Olkun, Özgür Y›lmaz, Cemre Topal, Rahﬂan Aytaç Sala, Ülkü Akbaba, Hüseyin Aslan, Mehmet
Horuﬂ, Behiç Aﬂç› ve Sevim Akat.

Dere gecekondu sahiplerinin yasal
haklar› ve bar›nma hakk› için nas›l
bir hukuki mücadele verilmesi gerekti¤ini anlat›rken, bar›nma hakk›n›n herkes için oldu¤unu ve bunun
için direnmenin bir hak oldu¤unu
dile getirldi.
Ard›ndan ﬁevket Avc›, Alibeyköy ve di¤er y›k›m hedefindeki gecekondulardan sözederek, bütün
mahallelerde y›k›mlara karﬂ› birlikte mücadele ça¤r›s› yapt›. Avc›'n›n
konuﬂmas› halk taraf›ndan alk›ﬂlarla
karﬂ›land›.

Albayraklar-AKP ittifak›
Toplant›da sözalan Tepeüstü
Mahallesi halk›n›n hemen tümünün

vurgulad›¤› nokta, evlerinin, bölgenin Albayraklar Grubu’nun ç›karlar› için y›k›laca¤›yd›. Daha önce de
yaﬂanan bir süreçtir bu.
AKP hükümeti döneminde özeleﬂtirmeler, ihaleler, kredilerle ihya
olan Albayraklar, koltu¤un nimetlerinden böyle yararlan›yor. ‹slamc›
iktidar ile, islamc› sermaye kolkola,
halk› soka¤a atmak istiyorlar.
Ancak, bu toplant›n›n nabz› da
gösterdi ki, iﬂleri o kadar kolay olmayacak. Toplant›da oluﬂturulan y›k›ma karﬂ› mücadele komisyonu çal›ﬂmalar›n› sürdürürken, halk›n kendi evlerini savunma kararl›l›¤›, y›k›m için gelecek olanlar›n karﬂ›s›nda öfkeye ve direniﬂe dönüﬂecektir.

Abdi ‹pekçi Direniﬂi Sürüyor
Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yard›mlaﬂma Derne¤i (TAYAD)'›n Ankara Abdi ‹pekçi Park›'nda tecrite karﬂ›
yapt›klar› oturma eylemi sürüyor.
TAYAD'l› Aileler bugüne kadar
her türlü bask›ya ra¤men direniﬂin d›ﬂar›daki sesi, solu¤u oldular. Yaﬂl› bedenleriyle evlatlar›n›n yanlar›ndaki
yerlerini bir an olsun terketmeyen aileler, zulmün baﬂkentinde tecrit iﬂkencesi ve 119 ölüm gerçe¤ini anlatmaya devam ediyorlar.
‹ki y›la yak›n bir süredir devlet ailelerin direniﬂini bitirmek için her türlü yola baﬂvursa da TAYAD'l›lar hapishanelerdeki yak›nlar›ndan ald›klar› güçle "tecrit son bulana, ölümler
durdurulana kadar direnece¤iz"
kararl›l›¤›ndan biran olsun vazgeçmediler.
Bu hafta da Abdi ‹pekçi'de her
hafta oldu¤u gibi, direniﬂ vard›. Bu
hafta da yüzlerce Ankaral› F tiplerindeki tecrit iﬂkencesi ve ölümlerden
haberdar oldu.
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kültür
Binlerce Gazili ﬁenlikte Buluﬂtu

‘Birli¤imizi güçlendirelim’
ve dergimiz de açt›klar› standlarda, dergi ve kitap sat›ﬂlar› yapt›lar ve tutsaklar›n ürünlerini sergileyerek direniﬂin bir baﬂka cephesini Gazi halk›na ulaﬂt›rd›lar.
Konuﬂmalar›n ard›ndan, Ferhat Tunç, Emre Salt›k,Tolga Sa¤, Yeninur Ada, Nurettin Güleç, Ali Asker
ve Ayd›n Öztürk türkü ve ﬂark›lar›n› seslendirdiler, Gazi halk› türkülere eﬂlik ederken halaylar çekti. 75. Y›l
Mahallesi Muhtar› Sedat Çetintaﬂ, bu tür etkinliklerin
birlik ve dayan›ﬂman›n geliﬂmesine olan katk›s› üzerine
bir konuﬂma yapt› ve “birli¤imizi güçlendirelim” dedi.
Semah gösterisi ve ﬂiir dinletileri de ﬂenlikte yeralan
di¤er etkinliklerdendi.
Ayr›ca, ﬂenli¤in baﬂ›nda, Dersim'de ﬂehit düﬂen
MKP’liler için sayg› duruﬂu yap›ld›. Sonuna do¤ru ise,
bir grup DHP’li ﬂehitleri selamlayan sloganlar atarak
yürüyüﬂ yapt›.

Gazi’de bulunan muhtarlar›n ve Gazi Temel Haklar
Derne¤i'nin organize etti¤i "1. Geleneksel Yaz ﬁenli¤i"
18 Haziran Cumartesi günü, Gazi Orman›'nda yap›ld›.
Yaklaﬂ›k 3500 kiﬂinin kat›ld›¤› ﬂenlikte yap›lan aç›l›ﬂ
konuﬂmas›nda halk›n birli¤i ve kardeﬂli¤ine vurgular
yap›ld›.
ﬁenli¤in gerçekleﬂtirilmesindeki eme¤inden dolay›,
Gazi Temel Haklar Derne¤i ad›na Selda Yeﬂiltepe'ye
plaket verilirken, ﬂenlik alan›nda çeﬂitli kurum ve yay›nevlerinin standlar› aç›ld›. TAYAD, ‹dil Kültür Merkezi

Armutlu Cemevi ﬁenli¤i

‘Selam olsun direnenlere’

Küçükarmutlu’da bulunan Pir
Sultan Abdal Kültür Derne¤i Sar›yer ﬁubesi, 19 Haziran günü Sar›yer
Çay›rbaﬂ› Stadyum'unda "Dostluk
ve Dayan›ﬂma Konseri" düzenledi.
Etkinli¤in sunuculu¤unu yapan
Tayfun Talipo¤lu, “Bu Davet Bizim" ve “33 Kurﬂun” ﬂiirleriyle aç›l›ﬂ› yaparken, Dernek Baﬂkan› Muammer ﬁimﬂek, gecekondu halk›
olarak Anadolu'nun çeﬂitli yörelerinden, daha iyi yaﬂama umuduyla
geldiklerini belirterek, birlik ve beraberliklerini hiç kaybetmediklerini
vurgulad› ve “ﬂimdi bizi y›llard›r
yaﬂad›¤›m›z bu yerlerden sürgün

etmeye çal›ﬂ›yorlar. Hiçbir yere
gitmeyece¤iz.
Biz insanca yaﬂamak
istiyoruz" dedi.
Konsere çok
say›da kurum ve
kiﬂi davet edilirken, halk, s›k s›k
“Sar›yer Bizimdir
Bizim Kalacak” sloganlar› att›.
Nurgül Ateﬂ, Selahattin Akarsu ve
Nurettin Güleç’in türkülerinin
ard›ndan yeniden sahneye ç›kan
Tayfun Talipo¤lu, TAYAD'l›lar›n
kendisini ziyaret etti¤ini hat›rlatarak, çok duyguland›¤›n› ifade etti ve
TAYAD'l›lar›n konser alan›nda
stand açt›¤›n› duyurdu. Talipo¤lu,
Kemal Özer'in o¤lu mapus olan bir
anan›n duygular›n› dile getirdi¤i
"Nas›ls›n" ﬂiirini de TAYAD'l›lar
için okudu.
PSAKD Sultanbeyli ﬁubesi Semah Ekibi ve Tokat Almus Derne¤i
Hubyar Semah Ekipleri de deyiﬂler
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eﬂli¤inde semah döndüler.
Daha sonra sahneye ç›kan Suavi,
ﬂark›lar›n› söylemeye baﬂlamadan
önce, "bugün tecrite karﬂ› bir mücadele veriliyor ve TAYAD bu mücadelenin bugün temsilcisi. Onlar›n
mücadelelerine sayg› duyuyorum"
diyerek, Trabzon'da yaﬂanan linç giriﬂimine de¤indi. Suavi, "Bu Memleket Bizim" türküsünü söylemeden
önce ﬂöyle konuﬂtu:
“Tabi ki, tecrite, insanl›k d›ﬂ› uygulamalara sessiz kalmak, insanl›k
d›ﬂ›d›r, kabul edilemez. Selam olsun
bu yolda yürüyenlere".
Kitle Suavi ile coﬂarken, ard›ndan sahneye ç›kan Grup Yorum, ilk
olarak, Armutlu halk›n›n mücadelesinin yaratt›¤› "Sevcan" isimli türküyü söyledi. "Kondulardan gelmiﬂiz” türküsü, hep bir a¤›zdan söylenirken, yüzlerce kiﬂinin halaylarla
eﬂlik etti¤i türkülerini seslendirdi.
Sa¤anak ya¤mura ra¤men 1000
kiﬂinin izledi¤i konser, Nilüfer Sar›taﬂ’›n türküleri ve deyiﬂleriyla sona
erdi.

