www.yuruyus.com

Bu sonucu,
emperyalizm ve siyonizm
haz›rlad›; ﬂimdi sevinçle
ellerini ovuﬂturuyorlar!

Haftal›k Dergi / Say›: 110
24 Haziran 2007
Fiyat›: 1 YTL
(kdv dahil)

info@yuruyus.com

Kürt ve Türk Halk›n› Birbirine K›rd›rmak ‹steyenler,
Baﬂar›ya Ulaﬂamayacak!

BU OYUNU
BOZACA⁄IZ!
Dünya halklar›,
Filistinli örgütlerden
bu oyunu bozmalar›n›
bekliyor!
www.yuruyus.com

Say›:110 info@yuruyus.com

ISSN 13005 - 7944

l

Yeni Yaz› Dizisi:
Halk›n S orunlar›n›
Çözemezler!

l

Gençlik
ÖSS’ye Hay›r
Dedi!

Çeteler p›trak gibi:

l Kuvvac›lar Kimdi?

Susurlukçular Kim?

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Tarih yazanlar›n

Yitirdiklerimiz

kaleminden

29 Haziran - 5 Temmuz
2 Temmuz 1980’de ‹stanbul Topkap›’da “iﬂkencelere ve faﬂist teröre karﬂ›” gerçekleﬂtirilen bir gösteride, yoldaﬂlar›n›n güvenli¤ini sa¤lamakla görevliydiler. Polisin gösteriye sald›rmas›
üzerine ç›kan çat›ﬂmada Talip ve ‹brahim ﬂehit düﬂerken, Yüksel a¤›r yaTalip GÜLDAL
‹brahim KARAKUﬁ
Yüksel KARAN
raland›; o da uzun süre komada kald›ktan sonra ﬂehit düﬂtü. Üçü de Devrimci Sol'un militan kadrolar›ndand›.
960 ‹zmir do¤umlu Gökhan, Bornova Yetiﬂtirme Yurdu’nda kald›¤›
y›llarda mücadeleye ilk ad›mlar›n›
att›. ‹zmir’de Devrimci Sol’un ilk
örgütleyicilerindendi. Gençlik alan›nda sorumluluklar üstlendi. 12
Eylül döneminde tutsak düﬂtü.
Gökhan ÖZOCAK ‘86’da tahliye olduktan sonra
Devrimci ‹ﬂçi Hareketi içinde mücadeleye devam etti. 1993’te yeniden tutsak düﬂtü. Yine
direniﬂ saflar›ndayd›. 19 Aral›k katliam›ndan 5 gün önce
aln›na k›z›l band›n› takt›. Katliama, iktidar›n tahliye rüﬂvetine, d›ﬂar›da da aln›ndaki k›z›l band› ç›karmayarak cevap
veren direniﬂçilerin ilk ﬂehidi oldu. 4 Temmuz 2001’de
direniﬂ bayra¤›n› taﬂ›yarak ölümsüzleﬂti.
Hapishanelerde süren katliama
karﬂ›, Adalet Bakanl›¤›’na yönelik
giriﬂti¤i feda eylemi s›ras›nda,
ölüm mangalar› taraf›ndan katledildi. Ardahan-Ç›ld›r’a ba¤l› Gölbelen Köyü do¤umlu Eyüp Beyaz,
25 yaﬂ›ndayd›. 1999'da ö¤renciyEyüp BEYAZ
ken devrim mücadelesine kat›ld›.
KTÜ Giresun E¤itim Fakültesi’ni
bitirdikten sonra da halk›n›n ö¤retmeni olarak devam etti
kavgas›na. Gençlik örgütlenmesinde sorumluluklar üstlendi. Daha sonra askeri örgütlenmede istihdam edildi. Son
üstlendi¤i görevde, 1 Temmuz 2005’de cüretin, fedakârl›¤›n, adaletin ad› olarak ölümsüzleﬂti.

F Tipleri’ne karﬂ› direniﬂ
baﬂlad›¤›nda TAYAD’l› Aileler’in baﬂlatt›¤› ölüm
orucuna kat›ld›. Kardeﬂi
Canan Kulaks›z da ayn›
süreçte ölüm orucuna
yatm›ﬂt›. ‹ki kardeﬂ peﬂpeﬂe ﬂehit düﬂtüler; tarihimizde bir ilk yaratt›lar.

Zehra KULAKSIZ

Zehra Kulaks›z, Rize’de do¤du. ‹stanbul’da büyüdü. Lise y›llar›nda mücadeleye kat›ld›.
1997’de ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat bölümüne
girerek mücadelesini ‹YÖ-DER içinde sürdürdü.
Gençlik örgütlenmesinde sorumluluklar üstlendi. 29 Haziran 2001’de ölümsüzleﬂti.

Ali, lise y›llar›nda mücadeleye kat›lm›ﬂ ve
Bursa yüksek ö¤renim
gençli¤i içinde de mücadelesini aktif olarak Ali Arap ÜNVER
sürdüren bir Devrimci
Solcu’ydu. Bursa’da 1 Temmuz 1979’da sivil faﬂistler taraf›ndan kurulan bir pusuda katledildi.

Georgi DİMİTROV
Bulgaristan halk›n›n, krall›¤a ve Alman faﬂizmine karﬂ› sürdürdü¤ü savaﬂa
önderlik etti.
Yaln›z Bulgaristan halk›n›n de¤il, dünya halklar›n›n mücadelesinin önderlerinden biri de oldu. Bu vasf›n›n sonucunda
1935’te Komintern’in Genel Sekreterli¤i’ne seçildi. 1945’te onun önderli¤indeki Vatan Cephesi, Bulgaristan’da
iktidar› ele geçirdi. Sosyalizmin inﬂas›n›n baﬂkan› olarak görevlerini sürdürdü. Dimitrov, 2 Temmuz 1949’da muzaffer bir devrimci olarak
ölümsüzleﬂti.

Muammer KARAN
Temmuz 1978’de ‹stanbul Kartal’da faﬂistler taraf›ndan kurﬂunlanarak katledildi.

Aﬂa¤›daki metin, Eyüp Beyaz’›n ailesine yazd›¤› s on mektuptan a l›nm›ﬂt›r:
Uzun bir hasretli¤in ard›ndan ve de son kez merhaba demek istedim size. Zorunlu bir hasretlikti bu, sizleri aray›p soramad›m. Bu
hem benim hayat›m›, hem
de sizleri tehlikeye sokard›.
*
Neden
ö ¤retmenli¤i
b›rakt›m?
... 4-5 y›ll›k bir süre geçti en son görüﬂmemizden bu
yana... Sizin hasretli¤iniz d›ﬂ›nda mutlu ve güzel bir
yaﬂam sürdüm halk›m›z›n içinde. Onlar›n evlerinde
kald›m, sofralar›na oturdum. Ac›lar›yla ac›land›m,
sevinçleriyle sevindim. Diyebilirim ki, onlar benim
için ikinci bir anne ve baba oldular. Ve de merak etti¤iniz bir tak›m sorular›n cevaplar›n› burada sizlere
vermek istiyorum. Neden ö¤retmenlik yapmad›¤›m›
merak ediyorsunuzdur. Mevcut e¤itim anlay›ﬂ›,
paras› olan›n güzel e¤itim ald›¤›, paras› olmayan›n
ise üniversitelerden ve liselerden mahrum kald›¤›
bir yap›ya dönüﬂmüﬂtür. ... Okullardaki e¤itim hayata yön gösteren bir e¤itim de¤il, ezberci, halk›m›z›n
gerçe¤iyle, tarihiyle uyuﬂmayan bir e¤itim, gençleri
uyutmak için veriliyor. Ve gençlik h›zla yozlaﬂt›r›l›yor. Ben bu oyunun içerisinde olmad›m, olmam da.
Ve kendi istedi¤im e¤itim anlay›ﬂ›yla da bana ö¤retmenlik yapt›rmazlard›. Üstelik halk›m›z›n mücadelesi benden daha zorlu, daha fazla zaman isteyen görevlere at›lmam› bekliyordu.
*
Ne istedim?
Hayat›mda hiçbir zaman sadece kendini düﬂünen
bir insan olmad›m. ‹stedim ki yoksul çocuklar› da
güzel okullarda güzel bir e¤itim als›n, istedimki
memleketimizde insanlar açl›ktan ölmesin, istedimki bu ülkenin çal›ﬂanlar›, emeklileri güzel bir yaﬂam
standart›na kavuﬂsun. ‹stedimki tam ba¤›ms›z özgür
demokrasinin oldu¤u bir ülkede yaﬂayal›m. ‹stedimki yoksulluk al›n yaz›m›z olmas›n. ‹stedimki ülkemizden kalkan ABD uçaklar› Irak’ta, Afganistan’da çocuklar›n uykular›n› kana bulamas›n. ‹stedimki vatanseverler F Tipi tecrit hücrelerinde katledilmesin. Bu amaçlarla Devrimci Halk Kurtuluﬂ
Partisi-Cephesi saflar›na kat›ld›m. Ve de mücadele
etmeye devam ediyorum. Ve mücadelemiz dünyan›n
en ücra köﬂesinde dahi açl›k ve zulüm bitinceye kadar devam edecek.
*
Niye ben?
Sizlere önceden bu gerçekleri anlatt›¤›mda "Tamam do¤ru söylüyorsun ama b›rak baﬂkalar› yaps›n
sen yapma" demiﬂtiniz. Ama olmuyor, herkesin bir
annesi babas›, kardeﬂleri var. Herkes "ana kuzusu".
Ben yapmasam, sen yapmasan kim yapacak?
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ürkiye halk›n›n bir
k›sm›n› “sözde vatan daﬂ” ilan eden, halk›n bir
k›sm›n› öteki k›sm›na karﬂ›
“kitlesel refleks” göstermeye ça¤›ran politika,
halklar› birbirine düﬂürmenin zeminini haz›rlamaktad›r. Bunun baﬂka
bir anlam›, baﬂka bir izah› yoktur.
‹ﬂbirlikçi ordu, düzeniçi iktidar›n›,
Türkiye Kürdistan› üzerindeki ilhak› ve düzenin bekas›n›, bu tehlikeli
politikayla sürdürmeye yönelmiﬂtir.

T

enelkurmay taraf›ndan “kitlesel refleks” olarak formüle edilen politika, denilebilir ki, linç politikas›n›n bir ileriki safhas›d›r. Linç
politikas›, özellikle son iki y›ld›r
uygulanan gündemdeydi zaten ve
esas olarak “kontrollü” olarak uygulanm›ﬂt›r. Linç güruhu bir noktaya kadar serbest b›rak›lm›ﬂ, bir noktada ise, duruma müdahale edilmiﬂtir. Fakat linç politikas›yla oynamak
ateﬂle oynamakt›r ve bu politikaya
baﬂvuranlar, denetimin sonuna kadar ellerinde olaca¤›ndan asla emin
olamazlar. Genelkurmay, linç politikas›n›n mevcut düzeyiyle gerek
Kürt milliyetçi hareketini, gerekse
de devrimci hareketi sindirmekte
yetersiz kald›¤›n› tespit edip, çok
daha aç›k bir biçimde Kürt-Türk çat›ﬂmas›n›n k›ﬂk›rt›c›l›¤›n› yapmaya
baﬂlad›. Bu oyunu bozmak, k›ﬂk›rtman›n karﬂ›s›na halklar›n birlik ve
mücadele barikat›n› örmek, elimizdedir.

G

enelkurmay’›n “Kürt-Türk çat›ﬂmas›” oyununu bozmak, büyük düﬂünmeyi, sorumlu davranmay›, bencillikten ve benmerkezcilikten uzak davranmay› gerekli k›lar.
Tüm devrimci demokratik örgütler,
kurumlar, böyle düﬂünmeli ve hareket etmelidir. Halk›m›za örnek olacaksak, bunu yapmal›y›z. Halklara
birlik ve kardeﬂlik ça¤r›s› yapanlar,
bunu kendi pratiklerinde somutlamal›d›rlar. E¤er önüne geçmeye çal›ﬂt›¤›m›z tehlike çeﬂitli milliyetlerden halk›m›z aras›nda bir “iç çat›ﬂma” ise, bunu somut olarak göster-

G
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GÜNDEM

Türk-Kürt Çat›ﬂmas›ndan
Kimler Kazançl› Ç›kar?
mek, her zamankinden daha zorunludur. Genelkurmay’›n kendine yedeklemeye çal›ﬂt›¤› Türk halk›na ve
seferberlik ça¤r›s›n›n hedefindeki
Kürt halk›na, karﬂ› karﬂ›ya olunan
tehlikeyi tüm boyutlar›yla anlatabilmeliyiz. Bunun için de tüm devrimci, demokrat, ilerici kesimlerin birlikte yürütece¤i yayg›n bir çal›ﬂmaya ihtiyaç oldu¤u aç›kt›r. Geniﬂ kitlelere, böyle bir çat›ﬂmadan kimin
ne kazan›p kimin ne kaybedece¤ini
anlatabilmeliyiz.
ürk-Kürt çat›ﬂmas› kimi sevindirir, kimi üzer? Halklar›n tarihinde bunun cevab› var. Balkanlar’da ne oldu ve kim kazand›?
Kongo’da ne oldu ve kim kazand›?
Ruanda’da ne oldu ve kim kazand›?
Birileri kazan›rken, milyonlarca
Slav, Kongolu ve Ruandal› öldü.
Ölenler, ayr› uluslardan, ayr› kabilelerden, ayr› dinlerdendiler; fakat savaﬂlar› asl›nda birbirleriyle de¤ildi.
Yugoslavya’da S›rplar’› k›ﬂk›rtan
da, Kosova’da kontra örgütlerini
kurup silahland›ran da, emperyalistlerdi. Ruanda’da Tutsiler’i ﬂu emperyalist tekeller, Hutular› bu emperyalist tekeller destekliyordu. Kimisi, Tutsiler’in yaﬂad›¤› bölgedeki
yeralt› madenlerinin peﬂindeydi, kimisi Hutular arac›l›¤›yla bölgenin
stratejik noktalar›na el koyacakt›.
Evet, yans›y›ﬂ› bu kadar ç›plak olmasa da, halklar›n birbirine k›rd›r›ld›¤› bu çat›ﬂmalar›n temelinde iﬂte
bu emperyalist ç›karlar vard›.

T

ürt ve Türk halk›n› birbirine
karﬂ› k›ﬂk›rtan tüm ﬂovenist politikalar›n arkas›nda da yine sömürü
ç›karlar› oldu¤u tart›ﬂmas›zd›r.
Böyle bir çat›ﬂmada emperyalistler,
iﬂbirlikçileri, faﬂistler, ﬂovenistler
kazanacak ve onlar sevinecekler.
Her ﬂeyden önce, iki halk›n birleﬂip

K

emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ›
mücadele etmesi yerine, birbirlerini
yemeleri, egemenlerin en büyük
kazanc› ve halklar›n en büyük kayb›d›r.
ligarﬂi, 80 y›ld›r asimilasyon,
katliam politikalar›n›, ﬂovenist
k›ﬂk›rtmalar› sürdürmesine ra¤men,
milliyetçilik hem Türk, hem Kürt
halk›n› çeﬂitli biçimlerde etkisi alt›na almas›na ra¤men, Kürt ve Türk
halk› birbiriyle çat›ﬂmad›; bu iki
halk›n birbirine güveni ve kardeﬂli¤inin zeminidir. ‹ki halk›n birbirine
düﬂürülmeye çal›ﬂ›lmas›na karﬂ› baz›lar› “Kurtuluﬂ Savaﬂ›”ndaki birlikteli¤e at›f yap›yor. Do¤rudur,
Kurtuluﬂ Savaﬂ›’nda emperyalizme
karﬂ› birlikte savaﬂm›ﬂ olmak, büyük bir birlik-kardeﬂlik zeminidir.
Ama herkes bilmelidir ki, bu, tek
baﬂ›na çat›ﬂmay› önlemeye yetmez.
1990’l› y›llar boyunca Yugoslavya’da birbirlerini k›ran halklar, çok
de¤il, 40 y›l önce, Naziler’e karﬂ›
birlikte direnmiﬂ, çeﬂitli uluslardan
Partizanlar da¤larda birlikte savaﬂm›ﬂ, zaferi birlikte kazanm›ﬂlard›.
Kürt ve Türk halk› tüm k›ﬂk›rtmalara ra¤men, bugüne kadar nas›l birbiriyle çat›ﬂmad›ysa, bundan sonra da
çat›ﬂmamal›d›r. Kuﬂkusuz, bunu,
sadece dilemek yetmeyecektir. Bunu biliyoruz. Genelkurmay’›n, oligarﬂinin politikalar›n›n karﬂ›s›na somut örgütlenmeler ve somut eylemlerle ç›kmak zorunday›z. Çünkü,
oligarﬂi ve özel olarak da Genelkurmay, bu çat›ﬂmay› hergün daha fazla “ihtimal dahiline” getiren politikalar uygulamaya devam ediyor.

O

Asl›nda egemen s›n›flar aç›s›ndan
“ b ö l ü p p a r ç a l a m a ”n›n s›n›r› yok.
Bunu emperyalizmin tüm toplumlar›, uluslar› ve halklar›, s›n›flar›
“atomize etme”si diye de adland›-
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rabiliriz. Halk› Türk ve Kürt diye
bölüyor... Yetiyor mu, hay›r, Kürt’ü
de kendi içinde bölmeye çal›ﬂ›yor.
Türk’ü de kendi içinde bölüyor, birbirine düﬂürüyor. Hat›rlayal›m;
ABD emperyalizmi Vietnam direniﬂi karﬂ›s›nda çaresiz kald›¤›nda saVi e t n a m l › l a ﬂ t › r m a k” politivaﬂ› “V
kas›n› yürürlü¤e koymuﬂtu. “Vietnaml›laﬂt›rmak” diye formüle ettikleri, Vi e t n a m l › ’ y › Vi e t n a m l › ’ y a
k › r d › r m a k demekti. Ayn› ﬂey
ülkemizde uygulanmad› m›?
Kürt halk›n›n mücadelesini bast›rmak için Kürt’ü Kürt’e k›rd›rma politikas›n› yürürlü¤e
koydular. Koruculuk politikas›
“savaﬂ› Kürdistanl›laﬂt›rma”n›n
ifadesiydi. K›sacas› ﬂudur; egemen s›n›flar, toplumlar› son bireyine, “ a t o m l a r › n a ” kadar
bölmek isterler. Toplumlar bireycileﬂtirilerek, ﬂovenizmin
esiri haline getirilerek bir kez
bölündü¤ünde, art›k egemenlerin iﬂi kolayd›r; art›k o toplumu
oluﬂturan bireyleri, ulusal, dini
topluluklar› birbirine karﬂ› k›ﬂk›rtmak, birbirine karﬂ› kullanmak, mümkün hale gelmiﬂtir.
›rplar H›rvatlar’a karﬂ›, H›rvatlar Boﬂnaklar’a karﬂ›,
Boﬂnaklar S›rplar’a, Slovenler
di¤erlerine karﬂ›... Böyle zincirleme uzay›p gidiyordu Yugoslavya’daki iç çat›ﬂma. Biter mi, hay›r
bitmez. Milliyetçilik, yeni bölünmeler, yeni düﬂmanl›klar üretmeye
devam eder. Ülkemiz gibi, kimilerinin “ mo z a i k” diye adland›rd›¤› çeﬂitli milliyetlerden halklar›n yaﬂad›¤› bir ülkede, çat›ﬂma, Kürt-Türk
çat›ﬂmas› olarak da kalamaz. Çat›ﬂma, L a z l a r ’›, Çerkezler ’ i , G ü rcül e r ’i, A r a p l a r ’›, Boﬂnaklar ’›, velhas›l her kesimi bir ﬂekilde içine çeker. Kim kimin yan›nda olur, kim
kimin karﬂ›s›nda savaﬂ›r, bunu da
bugünden kimse kestiremez.

savaﬂt›r. Önünde sonunda halklar›n
kazanaca¤› bir savaﬂt›r. Fakat Genelkurmay’›n k›ﬂk›rtt›¤› bir “KürtTürk” iç savaﬂ›, ülkenin egemenleriyle ezilenleri aras›ndaki bir savaﬂ
olmayacak. Bu iç savaﬂ, emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›k yanl›lar›yla
iﬂbirlikçiler aras›ndaki bir iç savaﬂ
olmayacak. Bu iç savaﬂ, ilerici güçlerle gericiler aras›ndaki bir iç savaﬂ
da olmayacak. S›n›fsal ve sosyal ze-

Genelkurmay’›n, oligarﬂinin politikalar›n›n karﬂ›s›na somut örgütlenmeler
ve somut eylemlerle ç›kmak zorunday›z. Çünkü,
oligarﬂi ve özel olarak da
Genelkurmay, bu çat›ﬂmay› hergün daha fazla “ihtimal dahiline” getiren politikalar uygulamaya devam
ediyor.

S

iz bütün iç savaﬂlara karﬂ› de¤iliz. Ezilenlerin egemenlere,
halklar›n oligarﬂiye karﬂ› verece¤i
iç savaﬂ, sonunda kurtuluﬂ olan bir
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mindeki bu türden iç savaﬂlar, hemen her ülkenin tarihinde vard›r ve
bu iç savaﬂlar, bir anlam›yla tarihsel
ilerlemenin zeminidirler. Bu tür iç
savaﬂlarda dökülen kan, bir yan›yla
toplumsal ilerlemenin tarihsel faturas›d›r. Ama Kürtler ve Türkler aras›ndaki bir “iç savaﬂ”›n bunlarla
hiçbir benzerli¤i olmayacak. Kürtler-Türkler aras›ndaki “iç savaﬂ”›n
tarihi ilerletmek anlam›nda hiçbir
olumlu rolü olmayacak. Bu savaﬂta
dökülen kan, halklar›n ç›karlar› u¤runa dökülmüﬂ olmayacak.
alklar›n birbirine k›rd›r›ld›¤›
savaﬂlar›n hiçbirini, birbirini
k›ran taraflardan biri kazanmam›ﬂt›r. Bu tür savaﬂlar›n tek kazanan›
vard›r: Emperyalizm.

H

osna-Hersek’te savaﬂ sürerken,
S›rplar, müslüman Boﬂnaklar’›
topraklar›ndan sürüyorlard›. Milliyetçilikle gözleri körleﬂen S›rplar,
böylelikle savaﬂ› kazanacaklar›n›
sand›lar. Evet, Boﬂnaklar kaybediyorlard›. Canlar›n› kaybediyor, topraklar›n› kaybediyorlard›. Ama kazanan S›rplar da de¤ildi. Boﬂnaklar’›
katlederek savaﬂ› bitirdikleri noktada, S›rplar, “ba¤›ms›z, özgür bir
S›rbistan”›n de¤il, emperyalizme tam ba¤›ml› bir S›rbistan’›n
sahibiydiler art›k. Ve emperyalizm o S›rbistan üzerinde daha
çok oyunlar oynayacakt›. Bölparçala-yönet politikalar›yla üç
devletten (Yugoslavya, Çekoslavakya, SSCB) 23 devlet ç›kar›ld›; ﬂimdi hepsi güçsüz, hepsi
kendine yetersiz ve emperyalizme muhtaç, ba¤›ml› durumdalar. Halklar›n kan› ise döküldü¤üyle kald›.

B

alklar›n birbirini k›rmas›n›n tarihi, siyasi, sosyal
sonuçlar› iﬂte bu kadar aç›kt›r.
Böyle bir iç çat›ﬂmada kaybeden Kürt ve Türk halk› olacakt›r. Buna hiç ﬂüphe yoktur. Öyleyse, Kürt ve Türk halk›na ve
halklar›m›z›n öncüsü, çeﬂitli
halk kesimlerinin örgütü ve
temsilcisi olma iddias›ndaki tüm
kurumlara düﬂen görev, bunu önlemek için var gücümüzle çal›ﬂmakt›r. Genelkurmay “kitlesel refleks”
ça¤r›lar› yap›yor, çeﬂitli politikalar
yürürlü¤e koyuyor; ama Genelkurmay’›n gücü kadr-i mutlak de¤ildir.
Genelkurmay böyle bir ça¤r› yapt›
diye, Kürt-Türk çat›ﬂmas› ç›kmas›
da mutlak olamaz, kader gibi kabul
edilemez. Türkiye halklar›n›n ve
Türkiye solunun bunu önleyebilecek gücü, imkanlar› vard›r. Meselemiz, bu sorumlulukla ortaya ç›kmakt›r. Sürecin nelere gebe oldu¤unun ay›rd›nda olmakt›r. Her milliyetten halklar ve tüm ilerici sol
güçler olarak, birlik ve kardeﬂli¤i,
eylemde ve örgütlenmede somutlamal›y›z.

H
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Genelkurmay’›n “Refleks” Ça¤r›s›na
Güruh Linçle, Vali Baltayla Cevap Verdi
“Türk Silahl› Kuvvetlerinin
beklentisi; bu tür terör olaylar›na
karﬂ›, y üce T ürk mi lletinin k itlesel
kar ﬂ › koym a r e f le ks ini g öst e r m es i dir.”
Genelkurmay 8 Haziran’da yapt›¤› aç›klamada böyle diyordu.
Bu ça¤r›n›n halklar› birbirine
düﬂmanlaﬂt›rmak, Kürt-Türk çat›ﬂmas› yaratmak, sokak linçlerini
yayg›nlaﬂt›rmak anlam›na geldi¤ini
geçen haftaki say›m›zda belirtmiﬂtik.
ﬁovenizmi körükleyen ve linç
güruhuna, faﬂist, ›rkç› kesimlere cesaret veren Genelkurmay’›n aç›klamas›n›n ard›ndan Kürtler’e düﬂmanl›k daha aleni ﬂekilde kendini
göstermeye baﬂlad›. Sadece bir hafta içinde yaﬂanan olaylar, bu aç›klaman›n nas›l bir ortam yaratt›¤›n› anlatmaya yeterlidir.

1

Linççiler Erzincan’da
hastane y akt›

Erzincan’›n Ça¤layan Beldesi’nde 18 Haziran günü devlet güçleri
ile girdi¤i çat›ﬂma sonucu yaral›
olarak ele geçirilen HPG gerillas›,
faﬂist güruh taraf›ndan linç edilmek
istendi.
MHP’li olduklar› belirtilen sald›rgan güruh, gerillan›n hastaneye
kald›r›ld›¤› s›rada ambulans› durdurarak içinden gerillay› almaya çal›ﬂt›. Tüm linç giriﬂimlerinde oldu¤u
gibi asker ve polisler linççilere “ricac›” olurken, sald›r› bununla s›n›rl› kalmad›.
Ambulans›n hastaneye ulaﬂmas›n›n ard›ndan da,
gördükleri
hoﬂgörüden
cüret alan
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faﬂist güruh bu kez hastaneyi bast›.
Yaral› gerillan›n bulundu¤unu düﬂündükleri hastane odas›n› penceresinden tutuﬂturarak D‹R‹ D‹R‹
YAKMAYA çal›ﬂan faﬂistlere burada da müdahale olmad›.
Çünkü onlar en üst düzeyde s›rtlar›n› Genelkurmay’a dayam›ﬂlard›.
“Refleks” gösteriyorlar, silahl› kuvvetlerin beklentisini yerine getiriyorlard›.
Ahlâks›zl›k dibe vurmuﬂtu. Yaral› birini linç etmek, hastaneyi yakmak, generallerin destekçilerinin
kimler oldu¤unu aç›kça gösteriyordu.
Aç›kça suç iﬂleyen, hastane yakan, linç yapmak isteyen güruh, ancak jandarma komutan›n›n “teröristi baﬂka hastaneye kald›rd›k” aç›klamas› ile lütfen da¤›ld›lar.

2

Devletin valisini linç
kesmedi ‘balta’ önerdi

Son y›llarda körüklenen milliyetçilik, generallerin marifetiyle
yükseltilen “terörizm” propagandas› öylesine beyinlere iﬂlemiﬂ, düzen
partilerin devletin yöneticilerine kadar oligarﬂik düzenin her kademesinde öylesine bir hava yaratm›ﬂt›

ki; en ﬂovenist
biziz yar›ﬂ› baﬂlad›.
Düzen
partileri bununla oy toplamaya
çal›ﬂ›rken, devlet görevlileri de yükselmenin yolunu, en ﬂovenistliklerini ispatlamakta
buluyorlar.
Bunun bir örne¤i Elaz›¤’da yaﬂand›. Elaz›¤ Valisi Muammer Muﬂmal, bir hastanenin Acil
Servis bölümünün aç›l›ﬂ›nda, “Terö ristleri bal tayla
kes mezseniz on lar sizi keser,
buldun mu keseceksin” diye konuﬂtu.
Genelkurmay’›n “biz demokratik gösteri ça¤r›s› yapt›k” k›v›rtmas›n›n gerçe¤i yans›tmad›¤›n› iyi bilen vali, esas olarak devletin istedi¤i refleksi Türkçe’ye çeviriyor.
Düﬂünün bu vali o kentte devletin temsilcisi. Elaz›¤’da insanlar›n
can, mal güvenli¤i, huzuru ondan
soruluyor. Elinde baltayla adam
do¤ramaya ç›kan bir vali kimin güvenli¤ini sa¤layabilir!
Kürtler’in yo¤un olarak yaﬂad›¤›
bir kentte Kürt sorununu elinde baltayla çözmeye kalkan bir valinin
yönetti¤i kentte, linçlerin, cinayetlerin yaﬂanmas› kadar do¤al bir ﬂey
olabilir mi? Gözü dönmüﬂçesine,

L i n ç ç i l e r d e n E r d u ¤ r u l ’ a Te h d i t
Linç giriﬂimlerinde dönüm noktas› olan Trabzon’da faﬂist güruhun linç
sald›r›s›na maruz kalan TAYAD’l› Zeynep Erdu¤rul, ﬂimdi de telefonla tehdit edilmeye baﬂland›. 14 Haziran gününden itibaren ahlâks›z tehdit telefonlar› alan Zeynep Erdu¤rul, 18 Haziran’da Trabzon Cumhuriyet Savc›l›¤›’nda suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, “... beni bu ﬂekilde takip edip tehdit edebilecek tan›d›¤›m sadece Trabzon Emniyet Müdürlü¤ü Siyasi ﬁube Polisleri ve onlara çal›ﬂan Erhan TUNCEL
gibi kiﬂilikler vard›r” diyen Erdu¤rul, daha önce gözalt›nda polisin tehdit etti¤ini de kaydetti. Erdu¤rul baﬂ›na geleceklerden
Trabzon Emniyet Müdürlü¤ü’nü sorumlu tuttu¤unu beyan etti.
Trabzon Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i de yapt›¤›
aç›klama ile, duyarl›l›k ça¤r›s›nda bulundu.
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bütün ahlâk, insanl›k kaidelerini bir
yana b›rakarak hastane yakan güruhla ayn› zihniyeti taﬂ›yan vali, b›rak›n Kürt’ün haklar› oldu¤unu kabul etmeyi, onu insan olarak görmüyor. Ortaça¤’›n en vahﬂi yöntemleriyle kesmekten sözetti¤i adeta ormandaki a¤aç!
Ama o yaln›z de¤il; Trabzon’dan
Sakarya’ya her yerde bu zihniyete
sahip valiler yönetiyor. Linççiler
bunlardan cüret al›yorlar.
Devletin e¤itip eline yetkiyi verdi¤i valinin zihniyetindeki güruh insanlar› diri diri yakabiliyor, domuz
ba¤lar›yla ba¤lay›p kesip-biçiyor,
ölüm evlerini yarat›yor...
Kendinden olmayana yaﬂam
hakk› tan›mayan vali bir istisna de¤ildir. Bir y›l ABD’de e¤itim görüp,
Milli Güvenlik Akademisi’nin tezgah›ndan geçtikten sonra vali olarak
atanan Muﬂmal’lar› her yerde görebilirsiniz. Onu bu devlet e¤itti. Da¤larda gerilla cesetlerini parçalay›p
kesik baﬂlarla poz veren özel timler
hangi kültürü, ahlâk› temsil ediyorsa, eli baltal› vali de ayn› ahlâk›,
kültürü temsil ediyor.

dianameye geçirerek, Kürt halk›n›
‘sözde Kürt halk›’ olarak tan›mlad›.
Tekirda¤ F Tipi Cezaevi’nde bulunan Fuat Parlak adl› tutuklu hakk›nda iddianame haz›rlayan Tekirda¤ Cumhuriyet Savc›s› Tamer Arifo¤lu, iddianamede ‘sözde Kürt halk›’ ifadesini kullanarak Kürtler’i
yok sayd›. ‹ddianamede ﬂu ifadelere
yer verildi:

“Her ne kadar ﬂüpheli, söz konusu kelimeyi bir hitap ﬂekli olarak
kulland›¤›n›, Abdullah Öcalan’›
sözde Kürt halk›n›n önderi olarak
kabul etti¤ini beyan etmiﬂ ise de
mahkumiyet karar›n›n kesinleﬂti¤i
böyle bir ﬂahsa ‘say›n, önder’ ﬂeklinde söylemde bulunman›n basit
bir hitap ﬂekli de¤il, ﬂüphelinin de
ayn› örgüte üye olmaktan tutuklu/hükümlü olmas› göz önüne al›nd›¤› övücü ve yüceltici mahiyette
kullan›ld›¤› kanaatine var›lm›ﬂt›r. ”

Geçen y›l da Diyarbak›r Cumhuriyet Savc›s› Muammer Özcan,
‘PKK lehine slogan att›¤›’ gerekçesi ile gözalt›na al›nan bir kiﬂi hakk›nda haz›rlad›¤› iddianamede,
“sözde Kürt halk›” ifadesini kullanm›ﬂt›.
Oligarﬂinin y›llarca sürdürdü¤ü,
‘Sözde vatandaﬂ’
“Kürt
yok, karda yürürken ‘kartiddianame oldu!
kurt sesi ç›karan da¤ Türkleri var”
anlay›ﬂ›n›n de¤iﬂik biçimlerde tezaGenelkurmay Baﬂkanl›¤›’ndan
hürüdür bunlar. Kürt kimli¤ini inkâ2005 y›l› Newroz kutlamalar›nda
r›n devletin resmi belgelerine bu ﬂeMersin’de yaﬂanan bayrak provokilde geçirilmesi bir hata de¤il, akkasyonuna iliﬂkin yap›lan aç›klamasine bu savc›lar devletin resmi polida, ilk kez aç›kça
tikas›na göhalk›n bir kesimi, dare ﬂekillenha aç›kças› Kürtler
miﬂtir ve
‘sözde vatandaﬂ’ ilan
bunun gereedilmiﬂti. Yine Ge¤ini yerine
nelkurmay’›n
son
getirmekteaç›klamalar›ndan bidirler.
rinde de, “ne mutlu
Son süTürküm” demeyenler
reçte ﬂove“düﬂman” olarak tanizmin kön›mlanm›ﬂ ve onlara
rüklenmeOligarﬂinin valisi, savc›s›,
karﬂ› savaﬂ›n ilelesi ise, daha
bet sürece¤i ilan generalleri ve ›rkç› faﬂist gü- da pervaedilmiﬂti.
ruh h alklar› b irbirine k ›r- s›zlaﬂmaTekirda¤’da bir
d›rmak i stiyor, biz halklar›n lar›n› besavc›, devletin resraberinde
kardeﬂli¤ini savunuyoruz
mi bak›ﬂ aç›s›n› idgetiriyor.
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n ‘VATANDAﬁ T ÜRKÇE

KONUﬁ!’ GÜNLER‹ Silivri’ye ba¤l› Selimpaﬂa’da çal›ﬂan
dört inﬂaat iﬂçisi, lokantada aralar›nda Kürtçe konuﬂtuklar› için polis taraf›ndan tehdit edildi. D‹HA’n›n haberine göre; Kürtçe konuﬂtuklar›
için tehdit ve hakarete maruz kalan
iﬂçilerin Silivri’yi terk etmesini isteyen polisler, “Kürtçe konuﬂanlar
Türkiye Cumhu riyeti’nin vatanda ﬂ› de¤ildir” dediler... Irkç›l›¤›n doru¤a ulaﬂt›¤›, az›nl›klar› sürmek için
yollar›n arand›¤› 1930’lu y›llarda
düzenlenen “vatandaﬂ Türkçe konuﬂ” kampanyalar› baﬂka biçimlerde
sürüyor.

n KATL‹AM E LEﬁT‹R‹-

S‹NE CEZA! F Tipi hapishane-

lerde yap›lan 19 Aral›k Katliam›’n›
eleﬂtiren ‹HD Adana ﬁube Baﬂkan›
Ethem Aç›kal›n ve yöneticiler Hüseyin Beyaz ile Mustafa Balçiçek hakk›nda “suç ve suçluyu övdükleri”
gerekçesiyle aç›lan dava sonuçland›. Katliamc›lar›n halen yarg›lanmad›¤› olay› eleﬂtirmenin bedeli olarak, ‹nsan Haklar› Derne¤i yöneticilerine 2 y›l 8 ay hapis cezas› verildi.

n KATL‹AM S ERBEST

PROTESTO YASAK Diyarbak›r’da 28-31 Mart tarihinde yaﬂanan 14 kiﬂinin ölümüne neden olan
katliam› protesto etmek için ‹zmir’de yap›lan bas›n aç›klamas›na
kat›lanlar hakk›nda, dava aç›ld›. Küçük çocuklar›n da kurﬂunland›¤›
katliam› k›nad›klar› için ‘Suç ve
suçluyu övmek, örgüt propagandas›
yapmak’la suçlanan demokratik kitle örgütü yöneticileri ilk duruﬂmalar›na geçen hafta ç›kt›lar.

n

GÖZALTINDA B‹R
ÖLÜM DAHA ‹stanbul’da ara-

ba h›rs›zl›¤› suçlamas› ile 16 Haziran’da gözalt›na al›nan Mustafa
Gökçe, ayn› gün “rahats›zlanarak”
kald›r›ld›¤› hastanede öldü. Polis
her zamanki gibi inkâr ederken, yak›nlar› Gökçe’nin gördü¤ü iﬂkenceler sonucu öldü¤ünü söylediler.
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me
ve
yumruklarla sald›r›ya
geçen polis,
üçü
sosyalist
bas›n çal›ﬂan› olmak
Genelkurmay’›n Kürt halk›n› hedef gösteren, Türk-Kürt çat›ﬂmas›n›, iç savaﬂ› körükleyen aç›klamas›,
devrimci, demokratik kurumlar taraf›ndan protesto ediliyor. Genelkurmay’›n oyununu bozma hedefiyle biraraya gelen kurumlar, Kürt
Halk›na Özgürlük talebini dile getirirken, oligarﬂinin k›ﬂk›rtmalar›na
ve bu oyuna gelinmemesine dikkat
çekiyorlar.

Kürt halk›n›n özgürlü¤ü
AKP’nin polisini korkuttu
Bu eylemlerden biri 16 Haziran’da Taksim Tramvay Dura¤›’ndayd›.
Haklar ve Özgürlükler Cephesi,
Mücadele Birli¤i, ESP, Ürün, Devrimci Hareket, TÖP, Al›nteri, BDSP,
DHP, EHP, HKM, SDP üyelerinin
yapmak istedikleri aç›klamada, polis “Kürt Halk›na Özgürlük” talebi
içeren pankart›n aç›lmas›na müdahale etti.
“K›ﬂk›rtmalara Provokasyonlara
Linçlere Katliamlara Son Kürt Halk›na Özgürlük” yaz›l› pankart›n ve
“Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i, Kahrolsun MGK, Yaﬂas›n Halklar›n
Mücadele Birli¤i, Biji Bratiya Gelan” yaz›l› dövizlerin aç›ld›¤› eylem
alk›ﬂlar ve sloganlarla baﬂlad›. Eylem öncesi polisle yap›lan görüﬂmelerde pankart sloganlar›na itiraz› olmayan polis, “Kürt halk› esir de¤il,
bu nedenle böyle bir pankart› açamazs›n›z, Kürt Halk›na Özgürlük
diyemezsiniz” diyerek, eylemin bitirilmesini istedi.
Yasalarla, polis yetkileri ile ilgisi olmayan, tamamen ideolojik bir
tutumla “Kürt halk› esir de¤il” gibi
demagojilere giren polisin iste¤i elbette yerine getirilemezdi. Polisin
pankart› alma giriﬂimi sloganlarla
cevapland›. Ard›ndan joplarla, tek-
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slogan›n›n polisi niye bu kadar rahats›z etti¤ini soran Temel Haklar
Federasyonu, Genelkurmay aç›klamas› ve devam›ndaki geliﬂmelerle
Kürt halk›na yönelik sald›r›lara yeni bir boyut kazand›r›ld›¤›na dikkat
çekti.

‘Kürt Halk›na
Özgürlük!’

Yaﬂas›n halklar›n
kardeﬂli¤i

Genelkurmay’›n aç›klamas›na karﬂ› eylem yap›lan
yerlerden biri de Adana oldu.
13 Haziran’da ‹nönü Park›’nda biraraya gelen Haklar
ve Özgürlükler Cephesi üyeleri, “Kürt ve Türk Halk› Kardeﬂtir,
K›ﬂk›rtmalara Son” pankart› ve
“Kürt Halk›na Özgürlük” yaz›l› dövizler açt›lar.
Adana HÖC ad›na aç›klamay›
yapan Mehmet B›ld›rc›n, s›n›ra yap›lan y›¤›na¤›, “geçici güvenlik bölgesi” ilan›n› ve Genelkurmay’›n
“refleks” ça¤r›s›n› hat›rlatarak,
Türk halk›na seslendi. “Genelkurmay’›n ça¤r›s›na kulak vermeyin.
Terör demagojisine kanmay›n. Çünkü terör de¤il haklar›n› isteyen
halklar›n sindirilmesidir. Hangi gerekçeyle hangi biçimde olursa olsun
Genelkurmay ça¤r›s›na verilecek
destek katliam ve linç operasyonlar›na destek vermektir” diyen B›ld›rc›n, çözümün halklar›n tüm ulusal
haklar›n›n tan›nmas›nda oldu¤unu
kaydetti.
Adana’daki bir baﬂka eylem ise,
yine ‹nönü Park›'nda 18 Haziran’da

üzere 37 kiﬂiyi yerlerde sürükleyerek gözalt›na ald›.
Yaﬂanan sald›r› ayn› gün kurumlar taraf›ndan ‹nsan Haklar› Derne¤i'nde yap›lan bas›n toplant›s› ile
protesto edildi.
Eyleme kat›lan kurum ve partiler
ad›na aç›klamay› yapan, HÖC Temsilcisi Eyüp Baﬂ, Genelkurmay’›n
Kürt halk›n› ve en genelde kendileri gibi düﬂünmeyen tüm halk› "sözde vatandaﬂ" ilan etmesi ile baﬂlayan süreci hat›rlatarak, Genelkurmay'›n yapt›¤› son aç›klamas› ile sadece askeri düzeyde bir sald›r›n›n
de¤il, yasalarla, kurumlarla ve ﬂovenizmin etkisi alt›ndaki kitlelerin
seferber edilmesiyle sald›r›lar›n t›rmand›r›lmak istendi¤ini ifade etti.
Taksim’deki sald›r›n›n k›nand›¤›
aç›klamada, terör demagojileriyle
yap›lan k›ﬂk›rtmalara gelinmemesi
ve Genelkurmay'›n ça¤r›s› üzerine
Ça¤layan'da yap›lacak olan "sessiz
mitinge"
kat›l›nmaAKP’nin polisi, halklar›n karmas› ça¤r›deﬂli¤ini savunanlara sald›rd›.
s› yap›ld›.
AKP gerçekten GenelkurmaTe m e l
y’›n “kitlesel refleks” ça¤r›s›na
Haklar Fe- karﬂ› m›? Bu k›ﬂk›rtmalara karderasyonu ﬂ› halk› uyarmak isteyen devise yapt›¤› rimci, demokratik kurumlara
yaz›l› aç›k- yönelik sald›rganl›¤›, Kürt halk›lama ile, n›n özgürlü¤ünden duydu¤u
s a l d › r › y › korku; asl›nda onun karﬂ›tl›¤›protesto et- n›n, sadece koltu¤uyla ilgili olti.
Kürt du¤unu, Genelkurmay’›n iktiH a l k › n a dar›n› tehdit etmesinden rahatÖ z g ü r l ü k s›zl›k duydu¤unu gösteriyor.
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Sorunlar / Çözümler
Adana
yap›ld›. Al›nteri, ÇHKM, Partizan,
Devrimci Yaﬂam, DHP, ‹ﬂçi Mücadelesi, ESP ve Haklar ve Özgürlükler Cephesi taraf›ndan yap›lan eylemde, "Irkç›l›¤a ve Faﬂizme Karﬂ›
Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i" pankart› aç›l›rken, Mehmet B›ld›rc›n
taraf›ndan yap›lan aç›klamada, Kürt
halk› üzerindeki artan bask›lara son
verilmesi istendi. Taksim’deki sald›r›n›n da k›nand›¤› aç›klamada,
“ Hiçbir politika halklar› birbirine
düﬂüremeyecek, devrimcileri, demokratlar› sindiremeyecektir. Zulme karﬂ› direnmek meﬂrudur. Direnece¤iz. Bu politikay› hayata geçirmeye çal›ﬂanlar bunun a¤›rl›¤› alt›nda ezileceklerdir" denildi.
Bursa Temel Haklar Derne¤i
üyeleri de 15 Haziran’da Büyükﬂehir Belediyesi önünde yapt›klar› eylemle halklar›n birbirine k›rd›r›lmak
istenmesini protesto ederken, Hatay’da ise; 20 Haziran günü Haklar
ve Özgürlükler Cephesi'nin ça¤r›s›yla biraraya gelen KESK, DTP,
Partizan, BDSP, Al›nteri, EMEP ve
ESP üyeleri, "ﬁovenizmi K›ﬂk›rtan,
Provokasyonlara Zemin Haz›rlayan, Katliamlar› Meﬂrulaﬂt›ran Politikalara Son, Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i" dediler. Ortak aç›klamay›
okuyan KESK Dönem Sözcüsü M.
Nejdet Özen, Genelkurmay'›n aç›klamalar› ile ›rkç› ve milliyetçi dalgay› körükledi¤ini ifade etti ve buna
karﬂ› mücadele ça¤r›s›nda bulundu.
‹stanbul’da ise, Gülsuyu’nda bir
yürüyüﬂ yap›ld›. 16 Haziran’da düzenlenen yürüyüﬂte, Taksim’deki
sald›r› protesto edildi. Gülsuyu Gülensu Okul Dura¤›’ndan Heykel
Meydan›’na yürüyen HÖC, ESP,
BDSP, Partizan ve PDD üyeleri,
“Kürt Halk›na Özgürlük, Yaﬂas›n
Halklar›n Kardeﬂli¤i, Biji Bratiya
Gelan” sloganlar› att›lar.

Say›: 110

Genelkurmay’›n Kürt halk›n›
hedef alan ve Türk ulusunu
Kürtler’e karﬂ› k›ﬂk›rtmay›
amaçlayan aç›klamas› bir
çok yönüyle ele al›nabilir.
Bu aç›klama ne seçimlerde
DTP’yi engellemek gibi “dar”
bir hedefle s›n›rl›d›r, ne de
cumhuriyet mitingleri benzeri gösterilerle Genelkurmay’›n Kürt halk›na karﬂ› savaﬂta arkas›na kitle deste¤i
alma amac›yla.
Genelkurmay bu aç›klama
ile; tüm bunlar› da içine
alan çok daha geniﬂ bir politikadan söz etmektedir.
1990’l› y›llarda yaﬂand›¤› gibi katliamlar›n, kay›plar›n,
infazlar›n s›radanlaﬂt›¤›, köy
yakmalar›n, boﬂaltmalar›n
günlük olaylar haline geldi¤i, kontrgerilla örgütlenmelerinin daha aktif olarak
devreye sokuldu¤u bir politikad›r. Böyle
bir politikan›n sürdürülebilmesi, oligarﬂi içi çat›ﬂmada insiyatifi tümden
ele alabilmesi için ordunun
kitle deste¤ine ihtiyaç duydu¤u aç›k. “Refleks” ça¤r›s›n›n bir yan› bu!

cüyle yetinmiyor; politikalar›n› uygulayabilmek için çok
geniﬂ bir çevreyi harekete
geçirmeye, ayn› hedef do¤rultusunda yönlendirmeye
çal›ﬂ›yor.
Devrimci, demokratik güçler
de bunun karﬂ›s›na en geniﬂ
kesimleri biraraya getirerek
ç›kabilmelidir. Baﬂta, düﬂman›n yedeklemeye çal›ﬂt›¤›
Türk ulusu olmak üzere,
tüm halka gerçekleri aç›klamak, k›ﬂk›rtmalar›n beslendi¤i yalanlar› yerlebir etmek
en baﬂta gelen görevdir.
ﬁu aç›k ki, hiçbir devrimci,
demokratik yap›n›n tek baﬂ›na bu görevi omuzlayabilmesi, oligarﬂinin iletiﬂim araçlar› ve örgütlenmeleri ile ulaﬂt›¤› kitlelere ulaﬂabilmesi
mümkün de¤ildir. ﬁu bu kentin meydanlar›nda yap›lacak
birkaç bas›n aç›klamas› da,
bu oyunu bozmaktan uzakt›r. Genelkurmay’›n yalanlar›na karﬂ›
gerçe¤in sesi
çok daha güçlü ç›kmak zorundad›r. Bunu
sa¤layacak bir birli¤in önüne
hiçbir gerekçe ç›kar›lmamal›d›r. Sol; en basit, tüm kesimlerin üzerinde hemfikir olaca¤› bir zeminde ve sloganlarla milyonlara ulaﬂ›labilecek bir birli¤i tüm Türkiye’de
yaratabilir.

K›ﬂk›rtmalara
karﬂ›
ilk görevimiz!

Öte yanda; Genelkurmay bu
ça¤r›yla, s›k›ﬂt›¤›nda KürtTürk çat›ﬂmas› yaratmaktan, kan üzerinde iktidar›n›
korumaya çal›ﬂmaktan çekinmeyece¤ini gösterdi.
O zaman devrimci, demorat
güçlerin önünde en baﬂta bu
ihtimale karﬂ› güçlü bir duruﬂ sergileme, Genelkurmay’›n politikas›n› bozma gibi
bir sorumluluk durmaktad›r.
Bu noktada ilk görev ise,
devrimci demokratik güçle rin birli¤ini sa¤lamakt›r. Yap›lan eylemler bu yönde at›lm›ﬂ bir ad›m olarak görülebilir. Ancak yeterli de¤ildir.
Düﬂman elindeki devlet gü-

Solun önünde, Genelkurmay’›n k›ﬂk›rtma politikas›na,
Kürt-Türk çat›ﬂmas› ihtimaline karﬂ› tarihsel bir görev
durmaktad›r.
Giderek yay›lan k›ﬂk›rtmalar ve “çat›ﬂt›rma” ihtimali
önümüzde duran temel bir
sorunsa; çözümün ilk ad›m›
da devrimci, demokratik
güçlerin birli¤idir. Sorunun
büyümesini izlememeli, çözüm için ad›mlar›m›z› güçlendirmeliyiz.
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Çeteler

Susurluk’un Sürdü¤ünü Gösteriyor

Birbiri peﬂis›ra aç›¤a ç›kan çeteler, “Susurluk bitti” sananlara hayat›n tekzibidir.
Bunlar,, üç beﬂ baﬂ›bozu¤un, üç beﬂ subay›n kendi kafas›ndan yapt›¤› iﬂler de¤ildir.
Bu cüreti ve yasal olmayan ‘görev emrini’
nereden al›yorlar? Elbette Genelkurmay’dan!!!
Geçen hafta bir akﬂam, Ümraniye Çakmak Mahallesi Güngör Sokak'ta bir eve operasyon yap›ld›.
Polis taraf›ndan yap›lan operasyonda evde çok say›da bombalar, TNT
kal›plar› bulundu.
Evdeki patlay›c› maddelerin sahibi, Ö z e l H a r p D a i resi'nden malulen Emekli As t sub ay O kt ay Y›ld› r › m'd›.
Operasyon, Y›ld›r›m’›n ard›ndan
Y›ld›r›m’›n arkadaﬂlar›n›n ve daha
önce de adlar› benzer operasyonlarda geçen Emekli Yüzbaﬂ› Muzaffer
Tekin, Emekli Baﬂçavuﬂ Mustafa
Öztürk, Emekli Binbaﬂ› Zekeriya
Öztürk ve daha baﬂka emekli subaylar gözalt›na al›nd›. Bir k›sm› tutukland›...
Birbiri peﬂi s›ra çeteler ortaya ç›k›yor ve ortaya ç›kan çeteler, Sauna
Çetesi, Atabeyler, Ümraniye birbirlerine çok benziyorlar.
Zihniyetleri birbirine benziyor.
Donan›mlar› birbirine benziyor ve
ço¤u kez izler, ayn› kurumlara, ayn›
kiﬂilere uzan›yor.
T›pk›, Cumhuriyet Gazetesi’nin
bombalanmas›nda, Dan›ﬂtay sald›r›s›nda, Hrant Dink’in katledilmesinde izlerin ayn› yerlerden geçmesi
gibi... J ‹ T E M , Ö z e l H a r p D a i resi ,
Veli Küçük adlar› mesela veya Kuvay› Milliye Dernekleri, Vatansever
Kuvvetler Güç Birli¤i gibi isimler,
her “çete operasyonu”nda karﬂ›m›za
ç›k›yor.
Emekli Yüzbaﬂ› Muzaffer Tekin'in ad› Dan›ﬂtay sald›r›s›nda da
geçmiﬂti. Keza, bas›na ilk yans›yan
bilgilere göre, ele geçirilen bombalar, Cumhuriyet Gazetesi'ne at›lan-
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Muzaffer Tekin-Veli Küçük-Oktay Y›ld›r›m
larla ayn› “seri”den. Bu tür bilgiler
spekülasyon da olabilir; fakat bunun do¤ru olup olmamas›, çetenin
ve olay›n niteli¤ini de¤iﬂtirmiyor.
Bütün bunlar›n ortaya koydu¤u gerçek, Susurluk örgütlenmesinin çeﬂitli biçimlerde sürdü¤üdür.
Kontrgerilla yeni bir örgütlenme
biçimine mi geçti, ABD’deki kontralar› m› taklit ediyorlar, bunlar, iﬂin
özü de¤ildir. Gözümüzün önünde
yaﬂananlar›n özü, kontrgerilla örgütlenmelerinin çeﬂitli biçimlerde sürdü¤ü ve eylemlerini sürdürdü¤üdür.
Cumhuriyet ve Dan›ﬂtay eylemlerini gerçekleﬂtiren Alparslan Arslan, Emekli Yüzbaﬂ› Muzaffer Tekin’le arkadaﬂt›.
Tekin, hakk›nda arama karar› ç›kar›lmas› üzerine, intihar giriﬂiminde bulunmuﬂtu. Tekin’i hastanaye
kald›ran, Susurluk san›klar›ndan ‹brahim ﬁahin 'in eski korumas› Musa
Çakmak't›. Tekin'in ziyaretçileri
aras›nda Özel Harp Dairesi'nden
malulen Emekli Oktay Y›ld›r›m da
vard›. Ümraniye’de 27 bombayla
yakalanan Oktay Y›ld›r›m, iﬂte bu
Oktay Y›ld›r›m’d›.

Yan›lanlar ve aldatanlar

hiçbir dahli yoktu!!!
Çetelerin yayg›nl›¤›na, iliﬂkilerine, cinayetler iﬂlemlerine, bombalamalar yapmalar›na, Dan›ﬂtay gibi
devletin en “müstesna” kurumlar›na
yönelik eylemler yapmalar›na karﬂ›n, nas›l “soruﬂturulduklar›na” bak›ld›¤›nda, bu iddian›n hiçbir inand›r›c›l›¤› yoktur. Ç›kan sonuç ﬂudur:
Bunlar› “ m ü n f e r i t ” g ö r m e k , e n
büyük yan›lg›, “münferit” gösterme k ise , e n büyük yan› ltma cad›r.
C ü r e t e b a k › n ; Dink, Pamuk,
Ma¤den ve ﬁafak gibi ayd›nlar›n
davalar›nda höykürenlerin aras›nda
onlar var; bombalar› atanlar da onlar, kurﬂun s›kanlar da... Ve ayn› kiﬂiler dernekler kuruyor, derneklerinin tüzü¤üne alenen “ m i l i s k u rm a k ” gibi maddeler koyuyorlar ve
bunlara ra¤men ortal›kla ellerini
kollar›n› sallayarak dolaﬂ›yorlar...
Nereden al›yorlar bu cüreti? Elbette
Genelkurmay’dan!!!
Tu¤general Veli Küçük, Abdullah Çatl›'n›n, son telefon görüﬂmelerini yapt›¤› kiﬂilerden biriydi.
Devletin onlarca faili meçhul cinayetinde, katliamlar›nda ad› geçen
Yeﬂil kod adl› Mahmut Y›ld›r›m'›n
kulland›¤› cep telefonu da, o dö-

Bu kimlik, A nkara’da B ucak’›n adamlar›n›n çetesine
yönelik operasyonda ç›kt›.
Bu ü lkede n erede b ir faili meçhul, n erede b ir kontra faaliyet,
nerede b ir haraç, k omplo, v arsa, o rada m utlaka b u k imliklerden e n a z b ir tane v ard›r...

Atabeyler’de, Sauna ad› verilen
çetede, Dink’in katledilmesinde
aç›¤a ç›kan Erhan Tuncel-Yasin Hayal ve etraflar›ndaki çete örgütlenmesinde, düzenin hakim yaklaﬂ›m›,
olan biteni, “üç beﬂ kiﬂinin iﬂi” olarak görüp göstermek ﬂeklinde oldu.
Çizilen senaryolara göre, bunlar,
“durumdan vazife ç›karan” vatanseverlerdi, bu iﬂleri “bireysel” yap›yorlard›. Ve de devletin bu iﬂlerde
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nemde G i re s u n J a n d a r m a
B ö l g e K o m u t a n › olan
Tu¤general Veli Küçük
ad›na kay›tl›yd›.
Dan›ﬂtay sald›r›s›n› gerçekleﬂtiren Alparslan Arslan'la Veli Küçük’ün yanyana çekilmiﬂ foto¤raflar› vard›. Son Ümraniye çetesiyle
ilgili tutuklanan Emekli Yüzbaﬂ›
Muzaffer Tekin’le yanyana görünmüﬂlü¤ü de çoktu.
Fakat iﬂte bu düzenin hiçbir kurumu, general Veli Küçük’e bunlar›n hesab›n› soramad›. TBMM bile
Veli Küçük’ün ifadesini alamad›.
Genelkurmay, kale gibi korumaya
ald› kontrgerilla ﬂefini. ﬁimdi bu kiﬂinin yürüttü¤ü faaliyetlerin Genelkurmay’dan habersiz oldu¤una kim
inan›r?

Çeteler p›trak gibi...
Bart›n’da da bir çete ç›kar›ld›
geçen hafta... B a c a k l a r Çetesi ad›
verilen 60 kiﬂilik çetenin içinde de
b i r i e m n i y e t m ü d ü r ü 6 p o l i s, b i r
a s t s u b a y, iki bankac› ve d ö r t g a zeteci vard›... (18 Haziran Bas›n)
Çete Operasyonlar›’n›n bir baﬂka adresi Ankara’yd›. Ankara’daki
çeteye ise “Kald›r›m çetesi” ad› uygun görülmüﬂtü. Bir HARAÇ çetesiydi. Fakat iﬂ bu kadar da basit de¤ildi.
Çünkü bu çetenin baﬂ aktörlerinin aras›nda Bucak’›n adamlar› vard›. Hani ﬂu Susurluk’ta, yan›nda
aranan faﬂist katil mafyac› Abdullah
Çatl› ve Emniyet Müdürü Kocada¤
ile birlikte kaza yapan Milletvekili
Sedat Bucak!
Bucak’›n dan›ﬂman› ve ﬂoförünün de aralar›nda oldu¤u 19 kiﬂi,
“çete kurarak, 29 ayr› suç iﬂledikleri” iddias›yla gözalt›na al›nd›. Çetede uyuﬂturucu ticaretinden haraç almaya, çek-senet tahsilat›na kadar
her türlü pislik var. Çetenin liderli¤ini yapt›¤› belirtilen Sevda Ç. Sedat Bucak’›n yan›nda çal›ﬂan bir akrabas›, ayn› zamanda bir dönem Siverek Ülkü Ocaklar› Baﬂkanl›¤›
yapm›ﬂ. Çetenin bir di¤er üyesi de
Cengiz T.; Kültür ve Turizm Bakanl›¤› APK’da üst düzey bürokrat! Ba-

Say›: 110

Peki ne
için?
“Eski tak›m toplan›yor”, böyle yaz›yor gazeteler.
“Terörle mücadele için özel harekat timleri yeniden bölgeye gönderiliyor.
ﬁimdiden 180 özel harekatç› kayd›r›ld›, bu rakam ilk etapta bine kadar ç›kacak.” (20 Haziran Sabah)
B u n u n l a y e t i n m i y o r l a r. Köﬂe yazarlar› o kadronun yeniden toplanmas›
için ça¤r›lar yap›yor. Peki ne için? Eski yöntemleri uygulamaya devam
etmek için mi?
O “ t a k › m ” K ü r d i s t a n ’ d a n e l e r yapm›ﬂt›, tüm Tü rki ye bi l i yor.
O “tak›m”, faili meçhullerle, infazlarla, kulak koleksiyonlar›yla, kay betmelerle ünlü de¤il mi?
“Eski tak›m toplan›yor” diye sevinenler, bunlar› savunuyor demektir.
kanl›¤›n sözlü talimat›yla Bucak’a
dan›ﬂmanl›k yap›yormuﬂ!
Ve bu operasyonda da “malum”
isimler, kurumlar yine karﬂ›m›zdayd› iﬂte: Bucak'›n ﬂoförlü¤ünü ve korumal›¤›n› yapan R›fk› Özkaya'n›n
üzerinden, iki adet sahte J a n d a r m a
‹ s t i h b a r a t Teﬂkilat› (J‹T) kimli¤i
ç›kt›. Sahte kimlikleri, Emekli Tu¤general Veli Küçük temin etmiﬂti...
J‹T kartlar›ndaki imza Yüzbaﬂ› Si n a n Ya ﬂ a r’a ait ve sözü geçen bu
yüzbaﬂ› da Susurluk’ta ad› “J‹TEM’in kurucusu Ahmet Cem Ersever’in ekibinin bir üyesi” olarak
s›k s›k geçen bir isim. Yeﬂil’le, tetikçilik yapan itirafç›larla içli d›ﬂl›
bir subay.
Susurlukçular’›n yollar› yine kesiﬂmiﬂti anlaﬂ›lan veya en do¤rusu,
yollar›n›n hiç ayr›lmam›ﬂ oldu¤u olsa gerek.

Çetelerin pervas›zl›¤›
himayenin kan›t›d›r
Ümraniye operasyonu çerçevesinde yakalananlar, zaten gizli sakl›
kiﬂiler de¤illerdi.
Türkiye onlar›; Hrant Dink, Orhan Pamuk, Perihan Ma¤den, Elif
ﬁafak gibi ayd›nlar›n yarg›land›¤›
davalardaki ﬂovenist sald›r›lardan
tan›yordu. Bombalarla yakalanan
Oktay Y›ld›r›m, bu ﬂovenist ﬂovlar›n de¤iﬂmez simalar›ndan biriydi.
Muzaffer Tekin de keza ayn›
çevrelerin adam›yd›. Onun ad›, bu
gösterilerin d›ﬂ›nda, Cumhuriyet
bombalamas›, Dan›ﬂtay sald›r›s›nda

da geçmiﬂti...
Evinde ordu menﬂeili 27 el bombas›, TNT kal›plar› ve fünyeler bulunan Oktay Y›ld›r›m, “malzemeleri Hasdal Askeri K›ﬂlas›'n›n çöplü¤ünden toplad›m" diye ifade veriyor. Bir senaryo uydurmay› gereksiz görüyor. Çünkü zaten “devleti”
onun o bombalar› nereden ald›¤›n›
biliyor asl›nda.

“Y›pratmayal›m” korosu
Tekin, tutuklanmadan önce yapt›¤› aç›klamada, Y›ld›r›m ile uzun
y›llar birlikte görev yapt›klar›n›,
“ bu olaylar›n Türk Silahl› Kuvvetleri'ni y›pratmak için gündeme getirildi¤ini” söylüyordu.
Hat›rlay›n, tecavüzden yarg›lanan subaylar da, haraç çetesi içinde
yakay› ele verenler de kameralara
“TSK’y› y›pratmak istiyorlar” diye
ba¤›r›yorlard›.
Susurluk sürecinde de çok duymuﬂtuk bu sözü. Aman devletimizi
y›pratmayal›m, aman ordumuza
gölge düﬂürmeyelim diye diye, devletin ve ordunun Susurluk’la ba¤›n›
koparmaya, daha do¤rusu gizlemeye çal›ﬂt›lar.
Ama iﬂte TSK öylesine bu pisli¤in içindedir ki, onu temiz göstermek, pek mümkün olamamaktad›r.
‹ﬂte yine bir çete ve iﬂte yine subaylar, astsubaylar ve ordu mal›
bombalar... Genelkurmay aç›klas›n:
O el bombalar›, sözkonusu çeteye
zimmetli mi yoksa el alt›ndan m›
verildi?!

SUSURLUK
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Ümraniye’de 27
el bombas›yla yakalanan Oktay Y›ld›r›m, Kuvay› Milliye
Derne¤i’nin kurucular›ndanm›ﬂ. Son dönemlerin kontra eylemlerinin, ﬂovenist sald›r›lar›n›n baﬂ aktörlerinin
“Kuvvac›”, “Atatürkçü” s›fatlar taﬂ›d›klar›, bu s›fatlar› taﬂ›yan oluﬂumlara üye olduklar› görülüyor.

katledilmesinde parmaklar› vard›r.
Ellerinin alt›ndaki bombalar›, bugüne kadar acaba bir tek emperyalist
kuruluﬂa, kiﬂiye karﬂ› kullanm›ﬂlar
m›d›r? HAYIR! Ama devrimci, demokrat kiﬂi ve kurumlara karﬂ› s›k
s›k kulland›lar o bombalar›. Say›s›z
kontrgerilla sabotaj›nda imzalar›
vard›r.
Bu sayfaya
koydu¤umuz
Kuvvac›lar’›n resimlerini bak›n;
tepeden t›rna¤a
silahl›lar. Çünkü toplar›yla, askerleriyle ülkemizi iﬂgal eden emperyaliste karﬂ› baﬂka türlü direnilemeyece¤ini biliyorlar. Kütüklüklerindeki
kurﬂunlar, bir bir emperyalistlere s›k›ld›.

Kuvvac›lar Kimdi?

Susurlukçular Kim?

Oktay Y›ld›r›m ve birlikte gözalt›na al›nan arkadaﬂlar›, adliye önünde ‘Vatan sa¤olsun’ diye ba¤›rarak
alk›ﬂlad›lar. Vatan için ne yapm›ﬂlard› da ‘Vatan sa¤olsun’ diyorlard›?
Peki, bu çetelerle Kuvvac›lar
aras›nda nas›l bir ba¤ var; daha do¤rusu bir ba¤ var m›?
Do¤rudur; ülkemiz, Kuvvac›lar’›n tarih sahnesine ç›kt›¤› 1920’lerin baﬂlar›nda oldu¤u gibi e m p e ryalist iﬂgal alt›ndad›r. Do¤rudur, istilac›lar, 1920’lerdeki gibi, büyük
bir sald›rganl›kla ülkemizi talan etmektedirler. Lakin, benzerlik de
orada bitmektedir.
Çünkü, emperyalist iﬂgale karﬂ›
Anadolu Kurtuluﬂ Savaﬂ›’na önderlik eden Kuvvac›larla, bu çeteciler
aras›nda siyasal hiçbir yak›nl›k,
benzerlik yoktur.
Genelkurmay’›n ﬂemsiyesi alt›nda katliam politikalar›n›, ﬂovenizmi
sürdürmek için çeteler kuranlar,
kendilerine “Kuvvac›l›¤›” perde yap›yorlar... “Kuvvac›l›¤›” perde yapanlar›n bugüne kadarki tüm eylemleri, halka karﬂ›d›r. Kuvvac›lar
kendi halklar›na karﬂ› m› savaﬂt›,
kendi halklar›na karﬂ› komplolar m›
yapt›?...
Kuvva-› Milliye güçleri, emperyalist iﬂgale karﬂ› savaﬂa önderlik
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eden güçlerdir. Kuvvac›lar, küçük
burjuva asker-sivil ayd›n zümrenin
örgütlenmesi olarak do¤du. Anadolu’ya yay›l›p emperyalist iﬂgale karﬂ› halk› örgütlemeye çal›ﬂt›lar. Her
aç›dan zor bir görevdi bu. Padiﬂah
ve iﬂbirlikçileri, Kuvva-› Milliyecilerin örgütlenmesini engellemek
için, Kuvvac›lar’›n Alman yanl›s›
olduklar›, din iman tan›mad›klar›
gibi aleyhte propaganda yürütüyor,
eﬂraf›, köylülü¤ü Kuvvac›lar’a karﬂ› k›ﬂk›rt›yordu. Kuvvac›lar, tüm bu
zorluklara ve engellere ra¤men örgütlediler ba¤›ms›zl›k savaﬂ›n›. Padiﬂah ordusunun, iﬂgalcilerin cephaneliklerine el koyarak silahland›lar,
halk› silahland›rd›lar.
Çetelerde toplaﬂan bugünkü
Kuvva taklitçileri, Kuvvac›lar’›n
yapt›¤›n› de¤il, padiﬂah ve iﬂbirlikçilerinin yapt›¤›n› yap›yor. Onlar›n
da yapt›¤› iﬂlerin baﬂ›nda, vatanseverleri, devrimcileri karalamak geliyor.
Kuvva-i Milliyeciler, Anadolu’ya kol kanat germiﬂlerdi. Topraklar›m›z› emperyalist iﬂgalden kurtarman›n öncüsü oldular. Bugünkü
sahtekar Kuvvac›lar ise, söylemde
ne derlerse desinler, kendi halk›na
karﬂ› emperyalist soyguncular› koruyorlar. Veli Küçükler’in, Muzaffer Tekinler’in, onlar›n iﬂbirli¤i
içinde oldu¤u emekli-muvazzaf askerlerin, sivillerin yaﬂamlar› boyunca yapt›klar›na bir bak›n: Emperyalizme, halk düﬂmanlar›na tek bir
kurﬂun s›km›ﬂl›klar› yoktur. Lakin,
onlarca devrimcinin, vatanseverin

Bu yüzden asl›nda, bugün Kuvayi Milliye, Vatansever hareket vs.
diye örgütlenenlerle, Kurtuluﬂ Savaﬂ›’n› zafere ulaﬂt›ran Kuvvac›lar,
hiçbir ﬂekilde k›yaslanamaz bile.
Yaln›zca, Veli Küçükler’in, Muzaffer Tekinler’in ve kontrgerilla örgütlenmesi içindeki öteki “silah arkadaﬂlar›”n›n sahtekarl›¤›n› ve riyakarl›¤›n› aç›¤a ç›karmak için yapt›k
bu k›yas›.
Kuvvac›lar, gerekti¤inde da¤lara
ç›k›p savaﬂt›lar. Gerekti¤inde emperyalistlerin bir ad›m daha ilerlemesini önleyebilmek için canlar›n›
verdiler. Bugünkü sahtekar Kuvvac›lar’a bak›n bir de; ömürlerinin
bundan önceki bölümünün neredeyse tamam›n›, emperyalizmin hiz m e t i n d e geçirmiﬂlerdir. NA T O ’ n u n o r d u s u n d a , ABD’nin hizmetinde ‘görev’ yapt›lar y›llarca.
ABD üslerini koruma emri vermiﬂ; onlar yerine getirmiﬂ. Emperyalizm ad›na baﬂka ülkelere gideceksin demiﬂler, onlar gitmiﬂ. Emperyalizm iﬂbirlikçisi Koçlar, Sabanc›lar ad›na katledeceksin diye
emretmiﬂler, onlar emri ikiletmemiﬂ...
Kendilerini “ulusalc›” olarak pazarlayan örgütlenmelerde, küçük
farklar olmakla birlikte ortak vurgu,
“Kuva-i Milliye Ruhu”dur. Ancak
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“Kuva-i Milliye”de simgelenen ulusal kurtuluﬂçulukla,
anti-emperyalistlikle ne dün
ne de bugün en ufak bir k›r›nt› düzeyinde dahi ilgileri yoktur. Aksine, hep iﬂbirlikçilik
zemininde olmuﬂlard›r. Bayraktarl›¤›n› yapt›klar› milliyetçili¤in, ulusal kurtuluﬂ savaﬂ›ndaki milliyetçilikle niteliksel hiçbir benzerli¤i yoktur.
Milliyetçili¤in, “ulusalc›l›¤›n”; sadece faﬂizmin kendini
maskeleme arac› de¤il, ayn›
zamanda her türlü gayrimeﬂru
iﬂin ve kesimlerin de s›¤›na¤›
olmas›n›n en klasik örnekleri
de, milliyetçili¤in “ popülerleﬂmesine” paralel olarak daha cüretli bir ﬂekilde ortaya
ç›kt›. Bunlardan en bilinenlerinden biri, faﬂist mafya ﬂefi Sedat
Peker’in örgütledi¤i “Milli Yol”dur.
Toplant›s›nda, eski özel timciler Ayhan Çark›n ve Ayhan Akça, son operasyonlarda ad› yine gündemde olan
Emekli General Veli Küçük gibi
Susurlukçular’›n boy gösterdi¤i
“Milli Yol”, hem Susurluk iliﬂkilerinin, hem de “Kuvvac›l›¤›n” nas›l ist i s m a r edildi¤inin bir prototipidir.
Hapishaneden ç›k›ﬂ›, “2. Ergenekon'dan Ç›k›ﬂ” olarak pazarlanan
Susurlukçu K o r k u t E k e n’i de “gel
baﬂ›m›za geç” diye davet eden
“Milli Yol” vb. yap›lar, faﬂist devle tin vurucu milis gücü olarak kendilerine düzen içinde yer edinmeye
çal›ﬂmaktad›rlar. Tabii, bu arada
kendi pis iﬂlerini de bunun sa¤layaca¤› himayeyle sürdürme hesab›
yapmaktad›rlar. “Kuvvac›”, “vatansever” geçinen tüm çetecilerin ad›n›n ayn› zamanda haraç, tahsilat gibi iﬂlerle, mafyayla birlikte an›lmas›n›n nedeni de budur.
“Ulusalc›l›klar›”, kitlelere dönük
yüzleridir. Temsil ettikleri milliyetçilik, 1920’lerdeki ulusal kurtuluﬂ
savaﬂ›n›n milliyetçili¤i gibi ilerici
de¤il, tümüyle tutucudur, statükocudur. Adaletsizli¤in, eﬂitsizli¤in,
y o k s u l lu ¤ u n h ü k ü m s ü r d ü ¤ ü ,
bask›, iﬂkence, katliamla korunan
sistemin mevcut yap›s›n› korumak
temel özellikleridir. Bu anlamda or-
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liye’den” de¤il, faﬂistlerin
“Ya tam susturaca¤›z ya kan
kusturaca¤›z” politikas›ndan
alm›ﬂt›r. Kendi varl›klar›n› da
bu temele dayand›rmakta;
devletin, muhalif kesimleri,
ayd›nlar›, solu susturma operasyonlar›nda, çeﬂitli amaçlarla tezgahlanacak provokatif eylemlerde gönüllü olarak
kullan›lmaya haz›r olduklar›n› ba¤›ra ba¤›ra ortal›k yerde
söylemektedirler.
Türk bayra¤›, onlar için
ﬂovenist sald›r›da bir “bask›”
arac›d›r. Bayra¤›, emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›k için de¤il, ﬂovenist dalgay› kabartmak ve k›ﬂk›rtmak için dalgaland›rmaktad›rlar.

K u v v a c › l a r, s › r t l a r › n › i k t i d ara dayayarak de¤il, iktidara
ve onun arkas›ndaki empery a l i s t l e re k a r ﬂ › s a v a ﬂ a r a k
geçtiler b u ü l k e n i n t a r i h i n e .
Kontrgerillac›lar! Kuvvac›l›k kim, siz kim? Onlar emperyalistlerin kan›n› dökerken, siz kendi halk›n›z›n ka n›n› döktünüz.
dunun mutlak hakimiyetini tek yol
olarak görüyorlar. Genelkurmay’›
pasif bulup darbe ça¤r›lar› yap›yor,
aç›k faﬂizmi davet ediyorlar. AB
karﬂ›tl›klar›nda da belirleyici yan
buras›d›r. AB’nin “insan haklar›,
demokrasi, kültürel haklar” çerçevesindeki isteklerini bölücülük olarak görerek karﬂ› ç›k›yorlar, yoksa
Avrupa Birli¤i’nin emperyalist bir
yap› olmas›na de¤il!
Vatansever Kuvvetler Güçbirli¤i
Derne¤i’nin bir ﬂube baﬂkan›, Dan›ﬂtay sald›r›s›n›n ard›ndan bas›na
ﬂöyle konuﬂuyordu: “Örgütlenmemizi bitirseydik, ‹stanbul'da kimse
Ermeni konferans› yapamazd›. Onlar›n konuﬂma özgürlü¤ü varsa,
bizlerin de konuﬂturmama özgürlü¤ümüz var”.
Bu kafa ilham›n› “Kuvva-i Mil-

Ezilen Kürt ulusuna egemen ulus kimli¤ini dayatmay› “bölücülükle mücadele” olarak yans›t›yorlar. Bu noktada iflah olmaz derecede ﬂovenist ve faﬂisttirler. En temel özellikleri, kriz koﬂullar›ndan,
çaresizli¤in ve alternatifsizli¤in savurdu¤u kitlelerin en geri duygular›na hitap etmekten güç almalar›d›r.
Ancak sistemin ekonomik siyasi
krizlerine karﬂ› bir alternatifleri de
bulunmuyor. Alternatifleri, rant›n›
kendilerinin yedi¤i bir yönetimle
sömürü sisteminin devam›! Bu anlamda da, krizin yaratt›¤› öfkeyi
bast›ran, üzerini örten, yanl›ﬂ yöne
kanalize eden bir iﬂlev görerek, oligarﬂik devletin resmi politikas›n›
daha militan ve ideolojik bir çerçeveye oturtulmuﬂ bir tarzda hayata
geçirmeye çal›ﬂ›yorlar.
Temel olarak dayand›klar› kitle
taban›; s›n›f bilinci taﬂ›mayan, kendi sorunlar›na yabanc›laﬂm›ﬂ ve
esas olarak da devletin y›llard›r
yapt›¤› manipilasyonlarla ﬂartland›r›lm›ﬂ kesimlerdir. Küçük-burjuvazinin korkular›na, lümpen proletaryan›n güce tapan yanlar›na sesleniyorlar, devlet bürokrasisi içinde, faﬂist devlet politikalar›n›n uygulay›c›s› olmuﬂ, ancak mevcut güç çat›ﬂmalar›nda iktidarlar›n› tehlikede gören kesimlerin sözcülü¤ünü yap›yorlar.
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Faﬂist devletin kontrgerilla ﬂefleri ve tetikçilerinin emperyalizme, faﬂizme karﬂ› bir kavgas› yok, ba¤›ms›zl›k diye dertleri yok; düzeniçi iktidar kavgas›nda, Genelkurmay’dan
yana taraft›rlar, böyle oldu¤u için de
Genelkurmay’›n icazeti ve himayesi
üstlerindedir. Yar›n, Genelkurmay’›n onlara ihtiyac› kalmad›¤›nda,
ortal›kta kalacaklard›r.
Bu yap›lar, ister do¤rudan devletle ba¤lant› içinde örgütlensin, isterse ayr› örgütlenmeler gibi dursunlar, sonuç itibariyle devletin -ve
dolay›s›yla da emperyalizmin- p o litikas›na hizmet etmektedirler. Bu
örgütlenmelerin baﬂ›n› çekenlerin
niteli¤ine bak›ld›¤›nda, faﬂizmle
iliﬂkileri de çok aç›k bir ﬂekilde görülmektedir. Kimisi emekli general;
ony›llarca katletmiﬂ, ba¤›ms›zl›k
mücadelesini bo¤maya çal›ﬂm›ﬂ.
Kimisi, faﬂizmin en üst hukuk kurumlar›nda, mesela Anayasa Mahkemesi’nde, Yarg›tay’da, DGM’lerde görev alm›ﬂ, adaletsizli¤in uygulay›c›s› olmuﬂ. Kimisi MHP içinde
halka karﬂ› savaﬂm›ﬂ, sonra rant çat›ﬂmalar› sonucu ayr› bir örgütlenmeye gitmiﬂ. Bu çeliﬂki ve tutars›zl›klar, “kiﬂisel” olmaktan öte, temsil
ettikleri ideolojinin karakterinden
kaynaklanmaktad›r. Faﬂizmin politikalar› içindeki yerleri, milliyetçili¤in toplumu denetleme, halk muhalefetini sindirme arac› olarak kullan›lmas›n›n arac› olmalar›d›r. Bu iﬂlevlerini milis gücü olarak veya
kontgerillan›n operasyonel örgütlenmesi olarak ya da “Kuvvac›l›k”
gibi ideolojik araçlarla yerine getirmeleri aras›nda öz olarak fark yoktur. Sahtekar ve riyakar “Kuvvac›lar”, varl›klar› ve tüm yapt›klar›yla,
faﬂizme ve emperyalizmin tahakkümüne güç vermektedirler.
Kuvvac›lar, s›rtlar›n› iktidara dayayarak de¤il, iktidara ve onun arkas›ndaki emperyalistlere karﬂ› savaﬂarak geçtiler bu ülkenin tarihine.
Kontrgerillac›lar, Kuvvac›l›k
kim, siz kim? Onlar emperyalistlerin kan›n› dökerken, siz kendi halk›n›z›n kan›n› döktünüz. Siz Kuvvac›l›¤›, de¤il yakan›za kartvizit olarak
takmak, a¤z›n›za bile alamazs›n›z.
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Hapishanede olmas› gerekirken

Lüks mekanlarda
Eski Deniz Kuvvvetleri Ko m u t a n › ‹lhami Erdil, hat›rlanaca¤›
üzere, yolsuzluktan, yani Türkçesi
h›rs›zl›ktan bir süre önce yarg›lanm›ﬂ ve ceza alm›ﬂt›. Erdil’in cezas›
Yarg›tay’da da onaylanm›ﬂ.
Ancak geçti¤imiz günlerde bir
grup gazeteci, “sosyetenin lüks
mekanlar›ndan Sunset”e gittiklerinde bir de bakm›ﬂlar ki, haa p i s h a n e d e o l m a s › g e re k e n ‹ l h a m i E r dil, bu lüks mekanda.
Gazetecilerin ö¤rendi¤ine göre
“Erdil Paﬂa”n›n cezas› “sa¤l›k sebepleriyle” ertelenmiﬂ; sa¤l›¤› hapishanede yatmaya müsait de¤il-

miﬂ. Yüzlerce Korsakofluyu, defalarca ameliyat
olmuﬂ Erol Zavar’› ve daha benzeri durumdaki onlarca tutsa¤› hapishanede tutan hukuk, generallere k›yam›yor!
Genelkurmay, ne yap›p ediyor,
rütbelilere ve “iyi çocuklar›na” sahip ç›k›yor. Onlar› “hukukla” olmazsa “muht›ra”yla koruyor. Sonuçta ﬁemdinli’de bombalar att›¤›,
ﬂehri yak›p y›kt›¤› kesin olan kontrac›lar da, soydu¤u, çal›p ç›rpt›¤›
aç›k olan paﬂalar da ellerini kollar›n› sallaya sallaya “aram›zda” dolaﬂmaya devam ediyorlar!

Özkök’ün A¤ar Sevgisi ve Susurluk ‹htiyac›
“Mehmet A¤ar, biz gazeteciler için çok farkl›
bir insand›r. Ço¤umuz ona hiç k›zamay›z. Eleﬂtirecek bir ﬂey bulsak bile elimiz kolay kolay kaleme gitmez. ‹stanbul’un terör belas›ndan kurtulmas›nda, Güneydo¤u da¤lar›n›n temizlenmesindeki rolünü unutamay›z.”
Gözyaﬂart›c› bir sevgi de¤il mi?
Ama Hürriyet Yönetmeni Ertu¤rul Özkök’ün
sevgisinin nedenleri bu kadar de¤il. “Bir de Susurluk’ta herkes eski özel harekatç›lar› yerden yere vururken, onun siyasi
kariyerini riske atarak sahip ç›kmas›n› da unutamay›z... O günlerde ben de
‘bu insanlar› h›rpalamay›n. Bir gün onlar›n kahramanl›klar›na yine ihtiyac›m›z olur, ama onlar› bulamay›z’ diye yazm›ﬂt›m.
Nitekim korkular›m do¤ru ç›kt›. O kahraman insanlara yine ihtiyac›m›z
oldu.” (Ertu¤rul Özkök, 16 Haziran)
ﬁimdi Özkök’ün yaz›s›n› maddeleﬂtirelim: Özkök, A¤ar’› neden seviyor?
1- ‹stanbul’da onlarca infaz, katliam gerçekleﬂtirdi¤i için.
2- Güneydo¤uda gerçekleﬂtirdi¤i katliamlar için.
3- Susurlukçu katillere, iﬂkencecilere, mafyac›lara sahip ç›kt›¤› için.
Demek ki, bu üç özellik, “‹Y‹” özelliklerdir. Özkök, asl›nda yazd›klar›n›n tersine, hukuka, demokrasiye, meclise hiçbir inanc› olmayan biridir.
Çünkü bunlara inanc›, sayg›s› olan biri, en hafif deyimle hukukun ›rz›na
geçen Susurlukçular’a sahip ç›k›lmas›n› savunamaz. Ö z kö k ’ü n A ¤ a r sev gisi, A ¤ a r nezdinde Susurluk sevgisidir. Susurluk nezdinde ise, halka,
devrimcilere karﬂ› hiçbir ahlâki, siyasi, hukuki kurala ba¤l› olmaks›z›n her
türlü bask›n›n, zulmün uygulanmas›d›r.
Özkök, “O kahramanlara yine ihtiyac›m›z oldu” diye yazarken, bunun
Susurluk yöntemlerine yine baﬂvurulmal›d›r anlam›nda oldu¤u da çok
aç›kt›r. Kontrgerillay› “ g ö reve” ça¤›r›yor Özkök. Ayn› Genelkurmay gibi.
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“OYAK TÜRK’TÜR
TÜRK KALACAKTIR!”
Hani siz ‘milli sermaye” idiniz? Hani stratejik kurumlar yabanc›lara sat›lmamal›yd›? Generallerin holdinginin de kâr, ç›kar sözkonusu oldu¤unda satamayaca¤› ﬂey olmad›¤›n› herkes görmüﬂ oldu.

2005 Eylül’de OYAK’›n bayiileri ve çal›ﬂanlar› Antalya’da toplanm›ﬂ, k›rm›z›-beyaz tﬂörtlerle “milli
sermaye hareketi sembolleri” giyilmiﬂti. O toplant›da OYAK Genel
Müdürü Coﬂkun Ulusoy, Türk Telekom, Tüpraﬂ, Erdemir gibi kuruluﬂlar› örnek vererek ﬂöyle diyordu:
“Canla kurulmuﬂ, baﬂla devam
etmiﬂ stratejik kurumlar›n özelleﬂtirilmemesi gerekir. ﬁirketleri, bankalar› sat›n alan yabanc›lar›n, yabanc› devletle iliﬂkileri var. Yani bizim
devletimiz sat›yor, yabanc› devletler
al›yor. Bir Türk olarak bu beni üzüyor. E¤er özelleﬂtirilecekse ve sat›lacaksa Türk firmalar› almal›.”
Bu konuﬂma üzerine bayiiler hep
bir a¤›zdan “OYAK Türktür, Türk
Kalacakt›r” sloganlar› atm›ﬂ, hatta
Ulusoy omuzlara al›nm›ﬂt›.
Göz yaﬂartan milli ﬂovdu!
“Ulusalc›lar” dört köﬂe
olmuﬂlar; bu ordu varken
s›rt›m›z yere gelmez, aslan
milli sermaye diye sevinmiﬂlerdi.
Hatta en son ﬂovlar›n›
Erdemir’in sat›ﬂ›nda yapm›ﬂlard›.
Ve askerlerin holdingi
OYAK’a ba¤l› Oyakbank,
Avrupa’n›n en büyük bankalar›ndan biri olan Hollandal› ING’ye 2 milyar
673 milyon dolara sat›ld›.
Sat›ﬂa iliﬂkin gelen
eleﬂtiriler ve Ulusoy’a yukar›daki sözlerinin hat›rlat›lmas› üzerine, Ulusoy
“50 banka var ama bir tane
Erdemir var” gibi, durumu
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aç›klamaktan uzak, millici görünüp
nas›l da iﬂbirlikçi tekel olduklar›n›n
deﬂifrasyonunu gidermeyen bir izahatta bulunsa da bir kere ﬂapka düﬂmüﬂ kel görünmüﬂtü.
Çocuk kand›r›r gibi, “Oyakbank
ordunun bankas› de¤il!” diyen Ulusoy, t›pk› generaller gibi yalana, demagojiye ve bu yalanlara herkesin
inanmas›na al›ﬂm›ﬂ, uyduruyor.
Ordunun de¤ilse kimin?
Senin “ﬂahsi” mal›n m›?
OYAK’›n sermaye birikimi nereden geliyor? Ordu personelinin
maaﬂlar›ndan yap›lan kesintilerle
oluﬂmad› m›? Yard›m kuruluﬂu
ad›yla örgütlenip sonra holdingleﬂen OYAK’›n ne oldu¤unu bu ülkede herkes biliyor. Özelleﬂtirme ya¤mas›ndan faydalan›rken ordu kimli¤ini kullanacaks›n›z, gerçek yüzünüz deﬂifre olunca “aman orduya laf
gelmesin” diye y›rt›nacaks›n›z. ﬁu
ana kadar suskun bekleyen Genelkurmay’dan da, “OYAK’›n bizimle
ilgisi yoktur, banka sat›ﬂ›n› sapt›ranlar orduya düﬂmand›r” diye bir
aç›klama gelirse hiç ﬂaﬂ›rmay›n;
böyle tehdit etmeyi, gerçek yüzleri
görülünce “ordu y›prat›l›yor” diye
üste ç›k›p suçlamay› iyi bilirler.

Özelleﬂtirmeciler sevinçli,
‘ulusalc›lar’ hüzünlü!
Sat›ﬂ hem bankac›l›k sektörü
aç›s›ndan hem de “milli ordunun”
bankas›n› yüzde yüz yabanc› sermayeye devretmesi aç›s›ndan manﬂetlere taﬂ›nd›. Emperyalist sermayenin ﬂakﬂakç›l›¤›n› yapan, “küreselleﬂmenin gere¤i” diye sat›ﬂlar› meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂan bas›n›n manﬂe-

te taﬂ›mas›, eleﬂtirel de¤il aksine
özelleﬂtirmeler konusunda ideolojik
bir k›r›lma yarat›lmas›na duyulan
sevinçtendi. Bundan sonra özellikle
kendine “ulusalc›” diyen kesimlerden özelleﬂtirmeye karﬂ› gelecek itirazlar›n karﬂ›s›na, “ordu bile satt›”
diye ç›k›lacakt›.
Bugüne dek orduyu hep “yaﬂad›¤›m›z her ﬂeyin sat›l›k trendine karﬂ› duracak güç” olarak görenlerde
ise derin bir hayal k›r›l›¤› yaﬂand›.
TSK’n›n da Özal’la birlikte baﬂlayan ve boyutlanarak bugüne gelen
“Tüccar devlet fiyat› karﬂ›l›¤› her
ﬂeye izin verebilir” mant›¤›n›n d›ﬂ›nda olmad›¤›n› gördüler.
Örne¤in “ulusalc›” yazar Necati
Do¤ru ﬂöyle diyordu:
“Paran›n gücü bir kez daha
‘milli duruﬂumuzu’ dibinden ve en
nazik noktas›ndan deldi. Ordunun
bankas› da yabanc›ya sat›ld›. Acayip fiyat verdiler. Buna ne ordu dayanabilir, ne ulusal sermaye, ne
milli duruﬂ.” (Vatan, 21 Haziran)
Millili¤e bak›n; acayip fiyat›
gördü¤ünde ulusall›¤›n› unutan millilik, beﬂ para etmeyen pespaye bir
milliliktir. ‹ﬂin asl› da zaten budur.
Generallerin toplumu manipüle
etmek, milliyetçili¤i körüklemek
için piyasaya sürdü¤ü emekli “paﬂalar” tav›r alm›ﬂlarm›ﬂ, Oyakbank’tan mevduatlar›n› çekeceklermiﬂ! Aman ne büyük milli tav›r!
Ayn› tavr› orduya alabiliyor musunuz? Elbette yapamazlar.
Ordunun
holdingi
“Ordunun bankas›
de¤ildir” denilen
Oyakbank, generallerin bankas› olma avantaj›n›
hep kullanm›ﬂt›r. Örne¤in; silahl› kuvvetlerin her türlü iç ve d›ﬂ -aç›k ya da
kapal›- silah al›mlar›, silah ve mühimmat ödemeleri, ithalat iﬂlemleri Oyakbank’tan geçiyor. Sekiz y›l önce al›nan
bir kararla silahl› kuvvetler karargâhlar›nda sadece Oyakbank faaliyet gösteriyor. Personelin maaﬂ ödemeleri, kredi
kartlar›, bireysel krediler, konut kredileri, taﬂ›t kredileri Oyakbank’›n tekelinde.
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OYAK’›n kuruluﬂundan itibaren
emperyalist sermayeye ile içli d›ﬂl›
oldu¤unu y›llard›r anlat›yor ve t›pk›
ordunun “millili¤i” gibi OYAK’›n
“milli sermaye” oluﬂunun da bir aldatmaca, k›l›f oldu¤unu anlat›yoruz. Demir-çelikten lojisti¤e farkl›
sektörlerde 29 ﬂirkette hissesi bulunan OYAK; Otomotivde Frans›z
Renault, sigortac›l›kta da Frans›z
Axa olmak üzere birçok sektörde de
yine emperyalist sermaye ile içiçeydi.
Hiçbir zaman “milli” olmad›.
Hiçbir zaman, emperyalist küreselleﬂmenin dayatt›¤› özelleﬂtirmelere
karﬂ› ç›kmad›, aksine bu ya¤madan
pay almaya çal›ﬂt› ve ald› da.
“Millilik” ordu için nas›l ki, katliamlar›n›, faﬂist iktidar›n› meﬂrulaﬂt›rman›n arac› ise, OYAK için
de, daha fazla kâr›n, iﬂbirli¤i içinde
oldu¤u emperyalist sermayeye daha
fazla kazand›rman›n arac› olagelmiﬂtir. En son Erdemir’i ucuza kapat›rken kullanm›ﬂlard› bu maskeyi.
‹halenin son aﬂamas›nda baz› holdingler “yabanc›ya de¤il milli sermayeye gidiyor” diye çekilmiﬂ ve
Erdemir OYAK’›n elinde kalm›ﬂt›.

“Baz ‹stasyonlar›
Yavaﬂ Yavaﬂ Ö ldürür”
Bursa genelinde, özellikle de
yoksullar›n yo¤un olarak oturdu¤u
emekçi mahallelerde kurulmaya devam edilen baz istasyonlar›na karﬂ›,
Bursa Temel Haklar Derne¤i bir
süredir kampanya yürütüyor.
Kampanya kapsam›nda 14 ve 15
Haziran günlerinde Arabayata¤›,
Erikli ve Esenevler mahallelerinde
bildiriler da¤›tan Temel Haklar
çal›ﬂanlar›, yapt›klar› sohbetlerle ve
da¤›tt›klar›
bildirilerle,
halk› baz
istasyonlar›na karﬂ›
birlikte
mücadeleye ça¤›rd›lar.
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Yine Oyakbank’›n sermayesini büyütmesinde de yine ayn› oyun sergilenmiﬂ, Sümerbank yok pahas›na
OYAK’a sat›larak Oyakbank’la birleﬂtirilmiﬂti.

Genelkurmay ‘karanl›k
savaﬂa’ hizmet ediyor
Bundan iki hafta önce Genelkurmay Baﬂkan› Yaﬂar Büyükan›t, ‘karanl›k savaﬂ’ diye isimlendirdi¤i
emperyalist politikada, do¤rudan iﬂgallerin yerini, milliyetçi k›ﬂk›rtmalar›n, renkli baﬂkald›r›lar›n ald›¤›n›
söylerken, “ Ü l k e l e r i n ü z e r i n d e
ekonomik manipülasy onlar›” da
bu politikan›n içinde say›yordu. Bu
ekonomik manipilasyonlar› yapabilmenin yolu nedir? O ülke ekonomisini denetleyecek güce sahip olmakt›r. Örne¤in, borsalar›, piyasalar› ele geçirmekle, ekonomi politikalar› belirlemekle mümkündür bu
manipülasyonlar.
Bankac›l›k sektörü ise bir ülkenin ekonomisinde stratejik bir yerde
durmaktad›r. Küreselleﬂme politikalar›n›n sahibi olmalar›na karﬂ›n emperyalist ülkelerin bankac›l›k sektö-

rüne bak›n, kendi tekelleri sektöre
ezici ﬂekilde hakim durumdad›r. K›yas›ya bir ﬂekilde pazar kavgas›
içinde olduklar› baﬂka emperyalist
ülkelerin tekellerinin giriﬂini belli
s›n›rlarda tutarlar. Türkiye gibi ülkelere ise tam tersini dayat›r, denetimleri alt›na almak isterler.
OYAKBANK’›n sat›ﬂ› ile birlikte bankac›l›k sektöründe emperyalist tekellerin pay› yüzde 41.8'e
ulaﬂm›ﬂ oldu. Ki bu dünyada görülmedik bir orand›r. Emperyalist sermaye küresel konumlar›n› güçlendirmek için elbette sat›n alacak. Ancak siz bunu bilerek sat›yorsan›z;
tam da o tarif etti¤iniz “karanl›k savaﬂ”a hizmet ediyorsunuz demektir.
Son olarak ﬂu iki noktan›n alt›n›
bir kez daha çizelim:
Birincisi; emperyalizme ba¤›ml› bir ülkede sermayenin “millisi”
yoktur; emperyalist tekellerle do¤rudan iliﬂki içinde ya da de¤il, bir
ﬂekilde emperyalist kapitalizmin
zincirine dahildir.
‹kincisi; yine bu ba¤›ml›l›k iliﬂkilerinden dolay› ne ordu millidir ne
de onun holdingi. Millilik sadece
yüzlerindeki maskeden ibarettir.

Yol inﬂaat› can ald›
16 Haziran gecesi, ‹stanbul Küçükarmutlu’da URANSAN ﬂirketinin yürüttü¤ü yol inﬂaat›nda hayat›n› kaybeden mahalle sakini Eyüp Güçlü, topra¤a verildi. Hasdal Mezarl›¤›’na defnedilen Eyüp Güçlü’nün cenazesine yaklaﬂ›k 500 kiﬂi kat›ld›.
Definden sonra mahalleye dönen halk, Eyüp için ailesinin verdi¤i yeme¤e kat›ld›. Daha sonra da Köy ‹çi Meydan›’nda toplanan 100 kiﬂi, bir aç›klama yapt›. “Soruyoruz; ç›kar h›rs› insan hayat›ndan ne kadar de¤erlidir? Kaç
Eyüp hayat›n› vermek zorunda bu kanunsuzlu¤un bitmesi için? Gencecik bir
insan›n hayat›n›n karﬂ›l›¤›n› nas›l ödeyeceksiniz?” denilen aç›klamada,
URANSAN ﬂirketi ve yöneticilerine seslenilerek ﬂu ifadelere yer verildi:
“ Ödedi¤imiz hiçbir bedeli, kaybetti¤imiz hiçbir can›m›z› unutmayaca¤›z.
Evlerimizi y›kmak isteyenler bizi iyi dinlesinler. Bu inatlar› devam etti¤i sürece bizler
evlerimizi ve yaﬂam hakk›m›z›, bar›nma hakk›m›z› sonuna kadar savunaca¤›z.”
Ölüm olay›n›n bir dikkatsizlik, dalg›nl›k
sonucu olmad›¤› kaydedilen aç›klamada,
bunun URANSAN ﬂirketinin tedbirsizli¤i,
acelecili¤i ve yasal olmayan yol inﬂaat›n›
sürdürme inad›n›n sonucu oldu¤u belirtildi.
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1950’lerden bu yana “senaryolar”
ABD’de yaz›l›p burada uygulan›yor
ABD’de, ‘neconlar’a yak›nl›¤›yla bilinen “düﬂünce” kuruluﬂlar›ndan Hudson Enstitüsü'nde 13 Haziran 2007 tarihinde yap›lan gizli bir
toplant› tart›ﬂ›l›yor günlerdir.
Konu ﬂu: Sözkonusu toplant›da
Türkiye üzerine bir senaryo yaz›larak bunun üzerinde “beyin f›rt›nas›”
estirilmiﬂ. Senaryo özetle ﬂu: Anayasa Mahkemesi Baﬂkan› Tülay
Tu¤cu'ya emekli olduktan sonra
suikast yap›l›rsa; Beyo¤lu'nda PKK
bomba patlat›p 50 kiﬂi ölürse, Türkiye Kuzey Irak'a girer.
“Bir kuruluﬂ senaryo yazm›ﬂ
bunda ne var” deyip geçilebilirdi.
Ancak iki nedenle geçilemez.
Birincisi; dünyan›n hiçbir ülkesinde düﬂünce kuruluﬂlar› oturup
ABD üzerine senaryolar yazm›yor,
bunlar› tart›ﬂam›yor. Ama, bunlar
ABD’de hem de s›kça yap›l›yor.
Neden?
‹kincisi; sözkonusu toplant›ya
ABD’deki Türkiye Büyükelçili¤i
Askeri Ateﬂesi ile Genelkurmay
Baﬂkanl›¤› bünyesindeki Stratejik
Araﬂt›rma ve Etüd Merkezi'nin
(SAREM) Baﬂkan› da kat›l›yor. Yani, Türkiye üzerine böyle senaryolar› tart›ﬂanlar aras›nda bu ülkeyi yönetenler de var!
Günlerce sonra Genelkurmay taraf›ndan bu konuda yap›lan aç›klama ise, adeta herkesle alay eder nitelikte. Önce neden günlerce beklendi¤i izah ediliyor aç›klamada.
“Bu tart›ﬂmalar›n boyutlar›n›
ayr›nt›l› olarak saptamak ve yarat›lan bu ortam›n arkas›ndaki aktörlerin gerçek yüzlerini ve niyetlerini
ortaya ç›karmak maksad›yla, özellikle baﬂlang›çta bir aç›klama yap›lmam›ﬂ, beklenilmiﬂ ve olay›n yeterince tart›ﬂ›ld›¤› sonucuna var›larak aç›klama yap›lmas›na karar verilmiﬂtir..”
Günlerce “bakal›m kim ne diyecek” diye beklemiﬂlermiﬂ!
Ve tart›ﬂmalar› ibretle izlemiﬂler-
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miﬂ...
As›l “ibretlik” olan› unutturmak
için, ibretle izleyen halkla alay ediyorlar, üste ç›kmaya çal›ﬂ›yorlar.
Bu, generallerin en iyi bildi¤i
yöntemdir. Ne zaman suçüstü yakalan›rlar, an›nda “TSK y›prat›l›yor...
ibretle izliyoruz... iç-d›ﬂ güçler...”
diye baﬂlarlar.
Burada da, adeta bu iﬂin içinde
kendileri yokmuﬂ da, d›ﬂar›dan izliyorlarm›ﬂ havas›ndalar.
Sözkonusu senaryonun tart›ﬂ›lmas›na iliﬂkinse ﬂu masal› anlat›yor
Genelkurmay:
SAREM heyeti, sözkonusu toplant›ya yemekten önceki bölümüne
k›sa süreli “izlemek amac›” ile kat›lm›ﬂ, heyetin kat›ld›¤› bölümde
böyle bir senaryo konuﬂulmam›ﬂ.
Böyle bir senaryodan da haberleri
yokmuﬂ... PKK’lilerin teslim edilmesinin hükümetin iﬂine yaraca¤›
toplant›ya kat›lan general taraf›ndan
söylenmemiﬂ.
Oysa, bu toplant›n›n davetiyeleri, kimlerin kat›laca¤› ve tart›ﬂ›lacak
senaryolar›n önceden tüm davetlilere iletildi¤i ortaya ç›kt›. Yani generaller resmen yalan söylüyorlard›.
Gerçekte bu tür toplant›lar her
zaman yap›l›yor, fark, bunun ortaya
ç›km›ﬂ olmas›. Genelkurmay da bunun telaﬂ› ile ne diyece¤ini bilemeden bekledi, tart›ﬂman›n boyutlanmadan küllenmesini umdu. Ancak
mevcut iktidar çat›ﬂmas›n›n da tetiklemesi ile, umdu¤u gibi olmad›
ve tart›ﬂma boyutland›. Herkes, “bu
senaryo tart›ﬂ›l›rken Genelkurmay

temsilcileri ne yap›yordu, neden
kalkmad›lar oradan, neden deﬂifre
etmediler” diye sormaya baﬂlad›.
Öyle ya, ülkenin üzerine böylesine
“dehﬂet” senaryolar›
tart›ﬂ›l›rken, “ülkenin güvenli¤inden
sorumlu” kurum tart›ﬂmalar›n
içinde
olabilir miydi?
Genelkurmay bu
aç›klama ile kimseyi
inand›ramaz. Toplant›n›n o bölümünde biz yoktuk, ne
tart›ﬂ›laca¤› ateﬂeye söylenmedi, ﬂifaen davet edildi de... ‹bretle izliyoruz, hain emeller, karanl›k amaçlar...
Geçin bunlar›! Gerçekleri aç›klay›n!
Örne¤in, bu ülkenin 1950’lerden
bu yana, yeni-sömürgeleﬂmesi ile
birlikte her türlü senaryonun zaten
Amerika’da yaz›l›p generaller ve
hükümetler taraf›ndan Türkiye’de
uyguland›¤› gerçe¤ini anlat›n!
Bu senaryolar kimi zaman Maraﬂ, Çorum, 1 May›s ‘77 gibi katliamlarla yaﬂama geçirildi. Kimi zaman 12 Mart, 12 Eylül gibi cuntalarla ç›kt› karﬂ›m›za.
ﬁimdi yaz›lan senaryo kimilerine “uçuk” gelebilir. Ancak kontrgerilla devletinin tarihine bak›ld›¤›nda
provokasyonlarda ne denli gözü kara ve uzmanlaﬂm›ﬂ oldu¤u da görülür. Bu arada katliam olacakm›ﬂ,
halk ölecekmiﬂ, umurlar›nda olmaz.
Öte yandan; bir düﬂünce kuruluﬂunda falanca dehﬂet senaryosunun
tart›ﬂ›lmas›ndan daha DEHﬁET
olan ve onlara böyle senaryolar yazma cüreti veren, bu ülkenin siyasi,
ekonomik, askeri bütün politikalar›
n›n ony›llard›r Washington'da belirlenmesidir. As›l tart›ﬂ›lmas› gereken
DEHﬁET iﬂte budur. Ve bu dehﬂet,
y›llard›r Genelkurmay arac›l›¤›yla
sürüyor. Amerika ad›na “liderlik”
yapan, ba¤›ms›zl›k mücadelesini
kanla bo¤an, emperyalistlerin ç›karlar› için darbeler tezgahlayan, katliamlar yapan generaller o senaryolar
yaz›l›rken, hep o masadayd›lar.
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Almanya demokrasisinin s›n›rlar›
“Emek ve Sosyal Adalet Partisi”
(WASG) ile “Demokratik Sosyalizm Partisi” (PDS) birleﬂerek “Sol
Parti” oldular. Oskar Lafontaine ve
Lothar Bisky’nin liderli¤indeki parti, sosyalizm söylemine karﬂ›n pazar ekonomisini kabul etti¤ini daha
önce aç›klam›ﬂ, sermayenin iktidar›
üzerinde “demokratik denetim” gibi
STK’lar›n misyonunu kendine yak›ﬂt›ran bir oluﬂum. Yani, emekçilerin haklar›n› savunmas›na, sermaye
partilerinin karﬂ›s›nda yeralmas›na
ra¤men, bundan ötesi bir siyasi çizgiye, misyona sahip de¤il ﬂu an için.
Ancak bu bile, Almanya demokrasisine fazla geldi!
‹çiﬂleri Bakan›, “bunlar düzeni
de¤iﬂtirmek” istiyor diye hemen istihbarat teﬂkilatlar›n› göreve ça¤›rd›; “ b u p a r t i s ü re kl i ta ki p a lt › na
al›nmal›...” dedi. Alman sa¤ bas›n›
da özellikle, “Sermayenin iktidar›n›
engellemek görevimizdir” diyen
Lafontaine’e karﬂ› sald›r›ya geçti.

Almanya’da Bask›nlar
Alman devletinin muhalif gruplara
yönelik bask›lar› sürüyor.
Ülkenin kuzeyinde bulunan de¤iﬂik
kentlerde ve Berlin'de eﬂ zamanl›
olarak ev ve kurumlara yap›lan bask›nlarla, 11 kiﬂi gözalt›na al›nd›.
Federal Savc› Kneuer bask›nlar›n
anti-terör yasas›na (129a) dayanarak yap›ld›¤›n› aç›klarken polisin
evlere ve derneklere kap›lar› k›rarak girdi¤i ö¤renildi.
"AK Origami" veya "Enternasyonalist Hücreler" gibi isimler ad›na
üstlenilen kimi eylemleri bahane
yapan polis, Alman sol gruplar› sindirmeye çal›ﬂ›yor.
Öte yandan bask›nlar Berlin'in Kreuzberg semtinde 1000 kiﬂinin kat›ld›¤› bir eylemle protesto edildi. Eylemde, "Hepimiz 129a'y›z", "Polis
Devleti Almanya, Senden B›kt›k",
"Siyasi Tutsaklara Özgürlük", "Yaﬂas›n Enternasyonal Dayan›ﬂma"
sloganlar› at›ld›.
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Lafontaine’in “Sol Parti genel grev
hakk›ndan yanad›r, politik grevlerin
demokratik mücadelenin bir arac›
oldu¤u görüﬂündedir” sözlerini ön
plana ç›karan “Die Welt” Gazetesi,
Lafontaine’i “ülkenin en tehlikeli
politikac›s›” ilan etti ve Almanya’da
genel grevin, politik grevlerin yasak
oldu¤unu hat›rlatarak, “Ama Lafontaine, kalk›p sosyalist hedefler için
genel grev yap›lmas›n› öneriyor.
Hatta sistemin bu yoldan de¤iﬂebilece¤ini söylüyor” diye yazd›.
“Berliner Morgenpost” Gazetesi
ise, Lafontaine’i KPD önderi Ernst
Thälmann ile karﬂ›laﬂt›racak kadar
sosyalizm korkusuna tutuldu.
Partinin yasad›ﬂ› bir faaliyeti bulunmuyor. Halen federal parlamentoda 53 milletvekili ile temsil ediliyor, birçok eyalet parlamentosunda
da milletvekilleri bulunuyor.
Buna karﬂ› ‹çiﬂleri Bakan› ve
burjuva medyan›n tavr›, bu ülkede
demokrasinin s›n›rlar›n›n nerede

baﬂlay›p bitti¤ine iyi bir örnek teﬂkil
ediyor. Söylenen aç›kça ﬂu: Sermayenin iktidar›n› kimse de¤iﬂtirmeye
kalkmamal›d›r! Yani sistem içi yollarla dahi “sosyalizm”den söz edemezsiniz, mutlak ﬂekilde sermayenin düzenini savunmak zorundas›n›z. Demokrasi vitrini gere¤i parti
kurabilir, faaliyet gösterebilirsiniz,
ama daha ötesine izin vermeyiz!
Yanl›ﬂ anlaﬂ›lmas›n; bir devrimden sözetmiyor Sol Parti. Genel bir
de¤erlendirme ile en fazla sistem
içinde emekçiler için daha fazla
hak, daha adil bir yap›lanma, yani
daha sosyal bir devletten sözediyor.
Ancak ﬂimdi burjuvazinin ç›karlar›yla çat›ﬂ›yor bu hedefler. Ve Alman demokrasisinin s›n›rlar›, burjuvazinin ç›karlar›n› tehlikede gördü¤ü yerde bitiyor.
Parlamentodaki partiyi “takibe”
alan zihniyet, Türkiyeli devrimci,
demokratik kurumlar› da ayn› bak›ﬂ
aç›s›, ayn› anti-demokratik tutumla
“sak›ncal›lar” listelerine al›yor, terörize ediyor, faaliyetlerini yasaklamaya çal›ﬂ›yor.

‹ﬂgalcilerin hukuku
Afganistan’da, ABD liderli¤indeki iﬂgal güçlerinin bir camiye (ayn› zamanda medrese) düzenledi¤i hava sald›r›s›nda 7 çocuk katledildi. NATO,
sald›r›y› “teröre karﬂ› operasyon” diye aç›klad›.
Son aylarda sivil katliam›n›n artt›¤› Afganistan’da, geçen hafta da 5 çocuk öldürülmüﬂtü. ‹nsan Haklar› ‹zleme Örgütü’ne göre, son 17 ayda sald›r›lar ve operasyonlarda ölen 6 bin kiﬂinin yaklaﬂ›k 1500’ünü siviller
oluﬂturuyor.
Savaﬂ hukuku, insan haklar› aç›s›ndan neresini eleﬂtireceksiniz;
“ ﬁ ü p h e ü z e r i n e ” bombalad›klar› aç›klamalar›ndaki pervas›zl›¤› m›?
Bombalanan yerin bir ibadet-e¤itim yeri olmas›n› m›?
Katledilenlerin sivil, üstelik çocuk olmalar›n› m›?
‹ﬂgalcilerin dayatt›¤› dünya düzeninin, ezilen yoksul halklar›n canlar›na zerre kadar de¤er vermediklerinin her gün bir örne¤i yaﬂan›yor. Irak’tan
Afganistan’a; emperyalistlerin askeri ya da ekonomik olarak girdikleri her
yerde vahﬂet birbirini izliyor. Geçen hafta boyunca Irak’ta yetimhanelerden bir grup çocu¤un açl›k içinde, ranzalara ba¤l› durumdayken “kurtar›ld›¤›” haberleri yerald› medyada. Onlar› yetim b›rakan kim? ‹ﬂgalciler. Yetimlere iﬂkence yapan görevliler kimin adam›? ‹ﬂgalcilerin. Ama gelin görün ki, haber, iﬂgalcilerin çocuklar› kurtard›¤› ﬂeklinde veriliyordu. Her ﬂeyi ters yüz ettikleri bir dünya düzenini halklar kabul etmeyecek! ‹ﬂgallere
oldu¤u gibi, hukuksuzluklar›na karﬂ› da direnece¤iz.
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‘Zorluk’ mu, tercih mi?
Yozlaﬂmaya k arﬂ› m ücadele edenlere müebbet isteyen savc›, polisin, u yuﬂturucu, k umar
suçlar›n› tespitte zorland›¤›n› söyleyerek d üzeni aklamaya çal›ﬂ›yor
Yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele ettikleri için tutuklananlar hakk›nda
aç›lan davada, iddianamenin kimi
bölümlerini geçen hafta ele alm›ﬂ ve
iddianamenin hukuki de¤il, siyasi
bir belge oldu¤unu belirtmiﬂtik.
‹ddianamede,
devrimcilerin
uyuﬂturucu, fuhuﬂ, kumar gibi pisliklere karﬂ› mücadelesinin meﬂrulu¤unu kabul etmek istemeyen oligarﬂinin yarg›s›, “bunlara karﬂ› devlet, polis ne yap›yor?” sorusunun
gelece¤ini bilerek, bu konuda da kimi “tespitlerde” bulunuyordu.
Savc›l›¤a göre;
“... güvenlik kuvvetleri an›nda
ve gerekli ﬂekilde müdahale edemiyor, soruﬂturma süreci gecikiyor,
ﬂüpheliler tam ve net biçimde tespit
edilemedi¤inden eylem faillerinin
yakalanmalar›nda zorluklar yaﬂan›yor, bu nedenle tahkikat›nda delillendirme güçlü¤ü bulunuyor...”
Devrimciler de, toplumda rahats›zl›k yaratan bu suçlara karﬂ› mücadele ederek sempati kazanmak istiyor, “rahats›zl›¤› suistimal” etmiﬂ
oluyorlard›!
Geçen hafta da belirtti¤imiz gibi, polisin tüm bu suçlara karﬂ› “gecikme, delillendirme güçlü¤ü, tespit
edememe” gibi sorunlar yaﬂad›¤›
tümüyle gerçek d›ﬂ›d›r. Savc›l›k,
düzenin yozlaﬂt›rma politikas›n›n
içinde, yönlendireni, çeﬂitli biçimlerde rant sa¤layan› oldu¤u gerçe¤ini gizlemek için büyük bir s›k›nt›
içinde böyle bir izah› zorunlu görmektedir.

Say›: 110

Oysa bu ülkede yaﬂayan herkes,
polisin b›rak›n bu pislikleri yayanlar› engellemeyi, onlarla kolkola olduklar›n› çok iyi bilir.

“‹stanbul’da bir haraç çetesine
yönelik yap›lan operasyonda gözalt›na al›nan 6 kiﬂiden 4’ü polis ç›kt›.
Haraç al›rken çeteyi suçüstü yakalatan kad›n, çetecilerin kendisine
“ f u h u ﬂ y a p t › r › y o r s u n . Art›k patro nun biziz” diyerek tartaklay›p 20
bin YTL haraç istediklerini anlatt›.”
‹statisti¤e yer vermeyece¤iz, kaç
uyuﬂturucu, fuhuﬂ çetesinde kaç polis yakaland›, bunlar›n dökümünü
yapmayaca¤›z. Ancak, geçen y›l bas›nda yeralan bu tür haberlerin benzeri neredeyse her çete, uyuﬂturucu,
fuhuﬂ “operasyonu” sonras› yeral›r
bas›nda. Yeralmayan, ortaya ç›kar›lmayanlar da cabas›!
Her çetede mutlaka polisi, bazen
subaylar› görmek de¤il, görmemek
ola¤anüstü bir durum haline gelmiﬂtir. Bu öylesine bir yo¤unluk arzetmektedir ki, “çürük elma” söylemi
durumu aç›klamaktan uzakt›r. Yani
sorun, polisin suçlular› yakalamakta
zorlanmas› de¤il, düzenin bilinçli bir
tercihinin sonucu olan bir sorundur.
Uyuﬂturucu, fuhuﬂ, mafya, haraç
çetelerinde bu kadar çok polisin, askerin ç›kmas›n›n alt›nda yatan, ﬂu
bu polisin çürümüﬂlü¤ü, yozlaﬂmas›
de¤ildir. En baﬂta polisler, devletin
bu konuda izledi¤i politikan›n riyakârl›¤›n› çok iyi biliyorlar. Devrimcilere karﬂ› mücadelede mafyay›,
çeteleri kullanan, tanklarla uyuﬂtu-

rucu sevkiyat› yapan, polis eskortlu¤unda uyuﬂturucu filolar›n› Avrupa’ya gönderen bir devletin polisleri do¤ald›r ki, çetelerin içinde daha
rahat yeral›yor, onlarla içli d›ﬂl› oluyor. Bir anlamda polisten baﬂlayarak devletin çeﬂitli kademelerinde
bu pisli¤in rant› paylaﬂ›l›yor.

“Uyuﬂturucu satarken
polisle içiçeydik”
Dergimizin 61-64. say›lar› aras›nda, yozlaﬂman›n çeﬂitli biçimlerine, uyuﬂturucu, fuhuﬂ, kumar, çetecilik iﬂlerine kar›ﬂm›ﬂ kiﬂilerle ve
tüm bunlara tan›k olmuﬂ emekçi
mahallelerinden halkla yapt›¤›m›z
röportajlara yer vermiﬂtik. Savc› taraf›ndan dergimizin de “suçlulu¤unun” kan›t› olarak sunulan bu röportajlardan baz› bölümleri hat›rlatmak, polisin b›rak›n uyuﬂturucu, fuhuﬂ, kumar gibi pislikleri önlemeyi,
bunlarla nas›l içli d›ﬂl› oldu¤unu,
ranttan pay ald›¤›n› gözler önüne
sermeye yeterlidir. ﬁunu da belirtelim ki, bu tan›kl›klar gerçe¤in çok
küçük bir parças›d›r.
Ba¤c›lar ’da 19 yaﬂ›ndaki Tok a t l › b i r g en ç, 7 y›l ç ete ler t a r a f › n dan kullan›lm›ﬂ, her türlü iﬂi yapm›ﬂt›. Peki hiç mi polisle karﬂ›
karﬂ›ya gelmemiﬂti? ‹ﬂte cevab›:
“ Her ﬂeyimi biliyorlard› polisler.
Ne bana bir ﬂey söylüyorlard›, ne
çeteye. Çete içerisindeki abiler bana para veriyordu, ben de polislere
haftal›k 500 YTL veriyordum.”
Devrimcilerle tan›ﬂmas›ndan
sonra Temel Haklar’a gitmeye baﬂlayan ve uyuﬂturucuyu, çeteyi terk
eden gencimizin anlatt›klar› istisna
de¤il. Devam edelim.
28 yaﬂ›ndaki Tekin Y›lmaz ‘ask e r oca¤›nda’ u y u ﬂ t u r u c u k u l l a n ma y a b aﬂ l › yor, a r d › n d a n ç e t e l e r i n
içine giriyor. ‹ ﬂ t e a n l a t t › k l a r › :
“ Devrimcilerle tan›ﬂana kadar
hiçbir b›rakma giriﬂimim olmad›.
Direk onlar çözdüler. Polis tam tersi, insanlara aﬂ›layan onlard›r. Ben
bu iﬂi yaparken diyalog halindeydik, iç içeydik onlarla. Uyuﬂturucu
satarken aram›zda fark yok. Bera-
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Yozlaﬂman›n hamileri sald›rd›
Yozlaﬂmaya
karﬂ›
mücadele ettikleri
için tutuklananlar›n
serbest
b›rak›lmas› için eylem yapan
HÖC’lüler polisin sald›r›s›na u¤rad›. 15 Haziran'da Ba¤c›lar Yenimahalle 9. Sokak'ta toplanan HÖC’lülerin önü, yürüyüﬂün 50. metresinde polis barikat› ile kesildi.
Kitlenin barikat›n önünde yozlaﬂmaya karﬂ› sloganlar atarak bekledi¤i s›rada polis sald›r›ya geçti. 9.
Soka¤a çekilen kitle, ilk barikat›
burada kurdu. Bu, yozlaﬂt›rman›n
hamilerine karﬂ› kurulmuﬂ bir barikatt›. Yo¤un ﬂekilde gaz bombas›
kullanarak mahalleye girmeye çal›ﬂan polis, barikata panzerle sald›rd›. Bunun üzerine bir barikat da 10.
Sokak giriﬂine kuruldu. Taﬂ ve mo-

Polisin sald›r›y› baﬂlatt›¤› yere
kadar yürüyen HÖC Ba¤c›lar Temsilcili¤i üyeleri, s›k s›k "Mahalle-

mizde Uyuﬂturucuya ‹zin Vermeyece¤iz, Halka De¤il Çetelere Barikat" sloganlar› att›lar. Yap›lan
aç›klamada, fuhuﬂa, uyuﬂturucuya,
kumara, yozlaﬂmaya karﬂ›
verilen mücadelenin karﬂ›s›na polisin
ç›kt›¤› kaydedilerek, “bizler her zaman
oldu¤u gibi
halk›m›z›n yan›nda olaca¤›z. Uyuﬂturucuya, fuhuﬂa, kumara, çetelere izin vermeyece¤iz” denildi.
Ba¤c›lar halk›n› yozlaﬂmaya
karﬂ› birleﬂmeye ça¤›ran HÖC’lüler, mahalle halk› taraf›ndan alk›ﬂlarla desteklendi.
Öte yandan 15 Haziran’da Gülsuyu’nda ve Ça¤layan’da da
HÖC’lüler meﬂalelerle yürüyüﬂ yaparak, yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele
ettikleri için tutuklananlar›n serbest
b›rak›lmas›n› istediler. Ça¤layan’da polisin HÖC üyelerine, yumurta atarak provoke etmeye çal›ﬂmas› ise boﬂa ç›kar›larak sloganlarla yürüyüﬂ gerçekleﬂtirildi.

ber oturup kalk›yoruz, polis arabas›na silahlarla, esrarlarla binerdik,
esrar verirdik içerlerdi.”
15 yaﬂ›nda esrara al›ﬂan, 25
y aﬂ › n d aki M u r a t C o ﬂ k u n d a p o l isin uyuﬂturucu çeteleri ile iliﬂkisi ne dair ﬂunlar› anlat›yor:
“Halkal› Lojmanlar›'nda torba
tutan polisler de var. Bizden almazsan›z elinizdeki esrarlar› al›r›z diyorlard›. Ben onlardan da al›p sat›yordum. Karakolun yan›nda bile sat›yordum.”
Savc›n›n okudu¤u anlaﬂ›lan röportajda, Murat da devrimcilerle tan›ﬂmas›ndan sonra bu batakl›¤›n
içinden ç›kt›¤›n› anlat›yordu.
Poli sin özell ikle de vrimci po tansiyelin oldu¤u emekçi mahal lelerinde uyuﬂturucu ve her t ü r l ü
pisli¤e göz yummakta daha bil i n ç l i b i r po litika izledi¤ini K a ¤ › t -

hane’de oturan 32 yaﬂ›ndaki
‘Y’den dinleyelim:
“Baﬂka bir mahallede esrarla
yakaland›¤›mda gözalt›na al›nd›m.
Ancak, bu mahallede yakaland›¤›mda b›rakt›klar. Alibeyköy, Gazi,
Nurtepe, Okmeydan› gibi mahallelerde, bize karﬂ› gelmeyin yeter diyorlar. ﬁunu biliyorum; polis bunu
yaymasayd› ben uyuﬂturucu da bulamazd›m. Bu mahallelerde polis
torbac›lar› da kendisi yay›yor. Torbac›dan esrar al›yor bir ba¤›ml›,
köﬂede polis çeviriyor, esrar› al›yor
ve içiciden gözalt›na al›nmamas›
için para al›yor. Sonra esrar› çetelere, torbac›lara veriyor.”
‹ki o¤lu da uyuﬂturucu kullanan Okmeydan›’ndan bir anne
feryad›n› dile getirdikten sonra
yaﬂad›klar›ndan ç›kard›¤› dersi
ﬂöyle ifade ediyor:

“ Okmeydan›'nda polis birisine
uyuﬂturucu veriyor, de¤erlendir diyor ve bazen de rütbesini yükseltme
derdine çocuklar› gençleri yak›yor.
Bunlar› biliyor tüm Okmeydan› halk›. Onlar sevmez buray›. Ben ne
beklerim bu devletten, polisten...”
Dönüyoruz bir baﬂka mahalleye. Küçükarmutlu’da da durum
farkl› de¤il. Mahalleye kurulan
karakol ne iﬂe yaram›ﬂ, 45 yaﬂ›n daki ev kad›n› ‘A’ a n l a t › y o r :
“ Armutlu Armutlu olal› böyle
ﬂeyleri hiç yaﬂamad›. ﬁimdi evime
kadar girdi. Eskiden devrimciler
daha çoktu, bask›nd› ve onlar›n oldu¤u yerde insanlar güvenliydi.
Hatta biz kap›lar›m›z› aç›k b›rak›p
komﬂumuza giderdik. H›rs›zl›k de¤il
kap›m›z›n, mahallemizin önünden
bile geçmezdi. Ama ﬂimdi devlet
girdi buraya. H›rs›zl›k da girdi,

Yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele edenler direndi
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lotoflarla yo¤un bir ﬂekilde yaﬂanan çat›ﬂma sokak sokak sürdü. 4.
Soka¤a kurulan barikat polis panzerleriyle da¤›t›l›rken kitle Dereyolu Caddesi'ni her iki yönde trafi¤e
kapatarak burada da barikat kurdu.
Bu son barikat›n ard›ndan HÖC’lüler iradi bir ﬂekilde eyleme son vererek da¤›ld›lar.
Polis, kitle da¤›ld›ktan sonra
mahalleden 4 kiﬂiyi gözalt›na ald›.
Gözalt›na al›nanlardan birinin, arac›na gaz bombas› isabet etti¤i için
polisle tart›ﬂ›rken dövülerek gözalt›na al›nan mahalle halk›ndan biri
oldu¤u ö¤renildi.
HÖC’lüler, ertesi gün düzenledikleri eylemle, toplad›klar›
150’den fazla gaz bombas› kapsülü
ile birlikte sald›r›y› teﬂhir ettiler.

‘Mahallemizde Uyuﬂturucuya
‹zin Vermeyece¤iz’
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uyuﬂturucu da. Ne korkacam söylemekten herkes biliyor bunu. O zaman aç›klas›nlar bana, devrimciler
çokken niye öyle ﬂeyler olmuyordu
da ﬂimdi oluyor. Bunlar› niye 5 y›l
önce yaﬂam›yorduk. Devlet girdi
buraya. Daha çok ﬂey görece¤iz.”
Yine A r m u t l u ’ d a n 52 yaﬂ›nda ki Selma da, s avc › n›n “ sui st i mal
ediyorlar” dedi¤i noktaya bak›n
hangi aç›dan bak›yor:
“ Polis rahats›z olsa engeller.
Ama artt›r›yor. 4-5 y›ld›r karakol
kurdular baﬂ›m›za. Nas›l devrimciler engel oldu, nas›l polis engel olmuyor, bilmiyorum. ‹sterse engel
olur. Görmezden geliyorlar.”
Tüm halk›n gördü¤ünü savc›l›k
görmez mi? Görüyor, biliyor elbette. Ancak gerçe¤i dile getiremedi¤i
için demagojiye baﬂvuruyor. ‹ddianamedeki bu bölümün ne denli s›k›nt›l› oldu¤u aç›k.
Savc›ya, halka kulak vermesini
sal›k veriyor ve devam ediyoruz onlar›n dinlemeye.
O k m e y d a n › ’ n d a n 32 yaﬂ›nda ki
M u r a t T › r a k anlat›yor:
“Polisler birçok defa üzerimizde
uyuﬂturucuyu yakalad›lar, b›rakt›lar. Polisler, ‘o¤lum yapacaksan büyük yap. Böyle ufak tefek iﬂlerle u¤raﬂma’ diyorlard›. Ayr›ca ‘siyasete
kesinlikle kar›ﬂma’ diyordu.”
10 y›l boyunca fuhuﬂ batakl› ¤›nda yeralan ve halen Ta r l a b a ﬂ›’nda oturan 33 yaﬂ›ndaki Hatice, devletin fuhuﬂ konusundaki

yaklaﬂ›m›n› bak›n nas›l özetliyor:
“ Manukyan vergi rekortmeni.
Kad›n›n teninden para kazanman›n
bir tek ad› var: Devlet en büyük pezevenktir. Tarlabaﬂ›'nda polislerin
burnunun ucunda kad›nlar pazarlan›yor. Her ﬂeyi biliyor, rüﬂvet al›yor.
Sadece fuhuﬂ de¤il, uyuﬂturucu iﬂleri de mafya polis ikilisiyle yürüyor.
Devletin haberi olmadan hiçbiri olmaz. Medyaya yans›y›nca polis kendini göstermek için operasyon yap›yor. Ama ne oluyor bir polis geliyor,
bu akﬂam bask›n var diyor, al›yor
paras›n›. Baﬂka bir polis geliyor,
ayn›s›n› söylüyor, ona da para veriyoruz, öyle dönüyor bu iﬂler.”
K u m a r oynat›lan yerlerde de
durum farkl› de¤il. Gülsuyu’nda
kahvehane iﬂleten Kemal’e kulak
v e re l im :
“Kumar yasalara göre suç. Ancak polis gözyumuyordu. Geldikleri
zaman bir-iki paket Marlboro ya da
yine bizim tabirimizle 'yemek paras›, çorba paras›' al›p gidiyorlard›.
Hatta polis de yan›ma oturur, kumar oynayanlar› seyrederdi. Zaten
bir kahvehane polise rüﬂvet vermiyorsa kumar oynatamaz. Polis kendisi de oynuyor. Esenkent Karakolu
karﬂ›s›ndaki kahvede bir sürü polisin kumar oynad›¤›n› da gördüm.”
Okm e ydan› ’ ndan Ahmet de
pol isin P a n g a l t › ' d a k i k u m a r h a n e l e r d e e s r a r torbac›l›¤› yapt›¤›n›,
akﬂamlar› haraç toplad›¤›n› anlat › r k e n , 9 ya ﬂ› n d a h › r s › z l › ¤ a b a ﬂ l a y a n , u y u ﬂ t u r u c u s a t a n 27 yaﬂ›n -

HÖC uyuﬂturucu satan ve kullananlar› uyard›
Gülsuyu’nda uyuﬂturucu kullanan serserilerin mahalle halk›na
karﬂ› estirdikleri teröre karﬂ› mahalle halk› HÖC’lülerin öncülü¤ünde
bir uyar› eylemi yapt›.

uyuﬂturucu satanlar›n bir kiﬂiyi dövüp halk› tehdit etmesi ile daha da
boyutland›. Bu geliﬂmelerin karﬂ›s›nda HÖC’lülerin ça¤r›s› ile akﬂam
saatlerinde bir yürüyüﬂ düzenlendi.

Mahalle halk›n›n zaten varolan
rahats›zl›¤›, 11 Haziran’da uyuﬂturucu kullanan iki serserinin bir kiﬂiyi sat›rlarla sopalarla dövmesi, 13
Haziran’da da yine Heykel Meydan›'nda lokanta görüntüsü alt›nda

‘Mahallemizde Uyuﬂturucuya,
Fuhuﬂa, Kumara, Çeteleﬂmeye ‹zin
Vermeyece¤iz” pankart› ile Heykel
Meydan›’na yürüyen HÖC’lüler,
halka yönelik konuﬂmalar yapt›lar.

Say›: 110

Meydanda, uyuﬂturucu sat›lan

d aki Elif ise, polisin s›k s›k ‘ope r a s y o n ’ ﬂovu yapt›¤› H a c › h ü s r e v ' d e yaﬂ›yor. ‹ ﬂ t e a n l a t t › k l a r › :
“ Polisler hap›n nerde sat›ld›¤›n›
kimin satt›¤›n› biliyor. Gözü önünde
mal sat›yorlard›. Rüﬂvet veriyorduk.
O da bize bir ﬂey demiyor. Zorla
rüﬂvet ald›klar› oluyordu. Hiç gözalt›na al›nmad›m. Polis beni tan›yordu. Yani h›rs›zl›k yapt›¤›m›, hap
kulland›¤›m› biliyordu. Para verdi¤imde serbestsin diyordu.”
Evet mesele “ z o r l a n m a ” de¤il,
t e rcih meselesidir. Bunun; halk›n
devrimci dinamiklerini öldürmek,
yozlaﬂt›rmak gibi en üst düzeyde
uygulanan politik nedenleri oldu¤u
gibi; büyük ranttan pay almak gibi
ekonomik nedenleri de var.
Savc›l›k as›l olarak iﬂte bu gerçekleri aç›klamal›d›r. Bu ülkede bakanlar, uyuﬂturucu t›rlar›na polis
otolar›n›n eskortluk yapt›klar›n›
aç›klad›. Her çeteden polis ç›k›yor.
Bu gerçeklere ra¤men polisi aklamak, yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele
edenlere müebbet istemek, toplumun yozlaﬂt›r›lmas›na dair yarg›n›n
gerçekte neyi istedi¤i konusunda da
ciddi soru iﬂaretleri yaratmaktad›r.
‹ddianameyi yazan savc›ya ve
h a k i m l e re s o r u y o r u z :
Uyuﬂturucu, fuhuﬂ, kumar ve her
türlü yozlaﬂmaya karﬂ› m›s›n›z, de¤il misiniz? Karﬂ›ysan›z, yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele edenlere de¤il,
bu pislikleri as›l yayan, himaye
edenlere davalar açmal›s›n›z!
lokantan›n önünde yap›lan aç›klamada, pislik yuvas› teﬂhir edilerek,
“bu insanlar› mahallemizde istemiyoruz” denildi.
Uyuﬂturucu sat›c›lar›n›n polis
taraf›ndan korumaya al›nd›¤› görülen eyleme karﬂ› gözda¤› vermek
için de mahalleye yüzlerce polis,
panzer y›¤›na¤› yap›ld›. Buna ra¤men halk meydanda toplanarak alk›ﬂlar›yla HÖC’lülere destek verdi.
Çeteler, uyuﬂturucu tacirleri terör
estirirken ortal›kta görülmeyen polisler ise eylem sonras› mahalleye
girerek gövde gösterisi yapt›.
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Liseli Gençlik
‘ÖSS'ye Hay›r’ dedi
Milyonlarca gencimizin ‘gelece¤i’ üç saatlik s›nava hapsedilirken,
Liseli Gençlik s›nav öncesinden düzenledi¤i eylemlerle ÖSS sisteminin kald›r›lmas›n› istedi.
Bir bölümüne geçen hafta yer
verdi¤imiz “ÖSS’ye Hay›r” eylemleri 14 Haziran günü çok say›da
kentte gerçekleﬂtirildi.

Elenecek un seçilecek
karpuz de¤iliz
Gençlik Federasyonu A n k a r a
Gençlik Derne¤i Lise Komisyonu,
Yüksel Caddesi'nde "Elenmeden,
Seçilmeden, Üniversite Hakk›m› ‹stiyorum. ÖSS'ye Hay›r" slogan›yla
yapt›¤› eylemde, "ÖSS'ye Hay›r,
Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z,
Elenecek Un Seçilecek Karpuz De¤iliz" yaz›l› dövizler açt›. Aç›klamay› yapan Sad›k ﬁenbaba,
ÖSS'yi bilimsellikten uzak, yaln›zca paras› olana ö¤renme
hakk› sa¤layan bir sistem olarak
de¤erlendirerek, yoksullar›n
emekçi ailelerin çocuklar›n›n
okumaya haklar›n›n olmad›¤›n›
söyledi.
E¤itim ve ö¤retimin her insan›n hakk› oldu¤unu söyleyen
ﬁenbaba, “Olmas› gereken;
gençlerimizin daha ilkö¤retim
s›ralar›ndan baﬂlayan, kimin
hangi alanda e¤itim yapacakla-

Antalya

22

GENÇL‹K

Gençlik Federasyonu’na
ba¤l› Liseli Gençlik, bir
çok kentte düzenledi¤i eylemlerle " E l e n m e d e n S e çilmeden Üniversite Hak k›m›z› ‹stiyoruz, ÖSS'ye
H a y › r ! ” dedi. Düzen partileri dahi bugün ÖSS’yi
kald›rma vaadinde bulunuyor. Çünkü bu sistem tümüyle teﬂhir olmuﬂ bir sistemdir. Y›llard›r bunu anlatan Liseli Gençlik sürece
müdahalesi ile bu gerçe¤i
bir kez daha meydanlarda
hayk›r›yor. Sadece varolan›
teﬂhir etmiyor, alternatifini
de ortaya koyuyor.

Ankara
p›lan aç›klamada, üniversite okuman›n, meslek sahibi olman›n her
gencin hakk› oldu¤una vurgu yap›larak, “ÖSS kald›r›lmal›, demokratik halk üniversiteleri kurulmal›d›r.
Elenmeden seçilmeden her ö¤renci
üniversiteyi okumal› e¤itim hakk›
engellenmemelidir” denildi.

B a nd› rm a G en ç l i k D e rne ¤i ise
Cumhuriyet Meydan›'nda, ÖSS'yi
ve e¤itim sistemini protesto etti.
Üniversite ve lise ö¤rencilerinin yan› s›ra velilerin de ilgiyle izledikleri
aç›klamada, ÖSS'nin çarp›kl›¤› ve
gençler üzerindeki olumsuz etkileri
ve yaratt›¤› f›rsat eﬂitsizli¤i ifade
edildi. "Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z", "ÖSS'ye Hay›r" sloganlar› at›lan aç›klamada Gençlik Dernekliler, çürümüﬂlü¤ü ve çarp›kl›¤›
art›k iyice teﬂhir olan bu sisteme
karﬂ› birlikte mücadele etme
‹stanbul ça¤r›s› yapt›lar.

S›navlar sermayeye
yeni r ant a lanlar›
yarat›yor

r› karmaﬂas› ortadan kald›r›larak
yetenekleri, istekleri ve geliﬂimi dikkatle takip edilerek s›navs›z üniversitelere istihdam edilece¤i bir e¤itim sistemidir” dedi.
A d a n a G e n ç l i k D e r n e ¤ i ’nin
‹nönü Park›'nda düzenledi¤i eylemde de, "Elenmeden Seçilmeden
Üniversite Hakk›m›z› ‹stiyoruz,
ÖSS'ye Hay›r!” yaz›l› pankart taﬂ›n›rken, “Halk ‹çin Bilim Halk ‹çin
E¤itim” talebi dile getirildi.
Ahmet Sarg›nda¤ taraf›ndan ya-

ÖSS’nin sistemin çürümüﬂlü¤ünün, t›kanm›ﬂl›¤›n›n kan›t›
oldu¤unu söyleyen B u r s a
G e n ç l i k D e r n e ¤ i Ö ¤ re n c i l e r i,
yapt›klar› aç›klama ile ÖSS’ye
hay›r derken, ‹ z m i r Gençlik
Derne¤i üyeleri de Kemeralt› giriﬂinde düzenledikleri eylemle,
ÖSS’nin kald›r›lmas›n› istediler.
Pankartlar›, flamalar› ve dövizleriyle “ÖSS’ye Hay›r!” diyen ö¤renciler, bilimsel, eﬂit, paras›z e¤itim isteklerini dile getirdiler.
Bas›n aç›klamas›n› okuyan Osman Bezek, ÖSS’ye her y›l giren 2
milyon ö¤renciden 1,5 milyonunun
aç›kta
kald›¤›n›
hat›rlatarak,
ÖSS’nin ezberci bir sisteme dayand›¤›n›, ö¤rencileri yar›ﬂ at›na çevir-
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di¤ini, bunun karﬂ›s›nda ö¤rencilerin hiçbir s›nava tabi olmadan yeteneklerine göre lise y›llar›nda
yönlendirilerek üniversite kap›lar›n›n aç›lmas› gerekti¤ini söyledi.
A n t a l y a’daki liseliler ise, K›ﬂlahan Meydan›’nda yapt›klar› eylemle demokratik lise taleplerini
dile getirdiler. “Elenmeden Seçilmeden Üniversite Hakk›m› ‹stiyorum ÖSS’ye HAYIR” pankart›n›n
aç›ld›¤› eylemde konuﬂan Dilan
Balc› ﬂunlar› kaydetti:
“E¤itim sistemini yönetenlerin
bütün e¤itim alanlar›na, örne¤in;
KPSS, OKS, ÖSS gibi s›navlar› bilinçli olarak yerleﬂtirdi¤ini göstermektedir. Çünkü rant peﬂinde olan
özel sektörün milyar dolarlara varan dershane pastas›ndan pay›n›
kapma çabas› vard›r. Yani her sene
2 milyon gencin kaderi belli bir
gruba peﬂkeﬂ çekilmektedir.”
Ö¤renciler, “Müﬂteri De¤iliz
Ö¤renciyiz, Soruyu De¤il ÖSS’yi
Çöz, Elenecek Un Seçilecek Karpuz De¤iliz” sloganlar› att›lar.

Halk için bilim halk
için e¤itim istiyoruz
Liselilerin alanlarda haklar›n›
arad›klar› yerlerden biri de Eskiﬂehir oldu. E s ki ﬂ e hi r Gençlik Derne¤i üyelerinin Adalar Migros
önünde düzenledi¤i eylemde konuﬂan ‹lker Bayülken, herkese eﬂit
ve ücretsiz olarak sa¤lanmas› gereken e¤itim hakk›n›n, halk çocuklar› için lüks bir ihtiyaç haline getirildi¤ini belirterek, ÖSS’nin kald›r›lmas›n› istedi.
Ekim Gençli¤i'nin de destekledi¤i eylemde, "ÖSS'ye Hay›r!
Halk ‹çin Bilim, Halk ‹çin E¤itim!
E¤itim Hakk›m›z Engellenemez!
Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z!” sloganlar› at›ld›.
‹stanbul’da ise Taksim Galatasaray Postanesi önünde toplanan
Liseli Gençlik üyeleri, “bir k›sm›m›z›n elenip, ayr›cal›kl› kesimin
seçilerek üniversiteye girebilece¤i
bir s›nav sistemini istemiyoruz.”
dediler.

Say›: 110

Yasal derne¤e “yasad›ﬂ›” muamelesi
Bal›kesir Gençlik Derne¤i'ne yönelik bask›lar sürüyor. Derne¤e gelen
Ozan Canbay isimli lise ö¤rencisi, sivil polisler taraf›ndan tehdit edildi.
Daha önce de benzer tutumlar izleyen polis, 1 May›s’a ve pikni¤e kat›lan
ö¤rencilerin ailelerini arayarak k›ﬂk›rtmaya çal›ﬂm›ﬂt›.
12 Haziran günü dernek binas›ndan ç›kan Ozan Canbay, sivil polis taraf›ndan keyfi ﬂekilde durdurularak kimlik ve GBT kontrolü yap›ld›.
Amac›n gençli¤in örgütlenmesini engellemek oldu¤unu polis, "iyi kiﬂilerle dolaﬂm›yorsun... Gitti¤in yerler yasa d›ﬂ›” sözleriyle ortaya koydu. Ö¤renci gençli¤in mücadelesini hazmedemeyen polisin, Canbay'›n elindeki
Yürüyüﬂ’ü kastederek, "bunlar yanl›ﬂ yay›nlar” dedi¤i de ö¤renildi.
(“Do¤ru” yay›nlar nedir acaba; yalan makinas› burjuva bas›n m›?)
Tehditten sonuç alamayan polis, s›kça yapt›¤› gibi, Canbay’›n babas›
ile görüﬂerek o¤lunun DHKP-C'lilerle birlikte oldu¤u, “ensesinde olduklar›” tehditlerinde bulundu.
Üzerindeki bask›lara iliﬂkin konuﬂan Ozan Canbay, polisin bask›lar›
nedeniyle babas›n›n psikolojisinin bozuldu¤unu belirterek ﬂunlar› belirtti:
"Bal›kesir Gençlik Derne¤i yasal bir dernektir. Yapt›¤›m ﬂeyler yanl›ﬂ de¤ildir. Pikni¤e gitmek ve Yürüyüﬂ okumak suç mudur? Tabiki de¤ildir. Bu
yap›lanlar yasad›ﬂ›d›r ve tamam›yla aile-ö¤renci aras› gerginlik yaratma
amaçl›d›r. Bu durumlar karﬂ›s›nda herkes dik durmal› ve teﬂhir edilmelidir. Sonunda kazanacak olan bizler olaca¤›z."

Demokratik eyleme kat›lanlara ceza
Serdar Demirel’in ölüm orucunda ﬂehit düﬂmesinin ard›ndan bas›n
aç›klamas› yapan, Erzincan Gençlik Derne¤i’nin eylemine kat›lan 15 kiﬂiye beﬂ yüzer YTL para cezas› verildi.
Bununla da yetinmeyen Erzincan polisi, 11 Haziran günü Cumhuriyet
Mahallesi’ndeki evine giden dernek üyesi Önder Akdemir’in yolunu keserek, ad› ve soyad›yla hitap etti¤i halde kimlik kontrolü yapt› ve sald›rarak dakikalarca sokak ortas›nda dövdü.
Ertesi gün suç duyurusunda bulunan Akdemir, “Demokratik kurumlar›n düzenledi¤i etkinliklere kat›lmamdan kaynakl› sürekli takip ediliyorum ve bask› görüyorum. Bu sald›r›n›n amac› gözda¤› vermektir. Bizler
bu ülkenin vatansever gençli¤i oldu¤umuzdan kaynakl› on y›llard›r görmedi¤imiz bask› ve sald›r› kalmam›ﬂt›r. Ama bunlar›n hiçbiri ba¤›ms›zl›k
ve demokrasi mücadelemizi engelleyememiﬂtir” sözleriyle, bu bask›lar›n
boﬂa oldu¤unu aç›kça gösterdi.
Öte yandan Erzincan Gençlik Derne¤i de yapt›¤› yaz›l› aç›klama ile
olay› k›nayarak, “bizleri y›ld›rmaya çal›ﬂanlar›n heveslerini kursaklar›nda
b›rakaca¤›z” dedi.

Faﬂist sald›r›ya direndiler okuldan at›ld›lar
Geçen y›l 19-20 Aral›k tarihlerinde Mersin Üniversitesi’nde faﬂistlerin
sald›r›s› ve devrimci, demokrat, yurtsever ö¤rencilerin buna karﬂ› direniﬂi ve faﬂist sald›r›y› protestoya polisin sald›r›s› ile yaﬂanan olaylar sonucunda, 150 ö¤renci hakk›nda rektörlük taraf›ndan aç›lan soruﬂturma sonuçland›. Haklar›nda adliyede çeﬂitli davalar da süren ö¤rencilerden 39’u,
“Kürtçe ﬂark› söylemek, halay çekmek, kamu mal›na zarar vermek, e¤itim ve ö¤retimi engellemek, polise mukavemet” suçlamalar› ile okuldan
at›ld›.
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HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER CEPHES‹:
Temel Haklar Ve Özgürlükler Dernekleri Federasyonu / TAYAD / Gençlik
Dernekleri Federasyonu / Halk›n Hukuk Bürosu / ‹dil Kültür Merkezi /
Grup Yorum / Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm ‹çin Yürüyüﬂ
Dergisi / Kültür Sanatta Tav›r Dergisi / Devrimci ‹ﬂçi Hareketi /
Devrimci Memur Hareketi / Devrimci Mücadelede Mimar Mühendisler

Çözüm Seçim Sand›¤›nda De¤il, Sosyalizmdedir
Haklar ve Özgürlükler Cephesi,
19 Haziran Sal› günü yapt›¤› bas›n
toplant›s› ile, “Seçim Çare De¤il
Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Mücadelesine Kat›l” kampanyas›n› baﬂlatt›¤›n› ilan etti.
Elektrik Mühendisleri Odas› salonunda yap›lan toplant›da, HÖC
bünyesinde yeralan devrimci kurumlar›n ortak haz›rlad›¤› aç›klama
okunarak, faﬂizm koﬂullar›nda oynanan demokrasicilik oyununa alet olmama ça¤r›s› yap›ld›.
TAYAD, HHB, Temel
Haklar Federasyonu, ‹dil
Kültür Merkezi, Devrimci Memur Hareketi,
Gençlik Federasyonu ad›na ayr› ayr› yap›lan konuﬂmalarda da, 2007 seçimlerinin kendi alanlar›
aç›s›ndan anlam› ortaya
konularak, oligarﬂinin seçim sand›¤›ndan hiçbir soruna hiçbir çözüm
beklenmedi¤i vurguland›.
‹lk olarak TAYA D B a ﬂ k a n ›
M e h m e t G ü v e l sözald›. Güvel,
“ülkemizin parlamentosu var, dernekleri var, sendikalar›, mahkemeleri var... Ama tüm bunlar göstermeliktir. Yasalar egemenlerin ç›karlar›n› koruyor. Biz TAYAD olarak
bunlar› çok iyi yaﬂad›k” diyerek bunun somut kan›t› olan tan›kl›klar›n›
özetledi.
“Demokrat sosyalist kimlikli”
insanlar›n da seçime girdi¤ine dikkat çeken Güvel, bunu do¤ru bulmad›klar›n› belirtirken ﬂöyle dedi:
“ Bizim kiﬂilerle sorunumuz yok. Bizim sorunumuz sistemle. ... Bir daire çizilmiﬂ ve bu dairenin içinde ha-
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reket edilecek diyorlar. Seçimle bu
ülkede hiçbir ﬂey düzelmez. Çare
devrimdir. Çare sosyalizmdir..”
HHB ad›na konuﬂan Taylan Ta nay ise yaklaﬂ›k 18 y›ld›r toplumsal
ve siyasal muhalefetin savunmanl›¤›n› yapt›klar›n› dile getirerek yaﬂad›klar›n›n ve gördüklerinin böyle
bir karar almada belirleyici oldu¤unu söyledi.

Te m e l H a k l a r F e d e r a s y o n u
üyesi Ö z g ü r T ü r k de mahallelerde
yaﬂad›klar› birçok sorunun bu karar›
almalar›n›n do¤rulu¤unu ispatlad›¤›n› belirterek, 1 Nisan komplosunda, yozlaﬂmaya, y›k›m politikas›na
karﬂ› verdikleri mücadelede u¤rad›klar› sald›r›lara de¤indi. Türk, sözlerini bitirirken “Biz diyoruz ki parlamentodan ve siyasi partilerden
umut
beklemeyelim.
Umudumuzu seçim sand›¤›na ba¤lad›kça ayn›
sorunlar› yaﬂamaya devam edece¤iz” dedi.
‹ d i l K ü l t ü r M e r k ezi ad›na sözalan G r u p
Yo r u m üyesi ‹ b r a h i m
Gökçek ise. konserlerinde hep ülkemizde yaﬂanan sorunlar›n her geçen a¤›rlaﬂt›¤›n› anlatt›klar›n› vurgulayarak,
Ba¤›ms›z ve demokratik bir Tür“seçim sand›klar› umut de¤ildir.
kiye hayal de¤ildir. Ülkemiz baKurtuluﬂ yolu de¤ildir” sözleriyle düﬂüncelerini özetledi.
¤›ml›l›ktan, halk›m›z sömürü ve
yoksulluktan k urtulabilir. Z ulmün
D e v r i m ci M e m u r H a r e k e t i
sahiplerini yenebiliriz. Ülkemizde
ad›na M e h m e t P ü remiﬂ açl›¤›m›zdan, yoksullu¤umuzdan sogerçek adaleti sa¤layabiliriz. Farumlu olan partilere oy vermekat bunlar›n hiçbirini seçimle y anin “ asl›nda kendi kendimizi
pamay›z. Ç ünkü b izleri s ömürenvurmak”
oldu¤unu belirterek,
ler yani emperyalistler ve iﬂbirlikbu
nedenle
düzen partilerine oy
çileri sömürüden, ya¤ma ve talanvermeyi reddettiklerini anlatt›.
dan, l üks v e s afahatlar›ndan
Gençlik Federasyonu ad›na
‘oy’larla vazgeçmeyeceklerdir.
Hasan Selim Gönen de y›llard›r
Bizler halk›m›zdan oy istemiyoruz. gençli¤in akademik demokratik
Halk›m›z› ba¤›ms›zl›k, demokrasi
mücadelesinde yerald›klar›n›
ve sosyalizm mücadelesine kat›lbelirtti¤i konuﬂmas›nda, “hiçbir
maya ç a¤›r›yoruz. Ç özüm b urjudüzen partisinin gençli¤in sovazinin demokrasicilik oyununda, runlar›n›n bir tekini bile çözmeseçim sand›¤›nda de¤il sosyalizmdi¤ini ve çözemeyece¤ini” belirtti.
dedir.
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Burjuva siyaset
panay›r›ndan
Seçim demek,
vaat demek!
Mazot 1 YTL olacak... ÖSS kalkacak, cek, cak, cek cak...
Her seçimin “do¤al” manzaras›d›r bu cek caklar...
Bunlar› seçim öncesi dönemde
muhalefet durumunda olanlar söyledi¤inde, hadi bir yere kadar anlaﬂ›l›rd›r; peki ya, iktidardakiler?
Mesela AKP; ﬂimdi ç›km›ﬂ meydanlara “YÖK sorununu çözece¤iz”
diyor.
Sanki 4,5 y›ld›r iktidarda olan
kendisi de¤il.
Ne yapacaksan, yapsayd›n!

Seçim demek; sadaka demek:
‹ﬂte geçen hafta bas›nda yeralan
bir seçim haberi:

“Baﬂbakanl›k Sosyal ve Dayan›ﬂma Vakf›, 22 Temmuz seçimleri
öncesi kollar› s›vad›. Kamuoyunun
"Fak-Fuk-Fon" olarak bildi¤i vak›f,
eylül ve ekim aylar›nda da¤›tt›¤› kömürü yaz ortas›nda da¤›tmaya baﬂlad›...”
Ek söze, yoruma gerek var m›?
Tabii bu kadar da de¤il;
“‹zmir'in Seferihisar, Tire, Buca,
Konak, Balçova, Ödemiﬂ ilçelerinde; Bal›kesir çevresinde; Sinop,
Samsun, Rize, Trabzon 'da, Konya,
Nevﬂehir, Ni¤de'de, ‹stanbul Tuzla,
Kartal, Pendik, Maltepe'de kamyonlarla kömür da¤›t›l›yor...”
Aleni rüﬂvet; hem de devlet kesesinden!
Sonra TOK‹ evleri var; o da
rüﬂvetin baﬂka biçimi...
Kimbilir daha baﬂka neler
ç›kacak karﬂ›m›za...

ABD’den d üzen p artilerine u yar›:
'Seçimde ABD karﬂ›tl›¤›n› kullanan› hoﬂ
görmeyiz'
ABD'nin eski D›ﬂiﬂleri Bakan Yard›mc›lar›ndan Marc Grossman, geçen hafta yapt›¤› bir aç›klamada, düzen partilerini pek de
üstü örtülü olmayan bir ﬂekilde uyard›.
Irak’a operasyon, seçimler gibi konularda gazetecilerin sorular›n› cevaplayan ABD’li doplomat, "Türkiye'yi kimin yönetece¤ine
Türk halk› karar verir.” gibi hamasi demokrasi savunuculu¤u yaparken, ayn› konuﬂma içinde “Amerikan karﬂ›tl›¤›n› seçim propagandalar› s›ras›nda kullananlar›n Washington'da hoﬂ karﬂ›lanmayaca¤›n›” da ekledi.
Asl›nda Grossman’›n bunu belirtmesine de çok gerek yok; çünkü tüm düzen partileri bunun fark›ndalar. Meydanlarda ABD’ye
karﬂ› eskaza aleyhte esip gürlediklerinde bile, onlar büyükelçiliklerde, kapal› kap›lar ard›nda ve nihayet Beyaz Saray’da, “bunun göstermelik oldu¤u” konusunda tekrar tekrar güvenceler vermekten geri kalmam›ﬂlard›r. Ülkemizdeki seçim süreçlerinde bunun örne¤i
çoktur.
Ve asl›nda ne mutlu ABD’ye ki; ülkemizdeki seçimleri kim kazan›rsa kazans›n, ABD her koﬂulda kazanan olacak!
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Rüﬂvetle iktidara gelenler,
rüﬂvetle yönetmeye devam edecekler
demektir; baﬂka
türlüsü
mümkün mü?

Seçim demek, hile demek:
Bu ülkede ony›llard›r sand›k
oyunlar› hiç bitmemiﬂtir.
Hemen her seçimden sonra, çöplüklerden oylar toplanm›ﬂt›r, ama
buna ra¤men, bu hilelerin önü de
hiç kesilememiﬂtir.
Nas›l kesilsin?
Bak›n oyuna:

“Çorum'da, okullardaki seçim
sand›klar›nda görev alacak ö¤retmenlerin tamam›na yak›n›, AKP hükümetine yak›nl›¤›yla bilinen E¤itim-Bir-Sen üyeleri aras›ndan seçildi. Kimi E¤itim-Bir-Sen'lilerin istemedi¤i halde görevlendirildi¤ine
iﬂaret edilirken, duruma itiraz eden
E¤itim-‹ﬂ Çorum ﬁube'sinin il seçim
kurulundan ald›¤› yan›t, ‘Eli yüzü
düzgün adaylar› seçiyoruz’ oldu.”
Hiç hileli seçimden dürüst ve
düzgün iktidar ç›kar m›?

Seçimler ve Boﬂ
Beklentiler
Cumhuriyet Gazetesi’nden Erol MAN‹SALI, 18 Haziran günkü yaz›s›na ﬂu baﬂl›¤›
koymuﬂ:
“Seçimlerde, Türkiye Emperyalizmle Yüzleﬂecek”
Yaz›s›n› da ﬂöyle bitiriyor:
“ 22 Temmuz'da çok farkl› bir seçim yaﬂayaca¤›z. Emperyalizmle iﬂbirli¤i yapan oligarﬂinin tasfiyesi bu seçimle baﬂlayacakt›r;
baﬂlamak zorundad›r...”
Ne büyük yan›lg›.
Ülkemiz koﬂullar›na iliﬂkin ne büyük
körlük...
Ne olacak yani; CHP seçimleri kazan›rsa
e¤er, e¤er AKP’ye oy verilmezse, emperyalizm ve oligarﬂi tasfiye mi edilecek?
Daha çok bekler Manisal›.
Daha çok yan›l›r.
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içinde kimin yönetece¤i tespit edildi¤i için, halk kitlelerini bu oyuna
alet etmek amac›yla onlar› aldatacak araçlar devreye sokulur. Vaatler,
bu araçlar›n en baﬂ›nda gelir. Halk,
kapitalist sistem içinde sorunlar›n›n
çözülece¤ine, bütün meselenin ﬂu
Çözülmesi gereken devasa sorunlar›m›z var. Sistem; yoksulluk,
iﬂsizlik, ba¤›ml›l›k, Kürt sorunu,
hak ve özgürlükler, demokrasi, tar›m, yolsuzluk gibi çok temel sorunlar› giderek a¤›rlaﬂt›rmaya devam
ediyor. Ve düzen partilerinin seçim
beyannamelerine, vaatlerine bak›ld›¤›nda tüm bu sorunlara dair yald›zl› cümlelerle “çözümler”den söz
ediliyor, birçok sorunda vaatler ortal›kta uçuﬂuyor.

Seçimler yalan
bombard›man›n›n
yo¤unlaﬂt›¤› süreçlerdir
Çok partili sisteme geçildi¤i tarihten itibaren istisnas›z bütün düzen partileri seçim süreçlerinde bol
keseden vaatlerde bulunuyor. Bu,
göstermelik burjuva demokrasisinin
vazgeçilmez bir kural›d›r.
Yine bir baﬂka “kural” ise, bugüne kadar halk›n temel sorunlar›nda
h i ç b i r vaadin yerine getirilmemiﬂ
ol m a s › d › r. Böyle oldu¤u içindir ki,
düzen partileri 1950’li y›llarda “çözece¤iz” dedikleri sorunlar için bugün de ayn› ﬂeyi söylüyorlar. Bu süre içinde gelmiﬂ geçmiﬂ hiçbir iktidar bu temel sorunlara köklü çözümler üretemedi.
Seçimlerin, bizim gibi ülkelerde
yalan anlam›na gelen vaat bombard›man›n›n yo¤unlaﬂt›¤› süreçler olmas› kimilerine do¤al gelebilir. Ancak iﬂin asl› böyle de¤ildir. Örne¤in;
halk demokrasisi ile yönetilen bir
ülkede seçimler, temelsiz vaat ya¤muru alt›nda geçmez. Aksine programlar, halk›n sorunlar›na gerçekçi
çözümler üretilir, kitleler sürekli bir
ﬂekilde politikan›n içinde olduklar›
için seçimler özel bir yer tutmaz.
Burjuva demokrasilerinde ise, gerçekte tekeller ad›na belli bir süre
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tan, halk› aldatmaktan baﬂka bir ﬂey
yapm›yorlar. Bugünün dünyas›nda
kapitalist sistemin içinde kalarak
“milli ekonomi” uygulamak, hele
de askeri, siyasi olarak ba¤›ml›l›k
iliﬂkileri içindeyken bunu yapmak,
mümkün de¤ildir. Sistem tüm dün-

Hiçbiri IMF’yi
kap›d›ﬂar› edemez
bu partinin iktidar›, becerisi ya da
beceriksizli¤i meselesi oldu¤una
inand›r›lmaya çal›ﬂ›l›r. Ülkemizde
ise, d›ﬂa ba¤›ml› çarp›k bir kapitalist
ﬂekillenme oldu¤u için sorunlar daha büyük, çeliﬂkiler daha derindir.
Bu yüzden de vaatler ç›tas› daha da
yükselir.
Bu logo alt›nda, ilk ekonomi
olan, belli baﬂl› konularda hangi düzen partisi ne diyor, çözüm olabilirler mi sorular›n› cevapland›raca¤›z.

‘Sa¤’dan ‘Sol’a, ayn›
ekonomi politikalar›
Düzenin solu, sa¤›, liberali, milliyetçisi ile bütün partiler nüans
farklar›, söylem ayr›l›klar› ile özde
ayn› ekonomik politikalar› savunmaktad›rlar.
Hiçbirinin kapitalizm d›ﬂ›nda bir
alternatifi yoktur. Dolay›s›yla isterlerse “sosyal politikalar” uygulas›nlar nihayetinde k a p i t a l i s t ç a r k › n
g e reklerini yerine getirecekler demektir. Bunun anlam› ise, iﬂsizli¤e
çözümden söz ederken, kapitalizmin iﬂsizler ordusu yaratmaya devam etmesidir. Yoksullu¤a çözüm
demagojileri yaparken, tekellerin
kasalar›na sermaye ak›tmakt›r.
Köylüden dem vururken köylülü¤ü
tasfiye eden politikalar› uygulamakt›r vb. Hiçbir düzen partisi kapitalizm d›ﬂ› bir seçenekten söz edemiyor. “Milli ekonomi” ya da baﬂka
isimlerle mevcut hoﬂnutsuzlu¤u
kendine kanalize etmeye çal›ﬂmak-

yada, büyük emperyalist tekellerin
ihtiyaç ve ç›karlar› do¤rultusunda
iﬂlemektedir. Türkiye gibi ülkelere,
bu ç›karlar etraf›nda nas›l bir misyon yüklenmiﬂse, onu yerine getireceklerdir. Borsalar, piyasalar tam da
bunun için varlar. Hükümetlerin
gündemlerini, devletin en temel politikalar›n› dahi belirleyen, yönlendiren borsalar›n gücü, emperyalist
tekellerin ve onlar›n yerli iﬂbirlikçilerinin gücünden baﬂkas› de¤ildir.
Dolay›s›yla, IMF ile iliﬂkilerden
tutun özelleﬂtirmelere kadar her konuda belirleyici olan, ba¤›ml›l›k
iliﬂkisidir. Ba¤›ms›z olmayan bir ülkenin ba¤›ms›z bir ekonomi politikas› da yoktur, olamaz!

AKP’nin referans›,
4.5 y›ll›k icraat›
AKP seçim propagandas›n›n
oda¤›na, 4.5 y›ll›k icraat›n› oturtuyor. Peki ne yapt› bu 4.5 y›lda? En
özet haliyle; emperyalist ve iﬂbirlikçi sermaye ne istediyse, emek çiler neyi istemediyse onlar› yapt›.
Özelleﬂtirmelerden ‹ﬂ Yasas›’na,
SSK’lar›n devrinden yabanc› sermayeye sa¤lanan avantajlara; icraatlar› aras›nda bir tek örnek yoktur
ki, emekçilerden, yoksullardan yana
olsun. Ramazanda da¤›t›lan poﬂetleri, üç torba kömürü “sosyal politika” diye yutturan iktidar, politikas›n›n eksenine yoksullukla mücadeleyi de¤il, yoksullar› oturttu. Yani
çark iﬂlemeye, yoksulluk büyümeye
devam ederken, küreselleﬂme poli-
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tikalar›n›n y›k›ma u¤ratt›¤› kitleleri
“önemser” görünerek riyakâr bir
politika izledi.
Bu tür politikalar sadece ülkemizde de¤il, kimi “sol” görünümlü
partiler taraf›ndan baﬂka ülkelerde
de uyguland›. Bu politikada, (köklü
bir çözüm olmamas›na karﬂ›n) sosyal güvenlik ve sosyal haklar yerine
yoksullara inayet ve s a d a k a yoluyla gitme vard›r. Yani, özellikle “islamc› iﬂadam›” ve yard›m kuruluﬂlar› arac›l›¤›yla bir tür ‘himmet politikas›’ sözkonusudur. Devletin yerine getirmesi gereken, Tayyip’in
s›kça sözünü etti¤i o “sosyal devlet”
sorumluluklar› tamamen “yard›m
kuruluﬂlar›na” ve “hay›rsever” patronlara devrediliyor. Benzeri politikalar›n dünyada da özellikle küreselleﬂme sürecinin y›k›m›n›n ortaya
ç›karaca¤› öfkeye karﬂ› çeﬂitli “yard›m kuruluﬂlar›” arac›l›¤›yla izlendi¤ini görüyoruz.
Bu politika birçok yönüyle sisteme, AKP’ye avantaj sa¤l›yor. “Hay›rseverli¤in” yayg›nlaﬂt›r›lmas› ile
yoksullu¤un toplumsal, siyasal bir
sorun olmaktan ç›kar›lmas› hedeflenirken, AKP de yoksul mahallelerde geniﬂ bir taraftar kitlesi kazan›yor. Siyasal bilinçten yoksun kitleler aç›s›ndan “kap›s›na getirilen üç
torba kömür, hay›rsever AKP’li iﬂadam›n›n kuru g›da poﬂeti, kuﬂkusuz
ki, “ﬂükür” ve “ﬂükran” ile karﬂ›lan›yor. Yoksullu¤u, s›n›fsal, sosyal
statüsü daha da geriye giderken günü kurtarman›n ﬂükran› ile sadece
AKP’ye ba¤lanm›yor, çarp›k ﬂekilde bu iktidar›n kendini düﬂünüp sahiplendi¤i düﬂüncesini geliﬂtirmiyor. Ayn› zamanda yoksulluk odakl›
sisteme karﬂ› öfkesi törpüleniyor.
‹ktidar yoksullar›n sisteme itaatini,
sistemle bütünleﬂmesini teminat alt›na alm›ﬂ oluyor.
Yoksullu¤u yaratan politikalar›
sorgulamayan her düzen partisi ﬂu
veya bu ﬂekilde benzeri politikalar
izlemek durumundad›rlar. Örne¤in,
dünyadan örnekleriyle bilinmektedir ki, merkez sol iktidarlar, uluslararas› ekonomik koﬂullar›n lehlerine
oldu¤u koﬂullardan faydalanarak istikrarl› bir ekonomi yaratabilir, iﬂ-
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sizli¤i, yoksullu¤u görece
azaltabalirler. Ancak sistemin özünde olan eﬂitsiz geliﬂme, ucuz emek, eksik istihdam, sermayenin ve zenginli¤in belli merkezlerde
toplanmas›, sömürü gibi temel sorunlar› asla çözemez.
Ve bu çözümsüzlük belli süreçlerde kendini “krizler”
ﬂeklinde hat›rlat›r.
AKP’nin 4.5 y›ll›k iktidar›, Tayyip Erdo¤an’›n da
bizzat ifade etti¤i gibi, serAKP; yoksullu¤un de¤il yoksullar›n odamayenin güvenli¤inin her
¤›nda oldu¤u politikalar›, kitleleri yan›ltﬂeyin üzerinde tutuldu¤u bir
mak,
y ard›mlarla a vutmak v e s istemin
süreç olmuﬂtur. Bugün “isü retti¤i yoksullaﬂmaya karﬂ› öfkeyi nöttikrar istikrar” diye tepindikralize etmek için yo¤un ﬂekilde uygulad›.
leri ve adeta halk›n ç›kar›n›
Bir yandan y oksullu¤u a ¤›rlaﬂt›rmaya
ifade eden bir durummuﬂ gibi pazarlad›klar› da esasen
devam e den p olitikalar›n› s ürdürürken,
sermayenin istikrar›ndan
ayn› a nda “ kömür yard›m›, yiyecek pobaﬂka bir ﬂey de¤ildir.
ﬂetleri” ile hem yoksullarda “bizi düﬂüGerçekte AKP’nin kendine
nen i ktidar” yan›lsamas›n› k ›smen y aratözgü, alt›nda imzas› olan bir
t›, hem de sisteme ba¤lamaya çal›ﬂt›.
ekonomi politikas› da yoktur. I M F ne dediyse onu ye r i n e g e t i r m i ﬂ t i r. Kendine
aç›kl›yor.
özgü olan, kendi yandaﬂlar›na ihaleler, “bal tutan parma¤›n› yalar”
“Borçlar ödenerek iliﬂki sonlanavantalar›ndan ibarettir. Ve “yolsuzd›r›lacak”m›ﬂ! AKP 4.5 y›l önceki
lukla mücadele” ﬂovlar› da bunlar›n
seçimde de ayn› vaatte bulunmuﬂtu.
üzerine örtmek için aral›ks›z sürdüSonuç: AKP döneminde yap›lan
rülmüﬂtür.
ödemelere karﬂ›n iç ve d›ﬂ borç daha da artt›! Güveni kazan›lmaya çaBugün düzen partilerinin ekonol›ﬂ›lanlar, d›ﬂta emperyalist tekeller,
mi politikalar›n› belirleyen temel
içte ise iﬂbirlikçi tekelci burjuvaziunsur, kuﬂkusuz IMF ile iliﬂkiler
den baﬂkas› de¤ildir.
konusundaki tutumudur.
IMF program›n›n temelini oluﬂIMF politikalar›n›n daha fazla
turan özelleﬂtirme gibi konularda da
iﬂsizlik, yoksulluk demek oldu¤unu
AKP bugüne kadar ne yapt›ysa,
bilen halk kitleleri bir yanda. ‹ktibundan sonra da ayn›s›n› yapaca¤›darlara deste¤inin temel koﬂulu olan› aç›kça ilan etmiﬂ durumdad›r.
rak IMF ile iliﬂkilerinin sürdürülmesini isteyen tekelci sermaye öte
yanda. Hal böyle olunca tüm düzen
CHP iktidar›nda d a
partileri tam bir oportünizm batakl›halk “ezilecek”,
¤› içinde debeleniyorlar. 4.5 y›ll›k
ülke “soyulacak”!
iktidar› boyunca IMF ile en sorunsuz iliﬂki yürüten iktidar olan, yani
Baﬂta CHP olmak üzere di¤er
emperyalist tekellere hiçbir pürüz
partilerin,
muhalefetin de AKP’nin
ç›karmayan AKP dahi meydanlarda
ekonomi
politikas›n›n
d›ﬂ›nda bir
“IMF'siz Türkiye” slogan›n› kullanalternatifi
yoktur
esasen.
maya haz›rlan›yor. Öte yandan IMF
CHP’nin seçim beyannamesine,
destekli program›n, “ekonomiye içBaykal’›n konuﬂmalar›na bak›ld›te ve d›ﬂta güven kazand›rmak” için
yeni bir modelle sürdürülece¤ini
¤›nda “proje”den geçilmiyor. Her
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Yoksullar›n g özünü b oyamaya
yönelik “ projelerle” oy avc›l›¤›
yapan C HP, ekonomi politikas›n›n gerçek yüzünü sermayeye güven verirken gizlemiyor.
“ B ir iktid a r de ¤ iﬂ ikli¤ inin ek on o mi po lit ikas› nd a b ir k esin ti, k op u k lu k , k riz y arat ma s› h içb ir ﬂek il de
söz konusu de¤ildir.” diyen Baykal, aç›kça sermayeye ‘bakmay›n
siz ul usa lc› söylemle rimize ; A K P
ne yapt›ysa biz de ayn›s›n› yapa ca¤›z, onun izinden yürüyecek,
I M F ne derse onu yerine getirece ¤iz” sözü veriyor.

alanda bir proje var! Ancak tüm bu
projelerdeki iddialarla da çeliﬂki
içinde CHP. Çeliﬂkinin oda¤›nda ise
emperyalist tekellere, onlar›n kuruluﬂlar›na, tekelci sermayeye karﬂ›
olmamas› yat›yor. Kimi projelerin
uygulanabilirli¤i ise, bunlar› gerektiriyor.
Örne¤in; “s›f›r yoksulluk” diyor,
her y›l 1.2 milyon kiﬂiye iﬂ imkan›
yaratacak projelerden sözediyor.
Böylece, yüzde 20 düzeyinde olan
fiili iﬂsizlik oran›n› yüzde 5'e çekece¤ini, vergi indirimi ve kredi deste¤i ile gençler için iﬂ kurma projeleri uygulayaca¤›n› savunuyor. Yoksullara; s›f›r açl›k projesi, üniversite
gençli¤ine yaﬂam deste¤i projesi,
kamu istihdam projeleri, iﬂ kurma
destek projesi, tar›ma destek çiftçiye güçlü koruma projesi, ça¤daﬂ
sosyo–ekonomik alt yap› projesi gibi projelerle seslenmek istiyor.
Böylece uzun zamand›r sorgulanan
“sol”, “emekten yana” görüntüsünü
de kazanaca¤›n› umut ediyor.
Ancak belirtti¤imiz gibi, sistemin özüne dokunmasa da bugün
için sistem içinde dahi bunlar› uy-
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gulayabilmek, IMF’ye, AB’ye karﬂ›
olmay› gerektiriyor. AB’nin tar›m›
tasfiye program›n› uygularken nas›l
“tar›ma destek” projesi uygulayacaks›n›z. Tekelci sermayenin iﬂsizler ordusu ihtiyac›n› bir yana
b›rakarak nas›l istihdam yaratacaks›n›z? Sermayenin karﬂ›s›na dikilmeden kitlesel iﬂçi k›y›mlar›n›n karﬂ›s›na nas›l ç›kacaks›n›z? Hem
AB’nin, IMF’nin ekonomi politikalar›n› uygulay›p hem de “onurlu AB
üyeli¤i” nas›l olacak? ...
CHP'nin vaatlerine iliﬂkin kayna¤›n önemli bir bölümü için gösterdi¤i adres asl›nda her ﬂeyi aç›kl›yor.
Yüzde 6.5 olan faiz d›ﬂ› fazla
oran›n›, yüzde 5 veya 5.5’e çekerek
kaynak yaratacaklarm›ﬂ. Yani yine
iﬂimiz IMF’ye kal›yor. Yüzde 6.5
faiz d›ﬂ› fazlay› dayatan IMF. Buradan anlaﬂ›l›yor ki, CHP, IMF’yi ikna edecek ve kaynak sa¤layacak da
yoksullara yönelik projelerini uygulayacak! “IMF’yi kap› d›ﬂar› edece¤iz” diyemeyenlerin kaç›n›lmaz
olarak içine düﬂtükleri açmaza bir
örnek iﬂte. IMF’yi kap› d›ﬂar› edemeyenler en küçük bir projeyi dahi
uygulayamazlar.
Ekonomide “sosyal boyut” eksik diye iktidar› eleﬂtiren CHP, sosyal boyutu da san›r›z IMF’yi ikna
yoluyla katacak programa!
IMF, emperyalist tekellerin örgütü de¤il sanki hay›r kurumu! Girdi¤i hangi ülkenin yoksulunu düﬂünmüﬂ ki, CHP iktidar oldu diye
bu ülkenin yoksullar›n› düﬂünsün!
B›rak›n di¤er projelerini, yoksullara
250 YTL yard›m sözünü bile yerine
getiremez bu ﬂekilde.
Öte yandan iç ve d›ﬂ borçlanma
ile ayakta duran Türkiye ekonomisi
için, kapitalizmin kendi iç iﬂleyiﬂi
anlam›nda da faiz d›ﬂ› fazlan›n azalt›lmas› gerçekçi de¤ildir. Bunun anlam› borçlanma politikas›ndan vazgeçmektir. Ki, bu da IMF politikalar›yla çeliﬂki oluﬂturmaktad›r.
Emekçi halk kitlelerinin, kimi
noktalarda çarp›k da olsa yükselen
ABD, IMF, AB karﬂ›tl›¤›n›n oyunu
alabilmek için meydanlarda IMF

karﬂ›t› görünmek istiyor CHP.
IMF'ye olan borçlar›n s›f›rlanaca¤›n› ve yeni bir ekonomik program yaz›laca¤›n› belirtiyor. Oysa
Türkiye tarihi, ba¤›ml›l›k iliﬂkilerinin baﬂlad›¤›, IMF ile ilk Stand-By
Anlaﬂmas›’n›n yap›ld›¤› tarihten bu
yana borçlar›n hiçbir zaman bitmedi¤ini kan›tl›yor. Bu, emperyalistlerin ülkeleri ba¤›ml›laﬂt›rmalar› için
kulland›klar› bir yöntemdir.
Örne¤in; Türkiye, 1999'dan
2006 sonuna kadar, IMF'den 36.1
milyar dolar d›ﬂ borç kullan›p, 27.8
milyar dolar› anapara, 4.8 milyar
dolar› faiz, toplam 32.6 milyar dolar
borç ödedi¤i halde halen IMF'ye
11.6 milyar dolar düzeyinde borçlu
bulunuyordu. Çark›n iﬂleyiﬂine bak›n; borç ald›¤›n›z süre içinde neredeyse ayn› miktarda geri ödeme
yap›yorsunuz, ama halen en az beﬂ
y›l daha duraksamaks›z›n IMF’ye
çal›ﬂacak kadar borcunuz kal›yor!
‹ﬂte bu nedenle, bir yandan da
borç almaya devam ederken, “borçlar› bitirip yeni anlaﬂma yapmayaca¤›z” diyen partiler yalan söylüyorlar, aç›kça IMF ile yola devam
edece¤iz diyememenin manevras›n›
yap›yorlar. CHP’nin durumu tam da
buna denk düﬂmektedir.
Yine IMF politikalar›n›n temelini oluﬂturan özelleﬂtirmeler konusunda da oportünistçe bir tutum
içindedir CHP. Özelleﬂtirmenin
kendisine karﬂ› de¤il. Millicilik ﬂarlatanl›¤› ile ülkenin kaynaklar›n›
ya¤malayanlarla tam bir düﬂünsel,
söylemsel paralellik içinde, stratejik
K‹T’lerin, Halkbank gibi kurumlar›n sat›lmas›na karﬂ› oldu¤unu söylüyor. Nitekim ﬂu ana kadar iktidar›n özelleﬂtirmelerine yönelik eleﬂtirileri de “yabanc›ya de¤il milli sermayeye sat›ls›n” ya da “ucuza gitti” oda¤›nda ﬂekillenmiﬂtir.
CHP “anti-emperyalist” hava
vermektedir, ancak yabanc› sermayeye de karﬂ› de¤ildir. Hem AKP’yi
“ülkeyi yabanc› sermayeye peﬂkeﬂ
çekmekle” suçluyor, hem de “yeni
tesis ve iﬂletme kuracak yerli ve yabanc› sermayeyi sektör, bölge ve büyük proje baz›nda özendirecekleri-
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ni” söylemektedir.
18 May›s’ta CNN Türk'te Ankara Kulisi program›nda partisinin
ekonomi program› hakk›nda bilgi
veren Deniz Baykal, CHP olarak ne
yabanc› sermaye, ne serbest ticaret
ne de dünyada globalleﬂen ekonomi
karﬂ›s›nda gerçekleri inkâr eden tav›r içinde bulunmalar›n›n söz konusu olmad›¤›n› belirterek ﬂöyle diyordu:
“Bi r ikt id ar de¤i ﬂi kl i¤i ni n e ko n o mi p ol iti ka s›n da b ir k esin ti , k o pu kl uk, kri z ya ra tm as › hi ç bi r ﬂ eki l de söz konusu de¤ildir.”
Türkçesi ﬂu: AKP ne yap›yorsa
biz de ayn›s›n› yapaca¤›z, hangi
yoldan yürümüﬂse biz de izinde olaca¤›z! Tekellerin, iﬂbirlikçi sermayenin, düzenin rant›n› yiyenlerin içi
rahat olsun!
Tablo ortada!
CHP; hem piyasa ekonomisini
savunuyor, IMF patentli politikalar›
uygulayaca¤› güvencesi veriyor,
uluslararas› tekelci sermayeye kap›lar› sonuna kadar aç›yor; öte yandan
yoksullara yönelik projelerden söz
ediyor. Bunlar› birarada nas›l uygulayacak, merak konusu bile olamaz.
Çünkü aç›kça yalan söylüyor, oy
avc›l›¤› yap›yor.
ﬁu aç›k ki, “CHP iktidar›nda;
halk› ezdirmeyece¤iz, ülkeyi soydurmayaca¤›z, devleti böldürmeyece¤iz” slogan›n› kullanan CHP, izleyece¤i ekonomi politikalarla, halk› ezen, ülkeyi soyduran politikalar› AKP’nin oturdu¤u yere oturarak
uygulayacak. “Devleti böldürmeyece¤iz” söylemiyle de, bu düzene
karﬂ› ç›kanlar› terörize ederek bask›
iktidar›n› meﬂrulaﬂt›racak!

MHP, faﬂizmin klasik
p ropagandalar› i le
halk› a ldatmak i stiyor
MHP ise, mu¤lak ifadelerle
geçiﬂtirilmiﬂ seçim beyannamesinde
ekonomi politikalar›n› alt› boﬂ “milliyetçi” söylemlerle gizliyor.
Sat›r baﬂlar› ile MHP;
- Di¤er partiler gibi serbest pazar
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ekonomisini savunmaktad›r. - Dünya ekonomisi ile bütünleﬂmeyi savunmakta ancak bunda Türkiye'nin
belirleyici olmas›n› istemektedir. Globalleﬂmeye karﬂ› de¤ildir. Ancak Türk markalar›n›n Türk bayra¤›n› taﬂ›yacaklar› bir anlay›ﬂ› savunmaktad›r. - Yabanc› sermayenin gelmesini istemekte, ancak uluslararas›
rekabet gücüne sahip yüksek katma
de¤erli mal ve hizmet üretmesini,
ileri teknoloji getirmesini, istihdam
art›ﬂ›n› sa¤lamas›n› ve milli menfaatleri gözetmesini ﬂart koﬂmaktad›r.
- Özelleﬂtirmeyi savunmakta ve kamunun serbest piyasaya müdahalesini azaltmak için özelleﬂtirmenin
ﬂart oldu¤una inanmaktad›r. - Kamu
yat›r›mlar›n› altyap› yat›r›mlar› ile
s›n›rland›rarak, di¤er yat›r›mlar›n
özel sektöre yönlendirilmesini teﬂvik etmektedir. - ‹ﬂgücü piyasas›nda
istihdam türlerinde ve çal›ﬂma sürelerinde esnekli¤i savunmaktad›r.
Tüm bunlar›n yan›s›ra;
“‹stikrarl› bir ekonomik büyüme
ve güçlü üretim ekonomisi tesis
edilmek suretiyle; üreten, istihdam
yaratan ve üretilen de¤erden bu süreçte yer alan her kesimin katk›s›
ölçüsünde adil pay almas›n› sa¤layan bir sosyal refah düzeni oluﬂturmak temel amac›m›zd›r” demekte;
“Temel ihtiyaçlar ile e¤itim,
sa¤l›k ve sosyal hizmetlerin yoksul
kesimler için ulaﬂ›labilir ve kullan›labilir olmas› sa¤lanacakt›r. Zorunlu e¤itimin gerektirdi¤i temel harcamalar›n aile bütçesine yük oluﬂturmas›na son verilecektir. ” demekte;
“Ekonomik ve sosyal politikalar
dar ve sabit gelirlileri destekleyecek
ﬂekilde ahenk içerisinde uygulamak”tan sözetmektedir.
MHP, tüm faﬂist partilerin yoksul kesimleri yedeklemek için kulland›¤› söylemin yan›s›ra, t›pk›
CHP gibi hem milliyetçili¤i elden
b›rakmadan ayn› zamanda uluslararas› sermayeye ve tekelci burjuvaziye güvence vermeye çal›ﬂmaktad›r.
Serbest pazar ekonomisini, yabanc› sermayeyi, globalizmi, özelleﬂtirmeyi savunan hiçbir parti,
yoksullardan, emekçilerden yana

Bugün I MF karﬂ›t› kesilen, “milli ekonomi”den, yoksullu¤a ve
yolsuzlu¤a karﬂ› mücadeleden
söz e den M HP’nin iktidar orta¤›
oldu¤u dönemde izledi¤i politikaya b akarak, t üm b u v aatlerin
yalan o ldu¤unu g örebilirsiniz.

politikalar uygulayamaz. Uygulayaca¤›n› vaatediyorsa yalan söylüyordur. Bugün AKP’nin yapt›klar›n›
milliyetçi söylemle yineleyerek mi
sorunlar› çözecek MHP?
Öte yandan MHP, ya ayaklar›
havada “bir Türk’ün dünyaya bedel
oldu¤una” gerçekten inanm›ﬂ, ya
da milliyetçi duygular› sömürmek
amac›yla; masallar anlat›yor.
Tüm dünyaya yay›lan, temel politikalara yön veren emperyalist tekeller kendi ç›karlar›n› de¤il Türkiye’nin ç›karlar›n› düﬂünecekmiﬂ,
Türk bayra¤› taﬂ›yan markalar dünya ekonomisine, globalizme yön
verecekmiﬂ, yabanc› sermaye ülkeye rant de¤il iﬂsizli¤e çare için gelecekmiﬂ...
Herkes aptal bir tek MHP ak›ll›!
‹nan›rsan›z milli duygulara masal!
Gerçek olan ise, MHP’nin azg›n
kapitalizmin çarklar›n› döndürmeye
aday oldu¤unu, kapitalizmin en temel politikalar›n› savunarak ortaya
koymas›d›r. Bu arada esnek çal›ﬂman›n patronlar›n en önemli isteklerinden oldu¤unu da belirtmeden
geçmeyelim. Beyannamede yer
alan yoksullara, iﬂsizlere yönelik
vaatlerin, söylemlerin bu gerçekler
karﬂ›s›nda hiçbir hükmü yoktur.

- Sürecek -
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Merhaba arkadaﬂlar, merhaba sevgili okurlar›m›z... Bu haftaki sohbetimizin konusu demokrasi.
Belki ﬂimdi diyeceksiniz ki,
bu zaten hemen her zaman üzerinde konuﬂtu¤umuz bir konu
de¤il mi! Hakl›s›n›z. Özellikle
son haftalar içinde ele ald›¤›m›z
sömürge tipi faﬂizm, parlamentarizm gibi baﬂl›klar içinde de s›k
s›k de¤indik bu konuya; özellikle de
burjuva demokrasisine. Ancak demokrasiyi baﬂl› baﬂ›na
bir konu olarak ele
almam›ﬂt›k. Bu kez
a¤›rl›kl› olarak, demokrasi konusundaki sapmalar› ve
halk demokrasisini ele alal›m dedik.
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Konu: Demokrasi -1

burjuva demokrasisidir, ya halk
demokrasisi (veya proleter demokrasi). Bu yüzden ancak burjuva demokrasisinde ﬂu var m›,
halk demokrasisinde bu yok mu
diye sorulabilir .

M a z l u m: Evet, san›r›m konumuzun en önemli noktalar›ndan biri bu. “Saf” bir demokrasi
yok; keza, birazdan görece¤imiz gibi, “herkes için demokrasi” de yok...

Her Demokrasi Bir
Diktatörlüktür!

Bildi¤iniz gibi, solda, “demokrasi mücadelesi”nden her zamankinden fazla sözediliyor. Bu, san›lmas›n ki do¤ald›r ve olmas› gerekendir. Hay›r, bu durum esas olarak 12
Eylül sonras› ortaya ç›km›ﬂt›r ve solun iktidar iddias›ndan uzaklaﬂmas›n›n, ufkunun daralmas›n›n ifadesidir. Bu ufuk daralmas›na ba¤l› olarak “demokrasi”den ne anlaﬂ›ld›¤›,
neyin kastedildi¤i konusunda da anlam kaymas› olmuﬂtur. Konumuz
bu aç›dan da önemlidir. Elbette devrimcilerin hedeflerinden biri de demokrasidir, ama yayg›n biçimde sözedilen “demokrasi mücadelesi”nin
bu hedefle de fazla bir ba¤› kalmam›ﬂt›r. Devrim mücadelesinin bir
parças› olan demokrasiyle, yayg›n
biçimde sözedilen demokrasi mücadelesi aras›nda büyük farklar oluﬂmuﬂtur. Sohbetimiz, bir yan›yla bu
fark› da göstermiﬂ olacakt›r. Evet
Özlem arkadaﬂ, konuya giriﬂi seninle yapal›m istersen.

Özlem: Mutlaka denk gelmiﬂsinizdir, demokrasi tan›mland›¤›nda
mutlaka sözedilir; demokrasi, Yunanca, “halk” ve “yönetim” kelimelerinin birleﬂmesinden türetilmiﬂ bir
kavramd›r. K›saca halk›n yöneti mi’dir. “Halk›n kendi kendini yönetmesidir” diye de tan›mlan›r.
Okullarda da böyle ö¤retilir herke-
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se. Fakat bu tan›mlar, ansiklopedik,
ve daha önemlisi “iiçeriksiz”dir.
Burjuva ideolojisinin, her konuda, her kavramda yapt›¤› ﬂeylerden
biri onu s›n›fsal temelinden koparmakt›r. Burjuvazi demokrasinin tan›m›n› da böyle yapar.
Mesela, burjuva teorisyenlerin
demokrasi tan›mlar›ndan biri de
ﬂöyledir: “Demokrasi, bütün vatandaﬂlar›n aralar›nda hiçbir ayr›l›k
gözetmeksizin tam bir eﬂitlik içinde
yönetime kat›lmas›d›r”.

K e m a l: Peki böyle mi?
Demokraside halk kendi kendini
yönetir mi? Bütün vatandaﬂlar, hiçbir ayr›l›k gözetmeksizin yönetime
kat›labilir mi?

Özlem: Bu soruna cevap veremeyiz bildi¤in gibi. San›r›m zaten
bunu vurgulamak aç›s›ndan sordun
böyle... Yukar›daki tan›mda demokrasinin s›n›fsal niteli¤i yoktur; bu
tan›m, s›n›flar mücadelesini ve bu
mücadeleyle belirlenen devlet olgusunu da yok say›yor.
Dolay›s›yla, demokrasiye iliﬂkin
s›n›fsal niteli¤i belirtilmemiﬂ bir soruya cevap da verilemez asl›nda.
Yani “demokraside ﬂu var m›, bu
yok mu?” diye sorular eksik ve yanl›ﬂt›r. Çünkü, s›n›fsal niteli¤i olmayan bir demokrasi yoktur, hiçbir dönem de olmam›ﬂt›r. Demokrasi, ya

Demokrasi, Özlem’in de kelime
kökenini açarken
iﬂaret etti¤i gibi,
Antik Yunan sitelerinde, halk›n, sitenin yönetimine
iliﬂkin kararlara kat›lmas› ﬂeklinde
ortaya ç›kt›. Ve fakat, bu demokrasi
de “s›n›rs›z ve s›n›fs›z”, yani “herkes için” de¤ildi. Sitenin ço¤unlu¤unu oluﬂturan köleler d›ﬂlanm›ﬂt›
bu demokraside. “Halk” diye adland›r›lan, asl›nda, sadece özgür yurttaﬂlardan ibaretti. Dolay›s›yla Antik
Yunan’›n demokrasisi, köle sahipleri için demokrasi idi. Demokrasinin
sonraki tüm evrelerinde de bu temel
nitelik devam etti. Demokrasi, hep
“ b i r i l e r i n i n d e m o k r a s i s i ” oldu...
Buna “s›n›f için demokrasi” diyoruz. Evet, demokrasi, pratikte, hep
ﬂu veya bu s›n›f için varolmuﬂtur.

Marksist-Leninistler, iﬂte bu yüzden, demokrasi sorununu ele al›rken, her defas›nda, ›srarla " ki m i ç i n
demokrasi, kimin demokrasisi?"
diye sordular. Bu soruyu sormamak,
demokrasinin s›n›fsal içeri¤ini yok
saymakt›r. Ki o zaman demokrasiyi
kavramak da, demokrasi mücadelesini do¤ru ﬂekillendirmek de mümkün de¤ildir. Yani, mesele sadece
demokrasiyi do¤ru tan›mlamakla ilgili teorik bir mesele de¤il, ayn› zamanda demokrasi mücadelesinin ﬂekilleniﬂiyle de ilgilidir.
Sadece burjuvazi de¤il, revizyonizm ve reformizm de, demokrasinin tan›m›n› ›srarla bu eksenden
uzaklaﬂt›rmaya çal›ﬂm›ﬂlard›r. Tüm
revizyonistlerin, reformistlerin “ba-
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bas›”, “ak›l hocas›” sayabilece¤imiz
B e r n s t e i n’in demokrasi tan›m›n›
hat›rlatal›m bu noktada. Ona göre
demokrasinin tan›m› iﬂte ﬂöyle:
“Demokrasi, s›n›f tahakkümünün
yoklu¤udur, yani hiçbir s›n›f›n siyasal imtiyaza sahip olmad›¤› bir durumdur. ... Ça¤daﬂ demokrasi, insan toplulu¤unun her üyesi için hak
eﬂitli¤i anlay›ﬂ› üzerine yükselir. ”
Bu tan›m›n üzerinde ﬂimdilik
durmayal›m, zaten sohbetimizin bütünü bir yan›yla da bu tan›ma cevapt›r. Burjuva demokrasisinin, demokrasinin ulaﬂabilece¤i en üst s›n›r oldu¤u, bu anlamda burjuva demokrasisinin “ t a m d e m o k r a s i ” oldu¤u, burjuva ve küçük-burjuva
teorisyenlerin tezlerinden bir di¤eridir. Keza, burjuva demokrasisinin
toplumlar› en iyi geliﬂtiren, toplumdaki dinamikleri en iyi aç›¤a ç›karan sistem oldu¤u da bu çerçevede
ileri sürülen görüﬂlerden biridir.
Burjuvazi do¤al olarak her dönem bu görüﬂleri savunmuﬂt›r. Ancak 12 Eylül ve ard›ndan sosyalist
sistemin y›k›lmas›n› takip eden süreçte, bu görüﬂler “sol”dan da savunulmaya baﬂlanm›ﬂt›r.

“Tam demokrasi”, “s›n›f tahakkümünün yoklu¤u” gibi tan›mlar,
asl›nda “saf demokrasi”yi tan›mlamaktad›r ve bu tezlere karﬂ› Lenin
ﬂöyle der:
“Sa¤duyuyla ve tarihle alay
edilmek istenmiyorsa, çeﬂitli s›n›flar var oldukça ‘saf demokrasi’den
de¤il, ancak s›n›f demokrasisinden
söz edilebilece¤i aç›kt›r. (... ‘Saf demokrasi’ sadece gerek s›n›f mücadelesi, gerekse de devletin niteli¤inden bihaber olmay› aç›¤a vuran bilgisizli¤i gösteren bir safsata de¤il,
ayn› zamanda bomboﬂ bir safsatad›r: Çünkü komünist toplumda dönüﬂen ve al›ﬂkanl›k haline gelen demokrasi sönüp gidecek, ama hiçbir
zaman saf bir demokrasi olmayacakt›r.)
‘Saf demokrasi’, iﬂçileri alaya
alan bir liberalin uyduruk safsatas›d›r. Tarih, feodalizmin yerini alan
burjuva demokrasisini ve burjuva
demokrasisinin yerini alacak prole-
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ter demokrasiyi bilir. (Proletarya
Devrimi ve Dönek Kautsky, syf. 26)

Ö z l e m : Ayn› ﬂeyi bir baﬂka
yerde de ﬂöyle anlat›yor Lenin;
“ Geliﬂmenin diyalektik ﬂekli aﬂa¤›daki gibidir. Mutlakiyetten, burjuva
demokrasisine, burjuva demokrasisinden, proleter demokrasiye, proleter demokrasiden demokrasizli ¤e..."
K e m a l : Hepimizin bildi¤i gibi
s›k s›k, demokrasi için biraraya gelelim, demokrasi için omuz omuza
verelim, “blok” oluﬂtural›m diye
tart›ﬂ›l›r... ‹yi, güzel de nas›l bir demokrasi? Buna ya girilmez, ya da
girildi¤inde meselenin hiç de o kadar basit olmad›¤› görülür. Reformizm, bunu “önümüzde burjuva
demokrasisini savunma görevi var”
diye teorileﬂtirmektedir veya bazen
“teorisiz” olarak, fiilen bunu dayatmaktad›r. Sosyalizmden vazgeçip
hedeflerini demokrasiye ulaﬂmakla
s›n›rland›ranlar, burjuva demokrasisini savunurlar. Çünkü baﬂka bir alternatif yoktur. Burjuva demokrasisi savunulunca da ne savunulmuﬂ
oluyor?
Özlem : Daha ortaya ç›k›ﬂ›ndan
itibaren burjuva demokrasisi, burjuvazinin hem feodallere, hem de
mülksüzlere karﬂ› kendi devlet ege Demokrasi, her
biçiminde bir
s›n›f›n egemenli¤inin damgas›n› taﬂ›r. Bu anlamdad›r
ki zaten ‘saf’, ‘soyut’ bir
demokrasi yoktur. Soyut
olarak yap›lan tan›mlar
vard›r ama bu tan›mlar›n
karﬂ›l›¤› yoktur, hiç olmam›ﬂt›r.
Demokraside, en iyisinde,
en mükemmelinde, en geliﬂmiﬂinde dahi tam özgürlük, tam eﬂitlik yoktur, olamaz.
t›n
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menli¤i’dir.
Demokrasi, her biçiminde bir s› n›f›n egemenli¤inin damgas›n› taﬂ›r. Bu anlamdad›r ki zaten “saf”,
“soyut” bir demokrasi yoktur. Soyut
olarak yap›lan tan›mlar vard›r ama
bu tan›mlar›n karﬂ›l›¤› yoktur, hiç
olmam›ﬂt›r. Soyut tan›mda demokrasinin “vatandaﬂlar aras›nda eﬂitlik ve özgürlü¤ü gerçekleﬂtiren bir
yönetim biçimi” oldu¤u iddias› vard›r, ama hiçbir demokraside bunun
da karﬂ›l›¤› yoktur.
Soyut tan›mdaki “halk›n kendi
kendini yönetmesi” tan›m›na en uygun demokrasi, burjuva demokrasisi de¤il, halk demokrasisidir. Bu anlamda zaman zaman güncel propaganda dilinde halk demokrasisinden
“gerçek demokrasi” diye de sözederiz. Gerçi Lenin “gerçek demokrasi” deyimini de eleﬂtirir. Fakat
onun eleﬂtirdi¤i bizim kulland›¤›m›z anlamda de¤ildir.
“Tam özgürlük ve tam eﬂitlik”
anlam›nda kullan›lan “gerçek demokrasi” deyimini eleﬂtirir Lenin.
Çünkü demokraside, en iyisinde, en
mükemmelinde, en geliﬂmiﬂinde
dahi t a m ö z g ü r l ü k , t a m e ﬂ i t l i k
yoktur, olamaz.
Niye olamayaca¤›n›n nedeni de
ﬂudur: Her demokrasi bir diktatörlüktür, her demokraside bir s›n›f›n
baﬂka bir s›n›f üzerinde diktatörlü¤ü
sözkonusudur. Bu, ﬂu veya bu yönetimin isteklerinden, tercihlerinden
ba¤›ms›z olarak böyledir. "Herkes
için demokrasi”, “saf demokrasi”
kavramlar›, en baﬂta demokrasinin
s›n›fsal niteli¤ini gizler.
Seçimler, parlamento gibi mekanizmalar, demokrasinin “bir s›n›f›n
baﬂka bir s›n›fa karﬂ›, nüfusun bir
bölümünün baﬂka bir bölümüne
karﬂ› sistemli bir biçimde zor kullanmas›n› sa¤layan bir örgütlenme
oldu¤u” gerçe¤ini ortadan kald›rmaz.
Yukar›da da belirttik; devletten
ba¤›ms›z bir demokrasi tarifi yap›lmamal›d›r. Devlet neydi; bir s›n›f›n
baﬂka bir s›n›f› üzerindeki tahakküm arac›. O halde ayn› zamanda
“bir devlet biçimi” olan demokrasi
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de do¤al olarak “zorun örgütlenmiﬂ
hali olarak, bir s›n›f›n baﬂka bir s›n›f
üzerindeki tahakkümüdür.
Baﬂka bir biçimde söylersem;
demokrasi, devletin “bir s›n›f›n di¤er s›n›flar üzerindeki bask› ve tahakküm arac› olmas›” gerçe¤ini de
de¤iﬂtirmez. Yani demokrasiyle diktatörlük aras›nda bir çeliﬂki yok.
Tersine demokrasi, diktatörlü¤ü içeren bir yönetim biçimidir. Evet,
ha l k d e m o kr a s i s i için de geçerlidir
bu. Halk demokrasisi de burjuvazi
üzerinde bir diktatörlüktür.

M a z l u m: ﬁimdi “diktatörlük”
deyince kimilerinin tüylerinin diken
diken oldu¤u malum.
Solun bir kesimi, “zor”, “ﬂiddet”, “otorite”, “proletarya diktatörlü¤ü” gibi kavramlarla aras›na mesafe koymaya çal›ﬂ›yor. Bunlar› literatüründen tamamen ç›karm›ﬂ;
a¤z›na ald›¤›nda da sadece lanetlemek, mahkum etmek için al›yor. Fakat solun bu kesimlerinin demokrasi, ﬂiddet konusundaki yaklaﬂ›mlar›
alabildi¤ine çarp›k ve çeliﬂkilerle
doludur.
Bak›n mesela, her türlü diktatörlü¤e karﬂ›y›m diye, proletarya diktatörlü¤üne (yani proleter demokrasisine) karﬂ› ç›k›yor. Halbuki buna
karﬂ› burjuva demokrasisini savunuyor. Burjuva demokrasisini savunman›n ise, b u r j u v a d i k t a t ö r l ü ¤ ü n ü savunmak demek oldu¤unu
görmezden geliyor.
Niyetleri, istekleri, hümanist hayalleri, s›n›flar mücadelesinin yasalar› yerine geçirmek, yeni bir tutum
de¤ildir. Mesela, Engels, ta o zaman
benzer bir durumla karﬂ›laﬂ›ld›¤›n›
ﬂöyle anlat›yor: “Baz› sosyalistler
son zamanlarda, otorite ilkesi diye
adland›rd›klar› ﬂeye karﬂ› düzenli
bir haçl› seferine giriﬂmiﬂlerdir. ﬁu
ya da bu eylemin otoriter oldu¤unu
söylemek onu mahkum etmeye yetmektedir."
Burjuvazi, kendi diktatörlü¤ünü
uygularken hiç çekinmiyor. Onu
uygulamakta son derece cüretli ve
pervas›z. Fakat buna karﬂ›, halktan,
emekten yana oldu¤unu iddia eden-
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lerin bir k›sm›, halk›n, eme¤in sömürücülere karﬂ› diktatörlü¤ünü savunma cüretinden yoksunlar. Halk
için demokrasiyi, sosyalizmi, “herkes için kabul edilebilir” hale getirmek, onu burjuvaziye bile “hoﬂ”
göstermek için teoriyi k›rk k›l›¤a
sokuyorlar. Tarihin yasalar›n› yok
say›yorlar. Zora dayanan devrimi,
ve “Proletarya diktatörlü¤ünü” içermeyen bir sosyalizm teorisi yapmaya çal›ﬂ›yorlar, bunun beyhude bir
çaba oldu¤unu bile bile.

K e m a l : Biz burjuvazinin özgürlük, demokrasi gibi konularda
yaratt›¤›, küçük-burjuvazinin de ortak olarak pekiﬂtirdi¤i yan›lg›lar›,
yan›lsamalar› da düzeltiyoruz asl›nda. ﬁimdi hiçbir kuﬂkuya yer b›rakmayacak ﬂekilde ﬂunlar› bir daha
tekrarlayal›m. Burjuva demokrasisi,
sömürücü egemen s›n›f›n, yani burjuvazinin diktatörlük arac›d›r. Geniﬂ
kitlelerin seçme-seçilme gibi haklar› olsa da, burjuva demokrasisi, kapitalist sömürünün çizdi¤i s›n›rlar
içine hapsolmuﬂtur.
Burjuvazi varolan haklar› göstererek bu haklar› sanki “kendisi” tan›m›ﬂ gibi gösterir. Buradan hareketle de kendisinin ne kadar özgürlükçü, ne kadar demokrat oldu¤unu kan›tlamaya çal›ﬂ›r. Oysa, kapitalist
sömürü tehlikeye girdi¤inde burjuva
demokrasisine son verip faﬂizme
baﬂvuran da burjuvazinin kendisidir.
Özlem : Ama burjuvazi bunu
gizlemek için, faﬂizt›n
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Mesela, her türlü diktatörlü¤e
karﬂ›y›m diye,
proletarya diktatörlü¤üne
(yani proleter demokrasisine) karﬂ› ç›k›yor.
Halbuki buna karﬂ› burjuva demokrasisini savunuyor. Burjuva demokrasisini
savunman›n ise, burjuva
diktatörlü¤ünü savunmak
demek oldu¤unu görmezden geliyor.

mi kendi d›ﬂ›nda gösterir. Demokrasiyi de biçimsel kurum ve kurallara
indirger. Mesela, burjuvaziye göre,
demokrasi demek, en baﬂta çok
p a r t i demektir.
Bu partilerin s›n›fsal niteli¤i,
emekçilerin ç›karlar›n› temsil edip
etmedi¤i, emekçilerin haklar›n› savunmay› gündemine alan partilerin
baﬂ›na gelenler, bunlar›n hepsi bir
yana konulur ve sadece o “biçimsel” koﬂula bak›l›r: “Çok parti” var
m›, yok mu?.. Varsa demokrasi,
yoksa diktatörlük!

M a z l u m: Evet, bugün en çok
çarp›t›lan kavramlar›n bir s›ralamas›n› yapmak gerekirse, demokrasiyi
bu s›ralaman›n en baﬂlar›nda saymak gerekir. Kelimenin gerçek anlam›yla “i¤diﬂ” edilmiﬂ bir kavramd›r demokrasi.
Özlem’in ﬂimdi dedi¤inin uzant›s› olarak, deniyor ki, “ABD demokrasiyle yönetiliyor, Küba’da
diktatörlük var”... Evet, aynen böyle resmediliyor dünyan›n durumu.
Özellikle 1990’larda resmen ideolojik olarak sald›r›ya geçti burjuvazi. Ne yaz›k ki, sol hareketlerin
birço¤u, ayd›nlar, bunun karﬂ›s›nda
sosyalist demokrasiyi savunamad›lar. Tersine, sosyalist sistemin zaaflar›n›n, eksikliklerinin ve bunlar›n
sonucunda y›k›lmas›n›n yaratt›¤›
bask›lanma alt›nda, ya burjuva demokrasisinin güzelliklerini keﬂfettiler, ya da biraz önce belirtti¤im gibi,
“diktatörlük”süz sosyalist demokrasi tarif etmeye giriﬂtiler.

K e m a l: Bu çok parti ve demokrasi aras›ndaki iliﬂkiye dair birkaç ek yapay›m. Proletarya iktidar›n›n s›rf çok partiye yer vermedi¤i
gerekçesiyle demokrasiyi d›ﬂlamakla suçlanmas›, burjuva demokrasisinin biçimsel kural ve kurumlar›n›
esas alanlar›n bak›ﬂ aç›s›ndan gündeme getirilen bir iddiad›r.
Burjuva demokrasisinde çok
partililik, belli bir tarihi geliﬂim
içinde ortaya ç›km›ﬂt›r elbette; çok
parti, kitleleri aldatmak, düzenin
meﬂruiyetini sa¤lamak, kitleleri dü24 Haziran 2007

zen içinde tutmak için oldu¤u kadar, sömürücü egemen s›n›flar›n
kendi iç çeliﬂkileri aç›s›ndan da gereklidir. Her sömürücü kesim, siyaset sahnesine kendi partisini ç›kar›r.
Kapitalist toplumdaki demokrasi, yani burjuva demokrasisi, burjuva partilerin varl›¤› ve seçime kat›lmalar› anlam›na gelir. “Sosyalist”,
“komünist” s›fatl› partilerin varl›¤›,
seçime kat›lmalar› ise, bu demokrasi aç›s›ndan tamamen göstermelik
bir özellik taﬂ›r. Çünkü sistem, önceki sohbetimizde de de¤indi¤imiz
gibi, “parlamenter yol”dan de¤iﬂime izin vermez.
ﬁimdi burada burjuva demokrasisinin ipli¤i pazara ç›k›yor zaten.
Demokrasiye nas›lki s›n›flar üstü
bir görünüm veriliyorsa, burjuvazinin partilerine de “ s › n › f l a r ü s t ü ”
bir görünüm verilir. Tüm burjuva
partiler, milletin partisi olduklar›n›, milletin ç›karlar›n› savunduklar›n› söyleyerek örgütlenirler.
‹kincisi; burjuva partiler, sa¤,
sol, liberal, muhafazakar, milliyetçi
gibi çok çeﬂitli s›fatlar taﬂ›rlar. Burjuva demokrasisinin “çok partililik”
vitrini böyle süslenir. Dolay›s›yla,
kitleler nezdinde iktidar›n hep burjuvazinin (veya oligarﬂinin) elinde
tutuldu¤u, baﬂar›l› bir ﬂekilde gizlenmiﬂ olur. Geniﬂ kitleler, oylar›yla
iktidarlar› de¤iﬂtirebildikleri düﬂüncesi içinde yaﬂat›l›r. Partiler, seçimler, bu görünümü ve yan›lsamay›
sürdürürler. Burjuva demokrasisinde seçimler, burjuvazinin kendi sömürü sistemini sürdürmek için kulland›¤› ve esasta “ b u r j u v a z i n i n
kendi içinde” iktidar de¤iﬂikliklerine izin verilen bir mekanizmad›r.
Tekellerin ç›karlar›n› savunmayan partiler olamaz m› burjuva demokrasisinde? Evet olabilir. Fakat
dedi¤imiz gibi sistemin görünür ve
görünmez onlarca mekanizmas›yla
bunlar›n parlamentoya girmesi, girseler bile hükümet olmalar›, hükümet olsalar bile iktidar olmalar›, sistemde köklü bir de¤iﬂiklik yapmalar› engellenir. Dolay›s›yla burjuva
demokrasisi, en aç›k ve özet anlamda, burjuvazini n kendi si içi n de -
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m o k r a s i’dir.
Bu s›n›fsal gerçe¤i yok sayarak
veya görmezden gelerek "saf demokrasi" peﬂinde koﬂmak, burjuva
demokrasisini savunmakla ayn› anlamdad›r. Bu anlay›ﬂ ayn› zamanda
devletin "s›n›flarüstü" oldu¤u safsatas›n› savunmakt›r ki, MarksizmLeninizm’i külliyen reddedip burjuva idealizmine gömülmektir.
Demokrasiyi do¤ru tan›mlayamayan, s›n›fsal niteli¤ini do¤ru tespit edemeyenler, bunun kaç›n›lmaz
sonuçlar›ndan biri olarak sömürücü
egemen s›n›flar› “demokrasi güçleri!” aras›nda görebilmektedirler.
Sömürücülere yaslanarak savunulan
demokrasinin “burjuva demokrasisi”sinden baﬂka bir ﬂey olamayaca¤›na da kuﬂku yoktur.
Demokrasi mücadelesinin hedefi, burjuva demokrasisi olamaz.
Devrimcilerin “demokrasi mücadelesi”, halk›n iktidar›n›, halk›n yönetimini, halk›n demokrasisini hedefler.

M a z l u m : Art›k yavaﬂ yavaﬂ
sohbetimizin ikinci bölümüne geçebiliriz san›r›m.
Kitlelerin kendi kendilerini yönetmesinin ilk örne¤i Paris Komünü’dür. Komün’den sonraki ikinci
örnek, 1905 Devrimi’nde ortaya ç›kan Sovyetler’dir. Gerek Komün,
gerekse de Sovyetler, en demokratik
burjuva parlamentolar›ndan daha
ileri bir demokratikli¤i temsil eder.
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Burjuva demokrasisi, en aç›k
ve özet anlamda, burjuvazinin kendisi
için demokrasi’dir.
Bu s›n›fsal gerçe¤i yok
sayarak veya görmezden
gelerek ‘saf demokrasi’ peﬂinde koﬂmak, burjuva demokrasisini savunmakla
ayn› anlamdad›r. Bu anlay›ﬂ ayn› zamanda devletin
‘s›n›flarüstü’ oldu¤u safsatas›n› savunmakt›r

Bir kar›ﬂ›kl›k olmamas› aç›s›ndan baﬂtan belirtelim, halk için demokrasi, sosyalist demokrasi, proleter demokrasi esas olarak ayn› anlamdad›r; devrimci halk iktidar›n›n
bileﬂimine, evrimine göre, elbette
uygulan›ﬂ›nda çok çeﬂitli ara aﬂamalar olabilir, ama kavramsal olarak
anti-emperyalist, anti-oligarﬂik devrimle birlikte kurulacak halk iktidar›n›n uygulamaya koyaca¤› demokrasinin niteli¤i, halk için bir demokrasi olacakt›r ve bu iktidar, kesintisiz bir ﬂekilde sosyalist devrime,
sosyalist demokrasiye evrilecektir.
Burada bu sürecin ayr›nt›lar›n› ele
almak amac›nda olmad›¤›m›z için,
belirtti¤imiz kavramlar› ayn› anlamda kullanaca¤›z.
H a l k d e m o k r a s i si , proletaryaya, halk s›n›f ve tabakalar›na demokrasi, önceki sömürücü toplumun temsilci ve kal›nt›lar›na ise
diktatörlük (zor) anlam›na gelir. Bu
anlamda halk demokrasisi de s›n›f
demokrasisidir.
Yeni bir toplumsal sistemin kuruluﬂuna önderlik eden MarksistLeninistler, sosyalist toplumda h e rkes için demokrasinin sa¤lanaca¤›,
saf demokrasinin kurulabilece¤i gibi s a h t e u m u t l a r yaymaz, yerine
gelmeyecek vaatlerde bulunmazlar.
Baﬂtan aç›k aç›k söylüyoruz; “herkes için demokrasi” olmayacak halk›n iktidar›nda. Devrimci halk iktidar›, proletarya diktatörlü¤ü bir
devlet biçimidirler. Ve her devlet gibi bir s›n›f diktatörlü¤üdürler.
Tarih boyunca meydana gelen
tüm devrimler ve toplumsal dönüﬂümlerde, eski toplum biçiminin yerine yenisinin konulabilmesi için,
tüm s›n›flar, bir hegomanya ayg›t›na ihtiyaç duymuﬂlard›r. Burjuva
devrimler de buna dahildir. Proletarya da tarihin ileriye do¤ru ak›ﬂ›n›
sürdürebilmek için bu hegomanya
ayg›t›n› kullanmaktad›r ve kullanacakt›r.

K e m a l : Evet arkadaﬂlar, bu
haftal›k sohbetimizi burada noktal›yoruz. Haftaya ayn› konunun devam›nda buluﬂmak üzere...
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‹zmir Polisinin Büyük Marifeti
‘Kostik’ Nas›l ‘Bomba’ Oldu!

9 Haziran günü, Buca Temel
Haklar üyesi Burak Demirci ve ‹zmir Gençlik Derne¤i üyesi ‹leri K›z›laltun’un gözalt›na al›nmalar›n›n
üzerinden, Buca Temel Haklar ve
Özgürlükler Derne¤i ile ‹zmir
Gençlik Derne¤i’ne yönelik polis
komplosunun alt›ndaki gerçekler
ortaya ç›kmaya baﬂlad›.
Polis kaynakl› olarak bas›nda
yeralan tüm haberlerde, derneklerde
yap›lan aramalara yer verilmiﬂ ve
“zanl›lar›n kald›¤› ‹zmir Gençlik
Derne¤i’nde de 1,5 kilo bomba ele
geçirildi” ifadeleri yeralm›ﬂt›.
Polisin “bomba” ya da “bomba
yap›m›nda kullan›lan malzeme” diye yans›tt›¤›n›n, “kostik” oldu¤u ortaya ç›kt›.
Bilmeyenler için söyleyelim
“kostik”; duvarlara afiﬂ yap›ﬂt›rmak
için kullan›lan yap›ﬂt›r›c› malzemedir ve hiçbir patlay›c›, yan›c› özelli¤i bulunmamaktad›r.
Düzenledi¤i etkinlikleri halka
duyurmak için bir derne¤in afiﬂleme yapmas›, bunun için binas›nda
kostik bulundurmas› kadar do¤al bir
ﬂey olabilir mi? Olamaz elbette, ancak polis bunu bile komplosuna
malzeme yapmaktan çekinmeyecek
denli pervas›zca hareket etmektedir.
K›sa sürede bu yalanlar ortaya
ç›kacak olsa da, gerek yarg›n›n polisin emireri gibi çal›ﬂmas›, gerekse
de bas›n yoluyla, demokratik kurumlara yönelik bask›y› meﬂrulaﬂt›rmak için kamuoyu oluﬂturmak gibi iﬂlevleri gözard› edilemez. Bu,
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polisin s›kça
baﬂvurdu¤u
bir yöntemdir.
Ve ne yaz›k
ki, bu ülkede
yarg› bu rezaleti bir kez olsun soruﬂturma
konusu
yapmam›ﬂ,
polisin komploculu¤una sesini ç›karmam›ﬂt›r. Aksine, ço¤u kez bu
yalanlar gerçek kabul edilmiﬂ, gerçe¤in ortaya ç›kmamas› ad›na delil
toplama, olay yeri inceleme ya da
benzeri yöntemler sürekli olarak
mahkemeler boyunca reddedilerek
komplo sürdürülmüﬂtür.

Hak ve Özgürlükler
Mücadelemiz Komplolarla
Engellenemez!
Polisin komplosu ayd›nlan›rken,
buna yönelik protestolar da devam
ediyor.
14 Haziran’da Kemeralt› giriﬂinde yap›lan eylemde, “Temel Haklar
Mücadelemiz Engellenemez! Komplolar› Boﬂa Ç›karaca¤›z” pankart›
aç›l›rken, “Adalet ‹stiyoruz, Tutuklananlar Derhal Serbest B›rak›ls›n”
sloganlar› at›ld›.
Aç›klamay› okuyan Yurdagül
Gümüﬂ, komployu anlatarak, Burak
Demirci ve ‹leri K›z›laltun’un tek
suçlar›n›n bu vatan ve halk için hak
ve özgürlük mücadelesi vermek oldu¤unu kaydetti. Bas›nda yeralan
haberlerin polisin komplosunda
önemli rol oynad›¤›n›n alt›n› çizen
Gümüﬂ, bas›nda bu yönde yeralan
haberlerden örnekler sundu.
Avukatlar›n “gizlilik” karar› nedeniyle dosyay› inceleyemedi¤i,
gözalt›na al›nanlarla 24 saat görüﬂtürülmedi¤i bir olaya iliﬂkin daha
ilk günden bas›nda bu ﬂekilde detayl› haberlerin yeralmas›n›n çeliﬂ-

kisine de¤inen
Gümüﬂ sözlerini ﬂöyle sürdürdü:

“Soruyoruz! Hangi
yasalara dayanarak, derneklerimiz
yönetimden
kimse yokken, nas›l talan edildi,
derneklerimiz ve üyelerimiz hakk›nda bu infaz›
yapt›.
Hak
ve
özgürlerimiz
için komplolar› mücadelemizle boﬂa
ç›kartaca¤›z.
Derneklerimiz ve arkadaﬂlar›m›z
üzerindeki bu
komployu da
temel hak ve
özgürlüklere
inanan halk›m›zla birlikte
boﬂa ç›kartaca¤›z.”

Dernek yöneticileri ya
da avukatlar›n refakat
etmedi¤i, sabah erken saatlerde yap›lan
bask›nlarda Buca Temel Haklar ve ‹zmir
Gençlik Derne¤i’nin
kap›lar› k›r›lm›ﬂ ve
“bomba bulduk” haberleri yapt›r›lm›ﬂt›.
Bask›nlar yasad›ﬂ›yd›,
“bomba” da, afiﬂ
yapmak için kullan›lan kostik ç›kt›! Ve bir
kez daha bu devletin
polisinin devrimci,
demokratik kurumla ra karﬂ› her türlü
komploya, yasad›ﬂ›
ve gayrimeﬂru yola
baﬂvurdu¤u görüldü.
Düzenin polisi ony›llard›r bize karﬂ› bu
yöntemlerle savaﬂ›yor; ﬂimdi AKP iktidar›ndan ald›klar› ek
yetkilerle komplolarda, gayrimeﬂru yöntemlerde daha da
pervas›zlaﬂacaklard›r.

Eylem de türkülerini tutuklananlar için söyleyen Grup Gün›ﬂ›¤› da,
ayr›ca yapt›¤› yaz›l› aç›klama ile,
komployu k›nad›.
Öte yandan, 15 Haziran günü
Büyükﬂehir Belediyesi önünde bir
araya gelen Bursa Temel Haklar
Derne¤i üyeleri, Genelkurmay'›n
Kürt halk›na yönelik sald›r›lar› ile
‹zmir’de yaﬂanan komployu protesto etti. Aç›klamada konuﬂan Nevzat
Demir, ‹zmir’deki olay›, polise tan›nan s›n›rs›z yetkinin hak ve özgürlüklerimize yönelik sald›r›ya dönüﬂece¤inin ilk örneklerinden birisi
olarak niteleyerek, hak ve özgürlüklerden yana olan tüm güçleri mücadeleye ça¤›rd›.

24 Haziran 2007

‘15-16 Haziran Direniﬂi
Yolumuzu Ayd›nlat›yor’
15-16 Haziran Büyük ‹ﬂçi Direniﬂi'nin 37. y›ldönümünde Ankara ve ‹stanbul’da yap›lan eylemlerle direniﬂ
selamland›, hayat›n› kaybeden iﬂçiler an›ld›.
‹stanbul’da D‹SK, KESK ve Türk-‹ﬂ'e ba¤l› sendika
ﬂubeleri taraf›ndan, üç iﬂçinin hayat›n› kaybetti¤i Kad›köy’de düzenlenen anma etkinli¤inde "15-16 Haziran Direniﬂi Yolumuza Iﬂ›k Tutuyor" pankart› aç›ld›. 16 Haziran 1970’te Mehmet
G›dak, Yaﬂar Y›ld›r›m ve Mustafa Bayram isimli iﬂçilerin hayatlar›n› kaybettikleri Dere A¤z›'na sloganlarla yürüyüﬂün ard›ndan yap›lan konuﬂmada,
15-16 Haziran direniﬂinin iﬂçi s›n›f›n› iktidar›n ve patronlar›n peﬂine takan
sar› sendikac›lara karﬂ› bir hayk›r›ﬂ oldu¤u kaydedildi.
D‹SK/Bas›n-‹ﬂ Genel Baﬂkan› Ertu¤rul Bilir'in okudu¤u aç›klamada,
emperyalizme, sermayenin iktidar›na karﬂ› ekonomik, siyasal ve toplumsal
haklar u¤runa soka¤a ç›kma ça¤r›s› yap›ld›.
D‹SK Ankara Bölge Temsilcili¤i de Yüksel Caddesi’nde düzenledi¤i eylemle 15-16 Haziran direniﬂini selamlad›. “‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z,
Yaﬂas›n 15-16 Haziran Direniﬂimiz” sloganlar› at›lan eyleme HÖC de destek verirken, D‹SK ‹ç Anadolu Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, “15–16
Haziran Büyük ‹ﬂçi Direniﬂi; haklar›n ve özgürlüklerin mücadele vermeden
kazan›lamayaca¤›n› ve korunamayaca¤›n› göstermiﬂtir. Türkiye iﬂçi s›n›f›,
D‹SK'in bilinçli üyeleri 1970'te kendisini y›kmay› hedefleyenlerin planlar›n› darmada¤›n etmiﬂtir” diye konuﬂtu.
‹ﬂçi s›n›f›na yönelik sald›r›lar›n ve mücadelenin sürdü¤ünü kaydeden
Görgün, kazan›mlar›n yokedilmek istenmesine karﬂ›, 15–16 Haziran'›n ›ﬂ›¤›nda mücadele edeceklerini belirterek, “mutlaka Türkiye'yi demokratik,
ba¤›ms›z, özgür bir ülke olarak çocuklar›m›za teslim edece¤iz” dedi. Anma
etkinli¤inde, bir de foto¤raf sergisi aç›ld›.
Tuzla tersane iﬂçileri ve deri iﬂçileri de, yapt›klar› eylem ve etkinliklerle 15-16 Haziran’› and›lar. Öte yandan çeﬂitli iﬂçi sendikalar› ise yapt›klar›
aç›klamalarla, 15-16 Haziran’›n direniﬂi ö¤retti¤ini kaydettiler.

‹ﬂçilerle dayan›ﬂmaya polis engeli
Adana'da iﬂten ç›kar›lan ve tazminatlar› ödenmeyen Güney Sanayi iﬂçileri 14 Haziran’da fabrika önünde toplanarak, haklar›n› istediler.
Adana Temel Haklar Baﬂkan› ﬁemsettin Kalkan da fabrika önüne gelerek iﬂçilere destek vermek istedi. Ancak her hak arama eyleminin karﬂ›s›na
ç›kan siyasi ﬂube polisleri de oradayd›. Kalkan’›n iﬂçilerle konuﬂmas›n› engellemeye çal›ﬂan polis, Kalkan’›n iﬂçilere haklar›ndan
söz etmesini “provokasyon” olarak nitelendirerek yaka
paça uzaklaﬂt›rmak istedi. ﬁemsettin Kalkan neden
orada oldu¤unu iﬂçilere seslenerek anlatmaya baﬂlad›¤›nda bu kez iﬂçileri oradan uzaklaﬂt›ran polis emekçilerin kendilerinin as›l dostlar›n›n kimler oldu¤unu
anlamalar›n› engellemeye çal›ﬂt›.
Konuya iliﬂkin yaz›l› bir aç›klama yapan Adana
A d a n a Te m e l H a k l a r Temel Haklar, dernek olarak her zaman eme¤i sömüTekel Direniﬂi’ni aktif rülen iﬂçinin, emekçinin yan›nda olmaya devam edeolarak desteklemiﬂti ceklerini kaydetti.

Say›: 110

Trenlerde eylem
n ‹STANBUL BTS ve Türk Ulaﬂ›m
Sendikas› üyeleri, TCDD’nin tren
ﬂefli¤ini kald›rma karar›n› 16 Haziran’da iﬂ durdurma eylemi ile
protesto etti.

Protestoya engelleme
n

ÇORLU Tanr›verdi Tül Fabrikas›’nda 4 iﬂçinin ölümüne neden
olan iﬂ cinayetinin, 15 Haziran’da
Çorlu Demokrasi Platformu taraf›ndan siyah çelenk b›rak›larak
protesto edilmesi, fabrika güvenlik görevlilerince engellendi.

“Eylemlerimiz sürecek!”
n

D‹YARBAKIR Dicle Üniversitesi
T›p Fakültesi’nde Kültür Temizlik
Aﬁ’de çal›ﬂan 700 iﬂçinin Dev
Sa¤l›k-‹ﬂ’te örgütlenmesinin ard›ndan artan bask›lar ve iki iﬂçinin iﬂten ç›kar›lmas› 19 Haziran’da yap›lan yürüyüﬂle protesto edildi. ‹ﬂçiler, eylemlerinin sürece¤ini söylediler.

UK‹’de direniﬂ sürüyor
n

‹STANBUL Çatalca’da bulunan
Uki Fabrikas›’nda çal›ﬂan iﬂçiler,
iﬂten at›lan 34 iﬂçinin geri al›nmas› ve ücretlerinin düzenli olarak ödenmesi talebiyle fabrika
önünde eylemdeler. Patron geçen y›l girdi-ç›kt› yaparak kazan›lm›ﬂ haklar› gasbetmiﬂti.

Genel-‹ﬂ’te Kongre
n

‹STANBUL Genel-‹ﬂ Anadolu
Yakas› 1 No’lu ﬁube Genel Kurulu, 16-17 Haziran günlerinde Kad›köy Aktaﬂ Dü¤ün Salonu’nda
yap›ld›. Genel kurulda konuﬂan,
Genel-‹ﬂ Örgütlenme Daire Baﬂkan› Erol Ekici, emekçilerin ABD
yanl›s› ve özelleﬂtirmeci partilere
oy vermemesi gerekti¤ini kaydetti. Taﬂeronlaﬂmaya karﬂ› mücadelenin ön plana ç›kt›¤› kongrede, ﬁahan ‹lseven baﬂkanl›¤›ndaki liste seçimleri kazand›.
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Kamuda uyuﬂmazl›k
Kamudaki toplu iﬂ sözleﬂmesi görüﬂmelerinin 14
Haziran’da yap›lan 3. turunda da anlaﬂmaya var›lamad›.
Dördüncü tur, 25 Haziran Pazartesi günü yap›lacak.
ﬁu ana kadar görüﬂmelerdeki anlaﬂmazl›k, sendikalar› da grev karar› almaya do¤ru götürüyor. Halen görüﬂmeler 50 bin iﬂçi ad›na sürerken, 150 bin iﬂçiyi ilgilendiren görüﬂmelerde uyuﬂmazl›k, 100 bin kiﬂi içinse
grev karar› öncesi “arabulucu” aﬂamas›nda bulunuluyor.
Resmi arabulucu çal›ﬂmalar›n›n tamamlanmas›ndan
sonraki 15 gün içinde anlaﬂma sa¤lanamamas› durumunda çok say›da sendika grev karar› alacak.

Hükümetin teklifi, Türk-‹ﬂ’in iste¤i
Üçüncü turda hükümetin teklifi yüzde 5+4 ﬂeklinde
oldu. Türk-‹ﬂ ise, birinci 6 ay için %15 zam art› %5 refah pay›, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylar için de enflasyon oran› ve %5'er zam, ayr›ca sosyal ücrete ba¤l› olmayan sosyal ödemelerin ücret zamlar› oran›nda art›r›lmas›n› talep ediyor.
Türk-‹ﬂ, hükümetin teklifini kabul etmeyeceklerini
aç›klarken, anlaﬂmazl›¤a neden olan maddelerden birini
de, haftal›k çal›ﬂma süreleri ile fazla mesailer oluﬂturuyor. Hükümet ad›na görüﬂmeleri yapan Kamu-‹ﬂ, AKP
döneminde ç›kan iﬂçi düﬂman› ‹ﬂ Yasas›’ndaki, “haftal›k
çal›ﬂma süresi 45 saattir. 45 saatten fazlas›, fazla çal›ﬂma olarak kabul edilir” hükmünün sözleﬂmelere geçirilmesini istiyor. Sendikalar ise haftal›k çal›ﬂma süresinin
40 saat oldu¤unu, fazlas›n›n ise fazla mesaiye girdi¤ini
belirterek, bu hükme karﬂ› ç›k›yorlar.
Türk-‹ﬂ Koordinasyon Kurulu’nun üzerinde durdu¤u
idari maddelerden biri de, toplu iﬂten ç›karmalara iliﬂ-

kin. Koordinasyon Kurulu, 4857 Say›l› ‹ﬂ Yasas›’n›n,
‘toplu iﬂçi ç›karma’ baﬂl›kl› 29’uncu maddesinin 4’üncü
f›kras› do¤rultusunda, toplu iﬂten ç›karmalara karﬂ› güvence istiyor. Bu amaçla idari maddeyi, “iﬂyeri sendika
temsilcisi ile iﬂveren aras›nda yap›lacak toplant›da görüﬂ birli¤i sa¤lanamazsa, iﬂverenin toplu iﬂten ç›karma
düﬂüncesinden vazgeçer” ﬂeklinde düzenledi.

Türk-‹ﬂ’in sat›ﬂ› beklenmemeli
Türk-‹ﬂ’in tavr› muhtemel ki dördüncü tur görüﬂmelerde daha bir netleﬂecektir. Yüzbinlerce emekçi, iktidar›n sermayeden yana, iﬂçi düﬂman› politikalar› karﬂ›s›nda haklar›n› korumas›n› bekliyor. Ancak, bugüne kadar
Türk-‹ﬂ’in T‹S görüﬂmelerindeki tutumu, hakl› olarak
emekçiler cephesinde ciddi bir güven bunal›m›, son dakikada yine satacak beklentisi yaratm›ﬂt›r.
Hükümetin, IMF program› d›ﬂ›na ç›kamayaca¤›
aç›kt›r. Bu da, emekçilerin taleplerinin karﬂ›lanmamas›
anlam›na gelmektedir. ‹ﬂte bu nokta Türk-‹ﬂ sektörlerde
grev karar› m› alacak yoksa, o bildik manevralarla sat›ﬂ
sözleﬂmesine imza m› atacak, izleyip görece¤iz.
Ancak “izlememesi” gerekenler, en baﬂta Türk-‹ﬂ
içindeki devrimci, ilerici sendikac›lar ve iﬂçilerdir.
Türk-‹ﬂ’in y›llard›r sat›ﬂ sözleﬂmelerine böyle kolay imza atmas›nda, devrimci, ilerici sendikac›lar ve iﬂçilerin
sessizli¤inin, Türk-‹ﬂ yönetimi üzerinde tabandan bask›
oluﬂturamamas›n›n da önemli bir pay› oldu¤u aç›kt›r.
Her f›rsatta mevcut yönetimi eleﬂtiren, s›n›f sendikac›l›¤› yapt›¤› iddias›ndaki sendika genel merkez ve ﬂube
yönetimleri bu sorumluluklar›n› sorgulayarak, ayn› prati¤i sergilemekten kaç›nmal›d›rlar.
Yeter ki iﬂçiye güvensinler! ‹ﬂçilere haklar›n› IMF’ci
iktidara karﬂ› direniﬂle kazanabilecekleri gösterildi¤i
noktada, hayat› durdurmaktan çekinmeyeceklerdir.

E¤itim-Sen Dayan›ﬂma Gecesi
E¤itim-Sen Antalya ﬁubesi’nin, 14 Haziran’da düzenledi¤i “Dostluk ve
Dayan›ﬂma Gecesi”nde 3500 kiﬂi biraraya geldi.
Aç›l›ﬂta konuﬂan ﬁube Baﬂkan› Kadir Zeybek, AKP döneminde yapt›klar› çal›ﬂmalara de¤inerek, eﬂit, özgür, demokratik ve ba¤›ms›z Türkiye
için birlikte mücadele ça¤r›s› yapt›. Alaattin Dinçer’in birlikte ve örgütlü
mücadelenin önemi üzerine yapt›¤› konuﬂman›n ard›ndan ‹lkay Akkaya sevilen türkülerini seslendirdi.
Akkaya’n›n ard›ndan ‘Türküler Susmaz
Halaylar Sürer’ slogan›yla sahneye ç›kan Grup
Yorum, ‘Haydi Kolkola’ ile baﬂlad›¤› dinletisini ‘Hakl›y›z Kazanaca¤›z’ ile bitirirken, salona
büyük bir coﬂku hakim oldu. ‘Kurtuluﬂ Kavgada, Zafer Cephede’ sloganlar›n›n at›ld›¤› gecede, Grup Yorum ﬂark› aralar›nda yapt›¤› konuﬂmalarda da emekçilerin mücadelesine, tecrite
karﬂ› Büyük Direniﬂ’in zaferine de¤indi ve “en
büyük umut sosyalizmdir” dedi.
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Emekli-Sen Kongresi
D‹SK/Emekli-Sen, 6. Ola¤an
Genel Kurulu’nu, Çankaya Belediyesi Y›lmaz Güney Sahnesi’nde 16-17 Haziran günlerinde yapt›. D‹SK, KESK, E¤itim-Sen Genel
Baﬂkanlar› ile çok say›da DKÖ
temsilcisi ve sendikac›n›n kat›ld›¤› kurulda, iki liste yar›ﬂt›. Hükümeti sendikay› tan›yarak toplu
sözleﬂme masas›na oturmaya
ça¤›ran Emekli-Sen Genel Baﬂkan› Veli Beysülen’in ard›ndan Süleyman Çelebi ve ‹smail Hakk›
Tombul birer konuﬂma yaparak,
iktidar›n emekçilere yönelik sald›r› politikalar›n› eleﬂtirdiler.
Yap›lan seçim sonucunda
Beysülen baﬂkanl›¤›ndaki liste
yönetime seçildi.
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Sabanc›lar Ucuz ‹ﬂçi ‹çin
‹ﬂçi K›y›m› Karar› Ald›
Sabanc› Grubu, Kocaeli Alikahya'da kurulu çelik tel üreten Beksa’da iﬂçi k›y›m›na haz›rlan›yor.

‘rekabet’ ve ‘piyasa’
k›y›m›n gerekçesi
210 iﬂçiyi iﬂten ç›karaca¤›n› bir
ay önceden fabrikada örgütlü olan
Birleﬂik Metal-‹ﬂ Sendikas›'na ve
bölge Çal›ﬂma ‹l Müdürlü¤ü'ne bildiren patron, gerekçe olarak “rekabet koﬂullar›n›n bozulmas› ve olumsuz piyasa koﬂullar›n›” gösterdi.
‹ﬂçi maliyetini yüksek buldu¤unu da belirten patronlar, bugüne kadar çal›ﬂt›rd›klar› 210 iﬂçiyi “fazlal›k” olarak nitelendirdiler. 300 iﬂçi
ﬂimdilik 22 ila 30 gün aras›nda de¤iﬂen y›ll›k izne ç›kar›larak fabrikada üretim durduruldu.
Birleﬂik Metal-‹ﬂ Sendikas› Kocaeli ﬁubesi Baﬂkan› Ahmet Durak,
bu karara tepki gösterirken, fazla
olan›n iﬂçiler de¤il sermayenin birikimi oldu¤unu kaydetti.
Amaç, sermayenin hiçbir zaman
vazgeçmedi¤i “ucuz iﬂçi” çal›ﬂt›rmak. Y›llard›r mücadeleleri, örgütlülükleri ile hak elde eden iﬂçiler yerine, asgari ücretten iﬂçi alman›n
klasik k›l›flar›d›r bunlar. Fabrikan›n
y›llard›r çok yüksek kârlar elde etti¤i biliniyor. ‘Piyasa’ koﬂullar›n›n

üzerinde kâr ederken iﬂçilere bundan pay vermeyen patron, piyasa
koﬂullar›n›n alt›nda kâr elde etmesinin bedelini iﬂçilere ödetmek istiyor. O ‘piyasa’ koﬂullar›n› da belirleyen yine sermayeden baﬂkas› de¤il. ‹ﬂçiler sermayenin ac›mas›z
çarklar› aras›nda vahﬂi sömürüye tabi tutuluyor. Toplam maliyetin ancak yüzde 2’sini tutan iﬂçi maliyetlerini “yüksek” diye nitelendirmek,
iﬂçileri kar›n toklu¤una çal›ﬂt›rma
iste¤inin, emek piyasas›n› düﬂürmenin söylemidir. Bin ile 2.2 bin YTL
aras›ndaki maaﬂlar› dahi çok buluyor patronlar.
Son y›llarda Avrupa’da büyük
tekellerde “yüksek maliyet” gibi gerekçelerle yaﬂanan kitlesel k›y›mlarda da hep ayn› söylem kullan›ld›,
emekçiler, “yoksa fabrikay› eme¤in
ucuz oldu¤u ülkelere taﬂ›r›z” tehditleri ile daha az ücretle daha fazla çal›ﬂmaya raz› edildi. Sendikac›lar›n
patronlarla “maliyeti düﬂürme” gibi
bir pazarl›¤a her girdiklerinde ise
kaybeden emekçiler oldu.
Birleﬂik Metal-‹ﬂ, böyle bir pazarl›¤› gündeminden ç›karmal›,
emekçilerin sonuç alacak, etkili, radikal direniﬂ silah›n› gündeme getirmelidir. Sabanc›lar ve tüm di¤er
patronlar›n anlayaca¤› tek dil budur.

AKP Sanovel Patronunun Yan›nda!
Aç›l›ﬂ› Tayyip Erdo¤an taraf›ndan yap›lan ve “milli
sermaye” diye takdim edilen Sanovel ‹laç Fabrikas›’nda iﬂçi k›y›m›na karﬂ› direniﬂ sürüyor.
Üye olduklar› Petrol-‹ﬂ Sendikas›’ndan istifa etmeleri yönündeki bask›lara ve iﬂten at›lmalara karﬂ› iﬂçiler
direniﬂe devam ederken, AKP yine saf›n› patronun yan›nda belirledi. AKP’li Çantaköy, Silivri, Gümüﬂkaya,
De¤irmenköy belediyeleri, direniﬂi k›rmak için patron
ad›na iﬂçi aray›ﬂ›na girdiler. AKP’li belediyelerin adeta
iﬂ al›m merkezine dönüﬂtü¤ü ö¤renilirken, iﬂçilerle mülakatlar› dahi AKP’li belediyeler yap›yor.
Burada akla gelen ilk soru, AKP’nin patronla resmi
düzeyde görülmeyen, ancak varl›¤› aç›k olan hangi ç›-

Say›: 110

Fizik Tedavi'de eylem
n ANKARA
Fizik Tedavi Rehabilitasyon
Merkezi'nde taﬂeron olarak çal›ﬂan
D‹SK/Genel-‹ﬂ üyesi iﬂçilerin
oturma
eylemi ikinci haftas›na girdi. Yasal y›ll›k izinlerini kullanamayan,
maaﬂlar›n› gecikmeli olarak alan
iﬂçiler, sendikadan istifa etmeleri
konusunda da tehdit ediliyorlar.
18 Haziran’da, bir aç›klama yapan
iﬂçiler ad›na konuﬂan Zeynel Diyip, 45 gündür maaﬂ alamad›klar›n› ifade etti. Diyip, bütün haks›zl›klara karﬂ› iﬂ güvenceleri için
sendikalaﬂt›klar›n› dile getirerek
“hakl›y›z kazanaca¤›z” dedi.
Çözüme kadar mücadelelerini sürdüreceklerini kaydeden Diyip,
sorunlar› ﬂöyle ifade etti; “Y›ll›k
ücretli izne ç›kabilmek için istifa
dilekçesi yaz›yoruz. ‹zinlerimiz
yasada belirtilen gün say›s›ndan
daha az. Hastane içinde tüm angarya iﬂleri bize yapt›r›yorlar. Yol
paralar›m›z eksik yat›r›l›yor.
SSK’lar›m›z eksik yat›r›ld›¤›ndan
sa¤l›k hizmeti alam›yoruz.”
Öte yandan KESK ﬁubeler Platformu da 20 Haziran’da iﬂçilere destek ziyaretinde bulundu.

kar iliﬂkisi içinde oldu¤udur. S›n›fsal tutumu gere¤i
patronlar›n yan›nda yeralmas› beklenen bir ﬂeydir. Ancak Sanovel’de bunun ötesinde bir ç›kar iliﬂkisi oldu¤u
da görülmektedir.
AKP’li belediyeler hem iﬂçilerin yasal hakk›n›, sendikaya üye olma hakk›n› tan›mayan, yani yasad›ﬂ›
davranan patronun yan›nda yeral›yor, hem de direniﬂ
k›r›c›l›¤› ile kendileri yasad›ﬂ›l›k yap›yor. Ancak islamc› kafa için iﬂçi, emek, direniﬂ, örgütlenme hakk› gibi
kavramlar ç›karlar›n›n yan›nda hiçbir anlam ifade etmiyor. 5 y›ll›k icraatlar› bunun kan›tlar›yla doludur. Neredeyse tüm patronlar sendikalaﬂt›klar› için korkunç bir
iﬂçi k›y›m› uygularken, bu ülkeyi yöneten iktidar›n, b›rak›n iﬂçileri, kendi yasalar›n›n dahi yan›nda olmay›p,
patronlara göz yummas› dahi onun s›n›fsal tutumunun
aç›k kan›t›d›r.
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Genelkurmay m› ‘yanl›ﬂ anlaﬂ›ld›’?

TKP mi ‘yanl›ﬂ anlad›’?
Genelkurmay’›n “kitlesel refleks” ça¤r›s› yapan aç›klamas› üzerine TKP de, Genel Sekreteri Kemal Okuyan imzas›yla bir aç›klama
yapt›. Elbette solun hemen her kesimi Genelkurmay’›n ça¤r›s› üzerine
bir aç›klama yay›nlad›. Fakat
TKP’ninki, gerek üslubuyla, gerek
ça¤r›ya yaklaﬂ›m›yla solun di¤er
kesimlerinden ayr›l›yor.
Aç›klaman›n baﬂl›¤› “Ç›lg›nl›k”t›.
TKP aç›klamas›n›n bütününden
ç›kan sonuç ﬂu ki; böyle bir “ça¤r›”
yapmay›, Genelkurmay’a yak›ﬂt›ramam›ﬂlar. Böyle düﬂündükleri için
de Genelkurmay’› bu noktada sert
bir ﬂekilde mahkum edip suçlamak
yerine, Genelkurmay’dan ﬂöyle ilginç bir talepte bulunuyorlar:
“Genelkurmay Baﬂkanl›¤›'n›n
derhal ‘yanl›ﬂ anlaﬂ›ld›k’ aç›klamas› yapmas›n› talep etmek durumunday›z. Bu belge geriye çekilmelidir. ”
Solun üslubu aç›s›ndan yeterince
sorunlu bir talep bu zaten. Fakat sorun sadece üslubunda da de¤il.
Bu ülkede yaﬂayan, Genelkurmay’›n bu ülkede dökülen her damla kanda, tüm zulüm politikalar›nda
birinci dereceden rol oynad›¤›n› bilen herhangi biri için, hele ki herhangi bir örgüt için, generallerin
böyle bir ça¤r›da bulunmas›n›n anlaﬂ›lmayacak, ﬂaﬂ›lacak bir yan›
yoktur.
‹kincisi, e¤er faﬂist devletin Genelkurmay’›, Türk-Kürt çat›ﬂmas›n›
k›ﬂk›rtacak bir aç›klama yapm›ﬂsa,
komünistlerin, devrimcilerin, solcular›n görevi Genelkurmay’a “yanl›ﬂ
anlaﬂ›ld›k” deyin demek de¤ildir,
olamaz da.
TKP aç›klamas›nda diyor ki,
“Genelkurmay'dan gelen ikinci
gece yar›s› aç›klamas›n›n son maddesi, e¤er iyi düﬂünülerek, ince elenip s›k doku narak oraya y erleﬂti -

38

TKP

rildiyse, Türkiye büyük bir tehdit alt›nda demektir. ”
Yine bir baﬂka bölümde de diyor
ki, “Bu aç›klama e¤er bir ak›l tutulmas›n›n ürünü de¤ilse...”
Yani, demek ki, iyi düﬂünülmemiﬂ olabilir, ince elenip s›k dokunmadan oraya konulmuﬂ olabilir veya bildiri o anl›k bir ‘ak›l tutulmas›na” denk gelmiﬂtir... e¤er öyleyse
diyor TKP:
“‹yi düﬂünün ve yanl›ﬂ anlaﬂ›ld›k
deyip aç›klaman›z› çekin...”
Genelkurmay’a ak›l veriyor k›sacas›. Ve biz bir kez daha belirtmek durumunday›z ki, komünistlerin, devrimcilerin, solcular›n görevi
Genelkurmay’a “ak›l vermek” de
de¤ildir.
Genelkurmay, o günden bu yana
“yanl›ﬂ anlaﬂ›ld›k” aç›klamas› yapmayarak TKP’yi hayal k›r›kl›¤›na
u¤ratm›ﬂ olmal›d›r.
Çünkü, Genelkurmay “ d o ¤ r u
anlaﬂ›lm›ﬂ”t›r ve öyle anlaﬂ›lm›ﬂ olmaktan da ﬂikayetçi de¤ildir. Genelkurmay aç›klamay› yazarken hiç
kuﬂku yok ki, ne ak›l tutulmas› sözkonusuydu, ne de o aç›klamay› birkaç kendini bilmez yazd›.
*
Bizim as›l anlamaya çal›ﬂt›¤›m›z
TKP’nin bu aç›klamay› hangi düﬂünce ve ruh haliyle yapt›¤›d›r. Genelkurmay’›n o bildiriyi siteye koyarken bir ak›l tutulmas› içinde olmad›¤› ne kadar kesinse, kuﬂku yok
ki, TKP’nin de bu aç›klamay› yazarken ak›l tutulmas› içinde olmad›¤› da o kadar kesindir.
TKP’nin Genelkurmay’a karﬂ›
cepheden savaﬂmayan, hatta ona
“ak›l veren”, Kürt-Türk çat›ﬂmas›
davetini, “yanl›ﬂ anlaﬂ›ld›k” denilmesiyle yok sayabilece¤ini ifade
eden bir bildiri yazmas›, sadece sözkonusu ça¤r›yla de¤il, TKP’nin
uzun süredir izledi¤i çizgiyle ilgili
bir sonuçtur.

TKP, belli bir süredir, genel olarak olmasa da, baz› noktalarda -örne¤in ﬂeriata karﬂ› olmak noktas›nda- düzenin çeﬂitli güçleriyle “paralel” bir çizgi geliﬂtirmiﬂtir. Bu paralellik, baﬂta ﬂeriat olmak üzere çeﬂitli konularda Genelkurmay’la paralelli¤i de içermektedir. En az›ndan nesnel olarak durum böyledir.
TKP’nin Ermeni sorununda düzenin resmi tezlerini de içeren görüﬂler geliﬂtirmesi de bu tür bir paralelli¤in baﬂka bir boyutudur.
TKP’nin mesela ÖDP’nin baz›
dayatmalar›n› bahane ederek Hrant
Dink’in cenaze törenine kat›lmay›ﬂ›, daha sonra da bunu “ak›ll› olmak”la teorileﬂtirmeye çal›ﬂmas›,
bu politikas›ndan ba¤›ms›z de¤ildir.
*
Yukar›da bir sat›r›n› aktard›¤›m›z bölümün tümünü aktaral›m
ﬂimdi. TKP aç›klamas›nda deniyor
ki, “Bu aç›klama e¤er bir ak›l tutulmas›n›n ürünü de¤ilse, ABD emperyalizminin daha do¤rudan, Avrupa
Birli¤i'nin ise daha sinsi yöntemlerle Türkiye'de bir Türk-Kürt çat›ﬂmas›n› ç›karmaya dönük planlar›n›n baﬂar›ya ulaﬂmas›na ramak kald›¤›n› kan›tlamaktad›r. ”
Ve hemen arkas›ndan ekleniyor:
“TKP bunun bir emperyalist
plan oldu¤unu ›srarla vurgulad›,
vurgulamaya devam edecektir. ”
Generaller, bunun bir emperyalist plan oldu¤unun “belki” fark›nda
de¤illerdir ve TKP, generalleri böyle bir tehlike konusunda uyarmay›
kendine görev say›yor.
Kuﬂkusuz, bu sat›rlardan sonra,
TKP’nin ülkemizdeki siyasi yap› ve
daha tam olarak faﬂizmi nas›l de¤erlendirdi¤i tart›ﬂmal› hale geliyor.
Genelkurmay, faﬂizmin, emperyalist planlar›n d›ﬂ›nda m›d›r? Böyle
bir ihtimal, binde bir dahi olsa var
m›d›r?
Genelkurmay kim?
Ülkemizdeki dizginsiz emperyalist politikalar, IMF programlar›,
özelleﬂtirmeler, iﬂgal orta¤› olma,
bunlar Genelkurmay’›n d›ﬂ›nda m›
oluyor?
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E¤er bunlar›n cevab› do¤ru biliniyorsa, Genelkurmay’›n sitesine
koydu¤u bildiride de yanl›ﬂ
anlaﬂ›lacak hiçbir ﬂey yoktur. Peki
öyleyse TKP neden “yanl›ﬂ” anl›yor
veya anlamak istiyor?
12 Eylül sonras›, 12 Eylül Cuntas› içinde “çeliﬂkiler” arayan, hatta
cuntac›lar içinde “MHP’li-solcu”
ayr›m› bile yapmaya kalkan TKP
mantalitesi hâlâ devam m› ediyor
yoksa?
*
Sorun, TKP’nin “yurtsever cephe” politikas›n›n, anti-emperyalist,
anti-oligarﬂik zeminden saparak,
kendine düzeniçi güçlerden ittifaklar arayan bir çizgide geliﬂmesidir.
Ermeni sorunundaki, Kürt sorunundaki, laiklik-ﬂeriat sorunundaki
yaklaﬂ›mlarda da, bu anlamda düzeniçi güçlere “kap›y› aralayan” bir
üslup ve yaklaﬂ›m giderek hakim

olmaktad›r.
Böyle bir çizgi, k›sa vadede çeﬂitli güçlerin ittifak›n› mümkün hale
getirebilir, ancak uzun vadede, bu
çizgi çok büyük sapmalara yolaçar.
Türkiye solunda bunun birçok örne¤i vard›r ve TKP’nin bu yoldan gitmesini ve böyle bir sonuçla karﬂ›laﬂmas›n› istemeyiz.
Ülkemizde, oligarﬂi içindeki çeliﬂkiler üzerine politika yapan, politikalar›n›n oda¤›na bu çeliﬂkileri
oturtan hiçbir hareket, savrulmalara
karﬂ› duramam›ﬂt›r. (Emperyalistler
aras› çeliﬂkiler üzerine politika yapanlar için de geçerli ayn› ﬂey).
Çünkü, emperyalistler aras› veya
oligarﬂi içi çeliﬂkiler zemini, zaten
göreceli ve geçici zeminlerdir. S›n›f
ç›karlar› gerektirdi¤inde bu kesimler kendi aralar›nda birli¤e gittiklerinde, bu çeliﬂkiler üzerine siyaset
yapanlar›n siyaset alan› da daral›r

veya tümden ortadan kalkar. O zaman ya fiilen tasfiye olurlar ya da
iyice düzeniçileﬂerek orada varolmaya çal›ﬂ›rlar. ‹ﬂte bu nedenden
dolay›, halktan, emekten yana hiçbir hareket, politikas›n›n merkezine
bunlar› koyamaz. Hele komünist,
yani Marksist-Leninist oldu¤u iddias›ndaki herhangi bir hareket, bunu
hiç yapamaz.
TKP’nin Genelkurmay’›n aç›klamas›na karﬂ› yay›nlad›¤› bildiri,
iﬂte bu yüzden Marksist-Leninist
yaklaﬂ›mla, ülkemizin konjonktürel
durumuyla ve devrimci politikan›n
ihtiyaçlar›yla ba¤daﬂt›r›lamayacak
bir bildiridir. Genelkurmay ne yapt›¤›n› biliyor. Yapt›¤› ça¤r›n›n sonuçlar›n›n da TKP’nin hiç kuﬂkusu
olmas›n ki, gayet fark›nda. TKP
egemen güçlerin nas›l anlaﬂ›ld›¤›na
dair düzeltmeler yapmak yerine,
kendi sözlerinin nas›l anlaﬂ›laca¤›
üzerine daha çok kafa yormal›d›r.

AKP alevi düﬂmanl›¤›na devam ediyor

K e y f i S ü r g ü n ü P ro t e s t o y a
Keyfi Ceza

Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i Sultanbeyli ﬁubesi’nin cemevi yapma
çal›ﬂmas› sürekli bir ﬂekilde AKP’li belediyenin sald›r›lar›na maruz kal›yor.
Onlarca kez cemevi inﬂaat›n› y›kmak için mahkemeye baﬂvuran, ancak
hepsinde tam tersi sonuçla karﬂ›laﬂan belediye, bu kez de derne¤in baﬂkan›n› y›ld›rmaya çal›ﬂ›yor.
18 Haziran günü cemevi arazisinin bulundu¤u yere gelen Sultanbeyli
Belediyesi zab›ta ekipleri, cemevi arsas›na duvar örmeye çal›ﬂt›. Cemevini
fiili olarak engelleme manevras›na tepki gösteren Sultanbeyli PSAKD Baﬂkan› Sadegül Çavuﬂ ve beraberindeki dört kiﬂi ile zab›ta ekipleri aras›nda
tart›ﬂma yaﬂand›.
Ard›ndan çözüm için Sultanbeyli Belediyesi'ne giden dernek yöneticileri, burada hiçbir yetkiliyle görüﬂememeleri üzerine, tart›ﬂma burada sürdü.
Çavuﬂ ve arkadaﬂlar›n›n, cemevi bahçesine zab›tan›n zorla duvar yapt›rarak, ibadet yerlerine yönelik sald›r›s›n› protesto eden aç›klama yapmalar›
üzerine, gözalt›na al›nd›lar.
11 Haziran günü de, zab›ta ekiplerinin
ayn› gerekçeyle gelmesi üzerine Sadegül
Çavuﬂ ve cemevi yöneticileri gözalt›na
al›nm›ﬂt›.
Y›k›mlar, gözalt›lar, cemevi inﬂaat›n›n
malzemesini çalma gibi basitlikler, aç›lan
onca davalar; her ﬂey Sultanbeyli’de yaﬂayan binlerce alevinin ibadethanesine
gösterilen tahammülsüzlü¤ün sonucudur.
Bunun alt›nda ise daha köklü, iflah olmaz
bir alevi düﬂmanl›¤› yatmaktad›r.

Kand›ra F Tipi’nde tutuklu bulunan
Ümit ‹lter'in Bolu F Tipi’ne sürgün
edilmesini protesto için 4 gün açl›k
grevi yapan Elbistan Hapishanesi’ndeki tutsaklar hakk›nda disiplin
soruﬂturmas› aç›larak, 1 ay "iç görüﬂten men" cezas› verildi.
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Devletin derdi “mal›”
Geçen y›l›n ﬂubat ay›nda ölüm orucunda iken hastanede bedenlerini tutuﬂturan Tahsin Mert ve Mahir Ertu¤rul Zevkliler adl› tutsaklara ‘kamu mal›na zarar vermek’ gerekçesiyle dava
aç›ld›.
Zevkliler mektubunda ﬂöyle anlat›yordu bu geliﬂmeyi: “Dün mahkemedeydim. Biz hastanede bedenlerimizi
ateﬂe vermiﬂtik ya devlet, ‘kamu mal›na zarar vermek’ gerekçesiyle hakk›m›zda dava açm›ﬂ. Biz kendimizi yak›yoruz, adamlar 2-3 yast›k, battaniyenin derdine düﬂmüﬂler. Kimse ‘yahu,
siz niye böyle bir eylem yapt›n›z?’ demiyor da ‘bu battaniyeler neden zarar
gördü?’ diyorlar. ”

TKP
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Emperyalizm körüklüyor bölünme derinleﬂiyor

Dünya halklar›, Filistinli örgütlerden
bu oyunu bozmalar›n› bekliyor!
Filistin’de Hamas’la El Fetih
aras›ndaki iç çat›ﬂmada kriz giderek
derinleﬂiyor. Hamas Gazze ﬂeridini
tümüyle ele geçirirken, yüzlerce Filistinli Erez s›n›r kap›s›na y›¤›lm›ﬂ
Gazze’den kaçmaya çal›ﬂ›yor. Bat›
ﬁeria’da ise El Fetih, Hamas’›n bürolar›n› bas›yor. Gazze’den yans›yan görüntüler, geçen hafta da alt›n›
çizdi¤imiz gibi, direnen bir halk›n
kültüründe, ahlâk›nda olmayan
manzaralar› ortaya ç›kar›yor. Ç›r›lç›plak soyulmuﬂ El Fetih militanlar›n›n sokaklarda gezdirilmesi, Hamas TV’sinden bu görüntülerin yay›nlanmas›, yine öldürülmüﬂ bir El
Fetihli komutan›n cesedinin sokaklarda sürüklenmesi; bütün eksik ve
hatalar›na karﬂ›n Filistin davas›n›
taﬂ›yanlar›n baﬂ›nda gelen Arafat’›n
evinin ya¤malanmas›, resimlerinin
üzerinde tepinilmesi... gibi görüntüler sadece ‹srail’i hat›rlat›yor. Ve ilginç olan, islamc›lar bu görüntüleri
“zafer” diye kutluyor.
Hamas’›n Gazze’de yapt›¤› gayrimeﬂrudur; bu tart›ﬂ›lamaz. Ancak
El Fetih’in Hamas’› darbecilikle
suçlay›p, arkas›na emperyalistlerin
deste¤ini alarak onu kuﬂatma harekat›na kat›lmas›n› da bu gerçek
aç›klamaya yetmez.
El Fetih Lideri Mahmut Abbas,
“terörist” olarak niteliyor Hamas’›
ve art›k hiçbir ﬂekilde görüﬂmeyece¤ini aç›kl›yor. Tam da emperyalistlerin istedi¤i gibi aç›klamalar
bunlar. Filistin halk›n›n seçimlerde
ortaya koydu¤u iradeyi tan›mayarak
ambargo ve tecrit politikas› uygulayan ve Filistin’in yaﬂad›¤› ac›lardan
do¤rudan sorumlu olan emperya-
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listlerin akbabalar gibi Filistin’in
üzerinde dönmeye baﬂlamas›, her
iki örgütü de düﬂündürmek durumundad›r.

Bölünmüﬂ Filistin
emperyalistlerin iste¤i
70 kiﬂinin öldü¤ü onlarcas›n›n
yaraland›¤› Gazze’deki çat›ﬂmalar›n
ard›ndan, Filistin Devlet Baﬂkan›
Mahmut Abbas, Hamas hükümetini
feshederek, ola¤anüstü hal hükümeti kurdu. Ard›ndan El Fetih Merkez
Komitesi, “Gazze'deki askeri darbeyi sona erdirmedikçe Hamas ile her
türlü diyalog ve görüﬂmeyi kesme”
karar› ald›.
Hamas’›n tan›mad›¤› bu geliﬂmelerle birlikte, fiili olarak Filistin’de iki hükümet ortaya ç›kt›.
Bu durum tam da emperyalistlerin iste¤ine denk düﬂüyor. Çat›ﬂmay› ellerini ovuﬂturarak izleyen Avrupa, Amerika emperyalistleri ile ‹srail, bölünmeyi derinleﬂtirmek için
harekete geçmekte gecikmedi.
Hamas’›n 2006 Ocak ay›nda iktidara gelmesinden bu yana, ABD,
AB ve ‹srail siyasi ve ekonomik kuﬂatmaya alm›ﬂt› Filistin’i. Amaç
Hamas’› tasfiye etmek, direniﬂten
vazgeçirmek, boyun e¤dirmekti.
Yard›mlarla ayakta duran Filistin’in
bütün yaﬂam kaynaklar› kesildi.
Ortado¤u’ya demokrasi götürmekten, iﬂgallerine bu ulvi amac›
bahane yapmaktan utanmayan emperyalistlerin demokrasi anlay›ﬂ›na
uymam›ﬂt› Filistinliler’in tercihi.
ABD baﬂkanl›k seçimlerinden dahi

daha adil bir ﬂekilde geçen seçimlerin sonucunu tan›mad›lar. Sevmemiﬂlerdi böyle demokrasiyi.
Ve tüm dünyan›n gözleri önünde
bir halk; emperyalistlerin istedi¤i
seçimi yapmad›¤›, onlar›n demokrasi oyununu tersine çevirdi¤i için cezaland›r›ld›. “Siz nas›l
Hamas’› seçersiniz” cezas›, ekonomik, siyasi boyutuyla a¤›r bir
biçimde tam 1.5 y›ld›r sürüyor.
Hamas, ‹srail’i tan›mas› ve direniﬂten, silahl› mücadeleden vazgeçmesi noktas›nda dize getirilmek istendi. Son Mekke Anlaﬂmas›
ile ulusal birlik hükümeti kurulmas›, Hamas’›n siyasi olarak k›smi bir
geri ad›m› olarak nitelense de, esasen Hamas dize getirilemedi.
Emperyalistler ikiye bölünmüﬂ
Filistin’i bu konuda f›rsat görüyor.
Gazze’ye yönelik ambargoyu s›k›laﬂt›rma, Filistin davas›n› parçalama manevralar› önümüzdeki süreçte daha da artacakt›r.
‹lk ad›mlar at›lmaya baﬂland› bile. Abbas’›n kurdu¤u hükümetin
an›nda ABD, Avrupa ve ‹srail taraf›ndan tan›nmas›, niyeti aç›kça ortaya koyuyor. Emperyalistler ayn› anda Gazze’ye yönelik kuﬂatmay› daha da s›k›laﬂt›rma karar› al›yorlar.
‹srail’in büyük bir askeri sald›r›ya haz›rland›¤› gündeme gelirken,
Filistin’de Hamas’›n iktidara gelmesinin ard›ndan yard›m musluklar›n› kapatan, ulusal birlik hükümetinin kurulmas›yla “s›n›rl›” bir ﬂekilde yard›mlar› yeniden baﬂlatan Avrupa Birli¤i, Gazze’de yaﬂananlar›
bahane ederek, zaten s›n›rl› olan insani yard›m projelerini tümden durdurdu¤unu aç›klad›. Bat› ﬁeria’ya,
daha do¤rusu Abbas yönetimindeki
El Fetih hükümetine ise ambargo
kald›r›l›yor. AB yetkilileri aleni ﬂekilde, Hamas’›n eline geçmeyecek
ﬂekilde yard›mlar ulaﬂt›raca¤›z
aç›klamalar› yap›yorlar.
Bugün vahim tablo ﬂu ki; Hamas’› seçti¤i için cezaland›r›lan Filistinliler’in Gazze’de yaﬂayan 1.5
milyonluk bölümü daha s›k bir cezaland›rmaya tabi tutuluyor.
ABD’nin tavr› da AB’ninkinden
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farkl› de¤il. Daha ilk andan itibaren
Hamas’› suçlayarak, Fetih hükümetine yönelik ekonomik ambargoyu
hemen kald›rd›. ‹srail Baﬂbakan›
Olmert de, yeni Fetih hükümetini
“bar›ﬂ görüﬂmelerinin” tekrar baﬂlamas› için 'f›rsat' diye niteledi.
Tüm bu geliﬂmeler meselenin
salt yard›mlar, kuﬂatma, tecritle s›n›rl› olmad›¤›n› gösteriyor. Emperyalistler, Hamas’›n baﬂ sorumlu oldu¤u, El Fetih’in masum olmad›¤›
bir sürecin sonunda yaﬂanan çat›ﬂmay› daha da derinleﬂtirmek istiyor.
Bunun sonucunda ya Hamas’› yok
etmeyi, olmazsa Filistin’i bölüp, istedikleri koﬂullar› kabul eden bir
“devletçik” ile, Ortado¤u’nun bu en
önemli sorununu önlerinden engel
olmaktan ç›karmay› planl›yorlar.
Bu oyunu bozmak Hamas ve El
Fetih baﬂta olmak üzere tüm Filistinli örgütlere düﬂüyor. Tam da bu
noktada çat›ﬂmaya kaynakl›k eden
ideolojiler gündeme geliyor.

Mülkiyetçilik ve dünya
halklar›n›n beklentisi
Hamas emperyalist kuﬂatmaya
ﬂu ya da bu ﬂekilde boyun e¤medi.
Ancak bu bir olumluluk olmakla
birlikte yetmiyor.
Seçilmiﬂ hükümet olarak ulusal
birli¤i sa¤lama, Filistinliler’i bütünleﬂtirme, topyekün ve güçlü bir direniﬂ yaratma gibi bir sorumlulu¤u
da vard›. Ancak Hamas önderli¤inin
bu noktada, kendi ideolojisinden
kaynaklanan politikas›zl›¤› görüldü.
O, ulusal birli¤i yaratma, topyekün
direniﬂi ortaya ç›karma de¤il, El Fetih karargah›nda ezan okuma derdinde! Zafer diye kutlad›¤› bu!
ﬁu aç›k ki; tüm Filistinli güçleri
bir direniﬂ cephesinde biraraya getirecek politikalar belirleyemedi Hamas, Fetih’i de bu noktada zorlayacak ad›mlar atmad›. Süreci daha da
a¤›rlaﬂt›ran bu durum, emperyalistlerin kozlar›n› güçlendirdi. Yani,
ulusal birli¤i biz sa¤lamak istedik
ama Fetih yanaﬂmad› gibi bir savunma Hamas’›n izledi¤i politikalar
aç›s›ndan inand›r›c› de¤ildir.

Say›: 110

Ony›llarca Filistin’in egemen
gücü konumundaki El Fetih ise,
adeta ellerini ovuﬂturarak izledi emperyalist kuﬂatmay›, bundan medet
umdu. Hamas’›n “kendine muhtaç
olaca¤›” an› bekledi. Bazen de beklemeden provoke etmeye çal›ﬂt›.
Yolsuzluklar›, çürümüﬂlü¤ü kimse
için s›r olmayan El Fetih için Filistin halk›n›n ç›karlar› de¤il, kendinin
yönetti¤i bir Filistin’di önemli olan.
Milliyetçili¤in mülkiyetçili¤i, Filistin davas›n› yoketme pahas›na kendini gösteriyordu.
Ayn› mülkiyetçilik ‹slamc›l›¤›n
da temelindeydi. Bu nedenle, Filistin’i kendi örgütünü yönetir gibi yönetmeye kalk›ﬂt› Hamas. Varolan
güvenlik gücünü da¤›t›p kendi militanlar›na resmi üniforma giydirmeye çal›ﬂmas› bunun sadece bir örne¤iydi. Yine, halk›n El Fetih’in çürümüﬂlü¤üne olan tepkisi ile kendine
yönelen oylar›, yanl›ﬂ de¤erlendirerek, Filistin tarihinde önemli bir yeri olan El Fetih’i tasfiye etme hamlelerine kalk›ﬂt›.
Hamas’›n Fetih’e nas›l bakt›¤›
asl›nda bu son çat›ﬂmada çok çarp›c› ﬂekilde görülmüﬂtür. Ahlâki olarak sorgulanmaya muhtaç görüntüler böyle ortaya ç›kt›.
Hamas’›n El Fetih özel timlerinin karargâh›n› ele geçirmesinin ard›ndan, Hamas Sözcüsü Sami Ebu
Zühri bu durumu, “ H z . M u h a mmed'in Mekke'yi ele geçirmesiyle
eﬂde¤er” olarak niteliyordu. Zühri,
“ Bu Ga zze ﬁe ri d i 'n i n ik i n ci k ez ö z gürlü¤üne kavuﬂmas›. Önce ‹srail li y erle ﬂi mc iler in elin d en , son r a da
(‹ sraillil erin) i ﬂbirli kçiler ini n elin den özgürlü¤üne kavuﬂturuldu”
diye konuﬂuyordu. Hamas'a ba¤l› El
Aksa Radyosu ise, “Allah'›n zaferi
bu; ezan sesleri ilk kez özel timlerin
karargâh›ndan yükseliyor" diyor ve
"Hamasl› mücahitlerin, hainlerin
bast›¤› yerleri temizledikten sonra
namaz k›ld›¤›n›" duyuruyordu.
O görüntüler, yukar›daki mant›k
ve Gazze’de yarat›lan fiili durum;
“hainler, iﬂbirlikçiler, ‹slam›n zaferi” diye meﬂrulaﬂt›r›lamaz kime karﬂ› hangi zafer? Fetih önderli¤inin

‹srail F ›rsat›
Kaç›rm›yor!
Kardeﬂ kardeﬂi
vururken, ‹srail de
boﬂ durmuyor. ‹srail 20 Haziran’da, uzun süreden sonra yeniden Gazze’ye girdi ve Han Yunus’ta Hamas üyesi iki militan ile Halk Direniﬂ
Komiteleri üyesi bir kiﬂiyi katletti. Ayn› gün, Bat› ﬁeria da ‹srail ateﬂi alt›ndayd›. Cenin Mülteci
Kamp›’nda, kendilerini tutuklamaya gelen ‹srail askerlerine direnen bir ‹slami Cihad Komutan› ile bir baﬂka militan katledildi.
uzlaﬂmac›l›¤›ndan yola ç›karak “‹srail iﬂbirlikçisi” diye suçlanmas›,
Filistin davas›n› tümden yok saymakt›r, koskoca tarihi kendisiyle
baﬂlat›p bitirmektir. Ki, mülkiyetçilik, benmerkezcilik burada da kendini gösterir.
Filistin’i bugünkü durumuna iﬂte
bu iki zihniyet getirdi. Oysa ulusal
bir sorunda, hele ki Filistin gibi emperyalistlerin bo¤mak istedi¤i bir
sorunda mülkiyetçilik o davan›n
ölümüyle eﬂde¤erdir. Düﬂman›n yenilgiye u¤rat›lmad›¤›, iﬂgalin sona
erdirilmedi¤i koﬂullarda iktidar çat›ﬂmas›n›n bu boyuta s›çrat›lmas› da
yine mülkiyetçili¤in, sorumsuzlu¤un en uç örne¤idir. ‹slamc› böyle
bir sorumlu¤u duymaz, onun tek
derdi islami bir devlet kurmakt›r,
bunun için ulusal ç›karlar an›nda bir
yana at›l›r, an›nda di¤er güçleri tasfiyeyi gündemine al›r, “kardeﬂ kan›” dökmekten, düﬂman›n iﬂine yaraca¤›n› göre göre iç çat›ﬂmalar› körüklemekten çekinmez.
Filistin davas›; islamc›l›¤›n benmerkezcili¤ine, burjuva milliyetçili¤in mülkiyetçili¤ine terk edilemez.
ﬁimdi; y›llard›r yüre¤i Filistin’le
atan, islamc›, ulusalc›, devrimci
ay›rmadan ‘Filistin davas›’ diye sahiplenen dünya halklar›, bütün Filistinli örgütlerden emperyalistlerin
planlar›n›, Filistin davas›n› kendi
içinde bo¤up yok etme manevralar›n› tersine çevirmelerini bekliyor.
Emperyalistleri ve siyonistleri
sevindirmeyin!
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Haf›za

Hikayemizin özeti
ﬂudur
ki; burjuvazi
Gerçekler unu tulmas›n diye
orada emekçilerin konuﬂmas›n› engellemek
için büyük zulümlere
baﬂvurdu. Emekçiler
Geçen hafta Taksim’de “Tramorada konuﬂmak için büyük bedelvay Dura¤›”nda yap›lan bir eyleme
ler ödedi...
polis sald›rd›. Önce Taksim Gezi
Park›, sonra da “Tramvay Dura¤›”,
H
‹stanbul’un adeta “sabit eylem yeri”
Londra’n›n bat›
gibiydi. Ayn› Ankara’daki Yüksel
k›sm›nda
yeralan
Caddesi, ‹zmir’deki Kemeralt› GiriHyde
Park,
oldukça
ﬂi, Eskiﬂehir’deki Migros önü gibi...
büyük bir alan› kapHemen her ﬂehirde, buna benzer bir
s›yor; 146 hektar. Tayer var.. Bu tür yerler, mücadele
rihi de oldukça eskiaç›s›ndan bir kazan›m anlam›na gelere, neredeyse 900
lebilece¤i gibi, toplumsal muhalefey›l önceye uzan›yor.
tin belli alanlara hapsolmas› sonuBugün, herhangi
cunu da do¤urabilir.
bir
konuda konuﬂma
Belki bundan, Gezi Park›, Yükyapmak
isteyen biri,
sel Caddesi gibi yerler için zaman
Hyde
Park’a
gidip
zaman “Hyde Park gibi” benzetme“serbest
hatiplere”
si yap›l›yor.
ayr›lan yerde istedi¤i
Arada bir “demokrat” kesilen
konuﬂmay› yapabilir.
burjuva kalemﬂörler de s›k s›k örDinleyici bulup bulnek verirler Hyde Park’›. “B›rak›n
mamas› ise ﬂans›na
herkes özgürce konuﬂsun, Hyde
kalm›ﬂ.
Park’ta konuﬂuyorlar da ne oluyor
Fakat Hyde Park’›
sanki, ‹ngiltere y›k›l›yor mu?” dertoplumsal
muhalefet
ler. Halbuki kaz›n aya¤› öyle de¤il.
aç›s›ndan önemli k›lan yan› bu deH
¤ildir. Tam tersine, bu yan› muhalefetin içini boﬂaltan bir “ ö z g ü r l ü k
Meydan Larousse Ansiklopedio y u n u d u r ” bile denilebilir. Hyde
si’nde de Hyde Park’› tan›tan madPark,
ayn› zamanda Londra’daki
denin karﬂ›s›nda “Park›n kuzeydotüm
büyük
yürüyüﬂlerin baﬂlang›ç
¤u k›sm›nda mermer bir kemer yer
veya bitiﬂ noktas›d›r. Irak’›n iﬂgalial›r. Serbest hatiplerin köﬂesi de
ne karﬂ› yüzbinlerin kat›ld›¤› büyük
buradad›r; park›n milletleraras›
yürüyüﬂlere de ev sahipli¤i yapm›ﬂﬂöhreti daha çok bu ‘serbest hitat› Park. ‹ktidar bunu yasaklamak enbet’ gelene¤inden gelir” diye yaz›gellemek ister, emekçiler ise bunda
yor. Ama o da o “serbest hitabet”in
›srarl› olur.
arkas›ndaki hikayeyi yazm›yor.
Neden derseniz?
Yani k›sacas› diyece¤imiz o ki,
Hyde Park, asl›nda, o pek ço¤umuH
zun bildi¤i Hyde Park de¤ildir. O
Meydan Larousse’nin Park’ta
“serbest hitabet” köﬂesi öyle serbest
S
e
rbest hatiplerin köﬂesi” diye ta“
ç›kmam›ﬂt›r ortaya. Zaten burjuvarif etti¤i yer, asl›nda ‹ngiltere’nin en
zinin yönetti¤i bir ülkede, emekçiünlü i d a m mekan›yd›. Evet evet,
lerin, devrimcilerin serbestçe ko‹ngiliz egemen s›n›flar›, o köﬂede,
nuﬂmas› mümkün mü? E¤er mümyoksullardan, muhaliflerden binlerkün hale gelmiﬂse, bilinmelidir ki, o
ce, onbinlerce insan› idam ettiler.
serbestli¤i kazan›ncaya kadar büO köﬂenin idam yeri yap›lmas›yük bedeller ödenmiﬂttir... ‹ﬂte
n›n
tarihi, 1108 y›l›d›r.
Hyde Park’›n hikayesi de bunun hiBu köﬂede bulunan a¤aca da
kayesidir...

Ty b u r n ‹ d a m A¤ac› ad› verilmiﬂtir
yüzy›llar önce.
Yüzy›llar boyunca kraliyet taraf›ndan kullan›ld› bu idam a¤ac›.
Krall›k, düzene isyan etmeyi düﬂünenleri sindirmek için idam edilenleri, günlerce o a¤açta as›l› b›rak›yordu. Sadece ‹ngiltere Kral› 8.

Hyde Park
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TAR‹H

‹ngiltere tarihinin ilk genel grevi;
Tarih 1926 May›s...
Polisin coplar› var yine karﬂ›lar›nda.
Onlar yüz y›l önce iﬂçi kardeﬂlerinin
yapt›¤› gibi, Hyde Park’ta Ty b u r n
‹ d a m A¤ac›’n›n alt›nda topland›lar.
Yüzbinlerce emekçi orada hep bir
a¤›zdan “K ›z›l B ay rak ” marﬂ›n›
söyledi.
Ayn› 80 y›l sonra ABD ve ‹ngiliz
emperyalizminin barbarl›¤›na karﬂ›
yürüyecek iﬂçi kardeﬂlerinin
yapaca¤› gibi...
Henry’nin 70 bini aﬂk›n köylüyü ast›¤› söylenir ki bu idamlar›n da büyük bölümü ayn› yerde gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Sonra devir de¤iﬂti; iktidara burjuvazi geçti. Ama ‹ngiltere’nin
idam yeri de¤iﬂmedi.
Burjuvazi güya mahkemeler kurmuﬂtu, ama bask› ve zulümde kendi-
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sinden önceki düzenlerden hiç de
geri kalm›yordu. Hatta o kadar ki,
burjuvazinin verdi¤i idam cezalar›n›n çoklu¤u karﬂ›s›nda Ty b u r n
‹ d a m A¤ac› yetersiz gelmeye baﬂlad›. A¤ac›n dallar› özel bir ﬂekilde budan›p, ayn› anda 20’den fazla kiﬂinin
idam edilebilece¤i hale getirildi.
‹ﬂçi s›n›f›n›n kapitalizme karﬂ›
bilinçsiz, kendili¤inden tepkisinin
ifadesi olan Ludist hareketin militanlar›, Çartist hareketin militanlar›,
sonra sosyalist, komünist iﬂçiler,
as›ld›lar Hyde Park’da.

H
‹ﬂte bundan dolay›, iﬂçi s›n›f›n›n
her yürüyüﬂünde, kortej, yoldaﬂlar›n›n as›ld›¤› o köﬂeye yöneldi hep.
Kraliyetin veya burjuvazinin askerleri, her seferinde iﬂçilerin oraya
varmas›n› önlemek için coplar›yla,
kurﬂunlar›yla sald›rd›lar. Ony›llarca
sürdü bu mücadele.
Park her seferinde bir savaﬂ alan›na dönüﬂtü. Her büyük iﬂçi eyleminde, Park burjuvazinin askerleri
taraf›ndan iﬂgal edildi.
1855 y›l›nda iktidar›n iﬂçilere
koydu¤u yasaklara karﬂ› büyük bir
yürüyüﬂ düzenlenmiﬂti. Karl Marks,
proletaryan›n ö¤retmeni de vard› o
yürüyüﬂte. ‹ﬂçilerin Park’a girmesi
yine yasakland› beklenece¤i üzere.
Ama yaklaﬂ›k 200 bin iﬂçi yasa¤› dinlemeyip, çat›ﬂa çat›ﬂa girdi
Park’a. Çok iﬂçi yaraland›, çok iﬂçi
tutukland›, ama Park’a girmiﬂlerdi.
1866’da yine büyük bir iﬂçi yürüyüﬂü vard›. Zaman›n ‹ngiltere
Baﬂbakan› Lord Derby de Park’› iﬂçilere yasaklad›. ‹ﬂçiler bu kez yaklaﬂ›k 250 bin kiﬂiydiler. Polis barikatlar›n› yara yara girdiler Park’a.
Girip o köﬂeye ulaﬂt›lar. Kendilerine mücadelenin yolunu açan iﬂçi
yoldaﬂlar›n› and›lar.
Her yürüyüﬂ, iﬂçilerin kendine
güvenini büyütüyordu. Neredeyse
bir as›rd›r iﬂçiler Hyde Park’a yürüme kararl›l›¤›ndan vazgeçmemiﬂlerdi ve vazgeçecek de de¤illerdi.
Çünkü dönem, sosyalist iﬂçi hareketinin ihtilalci temelde yükseldi¤i bir
dönemdi.

Say›: 110

Burjuvazi iﬂte bu noktada, iﬂçilerin kararl›l›¤› karﬂ›s›nda geri ad›m
atarak, gösterilerin Hyde Park’ta
yap›lmas›n› yasallaﬂt›rd›. Ç›kar›lan
yasayla Hyde Park’›n sözkonusu
köﬂesi ‘Hitabet Köﬂesi’ ilan edildi.
Y›l 1872’ydi.

H
‹lginçtir, Irak savaﬂ›na karﬂ›
Londra’da büyük eylemlerin yap›ld›¤› dönemde, ‹ngiltere Baﬂbakan›
Lord Derby’den 135 y›l sonra, Baﬂbakan Tony Blair, iﬂçilerin, halk›n
Hyde Park’a girmesini yasaklamaya
kalk›ﬂt›.
Yürüyüﬂün Hyde Park’ta yap›lmas›n› yasaklayarak burjuvazi ad›na iﬂçilerden rövanﬂ› almaya çal›ﬂt›.
Gerekçesi tam döneme göreydi;
Hyde Park’taki “ççimlerin ezilmesi”
gerekçesiyle konuluyordu güya yasak... Ama Blair rövanﬂ› alamad›.

H
Evet, gördü¤ünüz gibi, “Hyde
Park demokrasisi!” hiç de öyle göründü¤ü gibi de¤ilmiﬂ de¤il mi?!
Burjuvazi çok demokrat, çok özgürlükçü oldu¤undan, söz hürriyetine
çok düﬂkün oldu¤undan oluﬂturmam›ﬂ o “serbest hitabet” köﬂesini...
Ve görüldü¤ü gibi, Hyde Park’›
Hyde Park yapan, o “serbest hitabet” köﬂesi de¤il, o köﬂede dökülmüﬂ olan yoksullar›n kanlar›d›r.
Serbest hitabet köﬂesi, burjuvazinin bir manevras›d›r. Halktan
uzak, rutinleﬂmiﬂ, etkisizleﬂmiﬂ bir
tarzda “görüﬂ aç›klamak”, ne özgürlük anlam›na gelir, ne de muhalefete bir katk›s› olur. Eylem yapt›¤›m›z
hiçbir alan›n halktan kopuk, rutinleﬂmiﬂ bir “Serbest hitabet köﬂesi”ne dönüﬂmesine izin vermemeliyiz elbette.
Paris, Londra, ‹stanbul, bir anlamda kavgan›n baﬂ ﬂehirleridir. Kimi meydanlar›n›n, caddelerinin özel
anlamlar› vard›r ve o anlam, ço¤u
kez emekçilerin kan›yla nakﬂedilmiﬂtir. Burjuvazinin “iﬂte demokrasi!” diye önümüze sürdü¤ü Hyde
Park’la, iﬂçi s›n›f›n›n tarihsel haf›zas›ndaki Hyde Park’›n fark›n› da
iﬂte bu dökülen kan oluﬂturur.

K›sa Tarih

24 Haziran - 30 Haziran

24 Haziran 1987
124 iﬂyerinde 3200 deri iﬂçisi sosyal koﬂullar›n düzeltilmesi için greve baﬂlad›.
24 Haziran 1993
Ege Üniversitesi ö¤rencileri MGK'n›n
üniversiteler üzerindeki bask›lar›n› protesto
etmek için Ankara'ya yürüdü.
25 Haziran 1995
3 bin domates üreticisi, ürünlerinin tarlada kalmas›n› protesto etmek için 150
traktörle 7 saat boyunca E-90 Karayolu’nu
iﬂgal ettiler.
27 Haziran 1997
Eurogold ﬁirketi, mahkeme karar›na
ra¤men kapat›lmay›nca halk gösteri yapt›.
Jandarma köylerde terör estirdi.
28 Haziran 1993
Lice'de 9 köy yak›ld›.
30 Haziran 1993
Ankara Devrimci Sol Güçler SHP'li Mehmet Altuncu'nun ihbar›yla iki devrimcinin
katledilmesini protesto etmek için SHP Çankaya ilçe binas›n› iﬂgal ettiler. ‹ﬂgal 8 gün
sürdü.
30 Haziran 1996
PKK’li Zeynep K›nac›'n›n Dersim Cumhuriyet Meydan›'nda gerçekleﬂtirdi¤i feda eyleminde 8 asker öldü, 35 asker yaraland›.
Haziran 1980
Devrimci Sol, Elaz›¤, Tunceli, Malatya,
Gaziantep, Diyarbak›r ve Van’da “Kürdistan'da Milli Bask›ya Karﬂ› Mücadele Haftas›” kampanyas› gerçekleﬂtirdi.
Haziran 1990
Aralar›nda Aslan Tayfun Özkök ve ‹brahim Erdo¤an'›n da bulundu¤u dört Devrimci
Solcu ve TKP-ML T‹KKO’dan Baba Erdo¤an,
Bayrampaﬂa Hapishanesi’nden firar etti.

TAR‹H
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Emperyalistlerin timsah
gözyaﬂlar› ve RCTV gerçe¤i

Geçen ay sonunda Venezuella hükümetinin,
RCTV Televizyonu’nun
yay›n lisans›n› yenilememesi, “bas›n özgürlü¤ü”
tart›ﬂmalar›na neden olmuﬂtu. Baﬂta
Avrupa Birli¤i, Amerika ve onlara
ba¤l› “Sivil” toplum kuruluﬂlar› olmak üzere, emperyalist cepheden
k›namalar geldi. 4 Haziran’da Panama’da yap›lan 37. Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Kongresi’nde
de ABD D›ﬂiﬂleri Bakan› Condoleezza Rice, OAS’a RCTV davas›n›
araﬂt›rma teklifi sunarak, Venezuella’y› mahkum etmeye niyetlendi.
Venezuella D›ﬂiﬂleri Bakan› Nicolas
Maduro, teklifi “içiﬂlerine kabul
edilemez bir müdahale” olarak de¤erlendirirken, ABD’nin demokrasi
dersi veremeyece¤ini, Guantanamo’dan, Irak’tan örneklerle anlatt›.
Emperyalistler RCTV’nin ard›ndan döktükleri timsah gözyaﬂlar› ile
Chavez yönetimini köﬂeye s›k›ﬂt›rmaya çal›ﬂ›yorlar. Oysa, muhalif
sesleri k›sman›n birçok yöntemini
uygulayan onlar ve destek verdikleri gerici yönetimlerden baﬂkas› de¤ildir. Örne¤in; Amerikan propagandas› yapmalar› için baﬂka ülkelerin gazete ve TV’lerine milyonlarca dolar ay›rmak, bas›n özgürlü¤ünü takmaman›n daniskas›d›r. Mesela, Bush gibi, Irak’tan “eve gelen”
ceset torbalar›n›n medya taraf›ndan
görüntülenmesini yasaklars›n›z; savaﬂ karﬂ›t› gösterilerde gazetecileri
gözalt›na al›rs›n›z ama durmadan
özgürlüklerden söz etmeye de devam edersiniz, orada aç›k bir ikiyüzlülük vard›r... RCTV olay›n›n
ard›ndan Chavez’e karﬂ› baﬂlat›lan
uluslararas› kampanyada Amerikan
CNN Televizyonu’n tavr›, asl›nda
emperyalistlerin bas›n özgürlü¤ünden neyi anlad›klar›n› aç›kça gösteriyor: Chavez’in görüntülerini, ﬂiddet ve hatta ölü görüntüleriyle birlikte gösteriyor, Chavez ile El Kaide lideri Usame Bin Ladin’i yan yana getiriyor, ‘Chavez’e karﬂ› halk
sokaklara döküldü’ diye Meksika’dan bir yürüyüﬂün görüntülerini
yay›nl›yor.
RCTV olay›n›n bir yan› bu: Em-
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da, gerçe¤i ters yüz ederek ölümlerin Chavez taraftarlar›n›n ateﬂi ile yaﬂand›¤› yalan›n› yay›yordu.

peryalistlerin ikiyüzlü tutumlar›.
Di¤er yan› ise, RCTV’nin gerçekten bir bas›n kuruluﬂu, halk›n
haber alma hakk› ile ilgisi.
1- RCTV’nin yay›n lisans›n›n
yenilenmemesi, yasall›¤› tart›ﬂ›lamaz, hükümetin bir tasarrufudur.
2- RCTV, Nisan 2002’de Chavez’e karﬂ› baﬂar›s›z darbe giriﬂimine, destek vermenin ötesinde do¤rudan kat›lan dört medya tekelinden
biriydi. Aradan geçen 5 seneye ra¤men Chavez gücünü art›rmas›na
karﬂ›n bu kanallardan hiçbirini kapatmad›, hiçbir çal›ﬂan› tutuklanmad›. Chavez’in onlardan istedikleri:
Anti-demokratik yönelimlerden kaç›nmalar›, asparagaslara ve pornografik unsurlar ile sigara reklamlar›na yer vermemeleri oldu sadece.
Buna karﬂ›n RCTV bas›n yasas›n›
defalarca ihlal etmeye devam etti.
RCTV’nin halk›n haber alma
hakk›yla ne düzeyde iliﬂkili oldu¤u,
darbe günlerindeki yay›nlar›nda çok
net görüldü. Yoksullar›n Chavez’e
destek için sokaklara dökülerek darbeyi püskürttükleri olaylar yaﬂan›rken o çizgi film yay›nl›yordu. Baﬂkanl›k saray› önündeki çat›ﬂmalarda

Darbecileri ekranlar›na taﬂ›yan
ve onlara teﬂekkür etmekten çekinmeyen RCTV’nin darbe ﬂakﬂakç›l›¤›, bizzat darbenin liderlerinden
Korgeneral Ramirez Perez taraf›ndan ﬂöyle ifade ediliyordu: “Ölümcül bir silah›m›z vard›: Medya. Bu
silaha sahip olma ﬂans›m var, sizi
tebrik etmeme izin verin.”

Onbinlerce emekçi, RCTV olay›n›n ard›ndan baﬂlat›lan uluslararas› kampanyaya karﬂ›, Chavez’e
destek için sokaklara döküldü.
Chavez mitingte, “E¤er Venezuella oligarﬂisi halen kontrolünde
bulundurdu¤u araçlar› sald›r›
amac›yla kullanmaya devam
ederse, elindeki her ﬂeyi tek tek
kaybedecek” diye konuﬂtu.

Kanal Chavez’i aﬂa¤›lamaya,
kitleleri ona karﬂ› ayaklanmaya ça¤›ran say›s›z yay›n yapt›.

Amerikanc›lar Chavez’e darbe
yapt›klar›nda ilk icraatlar› Küba’ya
petrol yard›m›n› kesmek, ikincisi iﬂbirlikçi olmayan bas›n› yasaklamak
olmuﬂtu. Çünkü bu kanallar, RCTV
ve di¤er tekelci medyan›n gizledi¤i
gerçekleri Venezuellal› emekçilere
taﬂ›yordu. ‹lginçtir, bugün Venezuella’y› k›nama karar› alan ABD Senatosu, o günlerde darbecileri k›namam›ﬂt›. Çünkü bu darbenin liderleri, bizzat ABD Kongresi ve “Demokrasi ‹çin Ulusal Gelir” adl› kurum ile ABD taraf›ndan aç›kça desteklenmiﬂ ve finanse edilmiﬂti.
3- Amerika ve Venezuella oligarﬂisinin ç›karlar› do¤rultusunda
Chavez’i devirme giriﬂimleri bununla s›n›rl› kalmad›. Özellikle son
üç y›lda aç›k bir biçimde, petrol
üretimini sabote etmeye, Chavez’in
kazand›¤› referandumlar› karalamaya çal›ﬂt›, kanal›n milyoner sahibi
Marcel Granier, darbe sonras› oligarﬂinin yine Chavez’e karﬂ› giriﬂilen 2002-03 aras›nda üretim tesislerine yönelik sabotajlarda etkin rol
oynayarak, ülkeyi ekonomik ve sosyal istikrars›zl›¤a sürükledi. Bu
olaydan dolay› dahi RCTV’den
kimse tutuklanmad›.

4- Chavez’e karﬂ› “özgürlüklerden” sözeden Amerika’n›n, Venezuellal› “muhalif” gazetecileri e¤itti¤i,
maaﬂa ba¤lad›¤› belgeleri ile Avukat Evo Golinger taraf›ndan kaleme
al›nan “Chavez’in Kodu” adl› kitapta yay›mland›. Bu gazeteciler ara-

24 Haziran 2007

s›nda, RCTV ve Globovision gibi
Amerikanc› medyan›n önemli
isimleri de yeral›yordu. ABD’nin
“e¤itiminin” özünü ‘rejim de¤iﬂikli¤i’ oluﬂturuyordu.

“Bas›n özgürlü¤ü”ne
düﬂman o lan k im?
Yani RCTV olay› s›radan bir
“bas›n özgürlü¤ü” tart›ﬂmas›n›n
ötesindedir. Öte yandan bas›n özgürlü¤üne soyut bir tart›ﬂma olarak
bak›ld›¤›nda, sorunu salt yay›n durdurma, kapatma, bas›n emekçilerini tutuklama, sansür vb. noktada s›k›ﬂt›rmak iﬂten de¤ildir. Oysa bas›n
özgürlü¤ü çok daha kapsaml› bir
tart›ﬂmad›r. Örne¤in; medyada tekelleﬂmenin bas›n özgürlü¤ünün en
büyük düﬂman› oldu¤unu, tek seslili¤i “çok seslilik” görüntüsü alt›nda
kan›ksatt›¤› gerçe¤ini bir yana b›rakarak bas›n özgürlü¤ünü tart›ﬂamazs›n›z.
Öte yandan; kendi ülkesinde
egemen medya d›ﬂ›nda sesleri k›smak için yasal, ekonomik her türlü
arac› kullanan emperyalistlerin Venezuella’da muhalif yay›nlar›n susturuldu¤u yaygaralar› da gerçek d›ﬂ›d›r; zira hâlâ RCTV gibi Bolivarc› hükümet karﬂ›t› olan birçok kanal, radyo ve gazete yay›na devam
ediyor. Bu olay üzerinden Venezuella’n›n halkç› hükümetine yönelik
baﬂlat›lan kampanya, yönetimlerin
niteli¤i farkl› olsa da, Küba’ya yönelik geçti¤imiz y›llarda yürütülen
kampanyaya benzemektedir. Orada
da, aç›kça CIA ile iﬂbirli¤i içinde
çal›ﬂan ve Fidel’i devirmek için
komplolar içinde yeralan bir grup
“gazeteci”nin deﬂifre edilerek tutuklanmas› “bas›n özgürlü¤ü” yaygaralar›na neden olmuﬂtu.
Bu arada; provokatif, pornografik yay›nlar› ile, tekellerin de¤il
Venezuella halk›n›n seçti¤i hükümeti y›kmaya çal›ﬂmas› ile bilinen
RCTV’nin yerine ‘Sosyal Hizmet
Kanal›’ (TVes) yay›na baﬂlad›.
TVes a¤›rl›kl› olarak çocuklardan
gençlere, geniﬂ halk kesimlerine
e¤itim a¤›rl›kl› yay›n yap›yor.

Say›: 110

Karﬂ›-devrimcilerin ‘intikam’ ç›¤l›klar›

Ukrayna’da Nazi ‹ﬂbirlikçilerine Müze
Estonya’da K›z›lordu An›t›’n›n kald›r›lmas›n›n ard›ndan, Amerikanc›
yönetimlerin iktidara geldi¤i eski Sovyet ülkelerindeki, anti-komünist kararlara bir yenisi de Ukrayna’da eklendi. ABD-AB destekli “kitlesel darbe”
ile iktidara gelen Viktor Yuﬂçenko’nun yönetimindeki ülkede, Lvov kentinde "komünizm dönemi kurbanlar› müzesinin" aç›lmas› karar› al›nd›.
Kimdir bu “komünizm dönemi kurbanlar›”?
‹kinci Paylaﬂ›m Savaﬂ› döneminde Sovyet yönetimine karﬂ› Naziler’le
iﬂbirli¤i yapanlar ve bu nedenle sürgün edilenler. Bir baﬂka grup ise, halklar›n birarada yaﬂad›¤› yap›y› parçalayarak, ›rkç› milliyetçili¤i ön plana ç›karmaya çal›ﬂanlar.
Peki, yönetim kapitalizmin kurbanlar›n› da aç›klayabilir mi? Bugün hayranl›kla yolundan yürüdükleri Bat› kapitalizminin kurban› milyonlar için
an›t dikip müzeler açabilirler mi?


Topraks›zlardan ABD
‹ﬂgallerine Protesto

MST Bush’un Brezilya
ziyaretini de protestolarla karﬂ›lam›ﬂt›

Brezilya'da Topraks›z Köylüler Hareketi'ne (MST)
taraf›ndan düzenlenen gösteriye kat›lan 15 binden fazla
kiﬂi, baﬂkent Brasilia'da topland›. ABD'nin Irak ve Afganistan iﬂgallerini protesto eden topraks›zlar, daha fazla sosyal adalet ça¤r›s› yapt›lar. ABD'nin iﬂgal etti¤i ülkelerin isimlerinin yaz›l› oldu¤u 20 tabutu Amerikan
Büyükelçili¤i'nin önüne b›rakan MST üyeleri, Bush’un
en büyük terörist oldu¤unu hayk›rd›lar.


Belçika’da ‘Terör Yasas›’na karﬂ› ‹mza
Belçika'da, DHKC davas› ile birlikte yo¤un olarak tart›ﬂ›lmaya baﬂlanan
‘Anti-Terör Yasas›’ gündemdeki yerini koruyor. 2003 y›l›nda ç›kan ve o
günden beri örgütlenme ve ifade özgürlü¤üne getirdi¤i k›s›tlamalarla tepki
çeken yasaya karﬂ› CLEA (‹fade ve Örgütlenme Özgürlük Komitesi) öncülü¤ünde birçok eylem, konferans ve çeﬂitli etkinlikler yap›lm›ﬂt›.
ﬁimdi de terör yasas›na karﬂ› bir imza kampanyas› baﬂlat›ld›. CLEA, ‹nsan Haklar› Birli¤i (LDH) ve Greenpeace taraf›ndan oluﬂturulan Belçika’da
‹fade ve Örgütlenme Özgürlü¤ü Platformu’nun ça¤r›s› ile baﬂlat›lan kampanyan›n aç›klamas›, 58 demokratik kurum, üniversite ve sendikan›n imzas› ile yay›nland›.
Aç›klamada, demokratik kitle örgütlerinin faaliyetlerinin kriminalize
edildi¤i ve sorgulaman›n ve eleﬂtirmenin dahi tehdit olarak alg›land›¤› dile
getiriliyor. Terör yasas›n›n yürürlü¤e girmesi ile ifade ve örgütlenme özgürlü¤ünün k›s›tlanmas›n›n yan› s›ra, polis yetkilerinin art›r›lmas› ile sosyal örgütlenmelerin denetiminin daha kolay k›l›nd›¤› vurgulanan aç›klamada, eylem alanlar›n›n da daralt›ld›¤›na dikkat çekiliyor. DHKC davas› dahil olmak
üzere güncel örneklerle yasan›n getirdiklerine yer verilen aç›klamada yasan›n tekrar düzenlenmesi talep edildi.
Kurumlar ayr›ca konuya iliﬂkin 27 Haziran’da bas›n toplant›s› ve konser
gerçekleﬂtirecekler.
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“Evet küçük fare! Birazdan ne yapacaks›n bakal›m..”
Sigara katran›yla kar›ﬂ›k
bir balgam tükürdü yere.
Boynunu yana do¤ru yat›r›p
balkonu gözüne kestirdi... Yana¤›nda namlunun so¤uklu¤unu duydu. Göz-gez-arpac›k
hizas›ndan küçük hedefine
bakt› bir daha. Duyulur duyulmaz bir ses ç›kard› genzinden... Dilinin ucunu diﬂlerinin
aras›ndaki boﬂlu¤a soktu, “geliyooor” dedi kendi kendine.
Nefesini tuttu ve teti¤e bast›.
Sola do¤ru hafifçe büktü¤ü
boynunu düz duruma getirdi; namlunun mekanizmas›n› kald›r›p 100150 metre ilerisindeki balkona tekrar bakt›. ‹çten içe niﬂanc›l›¤›yla
övündü.

Çocuk da olsa

Abdullah, kapand› kapanacak
gözleriyle emmo¤luna bakt›. Onun
gözlerinden boﬂanan yaﬂlar› belli
belirsiz seçti. Vücudunda yüzlerce
kar›ncan›n dolaﬂt›¤›n› hissediyordu.
S›cac›k akan bir nehrin içinde s›rtüstü k›p›rt›s›z yüzüyordu sanki. ‹ki
kolu ve gö¤sü s›zl›yordu. Emmo¤luyla köydeyken çok oynam›ﬂl›¤›
vard›. Kuyunun baﬂ›na giderler, içine taﬂ atarlard›. Kedi köpek sesleri
ç›kar›p kuyunun içine do¤ru ba¤›r›rlard›. Bir süre sonra kendi seslerinin yank›s› dönerdi. Çok severlerdi
bu oyunu. Emmo¤lu keskin bir ç›¤l›k kopard›. Abdullah kuyunun baﬂ›nda oyundalar m›, baﬂka bir yerdeler mi ayr›ﬂt›ramad›. Emmo¤luyla kuyunun baﬂ›nda ba¤›r›yorlarsa,
kendisi neden yerde yat›yordu?
Elinde olmadan gözleri yumuldu
Abdullah’›n.
Sa¤dan soldan kurﬂun sesleri
gelmeye devam ediyordu. Panzerlerin sirenleri kalabal›¤›n slogan sesleri içinde kaybolup gidiyordu. Oradan buradan ç›kan dumanlar gökyüzüne yükseliyordu, hava is kokuyordu.
Güm güm güm...
- Nenee, nene kap›y› aç.
- O¤lum ne koﬂturup duruyonuz?
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- He nine. Daha da koﬂaca¤›z.
- Bak bi de diyor ki daha koﬂturacaz, yavrum s›rt›ndan su ak›yor.
- Nene Sad›k’la bana su versene.
Sad›k Abdullah’›n iki yaﬂ büyü¤üydü. Hep birlikte dolaﬂ›rlard›.
Oyun arkadaﬂ›yd›lar. Nenenin getirdi¤i bir sürahi suyu içtiler. Koltu¤unun alt›na s›k›ﬂt›rd›¤› topla Abdullah önden, Sad›k arkadan merdivenleri gürültüyle indiler.
“Suuu...” dedi bir kaç kez. Dudaklar›n› yalayarak gözlerini açt›.
Gözkapaklar› çok a¤›rd›. Yanaklar›na allar bas›yordu. Biraz önce nenesi Sad›k’la ona su vermemiﬂ miydi?
Ama yine susam›ﬂt›, çok susam›ﬂt›
hem de. Birinin eli aln›ndayd›. Bakt› ama tan›yamad›. Boﬂlu¤a bakarm›ﬂ gibiydi. Gözkapaklar› tekrar
a¤›r a¤›r kapan›rken emmo¤luyla
tekrar kuyunun baﬂ›na gittiler. Sesler geliyordu. Annesi de ç›¤l›k at›yordu kuyuya...
- Abdullaaaahhh!..
“Anne” diyecekti, diyemedi.
Ellerini uzat›p tutmak istedi.
Tutamad›. Bir daha gözlerini açamad›, konuﬂamad›.
Abdullah biraz önce evde emmo¤luyla birlikte yaln›zd›. Silah
seslerini duyunca balkona koﬂmuﬂ,
büyüyen gözleriyle ﬂaﬂk›nl›k içinde
seyretmeye baﬂlam›ﬂt› olan biteni.
Vurulduktan sonra apar topar hastaneye kald›r›ld›. Kurﬂun bir kolundan girmiﬂ, gö¤sünü yararak ilerle-

miﬂti. H›zl› h›zl› nefes
al›p veriyordu, bir-iki
saat sonra son nefesini
verdi.
Hastahanede cenaze iﬂlemleri için u¤raﬂ›l›rken nenesine haber sal›nd›. S›d›ka Nenenin gözlerinden sicim gibi yaﬂlar akt›.
Nenen sana kurban
Nenen sana kurban
kara çocuk
Güzel çocuk
Bizi b›rak›p da ne-

relere gittin?
Ac›l› kad›n ellerini baﬂ›n›n iki
yan›na ald›. Diline ulaﬂamayan sözler bo¤az›na yumru olup oturdu.
Nenen kurban sana, nenen kurban
sana diye iki yana sallan›yordu yaﬂl› gövde. Çok ac›lar görmüﬂtü 75
yaﬂ›na kadar, ama iﬂte onun da s›n›r›na gelmiﬂti. Abdullah’›n ac›s› hepsini geçmiﬂti. Bir yudum su verememiﬂti son an›nda ona. Dayanacak takati kalmam›ﬂt› art›k. Abdullah’›n
ard›ndan geçirdi¤i kalp kriziyle çekip gitti S›d›ka Nene de.
Evlerinin balkonunda daha kan›
kurumam›ﬂt› Abdullah’›n.
Onu vuran adam, teti¤e bast›ktan sonra, kopan ç›¤l›klara kulaklar›n› t›kay›p arkas›n› dönüp gitmiﬂti.
Silah›n› sallaya sallaya yan soka¤a
girip yürüdü. Elleri tereddüt etmemiﬂti teti¤e basarken. Nas›lsa “teröristler öldürdü” diye bir dosya haz›rlan›rd›. Yetkililerin aç›klamas›
gecikmedi zaten: “Kad›n da olsa,
çocuk da olsa terörle mücadele sürecek...” diye...
Sad›k’›n emmo¤lu 12 yaﬂ›ndaki
Abdullah da olsa, 75 yaﬂ›ndaki S›d›ka Nene de olsa sürecekti terörle
mücadele!!! Var m›yd› daha ötesi?
Diyarbak›r’›n akﬂam güneﬂi, tül
perdeden odaya vuruyordu. Abdullah’›n mavi okul önlü¤ü ve iﬂli beyaz yakal›¤› hala duvardaki çivide
as›l›yd›. Karﬂ›ki duvarda ise ilkokul
2. s›n›f ö¤rencisi Abdullah’›n bir foto¤raf›... Elindeki kalemle defterine
bir ﬂeyler yazarken gülümsüyordu..

24 Haziran 2007

Düzen partilerine ‘yuh yuh’
AKP Genel Merkezi'nin aç›l›ﬂ›nda Aﬂ›k
Mahsuni ﬁerif ve Aﬂ›k Veysel'in türkülerinin
kullan›lmas›, sanatç›lar taraf›ndan AKP ‹stanbul ‹l Merkezi önünde protesto edildi.
Tecrite Karﬂ› Sanatç›lar, Sultanbeyli Cemevi Baﬂkan›, Berçenek Mahsuni Derne¤i, Nurettin Güleç, Avni Sa¤lam ve Grup Yorum üyelerinin de yerald›¤› grup ad›na yap›lan aç›klamada, “Ozanlar›m›za ve halk›m›za zerre kadar lay›k olmayan, sa¤c›, sözde solcu, milliyetçi, muhafazakâr, merkez vs. hangi etiketli parti olursa olsun ozanlar›m›z›n eserlerini parti propagandalar›nda kullanma hakk›na sahip de¤ildir. Ahlâken,
vicdanen ve tarihsel olarak lay›k de¤ildir” denildi.
Bir avuç topra¤a olan sayg›s›na dahi türkü yapacak kadar dünya ve yaﬂam dostu Aﬂ›k Veysel’in, "Amerika Katil Katil" türküsüyle emperyalizme
meydan okuyan Aﬂ›k Mahsuni ﬁerif’in adaleti, paylaﬂ›m›, mücadeleyi, direnmeyi ve onuru temsil ettiklerini kaydeden sanatç›lar, “Bu fütursuzlu¤u
hiçbir neden hakl› ç›karamaz. Biz halk ozanlar›m›z›n s›rt›nda taﬂ›d›¤› de¤erleri kendi yükü bilen insanlar olarak hep taﬂ›yaca¤›z” dediler.
Sanatç›lar›n halk›n türkülerinin düzen partilerinin kirli emellerine alet
edilmesine karﬂ› ç›kt›klar› eylem, Grup Yorum’un Mahsuni’nin "Yuh Yuh"
isimli türküsünü seslendirmesi ile son buldu.

Yorum Antalya
Gecekondular›nda

Haydi Kol Kola
TAYAD'l›
Aileler düzenleyecekleri
‘Haydi Kol
Kola’ ﬁenli¤i’ne tüm
halk›m›z›
davet ediyor.
Ye r : K.Armutlu Cemevi Bahçesi
Ta r i h : 8 Temmuz Pazar
S a a t : 18:00
‹letiﬂim: 0(212) 231 57 73

Say›: 110

E¤itim-Sen Antalya ﬁubesi’nin düzenledi¤i gece için kente gelen Grup
Yorum, konserin ard›ndan Alt›novaSinan ve K›z›lar›k halk›yla buluﬂtu.
Antalya Temel Haklar’›n düzenledi¤i
söyleﬂilere 150 kiﬂi kat›l›rken, her
iki mahallede de genç-yaﬂl›, kad›nçocuk her yaﬂtan halk Grup Yorum’a
ilgi gösterdi.

Gücümüz birli¤imizdir
Anadolu
T e m e l
Haklar, 2.
Geleneksel
Gücümüz
Birli¤imizdir ﬁenli¤i’ne davet
ediyor...
Ye r : 1 May›s Mahallesi Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i Yan› ﬁükrü
Sar›taﬂ Park›
Ta r i h : 24 Haziran Pazar
S a a t : 17.00

Dayan›ﬂma Piknikleri
Elaz›¤ HÖC’ün, Avc›l› Köyü'nde düzenledi¤i piknik, jandarman›n engellerine ra¤men coﬂkuyla
geçti.
Yozlaﬂma, düzenin sömürü politikalar› ve seçimler üzerine konuﬂmalar yap›l›rken, demokratik kitle
örgütleri üzerindeki bask›lara da de¤inildi. ﬁiirler, halaylar, skeçlerle
süren piknikte, köylüleri tedirgin
etmek için jandarma kimlik kontrolü yaparken, Köylüler, "onlar bizim
misafirlerimiz” diyerek, HÖC’lüleri
sahiplendi.
Bursa ve Gemlik Temel Haklar
Dernekleri’nin 17 Haziran’da düzenledi¤i pikni¤e ise dostluk, dayan›ﬂma, coﬂku hakimdi. Burada
da jandarman›n engelleme giriﬂimleri baﬂar›s›z
olurken,
piknik
türkü,
halay ve
marﬂl a r l a
coﬂku
içinde
geçti.

Masa Tenisi Turnuvas›
Trakya Kültür Merkezi’nde 1316 Haziran aras›nda masa tenisi turnuvas› düzenledi. 4 gün boyunca
dostça rekabetin güzel örneklerinin
sergilendi¤i turnuva oldukça çekiﬂmeli maçlara sahne olurken, final
karﬂ›laﬂmas›n›n ard›ndan omuz
omuza halaylar çekildi.

Film Gösterimleri
Ankara'da Mamak Tuzluçay›r
Mahallesi'nde faaliyet yürüten ‹dilcan Kültür Merkezi, parklarda film
gösterimlerine devam ediyor. 15
Haziran’da Mutlu Mahallesi Mutlu
Park›'nda 16 Haziran’da da Ege
Mahallesi Mete Han Park›'nda
‘Yol’ ve ‘Beynelmilel’ filmleri gösterildi.

SANAT
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değin m eler
“Dergi çevreleri,
aktivistleri” yok,
siyasi hareketler ve
devrimciler var
Solun önemli bir bölümünün yay›n organlar›nda legal partiler d›ﬂ›ndaki siyasi hareketleri ve üye ya da
taraftarlar›n› tan›mlarken “dergi çevreleri, aktivistleri” gibi kavramlar
kullan›l›yor.
“Dergi çevreleri” yok; siyasi hareketler, örgütler, gruplar var.
“Aktivistler” yok; devrimciler,
militanlar, üyeler, taraftarlar var.
Bu kavramlar sola, devrimcilere
ait kavramlar de¤ildir.
Bu kavramlar sola küreselleﬂmeci
solculu¤un “hediyesidir.” Alt›nda;
örgütleri, siyasi hareketleri, devrimi,
devrimcili¤i meﬂru görmemek vard›r. 1990’l› y›llar›n karﬂ›-devrim rüzgarlar›n›n etkisi ile, devrime dair ne
varsa dilden, beyinden silip atman›n,
bunlar›n yerine burjuvazinin kabul
edebilece¤i bir solculuk ve ona ait
BAM TELİ çizgiler

kavramlar› koyman›n
ürünü olarak ortaya
ç›km›ﬂt›r.
‘Örgüt’ yerine ‘dergi çevresi’ konuldu¤unda, do¤ald›r ki, karﬂ›m›zdaki yap›lanma
iktidar, devrim iddias›ndan öte bir
muhalefet “çevresi” olarak alg›lan›r
hale gelir. Kimi siyasi hareketler tam
da bu mesaj› vermek için 12 Eylül
mahkemelerinde “örgüt de¤il dergi
çevresiyiz” savunmalar› yapm›ﬂt›.
Kimi çevreler tam da bu bilinçle
kullan›rken, bir k›s›m reformist çevrenin ise, devrimci örgütleri “küçümseyici” bak›ﬂ›n ürünü olarak toptanc› bir ﬂekilde “...ve dergi çevreleri” gibi nitelendirmelerde bulundu¤u
biliniyor. Geniﬂ bir kesim de bilinçsiz bir ﬂekilde, etkilenme ile bize ait
olmayan kavramlara yöneliyor.
Sonuç olarak; kimileri kendini siyasi hareket, örgüt ya da grup de¤il,
bir dergi çevresi olarak adland›rmay›
tercih edebilirler. Militanlar›na, devrimcilerine de, sivil toplum kuruluﬂlar›n›n tercihi olan “aktivist” kavram›n› lay›k görebilir. Bu, kavramsal
de¤il siyasal bir tercih sorunudur.
Ancak devrimcilerin, devrimci
örgüt ve partilerin tercihi bunlar olamaz. Devrimci, ilerici, demokrat bas›n art›k bunu ö¤renmeli ve haber ve
yaz›lar›nda devrimcileri olduklar› gibi nitelendirmelidir.

Burjuvazinin beyni
Özgür Politika’n›n Kürt milliyetçisi yazarlar›ndan Haydar
Iﬂ›k, “Kürtler, silahlar› susturup asgari istemlerini dile getirirken, paﬂalar, AKP ve
CHP çeteleri, katillerini Kürtlerin üzerine sürdüler. Bunlar›n Mussolini,
Stalin, Pol Pot, Pinochet, Videla, Kimya
Ali’den fark› nedir?” diyor.
Biraz tarih! Sapla saman› kar›ﬂt›ran kafa,
çözümü bulamaz. Stalin ile di¤erlerini biraraya getirmeyi, ayn›laﬂt›rmay› y›llard›r
burjuvazi dayat›yor.


Demokrasiyi hatırladı
Tayyip Erdo¤an, Cumhurbaﬂkanl›¤› seçimine iliﬂkin, “Özal, Demirel ve Sezer nas›l
seçildiyse, ayn› yöntemle seçmek istedik.
Gül 357 oy ald›. 330 alan seçiliyor, 357
alan seçilemiyor. Bunun ad› demokrasi
de¤il, baﬂka bir ﬂey” demiﬂ.
Neymiﬂ bunun ad›; faﬂizmin halleri olmas›n! Ki, o faﬂizmi her alanda sürdüren de
kendisi! Demokrasiyi ise ihtiyac› olunca
hat›rl›yor. Peki kullan›lan oylar›n yüzde
40’›n› parlamento d›ﬂ› b›rakan baraj sistemini sürdürmek nas›l bir demokrasi!


İncirlik kararı tamam!
Beklenen oldu, ‹ncirlik’in süresini 1 y›ll›¤›na uzatan tasar› Bakanlar Kurulu’nda imzaland›. Böylece ‹ncirlik’in resmi olarak
Irak iﬂgali baﬂta olmak üzere bölgede
halklara karﬂ› faaliyetlerinin lojistik üssü;
gayri resmi olaraksa, lojistik olman›n ötesinde sald›r› üssü olarak kullan›lmas› AKP
taraf›ndan onaylanm›ﬂ oldu.

Bir baﬂka
ülkenin
kültürüne
teslim olmak,
silah zoruyla
teslim
olmaktan
daha
tehlikelidir.
Apollinaire
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‹slamc› kafan›n kad›na bak›ﬂ› (Yorumsuz)
Tayyip’in seçim listelerine giremeyen milletvekilleriyle yapt›¤› toplant›da Gümüﬂhane Milletvekili Sabri
Varan ile Tayyip Erdo¤an aras›nda bir diyalog:
Varan: Özür dilerim efendim, ama benim erken kaçmam gerek. Eﬂim hasta.
(Sabri Varan, yak›n bir zamanda ikinci evlili¤ini
yapm›ﬂ, bu nedenle Tayyip soruyor:)
Tayyip: Hangisi, yenisi mi, eskisi mi?
Varan: Yeni olan.
Tayyip: Yenisini ald›n, bari sa¤lam›n› alsayd›n.

Tüm seçmenlere tavsiye edilir
Yandaki haber resmi, 15 Haziran tarihli
Hürriyet’te yer ald›.
“‹ﬂyerimiz seçim propagandalar› bitimine
kadar oy istemeye gelecek olan milletvekili
adaylar›na kapal›d›r.
Lütfen rahats›z etmeyin” diyen esnaf, ony›llar›n deneyimi ile asm›ﬂ o dövizi; elim k›r›lsayd› da vermeseydim dememek için!
Tüm seçmenlere ayn› tav›r tavsiye edilir!

Ne yapacaklar›n› ﬂaﬂ›rd›lar!
Gemi az›ya alan ﬂovenizm ne yapaca¤›n› ﬂaﬂ›rd›.
Diyarbak›r Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›, Atatürkçü Düﬂünce Derne¤i'nin, Kürdistan Federal Bölge Baﬂkan›
Mesud Barzani ve tüm ailesi hakk›nda ömür boyu hapisle cezaland›r›lmalar› istemiyle suç duyurusu üzerine
soruﬂturma baﬂlatt›. Soruﬂturmal›k suçlara bak›n:
"Devletin birli¤i ve ülke bütünlü¤ünü bozmak. Anayasay› cebir ve ﬂiddet kullanarak ihlal etmek.”
‹yi de, baﬂka bir ulusun lideri nas›l senin yasalar›na
göre suç iﬂler, cezaland›r›l›r. ADD’nin ›rkç›l›¤›n› m›
eleﬂtireceksiniz yoksa bunu ciddiye al›p soruﬂturma
açan yarg›y› m›; ﬂovenizm gözleri kör ediyor, beyinleri
dumura u¤rat›yor.
Genelkurmay’›n kat›ld›¤› cenazelerde “Kerkük’ü Basar›z Barzani’yi Asar›z” slogan› at›l›rsa, birileri de böyle
akla ziyan soruﬂturmalar açmakta sak›nca görmez.


“Derin devlet” k›v›rtmalar›
Tayyip Erdo¤an, 7 Ocak’tan bu yana üç ayr› ‘derin
devlet’ tan›m› yapt›ktan sonra ﬂimdi de 'derin Türkiye'ye evrilmiﬂ; “derin devlete”, kontrgerillaya dair bir
ﬂey söylememenin k›v›rtmalar› bunlar.

Say›: 110

Sokak sokak YÜRÜYÜﬁ
Yürüyüﬂ okurlar›
dergilerini yoksul, MERS‹N
emekçi halka ulaﬂt›rmaya bu hafta da devam etti. Megafonlar›yla sokak sokak Yürüyüﬂ tan›t›m› yapan,
emekçi mahallelerinde evlerin kap›lar›n›
çalan okurlar›m›z,
halkla gündeme iliﬂkin sohbetler yapt›lar,
halk›n sorunlar›n› dinlediler. Birçok yerde halk›n,
AKP’ye olan tepkisi görülürken, okurlar›m›z seçimlerin
çare olmad›¤›n›, çözümün ba¤›ms›z, demokratik Türkiye
kavgas›na girmekte oldu¤unu anlatt›lar.
‹ z m i r ’de bu haftaki toplu sat›ﬂ yap›lan yerler Bademler Köyü ve Gaziemir Aktepe Mahallesi oldu. Polisin
“klasik” engelleme giriﬂimleri fayda etmezken, okurlar›m›z gitmedik mahalle çalmad›k kap› b›rakmayacaklar›n›
yinelediler.
A n t a l y a ’ d a Gebizli Mahallesi halk›yla buluﬂan dergimiz, A n k a r a ’ d a da yoksul gecekondu semtlerinden biri
olan Hüseyingazi’deydi. 20 okurumuzun kat›ld›¤› 1,5 saat süren faaliyette 45 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.
Es k i ﬂ e h i r Yürüyüﬂ okurlar› ise Büyükdere Mahallesi’nde, halk›n AKP’ye olan öfkesine tan›k oldular. Dergimizin kapa¤›nda yeralan AKP ambleminden dolay›
“AKP’liyseniz gelmeyin, istemiyoruz” diyen insanlar,
gerçe¤i ö¤rendiklerinde ise okurlar›m›z› ba¤›rlar›na basmaktan çekinmediler.
Me rsi n’i n Ka za nl › Beldesi’nde iktidar›n politikalar›n›, bask›lar› teﬂhir ederek dergimizin sat›ﬂ›n› yapan okurlar›m›z, halk›n “Sizleri tebrik ediyoruz, sizleri destekliyoruz” diyerek sahiplenmesine tan›k oldular. 34 derginin
sat›ld›¤› faaliyet esnas›nda polisin ve bir provokatörün
engelleme giriﬂimleri boﬂa ç›kar›ld›.
Mersin gibi, Çukurova s›ca¤›n›n kavurdu¤u yerlerden
A d a n a ’ d a ise Mestanzade Mahallesi’ndeydik. Hürriyet
Mahallesi ana caddesinden, Barbaros Mahallesi boyunca
süren tan›t›mda, seçimlere iliﬂkin halka gerçekler anlat›ld›.
‹ s t a n b u l ’ d a da
Alt›nﬂehir-ﬁahintepe Mahallesi’nde,
Ka¤›thane’de ve
Kartal Kurfal›’da
yoksul emekçi halk›m›za gerçekleri ANKARA
taﬂ›d›k.
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y›l›nda Raul Castro ile evlenen Vilma Espin, varl›kl› bir ailenin k›z›
olarak büyüdü.
Ancak tercihi devrim saflar› oldu. Bu tercihini; devrimin ilk y›llar›nda Fidel Castro, Raul ve Che ile
birlikte Sierra Maestra Da¤lar›’nda

Hasta Siempre Vilma!
Küba Devrimi’nin kad›n önderlerinden, Kübal› Kad›nlar Federasyonu Baﬂkan› ve ayn› zamanda Fidel’in rahats›zl›¤› nedeniyle görevlerini devralan Küba Devlet Baﬂkan› Raul Castro'nun eﬂi olan Vilma
Espin yaﬂam›n› yitirdi.
Küba televizyonu Espin'in ölümünü, “bir yeralt› kahraman›, isyan ordusunun önemli bir savaﬂç›s›,
kad›nlar›n özgürlü¤ü ve çocuk haklar› mücadelesinin y›lmaz savunucusu Espin aram›zdan ayr›ld›” sözleriyle duyurdu. Granma Gazetesi
ise, Küba Devrimi’nin slogan›na
at›f yaparak, “Hasta Siempre, Vilma” (Zafere Kadar Daima, Vilma)
baﬂl›¤›yla duyurdu ac› haberi.
Son nefesine kadar devrim için
çal›ﬂmaya devam eden 77 yaﬂ›ndaki
Espin, uzun süredir kalp rahats›zl›¤›
nedeniyle tedavi görüyordu.
Espin için Havana'daki Karl
Marx Tiyatrosu'nda bir tören düzenlenirken, Devrim Meydan›'nda bir
araya gelen on binlerce Kübal›, sessiz bir ﬂekilde Küba Devrimi’nin
y›lmaz savaﬂç›s› ve komutan Vilma'ya minnettarl›k ve sevgilerini
sundular. Her yaﬂtan Kübal›, Vilma'n›n foto¤raf›n›n ve lay›k görüldü¤ü madalyalar›n konuldu¤u Jose
Marti An›t›'n› k›rm›z› karanfillerle
kaplad›.

Kad›n›n kurtuluﬂunu
devrimde gören,
devrimle birlikte
kad›n›n›n kurtuluﬂunu
büyüten bir savaﬂç›
Devrimin hemen ard›ndan, 1959
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yürütülen gerilla savaﬂ›na kat›larak
ortaya koydu.
‹lk olarak Küba'n›n do¤usunda
ﬂehir gerillas›n› örgütledi. Bu alanda görevini yerine getirdikten sonra
Sierra Maestra Da¤lar›’nda omzunda silahla devrimin kad›n öncülerinden oldu.
1952'de gerilla olarak mücadeleye kat›lan Espin, iktidar›n al›nmas›ndan sonra da devrimin inﬂaas›na
aktif olarak kat›ld›. Sosyalizmin kuruluﬂunda ve özellikle Kübal› kad›nlar›n devrimcileﬂmesinde önemli
görevler ald›. Bu görevinin bir parças› olarak 1960’da Kübal› Kad›nlar Federasyonu'nu kurdu. Kad›n›n
kurtuluﬂunu ilerletmek ve devrime
kazand›rmak amac›yla kurulan federasyonun 40 y›l boyunca yöneticili¤ini yürüttü. Bugün federasyonun, Kübal› kad›nlar›n yaklaﬂ›k
%85'ini oluﬂturan 3.6 milyon üyesi
varsa, bunda Vilma Espin'in belirleyici bir pay› oldu¤u kuﬂkusuz.
Vasiyeti gere¤i devlet töreni yap›lmayacak olan Vilma’n›n külleri,
Sierra Maestra Da¤lar›’nda, daha
önce yaﬂam›n› yitiren devrimin önderlerinin de bulundu¤u mozoleye
konulacak.
Vilma Espin'in ölümüne iliﬂkin
Küba hükümetince yay›mlanan bildiride, “Vilma Espin'in ad›, Devrim
s›ras›nda Kübal› kad›nlar›n kaydetti¤i en büyük baﬂar›larla birlikte
sonsuza dek an›lacak” denildi.
Eﬂi, yoldaﬂ› Raul Castro ve Küba halk›na baﬂsa¤l›¤› diliyor, devrimci kad›n önder Vilma Espin'i
sayg›yla selaml›yoruz. Rahat uyu
Vilma; Sierra Maestra’dan bugüne
elinden düﬂürmedi¤in devrim bayra¤›n› yoldaﬂlar›n dalgaland›racak...

Devrim ﬂehitleri
ölümsüzdür!
Veli G üneﬂ

ölüm
orucunda ﬂehit düﬂmesinin
y›ldönümünde 16 Haziran’da HÖC'lüler taraf›ndan Dersim’in Koçakoç
(Paxa sor) Köyü’nde bulunan mezar› baﬂ›nda an›ld›.
Mezar› baﬂ›nda mumlar yakan HÖC’lüler, ‘Veli Day›’n›n yaﬂam›n› anlatarak
“an›s›na ba¤l› kalaca¤›z” dediler.

Mehmet B üçkün Malatya
HÖC Temsilcili¤i taraf›ndan 19
Haziran
günü
mezar› baﬂ›nda
an›ld›. 19 Haziran 1979’da katledilen Mehmet
Büçkün’ün mezar›na karanfiller
b›rakan HÖC’lüler, ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm yolunda ﬂehit
düﬂenler için yapt›klar› sayg› duruﬂunun ard›ndan Büçkün’ün mücadele yaﬂam›ndan kesitler anlatt›lar.
Ayn› yerde bulunan Ayhan Pektaﬂ’›n mezar›n› da ziyaret ederek karanfiller b›rakan HÖC’lüler, “Bize
Ölüm Yok” marﬂ›n› söyleyerek
“Devrim ﬁehitleri Ölümsüzdür” sloganlar› att›lar.
‘84 Ölüm Orucu ﬁehitleri Ankara Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i’nde düzenlenen etkinlikle an›ld›. 14 Haziran’da yap›lan
anmada, ‘84 Ölüm Orucu direniﬂinin
kahraman ﬂehitleri ABDULLAH
MERAL, HAYDAR BAﬁBA⁄, FAT‹H ÖKTÜLMÜﬁ ve HASAN TELC‹’nin devrimci yaﬂamlar› anlat›l›rken,
‹dilcan Müzik
Toplulu¤u taraf›ndan bir
dinleti sunuldu.
24 Haziran 2007

