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döne döne semaha dönenler tutuﬂtu önce
sonra türküler
sonra da ﬂiir ç›¤l›ks›z düﬂtü türkülerin yan›baﬂ›na.
Sivas, Sivas... yi¤itlik midir emanet cana k›ymak?
yi¤itlik midir bir tutam ›ﬂ›¤›
kör b›çakla güneﬂten kopar›p karanl›¤a kurban etmek?
Söyle hangi kitapta vard›r elleri kollar› ba¤l›y› yakmak?
Var m›d›r kardelen ak›nda bir avuç inciyi ateﬂe tutmak lo?
Böyle garip düﬂtü¤üme bakma
böyle mahzun durdu¤uma...
Vars›n ateﬂin suskunlukla beslensin
benim de yüre¤im gençli¤ini alm›ﬂ yan›na
yürür baﬂ› dik
Senin de da¤lar›n var Sivas, senin de da¤lar›n...
da¤lar›nda ﬂahanlar›n...

13 Temmuz - 19 Temmuz
BÜYÜK D‹REN‹ﬁ’in 60. ﬂehidiydi. 1956 do¤umluydu. Devrimcili¤e sempatisi Mahirler’le
baﬂlad› ve o günden itibaren 25
y›l›n›n her an›, mücadele içinde,
örgütlülük içinde geçen bir devrimci oldu. Bu 25 y›lda, iﬂkenceSevgi
lerden, hapishanelerden geçti,
ERDO⁄AN
say›s›z görevler üstlendi. Son üstlendi¤i görev, Türkiye tarihinin en büyük hapishaneler
sald›r›s›nda, Birinci Ölüm Orucu Ekibi Direniﬂçisi olarak
sald›r›n›n önünde barikat olmakt›. 14 Temmuz
2001’de, 12 Temmuz’da katledilen eﬂi ‹brahim Erdo¤an’›n ölüm y›ldönümünden iki gün sonra ﬂehit düﬂtü.

Maraﬂ
do¤umluydu. ‹stanbul
Anadolu Yakas› emekçilerinin
mücadeleR›za
sinde yeralGÜNEﬁER
d›. 1992’de
Halk›n Gücü Gazetesi’nde çal›ﬂmaya baﬂlad›. 14 Temmuz
1993’te ‹stanbul ‹kitelli Parseller’de darbeci kontra çetesi taraf›ndan pusu kurularak katledildi.

14 Temmuz 1991’de Ankara’da bulunduklar› üs polis taraf›ndan kuﬂat›ld›. Direnerek ﬂehit düﬂtüler.
Fintöz, 1978’de Liseli Dev-Genç’liydi. 12
Eylül sonras›nda bir süre yurtd›ﬂ›nda örgütlü
mücadele içinde oldu. Bir Devrimci Solcu olarak ülkesine döndü ve SDB’lerde görev yapt›.
Buluthan
Fintöz
Buluthan, ‘80 sonras› Dev-Genç örgütKANGALG‹L
D‹KME
lenmesine kat›ld›. Gençli¤in militan önderlerinden biri oldu. SDB’li olarak mücadelesine devam etti.

Nurten
DEM‹R

‹smail
AKARÇEﬁME

14 Temmuz 1992’de ‹stanbul Kas›mpaﬂa’da bulunduklar› üs kuﬂat›ld›, çat›ﬂarak ﬂehit
düﬂtüler. Nurten, 1970 Elaz›¤ do¤umlu, Kürt
milliyetindendir. Ocak 1992’den itibaren SDB
örgütlenmesi içinde görev ald›. ‹smail, 1972
Giresun do¤umludur ve 1991’den itibaren
SDB üyesi olarak görev ald›.

Tarih yazanlar›n

Gülnaz Sar›o¤lu:
"Ben baﬂta insan
oldu¤um, gerçekleri
gördü¤üm için, düﬂünmek ve düﬂündüklerimi dile getirmek istedi¤im için, her
ﬂeye gözlerimi kapamak ve susmaktan nefret etti¤im için
ve insanlar› sevdi¤im, ezilmenin ve yoksullu¤un ne demek
oldu¤unu bildi¤im için... bunlara karﬂ› susman›n yanl›ﬂ oldu¤unu ve güzel bir dünya için, insan oldu¤um için bu iﬂi
seçtim...
Bu gerçekleri bilip de susmak, savaﬂmamak vatan›m›za
ve halk›m›za karﬂ› görevlerimizi yerine getirmemektir. Vatana ve halka ihanet etmektir.
... Türkiye'de yaﬂayan bir Arap halk› da vard›r. Arap
halk› da özgür olmal›d›r. Özgürlük savaﬂmaktan geçmektedir. Savaﬂmal›y›z.”
*
Nihat ﬁahin:
“Bask›n›n, iﬂkencenin, sömürünün ve katliamlar›n sürdü¤ü bir ülkede tarafs›zl›k diye bir ﬂey olamaz. Bu düzende herkes ﬂöyle ya da böyle taraf olmak durumundad›r.
Ben de sömürülen emekçi halk›m›n yan›nda ve saflar›nday›m. Sömürüsüz, s›n›fs›z bir düzen kurmak için mücadele
ediyorum. Mücadele etti¤im için devrimciyim. Devrimcilikten, devrim için savaﬂmay› anl›yorum.”

kaleminden

Hasan Hüseyin
ONAT

Hasan
Hüseyin,
Amasya Gümüﬂhac›köy do¤umluydu. Lise y›llar›nda
DLMK ve Halkevi faaliyetlerinde yerald›. 1996’da
halk›n adaletini uygulamak için SPB’li oldu.
Gülizar, Sivas Kangal’a ba¤l› Topard›ç Köyü’ndendi. Köyüne gelen gerillalar arac›l›¤›yla tan›ﬂt› devrimle. Çal›ﬂmak için geldi¤i ‹stanbul'da
kavgan›n neferi oldu.
Emine, Ankara'n›n Ayaﬂ ‹lçesi’nde do¤du. HaEmine
cettepe Üniversitesi’nde Dev-Genç'li oldu. Önce AnTUNÇAL
kara Dev-Genç Komitesi'nde, sonra bölgede görevler ald›. 1996’da bir SPB’liydi.
Ali, Muharrem Karakuﬂ ﬂehit düﬂtü¤ünde o bir savaﬂç› oldu. Israrla
ekiplerinin ad›n›n Muharrem Karakuﬂ olmas›n› istemiﬂti.
Han›m Gül, o en zor günlerde dahi Parti-Cephe'ye kap›s›n› açan bir
yi¤it Anadolu kad›n›yd›.

Ali
ERTÜRK

Nihat
ﬁAH‹N

canlar can olur da eller tutuﬂur
dost evinde can›m sevda tutuﬂur
pir sultan’lar ölmez binler yetiﬂir
akar gelir canlar tarih tutuﬂur

Gülnaz
SARIO⁄LU

Murat
KAYMAK

Osman
SÖNMEZ

Halk›m›z›n özgürlü¤ü, vatan›m›z›n ba¤›ms›zl›¤› için da¤lara ç›km›ﬂlard›. 15
Temmuz 1994’te Sivas’›n Zara ‹lçesi, Kanl›çay›r Köyü Otluçimen Mezras›’nda ç›kan çat›ﬂmalarda ﬂehit düﬂtüler.
Nihat, 1978’de devrimci düﬂüncelerle tan›ﬂt›. Ö¤retmen olarak mücadelede yerald›.
1993’te gerillaya kat›ld›. Komutan yard›mc›s›yd›. Gülnaz, 1980’lerin ortalar›nda mücadeleye kat›ld›. 1993 yaz›nda gerilla olarak Sivas da¤lar›na ad›m att›. Murat, 1991’de bir süre TDKP saflar›nda mücadele etti. Ayn› y›l Devrimci Solcu olup, ‘91 yaz›nda gerillaya kat›ld›. Osman, Lise y›llar›nda devrimcilerle tan›ﬂt›. Bursa bölgesinde legal, illegal görevler ald›. 7 y›l tutsak kald›. ‘91’de gerillaya kat›ld›.

Gülizar
ﬁ‹MﬁEK

Devrimci tutsaklar›n sürdürdü¤ü ölüm orucunu desteklemek için 15 Temmuz
1996’da ‹stanbul Gültepe
Merkezi’ne yönelik gerçekleﬂtirdikleri bask›ndan sonra,
Telsizler Mahallesi’nde bir evde kuﬂat›ld›lar. Oligarﬂinin
sald›r›s›na silahlar›yla, sloganlar›yla direnerek ﬂehit
düﬂtüler. Çat›ﬂma sonunda 4
Cephe savaﬂç›s› ﬂehit düﬂerken, ev sahibi Han›m Gül, yaral› kald›r›ld›¤› hastanede yine polis taraf›ndan katledildi.

Han›m
GÜL
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iyaset arenas›nda yeralan tüm güçler, seçim
platformunda düﬂüncelerini,
programlar›n› ortaya koyuyorlar. Herkes, bir ﬂekilde
halk›n huzurunda. Devrimle düzen, devrimcilikle reformizm, iﬂbirlikçilikle vatanseverlik
bu zeminde ayr›ﬂ›yor. Sa¤ ile solun,
devrimle düzenin, sosyalizmle düzeniçi solculu¤un aras›ndaki çizgiler, gerçekte son derece kal›n ve net
çizgilerdir. Fakat siyaset arenas›nda
gerçek yüzüyle halk›n karﬂ›s›na ç›kamayan tüm güçler, bu çizgileri
belirsizleﬂtirmeye, sa¤la sol, devrimle düzen, devrimcilikle düzen
solculu¤u aras›ndaki fark› mu¤laklaﬂt›rmaya çal›ﬂ›rlar. Cepheliler olarak, 2007 seçim sürecinde öncelikli
görevlerimizden biri, aradaki bu
çizgileri netleﬂtirmek ve daha da kal›nlaﬂt›rmakt›r.

S

iz, bu ülkede büyük bir iddiay›
temsil ediyoruz. Bu iddia, ba¤›ms›z, demokratik bir Türkiye’yi
kurma iddias›d›r. Bu iddia, ba¤›ms›z ve demokratik bir Türkiye’ye
engel olacak tüm güçleri, halk›n örgütlülü¤ü ve mücadelesiyle aﬂma
iddias›d›r. Biz, meclise beﬂ on kiﬂi
sokal›m, bak›n nas›l her ﬂeyi de¤iﬂtiriyoruz tarz›nda ucuz ve temelsiz
iddialar›n sahibi de¤iliz. Tam tersine, de¤il beﬂ on, yüzlerce milletvekiline de sahip olunsa, mevcut düzenin parlamento arac›l›¤›yla de¤iﬂtirilemeyece¤i gerçe¤ini biliyor ve
söylüyoruz. Çare seçim de¤il diyoruz.

B

üzen, reformlarla düzeltilemeyecek kadar bozuk bir düzendir. Faﬂizm, ülkemizde üç beﬂ demokratikleﬂme yasas›yla yokedilemeyecek kadar köklü bir yönetim
biçimidir. Ülkemizin emperyalizmle iliﬂkileri, “stratejik müttefiklik”
veya “AB üyeli¤i” k›l›f›yla gizlenemeyecek ba¤›ml›l›k iliﬂkileridir. K›sacas›, ba¤›ml›l›k ve faﬂizm, tüm
sorunlar›m›z›n çözümü önündeki en
büyük barikatt›r. Çare, iﬂte bu yüzden seçim de¤ildir. Çünkü dünyan›n

D
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GÜNDEM

Biz Devrimciyiz;
Ba¤›ms›zl›k ve demokrasi bizle gerçekleﬂir!
hiçbir ülkesinde, emperyalizm seçimle kovulmam›ﬂ, faﬂizm seçimle
y›k›lmam›ﬂt›r. Ba¤›ms›zl›k ve demokrasi oyun de¤ildir. Hiç kimse,
onlar› bize alt›n bir tepside sunmayacakt›r. Bunun için, çare seçim de¤il diyor ve ekliyoruz: Ba¤›ms›zl›k,
demokrasi mücadelesini yükseltelim. Her iki taraf›n da “zor”a baﬂvurdu¤u bu zorlu mücadelenin doru¤u devrimdir. Devrim emperyalizmi kovman›n, faﬂizmi y›kman›n
ve dolay›s›yla ba¤›ms›z, demokratik bir Türkiye’yi kurman›n tek yoludur.
unun d›ﬂ›ndaki bir yolla ve
araçla ba¤›ms›zl›k veya demokrasi vaadedenler, halk› ﬂu veya
bu ﬂekilde aldatmaktad›rlar. Bu vaatte bulunanlar›n sa¤ veya sol s›fatlara sahip olmalar› aldatma gerçe¤ini de¤iﬂtirmez.

B

ligarﬂinin partileri, seçim sürecinde bir tiyatro oynuyorlar.
Düzen partilerinin bol keseden att›klar› vaatlerini yerine getirmemeleri, milletvekillerinin seçimini halka, hatta kendi parti üyelerine bile
b›rakmamalar› bilinen gerçeklerdir.
Ülkemiz kan içindeyken, halk›m›z
yoksulluk içindeyken, bu oyuna ortak olunarak hiçbir sorun çözülemez. Çözümün adresi, devrimci harekettir. Çözümün yolu, devrim mücadelesidir. Bunun d›ﬂ›ndaki her ﬂey
riyad›r, aldatmad›r, demokrasicilik
oyunudur.

O

u seçimlerde düzen partileri,
halk› “ﬂeriatla”, “darbeyle”
korkutarak kitleleri kendilerine yedekleme takti¤i geliﬂtirirken, reformist cephede de “ba¤›ms›z aday”
takti¤i geliﬂtirildi. “Sosyalizmin
temsili” ba¤›ms›z adaylara havale
edildi. “Sol” ad›na tam bir karmaﬂa
tablosu çizilmektedir seçim sahne-

B

sinde. CHP solculu¤undan ÖDP
solculu¤una, Bask›n Oranlar’›n sosyalistli¤ine uzanan sahnedeki bu resim, alabildi¤ine aldat›c›, alabildi¤ine yan›lt›c›d›r. S o l u b u n l a r temsil
ed e me z! B a ¤ › m s › z l › k v e d e m o k r a si ye bu kesimlerin önerdi¤i yol l a r d a n u l a ﬂ › l a m a z! Solu temsil etme ad›na sergilenen düzeniçi söylemler, burjuva politika manevralar›d›r. Legal sol partiler, Bask›n
Oranlar, Ufuk Uraslar hangi politikay› temsil ediyorlar, kitlelere ne
söylüyorlar, hangi çözümleri gösteriyorlar? Gösterdiklerinde sol, sosyalist olan ne var?.. Aç›k ki, bu politikada sosyalist olan hiçbir ﬂey
yoktur. Sosyalizm cephesinden bak›ld›¤›nda, bunlar riyad›r, düzeniçidir.
iz devrimciyiz! Neden? Çünkü,
ba¤›ms›z, demokratik bir Türkiye’yi kurman›n baﬂka yolu yoktur
da onun için. Vard›r diyen, asl›nda
ba¤›ms›z, demokratik bir Türkiye
hedefinden vazgeçip, oligarﬂinin
düzenini kabul etmiﬂtir. Biz devrimciyiz. Halk›m›z›n bar›ﬂç›l ve bar›ﬂç›l olmayan tüm mücadele biçimlerini kullanarak sürdürece¤i halk
kurtuluﬂ savaﬂ› sonucunda emperyalizmi kovarak ba¤›ms›z Türkiye’yi kuraca¤›z. Biz devrimciyiz.
Mücadelemizle, faﬂist devlet mekanizmas›n› parçalay›p, yeni tipte demokratik bir devlet kuraca¤›z. Peki
bunun d›ﬂ›nda baﬂka bir yolla kurulabilir mi ba¤›ms›z, demokratik
Türkiye? Emperyalistler, bizim parlamenter mücadelemize dayanamay›p(!) t›p›ﬂ t›p›ﬂ terkederler mi mesela ülkemizi? Ya da oligarﬂi, parlamento kürsüsünde yapt›¤›m›z konuﬂmalardan etkilenerek faﬂizmden
vazgeçip demokrasiyle yönetmeye
raz› olabilir mi?

B

8 Temmuz 2007

osyalizm ve s›n›f mücadelesi
düﬂman› burjuvalarla iﬂbirlikçileri ve halka, sosyalizme güveni
kalmam›ﬂ “sol”cular, devrim bir hayal diyorlar. Vazgeçin bu hayalden,
gelin parlamenter mücadeleye kat›l›n diyorlar. Oysa, biz Marksist-Leninistler, bu ülkenin en gerçekçi siyasi gücüyüz. Zaten gerçekçi oldu¤umuz için çok zorlu bir yol olmas›na ra¤men, devrimin zorunlulu¤undan sözediyoruz. Esas hayalperestlik, oligarﬂik diktatörlü¤ün demokrasiyi uygulayabilece¤ini, parlamenter yoldan
sosyalizme geçilebilece¤ini düﬂünmektir. Bundan daha boﬂ bir
hayal yoktur.

S

osyalizm ad›na konuﬂanlar›n, konuﬂma iddias›nda
olanlar›n ayaklar›n›n nereye
bast›¤›na bak›n. E¤er ayaklar›
legalizm batakl›¤›ndaysa, onlar
sosyalizm ad›na konuﬂma hakk›n› kaybetmiﬂlerdir. Onlar›n
önerdi¤i yoldan sosyalizme ulaﬂ›lamayaca¤› kesindir. Ama sadece bu de¤il; demokrasi mücadelesinde de önerdikleri yol
hiçbir yere varmayacakt›r. Bugün legal particilik yapanlar, 1980
öncesinin zora dayal› devrim savunucular›yd›lar. 12 Eylül yenilgisiyle
vazgeçtiler bundan. Rusya’da 1905
y›l›nda bir ayaklanma süreci yaﬂanm›ﬂ ve ayaklananlar yenilmiﬂlerdi.
Bu yenilginin ülkemizdekine çok
benzeyen sonuçlar›ndan biri SBKP
Tarihi’nde ﬂöyle anlat›l›r: "Bozgun
Menﬂevikleri hepten y›ld›rm›ﬂt›. Pani¤e kap›larak, yeni bir devrimi
düﬂlemenin bile gerekmedi¤ini söylüyorlard›. Yasad›ﬂ› partinin kapat›lmas›n›, gizli devrimci çal›ﬂman›n
b›rak›lmas›n› istiyorlard›. Programda ve partinin devrimci takti¤inde, devrimci geleneklerinde,
aç›k bir vazgeçme pahas›na, yetkililerin yasal bir varoluﬂ için kendilerine izin vereceklerini umuyorlard›.
‹ ha ne t e t t ik le r i sa de ce sos ya l iz m
d e ¤i l , a yn › z a m an da de m ok r a s i y di."

S

Say›: 112

vet, devrimden vazgeçmek, sadece sosyalizmden vazgeçmek
de¤ildir, ba¤›ms›zl›ktan ve demokrasiden de vazgeçmektir. Bu anlamdad›r ki, ülkemizin en gerçekçi ve
en gerçek d e m o k r a t l a r ›, devrimcilerdir. Ve keza, ülkemizin en gerçekçi ve en gerçek v a t a n s e v e r l e ri
de devrimcilerdir. Çünkü, ba¤›ms›zl›¤›n ve demokrasinin ufukta göründü¤ü tek strateji, devrimcilerin

E

Biz devrimciyiz! Neden?
Çünkü, ba¤›ms›z, demokratik bir Türkiye’yi kurman›n
baﬂka yolu yoktur da onun
için.
*
Ülkemizin en gerçekçi ve en
gerçek demokratlar›, devrimcilerdir. Ve keza, ülkemizin en gerçekçi ve en gerçek
vatanseverleri de devrimcilerdir.

önerdi¤idir. Seçimleri, parlamentoyu devrimciler de kullan›r gerekti¤inde ve koﬂullar› uygun oldu¤unda. Ve o durumda da tek ölçümüz,
seçimlerin ve parlamenter çal›ﬂman›n devrimi daha da yak›nlaﬂt›rmam›za hizmet etmesi olacakt›r. Kurtuluﬂ yolu, parlamenter yol de¤ildir.
A L K I M I Z ! Tüm siyasal hareketler huzurundad›r. “Hangisi
benim örgütüm, kim beni savunuyor?” diye soracaks›n kendine. Onlarca program, slogan, vaat, yol aras›nda do¤ruyu bulmaya çal›ﬂacaks›n. Do¤ru ve öncelikli soru “oyumu kime atay›m?” sorusu de¤ildir.
Oy at›p atmamak, daha sonra karar
verilecek bir husustur. ‹lk soru,
“Hangisi benim örgütüm, kim beni
savunuyor?” olmal›d›r.

H

u piyasada gördüklerin, oligarﬂinin seçim oyununda karﬂ›na
ç›kanlar, senin örgütün de¤ildir. Se-

B

nin örgütün gerçekleri söyleyendir...
Senin örgütün, sorunlar›n›n çözümü
için parlamentoyu adres olarak gösterenler de¤ildir. Çünkü onlar 60
y›ld›r söylüyorlar bunu ve sen, parlamentonun çözüm yeri olmad›¤›n›
gördün. Senin örgütün, sana boﬂ vaatlerde bulunanlar de¤il, seni müc a d e l e y e ç a ¤ › r a n d › r. Kurtuluﬂun
ordad›r.
iyaset, bir tür savaﬂt›r. S›n›f
savaﬂ›n›n bir ifadesidir. Siyasetten bana ne, ben ekme¤imin derdindeyim diyenler de bu
savaﬂ›n içindedir. Çünkü s›n›f
savaﬂ› zaten bir anlamda e k m e k
kavgas›’d›r. Ad› üstünde; kavga!.. S›n›flar mücadelesinde
kavgan›n d›ﬂ›nda bir yol yok
çünkü. Kavgada taraflar vard›r.
Dostlar ve düﬂmanlar vard›r.
Kim senden yana?.. Düﬂman
kim? Bunlar› sormak, bunlar›
bilmek zorundas›n. De¤ilse, 60
y›ll›k “çok partililik” aldatmacas› ve seçim oyunu sürer gider.

S

üﬂman ba¤›ms›zl›¤› yokedenlerdir? Düﬂman, demokrasinin uygulanmas›na engel olanlard›r. Somut olarak
söylersek; düﬂman, emperyalizm ve
iﬂbirlikçisi oligarﬂidir. Ba¤›ms›zl›k
ve demokrasi için seçim sand›klar›n›n baﬂ›na de¤il, emperyalizme ve
oligarﬂiye karﬂ› mücadeleye ça¤›r›yoruz. “Sand›k baﬂ›na” de¤il, “s›n›f
mücadelesine!” Silah›m›z, oylar›m›z de¤il, örgütlülü¤ümüzdür.
1920’lerin baﬂ›nda emperyalistleri
nas›l kovduk ülkemizden? Oylar›m›zla m›, silahlar›m›zla m›? S›n›rl›
da olsa kazand›¤›m›z hak ve özgürlükleri, sand›kta m›, direniﬂlerde mi
kazand›k?.. Sorular›n cevaplar›
aç›kt›r. Bu yüzden ülkemizde,
‘60’lar›n sonlar›ndan bu yana devrimcilerin önderli¤inde anti-emperyalist, anti-oligarﬂik bir savaﬂ sürmektedir. Bu savaﬂa kat›lal›m; ülkemizi soyan, halk›m›z› sömüren emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ›, ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesinin bayra¤›n› yükseltelim!

D
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Hemen herkes demokrasiyi savunuyor. Herkes, ﬂu veya bu biçimde demokrasi için mücadele etti¤ini
iddia ediyor. Ama nas›l bir demokrasi? Buras› muamma.
Öte yandan; tüm düzen partileri,
tüm burjuva politikac›lar› ve düzeniçi politika yapan solcular, ülkemizde eksik gedik de olsa, DEMOKRAS‹N‹N OLDU⁄U iddias›ndalar.
Öyle mi gerçekten? Bu sorunun cevab›nda hiçbir muamma yok.
Demokrasinin oldu¤u iddias›n›n

k›n ekonomik, siyasi, sosyal yaﬂam›ndan neler götürdü¤üne bakal›m
ﬂimdi. Bakal›m ve görelim ki, demokrasinin yoklu¤u, halk için büyük yoksunluklar demektir.

DEMOKRAS‹ OLMAZSA;
Halk yönetime kat›lamaz.
Demokrasi, h a l k › n y ö n e t i m e
kat›l›m› olarak tan›mlanan bir sistemdir. Ama bizim gibi ülkelerde,
bu biçimsel olarak bile gerçekleﬂmez; demokrasinin yerine demokrasicilik
oyunu vard›r; bu oyun
da bir avuç az›nl›¤›n
halk üzerindeki diktatörlü¤ünü gizlemeye
hizmet eder.
Gerçek demokrasinin, yani halk demokrasisinin göstergesi ve
kan›t›; halk›n yöneti me do¤rudan kat›lm a s › d › r. Bunu mümkün k›labilmek için,
tüm halk kesimleri her
türlü söz ve örgütlenme hakk›na sahip olmal›d›r. Bu haklar olmadan
demokrasi olmaz, uygulanamaz.
Halk Anayasas› Tasla¤›’nda denir ki; “Tart›ﬂan, her düzeyde karar
alan ve her düzeyde örgütlenmiﬂ bir
halk, demokrasinin de, ba¤›ms›zl›¤›n da en büyük güvencesidir. ”
Tart›ﬂmas› engellenmiﬂ, söz, karar hakk› gasbedilmiﬂ, her alanda
örgütsüzleﬂtirilmiﬂ bir halk da fa ﬂizm için güvencedir.

Demokrasi
olmazsa
ne olur?
sa¤lamas›n› yapmak elimizde.
Herkes demokrasi istedi¤ine göre, demokrasi iyi bir ﬂey demek ki.
Peki “demokrasi olmazsa ne olur?”
Ne olaca¤›n›n cevab›n› bilmek,
bulmak için uza¤a gitmeye gerek
yok. Ülkemize bak›n yeter. Demokrasi olmad›¤›nda neler olaca¤›n›n
cevab› ülkemizin tablosudur. B ü t ü n
faﬂist re j i m l e r, demokrasi olmazsa
ne olaca¤›n›n cevab›d›r.
Demokrasi, asl›nda bir halk için
VARLIK YOKLUK sorunudur.
Demokrasi olmazsa, halk da
yoktur. “Nas›l” diyeceksiniz? Çünkü faﬂizm halk› yok sayar. Burjuva
demokrasisi de, halk› içi boﬂalt›lm›ﬂ
bir “temsiliyete” indirger. Demokrasi, iﬂte bu anlamda asl›nda halk
için “ v a r l › k / y o k l u k ” sorunudur.
Burjuva diktatörlü¤ünde, halk,
sömürülecek, yönetilecek bir kuru
kalabal›kt›r. Halk, sadece halk demokrasisinde, yaln›z etiyle kemi¤iyle de¤il, düﬂünceleriyle, iradesiyle, söz ve karar hakk›yla vard›r.
Demokrasinin yoklu¤unun hal-
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DEMOKRAS‹ OLMAZSA;
H al k›n irade si çi ¤neni r.
‹ktidar hep emperyalizm ve iﬂbirlikçi sömürücü s›n›flar›n elinde
kal›r. Baﬂta iﬂçi s›n›f› olmak üzere,
yoksul ve orta köylülük, tüm çal›ﬂanlar, ﬂehir ve k›r küçük üreticileri,
esnaflar, sanatkarlar, memurlar, ö¤renciler, ayd›nlar, yönetime kat›lamazlar. Hiçbir konuda halk iradesi
kaale al›nmaz. Halk›n yönetime kat›l›m› 4-5 y›lda bir yap›lan seçimlere indirgenir ve bir aldatmacaya dönüﬂür.

DEMOKRAS‹ OLMAZSA;
Kat›l›mc›l›k göstermelik kal›r.
4-5 y›lda bir oyunu verir ve baﬂka da bir ﬂey yapamazs›n. Diyelim
seçti¤iniz vekil ihanet etti size, sizin
ç›karlar›n›z› savunmad›, sizin düﬂüncelerinizi temsil etmeyi b›rak›p
baﬂka partilere geçti. Eliniz bö¤rünüzde beklemekten baﬂka hiçbir ﬂey
yapamazs›n›z. Diyelim iktidara getirdi¤iniz parti, vaatlerini yerine getirmiyor, “elim k›r›lsayd› da onlara
vermeseydim” demekten baﬂka yine
elinizden bir ﬂey gelmez. E¤er sosyalist bir ülkede olsayd›n›z, seçti¤iniz temsilcileri geri ça¤›rma hakk›n›z olacakt›. Ama kapitalizmde,
burjuva demokrasisini biçimsel olarak taklit eden sömürge tipi faﬂizmde, böyle bir hakk›n›z›n olmas› düﬂünülemez bile.
K›sacas›, demokrasi olmazsa,
Halk siyasetten uzaklaﬂt›r›l›r; siyaset bir avuç “profesyonel” ve egemen s›n›flar›n sözcüsü olan burjuva
politikac›lar›n elinde kal›r. Düzenin
polisi, yarg›s› da bu statüyü pekiﬂtirmek için ellerinden geleni yaparlar.
Siyasi faaliyet, polis ﬂeflerinin, generallerin iki duda¤›n›n aras›na hapsedilir; kimse “siyaset yapma” hakk›n› serbestçe kullanamaz. Parlamento, asla halk›n temsilcilerinin oldu¤u bir yere dönüﬂmez.

DEMOKRAS‹ OLMAZSA;
U l u s l a r ö z g ü r olmaz.
Bu topraklar› yüzy›llard›r paylaﬂan çeﬂitli ulus ve az›nl›klara mensup halklar›n kardeﬂçe, insanca ve
özgürce birarada yaﬂamas› mümkün
olmaz. Türk, Kürt uluslar› baﬂta olmak üzere Arap, Laz, Gürcü, Çerkes, Boﬂnak vb. çeﬂitli az›nl›k ve
milliyetlerin gönüllü birlikteli¤i yerine, zulüm ve asimilasyon geçer.
Baﬂka bir deyiﬂle, demokrasi olmazsa, ›rkç›l›k olur, ﬂovenizm olur.
‹nsanlar ›rk ve milliyeti dolay›s›yla
d›ﬂlan›r, horlan›r, baz› “›rk”lara ayr›cal›k tan›n›rken, baz›lar›na bask›
uygulan›r.

DEMOKRAS‹ OLMAZSA;
Hak

ve özgürlükler ka¤›t
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ü z e r i n d e k a l › r.

Demokrasi olmazsa, iﬂkence
o l u r ! Tüm ulusal ve uluslararas› yasalar›n yasaklad›¤› “zalimce, insanl›k d›ﬂ›, onur k›r›c›, davran›ﬂ ve cezalar” günlük hayat›n bir parças›
haline gelir. Demokrasi olmazsa,
i n f a z l a r o l u r, katliamlar olur, faili
meçhuller olur, kay›plar olur... ‹nsanlar›n özel yaﬂam›, ailesi, konutu,
haberleﬂmesi, keyfi olarak izlenir,
engellenir, taciz ve sald›r›lara maruz kal›r. Demokrasi olmazsa,
hayat›m›z› yasaklar kuﬂat›r! Demokrasi olmazsa, kiﬂiler, dokunulmaz, devredilmez olarak adlan-

Ancak halk demokrasisinde
tüm halk kesimlerine, asker ve polis dahil meclisler, sendikalar ve her
düzeyde örgütlenme hakk› verilir.

“Herkes önceden izin almaks›z›n
gösteri yapma hakk›na sahiptir”
denir ancak; gösteri alanlar›nda polis, halk› copla panzerle bekler.
Bilinir ki, örgütlenme hakk› yoksa, toplanma ve gösteri yapma özgürlü¤ü sa¤lanm›yorsa, “düﬂünce
özgürlü¤ü” tek baﬂ›na hiçbir anlam
ifade etmez! Demokrasinin olmad›¤› yerde, örgütlenme, gösteri hakk›
gasbedilir ve geriye düﬂünce özgürlü¤ü de¤il, olsa olsa “hindi gibi düﬂünme” özgürlü¤ü kal›r!

Burjuva d iktatörlü¤ünde, h alk,
sömürülecek, yönetilecek bir kuru
kalabal›kt›r. Halk, sadece halk
demokrasisinde, yaln›z etiyle
kemi¤iyle de¤il, düﬂünceleriyle,
iradesiyle, söz ve karar hakk›yla
vard›r. ... Halk demokrasisinin
göstergesi ve kan›t›; halk›n yönetime
do¤rudan k at›lmas›d›r.
d›r›lan en temel hak ve özgürlüklerine sahip olamazlar. Bu hak ve özgürlükler ka¤›t üzerinde var gösterilse bile, demokrasinin olmad›¤›
yerde bunun güvencesi yoktur.

DEMOKRAS‹ OLMAZSA;
Örgütlenme, toplanma
gösteri özgürlü¤ü olmaz.

ve

Halk örgütlenme hakk›n› serbestçe kullanamaz. “Örgüt” kelimesi bir “öcü” haline getirilir. Örgütlü
insanlara karﬂ› her türlü keyfilik uygulan›r. ‹ﬂçilerin, memurlar›n, köylülerin örgütlenmelerini engellemek, kurulmuﬂ örgütlenmelerini
tecrit ve tasfiye etmek için akla gelebilecek her türlü yöntem kullan›l›r. Ka¤›t üzerindeki örgütlenme
hakk›, hayat›n gerçe¤inde hak olmaktan ç›kar›l›p “suç” haline dönüﬂtürülür. Dernekler, sendikalar
bas›l›r ve kapat›l›r.

Say›: 112

DEMOKRAS‹
OLMAZSA;
S o r u n l a r çözüm s ü z k a l › r.

‹nsanlar ve tüm
toplum, halk›n yaﬂam›n› zehir eden sorunlar, insan onuruyla
ba¤daﬂmayan, siyasi,
ekonomik ve sosyal
engeller karﬂ›s›nda
aciz ve çaresiz kal›rlar.
Çünkü demokrasi, toplumsal sorunlar›n çözüm yollar›n› açar. Demokrasinin olmad›¤› bir toplum, damarlar› t›kanm›ﬂ bir vücuda benzer. Sorunlar, uzun süre çözülemez ve kangrenleﬂir.

DEMOKRAS‹ OLMAZSA;
Düﬂünce özgürlü¤ü olmaz.
Emperyalist dünya düzenini ve
oligarﬂik diktatörlü¤ü savunanlar›n
d›ﬂ›ndaki kesimler, düﬂüncelerini,
serbestçe aç›klay›p yaymak hakk›na
sahip olamazlar. Bas›n, yay›n araçlar›n› serbestçe kullanamazlar. Demokrasi olmazsa, ekranlar, sayfalar,
gerçe¤e kapat›l›r. Ka¤›t üzerinde tan›nan “düﬂünce özgürlü¤ü ve bas›n
özgürlü¤ü” de sansürle, toplatmalarla, yasaklamalarla, keyfi engellemelerle, ticari zorbal›kla fiilen ortadan kald›r›l›r.
‹nsanlar›n “hiçbir sansüre u¤ra-

madan bilgi edinmek hakk›” olmaz.
“Bilgi Edinme Kanunu” gibi göstermelik uygulamalarla bu gerçe¤i
örtbas etmek, tam da demokrasi
yoksunlu¤unun bir kan›t›d›r. Gerçekte, demokrasinin olmad›¤› ülkelerde, halk, kapal› kap›lar ard›nda
neler çevrildi¤inden, kimlere nelerin peﬂkeﬂ çekildi¤inden, halka karﬂ› ne dolaplar döndürüldü¤ünden
hiçbir zaman tam manas›yla haberdar olamaz. Aynen bizim ülkemizdeki gibi.

DEMOKRAS‹ OLMAZSA;
‹nanç özgürlü¤ü olmaz.
‹nanç özgürlü¤ü olmad›¤› gibi
inanmama özgürlü¤ü de olmaz.
Esas olarak “kiﬂileri ilgilendiren
özel bir konu” olan dini inançlar,
bask› alt›na al›n›r; düzen “kendi”
inanç ve düﬂüncelerini dayat›r. Kendisinin uygun görmedi¤i inanç ve
düﬂünceleri yasaklarla kuﬂat›r.
‹nançlar›, düﬂünceleri nedeniyle insanlara karﬂ› “ayr›mc›” uygulamalara baﬂvurulur.

DEMOKRAS‹ OLMAZSA;
B i l i m , s a n a t ö z g ü r olmaz.
‹nsanlar, bilim ve sanat› serbestçe ö¤renme ve ö¤retme, aç›klama,
yayma ve bu alanlarda her türlü
araﬂt›rma yapma hakk›na sahip olamaz. Düzen bilimsel araﬂt›rmalar›n
destekçisi de¤il, köstekçisi olur.

DEMOKRAS‹ OLMAZSA;
E¤itim özgür, de mokra t i k ve
halk için olmaz.
Demokrasinin olmad›¤› yerde,
halk, e¤itimin muhtevas›na, biçimine kar›ﬂamaz. E¤itimde her ﬂey egemen s›n›flar›n dedi¤i gibi ve onlar›n
ihtiyaçlar›na göre ﬂekillendirilir.
Demokrasi olmad›¤› yerde, t o pl u m c u , yu r t s e v e r, ilerici, bilimsel,
h a l k t a n y a n a bir e¤itim de¤il, geri ci, faﬂist, ﬂovenist, hurafelerle do l u b i r e¤itim olur. Gençlerimizi,
zihinsel, bedensel, ruhsal, teknik
tüm boyutlar›yla geliﬂtiren bir e¤itim de¤il, ezberci ve köleleﬂtirici bir

DEMOKRAS‹
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e¤itim olur.

DEMOKRAS‹ OLMAZSA;
K ü l t ü r yozlaﬂ›r, çevre bozulur!
Çünkü, demokrasinin olmad›¤›
yerde, kültür politikalar›n›n, çevre
politikalar›n›n belirlenmesinde de,
o kültürün bir parças› olan ve o çevreden en çok etkilenen durumundaki halk›n düﬂünceleri kaale al›nmaz.
Emperyalizmin kültürü doldurur
hayat›n her alan›n›. Çevre, emperyalist tekellerin ya¤mas›na maruz
kal›r. Çünkü, demokrasi yoksa, bütün bu konudaki yasalar, politikalar,
halka göre de¤il, tekellerin isteklerine göre belirleniyor demektir.

DEMOKRAS‹ OLMAZSA;
S› r t › m › z d a n s ö m ü r ü c ü l e r i n
b i r i i n e r, öteki biner.
Çünkü demokrasinin olmad›¤›
yerde, seçimler bir oyundan ibarettir. Seçtik san›rs›n›z ama asl›nda
kimseyi seçmezsiniz. Seçtik san›rs›-

hepsi, son tahlilde emperyalizmin
ve oligarﬂinin partileridir ve emperyalizmin ve oligarﬂinin program›n›
uygulama vaadiyle iktidar olurlar.
‹ﬂte bu mekanizma içinde, giden de
gelen de asl›nda hep ayn› olur. Halk
hep aldat›l›r.

DEMOKRAS‹ OLMAZSA;
M u h a l e f e t d e y o k t u r.
Olsa da hükmü yoktur. Mesela
bir yandan “çok partililikle” övünürler, ama öte yandan yüzde 5’lik,
10’luk barajlarla çeﬂitli kesimlerin
kendi meclislerinde temsil edilmesini engellerler.
Mesela, halihaz›rdaki Türkiye
Meclisi, 41 milyon oyun sadece 16
milyonunu, yani yüzde 40'›n› temsil ediyor; halk›n yüzde 60’›n›n oyu,
meclis d›ﬂ›nda b›rak›lm›ﬂt›r. Ve buna da demokrasi derler. Halk›n temsili diye bir dertleri yoktur çünkü.
Her ﬂey göstermeliktir.

DEMOKRAS‹ OLMAZSA;

B ü ro k r a s i h ü k m e d e r ! Bürokrasi geniﬂledikçe geniﬂler,
yetkisi artt›kça artar.
Siviliyle, ordusuyla
Ba¤›ms›zl›¤›m›z›n önündeki engel
bürokrasi, her türlü
denetimin d›ﬂ›nda
emperyalizm, d emokrasinin önündeki
kal›r. Halkla yöneengel, faﬂizmdir. Sorunlar›m›z›n
tim hergün biraz dakayna¤›nda b u i ki m usibet v ard›r.
ha birbirinden koVe bu tablo, bize sorunlar›m›z›n
par. Bürokrasinin
hükmü
artt›kça,
çözümünün a dresini de gösteriyor.
halkla yönetim birÇare, ba¤›ms›z ve demokratik
birine yabanc›laﬂ›r.
Türkiye’dir.
Bürokratik ayg›t,
kendi ayr›cal›klar›n›
sürdürmek ve ço¤altmak için halk üzerindeki bask›n›z ama asl›nda size yapt›r›lan sades›n› sürekli art›r›r. Ancak sosyalizmce seçileni onaylatmakt›r. Düzen
dedir ki, bürokrasi giderek daralt›l›r.
partilerinin asl›nda birbirlerinden
Daha da önemlisi, ancak sosyalizmfarklar› yoktur ama kendilerini
de halk bürokratlar› da seçme hakk›“sa¤c›”, “solcu”, “liberal”, “islamna ve halk örgütlülükleri arac›l›¤›yla
c›”, “muhafazakar”, “ilerici” “vadenetleme yetkisine sahip olur.
tansever” diye pazarlayarak, halk
içinde varolan tüm düﬂünce ve e¤iDEMOKRAS‹ OLMAZSA’n›n
limleri istismar edip, düzen içine
cevab›, Türkiye tablosudur!
kanalize etmek isterler.
Adlar› farkl›, sloganlar› farkl›, liBurada, “demokrasi olmazsa”
derleri farkl›, sözleri farkl›d›r; fakat
baﬂl›¤› alt›nda sayd›klar›m›za ﬂöyle
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toplu olarak bak›nca, ülkemizde de
demokrasinin olmad›¤› aç›k bir ﬂekilde ortaya ç›k›yor. “Demokrasi olmazsa” baﬂl›¤› alt›nda ne s›ralanm›ﬂsa, hepsi ülkemizde vard›r. Baﬂka bir deyiﬂle, sözün baﬂ›ndan beri
ülkemizi anlat›p duruyoruz asl›nda.
Ülkemizin bugünkü durumda olmas›n›n en önemli nedenlerden biri
de demokrasinin olmay›ﬂ›d›r. Di¤er
önemli neden ise, ülkemizin emperyalizme ba¤›ml›l›¤›d›r.
Ba¤›ms›zl›¤›m›z›n önündeki
engel emperyalizm, demokrasinin
önündeki engel, faﬂizmdir. Sorunlar›m›z›n kayna¤›nda bu iki musibet
vard›r. Ve bu tablo, bize sorunlar›m›z›n çözümünün adresini de gösteriyor. Çare, ba¤›ms›z ve demokratik
Türkiye’dir.
“Demokrasi olmazsa” derken,
elbette kastetti¤imiz halk için demokrasidir. Halk›n iktidarda oldu¤u
bir sistemin demokrasisidir. De¤ilse, kastetti¤imiz ne faﬂizmin oyuna
çevrilmiﬂ demokrasisi, ne de burjuvazinin içi boﬂalt›lm›ﬂ, ilerici-demokratik tüm özelliklerini kaybetmiﬂ, burjuva demokrasisidir.
Bizim u¤runa mücadele etti¤imiz demokrasi de halk demokrasisidir. Çünkü halk› varedecek, halk›n
iradesini yüceltecek, gerçekten halk›n yönetime kat›lmas›n› sa¤layacak demokrasi, halk demokrasisidir.
Onlarca y›ll›k tecrübemizin en
özet sonucu ﬂudur: Ülkemizin sorunlar›n›n çözümü, bu düzen içinde
mümkün de¤ildir! Bu sonuç aç›kça
ortadayken, daha ﬂunu da deneyelim, bunu da deneyelim demenin
anlam› yoktur. Çünkü böyle demek,
böyle düﬂünmek, aldat›lmaya devam etmektir. Hem de bile bile, göz
göre göre.
Bile bile, göz göre göre, demokrasiyle uzaktan yak›ndan ilgisi olmayan bir sistemi bize demokrasi diye
yutturmalar›na izin vermeyelim. Ba¤›ms›zl›¤›m›z› kazanmak için emperyalizme karﬂ›, demokrasiyi inﬂa
etmek için faﬂizme karﬂ› mücadele
bayra¤›n› yükseltelim. Ba¤›ms›z ve
demokrasinin oldu¤u bir ülkede, özgür bir halk olarak yaﬂayal›m.
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Seçim Aldatmacas› Teﬂhir Ediliyor

Haklar ve Özgürlükler Cephesi üyeleri,
düzenledikleri eylemler, da¤›tt›klar› bildirilerle halka ulaﬂ›yor ve
seçim oyununa aldanmamalar›, çözümün
ba¤›ms›zl›k, demokrasi
mücadelesine kat›lmak oldu¤u ça¤r›s›n› yap›yorlar.

muz’da ise Harbiye
Beldesi’nde bildiriler
da¤›t›ld› ve halka demokrasicilik oyunu anlat›ld›. ‹skenderun ‹lçesi’nde ise, seçimlerin aldatmaca oldu¤unu anlatan HÖC üyeleri polis taraf›ndan engellendi. Afiﬂlere el koyan polis, Emrullah Kaya
ve Seval Arac›'ya
250'ﬂer YTL para
cezas› kesti.

BA⁄IMSIZLIK, DEMOKRAS‹
MÜCADELES‹NE KATIL!

MALATYA Haklar ve Özgürlükler Cephesi üyeleri, 29 Haziran’da Ataköy Mahallesi Hasan Bey
Caddesi'nde "Seçim Çare De¤il Ba¤›ms›zl›k ve Demokrasi Mücadelesine Kat›l" afiﬂlerini asarken, polis
engeliyle karﬂ›laﬂt›lar. Düzen partilerinin halk› aldatmak için ast›¤›
afiﬂlere sesi ç›kmayan polisin, bu
aldatmay› teﬂhir edenleri engellemesi, düzenin polisinin asli görevinin ne oldu¤unun bir göstergesiydi.
Kimlik kontrolü ve izin belgesi
dayatmas›nda bulunan polis, izin
belgesinin olmas› karﬂ›s›nda bu kez
de, afiﬂin as›ld›¤› duvar›n sahibini
tehdit ederek ﬂikayette bulunmas›n›
istedi. Ev sahibinin zoraki ﬂikayeti
üzerine HÖClülere para cezas› kesilerek,
"bir daha asarsan›z hepinize
katlamal› olarak ceza veririz!"
tehdidi
savruldu. Buna
karﬂ›n, gerçekleri halka ulaﬂt›rmakta kararl› olan HÖC’lüler afiﬂ
yapmaya devam ettiler.
HÖC’lüler ayn› zamanda mahallelerde, merkezde ve seçim bürolar›
ile araçlar›na da ayn› slogan›n yer
ald›¤› pullamalar› yap›ﬂt›rd›lar.
MERS‹N 1 Haziran’da Mersin
Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i’nde bir seminer düzenlenerek,
seçime iliﬂkin devrimci politika tart›ﬂ›ld›.
Hasan Biber yapt›¤› konuﬂmada,
seçimlerin halk› aldatmak için yap›lan demokrasicilik oyunu oldu¤unu
belirtti. Halk›n sorunlar›n›n bu ﬂeSay›: 112

kilde çözülmeyece¤ine vurgu yapan
Biber, çözümün ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesine yaﬂam›n her
alan›nda kat›lmaktan geçti¤ini söyledi. 2,5 saat süren seminerde, seçimlerde halk›n tepkilerine iliﬂkin
yaklaﬂ›mlar da tart›ﬂ›ld›.

HATAY “Bu oyunu bozal›m”
ça¤r›s›n›n yükseldi¤i yerlerden biri
de Hatay oldu. HÖC’ün ülke genelinde baﬂlatt›¤› kampanya, Hatay’da
2 Temmuz günü düzenlenen eylemle ilan edildi.
Hatay HÖC üyeleri, Ulus Meydan›’nda yapt›klar› aç›klamada, halka seçimlere kat›lmama ve sand›k
baﬂ›na gitmeme ça¤r›s›nda bulundular. “Seçim Çare De¤il Ba¤›ms›zl›k ve Demokrasi Mücadelesine Kat›l” yaz›l› pankart ve dövizlerin taﬂ›nd›¤›
eylemde aç›klamay› yapan
Niyazi Harnubo¤lu, Türkiye’nin sömürge bir ülke oldu¤unu,
demokrasiyle
de¤il faﬂizmle
yönetildi¤ini
hat›rlatarak, seçimlerin bu gerçeklerin üzerini örtmeye yarad›¤›n› söyledi. ‹ktidara gelecek hiçbir partinin
mevcut politikalar d›ﬂ›nda bir alternatifinin bulunmad›¤›n› kaydeden
Harnubo¤lu, halka, vaatlere kanmama, ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesine kat›lma ça¤r›s› yapt›.
“Seçim Çare De¤il”, “Ne ABD
Ne AB Tam Ba¤›ms›z Türkiye”,
“Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cephede”
sloganlar›n›n at›ld›¤› aç›klaman›n
ard›ndan bildiriler da¤›t›ld›.
Antakya’da ayr›ca kent merkezinde afiﬂler yap›l›p bildiriler da¤›t›l›rken, 30 Haziran ve 1 Tem-

ADANA Adana'n›n emekçi mahallelerinden ﬁakirpaﬂa’da, 2 Temmuz
günü ‘HÖC’ yaz›l›
önlükler giyen devrimciler,
“Seçim
Çare De¤il Ba¤›ms›zl›k ve Demokrasi
Mücadelesine Kat›l” baﬂl›kl› bildirileri da¤›tt›lar.
ﬁakirpaﬂa Caddesi üzerinde yap›lan da¤›t›mda halka, seçimlerin
sorunlar›m›z› çözmedi¤i, 1946'dan
beri yap›lan seçimlerde gelen hükümetlerin halk›n yarar›na de¤il,
IMF'nin, Amerika'n›n, TÜS‹AD'›n
yarar›na çal›ﬂt›¤› anlat›ld›. Ülkemizin ba¤›ms›z, demokratik bir ülke
olmad›¤› belirtilen konuﬂmalarda,
böyle bir ülke olmam›z için halk
mücadeleye ça¤›r›ld›. Polisin tacizlerine karﬂ›n devrimciler, halka gerçekleri anlatmaktan vazgeçmediler.
‹ S TANBUL Sultanbeyli Baﬂaran Mahallesi’nde 1 Temmuz günü
seçim propagandas› yapan CHP milletvekili adaylar›, ‘Sivas katliam›nda sizler de vard›n›z, ﬂimdi nas›l yüzünüz tutuyor da gelmiﬂ oy istiyorsunuz’ ﬂeklinde halk›n tepkisiyle
karﬂ›laﬂt›lar. CHP’lilerin cevab› ise,
halka sald›rmak, susturmak oldu.
Öte yandan Sultanbeyli’de 29
Haziran günü CHP araçlar› halk taraf›ndan taﬂland›. Halk, “sizi mahallemizde istemiyoruz, hiçbir düzen
partisi bu mahalleye giremez, ﬂimdiye kadar bizi hep kand›rd›n›z”
ﬂeklinde tepki gösterdi.
Mecidiyeköy’ün çeﬂitli yerlerine
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“Seçim Çare De¤il Ba¤›ms›zl›k ve
Demokrasi Mücadelesine Kat›l” yaz›l› pankartlar as›ld›. Pankart asan
HÖC’lüler seçimin çare olmad›¤›n›
anlatan konuﬂmalar yapt›lar.
Ba¤c›lar Karanfiller Kültür Merkezi’nde 30 Haziran’da, Eyüp Baﬂ
ve Nurettin K›l›ç’›n konuﬂmac› oldu¤u, “Devrimci Demokratik Cephe ve Seçimler” üzerine bir panel
gerçekleﬂtirildi.
‹stanbul’da burjuva düzen partilerinin halk› aldatmas›na karﬂ› ç›kmak için yap›lan eylemlerden biri de
Esenler’deydi. Esenler Nam›k Kemal Mahallesi’ne park eden ses tesisatl› bir MHP seçim otosu, 3 Temmuz sabah› yak›larak tahrip edildi.
Eylem yerine, “Mad›mak Katillerine Faﬂist Partilere Uyar›m›zd›r-Cephe” imzal› pankart as›ld›.

MEYDAN YALANA
KALSIN D‹YE BASKIN
Birçok yerde HÖC’lülerin seçi-

min çare olmad›¤›n› anlatan çal›ﬂmalar› polisin engellemesi ile karﬂ›laﬂ›rken, Zonguldak’ta Baﬂbakan
Tayyip Erdo¤an’›n kente gelmesinden önce Gençlik Derne¤i polis taraf›ndan bas›ld›. Valilik izniyle yap›lan bask›na, “bomba, patlama” gibi asl› astar› olmayan gerekçeler uyduruldu. As›l neden ise, devrimci
gençli¤in halka gerçekleri aç›klamas›n› engellemekti.

“ OY V E R M E Y E C E ⁄ ‹ Z
ÜÇKA⁄ITÇILARA!”
HÖC’lüler sadece seçime yönelik kampanyada de¤il, ayn› zamanda dergi da¤›t›m› baﬂta olmak üzere
bütün faaliyetlerde halka gerçekleri
anlat›yorlar.
‹zmir’de 30 Haziran günü, Tarihi Kemeralt› Çarﬂ›s›’nda dergimizin
da¤›t›m›n› yapan okurlar›m›z, megafonla seçime yönelik dergi yaz›lar›ndan spotlar aktar›rken, halk›n
düzen partilerine yönelik tepkileriy-

Yozlaﬂmaya, yoksullu¤a
karﬂ› binler buluﬂtu
Anadolu Temel Haklar’›n bu sene 2.’si
düzenlenen “Yozlu¤a Yoksullu¤a Y›k›ml a r a K a r ﬂ › G ü c ü m ü z B i r l i ¤ i m i z d i r ” ﬂenli¤i 24 Haziran’da, 1 May›s Mahallesi’nde
ﬁükrü Sar›taﬂ Park›’nda kitlesel bir kat›l›mla gerçekleﬂtirildi.
Saat 19.00’da davul zurna eﬂli¤inde halaylarla baﬂlayan program, devrim ﬂehitleri için sayg› duruﬂu ve yozlaﬂmay› vurgulayan aç›l›ﬂ konuﬂmas›yla baﬂlad›.
Özgür Do¤an, Nurettin Güleç, Nilüfer
Sar›taﬂ, ﬁafak ve Grup Yorum Korosu’nun
sahne ald›¤› etkinlikte, seçimlerle ilgili yap›lan konuﬂmalarda, ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesine kat›l ça¤r›s› yap›ld›.
Anadolu Temel Haklar Derne¤i Halk
Oyunlar› Ekibi’nin Diyarbak›r yöresine ait
oyunlar›n›n sergilendi¤i ﬂenli¤e yaklaﬂ›k
2000 kiﬂi kat›l›rken, ﬂenli¤in yap›ld›¤› alana, “ Onuru Namusu Adaleti Savunmaya
Yozlaﬂmaya Karﬂ› Mücadele Etmeye Devam Ediyoruz”, “Seçim Çare De¤il Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Mücadelesine Kat›l”
pankartlar› as›ld›.
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le karﬂ›land›lar. Devrimcilerin, düzen partilerine aldanma ça¤r›lar›na
esnaflar baﬂta olmak üzere halk, “oy
vermeyece¤iz bu üçka¤›tç›lara” diyerek cevap verdi. Dergimizin tan›t›m›, 1 Temmuz’da da Gültepe-Çobançeﬂme mahallelerinde yap›ld›.
Ankara'n›n emekçi mahallelerinden Hüseyingazi'de sat›ﬂ ve tan›t›m
yapan 18 okurumuz, halka seçimlerin çare olmad›¤›n›, ba¤›ms›zl›k ve
demokrasinin sand›ktan ç›kmayaca¤›n› anlatt›lar. 1,5 saat süren tan›t›mda 40 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.
Antalya'da da, Kültür ve Alt›nova'n›n Sinan Mahallesi'nde yap›lan
tan›t›mda megafonla seçimlere iliﬂkin konuﬂmalar yap›ld› ve 1.5 saat
içinde 50 dergi sat›ld›. Mahalle halk›n›n ço¤unlu¤unun, oy kullanmak
istemedikleri ve devrimcilerin konuﬂmalar›na hak verdikleri görüldü.
‹stanbul Ba¤c›lar ‹lçesi Y›ld›ztepe Mahallesi’nde de dergimiz halka
ulaﬂt›r›ld›.

Kafkasör Festivali yap›ld›
29 Haziran-1 Temmuz günleri aras›nda yap›lan Artvin 27. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali’nde Artvin Gençlik Derne¤i
stand açt›. 2 gün boyunca aç›k olan stand, festivaldeki tek devrimci
stand oldu¤undan halk›n ilgisi yo¤undu. Haziran ve Boran Yay›nc›l›k’›n kitaplar›n›n yan› s›ra Yürüyüﬂ ve Özgür Karadeniz’in Sesi Gazetesi’nin sat›ld›¤› stantta, “Fuhuﬂa Uyuﬂturucuya Yozlaﬂmaya Hay›r”
yaz›l› dövizler as›ld›.

“Türküler Yanmaz”
Sivas Katliam›’n›n y›ldönümü nedeniyle Babaeski Halkevi, Ba¤c›lar Karanfiller Kültür Merkezi ve Sultanbeyli Cemevi bahçesinde
de anma etkinlikleri gerçekleﬂtirildi.
Babaeski’de “Türküler Yanmaz” ad›yla düzenlenen etkinli¤e
Trakya Kültür Merkezi de destek verdi. 200 kiﬂinin kat›ld›¤› anma
gecesine sayg› duruﬂu ile baﬂland›. Trakya Kültür Merkezi Müzik
Toplulu¤u’nun söyledi¤i türküler, okunan ﬂiirler ve R›za Kabaday›’n›n seslendirdi¤i deyiﬂlerle ‘Türküler Yanmaz” mesaj› verildi.
Ba¤c›lar Karanfiller Kültür Merkezi’nde düzenlenen anmada, yanan canlar›n ›ﬂ›¤›n›n, Pir Sultan gelene¤inin yüreklerden hiç gitmeyen avaz›n›n bu ülkenin yi¤itlerinde taﬂ›nd›¤› belirtilirken, 30 Haziran’da Sultanbeyli Cemevi bahçesinde 300 kiﬂinin kat›ld›¤› anmada
ise, Alevi dedesi Ali Abbas, Sadegül Çavuﬂ ve Nevzat ﬁahin yapt›klar› konuﬂmalarla Sivas’› unutmayacaklar›n› dile getirdiler.
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Vaat etmedikleri
hiçbir ﬂey kalmad›

‘ﬂﬂeffaf karakol’
vaadederken,
SHP Lideri ‹nönü, ‘112 Ey lül’den Hesap
S o r a c a ¤ › z ’ diyordu. Demirel,
K ü r t realitesini tan›mak’tan sö‘K
zederken, ‹nönü daha ileri gidiyor
Kürt sorununu demokrasi ve
ve ‘K
insan haklar› temelinde çözece ¤iz’ diyordu. Demirel yoksullar›
‘yyeﬂil kart’ vaadiyle aldatmaya çamemura sendika
l›ﬂ›rken, ‹nönü ‘m
h a k k ›’ verecektir.

Hiçbirini yerine getirmediler - 2
Çok partili sisteme geçildi¤i tarihten baﬂlayarak burjuva düzen
partilerinin seçim vaatlerini ele ald›¤›m›z yaz›m›z›n ilk bölümünü,
1987 seçimlerinin vaatleri ile noktalam›ﬂt›k. Yerine getirilmeyen vaatler sonraki seçimlerde de sürdü.

1991 S EÇ‹MLER‹
20 Ekim’de yap›lan seçimler, o
güne kadar bütün seçimleri geride
b›rakan vaatlere sahne oldu. Neredeyse yerde-gökte vaadedilmedik
bir ﬂey kalmad›. Vaatlerin baﬂ›nda
ise, “demokratikleﬂme” geliyordu.
11 y›ld›r Özal iktidar›n›n bask›
ve zulmü alt›nda inleyen halk kitlelerinin bu yöndeki talep ve beklentilerini istismar eden Demirel, tüm tarihi boyunca emperyalizmin ve oligarﬂinin güvenilir adam›, demokrasi
düﬂman› oldu¤unu unutturup “demokrasi aﬂ›¤›” olarak meydanlara
indi. ‘‹‹ﬂkenceyi
60 y›ld›r vaat etmedik- k a l d › r a leri hiçbir ﬂey kalma- c a ¤ › z ’ ,
d›, halk›n hiçbir soru- ‘ D e nunu çözmediler. Re- m o k r a fah dediler; yok- siyi yersullu¤umuzu bü- l e ﬂ t i r e yüttüler. De- c e ¤ i z ’
mokrasi dedi- gibi slogan ve
ler; bask›yla,
vaadler,
zulümle, Su- s a d e c e
surluk’la yö- D e m i nettiler. ﬁimdi r e l ’ i n
bir kez daha d e ¤ i l ,
aldatmak için tüm burmeydanlara juva poindiler. Aldan- litikac›mayal›m. So- lar›n dirunlar›m›z›n l i n d e n
çözümü için ba- d ü ﬂ m ü yordu.
¤›ms›zl›k ve deDYP
mokrasi mücaLideri
delesine kat›lal›m
Demirel,

Say›: 112

Erbakan da onlardan geri kalmaz: “Faizleri kald›raca¤›z, Ayasofya’y› ibadete açaca¤›z, YÖK’ün yerini ilmi ﬂura alacak, milli sanayiyi
kuraca¤›z”...
“5500 gün süre” isteyen ve 500
günde her ﬂeyi halledece¤ini söyleyen Demirel’in vaatlerinden baz›lar› ﬂöyleydi: Halk ve yönetim aras›nda güven sa¤lanacak. Yolsuzluk yapm›ﬂ bürokratlar tasfiye edilecek. Bozulan gelir da¤›l›m› düzeltilecek, enflasyon yüzde 10’un
alt›na indirilecek. Yeﬂil Kart ile
sa¤l›k hizmetleri paras›z olacak, her
köye, her mahalleye sa¤l›k evi yap›lacak. Beﬂ y›l içinde her aile bir
ev, bir de otomobil sahibi olacak.
Emeklilik süresi düﬂürülecek ve
herkese emeklilik hakk› sa¤lanacak.
‹ﬂsizlik sigortas› oluﬂturulacak,
asgari ücret vergi d›ﬂ› b›rak›lacak.
Memurlara sendika hakk› tan›nacak. ‹ﬂçi haklar›n› k›s›tlayan 12
Eylül hukuk kurallar› kald›r›lacak.
YÖK kald›r›lacak, üniversitelere
özerklik tan›nacak. Askerlik süresi k›salt›lacak. Tüm karakollar,
adli makamlar ﬂeffaf olacak, insan
haklar› ve temel özgürlükler uygulanacak. Herkes düﬂündü¤ünü özgürce söyleyip yazabilecek.
‘33D ’ formülüyle (DemokrasiDe¤iﬂim-Dayan›ﬂma) propaganda
yapan SHP’nin vaatleri aras›nda;
Yarg› ba¤›ms›zl›¤› gerçekleﬂtirilecek DGM’ler kald›r›lacak. ‹dam
kald›r›lacak. ‹ﬂkencenin kökü kaz›nacak. Kürdistan’da OHAL ve
koruculuk kald›r›lacak, dil özgürlü-

¤ü getirilecek. Pahal›l›k ve enflasyon iki y›l içinde alt edilecek. Paras› olmayan hastalar›n tedavisi
sa¤lanacak, e¤itime ayr›lan bütçe
iki kat›na ç›kar›lacak. Dar gelirliler için sosyal konutlar kurulacak.
Emeklilik yaﬂ› indirilecek. Asgari ücret vergi d›ﬂ› b›rak›lacak.
Anayasa de¤iﬂtirilecek, YÖK kald›r›lacak, özerk üniversiteler kurulacak, Kad›n sorunlar› bakanl›¤›
kurulacak gibi vaatler vard›r.
Seçim biter, toz duman da¤›l›r
ve vaat ya¤muru ya¤d›ran DYP ile
SHP koalisyon hükümeti kurulur.
Demokrasi, insan haklar› alan›nda,
ekonomik vaatlerde hiçbirinin yerine getirilmedi¤i bugünden bak›nca
s›ralamaya gerek duyulmayacak ﬂekilde ortadad›r. Amaç has›l olmuﬂ,
vaatlerle halk aldat›lm›ﬂ, koltu¤a
oturulup iktidar rant› yenmiﬂtir...

1995 S EÇ‹MLER‹
Burjuva partilerin ipli¤i öylesine
pazara ç›km›ﬂt›r ki, 24 Aral›k seçimlerine giderken halka bol vaatte
bulunabilecek durumlar› dahi kalmam›ﬂt›r.
Dört y›l koalisyon orta¤› olarak
ülkeyi yöneten DYP, Çiller’in liderli¤inde Gümrük Birli¤i’nin propagandas›n› yaparak, s›ran›n “demokratik Türkiye’ye” geldi¤ini söyler,
seçim bildirgesinde de “iﬂsizlik sigortas›na geçilecek”, “yeni istihdam yarat›lacak” gibi vaatlerde bulunmaktad›r.
DYP’ye koalisyonda koltuk de¤ne¤i olan ve halka karﬂ› yürütülen
savaﬂ› destekleyen C H P ise, “devleti ele geçiren karanl›k güçler”den
söz etmekte, “yeni sol” maskesi ile
“dd e m o k r a t i k l e ﬂ m e” vaat etmektedir. ANAP’›n seçim vaatlerinde de
demokratikleﬂme baﬂ s›radad›r.
Güney Do¤u’ya silahs›z çö “G
z ü m”den, “dd e m o k r a t i k l e ﬂ m e”den
bahseder. Ecevit de geri durmaz. O
da yeni bir anayasadan sözedip,
“vv e r g i y ü k ü e ﬂ i t d a ¤ › t › l a c a k ”,
“sosyal güvenlik sistemi uluslararas› standartlara ç›kar›lacak” diye vaatler s›ralar. RP de onlardan geri
kalmaz. “Bat›c›, taklitçi ve kapita-
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list zihniyet terk edilecek, ‹ﬂçi-iﬂveren aras›ndaki iktisadi iliﬂkilerin
adilleﬂtirilmesi sa¤lanacak, herkes
sigortal› olacak, isteyen emekli olacak, sa¤l›k sorunlar› çözülecek” diye devam eder vaatler.
Seçimler sonucunda iﬂbirlikçi tekelci burjuvazinin iste¤i olan ANA YOL hükümeti kurulur ancak
ö m r ü k › s a o l u r. A r d › n d a n , e n ç o k
oyu a l a n R P liderli¤i nde REFAHY O L koalisyonu kurulur. Muhalefetteyken “MGK’y› kald›raca¤›z,
Anayasay› de¤iﬂtirece¤iz, ﬂeffaf ve
temiz yönetim” diyen, ekonomik
sorunlar› çözmekten söz eden RP
iktidardayken sözlerini unutur. O da
di¤er düzen partilerinden farks›z oldu¤unu gösterir.

g›l›, özgürlükçü, demokrasiyi yer l eﬂ t i r me k, Türkiye’yi temiz siya set ve yarg› ba¤›ms›zl›¤›na kavuﬂ t u r m a k ” gibi vaatlerde bulunur
CHP. Adeta y›llard›r faﬂist politikalara uyum sa¤layan, uygulayan onlar de¤ilmiﬂ gibi. FP ise, ölüm oruçlar›nda inançlar› için ölüme yürüyen 12 insan›n kan› elinde dururken, en keskin demokrat kesilerek
insan haklar›n› ve inançlara özgürlü¤ü propagandas›n›n temeline
oturtur. Susurluk sonras› yap›lan bu
ilk seçimde ANAP ise, Susurluk’un
hesab›n› sorma slogan› ile halk kitlelerinin adalet özlemini, kontrgerilla devletine öfkesini istismar etmeye çal›ﬂ›r.

2002 S EÇ‹MLER‹
1998 S EÇ‹MLER‹
18 Nisan seçimlerinde de vaatlerin bollu¤unda bir de¤iﬂiklik yoktur.
K›rk y›ll›k bildik partiler yine ayn›
yalanlarla ç›karlar halk›n karﬂ›s›na.
Bu kez tutulmayan vaatlerin y›pranm›ﬂl›¤›n›, “sözleﬂme” taahhüt”,
“proje” gibi süslü kavramlarla gizlemektedirler.
Ye t e r söz milletin” diyen DYP,
“Y
‘iik i n c i d e m o k r a s i p rojesi’ ile oy
avc›l›¤› yapar. CHP ise ne idü¤ü beT ü r k i y e p rojesi”ni diline
lirsiz “T
dolam›ﬂt›r. “‹‹ n s a n h a k l a r › n a s a y -

AKP’nin iktidar oldu¤u 3 Kas›m
seçimleri, ekonomik krizin ard›ndan gerçekleﬂmiﬂti. Bu nedenle de
IMF ile iliﬂkiler, ekonomik vaatlerin ön plana ç›kt›¤› bir seçim oldu.
AKP’nin en önemli vaatleri
arasında iﬂsizlikle mücadele ve IMF
ile Stand-by’a son verme vaadi bulunuyordu. Her iki vaadide havada
kal›rken, enflasyonu düﬂürme vaadini, halk›n “geçim sorununa” çare
olmayan ekonomi politikalar› ile
gerçekleﬂtirdi.
CHP’nin 2002 seçimlerindeki en

önemli vaadi ise “1 milyon iﬂsize
iﬂ” oldu. Bunu nas›l, hangi ekonomik programla yapaca¤› ise “s›r”d›!
‹lk kez seçime giren Genç Parti,
bugünkü gibi vaatlerde birincili¤i
kimseye b›rakm›yordu. Cem Uzan,
üniversite sınavının kaldırılması,
e¤itimin 12 yıla çıkarılmas›, ücretsiz kitap da¤ıtımı, üniversite
sayısını dört katına çıkarma gibi say›s›z vaatlerde bulundu.
Bugün de burjuva partileri demokratikleﬂmeden yoksulluk ve iﬂsizli¤e, e¤itimden sa¤l›¤a temeli olmayan, halk›n sorunlar›na gerçekçi
çözümler içermeyen vaatlerle halk›
aldatma yar›ﬂ›na girmiﬂ durumdalar.
Burjuva siyasetinin temel özelliklerinden birisi; vaatlerin somut
projeler, programlar, politikalarla
bütünleﬂmemesidir. 22 Temmuz öncesi bu gerçek çok daha aleni hale
gelmiﬂtir. Öyle ki, hiçbir farkl› ekonomik programa sahip olmayan
partilerin tümü Genç Parti’nin “mazot 1 YTL” vaadinin peﬂine tak›lm›ﬂ
gidiyor, adeta bütün ekonomik sorunlar mazot fiyat›na indirgenmiﬂ,
yar›ﬂ bu alana s›k›ﬂt›r›lm›ﬂt›r.
IMF politikalar›, sömürü sisteminin kendisi, devasa boyutlara
ulaﬂan iﬂsizlik konusunda somut
hiçbir ﬂey söyleyemiyorlar.

Türküler Ba¤›ms›zl›k ve Demokrasi ‹çin
Grup Yorum üyeleri
Atatürk Kültür Merkezi
önünde yapt›klar› aç›klama ile, “seçim
çare de¤il”
dediler. "‹stemez Vaat Etmeyin Cenneti Bize, Dünya Cennet Olacak Ellerimizle" pankart›
açan Yorumcular, türkülerini ba¤›ms›zl›k ve demokrasi
için söylediler.
4 Temmuz’da, Taksim Meydan›’nda bulunan Atatürk Kültür Merkezi önünde yap›lan aç›klamaya dinleyicilerden de deskek verenler oldu. Grup Yorum ad›na
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aç›klamay› yapan ‹nan Alt›n, bütün partilerin kendilerini ‘umut’ olarak göstererek propaganda yapt›klar›n› belirterek, emperyalistlerin Türkiye’de cirit atmalar›n›n,
her türlü kararlar alabilmelerinin ve talan›n sand›kla
engellenemeyece¤ine vurgu yapt›.
Haklar›n ﬂimdiye kadar mücadele ederek kazan›ld›¤›n› ve hükümetlerin halk›n yarar›na hiçbir karar almad›klar›n› dile getiren Grup Yorum üyeleri, çözümün ba¤›ms›zl›k, demokrasi mücadelesinin büyütülmesine
ba¤l› oldu¤unu belirttiler.
“Yalanlar›n›za, hilelerinize, oy vere re k or t a k ol mayaca¤›z. Biz türkülerimizi ba¤›ms›zl›k ve demok rasi mücadelesi için söyleyece¤iz” diyen Grup Yorum, söyledi¤i “Gel ki ﬁafaklar Tutuﬂsun” ﬂark›s› ile,
ayd›nl›k günlerin do¤aca¤› “ﬂafaklar› tutuﬂturmak” için
ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesine ça¤›rd›.

8 Temmuz 2007

Polis infaz etti, Savc› aklad› 12 A¤ustos
2006 tarihinde Adana’n›n Gülbahçesi Mahallesi’nde
Genç Bak›ﬂ Dergisi’nin özel say›s›n› da¤›t›rken polis taraf›ndan baﬂ›ndan vurularak katledilen 16 yaﬂ›ndaki
Feyzi Abik’in katilleri de akland›. Katillerin yarg›lanmas›na, mahkeme oyununa dahi gerek görülmedi. Adana Cumhuriyet
Savc›s›’n›n bir y›ld›r sürdürdü¤ü soruﬂturma sonucunda, “failleri bulunmad›¤›” gerekçesiyle dosya rafa kald›r›ld›. Yani sokakta herkesin gözü
önünde ve polis taraf›ndan vurulan
Feyzi Abik “faili meçhul” oldu!
Savc›l›k soruﬂturmada; olay yerinde keﬂif yapmad›.
Olay›n meydana geldi¤i bölgede görgü tan›klar›n›n olup
olmad›¤›n› araﬂt›rmad›. Savc›n›n yapt›¤› tek ﬂey, bölgede görev yapan, -ki listeyi de Emniyet veriyor!- polislerin silahlar›n›n balistik incelemesi oldu. Elbette balisti¤e giden silahlar “temiz” ç›kt›.
Ya r g › ; bu ülkede insan kan›n›n sudan ucuz oldu¤unu, muhaliflerin katlinin “meﬂru” görüldü¤ünü bir kez
daha kan›tlad›.
Ya r g › ; polisin adam öldürme özgürlü¤ünün
sürdü¤ünü herkese gösterdi.
Ya r g › ; bu ülkede yarg› mekanizmas›n›n komediden, görevinin ise, devletin suçlar›n› aklamaktan ibaret oldu¤unu ortaya koydu.
Polisin silah kullanma yetkisi böyle bir yarg›
anlay›ﬂ› ile birleﬂti¤i için infazlar, katliamlar bu
kadar kolay yaﬂan›yor ve hiçbir katliamc›, infazc›
cezaland›r›lm›yor.

Kapatma yetmedi Elaz›¤ Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i hakk›nda verilen kapatma karar›n›n
ard›ndan, bu kez de Dernek Baﬂkan› Hüseyin Çelik 27
Haziran günü Malatya'da yol ortas›nda tartaklanarak
gözalt›na al›nd› ve ç›kar›ld›¤› mahkemece tutukland›.
Hüseyin Çelik’in "suçu ve suçluyu
övmek" iddias›yla yarg›land›¤› iki
ayr› davadan kesilen para cezalar›n›n karﬂ›l›¤› olan 32 günlük hapis cezas› nedeniyle tutukland›¤› ö¤renildi. Bu arada keyfilikte s›n›r tan›mayan AKP polisi, gözalt› esnas›nda
Çelik'in yan›nda bulunan Malatya
Temel Haklar çal›ﬂan› Erhan Yavuz’u zorla araca bindirip dövdükten sonra serbest b›rakt›.

Polis devleti
iﬂbaﬂ›nda!

‘Polis, jandarma cinayet iﬂliyor’ Uluslararas› Af Örgütü (AI), Türkiye’de hak ihlallerine iliﬂkin
haz›rlad›¤› raporda, Türkiye gerçe¤ine k›smen ›ﬂ›k tuttu. Raporda, polis ve jandraman›n iﬂkence ve kötü muamelede bulundu¤u, cinayet iﬂledikleri belirtilirken, iﬂkence ve infaz davalar›nda da bu tür eylemlerin cezas›z
kald›¤› kaydedildi. Hakim ve savc›lar›n ﬂüpheli kararlar
verdi¤ini belirten AI, ma¤durlar için “adalet ya çok geç
tecelli ediyor ya da hiç etmiyor” tespitinde bulundu.
Hozat Belediye Baﬂkan›’na gözalt›
Dersim’in Hozat ‹lçesi Belediye Baﬂkan› Cevdet Konak,
Ba¤›ms›z Aday ﬁerefettin Halis'in seçim bürosunun aç›l›ﬂ›nda yapt›¤› konuﬂmada "Kürdistan ﬂehirleri" ifadesini
kulland›¤› gerekçesiyle 28 Haziran’da gözalt›na al›nd›.
Gözalt› olay› HÖC, EMEP, ESP, DHP, DTP üyelerinin de kat›ld›¤› bir aç›klama ile protesto edildi. “Bask›lara Karﬂ› Omuz Omuza" slogan›n›n at›ld›¤› eylemde,
Konak’›n serbest b›rak›lmas› istendi. Ertesi günü mahkemece serbest b›rak›lan Konak, adliyede de yaln›z b›rak›lmad›. Dersim Temel Haklar’›n da yerald›¤› grup,
Dersim’de artan bask›lara dikkat çekti.

Say›: 112

Anma gözalt›s› Dersim’de 17 MKP gerillas›n›n
katledilmesini, 17 Haziran’da K›z›lay’da protesto eden
DHP üyesi 12 kiﬂi, “suçu ve suçluyu övmek”ten 28 Haziran sabaha karﬂ› evleri bas›larak gözalt›na al›nd›.
Ba¤›ms›zl›k istemek büyük suç! 17
Ocak 2005 tarihinde, “Ne ABD Ne AB Ba¤›ms›z Türkiye” ﬂiar›yla Ankara’da seslerini duyurmak isteyen
Gençlik Federasyonu üyeleri polisin sald›r›s›na u¤ram›ﬂ, 198 kiﬂi gözalt›na al›nm›ﬂt›.
Ba¤›ms›zl›k isteyen gençlik hakk›nda çok say›da ayr› ayr› davalar aç›ld›, en az dava aç›lan kiﬂiye 6 dava
aç›ld›, iki gencimiz iki y›l tutsak kald›.
Ancak bunlar da yetmemiﬂ ki, 2,5 sene sonunda yeni bir dava aç›ld›. 26 Eylül’de görülecek davada, gençlerin, yaraland›¤›n› iddia eden 14 polise 41.590 YTL
tazminat ödemesi isteniyor. ‹çiﬂleri Bakanl›¤› polislere
verdi¤i paray› ﬂimdi ba¤›ms›zl›k isteyen gençlerimizden
tahsil etmek istiyor.
2,5 y›ld›r yaﬂananlar, ba¤›ms›zl›k istemenin bu ülkede ne büyük suç oldu¤unu kan›tlamaya devam ediyor.

Kim bunun sorumlusu?
Emniyet Genel Müdürlü¤ü, 2006 suç raporunu aç›klad›. Rapora göre; h›rs›zl›k, kapkaç, doland›r›c›l›k gibi suçlarda yüzde 50 ile
yüzde 170 aras›nda art›ﬂ yaﬂanm›ﬂ!
Peki kim bunun sorumlusu; Emniyet bu soruya cevap vermiyor.
Verse muhtemel ki, yeni yetkiler isteyecek, “elimiz kolumuz ba¤l›”
edebiyat› yapacakt›r.
Muhalifleri “filtrelemekle!”, devrimcilere komplo kurmakla,
yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele edenleri takiple, dernekleri bas›p çal›ﬂanlar› tutuklamakla meﬂgul olan polis, peﬂine düﬂmesi gereken
suçlular› da yakalayam›yor. Sorunun sosyolojik, ekonomik boyutlar›na ise hiç girmiyoruz; böyle bilimsel ﬂeyler polisi asla ilgilendirmez. O, varsa yoksa yetki, daha fazla ceza derdindedir.
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eden güçler aras›ndaki çat›ﬂman›n
da zemini olmuﬂtur. Bu gerçekler
bir yana b›rak›ld›¤›nda, “elbette güvenlik, ülkenin bölünmesi” gibi
söylemler halk›n bir kesiminde karﬂ›l›k bulmaktad›r.
Burjuva partileri de özelde ﬂoveDizimizin ilk iki bölümünde, düzen partilerinin ekonomi politikalar›n› ve ülkenin ba¤›ms›zl›¤›na iliﬂkin ne söylediklerini ele ald›k. Ba¤›ms›zl›k gibi, milyonlar›n yoksullu¤u gibi, ülkemizin en önemli sorunlar›ndan biri de, demokrasi konusudur. Demokratikleﬂme konusunda kim ne diyor, buna bakal›m.

“Terörle mücadele”nin
ilk gündem oldu¤u
yerde, demokrasi
söylemi demagojidir
Bütün partilerin meydanlarda
yapt›klar› konuﬂmalar› dinleyin;
“mazot 1 YTL olacak” yar›ﬂ› d›ﬂ›nda
konuﬂtuklar› tek konu “terörle mücadele” konusudur. Genelkurmay’›,
polisi, yarg›s› ve burjuva partileri ile
tüm düzen kurumlar› yürüttükleri
propagandalarla halk›n bir kesimini,
“ülkenin en önemli sorunu terör d ü r ” yalan›na inand›rd›lar. Hatta
halk “hay›r iﬂsizlik, yoksulluk en
önemli sorun” dese de, düzen güçleri bu sorunlar› unutturmak için “senin sorunun terör” diye bast›r›yorlar
ellerindeki bütün araçlarla.
“Terör” dedikleri sorunun, Kürt
halk›n›n özgürlü¤ü sorunu oldu¤unu; ba¤›ms›z, demokratik Türkiye
için Devrimci Hareketin öncülü¤ünde verilen savaﬂ oldu¤unu gizleyerek yap›yorlar bu demagojiyi.
“Terörle savaﬂ”, nas›l ki, dünya
genelinde Amerikan tekellerinin hakimiyetinin “kald›rac›” haline getirilmiﬂse, ülkeler bu gerekçelerle iﬂgal ediliyor, ambargolar, tecrit politikalar› devreye sokuluyorsa...
Ülkemizde de “terör” söylemi,
oligarﬂinin iktidar›n› sürdürme arac›
haline getirilmiﬂ, yer yer egemen s›n›flar›n çeﬂitli hiziplerini temsil
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düzenlemeler yapt›. Faﬂizmi tasfiye
etmeyi b›rak›n, onun üzerine bir
perde çekerek, halk için daha tehlikeli hale getiren bu düzenlemelerin
ezici ço¤unlu¤u yaz›l› olarak kald›,
uygulanmad›. ‹ktidar›n geri kalan
3.5 y›l›nda ise, ilk y›l ç›kar›lan ya-

Hiçbir düzen partisi
Demokratik Türkiye
hedefini taﬂ›m›yor
nizm temelinde “terörle mücadele”
söylemini seçim propagandalar›n›n
oda¤›na oturtmuﬂ durumdalar. “Terörle” nas›l mücadele edeceklerini
anlat›yorlar kentlerin meydanlar›nda. Ordunun, polisin istedi¤i yetkileri vermekten, Kuzey Irak’a operasyon yapmaktan sözediyorlar, bu
ülkeyi nas›l yöneteceklerini anlatt›klar› seçim beyannamelerinde.
Kan›tlanm›ﬂ bir gerçektir: Terörizm söyleminin öne ç›kar›ld›¤› yerde bütün hak ve özgürlüklerin yokedilmesinin önü aç›l›r, demokrasiden
sözetmek abesle iﬂtigal etmektir.
Meydanlarda idam ipleri ile yürüttükleri tart›ﬂma asl›nda her ﬂeyi anlatmaya yeterlidir.
Meydanlardaki “idam” tart›ﬂmalar›na bak›n:
Biri “o zaman idam vard›, niye
asmad›n” diyor, ötekisi “ip mi bulam›yorsun, al sana ip, asabiliyorsan as” diye ip at›yor.
‹dam zoraki kalkm›ﬂ ancak “As mayal›m da besleyelim mi” zihniyeti sistem partilerinin bütün hücrelerine nüfuz etmiﬂ ve devam ediyor.
AKP bu tart›ﬂmada, demokratikleﬂmeyle, “reformlarla” zihniyet
olarak ne kadar ilgisiz oldu¤unu
gösteriyor. Zaten AKP’nin 4.5 y›ll›k
iktidar›n›n ilk y›l›nda, AB zemininde ve ilerici niteliklerini yitirmiﬂ
burjuva demokrasisi ba¤lam›nda,
k›smi demokratik haklar için yasal

salar›, verilenleri geri almak oldu.
AKP’nin gerçek yüzü de buydu. ‹slamc› anlay›ﬂ›n, demokrasiyle, insan haklar›yla, hak ve özgürlüklerle
“kan uyuﬂmazl›¤›” oldu¤u her f›rsatta ortaya ç›kt›.
Polisin k›s›tlanan yetkilerinin
fazlas›yla geri verilmesi, MGK’daki “sivilleﬂme” düzenlemelerini takiben Genelkurmay’la ﬁemdinli konusunda uzlaﬂma ve ordunun siyasete daha fazla müdahil olmas›,
Kürt sorunundan, az›nl›klar sorununa, K›br›s meselesinden bas›n özgürlü¤üne her alanda eskisinden daha geri ad›mlar, yasalar birbirini izledi. Linçleri teﬂvik etti, linç güruhunu korudu, milliyetçili¤i körükleyip özgürlüklerin çan›na ot t›kad›...
ﬁimdi dört elle ipe sar›l›yorlar.
Ancak, yalanda, demagojide s›n›r tan›mayan burjuva düzen partileri, seçim beyanlar›nda demokratikleﬂme vaat etmekten, meydanlarda “demokratik Türkiye’yi yaratmaktan” söz etmekten de geri durmuyorlar.
‹deolojik olarak demokrasiye
düﬂman olan MHP’den, Susurlukçu
A¤ar’›n yönetimindeki DP’ye kadar
demokrasiden söz etmeyen yok.

Nas›l bir Anayasa’dan
sözediyorlar?
12 Eylül Cuntas›’n›n yapt›¤›
Anayasa’n›n yerine yeni bir anayasa
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yap›lmas›, neredeyse tüm partilerin
ortak vaatleri aras›nda yeral›yor.
CHP, yeni anayasa ile “12 Eylül’ün çarp›k hukuk anlay›ﬂ›n›n tasfiye edilece¤ini” söylerken; AKP,
“k›sa, öz, aç›k ve sivil bir uzlaﬂma
anayasas› haz›rlanacak” vaadinde
bulunuyor. Faﬂist MHP geri durur
mu; “özgürlük ve uzlaﬂmaya dayal›
anayasa haz›rlanaca¤›” onun da
seçim beyannemesinde yerini alm›ﬂ. A¤ar’›n lideri oldu¤u Demokrat Parti’de ise, yeni anayasa, “Anayasa kurultay› toplanarak, tam demokratik, sivil, öz ve k›sa anayasa
hayata geçirilecek” ﬂeklinde kendine yer buluyor.
Ön plana ç›kan bu dört parti de
12 Eylül’den bu yana ülkeyi yönettiler, iktidar ya da koalisyon orta¤›
oldular. Hiçbiri anayasa de¤iﬂikli¤ini gündemine almad›¤› gibi, aksine
karﬂ› ç›kanlar› susturmay› birinci
görev olarak gördüler. Bu faﬂist
anayasaya s›rtlar›n› dayayarak ülkeyi zulümle, bask›yla yönettiler.
Örne¤in AKP, Özal’dan bu yana
mecliste en büyük ço¤unlu¤u elde
eden parti olmas›na, kendi ç›karlar›
için anayasan›n çeﬂitli maddelerinde de¤iﬂiklikleri gündeme getirmesine karﬂ›n, cunta anayasas›n› çöpe
atmay› asla düﬂünmedi, gündeme
bile getirmedi.
Öte yandan; tumturakl› sözlerle
ortaya koyduklar› anayasa, nas›l bir
anayasa olacak, “uzlaﬂma”dan kas›t
kimler?
AKP 4,5 y›ll›k iktidar›nda de¤iﬂik konularda “uzlaﬂma”dan, “kat›l›m”dan söz etti¤inde kap›s›n› çald›klar› Genelkurmay, TÜS‹AD,
TOBB ve benzeri kurumlar oldu.
B›rak›n geniﬂ halk kesimlerini böyle bir sürece katmay›, KESK’i,
D‹SK’i dahi kaale almad›, yüzbinlerce üyeli sendikalar› “marjinal”
diye nitelemekten geri durmad›. Tutal›m ki, tekelci burjuvazinin de
deste¤iyle yeni anayasa gündeme
geldi, AKP’nin kap›s›n› çalaca¤› yine ayn› kurumlar olacakt›r.
Di¤er partiler farkl› m›; elbette
de¤il. Örne¤in, anamuhalefet görevini, ordu sözcülü¤ü olarak kavra-

Say›: 112

yan ve bu çerçevede yerine getiren
CHP’nin halk›n ihtiyaç ve talepleriin karﬂ›layan bir anayasa yapmas›
mümkün mü? Ya da Susurluk’ta Bin
Operasyon’a imza atan A¤ar’›n imza ataca¤› anayasadan ne ç›kaca¤›
meçhul olabilir mi?
Hiçbir düzen partisi, örne¤in
anayasa tasla¤›n›n haz›rlanmas›na
iﬂçisi, memuru, köylüsü, gençleri
ile tüm halk› katamaz. Örne¤in,
böyle bir tasla¤› 70 milyon insana
ulaﬂt›r›p en geniﬂ ﬂekilde tart›ﬂ›lmas›n› ve son ﬂeklinin verilmesini sa¤layamaz. Çünkü; böyle bir iﬂleyiﬂ,
halka bak›ﬂ›n, demokrasi anlay›ﬂ›n›n ürünüdür. Ancak halka güvenin,
halk›n ülke yönetimine kat›l›m›n›n
ürünüdür. Ancak halk›n yönetti¤i
bir rejimde böyle bir canl›l›k içinde
anayasalar yap›l›r. Sovyetler’de oldu¤u gibi, bunun tarihteki örnekleri
de sadece sosyalist ülkelerdir. Bunun d›ﬂ›nda ister bizim gibi ülkelerde isterse geliﬂmiﬂ kapitalist ülkelerde olsun, anayasalar her zaman
egemen s›n›f›n damgas›n› taﬂ›yacak, onun ç›karlar›n› koruyacakt›r.
O zaman, vaatlerini yar›n unutacaklar›n› bir yana b›raksak dahi, nas›l bir anayasa sorusunu sormak durumunday›z. “K›sa, öz, özgürlükçü”
gibi yuvarlak ifadelerin hiçbir anlam› yoktur.

“S›f›r Tolerans” d a
onlar›n vaadiydi!
Hiçbir düzen partisi, Kürt sorununun ad›n› koyarak bildirgesinde
sözünü etmiyor, “çözüm” için programlar önermiyor. Sorunun varl›¤›n› tan›mayanlar›n onu çözmesi elbette mümkün de¤ildir. Anlaﬂ›lan o
ki, partilerin demokrasi anlay›ﬂ›nda
Kürt sorununun çözümü yer alm›yor. Bunun yerine “terör, güvenlik
sorunu” ya da “etnik hassasiyetlerimiz” gibi, sorunun çarp›t›lm›ﬂ biçimlerinden sözediliyor.
Örne¤in; CHP bildirgesinde sorun tümüyle “terör, güvenlik” meselesine indirgenmiﬂ durumda:
“ CHP iktidar›nda, bu terör
odaklar›n›n kurutulmas› için gerek-

Evet!
Yeni b ir
Anayasa
olmal›

Her sat›r›nda h alk›n k at›l›m› ve
düﬂüncesi olan, halk için, halk›n
ç›kar›na b ir ülkeyi tan›mlayan
bir Anayasam›z olmal›. A ncak;
Ba¤›ms›z ve demokratik olmayan b ir ülkede böyle bir Anayasay› hiçbir iktidar yapamaz.
Onlar›n sözünü etti¤i yeni A nayasa, tekellerin ç›kar›n› güvenceye alan bir Anayasa olabilir.
Halk›n Anayasas› ile yönetilen
bir Türkiye için, ba¤›ms›zl›k ve
demokrasi mücadelesine kat›l!

li siyasi irade ortaya konulacak,
yurt içinde ve yurt d›ﬂ›nda terörle
etkili bir mücadele yap›lacak; s›n›rlar›m›z›n güvenli¤i, ülkemizin bar›ﬂ
ve huzuru mutlaka sa¤lanacakt›r.”
Kürt sorununu inkar ederek hangi bar›ﬂ›, huzuru sa¤layacak CHP;
bu, ony›llard›r uygulanan politikalar›n geldi¤i yerle ortadad›r. Öte
yandan CHP, terör, güvenlik söylemi ile tam da Genelkurmay’›n istedi¤i gibi, tüm toplumu bu “kirli savaﬂa” yöneltmek istiyor. “Terörle
mücadelede sivil toplum kuruluﬂlar›ndan, muhtarlardan, kurulmas›n›
öngördü¤ümüz semt konseylerinden
de yararlanarak toplumla iﬂbirli¤i
içinde olan Güvenlik Sistemi kurulacakt›r. ” vaadinin baﬂka bir anlam›
yoktur. Toplumu, sorunlar›n çözümü, halk›n yönetime kat›l›m› için
de¤il, “teröre karﬂ› savaﬂ” için örgütlemek, faﬂist politikan›n kitlelere
indirgenmesidir. Zaten, klasik sosyal demokrat partilerin aksine
CHP’nin seçim bildirgesinin ilk bölümü; “teröre karﬂ› mücadele”. ‹nsan haklar›, demokrasi ondan sonra!
Burada bir zihniyet kendini aç›kça
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Susurluk’la, k ontrgerilla ö rgütlenmeleri ile, devletin “çeteleri”
ile hesaplaﬂmaktan söz etmeyenler, demokrasiden söz edemez.
Kürt h alk›n›n ö zgürlü¤ünü t an›mayanlar, d emokrat olamaz.
Faﬂist c eza y asalar›n› k ald›rmaktan, F Tiplerini kapat›p siyasi tutsaklara ö zgürlüklerini t an›maktan söz etmeyenler, d emokrasiden
söz edemez.
‹nfazc›lardan, iﬂkencecilerden,
katliamc›lardan h esap s orulacak
diyemeyenler, demokrasiden söz
edemez.
Hiçbiri faﬂist düzeni de¤iﬂtirip,
demokratik T ürkiye’yi k uramaz.

ortaya koyuyor; devlet partisi için
aslolan halk›n haklar›, demokratik
Türkiye de¤il, devletin bekaas›d›r.
Hangi devletin? Faﬂist devletin!
Peki, bildirgenin 'De mokrasi ve
H u k u k ' diye baﬂlamas›, o partinin
demokratik, hukuk devletini hedefledi¤ini mi gösterir? Hay›r! E¤er
sözkonusu olan AKP ise, bu yöndeki beklenti ve istekleri istismar etme
gayretinden, özellikle Avrupa Birlikçi liberallerin, AB’nin deste¤ini
almaktan baﬂka bir anlam taﬂ›mad›¤›n› gösterir.
“‹ﬂkenceye s›f›r t o l e r a n s ” diyerek iktidara gelen AKP döneminde
iﬂkence olaylar›nda herhangi bir
azalman›n yaﬂanmad›¤›n› raporlar
söylüyor. De¤iﬂen, “iz b›rakmayan
iﬂkence” yöntemlerinin daha revaçta olmas›, iﬂkencenin kentlerin
meydanlar›na taﬂ›nmas›, demokratik gösterilere müdahalelerin iﬂkenceye dönüﬂmesi oldu.
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ﬁimdi yine “her türlü iﬂkence ve
insanl›k d›ﬂ› uygulamalara karﬂ› ç›k›laca¤›” vaadediliyor.
Yapt›klar› yapacaklar›n›n teminat›d›r, gerisi laf!
Yine AKP bildirgesinde, “toplant› ve gösteri yürüyüﬂlerinin güvencesinden, sivil toplumun güçlendirilmesinden” sözediliyor.
Toplant› gösteri yürüyüﬂleri konusunda AKP’nin tavr› pratikle biliniyor, meydanlar tan›kt›r. Öte yandan mesele gösteri özgürlü¤ünü tan›makla da bitmiyor. Meydanlardan
yükselen sese ne kadar kulak veriliyor, demokratl›¤›n temel ölçütlerinden biri budur. ‹ﬂçisi, memuru, gecekondulusu ile sokaklara dökülen
hangi kesimin sesine kulak verdi
AKP? I M F, Av r u p a B i r l i ¤ i v e
Amerika d›ﬂ›nda kimi dinledi?
Hiç kimseyi. Hem “gösteri özgürlü¤ünden” söz eder, hem de demokratik protestolar› “terör” diye niteler;
AKP zihniyeti budur.
DP bildirgesinde de insan haklar›, özgürlükler söylemi bir süs olarak yerleﬂtirilmiﬂ; “insan haklar›,
temel hak ve özgürlüklerin öncelikli
olaca¤›” belirtiliyor. Hukuk reformu gerçekleﬂtirilece¤i vaadediliyor.
Bas›n özgürlü¤ü alan›n›n geniﬂletilmesinden sözediliyor.
Tüm bunlar› bir Susurlukçu söylüyor. “ B i n o p e r a s y o n y a p m a k l a ”
ö v ü n e n b i r k a t i l i n v a a t l e r i b u n l a r.
Demokrasinin bu kadar aya¤a
düﬂtü¤ü, demagojik vaatlerin s›n›rs›zca havada uçuﬂtu¤u yerde, faﬂist
MHP boﬂ durur mu? ﬁimdiden meydanlarda idam ipi f›rlatan MHP’nin
bildirgesinde; “her türlü iﬂkence ve
insanl›kd›ﬂ› uygulamaya ﬂiddetle
karﬂ› ç›k›laca¤›”, “örgütlenme ve
gösteri düzenleme hakk›n›n engellenmesinin ele al›naca¤›” söyleniyor.
Ellerinde halk›n kan›yla, öyle
böyle de¤il, ﬂiddetle iﬂkenceye karﬂ› olan bir MHP! B›rak›n iktidar›nda yaﬂananlar›, Ülkü Ocaklar›’nda
bile insanlara iﬂkence yapmakla tan›nan bir zihniyetin bu vaatleri
inand›r›c› olabilir mi?

Düﬂünce ve inanç
özgürlü¤ü
Bugüne kadar gelmiﬂ geçmiﬂ
tüm iktidarlar, devletin dini, devletin mezhebine göre politika izledi.
Sünni Müslüman inanc› d›ﬂ›ndaki
tüm inançlar yok say›ld›, bask› alt›na al›nd›.
S›n›f bilincinin köreltilmesi, s›n›f mücadelesinin önüne set çekilmesi için emperyalistler taraf›ndan
özellikle öne ç›kar›lan “kimlik siyaseti”nin yükseliﬂi, burjuva düzen
partilerine de bu konuda vaatlerde
bulunma ihtiyac› hissettiriyor.
AKP bildirgesinde, “din, mezhep, cinsiyet, felsefi düﬂünce ve etnik ayr›mc›l›kta tart›ﬂmal› uygulamalar›n giderilece¤i” söyleniyor.
CHP, “her din, mezhep veya
inanç grubundan yurttaﬂ›n inanç,
ibadet özgürlü¤ünün güvenceye al›naca¤›n›” belirterek, alevilere ayr›ca vurgu yap›yor ve “cemevlerinin
iste¤e ba¤l› olarak devlet deste¤inden yararlanaca¤›n›, Mad›mak’›n
müze yap›laca¤›n›” söylüyor.
AKP’nin cemevlerine yaklaﬂ›m›,
alevili¤i inkar› gizlenemez bir gerçektir. Din, inanç özgürlü¤ünden
anlad›¤› sadece kendi inançlar›n›n
özgürlü¤ünden ibarettir. ‹ktidar› döneminde dini gericili¤i yaymaktan
baﬂka hiçbir ﬂey yapmam›ﬂt›r. Rakamlarla bakal›m:
Sadece Sünniler’i temsil eden
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›'n›n bütçesi 1.3 katrilyon... Bu, Kültür ve Turizm, Ulaﬂt›rma, Sanayi ve Ticaret,
Enerji dahil tam 8 bakanl›¤›n bütçesi kadar! Yine diyanetin bütçesi tam
22 üniversitesinin toplam bütçesine
denk. Diyanet bütçesinin en büyük
art›ﬂ›, bu iktidar döneminde yaﬂanm›ﬂ. Örne¤in, 1997'de 66 trilyon,
2001'de 302 trilyon olan bütçe;
2003'te 771, 2004'te 1 katrilyon,
2006'da 1,3 katrilyon, 2007'de ise
2.7 katrilyona f›rlam›ﬂ.
67 bin okulun, 1220 hastanenin
oldu¤u bir ülkede, son y›llarda say›lar› daha da artan tam 85 bin cami
var. Her 60 bin kiﬂiye 1 hastane dü-
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ﬂerken, 350 kiﬂiye 1 cami düﬂüyor.
Buna karﬂ›l›k sadece 100 cemevi
var ve bunlar sürekli bask› alt›nda.
Her 870 kiﬂiye 1 doktor düﬂerken, 350 kiﬂiye bir cami düﬂen bir
tablodan rahats›z olmayanlar aç›k
ki, kitleleri dinle uyuﬂturmak, sorunlar›ndan uzaklaﬂt›rmak istiyordur.
AKP’nin Ermeniler’e, Süryaniler’e yani dini az›nl›klara yaklaﬂ›m›
ise, Hrant Dink olay›, Malatya Katliam› gibi örneklerle ortaya ç›km›ﬂt›r. Bu kesimlere yönelik en gerici
propagandalar iktidar›n borazan›
gazeteler taraf›ndan yap›lmakta, bu
konuda “ulusalc›” faﬂistlerle yar›ﬂmaktad›rlar.
AKP’nin kendi gibi düﬂünenler
d›ﬂ›ndaki kesimlerin “felsefi düﬂüncelerine” sayg›s› da yaland›r. Muhalif düﬂünceyi susturmak için yeni
düzenlemeler yapan, meﬂhur 301.
maddeyi “gözü gibi” koruyan onlar
de¤il mi? Bak›n hapishanede hiç
düﬂünce suçlusu yok diyerek sefil
demagojilere baﬂvuran, öte yandan
yüzlerce ayd›na, sanatç›ya, yazara,
yay›nc›ya davalar açan da yine onlard›. Hatta baﬂbakan›n kendisi,

eleﬂtirilere karﬂ› dava açmakta Kerinçsiz ile yar›ﬂ›r hale geldi.
Devlet partisi CHP’nin ise alevilere özel vurgu yapmas›n›n tek
amac›, belli bir alevi kitlesinin oyunu almaktan ibarettir. Kürtler’i ve
alevileri partiden ihraç etmekle
övünen bir anlay›ﬂ›n inançlara, kimliklere sayg›s› olabilir mi?

Demokratik Türkiye’yi
biz k urabiliriz
Buraya kadar genel olarak mevcut partilerin, b›rak›n halk›n yönetime gerçek anlamda kat›ld›¤› bir demokrasiyi, içi boﬂalt›lm›ﬂ da olsa
k›smi özgürlükler içeren burjuva
demokrasisini dahi yaﬂama geçirmekten uzak olduklar›n› ele ald›k.
Ancak demokrasi bahsi bununla
bitmiyor. Çünkü biz gerçek demokrasi için kavga veriyoruz.
Demokrasi, en genelde “halk›n
kendi kendini yönetmesi” diye tan›mlan›r. Sayfalar›m›zda baﬂka yaz›larda ele ald›¤›m›z gibi, burjuva
demokrasisinde halk›n yönetimi de-

¤il, az›nl›k s›n›f›n, ço¤unluk durumundaki emekçi halk kitleleri üzerindeki diktatörlü¤ü sözkonusudur.
Halk›n yönetti¤i bir demokraside
ise bunun tersi geçerlidir.
E m e k ç i h a l k o l a r a k k a r a r v e rmek durumunday›z:
Bizi hiçbir biçimde ülke yönetimine katmayan, söz sahibi yapmayan bir demokrasi için sand›¤a m›
gidece¤iz?
Yoksa, kendimizin yönetti¤i,
mahallemizde, iﬂyerlerimizde, köylerimizde, okullar›m›zda, hayat›n
her alan›nda örgütlenerek aﬂa¤›dan
yukar› yönetime kat›laca¤›m›z bir
demokrasi için mücadeleye mi kat›laca¤›z?
Biz, böyle bir demokrasinin sand›ktan ç›kmayaca¤›n› söylüyoruz.
Rejimin niteli¤inin faﬂizm oldu¤unu ve demokrasinin ancak faﬂizmin
halk›n mücadelesi ile y›k›larak kurulabilece¤ini söylüyoruz. Ve tüm
emekçi halk›m›z› bu mücadeleye
kat›lmaya ça¤›r›yoruz.

- Sürecek -

Halk hepinizi cezaland›racak!
Halk›n sorunlar›n›n çözümüne yönelik hiçbir programlar›, söylemleri bulunmayan burjuva partiler “terör” demagojisi üzerinden oy toplamaya çal›ﬂ›yorlar. Bu zeminde yap›lan bütün propagandalar›n tek bir anlam› vard›r:
“En eli kanl› biziz” yar›ﬂ›.
Bu yar›ﬂ öyle bir noktaya geldi ki, PKK Lideri Abdullah Öcalan’›n as›lmas› üzerinden, bütün ahlak s›n›rlar› bir kenara b›rak›larak, burjuva politikas› geleneklerinin
dahi ayaklar alt›na al›nd›¤› bir zeminde yürütülüyor.
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Erzurum mitinginde kürsüden ç›kard›¤› ipi iﬂaret
ederek, "MHP'yi 'Asmad›' diye itham edece¤ine asacak ip mi bulam›yorsun al sana
ip bölücü baﬂ›n› asabiliyorsan sen as" dedi. Erdo¤an ise, idam› sen kald›rd›n, neden
asmad›n diye ﬂovenist milliyetçili¤e oynamaya devam etti.
Hepsi katiller sürüsü! Dillerinden as›p kesmekten, ezip yok etmekten baﬂka tek
bir kelime ç›km›yor. Bu kafalar demokrasiden, hukuktan, adaletten, halklar›n haklar›ndan ne anlar!
Hepsi tarihleri ile, bugünleri ile halka karﬂ› suç iﬂleyenlerdir. Emperyalizmin ve
oligarﬂinin ç›karlar› için halk›n kan›n› döken politikalar›n sahipleri, halka hesap vermekten kurtulamayacaklar. Salyalar›ndan ak›tt›klar› kan, kendilerini bo¤acak. Türk,
Kürt, bu topraklarda yaﬂayan bütün halklar birleﬂerek, zulüm düzenlerine, ya¤ma ve
talanlar›na son verecek. ‹ﬂte o gün, kaçacak delik arayacaklar. Ama halk›n adaletinden kurtulamayacaklar. Döktükleri kan›n, yaﬂatt›klar› ac›n›n karﬂ›s›nda halk onlar›
gerekti¤i ﬂekilde cezaland›racak, tüm bunlar›n hesab›n› soracakt›r.
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Adalet Bakanl›¤›’na kendi
genelgesini uygulama ça¤r›s›

Eylemde ilk olarak konuﬂan, TAYAD Baﬂkan› Mehmet Güvel, genelgenin takipçisi olduklar›n› belirterek,
“Adalet Bakan› kendi yay›nlad›¤› genelgeyi uygulamal›d›r” dedi. Ard›ndan söz alan Halk›n Hukuk Bürosu
avukatlar›ndan Taylan Tanay, F Tiplerinde hukukun olmad›¤›n› ve en ufak bir ﬂeyin bile hak ihlaline neden
olabildi¤ini dile getirdi. Konuﬂmalar›n ard›ndan ortak

aç›klamay› okuyan
Filiz Y›lmaz, tecrit
politikas›n›n,
tüm
olumsuzluklar›n›n
göz önüne serilmesine, tecritin iﬂkence oldu¤unun herkes taraf›ndan kabul
edilmesine ra¤men devam etti¤ini belirtti. Tecrite karﬂ›
verilen mücadelede 122 insan›n hayat›n› kaybetti¤ini
hat›rlatan Y›lmaz, devletin tecriti kabul etmesi ve tutsaklar için 10 saatlik sohbet hakk› tan›nmas›na ra¤men
gelinen aﬂamada devletin bu politikas›nda ›srar etti¤ini
ifade etti.
“10 saatlik sohbet hakk›n›n de¤iﬂik “gerekçelerle”
uygulanmamak istenmesi devletin iﬂkencedeki ›srar›n›
göstermektedir” diyen Y›lmaz, hasta tutsaklar›n tedavilerinin engellenmesine de dikkat çekerek, Erol Zavar ve
Hatice Polat örne¤ini verdi. Hak ihlalleri ve genelgenin
uygulanmama gerekçelerine dair örnekler verilen aç›klamada, aile görüﬂ hakk›n›, haberleﬂme hakk›n› ortadan
kald›ran ve tutsaklara karﬂ› tehdit arac› olarak kullan›lan
keyfi disiplin cezalar›na son verilmesi talep edilerek,
“10 saatlik sohbet hakk› önündeki engeller kald›r›lmal›,
tüm hapishanelerde derhal 10 saatlik sohbet hakk›n›n
kullan›lmas› koﬂullar› yarat›lmal›d›r. Tutsaklar› teslim
alma arac› olarak kullan›lan tecrit uygulamas›na, tredmana ve disiplin cezalar›na son verilmelidir” denildi.

ÇHD’den ihlaller raporu

F Tiplerinden...

Hapishanelerde tecrit uygulamas›na, direniﬂ sonucunda kazan›lan 10 saatlik sohbet genelgesinin uygulanmamas›na karﬂ› biraraya gelen
DHP, ESP, HÖC, Odak,
ÖMP ve Partizan üyeleri,
Taksim Tramvay Dura¤›’nda
aç›klama yapt›lar. “Hapishanelerde Tecrit ‹ﬂkencesi Sürüyor. Tecrite Son” pankart›
aç›lan eylemde, “Tecrit ‹ﬂkencedir Tecrite Son”, “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur” sloganlar› at›ld›.

ÇHD, hapishanelerde yaﬂanan hak ihlallerine iliﬂkin haz›rlad›¤› raporu, 3 Temmuz’da düzenledi¤i bas›n
toplant›s› ile aç›klad›. ÇHD ‹stanbul ﬁube Baﬂkan›
Serhan Ar›kano¤lu, Av. Bark›n Timtik, Av. Güray Da¤
ve Genel Sekreter Selçuk Koza¤açl›’n›n kat›ld›¤› toplant›da raporu Av. ﬁükriye Erdem okudu.
Özellikle avukatlar›n F Tiplerinde yaﬂad›klar› sorunlara dair örneklerin sunuldu¤u toplant›da, Av. Güray Da¤, 13 Haziran’da Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi’nde,
Kemal Avc› isimli tutuklunun gardiyanlarca dövüldü¤ünü, doktorun tedavi etmedi¤ini anlatt›. ﬁükriye Erdem de Avc›’y› ziyaret ettiklerini ve ayn› gün akﬂam
revire ç›kt›¤›nda doktor ve gardiyanlar taraf›ndan bir
kez daha dövüldü¤ünü ö¤rendiklerini aktard›.
Ard›ndan söz alan Selçuk Koza¤açl› ise, mesane
kanseri oldu¤u halde halen hapishanede tutuklu bulunan Erol Zavar hakk›nda bilgi vererek, Zavar’›n hapishanede tutulmas›n›n ölümüne yol açaca¤›n› bu nedenle
farkl› bir ortamda tedavi edilmesi gerekti¤ini belirtti.
ÇHD raporunda örneklerle hapishanelerde, baﬂta
genelgenin uygulanmas› olmak üzere sorunlar›n devam etti¤inin alt› çizilerek, tecrite son verilmesi, bunun için öncelikle genelgenin eksiksiz olarak uygulanmas› isteniyor.
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F Tiplerinde hak ihlalleri sürüyor. En son iki örnek:

 K›r›klar F Tipi’nden Ercan Y›ld›z’›n 18 Haziran tarihli mektubundan aktar›yoruz:
“Haftada 9 saat sohbete ç›kmaya baﬂlad›k... Burak
ve ‹leri'nin sohbete ç›kmas› gerekiyor ama '1 ay gözetim süresi' diye bir ﬂey uydurdular. Hukuki yollar› zorluyoruz ama o yollar hep bildik yere ç›k›yor. Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›'n›n, genelgenin uygulanmamas›, kantinin piyasadan %50-%100 daha pahal› olmas› gibi
nedenlerle yap›lan baﬂvuruya verdi¤i karardaki gerekçesini aktaral›m: “‹ddialar soyut ve bunlar ﬂikayet etmeyi al›ﬂkanl›k haline getirmiﬂler."
Bize ölüm orucu yapmay›n hukuki yollarla hakk›n›z›
aray›n diyen onlard›...
***

 Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi’nden Kenan Günyel'in 21
Haziran tarihli mektubundan:
Sohbet hakk›m›z hâlâ gasbediliyor. Ziyaretçimizin
yat›rd›¤› 'Can›m Feda' isimli kitap, E¤itim Kurulu karar›nca bize verilmedi. Gerekçe ﬂöyle: "Kitab›n tamam›nda örgüt dayan›ﬂmas›n› art›r›c› ifadelerin bulundu¤u, ceza infaz kurumu personelinin hedef gösterildi¤i,
örgüt mensuplar›n› itaatsizli¤e teﬂvik eden cümleler
içerdi¤i anlaﬂ›ld›¤›ndan... verilmemesine.."

8 Temmuz 2007

Hrant Dink davas› baﬂlad›
sorumlular aç›¤a ç›km›ﬂt›r

BU DEVLET‹ K‹M
YARGILAYACAK?
Hrant Dink’in katledilmesine
iliﬂkin dava, 5 ay sonra 2 Temmuzda ‹stanbul 14. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde baﬂlad›. 12’si tutuklu 18
kiﬂinin yarg›land›¤› davan›n ilk duruﬂmas›, Ogün Samast’›n ‘18 yaﬂ›ndan küçük’ olmas› gerekçe gösterilerek bas›na kapal› yap›ld›.
600 avukat›n Dink ailesi ad›na
müdahil olmak için baﬂvurdu¤u davay› izlemek için toplanan Hrant
Dink Davas›n› ‹zleme Koordinasyonu, Türkiye halklar›n›n katillerin
yakas›n› b›rakmayaca¤›n›n göstergesiydi.

Kullan›lanlar›n ﬂaﬂk›nl›¤›
Kontrac› avukat›n ars›zl›¤›
1 Ekim’e ertelenen duruﬂmada
ifade veren Erhan Tuncel ile Yasin
Hayal’in birbirini suçlad›klar› görülürken, her ikisi de kullan›lm›ﬂ olman›n ﬂaﬂk›nl›¤›, devletin kamuoyu
bask›s› ile kendilerini “yem” olarak
ortaya atm›ﬂ olmas›na duyduklar›
k›zg›nl›k içindeydiler.
Örne¤in, Erhan Tuncel, mahkemedeki ifadesinde, Yasin Hayal’in
Dink’i öldürece¤ini bir y›l önce
“ a m i r l e r i n e ” söyledi¤ini, emniyette tam 8 polisle irtibatl› çal›ﬂt›¤›n›
söyledikten sonra, buna ra¤men
kendisinin burada bulunmas›na olan
ﬂaﬂk›nl›¤›n› ifade ediyordu.
Ogün Samast’a cinayet talimat›n› verdi¤i belirtilen Yasin Hayal ise,
hapishaneden savc›ya yazd›¤› mektupta, “ say›n savc›m, ben bu derin
devlet, derin millet kavramlar›n›
pek kavrayabilmiﬂ de¤ilim. Ama ortada kesin olan bir ﬂey var ki, o da
emniyet içinde legal mi illegal mi
bilmiyorum, bir grup bizi kumanda

Say›: 112

etti. Bu aﬂikârd›r. Siz bunu gördü¤ünüz halde bizim hakk›m›z› muhafaza
etmediniz. ﬁimdi soruyorum, e¤er
b i z d e v le t g ö r e v le r i n d e k u l la n › l d › y sak bizim haklar›m›z› korumak
devlete düﬂmez mi? Bu ülkede Türk
bayra¤› açanlar da art›k terörist mi
oldular?" diyordu.
‘Derin devleti’ anlamam›ﬂ; devlet için Yasin Hayaller’den bol ne
var, kullan›r, atar, kullan›r günah
keçisi yapar, siz de ö¤reneceksiniz!
Onlar ﬂaﬂk›nd›lar, ancak Yasin
Hayal’in avukat›, ›rkç› ﬂovenizmden ald›¤› cüreti sonuna kadar sergilemekten çekinmedi. Dink ailesinin avukatlar›na hakaretler ya¤d›ran
Fuat Turgut, d›ﬂar›da adalet isteyenlere “it sürüsü”, Dink ailesine de,
“can›n›z cehenneme! Ermenistan
pasaportunuz var. Ermenistan'a gidin!" diye ba¤›rd›.
Yüksekova çetesinin avukatl›¤›n› yapan, Öcalan davas›na “ﬂehit aileleri” ad›na kat›lan Turgut, duruﬂma aras›nda gazetecilerle konuﬂurken de, Susurlukçular’›, ‘ulusalc›”
çeteleri savunmaktan geri durmad›.
Turgut ﬂöyle dedi: “E¤er hepimiz evlerimizde rahat uyuyorsak
bunu Özel Harekât'›n kurucusu H üseyin Kocada¤'a, K›br›s gazisi kahraman›m›z Muzaffer Tekin'e, Güneydo¤u da¤lar›n›n, Kuzey Irak
da¤lar›n›n büyük kahraman› Korkut Eken'e ve Fikret Emek'e borçluyuz. Bunlar gibi daha yüzlerce
milliyetçi var. Devletin bekas› için
kahramanca çarp›ﬂm›ﬂ insanlar var.
Bunlar›n suçlanmas› do¤ru de¤il.
Dink cinayeti üzerinden, bu bahane
edilerek vatanseverlik karalan›yor.”
Avukat›n, düzenin yasalar›nca
da “suçlu” ilan edilen kiﬂilere bu ﬂe-

kilde övgüler ya¤d›rma cüretini nereden ald›¤› aç›k; bugün
egemen devlet politikas›na s›rt›n› dayayarak konuﬂuyor. Milliyetçilik, ulusalc›l›k maskesi
alt›nda halk›n kan›n› dökenleri, her türlü kirli iﬂin içinde
olanlar› kahraman ilan eden bu
düzendir. Avukat, kontrac›lara
sahip ç›kmay›, provokatörlü¤ü
bu devletten ö¤reniyor, onun
gibi serseriler ‘vatansever’ yaftas›
ile baﬂtac› ediliyor bu düzende.
Yasin Hayal’in mektubunu yeniden okuyun; ﬂaﬂk›nl›k oldu¤u kadar, cinayetlerine müsamaha gösterilmesi iste¤ini de göreceksiniz. Bu
kafa yap›s› sadece Hayal'e ait de¤ildir. Gerici faﬂist ideolojiyle beyni
y›kanm›ﬂ binlerce genç ve tescilli
kontrac›lar tam da böyle düﬂünüyor.
‘Türk-‹slam sentezi’ ile ﬂekillendirilen devlet politikas›n›n oda¤›nda da
hep ayn› zihniyet var oldu. Bugün
karﬂ›m›za linç güruhu, tekikçi, kontrac› olarak ç›kanlar›n d›ﬂ›nda polisi,
savc›s›, milletvekili, yarg›c›, bürokrat› ile geniﬂ bir devlet erkan›n›n ayn› zihniyeti taﬂ›d›¤› s›r de¤ildir.
“Devlet bizim cinayetimize göz
yummal›” diyecek kadar gözü dönmüﬂ ﬂekilde savc›lara mektup yazan
Yasin Hayal, 6-7 Eylüller’den 16
Martlar’a, 1 May›s ‘77’lerden Susurluk’a; ne görmüﬂ, ö¤renmiﬂse
onu yineliyor. Sokaklara faﬂist terör
hakim olmuﬂken, “bana milliyetçiler cinayet iﬂliyor dedirtemezsiniz”
diyen; Susurluk’un ülkeyi kana
bo¤du¤u ortaya ç›km›ﬂken “devlet
için kurﬂun atan da yiyen de ﬂereflidir” diyen baﬂbakanlar ile Hayal ya
da o avukat aras›nda ne fark var?
Muhalif olan›, kendinden olmayan›
yok etmeyi, “kutsal devlet” ad›na
bir hak olarak görüyor bu zihniyet.

Gerçek sorumlular san›k
sandalyesinde oturmuyor
Bu davada yarg›lananlar ancak
kullan›lan tetikçilerdir. Politik ve
fiili olarak cinayetin as›l sorumlular›n›n san›k sandalyesine oturtulmad›¤› gün gibi aç›kt›r.
Top devlette. Devletin bu cina-
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Aralar›nda HÖC’ün de yerald›¤› demokratik kurumlar, sendikalar ve ayd›nlarca oluﬂturulan Hrant Dink Davas›n› ‹zleme Koordinasyonu’nun ça¤r›s› ile
biraraya gelen binden fazla kiﬂi, “Hepimiz Ermeniyiz, Hepimiz Hrant Dink’iz”
dövizleri taﬂ›d›. Barbaros Bulvar›’nda grup ad›na aç›klama yapan TMMOB
‹KK Sekreteri Tores Dinçöz, “Hrant’› öldürenler bu ülkeye bar›ﬂ›, huzuru çok
görenlerdir, onlar korku ve vicdans›zl›k her yere hakim olsun istiyorlar” dedi. Halklar›n kardeﬂli¤ini savunduklar› için burada olduklar›n› kaydeden Dinçöz, “Bu yüzden tekrar sesleniyoruz; Hepimiz hâlâ Hrant Dink’iz, bizi katleden karanl›¤›n da¤›t›lmas› için adalet istiyoruz” diye konuﬂtu.

yetin ortas›nda yerald›¤› onlarca kan›tla ortaya ç›km›ﬂt›r. Sorun, bu
devleti kim, nas›l yarg›layacak?
Baﬂ›ndan beri yaﬂananlar›, ortaya ç›kanlar› ﬂöyle bir gözünüzde
canland›r›n. Ortaya ç›kacak tek sonuç, bu cinayetin devlet taraf›ndan
planl› ﬂekilde iﬂlendi¤idir.
Bir y›l öncesinden kimin öldürece¤i Trabzon, ‹stanbul Emniyetleri
ile Emniyet Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan biliniyordu. Dink, ‹stanbul
Vali Yard›mc›s› Ergün Güngör'ün
odas›nda M‹T taraf›ndan aç›kça
ölümle tehdit edildi. Göz göre göre
gelen cinayet bilinmesine ra¤men
Dink korunmad›. “Milliyetçi” tetikçilerin en üst düzeyde korunmas›,
silah e¤itimleri dahil her türlü örgütlenmelerini sa¤lamalar› polisin
gözü önünde gerçekleﬂti. Jandarma
teﬂkilat› da t›pk› polis gibi cinayeti
aylar öncesinden biliyordu.
Cinayet sonras›, polis ve jandarma tetikçiyle çektirdi¤i hat›ra foto¤raflar› ile deste¤i, sahiplenmeyi alenileﬂtirdi. Polis, dosyadan, "devlet
s›rr›" oldu¤u gerekçesiyle kimi belgeleri imha etti. ‹stisnas›z bütün düzen partileri, bütün devlet kurumlar›, ma¤durla dayan›ﬂman›n bir ifadesi olan “Hepimiz Ermeniyiz” slogan›na dahi nas›l tahammül edemeyerek ﬂovenist milliyetçili¤i körüklemeye devam ettiler ve onlar›n sayesinde “Hepimiz Ogün Samast›z”
sloganlar› at›ld› bu ülkede.
Bu davada san›k sandalyesinde
oturmas› gereken, ilk akla gelen
isimler ﬂunlard›r: Trabzon Emniyet
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Müdürü Reﬂat Altay, Büyük Birlik
Partisi, Samsun ‹l Jandarma Komutan› Serdar Yücel ve Emniyet Müdürü Mustafa ‹lhan, Trabzon Terörle Mücadele ﬁube Müdürü Yahya
Öztürk, Trabzon ‹l Jandarma Komutan› Ali Öz, ABD E¤itimli Rize
Emniyet Müdürü ﬁammaz Demirtaﬂ, ‹stanbul ‹stihbarat ﬁube Müdürü Ahmet ‹lhan Güler ve Emniyet
Müdürü Celalettin Cerrah, Emniyet
Müdürlü¤ü ‹stihbarat Daire Baﬂkan›
Fethullahç› Ramazan Akyürek,
Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir, ‹çiﬂleri Bakan› Abdülkadir Aksu, Em. Tu¤general Veli Küçük.
Ne “ihmali” olan devlet görevlileri, ne Ermeni düﬂmanl›¤›n› körükleyenler, ne Dink’i hedef haline getirenler, ne de cinayetin iﬂlenmesini
dört gözle bekleyen devletin polisi
ve jandarmas› hakk›nda herhangi
bir hukuki iﬂlem sözkonusu. Hal
böyle iken, bugün ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’n›n valilere, “ G a y r i m ü s l i m l e r i
k o r u y u n ” talimat› vermesi komiktir. Siz, gayrimüslimleri kendinizden, kendi devletinizden koruyun!
Örnekleri daha önce de görüldü¤ü gibi, oligarﬂik devlet birkaç tetikçi ile bu iﬂin üzerini örtme niyetindedir.
Bu kadar ﬂey ortaya ç›km›ﬂken,
halkla, hukukla alay edercesine,
Emniyet Genel Müdürlü¤ü ‹stihbarat Daire Baﬂkanl›¤› imzas› ile mahkemeye gönderilen yaz›ya bak›n:
“Olayda bir terör örgütü sözkonusu
de¤ildir. Yasin Hayal, ‘Türklü¤ü
aﬂa¤›lay›c› ifadeleri nedeniyle’

Hrant Dink’e yönelik eylem gerçekleﬂtirmek amac›yla arkadaﬂl›¤a dayal› bir grup oluﬂturmuﬂtur. Lider
Hayal’dir, Erhan Tuncel’in ise hiyerarﬂik bir ba¤› yoktur.”
Trabzon’da TAYAD’l›lara yönelik linç giriﬂimini örgütledikten sonra terfi ettirilen ve Erhan Tuncel’i
muhbir yapan Ramazan Akyürek
imzal› bu yaz›, polisin cinayete sahip ç›kmaya devam etmesinden
baﬂka bir anlam taﬂ›m›yor. Neredeyse, “çocuklar etmiﬂler bir cahillik b›rakal›m gitsinler” diyecek.
Polisin ve jandarman›n suçu ortada iken savc›lar, b›rak›n daha ötesini, “ihmal”den dahi dava açm›yor.
Dava dosyas›nda yeralan, Samsun
Emniyeti’nde O.S. ile bayrakl› poz
veren 21 polis ve jandarmaya iliﬂkin
karar bu aç›dan çarp›c›d›r. Savc›
19’u hakk›nda, “Suçu ve suçluyu
kay›rd›klar›na dair delil yok” diye
soruﬂturmaya gerek olmad›¤› karar›
verirken, gerekçesi hayli ilginç:
“Katil zanl›s›na ait Türk bayra¤›n›n
elinde olmas›n›n, bunu aﬂ›r› derecede önemsemesi ve elinden al›nmas›
durumunda suça iliﬂkin hiçbir beyanda bulunmayaca¤›n› belirtmesinden kaynakland›¤›, insani yaklaﬂ›m ile iﬂledi¤i suçu anlatmas›ndan
elde edilecek kamusal menfaat gözönünde bulundurulmas›ndan dolay› bayra¤›n elinden al›nmad›¤›, o
nedenle de burada bir suç unsuruna
rastlanmad›¤›, aksine kamusal hizmeti yürütmek için yar ›ﬂ hal inde
olduklar›...”
Devleti akla da nas›l yaparsan
yap! Bunun mant›kl›, hukuki olmas›n›n hiçbir önemi yok! O görüntülerin ne anlama geldi¤ini, katili “vatan kurtar›c›” gibi lanse eden bayrak
üstü yaz›n›n hangi amaçla denk getirildi¤i, o esnada yap›lan konuﬂmalar herkesin malumudur. Buna karﬂ›n savc› gerçeklerin ›rz›na geçerek
halkla alay ediyor. Oldu olacak bu
“kamu görevi yar›ﬂ›ndan” dolay›
ödül vermeliler onlara! Bu görüntülerin ortaya ç›kt›¤› günlerde, devlet
gazetesi Hürriyet’in yay›n yönetmeni Ertu¤rul Özkök de t›pk› böyle bir
“izahat” ile devleti aklamaya çal›ﬂm›ﬂt›. Mant›k ayn›d›r!
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Burjuva partilerin
gündeminde yok!
Yarg› ne derse desin, polis istedi¤i kadar “arkadaﬂ grubu” komikliklerine s›¤›ns›n, m›zrak çuvala s›¤m›yor. Dörtbaﬂ› mamur bir devlet
cinayetidir yaﬂanan.
Yarg›n›n as›l sorumlular› yarg›lama daﬂ›nda b›rakmas›n›n alt›nda
da bu gerçek yatmaktad›r. “‹hmal”den dahi olsa, devletin polisi
ve jandarmas›na aç›lacak davan›n
politik ve hukuki anlam›, bunun bir
devlet cinayeti oldu¤unun tescillenmesi olacakt›r. Mevcut hükümetin,
gerçeklerin aç›¤a ç›kar›lmas› konusundaki isteksizli¤inin alt›nda da yine ayn› neden yatmaktad›r.
Sadece bu hükümet de¤il, bu ülkeyi yönetmeye aday tüm partiler
Dink cinayetini görmeme tavr›nda
birleﬂmiﬂ durumda.
Meydanlarda “mazot 1 YTL”
yar›ﬂ›na giren partilerin hiçbirinin
gündeminde Dink cinayeti ve di¤er
siyasi cinayetler, katliamlar, kay›plar, infazlar konusu yoktur. Bu ülkenin yak›n tarihinde oluk oluk kan
ak›t›ld›, halk›n, muhaliflerin, ayd›nlar›n kan›! Ve hiçbir parti, bunlar›
aç›¤a ç›karmaktan, adaletten söz etmiyor. Çünkü h e p s i S u s u r l u k d üzeniyle hesaplaﬂmak için de¤il,
Susurlu k p olitikalar›n› sürdü rmek için aday oluyorlar. Çünkü
hepsi a yn› ﬂovenist milli ye tçilik t en be sl eni yorl ar, Ogün Samastlar’›n oyunu almak için Dinkler’i
adaletsiz b›rakmay› tercih ediyorlar.
Evet bu bir tercih sorunudur:
Adaletten mi, katillerden mi yana
olunacak? Tüm düzen partileri, t›pk› o jandarma ve polisler gibi katillerle kolkola bayrak önünde poz
vermiﬂ durumdad›r.
ﬁu aç›kt›r: Bu ülkede adalet olacaksa, halklar› düﬂmanlaﬂt›ran politikalar son bulacak, bütün siyasi cinayetler, kontrgerilla eylemleri, katliamlar ayd›nlat›lacaksa, bunu yapacak tek güç, halk›n örgütlü gücü
olacakt›r. Ve Türkiye halklar› bu davan›n peﬂini, katillerin yakas›n› b›rakmayacakt›r.
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Sorunlar / Çözümler
Hrant Dink’in katledilmesi
bir kez daha ‘Ermeni düﬂmanl›¤›’n› gündeme getirmiﬂti. Tarihi kökenleri olan
bu düﬂmanl›k bugün de sürüyor. Devletin soyk›r›m› inkar temelindeki politikas›,
durmadan bu düﬂmanl›¤› körüklemeye devam ediyor.
Sadece Ermeni düﬂmanl›¤›
m›; bu düzen Kürtler’e düﬂman, Alevilere düﬂman,
Rumlar’a ve di¤er az›nl›klara düﬂman... K›saca “ kend i nd en o l m a y a n” her k esi ,
her milliyeti, inanc› “tehlike” olarak görüyor ve düﬂmanl›¤› canl› tutuyor.
Nereden kaynaklan›yor bu
düﬂmanl›klar?
Tarihsel arka plan›n› daha
önceki yaz›lar›m›zda ele ald›¤›m›z için yinelemeyece¤iz.
Balkan Savaﬂlar› sonras›
travma haline
gelen “bölünme” korkusu,
sermayenin
az›nl›klar›n
mallar›na el
koyma amac›n›n belirledi¤i
politikalar ve
daha pek çok tarihsel neden
bulunuyor.

liyetçili¤i körüklüyor, halklar› birbirine karﬂ› teyakkuz
halinde tutuyor. Yarat›lan
düﬂmanl›k ile halklar aras›na set çekilirken, egemen
ulusun, Türk ulusunun gerçek sorunlar yerine “ülke
bölünecek” histerisi ile devletin gösterdi¤i “düﬂmanlara” yönelmesi sa¤lan›yor.
Oligarﬂi böylece iktidar›n›,
sömürüsünü sürdürebiliyor.
Peki nas›l yok edece¤iz bu
düﬂmanl›¤›?
Her sorunun çözümünün ilk
ﬂart›, sorunun niteli¤ini do¤ru tespit etmekten geçer. Sorunun niteli¤i yukar›da özetledi¤imiz gibidir. Çözümü
ise, halklar› düﬂmanlaﬂt›rma
üzerine kendini vareden sistemi ortadan kald›rmakla,
kitleleri, özünde bir burjuva
ideolojisi olan milliyetçili¤in
etkisinden kurtarmakla mümkündür. Anadolu’da yaﬂayan
halklar olarak,
bizi birbirimize
düﬂmanlaﬂt›ranlar›n, iktidar
rant›n› paylaﬂmak için her yola baﬂvuran
sömürücü az›nl›k oldu¤unu
görmeliyiz. Bizi milliyetçilikle kendilerine yedekleyenler
ayn› zamanda tarihleri boyunca emperyalizmin iﬂbirlikçisi olanlard›r.

halklar›n
kardeﬂli¤ini
sa¤lamak

Ancak bugün için akl› baﬂ›nda hiç kimse, Ermeniler’in
“ülkeyi bölece¤i” masal›na
inanmaz, ayn› ﬂey Rumlar
ya da Aleviler için de geçerli. O zaman bugün bu düﬂmanl›¤›n canl› tutulmas›n›n
baﬂka nedenleri olmal›d›r.
Sömürüye dayal› oligarﬂik
düzen için en büyük korku,
e m e k ç i h a l k › n b i r l e ﬂ e r ek ,
z u l ü m l e a y a k t a d u r an i k t i dar›na son ver mesidir. Bunun için de halk kitlelerinin
düzenin gerçek yüzünü görmesi, ulusal, dinsel kimliklerinden de¤il, s›n›f temelinden hareketle mücadeleye
giriﬂmesi gerekir. ‹ﬂte oligarﬂi bunu engellemek için mil-

Hal klar› dü ﬂmanl aﬂt›rarak,
bölüp par ça lay›p yön et m e
pol i ti k a s› em p erya l i zme a i t tir. Ülkemizde de emperyalizmin ç›karlar› için oligarﬂi
taraf›ndan uygulan›yor.
Tarih göstermiﬂtir ki, halklar› düﬂmanlaﬂt›ran sömürücü sistemler, kardeﬂli¤i,
birarada yaﬂamay› sa¤layan
sosyalistlerdir, halk iktidarlar›d›r. Halk iktidar› için
mücadele, ayn› zamanda
ha l k l a r › n k a r d e ﬂ l i ¤ i i ç i n m ü cadeledir.
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tarih” oldu¤unu belirtirken,
Alevi Bektaﬂi
Federasyonu
Genel Baﬂkan› Selahattin
Özel, “Bunu
yapanlar belli.
Maraﬂ'ta kimlerse Sivas'ta
da onlar vard›”
dedi.
KESK Genel
Baﬂkan› ‹smail
Hakk›
Tombul’un “demokratikleﬂme için
mücadele” ça¤r›s› yapt›¤› anmada, Avrupa Alevi
Bektaﬂi Konfederasyonu Baﬂkan›
Turgut Öker ise Mad›mak Oteli’nin
müze yap›lmas› talebini dile getirdi.

Diri diri yakan devlettir

Unutmayaca¤›z!
14 y›l geçti aradan, 14 y›ld›r alev
alev yan›yor hâlâ o ateﬂ. Yan›yor
çünkü, 35 can›m›z› diri diri yakanlar cezaland›r›lmad›lar. Yan›yor,
çünkü katliamc›lar hâlâ bu ülkeyi
yönetiyorlar. 14 y›l geçti aradan, 14
y›ld›r her temmuzun 2’sinde meydanlar, mezarl›klar öfkeli sloganlar›m›zla inliyor, s›k›l› yumruklarla
selaml›yoruz canlar›m›z›.
Bu y›l da baﬂta Mad›mak Oteli’nin önü olmak üzere, yine ülkenin
çeﬂitli kentlerinde “Sivas Katliam›n› Unutmad›k, Unutturmayaca¤›z”
sloganlar› yükseldi, canlar›m›z› diri
diri yakanlar›n, bugün bizden oy isteyenler oldu¤u hayk›r›ld›.

Mad›mak Hâlâ Yan›yor
Katliam›n yaﬂand›¤› Sivas Mad›mak Oteli önünde, Alevi Bektaﬂi
Federasyonu, Avrupa Alevi Bektaﬂi
Konfederasyonu, PSAKD gibi alevi
örgütlerince düzenlenen anmaya,
yurtd›ﬂ›ndan ve ülkenin de¤iﬂik yerlerinden gelen 10 bini aﬂk›n kiﬂi kat›ld›. ‹ki koldan yürüyen canlar,
"Katiller Halka Hesap Verecek" slogan›n› hayk›rd›lar. Sendika ve
DKÖ’lerin de kat›ld›¤› yürüyüﬂün
ard›ndan otel önünde konuﬂmalar
yap›ld›. PSAKD Genel Baﬂkan› Kaz›m Genç, 2 Temmuz’un, “emperyalizme, faﬂizme ve gericili¤e karﬂ›
mücadelede direnenlerin yaﬂamlar›n› feda ederek yazd›klar› onurlu bir
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Katliam› Unutal›m,
Kâr›m›za Bakal›m!
Bu arada, kentte bir de “alternatif” anma vard›. Sivas Sanayi ve Ticaret Odas›’n›n öncülü¤ünde düzenlenen anmaya MHP, BBP, AKP,
CHP ve baz› gerici sendikalar kat›ld›lar. 50 kiﬂinin yerald›¤› anmada,
Sivas katliam›n› unutarak, kentin
ekonomik aç›dan geliﬂmenin önünün aç›lmas› istendi.

Katleden Devlettir
‹stanbul’da PSAKD’nin dayatmac› tutumu nedeniyle bölünen anma etkinliklerinin ilki, 1 Temmuz’da
Zincirlikuyu’da gerçekleﬂti.
HÖC, PSAKD Sultanbeyli ﬁubesi, Kald›raç, Divri¤i Kültür Derne¤i, TKP, Halkevleri, Mücadele
Birli¤i ve Proleter Devrimci Duruﬂ
taraf›ndan Yazar As›m Bezirci’nin
mezar› baﬂ›nda yap›lan anmada, diri diri yakarak düﬂüncelerin yokedilemeyece¤inin alt› çizildi. Grup Yorum’un marﬂlar›n› söyledi¤i anman›n ard›ndan Karacaahmet Mezarl›¤›’na yüründü. Yaklaﬂ›k bin kiﬂi,
Nesimi Çimen ve Mehmet Atay’›n
mezarlar›nda topland›. Önde, “14.
Y›l›nda 2 Temmuz Sivas Mad›mak
Katliam›n› Unutmad›k Unutturma-

yaca¤›z” pankart›n›n taﬂ›nd›¤› yürüyüﬂte gruplar kendi pankartlar›yla
yerlerini ald›lar. En kitlesel grup
olarak yeralan HÖC kortejinde s›k
s›k “Mad›mak Katillerine Oy Vermeyelim, Katil Devlet Hesap Verecek” sloganlar› hayk›r›l›rken, mezarl›k giriﬂinde Sultanbeyli PSAKD
ﬁubesi Baﬂkan› Sadegül Çavuﬂ ile
Divri¤i Kültür Derne¤i 2. Baﬂkan›
Mehpare Çolak birer konuﬂma yapt›lar. Çavuﬂ Sivas ﬂehitlerini unutturmayacaklar›n›n alt›n› çizerken,
Çolak ise, “Sivas’ta yak›lanlar halkt›, bizdik. Devrimcilerdi, demokratlard›, ayd›nlard›, bu düzenin muhalifleriydi. ‹ﬂte bu nedenle katliam›
alevi halk›yla s›n›rlamak, buna göre
tav›r belirlemek do¤ru de¤ildir” dedi.
Grup Yorum’un dinletisiyle sona
eren anmada, “e¤er birleﬂik mücadelemizi yükseltemezsek Sivas ne
ilktir ne de son olacakt›r” denildi.
Akﬂam saatlerinde “Sivas ﬁehitlerinin Hesab›n› Soraca¤›z” slogan›n›n yükseldi¤i yer ise, Okmeydan› Sibel Yalç›n Park›’yd›. Haklar ve
Özgürlükler Cephesi'nin düzenledi¤i anmaya kat›lan 2500 yürek, “Mad›mak ﬁehitleri Ölümsüzdür, Mad›mak Katillerine Oy Verme” sloganlar›n› hayk›rd›.
Mercan Erzincan, P›nar Sa¤ ve
Grup Yorum’un deyiﬂler ve marﬂlar›yla, Tiyatro Simurg’un, As›m Bezirci’yi anlatan oyunuyla yerald›¤›
anmada, semahlar 35 can›m›z için
dönüldü. Yap›lan konuﬂmada, katliam›n sorumlusunun devlet oldu¤unun alt› çizilerek, Sivas’ta Hasretler’i tutuﬂturan ateﬂin, Bayrampaﬂa’da Özlemler’i tutuﬂturdu¤u
kaydedildi. Binlerce kiﬂinin katliam›n öfkesini dün gibi hissetti¤i etkinlikte Tiyatro Meﬂale de Pir Sultan’› anlatan bir oyun sergiledi.
‹stanbul’da 2 Temmuz’da ise,
Kad›köy’de PSAKD’nin ça¤r›s› ile
bir miting gerçekleﬂtirildi.

Bizi Yakanlar Oy ‹stiyorlar
Ankara’da 2 Temmuz anmalar›
günler öncesinde baﬂlam›ﬂt›. ‹dilcan
Kültür Merkezi bir haftaya yay›lan
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etkinliklerle Sivas’› unutturmama
kararl›l›¤›n› gösterdi. 30 Haziran’da
Mamak, Dikmen ve Hüseyingazi’de anmalar yap›larak Sivas ﬂehitleri için helva da¤›t›ld›.
‹KM’nin Mamak’ta Hac› Bektaﬂ-› Veli Park›’nda düzenledi¤i etkinli¤e 700 kiﬂi kat›l›rken, Maraﬂ’tan, 19-22 Aral›k’a; Gazi’den,
Sivas’a ülkemizdeki katliamlardan
kesitlerin yerald›¤› sergi aç›ld›.
“Mad›mak’ta Ulus’ta Katleden
Devlettir”, “Katliamlar›n Sorumlusu Düzen Partileridir Oy Vermeyelim” yaz›l› pankartlar›n as›ld›¤› etkinlikte, yap›lan aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda, katliamlara son vermenin, sorunlar›m›z› çözmenin yolunun devrimde oldu¤u kaydedildi.
Yavuz Canpolat’›n Türkçe ve
Kürtçe türküleri, Dikmen Temel
Haklar Semah Ekibi, Murat Metin ve
Murat Metin E¤itim Merkezi Çocuk
ve Gençlik Korosu ve Dikmen Temel Haklar Tiyatro Toplulu¤u s›rayla sahneye ç›karken, ayn› gün bir
baﬂka anma da Dikmen ‹lker’de bulunan Mahzuni ﬁerif Park›’nda gerçekleﬂtirildi. Dikmen Temel Haklar’›n düzenledi¤i etkinlikte, katliamc› düzenin partilerine oy vermeme, ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesine kat›lma ça¤r›s› yap›ld›. 170
kiﬂinin kat›ld›¤› anmada derne¤in
saz kursu ö¤rencileri ile liselilerinden oluﬂan Grup Suskun dinleti verdiler. Hüseyingazi’de ise Hüseyingazi Temel Haklar Giriﬂimi taraf›ndan
bir anma etkinli¤i gerçekleﬂtirildi.
Ankara’da 1 Temmuz günü ise,
Nato Yolu Tekmezar Park›’nda
biraraya
gelen
HÖC, Partizan,
ESP, BDSP, Al›nteri üyeleri taraf›ndan Tuzluçay›r
Meydan›’na kadar yürüyüﬂ gerçekleﬂtirildi.
“Katliam›n Sorumlusu Devlettir. Hesap Soral›m” pankart›n›n
aç›ld›¤› yürüyüﬂte
HÖC’lüler pan-
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kartlar›, dövizleri ve k›z›l
bayraklar› ile yerlerini al›rken, katliam›n sorumlular›n›
lanetleyen sloganlar hayk›r›ld›. Tuzluçay›r Meydan›’nda
yap›lan konuﬂmalarda da katliam›n hesab›n› sorma kararl›l›¤› vard›. Konuﬂmalar›n ard›ndan deyiﬂler ve semahlarla
ﬂehitler selamland›.

Unutmayaca¤›z!
A d a n a ’da Al›nteri, BDSP,
ÇHKM, DHP, ESP, HÖC, Mücadele Birli¤i ve Partizan Meydan Mahallesi K›br›s Caddesi’nde yap›lan
yürüyüﬂte, “Sivas Katliam›n›n Hesab›n› Sorduk Soraca¤›z” pankart›
aç›ld›. 2 Temmuz günü ise 5 Ocak
Meydan›’ndan Çakmak Caddesi boyunca sloganlarla yürüyen gruplar,
‹nönü Park›’nda aç›klama yapt›lar.
A n t a l y a Temel Haklar’›n, Alt›nova Sinan Mahallesi’nde 1 Temmuz günü düzenledi¤i anmada hesap sorma ça¤r›s› yapan, Ayﬂe Kaytan, Maraﬂ ve Çorum örneklerini de
vererek, egemenlerin kendileri gibi
düﬂünmeyenlerin katlini vacip gördü¤ünü ifade etti. Anma program›nda sinevizyon gösteriminin yan›s›ra, Grup Sesleniﬂ bir dinleti verdi.
Dersim’de Sanat Soka¤›’nda bir
araya gelen HÖC, DHP, ESP, DTP,
EMEP, Dersim Kültür Derne¤i, Genel-‹ﬂ ve KESK üyeleri “2 Temmuz
Sivas Katliam›n› Unutmad›k Unutmayaca¤›z” yaz›l› pankartla Yeralt›
Çarﬂ›s›’na yürüdüler. Burada ortak
aç›klamay› yapan Murat Kur, Karadeniz’de Mustafa Suphiler’i, Dersim’i, Maraﬂ’›, Çorum’u, 19 Aral›k’›, sokak ortas›nda katledilen
Hrant Dink’i örnek göstererek, Sivas’›n ilk ve son olmad›¤›n› söyledi.

Hesap Vereceksiniz
HÖC’lüler ‹zmir’de de Karﬂ›yaka’da düzenledikleri meﬂaleli yürüyüﬂle Sivas ﬂehitlerini and›lar. "2
Temmuz Katliam›n›n Hesab›n› Soraca¤›z", "2 Temmuz Katliam›n›
Unutmad›k, Unutmayaca¤›z!" sloganlar›n›n at›ld›¤› yürüyüﬂte, "2
Temmuz Sivas ve Ulus Katliam›n›n
Sorumlusu Devlettir!” yaz›l› pan-

kart taﬂ›nd›. Katliam›n sorumlular›n›n örtbas edildi¤i belirtilerek, tüm
hükümetlerin sorumlulu¤una dikkat
çekildi ve “ de¤il 14, 140 y›l geçse
de katliam›n hesab›n› halka vermek
zorundas›n›z, hesap vereceksiniz!"
denildi. Halk›n yürüyüﬂe kat›larak,
alk›ﬂlayarak destekledi¤i eylemde,
"Katil Devlet Hesap Verecek, Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cephede, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z!" sloganlar› at›ld›.
Do¤ançay Yard›mlaﬂma ve Dayan›ﬂma Derne¤i ise, köy meydan›nda ﬂehitler için lokma döktürerek
“gün zalime k›l›ç çalma günüdür”
ça¤r›s› yapt›.
Kocaeli’de HÖC’lüler ve Yurtsever Cephe taraf›ndan Belediye ‹ﬂhan› önünde yap›lan anmada, katliamda devletin sorumlulu¤una dikkat çekilerek, gerici faﬂistlerin
“böylesine bir katliam› gerçekleﬂtirebilmeleri, devlete ra¤men cüret
edebilmeleri çok zordur” denildi.
B u r s a HÖC Temsilcili¤i’nin
A.V.P Tiyatrosu önünde düzenledi¤i
anmada ise, “Katiller Halka Hesap
Verecek” slogan› vard›. Temel Haklar Müzik Grubu’nun dinleti verdi¤i
anmada “Mad›mak ve Ulus’un sorumlusu devlettir” denildi.
*
Ayr›ca birçok kentte de anma etkinlikleri düzenlendi. Malatya,
Mersin, Eskiﬂehir, Erzincan ve Torbal›’da katliama öfkenin hiç bitmeyece¤ini gösteren sloganlar hayk›r›l›rken, Almanya’da ise, Berlin’de
Alevi örgütleri taraf›ndan düzenlenen yürüyüﬂ vard›. Anadolu Federasyonu da yürüyüﬂe “2 Temmuz’da
Yak›lanlar›m›z› An›yoruz. Unutturmayaca¤›z” pankart›yla kat›ld›.
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Sorunun Ad›n› Bile Koyamayanlar
‹nkar ve ‹mhada Israr Edenler
Sorunu Çözebilirler Mi?
Kuﬂku yok ki, Kürt sorunu, ülkemizin en önemli
sorunlar›ndand›r. Bu ülkenin sorunlar›n› çözme iddias›ndaki, iktidar iddias›ndaki her gücün bu konuda
söyleyecek bir sözü olmak
durumundad›r.
Fakat, seçim yar›ﬂ›na
giren düzen partilerinin
bildirgelerinde “Kürt” kelimesini arayan, boﬂuna arar. Partilerin bildirgelerinde “Kürt sorunu”
diye bir kavram yok. Sorun olmay›nca, do¤al ki, “çözüm” de yoktur.
Evet, AKP’sinden CHP’sine,
MHP’sinden DP’sine bilumum düzen partileri, Kürt sorunu diye bir
sorunun varl›¤›n› kabul etmiyorlar.
Peki hiç mi sorun yok?
Var; düzen partilerine göre, o sorunun ad› da “tt e r ö r s o r u n u”dur. Bu
onlara göre en önemli sorun ve bu
yüzden de bildirgelerinin hem en
baﬂlar›na koymuﬂ, hem de birçok
soruna göre, fazla yer ay›rm›ﬂlar.
‹ﬂte k›sa özetler:
A K P : “Terör tehdidine karﬂ› her
türlü tedbir en etkin ﬂekilde al›nacak.”
C H P : “Terör örgütünün faaliyetlerine son verilecek.”
M H P : “Siyasi ve askeri önlemler al›narak terörün kökü kaz›nacak.”
DP: “Terörle mücadele edilecek.”
Hepsinin önceli¤i bu.
Bunu söyledikten sonra, ad›n›
koymadan, “ K ü r t ” diyemeden,
ama Kürt halk›n›n oylar›n› almak
için onlar›n sorunlar›n› istismar etmekten de vazgeçemeyerek, “böl geye dair” birkaç sat›r daha yazm›ﬂlar. Çünkü düzen partileri, bir
yandan oligarﬂinin inkar, imha, asimilasyon politikalar›n› sürdürürken,
bir yandan da Kürt halk›n›n “oyla r › n › a v l a m a ” riyakarl›¤›ndan hiçbir
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varm›ﬂ da, Genelkurmay bunun uygulanmas›n› engelliyormuﬂ havas›n›
yaymaktad›r ama gerçek bunun tersidir.
Devam
edelim
ötekilere.
C H P , “ Bölgede
vatandaﬂ›n› yerinde
gören ve duyan, halk›n›n sorunlar›n›... çözen bir yönetim anlay›ﬂ› hakim k›l›nacak”
diyor.

Düzenin Kürt Sorununa
Çözümü Yok; Öyleyse
Dü zen Pa rtile rine De

OY YOK!
Kürt Halk›n›n Kurtuluﬂu,
Parlamentodan De¤il;
Ba¤›ms›zl›k ve Demokrasi
Müca deles inden Geçe r!
zaman vazgeçemezler.
AKP’nin seçim bildirgesindeki
“Kürt istismar›” bölümü ﬂöyle:
“Bütün vatandaﬂlar›n ortak aidiyet
duygusunu güçlendirmek ve terörün
kaynaklar›n› kurutmak amac›yla
uygulanan etkin ve kapsaml› politikalar sürdürülecek.”
Acaba ne demek istiyor AKP?
Bunun için beyninizi yorman›za gerek yok. Hemen devam›nda ﬂöyle
deniyor: “Bölge halk›n›n umutlar›,
talep ve beklentileri bugüne kadar
oldu¤u gibi karﬂ›lanarak milli birlik ve beraberlik güçlendirilecek.”
Yani bugüne kadar ne yapt›ysak,
ayn›s›n› yapmaya devam edece¤iz
diyor AKP. Peki ne yapt› bugüne
kadar? Koca bir H‹Ç! Öyle ki, Kürt
sorunu konusunda ayd›nlara söyledi¤i birkaç sözün arkas›nda bile duramad› Baﬂbakan Erdo¤an. ﬁemdinli Davas›’nda tükürdü¤ünü yalad›.
Asl›nda, AKP’nin herhangi bir farkl› politikas›, çözümü yoktur. AKP;
sanki, çözümü, farkl› bir politikas›

Hangi bölgeden,
hangi vatandaﬂtan sözediyor CHP. Bir ara
“ D o ¤ u R a p o r u ” haz›rlam›ﬂt›, onun da gerisinde
ﬂimdi. ﬁimdi, en ﬂovenistten
daha ﬂovenist bir politikan›n
temsilcisi olarak, Kürt sorununa iliﬂkin sadece ezme,
s i n d i r m e , b a s t › r m a var
program›nda.

ﬁovenizmin bayraktar›
M H P bile “bölge” istismar›
yapmaktan geri kalmamak
için program›na di¤er düzen
partilerinin benzeri olan ﬂu
maddeyi koymuﬂ:

“Bölge halk› ile terör örgütü
aras›nda kesin bir ay›r›m yap›lacak. Bölgeye yönelik ekonomik-sosyal program geliﬂtirilecek.”
DP de “Her vatandaﬂ›n devlet
için di¤erinden [di¤eriyle ‘Türkler’
kastediliyor olsa gerek!-bn] az
önemli olmad›¤›n› ortaya koyacak
politikalar uygulanacak” diyerek
kat›l›yor istismar kervan›na.
K›sacas›, programlarda Kürt sorunu yok, ama uzun uzun “terör sorunu” var. “Terörün d›ﬂ kaynaklar›”
nas›l kurutulacak, “Terörün iç destekçileri” nas›l eritilecek, “Terörün
finans›” nas›l çökertilecek, hepsi
var bildirgelerinde.
Ama Kürt halk› kendi dilini nas›l
ö¤renip nas›l konuﬂacak, asimilasyon kurumlar› ve politikalar› nas›l
ortadan kald›r›lacak, Kürt halk›n›n
kendi kaderini tayin hakk› nas›l sa¤lanacak, bunlar yok?
Düzen, gerçekte kimsenin bu
8 Temmuz 2007

Siyasette
konuda “hayal” kurmas›na, boﬂ
beklentiler içine girmesine f›rsat
vermeyecek politikalar uyguluyor.
Gerek iktidar partisi A K P ’ n i n
gerekse de G e n e l k u r m a y ’ › n geliﬂtirdi¤i plan ve politikalara bak›n;
bunlarda çözüme dair en küçük bir
kap›, bu yönde en küçük bir ihtimal
var m›?
Tart›ﬂ›lan Kürt halk›n›n haklar›,
özgürlükleri de¤il, Kuzey Irak’a
“ s › n › r ötesi operasyon”, içerideki
“iﬂbirlikçilerin” etkisizleﬂtirilme si, eylemlere karﬂ› “kitlesel refleks” gösterilmesi, korucular›n art›r›lmas›, p rofesyonel ordu kurul mas›... ve benzeridir. Bunlarda çözüm var m›, bunlarda demokrasi var
m›?
Bu haz›rl›klar, Kürt sorunu aç›s›ndan da önümüzdeki dönemin nas›l seyredece¤ini gösteriyor.
Genelkurmay’›n “profesyonel
ordu” karar›, “bu iﬂ uzun vadeli d i r ” demenin bir baﬂka ifadesidir.
Oligarﬂi gerillay› yokedemeyece¤ini görüyor ve kabul ediyor. Ve fakat
yine oligarﬂi, Kürt milliyetçi hareketinin “en geri çizgide” dahi legalleﬂmesini kabul etmiyor, “hak k›r›nt›lar›n›” dahi vermeye yanaﬂm›yor. ‹ﬂte o zaman geriye, profesyonel ordu, halk› birbirine k›rd›rma gibi politikalar kal›yor... Bu geliﬂmeleri, emperyalizmin ve oligarﬂik düzenin “çözüm” yönünde herhangi
bir plan ve program›n›n olmad›¤›
ﬂeklinde de de¤erlendirebiliriz. Esas›nda düzen partilerinin seçim bildirgelerinde Kürt sorununa dair
“yaz›lan ve yaz›lmayanlar”; oligarﬂinin bu çözümsüzlü¤ünün de tezahürleridir. Keza, profesyonel orduya geçiﬂ de kendi sistemini yaratacak, yasalar›, bölgeyi buna göre yeniden düzenleyeceklerdir. Bu düzenlemenin Kürt halk›n›n lehine olmayaca¤›n› öngörmek için kahin olmak gerekmiyor.
Özcesi; düzen partilerinin seçim
bildirgeleri, “biz Kürt sorununu
çözmeyiz” diye adeta ba¤›rmaktad›r. Ve do¤rudur da. Çözmezler de,
çözemezler de.
Say›: 112
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lizmin ve iﬂbirlikçi tekellerin yönlendirmeleriyle,
Kürt halk›n›n mücadelesini düzen içinde eritmek
üzere zaman zaman farkl› politikalardan sözediyor, sonra hemen geri
çekiliyorlar. Çünkü, ilhak
ve asimilasyonu tüm kat›l›¤›yla sürdürmekten yana olan kesimlerle “çat›ﬂmay›” göze alam›yorlar.

Kürt Sorunu
Var M›? Yok Mu?
Düzen partilerinin liderlerinin
Kürt sorununa dair, ak›lda kalan,
“iz b›rakan” baz› sözlerini hat›rlayal›m isterseniz:
S ü l e y m a n D e m i r e l , “Kürt
realitesini kabul ediyoruz” demiﬂti.
Tu r g u t Ö z a l , “federasyonu
bile tart›ﬂabiliriz” diyordu.
Ta n s u Ç i l l e r, “Bask modeli”ni önermiﬂti.
M e s u t Y › l m a z , “AB’nin yolu Diyarbak›r’dan geçer” diyerek dahil olmuﬂtu koroya.
Ta y y i p E r d o ¤ a n “ad›n› koymak gerekirse, bu Kürt sorunudur” demiﬂti k›sa süre önce.
M e h m e t A ¤ a r “da¤dakileri
düz ovaya indirmek”ten sözetti
yak›n zamanda.
Fakat, bu demeçlerin kendisinden daha önemli ve çarp›c›
olan, bu aç›klamalar› takip eden
t e k b i r p r a t i k a d › m dahi at›lmam›ﬂ olmas›d›r. Bu sözlerin sahiplerinin ço¤u, bu sözleri sarfederken ülkenin baﬂbakanl›k gibi
en etkili iktidar makamlar›ndan
birinde oturuyorlard›. Fakat buna
ra¤men, sözlerinin arkas›n› getiremediler.
Bu durum, bir; ülkemiz siyasetini, iki; burjuva politikac›l›¤›n›,
üç; gerçekte kimin yönetti¤ini bize gösteren bir olgudur.
Türkiye Kürdistan’› haline getirilen bölgenin ilhak› ve Kürt halk›n›n asimilasyonu, oligarﬂinin en
temel politikalar›ndan biridir. Bu
politikay› tart›ﬂmaya açan, karﬂ›s›nda oligarﬂinin ç›karlar›n› ve
Genelkurmay’› bulmaktad›r.
Burjuva politikac›lar, gerek oy
kayg›s›yla, gerekse de emperya-

Burjuvazinin bu siyasi ürkeklik
ve korkakl›¤›n›n sonucu, ilkesiz,
tutars›z, demagojik bir “Kürt politikas›”d›r. Hiçbir düzen partisinden “Kürt sorunu var m›, yok
mu?” sorusuna bile net, aç›k cevap alamazs›n›z, bir gün öyle der,
bir gün baﬂka... Bunun en karakteristik örneklerinden biri de Baﬂbakan Erdo¤an‘d›r.

“Kürt sorunu hepimizin sorunudur” diyen de oydu, “sorunu
yok sayarsan›z yok olur” diyen
de. Diyarbak›r’da “alt kimlik-üst
kimlik”ten bahseden de oydu,
“Analar da çocuklar da vurulur”
diyen de. ﬁemdinli için önce “gitti¤i yere kadar gidecek” diyen de
oydu, sonra üstünü örten de...
Baykal, epey bir süre önce
“Do¤u Raporu” haz›rlatm›ﬂt›. Geçen gün verdi¤i demeçte ise
“Türkiye’deki terörün kökü
I r a k ’ › n k u z e y i n d e ” diye buyurmuﬂ. 1938’de, 1970’larda,
1984’te “Kuzey Irak” m› vard›,
“Kandil” mi vard›?
Velhas›l, Kürt sorununu bir kabul edip bir reddedenler; Genelkurmay’a göre, ikide bir politika
ve söylem de¤iﬂtirenler, gösteriyor
ki, sorun ﬂu veya bu parti, ﬂu veya
bu partinin lideri sorunu de¤ildir.
Sorun köklüdür. Türkiye’nin düzenine iliﬂkindir. Herkes “konjonktürü” bekliyor. Herkes, emperyalizmin icazetine bak›yor. Oysa oradan Kürt halk› için kurtuluﬂ ç›kmaz... Sorunun varl›¤›na, yoklu¤una karar veremeyenler, sorunun niteli¤ini ve taleplerini, çözüm modellerini ikide bir de¤iﬂtirenler, sorunu çözemezler.

KÜRT SORUNU

25

Ordu halk› hedef gösterdi
‘‹ﬂbirlikçi imam, muhtar” aç›klamas›, tüm Kürt halk›n›n hedef ilan edilmesidir. Ordu; köy boﬂaltmalar›n, yakmalar›n, kitle katliamlar›n›n yaﬂand›¤› sürecin “denizi kurutma” politikas›n› yaﬂama geçirmeye çal›ﬂ›yor, halk iﬂbirlikçi ilan edilerek kitleye sald›r›n›n zemini haz›rlan›yor
Genelkurmay Baﬂkanl›¤›, 27
Haziran’da E¤irdir Da¤ Komando
Okulu’nda, komandolar› nas›l e¤ittiklerini bas›na göstermiﬂ, TV’ler
günlerce “savaﬂç› komando” propagandas› yapm›ﬂt›. Oysa, orada daha
önemli bir geliﬂme, Genelkurmay
Baﬂkan› Yaﬂar Büyükan›t’›n söyledikleriydi. Kara Kuvvetleri Komutan› ‹lker Baﬂbu¤’un de yerald›¤›
toplant›da iki nokta ön plana ç›kt›.
Birincisi; “ p rofesyonel ordu”ya
geçiﬂ karar›n›n aç›klanmas›yd›. Bu,
1984’ten yani ilk kurﬂunu s›kmas›ndan bu yana PKK ile savaﬂan ve
özellikle Öcalan’›n tutsak edilmesinin ard›ndan “gerillay› yenen dünyadaki tek ordu” propagandas› yapan TSK’n›n baﬂar›s›zl›¤›n›n itiraf›yd›. Özel tim, J‹TEM, kontra timleri, korucular ile destekli bir milyona yak›n devasa ordu demek ki, gerillay› yenemedi¤i için, “profesyonel ordu” gündeme gelmiﬂtir.
‹kinci nokta ise; sivilleri hedef
gösteren Büyükan›t’›n sözleriydi.
Polise verilen yetkileri (sanki
kendilerinin azm›ﬂ gibi) kendilerine
de isteyen, yine ‘s›n›rd›ﬂ› operasyon’ isteklerini yineleyen Genelkurmay Baﬂkan› Org. Yaﬂar Büyükan›t
ﬂöyle konuﬂtu:
“ Terörde baﬂar›ya ulaﬂmaya engel olan en önemli faktör iﬂbirlikçilerdir. Bir köyün muhtar›, bir köyün
imam› köyde yaﬂ›yor, gidip patlay›c› yerleﬂtiriyorsa terörle nas›l mücadele edeceksiniz? Teröre vurulacak en önemli darbelerden bir tanesi bu iﬂbirlikçilerin mümkün oldu¤u
kadar tesirsiz hale getirilmesidir...
Bir teröristin da¤da gezebilmesi
için aﬂa¤›da ›o iﬂbirlikçisi vard›r. ”
‹mam, muhtar... örneklerinden
de anlaﬂ›laca¤› üzere, “iﬂbirlikçiler”
diye kastedilen, sivil halkt›r. Baﬂar›s›zl›¤›n›, halka yüklemeye çal›ﬂa-
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rak, açmazlar›n› gizlemeye çal›ﬂ›yor. As›l olarak ise, “baﬂar›l›” olmak için, “iﬂbirlikçiler” dedi¤i,
Kürt halk›na yönelme politikas›n›n
zeminini haz›rlamaya çal›ﬂ›yor.
Bas›na verilen mesaj ise; bu yönelime karﬂ› “siviller öldü” gibi haberler yapmamas›, yani “terörle savaﬂta” üniforma giyerek, “baﬂar›”
için, sivil halk›n katledilmesini gizlemeleridir. T›pk› 1990’l› y›llar boyunca yapt›klar› gibi!

Hedef sivil halk
Büyükan›t’›n zeminini haz›rlamaya çal›ﬂt›¤›, “ d e n i z i k u r u t m a
politikas›”d›r. Profesyonel ordu karar› da yine bununla ba¤lant›l› olarak, daha etkili (daha kan dökücü)
sonuçlar elde etmek için gündeme
getirilmektedir.
Mao, gerilla ile halk iliﬂkisini
bal›k ve denizin iliﬂkisine benzetir.
Deniz olmadan, bal›k yaﬂayamaz.
Emperyalizm de buradan hareketle “ayaklanmaya karﬂ› mücadele
doktrini” ya da “düﬂük yo¤unluklu
savaﬂ” gibi doktrinlerle, “bal›¤›n
suyunu kurutma” stratejisini yaﬂama geçirdi. Gerillayla halk›n ba¤lar›n› koparabilmek için, Latin Amerika ülkelerinden Asya’ya birçok ülkede bu politika uyguland›.
Hedefi sivil halk olan bu politika, a¤ababalar›n›n izinden giden
oligarﬂi taraf›ndan da ülkemizde
1990’lar›n baﬂ›ndan itibaren yo¤un
olarak yaﬂama geçirilmiﬂtir.
Gerillaya ulaﬂamay›nca ailesine,
köyüne sald›rma, yakma y›kma, insanlar› zorla göç ettirme, gözda¤›yla dize getirme yöntemleri sonucu,
kanl› bir bilanço yarat›ld›. Uzun y›llar boyunca oligarﬂinin Kürdistan'daki tek ve temel yöntemi oldu.
A¤ustos 1992’de ﬁ›rnak’›n kuﬂa-

t›larak kentin neredeyse tümüyle
yak›l›p y›k›lmas› bunun bir örne¤iydi. Tam 48 saat boyunca, kesintisiz
olarak, halk›n oturdu¤u evler tank,
top ve tüfek ateﬂine tutuldu. Ateﬂ
kesildi¤inde 26 kiﬂi ölmüﬂ, 60 kiﬂi
yaralanm›ﬂ, ﬂehir ise enkaz haline
gelmiﬂti. Devlete ait binalar ve lojmanlar d›ﬂ›nda tahrip olmam›ﬂ tek
bir ev kalmam›ﬂt›. Halktan 500 kiﬂi
gözalt›na al›narak iﬂkenceden geçirildi. Bu sald›r›lar›n ard›ndan 20 bine yak›n insan büyük gruplar halinde ﬁ›rnak’› terketti.
Hedef, sadece yurtsever nitelikleriyle bilinen ﬁ›rnak halk› de¤il,
onlar›n üzerinden yarat›lacak korku
ve sindirmeyle tüm Kürt halk›yd›.
Hareket mant›¤› ﬂuydu: Gerilla
nerede eylem yaparsa, devlet oradaki herkese sald›racak. Ancak bununla kalmad› elbette. Gerilla eylem yapmasa da, devletle iﬂbirli¤i
yapmayan köy ve ilçeler de art›k
devletin hedefiydi.
ﬁ›rnak’›n ard›ndan geliﬂen
1992'de Kulp, Cizre, Çukurca gibi
önemli ilçeler ve birçok köyün devlet güçlerinin sald›r›lar›na hedef olmas›, 1993’te Yüksekova, ‹dil, Diyadin, Silopi ve Lice gibi topyekün
sald›r›lar, bu politikan›n di¤er örnekleri aras›nda öne ç›kanlard›r.
1993 y›l›nda 21 Ekim ile 26
Ekim aras›nda dört gün boyunca
dünyaya kapat›lan Lice sald›r›s›, sivil halk›n nas›l ayr›ms›z hedef al›nd›¤›n› gösteren tipik özelliklere sahipti. O dört günde, bölge halk›ndan
kimse girip ç›kamad›. Hatta, olaylar
üzerine ilçeye giden CHP Genel
Baﬂkan› Deniz Baykal dahi Lice’ye
sokulmad›. Sonuç: 30'dan fazla ölü,
300'e yak›n insan yaral›, 248 dükkan içindeki eﬂyalarla birlikte yak›lm›ﬂ, halk›n evleri bombalanm›ﬂt›.
Öyle ki, jandarma ve polise ait bina8 Temmuz 2007

lar ve PTT binas› d›ﬂ›nda tek bir
sa¤lam ev kalmam›ﬂt›. Lice'nin nüfusu bu olay›n ard›ndan 9 bin
600’den binin alt›na düﬂtü.
O günleri yaﬂayan Zarife Cantürk isimli bir yaral› “denizi kurutma” ad›na yap›lan sald›r›y› ﬂöyle
anlatm›ﬂt›:
“ ‹lk önce silah sesleri geldi. Ard›ndan top at›ﬂ› baﬂlad›. Helikopterden de ateﬂ ediyorlard›. Paketler halinde beyaz toz ﬂeklinde ve ateﬂe verince kendi kendine patlayan ﬂeyleri
dükkanlara, binalara att›lar. Elerinde uzun bir ﬂey vard›. Onlarla evleri, dükkanlar› yakt›lar. Baz› insanlar
evlerin içinde kalarak yand›. Baz›lar› evden ç›k›nca tarand›lar."
Lice'de hedef al›nanlar, bu vahﬂeti aç›klamaya yetmese de, ne gerilla, ne milis, ne de gerillaya yard›m eden kiﬂilerdi. Genelkurmay,
bu katliamc› politikan›n ismini de o
günlerde ﬂöyle koydu: Düﬂük yo¤unluklu savaﬂ!
ﬁ›rnak ile baﬂlay›p Lice ile doru¤a ç›kan sivil halk› hedef alan sald›r›lar, 1994 ve 1995 y›llar›nda daha
da yayg›nlaﬂarak köylerde sürdü.
Bugün hükümetin de kabul etmek
zorunda kald›¤›, binlerce köyün yak›lmas›, yüzbinlerin göç ettirilmesi
en çok bu dönemde yaﬂand›.
Özellikle k›rlar insans›zlaﬂt›r›ld›.
Köylülere "ya korucu olun ya da
köyü terk edin” dayatmas› yap›ld›.
Aﬂiretler, köy muhtarlar› askeri garnizonlara ça¤r›larak korucu olmalar› istendi, kabul etmeyenler aç›k ya
da gizli tehdit edildiler. Köylülerin
toplu olarak gözalt›na al›n›p kurﬂuna dizilerek toplu mezarlara gömülmesi, kaybetmeler, d›ﬂk› yedirmeler
bu politikan›n vazgeçilmez araçlar›yd›. Devlete göre, korucu olmay›
kabul etmeyenler, “ devletin yan›nda de¤il karﬂ›s›nda” demekti. Yani
bugün Büyükan›t’›n dedi¤i gibi,
“iﬂbirlikçi” idiler ve aleni olarak
düﬂman kabul edildiler.
Büyükan›t’›n, sivil halk› hedef
gösteren aç›klamas›ndan önce yapt›¤› “ s ö z d e v a t a n d a ﬂ ” ve “ n e m u t lu T ü r k ü m d e m e y e n l e r ilelebet
d ü ﬂ m a n d › r ” tan›mlamalar› da yine
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bu mant›¤›n ürünüdür.
Y›llarca bölgede sürdürülen ve
son süreçte yeniden yo¤unlaﬂan
bask› ve terörün halk› hedef almas›
boﬂuna de¤ildir. Ancak alt› çizilmesi gereken bir baﬂka nokta, “denizi
kurutma” politikas›n›n salt bask› ve
terörle s›n›rl› olmad›¤›d›r.
Kürt köylerinin ekonomik olarak
çökertilmesi, hayvanc›l›k baﬂta olmak üzere gelir kaynaklar›n›n kurutulmas›, ambargolar gibi uygulamalar da bu politikan›n bir parças›d›r.
“Gerillaya destek olursan›z, böyle
yapar›z” denildi.
Yine, ideolojik boyutta kitle taban›n›n daralt›lmas› için, gerici, ›rkç› ideolojiler geliﬂtirildi. Kürdistan’da “eli tesbihlilerin ço¤alt›lmas›”, Hizbullah’›n desteklenerek büyütülmesi, bu anlay›ﬂ›n pratikte karﬂ›m›za ç›kan sonucuydu. Yine, tüm
ülke genelinde 12 Eylül Cuntas›’n›n
‘Türk-‹slam Sentezi’ni geliﬂtirmesi,
islamc› ve milliyetçili¤i do¤rudan
desteklemesi devrimci kitle taban›n›
yoketmenin, denizi kurutman›n,
ideolojik boyutlar›n› oluﬂturuyordu.
‹lginçtir, halka karﬂ› sald›r›lar›
“terör” demagojisi eﬂli¤inde yo¤unlaﬂt›¤›, provokasyonlar›n örgütlenip
PKK’ye maledildi¤i ﬁ›rnak sald›r›s›
döneminde de, bugünle benzer bir
süreç yaﬂan›yordu. Türkiye ve dünya kamuoyu nezdinde büyük çapl›
bir s›n›r ötesi harekat›n gerekçesinin yarat›lmas›, tüm devlet yetkililerinin (asker-sivil) s›n›r ötesini iﬂaret etmesi ve büyük miktarda askeri
gücün bölgeye kayd›r›lmas›, ﬁ›rnak
sonras› daha az yad›rgan›r olmuﬂtur.

Kitleye sald›r›n›n
zemini haz›rlan›yor
Kimse, bugün demokratikleﬂme
sürecindeyiz, bunlar yaﬂanmaz diye
düﬂünmemelidir. Generaller bir süredir bunun zeminini haz›rl›yorlar.
Yo¤un olarak iﬂlenen “terör” demagojisi, asker cenazeleriyle körüklenen ﬂovenist milliyetçilik, “s›n›r
ötesi operasyon” tart›ﬂmalar›n›n neredeyse kan›ksat›lmas› zemin haz›rlaman›n öne ç›kan örnekleridir.

KISA KISA KISA KISA

ﬁemdinli Büyükan›t’›n
is tedi¤i gibi
Genelkurmay Baﬂkan› Yaﬂar
Büyükan›t'›n baﬂ›ndan beri davaya
müdahale eden tavr› sonuç verdi.
ﬁemdinli Davas›'nda J‹TEM'cilerle iliﬂkisi ortaya ç›kan Büyükan›t'›n 14 Nisan'da “ﬁemdinli'de hukuk katliam› yaﬂand›” aç›klamas›n›n ard›ndan, Yarg›tay davan›n askeri mahkemede görülmesini istedi, bu karara direnen yerel mahkeme heyeti sürgün edildi, davan›n
yeniden görülmesi kapsam›nda yap›lmas› gereken keﬂif, Hakkari Valili¤i'nin 'ba¤›ms›z adaylara yarayaca¤›’ gerekçesiyle ertelendi.

K ü r t i ﬂ ç i l e re s a l d › r ›
Genelkurmay’›n ‘toplumsal refleks' ça¤r›s› ile artan sald›r›lara bir
yenisi de ‹stanbul'da eklendi. Toplu
Konut ‹daresi'nin (TOK‹) ‹kitelli'de yapt›rd›¤› inﬂaatta çal›ﬂan bir
grup Türk iﬂçi, ayn› yerde çal›ﬂan
Kürt iﬂçilere sald›rd›. Polis, sald›rganlar› gözalt›na almak yerine Kürt
iﬂçilerin üzerine araç sürdü.

Irkç› doktorlar
Oligarﬂinin körükledi¤i ›rkç›l›k, doktorlara Hipokrat yeminini
unutturdu. Erzincan'da linç edilmek istenen Hasan Metin isimli
PKK gerillas›, 'teröristtir' diyerek
tedavi edilmedi.

‹ m a m l a r d a n p ro t e s t o
‹mamlar ve muhtarlar› hedef
gösteren Büyükan›t, Diyanet ve
Vak›f Emekçileri Sendikas› (D‹VES) taraf›ndan protesto edildi.
Hakkari’de yap›lan aç›klamaya baz› mahalle muhtarlar› ve imamlar
kat›ld›. Aç›klamay› yapan D‹VES
Genel Baﬂkan› Lokman Özdemir,
“bir anda hedef olarak lanse edildiklerini” belirterek, Genelkurmay
Baﬂkan›'n›n bu aç›klamas›n› düzeltmesini istedi.
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Baﬂlarda “Kürt sorunu”ndan söz
eden AKP de buna angaje olmuﬂ durumda. Türkiye tarihini bilenler, hükümetlerin “Kürt realitesi”nden söz
etmesinin hiçbir anlam› olmad›¤›n›
da bilirler.
DYP-CHP Koalisyon hükümeti
1991 y›l›nda kurulurken, beklenti
"demokratikleﬂme"ydi, Demirel,
"Paris ﬁart›'n›n gereklerini yerine
getirileceklerinden" sözediyor, iﬂkence ve kötü muamelenin kalkaca¤›ndan, koruculu¤un ›slah edilece¤inden dem vuruyor, “Kürt realitesini tan›d›klar›n›” söylüyordu. K›sa
süre sonra "Kürt realitesi" bombalanmaya, köylerden alev ve dumanlar yükselmeye baﬂlad›. Denizi kurutmak ad›na halka savaﬂ aç›ld›.
Bugün de topyekün bir sald›r›n›n

zemini ad›m ad›m haz›rlanmak isteniyor. S›n›rötesi operasyon bunun
bir ad›m›d›r. Sözde vatandaﬂ, ne
mutlu Türk’üm demeyenlerin düﬂman ilan edilmesi, refleks ça¤r›lar›,
k›ﬂk›rt›lan ﬂovenizmle böyle bir sürece kitle deste¤i sa¤lama, psikolojik zeminini yaratma yolunda Genelkurmay programl› bir süreç izlemektedir. Halk, yap›lan bütün araﬂt›rmalarda ›srarla iﬂsizlik ve yoksullu¤un en önemli sorunlar› oldu¤unu
söylese de, bütün burjuva düzen
partilerinin seçim gündeminin baﬂ›nda “terör”ün yeralmas›, TÜS‹AD
baﬂkan›n›n “önce ekonomi” dedikten sadece birkaç saat sonra kendini
tekzip ederek “güvenli¤in öncelikli
oldu¤unu” aç›klama gere¤i duymas›, bu geliﬂimin çarp›c› di¤er sonuçlar›d›r.

Orhan Do¤an’› kaybettik
Eski DEP Milletvekili, DTP
yöneticisi Orhan Do¤an, 25 Haziran’da Do¤ubeyaz›t’ta düzenlenen
6. Ahmed-i Hani Kültür Sanat ve
Turizm Festivali'nde halka hitap
ederken kalp krizi geçirerek hastaneye kald›r›lm›ﬂt›. Do¤an, 29 Haziran’da Van Yüzüncü Y›l Üniversitesi T›p Fakültesi Araﬂt›rma Hastanesi’nde hayat›n› kaybetti.
25 Temmuz 1955’te Mardin’de
do¤an Orhan Do¤an, 1974’te Ankara Hukuk Fakültesi’ne girdi. Ailesinin yoksul olmas›ndan dolay›
ayn› zamanda çal›ﬂmaya devam
eden Do¤an, 1980’de avukat olarak, memleketi Cizre’ye döndü. Cizre ve ﬁ›rnak’ta ‹HD temsilcili¤i de yapan Do¤an, 1990 y›l›nda Halk›n Emek Partisi ile politikaya girdi. 1991 seçimlerinde HEP listelerinden aday
olup TBMM’ye girdi. HEP’in kapat›lmas› ile DEP’i kuran milletvekilleri aras›ndayd›. Ancak oligarﬂi, katliam,
imha, inkar› dayatt›¤› Kürtler’in TBMM'de sesinin duyulmas›na da tahammül edemedi. Oligarﬂinin partilerinin ittifak› ile dokunulmazl›klar› kald›r›larak meclis kap›s›nda gözalt›na al›narak hapishaneye konuldular. 2004
y›l›na kadar Ulucanlar’da kalan Do¤an, tahliye olmalar›n›n ard›ndan da, Kürt halk›n›n sesi olmaya çal›ﬂt›.
AKP iktidar›n›n “nedamet” dayatt›¤› tahliyesi sonras›nda politik faaliyetlerini DTP’de sürdürdü.
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ﬁu aç›k ki, oligarﬂi Kürt sorununda politik olarak t›kanm›ﬂt›r. Savaﬂ› yükseltme ç›¤l›klar› bu açmaz›n diyalektik sonucudur.
Süreç 1990’lardaki gibi olmayabilir, savaﬂ›n biçimleri de¤iﬂebilir,
provokasyonlar, linçler, ‘ulusalc›
çeteler’, ‘özel timciler’ ya da profesyonel ordular ve baﬂka araçlar
öne ç›kabilir; ancak de¤iﬂmeyecek
olan, bu savaﬂ›n halka karﬂ› savaﬂ
oldu¤udur. Çünkü oligarﬂinin Kürt
politikas›nda, imha temel unsur olmaya devam ediyor. Büyükan›t’›n
konuﬂmas›, bu gerçe¤in yeniden hat›rlat›lmas›d›r.
Biz de bir gerçe¤i hat›rlatal›m:
“Deniz” onlar›n sand›¤›ndan daha büyük ve dünyan›n hiçbir yerinde “kurutmak” mümkün olmad›.

Kürt sorununun çözümü için, inand›¤› çizgide yürüyen, kendini Kürt halk›n›n mücadelesi ile bütünleﬂtiren
Orhan Do¤an, bulundu¤u her zeminde “bar›ﬂç› çözüm”
politikas›n›n savunuculu¤unu yapt›.
Onurlu bir Kürt yurtseveri olan Orhan Do¤an’› mecliste “ensesinden tutarak” gözalt›na alan oligarﬂi, cenazesinde bile provokasyon yaratarak, bar›ﬂtan, kardeﬂlikten, “çözümden” de¤il, bask› ve sindirmeden baﬂka bir
politikas›n›n olmad›¤›n› gösterdi.
Van’da cenazeyi alan binlerce kiﬂiye panzerler, gaz
bombalar› ile sald›ran oligarﬂi, terör estirdi. Ancak Kürt
halk›n›n evlad›na sahip ç›kmas›n› engelleyemedi.
Naaﬂ› Van’dan al›narak memleketi Cizre’ye getirilen
Orhan Do¤an, onbinlerce insan›n kat›ld›¤› ve ‘ﬁehid
Namirin' sloganlar› ile topra¤a verildi.
Mem û Zîn'in yan›nda topra¤a verilen Do¤an’›, Cizre esnaf› da kepenklerini kapatarak selamlad›.
Kürt halk›na, Orhan Do¤an’›n ailesine baﬂsa¤l›¤› diliyor, ac›lar›n› paylaﬂ›yoruz.

8 Temmuz 2007

ABD merkezli Pew Araﬂt›rma
Merkezi taraf›ndan 47 ülkede yap›lan ankette, Türkiye'nin dünyada
ABD'ye en olumsuz bakan ülke oldu¤u ortaya ç›kt›. ‘Pew Küresel
E¤ilimler’ anketine göre Türkiye'de
ABD'ye verilen destek 2000'de yüzde 52 iken, bugün yüzde 9'a düﬂtü.
Türk halk›n›n yüzde 83'ü ABD'ye
olumsuz yaklaﬂt›¤›n› söyledi.
Anket Avrupa Birli¤i'ne olumlu
bakanlar›n oran›n›n ise, 2004'ten
beri yüzde 58'den yüzde 27'ye geriledi¤ini ortaya koydu.
Anketin ortaya koydu¤u bir di¤er sonuç ise, özellikle Irak iﬂgali-

kaç›n›lmaz olarak beslenir. Halklar›n tarihi aç›s›ndan k›sa say›labilecek bir süre öncesinde topraklar›n›
iﬂgal edenleri bu halk›n unutmas›
mümkün de¤ildir elbette.
Egemen s›n›flar iﬂte bu tarihsel
bilinci kendi ç›karlar›na göre ﬂekillendirerek politika yapmaktad›rlar.
Bugün özellikle ABD’ye karﬂ›
yükselen öfkenin temellerinde ne
oldu¤una iliﬂkin tek bir cevap vermek mümkün de¤ildir. Sözünü etti¤imiz “gavura alerji”, Irak iﬂgali ve
‹srail’e verilen destek, 1960’lardan
bu yana devrimcilerin sürdürdü¤ü
anti-emperyalist mücadelenin yaratt›¤› bilinç,
dünün ‘yeﬂil kuﬂakç›s›’ ‹slamc›lar›n bugün
Amerikan
karﬂ›t› tutumlar›, oligarﬂinin ﬂovenist temelde Kuzey Irak ve Kürt sorunu konusunda yürüttü¤ü ‘ABD destekliyor,
Kuzay Irak’a girmemize izin vermiyor’ gibi propagandalar ve daha pek
çok olgu s›ralanabilir.
Ancak, bunlar aras›nda iniﬂ ve
ç›k›ﬂlar› tetikleyen önemli unsurun
ﬂovenist propagandalar oldu¤u inkar edilemez. Oligarﬂi kendi topraklar› içindeki bir sorunda, Kürt sorununda çözümsüzlü¤ünü, açmaz›n›
Amerika üzerinden savuﬂturmak, sosyal temelleri olan bir
sorunu, Kuzey Irak sorunuymuﬂ gibi göstermek için yürüttü¤ü propagandalarda, halk›n
yukar›da sözünü etti¤imiz tarihsel belle¤inden güç al›yor. Devrimci mücadelenin geri oldu¤u
koﬂullarda, tepkiyi kendine kanalize eden egemen s›n›flar oluyor. Bir
baﬂka deyiﬂle devrimci, sol güçlerin
anti-emperyalist temelde de¤erlendirmesi gereken potansiyel, emperyalizmin sab›k iﬂbirlikçileri taraf›ndan çarp›k bir temelde kullan›l›yor.

ABD’ye karﬂ› öfkemizin
temeli ne olmal›?
nin baﬂlad›¤› 2003'ten sonra baﬂta
Müslüman ülkeler olmak üzere tüm
dünyada ABD karﬂ›tl›¤›n›n h›zla
yükseldi¤idir. Kuﬂku yok ki, bu öfke sonuna kadar hakl› bir öfkedir.
Sosyalist blo¤un da¤›lmas›ndan bu
yana Amerikan emperyalizminin artan sald›rganl›¤›n›n, siyasi, ekonomik yapt›r›mlar›n›n, iﬂgallerinin bir
sonucunun olmamas› düﬂünülemez.
Bu aç›dan araﬂt›rma; dünyan›n
meydanlar›nda yükselen Amerikan
karﬂ›t› sloganlarla ve silahl› direniﬂlerle uyumludur.
Bizim as›l konumuz ise, Türkiye’nin 47 ülke aras›nda ABD’ye
nefretin en büyük oldu¤u ülke olmas›. Bu tepkinin niteli¤i, kayna¤›
nedir? Neye göre inip ç›kmaktad›r?

‹ﬂbirlikçi oligarﬂi
ABD karﬂ›tl›¤›n› kullan›yor
Türkiye halk›n›n Kurtuluﬂ Savaﬂ›’ndan beslenen tarihsel ‘gavura
alerjisi’ kimi dönem yumuﬂar, gizli
iﬂgal esprisinden dolay› k›smen nötralize olur, konjonktürel politikalar
nedeniyle artar ya da eksilir. ABD
ve Avrupa emperyalistlerine yönelik bugün tepkiyi yükselten etkenler, aﬂa¤›da ele alaca¤›m›z gibi,
farkl› olsa da, bu tarihsel bellekten
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Türkiye h alk› o larak;
Amerikan emperyalizmine karﬂ›
duydu¤umuz öfke do¤rudur; ancak
yanl›ﬂ temelde ﬂekillenmektedir.
Kürt sorunu üzerinden ABD kar-

ﬂ›tl›¤› yapanlar, ülkemizin Amerika’n›n yeni-sömürgesi haline gelmesinden sorumlu olan ve o günden
bu yana Amerikan ç›karlar›n› koruyanlard›r. Ordu, 1950’lerden itibaren milli ordu olmaktan ç›km›ﬂ,
Amerikan emperyalizminin, NATO’nun ordusu haline gelmiﬂ, onlar
ad›na kendi halk›n› katletmiﬂtir. Bugün ç›karlar›n›n belli noktalarda çat›ﬂmas›, bu gerçe¤i asla de¤iﬂtirmiyor. Ordu halen, emperyalizmin ülkemizdeki temel dayana¤›d›r. Yine
bütün hükümetler gibi bu hükümetin de ordu ile bu konuda zerre kadar aralar›nda farkl›l›k yoktur. Di¤er düzen partilerinin de iktidar olmas› durumunda izleyecekleri yol,
bugünden farkl› olmayacakt›r. Tarih
bunun kan›tlar›yla doludur.
E¤er bu tepkinin içini do¤ru temellerde doldurmazsak, tepkilerimizi sömürücüler kullanmaya, istismar etmeye devam edecekler.
Amerikan karﬂ›tl›¤›m›z›n, Avrupa Birli¤i’ne duyulan tepkinin temelinde anti-emperyalizm olmal›d›r. Anti-emperyalist olmak; kapitalizme, tekellerin dünya halklar›n›,
ülkemizi talan etmelerine karﬂ› olmakt›r. Tekellerin düzenini savunanlar›n, kapitalizmden yana olanlar›n anti-emperyalistlikleri sahtedir, ikiyüzlüdür. Bugün ABD’ye
karﬂ› görünür, yar›n ABD’nin k›l›c›n› sallamaktan çekin-

Ba¤›ms›z
Türkiye
mücadelesini,
anti-emperyalizmi
sadece devrimciler
temsil ediyor!

ANT‹-EMPERYAL‹ZM

29

mezler. Çünkü ç›karlar›, ABD’nin
temsil etti¤i kapitalist sistemin bekas›ndan yanad›r.
Anti-emperyalist olmak; sadece
emperyalistlere de¤il, onun ülke
içindeki iﬂbirlikçilerine karﬂ› da mücadele etmektir. Unutmamal›y›z ki,
emperyalizm o iﬂbirlikçiler olmadan
ülkemizi böyle rahatça yönetemez,
dayatmalarda bulunamaz, politikalar›n› sorunsuz uygulatamaz. Dün
Menderesler’in, 12 Eylül Cuntac›lar›’n›n oynad›¤› rolü, bugün Büyükan›tlar, Tayyipler oynamaktad›r. ﬁu
aç›k ki, bugün öne ç›kard›klar› Kuzey Irak sorunu bir biçimde “çözüldü¤ünde”, ayn› kesimler yine karﬂ›m›za “stratejik orta¤›m›z Amerika”
masallar›yla ç›kacaklar.
Gerçek anti-emperyalist olmak;
ba¤›ms›z Türkiye’den yana olmakt›r, bunun için mücadele etmektir.
Bu mücadeleyi bugün sadece devrimciler temsil etmektedir. Devrimcilerin ba¤›ms›zl›k mücadelesini
kanla bo¤maya çal›ﬂanlar ise, Amerika ad›na ordu ve hükümetlerden
baﬂkas› de¤ildir.
Anti-emperyalist olmak, gerçek
vatanseverliktir. Bugün “vatanseverlik” kisvesi alt›nda karﬂ›m›za ç›kanlar›n, sizin duygular›n›z› kullananlar›n gerçek yüzü ortadad›r. Onlar›n derdi sadece iktidar rant›ndan
daha fazla pay almakt›r, iktidardaki
imtiyazlar›n› kaybetmemektir. Bu
ülkenin ba¤›ms›zl›¤› için çekinmeden canlar›n› feda edenler sadece
devrimcilerdir. Bu topraklarda yaﬂayan bir halka, Kürt halk›na karﬂ›
sürdürülen savaﬂ›, ‘vatanseverlik’
diye pazarlamaya çal›ﬂanlar yalan
söylemektedirler.
Amerika, Öcalan’› teslim edince
“Amerikasever”, ç›karlar› gere¤i
Kuzey Irak’a giriﬂi engelledi¤inde
Amerikan karﬂ›t›; bunun ne vatanseverlikle, ne ba¤›ms›z Türkiye’den
yana olmakla, ne de anti-emperyalistlikle hiçbir ilgisi yoktur. Bu ﬂovenizmdir. ﬁovenizm ise, halklar›
düﬂmanlaﬂt›ran, kendi gerçek sorunlar›ndan, çözümlerinden uzaklaﬂt›ran, ba¤›ms›z Türkiye kavgas›n›n önüne ç›kar›lan bir zehirdir. Bu
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zehiri önümüze koyan, egemen s›n›flard›r, onlar›n ordusu ve hükümetleridir, bizi sömüren tekellerle
kolkola olanlard›r.

Sol ders ç›karmal›,
görevini hat›rlamal›d›r
Bu araﬂt›rma bir kez daha solun
önünde bugün için en önemli görevin ne oldu¤unu hat›rlatmal›d›r. Sol,
bu tepkiyi anti-emperyalist mücadeleye nas›l kanalize edecek, halk kitlelerinin Amerikan ve Avrupa karﬂ›t› duygular›n›n alt›n› anti-emperyalist temelde nas›l dolduracak; bugün
en temel görev budur.
Sol, “bu tepkinin temelinde ﬂovenizm vard›r” diyerek iﬂin içinden
ç›kamaz. Yukar›da sözünü etti¤imiz
tarihsel belle¤e kim, hangi temelde
müdahale eder, gücü oran›nda orta-

ya ç›kar›rsa, tepkinin muhtevas› do¤ald›r ki, buna göre ﬂekillenecektir.
Özellikle Avrupa Birli¤i süreci
ile birlikte solun önemli bir kesiminin bir kenara att›¤› anti-emperyalizm bayra¤› yeniden ve daha yükseklerde dalgaland›r›lmal›d›r. Solun
ba¤›ms›zl›k bayra¤›n› yükseltmesi,
egemen güçlerin Amerikan karﬂ›tl›¤›n›n ne kadar sahte oldu¤unu da
kitleler nezdinde deﬂifre edecek yegane yoldur. AB temelinde, solun
kimli¤inin temel unsuru olan antiemperyalizmin son y›llarda reformizm taraf›ndan y›prat›ld›¤› aç›kt›r.
“Demokratikleﬂmeden yana olma” ya da baﬂka nedenlerle, bu durum izah edilemez. Ba¤›ms›zl›¤›n
olmad›¤› yerde demokrasi yoktur,
olabilece¤ini söyleyenler büyük bir
yan›lg› içindedirler.

‘Vatansever’ maskeli ç apulcular
Ümraniye’de ele geçirilen bombalar ve ço¤u emekli subay olmak üzere
“ulusalc›” çetelere yönelik operasyonun bir aya¤› da, Vatansever Kuvvetler
Güç Birli¤i Hareketi Derne¤i’ne (VKGB) yönelik operasyon oldu.
VKGB Baﬂkan› Taner Ünal’›n da aralar›nda bulundu¤u 12 kiﬂi tutukland›.
“Vatan tehlike alt›nda” diyerek, bayrak ve Kur’an üzerine yemin etmeleri ile tan›nan çete üyelerine 40 ayr› suçlama yöneltiliyor. “ﬁehit olan bir yüzbaﬂ›n›n eﬂini doland›rmak, ev, iﬂyeri ve oto kurﬂunlamak, adam kaç›rmak, iﬂkence yapmak, silahl› yaralama, bayrak mitingleri ile asker cenazelerinde
provokatif eylem, çete kurmak, sahtecilik, silah ticareti...”
“Vatanseverlere” bak›n! ‹ﬂlemedikleri suç yok.
Aleni mafya, çapulcular çetesi; hem “ﬂehit” edebiyat› yap›yor, hem de
“ﬂehit eﬂi” doland›r›yor.
Bunlar bir istisna de¤il. “Vatansever” maskesiyle, “ulusalc›” kimli¤iyle
karﬂ›m›za ç›kan oluﬂumlar›n niteli¤i budur. Hepsi, ç›karlar›n›n peﬂinde, siyasi, ekonomik rant elde etme derdindeler. Kuﬂkusuz tüm bunlar› oligarﬂik
devletin bilgisi d›ﬂ›nda yapm›yorlar. Bugün AKP hükümetinin, Genelkurmay ile iktidar kavgalar›ndan kaynakl› operasyon yapmas›, bu gerçe¤i de¤iﬂtirmiyor. Bu çapulcu sürüsünü sistem besliyor. Genelkurmay’›n, hükümetin
yürüttü¤ü milliyetçi ﬂovenist politikalarla yarat›lan zeminde varoluyorlar.
“Vatanseverlik”, her türlü kirli iﬂin, kontrac›l›¤›n, mafyac›l›¤›n k›l›f durumunda bugün. Pekerler’in vatansever geçindi¤i, bu tür oluﬂumlar›n p›trak gibi bitip, devlet kat›nda “itibar” gördü¤ü bir zemin ad›m ad›m yarat›ld›. Aç›n
bak›n bu devletin tarihine, her dönemde bu tür unsurlarla kolkola oldu¤unu
görürsünüz. Susurluk, pisli¤in ortaya saç›ld›¤› yerdi. Ve bu ülkenin baﬂbakan› mafyac› katilleri, uyuﬂturucu kaçakç›lar›n›, tetikçileri “ﬂerefli” ilan etti.
Gelenek sürüyor, sistem, günü geldi¤inde devrimcilere, yurtseverlere karﬂ›
kullanaca¤› (ve kulland›¤›) çeteleri kuca¤›nda büyütmeye devam ediyor.
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Sevgili Yürüyüﬂ okurlar›,
merhaba. Demokrasi baﬂl›kl›
sohbetimizin üçüncü ve son bölümündeyiz. Bu bölümde, sosyalist demokrasiye iliﬂkin s›k gündeme gelen sorular› cevaplayarak tamamlayaca¤›z sohbetimizi.
Sosyalist demokrasi bahsinde
en dikkat çekici ve en özgün yan,
sosyalist demokrasi ile
proletarya diktatörlü¤ü kavramlar›n›n yan
yana, hatta bazen ayn›
yönetim biçimini dile
getirmek üzere kullan›lmas›d›r.
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dur. Ama bundan ne anlamak gerekir? Bu, partinin otoritesini zor
üzerine kuraca¤› anlam›na gel mez. Bu, tüm toplum üzerinde
bir zorun sözkonusu oldu¤u anlam›na da gelmez. Bu, bilmemezlik de¤ilse, düﬂmanca bir
çarp›tmad›r. Burjuvazinin aral›ks›z sürdürdü¤ü bir karalamad›r.
Proletarya diktatörlü¤ünde, iﬂçi
s›n›f›na ve di¤er halk
kesimlerine demokrasi uygulan›r. Proletarya diktatörlü¤ü,
sadece geçmiﬂte egemen durumda olan
sömürücü s›n›flara
ve onlar›n kal›nt›s›
karﬂ›-devrimcilere karﬂ› diktatörlüktür. Halk s›n›flar›na ise kesinlikle diktatorya uygulamaz.
Proletarya diktatörlü¤ü, halk
saflar›nda iknaya, e¤itime, bilinçlenmeye dayal› yöntemleri temel
al›r. Kitlelerin bilinç düzeyi geri
olabilir, çeﬂitli konularda önyarg›lar›ndan, yüzy›llar›n al›ﬂkanl›klar›ndan hemen kurtulmalar› zordur; bu
anlamda da baz› sosyalist uygulamalar›n karﬂ›s›nda da olabilir, çeliﬂkiye düﬂebilirler. Stalin, böyle bir
durumla karﬂ›laﬂ›ld›¤›nda da “sab›rl› olmak, program› yeniden gözden geçirmek ve kitlelerin özdeneyimleriyle ö¤renerek sosyalist programa ikna edilmeleri için çaba göstermek gerekti¤ini” belirtiyor. Tersi,
yani, halk kitlelerinin muhtemel
karﬂ› ç›k›ﬂlar›n› “zor”la aﬂmaya,
bast›rmaya kalk›ﬂmak, sosyalizmin
mant›¤›yla, sosyalist demokrasinin
karakteriyle uyuﬂmaz. Ve sosyalizmi, kendinden önceki sömürücü
bask› düzenleriyle ayn›laﬂt›r›r.
Proletarya diktatörlü¤ü eski sömürücü s›n›flar karﬂ›s›nda bile sadece zor demek de¤ildir. Çünkü, bu
sömürücü s›n›flar›n karﬂ› devrim
çabalar›ndan vazgeçirilerek devrime kazan›lmas› için dahi öncelikle
ikna yöntemine baﬂvurulur. Ve ancak bu çabalar sonuç vermedi¤inde
zor unsurlar› devreye sokulur. Sonuçta, anlaﬂ›lmas› gereken ﬂudur;
Marksist-Leninistler, zor'u, nesnel
bir zorunluluk olarak kavramakta-

Burjuvaziye Diktatörlük

Halka Demokrasi !

Konuyu yeni ö¤renenler için bu bir “çeliﬂki” gibi gözüküyor; demokrasi ve diktatörlük...
Fakat birincisi, bu sohbetimizin en
baﬂ›nda ortaya koydu¤umuz gibi,
her demokrasinin özünde bir diktatörlük oldu¤u hat›rlan›rsa, bir çeliﬂki
veya ﬂaﬂ›lacak bir ﬂey olmad›¤› da
görülür. ‹kincisi, proletarya diktatörlü¤ü, “diktatörlük” kavram›n›n ilk
anda akla getirdiklerinden farkl› bir
yönetim biçimidir. Bunu açal›m ve
önce ﬂurdan baﬂlayal›m: Sosyalist
demokrasi “proletarya diktatörlü¤ünü” içermek zorunda m›? Buna baﬂvurulmasa olmaz m›?

Ö z l e m : Proletarya diktatörlü¤ü, s›n›fs›z topluma gidiﬂte proletaryan›n elindeki en etkili ve vazgeçilmez araçlardan biridir.
Çünkü, kapitalizmden arta kalanlar varl›klar›n› sürdürdükleri, geriye dönüﬂ umutlar›n› yitirmedikleri
ve karﬂ›-devrim için giriﬂimlerde
bulunduklar› sürece, proletaryan›n
eski egemen s›n›flara karﬂ› zor uygulayaca¤› bir araca ihtiyac› vard›r.
Bu da proletarya diktatörlü¤üdür.
Kapitalizmin restorasyonu için sosyalizmin inﬂas›n› sabote eden, “ yaral› bir kaplan gibi” sald›rganlaﬂan
burjuvaziyi geriletmek ve giderek
tasfiye etmek için sistemin zorunu
baﬂvurmak zorunludur. Proletaryan›n ﬂiddetini içeren proletarya diktatörlü¤ünü reddetmek iktidar› almay› ve iktidarda kalmay› reddetmek demektir.
Proletarya diktatörlü¤ünün neSay›: 112

den gerekli oldu¤unu anlamak için,
tarihin ak›ﬂ›n› materyalist aç›dan
görmek gerekir. Keza, sosyalizmin
inﬂas›n›n emperyalizmin kuﬂatmas›
alt›nda gerçekleﬂtirilmek zorunda
oldu¤unu da ak›ldan ç›karmamak
gerekir. Yani, sosyalizmi inﬂa etme
mücadelesinin zorunluluklar›, proletarya diktatörlü¤ü neden gerekli
sorusunun da cevab›n› oluﬂturur.
Proletarya diktatörlü¤ü elbette dönemsel koﬂullara, devrimde ittifak
yapan s›n›flar›n durumuna ve ülkenin kendi tarihi siyasal, sosyal geleneklerine göre, çeﬂitli biçimler alabilir, ama özü ayn›d›r. Özü, sömürücü egemenlere karﬂ› d i k t a t ö r l ü k
uygulamas›d›r.
Lenin ﬂöyle tan›ml›yor: "Proletarya diktatörlü¤ü, eski toplumun
güçlerine ve geleneklerine karﬂ›;
k an l› ve k an s›z, ﬂid de te ba ﬂvu ra n,
b a r › ﬂç › , as k e r i , i k t i s ad i v e y ö n e t se l
inatç› bir savaﬂt›r." (Lenin, Sol Komünizm, syf. 40) Bu savaﬂ›n zorunlulu¤u san›r›z tart›ﬂ›lamaz. Bu anlamda proletarya diktatörlü¤ünün
gereklili¤i de aç›k olsa gerek.

K e m a l : Burada üzerinde biraz
daha durmam›z gereken ﬂudur san›r›m; proletarya diktatörlü¤ü hakk›nda en büyük çarp›tma, onu sanki
emekçiler üzerinde bir diktatörlükmüﬂ gibi göstermektir.
M a z l u m : Evet, denilir ki;
“proletarya diktatörlü¤ü kay›ts›zﬂarts›z zor kuram›n› içerir. ” Do¤ru-
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d›rlar.

K e m a l : ﬁöyle de söyleyebiliriz; zorun, ﬂiddetin derecesi, karﬂ›devrimin direniﬂ gücüne, biçimine
ba¤l›d›r. Tarihi evrim içinde, iktidar
mücadelesine girerken ﬂiddeti tercih
edenin proletarya olmad›¤›n› biliriz;
iktidardaki proletarya için de ayn›
ﬂey geçerlidir. Karﬂ›-devrimin silahl› eylemleri, sabotajlar›, askeri örgütlenmesi varsa e¤er, proletarya
zora baﬂvurmak durumundad›r.
Fakat, burjuvazi silahs›zland›r›ld›¤›, geriye dönüﬂ umutlar› k›r›ld›¤›, sosyalist inﬂan›n temelleri at›ld›¤› ölçüde, sosyalist demokrasinin
s›n›rlar› geniﬂleyecek ve zorun, ﬂiddetin kullan›lmas›na giderek gerek
kalmayacakt›r.
Bu noktada san›r›z, sosyalist demokraside genel olarak neden tek
parti zorunlulu¤unun ortaya ç›kt›¤›
da daha iyi görülmüﬂtür.

Özlem: Castro’nun bir sözünü
aktaray›m tek parti konusunda: "Lenin Ekim Devrimi'ni gerçekleﬂtirmek için herﬂeyden önce bir partiye
ihtiyaç duymuﬂtu. Bunu özellikle
küçük partilere izin vermeye baﬂlayaca¤›m›z› hayal edenler uyans›nlar diye söylüyorum. Kimi örgütlemek için yani? Karﬂ›-devrimcileri
mi? Amerikanc›lar› m›? Yoksa burjuvalar› m›? Hay›r! Burada bir tek
parti vard›r ve o da bizim proletaryam›z›n, bizim köylülerimizin, ö¤rencilerimizin, çal›ﬂanlar›m›z›n
partisidir. Va rolan, varolacak olan
tek parti budur!"
Aç›k ve kesin olan ﬂudur; burjuvaziye örgütlenme hakk› vermemek, emekçilerin, ezilenlerin siyasal haklar›n› k›s›tlamak de¤ildir.
Böyle yans›tanlar, meseleyi çarp›tmaktad›rlar.
E¤er sosyalist demokrasi, daha
do¤rusu en genel anlamda demokrasi “parti say›s›na” indirgenecekse,
en iyi demokrasi burjuva demokrasisisidir. En çok parti onda var çünkü! Ama önceki bölümlerde gördü¤ümüz gibi, bunun demokrasiyle ilgisi yok.
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Bu arada hafta içinde çeﬂitli
okurlar›m›zla sohbetlerimizde halk›n kendi örgütlülükleri arac›l›¤›yla
yönetime kat›lmas› ve seçti¤i vekilleri “geri ça¤›rma hakk›” konusunda sorular geldi. Sosyalist demokrasinin daha somutlanmas› aç›s›ndan
bunlar›n üzerinde biraz daha durabilir miyiz?

K e m a l : En az›ndan bugünkü
sohbetimiz itibariyle bunlar› çok
geniﬂletemeyiz, ama baz› noktalar›
k›saca açal›m yine de.
Olay, 5 y›lda bir vekil seçme olay› de¤ildir. Herkes, oturdu¤u mahallenin meclisinin üyesi olarak kat›l›r
yönetime. Çal›ﬂt›¤› iﬂyerinin meclisi
arac›l›¤›yla kat›l›r. Oturdu¤u mahallenin d›ﬂ›nda, ﬂehir meclisi için temsilciler seçer. Ülke genelinde yönetimin merkezileﬂti¤i halk temsilciler
meclisine temsilcisini gönderir.
Sendikalar›, dernekleri arac›l›¤›yla
baﬂka sorunlar›n›n çözümünde söz
ve karar hakk›n› kullan›r. Diyelim
ülkede bir yasa m› ç›kar›lacak; en
alt meclislerde, sendikalarda, kooperatiflerde yayg›n biçimde tart›ﬂ›l›r yasa. Herkes, bu tart›ﬂmalar›n sonuçlar›n› ad›m ad›m merkezileﬂtirip
yasaya son ﬂeklini verecek kurumlara gönderir... Sosyalist ülkelerdeki
anayasalar›n, çeﬂitli yasalar›n yap›lmas›, dünya çap›nda bugüne kadarki en geniﬂ kat›l›m örneklerini ortaya ç›karm›ﬂt›r. K›sacas›, demokrasinin çok canl›, dinamik bir uygulamas› sözkonusudur.
Geri ça¤›rma hakk› ise, halk›n,
herhangi bir birimi,
t›n
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e
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Proletarya zora
baﬂvurmak
durumundad›r;
fakat burjuvazi silahs›zland›r›ld›¤›, geriye dönüﬂ
umutlar› k›r›ld›¤›, sosyalist inﬂan›n temelleri at›ld›¤› ölçüde, sosyalist demokrasinin s›n›rlar› geniﬂleyecek ve zorun, ﬂiddetin kullan›lmas›na giderek gerek kalmayacakt›r.

mahalleyi, ﬂehri temsil etmek üzere
seçti¤i temsilci, diyelim ki görevlerini iyi yapm›yor. Diyelim ki, iyi çal›ﬂm›yor, kendisini seçenlerin görüﬂlerini dile getiremiyor orada. O
durumda, onu seçenler, seçim periyodlar›n› beklemeden onun temsilcilik hakk›n› iptal edebilirler.
Burjuva demokrasisinde nas›l
oluyor, bir ﬂehir, milletvekili seçiyor (asl›nda seçiyor da denmez ya,
seçiyor diyelim), milletvekilinin
Ankara’ya gidip bir daha seçildi¤i
ile u¤ramad›¤› örnekler çoktur.
Temsil etti¤i kesimlerin sorunlar›na
sahip ç›kmaz. Hatta kendisini seçenlerin görüﬂlerinin tam z›dd›n› savunan bir partiye geçer... Ve bunlar
olurken, seçmenin eli kolu ba¤l›d›r,
kendi seçti¤i vekil üzerinde hiçbir
etkisi, denetleme imkan› yoktur. Ki
bu da demokratik kat›l›m› ortadan
kald›ran bir iﬂleyiﬂtir.
Sosyalist demokrasi ise, “geri
ça¤›rma hakk›”yla demokratik kat›l›m› süreklileﬂtirir. Temsilci, kendisini seçenlerle sürekli bir görüﬂ al›ﬂveriﬂi içinde olmak zorundad›r.
Halk, bu yolla yönetime sürekli kat›ld›¤› gibi, e¤er bu temsilde bir t›kanma, bir sorun görürse, temsilcisini çekip, her zaman yenisini seçebilir. Yani bu da, sosyalist demokraside “5 y›lda bir seçim” de¤il; halk
ihtiyaç duydukça her zaman seçim
olmas› demektir.
ﬁimdi bu k›sa geçiﬂten sonra, yeniden proletarya diktatörlü¤üne dönelim ve soral›m: Peki bu “diktatörlük” ne zamana kadar sürecek? Soru, “zor”, “ﬂiddet” ne kadar sürecek
diye de sorulabilir?

M a z l u m : Bunu en özet ﬂekilde ﬂöyle cevaplayabiliriz: S›n›f
farkl›l›klar› tümüyle ortadan kalkmad›kça (baﬂka bir deyiﬂle komünist topluma kadar) gerçekten TAM
bir demokrasi, özgürlük ve eﬂitlikten sözedilemez. Ancak bundan
sonrad›r ki, demokrasi, özgürlük ve
eﬂitlik gerçekten sa¤lan›r.
Ancak o aﬂamada s›n›flar›n ortadan kalkmas› nedeniyle üzerinde
diktatörlük uygulanacak veya uygu8 Temmuz 2007

lanmas› gereken bir s›n›f kalmad›¤›ndan hem devlet, hem demokrasi
de ' s ön me y e ' baﬂlar. Lenin ﬂöyle diyor bu noktada:
“Ancak komünist toplumda kapitalistlerin direnci kesin olarak k›r›ld›¤›, kapitalistlerin ortadan kalkt›¤› ve s›n›flar›n yok oldu¤u (yani
toplumsal üretim araçlar›yla iliﬂkileri bak›m›ndan toplum üyeleri aras›ndaki ayr›m silindi¤i) zaman, ancak o zamand›r ki, devlet ortadan
kalkar ve özgürlükten söz etmek
olanakl› duruma gelir. Ancak ve ancak o zaman gerçekten tam, gerçekten hiçbir istisna tan›mayan bir demokrasi olanakl› duruma gelecek ve
uygulanacakt›r." (Devlet Ve ‹htilal)

K e m a l : Bu tart›ﬂmaya bir ek
de ben yapay›m isterseniz: Marks'a
göre devlet varsa tam ve mutlak özgürlük yoktur. Ve "özgürlük var oldu¤unda, o zaman art›k devlet varolmayacakt›r. "Saf" özgürlük tamamiyle s›n›fs›z toplumun ürünü olacakt›r. Buna ba¤l› olarak da Marksist-Leninist aç›dan süreci ﬂöyle
özetleyebiliriz: “Asl›nda demokrasi, özgürlü¤ü engeller: Geliﬂmenin
diyalektik ﬂekli aﬂa¤›daki gibidir.
Mutlakiyetten, burjuva demokrasisine, burjuva demokrasisinden, proleter demokrasiye, proleter demokrasiden demokrasizli¤e..."
Evet, konumuza baﬂka bir aç›dan devam ediyoruz ﬂimdi: Halk
demokrasisine, sosyalist demokrasiye burjuva bak›ﬂ aç›s›ndan yöneltilen itirazlardan biri de, bu halk›n
ülkeyi nas›l yönetece¤idir? “ Bu iﬂçiler, bu köylüler mi yönetecek ülkeyi? ” denir... Evet gerçekten de iﬂçiler, köylüler, nas›l yönetecek dersiniz?
Özlem: Sosyalizmin alternatif
bir toplum biçimi olarak tarih sahnesine gelmesinden bu yana bu soru
ve tart›ﬂma gündemde bildi¤iniz gibi. Tarihin ilk sosyalist devletine
önderlik eden Lenin, bak›n bu konuda ne diyor:
“ P roletarya, deniyor, devlet ayg›t›n› iﬂletecek yetenekte olmayacakt›r. Rusya... büyük ço¤unlu¤u
Say›: 112

kürek mahkumu gibi çal›ﬂmaya ve
ve açl›k çekmeye zorlanan 150 milyon insana ac›mas›zca ﬂiddet uygulayan, onlarla s›n›rs›z biçimde alay
eden 130.000 çiftlik sahibi taraf›ndan yönetiliyordu.
... Ve 240.000 Bolﬂevik Parti
Üyesi, Rusya’y› zenginlere karﬂ› ve
yoksullar›n ç›kar› do¤rultusunda
yönetemeyecek, öyle mi?
Bunun ötesinde elimizde, devlet
ayg›t›n› derhal, bir ç›rp›da on kat›na ç›karacak, hiçbir kapitalist devletin hiçbir zaman sahip olmad›¤›
ve olamayaca¤› bir araç var. Bu
mucizevi araç, devletin günlük idari çal›ﬂmas›na emekçileri, yoksul
halk› çekmektir. ”
Burjuva bak›ﬂ aç›s›ndan yap›lan
itiraz, ço¤u zaman ilk bak›ﬂta hakl›
gibi görünür; öyle ya, s›radan iﬂçi,
s›radan köylü, ülkenin sorunlar›na
nas›l vak›f olacak, nas›l onlar›n çözümlerini bulacakt›r?.. Devam ediyor Lenin:
“Biz ütopyac› de¤iliz. Herhangi
bir vas›fs›z iﬂçinin ve herhangi bir
aﬂç› kad›n›n hemen devlet yönetimine girecek durumda olmad›¤›n› biliyoruz. Bu hususta ... fark›m›z, devleti yönetmeyi ve günlük idari çal›ﬂmay› sadece zenginlerin ya da zengin ailelerden gelen memurlar›n baﬂarabilecekleri önyarg›s›ndan derhal kopmay› talep etmemizdir. Biz,
devlet yönetiminde çal›ﬂmak için
verilen e¤itimin s›n›f bilinçli iﬂçiler
ve askerler taraf›ndan sevk ve idare
edilmesini ve buna vakit geçirmeksizin baﬂlanmas›n›, yani bütün
emekçileri, bütün yoksul halk› bu
e¤itime çekme iﬂine

Ülkeyi yöneten
birinin ﬂöyle
de¤il de böyle
davranmas›,
ﬂöyle de¤il de böyle konuﬂmas› gerekti¤ine dair
sahip olunan düﬂüncelerin
büyük ço¤unlu¤u, burjuva
yönetim anlay›ﬂ›n›n oluﬂturdu¤u önyarg›lardan
ibarettir.
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derhal baﬂlanmas›n› talep ediyoruz.” (V. ‹. Lenin, 1917, syf. 410)
Nitekim, Sovyet Devrimi’nde bu
önemli ölçüde baﬂar›lm›ﬂt›r. Sovyet
Devrimi’ni anlatan romanlardan,
belgesellerden hat›rlars›n›z; daha k›sa süre öncesine kadar “cahil” olarak nitelendirilebilecek Bolﬂevik iﬂçiler, köylüler, fabrikalar›n, tar›msal
iﬂletmelerin, ulaﬂ›m›n, ﬂehirlerin,
okullar›n yönetimini devral›r ve baﬂar›yla yönetirler; Bunu sa¤layan iki
olgu vard›r; birincisi devrim kendi
içinde h›zla e¤itir kitleleri. ‹kincisi,
Lenin’in de iﬂaret etti¤i gibi, iﬂçiler,
köylüler, askerler, parti taraf›ndan
h›zla yönetmek için e¤itilirler...
Burjuva ve küçük-burjuva bak›ﬂ
aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, “s›radan”
iﬂçi, köylü, gecekondulu al›ﬂkanl›klar›yla, bilgisiyle, kültürüyle, davran›ﬂlar›yla “yöneticili¤in” çok uza¤›nda gibi gözükür herkese. Ama
asl›nda bu görünüm, burjuva önyarg›lar›n sonucunda oluﬂmuﬂtur. Ülkeyi yöneten birinin ﬂöyle de¤il de
böyle olmas›, ﬂöyle de¤il de böyle
davranmas›, ﬂöyle de¤il de böyle
konuﬂmas› gerekti¤ine dair sahip
olunan düﬂüncelerin büyük ço¤unlu¤u, burjuva yönetim anlay›ﬂ›n›n
oluﬂturdu¤u önyarg›lardan ibarettir.
Ülkenin yönetilmesini “burjuva politikac›” tiplemesinin kesinlikle d›ﬂ›nda düﬂünmeliyiz. Halk›n kendi
gerçekli¤i içinde tüm bunlar çok
farkl› ﬂekillenebilir, nitekim de öyle
olacakt›r.

M a z l u m : Sohbetimizin önceki
bölümünde de sözetmiﬂtik; al›ﬂkanl›klar›n, içinde yaﬂad›¤›m›z düzenin
ﬂartlanmalar› d›ﬂ›na ç›k›p düﬂünmeliyiz. Mesela bak›n bugün sendikalarda, “baﬂkanl›k” kültürü var, örgütlenmelerde bir bak›yorsunuz sorumluluk konumlar›nda o baﬂkanl›k
kültürünün de¤iﬂik versiyonlar› ç›k›yor ortaya, bu kültürün “tüm ayr›cal›klar› kald›rmay› hedefleyen”
Komün kültürüyle, komünizm ideolojisiyle bir ilgisi yoktur.
Hat›rlarsan›z geçen sohbette Özlem arkadaﬂ, ilk sosyalist devlet giriﬂimi olan Komün’ün, halk temsil-
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cilerinin ücretlerinin s›radan bir iﬂçinin ücretiyle ayn› olacak ﬂekilde
belirledi¤ini anlatm›ﬂt›. Geçen hafta
elime Küba’ya iliﬂkin bir makale
geçti. Komün’ün uygulamaya çal›ﬂt›¤›n› bugün Küba uyguluyor. Makalede aynen ﬂöyle deniyor: “Hiçbir seçilmiﬂ vekil, halk temsilcili¤i
görevi için özel bir maaﬂ veya fazladan ücret almaz. Bütün güçleriyle
tüm zamanlar›n› halka yönelik faaliyetler için geçirmelerinin gereklili¤ine karﬂ›n, kural olarak profesyonel politikac› say›lmazlar ve seçilmeden önce yapt›klar› iﬂlerden ald›klar› maaﬂlardan fazlas›n› alamazlar. ”
Yine ayn› makaleden aktaray›m.
Kübal›lar, her 2.5 y›lda bir, belediye
meclisi üyelerini ve her 5 y›lda bir
bölgesel, genel seçimlerle ulusal
meclis üyelerini, yani milletvekillerini seçiyor. Küba'da, bizim gibi ülkelerin tersine zorunlu de¤il ' g ö n ü l lü oy' hakk› var. Seçimler, 2,5 y›lda
bir ama, elbette seçtiklerini geri ça¤›rma hakk› h e r z a m a n için var...
Ve yine önemli bir baﬂka ayr›nt›:
Küba’da bilindi¤i gibi tek bir parti
var: Partido Comunis-ta de Cuba
yani Küba Komünist Partisi. Fakat
ilginç olan, seçimlere müdahale etmiyor, parti aday göstermiyor. Ülkeyi yönetecek adaylar, halk›n mahallelerde, fabrikalarda, okullarda
yapt›¤› toplant›larla belirleniyor.
Yani buradan da ﬂunu vurgulamak
gerekir ki; proletarya diktatörlü¤ü
alt›nda çeﬂitli uygulamalar de¤iﬂiklikler arzedebilir; esas olan bir; dev r i m c i i k t i d a r › g ü ç l e n d i r m e k ve
iki; sosyalist demokrasiyi yayg›n l a ﬂ t › r m a k ’t›r. Sistemin iﬂleyiﬂi, tek
parti mi, çok parti mi olaca¤›, seçimlerin nas›l ﬂekillenece¤i, halk
demokrasisinden sosyalist demokrasiye kesintisiz geçiﬂin nas›l bir seyir izleyece¤i, yukar›da belirtti¤imiz bu iki amac› birden yerine getirecek bir yarat›c›l›kla ﬂekillendirilir.

K e m a l : Evet, bir baﬂka tart›ﬂma konusuna geçiyoruz. Proletarya
diktatörlü¤ü parti diktatörlü¤ü müdür? Yani, sosyalist demokraside
devrimci partinin rolü ne olacakt›r?
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M a z l u m : Öncelikle kavranmas› gereken ﬂudur: Devrimci halk
iktidar› veya sosyalist iktidar, “parti”nin iktidar› de¤ildir. Baﬂka deyiﬂle, “proletarya diktatörlü¤ü”, parti
diktatörlü¤ü olarak görülemez. Bu
konu, kuﬂkusuz sosyalizmin prati¤i
aç›s›ndan önemli bir tart›ﬂma konusudur.
Partinin, proletarya diktatörlü¤ünün kumanda merkezi olarak
önemi ve rolü bizce tart›ﬂ›lamaz.
Partinin bu rolünü reddetmek, iktidar savaﬂ›nda emekçileri güçsüzleﬂtirmektir. Bu, olsa olsa burjuvaziyi
güçlendirir. ﬁunu unutmamak gerekir ki, sosyalist toplum s›n›fl› bir
toplumdur. Yani s›n›flar mücadelesi
çeﬂitli biçimlerde devam etmektedir. Proletaryan›n öncüye, kurmaya
ihtiyac› bu anlamda tart›ﬂ›lmazd›r.
Öte yandan, partiye, bir parti
olarak üstlenebilece¤inden ve üstlenmesi gerekti¤inden fazlas›n›
yüklemek de sonuçta yine karﬂ›devrime hizmet eder. SBKP’nin
1925 y›l›ndaki kongresinde al›nan
bir kararda yerinde olarak ﬂöyle deniyordu:
“Partinin kolektiflik görevleriyle, devletin Sovyetler ﬂeklindeki organizmalar›n›n görevleri hiçbir zaman kar›ﬂt›r›lmamal›d›r...
Parti, kararlar›n›... Sovyet organizmalar› kanal›yla uygulamal›d›r.
Parti Sovyetlerin etkinli¤ini yönetmeye çal›ﬂmal› fakat hiçbir zaman
kendini onlar›n yerine koymamal›d›r."
Stalin de, parti ve proletarya diktatörlü¤ü iliﬂkisi konusunda ﬂunu
söyler: “ P a r t i n i n
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Sosyalist iktidarlar›n y›k›lmas›, proletarya diktatörlü¤ü teorisinin yanl›ﬂl›¤›ndan de¤ildir. Tam tersine
proletarya diktatörlü¤ünün tam ve do¤ru bir anlay›ﬂla uygulanamay›ﬂ›ndan sözetmek gerekir.

yönetici rolü ile proletarya diktatörlü¤ünü özdeﬂ saymak, s›n›f›n irade
ve eylemleri yerine, partinin yönergelerini koymak olur."

Özlem: San›r›m ﬂöyle de ele
alabiliriz: Parti, s›n›f›n bir parças›d›r. Kendisi de¤ildir. Parti, s›n›f›n
yerine konulamaz. S›n›f savaﬂ›m›n›n yeni biçimlerde sürdü¤ü sosyalist demokrasi, s›n›f›n bizzat en geniﬂ kat›l›m›n›n sa¤lanmas›n› gerekli
k›lar. De¤ilse ne proletarya diktatörlü¤ü uygulanabilir, ne sosyalist
demokrasi hayat bulur. Yeni Çözüm’de bu konu ﬂöyle vurgulan›yor: Parti iktidar› al›r, devleti yönetir. Ama bu da parti eﬂittir devlet demek de¤ildir. Parti, iktidar›n çekirde¤idir, fakat onunla özdeﬂ de¤ildir.

M a z l u m : Sosyalist ülkelerin
pratiklerinde bu konuda zaman zaman yanl›ﬂl›klar da yap›lm›ﬂt›r. Fakat, çeﬂitli komünist partilerin yapt›klar› yanl›ﬂlardan hareketle, parti
ve proletarya diktatörlü¤ü teorisi
mahkum edilmeye çal›ﬂ›lamaz.
Özellikle, sosyalist sistemin y›k›lmas›ndan sonra bu yaklaﬂ›ma çok
tan›k olduk. Çeﬂitli ülkelerde sosyalist iktidarlar›n y›k›lmas›, proletarya diktatörlü¤ü teorisinin yanl›ﬂl›¤›ndan de¤ildir. Tam tersine proletarya diktatörlü¤ünün tam ve do¤ru
bir anlay›ﬂla uygulanamay›ﬂ›ndan
sözetmek gerekir.
Revizyonist çöküﬂlerin birçok
nedeni var kuﬂkusuz bunun. Konumuz aç›s›ndan belirtirsek; Parti’nin
sistem içindeki rolünü yanl›ﬂ ﬂekillendirmek, Parti’yi devletin, s›n›f›n
yerine koymak da bu yanl›ﬂlardan
biridir. Parti ve kitleler ad›m ad›m
birbirinden kopmuﬂ, ayr›cal›kl› kesimler oluﬂmuﬂ, bu da sistemi iyice
çürütmüﬂtür.
Elbette partiler de çeﬂitli hatalar
yapabilirler. “Proletarya partisi ha ta yapmaz” diye düﬂünmek, diyalektik de¤il, idealist bir yaklaﬂ›md›r.
Parti de hatalardan muaf de¤ildir.
Peki o zaman “ya parti do¤ru önderlik yapmazsa” diye proletarya
diktatörlü¤ünden mi vazgeçilecek
yoksa sorunun baﬂka çözümü mü
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Kürt Halk›na Özgürlük

bulunacak? Elbette sorunun baﬂka bir çö- buzümü var. Bu çözüm, “partinin sa¤lam- l u laﬂt›r›lmas›, M-L çizginin pekiﬂtirilmesi, na
kitle ba¤lar›n›n güçlendirilmesinden” geGenelkurmay’›n Kürt halk›n› hedef gösteren
çer. SBKP de sosyalizmin inﬂas›nda hataaç›klamalar› protesto edilmeye devam ediliyor.
lar yapm›ﬂ, bunlar›n özeleﬂtirisi de yap›lHÖC, ESP, ÖMP, BDSP, DHP, Partizan ve
m›ﬂt›r. Mesela, Sovyetler Birli¤i’nde 'SaOdak üyeleri, 30 Haziran’da Taksim Tramvay
vaﬂ Komünizmi' uygulamalar› s›ras›nda
Dura¤›’nda yapt›klar› eylemle, Kürt halk›na
köylünün fazla ürününe el konulma poliyönelik k›ﬂk›rtmalar› ve sald›r›lar› protesto ettikas› izlenmiﬂ, köylülerle çeliﬂkiye dütiler. “K›ﬂk›rtmalara Linçlere, Provokasyonlaﬂülmüﬂtür. Ama daha sonra Bolﬂevik Parra, Katliamlara Son, Yaﬂas›n Türk ve Kürt Halti bunun özeleﬂtirisini vermiﬂtir. Marks’›n
k›n›n Birleﬂik Mücadelesi” pankart›n›n aç›ld›¤›
dedi¤i gibi, “e¤er mücadele yaln›zca haaç›klamada konuﬂan Ali Ekﬂi, halklar›n birbiritadan ar›nm›ﬂ elveriﬂli koﬂullarda yürütüne düﬂürülmeye ve Kürt halk›n›n düﬂman ilan edilmeye çal›ﬂ›ld›¤›n›, s›n›r
lecek olsayd›, dünya tarihinin yap›lmas›
ötesi operasyon haz›rl›klar›na h›z kazand›r›ld›¤›n› söyledi. Her cumartesi
gerçekten çok kolay olurdu."
yapt›klar› eylemlere son verdiklerini ancak Kürt halk›yla dayan›ﬂmaya devam edeceklerini ifade eden Ekﬂi, “s›n›r ötesi operasyon dedikleri bir halCastro da sosyalizmin inﬂas›nda çeﬂitk› yok etmeye yönelik bir sald›r›d›r” diye konuﬂtu.
li yanl›ﬂl›klar yapt›klar›na dikkat çekip
“Faﬂizme Karﬂ› Omuz Omuza”, “Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i”, “Bijî
ekler: "Bu yanl›ﬂlar› düzeltme süreci içinBiratiya Gelan” “Yaﬂas›n Türk Kürt Halklar›n›n Birleﬂik Mücadelesi” döde partimiz zay›flamamaktad›r, tersine
vizlerinin taﬂ›nd›¤› aç›klama sloganlarla son buldu.
partinin rolü güçlenmektedir. Hatalar›m›z› düzeltirken partimizin rolü daha da
Polis, eylemin ard›ndan, aç›klamay› yapan ÖMP Temsilcisi Ali Ekﬂi'yi
temel bir nitelik kazanmaktad›r."
“hakk›nda arama” oldu¤u gerekçesiyle gözalt›na ald›.
Genelkurmay'›n halklar› birbirine k›rd›rtma politikas›na karﬂ› bir baﬂK e m a l : Evet, yavaﬂ yavaﬂ konumu- ka eylem de 29 Haziran günü Mersin'de düzenlendi. Büyükﬂehir Beledizu toparlayal›m. Sosyalist demokrasi koyesi binas› önünde biraraya gelen ESP ve HÖC üyeleri, Genelkurmay'›n
nusundaki sapmalar anarﬂizmden Troçiki kardeﬂ halk› birbirine düﬂürme ve yeni linçlere zemin haz›rlama polikizme, Bernsteincilikten, Kautskycili¤e
tikas›n› lanetlediler. Türk halk›na, “MGK politikalar›na alet olmay›n” ça¤kadar birçok kaynaktan beslenmiﬂtir bur›s› yapan devrimciler, "Türk ve Kürt Kardeﬂtir K›ﬂk›rtmalara Son! Kürt
güne kadar. Ve fakat hepsi, devrim için
Halk›na Özgürlük" pankart› açarak, "Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i, Kürt
savaﬂmaktan yan çizmek ve proletarya
Halk›na Özgürlük, K›ﬂk›rtmalara Son" sloganlar› att›lar.
diktatörlü¤ünü reddetmekte birleﬂmektedir. Demokrasiyi adeta “s›n›flar üstü” tan›mlamakta da hemfikirdirler. Öyle bir
demokrasi yoktur ve olmam›ﬂt›r. SosyaYüksekova’da Da¤ Komando Tabur Komutan› Binbaﬂ› Mehmet Emin
list demokrasi evet, burjuvazi üzerinde
Yurdakul
komutas›ndaki bir birlik, 1995 y›l›nda A¤açl› ve Karl› köyleribir diktatörlüktür ancak, ayn› zamanda
ne
operasyon
düzenleyerek Abdullah Canan'›n evini y›k›p, akrabalar›nyeryüzünün bugüne kadar tan›k oldu¤u
dan ﬁemsettin Yurtsever, Mulmat Özteke ve Münir Sar›taﬂ'› da gözalt›na
en geniﬂ demokrasidir. Bu demokrasi,
ald›. Ve o günden sonra kendilerinden bir daha haber al›namad›.
Lenin’in deyiﬂiyle, “halk›n büyük ço¤unAbdullah Canan olaydan sonra suç duyurusunda bulundu¤u için
lu¤u için, çal›ﬂan ve sömürülen insanlar
önce
tabur komutanl›¤›na ça¤r›l›p tehdit edildi, ard›ndan bir kontrol
için, demokrasinin dünyada eﬂi görülmenoktas›nda
gözalt›na al›nd› ve 45 gün sonra iﬂkence edilmiﬂ, kurdik biçimde geliﬂmesini ve yay›lmas›n›
ﬂunlanm›ﬂ
cesedi
bulundu. Olay kay›tlara ‘faili meçhul’ olarak geçsa¤lam›ﬂt›r. ” Bunu inkar etmek, bunu
ti.
Ancak,
2
y›l
sonra
itirafç› Kahraman Bilgiç'in Yüksekova Çetesi
görmezden gelerek proletarya diktatörlüile
ilgili
anlatt›klar›
ortaya
ç›k›nca, Kayseri Jandarma Bölge Komu- A b d u l l a h
¤ünü çarp›tmak, demokrasiye b u r j u v a z i tanl›¤›
‹stihbarat
ﬁube
Müdürü
Albay Kamber O¤ur, davan›n görülCanan
nin gözlü¤üyle bakmakt›r. Oysa emekten
dü¤ü A‹HM’e baﬂvurarak ifade vermek istedi. Ve olay ayd›nland›:
ve halktan yana olanlar, burjuvazinin
Albay O¤ur, Canan'› öldürülmeden önce tabur revirinde baﬂ› sagözlü¤üyle de¤il, Marksizm-Leninizm’in
r›l›
olarak gördü¤ünü, durumu anlatt›¤› Esat Canan’›n Da¤ Komando
gözlü¤üyle bakmal›d›rlar dünyaya. DeAlay›
ile görüﬂtü¤ünü, Canan’dan, ye¤eninin b›rak›lmas› için bir astsubamokrasinin ne olup olmad›¤›n› gösteren
y›n
20
bin mark isteyip 12 binini peﬂin ald›¤›n› anlatt›. Sonras› malum:
tek bak›ﬂ aç›s› odur çünkü.
Abdullah Canan ölü bulundu, Albay ﬁ›rnak'a sürüldü.
Evet, sevgili okurlar›m›z, konumuzu
Milletvekili Esat Canan’›n da do¤rulad›¤› O¤ur'un ifadeleri sadece bu
burada noktal›yoruz. Yeni çal›ﬂmam›zda
olaya
özgü de¤il, tüm faili meçhuller, kay›plardaki adresi gösteriyor.
birlikte olmak üzere, ﬂimdilik hoﬂçakal›n.

“Faili meçhul”ün adresi, tabur
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Her Seçimde Biraz Daha Geri!
Reformizmin Kaç›n›lmaz Kaderi
Devrimci politika zemininde ﬂu
veya bu ﬂekilde yeralm›ﬂ olanlar
aç›s›ndan “sa¤a savruluﬂ”, adeta sonu olmayan bir iniﬂ gibidir. Sa¤c›laﬂman›n sonu bir türlü gelmez. Art›k düzeniçileﬂmenin s›n›r›na gelip
dayand›¤›n› düﬂündü¤ünüzde bile,
reformizm, her konjonktürde yeni
geri ad›mlarla ç›kar karﬂ›m›za.
2007 seçimleri, ülkemiz reformist solu aç›s›ndan yeni bir gerilemeyi ifade etmektedir. Bu seçimlerdeki politikalar›, reformizmin, ideolojik olarak daha fazla burjuva düzenin çerçevesine girdi¤inin, politik
ve örgütsel olarak ise daha iddias›zlaﬂm›ﬂ oldu¤unun ifadesidir.
K›smi farkl›l›klar› olsa da, legal
parti teorisi yaparken hepsinin ortaklaﬂt›¤› iddialar ﬂunlard›: Legal
parti, kitlelerin ihtiyac›yd›. Legal
parti, “kitleselleﬂme”nin tek arac›yd›. Legal parti, solun siyasete
müdahalede bulunabilmesini sa¤layacakt›...
Legal parti çevreleri aç›s›ndan,
“Ba¤›ms›z aday” politikas›, bunlar›n hiçbirinin gerçekleﬂmedi¤inin
ve gerçekleﬂece¤ine dair kendilerinin de bir umudunun kalmad›¤›n›n
itiraf› gibidir.

“‹ktidar iddias›”ndan
vazgeçiﬂ
Reformizmin bir bölümü, 2007
seçimlerine “ba¤›ms›z aday” politikas›yla giriyor.
EMEP, SDP gibi reformist partiler için, seçimlerde esas olan DTP
çizgisinin ne yapaca¤›d›r. Bunlar,
DTP çizgisi hangi politikay› belirlerse belirlesin, her dönem bu çizgiye yedeklendiler. Bu anlamda, “ba¤›ms›z aday” politikas› da esas›nda
EMEP, SDP’nin kendi düﬂüncelerinin sonucu olmay›p, yedeklendikleri bir taktiktir. ﬁimdi teorisini yapmaya çal›ﬂsalar da durum budur.
ÖDP de ayn› ﬂekilde esas olarak
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Kürt milliyetçi hareketin “parti”
olarak seçimlere girmemesini “f›rsat” olarak görüp bu f›rsat› de¤erlendirmek istemiﬂtir.
‘Ba¤›ms›z aday’ takti¤inin “teorik” altyap›s› ise, Ahmet ‹nsel gibi
birkaç ayd›n taraf›ndan haz›rland›.
Dolay›s›yla “ba¤›ms›z aday” politikas›na bakt›¤›m›zda, ilk elde karﬂ›m›za ç›kan, kaba bir f›rsatç›l›k ve
küçük-burjuva ayd›nlar›n peﬂinden
sürüklenmektir.
Kürt milliyetçi hareketin “ba¤›ms›z aday” politikas›yla, ÖDP,
EMEP ve SDP’nin “ba¤›ms›z aday”

politikas› birbirinden tümüyle ayr›
de¤erlendirilmek durumundad›r.
Kürt milliyetçi hareketinin kendi
politikas› ve bu politikan›n nesnel,
siyasal, örgütsel zemini varken, di¤erleri, bu zemine iltihak etmiﬂ
mülteciler görünümündedir.
Kürt milliyetçi hareket, teoride
ve politikada “iktidar” iddias›nda
bulunmamaktad›r. Fakat ötekiler,
(ÖDP, EMEP, SDP) bu aç›dan farkl›d›rlar. En az›ndan programlar›
böyle söylemekteydi. Parlamentoya
birkaç milletvekili sokma ihtimalinin ç›kt›¤› noktada, parti olduklar›n›
da, program›nda yazd›klar›n› da, iktidar iddias›n› da unutuvermiﬂlerdir.
Devrim ufkunu ve sabr›n› b›rak›n, düzeniçi politikada bile, sab›r,
›srar, kararl›l›k denen ﬂeyden vazgeçmiﬂ, art›k günü kurtarmaktan
ötesine takatleri kalmad›¤›n› ilan etmiﬂlerdir.
Parti, her ﬂeye ra¤men, mevcut
sistem içinde bile bir iddiay›, iktidar
hedefini temsil eder. Reformizm,
Parti’den vazgeçerken, asl›nda bu

iddiadan vazgeçmektedir. Ba¤›ms›z
aday takti¤i, tamamen günü kurtarma anlay›ﬂ›yla, k›sa vadeli zafer
amac›yla ﬂekillendirilmiﬂ bir politikad›r. Halka güvenleri kalmam›ﬂt›r.
Kendilerine güvenleri kalmam›ﬂt›r.
Bu anlam›yla da umutsuzlaﬂm›ﬂ,
inançs›zlaﬂm›ﬂlard›r. Bu aç›dan ba¤›ms›z aday takti¤ini, inançs›zl›¤›n,
u m u t s u z l u ¤ u n t a k t i ¤ i olarak da
adland›rabiliriz. Teorik, politik olarak tart›ﬂ›ld›¤›nda, reformistler de
kabul ve teslim eder ki, Türkiye’nin
demokratikleﬂmesi veya Kürt sorununun çözülmesi, parlamentoya sokulacak 20-30 milletvekiliyle de¤il,
halk›n mücadelesiyle, güçlü bir
h a l k h a reketiyle olacakt›r. Böyle
bir hareketi geliﬂtirmekte ›srar yerine, ba¤›ms›z adaylar politikas›n›
geliﬂtirmek, böyle bir hareket yarat›labilece¤ine de inanmamakt›r.
Bütün bunlar siyasal olarak
çok aç›kken, parti, örgüt olgusunu, örgütlü halk hareketi düﬂüncesini tamamen bir yana b›rak›p,
ba¤›ms›z aday takti¤ine s›çraman›n reformizm aç›s›ndan dile getirilmeyen –ve getirilmeyecek
olan– nedenine de iﬂaret etmek gerekir. Reformizmin böyle bir “zafere” çok ihtiyac› vard›r. Çünkü asl›nda, yaklaﬂ›k 15 y›ll›k bir süreçte, legal particili¤e, seçim politikalar›na
iliﬂkin do¤rulanm›ﬂ tek bir öngörüleri, kazan›lm›ﬂ tek bir baﬂar›lar›
yoktur. 1980’lerin sonlar›ndan beri
yapt›klar› “legal particilik” teorilerinin alt›nda kalm›ﬂlard›r. Çünkü teoriler iflas etmiﬂtir. ﬁimdi birkaç
milletvekiliyle oligarﬂinin parlamentosuna girip “ezber bozarak”(!)
bu iflas› k›smen telafi etmeye çal›ﬂmaktad›rlar. Kürt milliyetçi hareketin yaratt›¤› “f›rsat”la, “ba¤›ms›z
aday” takti¤inin üstüne adeta bal›klama atlamalar› iﬂte bu yüzdendir.

Halk için demokrasiden
vazgeçiﬂ
Adeta “pald›r-küldür” gündeme
gelen seçim sürecinin politik olarak
ülkemiz tarihinin en “k›s›r” seçimi
olmaya aday oldu¤unu ﬂimdiden
söyleyebiliriz. Ne kitlelerde heyecan yaratan seçim sloganlar› var or-

8 Temmuz 2007

tada, ne az çok ciddiye al›nabilecek
projeler, politikalar... Öyle ki bir tek
“mazot fiyat›”, seçim arenas›na canl›l›k getiren bir etkene dönüﬂtü.
Peki, reformist legal partiler ve
ba¤›ms›z adaylar, bu tablonun d›ﬂ›ndalar m›? Hay›r. Kürt milliyetçi
hareketin adaylar›n›n gündemi,
“kendi”leriyle s›n›rl›d›r zaten. Di¤erlerinde de özgün ve somut say›labilecek hemen hiçbir ﬂey yoktur.
DTP, EMEP, SDP, ÖDP reformizminin sözleri, demokrasiyle baﬂlay›p, demokrasiyle bitmektedir.
Lakin, niteli¤i tamamen belirsiz,
bilinçli olarak belirsiz b›rak›lm›ﬂ bir
demokrasi söylemi var ortada.
Karﬂ›m›zda bir kez daha e m p e ryal iz mi ve ba¤›ms› zl ›¤› e s geçi p
tüm vurguyu demokrasiye yapan bir
söylem var.
Nas›l bir demokrasi bu?
Irak’taki gibi bir demokrasi mi?
Demokrasi gelsin de “kim getirirse getirsin”, “nas›l getirirse getirsin” anlay›ﬂ› m›?
Tek baﬂ›na “demokrasi” için
ça¤r› yapanlar, halktan bir ﬂey gizliyorlar, laf›n tamam›n› söylemiyorlar. Politikalar›, dedi kl e ri nde n ç ok
de me di kl eri nde gizli.
Emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›¤› savunuyoruz demiyorlar.
Çünkü, asl›nda diyorlar ki, onlara [emperyalizme] karﬂ› gücümüz
yetmez. Dahas›, onlars›z yapamay›z. Öyleyse, emperyalizm ve ba¤›ms›zl›k meselesini gündemimizden, program›m›zdan, seçim bildirgelerimizden ç›kar›yoruz.
Peki ç›kar›n!
Fakat bunu ç›kard›¤›n›zda, bildirgelerinizin düzen partilerinin bildirgelerinden bir fark› kalmayacakt›r. Bunu ç›kard›¤›n›zda, halka karﬂ›
aç›k ve dürüst olamazs›n›z. Vaatlerinizde samimi olamazs›n›z.
Emperyalizmden ba¤›ms›zl›¤›n›
kazanamam›ﬂ bir Türkiye’de demokrasi de olmaz, refah da. Tart›ﬂt›¤›m›z konunun önemi buradad›r.
Reformizmin demokrasi söyleminin
karﬂ›l›¤› en genelde “burjuva demokrasisi”dir. Birincisi, halk için
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demokrasiyi savunabilecek siyasi
cesaretten yoksundurlar. ‹deolojik
olarak gerileyiﬂlerinin somutland›¤›
nokta buras›d›r. Halk demokrasisini
bir hedef olmaktan da ç›kar›p, burjuva demokrasisinin ﬂemsiyesine s›¤›nm›ﬂlard›r. Fakat; burjuva demokrasisi için mücadeleyi de kendileri
üstlenmemekte, bunu da büyük ölçüde Avrupa emperyalizmine havale etmektedirler.
Mesela, Bask›n Oran’›n röportajlar› bu aç›dan çok çarp›c›d›r ve
demokrasi mücadelesi anlay›ﬂ›ndaki çarp›kl›¤› tüm ç›plakl›¤›yla ortaya koyuyor. Bizim gibi ülkelerde diyor, iç dinamikler yetmedi¤i için
demokrasi d›ﬂar›dan ithal ediliyor.
‹yi de ediliyor diyor. AKP’yi buna
arac›l›k etti¤i için övüyor. Bunlar,
“yukar›dan -AB taraflar›ndan- demokratik devrim”, “AKP’nin AB
politikalar› nezdinde desteklenmesi”, ÖDP’nin politikas›n›n ana çizgilerindendir. Oran’›n siyasal olarak

Levent Tüzel ve
Ufuk Uras’›n Ufku!
Mazot’un fiyat› 1 Y T L o l a b i l i r
mi? Burjuvazi cephesinden bakanlar, Cem Uzan’›n bu vaadini gülerek
karﬂ›lad›lar. Nas›l olurdu can›m?
ÖDP Genel Baﬂkan› Ufuk Uras,
bir toplant›da bu konudaki bak›ﬂ aç›s›n› ﬂöyle anlat›yordu: “Geçenlerde
biri bana sordu, Uzan mazotu 1
YTL’ye düﬂürecekmiﬂ, siz ne yapacaks›n›z dedi. Bende baﬂ›ndan aﬂa¤›ya dökece¤iz dedim. Herhalde garip geldi ki yay›nlamad›lar. ”
Garip elbette. Baﬂ›ndan aﬂa¤›ya
dökecekmiﬂ. Cevap m› bu ﬂimdi?
EMEP Genel Baﬂkan› Levent Tüzel de Cem Uzan’›n ‘Mazot 1 YTL
olacak” vaadine bir de ‘2 YTL’den
ald›¤› 40 bin litre mazotu 1 YTL’den
sataca¤›n›” vaat etmesi hakk›nda ‹l
Seçim Kurulu’na suç duyurusunda
bulunmuﬂ.
Baﬂka ﬂikayet edilecek ﬂey kalmam›ﬂ m›? Uzan’› eleﬂtirecekseniz,
teﬂhir edecekseniz, baﬂka noktalar-

baﬂ destekçisinin ÖDP olmas› bu
anlamda tesadüfi de¤ildir.
Reformizm arac›l›¤›yla, halk›m›za Avrupa emperyalizmi kabul
ettirilmek isteniyor. D T P - E M E P SDP ortak aç›klama yap›p “Ya g e rçek demokrasi ya hiç”! diyorlar..
Gerçek demokrasi ne demek? Avrupa emperyalizminden ithal edilecek
bir demokrasi mi bu? De¤ilse, g e rçek demokrasinin yolu nerden geçiyor? De¤ilse, AB’den demokrasi
ithal edilmesine ne diyorsunuz?
Oligarﬂinin demokrasicilik oyununda yeralmalar›n›, emperyalizmin politikalar› karﬂ›s›ndaki hay›rhah sessizliklerini gizlemek için,
“ya demokrasi, ya hiç” gibi ﬂatafatl› sözler ediliyor, saflaﬂma, kamplaﬂma teorileri yap›l›yor ama soru
ortadad›r: Sizinki“demokrasiyi savunan bir kamp” m›, oligarﬂinin demokrasicilik oyunu içinde “parlamenter bir kamp” m›?
dan yap›n.
Bak›ﬂ aç›lar›, düzenin s›n›rlar›na
hapsolmuﬂ; öyle hapsolmuﬂ ki, meselelere burjuvazinin ölçüleriyle bak›yorlar; mesela mazotun fiyat›, oligarﬂiye maliyetinin çok üstünde.
Az›c›k araﬂt›rsalar bunu ö¤renirler.
Maliyetle sat›ﬂ fiyat› aras›nda üç kata yak›n fark var. Oligarﬂi bütçe dengeleri için bindirmiﬂ fiyat›.
Emperyalizm ve oligarﬂi, krizlerin faturas›n› halk›n s›rt›na nas›l
yüklüyor? ‹ﬂte böyle fiyat politikalar›yla. Kald› ki, isterse maliyeti daha
fazla olsun, öyle olsa bile, sübvanse
etsin çiftçinin kullanaca¤› mazotu...
“Kaynak nerden bulunacak” sorusunun derdine burjuvazi düﬂsün. Tekellere biraz az hortumlan›rsa, her
ﬂeye kaynak bulunur. “Sol” ad›na
politika yapan herkes bilir bunu ve
böyle bakmak zorundad›r. Ama Uras
ve Tüzel, öyle bakm›yor. Biri mazotu 1 YTL yapacak diye baﬂ›ndan aﬂa¤› döküyor, biri ﬂikayet ediyor. Sol
ad›na, sosyalizm ad›na politika yapanlar›n iﬂi bu mu?.. Bu “ufuksuzluk”la TBMM’de ne yapabilirsiniz
ki?
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12 Temmuz ba¤›ms›zl›k demokrasi
sosyalizm mücadelesine
Ça¤r›d›r
12 Temmuz, devrim yolunu ayd›nlatan zirvelerden biridir. 12 Temmuz’a bu anlam› kazand›ran hiç
kuﬂkusuz sadece, 12 Temmuz
1991’de ‹stanbul’da dört ayr› ev ve
iﬂyerinde katledilen Devrimci Sol
kadro ve savaﬂç›lar›n›n üzerlerine
ya¤an bombalar ve kurﬂunlar karﬂ›s›ndaki direniﬂi de¤ildir. Bu 12
Temmuz’un sadece bir yan›d›r. 12
Temmuz’u ülkemiz devriminin zirvelerinden biri yapan, emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ› savaﬂtaki ›srar ve kararl›l›¤›m›z›n ifadesi olmas›d›r.

oldu¤udur. Bu soruyu sormak, 12
Temmuz’u öncesi ve sonras›yla anlamak için do¤ru bir ç›k›ﬂ noktas›d›r. Emperyalizmin ve oligarﬂinin,
ﬂu veya bu örgütlenmeye de¤il de,
Devrimci Sol’a bu boyutta yönelmiﬂ
olmas› kuﬂkusuz tesadüfi de¤ildi.
21 Temmuz 1991 günü ABD
Baﬂkan› Bush ülkemizi "ziyaret"
edecekti. Ve hiç kuﬂku yok ki, at›l›m
sürecinde olan Devrimci Hareket,
Bush'u lay›k oldu¤u ﬂekilde karﬂ›lamaya haz›rlan›yordu. Nitekim, bir

makt›r.
12 Temmuz operasyonunun nedeni, dünyada ve ülkemizde karﬂ›devrim rüzgarlar› eserken, Devrimci
Sol’un bu rüzgarlar›n karﬂ›s›nda
dimdik durmas› ve Marksizm-Leninizm’de ›srar›yla, sosyalizmi savunma kararl›l›¤›yla, devrimde kararl›l›¤›yla, dünya çap›nda önem taﬂ›yan
bir politik tav›r ortaya koymas›d›r.
Bunun sonucudur ki, 1990’lar›n
baﬂ›ndaki dünya tablosu aç›s›ndan
bak›ld›¤›nda, ülkemizde
“dünyan›n tersine” bir
durum vard›r.
Niyazi Ayd›n, ‹brahim Erdo¤an,
12 Temmuz’da Türkiye
Birçok ülkede, “silah
Marksist-Leninistler’inin
b›rakma” tav›rlar› revaç‹brahim ‹lçi, Ömer Coﬂkun›rmak
iktidar perspektifi vard›r.
tayken, ülkemizde silahl›
12 Temmuz’da devrim idmücadelenin yükseldi¤i
dias› vard›r. Emperyalizm
bir süreç yaﬂanmaktad›r.
ve oligarﬂi, Türkiye devABD emperyalizminin
rimci hareketinin iktidar
Irak’a sald›r›lar› karﬂ›s›nperspektifini buland›rmak,
da, ABD’ye karﬂ› silahl›
devrim iddias›ndan vazgeeylem gerçekleﬂtirilen iki
çirmek için gerçekleﬂtirdi
ülkeden birinin Türkiye
12 Temmuz operasyonunu.
olmas›, dünya ve Türkiye
tablosunun net bir ifade12 Temmuz’un askeri
siydi.
ve örgütsel anlamdaki “soBirçok ülkede komünucundan” çok, politik ne nist
isimleri terkedilip,
deni önemlidir. 12 Temorak
çekiçler at›l›rken,
muz’u tarih içindeki yerli
Devrimci
Sol, devrim ve
yerine oturtmak için, bu
sosyalizm
ﬂiarlar›n› yükoperasyonun hangi örgütseltmektedir.
sel zaaflardan kaynakland›¤› ve sonuçta kaç devEski sosyalist ülkelere,
rimcinin katledildi¤inden
Stalin’e
küfür ve hakaret
Yücel ﬁimﬂek, Nazmi Türkcan,
öte, operasyona yolaçan
revaçtayken, Devrimci
Bilal Karakaya, Zeynep Eda Berk, Sol, mesela karﬂ›-devrimpolitik nedenler ele al›nmal›d›r. 12 Temmuz’a herCavit Özkaya, ve Hasan Eliuygun ci darbeciler taraf›ndan
hangi bir “operasyon” gökatledilen Romanya Devzüyle bakanlar, 13 Temlet Baﬂkan› Çavuﬂesku’ya
muz’da, oligarﬂinin zafer
sahip ç›kma örne¤inde oldu¤u gibi,
çok Amerikan kurumu, görevlisi,
ç›¤l›klar›n›n etkisi alt›nda kalm›ﬂsosyalizmin kazan›mlar›n›, de¤erledevrimci hareketin hedefleri aras›nlard›r. Bu yüzden de 12 Temmuz’a
rini savunman›n tek temsilcisiydi.
dayd›. Bush’a da bu ülkede “babas›iliﬂkin tahlilleri “bittiler, da¤›ld›n›n çiftli¤i” gibi dolaﬂamayaca¤›
Dünya solunda sosyalist sistelar”›n ötesine geçememiﬂtir.
gösterilecekti. Fakat 12 Temmuz
min yak›lmas›yla yaﬂanan büyük bir
operasyonunun nedeninin bu eylem
savrulma vard›. Ülkemiz solundaki
Oysa, ilk sorulmas› gereken, bu
haz›rl›klar› oldu¤unu söylemek de,
savrulma daha da büyüktü. Çünkü,
operasyonun niye ﬂu veya bu örgüte
yine olaya ve sürece yüzeysel bakülkemiz solu, iki darbeyi üst üste
de¤il de Devrimci Sol’a yönelmiﬂ
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Devrimci Sol’un bu politikas›,
yemiﬂti; 12 Eylül ve sosyalist sistenet ortam›nda, sosyalist sistemin y›min y›k›l›ﬂ›n›n etkileri birleﬂerek,
k›ld›¤› karﬂ›-devrim rüzgarlar› alt›nkendi kaçk›nl›klar›n› gizlemek için
daha tahrip edici sonuçlar ortaya ç›da, devrim ve sosyalizm kavgas›n›
“kitleler” üzerine olumsuz tahliller
karm›ﬂt›.
yükseltmeye giriﬂmiﬂ olmalar›d›r.
yapanlar›n tahlillerini de iflas ettire12 Temmuz ﬂehitlerinin her birinin
cek
ﬂekilde,
kitlelerden
destek
bulTahrip, en baﬂta devrimin, silahtarihi, bu rüzgarlara karﬂ› direniﬂin
du.
Devrim
ve
sosyalizmde
›srar,
l› mücadelenin, illegalitenin reddintarihi gibidir. 12 Temmuz günü, kuemperyalizme
ve
faﬂizme
karﬂ›
mide kendini gösterdi. Halk›m›za, müﬂatma karﬂ›s›ndaki tav›rlar› da esas
litanca
direniﬂ
çizgisi,
Devrimci
cadelenin yolu olarak legal partiler
olarak bundan ba¤›ms›z de¤ildir zaSol’un,
bu
süreçte
h›zla
kitleselleﬂve seçim sand›klar› adres gösteriliten. Kuﬂat›ld›klar› güne kadar nas›l
mesinin
de
zemini
olmuﬂtu.
yordu. 12 Temmuz’da katledilen
devrimi, sosyalizmi savunup geliﬂDevrimci Solcular, iﬂte bu
tirmek için savaﬂm›ﬂlarsa,
e¤ilimin karﬂ›s›na ç›kanlarﬂehit düﬂerken de ayn› ﬂeyi
d›.
yap›yorlard›.
E m p e r y a l i s t l e r, d ü n y a n › n h e r t a r a f › n Tahribin kendini en aç›k
Burjuvazi, kitleleri sosd a " k o m ü n i z m ö l d ü " ç›¤l›klar› atargösterdi¤i ikinci alan, emyalizmin
öldü¤üne, kapitaperyalizme iliﬂkin tespit ve
k e n , s ü re ç t e n , ç a ¤ › n d a n v e t e k t e k ü l k e
lizmin
bir
alternatifi olmade¤erlendirmelerdi. Emdevrimlerinden sorumlu Marksist-Led›¤›na
inand›rmaya
çal›ﬂ›rperyalizmin faﬂist diktatörn i n i s t l e r ’e , e z i l e n h a l k l a r a u m u t o l ken,
reformist,
dönek,
yorlükleri desteklemek yerine
m
a
k
,
o
n
l
a
r
›
n
k
u
r
t
u
l
u
ﬂ
m
ü
c
a
d
e
l
e
s
i
n
i
gun
sol
kesimler,
kitleleri
insan haklar› savunuculu¤u
emperyalizmin ve oligarﬂiyükseltmek misyonu düﬂüyor.
yapt›¤›, demokrasi ihraç etnin çizdi¤i s›n›rlar içinde
ti¤i gibi teoriler geliﬂtiriliB u r a d a , d e v r i m c i m ü c a d e l e d e h a rc a siyaset yapmaya ça¤›r›ryordu. Sonuçta emperyalist
n a n e n e r j i n i n , ç a b a n › n , eme¤in önemi,
ken, 12 Temmuz’da hedef
dünya düzenine bir ﬂekilde
önceki dönemlerle k›yas kabul etmeye olan Marksist-Leninistler,
boyun e¤mek sözkonusuycek denli a r t m › ﬂ t › r. Dünyan›n içinde
halk›m›z› ba¤›ms›zl›k ve
du.
bulundu¤u durumdan h›zl› ve yüksek
demokrasi mücadelesinin
Devrimcilik terkedilip
bayra¤›n› yükseltmeye çab
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demokrat(!)laﬂ›l›yor, inanç
¤›r›yor; kendileri de bu
p e r y a l i z m v e o l i g a r ﬂ i l e re k a r ﬂ › y ü r ü t ü bunal›m› yayg›nlaﬂ›yor,
mücadelenin en ön mevzilecek savaﬂ›n uluslararas› boyutu da
burjuvazinin de¤erlerinin
lerinde bayra¤› taﬂ›yorlarbu denli önem k a z a n m › ﬂ t › r.
ad›m ad›m sola hakim old›.
du¤u bir süreç yaﬂan›yordu.
... E m p e r y a l i z m i n dünya ezilen halklaEmperyalizmin
“deNe yap›lmal›yd›?
r › n › , teslim almas›na asla izin verme mokrasi” manevralar›n›n
Devrim için yap›lmas›
büyük bir aldatmaca oldumeli , b u n u n d a ö n c e l i k l e , k e n d i ü l k e gereken, M a r k s i s t - L e n i ¤u, emperyalizmde hiçbir
miz s›n›f mücadelesine ciddiyetle h a nist bak›ﬂ aç›s›ndan yap›lde¤iﬂiklik olmad›¤›, ülkez›rlanmaktan geçti¤ini unutmamal›y›z.
mas› gereken aç›kt›: Sosyamizin oligarﬂinin yönetimi
(Bize Ölüm Yok, syf. 25))
lizm, Marksizm-Leninizm
alt›nda demokratikleﬂemeher türlü bedel pahas›na sayece¤i ve iﬂte bütün bu nevunulmal›, sosyalizmin tadenlerden dolay› kurtulurihsel siyasal kazan›mlar›na sahip ç›ﬂun tek yolunun “devrim” oldu¤u
“Kitleler silahl› mücadeleden,
k›lmal›, devrim inanc› büyütülerek
gerçe¤inin ifadesiydi Devrimci
illegaliteden ürküyor, kitlelerin ihtide v rimc i s av a ﬂ g eliﬂ tirilme liy di.
Sol’un mücadelesi. 12 Temmuz’da
yac› legal partidir” diyenler, kendi
Devrimci Sol önder kadrolar›n› katDevrimci Sol’un yapt›¤› iﬂte
k›s›r döngüleri içinde dolan›p dulederek, bu gerçe¤i susturmak, sosbuydu. Devrimci Sol için bu süreç,
rurken, geliﬂen devrim ve sosyayalizm bayra¤›n› yere düﬂürmek isbir “At›l›m” süreciydi. At›l›m olalizmdi. Geliﬂen Devrimci Sol’du.
tediler. Baﬂaramad›lar. Ülkemizde,
rak adland›r›lan ve genelde silahl›
Bu geliﬂme, dünya çap›nda da
ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyaeylemlerin yo¤unlaﬂmas›yla tarif
karﬂ›-devrim
rüzgarlar›n›n
karﬂ›s›nlizm mücadelesinin bayra¤› yine
edilen dönemin politik anlam› çok
da
bir
barikat,
Marksizm-LeniCepheliler’in ellerindedir. Ve Türkidaha belirleyicidir. At›l›m, empernizm’de
›srar
edenler
için
moral
ve
ye devrimi, iddias›ndan, kararl›l›yalizmle ve oligarﬂiyle asla uzlaﬂ›lgüven
kayna¤›yd›.
¤›ndan hiçbir ﬂey kaybetmiﬂ de¤ilmayaca¤›n›n, devrim iddias›ndan
dir. Ça¤r›m›z yine ayn›d›r; Niyazi12 Temmuz’da ﬂehit düﬂen Devve sosyalizm hedefinden asla vazler’in ça¤r›s›d›r.
rimci Solcular’›n ortak özelli¤i, 12
geçilmeyece¤inin en üst düzeyde
Eylül sonras›n›n bask›, zulüm, ihaifadesiydi.
Devrime ça¤r›d›r.

Say›: 112
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‹ZELMAN’da anlaﬂma

‘Yaﬂas›n Salihli Direniﬂimiz’

n ‹ZM‹R Genel-‹ﬂ 1 ve 3 No’lu ﬁuSalihli Belediyesi'nde çal›ﬂan
Genel-‹ﬂ üyesi iﬂçiler, ayak oyunlar›na, sald›r›lara ra¤men greve devam ediyorlar.
20 Haziran'dan beri grevde olan
iﬂçiler, sald›r›lar ve grevi k›rma çabalar›n›n ard›ndan 28 Haziran’da
yapt›klar› eylemle, bir kez daha kararl›l›klar›n› dile getirdiler.
Salihli kent meydan›nda toplanan iﬂçilere seslenen ﬁube Baﬂkan›
‹smail Göde, haklar›n› alana kadar
grevi sürdüreceklerini belirterek,
“belediye baﬂkan›, 'en düﬂük ücret
620 milyon' diyor. Yalan söylüyor,
en düﬂük ücret 460 YTL. Belediye
Baﬂkan› bildiriler da¤›tarak halk›m›za bizleri hedef göstermeye çal›ﬂmaktad›r” dedi. Belediyenin grevi
k›rmak için taﬂeron iﬂçileri çal›ﬂt›rmaya çal›ﬂt›¤›n›, ancak iﬂçilerin
greve destek oldu¤unu hat›rlatt›.
Son olarak, Kaymakaml›k bünyesinde oluﬂturulan ‹lçe Grev ve
Lokavt Dan›ﬂma Kurulu’nun çöplerin kald›r›labilece¤ine karar verdi¤ini belirterek, “bu kurul, bizim belediye önünde beklememize de izin
vermeyeceklerini aç›klad›. Ancak
bizim haklar›m›z konusunda karar-

l›l›¤›m›z devam edecek" dedi.
Kurulun yasal olmad›¤›n› belirterek dava açt›klar›n› söyleyen Göde'nin ard›ndan, Genel-‹ﬂ Genel
Sekreteri Kani Beko yapt›¤› konuﬂmada, “ Bizler bu ülkenin ba¤›ms›zl›¤›n› savunuyoruz. Gitsinler ülkemizi soyanlara sald›rs›nlar. IMF ülkemizin her yerinde” diye konuﬂtu.
200 iﬂçinin kat›ld›¤› eylemde
"‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z",
"Yaﬂas›n Salihli Direniﬂimiz" sloganlar› at›ld›.

CHP’li Belediye ‹ﬂçi Düﬂman›
255 iﬂçinin, ücretlerinde art›ﬂ ve
sosyal haklar›n›n korunmas› için
baﬂlatt›¤› grevi k›rmak için CHP’li
Belediye, polisle iﬂbirli¤i yaparak
taﬂeron iﬂçileri devreye sokmuﬂ, buna direnen iﬂçilere sald›rm›ﬂt›. Taﬂeron iﬂçiler grev k›r›c›s› olmayacaklar›n› aç›klarken, Belediye Baﬂkan›,
sald›r›lar›n›n Salihli halk›n›n da tepkisini çekti¤ini görünce, yalanlarla
dolu bildiriler da¤›tarak iﬂçilere karﬂ› k›ﬂk›rtmaya çal›ﬂm›ﬂt›. ‹ﬂçinin
haklar›n› tan›mak yerine belediye
hopörlerinden iﬂçilerden greve son
vermeleri ça¤r›s› yapan belediyenin
bu tür sald›r›lar› sürüyor.

‹slamc› Patron Örgütlü ‹ﬂçi ‹stemiyor
De¤eri 40 milyon dolar olarak tespit edilmesine karﬂ›n AKP hükümeti taraf›ndan Milli Gazete'nin yan ﬂirketi olan M‹LDA'ya 3.5 milyon dolara sat›lan SEKA Aksu ‹ﬂletmesi’nde sendikal› iﬂçilerden bir bölümü iﬂten ç›kar›ld›lar. Özelleﬂtirme örgütsüzleﬂtirmeyi beraberinde getirirken,
Selüloz-‹ﬂ Sendikas›’na üye olduklar› için ücretsiz izne ç›kar›lan 200 iﬂçi, fabrika önünde sendikalaﬂma direniﬂine baﬂlad›lar.

‹zmir’de Toplu Sözleﬂme Çad›r›
Tüm Bel-Sen 1 No’lu ﬁube, ‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi, Bornova ve
Konak belediyeleri ile her toplu görüﬂme sürecinde yaﬂad›¤› krizi, bu y›l da
yaﬂ›yor. Belediyeler sendikayla masaya oturmuyorlar. Tüm Bel-Sen bu durumu protesto etmek için 2- 6 Temmuz tarihlerinde Büyükﬂehir önüne, 'Toplu Sözleﬂme Çad›r›' kurdu. 27 Haziran’da sendika binas›nda düzenlenen bas›n toplant›s›nda konuﬂan ﬁube Baﬂkan› Yaﬂar Gül, hükümetlerin memurlar›n taleplerini duymazdan geldi¤ini ifade ederek, ‹zmir'de sözkonusu üç belediye d›ﬂ›ndaki belediyelerle T‹S imzalad›klar›n› söyledi. Büyükﬂehir, Bornova ve Konak belediyelerinin de masaya oturmaya ça¤›ran Gül, sonuç alana kadar eylemlerinin sürece¤ini kaydetti.
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beler’le Büyükﬂehir Belediyesi’nin ﬂirketi ‹ZELMAN aras›nda 6
ayd›r süren Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesi
28 Haziran’da sonuçland›. Ücretlerde % 19,17 art›ﬂ›n sa¤land›¤›
sözleﬂmeyi de¤erlendiren, sendikan›n yönetim kurulu üyesi
Can Bahad›r, iﬂçiler aras›nda ayr›m yapan grupland›rmalara dikkat çekerken, 1 No’lu yöneticilerinden Sedat Kara ise, “sosyal ve
ekonomik haklar›m›zda art›ﬂlar
olsa da taban ücretteki yevmiyelerde istedi¤imiz bir T‹S olmad›.
Fakat yaﬂanan süreçle beraber
düﬂünüldü¤ünde de iyi bir T‹S
oldu” ﬂeklinde de¤erlendirdi. ‹ﬂçilerse al›nan sonucun “yeterli
olmad›¤›n›” belirttiler.

‘Art›k ölmek istemiyoruz’
n ‹STANBUL Tuzla Tersaneleri iﬂçileri, 27 Haziran’da Y›lmaz Aslan
isimli iﬂçinin iﬂ kazas›nda yaﬂam›n› yitirmesini protesto ettiler.
Tuzla Gemi önünde toplanan 300
iﬂçi, “Art›k Ölmek ‹stemiyoruz”
slogan› att›. ‹ﬂçilere seslenen
Limter-‹ﬂ Baﬂkan› Cem Dinç, kazan›n sorumlusunun Çelik Tekne
ve Ergin Gemi patronlar› oldu¤unu söyledi. Urfa’dan gelerek tersanelerde çal›ﬂan taﬂeron iﬂçiler
ise, ertesi günü G‹SB‹R’e yürüdüler. Sigortas›z çal›ﬂan ve ücretleri geç ödenen 600 iﬂçi, son olarak AKP’li belediye taraf›ndan
bar›nd›klar› handan at›lm›ﬂt›.

D.Ü’de bask›lar sürüyor
n

D‹YARBAKIR Dicle Üniversitesi
T›p Fakültesi Hastanesi’nde çal›ﬂan taﬂeron iﬂçilerin Dev Sa¤l›k‹ﬂ’te örgütlenmesinin ard›ndan
yaﬂanan bask›lar› protesto etmek
ve at›lan iﬂçilerin geri al›nmas›
talebiyle, iﬂçiler bir günlük iﬂ b›rakma eylemi yapm›ﬂt›. Taﬂeron
patron, eylemin ard›ndan 20 iﬂçiyi daha iﬂten att›. Dev Sa¤l›k-‹ﬂ
ve SES ortak düzenledi¤i bas›n
toplant›s› ile sendikalaﬂmaya yönelik sald›r›lar› protesto ettiler.

8 Temmuz 2007

‘Çakallar PETK‹M'e Giremeyecek’
Ülkenin en büyük petrokimya tesisi de haraç mezat sat›ld›. 5 Temmuz’da
yap›lan
ihaleyi,
Rus-Kazak ortakl›¤›
TransCentralAsia
Petroil Holding 2 milyar 50 milyon
dolara ald›. Emperyalist sermaye
böylece bir “mevzi” daha kazand›.
‹hale günü Özelleﬂtirme ‹daresi
Baﬂkanl›¤› önünde toplanan PETK‹M iﬂçileri, öncesinde de özelleﬂtirilmeye karﬂ› eylemler düzenlemiﬂlerdi.
29 Haziran’da iﬂ b›rakan iﬂçiler,
PETK‹M Yönetim Kurulu'nun sendika ile görüﬂmemesini protesto ettiler. Kap› önünde toplanan iﬂçilere
seslenen Petrol-‹ﬂ Alia¤a ﬁube Baﬂkan› ‹brahim Do¤angül, PETK‹M
Yönetim Kurulu Baﬂkan› Osman ‹lter'in, ayn› zamanda PETK‹M'i satmaya çal›ﬂan Özelleﬂtirme ‹daresi
Baﬂkanl›¤›'nda baﬂkan yard›mc›s›
oldu¤unu belirtti. ‹lter’in görüﬂme
taleplerinin de sat›ﬂ› gerekçe göstererek, “ﬂ u saatten sonra görüﬂme nin de bir anlam› yok" diye geri çevirdi¤ini söyleyen Do¤angül, yönetimin PETK‹M’i yönetmeyi de¤il
satmay› düﬂündü¤ünü kaydetti.
Do¤angül, yönetim görüﬂene kadar iﬂbaﬂ› yapmayacaklar›n› belirtti
ve sözleﬂmede talepleri kabul edilmezse, Türk-‹ﬂ kamuda T‹S’e imza
atm›ﬂ olsa bile greve ç›kmaktan çekinmeyeceklerini söyledi.

‹ﬂçilerin kararl›l›¤› sonucu, PETK‹M yönetimi iﬂçi temsilcileriyle
görüﬂmek zorunda kal›rken, Do¤angül, iktidar›n TÜPRAﬁ'› satarak,
IMF’ye ve sermaye çevrelerine,
“ özelleﬂtirmeleri devam ettirece¤im" mesaj› verdi¤ini kaydetti.
“ Dört tane haramiye buray› b›rakmayaca¤›z" diyen Do¤angül'ün sözleri iﬂçiler taraf›ndan "Çakallar
PETK‹M'e Giremeyecek" sloganlar›
ile destek buldu.

IMF partilerine oy yok
PETK‹M iﬂçileri, 2 Temmuz’da
da iﬂbaﬂ› yapmayarak Alia¤a merkezine yürüdüler. Seçime giren partilere mektup gönderen iﬂçiler,
“Özelleﬂtirmeye karﬂ› bizim yan›m›zda m›s›n›z, karﬂ›m›zda m›? Bilmek istiyoruz” diye sordular.
‹ﬂçilere seslenen Do¤angül, seçimde yarat›lan “kaos” ile, gerçek
sorunlar›n tart›ﬂ›lmad›¤›n› belirtti.
AKP’nin uygulad›¤› politikalar›n en
önemli parças›n›n özelleﬂtirmeler
oldu¤unu söyleyen Do¤angül,
“ Geldi¤i günden beri her ﬂeyi satmakla övünen iktidar ﬂimdi de PETK‹M’i alelacele satmaya çal›ﬂ›yor”
dedi. Di¤er partilerin de bu duruma
ses ç›karmad›klar›n› söyleyen Do¤angül, IMF partilerine, özelleﬂtirmecilere oy vermeyeceklerini kaydetti. Ard›ndan binlerce iﬂçi, partilere mektup gönderdi.
PETK‹M iﬂçileri 3 Temmuz’da
da özelleﬂtirmeye karﬂ› yar›m gün iﬂ
b›rakt›lar.

Gelece¤imizden kayg›l›y›z
n ‹ZM‹R Sözleﬂmeli ve ücretli ö¤retmenler, 29 Haziran’da E¤itimSen 1 No’lu ﬁube’de düzenledikleri bas›n toplant›s›yla, “gelece¤imizden kayg›l›y›z” dediler.
Aç›klamay› yapan Sevtap Emir,
Türkiye’de 100 binden fazla ö¤retmenin neredeyse hiçbir sosyal haktan yararlanmadan devlet
okullar›nda, ayda sadece 400
YTL’ye “Ücretli Ö¤retmen” olarak görev yapt›¤›n›, 30 bine yak›n
ö¤retmenin de “Sözleﬂmeli Ö¤retmen” olarak “‹ﬂ Güvencesi”nden yoksun olarak çal›ﬂt›r›ld›¤›, yine binlercesinin ise stajyerlik ad› alt›nda özel dershanelerde ücretsiz ve kölelik düzeninde çal›ﬂt›r›ld›klar› söyledi.

Deri iﬂçileri direniyor
n

‹ZM‹R Menemen Serbest Bölge’de bulunan Alkan Deri ve Lider Deri iﬂçilerinin Deri-‹ﬂ Sendikas›'nda örgütlenmesine, patronlar iﬂten atmalarla cevap veriyor. Lider Deri’den iki haftad›r 24
iﬂçi iﬂten at›l›rken, her iki fabrikan›n önünde de iﬂçiler direniyor.

Tar›m iﬂçisi iﬂ b›rakt›
n

‹ZM‹R Torbal›’da binden fazla
tar›m iﬂçisi, patronlar›n, örgütlü
bulunduklar› TOR‹ﬁ (Torbal›
Gündelikçi ‹ﬂçiler Dayan›ﬂma
Derne¤i) ile görüﬂmemesini, çal›ﬂma koﬂullar›n› protesto etmek
amac›yla ve ücret art›ﬂ› talebiyle
28 Haziran’da iﬂ b›rakt›lar.

‹MO’da iﬂçi k›y›m›na protesto
TMMOB ‹nﬂaat Mühendisleri Odas›’nda (‹MO) çal›ﬂan Sosyal-‹ﬂ üyesi
2 iﬂçinin iﬂten ç›kar›lmas›, sendika ve DKÖ’ler taraf›ndan protesto edildi.
‹MO Genel Merkezi önünde yap›lan eylemde “‹ﬂçiyiz
Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Yaﬂas›n ‹ﬂçilerin Birli¤i, At›lan
‹ﬂçiler Geri Al›ns›n” sloganlar› at›ld›. Sosyal-‹ﬂ Baﬂkan› Tahsin Osan, iﬂten ç›karmalar›n gerekçesinin, iﬂçilerin 1 May›s’a kat›lmalar› oldu¤unu belirterek, bu
hukuksuzlu¤a derhal son verilmesini isteyerek, “sözde de¤il özde emek dostu olun” ça¤r›s› yapt›. ‹MO iddialar› reddederken, aç›klamaya HÖC’lülerin de yer
ald›¤› çeﬂitli gruplar ve sendikalar da kat›ld›lar.
Say›: 112

Emeklilerden eylem
n

‹STANBUL Emekli-Sen üyeleri,
‘Emekliler Haftas›’ nedeniyle 28
Haziran’da Çal›ﬂma Bölge Müdürlü¤ü önünde yapt›klar› eylemle
sorunlar›n› dile getirdiler. Beyo¤lu ﬁube Sekreteri Gazi Akmeﬂe,
maaﬂlar›n›n açl›k s›n›r›n›n alt›nda
oldu¤unu belirterek, partilere
“milyonlarca emekçinin birikmiﬂ
sorunlar›n› çözecek program ve
projeniz var m›?” diye sordu.
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Do¤an Medya’da gazeteci k›y›m›
Do¤an Medya Grubu’nda, yüzde
20 küçülme karar› do¤rultusunda
bas›n emekçileri soka¤a at›lmaya
baﬂland›. ‹lk etapta, Radikal’den 41,
Fanatik’ten ise 11 gazeteci iﬂten ç›kar›ld›. Posta’da da ç›kar›lanlar
olurken, s›ran›n Milliyet’e geldi¤i
ifade ediliyor.
Radikal’den ç›kar›lanlar aras›nda, Tarhan Erdem, Celal Baﬂlang›ç,
Atilla Özsever, Yi¤it Bulut gibi köﬂe yazarlar› da bulunurken, gazetenin
haber merkezi tamamen la¤vedildi. “Yeniden yap›lanma”
ad› alt›nda yap›lan
iﬂten ç›karmalarda,
“emekliliklerinin
gelmiﬂ olmas›, deneyimsizlik, uyum sorunu” gibi gerekçeler gösterildi. ‹ﬂten ç›kar›lanlar aras›nda Türkiye Gazeteciler
Sendikas› üyeleri de bulunuyor. Yaz
baﬂ›ndan bu yana Do¤an Grubu’nda
birçok iﬂten ç›karma yaﬂanm›ﬂt›.
“ Ha vu z si s t em i ” uygulamas›,
grupta yeralan tüm gazetelerin tek
bir haber merkezine sahip olmas› ilkesine dayan›yor. Böylece gruba
ba¤l› Hürriyet, Milliyet, Radikal ve
di¤er gazetelerdeki haberlerin ayn›laﬂmas›, patronun ç›karlar›na göre
denetlenip biçim verilmesi kolaylaﬂ›rken, en az elemanla en fazla ürün
ç›kar›larak, emek sömürüsü yo¤unlaﬂt›r›l›yor.
Bas›n›n tekelleﬂmesinin, holdingleﬂmesinin do¤al sonucudur bu
bak›ﬂ aç›s›. Halk›n haber alma hakk›, bas›n özgürlü¤ü gibi kavramlara
bu mant›k içinde yer yoktur. Ayd›n
Do¤an, petrolden nas›l kazan›yorsa,
gazeteleri de böyle görür.

‹ﬂgüvencesi örgütsüzleﬂtirme
ile birlikte yokedildi
Bu olay da bir kez daha gösteriyor ki, bas›n emekçilerinin hiçbir
iﬂgüvenceleri bulunmuyor. ‹ﬂten ç›kar›ld›klar› dahi sözlü olarak iletili-
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yor; “at›ld›n›z!” Bu kadar. Geçti¤imiz y›llarda Milliyet’te buna bile
gerek duyulmam›ﬂ, tam da sermayenin emekçiye bak›ﬂ›n› yans›tan
bir de¤ersizleﬂtirme, ‘adam yerine
koymama’ tutumu ile ‘plazaya’ giriﬂ
kartlar› iptal edilerek, içeri al›nmam›ﬂt› iﬂten at›lan gazeteciler.
Bas›n emekçilerinin ekmeklerinin ellerinden bu kadar kolay al›nmas›n›n alt›nda elbette en baﬂta örgütsüzlük geliyor.
1990’lar›n baﬂ›nda,
yine Do¤an Medya
öncülü¤ünde baﬂlat›lan bas›n› sendikas›zlaﬂt›rma sald›r›s›
sonuç vermiﬂ ve sektörde sendika neredeyse tümden tasfiye edilmiﬂti. 17 y›ld›r bas›n emekçileri halen örgütsüz. Bu yöndeki en
küçük giriﬂim iﬂten ç›karmalarla
karﬂ›lan›yor. En son, devletin elindeki Sabah Gazetesi’nde böyle bir
durum yaﬂanm›ﬂt›.
Sahibi olduklar› gazete ve televizyonlarda emekçilere, sendikalara
dair hiçbir habere yer vermeyen ya
da geçiﬂtiren burjuva medyan›n patronlar›, kendi gazete TV’lerinde de
örgütlü gazeteci istemiyorlar. Bir
k›s›m “ayr›cal›kl›” köﬂe yazar›na
astronomik ücretler veren patronlar,
muhabirler ve di¤er bas›n çal›ﬂanlar›n› ise, “ne verirsek raz› olacaks›n›z” dayatmas› ile karﬂ› karﬂ›ya b›rak›yor, hiçbir sosyal haklar› olmadan çal›ﬂt›r›yorlar. Sendikalaﬂmak,
sektörde korkulan bir olay haline
getirildi patronlar taraf›ndan, Anayasal bir hakk› kullanman›n öteki
ad› iﬂten at›lmak olageldi.
Çünkü, baﬂta Do¤an Medya olmak üzere, tekelci medya için aslolan, “bas›n” iﬂlevi ve sorumlulu¤u
de¤il, ç›kar ve kârd›r. Bu nedenle;
ne halk›n haber alma hakk›na, bas›n
ilkelerine uyma gere¤i duyuyorlar,
ne de sömürülerini s›n›rland›raca¤›
gerekçesiyle, bas›n emekçilerinin
örgütlenmesine tahammülleri var.

Tayyip’in korumalar›
gazetecilere silah çekti
29 Haziran’da, AKP’nin Ni¤de
mitingini izlemek için Baﬂbakan
Recep Tayyip Erdo¤an’›n konvoyunu takip eden gazetecilerin bulundu¤u minibüs, baﬂbakanl›k korumalar› taraf›ndan durduruldu.
Hürriyet Gazetesi yazar› Yalç›n
Bayer, Star Gazetesi yazar› Hadi
Öz›ﬂ›k ve Bugün Gazetesi muhabiri Sedat ﬁimﬂek’in de içinde bulundu¤u bas›n mensuplar›n› taﬂ›yan
özel minibüsün ﬂoförü, Erdo¤an’›
izlediklerini, gazeteci olduklar›n›
söylemesi üzerine, korumalar ﬂoförün baﬂ›na silah dayad›lar. Araçta
bulunan bir polisin, içeride gazeteciler oldu¤unu belirtmesinin ard›ndan, korumalar›n cevab›, “Ben polis molis dinlemem. Bu güvenlik
tedbiri vururum” diyerek minibüsün
hareket etmesini engellemek oldu.

Gazeteci k›y›m›
protesto edildi
Do¤an Medya’da yaﬂanan gazeteci k›y›m›, bas›n meslek örgütlerince oluﬂturulan “G-9 Platformu”
üyeleri taraf›ndan Milliyet Ankara
Bürosu önünde protesto edildi.
Eylemde konuﬂan Türkiye Gazeteciler Sendikas› Ankara ﬁubesi
Baﬂkan› Turgut Dedeo¤lu, bas›n
meslek örgütleri olarak, çal›ﬂma
bar›ﬂ›na bu kadar a¤›r sald›r›yla onlarca üyelerinin iﬂsiz b›rak›lma karar›n›, bu gazetelerin kimliklerinin
oluﬂmas›nda al›nterleri olan gazeteciler ad›na, bu k›y›m› protesto
ettiklerini belirterek, karar›n “mutlaka gözden geçirilmesini” istediklerini söyledi. Radikal çal›ﬂanlar› ad›na Adnan Keskin’in sözald›¤› eylemde, gazetecilere sendikal örgütlenmeye daha fazla destek verme ça¤r›s› yap›ld›.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de
yapt›¤› yaz›l› aç›klamada ise, ‘toplu
iﬂten ç›karma’ya dönüﬂen bu uygulaman›n, bas›n çal›ﬂanlar›n›n
üzerinde Demokles’in as›l› k›l›c› gibi bask› oluﬂturdu¤u kaydedildi ve
protesto edildi.
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Mustafa Atalay tedavi edilmiyor

KATL‹AMCI DEVLET‹ YARGILAYIN!

ALMAN DEVLETİ, SİYASİ BİR TUTSAĞI ÖLÜME TERK ETMEK İSTİYOR!

BELÇ‹KA “Anti-terör” yasas›na karﬂ› ç›kan çok
say›da kurum, 27 Haziran’da Brüksel’deki Borsa Flaman Tiyatrosu’nda topland›. 150’den fazla örgüt temsilcisi ve çok say›da ayd›n, ö¤retim üyesi, gazetecinin yerald›¤› platform üyeleri, yasan›n ifade özgürlü¤üne engel teﬂkil etti¤ini söylediler. DHKP-C Davas›’nda yarg›lanan Bahar Kimyongür’ün de oldu¤u
konuﬂmac›lar, yasay› ve özgürlük ihlallerini de¤erlendirerek, hükümetten yasay› de¤iﬂtirmesini istediler.
Konuﬂmac›lar, devrimciler de¤il, tekeller ve katliamc›
devletler yarg›lans›n dediler.
Müzik dinletisinin de yerald›¤› toplant›ya 300 kiﬂi kat›l›rken, Platformun örgütleyicilerinden CLEA’ n›n
üyesi Michaël Boireau’nun, konferans için gitti¤i ‹talya'n›n Cenova kentinde, ‹talyan örgüt temsilcileri ile
birlikte gözalt›na al›nd›¤› ö¤renildi.

DHKP-C üyeli¤i iddias›yla Kas›m 2006’da tedavi gördü¤ü hastaneden gözalt›na al›narak tutuklanan Mustafa Atalay’›n tedavisi
yap›lm›yor. Hannover Hapishanesi’nde tutuklu bulunan Atalay’›n,
geçirdi¤i kalp ameliyat› d›ﬂ›nda, yüksek tansiyon, post travmatik sorunlar ve diyabet rahats›zl›klar› bulunuyor.
Atalay’›n durumuna iliﬂkin bir aç›klama yapan avukat›, Dr. Heinz
Jürgen Schneider, müvekkilinin t›kal› kalp damarlar›na ra¤men tahliye
edilmedi¤ini belirterek, “Bir ‘terörist’e insan haklar› yok mu?” diye
sordu. Türkiye hapishanelerindeki bir Alman tutuklu genç için gösterilen yo¤un ilgiye karﬂ›l›k, bas›n›n ve hükümetin kendi ülkesinde bulunan bir tutukluya ilgisizli¤ini eleﬂtiren Schneider, henüz hakk›nda
iddianame dahi haz›rlanmayan müvekkilinin yasalar önünde “suçsuz”
oldu¤unu kaydetti. Atalay’›n tutuklan›rken daha yeni bir kalp ameliyat› geçirdi¤ini ve Aﬂa¤› Saksonya’da bir tedavi merkezinde bulundu¤unu
hat›rlatan Schneider, aç›klamas›n› ﬂöyle sürdürdü:

Sivil bir hastanede tedavi edilmeli
“ Hapishanede, a¤›r tecrit koﬂullar› alt›nda tek baﬂ›na ve Alman dil
bilgisinden mahrum olarak tutulmaktad›r. Sa¤l›k durumu ise Türkiye’de yaﬂad›¤› uzun hapislikten ve iﬂkencelerden kaynakl› çok kötü. Durumu son haftalarda endiﬂe verici ﬂekilde kötüleﬂti. Üç by-passtan ikisi
kapanm›ﬂ. Hannover Hapishane doktoru, 29 May›s 2007 tarihinde yaz›l› olarak t›bbi sorumlulu¤u reddetti.
Avukatlar› taraf›ndan tutuklulu¤a ara verilmesi ve sivil bir hastaneye sevk edilmesi talep edildi. Kendisi, ‹ngilizce bir mektup ile Baﬂbakan
Merkel’e, Aﬂa¤› Saksonya Adalet Bakanl›¤›’na ve Avrupa Kurulu’nun
‹ﬂkence Ma¤durlar› Komitesi’ne baﬂvurdu. Hannover T›p Fakültesi’nde muayene edilmesinden baﬂka bir sonuç al›namad›. Hala hapishanede tutuluyor. ‘Güvenlik sorunlar›’, sa¤l›¤›n korunmas› önünde bir
engel olamaz. Birisi ciddi bir hastal›k yaﬂ›yorsa gereken t›bbi tedavi
sa¤lanmas› gerekir. Hayat› ile oynanmamal›. Mustafa Atalay, derhal bir
hastaneye kald›r›lmal›d›r.”

Alman devleti Atalay’›n ölümünü bekliyor
Konuya iliﬂkin bir baﬂka aç›klama da, TAYAD Komite taraf›ndan
yap›ld›. Atalay’›n sa¤l›k durumuna iliﬂkin bilgi verilen aç›klamada,
Alman devletinin ikiyüzlü tutumu k›nand›. Aç›klamada, “ Alman devleti, hasta tutsaklar›n tecrit hücrelerinde tutulduklar›n› ve ölüme terk
edildiklerini saklamaya çal›ﬂ›yor. Hannover T›p Fakültesi, hapishane
görevlileri ve hapishane doktoru Mustafa Atalay’›n sivil bir hastanede
tedavi olmas› gerekti¤ini söylerken Alman devleti susarak, ölümünü
bekliyor!” denildi.
Geliﬂebilecek bütün olumsuzluklardan Federal Savc›l›k ve bu konuda seyirci kalan bütün devlet makamlar›n›n sorumlu olaca¤› belirtilen
aç›klamada, demokratik kamuoyuna duyarl›l›k ça¤r›s› yap›larak, Atalay’›n, tedavi edilebilmesi için derhal tahliye edilmesi istendi.

P rotestolar›n›z için:
Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof
Brauerstrasse 30; 76135 Karlsruhe
Tel.: 0721 -81 91 0; Fax: 0721 -81 91 59 0
e-mail: poststelle@generalbundesanwalt.de

Say›: 112

KARDEﬁL‹K SOFRASI ETK‹NL‹⁄‹
AVUSTURYA Anadolu Federasyonu Gençlik Komisyonu, 30 Haziran’da “Kardeﬂlik Sofras›” ad›yla bir
etkinlik düzenledi. Neunkirchen Kasabas›’nda düzenlenen etkinlikte ﬂiirler, tiyatro gösterileri, müzik dinletileri yeral›rken, AFA Gençlik Komisyonu Baﬂkan›
Ersem Boybeyi, gençli¤in sorunlar›n› özetleyerek, kapitalist kültürün yaratt›¤› tahribatlara de¤indi. Boybeyi devam›nda, anti-emperyalist mücadeleye herkesin
kat›lmas› gerekti¤ini belirtti.
Söz alan Aﬂa¤› Avusturya Eyalet Meclisi Milletvekili Martin Fasan, etkinli¤e kat›lmaktan duydu¤u
mutlulu¤u belirtirken, Yeninur Ada türkülerini etkinli¤e kat›lan 250 gençle birlikte söyledi. “Gençlik Gelecektir, Gelecek Sosyalizmdedir”, “Güçlü Olan Emperyalizm De¤il Direnen Halklard›r ve Yaﬂam›ﬂ Say›lmaz, Yurdu ‹çin Ölmesini Bilmeyen” pankartlar›n›n
as›l› oldu¤u etkinlik halaylarla son buldu.

YEN‹ GÖÇ YASASINA HAYIR
ALMANYA Yeni Göç Yasas›’na karﬂ› kampanya
baﬂlatan Anadolu Federasyonu’nun eylemleri sürüyor. Hamburg'da 30 Haziran’da Anadolu-Der taraf›ndan bilgilendirme stand› aç›l›rken, 5 Temmuz’da
Berlin Parlamentosu önünde yap›lacak gösteri için,
29 Haziran’da Berlin IKAD Kreuzberg semtinde bir
ça¤r› eylemi yap›ld›. Bildiriler da¤›t›lan eylemde, ‘Yeni Göç Yasas›na Hay›r’ pankart› taﬂ›nd›. Eylemde konuﬂan IKAD Baﬂkan› Leman AKKOÇ, yasan›n bütün
göçmenleri etkiledi¤ini belirterek, “birlikte ve örgütlü mücadele edelim” ça¤r›s› yapt›.

YURTDIﬁI

43

Emperyalizm dün de bugün de
katliamlarla ayakta duruyor
Emperyalizmin tarihi, katliamlar›n tarihidir. Amerika, Almanya,
Fransa, ‹ngiltere ve öteki emperyalist ülkeler tarihleri boyunca siyasi,
ekonomik ç›karlar› için hep halklara karﬂ› katliamlar gerçekleﬂtirmiﬂ,
halklar›n kan›yla sistemlerini ayakta tutmuﬂlard›r.
Kimileri “demokratik emperyalizm” diye ucubeler uydursa, ondan
özgürlük ve demokrasi beklese de,
emperyalizmin niteli¤i bugün de
de¤iﬂmiﬂ de¤ildir.

Ruanda Soyk›r›m›nda
Fransa’n›n Sorumlulu¤u
Afrika ülkelerinden Ruanda’da
1994 y›l›nda gerçekleﬂtirilen ve 800
bin Tutsi ve ›l›ml› Hutu’nun katledildi¤i soyk›r›mda bugüne kadar
gerçekleri inkar eden Fransa’n›n
kendi belgeleriyle ilk kez sorumlulu¤u resmi olarak kan›tland›.
Fransa’n›n soyk›r›ma destek verdi¤i, yeni ortaya ç›kan Frans›z gizli
belgelerince ispatland›.
Frans›z ‘Le Monde’ Gazetesi,
Cumhurbaﬂkanl›¤› arﬂivlerine dayand›rarak yay›nlad›¤› haberde;
“resmi söylemlerin aksine Fransa’n›n, 800 bin Tutsi ve ›l›ml› Hutu’nun katledildi¤i olaylara suç orta¤› oldu¤u” kaydedildi.
Fransa’n›n suçunun ilk resmi
belgesi olma niteli¤i taﬂ›yan sözkonusu arﬂiv belgelerine göre, eski
Cumhurbaﬂkan› Mitterand’›n, soyk›r›m›n ad›m ad›m geldi¤ini bildi¤i,
bu konudaki uyar›lar› has›ralt› etti¤i, Ruanda’daki askeri ateﬂenin,
“ülkedeki çat›ﬂman›n etnik bir savaﬂa dönüﬂece¤i” ﬂeklindeki bilgileri
gizledi¤i ve katliam› yürüten iﬂbirlikçi Ruanda hükümetine aç›k destek verdi¤i görülüyor.
6 Nisan 1994’te Hutu kökenli
Devlet Baﬂkan› Juvenal Habyarimana’n›n öldürülmesinin hemen ard›n-
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kede halk büyük bir
yoksulluk içinde yaﬂam savaﬂ› veriyor.
‹ngiltere baﬂta olmak üzere Avrupa’ya
giriﬂi yasaklanan,
dan ülkede
çok yönlü kuﬂatma
Tutsiler’e yöalt›na al›nan Muganelik sistemabe’nin tek suçu, emtik bir soyk›peryalizme kafa tutr›m kampanmakt›, sömürgeciliyas› baﬂlat›l¤i reddedip, “Angm›ﬂ ve sadece
lo-Sakson kirli itti100 gün içinfak›” olarak nitelende yaklaﬂ›k
dirdi¤i ‘‹ngiliz Mil800 binden
letler
Toplulu¤u
fazla Tutsi ve
C
o
m
m
onwe›l›ml› Hutu, Oligarﬂinin, içinde yer almaktan
alth’dan
ayr›lmakt›.
emperyalist- gurur duydu¤u NATO, Afgan halÜlkesinde y›llarca
k›n› katletmeye devam ediyor
lerin gözleri
yöneten Avrupal›
ö n ü n d e
beyaz
az›nl›¤›n
Uganda taraf›ndan e¤itilmiﬂ Hutular
elindeki topra¤› al›p halka da¤›ttaraf›ndan katledilmiﬂti. Elmas baﬂmakt›, kapitalizme hay›r, sosyalizta olmak üzere de¤erli madenlere el
me geçiyoruz demekti...
koymak isteyen emperyalizm, katliZimbabve halk›, 2002’de emperam zemininin haz›rlanmas›nda, Huyalizmin bütün gerici propagandatu katillerinin e¤itimi ve soyk›r›m›
lar›na karﬂ›n Mugabe’yi seçmiﬂti.
rahatça gerçekleﬂtirmelerinde belirT›pk› Filistin’de oldu¤u gibi, halk
leyici rol oynam›ﬂt›.
bu seçiminden dolay› cezaland›r›lMevcut Ruanda hükümeti geçtid›. Mugabe’nin politikalar›n›n do¤¤imiz y›l, Fransa’y› “soyk›r›ma suç
rulu¤u yanl›ﬂl›¤› bir yana, esas olaortakl›¤› yapmakla” suçlay›p soruﬂrak emperyalizmin ekonomik, siyaturma aç›lmas›n› isterken, Fransi ambargosu ile bugüne gelindi.
sa’n›n cevab›, 2006’dan itibaren
diplomatik iliﬂkileri kesmek ve Ru‹ﬂgalci Katlediyor,
anda hükümet üyeleri hakk›nda tu‹ﬂbirlikçi S›zlan›yor
tuklama karar› ç›karmak olmuﬂtu.

‹ngiliz Emperyalizmi
Açl›kla Teslim Almak ‹stiyor
‹ngiltere’nin sömürgesiyken ba¤›ms›zl›¤›n› kazanan Afrika ülkesi
Zimbabve çöküﬂün eﬂi¤inde oldu¤unu aç›klad›.
Geçti¤imiz y›llarda ‹ngiliz Milletler Toplulu¤u’ndan ayr›larak,
Anglo-Sakson sömürgesi olmayaca¤›n› aç›klayan Devlet Baﬂkan›
Robert Mugabe, Avrupa Birli¤i ve
Amerika taraf›ndan hedef tahtas›na
oturtulmuﬂ ve seyahat özgürlü¤ünü
k›s›tlama dahil olmak üzere yo¤un
bir sald›r›, ambargo baﬂlat›lm›ﬂt›. ‹ç
muhalefetin de emperyalizm taraf›ndan k›ﬂk›rt›l›p desteklendi¤i ül-

Emperyalist iﬂgal gücü NATO’nun Afganistan’da sivil halka
yönelik katliamlar› yo¤unlaﬂ›yor.
30 Haziran’da ülkenin güneyindeki Helmand eyaletinde NATO’nun hava sald›r›s›nda, içlerinde
kad›n ve çocuklar›n da bulundu¤u
onlarca kiﬂi katledildi. Girishk Belediye Baﬂkan› katliam› do¤rularken,
Haydarabad Köyü’nde yaﬂayanlar,
2-3 saat süren hava sald›r›s›nda dört
evin y›k›ld›¤›n› ve aralar›nda kad›n
ve çocuklar›n da bulundu¤u 100'den
fazla sivilin öldü¤ünü belirttiler.
NATO ise her zamanki gibi “Taliban’› öldürdük” aç›klamas› yapt›.
Ancak m›zrak çuvala s›¤mad›. Son
aylarda artan sivil katliamlar›na
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Direniﬂ tasfiyeyi
kabul etmeyecek
Kardeﬂin kardeﬂi k›rd›¤› Filistin’de bu kez ‹srail katliamlar› h›z
kazand›.
Sadece, Hamas kontrolündeki
Gazze’ye de¤il, ayn› anda Bat› ﬁeria’ya da sald›ran, direnen bütün
güçleri yok etmek isteyen ‹srail kad›n, çocuk demeden katlediyor.
Her ﬂey umutsuzca direniﬂi yok
etmek için! Ony›llard›r yapamad›¤›n› yine yapamayaca¤› aç›k.
Ancak “içeriden” direniﬂin tasfiyesi yönünde ça¤r›lar, sesler de
eksik olmuyor.
Devlet Baﬂkan› Mahmud Abbas,
Hamas-El Fetih çat›ﬂmas›n›n ard›ndan, elini uzatan emperyalizme yaranmak için, “ tüm silahl› direniﬂ
karﬂ› Afgan halk›n›n yükselen öfkesini bast›ramayan, emperyalizmin
kukla hükümet baﬂkan› Karzai dahi,
NATO’yu eleﬂtirmek zorunda kald›.
Tam bir iﬂbirlikçi aczi ile, kendi halk›n›n baﬂ›na bombalar ya¤d›r›lmas›n› "aﬂ›r›" ve "orant›s›z" güç kullanma diye niteledi. Bugüne kadar katliamlara sesi ç›kmayan Karzai’nin
dahi “eleﬂtirmek” zorunda kalmas›,
katliamc›l›¤›n ulaﬂt›¤› boyutu gösteriyordu.
NATO Genel Sekreteri Jaap de
Hoop Scheffer’in NATO güçlerinin
masum sivilleri "kasten" öldürmedi¤ini söylemesi ise emperyalist
küstahl›¤›n, yalanc›l›¤›n örne¤iydi.
NATO komutan›na göre, “sivil kay›plardan Taliban'›n intihar bombac›lar› sorumlu” idi.
F-16’lardan onlar m› bomba
at›yorlard› acaba?!
Katliam sadece Afganistan’da
de¤il, Irak’ta da iﬂgalcilerin temel
yöntemi durumunda. Gerek do¤rudan gerçekleﬂtirdi¤i katliamlar, gerekse çanak tuttu¤u mezhep çat›ﬂmalar› ile yaﬂanan katliamlar artarak devam ediyor. Geçen ay içinde
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örgütlerini da¤›tma ve silahs›zland›rma karar›”
ald›¤›n› aç›klad›.

Bu karar› ilk reddeden
ise, Abbas’›n lideri oldu¤u El Fetih’e ba¤l› El Aksa ﬁehitleri Tugay› oldu. Yap›lan
aç›klamada, direniﬂin meﬂru oldu¤u
ve iﬂgale karﬂ› direnmeye devam
edilece¤i kaydedildi.
Direniﬂin tasfiyeyi kabul etmesi
mümkün de¤il. Filistin direniﬂle
varoldu, direniﬂle ayakta duruyor.
Tarihin gördü¤ü en ac›mas›z savaﬂ
makinalar›ndan birine karﬂ› y›llarca
ayakta kalabiliyorsa bu halk, direniﬂ ve onun yaratt›¤› kültür, özgürlük tutkusu sayesindedir. Ve Filistin
özgürlü¤üne kavuﬂana kadar hiçbir
güç direniﬂi yok edemez.
ﬁu bu örgüt çekilebilir, silah b›rakabilir, kastetti¤imiz bu de¤ildir.
Böyle bir durumda dahi Filistin
halk› yeni direniﬂ örgütleri yarata-

ölen Irakl› sivil say›s›n›n 1227 oldu¤u aç›kland›. ABD askeri yetkilisince verilen bilginin, gerçe¤in tümünü yans›tmad›¤› da ayr› bir konu.
Irak’ta da iﬂbirlikçi hükümetin
bu katliamlar, operasyonlar karﬂ›s›nda s›zlanmaktan baﬂka yapt›klar›
bir ﬂey yok. ﬁiiler’in yaﬂad›¤› Sadr
semtine yönelik ABD operasyonuna
“k›zmakla” yetinen Maliki gibi.

ABD Tekelleri Faﬂist
Paramiliterleri Destekledi
Kolombiya’da y›llarca, gerillaya
destek veren köylüleri, ilerici, devrimci sendikac›lar› katleden faﬂist
paramiliterlerin, ABD taraf›ndan
desteklendi¤i biliniyordu. Bu konuda ortaya ç›kan bir tan›k, bu deste¤in bir baﬂka boyutuna ›ﬂ›k tuttu.
ABD Temsilciler Meclisi D›ﬂiliﬂkiler Komitesi’ne ifade veren paramiliter grubun eski bir üyesi, Kolombiya’y›
ya¤malayan
baz›
ABD’li tekellerin, “paramiliter
gruplara koruma karﬂ›l›¤›nda mali
yard›m yapt›klar›n›” itiraf etti.
Emperyalist tekellerin, “araçlar›-

cak dinami¤e sahiptir. Bugünkü
tabloda ise, mevcut direniﬂ örgütlerinin hiçbirinin bu ça¤r›y› dikkate
almamas› sevindiricidir.
Öte yandan direniﬂi tasfiyenin
öteden beri kullan›lan arac› olan
emperyalist bar›ﬂ masalar› da yeniden ›s›t›lmaya baﬂland›. Abbas hükümetini muhattap alan emperyalistler, belirledikleri (daha do¤rusu,
bölgede emperyalist ç›karlar› koruyan ‹srail’i istedi¤i) koﬂullarda bir
“bar›ﬂ›” önümüzdeki günlerde gündeme getirirlerse ﬂaﬂ›rt›c› olmayacakt›r. ‘Ortado¤u dörtlüsü” olarak
bilinen BM, ABD, AB ve Rusya’n›n “Ortado¤u Bar›ﬂ elçisi” olarak Tony Blair’i atamas› bunun bir
ad›m›d›r.
Bu seçim bile, emperyalizmin
bar›ﬂ anlay›ﬂ›n›n ironik bir ifadesi
olsa gerek;
Bar›ﬂ, Irak iﬂgalcisine havale
edildiyse, vay bar›ﬂ›n haline...
n› paramiliterlerin hizmetine sundu¤unu, benzin ve di¤er yak›t kaynaklar›n› sa¤lad›¤›n›” kaydeden eski
asker Edwin Guzman, “bu yard›mlar›n karﬂ›l›¤› olarak ise sa¤c› gruplar›n, ABD’li ﬂirketleri koruduklar›n› ve hatta sendika liderlerine suikast düzenlediklerini” söyledi.
1986’dan beri katledilen 2 bin
515 sendikac›n›n ço¤unun paramiliterlerce katledildikleri çeﬂitli kurumlar›n raporlar›nda yeralm›ﬂt›.
Emperyalist tekellerin ç›karlar› için
savaﬂan iﬂbirlikçi ordunun da sendikac›lar› hedef ald›¤› yine baz› raporlarda kaydedilmiﬂti. Sözkonusu
asker, “ordu sendika liderleri Valmore Locarno ve Victor Orcasitos
cinayetlerini kendisi aç›s›ndan bir
zafer olarak görüyordu” sözleriyle,
bu gerçe¤i de ifﬂa etmiﬂ oldu.
*
Katledebilirler, ama tarihin ve
bugünün gösterdi¤i bir gerçek var ki;
o da katliamlar›n halklar›n direniﬂlerini yok edemedi¤idir. Halklar dün
direndiler, bugün direniyorlar, yar›n
da direnecekler. Ta ki, emperyalizm
yeryüzünden silinene dek!
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n

Marks, o gün eve döndü¤ünde misafirlerle karﬂ›laﬂt›. Frans›z nakkaﬂ Tolain, makinist Stock, ö¤retmen Le Lubez ve tan›mad›¤› birkaç ‹ngiliz iﬂçi
yemek odas›nda kendisini beklerken
Jenny ve Lenchen'in ikram ettikleri çay› içiyorlard›.
"Selam ve dostluk, Marx baba" dediler sayg›yla.
"Çok, çok sevindim arkadaﬂlar. Bu
ziyaretinizi neye borçluyuz?"
‹lk sözü Tolain ald›.
"‹ngiliz emekçilerinin daveti üzerine, sonunda birleﬂebilmek için dostça
elimizi uzatmaya geldik."
"Kutlu olsun. Zaman› çoktan gel d i " , cevab›n› verdi Marx.(*)
H
Zaman› çoktan gelen, iﬂçilerin
uluslararas› birli¤iydi.
"Ben Odger” dedi ‹ngilizler’den
biri. "Ayakkab›c›y›m ve Londra sendikalar› yerel birli¤inin baﬂkan›y›m. Buraya, mitingte Alman iﬂçileri ad›na konuﬂma yapman için seni davet etmeye
geldim. Büyük St. Martin's Hall’u kiralad›k. Biz seni biliyoruz Marx ve senin sözünü bekliyoruz."
Karl, toplant›ya gitmeyi kabul etti,
ancak konuﬂmay› kendisinin de¤il terzi Eccarius'un yapmas›n›n uygun olaca¤›na karar verdi.
28 Eylül 1864 günü, St. Martin's
Hall'de binlerce iﬂçi topland›. Ayd›nlat›lm›ﬂ kocaman salon doldu taﬂt›, herkesi alamad›. ... Ayn› pozitif taﬂk›nl›ktan esin alm›ﬂ, heyecanl› kalabal›¤a
bakarken, mücadelenin sessiz geçti¤i
uzun y›llar› düﬂündü.
Baﬂ›n› yumruklar›na dayayan
Marx, Eccarius'u dikkatlice dinliyordu. Yüzü ayd›nland›. "Biz proleterlerin kaderi ve üzüntüleri hep ayn›. Ne
ol ursak olal› m, hangi ›rka ait olursak
olal›m, de¤iﬂen bir ﬂey yoktur" diyordu Eccarius.
Tüm Avrupa ülkelerinde iﬂçiler,
haklar›n› kazanmak için verdikleri
mücadelede dayan›ﬂmaya gereksinim
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duyuyorlar.
"Amerika'da da!"
diye
diye ba¤›rd› salondan birileri... "Bizim gücümüz
ve kurtuluﬂum uz , da ya n › ﬂ m a d a " diye devam ediyordu Eccarius. "Yaﬂas›n enternasyonal dayan›ﬂm a ! " diye cevap verdi onlarca ses.
"Devam et, babal›k! Sen gerçekleri konuﬂuyorsun."
H
‹ﬂte böyle kuruldu iﬂçi s›n›f›n›n ve
dünyan›n tüm ezilenlerinin ilk Enternasyonal’i. ' B ü t ü n ü l k e l e r i n p roleterleri, birleﬂin!' diye hayk›r›ld› St.
Martin's Hall'da. Marx'›n yan›nda oturan Frans›z genç Tolain, heyecanla gülümseyerek:"Bugün, insanlar› ayr› düﬂüren kule y›k›ld›, do¤ru de¤il mi,
Marx baba?” dedi.
O gün bugündür bütün ülkelerin
proleterlerini ve ezilenlerini birleﬂtiren
bir ça¤r›d›r Enternasyonalizm.
H
Peki Deniz Baykallar ne için birleﬂiyorlar dersiniz Sosyalist
Enternasyonal’de?.. Onun Sosyalist Enternasyonal’i
nas›l bir “enternasyonal”? ve iﬂçi s›n›f›n›n
kurdu¤u enternasyonallerle bir ba¤›
var m›?
Güncel sorular›m›z› sorup tarihe
dönüyoruz yine.
H
St. Martin's Hall'deki toplant›da,
Uluslararas› ‹ﬂçi Birli¤i'nin kurulmas›na karar verildi.
I. Enternasyonal, iﬂçi s›n›f›n›n kendi siyasal talepleri do¤rultusunda bir
örgütlenmeden ve s›n›f savaﬂ›n› yönlendirecek sistematik bir ideolojiden
mahrum oldu¤u bir süreçte kurulmuﬂtu. Her iki eksikli¤in giderilmesinde
önemli bir rol oynad› ve görevini yerine getirerek fiilen Eylül l872'de, resmi
olarak ise 1876 y›l›nda varl›¤›na son
verdi.
Ama iﬂçi s›n›f› enternasyonalsiz
yapamayacakt›.
I. Enternasyonal'in da¤›t›lmas›n›n
üzerinden 13 y›l geçtikten sonra, iﬂçi
s›n›f›n›n mücadelesinin bu ihtiyac› yi-

ne kendini gösterdi ve bunun sonucu
olarak 1889’da Paris'te I I . E n t e r n a syonal kuruldu.
II. Enternasyonal de, “Yüzy›l›n son
çeyre¤i ile Yirminci Yüzy›l›n baﬂ›ndaki
korkunç kapitalist köleli¤in uzun 'bar›ﬂç›l dönemi' boyunca, proleter kitlelerin örgütlenmesinde yararl› çal›ﬂmalar yapt›.”
Avrupa’da bu “uzun bar›ﬂ” dönemi,
ayn› zamanda II. Enternasyonal’de reformizmin hakimiyeti ele geçirmesi
dönemi de
oldu.
1914’de
I. Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ›'n›n baﬂlamas›yla birlikte II. Enternasyonal,
iﬂçi s›n›f›n›n

Bizim
Enternasyonalimiz
uluslararas› mücadelesi aç›s›ndan iﬂlevini tamamen kaybetti. ‹ki y›l önce
" Savaﬂa Karﬂ› Birleﬂik Cephe oluﬂt u r m a " karar› alm›ﬂ olan II. Enternasyonal partilerinin ço¤u, bu karara ra¤men, savaﬂ baﬂlad›¤›nda, “Ulusal Savunma” gerekçesiyle milliyetçi, sosyal ﬂoven bir çizgiye savruldular.
H
II. Enternasyonal'in iﬂlevsizleﬂmesinin ard›ndan, yeni bir enternasyonalin kurulmas› bir görev haline gelmiﬂti. Özellikle I. Paylaﬂ›m Savaﬂ›'ndan sonra bu ihtiyaç daha da önem
kazand›. R u s y a, Polonya, Macaristan,
Almanya, Avusturya, Letonya, Finlandiya Komünist Partileri’yle Sosyalist
Balkan Federasyonu ve Amerikan
Sosyalist ‹ﬂçi Partisi’nin 24 Ocak 1919
tarihli ça¤r›s›yla III. Enternasyonal’in
kurulmas› için ilk ad›m at›ld›.
Ça¤r›, II. Enternasyonal reformizmini, dönekli¤ini mahkum eden siyasal
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bir içerik taﬂ›yordu. B u r j u v a d e m o krasisine aldanmadan, burjuva devlet
mekanizmas›n› z o r yoluyla y›kmay›
hedefleyen bir devrimi esas alan çizgi,
III. Enternasyonal'in de temel çizgisi
olacakt›.
III. Enternasyonal’in Kuruluﬂ
Kongresi, bu ça¤r›n›n ard›ndan 1919
Mart'›nda topland›. Enternasyonal, ilk
kez iﬂçi s›n›f›n›n iktidarda oldu¤u bir
ülkede, Sovyetler’de toplanm›ﬂt›.
H
K›saca K o m i n t e r n olarak da an›lacak olan III. Enternasyonal, II. Paylaﬂ›m Savaﬂ›'n›n yaﬂand›¤› y›llarda varl›¤›na son verdi. I. Enternasyonal’in
kendini la¤vetme nedeniyle III. Enternasyonal’in kendini la¤vetme nedenleri büyük ölçüde birbirine benzer. III.
Enternasyonal de, tek tek çeﬂitli ülkelerdeki komünist partilerin, savaﬂ koﬂullar›nda dah a ak ti f, daha esn ek olabilmesi, kendi koﬂullar›n› daha rahat
de¤erlendirip kararlar alabilmeleri
amac›yla 1943’te kendini la¤vetti.
‹ﬂçi s›n›f›n›n ve dünyan›n ezilenlerinin o g ünden beri, bi r E n t e r n a s y onal örgütlenmeleri yok! Zaman zaman bu iddiayla ortaya ç›kanlar olsa
da, bunlar, Enternasyonal’i i s t i s m a r
etmeye yönelik manevralar olarak geçti tarihe.
H
CHP’nin üyesi oldu¤u “Sosyalist
Enternasyonal” (SE) ise, dünya iﬂçi s›n›f›n›n de¤il, tekellerin solu olan “sosyal-demokratlar›n”, reformistlerin
uluslararas› birli¤i olarak 1951'de kuruldu.
Kuranlar emekçiler, ezilenler de¤ildi. Marksist-Leninist hiç de¤illerdi.
Ezilenlerin kurdu¤u üç enternasyonalle hiçbir örgütsel, ideolojik ba¤lar›, devaml›l›klar› yoktu.
Peki öyleyse adlar› niye “Sosyalist
Enternasyonal”di diyeceksiniz?
Kuruluﬂ tarihine dikkat edin.
Sorunun cevab› oradad›r.
H
1950’ler dünyan›n üçte birinin emperyalist dünyadan kopup sosyalizm
yolunda ilerlemeye baﬂlad›¤› y›llard›r.
Emperyalist tekeller, halklar›n sosya-
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lizme kay›ﬂ›n› engellemenin telaﬂ›
içindedirler. Bunun için de bir yandan
“sosyal devlet” projelerini yürürlü¤e
koyarken, “sosyalist” ad›n› kullanarak,
sosyalizme sempatiyi kendi kanallar›na ak›tmak istiyorlard›.
Sosyalistlikle ilgileri yoktu. Onlara
göre, “sosyalizm” kapitalizmin “sosyal refah devleti”nin bir sonucu olacakt›. Yani onlar›n sosyalizmi biraz
sosyalleﬂtirilmiﬂ kapitalizmden baﬂka
bir ﬂey de¤ildi. Ve zaten, SE kuruluﬂunda “ a n t i - k o m ü n i s t ” oldu¤unu
söyleyen ilk “enternasyonal”dir.
H
1976 y›l›n›n 27 Kas›m’›nda Ankara’da toplanan CHP 23. Kurultay›’nda
Ecevit'in önerisi üzerine, Sosyalist Enternasyonal'e üye olunmas› kararlaﬂt›r›ld›. Baﬂvuru yap›ld›. Ve 28 Eylül
1978’de de CHP'nin baﬂvurusu SE taraf›ndan kabul edildi.
CHP’nin üye olma nedeni de,
SE’nin kuruluﬂ nedeni gibidir. Ülkemizde devrim mücadelesi geliﬂmektedir ve CHP, bu geliﬂimin önünü kesmek için “solcu” görüntüyü öne ç›karmaktad›r. CHP ve SE’nin a n t i - k o m ünistlikleri ise, onlar› birleﬂtiren esas
noktad›r.
Sosyalist Enternasyonal CHP’yi ne
zaman atacak diyenler, yanl›ﬂ ve yersiz
bir soru soruyorlar; çünkü CHP’nin
solla ilgisi olmad›¤› kadar, bu “Sosyalist Enternasyonal”in de sosyalistlikle
ilgisi yok... Nitekim, son SE’de “kukla Irak yönetimine yani asl›nda iﬂgalci
ABD’ye ‘terör örgütlerine karﬂ› destek
verme” karar› al›nd›... SE ad› kimseyi
yan›ltmas›n. Tekellerin ve iﬂbirlikçilerinin örgütüdür. Bizim Enternasyonalimizle ilgisi yoktur. Bizim Enternasyonalimiz ise, zaman›n› bekliyor, er geç
yeniden tarih sahnesine ç›kacakt›r.
(*) Anlat›mlar, Galina Serebryakova’n›n Ateﬂi Çalmak adl› roman›n›n 3.
cildinden al›nm›ﬂt›r.

K›sa Tarih

8 Temmuz - 14 Temmuz

8 Temmuz 1965
‹lk memur örgütü Türkiye Ö¤retmenler
Sendikas› (TÖS) Ankara’da kuruldu.
9-19 Temmuz 1993
Eruh, Cizre, Maz›da¤, Uludere, Kulp ve
Hizan'da 13 köy boﬂalt›ld›, 12 köyün boﬂalt›lmas› için köylüler tehdit edildi, 8 köylü öldürüldü.
10 Temmuz 1992
BELPA iﬂçilerinin özelleﬂtirmelere ve iﬂçi
k›y›m›na karﬂ› açl›k grevi, eylemin 11. gününde kazan›mla sona erdirildi.
11 Temmuz 1993
Kurtuluﬂ Gazetesi ‹stanbul Merkez Bürosu polis taraf›ndan bas›larak çal›ﬂanlar
gözalt›na al›nd›. Yay›n› durduruldu.
11 Temmuz 1995
Gazi Katliam› Davas›'n›n ilk duruﬂmas›
yap›ld›.
12 Temmuz 1993
Toros Gübre’de sendikalaﬂt›klar› için iﬂten at›lan iﬂçiler açl›k grevine baﬂlad›.
13-14 Temmuz 1995
Devrimci Halk Güçleri “Kay›plar› Bulaca¤›z, Katilleri Yarg›layaca¤›z” kampanyas›nda 13 Temmuz’da Yeni Demokrasi Hareketi ‹stanbul ‹l Merkezi'ni, 14 Temmuz’da
da Galata Kulesi’ni iﬂgal ettiler.
14 Temmuz 1889
II. Enternasyonal kuruldu.
14 Temmuz 1991
‹stanbul Özgür-Der kapat›ld›.
14 Temmuz 1993
Halk›n Emek Partisi kapat›ld›.
14 Temmuz 1997
‹stanbul Harbiye Orduevi’ne karﬂ›, ölüm
orucu ﬂehitlerinin hesab›n› sormak için lavla
sald›r› düzenlendi.
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değin m eler
Ateﬂi yakanlar ve
katliam› aklayanlar
Sivas’ta devletin katletti¤ini, gericilerin kullan›ld›¤›n› unutmad›¤›m›z›
gösterdik. Yetmez; bir de o vahﬂeti
aklayanlar, canlar›m›z›n diri diri yak›lmas›n›, “Aziz Nesin’in tahriki” ile
mazur göstermeye çal›ﬂanlar var. Ve
onlar san›ld›¤› gibi sadece gerici yay›nlarda de¤il. 4 Temmuz 1993 tarihli gazetelerden birkaç köﬂe yaz›s›:
E r t u ¤ r u l Ö z k ö k : ‘Düﬂünce hürriyeti’ etiketi altında gereksiz tahrikler
yapan, en geliﬂmiﬂ demokrasilerde
bile provokasyon olarak kabul edilebilecek davranıﬂlarda bulunan kimseler, Sivas’ta ortaya çıkan bu sonucu dikkatli bir ﬂekilde de¤erlendir-

BAM TELİ çizgiler
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mek zorundadır. “ﬁeriat ayaklandı” deyip iﬂin
içinden çıkmak isteyenler, olaylar sırasında çekilen foto¤rafları
dikkatle incelemelidirler. O foto¤raflarda neden yeﬂil bayrak de¤il de Türk bayra¤ı taﬂındı¤ının ciddi bir tahlilini
yapmalıdırlar. (Hürriyet)
Al t a n Öy me n: Aziz Nesin’in bir süreden beri yaptı¤ı konuﬂmaların büyük ço¤unlu¤umuzca hoﬂ karﬂılanmadı¤ı muhakkak. (Milliyet)
Ya l ç ı n D o ¤ a n : Önce,
Aziz
Nesin’e
“artık dur” demek gerekiyor.
(Milliyet)
Cengiz
Ç a n d a r : Olayların teti¤i Aziz Nesin’in provokasyonu ile çekiliyor ve
baﬂka provokatörlerin de olayların
içine girmesi ve devletin acziyle beslenerek... (Sabah)
Oktay
Ekﬂi:
Halkta
bir
hazırlanmıﬂlık olmasa, Aziz Nesin’in söyledi¤i
birkaç münasebetsiz cümle bu
kadar tepkiye yol
açmazdı. Nihayet, “beyin damarlarının kireçlendi¤i” izlenimi
veren, öte yandan
da bir “hırs-ı piri”
ile yanıp tutuﬂan
birinin hezeyanları olarak de¤erlendirilir biterdi.
(Hürriyet)
Fehmi
Koru:
Aziz Nesin, bu
defa izleri uzun
yıllar kalacak bir
trajedinin kahramanı oldu. ... arbede, onun merkezinde bulundu¤u yo¤un tahriklerle
meydana
geldi. (Zaman)

Daha çok ‘paşa’ var!
“‹lk kez bir kuvvet komutan›
hapiste. Eski Deniz Kuvvetleri
Komutan› ‹lhami Erdil yolsuzluklardan dolay› kesinleﬂen 2
y›l 6 ayl›k hapis cezas›n›n infaz›
için Saray Cezaevi'ne konuldu.
Yolsuzluk dersen, yarg›land›¤›
olay, orduda yaﬂanan yolsuzluklar›n yan›nda devede kulak
kal›r. Halka karﬂ› y›llard›r iﬂlenen suçlar;
katliam, iﬂkence, infaz, köy yakmalar...
K›saca asl›nda içeri girmesi gereken daha
o kadar çok “paﬂa” var ki!



Poﬂet demokrasisi
Partiler seçim bildirgelerinde bolca demokrasiden, insan haklar›ndan, halk›n sorunlar›n› çözmekten sözediyorlar. Oysa
halk›n oyunu almak için yoksul mahallelerde da¤›tt›klar› makarnal›, nohutlu yiyecek poﬂetleri dahi onlar› yalanl›yor. Demokrasiden anlad›klar› bu: Halk›n oyunu
avlada nas›l yaparsan yap!



Kâr ve “milli görev”
Perakende sektörünü temsil eden dernekler genel seçimlerin yap›laca¤› 22
Temmuz günü ma¤azalar› saat 13.00'e
kadar açmama karar› ald›. Ancak baz› al›ﬂveriﬂ merkezlerinin,
“bu karar sat›ﬂ kayb›na neden
olur” itiraz› sektörü ikiye böldü.
Patronlar lafa gelince, “oy vermenin milli sorumluluk” oldu¤unu söylüyorlar ama, “kâr”dan
vazgeçememek, daha büyük bir
milli duygu anlaﬂ›lan onlar için.

“Ça¤›m›z dünyas›nda
kurtuluﬂlar› için
savaﬂan ve çile
çekenleri
desteklemek için
yi¤it olmak
zorunlu de¤ildir,
haysiyetli olmak
yeterlidir.”
Amilcar Cabral

8 Temmuz 2007

farkl› olmal›, bu
dava dönüm noktas›” gibi söylemler dillerinden düﬂmüyor.
Örne¤in birisi, cinayette
devlet parma¤›na iﬂaret
ederek, “e¤er bu defa da
görmezden gelirsek, e¤er
bu defa da gerçek katilleri korursaky, e¤er bu defa
da devleti temizlemezsek,
büyük bir f›rsat› kaç›rm›ﬂ
oluruz” diyor.
Göremedikleri,
bu
devletin faﬂist niteli¤i ve
faﬂizmin ancak bir devrimle y›k›laca¤›d›r. Dink
davas› da bu gerçe¤in yeniden alt›n› çizecek.

bitmeyen y anılgı
Küçük-burjuva ayd›nlar›n tarihi, yan›lg›lar tarihidir. Her f›rsatta sisteme
güvenmek isterler, her yan›ndan kan ve pislik akan
sistemin kendi mekanizmalar› içinde temizlenece¤ine inanmak isterler.
Ve her defas›nda yan›ld›klar›n› görüp hayal k›r›kl›klar›na u¤rar, sonra da
s›rtlar›n› baﬂka güçlere,
örne¤in AB’ye dayarlar.
Hrant Dink davas›n›n
baﬂlamas›yla yine ayn› atmosfer oluﬂtu. “Bu kez

Türkiye örnek ülke!
Blair’in yerini alan ‹ngiltere
Baﬂbakan› Gordon Brown,
“Milli Güvenlik Kurulu” oluﬂturulaca¤›n› aç›klad›.
Brown, MGK’n›n “teröre karﬂ› ulusal mücadele ilkelerini düzenli olarak de¤erlendirece¤ini” belirterek
“teröre karﬂ› daimi teyakkuz sa¤lanacak” dedi.
Türkiye baﬂka ﬂeyde de¤il, zulümde örnek.
Bu arada telefon dinlemelerle baﬂlayan, sonra sokak ortas›nda infazlara giriﬂen burjuva demokrasisi
gemi az›ya ald›, son h›zla faﬂizme do¤ru koﬂuyor.

Gül faﬂistli¤ini hat›rlad›
Abdullah Gül, Aksiyon Dergisi’ndeki röportaj›nda,
yükselen milliyetçilik sorusuna ﬂu cevab› veriyor:
“Ben de milliyetçiyim. Türk Ocaklar›’n›n kurucusuyum. Milliyetçiler Derne¤i’nin kurucusuyum. Milliyetçilik bayra¤›yla Marksizm’e karﬂ› mücadele verdik.
Milliyetçilik mukeddesatç›l›k ad› alt›nda Amerika’ya
hizmet ettikleri y›llar› anlat›yor Gül. Marksizm’e karﬂ›
mücadele ettin de nas›l bir ülke yaratt›n; ortada.
Bu arada, milliyetçi oylar› almak için “bozkurtlu¤unu”
hat›rlayan Gül gibi bir faﬂistten ve ﬂeriatç›dan “liberal
ayd›n” ç›karmaya çal›ﬂanlara ithaf olunur.


‹slami soygun
Din büyük rant arac›. AKP, Kombassan gibileri “büyük” götürürken, hayat›n her alan›nda ayn› rant çark› iﬂliyor. Son örnek: ‹stanbul’da 120 türbenin ihtiyaçlar›n›
karﬂ›lamak için kurulan, y›lda 1 milyon 300 bin YTL ba¤›ﬂ toplayan derne¤in, paray› türbeler için kullanmad›¤›
ve türbelerden tarihi eserlerin çal›nd›¤› anlaﬂ›ld›.

Say›: 112

Polis halk›n sa¤l›¤›n› de¤il,
baz istasyonlar›n› koruyor
Halk›n sa¤l›¤›n› tehdit etti¤i çok iyi bilinen baz istasyonlar› ço¤unlukla yoksul mahallelerde kuruluyor. Çünkü, devlet ve sermaye için yoksullar›n can› de¤ersizdir.
Bursa'da yoksullar›n yaﬂad›¤› Arabayata¤› Mahallesi
de bunlardan biri. Halk, baz istasyonu kurulmas›na bir süredir karﬂ› ç›k›yor, eylemler yap›yordu. Son olarak bir ay
önce halk›n tepkisi üzerine yap›m›ndan vazgeçilmiﬂti.
Her zaman oldu¤u gibi sermayenin yard›m›na polis
koﬂtu. ‹lk önce 27 Haziran'da mahalleye sürü halinde gelen polisler halk› korkutmaya, tedirgin etmeye çal›ﬂt›lar.
Ertesi günü ise polisler, daha kalabal›k gelerek mahallede
terör estirdiler ve baz istasyonunu kurdurmayacaklar›n›
söyleyen kad›nlara, mahalle halk›na sald›rd›lar.
Mustafa Çilo¤lu adl› vatandaﬂ› yaka paça gözalt›na
alan polis, sermaye için “güvenli¤i” iki kat art›rarak, baz
istasyonu kurulacak evin bulundu¤u soka¤› kuﬂatmaya ald›. Halk›n tepkisi sonucu bir saat sonra serbest b›rak›lan
Çilo¤lu’nun kolunun polis taraf›ndan k›r›ld›¤› görülürken, mahalle halk› yürütmenin durdurulmas› talebiyle
toplad›klar› imzalarla mahkemeye baﬂvurdular.

Sa¤l›kl› yaﬂam semineri
Antalya Temel Haklar Derne¤i taraf›ndan 30 Haziran
günü Alt›nova’n›n Düden Mahallesi’nde, bulaﬂ›c› hastal›klar konulu seminer düzenlendi.
Ayﬂe Kaytan’›n derne¤in faaliyetlerinden söz etti¤i
aç›l›ﬂ konuﬂmas›n›n ard›ndan baﬂlayan “Sa¤l›kl› Bir Yaﬂam ‹çin Gelin Birlikte Bilinçlenelim” seminerine konuﬂmac› olarak Dr. Mustafa Abac› kat›ld›. Abac›, bulaﬂ›c›
hastal›klar ve yaz döneminde s›caktan dolay› karﬂ›laﬂ›labilecek rahats›zl›klardan bahsetti. Abac›, uygulamaya geçen aile hekimli¤i ve kapat›lan sa¤l›k ocaklar› hakk›nda
bilgi verirken, seminere kat›lan halk, “sa¤l›k hakk›m›za
sahip ç›kal›m” ﬂeklinde tepkilerini dile getirdiler.
Ço¤u kad›n 60 kiﬂinin kat›ld›¤› seminerin sonunda, seçimlerin çare olmad›¤›, çözümün halk›n mücadelesinde
oldu¤u ça¤r›s› yap›ld›.

Kene can al›yor, iktidar seyrediyor
Kene ›s›rmas›ndan ölümler h›zla sürerken, iktidar›n bu
konuda hiçbir önleminin olmad›¤› görülüyor. Düzen
halk›n sa¤l›¤›n› hiçe sayarken, sahibinin sesi bas›n da
ölümleri gözden kaç›rmaya çal›ﬂ›yor.
30 Haziran’da Sivas'ta Gülay Aﬂç›, Muammer Çiçek
ile Nuriye Nalç›, 2 Temmuz’da ise yine Sivas’ta 68
yaﬂ›nda bir vatandaﬂ hayatlar›n› kaybettiler.
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Bu “filtreden” muhalif hiçbir kiﬂi
veya kurum geçemez!
Muhalif her
türlü sesi k›smak, her türlü
ö rg ü t l e n m e y i
yok etmek için
elinden gelen
her ﬂeyi yapan,
gerekti¤inde kendi yasalar›n› da hiçe
sayan, yetkileri yetmedi¤inde hükümet taraf›ndan yeni yetkilerle donat›lan polis, bu kez de internet sitelerine el att›.
Uygulama; bu ülkede yasalar›n
de¤il, polisin istedi¤inin yaﬂama geçirildi¤inin bir örne¤i.
‹nternete eriﬂimi engelleyen filtre
programlar›n›n giderek yayg›nlaﬂt›¤› biliniyor. Çocuklar›, gençleri pornografi sitelerinden korumak gibi
“iyi niyetli” amaçlarla haz›rlanm›ﬂ
olan program, polisin “kötü niyetlerinin” arac›na dönüﬂtü.
Polis bir liste haz›rlayarak neredeyse muhalif bütün yay›nlar›n, derneklerin sitelerine eriﬂimi engelliyor. Filtre programlar›n› haz›rlayan
ﬂirketler arand›¤›nda ise ﬂu cevap
veriliyor: “Emniyetin verdi¤i listede vars›n›z !”
Peki polis neye göre haz›rl›yor
listeyi?
Program›n kullan›labilmesi, yani
bir siteye eriﬂimin engellenebilmesi
için mahkeme karar› gerekiyor. ﬁirket ancak bu ﬂekilde eriﬂimi engelliyor. Ancak yine bir Türkiye gerçe¤i
olarak, polisin iste¤ine “hay›r” diyecek hiçbir kurum olmad›¤› gözönüne al›nd›¤›nda, elinde hiçbir mahkeme karar› bulunmayan polis kafas›na göre liste haz›rlay›p, sansür uyguluyor.

Muhaliflere geçit yok!
Listede kimler yok ki;
TAYAD, marksist.com, Grup Yorum’un sitesi, Savaﬂ Karﬂ›tlar›, Yeni
Özgür Politika, Yürüyüﬂ, At›l›m,
Al›nteri, Azadiya Welat, ‹nsan Hak-
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lar› Derne¤i’nin, Avrupa Parlamentosu üyesi Feleknas Uca’n›n resmi
sitesi, Ba¤›ms›z ‹letiﬂim A¤› ve daha onlarcas›...
Hepsi yasal kurumlar, hepsinin
ortak özelli¤i ﬂu veya bu politikaya,
düzene muhalif kiﬂi, kurumlar olmas›, oligarﬂik devletin yalanlar›na karﬂ› gerçe¤i halka anlatma gayreti
içinde olmalar›. Polis için tüm bunlar bir hak de¤il, “suç”tur. En küçük
eleﬂtiriye tahammül edemeyen AKP
iktidar›nda da bu anlay›ﬂ en üst boyutta devam etmiﬂtir.

Hüseyin
AKSOY

‹skender
ERO⁄LU

14
Temmuz
1979’da ‹stanbul’da
“Emperyalizme, Faﬂizme, Pahal›l›¤a ve ‹ﬂsizli¤e Karﬂ› Mücadele” kampanyas›nda
bildiri da¤›t›rken jandarma taraf›ndan katledildi.
Cephe taraftar›
olarak mücadeleye
kat›ld›. 1990’da gitti¤i
Almanya’da da mücadelenin içinde yerald›.
15
Temmuz
2001’de rahats›zl›¤›
sonucu aram›zdan ayr›ld›.

Mahkeme karar› gereksiz
Dikkat edin; sitelerin hiçbiri hakk›nda mahkeme karar› yok. Ancak
polis için bunun önemi de yok!
“Yetkimiz az” diye durmadan yeni
yetkiler isteyen polisin gerçekten
böyle bir ülkede yasal yetkiye ihtiyac› olabilir mi? Fiili olarak yapamad›¤› hiçbir ﬂey yok! Kendini yarg› yerine de koyar, infaz kurumu yerine de!
Yap›lan aç›kça yasad›ﬂ›l›k. Hukuki hiçbir temeli yok. ‹ktidar›n,
‹çiﬂleri ve Adalet Bakanl›klar›’n›n
ise bu duruma hiçbir itiraz› yok.
Çünkü onlar›n bilgisi dahilinde yap›l›yor bu tür hukuksuzluklar.
Burada sorun sadece internetle
s›n›rl› de¤ildir, bir zihniyetin d›ﬂavurumudur bu örnek. Ve bu zihniyet bu
ülkede Susurluklar’› örgütlemiﬂtir,
yasalar›n yetmedi¤i yerde kontrgerilla devreye girer anlay›ﬂ›n› geliﬂtirmiﬂtir.
Böyle bir ülkede ifade, düﬂünce
özgürlü¤ü sadece “hoﬂ bir seda”dan
ibarettir, pratik hiçbir de¤eri, karﬂ›l›¤› yoktur. Burjuva düzen partileri,
düzenin bütün kurumlar› durmadan
bu seday› tekrarlay›p durarak, hak
ve özgürlükler, demokrasi, ifade özgürlü¤ü varm›ﬂ havas› yarat›r, öte
yandan alabildi¤ine bask›y›, yasaklar›, sansürü sürdürürler.

Bahattin
‹ﬁCAN

Levent
DO⁄AN

12 Eylül sonras›n›n cezaevi direniﬂinde onurlu bir mücadele verdi. Tahliye olduktan sonra 16
Temmuz 1988’de
çal›ﬂt›¤›
iﬂyerinde
elektrik çarpmas› sonucu kaybettik.

19
Temmuz
1996’da ölüm orucunu desteklemek için
Ba¤c›lar Nam›k Kemal
Caddesi’nde yap›lan
bir gösteri s›ras›nda
polis taraf›ndan katledildi. 17 yaﬂ›nda genç
bir devrimciydi.

16
Temmuz
1993’te ‹stanbul ﬁirinevler’de polis taraf›ndan kurﬂunlanarak
katledildi. Mücadeleye
1989’da kat›ld›. Yenibosna’da
YENDER’de
Kemal
faaliyetlerde yerald›.
AYGÜL
Son olarak Devrimci
Sol Halk Milisleri üyesiydi.

8 Temmuz 2007

