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Afla¤› -
daki metin,
kendisi de
gelenekle-
rini yaflatan bir
Alevi olan Veli
Günefl'in ölüm
orucuna bafllad›k-
tan bir süre sonra
kaleme ald›¤› Ale-
vi halk›na sesleni-
flidir. 

Merhaba, 

Ölüm orucu
savaflç›s›y›m. ‹s-
mim Veli Günefl.
Siz Alevi halk›na
seslenmek istiyo-
rum. Senelerden
beri katlediliyor-
sunuz. Gelenekle-
rinizden, kültürü-
nüzden soyundu-
rulmak isteniyorsunuz. Amac›n›z ortakça bir dü-
zen kurmak. Bunu size çok görüyorlar. Bu yüzden
katledildiniz. Çünkü siz fieyh Bedreddinler’in, Pir
Sultanlar’›n torunlar›yd›n›z. Onlar boyun e¤medi.
Size boyun e¤dirmek istediler. E¤mediniz. 

Ama bu sefer Susurluk düzeni Alevi, Sünni,
Kürt, Laz çat›flmas› yaratarak sizleri birbirine k›r-
d›rmak istedi. Çorum'da katletti. Marafl'ta katletti.
Sivas'ta katletti, yetmedi. Daha halende o katliam-
lar sürüyor. Sizi kifliliksizlefltirmek, onursuz yap-
mak, geleneklerinizi, kültürlerinizi devam ettirme-
mek istiyor. Bugün ise bizleri F Tiplerine koyarak
sizleri tamamen teslim almak istiyor. Çünkü, siz
devrimcileri çok iyi tan›yorsunuz. Hep içinizdey-
dik. Yan›bafl›n›zdayd›k, kendi o¤ullar›n›zdan, k›z-
lar›n›zdan bizi ay›rm›yordunuz. Çünkü biz sizin
için savafl›yorduk. Bugünse çeflitli sahtekârlar ç›-
karak, bu sahtekârlar düzene hizmet ederek, sizi
oyalamak istiyor. Ama ço¤unuz buna inan›yoruz
ki bu sahtekârlar›n gerçek yüzlerini görüyorsunuz.
Bir k›sm›n›z sahtekârlar›n, üçka¤›tç›lar›n rant kav-
gas› yapanlar›n peflinden gidiyorsunuz. Evlatlar›-
n›z katlediliyor, sessiz kal›yorsunuz. Peki Pir Sul-
tanlar döneminde böyle miydi? De¤ildi. fieyh
Bedreddinler döneminde böyle miydi? De¤ildi.

Çünkü müritleri flaha kalkm›flt›. Hepsi saflarda,
hepsi seve seve ölüme gitmifllerdi. (...) Biz dev-
rimciler, Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Laz›, Çerkezi
yani anlayaca¤›n›z gibi bütün halklar›m›z için ölü-
me gidiyoruz. Çünkü bütün halklar›m›z bu F Tipi
hücrelerde teslim al›nmaya çal›fl›l›yor. Biz de bu
halklar›m›z için, bantlar›m›z› takarak seve seve
ölüme gidiyoruz. ... Ama ne yaz›k ki siz hâlâ otur-
du¤unuz yerde duruyorsunuz. ... Kavga bafllam›fl-
t›r. Bundan sonra bütün sokaklar yak›lmal›, bu dü-
zenin alt› üstüne getirilmelidir. Çünkü bu kavga si-
zin kavgan›z. Direniflimizin coflkusuyla sizi selam-
l›yorum Alevi halk›m›z.

Veli GÜNEfi

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
15 Haziran -- 221 Haziran

Tarih yazanlar›n
kaleminden

15 Hazi-
r a n
1998 ’de
Dersim Ho-
zat Ard›ç
Köyü ç›k›-
fl›nda oli-
g a r fl i n i n

askeri güçleriyle Cephe gerillalar› aras›nda ç›kan çat›flmada teslim olmama gelene¤i-
ne bir halka daha ekleyerek ölümsüzlefltiler.
Alp Aslan, 1969 Mufl do¤umluydu. 1990-91 döneminde Ankara Üniversitesi Ziraat
Fakültesi’nde okurken Dev-Genç içinde yerald›. Mahalli alanda çeflitli faaliyetlere ka-
t›ld›. Ekim 1997’de gerillaya kat›ld›.
Dursun Çak›r, 1970 Malatya, Do¤anflehir do¤umludur. ‘89’da ‹Ü Mühendislik Fa-
kültesi’nde mücadeleye kat›ld›. 1995’de SPB’lerde istihdam edildi. A¤ustos 1997’de
Malatya da¤lar›nda gerillaya kat›ld›.
Songül Erkufl, 1977, Malatya Akçada¤ Gürkaynak Köyü do¤umludur. 14-15 yaflla-
r›nda devrimci hareketi tan›d›. Kuryelikten gençlik mücadelesine çeflitli görevler üst-
lendi. 1997 A¤ustos’unda gerillaya kat›ld›. 

AAllpp AASSLLAANN DDuurrssuunn ÇÇAAKKIIRR SSoonnggüüll EERRKKUUfifi

Kocamus ta fapafla
MHP binas›n›n yak›l-
mas› eylemi s›ras›nda
a¤›r yaraland›. Kald›-
r›ld›¤› hastahanede
kurtar›lamayarak 20
Haziran 1979’da
flehit düfltü. 

1961 do¤umlu Aydemir, Devrimci Sol’un
kararl› militanlar›ndand›. 

KKeennaann AAYYDDEEMM‹‹RR

19 Haziran 1979’da sol grup-
lar aras› bir sorunu çözmek ister-
ken kendine “devrimciyim” di-
yen biri taraf›ndan öldürüldü. 
Büçkün, 1959 Malatya do¤um-
luydu. ‹TÜ'deki mücadelede ve
Dev-Genç örgütlenmesinde mili-
tanca yerald›. Son olarak Adana

ve çevresinde birinci dereceden sorumlu kadrolardan
biri olarak görev yap›yordu. 

MMeehhmmeett BBÜÜÇÇKKÜÜNN

Ümraniye Hapishanesi Birinci Ölüm Orucu Ekibi direniflçilerindendi. 19 Aral›k
Katliam›’na, zorla müdahale tehditlerine ra¤men 16 Haziran 2001 gecesi Kocae-
li Devlet Hastanesi’nde flehit düfltü. 
1956 Dersim do¤umluydu Günefl. 45 y›l›n bilgisi, bilgeli¤i, tecrübesiyle direniflçiler
içinde bir koca ç›nar gibiydi. 1977-78’de Devrimci Sol’a duydu¤u sempatiyle bafllad›
mücadelesi. Adli bir olaydan 1974-1983 aras› hapiste yatt›. 1987’de örgütlü iliflki-
ler içinde yerald›. Devrimci yaflam›nda, Zeytinburnu Halkevi yöneticili¤inden Malat-
ya da¤lar›nda gerilla olmaya kadar birçok alanda görevler üstlendi. ‹nand›¤› de¤er-

ler u¤runa savafl›rken ölümsüzleflti.

VVeellii GGÜÜNNEEfifi

21 Haziran
1979’da Kenan Ay-
demir’in cenaze töre-
ni s›ras›nda, jandar-
man›n cenazeye kat›-
lanlara açt›¤› atefl so-
nucu flehit oldu.‹‹llhhaammii ÇÇAAVVUUfifiOO⁄⁄LLUU

1964, Tunceli Pülümür
do¤umluydu. 1988’de
harekete sempati duy-
maya bafllad›. 1989
y›l›nda yurtd›fl›na ç›k-
t›, 1991’den itibaren
aktif bir flekilde müca-
delede yerini ald›. 15
Haziran 1993’de
Paris’te, faflist mafyac›
iki kifli taraf›ndan kat-
ledildi. 

DDüüzzggüünn AAKKSSAAKKAALL

Malatya’da 15 Haziran
1980’de polis taraf›ndan gözalt›-
na al›nd› ve iflkencede katledildi.
Mehmet 1958 do¤umluydu. Ma-
latya’da anti-faflist mücadelenin
ön saflar›ndayd›. Çal›flkan, ör-
gütleyici niteli¤iyle çeflitli sorum-
luluklar ald›. 

MMeehhmmeett AAllii
KKAARRAASSUU

Veli Günefl Ümraniye Hapishanesi’nde
flehitler panosu önünde
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SEÇ‹M arifesinde, ik-
tidarlar genel olarak bir

yandan “seçim ekonomisi”
uygular, bir yandan da gös-
termelik demokrasi flovla-
r› yaparlar. AKP, seçim
ekonomisini çok çeflitli biçimlerde
uygulamaya koydu. Fakat “demok-
rasi”nin flovu bile yok ortada. Tam
tersine, seçim arifesinde olundu¤u-
na bak›lmaks›z›n polise, devlet terö-
rünü art›racak yeni yetkiler verili-
yor, korucular›n say›s› art›r›l›yor,
seferberlik yasas›nda düzenlemeler
yap›l›yor. Ve bu düzenlemeler, ikti-
darla muhalefetin ortak onay›yla
meclisten geçiriliyor.  

ÜLKEM‹ZDEK‹ sistemin niteli-
¤ini göstermesi aç›s›ndan bunu

son derece önemli buluyoruz. Ne ik-
tidar›n, ne muhalefetin “seçim söy-
lemi” olarak dahi demokratik hakla-
ra sahip ç›kmad›¤› bir seçim süreci
yaflan›yor. Say›s›z konuda, aralar›n-
da pek çok çeliflki olan egemen s›-
n›flar, ffaaflfliizzmmii ssüürrddüürrmmee ve varolan
biçimiyle sürdürmekle yetinmeyip
daha da pekifltirme konusunda tam
bir hemfikirlik içindeler. Sözkonusu
hemfikirlik, düzen güçleri aç›s›ndan
zorunlu bir hemfikirliktir. 

OL‹GARfi‹ iktidar›n› sürdürmek
için bask›ya ihtiyaç duyuyor.

Bu, hep böyle oldu. Baflka türlü sis-
temi sürdüremiyorlar. fiu veya
bu nedenle hak ve özgürlüklerde
nisbi geniflletmeler yapmak zo-
runda kald›klar›nda, bunu, en
k›sa zamanda, geniflletilen hak-
lar› eski haline getirecek, hatta
eskisinden daha da geriye götü-
recek yeni siyasi, hukuki ope-
rasyonlar izliyor. Böyle oldu¤u
içindir ki, ülkemizin “demokrasi
tarihi”nde, her demokratikleflme
hamlesi, hak ve özgürlüklerin
biraz daha budanmas›yla sona
ermifltir. 

BUNUN neden böyle oldu-
¤u, neden adeta de¤iflmez

bir “kader”e dönüfltü¤ü üzerine
düflünen herkes, ülkemizdeki fa-
flizm gerçe¤ini görmekte zorlan-

mayacakt›r. AKP de bu miras› sür-
dürüyor. Ve bu nedenle AKP iktida-
r›nda da “demokratikleflme” hamle-
lerinin ak›beti farkl› olmad›. 

ÇEfi‹TL‹ kesimler, AKP hükü-
metinin seri halde AB’ye uyum

yasalar›n› ç›karmas› karfl›s›nda bu
defa farkl› olaca¤›n› düflündüler. Bu
düzenlemelere bak›p, AKP’nin de-
mokrasiden yana oldu¤una hükmet-
tiler. ‹ki y›ld›r ç›kar›lan faflist yasa-
larla da AKP onlar› tekzip ediyor.

AKP’nin “demokrasi” diye bir
anlay›fl› yoktur. Haklar ve öz-

gürlüklerin AKP için içselleflmifl,
benimsenmifl bir anlam› yoktur. Pe-
ki AKP niye özellikle iktidar›n›n ilk
iki y›l›nda bu kadar keskin bir AB
savunucusu oldu diye sorulabilir?
AKP’nin Avrupa Birli¤i’ni savun-
mas›n›n temelinde demokrasi de¤il,
kendine rakip olarak gördü¤ü güçle-
ri zay›flatmak ve kendi iktidar›n›
güçlendirmek amac› vard›. Nitekim
AB’ye üyelik süreci de esas olarak
buna hizmet etmifltir.   

AB’ye uyum yasalar›n›n ülke-
mizde aynen uygulanmas› söz-

konusu de¤ildi. Avrupa emperyaliz-
minin yöneticileri ve bürokratlar› da
kuflku yok ki biliyorlard› bunu. Bu
yüzden, gerçekte ülkemizde pratikte
de¤iflen bir fley olmamas›na karfl›n
onlar sürekli olarak “olumluya gidifl
var” raporlar› haz›rl›yorlard›. Avru-
pa Birli¤i yasalar›, tekellerin uzun
vadeli ç›karlar›na göre flekillendiril-
mifltir. Emperyalist ülkelerin burju-
vazisi daha kendine güvenli bir fle-
kilde, sistemin gelece¤ini gözeterek
oluflturmaktad›r politikalar›n›. Ülke-
mizdeki tekeller ise buna haz›r de-
¤iller. O güçte de de¤iller. Bu an-
lamda oligarfli daha k›sa vadeli dü-
flünüyor, politikalar›nda da dönemi
kurtarmay› esas al›yor. 

GEL‹NEN noktan›n da aç›kça
gösterdi¤i gibi, AKP’nin iddia

edildi¤inin veya san›ld›¤›n›n aksine,
demokratl›kla, demokrasiyi gelifltir-
mekle ilgisi yoktur. Hat›rlanacakt›r,
Tayyip Erdo¤an “demokrasi”ye,
“bizi gidece¤imiz istasyona kadar
götürecek bir araç” gözüyle bak›-
yordu. AB’ye de ayn› flekilde bak-
m›fllard›r.   

DEMOKRATLIK soldur.
Adaletten, haklar ve öz-

gürlüklerden yana olmakt›r.
Bunlar› savunmayanlar, de-
mokrat olamaz. Demokrasi sa-
vunucusu olamaz. Olduklar›
pek görülmemifltir. Hele ki, em-
peryalizmin ve TÜS‹AD’›n po-
litikalar›n› uygulamak üzere si-
yaset sahnesine ç›kan bir parti-
den “demokrat” yaratmaya ça-
l›flmak, abesle ifltigaldir. AKP,
sistemin kendisinden bekledi¤i-
ni yapm›fl, faflizmi devam ettir-
mifltir. TÜS‹AD patronlar›n›n
da buna bir itirazlar› olmam›fl-
t›r. Çünkü patronlar, arada bir
“demokratikleflme paketleri”
haz›rlasalar, demokrasicilik
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Emperyalizmin 
ve TÜS‹AD’›n politikalar›n› 
uygulamak üzere siyaset 

sahnesine ç›kan bir partiden
“demokrat” yaratmaya çal›flmak,
abesle ifltigaldir. AKP, sistemin 
kendisinden bekledi¤ini yapm›fl,

faflizmi devam ettirmifltir. 
TÜS‹AD patronlar›n›n da buna
itirazlar› olmam›flt›r. Çünkü
patronlar faflizm olmadan

yönetemeyeceklerini
bilirler. 

Faflizme baflvurmadan
yönetemezler!



oyununda vitrine daha özen göste-
rilmesi gerekti¤ini hat›rlatsalar da,
faflizm olmadan yönetemeyecekleri-
ni, bu talan ve sömürü düzenini sür-
düremeyeceklerini bilirler. 

SOLUN, ayd›nlar›n belli kesimle-
rinde AB’ye üyelik süreciyle fa-

flizmin birbiriyle çeliflti¤i düflünül-
mektedir. Yanl›fl. Emperyalizmle fa-
flizm aras›nda s›n›fsal, ideolo-
jik bir çeliflki yoktur. Emperya-
lizm temelde faflizme s›n›fsal
olarak karfl› de¤ildir; unutul-
mamal› ki, emperyalistlerin bir
k›sm›n›n Hitler faflizmine karfl›
olmas›, emperyalist pazar kav-
gas› temelindeydi... Bu gerçe¤i
atlayanlar, ABD ve AB’nin  3.
Bunal›m Dönemi boyunca fa-
flist rejimlere deste¤ini de anla-
yamad›lar. 

AB’yle “müzakereler” sür-
dürülürken, faflizmin pe-

kifltirilmesi ve kurumlaflt›r›l-
mas› da sürüyordu ülkemizde.
Haf›zalar›m›z› canland›ral›m
biraz. 2005’in May›s’›nda, ya-
ni tam iki y›l önce peflpefle YYee--
nnii TTüürrkk CCeezzaa KKaannuunnuu (TCK),
CCeezzaa MMuuhhaakkeemmeessii KKaannuunnuu
(CMK), CCeezzaa ‹‹nnffaazz KKaannuunnuu (C‹K)
ç›kar›lm›flt›. Bu yasalar›n faflizmi
sürdürmek ve daha da pekifltirmek
için ç›kar›ld›¤› konusunda kimsenin
flüphesi yoktu. O kadar ki, mesela,
bu üç yasan›n ç›kar›lmas›n›n ard›n-
dan Radikal Gazetesi durumu ““AArr--
tt››kk ddaahhaa aazz öözzggüürrssüünnüüzz”” diye özet-
lemiflti. (1 Haziran 2005)

HAFIZAMIZI tazelemeye de-
vam ediyoruz. Ayn› y›l›n tem-

muz ay›nda AKP hükümeti yine
peflpefle bask› yasalar›n› gündeme
getirmiflti. Polis okuluna her y›l 5
bin kifli al›n›rken, bu rakam 7 bine
ç›kar›lm›fl, ordunun 12 tugay› “iç
güvenlik tugay›” olarak istihdam
edilmifl, Nüfus Hizmetleri Yasa-
s›’nda yap›lan de¤ifliklikle, polisin
herkes hakk›ndaki bilgilere ulafla-
bilmesi kolaylaflt›r›lm›flt›. Bugün
yap›lan düzenlemeler de esas olarak
ayn› politikan›n sürdürülmesidir. 

GER‹YE do¤ru bir tarama yap›l-
d›¤›nda, durmaks›z›n buna ben-

zer yeni düzenlemeler yap›ld›¤› gö-
rülür. Öyle bir ülke ki, boyuna bas-
k›y› ve terörü art›r›c› yasalar ç›kar›-
l›r ama hiç kesintisiz olarak da ““ddee--
mmookkrraattiikklleeflflttii¤¤iimmiizz”” iddia olunur.
Kuflkusuz bu tablonun bu flekilde
sürebilmesinde, demokrasi masal›na
ortak olan üniversitelerden medya-

ya, düzeniçi sola kadar her kesimin
büyük pay› vard›r. 

POL‹SE yeni yetki yasas› ç›kar›l-
d›. Dergimizin önceki say›s›nda

sadece bunun bile ne kadar çok tek-
rar eden bir olgu oldu¤u hat›rlat›l-
m›flt›. Birini daha burada hat›rlata-
l›m: Yine 2005 Haziran’›nda Milli-
yet Gazetesi’nde flöyle bir haber
vard›: “ PPoolliissiinn iisstteeddii¤¤ii oolldduu - ‘Bir
ad›m ileri, iki ad›m geri’ gidilen ye-
ni Ceza Muhakemesi Kanunu uygu-
lamas› için 77 aayyrr›› yyöönneettmmeelliikk,, poli-
sin itirazlar›na yönelik düzenleme-
ler yap›larak yürürlü¤e girdi.” (2
Haziran, Milliyet) Bunlar unutulu-
yor, unutturuluyor, sanki bu tür tar-
t›flmalar hiç geçmemifl, bu tür yasal
düzenlemeler hiç yap›lmam›fl gibi,
konular yeniden gündeme getirili-
yor. Böylelikle sistemin niteli¤i giz-
lenmeye çal›fl›l›yor. 

PEK‹ neden düzen s›k s›k daha
bask›c› yasalara ihtiyaç duyu-

yor? Sistemin niteli¤i konusunda

net olundu¤unda bunun da aç›kla-
mas› var elbette. Demokrasicilik
oyunu, kaç›n›lmaz olarak “k›smi”
hak ve özgürlüklerin tan›nmas›n›
gerektirir. Fakat bu hak ve özgür-
lüklerin varl›¤›, ne kadar “k›smi”
olursa olsun, oligarfli için sürekli bir
rahats›zl›k kayna¤› oluflturur. “Hak-
lar›n istismar edildi¤i” söylemini,
ülkemizin faflist yöneticilerinin a¤-

z›ndan hemen her dönem duy-
mak mümkündür. Haklar, do¤al
olarak kullan›lmak içindir. Fa-
kat oligarfli için böyle de¤ildir
bu. Haklar, demokrasicilik oyu-
nunu sürdürmek için olmal›
ama emekçiler, ezilenler, bu
haklar› kullanmaya “tevessül”
etmemeliler. Edilirse ne olur?
Edilirse, devlet, terörüyle, polis
copuyla, F Tipleriyle bast›r›r. 

DEM‹REL, ‘92 y›l›n›n Eylül
ay›nda darbe tart›flmalar›

üzerine verdi¤i demeçte ne de-
miflti hat›rlay›n; "Darbeyi ya-
pacak kifli ne yapacakm›fl? Ne
de¤iflecek? Biz bugün her türlü
mücadeleyi en iyi flekilde, en
kararl› flekilde veriyoruz... Dar-

be oldu¤unda ne yap›lacaksa biz de
elimizden geldi¤ince yap›yoruz, ya-
par›z...” Evet, ülkemiz siyasal siste-
minde, ülkemiz hukuku içinde, bir
darbe yönetimi ne yapacaksa, bir
“sivil” iktidar›n da onu yapmas›n›n
önünde hiçbir siyasi, hukuki engel
yoktur. Bu ülkemizde aç›k faflist bir
yönetim tarz›n›n süreklilefltirilmifl
oldu¤unun ifadesidir. Nitekim AKP
hükümeti de, infazlar›, iflkenceleri,
hapishanelerde katliamlar›, mey-
danlarda polis terörü uygulamay›,
linç sald›r›lar›n› sürdürmüfltür. Ay-
d›nlardan sendikac›lara, devrimcile-
re kadar muhalif herkesi davalarla,
cezalarla sindirmeye çal›flm›flt›r. 

AKP veya baflka bir düzen parti-
si, baflka türlü de yapamaz. Ül-

kemiz gerçe¤i aç›kt›r: Oligarfli fa-
flizmsiz yapamaz. Ve iflte bu yüzden
de ülkemizde faflizme karfl› mücade-
lesiz sol, demokrat, ilerici oluna-
maz. Faflizm altedilmeden demokra-
siye ulafl›lamaz.   
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etmemeliler! 



Polis Vazife ve Selahiyetleri Ka-
nunu’nda de¤ifliklikler öngören ka-
nun teklifi 1 Haziran’da TBMM'den
AKP’lilerin oylar›yla geçti. Tasar›-
da; üniversitelere giriflte rektörlük
izninin istenmesi ile hakim, avukat,
savc› gibi aranmalar› özel yasalarla
belirlenen kiflilerin aranmas› yetki-
sinin ç›kar›lmas› d›fl›nda bir de¤i-
fliklik yap›lmad›. Ki, bunlar da ya-
san›n polise “süper yetkiler” veren
niteli¤ini de¤ifltirmiyor.

Evet, zaten yürürlükte olan “po-
lis devleti”ni daha da kurumsal hale
getiren düzenlemelerle, polis yeni
yetkilere kavufltu. Kimileri gözünü
Cumhurbaflkan›’na dikerek, “onay-
lamamas›” ça¤r›s› yaparken, “laik-
lik” odakl› konular d›fl›nda, özellik-
le de polisin, askerin istekleri konu-
sunda Sezer’in tutumunu yedi y›ld›r
bilenler için, bu ça¤r›n›n bofl oldu¤u
da bilinir.

Hukuk devletinin tarihsel olarak,
polis devletinin karfl›s›nda varoldu-
¤unu varsayarsak, bunun tersine
polis devletinde idare hukuka ba¤l›
olmaz, yarg› denetimi ifllemez, sis-
tem halk kitlelerine hukuki olarak
güven vermez, zorbal›k sistemin
özünü teflkil eder. Tüm bunlar var
m›? Fazlas›yla var!

AKP’nin ülkeyi demokratiklefl-

tirdi¤ini söyleyenler ve hâlâ da bu
beklenti içinde olanlar; yasan›n
AKP’nin oylar›yla, itirazlara, hukuk
kurumlar›ndan yükselen itirazlara
ald›rmaks›z›n jet h›z›yla ç›kmas›
karfl›s›nda ne diyecekler acaba? 

AKP ““ddeemmookkrraattiikklleeflflmmee””de bir
ad›m daha m› att› bu yasayla?!

Yasan›n polise sa¤lad›¤› yetkiler
elbette durumun böyle olmad›¤›n›
gösterdi¤i gibi, AKP’nin de demok-
ratl›kla hiçbir ilgisi olmayan bir zih-
niyete sahip oldu¤unu göstermekte-
dir. Geçen hafta detayl› olarak ele
ald›¤›m›z için yasan›n içeri¤ini yi-
nelemeyece¤iz. Ancak k›saca belirt-
mek gerekirse; bugüne kadar fiili
olarak uygulanan ve halk›n en az›n-
dan “buna yasal olarak hakk›n›z
yok” diye itiraz edebildi¤i bütün
keyfilikler flimdi “yasal” hale geti-
rildi. ‹stedi¤ini durdurup kimlik
sorma ve arama, dinleme, gözalt›
özgürlü¤ü, “ihtar” etmeden fliddet
kullanma özgürlü¤ü, sokak infazla-
r›n›n önünü açacak olan silah kul-
lanma yetkisindeki art›fl bunlardan
baz›lar›. Vatandafl›n hakk›n› de¤il,
vatandafla karfl› devletin güvenli¤ini
sa¤lama üzerine kurulu sistem zor-
bal›¤›n› böylece art›r›rken, kuflku-
suz demokrasicilik oyunu gere¤i
Türkiye’nin bir “hukuk devleti” ol-
du¤u, iktidar›n “demokratikleflme
yolunda h›zla ad›mlar att›¤›” yalan-
lar› da sürecektir. 

Bas›na yans›d›¤›na göre;
AKP’nin seçim beyannamesini
“sol” vitrin için transfer edilen Er-
tu¤rul Günay haz›rlayacakm›fl! Ya-
ni, yoksullardan, ezilenlerden söz
etmenin yan›s›ra, bolca hak ve öz-
gürlükler, demokrasi nutuklar›
yeralacak beyannamede. Hükümeti-
nin son günlerinde yang›ndan mal
kaç›r›rcas›na ç›kar›lan bu yasa unut-
turularak, fiemdinli’nin üzerinin
Genelkurmay’la anlaflmal› flekilde
kapat›ld›¤›n›n üzeri örtülerek, mu-
halif düflünceye “memleketi arka-
dan hançerliyorlar” diye a¤z›ndan

köpük saçarak tehditler ya¤d›r›p he-
def gösteren AKP’liler haf›zalardan
silinerek, F Tiplerinde 122 insan›
katleden politikay› dört y›l boyunca
›srarla sürdürenin kendileri oldu¤u
gerçe¤inin üzerine bir çizik çekerek
demokrasiden, hukuk devletinden,
insan haklar›ndan sözedecekler,
tüm bunlar› ancak AKP’nin yapaca-
¤›n› anlatacaklar. Tam bir ars›zl›k
ve “bal›k haf›zas›na” döndürülen
toplumun belle¤ine hakaret ederce-
sine, yapt›klar›n› yapacaklar›n›n te-
minat› gösterip, “demokratikleflme
sürecini devam ettirmemiz için yine
iktidar olmal›y›z” diyecekler örne-
¤in. 

Sadece AKP de¤il, di¤er partiler
de, gerçek niyetlerinin polis devleti-
ni kendilerinin yönetmesi oldu¤unu
gizleyerek demokrasi, hukuk ma-
sallar› anlatacaklar. Çünkü, siste-
min, polis devletinin varl›¤›n› sür-
dürebilmesi, halk kitlelerinin bütün
bu yalanlara inand›r›lmas›yla yak›n-
dan ilgilidir. Burjuva politikas›n›n
görevi budur. 

A¤ababalar› 
emperyalistlerdir

Bugün sadece ülkemizde de¤il,
emperyalizmin liderli¤inde tüm
dünyada "güvenlik devleti" ile hu-
kuk, demokrasi aras›ndaki iliflki tar-
t›fl›l›yor. Malum, kullan›lan dema-
goji de “terör” ve “terörle mücade-
le.” Bu tart›flma öyle noktalara ulafl-
t›r›l›yor ki, terör yaygaras›n›n arka-
s›na gizlenen burjuvazi “gerekti¤in-
de iflkence yap›lmas›” yönünde ka-
muoyu oluflturmaya çal›fl›yor ve
bunda k›smen de baflar›l› oluyor.
Kitlelerin korkular›na seslenerek,
asl›nda bu korkular› kendileri yok-
tan varederek polis devletlerini ka-
n›ksat›yor. Amerika’da, Avrupa’da
bu süreç h›zla yaflanmaya devam
ediyor. Toplumlar› diken üstünde
tutan “terör alarmlar›” özünde bu
kan›ksatman›n, kabul ettirmenin ze-
minini olgunlaflt›r›rken, kitlelere
aç›kça “güvenlik mi istiyorsun de-
mokrasi mi” ikilemi dayat›l›yor.
Burjuva ideologlar bunun ikisinin
birarada olamayaca¤›n› vaaz edi-
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AKP Jet H›z›yla Polis Yasas›n› Geçirdi, 
‘Demokratikleflme’de Bir Ad›m Daha Att›!

Faflizm yy›k›lmadan bbu dde-
mokrasicilik ooyunu, ppo-
lis ddevleti ggerçe¤i hhiçbir
iktidar döneminde dde-
¤iflmeyecektir.

Haklar ve öözgürlükler-
den, ddemokrasiden yya-
na oolan hherkes flflu, bbu,
partinin ooyunu ssürdür-
mesine ddestek oolmak
yerine, ffaflizme kkarfl›
mücadele eetmelidir.



yorlar. Gerek Avrupa’da gerekse ül-
kemizde soldan kimi ayd›nlar da,
bask›lar›n, yasaklar›n, polis devleti
yasalar›n›n gerekçesi olarak dev-
rimcileri, özelde silahl› mücadeleyi
göstererek burjuvazinin de¤irmeni-
ne su tafl›makla kalm›yor, hak ve
özgürlüklerden yana tutum almak
gibi, en temel ayd›n olma misyonla-
r›n› da bir yana itiveriyorlar. 

Burjuva demokrasisi özünde te-
kellerin ç›karlar›na, sömürü düzen-
lerinin istikrar›na hizmet eder. Fran-
s›z ‹htilali’nden bu yana, bu böyle-
dir. Ezilen s›n›flar sürekli bir müca-
dele içinde bu haklar› geniflletmeye,
kendi yararlar›na kullanmaya çal›-
fl›rlar, ancak en genifl anlamda kaza-
n›lm›fl haklar dahi burjuva demok-
rasisinin s›n›fsal niteli¤ini de¤ifltir-
mez. 

Ancak, burjuvazi karfl›s›nda ikti-
dar›n› tehdit eden bir güç görmedi-
¤i, ezilenlerin mücadelesi geriledi¤i
koflullarda, bir baflka deyiflle her f›r-
satta bu haklar› budamaktan da geri
durmaz. Çünkü, bugünkü burjuvazi
ile 1789 Frans›z ‹htilali’nde “eflit-
lik, özgürlük, adalet” bayra¤›n› dal-
galand›ran burjuvazi aras›nda te-
melde farkl›l›klar vard›r. Bugün sis-
teme hakim olan, ilerici niteliklerini
kaybetmifl, gericileflmifl olan burju-
vazidir. 

Karfl›-devrimler ve sosyalist sis-
temin ortadan kalkmas›n›n ard›ndan
h›z› artan flekilde esen gericilik rüz-
garlar› da, burjuva demokrasisinin
anavatanlar›nda en temel hak ve öz-
gürlüklerin rafa kald›r›lmas› da esa-
sen bu s›n›fsal gerçekle birlikte an-
lam›n› buluyor. “Terör” yaygaras›
burada sadece bir bahanedir, ki bu
bahane pekâla yar›n yerini, bask›y›
meflrulaflt›racak baflka bir araca b›-
rakabilir.

Sayfalar›m›zda ‹ngiltere örne¤i-
ni bulacaks›n›z; ki hak ve özgürlük-
lere yönelik sald›r›lar sadece ‹ngil-
tere ile de s›n›rl› de¤ildir. Neredey-
se tüm emperyalist kapitalist ülke-
lerde devam eden bir süreçtir. 

Oligarflik düzenin polis flefleri
ve Genelkurmay Baflkan› ““AABB yyaa--
ssaallaarr›› iillee eelliimmiizz kkoolluummuuzz bbaa¤¤llaann--

dd››”” diye s›zlanmalar yaparken, iflle-
rine geldi¤inde de, ““ffaallaannccaa AAvvrruu--
ppaa üüllkkeessiinnddee bbuu yyaassaallaarr vvaarr,, bbiizzddee
iissttiiyyoorruuzz”” demektedirler. Elbette
karfl› ç›kt›klar› burjuva demokratik
haklar, istedikleri ise bu haklar› yok
eden düzenlemeler. Ve Türkiye’de
ç›kar›lan yasa ne olursa olsun, uy-
gulamaya geçenler hep ikincisi ol-
maktad›r. “Demokratikleflme” söz-
de kalmakta, bask› yasalar› an›nda
ve keyfili¤e varan düzeyde uygu-
lanmaktad›r. 

Kameralar önündeki 
tokat ssahipsiz kkald›!

Geçen haftaya yans›yan bir ör-
nekle polis devletinin nas›l iflledi¤i-
ne bak›labilir. 

Oligarflinin s›k›yönetim ilan etti-
¤i ve tüm ‹stanbul’da terör estirdi¤i
1 May›s'tan yans›yan görüntülerden
biri de, Beyo¤lu'nda efli ile birlikte
bir lokantada yemek yiyen ÖDP ku-
rucular›ndan Masis Kürkçügil'e gaz
maskeli bir polisin keyfi flekilde at-
t›¤› tokatt›.

1 May›s’ta yaflanan terörle bir-
likte düflünüldü¤ünde asl›nda bu
görüntü, polisin pervas›zl›¤›n›, flid-
det kullanmakta ne kadar keyfi ol-
du¤unu gösteren bir “simge”ydi.
Görüntü kameralara yakalanm›fl ve
tüm dünya izlemiflti. 

Kuflku yok ki, o bölgede hangi
polislerin görevli oldu¤u, tokad›
atan›n tan›nmas›n› sa¤layan emare-
lerin ne oldu¤u da flefleri taraf›ndan
çok iyi biliniyordu.

Ancak, olay›n bas›na yans›mas›-
n›n bask›s› ile mülkiye müfettiflleri-
ni görevlendiren ‹çiflleri Bakanl›¤›,
o polisi bir türlü bulamad›! S›r oldu
polis! Masal böyle!

Polisi bulamayan müfettifller,
idari sorumlular hakk›nda da ifllem
yapmad›lar elbette. O polisin böyle-
sine pervas›z davranmas›na neden
olan emirler nelerdir, kim vermifltir
sormad›lar. 1 May›s’ta sadece o to-
kat, halk›n tüm kesimlerine yönelik
iflkence uygulayanlar›n da ifadesini
almad›lar. 

Çünkü müfettifller suçluyu bul-

mamak üzere, daha aç›kças› olay›n
üzerini kapatmak, “hükümet bu ko-
nuda gereken duyarl›l›¤› gösterdi
ama...” dedirtmek üzere görevlendi-
rilmifllerdi. 

‘Oyun bbozucular›’
cezaland›rma ggelene¤i

Polis bulunamad›¤›na göre o gö-
rüntülerden dolay› birilerinin ceza-
land›r›lmas› gerekiyordu. Ceza, gö-
rüntüleri yay›nlayan Do¤an Medya
Grubu taraf›ndan uyguland›.

Tokatç› polisi çeken kameraman
Bülent Usta iflten at›ld›. Oysa
CNNTÜRK yönetimi ilk önce bu
görüntü için teflekkür etmiflti Us-
ta’ya. Ancak hükümetle s›k› ç›kar
iliflkileri içinde olan holding patro-
nunun emri ile iflinden oldu.

Demek ki, mesele polisin keyfi
fliddeti de¤il, bunlar›n yans›mas›!

Zaten bugüne dek hak ve özgür-
lükler alan›na, insan haklar› konu-
sunda hep bu mant›kla yaklafl›lmad›
m›? Devletin iflledi¤i suçlar de¤il,
bunlar›n yans›t›lmas›, belgelerinin
yay›nlanmas› suç olmad› m›! Nok-
ta’n›n deflifre etti¤i darbe günlükle-
ri meselesinde darbeciler de¤il ha-
beri yapan Ahmet fi›k hakk›nda da-
va aç›ld›, Nokta ise yay›n hayat›na
son vererek bedeli ödetildi. Yine
Kürt illerinde yaflanan neredeyse
her olayda, bunlar› yay›nlayan Kürt
bas›n› hakk›nda dava aç›ld›. J‹TEM
itirafç›s› Abdülkadir Aygan’›n anla-
t›mlar›n› hat›rlay›n. Türkiye’nin
gündemine oturan say›s›z siyasi ci-
nayet, katliam, provokasyon, kay›p
olay›na iliflkin birinci elden anla-
t›mlar yapt›, belgeler yay›nland› an-
cak bu ülkenin savc›lar› ilk önce
Özgür Gündem Gazetesi’ne dava
açt›lar. 

Nereden kaynaklan›yor bu ucu-
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be iflleyifl?

Çünkü bu ülkede demokrasi gibi
hak ve özgürlükler de göstermelik-
tir. ‹nsan haklar› oyundan ibarettir.
Ve bunlar› aç›klayanlar “oyun bo-
zan” olarak görülüp susturulur. 

Temel HHaklar
Federasyonu: Haklar ve 
Özgürlükler Ad›na 
Geriye NNe KKald›!

Polis Vazife ve Salahiyet Kanu-
nu'nda yap›lan de¤ifliklikler ve poli-
se tan›nan s›n›rs›z yetkilere iliflkin
yaz›l› bir aç›klama yapan Temel
Haklar Federasyonu, "haklar ve öz-
gürlükler ad›na geriye ne kald›!" di-
ye sordu.

Hak ve özgürlüklerimize yönelik
sald›r›lar›n bitmek bilmez bir flekil-
de devam etti¤ine dikkat çeken Fe-
derasyon, 1 May›s 2007 görüntüle-
rini hat›rlatarak, tart›fl›lmaya baflla-

nan polisin tavr› ve anlay›fl›na ilifl-
kin hükümetin cevab›n›n k›sa süre-
de geldi¤ini belirtti.  Bu tavr›n, "Po-
lisin elinin so¤utulmamas›" ve "ye-
ni yetkiler verme" fleklinde oldu¤u-
na dikkat çekilen aç›klamada flu ifa-
delere yer verildi:

“Bundan bir y›l önce Terörle
Mücadele Yasas›'yla, her türlü mu-
halif düflünce ve eylemi terör suçu
olarak düzenleyip toplumsal muha-
lefetin sesini k›smay› hedefleyen hü-
kümet bugün de polisin yetkilerini
geniflletip ayn› zamanda ‘duraksa-
madan silah kullanma’ yetkisi ver-
mek için ç›rp›n›yor. Bu ruh halini
anlamak hiç de zor olmasa gerek.
Halka hiçbir hakk› ve özgürlü¤ü la-
y›k görmeyen anlay›fl korku girda-
b›nda yaflaman›n sonucu olarak ye-
ni yeni bask› yasalar›ndan medet
umuyor.”

Polisin artan yetkilerine iliflkin
örnekler sunan Temel Haklar Fede-
rasyonu, bu yasan›n, 1 May›s'ta ya-

flananlar›n tekrar ve her an her gün
yaflan›laca¤› anlam›na geldi¤ini
kaydetti. 

“Bu anlay›flla hareket edildi¤i
sürece haklar ve özgürlükler ad›na
hiçbir fley kalmayaca¤›n›n teminat›-
n› siyasi iktidar veriyor demektir”
denilen aç›klamada, yasan›n derhal
geri çekilmesi istendi.

Yasaya iliflkin bir baflka protesto
da Adana’da çeflitli demokratik kit-
le örgütü ve partilerden geldi.

1 Haziran’da AKP ‹l Binas›’na
kadar yürüyen kurumlar, "Yeni Po-
lis Yasas› Geri Çekilsin" pankart› ile
polisin infaz etti¤i U¤ur Kaymaz,
Murat Kaymaz, Fevzi Abik, Ümit
Gönültafl ve fiiyar Perinçek'in fo-
to¤raflar›n› tafl›d›lar. Grup ad›na ya-
p›lan aç›klamada, yasan›n anti-de-
mokratik oldu¤u ve polise katletme
yetkisi verdi¤i belirtilerek, tüm de-
mokratik kitle örgütlerine ve ku-
rumlara bu bask› yasas›na karfl› mü-
cadele ça¤r›s› yap›ld›.
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Komplocu polis, bugünlerde yeni bir komployu ‹z-
mir’de Do¤ançay Yard›mlaflma ve Dayan›flma Derne¤i
ve üyelerine yönelik kurmaya çal›fl›yor. Bir süredir, der-
ne¤e yönelik bask›lar ve köyde estirilen teröre 5 Hazi-
ran akflam› bir yenisi eklendi.

“Büyük operasyon” havas›nda derne¤in etraf›n› sa-
ran sivil ve resmi polisler, dernek yönetiminden Naz›m
Tonbul’un ismini vererek “hakk›nda flikayet oldu¤unu”,
söylediler. Dernektekiler nedenini sorduklar›nda, “Oku-
la bomba koymakla, tehdit etmekten” cevab› ald›lar. Ve
birkaç isim daha say›ld› devam›nda. 

Klasik bir senaryo, bu çok aç›kt›! Dernek üyeleri bu
gerekçeye ikna olmayarak, gözalt›n› redderken, uzayan
tart›flmalara köy halk› da topland›. Köylüler, biz de bu
derne¤in üyesiyiz, iflte kimli¤imiz buna da bak›n o za-
man fleklinde tepki gösterince, az önce takviye isteyen
polis flefi “birden” yanl›fll›¤› anlay›verdi.

Bu arada mahalleye y›¤›nak yap›yor polis, bofl dur-
muyor tabi. Aranan flah›s, “hakk›n› arayan herkesi
PKK’l›  gören” bir “ö¤retmenin” yapm›fl oldu¤u bir fli-
kayet de¤il de, uluslararas› organize suçlardan aranan
biriymifl gibi bir hava estiriliyor. Oysa bu sat›rlar› oku-

yan herkes, bu kiflilerin nas›l elleri kollar› serbest bir fle-
kilde dolaflt›¤›n› iyi bilir. 

Senaryo tutmam›flt›; “aaa, biz yanl›fl okumufluz, as-
l›nda san›k de¤il tan›k durumundaym›fl Naz›m. ‹sterse
gelir istemezse gelmez tan›k oldu¤u için” deyip toplan›p
gitti polisler. 

Ancak mesele ne tehdit, ne bomba ne de baflka bir
fleydi. Bir flekilde gözalt›na almak, komplo kurmakt›.
Köyü ablukaya alarak terör estiren polis, ertesi günü
Naz›m Tonbul’u iflyerinden gözalt›na ald›. Ancak bu se-
fer gözalt› gerekçesi, “8 Mart’a kat›lmak, örgütsel pro-
paganda yapmak” olmufltu.

“Öyle olmazsa böyle”, ama mutlaka gözalt›na alma,
mümkünse tutuklatma, en az›ndan köy halk›n›n gözün-
de derne¤i “korkulacak yer” gibi gösterme niyeti aç›kt›.

Naz›m Tonbul, ertesi gün mahkemede serbest b›rak›-
l›rken, Do¤ançay-Der ise tüm bu yaflananlar› 6 Hazi-
ran’da düzenledi¤i aç›klama ile protesto etti. Aç›klama-
y› yapan Cemil Küncü, “derne¤imiz ve üyelerimiz hak-
k›nda komplo tezgahlanmaya çal›fl›l›yor. Komplolar›-
n›zla bizi engelleyemezsiniz” fleklinde konufltu.

Polisin komplo için Do¤ançay Mahallesi Muhtar›
Cafer Utku ve eflini kulland›¤› kaydedilirken, Do¤ançay
‹lkö¤retim Okulu ö¤retmeni Derya Nilgün Ayd›n’›n da
bunun bir parças› oldu¤u kaydedildi.

“‹tiraf ediyoruz, biz hakk›m›zda ‘yasad›fl›’ olarak
ifade edilen çal›flmalar›n hepsini yapt›k. Suçluyuz!” di-
yen Küncü, derne¤in faaliyetlerinden örnekler verdi.

‹lla gözalt›na alacak!
Önce bbomba vve ttehdit ddediler, ttutmay›n-
ca ‘‘8 MMart’a kkat›lma’ suçu iicat eettiler!



‹ktidar aday›
veya iktidar or-
ta¤› olma iddi-
as›ndaki tüm
düzen partileri-
nin kendilerini
“merkeze” yerlefl-
tirmeye çal›flt›¤› bir
seçim süreci yafl›yoruz. Düzen par-
tileri y›llard›r kulland›klar› “sa¤”,
“sol”, “muhafazakâr” gibi kavram-
lar› kullanmamaya özen gösteriyor-
lar. Seçimler arifesinde partinin vit-
rinini, ne sa¤, ne sol olmad›klar›n›
kan›tlayacak flekilde düzenliyorlar. 

Tayyip Erdo¤an, aralar›nda Er-
tu¤rul Günay, Haluk Özdalga gibi
“sol” kimlikli bilinen vitrin kadrola-
r›n› tan›t›rken, bunlar›n AKP’nin
““mmeerrkkeezzee ggeellmmee aarrzzuussuunnuunn ssoo--
mmuutt iiflflaarreettlleerrii”” oldu¤unu söylüyor-
du. 

Gerek DYP-ANAP birleflme gi-
rifliminin, gerekse de CHP-DSP se-
çim ittifak›n›n amaçlar›ndan biri de
““mmeerrkkeezzii ddoolldduurrmmaa”” olarak adlan-
d›r›lm›flt›. 

Hat›rlanacakt›r bundan bir süre
önce, MHP de kendi konumlar›n›
“ TToopplluummssaall mmeerrkkeezziinn siyasal izdü-
flümü” olarak aç›kl›yordu.

Burjuva medya, oligarflinin is-
teklerinin sözcüsü olarak, tüm parti-
lerin ““mmeerrkkeezz ppaarrttiissii”” olmas› için
y›rt›n›yor adeta. Herkesi ffaazzllaall››kkllaa--
rr››nn››,, iiddeeoolloojjiikk ““ttaakk››nntt››llaarr››nn››”” ttöörr--
ppüülleemmeeyyee ça¤›r›yor. Merkeze yak-
laflan› alk›fll›yor, “iflte böyle olacak-
s›n” diye övgüler düzüyor. 

Merkeze gelmek, merkez partisi
olmak, özellikle 1990 bafllar›ndan
bu yana ülkemiz burjuva siyasetin-
de sürekli duyulan bir kavram. 

Bir dönem; 1991’de oylar›n›
beklenmedik ölçüde yükseltti¤inde
Refah Partisi için kullan›ld› kav-
ram. Refah, sonuçta düzen için “afl›-
r›”yd›, merkeze çekilmeliydi. Sonra
yine yüksek oy al›p iktidar orta¤›
olan MHP için “merkeze çekme”
operasyonu yap›ld›. Merkeze çekil-
meye çal›fl›lan en son parti ise AKP
oldu. AKP’nin neredeyse kurulu-
flundan bu yana üzerinde “merkeze
çekme” bask›s› kuruldu. 

K›sacas›, tablodan da görülece¤i
gibi, düzene göre biraz “afl›r›” bir
yan› olan, belli ölçülerde “ideolo-
jik” niteli¤i olan her çizgi, oligarfli-
nin “merkezlefltirme” operasyonuna
tabi tutuluyor. 

Sözü edilenlerin hepsi tereddüt-
süz düzen partisiydi. Bu anlamda da
hiçbiri bu operasyona karfl› ç›kma-
d›lar. Tam tersine, kendilerinin “de-
¤ifltiklerini”, merkez partisi olmaya
yöneldiklerini kan›tlamaya çal›flt›-
lar. 

Merkez, ““SA⁄”d›r!
Emperyalizmden ve oligarfliden

“iktidar vizesi” almak isteyen tüm
düzen partileri, merkeze talip; peki
nedir bu merkez, neresidir? Düzen
partileri niye merkeze talip olup,
““ssaa¤¤››,, ssoolluu”” defterlerinden siliyor-
lar?.. 

En baflta flunu belirtelim ki;
““mmeerrkkeezz!!”” ssaa¤¤dd››rr. Düzenin sa¤c›,
faflist, gerici partileri, “merkez” ta-
belas›yla hem apolitiklefltirmeye
hizmet etmekte, hem de ayn› za-
manda kendilerinin gerici, sa¤c› ni-
teliklerini örtmektedirler. 

K›saca hat›rlayal›m. “Sa¤” ve
“sol” kavramlar›, 1789 Frans›z
Devrimi döneminde kullan›lmaya
bafllanm›flt›r. Devrimle birlikte ku-
rulan Frans›z Ulusal Meclisi’nde
ilerici düflünceleri savunanlar ssooll--
ddaa,, eski düzenden yana olan kkrraallcc››--
llaarr,, ssaa¤¤ddaa oturuyorlard›. Bu ko-
numlan›fl, sa¤ ve sol kavramlar›n›
ortaya ç›kard›. 

O günden bu yana da sa¤c›l›k,
gerici olanla, solculuk ilerici olanla
özdeflleflmifltir. Faflist bir düzeni,
emperyalizme ba¤›ml›l›¤› sürdür-
meye çal›flmak ssaa¤¤cc››ll››kktt››rr. Ve ülke-
mizde kendilerini “merkez” olarak
tan›mlayanlar›n yapt›klar› da budur. 

Bu anlamda
biz “sa¤da da
de¤iliz, solda
da, merkezde-
yiz” söylemi

kaba bir yalan,
kitleleri aldatma-

ya yönelik bir söy-
lemdir. Merkez partisiyiz diyenler,
basbaya¤› SA⁄CI’d›rlar.  

AKP’nin islamc›, MHP’nin mil-
liyetçi, ANAP’›n liberal, CHP’nin
“sosyal demokrat” s›fatlar›n›n bas-
k›n olmas›, onlar›n hepsinin SA⁄CI
oldu¤u gerçe¤ini de¤ifltirmez. Çün-
kü, SA⁄CILIK, ““ddüüflflüünnsseell ddee¤¤iill,,
çç››kkaarrssaall bbiirr ttuuttuummdduurr..””

Sömürücü egemen s›n›flar, bu
partiler arac›l›¤›yla flu veya bu dü-
flüncenin, inanc›n kavgas›n› vermi-
yorlar, sözkonusu düflünceler,
inançlar, kitleleri yedeklemek için-
dir; düzen partileri, egemen s›n›f›n
s›n›fsal ç›karlar›n› savunuyorlar. Ki
sa¤c›l›k da iflte zaten budur. 

Sa¤c›lar›n kimli¤i, tarih boyunca
de¤iflmifltir, ama sa¤c›l›¤›n özü de-
¤iflmemifltir. 

Sa¤-sol kavram›n›n Frans›z
Devrimi s›ras›nda ortaya ç›kt›¤›n›
söylemifltik. Peki 1789'da Frans›z
Ulusal Meclisi’nde “solda” kimler
oturuyordu dersiniz? 

Burjuvazi!

Evet, o gün de¤iflimi savunand›
çünkü burjuvazi. Bu yüzden solday-
d›. Sonra gericileflti, sa¤c›laflt›. Bu-
gün kapitalist düzen de, bu düzenin
sahibi olan burjuvazi de tarih karfl›-
s›nda “sa¤’d›r. Bu düzeni savunan-
lar da sa¤c›d›r. Bunu ister “merkez
parti” ad›yla, ister “muhafazakâr
demokrat”, ister “sosyal demokrat”
ad›yla yaps›nlar, farketmez. 

Merkez, ttekellere 
tabi oolmakt›r!
“Merkez”e gelmek, düzenin bir

dayatmas›d›r. Bu yaln›zca düzen
partilerinin politikalar›n› de¤il, ger-
çekte tüm siyasal alan› içine alan bir
dayatmad›r. Keza, sözkonusu dayat-
ma sadece ülkemizde olmay›p, em-
peryalist ve emperyalizme ba¤›ml›
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hemen tüm ülkelerde çeflitli flekil-
lerde gündemdedir. 

MMeerrkkeezzee ççeekkmmee ooppeerraassyyoonnuu,,
1122 EEyyllüüll’’üünn aappoolliittiikklleeflflttiirrmmee,,
11999900’’ll›› yy››llllaarr››nn iiddeeoolloojjiissiizzlleeflflttiirrmmee
ppoolliittiikkaallaarr››nn››nn bbiirr ddeevvaamm››dd››rr.. 

Hat›rlanaca¤› gibi, apolitiklefltir-
me 12 Eylül’ün çok çeflitli araçlar›
kullanarak uygulad›¤› bir politikay-
d›. Bu politikada “sa¤” ve “sol”un
varl›¤› pek tart›flma konusu yap›l-
mazken, esas vurgu, onlar›n, yani
sa¤ ve solun, yani politikan›n kötü
oldu¤u, politikayla u¤raflmamak ge-
rekti¤i üzerineydi. Kitleler politi-
kayla u¤raflmamal›yd›, politikayla
profesyonel politikac›lar u¤rafl›r ve
ülkeyi de onlar yönetirdi. Onlar sa¤-
c›, solcu olabilirlerdi. Nitekim, cun-
tan›n bizzat kurdurdu¤u iki partiden
biri sa¤, biri sol s›fat›n› tafl›yacakt›.  

1980’lerin sonunda emperya-
lizm taraf›ndan gelifltirilen ideoloji-
sizlefltirme ise, ““iiddeeoolloojjiilleerr ööllddüü!!””
tezinin üzerine flekillendiriliyordu.
S›n›flar mücadelesi bitmiflti art›k,
dolay›s›yla sa¤, sol da eski anlamla-
r›n› kaybetmiflti. 

Merkez, iflte bu ideolojisizlefltir-
me politikas›n›n kavram›d›r. 

Fakat burada önemli olan fludur;
gerçekte “ideolojisizlefltirme” diye
bir fley sözkonusu de¤ildir. Asl›nda
yokedilen, yokedilmek istenen tüm
ideolojiler de¤il, sosyalist ideoloji-
dir. Emperyalizmin ideolojisizlefl-
tirme politikas›n›n esas›, kitleleri
tek bir ideolojiye, burjuva ideoloji-
sine mahkûm etmektir. Kitlelere,
“hiç bir ideolojiden yana de¤ilim”
dedirtirken, asl›nda onlar› burjuva
ideolojisine kazanm›fl olmaktad›r.  

‹deolojisizlefltirmenin politik
karfl›l›¤›, kapitalizmin alternatifinin
olmad›¤› düflüncesini yerlefltirmek-
tir. “Merkez” kavram› da ayn› fleye
hizmet eder. 

Bugün, Avrupa’da da geçmiflin
birçok “sa¤c›”, “solcu” partisi, ken-
dilerini “merkez parti” olarak ta-
n›ml›yor veya “iflçi partisi”, “Hristi-
yan demokrat” gibi adlar›n› korusa-
lar da, politikalar›n›n “merkezin po-
litikas›” oldu¤unu belirtiyorlar. Bu
politikan›n teorisyenlerinden biri
TToonnyy BBllaaiirr’di. Blair’in daha çok
“üçüncü yol” olarak adland›r›lan
politikas›n›n muhtevas›, çeflitli ke-
simlerde flöyle de tan›mlan›yordu:
""NNee ssaa¤¤ nnee ssooll"" veya "" hheemm ssaa¤¤
hheemm ssooll"" veya "bbiirraazz ssaa¤¤ bbiirraazz
ssooll""......

Bu flu demektir; mmeerrkkeezz ppaarrttii, o
güne kadar “sol”la özdeflleflen poli-
tikalar› da, “sa¤”la özdeflleflen poli-
tikalar› da uygulayabilir; çünkü
esas olan tekellerin ihtiyac›d›r, ikti-
dara aday olacak bir parti, tekellerin
ihtiyac› neyse onu yapabilecek du-
rumda olmal›; buna engel olan hiç-
bir ““iiddeeoolloojjiikk bbaa¤¤ll››ll››¤¤››”” bulunma-

mal›d›r. 

Bu anlamda denilebilir ki, mmeerr--
kkeezzlleeflflmmeenniinn siyasal karfl›l›¤›, em-
peryalizmin ve iflbirlikçi tekelci
burjuvazinin tüm isteklerinin kay›t-
s›z flarts›z yerine getirilmesidir. Em-
peryalistlerin ve iflbirlikçilerinin
tüm merkez partilerden, merkez ik-
tidarlardan bekledikleri de budur. 

Merkez ffarks›zlaflmad›r!
Düzen partilerinin birbirinden

farks›zlaflmas›, 1990’l› y›llar bo-
yunca devam eden bir süreçtir.
Farkl› söylemlerini bir dönem daha
devam ettirmeye çal›flm›fllard›r. Fa-
kat farkl› olarak yapacaklar› bir fley
yoktu. Ekonomiden siyasete, askeri
meselelerden kültüre kadar hemen
her alan, bir anlamda emperyalist ve
iflbirlikçileri taraf›ndan belirlenmifl-
ti. Hükümetlere adeta manevra ala-
n› b›rak›lmam›flt› veya b›rak›lan
alan çok dar ve biçimseldi. 

Bu süreç bugün düzen partileri-
ni, “sözde” vaatlerde bile buluna-
mayacak noktaya getirmifltir. Çün-
kü o “sözde” vaatlerin bile, emper-
yalist tekelleri, ABD, Avrupa yöne-
timlerini, ülkemizdeki iflbirlikçi te-
kelci burjuvaziyi veya Genelkur
may’› “ürkütmesi!” ihtimali vard›r.
Düzen partileri bu noktada o kadar
“disipline” olmufltur ki, eskaza hal-
ka yönelik bir vaatte bulunduklar›n-
da, an›nda yukar›da s›ralanan ke-
simlere güvence verecek, “sak›n
yanl›fl anlamay›n, size karfl› bir tav-
r›m›z olmaz” içeri¤inde ek bir aç›k-
lama daha yap›lmaktad›r. 

Merkez partisi olma teorisi, bir
yan›yla bu gerçekli¤in teorisidir.
ABD taraf›ndan ülkemize gönderi-
len KKeemmaall DDeerrvviiflfl, bunun teorisini
yapanlardan biriydi. fiöyle diyordu:   

“ Günümüzde merkez sa¤ da,
merkez sol da liberal -sosyal sentez
diye tan›mlad›¤›m sosyo-ekonomik
modelin temel nitelikleri konusunda
mutab›klar. E¤itimden sa¤l›¤a,
özellefltirmeye kadar birçok önemli
konuda bbeennzzeerr ggöörrüüflfllleerrii savunu-
yorlar. Türkiye'ye bakt›¤›m›zda bu-
gün CCHHPP''nniinn ddee,, AAKK PPaarrttii''nniinn ddee
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Merkez ddemagojisinin bborazan› öötüyor:
“Kimlikler yenileniyor... Bir fley kesin: AK Parti'de sol, CHP'de sa¤ adayla-

r›n varl›¤› sadece vitrin süslemek anlam›na gelmiyor. ‹ki büyük partinin de kim-
lik yenilenmesini ifade ediyor. 

Al›flt›¤›n›z kavramlar› unutun, ezberinizi bozun: AK Parti art›k "Merkez libe-
ral demokrat", CHP ise "Merkez sosyal demokrat"... Ça¤a ayak uydurmak, da-
ha önemlisi Türkiye'yi rahatlatmak için baflka çareleri yok.”

(Erdal fiafak, Sabah, 5 Haziran 2007)

Kimsenin de¤iflti¤i yok. Bu “merkez” demagojilerinde Türkiye’yi rahatla-
tacak bir fley yok; ama bu borazanl›¤›n Erdal fiafak’›n cebini rahatlataca¤› kesin!

Gerçekte ‘ideolojisizlefltirme’
diye bir fley sözkonusu 

de¤ildir. Asl›nda yokedilen,
yokedilmek istenen tüm ide-
olojiler de¤il, sosyalist ide-
olojidir. Emperyalizmin ide-
olojisizlefltirme politikas›n›n
esas›, kitleleri tek bir ideolo-

jiye, burjuva ideolojisine
mahkûm etmektir. 



bu sentezin tüm temel boyutlar›n›
benimsediklerini görüyoruz. Sos-
yal-liberal sentez, eski sa¤-sol ça-
t›flmas›n›n art›k olmad›¤›n› anlat-
maya çal›fl›yor."

Kemal Dervifl hiç kuflkusuz bofl
konuflmuyordu. Nitekim, 2000’li
y›llar CHP’den DYP’ye, MHP’den
AKP’ye kadar hepsinin bu çizgide
bulufltu¤u y›llar olmufltur. ‹ktidara
gelen önüne konulan› uyguluyor.
Muhalefet de art›k “merkezin” d›fl›-
na ç›km›yor. Mesela, burjuva siya-
setin klasik bir tablosu vard› yak›n
zamana kadar. ‹ktidardaki parti,
IMF programlar›n› uygularken, mu-
halefet illa ki ona karfl› ç›kard›. Çe-
kiç Güç’ün süresinin uzat›lmas›,
Ola¤anüstü Hâl’in uzat›lmas› gibi
konularda da iktidar uzatmaktan,
muhalefet kald›rmaktan yana olur-
du. Sonra iktidar ve muhalefetteki-
ler yer de¤iflirse, rolleri de de¤iflir-
di... Fakat, emperyalizm ve oligarfli
“demokrasicilik oyunu”nun s›n›rla-
r›n› burjuvazi için bile o kadar da-
raltm›flt›r ki, art›k bu flekilde “mu-
halefetçilik” de oynayam›yorlar.
Dolay›s›yla politikaya “merkez”in
hakim oldu¤u süreç, düzenin iktida-
r›yla düzenin muhalefeti aras›ndaki
fark›n da asgariye indi¤i bir süreçtir. 

Bugün bir partinin yönetici kad-
rolar›n›n baflka bir partiye geçip
oradan aday olabilmesinin bu kadar
“kolay” hale gelmesinin politik ze-
mini de budur. Kemal Dervifl’in de-
di¤i gibi, merkez sa¤, merkez sol
gibi kavramlar›n ppoolliittiikk bbiirr aannllaamm››
vvee kkaarrflfl››ll››¤¤›› yoktur art›k. 

Böyle olunca, ‹lhan Kesici gibi-
ler için ha “merkez sa¤”dan, ha
“merkez sol”dan aday olman›n da
bir fark› yoktur elbette. 

Bugün siyasi arenaya bak›ld›¤›n-
da, hemen tüm düzen partilerinin
““ddee¤¤iiflflttii¤¤iinnii”” kkaann››ttllaammaayyaa çal›flt›-
¤›n› görüyoruz. AKP de¤iflti¤ini ka-
n›tlamak için eski solcular› aday
gösterirken, CHP de de¤iflti¤ini ka-
n›tlamak için sa¤c›lar› aday gösteri-
yor. Dönekli¤in teorisini yapan ve o
güne kadarki çizgilerini inkâr ede-
rek baflka partilerin vitrinine oturan-
lar› öven Ertu¤rul Özkök, bu geçifl-

lerin, partilerin kendini “merkez”de
gösterme çabas›n›n ürünü oldu¤unu
belirtiyor. Burjuva bas›nda flöyle
tasvir ediliyor bu durum:

“Partilerin adaylar›na bak›ld›-
¤›nda... hangisi olursa olsun, parti-
ler vitrine al›nan adaylarla, ‘biz de-
¤ifliyoruz’ mesaj› veriyor. De¤iflim,
iiddeeoolloojjiikk iiççeerriikktteenn uuzzaakk,, sa¤ ile so-
lun, ulusalc› ile küreselcinin iç içe
girdi¤i karmafl›k bir yap›ya do¤ru.
Partiler aras›nda fark b›rakmayan
bir durum.” (Yalç›n Do¤an, 7 Hazi-
ran Hürriyet)

Yani, düzenin sa¤›n›n da, solu-
nun da vermeye çal›flt›¤› mesaj “bi-
zim için art›k sa¤›n, solun önemi
yok” mesaj›d›r. Elbette bunun deva-
m›, yukar›da da vurgulad›¤›m›z gi-
bi, ““bbiizz iisstteeddii¤¤iinniizz hheerr flfleeyyii yyaappmmaa--
yyaa hhaazz››rr››zz””d›r. 

Merkez dde bbir
açmazd›r!
Düzen partilerini merkeze çek-

me politikas›, emperyalizm ve oli-
garfli aç›s›ndan ayn› zamanda bir
““ddeenneettiimm”” mekanizmas› ifllevi de
görür. Çünkü, emperyalistler ve oli-
garfli, hemen her dönem, halk›n mü-
cadelesinin geliflimine, sosyalistlere
karfl›, islamc›lar›, milliyetçileri ge-
lifltirme politikas› izlemifllerdir.  

Fakat böyle bir politika, her za-
man kendi içinde risklidir; islamc›,
milliyetçi geliflme, e¤er zaman›nda
denetim alt›nda tutulmazsa, çizilen
çerçeveyi aflabilir de. ‹flte bu ihtima-
le karfl› da, bu kesimler üzerinde sü-
rekli olarak “merkeze gelme” bask›-
s› uygulan›r. 

Ülkemizde bu politikan›n en ç›p-

lak örne¤i islamc› RP-AKP çizgisi
ve milliyetçi MHP karfl›s›ndaki po-
litikalard›r. Hem islamc›l›¤›, hem
milliyetçili¤i gelifltiren, bizzat oli-
garflinin politikalar›ndan baflkas›
de¤ildir. Dinci ve milliyetçi partiler,
g›dalar›n› esas olarak bu politik ze-
minden al›yorlar. Oligarfli bu politik
zemini yoketmiyor, yoketmek ifline
gelmiyor; fakat bu zeminin ürünü
olan partileri zaman zaman törpüle-
meyi de ihmal etmiyor. Ülkemizde
törpülemenin araçlar›ndan biri de
“merkeze çekme”dir. 

Tüm partilerin “merkez”de top-
lanmas›, k›sa vadede emperyaliz-
min ve oligarflinin yönetimi aç›s›n-
dan baz› avantajlar sa¤layabilir sö-
mürücülere. Fakat merkez politikas›
da bir süre sonra oligarflinin aleyhi-
ne dönecektir... Çünkü sa¤ ve solu
ideolojik anlamda yokedemedikleri
sürece –ki yokedemeyeceklerdir–
sömürücüler sa¤-sol istismar› yap-
madan yönetemezler. 

Özellikle kitlelerin “sola” yöne-
lik özlem ve taleplerini istismar et-
mek için “ideolojiler öldü” diyerek
tükürdüklerini yalayacak ve yine
“sol” istismar› yapacaklard›r. Nite-
kim asl›nda tüm partileri “merkeze”
çekmeye çal›fl›rken bile, bir yandan
da bu istismar› sürdürmeyi ihmal et-
miyorlar. Halk, iflte bu istismara
karfl› uyan›k olmal›d›r. Ayd›nlar,
“merkez” tart›flmalar› arkas›nda
sa¤c›l›¤›n, faflistli¤in gizlenmesine
karfl› uyan›k olmal› ve gizlenmeye
çal›fl›lan› teflhir etmelidir. 

Burjuva siyaset sahnesi, herke-
sin her k›l›¤a girebildi¤i bir sahne-
dir. Onlar, sap›na kadar sa¤c›, sap›-
na kadar gerici, sap›na kadar faflist-
tirler. Bunu gizlemek için türlü mas-
keler takarlar yüzlerine. Maskeler-
den biri de “ne sa¤c›y›z, ne solcu...”
maskesidir. Her konuda ideolojik
kararlar al›rlarken, dillerinde ide-
olojiyi kötüleyen sözler vard›r. On-
lar›n ne maskelerine, ne dillerine
kanmamal›y›z. ‹deolojik olmal›y›z.
Benim ideolojim, taraf›m yok, ben
merkezdeyim diyeni k›namal›y›z.
Taraf olmaya ça¤›rmal›y›z. 
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Onlar, sap›na kadar sa¤c›, sap›na
kadar gerici, sap›na kadar faflist-

tirler. Bunu gizlemek için türlü
maskeler takarlar yüzlerine. Mas-
kelerden biri de “ne sa¤c›y›z, ne
solcu...” maskesidir. Her konuda
ideolojik kararlar al›rlarken, dille-
rinde ideolojiyi kötüleyen sözler

vard›r. Onlar›n ne maskelerine, ne
dillerine kanmamal›y›z.



"ASO Baflkan›
Zafer Ça¤layan'›n AKP listesinden
milletvekili aday› olaca¤›na iliflkin
haberlere flahsen çok flafl›rd›m. ...
Niye flafl›rd›m biliyor musunuz?
Yaklafl›k 10 gün önce Ankara'da bir
davette birlikte oldu¤umuzda, ken-
disine flakayla kar›fl›k 'AKP'den
aday olursun herhalde' dedi¤imde,
çok sert bir yan›t ald›m. Aynen,
‘‘AAKKPP''llii oollaann››nn ddaa,, AAKKPP''ddeenn aaddaayy
oollaann››nn ddaa,, AAKKPP''ddeenn aaddaayy oolluuyyoorr
ddiiyyeenniinn ddee...... TTaammaamm mm››??'' dedi..."
(Erdal Sa¤lam, 19 May›s 2007) 

Normal koflullarda flafl›r›lmaya-
cak bir fley de¤il. Ama sözkonusu
olan burjuva siyaseti olunca, flafl›r-
mamak gerekiyor. 

Fakat yine de flunu soraca¤›z el-
bette ki; böyle bir ahlâka sahip
olanlar, parlamentoya girdiklerinde
verdikleri hangi sözü tutar, halk
için ne yaparlar?

Girdiklerinde ne yapt›klar›n›
y›llard›r görüyoruz zaten. “Vekil”
seçilenler, e¤er varsa bir kiflilikleri,
onu da kap›da b›rak›p giriyorlar
parlamentodan içeriye. Yayg›n de-
yiflle ““LLiiddeerriinn vveekkiillii”” oluyorlar.
Ama bu da eksik bir tan›m. “Lider”
kim, kimin adam›? Sözü edilen
burjuva liderler de emperyalizmin
ve iflbirlikçi oligarflinin adam› oldu-
¤una göre, do¤ru tan›mlama, ““mmiill--
lleettvveekkiillii ddee¤¤iill,, oolliiggaarrflfliinniinn vveekkiillii””
olmal›. 

“Vekiller pazar›” aç›ld› ya; he-
men her seçim öncesi yaflad›¤›m›z
sahneleri bir kez daha yafl›yoruz.
Ortal›k “f›r›ldak”lardan geçilmiyor.
Parlamento adaylar› aras›nda, bir
gün, hatta bir saat öncesine kadar en
a¤›r sözleri sarfetti¤i partinin ve li-
derinin pefline düflenler mi, bir saat
önce partisi ad›na konuflup da, liste-
deki yerine be¤enmeyip istifa eden-
ler mi, bir saat önce ya¤c›l›k yapt›¤›
liderine bir saat sonra küfretmeye
bafllayanlar m›, her fley var...

fiu ismin seyrine bak›n: Ad› Za-
fer Üskül: Hukukçu. Mersin Üni-
versitesi RReekkttöörr YYaarrdd››mmcc››ll››¤¤›› yap-
m›fl, sonra SSHHPP Bak›rköy ‹lçe Bafl-
kanl›¤› görevinde bulunmufl, sonra
CHP'den Mersin Milletvekili aday›
oldu... fifiiimmddii AAKKPP’’ddee!!

Esas›nda bunlar herkesin gözle-
ri önünde yaflanan örnekler oldu¤u
için sözü uzatmayal›m; bir örnek
yeter: ““SSiiyyaassii ppaarrttiilleerrddee yyaayygg››nn
yyoozzllaaflflmmaa,, ççüürrüümmee””nniinn kitab›n› ya-
zan Haluk Özdalga AKP’den aday...
Var›n gerisini siz hesaplay›n art›k.

““AAddaayy aaddaayy›› ssaayy››nn hh››rrss››zz
vvee kkaattiilllleerriinn””iinn lliisstteessii!!

Ortal›kta cirit atanlar sadece “f›-
r›ldaklar” de¤il elbette. Yine her se-
çim öncesi oldu¤u gibi, gazetelerde
çarflaf çarflaf ““aaddaayy aaddaayy›› hh››rrss››zz--
llaarr””›n, ““aaddaayy aaddaayy›› kkaattiilllleerr””in lis-
teleri yay›nlanmaya baflland›. 

Önceki say›lar›m›zda da yazd›-
¤›m›z gibi, “aday adaylar›” aras›n-
da katiller, iflkenceciler gani ganiy-
di. Ve biz dedik ki, onlar›n aday ol-
mas›ndan daha vahim olan›, onlar›n
kendilerini aday gösterebilece¤i bir
siyasi iklimin varl›¤›d›r!

‹flte bu iklim nedeniyledir ki,
katliamc›lar›n, h›rs›zlar›n bir k›sm›
“vitrini fazla bozacaklar›” gerekçe-
siyle elenseler de, bir k›sm› yine
düzen partilerinin liderleri taraf›n-
dan listelere yerlefltirildi. 

‹flte bunlardan gözümüze çarpan
baz› örnekler (ki yak›n zamanda
özgeçmifllerin daha ayr›nt›l› ince-
lenmesiyle bu listenin daha da ka-
baraca¤›n› flimdiden söylemek
mümkün.)

AAKKPP’’nniinn ‹stanbul 1. Bölge ada-
y› Nejat Birinci. Eski Milli E¤itim
Bakanl›¤› Müsteflar›’ym›fl. Yarg›
karar›n› uygulamayarak ggöörreevvii kköö--
ttüüyyee kkuullllaannmmaakk suçlar›ndan tam

befl kez mahkûm edilmifl. 
AAKKPP’’nniinn A¤r› 2. s›ra aday› Ce-

mal Kaya. EEnneerrjjii iihhaalleelleerriinnddee yyooll--
ssuuzzlluukk yapt›¤› iddias›yla yarg›lan-
m›fl, 7 ay 15 gün hapis cezas›na
çarpt›r›lm›fl. 

AAKKPP’’nniinn Adana 3. s›ra aday›
Necdet Ünüvar. Eski Sa¤l›k Bakan-
l›¤› Müsteflar›. Yarg› karar›n› uygu-
lamayarak ggöörreevvii kkööttüüyyee kkuullllaann--
mmaa ssuuççuunnddaann yarg›lan›yor.

TTaayyyyiipp EErrddoo¤¤aann bunlar›n dos-
yas›na bak›nca herhalde “iflte tam
arad›¤›m adaylar” demifl olmal› ki,
listelere yerlefltirmifl. 

Devam edelim:
DDPP’’nniinn fianl›urfa 1. s›ra aday›

SSeeddaatt BBuuccaakk: Fazla söze gerek
yok. SSuussuurrlluukk demek yeterli. Ve
hâlâ listelerde 1. s›radalar... 

DDPP’’nniinn Sinop 1. s›ra aday› YYaa--
flflaarr TTooppççuu. Karadeniz Sahilyolu
‹halesi’ne ffeessaatt kkaarr››flfltt››rrmmaakk su-
çundan Yüce Divan’da yarg›lan›p
suçlu bulundu. 

DDPP’’nniinn Ankara 2. Bölge aday›
Muzaffer At›lgan. CCiinnaayyeettee aazz--
mmeettttiirrmmeekktteenn 20 y›la mahkûm ol-
mufl. Yarg›tay süreci devam ediyor-
mufl.

DDPP’’nniinn Ankara 2. Bölge aday›
Mümtaz Yavuz. YYoollssuuzzlluukk davas›
san›¤›.

MMHHPP’’nniinn adaylar›na bakal›m
flimdi de. 

MMHHPP’’nniinn Sivas 1. s›ra aday›
MMuussttaaffaa MMiitt. BBaahhççeelliieevvlleerr kkaattlliiaa--
mm›› davas› san›klar›ndan! Fazla söze
gerek yok. 

MMHHPP’’nniinn Sinop 1. s›ra aday›
MMeehhmmeett fifiiiflfleekk. OOrrggaanniizzee ssuuçç öörr--
ggüüttüü kapsam›nda tutuklanm›fl. 

MMHHPP adaylar›na, YY››llmmaa DDuurraakk
gibi “Do¤unun Baflbu¤u” oldu¤u
zamanlarda faflist katliamlar›n yö-
neticisi durumundaki faflistleri de
eklemek laz›m. 

GGeennçç PPaarrttii’’nniinn de “san›klar›”
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““AAKKPP''llii oollaann››nn ddaa,, AAKKPP''ddeenn aaddaayy  
deyip, AKP’d

Kokuflmufl siyasetin çürümüfl adaylar›



var: Biri, ‹stanbul 1. Bölge aday›
‹‹bbrraahhiimm TTaattll››sseess:: Sauna Çetesi da-
vas› san›¤›. 

Bir baflka GGPP’’llii Antalya 4. s›ra
aday› AAyyhhaann ÇÇeevviikk:  Eski Tokat Va-
lisi. Sedat Peker’in adamlar›na
mmeennffaaaatt kkaarrflfl››ll››¤¤›› silah ruhsat› ver-
mekten befl ay ceza yemifl. 

Liste flimdilik bu kadar; flunu da
eklemek gerekir ki, bu meclis, bu-
güne kadar ne katiller, h›rs›zlar
a¤›rlad›; nice kontrgerilla flefleri
geçti koltuklar›ndan. S›rt›nda yol-
suzluk dosyalar›n›n çuval›yla gelip
oturanlar oldu ve hiçbiri ona fazla
gelmedi. Midesi genifl bir meclis
bu; sosyalistleri, yurtseverleri haz-
medemiyor, onlara tahammülü yok,
fakat h›rs›zlara, katillere verecek
koltu¤u çok... Lenin bofluna burju-
vazinin meclislerine ““AAuuggiiaass’’››nn
aahh››rr››”” dememifl!

AAkkbbaabbaallaarr kkooll ggeezziiyyoorr

Burjuva siyasetinde, herhangi

bir ahlâki ölçü yoktur; yeri gelir bir
lefl kargas›d›r burjuva siyasetçisi,
yeri gelir akbaba. Yeri gelir bir tilki
kurnazl›¤›yla sadece aldatmay› dü-
flünür, yeri gelir sadece karfl›s›ndaki
rakibini pençeleriyle darmada¤›n
etmeyi... Kurals›z, ahlâks›z ve ilke-
siz dövüflür. Ve iflte bu dövüfl içinde,
““lleeflfl kkaarrggaass››”” gibi davranman›n da
bir tarz-› siyaset oldu¤unu gördük.
AKP’den aday gösterilmeyen mil-
letvekillerine hemen SP çengel att›.
DYP-ANAP birleflmesinin sekteye
u¤ramas›yla aaçç››kkttaa kkaallaann gericile-
re, faflist kökenlilere çengel atan ise
CHP oldu. 

Anavatan Partisi'nden istifa eden
Edip Safter Gaydal› ve Lütfullah
Kayalar CHP’den aday gösterildi-
ler. Bu düflkünlük, burjuva bas›nda
bile siyasetin de¤il, futbolun terim-
leriyle “Son dakika transferleri” di-
ye adland›r›ld›. 

Ve Baykal tüm bunlar›n üstüne
diyor ki: “Türkiye’nin kadrosunu
kurduk”! E¤er Türkiye bu kadar il-
kesiz, bu kadar koltuk düflkünleri-

nin eline kald›ysa, yaz›k Türki-
ye’ye!

Tablo ilginçtir; az çok “demok-
rat” kimlikli ve kiflilikli kim varsa,
onlar› budamakla meflhur Baykal,
sa¤›n döküntülerine, kal›nt›lar›na
kucak aç›yor. Onlar› izzet-i ikramla-
ra bo¤uyor... Tablo hiç kuflku yok
ki, di¤er düzen partilerinde de ayn›.
Tayyip Erdo¤an’›n haz›rlad›¤› yeni
listeyle, partide kendisine direnecek
tüm odaklar› t›rpanlad›¤›n› yaz›yor
gazeteler... Kimin daha iyi hizmet
edece¤i, kimin kapasiteli, birikimli
oldu¤u gibi kriterler, burjuva düzen
partilerinin liderleri için hiçbir
önem tafl›m›yor. Kap›kulu ar›yorlar,
ve zaten kap›kulu olmay› kabul
edenler baflvuruyor onlara....

Bu mekanizma ony›llard›r böyle
iflliyor. Oligarflik düzende mekaniz-
man›n baflka türlü ifllemesi de
mümkün de¤il zaten. 

Hal buyken, böyle bir parlamen-
to, halk›n hangi derdine çare, hangi
yaras›na merhem olabilir ki?
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oollaann››nn ddaa,, AAKKPP''ddeenn aaddaayy oolluuyyoorr ddiiyyeenniinn ddee......””
den aday olanlar›n ahlâk›...

“2. ss›ra 1150 mmilyar!”      
Yaklafl›k 10 gün önce

Göcek’te bir toplant› yap›l›-
yor.

Toplant›da milletvekili
aday adaylar›yla ilgili çal›fl-
ma sürdürülüyor. 4-5 kifli
var toplant›da ama gelen-
gidenleri de çok...

Konuklar da cüzdanlar›
dolu türden insanlar.

Zaman zaman ““11.. ss››rraayy››
ççookk öönncceeddeenn vveerrddiikk,, 22.. ss››rraa
ddaa ggaarraannttiillii”” sözleri duyu-
luyor:

- Peki o zaman 2. s›ra ka-
ça?

- 200 milyara, o da sana.
- Çok... 150 vereyim.
- Tamam, anlaflt›k.

Liste al›m-sat›m›nda
“kefl para” tercih ediliyor
ama k›sa vadeli çek de ka-
bul ediliyor!

Eeeeee...
Tafl bitti inflaat paydos!
Di¤erlerini bilemiyoruz

ama “2. s›raya 150 milyar
lira” veren kifli, paras›n› ge-
ri almak için kap›lar› çal-
maya bafllad›!

Bu yazd›klar›m›z size
“flaka gibi” geliyor de¤il
mi?

Biz de flaka sanm›flt›k,
y›llard›r da öyle san›yorduk
ama rezalet ilk kez bu kadar
ayyuka ç›kt›!..” 

(fiakir Süter, Akflam, 7
Haziran 2007)

BBaattaakkll››kkttaann yyüükksseelleenn kkookkuullaarr
AAKKPP’’yyee kkaarrflfl›› ““LLaaiikk CCeepphhee””ddeenn

bbiirr mmaannzzaarraa:: MMeehhmmeett AA¤¤aarr’’ddaann Fet-
hullah övgüsü.

Uluslararas› Türkçe Olimpiyatla-
r›’n›n final gecesine kat›lan Mehmet
A¤ar, Fethullah Gülen’e övgüler ya¤-
d›rm›fl.

“Laik Cephe” tam bir açmaz içinde. 
AKP’ye karfl› “laiklik cephesi!” kurmaya,

seçimlerden sonra AKP d›fl›nda bir hükümet
kurarak memleketi fleriat tehlikesinden kurtar-
maya soyunan partilere ve liderlerine bak›n;

Son demlerinde Fethullah ve Vahdettin
övgüsü yapan Ecevit’in DSP’si... Fethullah’a
ya¤ yakan, tüm tarihinde Süleymanc›lar’dan
Nakfliler’e kadar hep tarikatlarla pazarl›klar
içinde olmufl DYP, tarikatlar› iktidara tafl›yan
partilerden biri olan ANAP... 

Laiklik için meydanlara ç›kan milyonlar,
e¤er laikli¤i bunlara emanet edeceklerse, hiç
güvenmesinler, bunlar›n emanete h›yanet
edece¤i kesindir. 

Laik CCephe DDelik DDeflik
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Geçen hafta biri Almanya’da di-
¤eri ülkemizde olmak üzere iki em-
peryalist zirve gerçekleflti. Alman-
ya’da 6-8 Haziran günlerinde dün-
yan›n en zengin sekiz ülkesi birara-
ya gelirken, may›s sonu haziran ba-
fl›nda ‹stanbul’da Bilderberg Top-
lant›lar›n›n 55.’si, ‹stanbul’da ger-
çeklefltirildi. 

‹fllevleri, zeminleri, kat›lanlar›
farkl›l›klar gösterse de her iki top-
lant›da da, emperyalist politikalar
ele al›nd›, sömürüyü ve zulmü daha
fazla art›racak kararlar al›nd›. 

Zenginlerin zzirvesi

ABD, Almanya, Fransa, ‹ngilte-
re, ‹talya, Japonya ve Kanada’n›n
kat›l›m› ile kurulan ve y›llarca G-
7’ler olarak an›lan dünyan›n en zen-
gin kapitalist ülkelerinin zirvesi,
karfl›-devrimin ard›ndan Rusya’n›n
kat›lmas›yla G-8 oldu. 

Almanya’daki toplant›lara da bu
sekiz ülkenin baflbakan ve devlet
baflkanlar› kat›ld›lar.

Zirvenin gündemleri ana hatla-
r›yla flöyleydi:

Enerji, uluslararası ticaretin libe-
rallefltirilmesi, nükleer silahlanma,
küresel ›s›nma, globalizm ve dünya
ekonomisi, global ekonomi ve poli-
tikaların içinde barındırdıkları risk-
ler ve Afrika’nın sorunları, ‘küresel
terörle mücadele’, göç ve güvenlik,
Çin, Hindistan, Brezilya, Güney Af-
rika ve Meksika gibi ‘geliflmekte
olan’ ülkelerin ekonomisi, Rusya ile
ABD arasında patlak veren füze sa-
vunma sistemi. Ayr›ca, 9 bine yakın
büyük flirketi içinde barındıran, 1
trilyon 400 milyar Euro’yu yönlen-
diren ve özellikle ABD ile ‹ngiltere
tarafından yönlendirilen Hedge-
Fonds’un iflleyifli. 

Bas›na özellikle yans›t›lan bafl-
l›klar ise daha çok AAffrriikkaa’’yyaa yyaapp››--
llaaccaakk yyaarrdd››mm ve kküürreesseell ››ss››nnmmaayyaa
kkaarrflfl›› tteeddbbiirrlleerr oldu. Yani, adeta

dünyan›n zenginleri, bu sorunlar›
yaratan kendileri de¤ilmifl gibi, bu
sorunlara “çözüm” için toplan›yor-
lard›. 

Gerçek elbette böyle de¤il. 

G-8, kuruluflundan itibaren, em-
peryalist ülkelerin ‘‘eenntteeggrraassyyoonn’’
zemini olarak ifllev görüyor. Emper-
yalistler aras› çeliflki ve çat›flmala-
r›n dünya savafllar›na ve daha da
önemlisi devrimlere yolaçt›¤›n› gö-
ren egemen s›n›flar, 2. Paylafl›m Sa-
vafl›’n›n ard›ndan bu tür entegras-
yon kurumlaflmalar› yaratm›fllard›.

G-8 bunlar›n en baflta gelenidir.
Dün oldu¤u gibi bugün de emperya-
listler; dünyay› nas›l paylaflacaklar›-
n›, aralar›ndaki güç dengelerini, te-
kellerin hakimiyetini yaymak için
izlenecek politikalar› bu zeminde
belirliyorlar ve belirlenen ekono-
mik, askeri, siyasi politikalar IMF,
Dünya Bankas›, NATO gibi kurum-
lar› arac›l›¤›yla da yaflama geçiri-
yorlar. 

Afrika’ya yyard›m, 
Küresel ››s›nma vve 
kapitalizmin ddünyas›

Yüzy›llarca sömürdüler, zengin-
liklerini gasbettiler, emek gücünü
köle pazarlar›nda satt›lar, yer alt›n-
daki zenginlikleri Afrikal›lar’›n
ölümlerine ferman oldu adeta. El-
masa, alt›na, petrole ve daha di¤er
de¤erli madenlere el koymak için
oluk oluk kan ak›tt›lar. Bugün de
sömürü de¤iflik biçimlerde sürüyor,
dayatt›klar› dengesiz ticari koflullar-
la, IMF güdümlü politikalarla Afri-

ka’n›n zenginlik-
lerini bat›l› tekel-
lerin kasalar›na
ak›t›yorlar.

Afrika’ya yar-
d›m masal› yeni de¤il. Yaratt›klar›
açl›¤›n halklar›n kapitalist sisteme
olan nefretini körükledi¤ini bilen
emperyalistler bir süredir “yard›m”
vaatleri ile oyal›yorlar. En son Hazi-
ran 2005'te ‹skoçya'da yap›lan zir-
vede 2010'a kadar Afrika'n›n kal-
k›nmas› için yard›m› 50 milyar do-
lara ç›karma sözü vermifllerdi. An-
cak bu söz beklendi¤i gibi tutulma-
d›, aksine yerinde sayd›. Burjuva
bas›n dahi, vaatlerin bofl oldu¤unu
söylemek zorunda kal›yor bugün.
Her bir kapitalist ülkenin silahlan-
ma için ay›rd›¤› paralar›, hatta tek
bafl›na Amerikan emperyalizminin
silahlanmaya ay›rd›¤› para ile, Afri-
ka’ya vaat ettikleri miktarlar› karfl›-
laflt›rd›¤›n›zda dahi, korkunç bir iki-
yüzlülükle karfl›lafl›rs›n›z. Çünkü
kapitalizmin as›l meselesi, dünya-
n›n sorunlar›na çözüm bulmak de-
¤il, bunlar›n üzerini örtmek, tekelle-
re daha fazla kâr alanlar› yaratmak-
t›r. Silahlanma bir yana, zengin ül-
kelerin lüks tüketime, parfüme, kö-
pek mamas›na harcad›¤› para bile,
vaat edilen yard›m›n üzerinde. 

Sadece birkaç örnek verelim.
ABD, petrol tekeli Exxon Mobil’e,
dünyaya yapt›¤› yard›mdan daha
fazla para aktard›. ‹ngiltere, yapt›¤›
yard›mlar›n iki kat›n› flarap ve flam-
panyaya harcad›. Fransa’da parfüm-
ler için harcanan para yap›lan yar-
d›mdan daha fazla. Almanya’da ka-
d›n ayakkab›lar›na verilen para, ay-
n› flekilde yard›mlar›n üstünde. ‹tal-
ya, yard›m için verdi¤i paran›n on-
larca kat›n› dondurmaya harcad›. 

Afrika halklar› temiz içme su-
yundan yoksunken, zengin ülkele-
rin sadece flifle suyuna geçen sene
58 milyar dolar harcad›¤› gerçe¤i,
kapitalizmin bize nas›l bir dünya
düzeni dayatt›¤›n› aç›kça göster-
mektedir. 

Kald› ki yapacaklar› hiçbir “yar-
d›m” yaratt›klar› sorunlar›n çözümü
için yeterli olamaz. AIDS’den e¤iti-

Emperyalizm sömürü ve zulüm politikalar›n› tart›fl›yor

G-8 ve Bilderberg Toplant›lar›
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me, altyap›dan açl›k sorununa kadar
kapitalizmin, sömürgecilik iliflkile-
rinin yaratt›¤› sorunlar› hangi ba¤›fl
sözleri ortadan kald›rabilir ki! Çün-
kü ayn› sistemin çarklar› Afrika’y›
ö¤ütmeye devam ediyor. 

Küresel ›s›nma konusunda da
kapitalist ülkeler büyük bir ikiyüz-
lülük içindeler. Kyoto Protokolü’nü
imzalamayan ve dünyam›z› en fazla
zehirleyen sera gaz› sal›n›m›nda ba-
fl› çeken ABD emperyalizminin su-
çu zaten tart›fl›lmaz. Ancak di¤er
emperyalist ülkeler de sözde “Ame-
rika’y› imzalamaya ikna etme” ad›
alt›nda kendilerini pirüpak göstere-
mezler. Çünkü, dünyam›z› giderek
yokeden, topra¤›m›z›, havam›z›, su-
yumuzu zehirleyen kapitalist siste-
min bafl›nda onlar var! 

Gerçek ggündem

Zirvenin as›l gündemi ise, belirt-

ti¤imiz gibi emperyalistler aras›n-
daki ticaret dengeleri, dünyan›n
paylafl›m›nda kimin hangi pay› ala-
ca¤›ndan ibarettir. 

Örne¤in, Amerika’n›n Do¤u Av-
rupa ve Kafkaslar’a yönelik füze
kalkan› projesine karfl› Rusya’n›n
yapt›¤› ç›k›fl, emperyalistler aç›s›n-
dan çözümlenmesi gereken bir so-
rundur. Rusya, bugün “tek kutuplu”
düzene karfl› “ben de var›m” diye-
rek güç olmak istiyor. Amerika ise,
“Amerikan yüzy›l› projesinde”
aç›kça dile getirdi¤i üzere, halklara
karfl› iflgalleri, katliamlar› dayat›r-
ken, askeri ve ekonomik olarak ken-
di karfl›s›nda bir gücün geliflmesine
izin vermeme politikas›n› dayat›yor.

Yine, t›kanan küreselleflme süre-
cinin önünü açmak için belirlenecek
politikalar, Irak ve Afganistan iflgal-
leri, ‹ran’›n nükleer dosyas› onlar
için Afrika ya da küresel ›s›nmadan
kuflkusuz daha öncelikli bir sorun. 

Bilderberg TToplant›lar›

Emperyalist politikalar›n belir-
lendi¤i, empoze edildi¤i toplant›lar-
dan biri de ülkemizde, ‹stan-
bul’dayd›. 31 May›s-1 Haziran gün-
lerinde düzenlenen Bilderberg Top-
lant›lar›’na çeflitli ülkelerden davet
edilmifl, politikac›, ekonomist, bü-
rokrat, köfle yazarlar› kat›l›rken, es-
ki Dünya Bankas› Baflkan› Wolfo-
witz, Fransa D›fliflleri Bakan›, ‹ngil-
tere’nin yeni baflbakan› olmas› bek-
lenen Gordon Brown, AB Geniflle-
me Komisyonu Üyesi Olli Rehn,
NATO Genel Sekreteri bunlardan
baz›lar›yd›. Toplant›ya Türkiye’den
de Devlet Bakan› Ali Babacan, Hik-
met Çetin, Kemal Dervifl, TÜS‹AD
Baflkan› Arzuhan Do¤an Yalç›nda¤,
Eski TÜS‹AD Baflkan› Erkut Yüca-
o¤lu, Koç Holding Patronu Mustafa
Koç,  Bo¤aziçi Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Ayfle Soysal, Coca-Cola
‹cra Baflkan› Muhtar Kent, Ümit
Boyner, Cem Duna, Emre Gönen-
say, Cengiz Çandar ve Mehmet Ali
Birand gibi isimler kat›ld›lar. 

Bugüne dek hep “gizemli” bir
hava verilen, komplo teorilerinin
malzemesi olarak kullan›lan Bilder-
berg ne anlat›ld›¤› gibi “dünyay›
yönetenlerin” toplant›s›d›r, ne de
“s›radan” bir “düflünce al›flverifli”
toplant›s›d›r. Bilderberg’in ne oldu-
¤u sorusuna cevap verebilmek için
önce k›saca geçmifline bakal›m. 

Sermaye çevrelerinin, burjuva
bas›n-yay›n ve siyaset alanlar›n›n
“etkin” ve etkileyen kiflilerinin bir
araya getirildi¤i gayri-resmi Bilder-
berg Toplant›lar›, ilk olarak 1954 y›-
l›nda Hollanda'da bafllad› ve ad›n›
da ilk toplant›n›n yap›ld›¤› Bilder-
berg Oteli’nden ald›.

2. Paylafl›m Savafl›’n›n ard›ndan
kapitalist kamp›n liderli¤ine yükse-
len Amerikan emperyalizminin ön-
de gelen “düflünce” kurulufllar›ndan
CFR (D›fl ‹liflkiler Komisyonu) ve
di¤er örgütlerin Avrupa aya¤›n› ve
elbette etkinli¤ini sa¤lamak için
oluflturuldu. Kuruluflunda istihbarat
örgütlerinin, özellikle CIA’n›n rolü
oldu¤u bilinir. Kurucular› aras›nda

G-8 Toplant›lar› birçok ülke-
den gelerek zirvenin yap›ld›¤›
Almanya’da toplanan onbin-

lerce kifli taraf›ndan, “Sömürüsüz, Savafls›z Baflka Bir Dünya Müm-
kündür“ slogan›yla günler öncesinden protesto edilmeye baflland›.

Zirvenin bafllad›¤› gün, alternatif zirve örgütleyen anti-emperyalist, anti-
kapitalist gruplar ve küreselleflme karfl›tlar› 2 Haziran günü 80 bin ki-
flinin kat›ld›¤› büyük bir gösteri düzenlediler. Birçok siyasi parti, sendi-
ka, DKÖ’nün kat›ld›¤› gösteride anti-kapitalist sloganlar ön plana ç›-
karken, polisin planl› provokasyonu sonunda otonom gruplarla polis
aras›nda fliddetli çat›flmalar yafland›. 500’den fazla gösterici yaralan›r-
ken 100’den fazla kiflinin gözalt›na al›nd›¤› çat›flmalar gösterilere dam-
gas›n› vururken, yürüyüfller s›ras›nda s›k s›k “G-8 Dünyay› Bölüyor”,
“G-8: Açl›k, Yoksulluk ve Savafl Demektir”, “Dünyan›n Bir Numaral›
Teröristi Bush” gibi pankartlar tafl›nd›, “Yaflas›n Uluslararas› Dayan›fl-
ma” sloganlar› at›ld›. Düzenlenen gösterilere HÖC ve Anadolu Fede-
rasyonu da pankartlar› ve sloganlar›yla kat›ld›.

Zirvenin yap›ld›¤› Heiligendamm kenti 2.5 metre yüksekli¤inde üstü di-
kenli telle örülü 12 km’lik ablukaya al›nd›. Çelik çitin 6 km uza¤›na ka-
dar gösteriler yasakland›. Buna ra¤men barikatlar zorlan›rken, Alman
devleti uygulad›¤› polis terörü ve yasakç› tutumu ile tarihine uygun ola-
rak tam bir polis devleti oldu¤unu gizlemedi.

G8’e iliflkin bir baflka protesto da Ankara’dayd›. 2 Haziran'da Yüksel
Caddesi'nde toplanan Küresel Eylem Grubu, "George Bush Terörist-
tir, Milyonlar Aç ‹flgal Alt›nda Yaflas›n Küresel ‹ntifada, G-8'i Durdura-
l›m Durdurmak ‹çin Birleflelim" sloganlar› att›.

“G-8: AAçl›k, yyoksulluk 
ve ssavafl ddemektir”



emperyalist sermayenin önemli is-
mi Rockefeller ile Nazi SS üyesi,
sonradan Hollanda prensi olan
Bernhard dikkati çeker. 

Emperyalist tekellerin ç›karlar›-
na göre Amerikan politikalar›n›n
belirlenmesinde önemli yeri olan
CRF’nin çok daha gizli biçimde
uluslararas› boyuta tafl›nmas› da de-
nilebilir Bilderberg için. Belirleyici
olan tekellerdir, onlar ad›na politi-
kalar belirleyenlerdir. Bunun d›fl›n-
da toplant›ya ça¤r›lanlara esas ola-
rak, “düflüncesini almaktan” öte,
al›nan kararlar›n tebli¤ edilmesi ön
plandad›r. Toplant›larda konuflula-
cak konular tekeller ve onlar›n hiz-
metindeki politikac›lar taraf›ndan
belirlenmektedir.

Tam da burada Bilderberg’in di-
¤er emperyalist zirvelerden farkl›
olan yan›, ideolojik bir zemin ol-
mas› ç›kar karfl›m›za. Yani, orada
oturulup ticaret anlaflmalar›, askeri
politikalar vb. tart›fl›lmaz. Örne¤in;
küreselleflme, kapitalist sistemin
ideolojik bunal›m›n› aflacak palya-
tif önlemler, ezilenlerin mücadele-
sine karfl› gelifltirilecek ideolojik
söylemler ya da anti-emperyalist
düflüncelere karfl› gelifltirilecek kar-
fl› sald›r›lar vb. tekellerin önündeki
engellerin kalkaca¤› zemini yarata-
cak konular empoze edilir. 

Kapitalizm, ekonomik bir sistem
olarak Frans›z ‹htilali’nden bu yana
yürürlüktedir ve bu sürecin büyük
bölümünde  dünyaya egemen du-
rumdad›r. Ancak ekonomik olarak
egemenlik, onun ideolojik olarak
egemenli¤ini sa¤lamak için yeterli
de¤ildir. ‹deolojik egemenli¤in, en
özet haliyle halklar›n deste¤ini alma
oldu¤u kabul edildi¤inde, dünyay›
büyük felaketlere sürükleyen kapi-
talizmin böylesi bir egemenli¤inden
sözedilemez. Buna ra¤men ege-
menli¤ini sürdürüyor olmas›n›n bir
yan›n› bask› politikalar› oluflturu-
yorsa, öteki yan›n› ise gerçek yüzü-
nü gizleme politikalar› oluflturuyor. 

Bask›n›n, yalan›n karfl›l›¤›n› bul-
mas›, yani baflar›l› olmas› ise, siste-
min bütün kurumlar›n›n “uyum”
içinde çal›flmas›, koordine olmas›

ile mümkündür. 

Bilderberg iflte bu ikincisinde
devreye giren kurumlardan biridir.
Çeflitli ülkelerin sermaye, ordu, si-
yaset temsilcileri, gizli örgütlerin
temsilcileri çeflitli yöntemlerle ko-
ordine edilir bu zeminde. NA-
TO’nun, ABD ve ‹ngiltere gibi bafl-
l›ca kapitalist ülkelerin siyasetçile-
rinin en üst düzeyde bu toplant›lar-
da yeralmas› keza CIA’n›n üst dü-
zeyde temsil edilmesi, belli bafll›
medya kurulufllar›n›n kat›l›m›, Bil-
derberg’in s›radan bir düflünce-tar-
t›flma platformu olmad›¤›n› aç›kça
gösterir. Örne¤in; lider ve lider ada-
y› politikac›lara empoze edilen poli-

tikalar, bas›n arac›l›¤›yla topluma
yayg›nlaflt›r›lan ideoloji hep tekelle-
rin önünü açmak içindir. 

Bir baflka deyiflle kapitalist sö-
mürü düzenini sürdürmek, yukar›da
ifade etti¤imiz gibi bask› ve yalan
üzerine kurulu politikalar›n baflar›-
s›n› sa¤lamak, ideolojik olarak da
dünyaya egemen olmak, dünyay›
nas›l sömürüp kitleleri buna nas›l
raz› edeceklerini belirlemek için po-
litikalar›n belirlenip, kurum ve ül-
kelere iletildi¤i bir zemindir Bilder-
berg. Türkiye böyle bir lanetli mis-
yona ev sahipli¤i yapm›fl, adeta en-
tellektüel bir toplant›ya kat›lm›fl ha-
vas›nda “Bilderberg’de ne konufl-
tuk” diye yaz›lar yazanlar, ceple-
rinde de¤ilse de beyinlerinde o di-
rektiflerle karfl›m›zda durmakta-
d›rlar.

Sömürmek iiçin 
birlefliyorlar, 
sömürülmemek iiçin 
birleflmeliyiz

G-8, Bilderberg ve daha baflka
zirvelerde emperyalistler halklar›
nas›l sömüreceklerini, zulüm politi-
kalar›yla nas›l isyanlar›m›z› önleye-
ceklerini tart›fl›p kararlaflt›r›yorlar.
Aralar›ndaki bütün çeliflki ve çat›fl-
malara karfl›n halklara karfl› birara-
ya geliyorlar. 

Bu bile tüm ezilenlere, onlar›n
sömürü politikalar›ndan kurtulmak
için birleflmek gerekti¤ini gösterir.
Onlar zirvelerinde ne kararlar
al›rlarsa als›nlar, birleflen, direnen
halklara bafle¤diremezler. Nitekim
dünyan›n dört yan›nda bunun ör-
nekleri yaflanmaya devam ediyor. 

Günlerdir s›k›yönetim ilan edi-
len Almanya sokaklar›nda hayk›r›-
lan anti-kapitalist sloganlardan,
Irak’ta talana son vermek için iflgal-
cileri vuran mermiye, hep bunun
kan›t›d›r. Silahl› silahs›z, demokra-
tik bar›flç›l her türlü direniflle onla-
r›n karfl›s›na ç›kmal›, dünyay› iste-
dikleri gibi yönetemeyeceklerini
göstermeliyiz. Unutmay›n! Onlar
G-8, biz alt› milyar›z!

55. Bilderberg Toplant›s›’n›n sür-
dü¤ü 2 Haziran günü, Haklar ve
Özgürlükler Cephesi üyeleri, top-
lant›n›n yap›ld›¤› Ritz Corlton Ote-
li’nin önünde emperyalistleri pro-
testo etti. Otele yaklaflt›r›lmayan
HÖC’lüler, polis barikat›n›n önün-
de yapt›klar› aç›klamada, “Katiller
ve ‹flgalciler Ülkemizden Defolun”
yaz›l› pankart açt›lar. Sermaye
ufla¤› polisin sald›rgan tavr› nede-
niyle arbede yaflanan eylemde
““KKaahhrroollssuunn EEmmppeerryyaalliizzmm YYaaflflaass››nn
MMüüccaaddeelleemmiizz,, TTüürrkkiiyyee ‹‹flflbbiirrlliikkççiillee--
rriinn PPaazzaarr YYeerrii DDee¤¤iillddiirr”” sloganlar›
at›ld›. HÖC ad›na yap›lan aç›kla-
mada, Bilderberg’in tarihi hat›rla-
t›larak, bu toplant›n›n ülkemizdeki
en büyük para babas› KOÇ’un ev
sahipli¤inde gerçekleflti¤i kayde-
dildi. Bu toplant›ya kat›lanlar›n ül-
kemizi tekellere pazarlayanlar ol-
du¤u belirtilen aç›klamada flu ifa-
delere yer verildi:

“Dünya halklar›na kan kusturanlar›,
her zaman ölüm ve zulüm götüren
tekelleri ülkemizde istemiyoruz.
‹nsan kan› ve petrolün pazarl›¤›n›n
yap›ld›¤› yer de¤ildir ülkemiz. De-
folup gitsinler!”

HÖC Bilderberg’i 
protesto etti
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Yozlaflt›rmaya karfl› kampanya
yürüttükleri için tutuklanan Temel
Haklar Federasyonu çal›flanlar›n›n
tutsakl›¤› sürerken, protesto ve des-
tek eylemleri de devam ediyor. 

‹stanbul’un birçok bölgesinde
imza standlar› açan Temel Haklar
Federasyonu, 4 Haziran’da Taksim
Tramvay Dura¤›'nda düzenledi¤i
eylemle bir kez daha tutsaklar›n ser-
best b›rak›lmas›n› istedi. Üyelerinin
yedi ayd›r sorgusuz sualsiz F Tiple-
rinde tutuldu¤unu kaydeden Fede-
rasyon, bu infaz›n bir an önce son
bulmas›n› talep etti. 

“Yozlaflmaya Karfl› Mücadele
Ettikleri ‹çin Tutuklananlar Serbest
B›rak›ls›n" yaz›l› pankart›n aç›ld›¤›
eylemde "Komplolarla Tutuklanan-
lar Serbest B›rak›ls›n! Gözalt›lar
Tutuklamalar, Bask›lar Bizi Y›ld›ra-
maz! Komplolar› Bofla Ç›kard›k,
Ç›karaca¤›z! Yozlaflmaya Karfl›
Mücadelemiz Engellenemez!" slo-
ganlar› at›ld›. 

Aç›klamay› yapan Filiz Y›lmaz
Susurluk hukukunun hedef tahtas›n-
da yozlaflt›rmaya karfl› mücadele
edenlerin oldu¤unu kaydederek, ça-
l›flanlar›n›n yedi ayd›r “gizli tan›k”
safsatas›yla, hücrelerde tutuldu¤unu
kaydetti.

Ne oldu¤u belli olmayan bu 'suç-
lar'dan dolay› tutuklamalar›n halen
sürdü¤ünü belirten Y›lmaz, Temel
Haklar Federasyonu ve ba¤l› olan
Temel Haklar ve Özgürlükler Der-
nekleri’nin; sokaklar›m›zdaki fu-
hufla, evlerden parklara, yollara ta-
flan uyuflturucu partilerine, mafya-

n›n ve çetelerin hakimiyet
kurdu¤u bölgelerden, kah-
vehane ad› alt›nda iflletilen
kumarhanelere kadar h›rs›z-
l›¤›n, yankesicili¤in, bir bü-
tün olarak ahlaks›zl›¤›n ve
dejenerasyonun boy verdi¤i
bu tabloya karfl› mücadele
bafllatt›¤›n› hat›rlatt›. 

Bu tablonun sorumlula-
r›n›n yürütülen kampanya-

ya tahammül edemeyerek, dernek-
leri bast›¤› ve onlarca insan› gözal-
t›na al›p tutuklad›¤› belirtilen aç›k-
lamada “Sorunlar›m›z›n çözümü-
nün örgütlü halk güçlerinde oldu¤u
gerçe¤inden hareket eden kurumla-
r›m›z halk› yaflad›¤› sorunlar etra-
f›nda örgütlemeyi amaçlam›fl, faali-
yetlerini bu çerçevede gerçeklefltir-
mifltir. Örgütsüz bir halk dilenci bir
güruh olmaya, icazet içinde yafla-
maya mahkumdur. Biz bu gerçe¤i
de¤ifltirmek amac›yla ç›kt›k yola. Ve
bu faaliyetler içinde  "Susurluk
Gerçe¤i"yle yeniden yeniden karfl›-
laflt›k” denildi.

Hukukun ve polisin mafyay›, çe-
teleri, uyuflturucu tacirlerini, ku-
marhane iflletmecilerini koruyup
pay ald›¤›n› belirten Y›lmaz, buna
karfl› mücadele edenlerin de hedef
tahtas›na oturtuldu¤unu söyledi.

Y›lmaz sözlerini flöyle sürdürdü:

“Bu ülkedeki hukuk ve adalet
Susurluk düzenini korumak içindir.
Üyelerimiz ve çal›flanlar›m›z uyufl-
turucu ve fuhufl çeteleri rahat çal›fl-
s›n diye tutukland›lar.

Bask›nlar, gözalt›lar ve tutukla-
malar bizi engelleyemez. Biz müca-
delemize devam edece¤iz.” 

Halk yozlaflt›rmaya karfl› 
mücadele edenlerin serbest 
b›rak›lmas›n› istiyor

Temel Haklar Federasyonu'nun
emekçi mahallelerinde açt›¤› stand-
lar halk›n yo¤un ilgisiyle karfl›lafl›-
yor. “Yozlaflmaya Karfl› Mücadele

Ettikleri ‹çin Tutuklananlar Serbest
B›rak›ls›n" yaz›l› pankart›n as›ld›¤›
standlarda imza toplayan Federas-
yon üyeleri, bu vesileyle bir kez da-
ha yozlaflt›rma politikalar›na karfl›
halka ça¤r›da bulunuyorlar.

Ba¤c›lar/Yenimahalle F›r›n Du-
ra¤› önünde aç›lan standda k›sa sü-
rede 100’e yak›n imza toplan›rken,
Okmeydan›’nda da halk›n ilgisi yo-
¤undu. Halk›n birlikte mücadele

üzerine yapt›¤› ko-
nuflmalar ise dik-
kat çekti. 

Öte yandan Te-
mel Haklar Federasyonu'na ba¤l›
EEllaazz››¤¤ TTeemmeell HHaakkllaarr vvee ÖÖzzggüürr--
llüükklleerr DDeerrnnee¤¤ii de yapt›¤› yaz›l›
aç›klamayla artan faflist sald›r›lar›
protesto etti ve yozlaflmaya karfl›
mücadele ettikleri için tutuklananla-
r›n serbest b›rak›lmas›n› istedi.

Gemlik’te kampyanya

Bu arada yozlaflt›rmaya karfl›
mücadele, ‹stanbul’la s›n›rl› kalma-
yarak devam ediyor. Bunlardan biri
de Bursa’n›n Gemlik ‹lçesi’nde.

Gemlik Temel Haklar’›n Yozlafl-
maya, Uyuflturucuya, Kumara ve
Fuhufla Karfl› Mücadele Kampanya-
s›, halk› bilinçlendirmek ve müca-
deleye katmak için çeflitli etkinlik-
lerle sürüyor. 31 May›s’ta SSK Has-
tanesi önünden bafllayarak ‹stiklal
Caddesi boyunca bildiri da¤›tan Te-
mel Haklar çal›flanlar› halk›n yo¤un
ilgisiyle karfl›laflt›lar. Halk yozlafl-
man›n çeflitli biçimlerinden yak›n›r-
ken mutlaka mücadele etmek gerek-
ti¤ini kaydetti. 

Yozlaflt›rmaya karfl› mücadele suç de¤ildir!

düzenin
yozlaflt›r-
ma politi-
kas›na
karfl› olan
halk tut-
saklar›n
serbest b›-
rak›lmas›-
n› istiyor



5 Haziran Dünya Çevre Günü
çeflitli etkinliklerle kutland›. Hep
daha fazla kâr için do¤ay›, topra¤›,
suyu, havay› katledenler riyakâr
aç›klamalar yaparken, çeflitli de-
mokratik kitle örgütleri, do¤an›n
tahribat›n›n sorumlusunun kapita-
lizm oldu¤unu kaydettiler. 

Tekellerin alt›n arama ya da tafl
ocaklar›, çöplük gibi tesislerle top-
raklar›n› kirletti¤i köylüler de mü-
cadelelerini sürdürüyorlar.

Munzur’a Baraja Hay›r!
Tunceli Dernekler Federasyonu,

Munzur’a baraj yap›lmak istenme-
sine karfl› eylem yapt›.

‹stanbul’da Galatasaray Meyda-
n›’ndan Taksim Tramvay Dura¤›’na
yürüyen TUDEF üyeleri, ‘‘BBaarraajjllaarr
YYookkeeddiillmmeessiinn,, MMuunnzzuurr’’uummaa DDoo--
kkuunnmmaa’’ yaz›l› önlükler giydiler ve
‹stiklal Caddesi üzerinde s›k s›k
oturma eylemi yaparak ‘Munzur
Özgürdür Özgür Akacak’, ‘Hilmi
Güler ‹stifa’, ‘Dersim’de Baraj ‹ste-
miyoruz’ sloganlar› att›lar. 

Taksim Tramvay Dura¤›’nda in-
san zinciri oluflturan TUDEF üyele-
ri ad›na aç›klama yapan, Munzur
Koruma Kurulu Sözcüsü Hasan
fien, çeflitli örneklerle çevre sorunu-
na de¤inerek, Munzur’da da ekolo-
jik sorunlar yaflad›klar›n› belirtti ve
DS‹ taraf›ndan projelendirilen 8
adet baraj›n hayata geçirilmesinden
vazgeçilmesini istedi. 

‹zmir Tuncelililer Kültür ve Da-
yan›flma Derne¤i üyeleri de Sümer-
bank binas› önünde biraraya gele-
rek, Türkçe ve Zazaca “Onlar Öldü-
¤ünde Biz de Ölece¤iz” yaz›l› pan-
kartlar tafl›d›lar. Büyükflehir Beledi-
yesi binas›na kadar yürüyen grup
üyeleri s›k s›k “Munzur Suyu Özgür
Aks›n” slogan› att›lar. 

Tafl Oca¤› Kald›r›ls›n
‹skenderun’da Modern Evler

Mahallesi halk›, mahallelerine 1 ki-
lometre uzakl›ktaki tafloca¤›nda ya-

flanan patlamalar nedeniyle evleri-
nin zarar gördü¤ünü belirterek, kal-
d›r›lmas› için 3 Haziran günü bir
eylem yapt›lar. Tafloca¤›na giden
kamyonlar›n geçti¤i yolu kapatan
halk, “Tafl Oca¤› ‹stemiyoruz” yaz›-
l› pankart açt›. 

Ankara’n›n Gölbafl› ‹lçesi’nde
de, m›c›r oca¤› kurulmas›na karfl›
ç›kan Gerder Mahallesi halk›, 4 Ha-
ziran günü flantiyeyi bast›. Yaklafl›k
200 kifli oca¤›n kurulmas›n› engel-
lemek için traktörlerle flantiye alan›-
na girdi. Halk›n ifl makinalar›n›n ç›-
kar›lmas› iste¤i üzerine iflçiler ma-
kinalar› inflaat alan›n›n d›fl›na ç›ka-
r›rken, inflaat firmas›ndan bir yetki-
li, gerekli bütün izinleri ald›klar›n›
söyledi. Oysa köylüler bunun ger-
çek olmad›¤›n› ve konuya iliflkin
mahkemenin sürdü¤ünü kaydettiler. 

“Çevre Bakanl›¤› 
Sermayenin Yan›nda”
Köylerine çöp depolama tesisi

yap›lmak istenmesini uzun süredir
protesto eden Manisa’n›n Saruhanl›
‹lçesi’ne ba¤l› Develi Köyü halk›, 5
Haziran’da bir kez daha eylemdey-
di. Çevre ve Orman Bakanl›¤› önün-
de toplanan köylüler bakana “k›rm›-
z› kart” gösterirken, köylüler ad›na
aç›klamada bulunan Oktay Konyar,
“Türkiye’de yaylalar, da¤lar, deniz-
ler ve ovalar› kirlettiler. Bize tepki
gösteriyorlar. Oysa biz, çocuklar›-
m›z için güzel fleyler yapt›¤›m›za
inan›yoruz. Çevreyi, çokuluslu flir-
ketler ile Çevre ve Orman Bakanl›¤›
kirletiyor, ranta teslim ediyor.” diye
konufltu. Konyar, bakanl›¤›n hep
sermayenin yan›nda oldu¤unu belir-
terek, “Art›k halka dönük politikalar
üretmesini bekliyoruz” dedi.

Köylüler daha sonra yetkililerle
görüflmelerde bulundular.

“Temiz Bir Do¤ançay”
Do¤ançay Yard›mlaflma ve Da-

yan›flma Derne¤i “Temiz Bir Do-
¤ançay ‹çin Haydi Canlar Elele”

slogan› ile bafllatt›¤› kampanya kap-
sam›nda, mahalleyi temizleme ça-
l›flmas› yapt›. Çöplerin topland›¤›,
duvarlar›n boyand›¤› çal›flmaya köy
halk› da kat›ld›. 

Öte yandan; ‹zmir’de Ege Çevre
ve Kültür Platformu, gerçeklefltirdi-
¤i bas›n aç›klamas›nda, yaflanabilir
bir dünya için herkesi çevre sorun-
lar› konusunda mücadele etmeye
ça¤›rd›. Konak eski Sümerbank
önünde yap›lan eyleme, Uflak ‹nay
köylüleri ile Ovac›k Alt›n Made-
ni’nde ifllenmek üzere köylerinden
toprak ç›kar›lmas› amaçlanan Ko-
zak Yaylas› köylüleri de kat›ld›. 

***

DÜZELTME
Geçen haftaki say›m›zda yeralan

“Ölüler alt›n takmaz” bafll›kl› ha-
berde, ‹nay köylülerinden Mehmet
Türel’in, Vali Ayhan Çevik için
“puflt” ifadesi kulland›¤› fleklinde
yeralm›flt›r. Türel, böyle bir ifadesi
olmad›¤›n› belirtti. 

Üst GGeçit ‹‹stiyoruz

Antalya Temel Haklar, Gazi Bul-
var›, Sema Yazar Poliklini¤i, okullar
ve cami bölgesinde yaflanan trafik
kazalar›n›n sona ermesi ve ölümlerin
durdurulmas› için üst geçit kampan-
yas› bafllatt›. Bugüne kadar 124 kifli-
nin ölümüne neden olan çevre yolun-
da en son 24 Mart’ta Mediha BUL-
KUT ve ayn› ad› tafl›yan 8 yafl›ndaki
torunu hayatlar›n› kaybetmiflti. 

‹hmalin katliama dönüfltü¤ü soru-
na el atan Antalya Temel Haklar, "Bir
Üst Geçit Kaç ‹nsan Eder?" sloga-
n›yla bafllatt›¤› kampanya kapsam›n-
da 1 ve 2 Haziran günlerinde, çevre
yolunun geçti¤i K›z›lar›k Mahalle-
si'nde yüzlerce bildiri da¤›tarak halka
kampanyay› duyurdu ve kazalarda
yak›n›n› kaybeden ailelerle görüfltü. 

Halk›n ilgisi ile karfl›laflan bildiri-
de, sorumlular›n kim oldu¤u üzerin-
de durulurken, birli¤e dikkat çekiliyor
ve “Eflimizin, çocu¤umuzun, kardefl-
lerimizin, komflular›m›z›n, ölmesine
ve sakat kalmas›na izin vermeyece-
¤iz!” deniliyor.

Halk topra¤›na sahip ç›k›yor
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Sakarya'da 4
Haziran günü, Ah-
met Kaya bask›l›
tflört giydikleri
için, Mehmet Alaca
ve Senayi ‹zci
isimli Kürt iflçiler
faflistlerin sald›r›s›-

na maruz kald›lar.

Adapazar› Karaçam'da yap›m› sü-
ren duble yol inflaat›nda çal›flan ve Di-
yarbak›rl› olduklar› ö¤renilen iflçiler,
Çark Caddesi'nde yürürken, üzerlerin-
deki Ahmet Kaya resimli tiflörtleri ba-
hane eden bir grubun müdahalesiyle
karfl›laflt›lar.

Önce yanlar›na gelen gruptan bir
kifli, kendini “güvenlik görevlisi” ola-
rak tan›tt› ve kimli¤ini gösterdi. 'Halk›
tahrik ediyorsunuz, önünüzü kapat›n'
diye ba¤›rd›. Kapatt›lar! Ancak bu za-
ten bir iflaretti, örgütlenmifl güruha
“sald›r›n” iflaretiydi. Bu nedenle, ba¤›-
rarak söylemiflti.

Çevreleri h›zla artan güruh taraf›n-
dan sar›ld›. Bir anda 500 MHP’li sal-
d›rmaya bafllad›. Mehmet Alaca olay
yerinden kaçarak bir binaya s›¤›nd›.
Senayi ‹zci ise güruhun ortas›nda kal-
d› ve a¤›r yaraland›ktan sonra polis ta-
raf›ndan gözalt›na al›nd›. Faflist güruh
bu kez Alaca’n›n s›¤›nd›¤› apartman›
kuflatarak iki saat hiçbir polis müdaha-
lesi ile karfl›laflmadan, Kürtler ve PKK
aleyhine sloganlar atarak bekledi.

Sürekli tekbir getirip, ›rkç› faflist
sloganlar atan güruh, valinin uyar›s›na
da "Vali Bunlar› Bize Ver'' slogan›yla
karfl›l›k verdi. Güruh, ancak polisin
Mehmet Alaca’y› da gözalt›na almas›-
n›n ard›ndan da¤›ld›.

Güruh ›rkç› sloganlarla DTP Sa-
karya ‹l Binas›’na do¤ru da yürüyüfle
geçerken, polis yeterli bulmufl olacak
ki, binaya yönelik sald›r›ya izin ver-
medi. 

Burjuva bas›n her zaman oldu¤u
gibi, olay› planlayan polisleri “kurtar›-
c›” diye takdim ederken, sald›rgan ve
bafltan itibaren örgütlü olan güruhu da

“tahrik olan halk” diye adland›rd›. Ta-
ha Akyol gibi “liberal” maskeli faflist-
ler, böyle aleni bir olayda dahi,
DTP’yi suçlamaktan geri durmad›lar.

Oysa olay daha bafltan bizzat polis
taraf›ndan planl› flekilde yaflama geçi-
rilmiflti. Alaca ve ‹zci de “kurtar›l-
mak” için de¤il, “suçlu” olarak gözal-
t›na al›nm›fllard›. Nitekim, lince u¤ra-
yanlar “terörle mücadele kanununa
muhalefet” ve “Halk› tahrik” suçlama-
s› ile savc›l›¤a ç›kar›ld› ve oligarflinin
hukuku da “bu ne kepazelik, linççileri
getirin” demedi ve iki Kürt iflçinin tu-
tuksuz yarg›lanmas›na karar verdi!

Linç girifliminde bulunanlardan ise
hiçbir gözalt› olmad›. 

Öte yandan Adapazar› ‹HD'den
Avukat Handan Olcan, bunun tek ol-
mad›¤›n›, ayn› günlerde Sapanca'da da
iki mevsimlik iflçinin ›rkç› sloganlar
eflli¤inde dövüldü¤ünü aç›klad›. 

Bu yaflananlar; kitlesel faflist terö-
rün, “tahrik olmufl vatandafl” k›l›¤›yla
sürdürülmesinin yeni bir örne¤idir.
Düzenin yasalar›nca da suç iflleyenler,
flehrin orta yerinde linç gerçeklefltir-
meye kalk›flanlar›n karfl›s›nda ricac›
olan vali, suçlular› de¤il ma¤durlar›
gözalt›na alan polis, linççi güruhu
hakl› ç›kar›rcas›na “halk› tahrikle”
suçlayan savc›; yani bir bütün olarak
devletin bütün kurumlar›n›n içinde
yerald›¤› bir politika bu. Üstelik bun-
ca elefltiriye, teflhir olmufllu¤a karfl›n
pervas›zca süren bir sald›r› politikas›. 

Trabzon’da gerekçe “bildiri” idi,
burada bask›l› tflört! Trabzon sonras›
“orada F Tipi mi var?” diyen, bildiri
da¤›tmay› suç gösterip TAYAD’l›lar›
suçlayanlar, linç politikas› için her fle-
yin gerekçe yap›labilece¤ini umar›z
görmüfllerdir.

Trabzon sonras› Baflbakan TA-
YAD’l›lar› suçlay›p linççilerin s›rt›n›
“hassas vatandafl” diye s›vazlam›flt›.
Faflist güruh; iktidar›, polisi, valisi,
mahkemeleri, bas›n› ile düzen güçle-
rinden ald›¤› cesaretle sald›r›lar›n›
sürdürüyor. 

‹ZM‹R: DTP ‹l Baflkan›
Mehmet Muhdi Aslan ve DTP
Buca ‹lçe Teflkilat› Baflkan›
Mehmet Emin Y›ld›z, Torbal›
‹lçe Teflkilat› Baflkan› Hüsnü
Koyuncu, DTP’nin Eski ‹l Bafl-
kan› Aslan K›z›l’›n da aralar›n-
da bulundu¤u 14 kifli hakk›n-
da, "terör örgütü propagan-
das› yapmak, örgüte yard›mc›
olmak ve örgüte üye olmak"
suçlar›ndan 10’ar y›l hapis is-
temiyle dava aç›ld›. ‹ddiana-
mede, polisin DTP ‹zmir ‹l
Baflkanl›¤› binas›nda yapt›¤›
arama s›ras›nda çekilen gö-
rüntülerin Roj TV’de yay›nlan-
mas› üzerine gözalt›na al›nan
ve Dicle Haber Ajans› muha-
biri oldu¤u kaydedilen Ayfle
O’nun da "terör örgütüne yar-
d›m etmek" suçlamas›yla ce-
zaland›r›lmas› talep edildi.
Suçlar› ise, açl›k grevi yapmak
ve tutuklanan Diyarbak›r ‹l
Baflkanlar›na destek vermek! 

ESK‹fiEH‹R: Daha önce
de faflistlerin sald›r›s›na u¤ra-
yan, DTP il binas›na 4 Haziran
gecesi bir kez daha faflistler
taraf›ndan sald›r› düzenlendi.
Binan›n camlar›n› k›r›larak içe-
riye molotofkokteyli at›ld› ve
bina içerisindeki eflyalar›n ta-
mam› yand›. ‹çeride kimse
bulunmad›¤› için can kayb›
yaflanmad›. 

Artan sald›r›lara iliflkin
aç›klama  yapan DTP Genel
Merkezi, partilerinin seçim sü-
recinde hedef haline getiril-
mek istendi¤inin alt›n› çizerek,
“bir yandan parti yöneticisi ve
adaylar›m›za yönelik, ifade
özgürlü¤ü çerçevesinde de-
¤erlendirilmesi gereken aç›k-
lamalar›ndan dolay› peflpefle
davalar aç›l›rken, di¤er yan-
dan partimizin hedef gösteril-
mesi nedeniyle sald›r›lar ya-
flanmaktad›r” denildi. 

Hollanda’da da, “Öcalan’a
Özgürlük, Kürdistan’a Bar›fl”
slogan›yla bildiri da¤›tan Kürt
kad›nlar da bir grup ›rkç›
MHP’linin sald›r›s›na u¤rad›-
lar.

DTP’ye yönelik sald›r›larLinç güruhu için gerekçe mi yok!
BBuu kkeezz AAhhmmeett KKaayyaa bbaasskk››ll›› ttflflöörrtt bbaahhaannee yyaapp››lldd››



Korucular›n say›s›n› art›ran,
“memur” statüsüne alarak sosyal
haklar›n› geniflleterek çekici hale
getirmeye çal›flan oligarfli, flimdi de
seferberlik s›n›rlar›n› geniflletti. 

Seferberlik ve Savafl Hali Tüzü-
¤ü’nde yap›lan de¤ifliklikle savafl
gibi ola¤anüstü dönemlerde önce-
likle yeniden askere ça¤r›lacak kifli-
lere verilen seferberlik emrinin s›-
n›rlar› geniflletildi. Art›k kiflilere sa-
dece askerlik yapmak için de¤il,
mesle¤i nedeniyle de seferberlik
emri verilebilecek. Silahl› Kuvvet-
ler, ihtiyaç duydu¤u mesleklerde
çal›flanlar için seferberlik emri ç›ka-
rarak bu kiflileri ola¤anüstü dönem-
lerde orduda çal›flmas› için göreve
ça¤›rabilecek. (3 Haziran, Milliyet)

Peki nereye sefer var!? 

Oligarflinin seferberli¤i bu top-
raklar›n halklar›na karfl›. Tüm haz›r-
l›klar›n›, kurumlaflmalar›n› savafla
uyarlayan oligarfli, Kürt politikas›n-
daki açmaz›, ony›llard›r izledi¤i im-
ha siyasetiyle örtmeye çal›fl›yor.

“Kuzey Irak’a yönelik s›n›rötesi
operasyon” tart›flmalar› da yine bu
siyasetin ürünüdür. Bu gayri-meflru
sald›r›s›na zemin haz›rlamak için
her f›rsat› kullan›yor, olaylar› abar-
t›p büyük bir k›flk›rtma ortam›n› kö-
rüklüyor. Örne¤in, Kuzey Irak’ta
bulunan askerlerinin “taciz” edildi-
¤ini aç›kl›yor Genelkurmay. Ayn›
aç›klamada olay›n “yanl›fl anlama
diye de¤erlendirildi¤ini” de belirti-
yor. Yani, bölgede her türlü kontra
faaliyetin içinde olan timleri sivil
k›yafetlerle hareket halindeyken
Kürt bölgesel yönetimine ba¤l› güç-
ler taraf›ndan durdurulmufl ve “kim-
siniz?” denilmifl; olay bu! Ancak
flovenist havaya k›flk›rtmak için or-

tal›¤› aya¤a kald›r›yor, burjuva ba-
s›n manfletlerine tafl›yor. 

Oysa, TSK güçlerinin her ne
isim alt›nda olursa olsun bölgede
bulunmas›n›n kendisi Kürtler için
en büyük tacizdir. Öte yandan fiili
olarak “s›cak takip” ad›na Kuzey
Irak’a girip ç›kt›¤› yönünde haber-
ler bas›nda yer al›yor. Bunlar› kim-
se sorgulam›yor, çünkü flovenizm
sorgulatm›yor, flovenistler “terö-
rizm” demagojisine dayanarak ora-
da bulunmay›, o bölgeye sald›rmay›
kendine hak görüyor, Kürtler’in
kendi topraklar›n› savunaca¤›n›
söylemesini ise ““aaflfliirreett yyiinnee hhaaddddii--
nnii aaflfltt››”” diye karfl›l›yor. 

Birleflmifl MMilletler’e 
ne aanlatacaks›n›z?

Amerikan emperyalizminin bu-
günkü bölge ç›karlar›, TSK’n›n Ku-

zey Irak’a yönelik bir operasyonu
ile çat›fl›yor. Irak’ta zaten batakl›¤›n
içinde olan Amerika, bir de Kürtler’i
kaybetme riskini flu an için göze al-
mak istemiyor. Bunlar biliniyor. Öte
yandan Avrupa Birli¤i’nin de böyle
bir harekata karfl› ç›kt›¤› biliniyor.

ABD’den vize alamayan oligarfli
flimdi de BM’nin ülkelerin d›flar›-
dan gelen tehditlere karfl› kendini

savunmaya iliflkin maddesine
dayanarak, “s›n›r ötesi” operas-
yona oradan onay al›p, ABD
üzerinde bask› oluflturmay› de-
neyecek anlafl›lan. BM’nin,
ABD’nin onay› d›fl›nda hiçbir
karar alamayaca¤› bir yana, so-
ral›m oligarfliye; BM’ye ne anla-
tacaks›n›z? Neyle meflrulaflt›ra-
caks›n›z böyle bir operasyonu? 

80 y›ld›r Kürt halk›n› nas›l
yoksayd›¤›n›z›, imha politikas› uy-
gulad›¤›n›z›, kitlesel katliamlarla,
köy yakmalar ve göç ettirmelerle
sindirmek istedi¤inizi, okullardan
günlük yaflama kadar asimilasyonu
en s›k› flekilde nas›l uygulad›¤›n›z›
da anlatacak m›s›n›z?

Diyarbak›r’da 3-4 yafl›ndaki ço-
cuklar› nas›l kurflunlad›¤›n›z›, Musa
Anter’i neden katletti¤inizi, Lice’yi
nas›l ac›lara bo¤du¤unuzu, fi›rnak’›
nas›l bir günde hayalet flehre çevir-
di¤inizi, köylülere nas›l d›flk› yedir-
di¤inizi de anlatacak m›s›n›z?

Dünyan›n tüm halklar›n›n en do-
¤al hakk› olan ve BM taraf›ndan da
onaylanan, kendi dilinde e¤itim, ya-
y›n hakk›n›, köylerine kendi dille-
rinde adlar verme hakk›n›, o¤ullar›-
na-k›zlar›na kendi dillerinde isim
verme hakk›n› Kürtler için nas›l
yoksayd›¤›n›z›, dillerine, kültürleri-
ne sahip ç›kanlara hapis cezalar›
verdi¤inizi de anlatacak m›s›n›z?

Anlatamazs›n›z! Bu sayfalara
s›¤mayacak olan 80 y›ll›k zulmü,
yoksaymay› anlatamazs›n›z! 

80 y›ll›k zulümle Kürt halk›n›
yokedemediniz, kimli¤ini, ulusal
haklar›n› talep etmekten vazgeçire-
mediniz. Yine vazgeçiremezsiniz!
Bir de¤il binlerce kez daha s›n›r
ötesi operasyon yapsan›z, Kürt ille-
rinin da¤›n›, tafl›n› bombalarla ya-
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Oligarfli BM’ye Kürtler’i nas›l 
katletti¤ini de anlatacak m›?
PKK iiçin BBM’ye bbaflvuraca¤›n› aaç›klayan ooligarfli, nne

diyecek BBM’ye? 880 yy›ld›r Kürtler’i nnas›l kkatletti¤inizi,
yok ssayd›¤›n›z› dda aanlatacak mm›s›n›z?

E¤er bir “terör”den sözedi-
lecekse; bu ony›llard›r oli-

garflinin yapt›¤›d›r. Cesetle-
ri tanklarla sürükleyen, ku-
laklar›n› kesip poz veren,
kimyasal silahlarla yakan

vahflet onlara aittir.



k›p y›ksan›z da Kürt halk›n›n özgür-
lük hakk›, kendi kaderini tayin hak-
k› hep varolacak.

24 kkez ‘‘s›n›r ötesi’
operasyon yyap›ld›

Geçen hafta bu sayfalarda, oli-
garflinin bir s›n›r ötesi operasyonu
adeta her derde deva gibi gösterdi-
¤ini oysa, defalarca bu tür operas-
yonlar gerçeklefltirdi¤ini söylemifl-
tik.

Oligarflinin ordusu 1983-2000
y›llar› aras›nda tam 24 kez Güney
Kürdistan’a yönelik askeri operas-
yon düzenledi. Bunlardan ilki, 1983
y›l›nda ‘S›cak Takip Operasyonu’
ad›yla düzenlendi. Saddam ile im-
zalanan ‘S›n›r Güvenli¤i ve ‹flbirli¤i
Anlaflmas›’na dayand›r›lan operas-
yonda, ordu Irak topraklar›na 5 ki-
lometre girdi. 25 May›s’ta bafllayan
operasyona kat›lan 7 bin asker PKK
kamplar›na sald›rmakla kalmad›,
ayn› zamanda KDP kamplar› da sal-
d›r›dan etkilendi. Ki, PKK’ye yöne-
lik diye bafllayan sonraki kimi ope-
rasyonlarda da, KDP’ye yönelik
sald›r›lar gerçeklefltirilecekti. 

Bugün de, “sadece PKK’yi mi
hedef alaca¤›z yoksa Barzani ile de
bir fley olacak m›” diyen Genelkur-
may, 2. operasyonunu Ekim 1984’te
düzenledi. Üçüncüsü, PKK’nin Çu-
kurca Jandarma Karakolu’na yöne-
lik sald›r›s›n›n ard›ndan 12 A¤ustos
1986’da geldi. T›pk› bugün oldu¤u
gibi, PKK sald›r›lar›ndan KDP’yi
sorumlu tutan oligarfli, Güney Kür-
distan’daki KDP kamplar›n› bom-
balad› ve 165 peflmergeyi katletti. 

Ancak, kendi topraklar›ndaki
ulusal sorunu hep “d›fl odakl›” gös-
teren oligarflik devletin bu son ope-
rasyonu olmayacakt›. 

S›n›rötesine 4. kez 4 Mart
1987’de geçildi. Uçaklarla S›rat,
Era ve Alam›fl çevresindeki PKK
kamplar› bombaland›.

Bu operasyonlar›n bir amac›
PKK’yi tasfiye etmek iken, bununla
ba¤lant›l› olarak ikinci amac› da,
KDP’yi k›flk›rtmakt›. Nitekim, dör-
düncü operasyondan sonra KDP,

sald›r›lardan dolay› PKK’yi suçla-
maya bafllad›.

Nisan 1991’de operasyonlar ye-
niden bafllad›. Türk Komando Birli-
¤i 5. kez Güney Kürdistan’a girdi.
5-21 A¤ustos aras›nda helikopter ve
savafl uçaklar› ile 24 PKK üsssüne
sald›ran ordu, direniflle karfl›laflt›.
15 gün süren ve ‘Süpürge’ ad› veri-
len operasyonda mevzi çat›flmalar›
yafland›. 1991 sonbahar›nda; pek-
çok kez Irak’a girip ç›kan ordu,
a¤ustos sald›s›n›n ard›ndan 11 ve 25
Ekim tarihlerinde iki kez daha ope-
rasyon düzenledi. Bu operasyonla-
ra, Güney Kürdistan’da örgütlü bu-
lunan Kürt milliyetçileri KDP ve
YNK da destek vererek PKK’ye
karfl› savaflt›lar. 

Bugün “taciz edildi¤i” söylenen
Türk güvenlik ve istihbarat timleri
de, bu operasyondan sonra Dohuk,
Zaho, Hewler ve Selahaddin’de yer-
lefltirildi. 

8. operasyon 1992 Mart ay›nda
yafland›. PKK kamplar› bombala-
n›rken, kara birlikleri de harekat dü-
zenledi. 25 Mart’ta kamplara ikinci
kez sald›ran ordu, 6 May›s 1992’de
bir kez daha Irak’tayd›. Ayn› anda
‹ran ile anlaflmal› olarak bu bölge-
deki kamplara da sald›r›ld›. 12
Ekim 1992’de 15 bin asker, tank,
helikopter ve hava gücü ile yap›lan
9. operasyon bunlar aras›nda en bü-
yüklerinden biriydi. S›n›r boyunca
fliddetli çat›flmalar yafland›. TSK ça-
t›flmalarda 1452 PKK’linin öldü¤ü-
nü iddia ederken, bu iddialar PKK
taraf›ndan yalanland›. 

10. operasyon 10 Haziran
1993’te geldi. “S›n›rda mevzilenmifl
PKK’lileri etkisizlefltirmek” ama-
c›yla yap›lan operasyondan da hiç-
bir sonuç elde edilemedi. Her bafla-
r›s›z operasyonu bir sonraki izliyor-
du. 28 Ocak 1994’teki s›n›rd›fl› ope-
rasyon da böyle geldi. Ancak en bü-
yük hava operasyonu da ifle yara-
mam›flt› ki, 6 fiubat 1994’te yeni bir
s›n›rd›fl› operasyon yap›ld›. Onu,
13. kez düzenlenen Nisan 1994 ope-
rasyonu izledi ve fliddetli çat›flmalar
yafland›. 

20 Mart 1995’te 35 bin askerle

14. kez Irak’a giren, o ana kadarki
en büyük operasyonu yapan ordu,
60 kilometreden fazla Kuzey Irak
topraklar›na girdi. ‘Çelik Operasyo-
nu’nun hedefi Haftanin bölgesinde-
ki 12 büyük PKK kamp› olarak
aç›klan›rken, sonuç yine hezimet
oldu. Temmuz 1995’te bu kez tam-
pon bölge oluflturmak için bir kez
daha Irak’a giren ordu, tam 45 gün
sürdürdü operasyonu. Öncekiler gi-
bi bu operasyon da halk›n ekme¤i-
nin küçülmesi demekti, operasyo-
nun maliyeti 65 milyon Dolar ola-
rak aç›kland›. 

5-11 Temmuz 1995’te 15 kilo-
metre içeri giren ordu, yine baflar›l›
olamazken, 6 Mart 1996 tarihinde
yap›lan operasyon karadan ve hava-
dan gerçeklefltirildi ve kamplar,
da¤lar bombaland›. 1996’n›n ikinci
operasyonu temmuz ay›nda gerçek-
leflti. Havadan bombalar ya¤d›ran
Ordu’nun sivilleri katletti¤i, o gün
için iflbirlikçisi olan Barzani taraf›n-
dan aç›klanarak operasyonun dur-
durulmas› istendi. Ancak -birbirin-
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DTP ile ittifaktan 
flovenizm bayraktarl›¤›na

fiovenizm rüzgar›n› körükleyerek
s›n›r ötesi operasyon istiyoruz ç›¤l›k-
lar›na SHP Genel Baflkan› Murat Ka-
rayalç›n da kat›ld›. Karayalç›n çeflitli
temaslarda bulunmak üzere gitti¤i ‹z-
mir'de düzenledi¤i bas›n toplant›s›n-
da, PKK ile TSK aras›nda artan çat›fl-
malara de¤inerek, “S›cak takip için
meclis karar› gerekmez. Bir an önce
s›cak takip yap›larak s›n›r güvenli¤i
sa¤lanmal›d›r” dedi. (Birgün, 5 Hazi-
ran)

Karayalç›n DTP ile ittifak yapt›-
¤›nda da, SHP’nin solla bir ilgisinin
olmad›¤›n›, MGK kararlar›n› uygula-
yan, Kürtler’e karfl› imha savafl›n› yü-
rütenlerden “dost” olamayaca¤›n›
söylemifltik. 

Karayalç›n gerçek yüzünü bugün
daha aç›k gösteriyor. Üstelik “en flo-
venist” yar›flmas›nda da ön alabilmek
için izne bile gerek görmeyecek den-
li Kürt düflmanl›¤› vard›r bu yüzde.



den tumturakl› adlar verilen- ‘At-
maca Tokat Operasyon’u sürdü. 

KDP taraf›ndan da desteklenen
29 Aral›k 1996’daki operasyondan
da sonuç al›namazken, 14 May›s
1997’de yap›lan 20. operasyona ha-
va deste¤inin yan›s›ra 35 bin asker
kat›ld›. ‹ki helikopterin PKK tara-
f›ndan düflürüldü¤ü operasyondan
sonra ordu yaz boyunca Irak’ta kal-
d›. Bir sonraki Balyoz Operasyo-
nu’nda ise tam 50 bin asker yerald›.
Eylül 1997’de 100 tank ve 10 bin
askerle gerçekleflen operasyonun
ard›ndan bin asker s›n›r boyunca
konuflland›r›ld›. 4 Aral›k 1997’de
yeni bir s›n›rötesi operasyon vard›
gündemde. 20 bin askerle düzenle-
nen ve Çekiç ad› verilen operasyon
y›l sonuna kadar devam etti. 

23. operasyon 1998 ilkbahar›nda
15 bin askerle yap›l›rken, Öcalan’›n
Suriye’den ç›kar›lmas›n›n ard›ndan
bir kez daha Irak’a girdi ordu.
“Sandviç Operasyonu” ad› verilen
operasyondan da sonuç alamayan
ordu, 15 A¤ustos 2000 tarihinde Lo-
lan ve Xakurke aras›nda kalan böl-
geye bomba ya¤d›rarak 30 Kürt gö-
çeri katletti. 

Burada k›saca de¤inebildi¤imiz
24 s›n›r ötesi operasyonun her birin-
de hangi sonuçlar›n elde edildi¤inin
hiçbir önemi yoktur. Bugün 25.
operasyona ihtiyaç duyuyorsa oli-
garfli, bunun için ABD’ye her türlü
tavizi vermeye haz›rsa; öncekileri-
nin tümünün baflar›s›zl›kla sonuç-
land›¤›n› kendisi itiraf ediyor de-
mektir. 

24 operasyonda baflaramad›¤›n›,
bir yenisinde baflaramayaca¤›n› da
biliyor. Ancak Kürt politikas›ndaki
t›kanm›fll›k baflka bir yol b›rakm›-
yor. fiovenizmi daha da yükseltme-
ye, böylece kitleleri yanl›fl hedefle-
re yönlerdirmeye ihtiyac› var oli-
garflinin. Böylece iflbirlikçili¤inin,
zulüm ve sömürü düzeninin üzerini
örtmeye çal›flmaktad›r. “Terörizm”
demagojisi, “bölücülük” yaygaras›
ve yükseltilen flovenist milliyetçilik
tam da buna hizmet ediyor. Bir hal-
k›n en do¤al, meflru haklar› terörle
bast›r›lmak isteniyor. 
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Sorunlar // ÇÇözümler
Yanl›fl tan›mlanan bir soru-
nun do¤ru çözümü olabilir
mi? Kürt sorununda tam da
böyle bir hava yarat›l›yor. 

Türkiye’nin “Kuzey Irak”
sorunu mu yoksa Kürt soru-
nu mu var? fleklindeki soru-
ya “son terörist yok olana
kadar savaflaca¤›z” cevab›
veren bir zihniyet aç›k ki,
sorunu yanl›fl tan›mlama ko-
nusunda bir yan›lg› de¤il bi-
linçli bir çarp›tma içinde.

Sorunu “Kandil Da¤›”, yani
PKK kamplar› olarak ortaya
koyuyor, ard›ndan çözüm
olarak da “Kuzey Irak’a
operasyon!” diyor. 

Böyle bakanlar, ülkemizin
sorunlar›n›n üstünü örten-
lerdir. Sorunlar› bask›yla,
katliamlarla, ilhak ve iflgalle
yokedece¤ini
sananlard›r

Kuzey Irak
ya da Kandil
diye tan›mla-
nan, “terö-
rizm” dema-
gojisi ile aç›k-
lanmaya çal›fl›lan sorunun
ad›, Kürt sorunudur. Bu top-
raklar›n sorunudur, bu ülke-
de yaflayan milyonlarca hal-
k› içine alan bir sorundur.
‹ster PKK’nin ortaya ç›k›fl
nedenlerini, isterse ondan
önce kanla bast›r›lan Kürt
isyanlar›n› yaratan nedenle-
ri ele al›n; karfl›n›za ç›kacak
sonuç ayn›d›r. 

Cumhuriyet’in kuruluflundan
k›sa süre sonra gericileflen
sistem, bu gerçe¤i, Kürtler’in
bir ulus oldu¤u ve ulus ol-
maktan do¤an meflru hakla-
r› bulundu¤u gerçe¤ini inkâr
ediyor. ‹nkâr etmekle de kal-
m›yor, “Kürt’üm” diyeni asi-
mile etmeye, “haklar›m var”
diyerek mücadele edeni kat-
letmeye devam ediyor.

Bugün “Kuzey Irak” ad›yla
tart›fl›lan sorun da bu politi-

kan›n devam ettirilmesinden
baflka bir fley de¤ildir. 

Bu topraklardaki bir soru-
nu, s›n›rlar›n d›fl›nda tarif
etme gibi bir ucubeyi, bir
baflka deyiflle inkâr ve imha
politikas›n› uzun süre de-
vam ettirebilmek, aç›k ki,
oligarflinin halk›n belli bir
kesiminin deste¤ini almas›
ile yak›ndan ilgilidir. Burada
da devreye flovenist milliyet-
çilik ve “terörizm” söylemi
giriyor ve özelde Türk ulusu
üzerinde yo¤un bir kampan-
ya yürütülüyor. Medyas›yla,
e¤itim kurumlar›yla, devle-
tin bütün kurumlar›yla sü-
ren bu kampanya özellikle
flu son y›llarda zirveye ulafl-
m›fl durumda. Türk’ü, Kür-
t’ü, Laz’›, Çerkez’i ile tüm
Anadolu halklar›n›n beyinle-

rini dumura
u¤ratan, ken-
di sorunlar›n-
dan ve çözüm
için mücadele-
lerinden de
uzaklaflt›ran
bu gerici pro-

paganda çözümsüzlükte ›s-
rar etmenin aç›k kan›t›d›r. 

Bugünün dünyas›nda, bizim
gibi faflizmle yönetilen yeni-
sömürge bir ülkede ulusal
sorunun çözümünün anti-
emperyalist, anti-oligarflik
halk devriminde olmas› bir
yana, sistem birtak›m kültü-
rel haklar, Kürtler’in kimlik-
lerinin tan›nmas› gibi sistem
içi çözümlerden dahi uzak-
t›r. B›rak›n böyle bir zemine
gelmeyi, DTP’yi meclise sok-
mamak için baflvurulan yön-
temler düflünüldü¤ünde, gü-
ya demokrasinin temeli de-
nilen parlamenter sistemin
tüm kurumlar›yla inkar-im-
ha-asimilasyon siyasetine ne
denli kilitlendi¤ini gösterir.
Böyle bir sistemin “bar›flç›l,
adil, demokratik çözüm”
üretmesi mümkün de¤ildir.

‘Kuzey Irak
sorunu’ mu? 

Kürt sorunu mu?



Stratejik Araflt›rma ve Etüt Mer-
kezi’nin Harp Akademileri Komu-
tanl›¤›'nda düzenledi¤i 'Güvenli¤in
Yeni Boyutlar› ve Uluslararas› Ör-
gütler' konulu sempozyumda konu-
flan Genelkurmay Baflkan› Org. Ya-
flar Büyükan›t, yeni dönemde sava-
flan aktörlerin de¤iflti¤ini belirterek,
“So¤uk Savafl”›n yerini “Karanl›k
Savafllara” b›rakt›¤›n› söyledi.

Büyükan›t sözünü etti¤i ‘karan-
l›k savafllar›’ ise, flöyle tan›mlad›: 

““ÜÜllkkeelleerriinn üüzzeerriinnddee eekkoonnoommiikk
mmaanniippüüllaassyyoonnllaarr,, mmiikkrroo eettnniikk kk››flfl--
kk››rrttmmaallaarr,, rreejjiimmlleerriinnii vvee ddüüzzeennlleerrii--
nnii yyeenniiddeenn ttaann››mmllaammaallaarr,, üüllkkeelleerree
aaflfl››llaannaann rreennkkllii bbaaflflkkaalldd››rr››llaarr vvee üüll--
kkee iissiimmlleerriinniinn öönnüünnee eekklleennmmeeyyee
ççaall››flfl››llaann aakk››lldd››flfl›› ss››ffaattllaarr kkaarraannll››kk
ssaavvaaflfl oollaarraakk iissiimmlleennddiirriillmmeeyyee ççaall››--
flfl››llaann yyeennii yyaakkllaaflfl››mmllaarr oollaarraakk ttaa--
nn››mmllaannaabbiilliirr..””

‹ster ad›na ‘karanl›k savafllar’
densin, isterse ‘küreselleflme’ süre-
cinin emperyalist politikalar› den-
sin; bunlar do¤ru!

Ancak emperyalizm bu politika-
lar› bugün uygulam›yor. Peki em-
peryalizm 1980’lerin sonundan iti-
baren gündeme getirilen yani sosya-
list sistemin ortadan kalkmas›ndan
bu yana uygulanan politikalar. 

Peki emperyalizm 20 y›ld›r bu
politikalar› uygularken, Türkiye
Genelkurmay’› neler yap›yordu? Bu
politikalara karfl› m› durdu? Bu po-
litikalar›n dünyan›n çeflitli bölgele-
rinde yürütülmesinde nas›l bir rol
oynad›? Büyükan›t “büyük strate-
jist” edas›nda tahliller yaparken, bu
sorular›n üzerinden atl›yor.

Çünkü tam da bu stratejinin si-
lahl› ya da silahs›z yaflama geçiril-
di¤i Afganistan’da, Kosova’da, So-
mali’de bu emperyalist politikan›n
uygulanmas›nda verilen görevleri
yerine getirmifltir. Daha geçen hafta
devrald›¤› Kosova iflgal gücü ko-
mutanl›¤› bu “karanl›k savafl”›n bir

parças› de-
¤il mi? Bal-
kanlar o sö-
zü edilen
“mikromil-
liyetçili¤in”
bizzat em-
peryal izm
taraf›ndan
k›flk›rt›larak kan gölüne dönüfltürül-
medi mi? Halklar›n birarada yaflad›-
¤› Yugoslavya böyle parçalan›rken
Türkiye Genelkurmay’›n›n buna bir
itiraz› m› oldu, yoksa emperyaliz-
min verdi¤i görevi gönüllü olarak
yerine getirmek için mi kofltu?

Ya da Kâbil’de ikinci kez kimin
ad›na devrald› iflgal gücü komutan-
l›¤›n›? O ülkenin rejimi bombalarla
de¤ifltirilirken Genelkurmay ne
yapt›?

Dönüp Irak’a bakal›m! 1 Mart
tezkeresinin mutlaka ç›kmas› gerek-
ti¤ini söyleyen, böylece “ülkelerin
rejimlerinin yeniden tan›mlanmas›-
n›n” bu en ars›z örne¤ine eklenmek
isteyen Genelkurmay de¤il miydi?

UCU KKEND‹NE 
DOKUNUNCA
Büyükan›t’›n konuflmas›n›n di-

¤er bölümlerine bak›ld›¤›nda asl›n-
da büyük bir ikiyüzlülük ve ben-
merkezcilik de s›r›tmaktad›r. Zira,
Genelkurmay’›n böyle bir tan›mla-
ma yapmas›na neden olan, Kuzey
Irak’taki geliflmelerden, Kürt soru-
nuna emperyalizmin ilgisinden bafl-
ka bir fley de¤ildir. 

Yani, 20 y›ld›r uygulanan politi-
kadan adeta yeni haberi olmufltur
Genelkurmay’›n!

Elbette böyle de¤il. 

D›flar›da bu politikaya hizmet et-
ti¤i gibi, içeride de hiçbir itiraz› ol-
mad›. Türkiye ekonomisine yönelik
manipülasyonlar, borsan›n ilahlaflt›-
¤› piyasa ekonomisi yeni gelmedi
bu ülkeye. Turgut Özall› y›llardan

bu yana kesintisiz flekilde uygula-
n›rken Genelkurmay’›n gözleri ya-
flartan bu “anti-emperyalistli¤ine”
kimse tan›k olmad›! Aksine bu sis-
temin sürmesi için kendi halk›na

karfl› savafl yürütme-
ye devam etti, IMF
politikalar›na övgüler
düzen de yine kendi-
leriydi. 

fiimdi ucu kendine
dokununca, kâdim
politikalar› ile karfl›
karfl›ya gelince bir-
den emperyalist poli-

tikay› fark ettiler.

Öte yandan bunda da zerre kadar
samimi de¤iller. 

Bugün Amerikan emperyalizmi
Kuzey Irak’a yönelik operasyona
izin versin, “Kürt devleti” oluflumu-
nun önüne set çeksin yine ayn› poli-
tikalar›n tafleronu olmaya devam
edeceklerine kuflku yoktur. Kald› ki,
gerçekte Kürt sorunu temelinde iti-
raz etmelerine karfl›n, “karanl›k sa-
vafllar” diye adland›rd›¤› emperya-
list politikalara her alanda hizmet
etmeye de devam etmektedirler. 

SAHTE UULUSALCILIK 
RÜZGARI EES‹YOR

Genelkurmay’›n bu ve benzeri
ç›k›fllar› ile, k›rk y›ll›k iflbirlikçi ke-
simlerin AB-ABD karfl›tl›¤› teme-
linde “ulusalc›”, “anti-emperyalist”
kesilmeleri aras›nda kuflkusuz do¤-
rudan bir ba¤ vard›r. 

“Özde” iflbirlikçi olan bu kesim-
lerin “sözde” anti-emperyalistlikle-
rinin temelinde kopkoyu bir flove-
nizm bulunmaktad›r. Bugün Kürt
sorunu temelinde emperyalizmin
bölge ç›karlar›yla karfl› karfl›ya kal-
m›fl olman›n açmaz› ile yüzlerine
takt›klar› bir maskeden ibarettir an-
ti-emperyalistlik. 

Son olarak; Büyükan›t’›n sözü-
nü etti¤i emperyalist politikalara
karfl› olmak için, emperyalizmin
ekonomi politikalar›na da, yani ka-
pitalizme de karfl› olmak gerekir;
onlar›n “sözde” anti-emperyaliz-
minde ise böyle bir fley asla yoktur!

Say›: 108 23ORDU

Genelkurmay “KARANLIK 
SAVAfi”›n Neresinde?



Burjuvazi, politikalar›n›, yalan
ve aldatma üzerine infla eder. Çünkü
buna hem tarihsel, hem güncel ne-
denlerle ihtiyac› vard›r. Burjuvazi
için seçim ve parlamentolar bile, di-
¤er ifllevlerinin yan›s›ra, bu büyük
aldatmaya hizmet eden organlard›r. 

Sol’un politika anlay›fl›, iflte bu
noktada burjuvaziden temelden ay-
r›l›r. Konjonktürel koflullara, gün-
demlere ba¤l› olarak flu veya bu ko-
nularda savunulan politika veya
taktikler de¤iflebilir; fakat savunu-
lan görüfl ve politikalar de¤iflse de,
asla de¤iflmeyen ve de¤iflmeyecek
olan bir fley vard›r; ne olursa olsun,
yalana ve aldatmaya baflvurmaz sol. 

Proletaryan›n siyasetiyle burju-
vazinin siyaseti aras›ndaki, devrim-
le karfl›-devrim aras›ndaki en temel
ayr›mlardan biridir bu. 

Bunu bir kenara not ederek, “so-
lun ba¤›ms›z aday›” sorununa gele-
lim. 

“Ba¤›ms›z aday” meselesi, öyle
bir gündeme getirildi ki; sanki bu-
güne kadar kimsenin akl›na gelme-
mifl, sanki bugüne kadar solda hiç
tart›fl›lmam›fl, sanki baraj sorunu
yeni ortaya ç›km›fl ve sanki flu kadar
oyla bir ba¤›ms›z› parlamentoya
yollar›z hesab›n› yapmak, ilk kez
birilerinin akl›na gelmifl... 

Elbette tart›flmalar da, hesaplar
da ilk kez yap›lm›yor. Bunlarda ye-
ni bir keflif yok. Yeni olan, refor-
mist, parlamenterist solun uummuutt--
ssuuzzlluukk halidir. 

Reformist sol, parti olarak umu-
dunu kaybetmifltir. ‹ktidardan vaz-
geçmifl, kendini muhalefet yapmak-
la, hatta muhalefet bile de¤il, sade-
ce “ezber bozmak”la görevlendir-
mifltir. 

Ba¤›ms›z aday politikas›, iiddddii--
aass››zzllaaflflmmaann››nn çarp›c› bir tezahürü-
dür. 

Peki siz niçin parti oldunuz, ni-
çin iktidara talip oldunuz?

Partiler, partilerin aylarca tart›fl›-
larak yaz›lm›fl programlar›, bütün

bunlar anlams›zlaflm›flt›r.  

Gelinen noktada ““BBiizz nniiyyee ppaarr--
ttiiyyiizz??”” sorusuna verilecek cevapla-
r› kalmam›flt›r. 

Ba¤›ms›z aday politikas›, kimi-
leri taraf›ndan ““ddeemmookkrraassii cceepphhee--
ssii””, kimileri taraf›ndan ““mmeecclliissee ttüü--
nneell kkaazzmmaakk”” olarak tan›mland›. Fa-
kat ortada gerçekte ne bir “cephe”
var, ne de kan-ter içinde kaz›lan bir
tünel...

Tek amaç, kolay yoldan, baflka-
lar›na s›rt›n› yaslayarak parlamento-
ya girmektir. Peki girip de ne yapa-
caklar?

Bunun cevab› koskoca bir bofl-
luktur. Bu bofllu¤u doldurmak için
beylik kavramlara s›¤›n›l›yor. Re-
formist partilerin birço¤unun nniiyyee
ddaahhaa öönnccee ddee¤¤iill ddee bbuu sseeççiimmlleerrddee
ba¤›ms›z aday rüzgar›na kap›ld›¤›-
n›n izah› yap›lamad›¤›ndan meclise
girmek üzerine güzellemelerle so-
run geçifltiriliyor. 

Sorun, ssolun 
seçeneksizli¤i mmi?
“Yüzde 10 baraj›n› koruyarak

ilericileri sseeççeenneekkssiizz b›rakmak iste-
yenlere karfl› ba¤›ms›z aday formü-
lü, önemli bir aalltteerrnnaattiiff olarak or-
taya ç›kt›.”

“Yüzde 10 baraj›... insanlar› se-
çeneksiz b›rak›yordu. Bu anti-de-
mokratik sistem Türkiye'nin öönnüünnüü
kkaappaatt››yyoorrdduu.. Ba¤›ms›z aday formü-
lü bu ççaarreessiizzllii¤¤ee kkaarrflfl›› bbiirr ççaarree ola-
rak gündeme geldi.”

Sözü edilen “seçeneksizlik”,

halk›n mücadelesini her koflul alt›n-
da parlamenter biçimler içinde dü-
flünmenin sonucu olan bir seçenek-
sizliktir. 

Seçeneksizlik, k›sa vadeli, hatta
günübirlik düflünenler içindir. 

Mevcut sistemin anti-demokra-
tik oldu¤u ve Türkiye’nin önünü
kapatt›¤› do¤rudur. Fakat, birkaç
ba¤›ms›z aday›n oligarflinin parla-
mentosuna girmesiyle Türkiye’nin
önünün aç›laca¤›n› iddia etmek, ya
Türkiye gerçeklerinden habersiz ol-
makt›r ya da tam bir aymazl›kt›r. 

“Ba¤›ms›z aday” politikas›n›n
bu biçimiyle, asl›nda bir seçenek
üretilmifl olmuyor, tam tersine solun
bir seçenek üretemeyece¤i z›mnen
kabul edilmifl oluyor. 

“35 y›l sonra ilk defa” vurgu-
suyla, s›k s›k da T‹P’in 1965’teki
seçim baflar›s›na at›f yap›l›yor. Za-
man durdurulmufltur adeta. 1965’in
baflar›s›(!)n›n tart›fl›lmas› bir yana,
12 Martlar, 12 Eylüller yaflanmad›
sanki bu ülkede. Oligarflinin parla-
mentosundaki muhalefetin bugün
neyi ne kadar yapabilece¤i bile tar-
t›fl›lm›yor. 

Sol ad›na birkaç kiflinin TBMM
kürsüsünde baz› gerçekleri dile ge-
tirmesiyle belki ayd›n kesim içini
ferahlatacak; ama o kadar. Oysa, s›k
s›k örnek verilen T‹P’in parlamento
kürsüsündeki o etkili muhalefetinin
amac›, sosyalizmi kitlesellefltirmek-
ti. Bask›n Oranlar’›n ba¤›ms›z
adayl›¤›n› alk›fllayanlarda böyle bir
hedeften, amaçtan sözedilmiyor el-
bette ki. T‹P’in seçim beyanname-
sinde ülkemizin emperyalistler tara-
f›ndan istila edildi¤inden, ba¤›ms›z-
l›ktan, ikinci Kurtulufl Savafl›’ndan
sözediliyordu. AB’ci ba¤›ms›z
adaylarla bundan da sözedilemeye-
ce¤ine göre, ne olacak? 

Ama buna ra¤men, alt› doldurul-
maks›z›n, sanki birkaç ba¤›ms›z
aday meclise sokulunca çok fleyler
olacakm›fl havas›yla yaz›p çiziliyor
bolca. Afla¤›daki sat›rlara bak›n me-
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Reformizmin ba¤›ms›z aday politikas›
‘YYeennii bbiirr sseeççeenneekk’ mi, 
‘YYeennii bbiirr ddöönneemm’ mi? 

Yoksa
iddias›zlaflma, 
pragmatizm vve 
f›rsatç›l›k mm›?z
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sela: 

“Türkiye gergin bir siyasi ortam
içinde seçime gidiyor. ... ‹flte böyle
bir ortam içinde ba¤›ms›z kiflilikle-
riyle tan›nan, demokrat isimlerin
Meclis'te bulunmas› önem kazan›-
yor. Bask›n Oran, Ufuk Uras ve
önümüzdeki günlerde netleflecek di-
¤er ba¤›ms›z adaylar, seçimler aç›-
s›ndan yeni bir seçenek oluflturuyor.

fiimdi yyeennii bbiirr ddöönneemm bafll›yor.”

Yukar›daki sat›rlar Cumhuriyet
yazar› Oral Çal›fllar’a aitti. Afla¤›da-
ki -ayn› muhtevadaki- sat›rlar ise,
Evrensel’den Kamil Tekin Sürek’e:

“Bu koflullarda demokrasi güç-
lerinin Meclis’e girmesi önemli.
K›rk elli kifli girerse Meclis’te
önemli ifller yaparlar, ama üç-befl
kifli bile bu Meclis’te çok fley yapa-
bilir. Altm›fl befl seçiminde Meclis’e
giren on befl T‹P milletvekilinin
yapt›klar› hâlâ anlat›l›yor.” 

Evet, bu sözler karfl›s›nda da, ya-
ni “üç-befl kifli bile bu Meclis’te çok
fley yapabilir” iddias› karfl›s›nda da
yukar›da dedi¤imizi tekrarlayaca-
¤›z: Bunu iddia edebilmek, ya Tür-
kiye gerçeklerinden habersiz ol-
makt›r ya da tam bir aymazl›kt›r. 

ÖDP, EMEP gibi legal partilerin
kuruluflu, “kitlelerin ihtiyac›”yla, ifl-
çi s›n›f›n›n ihtiyaçlar›yla aç›klan-
m›flt›. Oysa sorun kitlelerin ihtiyac›
de¤il, bu partileri kuran ak›mlar›n
daha farkl› bir mücadeleyi omuzla-
yacak gücü kendilerinde bulama-
malar›yd›. 

Bugün de “ba¤›ms›z aday” poli-
tikas›nda sorun “solun seçeneksizli-
¤i” de¤il, kitlelere bir seçenek sun-
mak de¤ildir. Sorun, reformist, par-
lamenterist politikalar›n t›kanm›fl
olmas›d›r. Çünkü reformizmin y›l-
lard›r hemen hiçbir öngörüsü karfl›-
l›k bulmam›flt›r. Bu politikan›n sa-
hipleri, hiçbir alanda hiçbir kazan›-
ma, ciddi hiçbir direnifle imza atma-
m›flt›r. 

Dahas›, kendilerini esas olarak
konumland›rd›klar› yer olan parla-
menter mücadele alan›nda da, nere-
deyse kurulduklar›ndan bu yana,
düzenin “sosyal demokrat” güçle-

riyle ittifaklar peflinde veya Kürt
milliyetçi harekete yedeklenerek
oradan oraya sürüklenip durmufllar-
d›r. 

Bugün bu açmaz›n bask›lanmas›
alt›ndad›rlar. Fakat “ba¤›ms›z
aday”l›kla bulduklar›n› sand›klar›
“ç›k›fl”, özünde tam bir ç›k›fls›zl›k-
t›r. Dolay›s›yla, parlamenterist poli-
tikalar›ndaki t›kan›kl›k daha da pe-
kiflecek, parlamenterizmin iflas› ze-
minindeki krizleri büyüyecektir. 

“Hele bir parlamentoya üç befl
kifli de olsa sokal›m, bak›n görün o
zaman nas›l muhalefet yap›yoruz”
beklentisini hakim k›larak, flimdi
tart›flma de¤il, ifl zaman› diyerek,
bugün tart›flma dondurulmufltur bel-
ki, ama bu tart›flmadan sonuna ka-
dar kaçmak mümkün de¤ildir. 

Teorisiz ppolitika!
Ortada bir politika var, ama poli-

tikan›n temelleri yok, dayanaklar›
yok. Gerçekte flu anda “ba¤›ms›z
aday politikas›”n› teorik, ideolojik
olarak nas›l savunacaklar›n› refor-
mistlerin kendisi de tam olarak bile-
miyor.  

Teori arkadan geliyor; çünkü ba-
¤›ms›z aday politikas›, ideolojik,
politik de¤il, tamamen faydac›l›k
üzerine flekillenmifl bir politikad›r...
Mesela ÖDP, iki hafta önce Parti
Meclisi’nde parti olarak seçime gir-
meyi kararlaflt›rd›; peki sonra ne ol-
du?.. Sonras› pragmatizmdir!

DTP “ba¤›ms›z aday” karar› al-
masayd›, bugünkü “ba¤›ms›z aday”
politikas›n›n savunucular›n›n birço-
¤unun bu politikay› savunmayaca¤›
aç›kt›r. DTP’nin karar› gündeme
gelmeseydi “ba¤›ms›z aday” önerisi
de san›r›z bir grup ayd›n›n önerisi
olarak kalacakt›. (Kürt milliyetçi
hareketin “ba¤›ms›z aday” politika-
s›yla, kendilerini sosyalist olarak ta-
n›mlayan parti ve çevrelerin “ba-
¤›ms›z aday” politikas›n› belli bir
aç›dan ayr› ayr› de¤erlendirmek ge-
rekir ve burada biz esas olarak Kürt
milliyetçili¤i d›fl›ndaki reformist so-
lun tavr›n› ele al›yoruz. Kürt milli-
yetçi hareketi, di¤erlerine göre ken-
di içinde daha tutarl›d›r ve en az›n-

dan kendi gücü, kendi eme¤i üze-
rinden ve kendi çizgisine uygun bir
politika sürdürmektedir. ) 

Reformist solun kendi oyu yok,
kendi çal›flmas›na güvenmiyor,
Kürtler’in oylar›na güvenerek poli-
tika gelifltiriyor. Baflka bir deyiflle
Kürt milliyetçi hareketin flemsiyesi
alt›na s›¤›narak politika yapmakt›r
bunun ad›. ÖDP’deki kavgan›n bir
yan› da bu politika üzerinedir. 

Emek Partisi Genel Merkezi ad›-
na yap›lan aç›klamada “emek ve de-
mokrasi güçlerinin ortak temsiliyeti
için Genel Baflkan›m›z Levent Tüzel
‹zmir 1. Bölge’den ba¤›ms›z millet-
vekili aday› olarak seçimlere kat›la-
cakt›r”  deniyor.

‹zah edici, ikna edici bir muhte-
vadan yoksun kuflkusuz bu gerekçe.
Çünkü esasta Emek Partisi’nin ken-
disine ait bir tespit, irade, politika
yoktur. E¤er DTP kendi ad›yla gir-
seydi seçime, süreç farkl› flekillene-
cek ve Emek Partisi bir flekilde o
politikaya yedeklenecekti. 

Sadece Bask›n Oran’›n seçilme-
si ihtimali üzerine yaz›lanlar okun-
du¤unda, acaba o sat›rlar› yazanlar
baflka bir ülkede mi yafl›yor diye so-
ruyorsunuz kendi kendinize. 

Birgün’den Do¤an T›l›ç, 5 Hazi-
ran tarihli yaz›s›nda diyor ki; “Kefl-
ke, Bask›n Oran gibi Meclis'te ezber
bozacak birkaç gerçekten ba¤›ms›z
demokrat› seçtirebilmeyi solun or-
tak baflar› hanesine yazd›rabilsek!”

Ba¤›ms›z aday politikas›n› savu-
nanlar›n en önemli gerekçelerinden
biri de bu “ezber bozma!”

Kimin ezberini bozacak Bask›n
Oranlar acaba? Meclisin, oligarfli-
nin vekillerinin mi?

Hiç bofluna u¤raflmas›nlar. 

Ezber bozmaktan sözedenler,
oligarflinin politikalar›n› “ezberinde
baflka bir fley olmad›¤› için” mi
böyle belirledi¤ini san›yorlar aca-
ba? San›yorlarsa, yan›l›yorlar. Oli-
garflinin politikalar› “ezber”den de-
¤il, s›n›fsal gereklerden kaynaklan›-
yor. Onlar s›n›flar›n›n ç›karlar›yla
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bak›yor, parlamentodan ç›kard›klar›
yasalar› bu ç›karlarla flekillendiri-
yorlar. 

Yok, Bask›n Oranlar’›n görevi
“solun ezberini” bozmaksa, onun
için de u¤raflmas›nlar. Y›llard›r za-
ten bir k›s›m solun ezberi bozula
bozula, bildikleri hiçbir fley kalma-
d›. ‹flte “ezber boza boza” geldikleri
yer, partilerden, iddialardan, ikti-
dardan vazgeçip, ezber bozuculukla
yetinme noktas›d›r... 

fiunu da eklemek gerekir ki; par-
lamentoya girecek “sosyalist solun
temsilcileri”ne “ezber bozma” göre-
vi yüklemek, asl›nda orada onlar›n
daha fazla bir fley yapamayaca¤›n›
düflünmenin, muhalefet yapma ko-
nusunda bile iddial›, kendine gü-
venli olamaman›n da bir sonucudur.
Biz daha fazlas›n› yapamay›z de-
mektir ki, sol ad›na, sosyalistler ad›-
na kabul edilemez.   

Ufuk Uras, 5 Haziran’da televiz-
yon ekranlar›nda diyordu ki,
1960’lardaki gibi ““mmeecclliissiinn kkaalliitteessii
ddee¤¤iiflfleecceekk..”” “Ba¤›ms›z aday” öne-
risinin sahiplerinden Ahmet ‹nsel,
“ortak aday” toplant›s›nda yapt›¤›
konuflmada diyor ki, ““SSoolluunn mmaakkuuss
ttaarriihhiinnii ddee¤¤iiflflttiirreebbiillmmeekk üüzzeerree aadd››mm
aatttt››kk..”” Bask›n Oran, Ufuk Uras ve
ÖDP adaylar›n› destekleyece¤ini
aç›klayan DS‹P diyor ki, ““bbaaflflkkaa bbiirr
mmeecclliiss mmüümmkküünn..””

Parlamenterizmin gözleri körelt-
ti¤i bir ortam›n ifadeleri bunlar. Fa-
kat bu yan›yla bile bulunduklar›
nokta 1965 T‹P’inin çok çok geri-
sindedir. Onlar hiç olmazsa, ›srar et-
tiler, kkeennddii ppaarrttii kkiimmlliikklleerriiyyllee gir-
diler o parlamentoya. Gerçekten ça-
l›flarak girdiler. Peki bu ba¤›ms›z
adaylar? DTP’ye yaslanarak gire-
cekler. Tünel kazmak, bilindi¤i gibi
çok zahmetli bir ifltir. Burada bir tü-
nel kazmaktan de¤il, haz›ra kon-
maktan sözedilebilir olsa olsa. 

Bu pragmatizm içinde soru flura-
ya gelmektedir: Sizin “ba¤›ms›z
aday” politikan›z›n amac›, hedefi
nedir; parlamentoyu sosyalizm için
kullanmak m›, yoksa sosyalizmi
parlamentoya girmek için kullan-
mak m›?
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‹lkeli olmakla iddial› olmak,

birbiriyle ba¤lant›l›d›r... ‹lkelere

hayat veren iktidar iddias› ve

uzun vadeli bak›flt›r. 

‹ktidar iddias› olmayanlar, s›r-

t›nda yumurta küfesi tafl›mayan-

lar gibidir. Onlar için günü kurtar-

mak önemlidir.

Bu yüzden ilke-

leri, solun gele-

neksel de¤erle-

rini çok rahat

çi¤nerler. 

Uzun vadeli

bakmay›p GÜ-

NÜ B‹RL‹K politika yapanlar, k›-

sa vadeli sonuçlar peflinde koflan-

lar, do¤al olarak ilkeli de olamaz-

lar. K›sa vadeli hesap ve planlar,

pragmatik politikalar, ilkesizli¤in

boy verdi¤i ortamlard›r.

Türkiye solunda en önemli ve

en ttaahhrriippkkâârr ilkesizliklerin yap›l-

d›¤› alanlardan biridir seçimler.

Elbette parlamenter alan›n niteli-

¤i dolay›s›yla da ilkesizliklerin fa-

turas›n›n en a¤›r oldu¤u aland›r.

CHP-SHP çizgisinin “sol” ola-

rak meflrulaflt›r›lmas›nda

TKP’nin, DY’nin veya PKK’nin

rolü görmezden gelinebilir mi?

Kürt milliyetçili¤iyle yap›lan il-

kesiz ittifaklar›n soldaki iliflkilere

verdi¤i zarar yok say›labilir mi?

‹ddias›zl›k, ilkesizlik, iiddeeoolloojjii--

ssiizzlleeflflmmeeyyllee atbafl› gelifliyor.  

Sorun ne yaz›k ki, basit bir

“seçim politikas›” farkl›l›¤›ndan

ibaret de¤ildir. Tam tersine, mev-

cut tablo, soldaki çok ciddi bir so-

runa, solda ideoloji kayb›na ve

buna paralel olarak da iddias›zlafl-

maya iflaret ediyor. 

‹deoloji kayboldu¤u için, her

fley anl›k, günlük ç›karlara bu ka-

dar kolay ve rahat kurban edile-

bilmektedir. 

Seçimlerde döneme, koflullara

göre çok çeflitli tav›rlar gelifltirile-

bilir. Tavr›n biçimi ne

olursa olsun, amaç de-

¤iflmez. Fakat solda böy-

le olmuyor. 

Pragmatizm hakim

oldu¤u için, seçimlerden de günü

birlik sonuçlar bekleniyor. Bir

yandan devrimcilik, komünistlik,

sosyalistlik iddialar› b›rak›lm›yor,

bir yandan da bu iddiada bulu-

nanlar arac›l›¤›yla parlamentocu-

luk yay›l›yor kitlelere. Zarar, dev-

rim ve

sosyalizm

mücade-

lesinedir.  

S i y a -

set, bir

y e r d e
kk ii tt ll ee ll ee --

rriinn ggüüvveenniinnii kazanabilmek sa-

nat›d›r. Bizim için, yani devrimci-

ler için kitlelerin güvenini kazan-

mak, devrimin gerçeklefltirilmesi

ve sosyalist toplumun inflas›na
öönnddeerrlliikk eeddeebbiillmmeemmiizziinn gere-

¤idir. 

Bu güveni kazanman›n, son

derece uzun ve zahmetli bir süre-

ci gerektirdi¤i aflikârd›r. 

S›n›flar mücadelesinde, politi-

kalar›n› günübirlik belirleyenler,

iflte bu güveni kazanamazlar. 

Çünkü günübirlik davrananla-

r›n, ilkeleri, de¤erleri çi¤neyenle-

rin, pragmatik hesaplara feda

edenlerin, nerede ne yapaca¤›

belli olmaz. 

Biz iflte bunun için halk›m›za

karfl› bir hata yapmaktan korka-

r›z. Kitlelerde bize yönelik en kü-

çük bir güvensizlik yaratacak her

fleyden kaç›n›r›z. K›sa vadeli ç›-

karlar için gelece¤i tehlikeye at-

may›z.  

‹deolojik zeminin sa¤laml›¤›,

baflka deyiflle ideolojisine güven,

bir siyasi hareket için belirleyici

önemdedir. ‹ktidar iddias›, ilkeli-

lik, kararl›l›k, istikrar, bu zemin

sa¤lam olursa sürdürülebilir çün-

kü. ‹nanç bunal›m›n› çözemeyen-

ler, her geçen gün, düzene daha

fazla yanaflacak, o mekanizma-

n›n bir parças› olacaklard›r. 

Siyasette

‹LKE

İİddddiiaallııyyssaannıızz
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Filistin’in iflgalinin dönüm nok-
tas› olan 1967 Savafl›’n›n 40. y›l›n-
da, ‹srail iflgal etti¤i topraklarda hâ-
lâ varl›¤›n› sürdürürken, bir yandan
da Filistin halk›na kan kusturuyor.

ABD ve ‹ngiltere Deste¤i 6 gün
sürdü¤ü için tarihe ‘6 Gün Savaflla-
r›’ olarak geçen savafl, 5 Haziran
1967’de bafllad› ve ‹srail alt› gün
içinde, Suriye, Ürdün ve M›s›r or-
dular›n› yenerek, Kudüs ve Bat› fie-
ria'y›, Sina Yar›madas›’n›, Golan
Tepeleri’ni iflgal etti. 

Bat›l› emperyalist ülkeler, özel-
likle Nasr’›n önderli¤indeki “Arap
sosyalizmi”nin, millilefltirmelerin
önünü kesmek, Ortado¤u politikala-
r›nda ‹srail’i güçlendirmek için, si-
yonistlerin saf›nda yerald›. ABD ve
‹ngiltere, askeri ve istihbarat olarak
‹srail’e destek verdi. SSCB ise, ge-
rek savafl› durdurmak için gösterdi-
¤i çabalar, gerekse de savafl›n so-
nunda ‹srail’le iliflkilerini keserek,
Arap halklar›na destek verdi.

1967 Savafl› Ortado¤u’da denge-
leri de¤ifltiren ve bugüne dek uza-
nan çat›flmalara kaynakl›k eden bir
özellik tafl›maktad›r. Arap ulusunun
kurtuluflu iddias› ile ortaya ç›kan ve
Sovyetler taraf›ndan da desteklenen
Nasr hareketi için “sonun bafllang›-
c›” oldu bu savafl. Nasr istifa eder-
ken, “Nasr’c›l›k” olarak da bilinen
Arap ulusalc›l›¤› geriledi. 

1967 Savafl› Arap halklar›n›n
zihnine ‹srail’in yenilmezli¤i, Arap-
lar’›n güçsüzlü¤ü ile kaz›nd›. Sade-
ce yukar›da sözetti¤imiz üç Arap ül-
kesi de¤il, bölgedeki di¤er Arap ül-
keleri de ‹srail’e savafl ilan etmifller-
di, ancak b›rak›n ‹srail’i yenilgiye
u¤ratmay›, hiçbir cephede tutana-
mad›lar bile. Örne¤in; M›s›r hava
kuvvetleri daha havalanmadan yer-
de imha edildi, bir günde kentler, te-

peler ‹srail’in eline
geçti. Bu Arap ulu-
su aç›s›ndan bir
“travma” idi adeta.
‹srail’in kazand›¤›
zafer nas›l ki Arap-
lar’da yenilgi psi-
kolojisini derinlefl-
tirdiyse, ‹srail için

de büyük bir kendine güven ve sal-
d›rganl›¤› beraberinde getirdi. El-
bette emperyalist destek olmaks›z›n
böyle bir güvenin pratik karfl›l›¤›
olamazd›. Bu deste¤in sayesinde,
40 y›ld›r Filistin Devleti’ni tan›ma-
may›, iflgal etti¤i topraklar› elinde
tutmay›, hatta daha da geniflletme
politikas›n› sürdürüyor.

1967 sadece bölgede de¤il, dün-
ya çap›ndaki dengelerde de etkide
bulundu. Kapitalist kamp›n liderli-
¤ine henüz yükselen ABD emperya-
lizmi özellikle 1967 Savafl›’n›n ar-
d›ndan ‹srail’in iplerini eline ald›.
Sovyetler’in etkinli¤i ise azald›. 

40 y›ll›k zulüm ‹srail bugün ha-
len; Suriye topra¤› olan Golan Te-
peleri’ni, Lübnan bölümündeki fie-
baa çiftliklerini elinde tutuyor. O ta-
rihten önce Ürdün topraklar› olan
yerlerde flimdi ‹srail yerleflim yerle-
ri bulunuyor. Filistinliler, “felaket
günü” olarak and›klar›, 1967 öncesi
s›n›rlara dönülmesini isterken, ‹sra-
il utanç duvar›yla, Bat› fieria’n›n
her yan›nda 450 bin nüfuslu yerle-
flim yerleri ile iflgali kal›c›laflt›r›yor.
Ortado¤u topraklar›na emperyaliz-
min kanl› hançeri olarak saplanan
‹srail ise, arkas›na tüm emperyalist
ülkelerin deste¤ini alarak kendi ko-
flullar›n› temeline oturttu¤u, “bar›fl-
la” ilgisi olmayan “iki devletli” çö-
zümü dayatmaya devam ediyor. Ki,
Sovyetler’in bast›rmas› ile al›nan,
BM’nin 242 No'lu karar›na göre,
savafl öncesi s›n›rlar›na geri çekil-
mesi gerekirken, 40 y›ld›r bu karara
uymuyor. ‹srail’in “çözümünde”
ise, Bat› fieria’n›n yüzde 20’sini bi-
le bulmayan toprak parças›na s›k›fl-
t›r›lm›fl bir Filistin var. 

Bafle¤diremediler 6 Gün Savafl-
lar›’n›n, Araplar’›n birli¤inin ifade-

si olan Nas›r sosyalizminin de sonu-
nu ifade etti¤ini söylemifltik. O gün-
den bu yana Arap devletleri birara-
ya gelemiyor, ‹srail karfl›s›nda kifli-
liksiz politikalar izliyor. 

Ancak, 1967 Araplar’›n yenilgi-
sini getirirken, Filistinliler’e de
kendi ayaklar› üzerinde durmay›
ö¤retti. FKÖ bu tarihten sonra ken-
di bafl›na bir güç oldu. Filistin halk›
o günden bu yana direniyor, ‹srail
karfl›s›nda bafle¤miyor. 1967 sonun-
da topraklar›ndan kovulan milyon-
larca Filistinli Suriye, Lübnan baflta
olmak üzere mülteci kamplar›nda
yaflarken, Filistin direnifli ‘geri dö-
nüfl’ talebinde ›srar ediyor. Öte yan-
dan ‹srail’in “yenilmezlik” efsanesi
de Lübnan sald›r›s› ile Hizbullah
karfl›s›nda ciddi bir darbe ald›. Bu-
radan bak›ld›¤›nda zaferin Arap
ulusu aç›s›ndan önemi daha net an-
lafl›labilir. 

Emperyalist masalarda “bar›fl”
ad›na birtak›m projeler haz›rlanarak
Filistin’e dayat›l›yor. Tümü ‹srail
cephesinden bakan ve kendilerinin
alt›nda imzas› olan 242 say›l› ulus-
lararas› karar› yok sayan bu anlafl-
malar›n hiçbirinin “çözüm” olmad›-
¤› bugüne kadar kan›tland›.

Ortado¤u sorununun ana halka-
s›n› oluflturan Filistin sorununda
“çözüm”den sözedilecekse, bunun
koflullar› da 40 y›l öncesinde sakl›-
d›r. ‹srail, 1967’de iflgal etti¤i top-
raklardan çekilmeden, 4 milyon
mülteci topraklar›na dönmeden,
Kudüs bölünmeden, bir bütün ola-
rak Filistin’in baflkenti olarak kabul
edilmeden hiçbir “bar›fl” anlaflmas›
kal›c› olmayacakt›r. Bunun için de
en baflta emperyalizmin ‹srail’den
deste¤ini çekmesi, en az›ndan 1967
öncesine dönmeyi dayatmas› gere-
kir. Ancak, ony›llard›r direnen Filis-
tin halk›n›n zaferini kabul etmek,
emperyalist politikan›n da çökmesi,
Ortado¤u planlar›na büyük bir dar-
be vurulmas› anlam›na gelecektir. 

Yani, “bar›fl”›n önündeki en bü-
yük engel, askeri, ekonomik olarak
‹srail’in iplerini elinde tutan emper-
yalistlerin kendisidir. ‹srail onlar›n
deste¤iyle 1967 koflullar›nda ›srar
ediyor, daha da fazlas›n› dayat›yor.
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11 Eylül’le birlikte yarat›lan atmosferde tüm sokaklar›n› kameralarla do-
natan, tüm halka “suçlu” muamelesi yapan, sokak ortas›nda infazlar gerçek-
lefltiren ve infazc›lar› aklayarak faflist düzenlerden hiç de geri kalmad›¤›n›
gösteren ‹ngiltere’de, polisin yetkilerini art›ran yeni bir tasar› haz›rland›. 

Blair’den sonra baflbakanl›k görevini devralacak olan Gordon Brown,
ayn› politikalar› sürdürece¤inin iflaretlerini, yeni “anti-terör” yasas›n› daha
da sertlefltirerek flimdiden gösterdi. 

TTaassaarr››yyaa ggöörree:: Polis bir kifliyi 28 gün somut bir suçlama olmaks›z›n gö-
zalt›nda tutabilecek. Polisle iflbirli¤i yapmayana 5 bin Pound’a kadar para
cezas› verilecek. Polis, ülkenin bütün bölgelerinde araç ve kiflileri, herhangi
bir suçla ilgili somut bir flüphe olmasa bile durdurup arayabilecek. Yeni dü-
zenleme yarg›çlara daha genifl yetkiler verirken, bir zanl›n›n mahkum olduk-
tan sonra yeniden polis taraf›ndan sorgulanabilmesini sa¤l›yor.

Brown bu düzenlemelerin yan›s›ra, 11 Eylül sonras›nda zaten iki kat ar-
t›r›larak 2 milyar Pound olan “güvenlik” bütçesini art›raca¤›n› aç›klad›.
Amerikan emperyalizminin “öncelikli vurufl” doktrinini uyarlayan müstak-
bel Baflbakan Brown, “anti terör yöntemleri, erken müdahale kabiliyetiyle
çok daha komplike olmal›” fleklinde konufltu. 

“Terörizm” demagojisinin hangi amaçla, nas›l kullan›ld›¤›n›n somut bir
örne¤idir bu tasar›. Önce “El Kaide” vb. üzerine “terörizm” odakl› propa-
gandalar yo¤unlaflt›r›l›yor ve halk, özgürlüklerinin k›s›tlanmas›na haz›r ha-
le getiriliyor. Sonra birbiri ard›s›ra bask› yasalar› gündeme geliyor, yüz y›l-
l›k burjuva demokratik haklar budan›yor. Bu k›s›tlamalara karfl› ç›kanlar da
“terörizme mi destek oluyorsunuz?” bask›lanmas› alt›nda b›rak›larak de-
mokratik muhalefet terörize ediliyor. 

Oysa, ‹ngiltere’de polisin yetkilerinin bu düzeyde art›r›lmas› daha önce
çok büyük tepkilere neden olmufltu. 

‹rlanda’n›n ba¤›ms›zl›k mücadelesine karfl› polis devleti yöntemlerini
öteden beri kullanan ‹ngiltere’de, polisin “durdurma ve arama” yetkisinin
art›r›lmas›n›n ard›ndan, 1980 y›l›nda göçmenler ayaklanm›fl ve Bristol, Li-
verpool ve Brixton’daki ayaklanmalar›n ard›ndan hükümet bu yetkiyi s›n›r-
land›rmak zorunda kalm›flt›.

Bugün, baflta ayd›nlar›, “insan haklar› savunucular›n›”, bu terörizm de-
magojisine bir biçimde yedeklemeyi baflaran burjuvazi, emekçilerin muha-
lefetinin güçsüzleflmesini f›rsat bilerek varolan tüm haklar› yoketmeye yö-
nelmifl durumda. Bugün için görülmek istenmeyen, bu sald›r›lar›n sadece
yabanc›lar›, silahl› direnifl gösterenleri de¤il, tüm demokratik muhalefeti,
emekçi hareketini bask› alt›na almay› hedefledi¤idir. 

Son olarak, hâlâ Avrupa burjuva demokrasisini ülkemize “örnek” göste-
renlere, bunun da ötesinde Avrupa’n›n bask›s›yla demokrasi gelece¤ine ina-
nanlara seslenmek istiyoruz; 

‹ngiltere ya da bir baflka Avrupa ülkesi, ancak egemen s›n›flar için “mo-
del” olabilir. Genelkurmay’›n daha fazla yetki iste¤inde hemen “‹ngilte-
re’deki gibi olsun yeter” söylemine baflvurmas› düflündürmelidir. Avrupa’da
varolan demokratik haklar, emekçi s›n›flar›n mücadelesi ile kazan›lm›flt›,
flimdi bu mücadelenin gerilemesi ile budan›yor. Bizim ülkemizde de hiç
kimse bu haklar› bize bahfletmeyecek. Biz de ancak kendi gücümüz ve mü-
cadelemizle kazanabiliriz hak ve özgürlüklerimizi. 

Nijerya: Çocuklar› kobay
olarak kulland›lar

Nijerya hükümeti, 1996'daki
k›zam›k ve menenjit salg›n› s›ra-
s›nda çocuklar üzerinde onaylan-
mam›fl ilaçlar kullanan Amerikan
Pfizer ‹laç Tekeli’ne 7 milyar do-
larl›k tazminat davas› açt›. 

Sözkonusu tarihte Amerikan te-
kelinin kobay olarak kulland›¤›
200 çocu¤un Pfizer'in ilaçlar›ndan
içtikten sonra sa¤›rl›k, felç, konufl-
ma bozuklu¤u, beyin hasar› ve
körlük gibi belirtiler gösterdi¤i,
birço¤unun da öldü¤ü biliniyor.

Bugün ABD tekeline dava açan
Nijerya hükümetinin “sütten ç›k-
m›fl ak kafl›k” olmad›¤›n› da belir-
telim. Çünkü, ilaç tekeli bu insan-
l›k d›fl› denemeleri hükümetin bil-
gisi dahilinde yapt›. Nitekim bu-
gün, çocuklar›n kobay olarak kul-
lan›ld›klar› için öldü¤ünü kan›tla-
yan raporlar› ailelere vermiyor,
“kayboldu” yalan›na baflvurarak
tekelle iflbirli¤ine devam ediyor. 

Öte yandan, sözkonusu rapor-
lardan birinin, bir yetkilinin ölü-
müne neden olmas›, emperyalist
tekellerin her türlü kirli iflin içinde
oldu¤unun bir baflka örne¤i.

Dikkat edin, bu örnek sömürge-
cili¤in ilk y›llar›nda, kölecilik dö-
neminde yaflanm›yor, yapanlar da
Naziler de¤il. “Uygarl›k” üzerine
nutuklar atan kapitalistler taraf›n-
dan uygulan›yor ve ne bu örnek
tektir, ne de sadece Nijeryal› ço-
cuklar tekellere kurban edilmekte-
dir. Tekeller için Afrikal› çocukla-
r›n ne de¤eri olabilir ki! Onlar ge-
lifltirecekleri ilaçlarla elde edecek-
leri kârdan baflka bir fley düflün-
mezler. 

TTEEKKEELLLLEERR‹‹NN DDÜÜNNYYAASSII

Burjuva ddemokrasisinin ““befli¤i” kkabul eedilen ‹‹ngilte-
re’de, hhak vve öözgürlüklere yyönelik kk›s›tlamalar sürüyor

Burjuvazi Polis Devletini Büyütüyor
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Emperyalistlere rahat yok! 
Emperyalist liderler her yerde

protestolarla karfl›lafl›yorlar. G-8
Zirvesi’nin yap›ld›¤› Almanya’daki
büyük protestolar›n d›fl›nda, K›rg›-
zistan, ‹spanya, Çek Cumhuriyeti
ve Avusturya’da anti-emperyalist
gösteriler düzenlendi.

Ülkelerinde kurulmak istenen
ABD’nin Füze Kalkan› Sistemi’ne
karfl› ç›kan halk, Çek Cumhuriye-
ti’ne giden ABD Baflkan› Bush’u
protestolarla karfl›lad›. Binlerce kifli
Cumhurbaflkanl›¤› Saray› yak›nla-
r›nda ve Amerikan Büyükelçili¤i
önünde gösteri düzenledi. 

30-31 May›s tarihlerinde Viya-
na'da düzenlenen bir konferansa
kat›lan ABD D›fliflleri Bakan› Con-
doleeza Rice ve ‹srail D›fliflleri Ba-
kan› Tzipi Livni, anti-emperyalist,
sol çevreler taraf›ndan oluflturulan
'Bush Go Home' Platformu taraf›n-
dan protesto edildi. Cumhurbafl-
kanl›¤› binas› önünde, HÖC’lülerin
de "Emperyalizm De¤il Direnen
Halklar Kazanacak" yaz›l› bir pan-
kart›yla kat›ld›¤› eylemde, “Rice Go
Home", "Filistin'de, Irak'ta ‹flgale
Son", "ABD Uluslararas› Soyk›r›m
Merkezi" sloganlar› at›ld›.

2 Haziran’da ise K›rg›zistan ve
‹spanya’dan Amerikan karfl›t› slo-
ganlar yükseldi. Madrid’de Rice’in
ziyareti protesto edilirken, gösteri-
ciler Guantanamo’daki esirlere giy-
dirilen k›yafetlerle ABD iflkencecili-
¤ini teflhir ettiler.

ABD Savunma Bakan› Robert
Gates’in geliflini protesto eden K›r-
g›zistan halk›, ülkedeki Amerikan
askeri varl›¤›na son verilmesi için
ABD Konsoloslu¤u önünde toplan-
d› ve “Yankee Go Home!, Ameri-
kan Üssüne Hay›r!” sloganlar› att›.

Portekiz’de genel grev
Portekiz'in en büyük sendikas›

olan, 800 bin üyeli Portekizli ‹flçiler
Genel Federasyonu’nun yapt›¤› ge-
nel grev ça¤r›s›, baflkentte ulafl›m›
durdururken, kamu çal›flanlar› ülke
genelinde ça¤r›ya kulak verdiler.
Posta hizmetleri, okullar, resmi da-
ireler, hastaneler grevden etkilendi.

HHAALLKKLLAARRIINN DDÜÜNNYYAASSIICCaassttrroo,, VViieettnnaamm KKoommüünniisstt PPaarrttiissii 
BBaaflflkkaann››’’nn›› kkaabbuull eettttii

Fidel Castro, 10 ay önce geçirdi¤i ba¤›rsak
ameliyat›ndan bu yana kameralar karfl›s›nda sa¤-
l›kl› bir görünüm sergiledi. 

Vietnam Komünist Partisi Baflkan› Nang Duk
Man'› kabul eden Fidel, Vietnam’›n her zaman
Küba halk›n›n zihninde olan bir ülke oldu¤unu
kaydederken, iki ülke aras›ndaki iflbirli¤inin ge-
lifltirilmesine de¤indi. Chavez’in ard›ndan ilk kez
bir devlet baflkan›n› a¤›rlayan Fidel’le görüflen

Nang Duk Man ise, Küba Devlet Baflkan› Yard›mc›s› Carlos Lage ile görüfl-
tükten sonra yapt›¤› aç›klamada, 'Castro ile bilhassa Küba'n›n enerji devri-
mini görüfltüklerini ve birçok dünya meselesini ele ald›klar›n›' belirtti. 

Bilindi¤i gibi Küba, Vietnam direnifliyle her düzeyde dayan›flma göste-
ren ülkelerin bafl›nda yeralarak direnifle büyük destek vermiflti. 

ETA ateflkese sson vverdi
Bask ülkesinin ba¤›ms›zl›¤› için 40 y›la yak›n bir

zamand›r savaflan ETA örgütü, ateflkesin sona erdi¤ini
aç›klad›. 4 Haziran’da bir bas›n toplant›s› düzenleyen
ETA, 439 gün önce ilan etti¤i ateflkesi sona erdirdi¤ini
duyurarak, "müzakere sürecini devam ettirmek için ge-
rekli asgari flartlar›n var olmad›¤›n›" ifade etti.

Bask Bölgesi’nin Berria Gazetesi’nde yay›nlanan bildiride,  Baflbakan
Jose Luis Rodriguez Zapatero hükümetinin, ateflkese "tutuklamalar, iflkence
ve yarg›lamalarla" karfl›l›k verdi¤i belirtildi.

‹spanya Baflbakan› Jose Luis Rodriguez Zapatero, "bar›fl› sa¤lamak için
her fleyi denedim. ETA bir kez daha yanl›fl yola geri döndü" dedi.

ETA'n›n bildirisinin ard›ndan aç›klama yapan Zapatero ise, ETA’y› “te-
röristlikle” suçlayarak, "bar›fl› sa¤lamak için her fleyi denedi¤i” yalan›na sa-
r›ld›. Oysa bu süre içinde ETA’n›n eylemlerini durdurmas›na ra¤men, Bask
ülkesinin özgürlü¤ü ve ba¤›ms›zl›¤› yolunda ciddi hiçbir ad›m atmad›.

FARC lliderlerinden Granda sserbest
Kolombiya'da Amerikanc› hükümete karfl› savaflan

FARC’›n liderlerinden Rodrigo Granda, serbest b›rak›ld›. 

FARC’›n elindeki Frans›z bir siyasetçiyle 3 Amerikal›’n›n
da oldu¤u 60 rehinenin serbest b›rak›lmas› karfl›l›¤›nda özgür-
lü¤üne kavuflan Granda’n›n yan›s›ra 100’den fazla tutsak geril-
lan›n da serbest b›rak›lmas› bekleniyor. 

Daha önce anlaflmaya yanaflmayaca¤›n› duyuran Kolombi-
ya Devlet Baflkan› Alvaro Uribe, Granda’n›n serbest b›rak›ld›¤›n› bizzat du-
yururken, FARC ile bar›fl görüflmelerine bafllamak istedi¤ini de belirtti.

FARC’›n d›fl iliflkilerini yürüten Rodrigo Granda, 2004 y›l›nda Kolombi-
yal› ajanlar taraf›ndan Venezuella'da yakalanarak kaç›r›lm›fl ve bu olay, Ve-
nezuella hükümeti ile Kolombiya aras›nda krize neden olmufltu.
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Kitle imha silahlar›, özgürlük ve
demokrasi götürme nutuklar›, Irak
halk›n› diktatörden kurtarma söy-
levleri, teröre karfl› savafl teorileri...

Amerikan emperyalizminin ifl-
gali gerekçelendirdi¤i hiçbir fley
gerçek niyetini yans›tm›yordu. Bu-
nu art›k bütün dünya biliyor. Ve ger-
çekler bu düzeyde deflifre oldukça,
Amerikan emperyalizmi derhal
Irak’› terk edece¤i yerde, iflgali ku-
rumsal hale getirme plan›n› aleni
olarak dayat›yor. 

Amerikan güçlerinin ne zaman
çekilece¤i tart›fl›l›rken, ABD Sa-
vunma Bakan› Robert Gates planla-
r›n›n ne oldu¤unu aç›klad›. 

Gates, Irak'taki ABD stratejisine
eylülde karar verilece¤ini belirtir-
ken, bu strateji hakk›nda da ipuçlar›
verdi. Amerikan varl›¤›n›n uzun dö-
nemli olaca¤›n› düflündü¤ünü söy-
leyen Gates, “uzun bir dönem için
Amerikan varl›¤›na izin verecek
karfl›l›kl› bir anlaflma olaca¤›n› sa-
n›yorum" dedi. Gates, örnek olarak
da Kore Savafl›'ndan (1950-1954)
bu yana Amerikan askerlerinin üs-
lendi¤i Güney Kore'yi gösterdi.

G. Kore ile yap›lan anlaflma uya-
r›nca, 30 bin asker bulunduran
ABD, olas› bir savafl durumunda
Güney Kore kuvvetlerinin komuta-
s›ndan da sorumlu bulunuyor. G.
Kore Ordusu’na da Amerikal› gene-
raller komuta ediyor. 

Amac›n Güney Kore’yi koru-
mak olmad›¤›n› herkes biliyor. Tür-
kiye oligarflisinin NATO’ya girmek
için binlerce evlad›n›n kan›n› satt›¤›
Kore’de, o günden bugüne, Ameri-
kan askeri gücü baflta Kuzey Kore
olmak üzere bölge ülkelerini tehdit
ediyor, bu askeri tehditle, Asya k›ta-
s›ndaki emperyalist ç›karlar›n› gü-
vence alt›na almaya çal›fl›yor. 

Anlafl›lan o ki, Ortado¤u için de
Irak’a böylesi bir rol biçilmesi plan-
lan›yor. Gates'in ard›ndan bir aç›k-
lama yapan Beyaz Saray Sözcüsü

Tony Snow bu durumu daha aç›k
ifade ediyor. ABD askerlerinin
Irak'taki savaflç› rolünün zamanla
sona erece¤ini söyleyen Snow,
“ama Güney Kore'de oldu¤u gibi
tehditleri bertaraf etmek ve olas›
krizlerin önüne geçmek için varl›k-
lar›na ihtiyaç duyulacak” diyor.

Yani kal›c› iflgalle bölgede bir
tehdit üssü, jandarma rolü biçiliyor. 

Benzeri bir politikan›n Afganis-
tan için de yaflama geçirilmesi ola-
s›d›r.

Ülkelere bahaneler üretip sald›r,
iflgal et, sonra oraya yerlefl! Ameri-
kan emperyalizmi askeri gücüyle
yeryüzüne yay›l›yor ve aleni flekilde
emperyalist yay›lmac›l›¤› dayat›yor.
Kimse bu yay›lmac›l›¤›, emperya-
list politikalar›, hukuksuzlu¤u elefl-
tirmesin isteniyor. ‹flgallerine karfl›
direnenler, elefltirenler “terörist”
ilan edilerek katliamlar düzenleni-
yor, sindirilmeye çal›fl›l›yor. 

Ancak bir de madalyonun öteki
yüzü var. Irak’taki güç dengeleri,
direnifl geliflimi Amerika’n›n bölge-
de 50 y›l kalmas›na izin verecek
mi? Böyle bir anlaflmay› imzalama-
ya cesaret edecek bir kukla güç ya-
rat›labilecek mi? Tüm bunlar Ame-
rika aç›s›ndan sorundur!

Öte yandan Irak’ta Güney Kore
modelini gündemine almas›, ayn›
zamanda Amerika’n›n açmaz›n›n da
bir ürünüdür. ‹flgali planlad›¤› gibi
baflaramam›fl olman›n getirdi¤i bir
karard›r. Kore’de de zafer elde ede-
medi¤i için bu yolu seçmiflti. 

Daha birkaç ay önce Irak’a tak-
viye asker göndererek direnifli ez-
me, en az›ndan Ba¤dat’› “ele geçir-
me” hesab› yapm›flt›. Bugün kendi-
si baflar›s›zl›¤›n› itiraf ediyor.

New York Times Gazetesi’nin
yay›nlad›¤›, ABD Ordusu’nun ha-
z›rlad›¤› bir rapora göre; Ba¤dat'a
takviye birliklerin konuflland›r›lma-
ya bafllamas›ndan üç ay sonra, Irak
ve Amerikal› “güvenlik” güçlerinin

Ba¤dat'›n 457 mahallesinin sadece
146's›nda varoldu¤u belirtiliyor.
Habere göre, di¤er mahallelerde
birliklerin “direniflçileri ortadan
kald›rmak için operasyonlara hâlâ
bafllamad›¤›, çünkü direniflle karfl›-
laflt›¤›” kaydedilen raporda, mezhep
çat›flmalar›n›n da sürdü¤ü kaydedi-
liyor. 85 bine yak›n takviye askeri
baflkente konuflland›rmakta yetme-
mifl demek ki!

Geçen hafta sadece hafta sonun-
da düzenlenen sald›r›larda 14 aske-
rini kaybeden Amerikan güçlerinin,
direnifl karfl›s›nda acz içinde oldu¤u
art›k bilinen bir gerçek. Güney Ko-
re modeli, emperyalist yay›lmac›l›-
¤›n dayat›lmas› oldu¤u kadar, bu
gerçe¤in de bir kez daha itiraf›d›r
ayn› zamanda. 

ABD Savunma Bakan›: 50 y›l daha Irak'tay›z

Emperyalist yay›lma dayat›l›yor

ABD’nin SSUÇLARI
u ÇOCUK KKAT‹L‹ AABD ‹fl-
gal ordusu, direniflin güçlü ol-
du¤u Anbar bölgesinde, 3 çocu-
¤u katletti. ABD ordu sözcülü¤ü
aç›klamas›nda, bir Amerikan
tank›n›n, Felluce'nin güneydo-
¤usundaki bir karayoluna bom-
ba yerlefltirdiklerini öne sürdü-
¤ü üç kifliye atefl açt›¤› belirtil-
di. Ancak ortada ne bomba dö-
fleyen vard›, ne de direniflçi.
Katledilenler 7, 9 ve 11 yaflla-
r›nda çocuklard›.

u 4.2 MM‹LYON MMÜLTEC‹
‹flgalciler Irak’ta büyük bir in-
sanl›k trajedisine imza atmaya
devam ediyorlar. BM Mülteciler
Yüksek Komiserli¤i, iflgal nede-
niyle yerlerinden olan Irakl›lar’›n
say›s›n›n 4.2 milyona yükseldi-
¤ini, bu rakam›n daha da artabi-
lece¤ini, 1.4 milyon Irakl› mül-
teciye ev sahipli¤i yapan Suri-
ye'ye ayda ortalama 30 bin Irak-
l›’n›n kaçmaya devam etti¤ini
aç›klad›. Sözcü Jennifer Pago-
nis, mülteci olarak ülkelerinden
kaçan Irakl›lar’›n say›s›n›n 2.2
milyon oldu¤unu, evlerinden
sürülen 2 milyon Irakl›’n›n ise
yurt içinde yer de¤ifltirdi¤ini
söyledi.
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Sevgili okurlar›m›z merhaba.
Seçim sath-› mailinde adaylar
üzerine bolca spekülasyonlar›n
yap›ld›¤›, ama “siyaset”in yine
pek tart›fl›lmad›¤› bir haftay› ge-
ride b›rakt›k. “‹çinden siyaset
geçmeyen bir seçim süreci” ya-
fl›yoruz neredeyse... Solda ba-
¤›ms›z aday tart›flmas› da bir ba-
k›ma ayn› içeriksizlikle malûl;
ba¤›ms›z aday parlamentoda ne ya-
pabilir, neye hiz-
met eder, pek tar-
t›fl›lm›yor. Çünkü
bu tart›flma do¤al
olarak parlamen-
tonun niteli¤i,
devrim ve de-
mokrasinin yolu
gibi birçok tart›flmay› da beraberin-
de getiren bir tart›flmad›r. 

Evet, biz sohbetimizin ilk bölü-
münde, burjuva demokrasilerinde
ve sömürge tipi faflizm içinde, se-
çimlerin ve parlamentonun nas›l bir
yeri ve ifllevi oldu¤unu ele alm›flt›k. 

Lenin’in, “burjuva parlamente-
rizminin özü, halk›n kendini kimin
sömürece¤ine, hangi egemen s›n›f
temsilcilerinin yönetece¤ine karar
vermesidir” sözü, konumuzun öze-
tiydi. 

K›saca seçim tavr› meselesine
geçmifl ve onda da seçim için belir-
necek tavr›n esas ölçüsünün “halk›n
devrime do¤ru mücadelesinii ggeelliiflflttii--
rriipp ggeelliiflflttiirrmmeemmeessii”  oldu¤unu be-
lirtmifltik. 

Bugün, soldaki parlamenterist
hayaller üzerinde duraca¤›z. Sohbe-
timizin son bölümünde ise, ki bu
muhtemelen haftaya kalacakt›r; se-
çimlerdeki boykot, protesto tavr›n›n
flekillenifli üzerinde dururuz... 

“Soldaki parlamenterist hayal-
ler”  dedik; peki parlamento üzerine
hayaller kurmak, illa her zaman kö-
tü mü, yanl›fl m›? Konumuzu bura-
dan devam ettirelim. 

MMaazzlluumm:: Burjuva demokrasi-
si, dolay›s›yla burjuva parlamento-
su, bbuurrjjuuvvaazziinniinn eeggeemmeennllii¤¤iinniinn
bir arac›d›r; fakat bu, burjuva de-
mokrasisi ve parlamentosunun pro-

letarya için hiçbir fley ifade etmeye-
ce¤i anlam›na gelmez. Proletarya,
koflullara ba¤l› olarak burjuva de-
mokratik hak ve özgürlüklerden ya-
rarlan›r. Seçimler, parlamento da bu
anlamda yararlan›labilecek haklar-
d›r. Bu, iflin birinci yan›. 

‹‹kkiinncciissii;; parlamentodan yarar-
lanmak farkl› bir fley, ppaarrllaammeennttee--
rriizzmm farkl› bir fleydir: “Devrimcilik
ppaarrllaammeennttooccuulluukk de¤ildir. Parla-
mentonun konjonktürel flartlarda
yararlan›labilecek birtak›m özellik-
leri ortaya ç›ksa da, parlamentocu-
lu¤un ülkemizdeki tek ifllevi, emekçi
halk›n mücadelesini oligarflinin
egemenli¤ine hapsetmektir.” (Hak-
l›y›z Kazanaca¤›z)

Bu anlamdad›r ki, parlamentoya
dair politikalar belirleriz, gerekti-
¤inde içine girerek orada da çal›fl›-
r›z ama parlamentonun halk›m›z›n
sorunlar›n› çözebilece¤i, oran›n bir
kurtulufl imkân› yaratabilece¤i gibi
hayaller kurmay›z. Tam tersine, ifli-
miz bu hayalleri bozmak, sorunlar›n
çözüm yolunu göstermektir. 

KKeemmaall:: K›sa ve özlü ifade etti
Mazlum arkadafl. Seçim politika ve
taktikleri meselesi, bar›flç›l geçifl
mi, zora dayanan devrim mi, parla-
menter yol mu, silahl› mücadele mi
fleklindeki çok temel ayr›mlar›n bir
tezahürüdür. Bu ayr›mlar da do¤al
olarak dünyan›n ve ülkemizin mev-
cut durumuna iliflkin tespitlerin so-

nucudur. 

Ülkenin sosyo-ekonomik ya-
p›s›n› do¤ru tespit edememek,
do¤al olarak politikalarda da
yanl›fll›klara ve sapmalara yol
açar. Mesela, ülkemizde s›k s›k
gündeme gelen cuntalar, darbe
tehditleri, muht›ralar karfl›s›nda-
ki tav›rlar, bu tespitle yak›ndan
ba¤lant›l›d›r. 

Ülkemizdeki sistemi ““ddeemmookk--
rraassii”” olarak de-
¤er lend i rmek ,
son muht›rada
oldu¤u gibi de-
mokrasi ad›na
AKP’yi savun-
maya kadar gide-

bilmektedir. Bu tart›flma, bir “cunta
tehlikesi”nin art›k aleni hale geldi¤i
12 Eylül öncesinde de sözkonusuy-
du ve o zaman flöyle demifltik:

“Devrimci Hareket aç›s›ndan
sorun, aaçç››kk ffaaflfliizzmm mi, ppaarrllaammeenntteerr
ffaaflfliizzmm mi oldu¤u de¤ildi. Sorunu,
ülkede var oldu¤u öne sürülen bur-
juva demokrasisini faflizm karfl›s›n-
da korumak gerekiyormufl gibi ele
almak, yani reformistler gibi mese-
leyi koymak yanl›flt›. Aç›k faflizmi
önlemenin yolu, parlamenter fafliz-
me boyun e¤mek de¤il...dir.” (Hak-
l›y›z Kazanaca¤›z)

Avrupa’y› Mussolini, Hitler fa-
flizmi tehlikesi tehdit etti¤i dönem-
lerde, faflizme karfl› burjuva demok-
rasisini savunmak bir taktik olarak
savunulabilirdi. Fakat ya mevcut
sistem burjuva demokrasisi de¤il
de, faflizmin bir biçimiyse... Evet,
e¤er sistemi yanl›fl tan›ml›yorsan›z,
aç›k faflizm karfl›s›nda parlamenter
faflizmi savunma noktas›na sürük-
lenmek hiç de uzak ihtimal de¤ildir.
Sürüklenilen bu noktada ise, fafliz-
min parlamentosu, gözünüze de-
mokrasinin zemini gibi görünmeye
bafllar. 

Ülkemiz solunun parlamenterist
hayalleri iflte bu yanl›fl bak›flla fle-
killenmifltir. 

Biz burada devrimci perspektif
aç›s›ndan parlamenter mücadeleyi
ele al›yoruz. Devrimi hedefleme-
yenler, kaç›n›lmaz olarak düzenin

Konu: Parlamento ve
Parlamenterizm -2
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demokrasicilik oyununun bir parça-
s› haline geleceklerdir. Fakat her
fley böyle yal›n ç›km›yor siyaset
sahnesine. Bu konuda bir ideolojik
mücadeleyi gerekli k›lan karmafl›k-
l›klar, görünenle gerçe¤in birbirin-
den farkl› olmas› gibi olgular söz-
konusudur. 

BBiirriinncciissii,, düzeniçi bir siyasetin
parças› olarak parlamenter mücade-
le veren reformistlerin birço¤u da
ddeevvrriimmcciilliikk,, kkoommüünniissttlliikk iddias›n-
dad›rlar. Bu noktada do¤al olarak
onlar›n parlamenter mücadele anla-
y›fllar›n›n ne kadar ddeevvrriimmccii,, kkoo--
mmüünniisstt oldu¤unu ortaya koymal›-
y›z. 

‹‹kkiinncciissii,, MMaarrkkssiisstt--LLeenniinniisstt ol-
ma iddias›n› tafl›yan, buna paralel
olarak parlamenterizmi, bar›flç›l ge-
çifl anlay›fl›n› elefltiren, ama buna
ra¤men, seçim manevralar›ndan, re-
formist taktiklerden uzak durama-
yan gruplar da sözkonusudur. Onla-
r›n bu taktiklerinin ne kadar MMaarrkk--
ssiisstt--LLeenniinniisstt oldu¤unu ortaya koy-
mak da ideolojik mücadelemizin bir
parças›d›r. Her iki çarp›k görüfl de,
iikkttiiddaarr ppeerrssppeekkttiiffiinnddeenn uuzzaakk
olundu¤u noktada ortaya ç›kar. 

ÖÖzzlleemm:: ‹ktidar perspektifi sa-
n›r›m bu konudaki en temel veriler-
den biridir. fiimdi revizyonistler ve
oportünistler, parlamenter mücade-
leyi esas alma ve bar›flç›l geçifl ko-
nusunda, devrimci çizgi ve politika-
dan ayr›ld›klar›n› gizlemek için
Marks ve Lenin’e baflvururlar. 

Özellikle baflvurulan örnekler;
Marks’›n istisnai koflullar için ““bbaa--
rr››flflçç››ll ggeeççiiflfl oollaabbiilliirr”” demesi ve Le-
nin’in Rusya Parlamentosu Du-
ma’ya kat›lmay› savunmas›d›r. 

BBiirriinncciissii aaçç››ss››nnddaann; zaten
Marks’›n “bar›flç›l geçifl olabilir”
dedi¤i ülkeler s›n›rl›d›r, ABD ve ‹n-
giltede gibi ülkeler için, o da belli
koflullar alt›nda söylemifltir. Ki, bu
koflullar daha o zamanlar ortadan
kalkm›flt›r, bu anlamda parlamente-
rizmi savunanlar›n tezleri aç›s›ndan
üzerinde durulabilecek bir dayanak
de¤ildir. 

Kald› ki, bu konuda Mahir çok

önemli bir noktaya de¤inir. ‹ster ba-
r›flç›l, ister fliddete dayanan yoldan
sosyalizme geçtiniz, nas›l bir iktidar
kuracaks›n›z?.. Bu sorunun cevab›
bir turnusol ka¤›d› gibi reformizmle
devrimci çizgiyi ay›rt eder. Mahir
bu noktada flöyle diyor Bütün Yaz›-
lar’da:

“S›n›flar aras› parlamenterist
yar›fl› ve bu yolla nihai olarak sos-
yalizme geçilebilece¤ini kabul eden
bütün parlamentocu sosyalist parti-
ler, iktidara geldiklerinde proletar-
ya diktatoryas›n› kurmayacaklar›n›
aç›kça ilan etmifllerdir.

Ça¤›m›zda bu yolu savunanlar
pprroolleettaarryyaa ddiikkttaattoorryyaass››nn›› öngörme-
mektedir. Oysa Marx, istisnai ve de
bir ufak ihtimal olarak kabul etti¤i
bu yöntem sonucunda mutlaka pro-
letarya diktatoryas›n› öngörür.”

Lenin’in Duma’ya kat›lma takti-
¤ine gelince, san›r›m boykot mese-
lesinde ona daha ayr›nt›l› de¤iniriz.
Ben flu kadar söyleyeyim flimdilik;
Lenin’in parlamentoya yönelik ge-
rek kat›lma, gerekse de boykot tak-
ti¤inin hedefinde devrimci durumu
gelifltirmek vard›r. 

MMaazzlluumm:: fiunu da ekleyelim.
Reformizmin parlamentoya ve se-
çimlere iliflkin bugünkü politika ve
taktikleriyle, Bolflevikler’in politika
ve taktikleri esas›nda k›yaslanamaz.
Çünkü ikisi tamamen farkl› zemin-

lerde ve tamamen

farkl› amaçlardad›r. 

fiöyle ki; "Legaliteyi kullanma
(istismar etme)", proletaryan›n ille-
gal örgütlenmek zorunda b›rak›lma-
s› kadar eski bir politikad›r. Sosya-
listler, illegal örgütlenme zorunlulu-
¤unun do¤mas›n› takip eden dö-
nemlerde, legal imkânlar› kullana-
bilmek için "yasal" partiler, dernek-
ler kurmufllar, bu do¤rultuda çeflitli
politika ve taktikler gelifltirmifller-
dir. 

Yani, olay›n mant›¤›, iilllleeggaalliittee--
nniinn lleeggaalliitteeyyii kkuullllaannmmaass›› fleklinde-
dir. Reformizm için ise art›k olay
bundan ç›km›flt›r. Ço¤u için illegali-
te zaten art›k lanetlenmesi, mahkûm
edilmesi gereken bir fleydir. Kimile-
ri de reformistli¤ini, düzeniçileflme-
sini gizlemek için illegal örgütü ve-
ya illegalite anlay›fl›n› hâlâ sürdürü-
yor görünseler de, esasta birinciler-
den farklar› yoktur. 

Burjuvazi, kendi anti-demokra-
tikli¤ini, faflizmini gizlemek için il-
legal örgütlenen, fliddeti temel alan
örgütlenme ve mücadele yolunu
“anti-demokratik” olarak ilan et-
mifltir. Reformizmin birçok kesimi
de bu anlay›fltad›r. Bak›n 1960’lar›n
sonunda reformizm bunu flöyle for-
müle ediyordu:

Bar›flç› yol = parlamenter yol =
demokratik yol; 

Bar›flç› olmayan yol = ihtilâlci
yol = anti-demokratik yol. 

Mahir Çayan’›n dönemin opor-
tünist teorisyenlerinden Kenan So-
mer’den aktard›¤› bu formülasyon-
da görülece¤i gibi, ölçü burjuva
parlamenterizmidir. Ve ölçüsü böyle
olanlar›n parlamenter mücadele ko-
nusunda do¤ru bir politika üretmesi
mümkün de¤ildir. Ölçüsü böyle
olanlar, parlamenter mücadeleyi
mutlak göreceklerdir. 

KKeemmaall:: fiimdi ölçüsü böyle
olanlar›n tarihine bakal›m biraz.
Türkiye solu, 80 y›ll›k Cumhuriyet
tarihinde sadece birkaç dönem par-
lamentoya girebilmifltir, o da çok s›-
n›rl› say›da. Fakat buna karfl›n par-
lamenter hayaller Türkiye solunu
hiç terketmemifltir desek yeridir. Bu

Olay›n mant›-
¤›, iilllleeggaalliitteenniinn
lleeggaalliitteeyyii kkuull--
llaannmmaass›› fleklin-

dedir. Reformizm için ise
art›k olay bundan ç›km›fl-
t›r. Ço¤u için illegalite za-
ten art›k lanetlenmesi,
mahkûm edilmesi gere-
ken bir fleydir. Kimileri de
reformistli¤ini, düzeniçi-
leflmesini gizlemek için il-
legalite anlay›fl›n› hâlâ
sürdürüyor görünseler de,
esasta birincilerden fark-
lar› yoktur. 
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alandan yararlanabilecek güçten
uzak oldu¤u, mevcut konjonktürün
bu takti¤e hiç de uygun olmad›¤›
koflullarda bile bundan vazgeçme-
mifltir. 

Parlamentocu hayaller, TKP’yle
bafllar ve bugüne kadar gelir. TKP,
illegal bir parti olmas›na, komüniz-
mi savunmas›na karfl›n, neredeyse
tüm siyasal yaflam›n› legalleflme
için harcam›flt›r. 

Legalleflmek, parlamentoya gire-
rek parlamentoyu kullanmak ad›na
ne pragmatizmlere, ne çarp›k ittifak-
lara baflvurulmad› ki bu ülkede? 

“Çok partili” hayata geçilirken,
parlamento kap›lar›n›n kendilerine
de aç›laca¤›n› sanan TKP, Türkiye
Sosyalist Emekçi Partisi (TSEP)
ad›yla yasal bir parti kurdu. Bu dö-
nemde izlenen Kemalizm kuyruk-
çusu çizgi, TSEP’in kapat›lmas›n›
önleyemedi. 

Sonra, bu revizyonist çizginin
DP’ye –evet, bildi¤iniz Mende-
res’in Demokrat Partisi’ne– savru-
luflunu görüyoruz. fiafl›racaks›n›z
belki ama, gerek TKP, gerekse de o
dönemin birçok ilerici ayd›n›, De-
mokrat Parti’yle ittifak aray›fl›na
girmifllerdir, hatta DP listelerinde
yeralmak bile gündeme geldi; çün-
kü, DP’yi ""ffaaflfliizzmmee kkaarrflfl›› ddeemmookkrraa--
ssii ttaarraaffll››ss››"" olarak de¤erlendiriyor-
lard›. 

Ayn› kafa yap›s›, sonraki y›llar-
da ANAP’› demokrat olarak göre-
cek, k›rk y›ll›k faflizmin uygulay›c›-
s› Demirel’den bir “demokrat” ya-
ratacak, CHP-SHP çizgisinin kuy-
ru¤undan ise ony›llar boyunca ko-
pamayacakt›... Tüm bu büyük poli-
tikalar, taktikler, parlamentoya gir-
mek içindi! Elbette parlamenterizm
temelindeki politikalar, örgütler dö-
nemlere göre de¤iflti, ama iflin refor-
mist özü, pek de¤iflmeden kald›. Le-
gal partiler aç›s›ndan bu tarihin öze-
tini de senden dinleyelim Özlem. 

ÖÖzzlleemm:: Özetlemeye çal›flay›m.
Ülkemizde parlamenterizmi amaç-
laflt›ran legal sol partileri üç ayr› dö-
nem içinde ele alabiliriz. BBiirriinncciissii,,
T‹P’in kuruldu¤u ve o dönem bo-

yunca da adeta “tek legal sol parti!”
olarak kald›¤› 1960’lard›r. 

‹kinci legal partiler dönemi, 12
Mart sonras›d›r. Büyük bir devrimci
potansiyelin varl›¤›n›n görülmesi,
çeflitli kesimleri de bu potansiyeli
legal partilere kanalize etme hesap-
lar› içine itmiflti. Bu çerçevede önce
Türkiye Sosyalist ‹flçi Partisi (TS‹P)
kuruldu. TS‹P, T‹P’i “pasif” bir çiz-
gi izlemekle suçluyordu. T‹P’liler
de Behice Boran önderli¤inde T‹P’i
tekrar kurdular. Keza yine ayn› dö-
nemde Mihri Belli önderli¤inde
Türkiye Emekçi Partisi (TEP),
Mehmet Ali Aybar önderli¤indeki
Sosyalist Devrim Partisi, K›v›lc›ml›
çizgisinde Vatan Partisi gibi baflka
yasal partiler de kuruldu. Peki ne ol-
du?

‹llegalite temelinde örgütlenen
örgütler bu dönemde h›zla geliflir-
ken, birço¤u hat›r› say›l›r ölçülerde
kitleselleflirken, bu legal partiler
tam tersine, geliflemediler. Dönemin
büyük devrimci potansiyeli içinde
ciddi, kitlesel bir güç haline gele-
mediler. 

Tüm legal partiler ayn› durum-
dayd›; çünkü politikalar›, varolufl
biçimleri, dönemin ve devrim mü-
cadelesinin ihtiyaçlar›na cevap ver-
miyordu.

Bu güçsüzlük içinde, önceki dö-
nemlerin Kemalizm kuyrukçulu¤u,
CHP kuyrukçulu¤u olarak devam
etti. 1975 seçimlerinde revizyonist-

ler, reformistler,

blok halinde CHP’yi desteklediler.
Kürt milliyetçi örgütleri de "Ulusal
Demokratik Güç Birli¤i" ad›yla bir-
lik oluflturup parlamentoya millet-
vekili sokmaya çal›flt›lar, ancak ba-
flaramad›lar. 

TKP revizyonizmi, seçimlerden
sonra da CHP kuyrukçulu¤undan
vazgeçmek yerine, "Ulusal Demok-
ratik Cephe"(UDC) politikas›yla,
CHP kuyrukçulu¤unun teorisini
yapt›. Sözcülü¤ünü D‹SK’in yapt›¤›
UDC ile, "tüm ilerici güçlerin birli-
¤ini sa¤laman›n” hedeflendi¤i iddia
edilse de, as›l hedef, CHP’yi
TKP’yle ittifaka zorlamak ve bir
CHP ittifak›nda legalleflip parla-
mentoya girebilmekti. 

Solda bu beklentiler hiç bitmedi.
Mesela, 1991’de HEP’lilerin SHP
ile iflbirli¤i de benzer bir bak›fl aç›s›
ve beklentinin sonucuydu. Bu ver-
di¤im örnek de legal partilerin
üçüncü dönemi diyebilece¤imiz
1980 sonras› bafllayan dönemdir. 

KKeemmaall:: Bu döneme geçmeden,
legal particili¤in en “cezbedici” dö-
nemi olan T‹P’e iliflkin bir iki nok-
tay› belirtelim. 

Bugün ba¤›ms›z aday takti¤ini
önerenler, sürekli olarak T‹P’in
1965 seçimlerinde parlamentoya 15
milletvekili sokmas› ve onlar arac›-
l›¤›yla yürüttü¤ü etkili muhalefet
örne¤ini veriyorlar. Bu örne¤in gü-
nümüze ne kadar uydu¤u ayr› bir
konu; ama o gün aç›s›ndan da
T‹P’in “baflar›s›” tart›flmal› bir ba-
flar›d›r. 

T‹P, ayn› zamanda ülkemiz s›-
n›flar mücadelesi aç›s›ndan, parla-
menter bir baflar›n›n, nas›l, parla-
menter batakl›¤a gömülmeye dönü-
flebildi¤inin de bir örne¤idir. Bu
parlamenter baflar› T‹P’in bafl›n›
döndürmüfl ve ülke gerçeklerinden
iyice kopup bofl hayaller kurmaya
bafllamas›na neden olmufltur. 

T‹P, bu “parlamenter baflar›s›”na
kadar, üç aflamal› bir devrim mode-
li savunuyordu. Sosyalizm, üçüncü
aflamayd›. “Ama, 1965 genel seçim-
lerinde T‹P, 15 milletvekili ile par-
lamentoya girince, ‘direkt sosyaliz-

....T‹P, ayn›
zamanda ülke-
miz s›n›flar
mücadelesi

aç›s›ndan, parlamenter
bir baflar›n›n, nas›l, parla-
menter batakl›¤a gömül-
meye dönüflebildi¤inin de
bir örne¤idir... 2. Enter-
nasyonal partileri de par-
lamentizmi ve “bar›flç›l
geçifl” teorilerini, seçim
baflar›lar›n›n ard›ndan te-
orilefltirmemifller miydi!! 
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me geçifl’i yani ‘sosyalist devrim’i
savunmaya bafllar. Gerekçe,15 mil-
letvekili ile sosyalist bir partiyi par-
lamentoya sokan iflçi ve köylülerin
bilinçlenme seviyelerinin art›k yük-
sek oldu¤uydu. O halde, eski düflün-
celer bir yana b›rak›lmal›, do¤ru-
dan sosyalizmden, sosyalist iktidar-
dan söz edilmeliydi!”

Görüyor musunuz, asl›nda sis-
tem içinde oldukça küçük hacimli
bir parlamenter baflar› nas›l da zafer
sarhoflu haline çevirmifl, nas›l siyasi
olarak körlefltirmifl onlar›... Hat›rla-
n›rsa, 2. Enternasyonal partileri de
parlamentizmi ve “bar›flç›l geçifl”
teorilerini, seçim baflar›lar›n›n ar-
d›ndan teorilefltirmemifller miydi!!
Demek ki aradan yar›m as›r geçmifl
olsa da, reformizm ayn› tuza¤a, ay-
n› bata¤a düflmekten kurtulam›yor. 

Yani, 65 seçimleri ayn› zamanda
reformizmi, parlamenterizmi pekifl-
tiren bir sonuç yaratm›flt›r. Sonras›
malumdur; parlamenter hayallerin
yerle bir olufludur. Sonuçta ise,
“burjuva parlamentosunu ele geçir-
me” hayalleriyle, çarp›t›lm›fl bir
sosyalizm bilinci oluflturularak, kit-
lelerin devrimci mücadelesine zarar
verilmifltir. Keza, yine eklemek ge-
rekir ki, yasall›k, meflruluk ad›na
icazetçilik de bu dönemdeki parla-
menterist T‹P çizgisiyle yerleflmifl-
tir. 

ÖÖzzlleemm:: Demek ki sorun tek
bafl›na parlamento seçimlerine gire-
lim mi, girmeyelim mi sorunu da
de¤ildir; girdi¤inizde ne için ve na-
s›l girdi¤iniz, girmedi¤inizde ne
için girmedi¤iniz, önemlidir. 

“Parlamentoya sosyalizmin
bayra¤›n› dikmek”, “bar›flç› geçifl”
gibi teoriler, Marksist-Leninist dev-
let, devrim ve mücadele anlay›fl›n›n
reddidir. 

KKeemmaall:: Sözü alm›flken, biraz
önce yar›m b›rakt›¤›m›z konuyu da
tamamlayal›m istersen. Yani legal
partilerin üçüncü dönemi...

ÖÖzzlleemm:: Peki. Birinci dönemde
1965 seçimlerindeki baflar›n›n zafer
sarhofllu¤u sonraki seçime kadar sü-

rebildi ancak. 15 milletvekili seçi-
lince iflçi s›n›f›n›n bilinçlenme sevi-
yesinin ne kadar yükseldi¤inin te-
orisini yapan T‹P’in teorisi, ‘69 se-
çimlerinde çöktü. Meclise sadece 2
milletvekili sokabilmiflti o seçimde
ve elbette teoriler de, politikalar da
alt üst olmufltu. 

1970’lerdeki legal partiler ise,
hiç par›lt›l› bir dönem yaflayamad›-
lar. Kavga o kadar keskindi ki, par-
lamenter hayaller kuracak f›rsat bu-
lamad›lar desek yeridir. O f›rsat› bu-
lamadan da 12 Eylül Cuntas›’n›n
darbesini yediler. Varl›klar›n› legal
partiyle s›n›rlayanlar, tüm haklar›
rafa kald›ran 12 Eylül Cuntas›’na
karfl› hiçbir direnifl de gösteremedi-
ler. Bu dönem, demokrasicilik oyu-
nunun bir gecede rafa kald›r›labil-
mesi, parlamentonun bir emirle ka-
pat›labilmesi, legal particilere bizim
gibi ülkelerde mücadelenin sürekli-
li¤ini sa¤lamak için farkl› örgütlen-
me biçimlerine de sahip olmak ge-
rekti¤ini göstermiflti; ama daha son-
ra belli olaca¤› gibi, onlar bunu gör-
memekte ›srar ettiler! 

Legal particilik ve parlamente-
rizm, 12 Eylül’ü takiben uzun bir
ara vermek zorunda kald›. Ta ki
80’lerin sonuna kadar... 

Cunta bu kesimleri sindirmiflti;
uzun süre parlamentoculu¤a cesaret
edemediler. ‘87-88’de ""aaçç››kk ddeevv--
rriimmccii ppaarrttii"" gibi öneriler ortaya
konsa da, ne önerinin sahipleri, ne
legalizmde karar k›lm›fl olan solun

öteki kesimleri böyle bir inisiyatif
gösteremediler. Ortal›k biraz daha
“güven verici” hale gelmeliydi. 

‘89’da yo¤un bir biçimde tart›-
fl›ld› legal parti. Ve ancak 1993’te
bir legal parti kurabildiler. Kuranlar,
devrim hedefinden vazgeçmifl, ille-
gal örgütlenmede, silahl› mücadele-
de “ununu eleyip ele¤ini asm›fl” ke-
simlerdi. Bu kesimler Birleflik Sos-
yalist Parti’yi kurdular. Ayn› dö-
nemde S‹P (flimdiki TKP) kuruldu.
Ard›ndan 1996’da ÖDP kuruldu.
‹çlerinde Devrimci Yol’dan
KSD’ye, TKEP’ten TKP’lilere ka-
dar birçok eski örgütün yöneticileri,
kadrolar› yeral›yordu. Legalizm
rüzgar› onlarla daha güçlü esmeye
bafllad›. Rüzgar TDKP çizgisini içi-
ne ald›... Sonralar› da deyim yerin-
deyse p›trak gibi baflka legal partiler
kuruldu. Her birine ayr› ayr› de¤in-
mek de, de¤erlendirmek de burada
mümkün de¤il. Ama flu söylenebilir,
1960’lar›n T‹P’inin, hatta 1970’le-
rin legal partilerinin ciddiyetinden,
iddias›ndan uzak bir legal particilik
tablosu ve enflasyonu var bugün.
Devrim hayalini kuramayan, bu ha-
yali mücadeleleriyle, direniflleriyle
besleyemeyenler, parlamenter ha-
yaller kuruyorlar. Parlamentocu ha-
yaller kuranlar›n ne kadar çok oldu-
¤u son ba¤›ms›z aday tart›flmalar›
gösterdi zaten. 

KKeemmaall:: Özlem’in ortaya koy-
du¤u tablodan da anl›yoruz ki, legal
partilerin en çok ço¤ald›¤› dönem
1990-2000’ler olmufl. Bu ilginç bir
sonuç elbette. Niye derseniz?
Parlamentonun her zamankinden
daha fazla kuklalaflt›¤›, seçimlerin
her zamankinden daha aleni flekilde
bir oyuna çevrildi¤i bir dönemde,
parlamenterizm yayg›nlafl›p parla-
menter hayaller daha çok besleni-
yor. Garip elbette. 

Reformist legal partiler aç›s›n-
dan parlamentoya girmenin kendisi
bir amaçt›r. Ama bunu gizlemeyi
tercih ederler genellikle. Gerek bu
noktada amaçlar›n›n “sosyalizmin
propagandas›” ve "demokrasi mü-
cadelesini gelifltirmek" oldu¤unu
savunurlar. Burada “sosyalizmin 

1960’lar›n
T‹P’inin... ciddi-
yetinden, iddi-
as›ndan uzak

bir legal particilik tablosu
ve enflasyonu var bugün.
Devrim hayalini kurama-
yan, bu hayali mücadelele-
riyle, direniflleriyle besle-
yemeyenler, parlamenter
hayaller kuruyorlar. Parla-
mentocu hayaller kuranla-
r›n ne kadar çok oldu¤u
son ba¤›ms›z aday tart›fl-
malar› gösterdi zaten. 

Hayat›n

‹çindeki 
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propagandas›”n› da, "demokratik
mücadele"yi de basite indirgemek
sözkonusudur. Her iki kavram da
çok daha kapsaml›d›r ve hayat›n bü-
tün alanlar›ndaki mücadeleleri flu
veya bu biçimde kapsar. Parlamen-
ter mücadeleye indirgenemez. Oysa
reformizm, “demokrasi mücadele-
si”nin öteki alanlar›nda, hele ki be-
del ödenmesini gerektiren riskli
alanlar›nda pek görülmez.

Reformist cenahtaki seçim bafla-
r›s›zl›klar› ço¤u zaman “seçimlerde
nas›l bir çal›flma yürüttük, hangi
sloganlar› kulland›k, adaylar› m›
do¤ru tespit edemedik...” tarz›nda
bir s›¤l›k içinde tart›fl›l›r. Oysa so-
run daha derindedir. Parlamentoyu
amaçlaflt›rmalar›ndad›r. Burjuva
politikas›n› taklit etmelerindedir.
Ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücade-
lesinin öteki alan ve biçimlerinde
yeralmamalar›d›r. 

Mesela, seçim çal›flmas›, aday
ç›karma veya salt teflhir biçiminde
veya daha farkl› flekillerde devrimci
demokratik bir cephenin faaliyetle-
rinin bir parças› olarak ele al›nabilir.
Bu noktada parlamenter mücadele,
cepheyi güçlendirmeye yayg›nlafl-
t›rmaya, dolay›s›yla iktidar müca-
delesine hizmet eder. Ama refor-
mizm, bunu hep tersinden ele al›-
yor; cepheleri, birlikleri “seçim” sü-
reçlerinde kullan›lacak araçlar ola-
rak düflünüyor. 

Evet, sohbetimizin bu bölümünü
de burada sonuçland›ral›m. Ba¤›m-
s›z adaylar› destekleyece¤ini aç›kla-
yan bir legal partinin (DS‹P) bildiri-
sinde ““bbaaflflkkaa bbiirr mmeecclliiss mmüümmkküünn””
slogan› kullan›lm›flt›. Parlamenter
hayallerin veya parlamenterizmin
kristalize bir ifadesi iflte. Hay›r, fa-
flizm alt›nda, emperyalizmin yeni-
sömürgesi olan bir ülkede, “baflka
bir meclis” mümkün de¤ildir. Baflka
bir meclis, oligarflinin parlamento-
sunun koltuklar›nda oturarak de¤il,
o parlamentoyu y›karak kurulur.
Parlamenter hayaller ve devrimci
gerçe¤in ayr›flt›¤› nokta buras›d›r.
Parlamento ve parlamenterizm bafl-
l›kl› sohbetimizin üçüncü bölümün-
de buluflmak üzere flimdilik hoflça-
kal›n. 

“Demokrasicilik oyunu” Mahir
Çayan’›n ülkemizdeki gizli faflizmi
anlatmak için kulland›¤› bir kav-
ramd›. Marksist-Leninistler 30 y›l›
aflk›n bir zamand›r kullan›yorlar bu
kavram›. 

Biz ülkemizdeki sistemin de-
mokrasi de¤il, faflizm oldu¤unu,
göstermelik kurumlarla demokrasi-
cilik oynand›¤›n› söylerken, bize
karfl› hep “eksik gedik de olsa siste-
min demokrasi oldu¤u” savunuldu. 

Hem düzenin sahipleri, oligarfli-
nin sözcüleri, hem de solun çeflitli
kesimleri savundu bunu. 

Ama iflte, gerçek er geç kendini
gösteriyor. Klasik deyiflle m›zrak
çuvala s›¤m›yor. ‹flte burjuva bas›n-
dan gerçe¤in ifadesi olan sözler:

*

“Adaylar›n belirlenme sürecin-
de yaflayanlar, ‘tek dereceli’ zannet-
ti¤imiz seçimin asl›nda ‘tersinden
iki aflamal›’ oldu¤unu gösteriyor. 

Buna ‘‘ddeemmookkrraassii’’ ddee¤¤iill,, aannccaakk
‘‘ddeemmookkrraassiicciilliikk ooyyuunnuu’’ ddeenniirr..”” 

Mehmet Y. Y›lmaz

5 Haziran Milliyet

*

“Milletvekili listelerinin düzen-
lenmesi, Türkiye’deki siyasal çar-
p›kl›¤› bir kez daha sergiliyor. Ok-
tay Ekfli’nin deyimiyle, seçilecek
olanlar, mmiilllleettvveekkiillii ddee¤¤iill,, lliiddeerr vvee--
kkiillii..”” 

Yalç›n Do¤an, 

5 Haziran Hürriyet

*

“Dikkat buyurunuz, yabanc›lar
seçimler sonucu Türkiye’de hiçbir
fleyin de¤iflmeyece¤ini dile getiri-
yor. ‘Böyle gelmifl, böyle gider’ ina-
n›fl›yla yabanc›lar ‘demokrasi’ ad›
alt›nda oynanan ‘‘ççeelliikk ççoommaakk ooyyuu--
nnuu’’nu gülerek izliyorlar.”

Güngör Uras, 5 Haziran Milliyet

*

“Sahi bbiizzddee ddeemmookkrraassii vvaarr mm››??
Bunu hep kendi kendime sorar›m. 

... Parti delegelerinin ve seçme-

nin katk›s›n›n olmad›¤›, parti bafl-
kanlar›n›n ‘tek seçici’ olarak dav-
rand›¤› garip bir sistem bu. Bunun
da ad›na demokrasi diyoruz!

Parlamenter rejimi de kendimize
benzettik! Sevsinler böyle üüçç--ddöörrtt
kkiiflfliilliikk ddeemmookkrraassiiyyii..”

Rahmi Turan,  7 Haziran Hürri-
yet

*

Gerçe¤i görmek ferasettir. Fakat
gerçe¤i gördü¤ü halde, gere¤ini
yapmamak da çok ciddi bir sorun-
dur.  

Tüm demokrasi iddialar›na kar-
fl›n, faflizm, asl›nda s›k s›k ç›plak
yüzünü göstermifl, ülkemizin ayd›n-
lar› da, yan›lg›lar›ndan kurtulup k›s-
men de olsa gerçe¤i teflhis edebil-
mifllerdir. 

Ne var ki bu tespitler kal›c› ol-
mam›fl, emperyalizmin ve oligarfli-
nin yeni manevralar›yla yeniden
“demokrasi oyunu”nun içine yuvar-
lanm›fllard›r. 

Bu anlamda yukar›daki sat›rlar›n
sahiplerinin, yar›n iki tane AB’ye
uyum yasas› ç›kar›l›nca “demokra-
tiklefliyoruz” diye yazmalar› da çok
sürpriz olmaz. En az›ndan bugüne
kadar olmad›. 

Bilinen sözdür: "Bilmeyip de su-
san cahildir. Ama bilip de susanlar
NAMUSSUZDUR."

Yukar›dakiler gördü¤ünü, bildi-
¤ini söylemifl. Gördü¤ü, bildi¤i hal-
de bunu yapmayanlarla doludur
burjuva medya. 

Peki yukar›daki sat›rlar› yazan-
lar için yazmak yeter mi?

Bile bile bu oyuna ortak ola-
caklar m›?

Egemen s›n›flar›n bu halk›
“demokrasi” diye kand›rd›¤›n› bile
bile, bu kand›rmacan›n en önemli
kürsülerinde “yazar”, “ayd›n”
s›fat›yla kalmaya devam etmek
tutars›zl›¤› ve riyakârl›¤›n› kendile-
rine yak›flt›racaklar m›?

fiimdi önlerindeki soru budur. 

““OOyyuunn”” AArrtt››kk GGiizzlleenneemmiiyyoorr!!
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Her insan›n özlemleri, gelecek
için kurdu¤u hayâlleri vard›r. Genç-
ler, yeni flekillenmeye bafllayan ki-
flili¤i, yaflam› keflfetmeye çal›flan
istekleri ve hayâlleri ile gelecek
için planlar kurar. Bu hayâllerden
biri de üniversiteye girme, “iyi bir
meslek” sahibi olmakt›r. E¤itim
herkesin hakk›d›r, elenmeden, se-
çilmeden, üniversiteye gitmek, iyi
bir e¤itim almak da her insan›n
hakk›d›r. Ancak gençlerin bu istek-
lerini gerçeklefltirmesi için pek çok
engel koyuluyor. Bunlardan biri
ÖSS. Bir genç, ilkokuldan beri bir-
likte okudu¤u arkadafllar›n›, kendi-
si gibi hayâlleri olan milyonlarca
genci yenme h›rs›yla bu s›nav› afl-
mak zorunda kal›yor. Milyonlarca
gencin hayâlleri, üç saatlik bir s›na-
v›n sonucuna ba¤lan›yor. Bu yar›-
fl›n gelece¤i belirleyece¤ini düflü-
nüyor gençler. Dahas› öyle oldu¤u-
na inanmaya flartland›r›l›yor.

Bu sistem on y›llard›r böyle!

Üniversite girifl s›navlar›ndaki
çarp›kl›k, tüm e¤itim sistemindeki
çarp›kl›¤›n bir sonucudur. E¤itim-
Sen Genel Baflkan› Alaaddin D‹N-
ÇER, "s›navlarda yararlan›lacak bil-
gilerin ezberlenmesini içeren e¤i-
tim süreci, e¤itimin genel amac›
olan elefltirel düflünme ve yorum-
lama yetisinin kazand›r›lmas› iflle-
vini de ortadan kald›rmaktad›r. S›-
navlar›n öncesinde okullar›n boflal-
mas›n›n gösterdi¤i de as›l olarak
e¤itim sisteminin halidir" diyor.
Oda¤›nda insan de¤il, daha fazla
kâr elde etme bulunan kapitalist
sistemde farkl›s› da olamaz zaten.

Hepimiz bizlere dayat›lan e¤iti-
min mant›¤›n› ve e¤itim sisteminin
yap›s›n› biliyor, yafl›yoruz. Bilim-
sellikten uzak, ezberci, düzene
teknik ve kalifiye eleman yetifltir-
meyi hedefleyen, yoz-gerici-flove-
nist bir yap›ya sahiptir e¤itim sis-
temi. Her aflamas›nda rant elde

edilmekte, okullar birer ticaretha-
neye çevrilmektedir.

Çarp›k kapitalist sistemde te-
keller her alanda çok say›da ele-

man ihtiyac› duyar. Bu ihti-
yaç büyük oranda özel okul-
lardan karfl›lanmaya bafllan-
m›fl, bu amaçla kurulan dev-
let okullar› geri plana itilmifl-
tir. Bu politikan›n sonucudur
ki, güya “özel” olan bu üni-

versitelere verilen devlet deste¤i
artt›r›lm›fl, sistem bunlara endeksli
hale getirilmifltir. Devlet özel okul-
larda e¤itimin kalitesini yükseltir-
ken devlet okullar›nda düflürüyor. 

Her genç flu süreci yafl›yor: 

‹lkö¤retim s›ralar›nda zorlu ÖSS
haz›rl›¤›na bafll›yoruz. Devlet okul-
lar›nda isek dershanelerle, özel
derslerle s›nav merkezli "e¤i-
tim"den geçiyoruz. Beyniniz adeta
bir bilgisayar gibi s›nav için gerekli
olan bilgilerle yükleniyor, robot
misali "programlan›yoruz.” 

Bu "haz›rl›k" döneminde, özel
okullar, dershaneler, özel dersler
büyük bir rant kap›s›. S›navlara en-
dekslenen sistem, okullar› ifllevsiz-
lefltirerek ailelerin daha fazla sö-
mürülmesinin önünü aç›yor. 

“Stresi ats›nlar” diye s›nava bir
hafta kala okular› tatil edece¤ini
söyleyen Milli E¤itim Bakan›, k›y-
meti kendinden menkul “uzman”
tavsiye ve telkinleri ile mi y›l bo-
yunca sokuldu¤u “bunal›m” orta-
m›ndan ç›kacak, yoksa bir hafta ta-
tille mi? Bu bile asl›nda gençleri ne
hale soktuklar›n›n bir itiraf›. 

Gençlerin ‘uzman yard›mlar›na’,
‘telkin ve tesellilere’ de¤il, bu sis-
temin de¤iflmesine ihtiyac› var. 

Y›llarca süren haz›rl›klarla, sü-
rekli de¤ifltirilen s›nav sistemiyle,
ezberletilen bilgilerle girilen bu s›-
nav gelece¤i belirler mi? 1,5 milyon
gence dayat›lan budur iflte.

Peki böyle bir s›nava haz›rlanan
ö¤rencinin kiflili¤i, ruh hali nas›l
geliflir, nas›l flekillenir? Tüm yafla-
m›n, gelece¤in bir tek s›nava ba¤l›
oldu¤una inand›r›lmaya çal›fl›l›yor,
gece-gündüz demeden aylarca-y›l-
larca bu s›nava haz›rlan›l›yor, s›-
navla yatar, s›navla kalkar hale ge-
tiriliyor, dünya ile neredeyse tüm
ba¤lar kesilip, asosyal bir kiflili¤e
dönüfltürülmeye çal›fl›l›yor. Bu gir-

daba kap›ld›¤› noktada da; kendini,
ailesini, halk›n› ilgilendiren, ülke-
sinde ve dünyada yaflanan sorun-
lara duyars›zlaflan, "yar›fl" psikolo-
jisiyle bencilleflen duygularla yük-
lenmifl bir kiflilik kazan›yor. Gençli-
¤i düzen için "tehlikesiz" hale ge-
tirmeye çal›fl›yorlar. Bencil, duyar-
s›z, apolitik bir gençlik isteniyor.
Gençli¤i gençlik yapan tüm özellik-
ler törpülenip yokedilmek isteni-
yor. E¤itim sisteminin her aya¤›n-
da yerleflmifl olan s›navlarla hedef-
lenen de bir yönüyle budur.

1,5 milyondan üç yüz bininin
kazand›¤› bir sistem, e¤itim hakk›-
m›z›n aleni gasb›d›r.

Üniversitelerin içinde bulun-
du¤u durumuna ise hiç girmiyoruz!
Neresinden tutarsan›z elinizde ka-
lan, yoksul halk çocuklar›na daha
bafltan kapat›lan e¤itim kurumlar›-
n›n kap›s›n› açacak, her fleyi de¤ifl-
tirecek olan bizleriz. Tekeller için
de¤il, halk için; bilimsel, yetene¤e
göre ve üretimin içinde bir e¤itim
sistemi için mücadele ederek de-
¤ifltirece¤iz. Böyle bir sistemin va-
rolabilece¤i Sosyalist bir Türkiye
için mücadeleyle de¤ifltirece¤iz.
Tüm gençlerimizi de gelece¤imize
sahip ç›kmak için bu mücadeleye
ça¤›r›yoruz. 

Gençlik Federasyonu

E¤itim hakk›n›n gasb›
E¤itimin ticarilefltirilmesi

Liseli Gençlik’ten 
Yozlaflmaya Karfl› fienlik

Sar›gazi Mehmetçik Lisesi ö¤-
rencileri 2 Haziran’da "Yozlaflmaya
Karfl› Gücümüz Birli¤imizdir" diye-
rek bir flenlik düzenlediler. 

100’ü aflk›n gencin kat›ld›¤› et-
kinlik, yozlaflt›rma politikalar›n›n
elefltirildi¤i konuflma ile bafllad›.
Gençler, yozlaflt›rma, kifliliksizlefl-
tirme politikas›na direneceklerini
ifade ettiler. Bu mücadelede tüm
gençlere birleflme ça¤r›s›nda bulu-
nan Sar›gazi Liseli Gençlik ad›na
yap›lan konuflman›n ard›ndan fliirler
okundu, türküler söylendi, uyufltu-
rucu konulu skeç oynand›. Etkinlik,
Grup Umut Ya¤muru'nun dinletisi
ve çekilen halaylarla sona erdi.



� BBAALLIIKKEESS‹‹RR Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›, 2006 1 May›s’›na ka-
t›lan 43 ö¤renci hakk›nda sorufltur-
ma açt›. Dokuzu Bal›kesir Gençlik
Derne¤i üyesi olan ö¤renciler iddi-
anamede, tafl›d›klar› pankart ve at-
t›klar› sloganlardan yola ç›k›larak,
“suçu, suçluyu, yasad›fl› terör örgü-
tünü övmek, DHKP/C örgütünün
benimsedi¤i rejimin de¤ifltirilmesi
amac›yla silahl› mücadele yöntemi-
ni övmek” ile suçlan›yorlar. 

Evet tüm bunlar› slogan atarak,
pankart tafl›yarak yapm›fllar. Hem
de, 'MAH‹R-HÜSEY‹N-ULAfi
Kurtulufla Kadar Savafl’ gibi y›llar-
d›r at›lan sloganlarla yapm›fllar. Ö¤-
renciler için 2 y›la kadar hapis ceza-
s› isteyen savc›l›¤›n as›l derdi, 1
May›s, eme¤in birlik, dayan›flma ve
mücadele gününü gayri-meflru hale
getirmek. Gençlere söylenen flu: Ne
ifliniz var sizin emekle, mücadeley-
le! “Terör” demagojisi alt›na gizle-
nen niyet kopkoyu bir apolitizmdir.
Ceza, gözda¤› yoluyla gençleri du-
yars›zlaflt›rma çabas›d›r.

� BBAALLIIKKEESS‹‹RR’deki tek hu-
kuksuzluk bu de¤il. 27 May›s günü
Bal›kesir Gençlik Derne¤i’nin Ban-
d›rma'da düzenledi¤i piknik de,
“suç” olarak görüldü. Piknikten bir-
kaç gün sonra polis, pikni¤e kat›lan
gençlerin ailelerini arayarak, "k›z›-
n›z-o¤lunuz teröristlerle dolafl›yor",
"çocu¤unuz iyi ifllerle u¤raflm›yor"
gibi tehditlerle aileleri gençlere kar-
fl› k›flk›rtmaya, üzerlerinde bask›
kurdurmaya çal›flt›. Daha önce de
benzeri demagojiler, 1 May›s’a, ba-
har flenli¤ine kat›lan gençlerin aile-
leri aranarak yap›lm›flt›. 

Yani gençlik ne piknik yapmal›
ne de baflka sosyal aktivitelerde bu-
lunmal›! Mesela, üniversite yöne-
timlerinin düzenledi¤i, alkolün su
gibi akt›¤›, amaçs›z ve fluursuz flen-
liklere kat›lmal›, rektörlerin zoraki
yönlendirdi¤i ›rkç›-floven gösteri-
lerde bayrak sallamal›!

Gençlik Dernekli ö¤renciler, ko-
nuya iliflkin yapt›klar› aç›klamada,
“Bizler her daim emperyalizmin
yoz kültürüne, kifliliksizlefltirme ve

bireycilefltirme sald›r›lar›na karfl›
mücadelemizi sürdürece¤iz ve her
alanda oldu¤u gibi pikniklerimizle
de halk›m›z›n kültürünü yaflataca-
¤›z" sözleriyle, polisin amac›n› ve
gençli¤in tutumunu gayet aç›k dile
getirdiler. 

� DDTTCCFF’de yaflanan faflist sal-
d›r›y› bahane eden polis, okulda ka-
rargâh kurdu. Ablukay› yeterli gör-
meyen DTCF dekanl›¤›, aleni flekil-
de çevik kuvveti okulun içine ko-
nuflland›rd›. Faflistlere korumal›k
yaparak s›navlara sokan polis, to-
suncuklar s›navdan ç›k›nca da etten
duvar örerek d›flar› ç›kar›yor ve ye-
niden okula girerek devrimci-de-
mokrat-yurtsever ö¤rencilere yöne-
lik sözlü tacizlerde bulunarak, pro-
vokasyon yaratmaya çal›fl›yor. 

Öte yandan DTCF’de yaflanan
faflist sald›r› ve polis iflgali 6 Hazi-
ran’da, ö¤renci velileri taraf›ndan
okulun önünde yap›lan bir aç›klama
ile protesto edildi. “Tedirgin” ol-
duklar›n› belirten aileler, bunun se-
bebinin okul içinde ve d›fl›nda ge-
zen faflist çeteler ve polis oldu¤unu,
yaflanan olaylar›n sa¤-sol çat›flmas›
de¤il faflist sald›r› oldu¤unu dile ge-
tirdiler. 

Aç›klaman›n ard›ndan polis ba-
rikat›na yüklenerek içeri
girmeyi baflaran veliler ve
ö¤renciler, at›lan gaz bom-
balar› ve üzerlerine atefl
aç›lmas› ile ciddi yaralan-
malar›n oldu¤unu kaydetti-
ler. Aç›klamaya Ankara
Gençlik Derne¤i de destek
verdi.

� ‹‹SSTTAANNBBUULL ÜÜNN‹‹--
VVEERRSS‹‹TTEESS‹‹ ö¤rencileri
ise, rektörlü¤ün fakülteler
aras› geçifli yasaklamas› ne-
deniyle tam bir tecritle karfl›
karfl›ya. Rektörlü¤ü uygula-

d›¤› F Tipi üniversite modeli ile ö¤-
rencileri kendi bölümlerinden baflka
hiçbir fakülteye geçifl hakk› verme-
yerek tecrit alt›nda tutmas›, 6 Hazi-
ran’da yap›lan bir eylemle protesto
edildi.

Tecrit dayatmas›n› k›rarak bir
imza kampanyas› bafllatan ö¤renci-
ler, Edebiyat Fakültesi’nde biraraya
gelerek duyurular yapt›lar. Ard›n-
dan Fen-‹letiflim-E¤itim Fakültesi
dekanlar›na fakülteler aras› yasa¤›n
kald›r›lmas› için toplanan imzalar
verildi. 

Edebiyat Fakültesi Vezneciler
ç›k›fl›ndan Beyaz›t Ana Kampüs ka-
p›s›na do¤ru yürüyüfle geçen 200’e
yak›n ö¤renci, “Fakülteler Aras›
Geçifl Yasa¤›na Son” pankart› ve “F
Tipi Üniversite ‹stemiyoruz” döviz-
leri tafl›d›lar.

Beyaz›t Meydan›’nda grup ad›na
aç›klamay› yapan Gençlik Derne¤i
üyesi Musa Kurt, ö¤rencilerin, fa-
külteleri, yemekhaneleri ve sosyal
alanlar› ile bir bütün olan üniversi-
tenin her yerine rahatça girebilmesi
gerekti¤ini kaydederek, sadece ‹s-
tanbul Üniversitesi’nde iki y›ld›r
kesintisiz uygulanan yasa¤a son ve-
rilmesini istedi. “Buras› F Tipi ha-
pishanesi mi ki ö¤rencileri birbirin-
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Polis-idare terörü sürüyor
AKP’nin ppolisi vve YYÖK’ün rrektörleri kkifliliksiz ggençlik yyetifltir-
me ppolitikalar›na kkarfl› çç›kan öö¤rencileri ssindirmek iiçin ttam bbir
uyum iiçinde, ffaflistlerin dde ddeste¤iyle ssald›r›lar›n› ssürdürüyor



den tecrit ediyorsunuz?” diye soran
Kurt, ‘geçifller serbest olunca olay
ç›k›yor’ demogojisi ile karfl›m›za
ç›kmay›n, onlarca örnekten çok iyi
biliyoruz ki okula sat›rla-palayla-si-
lahla ülkücü faflistleri içeriye sokan
ÖGB’ler de ve onlar› koruyan sivil
polisler de bellidir” diye konufltu.

Sloganlar›n at›ld›¤› aç›klaman›n
ard›ndan okula girmek isteyen ö¤-
renciler, polisin barikat› ile karfl›laflt›.
Ö¤rencileri kendi okullar›na sokma-
yan polis engellemesinin ard›ndan
ö¤renciler E¤itim Fakültesi’ne yürü-
yerek, ‘Hürriyet Marfl›’n› yumruklar
havada söyleyip eyleme son verdiler.

� EERRZZ‹‹NNCCAANN’da, 18 May›s
tarihinde ‹brahim Kaypakkaya'y›
anmak için yap›lan bas›n aç›klama-

s›na kat›lanlardan, Erzincan Gençlik
Derne¤i üyesi Ayfer Uyan›k ile,
DGH'li ve ESP'li iki kifli 31 Ma-
y›s’ta gözalt›na al›nd›. Gençlik Der-
ne¤i’ne gelen polisler hiçbir tebli-
gatta bulunmadan Ayfer Uyan›k'›
zorla gözalt›na al›rken, karfl› ç›kan
gençler de polisin ve k›flk›rt›lm›fl
çevre esnaf›n sözlü ve fiziki sald›r›-
s›na u¤rad›lar. Gençlik Derne¤i üye-
leri ve di¤er devrimci-demokrat ya-
p›lar adliye önünde toplanarak gö-
zalt›na al›nan arkadafllar›na destek
verirken, polis adliye binas› içinde
Gençlik Derne¤i üyesi Düzgün Ka-
ral ve YDG üyesi Hüseyin Düz’ü
ölümle tehdit etti. Güya hukuk kuru-
munun içinde yaflanan bu olay, poli-
sin pervas›zl›¤›n› bir kez daha göz
önüne sererken, gözalt›na al›nanlar

akflam üzeri serbest b›rak›ld›. 

� AADDAANNAA’da, Milli E¤itim
Bakan› Hüseyin Çelik’i protesto et-
ti¤i için hakk›nda soruflturma aç›lan
Paksoy Lisesi ö¤rencisi T.A, 1 Ma-
y›s kutlamalar›na ça¤r›da bulundu-
¤u için bir gün okuldan uzaklaflt›r›l-
d›. Valili¤in talimat› ile 11 arkadafl›
ile birlikte soruflturma aç›lan T.A’ya
verilen cezan›n “kan›t›” ise, sivil
polislerin 1 May›s’a ça¤r› yap›lan
eylemde yapt›¤› kamera çekimiydi!

� AANNTTAALLYYAA Akdeniz Üniver-
sitesi'nde Halepçe Katliam›'na ilifl-
kin anma yapt›klar› ve üniversite
yönetimini protesto ettikleri gerek-
çesiyle üç hafta içinde 130 ö¤renci
hakk›nda rektörlük taraf›ndan so-
ruflturma bafllat›ld›.
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‹Ü Ö¤renci Kültür Merkezi’ne ba¤l› kulüpler taraf›ndan, 29-31 May›s ta-
rihleri aras›nda bahar flenli¤i düzenlendi. ‹lk 2 gün etkinlikler ÖKM binas›n-
da gerçeklefltirildi. “Ürettikçe Paylafl›yor Paylaflt›kça Ço¤al›yoruz” slogan›y-
la yap›lan flenli¤in ilk gününde Merdan Yanarda¤ ile “Fethullah Gülen Hare-
ketinin Perde Arkas›” konulu söylefli, ba¤lama dinletisi, film ve tiyatro gös-
terisi yer ald›. ‹kinci gün kaval dinletisi, Ruhi Su tad›nda türküler, Müzik Ku-
lübü’nün ve Ercan Ayd›n’›n dinletileri ve yine film gösterimleriyle sürdü. 

31 May›s ise flenli¤in kapan›fl günüydü. Biyoloji bölümü bahçesinde ya-
p›lan son gün etkinlikleri gençli¤in coflkusuna sahne oldu. Erdal Bayrako¤-
lu, Yasemin Göksu, Cahit Berkay ve gençli¤in her daim yan›nda olan Grup
Yorum’un sahne almas›yla coflku doru¤a ç›kt›. 

Saatlerce süren halaylar ve Grup Yorum türkülerinin hep bir a¤›zdan ses-
lendirilmesi özlemin bir ifadesiydi. Konserler boyunca 1200 kiflinin kat›ld›-
¤› kapan›fl gününde kitle, Grup Yorum’u “Türküler Susmaz Halaylar Sürer”
sloganlar›yla tekrar sahneye ça¤›rd›. Grup Yorum’un yapt›¤› konuflmada,
gençli¤in faflist sald›r›larla, soruflturmalarla karfl› karfl›ya olduklar›n›, genç-

li¤in tarihinden ald›¤› güçle
bunu aflaca¤›n› söylemesi al-
k›fllarla karfl›land›. 

Son gün etkinli¤inde ay-
r›ca, Ritm Art Grubu, YTG
Ba¤lama Orkestras›, BKSM
Diyarbak›r Ekibi de yer ald›. 

Son y›llardaki en coflkulu
flenli¤i olarak kaydedilen
flenlik ayn› zamanda ‹Ü’deki
bask›lara, yasaklara karfl›
anlaml› bir cevap oldu,
gençli¤in sindirilemeyece¤i-
ni gösterdi. 

E¤itimci gündeminden
� ‹mam Hatip Mensuplar› ve

Mezunlar› Derne¤i Eski Genel
Baflkan› ‹brahim SOLMAZ’›n,
“Di¤er okullarda fuhufl var, uyufl-
turucu var, imam hatiplerde bunlar
yok” fleklindeki sözleri, E¤itim
Sen Antalya fiubesi taraf›ndan 5
Haziran günü Antalya Adliyesi
önünde yap›lan aç›klamayla pro-
testo edildi. E¤itimciler aç›klama-
n›n ard›ndan suç duyurusunda bu-
lundular. 

� E¤itim-Sen Ar-Ge taraf›ndan
yap›lan araflt›rma, e¤itimcilerin
h›zla yoksullaflt›¤›n› ortaya koydu.
Araflt›rmaya göre; Aral›k 2002 ile
Nisan 2007 aras›nda ö¤retmen ay-
l›¤›ndaki ortalama art›fl yüzde 74
olurken, ayl›klar enflasyonun kar-
fl›s›nda ezildi. Maafllardaki yüzde
74’lük art›fla karfl› zeytinya¤›
%100, kira %101, dolmufl fiyat›
%114, et %78, tüp %75, ameliyat
%95 oran›nda artt›. 

Araflt›rmay› de¤erlendiren E¤i-
tim-Sen Baflkan› Alaaddin Dinçer,
e¤itim emekçilerinin yüzde
30’unun açl›k, yüzde 70’inin yok-
sulluk s›n›r› alt›nda yaflad›¤›n› be-
lirterek, temmuzdaki ücret art›fl›n-
da kay›plar›n giderilmesini istedi. 
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En son 1 Haziran günü, ‹zmir’in Bak›rçay havzas›nda bulunan HABAfi
Demir-Çelik Fabrikas›’nda çal›flan ve emeklili¤ine 3 ay kalan Fahrettin
Köylü isimli iflçi, hurda eritilen elektrikli ark oca¤›na bak›m yapmak için
ç›kt›¤› 7-8 metre yükseklikten düflerek hayat›n› kaybetti.

Devletin kendi resmi rakamlar› ise, sadece geçen y›l içinde meydana ge-
len ifl cinayetleri sonucunda 916 kiflinin yaflam›n› yitirdi¤ini söylüyor.

Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ‹fl Teftifl Kurulu Baflkanl›¤› 2006
y›l›na iliflkin teftifl raporuna göre, 1 milyon 158 bin 372 kiflinin çal›flt›¤› ifl
yerlerinde teftifl gerçeklefltiren müfettifller, bu teftifllerde, 4 bin 887 ifl kaza-
s› tespit ettiler. Bu kazalarda, 71'i 18 ve alt›ndaki yafllarda 5 bin 28 iflçi et-
kilenirken, 916 iflçi öldü, 3 bin 233 iflçi yaraland›, 758 iflçi sakat kald›, 121
iflçide de çeflitli sa¤l›k sorunlar› olufltu. 

Savafl de¤il! Ad›na “ifl kazas›” denilen cinayetler bunlar! ‹stisnalar› d›-
fl›nda büyük ço¤unlu¤u patronlar›n daha fazla kâr h›rs› nedeniyle önlemler
almamas›ndan, iflçi sa¤l›¤›na yap›lan yat›r›m› “bofla yap›lm›fl yat›r›m” ola-
rak görmesinden kaynaklan›yor. ‹flsizli¤in bu denli büyük oldu¤u ülkede ifl-
çinin ne önemi olabilir ki! Üstelik, patronlar›n bir dedi¤ini iki etmeyen ve
alenen katletti¤i iflçiler için hiçbir patronu cezaland›rmayan bir iktidar var.

Hal böyle olunca kimisi makine ve tezgahlarda, kimisi malzeme düflme-
si sonucu, bir baflkas› elektrik çarpmas›, kimyasal maddeden etkilenme, ze-
hirlenme ve bo¤ulma sonucu diye kay›tlara geçen emekçiler ölmeye devam
ediyorlar. 

Bir de kay›tlara geçmeyenler var. Çünkü patronlar birçok ifl kazas›n› da
bildirmiyor. ‹flçilerin büyük birço¤unlu¤unun sendika üyesi olmad›¤› da dü-
flünüldü¤ünde resmen üzeri örtülüyor. 

Kald› ki, devletin kendi resmi rakamlar› bile ürkütücü bir tabloyu, aç›k
bir iflçi düflmanl›¤›n› ortaya koymaya yeterlidir. Bu tablo vahfli kapitalizmin
tablosudur. Böyle bir vahfli kapitalizm; patronlar›n daha fazla kâr için önle-
rinin sonuna kadar aç›k oldu¤u, emekçi haklar›n›n budand›¤›, örgütlenme-
nin geriye çekildi¤i, iktidarlar›n sonuna kadar sermayeden yana tutum belir-
ledi¤i ve öncelikli olan›n ifl güvenli¤i ve iflçi sa¤l›¤› de¤il iflyerinin yani ser-
mayenin güvenli¤i oldu¤unu alenen ilan etti¤i koflullarda yaflama geçirilebi-
lir. Bugün Türkiye’de bu koflullar›n tümü fazlas›yla mevcuttur.

Do¤umevinde iflçi k›y›m› 
n ‹‹ZZMM‹‹RR Sa¤l›k Bakanl›¤› Ege Do-
¤um Evi Hastanesi’nde tafleron
Özörnek’te çal›fl›rken Global
isimli bir flirkete aktar›lan iflçile-
re, önce iki ay boyunca ücretleri
ödenmedi, ard›ndan iflten at›ld›-
lar. ‹flyeri önünde protesto eyle-
mi yapan iflçiler, flirket de¤iflikli¤i
ile 11 y›ll›k emeklerine ve kazan›l-
m›fl haklar›na el konulmak isten-
di¤ini söylediler. 

Sermaye bedava iflçi istiyor
n ‹‹SSTTAANNBBUULL AKP’li K›raç Beledi-
yesi’nde tafleron olarak temizlik
ifllerini yapan Albayraklar’a ba¤l›
AL-SAN’da çal›flan iflçiler üç ay-
d›r ücretlerinin ödenmemesini, 4
Haziran’da ifl b›rakarak protesto
ettiler. Ücretleri ödenene kadar
eylemlerinin sürece¤ini aç›kla-
yan iflçiler, vaat edilen zamm›n
da yerine getirilmesini istediler.

Direnen iflçilere destek
n ÇÇAANNAAKKKKAALLEE Bayramiç ‹lçesi’n-
deki Tahsildaro¤lu Süt Ürünleri
Fabrikas›'nda çal›fl›rken, sendika-
laflt›klar› için iflten ç›kar›lan ve
fabrika önünde direnifle geçen
16 iflçiye destek vermek için, 2
Haziran günü halk bahçesinde
toplanan 120 kifli, direnen arka-
dafllar›na destek verdi. 

Sendika düflmanl›¤›
n DD‹‹YYAARRBBAAKKIIRR Dicle Üniversitesi
Hastanesi iflçileri, Dev Sa¤l›k-‹fl
Sendikas›’nda örgütlenmelerinin
ard›ndan, istifa etmeleri için her
yol deneniyor. Son örnek; böb-
rek hastas› Hanifi Sülün isimli ifl-
çinin, iflyeri hekiminden ald›¤›
sevk ka¤›d›n›n, tafleron flirketin
müdürü taraf›ndan imzalanma-
mas› oldu. Müdürün, “sendika-
dan istifa etmesi durumunda im-
zalanaca¤›n›” belirtti¤ini aç›kla-
yan sendika, üyelerinin yaflad›¤›
infialin etkisiyle hastanenin çat›-
s›na ç›karak intihar girifliminde
bulundu¤unu ifade etti.

Aile HHekimli¤i SSamsun’da ÇÇöktü
SES Samsun fiube Baflkan› Süleyman Bal, üç ayd›r uygulanan "Aile He-

kimli¤i"nin halk›n sa¤l›k hakk›nda, emekçilerin ise özlük haklar›nda tahri-
bata yolaçt›¤›n› belirterek, sonucun fiyasko oldu¤unu aç›klad›. Bu sürecin
özellikle k›rsal alanlarda hasta haklar› ihlallerine dönüfltürüldü¤ünü kayde-
den Bal, afl›lama çal›flmalar›nda tam bir kaosun yafland›¤›n› Vezirköprü'de
64, Asarc›k'ta 27 çocu¤un afl› olamad›¤›n› bildirdi. Kimi yerlerde sa¤l›k
ocaklar›n›n gece acil hizmetlerinin kald›r›ld›¤›n› kaydeden Bal, bu bölgeler-
de halk›n sa¤l›¤a ulaflma hakk›n›n kesintiye u¤rad›¤›n› söyledi. Aile Hekim-
li¤i uygulamas›yla ilaç harcamalar›n›n da 2,5 kat artt›¤›n› belirterek, bulafl›-
c› hastal›klar konusunda ise hiçbir çal›flman›n yap›lmad›¤›n› dile getirdi. 

"Temel sa¤l›k hizmetlerinin piyasaya aç›lma sürecinin ad› olan Aile He-
kimli¤i Uygulamas› derhal durdurulmal›" diyen Bal, bu konuda hak ve hu-
kuk ihlalleri konusunda keyfiyet içinde olan Samsun Kamu Yönetimi hak-
k›nda da hukuksal sürecin bafllat›lmas› gerekti¤ini söyledi.

Katil patronlar!
GGeeççeenn yy››ll iiflfl kkaazzaallaarr››nnddaa 991166 iiflflççii ööllddüü!!



Bir insan›n damarlar›ndaki kan›n
ak›fl› gibi, patlayan bir volkandan
taflan lavlar gibi, ‹stanbul’un cadde-
lerinde iflçiler, gençler ak›yordu... 

Bu volkan birkaç gün öncesin-
den fabrika fabrika fokurdamaya
bafllam›flt›. 

HH
Yeni bir SSeennddiikkaallaarr KKaannuunnuu

gündeme getirmiflti iktidar. Amaç
belliydi. Türk-‹fl'in 11 May›s
1970'te Erzurum'da toplanan kong-
resinde bir hükümet yetkilisi, bu
amac› aleni bir flekilde flöyle ifade
etti: "Sendikalar Kanun Tasar›s› yü-
rürlü¤e girince Türkiye'de TTüürrkk--
‹‹flfl''tteenn bbaaflflkkaa iiflflççii kkoonnffeeddeerraassyyoonnuu
kkaallmmaayyaaccaakk..”

Kanun Tasar›s›'n›n meclisten
geçmesi için CCHHPP’’llii ve AAPP’’llii mil-
letvekilleri eellbbiirrllii¤¤iiyyllee çal›flm›fllar-
d› ve as›l bask›c› maddeler CCHHPP ta-
raf›ndan önerilmiflti.

Meclise gönderilen tasar› 11 Ha-
ziran' da T‹P d›fl›ndaki partilerin
onay›yla 4’e karfl› 230 oyla kabul
edildi. 

D‹SK, henüz senato taraf›ndan
onaylanmad›¤› için kesinleflmeyen
tasar›ya karfl› eylemleri örgütlemek
için AAnnaayyaassaall DDiirreenniiflfl KKoommiitteelleerr ii
ad›n› verdi¤i komiteler oluflturdu.
D‹SK yasal s›n›rlar içinde kalmaya
çal›fl›yordu. Ama iktidar›n sald›r›-
s›ndaki kararl›l›¤› onlar da biliyor-
du, dolay›s›yla sald›r›y› püskürtmek
o kadar kolay olmayacakt›. Bu yüz-
den, D‹SK yöneticileri, do¤rudan
direniflten sözetmeseler de, iflçilere,
"yürüyüfle cebinizde mendille gel-
meyin" mesaj› veriyorlard›. ‹flçiler,
söylenmeyeni anlam›fllard›. Karfl›-
lar›na coplarla, panzerlerle ç›kacak-
lard›, barikatlar› aflmak için emekçi-
lerin fliddete baflvurmaktan baflka
yollar› var m›yd›?

HH
13-14 Haziran’da toplant›lar

yapt› iflçiler. Bir iflçi diyordu ki,

"Kardefllerim, bizim
fabrikada çok 'de¤erli'
bir müdür vard›r, bize
affedersiniz tuvalete
gitmeyi marka hesab›-

na koyuyor ... Arkadafllar biz bugün
alt› yüz iflçi bu kanun için ölmeye
haz›r›z ve direnmeye haz›r›z arka-
dafllar..."

Sonra bir baflkas›: "... Ben Türk

Demir Döküm
Fabrikas› iflçile-
rinin temsilcisi-
yim... Burada
kardefllerim ka-
rar› bizler ver-
meliyiz. Bizler
Demir Döküm
iflçileri olarak
karar verdik and
içtik... Bizim na-
musumuz gibi korudu¤umuz sendi-
kalar› kapatmak isteyenler kapata-
bilirler, ama bizim kafam›zdaki bil-
gileri asla kapatamayacaklard›r." 

KKeelliimmeessii kkeelliimmeessiinnee böyle dedi
iflçiler o gün. MM‹‹TT taraf›ndan bant
kay›tlar› yap›lm›flt› bu konuflmala-
r›n ve daha sonra mahkemede iflçi-
lerin aleyhine kan›t olarak sunul-
mufltu. Mahkeme bu kay›tlara ne
dedi bilmiyoruz ama bildi¤imiz, bu
kay›tlar, flimdi o iki büyük günün
arifesinde iflçilerin ne kadar kararl›
olduklar›n›n tarihi belgesidir. 

HH
14 Haziran 1970 Pazar günü

Merter'de Lastik-‹fl binas›nda toplan-
d› D‹SK’liler. Bir delege anlat›yor:
“Toplant› büyük bir coflkuyla sona
erdi. Salondan toplu olarak ç›k›p;
Merter'den Londra Asfalt›'n›n bafl›-
na kadar yürüdük. Buradan da ifl-
yerlerine da¤›ld›k...”

‹flçi temsilcilerinden Celal Al-
ç›nkaya anlat›yor: “Benim özel bir
çaba sarfetmeme gerek yoktu... Si-

lahtar'da haber tüm fabrikalara, ifl-
yerlerine, kahvelere ve hatta evlere
yay›lm›flt›. Her yerde DiSK'in eyle-
mi konufluluyordu... ‹flçi olsun, ol-
mas›n herkes bizi destekliyordu...
Sanki her fley önceden haz›rlanm›fl
gibiydi.”

HH
‹flçiler 15 Haziran 1970 günü ilk

olarak Ankara asfalt› üzerindeki
OOttoossaann Fabrikas›’nda
yürüyüfle bafllad›lar. 2 bin

700 iflçinin ellerindeki pankartlarda
flunlar yaz›yordu.

"Savafl Bafllad›!”
“Bütün Kininiz ‹flçilere mi?!”
“Zincirlerimizden Baflka Kaybe-

decek Bir fieyimiz Yok!”
“Tüm Gericiler ve Faflizm Kah-

rolsun!" 
Saat 9:00'dan sonra bütün ‹stan-
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n diye

""yyüürrüüyyüüflflee cceebbiinniizzddee 
mmeennddiillllee ggeellmmeeyyiinn""

""DDüüflfl ddee¤¤iill,, bbuu,, hhaayyaall ddee¤¤iill,, hheeyy hheeyyyy bbee

YYeettmmiiflfl bbiinn ddeevv iiflflççiimm kkaallkktt›› yyüürrüüddüü,,

KKookkuuflflmmuuflfl ddüüzzeennee ssaahhiipp çç››kkaann››nn,,

AAllnn››nn››nn ççaatt››nnaa aakktt›› yyüürrüüddüü,,

OO bbaarr››flfl yyeerriinnee kkaavvggaayy›› sseeççeenn,, 

AAllnn››nn››nn tteerriinnii ssuu ddiiyyee iiççeenn,, 

KK››yy››ddaa kkööflfleeddee eelliinnee ggeeççeenn,, 

DDeemmiirrii iikkii kkaatt bbüükkttüü yyüürrüüddüü,, 

YYüürree¤¤iinnddee yyaarraa,, eettiinnddee bbeerree,, 

FFaaflfliizzmm ddööflfleennmmiiflflttii bbaasstt››¤¤›› yyeerree,, 

HHeessaabb››nn›› ssoonnrraa ssoorrmmaakk üüzzeerree,, 

‹‹ççiinnddeenn üüçç ööllüü ddöökkttüü yyüürrüüddüü..

Afl›k ‹hsani



bul-‹zmit Karayolu ve ‹stanbul'un
sanayi bölgeleri iflçi kafileleriyle
doldu. ‹lginç olan, sadece D‹SK
üyeleri de¤il, Türk-‹fl 'e ba¤l› sendi-
kalara üye iflçiler de kat›l›yorlard›
yürüyüfllere. 

Anadolu Yakas›’ndaki iflçiler,
Kartal yönünden yürüyüfle geçerek
Ankara Asfalt›'n› kapatt›; trenler
durduruldu. Haymak Fabrikas› iflgal
edildi. Eyüp bölgesindeki iflçiler,
Topkap›'ya yürüdü. Bak›rköy'deki
fabrikalar›n iflçileri Londra Asfal-
t›'n› trafi¤e kapatt›... 

Ankara Asfalt› üzerinde Üskü-
dar'a yürümeye bafllayan iflçilerin
önü, polis ve asker barikat›yla kesil-
di. Ve ilk büyük çat›flma burada ç›k-
t›. ‹flçilerin ellerinde sopalar, yürek-
lerinde s›n›f kini vard›. ‹flçilerin top-
lum polisini ellerindeki sopalarla
geriletmesi üzerine, askere ""SSüünnggüü
ttaakk!! MMaarrflfl mmaarrflfl!! "" komutu verildi;
askerler, iflçilere karfl› süngü tak›p
sald›r›ya geçtiler ve lakin, yine de
durduramad›lar yürüyüflü. Proletar-
yan›n ceplerinde sadece mendil
yoktu, kafile barikat› afl›p yoluna
devam etti. 

Levent bölgesindeki iflçiler, Tak-
sim'e yürüdüler. ‹zmit'te de iflçiler
yürüyordu. Ve her yürüyüfl kolunda
birkaç yüz de¤il, birkaç bin de¤il,
onbinlerce iflçi yeral›yordu. Bu, 15
Haziran ‹stanbul’unun tablosuydu. 

D‹SK bas›n temsilcisi ilk günün
sonunda ""111155 iiflflyyeerriinnddee 7755 bbiinn iiflflççii--
nniinn yyüürrüüyyüüflflee kkaatt››lldd››¤¤››nn››”” aç›klad›.
Bu sadece fabrikalardaki iflçi say›la-
r›n›n toplam›yd›, yoksul gecekondu
semtlerinden, üniversitelerden bu
kavga kortejlerine kat›lanlar› içer-
miyordu bu say›. O gün ‹stanbul’un
nüfusu 2 milyondu ve 2 milyonluk
flehrin caddelerinde o gün, yüzbini
aflk›n iflçi, ö¤renci yürüyor, kavgay›
büyütüyordu.  

HH
Dev-Genç’liler de vard› o gün

her yerde. Üniversitelerden ak›n
ak›n koflmufllard› iflçilerin yan›na.
Tüm yürüyüfl kortejlerinde iflçilerle
içiçeydiler. “‹flçi Köylü Ö¤renci
Gençlik, Dev-Genç’te Birlefltik”
slogan› ete kemi¤e bürünmüfl, cad-

delerde yürüyordu sanki. 

Direniflin ilk günü, Dev-Genç’li-
lerin kat›l›m› bir ölçüde kendili¤in-
dendi. Dev-Genç’liler, direniflin
ikinci gününe daha iradi ve örgütlü
kat›lacaklard›. 15 Haziran akflam›
DDeevv--GGeennçç ‹‹ssttaannbbuull BBööllggee YYüürrüütt--
mmee KKuurruulluu,, ‹‹TTÜÜ TTaaflflkk››flflllaa binas›n-
da geniflletilmifl bir toplant› yapt›.
Bir gün sonra yap›lacak ifllerin gö-
rev bölüflümü yap›ld›. 

HH
16 Haziran'da da üç koldan yü-

rüyüfl vard›. Topkap›'da toplanan ifl-
çiler, Ca¤alo¤lu'na kadar yürüyerek
valilik önünde polis barikatlar›n›
afl›p Eminönü'ne kadar geldiler... 

Polis iflçilerin birleflmesini en-
gellemek için GGaallaattaa vvee UUnnkkaappaann››
kkööpprrüülleerriinnii aaççtt››...... ‹ki yakadaki ifl-
çilerin birleflmesini engellemek için
vvaappuurr sseeffeerrlleerrii ddee dduurrdduurruullmmuuflfl--
ttuu... Alibeyköy’den yola ç›kan ve
demir döküm iflçilerinin a¤›rl›kta
oldu¤u iflçi kafilesinin ön taraflar›n-
da Nahit Töre'nin sorumlulu¤u al-
t›ndaki Dev-Genç'liler yürüyordu. 

Anadolu Yakas›’ndaki iflçiler,
Kurba¤al›dere civar›nda büyük bir
barikat kuran polisle çat›flt›. Polisin
atefl açt›¤› bu çat›flmada Dev-
Genç’liler de fedakarca yerald›lar.
‹flçilerin ve Dev-Genç’lilerin mili-
tanca direnifli sonucunda barikat
afl›ld› ve iflçiler Kad›köy Meyda-
n›’na ulaflt›. 

K›sacas›, ‹stanbul’un birçok ye-
rinde polis barikatlar› kurulmufl, ça-
t›flmalar yaflan›yordu. (‹stanbul’da
2007 1 May›s’›n› yaflayanlar, o gün-
kü tabloyu gözlerinin önünde daha
kolay canland›racaklard›r eminiz.)

HH
Yürüyordu iflçiler. Barikat bari-

kat çat›fl›yordu. Kavgan›n baflfleh-
rinde iflçilerin att›¤› her ad›m korku
sal›yordu oligarflinin yüre¤ine. ‹s-
tanbul ve ‹zmit'te ss››kk››yyöönneettiimm ilan
edildi. D‹SK yöneticileri s›k›yöneti-
me karfl› direnifl tavr› yerine, “dire-
nifli sona erdirme ça¤r›s›”  yapt›lar.
16 Haziran günü ö¤leden sonra ‹çifl-
leri Bakan› Haldun Menteflo¤lu, Va-
li ve D‹SK yöneticileri ‹stanbul vi-

Say›: 108 41TAR‹H

K›sa TTarih
1100 HHaazziirraann -- 1166 HHaazziirraann

10 Haziran 1968

Ankara DTCF ö¤rencileri “E¤itimde Re-
form” boykotu bafllatt›lar. 

10 Haziran 1995

800 liselinin kat›l›m›yla geleneksel DLMK
kapan›fl flenli¤i yap›ld›.

11 Haziran 1990

CIA taraf›ndan finanse edilen HZ‹ Vakf›
Devrimci Sol taraf›ndan bas›ld›. 

11- 16 Haziran 1995

Devrimci bir eylemin ard›ndan kuflat›ld›-
¤›nda kahramanca flehit düflen Sibel Yal-
ç›n’›n cenazesinin verilmemesi üzerine
evinin bulundu¤u Yenibosna'da bafllayan
direnifl, 6 gün sürdü. Alt›nc› günün so-
nunda cenaze binlerin kat›l›m›yla topra-
¤a verildi. 

12 Haziran 1980 

‹zmir'de ‹nciralt› Ö¤renci Yurdu'nda
üniversite seçme s›navlar› öncesi düzenle-
nen moral gecesine jandarma ve polis
sald›rd›, 6 ö¤renci katledildi. 

12 Haziran 1990

1983-84'te 1. Ordu ve S›k›yönetim Ko-
mutanl›¤› Adli Müflavirli¤i yapan Albay
Durmufl Akflen, Devrimci Sol militanlar›
taraf›ndan öldürüldü. 

13 Haziran 1933

Clara Zetkin öldü. 

16 Haziran 1993

Turbo Filtre iflçilerinin açl›k grevi direnifli-
ne jandarma sald›rd›. 

16 Haziran 1996

Çiller’in Yeniköy’deki yal›s› önündeki po-
lislere yönelik bir sald›r› düzenlendi. 
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Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i 9.
Ola¤an Genel Kurulu 2-3 Haziran
günlerinde Türk Hukuk Kurumu
Toplant› Salonu'nda yap›ld›.

Mustafa Ufac›k'›n Divan Bafl-
kanl›¤›’ndaki genel kurulda D‹SK
‹ç Anadolu Bölge Temsilcisi Tayfun
Görgün’ün ard›ndan sözalan ÇHD
Baflkan› Hüseyin Biçen, hapishane-
lerdeki katliamlardan, bunlara karfl›
ç›kt›klar› için yaflad›klar› bask› ve
soruflturmalardan sözetti. Biçen,
egemenlerin insan hak ve özgürlük-
lerine sald›rmaya devam ettiklerini
ve yap›lacak daha çok fleyin oldu-
¤unu vurgulad›.

Ard›ndan Ankara Temel Haklar
ad›na Ali Sinan Ça¤lar, haklar ve
özgürlükler mücadelesinde ÇHD ile
omuz omuza olduklar›n› kaydeder-
ken, TAYAD ad›na Semiha Eyilik
de Büyük Direnifl üzerinde durdu.
Halkevleri, +‹VME Dergisi ad›na
yap›lan konuflmalardan sonra, ÇHD
Genel Sekreteri Selçuk Koza¤açl›,
örgütlenme üzerinde durdu. ""fifiiimmddii

sseennddiikkaa zzaammaann››......"" diyerek önü-
müzdeki dönem gündemlerinde ne
olaca¤›n›n iflaretlerini veren Koza-
¤açl›, sendika kurulmas›na yönelik
bir tebli¤ sundu. 

“Avukatl›k kimli¤i” üzerine söz-
lerini sürdüren Koza¤açl›, avukatla-
r›n ekonomik, demokratik ve örgüt-
lenme sorunlar›ndan sözetti. Örgüt-
lenelim deyince herkesin 'bizim ör-
gütümüz var' dedi¤ini ve bununla
da Barolar Birli¤i’nin kastedildi¤ini
dile getiren Koza¤açl›, mesle¤i böl-
müfl olmakla suçland›klar›n› ama
asl›nda 2.7 milyon gelir vergisi öde-
yen avukatla ayn› meslekte olmak
istemediklerini söyledi.

Sendika siyasal mücadele nede-
niyle mesle¤i siyasallaflt›r›r elefltiri-
lerine cevap olarak da, barodan kaç
tane yöneticinin, baflkan›n siyasi
partilerden aday olduklar›n›n bu ge-
nel seçim çerçevesinde araflt›r›lmas›
gerekti¤ini söyledi. 

'Meslekte Dönüflüm ve Örgüt-
lenme' üzerine ÇHD ‹zmir fiubesi’-

nin ve Avukat Kaz›m Bayraktar’›n
verdi¤i 'Ad› MYK Asl› Kapitalist
Ay›klama' bafll›kl› tebli¤ler divana
sunulurken, ö¤leden sonraki otu-
rumda da tart›flmalara sendikal mü-
cadele damgas›n› vurdu. 

Hüseyin Biçen, s›n›f sendikac›l›-
¤›na dikkat çekerken, Elvan Olkun,
“mesleki dönüflüm” ile mücadeleye
de¤indi. Kimi avukatlar sendika
mücadelesinde ÇHD'nin siyasi bir
misyonunun oldu¤unu söylerken ki-
mileri ise, ÇHD'nin güç kaybedece-
¤ini düflündüklerini dile getirdiler.
Güçlü Sevimli ve Münip Ermifl sen-
dikan›n gereklili¤i üzerinde durur-
ken, Özgür Y›lmaz, artan bask›lara,
gecekondu y›k›mlar›na de¤indi. 

2. gün yap›lan seçim sonucunda,
Kaz›m Bayraktar’›n baflkanl›¤›nda-
ki yönetim flu
i s i m l e r d e n
olufltu: Elvan
Olkun, Sel-
çuk Koza¤aç-
l›, Ali Haydar
H a k v e r d i ,
Gülflen Ars-
lan.

Avukatlar›n gündeminde sendika var

layetinde bir toplant› yapt›lar. D‹SK
Genel Sekreteri Kemal Sülker, top-
lant›dan sonra yapt›¤› aç›klamada
"Giriflilen tahripkar eylemle ilgimiz
olmad›¤›n› içiflleri bakan›na söyle-
dik" diyerek, direnifli sahiplenme-
yen bir tutum sergiledi. 

Ard›ndan D‹SK Genel Baflkan›
Kemal Türkler, direniflin ikinci gü-
nünün akflab›nda radyodan flu aç›k-
lamay› yapt›: "Aran›zda çeflitli mak-
satlar güden kifliler, çeflitli k›l›klara
bürünerek girebilir. Hatta daha kö-
tüsü gözbebe¤imiz flerefli Türk or-
dusunun bir mensubuna da tafl ata-
bilir. D‹SK Genel Baflkan› olarak si-
zi uyar›yorum." 

Militanca ve yönetici sorumlulu-
¤uyla savunamam›fllard› büyük di-
renifli. ‹flçiler, emekçiler, 15-16 Ha-
ziran’daki bu tavr› hiç unutmaya-
caklard›.  

Oysa iflçiler, o gün ve sonras›nda
15-16 Haziran’› ve 15-16 Haziran
direniflçilerini hep sahiplendiler.  ‹fl-

çi temsilcilerinden Celal Alç›nkaya
da tutuklananlar aras›ndayd›: “ ‹lk
kez tutuklan›yordum. Önce Malte-
pe'de yatt›k, daha sonra dava sivil
adliyeye verilince buradan sivil ce-
zaevine gittik ve doksan gün sonra
tahliye oldum. Tutukluyken morali-
miz son derece yerindeydi.

Ziyaret günlerinde iflçiler kitle
halinde cezaevine geliyorlard›. Bu
arada evlerimiz ziyaret ediliyor, ihti-
yaçlar›m›z bizim gibi iflçi arkadafllar
taraf›ndan karfl›lan›yordu.

Bu tam bir s›n›f dayan›flmas›yd›.
15-16 Haziran'› böyle bir ortamda
yaflam›fl oldu¤umdan çok memnun-
dum. Çünkü iflçi s›n›f› bize sahip
ç›km›flt›...” (aktaran Sosyalizm ve
Toplumsal Mücadeleler Ansiklope-
disi, c. 7)

HH
17 Haziran’da S›k›yönetim Mec-

lis'te onayland›. Soka¤a ç›kma ya-
sa¤› kondu. D‹SK yöneticileri gö-

zalt›na al›nd›.

18 Haziran’da ‹stanbul'da 44 iflçi
tutukland›. 22 Haziran’da ‹stan-
bul'da 18 kifli daha gözalt›na al›nd›.

Çat›flmalarda üç iflçi (YYaaflflaarr YY››ll--
dd››rr››mm,, MMuussttaaffaa BBaayyrraamm ve MMeehh--
mmeett GG››ddaakk), bir esnaf ve bir polis
öldü. Yaklafl›k 200 kifli yaraland›.
Direniflin hemen ard›ndan fabrika-
lardan 442222 iiflflççii at›ld›. 116622 iiflflççii vvee öö¤¤--
rreennccii tutukland›. 

‹ktidar, 15-16 Haziran’da komü-
nistlerin k›flk›rtt›¤› iflçilerin ""iissyyaann
vvee iihhttiillaall pprroovvaass››"" yapt›¤›n› iddia
ediyordu. Aç›lan davalarda iflçiler ve
sendikac›larla birlikte devrimci
gençlik önderleri de yarg›land›lar.
Sendikalar Yasas›'n›n direnifllere
yolaçan maddeleri ise 9 fiubat
1972’de Anayasa Mahkemesi tara-
f›ndan iptal edildi. 15-16 Haziran, s›-
n›flar mücadelesi tarihine iflçi s›n›f›-
na, halka, devrimcilere çok fley ö¤re-
ten, halk›n kendi gücünü görmesini
sa¤layan iki uzun gün olarak geçti.
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Naz›m Hikmet, Ahmet Arif ve
Orhan Kemal 3 Haziran’da Okmey-
dan› Sibel Yalç›n Direnifl Park›'nda
‹dil Kültür Merkezi'nin düzenledi¤i
bir etkinlikte an›ld›. Haziran ay›nda
yitirdi¤imiz flair ve yazarlar›n an›s›-
na yap›lan etkinli¤e yaklafl›k 500
kifli kat›ld›.

‹dil Kültür Merkezi ad›na yap›-
lan konuflmada, her üç ayd›n›n da
halk›n sanat›na yapt›¤› katk›lar an-
lat›ld› ve politik kimliklerine dikkat
çekilerek, “onlar yap›tlar›yla, söy-
lemleriyle emekçi halk›n özgürlük
mücadelesinde yafl›yorlar” denildi. 

Tiyatro Simurg, Naz›m Hik-
met'in "Otobiyografi" fliiri ve
"Memleketimden ‹nsan Manzarala-
r›"ndan bir bölümü sahneye aktard›.
fiirin Gürbüz ve Bilgesu Ataman'›n
oynad›klar› "Havana Röportaj›" ad-
l› oyun, Naz›m Hikmet'in ayn› adl›
fliirinden Mehmet Esato¤lu taraf›n-

dan oyunlaflt›r›lm›flt›. Naz›m'›n Kü-
ba Devrimi’nden iki y›l sonra
Prag'dan Havana'ya giderken Küba
üzerine düflüncelerini ve gözlemle-
rini anlatan oyun izleyiciden bekle-
di¤i ilgiyi gördü. 

Yönetmen Mehmet Esato¤lu,
Naz›m'›n, Sovyet halklar›n›n fafliz-
me karfl› direniflini anlatt›¤› "Tan-
ya"y› seslendirmesinden sonra Ça¤-
dafl Ataman "Yaflamaya Dair" adl›
fliirini sergiledi.

Ahmet Arif'in kayda ald›¤› fliir-
lerinden "Anadolu"nun de¤iflik gö-
rüntüler eflli¤inde sunumu gecenin
bir baflka gösterisi oldu. Esato¤-
lu'nun Orhan Kemal'den "Köpek
Yavrusu" öyküsünü seslendirmesi-
nin ard›ndan sahneye Grup Yorum
Korosu geldi. Koro, kavga ve hasret
flark›lar›n› seslendirdi.

Etkinli¤in sonunda, ‹dil Kültür
Merkezi yöneticileri, yaz boyunca

Sibel Yalç›n Park›’nda müzik, tiyat-
ro, dans gibi etkinliklerin yan› s›ra
sinema örneklerinin izleyiciyle bu-
luflturulaca¤›n› duyurdular. 

Kavgan›n ozanlar›, Eskiflehir ve
Isparta'da da 'Gençlik Dernekleri ta-
raf›ndan an›ld›. Eskiflehir Gençlik
Derne¤i'nde 3 Haziran günü düzen-
lenen anma etkinli¤inde Grup Bo-
ran Halay› bir dinleti sunarken, Is-
parta Gençlik Derne¤i'nde "Kavga-
n›n ozanlar›n› an›yoruz" ad›yla ger-
çeklefltirilen etkinlikte, üç ayd›n
nezdinde ayd›n kimli¤i tart›fl›ld›.

Öte yandan Nâz›m, Moskova’da
bulunan mezar› bafl›nda an›ld›. Çok
say›da Türk ve Rus mezara çiçekler
b›rakarak, fliirler okudular. 

Halk›n ayd›nlar› an›ld›

Grup Yorum, 4 y›l aradan sonra, Anadolu Halk Kültür Merkezi'nin orga-
nize etti¤i Halk Konseri'yle 3 Haziran’da ‹ngiltere'deydi. Konser öncesi
AHKM’de bir söylefliye kat›lan Yorum, umudun ve direncin türkülerini söy-
lemeye devam edeceklerini kaydederek, yeni projelerine dair bilgi verdiler.

Konser, kültür merkezi ad›na yap›lan konuflmayla bafllad›. Türkiye ve
dünya mücadele tarihinden sözedilen konuflmada, haks›zl›¤a, boyun e¤me-
meye ve zulme karfl› direnifle ça¤r› yap›ld›. Halk oyunlar› ekibinin ard›ndan,
devrimci tutsaklar›n ve tutsak ailelerinin direniflini anlatan sinevizyon yer
ald›. Sloganlar ve alk›fllarla izlenen sinevizyon izlendi. Salonun dört bir ya-
n›nda, emperyalizme, faflizme karfl› direnifl ça¤r›lar›n›n yerald›¤› pankartlar
as›l›rken, s›k s›k "Ne ABD Ne AB Yaflas›n Tam Ba¤›ms›z Türkiye", "Mahir,
Hüseyin, Ulafl Kurtulufla Kadar Savafl", "Yaflas›n Direnifl Yaflas›n Zafer" slo-
ganlar› at›ld›.

“Umudun türkülerini söylemeye geldik” sözleriyle, yo¤un alk›fllar ara-
s›nda konserine bafllayan Grup Yorum, dört
y›ll›k hasreti dindirdi. Üç saat boyunca kitle
büyük bir coflku içinde, birçok parças›na efl-
lik ederek Yorum’u dinledi. Sloganlar›n z›l-
g›tlara kar›flt›¤› konserde, kasetlerde yeralan
flark› ve marfllar›n›n yan›s›ra yeni eserlerine
de yer veren Grup Yorum, özlemleri öfkeyle,
hüzünleri coflkuyla harmanlad›. 

Son olarak gelece¤imizin sahipleri ço-
cuklar›m›z sahneye ça¤›r›ld› ve ‘Çav Bela’
tüm salon ayakta hep bir a¤›zdan söylendi. 

‹D‹L KÜLTÜR MERKEZ‹
Sibel Yalç›n Direnifl Park› 
Film gösterimleri

SINAV
Yönetmen: Ömer Faruk Sorak
KONU: Hayat›, yaln›zca üç saat süren bir

s›nav›n belirledi¤i sisteme, kapana k›s›lm›fll›¤a
karfl› ç›kan bir avuç ö¤rencinin komik isyan›.

S›nav, sorgulanmaya muhtaç s›nav siste-
mine ince bir elefltiri ayn› zamanda.

Tarih: 10.06.2007 / Saat: 20.30

BEYNELM‹NEL
Yönetmen: S›rr› Süreyya Önder
KONU: 12 Eylül Darbesi’nin ülkeyi bask›

cenderesi alt›nda tuttu¤u y›llarda Ad›ya-
man’da, adlar›na ‘Gevendeler’ denilen ve ha-
yatlar›n› çalg›c›l›ktan kazanan yoksul müzis-
yenlerin öyküsü, cuntaya mizahi bir dille
elefltiri... 

Tarih: 15-16. 06.2007  / Saat: 20.30

Grup Yorum ‹ngiltere’deydi



F Tipi hapishanelere karfl› 20
Ekim 2000’de bafllayan ve 122 insa-
n›n yaflam›n› yitirdi¤i ölüm oruçlar›,
Gençer Yurttafl'›n karelerinden
““UUnnuuttmmaammaakk vvee UUnnuuttttuurrmmaammaakk””
amac›yla 4 Haziran-1 Temmuz ta-
rihleri aras›nda Karfl› Sanat Çal›fl-
malar› Galerisi'nde sergileniyor.

Uluslararas› ‹stanbul Foto¤raf
Festivali UL‹SfotoFEST kapsam›n-
da aç›lan ve 2000-2006 y›llar› ara-
s›nda çekilmifl toplam elli foto¤raf-
tan oluflan sergi 4 Haziran günü sa-
at 20.00'de bafllad›. 

Sergi bafllamadan önce Karfl› Sa-
nat Çal›flmalar› Galerisi’ne Yazar
Ayfle Düzkan’dan Cezmi Ersöz’e,
TAYAD’l›lardan yeni tahliyelere, 7
y›ll›k süreci takip eden, az-çok bi-
lenden “turistlere” kadar birçok kifli
gelmiflti. Gencer Yurttafl biraz heye-
canl›, çekti¤i resimlerle sürece
ufak da olsa katk› sunman›n ve gi-
denlere karfl› duydu¤u insani so-
rumlulu¤unu yerine getirmenin bi-
raz da mutlulu¤uyla sergiye gelen
herkesi ilgiyle karfl›l›yor. 

Sergi salonuna girerken Ümüfl
fiahingöz karfl›l›yor sizi ilk. Onun
gözleriyle karfl› karfl›ya geliveriyor-

sunuz bir anda. Sonra Ayfle Düzka-
n’›n kaleminden bir yaz› ilifliyor
gözlerinize... Ve fark›na varmadan
okumaya bafll›yorsunuz Ümüfl’ün
yan›bafl›ndaki yaz›y›... 

“Demir parmakl›klar› ve gri du-
varlar›yla mümkün oldu¤u kadar
mezarlar› and›rs›n diye u¤rafl›lm›fl,
küf kokulu havas› eskimifl hapisha-
neler. kimse buralarda can›ndan,

akl›ndan, sa¤l›¤›ndan, neflesinden
olmas›n diye oldu bütün bunlar. ‹ç-
lerinde, uzun zamanlar sonra da ol-
sa bir gün kurulacak flölenlerin
ümidiyle bedenlerinden vazgeçen-
ler. Kendi can›na sessizce meydan
okuman›n yüzü var karfl›m›zda. 

Havai fiflekleri çok daha sonra
ve hiç beklenmedik bir anda patla-
yan ve insana en az haz kadar yak›-
flan feda ve onun gündelik sadeli¤i-
nin görüntüleri. 

Aln›n› ac›yla k›r›flt›rm›fl bir ob-
jektifin çekti¤i aln› k›z›l bantl› fo-
to¤raflar, insan›n içini kar›flt›r›p so-
rular›n› unutturuyorlar. birazdan
ölecek birini tan›mak, sevmek, ko-
kusuna, gövdesi günden güne de¤ifl-
se de t›pat›p ayn› kalan gözlerine
al›flmak. bedenini açl›¤a ve atefle,
akl›n› unutufla teslim etmifl
insanlar. Oynad›klar› ateflse
bile yanan kendi elleriydi. 

Ac›yla bafl bafla kalman›n
yan›nda ölümü göze almak
nedir ki? 

Bir yandan da zor sorular
bir ç›¤ gibi büyüyüp parçala-
narak dolafl›yor zihnimizde;
ölüm, karfl›s›nda fütursuz
olanlara m› uzan›r önce yok-
sa bir türlü ulaflamaz m› on-
lara? Ölümden daha fazla
hayat› hat›rlatan ne var flu

ölümlü dünyada?
Nefeslerini tutmufl, gülüfllerin,

çiçeklerin, oyuncaklar›n, arkadafl-
lar›n, çocuklar›n ve uzaklarda ya-
z›lm›fl sat›rlar›n tesellisiyle ölmeyi
bekleyenler; huzurla kutsanm›fl yüz-
leri aç›k defnedilirken ölümden
korkmamay› ilham ettiler. Merha-
meti kovu¤undan ç›kartamad›lar
ama baflka zamanlarda, baflka yer-
lerde ve baflka dillerde de anlat›la-
cak hikâyeleri! 

Sadece kendi oruçlar›n› de¤il bi-
zim kazam›z› da tuttular. 

Onlar yaflad›lar, biz bakmaya bi-
le kalk›flmad›k. ‹flte bir f›rsat daha,
bu sefer de gözlerimizi kaç›racak
m›y›z?"

Bir solukta, ama bazen yutkuna-
rak okuyuvermek sat›rlar›… Yaz›-
dan sonra bakmak resim karelerine
bir kez daha. Gözlerimizi kaç›rma-
dan ama yüre¤imizin yang›n›yla
bakmak her bir kareye. 

Her kare bir hayat hikayesi. Ve
her kare öyle çok fley anlat›yor ki
asl›nda her birimize… 

Ve iflte biri... Anlat›lmas›, tarifi
öyle zor bir kareyle buza kesiyor
yürekler bir anda. Feda atefliyle
yanm›fl Muharrem’in cesedini anne-
si gözyafllar› içinde elindeki tasla
y›kamaya çal›fl›yor. Bir ana ve yan-
m›fl evlad›n›n cesedi... Tak›l›yor
gözlerimiz, ayaklar›m›z bir ad›m
daha öteye gidemiyor. Ve iflte bu re-
sim önünde herkes ayn› duyguyu
yafl›yor... En çok bu resmi b›rakam›-
yor insan. Yürek kab›na s›¤mayan
bir öfke hissettiriyor kendini en çok.
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TAYAD’l›lar, BBehiç AAflc› vve GGençer Yurttafl



Ve iflte bu öfke set oluyor gözyafl›-
na... Hay›r a¤lama vakti de¤il, unut-
turmama vakti, hesap sorma vakti
diyerek...

RES‹MLER SORUMLULU⁄UMUZU 
HATIRLATIYOR
Tam o resmin çevresinde kalaba-

l›k bir grupla birlikte izlerken alk›fl-
lar yükseliyor. Av. Behiç Aflc› geli-
yor ve onun gelifliyle sergi bafll›yor.
Gençer Yurttafl heyecanl›:

“Resimler her fleyi anlat›yor. Siz
de göreceksiniz. Benim söyleyecek
çok fleyim yok, Ama flunu vurgula-
mak istiyorum, tecrit hala devam
ediyor... Bizler tecrite karfl› dursay-
d›k 122 insan ölmemifl olacakt›.
Tecritin kalkmas› için çaba harca-
mam›z gerekiyor. Bu ac›lar bir daha
yaflanmas›n. Behiç abi o süreci bi-
rebir yaflayan birisi. Ve ben sözü
ona veriyorum” diyor. 

“Toplumun haf›zas› yoktur der-
ler kimleri ama ben buna kat›lm›yo-
rum. Halk›n haf›zas› vard›r. Halk
kahraman evlatlar›n› unutmaz,
unutmayacakt›r. Ama öyle olsa da
bize de çok fley düflüyor. Bu sorunu
unutmamak unutturmamak bize de
düflüyor. Foto¤raflara bakan herkes
farkl› fleyler yafl›yor. Bu sergi bir
yönüyle sorumlulu¤umuzu bize ha-
t›rlat›yor. Tecrit daha tam kalkmad›,
mücadelemiz devam ediyor. Yolun
zor k›sm›n› geçtik. Adalet Bakan›
tecriti kabul etti. F Tipi hapishane-
ler lüks otel demiyor. Genelge ya-
y›nland›. Ama dedi¤im gibi tecrit

devam ediyor. Bizlerin bunun kald›-
r›lmas›nda zorlay›c› olmam›z gere-
kiyor" diye duygular›n› anlat›yor
Behiç Aflc›. 

Yaflayan bir gülüfl bu
Alk›fllarla karfl›lan›yor konufl-

malar. Duyarl›l›k ça¤r›s› yap›l›yor.
Konuflmalar bitince sergi izlenmeye
devam ediliyor. 3 turist resimlere
bak›p ‹ngilizce konufluyor. Zeh-
ra’n›n resmini gösteriyor ve bir fley-

ler anlat›yor
siyah uzun
boylu bir
adam yan›n-
daki iki baya-
na. Kimbilir
belki Armut-
lu’ya gelmifl-
tir ve orda
g ö r m ü fl t ü r
Zehra’y›. 

Sonra bir
ana ‘ooy yav-
r u l a r › m …
Ac›n›z› ac›ma
katt›klar›m”
diyor duygu-

lu gözlerle. Gözleri, Feride’nin
umutla gülümseyen gözlerinde…
Yaflayan bir gülüfl bu. Hiç solmaya-
cak olan ve hayat›n en direngen ya-
n›ndan her daim gülümseyecek
olan… Bir oda boylu boyunca Feri-
de’nin resimleriyle dolu... Aksa-
ray’daki evinden çekilen her resim
bir tarihi belge gibi. 

Bir ana uzun saçl› erkek bir gen-
ce Feride’yi anlat›yor. Sen onu ziya-
rete gitmifl miydin diye soruyor. Ve
genç ölüm oruçlar›n› duydu¤unu
ama Feride’nin yan›na hiç gitmedi-
¤ini söylüyor. Nursel, 15 y›l›n› içe-
ride geçirmifl eski bir tutsak. Tahli-
ye olal› az bir zaman oldu. Resimle-
ri hep nemli gözlerle izliyor. Resim-
lerde kendi yaflam›n› görüyor...
Bayrampafla’dayd› Nursel, 19 Ara-
l›k’ta. Belki 19 Aral›k canlan›yor
gözünde ya da ölüm orucundan bir
yoldafl›n›n son nefesini verdi¤i an›
düflünüyor. 7 y›ll›k sürecin sonun-
dan gururla resimlere bakman›n
mutlulu¤unu yafl›yor öte yandan. 

Herkes ayr› fleyler hissetse de
bak›fllarda 122’lere duyulan sayg›
ortak duygu oluyor. 
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Adalet Bakanl›¤›'n›n direniflin
sonucunda 22 Ocak’ta yay›nlad›¤›
45/1 No'lu genelgenin uygulanma-
s›n› engelleyen yerlerden biri olan
Tekirda¤ 2 No'lu F Tipi idaresi, ön-
ce 2 saati dayatm›fl, tutsaklar kabul
etmeyerek sohbete ç›kmay›nca bu
kez üç saate ç›km›flt›. Bunun da red-
dedilmesinin ard›ndan, üç gün üçer
saatten toplam dokuz saat sohbet,
bir saat de spor olmak üzere haftada
on saatlik biraraya getirme uygula-
mas› bafllat›ld›. 

‹lk uygulama 14 May›s’ta yap›l-
d›. Ancak keyfilikte s›n›r yoktu.
‹dare, kazan›lm›fl hakk› engellemek
için her yola baflvurmaya bafllad›. 

Kenan Günyel'in 17 May›s ta-
rihli mektubundan aktaral›m: “14
May›s’tan itibaren sohbete ç›kmaya
bafllamam›zla birlikte sald›rgan tu-

tumunu art›ran idare,
sohbete ç›kmam›za
ancak 33 ggüünn ''ttaahhaamm--
mmüüll'' eeddeebbiillddii!!!! Bu üç

gün boyunca haz›ms›zl›¤›n› ve aciz-
li¤ini sohbete her gidifl geliflimizde
gösterdi. Dördüncü günde de akla
ziyan bir gerekçeyle sohbet hakk›-
m›z gaspedildi.”

Gerekçe, tutsaklar›n hücre girifl
ç›k›fllar›nda dayat›lan onursuz ara-
maya karfl› 7 y›ld›r att›¤› sloganlar-
d›. Yeni bir durummufl gibi bu ne-
denle sohbete ç›kar›lm›yorlar. Bu-
nun keyfi bir uygulama ve bahane
oldu¤unu söylediklerinde ise idare-
nin cevab› aç›kça, ““bbiizz bbuu kkeeyyffiillii¤¤ii
yyaappaaccaa¤¤››zz”” oluyor. Ki Günyel, soh-
bete gittikleri üç gün boyunca gar-
diyanlar›n konuflmalar›nda "öyle
bir  fley yapal›m ki, bunlar ç›kma-
s›n" diye konufltuklar›n› hat›rlat›yor
ve ekliyor: “En yukar›dan en alt
personeline faflist zihniyete sahip
kafalardan baflka ne beklenir?”

Tutsaklar›n bbiraraya ggelmesine 
üç ggün ttahammül eedebildiler
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Almanya Anayasay› Koruma Ör-
gütü’nün raporunda, 'Afl›r› Yabanc›
Örgütler' aras›nda say›lan Anadolu
Federasyonu Baflkan› Nurhan Er-
dem, yay›nlad›¤› “aç›k mektup”la,
suçlamalar› reddetti.

Federasyonun, Türkiyeli iflçi ve
emekçi ailelerinin demokratik örgü-
tü oldu¤unu kaydeden Erdem, bir-
çok kentte kurulu olan dernekleri
arac›l›¤›yla, Türkiyeliler’in ve yerli
yabanc› emekçilerin demokratik hak
ve özgürlükleri do¤rultusunda bi-
linçlenmesini hedeflediklerini kay-
detti. Anayasada yeralan haklar›n›
kulland›klar› için “tehdit” olarak ni-
telendirilmelerinin bir tezat oldu¤u-
nu belirten Erdem, raporda DHKP-
C ba¤lant›l› olarak geçtiklerini ha-
t›rlatarak flunlar› kaydetti:

“Bu do¤ru de¤ildir. DHKP-C
Türkiye'de örgütlü bir yap›d›r. Ana-
dolu Federasyonu ise Alman yasa-
lar› uyar›nca kurulmufl ve hedefleri
de yine Anayasal kurumlar taraf›n-
dan onaylanm›fl legal meflru bir ör-
gütlenmedir. Federasyonumuzun
amaç, hedef ve faaliyetler yönünden
olsun, örgütlenme sürdürdü¤ü ülke-
ler ve varl›k prensipleri yönünden

olsun; iliflkilendirilmeye
çal›fl›ld›¤›m›z örgütle hiç-
bir iliflkimiz yoktur.

Son Anayasay› Koruma
Örgütü raporunda da tespit edildi¤i
gibi; - Sosyal hak k›s›tlamalar›na
karfl›y›z. - Yeni Yabanc›lar ve ‹ltica-
c›lar yasalar›n›n hak gasplar›na
karfl› göçmenlere yönelik bilgilen-
dirme çal›flmalar› yap›yoruz.

‹flte bu gerekçelerden dolay› Al-
manya kamu düzenine ve demokra-
tik yap›s›na karfl› bir risk olarak de-
¤erlendirilmekteyiz.”

Erdem, ortada bir kamu düzeni-
nin tehdidinin de¤il, demokratik dü-
flünceye itiraz›n oldu¤unu belir-
terek, “Sosyal hak k›s›tlamalar› çok
iyidir dememiz mi bekleniyor? Yok-
sa bir yandan afl›r› sa¤, ›rkç› örgüt-
lenme ve anlay›fllar›n tehdidi alt›n-
da iken bir de yasal haklar›m›z›n
budanmas›na alk›fl tutmam›z m›
bekleniyor?” sorusunu yöneltti.

Düflüncelerinden dolay› 'rapor'
ad› alt›nda terörize edilmelerine kar-
fl› olduklar›n› belirten Erdem, kamu-
oyu denetimine aç›k olduklar›n›
kaydederek, rapordan adlar›n›n ç›-
kar›lmas›n› istedi. Erdem son ola-
rak, örgütlenme özgürlü¤ü olmadan
düflünce özgürlü¤ünün, hak ve öz-
gürlükler kullan›lmadan da demok-
rasinin olamayaca¤›n› belirtti.

Anayasay› Koruma 
Örgütüne Aç›k Mektup

Almanya'n›n yeni "Göçmenler Yasas›" ile ilgili bir aç›klama yapan Ana-
dolu Federasyonu, yasa hakk›nda bilgi verdi. Yeni düzenlemelerin mu¤lâk-
l›¤›na dikkat çeken federasyon, s›n›r d›fl› edilmenin de kolaylaflt›r›ld›¤› yeni
düzenlemelerde 'uyum karfl›t›' davran›fllar ve Alman toplumuna uyumu en-
gelleyici 'düflmanca tav›rlar'dan sözedildi¤ini belirterek, bunlar›n ne demek
oldu¤unu sordu. “Bu 'tav›rlar›n' ve 'davran›fllar›n' s›n›rlar›n›n çizilmemesi ve
mu¤lâkl›¤› keyfili¤e yasal k›l›f uydurulmas› anlam›na geliyor” denilen aç›k-
lamada, flu ifadelere yer verildi: “Hakk›n› ararsan Almanya'ya karfl› 'düfl-
manca ve uyumu engelleyici tav›r' içine girersin ve s›n›r d›fl› edilirsin. Al-
man vatandafl› olman da buna engel de¤il çünkü 'onu senin elinden al›r›m'
tehdidinden baflka bir fley yok düzenlemelerde.

Birçok yasa ve kiflilik haklar› da çi¤neniyor. Biz yapar›z olur mant›¤›yla
bakan AB ülkeleri demokrasicilik maskelerini takma ihtiyac› bile duymu-
yorlar. Çünkü yabanc›ysa o zaman bütün kiflilik haklar›, insan haklar›, ken-
dini ifade hakk›, aile birleflimi gibi söylemler rafa kald›r›labilir, bu kavram-
lar›n art›k yasada yeri olmayabilir. Buna ses ç›karan›, hakk›n› arayan› nas›l
olsa s›n›r d›fl› edebilirim. Mant›k budur. AB ülkelerinin göçmenler yasalar›n-
da yapt›klar› düzenlemeler parça parça buna hizmet etmektedir.”

‘Direnmek Suç De¤ildir’
Ünlü Belçi-

kal› yönetmen-
ler Marie-Fran-
ce Collard, Jero-
me Laffont ve
Foued Bellali ta-
raf›ndan çekilen
"Direnmek Suç
De¤ildir" isimli filmin gösterimi
31 May›s’ta Brüksel'de Nova Si-
nemas›’nda gerçekleflti.

DHKC Davas›'n› konu alan
belgeselin ilk gösterimini 200 kifli
izlerken, gösterim öncesi konuflan
yönetmenler, DHKC Davas›'nda
uygulanan anti-terör yasalar›n›
sorgulamay› amaçlad›klar›n› dile
getirdiler. 

Vox Prodüksyon, Brüksel La-
iklik Derne¤i ile ‹fade ve Örgüt-
lenme Özgürlük Komitesi (CLE-
A) taraf›ndan desteklenen belge-
selin ard›ndan konuflan CLEA
Sözcüsü Daniel Flinker, anti-terör
yasas›n› tart›flmaya açmak için fa-
aliyetlerini sürdüreceklerini kay-
detti. Flinker, davan›n eylül ay›n-
da tekrar görülece¤ini hat›rlatarak
duyarl›l›k ça¤r›s› yapt›. 

1.5 saatlik belgeselin ard›ndan
yönetmenler ve DHKC Davas›’n-
da yarg›lanan Bahar Kimyongür
ile fiükriye Akar biraraya gelirken,
izleyiciler, film hakk›ndaki de¤er-
lendirmelerini paylaflt›lar. Film,
temmuz sonunda çeflitli sinema
salonlar›nda gösterime girecek.

Öte yandan Belçika'da 10 Ha-
ziran’da yap›lacak seçim öncesi,
anti-terör yasas› tart›fl›lmaya de-
vam ediliyor. 4 Haziran’da çeflitli
parti adaylar› bir konferansta bir
araya gelerek anti-terör yasalar›
konusunda görüfllerini paylaflt›lar. 

‹nsan Haklar› Birli¤i, Brüksel
Laiklik Derne¤i ve CLEA'n›n or-
ganizasyonuyla düzenlenen kon-
feransta DHKC Davas› örne¤i ile
yasa tart›fl›l›rken, kat›lan tüm par-
tilerin temsilcileri yasan›n anti-
demokratik niteli¤ine dikkat çe-
kerek karfl› ç›kt›lar. 

S›n›rd›fl›lara, Vatandafll›k Haklar›n›n Gasb›na Hay›r



Köyün en yüksek tepesine ç›kt›.
Sesinin son nefesine kadar ba¤›rd›. 

“Yeter art›k yeter. Bu kaç›nc›d›r.
Büyük flehirlere köyleri tafl›yo-
rum...”

K›zmay›n bana; dostlu¤u, insan-
l›¤›, ac›s›yla, tatl›s›yla saf bir çocuk
gibi ald›rmadan yaflad›klar›m, k›z-
may›n. 

Beddua okumay›n arkamdan
topra¤› umut kokan, harçlar› safi
emek alçak daml› evler. Biliyorum
sizler de öfkelisiniz köyü göçe
muhtaç ve mahkum edenlere. Siz de
tek bafl›na kalman›n korkusunu ya-
fl›yorsunuz. 

Ya sana ne demeli toprak ana?
Bir al›p bin verdin hep. Aç, aç›kta
koymad›n bizi. Ya sen neden sustun
toprak ana? Biliyorum, ayr›l›¤›n,
yaln›zl›¤›n suskunlu¤udur bu. 

Gözlerini yaylalara do¤ru çevir-
di. Ne çok koyun keçi otlatm›flt›.
Çocuklu¤unun ac›, tatl›, heyecanl›,
korkulu an›lar› bu da¤lardayd› hep
ve bu da¤larda kalacakt› flimdi.   

K›yametin haberini alan köy ses-
sizli¤e bürünmüfltü. 

Çocuklar oynamaz oldu sokak-
larda. Onlar için oyunlar oynad›kla-
r› sokaklar, köyün meydan›, da¤lara
do¤ru ç›kan flu tepe, sessiz ve ça-
murlu akan flu dere, bahçesi k›fl›n
çamurdan yaz›n tozdan kurtulma-
yan okullar›, art›k sadece bir an›
olacak yar›n. Büyükflehir’de ne za-
man iflsizlik, açl›k, hasret kap›lar›n›
çalsa, köylerini anlatacaklar arka-
dafllar›na, gelecek nesildeki çocuk-
lar›na ve torunlar›na. Anlata anlata
bitiremeyecekler... 

Bu diyarlarda kimse sevmezdi
büyük flehirleri. ‹nsanlar orda nas›l
yaflard›, ak›l erdiremezlerdi. En kor-
kunç, en vahfli, en utanç verici olay-
lar o büyük flehirlerde olurdu ne-
dense... 

Ama iflte o bilinmezli¤in, o iste-
mezli¤in ortas›na gitmek zorunda
kalm›fllard› flimdi. 

Y›llard›r beraber olduklar›ndan
ayr›lmak vaktiydi. Tek tek köyün
bütün kap›lar›n› dolaflarak son du-
yurusunu yapt›. Haz›r olun yaflan-

maz oldu buralar, gidiyoruz... Kim-
se sesini ç›karmad›. Köydeki yafll›-
lar›n zoruna gitmedi de¤il, ama ne
yapabilir, ne diyebilirlerdi ki... De-
mek gidiyoruz, demek durulmaz ol-
du. Kendi yurdumuzdan, kendi kö-
yümüzden kovulur olduk demek...
dediler kendi kendilerine.  

Kim?

Kim bizi kovan bu güzel toprak-
lardan? 

En son atalar›m›z kan›yla, can›y-
la köyümüzü iflgal eden emperya-
listleri kovmufltu bu topraklardan.
Çocuklar›m›z özgür yaflas›n diye... 

Ama bu öyle mi ya?

Kim kimi nereden kovuyor... 

fiimdi cevaps›z belki bu sorular,
ama sorular cevaps›z kalsa da k›v-
ranmaya devam edecek beyinlerde.. 

*

‹ki gündüz, iki gece geçti ara-
dan. Kiralad›klar› kamyon sabah›n
köründe kap›ya dayand›. Köyün
baflka sokaklar›nda baflka kamyon-
lar vard›.. Egzoslar›ndan dumanlar
ç›karan yürüyen bir u¤ursuzluk an›-
t› gibi süzülmüfllerdi köyden içeri... 

Gece uyumam›flt› zaten, bekli-
yordu. Haz›r m›s›n›z demeden çoluk
çocuk evde ne varsa doldurdu. Kim-
se kimseyle konuflmad›. Herkes bir
an önce yollara düflmek istiyordu. 

Sulu sepken bir ya¤›fl kapatm›flt›
görüfl aç›lar›n›. Kara bulutlarla kap-
l›yd› gök. Rüzgar hiç bu kadar ür-
pertici sesler ç›karmam›flt› sanki da-
ha önce.. 

Ayaklar›, elleri donarcas›na üflü-
dü. So¤u¤un etkisi, midelerindeki
açl›k titretti onlar›. Bilirdi ki as›l tit-

reten göç yollar›na düflmüfl ol-
malar›yd›. Titreye titreye aflt›-
lar yüzlerce kilometreyi. 

Buras› son durak dedi kam-
yoncu. Son durak, büyükflehirin
en d›fl›ndaki derme çatma bir
mahalleydi. Mahallenin kendisi
gibi derme çatma bir ev üzerine
sözleflmifllerdi önceden. Lakin
birazdan ö¤renecekti ki sözün de
hükmü yok büyükflehirde. Ö¤re-
necekti ki hüküm banknotlarda-
d›r.. Haftalar geçmiflti o sözü

alal›... Lakin onun sözünden daha
çok banknot veren ç›km›flt›.. 

Mahallenin ortas›nda bofl bir ar-
san›n üzerine indirdiler eflyalar›n›.
Kimse buyur etmedi onlar›. Kim
buyur edebilirdi ki zaten, 13 bafll›
bir horantay›. 

Tan›mad›klar› ve tan›nmad›klar›
bir büyükflehirde orta yerde kalakal-
m›fllard›. Çoluk çocuk flaflk›nd›. Bü-
yükler aciz ve çaresiz. “‹nsanl›k öl-
müfl” dedikleri böyle bir durum
muydu? 

So¤uk daha da sertleflmiflti. Göç
y›¤›n›n›n orta yerine topland›lar.

Kendilerini ›s›tabilecek ne varsa
kat kat giyindiler. Çevreden topla-
d›klar›yla bir atefl yak›p çoluk ço-
cuk ateflin bafl›na oturdular. ‹sli isli
harlayan ateflin alevlerine dal›p da-
l›p gitti gözleri... S›cac›k tarhana
çorbas›n›n, tand›rdan yeni ç›km›fl
ekme¤in buram buram bu¤day ko-
kan kokusuyla burunlar› s›zlad›.
Köpek havlamalar› ulaflt› kulaklar›-
na sanki... Sirenlerini çalarak gelip
önlerinde duran polisin gelifliyle
dalg›nl›klar›ndan s›yr›ld›lar. 

Kimsiniz, nerden gelip nereye
gidiyorsunuz diyordu üniformal›lar. 

Kimdiler, nerden gelip nereye
gidiyorlard› gerçekten? 

Sorgu sualini tamamlayan polis
çekip gitti, iyice c›l›zlaflan atefle bi-
raz daha sokuldular, yine dal›p gitti-
ler közlere... fiimdi geçmifli, köyle-
rini de¤il, yar›n› düflünüyorlard›,
yar›n›, sonras›n›... Yar›n, kamyoncu
“buras› son durak, buras› büyükfle-
hir” dedi¤i zaman belli olmufltu.
Son durak, yeni bir kavgan›n ilk du-
ra¤›yd›. 
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Son durak
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Ben, koflullar tara-
f›ndan yönetilmek
yerine onlara ege-
men olan, her f›rsat›
yi¤itçe karfl›layan ve
zekice hareket eden,
tüm ifl ve iliflkilerinde
onurlu olan, talihsiz-
liklere boyun e¤me-
yen, baflar›yla fl›mar-
mayan insanlara e¤i-
timli derim. 

Sokrates

AAttııkkllaarr nneerreeddeenn ççııkkııyyoorr

TÜS‹AD çevre konusunda
duyarl› olunmas› ça¤r›s› yap-
m›fl. Patron örgütünün bafl-
kan› Arzuhan Do¤an Yalç›n-
da¤, “sürdürülebilir kalk›nma
ile çevre iliflkisi” konusunda
partilerden de ayn› yaklafl›m›
beklediklerini belirterek, se-
çim beyanlar›nda yeterli yeri
vermelerini istemifl. 

Cuntalar› destekleyerek demokrasinin
›rz›na geçerler, sonra ‘demokrasi rapor-
lar›’ yay›nlarlar. fiimdi de ‘çevre raporu’
ile göz boyuyor tekelci patronlar. Peki
soral›m; o bacalardan sal›nan zehirler,
topraklar›m›z› zehirleyen at›klar nereden
ç›k›yor? Duyan da çevreyi s›radan halk
kirletiyor zanneder! 

� � �

DDeemmookkrraassii ssiillaahhıı

Rusya Devlet Baflkan› Putin’in demok-
ratl›kla, yönetti¤i sistemin demokrasiyle
bir ilgisi var m›? Yok! Halk›n demokratik
yönetiminin y›k›ld›¤› günden bu yana ül-
ke bask› rejimi ile yönetiliyor. Ancak Pu-
tin öyle düflünmüyor! Gandi’den beri
tek demokrat›n kendisi oldu¤unu söyle-
yen Putin, Amerika’da sorgusuz sualsiz
insanlar›n tutukland›¤›n›, sokaklarda ev-
siz barks›z insanlar›n yaflad›¤›n›, Guan-
tanamo Kamp›’n›n rahatl›kla varl›¤›n›
sürdürebildi¤ini ve Avrupa’da zorbal›k
yafland›¤› kaydediyor.

Söyledikleri do¤ru! Ancak bu, onu de-
mokrat yapm›yor. Putin demokrasi
hamili¤i, yani “demokrasiyi” rakiplerine
karfl› bir silah olarak kullanmak istiyor.
T›pk› di¤er kapitalist ülkeler gibi.

LLiinnççlleerr,, ggeennççlleerree ssaalldd››rr››llaarr ssaayy››llmmaazz!!
Seçim dönemi geldi, baraj› aflaca¤› hesaplanan MHP’ye yönelik güzelle-

meler, makullefltirmeler yine bafllad›. Önceki genel seçimler arifesinde ve
sonras›nda yaflanan “MHP de¤iflti” söylemi devam ediyor. Sabah Yay›n Yö-

netmeni “solcu” Er-
gun Babahan 7 Hazi-
ran tarihli köflesinde
Devlet Bahçeli’ye öv-
güler düzerek, Bahçe-
li’nin “geçmiflte sokak
eylemleriyle yo¤rul-
mufl bir teflkilat yap›s›-
n› ustaca fliddetten
uzak tuttu¤unu” yazd›.

Demek ki linçler,
demokratik eylemlere
müdahaleler, parti bi-
nalar›na sald›r›lar,
üniversitelerde hiç ek-
sik olmayan faflist te-
rör bu “fliddetten” sa-
y›lm›yor. Daha ne
bekleniyordu; yeni
Bahçelievler, Balgat
katliamlar› m›? Bu ka-
fayla yar›n bunlar› da
göreceksiniz merak
etmeyin!

Fidel Castro’nun o¤lu, Küba Atom
Enerjisi Kurumu Baflkan› Fidel Cast-
ro Diaz-Balart’› kabul eden, Devlet
Bakan› Abdüllatif fiener, yurtd›fl› ge-
zileri aras›nda Küba’n›n yerinin ken-
disi için farkl› oldu¤unu belirterek,
Marks’›n Küba’ya kimlik kazand›rd›-
¤›n›, Küba’n›n ›rk farkl›l›klar›n› afl-
m›fl bir ülke oldu¤unu söyledi. 

Do¤ruya do¤ru!

Dünyan›n dört bir yan›nda flu veya
bu düzeyde ›rkç›l›k yaflamaya devam
ederken, kapitalist sistem ›rkç›l›¤›
durmadan yeniden üretirken, farkl›

renk ve milliyetten halk-
lar›n kardeflli¤ini sa¤la-
m›fl olman›n “s›rr›” ne
dersiniz acaba?

Küba’ya “kimli¤ini
kazand›ran”, onu tüm
dünyan›n ezilen halklar›-

n›n onuru yapan, ayn› düflünceleri
paylaflmayanlarda dahi hakl› bir sayg›
uyand›ran sosyalist ideolojisidir. 

Küba sosyalist oldu¤u için ›rkç›l›k
yaflam flans› bulam›yor. Ayn› ülkede
devrim öncesi beyaz az›nl›k ülkenin
yönetimi ve kaynaklar›na hakimken,
yerlileri, kölelerin torunu zencileri,
beyazlar› eflitlik temelinde biraraya
getiren devrim oldu.

Avrupa’dan Ku-
zey Amerika’ya; Af-
rika’dan Asya’ya
tüm dünyada ›rkç›l›-
¤›n tarihin çöplü¤ü-
ne gönderilmesi
de yine ayn› yol-
dan olacak.

değin elerm

Irkç›l›k sosyalizmle
yokedilebilir

BAM TELİ çizgiler



Say›: 108 49DE⁄‹NMELER

Yürüyüfl okurlar›; her hafta dergilerinin yeni say›s›n›
halka ulaflt›rmak için, önlüklerini giyip, megafonlar›n›
alarak ç›k›yorlar sokaklara. Anadolu'nun dört bir yan›n-
da, bir bir çal›yorlar emekçilerin kap›lar›n›. Ve her hafta,
farkl› bir bölgede, mahallede, köyde; bir gecekondudan,
okuldan ya da fabrikadan yeni bir ses, yeni bir nefes ka-
t›l›yor Yürüyüfl'ümüze.

Art›k periyodik hale gelen Yürüyüfl'ün sokak sat›fllar›
ve elden halka ulaflt›r›lmas› her hafta oldu¤u gibi, tüm
engellere ra¤men bu hafta da: ‹zmir, Antalya, Eskiflehir,
Adana, ‹skenderun, Mersin'de... devam etti.

Okurlar›m›z ‹zmir'de 2-3 Haziran günlerinde Keme-
ralt› ve Menemen’deydiler. 

Antal-
y a ’ d a k i
okurlar › -
m›z ise
Al t ›nova
Düdenbafl›
Mahallesi
h a l k › n › n
k a p › s › n ›
çald›lar bu
hafta. Se-
ç i m l e r e
iliflkin ko-
nuflmalar
y a p a n
okurlar›m›z ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesine ça¤-
r› yapt›lar. 

Eskiflehir'de ise Y›ld›ztepe Mahallesi halk›na dergimi-
zin tan›t›m› yap›l›rken, Adana'n›n Yüre¤ir ‹lçesi’ne ba¤l›
Kiremithane Mahallesi’nde de sesimiz yank›land›. Poli-
sin engelleme giriflimine ra¤men okurlar›m›z, kentin bu
emekçi semtinde de sat›fl› sürdürdüler. 

Mersin’de de okurlar›m›z Tarsus’un Yarenlik Meyda-
n›'nda bafllad›klar› sat›fl esnas›nda oligarflinin demokrasi-
cilik oyununu teflhir eden konuflmalar yaparken, ‹skende-
run'da geçen hafta bafllayan toplu sat›fllar, bu hafta da Bu-
luttepe ve Esentepe mahallelerinde sürdü.

‹stanbul’da ise, bu hafta Okmeydan› Bademlik’te ve
Pendik Kavakp›nar Mahallesi’nde toplu sat›fllar gerçek-
lefltiren okurlar›m›z, gecekondu halk›n›n ilgisiyle karfl›-
laflt›lar. 

LLüükküüss hhaayyaatt
Ç›ra¤an Palace Kempins-

ki Genel Müdürü Henri Blin,
uluslararas› lüks otel zinciri
içinde en kârl› iki otellerin-
den birinin Münih di¤erinin
ise Ç›ra¤an Palace oldu¤unu

söyledi. Dünyan›n en “meflhur” çanta markas›n›n sa-
hibi Louis Vuitton da flöyle diyor: “Türkiye’de lüks
tüketim iyi büyüyor, Niflantafl› ‘Global’ oluyor.” (1
Haziran, Hürriyet)

Lüksün artt›¤› yerde kaç›n›lmaz olarak sefalet de
artar. Bu, toplumsal eflitsizli¤in büyümesinin aleni-
leflmesi, sistemin çürümüfllü¤ünün iflaretidir. S›n›f
mücadelesinin geri oldu¤u koflullarda zenginler za-
ten yaflad›klar› lüks hayat› pek fazla gizleme gere¤i
duymazlar ve bütün i¤rençlikleriyle halk›n gözüne
sokarcas›na yaflarlar. fiimdi bugünleri yafl›yoruz. 

Ya bu safahat›n “ertesi” günü? 

““KKüürrttlleerree ‘‘ddaa¤¤ddaann
oovvaayyaa iinniinn’’ ddiiyyeerreekk ddaavvee--
ttiiyyee çç››kkaarr››yyoorruuzz,, iinnmmeeyyee

kkaallkktt››kkllaarr››nnddaa bbuu ssee--
ffeerr ‘‘oollmmaazz’’ ddiiyyee ddaayy››--
llaann››yyoorruuzz..””

Cüneyt Ülsever 
5 Haziran Hürriyet

Doğruya ddoğru

Patrona k›yak iflçiye dayak!
‹‹kkttiiddaarr››nn ggiizzlliissii ssaakkll››ss›› yyookk,, kkiimmee hhiizzmmeett eeddiiyyoorr,, kkii--
mmiinn çç››kkaarrllaarr››nn›› kkoorruuyyoorrssaa aaçç››kkççaa oorrttaayyaa kkooyyuuyyoorr.. 

Maliye Bakan› Kemal Unak›tan ifladamlar›na flöyle
sesleniyor:

“Vergileri düflürüyorum, k›ya¤›m›
unutmay›n”!

Daha ötesi var m›?

Ayn› hükümet 1 May›s’ta ve her
tür hak arama eyleminde de iflçile-
re, emekçilere daya¤› reva görüyor.

YYaazz››yyoorr...... yyaazz››yyoooooorrrr!! HHaallkk››nn,, hhaakkll››nn››nn sseessii YYüürrüüyyüüflfl
yyaazz››yyoorr...... VViittrriinnddeekkiilleerrii ddee¤¤iill,, ggüünnddeemmddeekkiilleerrii,, yyaallaann--
llaarr›› ddee¤¤iill,, ggeerrççeekklleerrii yyaazz››yyoooooorr...... KKuurrttuulluuflfluummuuzz vvee
ggeelleeccee¤¤iimmiizz iiççiinn,, bbaa¤¤››mmss››zzll››kk,, ddeemmookkrraassii,, ssoossyyaalliizzmm
iiççiinn YYüürrüüyyüüflfl ookkuuyyuunn...... dduuyyuunn,, öö¤¤rreenniinn,, öörrggüüttlleenniinn......

Yürüyüfl okuyal›m,
ö¤renelim, örgütlenelim

ÖÖffkkee eekkttii ff››rrtt››nnaaddaann kkoorrkkuuyyoorr
‹talyan hükümeti; G-8 Zirvesi son-

ras› Roma’y› ziyaret edecek olan
Bush’u protestolardan korumak için
elçilik konutu ile ziyaret edece¤i kent
merkezindeki Trastevere semtine ka-
dar olan “riskli” bölgelere prefabrik

tünel infla edilmesi karar› ald›.

‹talyan hükümetinin sistemin efendisine yalakal›¤›
bir yana; bu ne korku böyle? Demokratik protestodan
korkan “dünyan›n efendisi”, ya o “y›k›c›” öfke karfl›s›n-
da ne yapar acaba!
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"Onlar diz çökmedi-

ler, boyun e¤mediler,

teslim olmad›lar... Ve

sonuçta kazanan onur

oldu. Namus oldu...

Onlar bugünün dünya-

s›nda u¤runa savafl›la-

cak, ölünecek de¤erle-

rin oldu¤unu gösterdi-

ler. 

Onlar halk›n; eflit-

lik, adalet ve özgür va-

tan özlemlerinin

yokedilemeyece¤ini

gösteren semboller ol-

dular. Onlar›n ölüm-

süzlü¤ü, hiçbir zaman

unutulmamalar›, halk›n

bilincinde ve yüre¤inde

yaflamaya devam etme-

leri bu yüzdendir.

Kocaeli HÖC Temsilcili¤i, 1993'te
Ankara'da flehit düflen Murat Gül'ü,
mezar› bafl›nda and›.

Kuruçeflme Mezarl›¤›'nda 5 Hazi-
ran’da düzenlenen anma, Murat Gül
nezdinde tüm devrim flehitleri için
sayg› durufluyla bafllad›. 

Murat Gül'ün mücadele yaflam› ve
flehit düflüflünün anlat›ld›¤› anmada,
'fiehitlik' kavram›na dair "Onurlu Ya-
flam Onurlu Ölüm" bafll›kl› bir metin
okundu. 

HÖC’lüler flehitlerinden ald›klar›
miras› onurla tafl›yacaklar› sözü verir-
ken, “Devrim yolunda ölümsüzlü¤e
u¤urlad›¤›m›z devrim flehitleri, bizlere
b›rakt›klar› mücadele miras›yla sonsuza
kadar yan›m›zda olacaklar. Unutmaya-
ca¤›z, unutturmayaca¤›z” dediler.

Anma hep bir a¤›zdan söylenen
"Bize Ölüm Yok" ve "Hakl›y›z Kaza-
naca¤›z" marfllar›yla sona erdi.

THKP-C’nin önder kadrolar›n-
dan Hüseyin Cevahir, ölüm y›ldönü-
münde 1 Haziran
günü Dersim’de ve
Elaz›¤’da an›ld›.

1971’de Malte-
pe’de kuflat›ld›klar›
evde Mahir Ça-
yan'la birlikte dire-
nerek flehit düflen
Hüseyin Cevahir’in
mezar›n›n bulundu-
¤u fiöbek (Yelde-
¤en) Köyü’ne giden
Dersim HÖC Tem-
silcili¤i üyeleri, me-
zar› bafl›nda bir anma töreni düzenle-
di.

Jandarma taraf›ndan aramadan
geçirilen araçlar›na keyfi flekilde pa-
ra cezas› kesilen HÖC'lülerin zorla
resimleri çekilmek istenirken, "Dev-
rim fiehitleri Ölümsüzdür HÖC" ya-

z›l› pankarta da el konuldu. 

Buna ra¤men devrimciler Ceva-
hir’i sloganlar›yla selamlamaktan

geri durmad›lar. Sayg› durufluyla
bafllayan anmada,
Cevahir'in hayat›
anlat›larak, Maltepe
direnifline ve diren-
me gelene¤inin ya-
rat›c›lar›ndan oldu-
¤una vurgu yap›ld›.

Anma söylenen
marfllarla sona erer-
ken, köylülerin de
sabah saatlerinde
Cevahir’in mezar›n›
ziyaret ettikleri ö¤-
renildi.

Elaz›¤ HÖC Temsilcili¤i de dü-
zenledi¤i anma etkinli¤inde Ceva-
hir’in devrimci hareketin mücadele-
sinde yaflad›¤›n› dile getirdi. Slayt
gösterimi, fliirler ve marfllarla de-
vam eden anmada yumruklar Ceva-
hir için s›k›ld›.

Mahmut Polat
Topra¤a VVerildi

27 May›s günü Dersim-Çemiflge-
zek’te katledilen T‹KKO gerillas› Mah-
mut Polat 1 Haziran’da günü Gazi Ce-

mevi önünden Gazi Mezar-
l›¤›’na yap›lan yürüyüflle
ölümsüzlü¤e u¤urland›. 

Orak, çekiçli bayra¤a
sar›lan Mahmut Polat;
“Gerillalar Ölmez Yaflas›n
Halk Savafl›, Mahmut Po-
lat, H›d›r U¤ur Ölümsüz-
dür” sloganlar›yla selam-
land›. 

“Gerillalar Ölmez Yafla-
s›n Halk Savafl›” pankart› ve
Partizan flamalar›yla Gazi
Mezarl›¤›’na yürüyen kitle
devrimci dayan›flmay› gös-
terdi. Mahmut Polat, vasiye-
ti üzerine 1994’te gerillada
flehit düflen kardefli ‹smet

Polat’›n mezar› üzerine defnedilirken, Par-
tizan ad›na yap›lan aç›klamada, “halk için,
devrim için yaflayanlar, savaflanlar ve silah
elde topra¤a düflenler büyük de¤erlerdir. O
de¤erler ki binbir emekle, kanla, gözyafl›y-
la yarat›lm›flt›r” denildi.

Destek veren kurumlar›n da k›saca
konuflmalar yapt›¤› cenaze töreni slo-
ganlarla sona erdi.

Cevahir Yafl›yor!
MMuurraatt GGüüll 
ÖÖllüümmssüüzzddüürr


