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Ba¤›ms›z
Türkiye
Mücadelesine
Kat›l!

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Tarih yazanlar›n

Yitirdiklerimiz

kaleminden

1 Haziran - 7 Haziran
5 Haziran 1993’de Ankara Sincan’da
bir evde iki yoldaﬂ›yla birlikteydi. Polis
taraf›ndan kuﬂat›ld›klar›nda, çat›ﬂarak
iki yoldaﬂ›n›n kuﬂatmay› yarmas›n› sa¤lad›. Çat›ﬂman›n devam›nda ölüm mangalar› taraf›ndan infaz edildi.
Murat Gül, 1989’da ‹stanbul Gaziosmanpaﬂa bölgesinde örgütlü çal›ﬂma içinde
yerald›. SDB’lerde görevlendirildi. Tutsak düﬂtü, bir özgürlük
eylemiyle yeniden görevinin baﬂ›na döndü.

Murat GÜL

Metin TÜRKER

1978 y›l›nda Bulgaristan’dan Türkiye’ye
göç etti. Burada devrim mücadelesine kat›ld›. 15 y›ll›k mücadele hayat›n›n 8 y›l›n›
hapishanede geçiren Metin Türker, iﬂkencelerden kaynaklanan rahats›zl›klar› tedavi edilemedi¤i için 5 Haziran
1993’de Bursa’da yaﬂam›n› yitirdi.
1 Haziran 1982’de, ‹stanbul Maslak’ta
polisle girdi¤i çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtü.

1960 Trabzon do¤umlu Tahsin Elvan, 12
Eylül Cuntas›’na karﬂ› direniﬂi örgütlemeye çal›ﬂan Devrimci Sol kadrolar›ndand›.
Çeﬂitli mahallelerden sorumluydu. Cunta
Tahsin ELVAN hüküm sürerken, ‹stanbul Polisi’nin “onu
öldürece¤iz” diye gönderdi¤i haberlere
meydan okuyarak kavgay› sürdürdü.

Sürmenelim

1 Haziran 1971

Sürmenelim

‹stanbul Maltepe’de bir evde yoldaﬂ› Mahir Çayan’la
birlikte kuﬂat›ld›. Teslim ol
ça¤r›lar›na verdikleri cevap, devrimci hareketin
Hüseyin CEVAH‹R geleneklerinden biri oldu.
Direniﬂ sonucunda Mahir
yaral› olarak ele geçirilirken, Cevahir ﬂehit düﬂtü.

sür

Cevahir, THKP-C’nin kurucular›ndan, önder kadrolar›ndan biriydi. Mahir, Hüseyin, ve Ulaﬂ,
THKP-C tarihinin hemen her aﬂamas›nda birliktedirler. Birbirlerinden ayr› direniﬂlerin yarat›c›s› olarak ölümsüzleﬂtiler; fakat THKP-C’nin
yarat›lmas›nda, halk kurtuluﬂ savaﬂ›n›n baﬂlat›lmas›nda hep birlikteydiler.

‹yi bileyle

1970 Aral›k'›nda oluﬂturulan 11 kiﬂilik Geçici
Genel Komite'nin üyelerinden biriydi Cevahir.
Genel Komite'de yap›lan ilk iﬂbölümünde Cevahir Kürdistan Sorumlulu¤u’nu üstlenmiﬂti... 17
May›s 1971'de ‹srail'in ‹stanbul Baﬂkonsolosu
Ephrahim Elrom'un kaç›r›lmas› eyleminde Ulaﬂ
Bardakç› ve Mahir Çayan'la birlikteydi. ‹ﬂte bu
birliktelikten bize “Mahir Hüseyin Ulaﬂ, Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ” sözünü miras kald›.

‹yi bileyle b›ça¤›n›

iyi bileyle b›ça¤›n›
Keskin olsun iki tarafl›
Çokça yap
Çünkü
Üredi, türedi it dölleri
‹yi bileyle b›ça¤›n› Sürmenelim
Kursaklar›nda aﬂ›m›z var
Deﬂece¤iz
Namert elleri var
Kesece¤iz
Dedik ya Sürmenelim
Ac›larla direnen yan›m›z gibi
Keskin olsun iki taraf›
Nice o¤ullar verdik
K›z verdik sevdalara
Sevdalar›
kemençe seslerinde sevdal›m
Ama yeter art›k
Dayand› kemi¤e körb›ça¤› namerdin
Etse et,
Kansa kan,
Cansa can diyelim
Sürmenelim
Dizilse de önümüze

Sad›k MAMAT‹
Orhan KEMAL
Ahmet AR‹F
Naz›m H‹KMET
2 Haziran 1970 2 Haziran 1991 3 Haziran 1963

DÜZEN PART‹LER‹ VAROLAN E ﬁ‹TS‹ZL‹⁄‹, A DALETS‹ZL‹⁄‹ V E B A⁄IMLILI⁄I,
KEND‹LER‹N‹N K OLTUKTA OTURDU⁄U, RANTINI Y ED‹⁄‹ B‹R T ÜRK‹YE’DE
SÜRDÜRMEK ‹ Ç‹N O YLARINIZI ‹ ST‹YOR. B ‹Z E ﬁ‹TL‹⁄‹N, ADALET‹N V E Ö ZGÜR
VATAN ‹DEAL‹N‹N YAﬁAM BULACA⁄I, BA⁄IMSIZ, DEMOKRAT‹K VE SOSYAL‹ST
TÜRK‹YE’Y‹ YARATMA KAVGASINA ÇA⁄IRIYORUZ.

Emekçi halk›n, iﬂçi s›n›f›n›n sanatç›s›yd› onlar. ﬁiirlerini,
öykülerini, romanlar›n› halk› ayd›nlatmak, emekçileri sosyalizm kavgas›na katmak için yazd›lar.
Yaﬂamlar› sürgünlerde, hapislerde, yokluk, yoksulluk
içinde geçti; ama kalemlerini bir tek gün olsun burjuvaziye
kiraya vermediler. Bir tek gün olsun, piﬂman olmad›lar
yazd›klar›ndan ve yapt›klar›ndan.
Arkalar›nda onurlu bir tarih, tarihten silinemeyecek
eserler b›rakarak ölümsüzleﬂtiler.
“Bana yeter
yirminci yüzy›lda oldu¤um safta olmak
bizim tarafta olmak,
dövüﬂmek yeni bir alem için...”
Naz›m Hikmet

Selçuk AKGÜN

Türkiye devrimci hareketinin anti-emperyalist çizgisinin temsilcileri olarak ﬂehit düﬂtüler. Sad›k ve
Selçuk, Amerika’n›n Yugoslavya halk›na sald›r›s›n› protesto etmek için 4 Haziran 1999’da ABD
‹stanbul Baﬂkonsoloslu¤u’na karﬂ› düzenlenen bir
eylem s›ras›nda ölümsüzleﬂtiler.
Sad›k Mamati, Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde
Dev-Genç saflar›nda mücadeleye kat›ld›. Tutsakl›klar yaﬂad›, mücadelesine devam etti. ‹stanbul’da Topkap› Bölge Sorumlulu¤u yapt›. Daha
sonra silahl› birliklerde görev ald›.
Selçuk Akgün, mücadeleye 12 Eylül öncesi baﬂka
bir siyasi hareketin saflar›nda baﬂlad›. ‘80 sonras› adli bir olay nedeniyle 5 y›l tutuklu kald›. ‘93’te
firar etti... Bu dönemde devrimci hareketle iliﬂki
kurdu. Savaﬂmak, k›ra gitmek istiyordu. 40’›n›
aﬂm›ﬂt› ama bu onun için bir engel de¤ildi. ‹stanbul’da silahl› birliklerde görevlendirildi.

Kaybanan›n do¤urduklar›
Kesip, kesip
Dökelim dereye, denize
De¤iﬂtirelim isimlerini
Karaderenin, Karadenizin
Olsun her biri
Bir K›z›ldeniz
Bir K›z›ldere...
25 Ekim 1997
Sad›k Mamati
(Sad›k Mamati taraf›ndan yaz›lan
bu ﬂiir, Grup Yorum taraf›ndan bestelendi, parça Grup Yorum’un Feda adl›
kasetinde yerald›. Yukar›daki ﬂiir, Sürmenelim adl› parçan›n sözlerinin ilk
halidir. Sad›k bu ﬂiiri, ﬂehit düﬂmeden
yaklaﬂ›k iki y›l önce yazm›ﬂt›.)
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LKEM‹ZDE bir
zamanlar D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› yapm›ﬂ birinin deyimiyle, ülke yönetiminin
alt›n›n CIA taraf›ndan
oyuldu¤u bir ülkeyiz.
Böyle bir ülkeyi TBMM’nin yönetti¤i iddia edilebilir mi? Emperyalizmin seçimlerine do¤rudan ve
dolayl› müdahil oldu¤u bir ülkenin
ba¤›ms›z oldu¤u iddia edilebilir mi?
Emperyalistlerin “isteklerimizi yapmazsan›z kriz ç›kar›r›z” diye ülke
yönetimini tehdit edebildi¤i ve gerçekten de taleplerinin karﬂ›lanmamas› durumunda istedi¤i gibi krizler ç›karabildi¤i bir ülke, ba¤›ms›z
bir ülke olarak adland›r›labilir mi?

Ü

URJUVAZ‹N‹N kalemﬂörleri
ve tüm düzen partileri, 21. yüzy›lda art›k hiçbir ülkenin ABD’siz
ve AB’siz, yani ba¤›ms›z bir ﬂekilde
yaﬂayamayaca¤›n› vaazediyorlar.
Solun, ayd›nlar›n bir k›sm› da kat›l›yor bu fikre. Ba¤›ms›zl›¤›n geçmiﬂte kalan bir düﬂünce oldu¤unu
ileri sürüyorlar.

B

ÜNKÜ art›k “s›n›rlar›n kalkt›¤›
“bir dünyada yaﬂ›yormuﬂuz.
Çünkü art›k dünya küçük bir köy
haline gelmiﬂ ve ülkelerin içiﬂleri
diye bir ﬂey kalm›yormuﬂ... Masallar›n sonuna geldik. Tüm dünya
gördü ki, “art›k ülkelerin içiﬂleri diye bir ﬂey yoktur” tezi,
tam bir çarp›tmad›r. Çünkü asl›nda bu teorinin pratikteki anlam›, emperyalist ülkelere,
dünyan›n tüm di¤er ülkelerinin
içiﬂlerine s›n›rs›z ve engelsiz
müdahale hakk› tan›mas›d›r.
Mekanizma “tersinden” geçerli
de¤ildir. Emperyalistler için
“ülkelerin içiﬂleri” diye bir ﬂey
yoktur ama, herhangi bir yenisömürge ülkenin emperyalistlerin “içiﬂlerine” müdahalesi
mümkün de¤ildir; bu noktada
“s›n›rlar” hâlâ varolmaya devam etmektedir.

Ç

UGÜN yeryüzünde s›n›rlar› belirleyen, kald›ran veya
koyan, Amerikan ve Avrupa
emperyalizmidir. Bugün e¤er
yeryüzünün yüzde doksan› yok-

B

4

GÜNDEM

ABD’siz ve AB’siz Yaﬂayabiliriz.
Zordur; Ancak Onurlu Oland›r!
te ç›kar çeliﬂkileri vard›r. Tarihi,
sosyal ve kültürel yap›lar›ndan kaynakl› çeliﬂkiler de sözkonusudur.
Bu çat›ﬂmaya ba¤l› olarak da iﬂgallerden insan haklar›na kadar çok çeﬂitli konularda farkl› tav›r ve politikalar içinde olabilmektedirler. Ancak bu politikalar›n hiçbiri, onlar›n
“ e m p e r y a l i s t n i t e l i ¤ i n i ” ortadan
kald›rmaz. Emperyalistler aras› ç›kar çeliﬂkilerinin onlar›n emperyalist niteliklerinin önüne geçebilece¤ini düﬂünmek, emperyalizm gerçe¤ini kavramamak demektir. Özcesi
ﬂudur; emperyalist nitelikleri aç›BD emperyalizmi de, Avrupa
s›ndan b i r b i r l e r i n d e n f a r k l a r ›
emperyalizmi de ülkemizde
y o k t u r. Sonuç olarak her durumda
ayn› u¤ursuz rolü oynamaktad›rlar.
kendi ç›kar hesaplar› geçerlidir. ÜlÜlkemizin sömürgeleﬂmesi, esas
kemizin yeni-sömürgeleﬂtirilmesi
olarak ABD’nin yönetiminde gerve bugün itibariyle de emperyalist
çekleﬂmiﬂtir. Ancak Avrupa empertekellerin tam talan›na aç›lmas›;
yalistleri de bu pazar›n üzerine çulAmerikan ve Avrupa emperyalizmilanmakta gecikmemiﬂlerdir. Bugün
nin ç›karlar›n›n buluﬂtu¤u noktad›r.
ülkemizde Avrupa emperyalist teAB’ye “üyelik” süreci, demokrasi
kellerinin de Amerikan tekelleri kasavunuculu¤uyla de¤il, tekellerin
dar yat›r›mlar› ve kârlar› vard›r.
ç›karlar›na göre belirlenen bir süMER‹KAN ve Avrupa emperreçtir. Bu anlamdad›r ki, ba¤›ms›zl›yalizminin ekonomide, siyaset¤› ve demokrasiyi savunmak,
her iki emperyaliste de karﬂ›
ç›kmay› gerektirir. ‹ﬂte bu noktada e¤er böyle yaparsak, ülkemizin say›s›z zorluklarla karﬂ›Yeryüzünün yüzde doksalaﬂaca¤› tezi gündeme geliyor.
n› yoksulluk içindeyse, muhtaçBakal›m.
sulluk içindeyse, muhtaçsa, bugün
e¤er yerküreyi korkunç bir adaletsizlik kuﬂatm›ﬂsa, bu tabloyu yaratan Amerikan ve Avrupa emperyalizmidir. Onlar dünyam›za uygarl›k
ve demokrasiyi de¤il, sefaleti, iﬂgalleri ve faﬂizmi yay›yorlar. Ülkemiz
de, emperyalizmin pençeleri alt›nda
ezilen yeni-sömürge ülkelerden biridir. Boynumuza, ayaklar›m›za emperyalizmin prangalar› vurulmuﬂtur.
Ve e¤er ülkemizin, halk›m›z›n kaderini de¤iﬂtirmek istiyorsak, bu zincirleri parçalamak durumunday›z.

A

A

sa, bugün e¤er yerküreyi korkunç bir adaletsizlik kuﬂatm›ﬂsa, bu tabloyu yaratan Amerikan ve Avrupa emperyalizmidir. Onlar dünyam›za uygarl›k
ve demokrasiyi de¤il, sefaleti,
iﬂgalleri ve faﬂizmi yay›yorlar.
Ülkemiz de, emperyalizmin pençeleri alt›nda ezilen yeni-sömürge ülkelerden biridir.

U bir gerçektir ki, emperyalist tekeller, ülkemizde do¤rudan ekonominin bir parças›
haline gelmiﬂlerdir. Bugün art›k
ülkemizden IMF’nin, Dünya
Bankas›’n›n çekip gitmesi de
tek baﬂ›na bir ﬂey ifade etmez.
Tekeller, Borsa’da istedikleri an
kriz ç›karabilecek güç ve iliﬂkilere sahiptirler. Böyle bir ekonomik yap› içinde elbette
“ABD’siz, AB’siz yapamay›z”
diyorlar. Bunun tercümesi, “emperyalist tekeller olmadan yapamay›z”d›r.

ﬁ
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ÖYLE bir sistem, emperyalist
tekeller isterse “büyür”, istemezse “küçülür”. Bütçenin aç›k verip vermeyece¤i, borsan›n yukar›
f›rlay›p f›rlamayaca¤›, pazardaki
domatesin, f›r›ndaki ekme¤in fiyat›n›n zam görüp görmeyece¤i, art›k
bu ülkeyi yönetenlerin (daha do¤rusu yönetiyor görünenlerin) elinden
ç›km›ﬂt›r. Maliye Bakan›, di¤er hükümet yetkilileri, bir anlamda emperyalizmin politikalar›n›n “ic r a m e m u r u ” gibidirler. Kendilerine b›rak›lan hareket alan›,
“özerklik”leri, son derece s›n›rl›d›r. Sistemin bütün olarak de¤iﬂmesi iﬂte bu yüzden kaç›n›lmaz ve zorunludur. Ba¤›ms›zl›k
iﬂte bu anlamda hayatidir.

B

U noktada da önümüze ﬂu
soru
ç›kar: Ba¤›ms›zl›k
hangi yoldan ve kimlerin öncülü¤ünde kazan›lacak? Meydanlarda ba¤›ms›zl›k talebini hayk›ran kitlelerin siyasi tercihi
CHP, DP, MHP gibi partiler olamaz. Bunlar›n tarihi ortadad›r.
Mevcut politikalar› ortadad›r.
‹ktidar koltu¤una oturduklar›
hiçbir dönemde emperyalizme
karﬂ› direnmeleri sözkonusu olmam›ﬂt›r. “Muhalefet”te iken
göstermelik kimi eleﬂtiriler
yapm›ﬂlar ama üstü örtülü bir
biçimde, emperyalistlere de, iktidara gelirsek size sorun ç›karmay›z
mesajlar›n› vermekten geri kalmam›ﬂlard›r. Esas olarak ba¤›ms›zl›¤›
vadetme cesareti bile gösteremeyecek kadar korkakt›rlar. Korkular›
emperyalizmdendir. Hal böyleyken,
ba¤›ms›zl›¤› talep edip, onlara oy
vermek, ya tam bir çaresizli¤in ya
da bir tutars›zl›¤›n ifadesi olacakt›r.

B

EMPERYAL‹STLERE ait üsleri kapataca¤›z, ülkemizin komﬂular›m›za karﬂ› sald›r› üssü haline
getirilmesine izin vermeyece¤iz,
emperyalist tekellere tan›nan imtiyazlar› iptal edece¤iz... diyen tek bir
düzen partisi var m›? Yok! Tersine,
hepsi emperyalistlere bir ﬂekilde
politikalar›n›n ve ç›karlar›n›n devam ettirilece¤i mesaj›n› vererek iktidar olmaya çal›ﬂ›yorlar. Durum ﬂu-
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Say›: 106

dur; ba¤›ms›zl›k, düzen partileri
eliyle kazan›lamaz. Çünkü ba¤›ms›zl›¤› yokeden zaten onlard›r. Bu
noktada M H P ’s i, CHP’si, G P ’si,
DP’si birbirinden hiç farkl› de¤ildir.
Emperyalizm karﬂ›s›nda AKP’den
farkl› bir duruﬂlar› yoktur ve olmayacakt›r.
‹Z devrimciler, ülkelerin emperyalizmden ba¤›ms›z olabilece¤ini söylüyoruz. Bunu savunma ce-

B

Emperyalizme ra¤men
varolabiliriz. Halk›m›z bu
güçte, ülkemizin kaynaklar›
bunu mümkün k›lacak düzeydedir. Do¤rudur; emperyalistler, ba¤›ms›z bir ülkenin
yaﬂamas›n› engellemek için
her türlü yönteme baﬂvurmuﬂlard›r bugüne kadar, bundan
sonra da baﬂvuracaklard›r.
Ama ulusal onurunu savunabilecek cesareti ve fedakârl›¤›
gösterebilen bir halk, onlar›
altedebilir.

saretine sahibiz. Söylemekle kalm›yoruz. Ba¤›ms›zl›k için dövüﬂüyoruz. Bu cüret ve kararl›l›¤a da sahibiz. ‹ﬂimizin kolay olmad›¤›n› da biliyoruz. Ba¤›ms›zl›k nas›l ki, bir
marﬂ, bir bayrak sahibi olmaktan
ibaret de¤ilse, ba¤›ml›l›¤›n göstergesi de, ülkemizdeki üsler veya caddelerimize taﬂan emperyalist ﬂirketlerin varl›¤›ndan, IMF’yle yap›lan anlaﬂmalardan ibaret de¤ildir. Yeniden
emperyalizmin sömürgesi haline geliﬂimiz yaklaﬂ›k 60 y›ll›k bir sürece
tekabül ediyor. Denilebilir ki, bu
uzun sürede, emperyalizmin nüfuz
etmedi¤i hemen hiçbir alan kalmam›ﬂt›r. E¤itim sistemimizden ekranlara, caddelerimizden oturma odalar›m›za kadar her yere el atm›ﬂt›r. Bu
anlamda emperyalizmi ülkemizden,
hayat›m›zdan her ﬂeyiyle silip atmak
uzun ve zorlu bir mücadeleyi gerek-

tirecektir. Bu sürecin ilk ad›m› hiç
kuﬂkusuz, emperyalistleri ülkemizden kovup ba¤›ms›zl›¤›m›z› kazanmakt›r.
LKEM‹Z‹N temel sorunu “llaiklik-ﬂeriat” sorunu de¤il, demokrasi sorunudur. Temel sorunumuz, “bölücülük” tehlikesi de¤il,
emperyalist iﬂgaldir. Faﬂizmi gizlemek isteyenler, bizi “ﬂeriat öcüs ü ”yle korkutuyorlar. Ülkemizin
emperyalist iﬂgal alt›nda oldu¤u gerçe¤ini görmezden gelenler, “çak›l taﬂ› vermeyiz” edebiyat› yap›yorlar. Siz b›rak›n
çak›l taﬂ›n›, tüm ülkeyi teslim
etmiﬂsiniz zaten emperyalistlere... ‹ﬂte zaten “çak›l taﬂ›” edebiyat›n› da bunun için, iﬂbirlikçiliklerini, emperyalizme uﬂakl›klar›n› gizlemek için yap›yorlar. Emperyalist iﬂgale son vermek, ayn› zamanda iﬂbirlikçilerin, uﬂaklar›n iktidar›na da son
vermektir.

Ü

ÜRK‹YE Cumhuriyeti,
emperyalistlerin deste¤iyle, finans›yla de¤il, onlara ra¤men kurulmuﬂtur. Bugün ve
yar›n da onlara ra¤men varolabiliriz. Halk›m›z bu güçte, ülkemizin kaynaklar› bunu
mümkün k›lacak düzeydedir.
Kald› ki kaynaklar olmasa da
halklar onu yarat›r. Ba¤›ms›zl›k için
yeralt› zenginli¤i de¤il, yürek zenginli¤i gerekir. Bugün Küba gibi
sosyalist ülkeler, emperyalist sistemin bir parças› olarak de¤il, o sisteme ra¤men ve o sistemle savaﬂ içinde onurlu bir ülke olarak varoluyorlar. Do¤rudur, yine Küba örne¤inin
gösterdi¤i gibi, emperyalistler, ba¤›ms›z bir ülkenin yaﬂamas›n› engellemek için her türlü yönteme
baﬂvurmuﬂlard›r bugüne kadar, bundan sonra da baﬂvuracaklard›r. Ama
ulusal onurunu savunabilecek cesareti ve fedakârl›¤› gösterebilen bir
halk, onlar› altedebilir. Zor da olsa,
emperyalizme boyun e¤meden yaﬂamay› seçmeliyiz. Çünkü zor olan,
ayn› zamanda onurlu oland›r. Zor
olan, ayn› zamanda halk›m›za özgürlük ve refah getirecek oland›r.

T
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Oligarﬂinin
‘Oy kullan›n’
kampanyas›

“22
Temmuz'da gerçekleﬂtirilecek seçimlerde vatandaﬂlar›n oy kullanmalar› büyük
önem taﬂ›yor. ”
Peki neden? Nedeni pek aç›k de¤il ama bunun daha bugünden bir
kampanyaya dönüﬂtü¤ü gözleniyor.
Cumhurbaﬂkan› A. Necdet Sezer
19 May›s mesaj›nda “vatandaﬂlar›
oy kullanmaya” ça¤›rd›.
Eski Adalet Bakan› Cemil Çiçek
de, Prof. Dr. Necla Arat da, “seçimlerde oy kullanman›n vatandaﬂl›k
görevi oldu¤unu” hat›rlatt›lar ç›kt›klar› televizyonlarda.
Baykal “kime oy verirseniz verin, ama mutlaka sand›¤a gelin” diye tekrarl›yor s›k s›k.
Tekelci burjuvazi pek adeti olmad›¤› halde “Oyunuzu kullan›n”

Oy v ermenin b ir
“yurttaﬂl›k g örevi” oldu¤unu
ö¤retiyorlar bize.
Hay›r.
Faﬂizm koﬂullar›nda o y vermek,
ne b ir hakk›n k ullan›m›, n e b ir
yurttaﬂl›k g örevidir. Tam tersine,
düzen p artilerine o y v ererek
faﬂizmin demokrasicilik oyununa
alet olunmuﬂ olur.

“ﬁeriatç›l›¤a” karﬂ› ç›kmak için
aman s and›k baﬂ›na gitmeyi
ihmal e tmeyin d iyorlar.
Hay›r. B u da a ldatmaca.
AKP ﬂeriatç›ysa, o nun a lternatifi, CHP, M HP, DP gibiler de
faﬂizmi uygulayan partiler.
K›r kat›r m›, k ›rk s at›r m›?
Faﬂizmin demokrasicilik oyununda h alka d ayat›lan b udur.
Hay›r!
Buna mahkum de¤iliz.
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aç›klamas› yapt›. Patronlar, “geçen
seçimlerde kat›l›m oran›n›n yüzde
79 olarak gerçekleﬂti¤ini... bu oran›n daha da düﬂmesinden endiﬂe ettiklerini” söylediler.
Bir endiﬂe var. Bir sorun var.
Sorun ﬂu: Bundan önceki seçimde kat›l›m ciddi ölçüde düﬂmüﬂ durumda. Seçmenin yüzde 79’u kat›ld› geçen seçime. Yani yüzde 21’i
kat›lmad›. Ki bu kat›l›m oran› 1980
baﬂ›ndan bu yanaki en düﬂük kat›l›m oran›d›r. Oligarﬂi bunun telaﬂ›ndad›r.
3 Kas›m 2002 Genel Seçimi’nde
“Geçersiz oylar + Oy kullanmayan
seçmen say›s›”; 9 milyon 878 bin
244’tür. Bu siyaset aç›s›ndan küçümsenemeyecek, yok say›lamayacak bir rakamd›r.
Kuﬂkusuz bu rakam homojen bir
rakam de¤ildir. Hepsi “düzenden
kopuﬂu” ifade etmez. Ama rakam›n
büyüklü¤ü yine de burjuvazi için
görmezden gelinemeyecek bir büyüklüktür. Oligarﬂinin tüm kesimleri bugün iﬂte bunun için böyle bir
kampanyaya girmektedirler.
Öte yandan, oligarﬂiyi böyle bir
kampanya yapmak zorunda b›rakan
baﬂka etkenler de var. Düzen partilerinin hepsi emperyalist tekellere ve
TÜS‹AD’a öylesine angaje olmuﬂlard›r ki, seçmenler için “Ben ne
için oy atmaya gidece¤im” sorusuna
cevap olacak programlar, vaatler
yoktur ortada. Bu yüzden de kala
kala “laiklik-ﬂeriatç›l›k” kavgas›yla
halk› sand›¤a çekmeye çal›ﬂ›yorlar.

Sistem, kendinden
korkuyorsa, “hak”k›,
“ g ö re v ” e ç e v i r i r
Bir halk›n oy kullanma oran›ndaki düﬂüﬂ, sisteme, düzene karﬂ›

genel bir hoﬂnutsuzluk, umutsuzluk,
veya boﬂvermiﬂlik halinin geliﬂmekte oldu¤unu gösterir. Kimi protesto için, kimi apolitikli¤inden gitmeyebilir sand›¤a. Fakat milyonlar›n sand›¤a gitmemesinden sözediyorsak, orada sisteme karﬂ› bir güvensizlikten sözedilmek zorundad›r.
Ülkemizde seçimlere kat›l›m›n
en düﬂük oldu¤u dönem, 12 Mart’›n
hemen sonras›nda yap›lan seçimlerdir. 1973 seçimlerinde kat›l›m, yüzde 66.8 olarak gerçekleﬂmiﬂtir. Mücadelenin geliﬂiminin sürece damgas›n› vurdu¤u 1965 ve 1977 dönemleri de seçimlere kat›l›m›n düﬂük oldu¤u dönemlerdir; Kat›l›m,
1965’de yüzde 71.3, 1977’de yüzde
72.4 olmuﬂtur.
Resmi istitastiklere göre, seçimlere kat›l›m›n en yüksek oldu¤u dönem ise, 12 Eylül Cuntas›’n›n gölgesinde yap›lan 1983 seçimleridir.
Cuntan›n aç›klamas›na göre bu
seçimlere kat›l›m yüzde 92.3’ü bulmuﬂtur. Fakat bu kat›l›m, abart›s›
bir yana, cuntan›n zoruyla sa¤lanan
bir kat›l›md›r.
12 Eylül Cuntas›, cunta öncesi
halk›n memnuniyetsizli¤iyle devrimcileﬂmesinin birlikte geliﬂti¤i
dönemlerdeki seçimlere kat›l›m›n
düﬂüklü¤ünü gözönünde bulundurarak, seçimlere kat›lmay› “zorunlu”
hale getirdi. Ç›kar›lan bir yasayla
seçimlere kat›lmamak “suç” haline
dönüﬂtürüldü ve hapis ve para cezas› verilmesi öngörüldü.
Bilindi¤i gibi, burjuva demokrasisinin oluﬂum sürecinde seçme ve
seçilme olay›ndan sürekli olarak
“seçme, seçilme HAKKI” ﬂeklinde
sözedilir. Ancak halktan korkan
cunta, hakk›, göreve çevirdi. Bu öyle bir görevdi ki, yerine getirilmemesi halinde de CEZA vard›.
Düzenin siyasal olarak nas›l bir
güçsüzlük içinde bulundu¤unun en
önemli göstergelerinden biri, seçimde oy kullanmay› “zorunlu” hale, oy
kullan›lmamas›n› ise “suç” haline
getirmiﬂ olmas›ndad›r. Sonraki y›llarda da düzen partileri bu anti-demokratik ceza yasas›n› kald›rmaya
uzun süre yanaﬂmad›lar.
27 May›s 2007

Peki ne oldu?
1983 sonras› baz› seçimlerin kat›l›m oranlar› aﬂa¤›da:
1983: Yüzde 92.3
1991: Yüzde 83.9
1995: Yüzde 85.2
1999: Yüzde 86.9
2002: Yüzde 79.1
Yani yine milyonlarca insan ﬂu
veya bu biçimde kat›lmam›ﬂt›r seçime. Baﬂta da vurgulad›¤›m›z gibi
2002 seçimlerinde ise ciddi bir düﬂüﬂ gerçekleﬂmiﬂtir.
Bu düﬂüﬂ birçok aç›dan analiz
edilebilir, ama 2002’de oy vermeyen, geçersiz oy veren 10 milyona
yak›n seçmenin en az›ndan ölçülmesi zor da olsa bir kesiminin düzenden bir uzaklaﬂma içinde oldu¤u
aﬂikard›r.
Uzaklaﬂman›n nesnel nedenleri
vard›r. Düzen partileri sisteme öylesine teslim olmuﬂlar ve öylesine ayn›laﬂm›ﬂlard›r ki, bir ﬂey vadedemez
hale gelmiﬂlerdir. Mesela, 1991 seçimleri tarihimize “vaatler seçimi”
olarak geçmiﬂti. Öncesi seçim ise,
düzen partilerinin birço¤unun vatte
bulunacak takatinin olmad›¤›n›n
görüldü¤ü bir seçim olarak geçti.
Bu durum halen sürmektedir.
Bunun kitleleri sand›ktan uzaklaﬂt›ran bir etkide bulunmamas› için,
oligarﬂinin tüm kesimleri ça¤r› üstüne ça¤r› yap›yorlar.
Burjuva demokrasilerde de, demokrasicilik oyunlar›nda da, e¤ilim
halk›n seçime kat›lma oran›n›n düﬂmesi yönündedir. Çünkü halk, yavaﬂ yavaﬂ da olsa, sezgisel de olsa,
ortaya ç›kan sonuç ve politikalar›n,
neticede kendi iradesinin tecellisi
olmad›¤›n› görüyor.
Bugün birçok burjuva demokrasisinde de oy kullanma oranlar› alabildi¤ine düﬂmüﬂtür ve kat›l›m›n
yüzde 50’yi geçmesi art›k “baﬂar›”
olarak kabul edilmektedir.
Bizde de, halk› sand›¤a ça¤›ran
burjuvazinin sözcüleri, bu ça¤r›y›,
demokrasi için, halk›n yönetime kat›l›m› için de¤il, sömürü ve zulüm
düzeninin bekâs› için yap›yorlar.
Say›: 106

B a t a k l › ¤ a ü ﬂ ü ﬂ e n s i v r i s i n e k l e r gib i.. .
Susurlukçu, say›s›z infaz ve katliamda ad› geçen Özel Harekat Daire
Baﬂkan› ‹ b r a h i m ﬁ a h i n, TBMM’ye girmeye niyet etmiﬂ; aday aday› olarak
MHP’ye baﬂvurmuﬂ.
Birtan Alt›nbaﬂ’›n iﬂkenceyle öldürülmesi davas›nda yarg›lanan polis ‹ b rahim Dedeo¤lu da aday aday›... O da kendisini TBMM’ye lay›k görmüﬂ.
‹ﬂkencecili¤i belgelenmiﬂ bir isim; Hortum Süleyman, MHP’den aday
aday›.
Do¤u’nun baﬂbu¤u Y › l m a D u r a k MHP’den aday aday›... Durak, s›radan
bir faﬂist de¤il. Abdi ‹pekçi’nin, Kemal Türkler’in katledilmesinde geçiyordu ad›.
Buraya kadar sayd›klar›m›z MHP’den aday. K a n çe k i yo r galiba... Bahçeli onlar› kabul etmemiﬂ, ama peki ötekiler çok mu farkl›?
Eski s›k›yönetim savc›s› Faik Tar›mc›o¤lu AKP'den aday aday› oldu.
A b d u l l a h Ç a t l ›’n›n kardeﬂi BBP’den aday aday›.
‹ﬂkencecilerin, katillerin parlamentoculuk ilgisi yeni de de¤il. ‹ﬂkencecilikleriyle, infazlar›yla, kontrgerilla operasyonlar›yla ünlü Ünal Erkan’lar,
Hayri Kozakç›o¤lu, Necdet Menzir gibilerle dolduruldu bu meclis.
Belki de dünyada baﬂka bir ülkede rastlanmas› pek mümkün olmayan bir
ﬂey yaﬂand›; seçimlerin ard›ndan yeni seçilen mecliste “ k a ç k a t i l ” oldu¤unun çetelesi ç›kar›ld› ülkemizde; o kadar çoktular.
Ve yeni seçilen mecliste, kaç kiﬂinin h›rs›zl›ktan, yolsuzluktan, sahtekârl›ktan hakk›nda dosyalar oldu¤unun listesi ç›kar›ld›; listeler, ka¤›tlara s›¤mayacak kadar uzundular.
Burada as›l önemli olan ﬂu: Bu kadar katil, iﬂkenceci aday olmaya nas›l
cüret ediyor?
Oligarﬂinin parlamentosu nas›l bir yer ki, batakl›¤›n sivri sinekleri çekmesi gibi, tüm katilleri, h›rs›zlar› kendine çekiyor?.. Baﬂka ﬂekilde benzetecek olursak, sineklerin dökülen ﬂ›raya üﬂüﬂmesi gibi üﬂüﬂüyor katiller ve
soyguncular.
ﬁ›ra neyi temsil ediyor peki derseniz?
ﬁ›ra, dokunulmazl›kt›r.
Katiller, h›rs›zlar, soyguncular, dalavereciler, mebus seçilip o “kutsal”
dokunulmazl›k z›rh›n› giyince, iﬂledikleri tüm suçlar› arkalar›nda b›rak›yorlar.
“ Kötülük cezaland ›r ›lmad›kça, daha ço¤u n a ça¤r › ç›k a r ›r ” diyen halk
deyiﬂi ne kadar do¤ruymuﬂ de¤il mi!
‹ﬂte bu kutsal dokunulmazl›k z›rh›n› kuﬂanmak için böylesine parlamento düﬂkünü bizim ülkemizin h›rs›zlar› ve katilleri. Üstelik bu z›rh› kuﬂan›p
suçlar›na devam etmeleri de çok mümkün ve muhtemel...
Eskiden beri böyledir bu. Eskiden beri böyle döner çark.
Nice h›rs›zlar, katiller aklan›p paklanm›ﬂt›r parlamento koltuklar›nda.
Yani, ünlü dörtlü¤ünü boﬂuna dememiﬂ Neyzen Tevfik!
Partilerin, programlar›yla, siyasetleriyle de¤il, V‹TR‹Nleriyle yar›ﬂt›klar› bir seçimde buna benzer isimler, belki parti yönetimleri taraf›ndan veto
edilecekler. Ama bu isimlerin TBMM’ye aday olabilmeleri bile nas›l bir ülkede yaﬂad›¤›m›z› göstermek aç›s›ndan önemli bir ölçüt olsa gerekir.
Normal koﬂullarda toplum içine ç›kamamas› gereken insanlar, bizim ülkemizde milletvekili aday› oluyor!
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Burjuva siyasetinde
ideolojik sefalet
“ Geçen akﬂam Ankara Ticaret
Odas› Baﬂkan› Sinan Aygün'e
rastlad›k. Bir grup iﬂadam›yla yemek yiyorlard›. ‘Aday m›s›n’ diye
sorduk. ‘Bak›yoruz’ karﬂ›l›¤›n›
verdi. Hangi partiden aday olaca¤›n› kendisi de henüz bilmiyorDP, CHP, MHP olabilir mi?’
du. ‘D
ﬂeklindeki sorular›m›z›n hepsine
" O l a b i l i r " karﬂ›l›¤›n› verdi.”


Türk Eczac›lar Birli¤i Baﬂkan›
Mehmet Domaç, 1999’da
DSP’den ‹stanbul Milletvekili
aday› olmuﬂ, seçilememiﬂ....
2002’de bu defa CHP’ye baﬂvurmuﬂ, ancak listeye al›nmam›ﬂ...
Domaç; bu sene de AKP’den
aday olmuﬂ...


Sa¤’›n önde gelen isimlerinden
‹lhan Kesici, CHP’den aday oldu. Kesici yapt›¤› aç›klamada
“ Vatan için CHP’liyim... Art›k
kat› çizgilere yer yok...” dedi.


Eski C HP Genel Baﬂkan a daylar›ndan, e ski “68'li sosyalist”,
CHP’nin sol kanat liderlerinden,
son olarak “müslüman sol” hareketin örgütleyicilerinden Ertu¤rul
Günay, AKP’den aday oldu.


SÜLEYMANCI cemaatinden eski DYP milletvekili ‹smail Amasyal› CHP’de.


Eski DSP’li Kültür Bakan› ‹stemihan Talay, MHP’den aday
aday› oldu.
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Ülkemiz 22 Temmuz’da, yani
yaklaﬂ›k iki ay sonra seçime gidecek. Partilerin program ve politikalar›na dair tart›ﬂmalar yok. Olaca¤›
yönünde de herhangi bir iﬂaret yok.
Çünkü ortada tart›ﬂma konusu olacak farkl› politikalar yok.
Bu yüzden bütün partiler “vitrin” oluﬂturma gayretindeler. Vitrin
kelimesi, bize ait de¤il, hemen bütün partiler, hiçbir utanma s›k›lma
duymadan kullan›yorlar bu kavram›. Sanki mal sat›yorlar.
Bir haber bülteni, seçim haberlerine aynen ﬂu kelimelerle baﬂl›yor:
“Partiler vitrinlerini yeniledi. Popüler adaylar yerlerini ald›...”
Sanki “azzz sonra” baﬂlayacak
bir seçim ﬂov yaﬂayacak Türkiye.
Bu yüzden “oy getirece¤ini” düﬂündükleri politikac›lar› kapmak için
k›ran k›rana bir savaﬂ var.
Partilerin politikalar› yok. Politikac›lar›n da... Yandaki sütunda okuduklar›n›z, asl›nda tabloyu tüm çarp›c›l›¤›yla ve tüm çarp›kl›¤›yla ortaya koyuyor.
Bu tablonun ad›, özet olarak
söylemek gerekirse ideolojik sefa let ve r ez a l e t t i r.

Durumun t eorisi;
sa¤-sol ayr›m› yok
Gazetelerden iki baﬂl›k aktaral›m önce: “ CHP’den sa¤ sürpriz” ,
“DP’den sol adaylar.”
Deniz Baykal, “sa¤c›” ‹lhan Kesici’nin CHP’ye geçiﬂiyle ilgili yapt›¤› aç›klamada “ Art›k sa¤-sol
kamplaﬂmas›n›n ötesinde bir tablo
var” diyerek durumu teorileﬂtiriyor.
Ertu¤rul Günay da, k›sa süre önce
yapt›¤› bir röportajda “Türkiye'de
siyaset yeniden kuruluyor. Sa¤ ve
sol tan›mlamalar› babadan kalma
söylemlerdir" diyordu.
Bir gazeteci bu kadar geliﬂ-gidi-

ﬂi görüp teﬂhisi koyuyor:
“Bu dönemin en dikkat çekici
özelli¤i, sa¤-sol ayr›m›n›n eskisi
kadar belirleyici olmamas›.”
Böyle mi gerçekten? Sa¤ ve sol
anlam›n› m› kaybediyor, sa¤ ve sol
yeniden mi kuruluyor?
Yeniden kurulan bir ﬂey yok. Sa¤
ve sol kavramlar› evet Günay’›n dedi¤i gibi, babadan kalmad›r ama yar›nki kuﬂaklara da devrolacakt›r. S›n›flar mücadelesi sürdü¤ü müddetçe, kimse o kavramlar› literatürden
kald›rmaya muktedir de¤ildir.
Burjuva siyasetçiler, oportünistliklerini, koltuk düﬂkünlüklerini
izah etmek için, kavramlar› dejenere etmeye, içini boﬂaltmaya çal›ﬂ›yorlar. Sosyalist sistemin y›k›ld›¤›
karﬂ›-devrimler döneminde de “ilerici, gerici, muhafazakâr, statükocu” kavramlar› benzer bir sald›r›n›n
hedefi olmuﬂlard›. Fakat bugün sözkonusu kavramlar, yeniden as›l anlamlar›yla an›lm›yorlar m›?
Ertu¤rul Günay, “koltuk tercihini” hakl› ve mazur göstermek için
diyor ki, “Dünyada sol partiler özgürlük, eﬂitlik, adalet yaratmak
içindir; sa¤ daha muhafazakârd›r,
düzeni savunur. Bugün Türkiye'de
düzenin savunulmas› saf›nda CHP,
düzenin de¤iﬂtirilmesi saf›nda AK
Parti duruyor. Olay bu.”
Hay›r, “olay” bu da de¤il.
CHP’nin düzenin savunulmas›
saf›nda oldu¤u ne kadar do¤ruysa,
AKP’nin düzenin de¤iﬂtirilmesi saf›nda oldu¤u da o kadar yaland›r.
CHP’nin siyasi konumu, Günay
CHP saflar›ndayken de farkl› de¤ildi. Ama Günay aday gösterilseydi,
bu sorun olmayacakt›.
Günay nezdinde ilericilik ve gericili¤in pervas›zca nas›l çarp›t›ld›¤›n›n bir örne¤ini görüyoruz. Benzer örnekleri bu seçim sürecinde
bolca görece¤imizi de söyleyebili27 May›s 2007

riz. Gömlek de¤iﬂtirme rahatl›¤›nda
parti de¤iﬂtirenler, eski tabanlar›na
bu tercihlerini hakl› gösterebilmek
için, ideolojiye sar›lamayacaklar›na
göre, demagojiden baﬂka neye sar›labilirler ki?

“‹deolojisizlik” de
bir ideolojidir
Ancak, sa¤›n, solun eski anlam›n› kaybetmesi, düzeniçi güçler aç›s›ndan bir yere kadar geçerlidir. Oligarﬂi, sa¤›n›, solunu kaybetmiﬂtir.
MHP’ye bak›n; “Milliyetçi Hareket” Partisi, milliyetçili¤ini, Turanc›
ideolojisi ve sloganlar›n› eskisi gibi
kullanam›yor; “merkeze yerleﬂece¤iz” propagandas› yap›yor... Ülkemizde “ortan›n solu” gibi kavramlar› geliﬂtirerek kendine “sol” içinde
bir yer açmaya çal›ﬂan, cuntan›n
muvazaal› partisi Halkç› Parti döneminde bile “sol”culuktan sözeden
CHP gelene¤i, solu a¤z›na almayan
bir noktada... AKP’sinden SP’ye,
ANAP’a kadar farkl› boyutlarda da
olsa, hepsi için benzer durumlar
sözkonusu. Dünkü sloganlar›n› tekrarlayam›yorlar, yeni sloganlar da
geliﬂtiremiyor, üretemiyor, “merkez”de buluﬂuyorlar. Sa¤’›n, sol’un
anlam› da, iﬂlevi de kalm›yor elbette o zaman.
Bu asl›nda bir çürümenin, oligarﬂinin siyasal aç›dan tükeniﬂinin
de göstergesidir. Düzen, kendi içinde hiçbir farkl› politika üretilmesine
izin vermeyecek kadar statükocu ve
korku içindedir. Bu çürüme derinleﬂtikçe, demokrasicilik oyununu
sürdürmek de zorlaﬂacakt›r.
Düzen partilerinin “ideolojisizleﬂtirilmeleri” süreci, esas olarak 12
Eylül’den itibaren baﬂlam›ﬂt›r. “Demokrasinin vazgeçilmez araçlar›”
olan partileri, MGK arac›l›¤›yla denetleyip yönlendirecek mekanizmalar geliﬂtirilmiﬂtir. Hükümet olduklar›nda ellerine bir “k›rm›z› kitap”
tutuﬂturulan, siyasetini ona göre belirleyen, ekonomik kararlar› için de
emperyalist tekellerin, IMF’nin,
Dünya Bankas›’n›n haz›rlad›klar›
reçeteleri uygulayan partilere kendi
programlar›n› üretip uygulayabileSay›: 106

Kime sordumsa seni, do¤ru cevap vermediler;
Kimi h›rs›z, kimi alçak, kimi deyyus! dediler...
Künyeni almak için, partiye ettim telefon,
"Bizdeki kayda göre, ﬂimdi o meb'us!" d e d i l e r...
cekleri hemen hiçbir
alan b›rak›lmam›ﬂt›r. ‹slamc›, sa¤c›,
liberal, sosyal demokrat gibi, esas
olarak geçmiﬂlerinden gelen s›fatlar› taﬂ›maya devam etseler de, çizilen
çerçevenin d›ﬂ›na taﬂmam›ﬂlard›r.
RP’nin, AKP’nin çerçeve d›ﬂ›na
ç›kma giriﬂimleri ise, “kriz” unsuruna dönüﬂmüﬂtür... Keza, tezkerenin
reddedilmesinde oldu¤u gibi, emperyalistlerin isteklerinin konjonktürel nedenlerle de olsa reddedilmiﬂ
olmas› da düzen için yine bir “kriz”
nedeni haline dönüﬂmüﬂtür. Çünkü
yukar›da belirtti¤imiz gibi, sistem,
ekonomik, siyasal, sosyal, askeri
farkl› tercih ve politikalara “kapal›”
bir sistem halindedir.
Böyle oldu¤u içindir ki, bugün
mesela tüm ülkeleri, halklar› etkileyen ve ad›na “küreselleﬂme” denilen emperyalist politikalara iliﬂkin
hemen hiçbir düzen partisinin ciddi,
derli toplu, sistematik bir politikas›
yoktur. Ülkemizin en önemli sorunlar›na iliﬂkin de durum farkl› de¤ildir. Mesela Kürt sorununda ne diyorlar; belirgin bir politikalar› yoktur. F Tipi hapishaneler konusunda
ne gibi bir politikalar› var? Asl›nda
yok. ‹ﬂin daha önemli yan› ﬂu ki;
benzeri konulardaki politikalar›na
bakarak, onlar› ﬂu sa¤, ﬂu sol diye
ayr›ﬂt›ramazs›n›z. ‹deolojisizleﬂme
ve devlet politikas›na tabi k›l›nma,
burada da gösteriyor kendini.
Burada bir yanl›ﬂ anlamaya yer
vermemek için belirtmeliyiz ki;
“ideolojisizleﬂme” olarak adland›rd›¤›m›z durum, asl›nda tüm partilerin ayn› ideolojik çizgiye çekilmeleridir. Kitleler karﬂ›s›nda “sa¤-sol eski anlam›n› kaybetti” diyenler, “biz
merkez partisiyiz” diyenler, asl›nda
ideolojisizleﬂmiﬂ de¤illerdir; burjuvazinin, oligarﬂik devletin ideolojisinde birleﬂmektedirler.
En genel anlamda apolitikleﬂtir-

me
politikalar› da benzer bir sonuç yarat›rlar. Apolitikleﬂmeyle aç›lan alan›
asl›nda egemen s›n›flar›n politikalar› doldurur. Tam manas›yla apolitik
görünen bir kiﬂi, asl›nda fark›nda ve
bilincinde olmaks›z›n yaﬂam›nda
düzenin politikalar›n›n taﬂ›y›c›s› ve
uygulay›c›s›d›r.
Bugün tercihini AKP’den yana
yapanlar›n da, CHP’den yana yapanlar›n da a¤›z birli¤i ederek söyledikleri “sa¤, sol ayr›m› önemli de¤il” düﬂüncesinin prati¤i de, solun
yokedilmesidir. 12 Eylül Cuntas›’yla birlikte devlet politikas› haline
getirilen, yasamas›ndan yürütmesine, yarg›s›na kadar düzenin tüm kurumlar›na empoze edilen siyasetin
devam ettirilmesidir bu. Bu siyaset,
solu sadece politikada de¤il, hayat›n her alan›nda yoketmeyi hedeflemiﬂtir. Dönem dönem bu konuda
çok ciddi mesafeler alm›ﬂ olsalar da
bunu baﬂaramad›lar. Çünkü solu,
tüm bedelleri göze alarak tarihsel
anlam›yla savunanlar› yokedemediler. Yokettikleri asl›nda “düzenin
solu” oldu.
Evet, bugün “düzenin solu” büyük ölçüde erimiﬂtir. Oligarﬂinin siyaset eranas›nda bir boﬂluk oluﬂmamas› için CHP’yi, DSP’yi hâlâ böyle pazarlamaya çal›ﬂ›yorlar ama bu
da nereye kadar devam edebilir ki?
“Sol” diye pazarlananlar›n ne tek
bir sol söylemleri, ne sola dair, sol
içinde görülebilecek tek bir politikalar› var. Kuﬂkusuz, kendi solunu
öldürmek, düzen için uzun vadede
zarar verece¤i için, tekelci burjuvazinin önümüzdeki dönemlerde karﬂ›m›za “sol” ad›na baﬂka seçenekler
ç›karmas› veya mevcut CHP-DSPSHP çizgisindekileri biraz daha sola çekmesi sürpriz olmayacakt›r.
Fakat gelece¤e dönük bu ihtimaller bir yana b›rak›l›rsa, yine burjuva siyasetinin bugününün tam bir
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Siyasette
“ideolojik sefalet” oldu¤u gerçe¤iyle baﬂ baﬂa kal›r›z.
Düﬂünce olarak o kadar “sefil”leﬂmiﬂlerdir ki, k›rk y›ll›k siyasi
tecrübesi olanlar, mevcut durumu
izah edememekte, saçma sapan tezler ortaya atmaktad›rlar. Prof. s›fat›n› taﬂ›yanlar, neden A partisinde olduklar›n› veya y›llard›r tan›nd›klar›
s›fatlara uygun olarak neden B partisinde olmad›klar›n› izah edemeyip,
“vatan için”, cumhuriyet için”, gibi
hamasi sözlere, “sa¤ sol eski anlam›n› kaybetti” gibi revaçtaki yeni
ama içi boﬂ teoriye sar›lmaktad›rlar.
‹smet Berkan, Radikal’de geçen
haftaki bir yaz›s›nda mevcut durumu ﬂu sözlerle özetledi:
“Ben hep siyasetin fikirle, ilkeyle ve ahlâkla yap›lmas› gerekti¤ine
inand›m ama ﬂu an revaçta olan
aday borsas›na bakt›¤›mda ne bir
fikir, ne ilke, ne de ahlâk görebiliyorum.”
Kimse göremiyor.
Ama önemli olan bu durumu tasvir etmek de¤il, nedenlerini do¤ru
tespit edebilmektir. Bu tablodan ﬂikayetçi olan Berkan gibilerin yapamad›¤› da budur.
Emperyalizme ba¤›ml›l›¤›n, faﬂizme teslimiyetin, emperyalistleri
ve iﬂbirlikçi tekelleri k›zd›rmama
kayg›lar›n›n, generallere yaranma
hesaplar›n›n sonucu ideolojik sefalet ve politik k›s›rl›ktan baﬂka ne
olabilir ki? Ülkeyi yönetmekteki
rolleri büyük ölçüde güdükleﬂtirilmiﬂ ve kuklalaﬂt›r›lm›ﬂ iktidarlar,
ekonomideki tüm güçlerini, yetkilerini, kendi yandaﬂlar›n› zenginleﬂtirmek için kullan›yorlar. Bu beraberinde kaç›n›lmaz olarak ilkesizli¤i, ahlâks›zl›¤› getirecektir. Bu durumda burjuva siyasetçilerin de,
“kim en çok transfer ücretini verirse orada oynar›m” diyen futbolculardan bir fark› kalmam›ﬂt›r. Kim
koltuk garantisi verirse, oradan
aday olurum diyorlar.
Burjuva siyaset batakl›¤›ndan
sefalet, rezalet yans›yor yaln›zca.
Seçim sand›¤›n›n ortaya konulmas›yla birlikte, iﬂte bu yüzden kesif
bir koku kaplad› ortal›¤›.
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k a l k m a y › n . S ö z l ü kl e rd e b ö y l e b i r k a vram yok.”
Feodallerin, burjuvazinin siyaseti için ne
do¤ru bir söz.
‹stemihan
Talaylar’›n, ‹lhan Kesiciler’in,
Ertu¤rul Günaylar’›n
tavr› “döneklik”, “kendi
partisine ihanet” olarak
de¤erlendirilebilece¤i gibi, olguya bir baﬂka aç›dan da bakabiliriz. Asl›nda onlar, düzen partilerinin “sa¤”, “sol” görünümlerine
karﬂ›n birbirlerinden ne kadar
farks›z oldu¤unu gösteriyorlar
bize... Ö y l e y a , bizim y›llard›r
söyledi¤imiz budur esas›nda. Bu
yan›yla da sol, onlara teﬂekkür
etse yeridir.

Günay’a, Kesici’ye
k›zmay›n, teﬂekkür
edin!
Ç›f›t çarﬂ›s› deyimini bilirsiniz. Her ﬂeyin karmakar›ﬂ›k durumda bulundu¤u yerleri tarif
için kullan›l›r.
Siyaset, daha do¤rusu burjuva siyaset bugünlerde tam da
böyle bir durumda. Bas›nda siyaset pazar› deyimi kullan›l›yor
zaten.
Pazarda, “sa¤”da bildi¤iniz
birini ar›yorsunuz diyelim, sa¤’a
bak›yorsunuz do¤all›kla. Ama o
sa¤’dan de¤il, sol’dan ç›k›yor
karﬂ›n›za.
Benzeri örnekler bir de¤il,
beﬂ de¤il. Çarﬂ› kar›ﬂ›k.
Bazen parad›r ilkesizli¤in nedeni. Ki burjuva siyasette neden
ço¤unlukla budur. Bazen koltuktur. Ki, koltuk ise kimileri için
ekonomik güç, kimileri için siyasi güçtür.
Güç u¤runa ilkesizlik, pazarl›kç›l›k, alm›ﬂ baﬂ›n› gidiyor.
Burjuva bas›nda bile “bu kadar› da fazla” diye isyan var.
Ama burada bizim de bir kuﬂkumuz var; burjuva bas›ndaki
eleﬂtiriler, acaba ilkesizli¤e, ahlâks›zl›¤a m›, yoksa demokrasicilik oyununun “sa¤” ve “sol” üzerine oturan senaryosunun bozulmas›na m› bozuluyorlar?
‹lkelerin, ahlâk›n burjuvazinin
umurunda olaca¤›n› sanm›yoruz. Onlar›n umurunda olan tek
ﬂey, düzenin bekâs›d›r. Bu meseleye de ayn› aç›dan bak›yor olmalar› kuvvetle muhtemeldir.
Napolyon’a atfen söylenir:
“ B o ﬂ y e re ‘ s i y a s a l e rdem’in anlam›n› aramaya

Evet, sözü geçenler ve ayn›
kategoridekiler, kiﬂisel olarak
ﬂöyle veya böyle de¤erlendirilebilirler: Fakat tav›rlar›yla, bu
partilerin birbirlerinden ne kadar
farks›z oldu¤unu göstermiﬂ olmuyorlar m›?
Ankara Sanayi Odas› Baﬂkan› Zafer Ça¤layan demiﬂ ki, "Asl›nda CHP'ye girecektim, Baﬂbakan 3 defa arad›, AKP'ye
girdim."
Aç›k sözlüymüﬂ. Bir köﬂe yazar› bunu ﬂöyle yorumluyor:

“Tam ‘ithalat patlad›, bu ne
rezalet’ demeye haz›rlan›yorsun, bi telefon geliyor, ‘ihracat
patlad›, ne ﬂahane’ diyorsun.”
Peki bu neyi gösterir?
Bu da iktidar ve muhalefetin
sözlerinin göstermelik oldu¤unu,
aralar›ndaki iﬂbölümüne göre bir
ﬂeyler söylediklerini, ama sonuçta “IMF’nin Dedi¤i Olur” hükmünün geçerli oldu¤unu de¤il
mi!
E¤er uygulanan politikalar›n
özü de¤iﬂmiyorsa, böyle bir ülkede, bir burjuva siyasetçi için,
DP’de veya CHP’de veya
AKP’de olman›n niye büyük bir
fark› olsun ki?

27 May›s 2007

Sermaye partileri halktan önce
patronlar›n huzuruna ç›k›yor
Mevcut tüm düzen partileri, sloganlar›, söylemleri, meydanlardaki
nutuklar› ne olursa olsun, sermayenin ç›karlar›n› temsil ederler. Sermayenin ﬂu ya da bu kesimini öncelikli temsil etmelerinin, tabanlar›n›n
hangi kesimden oluﬂtu¤unun bir
önemi yoktur. ‹ç, d›ﬂ politikada,
ekonomide kimin ç›karlar›na denk
düﬂen politikalar uyguluyorlar, kimin düzenini yürütüyor, kimin
çarklar›n› döndürüyorlar; ona bak›l›r.
‹ﬂte ﬂimdi iﬂbirlikçi tekelci burjuvazi, kendi ç›karlar›n› en iyi kimin temsil edece¤ini bizzat onlardan dinlemek için toplant›lar düzenliyor.
Türk Sanayicileri ve ‹ﬂadamlar›
Derne¤i’nin (TÜS‹AD), 22 Temmuz genel seçimleri öncesinde, iktidara aday ya da olas› bir koalisyonun orta¤› olabilecek partilerin liderlerini huzura ça¤›rd›.
AKP, CHP, DP ve MHP genel
baﬂkan ve yöneticileri arz-› endam
edecekler patronlar›n önünde ve iktidar olduklar›nda hangi konuda nas›l bir politika izleyeceklerini anlatacaklar. Bu toplant›larda patronlar
kime destek vereceklerini belirlerken, partiler de kendilerini patronlara kan›tlamak, düzenlerini en iyi
kendilerinin sürdürece¤ini ispatlamak için çal›ﬂacaklar.
Toplant›lar iki bölüm halinde
gerçekleﬂiyor. ‹lk bölüm bas›na aç›k
ve genel olarak parti liderleri konuﬂuyor, TÜS‹AD Baﬂkan› “öz”ü yans›tmayan “dilek ve temennilerde”
bulunuyor. As›l sorgu ise, bas›na
kapal› gerçekleﬂen ve patronlar›n
sorup, burjuva partisi liderlerinin
cevapland›rd›¤› bölüm.
‹lk toplant›n›n “konu¤u” Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an oldu. Erdo¤an
ilk bölümde yapt›¤› konuﬂmada,
aya¤›na dolanan Cumhurbaﬂkanl›¤›
seçimlerinin d›ﬂ›na pek fazla ç›kmaSay›: 106

dan, Cumhurbaﬂkan›
Sezer’le,
Anayasa Mahkemesi ile polemik
yapt›.
“Önce siyasi
istikrar” dedi Erdo¤an. Tek parti
iktidar›n›n siyasi
istikrar› sa¤lamakta önemli bir
güç oldu¤unu zaten patronlar da
söylemiﬂti. Sonra, “ekonominin iyileﬂti¤i” söylemlerinin as›l muhatab›
olan patronlara, onlar›n kasalar›n›
nas›l doldurduklar›n› anlat›rcas›na,
iktidarlar› döneminde elde edilen
sonuçlara de¤inerek, "Rakamlar konuﬂuyor ben konuﬂmuyorum. Herhalde bu yan gelip yatarak olmad›,
çal›ﬂarak oldu" diye konuﬂtu.
Evet yan gelip yatmad›, sermaye
için çal›ﬂt› ve yine çal›ﬂaca¤›n›n
sözlerini verdi Erdo¤an. Çarﬂ› pazar, sokaklar, iﬂsiz kahveleri inim
inim inlerken, bu ülkenin çocuklar›
açl›ktan ölürken, Türkiye’nin milli
gelirinin 181 milyar dolardan 400
milyar dolara ulaﬂt›¤›n› söyledi.
Patronlar›n duymak istedi¤i; küresel sermayeyi Türkiye’ye çekmek
için ülke ülke dolaﬂt›klar›n›, bu y›l›n
ilk 4 ay›nda 20 milyar dolarl›k küresel sermayenin Türkiye’ye geldi¤ini, AB üyeli¤i konusunda son 4.5
y›lda önemli mesafeler kaydedildi¤ini anlatt›.
TÜS‹AD Baﬂkan› Arzuhan Do¤an Yalç›nda¤’›n konuﬂmas› ise,
oligarﬂi içi iktidar çat›ﬂmalar›n›n
sermayenin ç›karlar›na verdi¤i zarar, halk kitlelerinin memnuniyetsizli¤inin sistem aç›s›ndan taﬂ›d›¤›
riskler konusunda uyar›c› içerikteydi. Bugüne kadar hiçbir politikas›n›
eleﬂtirmedikleri, her seferinde
memnuniyetlerini dile getirip “istikrar istikrar” diye alk›ﬂlad›klar›

"AKP’nin yeni politikalarla seçmenin karﬂ›na ç›kaca¤›n› ümit ediyoruz" diye konuﬂtu
Yalç›nda¤.
Peki nedir bu
“yeni politikalar?”
Sistemi krize sürükleyecek çat›ﬂmalardan kaç›nmas›, laiklik gibi
konularda güven
vermesi, halk› aldatma, oyunu alma
konusunda 4.5 y›ll›k sermayeden
yana prati¤inin üzerini örtecek yalanlar üretmesi vb.
*
Türkiye’de çok partili seçim sistemine geçiﬂ ve özellikle yeni-sömürgecilik iliﬂkilerinin geliﬂtirilmesinden bu yana, halk›n önüne sand›klar konsa da belirleyici olan iki
güç vard›r. Birincisi; Amerikan emperyalizmi, ikincisi; iﬂbirlikçi tekelci burjuvazi. Ki özünde tek bir güç
gibi hareket ederler, Amerika, emperyalist tekeller demektir ve iﬂbirlikçi tekelci burjuvazi ile ç›karlar›
birdir. Burjuvazinin di¤er fraksiyonlar› ile yer yer çat›ﬂmalar›, çeliﬂkileri bulunsa da, belirleyici olan iﬂbirlikçi tekelci burjuvazi ile emperyalizm tam bir uyum içindedir.
Bu gerçeklik bugün de devam
ediyor. Geçen seçimde Beyaz Saray’dan icazet alan AKP, ayn› zamanda sermayeden de onay alm›ﬂt›.
ﬁimdi yine bu deste¤i garantileme
peﬂinde.
Manzara ﬂu: Önümüze seçmemiz için ç›kan partiler, milyonlarca
insan›n oylar›n› isterken, onlar›n
huzuruna ç›kmadan önce sermayenin temsilcilerinin huzuruna ç›k›yor, onlardan destek ar›yorlar. Bu
bile seçimlerin bir oyun oldu¤unu
ve mevcut partilerin kimi temsil etti¤ini gösterir.
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kendilerinin en önemli misyonunun “aﬂ›r› solun, yani
sosyalistlerin önünü kesmek
oldu¤unu” söylemiﬂlerdir.
CHP komünizm karﬂ›s›nda, devrimci mücadele karﬂ›s›nda “en büyük
sigortad›r” diye emperyalizme ve
tekelci burjuvalara güvenceler vermiﬂlerdir.

Cumhuriyet’in CHP Pazarlamac›l›¤›
C H P ’ y i P a z a r l a y a n l a r, Ya r › n
CHP’nin Halk Düﬂman› Politikalar›n›n Sorumlulu¤unu
Da Üstlenecek Mi?
Düzen solculu¤u, CHP’yi pazarlamak için iﬂbaﬂ›nda. Bu pazarlaman›n baﬂ›n› da Cumhuriyet yazarlar› çekiyor.
Üç örnek aktaraca¤›z.
Birincisi, gazetenin Öztin Akgüç
adl› yazar›ndan.
“ CHP propagandas› yapm›yorum. ‹lle CHP'ye oy verin de demiyorum. Çeﬂitli nedenlerle CHP'ye
karﬂ›t olanlar vard›r. Bu seçimde
onlar›n gidece¤i adres, M H P veya
DYP olmal›d›r diye düﬂünüyorum.”
Cumhuriyet’çinin ça¤r›s›na bak›n; ça¤r›daki çarp›kl›¤a bak›n!
Katledilmiﬂ onlarca ayd›n›, sorumlular› cezaland›r›lmam›ﬂ katliamlar› akl›na bile getirmeden, sorumsuzca unutarak k›rk y›ll›k faﬂist
partilerin desteklenmesini öneriyor.
Yukar›da aktard›¤›m›z paragraf›n sonunda da “Bölücü partilerden
uzak durman›n gerekti¤ine inan›yorum” diye eklemeyi unutmam›ﬂ Ak-

güç. MHP’ye verebilirsiniz ama sol,
yurtsever güçlere zinhar oy vermeyin!
‹ k i n c i ö r n e k , Mustafa Balbay’dan. O da ﬂöyle diyor:
“Ana hedef, 22 Temmuz seçimlerinden CHP-DSP'nin birinci güç
olarak ç›kmas›n› sa¤lamak olmal›.
CHP'nin solundaki sosyalist hareketlerin güçlenmesi için de bu gerekli. Bu kesimler bir süre etkisi alt›nda kald›klar› AKP'nin "kendine
demokratl›¤›ndan" ne elde etti? Sol
kanat geniﬂlerse, onlar da pay›n›
alacak.”
Bu büyük bir yalan. Hem de çok
büyük. CHP’nin geliﬂmesinin sosyalist hareketlerin güçlenmesini de
sa¤layaca¤›n› iddia edebilmek için
hem bu ülkenin tarihinden, hem
özel olarak CHP’nin niteli¤inden
bihaber olmak gerekir. Balbay’›n
bunlardan bihaber oldu¤unu sanm›yoruz. O halde geriye, laiklik-ﬂeriatç›l›k suni eksenindeki saflaﬂmada
çeﬂitli sol kesimleri CHP’ye oy vermeye ikna edebilmek için bile bile
gerçekleri çarp›t›yor.
‹nönü’den Ecevit’e, Baykal’a
kadar CHP çizgisinin tüm liderleri,

Oligarﬂinin yarg›s› Kürt
düﬂmanl›¤›n›n koç baﬂ›
Demokratik alanda mücadele veren Kürt yurtseverlerini sindirmek için onlarca y›ld›r faili meçhullerden iﬂkencelere, parti, gazete bürolar›n›n bombalanmas›na kadar hangi kontrgerilla yöntemlerine baﬂvurulmad› ki?!
Bugünkü konjonktür, çok isteseler de bunlar› ayn›
yo¤unlukta yapmalar›na elvermiyor.
Bu boﬂlu¤u ise, “yarg›” dolduruyor.
Sadece son birkaç hafta içinde tutuklanan DTP’lilerin haddi hesab› yok. ﬁu veya bu gerekçeyle aç›lan soruﬂturmalar ise, kelimenin tam anlam›yla ya¤mur gibi...
Sanki memleketin tüm savc›lar›, tüm mesailerini buna
harc›yorlar.
Seçim süreciyle birlikte “yarg›”n›n müdahaleleri
sald›r› biçimine bürünerek devam ediyor. Hukukçu Se-
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Üçüncü örnek: Kampanya’y›
‹ l h a n S e l ç u k s ü r d ü r ü y o r.
“Diyorlard› ki:
- Baﬂ›nda Deniz Baykal oldu¤u
sürece CHP'ye oy vermem!..
Art›k iﬂ de¤iﬂti...
Kendisini Atatürkçü, devrimci,
ba¤›ms›zl›kç›, solcu, sosyal demokrat bilen hiç kimsenin böyle bir fanteziye hakk› yok...”
Baykal kim, CHP kim?
Onlar ba¤›ms›zl›kç› m› ki, ba¤›ms›zl›kç›lar onlar› desteklesin?
Onlar›n solculukla ne ilgisi kalm›ﬂ?
Cumhuriyet yazarlar›n›n yaz›lar›nda ne bilimsellik var, ne mant›k,
ne de siyasal gerçekler.
Muhtemeldir ki, bunlara ihtiyaç
da duymuyorlar. Beyinleri “ﬂeriat
tehlikesi”yle dumura u¤ram›ﬂ çünkü. AKP olmas›n da kim olursa olsun? AKP’nin karﬂ›s›nda Hitler bile
olsa, muhtemeldir ki “laik” diye
onu da destekleyecekler...

zer, ba¤›ms›z adaylarla ilgili DTP’li adaylar› engelleme
amaçl› düzenlemeyi jet h›z›yla onaylarken, son olarak
Yarg›tay, sab›ka kay›tlar› bulunan 116 DTP'linin üyeli¤inin düﬂürülmesini istedi.
Bu geliﬂmeyi “DEP'liler yarg›ya tak›ld›” diye aktard› Cumhuriyet. Oysa ortada hukuki bir ﬂey yok! DEP’liler bir yere tak›ld›ysa e¤er o yarg› de¤il, hukuksuzluktur, o yarg› de¤il, faﬂizmdir...
Yaﬂanan bu geliﬂmeler, oligarﬂinin bask› ve zulüm
politikas›n›n nas›l ﬂekillendi¤ini anlamak için son derece ö¤reticidir. Devletin yasal, resmi örgütlenmelerinin
yetersiz geldi¤i yerde, malum, kontrgerilla örgütlenmeleri ve yöntemleri devreye sokulor... Ve ﬂimdi kontrgerillan›n konjonktürel nedenlerle istendi¤i gibi kullan›lamad›¤› yerde de “hukuk” devreye sokuluyor.
Nas›l olsa, tüm muhalifleri her an, her vesileyle suçlayabilecek bir anayasas›, ceza yasas› var bu ülkenin.
Bu yüzden “hukuk” perdesi alt›nda her türlü keyfilik,
zulüm sergilenebilir.. Olan da bu!
27 May›s 2007

Haklar ve Ö zgürlükler Cephesi:
Ulus’taki bombalamay› lanetliyoruz
Bu, ancak egemen güçlerin
yapabilece¤i bir eylemdir!
23 May›s günü, Ankara Ulus’ta Anafartalar
Çarﬂ›s› önünde gerçekleﬂen bir bombalama sonucu, 6 kiﬂi ölürken,
100’ü aﬂk›n kiﬂi yaraland›.
Baﬂbakan’dan Genelkurmay Baﬂkan›’na
kadar neredeyse an›nda
olay yerine gelen devletin en üst yöneticileri,
polis ﬂefleri, her ne kadar eylem vesilesiyle
PKK’yi suçlasalar da,
PKK sözkonusu eylemi
yapmad›klar›na dair bir aç›klama
yapt›.
Eylemi kimin yapt›¤› gerçekte
eylemin niteli¤i aç›s›ndan hiçbir
önem taﬂ›m›yor.
ﬁuras› aç›kt›r ki; böyle bir eylem, EGEMEN GÜÇLER‹N ‹ﬁ‹NE
YARAR. Ve böyle bir eylemi, ancak egemen güçler yapabilir.
Devrimciler, demokratlar, halk
güçleri aç›s›ndan sözkonusu eylemin savunulacak hiçbir yönü yoktur. Hiçbir gerekçe, bu eylemin
"aç›klamas›" olamaz. Hedef olarak
do¤rudan HALKI HEDEF ALAN
bir eylemdir ve bu yan›yla kontrgerillan›n eylem anlay›ﬂ› ve tarz›na
uygundur.
Ülkemizin yak›n tarihine bak›ld›¤›nda, benzeri birçok eylem vard›r. Kontrgerilla yapar ve kontrgerillan›n yapt›¤› eylem kullan›larak,
yeni bask›lar›n gerekçesi haline getirilir.
Patlaman›n ard›ndan hemen olay
yerine gelen Genelkurmay Baﬂkan›
ve Baﬂbakan, bildik terör demagojilerini tekrarlad›lar. Kuzey Irak’a
Say›: 106

yolu Park›'nda 7'si çocuk 11 kiﬂinin
ölümüyle sonuçlanan patlama, 13
May›s’ta ‹zmir’de Gündo¤du Meydan›’nda yap›lacak mitingden bir
gün önce bir pazaryerinde gerçekleﬂtirilen eylem ve Ankara Ulus’taki
son eylem dikkat çekicidir. Üçü de
provokasyon niteli¤indeki eylemlerdir. Üçü de halka karﬂ›d›r ve do¤rudan halk› hedef alm›ﬂt›r.
Bombalar patl›yor,
kimse
üstlenmiyor,
kimse yakalanm›yor.

Anafartalardaki patlama çeﬂitli
demokratik kuruluﬂlar
taraf›ndan k›nand›.
DTP, EMEP, SDP, ÖDP de
sald›r›y› k›nad›klar›n›
aç›klad›lar. K o m a K o m a l ê n
K u r d i s t a n (KKK) ad›na
yap›lan aç›klamada ise,
Ankara’daki sald›r›yla hiçbir
ilgilerinin olmad›¤› belirtildi.
operasyon yap›lmas› gerekti¤inden
ülke içinde demokratik mücadele
veren kesimlere karﬂ› bask› ve yasaklamalar›n art›r›lmas›na kadar niyetlerini ortaya koyan "mesajlar"
verdiler.
Niyetleri ortadad›r.
Halk güçlerine karﬂ› bask›y›, yasaklamalar›, anti-demokratik uygulamalar›, zulmü, s›n›r ötesi ve içi askeri operasyonlar› geliﬂtirmekten
baﬂka bir düﬂünceleri yoktur. Tüm
beyinleri adeta buna kilitlenmiﬂtir.
Katletmek, vurmak, asmak, kesmek, her zamanki gibi baﬂka bir politikalar› ve düﬂünceleri yoktur.
Bundan yaklaﬂ›k 9 ay önce 12
Eylül 2006’da Diyarbak›r'da Koﬂu-

Oligarﬂinin bu tür
kontrgerilla politikalar›
ve eylemleriyle neyi
amaçlad›¤› ve amaçlayabilece¤i konusunda,
halk›m›z ve sol yeterince tecrübelidir. Bu anlamda kimse, en üst düzeyde k›ﬂk›rt›lan terör
demagojilerine kap›lmamal›d›r. Provokasyon
politikalar›na,
kontrgerilla yöntemlerine karﬂ› uyan›k olunmal›d›r. Provokasyonlara,
halka yönelik eylemlere karﬂ› tavr›m›z net aç›k olmal›, halk› katledenlerin aç›¤a ç›kar›lmas›n› talep etmeliyiz. Bu demokratik mücadele,
devlet güçleriyle, devletin ﬂemsiyesi alt›nda de¤il, ony›llard›r halk›m›za karﬂ› her türlü kontrgerilla eylemini gerçekleﬂtiren, kontrgerillac›lar› himaye eden faﬂist devlete karﬂ›
mücadeledir.

Halk›m›z!
Devlet yetkililerinin bu patlamay› sola maleden demagojilerine k anma.
Türkiye d evrimci h areketi
tarihi b oyunca b öyle b ir eyleme b aﬂvurmad›.
Bundan s onra d a b aﬂvurmayacakt›r.
Halka s ›k›lan h er kurﬂun,
halk› v uran h er bomba, h alk
düﬂmanlar›n›n i ﬂidir.
(Haklar ve Özgürlükler Cephesi’nin
25 May›s 2007 tarihli, 90 No’lu
aç›klamas›ndan al›nm›ﬂt›r.)
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Kamuda toplusözleﬂmeler
Türk-‹ﬂ, Hak-‹ﬂ, D‹SK üyesi
toplam 322 bin 921 kamu çal›ﬂan›n›
ilgilendiren toplusözleﬂme görüﬂmelerinin ilki 16 May›s’ta yap›ld›.
Hükümet ad›na görüﬂmelere kat›lan Baﬂbakan Yard›mc›s› Mehmet
Ali ﬁahin, hükümetleri döneminde
bunun üçüncü oldu¤unu, ilk ikisinde “karﬂ›l›kl › anlay›ﬂ” içerisinde
T‹S’i imzalad›klar›n›, bu dönem de
ayn› ﬂekilde mutabakata varacaklar›n› umdu¤unu söyledi.
Yüzbinlece iﬂçiyi temsil eden
Türk-‹ﬂ’in baﬂkan› ise, devlet bakan›n›n kendileriyle görüﬂmesini “lütuf” olarak nitelerken, ayn› ﬂekilde
“geçmiﬂte diyalog içinde T‹S imzalad›klar›n›, bu kez de ayn› anlay›ﬂla
sonuçlanmas›n› umduklar›n›, Türk‹ﬂ yönetimi olarak, T‹S’in masa baﬂ›nda sonuçlanmas› ilke ve hedefinde olduklar›n›” söyledi. Salih K›l›ç,
emekçilerin hakk›n› da iktidar›n
“seçim hediyesi” haline getirerek,
“seçim arefesinde iﬂçilerimiz bir
müjde bekliyor” diye konuﬂtu.
Hükümetin son günlerine denk
gelen pazarl›kta, emekçileri, kamuda en fazla üyeye sahip olan Türk-‹ﬂ
temsil ediyor. ﬁahin’in verdi¤i bilgiye göre 231 iﬂyerinden 220’sinde
Türk-‹ﬂ’in, 7’sinde Hak-‹ﬂ, 2’sinde
de D‹SK’in örgütlülü¤ü bulunuyor.
D‹SK’in kamuda güçsüz oluﬂu hükümet kadar Türk-‹ﬂ’i de sevindiriyor, ki K›l›ç D‹SK’in örgütlülü¤ünün yüzde 1’i bile bulmad›¤›n› eklemeyi ihmal etmiyor.
Evet yüzbinlerce emekçi bu görüﬂmeleri izliyor. Peki Türk-‹ﬂ ne istiyor, hükümet ne öneriyor?
Türk-‹ﬂ, kamu iﬂçisine birinci 6
ay için yüzde 15 art› enflasyon;
ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylar
için de enflasyon oran› ve ekonomik büyüme kadar zam istiyor. Sosyal haklar›n da enflasyon kadar art›r›lmas›n› talep ediyor.
Hükümet henüz net bir rakam telaffuz etmezken, ﬁahin’in aç›klamalar›nda yeterli ipucu bulunuyor. Ön-
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ce memurlar›n grev hakk›n› gasbediyor, sonra da bak›n memurlardan
fazla maaﬂ al›yorsunuz diye y›llard›r hükümetlerin yapt›¤› ﬂekilde, iﬂçi-memur k›yaslama ve k›ﬂk›rtmas›
yap›yor. Bununla da kalm›yor, klasikleﬂmiﬂ, “daha fazla vermek isterdik, ancak enflasyonla mücadele
kararl›l›¤›m›z geçmiﬂteki kay›plar›
karﬂ›layacak oranda fazla vermemize imkân vermiyor” diyor. Demek
ki enflasyonla mücadele dedikleri,
emekçilerin “fedekârl›¤›”.
Bunlar› da bir kenara koyun,
ekonomiyi as›l yöneten IMF, kamuda çal›ﬂan iﬂçilere yönelik düﬂük ücret politikas›n› dayatm›ﬂ durumda.
Seçim hesaplar› ile “IMF program›n›n gevﬂetilmemesini” istiyor. Yani,
oy hesab› ile iﬂçiye söyledi¤imizden
fazlas›n› verme demeye getiriyor.
Buradan ne ç›kaca¤› aç›k:
Emekçiler yine umduklar›n› bulamayacak, hak ettiklerini alamayacaklar. Ancak bu süre içinde binbir
türlü yalanla, dalavere ile aldat›lmak istenecekler. Bu konuda ise
Türk-‹ﬂ rol oynayacak.
Bakan ﬁahin’in Türk-‹ﬂ’le geçmiﬂte yapt›¤› T‹S görüﬂmelerinden
“oldukça zevk almas›” emekçiler
için yeterli aç›klay›c›l›kta bir durumdur. Sermayenin temsilcisi iﬂçileri temsil etti¤i sendikadan bu kadar memnunsa, orada büyük bir sorun var demektir.
Türk-‹ﬂ Baﬂkan› Salih K›l›ç,
yapt›¤› ilk aç›klamalarda iﬂçi ücretlerinin enflasyon karﬂ›s›nda aﬂ›nd›¤›n› (sanki hak ettiklerini al›yorlar
da tek sorun ‘aﬂ›nma’) belirterek,
“ büyümeden pay alacak bir yaklaﬂ›m› sergileyeceklerini”, “beklentilerine yan›t bulamamalar› durumunda meydanlara inmekten çekinmeyeceklerini” belirtiyor ve "Fedakârl›k yok" diyor.
Yine bir Türk-‹ﬂ klasi¤i izliyoruz! Son ana kadar iﬂçileri oyalamak için üst perdeden yap›lan konuﬂmalar ve masa baﬂ›nda sat›ﬂ an-

laﬂmas›. Nitekim, bir yandan meydanlara inmekten söz ederken, ayn›
anda “masa baﬂ›n›” bir “ilke” olarak
aç›kl›yor. Bir sendika, yüzy›llard›r
en önemli silah› olarak bilinen bir
arac›, grevi, direniﬂi içermeyen bir
ilke tespit etmiﬂse, onun kimi temsil
etti¤i dahi tart›ﬂmal› hale gelmiﬂ demektir. Elbette görüﬂmeler de anlaﬂmalar da yap›labilir, ancak her koﬂulda öteki elde grev silah› vard›r ve
sermaye temsilcisi o silah›n gücüyle “masada” anlaﬂmay› kabul edebilir. Ancak burada tersine, sermayeye “korkmay›n silah›m›z› kullanmay›z” mesaj› daha baﬂtan veriliyor.
Türk-‹ﬂ üyesi iﬂçiler ve yalakalaﬂmam›ﬂ sendikac›lar da bu gerçe¤i görmektedirler. Petrol-‹ﬂ Ankara
ﬁb. Baﬂkan› Mustafa Özgen’in, süreç yeni baﬂlam›ﬂken “ konfederasyonumuz, bu süreci istedi¤imiz gibi
yönetemiyor” sözleri, asl›nda uzun
y›llara dayanan bir tiyatroyu seyrediyor olman›n bir ürünü olsa gerek.
AKP seçim hesaplar›yla “rüﬂvet” niteli¤inde k›smi olarak daha
yüksek bir art›ﬂ verebilir, mümkündür. Ancak bunun da, aldatmaya dönük, beklendi¤i oranda olmayaca¤›n› söyleyebiliriz. Çünkü iktidar bir
yandan oy hesaplar› yaparken, öte
yandan sermayeye, IMF’ye, program› sadakatle uygulayaca¤› güvencesini vermek için k›rk takla atmaya
devam ediyor.
Emekçiler cephesinden ise, bu
sürecin seçime denk gelip gelmemesi belirleyici bir konu olmamal›d›r. K›l›ç, bu durumu “avantaj” diye
de¤erlendirirken, asl›nda o masaya
iﬂçi s›n›f›n›n gücü ile oturmad›¤›n›
söylüyor. Toplu sözleﬂmeleri iﬂçinin
ekonomik demokratik kazan›mlar›yla, sosyal haklar›n› geliﬂtirerek
bitirmek, ﬂu veya bu döneme denk
gelmesiyle de¤il, emekçilerin gücüyle, alanlara inmeyi, ﬂalterleri indirmeyi bir “tehdit” olmaktan ç›kar›p gerekti¤inde yaﬂama geçirmesiyle mümkündür. Türk-‹ﬂ’te olmayan bu mücadele anlay›ﬂ›d›r, daha
do¤ru deyiﬂle sendikal mücadeleye
s›n›f perspektifinden bakmaktan
uzak oluﬂudur.
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Yap›-Yol Sen Hükümeti Uyard›
KESK’e ba¤l› Yap›-Yol Sen üyesi emekçiler, 22 May›s günü otoyol ve köprülerde iﬂ yavaﬂlatarak, Karayollar› Genel Müdürlü¤ü,
Afet ‹ﬂleri Genel Müdürlü¤ü, Yap› ‹ﬂleri Genel
Müdürlü¤ü, TAU Genel Müdürlü¤ü ile Bay›nd›rl›k ‹skan Müdürlükleri’nde iﬂ b›rakarak taleplerini yinelediler ve çal›ﬂanlara ek ödeme
yap›lmas›n› istediler.
Köprü ve otoyollardaki eylemler nedeniyle ‹stanbul trafi¤i aksarken,
emekçiler neden eylem yapt›klar›n› anlatan bildiriler da¤›tt›lar.
Ankara’da ise Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakanl›¤› çal›ﬂanlar›, bakanl›k
önünden meclise yürüdü. Yürüyüﬂün nedenini aç›klayan Yap›-Yol Sen
Genel Sekreteri Bahri Y›ld›r›m, mecliste görüﬂülen Tapu Kanununda De¤iﬂiklik Yap›lmas›na ‹liﬂkin Yasa Tasar›s› ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü'nde ve ‹ller Bankas› Genel Müdürlü¤ü'nde çal›ﬂanlara döner sermayeden pay verilmesi ön görülürken, Karayollar›, Afet ‹ﬂleri, Yap› ‹ﬂleri ve TAU Genel Müdürlükleri ile Bay›nd›rl›k ‹skân Müdürlükleri çal›ﬂanlar›n›n görmezden gelindi¤ini belirtti.
Meclis'in Dikmen kap›s›na yürüyen yüzlerce emekçinin pankart açmas›na izin vermek istemeyen polisle bir süre arbede yaﬂan›rken, emekçiler
pankartlar› ve "Hak Verilmez Al›n›r Zafer Sokakta Kazan›l›r", "Zafer Direnen Emekçinin Olacak", sloganlar›yla yürüdüler. Meclis önünde aç›klama yapan Bahri Y›ld›r›m, tasar›n›n de¤iﬂtirilmesi için hükümeti uyard›klar›n›, gerekirse sokaklara ç›kacaklar›n› belirtti. ‹ktidar›n, çal›ﬂanlar› oyalamak için her yola baﬂvurdu¤unu söyleyen Y›ld›r›m, tasar›n›n ayn› zamanda emekçiler aras›nda bölücü bir uygulama olmas›na da dikkat çekti.
Toplu sözleﬂme hakk› isteyen Y›ld›r›m, Bay›nd›rl›k ‹skân Bakanl›¤› ve
Karayollar› Genel Müdürlü¤ü’nün, otoyol ve köprülerde uygulad›¤› geçiﬂ
ücretleri ile vatandaﬂlar› ma¤dur etti¤ini, eylemlerinin bir nedeninin de bu
oldu¤unu söyledi.

'Engel H ükümetin K afas›nda'
Y›ld›r›m'›n ard›ndan KESK ad›na söz alan Hasan Hay›r, ek ücret taleplerinin hakl› oldu¤unu söyleyerek, tüm kurumlar›n bundan yararlan›rken,
Bay›nd›rl›k ‹skân Bakanl›¤› çal›ﬂanlar›n›n yaralanamamas›n›n sözkonusu
olamayaca¤›n› söyledi. Hay›r, bu y›l da toplu görüﬂme komedisinin bir
parças› olmayacaklar›n› hat›rlatarak, toplu sözleﬂme hakk› için engeller
bulundu¤u sözlerine, “bu engeller hükümetin ve bürokrasinin kafas›ndad›r” diye de¤erlendirdi.

TMMOB Meclis'e Yürüdü!
n ANKARA TMMOB üyeleri, "Yabanc›lar›n Çal›ﬂma ‹zinleri" hakk›nda de¤iﬂiklik yap›lmas›na dair
Yasa Tasar›s›'n› protesto etmek
için, 21 May›s günü TBMM'ye
yürüdü. Dikmen Kap›s› önünde
bas›na aç›klama yapan, TMMOB
Baﬂkan› Mehmet So¤anc›, yasan›n geçmesi halinde her türlü
meﬂru mücadele yöntemini uygulayacaklar›n› söyledi. So¤anc›,
tasar›n›n yabanc› mimar ve mühendislere akademik-mesleki yeterlilik muafiyeti verdi¤ini belirtti.

Belediyede grev karar›
n ‹ZM‹R D‹SK Genel-‹ﬂ üyesi ‹zmir
Büyükﬂehir Belediyesi iﬂçileri,
T‹S görüﬂmelerinde taleplerinin
kabul edilmemesi üzerine, 22
May›s’ta grev karar›n› ast›lar. Belediye önünde toplanan 1000 iﬂçi
“‹nsanca Yaﬂanabilir Toplu Sözleﬂme” pankart› açt› ve “4-b Aldatmacas›na Hay›r” sloganlar›
att›. Burada aç›klama yapan 1
No’lu ﬁube Baﬂkan› Saim Geylani, istediklerini alana kadar kararl› olduklar›n› kaydetti.

Volüm Denizcilik’te k›y›m
n KOCAEL‹ Dok Gemi-‹ﬂ’e üye olmalar›n›n ard›ndan, taﬂerona
geçmeye zorlanan Volüm Denizcilik’te çal›ﬂan 57 iﬂçi, “ekonomik
s›k›nt›” bahanesi ile iﬂten at›ld›.
Taﬂerona geçmeyi kabul edenlerin ise, kazan›lm›ﬂ haklar› ellerinden al›n›yor.

Danone için eylem

Onlar› Yoksulluk Ö ldürdü
Kayseri’de çöplükten marul toplamak isterken ölen çocuklara iliﬂkin
22 May›s günü Ba¤c›lar Meydan›’nda eylem yapan Temel Haklar Federasyonu, “onlar› yoksulluk öldürdü” dedi.
Oktay Uluda¤, “Bir yan› zulüm bir yan› yoksulluk, bir yan› so¤uk,
bir yan› iﬂsizlik, bir yan› göç yollar›… Bunlar yazg› de¤il bunlar› yaratanlar bugün bir kez daha iktidara gelmek için seçim savaﬂ› verenlerin
ta kendileridir” ﬂeklinde konuﬂurken, eylemde “Açl›¤a Yoksullu¤a Karﬂ› Birleﬂelim” slogan› at›ld›.
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‹STANBUL Danone Tikveﬂli’de
üç y›ld›r örgütlenme çal›ﬂmas›
yürüten Tek G›da-‹ﬂ Sendikas›
üyesi iﬂçiler, sendikalaﬂmalar›
önündeki engellerin kald›r›lmas›
talebiyle, 21 May›s’ta ‹stanbul, ‹zmir, Adana, Ankara, Malatya,
Samsun ve Rize’de eylemler
yapt›lar. Eylemlerin Danone Tikveﬂli’de sözleﬂme imzalanana
kadar sürece¤i bildirildi.

EMEK
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IMF ne derse o!
Önceki seçimlerde Tayyip Erdo¤an meydanlarda bir yandan
IMF’nin talimatlar›n› yerine getirmeye haz›r olduklar›n› “IMF düﬂman›m›z de¤il” demagojisi ile meﬂrulaﬂt›r›rken, öte yandan halk kitlelerinin IMF’ye tepkisini sömürerek,
“IMF’yi en k›sa zamanda göndereceklerini” söylüyordu.
4.5 y›l geçti ve yeni bir seçim
yaklaﬂ›rken, IMF Stand-By 6. gözden geçirmeyi tamamlayarak, Türkiye’nin Alt›nc› Niyet Mektubu’nu
18 May›s’ta onaylad›.
Türkiye halk›n›n s›rt›na bindirilecek yeni yüklerin yerald›¤› niyet
mektubuna geçmeden önce bir gerçe¤in alt›n› çizelim.
AKP iktidar› bu 4.5 y›l içinde
kendine ait tek bir ekonomi politika
uygulamad›. IMF’nin çerçevesini
çizdi¤i, emperyalist tekellerce gönderilen Kemal Derviﬂ taraf›ndan yol
haritas› ç›kar›lan ne varsa harfiyen
uygulad›. “Özgün” olan tek icraat›
“duble yollar”d›, onlar da yap›lmalar›ndan birkaç ay geçmeden çöktü.
ﬁu aç›k ki, AKP iktidar›n›n IMF
ile anlaﬂmalar› sonland›rmaya yönelik hiçbir niyeti, politikas› bulunmamaktad›r. B u g ü n d ü n y a d a
IMF’nin en iyi müﬂterisi T ü r k i ye’dir. Ekonominin tüm detaylar›
emperyalist tekellerin kuruluﬂu IMF
taraf›ndan belirlenmekte, hatta memura ne maaﬂ verilece¤i, kamu iﬂçileriyle pazarl›kta üst s›n›r›n ne olaca¤›, her ﬂey IMF taraf›ndan dikte
ettirilmekte, seçim hesab›yla s›n›rlar›n zorland›¤›n› gördüklerinde çeﬂitli biçimlerde iktidar›n “kula¤›n›”
çekmekteler.
Her ﬂeyden önce belirtelim ki;
IMF ile iliﬂkileri kesmek, “borçlar›
bitirip yeni anlaﬂma yapmamak” ile
s›n›rl› bir olgu de¤ildir. Dünya emperyalist kapitalizmin zincirinin bir
halkas› olarak kal›yorsa bir ülke, bir
biçimde IMF taraf›ndan belirlenen
ekonomi politikalar›n s›n›rlar› içinde demektir. Yani, sadece AKP de-
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¤il, kapitalizmi
savunan, baﬂka
bir alternatifi
bulunmayan
hiçbir güç gerçek anlamda IMF ile
ipleri koparamaz. Borsalar›n›z, piyasalar›n›z emperyalist tekellerin
denetimine girmiﬂ, tekeller istekleri
yerine gelmedi¤inde bir günde
“kriz” ç›karma gücüne sahip hale
gelmiﬂse, IMF ile yeni stand-by
yapsan›z ne olur yapmasan›z ne
olur! Bankac›l›ktan borsalara kadar
durum budur!
*
Peki yeni ‘Niyet Mektubu’nda
ne sözler verdi iktidar?
Örne¤in, 2007 sonu itibariyle
y›ll›k en az 5 milyar dolar özelleﬂtirme geliri sa¤lanaca¤› taahhüdünde bulundu. Yani? Daha fazla sataca¤›z, ne varsa sataca¤›z demek. Bu
sat›ﬂlar›n karﬂ›l›¤› ise daha fazla ba¤›ml›l›k ve sömürü demek.
Bir baﬂka örnek halk›n sa¤l›¤›n›
ilgilendiren konuda.
“Faiz d›ﬂ› fazla”, yani IMF’ye
aktar›lacak miktar› tutturmay› ekonomi politikalar›n›n temeli haline

getiren iktidar, sa¤l›k harcamalar›n›
bu konuda bir yük gördü¤ünü ve
“Sa¤l›k harcamalar›ndaki geliﬂmelerin, bu y›l›n bütçe hedeflerine eriﬂilmesi aç›s›ndan bir sorun teﬂkil etmemesi için” önlemler yürürlü¤e
koydu¤unu belirtti¤i mektupta, harcamalar›n s›k›laﬂt›r›ld›¤›n› söylüyor. Bununla da kalm›yor, sa¤l›k
ocaklar›n› tasfiye eden ve sa¤l›¤›n
ticarileﬂtirilmesinin bir biçimi olan
aile hekimli¤inin di¤er kentlere de
yay›laca¤› sözü veriliyor.
Niyet mektubunda sa¤l›k ve sosyal alana iliﬂkin taahhütler sonucunda olacak olan ﬂu: Emeklilerin maaﬂlar› daha da düﬂürülecek. Emeklilik yaﬂ› yükseltilecek. Devlet hastaneleri ‘ucuz hastaneler” olmaktan
ç›k›p kamu harcamalar› k›s›tlanacak. Sa¤l›k ocaklar› kapat›larak
yoksullar›n sa¤l›k hakk›na ulaﬂmas›
zorlaﬂacak. Muayene ve ilaç katk›
paylar› daha da art›r›lacak...
Denilebilir ki, bu mektubu imzalayan AKP de¤il de bir baﬂka parti
iktidar olursa ne olacak?
Hiç merak etmeyin, tüm düzen
partileri bunlar› uygulayacak!

Özelleﬂtirmede bir aldatmaca: H alka a rz!
Sermaya, emekçileri aldatmak, tepkileri nötralize etmek için politikalar›n› çok çeﬂitli k›l›flar alt›nda uygular. Örne¤in aleni gericili¤i, varolan
haklar› yoketmeyi “reform” diye pazarlar, bask›lar› yo¤unlaﬂt›ran yasalar›na “demokratikleﬂme paketi” der.
Özelleﬂtirmeler de, sendikalar›n gerici konumlan›ﬂ› nedeniyle gerekli
karﬂ› duruﬂu görmese de, emekçiler ve halk cephesinde “peﬂkeﬂ” ile özdeﬂleﬂmiﬂ bir politikad›r. “Halka arz” da iﬂte bu talan›n öteki ad› olarak
sunulur. Emperyalist ve iﬂbirlikçi tekellere de¤il de, kamu kuruluﬂlar›n›n
halka sat›ld›¤›/aç›ld›¤› yalan› söylenir. ‹nsanca yaﬂayacak maaﬂ› olmayanlar›n bu arzla uzaktan yak›ndan ilgisinin olamayaca¤› bir vak-a olmas›na karﬂ›n, en genel kitlenin aldanmas›nda bir karﬂ›l›k buldu¤u da bir
gerçektir.
Aﬂa¤›da, “halka arz” diye yap›lan sat›ﬂlardan baz› rakamlar, iﬂin alt›nda
nas›l bir tezgah›n kurulu oldu¤unu san›r›z göstermeye yeterlidir.
Son 4 y›ld›r yap›lan büyük halka arzlarda hisselerin üçte ikisi emperyalist tekellere gitti.
Örne¤in, Halkbank'›n halka arz›nda 12.9 milyar dolara karﬂ›l›k gelen 8
katl›k talebe ra¤men, hisselerin da¤›l›m›nda, “Halka aç›ld›¤›” söylenen
k›sm›n yüzde 70'i yabanc›lar taraf›ndan al›nd›. Bu oran; Vak›fbank'ta
yüzde 73.04, Selçuk Ecza'da yüzde 72.17, B‹M'de yüzde 68.91, CocaCola'da yüzde 68.26, Denizbank'ta yüzde 62.07 ve Akmerkez GYO'da
yüzde 98 oldu.
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Korsakoff Ak›l Hastal›¤› De¤ildir
‹stanbul Tabib Odas›, tutuklu bulunan Wernicke-Korsakoff hastalar›n›n Ruh ve Sinir Hastal›klar› Hastanesi’ne yat›r›lmas›n›n kabul edilemez oldu¤unu aç›klad›
Önce tecriti sürdürerek sakat b›rak›ld›lar. Ard›ndan direniﬂi k›rmak için
tahliye edildiler. Bunun baﬂaral› olmad›¤›n› gördüklerinde yeni bir kanun ç›kararak, gerekli kadrolaﬂman›n yap›ld›¤› Adli T›p’›n düzmece raporlar› ile
sa¤l›k durumlar›na bak›lmaks›z›n tutukland›lar. Tek baﬂlar›na yaﬂamlar›n›
idame ettirmekte zorlanan Wernicke-Korsakoff hastas› tutsaklara ﬂimdi de,
donan›ml› hastanelerde tutulmas› gerekirken, faﬂist zihniyete tam da uygun
olarak “ak›l hastas›” muamelesi yap›l›yor. Bu durum bile, iktidar›n “iyileﬂtiler” diye tutuklad›¤› onlarca Wernicke-Korsakoff hastas›n›n sa¤l›k durumunun ciddiyetini göstermeye yetiyor.

‹TO’dan a ç›klama
‹stanbul Tabib Odas› Yönetim Kurulu da Wernicke-Korsakoff hastal›¤›
ve yeni uygulamayla ilgili olarak 22 May›s’ta bir bas›n toplant›s› düzenledi.
Prof. Dr ﬁebnem Korur Fincanc›’n›n Wernicke-Korsakoff hastal›¤› hakk›nda verdi¤i bilginin ard›ndan, ‹TO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Nazmi Tümerdem, 6 Ocak 2005 tarihinde ç›kan TCK’n›n 57. Maddesi nedeniyle, yeniden tutuklanmaya ve “yüksek güvenlikli hastanelere” konulmaya baﬂlanan
Wernicke-Korsakoff hastalar›n›n, Ali K›l›ç örne¤inde oldu¤u gibi Ruh ve Sinir Hastal›klar› Hastanesi’ne yat›r›lmaya baﬂland›¤›n› söyledi.
“Ancak bu insanlar›n büyük k›sm›n›n rahats›zl›klar›n›n psiyatrik kökenli olmad›¤› bilindi¤inden ve “yüksek güvenlikli hastanemiz yok” gibi söylemlerin sa¤l›kla bir ba¤lant›s› görülmedi¤inden, uygulaman›n kabul edilemez oldu¤unun alt›n› çizen Tümerdem sözlerini ﬂöyle sürdürdü:
“Bu insanlar›n büyük k›sm›n›n, hem önceden yaﬂam›ﬂ olduklar› travmalar hem de hastal›klar›na ba¤l› olarak, destek olmadan yaﬂamlar›n› südürmeleri çok zor oldu¤undan, yeniden al›konulmalar›n›n kabul edilmesi de söz
konusu olamaz. Yetkili birimlerin, durum daha vahim noktalara varmadan,
bu konuda acil düzenlemelere gitmesini beklemekteyiz.”

Hapishanelerde Açl›k Grevi
DHKP-C Davas› Tutsa¤› Ümit ‹lter’in, Kand›ra F Tipi Hapishanesi’nden Bolu F Tipi’ne sürgün-sevk yap›lmas›, DHKP-C Davas› Tutsaklar› taraf›ndan yap›lan açl›k grevleri ile protesto edildi.
Edinilen bilgilere göre; Gebze Hapishanesi’ndeki kad›n tutsaklar 9
May›s’tan itibaren 10 günlük açl›k grevi yaparken, Edirne ve Tekirda¤ F
Tipi hapishanelerindeki DHKP-C Davas› Tutsaklar› 18-21 May›s tarihleri
aras›nda üç gün açl›k grevi yapt›lar.
‹zmir K›r›klar F Tipi’ndeki eylem ise, 15-19 May›s tarihleri aras›nda
dört gün gerçekleﬂti.
Uﬂak Hapishanesi’nin 21 May›s’tan itibaren 5 gün açl›k grevine baﬂlad›¤› ö¤renilirken, Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde bulunan tutsaklar da 17
May›s’tan itibaren üç gün açl›k grevi yapt›lar.
Ayr›ca DHKP-C Davas› Tutsaklar› bulundu¤u Malatya ve Kand›ra’daki hapishanelerde de beﬂer günlük açl›k grevi yap›ld›¤› bildirildi.
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Zavar’a özürlük!
Tecrite Karﬂ› Ankara ‹nisiyatifi,
yakaland›¤› mesane kanseri sebebiyle F Tipi hapishanede tedavisi
mümkün olmayan, Odak Dergisi
Genel Yay›n Yönetmeni Erol Zavar’a özgürlük talebiyle 18 May›s
akﬂam› Yüksel Caddesi'nde bir etkinlik düzenledi. "Ölümü Ektim
Randevu Yerinde" adl› k›sa metrajl› filmin gösterildi¤i etkinlikte konuﬂan, Avukat Selçuk Koza¤açl›, F
Tipinde hastaneye gitmenin bile
zor oldu¤unu, gidiﬂ geliﬂlerde dayak at›ld›¤›n›, muayene esnas›nda
bile jandarmalar›n oldu¤unu söyledi. Tecrite Karﬂ› Ankara ‹nisiyatifi
olarak bu insanl›k d›ﬂ› uygulamalar› k›nad›klar›n› söyleyen Koza¤açl›, infaz idarelerine ça¤r›da bulunarak cezaevlerinde hayati koﬂullar›
kötü olanlar›n tahliye edilmesini
istedi.
ﬁair Mehmet Özer’in, hapishanedeki direniﬂlerden sözetti¤i konuﬂmas›n›n ard›ndan Erol Zavar'›n
k›z› Özge Can, babas›n›n yazd›¤›
"Ölümü Ektim Randevu Yerinde"
adl› ﬂiiri okudu.

Tutsaklara Sald›r›
Tekirda¤ F Tipi Cezaevi’nde
gardiyanlar taraf›ndan tutuklu ve
hükümlülere sald›r›ld›¤› ve yaral›lar›n oldu¤u bildirildi.
D‹HA’n›n haberine göre; Tekirda¤ F Tipi Cezaevi’nde 19 May›s
Gençlik ve Spor Bayram› nedeniyle yap›lacak olan görüﬂmeler nedeniyle yak›nlar›n›n görüﬂüne giden
aileler, cezaevinde gardiyanlar›n
tutuklulara sald›rd›¤›n› duyurdular.
Söz konusu olaylardan dolay› ailelerin yak›nlar› ile görüﬂmelerine
izin verilmezken, sald›r›da tutsaklardan yaral›lar›n bulundu¤u ve cezaevine ambulanslar›n gönderildi¤i ö¤renildi. PKK Davas›’ndan tutuklu Turan Günana’n›n kardeﬂinden al›nan bilgiye göre, jandarma
d›ﬂar›ya haber verilmemesi için ziyarete giden ailelerin cep telefonlar›na el koymak istedi.

HAP‹SHANELER
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n›, bu konuda belediyeden herhangi
bir ﬂey de talep etmediklerini vurgulayan dernek üyeleri, AKP’li belediyenin tutumunun inançlara sayg›s›zl›ktan öte sald›rgan bir tutum
oldu¤una dikkat çektiler.
Dernek Baﬂkan› Sadegül Çavuﬂ
beﬂ y›l önce ilk kazman›n vuruldu-

AKP’nin Cemevi Düﬂmanl›¤›
Bir yer, bir yönetim anlay›ﬂ› düﬂünün; binlerce alevinin yaﬂad›¤› o
yerde 144 cami varken tek bir cemevi bulunmamas› ne anlama gelir?
Aleviler bir tek cemevi yapmaya
kalk›ﬂt›klar›nda polisi, zab›tas›, zorbal›klar› ile engellemeye çal›ﬂmak
ve yap›m› engellemek için tam 59
kez dava açmak ne anlama gelir?
Orada aç›k bir alevi düﬂmanl›¤›
vard›r. Sünni inanc› dayatma vard›r.
Orada aç›k bir ﬂekilde inançlara
sayg›s›zl›k ve faﬂist bask› vard›r.
Evet ‹stanbul’un Sultanbeyli ‹lçesi’nden söz ediyoruz.

AKP’den 60. dava
Bundan önce açt›¤› 59 davan›n
tümünü kaybeden, haks›z oldu¤u
kendi mahkemelerince de kan›tlanan AKP’li belediye, cemevi yapt›rmamaktaki ›srar›n› 60. davay› açarak yeniden ortaya koydu. Halkla
karﬂ› karﬂ›ya geldi¤inde inançlara
sayg›dan, cemevine karﬂ› olmad›klar›ndan söz eden AKP’li baﬂkan,
siyasi anlay›ﬂ›na uygun olarak riyakâr, takiyyeci tutumunu sürdürürken, cemevi yap›m›n› gerçekleﬂtiren Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i
Sultanbeyli ﬁubesi, y›k›m tehdidine
karﬂ›l›k haklar›n› sonuna dek savunmaya ve cemevini yapmaya kararl›
olduklar›n› duyurdu.
“Biz de inançlar›m›zla, düﬂüncelerimizle yaﬂamak iste¤imizden cemevini yapmaktan vazgeçmeyece¤iz” diyen PSAKD ﬁubesi üyeleri,
22 May›s günü Taksim Tramvay dura¤›nda konuya iliﬂkin bir aç›klama
yapt›lar. Y›llard›r mücadele ettiklerini ve inançlar›na sahip ç›kt›klar›-
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¤u, ilk tu¤lan›n konuldu¤u günden
itibaren olmad›k engellemeler, bask› ve y›ld›rma politikas›yla karﬂ›laﬂt›klar›n› kaydetti. Davalar aç›ld›¤›n›, zab›talar›n fiili sald›r›s›na u¤rad›klar›n›, cemevi inﬂaat›nda çal›ﬂan
araçlar›n ba¤land›¤›n›, halk›n dayan›ﬂma içinde ald›¤› inﬂaat malzemelerinin çal›nd›¤›n› belirten Çavuﬂ,
alevi halk›n yaﬂad›¤› mahallenin
ad›n›n da ‘Yavuz Selim’ olarak de¤iﬂtirildi¤ini söyledi.

Y›k›ma direnece¤iz
“ Geleneklerimiz ve inançlar›m›z›n gere¤i cenazelerimizi bile kald›ram›yoruz” diyen Çavuﬂ, “kaçak
yap›” bahanesine karﬂ›, “ Milletvekillerinin, bakanlar›n, bürokratlar›n, zenginlerin kaçak villalar›n› y›k›n önce. Biliyoruz y›kmazs›n›z.
Çünkü onlar sizin. Sizin oldu¤unda
bir sorun yok ama halk›n gecekondusu sözkonusu oldu¤unda ilk akl›n›za gelen YIKMAK oluyor. YIKICISINIZ” diye konuﬂtu.
Y›k›ma direneceklerini belirten
Çavuﬂ sözlerini ﬂöyle sürdürdü:
“ ‹nanc›m›z›n y›k›ma u¤rat›lmas›na, ibadet yerimizin y›k›lmas›na
karﬂ› direnece¤iz. Zulme karﬂ› direnmek en do¤al, en meﬂru ve kutsal
hakk›m›zd›r. Cemevimize sahip ç›kaca¤›z. ‹mam Hüseyin’in ö¤retisiyle haks›zl›klar›n karﬂ›s›nda boyun e¤medik, baﬂ›m›z dik durduk.
Yine öyle olacak. Onlar y›kmak istiyor. Biz yapaca¤›z.”
Çavuﬂ son olarak; cemevi ile dayan›ﬂma amac›yla 27 May›s’ta Beﬂiktaﬂ ‹nönü Stadyumu’nda yapacaklar› ﬂenli¤e ça¤r›da bulundu.

Sinanpaﬂa'da Toplant›
Adana'da “Kentsel dönüﬂüm”
projesi çerçevesinde y›k›m karar›
al›nan Yüre¤ir ‹lçesi’ne ba¤l› Sinanpaﬂa Mahallesi halk›, evlerinin
rantiyeye peﬂkeﬂ çekilmesine karﬂ›
ç›k›yor.
Konuya iliﬂkin 17 May›s’ta Kuvai Milliye Park›'nda bir halk toplant›s› gerçekleﬂtirildi. Av. Elif Do¤an Türkmen'in hukuki bilgi aktar›m›nda bulundu¤u toplant›da mahalle halk›, evlerinin haks›z yere
ve gerçek bedelinden düﬂük fiyata
al›nmak istendi¤inden yak›nd›.
Adana Temel Haklar çal›ﬂanlar›n›n da kat›ld›¤› toplant›da, mahalle halk›, evlerinin yok pahas›na
al›nmas›na karﬂ› mücadeleye devam etme karar› ald›.

Bar›nma hakk› için
miting yap›lacak
Ankara’n›n çeﬂitli mahallelerindeki gecekondu emekçileri, 27
May›s’ta yapacaklar› “Halk›n Bar›nma Hakk› Var Mitingi” öncesinde, Yüksel Caddesi’nde çad›r kurdular. “Sokaklarda çad›rlarda m›
yaﬂayal›m?” diye soran emekçiler,
eyleme kat›l›m ça¤r›s› yaparak,
“köprü altlar›nda ve çad›rlarda
yaﬂayan binlerce insan görmek istemiyorsan›z, halk›n bar›nma hakk›na sayg› gösterin” dediler.

Göç-Der Maxmur
raporu haz›rlad›
Göç-Der, Kürt illerinde çat›ﬂmalardan dolay› Irak’›n Musul yak›nlar›ndaki Maxmur Kasabas›’ndaki kampa yerleﬂenlerle ilgili raporunu 21 May›s’ta düzenledi¤i
bas›n toplant›s› ile aç›klad›.
‹stanbul Göç-Der Baﬂkan› ﬁefika Gürbüz, kamptaki yaﬂama iliﬂkin halktan ve BM yetkililerinden
bilgi ald›klar›n› kaydederek,
kampta yaﬂanan yoksulluk ve bask›lara iliﬂkin bilgi verdi.
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Burjuvazinin demokrasicilik
oyununda “kad›n vitrini”
Kad›n› ikinci s ›n ›f g ö r en ve çifte
sömürüye
tabi tutan
düzeni sürd ü re n l e r i n
hemcinsleri
olmas› neyi
de¤iﬂtirir?
Vi t r i n l e r i n e
kad›nlar›
k o y a n p a r t ilerin kad›nl a r › n s o r u nlar›na çözümleri yok,
sadece ka-

d›nlar› aldatmak istiy o r l a r. Al d a n m a y al›m! Haklar›m›z için
mücadele
edelim
Say›: 106

Burjuva siyasetinde ideolojinin, alternatif politikalar›n tükendi¤i, düzenin ‘sa¤’›
ile ‘sol’u aras›nda farkl›l›klar›n yok oldu¤u süreçlerde,
seçimler ne üzerine oturacak? Halk kitleleri ne ile aldat›lacak? Burjuva politikac›lar da, “biz daha laikiz,
tehlikedeki cumhuriyeti kurtar›r›z” söyleminin ya da dini duygulara yap›lan vurgular›n yeterli olmad›¤›n› bilirler. ‹ﬂte bu aﬂamada devreye
“vitrin” düzenlemesi girer.
Kapitalist tüketimi körüklemenin bir yöntemi olan
“vitrin”, kitleleri daha fazla
tüketime k›ﬂk›rtmak için yap›l›r. “Mal›n” halk için “çekici” olan› vitrine konur.
Mesela manavlar “iyi mal›”
tezgah›n önüne koyar. Yani
görüntü düzeltilirken öz baﬂkad›r, aldat›l›r tüketici.
Burjuva siyasetteki aldatma ise
“cüzdan”lardan önce beyinleri hedefler. Mesela, Baﬂbakan Erdo¤an aç›kça
ve do¤al bir durummuﬂ gibi, “Partinin
vitrinini de¤iﬂtirece¤iz!” diyor. Ne
demek istiyor? Asl›m›zdan farkl› bir
görüntü verece¤iz.
Oy almak, partiyi pazarlamak için kitleler aç›s›ndan
“çekici” olan mallar› (vekilleri) vitrine koyaca¤›z diyor.
Sadece AKP ile s›n›rl› olmayan “vitrin” meselesinin
ahlâki, politik yan› ayr› bir
yaz› konusu oldu¤u için geçiyoruz.
Peki o vitrine ne konulacak? AKP için söylersek;

dinci olmad›¤›n› ispatlamak
yani sisteme güven vermek
için “solcu” bilinen adaylar,
kitlelerin yaﬂam biçimlerini
de¤iﬂtirmeye zorlamad›klar›n› göstermek için ‘ça¤daﬂ’
görüntülü kad›n adaylar, partililer taraf›ndan da dile getirilen yozlaﬂman›n, yiyicili¤in üzerini örtmek için toplumda sayg›nl›¤›yla bilinen
isimler, revaçtaki milliyetçi
yükseliﬂi oya çevirebilmek
için milliyetçili¤inden kuﬂku
duyulmayan adaylar... vb. ç›kar›lacak tezgah›n önüne.
Ayn› durum di¤er burjuva
partiler için de geçerlidir.
Gündemde ne varsa, toplum üzerinde neyin a¤›rl›¤›
varsa, burjuvazi onun vitrinini oluﬂturur. Güvenlik sorunlar› ön plandaysa, eski ‘emniyetçiler’ konur, milliyetçilik yükseliyorsa, ona uygun
isimlerden vitrin yap›l›r.

Burjuvazinin
vitrinindeki kad›n
Kad›nlar her zaman vitrin
düzenlemesinde yer bulurken, bu y›l ilginin çok daha
yo¤un oldu¤u görülüyor. Bu
ilginin bu y›l daha da yo¤unlaﬂmas›, yukar›da da ifade etti¤imiz gibi, partiler aras›ndaki farkl›l›klar›n tümden silikleﬂmesi ile yak›ndan ilgili
oldu¤u gibi, bununla s›n›rl›
de¤ildir.
Kad›n›n burjuva politika
sahnesinin vitrinine sürülmesi meselesi, sadece ülkemiz
için de¤il, tüm kapitalist ülkeler için geçerlidir. Bir farkla ki, kapitalist bat›da kad›n›n “keﬂfi”, özellikle 1980’li
y›llar›n baﬂ›na denk düﬂer.

Sosyal demokrasinin krizinin derinleﬂti¤i, kendini
“merkez sol ve sa¤” olarak
tan›mlayan partilerin kitleleri sürükleyecek slogan ve
politika üretmekte k›s›rlaﬂt›¤› süreçte, bir yandan “lider”
yüzlerini yenileyerek kitlelerin “de¤iﬂim” talepleri absorbe edilirken, di¤er yandan
sistemin ikinci s›n›f olarak
gördü¤ü kad›nlar vitrine ç›kar›ld›. Kad›nlar›n mücadelesinin bu durumda hangi
düzeyde etkide bulundu¤u
ayr› bir tart›ﬂma konusu olmakla birlikte, burjuvazi için
aslolan, kad›n kimli¤i üzerinden, devasa bir kad›n gücünün ve enerjisinin sistemin
kitleler nezdinde kendini
“yenilemesinde” kullan›lmas› ve nihayetinde kad›n› sistem içinde tutmakt›. Burjuvazi böylece, temel hak ve
özgürlüklere yönelik sald›r›lar› ile iyiden iyiye y›pratt›¤›
“eﬂitlik” kavram›n› da kad›nlar üzerinden yeniden kullanma imkân› buldu.
Ancak bu geliﬂim ne kad›n›n sorunlar›n›n çözümüne
hizmet etti, ne de politikleﬂmesini ve sistemin önemli
noktalar›nda “yönetici” konuma yükseliﬂini sa¤lad›. Ki,
hemen belirtmekte yarar var;
böyle olsa dahi de¤iﬂen ‹ngiltere’de oldu¤u gibi sadece
burjuvazinin en katmerli sald›r›lar›n›n Margret Teacher
gibi bir “kad›n baﬂbakan”
eliyle yürütülmesi olabilirdi.
Peki bunlar olmad›, ne oldu? Sosyalist sistemin varl¤›
ve emekçilerin mücadelesi
karﬂ›s›nda o güne kadar uygulayamad›klar› politikalar›
“küreselleﬂme” ad›yla devre-
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Kad›n› ikinci
s › n › f g ö re n
d üz e n i n pa rtilerinin vitrini olan kad › n l a r, iﬂçisi,
memuru,
köylüsü, ge cekondulusu
ile emekçi ka d›nlar› temsil
edemez
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ye sokan tekelci burjuvazi,
emekçilerin yaﬂam›nda korkunç tahribatlar yaratt›, kad›n› erke¤iyle tüm emekçileri
daha fazla ezdi, sömürdü, kazan›lm›ﬂ haklar›n› yoketti.
Bugün ülkemizde yaﬂanan süreç de benzerdir.
‘80’lerde Avrupa burjuvazisinin “uyanmas›na”, kad›n›n
gücünün sistemin restore
edilmesinde kullan›lmas›na
neden olan, kad›n örgütlerinin mücadelesi olmuﬂtu. Ülkemizde de bu misyonu KaDer gibi kuruluﬂlar oynamaya çal›ﬂ›yor. Söyledikleri ﬂu:
Kad›nlar hangi partiden olursa olsun parlamentoya girsin!
Bu yaklaﬂ›m›n “cinsiyetçi
ve apolitik” oldu¤unu, burjuvaziye hizmet etti¤ini 97. say›m›zda de¤erlendirdik, tekrarlamayaca¤›z. Ancak özetle, Ka-Der vb. yüklenen misyon, kad›nlar›n sisteme yönelik tepkilerinin, potansiyelinin burjuva düzen partileri
arac›l›¤›yla sistem içinde eritilmesidir. Yani ad› “kad›n
kuruluﬂu”, ama kad›n›n sorunlar›na çözüm için de¤il,
burjuvaziye taze kan taﬂ›mak
için var. Bu arada baﬂkan›n›n
da AKP’den aday olmas›,
“Hangi partiden olursa olsun” yaklaﬂ›m›n›n geldi¤i yerin koltuk u¤runa, kad›n› en
fazla yok sayan bir partinin
vitrinini süslemek olmuﬂtur.
Evet burjuva düzen partilerinin kad›n› keﬂfetmesi boﬂuna de¤ildir. Yoksullu¤un,
iﬂsizli¤in, sefaletin, yozlaﬂt›rma politikalar›n›n sonuçlar›n› en yak›c› ﬂekilde yaﬂayan,
çeliﬂkileri en yo¤un hisseden
kad›nlard›r. Çocuklar›n› insanca besleyememeyi, okula
gönderememeyi, genç k›zlar›n›n o¤ullar›n›n yozlaﬂma
bata¤›na düﬂmesini onlar yaﬂarlar. Fabrikada, atölyede,
iﬂyerinde en fazla ezilen, aﬂa¤›lanan onlard›r, ayn› iﬂi yapar daha az ücret al›rlar, tar-

lada, tezgahta emekleri yok
pahas›na sat›l›r, kapitalizmin
sömürü çarklar›na hayat›n
her alan›nda bir de cinsel sömürü eklenir...
Tüm bunlar do¤ald›r ki,
kad›nlar›m›zda potansiyel bir
memnuniyetsizlik, sisteme
yönelik bir öfke biriktirir.
Özellikle son y›llarda bu öfkenin daha da birikti¤i aç›kt›r. Bu potansiyel öfke ve daha baﬂka “kad›n” özelliklerinden kaynakl›d›r ki, hak
arama eylemlerinde, gecekondu direniﬂlerinde hep onlar› ön saflarda görürsünüz.
Peki bu öfke nereye yönelecek, alttan alta ya da aç›kça
geliﬂen “böyle gitmez” düﬂüncesi nerede so¤urulacak?
Ka-Der gibi kurumlar,
burjuva düzen partilerinin
vitrinlerine konulan kad›nlar
iﬂte bu noktada rol oynamaktad›rlar. Bir baﬂka deyiﬂle
“vitrinteki kad›n”, ezilen,
emekçi kad›n›n aldat›lmas›nda rol almakta, hemcinsini
tuza¤a çeken k›nal› keklik
rolü oynamaktad›r. Yaﬂad›¤›
yoksullukla, ezilmiﬂlikle,
d›ﬂlanm›ﬂl›kla, çifte sömürü
ile bu sistemin kendisini temsil etmedi¤ini düﬂünen kad›na, “bak! parlamentoda sen
de temsil ediliyorsun” denilmektedir. T›pk›, iﬂçi s›n›f›n›
aldatmak için sendikac›
adaylar›n vitrine konulmas›
gibi. Ki, bu sendikac›lar›n
parlamentoda emekçi düﬂman› yasalar ç›kar›l›rken, ç›tlar›n›n ç›kmad›¤›n›, yapabileceklerini dahi yapmad›klar›n›
herkes bilir.
Ayn› durum, bugün parlamentodaki 20 civar›ndaki kad›n milletvekili için de geçerlidir. Evet komik bir orand›r,
ancak hangisi bugüne dek
emekçi kad›nlar›n, köylü kad›n›n, gecekondulu kad›n›n,
evine hapsolan kad›n›n sorunlar›n› gündeme getirdi?

Kad›n› 8 Martlar’da
hat›rlayan zihniyet
de¤iﬂir mi?
Sorunun bir baﬂka boyutu
da ﬂu: Burjuva partilerin vitrinlerine kad›nlar› koymas›
onlar›n kad›n sorunlar›na
e¤ilecekleri anlam›na gelmiyor. “Kad›n aday” tart›ﬂmas›
çarp›k ﬂekilde böyle gösterilmeye çal›ﬂ›l›yor. Adeta kad›n› keﬂfedenlerin kad›n›n sorunlar›na yönelik çözüm politikalar› sunacaklar› yan›lg›s› yarat›l›yor.
Yoktur böyle bir ﬂey! Bütün partilere sorun:
Eﬂit iﬂi yapmalar›na karﬂ›n kad›nlar›n erkeklerden
daha az ücret almas›n›, sermayenin ucuz emek sömürüsünü nas›l de¤iﬂtirecekler?
Çal›ﬂan kad›nlar›n %75’inin
tar›mda oldu¤u düﬂünüldü¤ünde, sosyal güvencesi bulunmayan, hatta ço¤u çal›ﬂ›yor olarak da görülmeyen bu
kesimlere yönelik bir politikalar› var m›? Fabrikada sömürülmek, evde dayak yemek, sokakta meta olmak istemeyen kad›n›n statüsünü
de¤iﬂtirmek için pratik hangi
politikalar› uygulayacaklar?
Ne bunlara ne de hayat›n
her alan›nda yaﬂanan di¤er
sorunlar›na yönelik hiçbir
düzen partisinin “çözüm”ü
yoktur. Hatta günlük en basit
sorunlara iliﬂkin dahi çözüm
gücü olmad›klar› bugüne kadar görülmüﬂtür.
Toplumun yar›s›n› oluﬂturan kad›nlar› sadece 8 Martlarda, o da merasim boyutuyla hat›rlayan bir politik zihniyet var karﬂ›m›zda. Bu zihniyet tek bir partiye özgü de¤ildir. Çünkü bu ülkede hiçbir
burjuva düzen partisi, toplumun ﬂu bu kesiminin sorunlar›na çözüm için iktidar olmuyor, aksine sömürü pastas›ndan daha fazla pay almak,
27 May›s 2007

temsil etti¤i egemen s›n›f fraksiyonuna daha fazla pay aktarmak
için iktidar oluyorlar.
Peki parlamentoda kad›n say›s›n›n art›ﬂ› bu zihniyeti de¤iﬂtirir
mi? De¤iﬂtirmez, çünkü bu bir
sistem sorunudur. Ne iktidarlar›n
ne de parlamentonun misyonunda
bir de¤iﬂlik yaratmayaca¤› gibi,
kad›nlar›n sorunlar›n›n gündeme
gelmesi de ancak burjuvazinin ç›karlar›yla çat›ﬂmad›¤› oranda
mümkün olur. Bir baﬂka deyiﬂle
iktidarlar yine burjuvaziye hizmet
eder, parlamento emperyalizmin
ve iﬂbirlikçi tekelci burjuvazinin
istedi¤i yasalar› ç›kar›r.
Mümkün olsa ‹ran’daki gibi
kad›n› toplumsal yaﬂamdan tümüyle silmeye çal›ﬂan AKP’yi ele
alal›m. ‹sterse vitrine tümüyle kad›nlar› koysun, ne de¤iﬂir? O vitrine oturacak “ça¤daﬂ” görüntülü
kad›n, ancak onun kad›na bak›ﬂ›ndaki çarp›kl›¤›, sömürü, bask›, iﬂbirlikçilik politikalar› uygulad›¤›n› kamufle etmeye hizmet eder.
2004 y›l›nda, kad›nlar›n aleyhine
varolan dengesizliklerin, haks›zl›klar›n giderilmesine yönelik düzenlemeleri içeren bir yasal düzenlemenin AKP’lilerin oylar›yla
reddedildi¤ini hat›rlamak dahi,
kad›n sorunlar›yla ilgisinin biçimini göstermeye yeterlidir.
Kapitalizmde kad›n›n her anlamda bir “meta” olarak görüldü¤ü bilinir. Ülkemizde buna bir de
‹slamiyetin kad›na biçti¤i misyon
eklenir ki, kapitalizmin ucuz iﬂgücü ihtiyac› olmasa tüm kad›nlar›
türbanlay›p eve kapatmak gerçek
kafa yap›lar›d›r.

Eﬂitlik sistem sorunudur
1935 seçimlerine kadarki seçimlerde hiçbir “kad›n eli” uzanmad› seçim sand›¤›na. Kad›nlar›n
oy verme hakk› yoktu. 5 Aral›k
1934’te ç›kar›lan kanunla kad›nlara da seçme ve seçilme hakk› tan›nd›. Peki tan›nd› da ne oldu? 72
y›lda Meclis’e giren 8 bin 294 erkek milletvekiline karﬂ›l›k mecliSay›: 106

se giren kad›n milletvekili say›s›,
sadece 186 oldu.
Çarp›c› olan bir baﬂka nokta
ise, sistemin sürekli vurgulad›¤›,
“Türkiye’nin kad›nlara seçme seçilme hakk›n› birçok Avrupa ülkesinden daha önce verdi¤i” bir
gerçek olsa da, bu hakk›n tan›nmas›ndan sonra, ileri de¤il geriye
gidiﬂ oldu¤udur. Örne¤in, 1935
seçimlerinde TBMM’de kad›nlar›n oran› %4.51 idi. Tüm bir
Cumhuriyet tarihi boyunca bu
oran bir daha yakalanamad›! Ve
Türkiye dünyan›n 173 ülkesi aras›nda kad›n parlamenterler bak›m›ndan 160'›nc› s›radad›r.
Peki tüm bu süreç boyunca bu
ülkeyi kim yönetti? Muhafazakar,
islamc›, milliyetçi sa¤ partiler!
"Allah'›n insanlardan bir k›sm›n›
di¤erlerine üstün k›lmas› sebebiyle ... erkeklerin kad›nlar›n yöneticisi ve koruyucusu” oldu¤unu
söyleyen dini referans alanlar,
hem yoksullu¤u hem de kad›nlar›n içinde bulundu¤u durumu din
arac›l›¤›yla kan›ksatt›lar.
Elbette sistemde kad›n›n yeri
tart›ﬂmas›nda parlamenter say›s›
tek baﬂ›na k›stas olarak ele al›namaz. Bu rakamlar› sadece sistemin riyakârl›¤›n› gözler önüne
sermek, “hadi size de seçme seçilme hakk› verdik” demekle eﬂitlik
sa¤lanmad›¤›n› göstermek için
verdik.
Yoksa, “hadi size de seçme seçilme hakk› verdik” demekle eﬂitlik sa¤lanmad›¤› gibi, ﬂu kadar
de¤il de bu kadar kad›n aday gösterilmesiyle, daha da ileri gidelim, parlamentonun yar›s›n›n kad›n olmas›yla da sa¤lanmaz.
“Eﬂitlik” sorunu, sistemde kad›n›n yeri, mevcut sistemin kad›na
biçti¤i misyonla ilgilidir. Kad›nlar›n iki kez ezilmesine yolaçan
ekonomik, sosyal ve siyasal koﬂullar de¤iﬂtirilmeden “eﬂitlikten”
sözetmek riyakarca bir tutumdur.
Kad›n milletvekili say›s›n›n
art›r›lmas›n› adeta sorunun “köklü” çözümü gibi sunanlar iﬂte bu
riyakârl›k içindedirler.

Kad›n meta m› olsun
eve mi kapans›n?
Bugünlerde AKP’li ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi’nin bir mayo reklam›n›
“muz›r” bularak bilboardlara ast›rmamas› tart›ﬂ›l›yor. “Laikler” bak›n
de¤iﬂmemiﬂ diye AKP’nin yobazl›¤›na en büyük ve en son kan›t diye sunarken, ‹slamc›lar da ahlâktan dem
vuruyorlar. Dört kad›nla evlenmeyi
ahlâki bulanlar›n ne mene bir ahlak›n
temsilcisi olduklar› ayr› mesele.
Ça¤daﬂl›km›ﬂ, ahlâkm›ﬂ; bunlar tart›ﬂman›n as›l özü de¤il. Bir yanda
kapitalizmin kad›n› metalaﬂt›rmas›,
bedenini reklam arac› olarak kullanmas› var; öte yanda ise kad›n› türbana, çarﬂafa koyup eve kapatmak isteyen bir islamc› zihniyet.

‹ran’da kad›na bask›
‹slamc›lar›n “model” ülkesi ‹ran’da,
kad›nlara karﬂ› son aylarda adeta
savaﬂ ilan edilmiﬂ durumda. Yeterince örtünmedi¤i, saç›n›n teli görüldü¤ü için “din polisi” taraf›ndan ceza
kesilen kad›n haberleri eksik olmuyor. Tahran’da baﬂlayan “örtünme
operasyonu” kapsam›nda, baﬂörtülerinin alt›ndan saçlar› göründü¤ü
gerekçesiyle tutuklanan kad›nlar›n
say›s› 400’ü aﬂt›. 18 binden fazla
‹ranl› kad›n yaz›l› uyar› cezas› ald›.
Cumhurbaﬂkan› Ahmedinecad dahi,
“boﬂ bulunup” kad›n ö¤retmeninin
elini öptü¤ü için mollalarca aforoz
edilme riskiyle karﬂ› karﬂ›ya kald›.
Son bask› furyas›, kad›n örgütlerine
yönelik oldu. “Ulusal güvenli¤e tehdit” ilan edilen kad›n kuruluﬂlar› ve
feminist derneklere bask›nlar düzenlendi, 61 kad›n haklar› savunucusu
tutukland›.

Kad›n feda savaﬂç›lar›
Filistin’de ‹srail’in artan katliam sald›r›lar› karﬂ›s›nda, El Fetih’e ba¤l› El
Aksa ﬁehitleri Tugay› Örgütü’nün
üyesi olan kad›nlar, ‹srail’e karﬂ› fedai operasyonu baﬂlatacaklar›n›
aç›klad›. 8 kiﬂilik fedai kad›nlar timi
taraf›ndan yap›lan aç›klamada;
“E¤er ‹srail kara harekat› düzenlerse
topraklar›na s›z›p kendimizi havaya
uçuraca¤›z” denildi.

KADIN
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‹ﬂkenceci ve katiller
için ‘cennet’ ülke
Bu ülkede, iﬂkenceciler, ölüm mangalar› cezas›z kald›¤›,
mahkemeler “el so¤utmama” y önünde k ararlar verdi¤i
için iﬂkenceci ve katiller korkusuz v e p ervas›zlar
Örnek 1- ‹ﬂkenceciyi suçüstü
yakalayan avukata dayak
ﬁanl›urfa'da Sarayönü Polis
Karakolu’nda iﬂkence yapan
polisleri suçüstü yakalayan
Avukat Celil Gürkan, iﬂkenceyi görüntülemeye kalk›ﬂ›nca
polisler taraf›ndan tekme tokat
düvüldü ve bir gözü kapand›.
ﬁanl›urfa'da müdafileri savunmak için karakola giden ‹zmir Barosu'na kay›tl› Avukat
Gürkan’›n gördükleri ve yaﬂad›klar›, AKP iktidar›n›n “iﬂkenceye s›f›r
tolerans” sözünün yalandan ibaret
oldu¤unu ve iﬂkencenin, kötü muamelenin en ücra karakola kadar
yayg›n ﬂekilde sürdü¤ünü ortaya
koydu.
18 May›s günü ﬁanl›urfa’ya giden Avukat Gürkan, basit bir müessir olay›ndan gözlem alt›na al›nan
müvekkilleri Nihat G, Sedat B, ‹smail B. ve ‹brahim D'yi görmek
üzere Sarayönü Polis Merkezi’ne
gitti. Hukuki haklar›n› kullanmak
üzere “avukat” oldu¤unu söyledi.
Ancak ‘o senin dedi¤in yaz›l› yasalardan gerçek hayat baﬂkad›r’ kural›n› bilen nöbetçi amir ve baﬂkomiser içeri almad›. Buna ra¤men kendi deyiﬂiyle mesleki onurunu ayaklar alt›na almamak için içeriye zorla
girdi.
Müdafileri “basit bir müessir”
nedeniyle gözalt›na al›nm›ﬂlard›,
ancak iﬂkence polislerin ruhuna sinmiﬂ bir politikayd› ve “suçu” ne
olursa olsun “karakol gerçe¤ini” tan›t›rlard›. Avukat basit müessir fiili
ile ilgili suçlu olanlar›n kar›n üstü
yere yat›r›ld›¤›n› ve ellerinin arka-
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dan kelepçelendi¤ini, iki tane polisin bunlar› copla dövdü¤ünü gördü.
Sonras›n› ﬂöyle anlatt›:
“Aralar›ndan bir tanesini 'gözümde mercek var, patlayabilir, kör
olurum, ne olur vurma' diye yalvar›yordu. Di¤er bir tarafta 'ne olur
aya¤›n› boynumdan ç›kar' diye inliyordu. Hemen cep telefonumu ç›kar›p olaylar› görüntülemeye baﬂlad›m. ‹smi M. olan bir Baﬂkomiser
ile beraberindeki polis taraf›ndan
dövüldüm. S›rt›ma her yerime yumruk ve coplarla vuruyorlard›. ﬁu an
bir gözüm kapand›. Görmüyor. Adli
T›p'a sevk edildim. Olay› Savc›ya
bildirdim. Savc›l›k da olay›n üzerinde titizlikle durdu¤unu söyledi. Polis müdürleri de bu olay› lanetledi,
ama soruﬂturma açmad›lar. Suç iﬂleyenlerin ve iﬂkence yapanlar›n cezaland›r›laca¤›na inan›yorum.”
Avukat Gürkan da tan›yacak
Türkiye gerçe¤ini. ‹ﬂkencecilerin
cezaland›r›lmayaca¤›na da tan›k
olacak. Bu iﬂlerin savc›lar›n, polis
amirlerinin bilgisi, onay›, en az›ndan hoﬂgörüsü ile sürdü¤ünü anlayacak.

Örnek 2- ‘Vay sen misin rapor
alan!’ iﬂkencesi
19 May›s tarihli Milliyet’in haberinden aktar›yoruz: “Otomobilleriyle giderken polis taraf›ndan
çevrilen Alper Mensur,
Osman Türker ve Saim
Öztürk adl› üç genç, karakolda feci ﬂekilde dövüldü. Sa¤l›k raporu al›nd›ktan sonra ikinci kez kara-

kola getirilen gençler yine dövüldü.
Birinin beyninde ödem oluﬂtu.”
Hem iﬂkence yap›yor hem de iﬂkenceyi nas›l belgelersin diye bir
daha iﬂkence yap›yor. Tam da “Türk
polisine” yak›ﬂan bir davran›ﬂ. Diyor ki, biz iﬂkence yapaca¤›z sen sesini ç›karmayacaks›n, ﬂikayetçi olmayacaks›n...
Peki yeniden hastaneye götürüldüklerinde ne oluyor dersiniz? Polisler, Alper Mensur’u dövdükten
sonra tekrar hastaneye götürdüklerinde doktordan Mensur’un hastaneye ilk geliﬂindeki durumuna göre,
yani ikinci daya¤› “hesap d›ﬂ›” tutarak rapor tutmalar›n› istiyor. “Doktor” da bu iste¤i kabul ediyor.
Bu da iﬂkence politikas›n›n “hekimler” aya¤›n›n bir klasi¤idir. Ki,
her karakolun, emniyet müdürlü¤ünün düzmece raporlar› hangi doktordan, hastaneden alaca¤› önceden
belirlenmiﬂ ve genel olarak buna
göre “doktor” istihdamlar› yap›lm›ﬂt›r. Bu yüzden iﬂkencenin bu kadar yayg›n olmas›na karﬂ›n, gözalt›
sonras› rapor almak daha zordur.
Ancak bu aﬂamadan sonra “anlaﬂmal›” olmayan bir hastaneden al›nabilmektedir raporlar. Bu da iﬂkencecileri cesaretlendiren bir baﬂka uygulama.
Mensur’un yak›nlar› da hakl›
olarak hem polisten, hem doktordan
ﬂikayetçi olacaklar›n› söylüyorlar.

Örnek 3- Yarg›tay’›n adaleti;
ON kiﬂiyi katledenlere
soruﬂturma gereksiz, taﬂ ve
slogan atanlara a¤›r ceza
Geçti¤imiz y›l 28 Mart’ta HPG
gerillalar›n›n defnedilmesi
s›ras›nda devlet güçlerinin
cenaze törenine kat›lanlara sald›rmas› sonucu
baﬂlayan ve dört gün
süren olaylarda, aralar›nda küçük çocuklar›n
da oldu¤u 10 kiﬂi özel
timlerin açt›¤› ateﬂ sonucu ölmüﬂ, 2 binden
fazla kiﬂi gözalt›na
27 May›s 2007

al›nm›ﬂ, 800 kiﬂi tutuklanm›ﬂt›. Gözalt›na al›nanlar›n iﬂkence gördü¤ünü belgeleyen Diyarbak›r Barosu’nun bu konudaki suç duyurusuna
ve yaﬂanan ölümlere iliﬂkin henüz
tek bir devlet görevlisi hakk›nda dava aç›lmazken, cenazeye kat›lanlar,
slogan att›klar›, taﬂ at›p poster taﬂ›d›klar›, kamu mallar›na zarar verdikleri gerekçeleri ile, Diyarbak›r
5.ACM yüzlerce kiﬂiye ‘örgüt üyeli¤inden’ ceza vermiﬂti.
Yarg›tay 9. Ceza Dairesi, 10 kiﬂiyi katleden ölüm mangalar›na iliﬂkin soruﬂturma istemezken, karar›
bozarak cenazeye kat›lanlar›n her
“suçtan” ayr› ayr› cezaland›r›lmalar›n› istedi. Böylece yarg›lananlar›n
birço¤u, hem örgüt üyeli¤inden
hem de taﬂ, molotof atmak, Öcalan
lehine slogan atmak gibi suçlamalardan ayr› ayr› cezaland›r›lacak.
Yaﬂanan olaylar üzerine Baﬂbakan Erdo¤an ne demiﬂti hat›rlayal›m: “Çocuk da olsa kad›n da olsa
güvenlik güçlerimiz gereken müdahaleyi yapacaklard›r...”
3, 6, 8 ve 9 yaﬂ›nda Enesler, Fatihler katledilirken “gereken yap›lm›ﬂt›”, ﬂimdi de yarg› “gerekeni
yapmaya” devam ediyor.

Örnek 4- 12 yaﬂ›ndaki U¤ur’a
‘görev gere¤i’ infaz
Mardin'in K›z›ltepe ilçesinde kamyon ﬂoförü Ahmet
Kaymaz ile 12 yaﬂ›ndaki o¤lu U¤ur Kaymaz'›n öldürülmesiyle ilgili olarak yarg›lanan özel tim polisleri Mehmet Karaca, Yaﬂafettin Aç›ksöz, Seydi Ahmet Töngel ve
Salih Ayaz hakk›nda verilen
beraat karar›n›n gerekçesi
aç›kland›. Kararda belirtilen hususlardan baz›lar› ﬂöyle:
1- Ahmet ve U¤ur Kaymaz polisle çat›ﬂmaya girdi.
2- Ölenlerin kulland›klar› silahlar›n özelli¤i göz önüne al›nd›¤›nda,
olay›n ölçülülük içerisinde meydana geldi¤i anlaﬂ›lmaktad›r.
3- San›k polisler ‘görev gere¤i’
Say›: 106

Polisin Dink Cinayetini
SoruﬂturMAMAs› Sürüyor!
Devletin polisi, jandarmas› Dink’in katledilece¤ini bilerek hiçbir önlem almad›lar, cinayetin iﬂlenmesini bekleyip
“bize anlatt›¤›n gibi mi oldu olay” diye katillerle abi-kardeﬂ
muhabbeti yapt›lar, “yere düﬂen bayra¤›” kald›ran Ogün Samast’la hat›ra foto¤raflar› çektirdiler. Bütün deliller bunun
bir ‘devlet cinayeti’ oldu¤unu, faﬂist ‘Türk-‹slam’ sentezcilerinin tetikçi
olarak kullan›ld›¤›n› ortaya koyarken, ülkeyi yönetenler ve ülkenin yarg›s› bu gerçeklerin üzerini örtmeye çal›ﬂt›lar. Polisin “ihmalle” de¤il resmen ve alenen kas›t içinde cinayetin iﬂlenmesini sa¤lad›¤›na dair her gün
yeni emareler ortaya ç›karken, “polisimiz soruﬂturmay› sürdürüyor” yalan› ile halk› aldatmaya çal›ﬂt›lar.
Ve bu oyun halen devam ediyor.
‹ﬂte size son örnek:
Dink cinayetinden önce Ogün Samast’la 68 defa telefonla görüﬂen
ve J‹TEM muhbiri oldu¤u ortaya ç›kan, Erhan Tuncel’in eniﬂtesi Coﬂkun
‹¤ci'ye sorgusunda, bu konuda hiçbir soru sorulmam›ﬂ.
Yani “cinayetten önceden haberim vard›, J‹TEM’e bildirdim” diyen
biri, tetikçi ile 68 kez görüﬂüyor ve ne polis ne de savc›l›k “ne görüﬂtün?”
diye sormuyor.
Bunun ad› soruﬂturma de¤il ‘SORUﬁTURMAMA’d›r.
Devlet kendini soruﬂturacak de¤il ya!
Ayr›ca “ihmal” ya da kast›n polisle, jandarmayla s›n›rl› olmad›¤›,
devletin bir baﬂka kurumunun, yarg›n›n da ayn› çemberin içinde oldu¤u
bu örnekle bir kez daha görülmektedir.

‹ktidar 1 M ay›s t erörünü s ürdürüyor
1 May›s'ta estirilen terör, Ankara'da Al›nteri okurlar›n›n "yasad›ﬂ›
slogan" att›klar› gerekçesiyle gözalt›na al›nmalar›yla sürüyor. Gözalt›
terörünü 22 May›s’ta protesto eden ‹zmir Acil Eylem Hatt›, Al›nteri
okurlar›n›n serbest b›rak›lmas›n› isterken, emekçilerin 1 May›s zaferine
tahammül edemeyen devletin, devrimci, demokrat insanlar› gözalt›na
ald›¤› belirtildi.
ateﬂ açt›lar.
“Yüce Türk Yarg›s›” diyor ki;
12 yaﬂ›ndaki U ¤ u r K a y m a z’›
katletmek özel timcilerin göreviydi. Küçük bedenindeki 18 kurﬂun
“ ö l ç ü l ü ” b i r d u r u m d u r.
Peki gerekçede aç›klanan, olay›n
meydana geliﬂ ﬂekli neye dayan›yor? Sadece san›k polislerin anlat›mlar›na. Yani, neredeyse her infazda sarfedilen, “biz “dur polis”
dedik onlar ateﬂ aç›nca kendimizi
koruduk” yalan›na dayan›yor. Mahkeme polis anlat›mlar›na öylesine

itibar etmiﬂtir ki, Ahmet ve U¤ur
Kaymaz’›n bedenindeki kurﬂunlar›n
hangi mesafeden ateﬂ aç›lmas›yla
oluﬂtu¤unu dahi tespit etmemiﬂtir.
*
Türkiye neden iﬂkenceciler,
ölüm mangalar› için adeta cennet
bir ülke, gayet aç›k de¤il mi! Bu ve
benzeri binlerce örnekle, iﬂkencenin, infazlar›n bir devlet politikas›
oldu¤u kan›tlanm›ﬂt›r bu ülkede. Ve
“insan haklar›” maskesini yüzüne
takan AKP iktidar›nda da bu politika kesintisiz uygulanmaktad›r.
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“Ölüler Alt›n Takmaz”
Siyanürlü a lt›n ç ›karan t ekele k arﬂ› t opraklar›n› s avunan ‹nay köylüleri mücadelelerini dergimize anlatt›
‹nay köyü, Uﬂak’›n Eﬂme ilçesine ba¤l› 370 hanelik, 1300 nüfuslu
bir köy. Do¤al güzelli¤iyle daha giriﬂte dikkati çekiyor. ‹nay köylülerini Bergamal›lar’dan sonra, siyanürlü alt›n ç›kart›lmas›na karﬂ› kefenli
eylemleriyle tan›d›k. TÜBRAG topraklar›nda siyanürle alt›n ç›karmaya
baﬂlay›nca ‘eylemci köy’ oluvermiﬂ.
Maden, Eﬂme'ye ba¤l› Ovac›k'ta kurulmuﬂ. Köylülerin hepsi art›k siyanürün nemenem bir zehir oldu¤unu,
havay›, suyu, topraklar›m›z› nas›l
zehirledi¤ini biliyor.
Biz de bu sorunu ‹nay köylüleriyle görüﬂtük. Ancak önce, s›k s›k
köylüler taraf›ndan uyar›ld›¤›m›z
bir konuya de¤inmek istiyoruz.
ﬁimdiye kadar birçok bas›n organ›n›n köye gelerek yaz›lar yazd›¤›n›,
çekimler yapt›¤›n›, ancak ya çarp›t›larak yay›nland›¤›n› ya da hiç yay›nlanmad›¤›n› özellikle belirtmemizi istediler. "En az›ndan tarafs›z
yay›nlayabilirlerdi" dediler.
Biz ‹nay köylüsünün hakl› mücadelesinde taraf›z. Bunu köylülere
de söylüyoruz, sizin, hakl›n›n taraf›nday›z diyoruz. Köy kahvesinde
gelen çaylar›m›zla birlikte baﬂl›yoruz sorunlar›n› dinlemeye.
Siyanürcü ﬁirkete Karﬂ›
Mücadelemizde Kararl›y›z

Mehmet
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‹lk sözü, köyde herkesin sayg›yla bahsetti¤i ve önce onunla konuﬂun
dedi¤i
Mehmet
Türel al›yor ve
"‹nay
köylüleri
kendi topraklar›n›
üç kuruﬂa siyanürcü ﬂirkete sat›p
onursuzlaﬂmad›"
diyerek baﬂl›yor
anlatmaya. “Siyanür kullan›larak alT ürel
t›n ç›kar›lmas› sa-

KÖYLÜ

dece ‹nay köylülerinin de¤il, Türkiye'nin sorunu. Maden Gümüﬂkol,
K›ﬂlada¤ madeni diye geçiyor, Kanadal› TÜPRAG iﬂletiyor. Baﬂta
madene su taﬂ›mak için bizden tarla
istediler, para-pul teklif ettiler, kimse vermedi. Sadece bir kad›n verdi,
Almanya'da yaﬂ›yordu. Uçakla getirdiler, tarlalar›n› sat›n ald›lar ve
tekrar uçakla götürdüler. Köylü topraklar›n› vermeyince meralar›n vasf›n› de¤iﬂtirip köylünün r›zas› olmadan devlet arazisi yapt›lar.”
Mehmet Türel, bunun için bir
günde Bakanlar Kurulu karar› ç›kar›ld›¤›n› söylüyor ve "sanki savaﬂ
h a l i v a r " diye ekliyor. Madene gidecek su borular›n› köyün içinden
geçirerek döﬂüyorlar. “Onlar kazmaya baﬂlay›nca sesimizi duyurmaya çal›ﬂt›k. Valili¤e, Kaymakaml›¤a
gittik. Ankara'da kefenlerle eylem
yapt›k. Onlar kaz›ya gelince tepki
gösterdik, suyun geçiﬂini engellemeye çal›ﬂt›k. J a n d a r m a b a s k › s › y la bir ayda döﬂediler. Madende kullan›lan su tertemiz, Uﬂak'›n bir günlük su ihtiyac›n› karﬂ›lar. Biz alt›n›n
ç›kar›lmas›na de¤il, siyanürle ç›kart›lmas›na karﬂ›y›z ve kararl›y›z.”
Bu kararl›l›¤›n› ifade ederken
köylüler, ayn› zamanda bizim arac›l›¤›m›zla mücadelelerine destek olmak için herkesi ça¤›rd›klar›n› tekrarl›yorlar. Yak›n köylerden de böyle destek almak için çal›ﬂmalar› oldu¤unu vurguluyorlar. "Baﬂka köylerden bizi destekleyenler var ama
bu yetersiz!" diye belirtiyorlar. Çevre köylülerin kimisi siyanürcü ﬂirket
taraf›ndan parayla aldat›lm›ﬂ, bundan dert yanarken belirtiyorlar ayn›
zamanda; “Do¤rusunu isterseniz
baﬂta biz de bilmiyorduk. Bergama'y› izlerken, gülüyorduk. Bunlar
ne yap›yorlar, köylerinden alt›n ç›k›yor, daha ne istiyorlar diyorduk.
Ne zamanki su borusu için tarla istediler, o zaman uyand›k. Önce bi-

linçsizdik, sonradan kendimize geldik. ‹lk köylü topland› gittik madene. Asker "Siz niye buraya geldiniz"
dedi, herkes sustu. Bir daha sordu,
herkes sustu. Sonra ben "siyanürle
zehirlenmek istemiyorum" dedim.
O Köy Zaten Teröristti
Bu s›rada sohbete baﬂka biri daha kat›lyor: “Da¤ baﬂ›nda kimlik
yoklamas› yap›l›yor. Niye, ‹nay'l›
m› de¤il mi diye. Hele bunun arkas›nda baﬂka güçler var m›, diye.
Çevre Bakan› köyden geçecekti,
Jandarma dizildi köye, bakan yolunu de¤iﬂtirdi. Bize de ‘ b i r avuç ça pulcu’ dedi. Araﬂt›rd›m sözlükten
‘Çapulcu: Baﬂkas›n›n mal›n› alan,
ya¤ma, talan eden kimse’ demek.
ﬁimdi bak›n biz mi, yoksa topraklar›m›za gelip konan siyanürcü ﬂirket
mi çapulcu? Bizi terörist göstermeye çal›ﬂ›yor. ‘Bu zehir Eﬂme'ye de
ak›yor. Onlar ses ç›karm›yor, ‹nay
niye ses ç›kar›yor, d e m e k k i b a ﬂ k a
a m a c › v a r’ diyor. Biz farkl› farkl›
partilere oy veriyoruz, ama hepimiz
siyanürsüz yaﬂamak istiyoruz."
Bu s›rada sohbete giren bir baﬂkas› 1980 öncesi köye ‘Küçük Moskova’ dendi¤ini hat›rlatarak, “ﬁimdi
de ‘o köy zaten teröristti’ diyerek
bizi yaln›zlaﬂt›rmak, di¤er köylerden tecrit etmek istiyorlar” diyor.
Maden baﬂlamadan önce köyde
1980 öncesi devrimcilik yapm›ﬂ insanlar›n foto¤raflar›n› karakoldan
istiyorlar. Yani siyanürlü alt›n ç›kart›l›rsa bu köyde tepkiyi örgütleyecek kimse var m› diye araﬂt›rma yap›yor maden sahipleri. Köylüler,
“biz uyanmad›k, o zaman. Me¤er ön
çal›ﬂmas›n› yapm›ﬂlar” diyorlar.
Eﬂme'de 2 Bin Kiﬂi
Zehirlendi, Örtbas Edildi
Hukuki baﬂvurular›n› da anlatan
Mehmet Türel devam ediyor: “Burada arpa, bu¤day ekilir, hayvanc›l›kla u¤raﬂ›l›r. Bak›n bir olay anlatay›m. Da¤da balya yap›yordum, madenin oldu¤u yerde patlama oldu.
‹ki gün sonra Eﬂme'de 2 bin kiﬂi zehirlendi. ‹çme suyuna kanalizasyon
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Sinan köylüle ri ‘H il e A¤a dan Mühür
Devletten’ slo gan›yla bu düzenin kimin
düzeni oldu¤unu g ös ter iy or.

di Köylüye Ceza Adalet Bu Mudur ’
pankart› açan köylüler ad›na konuﬂan Ercan Güneﬂ, 300 y›ld›r yaﬂad›klar› topraklar›ndan edildiklerini
belirterek, “biz ﬂehrin ›ﬂ›klar›na
merakl› de¤iliz, tar›mla u¤raﬂarak
yaﬂam›m›z› sürdürüyoruz. Bugüne
kadar sesimizin ç›kmamas› yoksullu¤umuzdand›r. Biz adalete de¤il

‘A¤aya Kredi Köylüye Ceza Adalet Bu Mudur?’
Topraklar› köy a¤as› taraf›ndan
gaspedildi¤i için ‹stanbul'a göç etmek zorunda kalan Diyarbak›r’a
ba¤l› Sinan köylüleri, 20 May›s’ta
Galatasaray Lisesi önünde protesto
eylemi yapt›lar.
‘Sn. Adalet Bakan›; A¤aya Kresuyu kar›ﬂt›¤› söylendi. Örtbas ettiler. Eﬂme'de üç tane kuyu kaz›ld›.
Bir tanesine siyanür kar›ﬂt›¤› söyleniyor. O kuyu kullan›lm›yor ﬂu anda.
Koyunlar›n yüzde 60-65'i düﬂük
yapt›. Gedikler Köyü karpuzu, kavunuyla ünlüdür, her sene bizim köyde
karpuz satarlar. Bu y›l bir defa getirdiler, yenmedi, tuhaft›, bir daha da
getirmediler. Duydu¤umuza göre
kavun karpuzculara TÜPRAG ödeme yapm›ﬂ, örtbas etmek için. Madenin oldu¤u köyün bitiﬂi¤inde Gedikler’in Çukur Mahallesi’nde akan
su var. Küresel ›s›nmada tüm sular›m›z azal›rken bu ço¤alm›ﬂ. Siyanür
kar›ﬂt›¤›ndan ﬂüpheleniyoruz. 71 yaﬂ›nday›m, bu mevsimde kavaklar›n,
cevizlerin yaprak döktü¤ünü görmedim, Nisan'da ekin biçildi¤ini yaﬂamad›k. Çiftçiyle ilgilenen yok.”
Bunlar› belirterek konuﬂmas›na
devam ediyor Mehmet Amca, o konuﬂurken, herkes onun söylediklerini onayl›yor, ﬂunlar› da anlat diye
uyar›yor baz›lar›. Konuya açt›klar›
davalar› getiriyor: “TÜPRAG madene zarar verdi diye 33 köylüyü
dava etti, mahkeme sürüyor. Onlar
topraklar›m›z› zehirliyorlar, bu zarar
say›lm›yor. Alt›nc›lar›n arabas›n›
taﬂlad›lar diye, 10-12 yaﬂlar›nda çocuklar› dava ettiler, Jandarma ev ev
dolaﬂ›p çocuklar› ald›. Sonradan çocuklarla ilgili davay› geri çektiler.
Say›: 106

halk›n vicdan›na ve hala o mercilerde temiz kalm›ﬂ olanlara sesleniyoruz” dedi.
ADALET ZENG‹NDEN YANA
A¤alar›n s›rça köﬂklerinde, milletvekilleri arac›l›¤›yla iﬂlerini yüGüya ‘bak›n çocuklar›n›z› dava etmiyoruz’ diyecekler ya. Dava edende sendin! Zaten bu olay da yaland›.
Bunlar›n bize karﬂ› kulland›klar› iki
silahlar› var. Biri para, öbürü yalan!’
Mücadelemizi Sonuna
Kadar Sürdürece¤iz
Köy halk›n›n kat›l›m› yüzde yüz.
Herkes siyanürün zehir oldu¤unu ve
çocuklar›na, torunlar›na zarar verece¤ini biliyor ve bunun için mücadele ediyor.
“Bak›n bir de bu ﬂirket çal›ﬂt›rd›¤› iﬂçileri sendikal› yapm›ﬂ. Köylü
madene müdahale ederse sendikayla da karﬂ› karﬂ›ya getirecek. Ne
Ali-Cengiz oyunlar› dönüyor. Karun'un hazinesi Uﬂak’ta ç›kt›. Alt›nlar› siyanürle mi ç›kart›yordu?!”
Çevre köylerin deste¤ini al›p almad›klar›n› soruyoruz: “Sö¤ütlü
karﬂ›yd›, bast›r›ld›, di¤er köyler

rüttüklerini kaydeden Güneﬂ, “Biz
fakiriz onlar zengin adalet onlardan
yana iﬂliyor. ‹ﬂte seçimler geliyor,
bizlere verdikleri sözleri yerine getirmeyen milletvekillerine cevap
olarak, a¤an›n kap›s›na koydu¤umuz siyah çelengi, seçim sand›¤›na
da koyaca¤›z. Bize vatandaﬂ muamelesi yapmayanlara, biz vatandaﬂl›k görevimizi yapaca¤›z" diye
konuﬂtu.
"Hak Arad›k Ceza Bulduk Adalet Bu Mudur, 110 Bin Dönüm Arazi ‹ﬂgâl Ettin Gözün Doymad› M›,
Topraks›z Vatans›z Oy Kullanmay›n" dövizlerinin taﬂ›nd›¤› eylemde,
s›k s›k "Hile A¤adan, Mühür Devletten, Köylüyüz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, A¤alar Mecliste Köylüler Sokakta" sloganlar› at›ld›.
bast›r›ld›. Bütün bunlar Vali Ayhan
Çevik zaman›nda oldu. Ayhan Çevik puﬂtu ç›k›p köy kahvelerinde
‘S i y a n ü re k a r ﬂ › k o n u ﬂ m a y a p a n
va rsa bi ze bi l diri n’ dedi. ‹nsanlar
çekinmeye baﬂlad›" diye özetliyorlar üzerlerindeki bask›y›.
Eylemlerde bir sembolleri olsun
istemiﬂler ve siyanürün ölüm oldu¤undan hareketle kefen giyip ölümü
Çanlarla duyurmuﬂlar. Sloganlar›
ise ﬂu: ‘Ölüler Alt›n Takmaz!’
Ayr›lmadan önce son sözlerini
soruyoruz: “Mücadelemizi sonuna
kadar sürdürece¤iz. 3-5 kuruﬂa sat›lmay›z. Her türlü yöntemi kullanarak direniyoruz, direnece¤iz. Yaﬂam
hakk›m›z› savunuyoruz. Devlet bizi, çevreyi düﬂünüyorsa, sa¤l›¤a zarar veren yönteme izin vermesin.
Burada olan ﬂeyler, bu kurakl›k niye
oluyor, kuzular niye ölüyor, bunlar
araﬂt›r›ls›n. Siyanürlü alt›ndan vazgeçilsin!

K a d › n l a r siyanürcü tekele karﬂ› en ön saflarda yeral›yorlar. Onlardan biri olan Cemile AYDO⁄DU, “Badem a¤açlar› hep kurudu. Bu çocuk siyanür olmadan
önce hiçbir ﬂeyden korkmazd›, madende patlamalar
olunca tuvalete bile gidemiyor, donuna kaç›r›yor. Biz
çocuklar›m›z, torunlar›m›z için siyanürlü ﬂirkete karﬂ›
mücadele veriyoruz.” derken, Fatma ÇUBUK ise, “Siyanürün suya kar›ﬂmas› nedeniyle damad›m, k›z›m ve
çocuklar› enfeksiyon kapm›ﬂ.” diye ekliyor.
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‘Gelecek düﬂleri’
olmayan 5 çocuk
Daha önce burjuva medyan›n
varl›klar›n› dahi duyurmad›¤›,
“ekonominin t›k›r›nda oldu¤u” haberlerinden yer bulamayanlar, öldüklerinde gazetelere, tv’lere haber
oldular.
Kayseri’de 17 May›s günü bir
arac›n çarpt›¤› Turgay ve Seren Gül
Zurnac› kardeﬂler ile kuzenleri Muharrem ve Veysel Zurnac› kardeﬂler
olay yerinde öldü. Yaralanan Ali
Zurnac› ise Erciyes Üniversitesi T›p
Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'nde hayat›n› kaybetti.
Yoksuldular. Araç çarpmadan
hemen önce yolun karﬂ›s›ndaki aﬂevinin önündeki çöpten marul toplamay› hayal ediyorlard›. Hal’den artakalan marullar her gün oldu¤u gibi o gün de yoksullara da¤›t›lmak
üzere aﬂevine gönderilmiﬂ, Erdo¤an’›n bir defada yüzlerce “fabrika” açt›¤› Kayseri’nin yoksullar› k›sa sürede tüketmiﬂti art›k
marullar›. Esmer çocuklar aﬂevinin çöplü¤ünden marullar›n
art›klar›yla kar›nlar›n› doyurmak,
kimbilir belki de ﬂanslar› yaver giderse akﬂam yemeklerine eve götürecek kadar marul yapra¤› bulmay›
düﬂünüyorlard›. Az önce, o araç
çarpmadan önce neﬂe içinde yar›ﬂ
halindeydiler en çok çöp marulu
kim toplayacak diye. Hep yaparlard› bunu. Manavlar› da bakkallar› da
çöplüklerdi. ﬁansl› olanlar›, hemen
yan›baﬂlar›nda yükselen ama onlara
bir dünya kadar uzakta olan zengin
sitelerin çöplüklerinden “kaliteli”
yiyecekler bile bulabiliyordu bazen.
Birkaç salam dilimi, belki biraz buruﬂuk oldu¤u için at›lm›ﬂ salatal›k,
k›zarm›ﬂ et parçalar›, daha önce
görmedikleri ekmek türleri...
Açl›¤›n getirdi¤i ölüm aﬂevi
önünde yakalad› beﬂ çocu¤u, birisi
a¤›r yaralanarak tutundu hayata.
ﬁimdi hastane odas›nda çöplükten
bir kangal sucuk bulup yedi¤inin
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rüyas›n› görüyor.
Bir yaprak marulun sevinciyle
yüzlerine gelip oturan gülüﬂleri
dondu kald› beﬂ çocu¤un. Araban›n
ac› fren sesine, körpecik ç›¤l›klar›
kar›ﬂt›.
Yerde yatan küçük bedenlerinin
etraf›n› beyaz bir tebeﬂirle çizdi, onlar› öylece soluksuz yere yat›ran düzeni korumakla görevli polisler. Yan
yana beﬂ körpe ve aç beden, o hep
hayal ettikleri ‘çizgi film’ kahraman› oldular. Gazeteler ehliyetsiz sürücünün hemencecik yakaland›¤›n›
yazd›lar. Kimse sormad›, “bu nas›l
düzen, hani ekonomi t›k›r›ndayd›,
bu ülkenin ço-

cuklar› çöplükten marul toplarken
kimin ekonomisidir bu” diye.
*
Turgut Özal’›, Abdullah Gül’ü
ile “devlet büyükleri yetiﬂtiren lise”
diye tan›t›lan Kayseri Lisesi’nin tarihi binas›n›n yan›ndaki darac›k sokaklardan birine dald›¤›n›zda karﬂ›n›za bambaﬂka bir “Kayseri” ç›kar.
“Eski Kayseri” der halk. Büyük binalar›n gölgesinde kalan y›k›lmaya
yüz tutmuﬂ taﬂ evlerin önünde esmer çocuklar oynar ç›¤l›k ç›¤l›¤a.
Evlerin duvarlar›ndan her an düﬂmeye haz›r taﬂlardan sak›narak yürümek zorundas›n›zd›r. Kimisi y›k›l›p viraneye dönmüﬂtür, delikanl›lar
oturur köﬂelerinde en b›çk›n halle-

riyle. Çocuklar ekmeklerini taﬂtan
ç›kard›klar› gibi, oyuncaklar› da
taﬂlard›r. Tarihi evlerin sahipleri,
“esmer vatandaﬂlara” y›k›lana kadar
kiraya verir zaten buralarda. Ayl›¤›
20 - 30 YTL'ye. Serttir bak›ﬂlar› delikanl›lar›n, ezilmiﬂli¤in öfkesiyle
donanm›ﬂt›r. Darac›k sokaklar› geçtikten sonra duvarlar›nda devrimci
sloganlar›n yaz›l› oldu¤u gecekondu mahallesinin emekçileri d›ﬂ›nda
herkes “yabanc›”d›r bu sokaklarda,
kuﬂkulu bak›ﬂlar yap›ﬂ›r üzerine,
belki bir sokakta önüne dikilecektir
yozlaﬂt›r›lm›ﬂ tinerciler ya da ‘çeribaﬂ›n›n’ göz iﬂareti ile çekecektir b›çaklar› gençler ‘kimsin’ diye. Eﬂkiyal›ktan çok tedirginliktir, korkudur
onlar›n ki.
Ev bulamayanlar›n çad›rlar› görülür az ileride. Kimi zaman polis
takviyeli belediye zab›talar› y›kmaya gelir çad›rlar›, bir gürültüdür kopar. Çad›rs›z ortal›kta kal›r birkaç
aile, çaylar›n› güneﬂte demler, so¤uktan kaç çocu¤un ölüp kaç›n›n
geriye kalaca¤›n› düﬂünür analar.
‘Çalg›c›l›k’ babadan, dededen
kalma meslektir. Bu yüzden ço¤unun soyadlar› ‘Davulcu’,
‘Zurnac›’d›r. Sabah ezan›nda
zengin semtlerin, sanayi bölgelerinin yolunu tutarlar. Çalg›c›l›k geçindirmez çünkü. Beﬂ yaﬂ›na
geleni, hangi çöplükten karton hurdalar›n, hangisinden demir parçalar›n›n, hangisinden akﬂam yeme¤inin toplanaca¤›n› ö¤renir.
En okumuﬂu ilkokulu bitirmiﬂ ya
da yar›da b›rakm›ﬂt›r. Yoksullar›n
en yoksuludur onlar, aﬂevlerinden
bile yemek yemelerine izin verilmez ço¤u kez, aﬂa¤›lan›r, horlan›rlar “esmer vatandaﬂlar”.
Çocuklar›n gelecek düﬂleri yoktur. O beﬂ çocu¤un da yoktu.
“Büyüyünce ne olacaks›n” sorusuna verebilecekleri bir cevaplar›
bulunmaz. Çünkü babalar› gibi, dedeleri de her baharda Kayseri’nin
yolunu tutmuﬂ, çöplüklerden hurda,
ka¤›t, karton, pet toplay›p satarak
yaﬂam savaﬂ› vermiﬂlerdir. Hurdadan günde 25-50 YTL, karton ve
pet ﬂiﬂeden 5-10 YTL kazand›kla-
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r›nda “halimizden memnunuz” der
gençler, cehalet ve ‘ﬂükür’le. Ufuklar› orada biter, ﬂansl› olmay›, bir
zengin çöplü¤ünden iyi yiyecekler
bulmak olarak bilirler, ötesi yoktur
pek yaﬂamlar›nda. Pet ﬂiﬂeden kazand›klar›yla ekmek al›rlar kardeﬂleri de doysun diye, bazen çocuk olduklar›n› hat›rlar sokak aras›nda ba¤›ra ba¤›ra sat›lan dondurmac›dan
gizliden bir külah dondurma yerler.
*
Açl›¤›n aﬂevi önünde öldürdü¤ü
beﬂ çocuk, ciltlerce kitapla, sayfalarca istatistikle, her gün ülkeyi toz
pembe gösteren köﬂe yaz›lar› ile,
serbest piyasa ekonomistlerinin dalavereleriyle çarp›tmaya çal›ﬂt›¤›
Türkiye gerçe¤ini anlatmaktad›rlar.
‹stisna de¤il onlar, çünkü açl›k
ve yoksulluk istisna de¤il. ﬁu ya da
bu oranda ama aç bu ülkenin insanlar›, yoksulluk dizboyu ülkede. En
büyü¤ü 9, en küçü¤ü henüz 3 yaﬂ›nda ki Turgay, Seren Gül, Muharrem,
Veysel ve Ali’nin katili o ehliyetsiz
sürücü de¤il, açl›k ve yoksulluk.
Katilleri, bu sefalet düzenini halka
reva görmekle kalmayan “cennet”
diye yutturmaya çal›ﬂanlar.
Çok de¤il 15 gün önce Adana'da
ölen 5 yaﬂ›ndaki Peyruze Alp'in ard›ndan annesi “k›z›m aç öldü!” diye
hayk›r›yordu. Berivan’›n ölüm ka¤›d›na da yaz›lm›ﬂt› “ölüm nedeni:
Açl›k” diye. Bir simitçi yoksullu¤a,
çaresizli¤e isyan›n› TBMM karﬂ›s›ndaki parkta kendini a¤aca asarak
göstermiﬂti bu ülkede. Resmi istatistikler 1 milyon insan›n resmen
açl›k çekti¤ini söylüyor, 20 milyonu
yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda diyor. Bu
bile bir düzenin niteli¤ini göstermeye yeterken, gerçek rakamlar›n bunun çok daha üzerinde oldu¤unu,
düzenden beslenenler d›ﬂ›nda herkes biliyor, kabul ediyor.
Düzenin onlara hiçbir gelecek
düﬂü vermedi¤i Turgaylar, Seren
Güller, Muharremler, Veyseller, Aliler ölerek isyana ça¤›r›yor bu ülkenin tüm ezilenlerini, açlar›n› ve
yoksullar›n›. Çocuklar›m›z, çöplükten ekmek, marul toplamayacaklar›
bir düzen istiyor bizden.
Say›: 106

Sorunlar / Çözümler
Topraklar› a¤a taraf›ndan
gasbedilen Sinan köylüleri
y›llard›r seslerini duyurmaya çal›ﬂ›yorlar. Ancak devletin kulaklar› sa¤›r, gözleri
kör. Çünkü bu düzen iﬂbirlikçi tekelci burjuvalar›n oldu¤u kadar toprak a¤alar›n›n da düzenidir. Oligarﬂi dedi¤imiz yap› da temel olarak
bu iki güç ve tefeci tüccarlardan oluﬂur ve ülkeyi gerçek yönetenlerdir. Bu yap›da
toprak a¤alar›n›n a¤›rl›¤› süreç içinde azalm›ﬂ olsa da,
gücünü korumaktad›r.
1923 Burjuva Demokratik
Devrimi feodalizmi y›km›ﬂ
burjuva devletinin biçimsel
ayg›tlar›n› oluﬂturmuﬂtu.
Beklenen, kapitalist geliﬂimin önünü açmak için toprak reformu yapmas›yd›.
Ancak, tasfiye edilmesi gereken a¤alar ve eﬂraf›n önemli
bir k›sm›n›n Kemalistler’in müttefiki olmas›,
devrimin temel
gücü olan köylülü¤ün do¤rudan
örgütleme ile de¤il, bu unsurlar arac›l›¤›yla
savaﬂa kat›lmas› gibi etkenler, Kemalist devrimin antifeodal yan›n›n güdük kalmas›na neden oldu. Kemalist
iktidar köylülü¤ün taleplerini karﬂ›layamad›, köklü bir
toprak reformu yapmad›.

fusun %5’ini oluﬂturan toprak a¤alar›, büyük toprak sahipleri ve kapitalist çiftçiler
1923
sonras›
paylar›n›
%80’lere kadar ç›kard›. Nüfusun %65-70’ini oluﬂturan
az toprakl› köylülerin pay›
ise %5-10 idi. Kapitalizmin
geliﬂimine, tekelci burjuvazinin güçlenmesine paralel olarak bu oranlarda de¤iﬂimler
yaﬂansa da, bu köklü bir de¤iﬂim de¤ildi. Bu yüzden, kapitalizmin kentlere sürdü¤ü
kitleler yoksullukla bo¤uﬂurken, baﬂta Kürt illeri olmak
üzere köylülü¤ün toprak sorunu da halen sürüyor.
Sinan köylülerinin sorunu da
öz olarak toprak reformu sorunudur, oligarﬂik yap›n›n
varl›¤› sorunudur. A¤alar halen devlet örgütlenmesi içinde söz sahibi olduklar› içindir
ki, hakl› olmalar›na karﬂ›n
topraklar›n›n gasb›na devletin kurumlar› onay veriyor, iktidarlar
a¤adan yana tav›r al›yorlar.

A¤alar›n
devleti

Alt yap›da ekonomik gücünü
koruyan prekapitalist unsurlar, buna denk düﬂer tarzda
üst yap›da, siyasette, devlet
örgütlenmesinde de söz sahibi oldular ve 1945 Toprak
Reformu Yasas›’nda oldu¤u
gibi, bu yöndeki giriﬂimlere
engel olmuﬂlar, “toprak reformu” ad›na yap›lan giriﬂimlerde de, b›rak›n tasfiye
olmay›, topraklar›n› daha da
geniﬂletmiﬂlerdir. Örne¤in, 1.
Paylaﬂ›m Savaﬂ› sonras›nda
iﬂlenebilir
topra¤›n
%65.8’ine sahip olan ve nü-

Oligarﬂinin da¤›t›lmas›, toprak reformunun
gerçekleﬂtirilmesi ile ancak
bu sorunlara bir çözümden
sözedilebilir. 84 y›ll›k Cumhuriyet tarihi, bu sistemin
böyle bir reformu yapamayaca¤›n› gösterdi. Böyle bir reform ancak demokratik halk
devrimi ile kurulacak devrimci halk iktidar› taraf›ndan yaﬂama geçirilebilir. T›pk›, feodalizmi yokederek, açl›ktan, hastal›ktan, orta yaﬂa
bile eriﬂemeden sokakta ölen
ve cesetleri çöplüklerde çürüyen milyonlarca Çinliye toprak kazand›r›ld›¤› gibi. T›pk›
ﬂeker, kahve, tütün milyonerlerinin yerlisini de Yankeesini de kovarak, devrim
öncesi onlara ait plantasyonlarda bo¤az toklu¤una ﬂeker,
kahve, tütün hasad› yapan
milyonlarca Kübal› gibi...
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Devrimci Cephe
anti-emperyalist, anti-oligarﬂik bütün halk güçlerinin birli¤idir

Devrimci Cephenin hedefi
ba¤›ms›z demokratik Türkiye’dir
Egemen s›n›flar aras›nda k›ran
k›rana bir savaﬂ sürüyor. Birbirlerini en a¤›r ﬂekilde suçluyor, birbirlerinin kadrolar›n› çal›yor, hiçbir kural, s›n›r tan›madan seçim sand›¤›nda birbirlerinin s›rt›n› yere getirmek
için çabal›yorlar.
Fakat bu sadece bir görünümdür.
Bir an bile unutulmamas› gerekir ki,
egemen s›n›flar aras›nda gerçekleﬂiyor görünen bu savaﬂ, özü ve esas›
itibariyle, asl›nda egemen s›n›flarla
halk aras›ndaki bir savaﬂt›r. Seçim
sand›¤› etraf›ndaki kavgalar›, dalavereleri, kitleleri aldatmaya ve düzene yedeklemeye devam edebilmek içindir. Sand›kta birbirinin gözünü oyacakm›ﬂ gibi görünen düzen
güçleri, emperyalist tekellerin isteklerini yerine getirmekte, halk›n mücadelesini bast›rmakta iﬂbirli¤ini
aral›ks›z sürdürüyorlar.
S › n › f l a r mevzilenmesi aç›s›ndan ezenlerin ve ezilenlerin durumuna bak›ld›¤›nda, karﬂ›-devrim
cephesinin kendi mevzilenmesini,
belli uzlaﬂmalar temelinde tahkim
etti¤i görülüyor. Gerek düzen partileri aras›ndaki, gerekse de hükümet
ve Genelkurmay aras›ndaki güç ve
iktidar kavgalar›na ra¤men, s›n›f ç›karlar› noktas›nda birliktedirler.
Halk›n mücadelesini engelleme ve
emperyalistlerin isteklerini yerine
getirme karﬂ›-devrim cephesinin
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“asgari müﬂtere¤i”dir.
Halk cephesinde ise, tablo “birlik” görünümünden uzakt›r. Bütün
halk güçlerini birarada tutacak bir
“asgari müﬂterek” anlay›ﬂ› geliﬂmemiﬂtir. Böyle bir zemin yarat›lamad›¤› için de, halk›n mevzilerini tahkim etmesi bir yana, da¤›n›kl›k hüküm sürmektedir.
Bu durum, halk› ve solu GÜÇSÜZ k›lmakta ve art›k bu sonucu da
kimse görmezden gelememektedir.
Çünkü güçsüzlük, karﬂ›-devrimin
sald›r›lar›n› geriletecek, planlar›n›
bozacak politikalar›n uygulanmas›n› da zorlaﬂt›rmakta, yer yer imkâns›zlaﬂt›rmaktad›r. Bu nedenledir ki,
“3. cephe” tart›ﬂmalar› adeta hayat
taraf›ndan dayat›lm›ﬂt›r sola. Hayat›n dayatmas›, birlik ihtiyac›, o kadar güçlüdür ki, bugünlerde solun
hemen her kesimi ﬂu veya bu biçimde bir cepheden sözediyor.

Tan›mlama s orunu:
Öncelikle ﬂunu belirtelim; Çankaya’ya “dindar” ve eﬂi türbanl› bir
Cumhurbaﬂkan› ç›kar›lmak istenmesine karﬂ› Genelkurmay’›n
“muht›ras›”n›n ard›ndan hem
AKP’ye, hem Genelkurmay’a karﬂ›
tutum geliﬂtirme anlam›nda telaffuz
edilen “3. Cephe” deyimi, solun konumunu ve görevini izah etmek aç›s›ndan yetersiz oldu¤u gibi, yanl›ﬂ-

l›klara da kap› aralayan bir kavramd›r. “3. Cephe” deyimi daha çok, bi rincisi “darbeci”, ikincisi “ﬂeriatç›”
iki cephenin karﬂ›s›na 3. bir cephe
olarak ç›kma anlam›nda kullan›l›yor. Ancak bu kullan›m laiklik-ﬂeriat ekseninde süren kavgan›n “ikti dar içi” bir kavga oldu¤unu perdelemekte, onlar›n ayr› cepheler oldu¤unu z›mnen kabul etmiﬂ olmaktad›r.
Hay›r, onlar AY N I C E P H E DE’dirler. “ﬁeriatç›l›k-laiklik” ideolojik k›l›f›yla sürdürülen AKP-Genelkurmay kavgas›, oligarﬂi içi bir
kavgad›r. Dolay›s›yla 1. cephe ve 2.
cephe de¤illerdir. Onlar tek bir cephedirler; bu cephenin ad› da k a r ﬂ › devrim cephesi’dir. Böyle oldu¤u
içindir ki de, bu cephenin karﬂ›s›na
koyaca¤›m›z cephe, 3. cephe de¤il,
devrim cephesidir.
Bugüne kadar yüzlerce örne¤ine
tan›k oldu¤umuz gibi darbeciler ve
ﬂeriatç›lar, Genelkurmay ve AKP,
halk güçleri karﬂ›s›nda tek bir blokturlar. “ La i k c e phe ” ile “ ﬂ e ri a t ç ›
cephe”, aralar›nda antagonist (uzlaﬂmaz) çeliﬂkiler olan kesimler de¤illerdir; tam tersine, 1950’lerden
bu yanaki yaklaﬂ›k 60 y›ll›k tarih
onlar›n halka, devrimcilere karﬂ› nas›l uzlaﬂabilir oldu¤unun tan›¤›d›r.
“3. cephe” kavram›n› kullanmak, bu kesimler aras›ndaki kavga27 May›s 2007

n›n gerçekten inanç özgürlü¤ü ad›na veya laiklik, demokrasi ad›na verilen bir kavga oldu¤u demagojilerini güçlendirir.
3. cephe kavram› bu nedenle terkedilmelidir. Bizim onlar›n -egemen s›n›flar›n- tümüne karﬂ› bir
cephe olarak ç›kt›¤›m›z› gösteren
kavramlar tercih edilmelidir.
Bu noktada ise, ne yeni kavramlar üretmeye, ne yeni Amerikalar
keﬂfetmeye ihtiyaç yoktur.
Siyasal hedeflerine ve bileﬂimine göre bu cephe devrimci cephe
veya d e vr i m c i d e m o k ra t i k c e p he
olmal›d›r. Bunlar birbirinin alternatifi de de¤ildir. Hem devrimci güçleri biraraya getiren birlikler, hem
devrimcilerle demokrat kesimleri
biraraya getiren farkl› örgütlenme
biçimleri hayata geçirilebilir.
Sorun, emperyalizmin ve oligarﬂini karﬂ›s›na, tüm halk güçlerini,
emperyalizmle ve oligarﬂiyle çeliﬂkisi olan tüm güçleri kapsayan birlikteliklerle ç›kmaya karar verme
meselesidir. Kapsaml› ve uzun vadeli cephesel birliktelikler oluﬂturam›yorsak e¤er, bu, cephenin biçiminde, tüzü¤ünde anlaﬂamad›¤›m›z
için de¤il, solun genelinde böyle bir
karar ve politika olmamas›ndand›r.
Bugünkü koﬂullar, solun tüm kesimlerinin “3. cephe” olarak ortaya
ç›kmas›n› gerektiriyor deniyorsa, o
zaman art›k bu karar verilmelidir.
Karar verildikten sonraki ç›kmas›
muhtemel engeller, zahmetli de olsa, eninde sonunda aﬂ›l›r.

Cephe’nin u fku
ve hedefi
Devrimci Cephe veya Devrimci
Demokratik Cephe, asgari bir program olarak ba¤›ms›z, demokratik
Türkiye’yi hedefleyecektir. Kuﬂkusuz, hedefleri daha daralt›lm›ﬂ baﬂka birliktelikler de olabilir. Ancak
ülkemizin koﬂullar›n› do¤ru de¤erlendiren herkesin aç›kça görüp kabul edece¤i gibi, ba¤›ms›zl›k ve de m o k r a s i, tüm halk kesimlerinin,
tüm devrimci, ilerici, demokrat, vatansever güçlerin birleﬂebilece¤i bir
zemindir.
Say›: 106

Bu ifade tarz›ndan yola ç›k›larak, bunun güncel ihtiyaçlara cevap
vermeyece¤i düﬂünülmemeli. Tam
tersine, ancak ufku geniﬂ bir birliktelik, bugünün somut ihtiyaçlar›na
da cevap verebilir. Cephe, k›sa, orta
ve uzun vadeli hedefleri planlar ve
en acil, yak›c› olanlar›ndan s›n›flar
mücadelesine müdahale etmeye
baﬂlar. Böyle bir perspektif de reformist devrimci, legal illegal, tüm siyasi hareketleri ortak bir zeminde
birleﬂtirebilir.
Her siyasi hareketin iddias›n›n,
benimsedi¤i stratejiye uygun planlar›n›n olmas› do¤ald›r. Ancak bu
iddia ve planlar, halk güçlerinin birli¤inin önüne engel olarak ç›kar›lamaz. Ç›kar›ld›¤› noktada halk›n ve
devrimin ç›karlar› bir yana konulmuﬂ, grup ç›karlar› esas al›nm›ﬂ
olur.
Gerek devrimci cephenin oluﬂturulmas›, gerekse de daha geniﬂ kesimleri kucaklayacak devrimci demokratik cephenin oluﬂturulmas›
için, geçti¤imiz y›llar içinde birçok
ça¤r› yapt›k.
Ama ﬂu kadar›n› söyleyelim ki,
kimse hemen hiçbir heyecan duym a d › bu öneriler karﬂ›s›nda. “Cephe” düﬂüncesi bir tek seçim dönemlerinde hat›rlan›yor, bir tek seçim
dönemlerinde heyecanlan›l›yor. O
halde, onlar› heyecanland›ran nedir? Cephe düﬂüncesi mi, cepheyi
basamak yap›p kazanabileceklerini
düﬂündükleri p a r l a m e n t o k o l t u kl a r › m›?
Beyinler oraya endekslenmiﬂ
adeta. Büyük iddialarla oluﬂturulan
platformlar›n, bloklar›n seçim sonras› unutulmas› da bu endekslenmenin bir göstergesi de¤il mi?
Parlamenter mücadele tart›ﬂma
konumuz de¤il; ama her ﬂeyi se çimlere endekslemek, bu mücadeleyi benimseyenler için bile bir yanl›ﬂt›r, çarp›kl›kt›r. Bir devrimcinin,
bir örgütün beyni nas›l bu kadar daralabilir? Seçim birli¤inin ötesini
düﬂünememek, iktidar iddias›n›
kaybetmiﬂ olmakt›r. Nitekim bu iddias›zl›k ve ufuksuzluk, parlamenter zeminde mücadele edenlerin bu

zeminde birleﬂememeleriyle de
kendini gösteriyor.
Her olgu kendi gerçekli¤i içinde
de¤erlendirilir. Seçimlerle s›n›rl›
olarak oluﬂturulmuﬂ bir birlik, salt
niyetlere dayan›larak farkl› bir birli¤e dönüﬂtürülemez. “Biz onu böyle
düﬂünüyoruz” demek bir ﬂey ifade
etmez. Tam tersine olgunun gerçekli¤ini görmezden gelerek “ben öyle
düﬂünüyorum” demek kendini –ve
dolay›s›yla da taban›n›– aldatmakt›r. Nitekim, bugüne kadarki seçim
birlikteliklerinin ço¤unda bu aldatmaca yaﬂand›.
Bu anlamda biz ça¤r›m›z› tekrarlamaya devam ediyoruz; gelin devrim cephesini kural›m. Halk›n ekonomik-demokratik mücadelesini
geliﬂtirecek devrimci, demokratik
cepheyi kural›m. Gerekli olan budur. ‹htiyaç olan budur. Seçimin ertesi günü hat›rlanmayacak birliklerle kendimizi ve halk› aldatmayal›m.
E¤er karﬂ›-devrim cephesinin
oyunlar›n› bozmak, onlar›n kitleleri
laiklik-ﬂeriat ikilemiyle, darbe veya
islamc› iktidar tehditleriyle korkutarak yan›na çekmelerini engellemek
istiyorsak, g e r ç e k b i r cephe seçe ne¤iyle ç›kmal›y›z ortaya.
Ne yaz›k ki, aﬂa¤›da bir örne¤ini
verece¤imiz gibi, süreci sadece seçimle s›n›rlayan yaklaﬂ›mlarda ›srar
ediliyor: “Seçim baraj› ve anti-demokratik seçim yasalar›n›n dayat›ld›¤› bugünkü ortamda, demokrasi
güçlerinin da¤›n›k de¤il birlikte hareketi daha da önem kazanm›ﬂt›r. ...
Bu ortamda halka reva görülen; ‘ya
k›rk kat›r, ya k›rk sat›r’ dayatmas›n›
kabul etmemek, anti-demokratik
zorlamalar›, barajlar›, yasaklamalar› aﬂmak için tüm emek, demokrasi ve bar›ﬂ güçlerinin seçimlerde
birlikte hareket etmeleri, yaﬂamsal
önemdedir. ” (Evrensel’den, 21 May›s 2007)
Bu yaklaﬂ›mlar›n b›rak›n devrim
iddias› ve perspektifini, “demokrasi
mücadelesi” ufku kaybolmuﬂtur.
Seçimlerde birlikte hareket etmek,
“cephe” oluﬂturmak, birkaç ismin
aday gösterilip gösterilmemesine
indirgenmiﬂtir.
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Mesele, ﬂuraya kadar gelmiﬂtir;
e¤er DTP, birkaç ﬂehirde ortak aday
göstermeyi kabul ederse, “cephe”
kurtulmuﬂ olacak, e¤er olmazsa
“cephe”ye yaz›k olacakt›r. Devrimci demokratik güçlerin birli¤i, ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesinin kaderi salt böyle bir ﬂeye ba¤lanabilir mi? Burada halk güçlerini
birleﬂtirmeyi ve bütün olarak halk›n
mücadelesini geliﬂtirmeyi amaçlayan bir bak›ﬂ aç›s› yoktur. Bütün bak›ﬂ aç›s›, seçimlerle s›n›rlanm›ﬂt›r.
S›n›rland›r›lm›ﬂ hedefler, güdükleﬂmiﬂ bir politika ve iki ad›m ötesini
göremeyen bir ufuksuzluk... Durumun özeti budur.

‹ddial› olal›m, büyük
düﬂünelim, s orumluluk
duyal›m!
Bugün halk›n ihtiyac› olan cephe, seçimlerle s›n›rland›r›lamayaca¤› gibi, “bar›ﬂ” gibi belli kesimleri
ifade eden politikalarla da s›n›rland›r›lamaz.
“Bar›ﬂ” çeﬂitli siyasal güçlerin
politikas› olabilir; ancak devrimci
demokratik bir cephenin politikas›n›n oda¤›na “bar›ﬂ”› oturtmaya çal›ﬂmak, daha baﬂtan bu cephenin
do¤mas›n› engellemek demektir.
Bu anlay›ﬂ› benimseyen güçler
“bar›ﬂ” odakl› çeﬂitli birlikler de kurabilirler: Ama bu, sözü edilen cephe olmaz. Karﬂ›-devrim karﬂ›s›nda
bir cephe oluﬂturmak anlam›nda bir
iﬂlevi yerine getirmez.
Cepheyi oluﬂturmak, politikada
ve örgütlenmede benmerkezcilikten
ç›kmak demektir. Kendi politikas›n›, kendi örgütlenme modelini dayatmak, cepheyi oluﬂturma niyetine
sahip olunmad›¤›n› baﬂtan ortaya
koymakt›r.
Hat›rlanaca¤› gibi, tüm halk
güçlerinin en geniﬂ birli¤ini sa¤lamak üzere D e m o k r a t i k M u h a l e f e t
Meclisi’ni önermiﬂtik yaklaﬂ›k on
y›l önce. Bu öneride bir biçim dayat›lm›yordu, meclis kat›lan tüm güçlerin katk›s›yla biçimlenecekti. Olmad›. Sonuç ﬂudur: Cepheyi herkes
kendi ﬂablonlar›na oturtmaya çal›ﬂ-
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t›¤› için, hayat›n ve halk›n ihtiyaçlar›yla bir birliktelik ﬂekillendirmeye
giriﬂemedi¤imiz için birlik aç›s›ndan bu kadar geriyiz.
Mesela ÖDP kurucular›ndan,
Birgün Gazetesi yazarlar›ndan
O¤uzhan Müftüo¤lu’nun, gündemdeki “3. cephe” tart›ﬂmalar›na dair
söylediklerine bakt›¤›m›zda, bu
benmerkezcili¤in bir biçimini daha
görmek mümkün:
“Önümüzdeki erken seçim sürecinde kitlelerin ‘söz yetki karar’ sahibi olmalar›n› hedefleyen bir
‘üçüncü cephe’ ihtiyac› bir kere daha önümüze ç›k›yor. Ancak maalesef
böyle bir cephenin oluﬂumu için ﬂu
an yeterli bir fikri, örgütsel temelin
oldu¤unu söylemek mümkün de¤il.
Asl›nda ÖDP bu ihtiyac› karﬂ›lamak
üzere cephesel ve kitlesel bir parti
olarak önerilip kurulmuﬂtu. Türkiye
solu bu imkân› bu güne kadar do¤ru de¤erlendirememiﬂtir. ” (Birgün,
19 May›s 2007)
Bu sözler Müftüo¤lu’nun bir
cephe fikrinden ne kadar uzak oldu¤unu veya cephenin reformizmin
beyninde ne kadar soyut bir olguya
dönüﬂtü¤ünü gösterir.
Birincisi, Müftüo¤lu da “seçim
eksenli” konuﬂuyor. ‹kincisi, cephe
için fikri, örgütsel temel yok demek, umutsuzluk ve iddias›zl›kt›r.
Bu temeli haz›rlayacak olan baﬂka,
gizli bir güç de¤il; biziz. Üçüncüsü,
meselenin ÖDP yan› ise, mizahidir.
ÖDP “cephesel” bir partiymiﬂ de,
ÖDP’yle Türkiye soluna bir imkân
sunmuﬂlar da, sol bu imkân› de¤erlendirememiﬂ!!! Biraz mütevazilik,
biraz da gerçekçilik gerek.
ÖDP, b›rak›n sola imkân sunmay›, kendini toparlamaya çal›ﬂman›n
ürünüydü. ‹kincisi, kendi içindeki
bir kaç “kanat”› bile yaﬂatamayan
bir grupçulu¤un “cephesel” oldu¤u
iddias› ciddiye al›namaz.
Müftüo¤lu, gerçek bir cephe düﬂüncesinden o kadar uzakt›r ki, yaz›s›n› da ﬂöyle tamaml›yor: “Ülkemizde süregiden egemenler çat›ﬂmas›na karﬂ›, emekçi halk›... bir güç
haline getirebilmek için en büyük
fikri y›¤›nak her ﬂeye ra¤men ora-

dad›r [ÖDP’dedir] ve yap›labilecek
olan ﬂey de, meclise milletvekili
sokma hayali peﬂinde koﬂmadan, bu
olana¤› güçlendirmeye çal›ﬂmaktan
baﬂka bir ﬂey de¤ildir. ”
Grupçulu¤un bu kadar›na pes.
Hem birlikten, cepheden sözediyor,
sonra da ÖDP’ye gelin diye ba¤l›yor... Cephenin “fikri temeli yok”
derken, ihtimal ki, kendi düﬂüncelerini ifade etmektedirler. Çünkü yukar›daki yaklaﬂ›mda cepheyi savunan, yaratmaya çal›ﬂan bir fikir yoktur. Sadece madem herkes cepheden
sözediyor, biz de “cepheden yana
görünelim” diye özetlenebilecek bir
oportünizm vard›r.
Bunlar aﬂ›lmal›d›r. Bu iddias›zl›k ve sorumsuzluk aﬂ›lmal›d›r. Halk›n mevzilerini tahkim etmek için,
grupçuluktan, benmerkezcilikten
uzaklaﬂ›lmal›d›r.
Do¤rudur; karﬂ›-devrimci güçler, kitleleri kendine yedekleyebiliyor. Kitleleri suni ikilemler içinde,
yanl›ﬂ hedeflere yöneltebiliyor. Ve
AKP’siyle,
Genelkurmay’›yla,
CHP’siyle, MHP’siyle burjuvazinin
bunu bu kadar kolay baﬂarabilmesinin en önemli nedenlerinden biri,
solun bir TARAF olarak, bir ALT E R N AT ‹ F olarak siyasi arenaya
müdahale edememesidir. Cephe, iﬂte bunun için gereklidir. Düzenin s›n›rlar› içinde parlamentoculuk oyunuyla yetinenler elbette yak›c› bir
ihtiyaç duymayacaklard›r cepheye.
Bu ihtiyac›, devrimde, demokraside
iddial› ve kararl› olanlar duyuyor.
Fakat biz bu çerçeveyi geniﬂletmek istiyoruz. Devrimci, demokrat,
ilerici tüm güçler bu ihtiyac› duymal› ve bu ihtiyac›n karﬂ›lanmas› için
de iddial› ve kararl› olmal›. Cephe
tart›ﬂmalar›nda s›k s›k 1 May›s
2007’deki birliktelik örnek veriliyor.
Elbette do¤ru bir örnektir, güncel bir
örnektir. Fakat ufkumuzu s›n›rlamas›n bu örnek; solun baﬂarabileceklerinin yan›nda asl›nda 1 May›s, tali
kal›r. Çünkü, ülkemizin tüm devrimci, demokrat, ilerici güçlerinin,
örgütlü bütün halk güçlerinin biraraya getirilebildi¤i bir cephe, çok daha
fazlas›n› baﬂarabilecektir.
27 May›s 2007

Sevgili Yürüyüﬂ okurlar›, hepinizi gönülden selamlayarak
baﬂl›yoruz sohbetimize. Geçen
hafta baﬂlad›¤›m›z konuya devam ediyoruz.
‹lk bölümün sonunda, “laiklik-ﬂeriatç›l›k” kavgas›nda oligarﬂinin iki türlü de kârda oldu¤unu, kitlelerin bir k›sm›n› “ﬂeriat” arac›l›¤›yla, bir di¤er k›sm›n› da “ﬂeriata karﬂ›” olma ad›na etkisizleﬂtirdi¤inden sözetmiﬂtik.
Yine önceki bölümde gördük ki,
“irtica” ço¤unlukla
oligarﬂinin, devletin icazeti alt›nda
geliﬂmiﬂtir. Peki
“ﬂeriat” sözkonusu
oldu¤unda durum
nedir?
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siyasal anlam› aras›nda da farkl›l›klar var. Keza, siyasal anlam›
da islamc› gruplara göre de¤iﬂmektedir. Düzen islamc›lar›, onu
egemen s›n›flar›n kabul edebilece¤i bir çerçeveye oturtmaya çal›ﬂ›rken, “radikal islamc›” olarak
nitelendirilen kesimler onu bir
sistem olarak tan›mlamaktad›rlar.
Dinci çevrelerde, “ﬂeriatç›”
suçlamalar›na karﬂ›l›k, yayg›n
olarak “Her müslüman ayn› zamanda ﬂeriatç›d›r” savunmas›
geliﬂtirilmiﬂtir.
Bununla, ﬂeriat›n,
“her müslüman›n
kendi inanc›n› yaﬂamas›” anlam›na geldi¤i ileri
sürülerek, burjuvaziye “korkmay›n, ﬂeriattan size
tehlike gelmez”
denilmektedir. Bu tan›mla islamc›lar asl›nda takiyye yapmakta ama
sadece kendilerini kand›rm›ﬂ olmaktad›rlar. Burjuvazi, neyin ne oldu¤unu kuﬂkusuz biliyor.

ﬁeriatç›l›k, gericiliktir!
Öncelikli hedefimiz ise
ﬂeriat de¤il, faﬂizmdir!

Özlem : Bunu
k›saca ﬂöyle özetleyebiliriz: Dincilik istedi¤i kadar
yayg›nlaﬂs›n, ama dinciler ﬂeriat düzeni istemeyecek!.. Devletin dinle,
islamc›larla ilgili politikas›, bir yan›yla da böyle tarif edilebilir.
M a z l u m : Yani, islamc›l›¤›n
yayg›nlaﬂmas›na evet, tarikatlara
evet, her yerde imam hatiplerin,
Kur’an kurslar›n›n yay›lmas›na
evet, ama ﬂeriata hay›r!.. Devletin
islamc›lara yönelik politikalar›n›n
açmaz› da buradad›r zaten. ‹slamc›l›¤›n, tarikatlar›n yayg›nlaﬂmas›, ﬂeriat› da ﬂu veya bu biçimde gündeme getirmektedir. Bu yüzden de tarikatlar›n önünü açan, islamc›l›¤›
bizzat geliﬂtiren devlet, zaman zaman da o geliﬂmeyi belli bir seviyede tutmak için operasyonlara, müdahalelere ihtiyaç duymaktad›r.
Dinin, oligarﬂi taraf›ndan halk›n
mücadelesinin, devrimcileﬂmesinin
karﬂ›s›nda bir barikat olarak nas›l
kullan›ld›¤›n› önceki çal›ﬂmalar›m›zda ele alm›ﬂt›k. O çal›ﬂmalarda
vurgulad›¤›m›z gibi, dini kullanma
politikas›, her zaman oligarﬂi için
“ipin ucunu kaç›rma” tehlikesini de
içinde bar›nd›rmaktad›r. ‹ﬂte bu anlamda oligarﬂinin temel politikas›,
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dinci güçlerin, ﬂeriat düzeni isteyenlerin ba¤›ms›z bir güç oluﬂturmas›n› engellemek olarak ﬂekillenmektedir. Devletin denetiminde olduklar› sürece bir sorun yoktur. Fakat, islamc› tarikat, parti ve hareketlerin devletin izin verdi¤iyle yetinmeyip “ﬂeriat” talep etmeye baﬂlad›klar› nokta, devletin bir anlamda
“k›rm›z› çizgisi” say›l›r.

K e m a l : Peki bu neden böyledir?

Özlem : ﬁeriat kelime anlam›
olarak “Yol, geniﬂ yol...” anlam›na
geliyor. Bizim için önemli olansa islami literatürdeki anlam›. ‹slamc›
yay›nlarda ﬂeriat›n tarifi olarak ﬂöyle yazmaktad›r:

“‹lâhî kanun, dinin amel (uygulama) ile ilgili hükümlerinin bütünü... Dinin zahirî ve dünya ile ilgili
hükümlerinin tamam›.... Dinlerin
esas kaideleri ve uygulamaya yönelik hükümleri.”
Yani k›sacas›, ﬂeriat, kavram olarak, islam'›n hüküm ve kurallar›n›
ifade ediyor. Elbette burada kavram
aç›s›ndan ﬂunu da belirtmekte yarar
var. “ﬁeriat”›n “kitabi” anlam›yla

Tayyip Erdo¤an da ayn› takiyyenin bir parças› olarak “her müslüman ﬂeriat› savunur” diyordu. Yani
görünümde Tayyip de, Selefiler de,
Taliban da, El Kaide de ﬂeriatç›...
Ama ﬂeriattan hepsinin anlad›¤›
farkl›.
Takiyyeler, icazetçi tarifler bir
yana b›rak›lacak olursa, ﬂeriatç›l›ktan anlaﬂ›lmas› gereken islam›n kurallar›n›n, hukukunun b i r siyasal
sistem olarak egemen hale getirilmesidir. “Her müslüman ﬂeriatç›d›r” gibi deyiﬂler, mevcut durumda
tart›ﬂman›n siyasal boyutlar›n› örtmektedir.

K e m a l : Evet, bir “sistem” olarak ele ald›¤›m›zda, ﬂeriat, Kur’an
hükümlerine uymayanlar›n kafir diye nitelendirildi¤i, cezaland›r›ld›¤›
bir sistemi gerektirir her ﬂeyden önce. Kur’an hukuku yürürlü¤e girer
do¤al olarak. Peki baﬂka?
ﬁeriat’›n köleli¤e bir itiraz› yok-
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tur. E¤er ﬂeriat Kur’an ise, olmamas› da gerekir.
ﬁeriat, kad›nlar›n erke¤in kölesi
olarak görülmesidir.
ﬁeriat, ekonomide sömürücü bir
sistem demektir. Peygamberin yaﬂad›¤› dönemin ekonomisi, kölecili¤in kal›nt›lar›n›n da sürdü¤ü bir
feodal sistemdi. Bunun bugünkü
karﬂ›l›¤› kapitalizmdir. Çünkü ﬂeriat›n kendine özgü bir ekonomik
modeli yoktur. Ama sömürücü egemen s›n›f›n ekonomisine uyumludur.
Daha buna benzer birçok ﬂeyi s›ralayabiliriz; ama san›r›m bu çal›ﬂma aç›s›ndan gerek yok. Özetle ﬂunlar› söyleyeyim. ﬁeriatta bir dayatma vard›r, hak ve özgürlüklerin
“din” ad›na yokedilmesi vard›r. Sömürünün ve bask›n›n din ad›na
meﬂrulaﬂt›r›lmas› vard›r. ‹nsanl›¤›n
kazan›mlar›n›n reddi vard›r. Dolay›s›yla ﬂunu belirtmeliyiz ki; ﬂeriatç› l›k gericiliktir.

M a z l u m: Bugün çeﬂitli ﬂeriatç› güçlerin emperyalizme karﬂ› direniﬂ içinde olmas›, emperyalizm karﬂ›s›nda halklar›n cephesinde yeral›p, emperyalizme karﬂ› direnme anlam›nda “ilerici” bir konumda bulunmalar›, ﬂeriat›n gerici oldu¤unu
de¤iﬂtirmez. Emperyalizm karﬂ›s›nda ilerici olan ﬂeriatç› anlay›ﬂ de ¤il, sözkonusu hareketlerin emperyalizme direniﬂidir. Bu ikisi birbirine kar›ﬂt›r›lmamal›d›r.
‹ slamc› hareketlerin hedefledi¤i
ﬂeriatç› düzen, gericidir. Çünkü,
“islam›n kurallar›n›n tüm hayata
hakim olmas›”, yukar›da da belirtti¤imiz gibi, insanl›¤›n toplumsal geliﬂme aç›s›ndan yüzlerce y›l geriye
götürülmesidir. Keza, “islam›n kurallar›n›n tüm hayata hakim k›l›nmas›” bir g er i ci d ik ta t ö r l ü k olmaks›z›n mümkün de¤ildir. Nitekim, Afganistan, ‹ran, Suudi Arabistan gibi ﬂeriat›n uyguland›¤› ülkelere bak›ld›¤›nda bu gerçek tart›ﬂ›lmaz biçimde ortadad›r.

K e m a l: ﬁimdi de burada ﬂunu
sorabiliriz: Ülkemizdeki islamc›lar,

32

TEOR‹

Afganistan’daki, ‹ran’daki, Suudi
Arabistan’daki gibi bir ﬂeriat düzeni
istiyorlar m›? Bir de ﬂu var elbette;
ülkemizdeki islamc›lar denilince,
tek, homojen bir islamc›l›k yok. Erbakan islamc›l›¤› var, AKP islamc›l›¤› var, ‹BDA-C gibi gruplar›n, Özgür-Der gibi çevrelerin temsil etti¤i
islamc›l›k var. “ﬁeriat tehlikesi var
m› yok mu?” sorunu aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, bugünkü tart›ﬂmalar itibariyle madem ki “ﬂeriat tehlikesi”
AKP’nin iktidar olmas›yla, Çankaya’ya ç›kmak istemesiyle aç›klan›yor. O zaman AKP’nin, onlar›n
temsil etti¤i islamc›l›¤›n ﬂeriat› ne
kadar istedi¤ine bakaca¤›z.

Ö z l e m : Düzen islamc›l›¤›,
Tayyip Erdo¤an’›n söylemiyle “her
müslüman ﬂeriatç›d›r” dese de, bir
sistem olarak ﬂeriat› istemezler.
Baﬂka bir deyiﬂle düzen islamc›l›¤›n›n asl›nda bir “düzen de¤iﬂikli¤i”
hedefi yoktur. Sahip olduklar› ekonomik, siyasi güce bu düzen içinde,
bu düzenin imkânlar›yla sahip olmuﬂlard›r; bu anlamda bunlar› kaybetmemek için de, asl›nda bu düzenin sürmesini istemektedirler.
AKP nezdinde “ﬂeriatç›l›k” tehlikesinden sözedilmesi, iﬂte bu anlamda “abartma” ve sapt›rmad›r.
Tarikatlar›n gücünü kullanarak
peﬂpeﬂe holdingler kuranlar›n, insanlar›n
islami
t›n
Haya ki
e
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Bugün çeﬂitli
ﬂeriatç› güçlerin emperyalizme karﬂ› direniﬂ içinde olmas›, emperyalizm karﬂ›s›nda halklar›n cephesinde yeral›p, emperyalizme
karﬂ› direnme anlam›nda
“ilerici” bir konumda bulunmalar›, ﬂeriat›n gerici
oldu¤unu
de¤iﬂtirmez.
Emperyalizm karﬂ›s›nda
ilerici olan ﬂeriatç› anlay›ﬂ
e¤il, sözkonusu hareketde
lerin emperyalizme direniﬂidir.

inançlar›n› istismar ederek fabrikalara, market zincirlerine sahip olanlar›n “bir lokma bir h›rka” düzenine dönmeye raz› olmalar› düﬂünülemez bile.
Fakat ﬂunu da vurgulamak gerekir ki, bugün ﬂeriat›n geçerli oldu¤u
ülkelerde de asl›nda “ t a r i f e u y g u n ”
bir ﬂeriat sözkonusu de¤ildir. ﬁeriat› en kat› biçimde savunanla›n bile,
onu ne kadar uygulayabilecekleri
tart›ﬂmal›d›r. ‹ran’da, Suudi Arabistan’da uygulanan ﬂeriat, “islam hukuku”nun, “Kur’an emirleri”nin bire bir uygulanmas› de¤il, k a p i t a l i z m e u y d u r u l m u ﬂ b i r ﬂ e r i a t’t›r.
Düﬂünün; bu ülkelerdeki burjuvalar, mallar›n›n k›rkta birini zekât
olarak verseler, nas›l “ s e rm ay e b i r i k i m i ” sa¤layacaklard›? Ayetullahlar, nas›l ülkenin en büyük toprak a¤alar› haline geleceklerdi?
AKP’nin yöneticilerini, AKP’ye
destek veren büyük ve orta burjuva
kesimleri düﬂünün. Hepsi, hem ekonomik, hem siyasi olarak bu düzende palazlanm›ﬂ, bu düzen içinde kurumlaﬂm›ﬂlard›r. Bu düzenin nimetlerinden en üst düzeyde yararlanmaktad›rlar. Bu yüzden islamc› tabana karﬂ› “ﬂeriattan yana” bir görünüm vermeleri, tamamen aldatmacad›r, istismard›r.

K e m a l: Özlem’in anlatt›klar›n›n ard›ndan ülkemiz somutunda ﬂu
soruyu soral›m. Madem AKP islamc›l›¤› ﬂeriat istemez, o halde ﬂeriatç›l›k bir tehlike de¤il mi, ﬂeriatç›l›¤a
karﬂ› mücadele etmek gerekmez
mi?

M a z l u m : ﬁeriatç›l›¤a karﬂ›
mücadele, düzene karﬂ› mücadelenin bir parças›d›r. En az›ndan bugün
için böyledir. “ﬁeriatç›l›k” bugün
ülkemizde “yak›n bir tehlike” midir? Biz çizgimizi bu noktadan belirlemeyiz. Soruyu ﬂöyle sorar›z:
Bugün ülkemizde demokrasinin
önündeki temel engel nedir?
Bu sorunun cevab› e¤er “ﬂeriat”
olsayd›, yönelece¤imiz öncelikli
hedef de ﬂeriatç›lar olurdu.
Fakat demokrasinin önündeki
27 May›s 2007

as›l engel, emperyalizm ve iﬂbirlikçi tekelci burjuvazidir; onlar›n
uygulad›¤› fa ﬂ i z md i r. Dolay›s›yla,
MGK gibi “öncelikli tehdit” de¤erlerdirmesi yapacak olursak, halk›m›z için öncelikli tehdit, yak›ndan
da öte, varolan tehlike, emperyalizm ve faﬂizmdir.
Bundan ﬂeriata karﬂ› mücadele
gereksizdir, verilmemelidir gibi bir
sonuç ç›kmaz elbette. ﬁeriata karﬂ›
mücadele de, gericili¤e karﬂ› olan
muhtevas› nedeniyle demokrasi
mücadelesinin bir parças›d›r.
ﬁeriata karﬂ› mücadelenin mevcut konjonktürde birkaç boyutu vard›r. Bunlardan birincisi; gerek siyasi iktidarlar (AKP iktidar› ve benzeri), gerekse de do¤rudan tarikatlar,
dinci di¤er örgütlenmeler arac›l›¤›yla toplumsal yaﬂam içinde gündeme getirilen dayatmalara karﬂ› tav›rd›r. Toplumsal yaﬂam›n “dini kurallara”, islami yasaklara göre düzenlenmesi kabul edilemez. Bu tür
dayatmalar›n küçü¤ü, büyü¤ü,
önemlisi, önemsizi olmaz; hepsi gericili¤in bir biçimidir ve hiçbir biçimi kabul edilemez. ‹kinci olarak
dinci örgütlenmelerin halka, devrimcilere karﬂ› sald›r›lar›na karﬂ›
mücadeledir. 1980 öncesi Ak›nc›lar,
‘80 sonras› farkl› adlar alt›nda örgütlenen islamc›lar, zaman zaman
devrimcilere karﬂ› sald›r›larda yeralm›ﬂlard›r. Keza Maraﬂ, Sivas katliamlar›nda da ﬂeriatç›lar vard›r. Bu
anlamda bu tür örgütlenmelere karﬂ› mücadele de hem düzene, hem
ﬂeriatç›l›¤a karﬂ› mücadelenin parças›d›r. Üçüncü olarak da ﬂeriatç›l›¤a karﬂ›, insanlar›n inançlar›n›n istismar edilmesine karﬂ› ideolojik bir
mücadele yürütülmek durumundad›r... Çünkü ﬂeriat toplumsal olarak
geri bir düzeni hedefler, dolay›s›yla
ilerici, devrimci güçlere de, demokrasiye de karﬂ›d›r. ‹slamc›lar›n bas›n
yayg›n organlar›n›n büyük bir bölümünün temel politikalar›n›n devrimcilere, komünizme düﬂmanl›k
üzerine ﬂekillenmesi tesadüfi de¤ildir.
Hatta öyle ki, düzenin islamc›lara karﬂ› ﬂu veya bu biçimde bask›
Say›: 106

uygulad›¤› dönemlerde bile onlar iflah olmaz bir anti-komünizm kampanyas› sürdürebilmektedirler.
Fakat yine de bu olgu, bizim mücadelemizin as›l hedefinin onlar
olaca¤›n›, olmas› gerekti¤ini göstermez. Bizim sorunumuz sistemledir.
ﬁeriatç›l›¤a karﬂ› mücadele de, dini
inançlara, dini inanc› olan insanlara
karﬂ› bir mücadele de¤il, gericili¤e
karﬂ› bir mücadeledir; bu ayr›m konularak sürdürülmelidir.
Demokrasinin önündeki esas engel ise, s›n›fsal olarak emperyalizm
ve oligarﬂidir. Halka karﬂ› bask› ve
zulüm uygulayanlar, anti-demokratik uygulamalar›n, iﬂkence, infaz,
katliam, politikalar›n›n as›l sahipleri bunlard›r. “Demokratikleﬂme”
demagojilerinden hiç vazgeçmeksizin faﬂizmi kesintisiz sürdüren bunlard›r. Mücadelemizin baﬂ hedefi de
bunlard›r. Bu anlamdad›r ki, emperyalizmle, oligarﬂiyle, faﬂizmle u¤raﬂmay›p, ﬂeriatla u¤raﬂmak, mücadelenin yönünün, hedefinin sapt›r›lmas› anlam›na gelir.

K e m a l : Bu “sapt›rma”, burjuvazi aç›s›ndan da, islamc› güçler
aç›s›ndan da, kitleleri kendi yanlar›na yedeklemeye hizmet eder. Çünkü, burjuvazinin “ﬂeriat tehlikesi”
ç›¤›rtkanl›¤› da, islamc›lar›n “din
elden gidiyor” ç›¤›rtkanl›¤› da asl›nda iktidar kavgalar›n› gizlemek
veya meﬂrulaﬂt›rmak için öne ç›kar›lan söylemlerdir. Bu iktidar kavgas›n›n nas›l ﬂekillendi¤ini görmek
için biraz tarihe dön-

Demokrasinin
önündeki esas
engel ise, s›n›fsal olarak emperyalizm ve oligarﬂidir.
Mücadelemizin baﬂ hedefi
de bunlard›r. Bu anlamdad›r ki, emperyalizmle, oligarﬂiyle, faﬂizmle u¤raﬂmay›p, ﬂeriatla u¤raﬂmak, mücadelenin yönünün, hedefinin sapt›r›lmas› anlam›na gelir.
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mekte yarar var, de¤il mi Mazlum?

M a z l u m: Evet, dönelim. Tarih
her zaman ö¤reticidir. Osmanl› yönetiminde “ulema”n›n gücü ve etkisi 1800’lerin ikinci yar›s›ndan itibaren gerilemeye baﬂlam›ﬂt›r. Tanzimat dönemi reformlar›, meﬂrutiyet
hareketleri, anayasa reformlar›,
hepsi saltanatla birlikte, hatta ondan
daha çok “dinsel” etki ve yetkileri
de t›rpanlayan geliﬂmelerdir.
ﬁeriatç›lar›n Osmanl›’da ve
Cumhuriyet döneminde “din ad›na”
sürdürdükleri kavgalar, “halkç›” bir
nitelik göstermekten çok, egemen
s›n›flar aras› bir iktidar kavgas› niteli¤i gösterir.
Osmanl› dönemine bak›ld›¤›nda,
“ulema”n›n önderlik etti¤i ayaklanmalar›n önemli bir k›sm›n›n ›slahat
hareketleri, Gülhane Hatt› Humayunu, Tanzimat dönemi reformlar›n›n
arkas›ndan meydana geldi¤i görülür. ﬁeyhülislam ve öteki din ileri
gelenleri, sözkonusu reformlarla
yetki ve etkilerinin s›n›rlanmas›na
karﬂ›, iktidar kavgas›nda güç kazanabilmek için vergiler ve bask› alt›nda inleyen halk›n yönetime karﬂ›
tepkilerinden de yararlanmaya çal›ﬂm›ﬂ, bu yan›yla muhalefetlerine
ekonomik bir dayanak da sa¤lamaya çal›ﬂm›ﬂlard›r. Fakat bu ç›k›ﬂlar,
sürecin geliﬂimini durduramam›ﬂt›r.
1850'lerden sonra bu kesimlerin
uleman›n devlet yönetiminde gücü
iyice gerilemeye baﬂlar. E¤itim sisteminde yap›lan de¤iﬂiklikler, Medresenin gücünü de büyük ölçüde s›n›rlar.
‹ﬂte bu dönemde Osmanl› iktidar›nda ﬂeriatç› kesimlerin “ f e t v a
d a r b e s i ” gerçekleﬂir. ﬁeyhülislam›n fetvas›yla Sultan Abdülaziz
tahttan indirilerek yerine Abdülhamit geçirildi. Yönetim üzerinde dini
yetkililerin ve dincili¤in etkisi artar
bu dönemde.
Fakat ilginçtir, -belki de asl›nda
sözkonusu olan islamc›lar olunca
pek ilginç de¤il- islami otoritenin
etkisinin artt›¤› bu dönem, ayn› zamanda emperyalizme daha büyük
tavizlerin verildi¤i bir dönemdir.
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Ayn› “islamc›” bir partinin ülkemiz tarihinde ilk kez “tek baﬂ›na”
iktidar oldu¤u AKP döneminin, ayn› zamanda ülkemizin emperyalist
tekellerin ya¤mas›na en çok aç›ld›¤›
dönem olmas› gibi...

Özlem: Cumhuriyet döneminde de kavgada ayn› etkenler geçerli.
‹rtica, ﬂeriat konulu gündemlerin,
veya ezan›n Türkçe veya Arapça
okunmas›, imam hatiplerin aç›l›p
aç›lmamas› gibi tart›ﬂmalar›n önemli bir bölümü, iktidar kavgas›n›n bir
parças› olarak gündeme gelmiﬂtir.
Ancak Cumhuriyetin kuruluﬂu döneminde bu kavga, daha çok yeni
bir sistemin kuruluﬂu ve ona karﬂ›
ç›kan güçlerin kavgas›yd› ve bu anlamda da elbette zaman zaman ilericilik-gericilik kavgas› muhtevas›n›
kazan›yordu.
Cumhuriyetin kuruluﬂ döneminde bilindi¤i gibi, halifelik kald›r›lm›ﬂ, tekke ve zaviyeler kapat›lm›ﬂ,
cüppe, sar›k giymek yasaklanm›ﬂ,
tarikatç›l›k suç say›lm›ﬂt›r.
Yap›lanlar›n kapsam›, sadece tarikatç›lara yönelik bir uygulama olman›n ötesindedir. Ekonomik, siyasal ve sosyal olarak yeni bir sistemin kuruluﬂu sözkonusudur. Bu yeni sistemin sürdürülebilmesi, önceki feodal güç odaklar›n›n da¤›t›lmas›n›, toplumsal yaﬂam›n kurallar›n›n
de¤iﬂtirilmesini gerektiriyordu.
‹slamc›lar, bir dönem yeralt›na
inmek zorunda kalan tarikatlar, y›llarca bu yeni düzenlemeleri Kemam a t e r y a l i s t ” olmas›yla,
lizmin “m
d i n d ü ﬂ m a n › olmas›yla aç›klad›lar.
Oysa Mustafa Kemal ne materyalistti, ne de din düﬂman›! O pragmatik bir ihtilalciydi, yeri gelmiﬂ kitleleri savaﬂa katmak için “hilafeti ve
saltanat› kurtarmak için” söylemini
kullanm›ﬂ, yeri gelmiﬂ sünni ve alevi ileri gelenleriyle görüﬂmeler, anlaﬂmalar, ittifaklar yapm›ﬂ, hatta birinci meclise birçok ﬂeyhin, hocan›n
seçilmesini bizzat sa¤lam›ﬂt›r. Ancak ayn› Kemalist kadro, iktidar›n›
pekiﬂtirmek için de onlar› tasfiye etmekten geri durmam›ﬂt›r. Burjuva
devletin inﬂas›, feodal dönemin
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güçlerinin, saltanat ve hilafetin, uleman›n, tarikat temelli örgütlenmelerin tasfiyesini gerekli k›l›yordu. ‹ﬂte
bu tasfiye karﬂ›s›nda toplumdaki
yerlerini, ayr›cal›klar›n› kaybeden
ﬂeyhler, tarikatlar, Kemalizme muhalif konuma geçmiﬂlerdir. Bu dönemde çeﬂitli ayaklanmalar, çat›ﬂmalar oldu, bunlar, materyalizmle
islam›n çat›ﬂmas› de¤il, yeni bir
devletin kuruluﬂ sürecindeki iktidar
mücadelesinin tezahürleriydi. Bugünkü çat›ﬂmalar içinde de bu tarihi
geçmiﬂin en az›ndan kültürel, ideolojik, moral etkileri sürmektedir.

M a z l u m: Tarikatlar›n sürecini
de k›saca özetleyelim:
Tek parti -CHP- döneminde ﬂeriatç› kesimin örgütlenmesi ve geliﬂmesinin önüne büyük ölçüde set çekilmiﬂtir. Ancak, çok partili sisteme
geçiﬂin ortaya ç›kard›¤› k›smi özgürlükçü ortam ve as›l olarak da
Demokrat Parti'nin CHP karﬂ›s›nda
güçlenmek için ﬂeriatç›, tarikatç›
çevrelerle ittifaka girmesi, ﬂeriatç›
kesimin giderek yeralt›ndan ç›k›p
örgütlenmesini ve geliﬂmesini beraberinde getirdi. Ondan sonra k›sa
kesintiler d›ﬂ›nda, denilebilir ki, tarikatlar sürekli olarak oligarﬂinin
içinde çeﬂitli kesimlerin sürekli himayesinde oldular, sürekli geliﬂtirildiler...
1960 askeri yönetimi, ﬂeriatç›

Laiklik-ﬂeriatç›l›k olarak sunulan kavgan›n egemen s›n›flar aras›nda bir güç ve
iktidar kavgas› oldu¤unun en iyi göstergesi, bu
kavgada malzeme yap›lan olgular›n kâh öne ç›kar›lmas›, kâh unutulmas›d›r. Bir bak›yorsunuz
“ﬂeriat” tehlike haline
gelmiﬂ, bir bak›yorsunuz,
asl›nda de¤iﬂen hiçbir ﬂey
olmad›¤› halde tehlike geçivermiﬂ!!!
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kesime karﬂ› da tav›r alm›ﬂt›. Nurcular›n, çeﬂitli tarikatlar›n ileri gelenleri tutukland›. Ama ordunun bu
tutumu 12 Mart darbesinden sonra
de¤iﬂti. Dini ve dolay›s›yla tarikatlar› kullanma politikas› hakim hale
geldi. Orduda birlikler içinde cami,
mescit yap›mlar›na baﬂland›.
Bu politika bilindi¤i gibi, 12 Eylül askeri yönetiminde en uç noktalara taﬂ›nd›.
Dinin devlet taraf›ndan daha
aç›kça kullan›lmaya baﬂland›¤›
70’li ‘80’li y›llar, islamc›l›¤›n ve ﬂeriatç›l›¤›n bizzat emperyalizmin himayesinde tüm dünyada geliﬂtirildi¤i y›llard›r. Emperyalizm ve oligarﬂi için as›l tehlike halk kurtuluﬂ savaﬂlar› olarak tespit edilmiﬂtir ve
buna karﬂ› islami ak›mlar, ﬂeriatç›l›k, teﬂvik edilmiﬂtir.
Bu anlamda da dini temeldeki
faaliyetlerin ve örgütlenmelerin önü
aç›ld›. Tarikat örgütlenmeleri Milliyetçi Cephe iktidarlar› döneminde
giderek legalleﬂip daha aç›k faaliyet
yürütmeye baﬂlad›lar. Bu geliﬂim 12
Eylül’de de k›sa bir dönem kesintiye u¤raman›n d›ﬂ›nda sürdü.
Ve bilindi¤i gibi bu sürecin sonucunda 28 ﬁubat’a gelindi. ‹pin
ucu biraz kaçm›ﬂt›. Üstelik oligarﬂiyi zorlayan baﬂka gündemler de
vard›. " ﬁ e r i a t t e h l i k e s i " yaygaras›
ile, hem islamc› harekete karﬂ› bir
çeki düzen verme operasyonu yap›ld›, hem de halk›n Susurluk nezdinde devlete yönelen tepkileri “ﬂeriatç›l›k-laiklik” kavgas› içinde bo¤ulmaya çal›ﬂ›ld›. Ki k›smen de baﬂar›l› olundu bu politikada.
28 ﬁubat’›n nedenlerinden biri,
“din üzerindeki denetimini elinden
kaç›rmaya baﬂlayan ve tarikatlara
kapt›ran devletin denetimi tekrar
ele geçirmek, bu çevreleri disipline
ederek düzen d›ﬂ›na yönelmelerini
engellemek için ad›m atmas›d›r. ”
Çünkü bu denetim, disiplin sa¤lanamazsa düzeni korumak için uygulanan politikan›n kendisini vurma
tehlikesi de vard›r. Türkiye'nin bir
‹ran, bir Afganistan olmas›n›n bugün için maddi zemini yoktur ama
yine de ipin ucu kaç›r›ld›¤›nda, en
27 May›s 2007

az›ndan ileride oligarﬂinin sorunlar›na, krizine baﬂ›n› a¤r›tacak bir yenisinin daha eklenmesi ihtimali vard›r... Keza 28 ﬁubat ve sonras›nda
tan›k olundu¤u gibi, kavga ayn› zamanda tekellerin, geliﬂmekte olan
çeﬂitli burjuva kesimlerle rant kavgas›d›r. Bu kavgaya da “laiklik-ﬂeriat kavgas› görünümü verilmiﬂtir.
Oysa aç›kça iç pazar›n paylaﬂ›lmas›
kavgas›d›r.
Laiklik-ﬂeriatç›l›k olarak sunulan kavgan›n egemen s›n›flar aras›nda bir güç ve iktidar kavgas› oldu¤unun en iyi göstergesi, bu kavgada malzeme yap›lan olgular›n kâh
öne ç›kar›lmas›, kâh unutulmas›d›r.
Türban, sar›k, Kur’an kurslar›, iktidar kavgas›n›n arac› olarak dönem
dönem öne ç›kar›lmakta, sonra taraflar aras›nda belli bir uzlaﬂma
olunca bunlar unutulmaktad›r. Mesela, kavga k›z›ﬂ›nca, Fatih’in Çar-

ﬂamba semtinde sar›k operasyonu
yap›lmakta, birkaç “izinsiz” kuran
kursu bas›lmakta, ama sonra hepsi
oldu¤u gibi b›rak›lmaktad›r. Bir bak›yorsunuz “ﬂeriat” tehlike haline
gelmiﬂ, bir bak›yorsunuz, asl›nda
de¤iﬂen hiçbir ﬂey olmad›¤› halde
tehlike geçivermiﬂ!!!

K e m a l : Sohbetimizi burada
yavaﬂ yavaﬂ toparlayal›m. Bir düﬂünce; bir inanç, e¤er toplumsal yaﬂam›n tümünü düzenleme iddias›ndaysa, o art›k “kiﬂisel bir inanç” olmak s›n›rlar›n› aﬂ›p, siyasal bir sistem özelli¤i kazan›r. ﬁeriatç›l›k da
bu nitelikte bir sistemin ad›d›r. Bu
anlamda da ﬂeriatç›l›¤›n de¤erlendirilmesi salt bir “inanç” olarak de¤il,
bir sistem olarak ele al›n›r. Böyle
ele al›nd›¤›nda da, ﬂeriatç›l›k, toplumsal ilerlemeye karﬂ›, tarihin tekerle¤ini geriye çevirmeye çal›ﬂan

ne¤ini, kökünü özüne
uygun büyütmek, bir ihtiyaç ve zorunluluktur."
denildi.
Anmada "Seni Anmak Savaﬂmakt›r DHP-Partizan" yaz›l› pankart taﬂ›n›rken, bir baﬂka anma da
Adana’da gerçekleﬂtirildi. ﬁakirpaﬂa Mahallesi'nde meﬂaleli bir
yürüyüﬂ yapan Partizan, DHP,
BDSP, HÖC, ESP, Al›nteri,
ÇHKM ve Mücadele Birli¤i üyeleri, devrimci dayan›ﬂma sloganlar› hayk›rd›lar.

bir anlay›ﬂt›r ve bu yan›yla da gerici oldu¤undan hiçbir kuﬂku yoktur.
Sonuç olarak ﬂunu belirtmeliyiz ki;
laiklik-ﬂeriatç›l›k ekseninde sürdürülen kavga, halk›n ç›karlar›n›n savunuldu¤u bir kavga de¤ildir. Laikçi kesimler, halka karﬂ› dini kullanmaktan hiç vazgeçmediler, yar›n da
yine kullanacaklard›r. Öte yandan
“islamc›” kesimler, ç›karlar›n› nas›l
sürdürebileceklerse, o k›l›¤a girdiler hep; adil düzen savunucusu, milli görüﬂçü, ﬂeriatç›, laikli¤e karﬂ›,
›l›ml› islamc›, muhafazakâr demokrat, hepsi bu düzeni sürdürmek içindi. Onlar, kendi kavgalar›n› veriyorlar. Halk› aldatarak kendilerine yedeklemeye çal›ﬂ›yorlar. Ne inançlar,
ne demokrasi, umurlar›nda de¤ildir.
Halk da kendi kavgas›n› vermek durumunda. Haftaya görüﬂmek üzere
ﬂimdilik hoﬂçakal›n.

‹brahim K aypakkaya
An›ld›
TKP/ML önderi ‹brahim Kaypakkaya, ölüm y›ldönümünde 18
May›s günü Ankara Yüksel Caddesi'nde an›ld›. Partizan-DHP ve
Ankara 78'liler Derne¤i'nin ça¤r›s›yla yap›lan aç›klamaya Ankara
Ayd›n Sanatç› Giriﬂimi, ESP, SDP,
Halkevleri, PSAKD, Tüm-‹GD de
destek verdi.
DHP
ile
Partizan taraf›ndan ortaya
yap›lan aç›klamada, "Emperyalistler ve onlar›n yerli uﬂaklar› bugün ideolojiler bitti,
devrimler ça¤›
kapand› safsatalar›n› sürdürürken, siyasi
iktidar perspektifli yarat›lan
mücadele gele-
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ﬁengül A k k u r t ' u n
M e z a r › Z i y a re t E d i l d i
Büyük Direniﬂ içerisinde 20 May›s 2003 tarihinde, Ankara'n›n göbe¤inde bir tomurcuk karanfil olup
açan ﬁengül Akkurt, Malatya'daki
mezar› baﬂ›nda an›ld›.
Malatya HÖC Temsilcili¤i 21
May›s günü ﬁengül Akkurt'un ﬂehir
mezarl›¤›ndaki mezar›n› ziyaret etti.
Mezar›na
karanfiller
b›rakan
HÖC’lüler, ﬁengül Akkurt nezdinde
tüm ölüm orucu ﬂehitleri için sayg›
duruﬂunda bulundular.
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Çeteler yine sald›rd›
Polisin himayesindeki uyuﬂturucu, fuhuﬂ
çeteleri Esenler’de halka sald›rd›
Oligarﬂinin yozlaﬂt›rma politikalar›n›n ve yaratt›¤›
yoksullu¤un “meyveleri” olan çeteler emekçi mahallelerinde kan dökmeye devam ediyorlar. Son örnek, 19
May›s’ta ‹stanbul Esenler ilçesi Aﬂa¤› Karabay›r Birlik
Mahallesi'nde yaﬂand›. Mehmet Ali ﬁahin isimli bir kiﬂi
çeteler taraf›ndan silahla vurularak yaraland›.
Temel Haklar Federasyonu’nun aç›klamas›na göre,
olay›n, çetelerin özürlü bir insanla alay etmesine M. Ali
ﬁahin isimli kiﬂinin tepki göstermesi sonucu baﬂlad›.
Yaralama olay›n› duyan mahalle halk›
toplanarak çetelere karﬂ› harekete geçti.
Halk›n tepkisi sonucu olay yerinden kaçan çeteler k›sa süre sonra tekrar gelerek halka sald›rd› ve birini silahla baca¤›ndan, di¤erini kafas›ndan olmak
üzere iki kiﬂiyi daha yaralad›lar. Bu
sald›r› esnas›nda halk çetecilerden birini yakalay›p döverek cezaland›rd›.
Olaylar yaﬂan›rken ortada görülmeyen polis, çetelerin dayak yedi¤ini görünce havaya ateﬂ açarak halka müdahale etti ve
da¤›tmaya çal›ﬂt›. Ancak çetelerin polis korumas›nda hareket ettiklerini yaﬂayarak gören
halk, da¤›lmayarak protestosunu sürdürdü.
Polis, çetecileri gözalt›na ald›¤›n› söyleyerek halk› yat›ﬂt›rmaya çal›ﬂ›rken, beﬂ dakika geçmeden, polisin “gözalt›na ald›k”

Fuhuﬂa Karﬂ› Linç!
Yozgat’›n Sorgun ‹lçesi’nde, ‘kad›n ticareti' yapt›¤›
iddia edilenlere ait 5 ev ile 1 otomobil, binlerce kiﬂi taraf›ndan yak›l›p tahrip edilirken, bir kiﬂi de linç edilmek istendi.
20 May›s’ta yaﬂanan olaylar gece yar›s›na kadar sürerken, 12 kiﬂi gözalt›na al›nd›. Ertesi günü de, gözalt›na al›nanlar›n serbest b›rak›lmas› için yaklaﬂ›k bin kiﬂinin yollar› kapatmas› ile sürdü öfke. Polisin bu eyleme de müdahale ederek kitleyi da¤›tt›¤› görülürken,
olaylar sonucunda 9 kiﬂi tutukland›.
Yozgat Valisi Amir Çelik,
olaylar› “bir fuhuﬂ olay›n›n failinin vatandaﬂa küfretmesi sonucu
bir infial oluﬂmuﬂ ve vatandaﬂ bu
tip insanlar› linç etmek istemiﬂtir.
Tabii ki bu iﬂin provokatörleri
var” ﬂeklinde izah ederken, söz-
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dedi¤i çeteciler tekrar ortaya ç›k›p araçlar›na binerek,
polisin gözleri önünde halk›n üzerine sürdüler.
Bu esnada araçlar›n›n baﬂka bir araca çarp›p durmas› üzerine, öfkeli halk araçtan bulunan bir kiﬂiyi daha indirip döverek cezaland›rd›. Kaçan çetecilere karﬂ› halk
uzun süre mahallede nöbet tuttu.

HALK Ç ETELER‹ TANIYOR
Halka sald›ran çeteler, mahalle halk› taraf›ndan iyi
tan›n›yor. Esnaf› haraca ba¤layan, okullarda ve mahallenin birçok yerinde uyuﬂturucu sat›p, fuhuﬂ yapt›r›yorlar. Temel Haklar Federasyonu’nun da belirtti¤i gibi,
tüm bunlar›n biliniyor ve hiçbir ﬂekilde müdahale edilmiyor olmas›, çeteleﬂmenin nas›l ve kimler taraf›ndan
büyütülüp palazland›¤›n›n bir göstergesidir. Bu sadece
Esenler'le veya ‹stanbul'la s›n›rl› de¤il, ülkemizin birçok
yerinde bu ve buna benzer olaylar yaﬂan›yor.
Çetelerden “avanta” alan, emekçi mahallelerin yozlaﬂmas›na çanak tutan polis, hiçbir ﬂey yapm›yor de¤il;
bu batakl›¤a karﬂ› mücadele edenleri gözalt›na al›yor,
tutukluyor, faaliyetlerini engellemeye çal›ﬂ›yor. Temel
Haklar Federasyonu ve ba¤l› derneklere yap›lan bask›nlar bunun en çarp›c› örne¤idir. Ve çeteler cirit atarken,
yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele ettikleri için tutuklananlar
aylard›r F Tipi hapishanelerde tutulmaktad›r.
Ancak tüm bu gerçekler Temel Haklar Federasyonu’nun yozlaﬂmaya karﬂ› mücadelesini engelleyemiyor.
Federasyonun konuya iliﬂkin aç›klamas›nda da bu gerçe¤in alt› bir kez daha çizilerek ﬂöyle deniliyor:
“Çeteler her kimle çal›ﬂ›rlarsa çal›ﬂs›nlar, kimin himayesi alt›nda bulunurlarsa bulunsunlar bizim çetelere
karﬂ› mücadelemiz sürecektir. Ulaﬂt›¤›m›z ve ulaﬂabildi¤imiz hemen her yerde yozlaﬂman›n fuhuﬂun ve uyuﬂturucunun karﬂ›s›nda olaca¤›z.”
konusu kiﬂilerin ilçeye gelmesinden itibaren gençler
aras›nda balicili¤in yay›ld›¤›, liseli k›zlar› fuhuﬂa düﬂürme olaylar›n›n artt›¤› kaydediliyor.

Uyuﬂturucu hamileri konuﬂamaz!
Uyuﬂturucu ticaretinin polis, jandarman›n bilgisi dahilinde yap›ld›¤›n› herkes bilir. Bilinen bir baﬂka ﬂey de, bu
gerçe¤in üzerinin “operasyon” ﬂovlar›yla ve uyuﬂturucuya karﬂ› kampanyalar ile örtülmeye çal›ﬂ›lmas›d›r.
Son örnek Hatay’a ba¤l› Uzunba¤ beldesinde yaﬂand›.
Uzunba¤ Sosyal Yard›mlaﬂma Dayan›ﬂma Derne¤i’nin
yozlaﬂmaya karﬂ› 20 May›s’ta düzenledi¤i panelin
konuﬂmac›lar›ndan biri de Samanda¤ Karaçay Karakol
Komutan›’yd›. Sözalan Hatay Temel Haklar üyeleri, karakol komutan›na yönelttikleri sorular ve yozlaﬂmaya karﬂ›
yürüttükleri faaliyetlerin devlet taraf›ndan terörize edilmek istenmesini örnek vererek, bu ikiyüzlülü¤ü teﬂhir ettiler. Karakol komutan›n›n sorular› cevaplamak yerine geçiﬂtirip ard›ndan salonu terk etti¤i görüldü.
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‹NFAZI DURDURUN!
Temel Haklar Federasyonu, bir kez daha,
yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele ettikleri için
tutuklananlar›n serbest b›rak›lmas›n› istedi
7 Aral›k 2006’da tutuklanan Temel Haklar Dernekleri çal›ﬂanlar›na alt› ayd›r yarg›s›z infaz uyguland›¤›n›
belirten Temel Haklar Federasyonu, üyelerinin bir an
önce mahkemeye ç›kar›lmas› için bir kez daha aç›klama
yapt›.
23 May›s günü Taksim Tramvay Dura¤›’nda yap›lan
eylemde "Yozlaﬂmaya Karﬂ› Mücadele Ettikleri ‹çin Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n" pankart› aç›l›rken,
"Komplolar› Boﬂa Ç›karaca¤›z, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz" sloganlar› at›ld›. Aç›klamay› yapan Filiz Y›lmaz,
"Alt› ayd›r süren infaz durdurulmal›d›r" dedi.
Yap›lan bask›n ve devam›nda toplam 30 kiﬂinin tutukland›klar›n› hat›rlatan Y›lmaz, tutuklamalar›n hukuki
dayanaktan yoksun oldu¤unu söyledi. Y›lmaz ﬂöyle devam etti:
“Dernek üyelerimize yönelik bu tutuklama ve gözalt› furyas›n›n temel nedeni, bulunduklar› mahallelerde
yozlaﬂmaya karﬂ› sürdürdükleri çal›ﬂmalard›r. Sadece
dernek üyelerimiz de¤il, inançlar›n›n gere¤i gibi yaﬂamak isteyen, bunun mücadelesini veren Sar›yer Pirsultan Abdal Kültür Derne¤i yönetici ve üyeleri de bu sal-

“Halk, güruh olamaz!”
Sorgun’da yaﬂananlar, Temel Haklar Federasyonu
taraf›ndan yap›lan bir aç›klama ile de¤erlendirildi.
Aç›klamada ﬂu ifadelere yer verildi:
“Yozlaﬂmaya ve fuhuﬂa karﬂ› olmak ve buna tepki
duymak kadar do¤al bir davran›ﬂ olamaz. Özelikle kumar, uyuﬂturucu, fuhuﬂ gibi bizim kültürümüze ters
olan bu yoz yaﬂam biçimleri, yaﬂad›¤›m›z mahallelerin
en ücra köﬂesine kadar sokulmuﬂ durumda. Bu ahlâki
dejenerasyonu özellikle iktidarlar kendi elleriyle
emekçi halk›n yaﬂad›¤› mahallelerde yayg›nlaﬂt›rmaya
çal›ﬂ›yor. ‹ﬂte bu yüzden Temel Haklar Federasyonu
olarak bu sorunlara karﬂ› örgütledi¤imiz kampanyalar
bizzat devlet taraf›ndan engellendi ve çal›ﬂmalara kat›lanlar gözalt›na al›nd› iﬂkenceden geçirildi, tutukland›.
Sorgun’da yaﬂananlar da buna karﬂ› bir tepki olarak
ortaya ç›kt›. Ama gördü¤ümüz, olay›n amac›n›n d›ﬂ›na
taﬂm›ﬂ oldu¤u. Bu görüntülerin yabanc›s› de¤iliz,
Halk her ne olursa olsun gözü dönmüﬂ bir güruh olmaz, ne yapt›¤›n›, sorunun ne oldu¤unu bilir ve ona
göre kendi adalet duygusu ve kültürel de¤erlerine dayanarak hareket eder. Kendi vicdan›na kulak vererek
suçun niteli¤ine göre cezas›n› verir. Linç etmez, diri di-
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d›r› dalgas›ndan
paylar›na düﬂeni alm›ﬂ, Dernek Baﬂkan› Muammer ﬁimﬂek ve dernek üyelerinden baz›lar› tutuklanm›ﬂlard›r. ”
Federasyona
ba¤l› derneklerin mahallelerde uyuﬂturucuya, fuhuﬂa,
kumara, h›rs›zl›¤a karﬂ› birçok çal›ﬂma yapt›klar›n› ve
bunun suç olmad›¤›n› belirten Y›lmaz, Türkiye’nin her
yerinde uyuﬂturucu sat›ﬂlar›n›n aleni yap›ld›¤›n› kaydederek, buna engel olmak istediklerinde de, devletin engeli ve bask›s›yla karﬂ›laﬂt›klar›n› dile getirdi.
Yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele edenler tutuklan›rken,
uyuﬂturucu sat›c›lar›n›n ‹stanbul'un her yerini dolaﬂ›p
herhangi bir engelle karﬂ›laﬂmadan uyuﬂturucu ticareti
yapmaya ve gençleri zehirlemeye devam ettiklerini söyleyen Y›lmaz ﬂunlar› kaydetti: “Bunun karﬂ›s›nda bizim
de susmam›z› ve sessiz kalmam›z› istiyorlar. Hay›r. Bizler ülkemizin ve mahallelerimizin fuhuﬂ ve uyuﬂturucu
sat›lan mekânlar haline gelmesine ve getirilmesine asla
izin vermeyece¤iz.”
Alt› ayd›r tutuklu bulunan dernek üyelerinin dosyalar›n›n dahi haz›rlanmad›¤›n› hat›rlatan Y›lmaz, bunun
art›k bir infaza dönüﬂtü¤ünü belirterek, derhal mahkemeye ç›kar›lmalar›n› ve serbest b›rak›lmalar›n› istedi.
Federasyon üyeleri aç›klaman›n ard›ndan Galatasaray Lisesi önüne kadar bildiri da¤›tt›lar.
ri yakmaya çal›ﬂmaz. Ama Sorgun’da maalesef yüzlerce kiﬂiden oluﬂan kalabal›¤›n "Ya Allah Bismillah Allahü Ekber" nidalar›yla, kurt iﬂaretleriyle bir linç bilinciyle sa¤a-sola sald›rmas› kimin yönlendirdi¤i ve nas›l
yönlendirdi¤inin ne kadar önemli oldu¤unu göstermesi aç›s›ndan önemlidir. Halk kendi baﬂ›na bu kadar pervas›z olmaz, olamaz.
‹ﬂte bu nedenle, Sorgun'da yaﬂanan olaylarda, bu
hakl› ve meﬂru tepkinin ötesinde bir L‹NÇ sald›r›s› var
diyoruz. Gerçekten fuhuﬂa karﬂ› oldu¤u için tepki gösterenler büyük ço¤unlukta. Ama bu insanlar›n önüne
geçmiﬂ, tekbir getirip, kurt iﬂareti yapan gözü dönmüﬂ
linççi güruhun varl›¤› halk›n do¤al olan tepkisinin bir
L‹NÇ sald›r›s›na dönüﬂtü¤ünü gösteriyor.
Önemli nokta da buras› asl›nda. Yozlaﬂmaya karﬂ›
olmak linçi savunmak de¤ildir. Yozlaﬂman›n karﬂ›t› ahlâkl›, adaletli ve dürüst olmakt›r, linç de¤ildir. Linçi de
fuhuﬂu da iktidar yaratt›. ‹ktidar›n yaratt›¤› bu yoz kültürün karﬂ›s›na alternatif bir kültür yarat›lmad›¤› sürece sorunun ortadan kalkmayaca¤›n› bilmemiz gerekir.
Fuhuﬂa, uyuﬂturucuya, kumara ve yozlaﬂmaya karﬂ› daha etkin mücadele etmekten baﬂka bir çaremizin
olmad›¤›n› Anadolu’nun en ücra köﬂesindeki Sorgun
ilçesi bize gösterdi.
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Provokatör ‹P’in Cebeci
Sald›r›s›n›n Gerçek Yüzü
9 May›s günü Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde ‹P çetesinin devrimci, demokrat, yurtsever ö¤rencilere sald›r›s›nda birçok ö¤renci yaralanm›ﬂ, gerginlik sonraki günlerde de devam etmiﬂti. Burjuva bas›nda ve kimi “ulusalc›” yazarlar›n köﬂesinde, yaﬂanan
olaya iliﬂkin çarp›tmalar yap›lm›ﬂ, sald›ran›n devrimci
ö¤renciler oldu¤u, “Atatürk’e küfredildi¤i” ﬂeklinde haberler yeralm›ﬂt›.
Okulda bir bildiri da¤›tan devrimci, demokrat, yurtsever ö¤renciler olay›n gerçek yüzünü aç›klay›p 17 May›s günü Cebeci Kampüsü önünde yapt›klar› eylemle ‹P çetesini protesto ettiler. Eylemde konuﬂan
Didem Akman, sald›ranlar›n faﬂist ‹P çetesi oldu¤unu belirterek, "bayra¤a sald›r›ld›¤›, Atatürk'e küfür edildi¤i" yalan›yla provokasyon yaratmaya çal›ﬂt›klar›n›, karﬂ›-devrimci ‹P çetesinin cuntac›lar›n savunucusu oldu¤unu söyledi.
Akman, ‹P çetesinin okullarda art›k teﬂhir oldu¤unu ve bu yüzden sol görünümünde, Atatürkçü Düﬂünce Toplulu¤u (ADT) ad› alt›nda çal›ﬂma yapt›klar›n› hat›rlatarak, amaçlar›n›n devrimcileri ve Kürt halk›n› linç ettirmek,
halklar aras› çat›ﬂma yaratmak, üniversiteleri abluka alt›nda tutup terörize etmek oldu¤unu kaydetti.
Prof. Dr. Alparslan Iﬂ›kl›'n›n ve kendilerine sald›ran ‹P’lilerin, 16 May›s’ta ‘ADT'liler’ maskesi ile aç›klama yapt›klar›n› dile getiren Akman, çetenin halen bölgede tehditler savurduklar›n› söyledi. Bu kiﬂilerin ikiyüzlü, ›rkç› olduklar›n› söyleyen Akman, polisle iﬂbirli¤i içinde hareket ettiklerini,
kendilerini masum gösterme giriﬂimlerinin boﬂ oldu¤unu kaydederek, “bizler
devrimciler, yurtsever, ilerici, anti-faﬂist, anti-emperyalist gençler olarak üniversitede kümelenen bu çetelere izin vermeyece¤iz. Bu topluluklarda örgütlenen ö¤renci arkadaﬂlara ça¤r›m›zd›r; faﬂizmin de¤il, özgürlü¤ün saf›nda
yeral›nmal› ve bu onurlu mücadelede bizlere omuz verilmelidir" dedi.

“‹P’liler bizi aldatt›”
Bu arada, ADT'de çal›ﬂan E¤itim Bilimleri Fakültesi ö¤rencileri, bir bildiri da¤›tarak, 9 May›s’ta ‹P'li faﬂistlerin provokasyon gerçekleﬂtirdi¤ini belirttiler. “Biz bu provokasyona elimizde olmadan düﬂtük” diyen ö¤renciler,
kendilerinin Atatürkçülük üzerinden ADT'ye üye yap›ld›¤›n›, bunlar›n ‹ﬂçi
Partili olduklar›n›, ‹ﬂçi Partisi’nin ise ›rkç›-nazist bir örgüt oldu¤unu söylediler. Art›k bu ve bunun gibi topluluklardan uzak duracaklar›n› belirten ö¤renciler 9 May›s olay›n› da ﬂöyle anlatt›lar: “9 May›s günü ‘stand açaca¤›z, bayrak as›p bildiri da¤›taca¤›z’ diye bizi toplad›lar ama amaçlar› ne stand ne de
bayrak açmakt›. Amaçlar›; okula sald›rmak ve provokasyon yapmakt›. Bizi
zorla tuttular. Devrimcilerin hiçbiri ‘Atatürk'ün piçleri’ diye slogan atmam›ﬂt›r. HERKESTEN ÖZÜR D‹L‹YORUZ."

‘68’den
bugüne
gençlik
hareketi
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Malatya'da YDG, DGH, SGD, Gençlik Derne¤i Giriﬂimi,
Emek Gençli¤i, Dö-Der ve Yurtsever Cephe taraf›ndan ‘68'den
Günümüze Gençlik’ konulu bir söyleﬂi düzenlendi. 20 May›s’ta düzenlenen söyleﬂi devrim ﬂehitleri için sayg› duruﬂu ile
baﬂlarken, ‘68'den günümüze gençli¤in mücadelesine ve yozlaﬂt›rma politikalar›na de¤inildi. Bu politikalar›n nas›l boﬂa ç›kar›laca¤›n›n ele al›nd›¤› söyleﬂide kurum temsilcileri gençlik
hareketi üzerine düﬂüncelerini aç›klad›lar. Söyleﬂi örgütlenmenin önemine yap›lan vurguyla son buldu.

Gazi’de Faﬂist
Provokasyon
Gazi Üniversitesi ‹‹BF’de ﬂenlikler kapsam›nda yap›lmas› planlanan Yeni Türkü konseri, okul d›ﬂ›ndan gelen faﬂistlerin sözlü ve fiziki sald›r›s›na u¤rad›.
Grubun 18 May›s gecesi yap›lacak konseri öncesi, üzerlerinde
“Polat Alemdar tarz›” tak›m elbiseler bulunan, okul d›ﬂ›ndan gelen
faﬂistler ö¤rencileri taciz etmeye,
tekbir getirerek provokasyon yaratmaya çal›ﬂt›. Bir okul güvenlik
görevlisinin provokatif ﬂekilde tuvalette darp edildi¤i ö¤renilirken,
okula çevik kuvvet ça¤›r›ld›. Faﬂistlerin provokatif tutumu nedeniyle gecikmeli baﬂlayan konserde, grubun solisti Derya Köro¤lu,
bunlara pabuç b›rakmayacaklar›n›
ve konserin yap›laca¤›n› söyledi ve
konser gerçekleﬂtirildi.
Son dönemde özellikle E¤itim
Fakültesi’nde ilerici, demokrat ö¤rencilerin saç-sakal gibi sudan sebeplerle dövüldü¤ü, son olarak da
bu hafta ‹‹BF'de üçden fazla ö¤rencinin b›çakland›¤› belirtiliyor.

Faﬂist sald›r›lar
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde okuyan Kürt ö¤renciler, 18 May›s akﬂam› 30 kiﬂilik faﬂist grubun sald›r›s›na u¤rad›lar.
ﬁanl›urfa Harran Üniversitesi’nde de ayn› gün Eyübiye Kampüsü Ö¤renci Yurdu’nda faﬂistlerin
kavga ç›karmaya çal›ﬂmas›, ertesi
günü 100 kiﬂinin kat›ld›¤› bir eylemle protesto edildi.

Demirel’e protesto
22 May›s günü Bilgi Üniversitesi'nde düzenlenen bir konferansa
kat›lan Süleyman Demirel, ö¤renciler taraf›ndan protesto edildi.
“Demokratl›k” ﬂovu yaparak
"Beni sorgulay›n" diyen Demirel,
önce “Sizi 45 y›ld›r dinliyoruz art›k
yeter" sözleriyle karﬂ›laﬂt›. Ard›ndan salonda bulunan ö¤renciler
“ABD'nin Uﬂa¤› Katil Sülo D›ﬂar›”
ﬂeklinde sloganlar att›lar.
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‘Ulusalc› Rektör Yoz ﬁenlikleri Dayatt›

Gençlik Kendi ﬁenli¤ini Yapt›
Üniversite idaresinin düzenledi¤i ve yozlaﬂman›n, dejenerasyonun
hakim oldu¤u bahar ﬂenliklerine
devrimci-demokrat, yurtsever ö¤renciler düzenledikleri etkinliklerle
alternatif olduklar›n› gösterdiler.
15-19 May›s aras›nda düzenlenen ﬂenlikler boyunca üniversitede
tüm engellere ra¤men devrimci-demokrat ö¤renciler bir dizi etkinlik
gerçekleﬂtirdiler.
‹lk gün biraraya gelen Gençlik
Derne¤i Giriﬂimi, YDG, DGH,
SGD ve Dö-Der üyeleri müzik dinletisi verirken, ÖGB'lerin engeliyle
karﬂ›laﬂt›lar. “Amirlerin ald›¤› terbiye, gördü¤ü kurs!” ile üniversitede
saz çalman›n, türkü söylemenin, halay çekmenin yasak oldu¤unu söyleyen ÖGB’ler, provokasyon yaratmak için bir grup faﬂisti de yanlar›nda getirmeyi ihmal etmemiﬂlerdi.
Buna karﬂ›n yaklaﬂ›k 200 kiﬂilik
devrimci-demokrat ö¤renciler ﬂenli¤in program›n› uygulad›lar.
‹kinci gün yine ÖGB’lerin ö¤rencileri tecrit etmeye, çekim yaparak kat›l›m› engellemeye çal›ﬂt›¤›
gözlenirken, üçüncü günde de ﬂenlik program› halaylar, halk türküleriyle, yozlaﬂma ve halk kültürü üzerine yap›lan söyleﬂilerle sürdü.
ﬁenli¤in dördüncü günü kat›l›m
artarken, okul idaresi, jandarma ve
ÖGB'nin tahammülsüzlü¤ü daha da
artt›. Devrim ﬂehitleri için anma düzenleyen ö¤renciler marﬂlarla, skeçler, ﬂiirlerle programlar›n› uygularken, kitlenin say›s› 1000’i aﬂt›.
Jandarma ve ÖGB’lerin sald›r›
haz›rl›¤› yaparak da¤›tma giriﬂimine
protestolarla karﬂ›l›k veren ö¤renci-

Burjuva
bas›na
protesto
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lerin tutumu karﬂ›s›nda jandarma
geri çekilmek zorunda kald›.
Yaﬂanan keyfi engellemelerle ilgili olarak ö¤renci temsilcilerinin
rektör yard›mc›s› ile yapt›¤› görüﬂmede de, kendine “bilim adam›” diyenlerin de coptan baﬂka bir ﬂey bilmeyen ÖGB’lerle ayn› kafa yap›s›na sahip olduklar› görüldü. Rektör
yard›mc›s›, okulda saz çalman›n yasak oldu¤unu belirterek, “resmi ﬂenli¤e kat›l›n” dedi.
Ö¤rencilerin, jandarman›n üniversiteye giremeyece¤ini söylemesi
üzerine rektör yard›mc›s›n›n tahammülsüzleﬂerek, “Atatürk'ü de ben
öldürdüm, askeri de ben getirdim”
ﬂeklinde konuﬂmas› dikkat çekerken, sergiledi¤i ahlâk, “Ulusalc›”
kimli¤iyle bilinen okul yönetiminin
düzenledi¤i ﬂenliklerin de içeri¤ini
ele veriyordu adeta.
Rektörlü¤ün tutumundan güç
alan jandarman›n davul zurnay›
okuldan ç›karmaya çal›ﬂmas› bir süre gerginli¤e neden olurken, ö¤renciler sloganlar ve marﬂlarla protesto
etti.
Engellemelere karﬂ›n ﬂenliklerini
beﬂinci günde de sürdüren devrimci,
demokrat ö¤renciler, bir yandan
konser düzenlerken, öte yandan
YÖK'ü, rektörlü¤ün yozlu¤u pompalayan, su gibi içkinin tüketildi¤i
ﬂenli¤ini teﬂhir ettiler.
Bu ﬂenlikte bir kez daha gençli¤in nas›l ve kimler taraf›ndan yozlaﬂt›r›ld›¤›, kimliksizleﬂtirildi¤i ve
tek tip insan haline getirildi¤i; aman
siyasetle u¤raﬂmas›nlar da içki içsinler, düﬂünmesin, sorgulamas›n
mant›¤› ortaya ç›km›ﬂ oldu.

Bo¤aziçi Üniversitesi ö¤rencilerinin Meksika Devlet Üniversitesi ile ortaklaﬂa düzenledikleri ve Meksika’n›n ve Türkiye’nin yöresel k›yafetlerinin sergilendi¤i etkinli¤in baﬂta
Hürriyet olmak üzere burjuva bas›nda bölücü-irticai-y›k›c›
faaliyet diye gösterilip “tuhaf” olarak nitelendirilmesi, ö¤renciler taraf›ndan protesto edildi. 21 May›s’ta Güney Kap›s›’nda biraraya gelen ö¤renciler “Hepimiz Tuhaf›z” pankart›n› açarak, “Faﬂizme Karﬂ› Omuz Omuza!” sloganlar› att›lar.

Bursa’da Sergi
Gençlik Federasyonu üyesi ö¤renciler 17 May›s günü Bursa Uluda¤ Üniversitesi'nde "Fark›nda m›s›n? Haklar›m›z Çal›n›yor. Gelece¤imiz ‹çin Ö¤renci Haklar›m›z› ‹stiyoruz” kampanyas› çerçevesinde
karikatür sergisi açt›lar. Ö¤rencilerin, karikatürlerin tutsaklara ait oldu¤unu ö¤renmesi ilgiyi daha da
art›r›rken, Gençlik Federasyonu
üyeleri, kampanya ve "yetkin mühendislik” hakk›nda ö¤rencilere
bilgi verdiler ve birlikte mücadele
ça¤r›s›nda bulundular.
Gençli¤in ilgisinden rahats›z
olan okul yönetimi provoke etmek
için jandarma ve ÖGB'leri devreye
sokarak “izin” dayatmas›nda bulundu. Ö¤renciler yap›lan etkinli¤in
meﬂrulu¤unu savunarak, izin gerekmedi¤ini belirttiler. Gösterilen
kararl› tav›r karﬂ›s›nda jandarma ve
ÖGB'lerin geri ad›m att›¤› görülürken, ö¤renciler taraf›ndan sahiplenilen sergi, akﬂam saatlerinde alk›ﬂlarla bitirildi.

Erzincan’da Piknik
Erzincan Gençlik Derne¤i 13
May›s günü Ça¤layan beldesinde
piknik düzenledi. 60 ö¤rencinin
kat›ld›¤› piknikte, Deniz Gezmiﬂler
ve Kaypakkaya için bir anma da
gerçekleﬂtirilirken, ö¤renciler, müzik dinletisi, kültürel, sportif etkinlerle, coﬂkulu halaylarla etkinli¤i
sürdürdüler.

Berkan Abatay
Futbol Turnuvas›
Eskisehir Gençlik Derne¤i’nin
3.'sünü düzenledi¤i Berkan Abatay Futbol Turnuvas›, 18-21 May›s
tarihleri aras›nda gerçekleﬂtirildi.
Turnuvaya çeﬂitli DKÖ’ler, mahalle
ve üniversite gençli¤inin kurdu¤u
12 tak›m kat›ld›. Futbol sahas›na
''Spor Dostluktur” ve DEV-GENÇ
logolu derne¤in pankartlar› as›l›rken, ölüm orucu ﬂehidi Berkan
Abatay'›n hayat› anlat›ld›.
Turnuvada birincili¤i kazanan
Gültepe Gençlik'e plaketi verilirken, Grup Boran Halay› de bir dinleti sundu.
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Gençlik bask›lara
boyun e¤emeyecek
Polisin bitmeyen H ukuksuzluklar› Bal›kesir polisi bir kez daha devrimci-demokrat ö¤rencilere
yönelik tahammülsüzlü¤ünü gösterdi. 1 May›s ve ‹.T.Ü
Alternatif Bahar ﬁenli¤i’ne kat›lan ö¤rencilerin ailelerini arayan polis; aileleri tedirgin ederek ö¤rencilere karﬂ› k›ﬂk›rtmaya çal›ﬂt›. Evi aranan tüm ö¤rencilerin Bal›kesir Gençlik Derne¤i üyesi olmas› dikkat çekerken, daha önce de benzeri bask›lara maruz kalan Gençlik Dernekli ö¤renciler, mücadelelerinin meﬂrulu¤una inand›klar›n› ve y›lmayacaklar›n› belirttiler.
AKP’nin Ö ¤renci Düﬂmanl›¤› Band›rma
‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi ﬁenlikleri kapsam›nda Cumhuriyet Meydan›'nda yap›lmas› planlanan konserlere, AKP’li belediye taraf›ndan, "parkeler çizilir" gibi uydurma bir gerekçesiyle izin verilmedi.
Meselenin parkeler, çimler ﬂu bu olmad›¤›n›,
AKP’nin devrimci, demokrat gençli¤e yönelik düﬂmanl›¤› meselesi oldu¤unu bilen ö¤renciler, düzenledikleri
eylemle belediyeyi protesto ettiler.
Band›rma Gençlik Dernekli ö¤rencilerin de yerald›¤› eylemde belediyenin ö¤renci düﬂmanl›¤› vurgulanarak, “Meydanlar Ö¤renciye Yasaklanamaz", "Ö¤renci-

Yorum Yeniden K›br›s'tayd›
1 y›ll›k bir aran›n ard›ndan Grup Yorum yeniden
K›br›sl›lar’la buluﬂtu. Adaya ayak bast›¤› andan itibaren
bas›n›n yo¤un ilgisi ile karﬂ›layan Yorum, 18 May›s'ta
Magosa'daki Salamis Antik Tiyatrosu'nda 1500 kiﬂiye
seslendi. Unutulmaz ﬂark›lar›n› ard› ard›na seslendiren
Yorum, K›br›s'ta kal›c› ve gerçek bir bar›ﬂ›n ada halk›n›n kendi özgür iradesi ile ve birleﬂik ba¤›ms›z bir K›br›s ile mümkün olaca¤›na inand›klar›n› belirtti. ﬁövenizm ve milliyetçili¤e karﬂ› halklar›n kardeﬂli¤ini savunduklar›n› belirten Yorum'cular, Hasta Siempre, Çav
Bella ve Enternasyonal ﬂark›lar›n› halklar›n kardeﬂli¤i
için söylediler. ‹ki bölüm halinde coﬂkunun hiç düﬂmedi¤i konser, Hakl›y›z Kazanaca¤›z marﬂ› ile sona erdi.

‹KM’de Mikail Aslan Konseri
Mikail Aslan, 21 May›s’ta ‹dil Kültür Merkezi’nde
bir konser verdi. Zazaca türkülerini seslendiren Aslan,
türkülerin öykülerini de anlatarak, dinleyicileriyle sohbet havas›nda bir dinleti gerçekleﬂtirdi. Salonun küçük
olmas› nedeniyle 200 kiﬂinin izleyebildi¤i konser sonunda Mikail Aslan, ortam›n s›cakl›¤›ndan duydu¤u
memnuniyeti dile getirdi.
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yiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z" sloganlar› at›ld›. Eylemde
AKP'li Belediye Baﬂkan› Recep Erayd›n dakikalarca alk›ﬂlanarak protesto edildi.
Gençlik Derne¤i'nin yapt›¤› aç›klamada da, “ ‹ﬂbirlikçi AKP hükümetinin ülke genelinde ﬂenlik yasaklay›c› zihniyeti bu kez Band›rma'da karﬂ›m›za ç›k›yor. Çünkü onlar; YÖK'üyle, polisiyle, ÖGB'leriyle, besleyip büyüttükleri sivil faﬂistleriyle ö¤rencilere düﬂmand›rlar.”
denildi ve gençli¤in y›lmayaca¤› kaydedildi.

Besni’de B ask›lara P rotesto

Üniversite
gençli¤i üzerindeki soruﬂturma terörü sürüyor. Gençli¤i
zapturapt alt›na almak için s›kça baﬂvurulan soruﬂturma
terörünün bu seferki hedefi, Ad›yaman’›n Besni ilçesinde bulunan Bilgisayar Tek. Ve Prog. Ö¤rencisi Sercan
Zülal oldu.
“Ulusalc›” mitinglere kat›l›m› teﬂvik için s›navlar›n
ertelendi¤i ülkemizde, okul idaresi gençli¤in emekçilerle dayan›ﬂmas›na tahammül edemedi. 1 May›s’a gitmek
için ça¤r› yapan ö¤renciler terörize edilirken, da¤›t›lan
bildirileri alanlar›n bask›yla ‘tan›k’ yap›lmas› gençleri
nas›l kiﬂiliksizleﬂtirmeye çal›ﬂt›klar›n› da gösterdi.
Aç›lan soruﬂturma ve yaﬂanan bask›lar, 17 May›s günü Besni Meslek Yüksek Okulu önünde yap›lan bir eylemle protesto edildi. Soruﬂturmalar› ve polis idare iﬂbirli¤ini protesto eden ö¤renciler, y›lmayacaklar›n› belirterek, “ Faﬂizme Karﬂ› Omuz Omuza, Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› att›lar.

‘Halk-Bilim ﬁenli¤i'
Biga Halk-Bilim Toplulu¤u, 18 May›s’ta Biga Kültür Saray›'nda ''Halk-Bilim ﬁenli¤i'' düzenledi. 300
kiﬂinin kat›ld›¤› ﬂenlik Aziz Nesin'in ''Tanr›n›n adaleti ve hiçbir ﬂey kalmam›ﬂ'' oyunlar› ile baﬂlad›. Halk
Oyunlar› Ekibinin gösteriminin ard›ndan Grup GÜNDO⁄DU’nun, devrimci marﬂlar ve yöresel türkülerden oluﬂan dinletisi yerald›.
ﬁenli¤in düzenlenme aﬂamas›ndan baﬂlayarak
engellenmeye çal›ﬂ›lmas›, salona polis, jandarma ve
hatta kaymakaml›k “temsilcilerinin” girmesi, ö¤renciler taraf›ndan, ne engel olursa olsun Halk ‹çin Bilim, Halk ‹çin E¤itim mücadelesini sürdürece¤iz ﬂeklinde cevapland›.

Ne jandarma ne ya¤mur
Kars’ta Gençlik Federasyonu üyeleri 20 May›s
günü Çerme Köyü’nde Yaza Merhaba Pikni¤i düzenlediler. Sayg› duruﬂunun ard›ndan konuﬂan Erdal
Kuﬂ, gençleri Federasyon çat›s› alt›nda birleﬂmeye
ve mücadeleye ça¤›rd›. Piknikte ﬁeyh Bedrettin
Destan› oyunu, müzik dinletisi yer al›rken, jandarma
araçlara ceza keserek, piknik alan›n› kuﬂatarak
gençli¤i tedirgin etmeye çal›ﬂsa da baﬂar›l› olamad›
ve ya¤an ya¤murun alt›nda coﬂkulu halaylar çekildi.

27 May›s 2007
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‹zmir’den Kars’a
Yürüyüﬂ Sat›ﬂlar›
Dergimizin Anadolu’nun meydanlar›nda, emekçi semtlerinin sokaklar›nda
sat›ﬂ ve tan›t›mlar› sürüyor. Polisin engelleme giriﬂimlerine karﬂ›n okurlar›m›z geçen hafta ‹stanbul, ‹zmir, Gebze, Artvin, Mersin, Antalya ve Kars’ta gruplar halinde, megafonlarla dergimizin içeri¤i hakk›nda anonslar yaparak sat›ﬂ gerçekleﬂtirdiler.
‹zmir'de 19-20 May›s günlerinde, okurlar›m›z Kemeralt›, Yamanlar Mahallesi, Uzundere Köyü, Cennetçeﬂme Mahallesi ve Karﬂ›yaka merkezdeydiler. Yap›lan konuﬂmalarda, Taksim 1 May›s Direniﬂi, Armutlu halk›n›n y›k›mlara karﬂ› direniﬂi, yozlaﬂmaya karﬂ› verilen mücadele anlat›ld›. Yo¤un
ya¤mura ra¤men halk›n sorunlar›n›, taleplerini anlatan dergimizi, gecekondularda da¤›tmaya devam eden okurlar›m›za yönelik bask›lar da durmad›.
Uzundere Köyü'nde keyfi ﬂekilde okurlar›m›z› durduran polis yine o bildik “insanlar rahats›z, megafonla sat›ﬂ yapmay›n, neden bu kadar kalabal›k
sat›ﬂ yap›yorsunuz" gibi demagojilerle engellemeye çal›ﬂt›. Baﬂar›l› olamad›¤›n› görünce, okurlar›m›z›n girdi¤i her soka¤a girerek halk› tedirgin etmeye çal›ﬂt›, yer yer dergi alanlar› tehdit etti. Polisin bu tutumuna karﬂ› köy
halk› dergimizi sahiplendi ve okurlar›m›z 121 dergiyi halka ulaﬂt›rd›lar.
20 May›s günü, Artvin'deki okurlar›m›z Dere Mahallesi’nde yapt›klar›
tan›t›mda 14 dergi satarken halka seçimlerin gerçek niteli¤ini anlatt›lar.
Gebze Dar›ca'da, Kaz›m Karabekir baﬂta olmak üzere, çeﬂitli mahallelerde
yap›lan toplu sat›ﬂta 37 dergi halka ulaﬂt›r›l›rken, sat›ﬂ esnas›nda s›k s›k oligarﬂinin 22 Temmuz'da yapaca¤› seçim manevras› teﬂhir edildi. Okurlar›m›z seçimin çare olmad›¤›n› hayk›rarak mücadele ça¤r›s›nda bulundular.
Yürüyüﬂ Dergisi sat›ﬂlar›na sald›r›lar›n yo¤un olarak sürdü¤ü Mersin'de
de okurlar›m›z Demirtaﬂ Mahallesi'nde toplu sat›ﬂ› sürdürdüler. 2 saat içinde 25 derginin sat›ld›¤› faaliyet esnas›nda burada da gündem seçimler oldu.
Okurlar›m›z›n seçim oyununa iliﬂkin konuﬂmalar yapmas› karﬂ›s›nda halktan s›k s›k “bunlar›n hepsi de ayn›, hiçbirine oy vermemek laz›m" ﬂeklinde
tepkiler gelmesi dikkat çekti.
Yürüyüﬂ Antalya'da da sokaklardayd›. K›z›lar›k Mahallesi'nde bir saat
boyunca 10 dergiyi halka ulaﬂt›ran okurlar›m›z Tando¤an ve Ça¤layan mitinglerinin niteli¤ini ve seçimleri anlatt›lar. Kars’ta 19 May›s günü Bülbül
Mahallesi’nde dergimizin tan›t›m ve sat›ﬂ› yap›l›rken, ‹stanbul’da bu hafta
toplu sat›ﬂ›n adresi Nurtepe Çayan Mahallesi oldu. Megafonla halka yönelik yozlaﬂma, seçim gündemli konuﬂmalar yapan okurlar›m›z 1,5 saat içinde 73 dergiyi halka ulaﬂt›r›ld›lar.

Suçu: Parkta Oturmak!
Buca Temel Haklar üyesi Ferit Mutlu, arkadaﬂ›yla birlikte ﬁirinyer Park›'nda otururken polislerin sald›r›s›na u¤rad›. Önce kimlik soran, ard›ndan
keyfi arama dayatan polis, Mutlu’nun buna haklar› olmad›¤› ﬂeklindeki itiraz›na, kendi yasalar›n› dahi uygulamayan polis kendine yak›ﬂ›r ﬂekilde
cevap verdi. Parkta insanlar›n gözleri önünde tekme tokat Mutlu’yu döven, bir yandan da küfür eden polis, karakolda da iﬂkenceye devam etti.
Ferit Mutlu’nun durumu avukatlar›na bildirmesi üzerine, yasad›ﬂ›l›¤›
suçüstü olacak pani¤ine kap›lan polis, Mutlu ve arkadaﬂlar›n› apar topar
serbest b›rakt›. Yaz›l› bir aç›klama yapan Buca Temel Haklar, polisin bask›lar›n›n sürekli oldu¤unu hat›rlatarak, “bunlar bizi y›ld›ramaz" dedi.

Say›: 106

n COﬁAR SERBEST BI-

RAKILSIN 21 Eylül 2006’da tutuklanan At›l›m yazar› Hasan Coﬂar’›n, dava dosyas›na konulan “gizlilik karar›” nedeniyle ilk mahkemesi 30 May›s’ta Ankara 11. ACM’de
görülecek. Dava öncesi aç›klama
yapan sendika, parti ve DKÖ temsilcileri, Coﬂar’›n serbest b›rak›lmas›n› istediler.

n 6 Y ÖGEH’li T UTUK-

LANDI

19 May›s günü, Ankara’da YÖGEH’e yönelik operasyon
kapsam›nda evleri ve yurtlar› bas›larak gözalt›na al›nan 6 üniversitesi
ö¤rencisi ‘PKK lehine faaliyette bulunmak’ suçlamas›yla tutukland›.

n AI R APORU Uluslararas› Af
Örgütü (AI) 2007 raporunu aç›klad›.
Raporun Türkiye bölümünde insan
haklar› ihlallerinin sürdü¤ü belirtiilirken, F-Tipi cezaevleri koﬂullar›
ve adil yarg›lanma konusundaki endiﬂelerin sürdü¤ü kaydediliyor.

n DERS‹M’DE G ÖZALTI-

LAR Pertek ilçesinde 17 May›s
günü, Dersim Temel Haklar çal›ﬂan›
Hüseyin Çelik ile Elaz›¤ Temel
Haklar çal›ﬂan› Yasemin Karaman
polis taraf›ndan gözalt›na al›nd›.
Hozat'ta ise Grup Yorum konserinde
slogan att›klar› gerekçesiyle, okurumuz Mesut Geyik, Emrah Sar›saltuk
ve lise ö¤rencileri ﬁefik Ertan Saltuk, Gökhan Do¤an ve Ozan Keﬂkek
gözalt›na al›nd›lar. Savc›l›k serbest
b›rakt›¤› beﬂ kiﬂiye, müthiﬂ zekâs›
ile, konserde neden sol yumruklar›n› kald›rd›klar›, bunun TKP/ML’yi
ifade etti¤i ﬂeklinde suçlamalar yapt› ve "Da¤larda Savaﬂ›yor Partizan",
"Kurtuluﬂ Da¤larda Zafer Cephede"
gibi sloganlar üretti.
n ALINTER‹’NE 6 T U-

TUKLAMA Ankara’da 21 May›s’ta gözalt›na al›nan Al›nteri okurlar›ndan 6’s› 1 May›s’ta yasad›ﬂ› slogan atmaktan tutukland›. Tutuklamalar, 23 May›s’ta HÖC’ün de
yerald›¤› kurumlarca protesto edildi.
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n

Tando¤an’da,
Ça¤layan’da,
Gündo¤du’da en çok dile getirilen
özlemlerden biri de ba¤›ms›zl›k’t›.
“Ne ABD, Ne AB, Ba¤›ms›z Türkiye” slogan› yank›land› bu meydanlarda. Fakat ilginç olan, bu slogan›
atan yüzbinlerin oylar›n› a¤›rl›kl›
olarak CHP’ye verece¤i yönünde de
bir izlenim ç›kt› meydanlardan.
Yüzbinlerin ba¤›ms›zl›k istekleriyle, oylar›n› CHP’ye yöneltmeleri
aras›nda mutlak ve kesin bir çeliﬂki
var. Neden ve nas›l m›?.. Ülkemizin
son yar›m as›rl›k tarihi, bunun bir
çeliﬂki oldu¤unu söylüyor bize.

r›n kapat›lma süreçlerini baﬂlatan da ‹nönüdiye
CHP iktidar›d›r. Belki
ﬂaﬂ›racaks›n›z
ama
NAT O ’ya girmek için
ilk baﬂvuran da CHP iktidar›d›r. Y›l
1949’dur. Baﬂvurunun alt›nda ‹nönü’nün imzas› vard›r. NATO’ya girmekse Menderes’e nasip(!) olur.
Av ru p a e m p e r y a l i z m i n e kap›lar›n aç›lmas›nda da yine CHP’nin

n›n kan›n› döken Nazi imparatorlu¤uyla iﬂbirli¤i oluﬂturur. Ve CHP’de
bu utanç verici faﬂist iﬂbirli¤inin
özeleﬂtirisi de yap›lmam›ﬂt›r.

H
CHP, 1940’lar›n baﬂlar›ndan itibaren dümeni emperyalizme k›rmaya baﬂlar. Bu dönem, emperyalistler
aras› bir paylaﬂ›m savaﬂ›n›n sürdü¤ü bir dönemdir. CHP yönetimin-

Bu C HP’ y le Mi Ba ¤ ›m s› zl ›k ?

H
Ba¤›ms›zl›ktan yeni-sömürgeleﬂmeye geçiﬂte CHP’nin rolü çok
önemlidir ama çok da bilinmez. Bu
dönüﬂümü sa¤layan esas olarak
Menderes-Bayar liderli¤indeki Demokrat Parti iktidar›d›r. Ancak bu
dönüﬂümün koﬂullar›n›n haz›rlanmas›nda ‹nönü-CHP iktidar›n›n rolü
geçiﬂtirilecek gibi de¤ildir.

H
19 Ekim 1939'da, ‹nönü yönetimi, emperyalist ‹ngiltere ve Fransa
ile 'Üçlü Dayan›ﬂma Antlaﬂmas›'
imzaland›. ‹ktidarda C H P vard›.
23 ﬁubat 1945’de ABD ile Karﬂ›l›kl› Yard›mlaﬂma Anlaﬂmas› yap›ld›. ‹ktidarda C H P vard›.
12 Temmuz 1947'de, “Karﬂ›l›kl›
Yard›mlaﬂma” Anlaﬂmas›’n›n devam› olarak A m e r i k a ’ y l a A s k e r i
Ya r d › m Anlaﬂmas› imzaland›. ‹ktidarda C H P vard›.
27 Aral›k 1949'da, Türkiye ile
ABD Hükümeti Aras›nda E¤itim
Yarkurulu Oluﬂturulmas› Konusundaki Anlaﬂma imzaland›. ‹ktidarda
yine C H P vard›.

H
Köy Enstitüleri’nin, Halkevleri’nin kapat›lmas›nda emperyalistlerle yap›lan bu anlaﬂmalar önemli
etkenlerdir ve sözkonusu kurumla-
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Türk-Alman Sald›rmazl›k Antlaﬂmas›’n›n ard›ndan H i t l e r ve ‹ n ön ü birbirlerine karﬂ›l›kl› d o s t l u k m e k t u p l a r › yazd›lar; Mektuplar›, “ d o s t l u k t o p l a n t›la r › ”
izledi. Yukar›da bu toplant›lardan birinin resmi görülüyor. Nazi ‹mparatorlu¤u
ve Türkiye Cumhuriyeti bayraklar›n›n yanyana as›ld›¤› yukar›daki resim
çekildi¤inde iktidarda ‹nönü’nün CHP’si vard›. Ayakta konuﬂan, Türkiye'nin
Berlin Büyükelçisi Hüsrev Gerede’dir. Sa¤›nda ve solundakiler ise Naziler!
rolü önemlidir. AB sürecinin en
önemli dönüm noktalar›ndan birinde yine CHP imzas› var: AET ile
imzalanan 12 Eylül 1963 tarihli
A n k a r a Anlaﬂmas›'n› yapan ‹ n ö n ü
liderli¤indeki C H P iktidar›d›r.
AB sürecine dair eleﬂtiriler yapan Baykal’›n “bu süreci biz baﬂlatm›ﬂt›k” diye özeleﬂtiri yapt›¤›n›
duydunuz mu hiç?
B›rak›n onun özeleﬂtirisini, CHP
tarihinin en utanç verici sayfalar›ndan birini Hitlerle, dünya halklar›-

deki Türkiye, hem Almanya hem
de ABD ve ‹ngiltere ile ekonomik
ve siyasi iliﬂkilerini s›klaﬂt›r›r.
Türkiye'nin savaﬂ içindeki ihracat› ithalat›n› geçiyor ama öte yandan da emperyalizm ile olan ba¤lar› giderek geliﬂiyordu. Ekonomik
hayatta giderek egemen olmaya
baﬂlayan tekelci burjuvazinin, iﬂbirlikçi iliﬂkileri zorlamas›yla, zaten küçük burjuvazinin do¤as›nda
varolan yalpalama ve sa¤a-sola
27 May›s 2007

savrulma duruluyor, ‘Milli ﬁef ’ iktidar gemisini emperyalizmin iske lesine do¤ru yanaﬂt›r›yordu.”
(Hakl›y›z Kazanaca¤›z, C.2, sf. 241)

H
Milli ﬁef ’in iktidar gemisi, önce, emperyalistler aras› savaﬂta ‘kazanacak’ gibi gözüken Hitler Almanyas›’na yanaﬂt›. Naziler’in ihtiyaç duydu¤u yeralt› madenleri gizlice Almanya’ya gönderiliyordu.
‹nönü’nün Türkiye’yi 2. Dünya
Savaﬂ›’n›n d›ﬂ›nda tutarak ne büyük iﬂ baﬂard›¤›n› yazar resmi tarih. Oysa gerçek bu de¤ildir. Naziler’in yönetimindeki Alman emperyalizmine deste¤i nedeniyle k›nanmas› gereken bir dönemdir.

H
18 Haziran 1941’de T ü r k - A l m a n S a l d › r m a z l › k Antlaﬂmas› Ankara'da CHP’li D›ﬂiﬂleri Bakan›
ﬁükrü Saraco¤lu ve Almanya Büyükelçisi Von Papen taraf›ndan imzaland›.
“Saraco¤lu, Von Papen'le yapt›¤›
bir görüﬂmede, bir Türk olarak Bolﬂevizmin çökmesini çok istedi¤ini,
Hitler bunu baﬂarabilirse yeni bir
ça¤ aç›laca¤›n› söyledi.”
Baﬂbakan Saraco¤lu, 16 A¤ustos
1942’de New York Times'a verdi¤i
demeçte, "Pantürkist hedefleri reddediyoruz, kendimizi sadece vatan›m›za ad›yoruz" derken, 10 Ekim'de
görüﬂtü¤ü Alman D›ﬂiﬂleri yetkililerine, “Türkiye'nin SSCB'de yaﬂayan
Türk kökenli 40 milyon kiﬂinin gelece¤ine ilgisiz kalmas›n›n mümkün
olmad›¤›n›” söylüyordu.
Yukar›daki politikalar, asl›nda
CHP’de o günden varolan faﬂist da m a r › n ifadesidirler. O damar, hiç
kurutulmam›ﬂ ve her uygun ortam›
buldu¤unda kendini göstermiﬂtir.
Takrir-i Sükun’u ç›karan, ‹stiklal
Mahkemeleri’ni kuran bu damard›r.
1936'da yeni TCK’y›, ‹ ta l ya Ce z a
K a n u n u’nu esas alarak haz›rlayan
da ayn› damard›r.

CHP’nin Hitler faﬂizmine yak›n
durdu¤u bu dönemde, az›nl›klara
karﬂ› hem ekonomik, hem siyasi
Say›: 106

zulüm anlam›na gelen Va r l › k Ve r gisi Yasas›’n› ç›karan da CHP Hükümetinin Baﬂbakan› ﬁükrü Saraco¤lu’ndan baﬂkas› de¤ildir ve
onun üstünde de Milli ﬁef ‹nönü
vard›r... Neyse bu faﬂist damar› b›rak›p, yeniden emperyalizme ba¤›ml›l›k damar›na dönelim.

H
Ülkemiz, IMF’ye hangi iktidar
taraf›ndan üye edildi dersiniz?
Türkiye, 11 Mart 1947'de –ki iktidarda y i n e C H P vard›r– I M F
(Uluslararas› Para Fonu) ve
IBRD'ye (Uluslararas› Yeniden Yap›lanma ve Kalk›nma Bankas› ya da
Dünya Bankas›) üye oldu. Ayn› y›l›n
Nisan’›nda da OEEC (sonraki ad›yla OECD) Anlaﬂmas›’na kat›ld›.
Emperyalizme boyun e¤iﬂin
ad›mlar›n› ödüllendirmekte gecikmedi ABD. Türkiye, 1947 Haziran'›nda aç›klanan ve Marshall Plan› ad›yla bilinen program çerçevesinde 1948'den baﬂlayarak Amerika
Birleﬂik Devletleri'nden kredi ve
yard›m almaya baﬂlad›. Yine CHP
iktidar›nda.
K›sacas›, ﬂunu diyebiliriz; CHP,
“bu devleti kuran parti” oldu¤u kadar, bu ülkeyi yeni sömürgeleﬂti r e n partidir. Çünkü 1940’lar›n
CHP’si, 1920’lerin CHP’si de¤ildir.

H
CHP’nin bu kadar devletçi olmas›, emperyalizme bu kadar tavizler verilirken, Baykal’›n konuﬂmaktan baﬂka bir ﬂey yapmamas›, ﬂaﬂk›nl›kla karﬂ›lan›yor yer yer. Oysa
ﬂaﬂ›rmamak gerek: CHP bu politikalar›yla asl›na rücu etti. 1970’lerde
devrim mücadelesi geliﬂirken, onun
önünde set örmek için geliﬂtirdi¤i
“sol”culu¤unu, art›k gereksiz bir
yük olarak görüp, att›.
O zaman, baﬂtaki soru yine karﬂ›m›za ç›k›yor: Ülkemizin sömürgeleﬂmesinde de, emperyalizme ba¤›ml›l›¤›n bugüne kadar artarak sürmesinde de CHP’nin önemli bir rolü
varken, Tando¤an’da, Ça¤layan’da,
Gündo¤du’daki yüzbinler, nas›l oylar›n› götürüp CHP’ye atarlar?

K›sa Tarih
27 May›s - 2 Haziran

27 May›s 1960
Demokrat Parti iktidar›na karﬂ› askeri darbe gerçekleﬂtirildi. Menderes baﬂta olmak üzere DP yetkilileri tutukland›.
27 May›s 1980
Eski Gümrük ve Tekel Bakan›, faﬂist
MHP’nin yöneticilerinden Gün Sazak,
Devrimci Sol militanlar› taraf›ndan öldürüldü.
27 May›s 1995
Nurtepe’de Direniﬂ! MHP'li faﬂistlerin polisin gözetiminde uzun namlulu silahlarla sald›r›s› karﬂ›s›nda halk barikatlar kurarak direniﬂe geçti.
28 May›s 1992
Eminönü, Fatih, Gaziosmanpaﬂa, Bayrampaﬂa ve Anakent'e ba¤l› belediye
birimlerinde çal›ﬂan 40 bin belediye iﬂçisi, patronlar›n toplu sözleﬂme görüﬂmelerindeki tavr›n› protesto etmek için
toplu vizite eylemi gerçekleﬂtirdi.
28 May›s 1992
Tar›m ‹ﬂçileri Grevde. Tar›m iﬂçileri,
Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤›'na ba¤l›
tüm birimlerde greve ç›kt›lar. Greve 1
Haziran'da Tar›m ‹ﬂletme Genel Müdürlü¤ü'ne ba¤l› iﬂyerleri de kat›ld›.
31 May›s 1996

Aﬂti iﬂçileri greve baﬂlad›.
2 Haziran 1991
Bursa'da Türk-‹ﬂ'in organizasyonuyla
yap›lan “Haks›zl›klara Hay›r Mitingi”ne
100 Bini aﬂk›n emekçi kat›ld›.
2 Haziran 1994
DEP eski Urfa ‹l Baﬂkan› Muhsin Melik
ile ﬂoförü Mehmet Ayy›ld›z katledildi.
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‘Endiﬂeliyiz’ ikiyüzlülü¤ünü b›rak›n;

Irkç› politikalara son verin!
Alman hükümeti, ›rkç› partinin büyümesi ve yabanc›lara
yönelik sald›r›lar›n artmas›ndan “endiﬂe” duymay› b›rak›p,
kendi ›rkç› politikalar›n› sorgulamal›d›r
Devrimci, demokrat örgütlenmeleri, faﬂizme karﬂ› mücadele
edenleri “terörist” ilan ederek üzerlerinde bask› oluﬂturmaya çal›ﬂan,
Almanya Anayasa Koruma Örgütü
raporu, ayn› zamanda ›rkç›l›k konusunda tam bir ikiyüzlülük sergiliyor.
Rapor aç›klan›rken, Alman ‹çiﬂleri Bakan› Wolfgang Schäuble,
NPD'nin (Almanya Milliyetçi Partisi) üye say›s›n›n ço¤ald›¤›n› ve yabanc›lara yönelik ›rkç› sald›r›lar›n
yüzde yüze yak›n bir art›ﬂ gösterdi¤ini hat›rlatarak ﬂöyle dedi:
“ B u ge l iﬂ m e le r de n c id d i ﬂ e k ild e
e nd iﬂ e l e n iy or uz . D e m ok r a tik t op lumun tüm kesimlerini yabanc›
düﬂman› bu p artiy e k arﬂ› m ücade le y e ç a ¤ › r ›y o ru z . ”
Irkç›, nazi örgütleri kim destekliyor? Kim onlara hoﬂgörü gösteriyor? Faﬂist eylemlerin karﬂ›s›na ç›kan anti-faﬂistlere kim sald›r›yor,
Neonazileri kim koruma alt›na al›yor?
Daha da önemlisi, ›rkç›, faﬂist
partiler, Alman devletinin yabanc›lara karﬂ› izledi¤i politikalardan
besleniyorlar. ‹ﬂte en son ç›kar›lan
Göçmenler Yasas›. NPD iktidarda
olsa farkl› bir yasa yapmazd›!
Okullarda Türkçe konuﬂulmas›n›
yasaklayanlar; “en iyi uyum asimilasyondur” diyenler; müslüman ülke
halklar›n› potansiyel suçlu görenler
ve buna uygun muamele yapanlar;
göçmen örgütlerinin üzerinden bask›y› hiç eksik etmeyenler; Türkiyeli
devrimcilerin gençlik tatil kamp›
yapmas›na bile izin vermeyip kriminalize ederken Neonazilere her türlü
gösteri özgürlü¤ünü tan›yanlar; Nazi örgütü liderini devrimcilere karﬂ›
“ajan” diye kullananlar; aktard›klar›
paralarla Naziler’in afiﬂ, bildiri gibi
propaganda malzemelerine finans
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yaratanlar; Irkç› partilerin geliﬂmesinden, yabanc›lara yönelik sald›r›lar›n katlanarak artmas›ndan endiﬂe
duyamazlar.
Bu gördü¤ünüz burjuva ikiyüzlülü¤ünden baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
“Gerekti¤inde kullanma” düﬂüncesiyle Neonaziler’i el alt›nda tutanlar›n bu tür aç›klamalar› demokratik
kamuoyunun tepkilerini nötralize
etmeye dönük manevralard›r.
“Demokratik toplumun tüm kesimlerini yabanc› düﬂman› bu partiye” karﬂ› mücadeleye ça¤›rmak ise,
iki yüzlülü¤ün bir baﬂka biçimi.
Kim mücadele edecek bunlarla? En
baﬂta devrimciler, anti-faﬂistler. Peki devrimci, anti-faﬂist kurum ve kiﬂileri kim terörize ediyor, kim bask›nlar düzenliyor? Alman devleti,
yani “mücadeleye” ça¤›ranlar›n
kendisi. ‹ﬂte en son G-8 bahanesi ile
yap›lan bask›nlara bak›n; tümü antifaﬂist, devrimci kurumlard›r.
‹çiﬂleri Bakan›, ›rkç›l›¤›n, Nazizmin burjuva ideolojisinin bir versiyonu oldu¤u gerçe¤ini unutturmak
istiyor. Oysa Almanya’n›n kendi tarihi bunun aksinin kan›tlar›yla doludur. Hitler’i iktidara taﬂ›yan, ﬂimdiki hükümetin de hizmet etti¤i Alman tekellerinden baﬂkas› de¤ildi.
Ve o zaman da ilk hedef komünistler, sendikalar, devrimciler olmuﬂ,
s›n›f mücadelesini bast›rmak için
kullan›lm›ﬂt› Naziler. Bugün de de¤iﬂen bir ﬂey yoktur. Burjuvazi,
kendi ç›karlar›na zarar vermedi¤i
ölçüde ›rkç›, faﬂist örgütlenmeleri
tüm ülkelerde hep el alt›nda tutma
politikas›n› sürdürmektedir.

“NPD’yi K apat›n!”
Konuya iliﬂkin bir aç›klama yapan Berlin Irkç›l›¤a Karﬂ› Mücadele
Derne¤i (‹KAD) de, bakan›n ikiyüzlü tutumunu teﬂhir etti. “Demokratik

kurumlar› “terörist
besleyen kurumlar”
olarak ilan eden kendileri de¤ilmiﬂ
gibi, yine o kurumlar› ›rkç›l›¤a karﬂ› mücadeleye ça¤›r›yor” diyen
IKAD’›n düzenledi¤i eylemde Anadolu Federasyonu pankart› aç›larak,
bu ikiyüzlü¤ü gösteren örnek sergilendi, ilgili gazete kupürleri okundu. Aç›klamada; Anayasay› Koruma Örgütü Raporuna göre, önceki
y›l 47 olan yabanc›lara karﬂ› sald›r›
say›s›n›n 2006’da 95'e oldu¤u, NPD
üye say›s›n›n 1000 artarak 7 bin oldu¤u ve 16 eyaletten 11'inde Neonaziler'in yönetimde oldu¤u hat›rlat›ld›.
Y›llarca ekonomik ve birçok
toplumsal sorunun nedeni olarak
göçmenleri gösteren yöneticilerin
bu aç›klamalar›n›n kendileri ile çeliﬂti¤ini belirten IKAD, “ 11 Eylül
sonras›nda, üzerinde bask›lar kurulan ve Alman toplumuna potansiyel
tehlike olarak sunulan göçmenlere
karﬂ› yap›lmakta olan sald›r›lardaki
art›ﬂ›n suçlusu durumundaki ‹çiﬂleri Bakanl›¤›, as›l olarak Nazistler’in kendi kontrollerinden ç›kmas›ndan endiﬂe etmekdedir.” dedi.
‹statistik de¤il, ciddi cayd›r›c›
önlemler al›nmas›n› istediklerini
belirten IKAD, “endiﬂelenmeyin!
NPD’yi kapat›n” ça¤r›s› yapt›.

Göç Yasas›'na protesto
Berlin'de, Türkiyeli devrimciler
ve çeﬂitli ülkelerden göçmenler Göç
Yasas›'nda oturum hakk›n› k›s›tlayan
de¤iﬂiklik plan›n›, 21 May›s’ta Kreuzberg'te düzenledikleri yürüyüﬂle
protesto ettiler. "Herkese Kalma
Hakk›" talebinin dile getirdi¤i eylemde, federal hükümetin büyük orta¤› CDU'nun merkezine yüründü.
Yabanc› düﬂman› politikalar ve iktidar partilerinin iki yüzlülüklerinin
teﬂhir edildi¤i konuﬂmalar›n yap›ld›¤› eylemde, Anadolu Federasyonu'na
ba¤l› Berlin IKAD da pankart ve dövizleriyle yerini ald›.

27 May›s 2007

Burjuva Demokrasisi Emperyalist
Liderlerin Huzuru ‹çin Terör Estiriyor
6-8 Haziran tarihleri aras›nda
Almanya’n›n Heiligendamm kentinde dünyan›n en zengin sekiz ülkesi; ABD, Almanya, Fransa, ‹ngiltere, ‹talya, Japonya, Kanada ve
Rusya liderleri biraraya gelerek, sömürü pastas›n›n paylaﬂ›m›n›, halklar›n isyanlar›n› nas›l bast›racaklar›n› ele alacak, aralar›ndaki çeliﬂkileri çözümlemeye çal›ﬂacaklar.
Dünyada siyaseti, ekonomiyi,
askeri politikalar› belirleyen emperyalist zirvenin gündeminde, aç›klanan resmi konular›n ötesinde, as›l
olarak belirtti¤imiz gibi sömürü politikalar› ve pazar alanlar›n›n paylaﬂ›m› bulunuyor.
G-8 resmi internet sayfas›nda
gündem: “Küresel ticaretin ve mali
iliﬂkilerin sa¤lamlaﬂt›r›lmas›” olarak aç›klan›yor ki, Türkçeleﬂtirirseniz, “emperyalist kapitalizmin aksayan yönlerini onarma, sömürüyü süreklileﬂtirme, alternatif aray›ﬂlar›n›n
önüne geçme” diyebilirsiniz.
Böyle bir zirveyi protesto etmek,
emperyalizmin sömürü politikalar›na karﬂ› ç›kmak bütün halklar›n, anti-emperyalistlerin, anti-kapitalistlerin en do¤al, meﬂru haklar› de¤il
midir? Evet öyledir!
Ancak Alman burjuva demokrasisi böyle düﬂünmüyor. Burjuva demokrasisinin en temel maskelerinden olan, gösteri, toplant› ve ifade
özgürlü¤ü resmen ask›ya al›nm›ﬂ
durumda. Türkiye’ye demokrasi getirece¤i söylenen AB’nin motor ül200’e yak›n ülkenin bulundu¤u
dünyan›n gelirinin yüzde 63’ünü
kontrol eden Zenginler Kulübü,
1975’te “Dünya Ekonomik Zirvesi”
ad›yla kuruldu. Daha sonra Kanada’n›n kat›l›m› ile G-7’ler olarak bilinir hale gelen zirvede, Rusya kapitalist restorasyon sonras› yeralmaya baﬂlad›. Zirvede al›nan kararlar,
IMF, Dünya Bankas› ve Uluslararas›
Ticaret Örgütü gibi kurumlar arac›l›¤›yla uygulan›yor.

Say›: 106

kesi Almanya hükümeti, 30 May›s8 Haziran aras›nda Heiligendamm
merkezinde ve Rostock Havaalan›
çevresinde protesto gösterilerinin
yap›lmas›n› resmen yasaklad› ve
müdahale edilece¤ini duyurdu.
‹ki hafta önce de Federal Savc›l›¤›n emriyle, ülke genelinde G-8’e
karﬂ› gösteriler düzenleyecek devrimci, demokrat, anti-faﬂist kurumlar ve kiﬂilere ait 40 ev ve iﬂyerine
yönelik bask›nlar düzenlenmiﬂ, 20
kiﬂi “terör örgütü kurmak” gerekçesiyle gözalt›na al›nm›ﬂt›.
Alman devleti bununla da yetinmeyerek “yeni” bir uygulamaya daha baﬂvuruyor. Alman bas›n›na yans›yan bilgiye göre, “olas› eylemcilerin” ten kokular› koklat›lan köpekler, gösteri s›ras›nda bu kiﬂileri kolayca bulacakm›ﬂ!
Demokratik protesto hakk›n›
yoketmek için baﬂvurulan “ince” tatiklere bak›n! Tamamen keyfi, antidemokratik, zenginlerin huzuru için
her türlü özgürlük ask›ya al›nabilir
düﬂüncesinden beslenen bir tutum.
Demokrasiyi, özgürlükleri dilinden düﬂürmeyenlerin, emperyalist
liderlerin “huzuru” sözkonusu oldu¤unda her türlü özgürlü¤ü ask›ya almaktan çekinmediklerinin pekçok
örne¤i yaﬂanm›ﬂt›r. Shengen geçiﬂlerinin iptalinden gösterilerde kurﬂun s›k›p insan katletmeye kadar...
Buna karﬂ›n halklar›n, devrimci,
demokratlar›n anti-emperyalist öfkesini bast›ramad›klar› da aç›kt›r.
G-8 öncesi estirilen bu terör karﬂ›s›nda daha güçlü eylemler için yap›lan ça¤r›lar ﬂimdiden bunun iﬂareti.
Bu arada, bask›nlar ve yasaklar,
Cumartesi günü Almanya’n›n birçok kentinde gösterilerle protesto
edildi. Eylemlerde bask›nlar›n amac›n›n, küreselleﬂme karﬂ›tlar›n› suçlu gibi göstermek oldu¤u belirtilerek, “terörizm” demagojisine dikkat
çekildi. Ülke genelinde G-8’e karﬂ›
çeﬂitli toplant› ve gösteriler bu hafta
içinde de devam ediyor.

Bir sosyalistin bak›ﬂ
aç›s› ve emperyalist
devletin tercihi!
Bilimin geliﬂimi elbette iyidir.
Ancak mesele bununla bitmiyor, bilimin kimin elinde ve hangi amaçla
kullan›ld›¤› önemli. Örne¤in, yoksullar›n yarar›na m› kullan›l›yor,
yoksa o yoksullar›n isyanlar›n› bast›rmak için silah teknolojisinde mi?
‹ﬂte bir örnek. ‹ngiltere, ihtiyac›
olan havay› ve suyu kendisi üreten,
su yüzüne ç›kmadan tüm dünyay›
dolaﬂabilen bir yeni nesil nükleer denizalt› üretti. Aç›k ki, amaç hiç de
“bar›ﬂç›l”, “insanl›k yarar›na” de¤il.
‹lk cevap bir devrimciden, Küba
lideri Fidel Castro’dan geldi. ‹ngiltere’yi eleﬂtiren Fidel, “bu denizalt›lar
‹ngiltere'nin prestijinin kalan son
parçalar›n› da yok edecek” dedi.
3 denizalt›n›n maliyetinin 7,5
milyar dolar oldu¤una dikkat çeken
ve denizalt›lar›n maliyetinin öngörülenden daha fazla olaca¤›n› belirten
Castro, "‹ngilizlerin marifeti" ifadesini kulland›. Castro, "‹ngiltere'nin
zeki ve güçlü insanlar›, ﬂüphesiz bununla gurur duymayacakt›r. ‹ngiltere
eski Baﬂbakan› Winston Churchill,
‘Bismarck'› bat›r›n’ demiﬂti. Bugün
de Tony Blair, ‘‹ngiltere'nin prestijinden geriye kalan› bat›r›n’ diyor. ‹ﬂte bu mükemmel denizalt›lar, ya buna ya da insan türünün yok olmas›na
neden olacak" diye konuﬂtu. Denizalt›lara harcanan parayla 75 bin
doktor yetiﬂtirilebilece¤ini söyleyen
Fidel, Küba'n›n ﬂu an di¤er ülkelerden gelen on binlerce genci doktor
olarak yetiﬂtirdi¤ini hat›rlatt›.

B l a i r ’e bombal› veda!
Bu arada istifa karar›n› aç›klayan
‹ngiltere Baﬂbakan› Tony Blair, geçen hafta son kez iﬂgal etti¤i ülkeyi,
Irak’› ziyaret etti. Önceden aç›klanmayan “ani” ziyareti “sürpriz” eylemlerle karﬂ›layan direniﬂçiler, kukla Devlet Baﬂkan› Talabani ve Baﬂbakan Maliki ile biraraya geldi¤i s›rada Yeﬂil Bölge’ye 3 havan topu sald›r›s› düzenlediler.
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‹srail sald›r›s›
katliama dönüﬂtü
Hamas ve El Fetih günlerce verdikleri iktidar savaﬂ›nda birbirlerini
öldürürken, en çok ‹srail’in sevindi¤ini ve ellerini ovuﬂturarak izledi¤ini söylemiﬂtik.
Seyretmedi!
Hamas’›n, bir yandan El Fetih
ile çat›ﬂ›rken, iktidar savaﬂ›nda halk
nezdinde mevzi kazanmak, “bak›n
ayn› anda ‹srail’e karﬂ› da savaﬂ›yorum” demek için f›rlatt›¤› Kassam
füzelerini bahane eden ‹srail 17 May›s’tan itibaren sald›r›ya geçti.
Alt› ay aradan sonra gerçekleﬂen
bu en büyük sald›r› bu yaz› yaz›l›rken halen devam ediyordu.
‹lk sald›r›da Gazze ﬁeridi’ne giren ve havadan ölüm ya¤d›ran ‹srail, en az 12 Filistinli’yi katletti.
Filistinli örgütler “sald›r›lara sert
karﬂ›l›k verilece¤ini” duyururken,
‹srail taraf›ndan yap›lan aç›klamada
Filistin Baﬂbakan› Haniye’nin de
hedef al›naca¤› ima edildi.
Sald›r›lar sonraki günlerde de
devam etti. Cebaliya'ya füze sald›r›s› düzenleyen ‹srail 15 yaﬂ›ndaki bir
Filistinli çocu¤u katlederken, “Hamas’a ait” diye vurdu¤u ve tüm
dünyaya seyrettirdi¤i bir araçta da
üçü sivil dört kiﬂiyi katletti. ‹srail'in
Gazze'ye yönelik hava sald›r›lar›nda toplam en az 20 kiﬂi öldü.

ABD, ‹srail vahﬂetine
yine destek verdi
Alt› ay aradan sonra Filistin topraklar›n›n yeniden kan gölüne dönmesi karﬂ›s›nda emperyalist dünya
ölümcül suskunlu¤unu korurken,
ABD’den beklenen aç›klama geldi.
Dünyayla alay edercesine sürekli
bir ﬂekilde tekrarlad›klar› “savunma
hakk›” demagojisi yinelendi.
‹srail’in “kendini savunma hakk›
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oldu¤unu” savunan ABD D›ﬂiﬂleri
Bakanl›¤› Sözcüsü Sean McCormack, “‹srail füze sald›r›lar› karﬂ›s›nda büyük bir itidal sergiliyor” diyerek onlarca Filistinli’yi katleden
‹srail sald›rganl›¤›n› yine görmezden geldi.

‘Ateﬂkes’ ne k adar
kal›c› olacak?
Öte yandan El Fetih ve Hamas
bir kez daha “ateﬂkes” ilan ettiklerini duyurdular.
Karﬂ›l›kl› al›nan esirler serbest
b›rak›l›rken, ateﬂkes sürecinin kuvvetlendirilmesi için sorumlu davran›lmas› gerekti¤i, taraflarca yap›lan
aç›klamalarda vurguland›.
Hamas’›n seçimleri kazanmas›ndan bir süre sonra patlak veren çat›ﬂmalar sürecinde bu ilk ateﬂkes de¤il. Daha önce de defalarca ateﬂkes
ilan edildi ve bir k›sm› çok de¤il ayn› gün, ertesi günü bozuldu.
Kurals›z ve dizginsiz bir ﬂekilde,
Filistin davas›na en büyük zarar›
verme pahas›na sürdürülen bu iktidar savaﬂ›nda “sözler”in de bir anlamda k›ymetinin olmad›¤›n› gösteriyor bu durum. Öte yandan, çürümenin getirdi¤i kurals›zl›klar, savaﬂ

a¤al›¤›na benzer yap›lanmalar denetim d›ﬂ› birçok çat›ﬂmay› da beraberinde getiriyor. Ama elbette as›l
belirleyici yan bu tür istasnalardan
öte, taraflar›n baﬂka araçlarla sürdürülmesi gereken iktidar mücadelesini do¤rudan silahlarla sürdürmesi.
Ki bu çat›ﬂmalarda sadece karﬂ›l›kl› birbirlerini
öldürmüy orl ar
arada kalan sivil
Filistinliler de
can veriyor.
Filistinli
gruplar
için
birçok ﬂey söylenebilir,
ancak
ﬂöyle bir yan›n
da bugüne kadar
belirgin bir ﬂekilde varoldu¤u inkar
edilemez.
‹deolojik, politik
farkl›l›klar›, mücadele anlay›ﬂ ve
araçlar› ne olursa olsun, "‹srail'e
karﬂ› her koﬂulda birlikte mücadele”
anlay›ﬂ› geliﬂmiﬂtir.
Temelleri 1970’li, ‘80’li y›llara,
FKÖ’nün kuruluﬂuna dayanan bu
anlay›ﬂtan bugün sözetmek mümkün mü? Dün oldu¤u gibi bugün de
bir Hamas militan› “FKÖ çökerse
çok üzülürüm. Bu mücadelemize
olumsuz etki yapar. E¤er dar perspektiften, yani kendi fraksiyonum
aç›s›ndan bakacak olursam, yine
ayn› ﬂeyi söylerim. FKÖ'nün çöküﬂü bizim amaçlar›m›zdan de¤ildir."
(‘Bizim Filistin’, Mete Çubukçu)
Diyebilir mi? Aksine çökertmek
için s›k›yor o silahlar›!
D›ﬂ etkenler, emperyalist kuﬂatma bir yana, iktidar olma iradesi
gösteremeyen, ideolojik olarak birleﬂtirici olamayan Hamas için böyle
de, El Fetih için farkl› m›? Elbette
hay›r!
Yozlaﬂmay›, çürümeyi en derin
yaﬂayan, uluslararas› yard›mlar›
kendi kasalar›na ak›tan liderliklerin
basiretsizli¤iyle krizi derinleﬂen Fetih hareketi, bu çürümeyi giderek
tüm topluma yaymaktad›r.
Uzun bir sürecin ard›ndan kotar›lan ancak pratik bir iﬂlerli¤i olma27 May›s 2007

du¤u Lübnan’da kurﬂun sesleri, kuzeydeki Nahr El Bared adl› Filistin
mülteci kamp›ndan duyuldu. Lübnan ordusu 19 May›s günü kampta,
El Fetih El ‹slam’a ait oldu¤u belirtilen yerlere sald›rd›. Üç gün süren
çat›ﬂmalar boyunca sivil Filistinliler’in de oldu¤u 58 kiﬂi yaﬂam›n› yitirirken, kampta kalan yoksul Filistinliler, ‹srail’in topraklar›n› iﬂgal
edip ülkelerinden sürülmelerinin ard›ndan bir kez daha yollara düﬂtüler.
Kaçan Filistinliler feryat halinde çat›ﬂmalar›n durdurulmas› için dünyadan yard›m istiyorlard›.
Çat›ﬂmalar bugün için durmuﬂ
olsa da, Lübnan ordusuna karﬂ› direnç gösteren örgütün “hemen yokedilecek” bir örgütlenme olmad›¤›
görülmüﬂ oldu.
Evet, Hamas ve ‹slami Cihad’›n
ard›ndan, bugüne kadar bütün çabalar›na karﬂ›n Filistinliler içinde varl›k gösteremeyen El Kaide çizgisi.
Nahr El Bared Filistin mülteci kamp›nda faaliyet gösterdi¤i belirtilen
örgüt, kendini ideolojik olarak El
Kaide’ye yak›n olarak tan›ml›yor.

Kas›m 2006 gibi k›sa bir süre önce
kurulan örgütün, Irak’ta savaﬂan,
de¤iﬂik Arap ülkelerinin militanlar›nca da takviye edildi¤i belirtiliyor.
Lübnan’da ki çat›ﬂmalar›n ard›ndan bir aç›klama yapan El Fetih, "El
Fetih El ‹slam" örgütünü k›narken,
kendileriyle herhangi bir ba¤›n›n olmad›¤›n› duyurdu. El Fetih'in internet sitesinde yay›mlanan aç›klamada, "Sözde El Fetih El ‹slam'›n, El
Fetih ya da di¤er Filistinli gruplarla bir iliﬂkisi yoktur ve FKÖ'nün bir
kolu de¤ildir" denildi.
Ba¤›ms›z, özgür, demokratik bir
Filistin slogan›yla ç›k›lan yolda, gelinen nokta, geri El Kaide çizgisinde anlay›ﬂlar› yeﬂertmeye baﬂlad›.
Kuﬂkusuz bunu ortaya ç›karan pekçok etken s›ralanabilir, bunlar› ayr›
bir yaz›ya b›rakarak özetle ﬂunu
söyleyebiliriz ki; özgür, ba¤›ms›z,
demokratik Filistin idealinden dini
çizgiye kayan her savruluﬂ, Filistin’in kurtuluﬂunu getirmeyecek,
aksine, bugün ‹srail’e karﬂ› direnseler de giderek bu idealin önünde engel olacakt›r.

Rusya’da k arﬂ› d evrim s ürüyor:
Kapitalist restorasyonu,
dinin restorasyonu izliyor

Putin’in onlar› birleﬂtirirkenki
amac› da zaten karﬂ›-devrimi derinleﬂtirmekten baﬂka bir ﬂey de¤ildi.
Putin, Rus ortodoks kiliselerinin
birleﬂti¤i törende yapt›¤› konuﬂmada ﬂöyle diyordu:
“Kiliselerin birli¤inin sa¤lanmas›, Rus halk›n›n kaybolan dini
birli¤ini yeniden tesis etmek için
çok önemlidir. Rusya’n›n kalk›nmas› dini destek olmadan mümkün olamaz.”
Tekelci burjuvalar, dini yeniden
güçlendiriyor, çünkü ona ihtiyaçlar›
var. Tüm kapitalistlerin dünyan›n
her yerinde dini kullanmas› gibi,
Rus kapitalistleri de kullanacaklar
dini. Ruhban s›n›f›n› yeniden yadedecekler ki, onlar arac›l›¤›yla halk›n
sömürü ve zulümle örülü “kadere”
r›za göstermesini sa¤layabilsinler.
Karﬂ›-devrim, kapitalist sömürünün ekonomik, siyasi, kültürel tüm
kurumlar›n› yeniden restorasyonu
sürüyor.

d›¤› görülen ulusal birlik hükümetinde paylaﬂ›m›n dü¤ümlendi¤i
noktan›n Maliye ve ‹çiﬂleri Bakanl›¤› olmas›, asl›nda bu çat›ﬂmalar›n
önemli bir yan›n› gösteriyor.
Ekonomik ve askeri güç kimde
olacak! Ony›llard›r süren özgürlük
ve ba¤›ms›zl›k savaﬂ›n›n kurban
edildi¤i nokta ne yaz›k ki budur.

“Filistin’de El Kaide”,
Lübnan’da Ç at›ﬂmalar
Filistin cephesindeki bir baﬂka
geliﬂme ise, El Kaide ideolojisini
savundu¤u belirtilen “El Fetih El ‹slam” örgütü ile Lübnan ordusu aras›nda yaﬂanan çat›ﬂma.
Lübnan, bilindi¤i gibi Filistinli
mültecilerin yo¤un olarak yaﬂad›¤›
ve çok say›da mülteci kamp›n›n bulundu¤u bir ülke. Ve oradaki çat›ﬂmalar bir anlamda Filistin’de yaﬂan›yor demektir.
HizbuIIah ile Bat› yanl›s› Fuad
Sinyora hükümeti aras›nda bir iç çat›ﬂma yaﬂanaca¤› beklentisinin ol-

Rusya’da Ekim Devrimi’nin ard›ndan ikiye bölünen Rus Kilisesi,
Putin’in giriﬂimleri sonucunda geçen hafta yap›lan törenlerle birleﬂti!
Geçen hafta, hemen tüm burjuva
gazeteler bu birleﬂme haberini
memnuniyetle verdiler.
Rusya’n›n sömürücü egemen s›n›flar› da çok memnundular geliﬂmeden.
Rus Yurtd›ﬂ› Kilisesi, 1917 Devrimi'nden ve ‹ç Savaﬂ'tan sonra, karﬂ›-devrimcilerin yenilmesi sonucunda yurtd›ﬂ›na kaçan göçmenler taraf›ndan 1921'de kurulmuﬂtu.
Yurtd›ﬂ›na kaçan bu din adamlar›, Rusya’daki din adamlar›n› “BolSay›: 106

ﬂevik yönetimin etkisi alt›nda kalmakla” suçlay›p iliﬂkilerini kesmiﬂlerdi.
Yani Rus Yurtd›ﬂ› Kilisesi aç›kça
karﬂ›-devrim art›¤› bir kesimdi.
Sosyalist cumhuriyet y›k›l›nca, içteki Rus kilisesiyle ayr›l›klar›n› sürdürmelerinin bir anlam› da kalmam›ﬂt› zaten.
Rusya’y› halklar için bir hapishaneye çeviren, Rus halk›n› açl›ktan öldüren, katleden son Rus Çar›
II. Nikola ve ailesini aziz ilan etmekte de anlaﬂm›ﬂlard› nas›l olsa.
Devir karﬂ›-devrim devriydi ve
zaman karﬂ›-devrimcilere, sömürücülere “taç” takma zaman›yd›.
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değin m eler

Yan›ld›¤› hemen anlaﬂ›ld›! Böyyük devletin,
böyyük hukuk adam›
bürokratlar›
Türk’e,
devletin büyüklü¤ünü
hat›rlatt›.
YSK Baﬂkan› Muammer Ayd›n, “Devlet
her ﬂeyi halleder. Büyük
zarf yapar, büyük oy pusulas› düzenler” dedi.
Zaten devletin büyüklü¤ü de oy pusulas›n›n büyüklü¤ünden belli olurmuﬂ!
Çünkü ancak, muhalif güçleri
parlamento d›ﬂ› b›rakmak için böyle bir yasa ç›karan, bunun için iç
çat›ﬂmalar›n› bir kenara iterek iktidar›, muhalefeti, cumhurbaﬂkan›,
yarg›s› ile birleﬂen bir devlet böyyük devlet olabilir.
Pusula boyu da iﬂte bu uyumun
bir vesikas› olarak tarihe geçti.

Böyyük devlet dedi¤in
pusula boyundan belli olur
Kürt halk›n›n oy kullanmas›n›
engellemek, daha do¤ru deyiﬂle
DTP’nin meclise girmesinin önüne
set çekmek için, ba¤›ms›z adaylar›n isimleri de oy pusulas›na eklenmiﬂti. DTP Eﬂ Baﬂkan› Ahmet
Türk, bu durumda isterlerse binlerce aday göstererek seçimi kilitleyecebilecekleri belirterek, metrelerce oy pusulas›n› koyacak zarf,
sand›k bulunamayaca¤›n› aç›klam›ﬂt›.

Herkesi m uhbir y apmak i stiyorlar
Times Gazetesi, ‹ngiltere ‹çiﬂleri Bakanl›¤›'n›n doktorlar, belediye görevlileri ve vak›flar›n çal›ﬂanlar›n› "polis muhbiri" gibi kullanmak istedi¤ini yazd›. Bakanl›¤›n plan›na göre, kamuda görevli kiﬂiler, “ﬂiddet içeren suça e¤ilimi” oldu¤unu düﬂündükleri
herkesi polise ihbar edecek. Planla, kiﬂilere ait, sa¤l›k, mali bütün bilgiler polisin elinde olacak.
Burjuvazinin “özgürlük, insan haklar›” sloganlar›ndan gelip dayand›¤› yer, herkesin birbirini ihbar edece¤i, herkesin potansiyel
suçlu görüldü¤ü bir toplum oldu. “Asl›na dönüyor” demeliyiz.

BAM TELİ çizgiler

Ne mutlu halklara!
Genelkurmay muht›ras›nda “Cumhuriyetin
kurucusu ulu önder Atatürk’ün ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ anlay›ﬂ›na
karﬂ› ç›kan herkes, Türkiye Cumhuriyeti’nin
düﬂman›d›r ve öyle kalacakt›r” deniliyor.
Mutlu Türküm diyene...
Ne mutlu Kürdüm diyene
Ne mutlu Arab›m diyene...
Ne mutlu Laz›m diyene...
Ne mutlu Çerkezim diyene...


Kanlı p ara
‹ﬂbirlikçilik en büyük onursuzluktur. Hangi co¤rafyada, hangi kültürde
olursa olsun, böyledir. Hele o iﬂbirlikçiler, efendisinin ç›karlar› için kendi
halk›na karﬂ› aç›k savaﬂ yürütüyorsa,
katmerli onursuzluktur.
Pakistan Devlet Baﬂkan› Pervez
Müﬂerref’in,
ABD’nin
“terörle
savaﬂ›na” deste¤i karﬂ›l›¤›nda y›lda 1
milyar dolar ald›¤› ortaya ç›kt›.
“Terörle mücadelenin” ne demek
oldu¤u art›k tüm dünyada bilindi¤i
için tekrarlamayaca¤›z; peki Müﬂerref
bu paray› hangi hizmetin karﬂ›l›¤› al›yor? Pratikle ortaya ç›km›ﬂt›r ki; kendi
halk›na karﬂ› savaﬂ, kendi vatandaﬂlar›n› ABD’ye teslim edip Guantanamo hücrelerine göndermenin karﬂ›l›¤›nda.

"Kararlılık keskin
bir bıçağa benzer,
bir kerede ve
dümdüz keser.
Kararsızlık ise kör
bir bıçak gibi kestiği
her şeyi parçalar ve
yırtar."
Jan Me Keithen
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Doğruya d oğru
Ahmet Tulgar, 2007 1
May›s’›ndaki direniﬂin
Avusturyal› ünlü ressam
Christian Thanhaeuser'i
etkiledi¤ini ve direniﬂin
desenlerini yapmaya karar verdi¤ini anlatt›¤› yaz›s›nda, dünyada esen
karﬂ›-devrim rüzgarlar›na
karﬂ› Türkiyeli devrimcilerin neden savrulmad›¤›na ﬂu cevab› veriyor:
“Nedir peki bizdeki
bu inanc›n kayna¤›? Nas›l bir e¤itimden geçtik
ki, nas›l bir bilginin sahibiyiz ki biz, ‘90'lar›n baﬂ›nda sosyalist sistemin
da¤›lmas›n›n ard›ndan

dünya ölçe¤indeki
ideolojik ayg›tlardan
yükselen kapitalist
zafer naralar›, "tarihin
sonuna gelindi¤i" abuklamalar› v›z gelip t›r›s
geçti yan›m›zdan? Türkiye sosyalist hareketinde
özgün olan bir ﬂey olmal›yd› ki, olmal› ki, bugün
bu co¤rafyadaki ﬂu ya
da bu kitlesellikteki sol
kararl›l›k Bat›l› entelektüelleri, siyasi yenilgi ve örgütsel da¤›n›kl›ktan muzdarip kuﬂaklar› böylesine
etkiliyor, heyecanland›r›yor. Evet, bu Dev-Genç,
Dev-Genç gelene¤idir
Türkiye'deki...”
(Birgün, 18 May›s)

Çankaya köﬂkü masal›
Hürriyet’ten Soner Yalç›n, Çankaya Köﬂkü'nün ilk
sahibinin Ermeni oldu¤unu belirtti¤i yaz›s›nda, köﬂkün yerindeki 'Kasapyan Ba¤evi'nin Ankara Müftüsü
R›fat (Börekçi) Efendi taraf›ndan 4 bin 500 liraya sat›n al›n›p Mustafa Kemal'e hediye edildi¤ini yazd›.
Kasapyan ailesinden 1957'de Kanada'ya göç etmiﬂ olan, Ohannes Kasapyan'›n torunu Edward J. Çuhac›, bu “masal”a tekzip gönderdi ancak ﬂovenizmin
bayraktar› Hürriyet yay›nlamad›. Söyledi¤i ﬂu:
“Çankaya Köﬂkü'nü Kasapyan ailesi hiçbir kimseye satmam›ﬂt›r. Devrin hükümeti yaln›z o köﬂkü de¤il, bütün mallar›n› ve mülklerini ellerinden al›p
A¤ustos 1915 y›l›nda tüm aileyi sürgüne sevk etmiﬂlerdir. (...) Ayr›ca Kasapyan ailesinin sahip olduklar›
mülkler aras›nda Keçiören'deki ba¤ evi vard›r ve bu
ba¤a da Vehbi Koç ailesi sahip olmuﬂtur. (...) Ayr›ca
Ankara'da dedemin ailesi ve kardeﬂleri kendi paralar›yla bir kilise inﬂa etmiﬂlerdi ki, bu da yak›lm›ﬂ...”
Az›nl›k mallar› nas›l ve kimler taraf›ndan talan
edildi, küçük bir örnek! Koç’lar “bakkall›ktan” m›
zengin oldu, küçük bir cevap!

TSK’n›n “demokrasi” aﬂk›
Kim demiﬂ ki, TSK demokrasiye karﬂ›d›r, muhtar›lar
verir, “gerekirse” darbeler yapar.
‹ﬂte size kan›t›: TSK 22 Temmuz'da yap›lacak genel
seçimlerde personelinin oy kullanmas› için 18-23
Temmuz günleri aras›nda tatil kamplar›n› kapatt›.
Muht›rayla ne yapmak istiyordu? AKP’yi iktidardan
uzaklaﬂt›rmak, kendi iktidar›n› güçlendirmek.
Demokrasi aﬂk›n›n alt›nda da ayn› niyet yat›yor.
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Papa’n›n büyük yalan›
Katoliklerin ruhani lideri Papa 16. Benediktus, sosyalizm umudunun yükseldi¤i Latin Amerika’ da kiliseyi kapitalizm ad›na ön plana ç›karmak için bir gezi düzenledi.
Bu gezide Marksizm’e kinini kustu¤u gibi, bununla
da kalmayarak tarihi ters yüz etti. Naziler’e sempatisi ile
bilinen Papa, “H›ristiyanlar›n Amerika'y› keﬂfinden ve
kolonileﬂtirmesinden önce yerliler Hristiyanl›kla tan›ﬂmay› sakince ve özlemle bekliyordu. Yerliler, 1492'de yeni k›tan›n Avrupal›larca keﬂfinden sonra Hristiyanl›¤a
geçmesi için hiçbir bask›ya maruz kalmadan kendi arzular›yla bu dini seçtiler” dedi.
Neresini düzelteceksiniz. Dünyaya, tarihe Avrupa
merkezli bak›ﬂ›n› m›, yoksa bu büyük yalan› m›? Avrupal› sömürgecilerinin kesintisiz biçimde bugüne dek süren
sömürüsünün ilk ad›mlar›n›n at›ld›¤› o y›llarda, ellerinde
k›l›ç olan “beyaz adam”›n yan›baﬂ›nda da eli haçl› misyonerler vard›. Neler yaﬂand›, sömürgeleﬂtirilmede kilise
nas›l bir rol oynad›, bunu bir baﬂka yaz› konusuna b›rakarak, sözü, Papa’ya cevap veren Latin halklar›na verelim.

Papa ö zür dilemeli
Venezüela Devlet Baﬂkan› Hugo Chavez, Papan›n
aç›klamalar›na tepki göstererek, papan›n yerlilerden özür
dilemesi gerekti¤ini söyledi. Chavez, “Kendisi yerlilerden özür dilemeli. Burada gerçek bir soyk›r›m yaﬂand› ve
bunu reddedersek kendimizi reddetmiﬂ oluruz. Nas›l olur
da tüfeklerle gelenlerin bask› yapmadan k›tay› H›ristiyanlaﬂt›rd›klar›n› söyleyebilir. Yaﬂananlar Yahudi soyk›r›m›ndan daha ciddi.” diye konuﬂtu.

Papa t arihin ü stünü ö rtmek i stiyor
Kolombiya Yerlileri Organizasyonu (ONIC) Müdürü
Luis Evelis Andrade ise, Katolikli¤in yay›lmas›nda yerli
halk›n bask› mekanizmas›na maruz kald›¤›n› kabul etmemenin tarihin üstünün örtülmesi oldu¤unu belirterek,
“Kültürümüzün ve kimli¤imizin yok olmas›nda kilisenin
rolünün inkâr edilmesini kabul etmiyoruz” dedi.
Amazon Boyu Coiab’›n yöneticisi Jecinaldo Satere
Mawe de “Kültürel miras›m›z› ikinci derece önemde görmek sayg›s›zl›k ve kendini be¤enmiﬂliktir” diye konuﬂtu.
Bir baﬂka tepki ise, Kuzeydo¤u Boylar› Koordinatörü
Sandro Tuxa’dan geldi. Tuxa, “Halk›m›z›n kültürel anlamda yok edilmesini bir temizlik olarak görmek bir hakarettir ve aç›kças› korkunçtur” dedi.

‘Mumia’ya Özgürlük’ eylemleri
25 y›l sonra yeniden yarg›lanan Mumia Abu-Jamal,
ilk duruﬂmas›na ç›karken, Philadelphia 3. Federal Temyiz
Mahkemesi önünde toplanan 500 kiﬂi, “Mumia’ya Özgürlük” sloganlar› att›. ABD’de San Francisco’da da eylemler yap›l›rken, ‘Mumia’ya Özgürlük’ sloganlar› Londra, Helsinki, Toronto ve daha pek çok yerde ABD elçilikleri önünden yükseldi.

DE⁄‹NMELER
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“Derby’e Kan Bulaﬂt›”

n› izlemekle yetineceklerini mi san›yordu acaba?

KAN BULAﬁTIRMADI⁄INIZ
NE K ALDI K ‹?

Devletin çeﬂitli kurumlar ve kiﬂiler arac›l›¤›yla, y›llard›r teﬂvik etti¤i
apolitikle ﬂme , çete leﬂme,
yozlaﬂma sarmal›ndan iﬂte 19 May›s’taki o görüntüler ç›km›ﬂt›r. Baﬂka bir
ﬂey ç›kmas› da mümkün
de¤ildir.

Galatasaray-Fenerbahçe maç›n›n ard›ndan tribünlerin “savaﬂ ala n › n a ” dönmesine tan›k olundu.
O gün 19 May›s’t›. Yani “Gençlik ve Spor bayram›”!
Gençlik tribünlerde fanatik canavarlara dönüﬂtürülmüﬂ, spor, mafyan›n, tekelcilerin cirit att›¤› bir
sektör haline gelmiﬂti.
Taraftar gruplar› birbirleriyle çat›ﬂ›yor, polis bir yandan copluyor,
bir yandan havaya ateﬂ aç›yordu.
Alev alevdi stad.
“19 May›s gecesi yaﬂananlar
futbol tarihine ‘Utanç tablosu’ olarak geçecek” dediler ertesi gün.
Peki o utanc› yoketmek için birﬂey yap›lacak m›yd›? Yapma niyeti
var m›yd›? Yapabilecek bir iktidar
ve düzen var m›yd›?
Olgu yeni de¤il. Belki çat›ﬂman›n iki “büyük klüp” taraftar› aras›nda ç›kmas›, olay›n, ‹stanbul gibi
polisin maçlarda en yo¤un güvenlik
ald›¤› bir ﬂehirde meydana gelmesi
dikkat çekti, ama irili ufakl› benzeri
olaylar neredeyse kesintisiz bir ﬂekilde sürüyor.
Ve hiçbir önlem al›nm›yor.
As›l soru burada gündeme geliyor: Neden?
Neden önlem al›nm›yor, neden
bu “çat›ﬂma”lar› önleyecek politikalar yürürlü¤e konulmuyor?
Futbol’u spor olmaktan ç›kar›p
bu hale getirenin kimler oldu¤u konusunda hiçbir muamma yok.
Kulüp yöneticileri, klüplerden
ba¤›ms›z olmayan taraftar gruplar›
ve amigolar, spor sayfalar› adate
“savaﬂ” bas›n› durumundaki burjuva bas›n yay›n organlar›, Futbol Federasyonu, klüplerle, taraftar gruplar›yla ﬂu veya bu ﬂekilde içli d›ﬂl›
olan polis teﬂkilat›, sporu ve klüpleri kullanan burjuva politikac›lar...
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Ülkenin bütün büyük
burjuva gazetelerinin “en
ciddi” görünümlü köﬂe
yazarlar› “kemal-i ciddiyetle” futbol taraftarl›¤›
üzerine yaz›yorlar günlerce.

Y›llard›r sporun, özellikle de
futbolun bu hale getirilmesi için uygulanan özel politikalar.
Al›n size, hemen her gazetede
örne¤i bulunabilecek bir tespit:
“Her kulübün çevresinde, yöneticiler taraf›ndan oluﬂturulan, desteklenen çeteleﬂmeler art›k kontrol
edilemez duruma gelmiﬂtir.
Bu çetelerin bedava biletlerle,
yol harçl›klar›yla, karaborsa imkânlar›yla maddi olarak beslendi¤i
de defalarca dile getirilmiﬂtir.
Ve futbol kulübü yöneticilerinin
bu çeteleﬂmelere son vermek yerine
bunlar› desteklemeye devam ettikleri de görülüyor. ”
Bu çeteler, kimi yerlerde linç
s a l d › r › l a r › n › n aleti olmad›lar m›?
Bunlar aç›¤a ç›kmad› m›? Peki ne
yap›ld›?
Büyüttükleri canavarlar, önünde
sonunda birbirlerini de yemeye baﬂlayacaklard›...
“‹stanbul’da üç büyük kulübü
denetimlerine alm›ﬂ olan çeteler bütün di¤er kulüplerin çete adaylar›na
da örnek oluyor, böylece olaylar
dizginlenmez hale geliyor. ”
Çeteler p›trak gibi stadlar› sararken, bunlar› yetiﬂtirenler, himaye
edenler, bunlar›n son derece masumane ﬂekilde sadece futbol maçlar›-

Böyle bir olay karﬂ›s›nda “bunu Galatasarayl›lar yapar-yapmaz... bu
Fenerlilere yak›ﬂ›r-yak›ﬂmaz” türünden, beyinleri dumura
u¤rat›lm›ﬂ, cahil fanatik taraftarlar›n yapaca¤› türden tart›ﬂmalar yap›yorlar.
Böyle köﬂe yazarlar›n›n yönetti¤i gazetecilerin yay›n politikas›, bu
olaylar› önlemeye hizmet eder mi?
Tam tersine, yapacaklar› ﬂey, yang›na körükle gitmek olacakt›r ki, zaten ﬂimdi de bunu yap›yorlar.
Cehalet, sorumsuzluk, aymazl›k
o kadar derin ve koyu ki, sanki bütün bu olaylar içinde en önemlisi
oymuﬂ gibi, günlerce gazete köﬂelerinde “ilk k›v›lc›m› kim att›” diye
tart›ﬂ›yorlar..
Halk›n 1 May›s gibi en do¤al
hakk›n› kullanmas›n› binlerce polisle, ‹stanbul’u hapishaneye çevirerek
önlemekten baﬂka bir ﬂey düﬂünemeyen iktidar ve polis, bu olay karﬂ›s›nda da maçlar› seyircisiz oynatmak veya stadlara daha fazla polis
doldurmaktan baﬂka bir ﬂey düﬂünemez ve üretemez.
Futbol arenas›n› yöneten ve bu
hale getirenlerden biri olan Haluk
Ulusoy, baﬂta AKP olmak üzere,
düzen partilerinin “revaçta” milletvekili aday adaylar›ndan biridir.
Haluk Ulusoy’u el üstünde taﬂ›yanlar m› temizleyecek futbol çirkefini?..
27 May›s 2007

