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Tarih yazanlar›n

kaleminden

Meﬂale olup

2 5
Haziran
1995’te
Ovac›k
Yeﬂilyaz›
Nahiyesi
Kenan GÜRZ
Zehra ÖNCÜ
Do¤an GENÇ
Figen YALÇINO⁄LU
Kardere
Cem GÜLER
mevkiinde oligarﬂinin binlerce askeri taraf›ndan kuﬂat›ld›lar. 15 saat süren yi¤itçe çat›ﬂma sonras›nda ﬂehit düﬂtüler. ﬁehit düﬂen
gerillalar Mustafa Sefer Müfrezesi’ne ba¤l›yd›lar ve komutanlar› Kenan Gürz’dü.
Kenan, Figen ve Cem, Hozatl›’yd›lar. Do¤an Pertek, Zehra ise Çorumlu’ydu. Kimi çal›ﬂt›¤› tarladan, kimi okudu¤u
okuldan kat›lm›ﬂt› gerillaya. Zor koﬂullarda umudun bayra¤›n› dalgaland›rd›lar, sosyalizm düﬂüncelerini taﬂ›d›lar. Bu
u¤urda ölümsüzleﬂtiler.

2 6
Haziran
1993’te
SHP Gaziosmanpaﬂa
Baﬂkan
Yüksel
Devrim Mehmet
Aday› MehGÜNEYSEL
ERO⁄LU
met Altuncu’nun iﬂyerinde, Altuncu’nun ihbar› sonucu pusu kuran polisler
taraf›ndan kurﬂuna dizildiler.
Devrim Mehmet, mücadeleye Liseli DEV-GENÇ içerisinde, Yüksel ise GOPKAD’da kat›lm›ﬂt›.

1977 Dersim do¤umluydu.
Henüz 15 yaﬂ›ndayken Dersim
K›r Gerilla Birli¤i’ne kat›ld›.
Daha sonra ‹stanbul ﬂehir birliklerinde yerald›. 22 Haziran
1996’da hapishanelerde yolAdalet YILDIRIM daﬂlar›na uygulanan bask›lar›n
hesab›n› sormak için DYP ‹stanbul Ka¤›thane ilçe binas›na
düzenlenen bask›nda, eylemden sonra çat›ﬂma ç›kt›.
Adalet kendini feda ederek di¤er yoldaﬂlar›n›n geri
çekilmesini sa¤lad› ve çat›ﬂarak ﬂehit düﬂtü. ﬁehit düﬂtü¤ünde 19'unda komutan yard›mc›s›yd›.

Hapishanelerde yoldaﬂlar›n›n katledilmesine karﬂ›, ‹stanbul’da 24 Haziran 2004’te bir
eylem haz›rl›¤› içindeyken, taﬂ›d›¤› bomban›n kaza sonucu patlamas› sonucu ﬂehit düﬂerken,
kazada halktan Zehra ﬁahin, Kemal Polat, Feride Ilg›z da hayat›n› kaybetti.

Semiran POLAT

Semiran Polat 1975 Dersim Mazgirt Basu (Güneﬂdere) Köyü do¤umludur. Mersin Üniversitesi Felsefe bölümü ö¤rencisiyken mücadeleye kat›ld›. 1999'da gençlik örgütlenmesi
sorumlulu¤una getirildi, 2001'de illegal alanda ve askeri örgütlenmede yerald›.

Sesin usumda bu akﬂam
Kavga dolu ezginle söylüyorsun
belki görmedin ama,
‹stanbul'u anlat›yorsun ilk baﬂta
sonra kuﬂatmay›
Sonra Dersim Da¤lar›n›
Dersim da¤lar› ki
senin dilinden dillere düﬂmüﬂ
dal›yorsun bir ara
12'ler geliyor akl›na
19 Mart
Pertek Direniﬂi
5'ler ve 13'ler.
Sonra halay baﬂ›s›n
kahkahalarla çekiyorsun baﬂ›
yan›nda Hüsniye var
Hüsniye'nin yan›nda Gülseren,
Nihat, Mehmet Ali
Saz› bir Ahmet,
bir ﬁenay al›yor
derken Mikail,
bir ﬂiir okuyor
Ekrem (*) abi bir an›s›n› anlat›yor
ve en son " Bize Ölüm Yok" diyorsun
"Size Ölüm Yok" biliyorsun
ne kavgaya girdi¤in Elaz›¤ kondular›
ne Dersim Da¤lar› ne hasretin
‹stanbul Sokaklar›
sizleri unutmayacak.
9'lar›, 9 bin meﬂale olup
kavgam›zda yaﬂataca¤›z
(1994, Adalet Y I L D I R I M)
(*) Ekrem: Kemal Askeri

Hüseyin Çukurluöz, 42 yaﬂ›nda, 27 y›ll›k devrimciydi. Bekir Baturu, 36 yaﬂ›nda 11 y›ll›k devrimciydi. Sincan F Tipi’nin bir hücresinde birlikteydiler. 10. Ölüm Orucu Ekibi’nde ölüm orucuna baﬂlad›lar. Ve ayn›
hücrede 22 Haziran 2004’te ayn› ateﬂ çemberinin içinde bedenlerini
tutuﬂturarak ﬂehit düﬂtüler. Çukurluöz; 22 Haziran’da, Baturu; 23 Haziran’da ölümsüzleﬂti.

22 Haziran 2004’te
Tokat Bölgesi Benli Yaylas›
yak›nlar›nda Cepheli gerillalarla oligarﬂinin askeri
güçleri aras›nda ç›kan çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtü.

Hüseyin Çukurluöz, Çorum'un Sungurlu Kazas›’n›n Çukurlu Köyü
do¤umluydu. Mücadeleye 1978 baﬂ›nda Ankara'da kat›ld›. 1980’de
tutsak düﬂtü ve 11 y›l tutsak kald›. Tahliye olduktan sonra Gebze'de faaliyet yürütürken yeniden tutukland›. 1996
Ölüm Orucu’nda 1. Ölüm Orucu Ekibi’nde yerald›.

1996'da Ankara'da
gençli¤in mücadelesine kat›ld›. AYÖ-DER komitesinde
ve Ege TÖDEF sorumlulu¤unda yerald›. Ne defalarca geçti¤i iﬂkenceler, ne a¤abeyi Haydar Boyraz’›n katledilmesi, onu y›ld›ramad›.

Hüseyin ÇUKURLUÖZ

Bekir BATURU

Bekir Baturu, Gaziantep do¤umludur. '93 y›l›nda Kastamonu gençlik örgütlenmesinde yer ald›. '94’te Bat› Karadeniz'de ö¤renci gençli¤in örgütlenmesinde görevlendirildi. '97 Kas›m’›nda tutukland›.

Hasan Hüseyin
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“Mahsuni ﬁerif’i An›yoruz, Naz›m’›,
Ahmed Arif’i, Orhan Kemal’i
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enelkurmay’›n
8
Haziran’›n ilk saatlerinde yapt›¤› “kitlesel refleks
gösterin” ça¤r›s› üzerine
çok çeﬂitli yorumlar yap›ld›. Ça¤r› çeﬂitli aç›lardan
de¤erlendirilebilir; fakat özü, halk›n
bir kesimini, halk›n bir di¤er kesimine karﬂ› harekete geçmeye ça¤›ran, halk› b i r b i r i n e k › r d › r m a y ›
amaçlayan bir ça¤r›d›r. Yaln›z Kürt
halk›na karﬂ› bir savaﬂ de¤il, bütün
halklara, devrimci, demokrat tüm
halk kesimlerine karﬂ› bir savaﬂt›r.

G

u, uç veya zorlama bir yorum
de¤il, Genelkurmay aç›klamas›n› okuyan herkesin akl›na ilk gelendir. Hürriyet baﬂyazar› Oktay Ekﬂi’nin Genelkurmay’›n ça¤r›s›na itiraz› son derece dikkat çekicidir. Bugüne kadar katliamlar›, infazlar› alk›ﬂlamakta bir sak›nca görmeyen,
Kürt halk›na karﬂ› ﬂovenist uygulamalar›, asimilasyon politikalar›n›
tereddütsüz destekleyen bir yazar,
Genelkurmay’›n son ça¤r›s› karﬂ›s›nda tereddütlüdür. ﬁöyle yazd›
Ekﬂi: “Aç›klamadaki sözler bir
‘kalk›n ey ehl-i vatan’ ça¤r›s› m›?
Öyle bir ça¤r›n›n ne gibi felaketlere
yol açabilece¤ini -örne¤in bunca y›l
bar›ﬂ içinde yaﬂayan insanlar›m›z›
h›zla bölüp birbirine düﬂman edece¤ini- bu sat›rlar› yazan ve
yay›mlatan her kim ise bilmiyor mu?” (Oktay Ekﬂi, 9 Haziran 2007, Hürriyet)

B

lbette, bu sat›rlar› yazan,
bu ça¤r›n›n ne gibi “felaketlere” yol açabilece¤ini B‹L ‹ Y O R. Zaten sorun da buradad›r. Bu ça¤r›n›n, yolaçaca¤›
sonuçlar biline biline yap›lmas›d›r. ‹stenen de budur.

E

enelkurmay, gerillay› yokedememiﬂtir. Siz bakmay›n, Kürt milliyetçi hareketinin
ateﬂkes ilan etti¤i dönemde
“yokettik, bitirdik” masallar›
anlatmalar›na. Herkesin bildi¤i
ve tüm dünyan›n çok somut
olarak da gördü¤ü gibi, Genelkurmay, tüm gücünü seferber

G
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GÜNDEM

Genelkurmay’›n
‘‹ç Savaﬂ’ K›ﬂk›rtmas›
etmesine karﬂ›n, siyasi olarak Kürt
halk›n›n mücadelesini yokedememiﬂtir. Askeri ve siyasi açmaz›n›,
ﬂimdi böyle bir k›ﬂk›rtmayla telafi
etmeye çal›ﬂmaktad›r. Gerçekte ﬂu
da aç›k ki; Genelkurmay’›n böyle
bir ça¤r› yapmak durumunda kalmas›, kendi acizli¤inin itiraf›d›r.
Yüzbinlerce kiﬂilik ordu gücüne,
hükümetlerin, düzenin tüm di¤er
kurumlar›n›n her türlü deste¤ine, bu
ülkenin bütçesinin çok büyük bölümü buna ayr›lmas›na ra¤men, baﬂedememiﬂlerdir. Baﬂedemezler de.
Dünyan›n hiçbir ülkesinde, oligarﬂinin ordular›, ulusal ve sosyal halk
kurtuluﬂ hareketlerini yokedememiﬂlerdir. Ulusal ve sosyal halk kurtuluﬂ hareketlerinin siyasi sahneden
silindi¤i çeﬂitli ülkeler vard›r, ancak
onlara bakan görür ki, bu hareketler
kendi hatalar› veya tercihleri sonucu
yokolmuﬂlard›r. Sömürücülerin ordusu, halk hareketlerini yokedemez.
enelkurmay acizli¤ini gizlemek için bazen hükümetleri,

G

Genelkurmay’›n
böyle bir ça¤r› yapmak
durumunda kalmas›, kendi
acizli¤inin itiraf›d›r.
Dünyan›n hiçbir ülkesinde,
oligarﬂinin ordular›, ulusal
ve sosyal halk kurtuluﬂ hareketlerini yokedememiﬂlerdir.
Bu “acizlik” politik bir acizliktir, çaresi, daha fazla özel
tim, daha fazla tank, yeni s›n›r ötesi operasyonlar de¤il,
Kürt sorununun
çözümüdür.

bazen de AB’yi hatta ABD’yi sorumlu göstermeye çal›ﬂm›ﬂt›r. Fakat
bunlar›n etkisi günlüktür, çünkü
herkes, bu ülkede tüm hükümetlerin, devrimcilere, yurtseverlere karﬂ› mücadelede Genelkurmay’›n bir
dedi¤ini iki etmedi¤ini bilir. Keza,
Avrupa ve Amerikan emperyalizminin en has uﬂa¤›n›n ve müttefikinin
Genelkurmay oldu¤u da aç›kt›r. Sonuçta, halk hareketi karﬂ›s›ndaki
acizli¤in, Genelkurmay’›n ve
TSK’n›n acizli¤i oldu¤u gizlenememektedir. Bu “acizlik” politik bir
acizliktir, çaresi, daha fazla özel
tim, daha fazla tank, yeni s›n›r ötesi
operasyonlar de¤il, Kürt sorununun
çözümüdür. Fakat oligarﬂinin ordusu, sanki bugüne kadar yeterincekatletmedi¤i, yeterince bombalamad›¤›, yeterince köy yakmad›¤› için
“Kürt sorununu” halledememiﬂ gibi, bask› ve zulmü devam ettirecek
yöntemler aray›ﬂ›ndad›r.
Refleks” ça¤r›s›, yeni bir ça¤r›d›r ama bu politika, 2005’in
Newroz’una kadar uzanmaktad›r. Linç politikas›, AKP hükümeti ve di¤er düzen güçleri taraf›ndan desteklenmiﬂ olsa da,
politikan›n esas sahibi Genelkurmay’d›. Genelkurmay’›n
2005 Newroz’undaki “sözde
vatandaﬂlar” aç›klamas›ndan
özellikle MHP ve BBP’li faﬂist
güçler vazife ç›karm›ﬂ ve linçleri örgütlemiﬂlerdi. Ancak linç
politikas›, bu biçimiyle ve bu
boyutlar›yla Genelkurmay’›n
ihtiyac›na cevap vermemekte
ve Genelkurmay ﬂimdi “kitlesel refleks” ça¤r›s›yla bu politikay› daha geniﬂ bir kesime yaymay› amaçlamaktad›r. Kuﬂkusuz bu “yayma”n›n fiili karﬂ›l›¤›, T ü r k - K ü r t ç a t › ﬂ m a s ›’d›r.

“
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alklar› birbiriyle çat›ﬂt›rmak,
tarih boyunca s›k s›k baﬂvurulan bir yöntemdir. Ve bu yönteme
hep, sömürücü egemen s›n›flar baﬂvurmuﬂtur. Balkanlar’da çeﬂitli milliyetlerden halklar› birbiriyle çat›ﬂt›ran emperyalizm ve iﬂbirlikçileriydi. Bu politikan›n sahipleri ve k›ﬂk›rt›c›lar›, hep emperyalistler ve iﬂbirlikçileri olmuﬂtur. Ortado¤u’da
farkl› inançlardan halklar› birbirine
düﬂüren politikalar›n sahibi de yüzy›ld›r hiç de¤iﬂmemiﬂtir. Peki Balkanlar’da kim kazand›? Kazanan›n
Balkan halklar› olmad›¤› kesindir?
Balkan halklar›n›n kan› döküldü, onbinlercesinin can› al›nd›.
Öyleyse kim kazand›?..

H

alkanlarda, kendi baﬂ›na
ayakta duramayan, emperyalistlere muhtaç onlarca ülke
kuruldu. Emperyalizm, kendine
ba¤›ml› onlarca yeni ülke kazand›¤› için, kazançl›. Bu ülkelerdeki iﬂbirlikçi politikac›lar,
iﬂbirlikçi generaller, yeni sömürü düzeninden elde edilen kazançlarla h›zla palazland›lar.
Yani, iﬂbirlikçiler de kazançl›.

B

ürt-Türk çat›ﬂmas›, kimsenin üzerinde “manevra”
yapamayaca¤›, “blöf” yapamayaca¤› kadar tehlikeli bir oyundur ve bu oyundan hiçbir halk
kazançl› ç›kamaz. Özellikle,
Genelkurmay’›n ça¤r›s›n›n as›l
muhatab› olan Türk halk›, bu
gerçe¤in bilincinde olmal›, ki oyun
bozulabilsin. Elbette Türk ve Kürt
halk›n› birbirine k›rd›rma politikas›n› bozmak için temel görev Türk
halk›na düﬂüyor olsa da, Kürt halk›n›n da bu konuda uyan›k davranmas› ﬂartt›r. Bu sorumlulu¤un en
önemli parças›, ﬂovenizme malzeme vermemektir. Faﬂizm, Cumhuriyet mitinglerinden, “kitlesel refleks”
eylemlerine dönüﬂtürmeye çal›ﬂt›¤›
bu politikalar›yla toplumsal zeminini, baﬂka deyiﬂle kitle taban›n› geniﬂletirken, bunun karﬂ›s›nda Kürt
ulusal hareketi de halklar› kucaklayan, her kesimde sayg› yaratan bir

K
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Halk›m›za gerçekleri aç›klaman›n
yollar›n› bulmal›, güçlerimizi, imkânlar›m›z› birleﬂtirerek ﬂovenizmin, burjuva medya arac›l›¤›yla pekiﬂtirilen demagojik ortam›n beyinleri dumura u¤ratan etkisini da¤›talk güçleri, oligarﬂinin böl-parmal›y›z. Kuﬂku yok ki, çok yeni bir
çala-yönet ﬂeklindeki klasik
ﬂey söylüyor de¤iliz. Kald› ki, Gepolitikas›yla karﬂ› karﬂ›ya kald›klanelkurmay’›n “güvenlik bölgesi”
r›nda yapacaklar› tek ﬂey, birleﬂerek
ilan›nda da, çeﬂitli güçleri kullanbunu boﬂa ç›karmakt›r. Oyunu tersimaya çal›ﬂmas›nda da, yeni bir ﬂey
ne çevirmek, baﬂka bir deyiﬂle, egeyoktur. Bu politika, 12 Eylül
men s›n›flar›n halka karﬂ› kulland›¤›
1980’den beri çeﬂitli biçimlere bü“silah›”, kendilerine çevirmek için
ründürülerek uygulanan bir politibunu baﬂarmal›y›z. Birleﬂmek, karkad›r. S›k›yönetim, ola¤anüstü hâl
deﬂlik, soyut sözler olarak kald›¤›
ilan edilmiﬂ, bölgeye özel SS
kararnameleri ç›kar›lm›ﬂ, Hizbullahlar, korucular, itirafç›lar
Halk güçlerinin yapa- halk›n üzerine “seferber” edilmiﬂtir... 1970 baﬂ›ndan bu yana,
ca¤› tek ﬂey, birleﬂerek
oligarﬂinin bütün tarihi “terör”,
bu oyunu boﬂa ç›karmakt›r.
“anarﬂi”, “bölücülük” diye diye
Birlik ve kardeﬂlik, eylemde,
halk›n taleplerini ve mücadeledayan›ﬂmada, en geniﬂ kitlesini bast›rmakla geçmiﬂtir... Falere, halk›m›za, dünyaya ver- kat politikan›n bu “eeski”li¤ine
karﬂ›n, Genelkurmay’›n iki y›ldi¤imiz mesajlarda, mücaded›r uygulad›¤› linç politikas› ve
lemizin hedeflerinde kendini
son ça¤r›s›nda yeni olan, “Kürtsomutlamal›d›r. Birlik ve
Türk çat›ﬂmas›” ihtimalini belki
kardeﬂlik, halklar›m›z›n orilk kez bu kadar yak›na getirmesidir. ‹ﬂte bundan dolay›, ültak ç›karlar› için grupçu hekemiz solu, devrimci demokrasaplardan, düzeniçi kayg›lartik güçleri, bu yeni durumun, bu
dan vazgeçmekte somutlantehlikeli ihtimalin sorumlulumal›d›r.
¤uyla bakmal›d›r bugünün görevlerine.
eylem çizgisi ve anlay›ﬂ› ortaya
koymak durumundad›r. Bu yap›lamad›¤›nda, yanl›ﬂ eylem çizgisiyle
ortaya ç›kan zemin, Genelkurmay’›n iﬂini kolaylaﬂt›r›r sadece.

H

sürece, siyasi mücadele aç›s›ndan
bir anlam ifade etmez ve karﬂ› karﬂ›ya oldu¤umuz oyunu bozmaya yetmez. Birlik ve kardeﬂlik, eylemde,
dayan›ﬂmada, en geniﬂ kitlelere, halk›m›za, dünyaya verdi¤imiz mesajlarda, mücadelemizin hedeflerinde
kendini somutlamal›d›r. Birlik ve
kardeﬂlik, halklar›m›z›n ortak ç›karlar› için grupçu hesaplardan, düzeniçi kayg›lardan vazgeçmekte somutlanmal›d›r.

enelkurmay’›n politikas›n›n
karﬂ›s›na halklar›n kardeﬂli¤ini
savunarak, halklar›n birlikte mücadelesini geliﬂtirerek ç›kmal›y›z.

G

enelkurmay’›n linç ça¤r›lar›na burjuva medyada
“dalga kabar›yor” söylemleriyle,
“ Türkiye MOSSAD modeli kurmal›” önerileriyle çanak tutuluyor.
TÜS‹AD patronlar›, “güvenlik öncelikli” aç›klamalar›yla, katliam politikalar›n›n arkas›nda duracaklar›n›
gösteriyorlar. Ve zaten hep böyle olmuﬂtur. Kürt ve Türk halk›n› birbirine k›rd›rmay› amaçlayan bir politika karﬂ›s›nda, ittifak yap›lacak düzeniçi hiçbir güç yoktur. Bu oyunu,
ancak ve ancak devrimci demokratik güçler bozabilir. Oyunu bozdu¤umuz ölçüde demokrasi ve devrim
geliﬂir; bozamazsak, faﬂizm!

G

GÜNDEM
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Kürt Halk›na Karﬂ›
Seferberlik Ça¤r›s›

Genelkurmay’›n
1. Aç›klamas›:
Demokrasiye ret
Linçe davet!

Genelkurmay’›n
2. Aç›klamas›:
S›k›yönetimsiz,
Ola¤anüstü halsiz
yönetemiyoruz!

Genelkurmay
Aç›klamalar›n›n
gösterdi¤i:
Genelkurmay
yönetiyor!
Parlamento
göstermelik!
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Genelkurmay Baﬂkanl›¤› 8 Haziran 00.30'da bir aç›klama yaparak,
“terör olaylar›na karﬂ›, yüce Türk
milletinin kitlesel karﬂ› koyma refleksini göstermesi"ni istedi.
Genelkurmay Baﬂkanl›¤›, yine 8
Haziran’da internet sitesinde yay›nlad›¤› baﬂka bir duyuruda ﬁ›rnak,
Hakkari ve Siirt illerini, “güvenlik
bölgeleri” olarak ilan etti.
‹ki aç›klaman›n da neye tekabül
etti¤i hiçbir kuﬂkuya yer b›rakmayacak ﬂekilde aç›kt›: ‹lk ça¤r›, linçlere ve Kürt halk›na karﬂ› “seferberli¤e” ça¤r›yd›. Katliamlar için “zemin” haz›rlamaya yönelikti.
‹kincisi ise, asl›nda zaten tam
olarak terkedilmeyen s›k›yönetime,
ola¤anüstü hâle dönüﬂün ad›mlar›n›n at›ld›¤›n› gösteriyordu.
Baﬂbakan Erdo¤an, gazetecilerin
sorusu karﬂ›s›nda Genelkurmay’›n
ald›¤› karar›n “Ola¤anüstü Hâl” anlam›na gelmeyece¤ini savunurken,
söyledi¤ine kuﬂkusuz kendisi de
inanm›yor olmal›yd›. Baﬂbakan
bunlar› söylerken gazetelerde hergün ﬂu baﬂl›klar okunuyor: Özel birlikler Güneydo¤u’ya... 5 bin kiﬂilik
terörle mücadele özel timi kuruluyor... Emniyet bat› illerinde görev
yapan özel harekât birliklerini Do¤u’ya kayd›rma karar› ald›...
12 ve 13 Haziran’da peﬂpeﬂe hükümet yetkililerinin, kuvvet komutanlar›n›n, M‹T, polis yetkililerinin
kat›ld›¤› toplant›lar yap›ld›. Hakkari, ﬁ›rnak ve Siirt bölgesine özel tim
takviyesi yap›lmas› kararlaﬂt›r›ld›.
Önlemlerin sürece¤i aç›kland›.
Ülkede bir seferberlik hali oldu¤u aç›k. “Terör” demagojisi t›rmand›r›l›rken, polise yetki yasalar› ç›kar›l›yor, s›n›rlara y›¤›nak yap›l›yor,
linç ça¤r›lar› resmileﬂiyor... Genelkurmay’›n 7 maddeden oluﬂan “refleks ça¤r›s›”n›n yap›ld›¤› aç›klaman›n özellikle 3. ve 7. maddeleri

dikkat çekicidir:
“3. Her f›rsatta, yurt içinde ve
yurt d›ﬂ›nda bar›ﬂ, özgürlük ve demokrasi gibi insanl›¤›n yüksek de¤erlerini, terör örgütüne paravan
olarak kullanan kiﬂi ve kuruluﬂlar›n, bu olaylar›n gerçek yüzlerini
görme zaman› art›k gelmiﬂtir. ”
7. Türk Sil ahl› Kuvvetleri nin
beklentisi; bu tür terör olaylar›na
karﬂ›, y üce T ürk m illetini n k itlesel
kar ﬂ › koym a r e f le ks in i g öst e r m es i dir.”
Bu ülkenin yak›n tarihini bilen
herkes, bu ça¤r›lar›n katliamlar›n,
infazlar›n, kontra operasyonlar›n
yayg›nlaﬂmas› anlam›na geldi¤ini
bilir. 3. madde tekrar okundu¤unda
görülür ki, linçlerin hedefine sadece
Kürtler de¤il, özgürlükleri, demokrasiyi savunan tüm kesimler konulmuﬂtur.
Kuﬂkusuz ki, hedeflerin en baﬂ›nda Kürt halk›n›n mücadelesi vard›r. ﬁovenizm ve Kürt düﬂmanl›¤›
devletin himayesi ve teﬂvikiyle
alenileﬂmektedir.
Genelkurmay
Baﬂkan› ve hükümet üyelerinin de
kat›ld›¤› Ankara’daki cenaze töreninde at›lan “ K e r k ü k ’ ü b a s a r › z
Barza ni ’yi asar ›z. ‹ mr al› ’y› basar ›z
Apo’yu asar›z” sloganlar› bunun bir
göstergesidir.
Ça¤r›n›n neye davet oldu¤u son
derece aç›kt›. O kadar aç›kt› ki, Genelkurmay ikinci bir bildiri yay›nlayarak, “Ça¤r›da kastedilen, toplumsal tepkinin, kesinlikle ﬂiddet
içermeyen demokratik kurallar içerisinde gösterilmesidir” aç›klamas›n› yapmak zorunda kald›.
Kuﬂkusuz bu ikinci aç›klama,
zevahiri kurtarmak, yar›nki linçlerin, sabotajlar›n sorumlulu¤undan
kurtulmak için yap›lm›ﬂ bir aç›klamad›r. Genelkurmay’›n yürürlü¤e
koymak istedi¤i politika, ilk bildiride ifade edilendir. Zaten, Genelkur17 Haziran 2007

may ve AKP, daha önceki linç sald›r›lar›n› da “ﬂiddet” eylemi saymam›ﬂ, “halk›n hassasiyeti”nin do¤al
sonucu olarak görmüﬂlerdi. Bu anlamda da Genelkurmay’›n düzeltmesinin inand›r›c›l›¤› yoktur.

Genelkurmay’›n “sivil”
e m i re r l e r i i ﬂ b a ﬂ › n d a
Genelkurmay’›n ça¤r›s›n›n ilk
destekçileri burjuva medyada iﬂgal
ettikleri köﬂelerde gösterdi kendini.
Cumhuriyet Gazetesi de son derece
hoﬂnuttu Genelkurmay’›n ça¤r›s›ndan. “‹spanya’da milyonlar yürümüﬂtü” baﬂl›kl› yaz›larla Genelkurmay ça¤r›s›na sayfalar›ndan destek
veriyordu.
Ard›ndan ADD ve ÇYDD ça¤r›dan “vazife” ç›kararak, 'Teröre karﬂ› sessiz eylem” karar› ald›klar›n›
aç›klad›lar. ÇYDD Baﬂkan› ve
Cumhuriyet mitinglerinin baﬂ konuﬂmac›lar›ndan Türkan Saylan’la,
ADD Baﬂkan› emekli Paﬂa ﬁener
Eruygur, hemen haz›rl›klara giriﬂtiler. Miting haz›rl›¤›na giriﬂenlerden
biri de “Ulusal Sivil Toplum Kuruluﬂlar› Birli¤i Dönem Sözcüsü Prof.
Dr. Necla A r a t’t›. Arat, "Haydi
Türkiye, ﬂimdi de ›rkç› ve bölücü teröre karﬂ› Silahl› Kuvvetlerimizle el
ele oldu¤umuzu dünyaya duyural›m" diyordu verdi¤i demeçte. (Genelkurmay’›n sivil emireri olarak
sahneye ç›kan Arat’›n CHP milletvekili aday› oldu¤unu da hat›rlatal›m bu arada.)
C H P ve ANAP, beklendi¤i üzere Genelkurmay bildirisine destek
verdiler. Demokrasiden nasibini almam›ﬂ düzen partileri, “aç›klamay›
Genelkurmay'’›n en do¤al hakk›
olarak gördüklerini” aç›klad›lar.
T ü r k - ‹ ﬂ Baﬂkan› Salih K›l›ç,
ça¤r›y› “olumlu karﬂ›lad›klar›n›”
aç›klarken, “Teröre ve teröriste destek veren iç ve d›ﬂ ﬂer odaklar›n›n
karﬂ›s›na tek yumruk olarak ç›kmal›y›z” diyordu. Bugüne kadar ülkeyi
soyup so¤ana çeviren, iﬂçiyi iﬂsiz
b›rakan, köleleﬂtiren “iç ve d›ﬂ ﬂer
odaklar›na” karﬂ› bir fiske bile vurmayan, buna giriﬂmeyen Türk-‹ﬂ,
ﬂovenizm sözkonusu olunca kahraSay›: 109

man kesilmiﬂ, “yumruk” s›k›yordu.
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar›
K o n f e d e ra s y o n u da, ça¤r›y› aktif
olarak destekleyeceklerini aç›klad›.
E¤er bir de¤iﬂiklik olmazsa, Genelkurmay’›n sivil emirerleri, 24
Haziran’da ‹stanbul’da bir miting
yapacaklar›n› aç›klad›lar. Mitingin,
Genelkurmay’›n linç ve s›k›yönetim
politikalar›na, halklar üzerindeki
bask› ve zulme destek mitingi olaca¤› bugünden aç›kt›r.
Fakat meydanda sadece Genelkurmay’›n sivil emirerleri yok. Baﬂta Haklar ve Özgürlükler Cephesi
olmak üzere, devrimci demokrat
güçler, Genelkurmay’›n aç›klamas›n› protesto eden aç›klamalar yay›nlad›lar. Keza, KESK, D‹SK,
TMMOB, TTB ve TDB de yapt›klar› aç›klamayla Genelkurmay’›n
ça¤r›s›n› eleﬂtirdiler.

Halka sald›r›rken de
Genelkurmay-AKP
k a v g a s › s ü r ü y o r..
Genelkurmay’›n bas›n-yay›n
arac›l›¤›yla “Harekât için siyasi direktife ihtiyac›m›z var" diyerek
AKP’yi s›k›ﬂt›rma manevras›, ilk
sonuçlar›n› asker ve subaylar›n cenaze törenlerinde verdi. Törenlerde
AKP’ye yönelik sloganlar at›ld›. Bu
ise, varolan çeliﬂkiyi daha da derinleﬂtirdi.
Genelkurmay, “asl›nda biz Kuzey Irak’a gireriz ama hükümet yetki vermiyor” diyerek hükümeti s›k›ﬂt›rmaya devam ediyor. Genelkurmay’›n Kuzey Irak’a girmek için
yetki istemesine Baﬂbakan Erdo¤an: “Kuzey Irak’ta 500, Türkiye’de
da¤larda 5 bin terörist var. Türkiye’deki mücadele bitti mi ki Irak’›
düﬂünüyoruz” cevab›n› vererek,
Genelkurmay’›n iktidar üzerindeki
bask›s›n› savuﬂturmak istedi.
Ama Erdo¤an’›n sözleri de tam
bir tutars›zl›kt›. Erdo¤an, Kürt sorununda kelimenin gerçek anlam›yla
“bir gün öyle, bir gün böyle” diyen
bir seyir izledi bugüne kadar.
Önce “yok sayarsan›z yok olur”
dedi; sonra Diyarbak›r’a gidip

“Kürt meselesi var, hatalar var” dedi. Sonra bunu unutup asar›z keseriz
politikas›na geçti... Genelkurmay
‘siyasi irade laz›m’ dedi¤inde ‘istesinler, gerekeni verelim’ cevab›n›
verdi. ABD’yle, Irak’la “Kuzey
Irak’a girme pazarl›klar› yapt›”...
Çünkü AKP’nin Kürt sorununda bir
politikas› yoktur. AKP tamamen
pragmatik ve “oy”a endeksli bir politika izliyor ﬂu anda.
Daha ötesi, AKP-Genelkurmay’›n bu noktadaki kavgas›n›n temelinde, emperyalizmin oligarﬂiye
Kuzey Irak operasyonu için izin
vermemesi yat›yor. ABD D›ﬂiﬂleri
Bakan› Condoleezza Rice son olarak “s›n›r ötesi operasyon” tart›ﬂmalar›na iliﬂkin yapt›¤› aç›klamada
“olas› bir s›n›r ötesi müdahalenin
"Irak ve Türkiye için iyi olmayaca¤›n›” belirtti. Genelkurmay da AKP
de emperyalizmin izni olmadan birﬂey yapamayacaklar›n› bildikleri
için, sorumlulu¤u birbirlerinin üzerine y›kmaya çal›ﬂ›yorlar.
Yapt›klar› bununla s›n›rl› de¤il
elbette; oligarﬂinin acizli¤ini örtbas
etmek için, s›n›rda güç gösterileri
yap›l›yor, sald›rgan tutumlar sergileniyor. TSK’ya ba¤l› topçu birlikleri geçen hafta Dohuk çevresini
vurdu. Bombard›man yaklaﬂ›k 45
dakika sürerken, Zaho ve Amediye’nin köyleri hedef al›nd›.
Köylerde göç baﬂlamas› üzerine,
Genelkurmay, köylerin hedef al›nmad›¤›n›(!), köylülerin “korktukla r› için” köylerini terk ettiklerini
söyledi. Özrü kabahatinden büyük.
Korktularsa durduk yerde korkmad›lar elbette. Üzerlerine ya¤an bombalardan, iﬂgal ve katliam tehditlerindendir korkular›. Hürriyet Gazetesi ise, köylerin bombalanmas›n›
sevinçle karﬂ›layarak “korkmuﬂlar...” baﬂl›¤› kulland›. Köylüleri
korkutmuﬂ olmaktan dolay› çok sevinmiﬂti anlaﬂ›lan Hürriyet. TSK,
“Türk’ün gücünü” göstermiﬂti!
Ama ne “refleks” ça¤r›lar›, ne s›k›yönetimler, ne Kuzey Irak’a topçu
at›ﬂlar›, tüm bunlar, oligarﬂinin katliamc› yüzünü göstermekten baﬂka
bir iﬂe yaramayacak!
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Haklar ve Özgürlükler Cephesi:

G e n e l k u r m a y ’ d a n l i n ç l e re , k a t l i a m l a r a ç a ¤ r › !

Düzen, bu politikan›n alt›nda k alacak!
Genelkurmay karargah› ve AKP
hükümeti, kesintisiz bir ﬂekilde halka karﬂ› politikalar üretmeye devam
ediyorlar. Bask›ya, zulme, katliamlara, operasyonlara, linçlere baﬂvurmaks›z›n yönetemiyorlar.
Genelkurmay Baﬂkanl›¤›, son
olarak ﬁ›rnak, Siirt ve Hakkari yak›nlar›n› içeren dört bölgeyi Ge çi ci
G ü v e n lik Böl ge s i ” olarak ilan
ederken, bunu takiben yay›nlad›¤›
bir bildiriyle de “terör olaylar›na
karﬂ›, yüce Türk milletini kitlesel
k a r ﬂ› koyma reflek sini göstermeye” ça¤›rd›.
S›n›ra y›¤›lan onbinlerce askerin, binlerce tank›n topun gölgesinde ilan edilen “Geçici güvenlik bölgesi” uygulamas›, s›k›yönetimin,
ola¤anüstü hâlin sürdürülmesidir.
Bu karar, hem s›n›r ötesi, hem s›n›r
içinde Kürt halk›na karﬂ› katliam
operasyonlar› haz›rl›¤› demektir.
Genelkurmay, yaln›z tanklar› de¤il, yasalar›, devletin tüm di¤er kurumlar›n› ve de ﬂovenizmin etkisi
alt›ndaki kitleleri seferber ederek
Kürt halk›na karﬂ› savaﬂ› t›rmand›rmaktad›r.
Bu ülkede yaﬂayan herkes, “kitlesel refleks” diye tarif edilen ça¤r›n›n yeni katliamlar anlam›na geldi¤ini bilir. Generaller, bu ça¤r›yla,
bütün Kürt halk›n›, devrimcileri ve
demokratlar› “hhe def” haline getir-

Oligarﬂinin Kürt halk›na karﬂ› 80
y›ld›r uygulad›¤› inkâr, ilhak, imha,
asimilasyon politikalar› ‹ F L A S
E TM ‹ ﬁ T ‹ R. Ne bölgede yeni “s›k›yönetim” ilanlar›yla, ne Kuzey
Irak’a yap›lacak operasyonlarla bu
sorunun çözülmeyece¤ini akl› baﬂ›nda herkes görüyor, biliyor. Çünkü s›k›yönetimler, s›n›r ötesi operasyonlar, onlarca y›l, onlarca kez
baﬂvurulmuﬂ ve sorunu çözmedi¤i,
daha da çözümsüz hale getirdi¤i görülmüﬂtür.
(...)
P e ki çö z ü m n e ?
Çözüm, ink â rda, imh ad a ,
yoket m e k te, asi mi lasyond a d e¤il!
Bu, ke sind i r.
Sor u nun çö zümü, halklar›n tüm
ulusal haklar›n›n tan›nmas›d›r.
Çözüm, halklar›m›z›n kardeﬂçe
ve tüm hak ve özgürlüklerine sahip
olarak yaﬂamas›d›r.
Kürt halk›na yönelik operasyon
giriﬂimlerine, “sözde vatandaﬂ” d›ﬂlamalar›na, tehditlere, Kürt halk›n›n
kimli¤i ve de¤erleri üzerindeki yasaklara SON VER ‹ LM EL ‹D‹R!
ﬁovenizmi k›ﬂk›rtan, provokasyonlara zemin haz›rlayan, katliamlar› meﬂrulaﬂt›ran politikalara SON
VER ‹ LM EL ‹D‹R!
K Ü RT H A L K I NA Ö Z G Ü R LÜK!

Köylülere engelleme

S›n›rda seferberlik protokolü

Eskiﬂehir DTP’ye Sald›r›

“Güvenlik bölgesi” ilan›yla,
Hakkari köylerinde giriﬂ ç›k›ﬂlar›n
denetim alt›na al›nd›¤›n›, en temel
ihtiyaçlar›n dahi köylere götürülmesine engeller ç›kart›ld›¤›n› aç›klad›.

‘Güvenlik bölgesi’ ilan›n›n ard›ndan Türk Silahl› Kuvvetleri, s›n›r
bölgesinde çal›ﬂan otobüs-minibüs
firmalar›yla seferberlik protokolü
imzalad›. Protokole göre, ihtiyaç duyuldu¤unda araçlar 6 saat öncesinden TSK emrine girecek. Araç ve
ﬂoförleri, buna uymad›klar› takdirde
haklar›nda “Seferberlik Halinde Askere Sevke Mani Olmak” suçundan
dava aç›lacak.

Genelkurmay'›n “refleks” aç›klamas› yapmas›n›n ard›ndan Eskiﬂehir DTP ‹l binas›na molotof kokteylleriyle sald›r› düzenlendi.

ﬁ›rnak’›n Uludere ilçesinin Yemiﬂli, Andaç, Ortasu ve s›n›r bölgesinde bulunan bir çok köye g›da ambargosu konulurken, tar›m alanlar›na da may›n döﬂendi¤i belirtiliyor.
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miﬂlerdir. Ça¤r›yla birlikte herkesin
akl›na ilk olarak linç sal d› r › la r › n › n
gelmesi tesadüf de¤ildir.
Oligarﬂinin linç sald›r›lar›n› himaye etmesinin son iki y›ldaki sonuçlar› ortadad›r. Birçok ﬂehirde
Kürt halk›na yönelik d›ﬂlay›c›, katletmeye yönelik sald›r›lar yaﬂanmad› m›? Kuﬂkusuz Genelkurmay da
bunlar› biliyor ve yapt›¤› ça¤r›n›n
bu sald›r›lar› sistematik olarak art›raca¤›n› görüyor.
Bu, biline biline yap›lm›ﬂt›r ça¤r›.
(...) Hat›rlay›n; iki y›l önceki
Newroz’da, Genelkurmay, Kürt halk›n›, generaller gibi düﬂünmeyen
tüm halk›, “söz de va t a nd a ﬂ ” ilan
etmiﬂti. Ayn› Genelkurmay, geçti¤imiz günlerde de “ N e m u t lu T ü rk ü m ” d e me yen herkesi d ü ﬂ m a n
ilan etti. Kitlesel refleks ça¤r›s›, hiç
kuﬂku yok ki, sözde vatandaﬂ ilan
edilen bu “düﬂman”a karﬂ›d›r.
Genelkurmay, Kürt ve Türk halk› aras›nda “iç sa vaﬂ” gibi tehlikeli
bir oyunla oynuyor.
Genelkurmay, e¤er bu oyunu kazanaca¤›n› hesapl›yorsa, yan›l›yor.
Bu politikan›n sonucunda oluk
oluk halk›n kan› akar; ama oligarﬂi
bu kan›n üzerinde iktidar olamaz.
ﬁimdi, bu ülkeyi, bu topraklar
üzerinde yaﬂayan halk› seven herkesi DÜ ﬁÜNM EYE davet ediyoruz.

HABER

Sald›r› sonucunda binada büyük
maddi hasar meydana gelirken can
kayb› veya yaralanma olmad›.
DTP Eskiﬂehir Temsilcili¤i’ne 4
Haziran'da da molotof kokteyli ile
sald›r› düzenlenmiﬂti.
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‹ZM‹R ‹STANBUL
HÖC,
oyunu
bozmak
için alanlarda
Haklar ve Özgürlükler Cephesi
(HÖC) üyeleri Genelkurmay’›n Kürt
halk›na yönelik k›ﬂk›rtma, linç, provokasyon sald›r›lar›na aç›k ça¤r› niteli¤i taﬂ›yan aç›klamas›n›, çeﬂitli ﬂehirlerde yapt›klar› eylemlerle protesto ettiler.
Halklar›n kardeﬂli¤i ve Kürt halk›na özgürlük ça¤r›s›n›n öne ç›kt›¤›
eylemlerin ilki, 11 Haziran günü ‹st a nbul’da Taksim Tramvay Dura¤›’nda yap›ld›. Eylemde “Türk Kürt
Halk› Kardeﬂtir, K›ﬂk›rtmalara Son”
pankart›n› açan HÖC’lüler, sürekli
“K›ﬂk›rtmalara Son, Türk Kürt Halk›
Kardeﬂtir, Kürt Halk›na Özgürlük”
sloganlar›n› att›lar.
HÖC’lüler 12 Haziran’da da ayn› ﬂiarla Ankara ve ‹zmir’de eylemler gerçekleﬂtirdiler.
Ank a r a HÖC Temsilcili¤i taraf›ndan Yüksel Caddesi’nde gerçekleﬂtirilen eylemde “Kürt Halk›na
Yönelik Tehditlere K›ﬂk›rtmalar a
Son” yaz›l› pankart aç›l›rken, yap›lan aç›klamada düzenin katliamlarla
her türlü yalanla, k›ﬂk›rtmalarla
halklar aras›na nifak tohumlar› ekti¤i belirtilerek, çözümün halklar›n
kardeﬂçe ve hak ve özgürlüklerine
sahip olarak yaﬂamas›nda oldu¤u
vurguland›.
‹z m i r Ke me r a l t› giriﬂinde yap›lan di¤er eylemde de, Genelkurmay’›n aç›klamas› ile birlikte geliﬂebilecek sald›r› ve provokasyon ortam›na dikkat çeken HÖC’lüler,
“Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i” slogan›yla aç›klamada tav›rlar›n› ortaya koydular.
13 Haziran’da Ant a lya H akl a r
ve Özg ü rl ü kl e r Ce phesi, K›ﬂlahan
Meydan›’nda Genelkurmay’›n aç›klamalar›n› protesto etti. K›z›l bayraklar ve “Linçleri Meﬂrulaﬂt›ran Politi-

Say›: 109

kalara Son”,
“Linçlere, Provokasyonlara,
K›ﬂk›rtmalara
karﬂ› Birli¤imiz Gücümüzdür”
dövizleri taﬂ›yan HÖC’lülerin
eylemine E¤itim-Sen, ÖD P ve
T K P de destek verdi.

Ayn› gün M e r s i n ’ d e de
Haklar ve Özgürlükler Cephesi
taraf›ndan Genelkurmay’›n
katliamc›, linççi politikalar›na
karﬂ› bir gösteri yap›ld›. Büyükﬂehir Belediyesi binas›
önünde yap›lan eylemde,
“TÜRK VE KÜRT HALKI
KARDEﬁT‹R KIﬁKIRTMALARA SON! KÜRT HALKINA ÖZGÜRLÜK” pankart›
taﬂ›nd›.

ANKARA

ANTALYA

Z o n gul d a k G e n ç l i k D e rne ¤i, 12 Haziran günü yapt›¤› bas›n toplant›s› ile Genelkurmay'›n aç›klamas›n› k›nad›. Dernek binas›nda düzenlenen toplant›da, Kürt düﬂmanl›¤› yarat›lmak istendi¤i
dile getirildi.
H atay Hakl a r ve Özg ü rlükler Cephesi, 13 Haziran’da
Ulus Alan›'nda yapt›¤› eylemde,
"ﬁovenizmi k›ﬂk›rtan provokasyonlara zemin haz›rlayan katliamlar›n› meﬂrulaﬂt›ran politikalara son, Yaﬂas›n Halklar›n
Kardeﬂli¤i" yaz›l› pankart aç›ld›. Genelkurmay’›n ça¤r›s›na
karﬂ› alanlara ç›karak, halklar›n
kardeﬂli¤i ﬂiar›n›n dile getirildi¤i eyleme ‹ﬂçi Köylü de destek verdi.
Adana ‹nönü Park›’nda 13 May›s Çarﬂamba günü saat 12.30’da
Adana HÖC ad›na yap›lan aç›klamada “… “geçici güvenlik bölgesi”
uygulamas› s›k›yönetimin ola¤anüstü halin sürdürülmesidir. Bu karar hem s›n›r ötesi hem s›n›r içinde
Kürt halk›na karﬂ› katliam operas-

ADANA

yonlar› haz›rl›¤› demektir. Genelkurmay yaln›z tanklar› de¤il yasalar› devletin tüm di¤er kurumlar›n› ve
ﬂovenizm etkisi alt›ndaki kitleleri
seferber ederek Kürt halk›na karﬂ›
savaﬂ› t›rmand›rmaktad›r. ﬁovenizmi k›ﬂk›rtan, provokasyonlara zemin haz›rlayan, katliamlar› meﬂrulaﬂt›ran politikalara SON VER‹LMEL‹D‹R” dedi.

HABER
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Türkiye Halklar›
AKP’ye, Genelkurmay’a ve Tüm
Sömüren ve Zulmedenlere Karﬂ›

Birleﬂelim!
Genelkurmay’›n 8 Haziran günü
yapt›¤› aç›klaman›n 3. maddesine
bakan, Genelkurmay’›n haklar, özgürlükler diye bir anlay›ﬂ›n›n olmad›¤›n› görür. Tam tersine özgürlükten, demokrasiden sözedeni “ d ü ﬂm a n ” olarak gören zihniyet kendini
ele vermiﬂtir bu ça¤r›da.
Genelkurmay, k›sa zaman önceki
bir baﬂka aç›klamas›nda da diyordu
ki, “ne mutlu Türküm diyene anlay›ﬂ›na karﬂ› ç›kan herkes düﬂmand›r
ve öyle kalacakt›r!" Bu kafa ne yapmaz? Bu kafada demokrasinin ‘d’si
yoktur. Bu zihniyetin halklara, milliyetlere, farkl› olan hiçbir ﬂeye sayg›s› yoktur.
T ü r k” olana sayg›s› var
Peki “T
m›? Türk olana hak ve özgürlüklerini tan›yor mu? Hay›r, o da yok. Onu
da eziyor. “Köle” bir Türk milleti is-

ﬁimdi, ﬂunu da soruyoruz: MGK Genel
S e k re t e r l i ¤ i ’ n e “ s i v i l ” b i r b ü ro k r a t
getirildi diye, birkaç
“ A B ’ y e uy u m ” y a s a s › ç › k a r › l d ›
diye, yönetimin sivilleﬂti¤ini,
ülkemizin demokratikleﬂti¤ini,
ordu müdahaleleri döneminin
art›k kapand›¤›n› yazanlar, acaba, ülkemizde yaﬂanan son geliﬂmeler karﬂ›s›nda, yazd›klar›ndan piﬂmanl›k duyuyorlar m›?
Acaba, yan›lm›ﬂ olduklar› gi bi, halk› yan›ltt›klar› için
h a l k t a n ö z ü r dilemeyi düﬂü nü y o r la r m›?
Haklar ve Özgürlükler Cephesi
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tiyor. Genelkurmay’›n emireri gibi
bir millet istiyor.
ﬁunu görmeliyiz: G e n e l k u r m a y, K ü r t l e r ’i de sevmez, T ü r k l e ri d e ; N AT O G e n e r a l l e r i , t ü m
h a l k l a r a d ü ﬂ m a n d › r.
Genelkurmay Türk halk›na ne
veriyor? Ne verebilir? Bunun cevab› da, bu ordunun halka karﬂ› gerçekleﬂtirdi¤i darbelerde, s›k›yönetimlerde var. O cuntalarda, tüm milliyetlerden emekçi halka zulmedilmedi mi? Yukar›daki sorunun cevab›, generallerin halk›m›za reva gördü¤ü 1982 Anayasas›’nda da var. O
Anayasa’da da “Türkler’e özgürlük,
Kürtler’e bask›” yok; 1982 Anayasas› tüm halk› suçlu gören, tüm halk› sindirmeye çal›ﬂan bir anayasa
de¤il mi?
Genelkurmay’›n “Türkçülü¤ü”,
Türk halk›n› çok sevdi¤inden de¤ildir. Sadece her sömürücü kesim gibi, her faﬂist yönetim gibi, bir kesime yaslanmak zorundad›r ve “hakim ulus”, faﬂizmin hemen her zaman baﬂ dayana¤› olmuﬂtur.
Tarih bize defalarca göstermiﬂtir
ki, baﬂka bir ulusu ezen hiçbir ulus
özgür olamaz.
Tarih bize göstermiﬂtir ki; bir
halka despotluk, ötekine özgürlük
olamaz. Olmuyor zaten.
Oligarﬂik sistem, her milletten,
her inançtan 70 milyon insan›m›z
için bir bask› ve zulüm sistemidir.
Öte yandan ﬂunu da görmeliyiz
ki, Kürt halk›, kimli¤i, ulusal haklar› da gasbedildi¤i için iki misli bask› alt›ndad›r.
ﬁimdi, Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Baﬂkanl›¤›, çok tehlikeli
bir oyuna baﬂvurdu.

Bizler, hak ve özgürlüklerimiz
için mücadele edemeyelim, mücadele etmek yerine birbirimizi yiye lim istiyorlar. Genelkurmay’›n “teröre karﬂ› kitlesel refleks” gösterme
ça¤r›s›n›n esas› budur.
Halk›m›z, dural›m ve düﬂünel i m ; t e r ö r demagojisi neyi gizli yor?
Terör demagojisiyle gizlenen,
halk›n her türlü hak alma mücadelesinin ezilmek istendi¤idir. Unutmay›n, maaﬂ›na zam isteyen memur,
özelleﬂtirmeye karﬂ› ç›kan iﬂçi, taban fiyatlar› protesto eden köylü,
evini y›kt›rmamak isteyen gecekondulu, paral› e¤itime karﬂ› ç›kan ö¤renci de “terörist” ilan edildi bu ülkede. Demek ki, “teröre karﬂ› mücadele” dedikleri asl›nda h a k k › n ›
a r a y a n h a l k a k a r ﬂ › m ü c a d e l e’dir.
Bölücülük demagojisine de
k a n m a y a l › m . As›l bölücüler; halk›n bir bölümünün dilini, kültürünü
yasaklayanlard›r, a s › l b ö l ü c ü l e r,
baz› milliyet ve inançlar› “devlet ›rk›, devlet dini” kabul edip, ötekileri
“düﬂman” görenlerdir. As›l bölücü l e r, halk›n bir bölümünü “sözde vatandaﬂ” ilan edenler, halk›n bir bölümünü baﬂka bir bölümüne karﬂ›
“refleks” göstermeye ça¤›ranlard›r.
As›l teröristler, ony›llard›r s›k›yönetimlerle, cunta ve ola¤anüstü hallerle, bask›y›, zulmü süreklileﬂtirenlerdir.
Evet, ülkemizin dört bir yan›nda

Türk Halk›!
Genelkurmay’›n
ça¤r›s›na kulak
vermeyin. Terör demagojisine kanmay›n. Çünkü
sorun terör de¤il, haklar›n› isteyen halklar›n sindirilmesidir.
H a n g i g e rek çe y le v e ha ng i bi çimde olursa olsun, Genelkurmay ça¤r›s›na verilecek destek,
katliam, linç politikalar›na destek vermektir.
Haklar ve Özgürlükler Cephesi
17 Haziran 2007

Siyasette
insanlar ölüyor. Ama onun da sebebi, bugüne kadar uygulanagelen sömürü, bask› ve zulüm politikalar›d›r. Hiçbir yerde, insanlar nedensiz
da¤lara ç›kmaz, nedensiz silaha sar›lmaz. Demagojilere pabuç b›rakmayal›m.
H e r milliyetten, her i n a n ç t a n ,
h e r meslekten halk›m›z!
Özgürlük, ekmek, su kadar tart›ﬂ›lmaz bir gerekliliktir. Bizi bölmek,
birbirimize k›rd›rmak istiyorlar.
H a l k l a r › b i r b i r i n e k › r d › r a m a zs› n ›z d i ye bi l m el iy i z!
H a l k l a r k a r d e ﬂ t i r diyebilmeliyiz!
Onlar, Kürt halk›n› yoketmek istiyor. Biz “ K ü r t h a l k › n a ö z g ü rlük!” diyebilmeliyiz!
Bu sistem, ideolojisiyle, politikas›yla, kültürüyle halklar›n aﬂa¤›lanmas›yla ﬂekillenmiﬂtir. Hiçbir
halk›n haklar› yoktur.
Düﬂünün, bu ülkede yaﬂayan
milyonlarca Kürt’ün ad› ony›llar boyunca telaffuz edilmedi. Yaﬂad›klar›
yerin ad› co¤rafi olarak Kürdistan’d›, Kürdistan denilmesi yasakO r a” denildi. Kürtler de
land›. “O
“Orada yaﬂayanlar”d›...
Bugün ülkenin Baﬂbakan’› “ben
kabile reisi ile görüﬂemem” diyerek bir halk› kabile ilan ediyor. Oysa Kuzey Irak denilen yerde, kabileler de¤il, bir halk var. O halk›n bir
ad› var. Ayn› Türk halk›n›n bir ad›
oldu¤u gibi.
Genelkurmay halklar› aﬂa¤›lama
hakk›n› nereden al›yor? Bu kültür
nereden geliyor?..
Elbette, AKP ile Genelkurmay,
bu noktada birbirlerinden farks›zd›rlar. ‹kisi de › r k ç › d › r. ‹kisinin de
beyinlerinde dolaﬂan Nazi düﬂünceleridir. ‹kisi de halk›, hem Türk,
hem Kürt halk›n› aﬂa¤›lar.
Kürt halk›n›n Türk halk›na karﬂ›
ne zarar› oldu bugüne kadar? Veya
tersi?.. Halklar›m›z›n paylaﬂamad›¤› ve paylaﬂamayaca¤› bir ﬂey yoktur. Bu topraklar üzerinde yaﬂayan
halklar aras›nda ne tarihi, ne güncel
bir düﬂmanl›k nedeni de yoktur.
Fakat bak›n; Genelkurmay’›n
Say›: 109

‹LKE

deyip, devletin ﬂiddeti
karﬂ›s›nda sesini yükseltemeyene demokrat denilebilir mi?

Demek ki,
demokrat›n
da sözde ve
özde
olan› var. ‹kisini ay›rdetmek için
de yukar›da sayd›¤›m›z kriterlere
bakmak gerek.
“Ne mutlu Türküm demeyen
düﬂman”d›r diyor ülkenin Genelkurmay Baﬂkan›. Burjuva veya küçük-burjuva, ayd›n buna karﬂ› ç›kmal› de¤il mi? En az›ndan bilimsellik gere¤i böyledir.
Çünkü, mutlu olman›n Türklük’le, Kürtlük’le de¤il, bu ülkenin
ba¤›ms›z olup olmamas›yla, bu ülkenin demokratik olup olmamas›yla ilgisi var. Halk›n aç olup olmamas›yla, ulusal onurunun çi¤nenip çi¤nenmemesiyle ilgisi var.
Bu halka mutluluk duyabilece¤i
hiçbir neden b›rakmayanlar, metazori “Türklük’le” mutlu olmay›
dayat›yorlar. Evet Türk’üz, Kürtüz, ama mutlu de¤iliz.
Özde demokrat, halk›n mutlulu¤u için çal›ﬂand›r. “Ne mutlu
Türküm diyene” dayatmas›n›n peﬂine tak›lan de¤il, halk› mutsuz
edenlerin karﬂ›s›na dikilendir.
ﬁovenizm gemi az›ya ald›¤›nda, devlet terörü kurﬂunlar ve
komplolor saçmaya baﬂlad›¤›nda
burjuvazinin icazeti ve “terör demagojisinin” ﬂemsiyesi alt›na s›¤›nan, sözde demokratt›r. Ve fakat
ﬂimdi özde demokrat olma zaman›d›r.

Sözde demokrat
Özde demokrat!

Kuﬂkusuz,
ayd›nlar›n
aya¤a kalkmas› gereken günler
yaﬂ›yoruz.
Ve asl›nda, ülkemiz öyle bir ülke
ki, gerçekten ayd›n olan, gerçekten demokrat olan, devrimci
olan hiç kimsenin bir an bile yerine oturmaya zaman› yoktur.
Ne yani hep teyakkuz halinde mi, hep kavga halinde mi
olaca¤›z itiraz›nda bulunulabilir.
Evet, çünkü devrimcilik, demokratl›k, “boﬂ zaman” iﬂi de¤il, hayat›n her an›na ve alan›na yay›lan-yay›lmas› gereken bir dünya
görüﬂü ve tav›r al›ﬂt›r.

De¤ilse, bir gün demokrat,
bir gün düzen insan› oluruz. De¤ilse, koﬂullar uygun(!) oldu¤unda muhalefet yaparken, iﬂler biraz zorlaﬂ›nca, gerilere kaçar›z...
Bugün Genelkurmay’›n “refleks”
ça¤r›s›n› eleﬂtirenlerin baz›lar›na
bak›n; zaman›nda linçleri onaylayan, meﬂrulaﬂt›rand›lar. Ayn›
Genelkurmay’›n “sözde vatandaﬂ” politikalar›n›, katliamlar›n›
destekleyen, hatta alk›ﬂlayand›lar... Generaller, “kuvveden fiile”
geçmemiﬂken “demokrat” kesilip, kan dökülmeye baﬂland›ktan
sonra, güç önünde boyun e¤enler, hangi düﬂüncenin, nas›l bir
demokrasinin savunucusu olabilirler... Onlara demokrat denilebilir mi?
Her türlü ﬂiddete karﬂ›y›m

ça¤r›s›n›n ard›ndan burjuva bas›n
“Teröre karﬂ› halk hareketi” baﬂl›klar›yla halklar› k›ﬂk›rt›yor. Oysa
“halk hareketi” dedi¤i mitinglere
kat›lanlar, korucular, aﬂiretler...
“Teröre karﬂ› sessiz miting” diye
ortaya ç›kanlara bak›n; baﬂlar›nda
emekli generaller... Yani k›sacas›,
karﬂ›m›za ç›kanlar, halk›n eme¤ini

sömürüp kan›n› dökenler, ili¤imizi
kurutanlard›r.
Öyleyse, bizi bölmek isteyenlere
karﬂ› B‹RLEﬁEL‹M. Öyleyse, birleﬂip bizi birbirimize k›rd›rmak isteyenleri biz k›ral›m. Bizi sömürenleri ve zulmedenleri altetmek için birlikte mücadele edelim.
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‘Teröre karﬂ›y›z’ diyen,
asl›nda neye karﬂ› ç›k›yor?

Genelkurmay
soruyor
Burjuva
kalemﬂörler
soruyor
Reformistler
soruyor:

“‹spanya’da
olmuﬂtu, bizde
niye olmuyor?”
Biz de soruyoruz:
- Olmas› m›
gerekiyor?
- Olunca kime
yar›yor?
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Genelkurmay’›n “kitlesel refleks” ça¤r›s›ndan vazife ç›karan kesimler, “teröre karﬂ› sessiz miting”
düzenleme karar› ald›lar. ADD,
ÇYDD gibi “ulusalc›” kesimlerin
ön ayak oldu¤u mitingin “‹spanya
modeli” gibi olaca¤› belirtiliyor.
‹lginçtir; ‹spanya’daki yürüyüﬂler, uzun y›llard›r hem düzenin sahiplerinin hem de reformist kesimlerin adeta “a¤z›n›n suyunu ak›t›yor”... Y›llard›r örnek verilir ‹spanya’daki yürüyüﬂler. Benzer bir tavr›n ülkemizde de gösterilmesi gerekti¤i yaz›l›p çizilir.
Oligarﬂinin burjuva medyadaki
sözcüleri, PKK’nin eylemlerinden
veya devrimci eylemlerin ard›ndan
hemen kaleme sar›l›r ve ayn› nakarat› tekrarlarlar; “niye insan haklar›
diyenler, ‹spanya’daki gibi meydanlara ç›k›p yürümüyorlar?!”
Nakarat bir noktada solun reformist kesimleri taraf›ndan da sahiplenildi. Nitekim, El Kaideciler’in
‹ngiliz Konsoloslu¤u’na, HSBC’ye
karﬂ› düzenledi¤i eylemlerin ard›ndan da “uygun ortam”›n oldu¤unu
düﬂünüp “teröre karﬂ› meydanlara
ç›kma” ça¤r›s› yapt›lar.
Ama ‹spanya’daki gibi olmad›
ülkemizde. Neden olmad›¤›na dair
kafa yordu o zaman burjuva bas›nda
ve reformist cenahtaki kimileri.
Oysa ondan önce sorulmas› ve
tart›ﬂ›lmas› gereken, ülkemizde ‹spanya’daki gibi olmas› gerekip gerekmedi¤idir. Dahas›, ‹spanya’da
yap›lan›n kime hizmet etti¤idir.
Evet, ‹spanya’da 1990’lar›n sonunda ETA’n›n bir eylemine karﬂ›
milyonu aﬂk›n bir kitlenin kat›ld›¤›
bir yürüyüﬂ yap›ld›. Ayn› büyüklükte olmasa da, sonraki y›llarda da zaman zaman bu yürüyüﬂler tekrarland›.
Ön planda gözükenler bazen
farkl› kesimler olsa da, bu yürüyüﬂ-

ler, esas olarak devletin, gericili¤in
ve burjuvazinin çizgisindeki yürüyüﬂlerdir. Bu yürüyüﬂler, belli bir
noktadan itibaren de “her türlü ﬂiddete hay›r” noktas›na gelerek tamamen burjuvazinin çizgisine girmiﬂtir. Yürüyüﬂlerde güya “sosyalist”
baz› güçlerle faﬂistler yanyana yürüyebilmektedir. Orada, varl›¤› kendi s›fat›yla çeliﬂen burjuvazinin
temsilcileri de¤il, sosyalist oldu¤unu iddia edenlerdir. Kat›lan partilerin niteli¤i, ad›, s›fat› ne olursa olsun, yürüyen burjuvazidir. Yürüyüﬂ,
halk›n mücadelesine ve halk›n direniﬂ ve savaﬂ hakk›na karﬂ›d›r.

“Her türlü ﬂiddete karﬂ› olmak”ta bilimsel hiçbir yan yoktur.
Bu anlay›ﬂ, önünde sonunda,
halklar›n direnme hakk›n› ve iktidar
için savaﬂma hakk›n› reddedip,
“ﬂiddet” kullanma tekelini sadece
emperyalist, faﬂist devletlere veren
bir anlay›ﬂa var›r.
Küçük-burjuva ayd›nlar ve reformist örgütler, bu gerçe¤i görmemekte ›srar ederek hâlâ “teröre karﬂ›” ça¤r›lar›n› sürdürüyorlar. Hâlâ
sorunun “terör” sorunu oldu¤unu
san›yorlar. Çünkü, çok temel sorunlar›n “ﬂiddet”e baﬂvurulmadan çözülece¤i gibi bir ham hayal içindeler.
Ham hayal içindeler çünkü, asl›nda, herkesin ve kendilerinin de
ÇOK ‹Y‹ B‹LD‹KLER‹ G‹B‹, “her
türlü ﬂiddete karﬂ›y›z” derken, sadece halk güçlerinin ﬂiddetine karﬂ› ç›k›yor, devletlerin ﬂiddetine seslerini
ç›karm›yorlar. Ve yine kendilerinin
de ÇOK ‹Y‹ B‹LD‹KLER‹ G‹B‹,
asl›nda “teröre” karﬂ› ç›km›yorlar;
çünkü devlet terörüne karﬂ› ayn› kesimler, ayn› ça¤r›y› yapm›yorlar.
Ayn› ‹spanya’da yürüyenler ve ayn›
ülkemizde 24 Haziran’da yürümeye
niyetlenenler gibi...
24 Haziran mitinginin düzenleyicilerinden Necla Arat’›n sözleri
17 Haziran 2007

asl›nda fazla tart›ﬂmaya yer b›rakm›yor: Prof. Dr. Arat diyor ki,
“ Türk Silahl› Kuvvetleri'ne manevi
destek vermek amac›yla ‘teröre karﬂ› sessiz miting’ düzenleyece¤iz. ...
Teröre karﬂ› ‹spanya'daki yürüyüﬂlere benzeyen bir sessiz yürüyüﬂ
gerçekleﬂtirmek istiyoruz.”
“TSK’ya manevi destek” ve “‹spanya’daki gibi”... Evet, bu iki olgu
yanyanad›r gerçekten de. Arat aç›k
koymuﬂtur “teröre karﬂ›” ‹spanya
modelinin anlam›n› da. Ama hâlâ bu
aç›kl›¤› görmeyenler de var.

Kim neden
endiﬂe duyuyor?
Mesela, Sendika-org’da Ferda
Koç imzal› bir yaz›da, ‹spanya’daki
“teröre karﬂ› yürüyüﬂler” olumlan›rken, Necla Arat’la bak›n hangi noktadan tart›ﬂmaya giriyor bu solcu.
Necla Arat, sözkonusu konuﬂmas›n›n bir yerinde, ‹nsan Haklar›
Ortak Platformu'nun Genelkurmay’›n “refleks” ça¤r›s›na eleﬂtirisinden sözederek ﬂöyle diyor: “Niçin üzerlerine al›nd›lar, neden baﬂka dernekler de¤il de onlar böyle
bir duyarl›l›k gösterdiler, bunu anlamakta zorlan›yorum..."
Sendika-org’da Ferda Koç imzal› bir yaz›da, Arat’a bak›n nas›l cevap veriliyor (Al›nt› biraz uzun olacak ama reformist zihniyeti göstermesi aç›s›ndan yararl›):
“Evet, 1997 ‹spanya's›ndaki gibi
gösterilerden kimsenin endiﬂe etmesine gerek yok. Gerçekten de bu
gösteriler, teröre karﬂ› demokratik
ve bar›ﬂç› kitle tepkisinin büyük bir
güçle ortaya konuldu¤u son derece
isabetli eylemler oldular.
... Arat 1997 ‹spanya's›ndaki gibi bir tepki hareketini örgütlemeyi
mi öngörüyor; yani Kürt sorununu
kabul eden, bu sorunun çözümü için
bütün bar›ﬂç› kanallar›n sonuna kadar aç›lmas›n› isteyen; buna karﬂ›l›k PKK'nin terörizmini bu çözüm
sürecinin önündeki baﬂl›ca engel
olarak lanetleyen, Kürtler’in ve
Türkler’in hep birlikte kat›ld›klar›
Say›: 109

ortak bir hareket yaratma ça¤r›s›n›
m› yap›yor? Temel slogan›, "Kürtlere evet, PKK'ye hay›r" m›?
E¤er böyleyse gerçekten de ‹nsan Haklar› Platformu'nun endiﬂesini anlamak mümkün de¤il!”
Evet, ‹spanya’daki “teröre karﬂ›”
yürüyüﬂlerde, bir dönemden itibaren bir slogan öne ç›kt›: “Bask'a
evet, ETA'ya hay›r".
Baz› reformistler, ayd›nlar da
"Kürtler’ evet, PKK'ye hay›r" slogan›n› kabul etmeye çok hevesliler anlaﬂ›lan. Fakat bu slogan, ne demokratik bir slogand›r, ne de “halk cephesi”nden tespit edilmiﬂ bir slogan.
Bu, ülkemizde y›llard›r tekelci burjuvazinin; sonra Demireller’in ve
hatta zaman zaman da generallerin
dile getirdi¤i bir bak›ﬂ aç›s›d›r. Toplumsal sorunlar ve o sorunlar›n ürünü olan toplumsal hareketler birbirlerinden kopar›lamaz, birbirinden
ayr› düﬂünülemezler. Bu bilimsel de
de¤ildir, devrimci de.
Bu anlamda, “Bask'a evet,
ETA'ya hay›r" slogan› veya “Kürtler’e evet, PKK'ye hay›r" slogan›,
teorik aç›dan tart›ﬂ›lmaya bile de¤mez; bu olsa olsa bir demagoji örne¤i olarak ele al›nabilir.
Necla Aratlar’a, “teröre karﬂ›”
mitinglerini
“Kürtler’e
evet,
PKK'ye hay›r" slogan›yla yapmay›
önerenin solculu¤u nas›l bir solculuktur, tart›ﬂ›l›r. Bu solcu, önerdi¤i
slogan›n niteli¤i, muhtevas› konusunda da gerçe¤i görmekten uzakt›r; önerdi¤i slogan öyle bir slogand›r ki, Necla Aratlar, onu hiç tereddütsüz kabul edebilirler. Peki o zaman ne yapacak? Gidip 24 Haziran
“teröre karﬂ› sessiz mitingi”ne kat›lacak m›? E¤er kendisiyle tutarl›
olacaksa, kat›lmal› da!!!
Evet, e¤er dünyan›n herhangi bir
yerinde, “teröre karﬂ›” diye bir ça¤r› duyuldu¤unda, o ça¤r›ya muhatap
olanlar›n duymalar› gereken ilk endiﬂe, emperyalistlere, burjuvaziye
yedeklenme endiﬂesi olmal›d›r.
Bunun için asl›nda ne ayd›n, ne
teorisyen olmaya da gerek yoktur.
Hayat› ç›plak gözle görebilmek ye-

terlidir. Dünyay› ç›plak gözle görebilenler, icazetçilikle, korkakl›kla,
statükoculukla bulan›klaﬂmam›ﬂ her
göz, “teröre karﬂ›” ça¤r›lar›n, yeryüzünü teröre bo¤an emperyalistlerden ve iﬂbirlikçilerinden ç›kt›¤›n›
görür.
Bulan›klaﬂmam›ﬂ her göz, “her
türlü ﬂiddete karﬂ› olma” teorisini,
yeryüzünü iki yüz y›ld›r ﬂiddete bo¤an burjuvazinin teorileﬂtirdi¤ini
görür.
Ülkemizin ayd›nlar› ve reformistleri için Genelkurmay’›n “teröre karﬂ› kitlesel refleks” ça¤r›s› ve
Genelkurmay’›n “sivil emirerleri”nin 24 Haziran mitingi, “terör”
konusundaki politika ve söylemlerinin muhasebesini yapmak için iyi
bir vesiledir. Ya Genelkurmay’›n
ça¤r›s›na cevap olunacak, TSK’n›n
manevi destekçisi Aratlar’la birlikte
olunacak, ya da bu demagojinin s›n›rlar›ndan ç›k›lacakt›r. “Terör” demagojisinden kendisini kurtaramayan her politikan›n burjuvazinin politikalar›n›n yede¤ine düﬂmesi kaç›n›lmazd›r.

Barzani: ‘PKK ile savaﬂmay›z’
Kürdistan bölgesel hükümetinden
Barzani ve Irak Cumhurbaﬂkan› Talabani, operasyon tehditleri üzerine
yapt›klar› aç›klamada “Türkiye’nin
operasyonu tüm Irak’a yap›lm›ﬂ
olur” diyerek, tav›rs›z kalmayacaklar›n› belirttiler.
Barzani, ayr›ca ﬂöyle diyordu:
“Türkiye bize ‘PKK ile savaﬂ›n’ diyor. Ama biz PKK ile savaﬂmak istemiyoruz. Biz sorunun bar›ﬂç›l yollarla çözülmesinde onlara yard›mc› olaca¤›m›z› söyledik. Yine tekrarl›yoruz.
PKK ile savaﬂmay› kabul etmiyoruz.”

Sadr’dan tav›r:
Irakl› ﬁii lideri Mukteda El Sadr
da, oligarﬂinin Kuzey Irak’a yönelik
operasyon tehditlerine karﬂ› "Kürt
halk› Irak'›n bir parças›d›r, onlar› savunmak bizim görevimizdir" aç›klamas›n› yapt›. "Türk halk› ile dost olduklar›n›” vurgulayan Sadr, "Türkiye'nin sald›r›lar›na sessiz kalmayacaklar›n›” belirtti.
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AKP iﬂbirlikçilikte ‘rutini’ bozmad›
ABD’ye at›p tutanlar ‹ncirlik’in süresini uzat›yor
Oligarﬂik iktidar bir yandan
ABD’yi eleﬂtirip, hava saham›z› ihlâl ettiniz diye “uyduruk” notalar
verirken, öte yandan ABD’ye hizmet etmeye devam ediyor.
Bunun son örne¤i ‹ncirlik Üssü’nün süresinin 1 y›l daha uzat›lmas› oldu.
ABD'nin ‹ncirlik Üssü'nü kullan›m süresi 23 Haziran 2007'de dolacak. Sürenin uzat›lmas› için, Bakanlar Kurulu kararnamesi gerekiyor.
AKP hükümeti, ‹ncirlik'in
süresinin 1 y›l daha uzat›lmas› yönünde tav›r belirlemesinin ard›ndan, D›ﬂiﬂleri
Bakanl›¤› da geçen hafta içinde, sürenin uzat›lmas›na iliﬂkin kararname tasla¤›n› hükümete resmen iletti. Taslak ﬂimdi Bakanlar Kurulu’nun önünde, onaylanaca¤› ise
gün gibi aç›k. AKP ‹ncirlik’in süresini dört kez uzatarak, Felluce'deki
çocuklar›n, kad›nlar›n katline hizmet etti. Bu beﬂinci uzatma karar›
olacak.
AKP’li D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›’n›n
gelen eleﬂtirilere karﬂ› yapt›¤› aç›klama hükümetin soruna nas›l bakt›¤›n› aç›kça ortaya koyuyor. D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›, “bu rutin olarak her y›l
uzat›l›yor.” diyor.
Ne demek “rutin uzatma”?
O zaman Bakanlar Kurulu karar›na ne gerek var; otomati¤e ba¤lay›n, bu düzen sürdükçe uzas›n!
‹ﬂbirlikçili¤i, ba¤›ml›l›¤› içselleﬂtirmiﬂ bir kafa yap›s›n› yans›tan
bu cevap, bu ülkenin nas›l yönetildi¤ini, emperyalizme iliﬂkilerin nas›l sürdü¤ünü de aç›kça gösteren bir
örnektir.
Emperyalizmin istekleri karﬂ›s›nda asla “hay›r” demeyi akl›n›n
ucundan geçirmeyen, emperyalizmin isteklerini emir diye alg›layan
iﬂbirlikçi iktidarlar yönetiyor bu ülkeyi. Halk›n tepkisini sistem içinde
eritmek için, ABD’ye karﬂ› “ç›k›ﬂ-
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lar” yapanlar dahil olmak üzere bütün iktidarlar ayn› yolu izliyorlar.
Çok de¤il daha bir hafta önce iki
ABD F-16’s› hava saham›z› ihlâl etti diye gürültü koparan Genelkurmay ve AKP iktidar› de¤il miydi?
ABD’ye sözde ‘nota’ vermemiﬂler
miydi? ‹ncirlik sözkonusu olunca
ne Genelkurmay’›n itiraz› oluyor,
ne de iktidar ‘rutini’ bozmay› akl›ndan geçiriyor.

Nas›l geçirsin! B›rak›n kökleri
1950’lere dayanan yeni-sömürgecilik iliﬂkilerini, bu iktidar›n kendi
varl›¤› do¤rudan Amerikan deste¤ine ba¤›ml›d›r. ABD’ye böyle bir konuda “hay›r” demek, deste¤in de
kesilmesi demektir ki, Tayyip Erdo¤an koltuk u¤runa yapamayaca¤›
hiçbir ﬂey olmad›¤›n› bugüne dek
defalarca göstermiﬂtir.
1955 y›l›nda emperyalizmle yap›lan anlaﬂmalar uyar›nca faaliyete
geçen ‹ncirlik, o günden bu yana
bölge halklar›na karﬂ› bir sald›r›,
tehdit üssü olarak kullan›l›yor. Oligarﬂi emperyalizmin bölge hakimiyetine hizmet ederken, halk düﬂ-

NATO üyeli¤i iﬂkence
kamplar›n›n zemini oldu
Amerikan emperyalizminin dünya halklar›na karﬂ›
sürdürdü¤ü savaﬂta kulland›¤› "Gizli iﬂkence kamplar›”na
iliﬂkin, Avrupa’n›n iﬂbirli¤ini inceleyen rapor, Avrupa Konseyi
taraf›ndan aç›kland›. Rapora göre; Polonya ve Romanya'da CIA’n›n kaç›rd›¤› kiﬂileri sorgulad›¤› gizli hapishaneler oldu¤u kan›tland›.
Raporda daha önce iddia düzeyindeki bilgilerin kan›tland›¤› belirtilerek,
Dünyan›n çeﬂitli yerlerinden pek çok insan kaç›r›ld› ve daha kolay bask›ya ve iﬂkenceye u¤rayacaklar› ülkelere götürüldü... ﬁu an elimizde CIA’n›n 2003 ve 2005 y›llar› aras›nda Avrupa’da -daha kesin olarak Polonya ve Romanya’da- gizli gözalt› faaliyetini dair kan›tlar var.” denildi.
Peki bu sonuçtan sonra Avrupa Birli¤i ne yapacak? ‹ﬂkenceye aç›k bir
destek, Nazi kamplar› benzeri kamplar›n kurulmas›na yatakl›k gibi ciddi
suçlar›n hesab›n› nas›l verecek? AB Komisyonu, bunun cevab›n› “kurbanlara tazminat” diye aç›kl›yor. Guantanamolara, iﬂkencelere hizmet et, sonra para öde kurtul! Ne güzel Avrupa demokrasisi!
Peki halen kay›p olan 39 insan ne olacak? ‹nsan haklar› örgütleri bu kiﬂilerin bu merkezlerde tutuldu¤unu düﬂündüklerini aç›kl›yorlar, ABD ars›zl›¤› tümden ele alm›ﬂ, iﬂkence merkezlerinin varl›¤› do¤alm›ﬂ gibi, “bu
merkezler boﬂ” diye kendini savunuyor. Peki Avrupa ne diyor?

NATO Ü YEL‹⁄‹ ‹ ﬁKENCE O RTAKLI⁄ININ Z EM‹N‹
Elbette sadece iki ülke de¤il, Almanya baﬂta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin CIA’n›n uçaklar›na havaalanlar›n› kulland›rd›¤› biliniyor. Bu
ülkelerden birinin Türkiye oldu¤u da daha önce kan›tlanm›ﬂt›.
Raporda dikkat çeken nokta, ABD’nin bu insanl›k düﬂman› faaliyetlerini NATO müttefikleriyle Ekim 2001’de yapt›¤› bir anlaﬂmaya dayand›rmas›. Raporda, CIA ile iﬂbirli¤i yapan ülkelerin ayn› zamanda NATO üyesi olmas›na dikkat çekiliyor. Yani, bu ülkeyi yönetenlerin “memleket yarar›na” diye gösterilen NATO üyeli¤inin nelere hizmet etti¤ine bir örnek
daha eklendi! Devrimcilerin ony›llard›r “NATO’dan ç›k›lmal›” talebinin
hakl›l›¤›na bir gerekçe de iﬂkencecilik eklendi! Türkiye de, “ucuz asker”
olarak içinde yerald›¤› NATO’nun bu suçunun orta¤›d›r.
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manl›¤›n›n ortakl›¤›n› yap›yor.
‹ncirlik’in ne iﬂe yarad›¤›na dair,
buradan kalkan uçaklar›n hangi ülkeleri bombalad›¤›, sald›r›lar öncesi
nas›l keﬂif uçuﬂlar› yapt›¤›na dair bu
sayfalarda defalarca örnekler sunuldu, bunlar› yinelemeyec¤iz. 19912003 aras›nda Irak’›n sürekli olarak
bombalanmas›nda kullan›lan ‹ncirlik, iﬂgal s›ras›nda da lojistik destek
üssü olmakla kalmad›, buradan kalkan uçaklar Felluce’de, Ba¤dat’ta
çocuklar›n, sivillerin üzerine bombalar ya¤d›rd›.
‹ncirlik’in süresini uzatanlar›n
neye hizmet ettikleri ortada. Amerika’ya sa¤lad›¤› yararlar›, ABD’nin
2006 y›l› ‘terörle mücadele’ raporu
da ﬂu örnekle aç›kl›yor:
“Irak’taki ABD güçlerinin ihtiyac› olan hava kargosunun yüzde
60’› ‹ncirlik üzerinden ulaﬂt›r›l›yor.
‹ncirlik’in silah haricindeki malzeme için lojistik merkez haline getirilmesiyle, eskiden Almanya’dan 910 uçakla yapt›¤›m›z nakliyeyi ﬂimdi incirlik üzerinden 6 adet C-17 ile
gerçekleﬂtirebiliyoruz. Bu y›lda
yaklaﬂ›k 160 milyon dolar tasarruf
sa¤l›yor. ” (Milliyet 10 Haziran)
Peki bu tasarrufu nerede kullan›yor Amerika? ‹ﬂgali finanse etmekte, baﬂka ülkelere yönelik sald›rgan
politikalar›nda...
Sadece bununla da s›n›rl› de¤il.
Tezkere’nin reddi ile ‹ncirlik’ten
ayr›lan F-16 filolar›, Ocak ay› baﬂ›nda AKP hükümetinin karar›yla 68 haftal›k e¤itimler için yeniden ‹ncirlik’te konuﬂland›rmaya baﬂlad›.
Bu ülkede iﬂbirlikçilik anlaﬂmalar›n›n halktan gizlenmesi ad› konulmam›ﬂ bir kural gibidir. ‹ncirlik
konusu da böyle. Kuruluﬂunda gizlenen, sonra “üs yok tesis var” denilen ‹ncirlik’in sürelerinin uzat›lmas›
“gizlilik” gerekçesiyle resmi gazetede yay›nlanm›yor. ABD’ye aleni
olan halktan gizleniyor.
Öte yandan halen varl›¤› reddedilen 90 nükleer baﬂl›¤› da düﬂündü¤ümüzde, topraklar›m›z›n aleni
olarak “patlamaya haz›r bomba” haline getirilmesinden de zerre kadar
rahats›zl›k duymuyor.
Say›: 109

Sorunlar / Çözümler
Dile kolay; tam 52 y›ld›r ‹ncirlik Üssü var topraklar›m›zda. Anadolu evlatlar›n›
Kore’de k›rd›rman›n karﬂ›l›¤›nda NATO’ya giren dönemin iktidarlar›, bununla da
yetinmeyerek, Amerikan
emperyalizmi ile ikili anlaﬂmalar imzalam›ﬂ, Marshall
Yard›mlar›, Truman Doktrini
ile ülkemizin kap›lar›n›
(ya¤mas›n›) emperyalistlere
açm›ﬂt›.
Sonra, askeri, ekonomik
alanda birbiri ard›s›ra yeni
anlaﬂmalar imzaland›. ‹ncirlik Üssü de bu anlaﬂmalar
çerçevesinde 1955 y›l›nda
kuruldu. Onu ülkenin dört
bir yan›na yay›lm›ﬂ baﬂka
üsler izledi. Diyarbak›r’dan
Ordu’ya topraklar›m›z emperyalizmin askeri üsleri ile
dolduruldu.
Ad›na müttefiklik iliﬂkisi dediler. Sonra
“stratejik ortakl›k” söylemi ile sürdü
bu hikaye.
Kâh NATO
ﬂemsiyesiyle
meﬂrulaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›ld›,
kâh ‘insani yard›m’ amaçl›
diye yutturulmak istendi.
Egemen s›n›flar, istisnas›z
bütün iktidarlar bir ülkede
bu tür üslerin bulunmas›n›n
“do¤al” oldu¤unu kan›ksatmaya çal›ﬂt›lar halk›m›za.

bir iktidar yoktur.
Oysa, bir ülkede bu tür üslerin bulunmas› baﬂka ﬂeyin
de¤il, aç›kça ba¤›ml›l›¤›n en
önemli göstergelerindendir.
Bu anlamda ‹ncirlik ve di¤er
tüm üsler, ülkemizdeki baﬂ
sorunlardan biridir. ‹ncirlik
demek, ba¤›ml›l›k demektir.
ABD ya da NATO ad›na askeri üsleri, Balkanlar sömürgeleﬂtirilmeden önce görmek mümkün müydü? Ya
da Kafkaslar’dan eski Sovyet Cumhuriyetleri’nden
Amerika’ya üs veren rejimlerin niteli¤i nedir? Amerika
nerede kendine ba¤›ml› bir
iktidar yaratm›ﬂ, mevcutlar›
iﬂbirlikçileﬂtirmiﬂse, ve bölgesel stratejik ç›karlar› gerektiriyorsa, mutlaka oraya
askeri bir üs de kurmaktad›r. Ba¤›ml›l›k olmadan, böyle bir iliﬂki mümkün de¤ildir. Çok fazla
örne¤e gerek
yok; AKP ‹ncirlik’in süresinin uzat›lmas›n› “rutin
b i r u y g u l a ma ”
diye savunuyor!

Askeri üsler
ba¤›ml›l›¤›n
simgeleridir

Öyle ya; NATO’nun ikinci büyük orduya sahip üyesiydik... Amerika’n›n stratejik
müttefiki olmaktan gurur
duyuyorduk... Topraklar›m›zda NATO ve ABD üslerinin olmas›ndan do¤al ne olabilirdi ki!
Çok s›k›ﬂt›klar›nda “üs yok
tesis var” diye halkla alay
eden Demireller’den, iﬂbirlikçili¤ini “rutin” hale getiren
AKP iktidar›na kadar; bu
üsleri do¤al görmeyen ve
göstermeye çal›ﬂmayan hiç-

Bir baﬂka ülke askerlerine
kendi topraklar›nda üs vermek nas›l bir “rutinlik” olabilir! ‹ﬂte o rutinlik ba¤›ml›l›k iliﬂkisinin kendisidir. ‹ktidar asl›nda ﬂunu söylüyor:
Biz ba¤›ml› bir ülkeyiz, vakti gelince bu üssün zaman›n›
u z a t m ak zo r u n d a y › z .
Biz devrimcilerse ony›llard›r
bu gerçekleri anlat›yoruz,
mücadelemizin talepleri aras›na mutlaka bu üslerin kald›r›lmas›n› koyuyoruz. Ancak ﬂunu da belirtiyoruz:
Ba¤›ml›l›¤›n bütün sonuçlar›
gibi, üsler de ancak ba¤›ms›z
b ir T ü r k i ye ’ d e s ö k ü l üp a t ›l a bilir. Ba¤›ms›z bir Türkiye
ise, halk›n iktidar› ile mümkündür.

ÜSLER
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Burjuva siyaset
batakl›¤›ndan...
Burjuva siyasette “s›n›rlar” kalk›yor. ‹deolojiye, politikaya gerek
yok. Y›llarca “solcu” kimli¤i ile bilinen Ertu¤rul Günay baﬂkaca demagojilere gerek duymadan, neden
AKP’den aday oldu¤unu “milletvekili olmak istiyorum” diye aç›kl›yor. Bir baﬂkas› halk›n gözünün içine baka baka, bu ülkeye demokrasi
gelecek, hukuk devleti olacaksa,
bunu AKP’nin yapaca¤›n› söyleyerek gerekçelendiriyor o kap›y› çalmas›n›. Elbette, kendisinin de milletvekili koltu¤unda oturdu¤u bir
AKP’den sözediyor.

CHP’ye ‹ltihak
MHP’den gelip ANAP’ta politika yapan, ANAP güç kaybedince
kendi “tekkesini” kurarak Hür Parti
ad›yla yoluna devam eden Yaﬂar
Okuyan, ﬂimdi de CHP saflar›nda...
Üstelik bu “bireysel” bir kat›l›m
da olmad›. Partisinin kap›s›na kilit
vurup, öbür kap›y› çald› ve ben geldim, size iltihak ediyorum dedi.
‹deolojik, programatik hiçbir
tart›ﬂma da olmad›. Elbette bunu
son derece ulvi amaçlarla aç›klamay› ihmal etmedi Okuyan. Ne de olsa
burjuva siyasette dilin kemi¤i, siyasetçinin omurgas› yok! Bir zamanlar›n “F›r›ldak Kubi”si bile her parti de¤iﬂtiriﬂinde mutlaka gerekçeler
buluyor, neredeyse zafer naralar›
atarak durmadan dönüyordu.
CHP aç›s›ndan ise çok sorun oldu¤unu sanm›yoruz.
Yozgat’tan aday gösterdi¤i Lütfullah Kayalar’›n dünü ve bugünü
ne ise, Yaﬂar Okuyan da odur.
Kald› ki, CHP’yi “sol” parti kabul edip, sa¤ kimlikli adaylar› vitrinine yerleﬂtirmesini, Yaﬂar Okuyan
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gibilerine kap›lar›n› açmas›n› eleﬂtirmenin de çok fazla bir anlam›
yoktur.
1970’li y›llarda solun yükseliﬂi,
parlamenter alanda T‹P’in belli bir
güç elde etmesi karﬂ›s›nda pani¤e
kap›lan CHP’nin “sol söyleme” sar›lmas› d›ﬂ›nda tarihinde bir solculuk zaten yoktur. Bu bir yan›lg›yd›,
yan›lsamayd›; özellikle ﬂu son y›llarda faﬂist, ﬂovenist politikalara daha bir boylu boyunca kapakland›kça, bu yüzü alenileﬂmiﬂ oldu.
Ancak bunu hâlâ anlamakta direnenler oldu¤u da biliniyor. ‹ﬂte
baz› Aleviler ve Alevi kuruluﬂlar› da
bunlar aras›nda.

Aleviler Ehven-i ﬁer’e
Mahkûm De¤ildir
Arif Sa¤, bugün Türkiye’nin yaﬂad›¤› tabloda CHP’nin desteklenmesi gerekti¤inin özellikle alt›n› çiziyor; yanl›ﬂlar›n seçimden sonra
sorgulanmas› gerekti¤ini vurgularken ﬂöyle konuﬂuyor:
“Aleviler bundan önceki dönemde CHP ile küstüler. Ben de k›zg›n›m. Ama kendimi 23 Temmuz’a kadar dondurdum. Ne söyleyeceksek
23 Temmuz’dan sonraya kalmal›d›r. ”
Sa¤, AKP’nin vitrinine alevi
aday koymas›n› eleﬂtiriyor. “Alevi
toplumu Sivas olaylar›n› unutmuﬂ
de¤il; AKP ile bar›ﬂmas›n›n da pek
olana¤› yok.” (13 Haziran Hürriyet)
Her seferinde “ e h v e n - i ﬂ e r ” e
ma h k û m ol m ak , b i r halk›n kaderi o l a ma z ; üstelik o ehven-i ﬂer de
ehven de¤il, sadece “ﬂer”se orada
art›k bir “nokta” koymak gerekmez
mi?

Y›llard›r aleviler baﬂta olmak
üzere demokratik çevreler bu bak›ﬂ
aç›s›yla CHP’ye oy verdiler. O CHP
ki, iktidar koltu¤una oturdu¤u, koltu¤un orta¤› oldu¤u her dönem büyük alevi katliamlar› yaﬂand› bu ülkede. Bu art›k biliniyor.
Bunun da ötesinde CHP’nin bu
ülkedeki inanç, kimlik sorunlar›na
iliﬂkin hangi çözüm program› aleviler için “ehven” oluyor, bunun da
tutarl› bir cevab› yoktur.
O zaman CHP’ye yönelik eleﬂtirileri, ne söylenecekse söylenmesi
gerekenleri seçim sonras›na kadar
“dondurmak” nas›l bir bak›ﬂ›n ve
“zorunlulu¤un” sonucu olabilir?
Laiklik meselesi mi?
AKP iktidar›ndan kurtulmak m›?
Y›llarca alevilere yönelik politikalar›n as›l sahibi olan oligarﬂi de
böyle düﬂünülmesini istiyor zaten.
Genelkurmay toplumu saflaﬂt›rmada tam da buna oynuyor.
Bu bir tuzakt›r!
Aleviler, bu tuza¤a düﬂecek mi,
as›l olarak buna karar vermek durumundad›rlar.
CHP nas›l bir laikli¤i temsil ediyor? Onbinlerce maaﬂl› imam kadrosuna, Diyanet ‹ﬂleri gibi bir örgütlenmeye bu devlet AKP döneminde
mi sahip oldu? Hay›r! Ve CHP de
böyle bir devleti savunuyor, tek parti döneminden bu yana dini toplumu
denetim alt›nda tutmak için kullananlar aras›nda yeral›yor. Laiklik
ﬂimdi, iktidar çat›ﬂman›n bir arac›,
ona koltu¤un önünü açacak bir argüman oldu¤u için laikli¤i dilinden
düﬂürmüyor.
CHP’ye aday adayl›¤› baﬂvurusu
yapan üç beﬂ alevi adaya tahammül
edemeyerek üzerini çizen Baykal’›n
CHP’si alevilere karﬂ› bu düzeyde
düﬂmanca bir reddiyeci tutum içindeyken, aleviler neden CHP’nin kanatlar› alt›nda “ehven” aray›ﬂ›na giriyorlar?
Sivas katliam›n› unutmayan aleviler AKP ile “bar›ﬂmazken”, katliam s›ras›nda iktidar orta¤› olan “sosyal demokratlar” ile bar›ﬂ›n bu kadar
ucuz olmas› çeliﬂki de¤il midir?
17 Haziran 2007

“ E h v e n - i ﬂ e r ” , ç a re s i z l i k t i r !
Alevi halk›m›z, kültürü, tarihi,
gelenekleri ile çaresizli¤i daha baﬂtan reddetmelidir. Çare o sand›kta,
aﬂa¤›land›¤›n›z, yok say›ld›¤›n›z bir
partinin kap›s›nda de¤ildir.

Kokuﬂmuﬂ siyasetin
çürümüﬂ adaylar›-2
Bas›nda, halen Meclis’te bulunan ve yeniden aday listelerine giren “san›k” AKP’li ve CHP’li milletvekili adaylar›n›n listesinden bir seçme sunuyoruz:

Ali Oksal

Adaylar›n yarg›land›¤›
suçlara bak›n; nas›l bir
meclis oluﬂaca¤›n› görürsünüz zaten:
Recep Tayyip Erdo¤an-‹stanbul: G ö revi ihmal. Zimmet, evrakta
sahtecilik, cürüm iﬂlemek için teﬂekkül oluﬂ turmak.

Abdullah Gül-Kayseri:
Ö
z
e
l evrakta sahtecilik.
M a h m u t Y›ld ›z
Kemal Unak›tan-Eskiﬂehir: Vergi Usul Kanunu’na muhalefet.
Abdülkadir Aksu-‹stanbul: Ö z e l e v r a k t a s a hte ci li k.
Akif Gülle

Akif Gülle-Amasya:
Devlet ‹ h a l e K a n u n u ’ n a
ayk›r›l›k.
Osman Aslan-Diyarbak›r: G ö revi kötüye kul lanmak.

As›m Aykan-Trabzon:
G ö re v i k ö tü y e k u l la n M . M e h d i E k e r m a k . G ö re v i i h m a l.
Metin Kaﬂ›ko¤lu-Düzce: Av u k a t l › k g ö r evini
kötüye kullanmak.

S. Bölünmez

Say›: 109

Mehmet Salih Erdo¤an-Denizli: M ü e s s i r fiil.
Hüsnü Ordu-Kütahya:
Görevli memura hakaret.
Tedbirsizlik ve dikkatsiz-

Burjuva p olitikac›lara t av›r:

“sizin kanl› ellerinizi s›kmay›z”
12 Haziran günü, düzen partilerinden AKP’nin “aday”lar›, seçim propagandas› yapmak amac›yla ‹stanbul Ba¤c›lar’da esnaflar› dolaﬂ›p yalan vaatlerini sürdürüyorlard›, ki...
Yenimahalle Ahmet Kabakl› Caddesi’ndeki tüm kahvehane ve esnaf› dolaﬂan AKP’li aday, yozlaﬂmaya karﬂ› ç›kt›¤› için tutuklanan Cem KOYUPINAR’›n Babas› Mehmet KOYUPINAR ve iki Yürüyüﬂ okuru taraf›ndan
protesto edildi.
Mehmet KOYUPINAR’a elini uzatan “lidervekili” aday›, karﬂ›l›k görmeyince do¤al bir tepkiymiﬂ gibi geçiﬂtirmek istedi. Ama Mehmet KOYUPINAR, o¤lunun yozlaﬂmaya karﬂ› ç›kt›¤› için hukuksuz bir ﬂekilde gözalt›na
al›n›p tutukland›¤›n› ve bu adaletsizli¤in AKP’nin adaleti oldu¤unu anlatmaya baﬂlay›nca, aday›n rengi att›...
El ve kol hareketleriyle karﬂ›s›ndakini aﬂa¤›lamaya kalk›ﬂan “lidervekili”
aday› bu kez iki Yürüyüﬂ Dergisi okurunun tepkisiyle yüzyüze kald›. Yürüyüﬂ okurlar›, elini uzatan AKP’li burjuva politikac›s›na, “ sizin ellerinizde
“122 insan›n kan› var, sizin kanl› ellerinizi s›kmay›z, siz uyuﬂturucu sat›c›lar›n›, fuhuﬂ yapt›ranlar›, kumar oynatanlar› kollay›p bu namussuzlu¤a karﬂ›
ç›kanlar› hapishanelere att›n›z. Sizinle hiç iﬂimiz olmaz” diye tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinin de bu olaya tepkisiz kalmay›p protesto edenleri desteklemesi burjuva politikac› aday›n›n moralini iyice bozdu. K okuﬂmuﬂ siya s e t i n ç ü r ü m ü ﬂ a d a y l a r › n d a n b i r i olan AKP’li, tepkiler karﬂ›s›nda piﬂkince,
riyakârl›klar›na devam edip, olay yerinin biraz ilerisinde tekrar kampanyas›na devam etti.
lik sonucu ölüme sebebiyet vermek.
Süleyman Bölünmez-Mardin:
Akaryak›t kaçakç›l›¤›. Adam yaralamak. Hakaret ve tehdit.
Abdurrahman Müfit Yetkin-ﬁanl›urfa: Evr a kt a s a h t e c i l i k , doland›r›c›l›k.
‹dris Naim ﬁahin-‹stanbul: Z i mmet, evrakta sahtecilik, cürüm iﬂlemek için teﬂekkül oluﬂturmak,
ihaleye fesat kar›ﬂt›rmak.
Ayhan Sefer Üstün-Sakarya:
M ü t e s e l s i l e n g ö re vd e ye tkiyi kö tüye kullanma.
Mikail Aslan-K›rﬂehir: Yaralamaya sebebiyet vermek.
Yahya Baﬂ-‹stanbul: G ö revi kötüye kullanmak.
Nevzat Pakdil-Kahramanmaraﬂ:
Zimmet.
Mehmet Mehdi Eker-Diyarbak›r: Görevi kötüye kullanmak.
CHP’lilerin baz›lar›n›n “suçlar›” da ﬂöyle:

Mahmut Y›ld›z-ﬁanl›urfa: E v rakta sahtecilik. Doland›r›c›l›k.
Hakaret. Ölümle tehdit. Sahte özel
belge kullanmak. Silahla ya¤ma suçuna azmettirmek.
Yaﬂar Tüzün-Bilecik: Görevi kötüye kullanmak.
Feramüz ﬁahin-Tokat: Zi m m e t ,
g ö re vi ihma l.
Fahrettin Üstün-Mu¤la: Görevi
kötüye kullanmak.
Ferit Mevlüt Aslano¤lu-Malatya: Hizmet nedeniyle suistimâl.
Kemal K›l›çdaro¤lu-‹stanbul:
Görevi kötüye kullanmak.
Tacidar Seyhan-Adana: Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme
sebebiyet vermek.
Mehmet ﬁerif Ertu¤rul-Muﬂ: Silahla tehdit.
Bülent Baratal›-‹zmir: ‹haleye
fesat kar›ﬂt›rmak.
Ali Oksal-Mersin: Taksirle ölüme sebebiyet vermek.
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Psikologlardan ça¤r›:
Tecrit sürüyor, kald›r›n!
‹stanbul, ‹zmir ve Ankara’da psikologlar düzenledikleri bas›n
toplant›s›yla Adalet Bakanl›¤›’ndan tecriti kald›rmas›n› istediler

Adalet Bakanl›¤›'n›n 22 Ocak tarihinde yay›nlad›¤› genelgenin uygulanmas›nda sorunlar ç›kar›lmas›
tecriti gündemde tutmaya devam
ederken, psikologlar sorunun aciliyetine bir kez daha vurgu yapt›lar.
*
9 Haziran günü ‹HD Ankara ﬁubesi'nde 100’den fazla ruh sa¤l›¤›
çal›ﬂan›n›n imzas›n›n bulundu¤u bir
bas›n toplant›s› düzenlendi. Hapishanelerde tecritin had safhada uyguland›¤›na vurgu yap›lan aç›klamada, tecritin ruh sa¤l›¤›na ve fiziksel olarak etkilerine dikkat çekildi.
Ayn› gün ‹zmir ve ‹stanbul'da da
ruh sa¤l›¤› çal›ﬂanlar› bas›n toplant›lar› düzenlediler.
Ankara'da ki aç›klamada konuﬂan Psikolog Deniz Sevimli, tutuklu
ve hükümlülerin birbirleri ile olan
iletiﬂim olanaklar›n› görece artt›rmas› öngörülen genelgenin yay›nlanmas›n›n ve o gün itibariyle tecrit
karﬂ›t› tansiyonun düﬂmesinin üzerinden dört ay› aﬂk›n bir zaman geçti¤ini hat›rlatarak, “Bu süre zarf›nda tecrit tipi hapishanelerin hiç birinde genelge, hükümleri uyar›nca
tutarl› olarak uygulanmad›; ço¤u
cezaevinin kap›s›ndan bile girmedi.
Uygulanan cezaevlerinde ise, cezaevi yönetimlerince, zaten pek k›s›tl› düzenlemeler öngören hakk›n
gasp› için azami gayret ve yarat›c›l›k gösterildi.” diye konuﬂtu.
Saymakla bitmeyecek ihlallerin
sözkonusu oldu¤unun alt›n› çizen
Sevimli, “aylar› bulan hücre cezalar›, süngerli oda uygulamalar›, revire ve görüﬂe ç›k›ﬂlarda dayat›lan
ayakkab› aramalar›, bir y›l› bulan
görüﬂ yasaklar›, mektup dahil topyekün iletiﬂimden kopar›lma, kitapyay›n-mektup vs. gasplar›, ikinci bir
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pet ﬂiﬂesinin, üçüncü bir saç tokas›n›n dahi yasak oldu¤u ak›l almaz
bask›lar, infaz yakmalar, kaba iﬂkenceler süratini kesmeden uygulanarak tecriti tan›mlayan kal›c› fenomenlere dönüﬂtü” dedi.
Genelgeye ra¤men F Tiplerinin
halen “bir korku filmi setini” and›rd›¤›na dikkat çekilen aç›klamada
örnekler verilerek, bunlar›n film de¤il gerçek oldu¤unu belirtildi.

Genelgeyi uygulay›n,
tecriti k ald›r›n
Tecritin etkilerinin örneklerle s›raland›¤› aç›klamada, tecritin bütünüyle kalkm›ﬂ say›laca¤› koﬂullar›n,
F Tiplerinin la¤vedilmesi oldu¤unun alt› çizildikten sonra, bugün F
Tiplerinde insanl›k de¤erlerini ve
onurlar›n› gözeten asgari ﬂartlar›n
tesisi için gerekli koﬂullar s›raland›.
* 21 Ocak tarihinde yay›nlanan,
ne var ki, lojistik, kadro vb. yetersizlikler gerekçe gösterilerek uygulanmayan genelgenin uygulanmas›n›n önündeki bürokratik engeller
kald›r›lmal›.
* Sosyal iletiﬂim, tretman ve disiplin cezas› koﬂuluna ba¤l› olmaks›z›n sa¤lanmal›, ayn› koridora bakan tüm hücre kap›lar› sosyal iletiﬂim ve psiko-sosyal ihtiyaçlar için
gün boyu aç›k tutulmal›.
* Ölüm orucu, cezaevine düzenlenen operasyonlar nedeniyle yaﬂanan travmalar ve tecrit uygulamas›n›n sonucu olarak cezaevinde kalamayacak derecede psikolojik ve fiziksel rahats›zl›k yaﬂayan kiﬂiler sal›verilmeli ve tedavileri yap›lmal›.
* Baﬂta mesane kanseri hastas›
Erol Zavar olmak üzere kronik hastal›¤› olan ve cezaevinde tedavi ko-

ﬂullar›
bulunmayan
m a h kûmlar
serbest b›rak›lmal›.
* Revire, görüﬂe vb. ç›karken
onur k›r›c› bir uygulama olarak dayat›lan elle arama ve ayakkab› aramalar›na son verilmeli, mahkûmlar›n doktora psikolojik olarak rahat
koﬂullarda ç›kmas› sa¤lanmal›d›r.
* Mahkûmlar›n psikolojik ihtiyaçlar›n›n, kiﬂisel geliﬂimlerinin ve
yarat›c›l›klar›n›n önüne engel olunmamal›.
* Zaten hücrelerde kalmakta
olan mahkûmlar›n disiplin cezalar›na dayanarak çok daha ilkel ve özel
olarak tasarlanm›ﬂ hücrelere konulmas› ruh sa¤l›klar›na dönük çok
a¤›r ve sert bir sald›r›d›r. Zaten özgürlü¤ü elinden al›nan bireylerin,
ikinci, üçüncü kez cezaland›r›lmas›
anlam›n› taﬂ›yan ‘hücre cezas›',
mektup ve görüﬂ yasaklar›na son
verilmeli, mahkûmlar›n aileleri ve
sevdikleriyle iletiﬂiminin önündeki
tüm engeller kald›r›lmal›d›r.
* Adalet Bakan›'n›n varl›¤›n› kabul etti¤i ve yasal bir uygulama oldu¤unu söyledi¤i, kaba dayak ve iﬂkence için kullan›lan "süngerle kapl› hücreler" ortadan kald›r›lmal›d›r.
* Her türlü insani ve temel ihtiyac›n “dilekçe” ile karﬂ›lanmas›
zorlu¤una son verilmelidir.
* Disiplin cezalar› ve di¤er cezalar nedeniyle infaz yakma uygulamas›na son verilmeli, geçmiﬂte al›nan tüm cezalar iptal edilmeli.
Sonuç olarak;
Tecrit tipi cezaevlerinde yaﬂananlar mesleki bak›ﬂ aç›m›z itibariyle halen aç›k bir ﬂekilde iﬂkencedir. Bu gerçe¤i görmezden gelmek
ve karﬂ› durmamak en baﬂta insani
yaklaﬂ›m›m›z›n, sonra da mesleki
hassasiyetlerimizin tahammül edebilece¤i bir ﬂey de¤ildir. Tecrit temelli infaz modelinden vazgeçilmeli, yukar›da s›ralad›¤›m›z konularda
en k›sa zamanda gerekli düzenlemeler gerçekleﬂtirilmeli, uygulamalar için güvence verilmelidir."
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MAL‹YET: 48 YKr
F‹YAT: 47 YKr

Bu¤day üreticisine
AKP darbesi
Hükümet bu¤day taban fiyatlar›n›, 7 Haziran günü aç›klad›.
Tar›m ve Köyiﬂleri Bakan› Mehdi Eker, Toprak Mahsulleri Ofisi
Ankara ﬁube Müdürlü¤ü’nde düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda, taban
fiyat olarak makarnal›k bu¤daya
440, ekmeklik bu¤daya ise 425
YTL olarak belirlendi¤ini duyurdu.
Eker ayr›ca geçen y›l ton baﬂ›na
35 YTL olan prim tutar›n›n da 45
YTL’ye ç›kart›ld›¤›n› aç›klad›.
Gelenek bozulmad›!
Hububat müdahale al›m fiyatlar› yine maliyetinin alt›nda kald›. Yani b›rak›n üreticinin eline bir
y›l boyunca geçimini sa¤layacak
para geçmesini, topra¤a harcad›¤›

paray› dahi karﬂ›layamad›.
Hükümet, geçen y›la göre ﬂu kadar art›rd›k diye, adeta çiftçiye hak
etti¤inin verildi¤i havas› yaratmas›na karﬂ›n, gerçek böyle de¤il.
TMO’nun bu fiyat› asgari fiyat
olarak uygulamas› ve baremlerle fiyatlar› düﬂürmemesi halinde (ki ço¤unlukla düﬂürülüyor), çiftçinin eline primle birlikte kilogramda 47
YKr geçecek. Türkiye Ziraat Odalar› Birli¤i’nin (TZOB) yapt›¤› hesaplamalara göre, bugün zaten bu¤day›n maliyeti 48 YKr. Bir y›l içinde
gübrede yüzde 23-49, ilaçta yüzde
16 oranlar›nda art›ﬂ yaﬂan›rken, hükümetin verdi¤i fiyattaki art›ﬂ ise,
prim de dahil olmak üzere yüzde
14.6’da kalmaktad›r.
Taban fiyatlar aç›klanmadan önce, 2 milyon dekarl›k ekili alana sahip Amik Ovas›’nda hububat eken
köylüler, geçen y›l zarar ettiklerini
belirterek, fiyat›n ancak 500 YKr
olarak belirlenmesi durumunda
“kendilerini kurtaracaklar›n›” aç›klam›ﬂlard›.
Bu¤day› ekebilmek için mazota,
tohuma, gübreye borçlanan çiftçiler
geçen y›l, borçlar›n› ödeyemedikleri için tefecilerin eline düﬂtüklerini

söylüyorlard›.
Hükümet, rakam oyunlar›yla hesaplanan genel enflasyon düzeyini
baz alarak, aç›klad›¤› fiyat›n 2006
y›l› enflasyonunun üzerinde oldu¤unu söylüyor. Oysa, Türkiye Ziraatç›lar Derne¤i Baﬂkan› ‹brahim
Yetkin, ﬂu gerçe¤in alt›n› çiziyor:
Çiftçi aç›s›ndan gerçek enflasyon oran› tar›msal üretimde ve kiﬂisel tüketimde kullan›lan mallar›n fiyat art›ﬂlar›yla belirlenir. Bu aç›dan
bak›ld›¤›nda 2002-2006 y›llar›n›
kapsayan son 5 y›ll›k dönemde en
temel iki girdi itibariyle bak›ld›¤›nda, mazot fiyatlar›nda art›ﬂ toplam
yüzde 146.7, gübre fiyatlar›ndaki
art›ﬂ da toplamda yüzde 115 olarak
gerçekleﬂti. Buna karﬂ›n, sat›ﬂ fiyatlar›ndaki art›ﬂ sadece yüzde 63 düzeyinde kald›.
Görülece¤i üzere son beﬂ y›lda
çiftçi sürekli olarak gelir kayb›na
u¤ruyor.
Di¤er alanlarda oldu¤u gibi, tar›mda da IMF politikalar›n›n uygulanmas›n›n kaç›n›lmaz sonucudur
bu durum. Zira, IM F ’n i n da y a t t › ¤› ,
hükümetlerin uygulad›¤› bu polit i k a l a r büyük tar›m tekellerini
k o r u y o r, çiftçiyi de¤il.

AKP’nin asgari ücretliye reva gördü¤ü; yüzde 4
Asgari Ücret Tespit Komisyonu karar› do¤rultusunda, y›l sonuna kadar geçerli olacak asgari ücret; 16 yaﬂ›ndan büyükler için 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 4'lük
art›ﬂla net 419.15 YTL'ye yükselecek. 16 yaﬂ›ndan küçükler içinse net 352.09 YTL'ye yükselecek. Kap›c›lar
için net 474.75 YTL olarak uygulanan asgari ücret ise
493.74 YTL'ye olacak.
AKP iktidar›n›n yoksullara lay›k gördü¤ü iﬂte bu;
yüzde 4’lük zamm›n üstüne seçim öncesinde birer poﬂet
de bakliyat!
Alabildi¤ine yo¤un ﬂekilde süren sendikas›zlaﬂt›rma,
örgütlenen iﬂçilerin iﬂten at›lmas› uygulamalar› ile iﬂçilerin büyük ço¤unlu¤u bugün asgari ücrete mahkûm
edilmiﬂ durumda. Birçok yerde ise, özellikle kad›n ve
çocuk iﬂçiler asgari ücretin de alt›nda çal›ﬂt›r›l›yor.
“Asgari ücret”in anlam› aç›k; bir ailenin asgari geçimini, insanca yaﬂam›n› sürdürmesini sa¤layacak ücret.
Peki bu ücretle b›rak›n insanca yaﬂam›, bir ailenin
Say›: 109

yaﬂayabilmesi mümkün mü? Birçok istatistiklerde aç›klanan yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda bir asgari ücret, milyonlarca emekçinin bilerek, isteyerek sefalete mahkûm
edilmesi demektir. Kald› ki, asgari ücreti bir ailenin ihtiyaçlar›na göre de¤il, sadece çal›ﬂan kiﬂinin ihtiyaçlar›
do¤rultusunda belirlemek, iktidar›n bu konudaki yaklaﬂ›m›n› gayet aç›k göstermektedir.
Asgari ücret bugüne kadar hep patronlar›n istekleri
temel al›narak belirlendi. Bugün de bu durum sürüyor.
Patronlar ne diyorsa, AKP onu yap›yor.
Üstelik iktidar, zenginlerin sömürüden elde etti¤i
kârlardan do¤ru dürüst vergi dahi almazken, ﬂimdi yap›lacak yeni düzenleme ile asgari ücret üzerinden yap›lan
kesintileri de art›r›yor.
Örne¤in; brüt ücret üzerinden asgari ücretten 16 yaﬂ›ndan büyük iﬂçiler için yap›lan kesinti 165.85, 16 yaﬂ›ndan küçük iﬂçiler için 139.31, kap›c›lar için yap›lan
kesinti 91.26 YTL'yi bulacak.

KÖYLÜ
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7 Aral›k 2006 tarihinde Temel
Haklar Federasyonu'nun uyuﬂturucuya, kumara, fuhuﬂa, h›rs›zl›¤a
karﬂ› yürüttü¤ü kampanya gerekçe
gösterilerek, Temel Haklar Dernekleri’ne, federasyon merkezine yap›lan polis bask›nlar› sonucunda yüzden fazla insan gözalt›na al›nm›ﬂ,
onlarcas› tutuklanm›ﬂt›.
Aradan yedi ay geçmesine karﬂ›n halen mahkemeye ç›kar›lmayan
86 kiﬂi hakk›nda savc›l›k iddianamesi haz›rland›. Mahkeme taraf›ndan da “hukuki” bulunarak kabul
edilen iddianame tam bir hukuksuzluk belgesi niteli¤inde. Burjuva hukukunun
en temel k›staslar›n›n yoksay›ld›¤›, hukuki
de¤il politik bir
belge olan iddianame, ayn› zamanda düzenin
yozlaﬂmaya
iliﬂkin yaklaﬂ›m›n› da gözler
önüne seriyor.
‹ddia ediyoruz
ki; bu ülkeyi
bilmeyen, tan›mayan birisi,
baﬂkaca kan›tlara gerek duymaks›z›n sadece bu iddianameyi ve
sergilenen mant›¤› görerek, bu ülkede yozlaﬂmay› kimin körükledi¤ini,
kimlerin uyuﬂturucu sat›c›lar›na,
pezevenklere, kumarhanelere sahip
ç›kt›¤›n› anlayabilir.

silahla örgüt ad›na gasp yapmak ve
teﬂebbüs etmek, vas›fl› ve basit mala zarar vermek, kiﬂi hürriyetinden
zorla yoksun k›lmak, iﬂ ve çal›ﬂma
hürriyetini zorla ihlal etmek, zorla
ve geceleyin konut dokunulmazl›¤›n› ihlal etmek, 6136 say›l› yasaya
muhalefet etmek, 3713 say›l› yasaya
muhalefet etmek, DHKP-C örgütüne yard›m ve yatakl›k etmek...”
Üçü müebbet olmak üzere, neredeyse herkesin “çantada keklik” misali “örgüt üyeli¤inden”, en hafifinin “yard›m yatakl›k”tan cezaland›r›lmas› istenen bu “suçlar” için ne

leden sözediyor mu!
Kendi düzeni pislikleri üretmiﬂ,
halk› h›zla çürütmeye, gençleri yok
etmeye, aileleri parçalamaya, kültürümüzü dejenere etmeye devam
ediyor; bunlara sesi ç›kmayan yarg›,
yozlaﬂmaya karﬂ› ç›kanlar› cezaland›rmak için görülmedik bir çaba
sergiliyor.

Yarg› Komedisi
Peki bu cezalara hangi delilleri
sunuyor yarg›?
Tutuklamalara, demokratik kurumlar›n bas›lmas›na giden
operasyona bahane yap›lan,
Sar›yer’de bulunan, uyuﬂturucu
sat›c›s›
olarak tan›nan
‘Kardeﬂler
Market’in sahibi, savc›l›k iddianamesinin
de neredeyse
temelini oluﬂturmaktad›r.

Kumara, Uyuﬂturucuya,
Fuhuﬂa Karﬂ› Ç›kman›n
Cezas› Müebbet!
Kumar oynay›n, uyuﬂturucu
kullan›n, teﬂvik edin,
fuhuﬂ yap›n, yapt›r›n!

Büyük Suç: Yozlaﬂmaya
Karﬂ› Mücadele Etmek
Savc›l›k, yüzden fazla insan için
istedi¤i cezalara ﬂu “suçlar›” gerekçe gösteriyor:
“Cebir ve ﬂiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayas›s›n›n öngördü¤ü düzen yerine baﬂka bir düzen getirmeye teﬂebbüs etmek, silahl› DHKP-C örgütüne yönetici ve
üye olmak, basit ve vas›fl› yaralamak, birden fazla kiﬂiyle örgüt ad›na tehdit etmek, birden fazla kiﬂi ve
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yapm›ﬂ bu insanlar?
Uyuﬂturucuya, fuhuﬂa, kumar a , ç e t e l e re k a r ﬂ › m ü c a d e l e e t m i ﬂ le r ! Büyük suç iﬂte bu!
Savc› baﬂkaca hiçbir suç sayam›yor ve bu mücadeleyi, “Türkiye
Cumhuriyeti Anayas›s›n›n öngördü¤ü düzene” tehdit olarak görüyor.
O zaman senin savundu¤un düzen, bu pislikleri koruyan, kollayan,
bunlar›n üzerinde ayakta duran bir
düzen! O zaman senin yarg›n; bu
pisliklerin sürmesini istiyor.
Yozlaﬂmaya karﬂ› mücadelenin
düzeninin tehdit etti¤ini düﬂünen
savc›l›k bunlarla yetinmemeli, idam›n yeniden yürürlü¤e konulmas›n›
isteyerek “üçünü beﬂini salland›rmal›”! Bak›n o zaman bir daha birileri ç›k›p yozlaﬂmaya karﬂ› mücade-

Savc› Nuri
Çi¤, polisin içine düﬂtü¤ü aczi
yineleme pahas›na, bu kiﬂilerin “teﬂhis” uzmanl›¤›n› iddianamesinin oda¤›na oturtabiliyor. Buna
göre; Kardeﬂler Market’in sahibi,
kendisini dövdüklerini iddia etti¤i
tam 57 kiﬂiyi resimlerinden teﬂhis
etme becerisini(!) göstermiﬂtir.
Bir kiﬂinin, üstelik -sopal›, kalabal›k bir grup taraf›ndan dövüldü¤ünü iddia etti¤ine göre- korku içindeki bir kiﬂinin, tam 57 kiﬂiyi teﬂhis
etmesinin mant›ken imkans›zl›¤›,
hukuken son derece ﬂaibeli olmas›
bilinerek, iddianamenin en önemli
“tan›¤›”, “delili” yap›lmas› tek kelimeyle “yarg› komedisi”dir.
Yarg› komedisinin kendisini
gösterdi¤i noktalardan biri de, “süper teﬂhisçi”den sonra, en önemli
“tan›k” olan iki “gizli tan›k.”
Ne adlar›, ne yüzleri var! Ne ol17 Haziran 2007

du¤u, kim oldu¤u belirsiz!
Ama öyle bir “gizil tan›k” ki, güya birkaç kez Temel Haklar Dernekleri’ne giden insanlar olmas›na karﬂ›n, adeta “örgütün merkez komite
üyesi”! Bilmedikleri yok! ‹stanbul’un hangi mahallesinde ne olmuﬂ, nerede kim sorumlu her ﬂeyi
biliyor. Hangi uyuﬂturucu tacirini
kimler dövmüﬂ, yüzleri maskeli de
olsa o mutlaka biliyor. Yozlaﬂmaya
karﬂ› Cepheliler’in yapt›¤› eylemleri ya “görmüﬂ”, ya “duymuﬂ” ama
mutlaka biliyor. Öyle bir “gizli tan›k” ki, duymad›klar›n› bilmediklerini de, bizzat eylemleri yapanlar
gelip ona anlat›yorlar.
B›rak›n hukukçu olmay›, örgüt
ciddiyeti ve iﬂleyiﬂini bilmeyi, s›radan insanlar dahi bu senaryolara güler. Komploculu¤u aleni olan polisin bu senaryolar› uydurmas› bir
yerde “mesleklerinin gere¤i”dir. Peki savc›l›k mesle¤inin hangi gere¤ini yerine getirerek bu ucubeleri iddianamesine koyuyor? Hani hukuk
“maddi deliller” üzerine otururdu!
Resmen spekülasyon ve komplonun
üzerine oturtulmuﬂ bir iddianame
ile karﬂ› karﬂ›yay›z.

‘Kabile Hukuku’ Bile
Daha Üstündür
Ancak komedi bununla kalm›yor. ‹ddianamenin her sat›r› benzeri
garabetlerle dolu. Bunlardan biri de,
haklar›nda müebbet hapis cezas› istenen insanlar› suçlayan bir “ifade.”
Yozlaﬂmaya karﬂ› kampanyayla
ilgisi olmayan bir baﬂka nedenden
dolay› tutuklanan Nedim Öztürk
isimli kiﬂinin önüne sözde bir ifade
koyan polis, bunu imzalatarak, ‹stanbul’da demokratik mücadele
içinde yeralan birçok insan için “delil” yaratma yoluna gitmiﬂti.
Savc› da bu paçavraya itibar etmiﬂ. Yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele
edenleri suçlayacak tutarl› deliller
olmad›¤›n› bilen savc›l›k, bu sözde
ifadede geçen, “falanca kiﬂi üst düzey yöneticidir” denilmesine dayanarak, Asuman Özcan, Hakk› Akça
ve Sad›k Ero¤lu için müebbet isteSay›: 109

mektedir. 193 sayfal›k iddianamede sözkonusu devrimciler hakk›nda baﬂkaca bir tek cümle yok!
Üstelik Nedim Öztürk bu ifadeyi
ilk duruﬂmada geri alm›ﬂ olmas›na
ra¤men savc›, hukuken hükümsüz
bir “delil” d›ﬂ›nda bir tek delile
gerek duymadan müebbet istiyor.
Bu her ﬂeyden önce, bu ü l k e d e
insan›n, halk›n hak ve özgürlükl e r i ni n n e k a da r ucuz oldu¤unu
gösterir. Üstelik, polis Nedim Öztürk’e bu “ifadeyi” imzalatal› aylar olmuﬂ, “üst düzey yönetici” dedi¤i bir insan, o zamandan bugüne
Temel Haklar Federasyonu’nun
baﬂkan› ve devletin hukuku, müebbetlik bir “suçlu”nun aylarca ortal›kta dolaﬂmas›n› izliyor ve birden
bu operasyonda akl›na geliyor!
Ne delili, ne belgesi hiçbir ﬂeye
gerek olmaks›z›n insanlar hakk›nda
müebbet hapis isteyen bir hukuk,
aleni bir hukuksuzluktur. En ilkel
kabilelerin hukuku bile bundan
ü s t ü n d ü r. Kabilelerin, aﬂiretlerin
bile bir “dan›ﬂma meclisi” vb. var,
bir suçu araﬂt›r›rken tan›klar› dinler,
böyle ucuz kararlar vermez. Bu ülkede ise, polis ne derse savc›lar hiçbir araﬂt›rmaya gerek duymadan aynen iddianame haline getiriyor.
‹nsana böylesine ucuz bakan,
hakk›n›, hukukunu an›nda ayaklar
alt›na alan bir kafa, elinde baﬂka
yetkiler oldu¤unda ne yapmaz! Katliamc›lar, infazc›lar, iﬂkenceciler de
ayn› zihniyetle hareket etmiyor mu!
Düﬂünün, polis susturmak istedi¤i, muhalif gördü¤ü her insan için
buna benzer senaryolar› pekâla kolayca düzenleyebilir. “Falanca örgütün yöneticisidir” der ve savc›lar
müebbet ister! Neye göre, nereden
biliyor; ne gerek var bu sorular için
hukuki cevaplar aramaya! Karikatürize etmiyoruz, yaﬂanan tam› tam›na budur! Muhalif olan herkes her
an bu tür ucuz senaryolarla ömrünü
hücrelerde geçirebilir!

Demokratik Kurumlara
Karﬂ› Tahammülsüzlük
Savc›, yozlaﬂmay› yayanlar›n

Okmeydan› Temel Haklar’›n 'çetelere ve
yozlaﬂmaya karﬂ›' 25 Temmuz 2006 tarihinde düzenledi¤i halk toplant›s› da savc›n›n “suç kan›tlar›”ndan biri. Bu kafa
do¤ald›r ki, o toplant›ya kat›lan herkesi
suçlu görüyor. Onlar› da cezaland›rmal›
ki; bir daha yozlaﬂmaya karﬂ› mücadeleye destek vermesinler!
cezaland›r›lmas› eylemlerine kat›ld›¤›n› iddia etti¤i kiﬂiler hakk›nda
onlarca y›ll›k hapis cezalar› istemekle kalm›yor; Yürüyüﬂ, TAYAD,
mahallelerde kurulu bulunan tüm
Temel Haklar Dernekleri ile Temel
Haklar Federasyonu ve Ozan Yay›nc›l›k’›n da kapat›lmas›n›, baﬂkanlar›na cezalar verilmesini istiyor.
Demokratik kurumlara karﬂ› haz›ms›zl›¤› aç›k olan yarg›n›n, bu kurumlara yönelik suçlamalar› nedir
peki? 86 kiﬂiyi neyle suçluyorsa, bu
kurumlar› da onunla suçluyor. Bu
kurumlar›n yozlaﬂmaya karﬂ› mücadelenin bir ﬂekilde içinde yeralmalar›, susturulmalar›, yokedilmeleri
yeterli yarg› için.
Örne¤in dergimizin büyük suçlar› say›lan örneklere bak›n:
“Yürüyüﬂ dergisinin 2 Temmuz
2006 tarihli 59. say›s›nda; 'yozlaﬂmaya izin vermeyelim" baﬂl›¤› alt›nda "devrimcilerin önderli¤inde
örgütlenelim; mahallelerimizi bu
pisliklerden temizleyelim; gençlerimizi zehirleyenleri, k›zlar›m›z› fuhuﬂ batakl›¤›na düﬂürenleri, yoksul
ailelerin ekme¤ini çalan kumarhaneleri devrimcilere bildirelim” ça¤r›s›n› yap›ld›...
Yürüyüﬂ 63. say›s›nda, kumardan muzdarip olan ve Temel Haklar
Derne¤i vas›tas›yla kurtulan kiﬂiler
ile yap›lan röportajlara yer verildi¤i... 48. sayfas›nda Okmeydan› Temel Haklar Derne¤i taraf›ndan 'çetelere ve yozlaﬂmaya karﬂ›' 25 Temmuz 2006 tarihinde Devran Dü¤ün
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ihtilalinde ilk safha olan halk› ken di yanlar›na çekmek düﬂüncesi ile
"FUHUﬁA, KUMARA, UYUﬁTURUCUYA VE YOZLAﬁMAYA HAYIR" slogan› ad› alt›nda kampanya
baﬂlatt›¤›, bu kapsamda gerçekleﬂtirdi¤i eylemlerin baﬂsavc›l›¤›m›zca
ve Emniyet Müdürlü¤ünün soruﬂturma yapmakla görevli birimlerince tahkikat›n›n kapsaml› bir ﬂekilde
yap›lmas› kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r...”
Sayd›¤› suçlar› de¤il, bunlara
karﬂ› mücadele edenleri soruﬂturma
karar› almas› bir yana, YALAN söylüyor. Ortada geç kalma, zorluklar,
delillendirmeler yok!
Tüm bunlar› sistem üretiyor, polis kolluyor koruyor. Savc› bunu
aç›klayam›yor ve “eleﬂtiri” ad›na
bunlar› s›ralama gere¤i duyuyor.
Asl›nda tam bir acizlik içinde
savc›. Ve bu acizlikle, yozlaﬂmaya
karﬂ› mücadele etmekten baﬂka hiçbir suçu olmayan insanlar hakk›nda
müebbet hapis istiyor.
Düzenin suçunu örtbas etmek, gerçe¤i ters yüz etmek
için boﬂ bir çaba. Sistem bu
kampanyam›zla kendini aç›kça ele vermiﬂtir. Savc›l›k sistemi savunma konusunda son
derece çaresizdir.
Kimi solcular anlamakta
zorlansa, “ahlâk bekçili¤i” diye eleﬂtirse de, düzen neyin ne
oldu¤unu çok iyi biliyor ve
gerçek yüzünün teﬂhir olmas›ndan duydu¤u korkuyu müebbet hapislerle bast›rmaya çal›ﬂ›yor. ﬁu aç›k ki, uyuﬂturucuya, fuhuﬂa, batakhanelere, ku‹stanbul'un çeﬂitli mahallelerinde HÖC'lüler, marhanelere, pezevenklere
yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele ettikleri için tutuk- karﬂ› mücadele, düzenin iﬂine
lananlar›n serbest b›rak›lmas› talebiyle 8 Hazi- gelmemiﬂtir.
ran akﬂam› meﬂaleli yürüyüﬂler düzenlediler.
Polisin bunlara karﬂ› mücaGülsuyu Son Durak, Okmeydan› Dikilitaﬂ, ‹ki- dele etmemesinin nedenini,
telli Atatürk mahallelerinde gerçekleﬂtirilen yü- “delillendirme zorlu¤u” ile,
rüyüﬂlerde megafonlarla, halka düzenin yozlaﬂ- “suçlular›n bulunamamas›” ile
t›rma politikalar› ve buna karﬂ› mücadele eden- aç›klamas› komiktir.
lerin neden tutukland›klar› anlat›ld›. "KomploHiç de zor de¤il, her yerde
larla Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n, Uyuﬂtu- aleni olarak uyuﬂuturucu, kurucuya, Fuhuﬂa ‹zin Vermeyece¤iz, Yozlaﬂmaya mar, fuhuﬂ sürüyor. Polisin
Karﬂ› Mücadelemiz Engellenemez” sloganlar›- içinde oldu¤u, müsamaha gösn›n at›ld›¤› yürüyüﬂlerde halk alk›ﬂlarla ve yer terdi¤i bir mekanizma “t›k›r t›yer kat›larak, deste¤ini ifade etti.
k›r” her yerde iﬂliyor.

Salonu'nda halk toplant›s› düzenlendi¤i haberi verilmiﬂtir.
Yürüyüﬂ 60. say›s›nda, 'Yozlaﬂmaya karﬂ› etkinlik' baﬂl›¤› ile verilen haberde, Bahçelievler Temel
Haklar Derne¤i'nin, yozlaﬂmaya
karﬂ› yürütülen kampanya çerçevesinde 30 Haziran 2006 tarihinde,
Beste Dü¤ün Salonu'nda bir etkinlik
düzenledi¤i...”
Yozlaﬂt›rmaya karﬂ› yap›lan eylem ve etkinlikler hakk›nda haberler
yapmak, yozlaﬂman›n sonuçlar›
hakk›nda makaleler yay›nlamak. ‹ﬂte bizim suçlar›m›z! Peki ne istiyor
savc›; emekçi mahallelerinde yaﬂananlara, t›pk› burjuva bas›n gibi kulaklar›m›z› m› t›kayal›m? Yozlaﬂmay› yokmuﬂ gibi mi yapal›m, hatta yozlaﬂma iyidir mi diyelim?
Kurumlar›n kapat›lmas› istemine sunulan “delil”e bak›n: “Büyük
ve detayl› araﬂt›rmalar” sonucu, Temel Haklar Federasyonu, Yürüyüﬂ,
TAYAD gibi kurumlar›n sitelerinden DHKC.org sitesine
‘link’ verilmiﬂ, öyleyse organik ba¤› varm›ﬂ!
‹nternet dünyas›nda, birçok
siteden baﬂka sitelere link verildi¤ini görürsünüz. Bunun, o
kurumlar aras›nda organik bir
ba¤a iﬂaret etti¤ini ise ancak
Türkiye oligarﬂisinin polisi ve
yarg›s›ndan duyars›n›z.

Kendisini Ele Veren
Sistemi Aklamak Zor!
Yozlaﬂmaya karﬂ› mücadeleyi mahkum etmek için bir iddianame haz›rlamak, kuﬂkusuz
“zor zanaatt›r.” Savc› da bunun zorlu¤unu yaﬂ›yor. Çünkü
savundu¤u devlet yozlaﬂmaya
karﬂ› hiçbir ﬂey yapmam›ﬂ,
yapm›yor. Aksine himaye ediyor.
Biz bu kampanya ile bu
gerçe¤i ortaya ç›kard›k.
Savc› bu gerçe¤in üzerini
örtebilmek için polisi, “geç
kalmak” gibi, yüzeysel ﬂekilde
eleﬂtirme gere¤i duyuyor. ﬁöyle deniliyor:
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“Ya rg› kararlar› ve yerleﬂik yasa
uygulamalar›yla yasad›ﬂ› ve silahl›
bir örgüt oldu¤u kabul edilen
DHKP/C örgütünün, toplum içinde
yaﬂayan fertler taraf›ndan önemli
suçlar olarak görülmesine ve yürürlükte bulunan kanunlarda suç olarak tarif edilmesine ra¤men güvenlik kuvvetlerince an›nda ve gerekli
ﬂekilde müdahale edilemeyerek soruﬂturma süreci geciken ve ﬂüphelileri tam ve net bir biçimde tespit
edilemedi¤inden eylem faillerinin
yakalanmalar›nda zorluklar yaﬂanan bu nedenle tahkikat›nda delillendirme güçlü¤ü bulunan fuhuﬂ
yapmak ve yapt›rmak, kumar oynamak ve oynatmak, uyuﬂturucu al›psatmak ve kullanmak gibi suçlar sebebiyle toplumta meydana gelen rahats›z›l¤› suistimal ederek, halka ﬂirin görünerek taraftar kazanmak,
örgütün etkinli¤ini art›rmak amac›
ve örgüt planlamas›nda olan halk

Yozlaﬂmaya Karﬂ›
Mücadelemiz Engellenemez

17 Haziran 2007

Yarg›n›n açmaz› ﬂurada ki; fuhuﬂu, uyuﬂturucuyu, kumar› yapan
yapt›ranlar›n teﬂhis ve delillendirilmesinin “zor” oldu¤unu söyleyen
savc›, sözkonusu olan devrimciler,
yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele edenler
olunca, “ d e l i l ” y a r a t m a k t a h i ç d e
z o r l a n m › y o r. Kan›ts›z, delilsiz örgüt üyelikleri, yöneticilikleri icat
ediyor, yozlaﬂt›rmaya karﬂ› mücadeleyi anayasal düzeni de¤iﬂtirmeye
çal›ﬂmak ﬂeklinde de¤erlendirerek
müebbetler istiyor.
O zaman senin anayasal düzeninin pislik üretiyor demektir ve y›k›lmas› müstehakt›r!

Düzen Yozlaﬂmaya Karﬂ›
Mücadeleden Rahats›z

gün yüzüne ç›kard›k. Rahats›zl›¤›n
en büyük nedeni buradad›r. Yani sorun tek baﬂ›na, rant›na sekte vurulmas› de¤ildir, ki devrimcilerin mücadelesi ile kesilen rant, sisteme
akan kirli paran›n yan›nda “devede
kulak” bile de¤ildir.
Emekçi mahallelerine, buralardaki devrimci mücadeleye karﬂ› “en
etkili silah” olarak kulland›¤›, çeteler, uyuﬂturucu, fuhuﬂ, mafyalaﬂma,
bir bütün olarak yozlaﬂt›rma politikas›n›n önüne dikildik. Sistemin bu
politikas› kimi mahallelerimizde
ciddi oranlarda darbe ald›, etkisini
kaybetti, geniﬂ kitlelerce sorgulanmaya baﬂland›. Kimi yerlerde uyuﬂturucu içen gençler bu “beladan”
kurtar›l›p, yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele eder hale geldi. Bu örnekleri
bile “suç” diye sayan savc›l›k da,
mücadelemizin sonuçlar›n›, yaratt›¤› sempatiyi itiraf etmek durumunda kal›yor. Rahats›zl›¤›n ikinci nedeni ise budur. Evet bu mücadele

halkta büyük bir sempati yaratm›ﬂ,
düzen pisli¤i yaratanlar› ve buna
karﬂ› mücadele edenleri tan›m›ﬂt›r.
Devrimcilerin halk› kazanma amac›n›, “suç” gibi göstermeye çal›ﬂmas›, bu gerçe¤i de¤iﬂtirmiyor. Elbette halk› kazanacak, faﬂist politikalar›n etkisinden ç›karaca¤›z!
Alt› çizilmesi gereken i k i n c i
nokta ise, sistemin halka karﬂ› uygulad›¤› tüm politikalarda oldu¤u
gibi, yozlaﬂt›rmada da, yarg› halka
karﬂ› konumlanm›ﬂ, bunun için en
temel hukuk kurallar›n› ayaklar alt›na almaktan da çekinmemiﬂtir.
Halk› çürüten, benli¤ini dum u r a u ¤ r a t a n n e v a r s a ; düzenin
bütün kurumlar› tam bir uyum
i ç in de ya ﬂa ma ge ç irme kt e di rl e r.
Bu iddianame de bu gerçe¤in alt›n› bir kez daha kal›n bir ﬂekilde
çizmektedir.
Düzen aç›kça, kumar oynay›n,
oynat›n; uyuﬂturucu kullan›n, sat›n;
fahiﬂelik yap›n, pezevenk olun;
çeteler kurup haraç kesin; ama
asla bunlara karﬂ› mücadele etmeyin, asla örgütlenmeyin, halk›n de¤erlerini, ahlâk›n›, kültürünü savunmay›n demekte;
‘yoksa müebbet veririm’ diye
tehdit etmektedir.

‹ddianamede sergilenen mant›¤›
ele almaya önümüzdeki say›larda
da devam edece¤iz.
Sonuç olarak baz› noktalar›n alt›n› yeniden çizelim.
B i r i n c i s i ; oligarﬂik düzen
devrimcilerin
yozlaﬂmaya,
uyuﬂturucuya, fuhuﬂa, kumara,
çetelere karﬂ› mücadelesinden
büyük bir rahats›zl›k duymuﬂtur. Bu rahats›zl›k, daha baﬂtan
yozlaﬂmaya karﬂ› faaliyetlerde
kendini göstermiﬂ, birçok örnekte görüldü¤ü gibi, düzenin
polisi çeteleri, kumarhaneleri,
uyuﬂturucu tacirlerini korumaya alm›ﬂ, devrimcileri sindirmek istemiﬂtir. Bu iddianame
rahats›zl›¤›n en üst boyutta
ifadesi olmuﬂtur.
Bu mücadeleden rahats›zl›k
AKP iktidar› da yozlaﬂmaya karﬂ› mücadeduyan›n, uyuﬂturucu çeteleriyle,
fuhuﬂ yapt›ranlarla, kumarhane- leden duydu¤u rahats›zl›¤›, Paﬂabahçe Kültür
lerle ve onlarla içli-d›ﬂl› olup bu ve Dayan›ﬂma Derne¤i’nin düzenlemek istepisli¤in rant›ndan pay ald›¤› di¤i panele izin vermeyerek gösterdi. 8 Haziherkesçe bilinen polisle s›n›rl› ran’da belediyenin nikah salonunda uyuﬂturucuya karﬂ› düzenlenecek panele önce izin veolmad›¤› görülmüﬂtür.
Rahats›z olan bir bütün ola- ren, ard›ndan bir gün kala salonu vermekten
rak oligarﬂik sistemin kendisi- vazgeçen AKP’li belediye, mant›kl› hiçbir gedir. Yozlaﬂmaya karﬂ› mücade- rekçe gösteremeyince yalana s›¤›nda. “O saatlemizle; bilineni, görüleni daha te salonda etkinlik var” diye belediyenin söyaleni hale getirdik, en geniﬂ kit- ledi¤i saatte hiçbir etkinlik gerçekleﬂmedi.
Belediyenin yasakç› tutumu dernek üyelelelerce görülmesini sa¤lad›k,
ri
taraf›ndan
Nikah Salonunun önünde yap›yozlaﬂt›rma politikas› ve bunun
lan
aç›klamayla
protesto edildi.
araçlar› ile devletin iliﬂkisini

AKP’li Belediye Yozlaﬂma
Karﬂ›t› Paneli Engelledi

Say›: 109

Mücadelemiz Sürecek!
Yarg›n›n en üst boyutta tekrarlad›¤›, düzenin tehditleri, bu
mücadeleyi engellemeye yetmeyecek.
Emekçi mahalleleri baﬂta olmak üzere, hayat›n her alan›nda
halk›m›zla birlikte yozlaﬂman›n
her türüne karﬂ› mücadele etmeye devam edece¤iz.
Bu mücadelenin onuru bize
aittir!
Gençlerimizi
zehirleyen
uyuﬂturucu tacirlerinin, k›zlar›m›z›n gelece¤ini yokeden kad›n
sat›c›lar›n›n, sokaklarda terör
estiren, esnaf› haraca kesen çetelerin, aileleri parçalayan kumarhanelerin hamisi olma utanc› da oligarﬂik sistemin, yarg›n›n ve polisin olacakt›r.

YOZLAﬁMA

23

‹zmir polisi yeni komplo peﬂinde
9 Haziran sabah› Buca Temel Haklar ve
Özgürlükler Derne¤i çal›ﬂan› Burak Demirci
ile ‹zmir Gençlik Derne¤i çal›ﬂan› ‹leri K›z›laltun’u gözalt›na alan ‹zmir polisi, sabah saatlerinde, kimse yokken her iki derne¤e de kap›lar›n› k›rarak girdi.
Yap›lan bask›nlara ne dernek yönetiminden
birisi refakat etmiﬂti, ne de baﬂka bir “tan›k”
vard›. Kap›lar› k›rarak içeri giren polis, her iki
derne¤i de “arama” ad› alt›nda talan etti ve ard›ndan “bomba malzemesi bulduk” diye aç›klama yapt›.
Ucuz ama polisin yinelemekten b›kmad›¤› bir n u m a r a !
Demokratik kurumlar›, devrimcileri kriminalize etmek için s›kça bu tür
yöntemlere baﬂvuran polis, bas›na da "üniversiteli bombac›lar yakaland›!"
haberleri yapt›rd›. Bu da muhtemel komplonun vazgeçilmez ayaklar›ndan
biriydi. Sözkonusu haberlerde gözalt›na al›nanlar “bombac›” ilan ediliyor,
bas›lan derneklerde de “bomba malzemesi bulundu¤u” iddia ediliyordu.
Gözalt›nda olan dernek çal›ﬂanlar›n›n avukatlar›, müvekkilleri ile görüﬂmek istedi¤inde ise, ‹zmir Emniyet Müdürlü¤ü, “büyük operasyon” havas›
vererek, hukuksuzlu¤un taﬂlar›n› döﬂemenin yeni yöntemi olan, “gizlilik karar› oldu¤u” gerekçesiyle, 24 saat süreyle ne müvekkillerini, ne de davaya
iliﬂkin dosyay› göremeyeceklerini bildirdi. Tüm bu geliﬂmeler, örnekleri
s›kça görülen bir komplonun haz›rl›¤›n›n ifadesiydi.

Komplolar Mücadelemizi Engelleyemeyecek! Yaﬂananlara iliﬂkin
ayn› gün Kemeralt› giriﬂinde aç›klama yapan, Buca Temel Haklar ve ‹zmir
Gençlik Derne¤i üyeleri, derneklerine ve çal›ﬂanlar›na yönelik düzenlenmeye çal›ﬂ›lan komployu protesto ettiler.
"Bask›lar, Gözalt›lar, Komplolar Mücadelemizi Engelleyemeyecek!"
pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde konuﬂan, Rezan Özo¤lu, yap›lanlar›n yine bir
komplonun tezgâhland›¤›n› gösterdi¤ini belirterek, “Daha önce ‘diskette ismin var’ diyerek onlarca kiﬂinin gözalt›na al›n›p yüzü aﬂk›n kiﬂinin aran›r
duruma düﬂürüldü¤üne tan›¤›z çünkü. Polisin listeler haz›rlay›p, akli dengesi yerinde olmayan kiﬂilere imzalat›p, ‘elimde ifade var’ diyerek yüzü aﬂk›n
kiﬂinin gözalt›na al›nd›¤›n› gördük. Yine yak›n süreçte Temel Haklar Federasyonumuza yönelik uyuﬂturucu ve fuhuﬂa karﬂ› yürüttü¤ümüz faaliyetlerden dolay› bask›nlar yaﬂad›k” diye konuﬂtu.
Derneklerinin bas›l›p talan edilmesinin yasad›ﬂ› oldu¤unu belirten Özo¤lu, gözalt›na al›nanlara polisin, "yasa da ç›k›yor, gösterece¤iz size" gibi tehditlerde bulundu¤unu dile getirdi. “Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz, Komplolar› Boﬂa Ç›karaca¤›z, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z" sloganlar›n›n at›ld›¤› aç›klamada, dernek üyeleri “Mücadelemize ayn› ﬂekilde devam
edece¤iz” dediler.
Komplonun ilk aya¤› 2 tutuklama oldu Demirci ve K›z›laltun ertesi gün tutuklan›rken, ‹zmir Acil Eylem Hatt› da Eski Sümerbank önünde
yapt›¤› eylemle gözalt› ve bask›nlar› protesto etti. Aç›klamay› yapan Yurdagül Gümüﬂ, yetki yasas› ç›kmadan polisin komplo ve sald›r›lar›n› art›rd›¤›n› belirterek, demokratik kurumlar›n “terör” demagojisi ile susturulmak istendi¤ini kaydetti. Ard›ndan HÖC’lüler, Bayrakl› Adliyesi’ne giderek, arkadaﬂlar›na destek verdiler.
Temel Haklar Federasyonu da yapt›¤› yaz›l› aç›klama ile bask›nlar› protesto ederken, polisin komplosuna dikkat çekti.
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Kontrgerilla
Bursa’da ‹ﬂ Baﬂ›nda
 Bursa'da, Partizan okuru Özkan Arslan'›n babas› Hasan Arslan
30 May›s’ta kontrgerilla taraf›ndan
kaç›r›ld›. ‹ﬂçi emeklisi olan ve muhalif kimli¤iyle tan›nan Arslan’› kaç›ran sivil giyimli 3 kiﬂi, silah zoruyla ellerini ve gözlerini ba¤lad›klar› Arslan’› 4 gün tehdit ve iﬂkenceden geçirdi. A¤z›na silah dayanarak ölümle tehdit edilen Arslan’› kaç›ranlar›n kendilerini ‘Türk
‹ntikam Tugaylar› olarak tan›tt›klar›
ö¤renilirken, ailesinin baﬂvurular›na karﬂ›n, savc› ve polis hiçbir giriﬂimde bulunmad›. 4. gün, devletin
elinde oldu¤unu ö¤renen aile, 2 Haziran’da yapt›¤› bas›n aç›klamas›yla, baﬂ›na geleceklerden Emniyet
Müdürlü¤ü'nün sorumlu olaca¤›n›
duyurdu. Kontrgerilla, ayn› gün saat 22.00 civar›nda Arslan'› ‹negöl’de bir tarlaya att›.
Ma¤dur olmas›na karﬂ›n, Emniyet Müdürlü¤ü'ne götürülen Arslan,
sorgulanan oldu. "Sen o¤luna niye
sahip ç›km›yorsun? T‹T diye bir örgüt yok. ‹fadeni geri al" gibi tehditlerde bulunan polis, dolayl› ﬂekilde
kaç›rma eylemini üstlenmiﬂ oldu.
Arslan'›n bulunmas›n›n ard›ndan, DKÖ’ler yapt›klar› eylemle
yasad›ﬂ› gözalt› ve kaç›rmalar› protesto ettiler. Bursa’da 20 May›s’ta
da Özgür Halk Eski Temsilcisi Edip
Meriç kaç›r›larak tehdit edilmiﬂti.

ÇHD: Özgürlükler ciddi
ﬂekilde s›n›rlanacak!
 Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i
‹stanbul ﬁubesi, polisin yetkilerini
art›ran düzenlemelerin meclisten
geçmesini, 11 Haziran günü protesto etti. Cumhurbaﬂkan› Sezer'e faks
yollayan ÇHD üyeleri ad›na aç›klama yapan, Yönetim Kurulu Üyesi
Güray Da¤, yasan›n temel hak ve
özgürlükleri ciddi ﬂekilde s›n›rland›raca¤› uyar›s›nda bulundu ve veto
edilmesini istedi.

17 Haziran 2007

devrimciler ilk günden
gerçe¤i dile getirmiﬂlerdi

Kontrac›lar›n›n
aklanmas› için
her yol deneniyor

Van Cumhuriyet Savc›l›¤›, 13 Haziran’da yeniden görülmeye baﬂlanan
ﬁemdinli davas›nda, san›k astsubaylar Ali Kaya ve Özcal ‹ldeniz’in tahliyesini istedi.
Yarg›tay taraf›ndan bozulmas›n›n ard›ndan yeniden görülen davada astsubaylar›n tahliye edilmesi talebi mahkeme taraf›ndan reddedildi. Mahkeme
heyeti savc›l›¤›n iste¤ini reddederken, Yarg›tay’›n dosyan›n askeri mahkemeye gönderilmesi karar›na da direndi.
Ancak bu da kontrac›lar›n aklanmas› için devletin en üst düzeyde ald›¤›
karar›n yaﬂama geçirilmesi önünde engel teﬂkil etmeyecektir. AKP ve Genelkurmay’›n ﬁemdinli’nin üzerinin örtülmesi konusunda anlaﬂmalar›n›n ard›ndan yaﬂananlar, Yarg›tay’›n karar›; Türkiye’de hukukun kimler için ve kime karﬂ› iﬂledi¤ini aç›kça göstermektedir.
Devlet, katillerini aklamak için her yola baﬂvurmaktad›r.
‹ﬂte bir örnek:
Umut Kitabevi’ne bomba atarak bir kiﬂinin ölümüne neden olduklar› için
yarg›lanan astsubaylar Ali Kaya ve Özcan ‹ldeniz ile itirafç› (Jandarma haber eleman›) Veysel Ateﬂ’le ilgili dava dosyas›n› taﬂ›yan PTT arac›n›n kaza
yapmas› sonucu önemli say›da evrak›n zarar gördü¤ü ortaya ç›kt›!
Yap›lan incelemede; dava dosyas›n›n 1, 2, 3, 4, 5, 11, 16 ve 17 No’lu klasörler ile mahkemenin gerekçeli karar›n›n 60 sayfas›, esas hakk›ndaki mütalaa ve baz› tutanaklar›n zarara u¤rad›¤›, baz› evraklar›n ise y›rt›k oldu¤u
belirtildi.
Çocuklara masallar! ‹nan›rsan›z!
Halkla aleni ﬂekilde alay ediyor oligarﬂi. Hiçbir kuﬂkuya yer b›rakmayacak ﬂekilde, halk›n üzerine bomba atan, suçüstü yakalanan kontrgerilla elemanlar›n› dahi gözden ç›karmayan devlet, Susurluk hukukunun sürdü¤ünü
ilan ediyor. ‹ﬂkencelerin, katliamlar›n, köy yakmalar›n, infazlar›n bu kadar
yayg›n oldu¤u ve tüm bunlar›n kan›tlar›, belgeleri ile ortaya konuldu¤u bir
ülkenin hapishanelerinde bir tek iﬂkenceci, katliamc› bulunmuyorsa, fazla
yoruma gerek var m›?
Buna karﬂ›n, bu ülkenin hapishanelerinde; yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele
ettikleri için tutuklananlar var. Ba¤›ms›z Türkiye istedikleri için ömür boyu
hapse mahkûm edilenler var. Hak ve özgürlükler mücadelesi verdikleri için
onlarca y›l cezalarla susturulmak istenenler var...
Sistemin hukuku kime karﬂ›, kimden yana iﬂliyor; çok aç›kt›r.
Bir savc›n›n, üstelik kendi mahkemesinin alan›ndan ç›kan bir dosyada
aç›k katiller için tahliye istemesi bile, hukuken bir cinayettir, savc› aç›s›ndan da bir pervas›zl›k sorunudur. Ancak, kontra elemanlar› için ceza isteyen,
kontrgerilla örgütlenmesine k›smi eleﬂtiriler getiren savc›n›n baﬂ›na gelenler, meselenin savc›n›n pervas›zl›¤› meselesi olmad›¤›n› gösterir. Tahliye isteyen savc›, bu sistemde kendisinden ne beklendi¤inin bilincinde hareket
ediyor demektir.
Adaletin, hukukun olmad›¤› yerde hiçbir özgürlü¤ün güvencesi yoktur.
Ve böyle bir ülkede adaletsiz b›rak›lan halk›n isyan› en meﬂru hakt›r.
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Linçleri yönlendiren
‘Oktay Astsubay’
 Sakarya'da, Ahmet Kaya bask›l› tiﬂört giydikleri için iki Kürt iﬂçisini linç etmek isteyen güruhu,
' O k t a y a s t s u b a y ' isimli bir kiﬂinin
yönlendirdi¤i ortaya ç›kt›.
Linç edilmek istenenlerden Senayi ‹zci, say›lar› k›sa sürede bini
bulan sald›rganlar›, kendisini 'Oktay
astsubay' olarak tan›tan bir kiﬂinin
yönlendirdi¤ini aç›klad›. Sokakta
yürürken yanlar›na yaklaﬂan ‘Oktay
astsubay’›n önce tehdit etti¤ini, sonra da kitleyi yönlendirdi¤ini belirten
‹zci olay günü çarﬂ›ya ç›kt›klar›n›
ve Gündem Gazetesi ald›klar›n› belirterek ﬂu ﬂekilde anlatt›:
“Arkadaﬂ›m›n üstünde Ahmet
Kaya'n›n resminin bas›l› oldu¤u bir
tiﬂört vard›. 'Oktay astsubay' oldu¤unu söyleyen biri yan›m›za yaklaﬂt› ve 'Kapat gömle¤inin dü¤melerini, bu tiﬂört burada giyilmez' dedi.
Arkadaﬂ›m da kapatt›. Biz 10 ad›m
ilerledikten sonra yaklaﬂ›k 40 kiﬂi
'Kahrolsun PKK' diyerek üzerimize
sald›rd›. O s›rada yan›m›zdan geçen
4 tane resmi polis, arkadaﬂ›m› emniyete götürdü. Ben de bir polisin yard›m›yla apartmana s›¤›nd›m.”
Çeﬂitli yerlerinden yaralanan ve
yüzünde ﬂiﬂlikler oluﬂan ‹zci, bir anda say›lar›n›n bine ulaﬂt›¤›n› vurgulayarak, “Teröristleri teslim edin diye ba¤›r›yorlard›. Kalabal›¤›n içinden kitleyi yönlendirdi¤ini düﬂündü¤üm Oktay astsubay oldu¤unu
söyleyen kiﬂiyi gördüm. Üzerinde
beyaz bir tiﬂört vard› ve iri yar› biriydi” dedi. 2 y›ld›r kentte çal›ﬂt›klar›n› ve her zaman Gündem Gazetesi
ald›klar›n› belirten ‹zci, yönlendirme olmasa böyle bir olay›n yaﬂanmayaca¤›n› kaydetti. DTP ‹l Baﬂkan› A. Gani Çiftçi ise, lincin arkas›nda MHP’nin oldu¤unu söyledi.
Polisin, J‹TEM’ci subaylar›n
yönlendirmedi¤i, planlamad›¤› bir
tek linç yoktur zaten. Yine linç güruhunu faﬂistlerin oluﬂturdu¤u da
belgeli kan›tl› bir gerçek. Yani her
ﬂey “klasik devlet lincine” uygun.
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Burjuva düzen partileri seçimlere haz›rlan›r, halk› sand›¤a ça¤›r›rken, Devrimci Halk
K u r t u l u ﬂ P a r t i s i , 11 Haziran
tarihli, 37 say›l› aç›klamas› ile,
tüm halk› ba¤›ms›zl›k, demokrasi mücadelesine kat›lmaya,
kendi iktidar›n› kurmak için
mücadele etmeye ça¤›rd›.
22 Temmuz’da yeni bir seçimin oldu¤u hat›rlat›lan aç›klamada, oligarﬂik yönetimin, demokrasicilik oyununun bir parças› olarak 4-5 y›lda bir bu ﬂaﬂaal› seçim-sand›k ﬂovuna baﬂvurdu¤u kaydedildi. “Seçim,
hem oligarﬂi içi güç dengelerinin gerektirdi¤i düzenlemeleri
yapmaya, hem de kitleler nezdinde oligarﬂik yönetimin meﬂruiyetini tazelemeye hizmet
eder” denilen aç›klamada,
2007 seçiminin de
ayn› amaca hizmet
edece¤i
belirtildi.
Halk› sand›k baﬂ›na
çekmek ve
oligarﬂi içi
kavgada
kitleleri kendi saflar›na yedekleyebilmek için düzen partilerinin sürdürdü¤ü “bu seçimlerin çok büyük
bir önem taﬂ›d›¤›” propagandas›n›n
bir yan›ltma oldu¤u uyar›s›nda bulunan Parti, ülkemizde, faﬂizm koﬂullar› alt›nda yap›lan tüm seçimlerin rolü neyse, bu seçimlerin rolünün de ayn› oldu¤unu söyledi.
Devrimci Halk Kurtuluﬂ Partisi
aç›klamas›n›n devam›nda ﬂu tespit
ve görüﬂlere yer verildi:
Demokrasi, ülkemizde “demokrasicilik oyunu” ﬂeklinde varoldu¤u
için, sand›k, partiler ve parlamento,
hal k› n i ra des in i ortaya ç›karman›n
de¤il; ba¤›ml›l›¤› ve faﬂizmi perdelemenin bir arac›d›r; ki bu yönetim
biçiminin ad› da p a r l a m e n t e r fa ﬂizm’dir. Seçim sand›¤›n›n faﬂizm
ko ﬂ u l l a r › a l t › n da ortaya konulmuﬂ

S e ç i m Ç a r e De ¤i l ;
Ne A m er ik a,
Ne Av r u p a ;
Ba¤›ms›z T ü r k i y e
Mücadelesine Kat›l!

cumhuriyet tarihinde ülkemizde hiç olmam›ﬂt›r. Kim bu ülkeyi halk›n yönetti¤ini iddia
edebilir? Kim hak ve özgürlüklerin esas oldu¤unu iddia edebilir. Cuntalarla, s›k›yönetimlerle, ola¤anüstü hallerle, muht›ralarla yönetilen, iﬂkencenin,
infazlar›n, katliamlar›n, linçlerin devlet himayesinde oldu¤u
bir ülkede, demokrasiden söz
edilemeyece¤i aç›kt›r.
Ta b l o a ç › k t › r ; Ü l k e m i z
ba¤›ms›z de¤ildir! Ülkemiz de demokrasi yoktur!
Ba¤›ms›zl›¤›n ve demokrasinin olmad›¤› bir ülkede ise
seçimler, bir oyun, bir aldatmaca olman›n ötesinde bir ﬂey
ifade edemez!
Partimiz iﬂte bu nedenle,
onlarca
y›ld›r, b›kmadan,
usanmadan “ s e ç i m ç a re
de¤il!”
demektedir. Nitekim, onlarca y›ld›r yap›lan
her seçim
bizi kan›tlam›ﬂt›r. Türkiye’nin “çok
partili parlamenter tarihi” bizim
hakl› oldu¤umuzu gösteren bir tarihtir.

SEÇ‹M ÇARE DE⁄‹L
Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi
Mücadelesine Kat›l
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olmas›, seçimlerin niteli¤ini de belirler. Partimizin seçim politikas›,
her ﬂeyden önce bu gerçe¤i göz
önünde bulundurur.
Ülkemizde burjuva siyaset, ‹ K ‹
BÜYÜK YALAN üzerine oturur.
Bunlardan biri ülkemizin BA⁄IMSIZ oldu¤u, ikincisi ise, ülkemizin
DEMOKRAS‹YLE yönetildi¤idir.
Oysa, ülkemiz ekonomisiyle,
politikas›yla, ordusuyla, kültürüyle,
göbe¤inden emperyalizme ba¤›ml›d›r. Bu ba¤›ml›l›k, 1940’lar›n ikinci
yar›s›nda baﬂlam›ﬂ ve bugüne kadar
da her geçen y›l pekiﬂerek sürmüﬂtür. Bugün art›k, ülkemizi yönetiyor
görünenler, ABD’ye, AB’ye sormadan tek bir ad›m atamaz, IMF’ye
sormadan tek bir ekonomik karar
alamaz durumdad›rlar.
Demokrasi ise, 80 y›l› aﬂk›n

Bu tabloyu seçim
de¤iﬂtiremez!
Nas›l bir ülkede yaﬂad›¤›m›z›n
cevab›n›n, 70 milyon insan›m›z›n
her gün yaﬂad›¤› ac›larda, s›k›nt›larda oldu¤unun kaydedildi¤i aç›klamada, sistemin yap›s›na iliﬂkin tespitlerde bulunuldu. Bir avuç az›nl›¤›n lüks ve sefahat›na karﬂ›l›k, tüm
halk›n ezildi¤i, sömürüldü¤ü belirtilen aç›klama ﬂöyle devam etti:
Ulusal onurumuz emperyalistler
taraf›ndan ayaklar alt›nda çi¤neniyor. Türkiye oligarﬂisi, Amerikan
emperyalizminin Ortado¤u’nun
17 Haziran 2007

yoksul halklar›na karﬂ› gerçekleﬂtirdi¤i sald›r›larda suç ortakl›¤› yap›yor. Ülkemiz emperyalistler taraf›ndan bir “savaﬂ üssü” gibi kullan›lmaktad›r. Ülkemiz emperyalist tekellerin
ya¤mas›na aç›lm›ﬂt›r. K‹T’lerden limanlara uzanan ya¤ma,
ﬂimdi yeralt› madenlerimize,
topraklar›m›za yönelmiﬂtir.
70 milyonluk nüfusumuzun
40 milyonu yoksulluk s›n›r›ndad›r. 10 milyonu aﬂk›n insan›m›z açl›k s›n›r›nda ölmeye
mahkum edilmiﬂtir. Halk›n e¤itim, sa¤l›k, konut sorunlar› çözülmemekte, tam tersine her
ﬂey ticarileﬂtirilerek halk tekellerin insaf›na terkedilmektedir.
‹ﬂçiler ve memurlar, sendikas›zlaﬂt›r›larak, kölelik yasalar›yla vahﬂi bir sömürüye maruz b›rak›lm›ﬂlard›r. Köylüler,
emperyalist tekellerin “tar›m›
tasfiye” programlar›yla inim
inim inletiliyorlar. Kad›nlar›m›z hala feodal törelerin, kapitalizmin metalaﬂt›ran politikalar›n›n ve
dinci bask›lar›n k›skac›nda eziliyorlar. Gençlerimize güvenmeyen düzen, onlar› bask› alt›nda tutuyor.
Kürtler, Aleviler, “Türk ve Sünni”
olmayanlar d›ﬂ›ndaki tüm milliyetlerden ve inançlardan halk›m›z,
milliyetleri ve inançlar› nedeniyle
bask› görüyor.
Yaﬂam›n her alan›nda adaletsizlik ve eﬂitsizlik hüküm sürerken, her
alanda “zor” esas politika iken, bu
tablonun de¤iﬂmesi, düzen partilerinden beklenemez. Çünkü, b u t a blonun sorumlusu düzen partilerid i r. Halktan oy isteyenlerdir.... Ül kemizin tablosu, Amerika’ya ve ya Av r u p a ’ y a s › r t › n › d a y a y a r a k ,
b a ﬂ k a b i r deyiﬂle ABD’yle “ss t r a t e j i k m üt t e fi k l i k ”le, AB’ye “üye l i k”le de de¤iﬂemez. Ç ü n k ü b u
tablonun yarat›c›s› ayn› zamanda
o n l a r d › r.
Ülkemizin emperyalizme ba¤›ml›l›¤›, bütün sorunlar›n kayna¤›d›r. Emperyalizmle ülkemizdeki iﬂbirlikçi tekeller aras›nda tam bir ç›kar ortakl›¤› vard›r. Bunlar›n ç›karSay›: 109

Dünyan›n koﬂullar› ve ülkemizdeki koﬂullar de¤iﬂmez
de¤ildir. De¤iﬂir. Ba¤›ms›z
ve demokratik bir Türkiye
boﬂ hayal de¤ildir. Gerçekleﬂebilir. Ülkemiz ba¤›ml›l›ktan, halk›m›z eza ve yoksulluktan kurtulabilir. Güzel yurdumuz üzerindeki
adaletsizlikleri yokedebiliriz. Ezilenler üzerindeki her
türlü ulusal, s›n›fsal, sosyal
bask›y› yokedebiliriz.
lar› için ülkemiz bu hale getirilmiﬂtir. Dolay›s›yla, emperyalizm ve iﬂbirlikçilerinin iktidar› y›k›lmad›kça,
bu sorunlar›m›z çözülemeyece¤i gibi, bu oligarﬂik iktidar sürdükçe, yap›lacak seçimler de oyun olmaktan
öteye geçmeyecektir.

Eme¤i sömürülenler,
Yoksullu¤u, milliyeti,
düﬂünceleri, inançlar›
nedeniyle ezilenler!
Düzen partileri ve onlar›n kuracaklar› hükümetlerin, temsilcisi ve
bir parças› olduklar› s›n›flar›n ç›karlar› için çal›ﬂt›klar› gerçe¤inin alt›n›
çizen Parti, bunun yar›n da yine ayn› ﬂekilde olaca¤›n› belirtti. “Onlar›n iktidar›nda halktan yana bir ﬂey
yoktur ve olamaz.” tespitinde bulunulan aç›klamada, bunun nedeni,
“ba¤›ms›zl›k ve demokrasinin ol m a d › ¤ › b i r ü l k e d e , h i ç b i r ﬂey d o ¤ ru ve düzgün ol a maz” ﬂeklinde
ifade edildi. “Ba¤›ms›zl›k ve demokrasi yoksa, o ülkenin düzgün
bir parlamentosu, adil bir seçim sistemi, do¤ru bir e¤itim politikas›,

do¤ru bir sa¤l›k politikas›, adaletli bir gelir da¤›l›m› OLAMAZ! Olamad›¤› içindir ki, ülkemiz bu haldedir.” gerçeklerinin alt› çizilen aç›klamada, düzen partilerinin ezilen, yoksul
halk›m›z›n sorunlar› için vadedebildikleri hiçbir ﬂeyin olmad›¤›, vaat ettiklerinin de yar›n
tutulmayaca¤› belirtildi.

“Çünkü, sistem ancak bu
sömürü ve bask›yla sürebiliyor.
Sistemin sahipleri böyle palazlan›yor. ” ifadelerine yer verilen
aç›klamada, çarenin seçim olmad›¤› belirtilmekle yetinilmiyor. Devrimci Halk Kurtuluﬂ
Partisi, çarenin ne oldu¤unu da
gösteriyor.
“Dünyan›n koﬂullar› ve ülkemizdeki koﬂullar de¤iﬂmez
de¤ildir. De¤iﬂir. Ba¤›ms›z ve
d e m o k r a t i k b i r Türkiye boﬂ
hayal de¤ildir. Gerçekleﬂebi l i r.” iddia ve kararl›l›¤›n›n dile
getirildi¤i aç›klama ﬂu ifadelerle sürüyor:
Ülkemiz ba¤›ml›l›ktan, halk›m›z
eza ve yoksulluktan kurtulabilir.
Güzel yurdumuz üzerindeki adaletsizlikleri yokedebiliriz. ‹ﬂkenceleri,
zulmü, ezilenler üzerindeki her türlü ulusal, s›n›fsal, sosyal bask›y› yokedebiliriz.
Bunlar› yapabiliriz; Fakat b ü t ü n
b u n l a r, S EÇ ‹M ’ l e d e ¤i l , D EV R ‹M ’l e o l ur. Emperyalistler ve iﬂbirlikçileri, bu sömürüden, ya¤ma
ve talandan, lüks ve sefahatlar›ndan
“oy”larla vazgeçmezler. Tam tersine, halk›n hakl› ve meﬂru taleplerini
bast›rmak için bugüne kadar kan
dökmekten, her türlü bask›y› uygulamaktan geri durmam›ﬂlard›r. Bu
bir iktidar savaﬂ›d›r. Burjuvazi iktidar› halka vermemek için her ﬂeyi
göze alm›ﬂt›r. Halk da iktidar› ancak
her ﬂeyi göze alarak, savaﬂarak ele
geçirebilir. P a r t i m i z i n p ro g r a m › nda ﬂöyle dile getirilmiﬂtir b u g e r çek:
“Emperyalizme ba¤›ml›, faﬂizmle yönetilen ülkemizde seçimle iktidar›n niteli¤ini de¤iﬂtirmek mümkün de¤ildir. Bu nedenle partimiz,
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emperyalizm ve oligarﬂinin denetim ve yönetimindeki faﬂist
iktidar›n ancak halk›n silahl›
savaﬂ›yla y›k›laca¤›na inan›r. ”
Emperyalizmin, kapitalizmin oyununu ancak böyle
bozabiliriz. Bu tek yoldur.

Halk›m›z!
PART‹M‹Z, herhangi bir
partinin de¤il,
HALKIN ‹KT‹DARI’n›,
göstermelik bir
demokrasiyi de¤il,
gerçek demokrasiyi
hedefliyor ve
bunun için savaﬂ›yor,
tüm ezilenleri
bu savaﬂa kat›lmaya
ça¤›r›yoruz!
Oligarﬂik sistem, demokrasicilik oyunuyla halk› oyal›yor.
Düzen içi güçler, ister “sa¤”, ister
“sol” görünüm alt›nda olsun, bu
oyunun bir parças› durumundad›rlar. Bu oyunun bir parças› olmay›
kabul etmek, halk›n sorunlar›n›n
çözümüne de¤il, sistemi güçlendirmeye hizmet eder.
Faﬂizm koﬂullar› alt›nda demokrasicilik oyununu reddediyoruz.
Burjuva demokrasisi için burjuvazinin kuyru¤una tak›lmay› da reddediyoruz. Partimiz, HALK ‹Ç‹N DEMOKRAS‹Y‹ hedefliyor. Çünkü,
bizim hedefledi¤imiz sistemde hakim güç b u r j u v a z i de¤il, h a l k olacakt›r.
Savaﬂ›m›z›n hedefi, “ e m p e r y a lizm ve oligarﬂinin ekonomik, si yasal yö netimini ve faﬂist dev leti
y›k›p, yerine Devrimci Halk ‹kti d a r › ’ n › k u r m a k t › r.”
DEVR‹MC‹ HALK ‹KT‹DARI;
- Emperyalizm ve oligarﬂi d›ﬂ›nda kalan tüm halk s›n›f ve tabakalar›n›n devrimci iktidar›d›r.
- Emperyalizm ve oligarﬂinin
bask› ayg›t› olan faﬂist devleti, or-
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Evet, iﬂin özü budur: Halk›n kendi kendini yönetmesi!
Bunu gerçekleﬂtirmeyi b›rak›n, vadedebilecek bir tek düzen partisi bile yoktur. Zaten
mevcut düzen içinde böyle bir
ﬂeyin gerçekleﬂme imkan› da
yoktur.

Taleplerinizin gerçekleﬂmesi için baﬂka güçlere
güvenmek yerine, sorunlar›n›za kendiniz el koyun.
Bunun yolu, bütün yaﬂam
alanlar›nda ba¤›ms›zl›k,
demokrasi mücadelesine
kat›lmaktan geçiyor.
Halk›m›z, Partimiz, sizlerden oy istemiyor! Sizi,
halk›n iktidar›n› kurmaya
ça¤›r›yoruz!

dusu, polisi, bürokrasisi, ideolojik
ve kültürel bütün kurumlar›yla y›kacakt›r.
- Eski düzenin y›k›nt›lar› üzerinde yeni tipte bir devlet kuracakt›r.
- Bu devlet burjuva tipte de¤il,
proletarya hegemonyas›nda bir
devlet olacakt›r. Yani halk güçleri
için demokrasi, oligarﬂi ve emperyalist güçler üzerinde diktatörlük
olacakt›r.
G ö r ü l e c e ¤ i ü z e re, de vletin t i piyle, yönetim anlay›ﬂ›yla, tama men yeni ve farkl› bir sistemden
söz ediyoruz. Halk iktidar›n›n demokrasisi, oligarﬂinin gösterme l i k d e m o k r a s i s i n d e n h e r yönüyle
f a r k l › o l a c a k t › r : “Halk demokrasisi, toplumun en küçük biriminden,
siyasal birimlere kadar, bütün sosyal ve siyasal örgütlenmelerde, halk›n kendi yönetim birimlerini seçmesi, denetlemesi ve görevden almas› esas› üzerinde yükselir. Bu
esas›n, burjuva partilerinden birini
hükümete getirme sistemine dayal›
burjuva demokrasisi ile hiçbir ilgisi
yoktur. Halk demokrasisi, halk›n
kendi kendini yönetmesidir. ”

TÜRK‹YE HALKLARI!
Sizleri, ortaya koyduklar›
seçim sand›¤›n›n baﬂ›na çekebilmek için yo¤un bir propaganda bombard›man›na baﬂvuracaklar. Demagojiler yapacaklar. Y›llard›r söylene söylene
eskimiﬂ yalanlar›n› bir kez daha
söyleyecekler. Kanmay›n.
Oligarﬂinin seçim sand›¤›
bir aldatmacad›r. Umutlar›n›z›
gömmeyin o sand›¤a.
Sand›k baﬂ›na gitmeyin.
Düzen partilerine oy vermeyin.
Seçimler konusundaki politik tavr›m›z ve önerimiz budur.
Bilindi¤i gibi, düzen partileri d›ﬂ›nda ilerici, demokrat ba¤›ms›z
adaylar ve baz› partiler de seçimlere
kat›lmaktad›r. Politik olarak çeﬂitli
yanl›ﬂl›klar› ve esas olarak da parlamenter hayalleri yayd›klar› için onlar› desteklemiyoruz, ancak onlara
karﬂ› özel bir propagandam›z da olmayacak; enerjimizi ve faaliyetlerimizi esas olarak düzen partilerinin
teﬂhirine yo¤unlaﬂt›raca¤›z.
Halk›m›z; sand›¤› bir “çözüm”
olarak gördü¤ümüz sürece, kurtuluﬂumuzu, sorunlar›m›z›n çözümünü
biraz daha geciktiriyoruz demektir.
Kurtuluﬂu geciktirmeyin. Taleplerinizin gerçekleﬂmesi için baﬂka
güçlere güvenmek yerine, sorunlar›n›za kendiniz el koyun. Bunun yolu, b ü t ü n y a ﬂ a m a l a n l a r › n d a b a ¤›ms›zl›k, demokrasi mücadelesi ne ka t › l m a kt a n g e çi y or. B u l u n du ¤unu z he r yerde örgütlenin, mücadeleye at›l›n.
Halk›m›z, Partimiz, sizlerden oy
istemiyor! Sizi, halk›n iktidar›n›
kurmaya ça¤›r›yoruz!
17 Haziran 2007

Uluslararas› Çal›ﬂma Örgütü
(ILO) dünya genelinde 2 milyar 735
milyon iﬂçiden 600 milyonunun
‘aﬂ›r›’ çal›ﬂt›r›ld›¤›n› aç›klad›. ILO
taraf›ndan 50 ülkede yap›lan araﬂt›rma sonuçlar›na göre küresel iﬂgücünün
yüzde 22’sine
tekabül eden
aﬂ›r› çal›ﬂt›r›lan iﬂçiler s›ralamas›nda
ilk s›ray› Perulu iﬂçiler al›yor; %50,9’u haftada
48 saatten daha fazla çal›ﬂt›r›l›yor.
S›ralamaya göre Güney Koreliler’in
%49,5'i, Taylandl›lar’›n %46,7'si ve
Pakistanl›lar’›n %44,4'ü 48 saatten
daha fazla çal›ﬂt›r›l›yor.
ILO raporuna göre, çal›ﬂma saatlerinin genelde daha k›sa oldu¤u geliﬂmiﬂ kapitalist ülkelerde de durum
farkl› de¤il. ‹ngilizler fazla çal›ﬂmada birinci s›rada yeral›yor. ‹ngiliz
iﬂçilerinin %25,7’si 48 saatten daha
fazla çal›ﬂ›yor. ‹srailli iﬂçiler %25,5,
Avustralyal› iﬂçiler %20,4, ‹sviçreli
iﬂçiler %19,2 ve ABD’li iﬂçiler %18
oran›nda fazla çal›ﬂt›r›l›yorlar.
Sorun ne patronlar›n “kiﬂili¤inde” ne de ﬂu bu ülkenin yöneticilerinin niteli¤indedir. Milyonlarca
emekçiyi posas›n› ç›karana kadar
çal›ﬂt›ran kurallar› ya da kurals›zl›klar› yaratan sistemdedir. Sorun, kapitalizmin karakterindedir. Kapitalizm bir sistem olarak ortaya ç›k›ﬂ›ndan bu yana emek gücü üzerinde
yapabilece¤i en büyük sömürüyü
gerçekleﬂtirmeyi esas alm›ﬂt›r.
Emekçilerin ilk ciddi aya¤a kalk›ﬂ›n›n da ‘8 saatlik iﬂgünü’ talebiyle
olmas› bu yüzdendir. Ve burjuvazi,
emekçilerin bu talebine katliamla
karﬂ›l›k vermiﬂ, daha fazla çal›ﬂt›rabilmek, daha fazla sömürebilmek
için iﬂçilerin kan›n› dökmüﬂtür.
Bu birçok ülkede vahﬂi kapitalizmin kurallar› do¤rudan ve gözle
görülür biçimde iﬂletilmiyor. Bunun
yerine daha inceltilmiﬂ yöntemler
devreye sokuluyor. Örne¤in son y›llarda metropol kapitalist ülkelerden
yeni-sömürgelere kadar her yerde
yayg›nlaﬂt›r›lan ‘esnek çal›ﬂma’ bu

d›klar›, hiçbir haklar›n› tan›mad›klar› say›s›z rapora konu oldu. Yani
kapitalistler kendi ülkelerinde ‘medeni’, sömürgelerde ise gerçek niteliklerine bürünerek, vahﬂi!
Bir baﬂka boyutu ise, küreselleﬂmenin her alanda oldu¤u gibi,
emekçi haklar›nda, çal›ﬂma koﬂullar›nda da sermayeden yana iﬂlemesi.
Emek, ya ucuz niteli¤iyle kapitalist
metropollere taﬂ›n›yor ya da tekeller
‘serbest dolaﬂ›m›’ sonuna kadar kullanarak eme¤in ucuz oldu¤u ülkelere azg›n sömürüyü taﬂ›yor. Bugün toplam iﬂgükanl›¤› kendisi
cünün yar›s› olan 1.4 milaç›kl›yor; son bir
yar çal›ﬂan 2 dolar s›n›r›y›l içinde ülkede
n›n alt›nda, 550 milyon
aﬂ›r› çal›ﬂmadan
kiﬂiyi de 1 dolar›n alt›nda
ötürü 147 iﬂçi ölyaﬂ›yor. (BM, 2004 Dündü, 355 iﬂçi ise
ya ‹stihdam Raporu)
ciddi sa¤l›k sorunlar›yla karﬂ›
Kuﬂkusuz, patronlar›n
karﬂ›ya. Bakanl›k,
vahﬂi koﬂullar› dayatma176 iﬂçinin intihar
lar›n›n temelini kapitalist
etti¤ini, 819’unda
sistemin karakteri belirise ruhsal sorunlerken, emekçilerin gidelar oldu¤unu berek örgütsüzleﬂmesi, senpatronlar› ve
lirtiyor. Aﬂ›r› çadikalar›n erimesi, varol›ﬂt›rmadan kaylanlar›n s›n›f perspektionlar›n vahﬂi
nakl› ruhsal bozukfinden giderek uzaklaﬂluk ve intiharlar›n,
sömürü sistemini malar› bu süreci daha da
“grup bask›s›” ile ila¤›rlaﬂt›rmaktad›r. Tüm
gisi oldu¤unu da
dünya üzerinden kapitalist ülkelerde sendisöylüyor. Yani, kakalar ciddi üye kayb›na
süpürüp atmadan u¤rad›. Örne¤in, kapitapitalist sistem, daha
fazla üretim-kâr için
lizmin merkezi “ABD’de,
bu vahﬂet bitmez iﬂçi
iﬂçileri rekabete sos›n›f› ezici oranda örkarak, ya can›n› al›gütsüz (% 91), büyük bir
yor ya da ak›l sa¤l›¤›n›!
ço¤unluk düﬂük ücretli hizmet sektöründe
istihdam ediliyor ve yar›Tekellerin ucuz emek cenneti
s›ndan
fazlas›
yetersiz sa¤l›k ve
olarak kulland›¤› ülkelerde ise duemeklilik,
iﬂ
güvenli¤i
ve güvence
rum çok daha vahimdir. Baﬂta Asya
koﬂullar›nda çal›ﬂ›yor. ” (J.Petras)
ülkeleri olmak üzere, dünyan›n pekH e r k e s i n c e v a p l a m a s › g e re k e n
çok yoksul ülkesi bugün bat›l› kapis o r u ﬂ u : Yoksullu¤u, iﬂsizli¤i, gelir
talistler için ucuz emek cenneti duadaletsizli¤ini önlemeyi b›rak›n arrumundad›r. Fabrikalar›n› buralara
t›ran, insanl›k d›ﬂ› koﬂullarda ve dütaﬂ›yan tekeller, kendi ülkelerinde
ﬂük ücretle çal›ﬂt›ran, savaﬂlara ve
uymak zorunda olduklar› yasalar›
zulme kaynakl›k eden bir sisteme,
da bir yana b›rakarak, tam anlam›ykapitalizme mecbur muyuz? Bir
la kölelik koﬂullar›nda çal›ﬂt›rmakyanda böyle bir sistem var. Öte yantad›r insanlar›. Çocuk eme¤inin en
da, iﬂçilerin kendilerinin yönetti¤i,
aﬂa¤›l›k ﬂekilde istismar› da yine
çal›ﬂma saatleri d›ﬂ›nda, sosyal faburalarda yaﬂanmaktad›r. Pakistan,
aliyetlerine, e¤itimine, kültürel geliHindistan gibi ülkelerde, Adidas,
ﬂimine, tatil hakk›na zaman ay›ran
Nike vb. tan›nm›ﬂ emperyalist tebir sistem; sosyalizm var!
kellerin çocuklar› köle gibi çal›ﬂt›ryöntemlerden sadece biridir. Emekçiler aras›nda rekabeti körüklemek
ya da bunu yasal k›l›f›na büründürerek “performans de¤erlendirme”
ad›n› vermek bir baﬂka yöntemdir.
En geliﬂmiﬂ kapitalist ülkelerden
biri olan
Japonya’n›n
Sa¤l›k Ba-

Patronlar, dünyan›n
her köﬂesinde
ac›mas›z ve vahﬂi

Say›: 109
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Sevgili okurlar›m›z, merhaba; hepinizi selamlayarak baﬂl›yoruz sohbetimize. Parlamenterizmin halklar›n mücadelesini
geliﬂtiren, halklar› asla sosyalizme götürmeyecek bir hayalcilik
oldu¤unu gördük önceki bölümlerde. Sohbetimizin üçüncü bölümüne seçim tavr› konusuyla
devam edece¤iz. Konu özellikle
ﬂu aç›dan önemlidir. Bugün solun
büyük bölümünde “seçimlere kat›lmak” neredeyse tek politika gibi, sanki bunun
d›ﬂ›nda bir taktik,
politika olamazm›ﬂ gibi sunuluyor. Böyle olmad›¤›n› her zeminde
anlatmak, göstermek durumunday›z. Evet, buyur Mazlum arkadaﬂ.

t›n
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a
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n
‹çi R‹
TEO
Konu: Parlamento ve
Parlamenterizm -3

yelim ki ba¤›ms›z aday gösterip
parlamentoya seçtirdik; onun da
parlamento kürsüsündeki en temel görevlerinden biri, parlamentonun sorunlar› çözemeyece¤ini geniﬂ kitlelere göstermektir... Baﬂka bir ifadeyle, bizim
devrim mücadelemizin bütünü
aç›s›ndan geçerli oldu¤u gibi,
seçimlerdeki mücadelemiz de
kitleleri d ü z e n d e n k o p a r m a y › hedeflemek durumundad›r. Bu anlamda da oligarﬂinin parlamentosuna yönelik
beklentileri art›ran, kitlelerin düzenden kopuﬂunu
engelleyen veya yavaﬂlatan her seçim takti¤i, reformist bir taktiktir.
Böyle bir takti¤i savunman›n s›fat›
ne olursa olsun, bu de¤iﬂmez... Benim ﬂimdilik belirteceklerim bunlar.

Sonuç: Ba¤›ms›zl›k, demokrasi
ve sosyalizm, sand›ktan ç›kmaz

M a z l u m : Önce seçimlerde
devrimci politikan›n neyi esas almas› gerekti¤ini ortaya koyarak
baﬂlayal›m.
Seçim takti¤i denilince akl›m›za
gelen belli baﬂl› biçimler; seçimlerin boykot edilmesi, protesto edilmesi, ba¤›ms›z adayla veya baﬂka
biçimlerde seçimlere kat›l›nmas›d›r.
Boykot, protesto, kat›l›m, bunlar da
kendi içinde farkl› biçimler alabilir.
Devrimciler, burjuva sistem
içinde seçimleri ve parlamentoyu
bir araç olarak kullanmay› ilkesel
olarak reddetmezler. Nitekim bugüne kadarki dünya devrim pratiklerine bak›ld›¤›nda bunun birçok örne¤ini de görmek mümkündür.
Mesele, seçimleri ve parlamentoyu mutlak, h e r k o ﬂ u l d a k u l l a n m a veya tam tersine olarak h e r ko ﬂ u l d a reddetme biçiminde formüle
edilemez. Hangi koﬂullarda hangi
takti¤e baﬂvurulaca¤›n› belirleyen,
devrim mücadelesini hangi yöntemin geliﬂtirece¤idir. Çünkü, sohbetimizin önceki bölümlerinde de vurgulad›¤›m›z gibi, bizim için seçim
taktiklerinin özü ve amac› budur.
Seçim takti¤inin baﬂar›s› veya baﬂar›s›zl›¤›, meclise kaç parlamenter
sokuldu¤uyla, kaç bin oy al›nd›¤›y-
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la de¤il; bir bütün olarak belirlenen
politikan›n devrimi ilerletip ilerletmedi¤iyle ölçülür.
‹yice düzeniçileﬂmiﬂ reformistler d›ﬂ›ndaki reformist, revizyonist
ve oportünist gruplar da seçim politikalar›n›n “devrime hizmet etti¤i”
iddias›ndad›rlar elbette. Seçimlere
kat›lma politikalar›n›, "kitlelerin sesini parlamentoda duyurma”, “parlamentoya sosyalist temsilciler sokma”, “kitleleri sosyalizmle tan›ﬂt›rma” gibi gerekçelerle savunurlar.
Bu gerekçelerde, seçim politikas›n›
ya salt yüzeysel anlamda propagandaya indirgemek sözkonusudur ya
da parlamentoya girecek bir sosyalistin “orada büyük ﬂeyler baﬂarabilece¤i” beklentileri... Mesele,
devrim ve iktidar iddias›ndan uzak
bu gerekçelerle ele al›nd›¤›nda, fark›nda bile olunmaks›z›n faﬂizmin
seçim oyunu içerisinde yer al›nm›ﬂ
olunur. Bu ise, devrimi ilerletmek
bir yana, halk kitlelerinin devrim
yürüyüﬂü önünde, "sol"dan set oluﬂturmak anlam›na gelir. Kitlelerin
parlamentodan, dolay›s›yla düzenden beklentilerinin sürmesine neden
olunur. Parlamentonun hâlâ sorunlar›n çözüm zemini olabilece¤i düﬂüncesi güçlendirilmiﬂ olur.
Oysa, devrimcilerin seçim takti¤i, her halükârda kitlelere, parlamentonun, halk›n sorunlar›n› çözemeyece¤ini göstermeyi içermelidir.
H e r h a l ü kâ r d a diyorum; yani di-

Özlem: ﬁunu da belirtelim. Kimi genç arkadaﬂlar›m›z, oligarﬂi
kendi parlamentosunu oluﬂtursun
bize ne diye de düﬂünebiliyor. Belli
bir siyasi iddias› olan, kitleleri bilinçlendirme hedefi olan hiçbir siyasi hareket seçimlere ilgisiz kalamaz. Seçimler, burjuvazinin istemeden de olsa, ortam› politikleﬂtirdi¤i
bir dönemdir. Parlamentonun kitleler için henüz miad›n› doldurmad›¤›
koﬂullarda, seçimler bizi ilgilendirmez diyemezsiniz. Çünkü zaten kitleler “siz ne diyorsunuz?” sorusunu
bu dönemlerde daha çok soracaklard›r. Seçim ortam›, genel olarak, kitlelerin politik duyarl›l›¤›n›n artt›¤›,
dolay›s›yla kitleleri e¤itme ve bilinçlendirme imkan›n›n geniﬂledi¤i,
ajitasyon propaganda koﬂullar›n›n
daha elveriﬂli hale geldi¤i bir ortamd›r.
Devrimciler, ﬂu veya bu taktikle
de olsa, bu ortam› devrim için kullan›rken, düzenin, düzen partilerinin
ve burjuva politikac›lar›n yüzünü
teﬂhir eder, düzenin alternatifsiz olmad›¤›n› gösterir, kitleleri devrimci
örgütlenmelere ça¤›r›r.
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tünizm, seçim tart›ﬂmalar›nda ço¤unlukla Bolﬂevikler’in Duma’da
çal›ﬂmas›ndan kendine dayanak
bulmaya çal›ﬂ›r. Hem boykot diyenler, hem kat›lmay› savunanlar, Lenin’e yaslan›rlar. Birinci olarak;
sözkonusu politika ve taktikler, Lenin'in Rusya için öngördü¤ü devrim
stratejisi ve çal›ﬂma tarz›na göre ﬂekillenmiﬂtir. Farkl› sosyo-ekonomik
koﬂullar›n ve farkl› bir devrim stratejisinin sözkonusu oldu¤u bir ülkede, onlar› aynen tekrarlamak, yanl›ﬂt›r. ‹kincisi; siyasal konumlar›, hedefleri ve iktidar iddialar› bak›m›ndan Bolﬂevikler’le kendileri aras›nda bir paralellik de kurulamaz. Kald› ki, paralellik olsa da olmasa da,
Bolﬂevikler’in “boykot” veya “Duma’ya kat›l›m” tav›rlar›n›n ikisini de
ﬂablonlaﬂt›rmak do¤ru de¤ildir. Lenin’in kendisi bunun yanl›ﬂl›¤›n› belirtir daha o zamandan:
"1905'de 'parlamentonun' Bolﬂevikler taraf›ndan boykot edilmesi,
devrimci proletaryaya son derece
de¤erli siyasal deneyimler kazand›rd›. Bu deney bize, legal ve illegal, parlamenter ve parlamenter olmayan savaﬂ›m biçimleri birleﬂtirildi¤inde, parlamenter savaﬂ›m biçimlerini reddetmenin bazen yararl› ve hatta zorunlu oldu¤unu göstermiﬂtir. Ama gözü kapal› basit bir
taklitçilikle, eleﬂtirel bir gözle incelemeden, bu deneyimi baﬂka koﬂullarda, baﬂka durumlarda uygula maya kalkmak en büyük yan›lg›ya
düﬂmek olur.” (Sol Komünizm)
Dikkatinizi çekmiﬂtir san›r›m;
Lenin sözlerinin baﬂ›nda legal ve illegal, parlamenter ve parlamenter
olmayan savaﬂ›m biçimlerini birleﬂtirmekten sözediyor. Sözkonusu seçim taktiklerini bu koﬂullar alt›nda
tart›ﬂ›yor. Dolay›s›yla Bolﬂevikler’in bu anlay›ﬂ›n›n ve gerekçelerinin, illegaliteden “vebadan kaçar
gibi” kaçan ülkemizdeki reformist
legal partilerin seçim politikalar›na
dayanak yap›lmas› zaten mümkün
de¤ildir.
Lenin, parlamenter mücadele
aç›s›ndan ﬂu ölçüleri koymuﬂtur:
Legal ve illegal mücadelenin birleﬂSay›: 109

tirilmesi, kitlelerin e¤itilmesi, örgütlenmesi ve ayaklanmaya haz›rlanmas›; parlamenter taktik bunlara
hizmet etmelidir. Duma’ya giren
Bolﬂevik milletvekillerinin görevi
de son tahlilde kitleleri e¤itmek, örgütlemek ve ayaklanmaya haz›rlamakt›r. Bu anlamda söylersek, parlamenter mücadele de “ z o r ” a d a y a n a n d e v r i m i geliﬂtirmenin bir
parças›d›r. Marksist-Leninist seçim
politikas›n›n esas›nda bu vard›r.

M a z l u m: ﬁimdi bunu da gözönünde bulundurarak boykot tavr›n›
biraz daha irdeleyebiliriz. En genel
anlamda, boykot takti¤i, devrim
mücadelesinin yükseldi¤i dönemlere denk düﬂer. Kitlelerin bilinç düzeyinin geri veya klasik kavramlarla söylersek “devrim dalgas›n›n düﬂüﬂ gösterdi¤i” dönemlerde ise,
boykot takti¤ini benimsemek "sol"
sapmad›r. Fakat bu söylediklerimiz,
ço¤unlukla geçerli olan bir aç›klama olsa da, her durumda geçerli
olamaz. Mücadelenin yükseldi¤i
dönemlerde parlamentoya kat›lma
veya mücadelenin oldukça geri seviyede oldu¤u zamanlarda da boykot takti¤ine baﬂvurma gere¤i olabilir. Nitekim ülkemizde cuntan›n
ﬂemsiyesi alt›nda gerçekleﬂtirilen
1983 seçimlerinde böyle olmuﬂtur.
‘83’te mücadelenin seviyesi oldukça geri düzeydedir; ortada “devrim
dalgas›n›n yükseliﬂi” gibi bir durum
Bolﬂevikler’in
anlay›ﬂ›n›n ve
gerekçelerinin,
illegaliteden
“vebadan kaçar gibi” kaçan ülkemizdeki reformist legal partilerin seçim politikalar›na dayanak yap›lmas› mümkün
de¤ildir. ... Parlamenter
mücadele de “zor”a dayanan devrimi geliﬂtirmenin bir parças›d›r.
Marksist-Leninist seçim
politikas›n›n esas›nda bu
vard›r.
t›n
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yoktur, ama devrimci hareket seçimi boykot etme politikas›n› uygulam›ﬂt›r.

Özlem : Bu boykotu biraz daha
açabilir miyiz?
M a z l u m: Açal›m, fakat farkl›
seçim taktiklerini yerli yerine oturtabilmek için biraz daha geriye gidelim biz. Devrimci hareketin Devrimci Sol olarak siyasi arenaya ç›k›ﬂ›ndan sonraki ilk seçimler 1979 seçimleridir. 1977’de de seçim vard›.
Ki bu seçimlerde birçok siyasi hareket CHP kuyrukçusu bir politika
belirlemiﬂ, o günkü yay›nlar›m›zdaki anlat›mla, “ faﬂist teröre karﬂ›
mücadelede göstermedikleri çabay›, CHP'nin hükümet olmas› için
göstermiﬂlerdi.”
Devrimci hareketi oluﬂturacak
kadrolar, o süreçte de bu kuyrukçulu¤a ortak olmad›lar. Tersine,
“ CHP’nin ‘Sol’ maskesinin alt›nda
düzen bekçili¤inin yatt›¤›n›, halk›n
hiç bir sorununu çözemeyece¤ini,
faﬂist terörün ancak devrimle ortadan kald›r›labilece¤inin propagandas›n›” yaparak kitleleri d ü z e n
partilerine oy vermemeye ça¤›rd›lar. Ki bu tav›r, sonraki dönemlerde
de devrimci hareketin çizgisini ﬂekillendirecek olan bak›ﬂ aç›s›n› yans›t›yordu.
14 Ekim 1979 seçimlerinde ise
birbirinin tam tersi olarak gözüken
iki tav›r gündeme gelmiﬂti. Bir kesim (T‹P, TS‹P gibi partiler), seçimlere kat›lma politikas›n› savundular.
Ülkemiz s›n›flar mücadelesi tarihi
aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, kitlelerin
düzenden memnuniyetsizli¤inin,
parlamentodan ve düzen partilerinden kopuﬂunun, oldukça ileri boyutlarda oldu¤u sözkonusu dönem, asl›nda “ parlamentoculu¤un esamesinin bile okunmayaca¤›” bir dönemdi. Solun yayg›nlaﬂt›¤›, devrimci
saflara belli bir ak›ﬂ›n oldu¤u bu dönemde legal particilerin bu takti¤inin kitleler nezdinde hiç itibar görmemesi de zaten bu politikan›n süreç aç›s›ndan uygunsuzlu¤unun bir
baﬂka göstergesiydi.
‹kinci “uç” tav›r ise, Devrimci
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Yol ve Halk›n Kurtuluﬂu kesimlerinin yapt›¤› "boykot" ça¤r›s›yd›. Bu
boykot da, politik muhtevas› aç›s›ndan sistemi, düzeniçi yollar› kesin
bir reddediﬂin ifadesi olmaktan çok,
biraz “güç gösterisi” amac›yla tespit
edilmiﬂ bir taktikti ve esas olarak da
“ halk›n durumunu, kendi durumlar›n› alabildi¤ine abartmalar›n›n,
kendilerini dev aynas›nda görmelerinin” sonucuydu. Mücadele önemli ölçüde geliﬂmiﬂti, kitleler hat›r›
say›l›r derecede etkilenmiﬂti devrim
mücadelesinden ama ha bugün ha
yar›n kitlelerin devrim yapaca¤› bir
durum da yoktu... Bu anlamda da bu
tespitle temellendirilen bir boykot
takti¤i sürece denk düﬂmüyordu.
Devrimci hareket, 1979 seçimlerinde, ne legalistlerin parlamenter
hayallerinin peﬂine tak›ld›, ne de
oportünizmin boykot tavr›na kat›ld›. " D ü z e n P a r t i l e r i n e O y Ve r m e ye lim" ﬂiar›yla düzen partilerinin
teﬂhirini esas alan bir kampanya
içinde, gerek propagandif, bar›ﬂç›l
faaliyetlerle, gerekse de devrimci
ﬂiddet eylemleriyle halk kitlelerinin
örgütlenmesi ve mücadelesi geliﬂtirilmeye çal›ﬂ›ld›.
ﬁimdi tekrar gelelim Özlem’in
sordu¤u 1983 seçimlerine.
Aç›k faﬂizmin kurumlaﬂt›r›lmak
istendi¤i, devrimciler, sosyalistler
bir yana, burjuva partilerin bile cunta taraf›ndan veto edilip seçimlere
sokulmad›¤› bir seçimdi 1983 seçimleri. Öyle ki, 1683 milletvekili
aday›ndan 672’si veto edilmiﬂti. Bu
koﬂullarda seçimleri boykot ça¤r›s›
yap›ld›.
Tamamen cuntan›n çizdi¤i s›n›rlar içinde bir seçim oyunu oynan›yordu. Bu seçim sonucunda ç›kacak
parlamento da II. Dan›ﬂma Meclisi
olabilirdi en fazlas›. Bu durumda
düzen partilerine oy yok ça¤r›s› seçimin mevcut niteli¤ini göstermekte
yetersiz kal›rd›. Asl›nda mevcut koﬂullar baﬂka hiçbir tavra da geçit
vermiyordu. Devrimci Sol, boykot
takti¤ine baﬂvurdu.
Kimi hareketler, oy kullanmamaya para cezas›n›n verildi¤i koﬂullarda “kitlelerin boykot tavr›n› kal-
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d›ramayaca¤›” gerekçesiyle boykot yerine “boﬂ oy” ça¤r›s› yapt›lar.
Solun bu kesimlerine göre, boykot
takti¤i yanl›ﬂt›, çünkü, oy kullanmama oran› düﬂük olacak, dolay›s›yla
boykot takti¤i de baﬂar›s›z kalacakt›... Tav›r seçime kat›lmama oran›n›n düﬂük ya da yüksek olmas›na
göre belirlenemezdi elbette. Çünkü
mesele, cuntan›n seçim aldatmacas›n› ortaya serecek, yüzündeki maskeyi ve sivilleﬂme manevras›n› aç›¤a ç›karacak bir politika belirlemekti. Boykot, iﬂte bu aç›dan do¤ru
tav›rd›.

K e m a l: Yukar›da da dedi¤imiz
gibi boykotun da çeﬂitli biçimleri
var. Mazlum arkadaﬂ›n anlatt›¤›
1983 boykotu, pasif bir boykot olarak hayata geçirilmiﬂtir. Devrimci
mücadelenin o günkü düzeyi, seçim
politikas›n› aktif boykot ﬂeklinde
yürütmeye elveriﬂli de¤ildi zaten.
Devrimcilerin boykot takti¤ine
bir “eleﬂtiri” de mücadelenin seviyesi bu kadar geriyken boykot yap›lamayaca¤› ﬂeklindeydi. Evet, boykot, devrimci durumun olgunlaﬂt›¤›
koﬂullarda, halk kitlelerinin bilinçlenme seviyesine uygun bir hareket
biçimidir. Fakat boykot sadece
‘ayaklanma’ an›na özgü bir tav›r
olarak görülemez. E¤er böyle görülürse, bunun sonucu, bizim gibi ülkelerde boykotu ya hiç gündeme
getirmemek ya da o son an›, ayaklanmay› beklemektir. Nitekim ülkemiz solunda 80 önt›n
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Ülkemiz solunda hem boykot
hem de ba¤›ms›z aday politikas›, tabiri caizse alabildi¤ine karikatürleﬂtirilmiﬂtir. Mesela, boykot
takti¤inin savunucular›,
gerçekte hemen her dönem varolan seçimlere
kat›lmama oranlar›n›,
sanki kendi boykot ça¤r›lar›n›n sonucuymuﬂ gibi
gösterebilmiﬂlerdir.

cesi böyle diyen siyasi hareketler de
vard› zaten: Mesela KSD ﬂöyle diyordu: "Boykot ve silahl› ayaklanma ya bir arada ele al›nabilir ya da
boykotun yeri bir mücadele metodu
olarak yoktur."
Boykot s›k s›k baﬂvurulabilecek
basit, s›radan bir mücadele biçimi
de¤ildir. Böyle görmek yanl›ﬂt›r.
Fakat öte yandan, boykotu silahl›
ayaklanma ile özdeﬂleﬂtirmek, yani
baﬂka bir deyiﬂle, devrim mücadelesi sürecinde neredeyse sadece bir
kez baﬂvurulabilecek bir taktik olarak formüle etmek de yanl›ﬂt›r.
Boykotun aktif ve pasif biçimlerinden sözettik zaten yukar›da.
Devrim mücadelesinin ileri aﬂamalar›nda boykot politikas›, kitlelerin
seçime kat›lmamas›n›n da ötesinde,
fiilen ve askeri olarak seçimleri engelleme tavr›n› da içerebilir. Silahl›
mücadelenin temel oldu¤u ülkelerde, boykot tavr› da silahl› mücadeleyle bütünleﬂen bir muhteva kazan›r. Silahl› mücadelenin seviyesinin
yüksek oldu¤u ülkelerde, seçimleri
boykot tavr›, seçim sand›klar›n›n
kaç›r›lmas›, oy kullan›lacak alanlar›n kuﬂat›lmas› gibi çok çeﬂitli biçimlerle seçimlerin do¤rudan engellenmesi biçiminde gerçekleﬂmiﬂtir.
Sovyet Devrimi ﬂabloncular› ise
boykotu genellikle “ayaklanmayla
özdeﬂleﬂtiren” bir ﬂekilde ele al›rlar.
Ki bu ﬂekilde ele alan da pek fazla
kalmad› ülkemizde.
Öte yandan, boykot konusundaki bir di¤er yanl›ﬂ ﬂekilleniﬂ de,
boykotu, süreklileﬂtiren anlay›ﬂt›r.
Karakteristik olarak TKP-ML çizgisinde görülen bu anlay›ﬂ, ülkedeki
koﬂullar ne olursa olsun, hemen her
zaman boykot önermektedir. Bu da
di¤er bir uç noktadan boykotun iﬂlevsizleﬂtirilmesidir.

Özlem: Buradan seçim tavr›
meselesinin bir baﬂka yan›na geçmek istiyorum. Parlamentonun bir
araç olarak kullan›ld›¤› koﬂullarda
da, devrimciler, bunu kendi yöntem
ve tarzlar›yla, kendi üslûplar›yla yaparlar. Ama ülkemiz solunda bu konuda maalesef çarp›k bir bak›ﬂ aç›s›
17 Haziran 2007

vard›r. Seçimler, parlamentoyu kullanmak olarak de¤il, b u r j u v a z i y l e
seçim yar›ﬂ›na girmek olarak alg›land›¤› için, burjuvazinin yöntemlerini kullanmaktad›rlar.
“Abart›c›l›k” bunlardan biridir
mesela. BSP’den EP’ye, HADEP’e,
ÖDP’ye kadar son 10-15 y›lda bu
abartman›n ne örneklerine tan›k olmad›k ki? Seçimler öncesinde baraj
sorunu olmad›¤›n› yazanlar m›, 50
milletvekilli¤i garanti diyenler mi,
ﬂu kadar ilde birinci partiyiz diye
iddia edenler mi, hepsini gördük.
Ülkemiz solunda hem boykot
hem de ba¤›ms›z aday politikas›, tabiri caizse alabildi¤ine karikatürleﬂtirilmiﬂtir. Mesela, boykot takti¤inin
savunucular›, gerçekte hemen her
dönem varolan seçimlere kat›lmama oranlar›n›, sanki kendi boykot
ça¤r›lar›n›n sonucuymuﬂ gibi gösterebilmiﬂlerdir.
Dergimizin iki hafta önceki 106.
say›s›ndaki “Oligarﬂinin oy kullan›n
kampanyas›” baﬂl›kl› yaz›dan da hat›rlanaca¤› üzere, ülkemizde hemen
her zaman yüzde 20-25 oran›nda bir
seçime kat›lmama sözkonusudur.
Birileri boykot ça¤r›s› yapsa da,
yapmasa da genelde bu oranda bir
“kat›lmama” tavr› görülür. Seçime
kat›lmayan bu yüzde 20-25’lik kesim içinde, bunu politik nedenlerle
yapanlar oldu¤u gibi, salt umutsuzlu¤u nedeniyle sand›k baﬂ›na gitmeyenler ve apolitik nedenlerle kat›lmayanlar da vard›r. Seçimlere kat›lmayan bu kesim üzerinde daha baﬂka tahliller de yap›labilir. Ama her
halukârda bu sonucun “ 5 milyon
(art› 750 bin boﬂ oy) sand›k baﬂ›na
gitmeyerek öncü’yle omuz omuza
olduklar›n› adeta düﬂmana inat ortaya koydular" diye de¤erlendirilemeyece¤i aç›kt›r. Ülkemiz solunda
böyle de¤erlendirenler ç›km›ﬂt›r.
Keza, özellikle 1990’lardaki seçimlerde revaçta hale gelen “ba¤›ms›z
aday” politikas› da ayn› karikatürleﬂtirmenin bir baﬂka alan› olmuﬂtur. Öyle ki, al›nan birkaç yüz oy
üzerine, sanki 1917 Devrimi’nin
arifesindeymiﬂiz, ba¤›ms›z aday
gösterenler de bu politikalar›yla
Say›: 109

Türkiye’yi sarsm›ﬂlar gibi çok derin
tahliller yap›labilmiﬂtir. Her seferinde ba¤›ms›z aday politikalar›na çok
büyük misyonlar yüklenir, fakat seçimlerden sonra, da¤›t›lan bildiri
say›lar›yla, yap›lan kahve konuﬂmalar›yla, al›nan komik derecedeki oylarla bu misyonun nas›l yerine getirildi¤inin muhasebesi yap›lmaz.

K e m a l : Yani mesele, biz parlamenter mücadeleyi reddetmiyoruz,
ba¤›ms›z aday ç›karmay› ilke olarak
reddetmiyoruz, öyleyse ç›karal›m,
meselesi de¤ildir. Her devrimci taktik ve politikan›n bir ciddiyeti, a¤›rl›¤› olmas› gerekti¤i aç›k; hele ki
seçimler gibi bir konuda, devrimcilerin alternatif olma iddias›na denk
düﬂen bir durum yoksa, ba¤›ms›z
aday ç›karmak, kitleler nezdinde
solun a¤›rl›¤›n› art›rmaz, tam tersine sola dair “marjinal!” söylemini
pekiﬂtiren sonuçlar yarat›r. Nitekim,
bugüne kadar a¤›rl›kl› olarak da
olan budur.
M a z l u m: Seçim tavr›na iliﬂkin
tart›ﬂmalarda s›k s›k gündeme gelen
konulardan biri de kitlelerin ça¤r›m›za ne kadar uyacaklar›d›r... Bunun bir baﬂka biçimi, kaba deyiﬂle,
boykot desek ne olur, protesto desek ne olur yaklaﬂ›m›d›r. Sorun, belli bir anda kitlelerin ça¤r›m›za ne
ölçüde karﬂ›l›k verecekleri de¤il; ›srarla belli bir anlay›ﬂ›, politikay› savunmakt›r. Devrim mücadelesi, bir
noktaya kadar i¤neyle kuyu kazma
mücadelesi gibidir.
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Mesele, biz
parlamenter
mücadeleyi
reddetmiyoruz, ba¤›ms›z
aday ç›karmay› ilke olarak reddetmiyoruz, öyleyse ç›karal›m, meselesi de¤ildir.
Her devrimci taktik ve
politikan›n bir ciddiyeti,
a¤›rl›¤› olmas› gerekti¤i
aç›k; hele ki seçimler gibi
bir konuda...

Seçimlerdeki tavr›m›z ve çal›ﬂmalar›m›z da bu kuyu kazman›n bir parças›d›r. Önemli olan her koﬂulda ve
›srarla, ister boykotta, ister kat›l›mda, “seçimlerin çare olmad›¤›n›” anlatmak, alternatif ortaya koymakt›r.
Nas›l olsa ﬂu anda geniﬂ kitleler
ça¤r›lar›m›za cevap vermeyecek diye k›sa vadeli hesaplar içine girip,
buna göre seçim taktikleri geliﬂtirmek, tam da iﬂte daha önce de sözetti¤imiz “iktidar iddias›ndan
uzaklaﬂma” durumunun ifadesidir.
Seçimler, demokrasicilik oyununun bir parças›d›r. Burjuvazi gerçekte seçim zemininde devrimcilerin olmas›n› pek istemese de, “demokrasicilik oyunu”nu asgari düzeyde sürdürebilmek için buna tahammül etmek durumundad›r. Fakat oligarﬂinin zorunlu tahammülüyle tahammülsüzlü¤ü atbaﬂ› gider
ço¤u zaman. Çeﬂitli ilerici sol partilerin s›k s›k kapat›lmas›, onlar›n ve
devrimcilerin seçim çal›ﬂmalar›n›n
engellenmesi, bu tahammülsüzlü¤ün göstergeleri aras›ndad›r.
Oligarﬂi, halk›n mücadelesinin
geliﬂmesi karﬂ›s›nda, elbette devrime yönelimin önünü kesmek için
legalizmin, reformizmin geliﬂmesini tercih eder. Bu çizgideki güçlerin
geliﬂmesi, oligarﬂinin iﬂine gelir.
Ama “bir yere kadar”! Onlar›n geliﬂmesi de halk›n muhalefetinin geliﬂmesi aç›s›ndan bir “gedik” aç›yorsa, oligarﬂi her dönem bu gedikten daha sonra yine devrimci güçlerin geçece¤i korkusuyla yaﬂar. Bu
anlamdad›r ki, reformist sol üzerinde de bask›lar eksik olmam›ﬂt›r. Ülkemizde en küçük demokratik faaliyet bile bask›n›n, keyfiliklerin hedefi haline gelebiliyor. Bu anlamda
bu da do¤al say›l›r. Kald› ki, mesela
baz› Latin Amerika ülkelerinde oldu¤u gibi, gün gelir ba¤›ms›z aday
ç›karma politikas›na, oligarﬂi cinayetlerle karﬂ›l›k verir, gün gelir,
boykotu hayata geçirmek, büyük
bedeller ödemeyi gerektirir. Bu anlamda, devrimciler, düzen partileri
ve parlamento karﬂ›s›nda her koﬂulda istikrarl› ve kararl› bir tavr› sürdürmek durumundad›rlar. Bunun
sonuçlar› önünde sonunda al›n›r.
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Özlem: Konumuzu ﬂöyle özetleyebilir miyiz? Marksist-Leninistler, seçimler konusunda boykotu da,
“düzen partilerine oy yok” çerçevesinde sürdürülen bir protestoyu da,
seçimlere kat›lmay› da ilke olarak
reddetmez, somut duruma göre her
üçüne de baﬂvurabilirler. Boykota;
birincisi, 1983 koﬂullar›ndaki gibi,
seçim ortam›n›n asgari bir teﬂhir veya kat›l›m faaliyeti yürütmeye elveriﬂli olmad›¤› koﬂullarda veya ikincisi mücadelenin parlamenter mücadele ve araçlar› tamamen devreden ç›karacak düzeye geldi¤i koﬂullarda baﬂvurulabilir. Subjektif koﬂullar›m›z›n ve siyasi konjoktürün
uygun oldu¤u durumlarda aday gösterme tavr›na baﬂvurulabilir. Son
olarak, bunlar›n koﬂullar›n›n olmad›¤›, bu tür taktiklere baﬂvurman›n
nesnel olarak oligarﬂinin seçim oyununa kat›lmak anlam›na gelece¤i
koﬂullarda ise, seçimleri p rotesto
olarak adland›rd›¤›m›z, düzen partilerine oy vermeme ça¤r›s› ve düzenin teﬂhiriyle birlikte, ba¤›ms›zl›k,
demokrasi, sosyalizm alternatifini
öne ç›karan tav›r geliﬂtirilebilir.
K e m a l: Evet, bir anlamda toparlam›ﬂ da olduk. Yukar›da s›ralananlar do¤rudur, ancak bugünden
öngöremedi¤imiz çok farkl› koﬂullar do¤abilir, ona göre, bu kategorilere uymayan çeﬂitli tav›rlar da geliﬂtirilebilir. Bu anlamda, bak›ﬂ aç›m›z› kavramak aç›s›ndan meseleyi
bu ﬂekilde ele alabiliriz, ama bunlar› mutlaklaﬂt›rmamal›y›z. K›sacas›,
seçimlere kat›lmak da, ba¤›ms›z
aday ç›karmak da, protesto veya
boykot da kendi koﬂullar›nda de¤erlendirilmesi gereken politikalard›r.
Bunlardan biri mutlaklaﬂt›r›lamaz.
Sürgit boykot veya sürgit kat›lmak
gibi bir tav›r, parlamenter mücadeleyi temel alanlar için bile yanl›ﬂt›r.
Mesele, bu sohbetimizin her aﬂamas›nda vurgulad›¤›m›z gibi, devrim mücadelesini nas›l geliﬂtirece¤imizdir. Bu taktiklerin hepsi somut
duruma uygunsa, devrimi geliﬂtirebilir; ama parlamentoculu¤un hiçbir
koﬂulda devrimi geliﬂtirmeyece¤i
aç›kt›r.
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Parlamenterizm, içine gireni sürekli daha dibe çeken bir b a t a k l › k
gibidir. O batakl›¤›n dibine batt›kça
devrimcilikten uzaklaﬂ›ld›¤› gibi,
asl›nda ayn› zamanda da güçsüzleﬂmektedirler. II. Enternasyonal partileri böyle bir süreci yaﬂad›lar. Tüm
güçlerini parlamenter mücadeleye
vakfeden Avrupa komünist partileri,
savaﬂ sonras›, oylar›n› % 30’un üzerine ç›kar›rken, günümüzde neredeyse parlamentolar›n marjinal partileri haline geldiler.
Mesela, 1970’lerde Avrupa’da
parlamenterizme en yo¤un eleﬂtiri
Yeﬂiller Hareketi taraf›ndan yap›l›yordu. Hareketin en önemli hedeflerinden biri de “do¤rudan demokrasi”ydi. Parlamentolar› buna ayk›r› oldu¤u için kat› biçimde eleﬂtiriyorlard›. Ne var ki parlamenterizme bu eleﬂtirileri yönelten Yeﬂiller,
o batakl›¤a bir kez ad›m att›ktan
sonra, parlamentoyu kullanma ad›na o batakl›¤a batt›kça batt›lar ve
batakl›ktaki di¤er partilerden farks›zlaﬂt›lar.
Türkiye solunun büyük bir bölümü için de ne yaz›k ki parlamenterizm bir batakl›¤a dönüﬂtü.
1987’lerde “legal, yasal parti”
gündeme geldi¤inde, henüz “devrime hizmet edece¤i” iddias› sözkonusuydu. Keza seçim tav›rlar› da
ayn› iddiaya sahipti. Ama reformizm için art›k bunlar geride kald›.
1991 seçimlerinde, içinde Eme¤in Bayra¤›, Özgürt›n
Haya ki
e
d
‹çin
‹
TEOR

Seçimlere
kat›lmak da,
ba¤›ms›z aday
ç›karmak da,
protesto veya boykot da
kendi koﬂullar›nda de¤erlendirilmesi gereken politikalard›r. Bu taktiklerin
hepsi somut duruma uygunsa, devrimi geliﬂtirebilir; ama parlamentoculu¤un hiçbir koﬂulda devrimi geliﬂtirmeyece¤i
aç›kt›r.

lük Dünyas›, Emek, Komün, Gelenek, Newroz, Kurtuluﬂ (KSD) gibi
çevrelerin yerald›¤› seçim blokunun
ad› neydi hat›rl›yor musunuz? Evet,
özünde reformist bu blokun ad›,
Devrimci Seçim Bloku idi. Gerçekte ise, blok, düzeniçileﬂmeye bir
basamakt›, nitekim, say›lanlar›n ço¤u daha sonra yasak particilik ve
parlamenterizm bata¤›na uzand›lar.
‘80’lerin ikinci yar›s›nda legalizm rüzgarlar› eserken, Ayd›nl›kç›lar’›n ç›kard›¤› Saçak adl› dergide
ﬂöyle deniyordu: "Yüzy›ll›k kökleri
olan parlamento ve seçim gelene¤i
ve özgürlük birikimi nedeniyle ülkemizde kitlelerle siyasal ba¤lar oluﬂturmada geçerli olan baﬂl›ca yol,
yasal parti olana¤›d›r."
Devrimci Yol’dan TDKP’ye,
TKEP’den KSD’ye, eski TKP’ye
kadar birçok çevre, bugün ayn› noktadad›rlar. Art›k onlar için YASAL
PART‹ ve PARLAMENTO’dan
BAﬁKA B‹R ﬁEY YOKTUR!..
Mevcut konumlar›n› mazur göstermek için, seçimlere, seçilebilecek
birkaç milletvekiline öylesine misyonlar yüklemektedirler ki, yükledikleri her misyon, Türkiye gerçe¤inin inkâr› anlam›na gelmektedir.
Neticede bunlar, devrimi gerileten taktik ve politikalard›r. Bu anlamda ﬂöyle diyebiliriz: Reformist
sol, parlamenter hayallerden vazgeçmelidir. Solun çeﬂitli kesimleri,
parlamenter hayaller içindeki reformizmin parlamentoculu¤una yedeklenmekten vazgeçmelidir. Birincisi;
“Parlamenter yoldan sosyalizme
geçiﬂ” bir hayal bile de¤il, koca bir
aldatmaca ve aldanmad›r... ‹kincisi,
parlamenter mücadeleyi reddetmemek ad›na, reformistlerin ﬂemsiyesi
alt›na girmekten, “karikatürleﬂtirilmiﬂ” “ba¤›ms›z aday” takti¤ini tekrarlay›p durmaktan ç›kmal›d›r...
Evet sevgili Yürüyüﬂ okurlar›, üç
bölümdür sürdürdü¤ümüz parlamenterizm konusunu burada noktal›yoruz. Kesin ve aç›k olan ﬂudur ki;
ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizmin yolu, seçim sand›¤›ndan geçmiyor... Sonraki sohbetimizde buluﬂmak üzere ﬂimdilik hoﬂçakal›n.
17 Haziran 2007

Elenmeden Seçilmeden
Üniversite Hakk› ‹stiyorlar

Gençlik Federasyonu'na ba¤l›
Liseli Gençlik üyeleri, ‘Elenmeden
Seçilmeden Üniversite Hakk›m›z›
‹stiyoruz’ slogan›yla ÖSS’yi protesto ettiler.
‹stanbul’da 11 Haziran günü,
"ÖSS'ye Hay›r" yaz›l› tﬂörtler giyerek kendilerini Galatasaray Lisesi
kap›s›na zincirleyen Tolga Sevilmiﬂ
ve Nurgül Korkmaz isimli liseliler,
halka eylemlerinin nedenlerini anlatt›lar. Çevre binalardan ayn› anda,
‘ÖSS'ye Hay›r’ yaz›l› kuﬂlamalar›n
yap›ld›¤› eylem s›ras›nda, polis müdahalesine kadar "Soruyu De¤il
ÖSS'yi Çöz, Ö¤renciyiz Hakl›y›z
Kazanaca¤›z, Elenmeden Seçilmeden Üniversite Hakk›m›z› ‹stiyo-

ruz" sloganlar› atan ö¤renciler, zincirleri kesen polis taraf›ndan yerlerde sürüklenerek gözalt›na al›nd›lar.
Bir k›sm›n›n elenip, ayr›cal›kl›
bir kesimin seçilerek üniversiteye
girebilece¤i bir s›nav sistemine hay›r diyen Liseli Gençlik’in bir baﬂka
eylemi ise, 7 Haziran’da B a k › r k ö y
Ö z g ü r l ü k M e y d a n ›’ndayd›. Burada “Elenmeden Seçilmeden Üniversite Hakk›m› ‹stiyorum ÖSS’ye Hay›r” pankart› açan Liseli Gençlik
üyeleri ad›na aç›klama yapan Derya
Taﬂk›ran, e¤itim ve s›nav sisteminin
bilimsellikten, f›rsat eﬂitli¤inden tamamen uzak oldu¤unu, sistemin ancak paras› olana e¤itim hakk› tan›d›¤›n› belirterek, ÖSS’yi eleﬂtirdi.
Taﬂk›ran aç›klamas›nda, olmas›
gerekenin, ilkö¤retim s›ralar›ndan
baﬂlayarak, ö¤rencilerin yetenekleri, istekleri ve geliﬂiminin dikkatle
takip edilerek s›navs›z üniversitelere istihdam edilece¤i bir e¤itim sistemi oldu¤unu dile getirdi. Taﬂk›ran, “bu sayede biz ö¤renciler elenme, seçilme kayg›s› yaﬂamadan
sa¤lam bir kafayla üniversitelere girecek, ilgi alanlar›m›z do¤rultusunda kendimizi geliﬂtirme olana¤› bulmuﬂ olaca¤›z.” diye konuﬂtu.
Sloganlar atan ö¤renciler daha
sonra Bak›rköy’de ÖSS ile ilgili haz›rlad›klar› bildirileri da¤›tt›lar.
Antalya Gençlik Derne¤i Lise -

“Gençlik yozlaﬂ›yor!”
“Ö¤renci Haklar›m›z› ‹stiyoruz” kampanyas› çerçevesinde bir araﬂt›rma düzenleyen, Edirne Gençlik Derne¤i Giriﬂimi, anketin sonuçlar›n› 12 Haziran’da aç›klad›.
Trakya Üniversitesi'nin farkl› bölümlerinde okuyan
ö¤rencilerle yap›lan anket, gençli¤in sistemin uygulamalar›ndan memnun olmad›¤›n› aç›kça ortaya koydu.
Anketi de¤erlendiren Gençlik Derne¤i Giriﬂimi,
okullar›n ticarethaneye dönüﬂtürüldü¤ünü kaydederek,
resmi ﬂenliklerin “Coca Cola pazar›” haline getirildi¤ini, fakültelerin fiziki yap›lar›n›n birbirinden ayr›larak
gençlerin tecrit edildi¤ini, topluluk çal›ﬂmalar›n›n rektörlük taraf›ndan bilinçli bir politikayla engellenerek,

Say›: 109

li Komisyonu ise, 11 Haziran’da,
‘ÖSS’ye HAYIR’ baﬂl›kl› bildiriler
da¤›tt›lar. Konuya iliﬂkin karikatürlerin yerald›¤› bildiri, üniversiteye
haz›rlanan gençlerin ilgisini çekerken, yüzlerce bildiri özellikle dersanelerin önünde, gençlerin gitti¤i kafe gibi yerlerde yap›ld›.
ÖSS’ye hay›r sesinin yükseldi¤i
yerlerden biri de M a l a t y a oldu.
Gençlik Derne¤i Giriﬂimi, SGD,
YDG, DTP Gençli¤i, DÖ-DER,
Emek Gençli¤i taraf›ndan, 9 Haziran’da, Soykan Park›'nda yap›lan
eylemde, "ÖSS-AOBP Kald›r›ls›n!
Üniversite Hakk›m›z› ‹stiyoruz!"
yaz›l› pankart aç›ld›. Yap›lan aç›klamada, f›rsat eﬂitsizli¤i eleﬂtirilirken,
anadilde e¤itim talebi dile getirildi.
Tüm gençleri, ÖSS'nin kald›r›lmas›
ve YÖK'ün la¤vedilmesi için mücadeleye ça¤›ran gençlik örgütleri,
“Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z", "Üniversite Kap›lar› Halk Çocuklar›na Aç›ls›n", "Halk ‹çin Bilim
Halk ‹çin E¤itim" gibi dövizler taﬂ›yarak, ÖSS haz›rl›k kitaplar›n› yere
att›lar.
Öte yandan 9 Haziran günü ‹stanbul’da K a d › k ö y ‹skele Meydan›'nda çok say›da gençlik örgütü taraf›ndan "ÖSS Duvar›n› Y›kal›m"
ad›yla bir miting düzenlendi. Mitinge kat›lan 400 genç, "ÖSS Zulmüne
Son” sloganlar›n› hayk›rd›.

gençlerin tek tipleﬂtirilmek istendi¤ini kaydetti. Soruﬂturmalara, bask›lara da de¤inilen aç›klamada, anket sonuçlar›na da yer verildi.
Buna göre ö¤rencilerin, % 85'i al›nan harç ücretlerini ve ek ücretleri do¤ru bulmazken, % 91'i üniversite'nin sosyal alanlar›n›n yetersiz oldu¤unu düﬂünüyor.
Yemekhane ve yurttaki koﬂullar› ezici ço¤unlukla sa¤l›ks›z bulan gençlerin % 85'inin, toplumun yar› ayd›n
kesimi olan üniversite gençli¤inin yozlaﬂt›¤›n› düﬂünmesi ise çarp›c› bir di¤er veri olarak dikkat çekiyor.
Çan e¤risi s›nav sonuç belirleme sistemini yanl›ﬂ
bulan, KPS’nin bilgi ölçme de¤il eleme oldu¤unu düﬂünen gençlerin %84'ü üniversite resmi ﬂenliklerinin
kendisini ifade etmedi¤ini söylüyor.
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Yine iﬂçi k›y›m›
n

KESK üyesi emekçiler, bir kez daha alanlara
ç›karak, iktidar›n ekonomi politikalar›n› protesto
ettiler. KESK üyeleri, 7 Haziran’da çeﬂitli kentlerde düzenledikleri eylemlerde, ek zam talebini dile getirdiler.
Ankara’da YKM önünde toplanan 200 kiﬂi, "Sadaka De¤il Toplu Sözleﬂme, Sefalete Teslim Olmayaca¤›z” sloganlar›yla Baﬂbakanl›k önüne yürüdü.
Burada bir aç›klamada bulunan KESK Baﬂkan› ‹. Hakk› Tombul, hükümetin 4,5 y›ll›k icraatlar›n›n halk›n yaﬂam›nda nas›l büyük tahribatlar yaratt›¤›n› görebilmek için gündelik yaﬂama ve çarﬂ›-pazara bakman›n yeterli oldu¤unu dile getirerek, emekçilerin ve yoksul halk›n daima kaybeden taraf
oldu¤unu söyledi. Memurun maaﬂlar›n›n eridi¤ini belirten Tombul, maaﬂlar›nda ki kayb›n telafi edilmesini istediklerini söyledi. HÖC’ün de destekledi¤i eylemde, IMF program›na karﬂ› birlikte mücadele etme ça¤r›s› yap›ld›.

Ek Zam Hakk›m›z› Alaca¤›z
KESK Kocaeli ﬁubeler Platformu da ‹nsan Haklar› Park›'nda eylem yapt›. HÖC ve baz› DKÖ’lerin destekledi¤i eylemde konuﬂan BES ﬁube Baﬂkan› Ak›n ﬁiﬂman, hükümetin emekçinin zam talebini dikkate alarak en düﬂük kamu emekçisi maaﬂ›n›, insanca yaﬂanacak asgari ücret düzeyi olan
1.100 YTL'ye getirmesi gerekti¤ini söyledi. Aç›klamada s›k s›k "IMF Defol
Bu Memleket Bizim, Yaﬂas›n Örgütlü Mücadelemiz" sloganlar› at›ld›.
‹zmir ﬁubeler Platformu’nun "Ek Zam" eylemi ise Konak Belediyesi
önünde gerçekleﬂtirildi. “Ek Zam Hakk›m›z› Alaca¤›z, Hak Verilmez Al›n›r"
dövizlerinin taﬂ›nd›¤› eyleme HÖC üyeleri de destek verirken, Dönem sözcüsü Musa Sever, ekonominin AKP iktidar›n›n çizdi¤i tablo gibi güllük gülistanl›k olmad›¤›n› söyledi.

‹STANBUL Anayasal bir hak
olan sendikalaﬂma nedeniyle yaﬂanan iﬂçi k›y›mlar›na bir yenisi
de Silivri Çantaköy’de bulunan
Sanovel ‹laç Fabrikas›’dan eklendi. Patron, Petrol-‹ﬂ Sendikas›’na
üye olan 190 iﬂçiyi iﬂten att›.
Sendikal› bir iﬂçinin iﬂten at›lmas›
nedeniyle, 7 Haziran’da iﬂçiler iﬂ
b›rakarak karara tepki gösterdiler. Bunun üzerine, s›rt›n› sermaye hükümetine dayam›ﬂ bulunan
patron, eylem yapan sendikal› iﬂçileri de iﬂten att›¤›n› aç›klad›.
‹ﬂçiler 12 Haziran’da fabrika önünde yapt›klar› eylemle iﬂten ç›karmalar› protesto ederken, Çorlu’daki Petrol-‹ﬂ üyeleri de destek
verdiler. ‹ﬂçiler, insanl›kd›ﬂ› çal›ﬂma koﬂullar›na karﬂ› sendikalaﬂana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini söylediler.
‹ﬂçilerin en yasal meﬂru haklar›n›
tan›mayan fabrikan›n aç›l›ﬂ›n›
Baﬂbakan Erdo¤an yapm›ﬂ ve
“‹ﬂte bu yat›r›m› gerçekleﬂtiren
anlay›ﬂ milli duruﬂtur” diye övmüﬂtü. “Milli duruﬂ”un emekçi
düﬂman› oldu¤u görüldü.

Gerici › rkç› k adrolaﬂmaya h ay›r
Bu arada, E¤itim-Sen Ankara ﬁubeleri de, 9
Haziran’da 1 No'lu ﬁube önünden Gima önüne
kadar yürüyerek, ek ders ücretlerinin kesintiye
u¤ramas›na neden olan genelge ile 'Yönetici Atamas›'nda yap›lan düzenlemeleri protesto ettiler.
Eylemde E¤itim-Sen Genel Baﬂkan› Alaaddin
Dinçer de bir konuﬂma yaparken, s›k s›k “ G e ri c i
I r k ç › K a d ro l a ﬂ m a y a H a y › r, Hükümet Elini Cebi mi z de n Ç e k” sloganlar› at›ld›.

Harb-‹ﬂ iﬂçileri: “Biz de hükümeti IMF patentli
politikalardan vazgeçmeye ça¤›r›yoruz”
Harb-‹ﬂ ile iﬂveren sendikas› TÜH‹S aras›nda süren T‹S görüﬂmelerinde,
iﬂverenin dayatmalar›, 7 Haziran’da Harb-‹ﬂ Anadolu Yakas› ﬁubesi’ne üye
‹stanbul Askeri Tersane’de çal›ﬂan 1500 iﬂçi taraf›ndan protesto edildi.
Eylemde konuﬂan ﬁube Baﬂkan› Hüseyin Över, yeni eylemlerin sinyalini verirken, TÜH‹S’in sözleﬂmeyde esnek çal›ﬂmay› dayatt›¤›n› belirterek,
kabul etmeyeceklerini söyledi. ‹ﬂverenin yemekhaneleri de özelleﬂtirmek istedi¤ini belirten Över, hükümetin fedakârl›k isteklerine karﬂ›, “Biz de hükümeti IMF patentli politikalardan vazgeçmeye ça¤›r›yoruz” diye konuﬂtu.
Eylemde s›k s›k ‘Hükümet ﬁaﬂ›rma Sabr›m›z› Taﬂ›rma’ slogan› at›ld›.
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At›k ka¤›t iﬂçilerine sald›r›
n

ANKARA Ankara'da at›k kâ¤›t
iﬂçilerine, Çankaya Belediyesi
Güvenlik Ekipleri sald›rd›. 9 Haziran’da yaﬂanan sald›r›da Evliya
Karaman isimli iﬂçi beyin kanamas› geçirdi. Karaman'›n hayati
tehlikesi hâlâ sürüyor.
Bunun üzerine Numune Hastanesi
önünde bir aç›klama yapan iﬂçiler, Ankara'da 1500 ailenin sokaktan kâ¤›t toplayarak yaﬂamlar›n› sürdürdüklerini hat›rlatarak,
belediyenin sald›rgan tutumunu
protesto ettiler.

Dört iﬂçi hayat›n› kaybetti
n

TEK‹RDA⁄ ‹ﬂ cinayetlerine bir
yeni de 12 Haziran günü, Çorlu ‹lçesi'ndeki tül fabrikas›nda gaz s›k›ﬂmas› sonucu meydana gelen
patlamada 4 iﬂçinin yaﬂam›n› yitirmesi eklendi.

17 Haziran 2007

AKP Alsancak Liman›’n› da satt›!
IMF politikalar›n› kesintisiz uygulayarak her ﬂeyi sat›l›¤a ç›karan
AKP hükümeti, son günlerinde de ülkenin zenginliklerini sermayeye
peﬂkeﬂ çekmeye devam ediyor.
Bir ülke için stratejik önemdeki limanlar› birer birer emperyalist ve
iﬂbirlikçi sermayenin eline teslim eden iktidar, Türkiye'nin en büyük liman› olan ‹zmir Alsancak Liman›'n› da uluslararas› sermayeye satt›.
2003 y›l›nda 111 milyon dolar, 2004’te 117 milyon dolar net kâr elde
eden, yani “zarar ediyordu” gibi bir demagojinin de geçerli olmad›¤› Alsancak Liman›'n›n, Hutchinson-Global-Ege ‹hracatç›lar Birli¤i Konsorsiyumu'na sat›ﬂ› onayland›.
6 Haziran’da sat›ﬂa iliﬂkin bir eylem düzenleyen, Liman- ‹ﬂ ‹zmir ﬁubesi üyeleri, “biz bu sat›ﬂ› onaylam›yoruz, mücadelemiz sürecek” dediler. "Limanlar Bu Ülkenin Dünyaya Aç›lan Kap›lar›d›r, Ekme¤imizin
Elimizden Al›nmas›na Müsaade Yok, AKP'nin ‹mam› Niye Satt›n Liman›" dövizlerini taﬂ›yan iﬂçiler, iﬂçi lokali önünde topland›lar. Burada bir
konuﬂma yapan ﬁube Baﬂkan› Niyazi Tuncel, ülkenin en büyük ihracat
liman›n›n yok pahas›na yabanc›lara peﬂkeﬂ çekildi¤ini kaydederek, limanlar›n özelleﬂtirilmesinin IMF ve Dünya Bankas›'n›n bir dayatmas› ve
ABD'nin Büyük Ortado¤u Projesi'nin bir parças› oldu¤unu dile getirdi.
Tuncel, "Buna seyirci kalmayaca¤›z, ne olursa olsun iﬂyerimizi kimseye
teslim etmeyece¤iz" diye konuﬂtu. KESK'e ba¤l› BTS üyelerinin de destekledi¤i eylemde "Katil ABD ‹ﬂbirlikçi AKP” sloganlar› at›l›rken, iﬂçiler hakl› olarak bu eyleminin "geç kal›nm›ﬂ" bir eylem oldu¤unu ve özelleﬂtirmeya karﬂ› daha "kararl›" mücadele verilmesi gerekti¤ini belirttiler.

PETK‹M'e haramiler giremeyecek
Özelleﬂtirmeye karﬂ› bir baﬂka eylem de PETK‹M’deydi. Özelleﬂtirme kapsam›nda olan PETK‹M’de gündüz vardiyas›nda çal›ﬂan 1500 iﬂçi,
PETK‹M kavﬂa¤›nda toplanarak, "PETK‹M Özelleﬂtirilemez" ve "Memleketi Babalar Gibi Satanlara,
Cevab› 22 Temmuz'da Sand›kta Verece¤iz" pankartlar›yla Alia¤a Demokrasi Meydan›'na yürüdüler. 5
kilometrelik yürüyüﬂ boyunca iktidar› protesto eden
sloganlar atan iﬂçiler, halktan destek istediler.
Meydanda bir konuﬂma yapan Petrol-‹ﬂ Alia¤a ﬁube Baﬂkan› ‹brahim
Do¤angül, bu seçimde de AKP’nin Alia¤a’da faaliyet yapamayaca¤›n›
söyledi. IMF program›n› uygulayaca¤›n› söyleyen AKP’yi oldu¤u gibi,
aç›kça IMF program›n› y›rt›p ataca¤›n› söylemeyenleri de uyaran Do¤angül, “Biz bu partilere de iﬂçiler olarak, Alia¤a halk› olarak oy vermeyece¤iz." dedi. PETK‹M’in neden alelacele sat›lmak istendi¤ini soran
Do¤angül, "Ne yaparsan›z yap›n PETK‹M'e haramiler, çakallar giremeyecek" diye konuﬂtu.
Genelkurmay ile AKP aras›ndaki tart›ﬂmalar ve Kuzey Irak'a yönelik
operasyona da de¤inen Do¤angül, iﬂçiler olarak bar›ﬂtan, kardeﬂlikten
yana olduklar›n› kaydederek, “Ülkeyi ekonomik aç›dan IMF politikas›
ile yönetenler, askeri aç›dan da ABD politikalar›na teslim edenlerdir.
Bunlar›n fark› yok" dedi. Do¤angönül’ün konuﬂmas›, iﬂçiler taraf›ndan
"Kahrolsun ABD Emperyalizmi" sloganlar›yla desteklendi.
Konuﬂmas›nda kamuda süren T‹S görüﬂmelerine de yer veren Do¤angönül, iﬂkollar›n›n grev yasa¤› kapsam›nda olmas›na karﬂ›n, T‹S’in istedikleri gibi sonuçlanmamas› durumunda grev yapacaklar›n› ilan etti.
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22
May›s'ta
grev karar›n› asan,
‹zmir Büyükﬂehir
Belediyesi'nin ‹zel -

‹zelman iﬂçisi kararl›
man ﬁirketi'nde çal›ﬂan iﬂçiler, T‹S
görüﬂmelerinde ilerleme yaﬂanmamas› üzerine, bir süredir eylemler
düzenliyordu.
Genel-‹ﬂ 1 ve 3 No'lu ﬁubelere
üye iﬂçiler, Aral›k 2006'dan beri süren görüﬂmelerde taleplerinde kararl› olduklar›n› belirtirken, 3 No'lu
ﬁube üyeleri 7 Haziran’da belediye
önündeydi. ﬁube Baﬂkan› Cafer
Konca, 1200 iﬂçiye T‹S’teki duruma
iliﬂkin bilgilendirmede bulunurken,
"Sadaka De¤il Toplu Sözleﬂme, ‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›
at›ld›.
Yüzde 30'luk maaﬂ farklar›n›n giderilmesini isteyen iﬂçiler, 9 Haziran’da da otobüslerde iﬂ yavaﬂlatarak eylemlerini sürdürdü.
Görüﬂtü¤ümüz iﬂçiler, çal›ﬂma
koﬂullar›n›n her geçen gün kötüleﬂmesinden yak›nd›lar. CHP’li belediyenin eﬂit iﬂe eﬂit ücret sözünü yerine getirmedi¤ini kaydeden iﬂçiler,
belediyenin iﬂçi k›y›m›na gitmesinden de çekindiklerini kaydettiler. ‹ﬂçiler, sendikan›n taleplerde ›srar etmesi ve bas›na demeç vermesi durumunda, “ya iﬂçi k›y›m› veya sürgünler ile birilerinin can›n› yakaca¤›” tehdidi oldu¤unu dile getirdiler.
‹zmir’deki en büyük iﬂçi k›y›m›n›n
CHP döneminde eski Baﬂkan Yüksel
Çakmur taraf›ndan yap›ld›¤›n›, ayn›
ﬂeyin yine tekrarlanmas›ndan çekindiklerini söyleyen iﬂçiler, sosyal haklar› yoketmek, ücretleri düﬂürmek
için belediyenin çeﬂitli hizmet alanlar›nda farkl› ﬂirketlere böldü¤ünü
belirten iﬂçiler, “Sendikal haklar›
vermemek için ‹zulaﬂ’› kurdular. ‹zulaﬂ sendikal haklar› kazan›nca ‹zelman kuruldu. Yani iﬂçi haklar›n› vermemek için “Ali’nin fesini Veli’ye
giydiriyorlar.” diye konuﬂtular. Böylece bir eylemde, grevde otobüs ﬂirketlerinden birinin çal›ﬂmas› sa¤lanarak, fiili grev k›r›c›l›¤› yap›ld›¤›n›n
alt›n› çizen iﬂçiler, son olarak haklar›n› alana kadar mücadeleye devam
edeceklerini ifade ettiler.

EMEK

37

Körlerin ‘hayat kayna¤›’
ranta kurban ediliyor
37 y›l önce kurulan ve körlerin
“hayat kayna¤›m›z” dedi¤i Alt›
Nokta Körler Derne¤i, rant için kapat›lmak isteniyor.
Engellilerin kendilerini geliﬂtirme, sorunlar›n› çökme noktas›nda
hiçbir ad›m atmayan iktidar›n, sözleﬂmenin süresi doldu bahanesi ile
iki bin civar›nda görme engellinin
yararland›¤› merkezi kapatmak istemesi, halk›n sorunlar›na çözüm de¤il y›k›m ve rant için varoldu¤unu
gösteren çarp›c› bir örnektir.
Konuyla ilgili Alt› Nokta Körler
Rehabilitasyon Merkezi’nde yap›lan aç›klamada, 30 May›s 2007 tarihinde Emirgan Alt› Nokta Körler
Rehabilitasyon Merkezi’ne ‹stanbul
Büyükﬂehir Belediyesi’nce, merkezin bulundu¤u arsan›n 7 gün içinde
boﬂalt›lmas›n› isteyen, boﬂalt›lmad›¤› taktirde zorla boﬂaltacaklar›n›
ifade eden bir tebligat yap›ld›¤› be-

lirtildi.
Alt› Nokta Körler
Derne¤i’nin kuruluﬂu
ve amaçlar›n›n hat›rlat›ld›¤› aç›klamada,
rant h›rs› ya da AKP güdümlü bir
kuruma verilmek için arsan›n boﬂalt›lmaya çal›ﬂ›ld›¤› belirtilerek,
“kendinden olmayan›n hareket alan›n› k›s›tlayan, engelliler dahil tüm
toplumsal kesimleri piyasan›n insaf›na terk eden politikalar geliﬂtiren,
rantç› sözde ve özde tüccar olan
zihniyete karﬂ› durmad›¤›m›z taktirdekamu yarar› dedi¤imiz ﬂeyin lugat›m›zdan dahi silinmesi uzak bir
ihtimal de¤ildir ” denildi.
“Rant h›rs›yla kör o l a n l a r k am u y a r a r › n a k ö r b a k a r l a r ” diyen
Dernek Baﬂkan› Süha Sa¤lam’›n
aç›klamas›, alk›ﬂlar ve “Cezaevi
Yapma Okul Kapatma, Bu Arsa Kamunun Kamu da Biziz, E¤itim Hakk›m›z Elimizden Al›namaz” sloganlar›yla desteklendi. 150 kiﬂinin kat›ld›¤› aç›klamada, her gece nöbet
tutulaca¤› da kaydedildi.
Körlerin E¤itim Hakk› Var ‹nsi-

‹dil Kültür Merkezi etkinlikleri
‹dil Kültür Merkezi’nde e¤itim gören ö¤renciler y›l sonu etkinlikleri ile 9 Haziran günü Sibel Yalç›n Park›’nda y›l boyunca ö¤rendiklerini sergilediler. Gitar grubu, çocuk korosu, Ba¤lama grubu,
‹KM’nin 1 y›l›n› anlatan sinevizyon gösterimi, ‹dil Tiyatro Atölyesi ile

Gazi Cemevi ve Zübeyde Han›m, Gazi, 75. Y›l, Yunus Emre Mahalle muhtarlar›n›n düzenledi¤i 2.
Geleneksel Yaz ﬁöleni, 10 Haziranda Gazi Baraj›'nda yap›ld›.
Ferhat Tunç, Gül Gülsüm, Grup
Yorum Korosu, Grup Munzur, Grup
Eme¤e Ezgi, Grup Potan, Grup S›la,
Grup Vardiya, Nurettin Güleç, Erdal Bayrako¤lu ve Hasan Sa¤lam
gibi birçok sanatç›n›n kat›ld›¤› piknikte, Gazi Temel Haklar, TAYAD,
ESP, Partizan, DHP ve Mücadele
Birli¤i stand açt›.
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süren etkinlik, Grup Yorum Korosu’nun türküleri, marﬂlar›yla coﬂkuyla son erdi. Ayn› zamanda 1 May›s’› anlatan ‘Tarihin Takdirine’ adl›
foto¤raf sergisi park›n giriﬂinde halk›n ilgisine sunuldu.
Ankara’da faaliyet yürüten ‹dilcan Kültür Merkezi'nde ise her cumartesi yap›lan film gösterimleri, bu hafta çocuklara ve yetiﬂkinlere
ayr› ayr› gösterimlerle sürdü.

5 bin kiﬂinin
kat›ld›¤› ﬂölende
muhtarlar ad›na
konuﬂan 75. Y›l
Muhtar› Sedat
Çetintaﬂ, birlik ve beraberli¤e vurgu
yapt›. Yap›lan çal›ﬂmalar› hep birlikte sahiplenmek gerekti¤ini söyleyen Çetintaﬂ’›n, "sorunlar› hep birlikte çözmeye var m›s›n›z?" sorusuna, binlerce kiﬂi “var›z” cevab› verdi. Muhtarlar›n konuﬂmalar› ve el
ele halk› selamlamalar› alk›ﬂlarla
karﬂ›lan›rken, Ferhat Tunç sahne ald›. Linç sald›r›lar›na de¤inen Tunç,
Ahmet Kaya’n›n an›s›na ‘Hani Benim Gençli¤im’ türküsünü seslendirirken, Grup Yorum Korosu, "Türküler Susmaz Halaylar Sürer" slo-

Gazi halk›: ‘Sorunlar›m›z›
hep birlikte çözmeye var›z’

yatifi de 11
Haziran
günü Unkapan›
SSK önünden, belediyeye yürüyüﬂ düzenleyerek karar›
protesto etti.
Temel Haklar Federasyonu da
konuya iliﬂkin yapt›¤› yaz›l› aç›klamada, “görün bak›n AKP’nin vicdan›n›” diyerek, engellilere ç›kar›lan
engelin utanç verici oldu¤unu kaydetti. AKP’nin ne varsa satma, her
ﬂeyi özelleﬂtirme politikas›n›n eleﬂtirildi¤i aç›klamada, iktidar›n 3 Haziran’da baﬂlatt›¤› ‘Engelsiz Türkiye’ projesinin ikiyüzlü¤üne de¤inildi. Son olarak ﬂöyle denildi:
“Biz Kentsel Dönüﬂüm Projesi
ad› alt›nda evleri y›k›lacak olan gecekondu halk›n›n, yüz bin konutta
oturan halk›m›z›n yan›nday›z, biz
Emirgan’daki Rehabilitasyon Merkezi’ndeki iki bin görme engellinin
yan›nday›z. Alt› Nokta Körler Derne¤i ve Vakf›n otuz y›ll›¤›na yeniden
kullan›m talebi kabul edilsin.”

ganlar›yla sahneye ç›kt›. Grup Yorum'un Gazililer’i selamlayan mesajlar› ile dinletilerine baﬂlayan Yorum ö¤rencileri, Gazi Marﬂ›n› kitleyle birlikte seslendirdiler. Di¤er
sanatç› ve gruplar›n sahne almas› ile
süren ﬂenlik coﬂkuyla sona erdi.

17 Haziran 2007

Cumhurbaﬂkan›, Polise Daha Fazla Yetki’yi
Halka Daha Fazla Bask›’y› Onaylad›
Cumhurbaﬂkan› A. Necdet Sezer, polise yeni geniﬂ
yetkiler tan›yan de¤iﬂikli¤i onaylad›. 5681 say›l› Polis
Vazife ve Salahiyet Kanunu’nda De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanun’u onaylayan Sezer, kendinden bekleneni yapt›.
Halka karﬂ› bask› ve terörü art›rmay› öngören hemen hiçbir yasal düzenleme Sezer’den dönmemiﬂtir.
“Veto”culu¤uyla ünlenen Sezer’in bu özelli¤i, emperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerin “daha fazla sömürü!”, “daha fazla bask›” ihtiyaçlar›n› karﬂ›layan yasalarda sözkonusu olmam›ﬂt›r. Bu da 7 y›ld›r Çankaya’da oturan Cumhurbaﬂkan›’n›n karakteristik davran›ﬂlar›ndan biridir.
Mesela, polisin yetkilerini geniﬂleten bu yasaya göre “Polis ‘ﬂüpheli’
gördü¤ü herkesi durdurarak arayabilecek. Polisin istedi¤i kiﬂiyi durdurmas› için kendi k a n aa t i yeterli olacak.” Bir hukukçu gözüyle baksayd›, sadece
polisin yetkisini objektif ölçülere de¤il, “polisin k a n a a t i” gibi subjektif ölçülere ba¤lad›¤› için, yasay› veto ederdi. Ama belirtti¤imiz gibi, sözkonusu
olan hukuk de¤il, oligarﬂinin ihtiyaçlar›d›r.

Mahkeme ‘Komploya Devam’ dedi
Komplo sonucu 18 Aral›k 2006 tarihinde tutuklanan Dersim Temel
Haklar çal›ﬂanlar›n›n mahkemesi 13 Haziran’da görüldü.
Murat Kaymaz, Elif Akkurt, Ayten Anlaﬂ, Evin Timtik ve Özcan Duta¤ac›'n›n yarg›land›¤›, Malatya 3. ACM’deki duruﬂmada, önceki mahkemede al›nan karar do¤rultusunda, Cengizhan Pilav dinlendi. Pilav, Temel
Haklar çal›ﬂanlar›n› tan›mad›¤›n› ifade etti. Mahkeme, daha önce itirafç›n›n
polis komplosunu aç›kça itiraf etmesine, polisin yazd›¤› senaryoyu sadece
oynad›¤›n› belirtmesine ve Pilav’›n verdi¤i ifadeye karﬂ›n, Temel Haklar
çal›ﬂanlar›n›n beraat talebini reddederek, duruﬂmay› 12 Temmuz’a erteledi.
Duruﬂmaya iliﬂkin bir aç›klama yapan Malatya Temel Haklar, “bütün
bask›lara, tutuklamalara, komplolara ra¤men haklar ve özgürlükler mücadelesinden vazgeçmeyece¤iz” dedi.

Yürüyüﬂ yeni okurlarla tan›ﬂ›yor
Dergimizin sokak sokak, kap› kap› süren tan›t›m ve da¤›t›m› geçen hafta ‹stanbul, ‹zmir, Antalya, ‹skenderun, Mersin, Adana, Eskiﬂehir’de sürdü.
Seçimin çare olmad›¤›n› hayk›ran okurlar›m›z, emekçi halk›m›z› ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesinde örgütlenmeye ça¤›rd›lar. Yürüyüﬂ; yüzlerce yeni insanla tan›ﬂt›r›ld›, yeni okurlara ulaﬂt›r›ld›.
‹zmir’de Çi¤li- Güzeltepe Mahallesi ile
Kemeralt› Çarﬂ›s›'nda, Antalya’da ﬁafak Mahallesi'nde, ‹skenderun’da Esentepe Mahallesi'nde, Mersin’de E¤riçam Mahallesi'nde,
Adana'da Akkap› Mahallesi’nde, Eskiﬂehir
merkezinde yap›lan toplu sat›ﬂlarda megafonlarla gündeme iliﬂkin konuﬂmalar yapan okurlar›m›z dergimizi yeni okurlarla tan›ﬂt›rd›lar.
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Pislik yuvalar›na
izin yok!
Oligarﬂinin bask› ve operasyonlar›na karﬂ›n Cepheliler yozlaﬂmaya
karﬂ› kampanyalar›n› sürdürüyorlar.
Bu çerçevede dergimize ulaﬂan
eylem haberlerine yer veriyoruz:
Sar›gazi’de Merkez Mahallesinde Sad›k’›n Yeri olarak bilinen
kahvehane ile Demokrasi Caddesi’nde ﬁahinler K›raathanesi bir süre
önce duvarlar›na, ‘Kumar Oynatmak
Suçtur Bu Suçtan Vazgeçin-Cephe’
yaz›larak uyar›lm›ﬂlard›. Uyar›n›n
dinlenmemesi üzerine, 31 May›s akﬂam› Sad›k’›n Yeri Kahvehanesi boﬂald›ktan sonra molotoflarla yak›ld›.
Ayn› akﬂam ‹nönü Mahallesi’nde
fuhuﬂ yapan ve yapt›ran bir travestinin evi, duvar›na ‘Fuhuﬂ Yapt›rmak
Suçtur-Cephe’ yaz›larak, camlar›
taﬂlanarak uyar›ld›.
11 Haziran sabah› da yine kumar
oynatan Engin K›raathanesi kepenklerine as›lan “Kumar Oynatmak
Suçtur. Engin Bu Suçtan Vazgeç –
Cephe” yaz›l› pankart as›larak uyar›ld›.

Ulus Katliam›
Protesto edildi
Ankara Ulus’ta patlayan ve 8 kiﬂinin yaﬂam›n› yitirmesine neden olan
olay, ‹zmir HÖC’lüler taraf›ndan 7
Haziran’da Kemeralt› giriﬂinde protesto edildi. ‘Ulus Katliam›n›n Sorumlusu Devlettir!’ pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde, ‘Kahrolsun Mit, CIA,
Kontrgerilla, Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz’ sloganlar› at›ld›.
Egemen güçlerin bu olay› kullanarak bask›lar› art›rmay› planlad›¤›
belirtilen aç›klamada, “Böyle bir eylem, egemen güçlerin iﬂine yarar.
Böyle bir eylemi, ancak egemen
güçler yapabilir. Devrimciler, demokratlar, halk güçleri aç›s›ndan
savunulacak hiçbir yönü yoktur.
Hiçbir gerekçe, bu eylemin "aç›klamas›" olamaz. Do¤rudan halk› hedef alan bir eylemdir ve bu yan›yla
kontrgerillan›n eylem anlay›ﬂ› ve tarz›na uygundur” denildi.
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Bu yöntemler
iﬂgalcilere ait!

Filistin yeniden “kan
gölüne” döndü. Yine Filistinliler birbirini vuruyor, Gazze’de Hamas ile
El Fetih aras›ndaki çat›ﬂmalar›n en ﬂiddetlisi geçen hafta boyunca yaﬂand›. Taraflar aras›nda bugüne kadar varolan s›n›rlar, “k›rm›z› çizgiler” aﬂ›ld›. Siyasi liderler hedef al›n›rken, silahl› direniﬂ örgütleri için
ciddi bir yozlaﬂmaya iﬂaret eden
sald›r› biçimleri birbirini izledi. Art›k aç›kça F i l i s t i n ' i n b i r iç savaﬂ›n
eﬂi¤inde oldu¤u dillendiriliyor.

Çat›dan at›lan militanlar,
katledilen çocuklar...
Geçen hafta boyunca yaﬂanan
çat›ﬂmalardan baz›lar› ﬂöyle:
Hamasl› Baﬂbakan ‹smail Haniye’nin evine ve Devlet Baﬂkan› ve
El Fetih Lideri Mahmud Abbas’›n
bürosuna sald›r›lar düzenlendi.
El Fetih’in askeri kolu El Aksa
ﬁehitleri Tugay›’n›n Kuzey Gazze
sorumlusu Cemal Ebu Cidyan’›n
evi kuﬂat›ld›, sivillerin de yaﬂad›¤›
eve 15 havan mermisi at›l›rken, saatlerce çat›ﬂma yaﬂand›. Cidyan çat›ﬂmada yaraland›ktan sonra hastaneye götürülürken, Hamasl›lar arac›
durdurdu ve Cidyan’›n yaral› bedenine tam 41 kurﬂun s›kt›lar...
Zeytun Mahallesi’nde, Hamas’a
ba¤l› ‹zzeddin El Kassam Tugaylar›’n›n bölge sorumlusu Muhammed
El Dehduh öldürüldü.
Hamas, Filistin televizyonunun
Gazze’deki istasyonunu bas›p ateﬂe
vererek 3 çal›ﬂan›n› kaç›rd›. El Fetihli güvenlik yetkilisi Hasan Ebu
Rabiya’n›n evine düzenlenen bombal› sald›r›da, 14 yaﬂ›ndaki o¤lu ve
üç kad›n öldü, Rabiya kaç›r›ld›.
El Fetih, Bat› ﬁeria’da, Hamasl›
bir milletvekilinin evine bask›n düzenleyerek evi yakt›. Han Yunus’ta
El Fetih sözcüsü Mahir Mikdat’›n
evinin bulundu¤u apartman ve çevresinde 10 ev, Hamasl› militanlarca
ateﬂe verildi.
Han Yunus’taki devlet binas›
Hamas militanlar›nca iﬂgal edildi.
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politikay›, gözü dönmüﬂçe süren iktidar rant›n›
elde etme savaﬂ›n› sorgulama gere¤i duymad›lar.

Sadece son çat›ﬂmalarda ölenlerin say›s› 70’i
aﬂt›. Son bir ayda yap›lan 7. ateﬂkes
de son bulmuﬂ oldu.

Camilerden yap›lan duyurularda,
“ Kafir Fetihliler, ya kendinizi Hamas’a teslim edin, ya evinizde oturun” anonslar› yap›l›rken, Hamas
yollarda kimlik kontrolü yapt›.
Hamas, Filistin ulusal güvenlik
kuvvetlerinin 14. Tugay›’na havan
mermileri, el bombalar› ile sald›rd›,
Çat›ﬂmada karﬂ›l›kl› kay›plar oldu.
Gazze'deki El Ezher ve Kudüs
üniversiteleri ö¤retime ara verdi.
Hamas, El Fetih’in Gazze’deki
güvenlik karargâh›n› boﬂaltmas›
için süre tan›y›p, ard›ndan karargâha sald›rd›, ﬂiddetli çat›ﬂmalar oldu.
Hastanelerin, yüksek binalar›n
üzerlerinde a¤›r silahl› militanlar
yer al›rken, bir El Fetih militan›
yüksek bir binadan aﬂa¤›ya at›larak
öldürüldü. Yine bir El Fetih komutan› evinden ç›kar›larak herkesin
gözü önünde kurﬂuna dizildi.
Beyt Lahya’da silahl› ve maskeli kiﬂiler, yaral› taﬂ›yan ambulans›
durdurup, içindekileri indirdikten
sonra ambulans› silahl› bir sald›r›da
kulland›.
El Fetihli bakanlar, çat›ﬂmalar
bitene kadar “ulusal hükümetten”
çekildiklerini aç›klad›.
Çat›ﬂmalar›n durdurulmas› için
Gazze ve Han Yunus’ta gösteri düzenleyen ve “Sizin Filistin ‹ çin Ö lm e n i z L a z › m , K i m i n ‹ çin Ö l ü y o r s u n u z ” sloganlar› atan halk›n üzerine de ateﬂ aç›ld›. Her iki gösteride
birer kiﬂi ölürken, taraflar olaya iliﬂkin birbirlerini suçlad›. Ancak böyle bir sorumsuzlu¤u yaratan ortam›,

Devlet Baﬂkan› Mahmud Abbas,
“bütün bilgilerin, Hamas’›n siyasi
ve askeri kanad›n›n, yasal kurumlara yönelik bir çeﬂit darbeyle Gazze
ﬁeridi’nde kontrolü ele geçirebilece¤i düﬂüncesinde oldu¤unu gösteriyor” derken, en son gelen bilgiler
Hamas’›n Gazze’de kontrolü ele geçirdi¤i ﬂeklindeydi.
Filistinliler böyle çat›ﬂ›rken, ‹srail de harekete geçti ve tank at›ﬂlar› sonucu beﬂ çocuk katledildi.

700 Filistinli öldü
2006 y›l›n›n Ocak ay›nda yap›lan seçimlerde El Fetih’in k›rk y›ll›k iktidar›n›n sona ererek Hamas’›n
kazanmas›n›n ard›ndan baﬂlayan,
emperyalist ülkelerin uygulad›¤›
ambargo ve tecrit politikas›n›n tetikledi¤i iktidar kavgas›nda, son çat›ﬂmalar öncesi 630 Filistinli’nin
hayat›n› kaybetti¤i aç›klanm›ﬂt›. Bu
say› ﬂimdi 700’e ç›kt›. Bu süre içinde yap›lan bütün ateﬂkesler suya yaz›lan yaz› misali an›nda yok olup
gitti, kimi zaman ateﬂkesin üzerinden saatler geçmeden çat›ﬂmalar yeniden baﬂlad›.
Çat›ﬂman›n nedenlerine iliﬂkin
birçok ﬂey söylenebilir. Hamas’›n,
mevcut güvenlik birimini tasfiye
ederek kendi güvenlik birimini kurma çabas›, ulusal bir cephe kurma
noktas›ndaki isteksizli¤i ve politikideolojik olarak bunu yürütebilecek
bir yap›dan uzak olmas›, El Fetih’in
yozlaﬂm›ﬂ, kokuﬂmuﬂ liderlerinin
y›llard›r ellerinde tuttuklar› iktidar
rant›n› kaybetme telaﬂ›, ‹srail’e karﬂ› direniﬂe bak›ﬂ aç›s›... ve daha
pekçok neden.
Ancak tüm bunlara yol açan temele, ideolojik yap›ya bak›ld›¤›nda
bir yanda küçük-burjuva milliyetçisi El Fetih, di¤er yanda islamc› Ha17 Haziran 2007

mas var. Her iki ideoloji de böylesine dizginlerinden boﬂalm›ﬂ bir iktidar kavgas›na müsait bir yap›da.
Çat›ﬂmalarda kullan›lan yöntemler ibret verici, düﬂündürücü. Nas›l
bir kafa yap›s›d›r ki, yaral›n›n bedenine 41 kurﬂun s›k›yor, çat›lardan
insanlar at›l›yor. ‹srail’in dahi y›llarca aﬂmad›¤›, aﬂt›¤›nda da en büyük tepkiyi hakl› olarak Filistinliler’den gördü¤ü, siyasi liderleri hedef almaktan çekinilmiyor. Çat›ﬂma
dursun diyen sivil halk›n üzerine bile kurﬂunlar ya¤d›r›l›yor..
Hamas kolay› bulmuﬂ, “Kafir
Fetihliler” dedin mi, tamam! “Katli
vacip” demektir! Bunun önünde bir
engel yok! ‹ﬂte ayn› ideolojik kökenden gelen El Kaide örne¤i! ﬁiileri H›ristiyanlar’dan daha “kafir”
gördü¤ünü aç›kça ilan ediyor ve
kutsal yerlerine intihar sald›r›lar›
düzenliyor. Elbette Hamas bir El
Kaide de¤ildir, ancak kendisi düﬂünmeyen, yaﬂamayan, iktidar›n›n
önünde engel olan Filistinliler’e yönelmede gösterdi¤i fütursuzluk,
sorgulanmal›d›r. Elbette bu çat›ﬂmalar› as›l körükleyen emperyalizmin
ambargosudur, bir bütün olarak Filistin’de iﬂgali sürdüren ‹srail’dir.
Ancak bu, yaﬂananlar› aç›klamakta
yetersizdir. Hamas’›n, Gazze’de El
Fetih’in ard›ndan ‹slami Cihad’dan
FHKC’ye di¤er örgütlere de otoritesini dayatmayaca¤›, kabul etmeyenlerle çat›ﬂmayaca¤›n›n garantisi var
m›? Düﬂman karargâh›n› ele geçirmiﬂ gibi El Fetih’in karargâh›n› ele
geçirirken sergilenen sevinç ne anlam taﬂ›yor?
‹slamc› kesimden bir yazar,
“ E¤er Hamas, iç çat›ﬂma görüntüsünden kaç›nma ad›na geri çekilirse
Fetih'in de bölgedeki di¤er iﬂbirlikçi rejimler gibi kökleﬂmesine ve sorunlar›n daha kal›c› olmas›na neden olacakt›r. Bu yüzden yaﬂanan
çat›ﬂmalar›n bitmesi, Hamas'›n hükümetten ya da mücadele alan›ndan
çekilmesine de¤il, Fetih'in basit ç›kar mücadelesini b›rak›p iﬂgale
karﬂ› koymas›na ve Filistin halk›n›n
yan›nda tav›r almas›na ba¤l›d›r”
diyor.
Say›: 109

Filistin halk›
yaln›z de¤ildir
HÖC, Kald›raç, EHP, Anti-Kapitalist, Odak, ‹ﬂçi Mücadelesi,
Sosyalist Alternatif’in oluﬂturdu¤u
Halklar›n Ortado¤u Projesi ile
FHDD, HKM ve ESP üyeleri, ‹stanbul’da düzenledikleri eylemle
Filistin halk›n›n yaln›z olmad›¤›n›
hayk›rd›lar.
Artan ‹srail sald›r›lar›n›n ard›ndan 10 Haziran’da düzenlenen eylemde, "Ortado¤u Halklar› Yaln›z
De¤ildir" ve "Siyonist ‹srail Filistin'den Defol" pankartlar› taﬂ›yan
kitle Levent Metro ç›k›ﬂ›ndan ‹srail Konsoloslu¤u'na yürüdü. "Emperyalizm Yenilecek Direnen
Halklar Kazanacak", "Filistin Halk› Yaln›z De¤ildir” sloganlar›yla
süren yürüyüﬂün ard›ndan HOP
ad›na aç›klamay› yapan Nurcan
Temel, "6 Gün Savaﬂlar›"n›n y›ldönümü oldu¤unu hat›rlatarak,
“40 y›ld›r Siyonist ‹srail katliamlar›na devam ediyor, iﬂgal etti¤i
topraklar› daha da geniﬂletmeye
çal›ﬂ›yor” dedi.
Ortado¤u’nun emperyalizmin
Hamas’›n El Fetihliler’e kurﬂun
s›karken direniﬂ ad›na, Filistin’in
kurtuluﬂu ad›na s›kt›¤›n› m› düﬂünelim yani? Fetih’in politikalar›, Oslo
süreci vb. bu sayfalarda defalarca
eleﬂtirilmiﬂtir. Ancak bir bütün olarak El Fetih iktidar›n› “iﬂbirlikçi iktidar” diye nitelemek farkl› bir tutumdur. ‹ç savaﬂa giden süreç ne
“kafir Fetihliler” söylemi ile ne de
“iﬂbirlikçi Fetihliler” propagandas›
ile meﬂrulaﬂt›r›lamaz.
Bugün ‹srail Hamas’›n önünü
kesmek için El Fetih’i destekliyor.
Dün de El Fetih’in direniﬂini k›rmak
için el alt›ndan Hamas’› destekleyen, geliﬂimine göz yuman kimdi?
Bu tür örnekler bize ancak ﬂunu gösterir: Düﬂman hiçbir zaman iç çat›ﬂmalardan, bölüp parçalamaktan vazgeçmez, birbirlerine karﬂ› kullan›r.
Mesele bu oyuna gelmemektir.

s›n›rlar›n› yeniden çizmeye çal›ﬂt›¤› bir harita parças›ndan ibaret olmad›¤›n› kaydeden Temel, “Ortado¤u, halklar›n onurlu direniﬂlerinin dünya halklar›na büyük bir
moral güç verdi¤i co¤rafyad›r” diye konuﬂtu.
‹ç çat›ﬂmlara son verilmesi ve
birlikte emperyalizme ve Siyonizme karﬂ› savaﬂ›lmas› ça¤r›s›nda
bulunulan aç›klamada, AKP’nin
Filistin halk›n›n de¤il ‹srail’in dostu oldu¤unun alt› çizildi ve “Her
ﬂeye ra¤men kazanan Filistin halk›
olacakt›r. Filistin direniﬂini, halk›n›, direniﬂçilerini selaml›yor, ﬂehitleri önünde sayg›yla e¤iliyoruz”
denildi.
Bu arada 6 gün savaﬂlar›n›n y›ldönümünde, ‹srail’in baﬂkenti Tel
Aviv’de de ‹srail Komünist Partisi,
Filistin Halk Partisi ve di¤er iﬂgal
karﬂ›t› gruplar›n düzenledi¤i eylemde iﬂgale son verilmesi istendi.
Bu yöntemler direniﬂ örgütlerinin yöntemleri olamaz! ‹ﬂgal alt›nda
zaten zor koﬂullarda direnen bir
halk, kendi içinden böyle hançerlenemez. ‹ktidar mücadelesi do¤al,
ancak bunun silahlarla sürdürülmesi do¤al de¤ildir. Bugün gelinen
aﬂamada BM, uluslararas› bar›ﬂ gücü göndermeyi tart›ﬂ›yor. Filistin
halk›n› birbirine karﬂ› “korumak”
ad›na emperyalistlere devreye girme zemini verilmesi bile tek baﬂ›na
büyük bir utançt›r.
Böyle giderse, Hamas’›n denetimindeki Gazze ile El Fetih denetiminde Bat› ﬁeria ﬂeklinde; bölünmüﬂ bir Filistin “sürpriz” olmaz.
Sonuç olarak, islamc›l›k ve milliyetçilik, sadece Ortado¤u’nun de¤il, tüm ezilen halklar›n “Filistin’ini” yoketme yolundalar. As›l sorgulanmas› gereken buras›d›r.
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Baﬂar› yok,
boﬂ vaat var
Dünyan›n en zengin sekiz ülkesinin liderlerinin biraraya geldi¤i
G8 Zirvesi, 8 Haziran’da sona erdi.
Günlerce süren protestolar›n
damgas›n› vurdu¤u Almanya’n›n
Heiligendamm kentinde düzenlenen
zirve, emperyalist liderler, özellikle
de ‘ev sahibi’ Almanya taraf›ndan
“baﬂar›” olarak gösterilmeye çal›ﬂ›l›yor.
Almanya gazetelerinin ço¤u, G8 Zirvesi’nin baﬂar›s›n›n Baﬂbakan
Angela Merkel’e ait oldu¤u manﬂetleri att›lar. Dayanak ise, Bush’un
küresel ›s›nmaya karﬂ› al›nacak tedbirler konusunda uzlaﬂmaya yanaﬂm›ﬂ olmas›yd›. Bush, dünyada iklim
sorununun oldu¤unu kabul etmiﬂ ve
bu konuda 2050 y›l›na kadar bir
ﬂeylerin yap›lmas› gerekti¤ini söylemiﬂ.
Merkel ya da Sarkozy’nin zirveyi terk etme tehdidi, hangi nedenle
olursa olsun ABD’nin buna raz› olmas›n›n hiçbir anlam› yoktur. Birincisi, Kyoto Protokolü’nü halen imzalamam›ﬂt›r. ‹kincisi, küresel ›s›nman›n sorumlular›n›n buna karﬂ›
önlem almas›n› kimse beklememelidir. Üçüncüsü, G-8’deki bu “uzlaﬂma”n›n hiçbir ba¤lay›c›l›¤› yoktur. Önümüzdeki Aral›k ay›nda Endonezya’n›n Bali Adas›’nda yap›lacak zirvede kesin bir uzlaﬂman›n

sa¤lanmas›n›n planland›¤› kaydedilmektedir. Ki, bu toplant› Bush taraf›ndan kendine göre bir iklim politikas› oluﬂturmak için düzenleniyor. Yani daha ﬂimdiden, bu konuda
verdi¤i sözü tutmayaca¤›n›n iﬂaretlerini veriyor.
Bunun d›ﬂ›nda toplant›dan sonra
yap›lan aç›klamada yeralan “G-8
Afrika'ya yönelik sorumluluklar›n›
yerine getirecektir” ifadelerinin de
hiçbir k›ymet-i harbiyesi yoktur.
G-8 ülkeleri, Afrika'ya, AIDS,
s›tma ve vereme karﬂ› mücadele
amac›yla toplam 60 milyar dolar,
ayr›ca kalk›nmalar› için verilecek
yard›m da 2010 y›l›na kadar y›lda
50 milyar dolara yükseltilecekmiﬂ...
60 milyar dolarl›k yard›m›n Afrika’n›n açl›k ve sefalet sorununu
çözmesi mümkün mü?
Çözüm; emperyalistlerin Afrika
kaynaklar›n› sömürmekten vazgeçmesidir. Aksi durumda yap›lacak
yard›m ancak bu gerçe¤i halklara
unutturmak içindir. Kald› ki, iki y›l
önce ‹skoçya’da yap›lan G-8 Zirvesi’nde de emperyalist liderler, Afrika’ya yard›m› art›rma sözü vermiﬂ,
ancak bu iki y›lda yerine getirmedikleri görülmüﬂtü. Bu zirvedeki
vaatlerin de ayn› akibete u¤ramas›
büyük olas›l›kt›r.

linçli tüketici” yutturmacas›na dayand›r›yor. Kapitalizmin iﬂleyiﬂine, üretim iliﬂkileri ve araçlar›n›n mülkiyetine dair sorular yok onun gündeminde. Nas›l
oluyor da dünya bu hale geliyor, sistemin iﬂleyiﬂi, kapitalizmin dünyam›z› talan etmesi,
ABD’nin petrol iﬂgalleri... hiçbir gerçekçi soruyla karﬂ›laﬂamazs›n›z onda.
Oysa art›k ﬂu aç›k ki; küresel ›s›nmadan kurtulmak için ‘küresel’ kapitalizmden, emperyalizmden kurtulmak zorunday›z. Elbette, ABD
baﬂkanl›¤›na aday olan birinden bu gerçe¤i
duyamazs›n›z.

Algor’un küresel ›s›nma karﬂ›tl›¤›
Geçen hafta ülkemizde de küresel ›s›nmaya
iliﬂkin konferans veren ABD'nin eski baﬂkan
yard›mc›s›, Bush'un seçimlerdeki rakibi Al Gore, bas›n taraf›ndan “o art›k küresel ›s›nmaya
karﬂ› aktivist” diye nitelendi.
Al Gore, sinemalarda gösterilen ‘Uygunsuz
Gerçek’ isimli belgeselde, küresel ›s›nma konusundaki bak›ﬂ aç›s›n› ortaya koyuyor.
Mevcut duruma, dünyay› bekleyen tehlikeye
dair do¤ru ﬂeyler söylemesine karﬂ›n, sorunun
kayna¤›nda ‘es’ geçiyor. Her ﬂeyi getirip “bi-
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Tüm bu vaatler, “dünyan›n sorunlar›n› tart›ﬂma” görüntüleri verme çabalar›, Afrika’ya yard›m sözleri; as›l olarak kapitalizmin insanl›¤›n sorunlar›na çözüm üretmeye çal›ﬂt›¤› yan›lsamas›n› yaratmak, bu
sorunlar›n kayna¤›n›n kendileri oldu¤unu gizlemek için yap›l›yor.
Oysa 200 küsur y›ll›k bir tarihe sahip olan kapitalizmin insanl›¤a verecek hiçbir ﬂeyi olmad›¤›, tam da
bugünkü dünya tablosundan bellidir. Zirvelerinde açl›k, dünyan›n yokoluﬂa gitmesi gibi ciddi sorunlar›
gündem yapmalar› da bunun en aç›k
göstergesidir.
G-8’in boﬂ vaatleri bir yana!
As›l olarak, aç›klamalara yans›mayan, pazar alanlar›n›n yeniden
paylaﬂ›lmas›nda, halklara yönelik
sald›r› ve sömürü politikalar›nda
al›nan kararlard›r. Örne¤in Balkanlar, özelde Kosova sorununda emperyalistler aras›nda ciddi bir güç
savaﬂ› yaﬂan›yor ve bu zirvede de
Kosova’n›n gelece¤i konusunda uzlaﬂma sa¤lanamad›¤› belirtiliyor.

G-8 karﬂ›tlar›na kafes!
Zirvede elbette sadece emperyalist liderlerin gündemi yoktu. Bir de
yüzbinlerin topland›¤›, “sorunlar›n
kayna¤› sizsiniz” diye hayk›rd›¤›
gösteriler vard›.
Bu gösterilerin bir bölümüne geçen hafta yer vermiﬂtik.
G-8’e karﬂ› protestolar sonraki
gün de devam etti. Zirvenin son gününde 1200 kiﬂi gözalt›na al›n›rken,
ülkede adeta s›k›yönetim ilan eden
Alman devleti, “yarg›ç kararl› kafes” uygulamas›na da imza att›.
Yollara barikatlar kurarak direnen göstericilerden birço¤u gözalt›na al›n›rken, baz›lar›n›n Rostock’ta
kafeslere konuldu¤u görüldü. Avu-
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katlar en az 200 kiﬂinin bu kafeslerde tutuldu¤unu belirtirken, bu uygulaman›n yarg› karar› ile olmas›,
burjuva hukukunun gerekti¤inde
nas›l insanl›kd›ﬂ› kararlar alabilece¤inin örne¤i oldu.
Göstericiler bu uygulamay› da
protesto ederken, “G-8 Blok” taraf›ndan örgütlenen ve zirvenin baﬂlang›c›ndan bitimine kadar devam
eden yolar› kapatma eyleminin etkili oldu¤u görüldü.
Ayr›ca; Afrika’daki açl›k ve
yoksullu¤a karﬂ›, 200 bin nüfuslu
Rostock’un merkezinde 80 bin kiﬂinin kat›ld›¤› bir konser düzenlendi.
Rostock’taki kapan›ﬂ mitinginde
yap›lan konuﬂmalarda, liderlerin
“büyük baﬂar›” olarak ilan etti¤i uzlaﬂmalardan bir ﬂey ç›kaca¤›na küreselleﬂme karﬂ›tlar›n›n inanmad›¤›
aç›kça ifade edildi.
Öte yandan G-8, sadece yap›ld›¤› kentte de¤il, Almanya’n›n baﬂka
yerlerinde de protesto edildi. Bunlardan biri de Duisburg'dayd›. Anadolu Federasyonu'nun da kat›ld›¤›
mitingde, Federasyon ad›na sözalan
konuﬂmac›, G-8 politikalar›na de¤inerek terör suçlamalar›na cevap verdi. Rostock'da G-8 karﬂ›t› göstericilere yap›lan "terörist" suçlamalar›n›n muhatab›n›n, ayn› zamanda bu
mitingde bulunan demokratik kitle
örgütleri oldu¤unu dile getiren konuﬂmac›, "verilen hakl› mücadelenin, bir taraftan terör demagojileri
yap›l›rken di¤er taraftan G-8 karﬂ›tlar›na yönelik estirilen terörle önünün kesilmek istendi¤i"ni belirtti.

BU DÜNYA DÜZEN‹N‹
S‹Z YARATTINIZ!
 2.8 milyar ücretli çal›ﬂan›n
yar›s› günde 2 dolar›n alt›nda ücretle çal›ﬂ›yor.
 Son on y›lda açl›k s›n›r›ndaki insan say›s› 840 milyondan 854 milyona yükseldi.
Ayn› süreçteki dolar milyonerlerinin serveti 16 trilyon
dolardan 33 trilyona ç›kt›.
 Her gün 100 bin kiﬂi açl›k ve
ona ba¤l› hastal›klardan ölüyor.
 En az kalk›nan ve açl›¤›n en yo¤un oldu¤u 20 ülke Afrika’da.
 Her 5 saniyede bir 10 yaﬂ alt›ndaki
bir çocuk yetersiz beslenmeden ölüyor.
 BM’ye göre ﬂu anda dünyada yaﬂayan insanlar›n iki kat›na
yetecek g›da maddesi var. Ama bu g›da maddelerinden dünyan›n yoksullar› yararlanam›yor.
 Tar›m›na sübvansiyon veren ve di¤er ülkelerin bunu yapmas›n› engelleyen Avrupa kapitalist ülkeleri, Afrika ülkelerinin her pazar›n› ele geçirmiﬂ durumda. Çünkü, sübvansiyonlu Avrupa ürünleri daha ucuza sat›l›yor.
 G-8’ler dünya nüfusunun yüzde 13.5’ine, buna karﬂ›l›k dünya gelirinin yüzde 62.6’s›na sahip.

Roma’da büyük protesto
G-8 Zirvesi için Avrupa’ya gelen
Bush, ayn› zamanda çeﬂitli ülkelere
de ziyaretler yapt›.
Dünyan›n her yerinde protestolarla, halklar›n öfkesi ile karﬂ›laﬂan
Amerikan Baﬂkan›, ‹talya’da da 150

Batasuna Lideri Tutukland›
‹spanya polisi Bask ülkesinin ba¤›ms›zl›¤› için mücadele eden ETA’n›n ateﬂkesi bozmas›ndan 3 gün sonra
Batasuna Partisi’nin lideri Arnaldo Otegi’yi gözalt›na
ald›.
ETA’n›n kurucu liderini anma toplant›s›nda “terörizmi övdü¤ü” ve ‹spanya Kral› Juan Carlos’u ’iﬂkence ﬂefi’ diye tan›mlad›¤› gerekçesiyle toplam 29 ay hapis cezas›na çarpt›r›lan Otegi, geçti¤imiz aylarda, yapt›¤›
ölüm orucu eyleminin ard›ndan serbest b›rak›lm›ﬂt›.
Daha bir ay önce Otegi’yi “bar›ﬂ adam› ve muhattab”

Say›: 109

bin kiﬂi taraf›ndan karﬂ›land›. 9 Haziran’da sol, komünist partiler, sendikalar taraf›ndan düzenlenen yürüyüﬂte, Bush’u, ABD politikalar›n›
lanetleyen sloganlar›n yan›s›ra, Romano Prodi liderli¤indeki merkez
sol hükümetin ABD ile iliﬂkileri de
protesto edildi.

olarak nitelendiren ‹spanya Sosyalist Hükümeti Baﬂkan› José Luis Rodriguez Zapatero, bu sözlerini hemen
unutarak, Avrupa demokrasisinde hukukun niteli¤ini
gözler önüne serdi. ETA’n›n, hükümetin iﬂkence ve tutuklamalarla cevap verdi¤i ateﬂkesi bitirmesinin intikam›n›, yasal bir partiden almak, burjuva hukukun ikiyüzlü¤üne çok iyi uyuyor.
Bu öyle bir hukuk ki, mahkeme kefaletle serbest b›rak›yor, bu süre içinde Otegi’nin yeniden tutuklanmas›n› gerektirecek hukuki bir geliﬂme yaﬂanm›yor, ancak
hükümet ETA’n›n ateﬂkesi bozmas›n›n karﬂ›l›¤›nda
mahkeme karar›n› hiçe say›yor.
Bunun neresi hukuk, neresi adalet!

EMPERYAL‹ZM
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n

Zafer, s›n›flar mücadelesinin en
güzel ve ulaﬂ›lmas› en zor kelimelerinden biridir. Ve s›n›flar mücadelesinin en istisna güzelliklerinden biridir onu “gamzesinden öpebilmek”...
1984 Ölüm Orucu ﬂehitlerini and›¤›m›z bugünlerde, onlar›n bize arma¤an etti¤i zaferi hat›rlatal›m istedik okurlar›m›za. Ço¤unlukla onlar›n gözünden ve dilinden iﬂte bir zafer an›n›n görüntüleri...

H
Say›m sonras› teorik e¤itim çal›ﬂmas›na oturmuﬂtuk. Her zamanki
canl›l›¤›yla yine bir konuyu tart›ﬂ›yoruz. Tart›ﬂman›n ortas›na coﬂkuyla bir ses düﬂtü:
“Arkadaﬂlar, havaland›rmaya
ç›k›yoruz”!
Tart›ﬂmay› b›rak›p pencerelere
topland›k. Bize f›rsat b›rakmadan 6
numaradaki yoldaﬂlar durumu iyi
anlamak için sorular yöneltmeye
baﬂlad›lar:
“Normal havaland›rma m›? Yani
bundan sonra sürekli ç›kacak m›y›z?”
“Evet evet, sürekli ç›kaca¤›z.”
Az sonra rengarenk pijamalar›,
eﬂofmanlar›, kazaklar›yla karﬂ›m›zdayd›lar. Sa¤malc›lar’daki 15 Kas›m heyecan›n› bu defa Metris’te
yaﬂ›yorduk... Yoldaﬂlarla aram›zda
pencere parmakl›klar› vard› ama hiç
önemli de¤il, zafere giden yolda en
stratejik mevzilerden birini daha ele
geçirmiﬂ olman›n coﬂkusuyla sar›yorduk birbirimizi...

H
Evet, zaferin somutland›¤› an;
15 Kas›m 1985’ti. Sa¤malc›lar’da
yaﬂam›ﬂlard› o an›. Sonra Metris’e
sevkedilmiﬂlerdi. Arkalar›nda dört
ﬂehidin verildi¤i bir ölüm orucu direniﬂinin gücüyle gidiyorlard› her
yere. Metris’e de öyle geldiler. ‹ki
ay geçti ve iﬂte yukar›daki sahne ya-
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ﬂand›.
Onlar Metris’e geldiye
di¤i gün, bir yüzbaﬂ›,
böbürlene böbürlene,
“buras› Metris. Sa¤malc›lar’daki haklar›n›z yok burada” demiﬂti.
Bir Devrimci Solcu ise, ﬂu cevab› vermiﬂti ona: “‹stersen elindeki

geliyordu?
Görüﬂe giden yoldaﬂ›n ard›ndan
sab›rs›z bir bekleyiﬂ baﬂlam›ﬂt›... Ya
baﬂka bir ﬂeyse, bu da bir ihtimaldi
tabii... Kimimiz voltaya durmuﬂ, kimimiz masa baﬂ›nda ihtimal hesaplar› yap›yorduk... Zaman geçmek
bilmiyordu.
Dön be yoldaﬂ, dönsene!... Nice
bedeller ödedi¤imiz zafer
günü geldi
mi, söylese-

O an, Zafer an›
deftere kaydet” demiﬂti. “Biz bütün haklar›m›z› bir bir alaca¤›z, siz vermeyeceksiniz, biz alaca¤›z,
hem de fazla uzun
sürmeyecek!..”

H
11 ﬁubat 1986, iﬂte tutsa¤›n iﬂaret etti¤i
o and›. 11 ﬁubat
1986’da, 1984 Ölüm
O r u c u direniﬂinin kesin zaferi ilan
edilmiﬂti Metris’te.

H
Bu tarihten sadece bir hafta sonra. Direniﬂin zaferi art›k sonuçlar›n›
bir bir veriyor. Zafer, ad›m ad›m ete
kemi¤e bürünüyor. Bir hafta önce
havaland›rmaya ç›km›ﬂlard› ilk kez
ve kendi giysileriyle. ﬁimdi s›ra ziyaretteydi.

H
ﬁimdi ko¤uﬂta “ç›t” ç›km›yor...
“Do¤ru mu duyduk?”
Evet evet, yanl›ﬂ duymam›ﬂt›k.
“Kot pantolonla ziyarete ç›kar m›s›n?” diye soruyorlard›.
“Bekledi¤imiz gün geldi mi?”
diye on üç çift göz birbirine soruyordu. Önce havaland›rma, ﬂimdi
ziyaret; karﬂ› cephe çözülmüﬂ müydü? 15 Kas›m’da, “havaland›rmaya
ve avukata ç›k›yorsunuz ama mahkeme ve ziyarete cesedimi çi¤nemeden ç›kamazs›n›z” demiﬂti Binbaﬂ›... Bugün, böyle bir sonu mu sim-

Devrimci hareketin önderi, 1984 Ölüm
Orucu direniﬂçilerinden D u r s u n
K a r a t a ﬂ ve direniﬂ sürecinin yönetici
kadrolar›ndan biri olan Niyazi Ayd›n.
Vücutlar›n hücre hücre eridi¤i o günlerin
ard›ndan, eriyen hücreleriyle zaferi
kazand›ranlar havaland›rmada iﬂte tarihe
kalacak bu foto¤raf› çektiriyorlar.
Tüm haklar›n gasbedildi¤i y›llar›n
ard›ndan kendi giysileriyle
havaland›rmaya ç›kabilmiﬂ olmalar› bir
zafer; bu foto¤raf› çektirebilmiﬂ olmalar›
bir zafer ve as›l zafer, iradelerini
düﬂmana kabul ettirmiﬂ olmalar›nda.
Zafer, daha sonra yaz›lacak “Direniﬂ
Ölüm ve Yaﬂam” adl› kitapta ﬂu dizelerle
dile getirilecek:

“Güzeldir
Ö¤rendikçe dövüﬂmek
dövüﬂtükçe özgürleﬂmek
sevmek
sevilmek
Ve zaferi
gamzesinden öpebilmek
güzeldir”

17 Haziran 2007

ne... “Zafer yana¤›n› uzatm›ﬂ, gamzesinden öpmemizi bekliyor” diyerek gir kap›dan...
Kuﬂkusuz, nihai zafer de¤ildi
bekledi¤imiz ama yine de büyük bir
zaferdi... Cezaevleri cephesinde nihai zafer, siyasi tutukluluk statüsünün tan›nmas› ve bunun gerektirdi¤i tüm haklar›n elde edilmesi demekti... Bekleyiﬂ nihayet bitmiﬂti.
Ellerinde yiyecek torbalar›yla içeri
giren yoldaﬂ›n yüzündeki p›r›l p›r›l
ayd›nl›k girer girmez bizlerin yüzüne de yay›l›verdi.
“Devam” diyordu kap›dan girerken, “As›l ﬂimdi söylenmeli türküler”, sonra gözlerini pencereye dikerek, “Orada, idare binas›n›n üstünde beyaz bayrak dalgalan›yor,
gördünüz mü?” Gözlerimiz beyaz
bayra¤› ar›yor gayri ihtiyari...

H
Tek Tip Elbise giyenlerle birlikte gitmiﬂ görüﬂe... Aralar›nda çok
iyi tan›d›klar› direniﬂçiyi bu haliyle
ziyarete ç›km›ﬂ görünce ﬂaﬂk›n ﬂaﬂk›n birbirlerine bak›yorlarm›ﬂ.
“Ben utand›m onlar› böyle görünce” diyordu yoldaﬂ...

H
Annesi kap›da birkaç direniﬂçinin ailesiyle bekliyormuﬂ. Zaten hiç
boﬂ b›rakm›yorlard› cezaevi önünü..
Bir görevli yanaﬂm›ﬂ yanlar›na.
“Ziyarete ç›kmak istiyorsan›z
buyrun” demiﬂ. Tek tip elbise giymeyen tutuklular›n aileleri olduklar›n› belirtmiﬂler gururla. “O zaman
burada bekleyin” diyecek san›yorlarm›ﬂ. Ama hay›r, görevli...
“Kot pantolonla bugünden itibaren tek tip elbise giymeyenler de ziyarete ç›kabilecek, istiyorsan›z buyrun” diyor...
‹stemezler mi? Tarifsiz bir heyecanla görüﬂ yerine koﬂmuﬂlar.
“Neler hissetti¤imizi o an nas›l
anlatay›m o¤ul” diyor, “bize onca
ﬂey çektirdiler ya, bunlar›n hepsini
unutuverdim birden, haber veren
görevlinin boynuna sar›las›m geldi
orada.”
“Bugünleri de görecek miydik?”
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diye tekerleme gibi tekrarlay›p duruyordu görüﬂçü.

K›sa Tarih

H

17 Haziran - 23 Haziran

Ferah bir esinti dolan›p durmaya
baﬂlam›ﬂt› yüreklerimizde... Ac›lar›
önüne katm›ﬂ koval›yordu adeta.
“ZAFER!” dedim. “ZAFER! Ne
güzelsin.”

17 Haziran 1993
Diyarbak›r, Bismil, Hazro ve Lice’de esnaf
sald›r›lar› protesto ederek kepenk kapatt›.

H
Ziyaret kabininde beklerken, gözümü cam›n arkas›ndan ailelerin giriﬂ kap›s›na dikmiﬂtim. Kapa¤› aç›lan bir baraj gölünden f›ﬂk›ran sular
gibi coﬂku f›ﬂk›raca¤›n› biliyordum
bu kap›dan. Yüzlerdeki ifadeleri kaç›rmamak istiyordum.
Kap› aç›l›r aç›lmaz, ›ﬂ›l ›ﬂ›l yanan siyah saçlar›, çelik p›r›lt›l› bak›ﬂlar› ile bir k›z f›rlad› önden. Yabanc›s› olmad›¤›m›z bir yüzdü bu.
Çatal parmaklar havada, zafer iﬂareti yaparak, bütün yoldaﬂlar› selamlayarak ziyaretçisi oldu¤u kabine
döndü. Ayn› ﬂekilde, zafer iﬂaretleriyle karﬂ›l›k verdik selam›na.
Ne yapaca¤›n› ﬂaﬂ›rm›ﬂ mutlu bir
kaynaﬂma vard›. O¤lunun, eﬂinin
hangi kabinde oldu¤unu aramay› bile unutmuﬂtu kimi... Kimi, “ne fark
eder, hepsi bizim” diye, rastgele kabinleri dolaﬂ›yordu...
Zaferimizin verdi¤i ayn› gurur
ve sevinçle karﬂ›lad›k birbirimizi.
Baﬂ›m›z dik, baﬂlar› dik!..
“Gözünüz ayd›n” oldu ilk sözleri.
“Hepimizin gözü ayd›n” dedik.
“Hep birlikte u¤urlad›k s›k›nt›lar›,
hep birlikte kucaklad›k zaferi.”
“Çok bekledik, çok sabrettik
ama de¤di” diyorlard›. De¤di!
“Sizi böyle gördük, bugünleri yaﬂad›k ya... ﬁimdi sizleri ve mücadelenizin gücünü daha iyi kavr›yoruz”... diyordu görüﬂ kabinindekiler.

H
Devrim kavgas› iﬂte bu anlar› ço¤altmak ve son zafer an›na yak›nlaﬂmak de¤il miydi zaten... 75 gün süren 1984 Ölüm Orucu’nda A bdull a h M e r a l , H a y d a r Baﬂba¤, M. Fat i h Ökt ül müﬂ ve H a s a n Telci ﬂehit
düﬂtüler. Anlat›lan zafer, herkesten
ve her ﬂeyden önce onlar›n eseridir.

17-19 Haziran 1995
2000 polis Okmeydan›’n› kuﬂatarak halka
sald›rd›. Cepheliler barikatlar kurarak sald›r›y› püskürtmeye çal›ﬂt›lar. Polis ilk sald›r›da
200 kiﬂiyi gözalt›na ald›. 18-19 Haziran’da
sald›r›ya karﬂ› gösteriler, yürüyüﬂler yap›ld›.
Polis tekrar sald›rd›. Polisin sald›r›s› taﬂ ve
molotoflarla karﬂ›land›.

19 Haziran 1953
Amerikan Komünist Partisi üyeleri Julius ve
Ethel Rosenberg katledildi.

20 Haziran 1988
Aralar›nda Yeni Çözüm’ün de bulundu¤u bir
grup sosyalist dergi “Sosyalist Bas›n
Susturulamaz” kampanyas› baﬂlatt›.
20 Haziran 1990
Devrimci Mücadelede Kamu Çal›ﬂanlar› “Sadaka De¤il, Eme¤imizin Karﬂ›l›¤›n› ‹stiyoruz” ﬂiar›yla bir kampanya baﬂlatt›lar.
21 Haziran 1997
Kurtuluﬂ Ankara Temsilcili¤i kontrgerilla taraf›ndan bombaland›.

23 Haziran 1992
Üsküdar, Kad›köy, Kartal, Edirnekap›, Aksaray ve Eminönü'nden belediye iﬂçileri aileleriyle birlikte ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesine ak›n ettiler. Bina önünde say›lar›
25.000'i buldu.
23 Haziran 1996
HADEP 2. Ola¤an Büyük Kurultay›'n›n yap›ld›¤› Atatürk Kapal› Spor Salonu'nda Türk
bayra¤›n›n indirilmesiyle baﬂlayan provokasyon HADEP'e yönelik sald›r›larla devam
etti...
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‘Dost’ bildiklerimizin
çelmelerini de gördük. Ve fakat,
bu kavgada ‘ﬂikayet’ lükstür,
‘sitem’ yersiz. Zafer bilincinin
diline ‘ah’ düﬂmez çünkü.

Çok ﬂey söylendi zafere dair; ve
elbet, zaferi en iyi tan›mlayan, zafer için en büyük bedelleri ödeyenlerin sözleri olacakt›... Aﬂa¤›daki
sözler, onlar›n sözleridir. Ve bilindi¤i gibi, zafere dair bu tarifler ve
teﬂbihler, ateﬂin ortas›ndan yap›lm›ﬂt›r.
***
Emindik yola ç›karken, zaferi kazanaca¤›m›za. Bu yolda neler yaﬂayacakt›k, meçhuldü. Ve
neler neler yaﬂad›k, malum!

meﬂaleydi Fidan. Baﬂtan aya¤a zaferdir. Ve
Fidanlar’›, daha o zamandan karanl›¤›n en
zifiri halinin içindeyken muzaffer k›lan, taﬂ›d›klar› zafer bilincidir.

Bu bilinç; zafer için serden
geçme cüretini, kararl›l›¤›n› ve azmini içerir. Serden geçme halinin
kesintisizli¤ini yaratan, elbette feda
ruhudur.
Feda ruhu, kazanma inanc›n›n
dolays›z ve do¤al ruh halinin ta
kendisidir. Yüre¤imizde çarpan kazanma inanc›ysa, hayat›n bütün damarlar›nda feda ruhuyla dolaﬂ›yo-

Mahir'in bu alt› kelimelik cümlesi, yine alt› kelime olarak Ahmet
‹bili'nin dilinden tekrarlan›r: "Bir
can›m var, feda olsun halk›ma..."
Ve iﬂte biz, bu sözün ard›nda durarak yürüdük. Tam da bu nedenle,
yürüyüﬂümüzün her ad›m›, kendi
içinde kazan›lm›ﬂ birer zafere dönüﬂtü.
Karanl›¤›n ortas›nda, yanan bir
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Düﬂen karanfillerin nas›l bir
devrim f›rt›nas› yarataca¤›na ›ﬂ›k
tutan Mahir'dir. Ve ﬂimdi, bu f›rt›nan›n ad›, Canan ile Zehra'd›r. Yaman bir f›rt›nad›r bu, halden bilene.
‹ki ucu aç›k b›çakt›r elde ve yürekte. Ve o b›ça¤›n hasreti, adaletsizli¤in ﬂah damar›nad›r...
Zulmeti da¤›tt›kça keskinleﬂir

zafere
dair

Karﬂ›m›za ç›kan, ç›kart›lan her türden engeli,
çukuru, çelmeyi, duvar›
ve duyars›zl›¤›... Zafer
bilincimizle aﬂmas›n› bildik. Evet, bunca zaman
ve nice zahmet karﬂ›s›nda, bunu yapt›k. Çünkü
zafer bilincine sahiptik.
Ki zafer, her ﬂeyden önce
bir bilinç ve ruh halidir.
Bu olmazsa, politik zaferlere ve somut kazan›mlara imza atabilmek mümkün olmaz...
Zafer bilincinin ne ve
nas›l oldu¤unun en özlü
ifadesi, K›z›ldere'de dile
gelmiﬂtir: "Biz buraya dönmeye de¤il, ölmeye geldik."

ramsar anlar›nda zaferi umut edebilmek, umuda can verenlere özgü
bir ayr›cal›kt›r sadece. Öyle bir ayr›cal›kt›r ki bu, Cengizler’e yak›ﬂ›r.
Ve iﬂte o an, dalgalan›r zafer inanc›.
Yüreklerde büyüyen kazanma
inanc›n›n ad›na, Gülsüman denir
sonra.

Muharrem’in
ﬂiirindedir,
Günay’›n saçlar›nda.
Selma’n›n
gülüﬂündedir ve
Hüseyin ile Bekir’in
semah›nda...

ruz demektir. Ki bu teﬂbihte, zafer
bilincinin mekan› beynimizdir elbette.
"Reel politik" ortam en ufak bir
kazanma ihtimali bile içermezken,
zafer hayalinin hakikatine do¤ru
yürüyebilme politikas›d›r zafer. Ve
zaten, kazanma ihtimali de¤ildir,
kazanma inanc›n› var eden. Sadece
umuttur, umut! O umut ki, yarat›ld›kça var olan bir emek ürünüdür.
Ve kavgan›n en aleyhinize, zaman›n en durgun ve hayat›n en ka-

zafer bilinci. Ferasetine fütursuzluk
katarak yürür. Ki bu yolda, baﬂka
türlü yürünmez zaten. Ve nas›l yürünece¤inin s›rr›, yine Mahir'dedir:
"Vars›n bütün oklar üstümüze ya¤s›n. Biz do¤ru gördü¤ümüz bu yolda sonuna kadar yürüyece¤iz."
Ne zaman dedi Mahir bunu?
‹ﬂte o zamandan bu yana, asl›nda hep ayn› cümleyi kuruyoruz. Ve
sonra Tülay devam ediyor cümlemize: "Yolumuz uzun, ama biz de
yabana at›l›r yolcular de¤iliz. Sevdiklerimizden ö¤rendiklerimizle
yola ç›kt›k ve onlara lay›k bir ﬂekilde tamamlayaca¤›z bu karanfilli
yolu...”
17 Haziran 2007

Evet, yolumuz uzundu, uzuyordu ama, zafer bize uzak olmad› hiç.
Fakat uzaklaﬂanlar oldu yan›m›zdan. Öyle bir yolculuktur ki bu,
mesafeyi art›r›r yürümekten vazgeçenlerin yük oluﬂu...
“Haﬂin, zalim ve kurnaz” olanlar yetmezmiﬂ gibi, “dost” bildiklerimizin çelmelerini de gördük. Ve
fakat, bu kavgada “ﬂikayet” lükstür,
“sitem” yersiz. Zafer bilincinin diline “ah” düﬂmez çünkü. Ve aman
dilemez kazanma inanc›. “Zulmet
ki tez y›k›las›n” der ve yürür. Hiç
durmadan!
Yürür ki, ad› ﬁengül’dür ve sonra Sergül. Art›k her ad›m, nice fedad›r. Ve her feda, zaferin kendisi,
teminat› ve müjdesidir. Muharrem’in ﬂiirindedir, Günay’›n saçlar›nda. Selma’n›n gülüﬂündedir ve
Hüseyin ile Bekir’in semah›nda...
Ve art›k geriye kalan, “sonuna,
sonsuza, sonuncumuza kadar” diyebilmek saadetidir. Denmiﬂtir ve
dendi¤i anda kazan›lm›ﬂt›r zafer.
Fatma’n›n “ben son olay›m” deyiﬂinde somutlanan da budur. Ki zafer ilan edildi¤i anda de¤il, ama
esas olarak hak edildi¤i anlarda kazan›l›r. Ve zaten hak edilen zaferler
böyle ilan edilebilir ancak. Tarihin
ﬂahitli¤inde böyle oldu¤u içindir ki,
22 Ocak 2007’de ilan edilen bir
bahtiyarl›k olmuﬂtur zafer.
S›n›flar mücadelesinin tecrübe
edilmiﬂ gerçe¤idir ki, bir zaferi hayat›n içinde zafer yapan niteli¤i,
gelece¤i kazand›rmas›d›r. Gelece¤i
kazanman›n yolu ise, malumdur:
‹htilalin yolunda yürümek ve yürünecek bir yol inﬂa etmek. Ki Mahir
bir kez daha hakl›d›r: “Yolumuz,
d evr im yo lu n da d ü ﬂen ler in y ol u d u r...”
122’lere selam olsun, bin selam!
(Yukar›daki yaz›, Özgür Tutsaklar’›n Kand›ra F Tipi Hapishanesi
hücrelerinde yay›nlad›klar› K o m ü n
Dergisi’nin 2007 Mart-Nisan say›s›ndan al›nm›ﬂt›r.)
Say›: 109

Çocuklar›m›z›n çal›ﬂmak
zorunda kalmayaca¤›
bir düzen istemeliyiz!
Bir tornan›n baﬂ›nda ya da bir
dokuma tezgah›n›n arkas›nda küçük
elleriyle görürsünüz onlar›. Ya da bir
oto tamir atölyesinde araban›n alt›nda, ç›k›p bakar size parlayan gözleriyle...
12 Haziran “Dünya Çocuk ‹ﬂçili¤ine Karﬂ› Mücadele Günü”nde hat›rlar gibi yapar sömürü düzenleri
onlar›. Göstermelik seminerler, törenler düzenlenir, ﬂovlar yap›l›r sonra unutulurlar. Yine tornan›n, dokuma tezgah›n›n arkas›nda körpecik
emekleri sömürülür ac›mas›zca.
Nas›l mücadele edilecek çocuk
iﬂçili¤ine karﬂ›? Kim mücadele edebilir, tüm dünyada devasa boyutlarda
yayg›n
olan bu sorunla. Sistemin
sahipleri mi,
sözde çocuklarla ilgili
kurumlar
m›? Yoksa
BM mi?
Hiçbiri bu
konuda gerçek bir
mücadele yürütemez,
uygulanabilir çözümler
bulamaz.
Çünkü sorunun kayna¤›n› tespit
etmekten uzakt›rlar. Ailelere ça¤r›
yaparlar; “çocuklar›n›z› çal›ﬂt›rmay›n” diye. Halka seslenirler; “sokakta mendil satan çocuklardan mendil
almay›n ki, aileleri çal›ﬂt›rmas›n”
diye... Akla ziyan, halka alay, sorunun üzerini külleme mahiyetindeki
bu ça¤r›lar›n hiçbir karﬂ›l›¤› yoktur.
Aileler neden çocuklar›n› çal›ﬂt›rmak zorunda kal›yorlar? sorusunu
sormad›kça olmayacakt›r da. Çünkü
bu sorunun cevab›nda, yoksulluk,
iﬂsizlik vard›r, bunlar› yaratan kapitalist sistem vard›r.
7 yaﬂ›ndan baﬂlayarak çocuklar›-

m›z›n çal›ﬂmak zorunda kalmayaca¤›, okullar›nda e¤itimlerini sürdürecekleri, çekiç yerine oyuncak tutacaklar› bir sistem yaratmak zorunday›z o zaman. Bu öyle bir sistem
olmal› ki, insana, eme¤e de¤er versin! Bu öyle bir sistem olmal› ki, azg›n sömürü çarklar› paramparça
edilmiﬂ olsun. Bu öyle bir sistem olmal› ki, çocuklar›n› okutmay›, e¤itmeyi en temel görevlerinden biri
says›n! Bu öyle bir sistem olmal› ki,
babalar analar iﬂsizlik nedir bilmesin...
Çocuklar çal›ﬂt›r›lmas›n diyorsak
her ﬂeyden önce böyle bir
sistem
istedi¤imizi
hayk›rmal›, bunun
mücadelesini
vermeliyiz.
Örne¤in
sormal›y›z
kendimize;
Dünyada
her ay 900
bin
çocuk
yoksulluktan
ölüyor,
200
milyon çocuk sokaklarda yaﬂ›yor, 13
yaﬂ›n alt›nda 250 milyon
çal›ﬂ›yor, bir milyondan fazla çocuk
fahiﬂeli¤e zorlan›yor, her gün 25 bin
çocuk, k›zam›k, s›tma, difteri, zatürre gibi hastal›klardan ölüyor, yüzde
60'› k›z, 130 milyon çocuk okula gidemiyorken, neden bunlar›n hiçbiri
Kübal› de¤il. Neden Küba’da çocuk
ölüm oranlar› bu kadar düﬂük, neden
tüm çocuklar 13 farkl› hastal›¤a karﬂ› ücretsiz aﬂ›lan›yor?
Sorumuzun cevab›, hangi sistemde çocuklar›m›z›n çal›ﬂmak zorunda kalmayacaklar›n›n da cevab›d›r. O sistemin ad›, sosyalizmdir.
Küba, bütün zorluklar›na karﬂ›n sosyalist bir ideolojiyle yönetildi¤i
içindir bu sonuç.
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değin m eler

En çok ‹mam-Hatip
Lisesi açmakla övünen,
elinde Kuran'la seçim
meydanlar›nda nutuk
atan Süleyman Demirel
de ayn› ihtiyaçla din
sömürüsüne baﬂvurmuﬂtur. ﬁimdilerde laiklik
cephesinde yelkenlerini doldurmaya çal›ﬂan tüm burjuva
partilerinin durumu ayn›d›r.
Radikal’deki ‘DP’den AKP’ye
Merkez Sa¤›n K›sa Tarihi’ isimli dizide, sa¤c› ‘düﬂünür’ Ali Fuad Baﬂgil, “komünizmle mücadelede dinin
rolü”ne
B a ¤ c › l a r L is e si
bak›n hangi aç›klamay› getiriyor:
“(‹nsan›n) neden onun
v a r da benim yok diye sormas›...
‹ ﬂ t e k o m ü n i z m i n a n a s › b u d u r. Din
bu sualin cevab›n› verir. D i n d a r
insan bu cevab› bilir ve içi rahat
e d e r.”
Nedir bu cevap? Mesela, “beﬂ
parma¤›n beﬂi bir de¤ildir” diye adaletsizli¤i meﬂrulaﬂt›rmakt›r...
Marks’›n “din halk›n afyonudur”
sözü iﬂte pratikte böyle kendini gösteriyor. Ve bu ‘afyon’ tüm burjuva siyasetçiler taraf›ndan halka sürekli
olarak ﬂ›r›nga ediliyor.

Din sömürüsü gelene¤i
Ba¤c›lar Lisesi'nde mescit aç›larak toplu namazlar k›l›nmas›, kamuoyunda AKP’ye maledilen bir uygulama olarak tart›ﬂ›ld›.
Oysa din istismar› bu ülkede bütün sa¤ burjuva düzen partilerinin ve
cuntalar›n en s›k baﬂvurdu¤u yöntemdir.
Örne¤in, okullarda namaz k›l›nmas›n› serbest b›rakan genelge, 1977
y›l›nda Demirel'in Milli E¤itim Bakan› Nahit Menteﬂe taraf›ndan yay›mland›.
Menteﬂe, 7 Haziran’da bas›nda
yeralan demecinde, bu genelgenin
“o günkü ﬂartlara göre” ç›kar›ld›¤›n›
söylüyor.
Peki nedir bu ﬂartlar? Devrimci
mücadelenin yükselmesi mi? Milliyetçi Cephe hükümetinde Selamet
Partisi ile koalisyon kurman›n rüﬂveti mi? Her ikisi de.
Halk›n mücadelesinin yükseldi¤i
her dönemde burjuva siyasetçiler din
sömürüsünden medet umarlar.
BAM TELİ çizgiler

Kriterleri biliyor
Cem Uzan, “bu seçimde
Genç Parti ve ben, Türkiye’de temiz ve namuslu insanlar›n da seçim kazanaca¤›n› ispat
edece¤im. 23 Temmuz sabah› ezilenler
iktidar olacak” diyor.
Amerika’dan icazet al›p, tekellerin emirlerini yerine getiren, Baﬂbakan’dan bakanlar›na onlarca milletvekilinin s›rt›nda yolsuzluk, usülsüzlük dosyalar› olan AKP
hükümet koltu¤una oturursa;
Vurgunculu¤u ayyuka ç›km›ﬂ, çalm›ﬂ
ç›rpm›ﬂ Uzanlar niye iktidar olmas›n!
Bu ülkede burjuva siyasetin kriterleri bunlar. En iyi vurguncular, en has sermaye
temsilcileri oturuyor o koltu¤a.


Perinçek her dalda
Karﬂ›-devrimci Ayd›nl›k çetesinin lideri
Do¤u Perinçek, Fethullahç›lar’›n düzenledi¤i Türkçe olimpiyatlar›na kat›lmamakla
hata yapt›¤›n› söyledi.
Bulaﬂmad›¤›n bir tek o “nane” kalm›ﬂt›!
Hayat›nda her ﬂey olan Perinçek, olacak
ﬂey bulamay›nca dümeni Fethullahç›’l›¤a
m› k›r›yor acep?


Diyanetin çifte standartı
Diyanet ‹ﬂleri, asker cenazelerindeki hükümete yönelik protestolar›n cenazeye
sayg›s›zl›k oldu¤unu dile getirdi...
Onlarca devrimcinin cenazesi omuzlar›m›zdayken polisin coplu, panzerli sald›r›s›na u¤rad›¤›m›zda neden böyle bir aç›klama yapmad› Diyanet; onlar cenazeye
sayg›s›zl›k de¤il miydi?

Zenginliğinizi
yitirmekle fazla
bir şey
yitirmezsiniz.
Şerefinizi
yitirmekle çok
şey yitirirsiniz.
Cesaretinizi
yitirmekle ise her
şeyi yitirirsiniz.
Goethe
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Bir zamanlar müttefikti...
Yarg›tay, Türkiye'de silahl› eylemi bulunmayan bir
PKK'linin 6 y›ll›k cezas›n›, "1997 y›l›nda Türkiye ile iﬂbirli¤i yapan KDP ile çat›ﬂmaya girdi¤i için ömür boyu
hapisle cezaland›r›lmas›" gerekti¤i sav›yla bozdu.
ﬁimdi “kabile reisi” diye aﬂa¤›lad›klar› Barzani, o
zaman sad›k müttefikti, Yarg›tay da “KDP’ye sald›rman›n Türkiye’ye sald›rmak” oldu¤unun alt›n› çizerken,
ayn› zamanda oligarﬂinin politikalar›ndaki açmazlara
iﬂaret etmiﬂ oluyor.

Böyle sendikac› olursa...
Sendikalar›n “iﬂ kazas›” ad›
alt›nda süren iﬂ cinayetleri konusunda yapmas› gereken nedir?
Elbette önlem al›nmas›n› sa¤lamak, patronlar›n daha fazla kâr
için emekçileri katletmesinin
önüne mücadelesi ile set çekmek.
Peki, iﬂ cinayetlerinin en s›k yaﬂand›¤› madenlerde örgütlü olan Genel Maden ‹ﬂçileri Sendikas› Genel
Baﬂkan› Ramazan Denizer ne yap›yor?
“Ocaklarda kaza yaﬂanmamas› için sendika bin a s › n d a K u r ’an okutuyor”.
Bununla da yetinmiyor. Sendika de¤il adeta ticari
iﬂletmenin baﬂ›ndaym›ﬂ gibi, “sendikan›n kaçan bereketini geri getirmek için” binay› y›kat›yor!
‹mam Hatip Lisesi mezunu sendika baﬂkan› olursa emekçinin hakk› da can› da “Allah’a emanet” olur!

Övündü¤üne bak›n!
Özelleﬂtirme ‹daresi Baﬂkan Yard›mc›s› Osman Demirci, Dünya Bankas› verilerine göre Türkiye'nin, 20042005 y›l›nda özelleﬂtirmede dünya ikincisi, son 4 y›l
de¤erlendirildi¤inde ise birinci oldu¤unu söyledi.
Özelleﬂtirmede dünya birincisi olmak, ülkesinin yeralt›
ve yer üstü zenginliklerini, halk›n›n eme¤ini, al›nterini
emperyalist ve iﬂbirlikçi tekellere en fazla peﬂkeﬂ çeken olmakt›r. ‹ktidar›n övündü¤ü ﬂey aleni vatan hainli¤i, sermaye uﬂakl›¤› ile eﬂde¤erdir.
Bu yüzden emperyalist tekeller elleri patlayana kadar
alk›ﬂl›yorlar bu iktidar›.


TÜS‹AD ‹ktidar Seçme S›nav›
TÜS‹AD, haz›rlad›¤› 12 soruluk anket ile 22 Temmuz
seçimlerine kat›lacak partilerin hükümete gelmeleri
halinde hangi icraatlarda bulunaca¤›n› sordu. Patronlar
art›k gizli sakl› de¤il, aleni olarak partileri huzurda s›nava çekiyorlar.

Say›: 109

Deprem tehlikesi
halktan gizleniyor
Bilim insanlar› deprem tehlikesinin san›landan daha
büyük oldu¤unu ve yöneticilerin gerçekleri halktan
gizlediklerini hayk›r›yorlar.

Özel yap›m bir denizalt›yla Marmara'n›n dibindeki
faylar› ç›plak gözle inceleyen ve faya sensörler yerleﬂtiren ekipten Prof. Dr. Celal ﬁengör, yapt›klar› araﬂt›rman›n bulgular›n› NTV'ye yapt›¤› bir aç›klamada anlatt› ve
olas› bir tehlikeye dikkat çekti.
ﬁengör yapt›¤› aç›klamada, ‹stanbul'un san›landan daha büyük bir deprem tehdidiyle karﬂ› karﬂ›ya oldu¤unu
söylüyor ve "‹stanbul'u yöneten sivil yönetimler, bunu
halktan gizlemeye çal›ﬂ›yor. Bundan daha büyük bir
suç olmaz" diyerek tepkilerini dile getiriyordu.
Türkiye'nin bu araﬂt›rmalar için para harcamamas›
karﬂ›s›nda ﬂaﬂk›nl›¤›n› da dile getiren ﬁengör, dahil oldu¤u araﬂt›rmaya Türkiye'nin bir kuruﬂ vermedi¤ini, bütün
paray› Frans›zlar’›n verdi¤ini belirtiyor.
*
Bu ülkeyi yönetenler halk›n cangüvenli¤ini hiçbir zaman düﬂünmediler. Bütün depremlerde, sellerde, afetlerde ölen yoksul halk oldu¤u için gerekli altyap›ya, al›nacak önlemlere, bu alana yap›lacak yat›r›mlara hiçbir zaman “olmazsa olmaz” diye bakmad›lar.
Ve politika sonucunda onbinlerce insan hayat›n› kaybetti ülkemizde.
Bugün de sadece Prof. ﬁengör de¤il, bütün bilim insanlar› bas bas ba¤›r›yor; yaklaﬂan deprem tehlikesine
karﬂ› önlem al›n diye feryat ediyorlar. Duyan kim!
Kendi “s›n›r güvenli¤i” sorununda bile önce tüccarlar›, müteahhitleri düﬂünen bir zihniyet elbette halk›n can
güvenli¤ine yapaca¤› yat›r›m›, “boﬂa yap›lm›ﬂ, kâr getirmeyen yat›r›m” olarak görür.
Bu, sadece AKP iktidar›na de¤il, bütün sermaye iktidarlar›na özgü bir gerçekliktir.
ﬁimdi susuyorlar, deprem tehlikesi yokmuﬂ gibi yap›yor, halk› aptal yerine koyuyorlar. Yar›n da emin olun,
hamasi nutuklar atacak, "takdir-i ilahi" masallar›na inand›rmaya çal›ﬂacak, timsah gözyaﬂlar› dökecekler ölülerimiz baﬂ›nda.
Halk olarak, burjuva siyasetçilerin yalanlar›na, bizi
insan yerine koymamalar›na, “takdir” masallar› anlatmalar›na “dur” dedi¤imiz; halk›n can güvenli¤ini, insan› her
ﬂeyin üzerinde tutan bir düzen kurmak için mücadeleye
at›ld›¤›m›z zaman, hiçbir do¤al afetin bugüne kadar bize
anlatt›klar› gibi "takdir-i ilahi" olmad›¤›n›, önlemlerin
al›nabilece¤ini, insanl›¤›n hizmetinde olacak bilimin gösterdi¤i yöne bakarak canlar›n kurtar›labilece¤ini de görece¤iz.
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Devrim Sözümüzü
Yerine Getirece¤iz
HÖC'lüler sokak sokak çat›ﬂarak direniﬂ gelene¤ini büyüten Süleyman Örs ve
Sibel Yalç›n ile emperyalizme karﬂ› Türkiye halk›n›n öfkesi olan Selçuk Akgün ve Sad›k Mamati’yi and›lar.
9 Haziran’da düzenlenen anmalar›n ilki, Karayollar› Cemevi’ndeydi. 100
kiﬂinin kat›ld›¤› anmada, devrim ﬂehitleri için yap›lan sayg› duruﬂunun ard›ndan, Süleyman Örs'ün devrimci yaﬂam› ve direniﬂi anlat›ld›. Ard›ndan,
Süleyman Örs'ün direnerek ﬂehit düﬂtü¤ü eve yürüyen kitle, "Kahramanlar
Ölmez Halk Yenilmez" pankart› açarak, "Süleyman Örs Ölümsüzdür" sloganlar› att›. Vuruldu¤u yere karanfiller b›rak›lmas›n›n ard›ndan marﬂlar söyleyen HÖC’lüler, daha sonra Alibeyköy
Mezarl›¤›’na gittiler.
Alibeyköy Mezarl›¤›’ndaki ilk anma,
Selçuk Akgün'ün mezar› baﬂ›nda gerçekleﬂti. Selçuk Akgün ve Sad›k Mamati'nin
yaﬂamlar›n›n analat›ld›¤› konuﬂmada,
Selçuk Akgün'ün 3 çocu¤u olmas›na ra¤men mücadeleyi seçmesi ve bu u¤urda
ölümsüzleﬂmesine de¤inilirken, Sad›k
Mamati'nin Dev-Genç'lili¤ine ve mücadeledeki kararl›l›¤›na vurgu yap›ld›.
Ard›ndan Sibel Yalç›n'›n destans› direniﬂi anlat›ld›. ﬁiirler, marﬂlarla süren
anmada son olarak Sibel Yalç›n'›n mezar› ziyaret edilerek, ‘ﬂehitlerimize
devrim sözümüz var, sözümüzü yerine getirece¤iz’ denildi.

Ertu¤rul Karakaya Ölümsüzdür
1977 y›l›nda ODTÜ’de katledilen Ertu¤rul Karakaya’y› mezar› baﬂ›nda
and›klar› gerekçesiyle haklar›nda dava aç›lan 21 kiﬂinin duruﬂmas›na 8 Haziran’da devam edildi. Anne Ayﬂe Karakaya ile aralar›nda Salihli HÖC üyelerinin de bulundu¤u “san›klar” hakk›nda, ‘suçu ve suçluyu övmek!’ten ceza isteniyor.
Duruﬂma için Salihli Adliyesi önünde yaklaﬂ›k 300 kiﬂi toplan›rken, suç
duyurusunda bulunan polislerin dinlenmesi ile reddi hakim talebi mahkeme
heyeti taraf›ndan reddedildi. Duruﬂma 14 Eylül 2007 tarihine ertelendi.
8 Haziran’›n ayn› zamanda Ertu¤rul
Karakaya’n›n ölüm y›ldönümü olmas›
nedeniyle, mahkeme sonras›nda Salihli
Mezarl›¤›’na giden kitle, burada bir anma
gerçekleﬂtirdi. Adliye önünden “Ertu¤rul
Karakaya Ölümsüzdür, Devrim ﬁehitleri
Ölümsüzdür, Faﬂizme Karﬂ› Omuz Omuza” sloganlar› ile yürüyen kitle, Karakaya’n›n mezar›na karanfiller b›rakarak,
“ayn› suçu iﬂlemeye devam edece¤iz” dedi. Konuﬂmalar›n ard›ndan grup, Ertu¤rul
Karakaya’n›n annesini ziyaret etti.
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ﬁükrü SÜLEK

27 Haziran 1980 gecesi, Zeytinburnu’nda faﬂistler taraf›ndan kaç›r›l›p iﬂkenceyle katledildiler.
Konya devrimci
gençli¤inin öncülerinden biriydi. DEVGENÇ
örgütlenmesinde yeral›yordu.
Konya’da geçirdi¤i
talihsiz bir trafik kaSait EROL
zas› sonucu 28 Haziran 1990’da aram›zdan ayr›ld›.

Ali YÜCEL

23 Haziran
1995’de K›r›kkale
yak›nlar›nda geçirdi¤i
trafik kazas›nda aram›zdan ayr›ld›. Kendini Dersim da¤lar›nda savaﬂç› olmaya
haz›rlayan
bir

devrimciydi.

Recep S‹NAN

24 Haziran
1980’de Gemlik Hamidiye bölgesinde faﬂistlerle ç›kan bir silahl› çat›ﬂmada ﬂehit
düﬂtü.

1973 Çorum do¤umluydu. Bir iﬂçi
olarak kat›ld› Devrimci Sol saflar›na.
Daha sonra silahl›
birlikler içinde yeralPerihan DEM‹RER d›. Beﬂiktaﬂ’ta bulundu¤u ev, 28 Haziran 1991’de polis taraf›ndan kuﬂat›ld›.
Yoldaﬂlar›n›n ve örgütünün zarar görmemesi için kendini feda ederek ﬂehit düﬂtü.

17 Haziran 2007

