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‘Kitlesel rrefleks’ ça¤r›s›, 
linçlere, kkatliamlara ddavetiyedir!

BU OOYUNU BBOZALIM!

GGEENNEELLKKUURRMMAAYY 
TTÜÜRRKK VVEE KKÜÜRRTT 

HHAALLKKIINNII BB‹‹RRBB‹‹RR‹‹NNEE 
KKIIRRDDIIRRMMAAKK ‹‹SSTT‹‹YYOORR!!

Kürt ve Türk Halk› Kardefltir! 
As›l bölücüler; halk›n bir bölümünü ‘sözde vatandafl’ ilan edip, halk›n bir
bölümünü baflka bir bölümüne karfl› ‘refleks’ göstermeye ça¤›ranlard›r.

Halk›m›z!Halk›m›z! Devrimci Hareket, 
herhangi bir partinin de¤il, 
HALKIN ‹KT‹DARI’n›, 
göstermelik bir demokrasiyi de¤il, 
gerçek DEMOKRAS‹Y‹ hedefliyor 
ve bunun için savafl›yor, 
tüm ezilenleri bu savafla 

kat›lmaya 
ça¤›r›yor!



MMeeflflaallee oolluupp 

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, AAddaalleett YYIILLDDIIRRIIMM) 

(*) Ekrem: Kemal Askeri

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
22 HHaziran -- 228 HHaziran

Tarih yazanlar›n
kaleminden

2 5
Haziran
1995’te
O v a c › k
Yeflilyaz›
Nahiyesi
Kardere
mevkiin-

de 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. 

KKeennaann GGÜÜRRZZ ZZeehhrraa ÖÖNNCCÜÜ DDoo¤¤aann GGEENNÇÇ FFiiggeenn YYAALLÇÇIINNOO⁄⁄LLUU CCeemm GGÜÜLLEERR

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

SSeemmiirraann PPOOLLAATT

Hüseyin Çukurluöz, 42 yafl›nda, 27 y›ll›k devrimciydi. Bekir Batu-
ru, 36 yafl›nda 11 y›ll›k devrimciydi. Sincan F Tipi’nin bir hücresinde bir-
likteydiler. 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 Ha-
ziran’da ölümsüzleflti. 

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›. 

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

HHüüsseeyyiinn ÇÇUUKKUURRLLUUÖÖZZ BBeekkiirr BBAATTUURRUU

22 Haziran 2004’te
Tokat Bölgesi Benli Yaylas›
yak›nlar›nda Cepheli geril-
lalarla oligarflinin askeri
güçleri aras›nda ç›kan ça-
t›flmada flehit düfltü. 

1996'da Ankara'da
gençli¤in mücadelesine ka-
t›ld›. AYÖ-DER komitesinde

ve Ege TÖDEF sorumlulu¤unda yerald›. Ne defa-
larca geçti¤i iflkenceler, ne a¤abeyi Haydar Boy-
raz’›n katledilmesi, onu y›ld›ramad›.

HHaassaann HHüüsseeyyiinn
BBOOYYRRAAZZ

2 6
H a z i r a n
1 9 9 3 ’ t e
SHP Gazi-
osmanpafla
B a fl k a n
Aday› Meh-
met Altun-
cu’nun ifl-

yerinde, Altuncu’nun ihbar› sonucu pusu kuran polisler
taraf›ndan kurfluna dizildiler. 

Devrim Mehmet, mücadeleye Liseli DEV-GENÇ içeri-
sinde, Yüksel ise GOPKAD’da kat›lm›flt›. 

DDeevvrriimm MMeehhmmeett
EERROO⁄⁄LLUU

YYüükksseell
GGÜÜNNEEYYSSEELL 

1977 Dersim do¤umluydu.
Henüz 15 yafl›ndayken Dersim
K›r Gerilla Birli¤i’ne kat›ld›.
Daha sonra ‹stanbul flehir bir-
liklerinde yerald›. 22 Haziran
1996’da hapishanelerde yol-
dafllar›na uygulanan bask›lar›n
hesab›n› sormak için DYP ‹s-
tanbul 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 düfl-
tü¤ünde 19'unda komutan yard›mc›s›yd›. 

AAddaalleett YYIILLDDIIRRIIMM
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Ahmed Arif’i, Orhan Kemal’i
An›yoruz” adl› etkinlik olumsuz hava
koflullar›ndan kaynakl› 24 Haziran
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li¤e tüm halk›m›z davetlidir.

Ça¤r› / ‹lan

HHaayyaatt››nn ‹‹ççiinnddeekkii TTeeoorrii                          3300
Parlamento ve parlamenterizm-3

SSiiyyaasseettttee ‹‹LLKKEE                       1111
Sözde demokrat Özde demokrat!

HHaaff››zzaa                                                4444
O an, Zafer an›

SSoorruunnllaarr // ÇÇöözzüümmlleerr           1144
Askeri üsler ba¤›ml›l›¤›n simgeleridir

DDee¤¤iinnmmeelleerr                                         4488
Din sömürüsü gelene¤i
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Grup Yorum, 
Dortmund Kültür
Merkezi’nin
Düzenledi¤i “El
Kap›lar›nda Biz
Olmak” Halk fiöleni’ne
kat›l›yor... 

TTaarriihh:: 23.06.2007
SSaaaatt:: 16.00
YYeerr:: Beyaz Saray
Dortmund



Genelkurmay’›n 8
Haziran’›n ilk saatlerin-

de yapt›¤› “kitlesel refleks
gösterin” ça¤r›s› üzerine
çok çeflitli yorumlar yap›l-
d›. Ça¤r› çeflitli aç›lardan
de¤erlendirilebilir; fakat özü, halk›n
bir kesimini, halk›n bir di¤er kesi-
mine karfl› harekete geçmeye ça¤›-
ran, halk› bbiirrbbiirriinnee kk››rrdd››rrmmaayy››
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. 

Bu, uç veya zorlama bir yorum
de¤il, Genelkurmay aç›klama-

s›n› okuyan herkesin akl›na ilk ge-
lendir. Hürriyet baflyazar› Oktay Ek-
fli’nin Genelkurmay’›n ça¤r›s›na iti-
raz› son derece dikkat çekicidir. Bu-
güne kadar katliamlar›, infazlar› al-
k›fllamakta bir sak›nca görmeyen,
Kürt halk›na karfl› flovenist uygula-
malar›, 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 bbiirrbbiirriinnee ddüüflflmmaann eeddee--
ccee¤¤iinnii- bu sat›rlar› yazan ve
yay›mlatan her kim ise bilmi-
yor mu?” (Oktay Ekfli, 9 Hazi-
ran 2007, Hürriyet)

Elbette, bu sat›rlar› yazan,
bu ça¤r›n›n ne gibi “fela-

ketlere” yol açabilece¤ini BB‹‹--
LL‹‹YYOORR. Zaten sorun da bura-
dad›r. Bu ça¤r›n›n, yolaçaca¤›
sonuçlar biline biline yap›lma-
s›d›r. ‹stenen de budur.

Genelkurmay, gerillay› yo-
kedememifltir. Siz bakma-

y›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, Genel-
kurmay, tüm gücünü seferber

etmesine karfl›n, siyasi olarak Kürt
halk›n›n mücadelesini yokedeme-
mifltir. 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 kal-
mas›, 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 bölü-
mü buna ayr›lmas›na ra¤men, bafle-
dememifllerdir. Bafledemezler de.
Dünyan›n hiçbir ülkesinde, oligarfli-
nin ordular›, ulusal ve sosyal halk
kurtulufl hareketlerini yokedeme-
mifllerdir. Ulusal ve sosyal halk kur-
tulufl hareketlerinin siyasi sahneden
silindi¤i çeflitli ülkeler vard›r, ancak
onlara bakan görür ki, bu hareketler
kendi hatalar› veya tercihleri sonucu
yokolmufllard›r. Sömürücülerin or-
dusu, halk hareketlerini yokedemez. 

Genelkurmay acizli¤ini gizle-
mek için bazen hükümetleri,

bazen de AB’yi hatta ABD’yi so-
rumlu göstermeye çal›flm›flt›r. Fakat
bunlar›n etkisi günlüktür, çünkü
herkes, bu ülkede tüm hükümetle-
rin, devrimcilere, yurtseverlere kar-
fl› mücadelede Genelkurmay’›n bir
dedi¤ini iki etmedi¤ini bilir. Keza,
Avrupa ve Amerikan emperyalizmi-
nin en has ufla¤›n›n ve müttefikinin
Genelkurmay oldu¤u da aç›kt›r. So-
nuçta, halk hareketi karfl›s›ndaki
acizli¤in, Genelkurmay’›n ve
TSK’n›n acizli¤i oldu¤u gizleneme-
mektedir. 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 ordu-
su, sanki bugüne kadar yeterince-
katletmedi¤i, yeterince bombalama-
d›¤›, yeterince köy yakmad›¤› için
“Kürt sorununu” halledememifl gi-
bi, 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 uzanmakta-
d›r. Linç politikas›, AKP hükü-
meti ve di¤er düzen güçleri ta-
raf›ndan desteklenmifl olsa da,
politikan›n esas sahibi Genel-
kurmay’d›. Genelkurmay’›n
2005 Newroz’undaki “sözde
vatandafllar” aç›klamas›ndan
özellikle MHP ve BBP’li faflist
güçler vazife ç›karm›fl ve linç-
leri örgütlemifllerdi. Ancak linç
politikas›, bu biçimiyle ve bu
boyutlar›yla Genelkurmay’›n
ihtiyac›na cevap vermemekte
ve Genelkurmay flimdi “kitle-
sel refleks” ça¤r›s›yla bu politi-
kay› daha genifl bir kesime yay-
may› amaçlamaktad›r. Kuflku-
suz bu “yayma”n›n fiili karfl›l›-
¤›, TTüürrkk--KKüürrtt ççaatt››flflmmaass››’d›r.  

4 GÜNDEM 17 HHaziran 22007

Genelkurmay’›n 
‘‹ç Savafl’ K›flk›rtmas›

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 hare-
ketlerini yokedememifllerdir. 
Bu “acizlik” politik bir aciz-
liktir, çaresi, daha fazla özel
tim, daha fazla tank, yeni s›-
n›r ötesi operasyonlar de¤il,

Kürt sorununun 
çözümüdür. 



Halklar› birbiriyle çat›flt›rmak,
tarih boyunca s›k s›k baflvuru-

lan bir yöntemdir. Ve bu yönteme
hep, sömürücü egemen s›n›flar bafl-
vurmufltur. Balkanlar’da çeflitli mil-
liyetlerden halklar› birbiriyle çat›fl-
t›ran emperyalizm ve iflbirlikçileriy-
di. Bu politikan›n sahipleri ve k›fl-
k›rt›c›lar›, hep emperyalistler ve ifl-
birlikçileri olmufltur. Ortado¤u’da
farkl› inançlardan halklar› birbirine
düflüren politikalar›n sahibi de yüz-
y›ld›r hiç de¤iflmemifltir. Peki Bal-
kanlar’da kim kazand›? Kazanan›n
Balkan halklar› olmad›¤› kesindir?
Balkan halklar›n›n kan› dökül-
dü, onbinlercesinin can› al›nd›.
Öyleyse kim kazand›?.. 

Balkanlarda, kendi bafl›na
ayakta duramayan, emper-

yalistlere muhtaç onlarca ülke
kuruldu. Emperyalizm, kendine
ba¤›ml› onlarca yeni ülke ka-
zand›¤› için, kazançl›. Bu ülke-
lerdeki iflbirlikçi politikac›lar,
iflbirlikçi generaller, yeni sömü-
rü düzeninden elde edilen ka-
zançlarla h›zla palazland›lar.
Yani, iflbirlikçiler de kazançl›. 

Kürt-Türk çat›flmas›, kimse-
nin üzerinde “manevra”

yapamayaca¤›, “blöf” yapama-
yaca¤› kadar tehlikeli bir oyun-
dur 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 davranma-
s› flartt›r. Bu sorumlulu¤un en
önemli parças›, flovenizme malze-
me vermemektir. Faflizm, Cumhuri-
yet mitinglerinden, “kitlesel refleks”
eylemlerine dönüfltürmeye çal›flt›¤›
bu politikalar›yla toplumsal zemini-
ni, baflka deyiflle kitle taban›n› ge-
niflletirken, bunun karfl›s›nda Kürt
ulusal hareketi de halklar› kucakla-
yan, her kesimde sayg› yaratan bir

eylem çizgisi ve anlay›fl› ortaya
koymak durumundad›r. Bu yap›la-
mad›¤›nda, yanl›fl eylem çizgisiyle
ortaya ç›kan zemin, Genelkur-
may’›n iflini kolaylaflt›r›r sadece. 

Halk güçleri, oligarflinin böl-par-
çala-yönet fleklindeki klasik

politikas›yla karfl› karfl›ya kald›kla-
r›nda yapacaklar› tteekk flfleeyy, birleflerek
bunu bofla ç›karmakt›r. Oyunu tersi-
ne çevirmek, baflka bir deyiflle, ege-
men s›n›flar›n halka karfl› kulland›¤›
“silah›”, kendilerine çevirmek için
bunu baflarmal›y›z. Birleflmek, kar-
defllik, soyut sözler olarak kald›¤›

sürece, siyasi mücadele aç›s›ndan
bir anlam ifade etmez ve karfl› karfl›-
ya oldu¤umuz oyunu bozmaya yet-
mez. Birlik ve kardefllik, eylemde,
dayan›flmada, en genifl kitlelere, hal-
k›m›za, dünyaya verdi¤imiz mesaj-
larda, mücadelemizin hedeflerinde
kendini somutlamal›d›r. Birlik ve
kardefllik, halklar›m›z›n ortak ç›kar-
lar› için grupçu hesaplardan, dü-
zeniçi kayg›lardan vazgeçmekte so-
mutlanmal›d›r.  

Genelkurmay’›n politikas›n›n
karfl›s›na halklar›n kardeflli¤ini

savunarak, halklar›n birlikte müca-
delesini gelifltirerek ç›kmal›y›z.

Halk›m›za gerçekleri aç›klaman›n
yollar›n› bulmal›, güçlerimizi, im-
kânlar›m›z› birlefltirerek floveniz-
min, burjuva medya arac›l›¤›yla pe-
kifltirilen demagojik ortam›n beyin-
leri dumura u¤ratan etkisini da¤›t-
mal›y›z. Kuflku yok ki, çok yeni bir
fley söylüyor de¤iliz. Kald› ki, Ge-
nelkurmay’›n “güvenlik bölgesi”
ilan›nda da, çeflitli güçleri kullan-
maya çal›flmas›nda da, yeni bir fley
yoktur. Bu politika, 12 Eylül
1980’den beri çeflitli biçimlere bü-
ründürülerek uygulanan bir politi-
kad›r. S›k›yönetim, ola¤anüstü hâl

ilan edilmifl, bölgeye özel SS
kararnameleri ç›kar›lm›fl, Hiz-
bullahlar, korucular, itirafç›lar
halk›n üzerine “seferber” edil-
mifltir... 1970 bafl›ndan bu yana,
oligarflinin bütün tarihi “terör”,
“anarfli”, “bölücülük” diye diye
halk›n taleplerini ve mücadele-
sini bast›rmakla geçmifltir... Fa-
kat politikan›n bu “eesskkii”li¤ine
karfl›n, Genelkurmay’›n iki y›l-
d›r uygulad›¤› linç politikas› ve
son ça¤r›s›nda yyeennii olan, “Kürt-
Türk çat›flmas›” ihtimalini belki
ilk kez bu kadar yak›na getir-
mesidir. ‹flte bundan dolay›, ül-
kemiz solu, devrimci demokra-
tik güçleri, bu yeni durumun, bu
tteehhlliikkeellii iihhttiimmaalliinn sorumlulu-
¤uyla bakmal›d›r bugünün gö-
revlerine. 

Genelkurmay’›n linç ça¤r›-
lar›na burjuva medyada

“dalga kabar›yor” söylemleriyle,
“Türkiye MOSSAD modeli kurma-
l›” önerileriyle çanak tutuluyor.
TÜS‹AD patronlar›, “güvenlik ön-
celikli” aç›klamalar›yla, katliam po-
litikalar›n›n arkas›nda duracaklar›n›
gösteriyorlar. Ve zaten hep böyle ol-
mufltur. Kürt ve Türk halk›n› birbiri-
ne k›rd›rmay› amaçlayan bir politi-
ka karfl›s›nda,  ittifak yap›lacak dü-
zeniçi hiçbir güç yoktur. Bu oyunu,
ancak ve ancak devrimci demokra-
tik güçler bozabilir. Oyunu bozdu-
¤umuz ölçüde demokrasi ve devrim
geliflir; bozamazsak, faflizm!
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Halk güçlerinin yapa-
ca¤› tek fley, birleflerek

bu oyunu bofla ç›karmakt›r.
Birlik ve kardefllik, eylemde,
dayan›flmada, en genifl kitle-
lere, halk›m›za, dünyaya ver-
di¤imiz mesajlarda, mücade-
lemizin hedeflerinde kendini

somutlamal›d›r. Birlik ve
kardefllik, halklar›m›z›n or-
tak ç›karlar› için grupçu he-
saplardan, düzeniçi kayg›lar-
dan vazgeçmekte somutlan-

mal›d›r.  



Genelkurmay Baflkanl›¤› 8 Hazi-
ran 00.30'da bir aç›klama yaparak,
“terör olaylar›na karfl›, yüce Türk
milletinin kitlesel karfl› koyma ref-
leksini göstermesi"ni istedi. 

Genelkurmay Baflkanl›¤›, yine 8
Haziran’da internet sitesinde yay›n-
lad›¤› baflka bir duyuruda fi›rnak,
Hakkari ve Siirt illerini, ““ggüüvveennlliikk
bbööllggeelleerrii”” olarak ilan etti. 

‹ki aç›klaman›n da neye tekabül
etti¤i hiçbir kuflkuya yer b›rakma-
yacak flekilde aç›kt›: ‹lk ça¤r›, linç-
lere ve Kürt halk›na karfl› “seferber-
li¤e” ça¤r›yd›. Katliamlar için “ze-
min” 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” an-
lam›na gelmeyece¤ini savunurken,
söyledi¤ine kuflkusuz kendisi de
inanm›yor olmal›yd›. Baflbakan
bunlar› söylerken gazetelerde her-
gün flu bafll›klar okunuyor: Özel bir-
likler Güneydo¤u’ya... 5 bin kiflilik
terörle mücadele özel timi kurulu-
yor... Emniyet bat› illerinde görev
yapan özel harekât birliklerini Do-
¤u’ya kayd›rma karar› ald›... 

12 ve 13 Haziran’da peflpefle hü-
kümet yetkililerinin, kuvvet komu-
tanlar›n›n, M‹T, polis yetkililerinin
kat›ld›¤› toplant›lar yap›ld›. Hakka-
ri, fi›rnak ve Siirt bölgesine öözzeell ttiimm
ttaakkvviiyyeessii yap›lmas› kararlaflt›r›ld›.
Önlemlerin sürece¤i aç›kland›. 

Ülkede bir seferberlik hali oldu-
¤u aç›k. “Terör” demagojisi t›rman-
d›r›l›rken, polise yetki yasalar› ç›ka-
r›l›yor, s›n›rlara y›¤›nak yap›l›yor,
linç ça¤r›lar› resmilefliyor... Genel-
kurmay’›n 7 maddeden oluflan “ref-
leks ça¤r›s›”n›n yap›ld›¤› aç›kla-
man›n özellikle 3. ve 7. maddeleri

dikkat çekicidir: 

“3. Her f›rsatta, yurt içinde ve
yurt d›fl›nda bar›fl, özgürlük ve de-
mokrasi gibi insanl›¤›n yüksek de-
¤erlerini, terör örgütüne paravan
olarak kullanan kifli ve kuruluflla-
r›n, bu olaylar›n gerçek yüzlerini
görme zaman› art›k gelmifltir. ”

77.. TTüürrkk SSiillaahhll›› KKuuvvvveettlleerriinniinn
bbeekklleennttiissii;; bbuu ttüürr tteerröörr oollaayyllaarr››nnaa
kkaarrflfl››,, yyüüccee TTüürrkk mmiilllleettiinniinn kkiittlleesseell
kkaarrflfl›› kkooyymmaa rreefflleekkssiinnii ggöösstteerrmmeessii--
ddiirr..””

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, demok-
rasiyi savunan tüm kesimler konul-
mufltur. 

Kuflkusuz ki, hedeflerin en ba-
fl›nda Kürt halk›n›n mücadelesi var-
d›r. fiovenizm ve Kürt düflmanl›¤›
ddeevvlleettiinn hhiimmaayyeessii vvee tteeflflvviikkiiyyllee
alenileflmektedir. Genelkurmay
Baflkan› ve hükümet üyelerinin de
kat›ld›¤› Ankara’daki cenaze töre-
ninde at›lan ““KKeerrkküükk’’üü bbaassaarr››zz
BBaarrzzaannii’’yyii aassaarr››zz.. ‹‹mmrraall››’’yy›› bbaassaarr››zz
AAppoo’’yyuu aassaarr››zz”” sloganlar› bunun bir
göstergesidir. 

Ça¤r›n›n neye davet oldu¤u son
derece aç›kt›. O kadar aç›kt› ki, Ge-
nelkurmay ikinci bir bildiri yay›nla-
yarak, “Ça¤r›da kastedilen, top-
lumsal tepkinin, kesinlikle fliddet
içermeyen demokratik kurallar içe-
risinde gösterilmesidir” aç›klama-
s›n› yapmak zorunda kald›. 

Kuflkusuz bu ikinci aç›klama,
zevahiri kurtarmak, yar›nki linçle-
rin, sabotajlar›n sorumlulu¤undan
kurtulmak için yap›lm›fl bir aç›kla-
mad›r. Genelkurmay’›n yürürlü¤e
koymak istedi¤i politika, ilk bildiri-
de ifade edilendir. Zaten, Genelkur-
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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!



may ve AKP, daha önceki linç sald›-
r›lar›n› da “fliddet” eylemi sayma-
m›fl, “halk›n hassasiyeti”nin do¤al
sonucu olarak görmüfllerdi. Bu an-
lamda da Genelkurmay’›n düzelt-
mesinin inand›r›c›l›¤› yoktur. 

GGeenneellkkuurrmmaayy’’››nn ““ssiivviill”” 
eemmiirreerrlleerrii iiflflbbaaflfl››nnddaa
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›n-
dan. “‹spanya’da milyonlar yürü-
müfltü” bafll›kl› yaz›larla Genelkur-
may ça¤r›s›na sayfalar›ndan destek
veriyordu. 

Ard›ndan AADDDD ve ÇÇYYDDDD ça¤r›-
dan “vazife” ç›kararak, 'Teröre kar-
fl› sessiz eylem” karar› ald›klar›n›
aç›klad›lar. ÇYDD Baflkan› ve
Cumhuriyet mitinglerinin bafl ko-
nuflmac›lar›ndan Türkan Saylan’la,
ADD Baflkan› emekli Pafla fiener
Eruygur, hemen haz›rl›klara giriflti-
ler. Miting haz›rl›¤›na giriflenlerden
biri de “Ulusal Sivil Toplum Kuru-
lufllar› Birli¤i Dönem Sözcüsü Prof.
Dr. NNeeccllaa AArraatt’t›. Arat, "Haydi
Türkiye, flimdi de ›rkç› ve bölücü te-
röre karfl› Silahl› Kuvvetlerimizle el
ele oldu¤umuzu dünyaya duyura-
l›m" diyordu verdi¤i demeçte. (Ge-
nelkurmay’›n sivil emireri olarak
sahneye ç›kan Arat’›n CHP millet-
vekili aday› oldu¤unu da hat›rlata-
l›m bu arada.)

CCHHPP ve AANNAAPP,, beklendi¤i üze-
re Genelkurmay bildirisine destek
verdiler. Demokrasiden nasibini al-
mam›fl düzen partileri, “aç›klamay›
Genelkurmay'’›n en do¤al hakk›
olarak gördüklerini” aç›klad›lar. 

TTüürrkk--‹‹flfl Baflkan› Salih K›l›ç,
ça¤r›y› “olumlu karfl›lad›klar›n›”
aç›klarken, “Teröre ve teröriste des-
tek veren iç ve d›fl fler odaklar›n›n
karfl›s›na tek yumruk olarak ç›kma-
l›y›z” diyordu. Bugüne kadar ülkeyi
soyup so¤ana çeviren, iflçiyi iflsiz
b›rakan, kölelefltiren ““iiçç vvee dd››flfl flfleerr
ooddaakkllaarr››nnaa”” karfl› bir fiske bile vur-
mayan, buna giriflmeyen Türk-‹fl,
flovenizm sözkonusu olunca kahra-

man kesilmifl, “yumruk” s›k›yordu.  

TTüürrkkiiyyee EEssnnaaff vvee SSaannaattkkâârrllaarr››
KKoonnffeeddeerraassyyoonnuu da, ça¤r›y› aktif
olarak destekleyeceklerini aç›klad›. 

E¤er bir de¤ifliklik olmazsa, Ge-
nelkurmay’›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 ola-
ca¤› bugünden aç›kt›r. 

Fakat meydanda sadece Genel-
kurmay’›n sivil emirerleri yok. Bafl-
ta Haklar ve Özgürlükler Cephesi
olmak üzere, devrimci demokrat
güçler, Genelkurmay’›n aç›klamas›-
n› protesto eden aç›klamalar yay›n-
lad›lar. Keza, KESK, D‹SK,
TMMOB, TTB ve TDB de yapt›k-
lar› aç›klamayla Genelkurmay’›n
ça¤r›s›n› elefltirdiler. 

HHaallkkaa ssaalldd››rr››rrkkeenn ddee 
GGeenneellkkuurrmmaayy--AAKKPP
kkaavvggaass›› ssüürrüüyyoorr.... 
Genelkurmay’›n bas›n-yay›n

arac›l›¤›yla  “Harekât için siyasi di-
rektife ihtiyac›m›z var" diyerek
AKP’yi s›k›flt›rma manevras›, ilk
sonuçlar›n› asker ve subaylar›n ce-
naze törenlerinde verdi. Törenlerde
AKP’ye yönelik sloganlar at›ld›. Bu
ise, varolan çeliflkiyi daha da derin-
lefltirdi. 

Genelkurmay, “asl›nda biz Ku-
zey Irak’a gireriz ama hükümet yet-
ki vermiyor” diyerek hükümeti s›-
k›flt›rmaya devam ediyor. Genelkur-
may’›n Kuzey Irak’a girmek için
yetki istemesine Baflbakan Erdo-
¤an: “Kuzey Irak’ta 500, Türkiye’de
da¤larda 5 bin terörist var. Türki-
ye’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 soru-
nunda kelimenin gerçek anlam›yla
““bbiirr ggüünn ööyyllee,, bbiirr ggüünn bbööyyllee”” diyen
bir seyir izledi bugüne kadar. 

Önce “yok sayarsan›z yok olur”
dedi; sonra Diyarbak›r’a gidip

“Kürt meselesi var, hatalar var” de-
di. Sonra bunu unutup asar›z keseriz
politikas›na geçti... Genelkurmay
‘siyasi irade laz›m’ dedi¤inde ‘iste-
sinler, 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 po-
litika izliyor flu anda. 

Daha ötesi, AKP-Genelkur-
may’›n bu noktadaki kavgas›n›n te-
melinde, emperyalizmin oligarfliye
Kuzey Irak operasyonu için izin
vermemesi yat›yor. ABD D›fliflleri
Bakan› Condoleezza Rice son ola-
rak “s›n›r ötesi operasyon” tart›flma-
lar›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 bir-
fley yapamayacaklar›n› bildikleri
için, sorumlulu¤u birbirlerinin üze-
rine 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 sergi-
leniyor. TSK’ya ba¤l› topçu birlik-
leri geçen hafta Dohuk çevresini
vurdu. Bombard›man yaklafl›k 45
dakika sürerken, Zaho ve Amedi-
ye’nin köyleri hedef al›nd›. 

Köylerde göç bafllamas› üzerine,
Genelkurmay, köylerin hedef al›n-
mad›¤›n›(!), köylülerin ““kkoorrkkttuukkllaa--
rr›› iiççiinn”” köylerini terk ettiklerini
söyledi. Özrü kabahatinden büyük.
Korktularsa durduk yerde korkma-
d›lar elbette. Üzerlerine ya¤an bom-
balardan, iflgal ve katliam tehditle-
rindendir korkular›. Hürriyet Gaze-
tesi ise, köylerin bombalanmas›n›
sevinçle karfl›layarak “korkmufl-
lar...” bafll›¤› kulland›. Köylüleri
korkutmufl olmaktan dolay› çok se-
vinmiflti 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 kat-
liamc› yüzünü göstermekten baflka
bir ifle yaramayacak! 
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Genelkurmay karargah› ve AKP
hükümeti, kesintisiz bir flekilde hal-
ka karfl› politikalar üretmeye devam
ediyorlar. Bask›ya, zulme, katliam-
lara, operasyonlara, linçlere baflvur-
maks›z›n yönetemiyorlar.  

Genelkurmay Baflkanl›¤›, son
olarak fi›rnak, Siirt ve Hakkari ya-
k›nlar›n› içeren dört bölgeyi GGeeççiiccii
GGüüvveennlliikk BBööllggeessii”” olarak ilan
ederken, bunu takiben yay›nlad›¤›
bir bildiriyle de “terör olaylar›na
karfl›, yüce Türk milletini kkiittlleesseell
kkaarrflfl›› kkooyymmaa rreefflleekkssiinnii gösterme-
ye” ça¤›rd›. 

S›n›ra y›¤›lan onbinlerce aske-
rin, binlerce tank›n topun gölgesin-
de ilan edilen “Geçici güvenlik böl-
gesi” 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 ku-
rumlar›n› ve de flovenizmin etkisi
alt›ndaki kitleleri seferber ederek
Kürt halk›na karfl› savafl› t›rmand›r-
maktad›r. 

Bu ülkede yaflayan herkes, “kit-
lesel 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› “hheeddeeff” haline getir-

mifllerdir. Ça¤r›yla birlikte herkesin
akl›na ilk olarak lliinnçç ssaalldd››rr››llaarr››nn››nn
gelmesi tesadüf de¤ildir.

Oligarflinin linç sald›r›lar›n› hi-
maye etmesinin son iki y›ldaki so-
nuçlar› ortadad›r. Birçok flehirde
Kürt halk›na yönelik d›fllay›c›, kat-
letmeye yönelik sald›r›lar yaflanma-
d› 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 hal-
k›n›, generaller gibi düflünmeyen
tüm halk›, ““ssöözzddee vvaattaannddaaflfl”” ilan
etmiflti. Ayn› Genelkurmay, geçti¤i-
miz günlerde de ““NNee mmuuttlluu TTüürr-
kküümm”” ddeemmeeyyeenn herkesi ddüüflflmmaann
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 hal-
k› aras›nda ““iiçç ssaavvaaflfl”” gibi tehlikeli
bir oyunla oynuyor.

Genelkurmay, e¤er bu oyunu ka-
zanaca¤›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 herke-
si DDÜÜfifiÜÜNNMMEEYYEE davet ediyoruz. 

Oligarflinin Kürt halk›na karfl› 80
y›ld›r uygulad›¤› inkâr, ilhak, imha,
asimilasyon politikalar› ‹‹FFLLAASS
EETTMM‹‹fifiTT‹‹RR. Ne bölgede yeni “s›-
k›yönetim” ilanlar›yla, ne Kuzey
Irak’a yap›lacak operasyonlarla bu
sorunun çözülmeyece¤ini akl› ba-
fl›nda herkes görüyor, biliyor. Çün-
kü s›k›yönetimler, s›n›r ötesi ope-
rasyonlar, onlarca y›l, onlarca kez
baflvurulmufl ve sorunu çözmedi¤i,
daha da çözümsüz hale getirdi¤i gö-
rülmüfltür.

(...) 

PPeekkii ççöözzüümm nnee??

ÇÇöözzüümm,, iinnkkâârrddaa,, iimmhhaaddaa,,
yyookkeettmmeekkttee,, aassiimmiillaassyyoonnddaa ddee¤¤iill!!
BBuu,, kkeessiinnddiirr.. 

SSoorr uunnuunn ççöözzüümmüü,, 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›fl-
lamalar›na, tehditlere, Kürt halk›n›n
kimli¤i ve de¤erleri üzerindeki ya-
saklara SSOONN VVEERR‹‹LLMMEELL‹‹DD‹‹RR!!

fiovenizmi k›flk›rtan, provokas-
yonlara zemin haz›rlayan, katliam-
lar› meflrulaflt›ran politikalara SSOONN
VVEERR‹‹LLMMEELL‹‹DD‹‹RR!!

KKÜÜRRTT HHAALLKKIINNAA ÖÖZZGGÜÜRR-
LLÜÜKK!!

GGeenneellkkuurrmmaayy’’ddaann lliinnççlleerree,, kkaattlliiaammllaarraa ççaa¤¤rr››!!

Düzen, bbu ppolitikan›n aalt›nda kkalacak!

HHaakkllaarr vvee ÖÖzzggüürrllüükklleerr CCeepphheessii::

Köylülere engelleme
“Güvenlik bölgesi” ilan›yla,

Hakkari köylerinde girifl ç›k›fllar›n
denetim alt›na al›nd›¤›n›, en temel
ihtiyaçlar›n dahi köylere götürülme-
sine engeller ç›kart›ld›¤›n› aç›klad›. 

fi›rnak’›n Uludere ilçesinin Ye-
miflli, Andaç, Ortasu ve s›n›r bölge-
sinde bulunan bir çok köye g›da am-
bargosu konulurken, tar›m alanlar›-
na da may›n döflendi¤i belirtiliyor. 

S›n›rda seferberlik protokolü 
‘Güvenlik bölgesi’ ilan›n›n ar-

d›ndan Türk Silahl› Kuvvetleri, s›n›r
bölgesinde çal›flan otobüs-minibüs
firmalar›yla seferberlik protokolü
imzalad›. Protokole göre, ihtiyaç du-
yuldu¤unda araçlar 6 saat öncesin-
den TSK emrine girecek. Araç ve
floförleri, buna uymad›klar› takdirde
haklar›nda “Seferberlik Halinde As-
kere Sevke Mani Olmak” suçundan
dava aç›lacak. 

Eskiflehir DTP’ye Sald›r›
Genelkurmay'›n “refleks” aç›k-

lamas› yapmas›n›n ard›ndan Eskifle-
hir DTP ‹l binas›na molotof kok-
teylleriyle sald›r› düzenlendi. 

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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Haklar ve Özgürlükler Cephesi
(HÖC) üyeleri Genelkurmay’›n Kürt
halk›na yönelik k›flk›rtma, linç, pro-
vokasyon sald›r›lar›na aç›k ça¤r› ni-
teli¤i tafl›yan aç›klamas›n›, çeflitli fle-
hirlerde yapt›klar› eylemlerle protes-
to ettiler. 

Halklar›n kardeflli¤i ve Kürt hal-
k›na özgürlük ça¤r›s›n›n öne ç›kt›¤›
eylemlerin ilki, 11 Haziran günü ‹‹ss-
ttaannbbuull’’ddaa 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 ay-
n› fliarla Ankara ve ‹zmir’de eylem-
ler gerçeklefltirdiler. 

AAnnkkaarraa HÖC Temsilcili¤i tara-
f›ndan Yüksel Caddesi’nde gerçek-
lefltirilen 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›. 

‹‹zzmmiirr KKeemmeerraalltt›› giriflinde yap›-
lan di¤er eylemde de, Genelkur-
may’›n aç›klamas› ile birlikte geli-
flebilecek sald›r› ve provokasyon or-
tam›na dikkat çeken HÖC’lüler,
“Yaflas›n Halklar›n Kardeflli¤i” slo-
gan›yla aç›klamada tav›rlar›n› orta-
ya koydular. 

13 Haziran’da AAnnttaallyyaa HHaakkllaarr
vvee ÖÖzzggüürrllüükklleerr CCeepphheessii, K›fllahan
Meydan›’nda Genelkurmay’›n aç›k-
lamalar›n› protesto etti. K›z›l bayrak-
lar ve “Linçleri Meflrulaflt›ran Politi-

kalara Son”,
“Linçlere, Pro-
vokasyonlara,
K›flk›rtmalara

karfl› Birli¤imiz Gücümüzdür”
dövizleri tafl›yan HÖC’lülerin
eylemine EE¤¤iittiimm--SSeenn, ÖÖDDPP ve
TTKKPP de destek verdi.

Ayn› gün MMeerrssiinn’’ddee de
Haklar ve Özgürlükler Cephesi
taraf›ndan Genelkurmay’›n
katliamc›, linççi politikalar›na
karfl› bir gösteri yap›ld›. Bü-
yükflehir Belediyesi binas›
önünde yap›lan eylemde,
“TÜRK VE KÜRT HALKI
KARDEfiT‹R KIfiKIRTMA-
LARA SON! KÜRT HALKI-
NA ÖZGÜRLÜK” pankart›
tafl›nd›. 

ZZoonngguullddaakk GGeennççlliikk DDeerr-
nnee¤¤ii, 12 Haziran günü yapt›-
¤› bas›n toplant›s› ile Genel-
kurmay'›n aç›klamas›n› k›na-
d›. Dernek binas›nda düzen-
lenen toplant›da, Kürt düfl-
manl›¤› yarat›lmak istendi¤i
dile getirildi. 

HHaattaayy HHaakkllaarr vvee ÖÖzzggüürr-
llüükklleerr CCeepphheessii,, 13 Haziran’da
Ulus Alan›'nda yapt›¤› eylemde,
"fiovenizmi k›flk›rtan provokas-
yonlara zemin haz›rlayan katli-
amlar›n› meflrulaflt›ran politika-
lara son, Yaflas›n Halklar›n
Kardeflli¤i" yaz›l› pankart aç›l-
d›. Genelkurmay’›n ça¤r›s›na
karfl› alanlara ç›karak, halklar›n
kardeflli¤i fliar›n›n dile getirildi-
¤i eyleme ‹‹flflççii KKööyyllüü de destek verdi.

Adana ‹nönü Park›’nda 13 Ma-
y›s Çarflamba günü saat 12.30’da
Adana HÖC ad›na yap›lan aç›kla-
mada “… “geçici güvenlik bölgesi”
uygulamas› s›k›yönetimin ola¤a-
nüstü halin sürdürülmesidir. Bu ka-
rar hem s›n›r ötesi hem s›n›r içinde
Kürt halk›na karfl› katliam operas-

yonlar› haz›rl›¤› demektir. Genel-
kurmay yaln›z tanklar› de¤il yasala-
r› devletin tüm di¤er kurumlar›n› ve
flovenizm etkisi alt›ndaki kitleleri
seferber ederek Kürt halk›na karfl›
savafl› t›rmand›rmaktad›r. fioveniz-
mi k›flk›rtan, provokasyonlara ze-
min haz›rlayan, katliamlar› meflru-
laflt›ran politikalara SON VER‹L-
MEL‹D‹R” dedi.

HÖC,
oyunu
bozmak
için alanlarda ANKARA

‹ZM‹R ‹STANBUL

ANTALYA

ADANA



Genelkurmay’›n 8 Haziran günü
yapt›¤›  aç›klaman›n 3. maddesine
bakan, Genelkurmay’›n haklar, öz-
gürlükler diye bir anlay›fl›n›n olma-
d›¤›n› görür. Tam tersine özgürlük-
ten, demokrasiden sözedeni ““ddüüflfl--
mmaann”” 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 yap-
maz? Bu kafada demokrasinin ‘d’si
yoktur. Bu zihniyetin halklara, mil-
liyetlere, farkl› olan hiçbir fleye say-
g›s› yoktur. 

Peki “TTüürrkk” olana sayg›s› var
m›? Türk olana hak ve özgürlükleri-
ni tan›yor mu? Hay›r, o da yok. Onu
da eziyor. “Köle” bir Türk milleti is-

tiyor. Genelkurmay’›n emireri gibi
bir millet istiyor. 

fiunu görmeliyiz: GGeenneellkkuurr--
mmaayy,, KKüürrttlleerr’’ii ddee sseevvmmeezz,, TTüürrkkllee--
rrii ddee;; NNAATTOO GGeenneerraalllleerrii,, ttüümm
hhaallkkllaarraa ddüüflflmmaanndd››rr.. 

Genelkurmay Türk halk›na ne
veriyor? Ne verebilir? Bunun ceva-
b› da, bu ordunun halka karfl› ger-
çeklefltirdi¤i darbelerde, s›k›yöne-
timlerde var. O cuntalarda, tüm mil-
liyetlerden emekçi halka zulmedil-
medi mi? Yukar›daki sorunun ceva-
b›, generallerin halk›m›za reva gör-
dü¤ü 1982 Anayasas›’nda da var. O
Anayasa’da da “Türkler’e özgürlük,
Kürtler’e bask›” yok; 1982 Anaya-
sas› tüm halk› suçlu gören, tüm hal-
k› sindirmeye çal›flan bir anayasa
de¤il mi? 

Genelkurmay’›n “Türkçülü¤ü”,
Türk halk›n› çok sevdi¤inden de¤il-
dir. Sadece her sömürücü kesim gi-
bi, her faflist yönetim gibi, bir kesi-
me yaslanmak zorundad›r ve “ha-
kim ulus”, faflizmin hemen her za-
man 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 hakla-
r› da gasbedildi¤i için iki misli bas-
k› alt›ndad›r. 

fiimdi, Türkiye Cumhuriyeti Ge-
nelkurmay Baflkanl›¤›, çok tehlikeli
bir oyuna baflvurdu. 

Bizler, hak ve özgürlüklerimiz
için mücadele edemeyelim, müca-
dele etmek yerine bbiirrbbiirriimmiizzii yyiiyyee--
lliimm istiyorlar. Genelkurmay’›n “te-
röre karfl› kitlesel refleks” gösterme
ça¤r›s›n›n esas› budur. 

HHaallkk››mm››zz,, dduurraall››mm vvee ddüüflflüünnee--
lliimm;; tteerröörr ddeemmaaggoojjiissii nneeyyii ggiizzllii--
yyoorr?? 

Terör demagojisiyle gizlenen,
halk›n her türlü hak alma mücadele-
sinin ezilmek istendi¤idir. Unutma-
y›n, maafl›na zam isteyen memur,
özellefltirmeye karfl› ç›kan iflçi, ta-
ban fiyatlar› protesto eden köylü,
evini y›kt›rmamak isteyen gecekon-
dulu, paral› e¤itime karfl› ç›kan ö¤-
renci de “terörist” ilan edildi bu ül-
kede. Demek ki, “teröre karfl› müca-
dele” dedikleri asl›nda hhaakkkk››nn››
aarraayyaann hhaallkkaa kkaarrflfl›› mmüüccaaddeellee’dir. 

BBööllüüccüüllüükk ddeemmaaggoojjiissiinnee ddee
kkaannmmaayyaall››mm.. AAss››ll bbööllüüccüülleerr;; hal-
k›n bir bölümünün dilini, kültürünü
yasaklayanlard›r, aass››ll bbööllüüccüülleerr,,
baz› milliyet ve inançlar› “devlet ›r-
k›, devlet dini” kabul edip, ötekileri
“düflman” görenlerdir. AAss››ll bbööllüüccüü--
lleerr,, halk›n bir bölümünü “sözde va-
tandafl” ilan edenler, halk›n bir bö-
lümünü baflka bir bölümüne karfl›
“refleks” göstermeye ça¤›ranlard›r.
As›l teröristler, ony›llard›r s›k›yöne-
timlerle, cunta ve ola¤anüstü haller-
le, bask›y›, zulmü süreklilefltirenler-
dir.

Evet, ülkemizin dört bir yan›nda
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TTüürrkk HHaallkk››!!
GGeenneellkkuurrmmaayy’’››nn
ççaa¤¤rr››ss››nnaa kkuullaakk
vveerrmmeeyyiinn.. Terör de-

magojisine kanmay›n. Çünkü
sorun terör de¤il, haklar›n› iste-
yen halklar›n sindirilmesidir.

HHaannggii ggeerreekkççeeyyllee vvee hhaannggii bbii--
ççiimmddee oolluurrssaa oollssuunn,, Genelkur-
may ça¤r›s›na verilecek destek,
katliam, linç politikalar›na des-
tek vermektir. 

Haklar ve Özgürlükler Cephesi

fifiiimmddii,, flfluunnuu ddaa ssoorruuyyoo--
rruuzz:: MMGGKK GGeenneell
SSeekkrreetteerrllii¤¤ii’’nnee ““ssii--
vviill”” bbiirr bbüürrookkrraatt

ggeettiirriillddii ddiiyyee,, bbiirrkkaaçç
““AABB’’yyee uuyyuumm”” yyaassaass›› çç››kkaarr››lldd››
ddiiyyee, yönetimin sivilleflti¤ini,
ülkemizin demokratikleflti¤ini,
ordu müdahaleleri döneminin
art›k kapand›¤›n› yazanlar, aca-
ba, ülkemizde yaflanan son ge-
liflmeler karfl›s›nda, yazd›klar›n-
dan piflmanl›k duyuyorlar m›? 

AAccaabbaa,, yyaann››llmm››flfl oolldduukkllaarr›› ggii--
bbii,, hhaallkk›› yyaann››lltttt››kkllaarr›› iiççiinn
hhaallkkttaann öözzüürr ddiilleemmeeyyii ddüüflflüü--
nnüüyyoorrllaarr mm››??

Haklar ve Özgürlükler Cephesi

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

Birleflelim!



insanlar ölüyor. Ama onun da sebe-
bi, bugüne kadar uygulanagelen sö-
mürü, bask› ve zulüm politikalar›-
d›r. Hiçbir yerde, insanlar nedensiz
da¤lara ç›kmaz, nedensiz silaha sa-
r›lmaz. Demagojilere pabuç b›rak-
mayal›m. 

HHeerr mmiilllliiyyeetttteenn,, hheerr iinnaannççttaann,,
hheerr mmeesslleekktteenn hhaallkk››mm››zz!!

Özgürlük, ekmek, su kadar tart›-
fl›lmaz bir gerekliliktir. Bizi bölmek,
birbirimize k›rd›rmak istiyorlar. 

HHaallkkllaarr›› bbiirrbbiirriinnee kk››rrdd››rraammaazz--
ss››nn››zz ddiiyyeebbiillmmeelliiyyiizz!!

HHaallkkllaarr kkaarrddeeflflttiirr diyebilmeli-
yiz!

Onlar, Kürt halk›n› yoketmek is-
tiyor. Biz ““KKüürrtt hhaallkk››nnaa öözzggüürr--
llüükk!!”” diyebilmeliyiz!

Bu sistem, ideolojisiyle, politi-
kas›yla, kültürüyle halklar›n afla¤›-
lanmas›yla flekillenmifltir. Hiçbir
halk›n haklar› yoktur. 

Düflünün, bu ülkede yaflayan
milyonlarca Kürt’ün ad› ony›llar bo-
yunca telaffuz edilmedi. Yaflad›klar›
yerin ad› co¤rafi olarak Kürdis-
tan’d›, Kürdistan denilmesi yasak-
land›. “OOrraa” denildi. Kürtler de
“Orada yaflayanlar”d›... 

Bugün ülkenin Baflbakan’› “bbeenn
kkaabbiillee rreeiissii iillee ggöörrüüflfleemmeemm”” diye-
rek bir halk› kabile ilan ediyor. Oy-
sa Kuzey Irak denilen yerde, kabile-
ler 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›z-
d›rlar. ‹kisi de ››rrkkçç››dd››rr.. ‹kisinin de
beyinlerinde dolaflan Nazi düflünce-
leridir. ‹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 yok-
tur. Bu topraklar üzerinde yaflayan
halklar aras›nda ne tarihi, ne güncel
bir düflmanl›k nedeni de yoktur. 

Fakat bak›n; Genelkurmay’›n

ça¤r›s›n›n ard›ndan burjuva bas›n
“Teröre karfl› halk hareketi” bafll›k-
lar›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, bir-
leflip bizi birbirimize k›rd›rmak iste-
yenleri biz k›ral›m. Bizi sömürenle-
ri ve zulmedenleri altetmek için bir-
likte mücadele edelim. 
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Kuflkusuz,
ayd›nlar›n
aya¤a kalk-
mas› gere-
ken günler
yafl›yoruz.
Ve asl›nda, ülkemiz öyle bir ülke
ki, gerçekten ayd›n olan, ger-
çekten demokrat olan, devrimci
olan hiç kimsenin bir an bile ye-
rine oturmaya zaman› yoktur. 

Ne yani hep teyakkuz halin-
de mi, hep kavga halinde mi
olaca¤›z itiraz›nda bulunulabilir.
Evet, çünkü devrimcilik, demok-
ratl›k, “bofl zaman” ifli de¤il, ha-
yat›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¤un-
da muhalefet yaparken, ifller bi-
raz zorlafl›nca, gerilere kaçar›z...
Bugün Genelkurmay’›n “refleks”
ça¤r›s›n› elefltirenlerin baz›lar›na
bak›n; zaman›nda linçleri onay-
layan, meflrulaflt›rand›lar. Ayn›
Genelkurmay’›n “sözde vatan-
dafl” politikalar›n›, katliamlar›n›
destekleyen, hatta alk›fllayand›-
lar... Generaller, “kuvveden fiile”
geçmemiflken “demokrat” kesi-
lip, kan dökülmeye baflland›ktan
sonra, güç önünde boyun e¤en-
ler, hangi düflüncenin, nas›l bir
demokrasinin savunucusu olabi-
lirler... Onlara demokrat denile-
bilir mi? 

Her türlü fliddete karfl›y›m

deyip, devletin fliddeti
karfl›s›nda sesini yüksel-
temeyene demokrat de-
nilebilir mi? 

De-
mek ki,
demok-
rat›n
da söz-
de 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 Genel-
kurmay Baflkan›. Burjuva veya kü-
çük-burjuva, ayd›n buna karfl› ç›k-
mal› de¤il mi? En az›ndan bilim-
sellik gere¤i böyledir. 

Çünkü, mutlu olman›n Türk-
lük’le, Kürtlük’le de¤il, bu ülkenin
ba¤›ms›z olup olmamas›yla, bu ül-
kenin demokratik olup olmama-
s›yla ilgisi var. Halk›n aç olup ol-
mamas›yla, ulusal onurunun çi¤-
nenip çi¤nenmemesiyle ilgisi var.
Bu halka mutluluk duyabilece¤i
hiçbir neden b›rakmayanlar, meta-
zori “Türklük’le” mutlu olmay›
dayat›yorlar. Evet Türk’üz, Kürt-
üz, ama mutlu de¤iliz. 

Özde demokrat, halk›n mutlu-
lu¤u için çal›fland›r. “Ne mutlu
Türküm diyene” dayatmas›n›n pe-
fline tak›lan de¤il, halk› mutsuz
edenlerin karfl›s›na dikilendir. 

fiovenizm gemi az›ya ald›¤›n-
da, devlet terörü kurflunlar ve
komplolor saçmaya bafllad›¤›nda
burjuvazinin icazeti ve “terör de-
magojisinin” flemsiyesi alt›na s›¤›-
nan, sözde demokratt›r. Ve fakat
flimdi özde demokrat olma zama-
n›d›r. 

Siyasette

‹LKE
SSöözzddee ddeemmookkrraatt

ÖÖzzddee ddeemmookkrraatt!!



Genelkurmay’›n “kitlesel ref-
leks” ça¤r›s›ndan vazife ç›karan ke-
simler, ““tteerröörree kkaarrflfl›› sseessssiizz mmiittiinngg””
düzenleme karar› ald›lar. ADD,
ÇYDD gibi “ulusalc›” kesimlerin
ön ayak oldu¤u mitingin “‹spanya
modeli” gibi olaca¤› belirtiliyor. 

‹lginçtir; ‹spanya’daki yürüyüfl-
ler, uzun y›llard›r hem düzenin sa-
hiplerinin hem de reformist kesim-
lerin adeta “a¤z›n›n suyunu ak›t›-
yor”... Y›llard›r örnek verilir ‹span-
ya’daki yürüyüfller. Benzer bir tav-
r›n ülkemizde de gösterilmesi ge-
rekti¤i yaz›l›p çizilir. 

Oligarflinin burjuva medyadaki
sözcüleri, PKK’nin eylemlerinden
veya devrimci eylemlerin ard›ndan
hemen kaleme sar›l›r ve ayn› naka-
rat› tekrarlarlar; “niye insan haklar›
diyenler, ‹spanya’daki gibi meydan-
lara ç›k›p yürümüyorlar?!”

Nakarat bir noktada solun refor-
mist kesimleri taraf›ndan da sahip-
lenildi. Nitekim, El Kaideciler’in
‹ngiliz Konsoloslu¤u’na, HSBC’ye
karfl› düzenledi¤i eylemlerin ard›n-
dan 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 ‹s-
panya’daki gibi olmas› gerekip ge-
rekmedi¤idir. Dahas›, ‹spanya’da
yap›lan›n kime hizmet etti¤idir. 

Evet, ‹spanya’da 1990’lar›n so-
nunda ETA’n›n bir eylemine karfl›
milyonu aflk›n bir kitlenin kat›ld›¤›
bir yürüyüfl yap›ld›. Ayn› büyüklük-
te olmasa da, sonraki y›llarda da za-
man zaman bu yürüyüfller tekrarlan-
d›. 

Ön planda gözükenler bazen
farkl› kesimler olsa da, bu yürüyüfl-

ler, esas olarak devletin, gericili¤in
ve burjuvazinin çizgisindeki yürü-
yüfllerdir. Bu yürüyüfller, belli bir
noktadan itibaren de “her türlü flid-
dete hay›r” noktas›na gelerek tama-
men burjuvazinin çizgisine girmifl-
tir. Yürüyüfllerde güya “sosyalist”
baz› güçlerle faflistler yanyana yü-
rüyebilmektedir. Orada, varl›¤› ken-
di s›fat›yla çeliflen burjuvazinin
temsilcileri de¤il, sosyalist oldu¤u-
nu iddia edenlerdir. Kat›lan partile-
rin niteli¤i, ad›, s›fat› ne olursa ol-
sun, yürüyen burjuvazidir. Yürüyüfl,
halk›n mücadelesine ve halk›n dire-
nifl ve savafl hakk›na karfl›d›r.  

“Her türlü fliddete karfl› ol-
mak”ta bbiilliimmsseell 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 re-
formist örgütler, bu gerçe¤i görme-
mekte ›srar ederek hâlâ “teröre kar-
fl›” ça¤r›lar›n› sürdürüyorlar. Hâlâ
sorunun “terör” sorunu oldu¤unu
san›yorlar. Çünkü, çok temel sorun-
lar›n “fliddet”e baflvurulmadan çö-
zülece¤i gibi bir ham hayal içinde-
ler.

Ham hayal içindeler çünkü, as-
l›nda, herkesin ve kendilerinin de
ÇOK ‹Y‹ B‹LD‹KLER‹ G‹B‹, “her
türlü fliddete karfl›y›z” derken, sade-
ce 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› ke-
simler, ayn› ça¤r›y› yapm›yorlar.
Ayn› ‹spanya’da yürüyenler ve ayn›
ülkemizde 24 Haziran’da yürümeye
niyetlenenler gibi... 

24 Haziran mitinginin düzenle-
yicilerinden Necla Arat’›n sözleri
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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?



asl›nda fazla tart›flmaya yer b›rak-
m›yor: Prof. Dr. Arat diyor ki,
“Türk Silahl› Kuvvetleri'ne manevi
destek vermek amac›yla ‘teröre kar-
fl› sessiz miting’ düzenleyece¤iz. ...
Teröre karfl› ‹spanya'daki yürüyüfl-
lere benzeyen bir sessiz yürüyüfl
gerçeklefltirmek istiyoruz.”

“TSK’ya manevi destek” ve “‹s-
panya’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 nneden 
endifle dduyuyor?
Mesela, Sendika-org’da Ferda

Koç imzal› bir yaz›da, ‹spanya’daki
“teröre karfl› yürüyüfller” olumlan›r-
ken, Necla Arat’la bak›n hangi nok-
tadan tart›flmaya giriyor bu solcu.

Necla Arat, sözkonusu konufl-
mas›n›n bir yerinde, ‹nsan Haklar›
Ortak Platformu'nun Genelkur-
may’›n “refleks” ça¤r›s›na elefltiri-
sinden sözederek flöyle diyor: “Ni-
çin üzerlerine al›nd›lar, neden bafl-
ka dernekler de¤il de onlar böyle
bir duyarl›l›k gösterdiler, bunu an-
lamakta zorlan›yorum..."

Sendika-org’da Ferda Koç imza-
l› bir yaz›da, Arat’a bak›n nas›l ce-
vap veriliyor (Al›nt› biraz uzun ola-
cak ama reformist zihniyeti göster-
mesi aç›s›ndan yararl›):

“Evet, 1997 ‹spanya's›ndaki gibi
gösterilerden kimsenin endifle etme-
sine 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 gi-
bi bir tepki hareketini örgütlemeyi
mi öngörüyor; yani Kürt sorununu
kabul eden, bu sorunun çözümü için
bütün bar›flç› kanallar›n sonuna ka-
dar 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›

ortak bir hareket yaratma ça¤r›s›n›
m› yap›yor? Temel slogan›, "Kürtle-
re evet, PKK'ye hay›r" m›? 

E¤er böyleyse gerçekten de ‹n-
san Haklar› Platformu'nun endifle-
sini anlamak mümkün de¤il!” 

Evet, ‹spanya’daki “teröre karfl›”
yürüyüfllerde, bir dönemden itiba-
ren bir slogan öne ç›kt›: “Bask'a
evet, ETA'ya hay›r". 

Baz› reformistler, ayd›nlar da
"Kürtler’evet, PKK'ye hay›r" sloga-
n›n› kabul etmeye çok hevesliler an-
lafl›lan. Fakat bu slogan, ne demok-
ratik bir slogand›r, ne de “halk cep-
hesi”nden tespit edilmifl bir slogan.
Bu, ülkemizde y›llard›r tekelci bur-
juvazinin; sonra Demireller’in ve
hatta zaman zaman da generallerin
dile getirdi¤i bir bak›fl aç›s›d›r. Top-
lumsal sorunlar ve o sorunlar›n ürü-
nü olan toplumsal hareketler birbir-
lerinden kopar›lamaz, birbirinden
ayr› düflünülemezler. Bu bilimsel de
de¤ildir, devrimci de. 

Bu anlamda, “Bask'a evet,
ETA'ya hay›r" slogan› veya “Kürtle-
r’e evet, PKK'ye hay›r" slogan›,
teorik aç›dan tart›fl›lmaya bile de¤-
mez; bu olsa olsa bir demagoji ör-
ne¤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 solcu-
luktur, tart›fl›l›r. Bu solcu, önerdi¤i
slogan›n niteli¤i, muhtevas› konu-
sunda da gerçe¤i görmekten uzak-
t›r; önerdi¤i slogan öyle bir slogan-
d›r ki, Necla Aratlar, onu hiç tered-
dütsüz kabul edebilirler. Peki o za-
man 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 en-
difle, 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 göre-
bilenler, icazetçilikle, korkakl›kla,
statükoculukla bulan›klaflmam›fl her
göz, “teröre karfl›” ça¤r›lar›n, yer-
yüzünü teröre bo¤an emperyalist-
lerden 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 refor-
mistleri için Genelkurmay’›n “terö-
re karfl› kitlesel refleks” ça¤r›s› ve
Genelkurmay’›n “sivil emirerle-
ri”nin 24 Haziran mitingi, “terör”
konusundaki politika ve söylemleri-
nin 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” de-
magojisinden kendisini kurtarama-
yan her politikan›n burjuvazinin po-
litikalar›n›n yede¤ine düflmesi kaç›-
n›lmazd›r.
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Barzani: ‘PKK ile savaflmay›z’
Kürdistan bölgesel hükümetinden

Barzani ve Irak Cumhurbaflkan› Tala-
bani, operasyon tehditleri üzerine
yapt›klar› aç›klamada “Türkiye’nin
operasyonu tüm Irak’a yap›lm›fl
olur” diyerek, tav›rs›z kalmayacakla-
r›n› belirttiler.  

Barzani, ayr›ca flöyle diyordu:
“Türkiye bize ‘PKK ile savafl›n’ di-
yor. Ama biz PKK ile savaflmak iste-
miyoruz. Biz sorunun bar›flç›l yollar-
la çözülmesinde onlara yard›mc› ola-
ca¤›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› sa-
vunmak bizim görevimizdir" aç›kla-
mas›n› yapt›. "Türk halk› ile dost ol-
duklar›n›” vurgulayan Sadr, "Türki-
ye'nin sald›r›lar›na sessiz kalmaya-
caklar›n›” belirtti. 



Oligarflik iktidar bir yandan
ABD’yi elefltirip, hava saham›z› ih-
lâl ettiniz diye “uyduruk” notalar
verirken, öte yandan ABD’ye hiz-
met etmeye devam ediyor.

Bunun son örne¤i ‹ncirlik Üs-
sü’nün süresinin 1 y›l daha uzat›l-
mas› oldu. 

ABD'nin ‹ncirlik Üssü'nü kulla-
n›m süresi 23 Haziran 2007'de dola-
cak. Sürenin uzat›lmas› için, Bakan-
lar Kurulu kararnamesi gerekiyor.
AKP hükümeti, ‹ncirlik'in
süresinin 1 y›l daha uzat›l-
mas› yönünde tav›r belirle-
mesinin ard›ndan, D›fliflleri
Bakanl›¤› da geçen hafta içinde, sü-
renin uzat›lmas›na iliflkin kararna-
me tasla¤›n› hükümete resmen ilet-
ti. Taslak flimdi Bakanlar Kuru-
lu’nun önünde, onaylanaca¤› ise
gün gibi aç›k. AKP ‹ncirlik’in süre-
sini dört kez uzatarak, Felluce'deki
çocuklar›n, kad›nlar›n katline hiz-
met etti. Bu beflinci uzatma karar›
olacak. 

AKP’li D›fliflleri Bakanl›¤›’n›n
gelen elefltirilere karfl› yapt›¤› aç›k-
lama hükümetin soruna nas›l bakt›-
¤›n› aç›kça ortaya koyuyor. D›fliflle-
ri Bakanl›¤›, “bu rutin olarak her y›l
uzat›l›yor.” diyor. 

Ne demek “rutin uzatma”?

O zaman Bakanlar Kurulu kara-
r›na ne gerek var; otomati¤e ba¤la-
y›n, bu düzen sürdükçe uzas›n!

‹flbirlikçili¤i, ba¤›ml›l›¤› içsel-
lefltirmifl bir kafa yap›s›n› yans›tan
bu cevap, bu ülkenin nas›l yönetil-
di¤ini, emperyalizme iliflkilerin na-
s›l sürdü¤ünü de aç›kça gösteren bir
örnektir. 

Emperyalizmin istekleri karfl›-
s›nda asla “hay›r” demeyi akl›n›n
ucundan geçirmeyen, emperyaliz-
min isteklerini emir diye alg›layan
iflbirlikçi iktidarlar yönetiyor bu ül-
keyi. Halk›n tepkisini sistem içinde
eritmek için, ABD’ye karfl› “ç›k›fl-

lar” yapanlar dahil olmak üzere bü-
tün iktidarlar ayn› yolu izliyorlar. 

Çok de¤il daha bir hafta önce iki
ABD F-16’s› hava saham›z› ihlâl et-
ti diye gürültü koparan Genelkur-
may 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›n-

dan geçiriyor. 

Nas›l geçirsin! B›rak›n kökleri
1950’lere dayanan yeni-sömürgeci-
lik iliflkilerini, bu iktidar›n kendi
varl›¤› do¤rudan Amerikan deste¤i-
ne ba¤›ml›d›r. ABD’ye böyle bir ko-
nuda “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 ya-
p›lan anlaflmalar uyar›nca faaliyete
geçen ‹ncirlik, o günden bu yana
bölge halklar›na karfl› bir sald›r›,
tehdit üssü olarak kullan›l›yor. Oli-
garfli emperyalizmin bölge hakimi-
yetine hizmet ederken, halk düfl-
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AKP iflbirlikçilikte ‘rutini’ bozmad›

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 CI-

A’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 CI-
A’n›n 2003 ve 2005 y›llar› aras›nda Avrupa’da -daha kesin olarak Polon-
ya 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› “kurban-
lara tazminat” diye aç›kl›yor. Guantanamolara, iflkencelere hizmet et, son-
ra para öde kurtul! Ne güzel Avrupa demokrasisi! 

Peki halen kay›p olan 39 insan ne olacak? ‹nsan haklar› örgütleri bu ki-
flilerin bu merkezlerde tutuldu¤unu düflündüklerini aç›kl›yorlar, ABD ar-
s›zl›¤› tümden ele alm›fl, iflkence merkezlerinin varl›¤› do¤alm›fl gibi, “bu
merkezler bofl” diye kendini savunuyor. Peki Avrupa ne diyor? 

NATO ÜÜYEL‹⁄‹ ‹‹fiKENCE OORTAKLI⁄ININ ZZEM‹N‹
Elbette sadece iki ülke de¤il, Almanya baflta olmak üzere birçok Avru-

pa 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› faaliyetle-
rini NATO müttefikleriyle Ekim 2001’de yapt›¤› bir anlaflmaya dayand›r-
mas›. Raporda, CIA ile iflbirli¤i yapan ülkelerin ayn› zamanda NATO üye-
si olmas›na dikkat çekiliyor. Yani, bu ülkeyi yönetenlerin “memleket ya-
rar›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.

NATO üyeli¤i iflkence 
kamplar›n›n zemini oldu

ABD’ye at›p tutanlar ‹ncirlik’in süresini uzat›yor



manl›¤›n›n ortakl›¤›n› yap›yor. 

‹ncirlik’in ne ifle yarad›¤›na dair,
buradan kalkan uçaklar›n hangi ül-
keleri bombalad›¤›, sald›r›lar öncesi
nas›l keflif uçufllar› yapt›¤›na dair bu
sayfalarda defalarca örnekler sunul-
du, bunlar› yinelemeyec¤iz. 1991-
2003 aras›nda Irak’›n sürekli olarak
bombalanmas›nda kullan›lan ‹ncir-
lik, iflgal s›ras›nda da lojistik destek
üssü olmakla kalmad›, buradan kal-
kan uçaklar Felluce’de, Ba¤dat’ta
çocuklar›n, sivillerin üzerine bom-
balar ya¤d›rd›. 

‹ncirlik’in süresini uzatanlar›n
neye hizmet ettikleri ortada. Ameri-
ka’ya sa¤lad›¤› yararlar›, ABD’nin
2006 y›l› ‘terörle mücadele’ raporu
da flu örnekle aç›kl›yor:

“Irak’taki ABD güçlerinin ihti-
yac› olan hava kargosunun yüzde
60’› ‹ncirlik üzerinden ulaflt›r›l›yor.
‹ncirlik’in silah haricindeki malze-
me için lojistik merkez haline geti-
rilmesiyle, eskiden Almanya’dan 9-
10 uçakla yapt›¤›m›z nakliyeyi flim-
di 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 etmek-
te, 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› ba-
fl›nda AKP hükümetinin karar›yla 6-
8 haftal›k e¤itimler için yeniden ‹n-
cirlik’te konuflland›rmaya bafllad›. 

Bu ülkede iflbirlikçilik anlaflma-
lar›n›n halktan gizlenmesi ad› ko-
nulmam›fl bir kural gibidir. ‹ncirlik
konusu da böyle. Kuruluflunda giz-
lenen, sonra “üs yok tesis var” deni-
len ‹ncirlik’in sürelerinin uzat›lmas›
“gizlilik” gerekçesiyle resmi gaze-
tede yay›nlanm›yor. ABD’ye aleni
olan halktan gizleniyor.

Öte yandan halen varl›¤› redde-
dilen 90 nükleer bafll›¤› da düflün-
dü¤ümüzde, topraklar›m›z›n aleni
olarak “patlamaya haz›r bomba” ha-
line getirilmesinden de zerre kadar
rahats›zl›k duymuyor. 

Say›: 109 15ÜSLER

Sorunlar // ÇÇözümler
Dile kolay; tam 52 y›ld›r ‹n-
cirlik Üssü var topraklar›-
m›zda. Anadolu evlatlar›n›
Kore’de k›rd›rman›n karfl›l›-
¤›nda NATO’ya giren döne-
min iktidarlar›, bununla da
yetinmeyerek, Amerikan
emperyalizmi ile ikili anlafl-
malar 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›. ‹ncir-
lik 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 em-
peryalizmin askeri üsleri ile
dolduruldu. 

Ad›na müttefiklik iliflkisi de-
diler. Sonra
“stratejik or-
takl›k” söyle-
mi 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›ksat-
maya çal›flt›lar halk›m›za.

Öyle ya; NATO’nun ikinci bü-
yük orduya sahip üyesiy-
dik... Amerika’n›n stratejik
müttefiki olmaktan gurur
duyuyorduk... Topraklar›-
m›zda NATO ve ABD üsleri-
nin olmas›ndan do¤al ne ola-
bilirdi ki!

Çok s›k›flt›klar›nda “üs yok
tesis var” diye halkla alay
eden Demireller’den, iflbirlik-
çili¤ini “rutin” hale getiren
AKP iktidar›na kadar; bu
üsleri do¤al görmeyen ve
göstermeye çal›flmayan hiç-

bir iktidar yoktur. 

Oysa, bir ülkede bu tür üsle-
rin bulunmas› baflka fleyin
de¤il, aç›kça bbaa¤¤››mmll››ll››¤¤››nn eenn
öönneemmllii ggöösstteerrggeelleerriinnddeennddiirr..
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 as-
keri üsleri, Balkanlar sö-
mürgelefltirilmeden önce gör-
mek mümkün müydü? Ya
da Kafkaslar’dan eski Sov-
yet Cumhuriyetleri’nden
Amerika’ya üs veren rejim-
lerin niteli¤i nedir? Amerika
nerede kendine ba¤›ml› bir
iktidar yaratm›fl, mevcutlar›
iflbirlikçilefltirmiflse, ve böl-
gesel stratejik ç›karlar› ge-
rektiriyorsa, mutlaka oraya
askeri bir üs de kurmakta-
d›r. Ba¤›ml›l›k olmadan, böy-
le bir iliflki mümkün de¤il-

dir. Çok fazla
örne¤e gerek
yok; AKP ‹n-
cirlik’in süre-
sinin uzat›l-
mas›n› ““rruuttiinn
bbiirr uuyygguullaammaa””

diye savunuyor!

Bir baflka ülke askerlerine
kendi topraklar›nda üs ver-
mek nas›l bir “rutinlik” ola-
bilir! ‹flte o rutinlik ba¤›ml›-
l›k iliflkisinin kendisidir. ‹kti-
dar asl›nda flunu söylüyor:
BBiizz bbaa¤¤››mmll›› bbiirr üüllkkeeyyiizz,, vvaakk--
ttii ggeelliinnccee bbuu üüssssüünn zzaammaann››nn››
uuzzaattmmaakk zzoorruunnddaayy››zz..

Biz devrimcilerse ony›llard›r
bu gerçekleri anlat›yoruz,
mücadelemizin talepleri ara-
s›na mutlaka bu üslerin kal-
d›r›lmas›n› koyuyoruz. An-
cak flunu da belirtiyoruz:

Ba¤›ml›l›¤›n bütün sonuçlar›
gibi, üüsslleerr ddee aannccaakk bbaa¤¤››mmss››zz
bbiirr TTüürrkkiiyyee’’ddee ssöökküüllüüpp aatt››llaa--
bbiilliirr.. Ba¤›ms›z bir Türkiye
ise, halk›n iktidar› ile müm-
kündür. 

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



Burjuva siyasette “s›n›rlar” kal-
k›yor. ‹deolojiye, politikaya gerek
yok. Y›llarca “solcu” kimli¤i ile bi-
linen Ertu¤rul Günay baflkaca de-
magojilere gerek duymadan, neden
AKP’den aday oldu¤unu “milletve-
kili olmak istiyorum” diye aç›kl›-
yor. Bir baflkas› halk›n gözünün içi-
ne baka baka, bu ülkeye demokrasi
gelecek, hukuk devleti olacaksa,
bunu AKP’nin yapaca¤›n› söyleye-
rek gerekçelendiriyor o kap›y› çal-
mas›n›. Elbette, kendisinin de mil-
letvekili koltu¤unda oturdu¤u bir
AKP’den sözediyor.

CHP’ye ‹ltihak

MHP’den gelip ANAP’ta politi-
ka 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 gel-
dim, size iltihak ediyorum dedi.

‹deolojik, programatik hiçbir
tart›flma da olmad›. Elbette bunu
son derece ulvi amaçlarla aç›klama-
y› ihmal etmedi Okuyan. Ne de olsa
burjuva siyasette dilin kemi¤i, siya-
setçinin omurgas› yok! Bir zaman-
lar›n “F›r›ldak Kubi”si bile her par-
ti de¤ifltiriflinde mutlaka gerekçeler
buluyor, neredeyse zafer naralar›
atarak durmadan dönüyordu.

CHP aç›s›ndan ise çok sorun ol-
du¤unu sanm›yoruz. 

Yozgat’tan aday gösterdi¤i Lüt-
fullah Kayalar’›n dünü ve bugünü
ne ise, Yaflar Okuyan da odur.

Kald› ki, CHP’yi “sol” parti ka-
bul edip, sa¤ kimlikli adaylar› vitri-
nine yerlefltirmesini, Yaflar Okuyan

gibilerine kap›lar›n› açmas›n› elefl-
tirmenin 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” sa-
r›lmas› d›fl›nda tarihinde bir solcu-
luk zaten yoktur. Bu bir yan›lg›yd›,
yan›lsamayd›; özellikle flu son y›l-
larda faflist, flovenist politikalara da-
ha bir boylu boyunca kapakland›k-
ça, bu yüzü alenileflmifl oldu.

Ancak bunu hâlâ anlamakta di-
renenler 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 ya-
flad›¤› tabloda CHP’nin desteklen-
mesi gerekti¤inin özellikle alt›n› çi-
ziyor; yanl›fllar›n seçimden sonra
sorgulanmas› gerekti¤ini vurgular-
ken flöyle konufluyor:

“Aleviler bundan önceki dönem-
de CHP ile küstüler. Ben de k›zg›-
n›m. Ama kendimi 23 Temmuz’a ka-
dar 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 ““eehhvveenn--ii flfleerr””ee
mmaahhkkûûmm oollmmaakk,, bbiirr hhaallkk››nn kkaaddee--
rrii oollaammaazz;; 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, kol-
tu¤un orta¤› oldu¤u her dönem bü-
yük alevi katliamlar› yafland› bu ül-
kede. Bu art›k biliniyor.

Bunun da ötesinde CHP’nin bu
ülkedeki inanç, kimlik sorunlar›na
iliflkin hangi çözüm program› alevi-
ler için “ehven” oluyor, bunun da
tutarl› bir cevab› yoktur. 

O zaman CHP’ye yönelik eleflti-
rileri, 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 politi-
kalar›n as›l sahibi olan oligarfli de
böyle düflünülmesini istiyor zaten.
Genelkurmay toplumu saflaflt›rma-
da tam da buna oynuyor.

Bu bir tuzakt›r!

Aleviler, bu tuza¤a düflecek mi,
as›l olarak buna karar vermek duru-
mundad›rlar. 

CHP nas›l bir laikli¤i temsil edi-
yor? Onbinlerce maafll› imam kad-
rosuna, Diyanet ‹flleri gibi bir örgüt-
lenmeye bu devlet AKP döneminde
mi sahip oldu? Hay›r! Ve CHP de
böyle bir devleti savunuyor, tek par-
ti döneminden bu yana dini toplumu
denetim alt›nda tutmak için kulla-
nanlar aras›nda yeral›yor. Laiklik
flimdi, iktidar çat›flman›n bir arac›,
ona koltu¤un önünü açacak bir ar-
güman 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 için-
deyken, aleviler neden CHP’nin ka-
natlar› alt›nda “ehven” aray›fl›na gi-
riyorlar?

Sivas katliam›n› unutmayan ale-
viler AKP ile “bar›flmazken”, katli-
am s›ras›nda iktidar orta¤› olan “sos-
yal demokratlar” ile bar›fl›n bu kadar
ucuz olmas› çeliflki de¤il midir?
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Burjuva siyaset     
batakl›¤›ndan...



““EEhhvveenn--ii flfleerr””,, ççaarreessiizzlliikkttiirr!!

Alevi halk›m›z, kültürü, tarihi,
gelenekleri ile çaresizli¤i daha bafl-
tan 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 bulu-
nan ve yyeenniiddeenn aday listelerine gi-
ren “san›k” AKP’li ve CHP’li mil-

letvekili adaylar›n›n liste-
sinden bir seçme sunuyo-
ruz:

Adaylar›n yarg›land›¤›
suçlara bak›n; nas›l bir
meclis oluflaca¤›n› görür-
sünüz zaten:

Recep Tayyip Erdo-
¤an-‹stanbul: GGöörreevvii iihh--
mmaall.. ZZiimmmmeett,, eevvrraakkttaa
ssaahhtteecciilliikk,, ccüürrüümm iiflflllee--
mmeekk iiççiinn tteeflfleekkkküüll oolluuflfl--
ttuurrmmaakk..

Abdullah Gül-Kayseri:
ÖÖzzeell eevvrraakkttaa ssaahhtteecciilliikk.. 

Kemal Unak›tan-Eski-
flehir: VVeerrggii UUssuull KKaannuu--
nnuu’’nnaa mmuuhhaalleeffeett.. 

Abdülkadir Aksu-‹s-
tanbul: ÖÖzzeell eevvrraakkttaa ssaahh--
tteecciilliikk.. 

Akif Gülle-Amasya:
Devlet ‹‹hhaallee KKaannuunnuu’’nnaa
aayykk››rr››ll››kk..

Osman Aslan-Diyarba-
k›r: GGöörreevvii kkööttüüyyee kkuull--
llaannmmaakk..

As›m Aykan-Trabzon:
GGöörreevvii kkööttüüyyee kkuullllaann--
mmaakk.. GGöörreevvii iihhmmaall..

Metin Kafl›ko¤lu-Düz-
ce: AAvvuukkaattll››kk ggöörreevviinnii
kkööttüüyyee kkuullllaannmmaakk..

Mehmet Salih Erdo-
¤an-Denizli: MMüüeessssiirr ffiiiill..

Hüsnü Ordu-Kütahya:
Görevli memura hakaret.
Tedbirsizlik ve dikkatsiz-

lik sonucu ölüme sebebiyet vermek.

Süleyman Bölünmez-Mardin:
AAkkaarryyaakk››tt kkaaççaakkçç››ll››¤¤››.. Adam ya-
ralamak. Hakaret ve tehdit. 

Abdurrahman Müfit Yetkin-fian-
l›urfa: EEvvrraakkttaa ssaahhtteecciilliikk,, doland›-
r›c›l›k.

‹dris Naim fiahin-‹stanbul: ZZiimm--
mmeett,, eevvrraakkttaa ssaahhtteecciilliikk,, cürüm ifl-
lemek için teflekkül oluflturmak,
ihaleye ffeessaatt kar›flt›rmak.

Ayhan Sefer Üstün-Sakarya:
MMüütteesseellssiilleenn ggöörreevvddee yyeettkkiiyyii kköö--
ttüüyyee kkuullllaannmmaa..

Mikail Aslan-K›rflehir: Yarala-
maya sebebiyet vermek.

Yahya Bafl-‹stanbul: GGöörreevvii kköö--
ttüüyyee kkuullllaannmmaakk..

Nevzat Pakdil-Kahramanmarafl:
ZZiimmmmeett..

Mehmet Mehdi Eker-Diyarba-
k›r: Görevi kötüye kullanmak. 

CCHHPP’’lliilleerriinn baz›lar›n›n “suçla-
r›” da flöyle:

Mahmut Y›ld›z-fianl›urfa: EEvv--
rraakkttaa ssaahhtteecciilliikk.. DDoollaanndd››rr››cc››ll››kk..
Hakaret. Ölümle tehdit. Sahte özel
belge kullanmak. Silahla ya¤ma su-
çuna azmettirmek. 

Yaflar Tüzün-Bilecik: Görevi kö-
tüye kullanmak.

Feramüz fiahin-Tokat: ZZiimmmmeett,,
ggöörreevvii iihhmmaall.. 

Fahrettin Üstün-Mu¤la: Görevi
kötüye kullanmak.

Ferit Mevlüt Aslano¤lu-Malat-
ya: Hizmet nedeniyle suistimâl.

Kemal K›l›çdaro¤lu-‹stanbul:
Görevi kötüye kullanmak.

Tacidar Seyhan-Adana: Tedbir-
sizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme
sebebiyet vermek.

Mehmet fierif Ertu¤rul-Mufl: Si-
lahla tehdit.

Bülent Baratal›-‹zmir: ‹haleye
ffeessaatt kar›flt›rmak.

Ali Oksal-Mersin: Taksirle ölü-
me sebebiyet vermek.

Say›: 109 17SEÇ‹M

Burjuva ppolitikac›lara ttav›r:

“sizin kkanl› eellerinizi ss›kmay›z”
12 Haziran günü, düzen partilerinden AKP’nin “aday”lar›, seçim propa-

gandas› yapmak amac›yla ‹stanbul Ba¤c›lar’da esnaflar› dolafl›p yalan vaat-
lerini sürdürüyorlard›, ki...

Yenimahalle Ahmet Kabakl› Caddesi’ndeki tüm kahvehane ve esnaf› do-
laflan AKP’li aday, yozlaflmaya karfl› ç›kt›¤› için tutuklanan Cem KOYUPI-
NAR’›n Babas› Mehmet KOYUPINAR ve iki Yürüyüfl okuru taraf›ndan
protesto edildi. 

Mehmet KOYUPINAR’a elini uzatan “lidervekili” aday›, karfl›l›k görme-
yince do¤al bir tepkiymifl gibi geçifltirmek istedi. Ama Mehmet KOYUPI-
NAR, o¤lunun yozlaflmaya karfl› ç›kt›¤› için hukuksuz bir flekilde gözalt›na
al›n›p tutukland›¤›n› ve bbuu aaddaalleettssiizzllii¤¤iinn AAKKPP’’nniinn aaddaalleettii oldu¤unu anlat-
maya 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›. Yürü-
yüfl 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›la-
r›n›, fuhufl yapt›ranlar›, kumar oynatanlar› kollay›p bu namussuzlu¤a karfl›
ç›kanlar› hapishanelere att›n›z. Sizinle hiç iflimiz olmaz” diye tepki göster-
di. Mahalle sakinlerinin de bu olaya tepkisiz kalmay›p protesto edenleri des-
teklemesi burjuva politikac› aday›n›n moralini iyice bozdu. KKookkuuflflmmuuflfl ssiiyyaa--
sseettiinn ççüürrüümmüüflfl aaddaayyllaarr››nnddaann bbiirrii olan AKP’li, tepkiler karfl›s›nda piflkince,
riyakârl›klar›na devam edip, olay yerinin biraz ilerisinde tekrar kampanyas›-
na devam etti.

AAkkiiff GGüüllllee

MM.. MMeehhddii EEkkeerr

MMaahhmmuutt YY››lldd››zz

AAllii OOkkssaall

SS.. BBööllüünnmmeezz
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Adalet Bakanl›¤›'n›n 22 Ocak ta-
rihinde yay›nlad›¤› genelgenin uy-
gulanmas›nda sorunlar ç›kar›lmas›
tecriti gündemde tutmaya devam
ederken, psikologlar sorunun acili-
yetine bir kez daha vurgu yapt›lar.  

*

9 Haziran günü ‹HD Ankara fiu-
besi'nde 100’den fazla ruh sa¤l›¤›
çal›flan›n›n imzas›n›n bulundu¤u bir
bas›n toplant›s› düzenlendi. Hapis-
hanelerde tecritin had safhada uy-
guland›¤›na vurgu yap›lan aç›kla-
mada, tecritin ruh sa¤l›¤›na ve fizik-
sel olarak etkilerine dikkat çekildi. 

Ayn› gün ‹zmir ve ‹stanbul'da da
ruh sa¤l›¤› çal›flanlar› bas›n toplan-
t›lar› düzenlediler. 

Ankara'da ki aç›klamada konu-
flan Psikolog Deniz Sevimli, tutuklu
ve hükümlülerin birbirleri ile olan
iletiflim olanaklar›n› görece artt›r-
mas› öngörülen genelgenin yay›n-
lanmas›n›n ve o gün itibariyle tecrit
karfl›t› tansiyonun düflmesinin üze-
rinden dört ay› aflk›n bir zaman geç-
ti¤ini hat›rlatarak, “Bu süre zarf›n-
da tecrit tipi hapishanelerin hiç bi-
rinde genelge, hükümleri uyar›nca
tutarl› olarak uygulanmad›; ço¤u
cezaevinin kap›s›ndan bile girmedi.
Uygulanan cezaevlerinde ise, ce-
zaevi 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 ceza-
lar›, süngerli oda uygulamalar›, re-
vire ve görüfle ç›k›fllarda dayat›lan
ayakkab› aramalar›, bir y›l› bulan
görüfl yasaklar›, mektup dahil top-
yekün iletiflimden kopar›lma, kitap-
yay›n-mektup vs. gasplar›, ikinci bir

pet fliflesinin, üçüncü bir saç tokas›-
n›n dahi yasak oldu¤u ak›l almaz
bask›lar, infaz yakmalar, kaba ifl-
kenceler süratini kesmeden uygula-
narak tecriti tan›mlayan kal›c› feno-
menlere dönüfltü” dedi.

Genelgeye ra¤men F Tiplerinin
halen “bir korku filmi setini” and›r-
d›¤›na dikkat çekilen aç›klamada
örnekler verilerek, bunlar›n film de-
¤il gerçek oldu¤unu belirtildi.

Genelgeyi uuygulay›n, 
tecriti kkald›r›n
Tecritin etkilerinin örneklerle s›-

raland›¤› aç›klamada, tecritin bütü-
nüyle kalkm›fl say›laca¤› koflullar›n,
F Tiplerinin la¤vedilmesi oldu¤u-
nun 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. yeter-
sizlikler gerekçe gösterilerek uygu-
lanmayan genelgenin uygulanmas›-
n›n önündeki bürokratik engeller
kald›r›lmal›.

* Sosyal iletiflim, tretman ve di-
siplin cezas› kofluluna ba¤l› olmak-
s›z›n sa¤lanmal›, ayn› koridora ba-
kan tüm hücre kap›lar› sosyal ileti-
flim ve psiko-sosyal ihtiyaçlar için
gün boyu aç›k tutulmal›.

* Ölüm orucu, cezaevine düzen-
lenen operasyonlar nedeniyle yafla-
nan travmalar ve tecrit uygulamas›-
n›n sonucu olarak cezaevinde kala-
mayacak derecede psikolojik ve fi-
ziksel rahats›zl›k yaflayan kifliler sa-
l›verilmeli ve tedavileri yap›lmal›.

* Baflta mesane kanseri hastas›
Erol Zavar olmak üzere kronik has-
tal›¤› olan ve cezaevinde tedavi ko-

fl u l l a r ›
b u l u n -
m a y a n
m a h -
k û m l a r
serbest b›rak›lmal›.

* Revire, görüfle vb. ç›karken
onur k›r›c› bir uygulama olarak da-
yat›lan elle arama ve ayakkab› ara-
malar›na son verilmeli, mahkûmla-
r›n doktora psikolojik olarak rahat
koflullarda ç›kmas› sa¤lanmal›d›r.

* Mahkûmlar›n psikolojik ihti-
yaçlar›n›n, kiflisel geliflimlerinin ve
yarat›c›l›klar›n›n önüne engel olun-
mamal›.

* Zaten hücrelerde kalmakta
olan mahkûmlar›n disiplin cezalar›-
na dayanarak çok daha ilkel ve özel
olarak tasarlanm›fl hücrelere konul-
mas› ruh sa¤l›klar›na dönük çok
a¤›r ve sert bir sald›r›d›r. Zaten öz-
gürlü¤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› ka-
bul etti¤i ve yasal bir uygulama ol-
du¤unu söyledi¤i, kaba dayak ve ifl-
kence için kullan›lan "süngerle kap-
l› hücreler" ortadan kald›r›lmal›d›r.

* Her türlü insani ve temel ihti-
yac›n “dilekçe” ile karfl›lanmas›
zorlu¤una son verilmelidir.

* Disiplin cezalar› ve di¤er ceza-
lar nedeniyle infaz yakma uygula-
mas›na son verilmeli, geçmiflte al›-
nan tüm cezalar iptal edilmeli.

SSoonnuuçç oollaarraakk;;
Tecrit tipi cezaevlerinde yafla-

nanlar mesleki bak›fl aç›m›z itiba-
riyle halen aç›k bir flekilde iflkence-
dir. Bu gerçe¤i görmezden gelmek
ve karfl› durmamak en baflta insani
yaklafl›m›m›z›n, sonra da mesleki
hassasiyetlerimizin tahammül ede-
bilece¤i bir fley de¤ildir. Tecrit te-
melli infaz modelinden vazgeçilme-
li, yukar›da s›ralad›¤›m›z konularda
en k›sa zamanda gerekli düzenle-
meler gerçeklefltirilmeli, uygulama-
lar için güvence verilmelidir."

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



Hükümet bu¤day taban fiyatlar›-
n›, 7 Haziran günü aç›klad›.

Tar›m ve Köyiflleri Bakan› Meh-
di Eker, Toprak Mahsulleri Ofisi
Ankara fiube Müdürlü¤ü’nde dü-
zenledi¤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›!

HHuubbuubbaatt mmüüddaahhaallee aall››mm ffiiyyaatt--
llaarr›› yyiinnee mmaalliiyyeettiinniinn aalltt››nnddaa kkaall--
dd››.. 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 ka-
dar 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 fi-
yatlar› düflürmemesi halinde (ki ço-
¤unlukla düflürülüyor), çiftçinin eli-
ne primle birlikte kilogramda 47
YKr geçecek. Türkiye Ziraat Odala-
r› Birli¤i’nin (TZOB) yapt›¤› hesap-
lamalara göre, bugün zaten bu¤da-
y›n maliyeti 48 YKr. Bir y›l içinde
gübrede yüzde 23-49, ilaçta yüzde
16 oranlar›nda art›fl yaflan›rken, hü-
kümetin verdi¤i fiyattaki art›fl ise,
prim de dahil olmak üzere yüzde
14.6’da kalmaktad›r.

Taban fiyatlar aç›klanmadan ön-
ce, 2 milyon dekarl›k ekili alana sa-
hip Amik Ovas›’nda hububat eken
köylüler, geçen y›l zarar ettiklerini
belirterek, fiyat›n ancak 500 YKr
olarak belirlenmesi durumunda
“kendilerini kurtaracaklar›n›” aç›k-
lam›fllard›.

Bu¤day› ekebilmek için mazota,
tohuma, gübreye borçlanan çiftçiler
geçen y›l, borçlar›n› ödeyemedikle-
ri için tefecilerin eline düfltüklerini

söylüyorlard›.

Hükümet, rakam oyunlar›yla he-
saplanan genel enflasyon düzeyini
baz alarak, aç›klad›¤› fiyat›n 2006
y›l› enflasyonunun üzerinde oldu-
¤unu söylüyor. Oysa, Türkiye Zira-
atç›lar Derne¤i Baflkan› ‹brahim
Yetkin, flu gerçe¤in alt›n› çiziyor:

Çiftçi aç›s›ndan gerçek enflas-
yon oran› tar›msal üretimde ve kifli-
sel tüketimde kullan›lan mallar›n fi-
yat 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›¤›n-
da, 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 fiyat-
lar›ndaki art›fl sadece yüzde 63 dü-
zeyinde kald›. 

Görülece¤i üzere son befl y›lda
çiftçi sürekli olarak gelir kayb›na
u¤ruyor. 

Di¤er alanlarda oldu¤u gibi, ta-
r›mda da IMF politikalar›n›n uygu-
lanmas›n›n kaç›n›lmaz sonucudur
bu durum. Zira, IIMMFF’’nniinn ddaayyaatttt››¤¤››,,
hhüükküümmeettlleerriinn uuyygguullaadd››¤¤›› bbuu ppoollii--
ttiikkaallaarr bbüüyyüükk ttaarr››mm tteekkeelllleerriinnii
kkoorruuyyoorr,, ççiiffttççiiyyii ddee¤¤iill..

Say›: 109 19KÖYLÜ

MAL‹YET: 48 YKr
F‹YAT: 47 YKr

Bu¤day üreticisine
AKP darbesi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu karar› do¤rultusun-
da, y›l sonuna kadar geçerli olacak asgari ücret; 16 ya-
fl›ndan büyükler için 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 4'lük
art›flla net 419.15 YTL'ye yükselecek. 16 yafl›ndan kü-
çükler 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 iflçi-
lerin 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 geçi-
mini, insanca yaflam›n› sürdürmesini sa¤layacak ücret.

Peki bu ücretle b›rak›n insanca yaflam›, bir ailenin

yaflayabilmesi mümkün mü? Birçok istatistiklerde aç›k-
lanan yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda bir asgari ücret, mil-
yonlarca emekçinin bilerek, isteyerek sefalete mahkûm
edilmesi demektir. Kald› ki, asgari ücreti bir ailenin ih-
tiyaçlar›na göre de¤il, sadece çal›flan kiflinin ihtiyaçlar›
do¤rultusunda belirlemek, iktidar›n bu konudaki yakla-
fl›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 ya-
fl›ndan büyük iflçiler için yap›lan kesinti 165.85, 16 ya-
fl›ndan küçük iflçiler için 139.31, kap›c›lar için yap›lan
kesinti 91.26 YTL'yi bulacak.

AKP’nin asgari ücretliye reva gördü¤ü; yüzde 4



7 Aral›k 2006 tarihinde Temel
Haklar Federasyonu'nun uyuflturu-
cuya, kumara, fuhufla, h›rs›zl›¤a
karfl› yürüttü¤ü kampanya gerekçe
gösterilerek, Temel Haklar Dernek-
leri’ne, federasyon merkezine yap›-
lan polis bask›nlar› sonucunda yüz-
den fazla insan gözalt›na al›nm›fl,
onlarcas› tutuklanm›flt›. 

Aradan yedi ay geçmesine kar-
fl›n halen mahkemeye ç›kar›lmayan
86 kifli hakk›nda savc›l›k iddiana-
mesi haz›rland›. Mahkeme taraf›n-
dan da “hukuki” bulunarak kabul
edilen iddianame tam bir hukuksuz-
luk belgesi nite-
li¤inde. Burju-
va hukukunun
en temel k›stas-
lar›n›n yoksa-
y›ld›¤›, hukuki
de¤il politik bir
belge olan iddi-
aname, ayn› za-
manda düzenin
y o z l a fl m a y a
iliflkin yaklafl›-
m›n› da gözler
önüne seriyor.
‹ddia ediyoruz
ki; bu ülkeyi
bilmeyen, tan›-
mayan birisi,
baflkaca kan›t-
lara gerek duy-
maks›z›n sadece bu iddianameyi ve
sergilenen mant›¤› görerek, bu ülke-
de yozlaflmay› kimin körükledi¤ini,
kimlerin uyuflturucu sat›c›lar›na,
pezevenklere, kumarhanelere sahip
ç›kt›¤›n› anlayabilir. 

Büyük Suç: Yozlaflmaya 
Karfl› Mücadele Etmek

Savc›l›k, yüzden fazla insan için
istedi¤i cezalara flu “suçlar›” gerek-
çe gösteriyor: 

“Cebir ve fliddet kullanarak Tür-
kiye Cumhuriyeti Anayas›s›n›n ön-
gördü¤ü düzen yerine baflka bir dü-
zen getirmeye teflebbüs etmek, si-
lahl› DHKP-C örgütüne yönetici ve
üye olmak, basit ve vas›fl› yarala-
mak, birden fazla kifliyle örgüt ad›-
na tehdit etmek, birden fazla kifli ve

silahla örgüt ad›na gasp yapmak ve
teflebbüs etmek, vas›fl› ve basit ma-
la 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 örgütü-
ne yard›m ve yatakl›k etmek...”

Üçü müebbet olmak üzere, nere-
deyse herkesin “çantada keklik” mi-
sali “örgüt üyeli¤inden”, en hafifi-
nin “yard›m yatakl›k”tan cezaland›-
r›lmas› istenen bu “suçlar” için ne

yapm›fl bu insanlar?

UUyyuuflflttuurruuccuuyyaa,, ffuuhhuuflflaa,, kkuummaa--
rraa,, ççeetteelleerree kkaarrflfl›› mmüüccaaddeellee eettmmiiflfl--
lleerr!! BBüüyyüükk ssuuçç iiflflttee bbuu!!

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 dü-
zen, 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, ida-
m›n yeniden yürürlü¤e konulmas›n›
isteyerek “üçünü beflini salland›r-
mal›”! Bak›n o zaman bir daha biri-
leri ç›k›p yozlaflmaya karfl› mücade-

leden sözediyor mu!
Kendi düzeni pislikleri üretmifl,

halk› h›zla çürütmeye, gençleri yok
etmeye, aileleri parçalamaya, kültü-
rümüzü dejenere etmeye devam
ediyor; bunlara sesi ç›kmayan yarg›,
yozlaflmaya karfl› ç›kanlar› cezalan-
d›rmak için görülmedik bir çaba
sergiliyor. 

Yarg› Komedisi 

Peki bu cezalara hangi delilleri
sunuyor yarg›? 

Tutuklamalara, demokratik ku-
rumlar›n bas›l-
mas›na giden
operasyona ba-
hane yap›lan,
Sar›yer’de bu-
lunan, uyufltu-
rucu sat›c›s›
olarak tan›nan
‘ K a r d e fl l e r
Market’in sahi-
bi, savc›l›k id-
dianamesinin
de neredeyse
temelini olufl-
turmaktad›r.  

Savc› Nuri
Çi¤, polisin içi-
ne düfltü¤ü aczi
yineleme paha-
s›na, bu kiflile-

rin “teflhis” uzmanl›¤›n› iddianame-
sinin 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›, kala-
bal›k bir grup taraf›ndan dövüldü-
¤ünü iddia etti¤ine göre- korku için-
deki 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 keli-
meyle “yarg› komedisi”dir.

Yarg› komedisinin kendisini
gösterdi¤i noktalardan biri de, “sü-
per teflhisçi”den sonra, en önemli
“tan›k” olan iki “gizli tan›k.” 

Ne adlar›, ne yüzleri var! Ne ol-
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Kumara, UUyuflturucuya, 
Fuhufla KKarfl› ÇÇ›kman›n 
Cezas› MMüebbet!
Kumar oynay›n, uyuflturucu 

kullan›n, teflvik edin, 
fuhufl yap›n, yapt›r›n!



du¤u, kim oldu¤u belirsiz!

Ama öyle bir “gizil tan›k” ki, gü-
ya birkaç kez Temel Haklar Dernek-
leri’ne giden insanlar olmas›na kar-
fl›n, adeta “örgütün merkez komite
üyesi”! Bilmedikleri yok! ‹stan-
bul’un hangi mahallesinde ne ol-
mufl, nerede kim sorumlu her fleyi
biliyor. Hangi uyuflturucu tacirini
kimler dövmüfl, yüzleri maskeli de
olsa o mutlaka biliyor. Yozlaflmaya
karfl› Cepheliler’in yapt›¤› eylemle-
ri ya “görmüfl”, ya “duymufl” ama
mutlaka biliyor. Öyle bir “gizli ta-
n›k” ki, duymad›klar›n› bilmedikle-
rini de, bizzat eylemleri yapanlar
gelip ona anlat›yorlar. 

B›rak›n hukukçu olmay›, örgüt
ciddiyeti ve iflleyiflini bilmeyi, s›ra-
dan insanlar dahi bu senaryolara gü-
ler. Komploculu¤u aleni olan poli-
sin bu senaryolar› uydurmas› bir
yerde “mesleklerinin gere¤i”dir. Pe-
ki savc›l›k mesle¤inin hangi gere¤i-
ni yerine getirerek bu ucubeleri id-
dianamesine 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› is-
tenen 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, ‹s-
tanbul’da demokratik mücadele
içinde yeralan birçok insan için “de-
lil” yaratma yoluna gitmiflti. 

Savc› da bu paçavraya itibar et-
mifl. Yozlaflmaya karfl› mücadele
edenleri suçlayacak tutarl› deliller
olmad›¤›n› bilen savc›l›k, bu sözde
ifadede geçen, “falanca kifli üst dü-
zey yöneticidir” denilmesine daya-
narak, Asuman Özcan, Hakk› Akça
ve Sad›k Ero¤lu için müebbet iste-

mektedir. 193 sayfal›k iddianame-
de sözkonusu devrimciler hakk›n-
da 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, bbuu üüllkkeeddee
iinnssaann››nn,, hhaallkk››nn hhaakk vvee öözzggüürrllüükk--
lleerriinniinn nnee kkaaddaarr uuccuuzz oolldduu¤¤uunnuu
gösterir. Üstelik, polis Nedim Öz-
türk’e bu “ifadeyi” imzalatal› ay-
lar olmufl, “üst düzey yönetici” de-
di¤i bir insan, o zamandan bugüne
Temel Haklar Federasyonu’nun
baflkan› ve devletin hukuku, mü-
ebbetlik bir “suçlu”nun aylarca or-
tal›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. EEnn iillkkeell
kkaabbiilleelleerriinn hhuukkuukkuu bbiillee bbuunnddaann
üüssttüünnddüürr.. Kabilelerin, afliretlerin
bile bir “dan›flma meclisi” vb. var,
bir suçu araflt›r›rken tan›klar› dinler,
böyle ucuz kararlar vermez. Bu ül-
kede ise, polis ne derse savc›lar hiç-
bir araflt›rmaya gerek duymadan ay-
nen 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! Kat-
liamc›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 ko-
layca düzenleyebilir. “Falanca örgü-
tün yöneticisidir” der ve savc›lar
müebbet ister! Neye göre, nereden
biliyor; ne gerek var bu sorular için
hukuki cevaplar aramaya! Karikatü-
rize 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

cezaland›r›lmas› eylemlerine kat›l-
d›¤›n› iddia etti¤i kifliler hakk›nda
onlarca y›ll›k hapis cezalar› iste-
mekle kalm›yor; Yürüyüfl, TAYAD,
mahallelerde kurulu bulunan tüm
Temel Haklar Dernekleri ile Temel
Haklar Federasyonu ve Ozan Yay›n-
c›l›k’›n da kapat›lmas›n›, baflkanlar›-
na cezalar verilmesini istiyor.

Demokratik kurumlara karfl› ha-
z›ms›zl›¤› aç›k olan yarg›n›n, bu ku-
rumlara yönelik suçlamalar› nedir
peki? 86 kifliyi neyle suçluyorsa, bu
kurumlar› da onunla suçluyor. Bu
kurumlar›n yozlaflmaya karfl› müca-
delenin bir flekilde içinde yeralma-
lar›, susturulmalar›, yokedilmeleri
yeterli yarg› için.  

Örne¤in dergimizin büyük suç-
lar› say›lan örneklere bak›n:  

“Yürüyüfl dergisinin 2 Temmuz
2006 tarihli 59. say›s›nda; 'yozlafl-
maya izin vermeyelim" bafll›¤› al-
t›nda "devrimcilerin önderli¤inde
örgütlenelim; mahallelerimizi bu
pisliklerden temizleyelim; gençleri-
mizi zehirleyenleri, k›zlar›m›z› fu-
hufl batakl›¤›na düflürenleri, yoksul
ailelerin ekme¤ini çalan kumarha-
neleri devrimcilere bildirelim” ça¤-
r›s›n› yap›ld›... 

Yürüyüfl 63. say›s›nda, kumar-
dan muzdarip olan ve Temel Haklar
Derne¤i vas›tas›yla kurtulan kifliler
ile yap›lan röportajlara yer verildi-
¤i... 48. sayfas›nda Okmeydan› Te-
mel Haklar Derne¤i taraf›ndan 'çe-
telere ve yozlaflmaya karfl›' 25 Tem-
muz 2006 tarihinde Devran Dü¤ün
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Okmeydan› Temel Haklar’›n 'çetelere ve
yozlaflmaya karfl›' 25 Temmuz 2006 tari-
hinde düzenledi¤i halk toplant›s› da sav-
c›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› mücadele-
ye destek vermesinler!



Salonu'nda halk toplant›s› düzen-
lendi¤i haberi verilmifltir.

Yürüyüfl 60. say›s›nda, 'Yozlafl-
maya karfl› etkinlik' bafll›¤› ile veri-
len haberde, Bahçelievler Temel
Haklar Derne¤i'nin, yozlaflmaya
karfl› yürütülen kampanya çerçeve-
sinde 30 Haziran 2006 tarihinde,
Beste Dü¤ün Salonu'nda bir etkinlik
düzenledi¤i...” 

Yozlaflt›rmaya karfl› yap›lan ey-
lem ve etkinlikler hakk›nda haberler
yapmak, yozlaflman›n sonuçlar›
hakk›nda makaleler yay›nlamak. ‹fl-
te bizim suçlar›m›z! Peki ne istiyor
savc›; emekçi mahallelerinde yafla-
nanlara, t›pk› burjuva bas›n gibi ku-
laklar›m›z› m› t›kayal›m? Yozlafl-
may› yokmufl gibi mi yapal›m, hat-
ta yozlaflma iyidir mi diyelim? 

Kurumlar›n kapat›lmas› istemi-
ne sunulan “delil”e bak›n: “Büyük
ve detayl› araflt›rmalar” sonucu, Te-
mel Haklar Federasyonu, Yürüyüfl,
TAYAD gibi kurumlar›n site-
lerinden DHKC.org sitesine
‘link’ verilmifl, öyleyse orga-
nik ba¤› varm›fl! 

‹nternet dünyas›nda, birçok
siteden baflka sitelere link ve-
rildi¤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› mücade-
leyi mahkum etmek için bir id-
dianame haz›rlamak, kuflkusuz
“zor zanaatt›r.” Savc› da bu-
nun zorlu¤unu yafl›yor. Çünkü
savundu¤u devlet yozlaflmaya
karfl› hiçbir fley yapmam›fl,
yapm›yor. Aksine himaye edi-
yor. 

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. fiöy-
le deniliyor: 

“Yarg› 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 yürür-
lükte bulunan kanunlarda suç ola-
rak tarif edilmesine ra¤men güven-
lik kuvvetlerince an›nda ve gerekli
flekilde müdahale edilemeyerek so-
ruflturma süreci ggeecciikkeenn ve flüpheli-
leri tam ve net bir biçimde tteessppiitt
eeddiilleemmeeddii¤¤iinnddeenn eylem faillerinin
yakalanmalar›nda zzoorrlluukkllaarr yafla-
nan bu nedenle tahkikat›nda ddeelliill--
lleennddiirrmmee ggüüççllüü¤¤üü bulunan fuhufl
yapmak ve yapt›rmak, kumar oyna-
mak ve oynatmak, uyuflturucu al›p-
satmak ve kullanmak gibi suçlar se-
bebiyle toplumta meydana gelen ra-
hats›z›l¤› suistimal ederek, halka fli-
rin görünerek taraftar kazanmak,
örgütün etkinli¤ini art›rmak amac›
ve örgüt planlamas›nda olan halk

ihtilalinde ilk safha olan hhaallkk›› kkeenn--
ddii yyaannllaarr››nnaa ççeekkmmeekk düflüncesi ile
"FUHUfiA, KUMARA, UYUfiTU-
RUCUYA VE YOZLAfiMAYA HA-
YIR" slogan› ad› alt›nda kampanya
bafllatt›¤›, bu kapsamda gerçeklefl-
tirdi¤i eylemlerin baflsavc›l›¤›m›zca
ve Emniyet Müdürlü¤ünün sorufl-
turma yapmakla görevli birimlerin-
ce 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 söy-
lüyor. Ortada geç kalma, zorluklar,
delillendirmeler yok! 

Tüm bunlar› sistem üretiyor, po-
lis 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 hiç-
bir suçu olmayan insanlar hakk›nda

müebbet hapis istiyor. 

Düzenin suçunu örtbas et-
mek, gerçe¤i ters yüz etmek
için bofl bir çaba. Sistem bu
kampanyam›zla kendini aç›k-
ça ele vermifltir. Savc›l›k siste-
mi savunma konusunda son
derece çaresizdir.

Kimi solcular anlamakta
zorlansa, “ahlâk bekçili¤i” di-
ye elefltirse de, düzen neyin ne
oldu¤unu çok iyi biliyor ve
gerçek yüzünün teflhir olma-
s›ndan duydu¤u korkuyu mü-
ebbet hapislerle bast›rmaya ça-
l›fl›yor. fiu aç›k ki, uyuflturucu-
ya, fuhufla, batakhanelere, ku-
marhanelere, pezevenklere
karfl› mücadele, düzenin ifline
gelmemifltir. 

Polisin bunlara karfl› müca-
dele etmemesinin nedenini,
“delillendirme zorlu¤u” ile,
“suçlular›n bulunamamas›” ile
aç›klamas› komiktir.

Hiç de zor de¤il, her yerde
aleni olarak uyufluturucu, ku-
mar, fuhufl sürüyor. Polisin
içinde oldu¤u, müsamaha gös-
terdi¤i bir mekanizma “t›k›r t›-
k›r” her yerde iflliyor. 
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Yozlaflmaya Karfl›  
Mücadelemiz Engellenemez

‹stanbul'un çeflitli mahallelerinde HÖC'lüler,
yozlaflmaya karfl› mücadele ettikleri için tutuk-
lananlar›n serbest b›rak›lmas› talebiyle 8 Hazi-
ran akflam› meflaleli yürüyüfller düzenlediler.
Gülsuyu Son Durak, Okmeydan› Dikilitafl, ‹ki-
telli Atatürk mahallelerinde gerçeklefltirilen yü-
rüyüfllerde megafonlarla, halka düzenin yozlafl-
t›rma politikalar› ve buna karfl› mücadele eden-
lerin neden tutukland›klar› anlat›ld›. "Komplo-
larla Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n, Uyufltu-
rucuya, Fuhufla ‹zin Vermeyece¤iz, Yozlaflmaya
Karfl› Mücadelemiz Engellenemez” sloganlar›-
n›n at›ld›¤› yürüyüfllerde halk alk›fllarla ve yer
yer kat›larak, deste¤ini ifade etti.



Yarg›n›n açmaz› flurada ki; fuhu-
flu, uyuflturucuyu, kumar› yapan
yapt›ranlar›n teflhis ve delillendiril-
mesinin “zor” oldu¤unu söyleyen
savc›, sözkonusu olan devrimciler,
yozlaflmaya karfl› mücadele edenler
olunca, ““ddeelliill”” yyaarraattmmaakkttaa hhiiçç ddee
zzoorrllaannmm››yyoorr.. Kan›ts›z, delilsiz ör-
güt üyelikleri, yöneticilikleri icat
ediyor, yozlaflt›rmaya karfl› müca-
deleyi anayasal düzeni de¤ifltirmeye
çal›flmak fleklinde de¤erlendirerek
müebbetler istiyor.

O zaman senin anayasal düzeni-
nin pislik üretiyor demektir ve y›-
k›lmas› müstehakt›r!

Düzen Yozlaflmaya Karfl› 
Mücadeleden Rahats›z

‹ddianamede sergilenen mant›¤›
ele almaya önümüzdeki say›larda
da devam edece¤iz. 

Sonuç olarak baz› noktalar›n al-
t›n› yeniden çizelim. 

BBiirriinncciissii;; oligarflik düzen
devrimcilerin yozlaflmaya,
uyuflturucuya, fuhufla, kumara,
çetelere karfl› mücadelesinden
büyük bir rahats›zl›k duymufl-
tur. Bu rahats›zl›k, daha bafltan
yozlaflmaya karfl› faaliyetlerde
kendini göstermifl, birçok ör-
nekte görüldü¤ü gibi, düzenin
polisi çeteleri, kumarhaneleri,
uyuflturucu tacirlerini koruma-
ya alm›fl, devrimcileri sindir-
mek istemifltir. Bu iddianame
rraahhaattss››zzll››¤¤››nn eenn üüsstt bbooyyuuttttaa
iiffaaddeessii olmufltur. 

Bu mücadeleden rahats›zl›k
duyan›n, uyuflturucu çeteleriyle,
fuhufl yapt›ranlarla, kumarhane-
lerle ve onlarla içli-d›fll› olup bu
pisli¤in rant›ndan pay ald›¤›
herkesçe bilinen polisle s›n›rl›
olmad›¤› görülmüfltür. 

Rahats›z olan bir bütün ola-
rak oligarflik sistemin kendisi-
dir. Yozlaflmaya karfl› mücade-
lemizle; bilineni, görüleni daha
aleni hale getirdik, en genifl kit-
lelerce görülmesini sa¤lad›k,
yozlaflt›rma politikas› ve bunun
araçlar› ile devletin iliflkisini

gün yüzüne ç›kard›k. Rahats›zl›¤›n
en büyük nedeni buradad›r. Yani so-
run tek bafl›na, rant›na sekte vurul-
mas› de¤ildir, ki devrimcilerin mü-
cadelesi ile kesilen rant, sisteme
akan kirli paran›n yan›nda “devede
kulak” bile de¤ildir. 

Emekçi mahallelerine, buralar-
daki devrimci mücadeleye karfl› “en
etkili silah” olarak kulland›¤›, çete-
ler, uyuflturucu, fuhufl, mafyalaflma,
bir bütün olarak yozlaflt›rma politi-
kas›n›n önüne dikildik. Sistemin bu
politikas› kimi mahallelerimizde
ciddi oranlarda darbe ald›, etkisini
kaybetti, genifl kitlelerce sorgulan-
maya baflland›. Kimi yerlerde uyufl-
turucu içen gençler bu “beladan”
kurtar›l›p, yozlaflmaya karfl› müca-
dele eder hale geldi. Bu örnekleri
bile “suç” diye sayan savc›l›k da,
mücadelemizin sonuçlar›n›, yaratt›-
¤› sempatiyi itiraf etmek durumun-
da kal›yor. Rahats›zl›¤›n ikinci ne-
deni 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 ama-
c›n›, “suç” gibi göstermeye çal›fl-
mas›, bu gerçe¤i de¤ifltirmiyor. El-
bette halk› kazanacak, faflist politi-
kalar›n etkisinden ç›karaca¤›z! 

Alt› çizilmesi gereken iikkiinnccii
nokta ise, sistemin halka karfl› uy-
gulad›¤› 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. 

HHaallkk›› ççüürrüütteenn,, bbeennllii¤¤iinnii dduu--
mmuurraa uu¤¤rraattaann nnee vvaarrssaa;; ddüüzzeenniinn
bbüüttüünn kkuurruummllaarr›› ttaamm bbiirr uuyyuumm
iiççiinnddee yyaaflflaammaa ggeeççiirrmmeekktteeddiirrlleerr.. 

Bu iddianame de bu gerçe¤in al-
t›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 et-
meyin, asla örgütlenmeyin, hal-
k›n de¤erlerini, ahlâk›n›, kültü-
rünü savunmay›n demekte;
‘yoksa müebbet veririm’ diye
tehdit etmektedir. 

Mücadelemiz Sürecek!

Yarg›n›n en üst boyutta tek-
rarlad›¤›, düzenin tehditleri, bu
mücadeleyi engellemeye yet-
meyecek. 

Emekçi mahalleleri baflta ol-
mak üzere, hayat›n her alan›nda
halk›m›zla birlikte yozlaflman›n
her türüne karfl› mücadele et-
meye 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 çe-
telerin, aileleri parçalayan ku-
marhanelerin hamisi olma utan-
c› da oligarflik sistemin, yarg›-
n›n ve polisin olacakt›r.

Say›: 109 23YOZLAfiMA

AKP’li Belediye Yozlaflma 
Karfl›t› Paneli Engelledi
AKP iktidar› da yozlaflmaya karfl› mücade-

leden duydu¤u rahats›zl›¤›, Paflabahçe Kültür
ve Dayan›flma Derne¤i’nin düzenlemek iste-
di¤i panele izin vermeyerek gösterdi. 8 Hazi-
ran’da belediyenin nikah salonunda uyuflturu-
cuya karfl› düzenlenecek panele önce izin ve-
ren, ard›ndan bir gün kala salonu vermekten
vazgeçen AKP’li belediye, mant›kl› hiçbir ge-
rekçe gösteremeyince yalana s›¤›nda. “O saat-
te salonda etkinlik var” diye belediyenin söy-
ledi¤i saatte hiçbir etkinlik gerçekleflmedi.

Belediyenin yasakç› tutumu dernek üyele-
ri taraf›ndan Nikah Salonunun önünde yap›-
lan aç›klamayla protesto edildi.
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9 Haziran sabah› Buca Temel Haklar ve
Özgürlükler Derne¤i çal›flan› Burak Demirci
ile ‹zmir Gençlik Derne¤i çal›flan› ‹leri K›z›lal-
tun’u gözalt›na alan ‹zmir polisi, sabah saatle-
rinde, kimse yokken her iki derne¤e de kap›la-
r›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 ar-

d›ndan “bomba malzemesi bulduk” diye aç›klama yapt›. 

UUccuuzz aammaa ppoolliissiinn yyiinneelleemmeekktteenn bb››kkmmaadd››¤¤›› bbiirr nnuummaarraa!!

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 görüfl-
mek istedi¤inde ise, ‹zmir Emniyet Müdürlü¤ü, “büyük operasyon” havas›
vererek, hukuksuzlu¤un tafllar›n› döflemenin yeni yöntemi olan, “gizlilik ka-
rar› 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 düzenlenme-
ye 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 is-
min 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 denge-
si 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 Fede-
rasyonumuza yönelik uyuflturucu ve fuhufla karfl› yürüttü¤ümüz faaliyetler-
den 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 teh-
ditlerde bulundu¤unu dile getirdi. “Kahrolsun Faflizm Yaflas›n Mücadele-
miz, Komplolar› Bofla Ç›karaca¤›z, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z" sloganla-
r›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 erte-
si gün tutuklan›rken, ‹zmir Acil Eylem Hatt› da Eski Sümerbank önünde
yapt›¤› eylemle gözalt› ve bask›nlar› protesto etti. Aç›klamay› yapan Yurda-
gül Gümüfl, yetki yasas› ç›kmadan polisin komplo ve sald›r›lar›n› art›rd›¤›-
n› belirterek, demokratik kurumlar›n “terör” demagojisi ile susturulmak is-
tendi¤ini kaydetti. Ard›ndan HÖC’lüler, Bayrakl› Adliyesi’ne giderek, arka-
dafllar›na destek verdiler. 

Temel Haklar Federasyonu da yapt›¤› yaz›l› aç›klama ile bask›nlar› pro-
testo ederken, polisin komplosuna dikkat çekti.

Kontrgerilla 
Bursa’da ‹fl Bafl›nda 
� Bursa'da, Partizan okuru Öz-

kan Arslan'›n babas› Hasan Arslan
30 May›s’ta kontrgerilla taraf›ndan
kaç›r›ld›. ‹flçi emeklisi olan ve mu-
halif kimli¤iyle tan›nan Arslan’› ka-
ç›ran sivil giyimli 3 kifli, silah zo-
ruyla ellerini ve gözlerini ba¤-
lad›klar› Arslan’› 4 gün tehdit ve ifl-
kenceden geçirdi. A¤z›na silah da-
yanarak ölümle tehdit edilen Ars-
lan’› kaç›ranlar›n kendilerini ‘Türk
‹ntikam Tugaylar› olarak tan›tt›klar›
ö¤renilirken, ailesinin baflvurular›-
na karfl›n, savc› ve polis hiçbir giri-
flimde bulunmad›. 4. gün, devletin
elinde oldu¤unu ö¤renen aile, 2 Ha-
ziran’da yapt›¤› bas›n aç›klamas›y-
la, bafl›na geleceklerden Emniyet
Müdürlü¤ü'nün sorumlu olaca¤›n›
duyurdu. Kontrgerilla, ayn› gün sa-
at 22.00 civar›nda Arslan'› ‹ne-
göl’de bir tarlaya att›.

Ma¤dur olmas›na karfl›n, Emni-
yet Müdürlü¤ü'ne götürülen Arslan,
sorgulanan oldu. "Sen o¤luna niye
sahip ç›km›yorsun? T‹T diye bir ör-
güt yok. ‹fadeni geri al" gibi tehdit-
lerde bulunan polis, dolayl› flekilde
kaç›rma eylemini üstlenmifl oldu. 

Arslan'›n bulunmas›n›n ard›n-
dan, DKÖ’ler yapt›klar› eylemle
yasad›fl› gözalt› ve kaç›rmalar› pro-
testo 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 protes-
to etti. Cumhurbaflkan› Sezer'e faks
yollayan ÇHD üyeleri ad›na aç›kla-
ma yapan, Yönetim Kurulu Üyesi
Güray Da¤, yasan›n temel hak ve
özgürlükleri ciddi flekilde s›n›rlan-
d›raca¤› uyar›s›nda bulundu ve veto
edilmesini istedi.

‹zmir polisi yeni komplo peflinde
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Van Cumhuriyet Savc›l›¤›, 13 Haziran’da yeniden görülmeye bafllanan
fiemdinli davas›nda, san›k astsubaylar Ali Kaya ve Özcal ‹ldeniz’in tahliye-
sini istedi. 

Yarg›tay taraf›ndan bozulmas›n›n ard›ndan yeniden görülen davada ast-
subaylar›n tahliye edilmesi talebi mahkeme taraf›ndan reddedildi. Mahkeme
heyeti savc›l›¤›n iste¤ini reddederken, Yarg›tay’›n dosyan›n askeri mahke-
meye 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 Ge-
nelkurmay’›n fiemdinli’nin üzerinin örtülmesi konusunda anlaflmalar›n›n ar-
d›ndan yaflananlar, Yarg›tay’›n karar›; Türkiye’de hukukun kimler için ve ki-
me 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 ha-
ber 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 kla-
sörler ile mahkemenin gerekçeli karar›n›n 60 sayfas›, esas hakk›ndaki mü-
talaa 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›rakmaya-
cak flekilde, halk›n üzerine bomba atan, suçüstü yakalanan kontrgerilla ele-
manlar›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›n-
dan da bir pervas›zl›k sorunudur. Ancak, kontra elemanlar› için ceza isteyen,
kontrgerilla örgütlenmesine k›smi elefltiriler getiren savc›n›n bafl›na gelen-
ler, meselenin savc›n›n pervas›zl›¤› meselesi olmad›¤›n› gösterir. Tahliye is-
teyen 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. 

Linçleri yönlendiren
‘Oktay Astsubay’ 

� Sakarya'da, Ahmet Kaya bas-
k›l› tiflört giydikleri için iki Kürt ifl-
çisini linç etmek isteyen güruhu,
''OOkkttaayy aassttssuubbaayy'' isimli bir kiflinin
yönlendirdi¤i ortaya ç›kt›. 

Linç edilmek istenenlerden Se-
nayi ‹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, son-
ra da kitleyi yönlendirdi¤ini belirten
‹zci olay günü çarfl›ya ç›kt›klar›n›
ve Gündem Gazetesi ald›klar›n› be-
lirterek 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 yaklafl-
t› ve 'Kapat gömle¤inin dü¤meleri-
ni, 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› emni-
yete götürdü. Ben de bir polisin yar-
d›m›yla apartmana s›¤›nd›m.” 

Çeflitli yerlerinden yaralanan ve
yüzünde flifllikler oluflan ‹zci, bir an-
da say›lar›n›n bine ulaflt›¤›n› vurgu-
layarak, “Teröristleri teslim edin di-
ye ba¤›r›yorlard›. Kalabal›¤›n için-
den kitleyi yönlendirdi¤ini düflün-
dü¤üm Oktay astsubay oldu¤unu
söyleyen kifliyi gördüm. Üzerinde
beyaz bir tiflört vard› ve iri yar› bi-
riydi” dedi. 2 y›ld›r kentte çal›flt›kla-
r›n› ve her zaman Gündem Gazetesi
ald›klar›n› belirten ‹zci, yönlendir-
me olmasa böyle bir olay›n yaflan-
mayaca¤›n› kaydetti. DTP ‹l Baflka-
n› A. Gani Çiftçi ise, lincin arkas›n-
da MHP’nin oldu¤unu söyledi.

Polisin, J‹TEM’ci subaylar›n
yönlendirmedi¤i, planlamad›¤› bir
tek linç yoktur zaten. Yine linç gü-
ruhunu faflistlerin oluflturdu¤u da
belgeli kan›tl› bir gerçek. Yani her
fley “klasik devlet lincine” uygun.

Kontrac›lar›n›n
aklanmas› için 

her yol deneniyordevrimciler ilk günden 
gerçe¤i dile getirmifllerdi



Burjuva düzen partileri se-
çimlere haz›rlan›r, halk› sand›-
¤a ça¤›r›rken, DDeevvrriimmccii HHaallkk
KKuurrttuulluuflfl PPaarrttiissii,, 11 Haziran
tarihli, 37 say›l› aç›klamas› ile,
tüm halk› ba¤›ms›zl›k, demok-
rasi mücadelesine kat›lmaya,
kendi iktidar›n› kurmak için
mücadele etmeye ça¤›rd›. 

22 Temmuz’da yeni bir seçi-
min oldu¤u hat›rlat›lan aç›kla-
mada, oligarflik yönetimin, de-
mokrasicilik oyununun bir par-
ças› olarak 4-5 y›lda bir bu fla-
flaal› seçim-sand›k flovuna bafl-
vurdu¤u kaydedildi. “Seçim,
hem oligarfli içi güç dengeleri-
nin gerektirdi¤i düzenlemeleri
yapmaya, hem de kitleler nez-
dinde oligarflik yönetimin mefl-
ruiyetini tazelemeye hizmet
eder” de-
nilen aç›k-
l a m a d a ,
2007 seçi-
minin de
ayn› ama-
ca hizmet
e d e c e ¤ i
belirtildi.
Halk› san-
d›k bafl›na
çekmek ve
oligarfli içi
k a v g a d a
kitleleri kendi saflar›na yedekleye-
bilmek için düzen partilerinin sür-
dürdü¤ü “bu seçimlerin çok büyük
bir önem tafl›d›¤›” propagandas›n›n
bir yan›ltma oldu¤u uyar›s›nda bu-
lunan Parti, ülkemizde, faflizm ko-
flullar› alt›nda yap›lan tüm seçimle-
rin rolü neyse, bu seçimlerin rolü-
nün de ayn› oldu¤unu söyledi. 

Devrimci Halk Kurtulufl Partisi
aç›klamas›n›n devam›nda flu tespit
ve görüfllere yer verildi:

Demokrasi, ülkemizde “demok-
rasicilik oyunu” fleklinde varoldu¤u
için, sand›k, partiler ve parlamento,
hhaallkk››nn iirraaddeessiinnii ortaya ç›karman›n
de¤il; ba¤›ml›l›¤› ve faflizmi perde-
lemenin bir arac›d›r; ki bu yönetim
biçiminin ad› da ppaarrllaammeenntteerr ffaa--
flfliizzmm’’dir. Seçim sand›¤›n›n ffaaflfliizzmm
kkooflfluullllaarr›› aalltt››nnddaa ortaya konulmufl

olmas›, seçimlerin niteli¤ini de be-
lirler. Partimizin seçim politikas›,
her fleyden önce bu gerçe¤i göz
önünde bulundurur.  

Ülkemizde burjuva siyaset, ‹‹KK‹‹
BBÜÜYYÜÜKK YYAALLAANN üzerine oturur.
Bunlardan biri ülkemizin BA⁄IM-
SIZ 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 sürmüfl-
tür. Bugün art›k, ülkemizi yönetiyor
görünenler, ABD’ye, AB’ye sorma-
dan tek bir ad›m atamaz, IMF’ye
sormadan tek bir ekonomik karar
alamaz durumdad›rlar. 

Demokrasi ise, 80 y›l› aflk›n

cumhuriyet tarihinde ülkemiz-
de hiç olmam›flt›r. Kim bu ül-
keyi halk›n yönetti¤ini iddia
edebilir? Kim hak ve özgürlük-
lerin esas oldu¤unu iddia ede-
bilir. Cuntalarla, s›k›yönetim-
lerle, ola¤anüstü hallerle, muh-
t›ralarla yönetilen, iflkencenin,
infazlar›n, katliamlar›n, linçle-
rin devlet himayesinde oldu¤u
bir ülkede, demokrasiden söz
edilemeyece¤i aç›kt›r.  

TTaabblloo aaçç››kktt››rr;; ÜÜllkkeemmiizz
bbaa¤¤››mmss››zz ddee¤¤iillddiirr!! ÜÜllkkeemmiizz--
ddee ddeemmookkrraassii yyookkttuurr!!

Ba¤›ms›zl›¤›n ve demokra-
sinin olmad›¤› bir ülkede ise
seçimler, bir oyun, bir aldat-
maca olman›n ötesinde bir fley
ifade edemez!

Partimiz iflte bu nedenle,
o n l a r c a
y›ld›r, b›k-
m a d a n ,
u s a n m a -
dan ““ssee--
ççiimm ççaarree
dd ee ¤¤ ii ll !! ””
demekte-
dir. Nite-
kim, on-
larca y›l-
d›r yap›lan
her seçim

bizi kan›tlam›flt›r. Türkiye’nin “çok
partili parlamenter tarihi” bizim
hakl› oldu¤umuzu gösteren bir ta-
rihtir.  

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›lar-
da oldu¤unun kaydedildi¤i aç›kla-
mada, sistemin yap›s›na iliflkin tes-
pitlerde bulunuldu. Bir avuç az›nl›-
¤›n lüks ve sefahat›na karfl›l›k, tüm
halk›n ezildi¤i, sömürüldü¤ü belir-
tilen aç›klama flöyle devam etti: 

Ulusal onurumuz emperyalistler
taraf›ndan ayaklar alt›nda çi¤neni-
yor. Türkiye oligarflisi, Amerikan
emperyalizminin Ortado¤u’nun
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SEÇ‹M ÇARE DE⁄‹L
Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi 

Mücadelesine Kat›l

SSeeççiimm ÇÇaarree DDee¤¤iill;; 
NNee AAmmeerriikkaa,, 
NNee AAvvrruuppaa;; 
BBaa¤¤››mmss››zz TTüürrkkiiyyee 
MMüüccaaddeelleessiinnee KKaatt››ll!!



yoksul halklar›na karfl› gerçek-
lefltirdi¤i sald›r›larda suç ortak-
l›¤› yap›yor. Ülkemiz emperya-
listler taraf›ndan bir “savafl üs-
sü” gibi kullan›lmaktad›r. Ül-
kemiz emperyalist tekellerin
ya¤mas›na aç›lm›flt›r. K‹T’ler-
den limanlara uzanan ya¤ma,
flimdi yeralt› madenlerimize,
topraklar›m›za yönelmifltir.

70 milyonluk nüfusumuzun
40 milyonu yoksulluk s›n›r›n-
dad›r. 10 milyonu aflk›n insan›-
m›z açl›k s›n›r›nda ölmeye
mahkum edilmifltir. Halk›n e¤i-
tim, sa¤l›k, konut sorunlar› çö-
zülmemekte, tam tersine her
fley ticarilefltirilerek halk tekel-
lerin insaf›na terkedilmektedir. 

‹flçiler ve memurlar, sendi-
kas›zlaflt›r›larak, kölelik yasa-
lar›yla vahfli bir sömürüye ma-
ruz b›rak›lm›fllard›r. Köylüler,
emperyalist tekellerin “tar›m›
tasfiye” programlar›yla inim
inim inletiliyorlar. Kad›nlar›-
m›z hala feodal törelerin, kapitaliz-
min metalaflt›ran politikalar›n›n ve
dinci bask›lar›n k›skac›nda eziliyor-
lar. Gençlerimize güvenmeyen dü-
zen, onlar› bask› alt›nda tutuyor.
Kürtler, Aleviler, “Türk ve Sünni”
olmayanlar d›fl›ndaki tüm milliyet-
lerden ve inançlardan halk›m›z,
milliyetleri ve inançlar› nedeniyle
bask› görüyor. 

Yaflam›n her alan›nda adaletsiz-
lik ve eflitsizlik hüküm sürerken, her
alanda “zor” esas politika iken, bu
tablonun de¤iflmesi, düzen partile-
rinden beklenemez. Çünkü, bbuu ttaabb--
lloonnuunn ssoorruummlluussuu ddüüzzeenn ppaarrttiilleerrii--
ddiirr.. Halktan oy isteyenlerdir...... ÜÜll--
kkeemmiizziinn ttaabblloossuu,, AAmmeerriikkaa’’yyaa vvee--
yyaa AAvvrruuppaa’’yyaa ss››rrtt››nn›› ddaayyaayyaarraakk,,
bbaaflflkkaa bbiirr ddeeyyiiflflllee ABD’yle “ssttrraa--
tteejjiikk mmüütttteeffiikklliikk””le, AB’ye ““üüyyee--
lliikk””le de de¤iflemez. ÇÇüünnkküü bbuu
ttaabblloonnuunn yyaarraatt››cc››ss›› aayynn›› zzaammaannddaa
oonnllaarrdd››rr.. 

Ülkemizin emperyalizme ba-
¤›ml›l›¤›, bütün sorunlar›n kayna¤›-
d›r. Emperyalizmle ülkemizdeki ifl-
birlikçi tekeller aras›nda tam bir ç›-
kar ortakl›¤› vard›r. Bunlar›n ç›kar-

lar› için ülkemiz bu hale getirilmifl-
tir. Dolay›s›yla, emperyalizm ve ifl-
birlikçilerinin iktidar› y›k›lmad›kça,
bu sorunlar›m›z çözülemeyece¤i gi-
bi, bu oligarflik iktidar sürdükçe, ya-
p›lacak seçimler de oyun olmaktan
öteye geçmeyecektir.

Eme¤i sömürülenler, 
Yoksullu¤u, milliyeti, 
düflünceleri, inançlar› 
nedeniyle ezilenler! 
Düzen partileri ve onlar›n kura-

caklar› hükümetlerin, temsilcisi ve
bir parças› olduklar› s›n›flar›n ç›kar-
lar› için çal›flt›klar› gerçe¤inin alt›n›
çizen Parti, bunun yar›n da yine ay-
n› flekilde olaca¤›n› belirtti. “Onla-
r›n iktidar›nda halktan yana bir fley
yoktur ve olamaz.” tespitinde bulu-
nulan aç›klamada, bunun nedeni,
““bbaa¤¤››mmss››zzll››kk vvee ddeemmookkrraassiinniinn ooll--
mmaadd››¤¤›› bbiirr üüllkkeeddee,, hhiiççbbiirr flfleeyy ddoo¤¤--
rruu vvee ddüüzzggüünn oollaammaazz”” fleklinde
ifade edildi. “Ba¤›ms›zl›k ve de-
mokrasi yoksa, o ülkenin düzgün
bir parlamentosu, adil bir seçim sis-
temi, do¤ru bir e¤itim politikas›,

do¤ru bir sa¤l›k politikas›, ada-
letli bir gelir da¤›l›m› OLA-
MAZ! Olamad›¤› içindir ki, ül-
kemiz bu haldedir.” gerçekleri-
nin alt› çizilen aç›klamada, dü-
zen partilerinin ezilen, yoksul
halk›m›z›n sorunlar› için vade-
debildikleri hiçbir fleyin olma-
d›¤›, vaat ettiklerinin de yar›n
tutulmayaca¤› belirtildi. 

“Çünkü, sistem ancak bu
sömürü ve bask›yla sürebiliyor.
Sistemin sahipleri böyle palaz-
lan›yor.” ifadelerine yer verilen
aç›klamada, çarenin seçim ol-
mad›¤› belirtilmekle yetinilmi-
yor. Devrimci Halk Kurtulufl
Partisi, çarenin ne oldu¤unu da
gösteriyor. 

“Dünyan›n koflullar› ve ül-
kemizdeki koflullar de¤iflmez
de¤ildir. De¤iflir. BBaa¤¤››mmss››zz vvee
ddeemmookkrraattiikk bbiirr TTüürrkkiiyyee bbooflfl
hhaayyaall ddee¤¤iillddiirr.. GGeerrççeekklleeflfleebbii--
lliirr..”” iddia ve kararl›l›¤›n›n dile
getirildi¤i aç›klama flu ifadeler-

le sürüyor:

Ülkemiz ba¤›ml›l›ktan, halk›m›z
eza ve yoksulluktan kurtulabilir.
Güzel yurdumuz üzerindeki adalet-
sizlikleri yokedebiliriz. ‹flkenceleri,
zulmü, ezilenler üzerindeki her tür-
lü ulusal, s›n›fsal, sosyal bask›y› yo-
kedebiliriz. 

Bunlar› yapabiliriz; Fakat bbüüttüünn
bbuunnllaarr,, SSEEÇÇ‹‹MM’’llee ddee¤¤iill,, DDEEVV--
RR‹‹MM’’llee oolluurr.. Emperyalistler ve ifl-
birlikçileri, bu sömürüden, ya¤ma
ve talandan, lüks ve sefahatlar›ndan
“oy”larla vazgeçmezler. Tam tersi-
ne, halk›n hakl› ve meflru taleplerini
bast›rmak için bugüne kadar kan
dökmekten, her türlü bask›y› uygu-
lamaktan geri durmam›fllard›r. Bu
bir iktidar savafl›d›r. Burjuvazi ikti-
dar› halka vermemek için her fleyi
göze alm›flt›r. Halk da iktidar› ancak
her fleyi göze alarak, savaflarak ele
geçirebilir. PPaarrttiimmiizziinn pprrooggrraamm››nn--
ddaa flflööyyllee ddiillee ggeettiirriillmmiiflflttiirr bbuu ggeerr--
ççeekk:: 

“Emperyalizme ba¤›ml›, faflizm-
le yönetilen ülkemizde seçimle ikti-
dar›n niteli¤ini de¤ifltirmek müm-
kün de¤ildir. Bu nedenle partimiz,
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Dünyan›n kkoflullar› vve üülke-
mizdeki kkoflullar dde¤iflmez
de¤ildir. DDe¤iflir. BBa¤›ms›z
ve ddemokratik bbir TTürkiye
bofl hhayal dde¤ildir. GGerçek-
leflebilir. ÜÜlkemiz bba¤›ml›-

l›ktan, hhalk›m›z eeza vve yyok-
sulluktan kkurtulabilir. GGü-
zel yyurdumuz üüzerindeki

adaletsizlikleri yyokedebili-
riz. EEzilenler üüzerindeki hher
türlü uulusal, ss›n›fsal, ssosyal

bask›y› yyokedebiliriz.



emperyalizm ve oligarflinin de-
netim ve yönetimindeki faflist
iktidar›n ancak halk›n silahl›
savafl›yla y›k›laca¤›na inan›r. ”

EEmmppeerryyaalliizzmmiinn,, kkaappiittaalliizz--
mmiinn ooyyuunnuunnuu aannccaakk bbööyyllee
bboozzaabbiilliirriizz.. BBuu tteekk yyoolldduurr..  

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, demokra-

sicilik oyunuyla halk› oyal›yor.
Düzen içi güçler, ister “sa¤”, ister
“sol” görünüm alt›nda olsun, bu
oyunun bir parças› durumundad›r-
lar. Bu oyunun bir parças› olmay›
kabul etmek, halk›n sorunlar›n›n
çözümüne de¤il, sistemi güçlendir-
meye hizmet eder. 

Faflizm koflullar› alt›nda demok-
rasicilik oyununu reddediyoruz.
Burjuva demokrasisi için burjuvazi-
nin kuyru¤una tak›lmay› da redde-
diyoruz. Partimiz, HALK ‹Ç‹N DE-
MOKRAS‹Y‹ hedefliyor. Çünkü,
bizim hedefledi¤imiz sistemde ha-
kim güç bbuurrjjuuvvaazzii de¤il, hhaallkk ola-
cakt›r. 

Savafl›m›z›n hedefi, ““eemmppeerryyaa--
lliizzmm vvee oolliiggaarrflfliinniinn eekkoonnoommiikk,, ssii--
yyaassaall yyöönneettiimmiinnii vvee ffaaflfliisstt ddeevvlleettii
yy››kk››pp,, yyeerriinnee DDeevvrriimmccii HHaallkk ‹‹kkttii--
ddaarr››’’nn›› kkuurrmmaakktt››rr..””

DDEEVVRR‹‹MMCC‹‹ HHAALLKK ‹‹KKTT‹‹DDAA--
RRII;; 

- Emperyalizm ve oligarfli d›fl›n-
da kalan tüm halk s›n›f ve tabakala-
r›n›n devrimci iktidar›d›r.

- Emperyalizm ve oligarflinin
bask› ayg›t› olan faflist devleti, or-

dusu, polisi, bürokrasisi, ideolojik
ve kültürel bütün kurumlar›yla y›ka-
cakt›r.

- Eski düzenin y›k›nt›lar› üzerin-
de yyeennii ttiippttee bbiirr ddeevvlleett kuracakt›r.

- Bu devlet burjuva tipte de¤il,
proletarya hegemonyas›nda bir
devlet olacakt›r. Yani halk güçleri
için demokrasi, oligarfli ve emper-
yalist güçler üzerinde diktatörlük
olacakt›r. 

GGöörrüülleeccee¤¤ii üüzzeerree,, ddeevvlleettiinn ttii--
ppiiyyllee,, yyöönneettiimm aannllaayy››flfl››yyllaa,, ttaammaa--
mmeenn yyeennii vvee ffaarrkkll›› bbiirr ssiisstteemmddeenn
ssöözz eeddiiyyoorruuzz.. HHaallkk iikkttiiddaarr››nn››nn ddee--
mmookkrraassiissii,, oolliiggaarrflfliinniinn ggöösstteerrmmee--
lliikk ddeemmookkrraassiissiinnddeenn hheerr yyöönnüüyyllee
ffaarrkkll›› oollaaccaakktt››rr:: “Halk demokrasi-
si, toplumun en küçük biriminden,
siyasal birimlere kadar, bütün sos-
yal ve siyasal örgütlenmelerde, hal-
k›n kendi yönetim birimlerini seç-
mesi, denetlemesi ve görevden al-
mas› 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. ”

EEvveett,, iiflfliinn öözzüü bbuudduurr:: HHaall--
kk››nn kkeennddii kkeennddiinnii yyöönneettmmeessii!!

Bunu gerçeklefltirmeyi b›ra-
k›n, vadedebilecek bir tek dü-
zen partisi bile yoktur. Zaten
mevcut düzen içinde böyle bir
fleyin gerçekleflme imkan› da
yoktur. 

TÜRK‹YE HALKLARI!
Sizleri, ortaya koyduklar›

seçim sand›¤›n›n bafl›na çeke-
bilmek için yo¤un bir propa-
ganda bombard›man›na baflvu-
racaklar. Demagojiler yapacak-
lar. 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. 

SSaanndd››kk bbaaflfl››nnaa ggiittmmeeyyiinn..
DDüüzzeenn ppaarrttiilleerriinnee ooyy vveerrmmee--
yyiinn.. 

Seçimler konusundaki poli-
tik 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 parla-
menter hayalleri yayd›klar› için on-
lar› desteklemiyoruz, ancak onlara
karfl› özel bir propagandam›z da ol-
mayacak; enerjimizi ve faaliyetleri-
mizi esas olarak düzen partilerinin
teflhirine yo¤unlaflt›raca¤›z. 

Halk›m›z; sand›¤› bir “çözüm”
olarak gördü¤ümüz sürece, kurtulu-
flumuzu, sorunlar›m›z›n çözümünü
biraz daha geciktiriyoruz demektir. 

Kurtuluflu geciktirmeyin. Talep-
lerinizin gerçekleflmesi için baflka
güçlere güvenmek yerine, sorunla-
r›n›za kendiniz el koyun. Bunun yo-
lu, bbüüttüünn yyaaflflaamm aallaannllaarr››nnddaa bbaa--
¤¤››mmss››zzll››kk,, ddeemmookkrraassii mmüüccaaddeelleessii--
nnee kkaatt››llmmaakkttaann ggeeççiiyyoorr.. BBuulluunndduu--
¤¤uunnuuzz hheerr yyeerrddee öörrggüüttlleenniinn,, mmüü--
ccaaddeelleeyyee aatt››ll››nn.. 

Halk›m›z, Partimiz, sizlerden ooyy
iisstteemmiiyyoorr!! SSiizzii,, hhaallkk››nn iikkttiiddaarr››nn››
kkuurrmmaayyaa ççaa¤¤››rr››yyoorruuzz!!

28 SEÇ‹M TAVRI 17 HHaziran 22007

Taleplerinizin ggerçeklefl-
mesi iiçin bbaflka ggüçlere

güvenmek yyerine, ssorun-
lar›n›za kkendiniz eel kkoyun.
Bunun yyolu, bbütün yyaflam
alanlar›nda bba¤›ms›zl›k,

demokrasi mmücadelesine
kat›lmaktan ggeçiyor. 

Halk›m›z, PPartimiz, ssizler-
den ooy iistemiyor! SSizi,

halk›n iiktidar›n› kkurmaya 
ça¤›r›yoruz!



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›r-
ma sonuçlar›-
na göre küre-
sel iflgücünün
yüzde 22’sine
tekabül eden
afl›r› çal›flt›r›-
lan iflçiler s›-
ralamas›nda
ilk s›ray› Pe-
rulu 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 saat-
lerinin genelde daha k›sa oldu¤u ge-
liflmifl kapitalist ülkelerde de durum
farkl› de¤il. ‹ngilizler fazla çal›flma-
da 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¤in-
de” ne de flu bu ülkenin yöneticile-
rinin niteli¤indedir. Milyonlarca
emekçiyi posas›n› ç›karana kadar
çal›flt›ran kurallar› ya da kurals›zl›k-
lar› yaratan sistemdedir. Sorun, ka-
pitalizmin karakterindedir. Kapita-
lizm 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›ra-
bilmek, daha fazla sömürebilmek
için iflçilerin kan›n› dökmüfltür. 

Bu birçok ülkede vahfli kapita-
lizmin kurallar› do¤rudan ve gözle
görülür biçimde iflletilmiyor. Bunun
yerine daha inceltilmifl yöntemler
devreye sokuluyor. Örne¤in son y›l-
larda metropol kapitalist ülkelerden
yeni-sömürgelere kadar her yerde
yayg›nlaflt›r›lan ‘esnek çal›flma’ bu

yöntemlerden sadece biridir. Emek-
çiler aras›nda rekabeti körüklemek
ya da bunu yasal k›l›f›na büründüre-
rek “performans de¤erlendirme”
ad›n› vermek bir baflka yöntemdir. 

En ge-
liflmifl ka-
pitalist ül-
k e l e r d e n
biri olan
J a p o n -
y a ’ n › n
Sa¤l›k Ba-

kanl›¤› kendisi
aç›kl›yor; son bir
y›l içinde ülkede
afl›r› çal›flmadan
ötürü 147 iflçi öl-
dü, 355 iflçi ise
ciddi sa¤l›k so-
runlar›yla karfl›
karfl›ya. Bakanl›k,
176 iflçinin intihar
etti¤ini, 819’unda
ise ruhsal sorun-
lar oldu¤unu be-
lirtiyor. Afl›r› ça-
l›flt›rmadan kay-
nakl› ruhsal bozuk-
luk ve intiharlar›n,
“grup bask›s›” ile il-
gisi oldu¤unu da
söylüyor. Yani, ka-
pitalist sistem, daha
fazla üretim-kâr için
iflçileri rekabete so-
karak, ya can›n› al›-
yor ya da ak›l sa¤l›¤›n›!

Tekellerin ucuz emek cenneti
olarak kulland›¤› ülkelerde ise du-
rum çok daha vahimdir. Baflta Asya
ülkeleri olmak üzere, dünyan›n pek-
çok yoksul ülkesi bugün bat›l› kapi-
talistler için ucuz emek cenneti du-
rumundad›r. Fabrikalar›n› buralara
tafl›yan tekeller, kendi ülkelerinde
uymak zorunda olduklar› yasalar›
da bir yana b›rakarak, tam anlam›y-
la kölelik koflullar›nda çal›flt›rmak-
tad›r insanlar›. Çocuk eme¤inin en
afla¤›l›k flekilde istismar› da yine
buralarda yaflanmaktad›r. Pakistan,
Hindistan gibi ülkelerde, Adidas,
Nike vb. tan›nm›fl emperyalist te-
kellerin çocuklar› köle gibi çal›flt›r-

d›klar›, hiçbir haklar›n› tan›mad›k-
lar› say›s›z rapora konu oldu. Yani
kapitalistler kendi ülkelerinde ‘me-
deni’, sömürgelerde ise gerçek nite-
liklerine bürünerek, vahfli!

Bir baflka boyutu ise, küresellefl-
menin her alanda oldu¤u gibi,
emekçi haklar›nda, çal›flma koflulla-
r›nda da sermayeden yana ifllemesi.
Emek, ya ucuz niteli¤iyle kapitalist
metropollere tafl›n›yor ya da tekeller
‘serbest dolafl›m›’ sonuna kadar kul-
lanarak eme¤in ucuz oldu¤u ülkele-

re azg›n sömürüyü tafl›-
yor. Bugün toplam iflgü-
cünün yar›s› olan 1.4 mil-
yar çal›flan 2 dolar s›n›r›-
n›n alt›nda, 550 milyon
kifliyi de 1 dolar›n alt›nda
yafl›yor. (BM, 2004 Dün-
ya ‹stihdam Raporu)

Kuflkusuz, patronlar›n
vahfli koflullar› dayatma-
lar›n›n temelini kapitalist
sistemin karakteri belir-
lerken, emekçilerin gide-
rek örgütsüzleflmesi, sen-
dikalar›n erimesi, varo-
lanlar›n s›n›f perspekti-
finden giderek uzaklafl-
malar› bu süreci daha da
a¤›rlaflt›rmaktad›r. Tüm
kapitalist ülkelerde sendi-
kalar ciddi üye kayb›na
u¤rad›. Örne¤in, kapita-
lizmin merkezi “ABD’de,
iflçi s›n›f› ezici oranda ör-
gütsüz (% 91), büyük bir

ço¤unluk düflük ücretli hizmet sek-
töründe istihdam ediliyor ve yar›-
s›ndan fazlas› yetersiz sa¤l›k ve
emeklilik, ifl güvenli¤i ve güvence
koflullar›nda çal›fl›yor.” (J.Petras) 

HHeerrkkeessiinn cceevvaappllaammaass›› ggeerreekkeenn
ssoorruu flfluu:: Yoksullu¤u, iflsizli¤i, gelir
adaletsizli¤ini önlemeyi b›rak›n ar-
t›ran, insanl›k d›fl› koflullarda ve dü-
flük ücretle çal›flt›ran, savafllara ve
zulme kaynakl›k eden bir sisteme,
kapitalizme mecbur muyuz? Bir
yanda böyle bir sistem var. Öte yan-
da, iflçilerin kendilerinin yönetti¤i,
çal›flma saatleri d›fl›nda, sosyal fa-
aliyetlerine, e¤itimine, kültürel geli-
flimine, tatil hakk›na zaman ay›ran
bir sistem; sosyalizm var! 
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Sevgili okurlar›m›z, merha-
ba; hepinizi selamlayarak bafll›-
yoruz sohbetimize. Parlamente-
rizmin halklar›n mücadelesini
gelifltiren, halklar› asla sosyaliz-
me götürmeyecek bir hayalcilik
oldu¤unu gördük önceki bölüm-
lerde. Sohbetimizin üçüncü bö-
lümüne seçim tavr› konusuyla
devam edece¤iz. Konu özellikle
flu aç›dan önemlidir. Bugün solun
büyük bölümün-
de “seçimlere ka-
t›lmak” neredey-
se tek politika gi-
bi, sanki bunun
d›fl›nda bir taktik,
politika olamaz-
m›fl gibi sunulu-
yor. Böyle olmad›¤›n› her zeminde
anlatmak, göstermek durumunda-
y›z. Evet, buyur Mazlum arkadafl. 

MMaazzlluumm:: Önce seçimlerde
devrimci politikan›n neyi esas al-
mas› gerekti¤ini ortaya koyarak
bafllayal›m. 

Seçim takti¤i denilince akl›m›za
gelen belli bafll› biçimler; seçimle-
rin boykot edilmesi, protesto edil-
mesi, 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 bugü-
ne kadarki dünya devrim pratikleri-
ne bak›ld›¤›nda bunun birçok örne-
¤ini de görmek mümkündür. 

Mesele, seçimleri ve parlamen-
toyu mutlak, hheerr kkooflfluullddaa kkuullllaann--
mmaa veya tam tersine olarak hheerr kkoo--
flfluullddaa rreeddddeettmmee biçiminde formüle
edilemez. Hangi koflullarda hangi
takti¤e baflvurulaca¤›n› belirleyen,
devrim mücadelesini hangi yönte-
min gelifltirece¤idir. Çünkü, sohbe-
timizin önceki bölümlerinde de vur-
gulad›¤›m›z gibi, bizim için seçim
taktiklerinin özü ve amac› budur.
Seçim takti¤inin baflar›s› veya bafla-
r›s›zl›¤›, meclise kaç parlamenter
sokuldu¤uyla, kaç bin oy al›nd›¤›y-

la de¤il; bir bütün olarak belirlenen
politikan›n ddeevvrriimmii iilleerrlleettiipp iilleerr--
lleettmmeeddii¤¤iiyyllee ölçülür. 

‹yice düzeniçileflmifl reformist-
ler d›fl›ndaki reformist, revizyonist
ve oportünist gruplar da seçim poli-
tikalar›n›n “devrime hizmet etti¤i”
iddias›ndad›rlar elbette. Seçimlere
kat›lma politikalar›n›, "kitlelerin se-
sini parlamentoda duyurma”, “par-
lamentoya sosyalist temsilciler sok-
ma”, “kitleleri sosyalizmle tan›flt›r-
ma” gibi gerekçelerle savunurlar.
Bu gerekçelerde, seçim politikas›n›
ya salt yüzeysel anlamda propagan-
daya indirgemek sözkonusudur ya
da parlamentoya girecek bir sosya-
listin “orada büyük fleyler baflara-
bilece¤i” beklentileri... Mesele,
devrim ve iktidar iddias›ndan uzak
bu gerekçelerle ele al›nd›¤›nda, far-
k›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 olufl-
turmak anlam›na gelir. Kitlelerin
parlamentodan, dolay›s›yla düzen-
den beklentilerinin sürmesine neden
olunur. Parlamentonun hâlâ sorun-
lar›n çözüm zemini olabilece¤i dü-
flüncesi güçlendirilmifl olur. 

Oysa, devrimcilerin seçim takti-
¤i, her halükârda kitlelere, parla-
mentonun, halk›n sorunlar›n› çöze-
meyece¤ini göstermeyi içermelidir.
HHeerr hhaallüükkâârrddaa diyorum; yani di-

yelim ki ba¤›ms›z aday gösterip
parlamentoya seçtirdik; onun da
parlamento kürsüsündeki en te-
mel görevlerinden biri, parla-
mentonun sorunlar› çözemeye-
ce¤ini genifl kitlelere göstermek-
tir... Baflka bir ifadeyle, bizim
devrim mücadelemizin bütünü
aç›s›ndan geçerli oldu¤u gibi,
seçimlerdeki mücadelemiz de

kitleleri ddüüzzeennddeenn kkooppaarrmmaayy›› he-
deflemek duru-
mundad›r. Bu an-
lamda da oligar-
flinin parlamen-
tosuna yönelik
beklentileri art›-
ran, kitlelerin dü-
zenden kopuflunu

engelleyen veya yavafllatan her se-
çim takti¤i, reformist bir taktiktir.
Böyle bir takti¤i savunman›n s›fat›
ne olursa olsun, bu de¤iflmez... Be-
nim flimdilik belirteceklerim bunlar.  

ÖÖzzlleemm:: fiunu da belirtelim. Ki-
mi genç arkadafllar›m›z, oligarfli
kendi parlamentosunu olufltursun
bize ne diye de düflünebiliyor. Belli
bir siyasi iddias› olan, kitleleri bi-
linçlendirme hedefi olan hiçbir si-
yasi hareket seçimlere ilgisiz kala-
maz. Seçimler, burjuvazinin isteme-
den de olsa, ortam› politiklefltirdi¤i
bir dönemdir. Parlamentonun kitle-
ler için henüz miad›n› doldurmad›¤›
koflullarda, seçimler bizi ilgilendir-
mez diyemezsiniz. Çünkü zaten kit-
leler “siz ne diyorsunuz?” sorusunu
bu dönemlerde daha çok soracaklar-
d›r. Seçim ortam›, genel olarak, kit-
lelerin politik duyarl›l›¤›n›n artt›¤›,
dolay›s›yla kitleleri e¤itme ve bi-
linçlendirme imkan›n›n geniflledi¤i,
ajitasyon propaganda koflullar›n›n
daha elveriflli hale geldi¤i bir or-
tamd›r. 

Devrimciler, flu veya bu taktikle
de olsa, bu ortam› devrim için kulla-
n›rken, düzenin, düzen partilerinin
ve burjuva politikac›lar›n yüzünü
teflhir eder, düzenin alternatifsiz ol-
mad›¤›n› gösterir, kitleleri devrimci
örgütlenmelere ça¤›r›r. 

KKeemmaall:: Revizyonizm ve opor-
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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 diyen-
ler, hem kat›lmay› savunanlar, Le-
nin’e yaslan›rlar. Birinci olarak;
sözkonusu politika ve taktikler, Le-
nin'in Rusya için öngördü¤ü devrim
stratejisi ve çal›flma tarz›na göre fle-
killenmifltir. Farkl› sosyo-ekonomik
koflullar›n ve farkl› bir devrim stra-
tejisinin sözkonusu oldu¤u bir ülke-
de, onlar› aynen tekrarlamak, yan-
l›flt›r. ‹kincisi; siyasal konumlar›, he-
defleri ve iktidar iddialar› bak›m›n-
dan Bolflevikler’le kendileri aras›n-
da bir paralellik de kurulamaz. Kal-
d› ki, paralellik olsa da olmasa da,
Bolflevikler’in “boykot” veya “Du-
ma’ya kat›l›m” tav›rlar›n›n ikisini de
flablonlaflt›rmak do¤ru de¤ildir. Le-
nin’in kendisi bunun yanl›fll›¤›n› be-
lirtir daha o zamandan:

"1905'de 'parlamentonun' Bol-
flevikler taraf›ndan boykot edilmesi,
devrimci proletaryaya son derece
de¤erli siyasal deneyimler kazan-
d›rd›. Bu deney bize, legal ve ille-
gal, parlamenter ve parlamenter ol-
mayan savafl›m biçimleri birlefltiril-
di¤inde, parlamenter savafl›m bi-
çimlerini reddetmenin bazen yarar-
l› ve hatta zorunlu oldu¤unu göster-
mifltir. Ama gözü kapal› basit bir
ttaakklliittççiilliikkllee,, elefltirel bir gözle ince-
lemeden, bu deneyimi bbaaflflkkaa kkooflfluull--
llaarrddaa,, bbaaflflkkaa dduurruummllaarrddaa uuyygguullaa--
mmaayyaa kkaallkkmmaakk en büyük yan›lg›ya
düflmek olur.” (Sol Komünizm)

Dikkatinizi çekmifltir san›r›m;
Lenin sözlerinin bafl›nda legal ve il-
legal, parlamenter ve parlamenter
olmayan savafl›m biçimlerini birlefl-
tirmekten sözediyor. Sözkonusu se-
çim taktiklerini bu koflullar alt›nda
tart›fl›yor. Dolay›s›yla Bolflevikle-
r’in bu anlay›fl›n›n ve gerekçeleri-
nin, 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 birlefl-

tirilmesi, kitlelerin e¤itilmesi, ör-
gütlenmesi ve aayyaakkllaannmmaayyaa haz›r-
lanmas›; parlamenter taktik bunlara
hizmet etmelidir. Duma’ya giren
Bolflevik milletvekillerinin görevi
de son tahlilde kitleleri e¤itmek, ör-
gütlemek ve ayaklanmaya haz›rla-
makt›r. Bu anlamda söylersek, par-
lamenter mücadele de ““zzoorr””aa ddaa--
yyaannaann ddeevvrriimmii gelifltirmenin bir
parças›d›r. Marksist-Leninist seçim
politikas›n›n esas›nda bu vard›r. 

MMaazzlluumm:: fiimdi bunu da gözö-
nünde bulundurarak boykot tavr›n›
biraz daha irdeleyebiliriz. En genel
anlamda, boykot takti¤i, devrim
mücadelesinin yükseldi¤i dönemle-
re denk düfler. Kitlelerin bilinç dü-
zeyinin geri veya klasik kavramlar-
la söylersek “devrim dalgas›n›n dü-
flüfl gösterdi¤i” dönemlerde ise,
boykot takti¤ini benimsemek "sol"
sapmad›r. Fakat bu söylediklerimiz,
ço¤unlukla geçerli olan bir aç›kla-
ma olsa da, her durumda geçerli
olamaz. Mücadelenin yükseldi¤i
dönemlerde parlamentoya kat›lma
veya mücadelenin oldukça geri se-
viyede oldu¤u zamanlarda da boy-
kot takti¤ine baflvurma gere¤i olabi-
lir. Nitekim ülkemizde cuntan›n
flemsiyesi alt›nda gerçeklefltirilen
1983 seçimlerinde böyle olmufltur.
‘83’te mücadelenin seviyesi olduk-
ça geri düzeydedir; ortada “devrim
dalgas›n›n yükselifli” gibi bir durum

yoktur, ama devrimci hareket seçi-
mi boykot etme politikas›n› uygula-
m›flt›r. 

ÖÖzzlleemm:: Bu boykotu biraz daha
açabilir miyiz?

MMaazzlluumm:: Açal›m, fakat farkl›
seçim taktiklerini yerli yerine otur-
tabilmek için biraz daha geriye gi-
delim biz. Devrimci hareketin Dev-
rimci Sol olarak siyasi arenaya ç›k›-
fl›ndan sonraki ilk seçimler 1979 se-
çimleridir. 1977’de de seçim vard›.
Ki bu seçimlerde birçok siyasi hare-
ket CHP kuyrukçusu bir politika
belirlemifl, o günkü yay›nlar›m›zda-
ki anlat›mla, “ faflist teröre karfl›
mücadelede göstermedikleri çaba-
y›, CHP'nin hükümet olmas› için
göstermifllerdi.”

Devrimci hareketi oluflturacak
kadrolar, o süreçte de bu kuyrukçu-
lu¤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 orta-
dan kald›r›labilece¤inin propagan-
das›n›” yaparak kitleleri ddüüzzeenn
ppaarrttiilleerriinnee ooyy vveerrmmeemmeeyyee ça¤›rd›-
lar. Ki bu tav›r, sonraki dönemlerde
de devrimci hareketin çizgisini fle-
killendirecek olan bak›fl aç›s›n› yan-
s›t›yordu. 

14 Ekim 1979 seçimlerinde ise
birbirinin tam tersi olarak gözüken
iki tav›r gündeme gelmiflti. Bir ke-
sim (T‹P, TS‹P gibi partiler), seçim-
lere kat›lma politikas›n› savundular.
Ülkemiz s›n›flar mücadelesi tarihi
aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, kitlelerin
düzenden memnuniyetsizli¤inin,
parlamentodan ve düzen partilerin-
den kopuflunun, oldukça ileri boyut-
larda oldu¤u sözkonusu dönem, as-
l›nda “parlamentoculu¤un esamesi-
nin bile okunmayaca¤›” bir dönem-
di. Solun yayg›nlaflt›¤›, devrimci
saflara belli bir ak›fl›n oldu¤u bu dö-
nemde legal particilerin bu takti¤i-
nin kitleler nezdinde hiç itibar gör-
memesi de zaten bu politikan›n sü-
reç aç›s›ndan uygunsuzlu¤unun bir
baflka göstergesiydi. 

‹kinci “uç” tav›r ise, Devrimci
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Yol ve Halk›n Kurtuluflu kesimleri-
nin yapt›¤› "boykot" ça¤r›s›yd›. Bu
boykot da, politik muhtevas› aç›s›n-
dan 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 durumla-
r›n› alabildi¤ine abartmalar›n›n,
kendilerini dev aynas›nda görmele-
rinin” sonucuydu. Mücadele önem-
li 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 seçimle-
rinde, ne legalistlerin parlamenter
hayallerinin pefline tak›ld›, ne de
oportünizmin boykot tavr›na kat›l-
d›. ""DDüüzzeenn PPaarrttiilleerriinnee OOyy VVeerrmmee--
yyeelliimm"" 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 geliflti-
rilmeye 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 cun-
ta taraf›ndan veto edilip seçimlere
sokulmad›¤› bir seçimdi 1983 se-
çimleri. Öyle ki, 1683 milletvekili
aday›ndan 672’si veto edilmiflti. Bu
koflullarda sseeççiimmlleerrii bbooyykkoott ça¤r›s›
yap›ld›. 

Tamamen cuntan›n çizdi¤i s›n›r-
lar 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› se-
çimin mevcut niteli¤ini göstermekte
yetersiz kal›rd›. Asl›nda mevcut ko-
flullar baflka hiçbir tavra da geçit
vermiyordu. Devrimci Sol, boykot
takti¤ine baflvurdu. 

Kimi hareketler, oy kullanma-
maya para cezas›n›n verildi¤i koflul-
larda  “kitlelerin boykot tavr›n› kal-

d›ramayaca¤›” gerekçesiyle boy-
kot yerine “bofl oy” ça¤r›s›  yapt›lar.
Solun bu kesimlerine göre, boykot
takti¤i yanl›flt›, çünkü, oy kullanma-
ma oran› düflük olacak, dolay›s›yla
boykot takti¤i de baflar›s›z kalacak-
t›... Tav›r seçime kat›lmama oran›-
n›n düflük ya da yüksek olmas›na
göre belirlenemezdi elbette. Çünkü
mesele, cuntan›n seçim aldatmaca-
s›n› ortaya serecek, yüzündeki mas-
keyi ve sivilleflme manevras›n› aç›-
¤a ç›karacak bir politika belirle-
mekti. Boykot, iflte bu aç›dan do¤ru
tav›rd›. 

KKeemmaall:: Yukar›da da dedi¤imiz
gibi boykotun da çeflitli biçimleri
var. Mazlum arkadafl›n anlatt›¤›
1983 boykotu, pasif bir boykot ola-
rak 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 sevi-
yesi bu kadar geriyken boykot yap›-
lamayaca¤› fleklindeydi. Evet, boy-
kot, devrimci durumun olgunlaflt›¤›
koflullarda, halk kitlelerinin bilinç-
lenme seviyesine uygun bir hareket
biçimidir. Fakat boykot sadece
‘ayaklanma’ an›na özgü bir tav›r
olarak görülemez. E¤er böyle görü-
lürse, bunun sonucu, bizim gibi ül-
kelerde boykotu ya hiç gündeme
getirmemek ya da o son an›, ayak-
lanmay› beklemektir. Nitekim ülke-

miz solunda 80 ön-

cesi böyle diyen siyasi hareketler de
vard› zaten: Mesela KSD flöyle di-
yordu: "Boykot ve silahl› ayaklan-
ma 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 mücadele-
si sürecinde neredeyse sadece bir
kez baflvurulabilecek bir taktik ola-
rak formüle etmek de yanl›flt›r. 

Boykotun aktif ve pasif biçimle-
rinden sözettik zaten yukar›da.
Devrim mücadelesinin ileri aflama-
lar›nda boykot politikas›, kitlelerin
seçime kat›lmamas›n›n da ötesinde,
fiilen ve askeri olarak seçimleri en-
gelleme tavr›n› da içerebilir. Silahl›
mücadelenin temel oldu¤u ülkeler-
de, boykot tavr› da silahl› mücade-
leyle bütünleflen bir muhteva kaza-
n›r. Silahl› mücadelenin seviyesinin
yüksek oldu¤u ülkelerde, seçimleri
boykot tavr›, seçim sand›klar›n›n
kaç›r›lmas›, oy kullan›lacak alanla-
r›n kuflat›lmas› gibi çok çeflitli bi-
çimlerle seçimlerin do¤rudan engel-
lenmesi 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 konusunda-
ki bir di¤er yanl›fl flekillenifl de,
boykotu, süreklilefltiren anlay›flt›r.
Karakteristik olarak TKP-ML çizgi-
sinde görülen bu anlay›fl, ülkedeki
koflullar ne olursa olsun, hemen her
zaman boykot önermektedir. Bu da
di¤er bir uç noktadan boykotun ifl-
levsizlefltirilmesidir. 

ÖÖzzlleemm:: Buradan seçim tavr›
meselesinin bir baflka yan›na geç-
mek istiyorum. Parlamentonun bir
araç olarak kullan›ld›¤› koflullarda
da, devrimciler, bunu kendi yöntem
ve tarzlar›yla, kendi üslûplar›yla ya-
parlar. Ama ülkemiz solunda bu ko-
nuda maalesef çarp›k bir bak›fl aç›s›
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vard›r. Seçimler, parlamentoyu kul-
lanmak olarak de¤il, bbuurrjjuuvvaazziiyyllee
sseeççiimm yyaarr››flfl››nnaa ggiirrmmeekk olarak alg›-
land›¤› için, burjuvazinin yöntemle-
rini kullanmaktad›rlar. 

““AAbbaarrtt››cc››ll››kk”” bunlardan biridir
mesela. BSP’den EP’ye, HADEP’e,
ÖDP’ye kadar son 10-15 y›lda bu
abartman›n ne örneklerine tan›k ol-
mad›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›, ta-
biri caizse alabildi¤ine karikatürlefl-
tirilmifltir. Mesela, boykot takti¤inin
savunucular›, gerçekte hemen her
dönem varolan seçimlere kat›lma-
ma oranlar›n›, sanki kendi boykot
ça¤r›lar›n›n sonucuymufl gibi göste-
rebilmifllerdir. 

Dergimizin iki hafta önceki 106.
say›s›ndaki “Oligarflinin oy kullan›n
kampanyas›” bafll›kl› yaz›dan da ha-
t›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 ke-
sim içinde, bunu politik nedenlerle
yapanlar oldu¤u gibi, salt umutsuz-
lu¤u nedeniyle sand›k bafl›na gitme-
yenler ve apolitik nedenlerle kat›l-
mayanlar da vard›r. Seçimlere kat›l-
mayan bu kesim üzerinde daha bafl-
ka 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 or-
taya koydular" diye ddee¤¤eerrlleennddiirriillee--
mmeeyyeeccee¤¤ii aç›kt›r. Ülkemiz solunda
böyle de¤erlendirenler ç›km›flt›r.
Keza, özellikle 1990’lardaki seçim-
lerde revaçta hale gelen “ba¤›ms›z
aday” politikas› da ayn› karikatür-
lefltirmenin bir baflka alan› olmufl-
tur. Öyle ki, al›nan birkaç yüz oy
üzerine, sanki 1917 Devrimi’nin
arifesindeymifliz, ba¤›ms›z aday
gösterenler de bu politikalar›yla

Türkiye’yi sarsm›fllar gibi çok derin
tahliller yap›labilmifltir. Her seferin-
de ba¤›ms›z aday politikalar›na çok
büyük misyonlar yüklenir, fakat se-
çimlerden sonra, da¤›t›lan bildiri
say›lar›yla, yap›lan kahve konuflma-
lar›yla, al›nan komik derecedeki oy-
larla bu misyonun nas›l yerine geti-
rildi¤inin muhasebesi yap›lmaz. 

KKeemmaall:: Yani mesele, biz parla-
menter mücadeleyi reddetmiyoruz,
ba¤›ms›z aday ç›karmay› ilke olarak
reddetmiyoruz, öyleyse ç›karal›m,
meselesi de¤ildir. Her devrimci tak-
tik ve politikan›n bir ciddiyeti, a¤›r-
l›¤› olmas› gerekti¤i aç›k; hele ki
seçimler gibi bir konuda, devrimci-
lerin alternatif olma iddias›na denk
düflen bir durum yoksa, ba¤›ms›z
aday ç›karmak, kitleler nezdinde
solun a¤›rl›¤›n› art›rmaz, tam tersi-
ne sola dair “marjinal!” söylemini
pekifltiren sonuçlar yarat›r. Nitekim,
bugüne kadar a¤›rl›kl› olarak da
olan budur. 

MMaazzlluumm:: 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... Bu-
nun bir baflka biçimi, kaba deyiflle,
boykot desek ne olur, protesto de-
sek ne olur yaklafl›m›d›r. Sorun, bel-
li bir anda kitlelerin ça¤r›m›za ne
ölçüde karfl›l›k verecekleri de¤il; ›s-
rarla belli bir anlay›fl›, politikay› sa-
vunmakt›r. Devrim mücadelesi, bir
noktaya kadar i¤neyle kuyu kazma

mücadelesi gibidir.

Seçimlerdeki tavr›m›z ve çal›flmala-
r›m›z da bu kuyu kazman›n bir par-
ças›d›r. Önemli olan her koflulda ve
›srarla, ister boykotta, ister kat›l›m-
da, “seçimlerin çare olmad›¤›n›” an-
latmak, alternatif ortaya koymakt›r.
Nas›l olsa flu anda genifl kitleler
ça¤r›lar›m›za cevap vermeyecek di-
ye k›sa vadeli hesaplar içine girip,
buna göre seçim taktikleri gelifltir-
mek, tam da iflte daha önce de sö-
zetti¤imiz “iktidar iddias›ndan
uzaklaflma” durumunun ifadesidir. 

Seçimler, demokrasicilik oyunu-
nun bir parças›d›r. Burjuvazi ger-
çekte seçim zemininde devrimcile-
rin olmas›n› pek istemese de, “de-
mokrasicilik oyunu”nu asgari dü-
zeyde sürdürebilmek için buna ta-
hammül etmek durumundad›r. Fa-
kat oligarflinin zorunlu tahammü-
lüyle tahammülsüzlü¤ü atbafl› gider
ço¤u zaman. Çeflitli ilerici sol parti-
lerin 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 devri-
me yönelimin önünü kesmek için
legalizmin, reformizmin geliflmesi-
ni tercih eder. Bu çizgideki güçlerin
geliflmesi, oligarflinin ifline gelir.
Ama ““bbiirr yyeerree kkaaddaarr””!! Onlar›n ge-
liflmesi de halk›n muhalefetinin ge-
liflmesi aç›s›ndan bir “gedik” aç›-
yorsa, oligarfli her dönem bu gedik-
ten daha sonra yine devrimci güçle-
rin geçece¤i korkusuyla yaflar. Bu
anlamdad›r ki, reformist sol üzerin-
de de bask›lar eksik olmam›flt›r. Ül-
kemizde en küçük demokratik faali-
yet bile bask›n›n, keyfiliklerin he-
defi haline gelebiliyor. Bu anlamda
bu da do¤al say›l›r. Kald› ki, mesela
baz› Latin Amerika ülkelerinde ol-
du¤u gibi, gün gelir ba¤›ms›z aday
ç›karma politikas›na, oligarfli cina-
yetlerle karfl›l›k verir, gün gelir,
boykotu hayata geçirmek, büyük
bedeller ödemeyi gerektirir. Bu an-
lamda, devrimciler, düzen partileri
ve parlamento karfl›s›nda her koflul-
da istikrarl› ve kararl› bir tavr› sür-
dürmek durumundad›rlar. Bunun
sonuçlar› önünde sonunda al›n›r.  
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ÖÖzzlleemm:: Konumuzu flöyle özet-
leyebilir miyiz? Marksist-Leninist-
ler, seçimler konusunda boykotu da,
“düzen partilerine oy yok” çerçeve-
sinde 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 ve-
ya kat›l›m faaliyeti yürütmeye elve-
riflli olmad›¤› koflullarda veya ikin-
cisi mücadelenin parlamenter mü-
cadele ve araçlar› tamamen devre-
den ç›karacak düzeye geldi¤i koflul-
larda baflvurulabilir. Subjektif ko-
flullar›m›z›n ve siyasi konjoktürün
uygun oldu¤u durumlarda aday gös-
terme tavr›na baflvurulabilir. Son
olarak, bunlar›n koflullar›n›n olma-
d›¤›, bu tür taktiklere baflvurman›n
nesnel olarak oligarflinin seçim oyu-
nuna kat›lmak anlam›na gelece¤i
koflullarda ise, seçimleri pp rrootteessttoo
olarak adland›rd›¤›m›z, düzen parti-
lerine oy vermeme ça¤r›s› ve düze-
nin teflhiriyle birlikte, ba¤›ms›zl›k,
demokrasi, sosyalizm alternatifini
öne ç›karan tav›r gelifltirilebilir. 

KKeemmaall:: Evet, bir anlamda to-
parlam›fl da olduk. Yukar›da s›rala-
nanlar do¤rudur, ancak bugünden
öngöremedi¤imiz çok farkl› koflul-
lar do¤abilir, ona göre, bu kategori-
lere uymayan çeflitli tav›rlar da ge-
lifltirilebilir. Bu anlamda, bak›fl aç›-
m›z› kavramak aç›s›ndan meseleyi
bu flekilde ele alabiliriz, ama bunla-
r› 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¤er-
lendirilmesi gereken politikalard›r.
Bunlardan biri mutlaklaflt›r›lamaz.
Sürgit boykot veya sürgit kat›lmak
gibi bir tav›r, parlamenter mücade-
leyi temel alanlar için bile yanl›flt›r. 

Mesele, bu sohbetimizin her afla-
mas›nda vurgulad›¤›m›z gibi, dev-
rim mücadelesini nas›l gelifltirece-
¤imizdir. Bu taktiklerin hepsi somut
duruma uygunsa, devrimi gelifltire-
bilir; ama parlamentoculu¤un hiçbir
koflulda devrimi gelifltirmeyece¤i
aç›kt›r. 

Parlamenterizm, içine gireni sü-
rekli daha dibe çeken bir bbaattaakkll››kk
gibidir. O batakl›¤›n dibine batt›kça
devrimcilikten uzaklafl›ld›¤› gibi,
asl›nda ayn› zamanda da güçsüzlefl-
mektedirler. II. Enternasyonal parti-
leri böyle bir süreci yaflad›lar. Tüm
güçlerini parlamenter mücadeleye
vakfeden Avrupa komünist partileri,
savafl sonras›, oylar›n› % 30’un üze-
rine ç›kar›rken, günümüzde nere-
deyse parlamentolar›n marjinal par-
tileri haline geldiler. 

Mesela, 1970’lerde Avrupa’da
parlamenterizme en yo¤un elefltiri
Yefliller Hareketi taraf›ndan yap›l›-
yordu. Hareketin en önemli hedef-
lerinden biri de “do¤rudan demok-
rasi”ydi. Parlamentolar› buna ayk›-
r› oldu¤u için kat› biçimde elefltiri-
yorlard›.  Ne var ki parlamenteriz-
me 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 fark-
s›zlaflt›lar. 

Türkiye solunun büyük bir bölü-
mü için de ne yaz›k ki parlamente-
rizm bir batakl›¤a dönüfltü. 

1987’lerde “legal, yasal parti”
gündeme geldi¤inde, henüz “devri-
me hizmet edece¤i” iddias› sözko-
nusuydu. Keza seçim tav›rlar› da
ayn› iddiaya sahipti. Ama refor-
mizm için art›k bunlar geride kald›. 

1991 seçimlerinde, içinde Eme-
¤in Bayra¤›, Özgür-

lük Dünyas›, Emek, Komün, Gele-
nek, Newroz, Kurtulufl (KSD) gibi
çevrelerin yerald›¤› seçim blokunun
ad› neydi hat›rl›yor musunuz? Evet,
özünde reformist bu blokun ad›,
DDeevvrriimmccii SSeeççiimm BBllookkuu idi. Ger-
çekte 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 lega-
lizm 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 ülke-
mizde kitlelerle siyasal ba¤lar olufl-
turmada 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› nok-
tadad›rlar. Art›k onlar için YASAL
PART‹ ve PARLAMENTO’dan
BAfiKA B‹R fiEY YOKTUR!..
Mevcut konumlar›n› mazur göster-
mek için, seçimlere, seçilebilecek
birkaç milletvekiline öylesine mis-
yonlar yüklemektedirler ki, yükle-
dikleri her misyon, Türkiye gerçe¤i-
nin inkâr› anlam›na gelmektedir.  

Neticede bunlar, devrimi gerile-
ten taktik ve politikalard›r. Bu an-
lamda flöyle diyebiliriz: Reformist
sol, parlamenter hayallerden vaz-
geçmelidir. Solun çeflitli kesimleri,
parlamenter hayaller içindeki refor-
mizmin parlamentoculu¤una yedek-
lenmekten vazgeçmelidir. Birincisi;
““PPaarrllaammeenntteerr yyoollddaann ssoossyyaalliizzmmee
ggeeççiiflfl”” bir hayal bile de¤il, koca bir
aldatmaca ve aldanmad›r... ‹‹kkiinncciissii,
parlamenter mücadeleyi reddetme-
mek ad›na, reformistlerin flemsiyesi
alt›na girmekten, “karikatürlefltiril-
mifl” “ba¤›ms›z aday” takti¤ini tek-
rarlay›p durmaktan ç›kmal›d›r...
Evet sevgili Yürüyüfl okurlar›, üç
bölümdür sürdürdü¤ümüz parla-
menterizm konusunu burada nokta-
l›yoruz. Kesin ve aç›k olan fludur ki;
ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyaliz-
min yolu, seçim sand›¤›ndan geç-
miyor... Sonraki sohbetimizde bu-
luflmak üzere flimdilik hoflçakal›n.
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gunsa, devrimi gelifltire-
bilir; ama parlamentocu-
lu¤un hiçbir koflulda dev-
rimi gelifltirmeyece¤i
aç›kt›r. 

Hayat›n

‹çindeki 

TEOR‹



Say›: 109 35GENÇL‹K

Gençlik Federasyonu'na ba¤l›
Liseli Gençlik üyeleri, ‘‘EElleennmmeeddeenn
SSeeççiillmmeeddeenn ÜÜnniivveerrssiittee HHaakkkk››mm››zz››
‹‹ssttiiyyoorruuzz’’ slogan›yla ÖSS’yi pro-
testo ettiler. 

‹stanbul’da 11 Haziran günü,
"ÖSS'ye Hay›r" yaz›l› tflörtler giye-
rek kendilerini Galatasaray Lisesi
kap›s›na zincirleyen Tolga Sevilmifl
ve Nurgül Korkmaz isimli liseliler,
halka eylemlerinin nedenlerini an-
latt›lar. Çevre binalardan ayn› anda,
‘ÖSS'ye Hay›r’ yaz›l› kufllamalar›n
yap›ld›¤› eylem s›ras›nda, polis mü-
dahalesine kadar "Soruyu De¤il
ÖSS'yi Çöz, Ö¤renciyiz Hakl›y›z
Kazanaca¤›z, Elenmeden Seçilme-
den Üniversite Hakk›m›z› ‹stiyo-

ruz" sloganlar› atan ö¤renciler, zin-
cirleri kesen polis taraf›ndan yerler-
de 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 ha-
y›r diyen Liseli Gençlik’in bir baflka
eylemi ise, 7 Haziran’da BBaakk››rrkkööyy
ÖÖzzggüürrllüükk MMeeyyddaann››’ndayd›. Bura-
da “Elenmeden Seçilmeden Üniver-
site Hakk›m› ‹stiyorum ÖSS’ye Ha-
y›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 ta-
mamen uzak oldu¤unu, sistemin an-
cak 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 yetenekle-
ri, istekleri ve gelifliminin dikkatle
takip edilerek s›navs›z üniversitele-
re istihdam edilece¤i bir e¤itim sis-
temi oldu¤unu dile getirdi. Taflk›-
ran, “bu sayede biz ö¤renciler elen-
me, seçilme kayg›s› yaflamadan
sa¤lam bir kafayla üniversitelere gi-
recek, ilgi alanlar›m›z do¤rultusun-
da kendimizi gelifltirme olana¤› bul-
mufl olaca¤›z.” diye konufltu. 

Sloganlar atan ö¤renciler daha
sonra Bak›rköy’de ÖSS ile ilgili ha-
z›rlad›klar› bildirileri da¤›tt›lar.

AAnnttaallyyaa GGeennççlliikk DDeerrnnee¤¤ii LLiissee--

llii KKoommiissyyoonnuu ise, 11 Haziran’da,
‘ÖSS’ye HAYIR’ bafll›kl› bildiriler
da¤›tt›lar. Konuya iliflkin karikatür-
lerin yerald›¤› bildiri, üniversiteye
haz›rlanan gençlerin ilgisini çeker-
ken, yüzlerce bildiri özellikle dersa-
nelerin önünde, gençlerin gitti¤i ka-
fe gibi yerlerde yap›ld›.

ÖSS’ye hay›r sesinin yükseldi¤i
yerlerden biri de MMaallaattyyaa oldu.

Gençlik Derne¤i Giriflimi, SGD,
YDG, DTP Gençli¤i, DÖ-DER,
Emek Gençli¤i taraf›ndan, 9 Hazi-
ran’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›kla-
mada, f›rsat eflitsizli¤i elefltirilirken,
anadilde e¤itim talebi dile getirildi.
Tüm gençleri, ÖSS'nin kald›r›lmas›
ve YÖK'ün la¤vedilmesi için müca-
deleye ça¤›ran gençlik örgütleri,
“Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazanaca-
¤›z", "Üniversite Kap›lar› Halk Ço-
cuklar›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 ‹s-
tanbul’da KKaadd››kkööyy ‹skele Meyda-
n›'nda çok say›da gençlik örgütü ta-
raf›ndan "ÖSS Duvar›n› Y›kal›m"
ad›yla bir miting düzenlendi. Mitin-
ge kat›lan 400 genç, "ÖSS Zulmüne
Son” sloganlar›n› hayk›rd›. 

Elenmeden Seçilmeden 
Üniversite Hakk› ‹stiyorlar

“Gençlik yyozlafl›yor!”
“Ö¤renci Haklar›m›z› ‹stiyoruz” kampanyas› çerçe-

vesinde 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 uygula-
malar›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¤i-
ni, fakültelerin fiziki yap›lar›n›n birbirinden ayr›larak
gençlerin tecrit edildi¤ini, topluluk çal›flmalar›n›n rek-
törlük taraf›ndan bilinçli bir politikayla engellenerek,

gençlerin tek tiplefltirilmek istendi¤ini kaydetti. Sorufl-
turmalara, bask›lara da de¤inilen aç›klamada, anket so-
nuçlar›na da yer verildi. 

Buna göre ö¤rencilerin, % 85'i al›nan harç ücretleri-
ni ve ek ücretleri do¤ru bulmazken, % 91'i üniversi-
te'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› düflün-
mesi 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 dü-
flünen gençlerin %84'ü üniversite resmi flenliklerinin
kendisini ifade etmedi¤ini söylüyor.
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KESK üyesi emekçiler, bir kez daha alanlara
ç›karak, iktidar›n ekonomi politikalar›n› protesto
ettiler. KESK üyeleri, 7 Haziran’da çeflitli kentler-

de düzenledikleri eylemlerde, ek zam talebini dile getirdiler. 

Ankara’da YKM önünde toplanan 200 kifli, "Sadaka De¤il Toplu Sözlefl-
me, Sefalete Teslim Olmayaca¤›z” sloganlar›yla Baflbakanl›k önüne yürüdü.
Burada bir aç›klamada bulunan KESK Baflkan› ‹. Hakk› Tombul, hüküme-
tin 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 ol-
du¤unu dile getirerek, emekçilerin ve yoksul halk›n daima kaybeden taraf
oldu¤unu söyledi. Memurun maafllar›n›n eridi¤ini belirten Tombul, maaflla-
r›nda ki kayb›n telafi edilmesini istediklerini söyledi. HÖC’ün de destekle-
di¤i eylemde, IMF program›na karfl› birlikte mücadele etme ça¤r›s› yap›ld›. 

EEkk ZZaamm HHaakkkk››mm››zz›› AAllaaccaa¤¤››zz
KESK Kocaeli fiubeler Platformu da ‹nsan Haklar› Park›'nda eylem yap-

t›. HÖC ve baz› DKÖ’lerin destekledi¤i eylemde konuflan BES fiube Bafl-
kan› Ak›n fiiflman, hükümetin emekçinin zam talebini dikkate alarak en dü-
flük 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 söz-
cüsü Musa Sever, ekonominin AKP iktidar›n›n çizdi¤i tablo gibi güllük gü-
listanl›k olmad›¤›n› söyledi. 

Gerici ››rkç› kkadrolaflmaya hhay›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 Ata-
mas›'nda yap›lan düzenlemeleri protesto ettiler.
Eylemde E¤itim-Sen Genel Baflkan› Alaaddin
Dinçer de bir konuflma yaparken, s›k s›k ““GGeerriiccii
IIrrkkçç›› KKaaddrroollaaflflmmaayyaa HHaayy››rr,, HHüükküümmeett EElliinnii CCee--
bbiimmiizzddeenn ÇÇeekk”” sloganlar› at›ld›. 

Yine iflçi k›y›m›
n ‹‹SSTTAANNBBUULL Anayasal bir hak
olan sendikalaflma nedeniyle ya-
flanan iflçi k›y›mlar›na bir yenisi
de Silivri Çantaköy’de bulunan
Sanovel ‹laç Fabrikas›’dan eklen-
di. 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 gösterdi-
ler. Bunun üzerine, s›rt›n› serma-
ye hükümetine dayam›fl bulunan
patron, eylem yapan sendikal› ifl-
çileri de iflten att›¤›n› aç›klad›. 

‹flçiler 12 Haziran’da fabrika önün-
de yapt›klar› eylemle iflten ç›kar-
malar› protesto ederken, Çor-
lu’daki Petrol-‹fl üyeleri de destek
verdiler. ‹flçiler, insanl›kd›fl› çal›fl-
ma koflullar›na karfl› sendikalafla-
na kadar mücadeleyi sürdüre-
ceklerini 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 öv-
müfltü. “Milli durufl”un emekçi
düflman› oldu¤u görüldü.

At›k ka¤›t iflçilerine sald›r›
n AANNKKAARRAA Ankara'da at›k kâ¤›t
iflçilerine, Çankaya Belediyesi
Güvenlik Ekipleri sald›rd›. 9 Hazi-
ran’da yaflanan sald›r›da Evliya
Karaman isimli iflçi beyin kana-
mas› geçirdi. Karaman'›n hayati
tehlikesi hâlâ sürüyor.

Bunun üzerine Numune Hastanesi
önünde bir aç›klama yapan iflçi-
ler, Ankara'da 1500 ailenin so-
kaktan kâ¤›t toplayarak yaflamla-
r›n› sürdürdüklerini hat›rlatarak,
belediyenin sald›rgan tutumunu
protesto ettiler.

Dört iflçi hayat›n› kaybetti
n TTEEKK‹‹RRDDAA⁄⁄ ‹fl cinayetlerine bir
yeni de 12 Haziran günü, Çorlu ‹l-
çesi'ndeki tül fabrikas›nda gaz s›-
k›flmas› sonucu meydana gelen
patlamada 4 iflçinin yaflam›n› yi-
tirmesi eklendi.

Memurlar alanlarda

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 sinyali-
ni verirken, TÜH‹S’in sözleflmeyde esnek çal›flmay› dayatt›¤›n› belirterek,
kabul etmeyeceklerini söyledi. ‹flverenin yemekhaneleri de özellefltirmek is-
tedi¤ini belirten Över, hükümetin fedakârl›k isteklerine karfl›, “Biz de hükü-
meti 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›.

Harb-‹fl iflçileri: “Biz de hükümeti IMF patentli 
politikalardan vazgeçmeye ça¤›r›yoruz”



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 li-
man› 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›¤› Al-
sancak Liman›'n›n, Hutchinson-Global-Ege ‹hracatç›lar Birli¤i Konsor-
siyumu'na sat›fl› onayland›. 

6 Haziran’da sat›fla iliflkin bir eylem düzenleyen, Liman- ‹fl ‹zmir fiu-
besi üyeleri, “biz bu sat›fl› onaylam›yoruz, mücadelemiz sürecek” dedi-
ler. "Limanlar Bu Ülkenin Dünyaya Aç›lan Kap›lar›d›r, Ekme¤imizin
Elimizden Al›nmas›na Müsaade Yok, AKP'nin ‹mam› Niye Satt›n Lima-
n›" 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, li-
manlar›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 des-
tekledi¤i eylemde "Katil ABD ‹flbirlikçi AKP” sloganlar› at›l›rken, iflçi-
ler hakl› olarak bu eyleminin "geç kal›nm›fl" bir eylem oldu¤unu ve özel-
lefltirmeya karfl› daha "kararl›" mücadele verilmesi gerekti¤ini belirttiler. 

PPEETTKK‹‹MM''ee hhaarraammiilleerr ggiirreemmeeyyeecceekk
Özellefltirmeye karfl› bir baflka eylem de PET-

K‹M’deydi. Özellefltirme kapsam›nda olan PET-
K‹M’de gündüz vardiyas›nda çal›flan 1500 iflçi,
PETK‹M kavfla¤›nda toplanarak, "PETK‹M Özel-
lefltirilemez" ve "Memleketi Babalar Gibi Satanlara,
Cevab› 22 Temmuz'da Sand›kta Verece¤iz" pankart-
lar›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 verme-
yece¤iz." dedi. PETK‹M’in neden alelacele sat›lmak istendi¤ini soran
Do¤angül, "Ne yaparsan›z yap›n PETK‹M'e haramiler, çakallar gireme-
yecek" 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¤an-
gönül, iflkollar›n›n grev yasa¤› kapsam›nda olmas›na karfl›n, T‹S’in iste-
dikleri gibi sonuçlanmamas› durumunda grev yapacaklar›n› ilan etti. 

AKP Alsancak Liman›’n› da satt›!

Say›: 109 37EMEK

22 May›s'ta
grev karar›n› asan,
‹zmir Büyükflehir
Belediyesi'nin ‹‹zzeell--

mmaann fiirketi'nde çal›flan iflçiler, T‹S
görüflmelerinde ilerleme yaflanma-
mas› üzerine, bir süredir eylemler
düzenliyordu. 

Genel-‹fl 1 ve 3 No'lu fiubelere
üye iflçiler, Aral›k 2006'dan beri sü-
ren görüflmelerde taleplerinde ka-
rarl› 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, ‹flçi-
yiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›
at›ld›. 

Yüzde 30'luk maafl farklar›n›n gi-
derilmesini isteyen iflçiler, 9 Hazi-
ran’da da otobüslerde ifl yavafllata-
rak eylemlerini sürdürdü.

Görüfltü¤ümüz iflçiler, çal›flma
koflullar›n›n her geçen gün kötülefl-
mesinden yak›nd›lar. CHP’li beledi-
yenin eflit ifle eflit ücret sözünü yeri-
ne getirmedi¤ini kaydeden iflçiler,
belediyenin iflçi k›y›m›na gitmesin-
den de çekindiklerini kaydettiler. ‹fl-
çiler, sendikan›n taleplerde ›srar et-
mesi ve bas›na demeç vermesi du-
rumunda, “ya iflçi k›y›m› veya sür-
günler 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 çekin-
diklerini söyleyen iflçiler, sosyal hak-
lar› yoketmek, ücretleri düflürmek
için belediyenin çeflitli hizmet alan-
lar›nda farkl› flirketlere böldü¤ünü
belirten iflçiler, “Sendikal haklar›
vermemek için ‹zulafl’› kurdular. ‹zu-
lafl sendikal haklar› kazan›nca ‹zel-
man kuruldu. Yani iflçi haklar›n› ver-
memek için “Ali’nin fesini Veli’ye
giydiriyorlar.” diye konufltular. Böy-
lece bir eylemde, grevde otobüs flir-
ketlerinden birinin çal›flmas› sa¤la-
narak, fiili grev k›r›c›l›¤› yap›ld›¤›n›n
alt›n› çizen iflçiler, son olarak hakla-
r›n› alana kadar mücadeleye devam
edeceklerini ifade ettiler. 

‹zelman iflçisi kararl›
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37 y›l önce kurulan ve körlerin
“hayat kayna¤›m›z” dedi¤i Alt›
Nokta Körler Derne¤i, rant için ka-
pat›lmak isteniyor. 

Engellilerin kendilerini gelifltir-
me, sorunlar›n› çökme noktas›nda
hiçbir ad›m atmayan iktidar›n, söz-
leflmenin süresi doldu bahanesi ile
iki bin civar›nda görme engellinin
yararland›¤› merkezi kapatmak iste-
mesi, 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 tari-
hinde Emirgan Alt› Nokta Körler
Rehabilitasyon Merkezi’ne ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesi’nce, merke-
zin bulundu¤u arsan›n 7 gün içinde
boflalt›lmas›n› isteyen, boflalt›lma-
d›¤› taktirde zorla boflaltacaklar›n›
ifade eden bir tebligat yap›ld›¤› be-

lirtildi.
Alt› Nokta Körler

Derne¤i’nin kuruluflu
ve amaçlar›n›n hat›r-
lat›ld›¤› aç›klamada,

rant h›rs› ya da AKP güdümlü bir
kuruma verilmek için arsan›n boflal-
t›lmaya çal›fl›ld›¤› belirtilerek,
“kendinden olmayan›n hareket ala-
n›n› k›s›tlayan, engelliler dahil tüm
toplumsal kesimleri piyasan›n insa-
f›na terk eden politikalar gelifltiren,
rantç› sözde ve özde tüccar olan
zihniyete karfl› durmad›¤›m›z taktir-
dekamu yarar› dedi¤imiz fleyin lu-
gat›m›zdan dahi silinmesi uzak bir
ihtimal de¤ildir ” denildi. 

““RRaanntt hh››rrss››yyllaa kköörr oollaannllaarr kkaa--
mmuu yyaarraarr››nnaa kköörr bbaakkaarrllaarr”” diyen
Dernek Baflkan› Süha Sa¤lam’›n
aç›klamas›, alk›fllar ve “Cezaevi
Yapma Okul Kapatma, Bu Arsa Ka-
munun Kamu da Biziz, E¤itim Hak-
k›m›z Elimizden Al›namaz” slogan-
lar›yla desteklendi. 150 kiflinin ka-
t›ld›¤› aç›klamada, her gece nöbet
tutulaca¤› da kaydedildi. 

Körlerin E¤itim Hakk› Var ‹nsi-

yatifi de 11
H a z i r a n
günü Un-
k a p a n ›
SSK önün-
den, bele-
diyeye yürüyüfl düzenleyerek karar›
protesto etti.

Temel Haklar Federasyonu da
konuya iliflkin yapt›¤› yaz›l› aç›kla-
mada, “görün bak›n AKP’nin vicda-
n›n›” diyerek, engellilere ç›kar›lan
engelin utanç verici oldu¤unu kay-
detti. AKP’nin ne varsa satma, her
fleyi özellefltirme politikas›n›n elefl-
tirildi¤i aç›klamada, iktidar›n 3 Ha-
ziran’da bafllatt›¤› ‘Engelsiz Türki-
ye’ projesinin ikiyüzlü¤üne de¤inil-
di. Son olarak flöyle denildi: 

“Biz Kentsel Dönüflüm Projesi
ad› alt›nda evleri y›k›lacak olan ge-
cekondu halk›n›n, yüz bin konutta
oturan halk›m›z›n yan›nday›z, biz
Emirgan’daki Rehabilitasyon Mer-
kezi’ndeki iki bin görme engellinin
yan›nday›z. Alt› Nokta Körler Der-
ne¤i ve Vakf›n otuz y›ll›¤›na yeniden
kullan›m talebi kabul edilsin.” 

Gazi Cemevi ve Zübeyde Ha-
n›m, Gazi, 75. Y›l, Yunus Emre Ma-
halle muhtarlar›n›n düzenledi¤i 2.
Geleneksel Yaz fiöleni, 10 Haziran-
da 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, Er-
dal Bayrako¤lu ve Hasan Sa¤lam
gibi birçok sanatç›n›n kat›ld›¤› pik-
nikte, Gazi Temel Haklar, TAYAD,
ESP, Partizan, DHP ve Mücadele
Birli¤i stand açt›.  

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 bir-
likte sahiplenmek gerekti¤ini söyle-
yen Çetintafl’›n, "sorunlar› hep bir-
likte çözmeye var m›s›n›z?" sorusu-
na, binlerce kifli “var›z” cevab› ver-
di. Muhtarlar›n konuflmalar› ve el
ele halk› selamlamalar› alk›fllarla
karfl›lan›rken, Ferhat Tunç sahne al-
d›. Linç sald›r›lar›na de¤inen Tunç,
Ahmet Kaya’n›n an›s›na ‘Hani Be-
nim Gençli¤im’ türküsünü seslendi-
rirken, Grup Yorum Korosu, "Tür-
küler Susmaz Halaylar Sürer" slo-

ganlar›yla sahneye ç›kt›. Grup Yo-
rum'un Gazililer’i selamlayan me-
sajlar› ile dinletilerine bafllayan Yo-
rum ö¤rencileri, Gazi Marfl›n› kit-
leyle birlikte seslendirdiler. Di¤er
sanatç› ve gruplar›n sahne almas› ile
süren flenlik coflkuyla sona erdi.

‹dil Kültür Merkezi etkinlikleri
‹dil Kültür Merkezi’nde e¤itim gören ö¤renciler y›l sonu etkinlik-

leri ile 9 Haziran günü Sibel Yalç›n Park›’nda y›l boyunca ö¤rendik-
lerini sergilediler. Gitar grubu, çocuk korosu, Ba¤lama grubu,
‹KM’nin 1 y›l›n› anlatan sinevizyon gösterimi, ‹dil Tiyatro Atölyesi ile

süren etkinlik, Grup Yorum Korosu’nun türküleri, marfllar›yla coflkuy-
la 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 cu-
martesi yap›lan film gösterimleri, bu hafta çocuklara ve yetiflkinlere
ayr› ayr› gösterimlerle sürdü.

Körlerin ‘hayat kayna¤›’ 
ranta kurban ediliyor

Gazi halk›: ‘Sorunlar›m›z› 
hep birlikte çözmeye var›z’
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Pislik yuvalar›na 
izin yok!
Oligarflinin bask› ve operasyon-

lar›na karfl›n Cepheliler yozlaflmaya
karfl› kampanyalar›n› sürdürüyorlar.

Bu çerçevede dergimize ulaflan
eylem haberlerine yer veriyoruz:

Sar›gazi’de Merkez Mahalle-
sinde Sad›k’›n Yeri olarak bilinen
kahvehane ile Demokrasi Cadde-
si’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 ak-
flam› Sad›k’›n Yeri Kahvehanesi bo-
flald›ktan sonra molotoflarla yak›ld›. 

Ayn› akflam ‹nönü Mahallesi’nde
fuhufl yapan ve yapt›ran bir travesti-
nin evi, duvar›na ‘Fuhufl Yapt›rmak
Suçtur-Cephe’ yaz›larak, camlar›
tafllanarak uyar›ld›.

11 Haziran sabah› da yine kumar
oynatan Engin K›raathanesi ke-
penklerine as›lan “Kumar Oynatmak
Suçtur. Engin Bu Suçtan Vazgeç –
Cephe” yaz›l› pankart as›larak uya-
r›ld›. 

Ulus Katliam› 
Protesto edildi
Ankara Ulus’ta patlayan ve 8 kifli-

nin yaflam›n› yitirmesine neden olan
olay, ‹zmir HÖC’lüler taraf›ndan 7
Haziran’da Kemeralt› giriflinde pro-
testo edildi. ‘‘UUlluuss KKaattlliiaamm››nn››nn SSoo--
rruummlluussuu DDeevvlleettttiirr!!’’ pankart›n›n aç›l-
d›¤› eylemde, ‘Kahrolsun Mit, CIA,
Kontrgerilla, Kahrolsun Faflizm Ya-
flas›n Mücadelemiz’ sloganlar› at›ld›.

Egemen güçlerin bu olay› kulla-
narak bask›lar› art›rmay› planlad›¤›
belirtilen aç›klamada, “Böyle bir ey-
lem, egemen güçlerin ifline yarar.
Böyle bir eylemi, ancak egemen
güçler yapabilir. Devrimciler, de-
mokratlar, halk güçleri aç›s›ndan
savunulacak hiçbir yönü yoktur.
Hiçbir gerekçe, bu eylemin "aç›kla-
mas›" olamaz. Do¤rudan halk› he-
def alan bir eylemdir ve bu yan›yla
kontrgerillan›n eylem anlay›fl› ve tar-
z›na uygundur” denildi. 

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 beklene-
ni yapt›. 

Halka karfl› bask› ve terörü art›rmay› öngören he-
men hiçbir yasal düzenleme Sezer’den dönmemifltir.
“Veto”culu¤uyla ünlenen Sezer’in bu özelli¤i, emper-

yalistlerin ve iflbirlikçilerin “daha fazla sömürü!”, “daha fazla bask›” ihti-
yaçlar›n› karfl›layan yasalarda sözkonusu olmam›flt›r. Bu da 7 y›ld›r Çanka-
ya’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 durdurma-
s› için kendi kkaannaaaattii yeterli olacak.” Bir hukukçu gözüyle baksayd›, sadece
polisin yetkisini objektif ölçülere de¤il, “polisin kkaannaaaattii”  gibi subjektif öl-
çülere ba¤lad›¤› için, yasay› veto ederdi. Ama belirtti¤imiz gibi, sözkonusu
olan hukuk de¤il, oligarflinin ihtiyaçlar›d›r. 

Mahkeme ‘‘Komploya DDevam’ 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 mahkeme-
de 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 müca-
delesinden vazgeçmeyece¤iz” dedi.

Yürüyüfl yeni okurlarla tan›fl›yor
Dergimizin sokak sokak, kap› kap› süren tan›t›m ve da¤›t›m› geçen haf-

ta ‹stanbul, ‹zmir, Antalya, ‹skenderun, Mersin, Adana, Eskiflehir’de sürdü.
Seçimin çare olmad›¤›n› hayk›ran okurlar›m›z, emekçi halk›m›z› ba¤›ms›z-
l›k ve demokrasi mücadelesinde örgütlenmeye ça¤›rd›lar. Yürüyüfl; yüzler-

ce yeni insanla tan›flt›r›ld›, yeni okurlara ulafl-
t›r›ld›.

‹zmir’de Çi¤li- Güzeltepe Mahallesi ile
Kemeralt› Çarfl›s›'nda, Antalya’da fiafak Ma-
hallesi'nde, ‹skenderun’da Esentepe Mahalle-
si'nde, Mersin’de E¤riçam Mahallesi'nde,
Adana'da Akkap› Mahallesi’nde, Eskiflehir
merkezinde yap›lan toplu sat›fllarda megafon-
larla gündeme iliflkin konuflmalar yapan okur-
lar›m›z dergimizi yeni okurlarla tan›flt›rd›lar.

Cumhurbaflkan›, Polise Daha Fazla Yetki’yi 
Halka Daha Fazla Bask›’y› Onaylad›
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Filistin yeniden “kan
gölüne” döndü. Yine Fi-
listinliler birbirini vuru-
yor, Gazze’de Hamas ile
El Fetih aras›ndaki çat›fl-
malar›n en fliddetlisi ge-
çen hafta boyunca ya-
fland›. Taraflar aras›nda bugüne ka-
dar varolan s›n›rlar, “k›rm›z› çizgi-
ler” afl›ld›. Siyasi liderler hedef al›-
n›rken, silahl› direnifl örgütleri için
ciddi bir yozlaflmaya iflaret eden
sald›r› biçimleri birbirini izledi. Ar-
t›k aç›kça FFiilliissttiinn''iinn bbiirr iiçç ssaavvaaflfl››nn
eeflflii¤¤iinnddee oolldduu¤¤uu dillendiriliyor.

Çat›dan at›lan militanlar, 
katledilen çocuklar...

Geçen hafta boyunca yaflanan
çat›flmalardan baz›lar› flöyle:

Hamasl› Baflbakan ‹smail Hani-
ye’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, sa-
atlerce çat›flma yafland›. Cidyan ça-
t›flmada yaraland›ktan sonra hasta-
neye götürülürken, Hamasl›lar arac›
durdurdu ve Cidyan’›n yaral› bede-
nine tam 41 kurflun s›kt›lar... 

Zeytun Mahallesi’nde, Hamas’a
ba¤l› ‹zzeddin El Kassam Tugayla-
r›’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 Fe-
tihli güvenlik yetkilisi Hasan Ebu
Rabiya’n›n evine düzenlenen bom-
bal› 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 dü-
zenleyerek evi yakt›. Han Yunus’ta
El Fetih sözcüsü Mahir Mikdat’›n
evinin bulundu¤u apartman ve çev-
resinde 10 ev, Hamasl› militanlarca
atefle verildi. 

Han Yunus’taki devlet binas›
Hamas militanlar›nca iflgal edildi.

Camilerden yap›lan duyurularda,
“ KKaaffiirr FFeettiihhlliilleerr, ya kendinizi Ha-
mas’a teslim edin, ya evinizde otu-
run” 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 karargâ-
ha 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 komu-
tan› evinden ç›kar›larak herkesin
gözü önünde kurfluna dizildi. 

Beyt Lahya’da silahl› ve maske-
li 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 dü-
zenleyen ve ““SSiizziinn FFiilliissttiinn ‹‹ççiinn ÖÖll--
mmeenniizz LLaazz››mm,, KKiimmiinn ‹‹ççiinn ÖÖllüüyyoorr--
ssuunnuuzz”” sloganlar› atan halk›n üzeri-
ne de atefl aç›ld›. Her iki gösteride
birer kifli ölürken, taraflar olaya ilifl-
kin birbirlerini suçlad›. Ancak böy-
le bir sorumsuzlu¤u yaratan ortam›,

politikay›, gözü dönmüfl-
çe süren iktidar rant›n›
elde etme savafl›n› sorgu-
lama gere¤i duymad›lar. 

Sadece son çat›flma-
larda ölenlerin say›s› 70’i

aflt›. Son bir ayda yap›lan 7. ateflkes
de son bulmufl oldu. 

Devlet Baflkan› Mahmud Abbas,
“bütün bilgilerin, Hamas’›n siyasi
ve askeri kanad›n›n, yasal kurumla-
ra yönelik bir çeflit darbeyle Gazze
fieridi’nde kontrolü ele geçirebile-
ce¤i düflüncesinde oldu¤unu göste-
riyor” derken, en son gelen bilgiler
Hamas’›n Gazze’de kontrolü ele ge-
çirdi¤i fleklindeydi.

Filistinliler böyle çat›fl›rken, ‹s-
rail de harekete geçti ve tank at›flla-
r› sonucu befl çocuk katledildi.

700 Filistinli öldü

2006 y›l›n›n Ocak ay›nda yap›-
lan seçimlerde El Fetih’in k›rk y›l-
l›k iktidar›n›n sona ererek Hamas’›n
kazanmas›n›n ard›ndan bafllayan,
emperyalist ülkelerin uygulad›¤›
ambargo ve tecrit politikas›n›n te-
tikledi¤i iktidar kavgas›nda, son ça-
t›flmalar öncesi 630 Filistinli’nin
hayat›n› kaybetti¤i aç›klanm›flt›. Bu
say› flimdi 700’e ç›kt›. Bu süre için-
de yap›lan bütün ateflkesler suya ya-
z›lan yaz› misali an›nda yok olup
gitti, kimi zaman ateflkesin üzerin-
den saatler geçmeden çat›flmalar ye-
niden bafllad›. 

Çat›flman›n nedenlerine iliflkin
birçok fley söylenebilir. Hamas’›n,
mevcut güvenlik birimini tasfiye
ederek kendi güvenlik birimini kur-
ma çabas›, ulusal bir cephe kurma
noktas›ndaki isteksizli¤i ve politik-
ideolojik 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 kar-
fl› direnifle bak›fl aç›s›... ve daha
pekçok neden. 

Ancak tüm bunlara yol açan te-
mele, ideolojik yap›ya bak›ld›¤›nda
bir yanda küçük-burjuva milliyetçi-
si El Fetih, di¤er yanda islamc› Ha-

Bu yöntemler 
iflgalcilere ait!



mas var. Her iki ideoloji de böylesi-
ne dizginlerinden boflalm›fl bir ikti-
dar kavgas›na müsait bir yap›da. 

Çat›flmalarda kullan›lan yöntem-
ler ibret verici, düflündürücü. Nas›l
bir kafa yap›s›d›r ki, yaral›n›n bede-
nine 41 kurflun s›k›yor, çat›lardan
insanlar at›l›yor. ‹srail’in dahi y›l-
larca aflmad›¤›, aflt›¤›nda da en bü-
yük tepkiyi hakl› olarak Filistinli-
ler’den gördü¤ü, siyasi liderleri he-
def almaktan çekinilmiyor. Çat›flma
dursun diyen sivil halk›n üzerine bi-
le 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 kö-
kenden gelen El Kaide örne¤i! fiii-
leri 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 dü-
flünmeyen, yaflamayan, iktidar›n›n
önünde engel olan Filistinliler’e yö-
nelmede gösterdi¤i fütursuzluk,
sorgulanmal›d›r. Elbette bu çat›flma-
lar› as›l körükleyen emperyalizmin
ambargosudur, bir bütün olarak Fi-
listin’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 otorite-
sini dayatmayaca¤›, kabul etmeyen-
lerle çat›flmayaca¤›n›n garantisi var
m›? Düflman karargâh›n› ele geçir-
mifl gibi El Fetih’in karargâh›n› ele
geçirirken sergilenen sevinç ne an-
lam tafl›yor?

‹slamc› kesimden bir yazar,
“E¤er Hamas, iç çat›flma görüntü-
sünden kaç›nma ad›na geri çekilirse
Fetih'in de bölgedeki di¤er iflbirlik-
çi rejimler gibi kökleflmesine ve so-
runlar›n daha kal›c› olmas›na ne-
den olacakt›r. Bu yüzden yaflanan
çat›flmalar›n bitmesi, Hamas'›n hü-
kümetten 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.

Hamas’›n El Fetihliler’e kurflun
s›karken direnifl ad›na, Filistin’in
kurtuluflu ad›na s›kt›¤›n› m› düflüne-
lim yani? Fetih’in politikalar›, Oslo
süreci vb. bu sayfalarda defalarca
elefltirilmifltir. Ancak bir bütün ola-
rak El Fetih iktidar›n› “iflbirlikçi ik-
tidar” diye nitelemek farkl› bir tu-
tumdur. ‹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’› destekle-
yen, geliflimine göz yuman kimdi?
Bu tür örnekler bize ancak flunu gös-
terir: Düflman hiçbir zaman iç çat›fl-
malardan, bölüp parçalamaktan vaz-
geçmez, birbirlerine karfl› kullan›r.
Mesele bu oyuna gelmemektir.

Bu yöntemler direnifl örgütleri-
nin yöntemleri olamaz! ‹flgal alt›nda
zaten zor koflullarda direnen bir
halk, kendi içinden böyle hançerle-
nemez. ‹ktidar mücadelesi do¤al,
ancak bunun silahlarla sürdürülme-
si do¤al de¤ildir. Bugün gelinen
aflamada BM, uluslararas› bar›fl gü-
cü göndermeyi tart›fl›yor. Filistin
halk›n› birbirine karfl› “korumak”
ad›na emperyalistlere devreye gir-
me zemini verilmesi bile tek bafl›na
büyük bir utançt›r.

Böyle giderse, Hamas’›n deneti-
mindeki Gazze ile El Fetih deneti-
minde Bat› fieria fleklinde; bölün-
müfl bir Filistin “sürpriz” olmaz.

Sonuç olarak, islamc›l›k ve mil-
liyetçilik, sadece Ortado¤u’nun de-
¤il, tüm ezilen halklar›n “Filistin’i-
ni” yoketme yolundalar. As›l sorgu-
lanmas› gereken buras›d›r.
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HÖC, Kald›raç, EHP, Anti-Ka-
pitalist, Odak, ‹flçi Mücadelesi,
Sosyalist Alternatif’in oluflturdu¤u
Halklar›n Ortado¤u Projesi ile
FHDD, HKM ve ESP üyeleri, ‹s-
tanbul’da düzenledikleri eylemle
Filistin halk›n›n yaln›z olmad›¤›n›
hayk›rd›lar. 

Artan ‹srail sald›r›lar›n›n ard›n-
dan 10 Haziran’da düzenlenen ey-
lemde, "Ortado¤u Halklar› Yaln›z
De¤ildir" ve "Siyonist ‹srail Filis-
tin'den Defol" pankartlar› tafl›yan
kitle Levent Metro ç›k›fl›ndan ‹sra-
il Konsoloslu¤u'na yürüdü. "Em-
peryalizm Yenilecek Direnen
Halklar Kazanacak", "Filistin Hal-
k› Yaln›z De¤ildir” sloganlar›yla
süren yürüyüflün ard›ndan HOP
ad›na aç›klamay› yapan Nurcan
Temel, "6 Gün Savafllar›"n›n y›l-
dönümü oldu¤unu hat›rlatarak,
“40 y›ld›r Siyonist ‹srail katliam-
lar›na devam ediyor, iflgal etti¤i
topraklar› daha da geniflletmeye
çal›fl›yor” dedi.

Ortado¤u’nun emperyalizmin

s›n›rlar›n› yeniden çizmeye çal›flt›-
¤› bir harita parças›ndan ibaret ol-
mad›¤›n› kaydeden Temel, “Orta-
do¤u, halklar›n onurlu direniflleri-
nin dünya halklar›na büyük bir
moral güç verdi¤i co¤rafyad›r” di-
ye konufltu.

‹ç çat›flmlara son verilmesi ve
birlikte emperyalizme ve Siyoniz-
me karfl› savafl›lmas› ça¤r›s›nda
bulunulan aç›klamada, AKP’nin
Filistin halk›n›n de¤il ‹srail’in dos-
tu oldu¤unun alt› çizildi ve “Her
fleye ra¤men kazanan Filistin halk›
olacakt›r. Filistin direniflini, halk›-
n›, direniflçilerini selaml›yor, flehit-
leri önünde sayg›yla e¤iliyoruz”
denildi.

Bu arada 6 gün savafllar›n›n y›l-
dönümünde, ‹srail’in baflkenti Tel
Aviv’de de ‹srail Komünist Partisi,
Filistin Halk Partisi ve di¤er iflgal
karfl›t› gruplar›n düzenledi¤i ey-
lemde iflgale son verilmesi istendi.

Filistin halk› 
yaln›z de¤ildir



Dünyan›n en zengin sekiz ülke-
sinin 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, G-
8 Zirvesi’nin baflar›s›n›n Baflbakan
Angela Merkel’e ait oldu¤u manflet-
leri att›lar. Dayanak ise, Bush’un
küresel ›s›nmaya karfl› al›nacak ted-
birler konusunda uzlaflmaya yanafl-
m›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 söy-
lemifl. 

Merkel ya da Sarkozy’nin zirve-
yi terk etme tehdidi, hangi nedenle
olursa olsun ABD’nin buna raz› ol-
mas›n›n hiçbir anlam› yoktur. Birin-
cisi, Kyoto Protokolü’nü halen im-
zalamam›flt›r. ‹kincisi, küresel ›s›n-
man›n sorumlular›n›n buna karfl›
önlem almas›n› kimse beklememe-
lidir. Üçüncüsü, G-8’deki bu “uz-
laflma”n›n hiçbir ba¤lay›c›l›¤› yok-
tur. Önümüzdeki Aral›k ay›nda En-
donezya’n›n Bali Adas›’nda yap›la-
cak zirvede kesin bir uzlaflman›n

sa¤lanmas›n›n planland›¤› kayde-
dilmektedir. Ki, bu toplant› Bush ta-
raf›ndan kendine göre bir iklim po-
litikas› oluflturmak için düzenleni-
yor. Yani daha flimdiden, bu konuda
verdi¤i sözü tutmayaca¤›n›n iflaret-
lerini 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 Af-
rika’n›n açl›k ve sefalet sorununu
çözmesi mümkün mü?

Çözüm; emperyalistlerin Afrika
kaynaklar›n› sömürmekten vazgeç-
mesidir. 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 Zirve-
si’nde de emperyalist liderler, Afri-
ka’ya yard›m› art›rma sözü vermifl,
ancak bu iki y›lda yerine getirme-
dikleri görülmüfltü. Bu zirvedeki
vaatlerin de ayn› akibete u¤ramas›
büyük olas›l›kt›r.

Tüm bu vaatler, “dünyan›n so-
runlar›n› tart›flma” görüntüleri ver-
me çabalar›, Afrika’ya yard›m söz-
leri; as›l olarak kapitalizmin insanl›-
¤›n sorunlar›na çözüm üretmeye ça-
l›flt›¤› yan›lsamas›n› yaratmak, bu
sorunlar›n kayna¤›n›n kendileri ol-
du¤unu gizlemek için yap›l›yor.
Oysa 200 küsur y›ll›k bir tarihe sa-
hip olan kapitalizmin insanl›¤a ve-
recek hiçbir fleyi olmad›¤›, tam da
bugünkü dünya tablosundan belli-
dir. Zirvelerinde açl›k, dünyan›n yo-
kolufla 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 Balkan-
lar, özelde Kosova sorununda em-
peryalistler aras›nda ciddi bir güç
savafl› yaflan›yor ve bu zirvede de
Kosova’n›n gelece¤i konusunda uz-
laflma sa¤lanamad›¤› belirtiliyor.

G-8 karfl›tlar›na kafes!

Zirvede elbette sadece emperya-
list liderlerin gündemi yoktu. Bir de
yüzbinlerin topland›¤›, “sorunlar›n
kayna¤› sizsiniz” diye hayk›rd›¤›
gösteriler vard›. 

Bu gösterilerin bir bölümüne ge-
çen hafta yer vermifltik.

G-8’e karfl› protestolar sonraki
gün de devam etti. Zirvenin son gü-
nünde 1200 kifli gözalt›na al›n›rken,
ülkede adeta s›k›yönetim ilan eden
Alman devleti, “yarg›ç kararl› ka-
fes” uygulamas›na da imza att›. 

Yollara barikatlar kurarak dire-
nen göstericilerden birço¤u gözalt›-
na al›n›rken, baz›lar›n›n Rostock’ta
kafeslere konuldu¤u görüldü. Avu-
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Baflar› yyok, 
bofl vvaat vvar

Geçen hafta ülkemizde de küresel ›s›nmaya
iliflkin konferans veren ABD'nin eski baflkan
yard›mc›s›, Bush'un seçimlerdeki rakibi Al Go-
re, 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 ko-
nusundaki 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-

linçli tüketici” yutturmacas›na dayan-
d›r›yor. Kapitalizmin iflleyifline, üre-
tim iliflkileri ve araçlar›n›n mülkiyeti-

ne dair sorular yok onun gündeminde. Nas›l
oluyor da dünya bu hale geliyor, sistemin iflle-
yifli, kapitalizmin dünyam›z› talan etmesi,
ABD’nin petrol iflgalleri... hiçbir gerçekçi so-
ruyla karfl›laflamazs›n›z onda. 
Oysa art›k flu aç›k ki; küresel ›s›nmadan kur-
tulmak için ‘küresel’ kapitalizmden, emperya-
lizmden kurtulmak zorunday›z. Elbette, ABD
baflkanl›¤›na aday olan birinden bu gerçe¤i
duyamazs›n›z.

Algor’un küresel ›s›nma karfl›tl›¤›



katlar en az 200 kiflinin bu kafesler-
de tutuldu¤unu belirtirken, bu uy-
gulaman›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” tara-
f›ndan örgütlenen ve zirvenin bafl-
lang›c›ndan bitimine kadar devam
eden yolar› kapatma eyleminin etki-
li oldu¤u görüldü. 

Ayr›ca; Afrika’daki açl›k ve
yoksullu¤a karfl›, 200 bin nüfuslu
Rostock’un merkezinde 80 bin kifli-
nin kat›ld›¤› bir konser düzenlendi.

Rostock’taki kapan›fl mitinginde
yap›lan konuflmalarda, liderlerin
“büyük baflar›” olarak ilan etti¤i uz-
laflmalardan bir fley ç›kaca¤›na kü-
reselleflme 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. Bun-
lardan biri de Duisburg'dayd›. Ana-
dolu Federasyonu'nun da kat›ld›¤›
mitingde, Federasyon ad›na sözalan
konuflmac›, G-8 politikalar›na de¤i-
nerek terör suçlamalar›na cevap ver-
di. Rostock'da G-8 karfl›t› gösterici-
lere yap›lan "terörist" suçlamalar›-
n›n muhatab›n›n, ayn› zamanda bu
mitingde bulunan demokratik kitle
örgütleri oldu¤unu dile getiren ko-
nuflmac›, "verilen hakl› mücadele-
nin, bir taraftan terör demagojileri
yap›l›rken di¤er taraftan G-8 karfl›t-
lar›na yönelik estirilen terörle önü-
nün kesilmek istendi¤i"ni belirtti.

Roma’da büyük protesto

G-8 Zirvesi için Avrupa’ya gelen
Bush, ayn› zamanda çeflitli ülkelere
de ziyaretler yapt›.

Dünyan›n her yerinde protesto-
larla, halklar›n öfkesi ile karfl›laflan
Amerikan Baflkan›, ‹talya’da da 150

bin kifli taraf›ndan karfl›land›. 9 Ha-
ziran’da sol, komünist partiler, sen-
dikalar taraf›ndan düzenlenen yürü-
yüflte, Bush’u, ABD politikalar›n›
lanetleyen sloganlar›n yan›s›ra, Ro-
mano Prodi liderli¤indeki merkez
sol hükümetin ABD ile iliflkileri de
protesto edildi.
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Batasuna Lideri Tutukland›
‹spanya polisi Bask ülkesinin ba¤›ms›zl›¤› için mü-

cadele 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 “teröriz-
mi övdü¤ü” ve ‹spanya Kral› Juan Carlos’u ’iflkence fle-
fi’ diye tan›mlad›¤› gerekçesiyle toplam 29 ay hapis ce-
zas›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”

olarak nitelendiren ‹spanya Sosyalist Hükümeti Baflka-
n› José Luis Rodriguez Zapatero, bu sözlerini hemen
unutarak, Avrupa demokrasisinde hukukun niteli¤ini
gözler önüne serdi. ETA’n›n, hükümetin iflkence ve tu-
tuklamalarla cevap verdi¤i ateflkesi bitirmesinin intika-
m›n›, yasal bir partiden almak, burjuva hukukun ikiyüz-
lü¤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!

BU DÜNYA DÜZEN‹N‹ 
S‹Z YARATTINIZ!
� 2.8 milyar ücretli çal›flan›n

yar›s› günde 2 dolar›n alt›n-

da ücretle çal›fl›yor.

� Son on y›lda açl›k s›n›r›nda-

ki insan say›s› 840 milyon-

dan 854 milyona yükseldi.

Ayn› süreçteki dolar milyo-

nerlerinin serveti 16 trilyon

dolardan 33 trilyona ç›kt›.

� Her gün 100 bin kifli açl›k ve

ona ba¤l› hastal›klardan ölü-

yor.

� 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 dün-

yan›n yoksullar› yararlanam›yor.

� Tar›m›na sübvansiyon veren ve di¤er ülkelerin bunu yap-

mas›n› engelleyen Avrupa kapitalist ülkeleri, Afrika ülkeleri-

nin her pazar›n› ele geçirmifl durumda. Çünkü, sübvansiyon-

lu Avrupa ürünleri daha ucuza sat›l›yor.

� G-8’ler dünya nüfusunun yüzde 13.5’ine, buna karfl›l›k dün-

ya gelirinin yüzde 62.6’s›na sahip. 



Zafer, s›n›flar mücadelesinin en
güzel ve ulafl›lmas› en zor kelimele-
rinden biridir. Ve s›n›flar mücadele-
sinin en istisna güzelliklerinden bi-
ridir onu “gamzesinden öpebil-
mek”... 

1984 Ölüm Orucu flehitlerini an-
d›¤›m›z bugünlerde, onlar›n bize ar-
ma¤an etti¤i zaferi hat›rlatal›m iste-
dik okurlar›m›za. Ço¤unlukla onla-
r›n gözünden ve dilinden iflte bir za-
fer an›n›n görüntüleri... 

HH
Say›m sonras› teorik e¤itim ça-

l›flmas›na oturmufltuk. Her zamanki
canl›l›¤›yla yine bir konuyu tart›fl›-
yoruz. Tart›flman›n ortas›na coflkuy-
la 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›z-
dayd›lar. Sa¤malc›lar’daki 15 Ka-
s›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...

HH
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 di-
reniflinin gücüyle gidiyorlard› her
yere. Metris’e de öyle geldiler. ‹ki
ay geçti ve iflte yukar›daki sahne ya-

fland›. 

Onlar Metris’e gel-
di¤i gün, bir yüzbafl›,
böbürlene böbürlene,
“buras› Metris. Sa¤-

malc›lar’daki haklar›n›z yok bura-
da” demiflti. 

Bir Devrimci Solcu ise, flu ceva-
b› vermiflti ona: “‹stersen elindeki

deftere kaydet” de-
miflti. “Biz bütün hak-
lar›m›z› bir bir alaca-
¤›z, siz vermeyecek-
siniz, biz alaca¤›z,
hem de fazla uzun
sürmeyecek!..”

HH
11 fiubat 1986, ifl-

te tutsa¤›n iflaret etti¤i
o and›. 11 fiubat
1986’da, 11998844 ÖÖllüümm
OOrruuccuu direniflinin kesin zaferi ilan
edilmiflti Metris’te. 

HH
Bu tarihten sadece bir hafta son-

ra. 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 zi-
yaretteydi. 

HH
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 soru-
yordu. Önce havaland›rma, flimdi
ziyaret; karfl› cephe çözülmüfl müy-
dü? 15 Kas›m’da, “havaland›rmaya
ve avukata ç›k›yorsunuz ama mah-
keme ve ziyarete cesedimi çi¤neme-
den ç›kamazs›n›z” demiflti Binba-
fl›... Bugün, böyle bir sonu mu sim-

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, ki-
mimiz masa bafl›nda ihtimal hesap-
lar› yap›yorduk... Zaman geçmek
bilmiyordu. 

Dön be yoldafl, dönsene!... Nice
bedeller öde-
di¤imiz zafer
günü geldi
mi, söylese-
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n diye

Devrimci hareketin önderi, 1984 Ölüm
Orucu direniflçilerinden DDuurrssuunn

KKaarraattaaflfl ve direnifl sürecinin yönetici
kadrolar›ndan biri olan NNiiyyaazzii AAyydd››nn.

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 ddövüflmek

dövüfltükçe öözgürleflmek
sevmek

sevilmek
Ve zzaferi

gamzesinden ööpebilmek
güzeldir”

OO aann,, ZZaaffeerr aann››



ne... “Zafer yana¤›n› uzatm›fl, gam-
zesinden öpmemizi bekliyor” diye-
rek gir kap›dan...

Kuflkusuz, nihai zafer de¤ildi
bekledi¤imiz ama yine de büyük bir
zaferdi... Cezaevleri cephesinde ni-
hai zafer, siyasi tutukluluk statüsü-
nün tan›nmas› ve bunun gerektirdi-
¤i tüm haklar›n elde edilmesi de-
mekti... Bekleyifl nihayet bitmiflti.
Ellerinde yiyecek torbalar›yla içeri
giren yoldafl›n yüzündeki p›r›l p›r›l
ayd›nl›k girer girmez bizlerin yüzü-
ne de yay›l›verdi.

“Devam” diyordu kap›dan girer-
ken, “As›l flimdi söylenmeli türkü-
ler”, sonra gözlerini pencereye di-
kerek, ““OOrraaddaa,, iiddaarree bbiinnaass››nn››nn üüss--
ttüünnddee bbeeyyaazz bbaayyrraakk ddaallggaallaann››yyoorr,,
ggöörrddüünnüüzz mmüü??”” Gözlerimiz beyaz
bayra¤› ar›yor gayri ihtiyari... 

HH
Tek Tip Elbise giyenlerle birlik-

te gitmifl görüfle... Aralar›nda çok
iyi tan›d›klar› direniflçiyi bu haliyle
ziyarete ç›km›fl görünce flaflk›n flafl-
k›n birbirlerine bak›yorlarm›fl.

“Ben utand›m onlar› böyle gö-
rünce” diyordu yoldafl...

HH
Annesi kap›da birkaç direniflçi-

nin 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 giy-
meyen tutuklular›n aileleri oldukla-
r›n› belirtmifller gururla. “O zaman
burada bekleyin” diyecek san›yor-
larm›fl. Ama hay›r, görevli...

“Kot pantolonla bugünden itiba-
ren tek tip elbise giymeyenler de zi-
yarete ç›kabilecek, istiyorsan›z buy-
run” diyor... 

‹stemezler mi? Tarifsiz bir heye-
canla 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?”

diye tekerleme gibi tekrarlay›p du-
ruyordu görüflçü.

HH
Ferah bir esinti dolan›p durmaya

bafllam›flt› yüreklerimizde... Ac›lar›
önüne katm›fl koval›yordu adeta.
“ZAFER!” dedim. “ZAFER! Ne
güzelsin.” 

HH
Ziyaret kabininde beklerken, gö-

zümü cam›n arkas›ndan ailelerin gi-
rifl 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 ka-
ç›rmamak istiyordum.

Kap› aç›l›r aç›lmaz, ›fl›l ›fl›l ya-
nan siyah saçlar›, çelik p›r›lt›l› ba-
k›fllar› ile bir k›z f›rlad› önden. Ya-
banc›s› olmad›¤›m›z bir yüzdü bu.
Çatal parmaklar havada, zafer iflare-
ti yaparak, bütün yoldafllar› selam-
layarak ziyaretçisi oldu¤u kabine
döndü. Ayn› flekilde, zafer iflaretle-
riyle karfl›l›k verdik selam›na. 

Ne yapaca¤›n› flafl›rm›fl mutlu bir
kaynaflma vard›. O¤lunun, eflinin
hangi kabinde oldu¤unu aramay› bi-
le unutmufltu kimi... Kimi, “ne fark
eder, hepsi bizim” diye, rastgele ka-
binleri dolafl›yordu...

Zaferimizin verdi¤i ayn› gurur
ve sevinçle karfl›lad›k birbirimizi.
BBaaflfl››mm››zz ddiikk,, bbaaflflllaarr›› ddiikk!!....

“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 ya-
flad›k ya... fiimdi ssiizzlleerrii vvee mmüüccaaddee--
lleenniizziinn ggüüccüünnüü daha iyi kavr›yo-
ruz”... diyordu görüfl kabinindekiler.

HH
Devrim kavgas› iflte bu anlar› ço-

¤altmak ve son zafer an›na yak›nlafl-
mak de¤il miydi zaten... 75 gün sü-
ren 1984 Ölüm Orucu’nda AAbbdduull--
llaahh MMeerraall,, HHaayyddaarr BBaaflflbbaa¤¤,, MM.. FFaa--
ttiihh ÖÖkkttüüllmmüüflfl ve HHaassaann TTeellccii flehit
düfltüler. Anlat›lan zafer, herkesten
ve her fleyden önce onlar›n eseridir. 
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K›sa TTarih
1177 HHaazziirraann -- 2233 HHaazziirraann

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

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› “Sa-
daka De¤il, Eme¤imizin Karfl›l›¤›n› ‹stiyo-
ruz” fliar›yla bir kampanya bafllatt›lar. 

21 Haziran 1997 
Kurtulufl Ankara Temsilcili¤i kontrgerilla ta-
raf›ndan bombaland›. 

23 Haziran 1992
Üsküdar, Kad›köy, Kartal, Edirnekap›, Aksa-
ray ve Eminönü'nden belediye iflçileri ailele-
riyle birlikte ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi-
ne ak›n ettiler. Bina önünde say›lar›
25.000'i buldu. 

23 Haziran 1996 
HADEP 2. Ola¤an Büyük Kurultay›'n›n ya-
p›ld›¤› Atatürk Kapal› Spor Salonu'nda Türk
bayra¤›n›n indirilmesiyle bafllayan provo-
kasyon HADEP'e yönelik sald›r›larla devam
etti...
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Çok fley söylendi zafere dair; ve
elbet, zaferi en iyi tan›mlayan, za-
fer için en büyük bedelleri ödeyen-
lerin sözleri olacakt›... Afla¤›daki
sözler, onlar›n sözleridir. Ve bilin-
di¤i gibi, zafere dair bu tarifler ve
teflbihler, ateflin ortas›ndan yap›l-
m›flt›r. 

***

Emindik yola ç›kar-
ken, zaferi kazanaca¤›m›-
za. Bu yolda neler yafla-
yacakt›k, meçhuldü. Ve
neler neler yaflad›k, ma-
lum!

Karfl›m›za ç›kan, ç›-
kart›lan her türden engeli,
çukuru, çelmeyi, duvar›
ve duyars›zl›¤›... Zafer
bilincimizle aflmas›n› bil-
dik. Evet, bunca zaman
ve nice zahmet karfl›s›n-
da, bunu yapt›k. Çünkü
zafer bilincine sahiptik.
Ki zafer, her fleyden önce
bir bilinç ve ruh halidir.
Bu olmazsa, politik zafer-
lere ve somut kazan›mla-
ra imza atabilmek müm-
kün 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."

Mahir'in bu alt› kelimelik cüm-
lesi, 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 du-
rarak yürüdük. Tam da bu nedenle,
yürüyüflümüzün her ad›m›, kendi
içinde kazan›lm›fl birer zafere dö-
nüfltü. 

Karanl›¤›n ortas›nda, yanan bir

meflaleydi Fidan. Bafl-
tan aya¤a zaferdir. Ve
Fidanlar’›, daha o za-
mandan karanl›¤›n en
zifiri halinin içindey-

ken muzaffer k›lan, tafl›-
d›klar› zafer bilincidir. 

Bu bilinç; zafer için serden
geçme cüretini, kararl›l›¤›n› ve az-
mini 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 ka-
zanma inanc›ysa, hayat›n bütün da-
marlar›nda feda ruhuyla dolafl›yo-

ruz demektir. Ki bu teflbihte, zafer
bilincinin mekan› beynimizdir el-
bette. 

"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›l-
d›kça var olan bir emek ürünüdür. 

Ve kavgan›n en aleyhinize, za-
man›n en durgun ve hayat›n en ka-

ramsar anlar›nda zaferi umut ede-
bilmek, umuda can verenlere özgü
bir ayr›cal›kt›r sadece. Öyle bir ay-
r›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. 

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. Ya-
man bir f›rt›nad›r bu, halden bilene.
‹ki ucu aç›k b›çakt›r elde ve yürek-
te. Ve o b›ça¤›n hasreti, adaletsizli-
¤in flah damar›nad›r... 

Zulmeti da¤›tt›kça keskinleflir

zafer bilinci. Ferasetine fütursuzluk
katarak yürür. Ki bu yolda, baflka
türlü yürünmez zaten. Ve nas›l yü-
rünece¤inin s›rr›, yine Mahir'dedir:
"Vars›n bütün oklar üstümüze ya¤-
s›n. Biz do¤ru gördü¤ümüz bu yol-
da sonuna kadar yürüyece¤iz."

Ne zaman dedi Mahir bunu?

‹flte o zamandan bu yana, asl›n-
da hep ayn› cümleyi kuruyoruz. Ve
sonra Tülay devam ediyor cümle-
mize: "Yolumuz uzun, ama biz de
yabana at›l›r yolcular de¤iliz. Sev-
diklerimizden ö¤rendiklerimizle
yola ç›kt›k ve onlara lay›k bir flekil-
de tamamlayaca¤›z bu karanfilli
yolu...”

‘Dost’ bildiklerimizin 
çelmelerini de gördük. Ve fakat,

bu kavgada ‘flikayet’ lükstür, 
‘sitem’ yersiz. Zafer bilincinin 

diline ‘ah’ düflmez çünkü. 

zafere
dair
Muharrem’in 
fliirindedir, 
Günay’›n saçlar›nda.
Selma’n›n 
gülüflündedir ve 
Hüseyin ile Bekir’in
semah›nda... 
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Evet, yolumuz uzundu, uzuyor-
du ama, zafer bize uzak olmad› hiç.
Fakat uzaklaflanlar oldu yan›m›z-
dan. Öyle bir yolculuktur ki bu,
mesafeyi art›r›r yürümekten vazge-
çenlerin yük oluflu... 

“Haflin, zalim ve kurnaz” olan-
lar yetmezmifl gibi, “dost” bildikle-
rimizin çelmelerini de gördük. Ve
fakat, bu kavgada “flikayet” lükstür,
“sitem” yersiz. Zafer bilincinin di-
line “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 son-
ra Sergül. Art›k her ad›m, nice fe-
dad›r. Ve her feda, zaferin kendisi,
teminat› ve müjdesidir. Muhar-
rem’in fliirindedir, Günay’›n saçla-
r›nda. Selma’n›n gülüflündedir ve
Hüseyin ile Bekir’in semah›nda... 

Ve art›k geriye kalan, “sonuna,
sonsuza, sonuncumuza kadar” di-
yebilmek saadetidir. Denmifltir ve
dendi¤i anda kazan›lm›flt›r zafer.
Fatma’n›n “ben son olay›m” deyi-
flinde somutlanan da budur. Ki za-
fer ilan edildi¤i anda de¤il, ama
esas olarak hak edildi¤i anlarda ka-
zan›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 ha-
yat›n içinde zafer yapan niteli¤i,
gelece¤i kazand›rmas›d›r. Gelece¤i
kazanman›n yolu ise, malumdur:
‹htilalin yolunda yürümek ve yürü-
necek bir yol infla etmek. Ki Mahir
bir kez daha hakl›d›r: ““YYoolluummuuzz,,
ddeevvrriimm yyoolluunnddaa ddüüflfleennlleerriinn yyoolluu--
dduurr......””

122’lere selam olsun, bin selam!

(Yukar›daki yaz›, Özgür Tutsak-
lar’›n Kand›ra F Tipi Hapishanesi

hücrelerinde yay›nlad›klar› KKoommüünn
Dergisi’nin 2007 Mart-Nisan say›-

s›ndan al›nm›flt›r.)

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›n-
da, ç›k›p bakar size parlayan gözle-
riyle...

12 Haziran “Dünya Çocuk ‹flçili-
¤ine Karfl› Mücadele Günü”nde ha-
t›rlar gibi yapar sömürü düzenleri
onlar›. Göstermelik seminerler, tö-
renler düzenlenir, flovlar yap›l›r son-
ra unutulurlar. Yine tornan›n, doku-
ma tezgah›n›n arkas›nda körpecik
emekleri sömürülür ac›mas›zca.

Nas›l mücadele edilecek çocuk
iflçili¤ine karfl›? Kim müca-
dele edebilir, tüm dün-
yada devasa boyut-
larda yayg›n
olan bu sorun-
la. Sistemin
sahipleri mi,
sözde çocuk-
larla ilgili
k u r u m l a r
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›rma-
y›n” diye. Halka seslenirler; “sokak-
ta mendil satan çocuklardan mendil
almay›n ki, aileleri çal›flt›rmas›n”
diye... Akla ziyan, halka alay, soru-
nun üzerini külleme mahiyetindeki
bu ça¤r›lar›n hiçbir karfl›l›¤› yoktur.
Aileler neden çocuklar›n› çal›flt›r-
mak zorunda kal›yorlar? sorusunu
sormad›kça olmayacakt›r da. Çünkü
bu sorunun cevab›nda, yoksulluk,
iflsizlik vard›r, bunlar› yaratan kapi-
talist sistem vard›r. 

7 yafl›ndan bafllayarak çocuklar›-

m›z›n çal›flmak zorunda kalmayaca-
¤›, okullar›nda e¤itimlerini sürdüre-
cekleri, çekiç yerine oyuncak tuta-
caklar› bir sistem yaratmak zorun-
day›z o zaman. Bu öyle bir sistem
olmal› ki, insana, eme¤e de¤er ver-
sin! Bu öyle bir sistem olmal› ki, az-
g›n sömürü çarklar› paramparça
edilmifl olsun. Bu öyle bir sistem ol-
mal› ki, çocuklar›n› okutmay›, e¤it-
meyi en temel görevlerinden biri
says›n! Bu öyle bir sistem olmal› ki,
babalar analar iflsizlik nedir bilme-
sin...

Çocuklar çal›flt›r›lmas›n diyorsak
her fleyden önce böyle bir

sistem istedi¤imizi
hayk›rmal›, bunun

m ü c a d e l e s i n i
vermeliyiz. 

Ö r n e ¤ i n
sormal›y›z
kendimize; 

Dünyada
her ay 900

bin çocuk
yoksulluktan

ölüyor, 200
milyon çocuk so-

kaklarda 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, zatür-
re gibi hastal›klardan ölüyor, yüzde
60'› k›z, 130 milyon çocuk okula gi-
demiyorken, neden bunlar›n hiçbiri
Kübal› de¤il. Neden Küba’da çocuk
ölüm oranlar› bu kadar düflük, neden
tüm çocuklar 13 farkl› hastal›¤a kar-
fl› ücretsiz afl›lan›yor?

Sorumuzun cevab›, hangi sis-
temde çocuklar›m›z›n çal›flmak zo-
runda kalmayacaklar›n›n da cevab›-
d›r. O sistemin ad›, sosyalizmdir.
Küba, bütün zorluklar›na karfl›n sos-
yalist bir ideolojiyle yönetildi¤i
içindir bu sonuç. 

Çocuklar›m›z›n çal›flmak 
zorunda kalmayaca¤› 
bir düzen istemeliyiz!
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Zenginliğinizi 
yitirmekle fazla 
bir şey 
yitirmezsiniz. 
Şerefinizi 
yitirmekle çok 
şey yitirirsiniz. 
Cesaretinizi 
yitirmekle ise her 
şeyi yitirirsiniz.

Goethe

KKrriitteerrlleerrii bbiilliiyyoorr

Cem Uzan, “bu seçimde
Genç Parti ve ben, Türki-
ye’de temiz ve namuslu in-
sanlar›n da seçim kazanaca¤›n› ispat
edece¤im. 23 Temmuz sabah› ezilenler
iktidar olacak” diyor.

Amerika’dan icazet al›p, tekellerin emirle-
rini yerine getiren, Baflbakan’dan bakan-
lar›na onlarca milletvekilinin s›rt›nda yol-
suzluk, 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 bun-
lar. En iyi vurguncular, en has sermaye
temsilcileri oturuyor o koltu¤a. 

� � �

PPeerriinnççeekk hheerr ddaallddaa

Karfl›-devrimci Ayd›nl›k çetesinin lideri
Do¤u Perinçek, Fethullahç›lar’›n düzenle-
di¤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?

� � �

DDiiyyaanneettiinn ççiiffttee ssttaannddaarrttıı

Diyanet ‹flleri, asker cenazelerindeki hü-
kümete 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›k-
lama yapmad› Diyanet; onlar cenazeye
sayg›s›zl›k de¤il miydi?

Ba¤c›lar Lisesi'nde mescit aç›la-
rak  toplu namazlar k›l›nmas›, kamu-
oyunda AKP’ye maledilen bir uygu-
lama olarak tart›fl›ld›.

Oysa din istismar› bu ülkede bü-
tün sa¤ burjuva düzen partilerinin ve
cuntalar›n en s›k baflvurdu¤u yön-
temdir. 

Örne¤in, okullarda namaz k›l›n-
mas›n› serbest b›rakan genelge, 1977
y›l›nda Demirel'in Milli E¤itim Ba-
kan› Nahit Mentefle taraf›ndan ya-
y›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? Milli-
yetçi Cephe hükümetinde Selamet
Partisi ile koalisyon kurman›n rüflve-
ti mi? Her ikisi de. 

Halk›n mücadelesinin yükseldi¤i
her dönemde burjuva siyasetçiler din
sömürüsünden medet umarlar. 

En çok ‹mam-Hatip
Lisesi açmakla övünen,
elinde Kuran'la seçim
meydanlar›nda nutuk
atan Süleyman Demirel
de ayn› ihtiyaçla din
sömürüsüne baflvur-

mufltur. fiimdilerde laiklik
cephesinde yelkenlerini dol-
durmaya çal›flan tüm burjuva
partilerinin durumu ayn›d›r.  

Radikal’deki ‘DP’den AKP’ye
Merkez Sa¤›n K›sa Tarihi’ isimli di-
zide, sa¤c› ‘düflünür’ Ali Fuad Bafl-
gil, “komünizmle mücadelede dinin
r o l ü ” n e
bak›n han-
gi aç›kla-
may› geti-
riyor: 

““((‹‹nnssaa--
nn››nn)) nnee--
ddeenn oonnuunn
vvaarr ddaa bbeenniimm yyookk ddiiyyee ssoorrmmaass››......
‹‹flflttee kkoommüünniizzmmiinn aannaass›› bbuudduurr.. DDiinn
bbuu ssuuaalliinn cceevvaabb››nn›› vveerriirr.. DDiinnddaarr
iinnssaann bbuu cceevvaabb›› bbiilliirr vvee iiççii rraahhaatt
eeddeerr..””

Nedir bu cevap? Mesela, “befl
parma¤›n befli bir de¤ildir” diye ada-
letsizli¤i meflrulaflt›rmakt›r...

Marks’›n “din halk›n afyonudur”
sözü iflte pratikte böyle kendini gös-
teriyor. Ve bu ‘afyon’ tüm burjuva si-
yasetçiler taraf›ndan halka sürekli
olarak fl›r›nga ediliyor.

değin elerm

Din sömürüsü gelene¤i

BAM TELİ çizgiler

BBaa¤¤cc››llaarr LLiisseessii
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Özel yap›m bir denizalt›yla Marmara'n›n dibindeki
faylar› ç›plak gözle inceleyen ve faya sensörler yerleflti-
ren ekipten Prof. Dr. Celal fiengör, yapt›klar› araflt›rma-
n›n bulgular›n› NTV'ye yapt›¤› bir aç›klamada anlatt› ve
olas› bir tehlikeye dikkat çekti.

fiengör yapt›¤› aç›klamada, ‹stanbul'un san›landan da-
ha büyük bir deprem tehdidiyle karfl› karfl›ya oldu¤unu
söylüyor ve ""‹‹ssttaannbbuull''uu yyöönneetteenn ssiivviill yyöönneettiimmlleerr,, bbuunnuu
hhaallkkttaann ggiizzlleemmeeyyee ççaall››flfl››yyoorr.. BBuunnddaann ddaahhaa bbüüyyüükk bbiirr
ssuuçç oollmmaazz"" 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 za-
man düflünmediler. Bütün depremlerde, sellerde, afetler-
de ölen yoksul halk oldu¤u için gerekli altyap›ya, al›na-
cak önlemlere, bu alana yap›lacak yat›r›mlara hiçbir za-
man “olmazsa olmaz” diye bakmad›lar. 

Ve politika sonucunda onbinlerce insan hayat›n› kay-
betti ülkemizde.

Bugün de sadece Prof. fiengör de¤il, bütün bilim in-
sanlar› 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 tüccarla-
r›, müteahhitleri düflünen bir zihniyet elbette halk›n can
güvenli¤ine yapaca¤› yat›r›m›, “bofla yap›lm›fl, kâr getir-
meyen yat›r›m” olarak görür.

Bu, sadece AKP iktidar›na de¤il, bütün sermaye ikti-
darlar›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 inan-
d›rmaya çal›flacak, timsah gözyafllar› dökecekler ölüleri-
miz bafl›nda. 

Halk olarak, burjuva siyasetçilerin yalanlar›na, bizi
insan yerine koymamalar›na, “takdir” masallar› anlatma-
lar›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 gös-
terdi¤i yöne bakarak canlar›n kurtar›labilece¤ini de göre-
ce¤iz. 

BBööyyllee sseennddiikkaacc›› oolluurrssaa......
Sendikalar›n “ifl kazas›” ad›

alt›nda süren ifl cinayetleri konu-
sunda yapmas› gereken nedir?
Elbette önlem al›nmas›n› sa¤la-
mak, patronlar›n daha fazla kâr
için emekçileri katletmesinin
önüne mücadelesi ile set çek-
mek.

Peki, ifl cinayetlerinin en s›k yafland›¤› madenler-
de örgütlü olan Genel Maden ‹flçileri Sendikas› Genel
Baflkan› Ramazan Denizer ne yap›yor? 

““OOccaakkllaarrddaa kkaazzaa yyaaflflaannmmaammaass›› iiççiinn sseennddiikkaa bbii--
nnaass››nnddaa KKuurr’’aann ookkuuttuuyyoorr””..

Bununla da yetinmiyor. Sendika de¤il adeta ticari
iflletmenin bafl›ndaym›fl gibi, “sendikan›n kaçan bere-
ketini geri getirmek için” binay› y›kat›yor!

‹mam Hatip Lisesi mezunu sendika baflkan› olur-
sa emekçinin hakk› da can› da “Allah’a emanet” olur!

Övündü¤üne bak›n!
Özellefltirme ‹daresi Baflkan Yard›mc›s› Osman Demir-
ci, Dünya Bankas› verilerine göre Türkiye'nin, 2004-
2005 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 çe-
ken olmakt›r. ‹ktidar›n övündü¤ü fley aleni vatan hain-
li¤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. 

BBiilliimm iinnssaannllaarr›› ddeepprreemm tteehhlliikkeessiinniinn ssaann››llaannddaann ddaahhaa
bbüüyyüükk oolldduu¤¤uunnuu vvee yyöönneettiicciilleerriinn ggeerrççeekklleerrii hhaallkkttaann
ggiizzlleeddiikklleerriinnii hhaayykk››rr››yyoorrllaarr.. 

Deprem tehlikesi 
halktan gizleniyor

BBiirr zzaammaannllaarr mmüütttteeffiikkttii......
Yarg›tay, Türkiye'de silahl› eylemi bulunmayan bir

PKK'linin 6 y›ll›k cezas›n›, "1997 y›l›nda Türkiye ile ifl-
birli¤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›rma-
n›n Türkiye’ye sald›rmak” oldu¤unun alt›n› çizerken,
ayn› zamanda oligarflinin politikalar›ndaki açmazlara
iflaret etmifl oluyor. 
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HÖC'lüler sokak sokak çat›flarak dire-
nifl gelene¤ini büyüten Süleyman Örs ve
Sibel Yalç›n ile emperyalizme karfl› Tür-

kiye 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 ar-
d›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" slo-
ganlar› att›. Vuruldu¤u yere karanfiller b›rak›lmas›n›n ard›ndan marfllar söy-

leyen HÖC’lüler, daha sonra Alibeyköy
Mezarl›¤›’na gittiler.

Alibeyköy Mezarl›¤›’ndaki ilk anma,
Selçuk Akgün'ün mezar› bafl›nda gerçek-
leflti. 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 müca-
deledeki kararl›l›¤›na vurgu yap›ld›. 

Ard›ndan Sibel Yalç›n'›n destans› di-
renifli anlat›ld›. fiiirler, marfllarla süren

anmada son olarak Sibel Yalç›n'›n mezar› ziyaret edilerek, ‘flehitlerimize
devrim sözümüz var, sözümüzü yerine getirece¤iz’ denildi. 

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 Ha-
ziran’da devam edildi. Anne Ayfle Karakaya ile aralar›nda Salihli HÖC üye-
lerinin de bulundu¤u “san›klar” hakk›nda, ‘suçu ve suçluyu övmek!’ten ce-
za 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 Omu-
za” sloganlar› ile yürüyen kitle, Karaka-
ya’n›n mezar›na karanfiller b›rakarak,
“ayn› suçu ifllemeye devam edece¤iz” de-
di. Konuflmalar›n ard›ndan grup, Ertu¤rul
Karakaya’n›n annesini ziyaret etti. 

Devrim Sözümüzü 
Yerine Getirece¤iz

Ertu¤rul Karakaya Ölümsüzdür

27 Haziran 1980 gecesi, Zeytinbur-
nu’nda faflistler taraf›ndan kaç›r›l›p iflken-
ceyle katledildiler. 

TTuurrgguutt AAKKKKAAYYAA fifiüükkrrüü SSÜÜLLEEKK

Konya devrimci
gençli¤inin öncülerin-
den biriydi. DEV-
GENÇ örgütlen-
mesinde yeral›yordu.
Konya’da geçirdi¤i
talihsiz bir trafik ka-
zas› sonucu 28 Ha-

ziran 1990’da aram›zdan ayr›ld›.

SSaaiitt EERROOLL

23 Haziran
1995’de K›r›kkale
yak›nlar›nda geçirdi¤i
trafik kazas›nda ara-
m›zdan ayr›ld›. Ken-
dini Dersim da¤lar›n-
da savaflç› olmaya
haz›rlayan bir

devrimciydi.

AAllii YYÜÜCCEELL

24 Haziran
1980’de Gemlik Ha-
midiye bölgesinde fa-
flistlerle ç›kan bir si-
lahl› çat›flmada flehit
düfltü. 

RReecceepp SS‹‹NNAANN 

1973 Çorum do-
¤umluydu. Bir iflçi
olarak kat›ld› Dev-
rimci Sol saflar›na.
Daha sonra silahl›
birlikler içinde yeral-
d›. Befliktafl’ta bulun-
du¤u ev, 28 Hazi-

ran 1991’de polis taraf›ndan kuflat›ld›.
Yoldafllar›n›n ve örgütünün zarar görmeme-
si için kendini feda ederek flehit düfltü.

PPeerriihhaann DDEEMM‹‹RREERR


