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Yitirdiklerimiz
8 Haziran - 14 Haziran
14 Haziran 2003’te Tokat Reﬂadiye ‹lçesi
Küngür (Yuvac›k) Köyü k›rsal›nda oligarﬂinin
askeri güçleriyle Cepheli gerillalar aras›nda ç›kan çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtüler.

‹pek YÜCEL
Naz›m Hikmet

...
insanlar›m, ah, benim insanlar›m,
antenler yalan söylüyorsa,
yalan söylüyorsa rotatifler,
kitaplar yalan söylüyorsa,
duvarda afiﬂ, sütunda ilan yalan söylüyorsa,
beyaz perdede yalan söylüyorsa
ç›plak bald›rlar› k›zlar›n,
dua yalan söylüyorsa,
ninni yalan söylüyorsa,
rüya yalan söylüyorsa,
meyhanede keman çalan yalan söylüyorsa,
yalan söylüyorsa
umutsuz günlerin gecelerinde a y›ﬂ›¤›,
söz yalan söylüyorsa,
renk yalan söylüyorsa,
ses yalan söylüyorsa,
ellerinizden geçinen
ve ellerinizden baﬂka her ﬂey
herkes yalan söylüyorsa,
elleriniz balç›k gibi itaatl›,
elleriniz karanl›k gibi k ör,
elleriniz çoban k öpekleri gibi aptal olsun,
elleriniz isyan etmesin diyedir.
Ve zaten bu kadar az misafir kald›¤›m›z
bu ölümlü, bu yaﬂanas› dünyada
bu bezirgan saltanat›,
bu zulüm bitmesin diyedir.

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Metin KESK‹N

Metin Keskin (Cafer), Aslen Sivas'›n Kangal ‹lçesi’ne ba¤l› Topard›ç Köyü’ndendi. Çocuklu¤u,
gençli¤i ‹stanbul Okmeydan›'nda geçti. 1998’de örgütlü olarak mücadeleye baﬂlad›. K›sa bir süre tutsakl›k yaﬂad›. Tutsakl›¤› sonras› 1998 sonlar›nda gerillaya kat›ld›.

Sibel YALÇIN

9 Haziran 1995’te Cepheliler taraf›ndan DYP ‹stanbul ‹l Merkezi’ne
karﬂ› düzenlenen bir eylemin gerçekleﬂtirilmesinden sonra, militanlar›n
geri çekiliﬂi s›ras›nda ç›kan çat›ﬂmada, SPB Komutan› Sibel Yalç›n, sokak
sokak çat›ﬂarak di¤er yoldaﬂlar›n›n geri çekilebilmesini sa¤lad›. Son nefesine kadar savaﬂarak ﬂehit düﬂtü. 1977 Sivas Divri¤i do¤umlu Sibel,
1992’de mücadeleye kat›lm›ﬂt›.

11
Haziran
1980’de faﬂist bir
oda¤› da¤›tmak
için eylem haz›rl›¤› yaparken muhKemal CAMEKAN tar›n ihbar› sonucu
jandarmalar taraf›ndan katledildi. ‹stanbul Eyüp-Y›ld›ztabya’da, Faﬂist Teröre Karﬂ› Mücadele Ekipleri’nden birinin mensubuydu.

Biz gerçekleri,
burjuvazi yalanlar›
anlat›r halka.
Yalanlar›n neye hizmet
etti¤ini ise, Naz›m Hikmet
anlat›yor...

‹pek YÜCEL (Özlem), Tokat, Almus Çamdal› Köyü do¤umludur. 1990'da Armutlu'ya geldi. Burada devrim mücadelesine kat›ld›. Armutlu komitesinde yerald›. 1994'te gerillaya kat›ld›.

Süleyman ÖRS

9 Haziran 1997’de
‹stanbul Gaziosmanpaﬂa’da helikopter deste¤indeki yüzlerce polis
taraf›ndan kuﬂat›ld›,
bir SPB’liye yaraﬂ›r ﬂekilde son mermisine,
son nefesine kadar direnerek ﬂehit düﬂtü.

Süleyman, 1974 Sivas Zara do¤umluydu.
1993’te devrim mücadelesine kat›ld›.
1984’te hapishanelerde cuntan›n program›n›n devam› olarak gündeme getirilen sald›r›lara karﬂ› Devrimci Sol ve T‹KB tutsaklar› taraf›ndan gerçekleﬂtirilen ölüm orucu direniﬂinde
ﬂehit düﬂtüler.

Abdullah MERAL

Haydar BAﬁBA⁄

Nisan’da baﬂlay›p haziranda biten ve tam 75
gün süren direniﬂte Abdullah 14 Haziran’da,
Haydar ve Fatih 17 Haziran’da, Hasan 24 Haziran’da ölümsüzleﬂti.
Abdullah Meral, 1975’lerden itibaren mücadeleye kat›ld›. DEV-GENÇ içinde aktif görevler alarak, Kad›köy ve çevresinde anti-faﬂist
mücedeleye önderlik etti.

Fatih ÖKTÜLMÜﬁ

Hasan TELC‹

Haydar Baﬂba¤, mücadeleye Elaz›¤’da baﬂlad›. Y›lg›nl›¤›n kol gezdi¤i 12 Eylül döneminde direniﬂi örgütledi. 1982’de tutsak düﬂtü.
Fatih Öktülmüﬂ, 1968’den beri mücadele-

nin içindeydi. T‹KB Merkez Komite Üyesi’ydi.
Hasan Telci, S›rt hamall›¤› yapan bir emekçiydi. Anti-faﬂist mücadelede kararl›l›¤›yla öne
ç›kt›.

Tarih yazanlar›n

25 yaﬂ›na
kadar kendi
deyimiyle
“hiçbir ﬂey
okuyup, yazmayan” biriydi ‹pek Yücel. Öyle istedi¤i için
de¤il, düzen öyle reva gördü¤ü için... 1990’da 25 yaﬂ›ndayd› ‹pek. O y›l Armutlu’ya geldi. Ve hayat› de¤iﬂti. '93
y›l›nda Armutlu Komitesi’ndeydi. Bu büyük de¤iﬂimin bir
kesitini kendi kalemiyle ﬂöyle anlat›yordu ‹pek:

kaleminden

Mücadeleye baﬂlad›¤›mda ekonomik, demokratik
mücadelede yerald›m. O güne kadar ben evde oturan,
dört duvar aras›nda bir ev kad›n›yd›m. Bütün yaﬂam›m buydu, mücadeleye baﬂlad›¤›mda son derece
kendime güvensizdim. Düzen içinde kendime güvenimi kazanmam için bir nedenim olmad›. Genç yaﬂta
düzenin tüm pislikleriyle karﬂ›laﬂt›m, beni çok y›pratt›.
Hareketle tan›ﬂt›¤›mda, kafamda hep ﬂu vard›: Benden bir ﬂey olmaz, sorumluluk vs. yapamam diyordum. Bir ﬂeyler de yapmak istiyordum, düzene olan
kinim, devrimcilere olan ba¤l›l›¤›m beni bir ﬂeyler
yapmaya zorluyordu. Duram›yordum, hiçbir ﬂey yapmasam da en az›ndan ben de yanlar›nda olurum diyordum.
‹lk zamanlar birçok yere bu mant›kla gittim. Okuma
yazmay› da unutmuﬂtum. ‹lkokulu bitirdikten sonra
'90’a kadar hiçbir ﬂey okuyup, yazmad›m, zorlan›yordum. Dergiyi okurken anlayam›yordum. Kendimi zorlarken birçok ﬂeyi birarada ö¤renmem gerekti¤ini de
biliyordum ama istenilen geliﬂme h›zl› olmuyordu, yavaﬂ gidiyordu. Bu dönem ailem bana git tüm zaman›n› mücadeleye ver dese yapacak durumda de¤ildim,
evden kopam›yordum. Bir süre inanc›mla hareket ettim. Süreç içinde gözalt›lar vb. yaﬂad›m, her girip ç›kt›¤›mda kendime güvenim art›yordu. Sonuçta nerede
görevlendirilirsem görevlendirileyim giderim dedim.
ﬁunu kafama yerleﬂtirdim, her ﬂeyi kavgan›n içinde
ö¤renecek, eksiklerimi de burada tamamlayaca¤›m.
Ben de tüm eksiklerime ra¤men bir ﬂeyler yapaca¤›m
ve yapabilirim, ben her ﬂeye haz›r›m dedim. '94'te Tokat gerilla birli¤inde görevlendirildi¤imde bu duyguyla tereddüt etmeden geldim.
Gerillaya gelince; bugüne kadar benim en çok kad›ns› yanlar›m ve düzen kad›n› al›ﬂkanl›klar›mla u¤raﬂ›ld›. Bunlar› saflara taﬂ›m›ﬂt›m. Eksiklerim bir yana
hiçbir gün tereddüt göstermedim ama kavramam, ö¤renmem, yani geliﬂimim yavaﬂ oluyordu. Kendime güvensizli¤im yer yer kendini
hissettiriyordu, bu da çok
ﬂeylere yans›yordu. Gerillaya geldi¤imden bu yana
çok de¤iﬂiklik oldu ama
benden istenen bu de¤il,
çok daha ileri bir konumda
olmal›y›m. Bugünkü süreçte ﬂunu çok rahat söylüyorum, ben gerilla faaliyetinde tek baﬂ›ma da kalsam
art›k yapar›m kendime güveniyorum.”
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EVR‹MC‹,
demokratik bir cephe ihtiyac› bugün baﬂlam›ﬂ de¤ildir. Solun ve halk›n birli¤ine duyulan bu ihtiyaç, 1990’lar›n ortalar›ndan bu yana kendini ﬂu veya
bu biçimde hissettirmiﬂtir. Fakat iki
önemli geliﬂme, cephe düﬂüncesi ve
özlemini yeniden daha güçlü bir biçimde gündeme getirdi. Bu nedenlerden ilki, ﬂeriat-laiklik temelinde
geniﬂ kitlelerin düzen güçlerinin insiyatifinde meydanlara ç›kmas›, bunun karﬂ›s›nda ise solun esas olarak
seyirci durumunda kalmas›d›r. Bu
konjonktür, solda “3. Cephe” olarak
sürece müdahale zorunlulu¤unun
daha somut olarak duyulmas›na yol
açm›ﬂt›r. Cephe düﬂüncesi ve özlemini güçlendiren ikinci neden, 1
May›s 2007’de solun hemen tüm
kesimleri aras›nda asgari de olsa
birli¤in sa¤lanmas› ve bu birli¤in 1
May›s’ta etkili, sonuç al›c› bir mücadele ortaya koyabilmesidir.

D

U iki etken ve bunlar›n d›ﬂ›nda
esas olarak emperyalizme ve
faﬂizme karﬂ› mücadele görevlerimizi yerine getirebilmek aç›s›ndan
solun önündeki görev, bizce tart›ﬂ›lamayacak kadar aç›kt›r. Devrimci,
demokrat, ilerici sol güçler, devrimci demokratik bir cephenin örgütlenmesini h›zla baﬂarmal›d›rlar.

B

E var ki, bu geliﬂmelerin
bir “seçim ortam›”na denk
gelmesi, solun baz› kesimlerinin, cephe düﬂüncesi ve özlemini, seçim sand›¤›na kanalize
etmeye çal›ﬂmas›n› beraberinde
getirmiﬂtir. Bu tutum, halk›n
mücadelesini geliﬂtiren de¤il,
engelleyen; halk›n birli¤ini büyüten de¤il, soldaki birlik özlemlerini seçimlere endeksleyerek istismar eden bir tutumdur.
EVR‹MC‹ Demokratik
Cephe, seçimle s›n›rland›r›lamayacak kadar önemli ve
kapsaml› bir düﬂüncedir. Cephe, ba¤›ml›l›¤a, açl›¤a, yoksul-

N

D

4

GÜNDEM

Cephe’yi savunmak,
‹ktidar› istemektir!
lu¤a, bask› ve zulme karﬂ› gereklidir. Bunlarla mücadele edebilmek,
bunlar› yokedebilmek için istemeliyiz Cephe’yi.
EPHE, bir çok ülkede, farkl›
zamanlarda farkl› biçimlere bürünmüﬂtür. Fakat solu ve halk› birleﬂtiren bir örgütlenme zemini olarak cephe düﬂüncesinin kendisi, bir
iddian›n tezahürüdür. Baﬂka türlü
söylersek, cepheler, solun ve halk›n
burjuvaziyle boy ölçüﬂmesinin, iktidar iddias›n›n ete kemi¤e bürünmüﬂ
halidirler. Her Cephe, kuruldu¤u
anda bu iddiay› maddi bir güç haline getiremeyebilir. Fakat devrimci
demokratik bir cephe kurma iddias›
ve sorumlulu¤unu gösterenlerin, s›radan protestolarla yetinmeyece¤i
aç›kt›r.

C

ALKLARIN tarihinde faﬂizme
karﬂ› birleﬂik cepheler, antiemperyalist cepheler oldu¤u gibi,
emperyalizme ve faﬂizme karﬂ› mücadeleyi birlikte ele alan cepheler
de vard›r. Bunlar, yaﬂan›lan dönemlere ve koﬂullara göre biçimlenmiﬂ-

H

tir. Keza, yine çeﬂitli ülkelerde sadece silahl› mücadeleyi savunan
gruplar› bir araya getiren cepheler
oldu¤u gibi, silahl› mücadeleyi savunanlarla bar›ﬂç›l mücadeleyi temel alanlar› bir araya getiren cepheler de vard›r. Devrimci Demokratik
Cephe, ba¤›ms›zl›k ve demokrasi
hedefi temelinde emperyalizme ve
faﬂizme karﬂ› bir muhtevada olabilir. Devrimci Demokratik Cephe, bu
temelde de solun devrimci ve demokrat kesimlerini biraraya getirebilir. Silahl› mücadele, parlamenter
mücadele, legal ve illegal örgütlenme gibi konularda farkl› anlay›ﬂlara
sahip olmam›z, ba¤›ms›zl›k ve demokrasi hedefi do¤rultusunda
biraraya gelinmesine engel de¤ildir.
EVR‹MC‹ demokratik bir cephe, solun hiçbir kesiminin çizgisiyle çeliﬂmez, kimsenin kendi
politika ve taktiklerine engel olmaz.
Ad› üstünde; devrimci demokratik
bir cephe, halk›m›z›n ba¤›ms›zl›k
ve demokrasi mücadelesini geliﬂtirecektir. Böyle bir geliﬂim kimin
politikas›yla çeliﬂir?

D

EVR‹MC‹ Cephe’yi 1995
y›l›ndan bu yana öneriyor,
gündemde tutuyoruz. Örgütlü
halk güçlerinin çeﬂitli biçimler
alt›nda biraraya gelmesi için ›srarl› ve sistemli bir çaba içinde
olduk. Bunlarda ﬂu veya bu biçimi dayatmaktan çok, ortak
iradelerle ﬂekillenmesini esas
ald›k. 1996 y›l›nda devrimci
cepheye iliﬂkin M. Ali Baran
imzal› bir yaz›da da belirtildi¤i
gibi; “Sosyalist bir düzeni, iﬂçi
s›n›f›n›n iktidar›n› ve nihai sonuçta s›n›fs›z, sömürüsüz bir
dünyay› istemekle, bir avuç sömürücü-iﬂbirlikçi az›nl›¤a karﬂ›
her ulustan, dinden, mezhepten
tüm halklar›; adaletten, eﬂitlikten, özgürlükten, demokratik bir
düzenden, oligarﬂik diktatörlü-

D

CEPHE, bir çok ülkede,
farkl› zamanlarda farkl› biçimlere bürünmüﬂtür. Fakat solu
ve halk› birleﬂtiren bir örgütlenme zemini olarak cephe düﬂüncesinin kendisi, bir iddian›n
tezahürüdür. Baﬂka türlü söylersek, cepheler, solun ve halk›n burjuvaziyle boy
ölçüﬂmesinin ve iktidar
iddias›n›n ete kemi¤e
bürünmüﬂ halidirler.

3 Haziran 2007

¤ün y›k›lmas›ndan yana olan herkesi, devrimci cephe etraf›nda birleﬂtirerek örgütlemek, yönlendirmek ve
bu taktiklerle savaﬂt›rmak birbirleriyle çeliﬂmez.”
DEOLOJ‹S‹NE güvensizlik, kendine güvensizlik, solu iktidar iddias›ndan, büyük hedeflerden, halk›n tümünü kucaklama iddias›ndan
uzaklaﬂt›rm›ﬂt›r. Devrimci Demokratik Cephe, solun bu anlamda kaybettiklerini yeniden kazanmas›d›r.
OLUN mücadele çizgisindeki
en dikkat çekici özelliklerden
biri, kendini “protesto” ile s›n›rlam›ﬂ olmas›d›r. Karﬂ›-devrim
cephesinin gündeme getirdi¤i
politikalar› bozmay›, geriletmeyi, püskürtmeyi amaçlayan bir
kavgaya
giriﬂilmemektedir.
Kuﬂku yok ki, böyle bir mücadele, “salt protestocu” bir mücadeleden çok daha zordur, daha büyük bedeller ödemeyi, daha fazla fedakarl›k ve sorumluluk üstlenmeyi gerektirebilir.
Fakat düzeniçileﬂen solculuk
bundan do¤al olarak kaçmaktad›r. “Protestocu”luk anlay›ﬂ›,
sadece düzeniçileﬂen kesimlerle
s›n›rl› da kalmay›p, solun daha
geniﬂ kesimlerini etkilemiﬂtir.
Mesela, tam yedi y›l süren Büyük Direniﬂ, karﬂ›-devrimin politikalar›n› bozmay›, püskürtmeyi, bulundu¤u ideolojik ve politik mevzileri sonuna kadar savunmay› esas alan çizgisiyle bu protestocu çizginin d›ﬂ›ndayd› ve bu niteli¤inden dolay› da, solun birçok kesimi bu mücadeleyi bir noktadan
sonra sürdüremedi.
OLUN mücadele arenas›ndaki
bugünkü konumu, etkisiz ve iddias›zd›r. Kuﬂkusuz bu durumda,
ony›llard›r sola karﬂ› sürdürülen
karﬂ›-devrimin terörünün, hayat›n
çeﬂitli alanlar›ndaki tasfiyelerin, örgütsel darbelerin paylar› inkar edilemez. Fakat sol aç›s›ndan belirleyici olan bunlar de¤il; yukar›da da
vurgulad›¤›m›z gibi, ideolojik düzeydeki gerilemedir.
OLDA kapsaml› ve uzun vadeli
birliklerin, cephe tarz›nda bir
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araya geliﬂlerin uzun y›llard›r gerçekleﬂememesinin alt›nda, solun
maddi, örgütsel güçsüzlü¤ünün yan›s›ra, ideolojik ve politik iddias›n›n küçülmüﬂ olmas› belirleyici etkenlerden biridir. Biz devrimci demokratik cepheyi önerirken, asl›nda
sola iddias›n› büyütmeyi öneriyoruz. ‹deolojik politik olarak kendini
büyütmeyi öneriyoruz.
OLUN bir kesimi, birlik sözkonusu oldu¤unda sadece seçimlerde motive olmakta, heyecanlanmaktad›r. Bu durum, solun ufkunun
“parlamentarizmle” s›n›rlanmas›-

S

Halk›n ve solun karﬂ›
karﬂ›ya oldu¤u sorunlar,
parlamento çat›s› alt›na
s›¤d›r›lamayacak kadar çok;
düzenin parlamentosu, halk›n sorunlar›n›n çözüm yeri olamayacak kadar dar ve göstermeliktir.
Parlamenter mücadele içindekiler de bu gerçe¤i kabul edecektir. O halde, emperyalizme ve
faﬂizme karﬂ› devrimci demokratik bir cepheyi gerçekleﬂtirme
göreviyle, seçim sand›¤›n› birbirine kar›ﬂt›rmayal›m.
n›n, solun iddias›zlaﬂmas›n›n tart›ﬂ›lmaz kan›t› olarak da görülebilir.
Ancak ﬂunu belirtelim ki; birli¤i
parlamentoda donduran hiçbir anlay›ﬂ, solun ve halk›n birlik ihtiyac›na
cevap veremez.
AYATIN içindeki herkes biliyor ki, halk›n ve solun karﬂ›
karﬂ›ya oldu¤u sorunlar, parlamento
çat›s› alt›na s›¤d›r›lamayacak kadar
çok; düzenin parlamentosu, halk›n
sorunlar›n›n çözüm yeri olamayacak kadar dar ve göstermeliktir. Parlamenter mücadele içindekiler de bu
gerçe¤i kabul edecektir. O halde,
emperyalizme ve faﬂizme karﬂ› devrimci demokratik bir cepheyi gerçekleﬂtirme göreviyle, seçim sand›¤›n› birbirine kar›ﬂt›rmayal›m. ‹steyen, seçim mücadelesini kendi anlay›ﬂ› ve ittifaklar› içinde sürdürecek-

H

tir zaten. Ama devrimci demokratik
cepheye, parlamentoyu, seçimleri
aﬂan bir iddia ve kapsamda yaklaﬂal›m. Hedef, emperyalizme, faﬂizme
karﬂ› mücadelemizde mevziler kazanmakt›r. Hedef, kitleleri kazanmakt›r. Hedef, ba¤›ms›zl›¤›m›z› ve
demokrasiyi kazanmakt›r.
INIFLAR mücadelesinde egemen s›n›flar ilerliyorsa, ezilenler geriliyor demektir. Bir taraf,
mevzi kazan›yorsa, öbür taraf kaybediyor demektir. Boﬂluk yoktur.
Gerileyen, kaybeden de¤il, ilerleyen ve kazanan olmak için
öneriyoruz DEVR‹MC‹ DEMOKRAT‹K CEPHE’yi.

S

996 ﬁubat’›nda, “Demokratik Muhalefeti Birleﬂtirmeliyiz” ça¤r›s›yla, D e m o k r a t i k
M u h a l e f e t M e c l i s i ve De mokratik Muhalefet Cephesi
önerilerimizi gündeme getirmiﬂtik. M. Ali Baran imzal› bu
yaz›n›n bir yerinde de ﬂöyle
deniyordu: “ DEVR‹MC‹ mücadele, devrimci cephe perspektifiyle, birleﬂik mücadeleyi
hayata geçirmek için süratle
yol almaz ve somut sonuçlar
yaratamazsa oligarﬂi, emperyalizmin, TÜS‹AD’›n ve de reformistlerin düzen içi çözümleriyle halk kitlelerinin devrimci
potansiyelini bir süre daha
kendi ç›karlar› için kullanacak demektir. ”

1

AKLAﬁIK 11 y›l sonra yine ayn› noktaya, ayn› tehlikeye iﬂaret
etmek durumunday›z. Evet, e¤er biz
halk›n mücadelesine önderlik edebilecek devrimci demokratik bir cepheyi kuramazsak, kitlelerin demokrasi özlemlerini, ﬂeriatç›l›¤a, gerici¤e karﬂ› ç›k›ﬂlar›n›, hatta emperyalizme karﬂ› tepkilerini, kâh kendini
“ulusalc›” olarak gösteren faﬂistler,
CHP gibi düzen güçleri, Avrupa Birlikçiler, istismar etmeye, al›nt›daki
deyiﬂle kendi ç›karlar› için kullanmaya devam edeceklerdir. Bunu önlemek için solun cephe birli¤ini sa¤lamal›y›z. Bunu önlemek için halk
güçlerinin bir cephe içinde güçlerini
birleﬂtirmesini sa¤lamal›y›z.

Y

GÜNDEM
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Devrimci Demokratik Cephe’ye

NEDEN ihtiyac›m›z var?
NELER engel oluyor?
Devrimci Demokratik Cephe, pratik
olarak nedir? Elbette bir Cephe
gündeme geldi¤inde politik
muhtevas›ndan nas›l oluﬂaca¤›na, nas›l
karar alaca¤›na
kadar tart›ﬂ›lacak
çok ﬂeyi olacakt›r. Ama
bugün tart›ﬂmalar› bunlarla
bo¤mak yerine, bir cephe fiiliyatta
hangi ihtiyaca cevap verecek, en
baﬂta bunu somutlayal›m.
B i r ; sol güçleri biraraya getirir.
‹ k i ; örgütlü halk güçlerini biraraya getirir.
Üç; karﬂ›-devrim karﬂ›s›nda halk› maddi bir güç haline getirir.
D ö r t ; daha geniﬂ kitleler, örgütsüz kesimler için örgütleyici bir çekim merkezi olur.
Cepheler, salt birileri istedi¤i
için hayat bulmaz elbette. Onlar›n
nesnel zemini, halk›n mücadelesinin
ihtiyaçlar›d›r. Yukar›da s›ralad›¤›m›z dört madde, e¤er mücadelenin
ihtiyac›ysa, o halde buna cevap verecek birlikteliklerin oluﬂturulmas›
görevi de tart›ﬂ›lamaz.
O noktada solun “birli¤in/cephenin olup olmamas›”n› de¤il, nas›l
olabilece¤ini tart›ﬂmas› gerekir.
Fakat ne yaz›k ki biz bu noktan›n gerisindeyiz.
Anlaﬂamad›¤›m›z nedir peki?
Esas›nda bu soruya doyurucu bir
cevap vermek, ilk elde oldukça zordur. Çünkü, ne karﬂ› karﬂ›ya oldu¤umuz tehlikeler konusunda, ne
güncel görevler konusunda, çok
farkl› ﬂey söylemek durumunda
olan kimse yoktur.
Ülkemiz ve halk›m›z, faﬂizmle,
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cuntac›l›kla, ﬂeriatç›l›kla, bunlar›n ortaklaﬂa uygulad›¤› her türlü zulüm ve
sömürüyle karﬂ› karﬂ›yad›r.
Faﬂizm 60 y›ld›r varolan bir olgu. Yok say›lmas›, küçümsenmesi
sözkonusu olamaz. Cuntac›l›k, cunta tehditleri de ortada. Gericili¤in
öncelikle veya baﬂ tehlike olmasa da
bir tehdit oluﬂturmad›¤› söylenemez. Fakat bunlara karﬂ› nas›l mücadele edece¤iz? Siyasi sürece, nas›l,
hangi cepheden müdahil olaca¤›z.
Tüm bunlar› önlemenin yolu olarak
parlamentoyu göstermek, büyük bir
yan›lg› veya aldatmacad›r.
Faﬂizme, cuntalara, gericili¤e,
ﬂeriatç›l›¤a karﬂ› tek kurtuluﬂ yolu,
d e v r i m c i m ü c a d e l e d i r. Bunlar›n
karﬂ›s›na halk›n birli¤i ve mücade lesiyle ç›k›labilir. Ve Devrimci Demokratik Cephe, iﬂte tam da bu noktada, tüm karﬂ›-devrim güçlerine
karﬂ› mücadelenin bu zeminde sürdürülmesini sa¤layabilecek bir zemindir.
Cephe, tarihsel olarak halklar›n
mücadelesi içinde böyle bir misyonu yerine getirebilece¤ini kan›tlam›ﬂ bir örgütlenme biçimidir. Mesele, ona hayat verebilmektir.
Her cephenin oldu¤u gibi, Devrimci Demokratik Cephe’nin de bir
program›, tüzü¤ü olur elbette; fakat

ona hayat verecek olan, o cephe
içinde yeralacak güçlerin halka karﬂ› sorumlulu¤u, mücadeledeki kararl›l›¤›, birlikteki samimiyeti olacakt›r.
Devrimci Demokratik Cephe’ye
ihtiyac›m›z hem stratejik, hem taktiktir, hem uzun vadeli, hem günceldir.
Güncel ihtiyaçlar›n baz›lar›ndan sözedelim hemen burada:
AKP faﬂizmi pekiﬂtiren politikalar›n›, bir “seçim arifesinde” olunmas›na
ra¤men, sürdürüyor.
Polise daha fazla yetki
veren bir yasa tasar›s›n›
gündeme getirmiﬂ durumda.
Ne yapabiliyoruz buna karﬂ›?
Onlarca, bazen 40-50 imzayla
biraraya geliniyor, bir bas›n aç›klamas›, tamam... “Karﬂ›” oldu¤umuzu aç›klaman›n ötesinde hiçbir iﬂlevleri yok bunlar›n. Oysa solun görevi, “karﬂ›” oldu¤unu ilan etmenin
ötesinde, karﬂ› oldu¤u politikalar›,
kararlar›, yasalar›, durdurmak için
militanca mücadele vermektir. Bu
militanca mücadeleye kitleleri katarak, ﬂu veya bu politikaya “karﬂ›”
olmaktan öte, “ y a n a ” oldu¤u bir
düzenin kurulmas› kavgas›n› büyütmektir.
Cepheler, iﬂte bu noktada, solu
“protesto” hareketi olmaktan ç›kart›p, halk› mevzi mücadelesi verir
hale getirmeleriyle, bunun daha ötesinde ise, iktidar hareketi yapmalar›yla gelip geçici, güncel birlikteliklerden ayr›l›rlar.
1 May›s 2007, hemen herkesi
umutland›rm›ﬂt›. Ama ﬂu an itibariyle, o birliktelik ve mücadele, süreklileﬂmiyor, daha ileri gitmiyor. 1
May›s, kitlesel ve militan bir güçle
ortaya ç›k›ld›¤›nda, sonuç alabilece¤imizin bir göstergesiydi. Ayn›
birlikteli¤in ve ayn› mücadelenin
birçok yerde gerçekleﬂti¤ini düﬂünün. Kuﬂkusuz böyle bir tablo, solun s›n›flar mücadelesine iradi müdahalelerde bulunabilen bir güç haline gelmesi demektir. Fakat belirt-
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ti¤imiz ve zaten herkesin de bilmekte oldu¤u gibi, o zeminde, o anlay›ﬂ temelinde geliﬂtirebildi¤imiz
bir birliktelik de yoktur. Daha da
kötüsü, öyle bir birliktelik solun ﬂu
anki ufkunda da görünmüyor.
Tüm devrimci, demokrat, ilerici
güçleri, daha ileri, militan bir birlikteli¤i, bir Devrimci Demokratik
Cephe’yi ufuklar› içine almaya davet ediyoruz.
Parlamentoya girmek için ittifak
yapmak, Devrimci Demokratik
Cephe’yi oluﬂturmak de¤ildir. Bu
ittifaklar, sand›kla kurulur, sand›k kalk›nca da¤›l›r. Seçim ittifaklar›n›n bizzat taraf› olanlar,
bunu defalarca yaﬂad›lar. Ama
›srarla, bu seçim ittifaklar› sanki
seçimle s›n›rl› de¤ilmiﬂ gibi teoriler, propagandalar yap›larak,
hem kendilerini, hem solu yan›ltmaya devam ediyorlar. Bu
tür tarif ve benzetmeler, p ro p a g a ndif olman›n ötesinde hiçbir anlam
taﬂ›mazlar. Nitekim, bugüne kadar
“parlamento için” oluﬂturulan birliklere yak›ﬂt›r›lan bu tür rollerin,
misyonlar›n hayat›n içinde hiçbir
karﬂ›l›k bulmad›¤› ortadad›r.
E¤er gerçekten, emperyalizmin,
oligarﬂinin sald›r›lar› karﬂ›s›nda bir
birlik isteniyorsa, bunu oluﬂturman›n yolu, zemini bellidir.
Aﬂa¤›daki ﬂu sat›rlar, ufuksuzlu¤un veya baﬂka bir deyiﬂle beyinlerin sand›kta kilitlenmesinin bir örne¤idir:
“Demokrasi güçlerinin bu gidiﬂat karﬂ›s›nda hiç kay›p vermeden
birleﬂmesi tarihi bir zorunluluk.
Birlik ve ortak ba¤›ms›z adaylarla
seçime girmek yükselen milliyetçilik
ve gericilik yar›ﬂ›na karﬂ› bir odak
oluﬂturabilir. ” (Kamil Tekin Sürek,
Evrensel, 29 May›s 2007)
Linç politikalar›na, gericili¤e
karﬂ› barikat› parlamenter koltuklar›yla örecek anlaﬂ›lan bu anlay›ﬂ sahipleri.
“ Bu oyunu bozman›n yolu gerici-faﬂist kliklere karﬂ› demokrasi talebi etraf›nda geniﬂ bir ittifak oluﬂturmakt›r” diye söze baﬂlay›p, “ Demokrasi için bir birlik kurulamazsa
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TBMM’ye girebilmek hiç kolay olmayacakt›r” diye devam edilirse,
orada demokrasi mücadelesi parlamentoya endekslenmiﬂ, baﬂka deyiﬂle sand›¤a gömülmüﬂtür. Oradan
bir ﬂey ç›kmaz.
Solun birli¤ini, bir cephe oluﬂturmas›n› engelleyen nedenler

neler diye kafa yoruyoruz biz. Ufku
sand›kla s›n›rl› olanlar›n buna bak›ﬂ
aç›lar› bile çarp›k:

“ Kimse kendi grup ya da kiﬂisel
ç›kar›n› böyle bir birli¤in oluﬂmas›n›n önüne ç›karmamal›d›r. Milletvekili pazarl›¤›, ‘benden olsun’ tavr›,
birli¤in önündeki en büyük engellerden baz›lar›d›r.”
Her ﬂeyini seçime endekslemiﬂ
reformizmin dertleri baﬂka, halk›n
mücadelesinin ihtiyaçlar› baﬂka.

Politik engeller
Subjektif engeller
Solun baz› kesimlerinin ba¤›ms›zl›¤› iyice tali plana at›p “demokrasiyi” ön plana almas›, baﬂka bir
deyiﬂle ba¤›ms›zl›k ve demokrasi
mücadelesini birbirinden koparmas›
sözkonusudur. Bu koparmada, demokrasi de asl›nda Avrupa Birli¤i
üyeli¤ine endekslenmiﬂti. Bu çizginin art›k pratik olarak da iflas etti¤i
aç›kt›r. O halde bu anlay›ﬂtakiler de
sorumlu bir muhasebeyle, Devrimci
Demokratik Cephe’nin bir parças›
olabilirler ve olmal›d›rlar.
Mesela, sorun cephenin siyasal
niteli¤inin ne olaca¤›nda anlaﬂama-

mak de¤ildir. Kim niye kaç›yor
Devrimci, Demokratik Cephe’den?
Böyle bir oluﬂum, kimin hangi
amaçlar›yla çeliﬂebilir? Bunu da
tart›ﬂmal›y›z.
Parti-Cephe çizgisinin Mahirler’den bu yana savunduklar› bir
cephe anlay›ﬂ› ve modeli vard›r.
Farkl› gruplar›n da bu noktada y›llardan beri savunduklar› çeﬂitli
cephe anlay›ﬂ ve modelleri
var. Fakat dikkat edilecek
olursa, biz gerek bu yaz›m›zda, gerekse de “Devrimci Demokratik Cephe” üzerine önceki yaz›lar›m›zda, bunlar› tart›ﬂm›yoruz.
Devrimci Demokratik Cephe, bugünün görevlerinden, bugünün somutundan hareketle ﬂekillendirmemiz gereken bir birlikteliktir. Bunu, kendi modellerimize
uydurmaya çal›ﬂmak veya kendi
modellerimize uygun koﬂullar ortaya ç›k›ncaya kadar her türlü birlikten, cepheden uzak durmak, dogmatik ve ﬂabloncu bir yaklaﬂ›md›r ve
böyle bir yaklaﬂ›mla da somut görevleri omuzlayamayaca¤›m›z aç›kt›r.
Anti-faﬂist, anti-emperyalist olmak, solda hemen herkesin birleﬂti¤i, birleﬂebilece¤i bir zemindir. Emperyalizme ve faﬂizme karﬂ› Devrimci Demokratik Cephe’nin muhtevas›nda anlaﬂamamak sözkonusu
de¤ildir bu anlamda.
Keza, örgütlenme sorunlar›, biçim sorunlar› da ayn› ﬂekilde aﬂ›labilir sorunlard›r kan›m›zca. Solun
devrimci bir cephe temelinde bir
araya gelmesinin önüne klasik hastal›klar ç›k›yor. Halk›n ve solun ihtiyaçlar›na cevap vermek temelinde
yürütülmesi gereken tart›ﬂmalar,
ö n c ü l ü k , g r u p ç u l u k kayg›lar›yla
gölgeleniyor.
Gerçekten izah› güç bir r i y a sürdürülüyor bu arada. Birlikten kaçanlar, çeﬂitli sol çocukluk hastal›klar›yla birliklerin önünde engel
olanlar, sanki en birlikçi kendileriymiﬂ gibi davran›yorlar.
Mesela, “ÖDP listelerini sola
açt›” denilerek ÖDP’nin asl›nda bir
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“cephe örgütü” olarak kuruldu¤u
söyleniyor. DTP’nin birkaç “bat›”
ilinde kendi d›ﬂ›nda ba¤›ms›z adaylar› desteklemesi “demokrasi cep hesi” diye adland›r›l›yor. Birlik,
cephe bu kadar basit ve ucuz bir ﬂey
de¤ildir.
ÖDP, kuruluﬂunda da kendisini
“solun birli¤i” olarak ilan etmiﬂti
hat›rlanacak olursa. Asl›nda böyle
bir söylem kullanmak, ben, “benim
çat›m›n alt›nda yeralmay› kabul
edenlerin d›ﬂ›nda hiç kimseyle birlik yapmam” demektir.
1995’ten beri, ›srarl› bir ﬂekilde
gündeme getirdik bu öneriyi. Birçok zeminde tart›ﬂmaya açt›k. Kal›plaﬂm›ﬂ birlikler, ﬂabloncu modeller yerine, içinde yeralacaklar taraf›ndan ﬂekillendirilmesini esas alan
bir anlay›ﬂ önerdik. Ayd›nlardan legal partilere, sendikalardan odalara,
devrimci gruplardan tek tek devrimci, demokrat kiﬂilere kadar herkesin
yeralabilece¤i meclisleri gündeme
getirdik. Fakat geniﬂ bir tart›ﬂma zemini bile oluﬂmad› bilindi¤i gibi.
Çünkü “ ön c ül ük , a rt ç › l › k” kayg›lar› hemen hiçbir zaman aﬂ›lmad›.
Bugün de halen aﬂ›lmam›ﬂ oldu¤u
gibi... Keza, “icazetçilik” birçok
çevrenin birlik konusundaki davran›ﬂlar›n› yönlendiren temel unsurlardan biri olmuﬂtur. Devrimcilerle
yanyana görünmenin kendilerine ne
getirip ne götürece¤i üzerine “k›l›
k›rk yaran” hesaplar yapm›ﬂt›r reformizmin çeﬂitli kesimleri. Böyle
bir yanyana geliﬂin oligarﬂinin icazetini daraltaca¤›n› gördükleri noktada devrimcilerden de, do¤al olarak onlar›n tüm önerilerinden de
köﬂe bucak kaçt›lar.
Aynen “AB’ye dayal› demokrasi” konusunda oldu¤u gibi, bu konuda da solun bir muhasebe yapmas› gerek. Bu süreçte ileriye do¤ru
at›lan her ad›mda, devrimciler vard›r. ABD’nin Irak’› iﬂgaline karﬂ›
mücadelede, Saraçhane ve Taksim 1
May›s’lar›nda devrimcilerle yanyana olduklar› sürece mücadele geliﬂtirildi.
Gerek sendikalar, gerekse de legal parti çevreleri, bu ve benzeri
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Devrimci,
demokratik g üçlerin b iraraya
gelmesinin önünde hem politik
engeller, hem subjektif nedenler
vard›r. Fakat, neticede tüm bu
engeller aﬂ›lamaz de¤ildir. Devrimci
Demokratik C ephe, z aten b u
engelleri aﬂma iradesinin
ad›d›r.

baﬂka birlikteliklerin ard›ndan hep
“demekki birlikte iﬂ yapabiliyormuﬂuz” dediler ama bunlar›n devam› gelmedi, bu söylemler siyasi anlamda yans›mas›n› bulmad›; siyasi
anlamda süren icazetçilik oldu.
Türkiye solunun her kesiminin
ﬂunu görmesi gerekiyor: Linç sald›r›lar›, ﬂovenist kuﬂatma, F Tipleri,
terör demagojisi, bunlar›n hiçbiri
tek baﬂ›na bir veya iki siyasi harekete yönelmekle s›n›rl› kalm›yor.
Evet, karﬂ›-devrimin bu sald›r› politikalar›n›n öncelikli olarak hedefledi¤i hareketler var, ancak bu, sald›r›n›n esasta tüm sola yönelmiﬂ oldu¤u, muhteva olarak tüm solu kapsad›¤› gerçe¤ini de¤iﬂtirmiyor.
F Tipleri sald›r›s› sendikalardan
legal partilere kadar herkese bir ﬂekilde darbeler vurmad› m›?
Linç sald›r›lar›n›n oluﬂturdu¤u
siyasi atmosfer, tüm solu kuﬂatmad›
m›?
En son Anafartalar Çarﬂ›s›’n›n
bombalanmas›n›n ard›ndan t›rmand›r›lan terör demagojisi, hayat›n her
alan›nda devrimci, demokratik mücadelenin önüne engel olmuyor mu?
Terör demagojileriyle, linç politikalar›yla devrimcilerin önüne gözle görülecek kadar aç›k ve kal›n bir
duvar örülüyor; oligarﬂi devrimcileri halktan tecrit etme politikas›n›
çok de¤iﬂik araçlarla zenginleﬂtirerek sürdürüyor. Bunlara karﬂ› da yeterince mücadele edemiyoruz. Örülen o duvar› yerle bir edemiyoruz.
Hat›rlanacakt›r, linç sald›r›lar› yayg›nlaﬂ›rken, tüm sola, tüm Türkiye
çap›nda ortaklaﬂa olarak “gerçekleri
aç›klama kampanyas›” yürütmeyi
önermiﬂtik. Gerçek ﬂu ki, bu kapsamda, bu yayg›nl›kta kampanyalar

yürütmek, tam da Devrimci
Demokratik Cephe’nin iﬂidir; böyle bir mücadelenin
alt›ndan ancak böyle bir
birliktelik kalkabilir.
Halka yönelik eylemler
kullan›larak, linç politikalar› uygulanarak, kitleler sola
karﬂ› k›ﬂk›rt›l›yor. Sola karﬂ› k›ﬂk›rt›lm›ﬂ kitleler içinde politika yapmak durumunda kal›yoruz.
Anafartalar’daki patlamayla ilgili, patlama yerinde bir k›nama
yapmak, politika san›l›yor. Mesele
bu de¤il; kitleleri bu etkiden nas›l
ç›kartaca¤›z? Meselemiz buradad›r.
Sol bu duvar› y›kamad›¤› sürece
parlamenter mücadeleden de istedi¤i sonucu alamayaca¤›n› görmekten
uzak ne yaz›k ki. Evet, yukar›daki
k›sa özetten de anlaﬂ›laca¤› gibi,
devrimci, demokratik güçlerin biraraya gelmesinin önünde hem politik engeller, hem subjektif nedenler
vard›r. Fakat, neticede tüm bu engeller aﬂ›lamaz de¤ildir. Devrimci
Demokratik Cephe, zaten bu engelleri aﬂma iradesinin ad›d›r.
‹ster legal particilik çerçevesinde
bir mücadele yürütülüyor olunsun,
isterse de devrimci bir çizgide; hatta
isterseniz sadece sendikal mücadele
düzeyinde, her halükârda, kitleleri
bir mücadele içine çekmek durumunday›z. Geniﬂ kitleler üzerinde
düzen güçlerinin etkisi yo¤unlaﬂt›kça, solun alan› daral›yor. Sol kitlesellik aç›s›ndan en geri dönemlerinden birini yaﬂarken, ayn› kesitte bir
bak›yorsunuz, solun d›ﬂ›nda Türkiye
tarihinin en kitlesel gösterileri gerçekleﬂiyor. Elbette solun bu konjonktürden ç›karaca¤› dersler olmal›. Bunun ›ﬂ›¤›nda ataca¤› ad›mlar
olmal›. Bu ad›mlardan biri Devrimci Demokratik Cephe olmal›d›r.
Her siyasi hareket, kitleleri kendi anlay›ﬂ› do¤rultusunda bir mücadeleye kanalize etmeyi hedefler
kuﬂkusuz. Ama bugün ortada ﬂu veya bu yöne “kanalize” edilebilecek
bir ak›ﬂ yoktur. Devrimci Demokratik Cephe, bu ak›ﬂ› yaratman›n arac›d›r ayn› zamanda.
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Faﬂizmden vazgeçmeyen AKP, polis devletini
kurumlaﬂt›ran yeni yetkiler tan›d›

POL‹S TERÖRÜNE
YASAL KILIF
Ankara’daki bomban›n ard›ndan, f›rsat kollad›¤› anlaﬂ›lan AKP,
polise s›n›rs›z yetkiler veren bir tasar› haz›rlad›. AKP milletvekilleri
Selami Uzun, Kerim Özkul, Sinan
Özkan ve Muharrem Tozçöken’in
imzas›yla meclise sunulan, Polis
Vazife ve Salahiyet Kanunu’nda de¤iﬂiklik öngören teklif CHP’lilerin
de deste¤iyle kabul edildi.

‘Demokratikleﬂme’ masal›
daha fazla bask›yla bitti
“AB uyum yasalar›” ç›kar›l›rken, bu ülkenin demokratikleﬂme
yolunda h›zla ad›m att›¤›na inananlar hiç de az de¤ildi. Hatta kendini
sosyalist olarak niteleyenlerden dahi “bu bir burjuva demokratik devrim” diyenler olmuﬂtu. Tek mesele,
o yasalar›n pratikte uygulanmamas›
meselesiydi, bir de uygulansa iﬂte o
zaman demokratik, hukuk devleti
olacakt›k!
Bu yasalar aras›nda iktidar taraf›ndan tüm toplumu aldatmak için
en fazla kullan›lanlardan biri de, polisin her türlü keyfili¤inin, terörünün önünü açan yetkilerinde yap›lan k›s›tlamalard›.
Polis her f›rsatta “AB yasalar›yla ellerinin kollar›n›n ba¤land›¤›”
propagandas› yap›yor, hatta önleyebilece¤i kimi olaylar› bilerek önlememe oyunu ile “bak›n yetkimiz k›s›tland› böyle oldu” demeçleri veriyordu. Genelkurmay da ayn› ﬂekilde, ne oluyorsa yetkisizli¤imiz yüzünden oluyor mahiyetinde aç›klamalarla daha fazla yetki için kamuoyu oluﬂturuyordu.
Asl›nda tüm bunlar, “eskiye
dönmek” için de¤il, aksine eskiden
varolan yetkilerinin de üzerinde
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yetkiler elde etmek içindi. Çünkü,
yasalarda ne yazarsa yazs›n, asl›nda
k›s›tlanan bir yetki yoktu. Özellikle
devrimci, demokratik muhalefete
karﬂ› s›n›rs›z bir özgürlük içinde hareket ediyorlar, “terör” demagojisi
ile bu yasad›ﬂ›l›¤›n eleﬂtirilmesinin
de önünü kesiyorlard›.
ﬁimdi bu tasar› ile polis istedi¤ini elde etti. AB düzenlemeleri öncesinde ne varsa geri ald›¤› gibi, örne¤in üniversitelere rahatça girme,
izin almadan dinleme gibi olmayan
yetkiler de ald›.
Kimilerinin “polis devletine dönüﬂ, hukuk devletine elvada” dedi¤i, ancak olmayan hukuk devletine veda edilemeyece¤ine göre, en
fazla polis devletinin daha da kurumsallaﬂt›r›lmas› denilebilecek düzenlemeler ne getiriyor, özetle bunlara bakal›m:
‹ Z ‹ N S ‹ Z D ‹ N L E M E Polis,
“suçu önleme” ad›na yapt›¤› istihbarat faaliyetlerinde, kiﬂileri uzaktan kamerayla izleme, seslerini kaydetme, internet ortam›ndaki haberleﬂmelerini izleme gibi yetkilere sahip olabilece¤i gibi, bu düzenleme
ile telefonlar›n izinsiz dinlenmesinin de yolu aç›lacak. Oligarﬂi içi iktidar kavgalar›ndaki “telekulak” vakalar›n› bir yana b›rak›rsan›z, bugüne kadar polisin devrimci, demokrat
kiﬂi ve kurumlara yönelik fiili olarak kulland›¤› hukuk d›ﬂ› dinleme
olaylar›, yasallaﬂt›r›l›yor. Gerekçe
de her derde deva “terör” demagojisi olacakt›r. Ki yasada, bu iznin “kaçakç›l›k ve terör” kapsam›nda verilmesi, uygulaman›n hedefini de gösteriyor.
F ‹ ﬁ L E M E Ö Z G Ü R L Ü ⁄ Ü Polise, tüm halk› fiﬂlemek için her türlü f›rsat› de¤erlendirme yetkisi veri-

 Polis ﬂüphelenirse, istedi¤i herkesi rahatl›kla durdurup arayabilecek. “Önleme
aramas›” ad› alt›nda izin
almaya gerek olmayacak.
 Durdururken, zor kullan›rken ihtarda bulunmayacak.
 ‹stedi¤inde ‘zor’ kullanabilecek. ‘Zor’ kullanma;
coplamadan silah kullanmaya kadar varabilecek.
 Parmak izinizi al›p foto¤raf›n›z› çekerek fiﬂleme
özgürlü¤üne kavuﬂacak.
 Polisin ‘ﬂüpheli’ dedi¤i
kiﬂi, resmi gözalt› iﬂlemine
kadar polisin istedi¤i kadar
“al›konulabilecek.”
 ‹zin almadan, mahkeme
karar› olmadan dinleme
yapabilecek.
 Polis ile jandarmanın
üniversitelere girmesi için
rektör ve dekanların ça¤rısı
ve iznine gerek olmayacak.

liyor. Buna göre, pasaport, ehliyet
baﬂvurusu yapanlar›n dahi parmak
izi al›nabilecek. Her toplumsal
olayda, polisin “bundan ﬂüphelendim” dedi¤i her kiﬂiden de rahatça
parmak izi al›nmas›, resminin çekilmesi gündemde. Bu fiﬂleme kay›tlar› 80 y›l boyunca saklanabilecek. 12
Eylül döneminin fiﬂlerini silmekle
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övünen iktidar›n as›l mant›¤›n›n, faﬂizmin tüm toplumu tehlikeli gören
ve fiﬂlemek isteyen mant›¤› oldu¤u
görülüyor.
S I N IR S IZ ARAMA Polisin en
çok demagoji yapt›¤› konulardan
biri “arama yetkisi”ydi. Hakim,
savc› izni gerekmeksizin, istedi¤im
kiﬂiyi, yeri arayay›m istiyordu. ‹stedi¤ine kavuﬂtu. Sadece mülki, idari
amirin yani kendi ﬂeflerinin verdi¤i
yaz›l› emirle, kiﬂilerin üstlerini,
araçlar›n›, özel ka¤›tlar›n›, eﬂyas›n›
arayabilecek. Bununla da kalm›yor;
bugüne kadar özel kanunlarla aranmama istisnalar› bulunan, avukatl›k
gibi mesle¤e sahip kiﬂiler de izinsiz
aranabilecek.
Gösteri düzenlenen yerlerin çevresinde istedi¤ini durdurup arama,
sendikalar ve demokratik kitle örgütlerini, odalar› arama yetkisini de
elde eden polis, bugüne kadar rektör
ve dekanlar›n ça¤›rmas› ve izniyle
girdi¤i üniversitelere de “ö¤retim
ve e¤itim özgürlü¤ünün sa¤lama”
k›l›f›yla istedi¤i gibi girecek, giriﬂ
ç›k›ﬂlar›nda ö¤rencileri çevirip arayabilecek. Hakim iznine tabi olacak
tek arama, “iﬂyeri” ve “konut” niteli¤indeki yerler olacak. Yani, devrimci, demokratik muhalefete yönelik s›n›rs›z arama yetkisi olurken,
eskaza patronlar böyle bir durumla
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heyetini etkilemek!
Mahkemenin adaletsizli¤i bugün ispatlanm›ﬂ
durumda, Avukat tam da
bunu dile getirdi¤i, mahkeme heyetinin, taleplerini sürekli olarak reddeden, ciddiyetsiz tutumunu gözlemleyerek, adalet istedi¤i için cezaland›r›lacak.
Mesele avukat›n ne dedi¤inde
de de¤il, aslolan, oligarﬂinin infaz
politikas›n› bir devlet politikas›
olarak savunmas›d›r.
Bu arada, avukatlar›n yarg›lanmas› için gereken izni, Adalet
Eski Bakan› Cemil Çiçek’in an›nda vererek, infaz politikas›n›n
sürdürücüsü oldu¤unu gösterdi¤ini hat›rlatal›m!

‹nfazc›ya beraat
avukata dava!

K›z›ltepe'de Ahmet ve U¤ur Kaymaz’›n katili polisleri beraat ettirmekle yetinmeyen oligarﬂinin yarg›s›, Kaymaz
ailesinin avukatl›¤›n› üstlenen Tahir Elçi hakk›nda dava açt›. 12 yaﬂ›ndaki U¤ur’un infaz›n›n teﬂhiri
ve yaratt›¤› rahats›zl›¤›n intikam›n› almaya devam eden ve pervas›zca, infazc›lara sahip ç›kan yarg›ya göre avukat›n suçu; Eskiﬂehir ACM için yapt›¤›, "Tarafs›z
yarg›lama istiyoruz. Adaletin burada gerçekleﬂmesini istiyoruz"
aç›klamas› nedeniyle, mahkeme
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karﬂ› karﬂ›ya kald›klar›nda önce izin
alacaklar.
A L I K O Y M A VE DURDUR MA Polisin ‘ﬂüpheli’ dedi¤i kiﬂi,
resmi gözalt› iﬂlemine kadar polisin
istedi¤i kadar “al›konulabilecek.”
Kiﬂileri, araçlar› durdurma yetkisini kullanmas› için polisin “ttec r ü b e s i n e , izlenimin e dayanan makul bir sebebin” olmas› yeterli olacak. Yani sokakta herhangi birini
“tecrübeme göre bu suçlu” diye
durdurup arayacak, sorgulayacak,
fiﬂleyecek. Yani herkes potansiyel
suçlu muamelesi görecek. Bu arada
polisin “tecrübesinin”, hep devrimci, demokratik muhalefetin her koﬂulda “suçlu” görme yönünde oldu¤unu söylemeye gerek yok san›r›z.
Z O R K U L L A N M A Tasar›da
polisin sokak infazlar›na kap› açan
zor kullanma yetkisi art›r›l›yor. Polis, kademeli olarak artan biçimde
coplamadan bas›nçl› suya, her f›rsatta kulland›¤› biber gaz›ndan kelepçelemeye varan zor kullanabilecek. Bunun için herhangi bir uyar›
yapmaya gerek duymayacak. “Dur”
ihtar› yapt›ktan sonra ateﬂ açma yetkisine sahip olacak. Zoru hangi biçim ve ﬂiddette kullanaca¤›na polisin kendisi karar verecek.
Polisin zor kullanma yetkisinin
bu düzeyde olmad›¤› koﬂulda, 8

Martlar’da, 1 May›s’ta yarat›lan teröre herkes tan›k oldu. Polis otosuna doldurdu¤u insanlara içeride a¤z›na yüzüne biber gaz› s›kacak denli keyfi, faﬂist bir kafa yap›s›na sahip olan polisin, ﬂiddeti ne düzeyde
kullanaca¤›na kendisinin yetkili k›l›nmas›n›n pratikte nas›l karﬂ›m›za
ç›kaca¤›n› anlamak için kahin olmaya gerek yoktur. Silah kullanma
yetkisinin yeni infazlar›n önünü
açaca¤› da bugünden bellidir.
Burjuva bas›n›n dahi “s›k›yönetim” yetkisi, “ola¤anüstü” yetki diye niteledi¤i artan yetkiler bunlarla
s›n›rl› de¤il, ancak bunlar bile, faﬂist bask›n›n yasallaﬂt›r›lmas›nda,
polis devletinin kurumsallaﬂt›r›lmas›nda ciddi ad›mlar at›ld›¤›n› göstermeye yeterlidir.

AKP’nin demokratl›k
maskesinin alt›ndaki
faﬂist yüzü görüldü
Polisin 1 May›s’ta tüm ‹stanbullular’a yönelik uygulad›¤› terörle ilgili olarak ‹stanbul Valisi ve Emniyet Müdürü suçlanm›ﬂ, böyle geniﬂ
çapl› bir terörün A K P h ü k ü m e t i n i n
onay› olmadan uygulanamayaca¤›
görülmek istenmemiﬂti.
Tasar›, tam da bu terörün sahibinin bizzat AKP hükümeti oldu¤unu

Türkiye için
‘s›radan olay’!
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Diyarbak›r'›n Ba¤c›lar
Köyü yak›nlar›ndaki Düzpelit
Mezras› Kevrokok kesiminde bulunan
toplu mezardaki 8 cesetten birinin, 24
May›s 1994 tarihinde askerler taraf›ndan gözalt›na al›nan ve o¤lu taraf›ndan
13 y›ld›r aranan Mehmet Selim Orhan'a ait oldu¤u DNA testiyle netleﬂti.
Babas›n›n cesedini y›llar sonra bulan Adnan Orhan, "Babam, amcam ve
kuzenim askerler taraf›ndan gözalt›na
al›nd›ktan sonra bir daha haber alamad›k. 13 y›l sonra babam›n kurﬂunland›ktan sonra yak›lm›ﬂ cesedini bulabildim" diye konuﬂtu.
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Yasa geri çekilmeli!
Polise s›n›rs›z yetki veren tasar› çeﬂitli kurumlarca yap›lan aç›klamalarla protesto edildi
ve derhal geri çekilmesi istendi.
Halk›n Hukuk Bürosu taraf›ndan yap›lan
aç›klamada, yaﬂanan hak ihlallerinin yan›s›ra
bu yasa ile birlikte demokratik kitle örgütlerinin daha çok bask› alt›nda tutulaca¤› belirtilirken, Ankara Barosu ve KESK taraf›ndan yap›lan yaz›l› aç›klamalarda da, yasan›n anti-demokratik oldu¤u kaydedildi. ÇHD ‹stanbul ﬁubesi de 30 May›s’ta bir bas›n toplant›s› düzenledi. Av. Ebru Timtik ve Kemal Aytaç yapt›klar› konuﬂmalarda yasay› eleﬂtirerek, nelere yol
açaca¤›na dair bilgi verdiler.
gösterdi. AKP’ye demokratl›k payesi biçerek destek verenler, “ e n
d e m o k r a t p a r t i A K P ” diyerek
milletvekili adayl›¤› için oraya koﬂan “solcular”, tasar›ya iliﬂkin ne diyorlar, henüz ortada “t›k” yok. Ama
varolan ﬂu ki; bu düzenlemeler polis
devletini daha da kurumlaﬂt›rarak,
varolan hak ve özgürlüklerin t›rpanlanmas›n› da beraberinde getiriyor.
AB yasalar›n›n cilalamas› ile yüzüne ‘demokrat’ maskesi tak›p toplumun de¤iﬂik kesimlerini, AB’ci liberalleri, solcu ayd›nlar› aldatan
AKP’nin as›l zihniyeti bu yasada
çok aç›k görülmektedir. Kendisi yö-
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netti¤i, kendine yönelmedi¤i sürece
AKP, polis devletinden, faﬂizmden,
bask› ve terörden yanad›r.
Riyakârl›¤› siyaset yöntemi olarak kullanan AKP’nin demokratl›kla, hak ve özgürlüklerle hiçbir ilgisi
yoktur. ‹kiyüzlülü¤e bak›n! AB yasalar›yla polisin yetkilerini k›s›tlay›p “bak›n demokrasi getiriyoruz”
diyen AKP, polise s›n›rs›z yetki tan›yan yasay› da AB’ye uyum ile gerekçelendirmekten zerrece hicap
duymuyor. Teklifin gerekçesinde,
yeni ceza adalet sisteminin AB standartlar›na uygun hale getirilebilmesinde Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’ndaki hükümlerin yetersiz
kald›¤› belirtilerek, “ bu nedenle polisin yeni ve ça¤daﬂ yetkilere ihtiyaç
duydu¤u” söyleniyor. ‹nfazlara, polis terörüne kap› açan yetkilere
“ça¤daﬂ yetkiler” ad›n› vermek de,
bu ülkede demokrasicilik oyunun
bir gere¤i. Ne zaman bask›lar› art›ran yasalar ç›kar›lsa ad›na reform
derler; demokratikleﬂme paketlerinden hep daha fazla bask› ç›kar;
TCK’n›n eleﬂtirilen bir maddesini
kald›r›p, bir baﬂka yerine daha a¤›r›n› koyarlar... Bu bir oyundur, ad›na
“demokrasicilik oyunu” dedi¤imiz.
Bu oyunu 5 y›ld›r AKP hükümeti sürdürüyor. Ve bir 5 y›l daha sür-

Samast’›n ‘dostlar›’
bir ‘deli’ye s›¤›nd›

Dink’in katili O.S. ile hat›ra resmi çektirip,
üzerini bile aramayan Samsun polisi, “arama” bahanesi ile Karadeniz Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i’ne bask›n düzenledi. 25 May›s'ta, arama gerekçesini bildirmeden, avukat nezaretini beklemeden derne¤e dalan polis,
arama karar›n› da Hacer Örgülü’nün ›srarlar› sonucu okudu
ve derne¤in eﬂyalar›n› da¤›tarak binay› terk etti.
Arama gerekçesi ise, polisin aczini gösteriyordu. Daha
önce derne¤e gidip gelen, ancak ciddi psikolojik sorunlar› nedeniyle gelmemesi söylenen Murat AKTAﬁ isimli kiﬂi, kendisini "terör örgütü üyesi ve canl› bomba” olarak ihbar etmiﬂ,
üzerinde pillerle, kablolarla “düzenek” görüntüsü vermiﬂ halde Çorum’da gözalt›na al›nm›ﬂt›. Zaten polisin bildi¤i durumu anlaﬂ›l›nca ertesi günü serbest b›rak›lm›ﬂt›. ‹ﬂe bak›n ki,
güya Aktaﬂ ‘ikamet adresi’ diye derne¤i vermiﬂti!
Samast’›n arkadaﬂlar›na yak›ﬂan bir hukuksuzluk!
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dürmek için halktan oylar›n› istiyor.
Peki “sosyal demokrat” CHP
gelse farkl› m› olacak? B›rak›n iktidarda olmay›, muhalefette dahi demokrat olamayan bir CHP’den söz
ediyoruz. Dikkat edin; bugüne kadar AKP’ye birçok konuda muhalefet eden CHP, sözkonusu olan antidemokratik yasa ve düzenlemeler
oldu¤unda an›nda AKP ile elele vermiﬂtir. 301. madde konusunda,
DTP’yi engellemek için sergilenen
kutsal ittifakta, ‘Terörle Mücadele
Yasas›’n›n daha da sertleﬂtirilmesi
konusunda CHP en gerici, faﬂist
tavr› tak›nm›ﬂt›r.
Polisin yetkilerinin art›r›lmas›nda da beklendi¤i gibi, iktidar partisi
ile tam bir uyum sergilediler.

“Asacaks›n bunlar›” sesi
cuntac›lardan de¤il,
Meclis’ten geliyor
Tasar› Meclis Adalet Komisyonu’nda görüﬂülürken, komisyonda
Emniyet Müdürlü¤ü ve Jandarma
Genel Komutanl›¤› yetkilileri de
bulunuyordu. Emniyet Müdürlü¤ü
yetkilisi verilenleri az bularak daha
da fazlas›n› isteme yüzsüzlü¤ü gösterirken, jandarma yetkilisi de -na-

‹ﬂkence yap›p
araziye att›lar!
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26 May›s günü Beyo¤lu Emniyet Müdürlü¤ü polisleri taraf›ndan
“üzerinde kimli¤i yok” gerekçesiyle gözalt›na
al›nan Ferhat Yalç›nkaya, ‹HD ‹stanbul ﬁubesi’nde düzenledi¤i bas›n toplant›s›yla, maruz
kald›¤› iﬂkenceyi anlatt›. Feci ﬂekilde dövüldü¤ünü söyleyen Yalç›nkaya, iﬂkencenin polis
otosunda baﬂlad›¤›n›, dipçik ve kazma sap› ile
dövüldü¤ünü, arac›n içinde a¤z›na biber gaz›
s›k›ld›¤›n› kaydetti.
Her yan› yara bere içinde kalan Yalç›nkaya, polisin s›kça yapt›¤› gibi, hiçbir
kayda geçirilmeden Yedikule yak›nlar›ndaki boﬂ bir
araziye at›ld›.
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s›lsa bask›n›n önü aç›ld› diye düﬂünerek- askerlerin yetkilerinin de art›r›lmas›n› istedi.
Kendi iç çat›ﬂmalar›ndan kaynakl›, “bu konuyu hükümet nezdinde görüﬂmemiz gerekir” diye jandarma yetkilisini reddeden AKP’liler, tart›ﬂmalar s›ras›nda nas›l bir
“Türkiye” tasavvur ettiklerini de
gayet aç›k ﬂekilde anlatt›lar.
AKP’li Mehmet Yılmazcan, son
yaﬂanan bombalama olaylarına
atıfta bulunarak “ ‹ n s a n h a k l a r ı n a
s a y g ı g ö s te r i ld i¤ i, y e tk il e r a z o l d u ¤u için patlama olmuﬂtur” dedi.
Yılmazcan, “Onların vazifesi bizim
güvenli¤imizi sa¤lıyor. Niçin onlar a gü venmiy oruz? On ları gü çlen d i r m e l i y i z, y o k s a s o k a ¤ a ç ı k a m a z
olaca¤ız” diye konuﬂtu. Sözkonusu
AKP’li, polisin zor kullanmadan
önce “dur” ihtarını “duyulabilecek
ﬂekilde” yapması ifadesinin eklenmesine de tepki göstererek, “ D u r
d e n i l m e s i b i l e l ü z u m s u z ” dedi.
Tayyip’in zihin dünyas›n›n yans›mas› olan Y›lmazcan’›n bu sözleri
karﬂ›s›nda kimi CHP’liler “Do¤rudan asalım o zaman” diye itiraz etme gere¤i duyarken, Y›lmazcan’›n
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verdi¤i cevap tam da cuntac›lara özgü oldu: “Asacaksın gere k i r s e ” ...
‹nsan haklar›na sayg› duymayal›m, polis devleti olal›m, yarg›s›z,
sorgusuz infazlar yapal›m, dara¤açlar› kural›m hezeyanlar› sanmay›n
ki, sadece o AKP’liye özgüdür. Onu
oraya kendilerini temsil etsin diye
gönderen AKP’nin zihniyetidir gördü¤ünüz. Faﬂizmden vazgeçmeyen,
demokratl›k maskesini yüzünde iki
y›l bile tutamayan bu iktidard›r.

Polisin yetkileri az m›yd›?
Demagoji ﬂu: Polisin yetkileri az
oldu¤u için “terör” oluyor.
Sendika ve kitle örgütlerinin rahatça bas›labilmesi ile Ankara’daki
patlaman›n ne alakas› var? Ya da
herkesi potansiyel suçlu görerek mi
“önlenecek” bu tür olaylar?
Toplumsal olaylara mümkün
olan en ﬂiddetli ﬂekilde cevap verilerek, bast›r›larak m› “huzura kavuﬂacak” bu ülke? Veya, -örnekleri daha önce görüldü¤ü gibi- karakola
her girenin, polisle her karﬂ›laﬂan›n
iﬂkence gördü¤ü, en az›ndan hakarete u¤rad›¤›, tekme tokat dövüldü-

Komplocu polis
yine iﬂbaﬂ›nda!

Polisin en iyi bildi¤i iﬂtir, devrimci, demokrat kiﬂi ve kurumlara yönelik komplolar kurmak. 1
Nisan komplosu, bunlar›n en büyü¤ü olmuﬂtu, onu
uyuﬂturucuya karﬂ› mücadele yürüten Temel Haklar
Dernekleri’ne yönelik komplolar izledi.
‹stanbul polisi yeni bir komplonun daha haz›rl›¤›
içinde. Ça¤layan Temel Haklar’a gelip giden Atilla Gürbüz isimli gençten zorla yalan ifade alan polis, bunu Temel Haklar Federasyonu Baﬂkan› Asuman Akça ve Ça¤layan Temel Haklar üyelerine yönelik komplo amac›yla
kullanma haz›rl›¤›nda. Konuya iliﬂkin 24 May›s’ta Temel Haklar Federasyonu’nda Atilla Gürbüz’ün kat›l›m›
ile bir bas›n toplant›s› düzenlendi. Korkudan yalan ifadenin alt›na imza att›¤›n› anlatan Atilla Gürbüz, polisle
iﬂbirli¤i yapmak istemedi¤ini söyledi.
Federasyon ad›na aç›klamay› yapan Gülizar Özpolat,
bu tür bask›larla, komplolarla ilk defa karﬂ›laﬂmad›klar›n› belirterek, “ hiçbir komplo mücadelemizi engelleye-
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¤ü gerçe¤ini bilen s›radan bir insan›n, tutal›m ki, bir trafik suçundan
dolay› “dur” ihtar›na uymad› diye
infaz edilmesiyle mi? Muhaliflere
infazlar s›radanlaﬂ›nca m›?
Baﬂka bir örnekle soral›m: Hrant
Dink acaba polisin yetkisi az oldu¤u için mi göz göre göre katledildi?
Erhan Tuncel’in emniyetteki ba¤lant›s› olan polis diyor ki; “ Erhan'dan en büyük iste¤imiz Hayal
Yasin'i Hrant Dink'i öldürme fikrinden vazgeçirmesiydi!”
Peki bu yetkileri art›rman›n gerekçesi neydi? “Suçu önleme”!
“Suçu önleme” k›l›f› alt›nda s›k›yönetimi aratmayan ﬂekilde binlerce polisle yollar› kesip binlerce
insan› aramadan geçirme, gözalt›na
alma yetkileriyle donat›lan polis,
aç›kça geliyorum diyen bir cinayet
karﬂ›s›nda katile ricac› oluyor, ad›yla, adresiyle bildi¤i halde cinayeti
iﬂlemeden önce yakalama, sorgulama gere¤i bile duymuyor. Tüm teﬂkilat Trabzon’dan Ankara’ya, oradan ‹stanbul’a; elbirli¤i içinde suçu
önlememe üzerine hemfikir oluyor.
Yine bir baﬂka örnek. Tüm Türkiye tan›k oldu, milyonlarca ‹stan-

meyecek” derken, yozlaﬂmaya karﬂ› ç›kt›klar› için tutuklananlara yönelik hiçbir delilin bulunmad›¤› için bu
tür komplolarla polisin delil yaratmaya çal›ﬂt›¤›n› dile
getirdi.
Atilla Gürbüz ise yaﬂad›klar›n› anlatt›. 19 May›s günü Güzeltepe Mahallesi’nde arkadaﬂ›yla birlikte yaﬂad›¤› evden gözalt›na al›nd›¤›n› belirten Gürbüz, sözkonusu evi arkadaﬂlar›yla birlikte kiralad›klar›n›, Fatih Terörle Mücadele’de bask› uyguland›¤›n› söyledi. Gürbüz,
“sürekli olarak, yaﬂad›¤›m›z evin Hasan Malkoç ad›nda
birine ait oldu¤unu, bizim de Asuman Akça’n›n talimat›yla evi gasbetti¤imizi tekrarlad›lar. Bir süre sonra ablam› getirdiler ablam›n üzüntülü hali beni iyice bunaltm›ﬂ ve korkutmuﬂtu. Sürekli bu ifadeleri kabul etmemi,
etmesem onlarca y›l hapis yataca¤›m›, edersem serbest
b›rak›laca¤›m› ev ve para vereceklerini anlat›yorlard›.”
ﬂeklinde konuﬂtu.
Bask›yla ifadeleri kabul etti¤ini
ve Ça¤layan’da ev tutacaklar›n› söylediklerini anlatan Gürbüz, kendisine
iﬂbirli¤i teklif edildi¤ini ve Dolmabahçe’de buluﬂacaklar›n› anlatarak
polisin hukuksuzlu¤unu teﬂhir etti.
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bullu bizzat yaﬂad›. “Yetkisi az” polis, 1 May›s’ta koca bir kentte s›k›yönetim ilan edebildi. Katile ricac›
halka karﬂ› aslan kesilen bu polisin
daha “yetkili” halinde baﬂka yapabilece¤i ne olabilir; “Yaﬂas›n 1 May›s” slogan› atan› çekip vurmak!
Bunlar›n tümü bask›y› meﬂrulaﬂt›rmak için baﬂvurulan bahanelerden ibarettir. Düzenlemenin hedefi,
devrimci, demokratik muhalefettir,
sendikalard›r, DKÖ’lerdir, halk›n
mücadelesidir. Bu bask›lar, halk›n
de¤il sermayenin, iﬂbirlikçi tekelci
burjuvazinin güvenli¤i için gündeme getirilmektedir.
Burjuva bas›ndan kimileri düzenlemeyi eleﬂtirip, kör topal demokrasinin, hukuk reformlar›n›n
boﬂa ç›kt›¤›n›, baﬂlad›¤›m›z noktadan daha da geriye gitti¤imiz yazd›.
Do¤rudur, AB süreci aç›s›ndan
baﬂlan›lan yerin daha gerisine dönüldü. Masal bitti! Gözüne perde
çekmeyenler aç›s›ndan oyunun perdesi indi. Ancak as›l sorun da buradayd›; bu ülke demokratikleﬂecekse
ne Avrupa Birli¤i’nin dayatma ve
klavuzlu¤unda olacakt›r, ne de ﬂu
bu iktidar›n lütfu ile. Çünkü bu ülkede bask›lar›n, hak ve özgürlüklere yönelik k›s›tlamalar›n, devleti
yönetenlerin aleni ﬂekilde insan
haklar›na düﬂmanl›klar›n›n, ﬁemdinli gibi suçüstü kontrgerilla eylemlerinde dahi faillerin aklanmas›na cüret edilmesinin... tüm bunlar›n
kayna¤›nda faﬂizm gerçe¤i vard›r.
Bir baﬂka deyiﬂle ortada “ k ö r
topal” b i r demokrasi de, hukuk
devleti de yoktur!
Bu nedenle d e m o k r a s i s o r u n unun faﬂizmin y›k›lmas› sorunu oldu¤unu söylüyoruz. Yaﬂanan her
geliﬂme bizi do¤rulamaya devam
ediyor. Neredeyse kimi ayd›nlar taraf›ndan “gelmiﬂ geçmiﬂ en demokrat iktidar” ilan edilen iktidarda da,
“sosyal demokrat” etiketli iktidarlarda da, “liberal-AB’ci” geçinenlerin yönetiminde de ülke tablosu de¤iﬂmiyorsa, ç›kar›lan hiçbir yasa
sistemin özünü de¤iﬂtirmiyorsa; bunun nedeni faﬂizm gerçe¤inden baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Say›: 107

lüklerini daha da k›s›tlamak kabul edilemezdir.
Geriye dönüp, Ankara’daki patlaman›n hemen ard›ndan, ülke tarihinde ilk kez bir Genelkurmay
baﬂkan›n›n olay yerine gidip terör
demagojisiyle demeçler vermesinin anlam›n› yeniden düﬂünelim.
Bu ﬂovda baﬂka amaç ve niyetler
bu yaz›n›n konusu de¤il, ancak en
az›ndan yeni yetkiler elde etme,
halk› terörizm demagojisi ile korkutarak bask›ya ikna etme, Kürt
sorununda katliamc› politikalar›
daha da ön plana ç›karma gibi
amaçlar oldu¤u aç›kt›r.
‹ster ülkemizde isterse dünyada
olsun egemen s›n›flar›n “terörizm”
kavram›n› hangi amaçla ve kime
karﬂ› kulland›klar› art›k s›r de¤ildir. Haklar›n› isteyen, ba¤›ms›zl›k
için savaﬂan, sömürüye karﬂ› mücadele eden herkes teröristtir onlara göre. Kendi sistemlerine muhalif olanlar› yoketmenin meﬂrulaﬂt›r›c› arac› olarak kullan›rken, bir
yandan da o sistemi daha da bask›c› k›lman›n kald›rac› haline getiriyorlar.
Ama neye yar›yor! Halklar›n
direniﬂini ve mücadelesini hiçbir
bask› yasas›yla, terörizm kampanyas›yla, katliamlar, infazlar, iﬂkenceler, kay›plarla yokedemediler.
Yokedemeyecekler.
‹ﬂte b u d a h a l k l a r › n m ü c a d elesinin de¤iﬂmez yasas›d›r.
Halklar her koﬂulda hak ve özgürlükleri için, ülkesinin ba¤›ms›zl›¤› için, faﬂizme karﬂ› demokrasi için, sömürü ve talan düzenine
son vermek için mücadele etmeye
devam edecektir.
Buna benzer çok bask› yasalar›
gördük, her gün infazlar› yaﬂad›k,
demokratik her türlü hareketin ﬂiddetle bast›r›ld›¤› günleri yaﬂad›k.
Buna ra¤men halklar›n mücadelesinin de¤iﬂmez yasas› iﬂledi.
Bugün ve yar›n da böyle olacakt›r. Halklar tarihsel, siyasal
hakl›l›klar›ndan ald›klar› meﬂruiyetle mücadelesini sürdürecek.

‘Terör’ Demagojisinin
De¤iﬂmez Yasas›!
“Terör” demagojisinin gündeme getirildi¤i her yerde, çark hep
böyle döner; terör demagojisi, ilk
elde, hak ve özgürlüklerin gasbedilmesine gerekçe yap›l›r.
Ülkemizde y›llard›r yaﬂan›yor
bu. Bu yüzden, y›llard›r haklar sürekli geriye gitmiﬂtir. Y›llard›r polisin, Genelkurmay’›n yetkisi sürekli art›r›lm›ﬂt›r.
Her “eylemi” bunlara gerekçe
yapm›ﬂlard›r. Dünya çap›nda da 11
Eylül eylemlerinden sonra ayn› süreç yaﬂanm›ﬂ ve yaﬂanmaya devam
etmektedir.
Önce geniﬂ halk kitlelerini “terör” umacas› ile korkutuyor, açl›¤›n, yoksullu¤un, sefaletin ortas›nda baﬂka bir sorunu düﬂünemez
hale getirerek “en önemli sorunun
güvenlik sorunu” oldu¤una inand›r›yorlar. Burjuva bas›n bu konuda
temel rollerden birini oynuyor,
korkuyu derinleﬂtirip, halk› bask›
yasalar›na raz› olmaya ikna etmekte kullan›l›yor. Paranoya öylesine
yo¤unlaﬂt›r›l›yor ki, bir noktadan
sonra halk kendi haklar›ndan vazgeçme noktas›na geliyor. Bu konuda yap›lan kimi araﬂt›rmalar bilindi¤i gibi bu tür çarp›c› sonuçlar
vermektedir.
Ve yine bilinmektedir ki, bu ülkede terörle mücadele ad› alt›nda
al›nan bütün yetkiler bizzat halka
karﬂ› kullan›lm›ﬂt›r bugüne kadar.
Hak arama eylemlerinin karﬂ›s›na
hep terör demagojisi ile elde edilmiﬂ yasalara dayanarak ç›km›ﬂ faﬂizm.
Elbette tüm bu süreç, bu demagoji kampanyas›n›n karﬂ›s›nda
güçlü bir muhalefetin örgütlenmedi¤i koﬂullarda mümkün olabiliyor.
Ankara’daki patlama nas›l ki,
hiçbir gerekçeyle mazur gösterilemez, savunulamazsa, bunu gerekçe yaparak halk›n hak ve özgür-
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“SINIR ÖTES‹ OPERASYON”, Kürt
sorununda “açmaz”›n itiraf›d›r
Bir süredir gündemden hiç düﬂmeyen “s›n›r ötesi operasyon” tart›ﬂmas›, Ankara Ulus’taki patlaman›n ard›ndan daha “hararetli” ﬂekilde gündeme oturdu.
Ulus’ta olay yerine gelerek daha
elinde hiçbir bilgi bulunmadan
PKK’yi suçlamakla kalmayan Genelkurmay Baﬂkan› Yaﬂar Büyükan›t, “terörün arkas›ndaki güçlere
bakmak laz›m” sözleriyle, yeniden
Kuzey Irak’›, s›n›r ötesi operasyonu
iﬂaret etti. Büyükan›t’›n aç›klamas›n›n ard›ndan hükümet cephesinden,
Baﬂbakan, "Talep gelirse kesinlikle
Meclis'te s›n›r ötesi karar› al›r›z. Silahl› Kuvvetler'in arkas›na yasal
deste¤i veririz" aç›klamas› yapt›.
Bu karﬂ›l›kl› “paslaﬂmalar”, aç›k
ki, operasyonun kendisinden öte iç
kavgalar›n›n bir ürünü ve “baﬂar›s›zl›¤›” birbirine y›kmaya çal›ﬂman›n sonucudur.
Son iki hafta içindeki tart›ﬂmalara, burjuva bas›nda kaleme al›nan
yaz›lara bak›ld›¤›nda, adeta Kuzey
Irak’a ha girildi ha girilecek aﬂamas›nda oligarﬂi. Tüm mesele, as›l “vize” al›nmas› gereken güç olan
ABD’den bu iznin al›nmas›nda...
Kimseden izin almaya ihtiyac›m›z
yok türünden beylik laflar ediliyor
olsa da, Amerika’n›n onay› olmadan oligarﬂinin böyle bir harekat›
gerçekleﬂtirmesinin ne derece
mümkün oldu¤u sorusunun cevab›,
ba¤›ml› ülke Türkiye gerçe¤indedir.
Nitekim ABD, "burada kimse bana
ra¤men ve benim d›ﬂ›mda bir ﬂey
yapamaz" dercesine Türkiye hava
sahas›na girerek F-16'lar›n› uçurdu.
Buna ra¤men oligarﬂi hem içte,
hem de d›ﬂta s›n›r ötesi operasyonu
“›s›tmaya” devam ediyor.
S›n›ra onbinlerce asker, silah,
araç sevkiyat› yap›l›yor, uçaklar s›n›rda uçuyor... Ayn› anda Kürt illerinde, da¤lar›nda büyük bir operasyon yürütülüyor, bombalar ya¤d›r›-
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l›yor...
S›n›r›n
öte yan›nda
ise, Kuzey
Irak
Kürt
yönetiminin
olas› bir hareketa karﬂ›
direnece¤iz
aç›klamas›n›n ard›ndan siperler kaz›ld›¤› haberleri yans›yor bas›na.
Mehmetçik bas›n ise zaten girmeye haz›r dört gözle bekliyor. Hatta beklemiyor, ölçüsüz ﬂekilde k›ﬂk›rtmaya devam ediyor. Kimileri
aç›kça “S›n›r ötesi operasyon için
hâlâ ne bekliyoruz?” baﬂl›klar› at›yor köﬂesine ve kaleminden kan
damlatarak en iflah olmaz›ndan
Kürt düﬂmanl›¤›n› kusuyor. Kimisi,
ﬂoven milliyetçilikle iﬂbirlikçili¤in
birbirine karﬂ›t görünse de nas›l kardeﬂ oldu¤unu gösterircesine, “Irak
iﬂgaline kat›lsayd›k, 1 Mart tezkeresi geçseydi böyle olmazd›” diyor.
Kimisi, Ulus’un Amerika’n›n 11
Eylül’ü ile ayn› oldu¤u saçmal›¤›n›
teorileﬂtirip, Amerika sald›rganlar›n
geldi¤i Afganistan’a sald›rd›, biz de
Kuzey Irak’a sald›ral›m fetvalar›
veriyor. Bir baﬂkas› bombalar›n
menﬂeinden hareketle akla ziyan teoriler üreterek, “suçluyu” Kuzey
Irak olarak iﬂaret ediyor. Ayn› mant›kla, herhangi bir eylemin “Alman
yap›m› silahlarla gerçekleﬂtirildi¤inde Almanya’ya m› sald›racaks›n›z?” sorusunu akl›na bile getirmek
istemiyor. Üstelik bu akla ziyan teoriler sadece “çok bilmiﬂ” ﬂoven
köﬂe yazarlar›ndan gelmiyor; bu ülkenin Genelkurmay Baﬂkan› ç›k›p,
“o patlay›c›lar süpermarketten
al›nm›yor” diyebiliyor.

Mesele Kürt
Düﬂmanl›¤›d›r
Hiç kimse yap›lan haz›rl›klar›,

aç›klamalar›, bir s›n›r ötesi operasyonu “terör” demagojisi ile aç›klayamaz. As›l mesele ony›llard›r süren Kürt düﬂmanl›¤› meselesidir.
Yap›lan
tüm “izahlar”, teoriler, demagojiler gerçe¤in üzerini örtmek
içindir. Sorunun oda¤›nda Kürt
sorununda
oligarﬂinin
ony›llard›r izledi¤i katliam üzerine
kurulu politikan›n ç›kmaz› yatmaktad›r. Bu açmaz bugün daha da derinleﬂmiﬂtir ve ayn› politikan›n sürdürülebilmesi için yeni bir “aç›l›m”a ihtiyaç duyulmaktad›r. Oligarﬂinin buldu¤u “aç›l›m” ise, sorunu daha da büyütecek olan s›n›r ötesi operasyon olmaktad›r.
Bir baﬂka deyiﬂle, kendi topraklar›ndaki sosyal, tarihsel temelleri
olan bir sorunun “çözümünü”, askeri güçle baﬂka topraklarda aramakt›r
s›n›r ötesi operasyon.
Bir süredir körüklenen ﬂovenizme paralel olarak yükseltilen bu savaﬂ ç›¤l›klar› aras›nda, s›n›r ötesi
operasyonun her derde deva oldu¤u
pompalan›yor durmadan.
Örne¤in, 30’a yak›n irili ufakl›
s›n›r ötesi operasyon yapm›ﬂ ve gelinen aﬂamada hiçbir ﬂeyi çözememiﬂ bir ordunun baﬂ›ndaki isim, Genelkurmay Baﬂkan› Yaﬂar Büyükan›t, “ S › n › r ötesi operasyon yap›l ma l › , fa y da d a s a ¤ l a r” diyor.
Ve mesele söylendi¤i gibi sadece
PKK sorunu ile de s›n›rl› de¤ildir.
Bas›nda dillendirilen, “Kandil Da¤›’n› bombalamakla kal›nmamal›,
Kürt devletinin kuruluﬂunun da önü
al›nmal›...” ﬂeklindeki yaklaﬂ›m›n,
bizzat Genelkurmay Baﬂkan› taraf›ndan yap›lan bir konuﬂmada, “sadece PKK ile mi mücadele edece¤iz, yoksa Barzani ile de bir ﬂey yapacak m›y›z; hedef ne olacak! Bunlar belirlenmeli, önümüze yaz›l›
emir gelmeli” sözleriyle gösterilme3 Haziran 2007

si, yoruma gerek b›rakm›yor.
“PKK’yi Barzani destekliyor” kampanyas› ile, burjuva bas›n›n “Barzani haddini aﬂt›” türünden hamasi haberleri ile desteklenen bu sald›rgan
tutum, Kürt düﬂmanl›¤›ndan baﬂka
neyle aç›klanabilir?
Peki soral›m;
Tam 80 y›ld›r Kürtleri ﬂu veya
bu biçimde öldürüyor devlet. Asimilasyonu her düzeyde, tüm kurumlar›yla yaﬂama geçiriyor. Her
halk›n en meﬂru hakk› olan kendi
kaderini tayin hakk› bir yana, Kürtlere kendi dilleri bile çok görülüyor,
Kürtçe konuﬂanlar, müzik yapan ve
dinleyenler cezaland›r›l›yor. “Kürt”
kimli¤i ile düzenin parlamentosuna
girmek isteyenleri boynundan tutup
hapse at›yor, önlerini kesmek için
olmad›k yasalar ç›kar›l›yor. Köyleri
yak›l›yor, cenazelerinde yeni cenazeler veriliyor Kürt analar›n kuca¤›na. 30 kez gittiniz s›n›rlar›n ötesine,
s›n›rlar›n içinde bombalamad›k
da¤-taﬂ b›rakmad›n›z, gerilla cesetlerine en ahlâks›z iﬂkenceleri yaparak bir halk›n moral de¤erlerini tahrip etmek istediniz...
Peki ne elde ettiniz?
Bugün “s›n›r ötesi gerekli” teranesi d›ﬂ›nda ikinci bir cümle kurulam›yorsa; toplumsal bir sorun karﬂ›s›nda “son kiﬂiyi yokedene kadar
savaﬂaca¤›z...” gibi anti-bilimsel,
faﬂist, katliamc› politikalardan baﬂka bir yol bulunam›yorsa; hiçbir ﬂey
elde edilmedi¤inin ispat›d›r.

Kürt H alk›na Ö zgürlük
Oligarﬂinin hiçbir demagojisi,
bir baﬂka ülke topraklar›na sald›r›y›
meﬂrulaﬂt›ramayaca¤› gibi, Kürt
halk›na yönelik katliam operasyonlar›n› da meﬂrulaﬂt›ramaz. 80 y›ld›r
terör uygulayan faﬂizmdir.
Kürt halk›na karﬂ› operasyon,
katliam tehditlerine son verilmel i d i r. Kürt halk›n›n haklar›, özgürlü¤ü koﬂulsuz olarak tan›nmal›d›r.
Her halk gibi Kürt halk›n›n da
kendi kaderini tayin hakk› vard›r ve
bu hak katliamla, terörle bast›r›lamaz, yokedilemez.
Say›: 107

AKP Kürt halk›na karﬂ› savaﬂ› tahkim ediyor

“Kald›raca¤›z” dediler,
korucu say›s›n› art›rd›lar
Polise yeni yetkiler veren yasan›n görüﬂüldü¤ü günlerde AKP, halka karﬂ› topyekün savaﬂ› boyutland›raca¤›n› baﬂka bir alanda daha
gösterdi. Geçici köy korucularının
sosyal haklarında iyileﬂtirmeyi ve
korucuların sayısını 30 binden 40
bine çıkarmayı öngören tasar›,
TBMM Genel Kurulu’nda CHP’nin
de deste¤iyle oybirli¤iyle kabul
edilerek yasalaﬂtı.
‹ﬂçiye, memura, emekçilere tan›mad›¤› sosyal haklar› koruculara
tan›mak; say›lar›n› art›rmak, hükümetin Kürt sorununa t›pk› Genelkurmay gibi salt “güvenlik sorunu”
olarak bakt›¤›n›n kan›t›d›r. Bilinen
gerçek bir kez daha tescil edilmiﬂtir.
10 bin daha yeni korucu almak, 40
bin olacak say›y› gerekti¤inde Bakanlar Kurulu karar› ile %50 art›rma karar› vermek; Kürt’ü Kürt’e
k›rd›rma politikas›na yo¤unlaﬂ›laca¤›n›n, bask›n›n, katliamlar›n t›rmand›r›laca¤›n›n göstergesidir.
Koruculara tan›nan haklar
ﬂöyle: Maaﬂlar› 390 YTL’den 540
YTL’ye ç›kart›lacak. Operasyonlara katılanlara vergi ve kesinti olmaksızın her ay ek tazminat ödenecek. Emekliye ayr›ld›klar›nda da
hizmet sürelerine ba¤l› olarak 235
ila 320 YTL aras›nda maaﬂ alacaklar. Korucu baﬂlar›na, koruculara
ödenen ücretin yüzde 10’u kadar ek
ücret verilecek. “Yararlılık” gösterenlere yılda 1 kez aylık ücretinin 2
katına kadar ödül verilebilecek.
Elbette tüm bunlar halktan toplanan vergilerle ödeniyor; yani
halktan al›p halka karﬂ› savaﬂ› finanse ediyor iktidar. Yoksullu¤un
kol gezdi¤i bölgede böylece koruculu¤u teﬂvik etmektedir iktidar.
AKP aç›kça, “çözüm” de¤il “savaﬂ yat›r›m›” yapmaktad›r.
Peki kimdir bu korucular?

Onlar›n ad›n›
devlet güçleriyle
birlikte kat›ld›klar›
katliam operasyonlar›n›n d›ﬂ›nda, güya “devletin bilgisi
d›ﬂ›nda”, ama gerçekte onaylar›yla
cinayet, tecavüz,
köy yakma, halk›n mal›na el koymalarla duyars›n›z. Her türlü kirli
iﬂin içindedirler. Susurluk’ta Bucak
aﬂireti örne¤inde ortaya ç›kt›¤› gibi,
resmi görevlerinin d›ﬂ›nda kontrgerilla eleman› ihtiyac›n› karﬂ›larlar.
20 y›ld›r devletin kulland›¤› korucular, Genelkurmay’›n kendi
araﬂt›rmalar›na göre, 2004 y›l›na
kadar 60 de¤iﬂik tür suç iﬂlemiﬂler.
Bunlar aras›nda; gasp, soygun, öldürme, yaralama, mesken ve araçlara sald›r›, adam kaç›rma, patlay›c›
madde kullanma, kasten ev ve ot
yang›n›, ev, iﬂyeri, banka ve otodan
h›rs›zl›k, yankesicilik, zorla çek-senet imzalatma, tahsil etme, ormanlarda yang›n ç›karma, mahsul ve otlar› yakma, doland›r›c›l›k, emniyeti
suistimal, suç eﬂyas› satmak, mala
zarar vermek, biliﬂim suçlar›, darp
ve sald›r›, rüﬂvet, zimmet, irtikap,
ihtilas, k›z, kad›n ve erkek kaç›rma,
çocuk kaç›rma, rehin alma, tehdit,
aile fertlerine kötü muamele, hakaret ve sövme, ›rza geçme, ›rza tasaddi, k›zl›k bozma, fuhuﬂa teﬂvik,
kad›n ticareti, kumar, mesken masuniyetini ihlal, uyuﬂturucu kaçakç›l›¤›, gümrük ve tekel kaçakç›l›¤›,
canl› hayvan kaçakç›l›¤›, tarihi eser
kaçakç›l›¤›... gibi suçlar yeral›yor.
“Kürt sorunu vard›r” diyen, koruculu¤u kald›raca¤› vaadinde bulunan AKP’nin geldi¤i nokta halka
karﬂ› savaﬂ› tahkimdir. ﬁimdi s›rada, zaten fiili olarak uygulanan
‘ola¤anüstü hal’i yeniden yasallaﬂt›rma var anlaﬂ›lan!

KÜRT SORUNU
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Yandaki iki resim aras›ndaki
fark; oligarﬂinin halka yönelik bir
eylemi nas›l kulland›¤›n› gösteriyor.
Halka yönelen bir bomban›n patlad›¤› yerde, ﬂovenizm boy veriyor.
Y›llard›r kendini tekrarlayan,
muhasebe ve özeleﬂtiri yapmayan çarp›k bir eylem anlay›ﬂ›, oligarﬂiye bu zemini sunuyor, daha do¤rusu alt›n bir
tepside arma¤an ediyor.
23 May›s’ta Ankara
Ulus’ta meydana gelen ve 7
kiﬂinin ölümüyle sonuçlanan
patlama üzerine tart›ﬂmalar
ve de¤erlendirmeler sürerken, 31
May›s tarihli Özgür Politika Gazetesi’nde HPG komutanlar›ndan Dr.
Bahoz Erdal’›n aç›klamalar› yay›nland›.
Erdal, bu aç›klamalar›nda patlaman›n bir örgüt taraf›ndan üstlenildi¤ini, “eylem do¤ru okundu¤unda,
Kürt sorununun geldi¤i aﬂamay›
görmek aç›s›ndan önemli bir iﬂaret
verdi¤ini” belirtiyor.
Ama bu de¤erlendirmelerden
daha önemlisi, Erdal, halktan yedi
kiﬂiyi katleden bu eylemi “Kürt
ka r ﬂ›t l› ¤› t emel inde uygula nan ﬂid det doz aj ›na kar ﬂ› bi r t e pki ve bi r
karﬂ›l›k verme eylemidir” ﬂeklinde
tan›ml›yor.
Aç›k ki burada bir m e ﬂ r u l a ﬂ t › rm a vard›r.
Ve iﬂte bu noktada da, kim yapm›ﬂ, kim üstlenmiﬂ tart›ﬂmas›n›n
ötesinde, Kürt milliyetçi hareketin
bu anlay›ﬂ› tart›ﬂ›lmak zorundad›r.
Tart›ﬂma zorunlulu¤unu Erdal’›n
ﬂu sözleri daha da art›r›yor zaten.
HPG komutan› diyor ki:
“Kürt halk›n›n talepleri dikkate
al› nmaz sa, baﬂt a önde rl i¤i miz ol mak üze re hal ka bu biç i mde yöne lim ol ursa, bu radikal-kontrolsüz
ﬂ i d d e t e ¤ i l i mi v e e yl e m l e r i da h a d a
geliﬂebilir.”
Bahoz Erdal kime, ne diyor?
Nas›l bir anlay›ﬂ› savunuyor?
Böyle bir eylemi meﬂrulaﬂt›r›rken, sola, Türk halk›na karﬂ› bir sorumluluk duyulmuyor mu?
Kürt milliyetçi hareketin önder-

de m a h k u m etmektir.
Hiçbir Kürt yurtseverinin, hangi
gerekçeyle olursa olsun, halk›n zarar görece¤i b u t ü r eylem biçimle r i n e b a ﬂ v u r m a m a s › g e rekti¤ini
söylemektir.
Ne yaz›k ki bunlar› söylemiyor Kürt milliyetçi hareketin önderleri. Bu eski bir
anlay›ﬂt›r. Bu anlay›ﬂ bugüne
kadar onlarca M a v i Ç a r ﬂ ›
yaratt› bu yüzden.
Bugün kendini Kürt milliyetçi harekete endekslemiﬂ
kiﬂi ve kurumlar da ne söyleyeceklerini ﬂaﬂ›rm›ﬂ durumdad›rlar.
Bu anlay›ﬂ›n yolaçt›¤› tablo Bahoz Erdal’›n aç›klamas›n›n yay›nland›¤› gazetede çok somut olarak
görülüyor. Ayn› günkü gazetede, gazetenin köﬂe yazarlar›, bak›n eylemle ilgili ne yaz›yorlard›:
“Askerin... gerilimi t›rmand›ran,
kaosa yol açan, provokasyonlarla
halk› k›ﬂk›rtan, katliamlar› da içinde bar›nd›ran bir ‘B Plan›’n› hayata geçirece¤inden sözediliyor.
Ankara’daki patlayan bomba da
bu planla ilintili...
Büyükan›t’›n s›ca¤› s›ca¤›na
bomban›n patlad›¤› yere giderek, ...
olay› manipüle etmeye çal›ﬂmas›,
kendini ele verdi... PKK’ye fatura
edilmek istenen bomban›n fünyesini
askerin çekti¤i ortaya ç›kt›.” (Maﬂallah Öztürk)
Ayn› günkü gazetedeki bir baﬂka
yazar da ﬂöyle yaz›yordu:
“... bomban›n PKK taraf›ndan
patlat›l›p patlat›lmad›¤› tart›ﬂmas›
art›k gereksiz ve manipüle edici bir
tart›ﬂmad›r. KKK’n›n ilan etti¤i
aç›k tutum kadar, siyasal geliﬂmelerin yönü de bu olas›l›¤› ortadan kald›rm›ﬂ gibi gözüküyor.” (Kiraz Biçici)
Bu kadar b ul a n › k , kendi çizgisindeki insanlar› bile yan›ltan “karanl›k” ortam, hangi anlay›ﬂla, hangi politikalarla yarat›ld›? Kürt milliyetçi hareketin politik, askeri yöneticileri bunu düﬂünmelidirler.
Kürt milliyetçi hareket, eylem
üstlenme konusunda sola son dere-

h a l k a z a r a r v e re n e y l e m l e r

h i ç b i r g e r ek çe yle
m e ﬂ r u l a ﬂ t › r ›lamaz!
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leri, hiç ﬂüphe yok ki, Anafartalar’daki patlamadan bu yana geçen
günler içinde solun çeﬂitli kesimleri
(DTP ve KKK dahil) ad›na yap›lan
aç›klamalar› duydular, okudular.
Bu eylemin HALKA KARﬁI bir
eylem oldu¤u, provokasyon niteli¤i
taﬂ›d›¤›, egemenlerin zihniyetine
uygun oldu¤u ve egemenlerin iﬂine
yarayaca¤›, çok geniﬂ kesimlerin
üzerinde hemfikir oldu¤u noktalard›r. Bu kadar geniﬂ bir kesim, bu eylemin egemen s›n›flar›n iﬂine yarayaca¤›n› söylüyor. Kontrgerillan›n
iﬂidir diyor. Bu da düﬂündürmüyor
mu, bu eylemi yapanlar› ve savunanlar›?
Bahoz Erdal, “bu eylem, Kürt ve
Türk halk›n›n aras›na duvar ören
bir eylemdir, bu yan›yla halklar›n
de¤il egemen s›n›flar›n iﬂine yarar,
yapanlar› k›n›yoruz” demiyor. Bunun yerine, eylemi meﬂrulaﬂt›ran bir
yaklaﬂ›m hakimdir.
Ne yaz›k ki Bahoz Erdal’›n uzun
aç›klamas›n›n tek bir yerinde bile,
bu eylem tarz›na, bu anlay›ﬂa karﬂ›
bir eleﬂtiri getirilmemektedir.
HPG’ye düﬂen, eleﬂtirinin ötesinde,
bu tarz› kesin ve tart›ﬂmas›z biçim-
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ce olumsuz gelenekler taﬂ›m›ﬂt›r.
Ama bunun da ötesinde, yanl›ﬂ eylem çizgisiyle, eylemleri kimin yapt›¤›n›n anlaﬂ›lamad›¤› bir zemini
oluﬂturmuﬂtur. Herkesin kontrgerilla yapm›ﬂt›r diye düﬂündü¤ü kimi
eylemlerin Kürt milliyetçi hareket
taraf›ndan gerçekleﬂtirilmiﬂ oldu¤unun ortaya ç›kmas›, ne yaz›k ki hiç
olmam›ﬂ bir ﬂey de¤ildir.
Bu durum hem PKK’ye, hem de
bütün olarak Türkiye soluna büyük
zararlar vermiﬂtir. PKK’nin Türkiye
halk›n›n sempatisini kazanamamas›nda bu yanl›ﬂ eylem çizgisinin rolü büyüktür. Bu çizgide ›srar edilmemelidir art›k.
Kürt milliyetçi bas›nda, geçen
bu günler içinde onlarca k›nama yaz›ld›, bu eylemi Kürt milliyetçi hareketinin yapm›ﬂ olamayaca¤›, olsa
olsa kontrgerillan›n provokasyon
eylemi olabilece¤ine dair onlarca
yorum yay›nland›.
Eylemi Kürt milliyetçili¤i çizgisinde TAK benzeri örgütlenmelerin
üstlenmesi, KKK’nin, HPG’nin sorumlulu¤unu ortadan kald›rmaz.
Y›llardan beri, PKK anlay›ﬂ› bu tür
eylemlere cevaz vermiﬂ, zemin haz›rlam›ﬂ, ideolojik, politik olarak
adeta teﬂvik etmiﬂtir. Bahoz Erdal’›n aç›klamas›nda da örtülü bir
onay sözkonusu de¤il mi? “Yapmay›n” demiyor. En önemli nokta bu.
Kürt milliyetçi bas›ndaki birçok
de¤erlerdirmede de bu provokasyon
eyleminin Kürt-Türk çat›ﬂmas›n›
körükledi¤i yaz›ld›. Çok do¤rudur;
bu ve benzeri provokatif eylemler,
T ü r k - K ü r t ç a t › ﬂ m a s › n a zemin haz›rlamaktad›r. O halde, bu tür eylemler karﬂ›s›nda aç›k tav›r almamak, böyle bir çat›ﬂmay› ﬂu veya bu
biçimde istemek, böyle bir çat›ﬂmaya aç›k kap› b›rakmak demektir.
Bahoz Erdal’›n yapt›¤› aç›klamalar; Haklar ve Özgürlükler Cephesi’nin 90 No’lu bildirisinde vurgulanan ﬂu gerçe¤i de¤iﬂtirmiyor:
“Bu, ancak egemen güçlerin yapa bilece¤i bir eylemdir...
ﬁu r a s› a ç › kt › r ki ; bö yl e bi r e y lem, EGEMEN GÜÇLER‹N ‹ﬁ‹ NE YARAR.”
Say›: 107

Yanl›ﬂ Teﬂhis!
H a y › r ; bu bomba demokrasiye at›lmad›. Bomba, ol m a y a n b i r ﬂeye at›lamaz!
24 May›s tarihli Birgün’ün manﬂeti ﬂöyleydi: “BU BOMBA demokrasiye”
Anafartalar’daki patlaman›n ard›ndan çeﬂitli sol güçlerin yapt›klar›
aç›klamalarda da, sözkonusu manﬂetle ayn› ﬂekilde, bu bomban›n “demokrasiye” at›ld›¤› ifade edildi. Ankara’daki emek ve demokrasi güçleri ad›na
yap›lan aç›klamada, keza DTP-EMEP-ÖDP-SDP genel baﬂkanlar›n›n yapt›klar› k›nama aç›klamas›nda da benzer vurgular yap›ld›.
Örne¤in, genel baﬂkanlardan biri, “ bu katliam› yapanlar›n as›l hedefinin demokrasi, bar›ﬂ ve kardeﬂli¤in savunucusu halk›n iradesinin seçimlerde saf d›ﬂ› b›rak›lmas› oldu¤unu söylemek mümkündür” derken, bir di¤eri,
“Bomban›n demokrasiye dönük, seçimleri terörize etmeye yönelik oldu¤unun çok aç›k” oldu¤unu belirtiyordu.
Bu sözlere damgas›n› vuran; ülkemizde bir demokrasi oldu¤u ön kabulünden hareket etmeleridir.
Faﬂizmi yok saymalar› ve faﬂizm alt›nda yap›lan seçimlerin “halk›n iradesini yans›tt›¤›” düﬂüncesinde olmalar›d›r.
Dolay›s›yla, kendilerinin sosyalist, komünist, devrimci oldu¤unu iddia
eden genel baﬂkanlar, halka yönelik bir eylemi -do¤ru bir tav›rla- k›narken,
ayn› anda faﬂist düzeni de “demokrasi” ilan ederek meﬂrulaﬂt›r›yorlard›.
Hiç kuﬂkusuz, “fark›nda olmayarak” yap›lan bir meﬂrulaﬂt›rma de¤ildir
bu; düzeniçi solculu¤un ifadesidir.

Halka K arﬂ›
Eylem K›nand›
Haklar ve Özgürlükler Cephesi
taraftarlar›, Adana, Mersin ve Hatay’da yapt›klar› eylemlerle Anafartalar Çarﬂ›s› önünde gerçekleﬂtirilen bombalamay› k›nad›lar.
28 May›s’ta Adana ‹nönü Park›’nda, ayn› gün Mersin Büyükﬂehir Belediyesi önünde, 29 May›s’ta
ise Hatay'da yap›lan eylemlerde
patlamay› k›nayan, protesto eden
pankart ve dövizler taﬂ›nd›.
Eylemlerde yap›lan bas›n aç›klamalar›nda Haklar ve Özgürlükler
Cephesi’nin konuya iliﬂkin yay›nlad›¤› bildiri özetlenirken, terör demagojisi ve sola yönelik karalamalar konusunda dikkatli olunmas› istendi.
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K ü r k ç ü l e r ‘iﬂkence merkezi’
ve AKP’nin ‘adalet’ anlay›ﬂ›
‹ﬂkenceyi araﬂt›rmak için görevlendirilen Adalet Bakanl›¤› yetkilisi, iﬂkence görenle de¤il iﬂkencecilerle görüﬂüp rapor haz›rlad›
Adana ‹HD ﬁubesi’nin verilerine göre, Adana Kürkçüler F ve E Tipi hapishanelerinde son üç ay içerisinde üçü adli olmak üzere 21 tutsa¤a gardiyan ve askerler taraf›ndan
iﬂkence yap›ld›.
Bunlardan biri de, bir komplo
sonucu DHKP-C Davas’›ndan tutuklanan Emrah Yayla’yd›.
Emrah Yayla’n›n yaﬂad›¤› iﬂkencelere, annesinin aktar›m› ile dergimizde yer vermiﬂtik.
Ç›r›lç›plak soyarak falakaya yat›rma, hortumla dövme gibi iﬂkencelere maruz kalan Emrah Yayla
için Adalet Bakanl›¤›’na yap›lan
baﬂvuru sonras›nda, bakanl›ktan
“denetim” için yetkililerin geldi¤i
ö¤renildi.
“Do¤al” olan, daha do¤rusu “olmazsa olmaz” olan nedir? En baﬂta
iﬂkence görenle konuﬂmak, yaﬂad›¤›

iﬂkencelerin ne oldu¤unu ö¤renmek, (kald›ysa) izlerine tan›k olmakt›r.
Ancak bakanl›k müfettiﬂleri
böyle yapmad›lar.
‹lk ve tek görüﬂtükleri bizzat iﬂkence yapmakla suçlananlar oldu.
Baﬂka bir görüﬂme, araﬂt›rma yapma gere¤i de duymadan raporlar›n›
haz›rlad›lar:
“‹ﬂkence yap›lmam›ﬂt›r!”
“Oyun” demek bile yeterli de¤il,
göstermelik de olsa ma¤durla görüﬂme gere¤i bile duymadan haz›rlanan bu rapor, pervas›zl›¤›n, iﬂkenceciye aç›kça sahip ç›kman›n sonucudur. Dosyada “iﬂkence yap›lmad›” raporu bulunsun diye haz›rlanm›ﬂ bir paçavradan baﬂka hiçbir de¤eri olabilir mi bu yöntemle haz›rlanan raporun?
F Tipi hapishanelerin iﬂkenceci

Sincan F Tipi Hapishanesi’nde
Tutsaklara Sald›r›!
Gün geçmiyor ki, F Tipi hapishanelerden yeni bir
hak ihlali, yeni bir sald›r› haberi gelmesin.
Bunlara bir yenisi de Sincan F Tipi Hapishanesi'nden eklendi.
Al›nteri Gazetesi Ankara Temsilcisi ve okurlar›na
yönelik operasyonda tutuklanarak Sincan Hapishane
Kampüsü'ne götürülen 6 kiﬂiye giriﬂte ç›r›lç›plak onursuz arama dayat›ld›. Bunu reddettikleri için alt› tutsak
sald›r›ya maruz kald›lar. Sald›r›lar esnas›nda u¤rad›klar› ﬂiddetten kaynakl› yaraland›klar› ve tedavilerinin yap›lmad›¤› ö¤renildi.
‹HD Ankara ﬁubesi taraf›ndan, konuyla ilgili yap›lan yaz›l› aç›klamada, 1 May›s'a kat›ld›klar›ndan dolay›
6 kiﬂinin tutukland›¤›, hapishaneye giriﬂleri esnas›nda
zorla giysilerinin ç›kar›ld›¤› ve onursuz arama dayat›ld›¤› belirtildi. Tutsaklar›n sald›r›n›n ard›ndan hiçbir tedavileri yap›lmayarak ikiﬂerli olarak hücrelere at›ld›klar› kaydedilerek, sald›r› k›nand›.
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personelleri, idareleri, jandarmalar›
nas›l bu denli pervas›z olabiliyorlar,
her türlü keyfi dayatmay› yapabiliyor, tutsaklara iﬂkence yapmaktan
geri durmuyorlar; iﬂte tam da bu politikan›n uygulanmas› ile aç›klanabilir bu durum.
Üç ayda 21 tutsa¤›n benzeri iﬂkencelerden geçirildi¤i Kürkçüler’in iﬂkencecileri eminiz ki bundan
sonra daha pervas›z olacaklard›r.
Oligarﬂinin mahkemelerinde iﬂkence davalar›nda uygulad›¤› adalet(sizlik), hapishanelerde de do¤rudan bakanl›k eliyle, “hukukçu”
kimlikli, iﬂkenceci kafal› bürokratlar arac›l›¤›yla yaﬂama geçiriliyor.
Mahkemeler kan›tlar›, raporlar›,
ma¤durlar› de¤il, iﬂkencecilerin
söylediklerini esas al›yor, ‘Adalet’
Bakanl›¤› da ayn›s›n› yap›yor.
Gerçekte o raporu haz›rlayanla,
falakaya yat›ran aras›nda zerre kadar fark yoktur; biri yap›yor, ötekisi
akl›yor. Ve çark, hapishanelerde,
polis merkezlerinde hep böyle dönüyor. Ve bu çark›n en tepesinde
AKP hükümeti oturuyor, onun onay›, izledi¤i politikalarla iﬂkence bir
devlet politikas› olarak uygulanmaya devam ediyor.

F Tiplerinde yasak olmayan
ne kald› ki!
AKP iktidar›n›n Adalet Bakanl›¤› F Tipi hapishanelerdeki yasaklara bir yenisini daha ekledi. ‘Sakıncasız’
bulunarak hapishaneye sokulmasına izin verilen kitapların, tutsaklar arasında de¤iﬂtirilmesi yasaklandı.
Tutsaklar arasında kitap alıﬂveriﬂini yasaklayan karar, “Tüzükte böyle bir yasak yok” diyen mahkemelerden döndükten sonra konu Yargıtay’a gitti ve oligarﬂinin
“yüce” yarg›s› yasaktan yana, kitap düﬂmanl›¤›ndan yana tav›r koydu.
Sözkonusu yasa¤›n, seçim nedeniyle görevden
ayrılan Adalet Bakanı Cemil Çiçek’in iste¤i üzerine
gündeme geldi¤i ö¤renildi. Adalet Bakanlı¤ı Kocaeli 1
No’lu F Tipi Cezaevi’ndeki tutuklu-hükümlerin okudukları kitapları aralarında de¤iﬂtirme talepleriyle ilgili
olarak mahkemelerin verdi¤i karara itiraz etti. Yargıtay
9. Ceza Dairesi de, F Tipinde kitap de¤iﬂimine izin veren mahkemeler yerine, bakanlı¤a destek verdi.
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Alevilerin seçim
tercihi ve düzen
partilerinin tuza¤›

Seçim
karar›n›n
al›nmas› ile
birlikte aleviler yeniden düzen partilerinin “ilgisini” çekmeye baﬂlad›lar. Bugüne
kadar onlar›n seslerine, taleplerine
kulaklar›n› t›kayan partiler vitrinlerine “alevi aday” yerleﬂtirirken, alevi örgütleri cephesinde de “kimi
destekleyece¤iz” odakl› tart›ﬂma ve
toplant›lar gerçekleﬂtiriliyor.

Gericili¤in ve ›rkç›l›¤›n
vitrinindeki ‘aleviler’
Y›llard›r alevileri oy deposu olarak gören CHP gibi, sa¤ partiler de
vitrinlerine “alevi aday” yerleﬂtirme
yar›ﬂ›na kat›ld›lar.
Düzen islamc›l›¤›n›n temsilcisi
AKP, arad›¤› vitrin malzemesini,
eski bir dönek olan Reha Çamuro¤lu ve Haydar Do¤an ile buldu. MHP
ise, Hac› Bektaﬂi Veli postniﬂini Veliyeddin Ulusoy’la ayn› soyad› taﬂ›yan Timur Ulusoy’u vitrinine koyarak alevi oylar› “avlama” yar›ﬂ›na
kat›ld›. Henüz telaffuz edilen isimler olmasa da, DP’nin, SP’nin de
benzeri yöntemleri uygulayaca¤›n›
tahmin etmek zor de¤il. ‹zzettin Do¤an önderli¤indeki Cem Vakf› çevresi, Fermani Altun’un baﬂ›n› çekti¤i Ehl-i Beyt Vakf› gibi yap›lanmalar, s›n›rl› bir çevreye hitap etseler
de gerici, sa¤ partiler için vitrin dekoru olmaya haz›rd›rlar.
En baﬂta alevi kimli¤ini inkâr
eden gericili¤in, Maraﬂ’ta, Çorum’da alevi inançtan halk› katleden ›rkç›lar›n vitrin malzemesi olmak, kendi inanc›na hakarettir, k›nal› keklik rolüne soyunmakt›r.
Alevi Bektaﬂi Meclisi taraf›ndan
'düﬂkün' ilan edilen bu unsurlar›n,
alevilikle bir ilgisi olamaz! Tek
dertleri koltuktur, nereden, hangi
partiden olursa olsun koltuk! Bunun
Say›: 107

karﬂ›l›¤›nda gericilik güçleniyormiﬂ, ›rkç› faﬂistlerin gerçek yüzlerinin gizlenmesine katk› sunulurmuﬂ,
umurlar›nda de¤ildir.
MHP’yi alevi halk›m›za anlatmay› dahi gereksiz buluyoruz. Ellerinde halk›n kan› olanlar› aleviler
çok iyi tan›rlar.
Düzen islamc›lar› ise, uzun süredir Zaman, Yeni ﬁafak, Aksiyon,
Vakit gibi yay›nlar arac›l›¤›yla, alevilere yönelik yo¤un bir propaganda faaliyeti yürütüyorlar. ‹lgili ilgisiz her olay iki amaçla kullan›l›yor.
Birincisi; alevilerle devrimciler aras›ndaki tarihsel ba¤lar› ideolojik zeminde koparmak. Bunun için, devrimci düﬂmanl›¤›n› körükleyecek
bir “dede” bulup konuﬂturmak en
s›k yapt›klar› iﬂtir. En son konuﬂturduklar› ise, ﬂimdi milletvekili aday›
olan Reha Çamuro¤lu olmuﬂtu. Eski “devrimci” tan›t›m› ile konuﬂturulan Çamuro¤lu, Fethullahç› Aksiyon’un kapak yapt›¤› demecinde,
islamc›lar›n duymak istedi¤i “Alevilikle ilgili özeleﬂtiriler” yap›yor
ve “Marksizmle hesaplaﬂmadan
alevi olunmayaca¤›n›” söylüyordu.
AKP’ye kapa¤› atman›n “›s›nma
turlar›” olan Çamuro¤lu’nun röportaj›n›n d›ﬂ›nda da, ne zaman bir cemevinden devrimci cenazesi kald›r›lsa, Aksiyon’dan Zaman’a, Yeni
ﬁafak’tan Vakit’e devlet diliyle kontra haberler hiç eksik olmad›.
Çamuro¤lu, tüm bu yay›nlar›n
niyetini aç›kça özetlemektedir asl›nda. Aleviler “Marksizmle hesaplaﬂmal›” ki, gericili¤in kuca¤›na/tuza¤›na daha kolay düﬂebilsinler.
Çünkü biliyorlar ki, bugün devrimcilerin kitle ba¤lar› nispeten zay›flam›ﬂ da olsa, alevi halk›n kendini ifade edebilece¤i, gerçek kurtuluﬂun
yolunu bulabilece¤i tek yer oras›d›r.

Bu nedenle oligarﬂinin alevileri ‘kazanma’ çabas› gibi, ayn› anlama gelen, düzen islamc›lar›n›n yedekleme
giriﬂimleri karﬂ›s›nda da barikatt›r
devrimciler.
‹slamc› kesimlerin bu kampanyalar›n›n ikinci amac› ise, “birinci”
engeli aﬂmalar›na koﬂut olarak, alevili¤in farkl› bir inanç sistemi olmad›¤›n› kan›tlamak. Bunu “alevilik
islam›n parças›d›r” ad›yla yürütseler de asl›nda “sünnili¤in parças›d›r” demeye getirdikleri çok iyi bilinmektedir.
Düzenin sa¤ partilerinin alevi
halk›m›za verebilece¤i hiçbir ﬂey
yoktur. Onlar alevi kimli¤ini inkârda, asimile etmede birdirler. As›l
yan›lg› ise, CHP konusundad›r.

CHP-DSP ittifak›
sol de¤ildir
Geçti¤imiz hafta, çeﬂitli alevi örgütleri taraf›ndan seçimlerde tak›nacaklar› tavr› belirlemek üzere bir
dizi toplant› gerçekleﬂtirildi.
Bunlardan biri, PSAKD’nin organize etti¤i ‘Aleviler ve Siyaset’
konulu konferanst›. Konferansta çeﬂitli sendika, DKÖ, parti temsilcileri, ayd›nlar alevilerin seçimde tavr›n›n ne olaca¤› odakl› tart›ﬂmalar yürüttü. Konferansta CHP-DSP birleﬂmesine “›l›ml›” bak›ld›¤› kaydedilirken, zorunlu din derslerinin kald›r›lmas›, Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’n›n
kapat›lmas›, alevili¤in yasal ve anayasal olarak kabul edilmesi, cemevlerinin inanç merkezi olarak kabul
edilmesi gibi talepler s›raland›.
Bir di¤er toplant› ise, Alevi Bektaﬂi Federasyonu ile Avrupa Alevi
Birlikleri Konfederasyonu’nun ortaklaﬂa düzenledi¤i “Alevi Bektaﬂi
Meclisi” oldu.
Federasyon Baﬂkan› Selahattin
Özel, alevilerin cumhuriyet mitinglerine öncülük ettiklerinden söz
ederek, “solda birli¤e” vurgu yapt›
ve Baykal ile görüﬂtüklerini belirterek DSP-CHP ittifak›n› olumlad›.
AABK Baﬂkan› Turgut Öker de,
alevilerin oy deposu olarak görüldü¤ünden sözederken, “ﬂeriatç›lara
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meydan› b›rakmama” gerekçesini
sunarak, art›k sand›¤a gitmeme lüksünün bulunmad›¤›n› belirtti ve
“ güçlerimizi birleﬂtirelim, bölmeyelim” diye konuﬂtu.
Her iki toplant›da da CHP, alevileri “çantada keklik gören” bir anlay›ﬂ› temsil etmekle, kendine sol deyip sol politikalar izlememekle
eleﬂtirildi. Alevilerin soldan, emekten yana olan güçlerle birlikte hareket etmesine vurgular yap›ld›. Ancak tüm bu tart›ﬂmalar›n ard›ndan,
CHP’ye aday adayl›¤› baﬂvurusu
gerçekleﬂtirildi.
Sormak gerekir; CHP-DSP ittifak›nda halk güçleri aç›s›ndan
“olumlu” olan nedir? Bu ittifak kimin ç›karlar›n› temsil etmek için
kuruldu, olas› bir iktidar›nda nas›l
bir Türkiye vaadediyor? Tüm bu sorular›n cevab› hiç kimse için mu¤lak olmamal›d›r. Emekçileri, ezilenleri temsil etmeyeceklerini görmek
için kahin olmaya gerek yok. Alevi
örgütlerinin temsiliyet gücü bir yana, 5-10 milletvekilli¤i için, faﬂist
politikalar›n savunucusu bir ittifaka
destek vermesi düﬂündürücüdür.
Alevi Meclisi’nin alevi kitlesine,
partiyi alevilerden temizleme harekat› yapan Baykal’›n liderli¤indeki
bir CHP’yi adres olarak göstermesi,
tam da CHP çizgisinin alevileri neden “oy deposu” olarak gördü¤ünü
ortaya koymaktad›r. Bugün de hem
CHP’nin alevileri oy deposu olarak
gördü¤ünü söylemek, sonra da oradan aday göstermek ciddi bir tutars›zl›kt›r. CHP de alevilerin dernekleri, federasyonlar› olmas›na karﬂ›n
gerçekte örgütsüz oldu¤unu, mevcut örgütlerin düzenle s›k› ba¤lar
içinde olmas› nedeniyle baﬂka alternatifleri düﬂünmeyece¤ini ve nihayetinde kendi kap›s›n› çalacaklar›n› hesapl›yor. Çaresezlikten, kendi
gücüne güvensizlik ve düzeniçi
ba¤lardan kaynaklanan bu tav›r,
“gericili¤e karﬂ› laikli¤i” güvence
olarak görmekten de güçlü bir ﬂekilde beslenmektedir. Toplumun
birçok kesimini oldu¤u gibi, alevileri de “laikli¤i biz koruruz”
söylemi ile kendine yedekleme hesab› yapan CHP, “ﬂeriat
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tehlikesi”ni suni olarak bu nedenle
pompalamaktad›r. Oligarﬂinin y›llard›r çeﬂitli biçimlerde uygulad›¤›
“korkut ve yedekle” politikas›, CHP
taraf›ndan alevilere karﬂ› uygulanmaktad›r.
Alevilerin y›llard›r CHP’ye verdikleri deste¤in karﬂ›l›¤›n›n, Maraﬂ
ve Mad›mak katliamlar› oldu¤u,
CHP’nin söylemi ne olursa olsun
düzenin alevilere yönelik asimilasyon ve inkâr politikalar›n›n sürdürücüsü oldu¤u bir kenara b›rak›larak “korkular”, “çaresizlikler” ve
“koltuk hesab›” üzerinden belirlenen politikalar, kaç›n›lmaz olarak
sadece dönüp o politikan›n sahiplerini de¤il, tüm alevileri vuracakt›r.
ﬁovenizmin temsilcili¤ine soyunan CHP gerçekte sünni devlet gelene¤ine de karﬂ› de¤ildir. Mesele
bu yap›n›n kendileri taraf›ndan kontrol edilip edilmedi¤idir. Siyasi, ekonomik
politikalar›
itibariyle
AKP’den zerre kadar fark koyamayan CHP’nin sa¤c›lar›n dahi deste¤ini alm›ﬂ olmas› tüm aleviler için
“neden, nas›l?” sorusunu beraberinde getirmelidir.
Unutulmas›n ki, laiklik ilkesini
ithal eden Kemalistler ayn› zamanda dini, toplumu denetim alt›nda
tutma arac› olarak kullanman›n da
kompedan›d›rlar ve bugün alevilerin kald›r›lmas›n› istedikleri diyaneti bu amaçla kuran da onlard›r. CHP
ve benzeri ‘ulusalc›’, ‘Kemalist’
çevreler
için laiklik,

iktidar savaﬂ›n›n bir arac›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Alevi kurumlar›n›n sahip ç›kt›¤› “Laik Cumhuriyet”
de, faﬂist sistemin yüzüne takt›¤›
maskeden ibarettir.

Seçimlik de¤il,
mücadele için birlik
Gerek yap›lan konuﬂmalarda gerekse yay›mlanan bildiride Alevi
Bektaﬂi Meclisi’nin alevilere gösterdi¤i yol, “ﬂu da olmal›, bu da olmal› ittifak içinde” denilse de as›l
olarak CHP adresidir.
Avrupa Birli¤i politikalar›ndan
da medet uman AABK ve federasyon yönetimi, kendini solda ifade
etmesine karﬂ›n, tak›nd›¤› tutum ve
önerdi¤i bu yol, hem alevi inançtan
halk›m›z›n ç›karlar›n›, hem de bundan ayr› olmayan ba¤›ms›z, demokratik Türkiye’yi ifade etmiyor. Çünkü, her ﬂeyden önce, bu ülkenin ba¤›ms›z, demokratik bir ülke olmas›,
inançlar›n özgürce yaﬂand›¤›, sömürünün ve zulmün olmad›¤› bir
ülke haline gelmesi mücadelesinden
söz edilecekse, bu mücadelede CHP
ittifak de¤il, ancak “karﬂ›s›nda” yer
alan güçler aras›nda s›ralanabilir.
Federasyon ve AABK yetkilileri ise
aksine, “sol” maskeli bu gerici güçleri birleﬂilmesi “gereken”, hatta
birleﬂilmesi “zorunlu” olan güçler
olarak görmektedir.
‹kincisi, “solun en geniﬂ birli ¤ i n d e n ” sözedilmesi olumludur.
Ancak, bu birlik içinde CHP unsurunu da bir yana b›raksan›z, sözü
edilen “seçimlik” bir birliktir. Ba¤›ms›z, demokratik Türkiye’nin
sand›ktan ç›kmayaca¤› ise, faﬂizm
gerçekli¤i ile sabittir.
Alt› çizilmesi gereken en önemli
nokta ise, bugün alevilerin yaﬂad›¤›
sorunlar›n, bask›lar›n kayna¤›n›n
rejimin yap›s›ndan kaynakl› oldu¤u
gerçe¤inin gözard› edilmesidir. Elbette alevilerin, alevi olmaktan kaynakl› kimi sorunlar› oldu¤u inkâr edilemez. Ancak, as›l sorun ba¤›ms›zl›k, demokrasi
sorunudur, sömürünün ve bask›n›n varl›¤› sorunudur. Bu
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nedenle alevilerin tutumu, “biz 20 milyonuz üçte bir temsil istiyoruz” gibi milletvekili pazarl›¤› yapmak, mücadeleyi kimlik siyasetine s›k›ﬂt›rmak olmamal›d›r.
Oligarﬂik düzen farkl› inançlara, milliyetlere ony›llard›r yaﬂam hakk› tan›mak
istemiyor. Bu ülkenin Kürtler nezdinde
ulusal bir sorunu oldu¤u gibi, farkl› inançlar›n özgürlü¤ü gibi bir sorunu da var.
Tüm bunlar kimlik üzerinden siyaseti
meﬂrulaﬂt›rmad›¤› gibi, oligarﬂinin de iﬂine gelmektedir. Oligarﬂi, s›n›f mücadelesi
yerine, kimlikler üzerinden yürütülen muhalefeti tercih eder ve bunu da kendi bask› düzenini meﬂrulaﬂt›rmakta, halk›n iktidar›ndan ç›kar› bulunan emekçi kesimleri
milliyetler ve inançlar üzerinden bölüp
parçalamakta kullan›r.
Bu ülke ba¤›ms›z oldu¤unda, gerçek
anlamda demokrasi kuruldu¤unda, sömürünün çarklar› k›r›ld›¤›nda, tüm ezilenlerle birlikte aleviler de özgürleﬂmiﬂ olacakt›r. “Laiklik” de gerçek anlamda ifadesini
ancak böyle bir ülkede bulacakt›r.
Aleviler, mevcut laik cumhuriyetin
‘bekçisi’ olamaz. Darbe ﬂakﬂakç›l›¤›n›n
yap›ld›¤›, her ne niyetle kat›l›nm›ﬂ olursa
olunsun sonuçta faﬂizmin tahkim edilmesine hizmet eden mitinglerle övünemezler.
Alevi halk›m›z›n ç›karlar›, sorunlar›n›n çözümü bu mücadelenin zafere ulaﬂmas›ndad›r. AKP’si, DP’si, CHP’si ile düzen partilerine verilecek oy, gerçekte bask› ve zulüm düzenini kimin sürdürece¤ini
belirlemekten baﬂka bir anlam taﬂ›m›yor.
Alevi halk›m›z›n tercihi, kendini kimin
sömürece¤ini, kimin bask› uygulayaca¤›n› belirlemek olamaz.
‹slamc›s›, liberali, sosyal demokrat› ile
düzen güçlerinin alevilerle devrimciler
aras›nda neden duvarlar örmeye çal›ﬂt›¤›
iyi de¤erlendirilmelidir. Çünkü, bask› ve
sömürü düzeni için as›l tehlikenin, buradan gelece¤ini biliyorlar.
Evet, “sol bir birlik” gereklidir, aleviler gibi tüm ezilenlerin özlemi budur. Ancak bu birlik kendini parlamento ile, seçimle s›n›rlad›¤› oranda çözüm gücü de¤il, oyalama arac› olmaktan öteye gitmez.
Bütün alevi halk›m›z›, alevi örgütlerini, kendini seçimle s›n›rlamayan, ba¤›ms›z, demokratik Türkiye’yi hedefleyen
Devrimci Demokratik Cephe’yi yaratmaya, faﬂizme ve her türden gericili¤e karﬂ›
mücadeleye ça¤›r›yoruz.
Say›: 107

Sultanbeyli
Cemevine
Destek
ﬁenli¤i
AKP’li Sultanbeyli Belediyesi’nin engellemelerine karﬂ›n ›srarla
sürdürülen cemevi yap›m›na destek için, 27 May›s’ta Beﬂiktaﬂ ‹nönü
Stadyumu’nda, ‘Sultanbeyli Cemevine Bir Tu¤la Da Siz Koyun’ ﬂenli¤i yap›ld›. ﬁenli¤e Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i Genel Merkezi’nin
kat›lmama karar› nedeniyle, Sar›yer Cemevi d›ﬂ›nda ‹stanbul’da bulunan cemevleri kat›lmazken, çok say›da sanatç›n›n destek verdi¤i etkinli¤i 10 bin kiﬂi izledi. Temel Haklar Federasyonu da Sultanbeyli Cemevi’ne aktif destek verenler aras›nda yeral›rken, tribünlere “Gücümüz
Birli¤imizdir, Yozlu¤a, Yozlaﬂmaya, Yoksullu¤a Y›k›mlara Son” pankart› ast›. PSAKD Sar›yer ﬁubesi de, tutuklu baﬂkanlar› Muhammer
ﬁimﬂek’e özgürlük istedi.
Beﬂiktaﬂ Çarﬂ› grubunun “Canlar› Unutmay›z” pankartlar›yla yerini
ald›¤› ﬂenlik, Sultanbeyli Cemevi Baﬂkan› Sadegül Çavuﬂ’un konuﬂmas› ile baﬂlad›. Binlerce insan›n kat›l›m›yla cemevinin temelini att›klar›n› belirten Çavuﬂ, ›srar, kararl›l›k ve fedakârl›kla att›klar› bu ad›m›
AKP’li belediyenin bir türlü kabullenemedi¤ini söyledi. Çavuﬂ, konuﬂmas›n› ﬂöyle sürdürdü:
“AKP’li belediye yeri gelmiﬂ alevi halk›m›z›n yaﬂad›¤› mahallenin
ismini bile de¤iﬂtirmekten çekinmemiﬂ, 40 bin aleviyi katlettiren “Yavuz Selim”in ad›n› bu mahalleye vermiﬂtir. Yeri gelmiﬂ, cemevi inﬂaat›n›n temelinde çal›ﬂan kamyon beton araçlar›n›n ruhsatlar›na el koymuﬂ ve cezalar yazm›ﬂt›r. Adeta ibret olsun denilerek verilen bu ceza ve
yapt›r›mlarla halk›m›z sindirilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Karﬂ›laﬂt›¤›m›z engellemeler, AKP’li belediyenin sald›r›lar› vb. nedeniyle bas›nda geniﬂ
yer bulan cemevi yap›m›m›z ve yaﬂad›¤›m›z sorunlar tüm alevi halk›n›n sorunu olmuﬂtur. Halk›m›z›n bu ilgisi ve duyarl›l›¤› bize daha bir
güç vermiﬂ, moral kayna¤› olmuﬂtur. ”
CHP’nin, kitleyi taﬂ›mak için otobüs istemelerine karﬂ›n kendilerini partiden kovduklar›n› belirterek bu durumu protesto eden Sadegül
Çavuﬂ’un ard›ndan, Esat Korkmaz ve Hac› Bektaﬂ-› Veli postniﬂini Veliyettin Ulusoy birer konuﬂma yaparak verilen mücadeleyi anlatt›lar.
180 kiﬂilik Semah Gösterisi Toplulu¤u’na, stadyum görevlileri “çimenlere bas›lmamas›” ad›na izin vermezken, 40 kiﬂinin ç›kmas› iste¤ini protesto eden semah toplulu¤u sahneye ç›kmad›. Grup Umut Ya¤muru, Berrin Sulari, Nurettin Güleç, Birol Topalo¤lu, Hasbihal Toplulu¤u, Ali Ekber Eren, Erol Parlak, Esin Afﬂar, Vedat Sakman, Gülcihan
Koç, Rutkay Aziz, Mazlum Çimen, Aynur Haﬂhaﬂ, Erdal Erzincan, Yasemin Göksu, Suavi, Sabahat Akkiraz, Arif Sa¤ ve Grup Yorum türküleri, deyiﬂleri ve ﬂiirleriyle cemevinin yap›m›na tu¤la koydular.
Temel Haklar Federasyonu Baﬂkan› Asuman Akça da, yapt›¤› konuﬂmada aleviler üzerinde siyasi partilerin hesaplar›ndan sözederek,
zalimlerin soyundan olanlara oy verilmemesi gerekti¤ini söyledi ve
yoksullu¤a, yozlaﬂmaya, y›k›mlara karﬂ› mücadele ça¤r›s›nda bulundu.
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Oylar›n›zla katilleri desteklemeyin!
Son bir hafta içinde gazetelerde
“TBMM yolundaki i ﬂ a d a m l a r › ”n›n listeleri,
“Hangi partide hangi g e n e r a l
var?” listeleri yay›nland›.
“ Bürokratlar partilere nas›l da¤›ld›?” listeleri yay›nland›.
Önümüzdeki günlerde hangi aﬂi r et hangi partiyi destekliyor, hangi
adaylar hangi t a r i k a t l a r › n müritleri
ﬂeklinde listeler de yay›nlanacakt›r
muhtemelen.
Seçimler tamamland›ktan sonra
ise, yeni listeler yay›nlanmaya baﬂlan›r.
Bu listelerden de kaç katilin, kaç
h›rs›z›n meclise girdi¤ini ö¤reniriz.
Kaç›n›n faﬂist cinayet ve katliamlardan, kaç›n›n iﬂkence ve infazlardan,
kaç›n›n nitelikli doland›r›c›l›ktan,
kaç›n›n yolsuzluktan hakk›nda aç›lm›ﬂ davalar oldu¤u yaz›l›r.
Fakat, ne seçim öncesi, ne sonras›, TBMM yolundaki iﬂçilerin, partilerdeki köylülerin listelerini bugüne kadar hiç göremedik; çünkü
yoktular. Olsalar da, hiçbir zaman
bir liste oluﬂturacak kadar olmad›lar. Türk-‹ﬂ’ten, D‹SK’ten popüler
bir ismi, tercihen genel baﬂkanlar›n›
vitrine koydular m› emekçileri aldatmak için bu kadar› yeterdi! Fazlas›na lüzum yoktu.
Vitrine, birkaç kad›n, bir sendikac›, bir alevi, bir sanatç›, bir ekonomist, bir ayd›n koydun mu tamam.
Peki o vitrinin arkas›ndakiler?
O vitrinin arkas›nda yukar›da s›ralad›klar›m›z girecek meclise.

Döktükleri kanlar
kurumad› henüz!
Belki baﬂka koﬂullarda sorulmas› bile gereksiz ve anlams›z olabilecek bir soru, bizim ülkemizde gündemde, önümüzdedir: 19 A ra l › k ’› n
mimarlar›n›n içinde yerald›¤› sol
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b i r i t ti f a k o l u r mu?.. Bu ülkede
oluyor!
CHP-DSP ittifak yapacak bu seçimlerde.
Al birini, vur ötekine. Bu ittifaka
ve ayr› ayr› CHP’ye ve DSP’ye oy
vermemek için, kuﬂkusuz binlerce
neden var. Bunlardan sadece birini
hat›rlatmak yeter asl›nda.
O DSP ki; 19-22 Aral›k Katliam›’n›n mimar›d›r.
O DSP ki; genel baﬂkan› ve hükümetin DSP’li baﬂbakan›, 19 Aral›k’›n sabah›nda, henüz cesetlerimiz
hapishanelerin maltalar›nda kanlar
içinde yatarken, “devletle baﬂedilemeyece¤ini anlam›ﬂ olmal›d›rlar”

Vitrine ç ›kar›lanlar,
ardiyedeki h ›rs›zlar›
katilleri p erdelemek
içindir!
60 y›ll›k tecrübeyle
sabittir:
Sonradan “elim
k›r›lsayd› da onlara
oy vermeseydim”
demenin h içbir
faydas› olmaz!
diye a¤z›ndan salyalar ak›t›yordu.
O DSP ki; baﬂlatt›klar› katliamda 122 tabut kald›rd›k.
Utanmazca, ahlâks›zca “Solun
ittifak›” diye pazarlanan CHP-DSP
ittifak›ndaki DSP bu iﬂte.
CHP’nin tarihi de katlimize ferman verilen birçok olayla doludur.
Fakat 19-22 Aral›k çok daha tazedir

henüz, bu yüzden akl›m›za ilk gelenlerdendir. Bu yüzden bu katliamc›lara sol denilmesi, yüre¤imizi en
fazla s›zlatand›r.
DSP, aday gösterilecek DSP’lilerin listesini CHP’ye vermiﬂ. Gazetelere yans›yan ilk bilgilere göre,
Sami Türk de vard› bu listede. Bir
baﬂka spekülasyona göre ise, Rahﬂan Ecevit, Hikmet Sami’nin ad›n›
“çizmiﬂ”... Ama DSP Hikmet Sami’nin zihniyetindekilerle doludur.
19 Aral›k Hikmet Sami’nin kiﬂisel
karar› de¤il, DSP koalisyon hükümetinin karar›yd›.
CHP’ye oy vermek, 19 A r a l › k ’ › n m i m a r l a r › n › seçmektir. Sadece bu bile, CHP’ye oy vermemek
için yeterli neden de¤il mi?

Vi z e p a t ro n l a r d a n ,
oy halktan
Tayyip Erdo¤an’›n ard›ndan
DP’nin liderleri Mehmet A¤ar ve
Erkan Mumcu da tekelci burjuvazinin huzuruna ç›kt›lar. ‹kisi de patronlara güvence vermeye çal›ﬂt›lar.
“‹stikrar için tek partiye gerek yok,
koalisyon olsa da sizin hiç kayg›n›z
olmas›n, biz sizin istedi¤iniz istikrar› sürdürürüz” dediler.
Her seçim öncesi yaﬂan›r bu tablo. Geçen say›m›zda da anlatt›¤›m›z
gibi, adeta patronlar›n huzurunda
“s›navdan” geçer düzen partilerinin
liderleri.
Bir soru daha: Bilindi¤i gibi,
TÜS‹AD “iﬂadamlar›n›n sendikas›”.... Peki patronlar›n sendikas›n›n
huzuruna ç›kan düzen partisi liderleri, neden iﬂçi, memur s e nd i ka l a r›n›n huzuruna da ç›km›yorlar?
Bu da, evet sadece bu bile, sistemin niteli¤i hakk›nda, seçimlerin
nas›l yap›ld›¤› hakk›nda önemli bir
veri de¤il mi?
Tekelci burjuvalardan Demirören ﬁirketler Grubu Baﬂkan› Erdo¤an Demirören, seçimler sonras›nda
patronlar› en çok mutlu edecek ola-
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Siyasette
y›n t e k p a r t i i k t i d a r › olaca¤›n›
söyledi. Demirören, aç›klamas›nda
“ister Mao gelsin ama tek parti iktidar olsun” diyordu. O kadar de¤il
elbette; Mao’nun veya daha do¤rusu onun ülkemizdeki yoldaﬂlar›n›n
iktidara gelmesi ihtimal olarak belirdi¤inde dahi, solu¤u kimbilir
hangi adada, hangi emperyalist
merkezde alacaklar! Kimileri de
kaçmaya bile f›rsat bulamayacak.
‹ﬂin bu yan›n› bir yan› b›rak›rsak,
tekelci burjuvazinin “tek parti olsun
da kim olursa olsun” derken, anlatt›¤›, düzen partilerinin birbirinden
farks›zl›¤›d›r.
Patronlar, hangi düzen partisi
hükümet olursa olsun, dediklerini
yapt›racaklar›ndan emindirler. Onlar›n ﬂu an istemedikleri tek ﬂey,
koalisyonlar›n emperyalist tekellerin ve iﬂbirlikçilerinin iﬂini yavaﬂlatmas›d›r. Ki, e¤er sonuçta koalisyon ç›karsa, bunun da çözümünü
bulacaklard›r.
Nas›l bu kadar kesin söylüyoruz;
gerçek ﬂu ki, seçileceklerin nitelikleri daha bugünden bellidir. Dahas›,
iﬂbaﬂ›na gelecek hükümetin uygulayaca¤› program da bellidir. Evet, bu
seçimde
düzen
partilerinden
TBMM’ye gelecek olanlar›n hepsinin E L ‹ K A N L I de¤il belki; ama
dört y›l sonra milletvekilli¤i süresi
doldu¤unda ellerinin kanl› olaca¤›
kesindir. Çünkü, düzen partilerinden seçilen her vekil, sömürü ve
katliam politikas›n› uygulayanlardan biri olacakt›r. (O çark›n diﬂlisi
olmayan ç›kmaz kolay kolay, ç›kan
da zaten istisnad›r ve ö¤ütülür.)
O halde, burjuvazinin dümen suyunda olaca¤›, onlar›n istedikleri
politikalar› uygulayacaklar› kesin
olan düzen partilerine oy verenlerin
yar›n er geç “elim k›r›lsayd›” diyecek noktaya gelece¤i kesindir.
Bugüne kadar hep böyle oldu.
DSP-ANAP-MHP iktidar› zaman›nda da, AKP iktidar› zaman›nda
da çok duyuldu bu söz.
O zaman soygunculara, sömürücülere, katillere oy vermemek için
ya elinizi ﬂimdiden k›r›n, ya da o
elinizi sand›¤a hiç uzatmay›n.
Say›: 107
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solcu, devrimci olan birinin, siyasette yapabilece¤i ve yapamayaca¤›
ﬂeylerin s›n›rlar› vard›r.
Bu s›n›rlar›
flulaﬂt›rmak, halk›n mücadelesine
zarar verir.
Y›llarca
hem solcu, devrimci oldu¤u iddias›nda olup hem de düzen partilerinin kuyru¤undan ayr›lmayanlar, mutlaka herkesin duymuﬂ
olaca¤› gibi “CHP/ML’li” gibi
ucubeler ürettiler. Bunlar, siyasette ilkesizli¤in, tutars›zl›¤›n, düﬂüncelerini savunacak, uygulayacak cesareti gösterememenin sonuçlar›d›r.
"Devekuﬂu yüke gelince
'Kuﬂum', uçmaya gelince
' D e v e y i m ' d e r "!
Bu deyim asl›nda d e v l e t s ol u ’nu da çok iyi anlat›yor. Oy istemeye gelince solcu, icraata gelince devletçi...
“Sosyal demokrat” diye adland›r›lan C H P - S H P - D S P çizgisinin kan›m›z› döktü¤ü yetmedi
mi? Maraﬂ’tan Sivas’a, Kürt politikas›ndan 19 Aral›k’a, hangisinde sorumluluklar› yok ki?!
Mutlaka okurlar›m›z çevresinde, aman ﬂeriatç›lar gelmesin diye, yani yine g e r i c i l i ¤ e k a r ﬂ ›
bir tav›r olarak CHP-DSP ittifak›na oy vermeyi düﬂünenler vard›r.
Düﬂünmesinler deriz. Düﬂünenlere b›kmadan, usanmadan anlat›lmal› ki; bunlara verilen her oy,
oligarﬂik devlete taze kan vermektir.
Kendine solcu diyen, bunda
tutarl›ysa, samimiyse, onlar› sol
saymamakla yükümlüdür. Emekten, halktan yanay›m diyen, ilkeli olacaksa, eme¤in, halk›n düﬂo y” ba¤›manlar›yla aras›ndaki “o
n› kesmek zorundad›r.
Bu “deve kuﬂu” oyununu daha fazla sürdürmelerine izin vermeyelim. Ya deve olacaklar, ya
kuﬂ!!!

devlet solu

Düzen partilerine oy vermemek için o
kadar çok nedeni var ki halk›n.
Sayfalar, dergiler yetmez hepsini yazmaya.
Hangi birini yazacak, hangi birini
sayacaks›n›z?..

ve deve kuşu

Tersinden ise, düzen partilerine oy vermek için neden bulmak
zordur.
Fakat insano¤lu gerekçeler
yaratmakta da do¤rusu oldukça
beceriklidir.
Misal; e m e k t e n y a n a bir kiﬂiyseniz... kendinize s o l c u diyen
biriyseniz... daha ilerisi, ilerici,
devrimci ve hatta sosyalistseniz,
kendinizle tutarl› olmak için
hiçbir düzen partisine oy
v e r m e m e k durumundas›n›z.
Fakat yine hepimiz tan›¤›zd›r
ki, çevremizde bu niteliklere sahip veya öyle oldu¤unu söyleyen
pek çok insan, seçim günü geldi¤inde, gidip oyunu CHP’ye atar.
Bu e¤ilim mesela ilerici sendikalar›n üyesi olan iﬂçilerde, memurlarda oldukça güçlüdür. Keza alevilerde de güçlüdür bu e¤ilim.
Kendi kendileriyle çeliﬂmek
pahas›na bunu yaparken, kendilerini ikna edecek, rahatlatacak
gerekçeler de bulurlar elbette.
Reel politikadan baﬂlan›r, belediyeleri sa¤ partilerin ele geçirmemesinden, laiklik kayg›s›na,
ﬂeriat tehlikesine kadar uzan›r
gerekçeler. Ama geçelim bunlar›.
Bunlar önemsiz oldu¤u için
de¤il, gericilik, ﬂeriat, faﬂist iktidarlar tehlike olmad›¤› için de¤il;
CHP’ye oy vermekle bu tehlikeler önlenemeyece¤i için bu gerekçeler geçilmeli, terkedilmelidir.
Emekçi olan, ideolojik, politik
olarak da emekten yana olan,
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Y›k›mlar›n nedeni rantt›r
Siyasi iktidar, insanca bar›nma hakk›n› tan›mad›¤› yoksul gecekondu
emekçilerine y›k›mdan baﬂka bir ﬂey vermiyor.
ﬁiﬂli Feriköy Dereboyu Caddesi'ndeki yol yap›m›n› bahane eden iktidar,
27 May›s günü çok say›da evi y›karken, bir baﬂka y›k›m da Arnavutköy’de
yaﬂand›. 25 evin y›k›m karar›n› uygulamak için 30 May›s’ta bölgeye gelen
zab›ta ve jandarma halk›n direniﬂiyle karﬂ›laﬂt›. Jandarma, evlerini korumak
için direnen halka coplarla, biber gazlar›yla sald›rd›.
Feriköy ve Arnavutköy’de bunlar yaﬂan›rken, Ankara ve Adana’da da
gecekondu halk›, y›k›mlara karﬂ› ç›kacaklar›n› hayk›r›yor.

Ankara’da M iting: B ar›nma H akk› ‹ stiyoruz
Ankara’da "Dönüﬂüm Alanlar› Hakk›nda
Kanun Tasar›s›"na dayand›r›larak yap›lmak istenen y›k›mlara karﬂ›, halk 27 May›s’ta alanlardayd›. Emekçi mahallelerini y›karak, rantç›lara
kâr sa¤lamaya çal›ﬂan Ankara Büyük ﬁehir Belediye Baﬂkan› Melih Gökçek'in meclis gündemine getirdi¤i düzenlemeyi protesto etmek için
yap›lan mitinge yaklaﬂ›k 2 bin kiﬂi kat›ld›.
Halk›n Bar›nma Hakk› Var Tertip Komitesi
taraf›ndan Abdi ‹pekçi Park›'nda toplanan gecekondu halk›na çeﬂitli DKÖ ve sendikalar da
destek verirken, Ankara Kolej Kavﬂa¤›’na yürüyen, Ankara’n›n gecekondular›ndan gelen halk, "Halk›n Bar›nma Hakk› Var" yaz›l› dövizler taﬂ›d›.
"E¤itim ve Sa¤l›¤›m›z› Satanlardan Kondumuz'u Baﬂ›m›za Y›kanlardan
Topra¤›m›za Zehir Katanlardan Hesap Soraca¤›z, Bar›nma Hakk› ‹stiyoruz,
Al›nterimizle Kurduk Rantç›lara B›rakmayaca¤›z" pankartlar›n›n taﬂ›nd›¤›
eylemde konuﬂan, Tertip Komitesi Baﬂkan› Av. Ender Büyükçulha, yoksul
ve emekçi halk›n kent içinde yaﬂam alanlar›n›n ya¤maland›¤›n› dile getirdi.

Adana Temel H aklar Sinanpaﬂa H alk›n›n Yan›nda
Adana’da da y›k›m›n gündemde oldu¤u Sinanpaﬂa Mahallesi’nde Adana
Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i taraf›ndan 25 May›s’ta, Kuvvayi Milliye Park›’nda halk toplant›s› düzenlendi.
Kentsel dönüﬂüm projesi ad› alt›nda mahallenin en güzel yerlerini zenginlere peﬂkeﬂ çekilmesi için y›k›m karar› alan büyükﬂehir belediyesi, göndermiﬂ oldu¤u tebligatta kendi belirledi¤i fiyatta anlaﬂma yoluna gidilmezse kamulaﬂt›rma yaparak halk›n evlerini zorla ellerinden alaca¤›n› belirterek, tehdit etmiﬂti.
Tek varl›¤› olan iki göz evlerini kimsenin zorla alamayaca¤›n› söyleyen
halk, Temel Haklar’›n toplant›s›na kat›larak, bir kez daha bu hukuksuzlu¤a
karﬂ› neler yap›labilece¤ini tart›ﬂt›. Sorunun hukuki yönü hakk›nda bilgi veren Avukat Gülﬂen
Battal, halk›n haklar›n›n neler oldu¤unu anlatt›.
Halk, belediyenin kendilerini kand›rmaya
çal›ﬂt›¤›n›, kentsel dönüﬂüm de¤il rant›n söz konusu oldu¤unu söylerken, Temel Haklar ad›na
sözalan Mehmet B›ld›rc›n, her zaman Sinanpaﬂa halk›n›n yan›nda olacaklar›n› ve sonuna kadar kendilerini destekleyeceklerini vurgulad›.
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Dergimiz Anadolu’nun
emekçi mahallelerinde,
köylerde halka ulaﬂt›r›l›yor

YÜRÜYÜﬁ EMEKÇ‹
HALKIN SES‹D‹R
Her hafta oldu¤u gibi, bu hafta
da dergimizin ‹stanbul’un gecekondu mahallelerinde ve Anadolu
kentlerinde, toplu sat›ﬂlar› devam
etti. Sat›ﬂlar esnas›nda ‘Yürüyüﬂ’
yaz›l› önlükler giyen okurlar›m›z,
megafonlarla derginin içeri¤ini
anons ettiler ve oligarﬂinin demokrasicilik oyununu halka anlatt›lar.
‹zmir'de, okurlar›m›z 26- 27
May›s günlerinde Bornova'ya ba¤l› Naldöken Köyü, Buca ﬁirinyer,
Çevik Bir ve Kuruçeﬂme pazarlar›nda tan›t›m yapt›lar. Polis, Naldöken Köyü'nde keyfi ﬂekilde kimlik kontrolü yaparken, 94 dergi
halka ulaﬂt›r›ld›.
Antakya Merkez ve Sümerler
Mahallesi'nde 26 May›s günü gerçekleﬂtirilen tan›t›m faaliyetinde
81 dergi halka ulaﬂt›r›l›rken, Mersin'in Kazanl› Belediyesi'nde seçimlerin çözüm olmad›¤›n› anlatan
okurlar›m›z 25 dergi sat›ﬂ› yapt›lar.
Adana'daki okurlar›m›z ise ‹nönü Park›'ndan anonslarla baﬂlad›klar› Yürüyüﬂ sat›ﬂ›n›, Çakmak,
Saydam ve Bahçelievler caddeleri
boyunca sürdürdüler. Kars'ta ise
Bülbül Mahallesi halk›na gerçe¤in
sesi taﬂ›nd›.
26 May›s günü dergimizin sat›ﬂ›n›n yap›ld›¤› yerlerden biri de
Antalya ﬁarampol Mahallesi oldu.
ba¤›ms›zl›k, demokrasi mücadelesine kat›l›m ça¤r›s› yapan okurlar›m›z 17 dergiyi halka ulaﬂt›rd›lar.
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Siz hiç bir zengin çocu¤unun aﬂevi önünde can verdi¤ini duydunuz
mu? Ya da bir sel felâketinde, bir göçükte ölen zengin var m›? Yoktur!
Ama bizim çocuklar›m›z çöpten
ekmek toplarken ölmeye, emekçilerimiz, patronlar›n masraf olacak diye
tedbir almad›¤› ocaklarda can vermeye, “do¤al felâketler” biz yoksullar›n can›n› almaya devam ediyor.
Adaletsiz düzende, ozan›n dedi¤i
gibi, ölüm hep bize düﬂüyor.

Çöpte 7 yaﬂ›ndaki ceset
Daha geçen hafta beﬂ çocu¤umuz
Kayseri’de çöplükten marul toplarken ölmüﬂlerdi. Bu kez de, Samsun'un Y›lanl›dere yöresindeki Büyükﬂehir Belediyesi'ne ait çöp depolama alan›nda, çöp ay›klayan annesi
Rabia'ya yard›m eden 7 yaﬂ›ndaki
Yalç›n Kanbay iﬂ makinas›n›n alt›nda kalarak öldü.
Onlar da binlerce aile gibi, geçimlerini çöpten sa¤l›yordu.
Kayseri’deki olay yaﬂand›¤›nda,
bunun bir istisna olmad›¤›n›, çünkü

yoksullu¤un istisna olmad›¤›n› söylemiﬂtik. Bir hafta bile geçmeden
benzeri bir olay yaﬂand›. Ki, yoksullu¤u yaratan düzen sürdükçe, bu da
son olmayacakt›r!

Sel felâketi bir kez
daha yoksullar› vurdu
27-28 May›s günlerinde sa¤anak
ya¤›ﬂla gelen sel ve y›ld›r›m çarpmalar› sonucu, ﬁanl›urfa, Van ve A¤r›'da
toplam 11 kiﬂi hayat›n› kaybetti.
A¤rı’ya ba¤lı Hamur ‹lçesi’nde 8
kiﬂi yaﬂamını yitirirken Van’ın Erciﬂ
‹lçesi’nde 2 kiﬂinin can›n› ald› sel.
Sel sularına kapılan bir kiﬂi de
yıldırım çarpması sonucu yaﬂamını
yitirdi. ﬁanl›urfa'n›n Siverek ‹lçesi’nde de genç bir k›z y›ld›r›m çarpmas› sonucu hayat›n› kaybetti.
Sel sonucunda köylünün geçim
kayna¤› hayvanlar telef olurken, yollar kapand›, köprüler tahrip oldu. Alt
yap›s›zl›k o boyuttayd› ki, ilk ve en
fazla ölümler sadece 20 dakika ya¤an ya¤murla geldi.
Her “do¤al felâkette”, ayn› ger-

ÖLEN
HEP
B‹Z‹Z!
Buras› A¤r›... Selin sürükled i ¤ i c a n l a r ›n d a n b i r i n in b a ﬂ › n d a a ¤ ›t l a r y a k t › y o k s u l
kad›nlar. Kahrettiler böyle
“kadere”, lanetler ya¤d›rd › l a r “ s el ” fel âk e t in e. . . Mes e le
de burada; ölümlerimizin ne
kaderle ne de do¤al felâket l e r le i lg i li ol m a d › ¤› n › , b u d ü zen yoksullar›n can›na de¤er ver medi¤i için sellerin,
depremlerin hep bizi vurd u ¤unu gördü¤ümüz zaman, bu
“ k a d e r i ” d e ¤ i ﬂ t i r m e k iç i n
ilk ad›m at›lm›ﬂ demektir.

Say›: 107

çek yine kendini gösterdi. ‹ster kentte ister köyde; yoksullar›n yaﬂad›¤›
hiçbir bölgede alt yap› yok, iktidarlar›n yapmak için de “acelesi” yok!
Her felâketten sonra sözler verilir,
sonra unutulur. Yine ayn› nakaratlar
ve baﬂsa¤l›¤› dilekleri ile düzen kendi suçunu örtmeye çal›ﬂmaktad›r.

Bu kez mermer oca¤›
patronu katletti
“Ocakta ölüm” denildi¤inde ilk
akla maden ocaklar›nda yerin derin-

liklerinde verilen son nefesler gelir.
Bu kez ölüm haberi, mermer oca¤›nda buldu emekçileri.
Konya'n›n Beyﬂehir ‹lçesi’nde
özel bir iﬂletmede, 27 May›s sabah›,
kesmeye çal›ﬂt›klar› yaklaﬂ›k 100 ton
a¤›rl›¤›nda mermer kütlesinin üzerlerine düﬂmesi sonucu üç iﬂçi hayat›n› kaybetti.
Vural Özeller (35), Selami Kaya
(35) ve Ayd›n Y›lmaz isimli iﬂçilerin
bedenleri üzerine düﬂen mermer kütlesinin 2 saat süren çal›ﬂma sonucu
parçalanmas› ile ancak cans›z bedenleri ç›kar›labildi.
En zor ve tehlikeli ﬂartlarda, ayl›k
sadece 600 YTL almak için katlan›yorlard›. ‹ktidar sermayeye 49 y›ll›¤›na bedelsiz arsa k›yaklar› geçerken, iﬂçinin can güvenli¤ine yat›r›m
konusunda hiçbir denetime tabi tutmazken, elleri nas›rl› emekçiler, ekmeklerini taﬂtan ç›kar›rken veriyorlar son nefeslerini.
Cinayetin ad›na yine “iﬂ kazas›”
dediler, gerekli soruﬂturman›n baﬂlat›ld›¤›n› aç›klad›lar.
Yalan! Yaﬂanan ne iﬂ kazas›, ne de
gerçek bir soruﬂturma, araﬂt›rma yapacaklar. Yaﬂanan binlerce örnek bunun kan›t›d›r. Hangi “iﬂ kazas›” için
bir tek patron cezaevinde? Hiç!
Türkiye, iﬂ kazalar›nda dünyada
baﬂlarda yeral›yorsa, bunda temel
neden, vahﬂi kapitalizmdir. Bu sistemde sermayenin ç›karlar› için her
yol mübaht›r, emekçinin can›na yap›lacak yat›r›m “boﬂa yap›lm›ﬂ yat›r›m” olarak görülür. Hükümetler, iﬂ
kazalar›n› önlemek için yap›labilecek hiçbir denetimi yapmaz, patronlar› tedbir almaya zorlamaz. Tayyip
Erdo¤an’›n aç›kça söyledi¤i gibi,
“öncelikli olan iﬂyeri güvenli¤idir.”
Ele ald›¤›m›z her üç olay, biçimsel olarak farkl› olsa da, insana de¤er
vermeyen, halk›n ihtiyaçlar›na ve
cangüvenli¤ine yat›r›m yapmayan
bir sistemin ürünüdür. Hayat›n her
alan›nda sistemin çarklar›, sermayenin güvenli¤inin ön planda oldu¤u
politikalar ve iktidarlarca belirleniyor. Ve böyle bu çark döndükçe tekellerin kasas› ﬂiﬂerken, biz yoksullar ölmeye devam ediyoruz.

HABER/YORUM
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Birleﬂmiﬂ Milletler Çocuk Fonu
(UNICEF) taraf›ndan haz›rlanan rapora göre, ülkemizde çocuklar›n
yaklaﬂ›k yüzde 30’u yoksulluk içinde yaﬂ›yor. UNICEF’in araﬂt›rmas›na göre; Türkiye’deki 15 yaﬂ›ndan
küçük çocuklar›n %27.7’si yoksulluk içinde yaﬂ›yor. Bu oran k›rsal

tem de¤iﬂmedikçe de¤iﬂmeyecek
olan bir gerçe¤in alt›n›n çizilmesi.
UNICEF, bugünün yoksul çocuklar›n›n, bu yoksullu¤u kendi çocuklar›na aktarma olas›l›¤›n›n yüksek oldu¤unu söylüyor. Yani onlar t›pk›
babalardan kendilerine kalan miras
gibi, yoksullu¤u çocuklar›na devre-

Yoksul çocuklar ve
Ferrari sat›ﬂlar›
alanlarda %40.6’ya kadar ç›k›yor.
UNICEF bülteninde, TÜ‹K verilerine göre, 2005’te nüfusun yüzde 20.5’inin yoksulluk içinde yaﬂad›¤›na iﬂaret edilerek, 15 yaﬂ›ndan
küçük çocuklar söz konusu oldu¤unda, bu oran›n yüzde 27.7’ye ç›kt›¤›, yani 5.6 milyon çocu¤umuzun
yoksulluk içinde yaﬂam›n› sürdürdü¤ü kaydediliyor.
Bültende bu durumun, “ailelerin
veya bak›m hizmeti sa¤layanlar›n
bu çocuklara yeterli yiyecek, giyecek, bar›nak, e¤itim ve koruma sa¤layamad›klar› anlam›na geldi¤i”
ifade ediliyor.

“M‹RASLARI” YOKSULLUK
Beklendi¤i üzere yoksul çocuklar›n ço¤unlu¤u, k›rsal alanda, büyük ﬂehirlerin gecekondular›nda ve
az geliﬂmiﬂ illerde. Aileleri ço¤unlukla ya iﬂsiz ya da geçici iﬂlerde çal›ﬂ›yor. Sosyal kültürel etkinlikler
nedir, bilmiyorlar bile bu çocuklar,
kimisi ise sokaklarda yaﬂ›yor ve
ucuz iﬂgücü olarak çal›ﬂt›r›l›yor.
Bülten yoksulluk belirlemesinin
d›ﬂ›nda, Türkiye’deki çocuklar›n
önemli bir bölümünün beslenme yetersizlikleriyle karﬂ› karﬂ›ya oldu¤unu da vurguluyor. Devletin yapmas›
gereken sa¤l›k, e¤itim ve sosyal güvenlik gibi harcamalara, GSMH’nin
yüzde 20’sinden az›n› ay›rmas›, çocuklar›na verdi¤i de¤eri ortaya koyuyor.
Bültendeki bir baﬂka belirleme
ise, “kader” de¤il ancak mevcut sis-
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YOKSULLUK

decekler.

ONLAR UCUZ ‹ﬁGÜCÜ
Ülkemizde çal›ﬂan çocuk say›s›
da UNICEF’in verilerini destekler
nitelikte. 15-19 yaﬂ aras› gençlerin
yüzde 22’si e¤itim yerine çal›ﬂma
hayat› içinde. A¤›r koﬂullarda ve
hiçbir sosyal güvencesi bulunmadan çal›ﬂan genç say›s› 1.4 milyonu
buluyor. Lafa gelince “sosyal sorumluluklardan” sözeden kapitalistler, bu çocuklar›n yüzde 82’sini kay›t d›ﬂ› ve asgari ücretten de aﬂa¤›
sefalet ücretine çal›ﬂt›r›yorlar.

HALKTAN OY ‹STEYEN
PART‹LER YARATTI
Bu tablo kimin eseri, kim yoksullu¤a, e¤itimsizli¤e, bak›ms›zl›¤a,
sa¤l›ks›z koﬂullarda yaﬂamaya mahkum ediyor çocuklar›m›z›?
Onlar› uzakta aramaya gerek
yok! 22 Temmuz’da sand›kta halktan oy isteyenlerdir onlar. Liberali,
sa¤c›s›, islamc›s›, “sol” etiketli olan› ile, kapitalizm d›ﬂ›nda hiçbir alternatifi bulunmayan partilerin iktidar›nda yarat›ld› bu tablo. Bugün de
parti liderlerini dinleyin; hiçbiri
yoksullardan, ezilmiﬂlerden, sefalet

içindeki çocuklar›m›zdan sözetmiyor, edemiyorlar. Onlara sunabilecekleri bir gelecek vaatleri yok!
“Fakir-fukara” derken, “halk› ezdirmeyeceklerini” söylerken dizboyu
riyakârl›k ak›yor, sözlerinin karﬂ›l›¤›nda hiçbir somut politika sunam›yorlar. Yoksullu¤u nas›l yeneceklerini anlatam›yorlar, çocuklar›n çal›ﬂmak zorunda b›rak›ld›¤› sömürü
çark›n› nas›l de¤iﬂtireceklerinden
söz edemiyorlar.
Patronlar›n huzuruna
ç›karak,
IMF politikalar›n› en iyi
kendilerinin uygulayaca¤›n›
anlat›yorlar, önce
onlar›n deste¤ini almaya
çal›ﬂ›yorlar. Yaratt›klar› yoksullu¤u gizlemek için, ekonominin iyiye gitti¤i
yalanlar›na dört elle sar›l›yor, sözünü ettikleri ekonominin halk›n de¤il, tekellerin kasalar›n› ilgilendirdi¤ini, borsalardan, piyasalardan
ibaret oldu¤unu türlü demagojilerle
gizlemeye çal›ﬂ›yorlar.
En çok “fakir-fukara, garip-guraba” demagojisi yapan AKP’nin
4.5 y›ll›k iktidar› bu konuda en son
örnektir. ‹ktidar koltu¤una oturduklar›nda Tayyip Erdo¤an, çok de¤il
“üüç y›l sab›r” istemiﬂ ve üç y›l sonra “ ref ah› n t ü m ha lk a y an s› t › la c a ¤›” vaadinde bulunmuﬂtu. 3 de¤il
4.5 y›l geçti hâlâ yans›yan bir ﬂey
yok. Aksine yoksulluk daha da katland›, iﬂsizlik artt›.
Yoksullukla de¤il yoksulla mücadele hiçbir iktidar döneminde olmad›¤› kadar bu iktidar döneminde
zirveye ç›kt›. Sorunun kayna¤›n›
gizlemek için kurulan iftar çad›rlar›,
e¤itim paral› hale getirilirken “annelere verilen” üç kuruﬂluk “yard›m”, iktidar nimetleriyle daha semiren islamc› sermayenin kameralar eﬂli¤indeki yiyecek poﬂeti da¤›t›mlar›... hep bu politikan›n ürünü
olarak geliﬂti. Yoksullu¤u büyüten
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IMF patentli kapitalist politikalar›
uygulamaktan baﬂka hiçbir ﬂey yapmayan iktidar tam bir riyakârl›k
içinde hareket etmeye devam ediyor. Bu gerçe¤i, s›rf koltuk için
AKP saflar›na kat›lan Ertu¤rul Günay gibilerinin “bugün sosyal politikalar uygulayan, yoksullara en yak›n olan parti AKP’dir” söylemleri
de de¤iﬂtirmiyor.
Hemen belirtelim ki, olas› bir
CHP, DP ya da baﬂka partinin iktidar›nda da bu tablo farkl› olmayacakt›r. ‹ﬂte CHP: Daha ﬂimdiden
IMF ve AB politikalar›n› sürdürme
sözü veriyor. ‹ﬂte DP: Patronlar›n
huzuruna ç›kan A¤ar, “seçmene yani halka- göre de¤il, ekonominin
gereklerine göre politika belirleyece¤iz” diyor. “Gerekler” dedi¤inin
sermayeden yana politikalar oldu¤unu herkes biliyor.

AKP EMEKÇ‹Y‹ DAHA DA
YOKSULLAﬁTIRDI
Yoksulluk elbette sadece çocuklar›m›z›n içinde bulundu¤u durumla
kendini gösteren bir olgu de¤il. ‹ﬂçisi, memuru ile tüm emekçiler, her
geçen gün daha yoksullaﬂmaktad›r.
KESK’in geçen hafta aç›klad›¤›
‘Memurun Alım Gücü’ araﬂtırması;
AKP’nin iktidara geldi¤i Kasım
2002’den Ocak 2007’ye kadar geçen süre içinde, memurlar›n al›m
gücündeki düﬂüﬂü ortaya koyuyor.
Araﬂt›rmaya göre; memurlar ald›klar› maaﬂla 2002 y›l›na göre 115
ekmek, 86 kilo pirinç, 9 kilo kuﬂ
baﬂı et, 16 kilo beyaz peynir daha az
satın alabiliyor. AKP hükümeti iktidara geldi¤inde kira hariç 19 tüp
alabilen kamu emekçisi, bugün 16
tüp alabiliyor. Kiralardaki yüzde
115 art›ﬂa karﬂ›n, memurun maaﬂ›ndaki artıﬂ yüzde 59’da kalm›ﬂ durumda. Kasım 2002’de ücretinin
yüzde 29’unu kiraya veren ortalama
ücretli bir memur, bugün ücretinin
yüzde 39’unu kira için harcıyor.
KESK Baﬂkan› ‹smail Hakkı
Tombul, raporu aç›klarken hakl›
olarak ﬂöyle diyor: “Ulusal gelirin
arttı¤ı söylenerek ekonomide çizilen
pembe tablo gerçe¤i yansıtmıyor.
Say›: 107

Lüks tüketimin simgesi olan
Ferrari’nin sat›ﬂlar›, ‹talyanlar› bile
ﬂaﬂ›rt›rken,
ülkemizde
15-19 yaﬂ
aras›ndaki
gençlerin
%22’si e¤itimin de¤il çal›ﬂma hayat›n›n içinde ve a¤›r
çal›ﬂma koﬂullar›nda yeral›yor.

Alım gücümüz hiçbir ﬂekilde
artmıyor. Söz konusu büyümeden
‘aslan payı’nı alanlar sermayedarlar oluyor. ”
‹ﬂçiler aç›s›ndan da durum farkl›
de¤il. Bugünlerde kamuda toplusözleﬂme görüﬂmeleri yap›l›yor, iktidar memur maaﬂlar›n› bask› alt›na
almak için iﬂçilerin yüksek ücret ald›¤›n› iddia ediyor. Oysa Türk-‹ﬂ
verilerine göre, ﬂu anda kamu iﬂçilerinin ortalama net ücreti yoksulluk
sınırının altında bulunuyor.
2000 - 2003 yılları arasında ücretlerindeki erime yüzde 19’u bulan
iﬂçilerin reel ücretleri 2006 yılında
yüzde 4’ün üzerinde kayba u¤rad›.

SEFALET BÜYÜDÜKÇE
SEFAHAT ARTIYOR
Tablonun bir de öteki yüzü var!
Daha do¤rusu, bu tablonun neyin
karﬂ›l›¤›nda yarat›ld›¤›, sefaletimiz
artarken, görülmedik bir sefahat›n
da artt›¤›n› gösteren gerçekler.
Milyonlar›n yoksulluk ve açl›k
içinde yaﬂad›¤› ülkemizde, sürekli
bir ﬂekilde servetlerini büyüten tekellerdir. Dergimizde de ele ald›¤›m›z gibi, AKP döneminde “dünya
zenginler listesi”ne giren patronlar›n say›s›ndaki art›ﬂ, çarp›c›d›r.
Ancak madolyonun “bu yüzünü”
ne gelir uçurumundaki adaletsizlikle, ne de katlanan servetlerini gösteren rakamlarla anlataca¤›z. Sefaletimizle alay edercesine artan lüks tüketiminden bir örnek verece¤iz.
2005 yılı sonunda Tofaﬂ’a ba¤lı

Çal›ﬂan 1.4
milyon genç-çocuk iﬂçilerin
yüzde 82’si ise kay›t d›ﬂ› koﬂullarda, sefalet ücretine çal›ﬂ›yor.

Fer-Mas ﬂirketi tarafından Türkiye’de satılmaya baﬂlayan F e r r a r i’nin 1 yılda 42 adetlik satıﬂa ulaﬂması ‹talyan Ferrari Baﬂkanı Luca
Cordero Di Montezemolo’yu bile
ﬂaﬂırtm›ﬂ. Bu tarihten önce, 12 y›lda
80 Ferrari sat›lm›ﬂt›. ‹talyan tekelinin Türkiye temsilcisi, Ferrari almak için “s›rada bekleyenler” oldu¤unu söylüyor.
Bir Ferrari’nin 250 bin Euro, yani yaklaﬂ›k 450 bin YTL oldu¤u düﬂünülürse, lüks tüketimindeki art›ﬂ
daha çarp›c› görülecektir.
Ferrari patronuna dahi, “‹talya’da bile bu kadar Ferrari’yi
birarada görmedik” dedirten lüks ve
sefahat nas›l mümkün oluyor?
Her üç çocu¤umuzdan birisi
yoksulluk içinde yaﬂad›¤› için
mümkün oluyor bu sefahat.
Hükümet, insanca yaﬂam ücreti
isteyen iﬂçi ve memurlara “yok ki
verelim” dedi¤i için oluyor.
K›rsal alanda yoksulluk yüzde
40’lar› aﬂt›¤› için oluyor bu sefahat.
Nas›l m› mümkün oluyor?
Hükümetler halk›n de¤il, sermayenin isteklerini yerine getirdikleri
için mümkün oluyor.
‹ﬂte son örnek!
TÜS‹AD’›n huzuruna ç›kan
Tayyip Erdo¤an, patronlara turizm
ve g›dada KDV üzerinden vergi indirimi taahhüdünde bulundu. Ard›ndan Maliye Bakan› Kemal Unak›tan, turizm ve g›dada KDV'yi
%18'den %8 civar›na düﬂürecek in-
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dirimlerin kademeli olarak uygulanaca¤›n› belirttikten sonra, emperyalistlere sadakâtlerini, “ IMF ile
uygulanan ekonomik programla çeliﬂmedi¤ini” söyleyerek gösterdi.
Bir baﬂka örnek, ayn› günlerde
Resmi Gazete'de yay›nlanarak yürürlü¤e girdi. Buna göre; “teﬂvik”
kapsam›ndaki il ve ilçelerde, en az
10 iﬂçi çal›ﬂt›rma koﬂuluyla, patronlara istihdam ettikleri tüm iﬂçiler
için gelir vergisi stopaj›ndan yararlanma, yani vergi indirimi verildi.
Güya “istihdam› art›rma” ad›na
yap›l›yor, patronlar iﬂçileri “iﬂsizlik
azals›n” diye çal›ﬂt›r›yormuﬂ havas›
veriliyor. Patronlara, emeklerini sömürdükleri iﬂçilerin karﬂ›l›¤›nda bir
de “teﬂvik” ad›yla, halk›n vergilerinden oluﬂan bütçeden para aktar›l›yor. Maliye Bakanl›¤›’n›n “teﬂvik
kapsam›ndaki il” say›s›n› 49’a ç›kard›¤› düﬂünüldü¤ünde, meselenin
“geri kalm›ﬂ illerin kalk›nd›r›lmas›”
meselesi olmad›¤› da görülecektir.
Hükümet, sermayeden yana bütün yasa ve düzenlemeleri bunun gibi k›l›flar, demagojiler alt›nda yaﬂama geçirmiﬂtir. Do¤rudan, “bu yasay› patronlar için ç›kar›yoruz” diyemeyecekleri için ya ad›na “reform” dediler, ya da “iﬂsizli¤i önleme” gibi demagojilere baﬂvurdular.

SERMAYE PART‹LER‹NE
OY VERMEK, ‘YOKSULLUK
SÜRSÜN’ DEMEKT‹R
Çocuklar›m›z›n yoksulluk ve sefalet içinde yaﬂamas›na neden olan,
emekçilere insanca yaﬂam› çok görüp sermayeye her gün yeni kaynaklar yaratan sömürü düzeni ve bu
düzeni sürdüren burjuva partileridir.
Ve onlar 22 Temmuz’da yine karﬂ›m›za ç›k›p oylar›m›z› isteyecekler.
Onlara verilecek her oy, sefaleti yaratan sömürü düzeninin sürmesine
verilen oydur. Milliyetçilikle, inanç
sömürüsüyle, sahte “demokrasi”
nutuklar›yla bu gerçeklerin üzerini
örtmek istiyorlar.
‹nanmayal›m, aldanmayal›m!
Ne çocuklar›m›z›n yoksullu¤u,
ne iﬂsizlik ne de insanl›k d›ﬂ› yaﬂam
koﬂullar› kaderimiz de¤ildir.
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ÇÖZÜMLER

Sorunlar / Çözümler
Yoksullar ve zenginler. S›n›fl› toplumlar›n ortaya ç›k›ﬂ›ndan itibaren binlerce y›ld›r
yani. Köleci toplumdan feodalizme ve kapitalist topluma devredilen bir “miras”!
Köle sahipleri, feodal beyler
ve kapitalistler bu eﬂitsizli¤i
gerekçelendirmek için her
zaman yalanlara, demagojilere baﬂvurdular. Sermaye
s›n›f›n›n ideologlar› bunun
için çal›ﬂt›, halk kitlelerine,
bunun bir “kader” oldu¤unu
anlatt›lar, de¤iﬂtirmeye çal›ﬂman›n “beyhude” oldu¤unu göstermek için döndü rotatifler, bobinler ve sistemin
ideolojisini yayan ayg›tlar.
Buna ra¤men her ça¤da eﬂitlik ve adalet u¤runa savaﬂanlar oldu. Bu kutsal bir
savaﬂt›, ancak Marks ve Engels’in sosyalist toplumun
temellerini atana
kadar, bir klavuzdan yoksundu. 1917 Ekim
Devrimi, ezilen
yoksul halk kitlelerinin, emekçilerin iktidar› devralabilece¤i ve eﬂit bir toplumu yaratma yolunda h›zla ad›mlar
atabilece¤ini gösterdi.

liyorlar ki kitleler, “zenginlerle, yoksullar›n ezelden beri varoldu¤u ve hep varolaca¤›” yalan›na inanmamaya
baﬂlad›¤› anda, ayaklar›n›n
alt›ndaki toprak da kaymaya baﬂlam›ﬂ demektir.
Bu yüzden derler ki, “beﬂ
par ma¤›n beﬂi bir olur mu!”
Mesele “beﬂ parmak” meselesi de¤il; mesele, sömürü
sistemi meselesi. Beﬂ parma¤›n beﬂini eﬂit yapamay›z, ama insanlar› eﬂit yapabiliriz. Zenginden al›p yoksula vererek de sa¤lamayaca¤›z bu eﬂitli¤i; zengin ve
yoksul fark›n› yaratan sistemi de¤iﬂtirerek yapaca¤›z.
Küba’ya yap›lan bir resmi
ziyaret sonras› gerçe¤i gizleyemeyen ancak sosyalizm
düﬂmanl›¤›n› da elden b›rakmayan bir AKP milletvekili,
“zenginlikte de¤il
yoksullukta
eﬂitli¤i sa¤lam›ﬂlar” diyordu. Küba’n›n
kaynaklar›n›n
s›n›rl›l›¤›, sosyalist bir ideolojiye, devrimci
bir önderli¤e sahip olmayan
hiçbir ülkenin dayanamayaca¤› 45 y›ll›k a¤›r ambargoya maruz kald›¤› bilinen bir
olgu. Yani Küba, kaynaklar›,
zenginlikleri ne ise, onun
üzerinde eﬂitli¤i sa¤lam›ﬂ.
Toplumda “zenginler” ve
“yoksullar” yok! Ayr›cal›kl›
bir s›n›f, zümre yok! Ve
ABD’ye bunun verdi¤i güçle
karﬂ› duruyorlar.

Zengin
ve yoksul

Kapitalistler, sosyalizmin bu
eﬂsiz zaferi karﬂ›s›nda kendi
emekçilerini oyalamak, aldatmak, çeliﬂkileri yumuﬂatmak için reformlara baﬂvurmak zorunda kald›lar.
Sosyalist sistemin y›k›lmas›ndan sonra, sosyalizmin
bu kazan›mlar›n› da yok sayarak, halklar›n bilincinde
yoketmek isteyerek, “burjuva demokrasisinin, kapitalizmin zaferini” ilan edip tepiniyorlar. Ve bir kez daha
eﬂitli¤in mümkün olmad›¤›n›
hayk›r›yor, eﬂitsizli¤i her geçen gün derinleﬂtiren sistem
d›ﬂ›nda baﬂka alternatiflerin
tart›ﬂ›lmas›n› dahi engellemeye çal›ﬂ›yorlar. Çünkü bi-

Ülkemiz ise, bir Türkiye’ye
daha yetecek zenginlikleri
olan ama bu zenginlikleri
bir avuç iﬂbirlikçi tekel ve
emperyalistlerce ya¤malanan bir ülke. Biz iﬂte bu sistemi de¤iﬂtirerek eﬂitli¤i sa¤layaca¤›z. Eﬂitsizli¤in kayna¤› olan kapitalizme ve ba¤›ml›l›¤a son vererek kuraca¤›z yeni bir toplumu.
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Bu Utanç Emperyalizmin!

D ü n y a ’ d a n K I S A KISA

Tr a k t ö r l e r Yo l l a r d a

Burjuva gazetelerdeki baﬂl›klar› s›ralamak bile yeterli asl›nda.
“Utanç foto¤raf ›”
“Bal›k a¤lar›nda sürüklenen in sanl›k”
“Avrupa’n›n insanl›k ay›b›”
“ Ba l ›k ka dar de ¤erl e ri yok ”
Daha fazla söze de gerek yok.
Libya'dan yola ç›kan ve Gana, Kamerun, Nijerya, Sudan’dan göçmenleri taﬂ›yan derme çatma bir tekne Akdeniz’de parçaland›. Denize düﬂen mültecilerin yard›m›na üç gün boyunca
kimse gitmedi. Bir Malta bal›kç› gemisi, gemiye ç›kmamalar› ﬂart›yla(!)
bal›k a¤›na tutunmalar›na izin verdi.
Bal›k a¤›na tutunan göçmenler, tam 3
gün 3 gece, aç susuz a¤a tutunarak hayatta kalmaya çal›ﬂt›lar.
Bal›kç› gemisinin kaptan›, Maltal›
yetkililere haber verdi. Malta, göçmenlerin Libya karasular›nda oldu¤unu öne sürerek göçmenlerin kurtar›lmas›n› Libyal› makamlara havale etti.
Sonuçta ne Libya, ne de Malta hükümetleri göçmenleri kurtarmak için k›l›n› k›p›rdatmad›.
Üçüncü günün sonunda art›k ölmek üzere olan göçmenler, bir ‹talyan
askeri gemisi taraf›ndan kurtar›ld›lar.
Ölebilirlerdi de. Çünkü ayn› bölgede, son 5 gün içinde 4 mülteci teknesi
batm›ﬂ ve 120 Afrikal› ölmüﬂtü.
Birleﬂmiﬂ Milletler Mülteciler
Yüksek Komiserli¤i, her y›l 10 bin
göçmenin, Kuzey Afrika ülkelerinden
Avrupa topraklar›na kaçak olarak girebilmek için küçük teknelerle ç›kt›klar›
tehlikeli yolculukta can verdi¤ini rapor etmiﬂti yak›n zamanda. Emperyalizm, “küreselleﬂme” politikalar›yla
yoksul b›rak›yor, yoksullar çaresizlik
içinde göç yollar›na düﬂüyor, göç yolSay›: 107

lar›nda ölüyorlar ve emperyalizm onlar›n istatistiklerini tutuyor.
Göçmenleri gemisine almay›p, onlar›n a¤a tutunmas›na izin vermekle
yetinen bal›kç›, "a¤larda bir milyon
dolarl›k bal›k vard›. Riske atmamak
için böyle yapt›m” diye savunuyordu
kendisini. Emperyalizmden yine de
çok daha vicdanl› oldu¤u kesindi. Emperyalizm aç çaresiz b›rakt›¤› Asya’n›n, Afrika’n›n yüzmilyonlarca
yoksuluna, tutunacak bir a¤ bile atm›yor... ‹nsan olarak bir de¤erleri yoktu,
“Bal›k kadar bile de¤erleri yok”tu!
Avrupa, resmen ve alenen “ topraklar›m›za geleceklerine suda ölsünler”
ﬂeklinde özetlenen bir göçmen politikas› uyguluyor.
Göçmenler, Avrupa’ya ulaﬂmay›
bir anlamda “kurtuluﬂ” olarak gördükleri için bunca ﬂeyi göze al›yorlard›.
Ama art›k Avrupa k›y›lar›na ulaﬂm›ﬂ
olmak da onlar› emperyalizmin zulmünden kurtarm›yor.

Sizinle iﬂimiz bitti;
art›k geri dönebilirsiniz!
Fransa’da Sarkozy’nin ›rkç› politikalar› kendini göstermekte gecikmedi.
Fransa’da yeni kurulan ve baﬂ›na
da Nicolas Sarkozy ile ayn› kafadan
yak›n arkadaﬂ› Brice Hortefeux’in getirildi¤i Göçmenlik ve Ulusal Kimlik
Bakanl›¤›, göçmen ailelere 6 b i n E u ro
karﬂ›l›¤›nda ülkelerine geri gitmelerini
önerdi.
Emperyalistler, ony›llarca dünyan›n dört bir yan›ndan emekçileri toplay›p, çal›ﬂt›rd›lar, posalar›n› ç›kard›lar.
Ama art›k göçmenler, hem ekonomik,
hem “kültürel” olarak fazla gelmeye
baﬂlad› emperyalistlere. ﬁimdi göçmenleri kovman›n yollar›n› ar›yorlar.

FRANSA: Köylüler, hükümetin tar›mdaki uygulamalar›n› protesto etmek için
25 May›s’ta Arras, Boulogne, Calais, Saint-Omer,
Montreuil kentlerinde traktörleriyle caddelere ç›karak
eylem yapt›lar.

P o s t a c › l a r G r evde
B E L Ç ‹ K A : Postac›lar,
25 May›s’ta personel yetersizli¤inin giderilmesi talebiyle greve ç›kt›lar. Posta
da¤›t›c›lar›n›n yüzde 80’i iﬂbaﬂ› yapmad›.

G azeteciler g rev d e
‹ TA LYA: ‹talyan Haber
Ajans› ANSA çal›ﬂanlar›, 28
May›s’ta iﬂten ç›karmalara
karﬂ› dört gün sürecek olan
bir greve baﬂlad›lar.

Ta m i l l e r Vu r d u
S R ‹ L A N K A : Tamil
Kaplanlar› taraf›ndan, 24
May›s’ta bir Deniz Üssü’ne
karﬂ› gerçekleﬂtirilen eylemde, en az 35 denizci öldürüldü. Tamil Kaplanlar› eyleme
iliﬂkin yapt›klar› aç›klamada, eylemde 4 savaﬂç›lar›n›n
da hayat›n› kaybetti¤ini
aç›klad›lar.

Telekom’da grev
sürüyor
A L M A N YA : Telekom
çal›ﬂanlar›n›n baﬂlatt›¤› grev
üçüncü haftas›na girdi. Greve Ver.di Sendikas› üyesi 15
binden fazla emekçi kat›l›yor. ‹ﬂçiler, Telekom’un “tasarruf” ad› alt›nda yapmak
istedi¤i düzenlemeyle, d a h a
a z p a r a y a d a h a u z u n s ü re
çal›ﬂmaya karﬂ› ç›k›yorlar.

GÖÇMENLER
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Sevgili Yürüyüﬂ okurlar›,
merhaba. Burjuva siyaset sahnesinde de, solda da seçim büyük
ölçüde gündemi kaplam›ﬂ durumda. Ama elbette seçimi herkes farkl› amaçlarla, farkl› biçimlerde ele al›yor. Biz nas›l ele
alaca¤›z?
Halk›n hoﬂnutsuzlu¤unun,
oligarﬂi içi sorunlar›n çözümsüzlü¤ünün t›rmanma e¤ilimi
gösterdi¤i hemen her dönemde
oligarﬂinin baﬂvurdu¤u araçlardan biri de seçimlerdir. Bu yan›yla bak›ld›¤›nda da
seçimlerin burjuvazi
aç›s›ndan kitlelerin tepkilerinin, hoﬂnutsuzluklar›n›n sand›kta eritilmesi amac›n› taﬂ›d›¤›
görülür. Burjuva siyasetçilerin
seçimleri
“toplumun gaz›n› almak” olarak tasvir etmesi boﬂuna de¤ildir.
Oligarﬂinin ony›llard›r hiçbir dönem normal seçim zaman›n› bekleyemeyip erken seçim karar› almak
zorunda kalmas› da bunu gösterir.

t›n
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y
a
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n
‹çi R‹
TEO
Konu: Parlamento ve
Parlamentarizm -1

lu¤un genel ç›karlar›n›n siyasi
alanda temsil edilmesidir... Vatandaﬂlar do¤rudan ve genel seçimle temsilcilerini seçerse, burada eksiksiz temsil edilme söz
konusudur...”
Görülece¤i gibi, eksiksiz temsil, genel oyla özdeﬂleﬂtiriliyor.
Sadece belli bir ekonomik
düzeye sahip olanlara veya sadece erkeklere oy halk›n›n tan›nd›¤› sistemlerde temsilin s›n›rl› oldu¤u do¤rudur ama salt genel
oyla da eksiksiz bir temsile ulaﬂ›ld›¤›n› söylemek, mümkün de¤ildir.

Aslolan, sistemin
görünümü de¤il,
s›n›fsal niteli¤idir

Seçim sorununu tart›ﬂ›rken en
baﬂta bu amac›n fark›nda olmak gerekir. Neden böyle diyoruz? Çünkü,
do¤ru bir seçim politikas›, seçimlerin, parlamentonun sistem içindeki
yerini, konumunu, rolünü do¤ru tespit etmekle mümkündür.
Sohbetimizin ilk bölümünde seçim ve parlamentonun niteli¤i konusunu, devam›nda da seçim tavr›n› ele
alal›m. Sözü Özlem’e veriyorum.

Özlem: Seçimler bir aldatmacad›r diyoruz. Fakat, birinci olarak,
geniﬂ kitleler için henüz böyle de¤ildir; ikincisi, seçimler, parlamento tarihin gündemine bir “aldatmaca” olarak gelmediler. Bu iki aç›dan
da sorunun ele al›nmas› gereken bir
çok yan› var. ﬁöyle baﬂlayal›m.
Burjuva demokrasisi, siyasal kat›l›m aç›s›ndan insanl›¤›n ulaﬂt›¤› en
ileri düzey olarak sunulur. Bu sistem içinde çok partililik, seçimler
ve parlamento kutsan›r.
Burjuva demokrasisi, bu meka-
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nizmalar›n “halk›n ülkeyi yönetmesini” sa¤lad›¤›n›, “halk›n taleplerinin yerine gelmesine” arac› oldu¤unu iddia eder. Seçim sonuçlar›n› yorumlarken s›kça kullan›lan kavramlar› hat›rlay›n. “Halk falan partiye
tokad› indirdi”, “halk falan partiyi
iktidar yapt›, falana sen biraz dinlen dedi...”
Seçimler, sistemin literatüründe
“halk›n hakemli¤ine baﬂvurmak”
olarak da adland›r›l›r.
Böyle mi gerçekten?
Görünürde halk istedi¤i partiye
oy veriyor, istedi¤i aday› seçiyor.
Ama iﬂin esas›nda olay böyle cereyan etmiyor. ‹kincisi, sistemin insanl›k için ideal olup olmad›¤›na
karar verebilmek için, onun s›n›fsal
niteli¤ine bakmak durumunday›z...
S›n›fsal niteli¤ine daha sonra tekrar
de¤inmek üzere, ﬂu iddialar›na bakal›m.
Parlamentarizmde, demokrasi,
seçimlerin d o ¤ r u d a n ve genel oyla
yap›lmas›yla
özdeﬂleﬂtirilmiﬂtir
adeta. Burjuva bak›ﬂ aç›s›ndan bir
ansiklopedide ﬂöyle yaz›yor mesela:
“ Ça¤daﬂ devletlerin yasama
meclislerinin baﬂl›ca özelli¤i toplu -

M a z l u m: Bu noktada san›r›m parlamentolar›n oluﬂumuna k›smen de¤inmek gerek.
Bu siyasal temsil biçimi, yüzy›llar içinde
ad›m ad›m geliﬂerek ortaya ç›km›ﬂt›r. Mesela
ilk önce, krallar, dan›ﬂma meclisleri oluﬂturdular. Baﬂlang›çta kral kimlere dan›ﬂaca¤›n› kendisi belirliyordu. Bu meclislerde
feodal soylularla din adamlar› yeral›yordu. Kapitalizmin uç vermeye
baﬂlamas›yla birlikte tacirlerin, sonra burjuvalar›n da bu meclislere
al›nmas› gündeme geldi. Burjuva
devrimleriyle birlikte ise bu defa,
ad›m ad›m emekçilerin “seçme ve
seçilme hakk›”n› kazanmas› gündeme geldi. 13. 14. yüzy›la kadar uzat›lan geçmiﬂleriyle ‹ngiltere ve
Fransa parlamentolar› bu tarihi geliﬂimde di¤erlerini de ﬂekillendiren
bir rol oynad›lar.
Sistem, biraz önce de belirtti¤imiz gibi asl›nda baﬂlang›çta zaten
içine sadece belli kesimleri alm›ﬂt›r.
Genel oy, insanl›k tarihi aç›s›ndan
oldukça yenidir asl›nda. Parlamentolar›n tarihi boyunca, sömürücü
egemen s›n›flar, sürekli olarak bu
meclislere girmenin önüne engeller
ç›karm›ﬂ, s›n›rlamalar koymuﬂlard›r. Demokrasinin ilk örne¤i olarak
bilinen Eski Yunan sitesinde, Romal›lar’da da buna benzer s›n›rlar
vard›. 20. yüzy›l›n baﬂ›na kadar da
seçme veya seçilme hakk› sadece
belli bir servete sahip olanlara ve
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erkeklere özgü idi.
Peki durum günümüzde farkl›
m›? Ka¤›t üzerinde büyük ilerlemeler var tabii... Ama gerçekte, s›n›fl›
toplumlarda ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel farkl›l›klar, e¤itim
farkl›l›klar› ve hatta dini, milli birçok neden seçme seçilme hakk›n›n
önüne görülür ve görülmez engeller
koymaktad›r. Ve do¤al olarak yoksullar, ezilen uluslar, kad›nlar, bu
haktan fiilen yoksun b›rak›lmaktad›rlar.
Bugün, partilerin vitrinlerine koyacaklar› baz› isimler hariç, cebinde
40-50 milyar› olmayan›n aday aday› olup seçilmesi mümkün de¤ildir.
Partiler, resmen 2-3 milyar aday
adayl›¤› baﬂvuru paras› almaktad›r.
Buna yak›n bir miktar› il-ilçe örgütlerine “ba¤›ﬂ” yapmak ﬂart› da unutulmamal›. Sonras›nda seçim kampanyas› masraflar› ve benzeri.. Yani
tablo ﬂudur; çok büyük bir zenginli¤e sahip olmayanlar›n veya zengin
bir grup taraf›ndan desteklenmeyenlerin seçilme hakk› diye bir ﬂey
sözkonusu de¤ildir.
Mekanizma böyle oldu¤u içindir
ki, iﬂçiler, köylüler ülkemizdeki
mecliste hemen her dönem ya hiç
olmam›ﬂ, ya göstermelik, bir avuç
olarak varolmuﬂlard›r.
Bir terslik yok mu bu tabloda;
ço¤unluk olanlar, parlamentoda
az›nl›k; daha do¤rusu az›nl›k da de¤il, göstermelik, vitrinlik olarak
varlar. Politik temsil edilme anlam›nda ise hemen hemen hiç yoklar...

K e m a l : Evet, ilginç bir tablo
ç›kt› ﬂimdi. Yar›m as›r, bir as›r öncenin seçimlerinde seçilme konusunda “ﬂu kadar mülk sahibi olmal›, ﬂu
kadar vergi vermiﬂ olmal›” diye s›n›rlar konuluyormuﬂ, burjuva demokrasisinin geliﬂti¤inin iddia edildi¤i 21. yüzy›lda durum hiç de farkl› de¤il; ka¤›t üzerinde farkl› ﬂeyler
yaz›l› olsa da, fiili durum ayn›...
Bir de biliyorsunuz, “baraj” sistemleri var. Bu da burjuva demokrasisinin “kat›l›m ve temsil” iddias›n›
kendi içinde zay›flatan, hatta çürüSay›: 107

ten yanlar›ndan biridir.
Bildi¤iniz gibi, yüzde 10 baraj›
var. Bu mevcut seçim sistemi içinde
“ülke baraj›” olarak adland›r›l›yor.
Bir de çevre baraj› vard› 1991 seçimlerine kadar. 1983, 1987 ve
1991 TBMM seçimlerinde uygulanm›ﬂt›. Belli bir bölgeden milletvekili ç›karmak için, o çevre baz›nda
yüzde 17-50 aras›nda baraj› aﬂmak
gerekiyordu. Sonra kald›r›ld› bu baraj. Ama genel baraj sürüyor. Ülkemizdeki yüzde 10 gibi yüksek bir
baraj, ama asl›nda bu baraj tüm burjuva demokrasilerde de¤iﬂik oranlarda var.
Bu durum, bugün ortaya ç›km›ﬂ
da de¤ildir. 12 Eylül’de baraj sistemleri konularak temsil daha da daralt›lm›ﬂt›r ama asl›nda hemen her
dönem böyleydi. Bak›n, 1980’de yay›nlanan bir Devrimci Sol bildirisinde ﬂu sat›rlar geçiyordu:
“Hep bildi¤imiz gibi seçimler,
burjuva yutturmacas› olarak süregelmekte ve bir avuç sermayedar,
tefeci, toprak a¤as› sürekli meclisi
elinde tutmaktad›r. Emekçilerin, de¤il meclise girme, aday olma ﬂanslar› dahi yoktur. ”
Devam›ndaki bir cümleyi de aktaray›m: “Kokuﬂmuﬂ parlamentonun burjuva-feodal pisliklerini her
gün görmektesiniz. Böylesi bir meclise girmeniz mümkün de¤il; girseniz dahi gerçekleri hayk›r›p iktidara
gelmeniz imkâns›z. Kazara iktidara
gelseniz bile burjut›n
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Çok partililikle
demokrasi öyle
özdeﬂleﬂtirilmiﬂ ki, bizim
gibi faﬂist bir yönetim s›rf
‘çok partili’ oldu¤u için
demokrasi olarak pazarlan›rken, s›rf çok parti olmad›¤› için sosyalist rejimler ‘totaliter rejim’ler
olarak adland›r›labilmiﬂtir. Bu yan›lg›lara düﬂmemek için, sistemin s›n›fsal
niteli¤ine geliriz sonuçta.

vazinin ve emperyalizmin silahl›
sald›r›s› karﬂ›s›nda iktidar› nas›l
koruyacaks›n›z?”

M a z l u m : Sistemin teorisyenleri, savunucular›, birden fazla partinin olmas›n›n, genel oy hakk›n›n
tan›nmas›n›n, seçimlerin yap›lmas›n›n ve parlamentonun varl›¤›n›n,
“dd e m o k r a s i” için yeterli oldu¤unu
iddia ediyorlar.
Bu o kadar çok iﬂlenmiﬂ bir ﬂeydir ki, zaman içinde geniﬂ kitleler
taraf›ndan adeta tart›ﬂ›lmaks›z›n kabul edilen bir olgu haline gelirken,
zaman içinde ayd›nlar›n, küçükburjuvazinin önemli bir kesimi de
bu tan›m› kabul etmiﬂlerdir. Örne¤in, çok partililikle demokrasi öyle
özdeﬂleﬂtirilmiﬂ ki, bizim gibi faﬂist
bir yönetim s›rf “çok partili” oldu¤u
için demokrasi olarak pazarlan›rken, s›rf çok parti olmad›¤› için sosyalist rejimler “totaliter rejim”ler
olarak adland›r›labilmiﬂtir.
Bu yan›lg›lara düﬂmemek için,
en baﬂta belirtti¤imiz gibi, sistemin
s›n›fsal niteli¤ine geliriz sonuçta.
Do¤al olarak, burjuvazi, demokrasiyi de, seçimleri de, parlamentoyu da kendi s›n›fsal ç›karlar›n› güvenceye alacak ﬂekilde mekanizmalarla donatm›ﬂt›r. Seçim sistemleri,
parlamentolar›n yap›lar›, farkl›
meclisler aras›ndaki iliﬂkiler, yasama-yürütme-yarg› aras›ndaki dengeler, s›n›flar mücadelesinin geliﬂimine ba¤l› olarak sürekli yeniden
ﬂekillenmiﬂtir. Burjuvazi bunlar›
kendi iktidar›n› koruyacak ﬂekilde
de¤iﬂtirmiﬂtir.
Meselenin en önemli noktas› san›r›m ﬂudur. Bu de¤iﬂimler, asl›nda
geriye do¤rudur. Mesela, seçim sistemi, ülkemizde de s›k s›k de¤iﬂtirilmiﬂtir. Bu de¤iﬂimlerde amaç, k a t›l›m›, temsili güçlendirmek olmad› hiçbir zaman. Tam tersine, devrimci, ilerici geliﬂmelerin parlamentoya yans›mas›n› engellemeye yönelik oldu.
Genel oy hakk›n›n kazan›lmas›,
parlamentolar›n daha geniﬂ kesimlerin temsiline en az›ndan yasal olarak aç›k hale getirilmesi, bütün bun-
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lar asl›nda emekçilerin uzun mücadeleler sonucu kazand›¤› haklard›r.
ﬁöyle de diyebiliriz; burjuva demokrasisinin geniﬂletilebilmesi u¤runa en fazla mücadele eden ve en
çok bedel ödeyen, iﬂçi s›n›f›d›r.
Ama bu s›n›r ne kadar geniﬂlerse
geniﬂlesin, s›n›fsal niteli¤i de¤iﬂmez, de¤iﬂmemiﬂtir.
Sistem, mevcut haliyle kitlelerde
“seçim yoluyla parlamentoda ço¤unlu¤un elde edilip iktidar›n al›nabilece¤ini, sistemin yanl›ﬂ, adaletsiz yanlar›n›n düzeltilebilece¤i”
umudunu yayar. Bu umudu yayabildi¤i ölçüde de etkili olur.
Burjuva demokrasisinin “çok
partilili¤i” bu aldatmacan›n en
önemli dayanak noktalar›ndan biridir. Asl›nda gerçek manada birçok
partililik yoktur. Öyle de¤il mi?

Özlem : ﬁöyle; görünürde çok
parti vard›r asl›nda. Fakat sistem
burjuvazinin, bizim gibi ülkelerde
oligarﬂinin partilerinin iktidar› üzerine kurgulanm›ﬂt›r. Egemen s›n›flar, tüm ekonomik güçleriyle, ellerindeki geniﬂ iletiﬂim araçlar›yla,
seçim süreçlerinde propaganda, demagoji, reklam, rüﬂvet, ulufe, tehdit
her yolu kullanarak bu partilerin iktidar›n› sa¤larlar. ABD’de yüzy›ld›r
iki parti iktidardad›r, bir o gelir, bir
öteki. Peki ülkemizde farkl› m›?
Hay›r, ülkemizde de demokrasicilik
oyunu, tahteravallisi DP-CHP savaﬂ› üzerine oturtulmuﬂtur. Bu oyuna
MHP, RP (AKP) gibi partiler de eklenmiﬂtir. Sonuçta onlar da kendilerini “merkez sa¤” ve “merkez sol”
olarak adland›r›p bu mekanizma
içinde iktidar olmaya çal›ﬂ›yorlar.
Sonuçta, ABD’de her seçime 4050 parti giriyor olsa da, ülkemizde
seçime giren partiler 20 civar›nda
olsa da, baﬂka ülkelerde seçimlerde
parti bollu¤u olsa da, asl›nda “di¤erleri” bu oyunun içine giremezler
kolay kolay.
‹deolojik ve programatik olarak
içi boﬂalt›lm›ﬂ iﬂçi partileri, komünist partiler, parlamentoculuk oyununa dahil edilerek, hatta ehlileﬂmeleriyle orant›l› olarak burjuva de-
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mokrasisi içinde iktidara ortak yap›larak, bu yan›lg›lar, oyalamacalar
sürdürülmektedir.
Sistemi kabul eden partilere,
parlamentonun kap›lar› aç›l›rken,
sisteme çeﬂitli aç›lardan köklü itirazlar› olan partilere ise, parlamento
kap›lar›n› kapatmak için burjuvazi
elinden gelen her ﬂeyi yap›yor.
Hatta egemen s›n›flar, de¤il baz›
partilere parlamentonun kap›s›n›
kapatmay›, gerekti¤inde parlamentonun kap›s›n› tümden kapatmaktan
da geri kalm›yorlar. Görünürde ve
sözlere bak›l›rsa, parlamento “Demokrasinin en önemli ö¤esi”dir;
“millet iradesinin sembolü”dür; fakat o parlamentolar›n kap›s›na çok
rahat kilit vurulabilmesi, bu sözün
temelinin olmad›¤›n› da gösteriyor.
Parlamentolar›n gerekti¤inde “rafa
kald›r›labilecek göstermelik kurumlar” olmas›, sömürge tipi faﬂizm alt›ndaki demokrasicilik oyununun
karakteristik özelliklerinden biridir.
Burjuva demokrasilerinde bu pek
s›k baﬂvurulan bir yöntem olmasa
da, tekeller gerekti¤inde, parlamenter sistemi sürdürmekten ziyade sistem d›ﬂ› güçlerin eline geçmesi ihtimali belirdi¤inde, faﬂizm dönemlerinde oldu¤u gibi, bu mekanizmalar› birer birer ortadan kald›rmaktan
çekinmiyorlar.
Keza, partiler, “demokrasinin,
parlamenter sistemin vazgeçilmez
unsurlar›”d›r diyorlar ama ayn› zamanda denetlenmesi gereken, zararl› da olabilecek unsurlar olarak
bakt›klar› da aç›k.
t›n
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Burjuva diktatörlü¤ü alt›nda,
sistemin sadece ‘hükümet’ini
ele geçirmekle, sistemi de¤iﬂtirmenin mümkün olmad›¤›, hem teorik analizlerin, hem prati¤in defalarca gösterdi¤i bir olgudur. Sistem kendi içinde
bir bütünlük taﬂ›r ve hükümet olmakla iktidar olmak, ayn› anlama gelmez.

Gençlik, kad›n örgütleri kurmalar›n›n yasaklanmas›, di¤er örgütlerle
iﬂbirliklerinin engellenmesi ve onlarcas›n›n kapat›lmas›, seçimlere
sokulmamas›, onlara nas›l bak›ld›¤›n› da gösteriyor.

K e m a l: Sonuç olarak görülmesi gereken, burjuva diktatörlü¤ü alt›nda, sistemin sadece “hükümet”ini
ele geçirmekle, sistemi de¤iﬂtirmenin mümkün olmad›¤›, hem teorik
analizlerin, hem prati¤in defalarca
gösterdi¤i bir olgudur. Sistem kendi
içinde bir bütünlük taﬂ›r ve hükümet
olmakla iktidar olmak, burjuva demokrasilerinde dahi ayn› anlama
gelmez. Sistemin militarist kurumlar›yla, bürokrasisiyle, aç›k bir savaﬂ› göze almadan ve buna uygun
örgütlenmeye sahip olmadan parlamento arac›l›¤›yla sosyalizmin inﬂas›n›n yolu aç›lamaz. Burjuva parlamentarizmin neredeyse iki as›rl›k
tarihi içinde bunun tek bir örne¤i
bile yoktur.

M a z l u m: Peki o zaman seçimler ne iﬂe yar›yor? ‹ﬂte bu soruya
Lenin Devlet ve ‹htilal’de çok özlü
bir cevap verir:
“Birkaç y›lda bir, egemen s›n›f›n
hangi temsilcisinin halk› parlamentoda temsil edece¤ine ve ezece¤ine
karar vermek — sadece parlamenter-meﬂruti monarﬂilerde de¤il, aksine en demokratik cumhuriyetlerde
de b u r j u v a p a r l a m e n t a r i z m i n i n
gerçek özü budur. ” (‹nter Yay›nlar›,
syf. 60)
Evet, iﬂin özü bu. Burjuva parlamentarizminde seçimlerle halk
“kendisini kimin sömürece¤ine, kimin ezece¤ine karar verme hakk›”na sahip asl›nda. Hele hele faﬂizmde bu, katmerli ﬂekilde böyledir. Bu anlamdad›r ki, seçimlerin
“halk›n iradesinin tezahürü” oldu¤unu iddia etmek, bir burjuva aldatmacas›d›r.

Özlem: Peki böyleyse, biz seçimleri, parlamentoyu her durumda
kesinkes red mi edece¤iz?.. San›r›m
yavaﬂ yavaﬂ sorunun bu boyutuna
geçmek gerek.
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K e m a l : Evet geçelim. Seçimlerin, parlamentonun niteli¤i ve seçimler arac›l›¤›yla neyin olup neyin
olamayaca¤› konusunda MarksistLeninistler nettirler. Ancak bu, bizim bunlar› toptan reddetmemiz anlam›na gelmez. Lenin, bu konuda
en baﬂta ﬂunu belirtiyor: "...As›l sorun ﬂu ki, bizim için zaman›n› doldurmuﬂ olan bir ﬂeyin, s›n›f için zaman›n› doldurdu¤una, y›¤›nlar için
zaman›n› doldurdu¤una inanmamak gerekir". (Lenin, Sol Komünizm Bir Çocukluk Hastal›¤›)
Bu anlamda da seçimler, parlamenter mücadele devrimciler aç›s›ndan da önemlidir.
Bugün parlamenter imkanlar o
kadar çok çevrenin a¤z›n›n suyunu
ak›t›yor ve gözlerini köreltiyor ki,
sanki baﬂka hiçbir Marksist-Leninist taktik yokmuﬂ gibi davran›l›yor. Oysa, reformizmin, oportünizmin “yararlanma” sand›¤› durum,
ço¤u zaman mücadeleyi gerileten
bir muhteva kazanabilmektedir.
“Reformist solun ve ona özenenlerin seçim konusundaki temel yanl›ﬂ›, parlamentoyu araç olmaktan
ç›kar›p amaçlaﬂt›rmas›, düzenin seçim sahnesini ve parlamentosunu
kullanma tavr›n› ‘kullan›lmaya’ çevirmesidir. Demokrasinin devrim
sorunu oldu¤unu bilen, gerçek anlamda halk›n iktidar›n› hedefleyen
bir hareket, parlamentoyu bir a r a ç
o l a r a k kullan›l›rken bile, seçim
oyununu reddeden siyasi yaklaﬂ›m›ndan vazgeçmez. Parlamento
kürsüsünü siyasi teﬂhir için kullanabilir, seçildi¤i halde adaylar›n› parlamentoya göndermeyebilir, ama
hiçbir koﬂulda kitlelerin parlamentoyu bir ‘çözüm yeri’ olarak görmesine hizmet edemez. Bunu yapt›¤›
noktada, düzenin seçim oyununun
bir parças› haline gelmiﬂ, demokrasicilik oyununun, yani oligarﬂinin
iktidar›n›n ömrünü uzatm›ﬂ olur. ”
(Devrimci Sol, say›: 17)
Yukar›daki sat›rlar, 2002’de yaz›lm›ﬂ. Aradan 5 y›l daha geçmiﬂ.
Bugün parlamentarizm meselesini
daha somut tart›ﬂma imkan› var.
ﬁöyle ki; “iﬂçi s›n›f›n›n ve emekçiSay›: 107

lerin legal parti ihtiyac›”n›n keﬂfedilmesi üzerine baﬂlayan l e g a l p a rticilik, yaklaﬂ›k 20 y›l›n› doldurdu.
Süreç ne böyle bir ihtiyac› ortaya koydu, ne de ﬂu veya bu ölçüde
bir ihtiyaç varsa, ona reformizm cevap verebildi. Ki bu durumun baﬂl›
baﬂ›na bir muhasebe konusu olmas›
gerekir. Fakat solun geniﬂ kesiminde görülen böyle bir muhasebe olmaktan çok, “ne olursa olsun meclise girmeyi” giderek her ﬂeyin önüne
geçirmek politikas›d›r. Parlamentonun amaçlaﬂmas›, her geçen gün
pekiﬂmektedir.

M a z l u m: Sohbetimizin ikinci
bölümünde daha geniﬂ ele alaca¤›z
ama ﬂimdilik ben de ﬂu kadar›n› belirteyim. Seçim tavr› konusundaki
yan›lg›lar, genel ideolojik yan›lg›lardan, ülkeyi, süreci ve gelece¤i
yanl›ﬂ tahlil etmekten kaynaklan›r.
Ülkemizde bu sorunun kilit noktas› ﬂudur: Parlamento, faﬂizmin bir
parças›d›r. Bu anlamda biz, gizli faﬂizmle ayn› anlamda olmak üzere
p a r l a m e n t e r faﬂizm kavram›n› da
kullanmaktay›z zaten. ﬁunu kesin
olarak ifade edebiliriz ki, faﬂizmi
yok sayan her seçim politikas› yanl›ﬂt›r. Ülkemizdeki sistemi “eksik
gedik de olsa burjuva demokrasisi”
olarak gören ve bunu hareket noktas› yapan her seçim takti¤i yanl›ﬂt›r.
Seçimler konusunda devrimci
politika ve taktikler, birçok biçime
bürünebilir. Boykot,
t›n
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Ülkemizde seçim sorununun
kilit noktas›
ﬂudur: Parlamento, faﬂizmin bir parças›d›r... ﬁunu kesin olarak ifade edebiliriz ki, faﬂizmi yoksayan her seçim
politikas› yanl›ﬂt›r. Ülkemizdeki sistemi “eksik
gedik de olsa burjuva demokrasisi” olarak gören
ve bunu hareket noktas›
yapan her seçim takti¤i
yanl›ﬂt›r.

p ro t e s t o, a da y ç › ka r ma bunlar›n
baﬂl›calar›d›r. Fakat bunlar da kendi
içinde çeﬂitlere ayr›l›r, süreçlere göre farkl› farkl› ﬂekillenebilir. Mesela
boykotun pasif olarak uyguland›¤›
biçimleri olabilece¤i gibi, seçimleri
engellemeyi, yapt›rmamay› amaçlayan biçimleri de olabilir. Bunlar
mücadelenin içinde bulundu¤u aﬂamalarla ilgilidir. ﬁimdilik bu biçimlerin herbirini ayr› ayr› detayland›rmak gerekmiyor. Burada biçim için
esas soru ﬂudur: Seçim tavr›, neye
göre belirlenecek, neye göre biçimlenecektir?
Tek bir ölçümüz vard›r asl›nda:
O da belirlenecek politikan›n d e v r i mi, halk›n devrime do¤ru mücadelesini geliﬂtirmesi’dir.

K e m a l : Sohbetimizi, Mahir’in
sözleriyle toparlamak istiyorum.
Parlamento ve parlamenter mücadele konusunda ﬂu güzel formülasyonu yap›yor Mahir:
“ Marksistler, ‘proletarya devleti
ancak devrimle kurulabilir’ derken
legalitenin olanaklar›ndan, burjuva
parlamentarizminin olanaklar›ndan
yararlanmay› da ihmal etmezler.
Marksistlerin en gerici parlamentolarda bile çal›ﬂabileceklerini... Lenin aç›kça belirtmiﬂtir.
Ona göre parlamenterizm amaç
de¤il araçt›r. Bu nedenle parlamenter eylem Marksistlerin s›nand›¤›
bir s›navd›r. Ve ince bir çizgidir. Lenin’in ünlü sözü aç›kt›r; ‘Parlamenter eylem baz› kiﬂilere -Marksist geçinen baz› kiﬂilere- uﬂakl›k ünvan›n›, baz› kiﬂilere de sürgün ve a¤›r
hapis cezalar› kazand›r›r. ” (Revizyonizmin Keskin Kokusu’ndan.)
Lenin parlamentarizmin bir ilke
de¤il, t a k t i k s o run u oldu¤unu belirtmiﬂtir. Yani her durumda seçimlere kat›lma veya her koﬂulda parlamentoyu boykot etmek gibi bir yaklaﬂ›m Marksist-Leninist de¤ildir.
Ama her durumda devrimi geliﬂtirme, bir ilkedir. Devrim ve sosyalizm
mücadelesini geliﬂtirmeyen herhangi
bir seçim takti¤i, devrimci olamaz.
Haftaya kald›¤›m›z yerden devam
etmek üzere ﬂimdilik hoﬂçakal›n.
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Bayrampaﬂa operasyonunu
baﬂka ülke askerleri mi yapt›?

VAHﬁETE
TANI⁄IZ
Bayrampaﬂa Hapishanesi'nde 19
Aral›k 2000'de yap›lan ve ad›na
“Hayata Dönüﬂ” denilen operasyonda, “kötü muamele” suçundan jandarmalar hakk›nda aç›lan davada,
yarg›n›n aczi ve devletin katliamc›lar› yarg›dan kaç›rma tutumu bir
kez daha gözler önüne serildi.
6 y›ld›r süren davan›n son duruﬂmas› 25 May›s’ta Eyüp 3. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde yap›ld›.

Operasyonu k im y apt›?
Mahkemenin, valili¤e yazd›¤›
yaz›ya bir kez daha cevap gelmedi¤i görülürken, operasyona kat›lanlar›n adreslerine iliﬂkin iste¤e, alay
edercesine bir cevap geldi.
‹ste¤i, valili¤in il jandarma komutanl›¤›na, onun da di¤er jandarma komutanl›klar›na gönderdi¤i,

ancak iddianamede ad› geçen personel hakk›nda belirtilen tarihte Bayrampaﬂa Hapishanesi’ne operasyonda görev almad›klar›, ad› geçen
isimlerin de kay›tlar›nda bulunmad›¤› bildirildi.
Hakl› olarak "öyleyse bu ope r a s y o n u k i m y a p t › " diye soran
müdahil Av. Ömer Kavili, ‹çiﬂleri
Bakanl›¤›'na ba¤l› Asayiﬂ Harekat
Daire Baﬂkanl›¤›’ndan, kamu görevlilerinin nerede ve ne ﬂekilde görevlendirildi¤ini belirten emir asl›n›n gönderilmesini istedi. Mahkeme
talebi yerinde buldu. Ancak bu belge 2002’de de istenmiﬂ ve bakan
ad›na Müsteﬂar Muzaffer Ecemiﬂ
imzas›yla verilen cevapta, yarg›ya
f›rça atarcas›na, “istenen emrin yarg›lamay› etkileyecek mahiyette olmad›¤›” belirtilerek, muhatab›n
operasyonu koordine eden Adalet
Bakanl›¤› oldu¤u kaydedilmiﬂti.
Ümraniye’de oldu¤u gibi, bu davada da mahkemede dinlenen bütün
jandarmalar, “biz operasyon s›ras›nda koridordayd›k” ﬂeklinde ifadeler vermiﬂti. Sözkonusu birlik ise
adeta s›r! Devletin mahkemesi, valisi, jandarmas› bulam›yor!

Devlet katliamc›lar›
koruma a lt›na a ld›
Gerçekte bu yaz›ﬂmalarda, katliam›n gerçek failleri kendilerini
gösteriyorlar.
Jandarma hakk›nda soruﬂturma
aç›labilmesi valilikçe defalarca engellenmiﬂ, ‹dare Mahkemesi’nin
valilik karar›n› 3 kez kald›rmas›na
ra¤men valilik sorumlular›n yarg›-

TKM'de Dayan›ﬂma Coﬂkusu
12 May›s günü, polis taraf›ndan bas›larak çal›ﬂanlar› gözalt›na al›nan ve biri tutuklanan Trakya Kültür Merkezi, araçlar›na el konulmas›na, halk›n tedirgin edilmeye çal›ﬂ›lmas›na karﬂ›n çal›ﬂmalar›n› sürdürüyor.
‹lk günkü coﬂku ve kararl›l›kla program›n› hayata
geçiren TKM’de düzenlenen dayan›ﬂma gecesi, sahiplenmenin güzel bir örne¤ini ortaya ç›kard›. 26 May›s’ta düzenlenen etkinli¤e 150'yi aﬂk›n insan kat›l›rken, yap›lan konuﬂmada, dayan›ﬂma ve kararl›l›k vurgusu vard›. TKM’nin küçük oyuncular›n›n sergiledi¤i
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lanmamas› için bu kararlar› yok
saym›ﬂ soruﬂturma ancak idare
mahkemesinin kendi kararlar›n›
takmayan valilik hakk›nda suç duyurusunda bulunmas› ile tekrar baﬂlam›ﬂt›r.
‹çiﬂleri Bakanl›¤›, aleni ﬂekilde
mahkemenin istedi¤i belgeyi “sizi
ilgilendirmez” diyerek göndermeyerek yarg›ya müdahale etmiﬂtir.
Jandarma Genel Komutanl›¤›,
mahkemenin yazd›¤› hiçbir yaz›ya
cevap vermemiﬂ, verdi¤i cevaplarda
da, mahkemenin birtak›m taleplerini, kendini yarg› yerine koyarak,
“gereksiz bulduklar›n›” yazm›ﬂt›r.
Katliamc›lar› kim koruyor, as›l
suçlu kim; ortada. Valisi, jandarmas›, bakanl›klar› ile devlet kendi yarg›s›n› bu yüzden boﬂa ç›kar›yor.
Halk›n Hukuk Bürosu’nun konuya
iliﬂkin yapt›¤› aç›klamada belirtti¤i
gibi, bu durum yarg›n›n aczidir ve
yapmas› gereken ‹stanbul Valili¤i
ve Jandarma Genel Komutanl›¤›
hakk›nda derhal soruﬂturma aç›p
hesap sormas›d›r. Ancak “yarg› ba¤›ms›zl›¤›”n›n sadece sözde oldu¤u
bir ülkede bu mümkün olmad›¤› gibi, yarg› ancak halk sözkonusu oldu¤unda “hesap soran”d›r.
Ne valilik, ne jandarma ne de
devletin baﬂka kurumu, bu tür ucuz
numaralarla belki yarg›da istediklerini elde edebilirler, ancak katliam
suçundan aklanamazlar. Çünkü 6
kad›n›n diri diri yak›ld›¤›, 12 insan›n katledildi¤i bu vahﬂete biz tan›¤›z, bütün dünya tan›kt›r art›k. Yalan›n perdesi çoktan y›rt›lm›ﬂ, “gerçe¤e dönüﬂ” çoktan yaﬂanm›ﬂt›r.

"Sen Ben Yok, B‹Z Var›z" adl› tiyatro oyunuyla, müzik
toplulu¤unun dinletileriyle süren gecede, Halk Oyunlar› Toplulu¤u'nun sahne almas›yla coﬂku doru¤a
ulaﬂt›. Çav Bella marﬂ› müzik grubu ile hep birlikte
söylendi.
Bu arada polis de boﬂ durmuyor. TKM’nin k›sa film
çal›ﬂmas›n›n sokak çekimleri s›ras›nda,
tamamen keyfi ﬂekilde "film çekmek
için izin ald›n›z m›, elinizdeki dergileri ne
yap›yorsunuz?" gibi sorular soran, kimlik kontrolü yapan polis, hukuksuzlu¤unu bir kez daha gösterdi ancak çekimlerin sürmesini engelleyemedi.
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ne de kay›t yapt›rabilecek kiﬂi say›s› en fazla 400 bin. Ki, bunun tamam› 4 y›ll›k yüksek lisans de¤il, 2
y›ll›k ön lisans programlar› da içinde. Geride kalan yaklaﬂ›k
1,5 milyon ö¤renci ise d›ﬂar›da kalmak zorunda.
En baﬂtan üniversiteye
girecek kiﬂi say›s› belirleniyor ve her ﬂey buna göre
düzenleniyor. ÖSS gerçe¤i
budur. Senaryosu y›llard›r
de¤iﬂmeyen bir tiyatro oyunundan ibaret!

Elenmeden, seçilmeden
üniversite hakk›m› istiyorum

ÖSS’YE HAYIR!
Çarp›kl›klar›, kalitesizli¤i ve f›rsat eﬂitsizli¤i art›k herkes taraf›ndan bilinen e¤itim sisteminin, yaklaﬂ›k iki milyon ö¤rencinin tek alternatifi olarak sundu¤u ÖSS yine
kap›ya dayand›. ‹ki milyon ö¤renci
belki bu çarp›k e¤itim sisteminde
hayal bile kuramayacak hale getirildi. Fakat milyonlarca anne baba
çocuklar›n›n gelece¤i hayali ile bu
s›nav› bekliyor. Bu da zaten ne yapaca¤›n› ﬂaﬂ›rm›ﬂ ö¤rencilerin üzerinde ek bir bask› oluﬂturuyor.
Peki, aileleri de hesaba katt›¤›m›zda küçümsenemeyecek say›da
insan›n heyecanla bekledi¤i ÖSS
nedir? Gerçekten ö¤renciler için
geleceklerine yön verirken güvenebilecekleri bir umut ›ﬂ›¤› m›d›r?
Ya da baﬂar›n›n k›stas› m›d›r?
ÖSYM Baﬂkan› Ünal Yar›ma¤an,
22 May›s’ta yapt›¤› aç›klamada
ﬂunlar› diyor:
“Yeni üniversiteler aç›lm›yor,
varolan üniversiteler bölünüp yeni
diye aç›klan›yor. Bu yüzden kontenjan artm›yor. 2002–2007 aras›nda kontenjanlarda tüm imkânlar
zorlanmas›na ra¤men ancak % 7
art›ﬂ sa¤lanabilmiﬂ, ancak üniversiteye girmek isteyen aday say›s›nda % 40 art›ﬂ olmuﬂtur.
Gençlerin durumu her y›l kötüye gidiyor. Lise son s›n›fta 800 bin
ö¤renci var. Yaklaﬂ›k 700 bini mezun olacak. Eski mezunlar› dikkate
almay›p tüm kontenjanlar› bu y›l
mezun olanlara ay›rsak bile, yine
yaklaﬂ›k 300 bini aç›kta kalacak.
Orta ö¤retimi bitiren her 100 ö¤renciden yaklaﬂ›k 28’i üniversiteye
girebiliyor.”
‹ﬂte, bu konuda en yetkili a¤z›n,
ö¤rencilerin geleceklerini ba¤lad›¤›
bir sistemle ilgili sözleri. Bir an, iki
milyon ö¤rencinin tüm sorular›
do¤ru yan›tlad›¤›n› düﬂünelim. Yi-

Say›: 107

ÖSS ve F›rsat Eﬂitsizli¤i
Üniversite kazanabilen ö¤renci
profilini düﬂündü¤ümüzde, genelde; Askeri Liseler, Fen Liseleri, Anadolu Liseleri ve Özel Lise ç›k›ﬂl› oldu¤u görülecektir. Bu da çok ﬂaﬂ›r›lacak bir durum de¤ildir. E¤itim
sisteminin yaﬂad›¤› bu acizli¤i örtbas etmesi için sonuçta kazanan
birilerinin de olmas› gerekir. S›nav
sisteminin en do¤ru yolmuﬂ gibi
gösterildi¤i bu e¤itim sisteminde
s›navla ya da parayla girilebilen bu
okullarda, bu misyonu tamamlamak için biçilmiﬂ kaftand›r. Okullar›m›zda binlerce ö¤retmen aç›¤›,
laboratuvar gibi teknik yetersizlikler olmas›na ra¤men bu okullarda
ö¤retmen aç›¤› hiç olmam›ﬂt›r.
Okulda gördü¤ü e¤itim ÖSS’yi
kazanmas›na yetmeyecek olan
normal ya da teknik lise ö¤rencilerine tek alternatif olarak dershaneler gösteriliyor. E¤itimin ticarete
dökülmesinin simgesi durumundaki dershanelerde, kazanaca¤› kesin
olan ö¤rencileri s›navla belirleyip
reklâm amaçl› kullan›yor.
Yani bu düzende hayat›n her
alan›nda karﬂ›m›za ç›kan “paran
kadar...” sözü; gelece¤imizi belirleyece¤ini düﬂündü¤ümüz e¤itimde
de her aﬂamada karﬂ›m›za ç›k›yor.
“Paran varsa okuyabilirsin”, “paran
kadar hayal kurabilirsin”, zaten buraya gelene kadar haks›z yere bir
çok para harcamak zorunda kalan
emekçi çocuklar›n›n daha fazla para ödeyemeyecekleri için buradan
öteye hayal kurmaya haklar› yok!
ÖSS’nin Gençlik
Üzerinde Etkileri
E¤itim-Sen’in bir aç›klamas›nda

ﬂöyle deniliyor: “ÖSS ö¤rencilerde
eleﬂtirel düﬂünme ve yorumlama
yetisini kaybettiriyor.” Okulda,
dershanede ve evinde ÖSS’ye endekslenen, kazanmas› için adeta
birer yar›ﬂ at›na çevrilen ö¤rencilerin art›k tek düﬂüncesi, bir ﬂekilde
s›nav› kazanmak haline getiriliyor.
Cevaplad›¤› do¤ru soru say›s›na
göre “gelece¤ine” yön vermeyi düﬂünen ya da üzerindeki bu bask›dan kurtulmak isteyen ö¤renciler
de s›nav› kazanmak için ter dökerken hayattan tüm ba¤lar›n› kopar›yor, kendini yaln›zlaﬂt›r›yor; asosyal bireyler haline geliyorlar.
Bu kadar çabalaman›n sonucunda kazanamayan ö¤renci içinse
depresyon adeta kaç›n›lmaz hale
geliyor. Bilindi¤i gibi, intihar edenler bile ç›k›yor. Yani sistem bir katile dönüﬂüyor. Gençlerimiz umutsuzlaﬂ›p, kendine güvenini kaybedip psikolojik sorunlu bireyler haline geliyor. S›ra arkadaﬂ›n› bile gelece¤i önünde engel olan bir rakip
olarak görüyor, bencilleﬂip toplumdan soyutlan›yorlar.
ÖSS; bilimsellikten, f›rsat eﬂitli¤inden uzak, paras› olan›n ancak
ö¤renim hakk›n›n sa¤land›¤› bir
sistemdir. Yoksullar›n, emekçi çocuklar›n›n düzenin hiçbir alan›nda
olmad›¤› gibi e¤itim-ö¤retim alan›nda da bir hak sahibi olamayaca¤› bir zihniyetin ürünüdür ÖSS.
Çözüm Nedir?
Biz, Gençlik Federasyonu olarak
diyoruz ki; gençlerimiz bir k›sm›n›n
elenip, ayr›cal›kl› kesimin seçilerek
üniversiteye girebilece¤i bir s›nav
sistemini hak etmiyor.
Bize göre olmas› gereken; gençlerimizin daha ilkö¤retim s›ralar›ndan baﬂlayan, kimin hangi alanda
e¤itim yapacaklar› karmaﬂas› ortadan kald›r›larak yetenekleri, istekleri ve geliﬂimi dikkatle takip edilerek s›navs›z üniversitelere istihdam edilece¤i bir e¤itim sistemidir.
Bu sayede ö¤renciler elenme ya da
seçilme kayg›s› yaﬂamadan üniversitelere girecekler, kendi ilgi alanlar› do¤rultusunda yönlendirildikleri için üretimde daha rahat, daha
istekli ve daha verimli olacaklard›r.

Gençlik Federasyonu

GENÇL‹K

35

Cebeci Kampüsü’nde
s›k›yönetim uygulamas›
Ankara Üniversitesi Cebeci
Kampüsü'nde 9 May›s’ta karﬂ›-devrimci ‹P çetesinin devrimci-demokrat-yurtsever ö¤rencilere sopalarla
sald›rmas›, tam da amaçland›¤› gibi,
gençli¤in üzerindeki bask›lar›n süreklileﬂtirilmesi için kullan›l›yor.
‹P çetesinin sald›r›s›n› bahane
eden polis, Cebeci Kampüsü'nü 'Yar› Aç›k Hapishaneye' döndürmüﬂ
durumda. Okul içinde ve önünde sivil ve resmi polisler, panzerler, gözalt› araçlar› bekletiliyor. Okul çevresinde s›k›yönetim havas› esiyor.
Bu terör havas›na tepki gösterenler
ise, yaka paça gözalt›na al›n›yorlar.
Yaﬂanan bu hukukd›ﬂ› uygulamalar› protesto eden Cebeci AntiFaﬂist Birlik ve destek veren birçok

DKÖ, siyasi parti ve
sendika 29
May›s günü kampüs
önünde
aç›klama yapt›. Ortak aç›klamay›
okuyan Ersan Özdemir, ‹P çetesinin
provokatif sald›r›larla halklar aras›nda düﬂmanl›¤› körüklemeye çal›ﬂt›¤›n› hat›rlatarak, son süreçte
okulda yaﬂananlar› anlatt›. Ö¤rencilerin hiçbir kültürel etkinli¤ine izin
verilmedi¤ini kaydeden Özdemir,
tepki gösterdiklerinde ise gözalt›na
al›nd›klar›n› söyledi.

Polislerin, okula rahatça girip
ç›kt›klar›n› belirten Özdemir, “deneyimiyle sabittir ki, provokatif çetelerin ortaya sürülmesi ard›ndan
üniversite güvenli¤inin devletin kolluk kuvvetlerine teslim edilmesi, son
bir senedir soruﬂturmalar›n, faﬂist
sald›r›lar›n, tutuklama ve operasyonlar›n artmas›, s›k›yönetim dö-

Gençlik Federasyonu Etkinlikleri
n Karikatür sergisinin aç›ld›¤› yerlerden biri de,
B a n d › r m a ‹‹BF’deydi. 24-25 May›s tarihlerinde
Halkbilim Kulübü ö¤rencileri taraf›ndan ayn› kampanya dahilinde aç›lan sergiyi çok say›da ö¤renci ziyaret ederken, ö¤rencilerle yaﬂad›klar› sorunlar üzerine sohbetler edildi.

n B a n d › r m a Gençlik Derne¤i’nin bir baﬂka etkinli¤i ise, 26 May›s’ta Rönesans Sanat Merkezi’nde düzenlenen “Türkiye'de E¤itim ve Üniversiteler” konulu paneldi. ‹ki üniversite ö¤rencisinin yan› s›ra E¤itim-Sen’li bir ö¤retmenin konuﬂmac› olarak kat›ld›¤›
panelde, e¤itimin sorunlar›, resmi ideolojinin e¤itim
anlay›ﬂ›, halk çocuklar›n›n karﬂ›laﬂt›¤› f›rsat eﬂitsizlikleri, ö¤renci gençli¤in yaﬂad›¤› sorunlar, bask›lar
ve YÖK gibi konular tart›ﬂ›ld›. Sosyalist sistemdeki
e¤itim sistemleri incelendi. "Ö¤renci Haklar›m›z› ‹stiyoruz" kampanyas›n›n tan›t›ld›¤› panel müzik dinletisiyle son buldu.

n Bal›kesir Gençlik Derne¤i ve Band›rma Gençlik
Derne¤i 27 May›s günü Band›rma'da ortak piknik
düzenledi. Ziraat Bahçesi’nde yap›lan piknikte, tarihi yerleri gezen, bilgi yar›ﬂmas› düzenleyen ö¤renciler skeçlerle e¤lenirken, müzik dinletisi ile halaya
durdular. Piknikte, Gençlik Federasyonu’nun düzen-
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nemlerini an›msatan bu uygulamalar üniversitelerde siyaseti bitirme
politikalar›n›n provalar›d›r” dedi.
ﬁovenizme yedeklenen “sol” görünümlü gruplara izin vermeyeceklerini belirten Özdemir, okul içinde
ve d›ﬂ›ndaki polis ablukas›n›n bir an
önce son bulmas›n› istedi.
D‹SK, KESK, ‹HD, DTP, SDP,
ESP, HÖC, SGD, PSAKD, Ankara
Gençlik Derne¤i, Tüm-‹GD, Ö¤renci Kolektifleri ve Ekim Gençli¤i’nin kat›ld›¤› aç›klamada, "Faﬂist
Sald›r›lara, Polis Ablukas›na Son"
pankart› açan ö¤renciler, ast›klar›
karikatürlerle de, polis bask›s›n›
teﬂhir ediyorlar.

leyece¤i 'Yaz Kamp›'n›n da ça¤r›s› yap›ld›.

n Artvin Gençlik Derne¤i üyeleri taraf›ndan yürütülen yozlaﬂmaya karﬂ› kampanya çerçevesinde,
kent merkezinde bildiri da¤›t›ld›. "Uyuﬂturucuya,
Fuhuﬂa, Yozlaﬂmaya, Çeteleﬂmeye Son" baﬂl›kl› bildirileri özellikle liseli gençli¤e da¤›tan dernek üyeleri, yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele ça¤r›s› yapt›lar.
n Kocaeli Gençlik Derne¤i taraf›ndan, yazar Cezmi
Ersöz’le söyleﬂi ve imza günü düzenlendi. 29 May›s
günü Dafne Kültür Merkezi’nde gerçekleﬂtirilen imza ve söyleﬂi gününde, Ersöz, Türkiye gündemine ve
gençli¤in sorunlar›na dair konuﬂtu. Yaﬂanan sorunlar›n sistemle ilgili oldu¤unu ve tüm ülke sorunlar›n›n
buradan kaynakland›¤› gibi ö¤rencilerin sorunlar›n›n
da kayna¤›n›n sistem oldu¤una dikkat çekti. Bir buçuk saat süren söyleﬂiden sonra Ersöz kitaplar›n› imzalad›.
n Edirne Gençlik Derne¤i Giriﬂimi 22-25 May›s tarihleri aras›nda Edirne Gençlik
Merkezi Tiyatro Salonu’nda
''Ö¤renci Haklar›m›z› ‹stiyoruz'' kampanyas› çerçevesinde
karikatür sergisi açt›. Üç gün
aç›k kalan sergi ö¤rencilerin
ilgisini çekerken, 24 May›s’ta
da müzik grubu taraf›ndan bir
dinleti sunuldu.
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lisin korumas›nda okulun iki ayr›
kap›s›ndan d›ﬂar› ç›kar›ld›. Ç›kt›ktan sonra faﬂist, ›rkç› sloganlar atan
güruh yine polis korumas›nda okulun etraf›ndan uzaklaﬂt›r›ld›.
Faﬂistlerin okuldan ç›kar›lmas›n›n ard›ndan 2. bir grup olarak baﬂka okullardan toplan›p DTCF'ye ge-

DTCF’de güruh yine sald›rd›

FAﬁ‹ZME KARﬁI OMUZ OMUZA!
A.Ü. Dil ve Tarih Co¤rafya Fakültesi'nde bir kez daha faﬂistler sald›rd›, devrimci-demokrat-yurtsever
ö¤renciler sald›r›y› püskürttü.

SATIRLI S ALDIRI
30 May›s günü sabah saatlerinde
Antropoloji Bölümü ö¤rencisi Baran Can, faﬂistlerin sat›rl› sald›r›s›na
u¤rayarak a¤›r yaraland› ve Numune Hastanesi'ne kald›r›ld›.
Arkadaﬂlar›n›n yaraland›¤›n› ö¤renen devrimci-demokrat-yurtsever
ö¤renciler, orta bahçede toplanmaya baﬂlad›lar. Bu s›rada hala okulda
bulunan faﬂistleri döverek cezaland›ran ö¤rencilerin karﬂ›s›na faﬂistlerin hamisi polis ç›karak müdahalede
bulundu. Ö¤renciler, gaz bombalar›yla sald›ran polise taﬂlarla direnirken, karﬂ›l›kl› yaralananlar oldu.
Yaralanan ﬁefik Y›lmaz, Abdullah Cebeci, ‹hsan Sezen isimli ö¤renciler hastaneye kald›r›ld›. Bir süre sonra da yaral› arkadaﬂlar›n› bekleyen ö¤rencilere hastane önünde
faﬂistler yeniden sald›rd›lar. Yaﬂanan çat›ﬂma s›ras›nda okul d›ﬂ›ndan
getirilmiﬂ faﬂistlerin S›hhiye bölgesindeki baz› yerlere, polisin gözleri
önünde konuﬂland›klar› görüldü.

POL‹S K ORUDU
Öte yandan DTCF içinde gergin
bekleyiﬂ sürüyordu. Akﬂam saatlerinde DTCF etraf›nda toplanan, di¤er okullardan gelen devrimci-demokrat-yurtsever ö¤renciler, arkadaﬂlar›na destek vermek için okula
girdiler. Bu geliﬂmenin ard›ndan say›lar› 60-70’i bulan faﬂist güruh po-
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len yaklaﬂ›k 50 ö¤renci, okul önünde çevik kuvvet taraf›ndan ablukaya
al›nd›. Bu esnada polis faﬂistleri de
yolun karﬂ›s›nda tutarak provokatör
tutumunu sürdürdü.

FAﬁ‹ZM‹ D ÖKTÜ⁄Ü
KANDA BO⁄ACA⁄IZ
Polisin bir süre sonra faﬂistleri
uzaklaﬂt›rd›¤› görülürken, bunun
nedeni az sonra anlaﬂ›ld›. Amaç yine korumayd›.
K›sa süre sonra, yaklaﬂ›k 600 kiﬂilik devrimci-demokrat-yurtsever
ö¤renci grubu, "Faﬂizme Karﬂ›
Omuz Omuza, Faﬂizmi Döktü¤ü
Kanda Bo¤aca¤›z, Faﬂistlerin ‹pleri

ABD'nin Elinde, Yaﬂas›n Halklar›n
Kardeﬂli¤i" sloganlar›yla toplu ç›k›ﬂ
yaparak Yüksel Caddesi'ne yürüdüler. Yürüyüﬂ esnas›nda çevreden
birçok kiﬂinin alk›ﬂlarla destek vererek sloganlara kat›ld›¤› gözlendi.

YÖNET‹M B ‹L‹YOR
Yüksel Caddesi'ne gelen ö¤renciler ad›na yap›lan aç›klamada olay
anlat›larak, faﬂistlerin kendisi gibi
düﬂünmeyen herkese düﬂman oldu¤u söylendi. Okul yönetiminin faﬂistlerin kimliklerini bildi¤ini ve sürekli olarak sald›rd›ktan sonra korundu¤unu belirten ö¤renciler, son
süreçte sald›r›lar›n özellikle Kürt
ö¤rencilere yöneldi¤ini kaydettiler.
2-3 gün önce de Atatürk Ö¤renci
Yurdu'nda bir ö¤rencinin odas›na
demir sopalarla giren faﬂistlerin sald›rd›klar› bilgisini veren ö¤renciler,
faﬂizme karﬂ› mücadelelerinin devam edece¤ini söylediler ve polisin
okul içinde att›¤› gaz bombalar›n›n
boﬂ kovanlar›n› gösterdiler. Gözalt›na al›nan arkadaﬂlar›n›n serbest b›rak›lmas›n› isteyen ö¤renciler, aç›klaman›n ard›ndan a¤›r yaral› olan
arkadaﬂlar›n› ziyaret ettiler.
Bu arada yaﬂanan çat›ﬂman›n ard›ndan DTCF yönetimi okulu 4 Haziran’a kadar tatil etti.

KTÜ'de F aﬂist S ald›r›lar
Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde 22 May›s günü, solcu bir ö¤rencinin
faﬂistlerin sald›r›s›na u¤ramas›n›n ard›ndan, devrimci-demokrat ö¤renciler
ile faﬂistler aras›nda çat›ﬂma yaﬂand›. Faﬂistler cezaland›r›larak okuldan at›l›rken, bir süre sonra okul d›ﬂ›ndan takviye alarak yeniden sald›r›ya geçtiler.
Yaﬂananlar üzerine 23 May›s’ta Gazeteciler Cemiyeti'nde, ‹HD, E¤itimSen, EMEP, CHP, DSP, Halkevi, ÇYDD, ÖDP, Emekli- Sen, SDP ve TAYAD'l›lar›n da kat›ld›¤› bir bas›n aç›klamas› düzenlendi. Aç›klamada tüm
bu yaﬂananlar›n jandarman›n gözü önünde olmas›n›n durumun vehametini
gösterdi¤i belirtilirken, sald›rganlar›n pervas›zl›¤›n› ve devlet güçleri taraf›ndan desteklendi¤ini gösteren örnekler anlat›ld›.
Ayn› saatlerde ise, sald›rgan faﬂistler ad›na, KTÜ Ö¤renci Konseyi Baﬂkan› Mustafa Kemal Yavuz taraf›ndan bir aç›klama yap›larak, solcu ö¤renciler "BÖLÜCÜ ÖRGÜTLE, ‹LLEGAL GRUPLARLA BA⁄LANTILI"
ﬂeklinde hedef gösteriliyordu.
Okulda gerginlik halen sürerken, ö¤rencilerin faﬂistlere karﬂ› birleﬂmesi
yeni sald›r›lar›n önünü kesti. Devrimci-demokrat ö¤renciler her gün Makine Mühendisli¤i önünde toplan›rken, faﬂist ö¤renci derne¤inin olaylardan
beri aç›lmad›¤› ö¤renildi.

GENÇL‹K
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S E S : H ü k ü m e t H a l k › Yan›lt›yor!

Beykoz’da iﬂ b›rakma
n

SES, geçti¤imiz günlerde kabul edilen 5620 say›l› kanunla, geçici iﬂçi
olarak kamuda çal›ﬂanlar›n kadroya al›nmalar›n›n söz konusu olmad›¤›n›,
bu konuda hükümetin kamuoyunu aç›kça aldatt›¤›n› aç›klad›.
SES Genel Merkezi, geçici iﬂçilerin kamuda hiçbir güvencesi olmayan
sözleﬂmeli eleman pozisyonlar›na atand›¤›n› belirterek, “Verilmiﬂ bir kadro
kesinlikle sözkonusu de¤ildir. Yine ayn› kanuna göre, 2006'da kamuda 6 aydan az çal›ﬂm›ﬂ olanlar›n geleceklerinin ne olaca¤› da belirsizdir. Anayasa
ve uluslararas› sözleﬂmelere ayk›r› olan bu düzenlemenin ortadan kald›r›lmas› için hukuk mücadelesi baﬂlat›lacakt›r" dedi.
SES Ankara ﬁubesi üyeleri de 25 May›s'ta, Hacettepe Üniversitesi'nde
yapt›klar› bir eylemle hükümeti protesto ettiler. Aç›klamay› SES Hacettepe
‹ﬂyeri Temsilcisi Adem Bulat yapt›. Bulat, kanunun emekçilere “müjde” gibi sunuldu¤unu hat›rlatarak, “oysa yap›lan tek kelimeyle hak gasb›d›r. Hacettepe Üniversitesi'nde çal›ﬂan 370 arkadaﬂ›m›z iﬂsiz kalma tehlikesiyle
karﬂ› karﬂ›yad›r" diye konuﬂtu.
Bulat, hükümeti halk› yan›ltmaktan vazgeçmeye ça¤›rarak, emekçilerin
umutlar› ve ekmekleri üzerinden siyaset yap›lamayaca¤›n› söyledi. Geçici
iﬂçilerin, kamuda hiçbir güvencesi olmayan sözleﬂmeli eleman pozisyonlar›na atanmakta oldu¤unu belirten Bulat, verilmiﬂ bir kadro olmad›¤›n› söyleyerek, " H a k k › m › z › s o n u n a k a d a r a r a m a k t a k a r a r l › y › z " dedi.
Eylem, SES üyelerinin taleplerini ortaya koyan 500 dilekçenin hükümete postalanmas›yla sona erdi.

E¤itim-Sen üyesi Sar›kaﬂ katledildi
E¤itim-Sen Ankara 2 No’lu ﬁube üyesi Deprem Sar›kaﬂ isimli ö¤retmen, 24 May›s günü sabah saatlerinde Yenimahalle’de bulunan
evinden ç›kt›ktan sonra, tek kurﬂunla arkadan vurularak hayat›n›
kaybetti.
Muﬂ Varto 1966 do¤umlu olan
Sar›kaﬂ, E¤itim-Sen iﬂyeri temsilcili¤i yap›yor ve çevresinde devrimci, demokrat, yurtsever kimli¤iyle tan›n›yordu.
Haberi alan ö¤rencileri ve arkadaﬂlar›ndan oluﬂan 200 kiﬂi Hacettepe Hastanesi önünde toplanarak
uzun süre bekledi. Burada bas›na
bilgi veren E¤itim-Sen
Genel
Baﬂkan›
Alaaddin Dinçer, olay › n
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“planl› ve siyasi” oldu¤unu düﬂündü¤ünü kaydetti.
Deprem Sar›kaﬂ okulunda düzenlenen törenin ard›ndan Karﬂ›yaka Mezarl›¤›'nda topra¤a verildi.
Mustafa Kemal Lisesi'nde yap›lan
törene ö¤renciler ve çok say›da
E¤itim-Sen’li ve DKÖ üyesi kat›l›rken, ö¤rencileri, "Katiller Bulunsun Hesap Sorulsun, ‹nsanl›¤›n
En Büyük Ay›b›, Ö¤retmenime
Kalkan Eller K›r›ls›n" yaz›l› dövizler taﬂ›d›lar.
Sald›r›y› nefretle k›nad›klar›n›
söyleyen Alaaddin Dinçer, Sar›kaﬂ’›n “ilkeli duruﬂuyla savundu¤u
düﬂüncesiyle çevresi taraf›ndan
çok sevilen ve say›lan biri” oldu¤unu belirtti. Türkiye'nin son zamanlarda ﬂiddet ve nefret ortam›na
sürüklendi¤ini vurgulayan Dinçer,
ﬂiddetin toplumsal adaletsizlikten,
'öteki'ne olan tahammülsüzlükten,
demokrasi kültürünün yerleﬂmemesinden beslendi¤ini ifade etti.

‹STANBUL Beykoz Belediyesi’nde çal›ﬂan temizlik iﬂçileri, ücretlerinin zaman›nda ödenmemesini, 28 May›s’ta iﬂ b›rakarak
protesto ettiler. Yön Temizlik
isimli taﬂeron ﬂirkette çal›ﬂan iﬂçiler, sürekli olarak maaﬂlar›n›n
geç verildi¤ini, iki ayd›r ise hiç
verilmedi¤ini belirttiler. Eyleme
kat›lan 200 iﬂçi, çöp araçlar›n›n
garajdan ç›kmas›na izin vermeyerek, eylem k›r›c›lar›na karﬂ› garaj önünde nöbet tuttular.

Ma¤dur ö¤retmenler kadro
istediler
n

‹STANBUL Ma¤dur Ö¤retmenler Ve E¤itimciler Derne¤i, kadro
taleplerini dile getirmek, paral›
ö¤retmenli¤i protesto etmek için
26 May›s’ta Taksim Tramvay Dura¤›’nda eylem yapt›.
“Kadro ‹stiyoruz” pankart› açan
ma¤dur emekçiler, “Diplomam
Var ‹ﬂim Yok, IMF’ye De¤il E¤itime Bütçe” dövizleri taﬂ›d›lar ve
“Eﬂit ‹ﬂe Eﬂit Ücret, Kadrolu Atama ‹stiyoruz” sloganlar› att›lar.
Taksim Tramvay Dura¤›’ndan
Galatasaray Lisesi önüne yürüyen emekçiler ad›na aç›klamay›
yapan Selda Öztürk dünyada eﬂi
benzeri olmayan KPSS’nin tümüyle aldatmaca oldu¤unu belirterek, 180 bin ö¤retmene ihtiyaç varken sadece 10–20 bin ö¤retmen atamas› yap›ld›¤›n› söyledi. Öztürk, AKP hükümeti döneminde baﬂlat›lan geçici ve iﬂ güvencesiz çal›ﬂmay› esas alan sözleﬂmeli-ücretli ö¤retmenli¤in,
“ucuz iﬂ gücü” uygulamas›n›n
e¤itimdeki yans›mas› oldu¤unu
kaydetti.

‹ﬂçilerden imza kampanyas›
n ‹STANBUL Ço¤u asgari ücretle,
7 bin kiﬂinin çal›ﬂt›¤› Ümraniye’deki ‹MES Sanayi Sitesi’nde
çal›ﬂan ‹MES iﬂçileri insanca yaﬂanacak ücret ve sa¤l›kl› koﬂullarda çal›ﬂmak için imza kampanyas› baﬂlatt›.
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ÇAYDA SÖMÜRÜYE SON!
Çay üreticisi, IMF’nin emriyle uygulanan kotaya karﬂ›
ç›kt›, ‘Çay bizim can›m›z AKP düﬂman›m›z’ slogan› att›
Çay üreticileri, Artvin’de Kemalpaﬂa Beldesi’nde, Hopa’da ve
Çavuﬂlu Köyü'nde düzenledikleri
eylemlerle, Çay-Kur'un çay al›m
kotalar›n› düﬂürmesini ve üreticinin
çaylar›n› almay›p özel sektöre mecbur etmesini protesto ettiler.
IMF’nin emireri iktidar›n uygulad›¤› politikalar sonucu çaylar›n›
satamayan üreticiler 26 May›s’ta
Hopa ‹lçesi’ne ba¤l› Kemalpaﬂa
Beldesi'nde ve Çavuﬂlu Köyü'nde
yollar› kapatt›lar.
Kemalpaﬂa’da Çay Fabrikas›'na
giden yolu trafi¤e kapatan üreticiler, kontenjan ve kotan›n kald›r›lmas›n› istediler. "Çayda Sömürüye
Son" pankart›n› taﬂ›yan 500 kiﬂi,
"Çayda Kotaya Hay›r, Çaykur Halk›nd›r Sat›lamaz, 550 Gübre 40
Yevmiye Ye Tayip Ye Kalan› Da
Sen Ye" dövizlerini taﬂ›yarak, Kemalpaﬂa Çay Fabrikas›'na giden yolu trafi¤e kapatt›. Eyleme HÖC,
ESP ve Halkevleri destek verdi.
Fabrika önüne gelen üreticiler, "Çay
Bizim Can›m›z, AKP Düﬂman›m›z,
IMF Çaydan Elini Çek" sloganlar›n› atarak, simgesel olarak ellerinde
kalan çaylar› yakt›lar.
Sarp-Hopa karayolu iki saat kapal› kal›rken, sloganlarla yürüyüﬂe
geçen kad›n›, erke¤i, yaﬂl›s›, genci
ile çay üreticileri, 1980 sonras› ilk
kez yapt›klar› yol kesme eyleminde
jandarman›n engellemelerine ra¤men eylemlerini sürdürdüler. Jandarman›n yolun aç›lmas› yönündeki
bask›lar›n› oturma eylemi ve alk›ﬂlarla protesto eden emekçilere, yolun kapanmas› üzerine kamyonlarla
uzun kuyruk oluﬂturan Taﬂ›mac›lar
Kooperatifi ﬂoförleri de korna çalarak destek verdi.
Çay üreticilerinin tepkileri karﬂ›s›nda halka aç›klama yapmak zorunda kalan fabrika müdürü, stokun
ellerinde çok oldu¤unu, iﬂleme kapasitelerinin düﬂük oldu¤unu belirtSay›: 107

ti. Kaymakam ise, halk›n çay toplarken ne kadar s›k›nt› çekti¤ini bildikleri masal›n› anlatt›.
Eylem Kemalpaﬂa Sa¤l›k Oca¤›
önünde sonland›r›l›rken, ayn› gün
Çavuﬂlu Köyü'nde de üreticiler Hopa-Borçka Karayolunu trafi¤e kapatt›. 200 üreticinin kat›ld›¤› eylemi
k›rmaya çal›ﬂan kaymakam, jandarma, emniyet müdürü ve fabrika müdürünün konuﬂmalar›, alk›ﬂlar ve
“Çayda Sömürüye Son, Hakk›m›z›
‹stiyoruz” sloganlar›yla kesildi.
Üreticiler, “çaylar›n hergün ve kontenjan›n 15’ten al›naca¤›” sözünü
alarak eyleme sona verdi.

5 bin kiﬂi geliriz!

üreticiler, “ sorunun kayna¤› biz de¤iliz, müdürü getirin aç›klama yaps›n, sorunumuzu çözmeden buradan
kalkmayaca¤›z” cevab› verirken,
gözalt› tehdidi “Direne Direne Kazanaca¤›z, Zafer Direnen Emekçinin Olacak, Direniﬂ Var Teslimiyet
Yok” sloganlar›yla karﬂ›l›k buldu.
Geri ad›m atan polis olurken,
aç›klama yapan fabrika müdürünün
boﬂ sözlerine üreticiler, “bizim sorunumuzu çözecek ﬂeyler söyleyin,
çay›m›z› alacak m›s›n›z almayacak
m›s›n›z” ﬂeklinde tepki gösterdi.
Müdür yuhalamalar içinde fabrikaya geri dönerken, bir heyet fabrika
yönetimiyle görüﬂtü. ‹lk görüﬂmede
kontenjan› 12’den al›naca¤› sözüne
de tepki gösteren üreticiler heyeti
yeniden görüﬂmeye gönderdi ve
kontenjan›n 15’ten al›nmas› kabul
ettirildi. Üreticiler, sözlerin tutulmamas› halinde 5 bin kiﬂiyle kap›lar›na dikileceklerini söyleyerek eylemlerine son verdiler.

Çay üreticisinin 28 May›s günkü
eylem yeri ise Hopa oldu. Belediye
Park›’nda toplanan 1500 kiﬂi, ‘Çayda Sömürüye Son, Gün Gelecek
Devran Dönecek AKP Halka Hesap
Verecek, Çay Bizim Can›m›z
IMF(AKP) Düﬂman›m›z, Çayda Kota Kontenjan Kald›r›ls›n’ sloganlar›yla yolu trafi¤e kapatarak çay fabrikas›na yürüyüﬂe geçti.
“Çayda Sömürüye Son”
Artvinliler, 26 May›s günü "Artvinimize Sahip Ç›kal›m"
pankart› açan
ad›yla
düzenledikleri eylemle, sorunlar›n› dile getirdiler.
ve
“Halk›z
Kooperatifler,
DKÖ’ler ve KESK ﬂubeleri taraf›ndan düzenHakl›y›z Kazalenen
eylem
için
Atapark'ta toplanan 400 kiﬂi, "Artvin'de
naca¤›z, IMF
Maden
Ç›kar›lmas›n,
Baﬂbakan Karadeniz Sahil Yolunu AçÇaydan Elini
t›n Ama Artvin'i Unuttun, Artvin Sat›l›k De¤ildir" pankartlaÇek, Çay›m›z›
r›yla kent meydan›na yürüdü.
Dereye DökYap›lan konuﬂmalarda, Artvin-Erzurum yolunun 20 güntürmeyece¤iz”
dür
kapal› oldu¤u ve kimsenin ilgilenmedi¤i, Artvin – Borçdövizleri taﬂ›ka yolunun tehlikeli ve bozuk oldu¤u hat›rlat›ld›. "Yollar niyan üreticiler,
ye düzeltilmiyor, Artvin baﬂka bir ülkenin ili mi, neden hizfabrika önünmet verilmiyor?" diye soran konuﬂmac›lar, iktidar› eleﬂtirdide, Hopa-Rize
ler. Erdo¤an'›n ad›n›n geçti¤i yerde kitle yuhalad›. Yeﬂil ArtKarayolu’nu
vin Derne¤i ad›na yap›lan konuﬂmada ise Artvin'de ç›kar›liki saat trafi¤e
mak istenen madenin do¤aya, ekonomiye zarar verece¤i bekapatt›.
lirtilerek, “Yabanc› ﬂirketler gelip Artvin'i talan edecekler.
Polisin
Buna
sessiz kalmayal›m" ça¤r›s› yap›ld›. HÖC'lülerin de yeuyarmaya
rald›¤›
miting, horonlarla sona erdi.
kalkmas›na

‘Artvin Sat›l›k De¤ildir’

KÖYLÜ
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‹cazet Alt›nda Çözümsüzlük!
DTP eﬂbaﬂkanlar›ndan Aysel
Tu¤luk’un geçen hafta Radikal 2’de
bir yaz›s› yay›nland›.
“Sevr travmas› ve Kürtler ’ i n
empatisi” baﬂl›kl› yaz›, hayli ilginç
tespit ve vurgular içeriyordu.
Tu¤luk, yaz›s›nda yer yer emperyalistlerin Kürt sorununu kulland›¤›, Sevr Anlaﬂmas›’n›n Türk halk›
için onur k›r›c› bir emperyalist dayatma oldu¤u gibi, Kürt milliyetçi
teorisyen ve politikac›larda pek s›k
rastlanmayan tespitler yap›yor.
Hatta, bir ad›m ileri gidip Kürtler’in emperyalist müdahalelere güvenmemesi gerekti¤ini dahi söylüyor. Kürt milliyetçi hareketin “ABD
sopas›yla oligarﬂiyi tehdit etmeyi”
bir politika olarak kulland›¤› koﬂullarda, bunu söylemek kuﬂkusuz
önemli.
Ancak yaz›n›n bütününe bir ica z e t i ç i n d e d ö nü p d u r m a damgas›n› vuruyor. Dolay›s›yla bu noktada
da k›y›s›ndan köﬂesinden yakalad›¤›
do¤rular› derinleﬂtiremedi¤i gibi,
çözümü de¤il, çözümsüzlü¤ü üreti-

yor.
Mesela diyor ki; “Bize göre
Türk halk›n›n korku ve kayg›lar›
ciddi düzeyde gerçekçidir, anlaﬂ›lmaya de¤erdir. Türk halk› tekrar
Sevr tehlikesine benzer bir durumla
karﬂ› karﬂ›yad›r tespitini rahatl›kla
yapabiliriz. Ve bu tehlikenin temas›nda Türk-Kürt çat›ﬂmas› kurgulan›yor. ”
Bu tespiti yapmak, devam›nda
Kürt milliyetçi hareketinin böyle bir
çat›ﬂmaya zemin haz›rlayan tüm
ideolojik, politik yanlar›n› sorgulamay› gerektirir.
Devam ediyor Tu¤luk:
“ E m p e r y a l i s t l e r i n K ü r t l e r ’e da yal› p oli tikas› Ir ak iﬂg aliyle d erin leﬂince, Sevr travmas› da kendisini
sürekli güncelleme ortam›na kavuﬂtu. Burada Kürtler’in gayet aç›k ve
samimi olmas› gerekiyor. ﬁu önkabulle baﬂlang›ç yap›labilir: Misak-›
Milli s›n›rlar›n› mutlak surette ko r u y ar a k Kürt sorununa çözüm bulunmal›d›r. Emperyalist müdahalelere güvenmeden ve de gerçeklik

Sol’u kim temsil edebilir?
Önce Radikal’den Ahmet ‹nsel’in
önerileriyle solun “ba¤›ms›z aday”
ç›karmas› gündeme geldi. Ard›ndan
DTP’nin seçimlere “ba¤›ms›z
aday”la kat›lmaya karar vermesiyle,
ba¤›ms›z aday ç›karma birçok sol
çevrenin gündemine girdi.
Büyük ﬂehirlerde oluﬂturulan
“Ba¤›ms›z aday belirleme” platformlar›ndan ç›kan ilk isim ise, Bask › n O r a n oldu.
“Sosyalist solun” sesi olarak Bask›n Oran!
Bir ayd›n olarak Bask›n Oran’›
tart›ﬂmak de¤il amac›m›z. Fakat, ideolojik olarak Bask›n Oran, bir “Avrupa Birlikçi”dir. Peki nas›l “sosyalist
solun aday›” olur o zaman?
Türkiye solunun kendine sosyalist, komünist, ilerici, devrimci diyen
çeﬂitli kesimlerinin biraraya gelip bir
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Avrupa Birlikçi’yi kendilerine aday
seçmeleri, “parlamenter mücadele”yi bile devrimci bir zeminde sürdürme iradesi gösterememenin ifadesidir.
Kendi ideolojisine güvenmiyor.
Meﬂruiyeti burjuvazinin, düzenin
‘ k a b u l e d e b i l i r l i ¤ i ’ çerçevesinde
ar›yor. Oran, bu anlamda “uygun”
bir aday oldu¤u için öne ç›kar›l›yor.
O halde siz niçin iktidar olmaya
adays›n›z? ‹ktidar› al›p Bask›n Oranlar’a teslim etmek için mi?
Bu anlay›ﬂ devrim yapamaz. Yapsa da iktidar olamaz. Çünkü kendi
ideolojisine güvenmiyor. Çünkü
kendi program›na inanc› yok.
Marksist-Leninistler, objektif ve
subjektif koﬂullar›n uygun olmas›
halinde seçimlerde ba¤›ms›z aday
göstermeye ilke olarak karﬂ› de¤il-

d›ﬂ› olmayan aç›l›mlarla çözüm
aray›ﬂ› gerekiyor. Gerçekçi çözümlerden kastedilen ülkenin birli¤ini
zorlamayan aç›l›mlard›r. ”
Do¤rularla yanl›ﬂlar içiçe.
Çünkü net bir tutumla a n t i - e m peryalist ve anti-oligarﬂik olam›yor.
Kürt milliyetçi hareketinin
90’lar›n baﬂlar›ndan bu yana sürdürdü¤ü bir açmaz bu.
Emperyalizme s›rt›n› yaslarken,
en az›ndan onun çizdi¤i çerçeveleri
kabul ederek politika belirlerken,
oligarﬂiye karﬂ› ama, a n t i - e m p e ry a l i s t o l a m › y o r.
Tersinden; “AB de, ABD de
Kürtler’i kullanmak istiyor, biz sorunu kendi içimizde çözmeliyiz” politikas›n›n geliﬂtirildi¤i dönemde de
emperyalizme karﬂ› ç›kar gibi olunurken, ant i-oli ga rﬂik oluna m› yor.
Dolay›s›yla, emperyalizm ve
mevcut oligarﬂik devlet üzerine
söylenen her ﬂey, “taktik” olarak kal›yor.
Tu¤luk’un yaz›s›nda bu tutars›zl›k, kendisini “ Misak-› Milli s›n›rlerdir. Çok farkl› konjonktürler alt›nda aday gösterilen bir ayd›n›n adayl›¤› da desteklenebilir.
Fakat siz ortaya “sosyalist sol”
ad›na ç›k›yorsan›z, siz ortaya emekçilerin sesini parlamentoya taﬂ›mak
için ç›k›yorsan›z, seçece¤iniz adaylar da buna uygun olmal›d›r.
Bask›n Oran, Türkiye halk›n›n
mücadelesi, infazlar, katliamlar alt›nda sürerken hangi ayd›n tavr›n›n
içinde olmuﬂtur?
Bask›n Oran TBMM’de ne yapacak? “AB’ye üyelik süreci h›zland›r›ls›n” politikas›n› savunacak. Yani
emperyalizme ba¤›ml›l›¤› savunacak. Bunu yaparken, yan›s›ra “az›nl›klar”›n sorunlar›n› dile getirmesi;
onu meclise göndermek için yeter
sebep olabilir mi?
“Solun ortak aday›” toplant›lar›n›n dikkat çekici bir özelli¤i de, s› n›fsall›¤›n neredeyse kendini hiç
hissettirmemesidir. Kürtler, Aleviler,
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lar›n› mutlak surette korumak”
ﬂeklinde gösteriyor.
Hay›r, “ Misak-› Milliyi korumak” devrimcilerin, yurtseverlerin,
demokratlar›n özel görevi de¤ildir.
Önemli olan, sorunun halklar›n iradesi do¤rultusunda, anti-emperyalist, anti-oligarﬂik bir muhtevada
çözülmesidir. Fakat oligarﬂinin
“Sevr” demagojilerine hak verir deyiﬂlerle, Mustafa Kemal hakk›nda
“Kurtar›c› motif, tarihsel imge
Mustafa Kemal ve onun tarihsel eylemselli¤inin büyüklü¤ü kendisini
gösterdi ve gösterecek. O bir mucizedir, ölümsüzdür. Uluslaﬂmada temel direktir. ” tasvirleriyle esas olarak, icazetin damgas›n› bast›¤› bir
metin konulmuﬂtur ortaya.
Misak-› Milliye bu ne ba¤l›l›k,
Mustafa Kemal’e bu ne hayranl›k?
Tu¤luk’a önerimiz, burjuvazinin
“icazetini” kazanabilecek bir muhteva ve biçimden medet ummak yerine, halklar›n ve solun kalbini kazanabilecek bir muhteva ve söylem
geliﬂtirmelisiniz.
Çünkü çözüm, burjuvazinin icazetinde de¤il, halklardad›r!
Sünniler üzerinden yürütülen tart›ﬂmalar›n onda biri “s›n›fsall›k” üzerine yap›lm›yor. Emperyalizmin çeﬂitli
biçimlerde empoze etti¤i “kimlik siyaseti” hakimiyetini kurmuﬂ adeta.
Kimse, en baﬂta da Marksist-Leninistler, farkl› milliyetler ve inançlar›n
özgün konumlar›n›, sorun ve taleplerini yads›maz. Fakat bu sorunlar da
neticede s›n›fsal bir bak›ﬂ içinde ele
al›nmak zorundad›r.
HÖC’ün de baz›lar›na gözlemci
olarak kat›ld›¤› “Solun ortak aday›”
toplant›lar› bile, kimin ne yapt›¤›n›n
belirsiz oldu¤u bir seyirde sürüyor.
Reformistler belirleyip herkese dayat›yorlar, sonra da bu adaylar “solun
ortak aday›” oluyor. Ba¤›ms›z aday
gösterme politikas›nda hemfikir olduklar› halde, aday göstermeyi bile
ortaklaﬂt›rmay› beceremeyen bir “anti-birlik” kültürü var. Bu tablo gösteriyor ki, solun “parlamenter mücadele” konusunda da daha almas› gereken çok mesafe var.
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S i z d i re n e n l e r i n i d e o l o j i s i y l e
baﬂedemezsiniz!
Amerikan emperyalizminin “terörizm” kavram›n› ve “terörle mücadele” ad›n› verdi¤i savaﬂ› hangi
amaçla, kimlere karﬂ› yürüttü¤ü konusunda belki 11 Eylül’ü izleyen bir
y›l içinde kimi kesimlerde bir kafa
kar›ﬂ›kl›¤› yaﬂanm›ﬂt›. Ancak Afganistan, Irak iﬂgalleri, “terörizmle savaﬂ” söylemi ile ülkelerin “ﬂer ekseni” ilan edilmesi, ambargolar›n, tecritlerin uygulanmas›, iﬂgal edilen ülkelerde yaﬂanan iﬂkenceler, katliamlar... Tüm bunlar kafa kar›ﬂ›kl›kl›klar›n› giderdi ve bu savaﬂ›n emperyalizmin halklara, onlar›n meﬂru
direniﬂlerine karﬂ› sürdürdü¤ü bir
savaﬂ oldu¤u genel kabul gördü.
Buna ra¤men hiçbir meﬂruiyeti
bulunmayan bu savaﬂ› yaymaktan
elbette vazgeçmedi. ‹ﬂbirlikçisi ülkelere, dün nas›l ki, “komünizme
karﬂ› mücadele”yi taﬂ›y›p kendi ç›karlar› için kullanm›ﬂsa, bugün de
“terörizmle savaﬂ›” taﬂ›y›p ayn›
amaçla kullan›yor. Türkiye oligarﬂisinin ise, y›llard›r kendi halk›na karﬂ› sürdürdü¤ü savaﬂ› “meﬂrulaﬂt›rma” amac›yla örtüﬂüyor bu söylem.
Ve örtüﬂtü¤ü oranda da, Amerikan
“terörle savaﬂ” politikas›n›n bir biçimde parças› haline geliyor.
Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi’nin kuruluﬂu da bu
yaklaﬂ›m›n bir ürünüydü. Sözkonusu merkez, 2007 y›l› e¤itim ve ö¤retim çal›ﬂma program›na göre
planlanan uluslararas› faaliyetlerden ikincisi olan 'Terörizmin ‹deolojik Deste¤i ile Mücadele' konferans›n› Swiss Otel'de yapt›.
Konferansa kat›lanlardan biri de
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Ross
Wilson oldu. Wilson oligarﬂinin “terörle savaﬂ›na” övgüler ya¤d›rd›,
deyim yerindeyse “pohpohlay›p”
haydi aslanlar demeye getirdi.
Türkiye'yi, “büyük çapl› terörizme maruz kalma ve onunla mücadelede lider” ilan eden Wilson, konuﬂmas›n›n devam›nda da, “ASALA,

DHKP-C ve PKK/Kongra-Gel, hepsi ayn› ﬂey. Bu örgütlerin tümü, düzenledikleri ﬂiddet eylemleriyle son
y›llarda 40 bin kiﬂinin ölümüne neden olan en bilinen gruplar aras›nda yeral›yor” dedi.
Birincisi; DHKP-C tarihinde
halka, sivillere yönelik tek bir eylem yoktur, cezaland›r›lanlar›n tümünün suçlar› tüm dünyaya ilan
edilmiﬂtir.
‹kincisi; ABD’nin DHKP-C’yi
kendi “terör listesi”ne almas›n›n nedeninde, aç›kça “örgütün ABD operasyonlar›n eleﬂtirmesi ve ABD karﬂ›t› olmas›” ﬂeklinde yeralmaktad›r.
Yani, Amerikan emperyalizminin
ç›karlar›n›n karﬂ›s›nda yerald›¤› için
“terörist” ilan edildi¤i bizzat kendileri taraf›ndan itiraf edilmektedir.
Üçüncüsü; say›lan di¤er iki örgüt ideolojik olarak “milliyetçi” örgütlenmelerdir. DHKP-C devrimci,
Marksist-Leninist bir örgütlenmedir. Yani “ayn› ﬂey” de¤ildir.
Dördüncüsü; siz, direnenlerin
ideolojisi ile mücadele edemezsiniz. Çünkü bu savaﬂ›n cephaneli¤i
ne tanklard›r ne toplard›r, ne de
ak›ll› füzelerdir. ‹ﬂgaller de kâr etmez bu savaﬂta, Guantanamolar,
Ebu Gureybler hiçbir zulüm ayg›t›,
teknolojik silah, sözkonusu olan
ideoloji ise, onunla mücadele edemez. Bu nedenledir ki, direnenleri
katledebilirsiniz, ancak o direniﬂlere önderlik eden ideoloji yaﬂad›kça
yeni direniﬂlerin kaç›n›lmaz olarak
karﬂ›n›za ç›kaca¤›n› da yaﬂayarak
görürsünüz.
‹deolojik savaﬂ, bambaﬂka araçlarla sürer. Ve emperyalist burjuvazinin, bu alanda devrimci ideolojinin karﬂ›s›na ç›karabilece¤i, halklar›n benimseyece¤i, ahlâki olan, sorunlar›na çözüm sunabilen bir ideolojisi yoktur. Bu alanda güçsüz oldu¤u için “terör” demagojisine sar›l›p tanklar›yla geliyor üzerimize.

‹DEOLOJ‹
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n

Yetki, yetki, yetki... Polis, her
toplumsal eylem, her ﬂiddet eylemi
sonras›nda bunu söylüyor... AKP de
bu defa elini çabuk tutup polisin istedi¤ini vermek üzere bir yasa tasar›s›n› komisyona sundu bile.
Oysa...
‹nsano¤lu unutabilir; ama arﬂiv
unutmuyor. Bak›n polisin ve askerin daha önce yetki istemesine karﬂ›
AKP hükümetinin Adalet Bakan›
neler demiﬂti:
Tarih, 2005’in Eylül’ü.
Çiçek diyor ki: “Her Türlü Yetki
AB Yasalar›nda Var!”
Adalet Bakan› Cemil Çiçek, generaller ve polis taraf›ndan “AB yasalar› ç›kt› elimiz kolumuz ba¤land›” mahiyetindeki aç›klamalara çok
özet bir ﬂekilde cevap veriyor:
“AB’ye uyum yasalar› diye eleﬂtirilen yasalarda her türlü yetki var.”
Hat›rlarsan›z, o zaman generaller “‹ngiltere’de olan bizde de olsun” diye demagoji yap›yorlard› ve
Çiçek onlara da ﬂöyle demiﬂti...
“Örne¤in ‹ngiltere, özel mahkemeler kurmaya haz›rlan›yor. Bizde
bu zaten var. Eskiden DGM vard›,
ﬂimdi A¤›r Ceza Mahkemeleri var.”
“Ola¤anüstü Hal Yasas›, güvenlik kuﬂkusu olan durumlarda kiﬂilerin bölge s›n›rlar› d›ﬂ›na ç›kar›lmas›
yetkisini OHAL Valisi’ne veriyordu. Oysa benzeri bir yetki z a t e n h e r
valide kendi il s›n›rlar› için var.”

Ö n ce k e n di h al k › n › k u r ﬂ u nl am › ﬂ

H

Geriye ﬂu soru kal›yor:
O zaman böyle diyen AKP, ne
oldu, ne de¤iﬂti de ﬂimdi polise yeni
yetkiler için yasa ç›kar›yor?

H

H

A s a k i r i M u n t a z a m a i M a n s u re
ve A s a k i r i M u n t a z a m a i H a s s a,
polis teﬂkilat›n›n öncü kuruluﬂunun
ad›yd›. Yeniçerili¤in kald›r›lmas›n›n
ard›ndan 1826'da kurulmuﬂtu. Asakiri Muntazamai Mansure ve Asaki-

E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ¤ ü,
1937'de kuruldu. Kuruldu¤undan
bu yana da, polisin “daha fazla yetki” iste¤i hiç ama hiç bitmedi. Boyuna yeni yasalar ç›kar›ld›. Ama polis yine de yetkiye doymad›.

TAR‹H

1934'de kabul edilen Polis Vazi fe ve Selahiyetleri Kanunu'nun 18,
maddesi ile, polise ﬂüpheli gördü¤ü
kiﬂiyi d i l e d i ¤ i k a d a r gözalt›nda tutma yetkisi verildi. Bu süreyi uzatma
karar› da ayn› kanunla, en büyük
mülki amire b›rak›yordu.
1948’in 21 ﬁubat’›nda Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu de¤iﬂtirildi. Elbette de¤iﬂiklik, polise daha
fazla yetki verilmesi için yap›lm›ﬂt›.
- 1965’in 28 Haziran’›, toplum
polisine tam otomatik tabanca ve

Polise Yetki Vermiﬂler

1932’nin 30 Haziran’›nda Polis
Teﬂkilat› Kanunu TBMM'de kabul
edildi. Bunu Polis Vazife ve Selahi y e t l e r i K a n u n u’nun ç›kar›lmas› izledi.
Ondan sonrad›r ki, Türkiye
Cumhuriyeti Mahkemeleri’nin binlerce karar›nda ﬂu cümle yerald›:
"San›¤›n Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'nun vermiﬂ oldu¤u
yetkiyi kullanarak görevini yapmak
maksad›yla açt›¤› ateﬂ sonucu Mustafa Dölek'i öldürmüﬂ olmas› nedeniyle BERAAT‹NE.”

H
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ri Muntazamai Hassa,
esas olarak ‹stanbul'un
diye
yani iktidar merkezinin polisiydi.
Anadolu ve Rumeli
eyaletlerine de Asakiri Redife bak›yordu. Daha sonra 1845'te Z a p t i ye Teﬂkilat› kuruldu.
Cumhuriyetin
kuruluﬂundan
sonra 1923'te Ankara'da Emniyet
Umum Müdürlü¤ü'ne ba¤l› vilayet
polis müdürlüklerinin kurulmas›yla,
polis yeniden ﬂekillendirildi.

z›rhl› araçlar verilmesi kararlaﬂt›r›ld›.
- 1965’in 14 Temmuz’u, polisin
toplumsal olaylarda “elini rahatlatmak için”, Toplum Polisi Kurulmas› Hakk›nda Kanun kabul edildi.

H
- 1966’n›n 7 May›s’›, polisin art›k ne kadar yetki sahibi oldu¤unun
bir örne¤i yaﬂand›:
TBMM, polis taraf›ndan arand›.
Arama üzerine CHP Genel Baﬂkan›
‹nönü, sonraki y›llarda çok ünlenecek olan "Eﬂkiyan›n bu ge ce ne
yapaca¤› belli olmaz" aç›klamas›n› yapt›.
Eﬂkiya kimdi derseniz?.. ‹ktidar
ve onun polisi vard› ortada. Memleketin baﬂkentinin orta yerinde, hem
de sistemin en kutsal mekan›nda
“eﬂkiyal›k” yapacak kadar yetkisi
vard› polisin, ama o yine de “yetki,
daha fazla yetki” demekten vazgeç3 Haziran 2007

meyecekti.

H
- 1969 ﬁubat’›nda, “Anayasa Nizam›na Karﬂ› ‹ﬂlenen Fiillerin Önlenmesi Hakk›nda Kanun” meclise
sunuldu. Polise, mahkemelere daha
fazla yetki veren yasa, cezalar› art›r›yor, bas›n özgürlü¤ünü yokediyordu. Muhalefet, bu tasar›n›n “1961
Anayasas›’n›n tan›d›¤› özgürlükleri
geri ald›¤›n› ve Polis Rejimi getirece¤ini" öne sürdü. Ama yasa ç›kt›.
Polis rejimi, polis devleti, art›k
ülkemizde çok s›k duyulan kavramlar haline gelecekti böylece. Art›k
faﬂist hükümetlerin, cuntalar›n ç›karaca¤› her yasa, bunu pekiﬂtirecekti:
Mesela aﬂa¤›daki düzenlemeler gibi:
- 1971’in 7 Ocak’›, "Üniversite
Polisi" tasar›s› hükümete sunuldu.
- 1971’in 8 Eylül’ü, polisin silah
kullanma yetkisini geniﬂleten tasar› yasalaﬂt›.
- 1972’nin 25 ﬁubat’›, polisin
ateﬂ gücünü art›rmak için modern
silahlar›n al›nmas›na karar verildi.
- 1973’ün 3 ﬁubat’›, polise elekt r i k l i c o p l a r verildi.

H
Devam ediyoruz süreci izlemeye
ve izledikçe hep o ayn› kliﬂe ç›k›yor
karﬂ›m›za: Polisin yetkileri geniﬂletildi. Geniﬂlemenin bir s›n›r› var m›
derseniz? Hiç sanm›yoruz! Devam
edelim.
Demirel, 1979'da iktidara geldi¤inde “kontrgerilla tedbirleri”ni yürürlü¤e koydu. Bu “tedbirlerin” bir
parças› da polise iliﬂkindi.
2559 say›l› Polis Vazife ve Selahiyetleri Yasas›’nda yapt›¤› de¤iﬂiklikle, “polisin yetkileri geniﬂletild i ”. 3201 say›l› Emniyet Teﬂkilat›
Yasas›’na yap›lan de¤iﬂiklikle de polislerin dernek kurmalar› yasakland›.

H
Art›k 12 Eylül Cuntas› iﬂbaﬂ›ndad›r. “Kral” askerdir. Polis, askere
ba¤l› çal›ﬂmaktad›r. Fakat, cunta
“sivilleﬂme” döneminde çok iﬂ düﬂecek olan polis teﬂkilat›n› güçlenSay›: 107

dirmeyi, polise daha fazla yetki vermeyi ihmal etmez:
- 1982’nin 1 Ocak’›, Toplum Polisi'nin yerine Çevik Kuvv et kurulaca¤› aç›kland›..
- 1985’in 12 Haziran’›, B‹R
KEZ DAHA ve daha do¤rusu K‹MB‹L‹R KAÇINÇI KEZ DAHA, p ol isin ye tkile ri ni geni ﬂl e t e n yasa
TBMM'de kabul edildi.
"Polis Vazife ve Selahiyetleri
Hakk›ndaki Kanun"a eklenen bir
maddeyle de polise M‹T ölçüsünde
istihbarat yapma yetkisi tan›nd›.

H
- 1986: ANAP iktidar› 1986 y›l›
ortalar›nda Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu'nda yapt›¤› de¤iﬂiklikle tutsaklar›n hapishanelerden
yeniden sorguya al›nmas›n› yasallaﬂt›rd›, bu yasa beﬂ y›l yürürlükte
kald›.

H
AB’ye uyum yasalar›n›n ç›kar›lmas›n›n ard›ndan 4 A¤ustos 2002
tarihli Radikal Gazetesi’nde ﬂöyle
yazm›ﬂt›:
“Türkiye'de yeni bir dönem baﬂlatacak olan 14 as›l, üç geçici maddelik 'demokrasi paketi'... yasallaﬂt›... “Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu da AB'ye uyumlu hale getirildi. ... Keyfi bask›nlara son...”
Döndük, dolaﬂt›k, yine baﬂa
geldik. 2005 Nisan’›nda ç›kar›lan
genelgelerle “polisin yetkileri geniﬂletilmiﬂti”...
Yetti mi? Hay›r.
2006 sonunda, yani henüz geçen
y›l›n sonunda, “Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu'nda de¤iﬂiklik
yapan yasa tasar›s› Bakanlar Kurulu'nda imzaya aç›ld›.”
Yetki, yine yetmemiﬂ. Polisin
yetkilerini art›ran yasa yine mecliste. Demek ki, sorun yetki meselesi
de¤il. Mesele, faﬂizmin yetkinleﬂti rilmesi meselesidir. Ama bak›n görün, bu yetkiler de yetmeyecek onlara... ‹ki vakte kadar, yine yetki isteyecekler... Yine yetmeyecek. Halk›n mücadelesi sürdükçe, yetki içinde bo¤ulacaklar.

K›sa Tarih
3 Haziran - 9 Haziran
3 Haziran 1995

Geleneksel ‹TÜ ﬁenli¤i’ne polis sald›rd›.
30 ö¤renci gözalt›na al›nd›.
3 Haziran 1995

Hükümetle Türk-‹ﬂ aras›nda yap›lan anlaﬂma sonucu Köy Hizmetleri’nde çal›ﬂan
34 bin iﬂçinin iﬂlerine son verildi.
4 Haziran 1995

Elbistan'da iki kad›na polislerin tecavüz
etmesi karﬂ›s›nda ayaklanan halk, Kaymakaml›k, Karakol, Çevik Kuvvet binas›
ve onlarca polis arac›n› molotoflarla tahrip etti. ‹lçede soka¤a ç›kma yasa¤› ilan
edildi.
5 Haziran 1994

‹stanbul Yeﬂilköy'de 4 Haziran'da bir
otel ç›k›ﬂ›nda gözalt›na al›nan Savaﬂ
Buldan, Hac› Karay ve Adnan Y›ld›r›m'›n
cesetleri Bolu'da bulundu.
6 Haziran 1981

MLSPB savaﬂç›lar› Tamer Arda, Attila Ermutlu, Do¤an Özzümrüt ve Ercan Yurtbilir, bir hainin ihbar› sonucu ‹stanbul'da
polis taraf›ndan katledildiler.
6 Haziran 1994

Pendik Lisesi önünde faﬂist sald›r›lar›
protesto eden Liseli Dev-Genç'liler polisle çat›ﬂt›lar. Polis otolar› tahrip edildi.
6-9 Haziran 1996

Mamak Halk›, evlerini y›kt›rmamak için
yürüyüﬂler, oturma eylemleri, gösteriler
yapt›.
8 Haziran 1992

Belediye iﬂçileri tam gün iﬂ b›rakt›lar, ‹stanbul ve Ankara'da 40 bine yak›n iﬂçinin kat›ld›¤› gösteriler düzenlediler.
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Bir Baﬂsavc›n›n ‘Saplant›s›’
Belçika’da bir baﬂsavc›n›n kendi hukukuna, ülkesind e k i d e m o k r a t i k h a k v e ö z g ü r l ü k l e re k a r ﬂ › s a v a ﬂ › v e
gizleyemedi¤i sosyalizm düﬂmanl›¤›
Belçika’da görülen DHKP-C
Davas› hukuksuzluklar›yla tart›ﬂ›lmaya devam ediyor.
Uluslararas› Af Örgütü, 2007 y›l› raporunda davaya yer vererek, uygulanan “anti-terör” yasas›n›n mu¤lakl›¤›na dikkat çekti. 23 May›s günü, raporu aç›klayan Af Örgütü Belçika Baﬂkan› Philippe Hensmans,
terörle mücadelenin Belçika’da da
yans›malar› oldu¤unu belirterek,
DHKP-C Davas›’n› ele ald› ve “Anti-terör yasas› fazlas›yla mu¤lâk ve
verilen cezalar insanlar›n suçland›klar› olaylara göre abart›l›" dedi.
DHKP-C dava karar›n›n Yarg›tay'da bozularak yeniden görülecek
olmas›n›n memnuniyet verici oldu¤u dile getirilen raporda, “tutsakl›k
dönemlerinde DHKP-C militanlar›na uygulanan kötü muameleler endiﬂe vericidir” denildi.
Devrimci Halk Kurtuluﬂ Cephesi Av r u p a Temsilcili¤i de 28 May›s’ta yapt›¤› yaz›l› aç›klama ile,
DHKP-C Davas›’n› ve bu davada
savc›n›n üstlendi¤i rolü de¤erlendirdi.
“Bir baﬂsavc›n›n saplant›s›” baﬂl›kl› aç›klamada ﬂu ifadelere yer verildi:
So¤uk Savaﬂ sonras› halklara
yönelik geliﬂtirilen savaﬂ›n en
önemli aya¤› olan ‘terörizm’ demagojileri, birçok ülkede varolan demokratik hak ve özgürlüklerin k›s›tlanmas›n› beraberinde getirirken,
bir taraftan da kendi demagojilerinin etkisi alt›nda kalarak, ‘terörizm
saplant›l›’ savc›lar, polisçikler kamuoyuna sunuluyor.
Bunlar›n bir örne¤i de Belçika’da ‘DHKP-C Davas›’ diye bilinen davan›n baﬂsavc›s›n›n durumudur. 30 Nisan 2007 tarihli Belçi-
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ka’n›n en ciddi gazetelerinden biri
olan Le Soir’›n ‘Terörist Tehlikesi
Çok Mu¤lak’ ve De Morgen Gazetesi’nin ‘Federal Baﬂsavc›’n›n Terörizm Saplant›s›’ baﬂl›kl› yaz›lar› bile sözkonusu savc›n›n durumunu
yeterince anlatmaktad›r.

DAVANIN KISA GEÇM‹ﬁ‹
1999’da aç›lm›ﬂ olan davan›n ilk
sürecinde elle tutulur bir suçlama olmad›¤› için uzun süre ask›da tutulan
dava; 2004 senesinde Belçika’da anti-terör yasas›n›n kabulüyle yeni bir
sürece girdi. S›rf mahkum etmek
için hukuk d›ﬂ› hemen tüm yöntemler kullan›lm›ﬂt›r. Öncelikle davaya
bakan Baﬂsavc›’n›n siyasi gerici
kimli¤i ve kariyer yapma tutkusu
önemli bir olgudur. Böylesi bir Baﬂsavc›’ya gereken de ayn› yap›ya sahip bir hakimin atanmas›yd›. Bunu
da yaparak hukuk d›ﬂ› ola¤anüstü
bir mahkeme kuruldu. Mahkemenin
hukuk d›ﬂ›l›¤›, yarg›lama sürecinde
demokratik hak ve özgürlüklere karﬂ› düﬂmanl›¤a büründü. Bu konuda
bir iki küçük anekdot asl›nda birçok
ﬂeyi anlatmay› gereksiz k›l›yor:
‘San›klar› cezaland›rmak için
san›klar›n ülkemizde illa da bir suç
iﬂlemesi gerekmiyor, san›klar›n savundu¤u örgüt Türkiye’de devlete
karﬂ› silahl› mücadele ediyor, o halde san›klar› örgütlerinin Türkiye’de
yapt›¤› silahl› eylemlerden dolay›
yarg›layabiliriz...’.
‘San›klar› as›l tehlikeli k›lan, örgütlerinin Marksist Leninist ideolojik çizgisidir...’.
‘San›klar›n dile getirdi¤i Türkiye’deki insan haklar› ihlalleri vs.
do¤ru olabilir. Ancak devletin yapt›¤› iﬂkencenin vs. sorumlusu da bu
meﬂru devlete karﬂ› mücadele eden

DHKP-C’dir. Devlet kendini korumak için insan haklar›n› ihlal etmek
zorunda kalm›ﬂt›r...’.
‘Bu san›klar› örnek olmas› için
çok a¤›r cezaland›rmal›y›z. ﬁu an
dünyan›n bütün teröristleri gözlerini bu davaya dikmiﬂ s›n›rda bekliyorlar. Bunlar› cezaland›rmazsak
bütün teröristler ülkemizi ‘Terör
Cenneti’ olarak görüp buraya yerleﬂecekler...’.
‘Bu san›klar›n yar›n öbürgün
karﬂ›m›za bir Londra, bir Madrid
türünde eylem yap›p ç›kmayaca¤›
ne malum. ›ﬂte o zaman iﬂ iﬂten geçmiﬂ olacak...’
Baﬂsavc›n›n iddianamesi ve mütalaas› bu ve buna benzer birçok hukuksuzluk söylemiyle doludur.
Mant›ks›zl›k o derecededir ki bazen
k a r a m i z a h bile bu durumu ifade
etmekte yetersiz kal›yor.
Elbette ki, sorun sadece söylem
düzeyinde kalsa; kendini ispat etmeye çal›ﬂan birinin hezeyanlar› deyip
geçebilirdik. Ancak bu saçmal›klar
silsilesine dayanarak, on y›la varan
hapis istemleri, dört-yedi y›l aras›
verilen hapis cezalar›, olay›n sadece
‘hezeyan’ meselesi olmad›¤›n› gösteriyor. Bir hukuk sistemi düﬂünün
ki; y a s a l a r › n y a p › l m a s › t a l i m a t ›
ABD’den geliyor. Amerikan hayranl›¤› ve kompleksli sosyalizm
düﬂmanl›¤›n›n, düﬂünce özgürlü¤ü
tahammülsüzlü¤üyle birleﬂen kiﬂilik
yap›lar› da, ayn› talimatlar› yerine
getirmek için heveslenmektedirler.
Belçika’daki DHKP-C Davas›’n›n Baﬂsavc›s› da Guantanamo
hukukunun yarat›c›s› ABD’ye özeniyor, onu taklit etmeye çal›ﬂ›yor.
Hatta daha da ileri giderek ‘teröristlere’ hiçbir hukuki savunma hakk›n›n verilmemesi gerekti¤ini savunacak duruma gelmiﬂtir.
Aç›klamalarda isminin bile geçmesini tehdit olarak de¤erlendiren
bu Baﬂsavc›’n›n ismini özellikle
yazmad›k. Ancak ismini vermesek
bile, bahsetti¤imiz anlay›ﬂ›n sahibini
tüm Belçika kamuoyu ve bas›n› çok
iyi biliyordur diye düﬂünüyoruz.
3 Haziran 2007

KONTRA STRATEJ‹LER
Baﬂsavc› amac›na ulaﬂmak için
her yolu mübah gören bir mant›¤a
sahiptir. Bu yönüyle Amerikan politikalar›n›n bir prototipi ve karikatürüdür. Yalanc›l›k, iftira, anti-demokratizm, san›klar›n lehine olan
belgelerin gizlenmesi, ola¤anüstü
mahkeme kurulmas›, komployla
kendi vatandaﬂ›n› faﬂist Türkiye rejimine vermeye yeltenme, demagoji, hak-hukuk düﬂmanl›¤› her ﬂey
belgelidir.
Tüm bu hukuksuzluklar› meﬂrulaﬂt›rmak için de yeni yalanlara baﬂvurmaktan çekinmez. Örne¤in 28
Nisan 2007 tarihli Belçika gazete ve
yay›n organlar›nda DHKP-C’nin
1997’de Belçika’da askeri bir e¤itim kamp› kurdu¤unu iddia etmiﬂtir.
Söz konusu kamp Belçika’da yaﬂayan Türkiyeli devrimci demokrat
insanlar›n kat›lm›ﬂ oldu¤u ailelere
ve gençli¤e yönelik bir tatil kamp›d›r. Ve bu kamp›n video çekimleri
de bizzat baﬂsavc›n›n elindedir.
Böylesi bariz bir yalan›n aç›¤a ç›kaca¤›n› çok iyi bildi¤i için de gazetecilere bu demeci verirken önce tüm
ses ve görüntü kay›t cihazlar›n› kapatt›rm›ﬂt›r. Record-off tabir edilen
bu demecin gazetelerde yay›nlanmas›ndan sonra, haberin do¤rulat›lmamas› üzerine bir k›s›m gazeteciler de bu ikiyüzlülü¤ün fark›na varm›ﬂ ve ‘Biz haberi kendimiz uydurmad›k, Baﬂsavc› Record-off yaparak bu iddiay› anlatm›ﬂt›r’ ﬂeklinde
haberler vererek asl›nda bir önceki
yalan haberi de yalanlam›ﬂ oldular.
Dava süresince bir grup Türkiyeli ve Belçikal› demokrat, ayd›n kesimin, sözkonusu anti-terör yasas›n›n
demokratik hak ve özgürlüklere yönelik bir sald›r› oldu¤unu, bu dava
çerçevesinde sürdürülen hukuksuzlu¤un son bulmas› ﬂeklindeki demokratik talepleri bile baﬂsavc› taraf›ndan demagojilerle cevapland›r›l›yor. Bizzat Baﬂsavc›n›n kendi deyimi olan Kontra Stratejileri uyguland›¤› iddia ediliyor. Baﬂsavc›
‘DHKP-C Davas›’n›n baﬂ›ndan beri,
DHKP-C çok profesyonel bir ﬂekilde adalet mekanizmam›z› etkisiz k›lSay›: 107

Hareketimiz ülkemizdeki faﬂist rejimin iﬂkence-zulüm ve
bask›lar›na k arﬂ› m eﬂru m ücadele v ermektedir. Belçikal›
savc› asla hedef olabilecek bir
durumda d e¤ildir.

mak ve benim gibi hukukçular›m›z›
harcatmak için Kontra Stratejileri
uyguluyor. ﬁu ana kadar da bu konuda çok baﬂar›l›d›r. Bu konuda kamuoyunu da yanlar›na çekmeye
baﬂlad›lar’ diyerek çok s›n›rl› da olsa demokratik tepki ve taleplerin bas›n taraf›ndan dikkate al›nmamas›n›
ve demokratik hak ve özgürlüklerin
tecrit edilmesini talep etmektedir.
Bu anti-demokratik talep de
Baﬂsavc›ya yetmemektedir. Bu
amac›n› yerine getirmek için yeni
yalanlar söylemekten de kendini
alamamaktad›r. “Ölüm Tehdidi” de
yeni bir t›ls›ml› söz olarak kullan›lmaya çal›ﬂ›l›yor. Gerçi hemen her
duruﬂma öncesi tehdit edildi¤i yalanlar›yla ‘terörizm ortam›’ yaratmaya çal›ﬂm›ﬂt›r. Yüksek Mahkeme
karar› öncesi ve daha sonra da 15
Aral›k 2006 günü VTM Televizyonu’na, DHKP-C taraf›ndan ölümle
tehdit edildi¤i yalan›n› söylemiﬂti.

DHKP-C Davas› karar›n›n Yarg›tay’da bozulmas›n›n ard›ndan yine
ayn› yalanlardan medet ummuﬂ ve
yine gazetecilere Record-off yapt›rarak ayn› tehdit yalan›n› tekrar etmiﬂtir.
Böyle bir ﬂey yoktur! Hareketimizin böylesi bir tehdit meselesi ile
hiçbir iliﬂkisi yoktur. Savc› da bunu
hiçbir ﬂekilde ispat edemez. Hareketimiz ülkemizdeki faﬂist rejimin
iﬂkence-zulüm ve bask›lar›na karﬂ›
meﬂru mücadele vermektedir. Belçikal› savc› gibi, kendisini önemli
göstermeye çal›ﬂan ve bunun için de
Türkiye’deki faﬂist rejimin kaderiyle kendi kaderini birleﬂtirmeye çal›ﬂsa bile, asla hedef olabilecek bir
durumda de¤ildir. Ne bu Baﬂsavc›,
ne de onun temsil etti¤i kurum hareketimizin bir hedefi de¤ildir... Baﬂsavc›n›n as›l sorunu Belçika’daki
demokratik hak ve özgürlüklerled i r ve bu ülkenin demokratlar›, ayd›nlar› iledir. As›l etkisiz hale getirmeye çal›ﬂt›¤› da kendi hukukudur.
Belçika’n›n hukukunu veya demokratik hak ve özgürlüklerini savunmak da bizim baﬂl›ca iﬂlerimizden
de¤ildir. Bu görev öncelikli olarak
Belçikal› sol güçlerin, halklar›n›n
sorunudur.

Gençli¤i politikleﬂtirecek politikalar geliﬂtirilmeli
Avusturya Anadolu Federasyonu (AFA) Gençlik Komisyonu taraf›ndan, 25 May›s günü “Gençlik Sorunlar›n› Tart›ﬂ›yor” ad›yla bir panel düzenlendi. Viyana Üniversitesi’nde gerçekleﬂtirilen panele Gençlik Komisyonu Baﬂkan› Ersem Boybeyi ve gençlik dan›ﬂmanlar› Mansur Ay›k ile
Asl› K›ﬂlal konuﬂmac› olarak kat›ld›.
Ali Gedik’in yönetti¤i panelde ilk sözü Ersem Boybeyi ald›. Boybeyi,
genel olarak dünyada özel olarak Türkiye ve Avrupa’daki gençli¤in sorunlar›ndan söz etti. Bugün gençli¤in tarihsel, toplumsal rolünün çok uza¤›nda oldu¤unu belirten Boybeyi, bu durumu de¤iﬂtirmenin yolunun politikleﬂmesine ba¤l› oldu¤unu ve demokrat, devrimci kurumlar›n programlar›n› sadece kültür-sanat faaliyetleriyle s›n›rlamamas› gerekti¤ini söyledi.
Boybeyi son olarak komisyonlar›n›n çal›ﬂmalar›ndan örnekler verdi.
Asl› K›ﬂlal ise, Avusturya’da yaﬂayan gençlere dair istatistiklerle, en
önemli sorunlar›n baﬂ›nda iﬂsizli¤in geldi¤ini belirterek, politik bir geliﬂmenin mutlaka gerekli oldu¤unu düﬂünmedi¤ini söyledi.
Son olarak söz alan Mansur Ay›k da, gençlerin tüketim toplumunun alternatifsizli¤ine itildi¤ine dikkat çekerek, yeni bir alternatif yaratman›n
adresinin sol oldu¤una inand›¤›n› söyledi.
1.5 saat süren panel soru-cevap bölümüyle sona erdi.
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değin m eler
“ABD’ye nota”
riyakârl›¤›
ABD uçaklar›n›n
Türkiye hava sahas›n› “ihlal”
etmesi ile
ilgili olarak,
D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› ‘nota’ verildi¤ini aç›klad›.
Normal olarak büyükelçinin
bakanl›¤a ça¤r›larak verilen “nota”
ABD Büyükelçili¤i’nden “bir görevli” ça¤r›larak eline tutuﬂturuldu.
Birincisi, bunun ad› “nota” de¤il, en fazla “teessüf” bildirme olabilir. ‹kincisi, karﬂ›l›kl› bir oyundur. AKP iktidar› hem “ulusalc›”lar›n bask›lanmas› ile hem de Amerikan karﬂ›tl›¤›n› sand›kta kendine
yans›tmak için Amerika ile anlaﬂmal› bir oyun oynamaktad›r.
Üçüncüsü; sergilenen korkunç
bir riyakârl›kt›r. Topraklar›n›z üzerinde baﬂta ‹ncirlik olmak üzere
çok say›da Amerikan üssü buluna-

cak, bu üslerden havalanan uçaklar, komﬂu bir
ülkenin iﬂgaline kat›lacak, lojistik destek sunacak, siz tüm bunlara
onay vereceksiniz ve
sonra “hava sahas› ihlali” numaras› ile “ABD’ye karﬂ› ç›k›yor” havas› verecek, “ba¤›ms›z”
bir ülke rolü yapacaks›n›z.
Daha bitmedi!
Lübnan’a emperyalistlerin iste¤iyle asker gönderen ve tezkereyi
ikinci kez uzatan siz de¤il misiniz?
Balkanlar’daki iﬂgal gücü NATO’nun Kosova’daki komutanl›¤›n› devralarak sadakat ispat› yapan
siz de¤il misiniz?
Genelkurmay’›n AKP iktidar›n›
“köﬂeye s›k›ﬂt›rma” ad›na, hava sahas› ihlalini sitesinde duyurmas›
ise, ba¤›ml›l›¤›n bekçilerinin oligarﬂi içi iktidar savaﬂ›n› sürdürmesinden baﬂka bir anlam taﬂ›m›yor.
Baﬂbakan Erdo¤an, ihlalin
“tekrar› halinde neler olaca¤›n›
herkes bilir” diyor.
Ne olur!?
ABD’yle mi savaﬂ›rs›n›z? Tek
at›ml›k merminizin bile emperyalistlerden geldi¤i, iktidar icazetinin
Beyaz Saray’dan al›nd›¤› bir ba¤›ml› ülke gerçe¤ini gizlemek için
at›p tutuyor baﬂbakan.

Durumun F otoğrafı

O şimdi ulusalcı!
MGK Genel Sekreterli¤i dahil
üst düzey komuta kademesinde yeral›rken NATO’ya
hizmet eden, ‘NATO’ya Hay›r’ diyenlere katliam emri
veren Org. Tuncer K›l›nç,
“Türkiye NATO’dan ç›kmal›”
dedi. Emeklilikte “do¤ruyu
gördü” diyece¤iz, ama de¤il.
ﬁimdi o “ulusalc›l›¤›n” rant›n›
yeme hesab›nda!



Tarih satan milliyetçi
Bursa’da yap›lan tarihi eser kaçakç›l›¤› operasyonunda tutuklananlar aras›nda Orhangazi MHP ‹lçe Baﬂkan› Metin Y›ld›ran da var. Milliyetçi dedi¤in
böyle olur! Elde silah, ba¤›ms›zl›k isteyeni kurﬂunlayan, hükümette ülkeyi
IMF’ye, AB’ye satan milliyetçiler, ﬂimdi
de alenen tarihi sat›yor.


Asimilasyonun gücü
Agop Vartonyan’›n torunu Rektör
Yücel Aﬂk›n, “Kendimi Ermeni olarak
görmüyorum” demiﬂ. Asl›n› inkar eden
haramzadedir!


Tekeller için aslolan
Isparta’n›n Yalvaç ‹lçesi’ndeki Yeni
Haber Gazetesi, burjuva politikac›lar›n
oylar› ald›ktan sonra bir daha yüzlerini
bile göremediklerini yörenin bir deyiﬂiyle anlatm›ﬂ: “‹ﬂte ald›k oyunuzu, it tepsin yüzünüzü”... Halk tan›yor!

"En önemli insani çaba, eylemlerimizde
ahlâkl› olmak
için çal›ﬂmakt›r, iç
dengemiz ve hatta
varoluﬂumuz buna
ba¤l›d›r. Ancak iyi
ahlâkl› eylemler hayata güzellik ve
onur verebilir."

“Burjuvazinin a h›r›”n›n s akinleri t epiﬂiyor
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Vahim y anlış!
12 Eylül cuntac›lar›ndan 2. Ordu Komutanl›¤›
yapan Orgeneral Bedrettin Demirel’in “Asl›nda
müdahaleyi 1 y›l önce yapacakt›k... Olgunlaﬂmas›n› bekledik!!!” sözlerini
aktaran Naz›m Alpman,
ﬂöyle devam ediyor:
“ Darbe ortam›n›n ‘olgunlaﬂmas›’n›n ne anlama geldi¤ini en iyi Nihat
Erim, Kemal Türkler, Gün
Sazak'›n ve daha yüzlerce
terör kurban›n›n aileleri
biliyorlar. Çünkü bu isimler ‘olgunlaﬂma’ için beklenilen dönem içinde katledildiler!” (25 May›s,
Birgün)
12 Mart Cuntas›’n›n
bask› döneminin baﬂbakan› Nihat Erim ile,

MHP’nin faﬂist terörünün
planlay›c›lar›ndan toprak
a¤as› Gün Sazak’›n Devrimci Sol taraf›ndan cezaland›r›ld›¤›n› elbette bilir,
bilmelidir Alpman.
Bu yaz›s› ile devrimcileri “cuntac›lar›n piyonu”
gibi gösteriyor, devrimci
eylemler hakk›nda ﬂaibe
yarat›yor. Üstelik bunu,
kendine “sosyalist” diyen
bir yay›n organ›nda yap›yor, muhataplar›na sorma
ihtiyac› dahi duymadan
yazabiliyor.
‘Sorumsuzluk’ yap›lan› aç›klamakta yeterli de¤ildir. Egemen s›n›flar›n
empoze etti¤i gibi düﬂünüyor, tarihsel-siyasal
olarak meﬂrulu¤u tart›ﬂ›lmaz olan halk›n devrimci
ﬂiddetini meﬂru görmüyor. ‘Ak›ll› solcu’ yani!

Y ‹ M PAﬁ’›n hamisi A K P
Din, iman dediler kasalar›n› doldurdular. Yurtd›ﬂ›ndaki emekçi halk›m›z›n dini inanc›n› sömürerek
para toplayan islami holdinglerin foyas› birer birer
meydana ç›km›ﬂt›. Kimisi paralar› “hiç” edip batt›,
kimisi iktidar›n kanatlar› alt›nda üzerine yatt›.
Bunlardan biri de, belki de en büyü¤ü, Y‹MPAﬁ’t›. Avrupa’da yaﬂayan on binlerce Türkiyeli’nin
milyarlarca Euro’sunu çalan Y‹MPAﬁ patronu Dursun Uyar’›n iﬂledi¤i tüm suçlara karﬂ›n, hakkında verilmiﬂ bir tek iki yıllık hapis cezası bulunuyordu. Bunun da, iktidar›n ç›kard›¤› örtülü af yasas›yla 5 y›ll›k
zamanaﬂ›m› nedeniyle ortadan kalkmas› gündemde.
Resmen aran›rken bakanlarla, valilerle yanyana
resimleri görüntülenen Uyar’a kim dokunabilir! AKP
hükümeti din istismarc›s› h›rs›z “yeﬂil sermaye”ye
böyle arka ç›karken kim hesap sorabilir!

Böbrekler de reyting arac›
Sonunda bu da oldu! Bak›n kapitalizmin ahlâk›, insani
olan her ﬂeyi nas›l kâr arac› haline getirebilece¤ini bir
kez daha gösterdi:
Hollanda’da bir TV yar›ﬂma program›nda, üç böbrek
hastas›, kanseri ölümcül derecede ilerlemiﬂ bir kad›n›n
böbre¤ini almak için yar›ﬂacak. Kazanan› SMS’lerle
halk seçecek!
Böbrekleri bir kiﬂi kazanacak, ya TV kanal› reytingden
ne kazanacak, as›l mesele bu!

Say›: 107

Emperyalistler sivilleri
katletmeye kararl›!
Emperyalist ü lkeler, sivillerin, çocuklar›n
katili olarak bilinen misket bombas›n›n
yasaklanmas›na k arﬂ› ç ›kt›
Ad› sivillere yönelik katliamla özdeﬂleﬂmiﬂ olan, Balkanlar’dan Afganistan’a, Filistin’den Lübnan’a hep sivillerin can›n› alan “ m i s ke t b om b a s ı ”n›n kullan›m›n›n yasaklanmas› için geçen hafta Peru’da bir toplant› gerçekleﬂtirildi. Toplant›ya 70 ülke kat›ld›, ancak emperyalist
devletlerin muhalefeti nedeniyle hiçbir sonuç al›namad›.
Çin, Rusya ve ABD yasa¤a karﬂı çıkıp konferansa heyet bile göndermediler. Brezilya da ayn› ﬂekilde heyet
göndermeyenler aras›ndayd›. Avrupa ülkeleri ise, kendilerine yak›ﬂan bir riyakârl›k içindeydi. Toplant›ya kat›ld›lar, ancak tamamen yasaklamaya karﬂ› ç›k›p, “k›smi yasak” olabilece¤ini söylediler ve konunun BM’de (yani
kendilerinin belirleyici oldu¤u Güvenlik Konseyi’nde)
tart›ﬂ›lmas›n› istediler.
ABD’nin kuyru¤unda iﬂgallere kat›lan emperyalist Japonya’n›n Savunma Bakanı Fumio Kyuma ise tam bir ars›zl›k içindeydi. Halen 46 ülkenin elinde bulunan misket
bombas› stoklar›n›n imhas› amac›yla yap›lan konferansta, “ülkemizin kendini savunmas› için misket bombas›na
ihtiyac› var” dedi. Tamamen sald›r› amaçl› olan ve sivillerin, özellikle çocuklar›n ölümüyle ayn› anlama gelen
misket bombas› ve ülke savunmas›, yanyana gelemeyecek iki kavramd›r. O zaman Japonya “savunmadan” ﬂunu
anl›yor: Kim benim ç›karlar›m› tehdit ederse, çocuklar›n›, sivillerini yok ederim! Anlaﬂ›lan o ki, iﬂgal, ya¤ma
günlerini özledi emperyalist Japonya.
‹srail’in geçen yaz Lübnan’a att›¤› misket bombalar›ndan tam 1.2 milyon hâlâ parklar ve okul yakınlarında
patlamamıﬂ halde bulunuyor, her gün çocuklar ölüyor.
NATO’nun bombalad›¤› eski Yugoslavya topraklar›nda
misket bombas› ölüm saçmaya devam ediyor. Yine
1970’lerde ABD’nin attı¤ı bombalarla dolu olan Güneydo¤u Asya’da çocuklar ölüyor.
Düﬂtü¤ü yerde çok say›da bombaya dönüﬂen ve 10
km’lik alana yay›lan misket bombalar›n›n yüzde beﬂi ilk
çarpmada patlarken, geri kalan› topra¤a ölüm eker gibi,
tuza¤a dönüﬂüyor. Bugün dünyada 400 milyon insan›n
misket bombas› tehdidi alt›nda yaﬂad›¤› varsay›l›yor.
Tablo böylesine korkunçken, emperyalist ülkelerin tutumu daha bir çarp›c› hale geliyor. Amerika’s›, Avrupa’s›,
Rusya’s›, Japonya’s› ile onlar için sivil, çocuk farketmiyor; halklar›n yüre¤ine korku salacak, direnme iradelerini k›racak her türlü silah› kullanmakta zerre kadar tereddüt etmezler, ahlâki, hukuki hiçbir sorumluluk duymazlar. Savaﬂ hukukuymuﬂ, Cenevre Konvansiyonu’ymuﬂ;
bunlar› çoktan paçavraya çevirdiler.
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Fidel: “Düﬂünceleri öldüremezsiniz”
H›zla sa¤l›¤›na kavuﬂtu¤unu belirterek “iyiyim” diyen Küba Lideri
Fidel Castro, bunu pratikte de göstermeye baﬂlad›. Irak'taki iﬂgal ve
G-8 Toplant›s›’na yönelik yapt›¤›
aç›klamalarla, emperyalist politikalar›n gerçek yüzünü teﬂhir etti.
Irak’ta süren iﬂgalle ilgili yaz›s›nda, ABD Baﬂkan› Bush’un, kendisinin öldürülmesi için emir verdi¤ini de aç›klayan Fidel, Bush'un
önemli bir kiﬂiye yapt›¤›, ABD'nin
Küba siyasetiyle ilgili bir aç›klamas›nda, “Ben sert bir devlet baﬂkan›y›m ve tek istedi¤im Castro'nun
ölümü” dedi¤ini aç›klad›.
“Ben Bush'un öldürülmesini istedi¤i ilk kiﬂi de¤ilim, son da olmayaca¤›m” diyen Fidel, yaz›s›n›n
baﬂl›¤›nda ise herﬂeyi anlat›yordu:
“ D ü ﬂ ü nc e l e ri ö l d üremezsiniz !”

ABD’nin iﬂgale ay›rd›¤› bir y›lda 100 milyar dolarla neler yap›labilece¤ine iliﬂkin örnekler veren Fidel, “Bu parayla ﬂu an t›bbi yard›m
alamayan 2 milyar insan› tedavi
edebilecek 999 bin 990 doktor yetiﬂtirilebilece¤ini” ifade etti.
Fidel’in bir baﬂka yaz›s› ise, G-8
Zirvesi’ne iliﬂkin oldu.
Amerikal›lar’la Avrupal›lar’›n
küresel ›s›nma karﬂ›s›nda giderek artan görüﬂ ayr›l›klar›na iﬂaret ederek
bir anlaﬂmaya varmalar›n›n zor göründü¤ünü dile getiren Castro, "Her
ne kadar Blair, dostu George’u ikna
edece¤ini söylese de George, G-8
Zirvesi s›ras›nda beslenme konusu
ve bar›ﬂ› tehdit eden tehlikeler dahil
gerçekte ne düﬂündü¤ünü söylemeli.
Birileri ona sormal›, dostu Blair'in
yard›m›yla saklanmamal›” dedi.

Almanya’da G -8 t erörü s ürüyor
G-8 Zirvesi öncesi, Avrupa ve Asya devletlerinin bakanlar›n›n buluﬂmas› ASEM Zirvesi, 28-29 May›s aras›nda Hamburg’da gerçekleﬂti. Halklara karﬂ› politikalar›n tart›ﬂ›ld›¤› zirve öncesi gösterileri engellemeye çal›ﬂan polis, G-8 öncesi gözda¤› provas› yapt›.
28 May›s günü 6 binden fazla kiﬂinin kat›l›m› ile yap›lan protesto eyleminde, Haklar ve Özgürlükler Cephesi de pankart›yla yerini al›rken, daha yürüyüﬂ baﬂlamadan polisin provokasyonlar› baﬂlad›.
Kitlenin kararl› duruﬂu ile amac›na ulaﬂamayan 5 bin polis kortejin yan›nda yürüyerek provokasyonlar›na devam etti. Beﬂ saat süren yürüyüﬂ
iradi olarak sonland›r›l›rken, yürüyüﬂ alan›nda baﬂlayan ufak çat›ﬂmalar
sokak aralar›nda çat›ﬂmaya dönüﬂtü. Silah çeken bir polisin dövüldü¤ü olaylarda kitleye
gaz s›kan polis, yanl›ﬂl›kla polislere s›k›nca
150 polis hastaneye kald›r›ld›. Yürüyüﬂ boyunca toplam 24 kiﬂi gözalt›na al›n›rken, s›k
s›k “Yaﬂas›n Uluslararas› Dayan›ﬂma, Siyasi
Tutsaklara Özgürlük” sloganlar› at›ld›, “Eleﬂtiri=Terör, G-8 ve ASEM Zirvelerine Sald›r›”
gibi pankartlar taﬂ›nd›.

Emperyalist destekli
‹srail k atliam›n›n b ilançosu
Bir haftad›r süren ‹srail sald›r›s›n›n bilançosu belli oldu. Resmi rakamlara göre ‹srail füzeleri, 47 Filistinli’yi katlederken, 180 dolay›nda kiﬂiyi de
yaralad›. Yaral›lardan 30’dan fazlas›n›n durumunun a¤›r oldu¤u belirtilirken, yaﬂlar› 15’in alt›nda olan 192 çocuk dahil 550’ye yak›n kiﬂi ise sald›r›lar›n yaratt›¤› travma nedeniyle psikolojik ve nörolojik tedavi alt›na al›nd›.
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Brezilya’da eylemler
“Sol” görünerek iktidar koltu¤una oturduktan sonra sermayenin politikalar›n› yaﬂama geçiren, Brezilya
Devlet Baﬂkan› Lula’ya karﬂ› halk
muhalefetinin protesto eylemleri art›yor.
Amazon bölgesinde bir hidroelektrik santralinin inﬂaat› s›ras›nda
23 y›l önce evlerinden edilenlere
tazminat ödenmesi gerekti¤ini belirten Brezilyal› çiftçiler, santrali iﬂgâl ettiler. MST ve Via Campesina
üyelerinin de kat›ld›¤› iﬂgâlde, e¤itim ve sa¤l›k hakk› talepleri de dile
getirilirken, Lula’'n›n cevab›, çiftçilerin üzerine asker göndermek oldu.
‘Daha Fazla Hak ‹çin Mücadele
Günü’ kabul edilen 23 May›s’ta da
ülke genelindeki 16 eyalette emekçiler alanlardayd›. Eylemler düzenleyen Brezilyal› emekçiler, sosyal
haklar›n›n güçlendirilmesini istediler. Sao Paulo'da 5 bin iﬂçinin kat›ld›¤› hak yürüyüﬂünde, sosyal güvencesiz iﬂçi çal›ﬂt›rmaya imkan veren düzenlemenin iptali istenirken,
yasama meclisi önüne geldiklerinde, polis müdahale ederek kitleyi
da¤›tt›. Rio de Janeiro’da da 10 bin
kiﬂi, karayollar›n› ulaﬂ›ma kapatt›.
Baﬂkentte de CUT ve MST'ye
üye 10 bin iﬂçi taraf›ndan hak yürüyüﬂü gerçekleﬂtirildi.

Irak halk› için insan
hakk›na gerek yok!
Fiiliyatta zaten öyleydi, iﬂgalin
kendisi en büyük insan haklar› ihlaliydi. Ancak burjuva politikac› ve
hukukçular› aleni ﬂekilde Irak’ta insan haklar›n› lüks ilan etmemiﬂlerdi.
Bu da oldu. Üstelik burjuva demokrasisinin beﬂi¤i say›lan ‹ngiltere’de.
Independent Gazetesi’nin manﬂetten verdi¤i habere göre; Kraliyet
Baﬂsavc›s› Lord Goldsmith, Irak'ta
görevli ‹ngiliz komutanlar›na, askerlerin Irakl›lar’› sorgularken insan
haklar› sözleﬂmesine ba¤l› olmamalar› yönünde tavsiyede bulundu.
Tavsiyenin uyguland›¤› ortada!
3 Haziran 2007

H›d›r U¤ur, Mahmut Polat ölümsüzdür
Dersim’in
Çemiﬂgezek
‹lçesi Paﬂac›k
Köyü’nde, 28
May›s günü
devlet güçleri
iki TKP/ML
T‹KKO gerillas›n› katletti.
Edinilen bilgilere göre 28 May›s sabah›, Aﬂk›n kod
adl› H › d › r U ¤ u r ve Y›lmaz kod adl› M a h m u t P o l a t
isimli gerillalar›n bulundu¤u ev kuﬂat›ld›. Helikopterin,
korucular›n da kat›ld›¤› operasyonda, gerillalar teslim
olmay› reddettiler.
Çat›ﬂmada devlet güçlerinin lav, roketler ve el bombas› kullanarak evi yak›p y›kt›¤› belirtilirken, bir yandan da saman ve benzin dökerek gerillalar›n bulundu¤u
evde yang›n›n büyütüldü¤ü ö¤renildi. Kalleﬂçe savaﬂan
oligarﬂinin kolluk güçleri, itfaiyenin herhangi bir müdahalede bulunmas›na da izin vermediler.
Çat›ﬂmaya iliﬂkin Partizan taraf›ndan yap›lan aç›klamada, gerillalar›n katledildi¤i do¤rulanarak, “yap›lan
tüm sald›r›lar ve katliamlar s›n›fs›z, sömürüsüz bir dünya için mücadele edenlere engel olamayacakt›r. Egemen
s›n›flara karﬂ› yürütülen mücadele tüm h›z›yla devam

‹ﬂ cinayetleri önlensin
Madencilikte s›k s›k yaﬂanan “iﬂ
kazalar›” üzerine bir aç›klama yapan Maden Mühendisleri Odas›, iﬂ
cinayetlerinin durdurulmas›n› istedi. Beyﬂehir’deki mermer oca¤›nda
3 iﬂçinin ölümü ile sonuçlanan “kazan›n” hat›rlat›ld›¤› aç›klamada bu
y›l›n ilk beﬂ ay›nda 20 iﬂçinin iﬂ kazalar› sonucu yaﬂam›n› yitirdi¤ine
dikkat çekildi.
“ Kâr h›rs›n›n öne ç›kt›¤›, denetimlerin yeterince yap›lmad›¤›, e¤itimin önemsenmedi¤i, teknolojinin
kullan›lmad›¤› bir ortamda kazalar›
önlemek mümkün de¤ildir” denilen
aç›klamada, iﬂ güvenli¤i denetiminden birinci derecede sorumlu olan
bakanl›klar sektörde artan sorunlar›n kal›c› çözümü için iﬂbirli¤ine
davet edildi. 2007'nin ‘Madenlerde
‹ﬂ Güvenli¤i Y›l›’ ilan edilmesi nedeniyle yeni kazalar›n yaﬂanmamas› için önlemlerin bir an önce hayata geçirilmesi gerekti¤i vurguland›.
Say›: 107

edecektir” denildi.

GAZ‹ MAHALLES‹’NDE ANMA
Gerillalardan H›d›r U¤ur Dersim’de defnedilirken,
Mahmut Polat ailesinin yaﬂad›¤› Gazi Mahallesi’nde
defnedilecekti. Ancak, oligarﬂi “DNA testi” bahanesi ile
naaﬂ› vermeyince, cenaze için toplananlar, Mahmut Polat’›n evinin önüne kadar yürüyüﬂ yaparak gerillalar› and›. 30 May›s günü Gazi Mahallesi’nde gerçekleﬂtirilen
yürüyüﬂte HÖC’lüler de yerlerini al›rken, çeﬂitli devrimci-demokrat yap›lar da destek verdiler.
Gazi Cemevi’nde toplanan yaklaﬂ›k 400 kiﬂi, “Gerillalar Ölmez Yaﬂas›n Halk Savaﬂ›” pankart› ile yürüyüﬂe
geçti. “H›d›r U¤ur, Mahmut Polat Ölümsüzdür, Gerillalar Ölmez Yaﬂas›n Halk Savaﬂ›, Yaﬂas›n Devrimci Dayan›ﬂma” sloganlar›n›n at›ld›¤› yürüyüﬂ boyunca marﬂlar
söylendi.
Mahmut Polat’›n evinin önüne gelindi¤inde, sayg›
duruﬂunun ard›ndan bir konuﬂma yap›ld›. Konuﬂmada,
katliamlar›n devrim mücadelesini engelleyemeyece¤i
kaydedilirken, “Dersim’de düﬂen 4 DHKP-C’li siper
yoldaﬂlar›m›z, Mahmut Polat ve H›d›r U¤ur devrim için
can vermiﬂlerdir. Devrim için can veren tüm gerillalar
bizim can›m›zd›r. Bugün yas tutma günü de¤il mücadeleye daha s›k› sar›lma günüdür” denildi.

Kocaeli HÖC
Temsilcili¤i’nden
Dayan›ﬂma Etkinli¤i
Kocaeli HÖC Temsilcili¤i, mücadelede birlik ve beraberli¤i pekiﬂtirmek için bir dayan›ﬂma etkinli¤i
düzenledi.
29 May›s’ta Dafne Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinli¤e 100 kiﬂi
kat›ld›. Devrim ﬂehitleri için yap›lan
sayg› duruﬂunun ard›ndan HÖC ad›na konuﬂan E. Güneﬂ Sayg›l›, dayan›ﬂman›n önemine vurgu yapt› ve seçimlere de¤inerek çözümün parlamentoda de¤il, tüm ezilen Anadolu
halklar›n›n birleﬂerek ve mücadele
ederek oluﬂaca¤›n› söyledi.
Geceye ﬁair Hayrettin Geçkin
ﬂiirleriyle kat›l›rken, Gazeteci Yazar
Barbaros Tantan da bir konuﬂma
yapt›. Etkinlik, Kocaeli Gençlik
Derne¤i Müzik Grubu Grup K›v›lc›m ve Hasan Sa¤lam’›n verdikleri
dinletilerle son buldu.

Sendika direniﬂi
Çanakkale’nin Bayramiç ‹lçesi’nde kurulu bulunan Tahsildaro¤lu Süt Ürünleri Fabrikas›’n›n 160
çal›ﬂan›ndan 110’u Tek G›da-‹ﬂ
Sendikas›’na üye oldu. Tüm patronlar gibi sendikal hakk› hazmedemeyen Tahsildaro¤lu patronu,
üye iﬂçilere istifa etmeleri yönünde
bask› uygulad›. Sendikalar›ndan istifa etmeyen 16 iﬂçiyi iﬂten atarak
tüm iﬂçilere gözda¤› vermeye çal›ﬂt›. Bu geliﬂme üzerine iﬂten at›lan 16 iﬂçi 30 May›s’tan itibaren
fabrika önünde direniﬂe geçtiler.

Kreﬂ eylemi
Haber-Sen 9 No’lu ﬁube üyesi
PTT çal›ﬂanlar›, Sirkeci Büyük
Postahanesi'nde yeralan kreﬂin
“depreme dayan›ks›z” bahanesi ile
kapat›lmas›n›, 24 May›s’ta düzenledikleri eylemle protesto ettiler.
Eyleme kad›nlar›n yan›s›ra kreﬂsiz
kalacak çocuklar da kat›ld›lar.

HABER
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Açt›k l a r› yolda yürüyoruz
Ba¤c›lar - Büyük Direniﬂ ﬂehitve sivil polisler y›¤›ld›. Anmaya gelenlerin resimlerini çekerek tacizler
lerinden Faruk Kad›o¤lu, 26 May›s
sürdürüldü. Ama buna ra¤men angünü Karanfiller Kültür Merkemaya 40’› aﬂk›n kiﬂi kat›ld›. ﬁehitlezi’nde an›ld›. Kültür Merkezi ad›na
rin huzurunda sayg› duruﬂu yap›ld›,
Ali Uluda¤, anma törenini baﬂlat›rkonuﬂmalarda hakl›l›klar› bir kez
ken Büyük Direniﬂ’in önemini ve
daha vurguland›. Yeme¤in ard›ndan
kazan›lan zaferi anlatt› k›saca. Anmada Faruk Kad›o¤lu’nun amcas›n›n o¤lu Y›lmaz Kad›o¤lu
da söz alarak, Faruk’un ﬂehitliBu g ü n l e r d e n
¤ini anlatt›, Fatma Koyup›nar’›n Faruk için yazd›¤› yaz›geriye
y› okudu. ﬁehit

M e r s i n - Ölüm orucu direniﬂi
ﬂehitlerinden U¤ur Türkmen 27 May›s günü düzenlenen törenle an›ld›.
Anman›n ilk bölümü U¤ur’un evindeydi. Buradaki törende büyük direniﬂin bayra¤›n› en son taﬂ›yanlardan
Gülcan Görüro¤lu k›sa bir konuﬂma
yapt›. Konuﬂmas›nda “U¤ur’u daha
önceden de tan›yorum ve ilk direniﬂçi oldu¤umda ayn› ekipteydik. O ﬂimdi bu destan›
yazan kahramanlardan biri” diyen ve konuﬂma s›ra-

Bi r y a r › n a
gidenler
k a l › r,
Bi r d e
yar›nlar
ad›na
d i re n e n l e r

¤u
Mersin / U

Anmas›
r Türkmen

ailelerinden Ahmet
Kulaks›z da yapt›¤› konuﬂmada
TAYAD olarak Büyük Direniﬂ ﬂehitlerinin an›s›n› yaﬂatacaklar›n› belirtti. Yaklaﬂ›k 120 kiﬂinin kat›ld›¤› anma, Karanfiller Halk Sahnesi’nin
‘Veda’ isimli oyunlar›n› sergilemesiyle sona erdi.
*
Hozat - 8 Nisan’da Hozat’›n
Bargini Köyü k›rsal›nda oligarﬂinin
askeri güçleriyle girdikleri çat›ﬂmada ﬂehit düﬂen DHKC gerillalar›
Solmaz Demir, Ergani Arslan, Gülender Çakmak, Yunus Gündo¤du
ve tüm Hozat ﬂehitleri için 27 May›s
günü Hozat Temel Haklar Temsilcili¤i’nin bulundu¤u belediye otogar›nda k›rk yeme¤i verildi. Halk› tedirgin etmek için saatler öncesinden
otogar etraf›na panzer, çevik kuvvet
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ANMA

Ba¤c›lar / F a r uk K a d › o ¤ l u a nm a s ›
K a r a n f i l l e r K ü l t ü r Merkezi
ﬂehitlerin an›s›na haz›rlanan yemekler, mahalle halk›na, esnafa ve çevre
köylere de da¤›t›ld›.
*
Tr a b z o n - Trabzon Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i Gençlik
Komisyonu, 27 May›s’ta Temel
Haklar’da düzenledi¤i anma ile may›s ay› devrim ﬂehitlerini and›. Sayg› duruﬂu ile baﬂlayan anmada Denizler’i, ‹bolar’› ve onlar›n bugünkü
mirasç›lar› olan Faruklar’› anlatan
bir metnin okunmas›n›n ard›ndan,
Kaypakkaya’n›n babas›n›n yazd›¤›
ﬂiir ile Fatma Koyup›nar’›n Faruk
Kad›o¤lu için yazd›¤› ﬂiir okundu.
Anma türkü ve marﬂlar›n okunmas›,
gençlerin ﬂehitler üzerine sohbetleriyle devam etti.
*

Trabzon /
May›s ﬂeh
itleri anm
as›
s›nda duygulu anlar yaﬂayan Gülcan’›n ard›ndan Adana’dan gelen HÖC’lüler
U¤ur Türkmen’in ablas›na karanfiller verdi.
Daha sonra, U¤ur’un Tarsus Yenice Beldesi’ndeki mezar›na gitmek
için yola ç›k›ld›. Mezarl›kta jandarman›n keyfiliklerine karﬂ›n, TAYAD'l› Aileler kortejler oluﬂturarak
yürüyüﬂe baﬂlad›lar. Sloganlar,
marﬂlar eﬂli¤inde mezar baﬂ›na gelindi¤inde oligarﬂinin mezarlardan
korkusu bir kez daha görüldü. Mezar taﬂ›ndaki U¤ur Türkmen’in resminde göz k›sm› kesici bir aletle çizilmiﬂti. TAYAD'l›lar mezar baﬂ›nda
ﬂehitleri için sayg› duruﬂunda bulundular. Türkmen’i anlatan k›sa bir
metin okundu. Anma U¤ur’a verilen
sözlerle bitirildi.
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