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BUGÜNDEN SÖYLÜYOR VE ‹ST‹YORUZ:
N1 May›s eme¤in bayram› ve resmi tatil ilan edilmeli!
NTaksim yasa¤›na son verilmeli!
1 May›s zulmünün sorumlusu
A K P ’ d i r. A K P h ü k ü m e t i
11 milyon ‹stanbullu’ya
hesap vermelidir!
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Tutsaklar üretmeye devam ediyor
Devrimci tutsaklar dört duvar aras›nda,
tecritin en koyu oldu¤u günlerde de kesintiye u¤ratmadan üretmeye devam
ettiler. Bu üretimin d›ﬂar›ya yans›yan
boyutu, mizah, kültür, siyasi, teorik
dergiler oldu...
Tecrit duvarlar›nda gedikler aç›l›rken,
onlar üretmeye devam ediyorlar. Gebze
Hapishanesi’ndeki DHKP-C Davas›nda
tutuklu bulunan Kad›n Özgür Tutsaklar›n haz›rlad›¤› ‘Cansuyu’ da bu dergilerden biri.
Cansuyu’nun, direniﬂin kazanmas›n›n
ard›ndan ç›kar›lan özel say›s›nda yer
alan ‘önsöz’ ile baﬂbaﬂa b›rak›yoruz...
“Merhaba,
Biz kazand›k!
Direnenler kazand›!
Halklar›m›z kazand›!
Umudumuz kazand›!
20 Ekim 2000'de baﬂlayan ölüm orucu
direniﬂimizin zafere dönüﬂmesiyle birlikte tüm halk için kurtuluﬂun ateﬂi bir
kez daha harland›.

22 Ocak 2007...
Aradan geçen
koskoca 7 y›l.
Bu 7 y›l›n içerisinde nice sevdiklerimizi u¤urlad›k gelece¤e.
Bedeller ödedik en a¤›r›ndan...
Sevdalar yaﬂad›k en yo¤unundan.
Ayr›l›klar, özlemler birbirine kar›ﬂt›.
Analar, babalar, evlatlar hep birlikte direndik.
Ve o büyük günde sevdiklerimiz, u¤urlad›klar›m›z omuzbaﬂ›m›zdayd›, zafer
halay›nda.
Gözyaﬂlar›m›z› tutmad›k bu kez. Hep
birlikte a¤lad›k, hep birlikte güldük. Ve
bir kez daha kenetlendi ellerimiz.
Bir kez daha söz verdik umudumuzu
büyütece¤imize.
Bu Cansuyu özel say›m›zda tüm bu
duygu ve düﬂüncelerimizi sizlerle paylaﬂmak istedik.
Yeni zaferlerde görüﬂmek umuduyla...
CANSUYU”

‹ZM‹R
GENÇL‹K
DERNE⁄‹

Halk›n Sesi’nin mail adresi
de¤iﬂmiﬂtir. Yeni mail adresi
halkinsesi.tv@gmail.com

G 19 Aral›k Çanakkale
Katliam› Davas›
Tarih: 15 May›s 2007
Yer: Çanakkale ACM
Saat : 09.00

G TAVIR dergisi
ÇIKTI!
May›s
2007
Say›s›
Bayilerde

Sahibi ve Yaz›iﬂleri Müdürü:
Sevtap TÜRKMEN

Tarih: 14-15.05.2007
Yer: Ege Üniversitesi
Semah Erkan›
Film Gösterimi
Cezmi Ersöz
Ahmet Kulaks›z
Gün›ﬂ›¤›
Grup YORUM

G Mail adresi de¤iﬂikli¤i

Haftal›k Süreli Yerel Yay›n

Ege Üniversitesi
Canan Kulaks›z 3.
Alternatif Ö¤renci
ﬁenli¤i

Program:
Tiyatro
Gösterimleri
Konserler
Halk Oyunlar›
Söyleﬂiler


Ça¤r›
‹lan

TAYAD’LI
A‹LELER’DEN
ANNELER GÜNÜ
ETK‹NL‹⁄‹

Tarih: 13 May›s 2007
Saat: 14.00
Yer: Armutlu Cemevi Bahçesi

Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah. Billurcu
Sok. No:20/2 Beyo¤lu/‹STANBUL
Telefon-Faks: 0212 251 94 35
Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›k
Adres: Merkez Mah. Abidei Hürriyet Cad.
Atlas Apt. No: 155-157 Kat: 5/14
ﬁiﬂli/ ‹STANBUL
Tel: 0212 241 26 41-Faks: 0212 241 11 16
Yurtd›ﬂ› Büro: Vak›f EFSANE
Pieter de Hoochstr. 30
3021 CS Rotterdam/NEDERLAND
‹nternet Adresi: www.yuruyus.com
Mail Adresi: info@yuruyus.com
ISSN: 1305-7944

L‹SEL‹ GENÇL‹K
Uyuﬂturucuya, Çeteleﬂmeye,
Yozlaﬂmaya Karﬂ› Gücümüz
Birli¤imizdir ﬁenli¤i
Tarih: 20 May›s 2007
Saat: 13.00
Yer: Okmeydan› Dü¤ün Salonu

Program: Grup Yorum Korosu,
Grup Umut Ya¤muru, Liseli Gençlik
Müzik Toplulu¤u, Halkoyunlar›,
Skeçler, Slayt Gösterimi, ﬁiirler...
Hep bir a¤›zdan türkülerimizi söyleyece¤imiz.. Omuz omuza halaylar›m›z› çekece¤imiz ﬂenli¤imize
seni de bekliyoruz...

Hesap No: 1051 - 1637885 Sevtap Türkmen
Türkiye ‹ﬂ Bankas› ﬁiﬂli ﬁb.
Bask›: ASPAﬁ Pazarlama-Evren Mah. Gülbahar
Cad. No:7 Ba¤c›lar/‹ST. Tel: 0 212 655 88 64
Da¤›t›m: Merkez Da¤›t›m Pazarlama San. ve Tic.
A.ﬁ. Tel: 0 212 354 37 67
Fiyat›: 1 YTL

Avrupa: 4 Euro
Almanya: 4 Euro
Fransa: 4 Euro
‹sviçre: 6 Frank

Hollanda: 4 Euro
‹ngiltere: £ 2.5

Belçika: 4 Euro
Avusturya: 4 Euro

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin

17 May›s
23 May›s

20 May›s 2003’de Ankara K›z›lay’da feda eylemi haz›rl›¤› içindeyken
Büyük
kazayla meydana gelen
Direniﬂte ﬁehit patlama sonucu ﬂehit düﬂtü. ﬁengül, 18 May›s 1977
Düﬂtüler
do¤umluydu. Mücadeleye
Malatya Gazi Lisesi’nde
ﬁengül
kat›ld›. Daha sonra Malatya ve ‹stanbul’da
AKKURT
Kurtuluﬂ bürosunda çal›ﬂt›. Nurtepe gecekondu
halk›n›n örgütlenmesinde yerald›. Defalarca gözalt› ve tutsakl›klar
yaﬂad›. 19 Aral›k 2000 katliam› karﬂ›s›nda tereddütsüz feda savaﬂç›s› olmak istedi. Bu görevi üstlendi¤inde, yine tereddütsüz yürüdü zalimlerin üstüne. Halk›n adalet özleminin ad› olarak ölümsüzleﬂti.
20 May›s 1998’de
Dersim Hozat Tavuklu Köyü yak›nlar›nda bir Cephe
gerilla birli¤iyle, oligarﬂinin askeri güçleri aras›nda
ç›kan çat›ﬂmada, saatlerce
çat›ﬂ›p birli¤in kuﬂatmay›
yarmas›n› sa¤layarak ﬂehit
Zeynep
Hüseyin
düﬂtüler. Çat›ﬂ›rken son
KORKMAZ
KILIÇ
anlar›nda ellerindeki malzeme ve dökümanlar› imha edecek bir cüret ve iradeyle kucaklad›lar
ölümü.
Hüseyin, 1977, Malatya Akçada¤ Kas›muﬂa¤› do¤umluydu. Mücadeleye 1991’de Malatya’da lise ö¤rencisiyken kat›ld›. Bir süre de ‹stanbul
mahalli bölgelerde çal›ﬂt›. Zeynep, 1975, Kilis-Sö¤ütlü do¤umluydu.
Mücadeleye lise y›llar›nda kat›ld›. 1993-96 aras›nda Gaziantep Mücadele ve Kurtuluﬂ Dergisi temsilciliklerinde bulundu. 1997’de gerillaya
kat›ld›.
Diyarbak›r Hapishanesi, cuntan›n zulmünün
en a¤›r yaﬂand›¤› yerlerden biriydi. Zulüm,
bir noktada teslim alm›ﬂt› bütün hapishaneyi. 1982’nin 17 Ma Ferhat
Eşref
y›s’›n› 18 May›s’a ba¤ KURTAY
ANYIK
layan gecesinde, dört
devrimci, bedenlerini
tutuﬂturarak ﬂehit
d ü ﬂ t ü l e r. O gece Diyarbak›r zindan›nda
y ü k s e l e n “söndürmeyin, ateﬂi söndürmeyin... Su döken haindir.” sesleniﬂi, teslimiNecmi
Mahmut
yete, zulme, vahﬂete
ZENGİN
ÖNER
meydan okuyor, herkesi
direniﬂe ça¤›r›yordu. Dört yurtsever tutsak tinerli pamuklar ve
üç kibritle yeniden aya¤a kalk›ﬂ›n öncülerinden oldular.

2000'den bu yana tutsakt›. 1922 Aral›k katliam›n›nda kurﬂunla yaraland›. Katliam operasyonunu takiben Tekirda¤ F Tipi Hapishanesi'ne sevkedildi. Burada
8. Ölüm Orucu Ekibi içinde yer
ald›. Direniﬂin belli bir noktas›nda zay›fl›k gösterdi ve ölüm oruAli
cunu b›rakt›. Daha sonra ciddi
ﬁAH‹N
rahats›zl›klar baﬂgösterdi vücudunda. Tedavisinin yap›lmamas›, hastal›¤›n›n a¤›rl›¤›na ra¤men tahliye edilmemesi nedeniyle 21 May›s
2004’de, 26 yaﬂ›ndayken, tecritin ald›¤› 112. can
olarak aram›zdan ayr›ld›.
17
May›s
1994’de Adana’da Yeﬂilevler
Mahallesi’nde polis taraf›ndan yak›n mesafeden taranarak infaz edildi.

Maksut
Maksut 1969, SiPOLAT
vas Divri¤i Tepehan Köyü do¤umluydu. 1988’de mücadeleye kat›ld›. 1992’de Ortado¤u’da
kamp çal›ﬂmalar›nda yerald›. ﬁerafettin
ﬁirin Malatya K›r Birli¤i’nde görevlendirildi. Mustafa Sefer’in ﬂehit olmas›yla
1993 Kas›m’›nda Toros K›r Birlikleri’ni
oluﬂturmak üzere Akdeniz’e gönderildi.
Bu görevi sürdürken ﬂehit düﬂtü.

22
May›s
1980'de ‹stanbul
Gültepe'de faﬂistlerin kald›klar› evi
basmas› sonucu
ﬂehit düﬂtü.

Hamit KAYA

Bolu’da mücadelenin ön saflar›ndayd›. Daha sonra Aybast› bölgesinde çal›ﬂmaya
baﬂlad›. 19 May›s 1980’de ayAykut
n› yerde faﬂistler
KAYNAR
taraf›ndan katledildi. Aykut ﬂehit düﬂtü¤ünde 19 yaﬂ›ndayd›.

1980 Maraﬂ Elbistan do¤umluydu. Genç yaﬂta
mücadeleye kat›ld›. ‹lk
tutukland›¤›nda 19 yaﬂ›ndayd›; bir süre Ümraniye Hapishanesi’nde tutuldu. Tahliye edildikten
k›sa süre sonra 2000 ﬁuOkan
bat’›nda yeniden tutukKÜLEKÇ‹
land›. Kartal Özel Tip’e,
oradan da Tekirda¤ F Tipi’ne sevkedildi. T‹KB
davas›ndan yarg›lan›yordu. 7. Ölüm Orucu Ekibi’nde yerald›. 23 May›s 2002’de Bayrampaﬂa Hastanesi'nde ölümsüzleﬂti.

Latin Amerika’n›n ihtilalci gelene¤inin yarat›c›lar›ndan biridir.
Küba'n›n ‹spanya'ya
karﬂ› ba¤›ms›zl›k savaﬂ›n›n
önderiydi.
1853'te Havana'da
do¤du. 17 yaﬂ›nda
Jose
ba¤›ms›zl›k savaﬂ›na
MART‹
kat›ld›¤› için tutukland›. Sürgünde K ü b a
D e v r i m c i P a r t i s i'nin kuruluﬂuna önderlik etti.
KDP; gerilla savaﬂ› temelinde ba¤›ms›zl›k savaﬂ›n›n öncüsü oldu. Marti, 11 Nisan 1895'de
gizlice Küba'ya döndü. Ne var ki, bir ay sonra, 19 May›s 1895'de bir çarp›ﬂmada vurularak ﬂehit düﬂtü.
1960’lar›n ikinci yar›s›ndaki devrimci geliﬂmenin içinde yeralan devrimci önderlerdendir. Revizyonizmden, reformizmden
kopuﬂun son ad›m›nda içinde bulundu¤u
‹brahim
ve baﬂ›n› Do¤u PerinKAYPAKKAYA
çek’in çekti¤i PDA’dan
koparak TKP/ML’nin
kurulmas›na önderlik etti. Klasik halk savaﬂ›
modelini temel alan bir stratejiyi savundu.
12 Mart Cuntas›’na karﬂ› silahl› mücadeleyi
sürdürürken, 24 Aral›k 1972 gecesi Vartinik'e
ba¤l› Mirik Köyü’nde bir grup yoldaﬂ›yla birlikte kuﬂat›ld›. Çat›ﬂmada Ali Haydar Y›ld›z ﬂehit
düﬂerken, Kaypakkaya çat›ﬂmadan bir süre
sonra yaral› olarak tutsak düﬂtü.
Dersim, Elaz›¤ ve Diyarbak›r'da aylarca iﬂkencede kald›. Direndi. 18 May›s 1973’de Diyarbak›r iﬂkencehanelerinde ölümsüzleﬂti.

s›n›flar›n içinde de ç›karlar›, iliﬂki ve çeliﬂkileri farkl›
olan çok çeﬂitli kesimler
vard›r; parlamento ayn› zamanda bu kesimlerin ç›karlar›n›n çeﬂitli partiler arac›l›¤›yla temsil edildi¤i bir
zemindir.
lkemizde halk için bir demokrasinin uygulanmas› hiç sözkonusu olmam›ﬂt›r. Fakat ülkemizde
burjuva anlamda bir demokrasi de
olmam›ﬂt›r. Tam tersine, 1945’lere
kadar tek parti yönetimindeki küçük-burjuva diktatörlü¤ü, o tarihten
sonra ise oligarﬂik diktatörlü¤ün yönetimi geçerli olmuﬂtur. Oligarﬂik
diktatörlük, demokrasiyle de¤il,
temsili demokrasiyle yönetmiﬂtir.
Yani asl›nda demokrasinin kendisi
yoktur, ama demokrasi varm›ﬂ imaj› yaratacak biçimsel kurumlar ve
uygulamalar sözkonusudur. Seçimler ve parlamento da, demokrasicilik oyununun olmazsa olmaz parçalar›d›r. Kitlelerin tepkileri, parlamenter kanallarda ancak bu mekanizma sayesinde eritilebilir.
ört-beﬂ y›lda bir sand›k ortaya
ç›kart›l›r, halka “buyrun sizi kimin, nas›l yönetece¤ini seçin” denir. Oysa ülkenin nas›l yönetilece¤i
zaten belirlenmiﬂtir. ‹kincisi asl›nda
kimlerin yönetece¤i de aﬂa¤› yukar›
bellidir. Oligarﬂi, partileri, adaylar›
kendi içinde görünür ve görünmez
eleklerden geçirerek, sak›ncal›
olanlar›n› ay›klayarak kitlelerin kar-

Demokrasicilik Oyunu’nda
bir seçim aldatmacas› daha
61 y›ld›r, ülkemizin emperyalizme ba¤›ml›l›¤› daha
derinleﬂmiﬂ, faﬂizm daha pekiﬂtirilmiﬂ, halk, yönetimden iyice
uzaklaﬂt›r›lm›ﬂt›r. 15 seçimde çözülmeyen sorunlar›n,
16’nc›s›nda çözülece¤ine inanmam›z için hiçbir neden yoktur.
lkemizde çok partili döneme
geçiﬂten bugüne kadar 15 genel
seçim yap›ld›. 22 Temmuz’daki seçimler, 16’nc›s› olacak. Çok partili
seçimler, 1946'da baﬂlad›. Bu seçimlere üç parti, CHP, DP ve Milli
Kalk›nma Partisi kat›lm›ﬂt›. Demek
oluyor ki, 61 y›ld›r süren “çok partili demokrasi”de, ortalama dört y›lda bir sand›k baﬂ›na gidildi. Sand›ktan ç›kan oylara göre, onlarca hükümet kuruldu, y›k›ld›.
aiklik-ﬂeriatç›l›k çat›ﬂmas› içinde, muht›ralar alt›nda yeni bir
seçim sürecine girildi. Seçim sand›¤›n›n halk›n önüne getiriliﬂ biçimi
bile, normal bir seyir içinde, demokratik kurallar içinde olmam›ﬂt›r.
AKP ve Genelkurmay aras›ndaki
güç çat›ﬂmas›nda, iki taraf birbirini
altedememiﬂ, aralar›nda bir uzlaﬂma
yolu da bulunamam›ﬂ ve süreci “yumuﬂatmak”, oligarﬂi içi çat›ﬂma konular›n› çözmek için sand›k ortaya
ç›kar›lm›ﬂt›r. Herkes halk›n, ço¤un-

Ü
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‹çindekiler

3

lukla kullan›lan kavramla da “milletin” iradesinden sözediyor. Öncelikle ﬂunu belirtmek gerekir ki, faﬂizm
alt›nda, oligarﬂik diktatörlü¤ün yönetimi alt›nda hiçbir sand›k, halk›n
iradesini ortaya ç›karmaz.
eçimler ne için yap›l›r? Teorik
olarak buna verilen cevap,
HALKIN ‹RADES‹N‹ ortaya ç›karmak için yap›ld›¤›d›r. Fakat hiç
kimse, bu ülkeyi 61 y›ld›r halk›n
yönetti¤ini söyleyemez. 61 y›ld›r
her ﬂeyin halk›n istekleri ve iradesi
do¤rultusunda ﬂekillendi¤ini söyleyemez. Tam tersine, bu ony›llar boyunca hemen her ﬂey emperyalizmin ve oligarﬂinin iradesiyle belirlenen do¤rultuda olmuﬂtur. Peki öyleyse ne için yap›l›yor bu seçimler?
Neye yar›yor?
eçimler, oligarﬂinin yönetiminin
kitlelere onaylatt›r›lmas›n›n,
baﬂka bir deyiﬂle, düzenin kendini
halk nezdinde meﬂrulaﬂt›rmas›n›n
bir arac›d›r. ‹kinci olarak, egemen
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bu ülke de¤erleri sat›l›rken nerede?’

36

‘Taksim’i hayal ederek direndik’

19

Taksim’de 1 May›s yasa¤›na fiili olarak son...

38

Yurtd›ﬂ›: Yurtd›ﬂ›nda 1 May›s

21

“Yarg›da herkes eﬂittir”

40

Küçükarmutlu halk› y›k›ma karﬂ› direndi

23

Kavgam›zda yaﬂ›yorlar

41

“Kentsel Dönüﬂüm Projesi” Adana

24

Anneler Günü çilelerin üstüne örtülen bir

Demokrasicilik Oyunu’nda bir seçim
aldatmacas› daha

Ü

ﬂal olmas›n!
26

Tekellerin tercihi Sarkozy

gecekondular›nda
42

Popülerlik mi, tektipleﬂmek mi?

44

Gençlik: Polis-idare-faﬂist iﬂbirli¤i,

5

Oyun bildik oyun... hikaye ayn› hikaye

28

Sosyalistler, Nazi faﬂizmini y›kar...

8

Solda birlik sahtekarl›¤›

30

Hayat›n ‹çindeki Teori: Sömürge tipi

46

Nükleer yasas› ç›kt›!

10

Tando¤an’dan Taksim’e...

faﬂizmin s›n›fsal temeli: Oligarﬂi

47

“Son terörist kalana kadar”

14

1 May›s’taki terörün gösterdi¤i

Kapitalist Batakl›k: Dilara’n›n ölümü

48

Emekçi mahalleleri bizsiz olmayacak

16

Emekçi düﬂmanlar›n› unutmayaca¤›z

‘f›rsat’ ha?!

49

‹ﬂkence ‹srail’in resmi politikas›

18

Emek: ‘Devasa mitingleri düzenleyenler

Sald›r›lar ve sürgün

50

H›drellez coﬂkusu

34
35

terörünü yo¤unlaﬂt›r›yor

ﬂ›s›na ç›kar›r. Bilindi¤i gibi, 12 Eylül Cuntas›’n›n denetiminde yap›lan
1983 seçimlerinde, cunta hoﬂuna
gitmeyen partileri ve adaylar› aç›ktan veto etmekteydi. Di¤er zamanlarda da sistemin dolayl› veto mekanizmalar› yürürlüktedir. Mesela, denir ki, “Türkiye demokrasisi, partiler mezarl›¤›d›r.” Bu kadar çok partinin kapat›lm›ﬂ olmas› da iﬂte bu
mekanizmalardan biridir. Ekonomik, siyasi, kültürel, sosyal, daha
birçok eleme ve veto mekanizmas›
vard›r. Sistemin demokrasicilik
oyununu sürdürmeye yetecek kadar
bir muhalefete izni vard›r. O s›n›rlar›n d›ﬂ›na ç›kan her muhalif güç,
sistemin bask› ve terörüyle karﬂ›laﬂ›r.
u mekanizmalar›n muhalif güçleri denetlemeye yetmedi¤i yerde ise darbeler, muht›ralar gündeme
gelmektedir. Darbeler, muht›ralar,
hem halk›n mücadelesini bast›rma,
hem de düzen partilerini disipline
etme, hizaya getirme yöntemidir...
Ülkemizdeki demokrasinin, “göstermelik”, “temsili” oldu¤unun en
kesin kan›tlar›ndan biri, demokrasinin tüm kurumlar›n›n generaller taraf›ndan bir günde rafa kald›r›labilmesidir.
ugün darbe yapma koﬂullar›
dünden daha farkl› ve daha zor
olabilir. Fakat ordunun sistem içindeki yeri-egemenli¤i çeﬂitli biçimlerde devam ediyor. Bu seçimlerin
“muht›ra” zoruyla gündeme gelmesi bile bunun bir göstergesidir. Henüz hiçbir burjuva parti, orduyu
yarg›layacak, onun sistemdeki konumunu de¤iﬂtirecek durumda de¤ildir. Ordunun sistem içindeki yeri,
ﬂu veya bu Genelkurmay baﬂkan›n›n kiﬂisel tercih ve düﬂünceleriyle
belirlenmemiﬂtir, bu nedenle Genelkurmay baﬂkanlar›n›n kiﬂisel tercihleri, mevcut konumlan›ﬂ üzerinde
temelli de¤iﬂikliklere yolaçmaz. Ordunun sistem içindeki yeri, sistemin
uzun vadeli ihtiyaçlar›yla ilgilidir.
Oligarﬂinin, tekelci burjuvazinin
güçsüzlü¤ü, faﬂizmin kitle taban›n›n güçsüzlü¤ü, orduyu faﬂizmin
dayand›¤› en temel kurum haline
getirmiﬂtir. TSK’n›n “k›ﬂlas›na çe-
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kilmesi”, MGK’n›n “sivilleﬂtirilmesi” gibi giriﬂim ve söylemlerin ordunun konumunu temelden de¤iﬂtirmemesinin maddi zemini budur.
emokrasicilik oyununda yasama ve yarg› kurumlar›n›n rolü
tali, yürütme belirleyicidir. Sistemin
bir anayasas›, hükümetlerin ka¤›t
üzerinde programlar› vard›r fakat,
yönetim esas olarak oligarﬂinin, tekelci burjuvazinin, emperyalizmin
direktifleriyle, MGK gibi kurumlar›n kararlar›yla belirlenir. Ülkemizde zaman zaman bas›na da yans›yan
“K›rm›z› Kitap”lar, “Milli Güvenlik
Siyaset Belgesi” gibi metinler, “tavsiye niteli¤indeki MGK kararlar›”,
hep bu yönetim biçiminin göstergeleridir. Böyle bir yönetim tarz›n›n
ise elbette demokrasiyle ilgisi yoktur.
ligarﬂinin yönetim tarz›nda,
hak ve özgürlükler tali, bask›
ve zor esast›r. Halk›n talepleri karﬂ›s›nda temel al›nan yöntem, halk›n
taleplerinin demokratik biçimde
kaale al›nmas› de¤il, sesini yükselten halk›n sesinin k›s›lmas›d›r. Neredeyse tüm düzen kurumlar›, halk›n sesini k›smak üzere örgütlendirilmiﬂlerdir. Sistemin “demokratik”
yan› öylesine tali ve öylesine izafidir ki, düzen için burjuva muhalefet
bile gerekti¤inde bu bask› ve zordan
nasibini al›r.
lkemizde 60 y›ld›r iﬂte böyle
bir oyun sürdürülmektedir. 60
y›ld›r halk sand›k baﬂ›na ça¤r›lmakta ve halk›n iradesi esas›nda sand›ktan ç›kmamakta, sand›¤a gömülmektedir. ‹ktidar, 60 y›ld›r, oligarﬂinin partileri aras›nda el de¤iﬂtirmektedir. Parlamenter sistem, emperyalizmin kovulmas›n›, faﬂizmin
ve oligarﬂik diktatörlü¤ün y›k›lmas›n›, yerine halk›n devrimci iktidar›n›n kurulmas›n› savunan siyasi güçlere kapal›d›r. Parlamenter yoldan
halk iktidar›na geçiﬂin imkanlar›,
faﬂizm taraf›ndan yokedilmiﬂtir. Seçimlere “sosyalist” s›fat›n› taﬂ›yan
çeﬂitli partilerin kat›l›m›n›n görünürde mümkün olmas›, bu gerçe¤i
de¤iﬂtirmez. Oligarﬂi “demokrasicilik oyunu”nun bir parças› olarak bu
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“hakk›” görünürde tan›mak zorundad›r, ama bu güçlerin iktidara gelmesi, iktidar olup sistemi kökten
de¤iﬂtirmesi, mümkün de¤ildir. Böyle bir yönelim, demokrasicilik oyununun s›n›rlar› d›ﬂ›na taﬂar
ve o devrimle karﬂ›-devrim aras›ndaki bir savaﬂ demektir. Bu anlamdad›r ki, sistemin devrimcileri gayri-meﬂru duruma düﬂürmek için
“gelin seçimlere girin, parlamentoya girip fikirlerinizi anlat›n” tarz›ndaki söylemleri, demagojiden baﬂka
bir ﬂey de¤ildir.
mperyalizm ve oligarﬂi aç›s›ndan seçimler, bir yan›yla kendi
temsilcilerini kitlelere “onaylatma”
mekanizmas›d›r. Sistemin meﬂrulu¤u bu yolla sa¤lan›r. Kitlelere her
zaman istedikleri güçleri onaylatamayabilirler, bazen hesaplar› bozulur, onlar›n hedeflediklerinden farkl› sonuçlar da ç›kabilir sand›ktan.
Fakat bu durum da seçimlerin egemen s›n›flar›n yönetimini kitlelere
onaylatt›rma, meﬂrulaﬂt›rma mekanizmas› oldu¤u gerçe¤ini de¤iﬂtirmez. Parlamenter sistem, oligarﬂinin, faﬂizmin belirledi¤i kurallarla
sürer. Onlar›n iradesinin d›ﬂ›na ç›kan tek ﬂey, halk›n devrimci mücadelesidir. Halka kurtuluﬂ yolu olarak seçimleri göstermek, ba¤›ms›zl›¤›n, demokrasinin ve sosyalizmin
oligarﬂinin parlamentosunda kalkacak ellerle gerçekleﬂebilece¤ini sanmak ve savunmak, demokrasicilik
oyununa tabi olmaktan baﬂka bir
ﬂey de¤ildir.
üzenin parlamentosu halka gerçekleri aç›klaman›n araçlar›ndan biri olarak kullan›labilir, ama
düzenin icazeti alt›ndaki seçimler
ve parlamento asla temel bir çözüm
mercii olarak görülemez ve gösterilemez. Seçimlerin ve oligarﬂinin
parlamentosunun çözebilece¤i hiçbir ﬂey yoktur. “Çok partili” rejim
içinde yaﬂad›¤›m›z 61 y›ld›r, ülkemizin emperyalizme ba¤›ml›l›¤› daha derinleﬂmiﬂ, faﬂizm daha pekiﬂtirilmiﬂ, halk, yönetimden iyice uzaklaﬂt›r›lm›ﬂt›r. 15 seçimde çözülmeyen sorunlar›n, 16’nc›s›nda çözülece¤ine inanmam›z için hiçbir neden
yoktur.
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Oyuncular de¤iﬂmiﬂ olsa da

Oyun bildik oyun
hikaye ayn› hikaye
Ülkemiz yeni bir seçim sürecine
girmiﬂ bulunuyor. Tayyip Erdo¤an,
“ilk defa bir seçim zaman›nda yap›lacak” diye övünürken, düzenin
krizleri bu defa da buna izin vermedi ve sand›k yine bir “erken seçim”
olarak gündeme geldi.
Çankaya ve muht›ra krizi, seçimle donduruldu. Baﬂka bir deyiﬂle, seçime gidilmesi karar›,
AKP’nin “dindar ve eﬂi türbanl›”
Cumhurbaﬂkan› seçtirme ›srar›yla
ve ard›ndan TSK’n›n muht›ras›yla
t›rmanan oligarﬂi içi çat›ﬂmay› “yat›ﬂt›rma” iﬂlevi de üstlenmiﬂ oldu.
Bu seçimler, çok aç›k ki, halk›n
sorunlar›na, taleplerine cevap vermek için de¤il, farkl› ekonomik politikalar›n uygulanmas›n›n önünü
açmak için de¤il, oligarﬂi içi kavgay› çözmek için gündeme getirilmiﬂ
durumda.
Bunun böyle oldu¤unu görmek
için son birkaç ayd›r bu ülkenin siyaset gündemine bakmak yeter. Bu
gündemde, halk›n hiçbir sorunu
yoktu. Bu gündemde emperyalistlerin dikte ettirdi¤i ekonomik politikalar›n yolaçt›¤› sonuçlar yoktu.
Aylard›r varsa, yoksa Çankaya tart›ﬂmas› sürüyordu. Karﬂ›l›kl› nab›zlar yokland›, güç denemeleri yap›ld›, tehditler, gözda¤lar›, ﬂantajlar
birbirini izledi... AKP önümü kesmeyin, “istikrar” bozulur diye tekelleri yedeklemek istedi, olmad›...
Ordu muht›ra yay›nlad›, ama AKP
muht›ray› reddeden bir cevap verdi... Velhas›l, sorunu bu anlamda
çözemediler, Çankaya konusunda
oligarﬂi içi uzlaﬂma sa¤lanamad›.
‹ﬂte ﬂimdi bunun için sand›¤›
halk›n önüne koyuyorlar... ﬁimdi,
laiklik diye, inançlar›m›z diye, Çankaya diye, “sol” diye, “sa¤” diye
halk› kendilerine yedeklemeye çal›-

ﬂacaklar... Seçim, halk›n söz
hakk›n› kullanmas› için de¤il; oligarﬂi içi iktidar kavgas›n› çözüme
ba¤lamak içindir!..
Peki oligarﬂi içinde “laiklik-ﬂeriat” söylemiyle süregelen bu iç kavga, seçimle sona erecek mi?
Bu bir yan›yla, AKP’nin geriletilmesine,
seçim
sonras›nda
AKP’siz bir hükümet modeli ortaya
ç›kart›labilmesine ba¤l›. Fakat ﬂunu
da eklemek gerekir ki, buna sa¤layabilmeleri durumunda bile, krizden, iç kavgadan tamamiyle kurtulamayacaklar›n› bugünden söyleyebiliriz.

2002 seçimlerinden
bugüne
“Haf›za-i beﬂer nisyan ile maluldur” derler. E¤er biraz haf›zam›z›
zorlar ve biraz arﬂivleri kar›ﬂt›r›rsak, asl›nda bugünkü seçim sürecinin birçok aç›dan önceki seçimlerle
benzerlikleri oldu¤unu da görebiliriz.
3 Kas›m 2002 seçimleri de bir
“ e rke n se ç i m”di ve yine bir “ k r i z ”
üzerine gündeme gelmiﬂti. “Cumhurbaﬂkan›’n›n anayasa kitapç›¤›n›
f›rlatmas›yla” tetiklenen bir kriz
gündemdeydi o zaman. DSP-MHPANAP Koalisyon hükümeti için de
sonun baﬂlang›c›yd›.
3 Kas›m’da seçim karar› al›nd›¤›nda, oligarﬂinin hemen her kesimi
“rahat bir nefes” alm›ﬂt›. Lakin 4
Kas›m sabah›nda, sistem yeni bir
krizle uyand›. Çünkü, krizden kurtulmak için gidilen seçimde, sistem
d›ﬂ› olmasa da sistemin henüz tümüyle hazmedemedi¤i bir partinin,
AKP’nin iktidar› ç›km›ﬂt› sand›ktan. ‹ﬂte o “kriz” bugüne kadar kâh
t›rmanarak, kâh gerileyerek sürüp
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Hem tarihi, hem
si yasi ol a rak eskimiﬂ
ve çürümüﬂ
b i r sand›k
o.
Eskili¤i çok
kullan›lmas›ndan de¤il, gerçekte kullan›lmamas›nd a n d › r. Sahneye 4-5 y›lda bir
göstermelik olarak ç›kart›lmas › n d a n d › r. Do¤ru kullan›ld›¤›n da, kitlelerin iradesinin tezahür
etti¤i yer o l u r ; a ma fa ﬂ i z m on u ,
kitleleri aldatman›n bir a r a c › h aline dönüﬂtürdü... Demokrasicilik oyunu, arada bir onun ortaya
ç›kar›lmas›yla sürdürüldü...
Sand›k yine sahnede.
O yun deva m edi yor...
geldi ve ﬂimdi yeni bir seçimle aﬂ›lmaya, en az›ndan yumuﬂat›lmaya
çal›ﬂ›l›yor.
Mevcut durumun aﬂ›lmas›, özellikle “laiklik” çizgisindeki güçler
aç›s›ndan, AKP’nin zay›flat›lmas›ndan geçiyor. ‹ﬂte bu sonucu elde etmek için de “ m e r k e z s a ¤ ” ve
“merkez sol”da birleﬂme kampanyas› yürütülüyor.
Yine hat›rlatal›m; 3 Kas›m seçimleri öncesinde de tablo bu aç›dan bugünküyle oldukça benzerdi.
3 Kas›m öncesindeki anketler,
iki partinin -AKP ve CHP- baraj›
geçece¤ini, di¤erlerinin ise meclis
d›ﬂ› kalaca¤›n› göstermeye baﬂlad›¤›nda telaﬂ ve panik de baﬂlam›ﬂt›.
AKP’nin tek baﬂ›na iktidar›, belli kesimlerde “ m u h t e m e l e n k ö t ü
s e n a r y o ” olarak de¤erlendiriliyordu. Ve o senaryo gerçekleﬂti.
AKP sistemin partisiydi. Tayyip
Erdo¤an, daha o zaman neredeyse
her gün, her konuﬂmas›nda sisteme
ba¤l›l›¤›n› tekrarl›yordu. AKP’nin
tek baﬂ›na iktidar›, baz› kesimler
için korkutucu olsa da, “ t e k p a r t i
i k t i d a r › ” iﬂbirlikçi tekeller ve emperyalizm için istenen bir durumdu.
Nitekim, TÜS‹AD’›n yak›n zamanlardaki aç›klamalar›ndan da biliniyor ki, 4 y›ll›k AKP iktidar›ndan

memnundur sömürücüler. Bu dört
y›lda, AKP’ye hemen her istediklerini yapt›rm›ﬂlard›r.
Biz tekrar 2002 seçimlerinin öncesine dönelim.
Burjuva partiler aras›ndaki birleﬂme ve ittifaklar, o güne kadarki
hemen hiçbir seçimde olmad›¤› kadar gündemdeydi. Esas›nda bu durum, mevcut partilerin kitleler nezdinde k redilerini tüketmiﬂ olmalar›n›n sonucuydu.
Öte yandan, AKP’nin tek baﬂ›na
iktidar ihtimalini zay›flatmak için
de CHP d›ﬂ›ndaki partilerin de meclise girmesi gerekiyordu. Aray›ﬂlar›n bir di¤er nedeni de buydu.

Hat›rlayal›m!
O günlerde burjuva bas›nda adeta kampanya halinde “birleﬂin, birleﬂin, birleﬂin” diye yaz›yordu.
merkez sa¤, merkez sol birleﬂsin,
zaten aralar›nda pek fark yok deniyordu. Yani k›sacas›, o günkü du-

rum da bugünden pek farkl› de¤ildi.
Bu hava içinde önce ‹smail
Cem, Kemal Derviﬂ ve Hüsamettin
Özkan, bulunduklar› partilerden ayr›l›p “merkez liberal tüm güçleri toparlamak için”, Yeni T ü r k i y e P a rtisi’ni kurdular. Lakin bu proje çabuk iflas etti. Kemal Derviﬂ, daha
yolun baﬂ›nda “yol arkadaﬂlar›n›”
b›rak›p CHP’ye geçti... Dolay›s›yla
özellikle Do¤an Medya taraf›ndan
büyük tantanayla pazarlanan YTP
odakl› tüm ittifak projeleri de daha
baﬂtan çökmüﬂ oldu.
YTP (‹smail Cem’in Yeni Türkiye Partisi) ve DTP (baﬂ›nda
ABD’den ithal M. Ali Bayar’›n bulundu¤u Demokratik Türkiye Partisi) aras›nda ittifak görüﬂmeleri yap›ld›. Bundan bir ﬂey ç›kmad›.
Bu geliﬂmeler içinde Merkez
Sa¤’da birleﬂme sa¤land›. Çiller’in
DYP’si ve Bayar’›n DTP’si aras›nda ittifak sa¤land›.
Sözkonusu birleﬂme, neredeyse

Demo krasi Dediklerinin
Ad i l l i ¤i ne B a k › n!
Burjuva bas›ndan oldu¤u gibi aktar›yoruz, okuyun,
nas›l bir ‘demokrasi’yle karﬂ› karﬂ›ya oldu¤umuza bak›n:
“AKP ve CHP, DTP’nin önünü kesmek için dü¤meye bast›...
Düzenleme meclisten geçerse, 22 Temmuz seçiminde
ba¤›ms›zlar kendi adlar›na ayr› bir oy pusulas› bast›ramayacak, ba¤›ms›zlar›n isimleri partilerle birlikte birleﬂik oy pusulas›nda yer alacak. Böylece... ba¤›ms›z adaylar›n çok oldu¤u yerlerde 1 metreyi geçecek pusula içinde Güneydo¤ulu seçmenin destekledi¤i aday› bulmamas› hedefleniyor.” (10 May›s 2007, Sabah)
U t a n m a d a n aç›k aç›k da yaz›yorlar.
Bu ‘demokrasi’nin a r d a m a r › ç a t l a m › ﬂ .
Cahil b›rak›lm›ﬂ, yoksullaﬂt›r›lm›ﬂ seçmenlerin iﬂini
zorlaﬂt›rmak için yasa ç›kar›yorlar... Ba¤›ms›z adaylar›n
isimlerinin birleﬂik oy pusulas›na konulmas› tasar›s›, 10
May›s’ta hemen oyland› ve 429 oyla kabul edildi..
Yani AKP’lilerin bu arada getirdi¤i her öneriye hay›r
diyen CHP’liler, bu tasar›ya evet demiﬂlerdi. Çünkü
“ K ü r t d ü ﬂ m a n l › ¤ › ” vard› burda ve “Kürt düﬂmanl›¤›”n›n oldu¤u yerde mutlaka CHP de bulunacakt›...
Utanmasalar, daha do¤rusu utanmazlar, ama güçleri

harfi harfine bugünkü DYP-ANAP
birleﬂmesi gibi sunuldu kamuoyuna. Çiller ve Bayar, aynen A ¤ a r ve
M u m c u gibi kemaralar›n karﬂ›s›na
geçip “bu vatan için, millet için birleﬂtik” dediler. Demokrat Parti ruhundan sözettiler... Sonra Tu¤rul
Türkeﬂ’in liderli¤indeki Ayd›nl›k
Türkiye Partisi (ATP) de kat›ld› bu
ittifaka.
Ama Çiller- B a y a r- T ü r k e ﬂ ittifak› da baraj› aﬂmaya yetmedi bilindi¤i gibi.
Saadet Partisi’yle BBP aras›ndaki ittifak aray›ﬂlar›, 2002 y›l›n›n Eylül’ünde de –ayn› bugünkü gibi–
gündemdeydi.
CHP Lideri Baykal yine “ittifaklara aç›k” görünüp, her türlü ittifak›n önünde engel durumundayd›.
Yine halka söyledi¤i bir ﬂey yoktu
ama burjuva medya sözbirli¤i etmiﬂçesine yine onu “solun tek seçene¤i” olarak sunmaktayd›... “Bay k a l ’ a r a ¤ m e n C H P ” sözü, o gün-

yetse, “Kürt olanlar bu seçimlere kat›lmayacak” diye
yasa da ç›kar›rlar. Sonra “solu çare olarak gören yoksullar, ayd›nlar da kat›lmayacak” diye bir yasa daha
ç›kar›rlar... Sonra “aleviler”e yasaklarlar sand›klar›...
Sözkonusu olan bir demokrasi de¤il de, ‘demokrasicilik oyunu’ olunca, iﬂte böyle oluyor.
Demokrasicilik oyunu oldu¤u için, burjuva anlamda
bile bir “adil temsil” yoktur oligarﬂinin parlamentosunda. Yüzde onluk “baraj”la bu kadarc›k bir demokrasiden bile korktuklar›n› göstermiﬂlerdir. Bak›n rakamlara.
Halk›n say›s› 71 milyon... Seçmen say›s› 41 milyon.
AKP seçmenlerin oyunun sadece ve sadece d ö r t t e
b i r i n i alm›ﬂ, ama Meclis’te yüzde 65’lik ço¤unluk elden etmiﬂ.
Neresi demokratik bunun, neresi adil?
AKP, 3 Kas›m 2002’de 10 milyon 848 bin oy alm›ﬂ.
Oy kullanmayan seçmen say›s› (geçersiz ve boﬂ oy
verenlerle birlikte) 9 milyon 878 bin 244
Asl›nda ﬂu veya bu biçimde bu demokrasicilik oyununa kat›lmayanlar›n say›s› da, iktidara oy verenler kadar var. CHP, DYP ve ANAP’›n toplam oyu da 10 mil yon 728 bin.
Peki geri kalan seçmenlerin oyu nerde? Onlar da
parlamentoda temsil edilmiyor.
Asl›nda oligarﬂinin seçim sistemi ve parlamentosu
bile, benim demokrasiyle ilgim yok diye bas bas ba¤›r›yor. Duymak, görmek isteyene...
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lerde revaçtayd›, t›pk› bugünlerde
oldu¤u gibi...
Bunlar› ﬂunun için hat›rlat›yoruz; asl›nda demokrasicilik oyununda düzen partilerini “umut” haline
getirebilmek, düzenin kendi içinde
alternatifleri ço¤altabilmek için sürekli olarak ayn› veya birbirine benzer manevralara baﬂvurmakta ve her
seferinde de bunu halka “ilk kez”,
“yepyeni” olguymuﬂ gibi sunmaktad›rlar. Yukar›daki tablo da iﬂte bunun bir kan›t›d›r.

Herkes ‘ merkez’de;
yaln›z vitrinler farkl›
DYP ve ANAP, merkezdeki boﬂlu¤u doldurmak için birleﬂtiler.
MHP, kendi siyasi konumunu “Toplumsal merkezin siyasal izdüﬂümü”
olarak tan›ml›yormuﬂ. CHP, malum,
merkez sol parti... AKP’de “merkez” partisi olacak, adaylar›yla bunu kan›tlayacakm›ﬂ...
Esas›nda bu burjuva siyaset arenas›nda oldukça uzun zamand›r süregelen bir evrim. 12 Eylül Cuntas›’n›n “dizayn” etti¤i burjuva siyaseti “merkez” partiler üzerine ﬂekillendirilmiﬂti. Ne sa¤›n, ne solun aﬂ›r›s› olmayacakt›, sa¤ ve sol olacaksa onlar da “merkez sa¤” ve “merkez sol” olmal›yd›lar. Zaten 12 Eylül Cuntas›’na göre, fazla parti de
lüzumsuzdu. Cuntaya göre biri iktidar, biri muhalefet, biri de her ihtimale karﬂ› parlamenter demokrasi
vitrinini tamamlamak üzere “2,5
parti” yeterdi. 12 Eylül’ün burjuva
siyasete biçti¤i bu kal›p çoktan parçaland›. Fakat egemen s›n›flar›n
zihniyetinin asl›nda hâlâ böyle oldu¤unu unutmamak laz›m. Emperyalizmin ve oligarﬂinin ›srarla tüm
partileri “nerkezde” konumland›rmak istemesinin alt›nda yatan budur. “Amerikan demokrasisi”nde
oldu¤u gibi, “merkez”de iki güçlü
parti olmal›, ötekiler de göstermelik
olarak, oyunun figüranlar› olarak
varl›klar›n› sürdürmeliler...
Zaten iﬂin gerçe¤i de ﬂudur ki;
bugün DYP, ANAP, CHP, DSP,
MHP, AKP, BBP, SP gibi düzen partilerine bak›ld›¤›nda, birbirlerinden

Geride
kanl›
koltuklar b›rakt›lar
Adalet Bakan› Cemil Çiçek, ‹çiﬂleri Bakan› Abdülkadir Aksu ve Ulaﬂt›rma
Bakan› Binali Y›ld›r›m, seçim sürecine girilmiﬂ olmas› nedeniyle koltuklar›n›
“tarafs›z” bakanlara devrettiler. (Yasalar, seçim sürecinde önemli görevleri
olan bu bakanl›klar›n belli bir partiye ba¤l› olmayanlara devredilmesini öngörerek, seçimlerin en az›ndan düzen partileri aras›nda ‘tarafs›zl›k’ içinde
yap›lmas›n› güvenceye almak istemiﬂtir. Ama AKP, bu bakanl›klara yapt›¤›
atamalarla, demokrasicilik oyununun bu gelene¤ini de bozmuﬂtur. Ama bizim
konumuz bu de¤il. Bizim konumuz koltu¤u b›rak›p gidenlerdir.)
Üçü de dört y›ll›k iktidarlar›n› “kan gölü” içinde tamamlad›lar.
Cemil Çiçek, hapishanelerde onlarca siyasi ve adli tutuklu-hükümlünün
ölümünden sorumludur.
Abdülkadir Aksu, önceki bakanl›k dönemlerinde oldu¤u gibi, arkas›nda
onlarca infaz, iﬂkencede ölüm, katliam b›rakt›.
Ulaﬂt›rma Bakan› “h›zl› tren facias›”yla baﬂlad› katliamlar›na. “Trafik
canavar›”n› besleyen politikalar›yla, hatal› yap›lm›ﬂ “duble yollar›”yla, çevrenin katledildi¤i “Karadeniz Sahil Yolu” gibi icraatlar›yla, kan gölünü büyüttü.
Bir daha bu koltuklara yeniden dönerler mi, dönüp de kan dökmeye devam
ederler mi, bilmiyoruz. Ama tarih, onlar›n bu koltuklarda otururken döktükleri kan›, halka karﬂ› iﬂledikleri suçlar› unutmayacak!
farkl› olarak söyledikleri hemen
hiçbir ﬂey yoktur. Emperyalizmin
ve iﬂbirlikçi tekellerin politikalar›n›
uygulama konusunda bir farkl›l›klar› yoktur. Böyle oldu¤u için de, art›
seçimlerde “ekonomik, politik
programlar” de¤il, vitrinler, imajlar,
daha öne ç›km›ﬂt›r. Seçim dönemleri, ideolojik mücadele de¤il, “reklamc›lar savaﬂ›” olarak ﬂekilleniyor
bir yerde.
Daha bugünden her düzen partisinin “vitrin” düzenlemelerine iliﬂkin haberler yans›maya baﬂlad›.
2002’de CHP’nin vitrininde, Ke mal De rvi ﬂ, B ayra m Me ra l ve Ya ﬂ a r N u r i Ö z t ü r k vard›... AKP’nin
vitrininde ise “baﬂ› aç›klar”, liberaller” öne ç›kar›lm›ﬂt›. “De¤iﬂtiklerini”, “milli görüﬂ gömle¤ini ç›kard›klar›n›” kan›tlama sorunlar›
vard› çünkü o zaman. Geçen seçimlerin flaﬂ isimleri aras›nda ABD’den
ithal M. Ali Bayar ve K e ma l D e rviﬂ dikkat çekiyordu. ABD bu defa
kimseyi göndermedi Türkiye’yi
kurtarmak(!) için. Bunun temel ola7
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rak iki nedeninden sözedebiliriz:
Birincisi Tayyip varken, baﬂka birini göndermeye gerek duymam›ﬂlard›r. ‹kincisi, ABD ve AB’ye karﬂ›
tepkiler bu kadar yüksekken, “milliyetçilik” yükselirken, bir de ordan
“politikac›” göndermek, kuﬂkusuz
ak›lc› bir taktik olmazd›. Vitrinler,
iﬂbirlikçilik perdelenerek düzenlenecek mecburen.
Sporculardan ﬂark›c›lara, çeﬂitli
kesimlerin oylar›n› yedeklemek için
sendikac›lardan ayd›nlara kadar bir
çok “ﬂöhret”in vitrine ç›kar›ld›¤›na
tan›k olaca¤›z bu seçimde de. Bu
seçimlerde ek olarak vitrinde kad›nlar›n a¤›rl›kl› bir rol oynayaca¤› görülüyor. Özellikle Tando¤an, Ça¤layan mitingleriyle besleniyor bu tercih.. Ama bunun da göstermelik
olaca¤›ndan kimsenin kuﬂkusu olmas›n... Çünkü demokrasinin, seçimlerin kendisi göstermelik... “Demokrasi”den de¤il, demokrasicilik
oyunu”ndan sözediyorsak, baﬂka
türlü bir ﬂey olabilir mi zaten? Oyunun her aﬂamas›, göstermeliktir.

Solda Birlik
Sahtekarl›¤›
DYP-ANAP ittifak› üzerine “sa¤da birlik sa¤land›,
ﬂimdi s›ra solda birlikte”
denildi.
“Solda birlik”ten kastedilen ise
CHP-DSP birli¤iydi. Evet, hepsi o
kadar. Daha birkaç ay önce, çeﬂitli
vesilelerle CHP’nin sol olup olmad›¤›n›n tart›ﬂ›l›r oldu¤unu yaz›p çizenler bile, CHP-DSP görüﬂmelerinin üzerine “solda birlik” yaftas›n›
ast›lar.
Nas›l “solda birlik” diyece¤iz
ﬂimdi buna? CHP’nin ve DSP’nin
k a d rolar› aç›s›ndan bir sol mu var
ortada? Veya p o l i t i k a l a r a ç › s › nd a n
tek bir sol slogan›n›, politikas›n›
gösterebilir misiniz CHP veya
DSP’nin?
DSP’nin kadrolar›, AKP’nin sürdürdü¤ü IMF programlar›n› ilk uygulamaya baﬂlayan kadrolar de¤il
mi? Baﬂta Hikmet Sami Türk olmak
üzere, DSP’nin kadrolar›, 19-22
Aral›k katliam›n›n sorumlular› de¤il
mi?.. Peki CHP’nin kadrolar›; y›llard›r halk›n tek bir sorununu taﬂ›d›lar m› meclis kürsülerine? Yapt›klar› tek ﬂey “laiklik” ad›na, TSK’n›n
parlamentodaki sözcülü¤ü oldu...
Örnekleri uzatmaya gerek yok; onlar›n sol olmad›¤›na dair sayfalarca
yaz›labilir daha, ama “sol” olduklar›n› gösterecek iki sat›r› dolduracak
örnek bulmak imkans›zd›r.
Böyle bir ittifak› “solda birlik”
diye adland›ran solcular iyi bilmeli
ki, böylelikle sola en büyük kötü lük yap›lmaktad›r.
Solun iktidar olmas› diye bir ihtimal varsa dahi, bu yanl›ﬂ, çarp›k
adland›rmalar, bu ihtimali güçlendirmek bir yana, temelli zay›flatmaktad›r.
‹lericiler, demokratlar, solcular,
sol olmayana sol demekten vazgeçin.
Irkç›l›kta, faﬂist politikalarda,

Solcu Bu
Sahtekarl›¤a
Ortak Olmaz!

katliamc›l›kta ”sa¤c›” diye bilinen
partileri geride b›rakan bu partilerin
G E R ‹ C ‹ B ‹ R L ‹ ⁄ ‹’ni SOL B‹RL‹K diye adland›rmaktan vazgeçin.
Sola inan›yorsan›z, sola sayg›n›z
varsa, solun iktidar›n› istiyorsan›z,
bu çarp›k, yanl›ﬂ ve aldat›c› “sol
b i r l i k ”in peﬂinden sürüklenmeyin.
CHP’nin, DSP’nin gitti¤i yol,
sol bir yol de¤ildir.
Onlar tarihlerinde ve geleneklerinde sola, solculu¤a dair ne varsa, çoktan ç›kar›p att›lar.
*
Peki o halde, böyle bir ittifaka
“solda birlik” demek, nas›l bir mant›¤›n ürünü? Kadrolar›nda, politikalar›nda sola dair bir ﬂey olmayan bir
ittifak› solda birlik diye adland›rmak, bilimsel, siyasi namusa s›¤ar
m›?
Derya Sazak, 8 May›s tarihli
Milliyet’teki köﬂesinde “Sol birlik”
baﬂl›kl› yaz›s›nda ﬂöyle diyor:
“CHP-DSP birlikteli¤inin seçimden birinci parti ç›kmas› halinde 12 Eylül askeri darbesiyle
1980’lerde kesintiye u¤rayan Türkiye’nin klasik sa¤-sol dengesi yeniden kurulabilir.
... Deniz Bey, ﬂimdi ‘CHP’nin
hakk›n›n teslim edilmesini’ bekliyor.
ﬁimdi sola dönük umutlar› ‘revize’
etmenin zaman›. Sol birlik neden iktidar olmas›n.”
12 Eylül’ü ve solu böylesine çarp›k de¤erlendirmek, gerçekleri böylesine tahrif etmek hiçbir ayd›na yak›ﬂmaz. 12 Eylül’ün bozdu¤u dengedeki “sol”, Baykallar’›n, Ecevitler’in solu mu?
Baykallar’›n, Ecevitler’in bugün
art›k, o günlerdekinin bile çok çok
sa¤›nda oldu¤unu görmezden gel8
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mek körlük de¤il mi?
Bunlar› görmezden gelip
böyle bir gerici birli¤i, sol
diye lanse etmek, kimin iﬂine yarar,
kendini solda gören herkes, bunun
muhasebesini yapmal›.
*
“Solda birlik”in aktörlerine iyi
bak›n, tekrar tekrar bak›n, haf›zan›z› zorlay›p düﬂünün.
Biri, DSP, daha bir önceki iktidar döneminde MHP’nin en iyi orta¤›yd›. Di¤eri, linçlerden AB’ye,
Kürt sorununa kadar her konuda faﬂist
politikalar›
savunmakta
MHP’yi geride b›rakan bir çizgide.
Biri –DSP–, CHP’yle ittifak görüﬂmeleri baﬂar›s›zl›kla sonuçlan›rsa, kontrgerilla ﬂefi Mehmet A¤ar
ve Erkan Mumcu’nun partisiyle birleﬂmeye haz›r. Sol ve Mehmet
A¤ar?! Ne kadar garip de¤il mi? Di¤eri –CHP– bünyesine devletçi bürokratlar› doldurmakla meﬂgul. Faﬂist söylemin yeni versiyonu Genç
Parti’yi ‘ittifak’ için el alt›nda bulunduruyor.
*
8 May›s tarihli Cumhuriyet’te
Hikmet Çetinkaya yaz›yor:
“ ﬁimdi solda birleﬂme zaman›d›r. Elbet CHP çat›s› alt›nda. Alt›ok'un yan›na güvercin yak›ﬂ›r, k›rg›nl›klar unutulur. Bir zeytin dal›yla
iktidar›n yolu aç›l›r.”
‹lhan Selçuk yaz›yor:
“Baykal tüm demokratik sol,
sosyal demokrat ve devrimci solu,
Atatürkçülük kavram›nda birleﬂtirecek bir aç›l›m› benimserse ad›n› tarihe yazabilir...”
Yalan, yanl›ﬂ, çarp›tma.
Kavramlar sorumsuzca kullan›l›yor. Devrimcilikle Baykal’›n ad›n›n yanyana gelmesi hiçbir koﬂulda
mümkün de¤ilken, onlar› yanyana
gösterip, solun de¤il, düzenin de¤ir-

menine su taﬂ›n›yor.
Neymiﬂ? AKP’yi altedecekler!
Sonra? Sonras› yok.... Sonras›,
AKP’yi altedip, AKP’nin uygulad›¤› ekonomik politikalar›n ayn›s›n›
uygulayacaklar.
Müsteﬂarl›klara “imam hatip”
mezunlar›n› de¤il, düz liseden gelenleri atayacak ama yine ayn› politikalar› uygulayacaklar.
“Solda birlik” söylemi, adland›rmas› da iﬂte bu büyük aldatmacay›
gizlemeye yarayacak.
Bizi ‹mam Hatipliler de¤il, Robert Kolejliler mi sömürsün?
Ve bunun ad› da “sol” iktidar olsun öyle mi?
Bu kabul edilemez ve biz “sol”
üzerinden oynanan bu oyunu bozaca¤›z.
*
Önceki seçimlerde YTP’nin kurucular›ndan ‹smail Cem, partinin
çizgisini soran gazetecilere “galiba
demokratik solday›z” cevab›n› vermiﬂti. Ayn› soruyu, o zaman ayn›
partide olan Kemal Derviﬂ: “Liberal sosyal demokrat” diye cevaplam›ﬂt›. Sonra hat›rlanaca¤› gibi, ikisi
de CHP’ye transfer oldular. Çünkü
Baykal’›n bir ideolojisi yoktur. O
devletçidir. Devleti savunmak için
solcu, halkç›, milliyetçi, hangisi olmak gerekirse, onun ideolojisi de
odur.
DSP’ye gelince, meclise taﬂ›d›¤›
milletvekillerinin MHP’ye geçti¤i
bir partiden sözediyoruz. ‹ktidar
için “hoﬂgörülü laiklik” deyip Fethullah’a göz k›rpan, Osmanl›’y› savunan, ama ayn› zamanda 28 ﬁubatç› da olabilen, MHP’yle “çok
uyumlu” ortakl›k yapabilen bir partiden sözediyoruz.
*
Burjuvazinin as›l tercihi -e¤er
pratik olarak mümkün olsa- tüm
partileri “merkeze” çekerek, partileri ve tüm toplumu apolitikleﬂtirmek,
“ideolojisizleﬂtirmek”tir. Fakat bunun toplumu yönetmekte büyük sorunlar ç›karaca¤›n› da bilirler. Halk›n memnuniyetsizli¤inin, taleplerinin düzen d›ﬂ›na ç›kmas›n› engelle-

mek için onlar› düzen içinde tutacak
kanallar da olmal›d›r. O kanallar da,
kaç›n›lmaz olarak “sa¤”, “sol” gibi
s›fatlar taﬂ›yacakt›r. Burjuvazi,
DSP, CHP gibi partilerle, “sol”da ›srar edenler varsa, buyursun onlar
için uygun gördü¤üm sol da budur
diyor.
*
Bugün ilerici, demokrat birçok
ayd›n, “ﬂeriata” karﬂ› olmak ad›na,
AKP gericili¤ini geriletmek ad›na,
CHP’yi tek kurtuluﬂ, alt›na girilecek tek çat› olarak görmekte ve göstermektedir.
Kimileri bunu “ne yapal›m elimizde daha iyisi yok” diyerek yapmaktad›r. Bu ça¤r› ne kadar iyi niyetli yap›l›rsa yap›ls›n, ne kadar
“gericili¤e karﬂ›” bir öz taﬂ›rsa taﬂ›s›n, yanl›ﬂ hedef, yanl›ﬂ adres göstermekte, böylelikle de solun güçlenmesinin, halk›n mücadelesinin
geliﬂmesinin önünde bir engel oluﬂturmaktad›r.
Birincisi ﬂudur; solla hiçbir anlamda ilgisi olmayan oligarﬂinin
partileri “sol” olarak sunularak, kitleler nezdinde asl›nda “ssol u n b i r
seçenek oluﬂturmad›¤›” düﬂüncesine yol aç›lmaktad›r.
‹ k i n c i s i ; asl›nda CHP veya
DSP’ye verilen destek, ﬂeriatç›l›¤›n
geriletilmesine hizmet etmemiﬂtir
bugüne kadar, bundan sonra da etmeyecektir.
CHP ve DSP, dincilikle, kimi ayd›nlar›n sand›¤› gibi bir “karﬂ›tl›k
ve uzlaﬂmazl›k” içinde de¤ildir.
Tersine, gerek iktidar olduklar› dönemlerde, gerekse de muhalefet olarak, oligarﬂinin bunlar› devrimci
mücadeleye karﬂ› kullanmas›n› hep
onaylam›ﬂlard›r.
*
Bu ittifak gerici bir ittifakt›r.
Öylesine gericidir ki, esas›nda
onlardan temelde bir fark› olmayan
SHP bile, onlara “aﬂ›r› sol” gibi gözükmektedir.
Öylesine gericidirler ki, CHP ve
DSP, geçen yerel yönetim seçimlerinde DEHAP'la iﬂbirli¤i yapt›¤›
için SHP’den özeleﬂtiri yapmas›n›
9
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istemektedirler.
Öylesine gericidirler ki, 10 Aral›k Hareketi’ne, baﬂka sosyal-demokrat gruplara da kapal›d›rlar.
*
Gönlü ve beyni solda olanlar,
her seçimde “solda birlik” ad›na yaﬂanan sahtekârl›klar, soytar›l›klar
karﬂ›s›nda solun gerçek kimli¤ini
savunmal›d›rlar.
“Solda birlik” olarak pazarlanmak istenen ittifak, bir “birlik” olabilir, ama “solda” olmad›¤› kuﬂku
götürmez.
CHP ve DSP aras›nda –bu sat›rlar›n yaz›ld›¤› ana kadar hâlâ tam da
kesinleﬂmeyen– birlik görüﬂmelerinin tek konusu, koltuk pazarl›¤›d›r.
Bunun ötesinde ne politika, ne
ideoloji tart›ﬂmas› yoktur.
Kamuoyunun “birleﬂin” bask›s›n› istismar etme hesaplar› içindeki
Baykal, mecliste yapt›¤› konuﬂmada son derece çi¤ bir biçimde Ecevit
övgüleri yapm›ﬂ ve aralar›nda bir
“ ide ol oj ik fa rk” olmad›¤›n› söylemiﬂtir.
Bunu herkes söyleyebilir, mesela biz söylüyoruz; ama Baykal söyleyemez. Çünkü Baykal’a o zaman
sorarlar; bugüne kadar niye ayr›yd›n?
Biz aralar›nda bir “ i d e o l o j i k
f a r k ” olmad›¤›n› hep söyledik ve
söylüyoruz; CHP çizgisini esas alan
parti ve çevrelerin hiçbiri bu çizgiyle köklü bir ﬂekilde hesaplaﬂmam›ﬂt›r. Dolay›s›yla ayn› devletçi, orducu, gerici çizgide dönüp durmakta,
iktidar koltu¤una oturduklar› her
dönemde de halka karﬂ› en gerici,
faﬂist politikalar›n uygulay›c›s› olmakta hiç zorlanmamaktad›rlar.
*
CHP-DSP ve ayn› kategorideki
baﬂka güçlerin birli¤i “solda birlik”
de¤ildir. Bu yeterince aç›kt›r kan›m›zca. Bu noktada daha önemli
olan, bu birli¤i “solda birlik” olarak
adland›ranlar›n kendisi de solcu de¤ildir, solda de¤ildir. Onlar, niyetleri ne olursa olsun, objektif olarak,
oligarﬂinin sahte solu sol gibi gösterme politikas›na alet olmaktad›rlar.

Tando¤an’dan Taksim’e

içinde devrim cephesi yoktur. Varl›¤›, etkisi c›l›zd›r.

Laik-ﬁeriatç›, Ulusalc›-AB’ci

Laiklik-ﬂeriat ekseninde, milliyetçilik mihverinde, k›ran k›rana bir
savaﬂ sürüyor ve devrimciler, sosyalistler olarak bu sürece müdahale
edecek durumumuz yoktur.
Devrimcilerin müdahalesinin
ve kitleler üzerindeki etkisinin
s›n›rl› oldu¤u koﬂullarda, oligarﬂinin çeﬂitli kesimleri kitleleri kendi iç çat›ﬂmalar›na yedekleyebiliyor, kitleleri gerici
duygular›n peﬂine takabiliyor,
ba¤›ms›zl›k veya özgürlük taleplerini yanl›ﬂ yönlere kanalize edebiliyorlar.

Kamplaﬂmas›ndan ‘3. Cephe’ye
Yüzbinlerin topland›¤› Tando¤an ve Ça¤layan mitingleri
üzerine “tahliller” ve yorumlar
devam ediyor. Herkes, Manisa
mitinginde bir kez daha yüzbin
kiﬂilik bir kalabal›¤› toplayan
ve önümüzdeki günlerde ‹zmir
ve Samsun mitingleriyle devam
edece¤i aç›klanan bu “kitle hareketini” anlamaya çal›ﬂ›yor.
Bu mitinglerde aç›¤a ç›kan›n yeni bir dinamik oldu¤u kesindir. Ama bu dinami¤in nas›l adland›r›laca¤›, yorumlanaca¤› konusunda rivayetler muhtelif. Böyle olmas› da do¤al, çünkü henüz “ﬂekillen me k t e ” olan bir olgu sözkonusudur.
Mitinglerin, kitlelerin siyasi sürece bir müdahalesi oldu¤u tart›ﬂmas›zd›r. Ancak bu müdahalenin yönü,
hedefleri ve kitleleri kimlerin yönlendirdi¤i konusunda, homojen bir
yap›dan sözetmek mümkün de¤ildir.
TSK’den CHP’ye, MHP’den ADD
gibi
“ulusalc›”
kuruluﬂlara,
DYP’den TÜS‹AD’a kadar, hemen
her kesim bir ﬂekilde bu kitle hareketini kendine yedeklemeye, ondan
kendine bir pay ç›karmaya çal›ﬂ›yor.
Bu noktadaki tart›ﬂmalar ve inisiyatif kavgas› sürecektir; devrimciler aç›s›ndan ise, as›l tart›ﬂma, bu
sürece nas›l müdahil olunaca¤› tart›ﬂmas›d›r.

B u r j u v a z i h a re k e t l i ;
devrimciler ne yap›yor?
Siyasal geliﬂmeleri az çok izleyen herkesin bildi¤i gibi, burjuvazi
kendi içinde hareketli. Partiler birleﬂiyor, ayr›ﬂ›yor, yeni ittifaklar oluﬂuyor. Hemen tüm düzen partileri,
gençlere, kad›nlara yönelik çok
kapsaml› faaliyetler yürütüyorlar,
öyleki birçok yerde ulaﬂmad›k kimse b›rakm›yorlar. Kitlelerin her tür-

lü ihtiyaçlar›n›, taleplerini kullan›yorlar. Kitlelerin milliyetçi duygular›na da, demokratik özlemlerine
de, islami inançlar›na da, AB’ye
tepkilerini de, AB isteklerine de, ﬂu
veya bu biçimde; istismar etmek
için de olsa, cevap vermeye çal›ﬂ›yorlar. Bir önceki seçimde, 9 milyonu aﬂk›n seçmenin sand›¤a gitmedi¤ini veya gidip boﬂ oy verdi¤ini hesaba katarak, “sand›¤a git” kampanyalar› örgütlüyorlar. K›sacas› burjuvazi kendi cephesini örüyor, tahkim
ediyor. Sistem ekonomik, siyasi,
sosyal, hatta askeri aç›dan birçok t›kan›kl›klarla karﬂ› karﬂ›ya; fakat
burjuvazi bunlara mahkum olmak
istemiyor. Kendi içinde uzun vadeli
olsa da olmasa da çözümler üretiyor, alternatifler geliﬂtiriyor.
Peki devrimciler ne yap›yor?
Devrim, kendi cephesini tahkim
ediyor mu?
Düzenin açmazlar›n›n, t›kan›kl›klar›n›n karﬂ›s›na kendi alternatiflerini ç›karabiliyor mu?
Kitlelere ulaﬂmakta, en az düzen
partileri kadar ›srarl› ve dinamik
mi?
Güçlerini birleﬂtirebiliyor mu?
Tek bir hedefe yo¤unlaﬂabiliyor
mu?
Bu sorulara ne yaz›k ki olumlu
cevaplar veremiyoruz.
ﬁuras› aç›k ki, tüm bu geliﬂmeler
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D e v r i m c i n e r d e d i r,
n e re d e o l m a l › d › r ?
Devrimciler, tüm ilerici, demokratik güçler, ilerici ayd›nlar, öncelikle ideolojik olarak çok net olmak durumundad›rlar.
AKP’nin demokrasi saf›nda oldu¤u veya ordunun gericili¤in karﬂ›s›nda oldu¤u gibi, her türden yanl›ﬂ de¤erlendirme, yanl›ﬂ saflaﬂmalara yolaçacakt›r.
Solda, güçsüzlü¤ün, sürecin geliﬂiminde inisiyatif alamaman›n getirdi¤i bir “s›k›ﬂma ve s›k›nt›” gözükmektedir. Ancak bu güçsüzlü¤ü
aﬂman›n yolu, ne Tando¤an mitinglerine kat›lmaktan, ne muht›ray› dolayl› olarak meﬂru görmekten, ne de
muht›raya karﬂ› olma ad›na AKP’yi
ve TBMM’yi savunmaktan geçmiyor. Bunlar, solu daha da güçsüzleﬂtirecek, ama daha önemlisi solun
ideolojik duruﬂunu mu¤laklaﬂt›racak dolay›s›yla, bu suni ve çarp›k
kamplaﬂmalar›n karﬂ›s›na “3. bir
cephe” olarak ç›kmas›n› daha da
zorlaﬂt›racak yaklaﬂ›mlard›r.
Bu sapmalardan sak›nabilmek
için, AKP’nin, TSK’n›n ve muht›ras›n›n, mitinglerin, s›n›flar mücadelesinin neresinde durdu¤unu do¤ru
tespit etmek ve bu anlamda do¤ru
yerde durmak gerekir.
Do¤ru yerde durman›n b i r i n c i
ö l ç ü t ü ; egemen s›n›flar›n hiçbir kesimine yedeklenmemektir.

A K P v e G e n e l k u r m a y,
kendi kavgas›n› veriyor
En baﬂta kabul edilmesi gereken
siyasal gerçeklerden biri de budur.
AKP’nin demokratl›kla, generallerin ba¤›ms›zl›kç›l›kla ilgisi yoktur.
Demokrasi ve ba¤›ms›zl›k mücadelesi birbirinden kopar›lamaz ve bu
mücadele egemen s›n›flar›n de¤il,
bizim, halk›n mücadelesidir. Bu
aç›kça görülebilirse, egemen s›n›flar›n yürüttü¤ü kavgan›n “oligarﬂi
içi iktidar kavgas›” oldu¤unun kavranmas› da kolaylaﬂ›r. Bizim gibi
ülkelerde oligarﬂi, krizden kurtulam›yor. Krizin bir yan›, egemen güçlerin kendi aras›ndaki “kim yönetecek”, “kim sömürü ve iktidardan ne
kadar pay alacak?”, “ülke nas›l yönetilecek?” kavgas›d›r. Ve bu kavga, bugünden yar›na bitecek, bir seçimle ortadan kalkacak bir kavga
de¤ildir. Çok çeﬂitli biçimler alarak,
oligarﬂinin partileri aras›nda, “asker-sivil” kavgas› görünümünde,
veya “laiklik-ﬂeriat”, Anadolu burjuvazisi-‹stanbul burjuvazisi gibi
çok çeﬂitli biçimlere bürünerek sürecektir.
Darbeler art›k çok zordur. “Kesinlikle olmaz” denilemez elbette.
Darbenin olabilmesi, emperyalizmin ve oligarﬂinin onay›na ba¤l›d›r.
Bunun d›ﬂ›nda olamaz m›, olabilir,
ama öyle bir durumda hemen hiçbir
baﬂar› ﬂans› yoktur.
Denilebilir ki, bugünkü durumda, klasik askeri bir darbenin iç ve
d›ﬂ koﬂullar› yoktur. Emperyalizm
ve oligarﬂi, bizim gibi ülkelerde ordu müdahalelerini son çare olarak el
alt›nda tutsa da, bu koﬂullar› hesaba
katmak durumundad›rlar. Klasik bir
darbenin 12 Eylül'de oldu¤u gibi
halka " k u r t a r › c › " olarak gösterilebilmesi için içte ve d›ﬂta pekçok koﬂulun biraraya gelmesi gerekir. Bugün iﬂbirlikçi burjuvazi ve emperyalizm, halka karﬂ› uygulanacak
bask› aç›s›ndan bir darbeye ihtiyaç
duymuyorlar, çünkü “sivil” iktidarlar arac›l›¤›yla sözkonusu politikalar› uygulayabiliyorlar; ikincisi,
mevcut hükümetler, onlar›n isteklerini karﬂ›lamaktad›r, bu anlamda da

bir askeri darbe ihtiyac› içinde de¤illerdir. Bunun ötesinde mevcut
krizlerin düzeyi de onlar için bir
darbeyi gündeme getirmemektedir.
Tersine, darbenin istikrars›zl›¤› daha da artt›raca¤›n› görmekte, bu anlamda da "uzlaﬂma", “mutabakat"
istemektedirler.
Gerçekte TSK, uzun süredir bu
gerçekle karﬂ› karﬂ›yad›r. 28 ﬁubat
döneminde “sivil güçler”in Genelkurmay’›n do¤rudan ve dolayl› örgütlemesiyle seferber edilmesi, darbe yapamamas›n›n sonucunda ortaya ç›kan bir biçimdi. 28 ﬁubat’ta
Sincan’da tanklar›n yürütülmesinden çok, içlerinde T‹SK, TOBB,
D‹SK’in de oldu¤u kurumlar›n “durumdan vazife ç›karmalar›” etkili
olmuﬂtu.
Bugün de ayn› ﬂekilde, ama kurumlardan çok, do¤rudan “kitle hareketini” geliﬂtirerek amaçlar›na
ulaﬂmaya çal›ﬂ›yorlar. Bundan, Tando¤an’da baﬂlay›p devam eden kitle
hareketinin tamamen “Genelkurmay talimatl›” bir kitle hareketi oldu¤u sonucu ç›kmaz. Genelkurmay’›n kitleler üzerinde böyle bir
gücü de yoktur. Ancak böyle bir kitle hareketinin oluﬂmas›nda Genelkurmay’›n ve onunla birlikte hareket eden çeﬂitli örgütlenmelerin,
CHP gibi partilerin, baz› medya kuruluﬂlar›n›n etkisi oldu¤u da bir gerçektir. Bu anlamdad›r ki, Genelkurmay, kitlelerin kayg›lar›n› da kullanarak, onlar› kendi iktidar kavgas›na yedekleyebilmiﬂtir.

Meydanlar› dolduran
kitlenin niteli¤i
Kitlelerin ﬂeriat›n geliﬂmesinden
duydu¤u kayg›lar, ABD ve AB’nin
bir eyaleti haline gelmemizden duydu¤u rahats›zl›klar, AKP’ye karﬂ›
tepki olarak sözkonusu mitinglerde
birleﬂmiﬂtir. Bu kayg›lar› taﬂ›yan
çok çeﬂitli s›n›f ve tabakalardan insanlar vard› mitinglerde.
Mitinglerin ana kitlesinin “orta
s›n›f” oldu¤u söylenmektedir. Ancak bu “orta s›n›f” tahlillerine de ihtiyatl› yaklaﬂmak gerekir. Özellikle
mitinglerde böyle bir “orta s›n›f
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a¤›rl›¤›” tespit edilebilir, fakat bu
yoksullar›n varl›¤›n› yads›maz.
‹kincisi, 1980’lerden bu yana “orta
s›n›f” sürekli erimiﬂtir ve bu erimeye ra¤men, ideolojik, kültürel olarak kendini hâlâ “orta s›n›f” olarak
görmeye devam eden kitleyle, yoksullar aras›ndaki s›n›rlar, oldukça
incelmiﬂtir.
Öte yandan, bu, henüz ﬂekillenme halindeki bir kitle hareketidir.
Tabiri caizse ruﬂeym halindedir ve
nas›l bir ﬂekil alaca¤›, nereye, hangi
hedeflere yönelece¤i, biraz da çeﬂitli siyasal güçlerin bundan sonraki
geliﬂmeler üzerinde ne kadar etkili
olaca¤›yla belirlenecektir. Devrimci bir cephenin ortaya ç›kmas› veya en az›ndan bu fikrin güç kazanmas›n›n önemi de iﬂte bu noktadad›r.
Evet, bu kitle içinde küreselleﬂmeciler, AB’ciler kadar ba¤›ms›zl›k
özlemlerini de bar›nd›ran bir kitledir. Bu kitle, içinde MHP destekçileri, linç destekçileri, ordu destekçileri kadar, demokratik de¤er ve talepleri de bar›nd›ran bir kitledir.
Dolay›s›yla, her ne kadar bu kitle
hareketi, konjonktürel olarak Genelkurmay’a yedeklenmiﬂ bir kitle
hareketi görünümünde olsa da, bu
kitlenin hiç de az›nsanmayacak bir
bölümünün, ba¤›ms›zl›k, demokrasi
mücadelesine kanalize edilebilecek
bir kitle oldu¤unu söylemek de yanl›ﬂ de¤ildir. Fakat bunun gerçekleﬂmesi, 3. bir cephenin, devrimci bir
cephenin sürece müdahale edebilmesine ba¤l›d›r...

3. Cephe, Devrimci,
D e m o k r a t i k C e p h e ’ d i r.
“3. Cephe”nin ad› böyle konulmal›d›r. Oligarﬂinin politikalar› ve
çözümleri karﬂ›s›ndaki alternatifin
devrimci, demokratik niteli¤ini belirtmek için ad›n› böyle koymak yararl›d›r.
Tüm devrimci demokratik güçleri birleﬂtirebilecek, ayn› hedeflere
yönelinmesini sa¤layabilecek bir
ortak örgütlenmeye (ad›na ne denilece¤i çok önemli de¤ildir) duyulan
ihtiyaç yeni de¤ildir. Ancak yaﬂa-

nan hemen her geliﬂme bu ihtiyac›
daha acil ve zorunlu hale getirmektedir. Kitlelerin egemen s›n›flar›n iç
kavgalar›na yedeklendi¤inin, buna
karﬂ›l›k devrimcilerin sürece müdahale etmekte yetersiz kald›¤›n›n çok
daha aç›kça görüldü¤ü bu süreç de,
ayn› ﬂekilde bize devrimci demokratik bir cephenin zorunlulu¤unu
göstermektedir.
Bu ihtiyaca denk düﬂen öneriler
yap›lm›ﬂt›r geçmiﬂte. Ancak öneriler ya cevaps›z b›rak›lm›ﬂ veya ihtiyac›n yak›c›l›¤› hissedilmemiﬂtir.
Devrimci demokratik güçler aras›ndaki Cephe tart›ﬂmalar›nda, hâlâ
uç yaklaﬂ›mlar sürüyor. Kimisi için
ne olursa olsun kendisinin öncü olmas› en önemli sorun. Kimi, mücadelenin ihtiyaçlar›n› düﬂünmekten
çok, teorik ﬂablonlar›n› düﬂünüyor.
Düzen güçleri çeﬂitli biçimlerde
konumlan›yor. Kitleleri bu konumlanma içinde kendi yan›na çekiyor.
Sorun, bizim karﬂ›-devrim karﬂ›s›nda devrim ve demokrasi güçleri olarak bir konumlanma yaratmam›z.
Devrimci demokratik güçlerin içinde yeralaca¤› bir “Cephe”nin nas›l
olaca¤› üzerinde durmayaca¤›z burada. Çünkü bu ikincil bir sorun.
Mesele, böyle bir cephe ihtiyac›n›
görmek, bunun olabilirli¤inden öte,
olmas› gerekti¤inde hemfikir olmakt›r. Bunda net olundu¤unda, bunun ortak bir biçimi bulunacakt›r.

Cephe tart›ﬂmas›, seçim
t a r t › ﬂ m a s › d e ¤ i l d i r.
DTP’nin, seçimlerde ba¤›ms›z
aday ç›karma meselesini kararlaﬂt›rmak için yapt›¤› toplant›da, Genel
Baﬂkan Ahmet Türk de 3’ncü bir
cepheden sözediyor. Fakat sözlerinin devam›na bak›ld›¤›nda görülüyor ki, sözünü etti¤i 3. Cephe esas
olarak kendilerinden oluﬂuyor ve bu
Cephe kendini seçimlere endekslemiﬂtir. Kald› ki, muht›raya karﬂ› olma ad›na, demokrasi ad›na AKP’yle
ayn› safta olma, AKP’yi ve
TBMM’yi savunma politikas›n› savunan bir anlay›ﬂla, 3. bir cephe, alternatif bir cephe anlay›ﬂ› birbiriyle

Bu kitle içinde küreselleﬂmeciler, AB’ciler kadar ba¤›ms›zl›k
özlemlerini de bar›nd›ran bir
kitledir. Bu kitle, içinde MHP
destekçileri, linç destekçileri,
ordu destekçileri kadar, demokratik de¤er ve talepleri de
bar›nd›ran bir kitledir. Dolay›s›yla... bu kitlenin hiç de az›nsanmayacak bir bölümünün,
ba¤›ms›zl›k, demokrasi mücadelesine kanalize edilebilecek
bir kitle oldu¤unu söylemek de
yanl›ﬂ de¤ildir.
çeliﬂmektedir.
Evrensel’den Ender ‹mrek de
ﬂöyle yaz›yor:
“Burada tek seçenek kal›yor.
Darbecilere karﬂ›, AKP’nin gerici,
dinci ve ﬂoven politikalar›na karﬂ›
halk›n gerçek seçene¤i. Emek, bar›ﬂ
ve özgürlük seçene¤i.” (9 May›s
2007)
Burada kastedilenin esas olarak
bir seçim bloku oldu¤u kaç dönemdir yap›lan seçimlerden, geliﬂtirilen
politikalardan biliniyor. Her seferinde “seçimlik de¤il” demelerine
karﬂ›n, politikalar› da, ufuklar› da
seçimleri aﬂam›yor.
“Blok”, “seçenek yaratmak”, “3.
Cephe” tart›ﬂmalar›n›n reformist
cephede sadece seçim dönemlerinde güncelleﬂmesi de zaten bunun bir
baﬂka yans›mas›d›r. Bu görüﬂün bir
baﬂka karakteristik özelli¤i, sözkonusu “blok”lar› reformist legal parti
çevreleriyle s›n›rl› tutmalar›d›r. Bunun bir ad›m ötesine geçen-geçebilecek herhangi bir birlik onlar›n
gündemine girmiyor bir türlü.
Ender ‹mrek, önerdi¤i “platformu” ﬂöyle tarif ediyor zaten:
“Sendikalara; D‹SK, KESK ve
TÜRK-‹ﬁ’e ba¤l› sendikalara,
TMMOB, TTB gibi meslek odalar›na, TYS, TGS gibi yazar ve gazeteci
örgütlerine, ö¤retim görevlilerine,
ayd›n ve sanatç›lara, Alevi derneklerine, iﬂçi ve emekçilere, Türkiye’nin ba¤›ms›zl›¤›ndan, özgürlü¤ünden ve halklar›n kardeﬂli¤inden,
gerçek laiklikten yana olan tüm
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güçlere büyük sorumluluk düﬂüyor.
Tek seçenek ve güçlü seçenek bu
platformdur. ”
Evrensel’den Fatih Polat da ﬂöyle tan›ml›yor:
“AKP ve ‘statükocu’ güçleri bir
cephe, demokrasiden ve emekten
yana olanlar› da di¤er cephe olarak
tan›mlayabiliriz.
...Tam da bu nedenle, bir süre
önce 324 ayd›n›n deste¤i ile Ankara’da toplanarak ‘Türkiye Bar›ﬂ›n›
Ar›yor’ konferans›n› gerçekleﬂtiren
güçler, Türkiye’nin gelece¤ini de
örgütleyebilecek olan güçlerdir. ”
‘Türkiye Bar›ﬂ›n› Ar›yor’ konferans›n› gerçekleﬂtiren güçler kimler? Kürt milliyetçili¤i, baz› ayd›nlar, DKÖ’ler... Yani esasta belli bir
çizgiyi -bar›ﬂç›l, legal, yasalc› çizgibenimsemiﬂ güçler.
Fatih Polat’›n “di¤er cephe”si,
devrimcileri baﬂtan d›ﬂl›yor. Militan
bir mücadeleyi de d›ﬂl›yor. Ve bunlar› d›ﬂlad›¤› için de asl›nda, di¤er
cepheyi örme imkanlar›n› daha baﬂtan yoketmiﬂ oluyor.
Mesela, “Türkiye Bar›ﬂ›n› Ar›yor konferans›n› gerçekleﬂtiren
güçler” demek yerine, “2007 1 May›s direniﬂini örgütleyen güçler”
dese, kuﬂku yok ki, çok daha isabetli bir çerçeve çizmiﬂ olacakt›r. Ama
küçük hesap ve kayg›lar (Mesela
EMEP’in Kad›köy’e gitmiﬂ olmas›
nedeniyle Taksim direniﬂini tam sahiplenememesi gibi) böyle geniﬂ ve
somut ve militan bir yaklaﬂ›m geliﬂtirilmesine engel olabiliyor. Esas
neden, “3. cephe”yi, reformist ve
parlamenterist bir zeminin d›ﬂ›nda
düﬂünmeyiﬂleridir.
Oysa, bugünkü koﬂullarda parlamenterist bir ittifak, asla “3. cephe”
yerine geçmeyecektir. Bu daha önce
denendi¤inde de görüldü, bugün de
benzer her giriﬂim ve yaklaﬂ›m›n
ak›beti ayn› olacakt›r. Bugünün ihtiyac›, tüm devrimci demokratik güçleri kapsayan bir birlikteliktir. “Parlamenterizm” dayatmas›, baﬂtan daralt›c› olmakt›r. Reformist blok, 3.
Cephe ihtiyac›n› karﬂ›lamaz, bu
görülmelidir.

1 May›s 2 00 7,
“3. Cephe”
için yol göstericidir
1 May›s’a bakal›m.
Hem olumlu, hem olumsuz
yanlar›yla üzerinde durulmas› gereken birçok ders
var. Ama en baﬂta ﬂunu
söylemeliyiz ki, 1 M a y›s’ta kazanan bizdik.
Bunun tart›ﬂ›lmas› son derece dar
ufuklu ve grupçu yaklaﬂ›mlar›n ürünüdür. Neleri kazand›k?...
Siyasi sonuçlar› itibar›yla, moral
faktörler itibariyle 1 May›s direniﬂi
s›n›flar mücadelesinin önünü
açan, devrim mücadelesini geliﬂtiren bir eylemdir; onun baﬂar› m›,
baﬂar›s›zl›k m› oldu¤unu belirleyen
de budur. Hesap sorand›k... Gasbedilmiﬂ hakk›n› meﬂrulu¤una inançla
elde etmeye çal›ﬂand›k... Engellemelere karﬂ›n birçok yeri Taksim’e
çevirendik. Taksim’i zorlayand›k.
Bir bütün olarak bak›ld›¤›nda, kitlelerin bu direniﬂten nas›l bir moral
ve kendine güven kazand›¤› en
önemli ölçütlerden biridir. Böyle bir
siyasal moral orta yerde dururken,
Taksim’e kaç metre ve kaç kiﬂi ç›k›ld›¤›n›n tart›ﬂmas›n› yapmak
abestir.
Kuﬂkusuz, burada tart›ﬂmam›z 1
May›s de¤il. Ama ﬂu kadar›n› söyleyelim ki, 1 May›s, devrimci demokratik güçlerin, güçlerini birleﬂtirmesi durumunda önemli ﬂeyler yapabilece¤inin bir göstergesi olmuﬂtur.
Evet, 1 May›s prati¤ine bakarak diyebiliriz ki, devrimci demokratik
güçler, bugün tüm yetersizliklerine
ra¤men, “ 3 . b i r cephe” olarak s›n›flar mücadelesi arenas›nda daha
etkili, daha inisiyatifli olabilirler.
ﬁunu unutmuyoruz elbette; birlikte iﬂ yapma kültürü, böyle bir
prati¤in içinde bile zorlan›yor, dejenere ediliyor. Mesela, 1 May›s süreci içinde de sol, “Dörtlü” blokun
(D‹SK, TTB, TMMOB, KESK) dayatmalar›yla karﬂ› karﬂ›ya b›rak›lm›ﬂt›r. Ancak devrimciler, bir “cephe” anlay›ﬂ› ve sorumlulu¤u içinde,
1 May›s 2007’nin tarihsel ve siyasal
anlam›n›n bilinci içinde bunlar›n

birlikteli¤in önüne geçmesine izin
vermediler. Cephe’nin yolu, bir bak›ma, ayn› yaklaﬂ›m›, tüm devrimci
demokratik güçlerin göstermesiyle
döﬂenecektir.
Reformist gruplar ve reformizmin etkisi alt›nda kalan DKÖ’lerin
devrimcilere yönelik “d›ﬂtalama”
politikalar› geçmiﬂte s›k s›k karﬂ›m›za ç›kmad› m›? Ç›kt›! Peki ne oldu? Bu politikalar›n uygulanmaya
çal›ﬂ›ld›¤› her seferinde, bu politika,
oligarﬂinin iﬂine yarad›.
ﬁu aç›kça görülmüﬂ olmal›d›r;
devrimcilerin olmad›¤› 1 May›s, 1
May›s olmaz. Ça¤layan’da devrimcilerin d›ﬂtalanmaya çal›ﬂ›ld›¤› y›llardan Kad›köy mitinglerine ve
Taksim direniﬂine kadar görülen budur. Fakat daha önemli olarak belirtmek istedi¤imiz bunun ötesinde;
devrimcilerin olmad›¤› birliklerin,
oligarﬂiye karﬂ› mücadelesi bir çekim merkezi olamayaca¤›d›r.
Devrimcilerin d›ﬂ›nda birlikler
oluﬂturmak, bu tür birlikler oluﬂturanlara oligarﬂinin icazetini kazand›rabilir. Ama bunun çok daha fazlas›n› kaybettirir.
Bugün “3. Cephe olarak ortaya
ç›kmal›y›z” düﬂüncesini taﬂ›yan
herkes, bunu devrimciler olmaks›z›n düﬂünmemelidir.
Grupçulu¤un, benmerkezcili¤in,
icazetçi hesaplar›n aﬂ›ld›¤› noktada
ortaya çok daha güçlü 1 May›slar›n,
güçlü cephelerin ç›kaca¤›n› söylemek, yanl›ﬂ de¤ildir.
Biraz hayal gücümüzü geliﬂtirelim. D‹SK, Haklar ve Özgürlükler
Cephesi, TKP, Halkevleri, Kald›raç
d›ﬂ›nda kimse, bildi¤imiz kadar›yla
“Türkiye çap›nda tek bir merkezi
kutlama” karar› almad›.
13
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Peki alsayd›?
Merkezileﬂtirmek
konusunda ayak sürüyenler veya bunu hiç
yapmayanlar, asl›nda
sürecin geliﬂimini, 2007
1 May›s’›n›n s›n›flar
mücadelesinin bugününde nas›l bir iﬂlev yüklenmekte oldu¤unu görememiﬂlerdir.
Bunu göremeyenlerin veya baﬂka hesaplarla görmek istemeyenlerin baﬂ›nda KESK yönetimi gelmektedir. KESK 1 May›s’›n merkezileﬂtirilmesi tavr›na kat›lmad›. Oysa kat›lsayd›, tablo daha farkl› olacakt›. Bu farkl›l›k, egemen s›n›flar›
korkutan, halk güçlerini geliﬂtiren
bir farkl›l›k olacakt›. Kitleler çok
daha büyük moral kazanacaklar, iﬂbirlikçi Türk-‹ﬂ anlay›ﬂ› yurt çap›nda teﬂhir ve tecrit edilmiﬂ olacak, siyasal olarak da daha büyük sonuçlar
al›nacakt›.
Fakat yine de, birçok kesimin
“merkezileﬂtirme” yönünde bir karar almamas›na ra¤men önemli sonuçlar ortaya ç›km›ﬂt›r.
Bu sonuçlar› daha da büyütmek,
1 May›s direniﬂini gerçekleﬂtiren
iradeyi, devrimci demokratik güçlerin cephesine dönüﬂtürmek, elimizdedir ve bu bir ihtiyaçt›r.
Solun sürecin izleyicisi olmaktan ç›kmas›n›n yolu, bu ihtiyac› görmesi ve içtenlikle, kararl›l›kla,
sorumlulukla, buna cevap olmas›ndan geçiyor.
Oligarﬂi içi iktidar kavgas›, ayn›
zamanda oligarﬂik güçleri y›pratan,
teﬂhir eden bir rol de oynar. Bugün
de böyle bir süreç yaﬂanmaktad›r.
‹ktidar ve ordu dahil, düzen kurumlar›n›n y›prand›¤›, düzen güçlerinin
bu anlamda birbiriyle k›ran k›rana
savaﬂt›¤› bir süreçte, halk›n mücadelesini geliﬂtirmenin, halk›n taleplerine tercüman olman›n ve kitlelerin özlemlerini do¤ru hedeflere yöneltmenin imkanlar› da daha ço¤al›r. Bu imkanlar› de¤erlendirip de¤erlendirememek de, yukar›da belirtilen görevi yerine getirmeye ba¤l›d›r.

1 May›s’taki Terörün G österdi¤i:

AKP ‹ktidar› ve Bu Ülkeyi
Yöneten Devlet Bürokrasisi
Emekçi Halka Düﬂmand›r
1 May›s’ta tüm kenti teslim alan
devlet terörünün bir insan›m›z›n can›n› da ald›¤› ortaya ç›kt›.
Kenti hava bombard›man› yap›lan Ba¤dat’a döndürecek ﬂekilde
at›lan gaz bombalar›ndan etkilenen,
75 yaﬂ›ndaki ‹brahim Sevindik,
emekçileri Taksim’e sokmama ad›na yollar›n kesilmesi üzerine, hemen yan›baﬂlar›ndaki hastaneye yar›m saatten fazla zamanda ancak
ulaﬂt›r›ld›. Ancak çok geç olmuﬂtu
art›k.
Burada biber gaz›n›n, daha önce
uzmanlar taraf›ndan yap›lan uyar›lar, bilimsel kuruluﬂlar›n raporlar›
ile, nas›l vahﬂi bir yöntem oldu¤unu
anlatmayaca¤›z; bunlar› zaten iktidar da bilmektedir ve tam da bu
amaçla kullanmakta, korku, y›lg›nl›k yaratarak hak araman›n önüne
geçmeye çal›ﬂmaktad›r.
Tart›ﬂmas›z bir ﬂekilde ‹brahim
Sevindik’in katilleri bellidir.
11 milyonluk kenti esir alma yetkisi ve onay› veren AKP iktidar›,
yetkisini pervas›zca, sorumsuzca
kullanan Vali, kudurmuﬂças›na sa¤a
sola sald›ran, demokratik hakk›n›
kullananlara karﬂ› terör uygulamaktan, gaz s›kmaktan baﬂka hiçbir ﬂey
bilmeyen polis ve bu güruhun ﬂefi
Emniyet Müdürü...
Ancak ortada ne ‹brahim Sevindik’in ölümü ile ilgili sorumlular
hakk›nda bir iﬂlem var, ne de o gün
tüm kenti esir alan uygulamalarla ilgili. Aksine, ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü an›nda, elinde hiçbir kan›t
belge yokken otomati¤e ba¤lanm›ﬂ
gibi, Sevindik’in att›klar› gaz›n et-

kisinden de¤il “normal kalp krizinden” öldü¤ünü aç›klad›. Vali ise, bir
gün önce koca kenti esir alacak yetkilere sahipken, ertesi günü polise
müdahale emri vermedim diyecek
kadar piﬂkin ve yetkisiz, sorumsuz
oluveriyor. Yaratt›¤› tabloyu gayet
piﬂkince, iktidar›n kendini destekleyece¤inden emin bir ﬂekilde “kamu
düzenini korurken oldu” ﬂeklinde
aç›kl›yor. Demagoji! Yaﬂam› felç etmenin, tüm halka terör uygulaman›n neresi “kamu güvenli¤i”! Ki,
zaten bu ülkede halka yönelik terörde en s›k kullan›lan kavramd›r bu;
“Kamu düzeni”ni sa¤lama ad›na
halka zulmedilir.
O gün yaﬂananlar› bir kez daha
düﬂünün; tüm kenti felç eden ve demokratik meﬂru hakk›n› kullanan
binlerce insana azg›nca sald›ran bir
zihniyetin, demokratl›kla, demokrasiyle ilgisi olabilir mi?
Evet yoktur!
AKP iktidar›n›n ve devlet bürokrasinin hesab›; halka, “ﬂu iﬂçiler,
sendikalar gösteri yapacak diye neler çekiyoruz” dedirtmekti. Ayn›
14
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gösteride kurﬂunlarla katlettikleri
emekçileri unutturup “bak›n bak›n
çiçekleri nas›l eziyor, camlar› nas›l
k›r›yorlar” demagojileriyle yapt›klar› gibi, devrimcileri, sendikalar›,
emekçileri hedef göstermekti.
Bu yönetim anlay›ﬂ›n›n, yani
hak arayana karﬂ› bilinçsiz kitleleri
k›ﬂk›rtman›n kendisi anti-demokratik olmakla birlikte, bu kez baﬂaramad›klar› da aç›kt›r.
1 May›s, AKP’nin ve bu ülkeyi
yöneten bürokrasinin halk
düﬂman› yüzünü göstermiﬂtir. AKP’nin
“demokrasi”yle,
“demokratl›k”la
hiçbir ilgisinin
olmad›¤›n› 70
milyon bir kez
daha gördü.
Kimileri bu
iktidar› “demokratikleﬂme
reformlar›” yapt›¤› gerekçesiyle
destekledi¤ini söylüyor.
Üstelik “solcu” kimli¤iyle.
Bu ülkenin emekçilerine alanlar›
yasaklayan; tüm dünyada resmi tatil
ve meﬂru bir hak olarak görülen 1
May›s’a “yasad›ﬂ›” muamelesi yapan; yasakç› zihniyete teslim olman›n bask› iktidar›na destek vermek
demek oldu¤u bilinciyle meﬂru, demokratik haklar›n› kullanarak 1
May›s’a sahip ç›kanlar›n baﬂ›nda
bombalar patlatan, coplayan, yerlerde sürükleyen, yasad›ﬂ› gözalt›lara
maruz b›rakan; kendisi gibi düﬂünmeyen, “arka bahçesi” gibi hareket
etmeyen sendikalar› düﬂman gibi
gören; muhalif hareketleri ezmeyi
iktidar›n› sürdürmenin garantisi olarak gören; emekçiler taleplerini dile
getirecek korkusu ile tüm kentte s›k›yönetim ilan eden bir zihniyet demokrat olabilir mi?
Adeta yaﬂananlarla kendisinin
hiçbir ilgisi yokmuﬂ gibi, 1 May›s
sonras› tek bir kelime aç›klama yapm›yor baﬂbakan. Düﬂünün ki, ülkenin en büyük kenti teslim al›nm›ﬂ,

burjuva bas›n›n dahi tepki gösterme
ihtiyac› hissetti¤i bir terör uygulanm›ﬂ, ama baﬂbakan susuyor. Bu suskunlu¤un bir tek anlam› vard›r; ‹çiﬂleri Bakan› Aksu’nun do¤rudan ifade etti¤i üzere, estirilen terörü sahiplenmektedir. Bu manzaray› yaratma emrini do¤rudan iktidar›n
verdi¤i itiraf edilmektedir. Sorumlular hakk›nda hiçbir iﬂlem yap›lmamas›, aksine “kutlanmas›” da bunu göstermektedir.
Böyle bir iktidara her ne gerekçe
ile olursa olsun hâlâ “demokratl›k”
payesi biçmenin, destek vermenin
bir tek anlam› vard›r; zulmünü sürdürebilirsin!
AKP iktidar› seçim sürecine girilmesinin, 1 May›s’ta yaratt›¤› terörün üzerinin örtülmesinde, unutturulup gündemden düﬂürülmesinde
bir f›rsat olarak görüyorsa yan›l›yor.
2007 1 May›s’› kitlelerin kararl›l›¤›
kadar, iktidar›n terörüyle de tarihe
geçmiﬂtir. Ve bu terörün sahibi AKP
iktidar› ve bu ülkeyi yöneten bürokrasidir.
Emekçiler alanlara ç›kacak diye
Türkiye’nin dört bir yan›ndan polis
takviyesi yap›l›yor, kitleyi terörize
edecek bombalar stoklan›yor, özel
timler taﬂ›n›yor, yollar kapat›l›yor...
Üreten, yaratan, vareden emekçiler
de¤il sanki “düﬂman askerleri” geliyormuﬂças›na yap›lan bu haz›rl›k ve
yaﬂananlar, halk düﬂmanl›¤›ndan
baﬂka bir s›fatla adland›r›lamaz.
2 May›s tarihli Radikal'de yay›mlanan bir haberde, 1 May›s günü, Dolmabahçe civar›nda copla,
gaz bombalar› ile göstericilerden
ar›nd›rd›klar› caddede çevik kuvvet
ve panzerler zafer kazanm›ﬂ bir
edayla geçit töreni yaparken bir polis cep telefonu ile ﬂöyle konuﬂuyordu: “Savaﬂ alan›na çevirdik, ﬂerefsizim...”
“ﬁerefsizli¤i” konusuna bir ﬂey
demeyece¤iz, ancak sadece o caddeyi de¤il, tüm ‹stanbul’u savaﬂ alan›na çevirdikleri aç›kt›. Ve, güya
güvenli¤i sa¤lamakla görevli polis,
savaﬂ alan›na çevirmiﬂ olmay› zafer
diye kutluyordu.
Halka, demokratik haklara düﬂ-

2008 1 May›s’›n›n taleplerini b ugünden o rtaya k oyuyoruz. Bu talepler, 1
May›s’›n eme¤in bayram›
ve resmi tatil ilan edilmesi ve Taksim yasa¤›na son
verilmesidir! Ö nümüzdeki 365 gün boyunca bu talepleri yerine getirmeyecek b ir iktidar, 2008 1
May›s’›nda da zulmü,
bask›y›, t erörünü d evam
ettirmek i stiyor demektir.
manl›¤›n ne düzeyde oldu¤unu gösteren ilginç bir örnek de¤il mi!
Lokantada oturan insanlar› tokatlayan, yaﬂananlar› izleyenleri
tekmeleyen, rengârenk k›yafetleri
nedeniyle “eylemci” diye turistleri
dahi döven, yere düﬂmüﬂ insanlara
tekmeler savuran, tuttu¤unun do¤rudan a¤z›na biber gaz› s›kan bu güruhu kimin e¤itti¤i, bu “zor kullanma yetkisini” kimin verdi¤i ise malum.

1 May›s Resmi Tatil
‹lan Edilmeli, Taksim
Yasa¤› Son Bulmal›d›r
2007 1 May›s’›nda emekçilere
terör uygulayanlar›n peﬂini b›rakmamak, tüm demokratik, devrimci
kurumlar›n, kiﬂilerin görevi, sorumlulu¤u olmal›d›r.
Ancak bundan daha önemlisi;
2008 1 May›s’›n›n taleplerinin bugünden ortaya konulmas›d›r.
Halen TBMM ‹çiﬂleri Komisyonu'nda, 1 May›s'›n "iﬂçi bayram›"
olarak resmileﬂmesi yönünde yasa
önerileri bulunuyor. CHP'nin sendikac› kökenli Kocaeli Milletvekili
‹zzet Çetin’in sözkonusu önerisi 7
Mart 2002 tarihinden beri TBMM
‹çiﬂleri Komisyonu'nda bekliyor.
AKP'nin sendikac› kökenli milletvekillerinden Agah Kafkas’›n 1 May›s gününün "birlik ve dayan›ﬂma
bayram›" ilan edilmesine iliﬂkin
önerisi de 3 Temmuz 2006 tarihin15
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den beri bekliyor. Yine AKP Bursa
Milletvekili Ertu¤rul Yalç›nbay›r '›n
1 May›s'›n "iﬂçi bayram›" ilan edilmesine iliﬂkin bir baﬂka yasa önerisi de bulunuyor.
Bu süre içinde sermayenin istedi¤i onlarca yasay› gündemine alan
iktidar, bu tasar›lardan hiçbirini genel kurula indirme gere¤i dahi duymam›ﬂt›r.
2008 1 May›s’›n›n taleplerini
bugünden ortaya koyuyoruz.
Bu talepler; 1 May›s’›n eme¤in
bayram› ve resmi tatil ilan edilmesi
ve Taksim yasa¤›na son verilmesidir!
Önümüzdeki 365 gün boyunca
bu talepleri yerine getirmeyecek bir
iktidar, 2008 1 May›s’›nda da zulmü, bask›y›, terörünü devam ettirmek istiyor demektir.
1 May›s, en küçük ada devletlerinde dahi, eme¤in bayram› olarak
resmi tatildir ve emekçiler birlik,
dayan›ﬂma ve mücadele günlerini,
karﬂ›lar›na panzerler dikilmeden
kutlarlar. Bu hakk› hiç kimse bahﬂetmedi bize, yüzy›llara dayanan bir
s›n›f mücadelesiyle, bedellerini
ödeyerek, tüm ülkelerde uzun mücadeleler yürüterek kazand›k ve
hiçbir iktidar›n karﬂ› ç›kamayaca¤›
bir hak haline getirdik.
Türkiye iktidar› da bu yasakç›,
anti-demokratik tavr›ndan vazgeçmelidir.
‹ktidar; iﬂçiler, emekçiler, devrimciler, demokratlar olarak bu terörün, bask›n›n bizi y›ld›ramayaca¤›n› görmüﬂ olmal›d›r. 1 May›s’› 1
May›s alan›nda kutlama, ﬂehitlerimizi anma kararl›l›¤›m›zdan böyle
döndüremeyece¤ini anlam›ﬂ olmal›.
Y›llarca süren mücadelemizle nas›l
ki, 1 May›s’› salonlara hapsolmaktan kurtar›p alanlara taﬂ›d›ysak, 1
May›s alan›n› da kazanaca¤›z.
B u r a d a n i k t i d a r a b i r kez daha
ça¤r›da bulunuyoruz;
E m e k ç i l e re , h a l k a d ü ﬂ m a n l › k tan vezgeçin!
1 May›s’› eme¤in bayram› ola r a k re s m i t a t i l i l a n e d i n !
Taksim Meydan›’n› emekçile r e kapatmaktan vazgeçin!

1 May›s terörünün sorumlular› protesto edildi

Emekçi D üﬂmanlar›n›
Unutmayaca¤›z

gruplar, “TAKS‹M 1 MAYIS ALANI KAZANILMIﬁTIR – YAﬁASIN
1 MAYIS” pankart›n› taﬂ›d›lar. Dev
Sa¤l›k-‹ﬂ, Genel-‹ﬂ, SES, Halkevleri, HÖC, Yurtsever Cephe, ‹HD,
SDP, TKP ve Ö¤renci Kolektifle-

‹stanbul'da 1 May›s günü yap›lan sald›r›lar ve engellemeler yap›lan eylemlerle protesto edilirken,
sorumlular hakk›nda suç duyurular›nda bulunuldu.

1 May›s Terörüne
P rotestolar
N 2 May›s günü Okmeydan› ve
Ba¤c›lar’da yollar kesilerek pankartlar as›ld›. Akﬂam saatlerinde
gerçekleﬂen eylemlerde, Okmeydan› Piyale Paﬂa Bulvar›'nda bulunan
üst geçite "Yaﬂas›n 1 May›s” yaz›l›
HÖC imzal› pankart as›l›rken, yollar›n molotoflarla kesildi. Eylem esnas›nda “Taksim 1 May›s Alan›d›r"
sloganlar› at›ld›.
N Ayn› gün Ba¤c›lar’da da, polis
sald›r›s› yollar kesilip ateﬂe verilerek protesto edildi. HÖC’lüler
"Taksim 1 May›s Alan›d›r" slogan›
atarak çöp konteynerleriyle kurduklar› barikatlar› ateﬂe verdiler.
N ‹stanbul’un gecekondu semtlerinden Gülsuyu'nda, HÖC, DHP,
PART‹ZAN, PDD, BDSP üyeleri
taraf›ndan düzenlenen protesto eyleminde 250 kiﬂi, "Taksim 1 May›s
Alan›d›r Yasaklanamaz" yaz›l› pankartla yürüdü.
N Sald›r›n›n yaﬂand›¤› yerlerden
olan 1 May›s Mahallesi'nde de protesto eylemi vard›.
Vali Muammer Güler ve polis, 1
May›s günü halka yönelik estirdikleri terörden dolay›, 4 May›s günü
HÖC, ESP, Partizan, DHP ve Devrimci Demokrat taraf›ndan düzenlenen yürüyüﬂte, kitleye gaz bombas›,
plastik mermi ve gerçek silahlarla
sald›ran Ümraniye ‹lçe Emniyeti’ne
ba¤l› polislerin cezaland›r›lmas› istendi. Polisin esnaflar›n camlar›n›
k›rd›¤›, ‹brahim Sevindik’in ölümünün hat›rlat›ld›¤› aç›klamada, ''Dev-

let Terörüne Son, Vali ‹stifa, Katliamc› Polis 1 May›s’tan Defol" sloganlar› at›ld›. Aç›klama, ‹çiﬂleri Bakan› Abdülkadir Aksu, Vali Muammer Güler ve ‹l Emniyet Müdürü
Celalettin Cerrah'›n istifa etmesi ve
yarg›lanmas› talebiyle son buldu.
N 2 May›s günü Ankara’da Yüksel Caddesi ‹nsan Haklar› An›t›
önünde toplanan grup, ‹stanbul Valisi’nin istifas›n› istedi. Taksim kutlamas›na kat›lmak için ‹stanbul’a
giden kurumlar›n yerald›¤› eyleme
HÖC’lüler de, "2007 1 May›s'›nda
Sald›ranlar ‘77'de Katledenlerdir,
Taksim Emekçilerin 1 May›s Alan›d›r Emekçilere Yasaklanamaz" dövizleri ve flamalar›yla kat›ld›lar.
N Edirne’de PTT önünde toplanan KESK, D‹SK, Tabip Odas›,
TMOBB, ÖDP, TÜOD, Trakyada
Birlik ve Dayan›ﬂma Derne¤i, Ekim
Gençli¤i ve Edirne Gençlik Derne¤i
Giriﬂimi üyeleri, sorumlular›n yarg›lanmas›n› istediler.
N Mersin’de, Haklar ve Özgürlükler Cephesi'nin de bulundu¤u demokratik kitle örgütleri yapt›¤›
aç›klama ile sorumlular›n cezaland›r›lmas›n› istediler. Genel-‹ﬂ ﬁube
Baﬂkan› Hüseyin Cömert taraf›ndan
okunan aç›klamada, “1 May›s resmi
tatil ilan edilmelidir. ‹stanbul Valisi
istifa etmelidir" denildi.
Mersin’de 4 May›s günü de Halkevi önünde toplanarak Büyük ﬁehir Belediyesi önüne kadar yürüyen
16
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ri’nin kat›ld›¤› eylemde konuﬂan,
Dev Sa¤l›k-‹ﬂ Yöneticisi Ali Taﬂ,
“Siyasi iktidar emek ve halk düﬂman› yüzünü 2007 1 May›s’›nda göstermiﬂtir” dedi.
N Samsun’dan ‹stanbul’a gelmek isterken Kurtköy’de barikatla
karﬂ›laﬂan HÖC ve Halkevleri, 4
May›s günü Süleymaniye Geçidi'nde yapt›klar› aç›klama ile, valiyi
istifaya ça¤›rd›lar. HÖC, Halkevleri, Liseli Genç Umut ve Ö¤renci
Kolektifleri imzal› ‘1 May›s'ta Taksim'deydik’ pankart› aç›lan eylemde
‘Faﬂizme Karﬂ› Omuz Omuza’ sloganlar› at›ld›.
N Bir baﬂka protesto eylemi de
Adana’dayd›. 3 May›s’ta ‹nönü Park›’nda toplanan çeﬂitli sendika ve
DKÖ’ler, “1 May›s ‹stanbul Olaylar›n›n sorumlular› derhal görevden
al›nmal›d›r” dediler. Adana Tabip
Odas› Baﬂkan› Osman Küçükosmano¤lu taraf›ndan yap›lan aç›klamada, “Demokratik bir hukuk devletinde, ‹stanbul’daki ﬂiddetin sorumlular›n›n bir gün dahi görevde kalmalar› mümkün de¤ildir” ifadelerine yer verildi.

“‹stanbul’a P adiﬂah
‹stemiyoruz”
1 May›s’ta devletin teröründen
sadece, Taksim’e ç›kmak isteyenler
de¤il, tüm ‹stanbul nasibini alm›ﬂt›.

Bas›n emekçileri ise birçok yerde
do¤rudan sald›r›ya u¤ram›ﬂ, yaratt›klar› terörün görüntülenmemesi
için fiili sansür yöntemleri devreye
sokulmuﬂtu. 4 May›s’ta Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önünden ‹stanbul
Valili¤i’ne yürüyen yaklaﬂ›k 100 gazeteci, sald›r›lar› protesto etti.
Görevlerini yaparken 9 gazetecinin polisler taraf›ndan sald›r›ya u¤rad›¤›n› belirten bas›n emekçileri,
“Özgür Bas›n Susturulamaz, Sansüre Hay›r, Vali ‹stifa, Cerrah ‹stifa,
‹stanbul’a Padiﬂah ‹stemiyoruz”
sloganlar› att›lar. Ellerinde gazetecilerin sald›r›ya u¤rad›klar› an› gösteren resimler ve Vali Güler’in resminin yerald›¤› "Son Padiﬂah" yaz›l› dövizler taﬂ›yan emekçiler valilik
önünde aç›klama yapt›lar.
TGS Genel Baﬂkan› Ercan ‹pekçi, TGC Yöneticileri Vahap Munyar
ve Celal Toprak, Haber-Sen'den
Mehmet Demir, ÇGD ad›na Bar›ﬂ
Yarkadaﬂ ve 1 May›s’da yaralanan
Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Alper Turgut, Demet Bilge Ergün, Bülent Ergün, ‹hsan Y›ld›z’›n ‹stanbul
Valisi Muammer Güler ile görüﬂmesinden sonra yap›lan aç›klamada,
valinin “sald›r› emri vermedim” dedi¤ini aktararak, sorumlular›n yarg›lanmas› istendi.

Sorumlular Hakk›nda
Suç D uyurusu
1 May›s’ta tüm halka terör uygulayanlar hakk›nda ‹stanbul ve Ankara’da suç duyurular› yap›ld›.
8 May›s günü, Sultanahmet Adliyesi’ne gelen, D‹SK, KESK, TTB,
TMMOB, Devrimci 1 May›s Platformu ve 1 May›s’a kat›lan di¤er kurum
temsilcileri, Abdülkadir Aksu, Muammer Güler ve Celalettin Cerrah
için ‹stanbul Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›’na suç duyurusunda bulundu.
Suç duyurusu öncesi grup ad›na
aç›klama yapan TTB Genel Baﬂkan›
Gençay Gürsoy, demokratik ve
meﬂru bir anma yapmak isteyen
sendikalar›n, meslek örgütlerinin,
siyasi partilerin ve demokratik kitle
örgütü temsilcilerinin dövülerek,

cakt›k. Ancak AKP'nin atad›¤› kiﬂilerce engellendik, dövüldük, biber
gaz›na hedef olduk, gözalt›na al›nd›k. Bu anti-demokratik tutum AKP
Hükümeti'nin demokrasiden ne anlad›¤›n› bir kez daha ortaya ç›kard›" dedi.
Temel Haklar Federasyonu da
yapt›¤› yaz›l› aç›klama ile sorumlular›n yarg›lanmas›n› isteyerek, “Bu
halk 2007 1 May›s'›n› ve yaratt›¤›n›z vahﬂeti unutmayacak. 30 y›l önce öldürülen insanlar›n› anma ve
mücadelelerini devam ettirme kararl›l›¤›yla alanlarda olmaya devam edecek” dedi.

Yunan ‹ ﬂçiler Türkiyeli
Emekçilerin Yan›nda

joplanarak gözalt›na al›nd›klar›n›,
‹brahim Sevindik adl› vatandaﬂ›n
hayat›n› kaybetti¤ini hat›rlatarak,
“1 May›s'ta çile çekenler, joplananlar ‘Vali ‹stifa" slogan›n› hep bir
a¤›zdan tekrarlad›” dedi.
Vali ve Emniyet Müdürü'nün
derhal istifa etmesini isteyen Gürsoy ﬂunlar› belirtti:
“Emekçilere Taksim yasa¤› 12
Eylül'dür. 1977 1 May›s katliam› ise
Susuruluk'un ta kendisidir. Biz her
gün, her yerde 12 Eylül’le hesaplaﬂaca¤›z. Her yerde Susurluk'la hesaplaﬂaca¤›z. Bu hesaplaﬂmay› her
gün 1 May›s'taki kadar kararl› bir
ﬂekilde yapaca¤›z".
Ankara'da da adliye önünde toplanan, HÖC’ün de içinde yerald›¤›
DKÖ ve sendika temsilcileri, Aksu,
Güler ve Cerrah hakk›nda “Kiﬂiyi
hürriyetinden yoksun b›rakma;
inanç, düﬂünce ve kanaat hürriyetinin kullan›lmas›n› engelleme; iﬂkence ve eziyet etme; görevi kötüye
kullanma” suçlar›ndan cezaland›r›lmalar›n› istediler.
Grup ad›na aç›klamay› okuyan
D‹SK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, "Taksim Meydan›'nda
bar›ﬂç› bir kutlama ve anma yapa17
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PAME üyesi Yunan iﬂçiler, 4
May›s’ta Türkiye Atina Baﬂkonsoloslu¤u önünde toplanarak, 1 May›s
kutlamalar›na yönelik oligarﬂinin
azg›n sald›r›s›n› protesto ettiler. Çeﬂitli sektörlerde örgütlü sendikalar›n
kat›ld›¤› eylemde, “Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i” slogan› at›l›rken, s›n›f dayan›ﬂmas› ifade edildi.
Eylemde konuﬂan Metal ‹ﬂçileri Federasyonu Baﬂkan› Kostas Mitiliniu, Yunanl› iﬂçi ve emekçilerin
Türkiyeli s›n›f kardeﬂleriyle dayan›ﬂma içinde oldu¤unu ifade etti.
Avrupa Sendikalar Konfederasyonu da yapt›¤› aç›klama ile polisin
kulland›¤› ﬂiddeti k›nad›.

Berlin’de P rotesto
Bir baﬂka protesto eylemi de,
Berlin TAYAD Komite taraf›ndan, 2
May›s’ta Türkiye Konsoloslu¤u
önünde yap›ld›. "Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz" pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde, "Türkiye'de faﬂizmin emekçilere yapt›¤› zulmü ﬂiddetle protesto ediyoruz” denildi.
Birgün önce Berlin’de yap›lan
gösterilerde de Devrimci 1 May›s
Komitesi yapt›¤› anonslarla sald›r›y› alanda bulunan binlerce emekçiye haber vermiﬂ ve faﬂizmi lanetleyen sloganlar hayk›r›lm›ﬂt›.

e mek
‘Devasa mitingleri düzenleyenler bu
ülke de¤erleri sat›l›rken nerede?’
Limanlar›n›n özelleﬂtirilerek 11 May›s’ta imzalanacak sözleﬂme ile devredilece¤ini ö¤renen iﬂçiler, 8 May›s günü Liman A Kap›s›’nda topland›lar.
“‹ﬂimiz, Aﬂ›m›z Onurumuzdur” pankart› açan yaklaﬂ›k bin iﬂçi, “Gemileri Yakt›k Geri Dönüﬂ Yok”, “Akfen ﬁaﬂ›rma Sabr›m›z› ﬁaﬂ›rma” sloganlar›yla Liman ‹ﬂletme Müdürlü¤ü’ne yürüdü.
Burada bir konuﬂma yapan Liman-‹ﬂ Mersin ﬁube Baﬂkan› Recep Özbey,
özelleﬂtirmenin talan oldu¤unu kaydederek, devri engellemek için son güne
kadar mücadele edeceklerini söyledi. Al›c› firma yetkililerinin, kendilerini
içeri almak istemeyen iﬂçilere silah göstererek tehdit etti¤ini kaydeden Özbey, “ulusalc›” mitingler düzenleyenlere de seslendi.
“Son dönemde devasa mitingleri organize edenler bu ülke de¤erleri sat›l›rken nerdeydiler? ﬁimdi nerdeler?” diye soran Özbey, Erdemir, TÜPRAﬁ,
Telekom sat›l›rken, ﬂimdi limanlar sat›l›rken seslerini ç›karmayanlar› eleﬂtirdi.

Devletin gözetiminde iﬂlenen suç:
Sendikalaﬂmaya engel olmak
Sendikalaﬂmak sadece bir anayasal hak de¤il, ayn› zamanda sendikalaﬂmay› engellemek de, oligarﬂinin kendi kanunlar›na göre suç.
TCK’n›n ‘Sendikal haklar›n kullan›lmas›n›n engellenmesi’ baﬂl›kl›
118. maddesi ﬂöyle der: "Bir kimseye karﬂ› bir sendikaya üye olmaya
veya olmamaya, sendikan›n faaliyetlerine kat›lmaya veya kat›lmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayr›lmaya
zorlamak amac›yla, cebir veya tehdit kullanan kiﬂi, alt› aydan iki y›la
kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.
"Cebir veya tehdit kullan›larak
ya da hukuka ayk›r› baﬂka bir davran›ﬂla bir sendikan›n faaliyetlerinin
engellenmesi halinde, bir y›ldan üç
y›la kadar hapis cezas›na hükmolunur."
Bu suç patronlar, belediyeler taraf›ndan her gün defalarca iﬂleniyor.
‹ﬂçinin hak aramas› karﬂ›s›nda hemen karﬂ›s›na dikilen devletin kolluk güçleri, savc›lar› patronlar her
türlü yol ve yöntemle sendikalaﬂmay› engelleme suçunu iﬂlerken sadece izliyorlar.

Son y›llarda iﬂçi eylemlerinin bir
ço¤unun bu eksende yaﬂan›yor olmas›, bu suçun ne kadar yayg›n olarak iﬂlendi¤ini de göstermektedir.
Kald› ki, birçok iﬂletmede de direniﬂ
yaﬂanmadan bast›r›lmakta.
Sadece geçen haftaya yans›yan
geliﬂmelere bakal›m:
Diyarbak›r Dicle Üniversitesi
T›p Fakültesi Araﬂt›rma Hastanesi’nde çal›ﬂan taﬂeron iﬂçiler, sendikalaﬂt›klar› için yaﬂad›klar› bask›lar› ve iﬂten atmalar› protesto etmek
için 8 May›s’ta iki saat iﬂ b›rakt›.
500 iﬂçi “‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” slogan›yla eylem yaparken,
son olarak iki iﬂçinin, Dev Sa¤l›k‹ﬂ’e üye olmas› nedeniyle iﬂten at›ld›¤› belirtildi.
‹stanbul-Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Yasan
Yass› Metal Fabrikas›’nda, Birleﬂik
Metal-‹ﬂ üyesi 5 iﬂçi at›ld›. ‹ﬂten
at›lmalar›n›n tek nedeni sendikal›
olmalar› ve di¤er iﬂçileri de sendikal› yapmaya çal›ﬂmalar›yd›. Nitekim patron, iﬂten att›¤› sendikal› iﬂçi yerine taﬂeron, yani sendikas›z,
ucuz iﬂçi almak için ilan› ayn› gün
18
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‹ﬂportac›lardan eylem
Gaziantep’te polis ve zab›talar›n zorla yerlerinden att›¤› seyyar
sat›c›lar, 7 May›s günü Büyükﬂehir
Belediyesi önünde eylem yapt›lar.
Haftalard›r yapt›klar› eylemlerle
seslerini duyurmaya çal›ﬂan seyyar
sat›c›lar, eﬂleri ve çocuklar› da olmak üzere 300 kiﬂiyle geldikleri
belediye önünde aç›klama yapt›lar.
Aç›klamada belediye baﬂkan›na
seslenen seyyar sat›c›lar; “Biz h›rs›z, u¤ursuz de¤iliz. Bizler namusu
ve onuruyla ekmek paras› kazanmaya çal›ﬂan, çolu¤umuzu çocu¤umuzu doyurmak derdinde olan
insanlar›z. Neden bizimle görüﬂmüyorsunuz?” dediler.

Ücretleri için iﬂ b›rakt›lar
Çankaya Belediyesi’ne ait Kat›
At›k Depolama ‹stasyonu’nda taﬂeron firmada çal›ﬂan 200 iﬂçi,
2004 y›l›ndan bu yana fazla mesai
ve bayramlarda çal›ﬂt›r›ld›klar›n›
ancak ücretlerinin ödenmedi¤ini
belirterek, 9 May›s’ta iﬂ b›rakt›lar.
ast›.
Son örne¤imiz ise, devletin el
koydu¤u Medya ve Merkez Grubu'ndan. TMSF’nin el koymas›n›n
ard›ndan, grupta sendika üyesi olan
üç bas›n emekçisi 8 May›s günü iﬂten at›ld›lar. Sabah Gazetesi’nin
editörlerinden Cengiz Erdinç, atv
muhabirleri Ozan Pezek'le Burak
Ersemiz'in iﬂlerine son verilmesinin
gerekçesi "performans düﬂüklü¤ü"
olarak aç›klan›rken, Türkiye Gazeteciler Sendikas› (TGS), üç gazetecinin iﬂten ç›kar›lmas›n›n, sendikal
örgütlenmeyi engellemeye yönelik
bir tehdit oldu¤unu aç›klad›.

Devletin denetimindeki suç
ﬁu aç›k ki; patronlar iktidardan
güç alarak sendikalaﬂmay› engellemektedirler. Mevcut yasalar›n patronlardan yana olmas› bir yana, iﬂçilerin yasal haklar› da devletin
onay›, bilgisi ve gözetiminde yok
ediliyor.

DE VR‹ MC‹ 1 MAYIS PLAT F O R M U :

TAKS‹M'DE 1 MAYIS YASA⁄INA
F‹‹L‹ OLARAK SON VER‹LM‹ﬁT‹R
Devrimci 1 May›s Platformu taraf›ndan 8 May›s tarihinde
yay›mlanan, 1 May›s de¤erlendirmesine yer veriyoruz...
2007 1 May›s’› birçok olumlu
yönüyle tarih sayfalar›nda yerini alm›ﬂt›r. Bir ay öncesinden baﬂlayan
irade savaﬂ› 1 May›s'a kadar adeta
her gün sürmüﬂ, sonucunda 1 May›s
sabah› kazanan isçiler, emekçiler
olmuﬂtur.
2007 1 May›s’›n›n Taksim'de yap›lmas› ‹stanbul Valisi taraf›ndan
yasakland›. ‘Taksim'e ç›kanlar bedelini öder’ tehditleri aras›nda terör estirildi. Taksim'e ç›kmak bir yana
"Taksim’deyiz" demek bile yasakland›. Afiﬂler toplat›ld›, imza standlar›na, bas›n aç›klamalar›na müdahale edildi, insanlar gözalt›na al›nd›.
Devletin estirdi¤i teröre ra¤men,
iﬂçilerin, emekçilerin ve 1 May›s’›
örgütleyen tüm güçlerin ›srarla Taksim'e yönelmesi, saatlerce süren çat›ﬂmalarda y›lmadan, korkmadan
büyük bir cüret ve inançla Taksim'i
her sokaktan zorlamas› ve parçal›
da olsa kitlelerin Taksim'e ç›kmas›
önemli bir kazan›md›r. 60'a yak›n
kurumun ald›¤› karar›n arkas›nda
durmas›, bu irade birli¤inin her türlü tehdide karﬂ› hakl› ve meﬂru taleplerini savunmas› ülkemiz siyasi
tarihinde eﬂine az rastlan›r örneklerden biri olmuﬂtur.
Bu kazan›m, Taksim'de sokak
sokak çat›ﬂanlar›nd›r. Bu kazan›m,
Okmeydan›'nda, 1 May›s Mahallesi’nde, Karaköy'de, F›nd›kl›'da, Kabataﬂ'ta, Beﬂiktaﬂ'ta, Barbaros Bulvar›'nda, ‹stiklal Caddesi'nde ve ‹stanbul'un birçok yerinde polisin azg›nca sald›r›lar›na karﬂ› ›srarla barikatlar› zorlayan, Taksim'e yönelen
devrimcilerin, demokratlar›n, yurtseverlerindir. Bu kazan›m, Türkiye'nin dört bir yan›ndan Taksim'e
gelmek için yola ç›kan, önleri kesil-

2007 1 May›s’› iﬂçi ve
emekçilerin hanesine yaz›lan önemli bir kazan›md›r.
Bu birliktelik ve meﬂrulu¤umuzla, 1 May›s’›n resmi
tatil ilan edilmesinin, 2008
1 May›s’›n›n Taksim'de
örgütlenmesinin ö nünde
hiçbir engel yoktur.
di¤inde Kurtköy'ü bir direniﬂ mevzisine dönüﬂtürenlerindir. O gün
kalbi Taksim coﬂkusuyla atan, Taksim'i bir irade savaﬂ› olarak gören
ve bu bilinçle, inançla Taksim'e
yüklenen tüm güçlerindir.
2007 1 May›s’› göstermiﬂtir ki,
hiçbir hak bedelsiz kazan›lmaz. Bu
19
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ülkede bedel ödemeden kazan›lan
tek bir hak yoktur. Ve hak almak öncelikle mücadelenin meﬂrulu¤una
inanmaktan geçer. Kitleler kendi
güçlerine güvendi¤i, fiili ve meﬂru
bir mücadele hatt› izledi¤i sürece
kazan›mlar› daha da büyük olacakt›r. Çünkü statükoyla, icazetle verilmeye çal›ﬂ›lan "mücadele"yle iﬂçilerin, emekçilerin mücadelesi geliﬂmez, tersine geriler. 2007 1 May›s’›
kitlelerin taleplerinin yasalarla s›n›rland›r›lamayaca¤›n› çok net bir
ﬂekilde göstermiﬂtir. Mücadelenin
meﬂrulu¤unu, taleplerin hakl›l›¤›n›
ne panzerler, ne gaz bombalar›, ne
coplar, ne de yasaklar engelleyebilmiﬂtir.
‹stanbul 1 May›s günü yasak
ﬂehre dönüﬂtürülmüﬂ, çok yal›n haliyle devlet terörü uygulanm›ﬂt›r.
Toplu taﬂ›ma araçlar›n›n seferleri
iptal edilmiﬂ, köprüler tek ﬂeride düﬂürülmüﬂ, insanlar iﬂine, okuluna
gidememiﬂ, bir bütün olarak ‹stanbul halk› ma¤dur edilmiﬂtir. Resmi
olarak 1051, toplam 4000 devrimci
demokrat, yurtsever çeﬂitli biçimlerde gözalt›na al›nm›ﬂt›r. Gaz bombas›yla, mermiyle, copla yaralanan
insanlar›m›z›n say›s› belli de¤ildir.
‹brahim Sevindik isimli insan›m›z,
kahvede otururken polisin kulland›¤› gazdan etkilenerek yaﬂam›n› yitirmiﬂtir. Bu bir vahﬂettir, devlet terörüdür. ‹ﬂte tüm bu sald›rganl›¤a
ra¤men y›lmayan, devlet terörüne
boyun e¤meyen kitleler Taksim'e
ç›kma iradesini göstermiﬂlerdir.
Önemli olan, alt› çizilmesi gereken
budur. Taksim 1 May›s alan›d›r!
‹çiﬂleri Bakan› ve vali “77'de oldu¤u gibi provokasyon ihbar› ald›k"
diyorlar. Ve uygulad›klar› terörü bununla aç›klamaya çal›ﬂ›yorlar. 77'de
provokasyonu düzenleyenler bugün
çok daha net görülmüﬂtür. Bu zulmü
uygulayanlard›r 77'nin failleri. Önlem al›nmas› gereken iﬂçiler, emekçiler de¤il, bizzat provokasyonu
gerçekleﬂtiren devletin kolluk güçleridir.
Devrimci 1 May›s Platformu,
2007 1 May›s’›n› örgütleme sürecinde aktif rol alm›ﬂt›r. Kitlesel, birleﬂik, devrimci bir 1 May›s için ça-

ba harcam›ﬂt›r. Hem tertip komitesi
içinde yer alm›ﬂ hem de tek tek sendikalarla, DKÖ'lerle görüﬂüp, defalarca toplant›lar düzenleyerek Taksim iradesini güçlendirmiﬂtir. Taksim iradesinin ﬂekillenmesinde
önemli bir pay› vard›r. Bileﬂenlerinden EHP'nin 30 Nisan günü ikna
edici bir gerekçe sunmadan platformdan çekilmesi, platformun zaafi de¤il EHP'nin kendi çeliﬂkisidir.
60 kurumun, iﬂçi s›n›f›n›n bilincinde çok önemli bir yerde duran
Taksim'de 1 May›s kutlama iradesine ra¤men, TÜRK-‹ﬁ'in Kadiköy'de
miting düzenlemesinin neye hizmet
etti¤i çok aç›kt›r. Böyle bir mitinge
kat›lan, baﬂta EMEP olmak üzere
tüm kurumlar›n bu tavr›n›n birleﬂik,
kitlesel, devrimci bir 1 May›s'a hizmet etmedi¤i ortadad›r. Platform bileﬂenlerinden KÖZ'ün platforma
bilgi vermeden Kad›köy mitingine
kat›lmas›n›n kabul edilebilir hiçbir
yan› yoktur. Aﬂa¤›da imzas› bulunan platform bileﬂenleri taraf›ndan
bu durum mahkum edilmiﬂtir.
D‹SK geçmiﬂ y›llara oranla or-

tak iﬂ yapma konusunda daha aç›k
davranmaya çal›ﬂm›ﬂt›r. Ancak
birçok noktada ortak iﬂ yapmay› zedeleyen tav›rlara girmiﬂ, Taksim
hassasiyeti nedeniyle platformumuz
bu tür tav›rlar› bir ayr›ﬂma nedeni
olarak ele almam›ﬂt›r. Örgütleme
komitesinin biçimi-iﬂleyiﬂi, 60'a yak›n kurumun neredeyse tamam›n›n
Mecidiyeköy'de toplanal›m dedi¤i
bir noktada bir gün içinde karar de¤iﬂtirip Dolmabahçe karar› almas›,
bu karar›n talihsizli¤inin 1 May›s
sabah› bedellerin a¤›rl›¤› ile yaﬂayarak görülmesi, 1 May›s ﬂehitlerinin
anmalar›ndaki tavr› ve son olarak
da hiçbir ﬂekilde ortaklaﬂamayaca¤›m›z bir metni mitingin ortak metni diye önümüze koymalar›, hassasiyetlerimizi gözetmemeleri, 1 May›s günü yaﬂanan binlerce gözalt›ya
yeterli duyarl›l›¤› göstermemeleri
D‹SK'in önemli eksiklikleridir. Genel olarak ise D‹SK'in her ne nedenle olursa olsun Taksim karar›n›n arkas›nda durmas›, devletin tehditlerine boyun e¤memesi anlaml› bir
ad›md›r. 2008 1 May›s’›n›n bu de-

S e n d i k a l a r eridi!

¤erlendirmeler ›ﬂ›¤›nda örgütlenmesi ve kutlanmas› gerekti¤ini düﬂünüyoruz.
Sonuç olarak; 2007 1 May›s’› iﬂçi ve emekçilerin hanesine yaz›lan
önemli bir kazan›md›r. Devrimci,
demokrat, yurtseverler ve kitleler
üzerinde önemli moral de¤erler yaratm›ﬂt›r. Birleﬂerek ve meﬂrulu¤umuza olan güvenle yap›lan her iﬂin
kazan›mla sonuçlanaca¤›n› bir kez
daha gördük. Bu birliktelik ve meﬂrulu¤umuzla, 1 May›s’›n resmi tatil
ilan edilmesinin, 2008 1 May›s’›n›n
Taksim'de örgütlenmesinin önünde
hiçbir engel yoktur.
Platformumuz bu hedefle 2008 1
May›s’›n›n örgütlenmesinde üzerine düﬂen sorumlulu¤u yerine getirecektir.

DEVR‹MC‹ 1 MAYIS
PLATFORMU
(Al›nteri, Kald›raç, HÖC,
HKM, PDD, ODAK, DHP,
BDSP, Ça¤r› Dergisi, Özgürlük
Dergisi)

nu AKP iktidar› ile birlikte, önceki y›llara oranla katlanarak art›ﬂ› ise, bu iktidar›n emekçi düﬂmanl›¤›n›
aç›kça göstermektedir.
‹kincisi ise; sendikal hareketin sald›r› karﬂ›s›nda direnmemesidir. Bu belirleme, en büyük sorumlusu olmakla birlikte, salt Türk-‹ﬂ’e özgü de de¤ildir, tüm
konfederasyonlar sermayenin sald›r›lar› karﬂ›s›nda de¤iﬂik tonlarda teslimiyet çizgisinde olmuﬂlard›r. Baﬂta
D‹SK olmak üzere di¤er konfederasyonlar›n kamuda
örgütlü olmamalar› ya da “güçsüzlükleri” direnmemelerinin bahanesi olamaz. Özelleﬂtirme politikas›n›n
salt ﬂu bu K‹T’in sat›ﬂ› olmad›¤›n›, iﬂçi s›n›f›na ve bütün ezilen halk kitlelerine yönelik topyekün bir sald›r›n›n ad› oldu¤unu bu sayfalarda birçok kez anlatt›k.
Sendikal hareket, di¤er halk güçleri ile birlikte bu sald›r›y› püskürtme, karﬂ› sald›r›ya dönüﬂtürme noktas›nda ciddi hiçbir çaba içinde olmam›ﬂt›r.
Bu trajik tabloyu, “özelleﬂtirme, geçici iﬂçilerin bir
k›sm›na vize verilmemesi ve re’sen emeklilik” gibi nedenlerle aç›klayan Türk-‹ﬂ, o zaman özelleﬂtirmeye
neden direnmedi¤ini, kendi iradesi d›ﬂ›nda yaﬂanan direniﬂlere neden destek vermedi¤ini, yaln›z b›rak›p yenilgilerle sonuçlanmas›na çanak tuttu¤unu, geçici iﬂçilerin kadroya al›nmas› baﬂta olmak üzere sorunlar›na
sahip ç›kmad›¤›n› da aç›klamak durumundad›r.

Kamu kesiminde toplu iﬂ sözleﬂmesi yaklaﬂ›rken,
kamuda örgütlü bulunan Türk-‹ﬂ’e üye iﬂçilerin say›s›na iliﬂkin aç›klanan rakamlar oldukça çarp›c›.
Türk-‹ﬂ’in verilerine göre; kamu kesiminde üye iﬂçilerin say›s›, 1995-2007 y›llar› aras›nda yaklaﬂ›k yüzde 53 oran›nda azald›. 1995’te kamu kesiminde çal›ﬂan
682 bin 29 iﬂçi ad›na toplu iﬂ sözleﬂmesi imzalayan
Türk-‹ﬂ bu y›l 318 bin 909 iﬂçi ad›na toplu iﬂ sözleﬂmesi imzalayacak.
Bu rakamlar iki önemli olgunun alt›n› çizmektedir.
Birincisi; sermaye s›n›f›n›n ve onun devletinin
emek hareketine yönelik sald›r›lar›. Bunun içinde; örgütsüzleﬂtirme, daha az iﬂçiyle daha fazla üretime zorlama, özelleﬂtirmelerle yaﬂanan iﬂçi k›y›mlar›, taﬂeronlaﬂt›rma gibi çok çeﬂitli uygulamalar› saymak mümkün. Bu sald›r›n›n sahibi, elbette sadece oligarﬂik devlet ve iﬂbirlikçi tekelci burjuvazi de¤ildir. Emperyalizmin dünya çap›ndaki sald›r›lar› ile paralel bir süreçtir
yaﬂanan. Ve dikkat edin an›lan dönem, emperyalizmin
küreselleﬂme sald›r›lar›n›n yo¤unlaﬂt›¤› dönemdir. Kamudaki sendikal› iﬂçi say›s›n›n özelleﬂtirme ﬂampiyo20
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“Yarg›da herkes eﬂittir”
- TSK mensuplar› hariç! Hrant Dink’in katledilmesinde
“ihmali” oldu¤u gerekçesiyle, müfettiﬂler taraf›ndan yürütülen inceleme sonucunda, Trabzon ‹l Jandarma Alay Komutan› Albay Ali Öz
hakk›nda soruﬂturma açmak için
Trabzon Valili¤i ‹l ‹dare Kurulu’na
yap›lan baﬂvuru karara ba¤land›.
Beklenen oldu!
Trabzon Valisi Nuri Okutan
baﬂkanl›¤›nda toplanan ‹l ‹dare
Kurulu, Albay Ali Öz ile birlikte iki
yüzbaﬂ›, bir üste¤men ve iki astsubay baﬂçavuﬂ için soruﬂturmaya izin vermedi! Sadece bir uzman
çavuﬂ ile bir astsubay baﬂçavuﬂ
için soruﬂturma izni verdi kurul.
‹ki alt rütbeli subay için verilen
iznin, cinayetin alenili¤i ve il jandarman›n cinayeti önceden bildi¤inin gizlenemez olmas› karﬂ›s›nda bir nevi kaç›n›lmaz olarak at›lan “yem” olduklar› aç›k. Yani,
emir-komuta zincirinin disiplini ile
övünülen bir ülkede devlet diyor
ki; Hrant Dink’in öldürülece¤ini bu
iki çavuﬂ biliyordu ama üstlerinin
haberi yoktu! ﬁemdinli olay›ndaki
oyunun bir versiyonu. Geliﬂmelerin, Albay Ali Öz’ün bilgi ve onay›
d›ﬂ›nda oldu¤u masal›na kimseyi
inand›ramazlar. Bu bir devlet cinayetiydi ve Albay da devletin
kentteki temsilcilerinden biri olarak bu iﬂin içindedir.
Ancak devlet bu gerçe¤in soruﬂturulmas›na, araﬂt›r›lmas›na
dahi tahammül edemiyor. ‹zni vermeyen kurul kimlerden oluﬂuyor?
Valilik, alay komutanl›¤› gibi kentte devleti temsil eden kurumlardan. Yani suçlular kendilerinin
yarg›lan›p yarg›lanmayaca¤›na
karar veriyorlar!
N
Adalet ve eﬂitlik birbirinden ayr›lmaz iki kavramd›r. Eﬂitli¤in olmad›¤› yerde adalet de yoktur. Bu
yüzden burjuvazi, kitlelerinin bilincini buland›rmak için yarg› mekanizmas› karﬂ›s›nda “herkesin eﬂit
oldu¤u” ilkesini öne sürmüﬂtür.

Gerçekte böyle bir ﬂey var m›d›r? Yoktur! Sistemin sahibi kimse, üretim araçlar›n› hangi s›n›f
elinde bulunduruyorsa, bütün üst
yap› kurumlar› gibi, yarg› mekanizmas› da onun lehine düzenlenmiﬂtir. Yani baﬂtan adaletsizlik
üzerine oturmuﬂtur.
Buna karﬂ› burjuva hukukun
geçerli oldu¤u sistemlerde, bu
eﬂitsizlik kitlelerin gözüne sokulurcas›na ön planda de¤ildir. Görece bir “ba¤›ms›z yarg›” mekanizmas› ile kitlelerin düzene karﬂ›
güvensizli¤inin geliﬂtirilmesi engellenmeye çal›ﬂ›l›r.
Bizim gibi ülkelerde ise, bu görece ba¤›ms›zl›k dahi lükstür. Çok
klasik bir örnektir ancak çarp›c›d›r; bir simit “çalan›n” y›llarca hapis yatt›¤›, ancak banka bat›ran›n›n, hortumcunun bir tekinin hapishanede bulunmad›¤› bir ülkedir
Türkiye. Sistemin tek ayr›cal›klar›
burjuvalar de¤ildir elbette. Temel
görevleri onlara hizmet olan askeri bürokrasi de neredeyse yarg›dan muaft›r. Bu, fiili olarak sa¤land›¤› gibi, onlar› yarg›lamadan kurtaracak her türlü yasal, bürokratik
düzenleme de yap›lm›ﬂt›r.
Hrant Dink olay› bunun bir örne¤i ama istisnas› de¤ildir. Bu ﬂekilde yüzlerce örnek ç›karmak
21
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mümkündür. Hapishaneler katliam›n› yöneten, kat›lan; Bayrampaﬂa’da 12 insan› diri diri yakan,
katleden subaylar hakk›nda valilik
defalarca yarg›lamay› engellemiﬂtir. Bu mekanizmalar›n yetmedi¤i
yerde, çeﬂitli nedenlerle savc›lar›n
TSK mensuplar›n›n yarg›lanmas›n›
dayatt›¤› yerde ise, Genelkurmay
do¤rudan devreye girmekte, bas›ndaki ve burjuva politikas›ndaki
avukatlar› arac›l›¤›yla yürüttü¤ü
kampanyalar sonucu yarg›dan
muaf durumunu korumaktad›r.
Bunun en çarp›c› örne¤i, ﬁemdinli iddianamesinde Yaﬂar Büyükan›t ve bölgedeki komutanlar›n ad›n›n geçmesi olmuﬂtu. Savc› böyle
bir iddianameyi haz›rlad›¤›na piﬂman ettirildi! T›pk›, 12 Eylül Cuntac›lar›’n›n yarg›lanmas›n› isteyen
savc›n›n “sürüm sürüm süründürüldü¤ü” gibi!
Kald› ki, ‹l ‹dare Kurulu mekanizmas› aﬂ›lm›ﬂ olsa bile, bu kez
de Genelkurmay izni devreye girecektir. Diyelim ki Genelkurmay da
çeﬂitli nedenlerle bu izni vermek
zorunda kald›. Bu kez de “sivil”
mahkemeler yerine dosyan›n “askeri” mahkemelere devri ve akabinde aklama operasyonlar› gündeme gelecektir.
Tüm bu koruma mekanizmas›
burjuva hukuk aç›s›ndan “do¤al
olmayan” bir durumdur. Devletin,
ordunun kendi yarg› mekanizmalar›na dahi güvenmeyerek, kendini güvenceye almas›d›r.
Kitlelerin “adalet” duygusunu
zedeleyerek sisteme olan güvensizli¤ini art›rma pahas›na yasalarla, bürokratik mekanizmalarla
sa¤lanan bu koruma duvar›na neden ihtiyaç duyar sistem?
Çünkü; ordu sömürü ve ya¤ma
düzenini zulümle ayakta tutan bir
yap›d›r. “Laikli¤i korumak” için
de¤il, ancak iﬂte tam da bu sömürünün devam› için egemen s›n›flar›n ihtiyac› vard›r. Bu yüzden, mesela demokrasi raporlar› aç›klayan
TÜS‹AD asla bu mekanizmada
köklü bir de¤iﬂim talep etmez.
Hiçbir burjuva düzen partisi, iktidar› da böyle bir ﬂeye cesaret
edemez/etmez.
Ülkemizde ordunun temel gö-

revinin, ülkeyi savunmaktan
önce, ba¤›ms›zl›k, demokrasi
ve sosyalizm mücadelesini
kanla bo¤mak oldu¤u düﬂünüldü¤ünde, bu tür koruma
duvarlar› daha bir anlam kazan›r. Koruma, halk›n adalet talebine karﬂ›d›r ve halka karﬂ›
savaﬂta iﬂlenen suçlar› aklama amaçl›d›r. Düﬂünün ki Türkiye; binlerce köyün yak›ld›¤›,
yüzbinlerce insan›n zorla göç
ettirildi¤i, büyük kentlerde say›s›z katliamlar›n yaﬂand›¤› bir
ülke olmas›na karﬂ›n, tüm
bunlardan sorumlu bir tek general, üst düzey subay yarg›lanmam›ﬂt›r. Birço¤unun onlarca kan›t› ortaya ç›km›ﬂ, Türkiye iktidar› A‹HM arac›l›¤›yla
köyleri yakt›¤›n› kabul etmiﬂ,
ancak “kim yakt›, nerede adalet?” sorular› hep cevaps›z b›rak›lm›ﬂt›r.
B›rak›n katliamc›lar›n, infazc›lar›n yarg›lanmas›n› sürekli olarak terfi ettirilmiﬂlerdir.
Bunun en bariz örne¤i, ﬂimdi
Hrant Dink olay›nda da yarg›lanmaktan kurtulan Albay Ali
Öz’ün kendisidir. Okurlar›m›z,
Albay Ali Öz’ün Ulucanlar Katliam›n› yönetti¤ini ve bu “icraat›”ndan sonra albay rütbesine terfi ettirilip, kontrgerilla
örgütlenmesinin geliﬂtirilmeye, ﬂovenist milliyetçili¤in k›ﬂk›rtmaya çal›ﬂ›ld›¤› yerlerin baﬂ›nda gelen Trabzon’a bu “iﬂleri” kotarmak için gönderildi¤ini bilirler.
N
Bir halk sözü, “Adaletsiz
bir ülke güneﬂsiz bir dünyaya
benzer” der. Bu ülkenin üzerine güneﬂin do¤mas›n›, adaletin “sözde” de¤il “özde” olmas›n›, sözü edilen eﬂitli¤in sa¤lanmas›n› hiçbir iktidardan
beklemeyin. Cumhuriyetin kuruluﬂundan bu yana gelen giden bütün iktidarlar bu mekanizmay› korumaktan baﬂka
hiçbir ﬂey yapmad›lar. Bundan sonra da böyle olacakt›r.
Bu ülkenin üzerine güneﬂ
ancak halk›n iktidar›nda do¤acakt›r!

Dink Cinayetinde ‘Devlet S›rr›’
Hrant Dink'in devletin bütün kurumlar›n›n kat›l›m›, deste¤i, gözyummas› ile
katledilmesinde, ortaya ç›kan her geliﬂme, devletin suçunu alenileﬂtiriyor.
Son örnek, davan›n iddianamesinde ortaya ç›kt›. ‹lk duruﬂmas› 2 Temmuz
2007'de yap›lacak olan davan›n iddianamesinde, “devlet s›rr›” bölümünde, bir
k›s›m delillerin imha edildi¤i ifade ediliyor. Trabzon Emniyet Müdürlü¤ü ve ‹stihbarat Daire Baﬂkanl›¤› taraf›ndan yap›lan dinlemeler, istihbari bilgilerin incelendi¤ini belirten savc›l›k, bu istihbarat verileri içerisinde yer alan ve "soruﬂturman›n konusu d›ﬂ›nda kalan, özel hayat›n gizlili¤ine ve devletin güvenli¤ine iliﬂkin kay›tlar›n" soruﬂturmay› yürüten ‹stanbul Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤› ve Trabzon Emniyet Müdürlü¤ü taraf›ndan imha edildi¤i bilgisine yer verildi.
Bugüne kadar “devlet s›rr›” denilerek gerçeklerin üzerinin örtüldü¤ünün binlerce örne¤i yaﬂanm›ﬂt›r. Nedir bu devlet s›rr›? Örne¤in, Dink’in öldürülece¤inin devletin polisi, jandarmas› taraf›ndan aylard›r biliniyor oluﬂu, bu yönde yap›lan konuﬂma ve kayda geçirilen bilgiler olabilir mi?
Dink ile ilgili dava dosyas›na, olayla ilgisi olmayan belgelerin girmiﬂ olmas›n›n “ola¤an” bir durum olmad›¤› düﬂünüldü¤ünde, savc›l›k hangi gerçeklerin
“devletin” ç›karlar› için “s›r” kalmas›n› uygun buldu acaba?

Isparta SDP ‹l Binas› Kundakland›
Isparta'da SDP ‹l binas› 2 May›s gece saatlerinde kundakland›. Yan›c› bir cisim at›larak yak›ld›¤› aç›klanan olayla ilgili, ertesi günü bir protesto eylemi düzenlendi. Kundaklanan SDP il binas› önünde yap›lan eyleme, Isparta Gençlik
Derne¤i, DGH, DTP ve EMEP de kat›larak destek verdi.
Aç›klamada giriﬂ kap›s›n›n yand›¤›, binan›n bulundu¤u apartman›n da k›smi
zarar gördü¤ü ve alevlerin içeri yay›lmamas›n›n büyük zarar›n olmas›n› engelledi¤i belirtildi. Aç›klamada ﬂu ifadelere yer verildi: “Sald›r›n›n; her zaman oldu¤u gibi düﬂünen, üreten, sorgulayan beyinlere müdahale etmek ve susturmak
amac›yla gerçekleﬂti¤i gün gibi ortadad›r. Eﬂitlik, özgürlük ve halklar›n kardeﬂli¤i taleplerimize yap›lan sald›r›lardan sadece biri olan bu hain eylem, demokrasi mücadelemizde önümüze ç›kan ne ilk ne de son engelleme çabas›d›r.”

‹ﬂkenceciye K›yak, Ma¤dura Dava!
Yeni bir Türkiye klasi¤i daha: Afiﬂ ve pankart ast›klar› gerekçesiyle 2004 y›l›nda gözalt›na al›narak iﬂkenceye maruz kald›klar›n› belgeleyen Ramazan Oral
ve ‹. Halil Ötkün hakk›nda 'yaﬂad›ﬂ› afiﬂ ve pankart asmak'tan dava aç›l›rken, iﬂkenceci polisler hakk›nda hiçbir iﬂlem yap›lmad›.
Taksim Polis Merkezi'nde iﬂkenceye maruz kalan Oral ve Ötkün’ün yaﬂad›klar› iﬂkence, Taksim E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi ve Adli T›p Kurumu raporu
ile tespit edilmiﬂti. Suç duyurusuna karﬂ›n, üç y›ld›r ne ma¤durlar›n ifadesi al›nd›, ne teﬂhis yap›ld› ne de baﬂka bir iﬂlem. Al›n size “iﬂkenceye s›f›r tolerans”!

Al›nak'a 301'den Ceza!
DTP Kars ‹l Baﬂkan› Mahmut Al›nak, partinin il binas›n›n aç›l›ﬂ›nda sarf etti¤i “ﬁemdinli kontrgerilla cumhuriyetinin tetikçileri taraf›ndan bombaland›”
sözleri nedeniyle, Genelkurmay Baﬂkanl›¤› ve TBMM'yi 'aﬂa¤›lad›¤› ve küçük
düﬂürdü¤ü” gerekçesiyle hapis cezas›na çarpt›r›ld›. Al›nak karar›, “Görünen o ki
demokrasi bedel istiyor. Biz de bedeli baﬂ›m›z dik ve gururla ödeyece¤iz. Çünkü
hayata borcumuz, gelecek kuﬂaklara karﬂ› sorumlulu¤umuz var. Bunun için bu
suçu iﬂlemeye devam edece¤iz” ﬂeklinde de¤erlendirdi.
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THKO önderleri Hüseyin ‹nan, Deniz Gezmiﬂ
ve Yusuf Aslan, faﬂizmin
dara¤açlar›nda ﬂehit düﬂmelerinin 35. y›l›nda devrim ve sosyalizm sloganlar›yla an›ld›lar.
Ankara’daki
anma
Deniz, Hüseyin, Yusuf’un Karﬂ›yaka Mezarl›¤›’nda bulunan mezarlar› baﬂ›nda yap›ld›. Binlerce kiﬂinin
kat›ld›¤› anmada sloganlarla mezarlar›n baﬂ›na gelen kitleye hitap
eden, Denizler’in avukat› Halit Çelenk, 35 y›ld›r her 6 May›s'ta buraya geldi¤ini kaydederek, “‹lk y›llardaki törenlerde Denizler azd›. Ama
mutluluk içinde görüyorum ki Denizler giderek art›yor, alanlara s›¤m›yor. Bunun anlam› sosyalizmin
kazanaca¤›d›r" diye konuﬂtu.
Anmaya kat›lan çeﬂitli DKÖ ve
sendika temsilcilerinin yapt›klar›
konuﬂmalar›n ard›ndan ayn› yerde
bulunan Mahir Çayan ve Ulaﬂ Bardakç›'n›n da mezarlar› ziyaret edilerek sayg› duruﬂunda bulunuldu.
‹stanbul’da da Beyaz›t Meydan›
“Deniz Yusuf Hüseyin Mücadelemizde Yaﬂ›yor” slogan›yla inledi.
HÖC, ESP, DTP, Partizan, EHP,
BDSP, HKM, ODAK, PSKAD,
ÖMP, TÖP, Kald›raç ve Devrimci
Hareket üyeleri, Vezneciler otobüs
dura¤›ndan "Emperyalistler, ‹ﬂbirlikçiler 6. Filoyu Unutmay›n, Deniz, Yusuf, Hüseyin Yaﬂ›yor, Deniz,
Yusuf, Hüseyin Kavgam›zda Yaﬂ›yor!" sloganlar›yla Beyaz›t Meydan›'na yürüdü. Burada yap›lan ortak
aç›klamada, Denizler nezdinde Türkiye devrimci hareketinin anti-emperyalist mücadele gelene¤i hat›rlat›larak, “Onlar emperyalizme karﬂ›
mücadelede NATO askerlerini Dolmabahçe'de denize dökerek en önde
yer ald›lar. Onlar sömürü ve bask›ya karﬂ› iﬂçi s›n›f›ndan yana saf tuttular” denildi.
Ard›ndan Grup Diyar, Grup Vardiya ve Grup Yorum marﬂlardan
oluﬂan k›sa bir dinleti verdiler.
‹stanbul’daki bir baﬂka anma ise
Galatasaray Lisesi önündeydi. Çe-

Kavgam›zda
Yaﬂ›yorlar
ﬂitli gençlik örgütleri taraf›ndan düzenlenen anmada "Emperyalizme,
Darbecilere, ﬁovenizme Karﬂ› Hepimiz Deniz'iz, Yusuf'uz, Hüseyin'iz" yaz›l› pankart aç›ld›.
Emek Partisi ‹stanbul ‹l Örgütü
de, Atatürk Kültür Merkezi önünden Dolmabahçe’ye yürüyerek “Yolumuz Denizlerin Yolu” yaz›l› pankart taﬂ›d›.
Denizler Esenyurt’ta da BDSP,
DHP, DTP, ESP, HÖC ve Partizan
taraf›ndan yap›lan bir yürüyüﬂle selamland›lar. Depo Dura¤› F›r›n
Caddesi’nde toplanan kitle, Deniz,
Yusuf, Hüseyin, Mahir, ‹brahim ve
Mazlum Do¤an'›n foto¤raflar› ve
"Emperyalizme, Faﬂizme, ﬁovenizme ve Devlet Terörüne Karﬂ› ﬁimdi
Deniz Olunmal›" yaz›l› pankart taﬂ›d›. Yap›lan konuﬂmada, bugün onlar› anman›n, emperyalizme, faﬂizme
ve ﬂovenizme karﬂ› kavgay› büyütmek anlam›na geldi¤inin alt› çizildi.
Bu arada; ba¤›ms›zl›k için savaﬂanlar›n an›ld›¤› yürüyüﬂe karﬂ›, ba¤›ml›l›¤›n bekçilerin ‘uygun ad›m’
yürüyüﬂ yapt›lar. Anman›n gerçekleﬂti¤i saat ve yerde jandarman›n
yapt›¤› yürüyüﬂ sloganlar ve alk›ﬂlarla protesto edildi.
‹zmir'de ise, Konak Pier'den Eski Sümerbank önüne kadar bir yürüyüﬂ yap›ld›. Al›nteri, BDSP, ESP,
Devrimci Hareket, DHP, HÖC, ‹C‹,
Kald›raç ve Partizan'›n yerald›¤› eylemde "Emperyalizme ﬁovenizme
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Karﬂ› ﬁimdi Deniz Olmal›" pankart› taﬂ›nd›. Grup
ad›na Gamze Turgut, Denizler’in mücadelesinin
bugün aç›s›ndan ne ifade
etti¤ini anlatarak, “Mahirler, Denizler, ‹brahimler devrimci dayan›ﬂman›n en güzel örneklerini
yaﬂam›ﬂlar, yaﬂatm›ﬂlar
ve bizlere devrimci dayan›ﬂmay› miras b›rakm›ﬂlard›r” dedi.
Deniz'in idam sehpas›n› tekmelerken hayk›rd›¤›, “Yaﬂas›n Türkiye
Halk›n›n Ba¤›ms›zl›¤›, Yaﬂas›n
Marksizm-Leninizmin Yüce ‹deolojisi, Yaﬂas›n Türk ve Kürt Halklar›n›n Ba¤›ms›zl›k Mücadelesi, Kahrolsun Emperyalizm" sloganlar› kitle taraf›nan hep birlikte hayk›r›ld›.
Ayr›ca çeﬂitli parti, DKÖ ve sendikalar Eski Sümerbank önünde anma düzenlerken, ‹zmir'deki bir baﬂka etkinlik de PSAKD Çi¤li ﬁubesi
taraf›ndan gerçekleﬂtirildi. Sayg›
duruﬂuyla baﬂlayan etkinlikte konuﬂan, Dernek Baﬂkan› Türkan Do¤an, ''Deniz Gezmiﬂ ve arkadaﬂlar›
Türkiye devrim tarihine isimlerini
alt›n harflerle yazd›rd›lar. Onlar›n
dalgaland›rd›¤› bayrak Amerikan
emperyalizmine karﬂ› direnen halklar›n iradesinde bulunuyor” dedi.
Denizler Mersin'de, Gençlik Federasyonu, DGH, DSG ve YDG imzal› "‹bo, Mahir, Deniz; Sürüyor,
Sürecek Mücadelemiz” pankart›
aç›larak yap›lan bir yürüyüﬂle an›l›rken, Malatya'da ise ‹HD önünde
toplanarak Soykan Park›’na yürüyen Emek Gençli¤i, DÖDER, SGD,
YDG, HÖC, DGH, DTP Gençli¤i,
Yurtsever Cephe üyeleri, “Denizler
Yaﬂ›yor” pankart› taﬂ›d›lar. Yap›lan
ortak aç›klamada, “onlar›n son sözlerini tekrarl›yor ve emperyalizme
faﬂizme-gericili¤e karﬂ› ba¤›ms›zl›k
ve demokrasi mücadelesini, halklar›n kardeﬂli¤i ﬂiar›n›, devrim ve sosyalizm mücadelesini sürdürece¤imize söz veriyoruz” denildi.
Ayr›ca; Deniz Gezmiﬂ, Yusuf
Aslan ve Hüseyin ‹nan birçok kentte düzenlenen etkinlikle an›ld›lar.

Anneler G ü n ü

Çilelerin
üstüne örtülen bir ﬂal olmas›n!
Ma¤azalar›n vitrinleri, “Anneler
Günü” için özel hediyelerle süslendi. Anneler Günü’ne yönelik irice
bir reklam pastas›, burjuva bas›n yay›n kurumlar› aras›nda paylaﬂ›lm›ﬂ
durumda. Her may›s ay›n›n ikinci
pazar günü kutlanan bugünün annelere ne kadar yaray›p yaramad›¤› bir
yana, ama “ticarete” yarad›¤› kesin.
Bir hareketlilik, bir heyecan, bir
telaﬂ.. Ve fakat ortada bir zorlama,
bir yapayl›k oldu¤u da belli....
Çözülmeyen, düzen içinde kangren olup çözümsüzleﬂmiﬂ sorunlar
yuma¤›nda bo¤ulur annelerimiz.
Dertlerle, s›k›nt›larla kuﬂat›lm›ﬂlard›r.
Böyle bir kuﬂatma içinde biz onlara bir eﬂarp, bir mendil, bir bluz
ya da bir demet çiçek alarak onlar›
sevindirmeye, mutlu etmeye çal›ﬂ›r›z.
De¤mez mi?
Bir çiçek, bir hediye, bir öpüﬂ,
bir sar›l›ﬂ de¤mez mi analar›m›z›n
bir gülüﬂüne?
De¤er elbette.
Binlercesi ve binlerce kez de¤er
hem de.
Ama... ama meselenin özü bu
de¤il.
Analar›m›za her y›l bir hediye
alarak onlar›n dertlerini ve s›k›nt›lar›n› çözemeyece¤imiz belli de¤il
mi? O zaman bu aldat›ﬂ niye? Asl›nda hiç ﬂüphesiz güzel duygularla ald›¤›m›z o bir demet çiçek de annelerin yaﬂad›klar› sorunlar›n üstünü
kapatmaya hizmet eder. Çiçe¤i alan
ve veren için böyle olmasa da, sistem için böyle! Sorunlar›n üzerine
çiçeklerle, “cennet annelerimizin
aya¤›n›n alt›ndad›r” söylemleriyle
örtülen bir ﬂal, gün geçtikçe kal›nlaﬂ›r. Bir perde iﬂlevi gören ﬂal, varolan durumun devam etmesine yarar
böylece.

“Yok can›m” demeyin.
“ﬁimdi bu güzel günde ne gerek
var bunlar› konuﬂmaya?” hiç demeyin.
Niye mi?
Bak›n, ﬂimdi soruyu de¤iﬂtirip
ﬂöyle soral›m.
Niye mutlu bir gündür ki Anneler Günü? O gün annelerimizin hayat›nda de¤iﬂen bir ﬂey mi var?
Mesela evlere temizli¤e giden
anneniz, alaca¤› üç kuruﬂ için art›k
temizli¤e gitmek zorunda kalmayacak m›?.. Kendi çocu¤unu evde annesiz b›rak›p zengin evlerine çocuk
bakmaya gitmeyecek mi? O gün anneler tarlaya gitmeyecek, bellerini
büken yüklerin alt›na girmeyecek
mi? Yoksul evin sorunlar›, mutfakta
kaynamayan tencerenin s›k›nt›s›, o
gün annelerin omuzlar›ndan kalk›yor mu yoksa?
Anneler Günü, kendisinin veya
eﬂinin iﬂinden at›lmas›na engel mi
oluyor? Gecekondusunun baﬂ›na y›k›lmas›na m› engel oluyor? Uyuﬂturucu kullanan çocuklar›n›n derdine
deva m› bulunuyor?
Yok yok yok!
Tüm bunlar› “bu mutlu günde”
konuﬂmayal›m diyebilir misiniz?
“Ama bir günde, bir haftada de¤iﬂmez ki bu durum”, diyeceksiniz.
Do¤ru, hakl›s›n›z. Bir günde,
hafta, ayda de¤iﬂecek ﬂeyler de¤il
konuﬂtuklar›m›z.
Ancak bunlar› bilirsek, her yerde
dile getirirsek, her ﬂeyden önce
unutturulmaya, görmezden gelinmesine çal›ﬂ›lan gerçeklerin üzerindeki ﬂal› çekmiﬂ oluruz.
*
Pembe yalanlardan, hamasi sözlerden örülü ﬂal›n arkas›ndaki tabloda, analar›m›z›n hayatla nas›l bo¤uﬂtu¤unun, nas›l gö¤üs gö¤üse bir
kavga verdikleri vard›r.
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ﬁal›n arkas›ndaki, analar›m›za
reva görülen zor ve zorbaca bir hayatt›r.
En a¤›r iﬂlerden biri say›lmas›
gereken “ev kad›nl›¤›”n›n k›ymetinin bilinmemesidir. Feodal, dini gerekçelerle d›ﬂlanmas›d›r hayattan.
Veya, y›llarca çal›ﬂ›l›p mezarda
emekli edilmesidir mesala. Ömrünün yar›s›n› verdi¤i iﬂinden sorgusuz sualsiz at›lmas›d›r. Tarlada bir
reaya gibi çal›ﬂt›r›lmas›d›r. Çocu¤unun e¤itim, sa¤l›k sorunlar›n› bir
türlü çözememesidir... Anneler Günü’nde anneler için o kadar güzel
sözler edenler, niye mesela bütün
fabrikalara, iﬂyerlerine kreﬂ yapma
zorunlulu¤u getiren bir yasa ç›karmazlar? Niye annelere sa¤l›kl› koﬂullarda do¤um yapma güvencesi
sa¤lanmaz?.. Ve elbette bir de annelerin, y›llard›r çocuklar› için lise,
üniversite kap›lar›nda, hapishane
önlerinde tartaklanmalar›n›, çocuklar› için açl›¤a, ölüme yatmak zorunda b›rak›l›ﬂlar›n› da unutamay›z...
Devam etsek, ne kadar uzar bu
liste de¤il mi? Burada ﬂimdilik s›n›rlasak da yazd›klar›m›z›, siz devam edin analara dayat›lan hayat›
düﬂünmeye. Çünkü sevginin ilk ad›m›d›r düﬂünmek, düﬂünmek; tan›mak, kavramak, kavratmakt›r. Düﬂünmek, de¤er vermektir. Sonra
at›lmas› gereken bir di¤er ad›msa,
onlara özgür ve yaﬂan›las› bir dünya
b›rakmak için mücadele etmektir.
Öyle durmay›n.
Analar, en çok özgür ve yaﬂan›las› bir dünya ister çocuklar›na. Ve
iﬂte biz de, özgür ve yaﬂan›las› bir
dünyay› var etme çabam›z kadar seviyoruzdur analar›m›z›.
Onlar›n gerçek sorunlar›n›n çözümü için k›l›n› bile k›p›rdatm›yorsan e¤er, ne kadar sevdi¤in tart›ﬂ›l›r
anneni.
E¤er onun özlemleri için hiçbir
ﬂey yapm›yorsan, verdi¤in çiçek de,
bil ki kand›rmacaya girer..
*
Bir de ﬂu cepheden bakal›m ﬂimdi. Gazetelerin 3. sayfalar›ndan...

“‹ﬂe giden kad›n, döndü¤ünde
yanm›ﬂ olan evinde üç çocu¤unun
cesediyle karﬂ›laﬂt›”... “Kriz geçiren kad›n hastaneye kald›r›ld›”...
“Do¤um yapan anne, hastane masraflar›n› ödeyemedi¤i için, bebe¤iyle birlikte rehin al›nd›”... “‹ﬂ bulamayan baba, eﬂini ve çocuklar›n›
kurﬂunlayarak öldürdü”... “Eski
eﬂini k›skand›¤› için öldürmüﬂ”...
“Töre bir can daha ald›”...
En mutlu gününde bebe¤iyle birlikte rehin al›nan bir anne... Ama
daha önemlisi, en mutlu günlerinde,
bebe¤ini kuca¤›na ald›¤› andan itibaren onu nas›l yetiﬂtirip, nas›l okutaca¤›n›n kayg›lar›yla gö¤sü s›kaﬂan annelerle dolu bu ülke... Çocu¤una istediklerini alamay›p gözyaﬂ›
döken annelerle dolu...

s›n›
istiyordu.
Ama o k›z›n›n
onurlu yaﬂamas›n› isteyen bir anneydi. Yaﬂaman›n da, ölmenin
de anlam›n› onurlu, namuslu olmakta buldu¤unu
düﬂünen Anadolu
gelene¤inin taﬂ›y›c›s›yd›.

*
Gülsüman
Dönmez de bir
anayd›. Bir o¤lu
vard›, ad› Sinan’d›. F Tipi
hapishanelere karﬂ› direniﬂ gündeme geldi¤inde o da ölüm orucuna
yatm›ﬂt›. Üstelik tutsak da de¤ildi
*
Gülsüman. Peki o halde niye ölüm
Ankara Numune Hastanesi’nde
orucundayd›?
bir ana.
“Ben hapishanede de¤ildim,
K›z› ölüm orucunda. 15 kiloya
ama –diyordu Gülsüman– o hücredüﬂmüﬂ, bir deri bir kemik kalm›ﬂ
ler benim üzerine kapanacak gibiyk›z›n›n baﬂucunda sicim gibi gözdi... O tabutluklar benim içinde. O
yaﬂlar› iniyor gözlerinden. K›z›na
tabutluk o¤lum Sinan içindi...”
göstermeden a¤l›yor. O gözyaﬂ› döGülsüman’la yanyana ölüme
kerken, Adalet Bakanl›¤›’ndan Sa¤yatan
ﬁenay Hano¤lu da ölümü göl›k Bakanl›¤›’na, doktorlara kadar
ze
alma
nedenini kendi çocuklar›na
hepsi, “izin ver, k›z›na müdahale
ﬂöyle
anlat›yordu:
edelim, hayat›n› kurtaral›m” diye
baﬂ›n›n etini yiyorlar.
“Yavrular›m, biz de yaﬂamay›
çok
seviyoruz. Bu vatana da u¤runAna zorda. Ana büyük bir muhada
ölecek
kadar de¤er veriyoruz. Sisebenin içinde. Düﬂünüyor, taﬂ›n›zin
ve
insanlar›m›z›n
gelecek güzel
yor ve cevab›n› veriyor katliamc›lagünlerde
yaﬂamas›
için
her ﬂey. ”
ra: “K›z›m müdahaleyi istemiyor,
onursuzluk say›yor, ben de onun
O bir anayd›.
onurlu yaﬂamas›n› istiyorum” diye‹ki çocu¤unu halk›na emanet
rek reddediyor müdahaleyi.
ederek kucaklad› ölümü.
O her anne gibi k›z›n›n yaﬂamaO bir anayd›.
Çocuklar›n›n
kar›n›n doyurmak
için, onlar› okula
Annenize teslim hediye... 3 al 2 öde... anneler günü göndermek için
fabrikalarda çal›özel indirimi... Annenize hediye çeki...
ﬂan, evlere temizAnnenizin gönlünü al›n... Ona be¤enece¤i bir ﬂey al›n!
li¤e giden bir
Anneler Günü için o özel kad›na al›nabilecek en ﬂ›k ve anayd›.
kullan›ﬂl› hediyeler bizde... ‹stikbal'de 'Anneler GüSon
yapt›¤›
nü'ne özel kampanya!
“iﬂ” de çocuklar›
Bu “mide buland›r›c›” tablo bile, anne sevgisinin nas›l içindi. Çocuklar›ticarileﬂtirildi¤ini, anneli¤in nas›l aya¤a ve piyasaya n›n güzel günlerde
düﬂürüldü¤ünü göstermiyor mu?
yaﬂamas› için ver-

“ A n n e ” t i c a r eti!
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miﬂti can›n›.
“Bir insan›n
can›ndan daha
k›ymetli neyi
olabilir” sorusuna bir ana olarak cevap veriyordu Gülsüman ve ﬁenay.
Onlar “çocuklar›n›n gelece¤i için”
kendi canlar›ndan vazgeçiyorlard›.
Anal›k duygusu bundan daha yo¤un, anne sevgisi bundan daha büyük olabilir mi?
Evet, kim “anne”li¤i onlardan
daha iyi temsil edebilir? Kim anal›¤›n ne oldu¤unu onlardan daha görkemli gösterebilir?..
Filistin’de çocuklar›n› korumak
için kurﬂunlar alt›nda can veriyor
analar. Irak’ta çocuklar›n› korumak
için bombalara karﬂ› kendilerini siper ediyorlar. Onlar çoktan ö¤rendiler, namusun vatan oldu¤unu.
*
Yok hay›r, bir “Anneler Günü”yle
aldatmamal› ve aldat›lmamal›y›z.
Bunca yoksullu¤u, yoksunlu¤u,
ac›y›, çileyi, çaresizli¤i haketmiyor
onlar. Tam tersine; özgür, adaletli,
yaﬂan›las› bir dünyad›r onlar›n haketti¤i. E¤er onlara sunulacak, onlara de¤er bir arma¤an varsa, iﬂte
böyle bir dünyad›r.
Sevgili Anneler, imkan olsa, yeryüzünün bütün güllerini ve karanfillerini sunar›z sizlere. Ve fakat Sevgili Anneler, biz güllerden çok kavgam›z› sunuyoruz size. Asl›nda sizin de içinde oldu¤unuz bir kavga
bu. Bu kavga, sizi bir günlü¤üne de¤il, bir ömür boyu sevindirmek
için...

Tekellerin tercihi Sarkozy ve
Avrupa’da milliyetçi yükseliﬂ
Fransa'da hafta sonunda yap›lan
Cumhurbaﬂkanl›¤›
seçimlerinin
ikinci turunda, sa¤c› Halk Hareketi
Birli¤i lideri Nicolas Sarkozy oylar›n yüzde 53’ünü alarak seçildi. Rakibi, Sosyalist Parti aday› Segolene
Royal ise yüzde 47’de kald›.
Sarkozy taraftarlar›yla birlikte
zaferini Concorde Meydan›'nda kutlarken, sol gruplar ve göçmen gençlerden oluﬂan maskeli, sopal› 5 bin
kiﬂi Frans›z Devrimi’nin sembolü
Bastille Meydan›’nda toplanarak
araçlar› ateﬂe verdi, polisle çat›ﬂt›.
Sarkozy’nin kuklas›n› yakan göstericilere polis göz yaﬂart›c› gazla
müdahale etti. Öfke bununla da s›n›rl› kalmad›. Yoksul emekçi s›n›flar›n, özellikle göçmenlerin yaﬂad›¤› varoﬂlarda, ertesi gün de devam
eden çat›ﬂmalar giderek di¤er kentlere yay›ld›. Lyon, Nantes, Brest,
Marsilya, Toulouse ve Rennes kentlerinde çat›ﬂmalar ç›kt›.
Çat›ﬂmalar›n ﬂu anki bilançosu;
730 araç yak›l›rken, 600’den fazla
gösterici gözalt›na al›nd›, 78 polis,
28 de eylemci yaraland›.
Eylemlerde, Sarkozy'nin iki y›l
önce isyan eden göçmenler için kulland›¤› ifadeye atfen 'Sarko, Pislik,
Gideceksin' ve ‘Sarko, Faﬂist, Halk
Seni ‹ndirecek’ sloganlar› at›ld›.

Emekçilere Düﬂman
Tekellere Dost
Sarkozy’nin seçilmesi Türkiye
bas›n›nda da daha çok, Türkiye’nin
AB üyeli¤ine karﬂ› ç›kmas› yan›yla
ele al›nd›. ‹ﬂbirlikçi tekelci burjuvazi bu yan›yla telaﬂ içinde. Ancak
Frans›z tekelleri durumdan oldukça
memnun. Çünkü, Sarkozy aç›klad›¤› programla, emekçilerin karﬂ›s›nda tekellerin ç›karlar›n› savunaca¤›n› çoktan ilan etmiﬂti.
Türkiye’nin AB üyeli¤ini bir yana b›rak›rsak, Sarkozy’nin kazan-

mas› ne anlama geliyor, hangi dinamikler ve politikalar bu sonucu yaratm›ﬂt›r?
Irkç›
Ulusal
Cephe lideri JeanMarie Le Pen’in savundu¤u ne varsa seçim program›na
alan Sarkozy, hem farkl› olmad›¤›n›
gösterdi hem de ilk turda elenen Le
Pen’in oylar›n› çekti. Ayn› ﬂekilde,
orta s›n›flar›n taleplerini dile getiren
ve birinci turda elenen “merkez” liberal demokrat aday Bayrou’nun
oylar› da Sarkozy’de topland›.
Göçmenleri hedef alarak, orta
kesimlerin,
küçük-burjuvazinin
“korkular›n›” iﬂleyerek bu kesimleri
yedekledi. Seçmenlerin ço¤unlu¤unun iradesini; “sosyal politikalar,
herkese iﬂ ve insanca yaﬂam” vaatleri yerine, Sarkozy taraf›ndan dillendirilen “daha çok güvenlik, ulusal sorumluluk, otoriter yönetim,
Fransa’n›n yabanc›laﬂmas›na karﬂ›
Frans›z kimli¤inin savunulmas›”ndan yana kulland›¤›n› söylemek
yanl›ﬂ olmaz.
Elbette bu sonuç, tekelci burjuvaziden ba¤›ms›z elde edilmedi. Tekelci medya bu korkular› ustaca iﬂleyerek kitleleri aldatt›, manipüle
etti. Göçmenlerin tehdit oldu¤u,
Frans›z ulusal kimli¤inin y›prand›¤›
gibi propagandalar s›kça iﬂlendi.
Medyay› da elinde tutan tekeller,
ak›tt›klar› milyonlarca Euro ile seçim kampanyas›n› finanse ettiler.
Yani Sarkozy’i baﬂa geçiren esas
olarak, tekelci sermaye s›n›f›, finans
kuruluﬂlar› ve medya patronlar› oldu. Örne¤in, Sarkozy’nin seçim
kampanyas›n› finanse edenler aras›nda medya ve inﬂaat tekeli Martin
Bouygues, silah sanayi patronu Arnaud Lagardere gibi isimlerin yer
almas› boﬂuna de¤ildir.
Ad› sosyalist, kendisi sosyal demokrat olan Royal de, geniﬂ emekçi
26
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s›n›flar›n oyalanmas› aç›s›ndan tekellerin tercihi olabilirdi. Ancak bugün için tekeller böyle bir “dengeleme” unsuruna ihtiyaç duymuyorlar.
Di¤er Avrupa ülkelerinde yaﬂand›¤› gibi, “sosyal
devlet”in tasfiye
edilmesini istemektedirler. Sarkozy’nin program›
da bu istekle uyuﬂmaktad›r. Sendikalar› güçsüzleﬂtirmeyi, grev hakk›n› k›s›tlay›p giderek yoketmeyi, toplu iﬂ sözleﬂmelerine do¤rudan müdahale edip patronlar lehine düzenlemeler yapmay›
hedefleyen Sarkozy, emekçi düﬂmanl›¤›n› gizleme gere¤i duymuyor. Aç›klad›¤› program uygulad›¤›nda; grev hakk›na k›s›tlamalar getirilecek. Örne¤in; kamu sektörü
grevlerinde “minimum hizmet” zorunlu hale getirilecek, yani grev k›r›c›l›¤› yasallaﬂacak. Elektrik, demiryollar› gibi sektörlerdeki özel
emeklilik kald›r›lacak. Emekli olan
memurlar›n yerine yenisi al›n›rken
kadro %50 oran›nda daralt›larak daha az emek gücü ile daha fazla iﬂ
yaﬂama geçirilerecek. Haftal›k 35
çal›ﬂma saati ﬂimdilik korunacak,
ancak önce fazla mesai olanaklar›
art›r›larak, ard›ndan 35 saatte de art›r›ma gidilerek kurals›z, esnek çal›ﬂman›n önü tümüyle aç›lacak.
Seçim zaferinin hemen ard›ndan, ülkenin en zengin tekelenin
“davetlisi” olarak lüks tekneyle
Malta tatiline ç›kmas›, “ben zengini
severim” politikas›n› uygulamakta
pervas›z davranaca¤›n›n bir baﬂka
iﬂareti olarak görülebilir. Zira,
emekçilerin, geniﬂ halk kitlelerinin
tepkisini çekmeme ad›na, burjuva
politikac›lar› tekellere hizmet etseler dahi, iliﬂkilerini bu tür aleni hale
getirmezler, dengeleri gözetirlerdi.
Sarkozy böyle bir ihtiyaç dahi duymuyor. T›pk› Tayyip Erdo¤an gibi
patronlarla “yak›n” iliﬂkiler kurmakta sak›nca görmüyor.
Sermayeden yana politikalar›n
h›zla yaﬂama geçirilmesi, resmi kurumlar›n raporlar›yla da ortaya ç›k-

taca¤› beklentisi, bas›na yans›yan bilgiler aras›nda. Yine, Sarkozy’yi protesto eden göstericilerin sonucu “Fransa için bir felaket” olarak de¤endirmeleri, iﬂsizli¤in yüksek oldu¤u Paris'in
yoksul semtlerinde öfkenin daha
da büyüyece¤inin iﬂaretleri. Ki,
bu öfkenin oldukça hakl› teSarkozy'nin kazanmas›n› protesto eden
melleri bulunmaktad›r. 2005
ço¤u göçmen olan gençler “Sarko, Faﬂist, varoﬂ ayaklanmas›nda ‹çiﬂleri
Halk Seni ‹ndirecek” sloganlar› att›.
Bakan› olan Sarkozy, göçmen gençlerin hakl› öfkesini
t›¤› gibi, son y›llarda zenginler ve
polis zoruyla bast›rma yoluna gityoksullar aras›ndaki uçurumun gimiﬂ ve göçmen gençleri “pislikler”
derek derinleﬂti¤i Fransa’da s›n›f
diye aﬂa¤›lam›ﬂt›.
mücadelesinin ivme kazanmas›
Bugün soka¤a ç›karak tepkileri(sendikalar›n durumu ayr› bir deni dile getiren, polisle çat›ﬂanlar
¤erlendirme konusu olmakla birlikiçinde sadece göçmen gençler de¤il,
te, onlar› da yer yer aﬂan tarzda)
sol gruplar da yer al›yordu. Tam da
beklenen bir durumdur.
burada, varoﬂ isyan›na aç›k destek
vermeyen, egemen s›n›flar›n ›rkç›,
milliyetçi politikalar›n›n bask›lanGöçmenleri Zorlu
mas› alt›nda kalarak, göçmenlerin
Mücadeleler Bekliyor
öfkesinin tercüman› olmaktan korkan politikalar sorgulanmayacak
Sarkozy’nin politikalar›n› belirm›? Milliyetçi dalgan›n karﬂ›s›na
leyen bir di¤er yan da göçmenler
ç›kmayan sol, ﬂimdi bu dalgan›n orkonusu.
taya ç›kard›¤› sonucu protesto etVaroﬂ isyan›nda polis gücüyle ve
mek durumunda kal›yor.
göçmenleri ezerek, aﬂa¤›layarak
Evet, Sarkozy’nin zaferini sa¤laöne ç›kan Sarkozy, Frans›z kültürüyan birinci etken tekellerin tercihi
nü yabanc› göçmenlere dayatmak
ise, ikinci etken de yukar›da dile geve onlar› “Frans›zlaﬂt›rmak” istiyor.
tirdi¤imiz gibi manipüle edilmiﬂ bir
Kurmay› vaad etti¤i ‘Ulusal Kimlik
milliyetçi yükseliﬂtir. Milliyetçilik
ve Göç Bakanl›¤›’n›n temel görevi
yer yer ›rkç› nitelikler göstererek
bu olacak. Yabanc› göçmenlere
tüm Avrupa’da yükselen bir olgu
Frans›z de¤erlerini ve dilini ö¤rendurumundad›r. Egemen s›n›flar›n
melerinin zorunlu hale getirilmesi,
“terörle mücadele” politikalar›n›n
iﬂ ve bar›nma sorunu olan göçmengöçmenleri hedef göstermesinden,
lerin ailelerini yanlar›na almalar›na
eme¤ini sömüremedi¤i göçmenleri
engel olmak, kimin ülkede kal›p
“yük” olarak görmesinden, devletkalmayaca¤›na karar vermek balerin izledi¤i politikalardan güçlü
kanl›¤›n temel görevleri olacak. K›ﬂekilde beslenen bu milliyetçilik,
saca, göçmenlere tolerans tan›maFransa’da bu ﬂekilde göstermiﬂtir
ma ilkesini yaﬂama geçirmeye çal›kendini. AB Anayasas›’n›n reddeﬂacak olan Sarkozy, göçmen gençledildi¤i referandumda da, en büyük
rin varoﬂ isyan›nda ortaya ç›kan popay emekçilerin bu liberal anayasatansiyel öfkesini de cezaland›rmay›
ya karﬂ› duruﬂu olurken, milliyetçi
hedefliyor. 16-18 yaﬂ aras›ndaki
tepkiler de az›msanmayacak bir
gençlerin de “suç ve ceza” konuoran tutmuﬂtu.
sunda “reﬂit” say›lmalar› gibi düBu milliyetçilik temelde küreselzenlemeler getirmek istemesi, teleﬂme politikalar›, AB ile iliﬂkiler
melde buradan kaynaklan›yor.
gibi konulardan motive olmaktad›r.
Kendisini tehdit etmedi¤i oranda teSeçimlerin ard›ndan, banliyölerkellerin de yedekte tuttu¤u, kitleleri
de ve yoksul semtlerde olaylar›n ar27
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yönlendirmekte kulland›¤› milliyetçilik, sadece orta s›n›flar›, küçükburjuvaziyi de¤il emekçi s›n›flar› da
etkilemektedir. Küreselleﬂmenin
yaratt›¤› yoksulluk, iﬂsizlik, sosyal
statülerin sars›lmas› gibi konularda
tepki, büyük oranda küreselleﬂme
politikalar›na, bu politikalar›n as›l
sahibi olan ve Sarkozy’i iktidara taﬂ›yan tekellere yönelmiyor. Solun,
sendikalar›n izledi¤i düzeniçi politikalar nedeniyle, yabanc›lara yöneliyor ve burjuva politikac›lar› taraf›ndan “ustaca” manipüle ediliyor. ‹ﬂsizli¤in sorumlusunun göçmenler
olarak görülmesi bu manipülasyonun en bariz yans›d›¤› noktalardan
biridir örne¤in. Ve sendikalar da bu
gerici, ﬂoven politikalara bir biçimde yedeklenmekte, sosyal, ekonomik haklar› giderek yok eden burjuvaziye karﬂ› mücadele etmek yerine, örne¤in ayn› küreselleﬂme politikalar›n›n ucuz iﬂgücü olarak bat›ya savurdu¤u Polonyal› emekçileri
hedef alabilmektedirler.
*
Sonuç olarak tekellerin tercihi
olan Sarkozy’nin kazanmas›; emekçilere, göçmenlere yönelik siyasal,
sosyal, ekonomik sald›r› dalgas›n›
da beraberinde getirecek.
Öte yandan Frans›z tekellerinin
“pastadan daha fazla pay” almas›
için, ABD politikalar›na daha fazla
yak›nlaﬂm›ﬂ, iﬂgallere aç›k destek
veren ve kat›lan, halklar›n direniﬂlerini k›rmak için Amerikan emperyalizmiyle -t›pk› Blair gibi- iﬂbirli¤i
yapan bir Fransa görmek kimseyi
ﬂaﬂ›rtmamal›d›r. Daha ilk zafer konuﬂmas›nda, “ Fransa'n›n ABD'nin
yan›nda olaca¤›n›” söylemesi,
"Frans›zlar›n geçmiﬂin fikirleriyle
ba¤›n› kopard›¤›n›" ifade etmesi, bu
yönde verilmiﬂ mesajlard›. Ki, ABD
de Sarkozy’nin kazanmas›n› istedi¤ini gizlemiyordu. “‹srail dostu”
olarak bilinen Sarkozy’nin Ortado¤u’da da ABD’ye, dolay›s›yla ‹srail’e daha yak›n duraca¤› da aç›kt›r.
Ancak tüm bunlar›n tekellerin
ç›karlar›yla çeliﬂmedi¤i, onlara hizmet etti¤i ölçüde gerçekleﬂme ﬂans›
oldu¤unu da belirtelim.

Sosyalistler, Nazi Faﬂizmini Y›kar
Onlar Faﬂizme Karﬂ› Zafer An›tlar›n›
Faﬂizme karﬂ› zaferin y›ldönümü kutlan›rken, ABD, AB ve
NATO, Nazi ruhunu hortlatmaya çal›ﬂanlara destek verdi
8 May›s 1945, halklar›n ac›l› bir
dönemin sonu oldu¤u kadar, faﬂizme karﬂ› savaﬂ›n resmen kazan›ld›¤›
tarihtir. Emperyalistlerin pazar paylaﬂ›m› temelinde baﬂlayan savaﬂ,
geride 40 milyon ölü, milyonlarca
yaral›, y›k›lm›ﬂ kentler b›rak›rken,
27 milyon insan›n› kaybeden Sovyet halklar› ve K›z›l Ordu, Nazi faﬂizmini iﬂgal etti¤i topraklardan söküp atarak Almanya’ya kadar sürdü
ve 8 May›s’ta resmen teslim ald›.
‹ﬂte bu onurlu tarihin y›ldönümünde, emperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerinin, “y›k›ld›, yok oldu” demelerine karﬂ›n sosyalizme olan kinlerine yeniden tan›k oluyoruz. Bu kez
düﬂmanl›k kendini, Nazi ruhunu
hortlatmaya çal›ﬂan Estonya arac›l›¤›yla gösteriyor. Faﬂizme karﬂ› zaferi simgeleyen an›tlar sökülüyor,
sosyalizmin de¤erleri halklar›n belleklerinden silinmek isteniyor.

Estonya’ya ABD ve
Avrupa Deste¤i
Geçen hafta dergimizde yer verdi¤imiz gibi, Nazi iﬂbirlikçisi Estonya egemenleri, Nazi iﬂgaline karﬂ› direnen K›z›l Ordu askerleri an›s›na dikilen an›t› sökmüﬂ, günlerce
protestolar yaﬂanm›ﬂt›. Halen süren
protestolar, Estonya ile s›n›rl› kalmam›ﬂ, Rusya’da da Estonya Elçili¤i önünde çeﬂitli eylemler gerçekleﬂtirilmiﬂti.
Rusya, heykelin kald›r›lmas›na
karﬂ›, Estonya’ya petrol sevkiyat›n›
kesti. Elbette kendisi bu onurlu mirasa ihanet eden Rusya’n›n hesab›
baﬂka; bölgede ABD ve AB emperyalistlerine karﬂ› “egemenlik” savaﬂ› veriyor ve bu tür geliﬂmeleri de
bu çerçevede de¤erlendiriyor.
Rusya’n›n Estonya’dan “özür”
talebine, “Estonya, ba¤›ms›z bir

ulus olma do¤rultusunda yap›lan
hiçbir ﬂey için özür dilemeyecektir”
cevab› veren Estonya Devlet Baﬂkan› Ilves ise, tüm iﬂbirlikçi iktidarlar›n klasik demagojilerine baﬂvuruyor. Estonya sadece Nazi iﬂbirlikçisi tarihine sahip ç›k›ﬂ›yla de¤il, ayn›
zamanda bölgede ABD ve Avrupa
emperyalistleriyle “s›k›” iﬂbirli¤i ile
de biliniyor. “Ba¤›ms›zl›k” sadece
istismar edilen bir kavram. Estonya
daha baﬂtan s›rt›n› emperyalistlere
dayararak o an›t› kald›rma karar› alm›ﬂt›r. SSCB’yi iﬂgalci göstermek
için öteden beri kampanya yürüten
Estonya ve Litvanya egemen s›n›flar›n›n arkas›ndaki güç, faﬂizme
karﬂ› zaferin 60. y›l›ndaki törenlerde, Halk Cephesi hükümetlerinin
iktidar oldu¤u Do¤u Avrupa ülkelerinin “komünizmin bask›s›ndan kurtar›l›p özgürleﬂtirildi¤i” demagojisi
yapan Bushlar’d›r.
Emperyalistlerin bu deste¤i, herﬂeyden önce ideolojik savaﬂ›n bir
yans›y›ﬂ› olmakla birlikte, Rusya ile
di¤er emperyalistler aras›ndaki güç
savaﬂ›n›n da bir parças›d›r.
ABD, Estonya’ya aç›kça destek
vermekte gecikmedi. NATO ve Avrupa Birli¤i de, Rusya’y› uyararak
Nazi ruhunu hortlatmak isteyen Estonya’ya sahip ç›kt›. Rusya’n›n uygulad›¤› “yapt›r›m ve ambargolar›n
AB’ye karﬂ› yap›lm›ﬂ olaca¤›n›n”
aç›klanmas›, ABD Baﬂkan› George
Bush’un, Estonya Devlet Baﬂkan›
Toomas Hendrik Ilves’i Beyaz Saray’a davet etmesi bu deste¤in yans›malar›d›r.
Bu destek, emperyalistlerin kendi tarihleri ile uyumludur. Bat›l› ülkeler çarp›tarak anlatt›klar› tarihin
aksine, 2. Paylaﬂ›m Savaﬂ›’nda, Nazileri gizli/aç›k destekleyerek Sovyetler’i yok etmeye çal›ﬂm›ﬂlard›.
Sadece savaﬂ s›ras›nda de¤il, savaﬂ
öncesinde Hitler’in iktidara yürüyü28
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ﬂünde, Alman tekelleri ile birlikte büyük destek sunmuﬂlar, savaﬂ sonras›nda da birçok Nazi
suçlusunu yarg›lanmaktan kaç›rarak CIA’da iﬂe alm›ﬂ ve yine
anti-komünist mücadelede engin
“deneylerinden” yararlanm›ﬂlard›r. Sovyet halklar›n›n kan›yla
ve Avrupa’daki komünistlerin önderli¤inde süren direniﬂlerle yarat›lan faﬂizme karﬂ› zaferi utanmazca
sahiplenmeye kalk›ﬂsalar da, “Avrupa’y› Amerika kurtard›” yalanlar›n›
çocuklar›na ö¤retseler de, bu tarih
çok berrakt›r.

Hitler’in Destekçileri:
Alman Tekelleri ve
Emperyalist Devletler
Bugün Estonya’ya verdikleri
destek de, emperyalist tekellerin ç›karlar› ile birlikte, bu Nazi iﬂbirlikçisi tarihin bir devam› niteli¤indedir.
Bu konudaki en son kan›t, 2004
y›l›nda ortaya ç›km›ﬂt›. The Guardian Gazetesi’nde yay›mlanan belgelere göre; bugün ABD Baﬂkan› olan
Bush’un dedesi Prescott Bush, Alman kömür ve çelik tekeli
Thyssen’in paravan Hollanda bankas› arac›l›¤›yla aktard›¤› paralarla,
Union Banking Corporation (UBC)
adl› bankay› kurdu. 1940’a kadar
“yasal”, bu tarihten sonra da “uygun” yöntemlerle Naziler’le ticaret
sürdü ve Dede Bush bankalar›nda
Naziler için alt›n ve Amerikan hazine bonolar› depolad›. Bununla da
kalm›yor, Auschwitz’de yak›lmadan önce yahudileri çal›ﬂt›ran bir
ﬂirkette de hissedard› dede Bush.
1944'te Auschwitz ile kampa giden
kara ve demiryollar›n›n ABD bombard›man›yla yok edilmesini engelleyen de, BBH, UBC baﬂta olmak
üzere Naziler’le iﬂbirli¤ini sürdüren
ABD tekellerinden baﬂkas› de¤ildi.
Peki Thyssen kim? Almanya’n›n
en büyük kömür ve çelik tekeli. Yani, Nürnberg mahkemelerinde belgelere geçti¤i üzere; I.G. Farben
(Bugünkü BASF, Hocest ve Bayer),
Krupp, Birleﬂik Çelik, Köln Bankas›, Deutsche Bank, Commerz und

Privat Bank, Dresdener Bank, Allianz vb. tekellerle birlikte, Hitler’i
iktidara taﬂ›yanlar›n baﬂ›ndayd›.
Alman tekelleri Hitler’i kuﬂkusuz ç›karlar› için desteklediler. Yeni
sömürgeler, pazarlar elde etme ile
birlikte, Almanya’da yükselen s›n›f
savaﬂ›m›n›n bo¤ulmas›yd› bu ç›karlar›n somutland›¤› noktalar. Fritz
von Thyssen an›lar›nda deste¤inin
nedenini ﬂöyle aç›kl›yordu: “Devrimcilik ve anarﬂist e¤ilimlerle savaﬂmak üzere askeri nitelikte çeﬂitli
kuruluﬂlar› (Devrimcilere karﬂ› savaﬂan tüm kontrgerilla ve faﬂist örgütlenmelerin arkas›nda bu ﬂekilde
büyük tekeller vard›r) destekledim,
bunlar›n aras›nda Nasyonal Sosyalist Partisi de vard›... Sonunda Alman halk›n›n otoriteye karﬂ› duydu¤u geleneksel sayg›s›na çok iyi uyan
bir devlet biçimini kuraca¤›n› kuvvetle umuyordum. Böylece bu devrimci bunal›m› atlatm›ﬂ olacakt›k.”
S.A ve S.S ordular›n› donatan,
Hitler özel harcama fonlar› kuran,
giderek artan ﬂekilde Hitler’e destek veren tekeller, daha çok içte
devrimci s›n›f savaﬂ›n› tasfiye etmeyi planlarken, ABD ve Avrupa kapitalistleri de, dünyay› talan etmelerinin önünde engel olarak gördükleri,
tüm ezilenlere büyük umut olan
Sovyetleri yok edecek güç olarak
gördükleri için Hitler’le gizli aç›k
iﬂbirli¤i yapt›lar.
1. Paylaﬂ›m Savaﬂ›’ndan yenik
ç›kan Almanya, savaﬂ tazminatlar›n›
ödeyebilmesi için ekonomik, siyasi
olarak ABD ve ‹ngiltere ile di¤er
emperyalistler taraf›ndan desteklenmiﬂti. Emperyalistlerin paylaﬂ›m savaﬂ›nda tazminat yükü Almanya’ya
bindirilirken, silah sanayiinin bu
yükten muaf tutulmas› dikkat çekicidir. Bunun nedeni ise daha sonra
anlaﬂ›lacakt›. Almanya’n›n bu tazminat› ödeyebilmesinin iki yolu vard›; birincisi, kendi halk›n›n s›rt›na
yüklemek. ‹kincisi de SSCB’ye yönelerek, zenginliklerini ya¤malamak. Savaﬂ›n galibi bat› emperyalistleri de bilmektedir bunu ve amaç
da budur. Dawes ve Young Planlar›
ve Locarno Konferans› ile Almanya
için belirlenmiﬂ olan politik hat da

böyledir. Ki, Hitler 1925’te yazd›¤› ‘Kavgam’da, bat›l› emperyalistlere adeta mesaj vermekte,
neden önünün aç›lmas› gerekti¤ini iﬂaret etmektedir: “Almanya daha çok Rusya’n›n zarar›na
olarak, do¤uya do¤ru geniﬂlemelidir... Bu topraklar onu alacak güçteki halk içindir. ”
Bu politika, ‘Naziler karﬂ›s›nda
sürekli geri çekilerek Sovyetlere
yönlendirme’ siyaseti ile sürdürüldü. Stalin önderli¤indeki SSCB, izledi¤i ustaca politikalar neticesinde
bu gerici politikay› teﬂhir etti ve sald›r›y› olabildi¤ince geciktirme stratejisini baﬂar›yla uygulad›ktan sonra, Naziler’in sald›r›ya geçmesi ile
birlikte, Stalingrad’da, Moskova
önlerinde tarihin en büyük direniﬂlerini yaratt›.
Sovyet halklar› faﬂizme karﬂ› direnirken, emperyalist devletlerin
bat› cephesini açmay› geciktirmeleri, izleme siyasetini sürdürmeleri de
izledikleri siyasetin bir devam›yd›.
Hitler’in, tarihin ilk iﬂçi cumhuriyeti olarak, bütün ülkelerin ezilen
emekçi s›n›flar›na örnek olan Sovyetler’i yokedece¤ini düﬂünüyorlard›. Öyle ya, “yenilmez ordu”idi Hitler’in ordusu. Ancak böyle olmad›¤› görüldü. Stalin önderli¤indeki
Sovyet halklar› Nazi ordular›n›
Moskova önlerinde durdurdu. Bu
hesap tutmad›¤› gibi, Alman tekelleri Avrupa pazarlar›n› da istiyordu
ve Naziler’i kap›lar›nda buldular.
‹kinci cephenin aç›lmas› iﬂte bu geliﬂmelerden sonrad›r. Avrupa emperyalistleri, art›k bekleyemezlerdi.
Sovyetler’in yutulmas› mümkün olmad›¤› gibi, zaferin etkisi ile orakçekiçli bayrak çok daha fazla ülkede dalgalanabilirdi. Emperyalistlerin h›zla sald›r›ya geçip Almanya’ya ulaﬂmalar› böyle oldu. Bu ç›k›ﬂ›n ana noktas› da, zaten gücü k›r›lm›ﬂ inine do¤ru kaçan Naziler’i
yenmek de¤il, K›z›l Ordu’nun ilerleyiﬂinin önünü kesmekti. Yani,
propaganda araçlar› ile beyinlere iﬂledikleri gibi, Normandiya Ç›karmas›’yla, teslim olmuﬂ Japonya’ya
at›lan atom bombalar›yla kazan›lmad› zafer.
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Faşizmi yıkarak Berlin’de sosyalizmin orak çekiçli
bayrağını dalgalandıran, Avrupa’yı ve dünyayı Hitler faşizminin kanlı pençelerinden çekip alan Kızıl
Ordu’ya ve anti-faşist direnişlere öncülük eden komünistlere tüm insanlık şükran borçludur!
ABD ve Avrupa’ya Nazi iﬂbirlikçisi bir utanç tarihi kal›rken, Sovyet halklar› Nazi faﬂizmini tarihin
çöp sepetine göndererek, tüm Avrupa’y› kurtard›lar.

Tekeller Bugün De
Kan Döküyor
Hitler’i, Franco’yu, Mussolini’yi yaratan emperyalist tekeller,
bugün de Bushlar, Blairler arac›l›¤›yla yürütüyorlar politikalar›n›.
Dün oldu¤u gibi bugün de gerici,
sald›rgan politikalar›n› çeﬂitli yalan
ve demagojilerle gerekçelendirerek,
hep daha fazla sömürü ve daha büyük pazar alanlar›n› ele geçirmek
için halklara sald›r›yorlar.
Bu tarih bize göstermektedir ki;
emperyalist tekellerin varoldu¤u bir
dünyada halklar›n kan› dökülmeye
devam edecektir. Dünya halklar›,
emekçi s›n›flar, yüzy›llard›r kanlar›n› döken, tarihin en gerici s›n›f› haline gelen burjuvalar› ve emperyalist tekelleri tarihin çöplü¤üne göndermedikçe, insanl›k hep ac›lar yaﬂamaya devam edecek.
Bu tarihin bize gösterdi¤i ikinci
gerçek de budur; halklar ve emekçi
s›n›flar, tekelleri ve onlar›n düzenlerini y›kacak güce sahiptirler. Bunun en önemli koﬂulu, do¤ru bir
ideolojinin, insanl›¤›n kurtuluﬂunu
sa¤layacak yegane ideolojinin yol
göstericili¤idir. Bu ideoloji, Marksizm-Leninizm’dir. Dün Naziler’i
tarihe gömen sosyalizm, bugün de
kurtuluﬂumuzun biricik ad›d›r.

hayat›n
içindeki

teori
Sömürge Tipi Faﬂizmin
S›n›fsal Temeli:

OL‹GARﬁ‹
Sevgili okurlar›m›z, merhaba!
Geçen haftaki sohbet konumuz Sömürge Tipi Faﬂizm’di. O sohbet
içinde sömürge tipi faﬂizmin klasik
faﬂizmden farklar›ndan birinin s›n›fsal temeli oldu¤unu belirtmiﬂ ve
bu s›n›fsal temel, yani oligarﬂi üzerinde k›saca durmuﬂtuk. Bu hafta
konuyu devam ettirerek, oligarﬂi
meselesini biraz daha ayr›nt›land›ral›m diye düﬂündük.
Buyur Mazlum, ilk sözü sana
vereyim. Çünkü çal›ﬂma öncesi konuﬂmalar›ndan anlad›¤›m kadar›yla
bu konuda “öncelikle” belirtece¤in
bir ﬂey var.

M a z l u m: Evet. Zaman zaman
baz› konuﬂmalarda dikkatimi çekiyor; geçen gün Temel Haklar’daki
bir sohbette de dikkatimi çekti. Oligarﬂi, sanki salt ülkemize özgü bir
kavramm›ﬂ gibi kullan›l›yor. Hay›r.
Oligarﬂi, kelime anlam› itibar›yla
“az›nl›k yönetimi”dir. Etimolojik
kökenine de bakt›m bu arada. Yunanca kökenli bir kelime; oligos az
demek, “arkhein” da buyurmak. Bu
ikisinin bileﬂiminden üretilmiﬂ bir
kavram yani. Ansiklopedik olarak
da “Siyasal yönetimin birkaç kiﬂilik
bir kümenin elinde bulundu¤u yönetim” olarak tan›mlan›r. Yani sözlük
anlam›yla, sömürücü bir az›nl›¤›n
hükmetti¤i yönetimlerin tümünü ifade eden bir kavramd›r. Elbette biz
bu kavram› daha somut bir siyasal
ﬂekillenmenin ad› olarak kullan›yoruz. Oligarﬂi, bizde iﬂbirlikçi tekelci
burjuvazi, art›, toprak a¤alar›, art›,
tefeci tüccarlar olarak ﬂekillenmiﬂ.

Egemen s›n›flar›n zorunlu
ve çeliﬂkili ittifak›
Ama mesela Latin Amerika’da oligarﬂinin bileﬂimi daha farkl›d›r. Baz›
Latin Amerika ülkelerinde sanayi
burjuvazisinin çok güçsüz olmas›,
latifundistlerin esas gücü elinde bulundurmas› ve büyük topraklar›n
özellikle yeni-sömürgeleﬂme sürecinde ortaya ç›kan diktatörlerin elinde toplanmas› nedeniyle, de¤iﬂik
tipte aile oligarﬂileri oluﬂmuﬂtur.
Yani oligarﬂi kavram olarak, tekelci burjuvazi, toprak a¤alar›, tefeci tüccarlar blokunun mutlak ad› de¤ildir. Bu tan›m, oligarﬂinin bizim
ülkemizdeki ﬂekilleniﬂidir.
Mahir, Bütün Yaz›lar’da, oligarﬂiyi ve oligarﬂik diktay›, emperyalist veya emperyalizmin hakim oldu¤u ülkelerde varolan bir yap› olarak belirtir. Fakat her ülkenin kendi
yap›s›na göre, oligarﬂinin yap›s› da
de¤iﬂiklik arzeder.
Mahir’deki ﬂu ifadeleri aktar›rsak, san›r›m demek istedi¤imiz daha iyi anlaﬂ›lacakt›r.
“Sanayi devriminden geçmiﬂ
olan emperyalist-kapitalist ülkelerdeki yönetim de, geri b›rakt›r›lm›ﬂ
ülkelerdeki yönetim de oligarﬂik yönetimdir.
Emperyalist-kapitalist ülkelerdeki kapitalizm gerici bir tarzda de¤il (yukar›dan aﬂa¤›ya de¤il), devrimci anlam› ile, iç dinami¤i ile geliﬂmiﬂ ve yerleﬂmiﬂtir.
Bu ülkelerdeki oligarﬂinin niteli¤i finans oligarﬂisidir.
Bizim gibi ülkelerdeki oligarﬂik
dikta ise, sadece finans kapitalin
damgas›n› taﬂ›mamaktad›r. Çünkü
ülkedeki kapitalizm, kendi iç dinami¤i ile de¤il, yukardan aﬂa¤›ya geliﬂtirilmiﬂtir. Dolay›s›yla yerli tekelci burjuvazi, daha baﬂtan, çekirdek
halindeyken emperyalizmle bütünleﬂerek geliﬂmiﬂtir. ... Ancak bu geliﬂen tekelci burjuvazi tek baﬂ›na emperyalizmle ittifak›n› sürdürerek
emperyalist üretim iliﬂkilerini mu30
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hafaza edecek güçte de¤ildir. Dolay›s›yla, yabanc› ve yerli tekellere
zorunlu olarak ba¤l› olan toprak
burjuvazisi ve feodal kal›nt›larla
yönetimi paylaﬂmaktad›r. ”
Egemen s›n›flar›n bu ittifak›na
tekrar dönece¤iz, ancak burada benim özellikle vurgulamak istedi¤im,
oligarﬂinin genel ve özel tan›mlar›d›r. Keza, ister finans oligarﬂisi olsun, ister bizim gibi ülkelerdeki oligarﬂilerin olsun, yönetimde bir
“ d i k t a ” uygulamas› da emperyalist
kapitalist ülkeler ve onlar›n yeni-sömürgeleri için geçerli bir olgudur.
Yani “oligarﬂik dikta” da sadece bize veya yeni-sömürgelere özgü de¤il. Yine Mahir’den bunu gösteren
bir bölümü hat›rlayal›m: “Tekelci
dönemde, kapitalizm serbest rekabet, milliyetçilik ve demokratik yö netim ilkelerini bir yana iterek, yerlerine tekel, kozmopolitizm ve oligarﬂik diktay› ikame etmiﬂtir. ”
Oligarﬂik dikta da bir yönetim
tarz› olarak genel bir tan›md›r. Ama
yine emperyalist ülkelerle, yeni-sömürgeler aras›nda uygulayan s›n›flar ve uygulan›ﬂ biçimleri bak›m›ndan farkl›d›r. Emperyalist ülkelerdeki oligarﬂiler, normal koﬂullarda,
klasik burjuva demokrasisini ve özgürlüklerini belli ölçülerde s›n›rlayabilmekte fakat özüne dokunamamaktad›r. Onun özüne dokunmalar›
ise, burjuva demokrasisinden faﬂizme geçiﬂle birlikte olur ki, emperyalist ülkelerin tarihinde bunun örnekleri de var. Bizim gibi ülkelerde ise,
oligarﬂik diktatörlük, ayn› zamanda
faﬂist yönetimin s›n›fsal temelini
gösterir.

K e m a l: Esas›nda bu tart›ﬂmalar elbette bir bütün olarak ülkemizin nas›l bir devrim sürecinde oldu¤unu da belirleyen tart›ﬂmalard›r.
Oligarﬂinin niteli¤ini do¤ru tespit edememenin üç önemli yanl›ﬂ
sonucu olmuﬂtur: Birincisi, emperyalizmin “içsel” bir olgu haline gel-

H Halka karﬂ› böyle bir “bütünlük”

miﬂ oldu¤unu görmeyen, dolay›s›yla ülkemizi hâlâ “ba¤›ms›z” olarak
gören yaklaﬂ›mlard›r. ‹kincisi; oligarﬂi içindeki prekapitalist s›n›flar›n
varl›¤›n› ve bu s›n›flar›n ekonomik,
siyasi, ideolojik, kültürel rollerini
yok say›p, ülkemizi klasik kapitalist
ülkelerle ayn›laﬂt›ran tespitlerdir.
Üçüncüsü ise, prekapitalist unsurlar›n durumunu abart›p, kapitalizmin hakim üretim biçimi haline geliﬂini, iﬂbirlikçi tekelci burjuvazinin
belirleyicili¤ini görmezden gelerek
ülkemizin yar›-feodal oldu¤u tespitinin yap›lmas›d›r. Elbette bu yanl›ﬂ
sosyo-ekonomik yap› tahlilleri, beraberinde yanl›ﬂ devrim anlay›ﬂlar›n›, ülkemiz gerçe¤ini uymayan hedefleri de getirmektedir. Kesintisiz
devrim süreci yerine, kapitalizmin
kendi iç dinami¤iyle geliﬂti¤i ülkelerdeki gibi do¤ruda n “s osya li st
devrim”in hedeflenmesi veya ülkemizde “komprador burvazinin”
hükmetti¤inden, yar›-feodalizmden
hareketle klasik halk savaﬂ› stratejisinin savunulmas›, belirtti¤imiz
yanl›ﬂl›klar›n kaç›n›lmaz sonuçlar›d›r. Kimileri de oligarﬂik yap›n›n niteli¤ini do¤ru tesbit edememenin
sonucu olarak ülkemizde “ m i l l i
b u r j u v a z i ” aray›ﬂlar›na düﬂmüﬂtür.
Bu anlamda ülkemizdeki oligarﬂinin, hakim s›n›flar›n ve hakim üretim biçiminin do¤ru tesbit edilmesi
son derece belirleyici bir olgudur.
ﬁimdi bu önemi de gözönünde
bulundurarak devam edelim konumuza. ﬁu soruyla devam edelim isterseniz. Böyle bir yap› neden ve
hangi koﬂullarda oluﬂmuﬂtur?

Özlem : Evet, daha önce de belirtildi¤i gibi, ülkemizde, oligarﬂik
yönetim içinde, iﬂbirlikçi tekelci
burjuvazi, emperyalizmin temel dayana¤› olmas›na ra¤men, emperyalist üretim iliﬂkilerini muhafaza
eden tek yerli s›n›f de¤ildir.
Ötekiler kim? feodal kal›nt›lar,
prekapitalist unsurlar...
Üç-dört hafta önceki sohbetimizde geçmiﬂti. S›n›fl› toplumlarda,
bir, temel s›n›flar, bir de temel olmayan s›n›flar vard›r. Toprak a¤ala-

r›, köylüler, kapitalist toplumda “temel olmayan” s›n›flara girerler.
Çünkü burjuva toplumun de¤il, bir
önceki, yani kapitalizm öncesi toplumun s›n›flar›d›r onlar. Fakat kapitalizmin kendi iç dinami¤iyle geliﬂmedi¤i bizim gibi ülkelerde varl›klar›n› çok uzun dönemler boyunca,
belki de devrimlerle tasfiye edilinceye kadar sürdürebilirler.
Çarp›k kapitalist ekonomi içinde
geliﬂen iﬂbirlikçi tekelci burjuvazi,
yeni-sömürgecilik iliﬂkilerinde emperyalizmin, içsel bir olgu haline
gelmesinde ve gizli iﬂgalin gerçekleﬂmesinde en temel iﬂlevi görmektedir. Bir anlamda emperyalizmin
s›çrama tahtas›d›r.
‹ﬂbirlikçi tekelci burjuvazinin
güçsüzlü¤ü onu, iktidar› di¤er sömürücü s›n›flarla paylaﬂmak zorunda b›rakm›ﬂt›. Dolay›s›yla, bu emperyalizmin de prekapitalist unsurlarla do¤rudan ve dolayl› ittifak› demektir ayn› zamanda.
Bu içiçe geçiﬂin sonucunda, emperyalizm, yeni-sömürgelerin ekonomisini ve pazar›n› kendi emperyalist ekonomisinin ve pazar›n›n bir
parças›, uzant›s› haline getirdi.

M a z l u m: ﬁunu ekleyelim yaln›z. Emperyalizm ve iﬂbirlikçi tekelci burjuvazi, sömürüyü prekapitalist unsurlarla paylaﬂmak istemi y o r l a r d › elbette. Fakat bu isteyip istememekten öte, bir zorunluluktu.
Milli krizin süreklili¤i, s›n›f çeliﬂkilerinin derinli¤i, toplumsal muhalefetin onca darbelere ra¤men süreklili¤i, tüm bunlar›n sonucunda
her dönem çeﬂitli biçimlerde kendini gösteren ekonomik, siyasal ve
sosyal istikrars›zl›klar, egemen s›n›flar› ister istemez birbirlerine
muhtaç k›lmaktad›r.
Burada oligarﬂik yap›n›n niteli¤ini biraz daha somutlayabiliriz: ‹ﬂbirlikçi tekelci burjuvaziyle prekapitalist unsurlar›n birli¤i “ z o r u n l u
ve çeliﬂkili” bir birliktir. ‹nisiyatif
iﬂbirlikçi burjuvazidedir; ama bu
unsurlar›n siyasal alandaki etkinli¤i, feodal ideolojik ö¤elerin bizzat
sistemin de himayesiyle korunmas›
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içinde davranan oligarﬂi, içte “ b i r b i r i n e
d ü ﬂ m ü ﬂ a ç k u r t l a r ” g i b i d i r. Oligarﬂi, ç› karlar› birbirleriyle uzlaﬂan ama ayn› zamanda kendi aralar›nda bir sömürü savaﬂ› da ver e n g e r i c i s › n › f l a r › n b i r l i k t e l i ¤ i d i r.
‹ktidar›n paylaﬂ›lmas› mevcut sömürüden
en fazla pay› kapma savaﬂ›n›n da ﬂiddetli
o l m a s › n a n e d e n o l m a k t a d › r.
sonucunda, altyap›daki c›l›z etkinliklerine oranla çok daha ileri düzeydedir. Emperyalizm ve iﬂbirlikçi
tekelci burjuvazi, sömürüyü sürdürmek, halk muhalefetini nö t r a l i z e
edebilmek için, üstyap›daki bu gerici ö¤eleri korumak durumunda oldular genellikle.
Emperyalizm ve burjuvazi prekapitalist unsurlara karﬂ› zamana
yay›lan bir tasfiye plan› da uygulad›lar, bunun sonucunda tefeci-tüccarlar, büyük toprak sahipleri ekonomik planda güç yitimine u¤ray›p,
dönüﬂseler de, bu durum onlar›n
sosyal ve siyasal hayatta etkinliklerini önemli ölçüde korumalar›na engel olamad›.

K e m a l : Bu ülkemizdeki egemen s›n›flar›n niteli¤inin anlaﬂ›lmas› aç›s›ndan önemli bir noktad›r. ‹lk
bak›ﬂta, oligarﬂi bir “blok” olarak
görünür ve gerçekten de halka karﬂ›, bir blok tavr› sergilerler.
Halka karﬂ› böyle bir “bütünlük”
içinde davranan oligarﬂi, içte “birbirine düﬂmüﬂ aç kurtlar” gibidir.
Oligarﬂi, ç›karlar› birbirleriyle uzlaﬂan ama ayn› zamanda kendi aralar›nda bir sömürü savaﬂ› da veren gerici s›n›flar›n birlikteli¤idir. ‹ktidar›n paylaﬂ›lmas› mevcut sömürüden
en fazla pay› kapma savaﬂ›n›n da
ﬂiddetli olmas›na neden olmaktad›r.
Oligarﬂi içindeki mücadelenin
bir yan›, büyük-burjuvaziyle onun
küçükleri aras›nda, di¤er yan› ise,
büyük-burjuvaziyle prekapitalist
unsurlar aras›nda sürmektedir.

M a z l u m: Bu prekapitalist unsurlar›n siyasi etkinli¤i, ekonomik
güçlerinin çok çok üstündedir. Bu
etkinli¤in bir aya¤›, düzen partileri
içindeki varl›klar›d›r. Ortal›kla çok

görünmeseler, onlar›n ne istedi¤inden, ne yapt›¤›ndan fazla sözedilmese de onlar siyasi sahnede hep
varlar. Bu varoluﬂlar›, daha tek parti döneminde CHP içindeki a¤›rl›klar›ndan bugünkü partilerdeki etkinliklerine kadar uzan›r.
Daha bu ilk dönemde k›rsal kesimde güçlerini koruyan toprak a¤alar› ve tefeci-tüccarlar, iktidarda yer
almasalar da, CHP örgütlerinde ve
“parlamentoda” varl›klar›n› sürdürdüler. Böylece kendi aleyhlerine
al›nabilecek ekonomik kararlar› da
bir çok kez önleyebildiler.
Cumhuriyet dönemi boyunca
gündeme getirilen hemen tüm toprak reformu giriﬂimlerinin ﬂu veya
bu ﬂekilde akibete u¤ramas›, bunun
en çarp›c› göstergelerinden biridir.
Kemalist iktidar›n, devrimci bir
programa sahip olamamas›, uygun
koﬂullara ra¤men bu konuda kararl›
bir tav›r alamamas›, toprak a¤alar›n›n gücünü korumas›n›n baﬂl›ca nedenlerden biridir.
Bu kesimler kapitalistleﬂmeyle
birlikte yeni bir sürece evrildiler,
ama düzen içinden tasfiye edilemediler. Yaklaﬂ›k 50 y›ll›k sürece bak›ld›¤›nda, 1950’lerde oluﬂan oligarﬂik yap›dan herhangi bir kesimin
tasfiye edilmedi¤ini görürüz; ancak
güç dengelerinde de¤iﬂmeler olmuﬂtur. ‹ﬂbirlikçi tekelci burjuvazi
güç kazan›rken di¤er kesimlerin
güç kayb›na u¤rad›¤›, ekonomik ve
siyasi hayatta eski etkinliklerini yitirdikleri ve yitirmekte olduklar› bir
gerçek olsa da, bu kadar uzun dönem varl›klar›n› sürdürmeleri de bir
gerçektir.
ﬁunu da belirtmeliyiz ki, prekapitalist unsurlar›n nihai olarak tasfi-

O

ligarﬂi içindeki güçler dengesi, bu
s ü r eçler boyunca sür ekli olarak tekelci
b u r j u v a z i l e h i n e d e ¤ i ﬂ m i ﬂ t i r. Te kel ci b urjuvazi toprak a¤alar› ve tefeci-tüccar karﬂ › s › n d a k i a ¤ › r l › ¤ › n › p e k i ﬂ t i r m i ﬂ t i r... Pekiﬂt i r miﬂtir ama, yine de oligarﬂinin di¤er
o r t a k l a r › n › t a s f i y e e t m e p l a n › b i r y e r de
kesintiye u¤ram›ﬂ ve her seferinde uzlaﬂm a k z o r u n d a k a l m › ﬂ l a r d › r.

yesi, tekelci burjuvazi ve di¤er egemen sömürücü s›n›flar›n tasfiyesi
göreviyle iç içe geçmiﬂ bir görev
olarak devrimci halk iktidar›n›n görevlerinden biridir.

Ö z l e m : Ülkemizin yeni-sömürgeleﬂme süreci, k›rsal alanda da
çarp›k da olsa, kapitalistleﬂmeyi geliﬂtirmiﬂ, pazar için üretimin egemen
olmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Bat›da büyük
toprak sahiplerinin ço¤u, kapitalist
çiftçi haline gelirken, Türkiye Kürdistan’›nda da emperyalist üretim
iliﬂkileri yukar›dan aﬂa¤›ya hakim
k›l›nmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. K›rsal alanlar›n kapal› iliﬂkileri kapitalist pazara önemli ölçüde ba¤lanm›ﬂt›r.
Prekapitalist üretim iliﬂkilerinin
çözülmesi do¤al olarak tekelleri
güçlendirmiﬂtir. Tekeller, ürünlerini
tekelci fiyatlarla pazara sürmekte ve
ticaret koﬂullar›n› kendileri belirleyerek, toprak sahiplerinin el koydu¤u rant› etkisiz hale getirebilmektedir. Yani, toprak rant›, kapitalist birikimin önünde bir engel olmaktan
ç›km›ﬂt›r. Bu olgu, toprak a¤alar›n›n
varl›¤›na ra¤men ülkemizdeki sosyo ekonomik yap›n›n neden yar›feodal olarak nitelendirilemeyece¤ini gösteren nedenlerden sadece
biridir. Bu durum, Hakl›y›z Kazanaca¤›z’da ﬂöyle tasvir ediliyordu:
“Daha aç›kcas› k›rdaki soygunda
tekelci burjuvazi ben de var›m diyerek tepsiyi önüne çekmiﬂ, daha önce
sadece toprak a¤alar› ve tefeci-tüccar›n kaﬂ›k seslerinin duyuldu¤u sömürü aﬂ›na tekellerin de gittikçe artan kaﬂ›k sesleri kar›ﬂm›ﬂt›r. ”
‹ç ticaret koﬂullar›n›n prekapitalist unsurlar aleyhine olmas›, devletin kredi ve desteklerinden yararlanan büyük toprak sahiplerinin ç›karlar›na zarar vermez. Sadece küçük üreticiler ve di¤er emekçi köylüler, tekel kâr› nedeni ile daha fazla sömürülür.
Tüm bunlardan ç›kan sonuç, emperyalist tekellerin ve iﬂbirlikçilerinin, ç›karlar›na özde dokunmad›klar› büyük toprak sahiplerini, ya tar›m kapitalistleri haline getirdikleri
ve iﬂbirlikçi iliﬂkilerle sömürü siste32
13 May›s 2007 / 104

mini sürdürmeye zorlad›klar›, ya da
iflas ettirdikleridir.

M a z l u m: Evet, Özlem arkadaﬂ›n dedi¤i gibi, ekonomik anlamdaki bu savaﬂ, zaman zaman da siyasi
platformlara taﬂ›nm›ﬂt›r. 27 May›s,
12 Mart ve 12 Eylül darbeleri, ayn›
zamanda oligarﬂi içi savaﬂ›n da ﬂiddetlendi¤i dönemlerdir. Özellikle de
12 Mart ve 12 Eylül cuntalar›, esas
olarak emperyalizm ve iﬂbirlikçi tekelci burjuvazinin temsilcisi olarak
prekapitalist unsurlar›n tasfiyesini
de gündemlerine alm›ﬂlar, ancak
hiçbirinde bu operasyon “sonuna
kadar” sürdürülememiﬂtir.
Oligarﬂi içindeki güçler dengesi,
bu süreçler boyunca sürekli olarak
tekelci burjuvazi lehine de¤iﬂmiﬂtir.
Tekelci burjuvazi, 1971 12 Mart Faﬂist Darbesi’yle birlikte toprak a¤alar› ve tefeci-tüccar karﬂ›s›ndaki
a¤›rl›¤›n› pekiﬂtirmiﬂtir... Pekiﬂtirmiﬂtir ama, yine de oligarﬂinin di¤er
ortaklar›n› tasfiye etme plan› bir
yerde kesintiye u¤ram›ﬂ ve uzlaﬂmak zorunda kalm›ﬂlard›r.
Uzlaﬂma geçici, tasfiye iste¤i
kal›c›yd›. 1980 24 Ocak Kararlar›
da bu kesimlere karﬂ› bir tasfiye sald›r›s›yd›. Bu operasyon 12 Eylül’le
tamamlanmak istendi. 12 Eylül’e,
“tamamlanamayan 12 Mart operasyonunun devam›” denilmesinin
bir nedeni de buydu. Ancak, operasyon bu bak›mdan yine tamamlanamad›. Tekelci burjuvazi di¤er ortaklar›na k›smi geri ad›mlar att›rsa da,
Dan›ﬂma Meclisi’nin oluﬂumuyla
yine uzlaﬂma süreci hakim oldu.

K e m a l: Bu noktada ﬂöyle bir
özet sonuç belirtebiliriz: 1960’l›
y›llarda sanayiinin –a¤›rl›kla montaj da olsa– h›zla geliﬂimi, iç pazara
dönük yat›r›mlardaki art›ﬂ, iﬂbirlikçi
tekelci burjuvazinin güçlenmesini
ve dolay›s›yla oligarﬂi içinde belirleyici ve etkin güç haline gelmesini
sa¤lam›ﬂt›r. Fakat bu etkinlik sürekli artmas›na ra¤men, ötekilerin yokolmas›n› getirmedi.
Çok partili dönemde, k›rsal kesimde geniﬂ bir oy potansiyelini de-

Y ani, siyasal süreçleri izlerken gözönetiminde tutan prekapitalist unsurlar, siyasal üstyap›da etkinliklerini
art›rd›lar. Ama ekonomik planda bu
unsurlar, iﬂbirlikçi tekelci burjuvazinin geliﬂimi önünde engeldi. Ve bu,
oligarﬂi içi çeliﬂkiyi derinleﬂtirdi.
Çeliﬂkinin keskinli¤i, ekonomik,
sosyal ve siyasal güçsüzlük, prekapitalist unsurlar›n önemli bir güce
sahip olmas›, iﬂbirlikçi egemen s›n›flar› çeliﬂkili bir ittifaka zorlamakta, bu zorunlu ittifak hali, sistem
aç›s›ndan baﬂl› baﬂ›na bir istikrars›zl›k kayna¤›d›r da. Egemen s›n›flar›n
emperyalizmden arta kalan sömürüyü paylaﬂma kavgas›, iktidar bunal›mlar›na kaynakl›k etmektedir.
Böyle olmas›na ra¤men, oligarﬂinin bu tasfiyeyi neden sonuca ulaﬂt›ramad›¤›n›n aç›klamas›, prekapitalist s›n›flar›n güçlü olmas›ndan çok,
tekelci burjuvazinin güçsüzlü¤üdür... Evet, ﬂimdi yine bu kesimlerin
aras›ndaki savaﬂ›n çeﬂitli boyutlar›na de¤inerek devam edelim.

Ö z l e m : Ben devam edeyim.
Toprak veya tar›m reformu, tar›msal
kredi oranlar›, girdi fiyatlar›, ürün
taban fiyatlar› gibi konular, biz onlar› ço¤u zaman herhangi bir tart›ﬂma gibi izlesek de, ço¤u zaman
bunlar iﬂbirlikçi tekelci burjuvazi
ile k›r egemenlerinin çat›ﬂma odaklar› durumundad›r.
Oligarﬂi içindeki prekapitalist
kesimler sürekli ekonomik, siyasi
savaﬂlar›n içindedirler. Örne¤in,
1973 seçimlerinden itibaren 1980’e
kadar ülkeyi koalisyonlar yönetmiﬂtir. Bu koalisyonlar, ayn› zamanda
oligarﬂi içi çat›ﬂma ve ittifaklar› da
yans›t›yordu. Mesela, CHP-MSP
Koalisyonu t e k e l c i s e r m a y e n i n ,
p re k a p i t a l i s t k e s i m l e r l e i t t i f a k ›
olarak adland›r›l›yordu.
Mesela, Adalet Partisi, baﬂta tekelci sermaye olmak üzere prekapitalist kesimlerin de temsilcisi durumundayd›... Milli Selamet Partisi
(MSP), a¤›rl›kl› olarak prekapitalist
s›n›flar, tüccarlar ve dinci orta-burjuva kesimlerin partisi olarak ç›km›ﬂt› sahneye. Bugün onlar›n devam› niteli¤indeki partiler de ayn› s›-

n›fsal temsil özelliklerini aﬂa¤› yukar› sürdürmektedirler.
Yani, siyasal süreçleri izlerken
gözönünde bulundurmam›z gerekir
ki; düzen partileri aras›ndaki iktidar
savaﬂ›, ayn› zamanda oligarﬂi içi iktidar savaﬂ› olarak cereyan etmektedir. Bunlar elbette daha somutlan›p
ayr›nt›land›r›labilir. Biz burada sat›r
baﬂlar›yla de¤iniyoruz, okurlar›m›z,
bunlar› hareket noktas› yap›p, araﬂt›rma veya kendi aralar›ndaki tart›ﬂma ve sohbetleri derinleﬂtirebilirler.
Ki öyle yapmal›lar.

M a z l u m: Ülkemizdeki cuntalar›n geliﬂ nedenleri aras›nda da,
hem halk muhalefetinin yükselmesi, hem oligarﬂi içi çeliﬂkilerin artmas› vard›r. Ki, bu ikisi genellikle
bir arada bulunur.
Temsili demokrasi, yani biçimsel de olsa baz› demokratik haklar›n
varl›¤›, emekçi kesimlerin örgütlenmeski ve mücadelesi aç›s›ndan nisbi imkanlar sa¤lamakla birlikte, ayn› ﬂekilde, gerek oligarﬂi içinde, gerekse oligarﬂi d›ﬂ›ndaki prekapitalist
unsurlara da “muhalefet” imkanlar›
tan›makta ve onlar›n palazlanmas›na ve sermayenin denetimi d›ﬂ›na
ç›kmas›na yol açmaktad›r. C u n t a l a r l a , m u h t › r a l a r l a bu kesimler yeniden hizaya sokulmakta, sömürü
pastas›n› paylaﬂ›m koﬂullar› ve siyasal s›n›rlar yeniden çizilmektedir.

K e m a l : Sistemin, gerek çarp›k
kapitalist yap›s›n›n dinamikleri, gerekse de siyasi, ideolojik niteli¤i itibar›yla, oligarﬂi içindeki bu çeliﬂkili ittifak sürmektedir. Tar›m›n ekonomideki pay› gittikçe küçülse de
feodal unsurlar, siyasi yap›daki yerlerini bir ﬂekilde korumaktad›rlar.
Marksist-Leninist devlet teorisi
aç›s›ndan bakt›¤›m›zda, devletin tipi ve biçimini belirleyen hangi s›n› f › n p o l i t i k a s › n › n uyguland›¤›d›r.
Ülkemizde, iﬂbirlikçi tekelci burjuvazinin kendi d›ﬂ›ndaki prekapitalist unsurlarla ittifaka girmiﬂ olmas›, siyasal sisteme tekelci burjuvazinin damgas›n› vurdu¤u gerçe¤ini
de¤iﬂtirmez.
33
13 May›s 2007 / 104

nünde b ulundurmam›z g erekir ki; d üzen
partileri a ras›ndaki i ktidar s avaﬂ›, a yn› z amanda o ligarﬂi i çi i ktidar s avaﬂ› o larak c ereyan e tmektedir. Ü lkemizdeki c untalar›n g eliﬂ
nedenleri a ras›nda d a, h em h alk m uhalefetinin y ükselmesi, h em o ligarﬂi i çi ç eliﬂkilerin
artmas› v ard›r.
Ülkemizdeki tekelci burjuvazinin iﬂbirlikçi niteli¤i, yani emperyalizmin bir uzant›s› oldu¤u, tüm politikalar›n›n da emperyalizme göre
biçimlendi¤i de hat›rlan›rsa, sisteme karakterini veren s›n›f›n tekelci
burjuvazi oldu¤u aç›kça görülür.
Sömürge Tipi Faﬂizm aç›s›ndan
bir belirleme yaparak konumuzu
ba¤layal›m. Oligarﬂinin yap›s›ndaki
bu iki temel özellik (bir; emperyalizmin oligarﬂiyle bütünleﬂmiﬂ ve içsel bir olgu haline gelmiﬂ olmas›,
iki; prekapitalist unsurlarla zorunlu
ittifak halinde bulunmas›) ülkemizde devlet biçiminin neden sürekli faﬂizm oldu¤unun cevab›n› da içerir.
Tekelci burjuvazi baﬂtan itibaren
emperyalizme ba¤›ml› tarzda geliﬂti¤inden, toplumsal has›lan›n bir
k›sm›na prekapitalist unsurlarca el
konuldu¤u, sömürüden aslan pay›n›
da emperyalizm ald›¤› için, zay›ft›r,
güçsüzdür, sermaye ve teknolojik
olarak d›ﬂa ba¤›ml›d›r, sürekli bir finans sorunu ile karﬂ› karﬂ›yad›r.
maktad›r. Emperyalizm kendi genel
bunal›m›n› hafifletmek için yeni-sömürgelerdeki pay›n› sürekli artt›rmak istemekte, baﬂka bir deyiﬂle,
bunal›m›n› bizim gibi ülkelere aktarmaktad›r. Bunun sonucu olarak
da ülkemiz (ve tüm yeni-sömürgeler) sürekli bir ekonomik, sosyal ve
siyasal kriz içindedir. ‹ﬂte ayn› zamanda “milli kriz” olarak adland›rd›¤›m›z bu olgunun sonucu olarak,
oligarﬂi, burjuva demokratik yöntemlerle sömürüsünü gerçekleﬂtirme imkan›ndan yoksundur. Baﬂka
bir deyiﬂle, oligarﬂinin sömürü ve
iktidar› ‘zor’ yöntemleri d›ﬂ›nda
sürdürülemez niteliktedir.
Evet arkadaﬂlar, bir sonraki sohbet konumuzda buluﬂmak üzere
ﬂimdilik hoﬂçakal›n diyoruz.

Dilara’n›n ölümü
‘f›rsat’ ha?!

Dilara Dumrul,
‹stanbul Bahçelievler’de k a p a ¤ ›
aç›k b›rak›lm›ﬂ
bir rögar çukuruna düﬂüp öldü¤ünde 5 yaﬂ›ndayd›.
Dilara’n›n ölümü k a z a da de¤ildi,
k a d e r de! Düpedüz bir cinayetti.
Yolda sürdürülen yap›m çal›ﬂmalar› s›ras›nda, ﬂirket gereken önlemleri almam›ﬂ, belediye, iﬂi verdi¤i ﬂirketi yeterince denetlememiﬂti. Yani Dilara’n›n öldürülmesinin sorumlular› da belliydi.
En tepedeki sorumlulara kimse iliﬂmedi. Fakat halk›n tepkisini yat›ﬂt›rmak için G ü n t e k adl› ﬂirketten
iki kiﬂi, “taksir ile ölüme sebebiyet vermek”ten tutukland›.
Dilara’n›n ölümüyle ilgili aç›lan dava, 3 May›s’ta Bak›rköy 4. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Ve bu duruﬂmadan ﬂaﬂ›rt›c› bir
sonuç ç›kt›. Dilara’n›n anne ve
babas›n›n ﬂ i k a y e t i n d e n v a z g e ç m e s i nedeniyle mahkeme
de iki tutuklunun tahliyesine karar verdi.
Bu geliﬂme üzerine, ailenin ﬂirketten ald›klar› para karﬂ›l›¤›nda ﬂikayetinden vazgeçmesi yorumlar› yap›ld›. Ve bu ihtimal, burjuva
bas›n›n manﬂetlerinde bile eleﬂtirildi. Daha sonra aile para almad›klar›n› söyledi. Ki do¤rusu da
budur. Adalet, paraya sat›lamaz.
Nitekim, Dilara öldü¤ü zaman
annesi “Tazminat de¤il ceza is-

dan
n
›
bas

-

tiyoruz” diyordu. Babas› ise,
“Benim Dilaram gitti, baﬂka evlatlar gitmesin. Bu iﬂ unutturulmas›n” diyordu... Ne olduysa
oldu ve Dilara’n›n ailesi ﬂikayetinden vazgeçti. K›zlar›n› bir kez
de onlar gömdü rögar çukuruna.
Fakat meselenin daha ilginç ve
önemli iki yan› daha vard›:
B i r i n c i s i ; aile ﬂikayetinden vazgeçmiﬂ bile olsa, mahkemenin
tutuklu san›klar› b›rakmamas› gerekirdi. Çünkü bu ayn› zamanda
bir “kamu davas›”yd› ve ailenin
ﬂikayetinden vazgeçmesi, onlar›n
bir vatandaﬂ›n ölümüne yolaçm›ﬂ
olmas› suçunu ortadan kald›rm›yordu. Ailesinin para al›p almad›¤› tart›ﬂ›l›rken, acaba arada “baﬂka”lar› da para alm›ﬂ olmas›nd›?!
‹kincisi: Ailenin para alma ihtimali genelde k›nan›rken, burjuva bas›nda bunu “do¤al” görenler de
vard›. Hatta do¤al görmenin ötesine geçip, bunu aile için bir “f›rsat” olarak gören de.. ﬁöyle yazd› bunlardan biri:
“Alçakça, haince, hayvanca bir
ihmal yüzünden feci bir ﬂekilde
bo¤ularak ölen Dilara'n›n anne
ve babas›n›n davalar›ndan vazgeçtiklerini ö¤renince ben de

P›rlanta ve Annelik

Televizyonlarda yeni bir reklam kampanyas› baﬂlad›.
Bir kad›na kocas› Anneler Günü hediyesi veriyor.
Kad›n›n ilk tepkisi "Ben anne de¤ilim ki" oluyor.
Sonra kutuyu aç›p içindeki tek taﬂ› görünce "Ama
ﬂimdi düﬂünebilirim" diyor.
Tükete tükete geldi¤imiz yer bu tükenmiﬂlik iﬂte.
Annelik dahil her duygunun maddiyata ba¤land›¤›
bir dünya...
Üretim, reklam, piyasa hareketi vesaire...
Fakültede ilk ö¤rendi¤im sözlerden biri serbest piya-

k›zm›ﬂt›m ilk anda..
‘Biz helalleﬂtik’ demiﬂler, önlerine konan paray› al›p davalar›ndan vaz geçtiklerini aç›klarken.. Sonra bir daha düﬂündüm... Siz hiç fakir oldunuz
mu?.. Sizin hiç önünüze, hayat›n›zda o güne kadar kazanmad›¤›n›z... bir para kondu mu?.
Hayat›n›zda ilk defa, yeni ve biçimli elbiseler giymek, hayat›n›zda ilk defa tencereye bol et
koymak f›rsat› geçti mi elinize?.
Ölen ölmüﬂ, giden gitmiﬂ.
Dava k›z›n›z› geri mi getirecek?.
Hay›r.. Dilara'n›n anne ve babas›na kimsenin k›zma hakk› yok..
Onlar hayat boyu belki de bir
daha ellerine geçmeyecek bir
f › r s a t › de¤erlendirdiler..” (H›ncal Uluç, Sabah, 8 May›s 2007)
Kafaya bak›n. E¤er fakirseniz,
onurdan, adaletten vazgeçebilirsiniz... Çocu¤unuz mu ölmüﬂ,
boﬂverin adaleti, boﬂverin baﬂka
çocuklar›n ölmesini engellemeyi,
“f›rsat” bu f›rsat, köﬂeyi dönün!
Ve bu durumda; adalet simgesinin
eline bir terazi de¤il de, para dolu bir torba konulsa düzenin
adaletini daha iyi temsil etmez
mi?

sa ekonomisinin babas› say›lan Adam Smith'e aitti.
"B›rak›n›z yaps›nlar, b›rak›n›z geçsinler..."
O reklam› görünce her ﬂey kar›ﬂt›, nereye kadar b›rakt›k, nereye kadar geçtiler... Demek tek taﬂ olmadan
ne aﬂk aﬂk oluyor ne de anne olma güdüsü uyan›yor.
B›rakt›k yapt›lar, b›rakt›k geçtiler...
(...) Eskiden "Ben nas›l do¤dum?" diye soran çocuklara "Seni leylekler getirdi" denilirdi.
B›rakt›k yapt›lar, b›rakt›k geçtiler.
ﬁimdi o sorunun do¤ru yan›t› "Seni p›rlanta üreticileri getirdi" oldu.
Sahi b›rak›lacak ya da geçilecek bir yer kald› m›?
(Özay ﬁEND‹R, Sabah, 8 May›s 2007)
34
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SALDIRILAR VE SÜRGÜN
Malatya ve Bingöl’de
Tutsaklara S ald›r›
Direniﬂ sonucunda yay›nlat›lan
genelgenin uygulanmas›nda sorunlar yaﬂanmaya devam ederken, hapishanelerden yeni sald›r› haberleri
de gelmeye devam ediyor.
27 Nisan günü Malatya Hapishanesi'nde, 1 May›s’ta da Bingöl Hapishanesi'ndeki tutsaklara yönelik
sald›r›lar yaﬂand›. Malatya Hapishanesi'nde, “Ko¤uﬂ aramas›” ad› alt›nda tutsaklara sald›ran gardiyanlar
ve jandarma, D-3 ko¤uﬂunda bulunan Murat Kaymaz, Erhan Yavuz ve
Cengizhan Pilav'› yaralad›.
Duvara tek s›ra halinde dizilip
ayakkab› aramas› dayatmas›nda bulunan jandarma, üst aramas›n› hakaretler ve küfürlerle, döverek yapt›.
Hapishane idaresinin bu keyfi
uygulama ve iﬂkenceleri ilk de¤il.
Daha önce de yeni gelen tutuklular
‘hoﬂ geldin' daya¤› ile karﬂ›laﬂm›ﬂlard›. Hapishane idaresinin Yürüyüﬂ
Dergisi’ni de keyfi gerekçelerle
vermedi¤i ö¤renildi.
Bir di¤er sald›r› haberi de Bingöl
Hapishanesi'nden geldi. Oligarﬂinin
polisi 1 May›s günü ‹stanbul'da terör uygularken, hapishane idaresi

de, 1 May›s’› kutlayan tutsaklara
sald›rd›. Gardiyanlar›n kat›ld›¤› sald›r›da tutuklular›n feci ﬂekilde dövüldükleri aileleri taraf›ndan bildirildi. Yine hücrede bulunan tutsaklar›n da ayn› uygulamalarla karﬂ›laﬂt›¤› ö¤renildi.

Ümit ‹ lter’e Sürgün
Kand›ra F Tipi’nde bulunan,
DHKP-C Davas› tutsa¤› Ümit ‹lter,
5 May›s günü bulundu¤u hücreden
zorla al›narak Bolu F Tipi Hapishanesi’ne sürgün edildi. Halk›n Hukuk Bürosu (HHB) konuya iliﬂkin
yapt›¤› aç›klamada, sürgün sevklerine ve tecrit nedeniyle yaﬂanan tüm
sald›r›lara son verilmesini istedi.
Yedi y›ld›r bu ülkede bakanl›¤›n
ve hapishane idarelerinin keyfiyeti
ile siyasi tutuklu ve hükümlülerin
maruz b›rak›lmad›¤› sald›r› kalmad›¤›na dikkat çeken HHB aç›klamas›nda, Adalet Bakanl›¤›’n›n tüm demagojilerine ve “iyi niyet” gösterilerine karﬂ›n bu sald›r›lar›n sürdü¤ünü kaydetti. Bunun son örne¤inin
Ümit ‹LTER’in sürgün-sevk edilmesi oldu¤u kaydedilen aç›klamada, sevkin hukuk d›ﬂ› oldu¤u belirtilerek ﬂunlar söylendi:
“- Müvekkilimizin sevk yönün-

de herhangi bir talebi bulunmamaktad›r.
- Sevk haber verilmeden ve hiçbir gerekçe göstermeksizin yap›lm›ﬂt›r.
- Sevk hafta sonu yap›larak sevkin aile yahut avukat kanal› ile duyulmas› engellenmek istenmiﬂtir.
- Müvekkilimiz götürüldü¤ü Bolu F Tipi Hapishanesi’nde tek kiﬂilik hücreye konulmuﬂ ve hafta sonu
oldu¤u gerekçesiyle hiçbir ihtiyac›
karﬂ›lanmam›ﬂt›r.
- Hukuk ve insanl›k d›ﬂ› sevke
karﬂ› müvekkilimiz halen açl›k grevini sürdürmektedir.”
Adalet Bakanl›¤›’n›n kendi denetimi alt›nda bulunan hapishanede
adeta adam kaç›r›rcas›na yöntem
kulland›¤›na dikkat çekilen aç›klamada, adi gangster çetelerinin kulland›¤› bu yöntemlerin demokratik
hukuk devleti ile bir ilgisinin bulunmad›¤› söylendi.
Tecrit uygulamalar›n›n 122 insan›n ölümüne, yüzlercesinin sakat
kalmas›na maloldu¤unu belirten
HHB son olarak ﬂunlar› belirtti: “Bu
gerçek göz önüne al›narak sürgün
sevk bütün sonuçlar› ile ortadan
kald›r›lmal› ve müvekkilimiz istedi¤i hapishaneye sevk edilmelidir.
Tecridin ortadan kald›r›lmas› için
somut ad›m olarak kabul edilen ve
ne yaz›k ki bugüne kadar tam olarak
uygulanmayan Adalet Bakanl›¤› genelgesi biran önce uygulanmal› ve
tecrit/tretman modeline son verilmelidir.”

yonu, Almanya’n›n Kuzey Ren Westfalya Eyaleti Parlamentosu iﬂgal edildi. Fransa’n›n Toulouse kentinde de
CPT’nin ‹mral›’ya heyet göndermesi talebiyle bir miting düzenlendi.
Di¤er yandan Öcalan’a, “örgüt propagandas› yapt›¤›” gerekçesi ile 20 günlük hücre cezas› verilmesinin
hukuki dayanaktan yoksun oldu¤u kaydedildi. Hücre
cezas›n› “beyaz iﬂkence” olarak niteleyen Asr›n Hukuk
Bürosu avukatlar›, müvekkillerine haks›z bir ﬂekilde
hücre cezas› verildi¤ini kaydederek, “vekil-müvekkil
görüﬂmelerini izlemek ve inceleme yetkisi olmad›¤›
için, buna dayanarak ceza verme yetkisi olmayan disiplin kurulunun vekil-müvekkil iliﬂkilerine dayanarak ceza vermesi tutars›zl›kt›r. Müvekkilimize verilen disiplin
cezas› beyaz iﬂkence yöntemidir” dediler.

Öcalan için eylemler sürüyor
PKK Lideri Abdullah Öcalan’›n zehirlenmesinin ard›ndan Kürt yurtseverlerinin protesto eylemleri sürüyor.
Öcalan’›n ba¤›ms›z bir heyet taraf›ndan incelenmesi,
Avrupa ‹ﬂkenceyi Önleme Komitesi’nin ‹mral›’da inceleme yapmas› talebiyle Fransa’n›n Strasbourg kentinde
yap›lan açl›k grevi 30. günü geçti. Açl›k grevi yapanlar
aras›nda, DEP Eski Milletvekili Remzi Kartal da bulunuyor.
Öte yandan Öcalan’›n zehirlenmesine dikkat çekmek
amac›yla Avrupa ülkelerinde iﬂgal eylemleri gerçekleﬂtiriliyor. 9 May›s günü, ‹sviçre’nin baﬂkenti Bern’de
Uluslararas› Af Örgütü Bürosu, Fransa’da M6 Televiz35
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‘Taksim’i Hayal Ederek Direndik’
Ankara’dan Taksim’de 1 May›s’a kat›lmak için gelenlere, yaﬂad›klar›n› ve “ Taksim’de 1 May›s” üzerine düﬂüncelerini sorduk.

Erol Kaman: Bizim için
Taksim, Kurtköy olmuﬂtu
Bu hayat›mdaki ilk eylemdi.
Taksim’le ilgili bildi¤im tek ﬂey,
1977 y›l›nda katliamda yaﬂam›n› yitiren insanlar›n olmas›yd›. Dergiden
ö¤rendim ki, sadece ‘77 de¤il çok
ﬂehitler verilmiﬂ Taksim için.
1 May›s çal›ﬂmalar› yaparken
düﬂündüm ve anlad›m Taksim’in
anlam›n›. ‹ktidar kendi halk›na,
halk için önemli olan bir yeri yasaklayamazd›. Bize gösterdikleri yerlerde anma yapman›n hiçbir önemi
yoktu. ﬁehitleri, onlar›n kan› can›

binlerce kiﬂi
Kurtköy’den
‘Hedef
Taksim’
ﬂiar›yla
yürüyor

pahas›na kazanmaya çal›ﬂt›klar› o
mevzide anmal›yd›k. Mutlaka Taksim’i özgürleﬂtirmeliydik.
Bu düﬂüncelerle ç›kt›m yola.
Gece boyunca Taksim’in hayalini
kurdum otobüste. Sabah 6.00’ya gelirken otobüsümüz çevrilmiﬂti, ben
çok heyecanland›m. ‹lk eylemimdi
ve neler olabilece¤ini tahmin edemiyordum. ‹ndi¤imde çevik kuvvetle karﬂ›laﬂt›m. Eylem o anda baﬂlad›. Art›k bizim için Taksim, Kurtköy olmuﬂtu. Biz de orada baﬂlam›ﬂt›k direnmeye. San›r›m Taksim
için ilk sald›r›yd› bu. Yolu kapatt›k;
çünkü bizi yasad›ﬂ› bir ﬂekilde ‹stanbul’a almamak istiyorlard›. Polis
pervazs›zca sald›rd›. Gaz bombalar›
havada uçuﬂuyordu. Ben hâlâ Tak-

sim’i hayal ediyordum. Sonra tekrar
toparlan›p otobüslerin yan›na gittik.
Burada da insanl›k d›ﬂ› bir biçimde
tekrar sald›rarak otobüslere bindirdiler. Gaz s›kt›lar otobüslerin içine,
o anda anlad›m nas›l olduklar›n›.
Mehmetçik Vakf›’na getirildik.
‹çimde biraz hüsran vard›. Taksim’e
gidememiﬂtik. Arkadaﬂlar, kitlemizin di¤er illerden gelen arkadaﬂlarla
artt›¤›n› ve tekrar yüklenece¤imizi
söylediler. O anda çok heyecanland›m. TEM otoyolunda ‹stanbul’a
do¤ru ilerliyorduk. Jandarma engelini de aﬂm›ﬂt›k. Sanki yürüyerek ‹stanbul’a gidecektik. Coﬂku çok güzeldi. ‹ﬂte zafer bu dedim. Sloganlarla yürüyorduk.
Otobüslerin ba¤land›¤›n› ö¤rendik. Bir de Taksim’e 3000 kiﬂilik bir
kitlenin girdi¤ini. Taksim özgürleﬂmiﬂti. Evet, ilk eylemimdi, Taksim’e girmeyi çok isterdim. Bir de
bu ülkede özgürleﬂtirilmesi gereken
çok yer oldu¤una inan›yorum. Mücadele devam edecek, çok mutluyum orada oldu¤um için.

Can Bilen: Sanki Ak›n Ak›n
Taksim’e Yürüyorduk
Taksim’e gitmek için yola ç›kt›k
ama b›rak Taksim’i ‹stanbul’a dahi
giremedik.
‹stanbul’un giriﬂinde giﬂelerde
durdurulduk. Sizi ‹stanbul’a almayaca¤›z dediler. Biz de yolu alk›ﬂlar›m›zla ve sloganlar›m›zla çift tarafl› olarak kapatt›k. Polis geriye do¤ru çekilerek insanlar›n üstüne gaz
bombalar› ile sald›rd›. Sonra azg›nca üzerimize do¤ru koﬂmaya baﬂlad›lar. Biz de karﬂ›l›k verdik. Di¤er
tarafta ki grupla birleﬂtik. Etraf›m›z› sard›lar. Bu sefer de üzerimize
gaz› direk s›karak coplarla sald›rd›lar. Otobüse bindirmek istediler, biz
direndik. Otobüslerin içlerine kadar
36
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gaz s›k›p
kap›s›n› dahi kapatt›lar. Bu s›rada pek çok kiﬂi yaraland›, bay›lanlar
oldu. Mehmetçik Vakf›’nda biraz
bekledikten sonra di¤er illerden gelen arkadaﬂlarla birlikte 4000 kiﬂi
olduk. Yolu tekrar kapatarak ‹stanbul giﬂelerine do¤ru yürümeye baﬂlad›k. Jandarma durdurmaya çal›ﬂt›.
Ama herkes çok kararl›yd›. Özellikle bizim arkadaﬂlar›m›z. Hepsi birer
Mehmet olmuﬂtu. Bizi durdurmay›
baﬂaramayan jandarma silahlara sar›ld› ve havaya ateﬂ açt›. Ama kimse
korkmad›, sanki ak›n ak›n Taksim’e
yürüyorduk, az sonra varacakt›k.
Öylesine heyecanl›yd›m. Herkes
kararl›yd›. Yürüdük giﬂelere kadar.
Taksim’e girildi¤ini ö¤rendik.
Biz de gidecektik. Ama ilk durduruldu¤umuzda ruhsatlara el koymuﬂlar, giremedik, ama bulundu¤umuz yeri 1 May›s alan›na çevirdik.
ﬁunu gördüm, o kararl›l›kla bu
yürekle bu sevdayla kimse bizi engelleyemez.

E. Deniz Karatana: 1 May›s
Marﬂ›n› Taksim’de
Söylemek Heyecan Verici
1977 katliam›n›n hesab›n› sormak için gitmiﬂtim. Taksim 1 May›s
alan›d›r ve emekçilere yasaklanamaz. Taksim’i yeniden kazanmak
ve 1 May›s ﬂehitlerinin hesab›n›
sormak için Taksim’deydik.
Dolmabahçe’ye giden otobüslerden birindeydim. ‹ner inmez, 500
kadar çevik kuvvet ve 50 cemse asker taraf›ndan karﬂ›land›k. Polis sald›rmaya koﬂullanm›ﬂ ve kesinlikle
uyarmadan ve dinlemeden üzerimize yürümeye baﬂlad› ve grubu da¤›tmaya çal›ﬂt›. Al›nan kararla, ara
sokaklara da¤›ld›k. Saat 11.00 civar›nda D‹SK Baﬂkan› Süleyman Çelebi ve tertip komitesinin ça¤r›s›yla
bir grup tekrar Dolmabahçe’de toplan›p Taksim’e yürüyüﬂe geçti. Bu
haberi al›r almaz Taksim’e yöneldik. Taksim’e yürüyen grubu ablukaya alm›ﬂlard›. Biz de Taksim’dey-

dik. Taksim’de insanlar toplanmaya
baﬂlad›, sloganlar büyük bir coﬂkuyla at›l›yordu. 1 May›s Marﬂ› hep
bir a¤›zdan söyleniyordu. Polis ‹stiklal Caddesi giriﬂini kapatm›ﬂt›.
Orada toplanan kitleyi da¤›tmaya
çal›ﬂ›yordu. Taksim’i de da¤›tmaya
çal›ﬂt›. Gaz bombalar› ile sald›rd›.
Okmeydan› ve Ümraniye’den de
sürekli haberler al›yorduk. Bütün
kitlenin Taksim’e girememiﬂ olmas›
bir burukluk yaratt›, ama yine de 30
y›l sonra Taksim’de 1 May›s Marﬂ›’n› söylemek çok heyecan vericiydi.

Sad›k ﬁenbaba: Halk Bize
Sahip Ç›kt›
Dosta düﬂmana birli¤in dayan›ﬂman›n gücünü göstermek için ç›kt›k
yollara, onlarca bask›ya, tehdide,
y›ld›r›c› aç›klamaya ra¤men Taksim’in 1 May›s alan› oldu¤unu kabul ettirmek için her ﬂeyi göze alarak ‹stanbul’a gittik.
10 araba kadar durdurulmadan
geçtik. Dolmabahçe’ye vard›¤›m›zda polis ve asker haz›r bekliyordu.
Otobüsten indi¤imizde polis birden
üzerimize do¤ru koﬂup otobüslere
binip Kad›köy’e gitmemizi istedi.
Bu keyfili¤i kabul etmeyip yürüyüﬂe geçmemiz üzerine polis, tartaklayarak zorla otobüslere bindirmeye
baﬂlad›. Ben ve içinde bulundu¤um
bir grup insan bu sald›r›dan ﬂans
eseri kurtulmay› baﬂararak mahalle
aralar›na do¤ru çekildik. Okmeydan›’na gitmeye karar verdik. Ankara’dan gelen 43 otobüsten geriye 15
kiﬂi kadar kalm›ﬂt›k. Her ne koﬂulda
olursa olsun Taksim’e girme kararl›l›¤›ndan bir ﬂey kaybetmiﬂ de¤ildik. Okmeydan›’na vard›¤›m›zda
gruplar yürüyüﬂe geçmek üzereydi.
Mahalle aralar›ndan insanlarla beraber kitlenin say›s› oldukça artt›.
Taksim’e do¤ru yürüyüﬂe geçtik.
Polis hiçbir uyar› yapmadan gaz
bombalar›yla sald›rd›. Direndik. Polisin sald›r›s›n›n önüne geçmek için
barikatlar kuruldu. Okmeydan› adeta polisin iﬂgali alt›ndayd›. Yaklaﬂ›k
4 saat gaz bombalar›yla sald›r› sürdü. Taksim’e girildi¤i haberi bize

ulaﬂt›¤›nda direniﬂi bitirdik. Mahalle halk› polisin sald›r› karﬂ›s›nda,
gaz bombalar›ndan fazlas›yla etkilenmelerine karﬂ›n bizleri sahiplenmeleri görülmeye de¤erdi.
Baﬂ›ndan beri Taksim’e her ne
olursa olsun girece¤imizi, giremesek de her yeri 1 May›s alan›na çevirece¤imizi söylemiﬂtik Kararl›l›¤›m›z› tekrar herkese göstermiﬂ olduk. Taksim 1 May›s alan›d›r, bunu
kabul etmeyenler o gün ‹stanbul’da
tam bir s›k›yönetim uygulayarak terör yaratarak halka gerçek yüzlerini
gösterdiler. Ancak ne Taksim’i ne
de 1 May›s’› insanlar›n belleklerinden silmeyi baﬂaramad›lar.

Selçuk Ulavur: Bütün
‹stanbul Direniyordu
Orada ﬂehitler verildi. Emekçiler
haricinde oran›n herkese aç›lmas›ndaki düﬂmanl›¤› deﬂifre etmek için
gittim Taksim’e.
Dolmabahçe’ye indi¤imizde pek
çok arkadaﬂ›m›z orada mahsur kald›. Biz 15–16 arkadaﬂ gidebildik.
Okmeydan›’na, Sibel Yalç›n Park›’na ulaﬂt›k. Her yer zaptedilmiﬂti.
Sabah oradayd›k. Birkaç saat içinde
kitle topland›, mahalle içinde ça¤r›
yapmak için yürüyüﬂe geçtik. Bir
süre sonra polis sald›rd›. 3–4 saat
süren bir sald›r›yd›. Herkes Taksim
kararl›l›¤›nda oldu¤u için sald›r›y›
geri püskürterek Taksim’e ulaﬂmaya çal›ﬂ›yorduk. 3–4 saat böyle geçti. Barikatlar kuruldu. Polisin yo¤un
gaz bombas› atmas› bile kimseyi
hedefinden uzaklaﬂt›rmad›. Polisin
hedef al›p att›¤› gaz bombas› sonucu baca¤›mdan yaraland›m.
Hâlâ burnumda yo¤un gaz kokusu var. Kararl›l›kla hareket edildi¤i
sürece aﬂ›lamayacak engel göremiyorum. Biz 1 May›s’› Taksim’de
kutlayamad›k belki; ama devrimcilere, iﬂçilere, emekçilere yaraﬂ›r bir
biçimde direniﬂ gösterildi. Çok coﬂkuluydu, hiç kimse umutsuzlu¤a
kap›lmad›. Her yer Taksim’di 1 May›s günü. Her yerde direniﬂ vard›.
Bütün ‹stanbul direniyordu. 30. y›l›nda ﬂehitlerimizin önünde sayg›y37
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Okmeydan› sokaklar›
Taksim için direndi

la e¤iliyorum. Bir daha ki sene de
orada olma dile¤iyle.

Ezgi ﬁahin: Yasad›ﬂ› ﬁekilde
Gözalt›na Tutulduk
Dolmabahçe’ye çok yak›n bir
yerde saat 06.30 civar›nda indik.
Dolmabahçe’ye do¤ru yürüyüﬂe
geçtik. Hiçbir uyar› yap›lmadan polis sald›rd›. Taksim’e girebilmek
için ç›km›ﬂt›k yola ve oraya do¤ru
yöneldik. Fakat etraf›m›z› sard›lar,
otobüslere bindirdiler ve Etiler Polis
Koleji diye bir yere getirdiler. Orada
“gözalt›nda olmad›¤›m›z” söyleniyordu. Yani yasad›ﬂ› bir biçimde tutuluyorduk. Büyük çim bir aland›.
Kay›tlara geçilmedi¤i için bize orada her ﬂeyi yapabilirlerdi. Müﬂahide
alt›nda oldu¤umuzu söylüyorlard›.
Onlar›n zorla tutmas›na karﬂ› biz de
demir parmakl›klar›n aras›ndan geçerek ç›kt›k oradan. Kimse bizi zorla tutamazd›. Hemen Okmeydan›’na
gitmeye çal›ﬂt›k. Yolda Okmeydan›’na do¤ru 20 kiﬂilik bir grubun
“Ya Allah Bismillah Allahu Ekber”
naralar›yla ellerinde sallama ve b›çaklarla koﬂtuklar›n› gördük. O ara
kendimizi Eminönü’nde bulduk.
Çok coﬂkulu, çok kararl› bir 1
May›s’t›. ‘77 Katliam›’nda devletin
yapt›klar›n› ‹stanbul halk› ö¤renmiﬂ
oldu. Eylem bence amac›na ulaﬂt›.
Gözalt›, polis engeli hiçbir ﬂey bizi
engelleyemedi.

Yurtd›ﬂ›nda 1 May›s

‘Tek Yol Devrim’
Avrupa’da Türkiyeli devrimcilerin kat›ld›¤› 1 May›s kutlamalar›n›n
bir bölümüne geçen hafta yer vermiﬂtik. 1 May›s haberlerini aktarmaya devam ediyoruz.
A l m a n y a'n›n Hamburg ﬂehrinde
DGB taraf›ndan düzenlenen 1 May›s yürüyüﬂüne Haklar ve Özgürlükler Cephesi üyeleri ile Türkiyeli
devrimci gruplar da kat›ld›. DGB
sendika binas› önünden baﬂlayan
yürüyüﬂte HÖC’lüler döviz ve
pankartlar›yla emperyalizmin
sald›r›lar›n›, buna karﬂ› direniﬂi, bask› ve tutuklamalar›, ayr›ca tecrite karﬂ› mücadeleyi
dile getirdiler. Onlarca k›z›l
bayra¤›n taﬂ›nd›¤› kortejde,
ölüm orucu ﬂehitlerinin resimleri de yerald›. 4 bin kiﬂinin
kat›ld›¤› yürüyüﬂ boyunca,
"Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ, Yaﬂas›n 1
May›s, Hakl›y›z Kazanaca- ‹sveç
¤›z" sloganlar› at›ld›.
Hannover'de yap›lan 1 May›s
yürüyüﬂü Lindena Meydan›'nda
baﬂlad›. HÖC'ün de kat›ld›¤› yürüyüﬂte, Türkiyeli örgütler ve DGB
yerald›. Bielefeld'de ise DGB önünden baﬂlayan yürüyüﬂte HÖC’lüler
pankart ve bayraklar› ile yerlerini
ald›lar. HÖC’lüler, Frankfurt'ta da
düzenlenen mitingde Türkiye devriminin sesi oldular.
Cepheliler F r a n s a ’da Paris,
Nancy ve Marsilya’n›n yan›s›ra
Mulhouse’de de meydanlardayd›.
‹ﬂçi ve memur sendikalar›n›n yan›

Av u s t u r y a

s›ra Türkiyeli devrimcilerin de
yerald›¤› yürüyüﬂte Cepheliler,
DHKC imzal› ‘Kurtuluﬂ Kavgada
Zafer Cephede’ pankart› taﬂ›d›lar.
1 May›s’›n coﬂkuyla kutland›¤›
yerlerden biri de ‹ n g i l t e re’nin baﬂkenti Londra'yd›. ‹ngiltere solunun
yan› s›ra, Türkiye, ‹ran, Irak baﬂta
olmak üzere di¤er ülkelerden gruplar›n kat›ld›¤› yürüyüﬂ Karl Marks
Kütüphanesi önünde baﬂlad›.

HÖC kortejinde “Emperyalizm
De¤il Halklar Kazanacak", "AB
Bask› ve Yasaklamalar›yla Mücadelemizi Engelleyemez", "Emperyalizme, Kapitalizme ve Faﬂizme Karﬂ› Mücadele Edelim Yaﬂas›n Sosyalizm" pankartlar› taﬂ›n›rken, DHKC
kortejinde de "DHKC" yaz›l› büyük
bir pankart ve "Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ" slogan›n›n yaz›l› oldu¤u Mahir
Çayan'›n resmi taﬂ›nd›. Coﬂkulu
devrim sloganlar› ile yürüyen Cepheliler s›k s›k “Umudun Ad›
DHKP-C, Mahir, Hüseyin Ulaﬂ
Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ" sloganlar›n› att›lar. Temsili milis grubu da
kortejde yerini al›rken, yürüyüﬂ
Trafalgar Meydan›'nda yap›lan mitingle son buldu.
‹ s v i ç re'nin baﬂkenti Zürich'te
reformist düzenleme komitesine
alternatif olarak kurulan ‘Devrimci
Blok ile birlikte yürüyüﬂe kat›lan
Cepheliler, Cephe bayra¤› ve
DHKC pankart› arkas›nda yürüdü38
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‹ n g i l t e re
ler. "Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ" yaz›l›,
Mahir, Hüseyin, Ulaﬂ’›n resimlerinin bulundu¤u pankart ile Büyük
Direniﬂ ﬂehitlerinin resimlerini ve
"Tek Yol Devrim" yaz›l› pankart› taﬂ›yan Cepheliler yürüyüﬂ boyunca
devrim sloganlar›n› hayk›rd›lar.
Mitingin bitmesinin ard›ndan
‘Devrimci Blok’ bileﬂenleri, y›llard›r polisin belirledi¤i güzergah ve miting alan› d›ﬂ›nda
izin vermeme tutumuna karﬂ›
1 May›s'ta sokaklara özgürlük! slogan›yla izinsiz gösterileri baﬂlatt›lar. Polis barikatlar›n›n zorland›¤›, tekellere ait
kimi yerlerin tahrip edildi¤i
gösterilerde polis de gaz bombas› ve plastik mermi kulland›. 2 bin kiﬂi uzun süre polise
direnirken, polisin yo¤un gaz
sald›r›s› sonucu kitlenin standlar›n bulundu¤u bölgeye geri
çekilmesiyle çat›ﬂma sona erdi.
H o l l a n d a’daki kutlamalar Rotterdam’da Hollandal› sol gruplar,
Türkiyeli devrimciler ve Tamil Eelam Kurtuluﬂ Kaplanlar› taraf›ndan
gerçekleﬂtirildi. DHKC pankart› ile
yürüyen Cepheliler, "Emperyalizme, Kapitalizme, Faﬂizme Karﬂ›
Mücadele Edelim", "Yaﬂas›n Sosyalizm" dövizleri de taﬂ›d›lar. Büyük
Direniﬂ’in sesinin alana taﬂ›nd›¤›
yürüyüﬂ, müzik dinletisi ve yap›lan
konuﬂmalarla son buldu.
Yu n a n i s t a n 'n›n baﬂkenti Atina'da ise üç ayr› miting vard›. MERA ve baz› meclis d›ﬂ› örgütlerin,
(ADEDY, GSEE ve Sosyal Forum
gruplar›n›n, PAME'nin (Radikal ‹ﬂçi
Cephesi) ayr› ayr› düzenledi¤i yürüyüﬂlere Cephe taraftarlar› da kat›ld›.
Av u s t u r y a’n›n baﬂkenti Viyana’n›n yan›s›ra Graz ve ‹nnsbruck
ﬂehirlerinde de kutlamalar vard›.
Graz'da Avusturya Komünist Partisi
ve HÖC taraf›ndan organize edilen

yürüyüﬂte Cephe bayraklar› ve
‘DHKC’ pankartlar› aç›ld›. Innsbruck’ta ise Avusturyal› Gençlik hareketleri ile Türkiyeli gruplar taraf›ndan düzenlenen yürüyüﬂte Cepheliler ‘DHKC’ pankart› ve k›z›l
bayraklarla yürüdüler.
‹sveç'te de her y›l oldu¤u gibi bu
y›l da 20 ﬂehirde 1 May›s kutlamalar› yap›ld›. Geçen y›la göre kat›l›m›n daha fazla oldu¤u gözlenen
kutlamalarda, iﬂçiler, emekçiler sa¤

blok hükümetini protesto ettiler.
Göteborg’da yap›lan kutlamalara kat›lan Cepheliler, "DHKC" pankart›yla yerlerini ald›lar. Cepheliler’in içinde yürüdü¤ü ‹sveç Komünist Partisi ve enternasyonal sol örgütlenmelerin oluﬂturdu¤u "K›z›l
Cephe" kortejinde "Kahrolsun Kapitalizm, Yaﬂas›n Sosyalizm, Yaﬂas›n S›n›f Savaﬂ›m›z, Amerika
Irak'tan Defol" sloganlar› at›ld›.
Avrupa ülkelerinde oldu¤u gibi,

Av u s t r a l y a k›tas›nda da HÖC’lüler
alanlardayd›. 1 May›s’›n gecikmeli
kutland›¤› Sydney’de yap›lan yürüyüﬂte 'Yaﬂas›n Zafer - 2000-2007
Ölüm Orucu Direniﬂinde ﬁehit Düﬂen Kahramanlar', 'Emperyalizme
Karﬂ› Ba¤›ms›zl›k, Faﬂizme Karﬂ›
Demokrasi, Kapitalizme Karﬂ› Sosyalizm ‹çin Savaﬂ›yoruz’ pankartlar› taﬂ›nd›. Coﬂkulu sloganlar›yla
dikkat çeken HÖC’lüler, Büyük Direniﬂ’le ilgili bildiriler de da¤›tt›lar.

Emek Platformu Emekçilere Yönelik Terörü K›nayamad›
1 May›s’›n ard›ndan toplanan
Emek Platformu (EP), oligarﬂik iktidar›n eme¤in birlik, dayan›ﬂma ve
mücadele gününe yönelik, son y›llar›n en kapsaml› sald›r›s›n› k›nama
karar› alamad›.
Evet yanl›ﬂ okumad›n›z! ‹ﬂçi ve
memur sendikalar›n›n, emek hareketinin sermayenin, iktidar›n karﬂ›s›na daha güçlü ç›kmas› ad›na,
emekçilerin birli¤i ad›na bir araya
gelerek kurulan örgüt, ortak aç›klama yay›nlama karar› alamad›.
KESK ad›na kat›lan Genel E¤itim Sekreteri Fevzi Ayber’in, 1 May›s’ta ‹stanbul’da yaﬂananlar› gündeme getirerek, ‹çiﬂleri Bakan› ve
‹stanbul Valisi ile Emniyet Müdürü’nün k›nanmas› karar›n›n al›nmas›n› istedi¤i ö¤renildi.
Hak-‹ﬂ ad›na kat›lan Genel Baﬂkan Yard›mc›s› Mahmut Arslan bu
öneriye karﬂ› ç›karak, t›pk› Vali gibi, iktidar gibi ve EMEP’in “alan
fetiﬂizmi” teorisi gibi, “Taksim ﬂart
de¤ildi” dedi.
Hak-‹ﬂ yöneticisi “Niye Ta k s i m ’ d e › s r a r edildi¤ini” anlamam›ﬂ, temsilciler Taksim’e çelenk
koyup, baﬂka alanda kutlama yap›labilirmiﬂ. Birlik ad›na bunu önermiﬂlermiﬂ ama kabul edilmemiﬂ...
Elbette anlamaz Taksim ›srar›n›;
çünkü emek hareketiyle, bu ülkedeki s›n›f mücadelesi ile bir alakas›
yok Hak-‹ﬂ’in. S›n›f›n ç›karlar›n›
iktidara peﬂkeﬂ çeken, mücadelesiyle de¤il arkas›na ald›¤› iktidar gü-

cüyle ve emekçilerin geri yanlar›n›
k›ﬂk›rtarak üye toplayan bir anlay›ﬂ
elbette anlamaz bu ›srar›.
Hak-‹ﬂ, o alanda akan emekçi
kan›yla ilgili de sadece kitabi bilgilere sahiptir, o sald›r›n›n Türkiye iﬂçi s›n›f›n›n geliﬂen mücadelesini
bast›rmak için yap›ld›¤›n› bilmez ya
da bilmezden gelir.
Hak-‹ﬂ’in tavr›, ad› sendika,
konfederasyon olan her kuruluﬂun
eme¤in hakk›n›, demokrasiyi savunan kurum olmad›¤›n› da gösterir.
Hak-‹ﬂ gericili¤i, yan örgütü gibi
çal›ﬂt›¤› AKP’nin bakan›n›, valisini
k›namak yerine emekçilere sald›r›ya, 1 May›s’›n terörize edilmesine
onay vermiﬂ, tüm gerici odaklar›n
klasik demagojisi ile, “siz de Taksim diye ›srar ederseniz böyle olur”
demeye getirmiﬂtir.
O terörün aç›kça mahkum edilmedi¤i koﬂulda, ma¤dur durumda
olana “sen de ﬂöyle yapmasayd›n”
denildi¤i koﬂulda art›k söylenecek
hiçbir sözün k›ymeti yoktur. Ki, ‹slamc›lar›n ne emekle, ne demokratl›kla da bir ilgisi yoktur. Sendikaya
da sendika gözüyle de¤il, nas›l kullan›r›m gözüyle bakar.
Emek Platformu Dönem Sözcüsü, Memur-Sen Baﬂkan› Ahmet Aksu, 1 May›s’ta yaﬂananlar›n “Türkiye demokrasiye yak›ﬂmad›¤›n›”
söylüyor. EP ne kadar emek örgütü
ise, Türkiye’nin demokrasisi de ancak o kadar demokrasi! En s›radan
demokrat›n, hatta s›radan insan›n
39
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protesto etti¤i, lanetledi¤i bir terörün karﬂ›s›na ç›kamayan, s›n›f›n ç›karlar›n›n önüne grup ç›karlar›n›,
rekabeti geçiren, “yaﬂananlara karﬂ›y›z ama...” diyerek riyakarl›k yapan bir anlay›ﬂ eme¤in ç›karlar›n›
temsil edebilir mi?
Nitekim edemedi¤i gibi, bask›
rejimini de emekçilere demokrasi
diye yutturarak bilinç çarp›tmas›
yapmaktad›r.
Elbette EP’nin emekçileri temsil
etmedi¤ini görmek için bunlara gerek yoktu. Son y›llarda emekçilere
yönelik bütün sald›r› yasalar›, EP
karar ald› alacak, direndi direnecek
beklentisi yarat›larak sessiz sedas›z
geçiﬂtirildi. EP, bu haliyle emek hareketini geliﬂtiren de¤il, önünü t›kayan, sendikal bürokrasinin s›¤›nd›¤›
bir liman, gerekçe haline geldi.
Bu yaﬂananlar, “ne olursa, nas›l
olursa olsun emek örgütleri birlik
olsun” anlay›ﬂ›n›n da ne denli geri
bir düﬂünce oldu¤unu göstermektedir. Birlik, s›n›f›n mücadelesini geliﬂtiriyorsa anlaml›d›r. Emek hareketini en geri noktaya çekerek orada
yap›lan “birlik”, tersine s›n›f ç›karlar›n›n geri plana itilmesidir. EP’nin
kendisi bu teoriyi çürütürken, 1 May›s’ta da Türk-‹ﬂ’in peﬂinden koﬂan
iﬂçici reformistlerin görmemekte ›srar etmeleri düﬂündürücüdür.
Son söz: Bu “platformu” hâlâ
“Emek Platformu” olarak sürdürmek, bu iﬂbirlikçi, devlet sendikac›l›¤›na prim vermektir.

Küçükarmutlu Halk›
Y›k›ma Karﬂ› Direndi
Binlerce polisle mahalleyi kuﬂatt›lar, b ombalar,
panzerlerle s ald›rd›lar, att›klar› gaz bombas› ile bir
evi yakt›lar, gün boyunca mahalleyi gaza bo¤dular...
Ancak b arikat b aﬂlar›nda, s okaklarda d irenen h alk
y›k›m› v e p olis t erörünü p üskürttü.
Kuruldu¤u günden bu yana, y›k›ma, polis ablukalar›na, arazi mafyas›na karﬂ› direndi Küçükarmutlu.
Emekle, dayan›ﬂmayla yapt›klar›
gecekondular› savundular, y›k›lan›n
yerine dayan›ﬂmayla yenilerini
yapt›lar. Ve bu ›srarl› direniﬂ tüm
gecekondulara örnek oldu.
Küçükarmutlu denildi¤inde akla
ilk gelen D‹REN‹ﬁ oldu, y›k›m
sald›r›lar›n›n halk›n birli¤i ve gücü
ile püskürtülebilece¤i gerçe¤i oldu.
Armutlu halk›, Tekno Kent Projesi kapsam›nda evlerinin y›k›lmak
istenmesine karﬂ› bir kez daha direndi.

YOL ÇALIﬁMASI
DE⁄‹L RANT
8 May›s sabah› mahalle 6 çevik
otobüsü, sivil polisler, karakol polisleri, TEM ekipleri, 5 araç zab›ta
ekibi taraf›ndan kuﬂat›ld›. Resmi
aç›klama “yol çal›ﬂmas›” idi, ancak
bu y›¤›na¤›n s›radan bir “yol çal›ﬂmas›” olmad›¤›n› anlayacak tecrübeye sahipti Armutlulular.
Mahalle halk› ekiplerin y›k›m
için geldiklerini anlayarak toplanmaya baﬂlad›. Polise, neden geldiklerini soran ve "bu yapt›¤›n›z yasad›ﬂ›, evlerimizi y›kt›rmayaca¤›z" diye tepki gösteren halka polisin cevab›, biber gaz›, gaz bombas› ve
panzerlerle sald›r› oldu.
Bu ilk sald›r›da 6 kiﬂi gözalt›na
al›n›rken, polisler halka yönelik sald›r›lar›n› sürdürdü. Panzerlerden su
s›kan polisleri protesto eden esnaf

kepenklerini indirirken, mahalleye gaz bombalar› ve plastik mermiler ya¤d›r›ld›.

ARMUTLU’NUN
CEVABI; D‹REN‹ﬁ
‹lk kez yaﬂamad›klar› bu sald›r›ya karﬂ› halk›n cevab› da netti: D‹REN‹ﬁ!
‹lk sald›r›n›n ard›ndan sokaklara çekilerek barikatlar kuran
halk›n direniﬂe geçmesi üzerine,
Küçükarmutlu’ya çok say›da çevik
kuvvet sevkiyat› yap›ld›. Mahalleye
yap›lan otobüs seferlerinin de, direniﬂe destek gelmesin diye, iptal
edildi¤i görülürken, halka azg›nca
sald›ran polisin att›¤› bombalar sonucu bir evde yang›n ç›kt› ve hasar
gördü. Daha 1 May›s’ta yaﬂananlardan dolay› yo¤un eleﬂtiriler almas›na karﬂ›n pervas›zca kullan›lan gaz
bombalar›ndan yaﬂl› bir kad›n fenal›k geçirdi.

ALEV‹LER‹N
‹BADET YER‹ DE
POL‹S‹N H EDEF‹
Sald›r› ve direniﬂ gün boyu sürdü. Binlerce plastik mermi ve gaz
bombas› kullanan polis, cemevi
bahçesine de panzerle girerek, Alevi halk›n ibadet yerinin camlar›n›
k›rd›.
Cemevi yetkilileri, yaﬂananlara
iliﬂkin tutanak tutturmaya çal›ﬂsa
da, polisin herhangi bir iﬂlem yapmayarak mahallede terör estirmeye
40
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Küçükarmutlu’ya y›k›m ekipleriyle,
p a n z e r l e r l e h e r geliﬂinizde bu man zaralar› yaﬂayacaks›n›z! A r m u tlu’nun sermayeye peﬂkeﬂ çekilmesi ne izin vermeyece¤iz!
devam etti¤i görüldü.
Ancak bu terör Armutlu halk›n›
y›ld›ramazd›. Genci yaﬂl›s›, kad›n›
erke¤i ile Küçükarmutlu, devrimcilerle birlikte direnmeye devam etti.
Y›k›lan her barikat›n yerine yenisi
kuruldu. Akﬂam saatlerinde yedi ayr› yerde kurulan barikatlar molotoflarla ateﬂe verilirken, Armutlu halk›
birkez daha evlerine sahip ç›kaca¤›n› gösterdi. Polisin barikatlara yeniden sald›r›mas› da kâr etmedi ve ancak y›k›m ekiplerinin ve polisin geri çekilmesinin ard›ndan halk direniﬂe son verdi.

HER Y IKIMDA
HALK D ‹RENECEK!
Zenginlerin göz dikti¤i, üzerinde
oyunlar›n hiç bitmedi¤i Küçükarmutlu bir kez daha y›k›m ekiplerini
geri püskürtmüﬂtü.
Birli¤inden, örgütlülü¤ünden
güç alan halk, bundan sonra yaﬂanabilecek y›k›m sald›r›lar› karﬂ›s›nda
tavr›n›n ne olaca¤›n› da yeniden
göstermiﬂ oldu.

"Kentsel D önüﬂüm P rojesi" A dana Gecekondular›nda

Evlerimizi Ya¤mac›lara Vermeyece¤iz
Önce ‹stanbul ile baﬂlad›, ard›ndan Ankara’n›n gecekondu mahallelerini hedef seçti.
ﬁimdi de s›rada Adana var.
AKP iktidar›n›n, binbir yalanla
allay›p pullad›¤› ve "Kentsel Dönüﬂüm Projesi" ad›n› verdi¤i y›k›m
program› ilk olarak merkez Yüre¤ir
‹lçesi’nin Sinanpaﬂa Mahallesi'nin
590 hanesini kapsayacak ﬂekilde
uygulanmaya baﬂland›.

Ucuza Kapatmak ‹stiyorlar
Ülkemizin dört bir yan›nda rant
alanlar› yaratmak ve en güzel yerlerin zenginlere peﬂkeﬂ çekilmesini
amaçlayan “Kentsel Dönüﬂüm Projesi” Adana’da uygulanmaya baﬂland›. Mahalle halk› daha iyi ev
vaadiyle kand›r›lmaya çal›ﬂ›l›yor.
Kamulaﬂt›rma iﬂlemini yürüten
TOK‹ ve Büyükﬂehir Belediyesi
baﬂtan beri niyetini ortaya koydu.
Rayiç bedeli metre kare baﬂ›na 800
lira olan arsalar› evlerle beraber 150
ile 200 lira aras›nda bedelle kapatmaya çal›ﬂ›yor. Buna itiraz edenlere
ise “iﬂinize gelirse” cevab› veriliyor. Çünkü itiraz edenlerin evlerini
bu kez zor kullanarak ellerinden almay› planl›yorlar.
Bu adaletsizli¤e karﬂ› tepki gösteren mahalle halk›, 6 May›s günü
ilk eylemlerini yapt›lar. “Y›llard›r

Yaﬂad›¤›m›z Bu Topraklar› Ya¤mac›lara Vermeyece¤iz / Sinanpaﬂa
Halk›” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde, mahalle halk›n›n öfkesi aç›kça
görülüyordu.
Mahalle halk› ad›na aç›klamay›
yapan Muhtar Kemal Büyümez, Sinanpaﬂa Mahallesi’nin Kentsel Dönüﬂüm kapsam›na al›nmas› ile ilgili
çal›ﬂmalarda mülk sahiplerine gönderilen davetiyelerle ilk ad›m›n at›ld›¤›n› belirterek, “Mülk sahiplerinin büyük k›sm› Adana Büyükﬂehir
Belediyesi yetkilileriyle yapt›¤› görüﬂmede kendilerine teklif edilen
rakamlar›n mülk bedelinin çok alt›nda oldu¤unu savunarak teklifleri
reddetmiﬂlerdir” dedi. Büyümez,
mahallenin modern ve ça¤daﬂ bir
hale dönüﬂmesine karﬂ› olmad›klar›n›, ancak bunu yaparken konutlar›n›n yok pahas›na kapat›lmas›na
karﬂ› olduklar›n› belirtti.
Biz de mahalle halk›n›n konuya
iliﬂkin düﬂüncelerini ald›k.

Birileri Rant Peﬂinde
Özcan Eldek: 80 y›ld›r burada
oturuyoruz. Atalar›m›zdan kalan bir
mirast›r. Oturdu¤umuz yerler konum
itibariyle Adana’n›n en güzel yerlerinden biri. Oturdu¤um alana evim
de içinde olmak üzere 21000 YTL
de¤er biçiliyor. Ama duyduklar›m›za
göre yan› baﬂ›m›zda bulunan arsa Dedeman Otelleri
zincirine metrekare baﬂ›na
1250 liraya sat›l›yor. Ayr›ca Yüre¤ir Belediyesi’nin
bulundu¤u arsa ise ihaleyle 1250 liraya sat›lm›ﬂ.
Metrekare rayiç bedeli
800 lira olmas›na ra¤men
bizden 150 - 200 liraya almak istiyorlar. Mesela Buruk Mezarl›¤›’nda bir mezar yeri almak isterseniz
metrekaresini ancak 750
liraya alabilirsiniz. Bir
mezar yeri kadar de¤er ve41
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rilmiyor.
Burada birilerinin rant peﬂinde oldu¤unu duyuyoruz.
E¤er illaki buralar› kamulaﬂt›rmak istiyorlarsa, hakk›m›z›
istiyoruz. Ayr›ca biz buran›n sakinleri olarak yeni yap›lacak evlerde
hak sahibi say›lm›yoruz. Biz burada
do¤duk, bir örf adetimiz, geçmiﬂimiz var, düzenimiz, dostluklar›m›z
y›k›lacak. Bize buradan ev alma
hakk› tan›nmal›d›r.

Evlerimizi ucuza al›p
zengine lüks evler yapacaklar
S u l t a n M a n t › : 40 y›ld›r Sinanpaﬂa’da oturuyorum, kiracay›m. Evlerimizi y›k›p daha güzel evler yap›laca¤›n› söylüyorlar, hepsi yalan.
Evlerimizi ucuza al›p yerine zengin
sosyetelere lüks evler yapacaklar.
Fakir fukaray› düﬂündüklerinden
de¤il. Ayda 300 YTL maaﬂla geçinmeye çal›ﬂ›yorum, eve y›ll›k 500
YTL veriyorum. Ev kiralar› ateﬂ pahas› 2500 YTL’den aﬂa¤› yok, beﬂ
nüfusa bak›yorum nas›l vereyim.
Bizler Sinanpaﬂa halk› olarak aile gibiyiz. Mahalleli olarak birbirimizin her ﬂeyine koﬂuyoruz. Bu düzen y›k›lacak. Mesala birçok mahallede esrardan h›rs›zl›¤a, cinayetlere kadar birçok pislik varken biz
mahallemizde buna izin vermiyoruz. Yani Sinanpaﬂa’n›n y›k›lmas›n›
istemiyorum. 40 y›lda kurdu¤umuz
dostluklar› bir daha kurmaya ömrüm yetmez.
Ayd›n Baﬂ : Kentsel Dönüﬂüm
ad›na mahallemizi kamulaﬂt›rmak
istiyorlar. TOK‹ ve Büyükﬂehir, ayn› mahallede ﬁadan’›n bahçesini ayr› tutarak TOK‹ ve Büyükﬂehir yandaﬂlar›na ç›kar sa¤lamak istiyorlar.
Ayn› mahallede onlara verilen metre kare bedeli 1000 liran›n üzerinde,
dedelerimizden kalan topraklar›m›za ise metrekaresi 150 lira. Biz
bu oyuna gelmeyece¤iz. Evlerimizi
y›kt›rmayaca¤›z. Hep birlikte yaﬂamaya devam etmek istiyoruz. Yani
slogan›m›zda dede¤imiz gibi “Y›llard›r Yaﬂad›¤›m›z Bu Topraklar›
Ya¤mac›lara Vermeyece¤iz.”

S öz g ençlikte:
Popülerlik mi,
tektipleﬂmek mi?
Tarz sahibi olmak, kendini ifade
etmek, farkl› olmak, insanlar›n ilgisini çekmek... Bu duygu ve düﬂünceler gençlerin ço¤unun akl›ndan
geçmiﬂtir, geçiyordur. Bize yaﬂat›lan bu tüketim, h›rs ve kâr için her
türlü çirkefli¤in mübah say›ld›¤›
sistemde, bunlar bir yan›yla “do¤al” isteklerdir. Toplumlar›, kültürleri belirleyen faktörlerin baﬂ›nda
ekonomi gelir, der Marks. Bugün
halk›n içinde yaﬂat›ld›¤› bu ekonomik sistemde gençli¤in kendini ifade etmek, farkl› olmak ad›na daha
pek çok iste¤i olacakt›r.
Genç bir insan›n kendini ifade
etme ve “kiﬂilik” aray›ﬂ›na; kim, ne
cevap veriyor, gençli¤imiz 12 Eylül
Cuntas›’n›n yaratt›¤› bu batakl›¤›n
içinde nereye savruluyor? Pek çok
anne baba kendi çocu¤unun gözleri önünde ahlâks›zl›klara ortak olmas›na göz yumar hale geliyor,
popstar, alaturka gibi saçma sapan
yar›ﬂmalara kendi çocu¤unu elinden tutup götüren anne-babalar
görüyoruz. Bu mudur bir gencin
tarz›, popülaritesi? Örne¤in Avrupa
Yakas› adl› dizideki ‘Selin’ karakteri binlerce genci etkiledi, liseli k›zlar Selin gibi konuﬂmaya, onun gibi
olmaya, hareket etmeye baﬂlad›.
Belki fark›nda bile de¤il kendine yabanc›laﬂt›¤›n›n. Gün içinde arkadaﬂlar›na yapt›¤› birkaç ﬂaka ile
s›n›rl› san›yor Selin’i ve Selin’in
cümlelerini ama bir süre sonra,
olaylara tepkileri bile ayn› Selin gibi olmaya baﬂl›yor.
Ya da Kurtlar Vadisi dizisindeki
‘Polat Alemdar’ karakteri gibi olmaya, onun gibi “sert bak›ﬂlar” at›p
onun gibi yürüyüp, onun gibi "racon kesen” delikanl›lar. Farkl› olmak ad›na burnunu kaﬂ›n› deldirip
pirsing takan, düﬂük belli pantolonlar giyen gençler...
Akﬂam partilerde e¤lenen, oralarda “yak›ﬂ›kl›” ya da “güzel” görünüp insanlar›n ilgilerini çekmeye

çal›ﬂan, kendini ifade etmeyi ayakkab›da, çantada, tiﬂörtte bulan bir
gençlik. “Benim tarz›m” diyor
ﬂöyledir. ﬁu kotu giyerim, ﬂu kazak olmazsa yaﬂayamam, ﬂu telefon tam bana göre gibi türlü
kal›plar›n içinde bo¤ulan, dumura u¤rat›lm›ﬂ bir gençlik. "Ben
adidas giyerim"... Peki niye? “‹yi
marka!” Yani tarz›n›, iste¤ini emperyalizmin belirledi¤i, tüketmek
ve emperyalistler için çal›ﬂmaktan
baﬂka bir ﬂey yapmayacak olan,
yetenekleri köreltilen bir gençlik...
Bu gençli¤i yaratanlar dünya
halklar›n› katleden, baﬂta Amerika
olmak üzere emperyalistlerdir. Bu
gençli¤i yaratanlar, 12 Eylül
1980'de 17 yaﬂ›nda gençleri asan,
kitaplar› yakan, binlerce insan› iﬂkence tezgahlar›nda katleden, sakat b›rakan, insanl›k onurunu
ayaklar alt›na alan, emperyalizmin
iﬂbirlikçileri cuntac›lar, Kenan Evrenler, Mehmet A¤arlar, Turgut
Özallar, Süleyman Demireller, Bülent Ecevitler, Tayyip Erdo¤anlar’d›r. Bu gençli¤i yaratan bu sistemin, devletin kendisi...

halk›n›, vatan›n› seven, yaﬂam tarz›n› erdemli temeller üzerine oturtan bir ﬂekilleniﬂle.
Biz düzenin biçti¤i kaftan› giymeyi, yozlu¤u, bencilli¤i reddediyoruz. Biz halk›n› ve vatan›n›, insanl›¤›n gelece¤ini düﬂünen bir gençlik
olmay› seçiyoruz. Ve tüm gençlerimizi de bu çizgiye ça¤r›yoruz.
Her insan bambaﬂka bir dünyad›r. Ama farkl› olmak ad›na, özgürlük ad›na Anadolu kültürünün içinin boﬂalt›lmas›na, yozlaﬂt›rmaya
göz yumulamaz. ‘Özgürlük’, tüketim kültürü içinde bo¤ulmak de¤ildir. ‹ki insan tipinden hangisi irade
sahibidir, özgürdür. Kapitalizmin
kendine biçti¤i kaftan› giyen, onun
bu kültürü içinde kulaç atanlar asl›nda kendini özgür sanan kölelerdir. ‹nsanl›¤›n gerçekten kendini
ifade etti¤i, kiﬂili¤ini, yeteneklerini
geliﬂtirdi¤i, isteklerine cevap buldu¤u tek bir sistem vard›r, Sosyalizm. O, insan›n insanl›¤›n› büyüttü¤ü tek sistemdir.
Gençlik içine itildi¤i bir yozlaﬂt›rma bata¤›ndan sihirli bir de¤nekle ç›kmayacakt›r. Biz ancak
mücadeleyle yol alacak ve kazanaca¤›z. Tüm gençlerimize de, bize çizilen bu çürümüﬂlü¤ü reddetme,
batakl›¤› kurutma mücadelesine
kat›lma ça¤r›s› yap›yoruz.

Gençli¤in kendini ifade etmek
istemesi çok do¤al, do¤al görmememiz gereken, bu ifade tarz›n›n
gençlerin kendisi taraf›ndan de¤il
tekellerin reklam ve rol modeli tiplemeleri taraf›ndan belirlenmesidir. Asl›nda burada bir “kendini ifaGençlik Federasyonu
de”den çok, kendine sunulan kal›ba uyma vard›r. Düﬂünün
ki, bir gencimiz, “Selin
Isparta Gençlik Derne¤i, ‘Ö¤renci Haklar›m›z› ‹stiyoruz’
gibi” davrankampanyas›
kapsam›nda, ‘Yaﬂas›n Tiyatro’ ad› alt›nda bir etmaya, giyinkinlik
düzenledi.
7 May›s’ta Kafe Düﬂ'te gerçekleﬂtirilen etmeye baﬂlakinlikte,
Tiyatro
Simurg
tiyatronun tarihini anlatan bir oyun
d›¤›nda art›k
sergilerken,
Mehmet
Esato¤lu
da bir konuﬂma yapt›.
o kendisi de¤ildir.
Etkinli¤in aç›l›ﬂ›nda konuﬂan Selda Bulut, Isparta Gençlik
E v e t
Derne¤i hakk›nda bilgi vererek, tüm gençli¤i akademik-degençlik kenmokratik mücadele için dernek çat›s› alt›nda örgütlenmeye
dini ifade etça¤›rd›. Gençlik Derne¤i Müzik
meli ama teGrubu’nun coﬂkulu türkülerinin arlevizyonla,
d›ndan Tiyatro Simurg sahne ald›.
gazetelerle
‹kinci bölümde ise, ö¤renci
ve
türlü
haklar›n›,
birli¤i ve mücadeleyi
araçla gözüvurgulayan
bir konuﬂma yap›ld›.
müzün içine
Etkinlik, müzik grubunun söyledisokulmaya
¤i türkülerle, çekilen halaylarla
çal›ﬂ›lan kiﬂiliklerle de¤il;
sona erdi.

ISPARTA: ‘Yaﬂas›n Tiyatro’ Etkinli¤i
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‹TÜ ﬁenliklerine Sald›r› ve Gözalt›

ﬁENL‹⁄E DE TAHAMMÜL YOK!
Bu y›l 21.’si düzenlenen Alternatif ‹TÜ Bedri Karafakio¤lu Ö¤renci ﬁenlikleri, polisin terörüne
sahne oldu.
Faﬂistler taraf›ndan katledilen
‹TÜ Eski Rektörü Bedri Karafakio¤lu’nun ad›yla 3-8 May›s tarihleri
aras›nda düzenlenen ﬂenlik, rektörlü¤ün engeli ile karﬂ›laﬂt›. “Resmi
ﬂenlik” d›ﬂ›nda hiçbir etkinli¤e izin
vermeyeceklerini söyleyen Faruk
Karado¤an, yap›lan baﬂvuruyu da
reddetti.
Buna ra¤men 20 y›ld›r ﬂenlikleri
düzenleyen devrimci demokrat ö¤renciler ö¤renciler, okulun düzenledi¤i ﬂenli¤in gençli¤i kendi kültürüne yabanc›laﬂt›ran bir nitelik taﬂ›d›¤›n› belirterek, alternatif ﬂenli¤i düzenleyeceklerini aç›klad›lar.
Engellemeler ﬂenli¤in ilk günü
baﬂlad›. Önce ses düzeni okula al›nmad›, ö¤renciler ses düzeni olmadan ﬂenliklerine devam ettiler. Sonraki günlerde ise ÖGB ve polisin
bask›s› devam ederek, geceleri çad›rlar›n kald›rmas› ve ﬂenlik alan›n›n terk edilmesi dayat›ld›.
Ancak ö¤renciler alan›n kendilerinin oldu¤unu ve terk etmeyeceklerini aç›klad›lar.

SALDIRIYA RA⁄MEN
ﬁENL‹K SÜRDÜ
7 May›s’ta polis ve ÖGB sald›rarak 17 ö¤renciyi gözalt›na ald› ve
eﬂyalara el koydu. Gözalt›na al›nanlar›n serbest b›rak›lmas› için ayn›
gün Fen-Edebiyat kap›s›nda bir
aç›klama yap›ld›. Aç›klamada s›k
s›k “‹TÜ’de Polis ‹stemiyoruz, ‹TÜ
ﬁenli¤i Yasaklanamaz, Gözalt›lar
Serbest B›rak›ls›n” sloganlar› at›ld›.
100 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde
aç›klamay› okuyan Dilek Üstünalan, “Yaﬂanan tüm bask›lara, yasaklara ra¤men biz ﬂenli¤imizi sahiplenmeye devam ediyoruz. Sald›r›lar
gayri-meﬂrudur. Hiçbir hukuki gerekçesi de yoktur” dedikten sonra

ﬂenlik alan›na gidilerek, tekrar çad›rlar kuruldu. ﬁenlik türküler, halaylar ve coﬂkulu marﬂlarla devam
etti. Bu s›rada polisin tacizleri sabaha kadar sürdü.

REKTÖRDEN P OL‹SE
‘SALDIRIN’ TAL‹MATI
8 May›s sabah›na kadar ateﬂ baﬂ› sohbetleri yap›ld› ve türküler söylendi. Ses düzeninin içeriye sokulmas› ile ﬂaﬂ›ran polis, bu kez de jeneratörün sahibini tehdit ederek,
sahnenin y›k›lmas›n› dayatt›. Bunun
üzerine ö¤renciler rektörle görüﬂerek polislerin okulun d›ﬂ›na ç›kmas›n› istediler. Bu meﬂru talep karﬂ›s›nda, ﬂenlik alan›na gelen rektör,
tam bir polis ﬂefi gibi davranarak,
polise “yetkinizi kullan›n” dedi.
Rektörün talimat› ile “yetkisini”
kullanan polis, Onur Ak›n'›n dinletisi bitmek üzereyken 83 ö¤renciyi

‹P çetesi sald›rd›
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde, 9 May›s günü darbecilere
övgüler düzen, ﬂovenist propaganda
yapan, karﬂ›-devrimci ‹ﬂçi Partili 150
kiﬂilik grup ö¤rencilere sald›rd›.
‹P’lilerin, ﬂovenist nitelikle, devrimcileri AKP ile yanyana koyan,
“sol görünümlü çeteler” gibi kavramlar kullanan bildiriler da¤›tmas›na
karﬂ› ç›kan devrimci, demokrat, yurtsever ö¤renciler, ‹P’lileri uyard›lar.
Ancak, K›rﬂehir Üniversitesi'nden, Gazi, Üniversitesi'nden, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nden toplanarak geldikleri belirtilen ‹P çetesi zaten sald›rmak, provokasyon yaratmak için gelmiﬂti. Haz›rl›kl› olduklar› zincirlerden, sopalardan belliydi.
Karﬂ›-devrimci çete "bezbol sopalar›" ile ö¤rencilere sald›rd›. Çok say›da ö¤renci yaralan›rken, polisin bir saat boyunca izlemesi de “haz›rl›¤›n” bir
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iﬂkence yaparak gözalt›na ald›.
Ö¤renciler, ayn› gün bas›n aç›klamas› yaparak gözalt›lar›n serbet
b›rak›lmas› istediler ve ﬂenli¤e okulun kap›s›nda devam ettiler.
Polisi üniversiteye al›p ö¤rencilerini d›ﬂar› atan rektörün protesto
edildi¤i aç›klamada, ﬂenlik için gelen Grup Yorum da ö¤rencilere destek vererek, alan›n gerçek sahiplerinin ö¤renciler oldu¤unu vurgulayarak, her zaman yanlar›nda olduklar›n› dile getirdi. Ard›ndan hep birlikte türküler söylendi, halaylar çekildi ve ﬂenli¤ine son verildi.
Ö¤renciler yaﬂanan sald›r› gözalt›lar›, 9 May›sta yapt›klar› eylemle de protesto ettiler ve ö¤rencisine düﬂman rektörü k›nad›lar.
baﬂka boyutuydu.
Taﬂl›,
sopal›,
zincirli
çat›ﬂma
s›ras›nda
‹P çetesinin 'Atatürkçü Gençlik Silah Baﬂ›na"
sloganlar› atmas› dikkat çekti. ‹P’lileri okullardan atan 200 kadar ö¤renci, E¤itim Fakültesi önünde toplanarak “Faﬂizme Karﬂ› Omuz Omuza,
Perinçek'in ‹tleri Y›ld›ramaz Bizleri”
sloganlar›yla yürüdü. Yüksel Caddesi'ne kadar kol kola girerek yürüyen
gruba burada kat›l›mlarla say›lar›
400’ü bulan ö¤renciler, bu tür sald›r›l a r a
karﬂ›
tepkisiz
kalmayacaklar›n›
belirttiler.

gençlik

Polis-‹dare-Faﬂist ‹ﬂbirli¤i,
Terörünü Yo¤unlaﬂt›r›yor
AKP gericili¤ine karﬂ› Cumhuriyet mitingilerine kat›lan, ö¤rencilerini katmak için özel çaba harcayan
üniversite rektörleri; devrimci, demokrat gençli¤e karﬂ› bu iktidar›n
polisini üniversitelere sokarak terör
estirmeye, hakk›n› arayana soruﬂturma açmaya devam ediyor.

DTCF: Gaz B ombalar›
Bu Kez Fakülte ‹çinde
1 May›s’ta ‹stanbul’u “cehenneme” çeviren ve bir insan›n ölümüne
neden olan gaz bombalar› bu kez
Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve
Co¤rafya Fakültesi'nde ö¤rencilere
karﬂ› pervas›zca kullan›ld›.
DTCF’de 3 May›s "Türklük Günü” bahanesi ile faﬂist propaganda
yapmak isteyen bir grup, karﬂ›s›nda
devrimci, demokrat ö¤rencileri buldu. Ö¤rencilerin okullar›na bayraklar, afiﬂler asarak faﬂist propaganda
yap›lmas›na izin vermemesi üzerine
çat›ﬂma yaﬂand›.
“Tosuncuklar›”n›n zor durumda
oldu¤unu gören dekanl›k, polisi
okula soktu. Solcu ö¤rencilere sald›ran, gaz bombalar› kullanan polis,
uzun süren bekleyiﬂin sonunda faﬂistleri korumaya alarak okuldan ç›kard›. Ancak okulun kap›s›nda tekrar ç›kan çat›ﬂmada sol görüﬂlü ö¤rencilerin üzerine polis gaz bombalar› ile sald›rd› ve gaz bombalar›n›n
kafalar›na gelmesi sonucu birçok
ö¤renci yaraland›, Evrim Yücel ve
Yusuf Bayer isimli ö¤renciler hastaneye kald›r›ld›.
Polisin aç›k biçimde korudu¤u
faﬂistler, Türk bayra¤› açarak, ‹stiklal Marﬂ› okuyarak "Ya Allah Bismillah Allahu Ekber" sloganlar›yla
okuldan ayr›ld›lar.
Faﬂistlerin okulu terketmesinin
ard›ndan, devrimci ö¤rencilerin
toplu ç›k›ﬂ yapma iste¤i polis taraf›ndan engellenmek istendi. Tek tek

ç›kmay›
kabul etmeyen
ö¤renciler toplu
ç › k › ﬂ
yapt›lar.
Sendikalar›n,
siyasi
parti ve
demokDTCF
ratik kitle örgütlerinin destek verdi¤i ö¤renciler alk›ﬂlar ve sloganlarla Sakarya Caddesi'ne yürüyerek, burada bir aç›klama yapt›lar. 500 kiﬂinin kat›ld›¤›
eylemde ö¤renciler, DTCF'de faﬂistleri bar›nd›rmayacaklar›n› belirterek, "Faﬂizmi Döktü¤ü Kanda Bo¤aca¤›z, Türkeﬂ'in ‹tleri Y›ld›ramaz
Bizleri” sloganlar› att›lar.
Bu arada, baz› ö¤retim üyeleri
okulda gaz bombas› kullan›lmas›n›
eleﬂtirirken, bas›n okula al›nmad›
ve Yürüyüﬂ muhabirine sald›ran polisler, foto¤raf makinas›na el koymaya çal›ﬂarak muhabirimizi yere
düﬂürüp 'önce kameran› sonra kafan› k›rar›z' diye tehdit ettiler.

ANTALYA: Polis ve
ÖGB Terörü
S›nav sistemini protesto ettikleri
için rektörlü¤ün talimat› ile ÖGB ve
polisin sald›r›s›na u¤rayan, Akdeniz
Üniversitesi ö¤rencileri, bu kez de
Konyaalt› Aç›khava Tiyatrosu'nda
yap›lan Leman Sam konserinde sald›r›ya u¤rad›lar.
5 May›s akﬂam› düzenlenen ﬂenlik öncesi, Antalya Gençlik Derne¤i
ve Grup Sesleniﬂ üyeleri, Leman
Sam ile görüﬂerek, üzerlerindeki
bask›lar ve soruﬂturmalar hakk›nda
bilgi verdiler ve duyarl› olmas›n› istediler. Sam konserde konuyu gündeme getirece¤i sözünü verdi.
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Konser baﬂlad›¤› s›rada, Antalya
Gençlik Dernekliler’in de bulundu¤u ö¤renciler, keyfi ﬂekilde içeri
al›nmad›lar. Bunun üzerine, kitlenin
de deste¤iyle kap›lar k›r›larak içeri
girildi. Bu
s›rada ö¤rencilere polis yo¤un bir
ﬂekilde biber gaz› s›karak sald›rd› ancak içeri girmelerine
engel
olamad›.
Sald›r› haberini duyan
ve içerideki
Gençlik Derne¤i üyeleri, bu durumu protesto ederek slogan att›lar.
Sald›r›ya u¤rayan grup, ÖGB,
çevik kuvvet ve sivil polisler taraf›ndan feci ﬂekilde dövülerek konser alan›ndan ç›kart›ld›lar. Grup di¤er giriﬂ kap›s›n› zorlay›nca ikinci
defa polisin sald›r›s›na u¤rad›. Sald›r› sonucu Gençlik Derne¤i ve
Grup Sesleniﬂ üyesi Ömer Faruk
Erceylan'›n da aralar›nda bulundu¤u
üç ö¤renci yaralanarak hastaneye
kald›r›ld›. Erceylan'›n kolunda ç›k›k
ve ezilme oluﬂtu¤u ö¤renildi.
Leman Sam ise verdi¤i söze ra¤men, 50 kiﬂiye soruﬂturma aç›lmas›ndan söz etmedi¤i gibi, sald›r›ya
da duyars›z kald› ve ö¤renciler dövülürken ﬂark› söylemeye devam etti. Rektörü istifaya ça¤›ran ö¤renciler, Sam’› da protesto ettiler.

ELAZI⁄: Rektörlük
Faﬂistlerle El Ele
Üniversite yönetimlerinin, ö¤rencilerin akademik, demokratik
mücadelesini bast›rmak için polisle
oldu¤u kadar sivil faﬂistlerle iﬂbirli¤i yapt›klar›n›n say›s›z örnekleri
vard›r. Bu yüzden, gençlerimize sald›ran, eli sat›rl›, silahl› faﬂistler
okullara rahatça girerler, “ö¤renci”
niteli¤i olanlara asla soruﬂturma
aç›lmaz.
Üniversite yönetimi ile sivil fa-

gençlik
ﬂistlerin iﬂbirli¤inin son örne¤i, Elaz›¤ F›rat Üniversitesi’nde yaﬂand›.
Rektör Vekili Prof. Dr. Harun Özer,
faﬂistleri aç›kça, polisten önce okulda “güvenlik sa¤layan” bir güç olarak ilan etti.
Elaz›¤ Gençlik Derne¤i Giriﬂimi’nin verdi¤i bilgiye göre;
Rektör vekili, 5 Nisan’da, faﬂistlerin örgütlendi¤i, rektörlü¤e ba¤l›
‘Ö¤renci Konseyi’nin baﬂkan ve
üyeleri ile bir toplant› yapt›. ﬁöyle
diyordu rektör vekili:
“Ö¤rencilerimiz ülkesini milletini seven insanlar. Kendi üniversitelerine bizim güvenlik görevlilerimizden daha fazla sahip oluyorlar...
Bizler her zaman sizlerle gurur duyuyoruz.”
Rektörün “güvenlik”le neyi kastetti¤i kimse için s›r de¤il. Ö¤rencilerin hakk›n› arayamad›¤›, arad›¤›nda susturuldu¤u bir k›ﬂla düzenidir
kastedilen. Bunun için polis yetmedi¤inde iﬂte bu beslemeler devreye
sokulmaktad›r.
Nitekim bu toplant›n›n ard›ndan
yaﬂananlar› ﬂöyle s›ral›yor Elaz›¤
Gençlik Derne¤i Giriﬂimi:
“Üniversite içerisinde demokrat
oldu¤u bilinen bir ö¤renci tehdit
edilip feci ﬂekilde dövüldü. Üniversiteye d›ﬂardan, Ülkü Ocaklar›’ndan
silahl› faﬂistler taﬂ›nd›. Ö¤rencilerin
yo¤un olarak oturduklar› Fevzi
Çakmak Mahallesi'nde, gençlerin
gidip geldi¤i bir kahvehane faﬂistlerce taﬂ ve sopalarla bas›ld›.
Okulda say›s›z ö¤renci, Ö¤renci
Konseyi’ne ait odaya veya tuvalete
çekilerek, “Buras›n›n ülkücülere ait
oldu¤unu bilmiyor musunuz, top
sakal yasak kesmeden gelmeyin”
diye tehdit edildi, üzerlerinde bask›
oluﬂturuldu ve sakal›n› kesmeyen
ö¤renciler dövüldü. Bu sald›r›ya
çok say›da ö¤renci maruz kal›rken,
sonuncusu 7 May›s’ta yaﬂand›.
Bu sald›r›lar›n s›nav döneminde
artmas› ise, adeta geçen y›l›n tekrar› niteli¤inde. Geçen y›l da, Gençlik
Federasyonu’nun “Ö¤renci Haklar›m›z› ‹stiyoruz” kampanyas›nda faﬂistler sat›rlarla sald›rm›ﬂ ve ciddi
yaralanmalar yaﬂanm›ﬂ, akabinde

‹ZM‹R: Yetkin Mühendislik Paneli
‹zmir'de 7 May›s günü, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda "+ ‹vme Dergisi" taraf›ndan "Yetkin Mühendislik" konulu
bir panel gerçekleﬂtirildi.
Tigin Öztürk, Mehmet Göçebe, ÇHD üyesi Av. Bahattin Özdemir ve G›da Mühendisli¤i Fakültesi ö¤rencisi Ayd›n ‹ﬂbilir’in konuﬂmac› olarak kat›ld›¤› panelde, "Yetkin Mühendislik" yasas› hakk›nda bilgi veren Göçebe,
TMMOB'un bak›ﬂ›n› eleﬂtirdi. Tigin Öztürk de, Yetkin Mühendislik yasas›n›n emperyalist projelerle iliﬂkisini ele alarak, yasan›n emperyalizmin bir
politikas› oldu¤unu ve TMMOB'un bu politikaya arka ç›kt›¤›n› kaydetti.
Av. Bahattin Özdemir yasay› hukuki aç›dan ele ald›¤› konuﬂmas›nda,
hukuki hiçbir temele dayanmad›¤›n› belirtirken, Ayd›n ‹ﬂbilir, bu yasaya
gençlik ve üniversite cephesinden yorumlar getirdi. Üniversite e¤itimin temelden yanl›ﬂ oldu¤unu, as›l sorunun sistemde oldu¤unu belirterek, ö¤rencilerin ve odalar›n bu sistemi getiren YÖK'e ve anti-demokratik uygulamalar›na karﬂ› mücadele etmesi gerekti¤ini belirtti.
de sald›r›ya u¤rayan ö¤rencilere
rektörlük soruﬂturma açm›ﬂ, uzaklaﬂt›rma cezalar› verilmiﬂti.
“Prof” ünvanl› rektörler iﬂte bu
terörü yaratanlarla gurur duymaktad›rlar, onlar›n “vatanseverlik” anlay›ﬂ›nda, hak arayan› susturmak vard›r, farkl› düﬂünenin bast›rmak vard›r. Rektör ya da faﬂist fark etmiyor;
zihniyetleri ayn›!
Ancak yan›l›yorlar! Gençli¤i bu
terörle, zorbal›kla, faﬂistlerle iﬂbirli¤i yaparak sindiremeyecekler. Elaz›¤ Gençlik Derne¤i Giriﬂimi de bu
gerçe¤in alt›n› ﬂöyle çiziyor:
“Bizler o üniversiteden ‘temizlenmeye’ çal›ﬂ›lan devrimci demokrat ö¤renciler ad›na diyoruz ki; ne
faﬂist sald›r›lar, ne hukuksuz cezalar bizleri y›ld›ramayacak. Düﬂüncelerimizi her ﬂart alt›nda savunmas›n› bildik ve bundan sonra da
savunaca¤›z. Üniversitelerimizde
olmaya devam edecek, bu kafa yap›s›na teslim etmeyece¤iz.”

MU⁄LA: Polis ﬁefi
De¤il Rektör!
Halepçe ve Beyaz›t katliamlar›
anmalar›na kat›ld›klar› için, Mu¤la
Üniversitesi yönetimi taraf›ndan
haklar›nda soruﬂturma baﬂlat›lan 75
ö¤renci, yönetimin düzenledi¤i bahar ﬂenliklerine kat›lmayarak 7 Ma45
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y›s günü üniversite giriﬂine çad›r
kurdu.
Burada bir aç›klama yapan ö¤renciler, Rektör ﬁener Oktik’in geçen y›l da 46 ö¤renciye soruﬂturma
açarak, dördünü okuldan att›¤›n›,
ço¤una uzaklaﬂt›rma cezalar› verdi¤ini hat›rlatt›.
“Üniversite yönetimi e¤itim
hakk›m›z› elimizden al›yor. Soruﬂturmalar geri çekilsin" diyen ö¤renciler, bu y›l ö¤renciler hakk›nda aç›lan soruﬂturma say›s›n›n 200 oldu¤unu kaydettiler.
Jandarman›n tehditleri ile karﬂ›laﬂan ö¤renciler, ‹nsan Haklar› ‹l
Kurulu’na da baﬂvuru yapt›lar. Kurul üyelerinin ö¤rencilere hak verdi¤i belirtilirken, okulu nas›l bir zihniyetin yönetti¤i burada da ortaya
ç›kt›. Rektör ﬁener Oktik, kurula
baﬂvurarak, “dosya veren ö¤rencilerin listesini” istedi.
Kafas› bir polis ﬂefi gibi çal›ﬂan,
hak araman›n hiçbir türlüsüne tahammül edemeyen, anlaﬂ›lan o ki
“insan haklar›” kavram› ile de aras›
iyi olmayan bu rektör, kuﬂkusuz
Mu¤la’ya özgü bir kiﬂilik de¤ildir.
Meydanlarda cunta ﬂakﬂakç›l›¤›
yapan rektörler, kimliksizleﬂmeyi
reddeden ö¤renciler sözkonusu oldu¤unda, asl›nda karﬂ› ç›kt›klar› faﬂist iktidarla ayn› zihniyeti taﬂ›maktad›rlar.

H a l k › k a a l e a l m a m a n › n , ç e v re d ü ﬂ m a n l › ¤ › n › n
v e s o n a n a k a d a r sermayeye hizmetin yasas›:

NÜKLEER YASASI ÇIKTI!
Gündeme geldi¤i günden itibaren tepkilere neden olan, protesto
eylemleri düzenlenen, 'Nükleer Güç
Santrallerinin Kurulmas› ve ‹ﬂletilmesi ile Enerji Sat›ﬂ›na ‹liﬂkin Kanun' Tasar›s›, ülke seçim karmaﬂas›n› yaﬂar ve tart›ﬂ›rken, sessiz sedas›z ﬂekilde Meclis Genel Kurulu'nda
kabul edilerek yasalaﬂt›.
Her ﬂeyden önce yasan›n ç›kar›lma ﬂeklinin tam da AKP iktidar›na,
oligarﬂiye yak›ﬂt›¤›n› belirtmeliyiz.
‹ktidar halk›, çevreyle ilgili örgütleri, meslek kuruluﬂlar›n› dinlememiﬂ, yasa yap›l›rken görüﬂme gere¤i duymad›¤› gibi sonras›nda da
uyar›lar›n hiçbirini dikkate almam›ﬂt›r.
Bu yasa baﬂtan sona do¤aya düﬂman sermayeye dost bir yasad›r. Su,
rüzgar, güneﬂ gibi alternatif enerji
kaynaklar›n› tart›ﬂma gere¤i dahi
duymadan bir kenara iten iktidar,
t›pk› Karadeniz sahillerini otoyolla
yoketti¤i gibi, bu yasa ile birlikte
kurulacak nükleer santrallerle do¤an›n, insan›n yokedilmesinin de önünü açm›ﬂt›r. San›r›z Çernobil’i hat›rlatmaya gerek yok!
Meclisin seçim karar› almas›ndan sonra, el çabuklu¤u ile böyle bir
yasay› ç›karmak, sermayeye verilmiﬂ sözün, seçimler öncesinde yerine getirilmesidir. AKP iktidar›n›n
yasaya itiraz eden hiç kimseyi dinlememesinin alt›nda da bu söz yatmaktad›r. Emperyalist ve iﬂbirlikçi
sermaye taraf›ndan istenen bir yasad›r. Bu yasa ile birlikte özel sektör
ve devletin nükleer santral yapabilmesinin önü aç›lm›ﬂ, ayr›ca sermayeye peﬂkeﬂin biçimine dönüﬂecek
olan özel sektör-devlet ortakl›¤›na
da olanak tan›nm›ﬂt›r.
Nükleer enerji gibi son derece
riskli oldu¤u kadar ayn› zamanda
pahal› bir teknolojinin tercih edilmesinin alt›nda, bu alanda pastadan
pay almak için ellerini ovuﬂturan

Tekeller istedi, A K P iktidar› halk›n tepkilerini,
bilim kurumlar›n›n
raporlar›n› hiçe sayarak
y a g › n d a n m a l k a ç › r › rc a s›na giderayak nükleer
yasay› meclisten ç›kard›

sermayenin istekleri yatmaktad›r.
AKP oldu bitti ile yasay› ç›kar›rken, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odas› (EMO) ‹stanbul ﬁubesi Yönetim Kurulu yasay›, “halka ihanet
kanunu” olarak niteliyor. Bilim insanlar›n›n ortaya koyduklar› bildirgelere, nükleer santrallerin kurulmak istendi¤i Sinop ve Mersin Akkuyu'daki yöre halk›n›n karﬂ› duruﬂuna, ülke çap›ndaki tepkiye ra¤men nükleer santralde ›srar edildi¤i
hat›rlat›larak, nükleer enerjinin,
enerjideki d›ﬂa ba¤›ml›l›¤› daha da
art›raca¤›n› vurgulayan EMO,
“ Türkiye gibi deprem kuﬂa¤›nda
olan, güvenlik kültürünün yerleﬂmedi¤i, siyasal iktidarlar›n bilim
adamlar› ve meslek odalar›n› hiçe
sayan politikalarla günü kurtarmaya çal›ﬂt›¤› bir ülkede nükleer ener-

ji santrallar› ekstra tehlike kayna¤›
olacakt›r. Türkiye'deki bütün nükleer enerji santral› kurma çal›ﬂmalar›na son verilmeli ve enerji alan›ndaki özelleﬂtirme politikalar›ndan
vazgeçilmelidir” diyor.
Türkiye Çevre Platformu (TÜRÇEP) Dönem Sekreteri Caner Gökbayrak da, halk›n, nükleer enerjinin
bütçeye getirece¤i d›ﬂ borç yükü,
çevre sa¤l›¤› ile insan haklar› aç›s›ndan riskleri ve özellikle nükleer
at›klar›n yarataca¤› sorunlar hakk›nda bilgilendirilmedi¤ine dikkat
çekerek, ömrü tükenmiﬂ meclisin
bu yasay› ç›karmas›n›n meﬂru olmad›¤›n› belirtiyor.
Tasar›da, Greenpeace taraf›ndan
alt› çizilen ve "ak›l almaz" diye nitelenen baz› maddeler ﬂöyle:
- 3. maddesiyle nükleer enerjiye
al›m garantisi vererek, nükleer enerjiye karﬂ› olan Türkiye halk›na 15
y›l süreyle zorla nükleer elektrik
satmay› öngörüyor.
- Bakanlar Kurulu 7. madde ile,
teﬂvik verme yetkisini kullan›rken,
vatandaﬂ›n vergileri de bu pahal›
enerji için kullan›lacak.
- 6. maddesi ise Kamu-Özel
Sektör ortakl›¤›n›n önünü aç›yor.
Bu gerçekleﬂtirilirse yat›r›m maliyetleri 5 milyar dolara varacak tek
bir santralin tüm finansal yükü yine
devletin üzerine at›l›rken özel sektörün kâr etmesi sa¤lanabilir.
AKP de zaten yasay› bu nedenlerle ç›karm›ﬂt›r.

Harmandal› H alk› Ç öp ‹ stemiyor
Uzun süredir, yaﬂad›klar› yerde bulunan çöplü¤ün kald›r›lmas›n› isteyen, ‹zmir’in Harmandal› köylüleri bir kez daha eylemdeydi.
7 May›s günü çöplü¤ün giriﬂinde toplanan halk, çöp kamyonlar›n›n
önünü keserek eylem yapt›. Köylülerin topraklar›na sahip ç›kmak için gerçekleﬂtirdikleri eylem nedeniyle çöp kamyonlar› uzun kuyruklar oluﬂtururken, jandarma ile köylüler aras›nda bir süre gerginlik yaﬂand›.
200 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde, Harmandal› Yerel Sorunlar› Çözme Komitesi taraf›ndan yap›lan aç›klamada, Büyükﬂehir Belediyesi ile Harmandal› Belediyesi önünde yapt›klar› eylemlere ra¤men taleplerinin dinlenmedi¤i belirtildi.
Aç›klamada, çöp ak›ﬂ› durmazsa eylemlerin sürece¤i, bundan sonra
çöp yolunu kesilmeye devam edilece¤i söylendi.
46
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not düﬂüyoruz

“Son Terörist
Kalana Kadar”

 K a t l i a m c › , A K P ’ d e n K a d ro l u

Kara Kuvvetleri Komutan› Org. ‹lker Baﬂbu¤, ﬁ›rnak'ta 20 bin asker ve çok say›da korucunun kat›l›m›yla baﬂlat›lan kapsaml› operasyonun ard›ndan, s›n›rda hareketlilik yaﬂand›¤› haberlerinin bas›nda yer
ald›¤› günlerde, 10 May›s akﬂam› TV kameralar› karﬂ›s›nda böyle diyordu.
Bütün konuﬂma üç cümleden ibaretti. Üçü de “terörle” baﬂlay›p “terörle bir yere var›lamayaca¤›” ile
bitiyordu. Dördüncü cümle yok!
Ne diyebilir ki! Ony›llard›r çözemedikleri bir sorun sözünü etti¤i. Ve ony›llard›r uygulad›¤› bütün politikalar iflas etmiﬂ, ezdik, bitirdik yokettik dedikleri
anda halk yeniden isyan etmiﬂ, da¤a ç›km›ﬂ.
Kendilerinin uydurup sonra da kendilerinin
inanmaya baﬂlad›¤›, “dünyada bir gerilla hareketini
yenen ilk devlet”tiniz hani! Bundan 10 y›l önce de
“son terörist kalana kadar...” diyordu generaller,
ﬂimdi de. Generallerin ad› de¤iﬂti, ancak söylem,
politika de¤iﬂmedi. Bu arada bu söylemlerin, politikalar›n arkas›na s›¤›narak, iktidar gücünü korumak
için Kürt halk›na karﬂ› savaﬂ› kullanmaya devam etti.
Kürt sorununda dördüncü cümleyi kuramaz duruma gelmiﬂ, politik olarak t›kanm›ﬂ olan oligarﬂik sistem tam da bu nedenle bugünlerde yeniden katliam
operasyonlar›na h›z verdi.
Halen Gabar, Cudi, Küpeli, Namaz Da¤lar›, Bestler Dereler, Harimye, Sinat, Yeditepe, Mese, Mergi,
Hilizya ve Dersu bölgelerinde yo¤un operasyonlar
sürerken, Kuzey Irak’a yönelik tehdit y›¤›na¤› da h›z
kazanm›ﬂ durumda.
Yüzlerce araçl›k konvoylar›n ﬁemdinli k›rsal›na
yöneldi¤i haberleri yeral›yor bas›nda.
Genelkurmay’›n ve “ulusalc›” faﬂist güçler ile
CHP’nin iç politik malzeme olarak k›ﬂk›rtt›¤› s›n›r d›ﬂ› operasyon, ABD’nin onay› olmadan sadece bir propagandad›r. Ancak bunun da ötesinde, ABD onay›
al›nm›ﬂ olsa dahi, oligarﬂi aç›s›ndan t›kanm›ﬂl›¤› çözecek bir sihirli de¤nek olmayacakt›r. Onlarca kez
yapt›n›z bu tür s›n›rd›ﬂ› operasyonlar›; bugün hâlâ ayn› türkü söyleniyorsa, öncekilerin ne iﬂe yarad›¤› da
ortadad›r.
Ulusal bir sorunu “son terörist kalana kadar” gibi
anti-bilimsel, katliamc› bir zihniyetle çözmeye çal›ﬂmak, sorunu gündeme getirenleri yok edersem üzerini örterim diye düﬂünmektir. Bu hayaldir. Haklar› yok
say›lan halk elbette meﬂru direnme hakk›n› kullanacak, kaderini tayin etme hakk›n› isteyecektir.

Mad›mak Katliam›’n›n san›klar›ndan ‹hsan Çakmak’›n,
AKP’li belediye taraf›ndan iﬂe al›narak “yatakl›k” yapt›¤› ortaya ç›kt›. 2002 y›l›ndan bu yana arand›¤› halde
Çakmak, ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi metrosunda
giﬂe memuru olarak çal›ﬂ›yordu.
Refah Partililer katliamc›lar›n avukatl›¤›n› yapm›ﬂt›. “O
gömle¤i ç›kard›k” diyen AKP’liler de yatakl›k yap›yor.
Çünkü alevilere, ayd›nlara, sola düﬂmanl›k asla üzerlerinden ç›karmayacaklar› bir “gömlek”tir.

 Memleketin ‘ Adaleti’!
Kendi anayasalar›n›n ihlali anlam›na gelen, Genelkurmay muht›ras›na iliﬂkin ortada hiçbir soruﬂturma, dava
yokken, bak›n neler var!
Muht›raya karﬂ› aç›klama yapan Urfa'daki Mazlum-Der,
‹HD, Hukukçular Derne¤i, E¤itim-Sen, Memur-Sen,
TMMOB, RuhaDer, Genel-‹ﬂ temsilcileri hakk›nda,
"askeri aﬂa¤›lama ve tahkir"den soruﬂturma aç›ld›.
‘Ulusalc›’ Ankara Barosu da boﬂ durmad›. Muht›ran›n
“endiﬂe ve korku yaratt›¤›” gerekçesiyle MSB’ye tazminat davas› açan Avukat Kemal Vuraldo¤an, Ankara
Barosu avukatl›¤› görevinden azledildi.
Memleketin yarg› kurumlar›, hukuk meslek örgütleri
darbecilerin de¤il darbeye karﬂ› ç›kanlar›n peﬂinde!

 “Bindirilmiﬂ K›ta”
Tayyip Erdo¤an, Tando¤an mitinginden sonra, kendini
protesto eden yüzbinlerce insan için “bindirilmiﬂ k›talar” demiﬂti.
Geçen hafta ‹srail’de, Baﬂbakan Olmert’in istifas› için
100 binden fazla kiﬂi sokaklara döküldü. Olmertciler
de, ‹srail için büyük bir kitleyi ifade eden 100 bin insan› “bindirilmiﬂ k›ta” olarak niteledi.
Halka ra¤men yönetmekte ›srar edenlerin ortak söylemi, iﬂlerine gelmeyince b i n d i r i l m i ﬂ k › t a !

 Devrimciler ‹çin O nurdur!
ABD D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›’n›n y›ll›k “terörizm” raporunda
Türkiye’den DHKP-C de yerald› yine. DHKP-C raporda ﬂöyle tan›t›l›yor: “ABD ve NATO karﬂ›t› örgüt.”
ABD ve NATO karﬂ›tl›¤›n›, anti-emperyalistli¤i dostdüﬂman herkesin tan›mas› devrimciler için ancak onurdur.
Öte yandan bu tan›mlama, ABD’nin “terörizm” tan›m›n›n içeri¤ini nas›l doldurdu¤unu da gösterir. Özetle; bize karﬂ› olan teröristtir!
Hat›rlanaca¤› gibi geçti¤imiz y›llarda da CIA Baﬂkan›
DHKP-C’nin ‘teröristli¤inin’ en büyük kan›t› diye, “örgüt Afganistan operasyonumuzu eleﬂtirmiﬂtir” demiﬂti.
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Emekçi mahalleleri bizsiz olmayacak
‹stiyorlar ki,
yoksul
emekçi
halk burjuva medyan›n yalanlar›yla, düzen partilerinin seçim aldatmalar›yla oyalans›n, gerçeklerin
ve kurtuluﬂun sesi
ulaﬂmas›n.
Bu
yüzden
Yürüyüﬂ’ün
emekçilere, yoksullara ulaﬂmas›na tahammül edemiyorlar. Ama yan›l›yorlar, emekçi
mahalleleri asla bizsiz olmayacak,
gecekondular›n darac›k sokaklar›nda, kentlerin meydanlar›nda hep bizim sesimiz olacak.
*
50 haftad›r oldu¤u gibi bu hafta
da ‹zmir’deki okurlar›m›z, dergimizi halk›m›za ulaﬂt›rmak için önlüklerini giyerek, megafonlar›yla
anonslar yaparak ç›kt›lar meydanlara, düﬂtüler sokaklara.
5 May›s’ta Narl›dere Mahallesi'nde sat›ﬂ yapan okurlam›z› durduran polis, çok kez engelleme gerekçesi yapt›¤›, ‘insanlar sizden rahats›z oluyor’ yalan›na yine baﬂvurdular. Önce keyfi kimlik kontrolü, ard›ndan “karakolda iﬂlem yapaca¤›z"
diyerek gözalt›na alma giriﬂimi.
Hukukd›ﬂ› ve keyfi uygulamaya
karﬂ› direnme hakk›n› kullanan
okurlar›m›zdan Burak Demirci,
Dursun Göktaﬂ, Osman Bezek, Ferit

Ayd›nlar
Muht›raya
Karﬂ›
Bildiri
Yay›nlad›

Mutlu, Songül Bakan, Güney Can,
Umut Durmaz ve Turgay Sezer, biber gazlar› ile zorla kelepçelenerek
polis otolar›na bindirildi.
Polis, gözalt›na ald›¤› kiﬂilere,
otolar›n içinde de, yine biber gazlar› s›kt›, iﬂkence yapt›. Az önce “sizden rahats›z oluyor” dedi¤i halktan
insanlar›n gözalt›na müdahale ederek sahiplenmeleri karﬂ›s›nda ise,
çirkefli¤ini ve acizli¤ini sergileyerek, kimi yerde "bunlar›n üzerinden
uyuﬂturucu ç›kt›" dedi, kimi yerde
de "bunlar›n üzerinden silah ç›kt›,
bunlar PKK'l›" ﬂeklinde k›ﬂk›rtmalara baﬂvurdu.
Karakolda, zorla yerlere yat›r›larak arama dayat›ld› ve dayak, küfür,
taciz gibi sald›r›lar sürdü.
Ertesi gün, ç›kar›ld›klar› mahkemede Yürüyüﬂ okurlar›n› özel olarak tutuklatmak için kâh savc› ile
“özel konuﬂmalar” yap›ld›, kâh kal›n kal›n dosyalar haz›rlanarak kiﬂiler üzerindeki "iddialar" büyütüldü.
Tüm bu sald›r›lar›na tek bir neden
öne sürdü polis: "Megafonla sat›ﬂ
yapmay›n, tek tip giyinmeyin, dergileri bize verin ve sat›ﬂ yapmay›n!"
K›saca, Yürüyüﬂ insanlara ulaﬂmas›n! Var m› hukuki, yasal bir dayana¤›? Yok!
Oligarﬂinin polisi için gerek de
yok!
Gözlerine perde çekilmek istenen halka gerçekleri sunan, kulaklar›na gerçekleri hayk›ran, gerçekleri
konuﬂmalar›n› sa¤layacak olan dergimizin ulaﬂmas› onlar için çok teh-

Aralar›nda Fikret Baﬂkaya, Perihan
Ma¤den, Ferhat Tunç, Suavi, Cezmi Ersöz, Bilgesu Erenus, Halil Ürün, Rag›p
Duran gibi gazeteci, akademisyen, yazar, hukukçu ve sanatç›lar›n bulundu¤u
206 ayd›n, ortak bir bildiri yay›mlayarak,
Genelkurmay Baﬂkanl›¤›’n›n 27 Nisan
günü yay›nlad›¤› muht›raya karﬂ› ç›kt›lar.
8 May›s günü Makine Mühendisleri
Odas› ‹stanbul ﬁubesi'nde bas›n
toplant›s› düzenleyen ayd›nlar ad›na bildiriyi okuyan Yazar Haluk Gerger,
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likeli! Yasalar›n yetmedi¤i yerde
keyfilikle, olmad›¤›nda bask› ve
terörle, daha olmazsa Mersin’de
yapt›klar› gibi tutuklamalarla
engelleme çabalar› bu yüzden.
Ancak baﬂaram›yorlar!
Baﬂaramayacaklar!
Yürüyüﬂ tüm engelleme giriﬂimlerine ra¤men, halka ulaﬂmaya devam edecek!
6 May›s’ta okurlar›m›z›n bu kez
Yamanlar ve Do¤ançay mahallelerinde ayn› ﬂekilde sat›ﬂ yapmaya devam etmeleri, bu iddiam›z›n ‹zmir’den Kars’a tüm Türkiye için
geçerli oldu¤unun kan›t›d›r.
Bu arada, gözalt›na al›nan okurlar›m›z, savc›l›k taraf›ndan tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkeme taraf›ndan serbest b›rak›ld›lar.

‹stanbul ve A ntalya'da
Yürüyüﬂ S at›ﬂlar›
5 May›s günü dergimizin meydanlarda sat›ld›¤› yerlerden biri de
Antalya K›ﬂlahan Meydan› oldu. 1
May›s duyurular›n›n ön plana ç›kt›¤› sat›ﬂ esnas›nda siyasi ﬂube polislerinin engelleme giriﬂimleri boﬂa
ç›karken, 29 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.
‹stanbul’da ise bu hafta toplu sat›ﬂlar, Üsküdar Esatpaﬂa ve Ümraniye 1 May›s mahallelerinde, Nurtepe’de gerçekleﬂtirildi.
6 May›s günü, 22 okurumuzun
kat›ld›¤› tan›t›mda, 90 derginin sat›ﬂ› yap›ld›. Ayn› gün Nurtepe Sokullu Caddesi ve Sedef Caddesi’nde
yap›lan tan›t›mda ise, bir saat içinde
62 dergi sat›ﬂ› yap›ld›.

muht›ran›n “5. askeri müdahale”
oldu¤unu belirterek, siyasal islam›n etkisinin askeri darbelerle de¤il, iﬂçi ve
emekçilerin ç›karlar›n› temsil eden siyasi
mücadele ile ortadan kald›r›labilece¤ini
söyledi. Gerger, "Ne gerekçeyle olursa
olsun askeri darbeye karﬂ›y›z" diyerek,
bütün darbecilerin yarg›lanmas›n› istedi.
Gerger, "Bizler yazar sanatç› ve insan haklar› savunucular› olarak yaﬂananlar karﬂ›s›nda birarada olmal›y›z ve
eme¤in güçlerini birleﬂtirmeliyiz" dedi.

dünya
‹ﬂkence ‹srail’in resmi politikas›
‹srail’deki “B’Tselem” ve “Bireyi Savunma Merkezi” (HaMoked) isimli iki insan haklar› örgütü, ‹srail iç istihbarat› ﬁin Bet’in, Filistinli tutsaklara iﬂkence yapmaya devam ettiklerini aç›klad›lar.
Aç›klamada, bugüne kadar ﬁin Bet hakk›nda binlerce iﬂkence ve benzeri insanl›k d›ﬂ› uygulama yapt›¤›na dair ﬂikayet bulunmas›na karﬂ›n hiçbir
soruﬂturma aç›lmad›¤›na dikkat çekilirken, ‹srail hapishanelerindeki Filistinliler’e yönelik iﬂkencenin yayg›n oldu¤u belirtiliyor.
Rapora göre; ‹srail Yüksek Mahkemesi’nin 1999 y›l›nda ald›¤› karar› da
ihlâl ederek iﬂkenceyi sorgulamada kullanmaya devam eden ﬁin Bet ‹srail
zindanlar›nda kad›n çocuk ay›rmadan tutsaklara insanl›kd›ﬂ› iﬂkenceler yap›yor.

“Medeni” Bat›’n›n Himayesinde Ortaça¤ ‹ﬂkenceleri
2005 Temmuz-2006 Mart aylar› aras›nda 73 Filistinli tutsak ile yap›lan
görüﬂmelere dayand›r›lan raporda, “dayak atma”, “ask›ya alma”, “germe”,
“ac› verici pozisyonlara zorlama” ve “uyutmama” gibi Ortaça¤ iﬂkence
yöntemlerinin kullan›ld›¤›, Filistinli tutsaklar›n uluslararas› yasalar›n ayk›r›
kabul etti¤i birçok iﬂkence metoduna maruz kald›klar› ifade ediliyor.
Filistin kentlerinde dünyan›n gözü önünde aleni iﬂkenceler yapan bir
devletin, elinde tutsak bulunan Filistinliler’e neler yapabilece¤ini tahmin
etmek hiç de zor de¤ildir. Emperyalistlerin “bölgenin tek demokratik devleti” diye niteledi¤i ‹srail devletinin bütün kurumlar›n›n Filistin direniﬂini
k›rma ve iﬂgali kurumsallaﬂt›rma üzerine ﬂekillendirildi¤i düﬂünüldü¤ünde,
ne mahkemelerinde adalet, ne hapishanelerinde insanca uygulama beklemek de zaten abestir.

NATO K atliamlar› S ürüyor
Direniﬂin her geçen gün iﬂgalcileri zorlad›¤› Afganistan’da bir NATO
katliam› daha yaﬂand›.
TSK’n›n adeta “büyük vatan hizmeti” yap›yormuﬂ havas› vererek komutas›na girdi¤i NATO’nun en son katliam›, geçen hafta Güney Afganistan'da bir köye düzenledi¤i hava sald›r›s›nda yaﬂand›.
Sald›r›da 21 kiﬂi katledilirken, Helmad Valisi Esadullah Vefa ölenlerin,
ço¤u çocuk ve kad›n olmak üzere, hepsinin sivil oldu¤unu aç›klad›.
‹ﬂgal güçleri önceki hafta da Herat eyaletinde 30'dan fazla sivili katletmiﬂti.
Direniﬂ karﬂ›s›nda gittikçe zorlanan emperyalistlerin katliamlar›n› art›rmas›, halk›n öfkesini de büyütüyor. Ülkede, yaﬂanan son katliam da kitlesel protestolarla karﬂ›lan›rken, iﬂgalciler Afganistan hükümeti arac›l›¤›yla
direniﬂ cephesinde çatlak yaratmaya çal›ﬂ›yor.
Afganistan Senatosu’nda görüﬂülen bir tasar› ile, Taliban içinde Afganlar ile Afgan olmayanlar kesin çizgilerle ayr›l›p, di¤erleri "Afganistan'›n
düﬂmanlar›" olarak niteleniyor ve Taliban ile “müzakere” yollar› aç›l›yor.
Böylece Pakistan kökenli direniﬂçiler ve El Kaideliler’le, Taliban aras›nda çatlak yaratmay› planl›yor iﬂgalciler.
Öte yandan Irak’ta da iﬂgal güçlerinin sorumlu oldu¤u mezhep çat›ﬂmalar› can almaya devam ediyor.
Geçen hafta, Küfe ve Ramadi’de gerçekleﬂen patlamalarda 40’dan fazla Irakl› hayat›n› kaybetti.
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Emperyalist Zirve
Bask›lara Gerekçe Oldu
G-8 Zirvesi’ne yaklaﬂ›k bir ay
kala, Alman devleti sol gruplara karﬂ› sindirme operasyonlar› baﬂlatt›.
9 May›s günü, Berlin, Bremen
ve Hamburg kentlerinde Federal
Savc›l›k'›n emri ile çok say›da dernek, ev ve büroya bask›nlar düzenlendi.
Bas›lan derneklerin aras›nda
Hamburg'da bulunan "Rote Flora"
ve Berlin'de bulunan "Mehringhof"
ve "Bethanien" gibi kurumlar da yer
al›rken, anti-faﬂist, sol gruplar ayn›
günün akﬂam› bask›nlara karﬂ› gösteriler düzenlediler. Berlin baﬂta olmak üzere çeﬂitli kentlerde binlerce
kiﬂinin kat›ld›¤› gösterilerde, bask›nlar protesto edildi.
Zirvenin yap›laca¤› günlerde de,
tüm Almanya’n›n "Schengen" s›n›rlar›nda tekrar kontrolleri gündeme
getirerek, emperyalist patronlar için
s›k›yönetim ilan edece¤i belirtiliyor.

Kontrgerillan›n Eseri
Bir Toplu Mezar
Devrimci gerillalar›n uzun y›llard›r oligarﬂiye karﬂ› savaﬂt›¤› Kolombiya’da, ABD emperyalizminin
de deste¤iyle, faﬂist devlet taraf›ndan paramiliter kontrgerilla örgütleri kurulmuﬂtu. ABD’nin finanse etti¤i bu faﬂist örgütler gerillalara karﬂ› savaﬂt›klar› gibi, gerillaya destek
veren köylüler, sendikac›lar, insan
haklar› savunucular› da hedefleri
aras›nda yer alm›ﬂt›.
Bir k›sm› kontrolden ç›kt›¤› için
la¤vedilen, ancak halen irili ufakl›
bu tür örgütlenmeler suç iﬂlemeye
devam ederken, ülkenin güneyinde
ortaya ç›kar›lan bir toplu mezarda
aﬂ›r› sa¤c› paramiliterler taraf›ndan
katledilen 100 kiﬂinin cesedi bulundu.
Kolombiya ‹çiﬂleri Bakanl›¤›
adeta bu kontra güçleri kullanan
kendileri de¤ilmiﬂ gibi “dehﬂete
düﬂtü¤ünü” aç›klad›.

Anadolu'da birçok inanç
ve kültürde varolan "H›drellez" ile ilgili de¤iﬂik anlat›m
ve rivayetler vard›r. Bunlardan baz›lar› H›drellez’in Mezopotamya ile Anadolu kültürlerine ait oldu¤unu; baz›lar› ise ‹slamiyet öncesi Orta
Asya Türk kültür ve inançlar›na ait oldu¤unu söyler. ‹lk
ça¤lardan itibaren Mezopotamya, Anadolu, ‹ran, Yunanistan
ve hatta bütün Do¤u Akdeniz ülkelerinde bahar ya da yaz›n geliﬂiyle
ilgili tanr›lar ad›na çeﬂitli tören ve
ayinlerin düzenlendi¤i de bilinir.
Yine Yaﬂar Kemal'in romanlar›n›
okuyanlar da hemen hat›rlayacakt›r;
Toroslar’›n Türkmen obalar›nda açl›k, yoksulluk, k›tl›k ve kurakl›¤a
derman olacak H›z›r ve ‹lyas'› bekler halk. Rivayet odur ki; o gün, H›z›r ve ‹lyas peygamber halk›n dilek
ve isteklerini gerçekleﬂtirmek üzere
biraraya gelirmiﬂ.
H›z›r’›n; ab-› hayat içerek ölümsüzlü¤e ulaﬂm›ﬂ, baharda insanlar
aras›nda dolaﬂarak onlara yard›m
eden, bolluk-bereket ve sa¤l›k da¤›tan, ‘Allah›n elçisi’ oldu¤una inan›l›r. Bahar›n, baharla vücut bulan taze hayat›n, bereketin, iyili¤in ve temizli¤in, k›smetin sembolüdür.
H›z›r inanc›n›n yayg›n oldu¤u
ülkemizde H›drellez Bayram› 6 May›s’ta kutlan›r. Bugün H›ristiyanlar’ca da bahar›n ve do¤an›n uyanmas›n›n ilk günü olarak kabul edilir; Ortodokslar Aya Yorgi, Katolikler St. Georges Günü olarak kutlar.
Bu törenlere: ‹stanbul ve çevresinde ‘baht açma’, Denizli yöresinde
‘bahtiyar’, Yörük ve Türkmenler’de
‘mant›far’, Bal›kesir çevresinde ‘da¤lara yüzük atma’, Trakya’da ‘niyet
ç›karma’, Erzurum'da ‘mani çekme’
gibi isimler verilir. H›drellez törenleri, her ne kadar kutland›¤› bölgeye
ve inanca göre de¤iﬂiklikler içerse
de öz itibariyle ayn›d›r.
Anadolu'da -eskisi kadar olmasa
da- hâlâ görkemli törenlerle kutlanan Geleneksel H›drellez Bayram›
bu sene de ülkemizin pek çok yerinde düzenlenen ﬂenliklerle kutland›.

H›drellez
Coﬂkusu
Trakya'da H ›drellez
Trakya'da, 5 May›s akﬂamüzeri
ateﬂler yak›larak baﬂlayan kutlamalar çeﬂitli etkinliklerle bir haftaya
yay›larak sürdü.
Bu kutlamalardan biri de Trakya
Kültür Merkezi’nin önündeydi. Yak›lan geleneksel H›drellez ateﬂiyle
baﬂlayan kutlama, davul zurna eﬂli¤inde genç, yaﬂl› her yaﬂtan insanlar›n ateﬂ üzerinden atlamas›yla, yöresel halaylarla sürdü. Ertesi günü
ise, çeﬂitli oyunlar›n oynand›¤›, yar›ﬂmalar›n yap›ld›¤›, Babaeski Yeniköy Göleti'nde bir piknik yap›ld›.
Edirne'de yaﬂayan Romanlar da,
günün ilk ›ﬂ›klar›yla, a¤aç dallar›yla
süsledikleri at arabalar›yla Tunca
Nehri'ne giderek yüzlerini y›kad›lar
ve dilekte bulundular. Evlenme ça¤›ndaki genç k›zlar›n H›drellez'e
özgü elbiselerle geldikleri nehir k›y›s›nda gün boyu müzik çalarak e¤lenen Romanlar, bahar› coﬂkuyla
karﬂ›lad›.
Bahar›n müjdecisi H›drellez,
Samsun'da da etkinliklerle kutland›.
Atakum Belediyesi'nce geleneksel
olarak yap›lan kutlamalara, halk›n
yo¤un ilgi gösterdi¤i görüldü. Gece
geç saatlerden itibaren sahilde toplanan halk, çeﬂitli noktalarda yak›lan ateﬂin etraf›nda müzik eﬂli¤inde
sabaha kadar e¤lendi.
Çanakkale'nin Gelibolu ‹lçesi’nde de, H›drellez'i kutlayan halk, de50
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niz kenar›nda toplan›p dilek
tuttu. Gece mahalle aralar›nda ateﬂ yakan insanlar, gün
do¤umunda Hamzakoy’da
sahile indi. Y›llard›r sürdürülen gelene¤i devam ettiren
Gelibolu halk›, bereket getirdi¤ine inan›lan deniz suyundan evlerine götürdü. Taﬂlarla sahile ﬂekiller çizerek dilekte bulundular.
‹stanbul'daki Romanlar ise
‘Ah›rkap›'da H›drellez’ ﬂenli¤inde
Roman orkestralar› eﬂli¤inde H›drellez geçidi yapt›lar.

Ege'de C oﬂku
H›drellez Ege'de ve ‹zmir'in pek
çok semtinde de coﬂkuyla kutland›.
Büyük-küçük, kad›n-erkek birçok
insan sokaklarda yakt›klar› ateﬂlerin
üzerinden atlayarak e¤lendi.
Do¤ançay Mahallesi’nde de 5
May›s akﬂam› H›d›rellez için ateﬂler
yak›ld› ve ateﬂ baﬂ›nda türküler söylendi. 6 May›s’ta ise, bütün kap›lar›n üstüne çiçek demetleri konmuﬂtu. Sabah erken saatlerde herkes
Do¤ançay Köy Mezarl›¤›’n› ziyaret
etti, ortaklaﬂa haz›rlanan çöreklerle
sofralar haz›rland›. Akﬂam da köy
meydan›nda Musa Ero¤lu’nun da
kat›ld›¤› bir konser düzenlendi.
Do¤ançay Yard›mlaﬂma ve Dayan›ﬂma Derne¤i de yay›nlad›¤› bir
aç›klama ile halk›n bayram›n› kutlayarak ﬂunlar› söyledi: “Do¤ançay'l›lar ve tüm Anadolu halklar›
olarak daha çok ac›lar›m›z›, üzüntülerimizi paylaﬂt›k. Açl›¤›m›z›, yoksullu¤umuzu, k›tl›¤›, k›tl›ktan k›r›ld›¤›m›z günleri paylaﬂt›k. De¤erlerimiz, inançlar›m›z için yurttan yurda sürülmeyi, k›l›çtan geçirilmeyi
yaﬂad›k. A¤›tlar›m›z› paylaﬂt›k.
Ayn› sofraya diz k›rd›klar›m›zla
ölmeyi bildi¤imiz gibi a¤›z dolusu
gülmeyi de bildik. Hep bir olduk. ‹ﬂte H›drellez bu günlerden biridir.
Baﬂta Do¤ançayl›lar olmak üzere tüm Anadolu halklar›n›n H›drellez bayram› kutlu olsun. ‹nançlar›m›z›n, de¤erlerimizin yasaklanmad›¤›, özgürce yaﬂad›¤›m›z bir dünyay› paylaﬂmak dile¤iyle..."

