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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
6 Temmuz - 12 Temmuz
Devrimci Sol'un
kuruluﬂunda
önder kadrolardan biri olarak
yerald›. Katledildi¤inde Merkez Komite
Niyazi AYDIN Üyesi’ydi. 1950
Dersim do¤umlu. ‘70'li y›llar›n baﬂ›nda kat›ld› mücadeleye. 1981’de tutsak düﬂtü. ‹ﬂkencedeki tavr› örnekti. 1985'te tutsakl›¤› sona erdi¤inde mücadeleyi aya¤a
kald›ranlardan biri olarak görevine
devam etti.

1950 Sivas do¤umlu.
1969'da THKP-C'nin
iﬂçi kesimindeki bir
sempatizan› olarak
mücadeleye kat›ld›.
Devrimci Sol'un kuruluﬂuyla birlikte Dev‹brahim ERDO⁄AN rimci ‹ﬂçi Hareketi'nin
yarat›lmas›nda görev
ald›. 12 Eylül sonras›nda tutsak düﬂtü. 1984
Ölüm Orucu eyleminin birinci ekibinde yerald›. ‘90'da gerçekleﬂtirilen bir firar eyleminde
özgürlü¤üne kavuﬂtuktan sonra K›r Gerillas› Sorumlulu¤u’na atand›. K›ra gitme haz›rl›klar› s›ras›nda ﬂehit düﬂtü.

1957 do¤umludur.
1974'den itibaren
gençli¤in akademikdemokratik mücadelesinde
yerald›.
‘77'de Beﬂiktaﬂ'ta bir
faﬂist oda¤›n da¤›t›l‹brahim ‹LÇ‹ mas› eyleminde tutsak düﬂtü. ‘84'te
Ölüm Orucu direniﬂinde gönüllülerden biriydi. Tutsakl›¤› sona erdi¤inde tereddütsüz mücadeleye koﬂtu. Devrimci ‹ﬂçi Hareketi
Sorumlulu¤u’nu üstlendi. Bu görevini sürdürürken ﬂehit düﬂtü.

Bilal KARAKAYA

1962 do¤umludur. 80
öncesinde anti-faﬂist
mücadeleye kat›ld›.
Cunta döneminde tutsak düﬂtü. 12 Eylül
zindanlar›nda direndi.
Tahliye oldu¤unda yeri yine mücadele oldu.

Bir devrim emekçisiydi. Y›llarca bir atölyede bombalarla yat›p
kalkt›, onlar› haz›rlad›, taﬂ›d›. ﬁehit düﬂünceye kadar bir Devrimci Sol'cu gibi yaﬂad› ve
öyle ölümsüzleﬂti.

Tarih yazanlar›n

Y›l 1991’di. Devrimci Hareketin “At›l›m”› emperyalizmi ve oligarﬂiyi her geçen gün daha fazla sars›yordu. Ve oligarﬂi, iﬂte tam da o günlerde Türkiye’yi ziyaret edecek olan
ABD Baﬂkan› Bush’a, emperyalizme ve oligarﬂiye darbeler vuran Devrimci Sol’cular›n
cesetlerini arma¤an etmek istiyordu.
1991’in 12 Temmuz günü, ‹stanbul'un Niﬂantaﬂ›, Balmumcu, Yeni Levent ve Dikilitaﬂ
semtlerindeki üslerde bulunan 10 Devrimci Sol önder kadro ve savaﬂç›s›, oligarﬂinin
ölüm mangalar› taraf›ndan kuﬂat›ld›lar.
Kuﬂat›lan üslerdeki Devrimci Sol’cular, öldüler ama bir “zafer” tart›rmad›lar Bush’un katillerine. Devrimci Sol’cular, üzerlerine ya¤an kurﬂunlar› ve bombalar›, marﬂlar›yla, sloganlar›yla karﬂ›layarak ölümsüzleﬂtiler.

Yoldaﬂlar; sizin ölümsüzleﬂmenizin üzerinden 16 y›l geçti. Baﬂka yenilgiler ve zaferler
de yaﬂad›k o günden bu yana. Ve fakat, her koﬂulda emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ›
savaﬂ›m›z› sürdürdük.
Bize Ölüm Yok hayk›r›ﬂ›n›zdan güç ald›k. ﬁehitli¤inizden ç›kard›¤›m›z “Yoldaﬂlar Bizi
Aﬂ›n” ﬂiar›n› unutmad›k hiç. Yoldaﬂlar, emin olun ki, aﬂaca¤›z sizi. Aﬂaca¤›z önümüze
ç›kan tüm engelleri. Aﬂ›p zaferi kazanaca¤›z!

1958 do¤umludur. 1975'de ‹stanbul'da DevGenç saflar›nda
örgütlü mücadeleye kat›ld›. Beyaz›t Dev-Genç
Cavit ÖZKAYA örgütlenmesinde
ve sonra Karadeniz bölgesinde görevlendirildi. ‘83 baﬂlar›nda tutsak düﬂtü. ‘88'de tahliye olduktan sonra SDB'lerin yeniden oluﬂturulmas›nda büyük eme¤i geçti. Askeri Komite Üyesi olarak görevini sürdürdü.

1962 do¤umlu.
Devrimci mücadeleye lise y›llar›nda
kat›ld›. ‘81'de tutsak düﬂtü. 8 y›l
sonra d›ﬂar› ç›kt›
ancak ‘88'de bir
Hasan EL‹UYGUN kamulaﬂt›rma eyleminde yine tutsak düﬂtü. 1990'da özgürlü¤üne kavuﬂtu¤unda Akdeniz Bölge Komitesi’ne
atand›. Daha sonra Askeri Komite
Üyesi ve bir komutan olarak mücadelesini sürdürdü.

1964 do¤umludur.
Liseli Dev-Genç içerisinde geliﬂti. 12
Eylül sonras›nda
tutsak düﬂtü. ‘83'de
tutsakl›¤›n›n ard›ndan ‹stanbul gençliNazmi TÜRKCAN ¤inin örgütlenmesinde aktif görevler
ald›. ‘88'de tekrar tutsak düﬂtü. 1990'da
tahliye olduktan sonra önce Ege bölgesinde sorumluluklar üstlendi. Daha sonra Askeri Komite Aday› ve ard›ndan komite
üyesi oldu.

1964 do¤umludur. ‹TÜ ‹nﬂaat
Fakültesi’nde
Dev-Genç'li olarak çal›ﬂt›. Ö¤renimini yar›da b›profesZeynep Eda BERK rakarak
yonel devrimcili¤e ad›m›n› att›.
Ard›ndan SDB komutanlar›n›n kulland›¤› bir askeri büronun kurumlaﬂmas›nda
görev ald›.

1967 do¤umludur.
12 Eylül sonras›
Devrimci Gençlik
hareketi içerisinde
yetiﬂti. ‹TÜ gençli¤inin önderlerinoldu. ‹nﬂaYücel ﬁ‹MﬁEK atden biriMühendisleri
Odas›’nda devrimci
faaliyetlerini sürdürdü. Son olarak örgüt
kuryeli¤i görevini üstlendi. Bir Devrimci
Sol savaﬂç›s› gibi ﬂehit düﬂtü.

1960 do¤umludur.
12 Eylül sonras›
gençlik hareketi
içinde yetiﬂti. Okul
sonras› mühendis
odalar›nda devÖmer COﬁKUNIRMAK rimci faaliyetlerini sürdürdü.
1989 yaz›nda
yeralt› yaﬂam›na geçti. Büro örgütlenmesi
ve çeﬂitli teknik konular›n geliﬂtirilmesinde
sorumluluk ald›.

Niyazi AYDIN: Devrimci Harekette Denetim Sorunu

kaleminden

(...) Devrimci güven
olgusu, devrimci faaliyet
içinde oluﬂur, geliﬂir ve
giderek pekiﬂir. Genel olarak hareketin, giderek tek tek unsurlar›n amatörlükleri aﬂ›ld›kça, önceden yap›lan hatalar giderildikçe yani amatörlükten kurtulup profesyonelleﬂtikçe,
harekete olan güvenle beraber kiﬂilerin birbirine olan güvenleri de artar.

12 Temmuz ﬂehitleri emekçi halk›m›za yol göstermeye devam ediyor

B‹ZE ÖLÜM YOK!

Baﬂta, varolan güvensizlikler normal karﬂ›lanabilir ama
bu durumun sürmesi normal de¤il, anormaldir. Amatörlükten kaynaklanan hata ve eksiklikler de öyle...

Devrimci saflarda, esas olarak ileri konumdaki unsurlardan
kaynaklanan amatörlüklere, hatalara ve zaaflara hala önemli
ölçüde rastlanmaktad›r. ... Yaﬂamak için ekmek, su, hava ne
kadar önemliyse, devrimci faaliyet yürütmek için y›llar›n deneyi ile edinilmiﬂ kurallara uymak da o kadar önemlidir.
(...) Devrimci bir hareket, zaaf ve eksiklerinden ne kadar
çabuk ar›n›r, bünyesini sa¤lam unsurlarla tamamlarsa, o hareket, o kadar kal›c› ve güvenilir olur.
Niyazi Ayd›n
(Yukar›daki metin, Yeni Çözüm Dergisi’nin Aral›k 1988 tarihli say›s›ndan al›nm›ﬂt›r.)

‹Ç‹NDEK‹LER

Ça¤r› / ‹lan

Bizim Filistinimiz ve Kirletilen Filistin

4

Polisin çeteleri himayesi sürüyor

7

AKP yetki verdi, iﬂkencede ölümler artt›

8

Hukuk komedisi!

9

E m e k : CHP’li belediyenin grev k›rma
çabas›...

10

Bir Türk-‹ﬂ klasi¤i!...

12

Çeteler bombalar›, silahlar› marketten mi
al›yor!?

13

Genelkurmay’›n ‘kitlesel refleks’ ça¤r›s›na
15
‘kitlesel fiyasko’!
Yaﬂas›n Türk ve Kürt Halklar›n›n Birleﬂik
Mücadelesi

16

Düzen partileri aldat›yor, HÖC gerçekleri
anlat›yor

17

Vaat etmedikleri hiçbir ﬂey kalmad›-1

18

Ba¤›ms›z Türkiye hedefleri yok

20

Ba¤›ms›zl›k olmazsa ne olur?

24

Yakarak bitiremediniz!

28

Mad›mak’tan bugüne...

30

2 Temmuz anmalar›n› bölenler

32

Yoksulluk çocuklar› ailesiz b›rak›yor

35

Burjuvazinin kürsülerinden sola küfredenler
40
solu temsil edemez
Kan akan yerde ‘ﬂenlik’ olmaz

44

Yu r t d › ﬂ › : “ Yeni Göç Yasas›’na Hay›r”

45

Kardeﬂlik horonu

46

Devrimimiz onlarla büyüyor

50

Hayat›n ‹çindeki Teori
Demokrasi-2
Siyasette ‹LKE
Filistin’de kim ne yapacak?
Haf›za

36
6

F ilm gösterimi: V For Vendetta
Ta r i h: 7-8 Temmuz
Ye r : Okmeydan› Sibel Yalç›n Park›
S a a t : 20.30

TAYAD
May›s-Haziran H A K ‹ H L A L L E R ‹ Raporunu Aç›klayacak
Ta r i h : 07.07.2007
Ye r : Taksim Tramvay Dura¤›
S a a t : 12.00
Ümraniye Katliam
Davas›
Ta r i h: 05.07.2007
Ye r : Üsküdar 1. ACM
S a a t : 10.00
San›k tutsaklar
Ta r i h : 06.07.2007
Ye r : Üsküdar 1. ACM
S a a t : 10.00
San›k jandarmalar
Hrant Dink Davas›
Ta r i h : 2 Temmuz 2007
S a a t : 9.30
Ye r : Beﬂiktaﬂ 14. ACM

Haftalık Süreli Yerel Yayın
Fiyatı: 1 YTL

‹ S TANBUL
Ta r i h: 01.07.2007
Ye r : Okmeydan› Sibel Yalç›n
Park›
S a a t : 18.00
ANKARA
Ta r i h : 01.07.2007
Ye r : Tekmezar (Hac› Bektaﬂ-› Veli
Park›
S a a t : 18.00
Not: Dikmen Mahzuni ﬁerif
Park›’ndan saat 16:30’da otobüs
kald›r›lacak
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Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah.
Billurcu Sok. No: 20/ 2
Beyo¤lu/ ‹STANBUL

14

Telefon-Faks: 0212 251 94 35
Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›k

De¤inmeler
48
Kar maskeli çete ve ‘kar maskeli’ medya

Adres: Merkez Mah. Abidei Hürriyet
Cad. Atlas Apt. No: 155-157
Kat: 5/14 ﬁiﬂli/ ‹STANBUL

Yitirdiklerimiz

Tel: 0212 241 26 41

51

H a k l a r v e Ö z g ü r l ü k l e r Cephesi
2 Temmuz A n ma E t k i n l i k l e ri :

Yurtd›ﬂ› Büro: Vak›f EFSANE
Pieter de Hoochstr. 30
3021 CS Rotterdam/NEDERLAND

Halit Güdeno¤lu

Kayseri’nin Mad›mak’›
Sorunlar / Çözümler
Çetelerle mücadele

‹ d i l K ü l t ü r M e r k e z i ’nd e B u H a ft a

Faks: 0212 241 11 16

Hesap No: 1051 - 1637885 Sevtap
Türkmen / Türkiye ‹ﬂ Bankas› ﬁiﬂli ﬁb.
Bask›: ASPAﬁ Pazarlama-Evren Mah.
Gülbahar Cad. No: 7
Ba¤c›lar/ ‹ST. Tel: 0 212 655 88 64
Da¤›t›m: Merkez Da¤›t›m Pazarlama
San. ve Tic. A.ﬁ. Tel: 0 212 354 37 67

Avrupa: 4 Euro
Almanya: 4 Euro
Fransa: 4 Euro
‹sviçre: 6 Frank

Hollanda: 4 Euro
‹ngiltere: £ 2.5
Belçika: 4 Euro
Avusturya: 4 Euro

ilistinliler’in birbirini k›rd›¤› iç çat›ﬂmay› içi
ac›yarak izliyor dünya halklar›. O Filistin ki, yar›m
as›rd›r yeryüzünde direniﬂin sembolü olmuﬂtur. O
Filistin ki yar›m as›rd›r dayan›ﬂman›n, enternasyonalizmin simgesidir.
Hiçbir ﬂey ve hiçbir güç, ne siyonizm, ne emperyalizm, Filistin’e bu
“iç çat›ﬂma”n›n verdi¤i zarar› veremezdi. Direniﬂin sembolü kan›yor
ﬂimdi. Dünya halklar›n›n yüre¤inde
ve bilincinde yeretmiﬂ olan o güzel
sembolümüzü kirlettiler. ‹slamc›l›k
ve milliyetçilik kanatt› ve kirletti
Filistin’i. Daha tam bir deyiﬂle, islamc›l›¤›n ve milliyetçili¤in m ü l k i y e tç i l i ¤ i !

F

ünya devrimcilerinin rüyas›yd›, hülyas›yd› Filistin. Filistin’e güç vermek de, Filistin kurtuluﬂ hareketlerinden güç almak da
çok do¤ald›. Olmas› gerekendi. Filistin’le dayan›ﬂma içinde olmak,
neredeyse tüm ülkelerin yurtseverlerinin sorgusuz sualsiz benimsedi¤i bir görev; dünyan›n say›s›z ulusal
ve sosyal kurtuluﬂ hareketinin coﬂkuyla, enternasyonal bir duyguyla
yerine getirdi¤i bir görevdi.

D

ilistin kamplar›nda enternasyonal dayan›ﬂman›n tarihi yaz›l›d›r. Yüzlerce örgütün taraftarlar›,
savaﬂç›lar› geçti Filistin kamplar›ndan. Afrika’dan, Latin Amerika’dan, Asya’dan gelen yüzlerce
devrimci, vatansever, siyonizme
karﬂ› kaz›lan mevzilerde Filistin davas› u¤runa ﬂehit düﬂtü. Dünyada bu
kadar çok örgüt ve ülkeyle iç içe
geçmiﬂ baﬂka bir direniﬂ yoktur san›r›z.

F

ir de ﬂimdi yaz›lan tarihe bak›n.
Enternasyonalizmin en görkemli örneklerinin yaﬂand›¤› topraklarda, ﬂimdi islamc›l›¤›n ve milliyetçili¤in mülkiyetçili¤inin yaratt›¤› vahﬂetlere tan›k oluyoruz. Evet,
bu kez, bugüne kadarki tarihten
farkl› olarak bu vahﬂetin yarat›c›s›
siyonizm de¤il. Filistinliler’i katleden kurﬂunlar, siyonist namlulardan

B
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GÜNDEM

Bizim Filistinimiz
Ve Kirletilen Filistin
ç›km›yor. ﬁimdi, Filistin’in kendisi,
yine Filistin’in kurﬂunlar› alt›nda
can veriyor.
sl›nda Filistin tarihinde iç çat›ﬂma ilk de¤il. El Fetih-Hamas
çat›ﬂmas›ndan önce de çeﬂitli iç
kavgalara tan›k olundu Filistin’de.
‹slamc›l›¤›n ve milliyetçili¤in bir
noktada kendi iktidar kavgas›n› öne
ç›karmas›nda çok sürpriz bir yan
yoktur. Ony›llard›r bunun say›s›z
örne¤i yaﬂand› ve yaﬂanmaya devam ediliyor. Bugünkü kavgay› daha tahripkar ve uzun süreli k›lan da
budur. Hamas’›n ve El Fetih’in ideolojik temelleri do¤ru anlaﬂ›lmazsa,
bugünkü iç çat›ﬂma da tam olarak
anlaﬂ›lamaz.

A

illiyetçilik, ideolojik ve politik olarak mülkiyetçiliktir.
Çünkü milliyetçilik temelde burjuvazinin ideolojisidir. Milliyetçilik,
“ulusal kurtuluﬂ” zemininde sosyalizme yöneldi¤i ölçüde mülkiyetçilikten ve burjuva ideolojisinin di¤er
olumsuz kural ve de¤erlerinden
uzaklaﬂ›r; tersi oldu¤unda, yani sosyalizme yönelmeyip kapitalist sömürüyü sürdüren bir yap›ya dönüﬂtü¤ünde ise, sözkonusu hareketin
kapitalizmin çürütücü etkilerinden
kaç›nmas› hemen hemen mümkün
de¤ildir. ‹slamc›l›k ise, esas olarak
feodalizmin ideolojisi olmakla birlikte, günümüzde kapitalizmle uzlaﬂan bir ideolojidir. Mülkiyetçilik ve
otorite olmak, onun feodal ve kapitalist karakterinin kaç›n›lmaz sonuçlar›d›r.

M

l Fetih, geçmiﬂ y›llar boyunca
Filistin’de devrimci hareketleri
sürekli olarak tasfiye etmeye çal›ﬂm›ﬂ, hatta bu do¤rultuda onlarla zaman zaman çat›ﬂm›ﬂt›r da. Ancak ne
çat›ﬂmalar bugünkü boyutlara varm›ﬂ, ne de çat›ﬂmalarda bugünkü gi-

E

bi “siyonizmin vahﬂetini aratacak”
bir görünüm ortaya ç›km›ﬂt›. Filistin halk›n›n topyekün bir direniﬂ
içinde olan bir halk oldu¤u gerçe¤i,
tüm örgütlerin davran›ﬂlar›n›n s›n›rlar›n› da belirliyordu bir yerde. Tüm
pragmatikliklere, hatta Arafat çizgisindeki iﬂbirlikçiliklere ra¤men,
dünya halklar› ve dünya solu karﬂ›s›nda asgari bir sorumluluk duygusu söz konusuydu. Hamas iﬂte bu
yap›y› bozdu. Statükodaki bu de¤iﬂim ne yaz›k ki, “ilerici” de¤il, gerici yönde bir de¤iﬂim olmuﬂtur.
amas bugün Filistin davas›na
belki ony›llarca telafi edilemeyecek boyutlarda olumsuzluklar› taﬂ›d›. Bir komutan› sokaklarda sürüyerek öldürmek, savaﬂç›lar› araçlar›n arkas›na iple ba¤layarak dolaﬂt›rmak, El Fetih kadrolar›n›n çocuklar›na sald›rmak, gösteri yapan Filistinli kitle üzerine ateﬂ açmak...
Bütün bunlar›n hepsi, son birkaç
hafta içinde yaﬂand›. Dünya bugüne
kadar bunlara siyonizmin vahﬂeti
olarak tan›kl›k etmiﬂti... Hamas’›n
sömürücü zalimlere, emperyalistlere, siyonistlere özgü bu yöntemleri
nas›l bu kadar kolay benimseyebil di¤i baﬂl› baﬂ›na incelenmesi gereken bir konudur.

H

ilistin halk›n›n ulusal ç›karlar›n›
gözetmek gibi bir tutumu yoktur
Hamas’›n. Hamas’›n tek derdi “islam devleti” kurmakt›r; fakat ne geçecek ellerine? Diyelim ki Gazze’de ﬂeriata göre yaﬂamay› dayatt›lar, ne olacak? Kapitalizmin sömürüsü oldu¤u gibi yerinde durdu¤u
sürece, adaletsizlikler toplumu çürütmeye, kapitalizmin kaç›n›lmaz
kirlili¤i Hamas’› ve toplumu kirletmeye devam edecektir. Bütün bunlar›n Filistin halk›n›n emperyalizme
ve siyonizme karﬂ› savaﬂ›n› güçlen-

F
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dirmeye, geliﬂtirmeye zerre kadar
hizmet etmeyece¤i de aç›kt›r.
u anlamdad›r ki, Filistin’deki iç
çat›ﬂma, hangi aç›dan ele al›rsan›z al›n, dünya halklar›n›n emperyalizm karﬂ›s›ndaki direniﬂine ve
kurtuluﬂ mücadelesine zarar verici
bir geliﬂmedir. Filistin mücadelesinin yaklaﬂ›k yar›m as›rd›r dünya
halklar›na neler kazand›rd›¤›n› hat›rlay›n. Filistin, güç verdi, moral
verdi dünya halklar›na. Çünkü,
düﬂman ne kadar güçlü olursa
olsun, koﬂullar ne kadar olumsuz olursa olsun direnilebilece¤inin bir an›t›yd› Ortado¤u’daki
Filistin. Bizim Filistinimiz buydu. Dünya halklar›n›n ulusal ve
sosyal kurtuluﬂlar› için silaha
sar›lmas›n›n meﬂrulu¤uydu Filistin. Bu meﬂrulu¤un, halklara
zarar vermeyen, tam tersine
düﬂman›n bile sayg›s›n› kazanan bir eylem çizgisiyle meﬂrulaﬂt›r›lmas›yd›. Bizim Filistinimiz buydu. ‹mkânlar›n› dünya
halklar›yla paylaﬂmakt› Filistin.
Bu yan›yla mülkiyetçili¤in reddi; sosyalizme sempatiydi. O,
bizim Filistinimizdi.

B

azze’nin Hamas’›n “kurtar›lm›ﬂ ﬂeriat bölgesi” yap›lmas›
dünya halklar›na coﬂku vermedi;
emperyalizme karﬂ› direniﬂ azmi
aﬂ›lamad› kimseye. Çünkü at›lan
ad›m, emperyalizme, siyonizme
karﬂ› de¤il, “iç iktidar” kavgas› için
at›lm›ﬂ bir ad›md›. Bizim Filistinimize verilen zarar bununla s›n›rl›
kalmad›. ‹slamc›l›k nezdinde b›rak›n düﬂman›n, halklar›n bile sayg›s›n› kazanmayan bir eylem çizgisi
ç›kt› ortaya. Hamas, bu yanl›ﬂ eylem çizgisinin Filistin’deki temsilcisi oldu. Halk ölmüﬂ kalm›ﬂ, böyle
yapmak ahlâks›zl›km›ﬂ, ﬂunu yapmak zalimlere yaraﬂ›rm›ﬂ demeden
Gazze’deki otoritesini pekiﬂtirmek
için akla gelebilecek her yönteme
baﬂvurdu.

G

ilistin’i kirleten iﬂbirlikçiliktir.
Filistin’i kirleten gericiliktir. Filistin’i kirleten emperyalizmin, ka-
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pitalizmin, burjuvazinin de¤irmenine su taﬂ›yan politikalard›r. Onlar›n
de¤irmenine su taﬂ›yor olduktan
sonra bu politikan›n islamc›, millliyetçi, muhafazakâr, demokrat veya
baﬂka bir s›fat taﬂ›yor olmas›n›n
önemi yoktur. Filistin bu politikalarla kurtulamayaca¤› gibi, Filistin
halk› sonuna kadar bu politikalarla
yanyana, iç içe yaﬂayamaz. 1990
baﬂlar›ndan, yani sosyalist sistemin

Halklar›n ç›karlar›n›,
can›n› hiçe sayan, halk› de¤il, mülkiyeti esas alan tüm
siyasi ak›mlar, tasfiye olmaya mahkûmdurlar ve edilmelidirler. Filistin davas›n›
ray›na oturtacak, islamc›l›¤›n ve milliyetçili¤in halk›n›
içine soktu¤u kapan› parçalayacak olan da budur.

y›k›lmas›ndan bugüne uzanan süreçte, döneme özgü birçok neden
Filistin halk› içinde devrimci hareketlerin güçsüzleﬂmesine neden
olurken, bu ak›mlar›n güçlenmesini
sa¤lad›. Fakat bu “dönem” art›k yavaﬂ yavaﬂ tersine dönmekte olan bir
dönemdir. Bu politikalar›n Filistin
davas›na bir yarar›n›n olmayaca¤›n›
Filistin halk› er geç görecektir. Nitekim Gazze’de onbinlerce Filistinli’nin kat›l›m›yla yap›lan ve hem
Hamas’›n, hem El Fetih’in eleﬂtirildi¤i gösteriler, bu aç›dan önemliydi.
“Sizin Filistin için ölmeniz laz›m,
kimin için ölüyorsunuz?” diye soruyordu halk.
oru son derece aç›k: Kimin için
çarp›ﬂ›yorsunuz? Soru, asl›nda
halk›n cevab›n› bildi¤ini de gösteriyor; Filistinli biliyor ki, Filistin’in
kurtuluﬂu için de¤il bu çat›ﬂma.
Ölenler, Filistin davas› de¤il, kendi

S

iktidar kavgas› için ölüyor. ‹ﬂte bu
“iç çat›ﬂma” ortam›n› f›rsat sayanlar
ise, tetikte bekliyor. ‹srail’in,
AB’nin, ABD’nin tavr› tek kelimeyle leﬂ kargalar›ndan farks›zd›r.
Ve böyle olmas› da onlar›n karakterine uygun oland›r. Bu “f›rsat›” nas›l de¤erlendiririz diye üﬂüﬂtüler Filistin’in üzerine. Fakat hay›r, Filistin’in parçalanmaya haz›r bir “leﬂ”e
dönüﬂtü¤ünü sananlar yan›l›yor; hay›r, Filistin ölmedi. Bizim Filistinimiz ölmeyecek. Kaç kez
küllerinden yeniden do¤mad›
m› bizim Filistinimiz! Kaç kez
kuﬂatmalar alt›nda intifadalarla
aya¤a kalkmad› m›? Yine kalkacak. ‹slamc›l›¤›n ve milliyetçili¤in yolaçt›¤› bu u¤ursuz kapandan kurtulacak.
üm bu yaﬂananlar›n ortas›nda devrimcili¤in, sosyalistli¤in fark› da ortaya ç›k›yor.
Dünyan›n, halklar›n devrimcilere, sosyalist de¤erlere ihtiyac›
var. Devrimcilerin önderli¤inde
her ﬂey –en kanl› savaﬂlar dahi–
kurall› ve ahlâkl›d›r. Halklar
için her ﬂey daha berrakt›r. Dost
ve düﬂman aç›kt›r. Devrimciler,
tüm tarihleri boyunca halklar›, sömürücü egemen s›n›flar›n peﬂine
takmad›lar. “Sol” ad›na, “sosyalistlik” ad›na bunu yapmaya kalkanlar
olduysa da, bunlar sosyalizmin dünyas›nda teﬂhir ve tecrit edildiler. Halklar›n ç›karlar›n›, halklar›n
can›n› hiçe sayan, halk› de¤il, mülkiyeti esas alan tüm siyasi ak›mlar,
tasfiye olmaya mahkumdurlar ve
edilmelidirler. Filistin davas›n› ray›na oturtacak, islamc›l›¤›n ve milliyetçili¤in Filistin halk›n› içine soktu¤u kapan› parçalayacak olan da
budur. Dünya halklar›n›n direnen,
savaﬂan, intifadalar yaratan, dünya
halklar›na moral taﬂ›yan bir Filistine; Filistin’in ise ulusal ve sosyal
kurtuluﬂu birlikte ele alacak Marksist-Leninist bir önderli¤e ihtiyac›
var. ‹nan›yoruz ki, dünya halklar›
da, Filistin halk› da ihtiyac› olana
kavuﬂacak.

T
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kökenli bir örgüttür. Ve
“Hamas ve Müslüman
Kardeﬂler’in son 50 y›ll›k öyküsü, Arap milliyetçileri ve solcular› ile
‹slami sa¤›n mücadelesinin öyküsüdür.”
Müslüman Kardeﬂler;
1950’li ‘60’l› y›llar boyunca Nasrc›lar’a, Baasç›lar’a, komünistlere ve genel
olarak Arap soluna karﬂ› savaﬂt›.
Ayn› ﬂekilde Hamas da, 19701980’li y›llarda kâh FKÖ’ye,
kâh El Fetih’e karﬂ› savaﬂt›. Yine
ayn› dönemde Hamas, özellikle
üniversitelerde FHKC, FDKC gibi ilerici, devrimci örgütlere karﬂ›
sald›r›lar düzenledi.
Bu savaﬂ› sürdürdükleri dönem boyunca da, ABD ve onun
Ortado¤u’daki iﬂbirlikçilerinin örtülü, dolayl› destekleri Hamas’›n
yan›nda oldu.
Gerçekte, bu tür bir konumda
olmay› reddetmemek, siyonizme
manevra alan› vermiﬂtir.
*
Bugün siyonizm ayn› manevray› El Fetih üzerinden yapmaya
çal›ﬂ›yor. Çünkü El Fetih zordad›r!.. El Fetih’e düﬂen, ne kadar
zorda olursa olsun, ABD, ‹srail
deste¤ini reddetmektir. Gelecekte bir direniﬂ örgütü olarak El
Fetih’in olup olmayaca¤›n› biraz
da bu noktadaki tavr› belirleyecektir.
Kald› ki, ‹srail’den, AB ve
ABD’den gelecek destekler, El
Fetih’i de¤il, Hamas’› güçlendirecektir. Bunu görmemek için
de kör olmak laz›m.
Siyonizmin deste¤iyle ayakta
duran bir örgüt, gerçekte çoktan
yere serilmiﬂ demektir; böyle bir
örgütü Filistin halk›n›n uzun süre
s›rt›nda taﬂ›mayaca¤› aç›kt›r.
*
Hamas’›n sömürücü, gerici
‹ran yönetimiyle, El Fetih’in siyonist ‹srail ve iﬂbirlikçi M›s›r’la
kuraca¤› ittifaklar, Filistin halk›na
hiçbir yarar getirmeyecektir. Fi-

F‹L‹ST‹N’DE K‹M
NE YAPA C A K ?
Filistin’de sosyalist damar
güçsüzleﬂtikçe, ilkesizlik, pragmatizm, benmerkezcilik had safhaya ç›kt›. Hamas da, El Fetih
de ilkesizlikten, pragmatizmden,
benmerkezcilikten k›sa vadeli ç›karlar elde ettiler. Ne var ki, ayn›
zamanda kendi açmazlar›n› da
haz›rlad›lar.
*
Hamas Gazze operasyonuyla
Filistin’i fiilen ikiye böldü. Ama
ﬂimdi açmazdad›r; açmaz›n›n
göstergesi, Filistin’i bölmek istemiyoruz diyerek, ﬂeriat devleti
kurma hedefimiz yok diyerek
yapt›klar›n› savunamaz duruma
düﬂmesidir.
*
El Fetih, Hamas karﬂ›s›nda
Gazze’de direnememiﬂtir. Bu kadar güçsüzleﬂmesi, kendi yolsuzluklar›n›n, iﬂbirlikçiliklerinin, k›sacas› çürümüﬂlü¤ünün faturas›d›r.
El Fetih’in açmaz›, bu duruma
ra¤men, bugün yine siyonistlerden, emperyalistlerden ve iﬂbirlikçilerden medet umar duruma
düﬂmesidir.
*
K i m n e y a p a c a k ? Filistin’in
bugünü tart›ﬂ›l›rken, kuﬂkusuz en
önemli soru budur.
Hamas, El Fetih’i “iﬂbirlikçilik”le suçluyor. Peki kendisi? Aç›k
ki, Hamas’›n geliﬂim sürecinin
birçok aﬂamas›nda ‹srail ve bölgedeki di¤er iﬂbirlikçiler taraf›ndan
“önünün aç›lmas›” sözkonusuydu. Ve Hamas, tarihinin hiçbir
aﬂamas›nda bu örtülü icazet ve
teﬂvikleri reddetmedi.
Tam tersine....
Hamas, Müslüman Kardeﬂler
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listinli örgütler, iﬂbirlikçi, sömürücü rejimlerle iﬂbirli¤i yerine, iﬂbirlikçi, sömürücü r e j i m l e r e
k a r ﬂ › birlik yapmal›d›rlar. Filistin
halk› için ba¤›ms›z, demokratik
bir gelecek olacaksa e¤er, o gelecek bu yoldan kazan›lacakt›r.
*
Hamas’›n as›l üssü Gazze’dir.
Gazze’de son yirmi y›l içinde cami say›s›n›n üç kat artt›¤› belirtiliyor. E¤itim, sa¤l›k gibi hizmetler aç›s›ndan alabildi¤ine alt yap›
yoksunu olan Filistin’de bu kadar
cami yap›m› ilginç de¤il mi? Asl›nda Gazze’deki camiler de bir
tür “ y e ﬂ i l k u ﬂ a k ” projesidir. Filistin’in yeﬂil kuﬂakla kuﬂat›lmas›
projesinin -ve Gazze’deki camilerin- finansörü de Suudi Arabistan’d›r. Ve Amerikan iﬂbirlikçisi
Suudi Arabistan’›n bu finans
deste¤inin ABD’den ba¤›ms›z olmayaca¤› da aç›kt›r. K›sacas›,
gerçek ﬂudur ki, Gazze’de islamc›l›¤›n geliﬂimi salt Hamas’›n
kendi becerisi ve baﬂar›s› de¤ildir.
*
Halklar kolay unutmazlar.
Dönemsel unutkanl›klar olur,
ama bir dönüm noktas›nda tarihi
haf›za canlan›verir. Mesela, Müslüman Kardeﬂler’in ve Hamas’›n
1970’te Ürdün Kral› Hüseyin’in
Filistinliler’e karﬂ› gerçekleﬂtirdi¤i
“Kara Eylül” katliam›n› destekledikleri bugün için unutulmuﬂ gibi
görünebilir, ama asl›nda unutulmam›ﬂt›r... Hamas’›n Gazze sokaklar›nda sergiledi¤i vahﬂet de,
veya El Fetih’in ‹srail’den gelecek paraya el açmas› da unutulmayacakt›r.
*
S›rf islamc› oldu¤u için Hamas’›n ve Hamas nezdinde Filistin’in kuﬂat›lmas› ve cezaland›r›lmas›na kararl› bir biçimde karﬂ›
ç›kt›k; ama s›rf ‘ii s l a m c ›’ bir düzen kurmak için Filistin davas›n›n
kurban edilmesine de ayn› ﬂiddetle karﬂ› ç›k›yoruz. Bu anlay›ﬂlar
Filistin’e hizmet etmez.

1 Temmuz 2007

Polisin çeteleri himayesi sürüyor
Temel Haklar Federasyonu’nun yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele ettikleri
için tutuklananlar›n serbest b›rak›lmas› için eylemleri sürerken, polis
Esenler’de çeteleri protesto eden HÖC’lülere sald›rd›

Hesap Verecek”, “Komplolar› Boﬂa
Ç›karaca¤›z” sloganlar›n›n at›ld›¤›
yürüyüﬂ sonunda yap›lan aç›klamada, tutuklu bulunan Temel Haklar
Federasyonu üyelerinin serbest b›rak›lmas› istendi.

Esenler: Polis Sald›rd›
Kumara,
uyuﬂturucuya, fuhuﬂa
ve yozlaﬂmaya karﬂ›
yürütülen
mücadele
bahane edilerek,
7
Aral›k 2006
tarihinde Temel Haklar Federasyonu ve ‹stanbul’un emekçi mahallelerinde kurulu bulunan Temel Haklar Dernekleri’ne yönelik bask›nlarda tutuklanan 41 devrimcinin serbest b›rak›lmas› için bu hafta da eylemler gerçekleﬂtirildi. Polis bir kez
daha yozlaﬂmaya karﬂ› verilen mücadeleye düﬂmanl›¤›n›, çetelerin hamisi oldu¤unu göstererek, Esenler’de yap›lan yürüyüﬂe sald›rd›.

Gençlerimizin Çürütülmesine
‹zin Vermeyece¤iz
Temel Haklar Federasyonu 24
Haziran’da Kad›köy ‹skele Meydan›'nda yapt›¤› aç›klama ile, tek suçlar› yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele etmek olan, üyelerinin serbest b›rak›lmas›n› istedi.
Kumara, uyuﬂturucuya, fuhuﬂa
ve yozlaﬂmaya karﬂ› yürütülen mücadelenin anlat›ld›¤› aç›klamada
konuﬂan Filiz Y›lmaz, davadaki hukuksuzluklara dikkat çekti.
41 dernek üyesinin yedi ay sorgusuz, sualsiz, neyle suçland›klar›n›
bilmeden F Tipi hücrelerde tutuldu¤unu kaydeden Y›lmaz, davan›n ilk
duruﬂmas›n›n da 13 Kas›m’da yap›laca¤›n› hat›rlatarak, bir y›l boyunca mahkemeye ç›kmadan insanlar›n
tutuklu kald›¤› bir ülkede hukukun
olamayaca¤›n› söyledi.
Faaliyetlerinin, valilikçe onaylanm›ﬂ tüzüklerine uygun oldu¤unu
belirten Y›lmaz, buna ra¤men üye
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ve çal›ﬂanlar›na “a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ müebbete” varan hapis cezalar› istendi¤ini söyledi. Y›lmaz sözlerini ﬂöyle
sürdürdü: “100 bin y›l ceza verseler
de yozlaﬂmaya, uyuﬂturucuya, fuhuﬂa ve kumara karﬂ› örgütlenmeye,
mücadele etmeye devam edece¤iz.
Gençlerimizin batakl›kta çürütülmesine izin vermeyece¤iz."
"Yozlaﬂmaya Karﬂ› Mücadele
Ettikleri ‹çin Tutuklananlar Serbest
B›rak›ls›n" pankart›n›n aç›ld›¤› eylem, sloganlarla sona erdi.

Meﬂaleli Yürüyüﬂler
Yozlaﬂmaya karﬂ› yürüttükleri
mücadele nedeni ile tutuklananlar›n
serbest b›rak›lmalar› talebinin dile
getirildi¤i yerlerden biri de Sar›gazi
oldu. 22 Haziran günü Demokrasi
Caddesi’nde baﬂlayan meﬂaleli yürüyüﬂ, halka yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele ve örgütlenme ça¤r›lar› ile
sürdü. “Yozlaﬂmaya Karﬂ› Mücadelemiz Sürüyor, Mahallemizde Fuhuﬂa, Kumara ve Çeteleﬂmeye ‹zin
Vermeyece¤iz” sloganlar›n›n at›ld›¤› yürüyüﬂ sonunda yap›lan aç›klamada, Sar›gazi halk›; uyuﬂturucu,
fuhuﬂ, çete ve yozlaﬂt›rma politikalar›na karﬂ› geldikleri için tutuklananlarla dayan›ﬂmaya ça¤›r›ld›.
Nurtepe’de ise 24 Haziran günü
HÖC taraf›ndan bir meﬂaleli yürüyüﬂ gerçekleﬂtirildi. Temel Haklar
ve Özgürlükler Derne¤i önünden
baﬂlayan yürüyüﬂ, Sokullu Caddesi’ne devam etti. “Çeteler Halka

Esenler'in Karabay›r Mahallesi'nde ise polis çetelerin protesto
edilmesine tahammül edemedi.
Son dönemde çetelerin halka ve
esnafa yönelik artan sald›r›lar›n›
protesto etmek isteyen HÖC'lüler,
23 Haziran günü meﬂaleli yürüyüﬂ
düzenlediler. Esenler Pir Sultan
Derne¤i önünden baﬂlayan yürüyüﬂte HÖC'lülerin önü 300 metre ilerlemeden
polis taraf›ndan
barikat
kurularak
kesildi.
Polisin yürüyüﬂe izin
vermeyerek sald›r› haz›rl›¤›na giriﬂmesi üzerine
HÖC'lüler, halka seslenerek polisi
ve çeteleri teﬂhir eden konuﬂmalar
yapt›lar. Polisin çetelerin, h›rs›zlar›n, uyuﬂturucu sat›c›lar›n›n korumac›l›¤›n› yapt›¤› belirtilen konuﬂman›n ard›ndan sloganlarla yürüyüﬂe geçen HÖC'lülere polis panzer ve
gaz bombalar›yla sald›rd›.
Sald›r›ya barikat kurarak cevap
veren HÖC’lüler halka yönelik yapt›klar› konuﬂmalarla teﬂhiri sürdürürken, bir yandan da taﬂlarla direndiler. "Karabay›r Çetelere Mezar
Olacak, Yozlaﬂmaya ‹zin Vermeyece¤iz" sloganlar›n bir saat boyunca
hiç susmad›¤› ve çat›ﬂmalar›n devam etti¤i görüldü.
H›zla kitlenin üzerine sürülen bir
polis otosu ile ayn› yerde bulunan
AKP'nin seçim arabas›n›n halk taraf›ndan taﬂlar, sopalarla tahrip edildi¤i olayda, polis halk›n üzerine ateﬂ
açt›. Bir saatten fazla süren direniﬂ,
HÖC’lüler taraf›ndan iradi olarak
sonland›r›larak, kitle da¤›ld›.
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AKP Yetki Verdi, ‹ﬂkencede Ölümler Artt›
Çanakkale Emniyet Müdürlü¤ü'nde h›rs›zl›k iddias›yla gözalt›nda tutulan Hakk› Çang›’n›n,
4 Haziran'da nezarethanede kendini
ast›¤› aç›kland›.
‹zmir Alsancak Polis Karakolu'nda h›rs›zl›k iddias›yla gözalt›nda tutulan E.T’nin 6 Haziran'da
kendini ast›¤› aç›kland›.
14 Haziran'da ‹stanbul Sar›gazi'de
polisler taraf›ndan “ﬂüpheli” diye gözalt›na al›narak Dudullu ve Acarlar
Karakolu'nda tutulan Mustafa Kükçe,
15 Haziran’da tutuklanarak konuldu¤u Ümraniye Hapishanesi’nde öldü.
Kükçe’nin gözalt›nda iﬂkenceye maruz kald›¤› t›bbi raporla do¤rulan›rken, yak›nlar› taraf›ndan morgda çekilen foto¤raflarla da vücudundaki iﬂkence izleri belgelendi.
May›s ay›nda da, ﬁanl›urfa'da Sarayönü Polis Karakolu’nda iﬂkence
yapan polisleri suçüstü yakalayan
Avukat Celil Gürkan, iﬂkenceyi görüntülemeye kalk›ﬂ›nca polisler tekme
tokat düvmüﬂ; ‹stanbul’da gözalt›na
al›nan üç genç karakolda feci ﬂekilde
dövüldükten sonra sa¤l›k raporu ald›lar diye ikinci kez karakola götürülüp
bu kez de ‘niye rapor ald›n›z’ iﬂkencesinden geçmiﬂlerdi. Yine ‹stanbul’da
Engin Topal ve Topal'› döven polislere itiraz eden Ali Bakça, tahta cop,
yumruk ve tekmelerle dövüldü. Ferhat
Yalç›nkaya, Galatasaray Meydan›'nda
kimli¤i olmad›¤› gerekçesiyle al›n›p
tahta coplarla dövüldü, yüzüne sprey
s›k›l›p Yedikule'ye at›ld›.
Yaﬂanan yüzlerce tecrübe göstermiﬂtir ki, “intihar etti.. düﬂüp kafas›n›
vurdu...” türünden aç›klamalar gerçek
d›ﬂ›d›r. Polisin bu aç›klamalar›n› “iﬂkencede öldürdük” itiraf› olarak okumak gerekir. Bir ayda üç iﬂkencede
ölüm! Ve bunlar üzerine iktidar›n hiçbir yetkilisi ç›k›p aç›klama yapm›yor,
tutuklanan bir iﬂkenceci yok! Aksine
üzerini örtmeye çal›ﬂ›yorlar. ‹ktidar›,
yarg›s› ile oligarﬂik sistem, iﬂkencenin
bir devlet politikas› oldu¤unu anlamamakta ›srar edenlere her defas›nda anlat›yor. T›pk› Aral›k 2006’da Diyarbak›r’da yaﬂand›¤› gibi.
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17 Aral›k tarihinde, Pirinçlik Jandarma Karakolu görevlileri taraf›ndan
gözalt›na al›nd›ktan sonra yaﬂam›n›
yitiren ﬁemsettin Yavuzkaplan adl› 16
yaﬂ›ndaki çocu¤un ölümüyle ilgili aç›lan adli soruﬂturma takipsizlik karar›yla sonuçland›!

Hayalar›n› patlatana kadar
karakollar› gezdirerek iﬂkence
“Dizlerinde ﬂiﬂmiﬂ ve aç›lm›ﬂ yaralar. Sol arka omzunda yara ve sa¤ boﬂlu¤unda kan toplam›ﬂ ﬂiﬂlik. Ellerinin
ucu simsiyah. Kollar›nda izler, hayalar›ndan biri patlam›ﬂ...”
Ali Y›lmaz, 15 Haziran'da Acarlar
Karakolu'nda sapasa¤lam gördü¤ü 24
yaﬂ›ndaki amcas›n›n o¤lu Mustafa
Kükçe'yi bir gün sonra morgda böyle
gördü¤ünü anlat›yordu, Radikal Gazetesi’ne.
Karakol önünde beklerken polisler,
'Pis Çingeneler', 'Pis Aleviler' diye hakaret ettiler yak›nlar›na, sonra da
yumruklad›lar. Bedeninde iﬂkence izleriyle, ayakta duramayacak halde ç›kar›ld›¤› mahkeme, eski araba lasti¤i
“çald›lar” diye tutuklad›. Avukat›
mahkemeye ç›kar›ld›¤›ndaki halini,
“Polislerin kollar›nda getirildi. Ayakta
durmakta zorlan›yordu. ‹fadesini oturarak verdi.” diye anlatt›.
Kükçe, daha önce de iﬂkence olaylar›nda yap›ld›¤› gibi, üç ayr› karakol
gezdirilerek iﬂkenceden geçirildi.
Üsküdar Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›'n›n 'ölü muayene tutana¤›', ailenin
iﬂkencede ölüm iddias›n› do¤rulad›.
Morga giren Mustafa Kükçe'nin bacana¤› Oktay Ergöçer, iﬂkence izlerini
belgeleyebilmek için cep telefonuyla
foto¤raflar çekti.
22 Haziran’da ‹HD ‹stanbul ﬁubesi’nde bas›n toplant›s› düzenleyen
Kükçe ailesi, polisler hakk›nda suç
duyurusunda bulunduklar›n› belirttiler. Eﬂi Sevda Kükçe, eﬂinin adliyeye
geldi¤i s›rada yürüyemedi¤ini belirterek ﬂöyle konuﬂtu: "A¤z›ndan köpükler ç›k›yordu. 'Baﬂ›m boynum a¤r›yor.
Beni kurtar›n' dedi. Mustafam› polisler iﬂkenceyle öldürdü."

POL‹S DEVLET‹NDEN...

‘‹ﬂkenceye tolerans’
"26 Haziran ‹ﬂkence Görenlerle Dayan›ﬂma Günü" nedeniyle bas›n toplant›s› düzenleyen T‹HV, ‹HD ve ÇHD ‹zmir
ﬁubeleri, iﬂkence ve kötü muamele uygulamalar›n›n artt›¤›na dikkat çektiler. 2007’nin ilk
beﬂ ay›nda T‹HV’e 238 kiﬂinin
iﬂkence nedeniyle baﬂvuru yapt›¤› belirtilen aç›klamada, geliﬂmelerin, “'iﬂkenceye s›f›r tolerans' anlay›ﬂ›ndan 'iﬂkenceye
tolerans' noktas›na gelindi¤ini
gösterdi¤i” belirtildi.
ÇHD ﬁube Baﬂkan› Aysun
Koç da, bir arkadaﬂlar›n›n avukatl›k kimli¤ini göstermesine
ra¤men, 'sahte olabilece¤i' gerekçesi ile 4 saat gözalt›nda tutuldu¤unu belirterek, polisin artan yetkilerine dikkat çekti.

Anmaya gözalt›
26 Haziran 2001 tarihinde,
ölüm orucu eyleminde ﬂehit düﬂen, TKEP/L militan› Aysun
Bozdo¤an'›n Adana'da mezar›
baﬂ›nda yap›lan anmada jandarma sald›r›s› yaﬂand›. Ay›ﬂ›¤› Sanat Merkezi üyeleri, düzenledikleri anman›n ard›ndan mezarl›k ç›k›ﬂ›nda gözalt›na al›nd›lar. Mücadele Birli¤i taraf›ndan yap›lan aç›klamada, “hiçbir
sald›r› bizi devrimci de¤erlerimize sahip ç›kmaktan al›koyamayacakt›r” denildi.

Silahlar›na ne kadar
kolay davran›yorlar!
Ba¤c›lar'da 20 yaﬂ›ndaki
Mete Ergün isimli genç, “gürültü yapt›¤›” gerekçesiyle,
E.Y. isimli polis taraf›ndan baﬂ›ndan vurularak öldürüldü. Ergün'ün arkadaﬂ› Erkan Çal›ﬂkan
(24) ise baca¤›ndan vurularak
yaraland›. Olay›n ard›ndan mahalle halk›, E.Y'nin oturdu¤u
binay› taﬂa tuttu.
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Polis i stedi m ahkeme d ernek k apatt›

Neydi
“amaca
ayk›r›”
olan? Yine
beraatle sonuçlanan davalar gösterildikten
sonra bak›n nas›l bir mant›k üzerine
kapatma gerekçesi yarat›l›yor:
“Temel hak ve özgürlüklerin geliﬂtirilmesini, uyuﬂturucu ile mücadeleyi, çiftçi-esnaf sorunlar›n›n çözümünde katk›da bulunmay› hedefledi¤i; ancak, kurucu üyelerden
Mehmet Dolas ve di¤er bir k›sm›n›n
de¤iﬂik tarihlerde yasaya ayk›r› ﬂekilde bildiri da¤›t›p toplant› ve yürüyüﬂlere kat›ld›klar›...
Dernek kurma özgürlü¤ünü
kötüye kullanarak günümüzde demokratik toplumlarda en geniﬂ ﬂekilde gerçekleﬂtirilmesi hedeflenen
"temel hak ve özgürlük" kavram› n› e vr e ns el ni t e l i¤ i nde n uz a k yo r u ml ay ›p b ell i b ir to p lu lu ¤ a ö zg ü
hak imiﬂ gibi alg›lad›¤›, bu do¤rultuda faaliyetlerini sürdürdü¤ü;
uyuﬂturucunun önlenmesi, ziraat ve
hayvanc›l›¤›n geliﬂtirilmesi, küçük
esnaf›n sorunlar›n›n çözümü gibi
di¤er amaçlar›n ise fiilen gerçekleﬂtirilmesi için hiçbir faaliyette bulunulmad›¤›...”

Hukuk k omedisi!
Elaz›¤’da emekçi halk›n sorunlar›n›n çözümü için mücadele eden,
halk› örgütlenmeye ça¤›ran Elaz›¤
Temel Haklar, bu faaliyetlerden rahats›z olan polisin iste¤i do¤rultusunda kapat›ld›.
Bir kez daha, AKP’nin “biz dernekleri takip edilmesi gereken kurumlar olarak görmüyoruz” sözünün, ifade ve örgütlenme özgürlü¤ü
üzerine att›klar› nutuklar›n gerçe¤i
yans›tmad›¤›n› gösterirken, derne¤in kapat›lmas› süreci de tam bir
hukuk komedisi olarak geçti.
2004 Kas›m’›nda baﬂlayan dava
sürecine bak›l›nca, bir DKÖ’yü kapatmak için hukukun nas›l komik
duruma düﬂtü¤ü görülecektir.

Polisin gerekçeleri çürütüldü
Polisin haz›rlay›p, savc›l›¤›n
“iddianame” haline getirdi¤i suçlamalarda, dernek kurucusu Mehmet
Dolas baﬂta olmak üzere, üyelerinin
“iﬂledikleri suçlar” s›ralanarak, dernek “suçlu” gösteriliyor. Ancak,
tüm bu suçlamalar›n, “dosya ﬂiﬂirme” yöntemi oldu¤u ortaya ç›k›yor.
Çünkü, dernek üyeleri “yasad›ﬂ›”
denilen bu eylemlerin tümünden
yarg›lan›p beraat etmiﬂler. Devam
eden sadece bir dava var, ceza ald›klar› tek bir dava yok!
Elaz›¤ 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, 16 May›s 2006 tarihinde yap›lan duruﬂmada, polisin bütün iddialar›n› bu nedenle çürütüyor.

Bu dernek mutlaka kapanacak!
Ancak süreç bitmiyor. Örgütsüzlü¤e mahkûm edilen Elaz›¤ halk›n›n
örgütlenme hakk› mutlaka elinden
al›nmal›d›r. Savc›l›k Yarg›tay’a itiraz ediyor. Yarg›tay, sözkonusu suçlamalar kapatmaya gerekçe yap›lamasa da, bunu sa¤layacak bir suçlama buluyor: Medeni Kanunun 89.
Maddesi. ﬁöyle diyordu bu madde:
"Derne¤in amac›, kanuna veya
ahlâka ayk›r› hale gelirse.... mahkeme derne¤in feshine karar verir..."

Say›: 111

Fuhuﬂa karﬂ› mücadele de suç,
mücadele etmemek de suç!
Bunlar siyasi bir tart›ﬂma konusu
olabilir? Ancak bir suç gibi gösterilip bir dernek kapat›lamaz.
Bir yandan dernekleri kapat›p,
öte yandan “demokratik toplumlar-

Oligarﬂinin polisi,
TEMEL HAKLAR’›n
hak v e ö zgürlükler mücadelesinden rahats›z oldu

dan” söz etmeye utanmayan mahkeme, temel hak ve özgürlükleri, tekelci burjuvalar›n, iﬂkencecilerin
de¤il, emekçilerin, yoksul halk›n
haklar› olarak yorumlamay› suç görüyor anlaﬂ›lan. Bu mant›kla her
parti, her dernek pekâla, belli bir
kesimin haklar›n› anl›yorsun diye
kapat›labilir! “Suç” diye s›ralanan
sloganlar, bildiriler tam da zihniyeti
ortaya koyuyor.
“Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz; Türkiye'de Hukuk Yok mu; Polis Sahte
Belgelerle Dernek Kapat›yor, ‹nsan
Tutukluyor; Sonuna Sonsuza Sonuncumuza Kadar Direnece¤iz;
NATO Ezenlerin Silahl› Örgütüdür,
Meﬂru De¤ildir, Da¤›ls›n; ‹nsanl›k
Onuru ‹ﬂkenceyi Yenecek...”
Mahkemenin suç delilleri iﬂte
bunlar! NATO’nun avukatl›¤›na soyunuyor, iﬂkencenin lanetlenmesinden tüyleri diken diken oluyor, sahte belge düzenledikleri ispatlananlara kol kanat geriyor.
Böyle bir hukuk olabilir mi!?
Bir dernek, sen bu amaçla kuruldun ama hiç fuhuﬂa karﬂ› mücadele
etmedin diye suçlan›yor. ‹stanbul’un emekçi mahallelerinde de
ayn› dernekler fuhuﬂa karﬂ› mücadele ettikleri için bas›l›p, kapatma
davalar› aç›l›yor!
Buradan ortaya ç›kan nedir? Her
koﬂulda demokratik mücadeleden
rahats›zl›k duyuluyor, demokratik
kurumlar› yok etmek için bahane
üzerine bahaneler yürütülüyor.
Kapatmaya gerekçe yap›lan
olaylarla ilgili hiçbir davada hüküm
yok. Kald› ki, olsa bile yarg›lananlar derne¤in kendisi de¤il, üyeleri;
hani suçun ﬂahsili¤i ilkeniz vard›?
Hukuki olarak derne¤in kapat›lamayaca¤›n› mahkeme de biliyor.
Ancak, devreye düzenin en üst yarg› kurumu, Yarg›tay giriyor ve öyle
kapatam›yorsan, böyle kapat diyerek, devletin demokratik kurumlara
yaklaﬂ›m›n›n ne olmas› gerekti¤ini
ö¤retiyor.
Polis, “bu dernek kap›t›lacak!”
diyorsa, mahkemelere düﬂen kapatmak! Yaklaﬂ›m bu!

HUKUK
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CHP’li Belediyenin Grev
K›rma Çabas› ‹ﬂçilerin
Birli¤iyle Püskürtüldü
Manisa'n›n Salihli Belediyesi ile Genel-‹ﬂ aras›nda süren T‹S görüﬂmelerinin anlaﬂmazl›kla sonuçlanmas›n›n ard›ndan greve ç›kan iﬂçilere polis
sald›rd›.
CHP’li Salihli Belediyesi'nin, 21 Haziran günü, iﬂçilerin direniﬂini k›rmak için taﬂeron iﬂçileri devreye sokmas›na engel olmak isteyen grevdeki
iﬂçilere polis azg›nca sald›rd›. Yaralanan iﬂçiler hastaneye kald›r›ld›.
D‹SK'e ba¤l› Genel-‹ﬂ Sendikas› üyesi iﬂçiler, T‹S görüﬂmelerinin anlaﬂmazl›kla sonuçlanmas›n›n ard›ndan 20 Haziran’da greve ç›kt›lar. Belediye
ﬂantiyesinde toplanan iﬂçiler, otogar, park ve bahçeler, temizlik ﬂantiyesi,
asfalt ve di¤er tüm birimlere "Bu ‹ﬂ Yerinde Grev Var" pankartlar› ast›.

Taﬂeron iﬂçilerden s›n›f kardeﬂlerine destek
Grevi yasad›ﬂ› ﬂekilde k›rma giriﬂiminde bulunan CHP’li belediye, "temizlik iﬂlerinin aksamamas›" gerekçesiyle sözleﬂmeli iﬂçileri çal›ﬂt›rmak istedi. Konteynerlerin ﬂantiyeden ç›kar›lmas›na engel olan iﬂçilerin karﬂ›s›na
polis ve jandarma ç›kt›. Cop, beyzbol sopalar› ve biber gaz› kullanan polis
29 iﬂçiyi hastanelik ederken, Genel-‹ﬂ ﬁube Baﬂkan› ‹smail Göde ve Genel‹ﬂ Toplu Sözleﬂme Daire Baﬂkan› ‹smail Özhamarat’›n da aralar›nda bulundu¤u baz› iﬂçiler gözalt›na al›nd›lar. ‹ﬂçiler, taﬂeron iﬂçilere seslenerek, grevi k›rma giriﬂimine ortak olmamalar› konusunda uyard›lar.
Bunun üzerine konteynerlerdeki taﬂeron iﬂçiler kontak kapat›p araçlar›
terk ettiler. ‹ﬂçilerin bu dayan›ﬂmas› “‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z" sloganlar›yla karﬂ›land›.

‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z
CHP’li belediyenin grevi k›rma oyunlar› bununla bitmemiﬂti.
Sald›r›n›n kadrolu ve taﬂeron iﬂçileri birleﬂtirmesinin ard›ndan, CHP’li
belediye bu kez de mahkemeye baﬂvurarak grevi k›rmaya çal›ﬂt›. Ancak
mahkeme de iﬂçilerin hakl›l›¤›n› onaylad›. ‹ﬂyerinde iﬂçilerle görüﬂen hakime, kadrolu iﬂçilerin kendilerine yönelik herhangi bir zorlamada bulunmad›klar›n› söyleyen taﬂeron iﬂçiler, kendi iradeleriyle grevci iﬂçilerin yasal
haklar›n› çi¤nememek için çal›ﬂmayacaklar›n› söylediler.
Hakimin, iﬂçileri hakl› bulmas›, grevci iﬂçiler taraf›ndan sevinçle karﬂ›lan›rken, “Yaﬂas›n S›n›f Dayan›ﬂmas›, ‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, ‹ﬂçiler
Burada Baﬂkan Nerede?” sloganlar›yla yürüdüler.

‹ﬂçiler kucaklaﬂt›
Genel-‹ﬂ yöneticileri grevin k›r›lmas›na izin vermeyeceklerini kaydederken, CHP’li belediyenin iﬂçi düﬂman› tutumu devam etti. Bu kez de polis ve
zab›ta nezaretinde 30 kadar taﬂeron iﬂçi sokaklar› süpürmeye baﬂlad›lar.
Bunu ö¤renen grevdeki iﬂçilerden bir grup “Yaﬂas›n S›n›f Dayan›ﬂmas›”
sloganlar›yla iﬂçilere seslenince, taﬂeron iﬂçiler süpürgeleri f›rlat›p atarak
grevci iﬂçilerle kucaklaﬂt›lar. Bir kez daha “sosyal demokrat” belediyenin
grevi etkisizleﬂtirme, taﬂeron iﬂçilerle kadrolu iﬂçileri karﬂ› karﬂ›ya getirme
giriﬂimi boﬂa ç›km›ﬂ oldu.
Grevi sürdüren iﬂçiler hem Salihli içinde devriye gezerek, hem de çöp iﬂletmesinde 24 saat nöbet tutarak belediyenin yeni oyunlar›na karﬂ› önlem
al›yorlar.
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Kazan›ncaya kadar grevdeyiz
Grevdeki iﬂçilerden Mustafa Karada¤ ile görüﬂtük.
Mustafa Karada¤: Sendikal› 388 iﬂçiden 255 iﬂçi greve baﬂlad›k. Di¤er arkadaﬂlar›m›z yasal nedenlerle grevde de¤iller, ancak bizi
sürekli destekliyorlar. Kazan›lm›ﬂ
sosyal haklar›m›z›, ikramiyelerimizi elimizden almak istiyorlar.
Daha önce de Sosyal Tesisler’den
9 iﬂçiyi iﬂten atm›ﬂlard›. CHP’li Belediye Baﬂkan› Mustafa U¤ur
Okay sorunu çözmek yerine ﬂirket
iﬂçileri ile belediyenin ﬂantiyesindeki çöp araçlar›n› çal›ﬂt›rmak isteyerek grev k›r›c›l›¤› yapmaya
çal›ﬂ›yorlar.
Belediye Baﬂkan› sorunu çözmek
yerine çöp arabalar›n› taﬂeron iﬂçileri ile çal›ﬂt›rarak grevi k›rmaya
çal›ﬂt›. Biz direniﬂe geçince taﬂeron iﬂçiler, grevi desteklediklerini
söyleyerek araçlardan indiler. Bunun üzerine polis, bizzat kendisi,
çöp araçlar›n› çal›ﬂt›rmaya çal›ﬂt›.
Biz karﬂ› ç›k›nca, bize biber gaz›,
beyzbol sopalar› ve coplarla sald›rd›lar, 29 arkadaﬂ›m›z gözalt›na
al›nd› ve birçok arkadaﬂ›m›z yaraland›. Arkadaﬂlar›m›z gözalt›ndayken Belediye Baﬂkan›, karakola gidip polislere teﬂekkür etti.
Bütün sald›r›lara ra¤men grev k›r›c›l›¤› baﬂar›s›z olmuﬂtur. Yine iﬂveren taﬂeron iﬂçilere süpürge vererek pazar yerini süpürme giriﬂiminde bulundu. Müdahale etmemizle süpürgelerini atarak grev k›r›c›s› olmayacaklar›n› söylediler.
Yine ﬂehir merkezindeki çöpleri
almak isteyen ﬂirket iﬂçilerini engelledik. Belediye Baﬂkan› çok para istiyorlar diyor. 460-750 YTL
aras›nda maaﬂlar›m›z, bugünün
ﬂartlar›nda çok de¤ildir.
Grevde olmam›za ra¤men yeﬂil
alanlar kurumas›n diye önlem al›yoruz. ‹nsanlar çöplerden etkilenmesin diye çöp poﬂeti da¤›t›yoruz. Ziyaretimize demokratik kitle
örgütleri geldiler, ancak Tüm-BelSen iﬂverenden yana tav›r tak›nd›.
Meydanlarda oy isteyenler, bizim
yan›m›za hiç gelmediler. Bizler
hakl› taleplerimiz için buraday›z.
Kazan›ncaya kadar grevimiz devam edecektir.
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‹ﬂçiler bakanl›¤a yürüdü
Maaﬂlar›n›n zaman›nda ödenmesi, sigorta primlerinin eksiksiz yat›r›lmas›, y›ll›k izinlerini kullanabilmek gibi taleplerle direniﬂe
baﬂlayan, Ankara Fizik Tedavi, Rehabilitasyon Hastanesi iﬂçileri, 22 Haziran’da Sa¤l›k
Bakanl›¤›’na yürüdüler.
“Taﬂeron ‹ﬂçisi Köle De¤ildir, Sendika
Hakk›m›z Engellenemez!” pankart› açan Genel-‹ﬂ üyesi iﬂçiler, s›k s›k “‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, ‹nsanca Yaﬂamak ‹stiyoruz” sloganlar›n› att›lar. Yürüyüﬂün ard›ndan aç›klama yapan, D‹SK Örgütlenme Dairesi Baﬂkan› Erol Ekici, iﬂçilerin kölece koﬂullarda kar›n toklu¤una çal›ﬂt›r›ld›klar›n› belirterek, bunun sorumlusunun Hastane Baﬂhekimli¤i ve Sa¤l›k Bakanl›¤› oldu¤unu vurgulad›. ‹ﬂçilere yönelik sendikadan istifa ettirme bask›s› sonuç vermeyince y›llard›r çal›ﬂan iﬂçilerin iﬂlerine son verilmek istendi¤ini belirten Ekici, sorunun çözümü için Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ça¤r›da bulundu.
‹ﬂçilerin bakanl›¤a dilekçe verdi¤i eyleme HÖC de destek verdi.

Kur’an Sendika Düﬂman› Patrona Malzeme Oldu
Örgütlenme düﬂmanl›¤› iktidar›n gözetim, onay ve deste¤iyle boyutlanarak sürüyor. Patronlar iﬂçilerin yasal haklar›n› tan›mamak için her yola
baﬂvuruyorlar. Burjuvazinin iﬂçi s›n›f›n›n örgütlenmesinden ne denli korktu¤unun ve s›n›f kiniyle sald›r›ya geçti¤inin say›s›z örnekleri her gün yaﬂanmaya devam ediyor.
Bunun son örne¤i, Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu bulunan
Rözmaﬂ Makine Sanayi ve Ticaret Aﬁ'de çal›ﬂan iﬂçilerin Çelik-‹ﬂ’e üye olmalar›n›n ard›ndan yaﬂand›. Fabrikadan 2 gün içinde sendika üyesi olduklar› gerekçesiyle 15 iﬂçiyi iﬂten atan patron, sendikaya üye olan iﬂçiler üzerinde de yo¤un bir ﬂekilde bask› kurmuﬂ durumda.
Patron Durmuﬂ Özcan, iﬂçilere toplu ﬂekilde hakaret etmekle kalm›yor,
tek tek görüﬂerek tehditler ya¤d›r›yor ve sendikaya üye olmad›klar›na dair
Kur’an’a el bast›rarak dini, kitab› da kullan›yor.
Patronlar için din, iman sadece ç›karlar›, kârlar›d›r. Daha fazla kâr ise,
daha fazla sömürüden geçiyor. Örgütsüzleﬂtirme sömürüyü yo¤unlaﬂt›rman›n baﬂ ﬂart›. Bunun için her yol mübah! Bu yüzden iﬂçileri dayanamay›p
istifa edecek düzeyde bask›ya maruz b›rak›yor patron, sendikaya üye olmalar›n› gerekçe göstererek, iki defa s›f›r zam uyguluyor, verdi¤i kimi taahhütleri yerine getirmiyor. Kâr›n› katlay›p, fabrikay› büyütürken, iﬂçiye
zerre kadar de¤er vermiyor.
K›saca, o -dini bütün cinsinden- tam bir patron!

Genel-‹ﬂ
üyelerine
sendika
de¤iﬂtirme
bask›s›
Say›: 111

‘Asker De¤il ‹ﬂçiyiz’
n ANKARA Harb-‹ﬂ üyesi askeriye
iﬂçileri toplu iﬂ sözleﬂmelerinde
kazan›lm›ﬂ haklar›ndan vazgeçmeyeceklerini hayk›rd›lar. 20 Haziran’da Harb-‹ﬂ Ankara ﬁubesi
önünde toplanan bini aﬂk›n iﬂçi,
“Asker De¤il ‹ﬂçiyiz, Hükümet
ﬁaﬂ›rma, Sabr›m›z› Taﬂ›rma,
Suskun Türk-‹ﬂ ‹stemiyoruz” sloganlar›n› att›. Kamuda örgütlü
di¤er sendikalar› da alanlara ç›kmaya ça¤›ran iﬂçiler, “Genel
grev genel direniﬂ” ça¤r›s› yapt›lar. ﬁube Baﬂkan› Bayram Bozal,
hükümetin teklifinin kay›plar›n›
telafi etmekten uzak oldu¤unu
belirterek, geri ad›m atmayacaklar›n› söyledi.
Gölcük Tersanesi iﬂçileri ise Tersane Komutanl›¤› önünden An›tpark’a yürüdüler. Burada da
Türk-‹ﬂ’e tepki vard›. Kocaeli ﬁube Baﬂkan› Haldun Kurubacak,
“Türk-‹ﬂ’i, iﬂçileri oyalay›c› giriﬂimlerden vazgeçerek, toplu iﬂ
sözleﬂmesi görüﬂmelerinde iﬂçinin hakl› talepleri karﬂ›lan›ncaya
kadar kitlesel eylemler düzenlemeye ça¤›r›yoruz” dedi.

D.Ü’de süresiz grev
n

D‹YARBAKIR Dicle Üniversitesi
T›p Fakültesi’nde Kültür Temizlik
Aﬁ’de çal›ﬂan iﬂçiler, süresiz greve ç›kt›lar. ‹ﬂçilerin Dev Sa¤l›k-‹ﬂ’e
üye olmas›n›n ard›ndan yaﬂanan
bask›lara son verilmesini isteyen
iﬂçiler, daha önce de say›s›z eylem yapm›ﬂlard›. Rektörlü¤ün
tavr›ndan cüret alan taﬂeron iﬂten
atmalara baﬂvurmuﬂtu. ‹ﬂçiler, çal›ﬂma koﬂullar›n›n düzeltilmesine,
at›lan arkadaﬂlar› geri al›nana kadar direneceklerini belirttiler.

n ‹STANBUL Ba¤c›lar Belediyesi'nde, 14 y›ld›r Genel-‹ﬂ'e üye olan iﬂçilere Hizmet-‹ﬂ'e geçmeleri
yönünde bask› yap›l›yor. Buna karﬂ› 20 Haziran’da
belediye önünde toplanan 150 iﬂçiye seslenen
D‹SK Baﬂkan› Süleyman Çelebi, AKP zihniyetinin,
farkl› olana tahammül edemedi¤ini, sendikay› arka bahçesi olarak görmek istedi¤ini, ancak iﬂçilerin bu bask›lara boyun e¤medi¤ini söyledi. Aç›klamada iﬂçiler “‹nad›na Sendika ‹nad›na D‹SK, ‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z" sloganlar› att›lar.

Do¤an Tekstil’de eylem
n

‹STANBUL Do¤an Tekstil’de
ücretlerin ödenmemesi, kurals›z
ve sendikas›z çal›ﬂmay› protesto
eden Tekstil-Sen üyesi iﬂçiler, 23
Haziran’da yapt›klar› eylemle,
haklar›n› alana kadar direneceklerini hayk›rd›lar.
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Kamu sözleﬂmelerinde geri ad›m atan yine Türk-‹ﬂ oldu:

Bir Türk-‹ﬂ Klasi¤i!
‹lk alt› ay için %15 art› 5 puan
iyileﬂtirme, ikinci, üçüncü ve dördüncü alt› aylarda da enflasyon art›
%5 refah pay› istiyorlard›; hükümetin ilk alt› ay için %5, ikinci alt› ay
için %4 oran›nda zam önerisine
“kabul edilemez” demiﬂlerdi. Tüm
kamu iﬂçileri için dört ikramiye verilmesi, sosyal haklara iliﬂkin ödemelerin protokol alt›na al›nmas›,
toplu iﬂten ç›karma, k›dem ve ihbar
tazminatlar›nda iﬂçi aleyhine düzenleme yap›lmamas› gibi taleplerinde
›srarl› olduklar›n› aç›kl›yorlard›.
Ancak Türk-‹ﬂ yönetimi yine
bekleneni yapt› ve tüm bu taleplerini elde etmek için iﬂçi s›n›f›n›n gücünü harekete geçirmeden, b›rak›n
üretimden gelen gücü kullanmay›,
tek bir kitlesel eylem dahi yapmadan masa baﬂ›nda bir toplu iﬂ sözleﬂmesini daha imzalad›.
26 Haziran günü, 323 bin iﬂçi
ad›na Türk-‹ﬂ ile hükümetin imzalad›¤› protokole göre;
Brüt olarak ücreti 1400’ün alt›nda olanlara 140 YTL seyyanen,
900’ün alt›nda olanlara ise 50 YTL
ek iyileﬂtirme, maaﬂ› 1400’ün üzerinde olanlara ise yüzde 10’luk zam
verildi. 2008 y›l› için de ilk alt› ay
yüzde 3, ikinci alt› ay yüzde 3, enflasyonun aﬂmas› durumunda ise far-

k›n verilmesi kararlaﬂt›r›ld›.
Ortalama birinci y›l için yüzde
10’luk orana denk gelen, ücretlere
yap›lan zam ve di¤er maddelerde
yap›lan anlaﬂma, Türk-‹ﬂ yönetimi
taraf›ndan “olumlu” olarak de¤erlendirildi. Türk-‹ﬂ’e ba¤l› baz› sendikalar›n genel baﬂkanlar› ise, adeta
kendileri sürecin d›ﬂ›ndaym›ﬂ, konfederasyon yönetimini harekete geçirmek için gerekli ad›mlar› atm›ﬂlar gibi, “Üretimden gelen güç kullan›lmad›. Diplomasiyle bu kadar
olur” dediler.
“Anlaﬂma iyiydi, ama daha iyisi
olabilirdi” gibi, Türk-‹ﬂ yönetiminin
tavr›n› kerhen onaylayan bu görüﬂler, Türk-‹ﬂ bürokrasisine manevra
alan› kazand›ran bir mant›kt›r.
Örne¤in, Petrol-‹ﬂ Genel Baﬂkan› Mustafa Öztaﬂk›n, “esnek çal›ﬂma” konusunun protokole girmemiﬂ
olmas›n› olumluluk olarak de¤erlendirirken, diplomasi ile ancak bu
kadar al›nabilece¤ini söylüyor ve
“ ü re t i m d e n g e l e n g ü ç k u l l a n › l m a d › ” diyor. Türk-‹ﬂ’in yüzbinleri daha iyi koordine edip harekete geçirerek daha iyi sonuç al›nabilece¤ini
kaydediyor. Tez Koop-‹ﬂ Genel
Baﬂkan› Gürsel Do¤ru da, “seçim
bir f›rsatt›, protokole yeni kazan›mlar da eklenebilirdi” diyerek, asl›n-

da “olumlu” bulunan sözleﬂmenin
geri bir ad›m oldu¤una dikkat çekiyor. Türkiye Maden-‹ﬂ Baﬂkan› Hasan Hüseyin Kayabaﬂ› ise memnuniyetsizli¤ini aç›k ifade ediyor.
Peki, üretimden gelen gücü kullanma karar› ald›rmak için ne yapt›n›z? ‹ﬂçinin hak etti¤i ücreti almas›,
sosyal haklar›n› geniﬂletmesi için ne
yapt›n›z? Türk-‹ﬂ yönetimi her sözleﬂme döneminde bu kadar rahat sat›ﬂa imza at›yorsa, bunda, konfederasyona ba¤l› sendikalar›n yönetimleri de en az Salih K›l›ç ve “ekibi”
kadar sorumludurlar.
Bu sat›ﬂ› “olumlu” diye pazarlayarak iﬂçinin tepkisini yat›ﬂt›rma
taktikleri sar› sendikac›l›¤›n klasik
tutumudur. K›l›ç, “istedi¤imizi alamam›ﬂ olsak da...” diye baﬂlayan
cümlelerle asl›nda ortada olumluluk
de¤il, geri ad›m oldu¤unu kendisi
ifade ediyor.
Talepler ve sonuç aras›ndaki
fark ortada. “çal›ﬂma bar›ﬂ›n› koruma” düﬂüncesiyle hareket edildi¤i
sürece baﬂka bir sonuç da mümkün
de¤ildir. Çal›ﬂma bar›ﬂ› dedikleri,
patronlar›n ç›karlar›ndan baﬂka bir
ﬂeyi ifade etmez. Patronlar azg›n sömürüyü dayat›rken o bar›ﬂ› hiç ak›llar›na getirmezler, ancak sar› sendikac›l›¤›n dilinden düﬂmez bu terane. Ne zaman ki, s›n›f›n ç›karlar›
her ﬂeyin üzerindedir düﬂüncesi hakim hale gelir, ancak o zaman
“Türk-‹ﬂ klasikleri” de sona erer.

Ayazma Halk›: “‹nsanca yaﬂamak için ev istiyoruz”
Yaklaﬂ›k 7 ay önce Küçük Çekmece Belediyesi, yaz›l› bir belge sunarak, ev sahipleriyle anlaﬂ›p
evlerini y›kacaklar›n› ve kirac›lar için ev tahsis
edece¤ini duyurmuﬂtu. Fakat Ayazma’da yaﬂayan
gecekondu halk›na verdi¤i sözü tutmayan AKP'li
Belediye Baﬂkan›, 120 aileyi çad›rda yaﬂamaya
mahkûm etti. 7 ayd›r çad›rda yaﬂayan yoksullar,
belediyeye gittiklerinde ise, belediye baﬂkan›n›n
hakaretlerine maruz kal›p, “hayvana” benzetildiler.
Ayazmal›lar, yoksullu¤un en çarp›c› yaﬂand›¤›,
‹stanbul’un k›y›s›ndaki mahallelerinden ç›karak
kentin merkezine indiler! 24 Haziran’da, Taksim
Tramvay Dura¤›'nda aç›klama yapan Ayazma
Kentsel Dönüﬂüm Depremi Çad›rkent Halk›, ‘‹n-
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sanca Yaﬂamak ‹çin Ev ‹stiyoruz’ pankart› ve ‘Aziz Yeniay Sözünde Dur, Ayazmal› Analar›n Öfkesi Sermayeyi Y›kacak’ dövizleri taﬂ›d›lar.
Aç›klamada, çad›rlarda yaﬂamak istemediklerini, ev
istediklerini belirten Ayazma Halk›, "Direne Direne Kazanaca¤›z, Kirac›y›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z" sloganlar›yla AKP iktidar›n› protesto ettiler ve seçimlerde oy
kullanmayacaklar›n› ilan ettiler. Aç›klamay› okuyan
Umut Yakar, AKP'ye seslenerek "bar›nma sorunumuz
çözülene kadar iki elimiz yakan›zda olacak. Gerekirse
kondular›m›z› Taksim'in göbe¤ine taﬂ›maktan da çekinmeyece¤iz" dedi. Galatasaray Lisesi önünden Tramvay
Dura¤›'na yürüyen Ayazmal›lar, içinde bulunduklar›
sa¤l›ks›z koﬂullar› insanlara anlatt›lar.

1 Temmuz 2007

Genelkurmay cevap v ermeli:

Çeteler bombalar›, silahlar›
marketten mi al›yor!?
bir operasyonla ortaya ç›kt›. Her gün bir
iliﬂki deﬂifre oluyor;
örne¤in Muzaffer Tekin’in, Semih Tufan
Gülaltay’la iliﬂkili oldu¤u belirtiliyor. Peki kimdir Gülaltay? Ak›n Birdal suikast›n› organize
etti¤i gerekçesiyle 4.5 y›l hapse
mahkum olan, Türk ‹ntikam Tugay›
kurucusu diye geçen kontrac›. Ayn›
zamanda Ulusal Birlik Partisi kurucusu. Öte yandan, Mersin’de silah
ve Kur’an üzerine ölme-öldürme
yeminleri ettiren Emekli Albay Fikri Karada¤ da iliﬂkinin içindeki bir
baﬂka isim.
Ancak tüm bunlarla ba¤lant›l›
oldu¤unu herkesin bildi¤i, ayn› resim karesi içinde yeralan Veli Küçük’e dokunulam›yor. Genelkurmay’›n
korumas›
alt›nda
TBMM’nin bile ifadesini alamad›¤›
Veli Küçük, ayn› güç taraf›ndan korunmaya devam ediyor. Kuﬂkusuz
ki, Genelkurmay ucunun kendine
do¤ru yaklaﬂt›¤›n› düﬂündü¤ünde
Veli Küçük’ü de gözden ç›karabilir.
Ancak ﬂu anda koruma sürüyor. Bu
bile, hükümetin çetelerin üzerine
gidiyoruz, derin devleti aç›¤a ç›kar›yoruz gibi söylemlerinin gerçekle
ilgisi olmad›¤›n› göstermektedir.
Hükümet bu suTemel Haklar Federasyonu: ÖRGÜTLENEL‹M! çun orta¤›d›r.
‹ﬂte ﬁemdinli
“... ﬁimdiye kadar yaﬂanan ve aç›¤a ç›kan gerçekler, bu katiller sürüorada duruyor.
sünü sistemin üretti¤ini göstermektedir. Çünkü yozlaﬂt›rma politikalar›n› bu
Baﬂbakan Gekatiller sürüsü arac›l›¤›yla gerçekleﬂtiriyorlar. Linçleri, provokasyonlar› bu
güruhlar arac›l›¤›yla örgütlüyorlar. Onun içindir ki çeteleri kanatlar›n› alt›- nelkurmay’la anna alan sistem, kumar oynatanlara, uyuﬂturucu tacirlerine, pezevenklere laﬂmal› ﬂekilde
ﬁemdinli’nin
karﬂ› mücadele yürütenleri tutukluyor, bask› alt›na al›yor.
üzerini örttü ve
Bu devlet Susurluk devletidir. Susurluk düzeni katillerin, uyuﬂturucu ta- ayn› pervas›zl›kta
cirlerinin, fahiﬂelerin, kumarbazlar›n, pezevenklerin düzenidir.
ﬁemdinli’yi akla‹nsanca, onuruyla yaﬂamak isteyen, gelece¤ine sahip ç›kan, de¤erleri- ma süreci iﬂliyor.
ni korumak isteyen, halk›n›, vatan›n› sevenlerin birleﬂerek mücadele etﬁimdi de, Yarmekten, pisli¤i temizlemekten baﬂka çareleri yoktur. Sorunlar›m›z› örgüt- g›tay’›n dosyan›n
lenerek, mücedele ederek çözebiliriz. Örgütlü halk yenilmez.”
askeri mahkemeÜmraniye'de bir gecekonduda
27 el bombas› bulunmas›yla baﬂlat›lan ve emekli askerler Oktay Y›ld›r›m, Mahmut Öztürk ve Muzaffer
Tekin'in tutukland›¤› soruﬂturmada,
yeni cephanelikler ortaya ç›kmaya
devam ediyor.
Bu kez de Eskiﬂehir'de bir cephanelik bulundu. Hakk›nda tutuklama karar› bulunan emekli binbaﬂ›
F.E.’nin yakaland›¤› evde, plastik
patlay›c›lar ve çok say›da silah ele
geçirildi. Ele geçirilen C-3 patlayac›lar›n›n özellikle ordu taraf›ndan
kullan›lan bir patlay›c› türü oldu¤u
bas›nda yerald›.
Genelkurmay Baﬂkan› Org. Yaﬂar Büyükan›t, Barzani’yi suçlayabilmek için, PKK’nin bu bombalar›
marketten sat›n almad›¤›n› söylüyordu. ﬁimdi biz soruyoruz;
Çeteler bu bombalar› marketten
mi sat›n al›yorlar?!
Kaba yalana, halk› kaale almamaya al›ﬂm›ﬂ kontrac› subaylar›n›z,
askeri k›ﬂlan›n çöplü¤ünde bulduklar›n› söylüyor! K›ﬂla önüne market
mi açt›n›z “Paﬂalar!”
Kuvay-i Milliye ad›yla örgütlenmiﬂ çetelerin yayg›nl›¤› ve büyük
bir pervas›zl›k içinde aleni bir ﬂekilde faaliyet yürüttükleri bu kadarc›k

Say›: 111

ye gönderilmesi karar›n› reddeden
Van 3. A¤›r Ceza Mahkemesi’nin
iki üyesi hakk›nda Adalet Bakanl›¤›’n›n iste¤i do¤rultusunda soruﬂturma aç›ld›.
T›pk›; ﬁemdinli iddianamesini haz›rlayarak, J‹TEMci subaylar›n
bombalama eylemini komutanlar›n›n bilgisi dahilinde yapamayaca¤›n› söyleyen, Yaﬂar Büyükan›t’›n “tan›r›m
iyi çocuktur” aç›klamas›n›n yarg›ya
müdahale ve kontrac›lar› koruma
anlam›na geldi¤ini söyleyen savc›n›n baﬂ›na gelenler gibi.
Bununla da bitmiyor.
ﬁemdinli Davas›’nda mahkeme
olay yerinde keﬂif yapmak istiyor,
Van ve Hakkari valilikleri, “canl›
bomba var güvenli¤inizi sa¤layamay›z” gibi inand›r›c› olmayan uydurma bir gerekçeyle keﬂfe engel
oluyor.
Ümraniye, Eskiﬂehir ve ﬁemdinli birbirinden ayr› olgular de¤ildir.
Ayn› mekanizma taraf›ndan halka karﬂ› sürdürülen savaﬂ›n deﬂifre
olan parçalar›d›r.
Ve ﬁemdinli’nin üzerine örtme
karar› alan devletin, “ulusalc›” çeteler konusunda da ayn› süreci iﬂletece¤inden emin olabilirsiniz. Susurluk’ta üç beﬂ tetikçiyi, Korkut
Eken’i öne atarak, oluk oluk kan
ak›tan bir mekanizmay› gizleyen
sistem, burada da Oktay Y›ld›r›mlar, Muzaffer Tekinler üzerinden
“yeni” kontra örgütlenmelerinin
üzerini örtmeye çal›ﬂacakt›r.
Askeri savc›l›¤›n bombalar ve
silahlar için soruﬂturma açmas› bunun ilk ad›m› niteli¤indedir. Soruﬂturman›n sonucu ﬂimdiden bellidir:
Bombalar, silahlarla Türk Silahl›
Kuvvetleri’nin ilgisi yoktur!
Yine bu konudaki bir baﬂka ad›m
da, mahkemenin Ümraniye bombalar› operasyonuna iliﬂkin bas›na yay›n yasa¤› getirmesi. Burjuva medyan›n yap›sal nedenlerle zaten ger-
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çe¤in bütünüyle üzerine gidemeyece¤i ayr› bir konu, sunulan gerekçe
ilginç:
“Toprak bütünlü¤ünü koruma,
devl e t s ›r r › if ﬂ a s› n› e nge l le m e .”
Ortada halka karﬂ› örgütlenen,
kime karﬂ› kullanacaklar› -bizce bilinen- meçhul cephanelikler kuran
kontrac›lar var, ama halk›n gerçekleri ö¤renmesi yasak!
“Ulusalc› Çetelerin” gerçek yüzünün, iliﬂkilerinin halktan gizlenmesi demek ki toprak bütünlü¤ü ile
yak›ndan ilgili bir konu. Ülkenin
toprak bütünlü¤ü bu çapulcu sürüsüne mi emanet!
Demek ki, ç e t e l e r i n i c r a a t l a r ›
ve suçlar› devletin s›rr›!
Yay›n yasa¤›n›n baﬂka bir anlam› yoktur. Oligarﬂik devletin iradesi d›ﬂ›nda kimi gerçeklerin ortaya
saç›lmas›ndan duyulan korkunun
bir ürünüdür yasak. Susurluk’ta bu
tecrübeyi k›smen yaﬂayan devlet,
ﬂimdiden tedbirini al›yor.
“S›rlar›na” pek düﬂkün devlet,
'K›rm›z› Kitap' olarak bilinen ve daha önce Sauna Çetesi’nin kasas›ndan da ç›kan 'Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nin çetelerin elinde dolaﬂmas›ndan hiç rahats›z de¤il.
Hükümet üyelerinin dahi imza
karﬂ›l›¤› okudu¤u, kimi bakanl›klar›n hiç yüzünü görmedi¤i, hükümetler de¤iﬂse de de¤iﬂmeyecek politikalar›n yaz›l› oldu¤u belgenin çetelerin elinde dolaﬂmas›, “milli güvenli¤in” kimlerle sa¤land›¤›n›,
devletin niteli¤ini aç›kça gösteren
bir örnektir. Susurluk’ta da mafyac›larla, uyuﬂturucu tacirleriyle kolkola olan yine ayn› devletti.
Halka karﬂ› örgütlenen devletin
her yan›ndan pislikler akmaya devam ediyor. ‹ktidar çat›ﬂmalar›n›n
ortaya ç›kard›¤› bu örnekler, gerçe¤in sadece küçük bir parças›d›r.
Bir de, bu kokuﬂmuﬂ mekanizma
halk taraf›ndan yerlebir edildi¤inde
ortaya saç›lacak gerçekleri düﬂünün! Susurluk devletini yönetenler
o günün gelmemesi için çetelerden
medet umuyor, katliamlara, provokasyonlara, linçlere baﬂvuruyor.
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Sorunlar / Çözümler
Birbiri ard›s›ra çeteler ç›k›yor ortaya, daha ç›kmayan,
ç›kar›lmayanlar da geride.
Nereden türüyorlar, nas›l
bir sistem üretiyor, nas›l bu
denli pervas›z hareket edebiliyorlar? Operasyonlar çetelerle mücadele midir?... Tüm
bu sorular cevaplanmadan,
kendilerini “Kuvvac›, ulusalc›” diye tan›mlayan bu çetelerin etraf›nda yaﬂananlar›
çözümleyemeyiz.
ﬁu aç›k ki, çeteleri sistemin
niteli¤i üretiyor. Yani, faﬂizm gerçe¤i atlanarak, nereden ç›k›yor bu çeteler sorusu anlams›zd›r. S›rtlar›n›,
sistemin egemen gücüne day›yorlar. Yani, arkalar›ndaki
güç, Genelkurmay’d›r. O nedenle böylesine cüretli hareket edebiliyorlar. Düzeniçi
iktidar kavgalar›nda ya da
halk›n muhalefetine karﬂ›,
nerede ihtiyaç olursa orada
kullan›lmak üzere “yedekte”
tutuluyorlar.
Yani, kendili¤inden oluﬂumlar de¤ildir bunlar.
Sistemin iﬂleyiﬂini bilenler,
ço¤u üst rütbeli emekli askerlerin ordunun bilgisi d›ﬂ›nda bu tür “milis” tarz› örgütlenmelere gidemeyece¤ini
bilirler. Yine Genelkurmay
odakl› olarak k›ﬂk›rt›lan ﬂovenizmin bu tür oluﬂumlar›
besleyip ortaya ç›kard›¤› bir
gerçek olsa da, sistemin “koruyucu güçlerinin” bilgisi d›ﬂ›nda olmad›¤› unutulmamal›d›r. Naziler’in ilk örgütlenmeleri de, ‘emekli’ subaylar
üzerinden olmuﬂtu!

melerine karﬂ› mücadele etmiyor, Genelkurmay’a karﬂ›
yürüttü¤ü iktidar savaﬂ›nda,
onu s›k›ﬂt›rmak için “koz”
elde ediyor, o kadar! ‹ktidar›n bu konudaki yaklaﬂ›m›
hiçbir yoruma gerek b›rakmayacak ﬂekilde ﬁemdinli’de
ortaya ç›km›ﬂt›r. AKP hükümeti kontrgerilla ile aç›kça
uzlaﬂm›ﬂ, destek vermiﬂtir.
Bugün “çete” diye adland›r›lan oluﬂumlar, geçen hafta
da belirtti¤imiz gibi, Susurluk’un sürdü¤ünü anlatmaktad›r. Susurluk politikas›nda
kullan›lan güçlerin özel timciler, emekli askerler ya da
faﬂistler, mafyac›lar olmas›
sürece göre de¤iﬂen ﬂeylerdir. Gördü¤ünüz Susurluk’tur.
Ve bu düzende hiçbir iktidar›n Susurluk pisli¤ini temizlemeye ne niyeti vard›r, ne
de buna denk düﬂen bir politikaya sahiptirler. Çünkü, bu
bir sistem sorunudur. Faﬂist sistem
de¤iﬂmeden
çetelerle mücadele diye
sunulan operasyonlar sadece gerçeklerin
üzerine örtmekten baﬂka bir
ﬂey ifade etmez.

“Çeteler”le
mücadele

Son örnekte de görüldü¤ü
üzere, polisin yürüttü¤ü kimi operasyonlara tan›k oluyoruz. Bunlar, çetelere karﬂ›
mücadele olarak sunuluyor.
Yanl›ﬂ!
‹ktidar kontrgerilla örgütlen-

Bu nedenle Susurluk’un patlad›¤› 3 Kas›m 1996’n›n ard›ndan ilk sözümüz; “Susurluk Devlettir, Pisli¤i Devrim
Temizler” olmuﬂtu.
Bu gerçek bugün kendini
çok daha güçlü biçimde dayatmaktad›r. Çetelerle, kontr
gerilla örgütlenmeleri ile sadece biz devrimciler mücadele ederiz. Çünkü biz sistemle
bar›ﬂ›k ﬂekilde bir iktidardan de¤il, sistemi tümden
de¤iﬂtirip, yerine çetelerin
bar›namayaca¤›, halka karﬂ›
kontrgerillay› örgütleyenlerden hesap sorulacak bir iktidardan söz ediyoruz.
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Genelkurmay’›n ‘kitlesel refleks’
ça¤r›s›na, ‘kitlesel F‹YASKO’!
23 Haziran günü ‹stanbul Ça¤layan’da bir miting yap›ld›. Daha
do¤ru bir deyiﬂle “miting yap›lmak
istendi.”
Miting karar›, Genelkurmay’›n
“teröre karﬂ› kitlesel refleks gösterilmesi” ça¤r›s› üzerine al›nm›ﬂt›.
Mitingin ad› da “Teröre Karﬂ› Sessiz Yürüyüﬂ” olarak ilan edilmiﬂti.
K›sa süre önce yap›lan “Cumhuriyet” mitinglerindeki milyonlar›n
havas›n› ve kat›l›m›n› tekrar yakalamay› umanlar, koskoca bir hayal k›r›kl›¤›yla ayr›ld›lar Ça¤layan’dan.
Öyle “düﬂük kat›l›m” ve benzeri
olarak bile adland›r›lamayacak bir
fiyasko sözkonusuydu. Ça¤layanda 1500 (yaz›yla bin beﬂyüz) kiﬂi
toplanm›ﬂt›. Bas›nda verilen en büyük rakam 2 bini geçmiyordu.
Oysa, Ulusal Sivil To p l u m K urul uﬂl ar› Bi rl i ¤i ve Ça¤daﬂ Yaﬂam›
Destekleme Derne¤i’nin de oldu¤u
100’ü a ﬂk› n kurul uﬂ taraf›ndan düzenlenmiﬂti miting.
Ve ilginçtir, bu fiyaskonun, halk›n bu ça¤r›ya itibar etmemesinin
nedenlerini araﬂt›rmas› gereken
medya, kat›l›m›n düﬂüklü¤ünü “s›cak havalara” ba¤lamay› tercih etmiﬂti. ‹stisnas›z tüm gazetelerde havalar s›cak olunca böyle oldu içeri¤inde baﬂl›klarla verdiler mitingi.
Cumhuriyet mitinglerinin yaratt›¤› havadan cüret alan, Genelkurmay odakl› ‘psikolojik harp’ metodlar›na güvenen kesimler, ‘terör terör’ diye Kuzey Irak’› ülkenin birinci gündemi haline getirdiklerinde
kitlelerin ak›n ak›n gelece¤ini umdular. Umduklar› boﬂa ç›kt›.
Genelkurmay emriyle yap›lan
mitingin fiyaskosu, hiç kuﬂku yok
ki, ayn› zamanda Genelkurmay için
bir fiyaskodur.
Yine ayn› çevrelerin, yine Genelkurmay’›n empoze etmesiyle
K › b r › s konusunda yapmaya kalk›ﬂt›klar› mitingin bir benzeri oldu “te-
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röre karﬂ›” miting de. K›br›s
mitinginde de
tüm imkânlar›na ra¤men,
koskoca ‹stanbul’da 500 kiﬂiyi toplayamam›ﬂlard›.
Genelkurmay’›n ve onun ad›na konuﬂtuklar›
izlenimi veren çevrelerin kitleler
üzerindeki etkisinin san›ld›¤› kadar
olmad›¤›n› da göstermiﬂ oldu “teröre karﬂ›” ça¤r›ya verilen cevap.
Cumhuriyet mitinglerinden sonra, “milyonlar› yürüttükleri” havas›na giren “ulusalc›” çevreler, Ça¤layan’da burun üstü çak›ld›lar.
Kuﬂku yok ki, ‹stanbul’daki ﬂovenizmin, Kürt düﬂmanl›¤›n›n çap›
bu kadar de¤ildir. Ancak faﬂist, gerici düzen partileri de destek vermedi bu ça¤r›ya. Bu da gösteriyor ki,
ﬂovenist cephenin kendi iç çeliﬂkileri de bu sonuçta rol oynam›ﬂt›r.
Aralar›ndaki ç›kar kavgas› o hale gelmiﬂ ki, kendileri için ‘temel’
önemde diye adland›rd›klar› bir konuda bile birleﬂemiyorlar. Eee, çok
rant var bu “terör” ve “ulusalc›l›k”
iﬂinde. Ama ranttan pay almak isteyenler de bir o kadar çok.
O kadar çok ki, ortal›k ulusalc›
derneklerden, “teröre karﬂ› en kahraman bizdik” diye ortaya at›lan
emeklilerden ve malûm çetelerden
geçilmiyor. “Teröre karﬂ›” kendi
ça¤r›lar› da bir yerde bu rant kavgas›n›n içinde bo¤ulmuﬂ oldu.
*
De¤inilmesi gereken üçüncü bir
nokta, terör demagojisinin halk›n en
az›ndan belli kesimleri üzerinde bir
b›kk›nl›k yaratm›ﬂ olmas›d›r. Ayn›
çevrelerin ça¤r›s›yla Cumhuriyet
mitingine gelen kitlelerin, ayn› çevrelerin “terörü k›nama” ça¤r›s›na
cevap vermemesinin nedenlerinden

biri de budur. Keza, di¤er kentlerde
de durum pek farkl› de¤ildi. Asker
cenazelerinde binlerin topland›¤›
Adana, Eskiﬂehir ve Zonguldak’ta
da sadece yüzlerle ifade edilen say›larda kat›l›m oldu.
Hat›rlanaca¤› gibi,
‹stanbul’daki Sinagog
sald›r›lar›n›n ard›ndan
da “terörü k›nama”
amac›yla ça¤r›lar yap›lm›ﬂ, bu amaçla gösteriler düzenlenmiﬂti.
Ve o gösterilerde de
ça¤r›c›lar, kendi kendileriyle baﬂbaﬂa kalm›ﬂlard›. Kitlelerin terör demagojisine kimilerinin
bekledi¤i primi vermedi¤i o zaman
da ortaya ç›km›ﬂt›.
“Niye bizde de ‹spanya’daki gibi yürüyüﬂler olmuyor” diyenlerin
hevesleri bir kez daha kursaklar›nda
kald› k›sacas›.
ﬁimdi oturup, kafalar›n› terör
demagojisinin k›skac›ndan kurtar›p,
as›l sorunun ne oldu¤una kafa yormalar› zaman›d›r.

KISA KISA KISA KISA

A B D ’ d e n ö ¤ re n i y o r l a r
Operasyonlar›n yo¤unlaﬂt›¤›
ﬁ›rnak'›n Beytüﬂﬂebap ‹lçesi’nde
sivil giyimli J‹TEM elemanlar›n›n,
köyleri gezerek, bir HPG gerillas›n›n baﬂ›n› getirene 10 bin YTL para ödülü teklif etti¤i belirtiliyor.
“Vahﬂi Bat›”dan Irak’a; bu yöntemleri a¤ababalar› uyguluyor.

B i r polis komedisi
Genelkurmay’›n “refleks” ça¤r›s›n›n ard›ndan Dersim'de ‹l Emniyet Müdürlü¤ü de da¤›tt›¤› bildirilerle 'kitlesel refleks gösterin' ça¤r›s› yapt›. Bildirilerin baﬂl›¤› ise ﬂu:
'Teröre Hay›r Sevgiye Evet'!
Amerika Irak’ta demokrasiyi
ne kadar temsil ediyorsa, Dersimliler’i ihbarc›l›¤a ça¤›ran, halk› birbirine düﬂürmeye çal›ﬂan polis de
Dersim’de “sevgiyi” ancak o kadar
temsil edebilir.

HABER/YORUM

15

Yaﬂas›n Türk ve Kürt
Halklar›n›n Birleﬂik Mücadelesi
Geçti¤imiz hafta, Kürt halk›na
yönelik k›ﬂk›rtmalar› protesto etmek amac›yla Taksim Tramvay Dura¤›’nda eylem yapmak isterken polisin sald›r›s›na u¤rayan devrimci,
demokratik kurumlar, bu hafta da
ayn› yerde eylem yapt›lar.
23 Haziran günü, aralar›nda
HÖC’ün de yerald›¤› kurumlar,
“K›ﬂk›rtmalara, Linçlere, Provokasyonlara, Katliamlara Son, Yaﬂas›n
Türk ve Kürt Halklar›n›n Birleﬂik
Mücadelesi” yaz›l› pankart açarak,
bir aç›klamada bulundular. Ortak
aç›klamay› okuyan Fatma Özbey,
Genelkurmay’›n linçlere ve katliamlara davet ç›karan aç›klamalar›na
de¤inerek, ›rkç›l›k ve ﬂovenizmin
yükseltilmeye çal›ﬂ›ld›¤›na dikkat
çekti.
Nefret tohumlar› ekerek Türk ve
Kürt halklar›n› birbirine k›rd›rmak
isteyenlerin Susurluk devleti ve
onun çeteleri oldu¤unu belirten Fatma Özbey, “teröre karﬂ› yürüyüﬂ”
örgütleyenlerin de, Susurluk ve
ﬁemdinli’de resmi kimlikleriyle ortaya ç›kan bu karanl›k güçlerin örgütleri oldu¤unu söyledi ve halka
kat›lmama ça¤r›s› yapt›.
‘Biji Bratiya Gelan’, ‘Kahrolsun
MGK’, ‘K›ﬂk›rtmalara, Linçlere,
Provokasyonlara, Katliamlara Son,
Kürt Halk›na Özgürlük’ sloganlar›n›n at›ld›¤› aç›klamada, “ﬁovenizmi

k›ﬂk›rtan, linçlere provokasyonlara
zemin haz›rlayan, katliamlar› meﬂrulaﬂt›ran politikalara derhal son
verilmelidir. Kürt halk›na yönelik
operasyonlara, operasyon giriﬂimlerine, ‘sözde vatandaﬂ’ d›ﬂlamalar›na, Kürt halk›n›n kimli¤i ve de¤erleri üzerindeki yasaklara son verilmelidir. ” denildi.
Ayn› gün bir baﬂka eylem de Ankara’da yap›ld›.
Al›nteri, BDSP, ÇHD Ankara
ﬁubesi, EHP, ESP, HÖC, Kald›raç
ve Partizan taraf›ndan Yüksel Caddesi’nde yap›lan eylemde “Kahrolsun MGK, M‹T, CIA Kontrgerilla”
sloganlar› at›ld›. Grup ad›na aç›klama yapan Eray Destegül, k›ﬂk›rtmalara son verilmesini isteyerek,
“Kimse Genelkurmay’›n k›ﬂk›rtmalar›na gelmemelidir. ‘Sessiz miting’ler bu ça¤r› sonucu yap›lmaktad›r ve kesinlikle halklar›n ç›kar›na
de¤il halklar› birbirine k›ﬂk›rtmaya
hizmet edecek mitinglerdir. Türk ve
Kürt halklar›n›n ç›kar› ortak düﬂman olan emperyalizme ve onun iﬂbirlikçilerine karﬂ›, birlikte mücadele etmektir.” diye konuﬂtu.
Trabzon’da ‹HD, EMEP, SDP ve
TAYAD’l›lar 22 Haziran’da ‹HD binas›nda düzenledikleri bas›n toplant›s› ile Genelkurmay’›n k›ﬂk›rtmalar›na dikkat çekerek, mücadele ça¤r›s› yapt›lar.

Soruﬂturma Terörü S ürüyor
Üniversitelerde demokrat, devrimci ö¤rencilere yönelik
soruﬂturma terörü sürüyor. Son olarak Ad›yaman Üniversitesi Besni Meslek Yüksekokulu ö¤rencisi ve Gençlik Federasyonu üyesi Sercan Zülal, bir ay uzaklaﬂt›rma cezas› ald›.
Daha önceden de demokratik faaliyetleri nedeniyle “k›nama” cezas› verilen Sercan Zülal’e yönelik suçlama;
HÖC’ün 1 May›s’a iliﬂkin bildirilerini da¤›tmak! Yasal bir
mitinge yap›lan, hakk›nda toplatma karar› bulunmayan ça¤r›y› “suç” sayan okul yönetimi, aç›k ki, hukuki de¤il siyasi
bir tutum tak›n›yor. Bu tutum, örgütlenen, haklar› için mücadele eden gençlerimize düﬂmanl›ktan besleniyor.
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Antalya’da ise, 25 Haziran günü,
Antalya Halkevi, Yurtsever CepheAntalya ve HÖC taraf›ndan düzenlenen ortak bas›n toplant›s›nda, çözümün halklar›m›z›n kardeﬂçe ve
tüm hak ve özgürlüklerine sahip ﬂekilde yaﬂamas› oldu¤u kaydedildi.
Antalya ÇGD lokalinde devrimci
gruplar ad›na ortak aç›klamay› okuyan Züleyha Kurt, Genelkurmay
aç›klamas›n› ve sonras›nda yaﬂananlar› hat›rlatarak, Kürt halk›na
karﬂ› 80 y›ld›r uygulanan inkâr, imha ve asimilasyon politikalar›n›n iflas etti¤ini, s›k›yönetimlerin, operasyonlar›n bu sorunu çözemeyece¤inin ortaya ç›kt›¤›n› söyledi.
Kurt, “Çözüm halklar›m›z›n kardeﬂçe ve tüm hak ve özgürlüklerine
sahip ç›karak yaﬂamas›d›r. Kürt
halk›na yönelik operasyon giriﬂimlerine, kimli¤i ve de¤erleri üzerindeki yasaklara son verilmelidir. ﬁovenizmi t›rmand›ran, linçlere ve
katliamlara zemin haz›rlayan politikalara son verilmelidir” diye konuﬂtu.
Gazetecilerin sorular› üzerine
Kurt, Genelkurmay’›n tavr›n›n bir
aç›klamadan ibaret olmad›¤›n›, bir
politikan›n sonucu oldu¤unu belirterek, mücadelenin yükseltilmesi
gerekti¤ini vurgulad›.

Hastanede rehin k ald›lar
Ç›kan yang›nda yaralanarak, “anlaﬂmal›” olduklar› Özel Vatan Hastanesi’ne kald›r›lan Mantaﬂ ailesi
hastanede rehin kald›. Olayda, Resmiye Mantaﬂ hayat›n› kaybederken, Burak Mantaﬂ taburcu oldu. Ancak, Gülﬂah Mantaﬂ, 86 YTL’lik fatura nedeniyle taburcu edilmedi.
Bunun üzerine, Ömer Mantaﬂ’›n üyesi oldu¤u
D‹SK’e ba¤l› Sine-Sen üyeleri, 23 Haziran’da hastane önünde bir protesto eylemi yapt›lar. Sine-Sen Baﬂkan› Yusuf ÇET‹N rehin olay›n›n AKP’nin yüz karas› oldu¤u belirtirken, ard›ndan baﬂhekimle yap›lan
görüﬂme sonucu Gülﬂah rehin olmaktan kurtar›ld›.
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Düzen partileri
halk› vaatlerle aldatmaya çal›ﬂ›rken, devrimciler gerçekleri
hayk›r›yor: Seçim
Çare De¤il!
Bununla da yetin-

Düzen partileri aldat›yor,
HÖC gerçekleri anlat›yor
miyorlar, çarenin ne oldu¤unu da gösteriyorlar:
“Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi Mücadelesine Kat›l!”
Bu ça¤r› 26 Haziran’da Mersin’den, ertesi günü de
Adana’dan yükseldi.
Mersin HÖC üyeleri Taﬂbina önünde yapt›klar› eylemde “SEÇ‹M ÇARE DE⁄‹L BA⁄IMSIZLIK DEMOKRAS‹ MÜCADELES‹NE KATIL” pankart›n› açarak, seçime kadar sürecek olan kampanyay› ilan ettiler.
Aç›klamada, HÖC imzal› bildiri okunurken, sand›¤a
gitmeme, ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesine kat›l-

ma ça¤r›s› yap›ld›. Ard›ndan bildiriler halka da¤›t›ld›.
Adana HÖC’lüler ise, ‹nönü Park›’ndayd›lar. “Seçim
Çare De¤il Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi Mücadelesine Kat›l” pankart›n›n ve dövizlerin taﬂ›nd›¤› aç›klamada, “Ne
ABD Ne AB Ba¤›ms›z Türkiye, Yaﬂas›n Örgütlü Mücadelemiz” sloganlar› at›ld›.
HÖC ad›na aç›klamay› okuyan K›ymet Erenler, ba¤›ms›z, demokratik olmayan bir ülkede seçimlerin hiçbir sorunu çözmeyece¤ini belirterek, “Laik-ﬁeriatç›” diye halk› sunni olarak bölenlere dikkat çekti. “Aç, iﬂsiz,
evsiz kalmayaca¤›m›z, aﬂa¤›lanmayaca¤›m›z, zulüm
görmeyece¤imiz bir ülke istiyoruz.” diyen Erenler, bunlar› sand›¤a ataca¤›m›z oylarla elde edemeyece¤imizin
alt›n› çizdi. Erenler, “Ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadeleyle kazan›l›r. Oligarﬂinin seçim oyununu reddederek, hayat›n her alan›nda örgütlenelim ve kavgay› yükselterek kazanal›m” diye konuﬂtu.
Daha sonra; Adana ve ﬁakirpaﬂa Temel Haklar Dernekleri, Denizli Temel Haklar Giriﬂimi ve Adana Gençlik Derne¤i ad›na konuﬂmalar yap›larak, ça¤r› yinelendi. Skeçlerle seçim oyununu teﬂhir eden, halaylar çeken
HÖC’lüler kent merkezinde yüzlerce bildiriyle halka
gerçekleri ulaﬂt›rd›lar.

Devrimciler halk›n cangüvenli¤ini istiyor
Antalya Polisi, ‘b›rak›n ölsünler’ diyor
Polis, trafik kazas› sonucu 125
insan›n ölümüne neden olan çevre
yoluna üst geçit yap›lmas› yönündeki faaliyetlere dahi tahammül
edemedi. Halk›n sorunlar›n›n çözümüne dair bütün çal›ﬂmalara azg›nca sald›ran, “devrimciler halk› kazanmaya çal›ﬂ›yor” diye her türlü
yola baﬂvuran polis, Antalya’da da
ayn› tutumunu sürdürdü.
Antalya Temel Haklar’›n yürüttü¤ü kampanyada, 25 Haziran günü
Konuksever ve K›z›lar›k mahallelerinde üst geçit yap›lmas› için afiﬂ
yapan Ömer Faruk Erceylan ve
Sercan Aslan, zorla gözalt›na al›nd›lar. Haklar›n› savunan dernek
üyelerine polisin cevab› yüzlerine
biber gaz› s›kmak olurken, ﬁarampol Karakolu’na götürülen dernek
üyeleri burada da iﬂkence gördüler.
Arkadaﬂlar›n›n durumunu ö¤renmek için karakol önüne giden di¤er
Temel Haklar çal›ﬂanlar›n›n, Erceylan ve Aslan’›n dövüldü¤ünü görerek müdahale etmesi üzerine, polis
onlara da sald›rarak gözalt›na ald›.
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Tüm bunlar yaﬂan›rken, baﬂka bir grup
Temel Haklar üyesi
ayn› mahallede afiﬂ
yapmaya devam ettiler. Mahalle halk›n›n
dernek üyelerinin yan›na gelerek,
destek verdi¤i görüldü. Gözalt›lara
tepki gösteren halk, “mahallemizde
parkta uyuﬂturucu kullananlara müdahale edilmiyor. Torbac›lar kap›m›zdan bacam›zdan eksik olmuyor.
Bunlara müdahale etmiyorlar, geldi
çocuklara gaz s›kt›lar. Bizim duvara da yapmak için sordular, tabi dedik. Yard›m da ettik” diye konuﬂtular.
Kendisi üst geçit yapmayan
devlet, polisi, yarg›s› ile Temel
Haklar’›n faaliyetini engellemek
için seferber olmuﬂtu. Ömer Faruk
Erceylan, ç›kar›ld›¤› mahkeme taraf›ndan tutuklan›rken, 27 Haziranda yap›lacak bas›n aç›klamas› için
ça¤r› yapan Temel Haklar üyeleri
de engellenmek istendi. Megafonlarla konuﬂmalar yapan dernek üye-

leri halktan büyük destek gördüler.
Ancak halk›n can güvenli¤ini ilgilendiren bu sorunda tahammülsüzlük sürüyordu. Halk›n en do¤al talebi için mücadeleyi bile “terör”
gören devlet, mahalleye “terörle
mücadele” ﬂubesi polislerini göndermiﬂti! Selda Bulut, Gürkan Bektaﬂ ve Ayﬂe Kaytan’› engellemeye
çal›ﬂan polis, GBT taramas› yapt›,
“yeni yasaya göre sizi yere yat›r›r
biber gaz›n› s›kar›m kimse de bir
ﬂey diyemez” pervas›zl›¤› içinde
tehditler savurdu.
Bu engellemelere ra¤men 27
Haziran’da Sema Yazar Poliklini¤i
önünde düzenlenen bas›n toplant›s›nda üst geçit talebi yinelenirken,
yaﬂanan bask›lar protesto edildi.
Eylemde “Bir Üst Geçit Kaç ‹nsan
Eder” pankart› ve dövizler aç›ld›.
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Vaat etmedikleri
hiçbir ﬂey kalmad›

destekle iktidara
getiren emperyalizmin bir ülkeyi söm ü rg e l e ﬂ t i r m e k
için yapaca¤› ilk
ﬂey, orduyu ele geçirmekti. Tüm ba¤›ml›laﬂt›r›lan ülkelerde oldu¤u gibi, bunu yapabilmesi de ancak “içeriden” iﬂbirlikçilerle mümkündü. ‹ﬂte o iﬂbirlikçi DP oldu.
ABD’ye ba¤›ml›l›kta h›zla
ad›mlar at›ld›. Marshall Plan›, Yabanc› Sermayeyi Teﬂvik Kanunu,
IMF, Dünya Bankas›’ndan ilk borçlar›n al›nmas›, Shell ve Mobill tekellerinin ülkemize ayak basmas›,
Kore’ye asker gönderilmesi, NATO’ya giriﬂ ba¤›ml›l›k yolunda at›lan ad›mlardan baz›lar›yd›.
“Söz milletin” diyerek iktidar
olup, ülkeyi emperyalizme teslim
eden iktidar, “hürriyet ve demokrasi” vaatlerinde de tam tersini yapt›.
Kore Savaﬂ›’na karﬂ› ç›kan T‹P’liler
tutukland›, gazeteciler soruﬂturmalara u¤rad›, TCK 141. ve 142. maddeler a¤›rlaﬂt›r›ld›, onlarca ayd›n
yazar, ilerici demokrat, yurtsever
tutukland›, sürgünlere gönderildi.
Köy Enstitüleri kapat›ld›, üniversiteler, bas›n, gençlik, ayd›nlar bask›
alt›na al›nd›.

Hiçbirini yerine getirmediler - 1
“Mazot 1 YTL olacak”, yok “1
YTL’nin de altına inecek”, “ÖSS
kalkacak”, “s›f›r yoksulluk getirece¤iz”, “gençlere iﬂ bulaca¤›z”...
Meydanlar yine seçim vaatlerinden
geçilmiyor. Bugünden söyleyebiliriz ki, vaatlerin sahipleri ister iktidar olsunlar ister muhalefette kals›nlar, tüm bunlar seçim sonras›
unutulacak. Ne iktidar olan vaatlerini yerine getirecek, ne de muhalefet
olan bunlar›n yaﬂama geçmesi yönünde muhalefet yapacak. Bunu bu
kadar kesin bir dille söylememiz,
1950’den bu yana unutulan vaatler
çöplü¤üne dönüﬂen burjuva siyaset
gerçe¤indendir. B u g ü n e k a d a r ne l e r n e l e r v a a t e t m e d i l e r ki! O vaatlere kalsayd›, bugün ne yoksulluk,
ne eﬂitsizlik, ne adaletsizlik, hiçbir
ﬂey kalmazd›... Ama tüm bunlar artarak devam ediyor.

1950 SEÇ‹MLER‹
Y›llard›r süren “milli ﬂef” döneminin bask› politikalar› ve savaﬂ döneminin uygulamalar› nedeniyle artan yoksulluk karﬂ›s›nda DP “ H ü rri yet ve de mokra si ” vaadediyor,
“Ye t e r Söz Milletin” diyordu. Hatta iﬂçilere toplu sözleﬂme ve grev
hakk› verme sözü vermiﬂlerdi.
Kitleler “umut” olarak görmüﬂlerdi DP’yi. Sand›ktan ezici ço¤unlukla ç›kt› DP. Ve gerçek k›sa
sürede görüldü. Amerikan emperyalizminin ve tekelleﬂme arzusundaki burjuvazi ile tefeci
tüccarlar›n, toprak a¤alar›n›n
partisi olan DP’nin icraatlar› da
onlar›n ç›kar›na oldu. Emperyalizme ba¤›ml›l›¤›n yollar› “demokrasiye geçme” demagojisi
alt›nda ad›m ad›m döﬂendi.
‹lk iﬂ, ordunun anti-emperyalist unsurlardan temizlenmesi
oldu. Çünkü, DP’yi büyük bir
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1954 S EÇ‹MLER‹
Yine ezici ço¤unlukla iktidar
olan DP, “ H e r m a h a l l e d e b i r mil y o n e r ” yaratacak, ülkemizi “ K ü çük A m e r i k a ” yapacakt›!
Ba¤›ml›l›¤› art›ran ad›mlar at›lmaya devam etti. Emperyalizmin
art›k ürünleri ülkeye taﬂ›narak göz

boyan›rken, emperyalistlere borç
g›rtla¤a dayand›. Halk›n artan yoksullu¤a, bask›lara tepkisi büyüdükçe, DP komünizm histerisine kap›ld›. Enflasyon h›zla yükseldi. Bir DP
milletvekilinin de itiraf etmek zorunda kald›¤› gibi; her gün beﬂ on
milyonerin do¤uﬂu geniﬂ halk kitlelerine büyük ›zd›raplar veriyordu.
Tekeller büyürken, halk yoksullaﬂt›.
Çarp›k kapitalist geliﬂmeyle birlikte
yo¤un göç dalgas›, halk› alt yap›s›z
gecekondularda yaﬂamaya mahkûm
etti. Bas›n susturuldu, 6-7 Eylül
provokasyonu tertiplenerek az›nl›klar›n mallar› ya¤maland›. Emperyalizme hizmet üst boyuta ç›kt›, ‹ncirlik’ten kalkan uçaklar Lübnan’› iﬂgal ettiler.

1957 S EÇ‹MLER‹
DP, “30 y›l sonra T ü r k i y e ’ n i n
k ü ç ü k Amerika olaca¤›” sözünü
veriyordu. Menderes, halka hizmetten söz ediyor, “size kul-köle ol mak hususunda elimizden gelen
h e r ﬂeyi yapmaya haz›r›z” diyordu. Oysa önceki dönemlerinde oldu¤u gibi DP iktidar› sadece emperyalizmin kulu kölesi olacak, “küçük
Amerika” sözü de, yine Amerika’n›n eyaleti olma yönünde yaﬂama geçirilecekti. Üniversiteleri, bas›n› susturan DP, mecliste de muhalefetin sesini k›smak için iç tüzü¤ü
de¤iﬂtirdi. Halk muhalefetine yönelik bask› politikas›n› sürdürdü, Turan Emeksiz katledildi. Emperyalistlerin iste¤iyle, paran›n de¤erini
üç kat düﬂüren devalüasyon ve kemer s›kma politikas› uyguland›.
ABD’nin füze üssü kurmas›na izin
verildi.
CHP ise, yükselen toplumsal
muhalefetin talepleri ile, vaatler
s›ral›yordu. Y›llarca iktidar›nda
yapmad›¤›, demokrasiden, eﬂitlikten söz ediyordu.

1961 S EÇ‹MLER‹
Hiçbir partinin tek baﬂ›na iktidar olamad›¤› seçimler, 1961
Anayasas›’n›n sa¤lad›¤› koﬂullar alt›nda gerçekleﬂir. CHP umdu¤unu bulamazken, darbeyle
devrilen DP’nin yerine kurulan
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AP beklenenden daha güçlü ç›kar.
CHP-AP koalisyonunda, kamu yat›r›mlar› durdurulur, anayasada yönetim, vergi ve toprak reformundan
söz edilirken, ayn› anda özel sermayeye imtiyazlar tan›nmaya baﬂlan›r.
‹ﬂçiler açl›k yürüyüﬂleriyle meclisin
kap›s›na dayan›r, ilk büyük iﬂçi direniﬂi Kavel’de yaﬂan›r.

1965 S EÇ‹MLER‹
Oligarﬂinin taze gücü AP’nin,
nispi dengeyi oligarﬂi lehine çevirmede önemli mesafeler katetti¤i seçimler öncesi, 1961 Anayasas› ad›m
ad›m kemirilmeye baﬂlanm›ﬂt›.
Hem CHP, hem de AP, he s a p s ormaktan, demokrasiyi geniﬂletm e k t e n sözettiler. ‹stedikleri “kendileri için demokrasi”ydi. Ki, DP’liler zaten anayasan›n demokratik
yanlar›ndan rahats›zd›r. Vaatler
unutulur: Anayasan›n ‘demokratik’
hükümleri uygulanmaz, Kemalistler, ilericiler ve devrimciler devlet
kurumlar›ndan tasfiye edilir. Özel
Harp Dairesi olarak bilinen kontrgerilla teﬂkilat› kurulur ve halka yönelik, Kanl› Pazar gibi sald›r›lar yaﬂan›r. Ordu tümüyle iﬂbirlikçi ordu haline getirilir. Tekelleﬂme evresine
girmiﬂ kapitalist çevrelere, büyük
çapl› devlet kredileri aktar›l›r.

1969 S EÇ‹MLER‹
“Büyük Türkiye” slogan›n› kullanan AP, “‹nsan haklar›na dayal›,
h ü r, demokratik hukuk devleti” vaat etmektedir. Türkiye insan›na her
ﬂey vaat edilmiﬂtir bu sözlerde.
CHP’nin vaatlerinde ise bol bol ref o r m vard›r. Toprak reformu en baﬂta gelir. Sonuçta iktidar olan AP, bütün bu vaatleri unutarak; vergileri
art›r›r, devalüasyona gider, afyon
ekimi ABD’nin iste¤i ile durdurulur.
Sendikal haklar k›s›tlan›r ve iﬂçiler
15-16 Haziran’da aya¤a kalkar, Demirel’in yak›nlar› milyarlarca liral›k
servetler edinir, AET ile girilen iliﬂkiler sonucu emperyalist dünyaya
ba¤›ml›l›k bir kat daha artar. Zamlar,
iﬂsizlik, k›rdan kente göç, yoksullaﬂma ve dilencilik, fuhuﬂ, cahil b›rak›lm›ﬂl›k, yozlaﬂma o günlerden bugüne taﬂ›nan Türkiye tablosu olur.
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1973 S EÇ‹MLER‹
CHP, “bu düz en de¤i ﬂmel idi r”
slogan›yla propaganda yapt›. CHP
halk sektörünü, kooperatifleﬂmeyi
destekleyecek, kaynaklar hakça
kullan›lacak, kalk›nmay› köyden
baﬂlatacakt›r. “Halk›n üstünde egemenlik olmayacakt›r bu düzende”,
“devlete de servete de kul olmayacakt›r hiç kimse”... “Ne yoksulluk,
ne bask›... Ne ezilen ne ezen... ‹nsanca, hakça bir düzen...”
Yükselen devrimci mücadelenin
kitleleri sarmas›n›n etkisi ile s›ralanan vaatler, mitinglerde toplanan
yüzbinlerce insan›n, “Kahrolsun
Faﬂizm”, “Ba¤›ms›z Türkiye” sloganlar›yla özlemlerini dile getirmesi, çabuk unutulur. Ecevit’in gerçek
yüzü k›sa sürede aç›¤a ç›kar. “Bu
Düzen De¤iﬂmelidir” program›, uygulamada tekelci burjuvazinin ç›karlar›n›n savunulmas›na dönüﬂecektir. Ekonomik bunal›m, petrol
krizi, zamlar, karaborsac›l›k yay›l›r.
12 Mart’tan hesap soraca¤›n› söyleyen Ecevit, bu konuda hiçbir ﬂey
yapmaz. Faﬂist generaller yarg›lanmay› b›rak›n, büyük holdinglerin,
bankalar›n yönetim kurullar›na getirilerek ödüllendirilir. “Ak Günlere”
bildirgesinin tek bir maddesi bile
hayat bulmaz, VAATLERLE ‹CRAAT aras›nda yine uçurum vard›r.
CHP sonras› Birinci Milliyetçi
Cephe hükümetinin kurulmas› ile
ise bask›, iﬂkence, faﬂist terör, halka
yönelik sald›r›lar t›rman›r.

1987 S EÇ‹MLER‹
Cuntan›n belirleyicili¤inde geçen 1983 seçimleri sonras› yap›lan
‘87 seçimleri DYP’nin “yasaks›z
Türkiye” “konuﬂan Türkiye” sloganlar›n› öne ç›kard›¤›; SHP’nin
Ço¤ulcu ve Kat›l›mc› Demokra “Ç
si ” slogan›yla “dd e m o k r a t i k l e ﬂ me”yi ve “ii n s a n h a k l a r ›”n› öne ç›kard›¤› seçimler olur. ‹ki parti de 12
Eylül Ana ya sas›’ n ›n d e¤ iﬂt iri lece St a tü konun sa vu¤ini vaadeder. “S
Uy g ar ça¤daﬂ
n u c u s u” ANAP ise “U
T ü r k i y e” vaat eder. ANAP iktidar›nda de¤iﬂen yine bir ﬂey yoktur.

- Sürecek -

Düzen partilerinin
yalanlarla halk›
aldatmas›na izin yok!
Düzen partileri yalanlarla, oligarﬂinin demokrasicilik oyunuyla
halk› aldatmaya çal›ﬂ›rken, Cepheliler bu oyunu bozmak için bir yandan kitlelere gerçekleri aç›kl›yor,
bir yandan düzen partilerine tav›r
al›yor.

Emekçi mahallelerinde
seçim b ürolar›
tahrip e diliyor
 23 Haziran gecesi, Nurtepe
Çilekli Caddesi üzerinde bulunan
AKP ve CHP seçim bürolar› bombalanarak tahrip edildi.
Eylem s›ras›nda Cepheliler,
"Umudun Ad› DHKP-C” sloganlar› atarken, iﬂgüzarl›k yaparak düzen partilerine sahip ç›kmaya çal›ﬂan küçük bir gruba da tav›r al›nd›.
 18 Haziran gecesi, Gülsuyu
CHP Seçim Bürosu Cepheliler taraf›ndan molotoflanarak tahrip
edildi. Cepheliler, düzen partilerinin emekçi halk›m›z› yalan ve demagojilerle kand›rmalar›na izin
vermeyeceklerini belirterek, eylemi bu nedenle yapt›klar› duyurdular.

“Seçim Ç are De¤il
Ba¤›ms›zl›k Demokrasi
Mücadelesine Kat›l”
 Öte yandan 19 Haziran günü
Gülensu Mahallesi’nde ve Gülsuyu
sokaklar›nda “Seçim Çare De¤il
Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Mücadelesine Kat›l, Seçim Çare De¤il Ne
ABD Ne AB Ba¤›ms›z Türkiye
Mücadelesine Kat›l” pankartlar›
as›ld›¤› ö¤renildi.
Sar›gazi'de de seçimleri protesto etmek için ‹nönü Mahallesi’nde
benzer içerikte sloganlar›n yerald›¤› yaz›lamalar yap›ld›.
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gerçektir. 4.5 y›l gibi, bir iktidar aç›s›ndan k›sa say›labilecek bir süreçte
bu s›fat› kazanmas›n›n alt›nda iki
neden yat›yor. Birincisi; emperyalizmin küreselleﬂme sürecinin dayatt›¤› politikalar›n yo¤unlu¤u, ba¤›ml› ülke iktidarlar›na hiçbir alterGeçen hafta düzen partilerinin
ekonomi politikalar›n›n farks›zl›¤›n› ele alm›ﬂ ve hiçbirinin IMF’yi
kap›d›ﬂar› edemeyece¤ini söylemiﬂtik. B›rak›n halk›n sorunlar›na köklü çözümler üretmeyi, söylemde dahi farks›zl›klar›, temelde kapitalist
ekonomiyi savunan iktisatç›lar taraf›ndan dahi aç›kça dile getiriliyor.
Hepsinin sorunu, “piyasalar›” memnun etmek, onlar›n memnun oldu¤u
bir ekonomik politikada ise, halk›n
memnun olmas›, sorunlar›n›n çözülmesi eﬂyan›n tabiat›na ayk›r›d›r.
Düzen partileri, söylem ve sloganlar›ndaki farkl›l›klara karﬂ›n, ba¤›ms›zl›k, d›ﬂ politika konusunda da
t›pk› ekonomide oldu¤u gibi özünde
birbirinin ayn› politikalarla halk›n
karﬂ›s›na ç›k›yorlar. Bu politikalarda, ba¤›ml›l›k iliﬂkilerinin güvencesi olan anlaﬂmalara, ekonomik, askeri ve siyasi politikalara son vermek yok! Hiçbirisi, alt›n› doldurarak “Ba¤›ms›z Türkiye”yi savundu¤unu söyleyemiyor.

AKP’den “iﬂbirlikçili¤i
sürdürece¤iz” sözü
Menderes’in Demokrat Parti iktidar›, ülkemizin yeni-sömürgeleﬂtirilmesi sürecinin baﬂlang›c› ve taﬂlar›n›n birer birer döﬂenmesiydi.
DP, ilk ba¤›ml›l›k anlaﬂmalar›na
imza atan iktidar olarak tarihe geçmiﬂti.
Erdo¤an’›n AKP’si ise, Menderes’ten sonra en iﬂbirlikçi iktidar
olarak tarihteki yerini ﬂimdiden ald›. Konjonktürel nedenler, halk muhalefetin düzeyi gibi birçok etkenle
birlikte düﬂünüldü¤ünde, “Morrison
Süleyman” dahi bu kadar›n› yapamam›ﬂt›. Erdo¤an’›n Amerikan bürokrat› Özal’› da geride b›rakt›¤› yine kaydedilmesi gereken bir baﬂka
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öylesine onursuz bir politika izlenmiﬂtir ki, kitleler aç›s›ndan izaha
muhtaç bir tablo vard›r ortada. AKP
de “izah” ad›na yalana, demagojiye,
çarp›tmaya sar›lmaktan baﬂka bir
yol bulamamaktad›r.
Oysa bildirgede, AKP’nin d›ﬂ

Ba¤›ms›z Türkiye
hedefleri yok
natif b›rakmadan “tam biat etme”nin dayat›lmas›. ‹kincisi ise,
AKP’nin kuruluﬂundan baﬂlayarak,
seçimler öncesinde Beyaz Saray’a
“yüz sürmesine” kadar daha baﬂtan
emperyalist destekle, onlar›n iktidar› olarak ortaya ç›km›ﬂ olmas›d›r.
AKP, bu iﬂbirlikçi politikalardan
zerre kadar rahats›z de¤ildir. Dan›ﬂman›n›n “bu adam› delikten süpürmeyin, kullan›n” demesi bile, Tayyip Erdo¤an’da zerrece rahats›zl›k
yaratmam›ﬂt›r. Çünkü, Amerika,
Avrupa Birli¤i ve IMF, koltuk için
iktidar›n en temel dayanaklar› durumundad›r. ‹çteki iktidar çat›ﬂmalar›na karﬂ›, s›rt›n› bu güçlere dayayarak o koltu¤a oturmuﬂ ve 4.5 y›l boyunca da ayn› desteklerle oturmaya
devam etmiﬂtir. Erdo¤an’›n, halk›n
Avrupa Birli¤i’ne yönelik tepkilerini istismar edebilmek için, sanki
imzay› atan kendisi de¤ilmiﬂ gibi,
AB’ye yönelik “sert eleﬂtiriler”
yapmas› ya da ABD ile “sürtüﬂmeler” yaﬂanmas› bu gerçekleri de¤iﬂtirmiyor.
AKP, haz›rlad›¤› seçim bildirgesinde de, bir utanç tarihi olan bu icraatlar›n› övmekte, iﬂbirlikçi politikalar›n› “Türkiye’nin ç›karlar›na”
diye yutturmaya çal›ﬂmakta ve her
sat›r›nda korkunç bir yalana, çarp›tmaya ve demagojiye baﬂvurmaktad›r. Bildirgeye bak›ld›¤›nda, adeta
Türkiye sömürge bir ülke de¤il, bölgesel ve dünya çap›nda politikalara
yön veren bir güç durumundad›r!
Bu, AKP’nin “hayâl dünyas›”n›n
bir ürünü de¤ildir elbette. 4.5 y›lda

politikas›, AB ve ABD ile iliﬂkileri
nas›l tan›mlan›yor, bundan sonras›
için hangi sözler veriliyor; bunlara
bak›ld›¤›nda, tek kelimeyle, “yapt›klar›m›z yapacaklar›m›z›n teminat›d›r” denildi¤ini, iﬂbirlikçili¤i sürdürme sözü verildi¤ini görüyoruz.
Bildirgede; NATO ve ABD ile
iliﬂkilerin “bölgesel ve küresel süreçlere etkin ve belirleyici bir ﬂekilde kat›lmam›z›n en önemli unsurlar›n› oluﬂturdu¤u” belirtiliyor. NATO’nun Afganistan iﬂgali övülerek,
Türkiye’nin
iﬂgale
kat›lmas›
“ T ü rk - A f g a n k a rd e ﬂ l i ¤ i ” diye pazarlan›yor. NATO Zirvesi’nde al›nan kararlar›n yaﬂama geçirilmesinde Türkiye’ye önemli rol düﬂtü¤ü
vurgulanarak, adeta bu kararlar
halklar için “hay›rl›” kararlarm›ﬂ gibi sunuluyor. Döne döne yap›lan
vurgu; Türkiye’nin bölgesel ve küresel bir güç oldu¤u... Savunulan d›ﬂ
politika anlay›ﬂ›n›n, “ülkemizin kendi ekseninden baﬂlayarak, yak›n
çevresine, komﬂu bölgelere ve küresel alana yay›lan bir etkinlik kazanmas›n› öngördü¤ü”, bu vizyonun en
temel ilkesinin, “milletimizin özgürlük ve güvenli¤i ile devletimizin egemenlik ve ba¤›ms›zl›¤›n› güçlendirerek geliﬂtirildi¤i”; 2005 y›l›nda Türkiye’nin küresel etki alan›n› güçlendirmek için Balkanlar, Kafkaslar ve
Ortado¤u gibi yak›n bölgelerde etkinli¤in pekiﬂtirildi¤i, Irak konusunda “kapsaml› bir politika” izlenerek
hem Irakl› gruplar, hem de “bölgesel dengeler üzerindeki belirleyici
konumumuzun güçlendirildi¤i” gibi
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safsatalar s›ralan›yor.
Oysa gerçek bambaﬂkad›r.
Türkiye’nin Balkanlar’dan Ortado¤u’ya izledi¤i bütün politikalar,
içinde yerald›¤› platformlar, yapt›¤›
giriﬂimler; sadece emperyalistlerin
ç›karlar›na hizmet etmiﬂtir. Amerikan emperyalizminin onay›, yönlendirmesi ve belirledi¤i s›n›rlar
içindeki giriﬂimlerdir bunlar.
AKP’nin B ü y ü k O r t a d o ¤ u P roje si’ni aç›kça destekledi¤ini beyan etmesi ile, geniﬂ kitleler aç›s›nda da
gittikçe aç›kl›k kazanan bu rolün
ad›, “küresel etkin güç” de¤il, taﬂe r o n l u k t u r. ‹ﬂgalcili¤i bile “kardeﬂlik” diye pazarlayan, Amerikan politikalar›na yedeklenmeyi “ba¤›ms›zl›¤›n güçlendirilmesi” diye yutturacak denli yüzsüzleﬂen demagog
düzen islamc›lar›, dün Amerikan
“yeﬂil kuﬂak” projesinde oynad›klar› rolü bugün baﬂka biçimlerde sürdürmektedir.
Gündemlerinde ba¤›ms›zl›k gibi
bir kavram asla yoktur.
“Türkiye’yi belirlenen de¤il belirleyen bir ülke konumuna getirecek politikalar izlemiﬂler”! Peki nedir bu politikalar denildi¤inde s›ralanan taﬂeronluktan baﬂka bir ﬂey
olmuyor. “Belirleyen” ülkenin askerlerinin baﬂ›na çuval geçirildi¤i
nerede görülmüﬂ? Ülkeyi yöneten
Baﬂbakan›’n›n delikten süpürülecek
denli de¤ersiz bir uﬂak olarak nitelendi¤i nerede görülmüﬂ? Belirleyen ülke, baﬂka ülkelerin, finans tekellerinin kap›s›nda kredi için dilenir mi? Bölgesel dengeler üzerinde
bu denli etkili olan bir ülkenin ordusu ataca¤› ad›mlar için Amerika’dan
izin bekler mi?
Sorular› uzatmak mümkündür.
Aç›k olan ﬂu ki, Osmanl›’n›n “o
görkemli günleri” saikinin de etkide
bulundu¤u bildirge gerçekleri ters
yüz etmekte, sömürge ülke olman›n
gere¤i olarak izlenen politikalar,
“lider ülke” olma yolunda at›lan
ad›mlar gibi gösterilmektedir.
Dile getirilen kimi gerçekler de
yok de¤ildir. Örne¤in, “demokrasi,
bar›ﬂ, refah” diye sunulan Avrupa
Birli¤i üyeli¤inin, emperyalizmin
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askeri gücü “NATO ile iliﬂkileri
hem derinleﬂtiren hem de geniﬂleten
bir etkiye sahip oldu¤u” ifadelerinde oldu¤u gibi.
NATO’nun
katliamlar›na,
ABD’nin Irak iﬂgaline tek bir sat›r
eleﬂtirinin yeralmad›¤› bildirgede,
bundan sonra izlenecek politikalar›n, bu 4.5 y›lda izlenen politikalar›
derinleﬂtirmek olaca¤› vurgulan›yor. ﬁöyle deniliyor:
“Bu iliﬂkilerin (ABD ile iliﬂkiler)
daha geniﬂ kapsaml› bir ﬂekilde
ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel alanda zenginleﬂtirilmesi gerekmektedir. ABD ile olan ittifak›m›z›, transatlantik iliﬂkilerin omurgas›n› oluﬂturan NATO içindeki etkin rolümüzü ve AB üyelik sürecimizi, ortak bir hedefin ana unsurlar›
olarak görüyoruz.”
“AK Parti, AB kat›l›m sürecini
hem bir entegrasyon hem de Türkiye'nin siyasal, ekonomik, sosyal ve
yasal standartlar›n› yükselten bir
yeniden yap›lanma süreci olarak
de¤erlendirmektedir. ”
Bu ifadeleri daha düz hale getirdi¤imizde; ülkemizin Amerika ve
Avrupa emperyalizmine siyasi, ekonomik, askeri, kültürel her yönüyle
daha da ba¤›ml› hale getirilece¤inden söz edildi¤i görülecektir. Bu
arada NATO’su, ABD’si, AB’si ile
girilen ba¤›ml›l›k iliﬂkilerinin birbirini bütünledi¤i “yerinde” bir tespittir. Reformizmin “ba¤›ms›z aday›”n›n savundu¤u gibi, AB’cilik
ABD karﬂ›s›nda “denge” de¤ildir.

CHP, emperyalistlere,
oligarﬂiye güven verdi
Genelkurmay’a paralel olarak
milliyetçili¤i yükselten partilerin
baﬂ›ndad›r CHP. AB ile iliﬂkileri,
ABD’ye angaje olmay› eleﬂtiriyor,
AB “uyum yasalar›”na ﬂiddetle karﬂ› ç›k›yordu. Örne¤in, yeni
TCK’n›n ard›ndan 18 Kas›m
2004’te düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda Baykal, “ Türkiye AB’ye mec bur de¤ildir” diyordu. Bir y›l sonra
ise BBC’ye verdi¤i demeçte, AB ile
müzakere görüﬂmelerinde hükümeti

Baykal, Amerika ve Avrupa e mperyalistleri ile oligarﬂiye, ‘ba¤›ml›l›k iliﬂkilerine karﬂ› olmad›klar›’
sözü vererek, onlar›n deste¤ini almaya çal›ﬂ›yor.

masadan kalkmamakla suçluyordu.
26 Eylül 2006’da TBMM Grubu’nda yapt›¤› konuﬂmada ise,
“az›nl›k vak›flar›n›n mallar›na” iliﬂkin düzenlemeye karﬂ› ç›karak ﬂunlar› söylüyordu:
“Türkiye’nin postmodern bir sömürge haline getirilmesine izin vermeyece¤iz. Bu yasalar Türkiye’nin
ulusal bütünlü¤ü, iç güvenli¤i
açısından fevkalade önemli. Bu
Türkiye’ye yönelik bir tuzaktır. ”
“AB’ye karﬂ› ç›k›yor” havas›
verdi¤i tüm noktalar›n, hak ve özgürlüklere iliﬂkin olmas› bir baﬂka
çarp›c› noktay› oluﬂtururken,
CHP’nin as›l amac›n›n, halk kitlelerinin ﬂu veya bu nedenle Avrupa
Birli¤i’ne, Amerika’ya karﬂ› yükselen tepkisini kendine yedeklemek
oldu¤u bilinmektedir. Bu politika
ve sloganlar›n foyas› ise, seçimlerin
yaklaﬂmas› ile birlikte ortaya ç›kt›.
Daha seçim bildirgesini aç›klamadan Avrupa Birlikçiler’e, tekelci
sermayeye güven vermeye çal›ﬂan
Baykal, “AB hedefinin devam et mesi gerekti¤ini” söylemeye baﬂlad›. (10 Mayıs 2007, Referans)
Deyim yerindeyse, asl›na döndü
CHP. 2002 seçimlerinde CHP iktidar koltu¤una oturmuﬂ olsayd›, bu
4.5 y›lda AKP ne yapm›ﬂsa onlar›

SEÇ‹MLER

21

Bütün d üzen p artilerinin “ duruﬂlar›”, “ pusulalar›” d evam e tmeyi t aahhüt e ttikleri “ yollar›”
Beyaz Saray’› ve Brüksel’i gösteriyor. Hiçbirisinin Ba¤›ms›z
Türkiye’yi y aratacak b ir p rogram›, politikas› yok! Hepsi, “en
iyi iﬂbirlikçi biz olaca¤›z” diye
emperyalizme ve oligarﬂiye güven verme yar›ﬂ› içindeler.

yapaca¤›n› seçim beyannamesinde
aç›kça taahhüt etmiﬂti. ‹ﬂte bunlardan baz›lar›:
o AB'ye tam üyelik hedefi bir
toplumsal de¤iﬂim projesidir.
o Avrupa Birli¤i'ni eﬂit koﬂullarla hedef alarak, AB'nin ekonomik
ve siyasal kriterlerini h›zla gerçekleﬂtirerek, Türkiye'yi ça¤daﬂ uygarl›k düzeyine ulaﬂt›rmay› amaçl›yoruz.
o AB Uyum Yasalar›’n›n uygulanmas›n› sa¤layaca¤›z. Türkiye'de
Avrupa Birli¤i müktesebat›n›n üstlenilmesine iliﬂkin Ulusal Program›n yaﬂama geçirilmesine öncelik
verece¤iz.
o Ülkemizi en k›sa sürede
AB'ye tam üyeli¤e taﬂ›yaca¤›z.
Görülece¤i gibi, siyasi, ekonomik, sosyal her alanda “AB’ye
uyum” ad›na AKP ne yapm›ﬂsa, onlar›n yap›laca¤› sözü verilmiﬂti.
Avrupa Birli¤i’ni t›pk› AKP’nin
yapt›¤› gibi, “ça¤daﬂ uygarl›k de¤erleri, bilgi, kalk›nma ve teknoloji
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için istiyoruz” diye gerekçelendirmeleri, onun iﬂbirlikçili¤inin sadece
k›l›f›d›r. Art›k Türkiye halk›,
AB’nin tüm bunlarla iliﬂkisi olmayan, ba¤›ml›l›¤›n daha da güçlendirildi¤i bir süreç oldu¤unu biliyor.
CHP bugün de farkl› ﬂeyleri söylemiyor. “Cumhuriyet Halk Partisi
Pusula” ad› verilen seçim beyannamesinde; “ C H P iktidar›nda, AB'ye
e ﬂi t k oﬂ u l l u t a m ü ye l i k he d e f i ko r u n a c a k, siyasi dayatmalar, aday
üyelik sürecinin do¤al koﬂulu olmayan kal›c› k›s›tlamalar veya özel
statü gibi öneriler kabul edilmeyecektir. Bu koﬂulla, üyeli¤in gerektirdi¤i reformlar k›sa zamanda sonuçland›r›lacak, AB ile bütünleﬂme
do¤rultusundaki çal›ﬂmalara h›z verilecektir. ” deniliyor.
Sadece Avrupa Birli¤i konusunda de¤il, Amerika’yla iliﬂkiler, NATO gibi konularda da mevcut ba¤›ml›l›k iliﬂkilerinin sürece¤i konusunda emperyalizme ve oligarﬂiye
güven verme gayretinde bir CHP
var. Örne¤in, “NATO örgütüyle iliﬂkilerimizi güçlendirece¤iz ve uluslararas› bar›ﬂ faaliyetlerinde Türkiye'nin daha da etkili bir rol oynamas›n› sa¤layaca¤›z” deniliyor.
NATO ve bar›ﬂ gibi kavramlar›
yanyana getiren demagog “sosyal
demokratlar”, Amerika'yla iliﬂkilerde “karﬂ›l›kl› menfaatlere ve sayg›ya dayal› iﬂbirli¤i politikalar› izleyeceklerini” söylüyorlar. ABD’ye
yönelik “tepkilerinin sürece¤i” nokta ise, Amerikan politikas› de¤iﬂmedikçe “Irak konusu” olacakm›ﬂ!
Sözü edilen “Irak konusu”nun,
emperyalist iﬂgale karﬂ› al›nan tav›rla hiçbir iliﬂkisi yoktur. Tamamen ﬂovenist bir temele dayanan,
Kürt sorununa iliﬂkindir. “Demokrasinin bölgeye yay›lmas› için çaba
harcayaca¤›n›” söylemesi, ABD’ye
verilmiﬂ bir aç›k mesajd›r. ‹ﬂgalleri
“demokrasiyi bölgeye yaymak” demagojisi ile aç›klayan Amerika ile
ayn› düﬂündü¤ünü göstermeye çal›ﬂmaktad›r.
“Karﬂ›l›kl› menfaat ve sayg›”
konusuna gelince. Bu tamamen demagojiye, iliﬂkinin özünü gizleme-

ye dönük bir çabad›r. Sömürgecilik
iliﬂkileri sürdükçe, sömürge ile sömüren aras›ndaki iliﬂkide ne karﬂ›l›kl› ç›karlar vard›r ne de sayg›. Sadece emperyalistlerin ç›karlar› sözkonusudur, “sayg›”n›n yerinde ise,
sömürge ülke yöneticilerinin efendilerine tam biat› sözkonusudur. Tarih boyunca aksi bir örnek yoktur.
Bir yanda sahte bir “AB karﬂ›tl›¤›”, öte yanda sermaye çevrelerine,
emperyalistlere güven vermek için
savunulmas› gereken Avrupa Birli¤i. “ D a y a t m a l a r › n k a b u l e d i l m e yece¤i” ya da “ o n u r l u , b a ﬂ › d i k
üyelik” vb. sözlerle k›l›fland›r›lan
tam da böylesi bir oportünizmden
baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Ayn› ﬂey, aﬂa¤›da de¤inece¤imiz
gibi, MHP için de geçerlidir.
Oysa ç›plak gerçek ﬂudur: E m peryalist sistem içinde kal›narak
AB’yle “onurlu anlaﬂmalar”,
ABD’yle “eﬂit iliﬂkiler” kurmak
m ü m k ü n d e ¤ i l d i r; bunlar ba¤›ml›l›¤› gizleme safsatalar›d›r.
CHP’nin milliyetçili¤i, bütün
öteki Türk milliyetçileri gibi, antiemperyalizmden ar›nd›r›lm›ﬂ bir nitelik taﬂ›maktad›r. NATO’ya ve
NATO ﬂemsiyesi alt›nda baﬂka ülkelerde emperyalistler ad›na iﬂgalci
olarak bulunmaya karﬂ› olmayan,
Türkiye’nin Amerikan emperyalizminin ç›karlar› do¤rultusunda taﬂeron olarak kullan›lmas›n›n temelini
oluﬂturan ikili anlaﬂmalara, “stratejik iliﬂki” denilen ba¤›ml›l›¤a karﬂ›
ç›kmayan, bölge halklar›na yönelik
sald›r› ve tehdit üssü olan, baﬂta ‹ncirlik olmak üzere askeri üslerin
varl›¤›na laf etmeyen bir milliyetçiliktir, CHP’nin milliyetçili¤i.

MHP “lider ülke
Türkiye” diye iﬂbirlikçi
yüzünü gizliyor
DSP ve ANAP’la kurduklar›
koalisyon hükümetinde IMF’nin talimatlar›n› yerine getiren, (kendi
propagandalar› aç›s›ndan “vazgeçilmez” bir yere oturttuklar›) idam›n
kald›r›lmas› da dahil olmak üzere
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AB yasalar›na harfiyen uyan MHP,
AB ve ABD karﬂ›tl›¤›n› kendi cephesine yöneltmek için yine meydanlarda “milliyetçi” söylemlere baﬂvuruyor.
Oysa bildirgesinde tam bir oportünizm kendini ele veriyor. 121 sayfal›k beyannamenin tek bir sat›r›nda
dahi, “Türkiye Avrupa Birli¤i sürecinden ç›kacak” ya da “AB'ye hay›r” denilmiyor. Çünkü MHP için
temel sorun AB’nin kendisi, yani
ba¤›ms›zl›k de¤ildir. AB'ye yönelik
"eleﬂtirilerin" kayna¤›, “K›br›s, terör ve bölücülük, Ermenistan” konular› üzerine oturuyor ve AB bu
konularda "ciddi ve samimi bir de¤erlendirmeye" ça¤›r›l›yor. AB'nin
Türkiye'ye dayatmak istedi¤i
“denklemler” olarak ifade edilen,
"K›br›s, terör ve bölücülük" gibi,
asl›nda faﬂizmin y›llard›r çözümsüzlük üzerine politika yapt›¤›, ﬂovenist milliyetçili¤in beslendi¤i konulardan ibaretmiﬂ gibi sunuluyor.
MHP tüm bunlar› "AB ile aç›k, dürüst ve samimi biçimde ele almak..."
gibi tamamen demagojik, geçiﬂtirmeci bir dil kullan›yor. Çünkü,
MHP hitap etti¤i kitle taban› bir yana, as›l olarak sermayenin partisidir.
Ve AB projesinin as›l sahibi iﬂbirlikçi tekelci sermayedir. Sadece
MHP de¤il, tüm partiler bu nedenle
önce AB’yi savunduklar›n› ispatla-

mak durumundad›rlar.
ABD ile iliﬂkiler konusunda da
ayn› ba¤›ml› politikalar›n sürdürülece¤ini taahhüt eden MHP, "uzun
bir geçmiﬂe sahip geleneksel iliﬂkilerin y›prand›¤›n›" söyleyerek, bunu onarmaya bile aday! CHP’nin
yapt›¤› gibi, “‹liﬂkilerin her iki taraf›n ç›karlar›na hizmet edecek ﬂekilde” olaca¤›n› söylemesi ise demagojiden baﬂka bir ﬂey de¤il.
Hedefi ﬂu: “Siyasi, güvenlik ve
ekonomik boyutlar›yla gerçek anlamda bir stratejik ortakl›k.” Yani;
siyasi olarak ba¤›ml›l›k, ekonomik
olarak ülkeyi emperyalist tekellerin
talan›na sonuna kadar açmak, askeri (güvenlik) olarak emperyalizmin
“terörle mücadele” dedi¤i halklara
karﬂ› savaﬂ›na tam yedeklenmek.
Bildirgede öne ç›kar›lan bir baﬂka nokta ise, “Türk dünyas›” ile iliﬂkiler. Böylece ›rkç› "Turan ülküsü"ne at›f yap›l›yor. "Türk dünyas›"
dedi¤i ülkelerin bugün Amerikan
emperyalizminin iﬂbirlikçileri, sömürgeleri haline geldi¤inin üzerinde durmuyor elbette. Sovyetler döneminde halklar özgürce yaﬂarken,
"esir Türkleri kurtarmak"tan söz
eden faﬂist hareket, bugün ABD ve
Avrupa'n›n sömürgeleri haline gelmelerinden hiç rahats›z de¤il. Ba¤›ml›l›¤› esaret olarak görmüyor ki,

Türkler’i kurtarmaktan söz etmiyor.
Çünkü, kendisi de truva at› olarak
bu sürecin geliﬂmesinde rol ald›.
Hâl böyle olunca; tarihi boyunca asla anti-emperyalist olmam›ﬂ, aksine
emperyalistler taraf›ndan, geliﬂen
devrimci mücadeleye karﬂ› peydahlanm›ﬂ bir hareketin kuraca¤›,
“Türk Dünyas› Bakanl›¤›”n›n neye
hizmet edece¤i ise s›r olmasa gerek.
Tek bir sat›rda dahi; ABD’nin
Ortado¤u’ya müdahalesini eleﬂtirmeyen, NATO ve ABD’nin ülkemizdeki faaliyetlerine ses ç›karmayan, Irak politikas›n›n temeline ›rkç›l›¤› ve Kürt sorununu oturtan bir
anlay›ﬂ; ba¤›ms›zl›kç›, anti-emperyalist de¤il, olsa olsa ‘iﬂbirlikçi milliyetçilik’ çizgisinde olabilir.
Bu üç burjuva partisi d›ﬂ›nda,
A¤ar’›n DP’si, Uzan’›n Genç Partisi ya da Milli Görüﬂçü Saadet Partisi’nin de ba¤›ms›z Türkiye hedefi
yoktur. “Milli görüﬂçülerin” iktidar›nda b›rak›n ba¤›ms›zl›ktan söz etmeyi, ‹srail ile yeni anlaﬂmalar,
Amerika ile pürüzsüz iliﬂkiler sürdürülmedi mi? “Ba¤›ms›zl›¤›”,
“AB, ABD, IMF karﬂ›tl›¤›n›” en s›k
kullanan Genç Parti’nin bütün propagandas›n›n, milliyetçi oylar› devﬂirmekten ibaret oldu¤unu görmek
için kâhin olmaya gerek var m›?
Kapitalizme karﬂ› olmayan, emperyalizme karﬂ› olamaz!

art›r›m› söz konusu olmam›ﬂt›r. 'Yenilenebilir
Enerji Kaynaklar› Yasas›' ç›kar›lm›ﬂ ancak hidrolik santraller d›ﬂ›nda ciddi ad›mlar at›lmam›ﬂt›r.”
Raporda, CHP'nin enerji politikas› ise ﬂu ifadelerle de¤erlendiriliyor: "CHP program›nda enerji
politikas› bask›n bir özel sektör damgas› taﬂ›mamaktad›r. Elektrik üretim, iletim ve da¤›t›m faaliyetlerinin kamu kesimince yürütülmesi öngörülürken, yat›r›mlar
konusunda özel sektöre yönelim ortaya konulmaktad›r.
Enerji talebinin karﬂ›lanmas›nda önceli¤i yurtiçi do¤al
kaynaklar›n de¤erlendirilmesine verece¤ini söyleyen
CHP, gerekti¤inde d›ﬂ kaynakl› tesisleri devreye sokmak için de tereddüt etmeyece¤ini ifade etmektedir. ”
MHP'nin enerji konusunda “küresel” oldu¤unu vurgulayan EMO raporunda, “MHP'nin parti program›nda
enerji politikas›, liberal partilerin programlar›ndan
farkl›l›k taﬂ›mayacak ﬂekilde 'rekabete aç›k, etkin bir
piyasa' temelinde yükseltilmektedir" deniliyor.

Enerji politikalar›nda halk›n de¤il
sermayenin ç›karlar› öncelikli
Elektrik Mühendisleri Odas› (EMO), partilerin
enerji politikalar›n› de¤erlendiren bir rapor haz›rlad›.
Geçen hafta aç›klanan raporda, mevcut burjuva düzen
partilerinin enerji politikas› aç›s›ndan “neoliberal, serbest piyasac›” bir çizgi izledikleri belirtiliyor.
"Enerji politikas› aç›s›ndan AKP program›na bak›ld›¤›nda, neoliberal bir yap›yla karﬂ› karﬂ›ya bulunuyoruz. Bu program 1980 sonras› sa¤ iktidarlar›n uygulamalar›n› bir sonraki aﬂamaya taﬂ›may› hedeflemektedir" denilen raporda, AKP'nin enerjiyi bir kamu hizmeti olarak görmedi¤inin alt› çiziliyor. AKP’ye iliﬂkin ﬂu
ifadelere yer veriliyor: “AKP program› serbest piyasa
damgas›n› taﬂ›maktad›r. AKP döneminde, tesisler özelleﬂtirme kapsam›na al›nm›ﬂ, yenilenmeleri ve kapasite
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Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasas›, hükümetler, burjuva düzen
partileri Türkiye’nin “ ba ¤› ms ›z b i r
ü l k e ” oldu¤unu, “ l a i k , d e m o k r a tik, sosyal hukuk devleti” oldu¤unu söylüyorlar.
Koca bir yalan! Bu ülke ne laik,
ne sosyal, ne ba¤›ms›z, ne de demokratiktir. Ve tüm bunlar kaç›n›lmaz olarak birbiriyle ba¤lant›l› olgulard›r. Örne¤in, ba¤›ms›zl›¤› bir
yana b›rakt›¤›n›zda demokrasiden
söz edemezsiniz. O ülkenin hukuk
devleti oldu¤u da görece bir gerçeklik olman›n ötesine geçemez.
ﬁu bir gerçek ki, geniﬂ halk kesimleri aç›s›ndan bak›ld›¤›nda ba¤›ml›l›k veya ba¤›ms›zl›kla günlük

tü haller bu nedenle ilan edilmiﬂtir.
Tüm darbelerin Amerikan icazeti,
deste¤i ile gerçekleﬂmiﬂ olmas› bir
tesadüf de¤ildir.
“Demokrasi”, halk›n kendi kendini yönetmesi ise; emperyalistler,
sömürge ülke halklar›n›n kendi kaderlerini eline almas›na asla izin
vermezler. Çünkü, halk›n yönetti¤i
bir ülkede ç›karlar› tehlikeye girer.
Halk de¤il, kendileri yönetmelidir.
Ve bunu da iﬂbirlikçileri arac›l›¤›yla
yaparlar. Seçimlerde önümüze konulan sand›k, hangi partinin bu iﬂbirlikçilik rolünü üstlenece¤inin
halka seçtirilmesinden ibarettir.
Halk›n demokrasisine düﬂmand›rlar, onlar›n demokrasi diye yutturmaya çal›ﬂt›klar›,
demokrasicilik oyunundan ibarettir. Burjuva demokrasisini dahi ba¤›ml›l›k iliﬂkileri
içinde fazla görürler.
“Demokrasi”den söz
ettiklerinde asl›nda tekellerin ç›karlar›n›n
güvence alt›na al›naca¤› bir sistemden söz etmektedirler. Böyle bir
demokrasinin s›n›rlar›n› da yine emperyalist
tekellerin ç›karlar› belirler. Demokrasiden söz edip ba¤›ms›zl›ktan söz etmeyenler bu diyalektik ba¤› yok sayan, gerçeklerin üzerini külleyenlerdir. Bu ülkede demokrasi olacaksa, bunun yolu ba¤›ms›z bir ülke olmaktan geçer.

Ba¤›ms›zl›k
olmazsa
ne olur?
yaﬂam›nda karﬂ›laﬂt›¤› sorunlar›n
ba¤›n› kurmak ço¤u kez zordur. Daha do¤rusu, bu ülkeyi yöneten iﬂbirlikçiler taraf›ndan bu ba¤› görmeleri zorlaﬂt›r›l›r. Kimi sol, ayd›n çevreler ise, özellikle Avrupa Birli¤i
süreci ile birlikte bu ba¤› bilinçli
olarak koparma tavr› içindedirler.
Bugün ülkemizde yaﬂanan ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel bütün
sorunlar›n temelinde ba¤›ms›z, demokratik bir ülke olmay›ﬂ›m›z yat›yor. ﬁimdi ad›m ad›m giderek, bu
ba¤› somutlayal›m.

BA⁄IMSIZLIK OLMAZSA;
demokrasi olmaz.
Çünkü, ba¤›ml› bir ülkenin nas›l
yönetilece¤i, emperyalist tekellerin
ve onlar›n iﬂbirlikçisi tekelci burjuvalar›n ç›karlar›na göre belirlenir.
Darbeler, s›k›yönetimler, ola¤anüs-
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adalet, hukuk olmaz.
Ba¤›ml› bir ülkenin yarg› sistemi
de ba¤›ms›z de¤ildir. Ba¤›ml›l›k
iliﬂkilerinden ç›karlar› bulunan tekelci sermayenin ç›karlar›na göbekten ba¤›ml›d›r. Kamuoyu gündemine, “yarg›n›n üzerindeki siyasi etki”
ya da “yarg› ba¤›ml›l›¤› sorunu” diye getirilen sorun, esas›nda yarg›n›n
tekellerin ç›karlar›ndan ba¤›ms›z
olup olamayaca¤› sorunudur. Bizim
gibi bir ülkede ise bunun mümkünü
yoktur. Ba¤›ml›l›k iliﬂkileri, adalet
sisteminin ülke gerçekleri, halk›n

ihtiyaçlar› do¤rultusunda ﬂekillenmesinin önündeki en büyük engeldir.
Yarg›n›n, ba¤›ms›zl›k mücadelesi verenleri suçlu görmesi ve en a¤›r
cezalara çarpt›rmas›, onun ba¤›ms›zl›k sorununa nas›l bakt›¤›n›n en
çarp›c› örneklerinden biridir. Yine
ilginçtir; bu ülkenin ba¤›ml› hale
getirilmesini sa¤layan, emperyalistlerle yap›lm›ﬂ hiçbir anlaﬂma yarg›n›n gündemine gelmemiﬂtir. Yarg›,
tüm bunlar› yok saym›ﬂt›r. Bu, ba¤›ml›l›¤› aç›kça kan›ksamakt›r.
Kimi zaman da, emperyalist tekellerin ülkemizi talan edebilmesi
için yarg› önünü açan rol oynar. Aksi durumda iﬂbirlikçi hükümetler
devreye girerek yarg› kararlar›n›
boﬂa ç›kar›r, ülke yasalar›n› da hiçe
sayarak tekellere ayr›cal›klar› tan›n›r.
Bergama’da siyanürlü alt›n madenine karﬂ› topraklar›n› savunan
köylüleri hat›rlay›n; yarg› karar› olmas›na karﬂ›n oligarﬂik devlet madeni kapatmam›ﬂ ve sonuçta emperyalist tekelin istedi¤i olmuﬂtu. Köylüler mücadelelerinin sadece toprak
mücadelesi de¤il, ayn› zamanda anti-emperyalist mücadele oldu¤unu
söylerken hakl›yd›lar.
Hat›rlay›n; Avrupa Birli¤i’nden
gelenler ve Amerikal›lar’›n yarg›ya
aleni müdahalelerde bulunma cüreti
nereden kaynaklan›yor? Elbette ba¤›ms›z bir ülke olmay›ﬂ›m›zdan.
Mahkemelerde “Türk yarg›ç, hakim” olmas›, kararlar›n “Türk milleti ad›na...” diye verilmesi gerçe¤in üzerine örtülen ﬂald›r. Aç›k iﬂgal
alt›ndaki Irak’ta da mahkemelerde
Irakl›lar var! Mesele, adaletin kimden yana iﬂledi¤i; tekellerden mi
yoksa halktan m›?

BA⁄IMSIZLIK OLMAZSA;
yoksulluk, sefalet yokedilemez,
iﬂsizlik sorunu çözülemez.
Sömürgeciler, bunlar› yok edecek ekonomi politikalar›n uygulanmas›na izin vermez; IMF gibi kuruluﬂlar› arac›l›¤›yla kendisi, kendi ç›karlar›na göre belirler ekonomi po-
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litikalar› ve iktidarlara bunlar› uygulat›r.
Ba¤›ms›zl›¤› sadece “ulusal
onur” sorunu görüp, “ben ekme¤imin derdindeyim, ba¤›ms›zl›k o kadar büyük bir sorun de¤il” diye düﬂünenler, hatta AB’ye girersek iﬂ, aﬂ
sorununun çözülece¤ini hayâl edenler yan›l›yorlar. Yoksullu¤umuz ba¤›ml›l›¤›m›z›n do¤rudan sonuçlar›n›n baﬂ›nda gelir.
Türkiye, yer alt› ve yer üstü kaynaklar›yla “zengin” bir ülke midir?
Evet! Peki neden o zaman halk›n›n
ezici bir ço¤unlu¤u yoksulluk içinde? Demek ki bu kaynaklar› birileri
talan ediyor, ülke gelirleri birilerinin kasalar›na akt›¤› için onmilyonlarca insan›m›z giderek daha da
yoksullaﬂ›yor.
Peki kimdir o “birileri”?
Koçlar, Sabanc›lar, Ülkerler, Karamehmetler, ﬁahenkler ve oligarﬂi
içinde yeralan di¤er tekellerdir.
Ancak onlar gerçekte tek baﬂlar›na “hiçbir ﬂeydir!” Ülke kaynaklar›n› as›l talan edenler, 1950’den bu
yana ülkemize yerleﬂen emperyalist
tekellerdir. ‹ﬂbirlikçi tekelci burjuvalar, daha o günlerden itibaren emperyalist tekellerin acentalar› olarak
pastadan pay almaya baﬂlad›lar. Bugün de onlarla iﬂbirli¤i içinde paylar›n› büyütüyorlar. Ancak de¤iﬂmeyen kural, “aslan pay›n›n”, her zaman emperyalist tekellere ait oldu¤udur.

BA⁄IMSIZLIK OLMAZSA;
yer alt› ve yer üstü kaynaklar›m›za sahip olamay›z.
Türkiye tarihinde iﬂbirlikçi hükümetler IMF ile say›s›z anlaﬂmaya
imza att›lar. Bu anlaﬂmalar›n sonucunda ülke borç bata¤›na gömüldü,
bu borçlar› ödemek ad›na halka hep
“kemer s›kmay›” dayatt›lar. Ancak
halk kemer s›kt›kça, sefaleti büyüdükçe borçlar öde öde bitmedi¤i gibi, aksine hep artt›.
Peki kimdir IMF?
Emperyalistlerin, kapitalist sistemin sömürü a¤›n› tüm dünyaya
yaymak için kurduklar› örgüttür.
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IMF’nin girdi¤i her yerde emdir, IMF’nin iste¤i do¤rultusunda
peryalist tekellerin ç›karlar› korugaza, tuza, ekme¤e, patatese akla
nur. IMF girdi¤i ülkelere sadece
gelebilecek her ﬂeye zam yapmas›yoksulluk, sefalet, iﬂsizlik götürür.
d›r.
Çünkü onun misyonu budur; halklaBa¤›ml› bir ülke IMF’yle iliﬂkir› ölümüne yoksullaﬂt›rma pahas›lere son verebilir mi?
na, o ülkenin kaynaklar›n› emperyaVeremez! IMF ile iliﬂkilere son
list ve iﬂbirlikçi tekellerin önüne severmek, ba¤›ms›zl›k için mücadelerecek politikalar› uygulatmak.
ye giriﬂmektir. Hiçbir iktidar bunu
Özelleﬂtirmeler, bu politikalar›n en
yapmaz, yapamaz. IMF ile yeni anbilinenidir. Türkiye’den önce Latin
laﬂmalar yap›l›p yap›lmamas› de¤ilAmerika ülkelerinde hayata geçiridir sözünü etti¤imiz. Yeni anlaﬂma
len bu politika, o ülkelerin ekonoyap›lmasa da, ekonominin çarklar›
milerini iflas ettirmiﬂ, içme suyu daonlar›n, emperyalist tekellerin belirhil her ﬂeylerinin yabanc› tekellere
ledi¤i kurallarla dönmeye devam
sat›lmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Ülkemizde
eder. Türkiye tarihi bunun örneklebu süreç halen devam ediyor. Yüzriyle doludur.
binlerce emekçiyi iﬂsiz b›rakan
Ancak ba¤›ms›z bir ülkede;
özelleﬂtirmeler tek tek fabrikalar›n, madenlerin sat›ﬂ› de¤il, bir bütün olaYaﬂad›¤›m›z ekonomik, sosyal, siyarak tekellerin talan polisal, k ültürel b ütün s orunlar›n t emelintikas›n›n ad›d›r. Bizim
olan zenginliklerin tede b a¤›ms›z, d emokratik b ir ülke olkellerin ayaklar›n›n alt›may›ﬂ›m›z yat›yor. Ba¤›ms›z olmad›¤›na serilmesidir.
m›z için yoksuluz; Ba¤›ms›z olmad›¤›Peki, IMF’nin girdim›z için adalet yok; Ba¤›ms›z olmad›¤i tek bir ba¤›ms›z ülke
var m›d›r? Hay›r yoktur!
¤›m›z için s ömürü ç arklar› a c›mas›zca
IMF, ancak ba¤›ml›laﬂt›dönüyor; Ba¤›ms›z olmad›¤›m›z için
r›lm›ﬂ ülkelere girer ve
ordu k endi h alk›na k arﬂ› s avaﬂ›yor...
bu ba¤›ml›l›¤› daha da
koyulaﬂt›r›r, bir baﬂka
deyiﬂle sa¤lam “kaz›klara” ba¤lar.
uluslararas› alandaki ekonomik iliﬂHatta Balkanlar’da, Afganistan ve
kiler ülkenin kalk›nmas›na hizmet
Irak’ta oldu¤u gibi, önce askeri iﬂeder. Sadece böyle bir ülkede yer algal yap›l›r, sonra IMF girer. ‹ﬂgalcit› ve yer üstü zenginlik kaynaklar›nin bombalar›yla IMF ayn› ﬂeydir.
n›n tek ve gerçek sahibi ülke halk›
Ba¤›ml›l›¤› derinleﬂtirmek için
olabilir.
borçland›r›r, hükümetlerin önüne
ekonomi programlar› koyar, denetler, yönetir, yönlendirir. Ekonomi
BA⁄IMSIZLIK OLMAZSA;
politikalar›n halk›n de¤il, temsil etsosyal haklar olmaz.
ti¤i emperyalist tekellerin ç›karlar›Ba¤›ms›zl›k olmazsa yoksulluna olmas›n› sa¤lar. ‹ktidarlar›n
¤umuzun sonu gelmeyece¤i gibi, iﬂ“ekonomiden” söz ederken, sadece
çisinden memuruna, emeklisinden
borsalar›, piyasalar›, tekellerin kârdul ve yetimlerine halk›n sosyal
lar›n› esas almalar› bu yüzdendir.
haklar› da göstermelik olmaktan
Ba¤›ml›l›k ile emekçilerin yoköteye gitmez.
sullaﬂt›r›lmas›n›n, yoksullar›n açl›k
s›n›r› alt›na itilmesinin, açlar›n
‹ﬂçi s›n›f›n›n varolan sosyal hakölümlerinin ba¤›ml›l›kla iliﬂkisinin
lar›n› t›rpanlayan, emeklili¤i nereen çarp›c› görüldü¤ü noktalardan
deyse imkans›z hale getiren yasal
biri; önceki hükümetin de, bu hüküdüzenlemeler IMF ve Dünya Banmetin de IMF’den onay almadan iﬂkas›’n›n iste¤iyle ç›kar›ld›. Sa¤l›k
çisine, memuruna zam verememesiOcaklar› kapat›l›yor, sa¤l›k tümden
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ticari bir sektör haline getirildi.
Emeklileri “yük” olarak gören ve
y›llarca döktükleri al›nterinin karﬂ›l›¤›n› sadaka niyetine maaﬂlarla geçiﬂtiren anlay›ﬂ sisteme egemen k›l›nd›.
Sosyal politika sadece söylemden ibaret kald›. Yoksullara, iﬂsizlere, emeklilere, dul ve yetimlere, iﬂçilere, memurlara yani tüm emekçi
halk kesimlerine yönelik böyle bir
politika yoktur gerçekte. Çünkü,
emperyalizm ba¤›ml›laﬂt›rd›¤› ülkelerin insanlar›na de¤er vermez, insanca yaﬂamalar› onlar›n umurunda
de¤ildir. Sosyal haklar› olan bir halk
de¤il, köleli¤i kan›ksam›ﬂ bir halkt›r istedikleri. “Sosyal politika” ad›na dilencileﬂtirilmiﬂ, yard›m da¤›t›mlar›na ﬂükreden bir halkt›r iste-

hortumun ucu hep onlara dönüktür.
Dünya kapitalist a¤› ne kadar büyürse, onlar o kadar büyük kârlar elde etmektedirler. Yani kapitalizm
bizim gibi ülkelerde ba¤›ml›l›kla
birlikte sürdürülmektedir.
Emperyalist tekeller için ucuz
emek cennetidir ülkemiz. “Yabanc›
sermaye geliyor, yat›r›m yap›l›yor,
istihdam yarat›l›yor” gibi söylemlerle pazarlanan, iﬂçi s›n›f›n›n eme¤inin en ac›mas›z koﬂullarda sömürülmesinden ibarettir. Emperyalistlerin, ülkemizde iﬂçi s›n›f›n›n baﬂta
sendikal haklar olmak üzere, geniﬂ
haklara sahip olmas›n› istememelerinin, bir yandan özgürlüklerden
dem vururken, bu konuda oligarﬂiye
yönelik hiçbir eleﬂtirilerinin olmamas› da, yine bu gerçekle ba¤lant›l›d›r. Kendi ülkelerindeki iﬂçi s›n›f›n›n mücaSorunlar›m›z›n çözümü için öncelikle
dele ile kazand›klar›
ba¤›ms›z bir ülke olmal›y›z. Ba¤›ms›z
haklardan dolay› k›smen s›n›rlanm›ﬂ azg›n
Türkiye i se asla sand›ktan ç›kmayasömürü biçimlerini bicakt›r, b u d üzende hükümet o lacak
zim gibi ba¤›ml› ülkehiçbir iktidar ülkemizin ba¤›ms›zl›¤›n›
lere taﬂ›yarak daha fazsa¤layamaz; en fazla mevcut ba¤›ml›la kâr elde ederler.
l›k iliﬂkilerini sürdüren k onumunda
Bugünün tek kutuplu, emperyalizmin egeolur. Ba¤›ms›z Türkiye, halk›n devmen oldu¤u dünya sisrimci mücadelesi ile yarat›lacakt›r.
teminde daha da fazla
geçerli olan bir gerçek
dikleri. ‹ﬂbirlikçiler de onlar ad›na
vard›r. Kapitalist sistem içinde kal›bu ac›mas›z politikay› sürdürürler.
narak ba¤›ms›z olunamayaca¤› gibi,
kapitalizme karﬂ› emekçilerin haklar›n›n korunmas›, eme¤in iktidar
BA⁄IMSIZLIK OLMAZSA;
olmas› da ba¤›ms›zl›k kazan›lmaiﬂçi s›n›f›n›n azg›n sömürü çarkdan mümkün de¤ildir.
lar› aras›nda ezilmesi son bulmaz.
Sömürü, kapitalist sistemin teBA⁄IMSIZLIK OLMAZSA;
melidir. Sistemin temeli olan serköylülük giderek yok olur.
maye birikimi, emekçilerin karﬂ›l›¤›
ödenmeyen al›nteri ile sa¤lan›r. ‹ﬂçi
Avrupa Birli¤i bir yandan, IMF
s›n›f›, emekçiler sömürülürken, bir
ve Dünya Bankas› öte yandan; köyavuç tekel zenginleﬂir. Bu sistem
lülü¤ün tasfiyesini, tar›m alanlar›tüm dünyada çeﬂitli araçlarla sürdün›n emperyalist tekellerin eline b›rülmektedir.
rak›lmas›n› dayat›yorlar. Köylülere
reva görülen ise, daha dün kendileMerkez kapitalist ülkeler, yani
rinin olan topraklar üzerinde kurulAmerika, Avrupa, Japonya ve di¤ermuﬂ kapitalist çifliklerde kar›n tokleri, yüz y›ld›r askeri iﬂgallerle, IMF
lu¤una iﬂçi olmakt›r.
gibi kurumlar› arac›l›¤›yla kapitalizmin sömürü çarklar›n› tüm dünSadece bununla s›n›rl› de¤il.
yaya yaymaya çal›ﬂ›yorlar. Çünkü
Köylümüz ne ekecek, taban fiyat›
kapitalist sistemin kârlar›n›n akt›¤›
ne olacak, teﬂvik verilip verilmeye-
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ce¤i; her ﬂey emperyalistlerce belirleniyor. Avrupa ve Amerikan emperyalizminin söz sahibi oldu¤u
Dünya Ticaret Örgütü dedikleri örgüt, bizim gibi geri b›rakt›r›lm›ﬂ ülkelere dayat›yor tüm bu kurallar›.
Bat›l› kapitalist ülkeler kendi tar›mlar›n› desteklerken, Türkiye iﬂbirlikçi iktidarlar›n›n köylüye subvansiyonlar› kesmesi talimat› veriyor.
Böylece köylümüzün kapitalist tar›m tekelleri karﬂ›s›nda güçsüzleﬂtirilip yok edilmesi sa¤lan›yor.
Tütünümüz, f›nd›¤›m›z, bu¤day›m›z, pamu¤umuz yok oluyorsa;
bunun ilk nedeni, bize bu ac›mas›z
kurallar› dayatan ba¤›ml›l›kt›r.

BA⁄IMSIZLIK OLMAZSA;
Kürt sorunu çözülemez.
Emperyalistler dünya genelinde
milliyetçilikleri k›ﬂk›rtarak ülkeleri
bölüp parçalad›lar ve yaratt›klar›
güçsüz devletçikleri sömürgeleﬂtirdiler. Kürt milliyetçili¤inin yan›ld›¤› temel nokta da buras›d›r. Hiçbir
ulusal sorun emperyalizme s›rt›n›
dayayarak çözülemez. Onun “çözüm” diye ortaya ç›karaca¤› sonuç,
asla gerçek çözüm olmad›¤› gibi,
k›sa ve uzun vadede halklara daha
fazla ac›dan baﬂka bir ﬂey vermez.
Emperyalizm, ezilen, özgürlü¤ü
elinden al›nm›ﬂ, haklar› yok say›lan
Kürt halk›n› de¤il, kendi ç›karlar›n›
düﬂünür.
Avrupa Birli¤i’nin ya da Amerikan emperyalizminin Kürt sorununa
iliﬂkin “çözümüne” bak›ld›¤›nda,
bak›ﬂ aç›lar›n›n “kullanmak” oldu¤u aç›kça görülür. Oligarﬂiye isteklerini yapt›rmak için bir “koz” durumundad›r. “Çözüm paketlerinde”
ise, daralt›lm›ﬂ, göstermelik kültürel
haklardan baﬂka bir ﬂey yoktur. Ki,
bunlar da bir ulus olarak Kürt halk›n›n tan›nmas›n›, haklar›n›, özgürlüklerini kazanmas›n› içermeyen,
“bireysel haklar” ile s›n›rland›r›lan
ﬂeylerdir.
Bir ulusal sorun böyle çözülemez. Kürt halk›n›n kendi kaderini
özgürce tayin edebilmesi, bu kuﬂatman›n, ba¤›ml›l›k iliﬂkilerinin d›ﬂ›na ç›k›lmas›n›n sonucunda mümkün
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olabilir ancak.

BA⁄IMSIZLIK OLMAZSA;
ordu asla milli bir ordu olamaz.
Bu ülkenin ordusu, Amerika ile
ba¤›ml›l›k iliﬂkilerinin baﬂlat›ld›¤›
1950’lerden beri emperyalizmin
topraklar›m›zdaki gizli iﬂgal ordusu
haline gelmiﬂtir. Üniformalar› Türk,
görevleri Türkiye halk›n›n emperyalizme karﬂ› mücadelesini, gerçek
demokrasi için kavgas›n› kanla bast›rmak olan bir ordu vard›r.
NATO’nun emperyalizmin sald›r› örgütü oldu¤u gizli sakl› de¤il,
bilinen bir gerçektir. Türkiye ordusu, NATO’nun en büyük ikinci askeri gücü olmas›na karﬂ›n, emperyalist ç›karlara hizmet etmekten,
onlar›n ç›karlar› için NATO ﬂemsiyesi alt›nda ülkelerin iﬂgaline, ba¤›ml›laﬂt›r›lmas›na hizmet etmekten
baﬂka hiçbir ﬂey yapmaz.
Amerika’n›n kendileri ad›na generallerden “liderlik rolünü” yapmalar›n› istemesi boﬂuna de¤ildir.
Cuntalar, halka karﬂ› savaﬂ emperyalist ç›karlar›n korunmas› için sürdürülmektedir. Oligarﬂinin ordusunun, ülkemizin yeni-sömürgeleﬂmesinden bu yana gerçek düﬂmana, ülkemizi soyan, halk›m›z› yoksullaﬂt›ran emperyalizme s›k›lm›ﬂ bir tek
kurﬂunu yoktur. Ama ba¤›ms›zl›k,
demokrasi mücadelesini kanla bo¤maya çal›ﬂmalar›n›n say›s›z örne¤i
vard›r. Katliamlar, kay›plar, infazlar, kontrgerilla örgütlenmeleri, Susurluklar hep ordu taraf›ndan emperyalistlerin ülkemizdeki ç›karlar›n›n korunmas› ad›na örgütlenmeﬂtir.

larca bölge ülkelerini bombalad›lar.
1990’l› y›llar boyunca, 500 binden
fazla çocu¤un ölümüne neden olan
Irak’a yönelik ambargo ve sald›r›
politikas›nda ‹ncirlik aktif olarak
kullan›ld›. Irak onlarca kez buradan
bombaland›. En son Irak iﬂgalinde
de iﬂgal askerlerine lojistik destek
üssü olarak büyük bir hizmet verdi.
Balkanlar’daki NATO sald›r›s›nda
‹ncirlik yine devredeydi, Afganistan
iﬂgalinde yine F-16’lar kalkt› topraklar›m›zdan ve yoksul Afgan halk›n›n üzerine bombalar ya¤d›rd›.
Topraklar›n› Amerikan emperyalizminin üssü haline getiren bir ülkenin “yurtta bar›ﬂ dünyada bar›ﬂ”
diye bir ilkesi olamaz. Bu adi bir
demagojidir. Türkiye, Irak halk›na,
Lübnan’a, Afganl›lar’a, Yugoslav
halklar›na nas›l dost olabilir? ‹ncirlik arac›l›¤›yla tehdit edilen ‹ran
halk›na nas›l dost olabilir? Ba¤›ml›l›k tüm komﬂular›m›zla düﬂmanl›k
içinde yaﬂamak demektir. Emperyalistlerin topraklar›m›z› kullanarak o
ülkeleri sürekli tehdit alt›nda tutmas› demektir.
Böyle bir uluslararas› iliﬂki, sald›rgan, halklar› birbirine düﬂman
eden, iç ve d›ﬂ bar›ﬂ› tehdit eden politikalarca yönetilen iliﬂkidir. Halklar›n kardeﬂli¤i, dostlu¤u ve dayan›ﬂmas› yoktur bu politikada.

BA⁄IMSIZLIK OLMAZSA;
onurlu bir d›ﬂ politika olmaz.

BA⁄IMSIZLIK OLMAZSA;

Avrupa ve Amerika karﬂ›s›nda
bu ülkenin iktidarlar› neden hep
onursuz politikalara imza atarlar?
Neden hep emperyalistler bu ülkeyi
aﬂa¤›lar, ezer, isteklerini kabul ettirmek için bask› uygular?

topraklar›m›z halklara karﬂ› düﬂmanl›k üssü olarak kullan›l›r.
Amerika ve NATO ile yap›lan
anlaﬂmalar do¤rultusunda bugün
topraklar›m›z üzerinde onlarca emperyalist üs bulunmaktad›r.
Baﬂta ‹ncirlik olmak üzere bu
üslerin ne iﬂe yarad›¤› pratikle ortaya ç›km›ﬂt›r.
‹ncirlik’ten kalkan uçaklar defa-

Bunun tek cevab›, iplerin onlar›n
elinde olmas›d›r, ba¤›ml›l›kt›r. Böyle bir ülkenin d›ﬂ politikas›nda kendine ait tek bir sat›r yoktur. Emperyalistler dikte ettirir, iﬂbirlikçi iktidarlar uygular. Bugün Türkiye’nin
Ortado¤u’ya yönelik kendine ait bir
politikas› oldu¤unu kim söyleyebilir? Büyük Ortado¤u Projesi ne diyorsa, Amerika ne istiyorsa; Türkiye’nin “d›ﬂ politikam›z” diye pazar-

Say›: 111

lad›¤› da bunlardan ibarettir.
Soral›m; neden bu ülke iktidarlar› emperyalistlerle bütün ikili anlaﬂmalar› gizli yaparlar? 1950’den bu
yana de¤iﬂmeyen bir kurald›r bu.
Öylesine bir gizlilik ki, koskoca bir
‹ncirlik Üssü’nün kurulmas›n› sa¤layan anlaﬂma bile y›llarca halktan
gizlenmiﬂtir. Bu kural bugün de de¤iﬂmemiﬂtir. Ülkeyi yönetenler Beyaz Saray’a gittiklerinde, Avrupa ile
masaya oturduklar›nda hangi tavizleri verdiler, neyi satt›lar y›llarca
ö¤renmek mümkün olmaz.
Ve yine kurald›r; tüm bu anlaﬂmalarda emperyalistlere tan›nan imtiyazlar hep “Türkiye’nin ç›karlar›”
ya da “karﬂ›l›kl› ç›karlar” diye yutturulur.
Oysa ba¤›ml› bir ülke ile emperyalistler aras›ndaki iliﬂkide “karﬂ›l›kl› ç›kar” yoktur, emperyalistin ç›kar› önceliklidir. ‹ﬂbirlikçi iktidarlar›n “ç›karlar›m›z” dedikleri, en fazla kendi iktidarlar›n›n, bir avuç iﬂbirlikçi tekelci burjuvazinin ç›karlar›ndan ibaret olabilir. Örne¤in;
AKP’nin emperyalistlerle iliﬂkilerinde tek belirleyici, onlar›n bu iktidar›n koltukta oturmas›na verece¤i
destektir. AKP, bunun karﬂ›l›¤›nda
her ﬂeyi satmaya haz›rd›r.
Halktan gizlenmesi bundand›r.
Sadece ba¤›ms›z bir ülkede, çeﬂitli ülkelerle imzalanan tüm ekonomik, siyasi, askeri anlaﬂmalar halka
aç›k olarak yap›l›r. Ve ancak böyle
bir ülkede bu iliﬂkilerde Türkiye’nin ç›karlar› temel al›n›r. Sadece
ba¤›ms›z bir ülkenin izledi¤i d›ﬂ politikas›, o ülke halklar›n›n baﬂ›n›
öne e¤mez, onursuzluk duygusunu
yaﬂatmaz. Ba¤›ms›z ülkenin insan›n›n baﬂ› diktir, ulusal onuru her ﬂeyin üzerindedir.
‹ﬂte biz tüm bu nedenlerden dolay›, “Seçim Çare De¤il Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi Mücadelesine Kat›l”
ça¤r›s› yap›yoruz. Demokrasinin olmad›¤› bir ülkeyi demokratikleﬂtirmek, ba¤›ml›l›k zincirlerini k›rarak
ba¤›ms›z bir Türkiye yaratmak için
kavgaya davet ediyoruz.
Demokrasi olmazsa ne oldu¤unu
da önümüzdeki say›da ele alaca¤›z.
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Sivas’ta Yakanlar Yönetiyor Hala

Kuﬂku yok ki,
ikinci ihtimal geçerliydi. Çünkü,
devletin katliamdaki rolü, tart›ﬂ›laTarihimize “Sivas Katliamayacak kadar aç›kt›. Her
m›” olarak geçen katliam, 2
ﬂeyden önce, katliam› önleTemmuz 1993’te gerçekleﬂti.
memekle sorumluydu devPir Sultan Abdal Kültür ve
let.
Sanat ﬁenli¤i’ne kat›lmak
Fakat yukar›da da belirtiçin Sivas’a gelen ayd›nlar›n,
ti¤imiz gibi, seyretmenin,
ilericilerin, Pir Sultan aﬂk›yla
D › ﬂ a r d a k i l e r de insand›
önlememenin ötesinde bir
tutuﬂan gençlerin kald›¤› Masorumluluktu devletinki.
Z a f e r ç›¤l›klar›yla
d›mak Oteli, islamc›l›¤› kenKimdi devlet?
y a n a n i n s a n l a r › s e y re d e n l e r.
dine bayrak yapan gerici yoOlaylar›n baﬂ›ndan sonubazlar ve faﬂistler taraf›ndan
‹ ç e r d e k i l e r de insand›
na kadar bilgilendirildikleri
kuﬂat›ld›. Oteli kuﬂatan kenbo¤ulan birini b›rak›p gidemeyecek
halde, müdahale etmeyen
dinden geçmiﬂ güruh, önce
Cumnurbaﬂkan›, Baﬂbakan,
oteldekileri linç etme histerionunla ölümü paylaﬂacak denli
ve bakanlard›. Hükümetti.
siyle oteli taﬂlad›; ard›ndan
(Turgay Fiﬂekçi)
oteli yakt›lar.
Kimdi devlet? Sivas’›n
valisiydi. Devlet, Sivas’›n
33 insan›m›z Mad›mak
emniyet müdürü, garnizon
Oteli içinde yanarak veya dukomutan›yd›. Devlet, Mad›mandan bo¤ularak can verdi.
mak üzere, linç sald›r›lar›n›n birçomak
Oteli’nin,
yani katliam›n oldu¤unda da gerici bas›n›n ayn› rolü
¤u
yerin
çok
yak›n›ndaki
6 bin asoynamas› da dikkat çekicidir).
Vahﬂet ve vehamet!
ker mevcutlu tugay komutanl›¤›yd›.
1 Temmuz’da ﬂenlik vesilesiyle
33 insan›n kendilerini “islamc›,
Sivas’›n belediye baﬂkan›, Faziaç›lan standlara, söyleﬂi ve imza güﬂeriatç›, milliyetçi” diye nitelendilet
Partisi’nden Temel Karamollanü yapan yazarlara gericiler ve faren binlerce kiﬂilik bir güruhun kuo¤lu
idi. Karamollao¤lu, Tayyip Erﬂistler sald›rd›lar; polisin ve bir gün
ﬂatmas› alt›nda diri diri yak›lmas›,
do¤an’la,
Abdullah Gül’le, Abdüllasonra linç güruhuna dönüﬂecek keHristiyan engizisyonunun yöntemtif
ﬁener’le,
Bülent Ar›nç’la ayn›
simlerin birlikte gerçekleﬂtirdi¤i
lerini hat›rlatan bir vahﬂetti. Fakat
partinin
üyesiydiler
o zaman.
sald›r›lard› bunlar. Baﬂka bir deyiﬂbu vahﬂetten daha da vahﬂi ve dolaKaramollao¤lu katliamc› güruha
le, bu sald›r›lar asl›nda katliam›n
y›s›yla daha da vahim olan, bu vahhitaben yapt›¤› konuﬂmada “ggaza hem habercisi, hem baﬂlang›c›yd›.
ﬂetin, ﬂehrin ve ülkenin yöneticilerin › z m ü b a rek olsun!” dedi. Ve ErGerici bas›nda tahrikler yay›nlanin gözleri önünde gerçekleﬂmiﬂ oldo¤anlar,
Güller, ﬁenerler, Ar›nçlar
n›rken, sesini ç›karmayanlar, 2
mas›d›r.
bu
gaza
kutlamas›n›
o zaman hiç mi
Temmuz’da camilerde “ c i h a d ”
Asl›nda Sivas Katliam›’n› “tüm
hiç
eleﬂtirmediler...
Nitekim,
güruh,
ça¤r›s› yap›l›rken de görmezden geyetkililer seyretti” demek de durubu
sözün
ard›ndan
önce
Kültür
leceklerdi elbette. Çünkü plana uymu tam ifade etmeye yetmez. ÇünMerkezi’ne sald›rm›ﬂ, sonra da yögundu bunlar›n hepsi.
kü “yetkililer”, yani oligarﬂinin baz›
nünü Mad›mak Oteli’ne dönmüﬂtü.
Peki kimdi plan›n sahibi?
kesimleri, seyretmenin ötesinde,
katliam› bizzat örgütleyenlerdir.
‹ﬂbirlikçi Cem Vakf›, o zaman
Neden ve kime karﬂ›?
katliam›n
ard›ndan yapt›¤› aç›klaPir Sultan Abdal Kültür ve Sanat
mada " d e v l e t l e h a l k › n k a t l i a m l a r a
Katliam›n nas›l meydana geldiﬁenli¤i’ne henüz birkaç hafta vark a r ﬂ › b i r l i k o l m a s › g e re k t i ¤ i n i "
¤ini bilmek önemli, ama esas olarak
ken, Konya’dan, Kayseri’den ve ‹sbelirtmiﬂti.
neden ve kime karﬂ›, ne için gerçektanbul’dan (Ki bunlar tespit edilebileﬂtirdi¤i net olarak kavranmal›.
lenler) gruplar halinde islamc›, faDevletle halk, katliama karﬂ› birBunlar görülmedi¤inde, Cem Vakf›
ﬂist militanlar getirilerek Milli
lik olacakt›. Olabilir miydi?
gibi, s a pl a s a p a n › , k a t i l l e ma k t u Gençlik Vakf› (MGV) yurtlar›na
Böyle bir aç›klama yapmak,
lu, mazlumla zalimi birbirine kayerleﬂtirildiler.
devletin katliamda hiçbir rolünün
r›ﬂt›rmak
kaç›n›lmaz olur.
ﬁenli¤in baﬂlamas›ndan önceki
olmad›¤›n› söylemekti. Cem Vakf›,
Katliam›n ard›ndan iktidardakigünlerde ve ﬂenlik baﬂlad›¤› gün,
demek ki, devletin katliamda rolüler, düzen partileri, katliam›n gerçek
gerici bas›n yalanlarla aleni tahrik
nün olmad›¤›na inan›yordu veya biSORUMLULARINI ve gerçek NEgörevini üstlendi (baﬂta Trabzon olle bile bu rolü gizliyordu.
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DEN‹N‹ örtbas etmek için birbirleriyle yar›ﬂt›lar. ‹ktidarda DYP-SHP
koalisyon hükümeti vard›. Dönemin
‹çiﬂleri önce “oteli sahibi kundaklad›” diye akla izana s›¤mayan bir yalanla geçiﬂtirmeyi bile denedi.
Memleketin Cumhurbaﬂkan› Demirel’in, cuntac› Kenan Evren’in aç›klamalar›ndaki ortak nokta “tahrik”ti; hani ﬂu linç sald›r›lar›n›n
hepsinden sonra s›k s›k gündeme
gelen tahrik.. Ve Baﬂbakan Çiller’e
göre de tahrik olanlar “halk›m›z”d›;
halktan da kimsenin burnu kanamam›ﬂt›, yani ﬂu “hassas vatandaﬂlar”
hikayesi... Gerçek ﬂu ki, Sivas Katliam› davas›nda katliamc›lar› RP’li
ﬁevket Kazanlar sahipleniyor görünsede, asl›nda o zaman tüm düzen
güçleri linççileri aklam›ﬂ, sahiplenmiﬂti...
Çünkü linç güruhu, hepsinin ortak ideolojisinin, ortak “inanc›”n›n
tetikçisi olarak sahnedeydi.
Linççiler, katliamdan önce, Pir
Sultan’›n heykelini sürüklemiﬂlerdi
caddelerde. Linççiler, bir kez daha
as›yordu Pir Sultan’› ve Demireller,
Çillerler, ‹nönüler, Temeller, generaller de, Pir Sultan’a düﬂmand›lar
yüzy›llard›r. Alevi direniﬂ gelene ¤ine sald›rm›ﬂt› yani linççiler. Sonra, baﬂta Aziz Nesin olmak üzere
ayd›nlara “ k o m ü n i s t l e r ” diye sald›r›yorlard›. Devrimci gruplar›n
dergi standlar›na da “ k o m ü n i s t l e r ”
diye sald›r›yorlard›. Ve elbette Demireller, Çillerler, ‹nönüler, Temeller, generaller de, düﬂmand›lar komünizme.
Özetle, aleviler, ayd›nlar, komünistler, bu ülkenin faﬂist düzenine,
sömürüye karﬂ› ç›kan herkes, bu
planl› sald›r›n›n hedefindeydi. Ülke
çap›nda infazlar›n, katliamlar›n,
kaybetmelerin, faili meçhullerin, iﬂkencelerin, Türkiye tarihinde eﬂi
görülmedik bir ﬂekilde t›rmand›r›ld›¤› koﬂullarda bu katliam da sald›r› politikas›n› tamamlayacakt›.
Sivas’ta devrimcilerin önderli¤inde direndi ayd›nlar ve alevi halk.
Barikatlar kuruldu, gösteriler yap›ld›, çat›ﬂ›ld›... Güçleri yetmedi belki
katliam› durdurmaya. Ama Pir Sul-

Say›: 111

Ö
L
E
N
L
E
R
Ö
L
D
Ü
R
E
N
L
E
R

Ahmet Özyurt, Asaf Koçak, As›m
Bezirci, Asuman Sivri, Behçet
Safa Aysan, Belk›s Çak›r,
Carina Cuanna, Erdal Ayranc›,
Edibe Sulari Aybaba, Gülender
Akça, Gülsün Karababa, Handan
Metin, Hasret Gültekin, Huriye
Özkan, ‹nci Türk, Kenan Y›lmaz,

"Halkla [oteli kuﬂatanlar› kastediyor] polisi
karﬂ› karﬂ›ya getirmeyin... Olayda a¤›r tahrik var. Çat›ﬂma yok.
Otel yang›n›nda can
kayb› var."
(C u m h u r b a ﬂ k a n ›
Süleyman Demirel )

“Çok ﬂükür, otel d›ﬂ›ndaki halk›m›z bu yang›ndan zarar görmemiﬂtir!.. Halktan kimsenin burnu kanamam›ﬂt›r ve ölenler de ç›kan yang›ndan bo¤ularak ölmüﬂlerdir. ”

Mehmet Ata, Metin Alt›ok, Muammer Çiçek, Menekﬂe Kaya,
Muhibe Akarsu, Muhlis Akarsu,
Murat Gündüz, Nesimi Çimen,
Nurcan ﬁahin, Özlem ﬁahin, Sait
Metin, Sehergül Ateﬂ, Serkan
Do¤an, Serpil Canik, U¤ur Kaynar, Yasemin Sivri, Yeﬂim Özkan

“Bir defa ﬂöyle bir fatiha okuyal›m. Sonra
ﬂunlar›n ruhuna el fatiha diyelim.”
(Refah Partili
Be l ed iy e Ba ﬂ kan ›
Temel Karamollao¤lu
ﬂu anda da Saadet Partisi’nin Sivas 1. s›radan milletvekili aday›)

"Gereksiz bir konuﬂma
sonunda ç›kan olay,
solcularla dinciler
aras›ndaki çekiﬂmeye
dönüﬂüyor. Bunu önlemek laz›m. ‹nsan dinsiz olabilir. Ama bunu
ilan etmenin gere¤i
yok."
(K e n a n E v ren)

"Merak etmeyin, gereken yap›lacak! Kimsenin k›l›na dahi zarar
gelmeden kurtar›lacak..."

“Olay›n büyütülmesini
do¤ru bulmuyorum...
Bir futbol maç›nda da
bu kadar insan ölebilirdi."

( B a ﬂ b a k a n Ya r d .
Erdal ‹nönü)

(Dönemin muhalefet
l i d e r i M e s u t Y›lmaz )

(Baﬂbakan
Tansu Çiller)

tan’›n direniﬂ gelene¤ine lay›k olduklar›n› gösterdiler en az›ndan.
Katliam›n kendisi kadar, Sivas’ta ve ülke çap›nda katliam› verilen cevab› da unutmamal›y›z.
Halk olarak, sol olarak güçlerimizi
birleﬂtirdi¤imizde neleri yapabilece¤imizin bilincinde olmak aç›s›ndan unutmamal›y›z. Mesela, katliamda yaﬂam›n› yitirenlerden 20'sinin, 6 Temmuz'da Ankara'da yap›lan cenaze törenine 100 bin kiﬂiyi
aﬂk›n kiﬂinin kat›ld›¤›n› unutmamal›y›z. Hrant Dink’in cenazesindeki
kitlesellik ilk de¤ildi bu anlamda.
Ve yine ertesi gün ‹stanbul'da kald›r›lan cenazelerde 10 binlerin tam 7
saat boyunca ‹stanbul caddelerinde
“Sivas'›n Hesab›n› Soraca¤›z” diye
yürüdü¤ünü unutmamal›y›z.

Katliam, bize yani halka, yani
sola karﬂ›yd›; direnmek, yap›labilecek ve yap›lmas› gereken tek ﬂeydi.
Alevilik, Hüseyin’in Kerbala’da direniﬂidir. Gerisi yaland›r, riyad›r.
Gerisi burjuvazinin alevili¤idir.
Ezilenlerin direniﬂinden kopar›lm›ﬂ
bir alevili¤i pazarlamaya çal›ﬂan
alevi ileri gelenleri, “inanç önderleri” de¤il, ﬂarlatand›rlar. Bunlar, kendi ç›karlar›n› düﬂünenlerdir.
Nice yak›l›rsak yak›lal›m, nice
katledilirsek katledilelim, Pir Sultanlar’›n gelene¤ini sürdürmeyen
bir alevili¤i asla kabul etmeyece¤iz
ve etmemeliyiz. Alevilik, direndikçe yaﬂam›ﬂt›r ve öyle de yaﬂamaya
devam edecektir.
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Linçlerin, iç savaş provokasyonlarının ortasında

Madımak’tan Bugüne...
Yalanlar serpildi önce. Yalanlar
öfkeyi besledi. Her yalan lincin tohumlar› gibiydi. Çevre il ve ilçelerden linç güruhlar› taﬂ›nd› kente.
K›ﬂk›rt›lan kitle Mad›mak Oteli’ni kuﬂatt›. Oteldeki ayd›nlar, sanatç›lar, semah dönmek için Sivas’a
gelen gençler kuﬂat›ld›lar. Güruh
önce taﬂlad› oteli. Sonra, sonra bir
bidon benzinle, ülkemiz tarihinin en
vahﬂi katliamlar›ndan biri baﬂlad›.
Yak›ld› Mad›mak, yak›ld› ülkemizin güzel insanlar›.
Aradan 14 y›l geçti, ancak Mad›mak’› yakan alevler sanki elimizi
uzatsak yakacakm›ﬂ gibi hâlâ canl›... O kadar yak›n ve yak›c› ki,
unutmak mümkün de¤il, unutturmak zor. E¤er böyle olmasayd›,
egemenler ve onlar›n medyas›, bu
katliam› da –Maraﬂ, Çorum gibi–
tarihin ücra köﬂelerine atmaya çal›ﬂacaklard›. Bundan emin olabiliriz.
Unutulmamas›n›n bir nedeni daha var; Sivas, süren bir sald›r›d›r bir
yan›yla da. Gazi’yle süren bir sald›r›. Ve iﬂte Trabzon’la süren bir sald›r›. Sivas’ta yakan linç güruhu hâlâ ﬂehir ﬂehir benzinler döküp çakma¤› çakmaya çal›ﬂ›yor.
2 Temmuz 1993 günü, linç güruhu taraf›ndan katliam gerçekleﬂtirilirken, gerek hükümet, gerekse de
yerel yöneticiler, polis, ordu ve tüm
öteki resmi kurum ve kuruluﬂlar, bu
sonucu yaratmak için ne gerekiyorsa yapt›lar. Tersinden söyleyecek
olursak, bu katliama engel olmak
için hiçbir ﬂey yapmam›ﬂ, k›llar›n›
dahi k›p›rdatmam›ﬂlard›r. Dolay›s›yla, sorumluluk, siyasi olarak
Cumhurbaﬂkan›’ndan iktidar orta¤›
olan DYP ve SHP’ye, Genelkurmay’a ve polise, k›sacas› tüm egemenlere aittir.
Asl›nda hat›rlamak gerekir ki,
1993, öncesi ve sonras›yla –ki kabaca 1991-1995 dönemi diyebiliriz–
infaz, kaybetme, faili meçhul operasyonlar›n›n en yo¤un oldu¤u, katliamlar›n çok belirgin bir ﬂekilde art›ﬂ gösterdi¤i y›llard›r. ﬁehirlerde ve
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da¤larda oluk oluk kan ak›t›ld›¤›
y›llard›r. Sivas katliam› da iﬂte böyle bir ortamda gerçekleﬂti.
Tüm bu kontrgerilla politikalar›n›, oluk oluk kan dökülen uygulamalar› sürdüren hükümetin “iki yüzü” vard›r; biri “sosyal demokrat”t›r
güya; di¤eri “sa¤c›, muhafazakâr”...
Yoktur asl›nda birbirlerinden farklar›. Katliamc›l›kta inkâr, imha ve asimilasyonda, sömürüde ortakt›rlar.
Farkl›l›klar› vitrine koyduklar›
isimler ve söylemlerdir.
Emperyalist tekellerin istedikleri
ekonomi politikalar da Demirel-Çiller-‹nönü taraf›ndan yürürlü¤e konulmuﬂtur. Böyle bir dönemde do¤ald›r ki, halk›n açl›k ve yoksulluk
sorunu daha da büyüktür. ‹ktidar
için en küçük çatlak ses, en zay›f
muhalefet dahi katlan›lmazd›r böyle
dönemlerde.

rin, milliyetçi
veya islamc›
kontra örgütlenmelerin beslenip kullan›lmas›n›n
da tek nedeni vard›r: D e v r i m k o rk u s u.
Birkaç y›ld›r körüklenen linç
kültürünün köklerini ve nedenlerini
de buralarda aramal›y›z zaten. Yani
bizzat düzen taraf›ndan örgütlenen,
beslenen veya himaye edilen yap›larda... Halka ait bir linç kültürü
yoktur; bu kültür incelendi¤inde görülür ki, yüzlerce y›l ötesinden bugüne taﬂ›nan bir kültürdür ve egemenlere ait bir kültürdür. Hep onlar›n k›ﬂk›rtmas›yla ortaya ç›km›ﬂt›r.
‹slam›n hukukunda, kabile geleneklerinde bu kültürü besleyen yöntemler vard›r ve elbette bu hukukun yaz›c›s› da sömürücü egemenlerdir.
Amaçlar› da birdir; ya halk› bölerek
güçsüz düﬂürmektir, ya kan döküp
korkutup sindir-

Düzen bu anlamda boﬂluk b›rakmamaya çal›ﬂ›r. Aksi hâlde devrim gerçe¤iyle yüz
yüze geleceklerini
bilirler. Bu nedenle, sömürü
düzenine karﬂ›
“tehdit” olarak
veya olabilecek
güçlere
karﬂ› kullanmak
üzere, sürekli yedekte tuttuklar› yap›lar vard›r. Bunlar›n en
baﬂ›nda da resmi ve gayri-resmi ayaklar›yla kontrgerilla örgütlenmesi ile sivil faﬂist hareket ve
gerici islamc› örgütlenmeler gelir.
‹çinde bulunulan döneme göre,
bu kontra güçlerin baz›lar› öne ç›kar›l›r. Bunun egemenler için pek önemi yoktur; o an hangisi daha çok iﬂlerine yar›yorsa, onu kullan›rlar.
Ço¤u zaman da asl›nda hepsini birlikte kullan›rlar.
Halka gözda¤› verme operasyonlar›n›n, çeﬂitli kesimlere yönelik
bast›rma hareketlerinin, kap›n›n
önünde köpek besler gibi faﬂistle-
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mek.
Benzeri tüm sald›r›larda oldu¤u
gibi, Mad›mak Katliam›’n›n amac›
da belliydi: S i nd i rme k! Özel olarak Aleviler ve ayd›nlar hedef al›nm›ﬂ olsa da, sald›r›n›n genel hedefinde bütünüyle halk›n mücadelesi
vard›. Halk›n kendisi vard›. K›sa
vadede baﬂar›ya ulaﬂamayan bu sindirme çabas›, ilerici, demokrat güçler üzerinde uzun vadede ﬂüphesiz
çok çeﬂitli etkilerde bulundu.
19 Aral›k 2000’deki hapishaneler katliam›n›n ard›ndan yaﬂanan
sessizlik ve sinmiﬂlik ortam› herkesin malûmudur. 19 Aral›k’›n karﬂ›s›na dikilemeyen muhalif kesimler

öfkenin bir katliam arac› olarak
yönlendirilmesidir. Bu amaç do¤rultusunda, yani “milli ya da dini
duygular› harekete geçirmek” için
camiler bombalanm›ﬂ veya bombaland›¤› yalanlar› uydurulmuﬂ, Atatürk’ün evine veya bir sinema salonuna veya bir yolcu taﬂ›ma arac›na
provokatif bombalamalar yap›lm›ﬂ,
s›radan halk›, ilerici, devrimci kesimlere karﬂ› sald›rtmak için binbir
türlü yol ve yöntem devreye sokulmuﬂtur. Maraﬂ’ta, Mad›mak’ta ve
Mersin’de, Trabzon’da, Sakarya’da,
Samsun’da, Rize’de, Erzincan’da,
Bozüyük’te, Kocaeli’de yaﬂanan
budur.
Ve ne yaz›k ki bu ç›plak
gerçe¤e karﬂ›n, bu sald›r›lar›n hedefi olan veya her
an hedef haline gelebilecek olan toplumsal kesimler, bu politikan›n karﬂ›s›na bütün olarak ç›kam›yorlar. Mad›mak Katliam›’n›n
hemen ard›ndan Ankara’da, ‹stanbul’da ortaya
konulan o ortak tepki, çok
gerekli ve zorunlu olmas›na karﬂ›n süreklileﬂtirilememiﬂtir. Bugün de yine
Sivas Katliam›’n›n karﬂ›s›nda parçalanm›ﬂ durumday›z... Birbirine yabanc›laﬂm›ﬂ, parçalara bölünmüﬂ muhafelet, yeni Mad›maklar’›n önüne
güçlü barikatlar öremiyor. Alevi örgütlenmeleri de bu bölünmüﬂlü¤ün
d›ﬂ›nda de¤il. Kimileri, tam bir haf›zas›zl›k örne¤i gösteriyor. Kendisinin diri diri yak›lmas›nda sorumlulu¤u olanlar› unutuyor. Kimileri,
Alevili¤in özünü oluﬂturan en temel
de¤erlerden uzaklaﬂ›yor ad›m ad›m.
Kapitalizmin kültürü ve faﬂizmin
zulmü, parça parça erozyona u¤rat›yor bu de¤erleri.
Evet, yay›larak sürmekte olan
Linç sald›r›lar› yeni Mad›maklar’›n
haz›rl›¤› de¤ilse nedir? Genelkurmay’›n “kitlesel refleks” ça¤r›s› yeni Mad›maklar’a ça¤r› de¤il mi?
Öyleyse... Sald›r› hepimize de¤il
mi! Sald›r› tüm alevilere, tüm halka, tüm sola karﬂ› de¤il mi... Linç
sald›r›lar› karﬂ›s›nda kendine sol di-

Bugün her zamankinden daha fazla
‘G e l i n c a n l a r b i r o l a l ı m ’
deme zamanıdır.
Bugün her zamankinden daha fazla
‘Münkire
kılıç çalma’
zamanıdır.
üzerinde senelerdir süren
bu sindirme çabalar›n›n bir
etkisinin oldu¤u gerçektir.
Ta 6-7 Eylüller’den Mad›mak’a, Trabzon’a bakt›¤›m›zda, gerek katliamc›l›k boyutuyla, gerekse provokasyon giriﬂimleriyle, linç sald›r›lar›yla, halk
düﬂmanlar›n›n yöntem ve amaçlar›n›n hiç de¤iﬂmedi¤ini görebiliyoruz.
6-7 Eylüller, Maraﬂlar, Çorumlar, Mad›maklar kitlesel histerinin
körüklenip belli bir hedefe yönlendirilmesi ile ortaya ç›km›ﬂ linç operasyonlar›d›r. Hepsinde ortak özellikler vard›r. Bunlardan biri, bir
grup k›ﬂk›rt›c› taraf›ndan as›ls›z
söylemlerle halk›n milli ya da dini
duygular›n›n harekete geçirilmesi
ve bunun sonucunda ortaya ç›kan
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yenin yapaca¤› nedir? Sald›r›n›n
karﬂ›s›na dikilmek de¤il mi...
Fakat iﬂte öyle olmad›. Trabzon’daki linç sald›r›s› karﬂ›s›nda
topyekün bir tav›r al›namamas›, genel olarak solun, özel olarak da alevi ve Kürt milliyetçi örgütlülüklerin
bu konudaki dar görüﬂlülü¤ünü ortaya ç›kard›. Kimileri sorunu sadece “TAYAD’la” s›n›rl› gördü. Kimileri, sorunun Kürt boyutunu görüp
ötekini görmedi. Kimileri, kendilerini ilgilendiren bir sorun saymad›,
vs. vs. O kadar ki, tüm ilerici kesimlerin birleﬂip linççilerin karﬂ›s›na
dikilmesi gereken bu aﬂamada, uça¤a atlay›p Trabzonlara kadar gidip
yemin billah “kendilerinin olayla
ilgilerinin olmad›¤›n›” anlatmaya
kalk›ﬂanlar oldu. Kimileri “TAYAD’l›lar da ﬂuna dikkat etsin” diyecek kadar aymazl›k içine girdi.
Bu, Sivas Katliam›’nda Aziz Nesin’in “tahrikçi” davrand›¤›n› iddia
etmek kadar büyük bir aymazl›kt›.
Düzen içinde harmanlanm›ﬂ siyasi hesaplar, taktikler, kayg›lar,
bunlar›n görülmesini, buna uygun
tav›rlar tak›n›lmas›n› engelliyor.
Oysa oligarﬂi linç politikas›n› t›rmand›rarak devam ettiriyor. Tehlikeli bir oyun bu. Egemen s›n›flar
aç›s›ndan bile tehlikeli. Ucu aç›k bir
provokasyon. Kürtler’e, alevilere
ve devrimcilere karﬂ› sald›r›larla
yayg›nlaﬂt›r›lan linç kültürü, bunu
körükleyenlerin kontrolünden de ç›kabilir her an. Nitekim, içindeki öfkeyi boﬂaltmak için yer arayan insanlar, “kapkaçç›” diye yakalad›¤›n› öldürmeye, fuhuﬂ yap›yorlar diye
onlar› evleriyle, çoluk çocuklar›yla
yakmaya kalk›yor. Art›k gün geçmiyor ki buna benzer bir olay meydana gelmesin... Linç yayg›nlaﬂ›yor,
“refleks” ça¤r›lar› yap›l›yor; Geri
mi çekilece¤iz, bizle ilgisi yok mu
diyece¤iz? Yoksa...
Evet, bugün her zamankinden
daha fazla “Gelin canlar bir olal›m” deme zaman›d›r. Bugün her
zamankinden daha fazla “Münkire
k›l›ç çalma” zaman›d›r. Çünkü 2
Temmuz, bu ülkenin resmini gösteriyor; bu ülkede yaln›z savaﬂ›larak
kazan›laca¤›n› gösteriyor.
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H a k l a r ve Özgürlükler Cephesi:

2 TEMMUZ ANMALARINI BÖLENLER
KATL‹AMIN SORUMLULARIYLA KOLKOLA
‘ANMA’ DÜZENLEYENLERD‹R!
Sivas-Mad›mak Katliam›’n›n
14. y›l›nda, katliam›n sorumlular›ndan hesap sormak için her y›l oldu¤u gibi bu y›l da de¤iﬂik illerde anma etkinliklerini örgütlemek için
toplant›lar yap›ld›. Geçen y›l yaﬂanan dayatmalardan ve sorunlardan
sonra bu y›l dersler ç›kar›larak, daha güçlü etkinlikler organize etme
düﬂüncesiyle toplant›lara kat›lanlar
gördüler ki, PSAKD’de de¤iﬂen bir
ﬂey yoktu. Son iki üç y›ld›r, “bu son
olsun” düﬂüncesiyle hareket eden
PSAKD (Pir Sultan Abdal Kültür
Derne¤i) Genel Merkezi’ni son iki
y›lda örgütlenen birleﬂik kitlesel
mitingler korkutmuﬂ olmal› ki, bu
y›l bu birlikteli¤i ve güçlü miting
yapma iradesini bozmak için her
türlü yola baﬂvurmuﬂlard›r.
‹stanbul’da toplant›lar›n baﬂlad›¤› 30 May›s tarihinden bugüne sürekli de¤iﬂen tav›rlar› ve yalan beyanlar› ile PSAKD Genel Merkezi
hemen her kurumun tepkisini çekmiﬂtir. Ancak, “tepki” veren kurumlar›n bir k›sm›n›n çok aç›k bir ﬂekilde oportünistçe davranmalar›,
PSAKD’nin dayatmac› tavr›na güç
vermiﬂ, baﬂta ‹stanbul olmak üzere
Ankara ve ‹zmir’de 2 Temmuz anmalar›, mitingleri bölünmüﬂtür. Bu
bölünmeden en az PSAKD Genel
Merkezi kadar, alt›na imza att›¤› karara sahip ç›kmayanlar ve kendi küçük grup ç›karlar› için parçay› bütüne feda edenler de sorumludur.

Sürecin geliﬂimi:
30 May›s’tan bugüne neler yaﬂand›? 30 May›s’dan bugüne
PSAKD Genel Merkezi hangi yalan
aç›klamalar› yapt›? Bunlar› bilmek,
tüm ilerici çevrelerin, alevi halk›m›z›n hakk›d›r.
PSAKD ‹stanbul ﬁubeleri, 30
May›s tarihinde DKÖ’lere 2 Temmuz anma ve mitingini örgütlemek
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için ça¤r› yapt›. ‹lk toplant›,
TMMOB Makine Mühendisleri
Odas›’nda gerçekleﬂti. Toplant›ya;
HÖC, Kald›raç, BDSP, Divri¤i Kültür Derne¤i, DH, Mücadele Birli¤i,
Halkevleri, DTP, Demokratik Alevi
‹nisiyatifi, PSAKD, ‹TO, ESP, Al›nteri, DHP, TKP, Ürün kat›ld›.
Toplant›ya, “bizim için de¤iﬂ mez iki nokta var, birincisi mitingin
tarihi 2 Temmuz’dur, ikincisi mitingde okunacak metin Ankara’da
merkezi olarak yaz›lacakt›r” diyerek ve kendisini dayatarak baﬂlayan
PSAKD, geçen y›l verdi¤i özeleﬂtiriyi daha ilk toplant›da geçersiz k›lmay› baﬂarm›ﬂt›. ‹stanbul Tabip
Odas› Temsilcisi’nin mitingin 1
Temmuz Pazar günü yap›lmas›n›n
kitlesellik aç›s›ndan daha iyi olaca¤› önerisi, tart›ﬂmalar sonucu genel
kabul görmüﬂ, miting metninin Ankara’da yaz›lmas›n›n ise söz konusu
olamayaca¤› anlat›lm›ﬂt›r. Tüm bu
tart›ﬂmalara PSAKD Genel Baﬂkan›
Kaz›m Genç de tan›k ve taraf olmuﬂtur. Bu tart›ﬂmalar sonucu 30
M a y › s ’ d a a l › n a n k a r a r l a r ﬂunlard›r:
- ‹stanbul’daki miting 1 Temmuz
Pazar günü yap›lacak.
- ‹stanbul mitinginin ortak metni
‹stanbul Tertip Komitesi taraf›ndan
yaz›lacak, ortak metnin d›ﬂ›nda
PSAKD ayr›ca kendi metnini okuyabilecek.
- Mitinge ve toplant›lara katliam›n suç ortaklar›ndan CHP, DSP ve
SHP ça¤r›lmayacak.
- Mitingi, seçilen eylem komitesi örgütleyecek. Eylem komitesinde; HÖC, ESP, Mücadele Birli¤i,
TKP, Halkevleri, Divri¤i Kültür
Derne¤i, PSAKD, BDSP ve AKADER yeralm›ﬂt›r.
Yukar›daki kararlar›n alt›nda
toplant›ya kat›lan t ü m k u r u m l a r › n
i mz a l a r› vard›r. Bu karar gere¤ince

5 Haziran tarihinde eylem komitesi
TKP, Halkevleri ve PSAKD d›ﬂ›nda
di¤er üyelerin kat›l›m›yla toplanm›ﬂ, mitingin ön çal›ﬂmas›, afiﬂ, bildiri, program, mitingin baﬂlama-bitiﬂ saati gibi hemen tüm ayr›nt›lar›
tart›ﬂm›ﬂ, eylem komitesi toplant›s›ndan sonra baﬂlayacak geniﬂ toplant› için önerileri maddeler haline
getirmiﬂ, bileﬂenler aras›nda görev
da¤›l›m› yapm›ﬂlard›r. Ancak eylem
komitesi toplant›s›ndan iki saat sonra yap›lan toplant›da PSAKD Temsilcisi “Ankara’da dan›ﬂma kurulu
toplant›m›zda 1 Temmuz’da miting
yapmama karar› ald›k, bu nedenle
burada yap›lacak olan mitinge kat›lmayaca¤›z. Ancak, herhangi bir
miting baﬂvurusunda da bulunma yaca¤›z, sadece mezar anmalar› yapaca¤›z” dedikten sonra divan› terk
etmiﬂtir. Toplant›n›n bundan sonraki
bölümünde öneriler üzerine divana
Divri¤i Kültür Derne¤i oturmuﬂtur.
9 Haziran’da yap›lan geniﬂ toplant›ya ise PSAKD kat›lmam›ﬂ, bir
üyelerini gözlemci olarak göndermiﬂlerdir. Bu toplant›da, 5 Haziran’da tam tersi yönde bir söz vermelerine ra¤men Kad›köy’e 2 Temmuz’da miting yapmak için baﬂv u r u d a b u l u n d u k l a r › aç›¤a ç›kt›.
Toplant›ya kat›lan bütün kurumlar
bu durumu eleﬂtirerek, PSAKD’den
özeleﬂtiri talebinde bulundular.
30 May›s, 5 ve 9 Haziran toplant›lar›ndan sonra a y r › ﬂ m a kaç›n›lmaz hale gelmiﬂti. PSAKD Genel
Merkezi’nin bir dedi¤i di¤erini tutmam›ﬂ, yalan ve çarp›tmalarla dolu
aç›klamalar yaparak birlikten yana
sonuna kadar tav›r koyan devrimci
demokrat kurumlar› karalamaya çal›ﬂm›ﬂt›r. Sanki ortada gün tart›ﬂmas› yap›l›yormuﬂ gibi demagojiye
baﬂvurmuﬂ, “ﬂehit aileleri 2 Temmuz’da yap›lmas›n› istiyor” gibi aileleri de kendi ucuz hesaplar›na alet
etmeye kalkm›ﬂlard›r. Ancak baﬂta
Divri¤i Kültür Derne¤i, PSAKD
Sultanbeyli ﬁubesi, PSAKD Sar›yer
ﬁubesi bu oyuna gelmemiﬂ,
PSAKD Genel Merkezi’ni eleﬂtirerek bu tutars›z ve sayg›s›z tavr›na
karﬂ›, HÖC, Kald›raç, AKA-DER,
S‹DAD ve Kangal Dernekleri Fede-
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rasyonu ile birlikte 22 Temmuz Cuma günü PSAKD genel merkezinin
tavr›n› eleﬂtiren bir deklarasyon yay›nlam›ﬂlard›r.
PSAKD genel merkezi, kendisinin iki ﬂubesinin de imzas›n›n bulundu¤u bu deklarasyondan yaklaﬂ›k iki saat sonra PSAKD genel sekreteri Önder Ayd›n imzas› ile yeni
bir aç›klama yay›nlad›. Bu aç›klamada bak›n ne söylüyorlard›:
“... 2 Temmuz Anma Etkinliklerine kat›lmak isteyen baz› dost örgütlerin, anman›n 1 Temmuz günü yap›lmas› yönündeki istemleri; katliam›n 2 Temmuz günü yaﬂanm›ﬂ olmas› dikkate al›narak Ankara Merkez
Tertip Komitesi taraf›ndan uygun
görülmemiﬂtir.
... 22 Haziran 2007 tarihinde çeﬂitli kurumlar taraf›ndan yap›lan
bas›n aç›klamas›nda imzas› bulunan baz› kurumlara bas›n aç›klamas› içeri¤inin aç›klanmadan, sadece 2 Temmuz ile ilgili bir bas›n
aç›klamas›na imza at›p atmayacaklar› sorulduktan sonra kurumlar›n
isimlerinin yaz›lm›ﬂ olmas›; ... mücadelenin ve dayan›ﬂman›n her zamankinden daha çok gerekli oldu¤u
bir dönemde olmas›, bizi özellikle
üzmektedir...”
Aç›klama baﬂtan sona yalan bilgilerle doludur; yaﬂanan süreci çarp›tma, alevi halk›n› yanl›ﬂ bilgilerle
devrimcilere karﬂ› yönlendirme
amac›yla yap›lm›ﬂt›r.
Öncelikle aç›klamada Ankara’daki “Merkezi Komite”nin mitingin tarihini belirledi¤i yaz›lmaktad›r. Ankara’da kurulan merkezi
bir komite Y O K T U R. Ankara komitesi sadece Ankara’da yap›lan
miting ve etkinliklerle ilgili kurulan
bir komitedir. Ankara Komitesi’nde
ad› geçen Halkevleri ve KESK’e,
‹stanbul’da yap›lan son toplant›da,
bizzat PSAKD’nin de bulundu¤u
toplant›da ve onlar›n gözö önünde,
“merkezi bir komite var m›d›r, sizin
‹stanbul mitingini 2 Temmuz’da
yapma gibi komitede ald›¤›n›z bir
karar var m›d›r” diye sorulmuﬂ her
ikisinden de hay›r yan›t› al›nm›ﬂt›r.

Say›: 111

Aç›¤a ç›km›ﬂt›r ki, PSAKD, önce
“dan›ﬂma kurulumuzun karar›” dedi¤i tutars›zl›klar›n› daha yenilir yutulur bir hale getirmek için “Merkezi komite” yalan›n› ortaya atm›ﬂt›r.
‹kinci büyük yalan ise 22 Haziran
deklerasyonunda imzas› bulunan
baz› kurumlar›n neye imza att›klar›n› bilmedi¤i yalan›d›r. PSAKD’nin
h›rç›nl›¤› art›k ifrada varm›ﬂ, gelene¤i olan köklü kurumlara sayg›s›zca ithamlarda bulunmaya baﬂlam›ﬂt›r. Bu konuda hangi kurumun veya
kurumlar›n bilmeden imza att›¤›n›
kamuoyuna aç›klamakla mükelleftir
PSAKD. Kurumlar› zan alt›nda b›rakmak, iftira atmak hangi ahlaka
s›¤maktad›r? Bunun sorumlulu¤u
da, vebali de büyüktür. PSAKD bunu kamuoyuna yaz›l› ya da sözlü
aç›klamas›n› yapamazsa, bundan
sonraki iliﬂkilerini aln›nda yalan haber yayan bir kurum damgas› ile
sürdürmek zorunda kalacakt›r.
Tüm bu yaﬂananlara ra¤men
PSAKD’nin 20 Haziran’da yapt›¤›
toplant› ça¤r›s›na bir çok devrimci
demokratik kurum kat›lm›ﬂ, bölünme engellenebilir mi, birlikte tekrar
güçlü bir miting örgütlenebilir mi
düﬂüncesiyle yaklaﬂ›lm›ﬂt›r. Ancak
PSAKD’nin dayatmac› ve ciddiyetsiz tutumu bu toplant›da da sürmüﬂ,
“miting 2 Temmuz’da ﬂu saat ve ﬂu
programla yap›lacakt›r, 30 May›s’da seçilen EK mitingi örgütlesin” diyebilmiﬂlerdir. Her ﬂey planlanm›ﬂ, sahneye ç›kacak gruplar bile ayarlanm›ﬂken gelin birlikte örgütleyelim denmesi PSAKD’nin sürecin baﬂ›ndan beri sergiledi¤i ciddiyetsiz tutumun devam› olmuﬂtur.

2 Temmuz, grup ç›karlar›
ve rant hesaplar›na
kurban edildi
Sonuçta ayr›ﬂma PSAKD’nin bu
tav›rlar›ndan dolay› kaç›n›lmaz olmuﬂtur. Bu toplant›ya kat›lan istisnas›z tüm kurumlar PSAKD’den
özeleﬂtiri istemiﬂ, ancak PSAKD b›rakal›m özeleﬂtiri vermeyi, piﬂkince
yapt›klar›n›
savunmuﬂtur.
PSAKD’nin Sar›yer ve Sultanbeyli
ﬂubeleri genel merkezlerinin bu tu-

Pir Sultanlar asla yalan söylemezler.
Pir Sultanlar zalime biat etmeyecekleri
gibi, zalimin temsilcileriyle de kol kola,
yan yana olmazlar.
Devrimcileri d›ﬂ›nda tutup katliam›n
sorumlusu CHP ile kolkola “Sivas Katliam›’n›n hesab›” sorulmaz, sorulamaz!
tumunu k›nam›ﬂ, verilen sözlerin
tutulmas›n› istemiﬂ ve 2 Temmuz
ﬂehitlerini devrimci kurumlarla birlikte anacaklar›n› bu toplant›da ilan
etmiﬂlerdir. PSAKD’nin iki ﬂubesinin ald›¤› bu tutarl› tav›r da “Disiplin suçu iﬂliyorsunuz” tehditleri ile
bo¤ulmak istenmiﬂtir.
PSAKD’nin dayatmac› tav›rlar›
‹stanbul ile s›n›rl› de¤ildir. ‹zmir ve
Ankara’da yap›lan toplant›larda da
benzer sorunlar yaﬂanm›ﬂt›r. Özellikle
Ankara’daki
toplant›da
“CHP’nin burada yeri yok” diyen
HÖC ile PSAKD temsilcisi tart›ﬂmaya girmiﬂ, CHP’nin toplant›da
kalmas› için elinden geleni yapm›ﬂt›r. Devrimcilere karﬂ› katliam›n sorumlular›ndan olan CHP gibi bir düzen partisini savunacak kadar düﬂkünleﬂen PSAKD’nin imzas›, ﬂimdi
devrimcilerle de¤il CHP ile yan yana at›lmaktad›r. ‹stenen, amaçlanan
bu muydu yoksa?..
PSAKD 30 May›s tarihinden bugüne toplant›lara kat›lan kurumlar›n
iradeleri ile alay etmiﬂ, iradelerini
tan›mam›ﬂ, kurumlar aras› iliﬂkiyi
zedeleyen her türlü davran›ﬂ› sergilemekten kaç›nmam›ﬂ, 2 Temmuz
anmalar›n› birleﬂik ve güçlü bir ﬂekilde gerçekleﬂtirme giriﬂimlerini,
kendi küçük grup ç›karlar› ve rant
hesaplar›na kurban etmiﬂtir. Bu gün
kitlesel ve birleﬂik anmalar yap›lam›yorsa, bunun baﬂ sorumlusu
PSAKD genel merkezidir.
Yine bu süreçten en az PSAKD
kadar att›¤› imzan›n arkas›nda durmayan tüm kurumlar sorumludur.
30 May›s toplant›s›nda yer alan, o
toplant›da al›nan kararlarda imzas›
bulunan ve hatta o toplant›da seçilen eylem komitesinde de yeralan
baz› kurumlar›n, sonradan çark ederek birlikte al›nan kararlar› yok say›p, PSAKD ile birlikte miting örgütlemeye çal›ﬂmalar›n›n siyasi lite-
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ratürdeki ad› kaypakl›kt›r, oportünizmdir. Toplant›larda “CHP, DSP,
SHP mitinge kat›lmamal› ve ça¤r›lmamal›d›r, aksi taktirde müdahale
ederiz” diyen kurumlar›n, ad› geçen
üç düzen partisi ile yan yana im zalar›n›n ç›kmas› ise, hangi siyasi
kayg›lar›n veya ç›karlar›n ürünüdür;
devrimci ahlâk ve tutarl›l›k aç›s›ndan bu zigzaglar nereye oturtulacakt›r, imza sahipleri bunu alevi
halk›na, tüm sola aç›klamak durumundad›rlar.
Oportünizmin en az PSAKD kadar tutars›z tavr› sayesinde CHP, 2
Temmuz anmalar›nda yeralmaktad›r. HÖC’e karﬂ› PSAKD ve beraberinde de CHP savunulmuﬂtur.
H a k l a r v e Ö z g ü r l ü k l e r Cephesi,
CHP’nin mitinglere ve etkinliklere
kat›lmas›, al›nan kararlar›n çi¤nenmesi nedeniyle, ‹stanbul, Ankara ve
‹zmir
baﬂta
olmak
üzere
PSAKD’nin örgütledi¤i 2 Temmuz
anma etkinliklerinden çekilmiﬂtir.
Yine birçok kurum ayn› gerekçelerle çekilmiﬂ ve bu nedenle de etkinlikler bölünmüﬂtür. 2 Temmuz’u di¤er devrimci demokratik kurumlar
la birlikte ve kendi özgün faaliyetlerimizle anaca¤›z. Bölünmenin sorumlular› ortadad›r. PSAKD Genel
Merkezi ve genel merkezin dayatmalar›n› kendi grup ç›karlar› için
kabul eden, PSAKD’den özeleﬂtiri
isteyen ama PSAKD’nin özeleﬂtiri
vermemesine ra¤men PSAKD ile
birlikte iﬂ yapan oportünizmdir.
PSAKD ad›n› ald›¤› Pir Sultan’dan, onun kültüründen giderek
uzaklaﬂmaktad›r. Pir Sultanlar asla
yalan söylemezler. Pir Sultanlar
“dönen dönsün ben dönmezem yolumdan” diyenlerdir. Pir Sultanlar
asla zalime biat etmeyecekleri gibi,
zalimin temsilcileriyle de kol kola,
yan yana olmazlar. Devrimcileri d›ﬂ›nda tutup katliam›n sorumlusu
CHP ile kolkola “Sivas katliam›n›n
hesab›” sorulmaz, sorulamaz! Böyle iddia etseniz de kimse size inanmaz!

Haklar ve Ö zgürlükler
Cephesi
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Devrimci, Demokratik
Kurumlardan Ortak Aç›klama:

Bölünmenin Sorumlusu
PSAKD Genel Merkezi’dir
A n a d o l u K ü l t ü r ve A r a ﬂ t › r m a
D e r n e ¤ i , D i v r i ¤ i K ü l t ü r Derne¤i,
H a k l a r v e Ö z g ü r l ü k l e r Cephesi,
Kald›raç, Kangal Dernekleri Fed erasyo nu, PSAKD Sar›y er ﬁubes i, PSAKD Sultanbeyli ﬁubesi ve
Sivas Dayan›ﬂma Derne¤i, 22 Haziran’da Divri¤i Kültür Derne¤i’nde
bir bas›n toplant›s› yaparak PSAKD
Genel Merkezi’nin 2 Temmuz mitingiyle ilgili tavr›n› protesto ettiler.
Aç›klamay› okuyan Divri¤i Kültür Derne¤i 2. Baﬂkan› Mehpare
Çolak, Sivas katliam›n›n 14. y›l›nda
yap›lmak istenen mitingle ilgili
PSAKD Genel Merkezi’nin bozucu, bölücü ve devrimci siyasetin eti¤ine uymayan davran›ﬂlar›n› k›nad›klar›n› belirterek, Sivas katliam›n›
unutmamak ve unutturmamak amac›yla 1 Temmuz Pazar günü saat

14.00’te Karacaahmet Dergâh›
önünde toplanacaklar›n› duyurdu.
Çolak aç›klamas›nda “güçlü bir
‹stanbul mitingi”nin, PSAKD Genel
Merkezi’nin izledi¤i tutars›z, benmerkezci, dayatmac› ve bozucu politikalar› nedeni ile engellendi¤ini
vurgularken, ﬂöyle dedi. “‹ﬂbirlikçiuﬂaklar aras› çat›ﬂman›n k›z›ﬂt›¤› ve
laik ve anti-laik sahte cepheleﬂmesinin tüm sesleri k›smaya çal›ﬂt›¤›,
halklar›m›z›n birbirine karﬂ› k›ﬂ›k›rt›ld›¤›, savaﬂ tamtamlar›n›n çal›nd›¤› ve alelacele seçimlere gidildi¤i
bir ortamda, alevi kesimin sistemin
oy avc›lar›n›n hedef kitlesi oldu¤u
ortada iken, bu y›lki 2 Temmuz anma etkinliklerine çok daha güçlü ve
birlikte haz›rlanmak ve katliama
karﬂ› birleﬂmek gerekiyordu. Ancak,
haz›rl›k toplant›lar›nda ortaya ç›kan
tablo, bunun tam tersi olmuﬂtu.”
ayn› zamanda
linç sald›r›lar›n›n zaten sürdü¤üne” dikkat
çekilerek, örgütlenmeye
ça¤r› yap›ld›.
Etkinlikler,
23 Haziran’da
Mamak General Zeki Do¤an Mahallesi Park›'nda devam etti. Yine
foto¤raf sergisi ve film gösterimi
yap›ld›.
Sivas Katliam›’n› unutturmamay›, Sivas’›n sürdü¤ünü göstermeyi
amaçlayan ‹dilcan Kültür Merkezi,
ayn› program› 24 Haziran’da da Akﬂemsettin Mahallesi Kahveler Dura¤›’nda, 25 Haziran’da ise, Mamak’ta Fahri Korutürk Park›’nda
devam ettirdi. Mutlu Mahallesi ve
Metehan (Ege) Mahallesi’nde de etkinlikler yap›laca¤› belirtildi.
Halk ozan› Çoban Hüseyin de
etkinliklerin baz›lar›na kat›larak
müzik dinletisi verdi.

“O gün”ü
Unutmayaca¤›z!
Ankara’da Sivas ﬂehitlerini anmak için ‹dilcan Kültür Merkezi taraf›ndan birkaç güne yay›lan etkinlikler düzenlendi.
Etkinliklerin ilki 22 Haziran Cuma akﬂam› baﬂlad›. ﬁirintepe Mahallesi Yaﬂl›lar Park›’nda yap›lan halk
toplant›s›nda ülkemizde yaﬂanan
katliamlardan görüntülerin yerald›¤›
bir foto¤raf sergisi aç›ld›. Sivas Katliam›’n› anlatan ‘ O G ü n...’ adl› belgeselin gösterimi yap›ld›.
Gösterim öncesinde ‹dilcan Kültür Merkezi ad›na, parkta toplanan
yaklaﬂ›k 100 kiﬂiye hitaben yap›lan
konuﬂmada “Sivas Katliam›’n›n 14.
y›ldönümünün yaklaﬂt›¤›na, fakat
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Yoksulluk Çocuklar›
Ailesiz B›rak›yor
Ne yana dönseniz, hangi köye, gecekondu mahallesine,
iﬂsiz kahvesine gitseniz; kapitalist sömürü düzeninin yaratt›¤› yoksullu¤un sonuçlar›n› görürsünüz. Kimi zaman iﬂsiz
bir babad›r, kimi zaman lime lime olmuﬂ önlüklerle okula
koﬂturan naylon terlikli bir k›z çocu¤u. Bazen, gecekondular›n çamuru, bidonlarla taﬂ›nan sudur, et yüzü görmeyen,
sebzenin, meyvenin pazar art›klar› ile büyüyen çocuklar›m›zd›r. “Yard›m” da¤›t›m kuyruklar›ndaki utangaç yüzler,
bir paket makarnaya uzanan ellerdir yoksulluk. ‹ktidarlar›n
“ekonominin iyiye gitti¤i” söylevleri aras›nda ülkenin dört
bir yan›nda f›ﬂk›ran sefalettir, sellerde, depremlerde ölümlerimizdir yoksullu¤umuz.
Ve yoksulluk en çok çocuklar›n umutsuz gözlerinde gösterir kendini.
Kayseri’de çöpten marul toplarken ölen çocuklar›m›z›n gözleri anlatm›ﬂt› en son, bu iktidar›n yalan söyledi¤ini, bu ülkede milyonlarca ailenin çocuklar›n›n geceleri aç yatt›¤›n›.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) taraf›ndan çocuk yuvalar›nda kalan çocuklar üzerinde bir araﬂt›rma yap›lm›ﬂ. Malatya çocuk yuvas› gibi örneklerle gün ›ﬂ›¤›na ç›kan SHÇEK yurtlar›ndaki insanl›k
d›ﬂ› yaﬂam koﬂullar›na mahkum edilen çocuklar›m›z›n daha çok “aile geçimsizlikleri” ya da “anne-baba” ölümleri nedeniyle yuvalarda yaﬂamak durumunda kald›¤› düﬂünülür. SHÇEK araﬂt›rmas› bunun böyle olmad›¤›n›
gösterdi.
Hükümet, ekonominin iyileﬂtirdi¤ini, ülkeyi zenginleﬂtirdi¤ini söylerken, anne ve babalar›n yoksulluk nedeniyle çocuklar›n› terk ettikleri ortaya
ç›kt›.
Evet, aileler çocuklar›na bakamad›klar› için yuvalara teslim ediyorlar
canlar›ndan parçalar›n›.
Araﬂt›rma; yurtlarda kalan çocuklar›n yüzde 71.6’s›n›n, ekonomik ve
sosyal yoksunluk nedeniyle aileleri taraf›ndan yuvaya b›rak›ld›¤›n› söylüyor. Yani, düzenin yaratt›¤› yoksulluk, diyetini çocuklar›m›za ödetiyor.
Hani yoksullu¤u hallediyordunuz; bu oran bile ülkemizde resmi rakamlarla gizlenen yoksullu¤un boyutunu gözler önüne sermeye yeterlidir. Bir
aynad›r yüzde 72; bir avuç sömürücü d›ﬂ›nda tüm halk›n nas›l bir yaﬂama
mahkum edildi¤ini gösteren bir ayna... Kald› ki, ayn› nedenle, yani yoksulluk yüzünden sokaklarda yaﬂayan, gayri-meﬂru yaﬂamlara mahkum edilen,
h›rs›zl›k, çetecilik bata¤›nda yok olan çocuklar›m›z›n, gençlerimizin say›s›
dahi bilinmiyor.
Çocuklar›m›z›n gelece¤i üzerine seçim meydanlar›nda nutuk atanlar yaratt›lar bu tabloyu. Vaatleri ne olursa olsun, yoksulluktan, sefaletten, çocuklar›m›z› anas›z babas›z b›rakmaktan, analar› ve babalar› ak›llar›na gelebilecek en son ﬂeyi yapmak zorunda b›rakmaktan baﬂka verebilecekleri hiçbir
ﬂeyin olmad›¤›n› söylemek için kahin olmaya gerek yoktur.
Önce yoksullaﬂt›r›p aileleri parçalayan, ana babalar› çocuklar›ndan ay›ran düzenin, güya “korumas›” alt›na ald›¤› bu çocuklara bir gelecek sunmas› mümkün mü? Yaﬂananlarla biliniyor ki, onlar› da ya sokaklar, çete, mafya batakl›¤› bekliyor, ya da devletin kontrgerilla örgütlenmeleri için devﬂirilmek. Ki her iki durumda da düzen ikinci kez suç iﬂliyor.
Bu tabloyu yaratanlar halk›n hiçbir sorunlar›n› çözemezler.
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AKP sa¤l›kta y›k›m yaratt›
Sa¤l›k ve Sosyal Hizmet Emekçileri
Sendikas› (SES), haz›rlad›¤› “AKP
Hükümeti ile Ad›m Ad›m Sa¤l›kta
Y›k›m” baﬂl›kl› broﬂürle, iktidar›n
IMF ve DB programlar›yla yoksullaﬂan toplumun sa¤l›k hakk›n›
gasbetti¤ini söyledi.
Konuya iliﬂkin bas›n toplant›s› düzenleyen SES Baﬂkan› Köksal Ayd›n, AKP hükümetinin halk›n sa¤l›k
hakk›n› gasbederek “insanl›k suçu”
iﬂledi¤ini ifade etti. “Eﬂit, ücretsiz,
nitelikli, baﬂka bir sa¤l›k sistemi
mümkündür” diye konuﬂan Ayd›n’›n aç›klad›¤› raporda, iktidar›n
“sa¤l›kta reform” diye sundu¤u
IMF program›n›n kimi sonuçlar›
gözler önüne seriliyor.
 35 milyon nüfusa sa¤l›k hizmeti
veren SSK sermayenin sömürüsüne
aç›ld›. Sa¤l›¤›n piyasalaﬂt›r›lmas›
yolunda yasal de¤iﬂiklikler yap›ld›.
1995’de SSK’n›n özelden sat›n ald›¤› hizmet %21.2 iken, bu oran
2006’da %95’e yükseldi.
 SSK eczaneleri kapat›ld›. SSK ilaç
harcamalar› 4 y›lda %103 artt›.
 Ç›kar›lan Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasas› (GSS)
yürürlü¤e girdi¤inde emeklilik yaﬂ›
ve prim ödeme gün say›s› artacak,
emekli olmak neredeyse imkans›z
hale gelecek.
 Dünya Bankas› destekli ‘Aile Hekimli¤i’nin uygulamaya geçti¤i 11
ilde sa¤l›k ocaklar› kapat›ld›.
Böylece sa¤l›k oca¤› sisteminden
“hekim merkezli ticarethane” sistemine geçildi. Aile hekimli¤ine geçilen pilot illerde yaﬂananlar, gebe ve
bebek takipleri ile aﬂ›lama hizmetleri baﬂta olmak üzere koruyucu
sa¤l›k hizmetlerinin aksayaca¤›n›,
bulaﬂ›c› hastal›klar›n t›rmanaca¤›n›,
cepten ödemelerin artaca¤›n›, k›rsal
kesimde yaﬂayanlar›n sa¤l›k hizmetlerine ulaﬂmas›n›n kesintiye u¤rayaca¤›n› gösterdi.
 Hastanelerde rehin kalma olaylar›
devam etti. Türkiye’de hastaland›¤›
halde sa¤l›k hizmeti alamayanlar›n
oran› %63 oldu.
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Merhaba sevgili Yürüyüﬂ
okurlar›... “Demokrasi”ye devam ediyoruz. Sohbetimizin
a¤›rl›k noktas›nda halk demokrasisi ve sosyalist demokrasi
olacak. Elbette son derece kapsaml› bir konu bu da. Say›l› dergi sayfalar›na s›¤acak ﬂekilde
özetlemeye çal›ﬂaca¤›z.
ﬁimdi sosyalist demokrasi
denilince,
karﬂ›m›za
oldukça
farkl› bir tablo ç›kar.
Mesela, sosyalist demokraside öyle 50100 parti göremezsiniz; “çok parti” bir zorunluluk de¤ildir. Sosyalist demokraside seçimler vard›r
fakat, burjuva demokrasisinin alameti farikas› olan “ﬂaﬂaal›” seçim
kampanyalar›, daha do¤rusu ﬂovlar›
da yoktur... Bu ﬂovlar›n ayr›lmaz
parças› olan “vaatler” de pek görülmez sosyalist demokraside... K›sacas›, “demokrasi” denilince, e¤er bu
görüntüleri ararsa gözümüz, bunlar›
sosyalist demokraside bulamaz. Ve
asl›nda demokrasinin olup olmad›¤›n›, daha da önemlisi niteli¤ini belirleyen de bu biçimsel mekanizmalar de¤il, mekanizmalar›n muhtevas›d›r. Burjuva demokrasisinden en
temel farkl›l›klar›n› ve kendisinin
en temel karakteristik özelliklerini
s›ralayarak ele alal›m ﬂimdi sosyalist demokrasiyi. Neleri ele alaca¤›z? Sosyalist demokraside tek partililik, çok partililik meselesi... Sosyalist demokraside taban örgütleri...
‹ﬂçiler, köylüler yönetebilir mi?..
Sosyalist demokraside partinin rolü... Belli baﬂl› yanlar bunlar. Buyur
Özlem, sen baﬂla.
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Konu: Demokrasi -2

geniﬂ ve tam ﬂekilde yönet ime
ortak etme meselesi vard›r herﬂeyden önce. Halk (ve proletarya) toplumu nas›l ve hangi araçlarla yönetecek, en geniﬂ kitlelerin yeni bir toplumsal yap›n›n
kuruluﬂuna kat›l›m› nas›l ve hangi araçlarla sa¤lanacak, kitlelerin yarat›c›l›¤› nas›l aç›¤a ç›kar›lacak... Sosyalist demokrasi, yönetimde
ço¤unlu¤un iradesinin geliﬂtirilmesi ve
pekiﬂtirilmesi sorunudur.

En geniﬂ ve en kat›l›mc›
demokrasi, sosyalist
demokrasidir!

Özlem: Ben en temel farkl›l›ktan baﬂlayay›m. Halk iktidar›, halk
demokrasisi, her ﬂeyden önce, daha
önceki tüm devletlerin tersine, ço ¤ u n l u ¤ u n i k t i d a r › d › r. Bu anlamda
da asl›nda burjuvazinin demokrasisi
mi, yoksa halk demokrasisi mi daha
demokratik diye bir tart›ﬂma, meselenin özü bak›m›ndan gereksizdir.
Belirtti¤im gibi, ço¤unlu¤un, eski
sömürücü az›nl›k üzerindeki hego-
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manyas› oldu¤u için demokratiktir.
Halk iktidar›, iﬂçileri, köylüleri, tüm
emekçileri söz, yetki ve karar sahibi
yapt›¤› için demokratiktir. Proletarya iktidar›, kendisinden önceki devletlerden farkl› olarak, demokrasiyi
biçimsel kurum ve kurallar düzeyinde de¤il, muhtevas›yla, en geniﬂ
kitlelerin kat›l›m›yla örgütlemesi
yan›yla en demokratik devlettir.
Sosyalist demokrasinin “demokratikli¤i” hep “tek parti” aç›s›ndan
eleﬂtirilir. Baﬂkalar›na parti kurma
izni verilmiyor, bu nas›l demokrasi
denir?.. Fakat burada ﬂunu belirtmeliyiz; sosyalist demokrasi, tek partililik, çok partililik veya “tek seslilik, çok seslilik” tart›ﬂmas›na s›k›ﬂt›r›lamaz. Tek parti meselesine daha
sonra gelece¤iz ama ﬂimdi belirtmemiz gereken ﬂudur; sosyalist demokrasi tart›ﬂmas› tek veya çok parti tart›ﬂmas› de¤il, sistem tart›ﬂmas›d›r.
Sosyalist demokrasi, bir devlet
biçimi olarak proletaryan›n ilk kez
egemen s›n›f olarak örgütlendi¤i bir
yönetim biçimidir. Fakat bu sadece
“yönetimsel” bir de¤iﬂiklik de¤ildir;
proletarya, sosyalist demokrasiyi
altyap›da ve üstyap›da yeni bir sistemin parças› olarak görür. Çünkü.
sosyalizm, yeni bir iktisadi ﬂekillenmenin üzerinde toplumun yeniden
örgütlendirilmesidir.
Sosyalist demokrasinin tek parti
çok parti meselesi de¤il, kitleleri en

K›sacas› ﬂu sözlerle
özetleyelim:
“emekçileri sosyalizmin kuruluﬂu sürecine sokmak, kendi yaﬂamlar›nda söz ve karar sahibi
yapmak; iﬂte sorunun temelinde
bunlar vard›r. Yani sorun, kaç partinin oldu¤u, parti içinde muhalefet
ve kanatlar›n olup olmad›¤› sorunu
de¤il, kitlelerin iradesinin iktidarda gerçekleﬂtirilmesi sorunudur. ”

M a z l u m: Ben de bu noktada
bir ek yapmak istiyorum: Proletarya
iktidar›, burjuvaziye ve onun çeﬂitli
fraksiyonlar›na örgütlenme hakk›
tan›maz. Çünkü, bu bir “ ö r g ü t l e n m e ö z g ü r l ü ¤ ü ” sorunu de¤ildir.
Sömürüye özgürlük tan›y›p tan›mama sorunudur. Dolay›s›yla, proletaryan›n s›n›f düﬂmanlar›na, sömürücü asalaklara örgütlenme izni vermemesi, demokrasiyi d›ﬂtalamak
de¤ildir.
K e m a l: ﬁimdi konumuzun ileriki bölümlerine geçmeden önce bir
konuya da aç›kl›k getirelim. Gerek
sohbetimizin ilk bölümünde gerekse de bu bölümde, halk demokrasisi
ve sosyalist demokrasiyi genellikle
birlikte, yer yer ayn› anlamda kulland›k. Fakat özellikle bu tek parti
meselesinde ikisi aras›nda bariz bir
fark vard›r. En az›ndan pratik olarak
böyledir. Tek parti meselesi bu
anlamda daha çok, proletarya diktatörlü¤üne, sosyalist demokrasiye
özgü olup, Devrimci Halk ‹ktidar›’nda bu olgu daha farkl› ﬂekillene1 Temmuz 2007

cektir.
Devrimci Halk ‹ktidar›, iﬂçi s›n›f›n›n, yoksul köylülü¤ün, ﬂehir-k›r
küçük burjuvazisinin ve ç›karlar›
emperyalizm ve oligarﬂiyle çeliﬂen
güçlerin ittifak›yla gerçekleﬂtirilecek bir devrim sonunda kurulacak
iktidar›n ad›d›r.
Belirleyici, öncü güç MarksistLeninist parti olmakla birlikte, iktidar›n ve devletin yap›s› da, devrimi
yapan güçlerin ittifak›n› yans›tacakt›r. Bu anlamda anti-emperyalist,
anti-oligarﬂik devrimin ertesinde
kurulacak Devrimci Halk ‹ktidar›’nda, devrime kat›lan tüm parti ve
gruplar, güçleri oran›nda temsil edilirler. Parti, grup olarak faaliyetlerini sürdürür, yani temsilcisi olduklar› kesimlerin ç›karlar›n› savunmaya
devam ederler.
Bu süreçte proletaryan›n partisiyle di¤er güçler aras›nda mücadele devam eder, ancak bu mücadele
normal koﬂullarda ﬂiddete dönüﬂmeden, halk demokrasisinin s›n›rlar› içinde sürdürülür. Halk demokrasisinde, do¤al olarak, halk güçlerine
demokrasi, burjuvaziye, emperyalizmin iﬂbirlikçilerine, karﬂ›-devrim
gerçekleﬂtirmeye çal›ﬂanlara, devrimi sabote etmeye çal›ﬂanlara karﬂ›
ise diktatörlük uygulan›r.
Yukar›da tart›ﬂt›¤›m›z konu aç›s›ndan sonuç olarak söylersek, halk
demokrasisi, devrimin gerçekleﬂme
biçimine ba¤l› olarak çok partili de
olabilir. Bu konuda bugünden bir
kay›t konulamaz; dedi¤imiz gibi bu
esas olarak da devrimi gerçekleﬂtiren güçlerin durumuna ba¤l›d›r.
Anti-emperyalist, anti-oligarﬂik
halk devrimi ile sosyalist devrim
aras›nda bir “Çin seddi” yoktur; iki
devrim birbirinin içine geçmiﬂ bir
kesintisiz devrim süreci ﬂeklinde
seyredecektir. Bu anlamda, devrimin ve devletin organlar›, nüve halinde sosyalist devrimin ve devletin
organlar›d›r. Baﬂka deyiﬂle, Devrimci Halk ‹ktidar›, proletarya diktatörlü¤ünün bir alt biçimi, alt evresi gibi de de¤erlendirilebilir. Halk
demokrasisiyle sosyalist demokrasi
bu anlamda çeﬂitli noktalarda ortak
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özellikler gösterir. Halk demokrasisi, özünde sosyalist demokrasidir.
Ama burada “özünde” kelimesinin önemini tekrar vurgulamak isterim. Yukar›da anlat›lan kesintisizlikten, birbirini içermesi esprisinden
proletarya diktatörlü¤ü ile Devrimci
Halk ‹ktidar›’n›n, halk demokrasisi
ile sosyalist demokrasinin özdeﬂ oldu¤u sonucu ç›kar›lmamal›d›r. Bu
tür yanl›ﬂ anlamalar›n önüne geçmek için ﬂöyle bir formülasyon yapal›m; Devrimci Halk ‹ktidar›, proletarya iktidar›n›n öngünüdür, halk
demokrasisi de, sosyalist demokrasinin ilk ad›m›, aﬂamas›d›r.
Evet, ﬂimdi tekrar bu demokrasinin niteliklerini görmeye devam
edelim.

Özlem : Demokrasi, yaln›zca
parlamentoyla veya derneklerle,
sendikalarla s›n›rlanamayacak bir
olgudur. Burjuva demokrasisindeki
bu biçimsel uygulaman›n tersine,
halk demokrasisinde, demokrasi
toplumun her alan›na ve an›na yay›lan bir nitelik taﬂ›r. Yani mesele yaln›zca “devlet yönetimi” meselesi
de¤ildir. Tü m t o p l u m s a l ü retimin
ve yaﬂam›n yönetilmesi meselesidir.
M a z l u m: Soruna böyle bak›ld›¤›nda da, halk demokrasisinin ve
sosyalist demokrasinin burjuva demokrasisinden nitelik olarak farkl›
oldu¤u aç›kça görülür. Halk iktidar›nda demokrasi, ço¤unlu¤un demokrasisi olarak, tarihteki bugüne
kadarki en geniﬂ s›t›n
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e
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Demokraside
sorun, kaç partinin oldu¤u,
parti içinde muhalefet ve
kanatlar›n olup olmad›¤›
sorunu de¤il, kitlelerin
iradesinin iktidarda gerçekleﬂtirilmesi sorunudur.... Sosyalist demokrasinin kitleleri en geniﬂ ve
e yöne
etiime or-tam ﬂekilde
tak etme meselesi vard›r.

n›r›na ulaﬂm›ﬂ olur. Halk kitlelerinin yönetime gerçek anlamda kat›l›m› sözkonusudur çünkü.
Halk, kendi öz örgütleri arac›l›¤›yla kat›l›r iktidara. Politikalar›n
belirlenmesinde, yürütülmesinde bu
örgütler arac›l›¤›yla do¤rudan söz
sahibidir.
Stalin, sosyalist iktidar›n tablosunu ﬂöyle tasvir eder:
“Her ﬂeyden önce üretim alan›nda, partiyi s›n›fa ba¤layan proletarya kitle örgütleri olarak sendikalar;
her ﬂeyden önce, devlet yönetimi
alan›nda partiyi emekçilere ba¤layan emekçi kitle örgütü olarak Sovyetler; her ﬂeyden önce iktisadi
alanda köylülü¤ün sosyalist kuruluﬂa kat›lmas›n› sa¤layarak, partiyi
köylü kitlelerine ba¤layan... kooperatifler; yeni kuﬂa¤›n sosyalistçe
e¤itimini ve genç yedeklerin yetiﬂtirilmesini, proletaryan›n öncüsünün
baﬂarmas›n› kolaylaﬂt›ran iﬂçi ve
köylü gençli¤in kitle örgütü olarak
gençlik federasyonu ve son olarak
bu kitle örgütlerini yönetmekle görevli olan, proletarya iktidar› sisteminde temel yönetici güç olarak
parti. Genel olarak iktidar›n ‘mekanizmas›n›n’ tablosu, proletarya iktidar› sisteminin tablosu böyledir. ”

Özlem : Evet, Stalin’in de dikkat çekti¤i gibi, sosyalist demokrasi, çok çeﬂitli taban örgütlenmeleri
üzerine oturur. Komünler, konseyler, sovyetler, meclisler, sendikalar,
birlikler... K›sacas›, isimleri ve biçimleri döneme, koﬂullara göre
farkl›laﬂabilir fakat, bu örgütlerin
de¤iﬂmeyecek iﬂlevi, h a l k › n i r a d e sini yans›tmalar›, halk›n yönetim e k a t › l m a s › n › s a ¤ l a m a l a r › d › r.
Sosyalist demokrasi, ad›m ad›m
halk›n yönetime do¤rudan ve en etkili biçimde kat›lmas› do¤rultusunda geliﬂir. Bu da üretimin toplumsal
niteli¤inin zorunlu bir sonucudur.
Sosyalist üretim ve sosyalist mülkiyet biçimi, kendine uygun bir yönetime kat›l›m biçimini de zorunlu k›lar. Bu uygunluk bozuldu¤unda, sistemin yozlaﬂmas› veya sorunlarla,
çeliﬂkilerle yüzyüze gelmesi kaç›-
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n›lmazd›r.
Burjuva demokrasisinde halk,
seçimler d›ﬂ›nda yönetime müdahale edememektedir. Geçmiﬂte, sosyalist sistemin y›k›lmas›ndan önceki
dönemde, bat› demokrasisi içinde
varolan baz› “etkileme” mekanizmalar› da art›k hemen hemen yokolmuﬂ veya iﬂlemez durumdad›r. Bu
etkileme mekanizmalar›n›n biri
“bask› gruplar›” denilen gruplar›n
etkisidir. Ki art›k emperyalist yönetimler, bunlar› pek kaale almamaktad›rlar. Veya baﬂka bir “etkileme”
mekanizmas› olan yüzbinlik, milyonluk kat›l›mlar›n oldu¤u mitinglerin akibeti de farks›zd›r.
Mesela, sosyalist demokraside
mitinglerin iﬂlevi ayn› de¤ildir. Mitingler asl›nda tarihi olarak yönetimden d›ﬂlanm›ﬂ kitlelerin sesini
duyurmak için baﬂvurduklar› araçlard›r. Kapitalizmde bu ihtiyaç hâlâ
yak›c› olarak sürmektedir. Sosyalist
demokraside ise, zaman zaman böyle bir yan› içerebilir belki ama daha
çok kitlelerin politik düzeyinin art›r›lmas›, ﬂu veya bu konudaki duyarl›l›¤›n pekiﬂtirilmesi, halk›n kendi
gücünü görerek güvenini pekiﬂtirmesi, emperyalistlere, karﬂ›-devrimcilere çeﬂitli mesajlar verilmesi gibi
iﬂlevler taﬂ›r.
Mitingler, sosyalist demokraside
“sesini duyurma” rolü oynamaz.
Çünkü, sosyalist demokrasi, yukar›da anlat›lan kurumlar, örgütlenmeler arac›l›¤›yla kitlelerin sürekli olarak yönetim ayg›t› içinde olmas› demektir. Ki geri ça¤›rabilme mekanizmas› da, kitlelerin yönetim ve
politikalar üzerinde sürekli bir etki
ve denetimde bulunabilmesi imkan›n›n olmas› demektir. Ve bu yan›yla da zaten sosyalist demokrasinin
burjuva demokrasisine göre, çok
ileri ve somut bir demokratik muhtevaya sahip oldu¤u tart›ﬂmas›zd›r.

K e m a l: Burada alt›n› çizmemiz gereken husus ﬂudur: Sosyalist
demokrasi, burjuva demokrasisi gibi salt temsili bir sistem de¤ildir.
Kitlelerin politikaya, yönetime do¤rudan kat›l›m›n› hedefler.
Parti’nin yan›s›ra, sendikalar,
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kooperatifler ve yukar›da say›lan
di¤er örgütlenmeler arac›l›¤›yla
toplumda ö r g ü t s ü z t e k b i r i n s a n
bile b›rakmamak, sosyalist demokrasinin en önemli hedeflerinden ve
dayanaklar›ndand›r. Çünkü sosyalist demokraside örgütlü olmak, ayn› zamanda yönetime do¤rudan kat›lmakt›r.
Bu noktada anarﬂistlerin her türlü “temsili”yeti reddeden yaklaﬂ›mlar›yla bunu kar›ﬂt›rmamak gerekir.
D o ¤ r u d a n d e m o k r a s i, yani, kitlelerin hiçbir arac› örgütlenme, hiçbir
temsil mekanizmas› olmadan yönetime kat›lmas›, kuﬂkusuz uzun vadeli bir hedeftir. Fakat bunun gerçekleﬂmesinin önünde ekonomik,
siyasal, kültürel, uzun bir yol vard›r.
Bu anlamda sosyalist demokraside
de temsili kurumlar olacakt›r.
Marksizm-Leninizm’in ustalar›,
“temsili kurumlar›n proletarya diktatörlü¤ü alt›nda da vazgeçilmez”
oldu¤unu belirtirler.
Burjuva demokrasisinde ise, bu
“temsili”lik asl›nda “ t e m s i l i y e t ”
özelli¤ini de kaybetmiﬂtir. Bunun
bir nedeni, düzen partilerinin asl›nda kendi içlerinde halk›n yerine seçimleri kendilerinin yapmas›d›r.
Bunun bir baﬂka nedeni ise, burjuva
demokrasisinin o çok övündü¤ü
“yasama-yürütme-yarg›” aras›ndaki “kuvvetler ayr›l›¤›”d›r.
Bu mekanizmalar sonucunda
parlamentolar, asl›nda yetkilerini
fiilen hükümetlere devretmiﬂler,
kendi ç›kartt›klar› yasalar›n yürütülmesi üzerindeki etki, yönlendirme
ve denetimlerini kaybetmiﬂlerdir;
bunun sonucunda da
t›n
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Burjuva demokrasisinde seçimler, zaten burjuvazinin, oligarﬂik kesimlerin kendi aras›ndaki bir yar›ﬂt›r; yoksa
halk›n yönetime kat›l›m›n›n bir arac› de¤il. Burjuva
demokrasisinde,
‘temsili’lik asl›nda ‘temsiliyet’
özelli¤ini de kaybetmiﬂtir.

iktidar asl›nda büyük ölçüde " b ü r o k r a t i k - a s k e r i m a k i n e " y i elinde
tutan güçte toplanm›ﬂt›r. Hâl böyle
olunca, orada elbette demokrasinin
ruhuna fatiha okunmas›ndan baﬂka
bir ﬂey kalmaz geriye. Ki “ en tam
burjuva demokrasisinde bile” durum budur.

M a z l u m: Tam bu noktada tek
seslilik, çok seslilik tart›ﬂmas›na da
bir ek yapay›m. Sosyalist demokrasiyi tek partili, tek sesli olmakla
eleﬂtirenler, burjuva demokrasisinin
gerçek anlamda bir “çok seslilik”
olmad›¤›n›, burjuva demokrasisinde
esas olan›n tekelci kapitalizmin sesi
oldu¤unu unutuyor veya görmezden
geliyorlar. O tek seslilik, asl›nda
burjuva demokrasisinde genel oyu,
parlamentoyu neredeyse göstermelik kurumlara indirgemiﬂtir. Art›k
burjuva teorisyenler bile dile getiriyor ki, ülkeyi kimin nas›l yönetece¤inin belli oldu¤u koﬂullarda, seçimlerin hükmü yoktur. Seçimler,
zaten burjuvazinin, oligarﬂik kesimlerin kendi aras›ndaki bir yar›ﬂt›r;
yoksa halk›n yönetime kat›l›m›n›n
bir arac› de¤il. ‹ster ABD seçimlerine bak›n, ister ülkemizdeki seçimlere, ç›plak görünen gerçek budur.
Sosyalist demokrasi ise, demokrasinin tüm kurumlar›na hayat kazand›r›yor. Parlamentolar, yani
“halk meclisleri”, gerçek anlamda
politika üretilen yerlere dönüﬂüyor.
Sosyalist demokraside bir ﬂekilde
sürdürülecek olan temsili kurumlar›n “temsili” niteli¤i de biçimsel veya göstermelik olmakla kalmaz bu
noktada. Gerçek bir temsil hüviyetine kavuﬂur. Lenin’in bu noktada
çok özlü bir tasviri var, biraz uzun
olmakla birlikte burada onu aktarmak istiyorum:
"Bu kurumlarda düﬂünce özgürlü¤ü ve tart›ﬂma, yutturmaca halinde yozlaﬂmaz. Çünkü parlamenterler kendileri çal›ﬂmak, yasalar›n›
kendileri uygulamak, bu yasalar›n
etkilerini kendileri denetlemek,
bunlar üzerine seçmenlerine karﬂ›
do¤rudan kendileri yan›t vermek
zorundad›rlar.
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Temsili kurumlar kal›r ama özel
sistem olarak, milletvekilleri için
ayr›cal›kl› durum olarak parlamentarizm art›k yoktur. Bir demokrasiyi, hatta bir proletarya demokrasisini, temsili kurumlar olmaks›z›n
düﬂünemeyiz ama e¤er bizim için
burjuva toplumun eleﬂtirisi boﬂ bir
söz de¤ilse, e¤er bizim burjuvaziyi
alaﬂa¤› etme iste¤imiz(...) iﬂçilerin
oylar›n› avlamaya özgü 'seçimlik'
bir söz de¤il de, ciddi bir istekse,
demokrasiyi parlamentarizm olmaks›z›n düﬂünebiliriz ve düﬂünmek
zorunday›z da.” (Devlet Ve ‹htilal)

Özlem : Bu al›nt›da geçen “ayr›cal›k” meselesi de burjuva demokrasisiyle sosyalist demokrasi aras›nda önemli bir ayr›ma iﬂaret eder:
Burjuva demokrasisinde yasama veya yürütme organ›nda, yani k›sacas›
yönetimde yeralmak, “toplum karﬂ›s›nda bir imtiyaz k a y n a ¤ ›” haline
gelmiﬂtir. Proletaryan›n ilk devleti
olarak tarih sahnesine ç›kan Komün’ün kendinden önceki tüm devletlerden en büyük farklar›ndan biri
de bu noktadayd› iﬂte; Komün, halk
temsilcilerinin ücretlerinin s›radan
bir iﬂçinin ücretiyle ayn› olacak ﬂekilde belirlenmesini uygulamaya
koymuﬂtur.
Bu demokraside (gerek halk demokrasisinde, gerekse de sosyalist
demokraside), hiçbir kesime, yönetici kesimlere ayr›cal›k tan›nmaz. Belli bir dönem boyunca örne¤in mühendislere, özel uzmanl›k gerektiren
alanlardaki görevlilere daha farkl› ve
yüksek ücretler ödenecektir ama ücretler aras›ndaki farkl›l›k, hiçbir zaman özellikle yöneticiler nezdinde,
toplumla aralar›nda bir statü fark›
yaratacak boyutlarda olmayacakt›r.
Çünkü, bilinmelidir ki, bu fark aç›ld›kça, yozlaﬂmaya da kap› aç›lm›ﬂ
olacakt›r. Revizyonizmin hakim oldu¤u ülkelerde, böyle bir fark›n ve
yozlaﬂman›n ne boyutlara ulaﬂabilece¤inin örnekleri gözler önündedir.
K e m a l : Keza, yeri gelmiﬂken
ﬂuna da de¤inelim; bürokratlaﬂan,
kitlelerden kopan, sosyalizmi sosyal, kültürel ideolojik boyutlar›n›

Say›: 111

bir yana b›rak›p idari ve teknik bir
örgütlenmeye indirgeyen revizyonist partilerin “demokrasi” pratikleri, anlatt›¤›m›z halk demokrasisiyle
kar›ﬂt›r›lmamal›. Onlar, bu yanl›ﬂ
çizgide, sosyalizmden, dolay›s›yla
da sosyalist demokrasiden uzaklaﬂt›lar. Uzaklaﬂt›klar› içindir ki, kitlelerden koparak gümbür gümbür
çöktüler.
‹ﬂte bu noktada, halk demokrasisinde ve sosyalist demokraside halk›n temsilcilerini ve yöneticilerini
seçme hakk› kadar, onlar› görevden
alma hakk›n›n da olmas›, bunun bir
hak olman›n ötesinde sürekli uygulanan bir mekanizmaya dönüﬂtürülmesi, halk›n yönetimi ve sosyalizmin bekas› aç›s›ndan önemli bir güvencedir. Temsilcilerini geri ça¤›rma hakk›, öyle s›radan bir “hak”
meselesi de¤ildir. Bu hak, bir halk›n, sürekli olarak ülkeyi yönetmeye, yönetimi denetlemeye devam
etmesi demektir. Burjuva demokrasisinde yönetime kat›l›m›n 4-5 y›lda
bir verilen oya indirgenmiﬂ, dolay›s›yla “genel oy hakk›”n›n asl›nda
içinin boﬂalt›lm›ﬂ olmas›na karﬂ›n,
geri ça¤›rma hakk›, halk demokrasisine çok dinamik bir öz kazand›r›r.
Demokrasinin geniﬂli¤i iﬂte burada
somutlan›r.

M a z l u m: Evet, halk için demokrasi, eski düzenin temsilcileri
için diktatörlük olmas› da iﬂte bu
de¤il mi zaten... Halk demokrasisinde ve sosyalist demokraside “zorun rolü” çok iyi anlaﬂ›lmal›d›r.
Çünkü bu konudaki en küçük bir
sapma, örneklerini de gördü¤ümüz
gibi, sistemi içten içe çürütür ve ard›ndan da gümbür gümbür çökertir.
Sosyalist demokrasi
t›n
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Sosyalist demokraside,
hiçbir kesime,
yönetici kesimlere ayr›cal›k tan›nmaz. ... Çünkü, bilinmelidir ki, bu fark aç›ld›kça, yozlaﬂmaya da kap› aç›lm›ﬂ olacakt›r.

tart›ﬂmalar›na iliﬂkin olarak Yeni
Çözüm’de ﬂöyle yaz›lm›ﬂt› bu noktada:
“ P roletarya partisinin toplum
üzerindeki etkinli¤i zora dayanmaz.
Kitleleri ikna temeldir. Bu anlamda
kitlelerin özdeneyimleriyle gerçekleri görmesi ve sosyalizme inanmas›, kat›l›m göstermesi için sab›rla
çal›ﬂ›l›r. Toplumlar yönergelerle
idare edilemezler. Proletarya partisinin toplum üzerindeki etkinli¤i yönergelere de¤il, kitlelerin gönüllü
kat›l›m›na dayan›r. Aksi durumda
parti kitlelerle ne ba¤ kurabilir, ne
de politikan›n yaﬂama uygulanmas›nda destek ve onay alabilir. Proletarya diktatörlü¤ünün gerekti¤inde
zor kullanaca¤› gerçe¤i, zor'un
mutlaklaﬂt›r›laca¤›, herkese karﬂ›
ve her zaman kullan›laca¤› gibi bir
anlay›ﬂa vard›r›lmamal›d›r. ” (Say›:
30, 1989 Aral›k)
Yani meselenin özü ﬂudur ki;
sosyalist demokrasi, kitlelerin bilinçli, gönüllü kat›l›m›yla hayat bulacak bir sistemdir. Çünkü yepyeni
bir sistem kuruyorsunuz. Eski ayr›cal›klar, konumlar alt üst oluyor.
Sisteme karﬂ› ç›kan birçok unsur
var; d›ﬂtan sizi kuﬂat›yorlar. Bunlarla baﬂedebilmek, kitlelerin bilinçli,
gönüllü kat›l›m›n› sa¤lamadan
mümkün mü? Lenin, Dönek Kautsky’yi yazarken “Tüm halk üretim
araçlar›n›n demokratik yönetimi
için örgütlenmedikçe, tüm emekçi
örgütlenmeleri ve devlet iﬂlerine kat›lmalar› için seferber edilmedikçe
devrimci önlemler uygulanamaz"
derken, iﬂte buna iﬂaret ediyordu.

K e m a l : Evet sevgili arkadaﬂlar, sohbetimizin sonuna geldik fakat demokrasi/sosyalist demokrasi
konusunda konuﬂacaklar›m›z henüz
bitmedi. Bu anlamda bir özet veya
toparlama da yapm›yorum ﬂimdilik.
Daha de¤inmemiz gereken önemli
noktalar var. Özellikle proletarya
diktatörlü¤ü konusundaki çarp›tmalara pek girmedik. Kalan bölümleri
önümüzdeki haftaki sohbetimizde
iﬂlemeye devam etmek üzere ﬂimdilik hoﬂçakal›n.
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Burjuvazinin kürsülerinden sola
küfredenler, solu temsil edemez!
Burjuva bas›n, ‹stanbul 2. Bölge’den ba¤›ms›z milletvekili aday› Bask›n Oran’a sayfalar›n› cömertçe aç›yor.
Birçok gazetede peﬂpeﬂe röportajlar yap›ld› kendisiyle. Demokrat bir ayd›n
olarak kendisinden beklenen bu röportajlarda halk›n sorunlar›n› dile getirmesidir. Yer yer bunu yap›yor da. Fakat
bunu son derece hesapl›, ince ayarl› bir
dengede yap›yor. Bu ülkede düzeniçi
siyasetteki “ince ayar”›n nas›l yap›ld›¤›n› da herkes biliyor. Bask›n Oran da
biliyor ve “ince ayar”› öyle yap›yor. Bu
röportajlardan birinde ﬂöyle diyor Bask›n Oran:
“ﬁimdi Kürtler’in Meclise girmeleri
Türkiye Cumhuriyeti’nin bekas› aç›s›ndan hayati önem taﬂ›yor. Tüm derdim
bu uyar›y› yapmak. Yoksa elbette ki da¤a ç›k›lmas›na karﬂ›y›m. Da¤a ç›km›ﬂ
adam›n, insan öldürmesine raz› olan
hayvand›r. Hayvanlara da haks›zl›k ettik ama, böyle...”(*)
Oligarﬂinin baz› kesimlerini k›smen
rahats›z edecek ﬂeyler söylerken, “denge” iﬂte böyle, devrimcilere, halk kurtuluﬂ savaﬂç›lar›na sald›rarak kuruluyor.
Üstelik, siyasi literatür içinde kabul
edilmesi mümkün olmayacak bir üslupla yap›l›yor sald›r›. Bilimsellikten uzak
oldu¤u gibi, asgari bir siyasi ahlâk ve
sayg›dan da uzak. Bir ayd›na de¤il, bir
lümpene bile yak›ﬂmayacak bir üslup
var karﬂ›m›zda.
Halk kurtuluﬂ savaﬂlar›n›, emperyalizme, faﬂist diktatörlüklere karﬂ› gerilla savaﬂlar›n› destekleyen, meﬂru gören
ve gerçekleﬂtiren herkesi HAYVAN
ilan edip ç›k›yor iﬂin içinden.
Bunu yapan ayd›n olabilir mi?
Bunda bilimsellik var m›?
Bunda halklar›n direniﬂine, mücadelesine sayg› ve inanç var m›?
Bunlar›n hiçbirine olumlu cevap verilemeyece¤ine göre, Bask›n Oran’›n
“solun temsilcili¤i” iddias› neye dayan›yor?

Meydan boﬂ de¤il!
Sosyalistler kimdir? Sosyalistler,
hangi ideolojiyi, hangi de¤erleri savu-
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Halklar›n
d i r en iﬂ ve sa vaﬂ›n›n meﬂ r u l u ¤ u n u t an › m a y a n l a r,
burjuvazinin
ezberletti¤i dilden konuﬂu yorlar! Bu ezberle konuﬂanl a r, “ezber b o z a b i l i r ” m i ?
nurlar?.. Bunlar› unutturmak istiyorlar
herkese. Unutturmayaca¤›z.
Bask›n Oran, ilerici, demokrat yanlar› olan biri olarak seçimlere girebilir;
buna bir diyece¤imiz olmaz. ‹lerici demokrat çeﬂitli çevreler de onu destekleyebilirler. Buna da en genel anlamda
seçim politikalar›n›n farkl›l›¤› ötesinde
bir diyece¤imiz olmaz. Fakat halka ve
devrimcilere karﬂ›, bir ayd›n olarak
göstermesi gereken sayg›y› göstermek
bir yana, onlara hakaret eden birinin
“solun”, daha da ötesi, “sosyalist so l u n ” temsilcisi olarak sunulmas›na sessiz kalamay›z. Alenen Avrupa emperyalizmine biat etmeyi savunan birinin
“sosyalist solun” temsilcisi olarak sunulmas›na sessiz kalamay›z. Halk kurtuluﬂ savaﬂç›lar›na ve bu meﬂru savaﬂlar› destekleyenlere “hayvan” diyen birine hiç sessiz kalamay›z.
Kendilerine komünist, Marksist-Leninist, sosyalist diyenlerin Bask›n
Oran’da destekleyecekleri bir yan yoktur. Buna ra¤men komünistlik, Marksist-Leninistlik, sosyalistlik ad›na Bask›n Oran’› desteklemek, bir ç a r p › k l › k
ve s a p m a d › r.
Bask›n Oran’› kim seçti? Bu asl›nda
hâlâ “belirsizli¤ini” koruyan bir sorudur. Ama kimlerin pazarlad›¤› aç›kt›r.
Bask›n Oran, sanki solun temsilcili¤i tart›ﬂ›lmazm›ﬂ edas›yla konuﬂuyor
burjuva gazetecilere. Devrimcilerin,
yurtseverlerin o sütunlardan kendisine
cevap veremeyece¤ini bile bile, devrimcilere yöneliyor.
Bulmuﬂsun bir imkan, oligarﬂik düzenle savaﬂ! Ama hay›r, burjuva medyan›n sütunlar›n›, ekranlar›n› cömertçe

açmas›, biraz da sola sald›rmas›yla, halk›n direniﬂini, savaﬂ›n›, sosyalizmi mahkum etmesiyle mümkün oluyor. Bu inceli¤in fark›nda
hiç kuﬂkusuz Profesör Bask›n
Oran.
Bu mu entellektüellik, bu mu
bilimsellik, bu mu halklar›n direniﬂ ve
mücadelesine sayg›?
Bir ayd›ndan beklenen bunlar de¤il
mi? Ama o kalkm›ﬂ halk kurtuluﬂ sah a y v a n l a r ” diyor...
vaﬂç›lar› için “h
Evet, bunun cevab›n›, bu sözleri kulland›¤› Ayd›n Do¤an’›n Milliyet’inin sütunlar›ndan veremeyiz, ama buna ihtiyac›m›z da yok. ‹ﬂte buradan veriyoruz
cevab›m›z›. Ve Bask›n Oran’a, e¤er ayd›n olma sorumlulu¤unu taﬂ›maya devam ediyorsa, bilimselli¤e inanc›, halklar›n mücadelesinin meﬂrulu¤una sayg›s› varsa, bu sözünden dolay›, halktan,
da¤larda savaﬂanlardan, devrimcilerden
Ö Z Ü R D ‹ L E M E Y E ça¤›r›yoruz.

Bask›n Oran kimin
ö ¤ re t t i k l e r i y l e k o n u ﬂ u y o r ?
Bask›n Oran meclise girerse k ü r s ü de ne ko nuﬂacak?.. ‹ﬂte burjuva medyada konuﬂuyor. Mecliste de iﬂte bunlar› söyleyecek.
Burjuvazinin gazetesinin sütunlar›ndan yapt›¤› gibi, burjuvazinin meclisinin kürsüsünden de halk kurtuluﬂ savaﬂç›lar›na “hayvanlar” demek için giriyorsa seçimlere, hiç zahmet etmesin.
Bunlar› söylemek için düzen her zaman
bir kürsü sunacakt›r kendisine.
Bugüne kadar devrimcilere küfreden kim konuﬂacak bir kürsü bulamad›
ki bu düzende!
ﬁunu da ekleyelim; Bask›n Oran’a
dair yazan herkes, “hoca”n›n mecliste
ezber bozaca¤›ndan sözediyor. “Hoca”n›n kendisi de ayn› iddiada.
“Hayvanlar” sözünde hiçbir ezber
bozma yok. Tam tersine, oligarﬂinin
“terörist”, “anarﬂist” diye ezberletti¤i
bak›ﬂ aç›s›ndan konuﬂuyor Bask›n
Oran. Ezber bozmuyor, ezber pekiﬂtiriyor; yaz›k!
‘Ezber bozmak’ için yola ç›kanlar,
önce burjuvazinin ezberlettiklerinden
vazgeçmelidir! Bask›n Oran’›n bu röportajlar› ülkemiz ayd›n› ad›na bir ay›pt›r. Ve e¤er, ülkemizin ayd›nlar›, bu bak›ﬂ aç›s›n›, bu üslubu eleﬂtirmezlerse,
bu ay›p, bir kiﬂiye ait olmaktan ç›kacak,
daha da vahim hale gelecektir.
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Burjuvaziye ﬂirin gözükmek için
devrimcilere bu tür sözlerle sald›r›p düzeysizleﬂmeye gerek yok. E¤er seçilecekseniz, bir ayd›na, hele ki kendini ilerici, sol diye nitelendiren bir ayd›na yak›ﬂ›r bir seviye içinde seçilmelisiniz.
Böyle seviyesizleﬂerek de¤il.

AB’ cilikte ba¤›ms›zl›k
ve demokratl›k yoktur!
Evet, “ezber bozma” iddias›yla
meclise aday olan Prof. Bask›n Oran’›n
röportajlarda söylediklerini ele almaya
devam ediyoruz.
Bask›n Oran, y›llard›r Özkökler’in
köﬂesinden dinledi¤imiz masal› anlatmaya devam ediyor bize: “ O r d u n u n
k›ﬂlaya dönmesi ... 2001-2004'teki AB
u y u m p a ke t l e r i v e A n a y a s a d e ¤ i ﬂ i k l i k leriyle sa¤land›. Mesela MGK'daki sivil say›s› art›r›ld›. MGK kararlar› sanki emredici bir kararm›ﬂ gibi alg›lanmaktan ç›kar›ld›.”
Bunlar, A h m e t A l t a nlar’›n art›k
adeta kliﬂe haline dönmüﬂ sözleri de¤il
mi? Türkiye’yi “AB yolunda uçuran”
AKP’liler de ayn› ﬂeyleri söylemiyorlar m›yd›?
Bask›n Oran’›n bu ülkede mücadeleyle bir sonuç al›naca¤›na inanc› yoktur. O, demokrasi olacaksa, bunun
AB’nin iteklemesiyle sa¤lanaca¤› konusunda “net”tir. “ﬁimdi AB üyeli¤i
s üre c iyle yin e d ›ﬂa r› da n bir t et ikle me
var. Yani ikinci bir yukar›dan devrim
var. Zaten demokrasi ihraç edilemez.
Demokrasi ancak ithal edilebilir. Bunun için de o ülkede sa¤lam bir itha latç›n›n olmas› laz›md›r. Bu ithalatç›,
Bat› e¤itimi alm›ﬂ 'ayd›n'd›r. Demokrasiyi yaratma güc ü olma ya n ülkeler de devrim böyle yap›l›r.”
Diyor ki, “Demokrasi ihraç edilemez ama ithal edilir. ” Ama Oran ﬂunu
unutuyor; ithal eden varsa, ihraç eden
de vard›r. ‹hraç eden ihracat›yla birlikte kendi ç›karlar›n› dikte ettiriyor, kendi “demokrasi” anlay›ﬂ›n› empoze ediyordur. Fakat “bat› merkezli” düﬂünce
yap›s› olay›n bu diyalekti¤inin görülmesine engel oluyor.
Her ﬂeyi AB’ye havale etmiﬂ bulundu¤una göre o halde TBMM’ye ne için
giriyor diye sorulabilir. “Ben, Türkiye 'de A B h u k u k u i s t i y o r u m . B u k a d a r
b a s it . A B h u k u k u T ü r k i y e ' y e b i r m i k tar geldi” diyen birinin TBMM’de yapaca¤› tek ﬂey de “AB’ye uyum süreci-
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ni” h›zland›rmaya çal›ﬂmak olacakt›r.
Baﬂka hiçbir ﬂey de¤il.
Böyle oldu¤u için de, yeni dönem
TBMM’ye yönelik tahlil ve öngörüleri
de, bilimsellikten, Türkiye gerçeklerinden uzak, alabildi¤ine s›¤ söylemlerden ibarettir. Bask›n Oran’›n ﬂu sözlerini okudu¤unuzda “s›¤”l›ktan ne kastetti¤imiz de görülecektir:
“Bu seçimde AK Parti öyle arkadaﬂlar› listesinden aday gösteriyor ki,
ayn› fikirleri paylaﬂman›n ötesinde
bunlar baz› konularda benden daha radikaller. Yeni Meclis'te öyle bir ortam
oluﬂabilir ki, her partinin içindeki bu
tür demokrat fikirli insanlar partilerinden ayr›lmadan fiili bir grup oluﬂturabilir. ‹ﬂte bu, Büyük Millet Meclisi'nde
muazzam bir devrim olur. ”
Kimmiﬂ bu Bask›n Oran’dan daha
radikal ve demokrat AKP’liler? Kimmiﬂ bu muazzam devrimi yapacak
olanlar? Ertu¤rul Günaylar, Haluk Özdalgalar, Zafer Üsküller mi yoksa?
Yoksa bilmedi¤imiz illegal radikaller
mi var?
ﬁu yukar›daki sözler bile Bask›n
Oran’›n ayd›nl›¤›, entellektüel kapasitesi konusunda baﬂl› baﬂ›na ﬂüphe
uyand›rmaya yeter.
TBMM’den çok çok umutlu Bask›n
Oran. Yukar›daki sözler, Radikal’deki
röportaj›ndand›. Milliyet’teki röportaj›nda da ayn› umudu dile getiriyor. Üstelik bu umudunun “çok sa¤lam dayanaklar›” var; diyor ki:
“... umut var. Çünkü di¤er partilerde benim çok sevdi¤im ve beni çok seven ve baz›lar› talebem, baz›lar› da s›n›f arkadaﬂ›m olan bir dolu adam var.
... Dolay›s›yla bu insanlar›n parti disiplini gibi bir rezaleti, kritik konularda aﬂabilece¤ini biliyorum. Çünkü bu
insanlar hem bilgi, hem vicdan sahibi.”
Demek ki, bugüne kadar Bask›n
Oran’›n ö¤rencileri ve s›n›f arkadaﬂlar›
TBMM’ye yeterince girmedi¤i için,
TBMM faﬂizmin, ﬂovenizmin, gericili¤in, sömürücülü¤ün yata¤› olmuﬂ. ﬁimdi “hoca”n›n talebeleri, “hem bilgi, hem
vicdan sahibi” arkadaﬂlar›, lider sultalar›n› da y›k›p ülkeyi tüm bunlardan
kurtaracaklar, öyle mi?! Profesör s›fat›n› taﬂ›yan birine ve bir ayd›na, bu s›¤l›¤› yak›ﬂt›ramad›¤›m›z› da belirtelim.
Yine bu röportajlardan ö¤rendi¤i-

mize göre, Bask›n Oran’›n o¤lu Hasan,
askerli¤ini Batman’da komando er olarak yapm›ﬂ. 38 harekata kat›lm›ﬂ. Peki
kaç “leﬂi” varm›ﬂ, kaç PKK’liyi vurmuﬂ, onu söylememiﬂ... Ve röportaj›n
hiçbir yerinde o¤luna dair “hayvan” ve
benzeri bir kavram kullanmam›ﬂ. Tam
tersine o¤ullar› için annesiyle birlikte
çektikleri kayg›y› anlatm›ﬂ.
Da¤a ç›k›p insan öldüren hayvan
oluyordu hani? Demek ki “ o r d u n u n
ü ni f or mas› y la” bunu yap›nca öyle olmuyor? ‹ﬂte tam bu noktada karﬂ›m›zda
ne yaz›k ki bir ayd›n tavr› yoktur. Ayd›n’›n en evrensel tan›m›nda, ayd›n,
halklar›n zulme karﬂ› direniﬂ hakk›n›
tan›r. Devletin ﬂiddetini meﬂru görüp
halk›n ﬂiddetini meﬂru görmeyen tav › r, ayd›n tavr› de¤il, resmi ideolojinin
hükmüdür.
Bir baﬂka yerde de ﬂöyle diyor Bask›n Oran: “Ben kimseyi örgütlemem. O
iﬂleri de hiç sevmem. Hep tek tabancay›md›r. Bir derne¤e bile üye olmam.”...
Ama iﬂte hayat›n gerçekleri, bu ayd›n aymazl›¤›n› yere çal›yor; bir derne¤e bile üye olmayan, örgütleri, örgütlemeyi ve örgütlenmeyi hiç sevmeyen
Bask›n Oran, meclise seçilebilmek
için, o örgütlülüklere muhtaç. Onlar olmadan hiçbir ﬂey olmuyor! Gerçek bu.
Ve böyle bir gerçekle karﬂ› karﬂ›ya
kalan bir ayd›n, bilimselli¤in gere¤i
olarak önceki yaklaﬂ›mlar›n› sorgular.
Örgütlülük konusuna bak›ﬂ aç›s›n›n demokrasi mücadelesinin ihtiyaçlar›yla
çak›ﬂmad›¤›n› görür. Ama hay›r. O hâlâ burnundan k›l ald›rm›yor. Hem örgütlülüklere s›rt›n› yaslay›p meclis yoluna ç›k›yor, hem de hâlâ örgütlülükleri küçümsemeye devam ediyor... Bu da
baﬂka bir riyakarl›k de¤il mi? Düzen
partilerinin riyakarl›¤›n› aç›¤a ç›karmay› kendi görevi sayan biri için bu
büyük bir dezavantaj de¤il mi?
Ayd›n olmak, hele ki solun temsilcisi olmak, hiç kolay de¤ildir. Bu iddiayla ortaya ç›kan herkes, sorumlulu¤unu bilmek, buna uygun davranmak durumundad›r. Sol ad›na ortaya ç›k›p, sola karﬂ› sayg›s›zl›k yapanlara karﬂ›, sol
hesap sorma hakk›na sahiptir.
(*) Yaz›daki al›nt›lar, Bask›n Oran’›n
Neﬂe Düzel’le (Radikal, 4 Haziran 2007)
ve Devrim Sevimay’la (Milliyet, 25 Haziran 2007) röportajlar›ndan al›nm›ﬂt›r.
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Sineman›n d›ﬂ kap›lar›ndan
içeri giren salGerçekler unu tulmas›n diye
d›rganlar, binay› benzin dökerek ateﬂe verdiler. Kalabal›k, “tt e k Duman gittikçe daha fazla yak›b i r” getirerek Cumhuriyet Meydayordu genizlerini. Duman›n en az
n›’ndan kentin di¤er bölgelerine
gitti¤i koridorlarda toplaﬂt›lar. Koldo¤ru harekete geçti.
tuklar›n aras›na bir yere çömeldi
Kayseri Valisi Abdullah
ö¤retmen. Hergün s›k›ﬂ t›k›ﬂ s›ralaAs›m ‹¤necio¤lu, TÖS Kongr›na oturup kendisini dinleyen ö¤resi’ni iptal karar› al›rken,
rencileri geçti gözlerinin önünden...
ﬂehre da¤›lan gruplar T Ö S
Acaba kurtulabilecekler miydi buﬁube bina s› n› , Emi n Ki ta beradan? Gözlerini k›rpmadan tutuﬂv i 'ni, T ‹ P Kayseri il merkezi
turmuﬂlard› kald›klar› binay›. Dünolarak kullan›lan
den beri süren sald›r›ya polisin mübüroyu ve Avukat
dahale etti¤i de yoktu zaten.... Belki
Mustafa Tok’a ait
de burada vereceklerdi son nefesleyaz›haneyi
bas›p
rini; burada, halk›n mücadelesini
tahrip ettiler.
geliﬂtirmek için toplanm›ﬂken...
Sinema afiﬂlerini
H
parçalayarak yürüBelki bu sat›rlar› okuyunca, çoyen bir grup da, "‹stanbul" ve "Yeni
¤unuzun akl›na Mad›mak Oteli gelPavyon" adl› pavdi. Hay›r, anlatt›¤›m›z yer Mad›mak
yonlara sald›rd›. DaOteli de¤il. Buras›, Alemdar Sineha sonra konsomatmas›. Buras› Sivas de¤il, Kayseri.
ris kad›nlar›n kald›Ve fakat, yer farkl› olmakla bir¤› "Yeni Otel" ve
likte, her ﬂey ayn›!
"Kozakl›" otellerini basan göstericiH
ler, burada ele geçirdikleri bir kad›n› ç›r›lç›plak soyarak bir faytonla
7 Temmuz 1969’da Türkiye Ö¤sokaklarda dolaﬂt›r›p tacizlerde buretmenler Sendikas›’na (TÖS) üye
lundular. Yollardan geçen baﬂ› aç›k
ö¤retmenler, kongrelerini yapmak
kad›nlara sald›rd›lar.
için Kayseri’de Alemdar Sinemas›’nda toplanm›ﬂlard›.
8 Temmuz 1969 tarihli Milliyet
Gazetesi’nde
Kayseri’deki olaylar
Kayseri’deki provokasyon aküzerine
ﬂunlar
anlat›l›yordu:
ﬂam saat 21.00’de ﬂehrin elektrikle“ Kongreden bir gün önce AP
rinin kesilmesiyle baﬂlad›. Ard›ndan
Kayseri
Milletvekili Mehmet AteTürk Kültür Derne¤i, Sümer Örneﬂ
o
¤
l
u
ile
öteki AP milletvekillerinin
kevler Camii, Mimar Sinan Camii
Kayseri'de olduklar›, komando
ve ‹mam Hatip Okulu'nda patlamagençlerle önceki gece bar›nd›kla r›
lar meydana geldi.
dernekte bir toplant› yapt›klar› ileri
Sabaha karﬂ›, “Allahs›z komüsürülüyor. Patlamalardan sonra yanistler camileri bombalad›” ﬂaiyas›
p›lan toplant›da nelerin görüﬂüldüh›zla yayg›nlaﬂt›r›ld›. K›ﬂk›rt›lan
¤ü bilinmemekte."
güruh, ellerinde Kur’an› Kerim cüz10 Temmuz 1969 tarihinde ise
leriyle caddelerde topland›. Güruh,
ﬂunlar
yaz›l›: "Olaylar s›ras›nda ve
TÖS Kongresi’nin yap›ld›¤› Alemsonras›nda
Kayseri'de bulunan AP
dar Sinemas›’n› sard›. Önce sineMilletvekili
Ateﬂo¤lu ﬂu demeci
may› taﬂlamaya baﬂlad›lar. Ortada
verdi: "Moskof u ﬂaklar›n› köpek
ne polis, ne asker vard›.
gibi gebertece¤iz."
Sald›r› s›ras›nda aralar›nda TÖS
H
Genel Baﬂkan› Fakir Baykurt'un da
oldu¤u birçok kiﬂi yaraland›.
‹ﬂte bütün mesele buydu; mem-

leketi “Moskof uﬂaklar›” dedikleri
komünistlerden, ilericilerden temizlemek. Polis bunun için engel olmuyordu sald›rganlara. Asker bunun
için gelmiyordu. Valinin tek yapt›¤›
ise, kongrenin güvenlik içinde yap›lmas›n› sa¤lamak de¤il, hemen
kongreyi iptal etmek oldu. TÖS
Baﬂkan› Fakir Baykurt'un deyimiyle
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Soldaki resim: Güruh, Kayseri’de ilerici bilinen her
yere sald›r›yor. Sa¤daki resim: Ö¤retmenler askeri
araçlarla ﬂehir d›ﬂ›na ç›kar›l›yor.
“ toplanan sald›rganlar› önlemek
de¤il, okﬂam a k t a n baﬂka bir ﬂey
yapmam›ﬂt›r.”
Askeri birlikler, ancak 3 saat
sonra gelebildiler(!) olay yerine. Sineman›n içinde mahsur kalan ö¤retmenler buradan ç›kar›larak önce
Orduevi’ne götürüldü, oradan da
askeri araçlarla ﬂehir d›ﬂ›na ç›kar›ld›lar.

H
Provokasyon haz›rl›klar›, AP’li
milletvekilinin k›ﬂk›rtmalar› gözler
önündeydi. Nitekim TÖS Kongre
Yönetimi, bu geliﬂmeler üzerine valiyle görüﬂmek istemiﬂ ancak bunda
baﬂar›l› olamam›ﬂlard›.
Her ﬂey bittikten, ö¤retmenler
ﬂehirden ç›kar›ld›ktan sonra, kime
karﬂ› ve ne içinse “kentte geniﬂ güvenlik önlemleri al›nd›”; olaylara
geniﬂ yer veren gazetelerin sat›ﬂ› da

1 Temmuz 2007

yasakland›.
TÖS Kongresi ise 10 Temmuz'da
Ankara'da tamamland›. Kongreye
ça¤r›lan Bülent Ecevit'i ö¤renciler
ve ö¤retmenler konuﬂturmad›. Tepkiler, CHP'nin tüm bu olaylar yaﬂan›rkenki sessizli¤ineydi.

H
Yine çok bilinen bir olay de¤ildir. Ama Kayseri’deki bu gerici linç
sald›r›s›n›n hemen ard›ndan, sadece
17 gün sonra, Konya’da da benzer
bir sald›r› yaﬂanm›ﬂt›.
Konya devrimci, ilerici ö¤renci
gençli¤i, “ E m p e r y a l i z m i Tel’in”
mitingi düzenlemek için baﬂvur-

muﬂtu. Bunun üzerine gericilik
“emperyalizmi savunmak üzere”
aya¤a kalkt›.
Konya T i c a ret Odas›’ndan esnaf derneklerine, Yeﬂilayy’dan Komünizmle Mücadele Dernekleri’ne
kadar gericili¤in tüm kurumlar›, mitinge izin verilmemesi için provokasyonlara baﬂvurdular. 24 Temmuz
günü, ço¤unun baﬂlar›nda sar›klar,
ellerinde sopalar olan bir güruh, T‹P
‹l Merkezi’ne, Ö¤retmenler Lokali’ne, ilerici bilinen kitabevi ve gazete bayilerine sald›rarak binalar›
tahrip ettiler. Ard›ndan da içkili lokantalara sald›rd›lar. Güruh “din el den gidiyor ey ahali” diye ba¤›r›yordu ama “Emperyalizmi Tel’in”
mitingini engellemek için sokaklara
dökülmüﬂlerdi!!!
Sar›kl› güruhun içinde baz›
“kendini bilmezler”, içkili lokantalar›n ard›ndan Vilayet ve Orduevi
binas›n› da basmak isteyince, asker
ortaya ç›kt› ve olaylar “yat›ﬂt›r›ld›.”
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H
Gördü¤ünüz gibi, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarih dehlizlerine girildi¤inde böyle kanl› ve karanl›k nice
olay karﬂ›lar sizi. Özellikle de provokasyonlar›n, linçlerin, ﬂu veya bu
biçimde siyaset arenas›ndan hiç eksik olmad›¤›n› görürüz. ‹ﬂte bak›n,
Kayseri’de olanlar›n tarihimize çok
daha kal›c› bir iz b›rakm›ﬂ Mad›mak’tan bir fark› yok; t e k f a r k ,
Alemdar Sinemas›’nda kimsenin ölmemesidir.
Tarihin dehlizlerinde linçleri birbir gözünün önünden geçirenler, ölü
yaral› say›s› d›ﬂ›nda hepsinin birbirine ne kadar çok benzedi¤ini ﬂaﬂk›nl›kla izlerler. Kayseri’de komünistler cami bombalad› olur k›ﬂk›rtmaya ana malzeme olan söylenti;
Sivas’ta “komünist Aziz Kur’an›
çi¤nedi”!
Fakat iﬂte; cami bombalan›r(!),
sinema bombalan›r(!), Atatürk’ün
evi bombalan›r(!), sald›r›lan ise
hep, ya ulusal, dini az›nl›klar ya da
ilericilerdir... Sald›ranlar da hep ayn› gerici, faﬂist güruh! Din ad›na,
vatan ad›na emperyalizmin, faﬂizmin cellatl›¤›n› yapan zavall› güruh!

K›sa Tarih
1 Temmuz - 7 Temmuz
1-3 Temmuz 1993
Memurlar, grevli-toplu sözleﬂmeli
sendika hakk›, özelleﬂtirmeye-taﬂeronlaﬂt›rmaya son verilmesi ve tüm anti-demokratik
uygulamalara son verilmesi talebiyle çeﬂitli
illerden Ankara'ya yürüdüler.
1 Temmuz 1996
Gaziantep Ünald› Sanayi Sitesi'nde 10
bin dokuna iﬂçisi ﬂalterleri indirerek 8 saatlik iﬂgünü, sendika ve sigorta hakk› için direniﬂe geçtiler.
4 Temmuz 1995
Kastamonu’da Halil Akça'n›n gözalt›nda katledilmesi üzerine, halk sokaklara
dökülerek polis otolar›n› ateﬂe verdi.
2 Temmuz 1996
16 tutsak yak›n› Refah Partisi Ankara ‹l
Merkezi’ni iﬂgal ettiler... Belediye iﬂçileri
tutsaklar›n direniﬂine destek için iki saatlik
iﬂ b›rakma eylemi yapt›.

H
Mad›mak’tan biraz da tesadüf
eseri kurtulan Yazar Aziz Nesin,
katliamdan bir süre sonra ‹stanbul
Baﬂsavc›l›¤› taraf›ndan ifade vermeye ça¤r›l›r. Aziz Nesin, gerisini
ﬂöyle anlatm›ﬂt›:
"Baﬂsavc› soruyor bana; kimden
ﬂikâyetçisin? ﬁöyle yan›t bekliyor
benden: Efendim, itfaiye merdivenlerinden inerken beni döven itfaiye
erinden ﬂikâyetçiyim. Baﬂka? Beni
yere at›p sürükleyen, baﬂ›mdan yaralayan ve bindirdikleri arabada
döven polisten...
Baﬂka? Beni döven encümen
üyesi o sakall› adamdan. Böylece figüranl›k oyunu tamamlanm›ﬂ, oynanan oyun bitmiﬂ ve perde kapanm›ﬂ olacak. Ama benim derdim, bu
kanl› s enaryoyu y azm›ﬂ olanlarla.
Bu s e n a r y o yu k i m y a z d › ? "
Soru budur. Gerisi teferruatt›r.

3 Temmuz 1996
Hapishanelerde süresiz açl›k grevinde
olan tutsaklar açl›k grevinin 45. gününde
eylemlerini ölüm orucuna çevirdiler... 3 tutsak yak›n› da ayn› gün ölüm orucuna baﬂlad›.
4 Temmuz 1968
Derby Lastik Fabrikas›’nda çal›ﬂan
1700 iﬂçi, kendi iradeleri d›ﬂ›nda toplu sözleﬂme imzalanmas›n› protesto ederek fabrikay› iﬂgal ettiler.
5 Temmuz 1991
Diyarbak›r HEP ‹I Baﬂkan› Vedat Ayd›n evinden kontrgerilla çeteleri taraf›ndan
kaç›r›larak katledildi... Ayd›n'›n cenaze töreninde de kitlenin üzerine özel timler taraf›ndan ateﬂ aç›ld›. Resmi rakamlara göre 22
kiﬂi katledildi.
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Kan akan yerde ‘ﬂenlik’ olmaz
Projenin ad›: “Cezaevinde ﬁen lik Va r ! ”
Düzenleyen: TMMOB ve An k a r a B a r osu.
Destekleyenler: A d a l e t B a k a n l›¤›, Ankara Tabip Odas›, Ça¤daﬂ
Drama Derne¤i, Çankaya Belediyesi, ‹HD, Mülkiyeliler Birli¤i, Radyo
Özgür, Çevre Mühendisleri Odas›,
TBB ve T‹HV.
Kapat›lan Ulucanlar Hapishanesi’nde “ﬂenlik” ad›yla bir dizi etkinli¤in yer
ﬂenlik yap›lan yerde oligarﬂi a l d › ¤ ›
böyle katliam yapm›ﬂt› projenin,
demokrat, ilerici kurumlarca
düzenlenmesi ve desteklenmesi
düﬂündürücüdür. 122 insan›n ölümüne imza atan
Adalet Bakanl›¤› neden
destekliyor, Cezaevleri Genel Müdürü Kenan ‹pek
neden koﬂarak kat›l›yor?
Bu sorular bile sözkonusu
kurumlar› düﬂündürtmeliydi.
Ulucanlar, katliamlara sahne olmuﬂ, nice kahramanl›klara ev sahipli¤i yapm›ﬂ bir yer. Denizler’in
idam edildi¤i, 12 Eylül Cuntas›’nda
iﬂkence seslerinin eksik olmad›¤›,
10 devrimci tutsa¤›n iﬂkencelerle
katledildi¤i ve 19 Aral›k’a tan›k
olan bir mekanda “ﬂenlik” yapmak,
niyetlerden ba¤›ms›z olarak; oligarﬂinin kanl› tarihini unutturma manevralar›na alet olmakt›r. Devrimci,
demokratlar›n, ayd›nlar›n, demokratik kurumlar›n sorumlulu¤u, tam
tersine bu tarihi asla unutturmamakt›r, orada yarat›lan kahramanl›klara
sayg› duymak, katliamlar› halka anlatmakt›r; bunlar›n ﬂenlikle olmayaca¤› ise gayet aç›kt›r.
O duvarlar nice devrimcinin iﬂkence alt›nda hayk›rd›¤› sloganlarla
inledi; kan›m›z s›çrad› betonuna; etlerimiz lime lime kesildi “hamam›nda”; ölüm oruçlar›na yatt›k, öl-
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dük o dört duvar aras›nda... Soruyoruz; nas›l ﬂenleneceksiniz orada?
S›kça görürüz; oligarﬂi hapishaneler gerçe¤ini gizlemek için özellikle adli tutsaklar üzerinden ﬂenlikler, tiyatro gösterileri, resim sergileri gibi etkinliklerle göz boyamaya
çal›ﬂ›r. “Bak›n ne güzel hapishanelerimiz, hiçbir sorun var m›!” mesajlar›d›r bunlar. Tümü, Adalet Bakanl›¤› ya da hapishanelerin idarelerinin özel örgütlemeleridir.
Çarp›kl›k ﬂurada ki, ne Adalet
Bakanl›¤›’na ne de idarelere gerek
kalmadan, demokratik kurumlar ayn› mesaj için toplan›yorlar. Hem de
katliam bakanl›¤›n›n deste¤iyle!
Amaç Ulucanlar’›, ﬂimdi bir virane görünümünde olan o dört duvar aras›nda neler yaﬂand›¤›n› anlatmaksa, bunun binlerce yolu vard›r,
ama bu yollar aras›nda “ﬂenlik”
yoktur.
Oligarﬂinin icazetinin al›nabilece¤i bir çerçeve ile ortaya ç›k›ld›¤›nda sonuç iﬂte böyle olur!
Son olarak sözü, konuya iliﬂkin
yaz›l› aç›klama yapan, ‹dil Kültür
Merkezi emekçilerine verelim:
Bazen kelimeler ne kadar önemlidir insan hayat›nda. Hani derler ya
“kelimeler kanat›r yaray›...” Bir kelime duyars›n›z ki kan›n›z donuverir. O kelime, belki kabuk ba¤lam›ﬂ
bir yaray› kanat›r.
Duvarlar›na kan s›vanan bir yerdi Ulucanlar Hapishanesi. Ve ﬂimdi
orada ﬂenlik düzenleniyor. Herhangi bir ﬂenlikten de¤il, geçmiﬂin izlerini silmek(!) için düzenlenen bir
ﬂenlikten bahsediyoruz. Ve yaﬂanan
o haf›zalar›m›zdan silinemeyen katliam› düﬂündükçe kan›m›z dondu
bu sözcükten: “ﬁenlik!”
Hiçbir ﬂey, geçmiﬂin izlerini silmeye yetmez. Orada katledilenler,
sanki bir gün gelip ac›lar›m›z›, kinimizi, birilerinin ﬂenlikle-ﬂölenle
unutturmaya çal›ﬂacaklar›n› biliyormuﬂ gibi yazm›ﬂlar duvara: “Kanla
Yaz›lan Tarih Silinmez.”

AB demokrasisini
görmek istiyoruz!
CIA iﬂkence uçaklar›nda Avrupa’n›n rolü art›k “tart›ﬂmal›” de¤il, kendi raporlar›nda da ortaya
konuldu¤u üzere “kesin”, delilli
ispatl›...
Konu ﬂimdi Avrupa
Birli¤i’nin karar organlar›n›n
önünde.
CIA’n›n iﬂkence
uçaklar›na hava sahas› ve
limanlar›n› açan, topraklar›nda “gizli hapishaneler”
kurulmas›na izin veren ülkelere
yönelik hangi kararlar al›nacak?
CIA’n›n kaç›rd›¤› kiﬂileri sorgulad›¤› gizli hapishaneler oldu¤u kan›tlanan Polonya ve Romanya’n›n
üyeli¤ini ask›ya alabilecekler mi?
Kopenhag Kriterleri’nde iﬂkenceyi yasaklayan, suç ilan eden
Avrupa Birli¤i, aleni ﬂekilde iﬂkence ortakl›¤› yapan üyelerinin,
üyeliklerini ask›ya alabilecek mi?
‹ﬂkence insanl›k suçu ise, ki
öyledir, sorumlular› bu suçtan dolay› yarg›layabilecek mi?
AB demokrasisini bekliyoruz!
Ancak bunlar›n hiçbirini yapamayacaklard›r. Çünkü, ç›karlar
insan haklar›n›n üzerindedir. Polonya ve Romanya’daki sömürü
ç›karlar›ndan vazgeçerek böyle
bir karar› alamazlar.
Aç›n bak›n Avrupa burjuvazisinin tarihine; Hitler’le hangi aç›k
ve gizli anlaﬂmalar› yapt›lar, nas›l
sosyalizme karﬂ› kolkola yürüdüler görürsünüz. Bugünün Hitlerleri ile iﬂbirli¤i de, bu nedenle onlara “yabanc›” bir durum de¤ildir.
Avrupa Birli¤i’nden demokrasi, insan haklar› bekleyenlere tavsiyemiz; CIA uçaklar›na iliﬂkin
süreci iyi takip etmeleridir; orada
Avrupa emperyalizminin gerçek
yüzünü görürsünüz. Kopenhang
de¤il Maastrich Ekonomi Kriterleri’nin öncelikli oldu¤una tan›k
olursunuz.
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“YEN‹ GÖÇ YASASINA HAYIR”
Almanya’da göçmen haklar›n›
k›s›tlayan, s›n›rd›ﬂ›lar› kolaylaﬂt›ran
Yeni Göç Yasas›, Alman demokratik
kamuoyu ve sol partiler taraf›ndan
eleﬂtirilirken, baﬂta Türkiyeli emekçiler olmak üzere yabanc›lar da tepkilerini dile getiriyorlar.
Anadolu Federasyonu “göçmen
Yasas›na Hay›r” kampanyas› baﬂlatt›. Bu kapsamda ilk eylem, Köln’de
yap›ld›. Mülheim Semti’nde yap›lan gösteride “Yeni Göçmen Yasas›na Hay›r” pankart› aç›ld› ve yüzlerce bildiri da¤›t›ld›. Özellikle Türkiyeli göçmenlere yönelik olan kampanyada halk yasa konusunda bilgilendirildi ve buna karﬂ› mücadeleye
ça¤r›ld›.
Bildiri da¤›t›m› s›ras›nda Türkiyeli emekçilerin yasaya karﬂ› tepkileri aç›kça görülürken, sadece kimliklerinden dolay› yabanc›lar›n kriminalize edildi¤i s›kça kaydedildi.
Dortmund Kültür Merkezi ise,

25 Haziran’da Reinoldikirche önünde yapt›¤› eylemle,
Göçmen Yasas›’n› protesto etti. Yabanc›lara yönelik “Uyum Yasas›”
ad› alt›ndaki yapt›r›mlar›n teﬂhir
edildi¤i aç›klamada, “ entegrasyon
ad› alt›nda birçok hakk›n gasb›na
neden olan ve Avrupa normlar› diye
adland›r›lan bu yasalara uyulmad›¤› taktirde para ve s›n›rd›ﬂ› yapt›r›mlar›n sözkonusu olaca¤›” kaydedildi. Yasan›n insan haklar›na ayk›r›
oldu¤u kaydedilen aç›klamada,
“ hak gasplar›na, bask›lara karﬂ›
mücadele edece¤imizi bütün kamuoyuna duyururuz. Ve herkesi bu mücadeleye ça¤›r›yoruz” denildi.
Hamburg Anadolu-Der de yapt›¤› yaz›l› aç›klama ile yeni göç yasas›na karﬂ› ç›kt› ve “s›n›rd›ﬂ›lara, oturum iptallerine hay›r” dedi.

Esir kamp› gibi!
Belçika’n›n Liege kentinde bulunan ve kuruldu¤u günden beri

‘El Kap›lar›nda Biz Olmak’ ﬁöleni
El kap›lar›nda kendi kimli¤in ve kültürünle yaﬂamak, yok olmaman›n,
savrulmaman›n, emperyalist kültürün içinde erimemenin güvencesidir. Dortmund Kültür Merkezi’nin 23 Haziran’da düzenledi¤i “El Kap›lar›nda Biz
Olmak” ﬂöleni de bu bilinçle gerçekleﬂtirildi. Erdal Bayrako¤lu, Yasemin
Göksu, Grup Yorum ve Grup Türkülü Yürekler’in türkülerini seslendirdi¤i
ﬂölende, tiyatro oyunu da sergilendi.
500 kiﬂinin kat›ld›¤› ﬂölene, Almanya’da do¤up büyüyen, öz kimli¤i
unutturulan, asimilasyona tabi tutulan ve “üçüncü kuﬂak” olarak adland›r›lan
gençlerin kat›l›m› yo¤undu. Köln’de yaﬂayan gençlerden oluﬂan Grup Türkülü Yürekler’in seslendirdi¤i türkülerle baﬂlayan gecede, Erdal Bayrako¤lu Karadeniz türkülerini söyledi, Lazca türküler eﬂli¤inde horon tepildi.
Dortmund Kültür Merkezi Tiyatro Grubu ile tiyatro sanatç›s› Erdo¤an Egemeno¤lu’nun haz›rlad›¤› oyun ve skeç sahnelendikten sonra Yasemin Göksu
sahneye ç›kt›. Türkülerini seslendiren Göksu, “Türkiye’de muhalif olan biz
ile Almanya’da az›nl›kta yaﬂayan siz. El ele vererek bir olmal›y›z” ﬂeklinde konuﬂtu. Anadolu
Federasyonu Sözcüsü Cengiz Oban, yeni "Göç
Yasas›"na karﬂ› Federasyon olarak kampanya
baﬂlatacaklar›n› belirtirken, bu mücadeleye herkesi kat›lmaya ça¤›rd›.
Sinevizyon gösteriminden sonra, heyecanla
beklenen Grup Yorum sahneye ç›karak, 1,5 saatlik program›yla unutulmaz bir konser verdi. ﬁenlik, Yorum’un coﬂkulu marﬂlar›yla sona erdi.

Say›: 111

Belçika demokratik kamuoyunun
protestolar›na neden olmas›na ra¤men hâlâ faaliyetini sürdüren Vottem Kamp›’n›n kapat›lmas› istendi.
Belçika’da oturma izni olmayan
“ka¤›ts›zlar›n” kapat›ld›¤›, adeta
hapishane gibi uygulamalarla tan›nan kamp, aç›ld›¤› 1999 y›l›ndan bu
yana, k›sa sürede say›s›z insanl›k
d›ﬂ› uygulamaya imza att›. Kamp›n
önünde her hafta kitlesel eylemler
gerçekleﬂtirilmesine karﬂ›n, hükümet tepkileri dikkate almama tavr›n› sürdürdü.
Liege’de faaliyet yürüten BAHKEM yapt›¤› aç›klamada kamp›n
kapat›lmas›n› isterken, derne¤in
üyesi olan 73 yaﬂ›ndaki Senai Susad›’n›n insanl›k d›ﬂ› koﬂullarda tutuldu¤unu duyurdu. Türkiye’ye iade
tehdidi alt›nda tutulan Susad›’n›n
iadesi durumunda can güvenli¤inin
tehlikede olaca¤›n› belirten BAHKEM, “ Vottem derhal kapat›lmal›d›r. Yabanc›lara yönelik insanl›k d›ﬂ› uygulamalara son! Tüm yabanc›
ka¤›ts›zlara koﬂulsuz oturma izni
tan›ns›n!” taleplerini aç›klad›.

‘Anti-terör yasas›na
muhalefet b üyüyor
Belçika’da CLEA, ‹nsan Haklar› Birli¤i (LDH) ve Greenpeace’in
giriﬂimi ile kurulan ‹fade ve Örgütlenme Özgürlü¤ü Platformu’na kat›l›mlar sürüyor. Yüze yak›n kurumun yerald›¤› platforma son olarak
FGTB Sendikas› da kat›ld›.
Anti-terör yasas›n›n hak ve özgürlükleri k›s›tlad›¤›n› belirten platform, yeni kurulacak olan federal
hükümetten, yasada düzenlemeler
yapmas›n› talep ediyor.
Bu amaçla, demokratik kurumlar›n ve sendikalar›n yöneticileri ile
hukukçular›n yeralaca¤› bas›n toplant›s› ve “ifade özgürlü¤ü için rap”
isimli bir gece düzenlenece¤i ö¤renildi. Edinilen bilgilere göre, konuﬂmac›lar toplant›da, muhalif düﬂüncelerin “terörizm” olarak nitelendirilmesini eleﬂtirecek ve muhalif hareketlerin kriminalize edilmesini k›nayacaklar.

YURTDIﬁI
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Kaz›m Koyuncu
unutulmad›

24 Haziran akﬂam› Okmeydan› Karadeniz ezgileri ile inledi,
yüzlerce insan horon tepti. Karadeniz ﬁenli¤i ile halklar kardeﬂlik
horonunda buluﬂtu.
‹dil Kültür Merkezi’nin yaz
etkinlikleri program›ndan biri
olan “Karadeniz ﬁenli¤i” Okmeydan› Sibel Yalç›n Park›’nda
gerçekleﬂtirildi.
Halka aç›k olarak ücretsiz yap›lan etkinlikte konser veren,
Tecrite Karﬂ› Sanatç›lar’dan Bayar ﬁahin ve Erdal Bayrako¤lu dinleyicilerden yo¤un ilgi gördü.
Konserin yap›ld›¤› park›n amfi tiyatrosunu dolduran yaklaﬂ›k 1500
kiﬂi gece boyunca coﬂkular›n› omuz omuza horon teperek gösterdi.
Seslendirilen ﬂark›lar ve türküler ise 2005 y›l›nda kanser hastal›¤›
sebebiyle yaﬂam›n› yitiren Kaz›m Koyuncu’ya adand›.
Son günlerde devletin halklar› birbirine düﬂmanlaﬂt›rmay› hedefleyen linç, provokasyon, k›ﬂk›rtma politikalar›na karﬂ›n, etkinlikte
biraraya gelen Lazlar, Kürtler, Türkler, Çerkesler, üç saat süren etkinlikte omuz omuza halaylara, horonlara durarak Anadolu halklar›n›n
kardeﬂli¤ini sergilediler.

Antalya’da Abdal Musa
Anma Etkinlikleri Yap›ld›
2. Uluslararas›, 23. Ulusal Abdal Musa Anma Etkinlikleri 21-24 Haziran tarihleri aras›nda Antalya’n›n
Elmal›’ya ba¤l› Tekke Köyü’nde gerçekleﬂti.
Panel, konser, ﬂiir dinletisi ve Uçarsu Gezisi’nin
yerald›¤› program 4 gün sürdü. Abdal Musa ve Kaygusuz Abdal’›n hayat›n›n anlat›ld›¤› panelle aç›l›ﬂ› yap›lan etkinli¤e Gülcihan Koç, Musa Ero¤lu gibi pek
çok sanatç› kat›l›rken, son gün ise resmi aç›l›ﬂ yap›ld›.
Abdal Musa, ﬁeyh Bedreddin’in ö¤retmeniyken
Bedreddin’in halk›n mücadelesini yükseltmesiyle birlikte Bedreddin’e “art›k sen benim ö¤retmenimsin”
diyerek, ona tabi oldu¤unu ifade etmiﬂ ve birlikte mücadelelerini sürdürmüﬂlerdir. Osmanl›’n›n zulmüne karﬂ› halk›n hakl› mücadelesini büyüten Bedreddin’le birlikte dönemin; hak mücadelesini ve isyan›n› Kaygusuz Abdal ﬂiirleri ve deyiﬂleriyle ölümsüzleﬂtirmiﬂlerdir.
Abdal Musa ve Kaygusuz Abdal’›n
mezar›n› pek çok kiﬂi ziyaret ederken
Antalya Temel Haklar da etkinlikte
stand açarak 4 gün boyunca halk›n hak
mücadelesinin devam etti¤ini anlatt›.
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Kaz›m Koyuncu
ölüm y›ldönümünde
Hopa’da bulunan mezar› baﬂ›nda an›ld›.
Çernobil’e karﬂ› öfkenin bir kez daha bilendi¤i anmada ailesi, sevenleri ve sanatç› dostlar› konuﬂmalar yapt›lar. 25 Haziran günü Koyuncu’nun ailesi taraf›ndan düzenlenen anmaya HÖC,
ESP ve Halkevleri de destek verdiler.
Anmada “Kaz›m Koyuncu Ölümsüzdür” sloganlar› at›ld›.
Çevresinde olup bitenlere sessiz kalmayan duyarl› bir sanatç› olarak bilinen
Kaz›m Koyuncu, ezilenlerin, devrimcilerin yan›nda yerald›. Temel Haklar Federasyonu’nun kurucular› aras›nda da
yeralan sanatç›, halklar›n dillerinin, kültürlerinin unutturulmak istendi¤i ülkemizde, Lazlar’›n, Hemﬂinliler’in, Gürcüler’in türkülerini söyledi.

Binlerce Divri¤ili
ﬂenlikte buluﬂtu
Divri¤i Kültür Derne¤i'nin 23. Geleneksel Pilav ve
Kültür ﬁenli¤i’nde binlerce kiﬂi Sar›yer Mehmet Akif
Ersoy Piknik Alan›’nda biraraya geldi.
Divri¤i Halk Oyunlar› Ekibi’nin gösterisiyle baﬂlayan ﬂenlikte Ali K›z›ltu¤, Koma Agire Jiyan, K›z›l›rmak, Mercan Erzincan ve Servet Kocakaya türkülerini
seslendirdi.
Dernek Baﬂkan› R›za Gürünlü, derneklerinin kuruldu¤u günden bu yana toplumsal sorunlara karﬂ› duyarl›,
demokratik mücadelenin içinde yerald›¤›n› belirterek,
1952 y›l›ndan kurulan derne¤in tarihini anlatt›. Gürünlü, Sivas ﬂehitlerinin anmas›na kat›l›m ça¤r›s›nda bulunurken, piknik coﬂkulu halaylarla son buldu.
‹dil Kültür Merkezi, TAYAD, Yürüyüﬂ, Gençlik Federasyonu ve birçok DKÖ
de standlar›n› açt›. CHP ve
ba¤›ms›z adaylar oy toplarken HÖC’lüler bildiriler da¤›tarak seçimin çare olmad›¤›n› belirttiler ve mücadele ça¤r›s› yapt›lar.
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Gecekondu halk› ayd›nlar›n› unutmad›
Mahzuni, Ahmed Arif, Naz›m ve Orhan Kemal Dikmen’de an›ld›
Ankara’da faaliyet yürüten Dikmen Temel Haklar Derne¤i, Mahzuni ﬁerif, Naz›m Hikmet, Ahmed
Arif ve Orhan Kemal için bir anma
etkinli¤i gerçekleﬂtirdi. 24 Haziran’da düzenlenen etkinli¤e kat›lan
yaklaﬂ›k 1000 kiﬂi, halk›n ayd›nlar›
ve sanatç›lar›n› sayg›yla and›lar.
Sayg› duruﬂuyla baﬂlayan etkinlik program›nda ilk olarak Dikmen
Temel Haklar ad›na Cafer Kurt bir
konuﬂma yapt›. Derne¤in amac› ve
faaliyetlerini anlatan Kurt, halk›n
kültürüne sahip ç›k›larak yozlaﬂman›n önüne geçilmesi gerekti¤ini
vurgulad›. Kurt derne¤in gençlere
yönelik semah, halk oyunlar›, gitar,
ba¤lama kurslar›na ça¤r› yapt›.
Dikmen’e yönelik yürüttükleri

kampanyalardan da örnekler veren
Kurt, Mahzuni ﬁerif Park›’n›n amfi
tiyatro yap›lmas› için çal›ﬂmalar yürüteceklerini ifade etti. Konuﬂmas›nda seçimlere de de¤inen Kurt,
boﬂ vaatlerle halk›m›z›n kand›r›lmaya çal›ﬂ›ld›¤›n› belirterek, bugüne kadar çok vaatler vererek iktidara gelen partilerin katliamdan, zulümden ve Amerikan uﬂakl›¤›ndan
baﬂka bir ﬂey getirmedi¤ini dile getirdi. “Bizler açl›¤›n yoksullu¤un
olmad›¤› ba¤›ms›z demokrat bir ülkede yaﬂamak istiyoruz” diyen
Kurt, bunun da halk›n iktidar› ile
olaca¤›n› vurgulad›.
Haziran’da yitirdi¤imiz halk›n
ayd›nlar›n›n, sanatç›lar›n›n yaﬂamlar›n›n anlat›ld›¤›, slayt gösterimi-

nin sunuldu¤u etkinlikte,
türkülerini seslendiren Gülseren K›l›nç, Temel Haklar’a destek ça¤r›s›nda bulundu. K›l›nç’›n ard›ndan sahneye
ç›kan Yavuz Canpolat Türkçe-Kürtçe türküleri ve marﬂlar›yla kitleyi
coﬂtururken, Mahzuni ﬁerif’in torunu Yi¤it Mahzuni Demir, dedesinin
yolunda olaca¤›n› söyleyerek bu
kültürü yaﬂatanlara, etkinli¤i düzenleyenlere teﬂekkür etti. Demir’in
deyiﬂ ve türküleriyle Mahzuni’yi
yaﬂatt›¤› etkinlikte, Temel Haklar
Semah Ekibi ve tiyatro grubu da
gösterilerini sundular.

Pir Sultan Abdal ﬁenlikleri
18.'si düzenlenen Pir Sultan Abdal ﬁenlikleri 23–24 Haziran günlerinde Sivas’›n
Y›ld›zeli ‹lçesi’ne ba¤l› Banaz Köyü’nde
yap›ld›. Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i
ve Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür E¤itim Vakf›'n›n düzenledi¤i etkinli¤e 2 bin
kiﬂi kat›ld›. Deyiﬂlerin söylendi¤i, semahlar›n dönüldü¤ü etkinlikte, jandarman›n ve
tertip komitesinin yasakç›l›¤› vard›.
Tüm engellemelere ra¤men DKÖ’ler
standlar açt›lar. Tertip komitesinin stand
açt›rmama karar›na ve jandarman›n bask›lar›na ra¤men Sivas Gençlik Derne¤i Giriﬂimi de etkinlikte yerini ald›. Jandarman›n
ve tertip komitesinin Grup YORUM marﬂlar›ndan ve Gençlik Federasyonu’nun flamas›ndan duydu¤u rahats›zl›k dergimizin
sat›ﬂ›nda da kendini gösterdi. Devrimcilerin sesini k›smak isteyen tertip komitesi,
düzen partilerinin propagandas›na izin verdi, kendisi de
halk› sand›¤a, bir kez daha
düzen partileri taraf›ndan aldat›lmaya ça¤›rd›.
Sadece gençli¤e yönelik
de¤il, kendisi gibi düﬂünmeyen PSAKD ﬁubeleri’ne
karﬂ› da tahammülsüzlük
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vard›. Özellikle Mürteza Demir, devrimci
de¤erlere adeta kin kustu.
PSAKD Çi¤li ﬁubesi’nin stand›nda
bulunan Mahir Çayan, Deniz Gezmiﬂ’in
resimleri, “yasakt›r” gerekçesiyle, tertip
komitesi taraf›ndan indirilmek istendi.
Demir, jandarmayla Çi¤li ﬁubesi’ni defalarca karﬂ› karﬂ›ya getirmeye çal›ﬂt›. Dernek üyeleri Pir Sultan gelene¤iyle bu tutumlara karﬂ› dururken, t›pk› ﬂovenistler
gibi Ahmet Kaya’n›n resimlerinin dahi
yaratt›¤› rahats›zl›k dikkat çekiciydi.
Çi¤li ﬁube Baﬂkan› Türkan Do¤an,
kendisi ile tart›ﬂan Mürteza Demir’e, bu
ülke halk› için emperyalizme karﬂ› savaﬂarak can›n› feda eden devrimci önderlerin resimlerinin meﬂru oldu¤unu savundu.
Demir’se dini resimleri savundu. Demir’in Mahir Çayan resimlerinden hareketle, “gidin Mahir Çayan derne¤i kurun,
siz PKK’lisiniz” gibi k›ﬂk›rt›c›, hedef gösteren tav›rlar›, bir süre sonra iftiralara,
devrimci, demokrat tüm de¤erlere sald›r›ya dönüﬂtü. Devrimciler tertip komitesi ve
Demir’in bu tavr›n› halka teﬂhir ettiler.
Bu arada, devrimci de¤erleri, isyan›n
ozan› Pir Sultan’›n an›ld›¤› yere sokmak
istemeyen tertip komitesinin düzenledi¤i
etkinlikte alkol “su gibi” tüketildi...

Sayg›yla an›yoruz
Halk›n ayd›n› Aziz Nesin Çeﬂme’de 6 Temmuz 1995’te
aram›zdan ayr›ld›.
Onurlu ayd›nlar›m›zdan ﬂair R›fat Ilgaz 7
Temmuz 1993’de
hayata veda etti.
Yüzleri halka dönüktü,
sanatlar›n› halk için
yapt›lar. Yurtseverdiler.
A z i z Ne s i n
Ürünleriyle, döneme
›ﬂ›k tuttular, yol gösteren oldular, her koﬂulda halk›n yan›nda, özgürlükten ve adaletten
yana oldular.
Toplumsal olaylar› mizahi bir dille ele alan,
düzenin teﬂhirini mizaR›fat Ilgaz
h›n gücünü ustal›kla
kullanarak yapan Aziz
Nesin, egemen s›n›flar için hep
rahats›zl›k kayna¤› olurken; R›fat
Ilgaz, kültürüne, topra¤›na ba¤l›l›¤›, Anadolu’ya ba¤l›l›¤›n›n mayas›n› oluﬂturdu, sevdi bu topraklar› ve bu topraklar›n insanlar›n›.
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değin m eler
Kar maskeli çete ve
‘Kar maskeli’ medya
Çok say›da soygun yapan çeteye
iliﬂkin haberler, burjuva bas›n›n
sorumsuz, özensiz ve devrimcileri
ﬂaibe alt›nda b›rakmak için nas›l da
birbirleriyle yar›ﬂt›klar›n› gösteriyor.
Yeni ﬁafak’ta çete haberinin baﬂl›¤› ﬂöyle: Maskeli çetenin lideri
Özel Kuvvetler'den.

Akﬂam’›n baﬂl›¤›
ise ﬂöyle: Kar maskeli
çetenin lideri DHKPC’li ç›kt›.
Star’a göre: Lider
yard›mc›s› ‘Esmer’ lakapl› Gökhan ﬁ’nin de
MLKP terör örgütüne yard›m ve yatakl›ktan polis kayd›n›n bulundu¤u
belirlendi.
Sabaha göre
ise: Çete liderinin yard›mc›s› da
yine eski MLKP
üyesi Gökhan
ﬁamver...
Salla...
Bunun ad›na da gazetecilik diyor-

lar.

AKP k ime ç alışmış!?
Vergi Uzman› Doç. Dr. Faruk Güçlü’nün yapt›¤› araﬂt›rmaya göre, AKP’nin ç›kard›¤› vergi aflar› en çok AKP’lilere yarad›. Emekçilerin s›rt›na vergi yükleyen iktidar›n ç›-

BAM TELİ çizgiler
kard›¤› aftan; 132
AKP il ve ilçe belediye baﬂkan›, 15
milletvekili, “yeﬂil
sermaye” olarak
bilinen 48 iﬂletme
ve bir de bakan
yararland›. Tabi
sadece kendilerine de¤il, bütün
sermayedarlara
sundular bu avantay›.
Bu da yetmemiﬂ
olacak ki, seçim
beyannamesinde
patronlar üzerindeki “vergi yükünü” azaltacaklar›n›
ilan ettiler. AKP
Grup Baﬂkanvekili
Faruk Çelik de,
Bursa’da patronlara seslenerek,
“büyük fedakarl›klar yapt›n›z, size
yeni imtiyazlar tan›yaca¤›z” dedi.
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“Sivil” Genelkurmay!
“Teröre karﬂ›” miting düzenleyen
ÇYDD Baﬂkan› Türkan Saylan,
“sanki askere karﬂ› bir cephe var.
Biz, orduyu bir sivil toplum örgütü gibi görüyoruz” diye konuﬂtu.
Ordu ve “sivil toplum”; kavramsal aç›dan, sosyolojik aç›dan,
hele Türkiye gerçe¤i aç›s›ndan
yanyana gelemeyecek iki kavram› bir araya getirmek ancak ordu ﬂakﬂakç›l›¤› ile
mümkün olabilir.


Devletin kurﬂunu de¤erli
Kayseri 12. Askeri Hava Üssü’nde askerlik yaparken tüfe¤inin ateﬂ almas› sonucu
yaﬂam›n› yitiren askerin ailesinden, kurﬂunun paras›n›n al›nmas›na karar verildi.
Tebligat masraf› kurﬂun paras›n› aﬂ›nca
vazgeçildi...
Askerin hayat› m›; onun laf› m› olur! E¤itim zaiyat› der geçer ordu. Kendi halk›na
karﬂ› savaﬂta binlerce Anadolu gencinin
ölümüne neden olup, bu durumun hiç
sorgulanmamas›ndan, eleﬂtirilmemesinden cüret alan bir anlay›ﬂ var karﬂ›m›zda.
O nedenle, bir yurtseverin, bir devrimcinin bedenine saplanmas› planlanan o
kurﬂun Anadolu gencinden daha de¤erli.


Seçimin kendisi hile
Zeytinburnu’ndaki bir çöplükten 83 adet
‘seçmen bilgi ka¤›d›’ bulundu (24 Haziran
Vatan)
Bu defa anlaﬂ›lan erken iﬂbaﬂ› yapt› hilebazlar... Seçimin kendisi zaten bir hile oldu¤u için, çok da önemli de¤il.

Sil gözünün yaﬂlar›n›
delikanl›, ölsem de arkamdan z›rlama, yerime geç. Mesele insan›n niçin öldü¤ünde.
Ben 25 y›l›m›, bir tok
fabrikatör domuzun
altm›ﬂ y›l›na vermezdim. Hem döﬂekteki
ölümün nesi daha iyi
barikattaki ölümden... (Ateﬂi Çalmak)
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Doğruya d oğru
“Ekonomide düzeni
de¤iﬂtirmeye niyetli parti
yok... AKP, CHP, DP ve
MHP... ekonomide bugüne kadar ‘genel kabul
görmüﬂ etkenleri ve s›n›rlamalar› de¤iﬂtirmeden,
güç odaklar›n› karﬂ›lar›na
almadan’ ekonomiyi daha
iyi çizgiye götüreceklerini iddia ediyorlar... Sadece o kadar.
Partiler, b›rak›n›z düzeni de¤iﬂtirmeye niyetlenmeyi, düzeni sarsmaktan bile korkuyor. O nedenledir ki, d›ﬂ ve iç sermaye çevrelerinde, seçim
sonuçlar›yla ilgili hiçbir
endiﬂe yok...
AKP, CHP, DP ve
MHP bugün uygulamada
olan IMF destekli ‘‹stik-

rar Program›’n› sürdürmeye
niyetli.
Programda ufak tefek
de¤iﬂiklikler yap›lmas› isteniyor ama, alternatif bir
ekonomi program› öneren
parti yok. ‘Yüksek faiz,
ucuz döviz’ politikas›n›n
zararlar›ndan söz edenler
bile uygulamaya son verilece¤ini söyleme cesaretini gösteremiyor.
Dört parti de IMF ile,
AB ile, ABD ile, d›ﬂ sermaye çevreleriyle iyi iliﬂkileri sürdürece¤ini, yabanc› sermayeye kap›lar›
kapamayaca¤›n› özellikle
vurguluyor. Özelleﬂtirmeyi eleﬂtiren partiler var
ama bundan sonra kamu
varl›klar›n› satmayaca¤›z
diyen yok. ... 'Piyasac›lar'
memnun...”
(Güngör Uras, 18 Haziran Milliyet)

‘Devlet’ dedi¤in eli baltal› olur
Devlet Bakan› Kürﬂat Tüzmen, limanda iﬂi yavaﬂlatan›n elini kesece¤ini söylemiﬂ.
Devlet Bakan› de¤il, devlet kasab›!
Geçen hafta da bir vali kesip do¤ruyordu. Art›k bakanl›¤a, valili¤e
atanan›n eline bir de balta tutuﬂturuyorlar anlaﬂ›lan.

Her seçimin geyi¤i
‘22 Temmuz seçimlerini Cumhuriyet tarihimizin en zor
ve kritik seçimi’ olarak buyuruyor partiler. Her seçimde ayn› geyik! ‹ﬂte, daha geçen seçimde CHP bildirgesinde, “Türkiye bir yol ayr›m›ndad›r. 3 Kas›m'da ya
ekonomik krizden ç›kacak, ya da bugünkü kaos sürecektir” deniyordu. Maksat, hiçbir partinin hiçbir ﬂeyi de¤iﬂtirmedi¤ini yaﬂayarak gören seçmeni yönlendirmek.


Halk› yenemezsiniz
PKK’ye karﬂ› operasyonlarda e¤itimsiz asker kullan›l›yor eleﬂtirileri üzerine ordu, komando e¤itim kamp›n›
bas›na açarak, nas›l e¤ittiklerini gösterdi, generaller
bundan sonra teröre karﬂ› profesyonel personelle mücadele edeceklerini aç›klad›. Halka karﬂ› savaﬂt›¤›n›z sürece, istedi¤iniz kadar profesyonelleﬂin, yenemezsiniz.
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Bizim çocuklar gelmiﬂ
Dergimiz;
Ankara’n›n yoksul gecekon- ‹ZM‹R
dular›ndan
Elaz›¤’›n
emekçi mahallelerine,
Alt›nﬂehir’den Bursa’ya
halka ulaﬂmaya devam
ediyor.
Ankara’da yoksul
halk›n yaﬂad›¤› Hüseyingazi’de kap› kap› dolaﬂan Yürüyüﬂ okurlar›,
1,5 saat içinde 40 dergimizi halka ulaﬂt›rd›lar. ANKARA
Megafonla
gündeme
iliﬂkin konuﬂmalar yapan okurlar›m›z, emekçi
halk› örgütlenmeye ve
mücadeleye ça¤›rd›lar.
B u r s a’n›n Teleferik
Mahallesi’nde yap›lan
toplu sat›ﬂta 15 dergi
halka ulaﬂt›r›l›rken, kahvehanelerde konuﬂmalar yap›ld›. Elaz›¤’da ise okurlar›m›z, Fevzi Çakmak Mahallesi Perﬂembe Pazar›’nda megafonlarla konuﬂmalar yaparak, 30 derginin sat›ﬂ›n› yapt›lar. A n t a l y a ’ d a okurlar›m›z›n Alt›nova’n›n Sinan Mahallesi’nde yapt›¤› tan›t›mda ise, 1,5 saat içerisinde 34 dergi
halka ulaﬂt›r›ld›. Bu hafta ‹ s t a n b u l ’ d a toplu tan›t›m yap›lan yerler ise, Alt›nﬂehir ve Ka¤›thane oldu. Alt›nﬂehir-ﬁahintepe Mahallesi’nde 58 derginin sat›ﬂ› yap›l›rken, Ka¤›thane pazar›ndan baﬂlay›p Osmaniye’de son bulan da¤›t›m boyunca seçimler ve Genelkurmay’›n halka karﬂ› savaﬂ›yla ilgili konuﬂmalar yap›ld›.
Dergimizin emekçi halka buluﬂtu¤u yerlerden biri de
‹zmir’di. Çi¤li’ye ba¤l› Harmandal› Mahallesi’nde tan›t›m yapan okurlar›m›z, emekçi halk›m›z›n s›cak ilgisiyle
karﬂ›laﬂt›lar. Girilen gecekondularda, yaﬂl› insanlar›n y›llar›n tecrübesi ile, “seçim çare de¤il, y›llard›r oy kullan›yoruz, hepsi di¤erinden kötü ç›k›yor. AKP daha kötüsünü
yapt›. Ne AKP’ye ne de baﬂkas›na oy vermeyece¤im.
Okumam yok ama s›rf AKP’ye karﬂ›s›n›z diye bu dergiyi
alaca¤›m. ‘AKP’nin sonu olsun’ diye derginizi alaca¤›m”
diye konuﬂtu¤u görüldü.
S›cak hava yüzünden, s›k s›k dinlenmek zorunda kalan
Yürüyüﬂ okurlar›, oturduklar› mahalle kahvesinde yap›lan
sohbetlerin ard›ndan içtikleri çay paralar›n› ödemek isterlerken, “siz bizim çocuklars›n›z sizden para almak bize
yak›ﬂmaz” sözleri ile u¤urland›lar. Bir baﬂka yerde, Türkçe bilmeyen Kürt kad›nlar›, “bizim çocuklar gelmiﬂ, aç
göndermek olmaz” diyerek yemek davetleri yaparken, kimi yerlerde so¤uk su, buz getirenler oldu. Kavurucu s›caklara ra¤men sokak sokak dolaﬂan Yürüyüﬂ okurlar›n›
halk ba¤r›na bast›, coﬂkuyla karﬂ›lad›.
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Devrimimiz Onlarla Büyüyor
Türkiye halk›n›n kurtuluﬂu, ba¤›ms›zl›k ve
demokrasi için savaﬂarak ölümsüzleﬂtiler.
Türkiye emekçi halk› onlar› unutmayacak!

 Semiran Polat, 26 Haziran
günü ‹skenderun Mezarl›¤›’nda
an›ld›. Mezarl›k giriﬂinde toplanan TAYAD’l›lar, “Kahramanlar
Ölmez Halk Yenilmez” pankart›
açarak k›z›l flamalarla mezar›
baﬂ›na yürüdüler. “Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez,
Devrim ﬁehitleri Ölümsüzdür, Semiran Polat Ölümsüzdür” sloganlar›n›n at›ld›¤› yürüyüﬂün ard›ndan yap›lan
anmada, Semiran Polat’›n mücadele yaﬂam› anlat›larak,
“Bize Ölüm Yok” marﬂ› söylendi.

 25 Haziran 1995’te Dersim'in Ovac›k ‹lçesi Yeﬂilyaz›
Nahiyesi Kardere mevkiinde ﬂehit düﬂen Halk Kurtuluﬂ Savaﬂç›lar› Kenan Gürz, Zehra Öncü,
Do¤an Genç, Figen Yalç›no¤lu,
Cem Güler Dersim HÖC taraf›ndan an›ld›lar. 25 Haziran günü düzenlenen anmada ﬂehitlere ba¤l›l›k dile getirildi. Yap›lan konuﬂmalarda Yeﬂilyaz› ﬂehitlerinin 15
saat boyunca direnerek ﬂehit düﬂtükleri ve Zehra Öncü'nün el bombas› ile düﬂman›n üzerine yürüyerek kendini feda etti¤i vurguland›.
 14 yaﬂ›nda Dersim da¤lar›nda k›r gerillas› olarak baﬂlad›¤› mücadelesini, ‹stanbul'da ﬂehir gerillas› olarak sürdürerek,
22 Haziran 1996’da devrim u¤runa çat›ﬂarak ﬂehit düﬂen Adalet
Y›ld›r›m, Dersim’de an›ld›.
HÖC'lüler ve ailesi taraf›ndan
mezar› ziyaret edilen Adalet’in kavgas›n› anlatan konuﬂmalar yap›l›rken, ﬂiirlerin okundu¤u anmada, "Adalet Y›ld›r›m Ölümsüzdür" sloganlar› at›ld›. HÖC'lüler
ayn› mezarl›kta bulunan ﬂehit gerillalar›n mezarlar›n›
ziyaret ederek, devrim sözünü tutacaklar›n› yinelediler.

 ‘84 Ölüm Orucu ﬂehitlerinden Abdullah Meral, Manyas-Kalebay›r› Köyü’nde bulunan mezar›
baﬂ›nda Band›rma Gençlik Dernekli ö¤renciler taraf›ndan an›ld›.
20 Haziran’da mezar›n› ziyaret
eden gençlik, 1984 Ölüm Orucu
Direniﬂi üzerine konuﬂmalar yapt›.
ﬁehitlerin yaratt›¤› direniﬂ gelene¤ine de¤inilen konuﬂmada; faﬂizmin en aç›k biçiminin yaﬂand›¤› koﬂullarda,
hapishaneden yükselen direniﬂin öncüleri selamland›.
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2. Ölüm Orucu Ekibi direniﬂçisiydi. Bart›n
Hapishanesi’ndeyken 19 Aral›k Katliam›’n›
yaﬂad›, yan›klar içinde Sincan’a sevkedildi.
Kald›r›ld›¤› hastanede, zorla müdahale iﬂkencesi alt›nda iradesi ve yarat›c›l›¤›yla direniﬂini sonuna kadar sürdürerek 8 Temmuz 2001’de ölümsüzleﬂti.

Ali KOÇ

Ali Koç, 12 ﬁubat 1971’de Zonguldak’ta do¤du. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okurken 1989’da Dev-Genç
saflar›na kat›ld›. Zonguldak’ta maden ocaklar›nda çal›ﬂt› ve ‹ﬂçi Hareketi Gazetesi Temsilcili¤i yapt›. 1995’te tutsak düﬂtü.
Ve bir Dev-Genç’li olarak, bir proleter olarak ölümsüzleﬂti.

Malatya-Akçada¤-Kepez Köyü’nde 24 Haziran 1977’de do¤du. ‹stanbul’da konfeksiyon iﬂçisi olarak çal›ﬂ›rken 1996’da devrimci hareketle tan›ﬂt›. K›sa sürede örgütlü
iliﬂkiler içine girdi. Mahalli alan örgütlenmesinde sorumluluklar ald›. Milis faaliyeti
yürüttü.

‹smail KARAMAN

Son olarak F›rat Tavuk Ölüm Orucu Birlikleri komutan›yd›. Tüm gayreti hapishanelerde katledilen yoldaﬂlar›n›n hesab›n› sormakt›. Bu görevini yerine getirirken 6
Temmuz 2001’de ﬂehit düﬂtü.

7
Temmuz
1980’de Sirkeci’de
polisle ç›kan bir çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtüler.
‹kisi de Dev-Genç’in
faﬂist teröre karﬂ› mücadele ekiplerinde yeralan savaﬂç›lard›.

Osman KORKMAZ

U¤ur KORKMAZ

Ahmet KÖKSAL

Metin TOPAL

Aynur CEYLAN

6
Temmuz
1988’de Hollanda’da faﬂistler
taraf›ndan vurularak katledildi.

8
Temmuz
1989’da ‹stanbul
Samand›ra’da faﬂist
mafya taraf›ndan
katledildi.

7
Temmuz
1980’de ﬂehit
düﬂtü.
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