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Küçükarmutlu halk›n›n sald›r›lara karﬂ› gerçekleﬂtirdi¤i bir direniﬂte, 23 Temmuz 1990’da
polis taraf›ndan kurﬂunlanarak
a¤›r yaraland›. Hastahaneye kald›r›lmas›n›n polis taraf›ndan geciktirilmesi sonucu yaﬂam›n› yitirdi.

1946 ‹stanbul do¤umlu Alankuﬂ, mimard›. THKP-C taraftar›
olarak mücadele içindeydi. 4
Mart 1972’de cunta taraf›ndan
tutukland›. ‹ﬂkenceler sonucu
rahats›zland›. Tedavisinin engellenmesi sonucu, tahliyesinden k›sa süre sonra 24 Temmuz 1973’de ﬂehit düﬂtü.

20 Mart 1961 do¤umluydu.
Uzun y›llar mücadele içinde
yerald›. 25 Temmuz
1992’de geçirdi¤i trafik kazas› sonucu aram›zdan ayr›ld›.
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1968 Maraﬂ-Elbistan do¤umluydu. 1989’da iﬂportac›lar›n
mücadelesine öncülük yapt›. ‹ﬁPOR-DER
yöneticisiydi.
1993’de y›l›nda Halk›n Gücü
Gazetesi’nde çal›ﬂmaya baﬂlad›. 1994’de gözalt›na al›n›p tutukland›. Ölüm orucunun 69.
günü ölümsüzleﬂti.

1966, Tokat Zile do¤umlu
Sevinel, evli ve bir çocuk
babas›yd›. Devrimciydi.
DHKP-C’li olmaktan tutsakt›. 21 Temmuz
2004’te Tekirda¤ 1 No’lu
F Tipi’nde kalp krizi geçirdi, gereken müdahale yap›lmayarak öldürüldü.
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Kemal TÜRKLER
D‹SK ve T‹P kurucu
üyelerinden, D‹SK ve
Maden-‹ﬂ’in y›llarca
genel
baﬂkanl›¤›n›
yapan Kemal Türkler
22 Temmuz 1980’de
‹stanbul Merter‘de faﬂistler taraf›ndan katledildi.
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1968, Tarsus do¤umluydu. Ankara Ünv. BYYO ö¤rencisiyken mücadeleye kat›ld›. De¤iﬂik alanlarda görevler ald›. 1992 Eylül’ünde
tutukland›. Buca, Ayd›n, Bayrampaﬂa hapishanelerinde kald›. Oligarﬂinin sald›r›s›n› en önde gö¤üsleyenlerden biri olarak ölüm orucunda ﬂehit düﬂtü.
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1970’de K›rklareli’nde do¤du. ‹stanbul Üniversitesi’nde ö¤renciyken mücadeleye kat›ld›. ‹YÖDER’liydi. 1990 y›l›nda Ortaköy
Kültür Merkezi’nde sanatsal faaliyetler içinde yerald›. 1994’de gözalt›na al›narak tutukland›. Dünyan›n ilk kad›n ölüm orucu
ﬂehidi olarak ölümsüzleﬂti.

1996 Ölüm Orucu ﬁehitleri
Devrimci tutsaklara boyun e¤dirmeyi
amaçlayan sald›r›lara karﬂ›, tüm hapishanelerde devrimci tutsaklar birlikte direniﬂe
geçtiler. Solun birlikte gerçekleﬂtirdi¤i ölüm
orucu, 12 ﬂehit verilerek zaferle sonuçland›r›ld›. ﬁehitlerden beﬂi, Cepheli tutsaklard›.

12 Eylül döneminde tutsak
ailelerinin mücadelesinde yeralarak siyasallaﬂt›. TAYAD’›n
ilk kurucular›ndand›. ÖZGÜR-DER ve DEMKAD kurucular› aras›nda da yerald›.
Yakaland›¤› kanser hastal›¤›
sonucu 25
Temmuz
2003’de aram›zdan ayr›ld›.

25 Temmuz 1990’da
Cenevre’de eskiden Devrimci Yolcu olan biri taraf›ndan b›çaklanarak öldürüldü.

Vedat DEM‹RC‹O⁄LU
Amerikan 6. Filosu’nu
protesto eden devrimci
vatansever ö¤rencilere
sald›ran polis taraf›ndan
‹TÜ Gümüﬂsuyu Ö¤renci
Yurdu’nun ikinci kat›ndan
aﬂa¤› at›ld›. Kald›r›ld›¤›
hastanede 24 Temmuz 1968’de ﬂehit düﬂtü.

‹lginç Özkeskin’e
dair bir yoldaﬂ›n›n anlat›m›ndan:
"......
Bugün 2 May›s... 1987 1 May›s’›n›n ertesi günü... Yine eve gelmedin.
Belki di¤er eve gitmiﬂsindir diyerek yola koyuldum. Heyecanla kap›n›n ziline iki kez bast›m. Kap› aç›lmad›. Ama
evde ›ﬂ›klar yan›yordu hem de gündüzün bir vaktinde. Bu
iﬂe bir anlam veremedim. Evdeler belli iﬂte, niye kap›y›
açm›yorlar diye içimden geçirirken, birden kap› aç›ld›. Ve
aç›lan kap›dan tan›mad›¤›m bir yüzün elleri beni aniden
içeri çekiverdi... Ev sahipleri evde yoktu... Sonra Gayrettepe'de buldum kendimi. Bir süre sonra iﬂkenceciler, senin foto¤raf›n› gösterdiler.
-"Bunu tan›yor musun?"
...
Tan›yorum seni ‹lginç yoldaﬂ. Senden sonra ben de tutsak
düﬂtüm. Tutsakl›k koﬂullar›nda da birlikteydik. Ayn› duygular› yaﬂad›k. Farkl› mekânlardayd›k. Sen yine Ümraniye
Direniﬂi ile ÖO. eylemi ile eylemden eyleme koﬂuyor, yol
gösteriyordun. Devrimin emekçisi, yoldaﬂlar›n› sahiplenen, örnek olan ‹lginç yoldaﬂt›. Ölümü teslim alan, devrim
kuﬂa¤›n›n kahramanlar›ndand›. S›ran geldi¤inde, yata¤›nda uzan›p sessizce hoﬂçakal dedin.
...
‹ﬂkencecilerin sordu¤u soruya da bak›n. "Bunu tan›yor
musun?" diyorlar. Evet, evet tan›yorum onu. Yaln›z ben
mi? Hay›r! Onu, bütün Türkiye ve dünya halklar› tan›yor.
O, Ümraniye'nin direniﬂçisi, yoldaﬂlar›n›n ﬂen kahkahal›
devrim emekçisi, '96 Ölüm Orucu eyleminin kahraman
ﬂehitlerinden, Parti Cephe'nin s›ra neferi. Halk›m›z›n
umudunun büyütücüleri aras›nda yerini alan ‹lginç yoldaﬂ.
Herkese sorun onu, herkese.
O'nu herkes tan›yor.
Hadi karanl›¤›n bekçileri ç›k›n dehlizlerinizden. Kanl› ellerinizle insandan baﬂka her ﬂeye benzeyen yüzünüzle ç›k›n. Sorun, O'nu tan›yor musunuz diye.
O'nun, onlar›n ad› bile korkunuzun daha çok büyümesine
neden oluyor. Biliyoruz, bu nedenle adlar›n› söylemeye
cesaret edemiyorsunuz. "Bunu...." diye soruyorsunuz.
O'nu tan›yorum, tan›yoruz. O'nu tan›maktan ve onun,
onlar›n yoldaﬂ› olmaktan onur duyuyorum.”
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Pay›m›za düﬂen bedeli
bu duygular›m›z için ödedik
Bayra¤›
bizden sonrakilere devrettik
Biliyoruz emin ellerde
oldu¤unu

Ne yapt›ysak halk›m›z›
sevdi¤imiz için yapt›k
Bütün zorluklara
bu sevdam›z için
gö¤üs gerdik

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Müjdat
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1965 ‹zmir-Urla do¤umluydu. Genç yaﬂta
mücadeleye at›ld›. 1988 y›l›nda Yeni Çözüm Dergisi ‹zmir Temsilcisi’ydi. 1989’da
1 A¤ustos Genelgesi’ni protesto eyleminden tutukland›. Tahliye olduktan k›sa bir
süre sonra tekrar tutsak düﬂtü. Tutsaklar›
teslim almak için sald›ran oligarﬂinin karﬂ›s›na bu kez aln› bantl› bir direniﬂçi olarak ç›karak ölümsüzleﬂti.

‹lginç
ÖZKESK‹N

1961 ‹stanbul do¤umluydu. 1977’de mücadeleye kat›ld›. 12 Eylül koﬂullar›nda da
mücadeleyi sürdürenlerdendi. 1987’de
tutukland›. 1991’de Eskiﬂehir Tabutlu¤u’na götürülenler aras›ndayd›. 4 Ocak
1996’da Ümraniye katliam›nda yaraland›. Katliamdan sonra getirildi¤i Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde ölüm orucu direniﬂçilerinden biri olarak ölümsüzleﬂti.
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eyi seçiyoruz? Seçti¤imiz yaln›z bir parti
de¤ildir; miting meydanlar›nda böyle bir tart›ﬂma yürütülmesi de, gerçek odur
ki; düzen partileri, bu seçimde de emperyalizmin sömürgesi
olmaya devam edip etmemeyi oylaat›p duruyorlar. Seçim politikam›zla
t›yorlar... Halk›m›z ﬂunu bilmelidir
ve sloganlar›m›zla, ayn› zamanda
ki, düzen partilerinden hangisi seçibuna dikkat çekiyoruz.
lirse seçilsin, bu, emperyalizmin iﬂi r y a n d a emperyalizm ve iﬂbirbirlikçilerine ve emperyalizmin üllikçileri, bir yanda anti-emperkemizdeki sömürüsüne onay veryalistler; ülkemizin as›l saflaﬂmalamek anlam›na gelecektir.
r›ndan biri budur. Bu saflaﬂma aç›mperyalizm diye bir tart›ﬂma
s›ndan bak›ld›¤›nda da, laiklik-ﬂerikonusu yok meydanlarda. Sanat saflaﬂmas›n›n ne kadar suni olduki, ülkemizde ekonomiden siyasete,
¤u çok daha aç›k olarak görülecekordudan kültüre, d›ﬂ politikadan
tir. Çünkü, laiklik ﬂampiyonu CHP
borsaya kadar her ﬂeyi belirleyen
ve laikli¤in “y›lmaz bekçisi” Genelemperyalizm de¤ilmiﬂ gibi, emperkurmay’la, gizli ﬂeriat gündemi olyalizmden hiç sözedilmiyor. Arada
du¤u iddia edilen islamc› AKP bu
bir ABD’den ve AB’den sözedilse
saflaﬂmada ayn› saftad›rlar. ‹ k i t ade, o da sadece ﬂovenizm temelinde
r a f d a, ABD’yi stratejik müttefiki
bir sözediﬂtir. Düzen partilerinin
olarak
görür, i k i t a r a f d a AB’ye
“ayn ›laﬂ mas ›”n› n kendini en aç›k
üyeli¤i
savunur. Görülece¤i gibi asolarak gösterdi¤i alanlardan biri de
l›nda
onlar
“iki taraf” de¤il, tek taemperyalizmle iliﬂkilerdir. Düzen
raft›rlar,
ayn›
saftad›rlar. Aralar›ndapartileri içinde, art›k, “emperyalizki
iktidar
kavgas›
bu gerçe¤i de¤iﬂme karﬂ›” göstermelik de olsa, baytirmez.
Emperyalizm
ve halklar;
rak açan bir parti yoktur. Emperyagüncel
saflaﬂma
budur.
lizme ba¤›ml›l›k, halk›m›za bir kaarﬂ›m›za çeﬂitli siyasi iddialarla
der gibi, bir kaç›n›lmazl›k gibi daç›kan her güce önce bu aç›dan
yat›lmaktad›r. Ülkemizin emperyabakaca¤›z; bu saflaﬂmada, yeri nerelizme ba¤›ml›l›¤›n›n tart›ﬂma konusidir? Bu saflaﬂmada emperyalizm
su bile yap›lmamas› da bu dayatmasaf›nda yeralan herhangi bir siyasi
n›n bir parças›d›r.
parti ve aday, halktan ve dünya
alk›m›zdan, seçimlere kat›lan
halklar›ndan, emekten ve emekçitüm partilere ve adaylar›na
“emperyalizmi bu ülkeden niye
kovmuyorsunuz?” sorusunu yöneltmesini istiyoruz. Biliyoruz
Emperyalizm gerçe¤ini
ki, bunu sorduklar›nda cevap
gözönüne alarak
alamayacaklar. Partilere ve
adaylara bu gözle bakt›klar›nda,
düﬂündü¤ümüzde, ülkemizde
hiçbirinde anti-emperyalist bir
‘ulusalc›’, ‘vatansever’
tav›r, göremeyecekler. Bu aç›s›fatlar›yla dernekler kurup güdan ilginç bir seçim süreci yaﬂaya ABD’ye, AB’ye karﬂ› at›p tun›yor. Ülkemizin, halk›m›z›n
tanlar›n... emperyalizmin polikarﬂ› karﬂ›ya oldu¤u sorunlar›n
tikalar›n› uygulay›p karﬂ› ç›kar
kayna¤›nda emperyalizme bagörünenlerin siyasi olarak bir
¤›ml›l›k yatmakta ve fakat, emperyalizme ba¤›ml›l›k, bir seçim
soytar›dan, ﬂaklabandan baﬂka
döneminde bile öne ç›kamamakbir ﬂey olmad›klar› aç›kt›r.
tad›r. Temel sorunlar› konuﬂmamay› telafi etmek için de miting
meydanlar›nda birbirlerine “ip”

Emperyalizm
ve Ba¤›ms›zl›k
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GÜNDEM

lerden yana de¤ildir. A¤›zlar›yla kuﬂ
tutsalar da gerçek budur.
KP, akla gelen ve gelmeyen her
ﬂeyi sat›yor. Ülkemize ait varl›klar›, en avantajl› koﬂullarda emperyalistlere peﬂkeﬂ çekiyor. Ve iﬂte
bu nedenle de, AKP bugün emperyalistlerin aç›k deste¤ine sahiptir.
Bu ya¤ma, talan ve peﬂkeﬂ,
AKP’nin iktidarda kalma zeminidir.
Di¤er düzen partileri emperyalizme
karﬂ› m›? Elbette hay›r. Fakat mevcut düzen partileri içinde “tek baﬂ›na iktidar” olarak emperyalizme en
pürüzsüz hizmeti sunacak olan ve
halen de sunan AKP oldu¤u için,
emperyalizmin öncelikli deste¤i de
AKP’yedir. Emperyalizm, 1945’lerden bu yana bir “d›ﬂ güç!” de¤il, “iç
güç”tür. Her seçime ﬂu veya bu ﬂekilde müdahil olmuﬂlard›r.
mperyalizm tanklar›yla, toplar›yla iﬂgal etmiﬂti ülkemizi. Silahla savaﬂarak kovduk onlar›. Fakat bir süre sonra tanklar› toplar› de¤il, sermayesiyle, ﬂirketleriyle gelip
girdi ülkemize. Ülkemizin ordusunu
iﬂbirlikçileﬂtirerek kendine dayanak
yapt›. Peki ﬂimdi nas›l kovaca¤›z
onlar›? Seçim sand›¤›yla m›? Tarihte bir örne¤i yok bildi¤imiz. O
halde geriye tek bir yol kal›yor;
mücadele! Biz, bu Türkiye gerçe¤i içinde, 2007 seçimlerindeki politik tavr›m›z olarak, halk›m›za ba¤›ms›zl›k mücadelesini
yükseltme ça¤r›s› yapt›k.
vet, mücadele edece¤iz. Savaﬂaca¤›z. Bedeller ödeyece¤iz. Ba¤›ms›zl›k, bedel ödemeden kazan›lamaz. Bu bir
oyun de¤il. Emperyalizmle
dünya halklar› aras›ndaki savaﬂ,
tarihin gördü¤ü en ﬂiddetli ve
›srarl› savaﬂlardan biridir. 20.
Yüzy›l›n baﬂ›ndan bugüne halklar ba¤›ms›zl›k için uzun savaﬂlar yürütmek, büyük zorluklara

A

E

E

15 Temmuz 2007

katlanmak zorunda kalmad›lar m›?
Che’nin dedi¤i gibi, “ABD emperyalizmi kurumlar›n› hiçbir fedakarl›kta bulunmadan yok etmeyi umut
edemeyiz, dünyan›n en büyük bask›
gücüne hiçbir fedakarl›k yapmadan
kafa tutmay› umut edemeyiz.”
arﬂ›m›zda, dünyan›n askeri ve
ekonomik olarak en güçlü ve
tekellerin ç›karlar› için her yönteme
baﬂvurabilecek bir gücü var. Karﬂ›m›zdaki emperyalizm, tekellerin ç›karlar› için iki kez dünya
savaﬂ› ç›karm›ﬂ ve onmilyonlarca insan›n ölümüne gözünü
k›rpmadan imza atm›ﬂt›r. Tek
bir ülkeyi karﬂ›s›nda diz çöktürmek için ambargolarla “500 bin
çocu¤u” gözünü k›rpmadan öldüren ve sonra da dünya halklar›n›n karﬂ›s›na geçip “buna de¤er” diyen bir emperyalizm
var. En yak›n ve güncel örnek
olarak, tekellerin ç›karlar› için
Afganistan’› ve Irak’› kan deryas›na dönüﬂtüren bir emperyalizmden sözediyoruz.
unu gözönüne alarak düﬂündü¤ümüzde, ülkemizde
“ulusalc›”, “vatansever” s›fatlar›yla dernekler kurup güya
ABD’ye, AB’ye karﬂ› at›p tutanlar›n, MHP, CHP gibi emperyalizmin politikalar›n› uygulay›p kitleler karﬂ›s›nda ise karﬂ› ç›kar görünenlerin, siyasi olarak bir soytar›dan, ﬂaklabandan baﬂka bir ﬂey olmad›klar› aç›kt›r. Bunlar öyle “vatanseverler”, öyle “ulusalc›lar” ki,
emperyalizme karﬂ› tek bir eylem
yapmadan, tek bir kurﬂun s›kmadan
emperyalizme karﬂ› olma oyunu oynuyorlar. Türkiye halk›n›n çok çeﬂitli nedenlere dayanan emperyalizme tepkilerini istismar etmek için
“ulusalc›l›k” maskesi tak›yorlar.
u oyunun ortaklar›ndan biri de
bizzat ordudur. Yeni-sömürgecilik iliﬂkileri içinde, emperyalistlerin as›l dayana¤›, ordudur. Baﬂka bir
deyiﬂle, yeni-sömürge ülke ordular›,
emperyalizmin gizli iﬂgal ordusudurlar. Fakat ülkemizde ilginç olan,
emperyalizmin gizli iﬂgalinin dayana¤› olan ordu, “ulusalc›” güçlerin
baﬂ›nda kabul edilmektedir. Birçok
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peryalizmine karﬂ› ç›k›yor görünürken, Avrupa emperyalizminin sözünü etmiyorlar. Bu nas›l bir anti-emperyalistliktir? Bu nas›l bir ba¤›ms›zl›kç›l›kt›r? Bir emperyaliste karﬂ›
ç›k›p baﬂka bir emperyaliste s›rt›n›
yaslayan herhangi bir politikayla bir
ülkenin ba¤›ms›zl›¤›n›n ve halk›n
özgürlü¤ünün kazan›ld›¤›n›n tarihte
örne¤i yoktur. Bir emperyaliste s›rt›n› yaslaman›n sonucunda konjonktürel nedenlerle baz› avantajlar elde
edenler olmuﬂsa da, bu avantajlar, bir süre sonra o ülkenin boynundaki halkalara dönüﬂmüﬂtür.
Ba¤›ms›zl›k olmazsa,
. Paylaﬂ›m Savaﬂ›’n›n sonundemokrasi olmaz;
da Almanya, ‹talya ve Japonya’da iktidar olan faﬂist blok,
demokrasinin olmad›¤› bir
dünya halklar› taraf›ndan yenilba¤›ms›zl›k yaﬂayamaz!..
giye u¤rat›ld›. Ancak o günden
Birini savunup, ötekini
bu yana emperyalistlerin ve iﬂsavunmayanlar, asl›nda
birlikçilerin Nazi yöntem ve poikisini de savunmuyorlar
litikalar›na baﬂvurmaya devam
ettikleri de bir gerçek. Son y›ldemektir... ‹kisinin de
larda -bambaﬂka bir yüzy›l olaolmad›¤› bir ülke halklar için
ca¤› öne sürülen 2000’li y›llarbir zindand›r. Ve biz böyle
da- bunun örneklerine daha s›k
bir zindanda yaﬂ›yoruz.
tan›k oluyoruz. Son örnekleri
dergimizin bu say›s›nda okuyacaks›n›z. Özellikle burjuva demokrasisiyle yönetilen ülkelerin
bu yöntem ve politikalara baﬂmeye devam etmek, halklar› aldatvurmas› birçok kesim taraf›ndan
makt›r. Ba¤›ms›zl›k ve demokrasi
ﬂaﬂk›nl›kla karﬂ›lanmakta. Avrupa
mücadelesine ça¤r› yap›yoruz. Bu
hayran› ayd›nlar aras›nda derin bir
ikisini birbirinden ay›ran her yaklahayal k›r›kl›¤› yaﬂan›yor. ‹lginçtir,
ﬂ›m, eksik ve çarp›kt›r. Ba¤›ms›zl›k
Türkiye Genelkurmay›’yla ve ‹ngiolmazsa, demokrasi olmaz; deliz burjuva demokrasisi, mesela “temokrasinin olmad›¤› bir ba¤›mröre karﬂ› savaﬂ” konusunda hemfis›zl›k yaﬂayamaz!.. Biri var, biri
kirler. Hangisine yaslan›p demokrayoksa, öteki de uzun vadeli olmayasiyi, hangisine yaslan›p ba¤›ms›zl›¤›
cak demektir... Birini savunup, ötekazanacaks›n›z bu durumda?.. Nerekini savunmayanlar, asl›nda ikisini
sinden baksan›z, ç›kmaz yoldur!
de savunmuyorlar demektir... ‹kisi
a¤›ms›zl›k için emperyalizme
de yoksa, ikisinin de olmad›¤› bir
karﬂ›, demokrasi için faﬂizme
ülke, halklar için gerçek bir zindankarﬂ› mücadele edece¤iz. Baﬂka ç›d›r. Ve biz ﬂimdi böyle bir zindanda
kar yol yok. Ba¤›ms›z demokratik
yaﬂ›yoruz. Bu zindandan kurtulmabir Türkiye’yi sand›ktan de¤il, mün›n yolu, s›rt›m›z› Genelkurmaya
cadele alanlar›ndan ç›karaca¤›z. Emveya AB’ye veya herhangi bir düperyalizme ba¤›ml›l›¤› kader gibi dazen partisine yaslamaktan geçmiyatanlar›, ba¤›ms›zl›k için Genelkuryor. Bu yol, Türkiye halk kurtuluﬂ
may’dan, demokrasi için AB’den
savaﬂ›ndan geçiyor.
medet umanlar›, kendi açmazlar›yla
az›k ki, kendilerini devrimci,
baﬂbaﬂa b›rak›p, devrimcilerin açt›¤›
sosyalist olarak adland›ran kianti-emperyalist, anti-oligarﬂik mümi kesimler dahi, mesela ABD emcadele bayra¤› alt›nda toplanal›m.
ayd›n da orduyu “ba¤›ms›zl›kç›”,
“sivil toplum örgütü” olarak ilan
edip, bunun teorisini yapmaktad›r.
rdudan ba¤›ms›zl›k bekleyenlerin de, AB’den veya ABD’den
demokrasi bekleyenlerin de art›k
kendine gelmesi zaman›d›r. Dünyan›n ve ülkemizin ç›plak gerçekleri
karﬂ›s›nda hâlâ Genelkurmay’›n ba¤›ms›zl›ktan, emperyalizmin demokrasiden yana oldu¤unu iddia et-
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Kurtuluﬂumuz Ba¤›ms›zl›k ve
Demokrasi Mücadelesinde
HÖC meydanlarda halka gerçekleri anlat›yor, seçim
aldatmacas›na karﬂ› çözümün adresini gösteriyor
Burjuva düzen partileri halk›n,
“bir dönem de sömürü ve zulüm düzenini biz yönetelim” diye kendilerine oy vermesini isterken, Haklar
ve Özgürlükler Cephesi üyeleri,
kurtuluﬂun sand›kta de¤il ellerimizde oldu¤unu söyleyerek, ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesine kat›lma ça¤r›s› yap›yorlar.
Halk›n kurtuluﬂunun önünde engel olan oligarﬂinin polisi, ça¤r›n›n
en geniﬂ kesimlere ulaﬂmas›n› engellemek için sald›r›lara, gözalt›lara
baﬂvururken, HÖC’lüler bildirileri,
afiﬂleri, sokak tiyatrolar›yla halka
gerçe¤i göstermekten vazgeçmiyor.
Akdeniz’den Karadeniz’e, Ege’den
Kürdistan’a “Seçim Çare De¤il, Ne
ABD Ne AB, Ba¤›ms›zl›k ve Demokrasi Mücadelesine Kat›l!” sloganlar› yükseliyor.

dü.
6 Temmuz’da Galatasaray Lisesi
önünde, seçim oyununu teﬂhir eden
sokak tiyatrosunun ard›ndan bildiri
da¤›tmaya baﬂlayan HÖC’lülerin
önü polis taraf›ndan kesildi. Buna
ra¤men bildiri da¤›t›m›n› sürdüren
HÖC’lüler Tramvay Dura¤›’na kadar halka gerçekleri ulaﬂt›rd›lar.
Bildiri da¤›t›m›n›n ard›ndan
kimlik kontrolü yapmak isteyen polisin keyfi uygulamas›na karﬂ› ç›kan
HÖC’lüler sald›r›ya u¤rad› ve 21
kiﬂi zorla gözalt›na al›nd›.

‘Vaat Etmeyin Cenneti Bize’

Grup Yorum, Taksim AKM
önünde yapt›¤› aç›klaman›n ard›ndan 9 Temmuz günü de Kad›köy
Haldun Taner Sahnesi önünde, “‹stemez vaat etmeyin cenneti bize,
Yalanlara özgürlük,
Dünya cennet olacak ellerimizle!”
gerçeklere gözalt› terörü
diye hayk›rd›. Grup Yorum ad›na
yap›lan aç›klamada, bol vaatli, ﬂiﬂir‹ s t a n b u l ’ d a halka mücadele
me propagandalarla dolu bir seçim
ça¤r›lar›n› ulaﬂt›rmaya devam eden
döneminin yaﬂand›¤›na dikkat çekiHÖC’lüler, Taksim’de polisin sald›lerek, tüm bu vaatlerin yar›n unutur›s›na maruz kald›lar. Düzen partilelaca¤› dile getirildi. ﬁark›lar› ile halrinin halka yalan vaatlerde bulunk› ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücamas›n›n serbest oldu¤u ülkemizde,
delesine ça¤›ran Grup Yorum üyelegerçeklerin polis zoruyla bast›r›lri, “Özgür bir ortamda üretebildi¤imaya çal›ﬂ›ld›¤› bir kez daha görülmiz, konserler verebildi¤imiz, ﬂark›lar söyleyebildi¤imiz bir ülke
‹ S TANBUL için ba¤›ms›zl›k istiyoruz. Sanatç›lar›n üretimlerinin ‘piyasa’ taraf›ndan belirlenmedi¤i, herkesin
tüm bu kayg›lardan ba¤›ms›z olarak serbestçe üretebildi¤i bir ülke
için ba¤›ms›zl›k istiyoruz” dediler.
9 Temmuz günü N u r t e p e Ç a yan Mahallesi’nde 250 kiﬂinin kat›l›m› ile halk toplant›s› düzenleyen HÖC’lüler, emekçi halk›m›za
devrimcilerin seçim tavr›n› anlatt›lar. Hüseyin Aksoy Park›’nda yap›-
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lan halk toplant›s›nda Nurcan Temel, Musa Aykanat, Nurzet Ünal ve
Birol Abatay birer konuﬂma yaparak düzen partilerinin çözümsüzlü¤ünü anlatt›lar. Ard›ndan ‹dil Kültür
Merkezi taraf›ndan seçimleri ve
devletin sahte yüzünü teﬂhir eden
bir tiyatro oyunu sergilendi. Grup
Yorum Korosu da türküleri ile toplant›ya kat›lanlara dinleti verirken,
toplant› ba¤›ms›zl›k ve demokrasi
mücadelesine kat›l›m ça¤r›s› ile sona erdi.

CHP’liler halka sald›r›yor
6 Temmuz günü Sultanbeyli Baﬂaran Mahallesi’nde CHP’nin halk›
aldatmas›na tepki gösteren mahalle
gençli¤i, CHP’liler taraf›ndan linç
edilmek istendi. Gençler, ‘defolun,
siz halk› kand›r›yorsunuz’ diye tepki gösterirken, 20 kiﬂilik CHP’li
grup taﬂlarla, sopalarla sald›rd›.
Gençlerin s›¤›nd›¤› bir eve yönelerek evi taﬂlayan ve “sizi diri diri yakaca¤›z” diye höyküren CHP’li linç
güruhu evdeki 1 yaﬂ›ndaki çocu¤u
taﬂlarla yaralad›.
CHP’lilerin sald›r›s› ertesi günü
Sultanbeyli CHP ‹lçe Binas› önünde
yap›lan yürüyüﬂle protesto edildi.
“CHP Halka Sald›r›yor - Mahalle
Halk›” imzal› pankart›n aç›ld›¤› ve
“CHP Halka Hesap Vermeli, Seçim
Çare De¤il Ba¤›ms›z Türkiye Mücadelesine Kat›l” sloganlar› at›lan
yürüyüﬂün ard›ndan yap›lan aç›klamada, sald›r› teﬂhir edildi.

Gecekondular düzen
partilerine aldanmayacak
Düzen partilerince oy deposu
olarak görülen ve seçimden seçime
hat›rlanan gecekondu mahallelerinde, yalanlar›n karﬂ›s›nda biz var›z.
“Seçim Çare De¤il! Ba¤›ms›zl›k ve
Demokrasi Mücadelesine Kat›l” ﬂiar›m›z› emekçi halk›m›za bildiriler,
yaz›lamalar, afiﬂler, toplant›lar ve
konuﬂmalarla ulaﬂt›r›rken, düzen
partilerinin yalan vaatlerle halk› aldatmas›na da engel oluyoruz.
‹ S TANBUL’un gecekondu mahallelerindeki kampanya faaliyetlerinden elimize ulaﬂan bilgiler ﬂöyle:
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S A R I G A Z ‹’de 25 Haziran'dan
itibaren ‹nönü, Emek, Meclis ve
Merkez mahallelerinde kuﬂlamalar,
pullamalar, yaz›lamalar, bildiri da¤›t›mlar› yap›ld›, 4 Temmuz’da Temel Haklar Derne¤i'nde halk toplant›s› ile, seçim tavr› tart›ﬂ›ld›.
YEN‹BOSNA Zafer Mahallesi'nde 27 Haziran 3 Temmuz aras›
seçimleri protesto etmek amac›yla
70 yere HÖC yaz›lamalar› yap›l›rken, HÖC afiﬂlemesi yapan 4 kiﬂi
gözalt›na al›nd›.
G Ü N G Ö R E N Çeﬂme'de ‘Seçim
Çare De¤il Ne ABD Ne AB Ba¤›ms›z Türkiye Mücadelesine Kat›l’ yaz›lamalar› yap›ld›.
B A ⁄ C I L A R 1 Temmuz’da
MHP seçim arac› Yeni Mahalle
Caddesi üzerinde durdurulup mahelleden at›ld›. Ayn› gün ayn› cadde
üzerinde parti bayraklar› asan
AKP'liler, 40 kiﬂilik HÖC'lü grup
taraf›ndan teﬂhir edilerek mahalleden kovuldular. Mahalleye as›lan
tüm bayraklar kalabal›k gruplar halinde indirilirken, halk alk›ﬂlarla
destek verdi. 3 Temmuz’da ise bu
kez ayn› caddede bayrak asan
CHP'liler HÖC'lüler taraf›ndan engellenip teﬂhir edilerek kovuldular
ve ast›klar› bayraklar indirildi.
Barbaros ve Kirazl› mahallelerinde seçimlerin çare olmad›¤›n›n
vurguland›¤› yaz›lamalar, Yeni Mahalle, Fatih, Göztepe, Demirkap›,
Yavuz Selim, Kirazl› mahalleleride
afiﬂler yap›ld›. Bak›rköy Özgürlük
Meydan›'nda ise yüzlerce bildiri ile
halka seçim oyunu anlat›ld›.
‹ K ‹ T E L L ‹ Atatürk, M. Akif,
Köyiçi, Alt›nﬂehir mahallelerinde
çok say›da yaz›lama, afiﬂ, pullama,
kuﬂlama yapan HÖC’lüler, bildirilerle halka ulaﬂt›lar. Ayr›ca, düzen
partilerinin bayraklar› indirilirken,
3 Temmuz'da Atatürk Mahallesi’nde bildiri da¤›t›m› yap›l›rken mahalleye gelen CHP konvoyu, ESP'lilerle birlikte taﬂland›.
E S E N Y U RT 28 Haziran-4
Temmuz tarihleri aras›nda seçimi
protesto eden yaz›lamalar, pullama,
afiﬂ, pankart yap›ld›. Yeﬂilkent ve
Avc›lar’da as›lan pankartlarda "SeSay›: 113

çim Çare De¤il Ne ABD Ne AB Ba¤›ms›z Türkiye Mücadelesine Kat›l” yaz›l› oldu¤u ö¤renildi.
1 MAY IS M AH A LLES ‹ 50’ye
yak›n yere yaz›lama yap›l›p, yüzlerce afiﬂle seçim oyunu teﬂhir edilirken, binlerce bildiri da¤›t›ld›. Ayr›ca, AKP ve ‹P araçlar› taﬂlan›rken,
mahalle gençli¤i ile 2 Temmuz’da
yap›lan toplant›da, gençlere düzen
partilerinin gerçek yüzü anlat›ld›.
ÜSKÜDAR Esatpaﬂa ve Paﬂabahçe'de kuﬂlama ve bildiri da¤›t›m›
yap›l›rken, Paﬂabahçe Kültür ve
Yard›mlaﬂma Derne¤i’nde de halk
toplant›s› gerçekleﬂtirildi.

Düzen partilerine oy yok!
HÖC K oc a e li Temsilcili¤i, 5
Temmuz’da E¤itim-Sen ﬁubesi’nde
yapt›¤› bas›n toplant›s› ile “Seçim
Çare De¤il! Ba¤›ms›zl›k ve Demokrasi Mücadelesine Kat›l” kampanyas›n› baﬂlatt›. Ekin Güneﬂ Sayg›l›,
düzen partilerinin halk›n paras› ile
yapt›¤› kampanyalara karﬂ›, gerçekleri anlatmak için ev ev, sokak sokak dolaﬂacaklar›n› kaydetti. Kocaeli Gençlik Derne¤i Baﬂkan› Ça¤daﬂ Y›lmazer, gençlik olarak sorunlar›n›n çözümlerinin ba¤›ms›zl›k ve
demokrasi mücadelesinde oldu¤unu
belirtirken, aç›klamaya kat›lan
gençlik, memur ve çeﬂitli kesimlerden insanlar, seçimlere iliﬂkin düﬂüncelerini aktard›lar.
Bursa’n›n Gemlik ‹lçesi’nde bildirilerle, afiﬂ, pullamalarla “seçimin
çare olmad›¤›n›” anlatan HÖC’lüler, 4 Temmuz’da Yenimahalle’de, 5
Temmuz günü de ‹stiklal Caddesi’nde bildiri da¤›t›m› s›ras›nda, polisin engellemeleri ile karﬂ›laﬂt›lar.
Buna ra¤men yüzlerce insana ulaﬂan HÖC’lüler, 7 Temmuz’da Cumartesi Pazar›’nda bildiri da¤›t›m›n› sürdürdüler. 8 Temmuz günü ise,
Dereboyu Taﬂköprü üzerinde eylem
yapan HÖC’lüler, “Ne ABD Ne AB
Ba¤›ms›z Türkiye, Halk›z Hakl›y›z
Kazanaca¤›z, Düzen Partilerine Oy
Yok” sloganlar› att›lar. Tuncel
Ayaz’›n ba¤›ms›zl›k ve demokrasi
mücadelesine kat›lma ça¤r›s› yapt›¤› eylemin ard›ndan binlerce bildiri,

polisin
keyfi
kimlik kontrollerine karﬂ›n, Dereboyu, Sahil ve
Bal›k Pazar› bölgesinde
halka
ulaﬂt›r›ld›.
Ankara’da
ise K›z›lay Sakarya Caddesi
üzerinde bulunan kafelerde bildiri
da¤›t›l›rken, “sand›k baﬂ›na gitmeyece¤im” diyenlerin çok oldu¤u
gözlemlendi. 10 Temmuz’da ise Sakarya Caddesi’nde bildiri da¤›tan
HÖC’lüler, yüzlerce polisin sald›r›s›na u¤rad›. Polis, megafonla yapt›klar› konuﬂmalarla halka seçim
oyununun gerçek niteli¤ini anlatan,
hiçbir düzen partisinin birbirinden
farkl› olmad›¤›n› teﬂhir eden
HÖC’lülere sald›rarak gözalt›na ald›. Gözalt›na al›nan 9 HÖC’lü ayn›
gün gece serbest b›rak›ld›lar.
Mamak, Hüseyingazi ve ‹smetpaﬂa mahallelerinde ise, afiﬂ, kuﬂlama, yaz›lamalar ve kahve konuﬂmalar› ile seçim aldatmacas› teﬂhir
edildi.
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“CHP’nin böyle oldu¤unu
bilmiyordum”
A d a n a’da da seçim aldatmacas›na karﬂ› faaliyetler bildiri, yaz›lama,
afiﬂ, kahve konuﬂmalar› ﬂeklinde
sürüyor. Meydan Mahallesi’nde konuﬂmalar yaparak bildiri da¤›tan
HÖC’lüler halk› mücadeleye ça¤›r›rken, Karﬂ›yaka ve Yamaçl› mahallelerinde de yaz›lamalar yap›ld›.
ﬁakirpaﬂa’da ise, halk› aldatmaya gelen CHP’liler karﬂ›lar›nda
HÖC’lüleri buldular. 5 Temmuz günü mahallede ekmek kulübesinde
kuyrukta bekleyenlere bildiri da¤›tan CHP’li kad›nlar, önce mahalle
halk›n›n tepkisiyle karﬂ›laﬂt›. ‹lk
bildiri da¤›t›m› giriﬂimi fiyaskoyla
sonuçlanan CHP’liler, bu kez esnaflara yöneldiler. Bu kez de karﬂ›lar›nda seçimlerle ilgili gerçekleri anlatan HÖC’lüler vard›. Sesli ajitasyonlarla CHP’yi ve di¤er düzen
partilerini teﬂhir ederek “Seçim Çare De¤il” bildirileri da¤›t›ld›. Bunun
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üzerine CHP bildirilerini alan esnaflar›n birço¤u bu bildirileri yere atarak, “Seçim Çare De¤il” bildirilerini okumaya baﬂlad›lar. Bu esnada,
CHP’li bir kad›n›n HÖC üyelerine
gelerek, “ben CHP’nin böyle oldu¤unu bilmiyordum, AKP iktidar olmas›n diye bu çal›ﬂmalara kat›ld›m.
Söyleyin siz hangi partidensiniz. Size oy vereyim” diye konuﬂmas› dikkat çekti. HÖC’lüler, CHP’nin aldatt›¤› kad›na gerçe¤i anlat›rken, ilgi göremeyen CHP’liler mahalleyi
terk ettiler.
A n t a l y a HÖC’lüler, minibüs ve
otobüslerde konuﬂmalar yaparak seçimin çare olmad›¤›n› anlatmaya
devam ederken, Abdal Musa etkinlikleri süresince Akçeniﬂ’de ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesine
ça¤r›lar yap›ld›. Alt›nova-Sinan,
Düden, Orta mahalle, Gebizli,
Ahatl›-Kültür, ﬁafak, K›z›lar›k, Konuksever, Do¤u Garaj›, Güllük, Manavgat’ta afiﬂlemeler yayg›n ﬂekilde
yap›l›rken, mahalle toplant›lar›,
kahve konuﬂmalar› ve seminerlerle
kampanya çal›ﬂmas› yo¤unlaﬂ›yor.
‹ktidar›n sa¤l›k, e¤itim, altyap› hizmetlerinin hiçbirinin verilmedi¤ini,
aksine hak ve özgürlük mücadelesi
verenlere sald›r›ld›¤›n› anlatan
HÖC’lüler binlerce bildiriyle, kurtuluﬂun ellerimizde oldu¤unu anlat›yorlar. Tevfik Durdemir Halk Sahnesi ise, “M›ﬂ M›ﬂ Halk› Kand›ramam›ﬂ” adl› oyununu semt pazarlar›nda oynayarak ABD ve AB’nin
çözümsüzlü¤ünü gösteriyor.
11 Temmuz’da K›ﬂlahan Meydan›’nda düzenlenen eylem bunlardan
biriydi. Tevfik Durdemir Halk Sahnesi’nin düzen partilerinin ikiyüzlüANTALYA
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Haklar ve Özgürlükler Cephesi;
Herkesi ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesine ça¤›r›yor
“SEÇ‹M ÇARE DE⁄‹L” demek
için Türkiye genelinde baﬂkente
akarak 16 Temmuz’da TBMM
önüne yürüyüﬂ yap›lacak.
TÜM EMEKÇ‹ HALKIMIZI TALEPLER‹N‹ HAYKIRMAK, GELECE⁄‹NE SAH‹P ÇIKMAK ‹Ç‹N MECL‹S
ÖNÜNE ÇA⁄IRIYORUZ.
Ony›llard›r düzen partilerinin aldatmalar›na tan›k olanlar; hiçbir iktidar›n sorunlar›n› çözmedi¤ini görenler; yeni bir aldatmaya hay›r diyenler; bu sizin
yürüyüﬂünüzdür

lü¤ünü, emperyalizm uﬂakl›¤›n› teﬂhir eden oyunu ilgiyle karﬂ›laﬂ›lan›rken, eylemde “Seçim Çare De¤il
Ba¤›ms›zl›k ve Demokrasi Mücadelesine Kat›l” pankart› aç›ld›. Aç›klamay› yapan Mehmet Çizmeci, “çözüm sand›kta de¤il ba¤›ms›zl›k ve
demokrasi mücadelesindedir” diye
konuﬂtu. Eylemin ard›ndan bildiriler da¤›t›ld›.

‘Defolun mahallemizden’
Kampanyan›n sürdü¤ü yerlerden
biri de ‹ z m i r. Yamanlar, Onur Mahallesi, Örnekköy, Do¤ançay, Nafiz
Gürman, Gümüﬂpala, Limontepe,
Eski ‹zmir, Uzundere, Cennetçeﬂme, Bornova, Atatürk Mahallesi,
Mevlana, Çi¤li, Çi¤li-‹stasyon alt›,
Güzeltepe, Narl›dere, 2. ‹nönü, Gültepe, Ç›nartepe, Buca, Kuruçeﬂme,
Buca Koop, ﬁirinyer-Forbes, Çaml›kule, Gediz, Y›ld›z, Göksu, Aktepe-Peker gibi mahallelerdeki çal›ﬂmalar›n yan›s›ra Kemeralt› ve Karﬂ›yaka Çarﬂ›s› gibi merkezi yerlerde
bildiri da¤t›m›, afiﬂler, yaz›lamalar
yapan HÖC’lüler, s›k s›k polisin engellemeleri ile karﬂ›laﬂ›yorlar.
Buca’da afiﬂ yapan Ferit Mutlu’ya para cezas› kesen polis, Naz›m Tonbul, Cemil Güncü isimli
HÖC’lüleri de keyfi kimlik kontrolüne tabi tuttu. Bornova’da ise afiﬂ
yaparken durdurulan Ümit Çoba-

no¤lu ve ‹smail Hakverdi k›sa süre
gözalt›nda tutuldular.
Kâh ellerinde megafon, kâh kahve ve birebir konuﬂmalarda, sokak
sokak da¤›t›lan bildirilerle seçim
yalanlar›n› teﬂhir eden HÖC’lüler,
yalanlara kanmayal›m, ba¤›ms›zl›k
ve demokrasi mücadelesine kat›lal›m ça¤r›s› yap›yorlar.
Düzen partilerinin teﬂhir edildi¤i
yerlerden biri olan Do¤ançay’da,
mahallenin yolunu dahi bilmeyen
partiler halktan tepki görüyor. Geçen hafta köy kahvelerini gezen
MHP’li adaylar, ilk girdikleri kahvehaneden, “bu köy sizi bilir, geldi¤iniz gibi gidin!” diyerek kovuldular. 10 Temmuz günü ise, bildiri da¤›tmak için gelen CHP’liler ayn› tav›rla karﬂ›laﬂt›lar. Mahalle giriﬂinde
durdurulan CHP’lilerin “AKP kazanmas›n” propagandas› ile halk›
aldatmaya çal›ﬂmas›na izin verilmedi. Do¤ançay halk›, “hiçbir partiye
oy vermeyece¤iz. Bütün alevilerin
katliam›nda kimlerin yönetimde oldu¤u aç›kt›r, Sivas’›n yaralar› kapanmad› daha” diyerek, CHP’lileri
mahalleden ç›kard›lar.
8 Temmuz günü ise, Yamanlar
Kubilay Caddesi’ne girmek isteyen
Demokrat Parti seçim otosu,
HÖC'lüler taraf›ndan kovuldu. "Katiller burada halk› kand›ramaz” diyerek DP konvoyunu mahalleye
sokmayan HÖC’lüler, daha sonra
mahalle halk›na bilgilendirmede
bulundular. Halk›n HÖC'lüleri, destekledi¤i görüldü. Bir gün önce de
Saadet Partisi arac› mahalleden kovulmuﬂ, CHP afiﬂlerinin üzerine
“katil CHP” yaz›lar› yaz›lm›ﬂt›.
M a n i s a -A k h i s a r ’ d a HÖC’lüler
yaz›lama, afiﬂ ve bildirilerle çal›ﬂmalar›n› sürdürürken, U ﬂ a k ’ t a da
Durak, Atatürk, ﬁekerevleri mahallelerinde "Seçim Çare De¤il! Ba¤›ms›zl›k ve Demokrasi Mücadelesine Kat›l!" ça¤r›s› halka ulaﬂt›r›ld›.

Kürt halk›n›n kurtuluﬂu
ba¤›ms›zl›k, demokrasi
mücadelesinde
M a l a t y a ’ d a 8 Temmuz günü
‹nönü Caddesi’nde bildirileri sesli
15 Temmuz 2007

ajitasyonlarla da¤›tan HÖC’lüler,
polisin tahammülsüzlü¤üne, gözalt›na al›r›m tehditlerine, dört kiﬂiye
para cezas› vermesine ra¤men halka
gerçekleri anlatmaya devam ettiler.
HÖC’ün kampanyas›n›n sürdü¤ü Kürt illerinden biri de Ad›ya m a n. 4-5 Temmuz günlerinde Gölbaﬂ› Caddesi ve Karap›nar Mahallesi’nde afiﬂlemeler, bildiri da¤›t›m›
yap›l›rken, Adem Y›ld›z ve Samet
Altunalev isimli HÖC’lüler keyfi
ﬂekilde gözalt›na al›narak ç›kar›ld›klar› savc›l›ktan b›rak›ld›lar. Buna
ra¤men süren çal›ﬂmalarda 7 Temmuzda ise Besni ve Gölbaﬂ› ilçelerinde bildiri da¤›t›m› ve pullamalarla Kürt halk› ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesine ça¤r›ld›.
Elaz›¤ HÖC’lüler Fevzi Çakmak, Esentepe-Y›ld›zba¤lar› mahallelerinde ve ﬂehir merkezinde
düzen partilerine oy vermemeye ça¤›ran yüzlerce afiﬂ ve binlerce kuﬂlama yaparak bildiriler da¤›tt›lar.
Burada da polisin kimlik kontrolü,
gözalt› tehdidine karﬂ›n HÖC’lüler
halka seçimin çare olmad›¤›n› anlatt›lar ve ba¤›ms›zl›k ve demokrasi
mücadelesine ça¤r›lar yapt›lar. Polis HÖC’lülerin ça¤r›s›n› engellemek için üç kiﬂiye para cezas›, keyfi kimlik kontrolleri gibi yöntemlere baﬂvursa da, baﬂar›l› olamad›.

Karadeniz seçim oyununu
reddedecek
HÖC’lüler Karadeniz bölgesinde de, iﬂbirlikçi partilerin yalanlar›na karﬂ› halk› ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesine ça¤›ran çal›ﬂmalar›n› yo¤unlaﬂt›rarak sürdürüyorlar. 6 Temmuz’da H o p a merkez
ve K e m a l p a ﬂ a Beldesi’nde afiﬂler
yapan HÖC’lülerin seçimlerle ilgili
yapt›¤› konuﬂmalara özellikle çay
üreticilerinin ilgisi yo¤undu. 5 Temmuz’da ise, F a t s a ’ d a polisin engellemelerine, Hasan To¤an’a para cezas› kesmesine karﬂ›n ça¤r›lar halka
ulaﬂt›r›ld›. 8 Temmuz’da ise A r t v i n
kent merkezi ve mahalleleri
HÖC’ün “Seçim Çare De¤il, Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Mücadelesine
Kat›l” afiﬂleriyle donat›ld›. Polis ise
Say›: 113

Cephe’den eylemler
HÖC’lüler afiﬂler, yaz›lamalar,
bildiriler, halk toplant›lar› ile ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesini
yükseltme ça¤r›s›nda bulunurken,
CEPHE de, devrimci ﬂiddet eylemleri ile düzen partilerinin halk› aldatmas›n›n karﬂ›s›na ç›k›yor, gerçek
yüzlerini teﬂhir ediyor.
Oligarﬂinin seçim oyununa yönelik Cephe ad›na dergimize üstlenilen
‹STANBUL’daki eylemlere yer veriyoruz:
28 Haziran: Gülsuyu CHP seçim
bürosu ikinci kez molotoflanarak
tahrip edildi.
29 Haziran: Sar›gazi’de AKP ve
MHP'nin seçim araçlar› taﬂland›.
30 Haziran: Sar›gazi Merkez'de
bulunan AKP binas›nda as›l› olan büyük seçim bayra¤› Cepheliler taraf›ndan molotofla yak›ld›.
2 Temmuz: Sar›gazi’de Eski Ankara Yolu'na as›lan AKP ve CHP seçim bayraklar› sökülerek Sar›gazi'nin
merkezinde yak›ld›. Alk›ﬂlarla Demokrasi Caddesi'ne ç›kan Cephelile“afiﬂ kaz›ma ekipleri” ile, HÖC’lüleri engelleme giriﬂimleri ile halka
gerçeklerin ulaﬂmas›n›n önüne geçmeye çal›ﬂt›.
S a m s u n’daki kampanya ise, 8
Temmuz’da Karadeniz Temel Haklar’da düzenlenen bas›n toplant›s›
ile baﬂlat›ld›. Aç›klamay› yapan Hasan To¤an, halk›n sorunlar›n›n çözümünün bir aldatmacadan ibaret
olan seçim oyunuyla de¤il, halk iktidar›yla gerçekleﬂebilece¤ini belirtti ve mücadele ça¤r›s› yapt›. Çiftlik
ve Gazi Caddesi’nde de pullama ve
kuﬂlamalar yap›ld›.

Yürüyüﬂ yalan vaatlere karﬂ›
mücadeleye ça¤›r›yor
Dergimizin toplu sat›ﬂ› yap›lan
Ankara, ‹zmir ve Antalya’n›n
emekçi mahallelerinde seçimin çare
olmad›¤›n› hayk›ran okurlar›m›z,
halk›n düzen partilerine olan öfkesine tan›k oldular.

r’e müdahale eden jandarma havaya
ateﬂ açt›.
3 Temmuz: Nurtepe’de SP, AKP
seçim bürolar› bombalanarak tahrip
edilirken, CHP seçim bürosu yak›ld›
ve Cephe bayra¤› as›ld›. Sar›gazi’de
MHP ve AKP reklam panolar› k›r›ld›.
6 Temmuz: Esenyurt Bal›k Yolu’nda bulunan MHP ilçe binas›,
AKP seçim irtibat bürosu ve Avc›lar’da MHP irtibat bürosu molotoflanarak tahrip edildi. Eylemler ayn› saatte yap›l›rken, Cephe imzal› "Halk›m›z› Kand›rmaktan Vazgeçin" pankart› as›ld›.
8 Temmuz: Esatpaﬂa Mahallesi’nde bulunan Üsküdar AKP ilçe binas›
Cepheli bir grup taraf›ndan taﬂlanarak tahrip edilirken, Cepheliler,
"Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cephede"
sloganlar›yla da¤›ld›lar.
9 Temmuz: Alibeyköy Saya Yokuﬂu'nda CHP seçim irtibat bürosu
bombalanarak tahrip edildi.
Hasköy’de AKP seçim bürosu,
Beyo¤lu Piyalepaﬂa’da Saadet Parti
Seçim Bürosu ve ayn› yerdeki AKP
seçim bürolar› ayn› saatte bombalanarak tahrip edildi.
Ankara’da Hüseyingazi’de 20
kiﬂiyle gerçekleﬂtirilen sat›ﬂta, 1.5
saatte 35 dergi halka ulaﬂt›r›l›rken,
halk›n ço¤unlu¤unun seçimlerde
düzen partilerine oy vermeyeceklerini dile getirdikleri görüldü. ‹zmir’de ise, Kemeralt›, Alsancak ve
Atatürk Mahallesi’nde dergimiz
halka ulaﬂt›r›ld› ve düzen partilerini
teﬂhir eden konuﬂmalar yap›ld›.
Gerçe¤in sesine tahammül edemeyen polis, Dursun Göktaﬂ isimli
okurumuza, “çevreyi megafonla rahats›z etmekten” para cezas› kesti.
Antalya’da, Kültür, Alt›nova-Sinan
ve K›z›lar›k mahallelerinde 75 derginin sat›ﬂ›n› yapan okurlar›m›z,
düzen partilerine oy vermemeye,
ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesine kat›lmaya ça¤r›lar yapt›lar.
‹stanbul’da ise 8 Temmuz’da 1
May›s Mahallesi’nde ve Esenler
Karabay›r’da da 100’ü aﬂk›n dergi
sat›l›rken, seçimlere iliﬂkin konuﬂmalar yap›ld›.
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ma, performans gibi uygulamalar
emekçi düﬂman› uygulamalard›r;
“daha az iﬂçiyle daha fazla üretim”
ilkesine dayan›r. AKP’nin ILO
normlar›n› yerine getirdi¤i ise bir
baﬂka yalan. Daha geçen ay, ILO taraf›ndan uyar›lan bu hükümetti.

Dizimizin önceki bölümlerinde,
ekonomi politika, ba¤›ms›zl›k konusunda, demokratikleﬂmede düzen
partilerinin birbirinden farkl› olmad›¤›n›, halk›m›z› ba¤›ms›z ve demokratik Türkiye’de refah içinde
yaﬂatacak programlar›n›n bulunmad›¤›n› gördük.
Peki, bizden oylar›m›z› isteyen
burjuva partilerin, iﬂçilere, memurlara, emeklilere, gençli¤e yönelik
vaatlerinde, sa¤l›k, e¤itim, çevre,
kültür gibi politikalar›nda durum
farkl› m›?

Emekçi d üﬂmanlar›n›n
yalanlar›
AKP’nin seçim beyannamesi çal›ﬂma yaﬂam› konusunda yap›lanlar›
s›ralayarak, yap›lacak olanlar›n da
ayn› paralelde sürece¤ini belirtiyor.
Peki ne yap›ld›?
Beyannameye bakarsan›z, hem
patronlar›n hem çal›ﬂanlar›n haklar›n› korumuﬂlar, ILO standartlar›na
uygun düzenlemeler yapm›ﬂlar...
Örne¤in, “ çal›ﬂanlar›m›z›n haklar›n›n ve iﬂletmelerimizin rekabet
gücünün korundu¤u bir çal›ﬂma hayat›n›n geliﬂtirilmesi için çal›ﬂt›k”
diyor AKP. Bunun alt›n› nas›l doldurdu¤una bakt›¤›m›zda ise, gerçekte patronlar lehine olan düzenlemeleri adeta iﬂçilerin ç›kar›naym›ﬂ
gibi sundu¤unu görüyoruz. Türk‹ﬂ’in bile karﬂ› ç›kmak zorunda kald›¤› ‹ﬂ Kanunu somut örnektir. Yine
‘esnek çal›ﬂma’ bir baﬂka örnek.
Hem esnek çal›ﬂmay› geliﬂtirip,
hem de iﬂçinin iﬂ güvenli¤ini birarada sa¤lad›klar›n› iddia eden AKP,
aç›kça yalan söylüyor.
Sadece ülkemizde de¤il, tüm
dünyada sermayenin son y›llarda
uygulamaya koydu¤u esnek çal›ﬂ-

10

ÇÖZEMEZLER

Ayn› dönemde iﬂçi ücretlerindeki
art›ﬂ sadece yüzde 3.5 oldu.
AB’nin bütün isteklerini harfiyen yerine getiren iktidar›n “çekince” koydu¤u tek konunun iﬂçi haklar›n›n da yerald›¤› “AB sosyal ﬂart›” oldu¤u düﬂünüldü¤ünde, çal›-

Emekçi düﬂmanl›¤›
ortak özellikleridir
Memurlar›n grevli sendika hakk›n›
tan›mamakta direndi ve kendi arka
bahçesi gibi kullanamad›¤› sendikal
örgütlenmeleri sürekli bir ﬂekilde
bask› alt›nda tuttu.
Gerek kamuda gerekse özel sektörde defalarca grev yasaklamalar›na gitti. Asgari ücrette sefalet ücretini dayatt›. Öte yandan, “iﬂ güvencesi” gibi kavramlar›n, icraatleri ile taban tabana z›t oldu¤u gizlenemez
bir gerçektir. Parlamento gündemine
getirdi¤i Kamu Personel Yasas› tüm
memurlar›n iﬂ güvenli¤ini yok etmeyi hedefliyordu. Özelleﬂtirmeler sonucu yüzbinlerce emekçiyi iﬂsiz b›rakan bu iktidard›. Yine irili ufakl›
yüzlerce iﬂletmede en çok iﬂçi k›y›m› bu dönemde yaﬂand› ve bu k›y›mlar›n en baﬂta gelen nedeni, iﬂçilerin anayasal haklar›n› kullanarak
sendika üyesi olmalar›yd›. Patronlar›n bu yasad›ﬂ›l›klar›na AKP asla sesini ç›karmad›¤› gibi, kendisi de belediyelerde k›y›ma gitti. Kendi güdümündeki sendikalara geçmeyen
iﬂçileri iﬂten atma, bask› uygulama
gibi yöntemlere s›kl›kla baﬂvurdu.
“‹ﬂyeri güvenli¤ini”, yani patronlar›n ç›kar›n› her ﬂeyin üzerinde tuttu¤unu söyleyen bizzat Baﬂbakan Erdo¤an’dan baﬂkas› de¤ildi.
Ekonominin büyüdü¤ünü iddia
eden iktidar, sözkonusu olan iﬂçilerin, memurlar›n zam talepleri olunca “yok ki verelim” politikas› izledi.
Örne¤in; resmi göstergelere göre,
Türkiye’nin üretimi 2002-2006 aras›nda % 30 artm›ﬂ. Peki bu artan
üretimden, üretenlere ne düﬂmüﬂ?

ﬂanlardan, emekten söz etmesinin
alt›ndaki büyük riyakarl›k daha aç›k
görülecektir.
“Emek en yüce de¤erdir” slogan›n› kullanan CHP ise, uygulamay›
vaadetti¤i ekonomi politikalarla çeliﬂen vaatlerle emekçileri aldatmaya
çal›ﬂmaktad›r.
“ Bi r i kti da r de ¤iﬂ ikl i ¤ini n eko no m i po li tik as›n d a bi r kesi nt i, ko pukl uk , k riz yara t ma s› h iç bi r ﬂe ki l de söz konusu de¤ildir” sözleriyle,
AKP’nin uygulad›¤› ekonomi politikalar› takip edece¤ini taahhüt ederek sermayeye güvence veren Baykal’›n, bildirgedeki vaatleri yerine
getirmesi mümkün mü?
‹ﬂ güvencesi, grev yasaklar›, memurlara grevli toplu sözleﬂmeli sendika hakk›, % 10 baraj›n›n kald›r›lmas›, iﬂ yasalar›ndaki anti-demokratik hükümlerin kald›r›lmas›, k›dem tazminat› gibi kula¤a hoﬂ gelen
bütün vaatler, sermayenin istedi¤i
ekonomi politikay› uygulayaca¤›n›
aç›klayan bir parti için sadece boﬂ
propagandadan ibaret olabilir.
Sorun, beyannameye yazmakla
bitseydi, A¤ar’›n yönetimindeki
DP’nin seçim beyannamesinde yeralan “çal›ﬂma yaﬂam›”na iliﬂkin bölüm, CHP’den daha “ileridir.” Ama
yine bilinmektedir ki, DP dünüyle,
bugünüyle, A¤ar’›n liderli¤iyle sermaye ad›na bu ülkeyi yönetmeye
adayd›r; gerisi boﬂ laft›r.
MHP ise, her konuda oldu¤u gibi, çal›ﬂma yaﬂam›na iliﬂkin de yuvarlak ifadelerle iﬂçileri, emekçileri
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yok saymaya, tekelci burjuvaziye
güven vermeye çal›ﬂmaktad›r. ‹ﬂçi
haklar›ndan söz ederken, “esnek çal›ﬂma ve performans uygulamas›n›
getirece¤iz” demesi, bir çeliﬂki de¤il, esas olarak bu güven verme
mant›¤›n›n bir ürünüdür.

Köylüleri mazotla
aldatmak i stiyorlar
Burjuva düzen partilerinin beyannamelerinde ne yazarlarsa yazs›nlar, köylülü¤e yönelik politikalar›n› belirleyecek olan temel unsur,
IMF program› ve AB konusundaki
tutumlar› olacakt›r.
IMF ve AB politikalar› ile tar›m›
bitirme noktas›na getiren AKP’nin,
iktidarlar›nda tar›ma daha fazla destek verdiklerini söylemesi, ucuz bir
yalandan öteye gitmemektedir.
Böyle olsayd›, Türkiye tarihinin en
büyük çiftçi mitingleri bu iktidar
döneminde gerçekleﬂmezdi.
F›nd›k, tefeci-tüccarlara, Zapsular ve birkaç tüccar›n Avrupal› ortaklar›n›n ç›karlar›na kurban edildi.
Pamukta, bu¤dayda, çayda verilen
taban fiyatlar, üreticinin ekti¤ini
karﬂ›layamaz duruma geldi. ‹zlenen
politikalar neticesinde, çiftçi ald›¤›
kredileri ödemeyez hale geldi¤i
için, AKP’nin ‘köylüye destek’ hanesine sayd›¤› ‘borçlar›n yeniden
yap›land›r›lmas›’ kaç›n›lmaz oldu.
Köylünün talepleri karﬂ›s›nda “gözünüzü toprak doyursun” diyen,
feryat eden köylüye “anan› da al
git” diye ç›k›ﬂan iktidar›n 4.5 y›lda
izledi¤i politikalar, tar›m›n tekellerin lehine tasfiyesi yönündedir.
Bugün, resmi rakamlara göre 6,1
milyon kiﬂinin istihdam edildi¤i ve
çal›ﬂan nüfusun % 27'sinin geçimini
sa¤lad›¤› tar›m sektörü büyük bir
krizin içindedir. Girdi fiyatlar›ndaki
art›ﬂlara karﬂ›n, ürün fiyat›ndaki art›ﬂ›n düﬂük tutulmas› sonucunda
köylü üretimden vazgeçmiﬂ ve tar›m üretimi art›k ülke ihtiyac›n› karﬂ›layamaz noktaya gelmiﬂ, AKP döneminde tar›m›n GSMH’ya katk›s›
% 11’e gerilemiﬂtir. IMF, AB politikalar›n›n temel amac› da budur.
Say›: 113

Böylece, emperyalist tar›m tekellerinin Türkiye pazar›n› giderek ele
geçirmesinin önü önemli oranda
aç›lm›ﬂt›r.
AKP üreticinin de¤il, Cargiller’in, Unak›tanlar’›n, Ülkerler’in, tefeci tüccarlar›n hükümetidir. ﬁeker
fabrikalar›n›n özelleﬂtirilmesinden
tatland›r›c› kotas›na, sübvansiyonlardan taban fiyat politikas›na her
alanda k›stas›, köylüden çal›p tekellere, tüccarlara aktarmak ﬂeklinde
gerçekleﬂmiﬂtir.
Son örnek f›nd›¤a verilen taban
fiyatt›r. Seçim süreci olmas›na karﬂ›n, iktidar “seçim yat›r›m›” dahi
yapamayacak ﬂekilde IMF ipine
ba¤l›l›¤›n› göstermiﬂ, önceki y›l
Zapsu ve Avrupal› tekellerin ç›kar›na belirledi¤i taban fiyattan farkl›
bir yol izlememiﬂtir. ‹ktidar›n borazan› medyan›n “f›nd›¤a iyi fiyat verildi, üretici sevindi” yalanlar›na
karﬂ›n, gerçek hiç de öyle de¤ildir.
Türkiye Ziraatç›lar Derne¤i Baﬂkan› ‹brahim Yetkin’in verdi¤i bilgilere göre; f›nd›¤›n maliyeti 4.50
YTL ve bu sene verilen fiyat geçen
sene istenen 7 YTL’nin çok alt›nda.
Verilen rakam, 5.15 YTL olmas›na
karﬂ›n kesintilerle birlikte çiftçinin
eline geçecek olan 4.75 YTL’dir.
F›nd›kta dünya üretiminin yüzde
75’ini karﬂ›lamas›na, yani fiyat belirleme gücüne sahip olmas›na karﬂ›n, ba¤›ml›l›k iliﬂkileri ve kapitalist
sistemin iﬂleyiﬂi, IMF ve DTÖ’nün
dayatmalar› sonucu, bu güç kullan›lamamaktad›r.
CHP beyannamesi ise, AKP’nin
uygulad›¤› “tar›m› tasfiye program›na son verilece¤ini” söylerken,
“Tar›mda yeniden yap›lanman›n
gerçekleﬂtirilece¤ini” iddia ediyor.
Köylülü¤ün ihtiyac› olan kapsaml›
bir tar›m reformundan söz etmeyen
CHP, s›ralad›¤› vaatlerin köylüyü
inand›rmaktan uzak oldu¤unu bildi¤i için, tüm bunlar› bir yana b›rak›p,
Genç Parti’nin “mazot 1 YTL olacak” vaadine sar›l›yor.
CHP, vaatlerini s›ralarken, tamamiyle emperyalizme ba¤›ml›l›k gerçe¤ini unutturuyor. Dünya Ticaret
Örgütü’nün belirledi¤i koﬂullar›,

‹ﬂçinin, memurun, köylünün,
gençlerin, emeklilerin, gecekon dulular›n sorunlar›n›n kayna¤›;
ba¤›ml›l›k iliﬂkileridir, faﬂizmd i r, sö mü rü sistemidir. Hiçbir
d ü z e n p a r t i s i b u ç a r k › d e ¤ i ﬂ t i rec e k p ro g r a m a s a h i p d e ¤ i l d i r,
böyle bir a m a c › y o k t u r. Bu nedenle; ba¤›ms›z, demokratik
Türkiye mücadelesine kat›lmaya , s öm ür ü ç a r k l a r › n › pa r ç a l amaya ça¤›r›yoruz.
Avrupa Birli¤i’nin tar›mda çizdi¤i
çerçeveyi ve IMF’nin tar›m› tasfiye
program›n› a¤z›na bile alm›yor.
Bunlara karﬂ› direnilece¤ini söylemiyor. Emperyalizmin tar›ma sübvansiyonlar› kesin dayatmas›na karﬂ› ç›k›lmadan, ne f›ndakta ne tütünde, ne bu¤day ne de hayvanc›l›kta
hiçbir vaadin yerine getirilmesi
mümkün de¤ildir, “ce¤iz-ca¤›z”lar›n hiçbir hükmü yoktur.
Ayn› durum MHP ve DP için de
geçerlidir. Geleneksel olarak köylülü¤ü oy deposu olarak gören DP,
bildirgesinde tar›ma en geniﬂ yer
ay›ran parti olmas›na karﬂ›n, s›ralanan vaatler köylülü¤ün temel sorunlar›n› çözemeyece¤i gibi, bu vaatlerle DP’nin IMF program›na sadakati aras›nda ciddi çeliﬂki mevcuttur. Bu nedenle A¤ar da, Genç Parti’nin mazot ipine tutunmaktan baﬂka bir yol bulamam›ﬂt›r.

Gençleri ‘cek-cak’la
avlama y ar›ﬂ›
Gençlik, partilerin bol vaatlerde
bulundu¤u kesimlerin baﬂ›nda geliyor. Üniversiteli, liseli gençler e¤itim alan›ndaki vaatlerle aldat›lmaya
çal›ﬂ›l›rken, milyonlarca iﬂsiz genç
için “iﬂ” vaatleri s›ralan›yor.
ÖSS’nin kald›r›lmas›, AKP d›ﬂ›ndaki tüm partilerin vaatleri aras›nda ilk baﬂlarda yer al›yor.
AKP’nin e¤itim politikas› anlay›ﬂ›n›, gerici kadrolaﬂmay› h›zla sürdürmek oluﬂturdu¤u için, onun gün-
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Katiller partisine
yak›ﬂan aday
Meydanlarda idam ipleriyle a¤z›ndan salyalar
ak›tan MHP Lideri Devlet
Bahçeli, parti vitrinini ne kadar “temiz” faﬂistlerden kurmaya çal›ﬂ›rsa
çal›ﬂs›n, nihayetinde binlerce insan›n
kan›yla y›kanm›ﬂ bir parti gerçe¤i var.
MHP Genel Baﬂkan Yard›mc›s› ve ‹stanbul 3. Bölge Milletvekili Aday› Atila Kaya, tam da bu gerçekli¤i anlatan
bir isim. 19 Haziran 1980’de sol görüﬂlü müteahhit Mithat Koçulu’yu “siyasi görüﬂ ayr›l›¤›” nedeniyle b›çaklayarak öldüren Kaya, bu suçtan dolay›
idamla yarg›lanm›ﬂ ve yarg›tay cezas›n› müebbete çevirmiﬂ. 1991 aff›yla
d›ﬂar› ç›kan Kaya, sonraki y›llarda da
faaliyetlerini sürdürmüﬂ. 2000 y›l›nda,
uluslararas› uyuﬂturucu kaçakç›s› Urfi
Çetinkaya çetesi ile “ortakl›k” iliﬂkisi
aç›¤a ç›kan Ülkü Ocaklar› Genel Baﬂkan› Atila Kaya’n›n ad›, Azerbaycan’da gerçekleﬂtirilen Türkiye kaynakl› darbe giriﬂimlerinde de karﬂ›m›za ç›k›yor. Türkeﬂ’in talimat› ile Azerbaycan’a giden Kaya, darbe giriﬂimlerinin tam ortas›nda yeral›yor.

deminde ÖSS’nin kald›r›lmas› yok.
AKP’nin sürdürmekte ›srar etti¤i
sistem tümüyle çökmüﬂtür, her yan›ndan dökülmektedir. Geçen hafta
aç›klanan s›nav sonuçlar› bile bunun bir göstergesidir. ÖSS’de; tam
47 bin ö¤renci, OKS’de ise, 27 bin
ö¤renci s›f›r çekti.
CHP, üniversitelilere ayda 250
YTL burs verilece¤i, 'Gençlere ‹ﬂ
Projesi' ile üç y›l içinde 150 bin kiﬂiye iﬂ sa¤lanaca¤›, 'Gençlere ‹ﬂkur
Projesi'yle de gençlerin ileri teknoloji alanlar›nda geliﬂtirecekleri projelerin asgari % 20 özkaynak koﬂuluyla desteklenece¤i vaatleriyle
gençlerin karﬂ›s›na ç›k›yor.
AKP’nin vaatleri aras›nda ise;
“gençlerimizin, yerel ve ulusal karar alma süreçlerine aktif bir ﬂekilde
kat›lmalar› için etkin mekanizmalar
geliﬂtirilece¤i, '‹ﬂ Kurma ve Geliﬂtirme Merkezleri' kurulaca¤›, daha
fazla gencin yurtd›ﬂ›nda bilgi ve
görgü edinmesinin teﬂvik edilece¤i”
gibi vaatler yer al›yor.
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MHP de burs, kredi, iﬂ gibi vaatlerde bulunurken, ‘gençleri Türk
dünyas›yla buluﬂturmak’ da vaatlerinden biri. ‘Gençlik Bakanl›¤›’ kuraca¤›n› aç›klayan DP de t›pk› AKP
gibi gençleri yurtd›ﬂ›na göndermekten, iﬂe girene kadar sa¤l›k harcamalar›n› karﬂ›lamaktan söz ederek
gençlerin oyunu almaya çal›ﬂ›yor.
Akçeli vaatleri bir yana b›rak›rsan›z, bütün düzen partilerinin ortak
noktas›, düﬂünen, üreten ve örgütlenen gençli¤e düﬂman olmalar›d›r.
Örne¤in hiçbirisi gençli¤in örgütlenme hakk›n› güvenceye almaktan
söz etmiyor; hiçbiri gençleri üniversitelerin yönetimine katmaktan söz
etmiyor; hiçbiri apolitikleﬂtirme,
yozlaﬂt›rma, bencilleﬂtirme politikalar›na karﬂ› ç›km›yor. Çünkü bunlar, savunduklar› sisteme ait.
Örne¤in, AKP; karar alma süreçlerine katmas›n› bir yana b›rak›n,
gençlerin kendilerini ilgilendiren
YÖK gibi konularda söyleyecek sözünü bile söyletmeyen, polis terörüyle susturan bir iktidard›r. Milyonlarca yoksul gençle alay edercesine “gençlerin kendi iﬂlerini kurmalar›n›n teﬂvik edilece¤ini” söyleyen AKP, gençlerin “kapa¤› yurtd›ﬂ›na atma” gibi, gerici özlemlerini
körükleyerek oylar›n› almaya çal›ﬂmaktad›r. Kendisi gibi düﬂünmeyen
bütün gençlik kesimlerini susturulmas› gerekenler olarak gören iktidar
partisi, gençli¤in temel sorunlar›na
de¤inmekten özenle kaç›yor.
AKP d›ﬂ›ndaki partilerin; liseli
gençli¤in y›llard›r dile getirdikleri
ve bu nedenle de defalarca gözalt›na al›nd›klar›, meydanlarda dayaktan geçirildikleri, ÖSS’nin kald›r›lmas› noktas›na gelmeleri bir “ilerlemedir.” Ancak bununla bitmiyor;
ÖSS’yi vareden e¤itim sisteminin
bütününe iliﬂkin bir projeleri yok.
Ayn› durum, YÖK için da geçerli.
YÖK’ü kald›rmaktan, özerk demokratik üniversiteyi kurmaktan
söz edemeyen partilerin, her yan›ndan dökülen yüksek ö¤retim sistemine iliﬂkin çözümleri göstermelik.
E¤itim ve bilim halk›n ç›kar›na, halk›n ihtiyaçlar›na yönelik ele al›nmad›¤› için, bu alanda öne sürülen bü-

tün vaatlerde tekellerin ç›karlar›yla
çat›ﬂmamay› gözetiyorlar.
Oysa deyim yerindeyse “yok
edilen” bir gençlik tablosu ile karﬂ›
karﬂ›yay›z. Gerici faﬂist e¤itim, iﬂsizlik, f›rsat eﬂitsizli¤i, örgütsüzlük,
yozlaﬂma, bask›lar, yasaklarla kuﬂat›lm›ﬂ durumda gençlerimiz.
Geçen hafta TBMM Araﬂt›rma
Komisyonu aç›klad›: Ortaö¤retim
gençlerinin % 7.7’si çete üyesi, %
28.4’ü kumar ve ﬂans oyunlar› oynuyor... Nas›l ortaya ç›k›yor bu tablo? Kapitalizmi, onun kültürünü,
e¤itim sistemini bir yana b›rakarak
bu tabloyu kim aç›klamaya çal›ﬂ›rsa
çal›ﬂs›n yaland›r, eksiktir. Bu gerçek
gözard› edilerek, istedi¤iniz kadar
spor tesisi, gençlik evi aç›n hiçbir
faydas› yoktur. Gençlerinden korkan, onlar› bask› alt›nda tutan zihniyet de¤iﬂmedikçe, e¤itim politikas›
tekellerin de¤il halk›n ç›kar›na belirlenmedikçe hiçbir sorun çözülemez. Ancak göstermelik uygulamalarla bir süreli¤ine gerçeklerin üzeri
örtülmeye çal›ﬂ›l›r. Çünkü hiçbiri
kapitalizme karﬂ› de¤ildir.

Sa¤l›k, Sosyal Güvenlik
“piyasaya” havale
Anayasa, devletin nitelikleri aras›nda “sosyal devlet”i de sayar, düzen partileri s›k s›k “sosyal devlet”
oldu¤umuzu söyler.
Gerçekle alakas› yoktur. Kapitalist ‘sosyal devlet’, emekçi halk kitlelerinin sorunlar› için asla çözüm
olamaz. Ancak bu ülkede hiçbir zaman, kapitalist ülkelerde bir dönem
ön plana ç›kar›lan anlamda bir sosyal devlet de olmam›ﬂ, “fak-fukfon” gibi soytar›l›klarla halk kitleleri aldat›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
AKP seçim beyannamesine bak›ld›¤›nda, adeta halk›n çözülmedik
sorunu kalmam›ﬂ, “sosyal devlet”
ilkesi yaﬂama geçirilmiﬂ, sa¤l›k sorunu halledilmiﬂ, kalan ufak tefek
eksiklikleri de, emekçiler oylar›n›
verirse yerine getirecekmiﬂ!
Beyannamede; “Sosyal yap›n›n
güçlendirilmesi" baﬂl›¤› alt›nda s›ralanan konulara bak›ld›¤›nda, tü15 Temmuz 2007

mü bir yana, "din hizmetleri" bir yana oldu¤u, bütçeden ayr›lan payla
ortadad›r. Geçen hafta buna iliﬂkin
rakamlar verdi¤imiz için yeniden
girmeyece¤iz ancak Diyanet’e 8 bakanl›¤›n bütçesine denk bütçe ayr›ld›¤›n› söylemek, izlenen politikay›
anlatmaya yeterlidir.
Sa¤l›k, sosyal yard›m ve dayan›ﬂma, sosyal güvenlik politikalar›
ise, “IMF ne derse o” çerçevesinin
d›ﬂ›na ç›kmam›ﬂt›r. Bildirgede, “Ülkemizin imkanlar›n›n ve toplumsal
refah›n paylaﬂ›m›nda sosyal adaleti
gözetmek, sosyal adaleti gerçekleﬂtirmek partimizin ve iktidar anlay›ﬂ›m›z›n en temel kayg›s›d›r” deniliyor. Oysa AKP dönemi, dünya zenginler listesine daha fazla ismin girdi¤i, buna karﬂ›l›k halk›n daha fazla
yoksullaﬂt›¤› dönemdir. Sosyal adaletten anlaﬂ›lan, yoksullar›n tam bir
riyakarl›k içinde sadaka da¤›t›mlar›
ile öfkelerinin bast›r›lmas›ndan baﬂka birﬂey olmam›ﬂt›r. Bu nedenle,
“Sosyal yard›mlar›n ve sosyal hizmetlerin daha ilkeli ﬂekilde, daha
geniﬂ kesimlere ulaﬂt›¤›” yalandan
ibarettir. Aksine tam bir ilkesizlik,
pragmatizm hakim hale gelmiﬂtir.
AKP, “Sa¤l›kta bütün vatandaﬂlar›m›z›n daha fazla ve daha adil
sa¤l›k hizmeti” ald›klar›n› iddia ediyor. Oysa sa¤l›k hizmetleri ticarileﬂtirildi, IMF, Dünya Bankas› direktifi olan “sa¤l›kta dönüﬂüm
program›” sonucu, SSK’lar›n tasfiyesi ile sa¤l›k yoksullar için daha
zor ulaﬂ›l›r hale getirildi. Henüz
program tamamlanm›ﬂ de¤il, bu nedenle sa¤l›k sektörü piyasa koﬂullar›na tümüyle aç›lamad›, ancak büyük ad›mlar at›ld›. Bunun sonucu
olarak özel hastaneler ço¤al›rken,
kamu hastanelerini çöktü. Sa¤l›kta
harcamalardan özel hastaneler, sermaye çevreleri kazançl› ç›kt›, tekellere büyük kaynaklar aktar›ld›.
AKP, sa¤l›¤a yapt›¤› harcamalar›n
son 25 y›l›n en yüksek rakam› oldu¤unu söylüyor. Do¤rudur; ancak bu
para nereye gitmiﬂtir diye sordu¤unuzda ise, sa¤l›k politikas›n›n as›l
temelini görüyorsunuz. “D›ﬂar›dan
sa¤l›k hizmeti sat›n alma” yöntemi
ile bu paran›n yar›s› özel sektöre akSay›: 113

tar›ld›. Örne¤in; 2000’de kamudan
özele aktar›lan para, toplam sa¤l›k
harcamas›n›n % 24’ü iken, 2003’te
% 37’ye, 2005’te ise % 47’ye ç›kt›.
Yani, sa¤l›¤a harcanan 20 milyar
dolar›n yar›s› tekellere gitti. Buna
karﬂ›l›k, bütçeden sa¤l›¤a ayr›lan
pay giderek azald›. 2000’de % 17.5
olan bütçedeki sa¤l›k pay›, 2006’da
% 10.4’e kadar geriledi.
AKP’nin övünç kayna¤› yapt›¤›
Genel Sa¤l›k Sigortas›, söyledi¤inin
tam tersine emekçi halk›n de¤il, tekellerin, emperyalizmin ç›kar›nad›r.
Prim gün say›s›n› 9 bin güne ç›karan, sa¤l›¤› ticarileﬂtiren, mezarda
emeklili¤i getiren, sa¤l›k harcamalar›na katk› pay›n› % 50’ye kadar
ç›karan GSS halk›n ç›kar›na olabilir
mi? GSS, IMF niyet mektubunda
emperyalist tekellere verilen en
önemli sözlerden biridir.
CHP ise, “sosyal güvenli¤i olmayan yurttaﬂ, sigortas› olmayan
aile b›rakmayaca¤›n›”, “sadece
“nüfus ka¤›d›”yla herkese gerekli
ve kaliteli sa¤l›k hizmeti verilece¤ini”, emekliye “ refahtan pay” da¤›t›laca¤›n› vaadediyor.
Yine DP; “sosyal güvenli¤in tüm
toplum için olaca¤›, sosyal sigorta
sisteminin bütün nüfusu kapsayaca¤›” vaadinde bulunuyor.
MHP; “terörden ma¤dur olanlara yard›m” gibi, sosyal politikayla
alakas›z vaatler verdi¤i bildirgede,
“sosyal refah düzeni” vaadediyor.
Peki nas›l olacak bu; “sosyal dayan›ﬂma ve kardeﬂli¤in pekiﬂtirilmesi”
ile. Yani aile kurumunu güçlendir,
aralar›nda dayan›ﬂs›nlar, devletin
sosyal sorumlulu¤u boﬂa ç›ks›n!
CHP ve DP’nin sosyal güvenlik
ya da emekliler, kad›nlar, iﬂsizlere
iliﬂkin vaatleri somut projelere dayanmad›¤› gibi, savunduklar› kapitalist ekonomi politikalarla da çeliﬂki içindedir. Ekonomi politikada piyasac›, propaganda da “halkç›!” Geliﬂmiﬂ kapitalist ülkelerde emekçilerin sosyalizm özlemlerinin önünü
t›kamak için birtak›m sosyal politikalar gündeme getirilmiﬂ ve
1990’lardan itibaren de giderek tasfiye edilmektedir. Yani, sosyal so-

Sermayenin p artileri
çevrenin d üﬂman›d›r
Partilerin bildirgelerinde “çevreye
sayg›l› sanayi” hamlelerinden, yat›r›mlardan söz edilmesi kimseyi aldatmas›n. Türkiye, küresel ›s›nmaya karﬂ› Kyoto Protokolü’nü imzalamayan
birkaç ülkeden biri ve hiçbir partinin
gündeminde bu konu yok. Türkiye,
emperyalist tekellerin at›klar›n› b›rakt›¤› bir ülke haline gelmiﬂse, bunda
gelmiﬂ geçmiﬂ bütün iktidarlar pay
sahibidir. Köylülerin protestolar›na
karﬂ›n siyanürlü alt›n arayan tekellerin
yan›nda saf tutan, tekeller istedi¤i için
nükleer enerji çal›ﬂmalar›n› gündemine alan AKP mi çevreye sayg›l› olacak? Ayn› ﬂey CHP, MHP ve di¤er
partiler için de geçerli. Do¤an›n korunmas› burjuva düzen partileri için,
gereksiz bir yat›r›mdan baﬂka bir anlam taﬂ›maz. Onlar günü kurtarmaya,
k›sa vadede sermayenin önüne hangi
ç›karlar› sereceklerine bakarlar.

runlar›n çözümü, kapitalizmin do¤as›yla, mant›¤›yla çeliﬂki içindedir.
Çarklar›n sermayeden yana iﬂledi¤i
bir sistemi uygulayarak, halka sosyal adaletten, refahtan, sa¤l›k, e¤itim gibi haklar›n ücretsiz sa¤lanaca¤›ndan söz etmek ucuz yalanlardan
ibarettir.

Çözüm için birleﬂelim!
Kuﬂkusuz, kültürden adalete, kad›n sorununa daha pek çok konuda
düzen partilerinin programlar›n› ele
alabilirdik. Ancak hangi konuyu ele
al›rsak alal›m karﬂ›m›za ç›kacak
olan emperyalizme ba¤›ml›l›k gerçe¤idir; ülkemizin faﬂizmle yönetilmesidir; ‘serbest piyasa ekonomisi’,
‘pazar ekonomisi’ ya da ad›na ne
denirse denilsin tekellerden, zenginlerden yana iﬂleyen kapitalist
sistem gerçe¤i olacakt›r. Bu yap›
de¤iﬂmeden halk›n hiçbir sorununun çözümü mümkün de¤ildir. Biz
de dizimizi sonland›r›rken, sorunlar›m›z› çözecek bir sistemi hep birlikte kurmak için tüm halk›m›z› ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesine kat›lmaya ça¤›r›yoruz.

ÇÖZEMEZLER
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“Sa¤l›k Ocaklar›
ücretsiz” yalan›
AKP iktidar›, seçimlerin hemen
arifesinde “sa¤l›k ocaklar›nda muayeneyi ücretsiz yapt›klar›n›” aç›klam›ﬂt›. Ancak bunun geçici bir seçim yat›r›m› dahi olmad›¤›, düpedüz
yalan, aldatma oldu¤u ortaya ç›kt›.
‹stanbul Eczac›lar Odas›, ‹stanbul Tabip Odas›, Profesyonel Hekimler Derne¤i 6 Temmuz’da düzenledikleri bas›n toplant›s› ile AKP
hükümetinin yalan›n› ortaya serdiler. Kurumlar ad›na aç›klamay› okuyan Profesyonel Hekimler Derne¤i
Baﬂkan› Erdo¤an Mazmano¤lu,
“sa¤l›k ocaklar› paras›z hale geldi”
ﬂeklindeki duyurular›n gerçek olmad›¤›n› ifade etti. Hükümetin aç›kça
halk› aldatt›¤›n› belirten Mazmano¤lu, iktidar›n “hile”sini ﬂu ﬂekilde
aç›klad›.

Halk h abersiz
“Sa¤l›k ocaklar›nda sa¤l›k hizmeti 1 Temmuz’dan sonra da paral›
olarak sürmektedir. Resmi Gazetenin 25/05/2007 tarih ve 26532 say›l› nüshas›nda yay›nlanarak yürürlü¤e girmiﬂ olan Sosyal Güvenlik Kurumu Sa¤l›k Uygulama Tebli¤i ile
muayene ücretleri eczanelerden tahsil edilmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Ve üstelik
vatandaﬂlar›m›z›n haberi olmadan
muayene ücretlerine zam yap›larak... Vatandaﬂlar›n önemli bir k›sm› eczaneden tahsil edilen paran›n
içinde muayene ücreti oldu¤unu dahi bilmemektedir. ‹laç katk› pay›
ödedi¤ini sanarak kendisine söylenen ücreti ödemektedir ve ödenen
paran›n kayd› da tutulmamaktad›r. ”
Koltuk için her yol mübah anlay›ﬂ›na uygun olan bu uygulamaya
göre, ﬂu anda SSK’l› hastalardan 95
Ykr, Ba¤-Kur çal›ﬂanlar›ndan 3.1
YTL, Ba¤-Kur emeklilerinden 1.55
YTL olarak muayene ücreti tahsil
ediliyor.
Dolay›s›yla “sa¤l›k ocaklar›nda
hizmet ücretsiz” aç›klamas›n›n gerçeklikle hiçbir ilgisi yok!
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SORUN/ÇÖZÜM

Sorunlar / Çözümler
Bir sistemin insana bak›ﬂ›n›
belirleyen noktalar›n baﬂ›nda, onun ihtiyaçlar› karﬂ›s›ndaki tutumu gelir. Örne¤in bir devlet, insana yaraﬂ›r konutlarda yaﬂamay›
tüm yurttaﬂlar›n›n hakk›
olarak görüp, bunu lafta
kalmaktan ç›karma do¤rultusunda seferber oluyor mu;
yoksa, gecekondular› y›k,
kentlerin merkezlerinde kalan bu alanlar› ranta aç politikas› m› izliyor? Yine, e¤itime hangi gözle bak›yor;
halk›n ç›kar› m›, tekellerin
ihtiyaçlar› m› ön planda?
Sa¤l›k hakk› da bu temel
noktalardan biridir. T.C Anayasas›, “Herkes, sa¤l›kl› ve
dengeli bir çevrede yaﬂama
hakk›na sahiptir.” (Madde
56) der. Ama bunu devletin
bir görevi olarak görmez:
Devletin bu görevi, “Kamu
ve ö z el k es im le r de ki s a¤ l› k
ve sosyal kurumlardan yararlanarak, onlar›
denetleyerek” yapaca¤›n› söylemesi, tam da sistemin ruhuna uygundur. Halk›n
sa¤l›kl› yaﬂam›
sözkonusu oldu¤unda “özel
kesim” diye baﬂl›yorsan›z,
asl›nda paras› olmayana
sa¤l›k hakk› yok, diyorsunuz demektir. “Sosyal kurum” ile “özel kesim” kavramlar› birbirini d›ﬂlayan
ﬂeylerdir. En fazla bu isim
alt›nda elde edilen kâr vard›r. Ülkemizdeki durum tam
buna denk düﬂmektedir.

da benzeri uygulamalar, sa¤l›¤›n ticari bir alan oldu¤u
gerçe¤ini de¤iﬂtirmiyor.
ﬁimdi de bir baﬂka anlay›ﬂa
bakal›m. Haklar ve Özgürlükler Cephesi’nin halk›n iktidar›nda nas›l bir Türkiye
olaca¤›n› ortaya koydu¤u
‘Halk Anayasas› Tasla¤›’nda
“Herkes do¤uﬂtan baﬂlayarak sa¤l›kl› ve güvenlikli bir
yaﬂam hakk›na sahiptir” dedikten sonra, TC Anayasas›ndaki gibi, “devlet denetler”, “özel sektör” ﬂu bu demeden ﬂöyle devam ediyor:
“Devlet bu amaçla insan
s a ¤ l › ¤› n › h e r ﬂ ey i n ü ze ri n d e
tutarak her türden sa¤l›k
h iz me tl e ri ni ü c re ts i z k ar ﬂ › l ar . ”
‹ﬂte bütün mesele burada;
insan› her ﬂeyin üzerinde
tutup tutmamakta. Burjuva
demagoglar, kapitalizmin
halk›n temel sorunlar›n› çözmekten uzak oldu¤unu gizlemek için, adeta
mevcut sistemde
olabilece¤inin en
iyisi yap›l›yor havas› vermek için,
sürekli ﬂekilde,
“Kayna¤› nereden
bulacaks›n›z, nas›l yapacaks›n›z” gibi sorularla ç›karlar.
Sa¤l›k hizmetlerini ticaret
arac› olmaktan ç›karan, ilaç
sanayiini emperyalist tekellerin denetiminden kurtaran, ülke kaynaklar›n› talan
eden tekellerin hakimiyetine
son veren bir sistem için bu
sorular elbette anlams›zd›r.

Sa¤l›k
hakk›

Bunun kayna¤›nda, sa¤l›k
alan›n bir “ticari sektör”
olarak görülmesi, kâr getiren bir alan olarak ﬂekillendirilmesi vard›r. ‹laç tekelleri, giderek yayg›nlaﬂan özel
hastaneler, sa¤l›¤›n bir hak
olmaktan ç›k›p giderek “lükse” dönüﬂmesinin yans›mas›d›r. Genel Sa¤l›k Sigortas› ya

Mesele; sistemin oda¤›nda
insan›n ve onun ihtiyaçlar›
m› yoksa, sermayenin ihtiyaçlar› m› olaca¤›d›r. Biz,
devasa bir sorun olarak tüm
iktidarlar döneminde varolagelen sa¤l›k hizmeti sorununu tümüyle çözecek, insan›n
ihtiyaçlar›n› temel alan bir
sistemin kurulmas› savaﬂ›
veriyoruz.

15 Temmuz 2007

Seçmene g›da poﬂetleri ve
islamc›l›¤›n kültürü

Bu de¤irmenin suyu
nereden geliyor?
Bu kültürü ele almadan önce, bu
Say›: 113

de¤irmenin suyu
nereden geliyor
ona bakal›m.
Kay›t d›ﬂ› bu
“yard›mlar”da,
AKP’nin övündü¤ü, duble yol gibi
icraatlarda temel üç
kayna¤› var. Yüksek faizlerle emperyalistlerden al›nan
p a r a l a r- b o r ç l a r,
özelleﬂtirme gelirleri ile rüﬂvetlerle,
iﬂbirlikçi tekellerin
“ba¤›ﬂ”lar›yla oluﬂturulan fonlar.
Yani, K‹T’ler,
araziler, bankalar
sat›p sav›larak, acayip yüksek faizlerle s›cak para al›narak yap›ld›.
Sat›p sav, ülkeyi yönet; üret me de n t ük et . Anlay›ﬂ ve uygulama
bu.
Bunlar›n faturas› ileride halka
ç›kar›lacak! Yani halk›n oyu, kendi
cebinden ödeyece¤i paralarla sat›n
al›n›yor.

`

AKP seçim beyannamesinde büyük bir övünçle “sosyal politika”
ad› alt›nda anlat›yor:
- 1.2 milyon aileye ücretsiz kömür verdik. 4.3 milyon ton kömür
da¤›tt›k.
- Yoksullara bayramlarda 330
milyon YTL gönderdik.
- 78 aﬂevinde her gün 70 bin kiﬂiye s›cak yemek yedirdik.
Seçim yaklaﬂt›kça gazetelerde
her gün bir haber: AKP’liler ﬂurada
yiyecek paketleri da¤›tt›, burada kömürler evlere ulaﬂt›r›ld›, okul kitaplar› bedava verildi. AKP’li belediyeler iﬂi gücü b›rak›p seçmene resmen ayl›k para da¤›t›yor, elbise,
ayakkab›, yiyecek veriliyor.
‹stanbul, Ankara, ‹zmir gibi büyükﬂehirler baﬂta olmak üzere Türkiye genelinde AKP’nin ilçe teﬂkilatlar› arac›l›¤›yla, g›da ve temizlik
malzemesi da¤›t›l›yor. Ramazan aylar›nda da¤›t›lan g›da paketleri ikiüç kat›na ç›kar›lm›ﬂ ve içeri¤i “zenginleﬂtirilmiﬂ” durumda. Seçim öncesi haz›rlanan yard›m paketlerinin
içerisinde; “15 paket makarna, 2 çeﬂit reçel, 3 büyük paket çay, 1 teneke peynir, 2 kutu salça, 6 kg ﬂeker,
10 kiloluk s›v› ya¤, 5’er kilo pirinç,
nohut, fasulye, mercimek, zeytin,
deterjan, banyo ve el sabunlar›” olmak üzere, 300 YTL tutar›nda g›da
ve temizlik maddeleri bulunuyor.
Ülkemizde özellikle islamc›
kimlikli partilerle birlikte daha da
yayg›nl›k kazanan, seçimlerin, örgütlenmenin temel unsuru haline
getirilen bu uygulamalar, bir kültürün, insana bak›ﬂ›n, yoksullu¤a dair
bir politikan›n yans›malar›d›r ayn›
zamanda.

lamc›l›k, insan› böylece sat›n al›nacak bir eﬂyaya dönüﬂtürüyor. Kimse
bunun ad›na “sosyal dayan›ﬂma”,
“yoksula yard›m” diyemez. Burada
konu halk›n dayan›ﬂmas› de¤ildir. Tamamen
kitlelerin iradesini kendine ba¤lamaya dönük bir
faaliyet söz konusudur. Hem de
bunu utanmazca,
ars›zca yapmaktaBir insan›n, halk›n iradesid›rlar. Seçim sanni, onun açl›¤›n› kullanarak
d›¤›n›n ucu göteslim almak en büyük alründü¤ü zaman,
çakl›kt›r, riyakarl›kt›r. ‹syoksul evlerin kalamc›lar; hem açl›¤›, yokp›lar›n› çalan ﬂarsullu¤u yaratan kapitalist
latan islamc›lar,
sistemi savunup-uyguluyor, ellerindeki poﬂetleri uzat›p, karﬂ›l›hem de yoksullar›, açlar›
¤›nda oyunu, yani
örgütlemeye çal›ﬂ›yor; bunun ad› istismard›r, yoksul- bilinen deyiﬂle
“seçmenin iradelu¤un sömürüsüdür.
sini” sat›n al›yorlar.

‹slamc› k ültürde i nsan
sat›l›k bir nesnedir
Sosyal adaletin, eﬂitli¤in oldu¤u,
kimsenin aç, sefil olmad›¤› bir ülkede, yukar›da sayd›¤›m›z tablonun
ortaya ç›kmas› elbette mümkün de¤ildir. AKP nezdinde karﬂ›m›zda
duran islamc› zihniyet her ﬂeyden
önce bu somut verili koﬂullar üzerinden yürütüyor bunlar›.
Önce aç, yoksul b›rak›yor, kuru g›da paketine muhtaç hale düﬂ ü r ü y o r, s o n r a p a k e t i g ö t ü r ü p s a t›n al›yor. Aç b›rakan da, “doyuran”
rolünde ortaya ç›kan da kendisi.
Kendini “Tanr›n›n yeryüzündeki
temsilcisi” olarak sunan ﬂarlatan is-

Hem rüﬂvetçilik var, hem de karﬂ›dakini, “senin iradenin, seçimi nin, temsiliyetinin de¤eri budur”
diye aﬂa¤›lamak, hakaret etmek,
onursuzlaﬂt›rmak var.
‹slamc› kendi ç›karlar› için insan› aﬂa¤›l›yor, onursuzlaﬂt›r›yor.
Çünkü islamc›n›n politik zihniyetinde insan yoktur, kendine tabi olacak varl›klar vard›r. Onun için aslolan, düﬂüncesinin iktidar olmas›d›r.
Mevcut ekonomik sisteme karﬂ›
baﬂka bir alternatifi içermeyen düﬂüncesinin iktidar olmas› içinse geriye tek yol kal›r; beyinlerin köleleﬂtirilmesi. Kendini farkl› gösterme, yalan vb. birçok araçla birlikte
beyinleri köleleﬂtirmek için iki temel yöntemi, arac› devreye sokuyor.
“Yard›mlar” ve “Dincilik.”
AKP her iki araca da, önceki dönemlerle k›yaslanamayacak düzeyde baﬂvuruyor. Toplumda da, istisnalar› d›ﬂ›nda bütün islamc› kesimler ayn› araçlarla gidiyor kitleye.
Diyanete ayr›lan pay›n görülmedik
düzeye yükseltilmesi ve çok çeﬂitli
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Baykal’›n çözümü!
Bu pespayelik karﬂ›s›nda “kömürü, poﬂeti anan›z›n
ak sütü gibi helaldir, al›n; ama oyunuzu sak›n vermeyin” (Deniz Baykal), demek de, pespayeli¤i meﬂrulaﬂt›rmaktan, insan›n aﬂa¤›lanmas›n› do¤al görmekten baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Onursuzlaﬂt›rma karﬂ›l›¤›nda “üçka¤›tç›l›k” önerilmektedir. Baykal’›n
derdi de “oy” olunca, baﬂka bir çözümünün olmas› zaten beklenemezdi.
araçlarla geliﬂtirilen dincilik ile,
yard›mlar aras›nda dolays›z bir ba¤
vard›r.
Her ikisi de iradeyi teslim almaya, insan› köleleﬂtirmeye hizmet
ediyor. Bu iki araçla beyni teslim
al›nan insanlar›n sisteme itirazlar›,
yoksullu¤a isyanlar› önemli ölçüde
sönüyor ve ﬂükretmeye baﬂl›yor.
Kime?
Tanr›’ya ve onun yeryüzündeki
temsilcisi edas›ndaki ﬂarlatan ‹slamc›ya. “ﬁükür”, zaman› geldi¤inde sand›¤a oy olarak yans›yor. Ya
da tarikatlar›n baﬂka ç›karlar›na hizmet ediyor.
Osmanl›’da padiﬂahlar tahta ç›k›ﬂlar›nda, Tanr›’n›n yeryüzündeki
temsilcileri olarak “ulufe” da¤›t›rlard›. Bir anlamda, padiﬂah›n tahta
oturma karﬂ›l›¤›nda halka da¤›tt›¤›
hediye, rüﬂvetti, efendinin kullar›na
gösterdi¤i inayetin yans›mas›yd›.
‹slamc› da, iktidar› ele geçirmek
için ulufe niyetine yard›m paketleri
da¤›t›yor. Mant›k ayn›d›r. ‹nsan, vatandaﬂ de¤il, tebâ vard›r. Tebâ hak
talep edemez, hakk›n› kullanamaz,
sadece ﬂükreder, verilenle yetinir.
‹slamc› da “ümmet”in iradesini
makarna ile sat›n al›yor, köleleﬂtiriyor. Düﬂünün; köleleﬂtirilmiﬂ insan
hangi bilinçle, iradeyle hakk›na, hukuka sahip ç›kabilir. Ya da hangi
düﬂünceyle oy kullanacak, demokratik haklar›na sahip ç›kacak; olmuyor elbette. Bu iktidar›n da ötekilerden her konuda farkl› olmad›¤›n›
sezinlese, görse de, bir poﬂet kuru
g›da, en az›ndan belli bir kesim insanlar›n AKP’ye oy vermesine yetebiliyorsa, orada ciddi bir sorun var
demektir. Beyniyle de¤il “midesiyle
düﬂünmeye” zorlayanlar, o insanlar›
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ayn› zamanda çürütüyorlar demektir.
Tek tek insanlara
yard›mlar götürmek, o
insanlar›n sisteme yönelik öfkelerini söndürmekle kalm›yor,
itaatlerini garanti alt›na al›yor. Yoksullarda
islamc› partinin ya da
tarikat›n “kendini sahiplendi¤i” duygusunu geliﬂtiriyor
ve tarikat-islamc› parti ile yoksullar
aras›ndaki iliﬂki salt itaat iliﬂkisine
dönüﬂüyor, sorgulama gere¤i duymadan destekliyor, oy veriyor vb.
‹slamc›l›k belirtti¤imiz gibi sadece kendine köleleﬂtirmiyor, ayn›
zamanda, sistemle çok temel noktalarda çeliﬂki içinde bulunan yoksullar›n sistemle bütünleﬂmelerini sa¤l›yor. Çünkü kendisi o sistemin tam
ortas›nda yer al›yor.

Yoksullu¤un istismar›,
sosyal adaletsizli¤in
meﬂrulaﬂt›r›lmas›
AKP’nin yapt›¤›n› salt bir seçim
yat›r›m› olarak görmemek gerekir.
Burada insana bak›ﬂ›n, bir politikan›n yans›mas› oldu¤unu belirttik.
Bu politika AKP’ye özgü olmay›p,
‹slamc›l›¤›n kendisine aittir.
“Fitre-zekat” uygulamalar›ndan
esinlenen ve giderek daha fazla
“dünyevi ç›karlar” için rüﬂvete, istismara dönüﬂen bu tür yöntemleri
baﬂka islamc› hareketlerde, “ﬂeriatla
yönetilen” ülkelerde de görmek
mümkündür.
‹slamc›lar›n iktidar oldu¤u yerlerde “sosyal politika” yerini bu tür
yard›mlara b›rak›r, halk haklar›yla
varolan bir topluluk de¤il, islamc›
iktidar›n inayeti ile varl›¤›n› sürdüren bir ‘kitle’ durumuna getirilmiﬂtir.
‹slamc› hareketlerde ise, örne¤in, Lübnan’da Hizbullah’›n, Filistin’de Hamas’›n örgütlenmesinin,
kitleselleﬂmesinin temel unsurunu
bu tür politikalar oluﬂturur. Yani
halka programlar›n›, nas›l bir düzen

istediklerini anlatarak de¤il, yoksullu¤u, açl›¤› kullanarak örgütlüyorlar. Bu nedenle her iki örgüt için de
s›k s›k “sosyal bir kurum gibi” benzetmeleri yap›l›r.
Sorun da buradad›r. ‹slamc› zihniyet yoksullu¤a çözüm getirmiyor.
Yoksullu¤u ortadan kald›racak, kapitalizme alternatif bir sistemi savunmuyor. AKP’nin a¤z›nda böyle
bir ﬂey duydunuz mu? Haydi o “düzeniçi islamc›”; kendini “düzen d›ﬂ›” diye tan›mlayan islamc›n›n kapitalizm d›ﬂ›nda bir program› var m›?
En az›ndan Hamas’›n, Hizbullah’›n
olmad›¤›n› biliyoruz. Çünkü sorun
tek tek hareketlerle de¤il, çizginin
kendisindedir, siyasi islam kendini
bir yaﬂam tarz› olarak tan›mlasa da,
biçimsel, üst yap›da kimi de¤iﬂiklikler d›ﬂ›nda alt yap›da, temelde
varolan› de¤iﬂtirme gibi bir düﬂüncesi yoktur.
‹slamc›l›k, bir sistem olarak kapitalizmi eleﬂtirmiyor, sorunu getirip “uygulamaya” dayand›r›yor en
fazla. Yönetenlerin “iyi müslümanlar olmad›klar›” için ya da rüﬂvetçi
olduklar›ndan dolay›, bu yoksulluklar›n oldu¤u masal›n› anlat›yorlar.
Bir baﬂka deyiﬂle; kapitalizmin
yaratt›¤› çöküntüyü, yoksullu¤u, iﬂsizli¤i, sefaleti; kendi kapitalizmini
uygulayabilmek için kullan›yor. Bu,
yoksullar›n örgütlenmesi de¤il,
yoksullu¤un kendi ç›karlar› için istismar edilmesidir.
‹ktidar koltu¤una oturdu¤unda,
o yoksullu¤u yaratan sistemi aynen
uygulamaya devam ediyorlar. Bir
farkla ki, her politik güç temelde
kapitalizme ve tekellere hizmet etmekle birlikte, kendi ç›karlar›n› da
korur, bir rantç› çevre de yarat›r. ‹slamc› da kendi rantç› çevresini yarat›yor, “yeﬂil sermaye” palazlan›yor. Yoksullar›n durumunda ise herhangi bir de¤iﬂiklik yok elbette. ‹ktidardaki ﬂarlatan islamc› bu kez de
yoksullu¤a, sisteme isyan etmesinler diye, iktidar gücünü, nimetlerini
de kullanarak baﬂl›yor poﬂet da¤›t›m›na.
Devletin yerine getirmesi gereken “sosyal” sorumluluklar›n bir k›15 Temmuz 2007

Siyasette
s›m “STK”lara havale edilmesi,
“yoksullukla mücadeleye devlet
kaynaklar› yetmez, hay›rsever vatandaﬂlar, STK’lar da devreye girmeli” türünden yap›lan propagandalar, özü itibariyle emperyalizmin
özellikle 1990’lardan bu yana yo¤un olarak uygulad›¤› politikalard›r.
Sosyal güvenlik ve sosyal haklar
yerine, yoksullara sadaka ve inayet
yoluyla, küreselleﬂmenin yaratt›¤›
yoksullu¤un kendilerine öfke olarak
dönmesini önlemek, sistem için
ak›tmak, ﬂeklinde yaklaﬂ›m› var.
Bu anlay›ﬂ, ülkemizde islamc›l›kla bütünleﬂti¤inde, çok daha katmerli ﬂekilde yans›maktad›r. AKP
politikalar›na bak›n, yoksullu¤un
kendisi de¤il yoksullar ön plandad›r, sorunun kayna¤›na asla inmez,
kal›c› çözümler üretmeyi asla tart›ﬂmaz. Adeta sorun yoksulluk de¤il,
yoksullard›r bu anlay›ﬂta. Böylece
geniﬂ kesimler taraf›ndan yoksullu¤un bir sorun olarak görülmekten
ç›kar›lmas› hedeflenmektedir.
Baﬂl›baﬂ›na K›z›lay gibi çal›ﬂan,
ama temelde örgütlenme arac› olan
‘Deniz Feneri’ gibi kurumlaﬂmalar
bu anlay›ﬂla ortaya ç›k›yor ve giderek sosyal adaletsizlik, eﬂitsizlik, islamc›lar›n dilinden düﬂmeyen “beﬂ
parma¤›n beﬂi bir olur mu” gibi
söylemlerle de birleﬂerek kan›ksat›l›yor. Onlarca islamc› vak›f ve dernek, örne¤in devleti sosyal politikalar uygulamaya zorlamak yerine,
devlet-vatandaﬂ iliﬂkisinin mant›¤›
d›ﬂ›nda ve hay›rseverlik mant›¤›
do¤rultusunda konumlan›yor.
*
Yoksullu¤un üzerini örtüp kan›ksatmaya çal›ﬂan yard›m da¤›t›m›
politikas› halk›n adaletli bir düzende yaﬂamas›n›n önüne islamc›l›k taraf›ndan ç›kar›lan engellerden biridir. Bu politikan›n seçim gibi özel
süreçlerde artarak gündeme getirilmesi ise daha pespaye bir hal almakta, halk› aﬂa¤›lama, kiﬂiliksizleﬂtirme, onursuzlaﬂt›rma yanlar›n›
ön plana ç›karmaktad›r.
‹nsan›m›za onursuzlu¤u, köleli¤i
reva görenlerin halk›n sorunlar›na
üretece¤i hiçbir çözümü olamaz.
Say›: 113

‹LKE

h›n mal›’ yazan ﬂarlatan
Maliye Bakan›’n›n, emperyalist sermayenin talan›n› eleﬂtirenlere karﬂ›
verdi¤i cevab› hat›rlay›n.
Utan›p s›k›lmadan, halkla alay edercesine; “ne
yani özelleﬂtirdik, satt›k
diye yabanc›lar al›p
fabrikay› kaç›rm›yor
ya!” diyebiliyor. Ayn›
onursuzluk Amerika ile
‘at pazarl›¤›’ yaparak, topraklar›m›z› para karﬂ›l›¤› Yankilere aç›p
açmamay› gündemine alabiliyor.
Onur, vatan, insan de¤eri gibi
kavramlar AKP zihniyetinde soyut, cebe giren ya da baﬂka biçimde ç›kara dönüﬂen bir karﬂ›l›¤›
olmayan kavramlard›r. Tayyip’in
diliyle söylersek, reel politikaya
denk düﬂmüyordur. Tayyip’in, ilkeleri, idealleri, ideolojik bak›ﬂ›
gündeme getirenlere karﬂ› tavr›na dikkat edin; sürekli küçümseyen, aﬂa¤›layan, “bunlar›n devri
geçti” havas›ndad›r. Peki bunlar›n
devri geçtiyse neyin devri var?
Her ﬂeyi satman›n! Ç›karc›l›¤›n, insan›, onuru, düﬂünceyi de¤ersizleﬂtirip bir kenara atman›n.
*
Pragmatizm, Makyevelizm, bu
iktidar›n›n politikas›n›n oda¤›nda
bulunuyor.
Ç›kar ve amaca ulaﬂmak için
her yolu ve yöntemi mübah görme d›ﬂ›nda bir “ilke” tan›m›yorlar. O koltu¤a otursunlar da, bunun karﬂ›l›¤› ne olursa olsun;
umurlar›nda de¤il.
‹ktidarlar›na destek karﬂ›l›¤›nda ABD ve Avrupa emperyalistleriyle yapt›klar› pazarl›klar, verilen tavizler bunun sonucudur.
Ancak, o tavizler sadece AKP’yi
de¤il, ülkeyi ilgilendiriyor ve islamc› zihniyet sadece kendi düﬂüncesini, de¤erlerini satm›yor,
ülkeyi, halk› da sat›l›¤a ç›kar›yor.
Baﬂl›kta sordu¤umuz soruya
AKP cephesinden verilecek hiçbir somut cevap yoktur. Evet,
AKP için bir insan kaç parad›r?!!

AKP için insan,
onur, vatan
ne ifade ediyor?
Meydanlarda “vatan, bayrak”
nutuklar› at›yor, milliyetçilikte en
baﬂta koﬂmak için ç›rp›n›yor; ülkenin zenginlikleri ad›na ne varsa
sat›p sav›yor. Satacak fabrika, iﬂletme kalmad›¤›nda s›ran›n nehirlere gelece¤i ﬂimdiden planlanm›ﬂ durumda.
Aç›k ki, ülke sat›l›k bir mal gibi görünüyor gözüne. Fabrikalara, topra¤a, do¤aya, yerin alt›ndaki madene, ormandaki a¤aca,
büyük kentlerin art›k merkezi
yerlerinde kald›¤› için de¤erlenmiﬂ gecekondu mahallelerine bakarken, tam bir tüccar gözüyle
sadece sat›lacak mallar görüyor.
Bu yüzden orman› talan edip villa yap›yor, sahilin ›rz›na geçip
bloklar dikip sat›yor, köylü feryat
figan siyanüre hay›r dedikçe, o
siyanürcü tekellerin daha s›k› koluna girip sadece madenleri de¤il
halk›n sa¤l›¤›n› da sat›yor.
Her ﬂey sat›l›k!
Mesele, neyi ne zaman, hangi
s›rayla sataca¤›. Yoksa her ﬂeyi
satmaya karar verdi¤i aﬂikâr.
*
Ayn› ziyniyetin insana bak›ﬂ›
da farkl› de¤il. Bir insan kaç para; de¤erini belirliyor ve karﬂ›l›¤›n› kömür, yiyecek poﬂeti haline
getirip çal›yor kap›lar›.
Öde karﬂ›l›¤›n›, sat›n al iradesini, düﬂüncesini, beynini...
‹nsan onuru nedir? Vatan ne
anlam ifade eder? Bu sorular›n
islamc› zihniyette, hele AKP iktidar›nda hiçbir de¤eri, karﬂ›l›¤›
yoktur.
Kaçak villas›n›n kap›s›na ‘Alla-

‹SLAMCILIK
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Direnen ‹ﬂçilere Destek
Ankara Numune Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi’nde taﬂeron firmada çal›ﬂan iﬂçiler, Genel-‹ﬂ Sendikas›’na üye olduklar› için iﬂten ç›kar›lmalar›n›n ard›ndan direniﬂe geçmiﬂlerdi. 3 haftad›r hastane
önünde oturma eylemi yapan iﬂçileri 6 Temmuz’da ziyaret eden Ankara Temel Haklar üyeleri, direniﬂe destek verdiler. Dernek Baﬂkan› Semiha Eyilik, iﬂçilerin yan›nda olduklar›n› kaydederken, sendika ve
iﬂyeri temsilcisi, bekledikleri deste¤in taﬂeron firmaya ve hastane yönetimine yönelik bask› yapmak oldu¤unu dile getirdiler.

Taﬂerona köleleﬂtirildik ‹ﬂçilerin sorunlar›n› dinleyen Temel
Haklar heyeti, destek için ellerinden geleni yapacaklar›n› kaydettiler. ‹ﬂçiler
sorunlar›n› ﬂu ﬂekilde dile getirdiler:
Taﬂeron firma ile yap›lan anlaﬂmada, maaﬂ ödemelerinin hangi tarihler
aras›nda yap›laca¤› belirtilmedi¤i için maaﬂlar›n› ay›n sonlar›nda al›yorlar,
bu da iﬂçilerin elektrik, su gibi ödemelerinde faizli ödemeleri anlam›na geliyor. Üst iﬂveren olan Numune Hastanesi, iﬂçileri ﬂartnamelerde korumuyor, taﬂeron firmaya köleleﬂtiriyor.
Daha önce ayn› iﬂyerinde sendikal› olarak çal›ﬂt›klar›nda sorun yokken
yeni ihalede bir baﬂka firmaya devrolduklar›nda Numune Hastanesi yönetimi, taﬂeron firmaya iﬂçilerin D‹SK’e ba¤l› sendikadan ç›kart›larak Hak-‹ﬂ’e
ya da Türk-‹ﬂ’e yönlendirilmelerini istiyor.
‹ﬂçiler sand›¤a gitmeyecek ‹ﬂçilerin yanlar›nda olduklar›n› belirten Temel Haklar çal›ﬂanlar›, seçimler konusunda da iﬂçilere demokrasi ve
ba¤›ms›zl›k mücadelesinin yükseltilmesi ça¤r›s› yaparken, iﬂçilerin ço¤unun
zaten bu düzende verecek oylar›n›n olmad›¤›n›, sand›k baﬂ›na gitmeyeceklerini dile getirdikleri görüldü.

Salihli'de anlaﬂma
Manisa'n›n Salihli Belediyesi’nde Genel-‹ﬂ'e üye 255 iﬂçinin 20 Haziran'da baﬂlatt›¤› grev, 16. gününde anlaﬂmayla sonuçland›. Belediye Baﬂkan› CHP'li Mustafa U¤ur Okay ile, Genel-‹ﬂ ad›na Kani Beko, ‹smail Özhamarat ve ‹smail Göde aras›nda yap›lan görüﬂmelerin ard›ndan düzenlenen bas›n toplant›s›nda, anlaﬂmaya var›ld›¤› aç›kland›.
‹ﬂçilere 1. y›l ilk 6 ay için % 5, ikinci 6 ay için de % 5 oran›nda zam
yap›lacak. Ayn› ﬂartlar 2. y›l için de geçerli olacak. Kanalizasyon, kat› at›k
ve temizlikte çal›ﬂan taﬂeron iﬂçilerine, ‘koku tazminat›’ olarak ayl›k 60
YTL ödenecek.
‹ﬂçilerin taleplerini dikkate almayan, grevi k›rmak için taﬂeron iﬂçileri
devreye sokmak isteyen, polisi iﬂçilerin üzerine salan CHP’li Belediye
Baﬂkan›’n›n, “elimizde olmadan birbirimizi k›rd›k” gibi riyakarl›klar sergilemesi ise, burjuva politikac›lar›n›n “kemiksizli¤inin” örne¤i oldu.

Beksa
Direniﬂe
Haz›rlan›yor
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Kocaeli’nde, Sabanc› Holding’e ba¤l› Beksa’n›n 210 iﬂçiyi 12 Temmuz’dan itibaren iﬂten ç›karma plan›na karﬂ›, iﬂçiler direnme karar› ald›lar.
Birleﬂik Metal-‹ﬂ üyesi iﬂçiler, 9 Temmuz’da, vardiya ç›k›ﬂ›nda fabrikadan 10 km boyunca ﬂehir
merkezine yürüyerek kararl›l›klar›n› gösterirken,
11 Temmuz gecesi de fabrikan›n terkedilmeyece¤i
ö¤renildi.

Sanovel direniﬂi sürüyor
n

‹STANBUL Sendikalaﬂma mücadelesi veren Sanovel ‹laç Fabrikas› iﬂçilerinin direniﬂi sürüyor. 7
Temmuz’da iﬂçileri ziyaret eden,
TTB, SES ve Dev Sa¤l›k-‹ﬂ yöneticileri, “Yaﬂas›n S›n›f Dayan›ﬂmas›” slogan›yla karﬂ›land›. Sendika
ve oda temsilcileri, ilaç sektörüne
aktar›lan milyarlarca dolarla patronlar›n zenginleﬂtiklerini, ilaçlar›
üreten iﬂçilerin haklar›n› istediklerinde ise, kap› önüne konulduklar›n› dile getirdiler.

CHP’li patron sendika düﬂman›
n

‹ZM‹R Sendikaya üye olduklar›
için iﬂten at›lan 26 iﬂçinin direniﬂi
22 Haziran’dan bu yana sürüyor.
Lider Deri Patronu Jak Galiko’nun CHP üyesi olmas› nedeniyle CHP ‹zmir ‹l Binas› önünde
8 Temmuz günü eylem yapan iﬂçiler, “Sendika Hakk›m›z› Savunuyoruz” pankart› açt›lar.

Milliyet önünde eylem
n

‹STANBUL Burjuva bas›nda iﬂten at›lan bas›n emekçileri için 10
Temmuz’da Türkiye Gazeteciler
Sendikas› taraf›ndan bir eylem
düzenlendi. TGS önünden ‘Bas›nda ‹ﬂçi K›y›m›na Son’ sloganlar›yla Milliyet’e kadar yürüyen
emekçiler ad›na konuﬂan TGS
Baﬂkan› Ercan ‹pekçi, iﬂten atmalar› hat›rlatt› ve 1961’de patronlar›n tutumuna karﬂ›, TGS’nin deste¤iyle gazete ç›kar›ld›¤›n› belirterek, “bu gazeteyi yeniden ç›kartmaya karar verdik” dedi.

Tüm Bel-Sen çad›r kurdu
n

‹ZM‹R Büyükﬂehir Belediyesi’nin T‹S görüﬂmelerini reddetmesi üzerine, Tüm Bel-Sen üyesi
memurlar, belediye önünde T‹S
çad›r› kurdu. 10-15 Temmuz aras›nda sürecek eylemin baﬂlad›¤›
gün aç›klama yapan ﬁube Baﬂkan› Yaﬂar Gül, “bütün kamu emekçileri için T‹S hakt›r. Bu hakk›m›z›
kullanana kadar mücadelemiz
devam edecektir” dedi.
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Reformizmin ‹ddias›zl›¤› ve
‘Ba¤›ms›z Aday’l›k Açmaz›!
Reformizm, bu seçim sürecinde
ideolojisinde, politikalar›nda ve
programlar›nda zaten varolan çeliﬂki ve açmazlara, bir yenisini eklemiﬂ olarak kat›l›yor. Bu defaki açmaz›n kayna¤›nda bir yandan “parti” olarak seçime kat›l›rken, partilerinin “genel baﬂkanlar›”n›n seçime
“ba¤›ms›z” olarak kat›lmas› yat›yor.
Öte yandan gerek “parti” olarak
gerekse de “ba¤›ms›z” adaylar› için
aç›klad›klar› “seçim bildirgeleri”,
reformizmin icazetçi yan›n›n daha
da pekiﬂti¤ini gösteriyor. Bu bildirilerin en karakteristik yan› nedir diye
sorulacak olursa, ilk baﬂta göze çarpan, siyasal olarak bariz bir iddi as›zl›kt›r. Ki bu iddias›zl›k hali, bu
çevrelerin prati¤inde, yürüttükleri
seçim faaliyetlerinde de az çok gözlenebilmektedir. Seçim bildirgelerinde dikkat çeken olgu, ba¤›ms›z l›ktan, halk iktidar›ndan, sosyalizmden, hesap sormaktan, kavg a d a n daha az sözediliyor oluﬂu veya sözedilen yerlerde de bunlar›n
alabildi¤ine mu¤lak ifadeler içinde
geçiﬂtirilmesidir. Kuﬂkusuz ki bu
iddias›zl›¤›n ideolojik, politik kökleri vard›r ve ne yaz›k ki olumsuzlu¤a uzanan bu “kökler” art›k iyice
güçlenmiﬂtir. Art›k, göstermelik
olarak bile devrimden, sosyalizmden sözetmiyorlar...

Reformizmin ‘gerçekçili¤i’,
düzeniçili¤idir!
Reformizmin evrimine bak›ld›¤›nda görülüyor ki, seçim bildirgelerinde aç›klanan politikalar, giderek daha çok burjuvazinin çizdi¤i
s›n›rlar içine hapsolmaktad›r. “Gerçekçilik”, “olabilirlik” ad›na, sistem içinde nelerin mümkün olup
olamayaca¤› kayg›lar› belirliyor
program çerçevesini. Mesela, ÖDP
emperyalistlere olan borçlar›n “yeniden
yap›land›r›lmas›”ndan,
EMEP “ödemelerin durdurulmas›nSay›: 113

de oldu¤u gibi, “Kürt sorunu” kavram›na bile yer verilmeden geçiﬂtiriliyor... Mesela, ÖDP Seçim Bildirisi’ndeki ﬂu bölüme bakal›m:

“Her gün can verdi¤imiz çat›ﬂmalar›n bitmesinin yolu, daha
‹ d d i a s › z l › k , s t a t ü k o l a r a h a p- fazla bar›ﬂ›n sesini yükseltmek, milliyetçili¤e, ›rkç›l›¤a
solman›n do¤al ve kaç›n›lmaz so- karﬂ› daha kararl›l›kla karﬂ›
n u c u d u r.
ç›kmakt›r. Birarada yaﬂama“ B a ¤ › m s › z a d a y ” l › k a ç m a z › n›n ekonomik, sosyal, siyasal,
kültürel yollar›n› hep beraber
ise, kendi gücüne güvenerek de- bulmakt›r; bar›ﬂt›r, kardeﬂlik¤il, baﬂka güçlere b e l b a ¤ l a y a r a k tir. ‹ﬂi savaﬂ olanlar›n bar›ﬂ›
p o l i t i k a y a p m a n › n r e f o r m i z m i getiremeyece¤ini bilerek davranmakt›r. ”
g e t i r d i ¤ i n o k t a d › r.
Belki bir gazetede, bir köﬂe
yaz›s›nda iyi niyet ve temennidan” sözediyorlar; ama daha ötesiler olarak bunlar ifade edilebilir.
ne geçemiyorlar. Çünkü ötesi, emAma bir partinin “program›”, “Kürt
peryalizmle aç›k çat›ﬂmad›r. De¤ilsorununa çözüm anlay›ﬂ›” olarak
se, ÖDP Seçim Bildirisi’nde söybunlar ifade edildi¤inde, bu sat›rlalendi¤i gibi, “Biz IMF‘ye, ‘bizim
r›n alabildi¤ine “naif” ve yüzeysel
yakam›zdan düﬂün‘ diyoruz” dekalaca¤› aç›kt›r. Fakat, bu yüzeyselmekle, IMF’nin yakam›zdan düﬂlik de, iddias›zl›¤›n kaç›n›lmaz bir
meyece¤ini herkes biliyor. IMF, yasonucudur.
kadan kendili¤inden düﬂmez; onu
Genel kurald›r; emperyalizmin
yakam›zdan “silkip atmak” gerekiveya
oligarﬂinin icazetini hesaba
yor. Bu silkme iﬂinin nas›l olabilekatarak
siyaset yapanlar, “acaba
ce¤inin cevab› ise, dünya halklar›ﬂöyle
dersek,
nas›l anlaﬂ›l›r?”, “bun›n mücadelesinde var. Gerekti¤innu yazarsak, alt›ndan kalkabilir mide da¤larda, gerekti¤inde meydanyiz?” kayg›lar›yla, sorunlar›n ne
larda çat›ﬂmadan bu mümkün olmugerçek çaplar›n›, ne de radikal, miliyor. Reformizmin iddias›zl›¤› ve o
tan bir hattan yürünecek çözümleriiddias›zl›¤a eﬂlik eden “ihtiyatl›l›ni ortaya koyamazlar. O durumda
¤›”n›n bir aç›klamas› iﬂte bu olsa
da geriye, ya genel geçer söylemler,
gerek.
ya mu¤lak ifadeler, ya bar›ﬂ, kardeﬂTelevizyon ekranlar›nda “sol de mek ﬂiddete karﬂ› ç›kmak demek- lik türünden soyut temenniler kal›r.
tir” diye sola yeni tarifler getiren
Ufuk Uras düﬂüncesi –ki bu reforEMEP’in çeliﬂkisi ve kendi
mizmin ortak amentüsüdür– IMF’yi
varl›¤›n› yads›yan açmaz›
ülkemizden kovmaktan sözedemez
EMEP, bir yandan DTP’nin batabii; olsa olsa düﬂ yakam›zdan diye
¤›ms›z
aday takti¤ine angaje olma“rica” siyaseti izleyebilirler... K›san›n,
di¤er
taraftan EMEP olarak da
cas›, sömürücü egemen s›n›flarla
seçime
kat›lman›n
yaratt›¤› çeliﬂkili
diﬂe diﬂ kavga etme, gerekti¤inde
durumu
izah
etmekte
zorlan›yor.
meydanlarda çat›ﬂma, gerekti¤inde
Bu zorluk ve çeliﬂki, EMEP’in
büyük bedeller ödeme kararl›l›¤›nSeçim Bildirgesi’ne ﬂöyle yans›yor:
da olmayanlar, siyasette iddial› da
olamazlar. Reformist parti ve aday“Emek, bar›ﬂ, demokrasiyi savular›n seçim bildirgeleri bu anlamda
nan siyasal, sendikal, mesleki vb.
bunun da bir göstergesidir.
örgütlerin halk›n birleﬂmesini kolaylaﬂt›racak ittifak› için çok çaba
Kürt sorunu için söyledikleri de
harcand›. Anti-demokratik, seçim ve
bar›ﬂ, ateﬂkesten öteye geçmiyor,
siyasi partiler yasas› nedeniyle, birhatta Ufuk Uras’›n seçim bildirisin-
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lik, or ta k ba¤›ms›z adayl ar etr af ›n da vücut buldu.”
Ortak ba¤›ms›z adaylar meselesinde asl›nda ortada adaylar›n “ortak” tespit edilmesi diye bir ﬂeyin
olmamas› ve asl›nda gerçekte bir ittifak bile olmay›p, Kürt milliyetçi
hareketin bir ÖDP genel baﬂkan›n›,
bir EMEP genel baﬂkan›n› aday
göstermesinin ötesinde bir ﬂey olmad›¤›n› herkes biliyor, herkes görüyor, ama anlaﬂ›lan EMEP’liler
fark›nda de¤il bunun.
“Ba¤›ms›z adaylar”, “emek, bar›ﬂ, demokrasiyi savunan siyasal,
sendikal, mesleki vb. örgütlerin ittifak›n›n ifadesiymiﬂ! Bunu bir yana
not edip EMEP’in bildirisini okumaya devam edelim:
“Halk güçlerinin ortak ba¤›ms›z
adaylar›, ezilen halk›n birlik ve k u rtuluﬂ özlemine verilmiﬂ bir yan›tt›r.
Yoksullar›n aray›ﬂ ve beklentilerinin karﬂ›lanmas›d›r. ‹nsanca bir gelece¤in boﬂ umut olmad›¤›n›n kan›t›; umudun temsilcisidir. ”
Reformizmin özellikle seçim dönemlerinde burjuva politikas›ndan
da etkilenip nas›l bir “abart›c›l›k”
içine girdi¤ine önceki seçimlerde de
tan›k olduk, fakat yine de “bu kadar
da olmaz” demekten kendimizi alam›yoruz.
‹ddia o ki; “ortak ba¤›ms›z adaylar”, ezilen halk›n birlik ve kurtuluﬂ
özlemine verilmiﬂ bir yan›t imiﬂ. Ortak ba¤›ms›z adaylar, yoksullar›n
aray›ﬂ ve beklentilerinin karﬂ›lanmas›... imiﬂ. Ortak ba¤›ms›z adaylar, umudun temsilcisi imiﬂ!
EMEP, Kürt milliyetçi hareketine angaje olmas›n›, genel baﬂkan›n›n gerçek bir “ittifak program›”
üzerinde yükselmeyip, adeta Kürt
milliyetçi hareketin inisiyatifinde
belirlenen bir adayl›k oldu¤unu gizlemeye çal›ﬂ›rken, kantar›n topuzunu kaç›r›p, ortak ba¤›ms›z adayl›k
meselesine hiç olmayacak ve z a t e n
olmam›ﬂ iﬂlevler yüklüyor.
“Ortak ba¤›ms›z adaylar”dan
EMEP genel baﬂkan›n› ç›kar›rsak,
geri kalanlar›n ezici ço¤unlu¤u
AB’cidir. Belki bir iki istisna olabilir ama bu genel niteli¤i de¤iﬂtir-

20

REFORM‹ZM

mez. O halde, ezici ço¤unlu¤u
AB’ci, ezici ço¤unlu¤u “ABD’nin
Ortado¤u’ya müdahalesine bir ﬂey
demeyenlerden” oluﬂan, ezici ço¤unlu¤unun s›n›fsal kayg›lar› ol m a y a n bu adaylar için “yoksullar›n
aray›ﬂlar›n›n
karﬂ›lanmas›”d›r,
“umudun temsilcisidir”, “ezilenlerin kurtuluﬂ özlemine verilmiﬂ bir
yan›tt›r” demek nas›l mümkün olabilir?
Bunu iddia etmenin siyasal a¤›rl›¤›n› nas›l kald›racak EMEP?
Bu adaylar›n yoksullar›n hangi
aray›ﬂ ve beklentilerini karﬂ›lad›¤›n›
EMEP izah edebilir mi?
Kimi kand›r›yorsunuz?!
Bu aç›kça yoksullar›n kand›r›lmas› demek de¤il midir?
Bu aç›kça u m u t ’un, k u r t u luﬂ’un içinin boﬂalt›lmas› de¤il midir?
Politikalar, taktikler farkl› olabilir; bunlar tart›ﬂ›labilir; fakat, kendini sol, sosyalist, komünist olarak nitelendiren bir partinin seçim politikas›, hiçbir ﬂekilde, kitlelerin kand›r›lmas›, umutlar›n›n ve özlemlerinin
istismar edilmesi üzerine ﬂekillenmemelidir.
Ki, “ortak ba¤›ms›z adaylarla”
ilgili, bunlar› yazd›ktan sonra, mesela aﬂa¤›daki ﬂu sat›rlar›n politik
bir anlam› kal›r m›?
“... oy pusulas›nda on dört parti
var, ancak gerçekte seçimlerde yaln›zca iki parti yar›ﬂacak.
Birinci parti; ... gerici burjuva
düzen partileridir. ‹kinci parti ise, ...
program› ve çözüm önerileriyle
Türkiye’nin gelece¤ini temsil eden
EMEK PART‹S‹’dir. ”
Ortak ba¤›ms›z adaylar, umudun
temsilcisi ise, emekçilerin ezilenlerin beklentilerini karﬂ›l›yorsa,
EMEP niye ayr›ca seçime kat›l›yor
acaba? Bu soru da boﬂlukta kal›yor.

Milliyetçili¤i, AB’cili¤i
eleﬂtiremeyenlerin seçim
politikas› da devrimci
olamaz!
Reformizmin seçim bildirgeleri,

teorik, politik aç›dan oldukça sorunludur.
Yukar›da da örnek verdi¤imiz
ÖDP’nin Kürt sorununu ortaya koyuﬂundaki “yüzeysellik”, EMEP’de
baﬂka bir çarp›kl›¤a dönüﬂüyor.
ﬁöyle deniyor EMEP bildirisinde:
“Bir ateﬂkes süreci daha de¤erlendirilmedi, halk›n çat›ﬂmas›z bir
ortamda huzura kavuﬂmas›n›n yolu
bir kez daha t›kand›. Oysa bu sorun
art›k çözülmeden kalamaz. Böyle
kald›kça, halk demokrasisiz kalmakta, Türkiye ABD’den AB’ye emperyalistlerin oyunca¤› olmaktad›r. ”
Kürt milliyetçi hareketin y›llard›r tekrarlanan tezi, EMEP’in program›na girmiﬂ art›k. Demokrasiyle
Kürt sorunu adeta özdeﬂleﬂtiriliyor.
Kürt sorunu çözülünce, halk demokrasisiz kalmayacak m›? Kürt
sorunu çözülünce, Türkiye emperyalistlerin oyunca¤› olmaktan ç›kacak m›?
Yukar›daki bir paragraftaki yanl›ﬂlar›, sayfalarca yazarak ancak düzeltebilirsiniz; çünkü Kürt sorununu yanl›ﬂ koyuyor, demokrasi sorununu yanl›ﬂ koyuyor, emperyalizm
sorununu yanl›ﬂ koyuyor...
Üstelik “ortak ba¤›ms›z aday”
blokunun bu sorunun çözümünden
ne anlad›¤› da belli de¤ildir. Bu
“blok”un unsurlar› (DTP, EMEP,
SDP), mesela Kuzey Irak’taki Kürt
milliyetçili¤inin “ABD’den AB’ye
emperyalistlerin oyunca¤› olmas›n›”, Kürt sorununun çözümü olarak, Kürt halk›n›n kendi kaderini tayin hakk› olarak görmüﬂ ve savunmuﬂlard›... Ülkemizde nas›l olacak?
EMEP, Kürt milliyetçili¤ine angaje oldu¤u için, bu konuda net cevaplar veremez. Kürt milliyetçi hareketinin oligarﬂi ve emperyalizm
konusundaki yanl›ﬂ politikalar›n›
eleﬂtirmekten imtina etti¤i sürece de
net olmas› mümkün de¤ildir zaten.
EMEP, Kürt milliyetçi çizgiyi
eleﬂtiri d›ﬂ› tutarken, ÖDP de Avrupa Birli¤i’ni eleﬂtirmekten özenle
uzak duruyor. Deniyor ki ÖDP Seçim Bildirisi’nde:
15 Temmuz 2007

“Ayn› zamanda eme¤in, ezilenlerin ve d›ﬂlananlar›n sesini ve taleplerini yükseltmek gerekiyor. Çünkü ezilenler, d›ﬂlananlar, emekçiler
IMF politikalar›ndan, ABD emperyalizminin sultas›ndan kurtulmak
istiyor. ”
Bu paragrafta Avrupa emperyalizmi niye yok? IMF politikalar›
ABD’nin oldu¤u kadar Avrupa emperyalizminin de politikalar› de¤il
mi? Emekçiler ABD sultas›na karﬂ›
da, AB sultas› alt›nda m› yaﬂamak
istiyor?
ÖDP Seçim Bildirgesi’ne bakarsan›z bu sonuç ç›k›yor.
Düﬂünülebilir ki, sadece bir paragraf› al›p onun üzerinden yorum
yapmak yanl›ﬂ olabilir. Fakat ÖDP
Seçim Bildirgesi’nin tamam›nda da
Av r u p a e m p e r y a l i z m i n d e n bir tek
kez olsun sözedilmiyor. AB’ye üyelik konusunda bir ﬂey söylenmiyor.
Gerek EMEP, gerekse de
ÖDP’nin seçim bildirgelerinin bir
baﬂka ortak noktas›, vergi, borçlar,
istihdam, gelir da¤›l›m› gibi ekonomik konulardaki yaklaﬂ›mlar›d›r.
Bu yaklaﬂ›m, oligarﬂinin ekonomik düzenini “temel veri” alan, onu
adeta tart›ﬂ›lmaz görüp, onu sa¤›ndan solundan rötuﬂlamaya çal›ﬂan
bir yaklaﬂ›md›r.
Mesela, “yerli ve yabanc› tekellerin spekülatif para hareketlerinin
denetim alt›na al›nmas›”ndan sözediyor, spekülatif para hareketlerinin
tümden engellenmesinden de¤il!
Mesela, gelir da¤›l›m›n›n düzeltilmesi için “kamu fonlar›n›n devreye
sokulaca¤›”ndan sözediyor. Birçok
burjuva iktisatç›da bile, bu konuda
daha “radikal” öneri ve çözümler
bulmak mümkündür.
Gelir da¤›l›m›ndaki adaletsizlik,
çok temel bir sorundur ve bunu fonlarla dengelemeye çal›ﬂmak, kapitalist sistem içinde bile en yüzeysel,
en geçici önlem olabilir. Fakat ürkeklik, burjuvaziyi ürkütmeme ihtiyatl›¤› öylesine güçlüdür ki, daha
“ileri” bir çözüm düﬂünülemiyor.
ÖDP Bildirgesi’nde deniyor ki;
“ Büyük varl›k sahiplerinin servetleSay›: 113

ri bir defal›k özel olarak vergilendirilecek. Sermaye gelirleri ve servet
üzerindeki vergi yükü artt›r›lacak.”
Evet, bu kadar.
Bunlar, bir zamanlar CHP’nin
önerdiklerinin bile çok gerisindedir.
“Toprak iﬂleyenin, su kullanan›n”
diyebilecek bir cüretten bile uzakt›r
reformizm. Sömürü sistemine dokunmuyor, tekelci burjuvaziye dokunmuyor, peki ne yap›yor, sadece
biraz vergi yükünü art›racakm›ﬂ!
Peki öyleyse nas›l çözeceksiniz
halk›n devasa sorunlar›n›?
Yaln›z ekonomide mi, haklar ve
özgürlükler alan›nda da ayn› yaklaﬂ›m sözkonusu:
ÖDP diyor ki; “ Anayasa baﬂta
olmak üzere, tüm yasalardaki antidemokratik düzenlemeler kald›r›lacak, yasalar uluslararas› hukuk
normlar›na ve demokratik haklara
uyumlu hale getirilecek.”
12 Eylül Anayasas›’n› bile toptan kald›rmaktan sözedemeyen
“ay›klamac›, iyileﬂtirmeci” bir yaklaﬂ›m!
Kiminle, hangi zeminde yar›ﬂ›yorsunuz? Zenginden daha çok ver-

gi alarak m› düzelecek bu ülke?
Sosyalizmi telaffuz etmekten niye
kaç›yorsunuz, niye ba¤›ms›zl›¤a
vurgular yapm›yorsunuz... Partilerin “genel baﬂkanlar›”n›n DTP ﬂemsiyesinde meclise girmesi, neyin zaferi olacak?.. Bu programlarla, kimin nas›l ezberini bozacaks›n›z...
Evet, reformizmin ufku bu kadar. Bu ufuk meclise girse ne olur,
girmese ne olur?
2007 seçimlerinin arifesinde,
Marksizm-Leninizm’in parlamenter
mücadele konusundaki teorisinin ve
prati¤inin sa¤lamas› yap›lm›ﬂ oluyor bir kez daha. Marksizm-Leninizm’in dedi¤i gibi, parlamentoyu
bir araç olarak kullanmak baﬂka,
onu amaçlaﬂt›rmak baﬂkad›r ve yine
Marksizm-Leninizm’in dedi¤i gibi,
reformlar için mücadeleyle, reformlar› nihai amaç haline getiren mücadele anlay›ﬂ› birbirinden farkl›d›r.
Parlamenterizm, reformizme, reformizm parlamenter batakl›¤a götürür. Bu içine düﬂeni her gün daha da
bo¤an bir k›s›r döngüdür. Bu k›s›r
döngüden ç›kman›n tek yolu ise,
devrim için mücadeleyi baﬂa almak,
parlamenter mücadeleyi de buna tabi k›lmakt›r.

"Sa¤c› isen MHP'ye, solcu isen CHP'ye"
Düzen, kitleleri kendi partilerine m a h k u m e t m e k için her yolu, her demagojiyi kullan›yor. Sol olacaksa düzenin solu olacak. ‹slamc›l›k olacaksa
düzen islamc›s›, hatta komünizm olacaksa o da düzeniçi olacak.
Düzene bu da yetmiyor; halktan oylar›n› oligarﬂi içi hesaplara göre kullanmas› isteniyor. Baﬂl›ktaki slogan da, AKP karﬂ›tlar›n›n, AKP’ye karﬂ›
MHP-CHP koalisyonu hesaplar› yapanlar›n ortaya att›klar› sloganlardan biri. “Laiklik-ﬂeriat” kamplaﬂmas›, bu seçimlerde bunun en önemli zemini oldu. Ve ﬂimdi bu zeminde “cumhuriyet” ad›na, “laiklik” ad›na ideolojisizleﬂtirme operasyonu sürdürülüyor. Operasyonun vard›¤› nokta, gazetelerdeki “ M H P = C H P ” ilan› oldu.
MHP ve CHP aras›nda bir eﬂitlik oldu¤u do¤rudur. Aralar›nda baz›
küçük farklar olsa da ‹K ‹S ‹ DE S A⁄ CI partidir.
Solcular›n CHP’ye oy vermesi için bir neden yoktur.
Sol, e m e k t e n , h a l k t a n y a n a olmakt›r ve bu anlamda hiçbir solcu, hiçbir düzen partisine oy vermemelidir.
“Baﬂka çare mi var, baﬂka alternatif mi var?” veya “Oyunuz ziyan olmas›n” türünden söylemler, burjuvazinin söylemleridir. Bu söylemler, tekrarlana tekrarlana geniﬂ kitlelerin düﬂüncelerini teslim alm›ﬂt›r. Emekten,
halktan yana olanlar, verilmeyen oyun mu, yoksa düzen partilerine verilen
oyun mu ziyan olaca¤›n› birkez daha düﬂünmelidirler.
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Hat›rlanaca¤› gibi, D‹SK,
2005
1
May›s’›nda “‹ﬂyerimi Seviyorum,
Fabrikam› Seviyorum” sloganlar›yla ç›km›ﬂt› 1 May›s alan›na. Tespit
etti¤i sloganlar›n toplam olarak “ B u
düzeni seviyoruz” anlam›na geldi¤ini yazm›ﬂt›k o zaman (Bkz. Ekmek
ve Adalet, say›: 157, 8 May›s 2005).
Bu sloganlar, politik olarak
D‹SK’in kuruluﬂ ve varl›k gerekçesinin inkar›yd›. 2007 y›l›n›n 1 May›s’›nda pratik olarak daha ileri bir
çizgide yeralan D‹SK, politik olarak
o sloganlar›n tart›ﬂmas›n› ve özeleﬂtirisini yapm›ﬂ de¤ildi. Düzeni seven, onu de¤iﬂtirilemez, y›k›lamaz
kabul eden, sonuçta o düzenin partilerine mahkumdur.
Dönülür, dolaﬂ›l›r, ve bir düzen
partisinde karar k›l›n›r.
Ony›llard›r bir yandan iﬂçi sendikalar›, bir yandan alevi örgütlenmeleri, emekçi, ezilen halk›, “ehven-i
ﬂ e r ” e mahkum etmektedirler.
D‹SK Kuruluﬂ Bildirisi’nde denir ki: “ ‹ﬂçi s›n›f›n›n sorunlar› tam
ba¤›ms›zl›¤a kavuﬂmuﬂ toplumcu
bir düzende çözümlenir. ”
Bu madde, bildirinin “Temel ‹lkeler Bölümü”nün 1. maddesidir
hem de. D‹SK, e¤er kendi kuruluﬂ
gerekçesine ba¤l› kalacaksa, Amerikan ve Avrupa emperyalizmi karﬂ›s›nda tam ba¤›ms›zl›¤› savunmayan,
emekten yana olmayan hiçbir siyasi
güce destek veremez.
Fakat, sosyalizmi savunmak da
bir yana; D‹SK yönetimi, CHP-DSP
ittifak›na verdi¤i destekle, iﬂçi s›n›f›n›n en güncel ve yak›c› sorunlar›n›, en acil ç›karlar›n› bile görmezden gelen bir aymazl›k içindedir.
Kendini, Genelkurmay’›n ve iﬂbirlikçi burjuvazinin bir kesimin empoze etti¤i “laiklik-ﬂeriatç›l›k”
kamplaﬂmas›na hapsolmaktan kurtaramamaktad›r. Halbuki bu k›s›r
döngüden, bu sahte kamplaﬂmadan
ç›kman›n bir yolu vard›r ve o; olaylara, geliﬂmelere “iﬂçi s›n›f›n›n penceresinden” bakmakt›r. Bir “iﬂçi
örgütü” olmas›na ra¤men, D‹SK’in
yapmad›¤› budur.

D‹SK Yine CHP’nin Kuyru¤unda
D‹SK, seçimlere
az bir süre kalm›ﬂken
tavr›n› aç›klad› ve iﬂçi s›n›f›na ve
tüm halka “ C H P - D S P i t t i f a k › n ›
destekleme” ça¤r›s› yapt›.
D‹SK Genel Baﬂkan› Süleyman
Çelebi taraf›ndan yap›lan aç›klamada ﬂöyle denildi: " C H P - D S P iﬂbirli ¤ in in iﬂç i v e e m ek ç i h a lk ›n k im i
e k o n o m i k , d e m o k r a ti k v e s i y a s i ta le ple rin e pr og ram ›n d a y er ve rm esi
d e dikka te al ›na rak deste k len mesi ne karar verildi." Aç›klamada, ayr›ca “ ba¤›ms›z sol adaylar›n da desteklenmeleri kararlaﬂt›r›ld›¤›” belirtiliyordu ki, anlaﬂ›lan bu biraz da
zevahiri kurtarmak bab›ndan karara
eklenmiﬂti.
D‹SK bu kez de ﬂaﬂ›rtmad› asl›nda iﬂçileri. Çünkü sonuçta bir düzen
partisini –do¤rudan veya dolayl›
yollarla– desteklemek, D‹SK’in y›llard›r sürdürdü¤ü bir politikad›r.
D‹SK’te TKP’liler etkin iken de,
CHP’liler etkin iken de, bu politika
pek de¤iﬂmemiﬂ ve D‹SK, düzen solunun kuyru¤una tak›lm›ﬂt›r. Her seçimde muhtelif manevralar yap›l›r,
sonra yine düzen solu desteklenir.
‹ﬂçi s›n›f›n› CHP’nin kuyru¤una
takmak, emekten yana bir politika
de¤ildir. D‹SK’li iﬂçiler oligarﬂinin
partilerine mahkum de¤ildir!..
D‹SK, CHP-DSP’nin aday listelerinde "sosyal demokrasinin evrensel ilkelerine uymayan adaylar" oldu¤unu söylüyor. Kastettikleri birkaç MHP, ANAP kökenli aday m›
yoksa? "Sosyal demokrasinin evrensel ilkeleri” neler, D‹SK ne anl›yor
bu ilkelerden? E¤er bu ilkelerden
anlaﬂ›lan, asgari düzeyde emekten,
adaletten yana olmak ise, bu ilkelere uyan kaç aday var acaba CHP’de.
Böyle birkaç aday olsa bile, bir
CHP iktidar›nda onlar›n hükmü olabilir mi?
Çelebi’ye ve D‹SK y önetimine
soruyoruz:
Destekleyece¤inizi ilan etti¤iniz
Deniz Baykal, TÜS‹AD patronlar›na
“ mevcut ekonomi politikalar›n› sür-
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dürece¤iz” güvencesi vermedi mi?
Sizler bunu bile bile, nas›l
CHP’ye destek verirsiniz?
‹ﬂçileri köleleﬂtiren yasalar›n birço¤u, taﬂeronlaﬂt›rma, esnek çal›ﬂma düzenlemeleri DSP-MHPANAP koalisyonu taraf›ndan ç›kar›lmad› m›? Bu iﬂçi düﬂman› yasalar› ç›kartan Çal›ﬂma Bakan› Yaﬂar
Okuyan, ﬂimdi CHP’de de¤il mi?
Bunlar› bile bile nas›l DSP-CHP
ittifak›na destek verirsiniz?
‹ﬂçilere, memurlara yönelik say›s›z sald›r›da, CHP’nin ve DSP’nin
hangi itiraz› oldu? CHP, DSP, ne zaman, ne için emekçilere sahip ç›kt›
ki, ﬂimdi iﬂçilere bu ittifaka sahip
ç›kma ça¤r›s› yap›yorsunuz?
Yüzbinlerce iﬂçi iﬂten at›l›rken
ne yapt› CHP veya DSP? ‹ktidardayken de, muhalefetteyken de
“özelleﬂtirmelerin” savunucusu olmad›lar m›?
CHP-DSP ittifak›n› “demokratik
taleplere prog ram›nda yer veriyo r”
diye pazarlamak, aymazl›k ve burjuva politikac›l›¤›d›r.
Geçti¤imiz dönem, tüm faﬂist
yasalar› destekleyen, ç›kar›lanlar›
yetersiz bulan, 301. maddeyi sahiplenen, polise daha fazla yetki diye
ç›rp›nan, “Terörle Mücadele Yasas›”
düzenlemeleri bir an önce yap›ls›n
diye AKP’yi s›k›ﬂt›ran CHP de¤il
miydi?.. Kuzey Irak’a operasyon
yap›ls›n diye amigoluk yapan CHP
de¤il mi?
D‹SK yönetimi, hangi demokratik taleplerden sözediyor öyleyse?
Ka¤›t üstünde, en faﬂist, en gerici partilerin bile göstermelik olarak
koydu¤u baz› vaatler vard›r. Bu anlamda, CHP ile DSP de “demokratik taleplere” dair birkaç maddeye
yer vermiﬂlerdir.
‹ﬂçi s›n›f›na, onlarla kendinizi
kand›r›n m› diyorsunuz yani?!
‹ﬂçiler, D‹SK yönetiminden bu
sorular›n cevaplar›n› istemeli,
emekçileri düzen partilerinin peﬂine
takman›n hesab›n› sormal›d›r!

15 Temmuz 2007

‘Bin Umut’ adaylar›na sald›r›lar
Oligarşi ‘seçme-seçilme’ hakkının sadece kendi belirlediği partiler ve adaylarla sınırlı olduğunu, Kürt adaylara yönelik engellemelerle gösteriyor
Oligarﬂinin parlamentoya sokmamak için her yola baﬂvurdu¤u
Kürt milletvekili adaylar› bu kez de
kontra sald›r›lar› ile karﬂ› karﬂ›ya.

“Kürtler’i istemiyoruz”
10 Temmuz’da, ‹stanbul-Küçükçekmece ‹stasyon Mahallesi’nde,
Bin Umut Aday› Sebahat Tuncel’in
seçim otobüsünün Taﬂtepe Konutlar›’na girmesi, özel güvenlik görevlilerince engellendi. Bunun üzerine
konutlarda yaﬂayan Kürt aileler tepki gösterdiler. Ard›ndan gece geç
saatlerde 50-60 kiﬂilik faﬂist bir
grup, Kürt ailelerin evlerini basarak
“Burada Kürtler’i ‹stemiyoruz”,
“Ya Allah Bismillah Allahu Ekber”
sloganlar› eﬂli¤inde, taﬂ, sopa, b›çak
ve sat›rlarla sald›rd›. Önlerine ç›kanlar› tartaklayan grup, baz› evlerin camlar›n› k›rd›.
Sitede oturanlar›n karﬂ›l›k verdi¤i olaylarda üç Kürt genci yaralan›rken, öfkeli kalabal›k MHP’nin
seçim bürosunun camlar›n› k›rd›.
Faﬂist sald›r› esnas›nda ortada görünmeyen polisin müdahalesi de bu

aﬂamadan sonra gerçekleﬂti. Kitleye
panzerlerle sald›ran polis, bir kiﬂiyi
de gözalt›na ald›.

CHP’liler çocuk v urdu
Ayn› gün ﬁ›rnak’›n Silopi ‹lçesi’ne ba¤l› R›behi Köyü’nden geçen
CHP konvoyuna zafer iﬂareti yapan
13 yaﬂ›ndaki Harun Çolak, konvoydan aç›lan ateﬂ sonucu kurﬂunla vurularak yaraland›.
9 Temmuz’da Van’da Bin Umut
aday› Özdal Üçer’in de içinde yer
ald›¤› konvoy Saray ‹lçesi’nde,
Kürtçe müzik çald›¤› gerekçesiyle
havaya taciz ateﬂi açan ve cop kullanan askerlerin sald›s›na maruz
kald›. Sald›r›da iki kiﬂi yaraland›.
Kocaeli Bin Umut Aday› Mustafa Avc›’n›n Karamürsel’deki seçim
irtibat bürosu, aç›ld›¤› günün gecesi
sald›r›ya u¤rad›.
Dersim’in Hozat ‹lçesi’nde, Bin
Umut Aday› ﬁerafettin Halis’in bildirilerini da¤›tan DTP ve EMEP
üyesi 5 kiﬂi gözalt›na al›nd›, afiﬂ ve
bildirilere el konuldu.

Dink’in katilleri linççi
Hrant Dink’i katledenlerin kim oldu¤u ortaya ç›kt›¤›nda, bunlar›n linçlerde kullan›lanlar, örgütleyenler,
devrimcilerin karﬂ›s›na ç›kar›lanlar oldu¤unu söylemiﬂtik.
Siyasi tespitimizin pratik olarak da gerçekleﬂti¤i anlaﬂ›ld›.
“Azmettirici” Yasin Hayal savc›l›¤a gönderdi¤i dilekçesinde, “Trabzon’da TAYAD üyelerine yönelik linç
giriﬂiminde ‘Büyük abi’Erhan Tuncel’in parma¤› oldu¤unu” söyledi.
Böyle mi olmuﬂtur; evet!
Yasin Hayal’in “abi”siyle çeliﬂkileri olabilir, bütün
kullan›l›p at›lanlar›n hezeyan› içinde suçu birbirlerine
y›kma yar›ﬂ› içinde olabilirler.
Ama Tuncel’in “polis eleman›” oldu¤u aç›kt›r. Ve
Trabzon’daki linçin örgütleyicilerinin polis oldu¤u ke-

Say›: 113

‹zmir’in Bornova ‹lçesi’nde iﬂyerlerine Bin Umut ‹zmir 2. Bölge
Aday› Mehmet Muhdi Aslan ile Orhan Do¤an’›n posterlerini asan esnaflar polis ve iﬂyeri sahipleri taraf›ndan tehdit edildi. Aslan için Bergama’da anons yapan araçta bulunan 4 kiﬂi ‘Kürtçe müzik çalmak,
anons yapmak’ “suçlamas›” ile gözalt›na al›nd›.
Ayd›n ve Didim’de Bin Umut
adaylar›n›n seçim bürosuna as›lan
afiﬂler y›rt›larak bayrak as›ld›.
Genelkurmay’›n Kürt halk›n›
hedef gösteren aç›klamas›n›n
ard›ndan, Kürt halk›na özgürlük talebini yükselten devrimciler, 4 Temmuz’da ‹zmir Yamanlar’da düzenledikleri meﬂaleli yürüyüﬂte ﬂovenist k›ﬂk›rtmaya dikkat çektiler.
HÖC, Partizan, KÖZ, ESP ve
EHP taraf›ndan düzenlenen eylemde, ﬂovenist k›ﬂk›rtmalara
karﬂ›, her milliyetten halklar
mücadeleye ça¤r›ld› ve “imha
ve asimilasyon politikalar›na
a¤›rl›kl› olarak maruz kalan
Kürt Halk›na Özgürlük talebini
daha gür bir sesle hayk›rarak Yaﬂas›n Halklar›n
Kardeﬂli¤i diyoruz” denildi.

sindir. Polis bu tezgah için elemanlar›n› ve faﬂistleri kullanbu güruhun herbiri
m›ﬂt›r. Linçin örgütlenmesinin
devletin elinde Erhan,
baﬂ›nda yer alan emniyet müYasin, Ogün olmaya
dürünün ayn› zamanda Erhan’›
aday. Devlet maﬂalar›“eleman” devﬂiren Ramazan
n› onlardan devﬂiriyor
Akyürek olmas› ve Dink’in
katline kadar giden süreçte,
katiller için mahkemeye gönderdi¤i “arkadaﬂ grubu” belgesinde rolü düﬂünüldü¤ünde, Erhan’›n linçcilerin içinde,
önünde yer almas› kadar do¤al bir ﬂey olamaz.
Kald› ki, Tuncel var veya yok, ama “Tunceller”in
oldu¤u kesindir. Oligarﬂinin “sevgili çocuklar›”d›r onlar! Linçlerde, provokasyonlarda, cinayetlerde, her türlü kontra eylemde kullan›r, sonra bir kenara atarlar.
Ony›llard›r bu ülkede de¤iﬂmeyen gerçektir: Devlet, faﬂist, ﬂoven propagandalarla önce gençlerin beyinlerini zehirliyor, sonra kirli iﬂlerinde, halka karﬂ› savaﬂta kullan›yor.

HABER/YORUM
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SEÇ‹M ÇARE DE⁄‹L
Ba¤›ms›zl›k, demokrasi
mücadelesine kat›l!
‹ﬂçiler, köylüler, memurlar,
esnaflar, gençler, kad›nlar, her
inanç ve milliyetten halk›m›z;

BA⁄IMSIZ,
DEMOKRAT‹K
OLMAYAN
B‹R ÜLKEDE
SEÇ‹M SANDI⁄I;
Emperyalizm ve
oligarﬂi ad›na bu
ülkeyi kimin
yönetece¤ini
belirlemek için
kurulur. Düzen
partilerinin
sizden istedi¤i
oy, bu oyunu
sürdürebilmeleri
içindir.
De¤iﬂmesi
gereken
koltukta oturan
partinin ad›
de¤ildir; bu
soygun, ya¤ma
düzeninin
kendisidir,
ba¤›ml›l›k
iliﬂkileridir.
Bu de¤iﬂimin
ad›, DEVR‹MD‹R!

Nas›l bir ülkede yaﬂ›yoruz? Nas›l
bir ülke istiyoruz? Cevaplar›m›z, seçimlerde ne yapmam›z gerekti¤inin
de cevab›d›r.
Bu ülke ba¤›ms›z de¤ildir. Ony›llard›r siyasi, ekonomik, askeri olarak
emperyalizme ba¤›ml›d›r.
Bu ülkede demokrasi yoktur. Ülkemiz faﬂizmle yönetiliyor.
Sand›k bu gerçekleri gizlemek için
kurulur, halk›n iradesi de¤il, emperyalistlerin ve oligarﬂinin iktidarlar›
yönetir. Düzen partileri onlar ad›na,
onlar›n düzenini sürdürmek için oy
isterler.
Bütün sorunlar›n kayna¤› da buradad›r. Ba¤›ms›z, demokratik bir ülke
ol mad› ¤›m›z için:
Bask›lar, yasaklar eksik olmaz.
Hak ve özgürlükler yoktur. Hakk›n›
arayan “terörist” ilan edilir. Emperyalistlerin karﬂ›s›nda ulusal onur
ayaklar alt›ndad›r. Açl›ktan ölür çocuklar›m›z. Sefalet içindedir yoksullar›m›z. ‹ﬂsizlik durmadan büyür.
Analar-babalar evlatlar›n›n karn›n›
doyuramaz. ‹ktidarlar, IMF talimatlar›n› yerine getirmekten baﬂka hiçbir
ﬂey yapmaz. “Sosyal politikalar” diye
iftar çad›rlar› kurulur, zenginlerin halk› aﬂa¤›layarak da¤›tt›¤› yiyeceklerle
oyun sürdürülür.
Ba¤›ms›z, demokratik olmayan bir
ülkede seçimler, temel olan hiçbir
konuda hiçbir ﬂeyi de¤iﬂtiremez. Hiçbir sorun tek baﬂ›na çözülemez. Ne
iﬂsizli¤in, ne yoksullu¤un kökü kaz›namaz.
Bütün düzen partileri böyle bir ülkede yaﬂ›yor olmam›zdan sorumlu-

durlar.
Tüm düzen par tileri IMF’ci, Avr upac›, Amerikanc›d›r. Bu yüzden daha
ﬂimdiden sermayeye güvence veriyorlar, IMF program›n› uygulayacaklar›na yemin ediyorlar. Meydanlarda
ise halk› aldatmak için “IMF karﬂ›t›”
görünüyor, yalan söylüyorlar.

MASKELER‹NE BAKMAYIN!
Ba¤›ms›zl›¤› dilinden düﬂürmeyenler, milliyetçili¤i körükleyerek bayrak
ﬂovlar› yapanlar halk›n düﬂmanlar›d›r. Halk› kendi sorunlar›na çözüm
aray›ﬂ›ndan uzaklaﬂt›rarak yönetiyorlar. Ba¤›ms›z bir ülke de¤il, ba¤›ml›l›k iliﬂkilerinin baﬂ›nda kendilerinin
oldu¤u bir Türkiye istiyorlar.
Demokrasiyi dilinden düﬂürmeyenler, demokratik bir Türkiye de¤il,
kendilerinin yönetti¤i zulmün Türkiyesini istiyorlar.
“Laik-ﬂeriatç›” diye halk› bölenler
sadece kendi iktidarlar›n›n kavgas›n›
veriyorlar.
Seçimlerle halk› aldat›yor, bu oyuna alet ediyorlar. Birbirlerinden farklar› olmad›¤› için yalanlarla, yiyecek
poﬂetleri da¤›tarak aldat›yorlar. Halk›n iradesi dedikleri bir çuval kömüre, bir poﬂet kuru g›daya indirgeniyor.
Siyasi, ekonomik politikalar› emperyalistler ve oligarﬂinin ç›karlar›na
göre belirlenmiﬂ hiçbir düzen partisine oy yok!

ÇARES‹Z, ÇÖZÜMSÜZ DE⁄‹L‹Z
Ba¤›ms›z, demokratik Türkiye is tiyor u z .
Aç, iﬂsiz, evsiz kalmayaca¤›m›z,
aﬂa¤›lanmayaca¤›m›z, zulüm görme-

yece¤imiz bir ülke istiyoruz.
Sand›¤a ataca¤›m›z oylarla bunlar›
elde edemeyiz. Bu, çok partili sisteme
geçilen 1946’dan bu yana surat›m›za
çarp›l›r, her seçimden sonra “elim k› r›lsayd› da oyumu ver meseydim” der
milyonlarca insan.
O günden bu yana her seçimde oy
att›n›z, bir partiyi iktidar yapt›n›z. Peki
ne de¤iﬂti?
Ba¤›ml›l›¤›m›z artt›. Düﬂünceler,
inançlar, ulusal kimlikler daha fazla
bask› alt›na al›nd›. Her krizin faturas›
halka yüklendi, yoksullu¤umuz büyürken bir avuç zenginin kasalar› ﬂiﬂti, ülkenin zenginlikleri emperyalist ve iﬂbirlikçi tekellere peﬂkeﬂ çekildi. Halk›n
pay›na hep “fedakarl›k” düﬂtü. Hükümetler de¤iﬂti, “fedakarl›k” istekleri
bitmedi.
Hep soyulduk, hep ezildik!
Peki halk olarak çaresiz, çözümsüz
müyüz; bu k›s›r döngüye, bu sand›k
oyununa mecbur muyuz?
“ A S L A ! ” diyoruz.
“ A RTIK YETER ! ” diyoruz.
Halk çaresiz de¤ildir. Çözüm ba¤›m s›zl›k, demokrasi mücadelesindedir.
Ba¤›ms›zl›k ve demokrasi seçimlerle
olmaz! Ba¤›ms›z, demokratik Türkiye
sand›ktan ç›kmaz!
Ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadeleyle kazan›l›r. Oligarﬂinin seçim oyununu reddederek, hayat›n her alan›nda
örgütlenelim ve kavgay› yükselterek
kazanal›m.
Çözüm DE VR‹M’dedir.
Çözüm HALK ‹KT‹DARI’ndad›r.
Kendi iktidar›n için mücadeleye kat›l!

HALKIN ‹KT‹DARIYLA YÖNET‹LEN TÜRK‹YE:
u Ba¤›ms›z, demokratik bir ülke olacak. ‹ktidar, bir avuç oligarﬂi d›ﬂ›ndaki tüm milliyetlerden, inançlardan halk›n olacak.
u Emperyalizmle her türlü siyasi, ekonomik, kültürel, askeri
ba¤›ml›l›k iliﬂkisi kesilecek!
u Demokrasicilik oyunu son bulacak! Halk yönetime Halk
Meclislerinde örgütlenerek do¤rudan kat›lacak. Seçti¤i temsilcileri görevini yerine getiremedi¤inde seçimleri beklemeden GER‹ ÇEKEB‹LECEK.
u Halk›n örgütlenme özgürlü¤ü olacak. Temel hak ve özgürlüklere konulan k›s›tlamalar kalkacak. ‹nanç özgürlü¤ü güvenceye al›nacak.
u Uluslar›n kendi kaderlerini özgürce belirleme haklar› koﬂulsuz savunulacak.
u Ekonomi politikalar›n›n temeli, halk›n ihtiyaçlar› ve ç›karlar› olacak. Yoksulluk, iﬂsizlik son bulacak. Herﬂeye karﬂ›n iﬂsiz kalanlar›n asgari geçinme koﬂullar› sa¤lanacak.
u Toprak reformuyla topraks›zlar topra¤a kavuﬂacak, a¤alar›n egemenli¤i sona erecek.
u Özürlüler ve emeklilerin, haklar› ve yaﬂama kat›l›mlar› güvence alt›na al›nacak.
u Kad›n ile erkek, her alanda hak ve temsil eﬂitli¤ine sahip
olacak.
u E¤itim paras›z olacak. Üniversiteler, ö¤rencilerin, ö¤retim
üyelerinin, çal›ﬂanlar›n›n ve Halk Meclisi temsilcilerinin yer ald›¤› konseyler taraf›ndan yönetilecek.
u Sa¤l›k her ﬂeyin üzerinde tutularak her türden sa¤l›k hizmetleri ücretsiz karﬂ›lanacak.
u Tüm halk›n konut sahibi olma hakk› için tüm güçler seferber edilecek.
u Yozlaﬂman›n ekonomik, sosyal temelleri yok edilecek, halk›n kültürü hakim k›l›nacak.
u Yarg›, halk›n yarg›ya kat›l›m›n› esas alan bir adalet anlay›ﬂ› üzerinde yükselecek.
u Halk›n Ordusu, emperyalistlerin amaçlar›n›n de¤il, halk›n
hizmetinde olacak.

NE ABD NE AB! BA⁄IMSIZ TÜRK‹YE MÜCADELES‹NE KATIL!

Haklar ve Özgürlükler Cephesi
Haklar ve Özgürlükler Cephesi Bülteni özel say›s› olarak yay›mlanm›ﬂt›r

HÖC’ün ça¤r›s› Hopa’dan Antakya’ya, Kars’dan ‹zmir’e ülkenin dört bir yan›nda meydanlarda, emekçi mahallelerinde
halka ulaﬂt›r›l›yor. HÖC’lüler düzen partilerinin yalanlar›n›
teﬂhir ediyor, çözümün ba¤›ms›zl›k, demokrasi mücadelesine kat›lmakta oldu¤unu anlat›yorlar...

Emniyet Genel Müdürlü¤ü’nün,
Hrant Dink’i katleden ve say›s›z suça imza atan, devletle ba¤lant›l› örgütlenme için mahkemeye gönderdi¤i raporu hat›rlay›n: Bunlar örgüt
de¤il, arkadaﬂ grubu!
‹kitelli’de 2 kiﬂinin uyuﬂturucu
satt›klar›, Sar›yer’de 4 kiﬂinin h›rs›zl›k yapt›¤› ve bir ailenin uyuﬂturucu sat›p kad›n pazarlad›¤›, Gazi
Mahallesi’nde 3 kiﬂinin fuhuﬂ yapt›klar›, 2 kiﬂinin ise uyuﬂturucu satt›klar› için dövülmesine kat›ld›klar›
iddias›yla 7 Aral›k 2006’da Temel
Haklar Federasyonu ve onlarca Temel Haklar Derne¤i’ni basan, 89 kiﬂiyi gözalt›na alan ayn› polis, onlar
için ne diyor; Tehlikeli örgüt! Sav-

Yozlaﬂma ve iki politika
Devrimciler engellemeye çal›ﬂ›yor,
iktidar teﬂvik ve himaye ediyor!
Müebbet dahil olmak üzere toplam 10.000 (yanl›ﬂ okumad›n›z on
bin) y›l hapis. Bununla da yetinmiyor; uyuﬂturucuya, kumara ve yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele ettikleri
için 17 dernek ve 1 federasyonun
kapat›lmas›n› istiyor.
Suçlar›: Anayasal düzeni ihlal!
Bu iki olay aras›nda devletin ba-

Yozlaﬂmaya karﬂ› mücadelenin bedeli:

10 bin y›l hapis!
Aç›lan davay› ve haz›rlanan iddianameyi
de¤erlendiren H a l k › n H u k u k B ü rosu, “delil
yok, ceza çok; fuhuﬂa, uyuﬂturucuya karﬂ›
mücadele, ‘Anayasal düzeni ihlal’ olarak görülüyor” dedi.
5 Temmuz’da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Lokali’nde bas›n toplant›s› düzenleyen, HHB avukatlar›ndan Av. Taylan
Tanay, Av. Bark›n Timtik, Av. Ebru Timtik, dosyan›n somut delillerden yoksun
oldu¤unu örneklerle ortaya koydular. Tutuklananlar›n, ‘gizlilik karar›’ nedeniyle 6 ay boyunca ne ile suçland›klar›n› bilmeden tutuklu kald›klar›n›, mahkemeye ç›kacaklar› 13 Kas›m itibariyle tam bir y›l tutuklu kalmalar›n›n sa¤land›¤›n›
hat›rlatan hukukçular, “hukuken masum say›lmalar›n›n kendilerine pratik hiçbir faydas› olmad›¤› gözlenen ve hali haz›rda ülkemizde aç›lm›ﬂ en yüksek hapis cezas› tehdidine maruz kalm›ﬂ bu toplulu¤un; C. savc›l›¤› taraf›ndan hukuken anayasal düzeni ortadan kald›rmaya çal›ﬂan yasad›ﬂ› silahl› illegal bir örgüt olarak kabulü ak›l durduracak niteliktedir” dediler.
Toplam 10 bin y›l hapis istemi ile aç›lan davan›n, yasal dernek ve yayg›n organlar›n› kriminalize etmeyi hedefledi¤ini kaydeden avukatlar, yasal derneklerin ve yay›nlar›n “yasad›ﬂ› DHKP-C örgütü” ile mesnetsiz ﬂekilde bütünleﬂtirildi¤ine dikkat çektiler.
Benzer suçlamalara muhalif her kesimin muhatap olabilece¤ini belirten avukatlar, baﬂta hukukçular olmak üzere herkesi davay› sahiplenmeye ça¤›rd›lar.
c›l›k, baﬂkaca hiçbir delile ihtiyaç
duymadan polisin fezlekesine dayanarak haz›rlad›¤› iddianame ile,
41’i tutuklu olmak üzere, yaﬂlar› 15
ile 61 aras›nda de¤iﬂen 16 kad›n 70
erkek ve 3 çocuk toplam 89 kiﬂi
hakk›nda ne ceza istiyor?
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k›ﬂ› dahi, düzenin niteli¤ini, iktidar›n hukuka bak›ﬂ›n›, yozlaﬂma konusundaki tutumunu ortaya koyuyor. Nas›l bir “anayasal düzen” ki,
yozlaﬂmaya karﬂ› mücadeleyi kendine tehdit olarak görüyor? Yarg›n›n, tutuklanan kiﬂilerin bu eylem-

lerle ilgilerini ispatlayamamas› bir
yana, uyuﬂturucu çetelerinin dövülmesini, kumarhanelerin bas›lmas›n›, kendi düzenine yönelik eylemler
olarak de¤erlendirmesi, ciddi olarak
tart›ﬂ›lmak durumundad›r.

‹ddianame, çat›ﬂan iki
politikan›n ürünüdür
Polis fezlekesi ile haz›rlanan iddianame ile, yozlaﬂmaya karﬂ› iki
politika daha aleni hale gelmiﬂtir.
Bir yanda; polisi, yarg›s›, siyasi,
kültürel politikalar› ile yozlaﬂmay›
himaye ve teﬂvik eden oligarﬂik düzen var. Uyuﬂturucu, fuhuﬂ çeteleri
bu yaklaﬂ›m›n ürünü olarak cirit at›yor. H›rs›zl›k, fuhuﬂ ve her türden
yozlaﬂma alametleri bu sistemin yaratt›¤› yoksullu¤un ürünü olarak
emekçi mahallelerini kuﬂat›yor. Oligarﬂinin bütün iktidarlar› bu politikay› kesintisiz biçimde, özellikle 12
Eylül’den bu yana uyguluyor.
Uyuﬂturucudan fuhuﬂa yozlaﬂt›rma
araçlar›n›n özellikle emekçi mahallelerinde bilinçli bir ﬂekilde polisin
himayesinde yayg›nlaﬂt›r›lmas›, art›k bu mahallelerde yaﬂayan herkesin gördü¤ü bir gerçektir. Düzen
bunlara, sadece gençleri zehirleyen
de¤il, ayn› zamanda örgütlenmeyi,
hak aramay›, devrimci mücadeleyi
zehirleyen araçlar olarak da bak›yor
ve bunun için yayg›nlaﬂt›r›lmas›na
özel önem veriyor.
Öte yanda ise; tüm bu pisliklere
karﬂ› mücadele eden, emekçi semtlerinden fuhuﬂu, kumar›, çeteleri,
uyuﬂturucuyu söküp atmaya çal›ﬂan
devrimciler var. Halk›n meﬂru gördü¤ü her türlü yöntemle mücadele
ediyor, yozlaﬂman›n önüne halkla
birlikte barikat kuruyorlar. Bu mücadelede bedeller ödüyor devrimciler; ölümler, tutsakl›klar, iﬂkenceler,
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çetelerin kurﬂunlar› pahas›na yozlaﬂt›rmaya karﬂ› mücadeleden vazgeçmiyorlar.
Bask›nlar, tutuklamalar ve bu iddianame de iﬂte bu iki politikan›n
çat›ﬂmas›n›n ürünü olarak ortaya
ç›km›ﬂt›r. Gayri-meﬂru yollarla halk› çürütmeye, yoksullar›n öfkesini
bu tür yozlaﬂma araçlar› içinde eritmeye çal›ﬂan, bu batakl›ktan büyük
rantlar elde edenler; bu halk düﬂman› politikalar› uygulayanlar; önlerinde engel olarak gördükleri devrimcilere karﬂ›, düzeninin polis gücünü ve “yarg›” silah›n› devreye
sokmuﬂlard›r. Bu davan›n baﬂka bir
anlam› yoktur!
Dava, hukuki de¤il, bu iki politikan›n çat›ﬂmas›n›n ürünü olarak ortaya ç›kt›¤› içindir ki, dosya soyut
suçlamalarla doldurulmuﬂtur. ‘Kardeﬂler Market’in meﬂhur “teﬂhis”leri, bunun baﬂ›nda gelen çarp›c› bir
örnektir.

Kardeﬂler Market görmüﬂ!
Üçüne müebbet olmak üzere, 89
kiﬂiye toplam 10 bin y›l hapis cezas› isteyen savc›l›¤›n tek “delili”,
uyuﬂturucu sat›p kad›n pazarlayan
bir marketin sahipleri!
Baﬂkaca hiçbir delile ihtiyaç
duymuyor savc›.
Dergimizin sayfalar›nda daha
önce de ele ald›¤›m›z gibi, Kardeﬂler Market’in sahipleri, kendilerini
dövdüklerini iddia ettikleri onlarca
kiﬂiyi teﬂhis edebiliyor, bununla da
kalm›yor, baﬂka semtlerde neler
olup bitmiﬂ hepsi Kardeﬂler Market’in “derin bilgisi”nden geçip
mahkemenin önüne geliyor! Polis,
M‹T görmüyor, Kardeﬂler Market
görüyor her ﬂeyi!
Bu bir hukuk komedisidir!
Yine dergimizin, yozlaﬂmaya
karﬂ› mücadeleyi haber yapt›¤›, halk› bu konuda uyard›¤› için suçlanmas› bir baﬂka hukuk komedisidir.
Savc› davay› hukuki temele oturtmakta öylesine zorlanmaktad›r ki,
“bak›n bak›n Yürüyüﬂ bunlar› yazd›; bu dergi de zaten DHKP-C’nin
yay›n organ›d›r; öyleyse bu kamSay›: 113

panyay› yürütenler örgüt üyesidir”
gibi akla ziyan ba¤lant›lar kurmaya
çal›ﬂmaktad›r.
Yozlaﬂma konusunda halk› bilgilendirme toplant›lar› düzenleyen,
uyuﬂturucu kullanan gençleri batakl›ktan kurtarmak için elini uzatan
demokratik kitle örgütleri de savc›n›n suçlamalar›n›n hedefi olmakta,
derhal kapat›lmalar› istenmektedir.
Baﬂtan aya¤a hukuksuzluklar,
temel hak ve özgürlüklerin gasbedilmesi üzerine oturan “hukuk”
mant›¤›, daha önceki örneklerde de
görüldü¤ü gibi, devrimcileri ne kadar içerde tutarsam kârd›r anlay›ﬂ›n›
da pervas›z bir ﬂekilde uygulamak-

Devrimciler sözkonusu oldu¤unda
temel hak ve özgürlükler, hukuk kurallar› kolayca ayaklar alt›na al›nmaktad›r. Aleni sokak infazlar› gerçekleﬂtirenleri, halk›n paras›n› hortumlayanlar›, “vatandaﬂ tepkisi”
ad›yla linç giriﬂimleri yapanlar› tutuklama gere¤i dahi duymayan “yüce Türk yarg›s›”, devrimciler karﬂ›s›nda kendi s›n›rlar›n› zorlamakta
hiçbir sak›nca görmüyor.
Bu dava, gerek siyasi, gerekse
de yarg›lama yönünden bütün hukukçularca incelenmeli, hukuk fakültelerinde “yarg› nas›l siyasallaﬂ›r” örne¤i olarak okutulmal›d›r.
Yarg›n›n siyasallaﬂmas›ndan sade-

H Ö C : ‘ S o r u y o r u z ; A d a l e t N e rede ? ’
HÖC’lüler, yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele ettikleri için tutuklanan 41 devrimcinin serbest
b›rak›lmas› için 8 Temmuz’da Bak›rköy Özgürlük Meydan›’ndayd›.
Yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele konusunda polisin tavr›n› teﬂhir eden bir tiyatro oyunuyla baﬂlayan aç›klamada konuﬂan Gülizar Özbolat, yaﬂananlar›n bu ülkede ‘adalet’, ‘demokrasi’, ‘hukuk’ var m› sorular›n› sordurdu¤unu vurgulad›.
41 kiﬂinin 7 ayd›r sorgusuz, sualsiz tutulduklar›n› belirten Özbolat, ﬂunlar› kaydetti:
“41 arkadaﬂ›m›z tutuklanmalar›n›n üzerinden tam bir y›l geçtikten sonra
“Hakk›n›zdaki iddialara ne diyorsunuz?” sorusunu duyabilecek ve cevap verebilecekler. Soruyoruz? Adalet nerede? Arkadaﬂlar›m›z›n yasa d›ﬂ› ve komik iddialarla gözalt›na al›n›p tutuklanmas›nda m›d›r adalet, yoksa ancak bir y›l sonra
mahkemeye ç›kar›lmalar›nda m›? Hangi yasada, hangi hukukta “suçu ispatlamadan” ceza yat›rmak, mahkemeye ç›kar›lmadan infaza baﬂlamak vard›r?
As›l suçlular yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele edenler de¤il yozlaﬂmay› uygulayanlar ve yayg›nlaﬂt›ranlard›r. ”
Tutuklananlar›n resimlerinin taﬂ›nd›¤› aç›klama “Yozlaﬂmaya Karﬂ› Mücadelemiz Devam Edecek” sloganlar›yla sona erdi.
HÖC’lüler, 10 Temmuz günü de Taksim Galatasaray Postanesi önünde yapt›klar› eylemle 41 tutuklunun serbest b›rak›lmas›n› talep ederken, Dersim HÖC
Temsilcili¤i 9 Temmuz’da Sanat Soka¤›’nda “Temel Haklar Dernekleri Kapat›lamaz” pankart›yla yapt›¤› aç›klamada, “Haklar ve özgürlükler mücadelesi veren bizler demokratik kurum ve çal›ﬂanlar›na yönelik bask›lara karﬂ› sesimizi
yükseltmeye devam edece¤iz” dediler.
tad›r. 41 devrimcinin sorgusuz, sualsiz bir y›l tecrit hücrelerinde tutulduktan sonra ancak mahkemeye ç›kabilmelerinin, yarg›n›n iﬂleyiﬂinde
aç›k ki “do¤al” bir durum de¤ildir.

ce, iktidar partilerinin lehinde ya da
aleyhinde kararlar vermesini anlayanlar, yarg›n›n as›l olarak devrimcilere karﬂ› açt›¤› davalardaki tutumuna bakmal›d›rlar.
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profesyonel
ordu için
ilk ad›m
at›ld›

1950’li
y›llardan bu
yana oligarﬂinin ordusu,
NATO’nun ordusudur. Ülkemizin yeni-sömürgeleﬂmesine paralel
olarak, emperyalizmin
ç›karlar›n›n
korunmas›n›n bekçili¤ini yapmaktad›r. Bu ülke halk›, devrimcileri, ba¤›ms›zl›k
için, sömürüye son vermek için ne
zaman aya¤a kalkm›ﬂsa, ne zaman
sesini yükseltmiﬂse karﬂ›s›na ilk
olarak bu ordu ç›km›ﬂt›r. Hamasi
“terör” demagojisi ile, “millilik”
yalan›yla, topraklar›m›z› emperya-

Sömürü bekçili¤ine
profesyonel ordu yak›ﬂ›r
Ordunun profesyonelleﬂtirilmesi, öteden beri oligarﬂinin tart›ﬂt›¤›,
ancak hayata geçirilemeyen bir uygulamad›r. “Teröre karﬂ› savaﬂ” yalan›yla Kürt halk›na karﬂ› imha savaﬂ› yürüten oligarﬂinin ordusu gerilla karﬂ›s›nda zorland›kça, asker
ölümleri tart›ﬂ›lmaya baﬂland›kça,
“profesyonel ordu gerekti¤i” tart›ﬂmalar› ›s›t›l›r.
Genelkurmay Baﬂkan› Yaﬂar Büyükan›t’›n yapt›¤› aç›klaman›n ard›ndan, ordunun profesyonelleﬂmesinde bir ad›m at›ld›.
“Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›'nda istihdam edilmek üzere ''Uzman Erbaﬂ'' al›naca¤›” ilanlar› verildi gazetelere.
Büyükan›t’›n aç›klamalar›na göre; özelde Kürt halk›na karﬂ› savaﬂ›
yürüten komando birliklerinde er
yeralmayacak, katliamc›lar tak›m›
paral› askerlerden, uzman erbaﬂlardan kurulacak.
KKK’nin ‘uzman erbaﬂ’ al›m›,
profesyonelleﬂme do¤rultusunda
al›nm›ﬂ net bir karar›n sonucu olmasa da, belirtti¤imiz gibi, bu yönde
haz›rlanan bir zemin, bir ad›m olarak de¤erlendirilebilir.
P r ofesyonelleﬂin! E m p e r y a l i z me ve oligarﬂiye yak›ﬂan budur;
sömürü ve zulmünüz için paral›
ordu kurun!
Bir ordu emperyalizmin ordusuysa, bir ordu kendi halk›na karﬂ›
savaﬂan katliam ordusuysa, o ordu,
“zorunlu askerlik” ad›yla halk çocuklar›n› iﬂbirlikçili¤ine ve katliamc›l›¤›na ortak edememelidir.
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lizm ad›na iﬂgal alt›nda tutan ordu
iﬂlevi gördü¤ünü gizleyebilmiﬂtir.
Ancak, kontrgerilla örgütlenmelerinden Amerikan emperyalizmiyle
ordu aras›ndaki do¤rudan iliﬂkilere,
cuntalar›n arkas›nda ABD’nin yer
almas›ndan, generallerin her f›rsatta
Amerikanc›l›klar›n› ortaya koymas›na kadar ortaya ç›kan bütün örnekler bizi do¤rulam›ﬂt›r. Ony›llard›r s›cak çat›ﬂma, savaﬂ içinde olan
ordunun, Kurtuluﬂ Savaﬂ›’ndan bu
yana emperyalizme s›k›lm›ﬂ bir tek
kurﬂununun olmamas› tesadüf de¤ildir.
Öte yandan kendi halk›na karﬂ›
savaﬂta oluk oluk kan ak›tm›ﬂt›r generaller. Bu topraklarda gerçekleﬂen
bütün katliamlarda ya do¤rudan hayata geçiren ya da kontrgerilla örgütlenmeleri arac›l›¤›yla planlayan
konumundad›r, ordu. 6-7 Eylüller’den Maraﬂlar’a, Sivas katliam›n-

La¤›m çukurundaki ‘vatansever’
çetenin ‘1’ numaral› generalleri
Oligarﬂinin geliﬂtirdi¤i ﬂovenist, milliyetçi dalga sayesinde “vatanseverli¤in”, her türlü kirli, kanl› iﬂin maskesi olabilece¤ini keﬂfeden ne kadar katil, h›rs›z, mafyac›, faﬂist varsa
“vatansever” ad›yla dernekler kurdu, siteler açt›, emekli ve
muvazzaf “paﬂalar”la iliﬂki içinde hem kendi iﬂlerini yapt›lar, hem de devletin ihtiyac› olan ﬂovenist propagandaya,
VKGB’nin Konya sokontrgerilla eylemlerine hizmet ettiler, ediyorlar.
rumlusu olan ‘vatanVatansever Kuvvetler Güç Birli¤i Hareketi’ne yönelik
sever’
Vehbi ﬁanl›'n›n
olarak gerçekleﬂtirilen operasyonda gözalt›na al›nan san›kbinbaﬂ›
k›yafetli, alt›nlar›n kendi aralar›nda “1 numara” olarak bahsettikleri kiﬂinin, emekli bir general oldu¤u belirtiliyor. “1 numara”n›n da "ulusal halk önderi"
kim oldu¤u konusunda; Veli Küçük , H a s a n K u n d a k ç › ve yazan ve islamc› iﬂareA l a a t t i n P a r m a k s › z l a r gibi generallerin isimleri geçiyor.
ti yapan resimleri, “1
Hangisi olursa olsun, hepsinin ortak özelli¤i; tescilli numaral› vatansever”
katliamc› olmalar›, hepsinin devrimcilere, yurtseverlere
generallerin kimlerle
düﬂmanl›klar›yla tan›nmalar›d›r. Ve tüm bunlar› yaparken
“iﬂ” tuttuklar›n› gösoligarﬂi taraf›ndan kahraman ilan edilmeleridir.
teriyor. ‹slamc›s›, faÇetenin iﬂlemedi¤i suç yok; sanki bir la¤›m çukuru, pisﬂisti fark etmez; yeter
likler akt›kça ak›yor; zimmet, ya¤ma, tehdit, doland›r›c›l›k,
ki ç›karlar› bir olsun!
zorla ba¤›ﬂ, iﬂyeri kurﬂunlatmak.. Ve 40 ayr› suçun “1 numara”s› olan bir kahraman vatansever general!
Devrimcilere, yurtseverlere karﬂ› savaﬂ›n kurmayl›¤›n›
yapan bütün generallere bak›n, bu ve buna benzer kokular burnunuzun deli¤ini s›zlat›r. Çünkü; ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesini kanla bo¤maya çal›ﬂan bütün katliamc›lar, mafyac›lar, faﬂistler, çetelerle kolkolad›rlar, ç›kar peﬂindedirler.
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dan 19 Aral›k katliam›na, kay›plardan faili meçhullere ordunun içinde
yer almad›¤› hiçbir olay yoktur.

Kürt düﬂmanl›¤›
Ordu, kuﬂkusuz ki, “profesyonelleﬂmeyi” içte ve d›ﬂta çok farkl›
ihtiyaçlar›n ürünü olarak gündemine al›yor. NATO’nun, emperyalizmin ihtiyaçlar› bir yana b›rak›l›rsa;
Profesyonel ordu; bugüne kadar
Kürt halk›na karﬂ› sürdürülen savaﬂta ordunun baﬂar›s›zl›¤›n›n itiraf› oldu¤u kadar, bundan sonras› için
kendini yeniden dizayn etmesinin
bir sonucudur öncelikle.
Kürt sorununda imhay› temele
oturtan oligarﬂi, silahl› örgütlenmesini de daha katliamc› unsurlarla
donatma ihtiyac› hissetmektedir.
Profesyonel ordu, özünde paral› kiral›k katiller ordusudur. Faﬂist, ﬂovenist unsurlar›n öncelikle istihdam
edilece¤inden kuﬂku duyulmamas›
gereken profesyonel ordu; “ülke, s›n›r güvenli¤i” de¤il, iç savaﬂ›n ordusudur. 1990’l› y›llarda kelle ke-

sen, cesetlere iﬂkence yap›p baﬂ›nda
kurt iﬂaretleri ile resim çektirenler
belki askerlerin ço¤unlu¤unu oluﬂturmuyordu. Profesyonel ordu, tam
da böyle bir “Kürt’e düﬂmanl›k” ile
ﬂekillendirilmiﬂ ordu olacakt›r.

Zorunlu askerli¤e hay›r!
Öte yandan paral› katiller ordusu; faﬂist, ›rkç› ﬂoven yüzün, katliamc›l›¤›n daha aç›k hale gelmesine
de hizmet edecektir.
‹ﬂbirlikçili¤ine, bunca kan dökmesine karﬂ›n, geniﬂ halk kitleleri
nezdinde büyük bir teﬂhir olmuﬂluk
yaﬂamamas›n›n elbette çok farkl›
nedenleri vard›r. Milliyetçilik, psikolojik harp yöntemleriyle kitlelerin uyuﬂturulmas›, devrimci mücadelenin gerili¤i gibi. S›radan halk
çocuklar›n›n zorunlu askerlik ile bu
savaﬂa dahil edilmesi, bir biçimde
iﬂbirlikçili¤e ortak edilmesi bu nedenler aras›nda önemli bir yer tutmakta, önemli bir bilinçsiz kitlenin
kendini katliamc› orduyla bütünleﬂtirmesini sa¤lamaktad›r.

ÇHD Polisin Yetkileri Paneli Düzenledi:

Özgürlüklere yönelik sald›r›
AKP’nin Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu’nda
de¤iﬂiklik yaparak polisin yetkilerini art›rmas›, Ça¤daﬂ
Hukukçular Derne¤i taraf›ndan 7 Temmuz’da düzenlenen bir panelde tart›ﬂ›ld›. Araﬂt›rma Görevlisi Naim Karakaya, Prof. Dr. Mithat Sancar, Av. Erdal Do¤an’›n konuﬂmac› olarak kat›ld›¤› panelin aç›l›ﬂ›n› yapan ÇHD ‹stanbul ﬁube Baﬂkan› Serhan Ar›kano¤lu, yasan›n hak ve
özgürlüklere yönelik bir sald›r› oldu¤unu kaydetti.
Naim Karakaya, yasay› maddeler halinde de¤erlendirerek, artan yetkilerin keyfili¤e, hak ve özgürlüklerin
k›s›tlanmas›na yönelik zemin haz›rlad›¤›n› söyledi.
Fiﬂlemenin herkese yöneldi¤ini belirten Karakaya, “düzenlemeler Türkiye’de hak ve özgürlükler anlam›nda bir
geriye gidiﬂtir” dedi. Bu yasa ile, polisin fiili olarak
yapt›klar›n› yasal olarak yapmaya baﬂl›¤›n› belirten Mithat Sancar da, yasan›n polisin ve onun destekçilerinin
zaferi oldu¤unu söyledi. Erdal Do¤an ise, hak ve özgürlük gasplar›na de¤inerek, “bu ülkede darbe yapmaya bile gerek yok. Var olan yasalarda askerin ve polisin yetkisi yeterince bol zaten. Bizim bu durumda yapaca¤›m›z
güvenlik yerine özgürlük kavram›n› daha yüksek sesle
Say›: 113

Latin Amerika’da devrimci gerillalara karﬂ› savaﬂan ordular›n,
Amerikanc›l›klar›n›n ve katliamc›l›klar›n›n büyük bir h›zla teﬂhir olmas›n›n alt›nda da, tersinden, profesyonel, paral› ordular olmas› niteli¤inin yatt›¤›n› biliyoruz.
Aç›k olan ﬂu ki; ordunun profesyonelleﬂmesi sa¤land›¤› oranda,
saflar daha da netleﬂecek, kendi halk›na karﬂ› savaﬂan, emperyalizm
ad›na katliamlar yapan ordu gerçe¤i
daha kolay görülür olacakt›r.
Emperyalizmin ve oligarﬂinin
sömürüsünün bekçili¤ini yapan orduya da paral› askerlik yak›ﬂ›r.
Halk çocuklar›n›, özgürlükleri
için savaﬂan Kürt halk›n›n, bu ülkenin ba¤›ms›zl›¤› ve demokrasi için
savaﬂan devrimcilerin üzerine salan
generallerin misyonu; emperyalizm
ad›na zulüm uygulamakt›r, sömürü
sistemine bekçilik yapmakt›r.
Halk çocuklar› böyle bir yap›ya
hizmet etmemelidir; emperyalizmin
ve oligarﬂinin ordusunda zorunlu
askerli¤e hay›r!

dile getirmektir” diye konuﬂtu.

Konferans Sonuç Bildirgesi

Bu arada, Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i, 2-3 Haziran tarihlerinde gerçekleﬂtirdi¤i 9. Ola¤an Konferans›’n›n Sonuç Bildirgesini
aç›klad›.
Bildirgede Kürt halk›na yönelik sald›r›lara karﬂ› dayan›ﬂmaya vurgu yap›l›rken, polisin artan yetkileri sald›r› olarak niteleniyor. ÇHD’nin y›k›mlara karﬂ› halk›n
bar›nma hakk›n› savundu¤u kaydedilen bildirgede YÖK
sistemine karﬂ› devrimci, demokrat gençlikle dayan›ﬂma
vurgulan›yor.
Hapishanelerde tecrit sistemine karﬂ› mücadelenin
sürece¤i belirtilen bildirgede, avukatlar›n sendikal mücadele giriﬂimlerinin desteklenece¤i belirtiliyor ve ﬂu
ifadelere yer veriliyor:
“ Genel Kurulumuz; avukatlar aras›ndaki s›n›fsal
ayr›ﬂman›n derinleﬂti¤ini tespit eder. Ekonomik ve sosyal haklar›n elde edilmesi ve korunmas› mücadelesinde
sendika örgütlenmesinin gere¤ine ve önemine dikkat çeker. Avukatlar›n sendikal giriﬂimlerini selamlar ve destekler. Baﬂta hukuki altyap›s›n›n oluﬂturulmas› gelmek
üzere s›n›fsal temelde sendikal mücadelenin hayata geçirilmesi için somut çal›ﬂmalar yürütmeyi amaçlar.”
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Ümraniye’de Yüzbaﬂ›n›n itiraf›:

‘Kurt’u kendi askerlerimiz vurdu’
19 Aral›k’ta Ümraniye Hapishanesi’nde gerçekleﬂtirilen operasyona iliﬂkin süren davada, operasyona
kat›lan bir yüzbaﬂ›n›n ifadesi, oligarﬂinin bir yalan›n› daha belgeledi.
Operasyona iliﬂkin tutsaklara ve
jandarmalara ayr› ayr› aç›lan davalar birer gün arayla yap›ld›.

Yaﬂas›n Ümraniye Direniﬂimiz
Katliama karﬂ› meﬂru direnme
hakk›n› kulland›klar› için tutsaklara
aç›lan dava, 5 Temmuz’da yap›ld›.
Çeﬂitli F Tipi hapishanelerinden
getirilen 8 tutsak, adliyeye “Yaﬂas›n
Ümraniye Direniﬂimiz, Katliamlar›n Hesab›n› Sorduk Soraca¤›z” sloganlar›n› atarak girdiler ve duruﬂmada katliam gününü anlatt›lar.
DHKP-C davas› tutsa¤› Cengiz
Karakaﬂ, ölüm orucu nedeniyle haf›za kayb›na u¤rad›¤›n› belirterek,
sadece Ercan Polat'›n öldü¤ü an› hat›rlad›¤›n› söyledi. Karakaﬂ, “Ercan'la yan yanayd›k, tavandan bir
delik aç›ld› ve üzerimize ateﬂ edildi,
Ercan yere düﬂtü. Ayn› delikten alev
topunun da yere düﬂtü¤ünü hat›rl›yorum” ﬂeklinde konuﬂtu.
DHKP-C davas› tutsa¤› ‹nan
Gök, sald›r›ya u¤rayanlar›n de¤il
sald›ranlar ve yönetenlerin yarg›lanmas› gerekti¤ini belirtirken, tutsaklar›n ifadeleriyle devam eden
duruﬂmada, 19-22 Aral›k’ta nas›l bir

vahﬂet sergilendi¤i bir kez daha
gözler önüne serildi.
Avukat Güçlü Sevimli, Yüzbaﬂ›
U¤ur Pamukçu’nun ifadelerini hat›rlatarak, operasyon tutana¤›nda
imzas› olanlar›n da tan›k olarak dinlenmelerini talep etti.
Jandarmalar›n yarg›land›klar›
davaya ise, Üsküdar 2 ACM’de 6
Temmuz’da devam edildi.
San›k jandarma Yasin Özcabir,
öncekiler gibi “operasyona aktif kat›lmad›¤›” masal›na s›¤›n›rken, Av.
Güçlü Sevimli, olay tarihinde Ümraniye Jandarma Bölük Komutanl›¤›'nda görevli Yüzbaﬂ› U¤ur Pamukçu'nun duruﬂma saati sonras›nda dinlendi¤ini hat›rlatarak, duruﬂma esnas›nda yeniden dinlenmesini
talep etti. Talebi reddeden mahkeme, davay› 16 Ekim’e att›.

Halkal› Komandosu Öldürdü!
Yüzbaﬂ› U¤ur Pamukçu’nun 2
Mart’ta yapt›¤› savunma ise, bir yalan› daha belgeler nitelikteydi.
ﬁöyle diyordu Yüzbaﬂ›: “ A
Blok'ta bulunan Halkal› Komando
Taburu'nun elemanlar› ateﬂ açt› ve
bu ateﬂ sonucunda E Blok'ta bulu nan Uzman Jandarma Çavuﬂu Nurettin Kurt baﬂ›ndan vurularak ve fa t e tti . ”
Katliam sabah›, “içeriden kaleﬂnikoflarla ateﬂ ediyorlar, askerleri-

‹zmir ‘Terör ﬁubesi’, Demokratik
Kurumlar› Terörize Etmek ‹stiyor
‹zmir Gençlik Derne¤i Baﬂkan› Ümit Çobano¤lu, 3
Temmuz akﬂam›, Ege Temel Haklar Derne¤i yak›nlar›nda siyasi ﬂube polisleri taraf›ndan kimlik kontrolü bahanesi ile yolu kesilip sald›r›ya u¤rayarak gözalt›na al›nd›.
Polis, artan yetkilerine dayanarak parmak izi ald›, fiﬂledi ve defalarca sald›r›p dövdü.
Hiçbir gerekçesi bulunmayan gözalt›n›n ard›ndan k›yafetleri parçalanm›ﬂ, vücudundaki iﬂkence izleriyle serbest b›rak›lan Çobano¤lu, adli t›ptan rapor al›rken, polisin korku terör yaratmaya çal›ﬂt›¤›n› belirtti. Y›lmaya-
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mizi öldürdüler” diye halk› kand›ran hükümet üyeleri, burjuva bas›n
ve yay›n kuruluﬂlar›; iﬂte bir kez daha kan›tland› yalan›n›z. Bu yalanlarla operasyonlar meﬂrulaﬂt›r›l›p,
katliama karﬂ› tepkiler bast›r›lm›ﬂ,
bas›n ve Ecevit baﬂbakanl›¤›ndaki
hükümet üyeleri aleni yalanlarla
suçlar›n› örtbas etmeye çal›ﬂm›ﬂt›.
Bu yalanlarla baﬂlayan süreçte
122 kiﬂi öldü. Peki kim verecek
bunlar›n hesab›n›, kim?
Burjuva bas›n suçunu bildi¤i
için Pamukçu’nun itiraflar›n› görmezden geldi. Oysa bu gerçe¤i katliam›n hemen arkas›ndan tutsaklar
aç›klam›ﬂ, dergimiz sayfalar›nda
gerçekler hayk›r›lm›ﬂt›.
‹ktidarlar bu ülkede hep yalan
söyledi. Tüm zulümlerini yalanlarla
meﬂrulaﬂt›rd›lar. 19 Aral›k bunun en
uç örne¤idir. Tüm bir süreç boyunca yalanlarla savaﬂmak zorunda kald›k. Art›k diri diri yakt›klar›, hem
tutsaklar› hem de kendi askerlerini
öldürdükleri kan›tlanm›ﬂ durumda.
Yüzbaﬂ›n›n ifadesinde geçen bir
di¤er nokta ise, Bayrampaﬂa’daki
operasyonu yapan bi rli kl e ri n, Ü mraniye operasyonun ikinci gününde buraya gelmiﬂ olmas›. Pamukçu, “bu birlikler Jandarma Özel
Hareket Alay Komutanl›¤›’ndan gelen Ankara’daki birliklerdir” diyor.
Seyyar katliam birli¤i; önce
Bayrampaﬂa’da 6 kad›n› diri diri yak›yorlar, sonra yeni katliamlar için
Ümraniye’ye getiriliyorlar. Ankara’dan da bu iﬂ için, yani katletmek
üzere gönderildikleri aç›k.

caklar›n› kaydeden Çobano¤lu, ç›kar›ld›¤› savc›l›kta da,
polisler hakk›nda suç duyurusunda bulundu.
Komplocu ‹zmir polisi, Gençlik Derne¤i’nin çal›ﬂmalar›n› terörize etmek için son süreçte yo¤un bir faaliyet içinde. Bir gün önce de, Sevinç Erakyol’un iﬂyerine
giderek, “devrimcilerle görüﬂmemesi” ﬂeklinde bask›
yapan polisler, Ümit Çobano¤lu’nu, Erakyol ailesini ziyareti sonras› gözalt›na alm›ﬂ, ayn› anda da Sevinç Erakyol’un iﬂyerini kalabal›k ﬂekilde bas›p “bomba aramas›”
ad› alt›nda terör estirmiﬂti. “Ümit’i de gözalt›na ald›k,
zaten Burak’la ‹leri’yi de biz tutuklad›k” gibi ifadelerle
de Erakyol’a, ayn› ﬂeyin kendi baﬂ›na da gelebilece¤i
tehdidini savurmuﬂtu.

15 Temmuz 2007

Kocaeli 1 No’lu F Tipi’nden

‹ktidar, haz›ms›z, ikiyüzlü
TAYAD’l› Aileler, hapishanelere iliﬂkin haz›rlad›klar› Hak
‹hlalleri Raporu’nu 7 Temmuz’da yapt›klar› eylemle aç›klad›lar.
Taksim Tramvay Dura¤›’nda yap›lan aç›klama s›ras›nda
“Hapishanelerde ‹ﬂkenceye Son”, “Genelgeler Uygulans›n”
sloganlar› at›ld›.
TAYAD ad›na aç›klamay› okuyan Lerzan Caner, tecritin
hâlâ devam etti¤ini belirterek, Adalet Bakanl›¤›’n›n 22
Ocak’ta yay›nlad›¤› genelgenin uygulanmad›¤›na dikkat çekti.
Caner, may›s ve haziran aylar›nda tecritin, yasaklamalar›n ve
hak ihlallerinin artarak devam etti¤ini ifade etti. Aç›klamada,
genelgenin uygulanmamas›ndaki ›srar›n nedeninin, iktidar›n
haz›ms›zl›¤› ve ikiyüzlülü¤ü oldu¤u belirtilerek ﬂu ça¤r› yap›ld›: “Genelgenin uygulat›labilmesi için baﬂta demokrasiden ve
insan haklar›ndan yana olan tüm ayd›nlara, demokratik kitle
örgütlerine büyük sorumluluk düﬂüyor. ... mücadeleyi yaﬂam›n
her alan›nda örmekten baﬂka yol yoktur.”

HAYD‹
KOL
KOLA
TAYAD’l›lar›n, gecekondu halk›n› bir araya getiren
“Haydi Kol Kola” ﬂenli¤i, 8
Temmuz’da Küçükarmutlu
Cemevi’nde yap›ld›.
Program› dolu dolu bir
ﬂenlikti “Haydi Kol Kola.”
Sunuculu¤unu ﬁair Mehmet
Özer’in üstlendi¤i ﬂenlikte
ilk olarak sözalan TAYAD
Baﬂkan› Mehmet Güvel y›llard›r süren mücadelelerini
anlatt›. Tutsak ürünleri stand›n›n karﬂ›s›nda yeralan
“Kahramanlar Ölmez Halk
Yenilmez” pankart› Büyük
Direniﬂi anlat›yordu herkese.
Ufuk Karakoç, ﬁevin, Vedat Sakman, Hilmi Yaray›c›

Say›: 113

türküleriyle, Tiyatro Simurg
“As›m Bezirci’nin ﬁiir Defteri” adl› oyunuyla, ‹dil Tiyatro Atölyesi seçime iliﬂkin
bir oyunuyla sahneye ç›kt›lar. TAYAD’l› Melek Akgün,
Ahmet Kulaks›z tecriti anlatarak tutsaklar›n selam›n›
ilettiler. Kulaks›z, “TAYAD’›n Yüre¤ine Yüre¤inizi
Kat›n” ça¤r›s›n› yapt›.
ﬁenli¤in sonunda sahneye ç›kan Grup Yorum türküleriyle halaylar kuruldu.
Türkülerin ve tiyatronun
yan›s›ra, ﬂiir, semah ve belgesel film gösterimlerinin
oldu¤u ﬂenli¤e bini aﬂk›n kiﬂi kat›ld›.

Bizim burada Adalet Bakanl›¤›’n›n 45/1 say›l› genelgesi h a l e n u y gu l a nm › y o r. ﬁu ana kadar
arkadaﬂlar›m›zla biraraya gelip sohbet edemedik.
Geçen hafta, 22 May›s günü, cezaevi savc›s›
ve müdür hücreye geldiler. Genelge üzerine
uzunca konuﬂtuk. Daha önce ç›kar›lan programda haftada 5 saat, -o da sadece bize- olarak belirlenmiﬂti. Biz bunu kabul etmeyip, genelgenin
he rke se ve ta m ol arak uygul anma s› n› istemiﬂtik... Bu yap›lmad›¤› için ç›kmad›k sohbete...
Bu son görüﬂmede idare, 5 saat olarak daha
önce söyledi¤inden farkl› bir ﬂey söylemedi.
Farkl› olarak bizimle ayn› saat ve kiﬂi ile adliler
ve islamc›lar için de uygulanaca¤› oldu. Yer ve
personel s›k›nt›s› oldu¤undan daha fazlas›n› yapam›yorlarm›ﬂ.
... Zaman zaman yaﬂanan sald›r›lar› sana da
yaz›yorum. Böylesi ﬂeyler son zamanlarda iyice
s›klaﬂt›. Son olarak 18 May›s günü yap›lan genel
arama esnas›nda arama ile ilgili yaﬂanan bir sorunu protesto ettikleri için A-3/8 No’lu hücrede birlikte kalan Mete ve Tamer Tuncer kardeﬂler sald›r›ya u¤rad›lar. Sonras›nda da kald›klar› hücreden al›narak ayr› ayr› hücrelere götürüldüler. ‹kisi de ciddi yaralar ald› ve doktor raporuyla da
belgelediler bu yaralar›n›. ﬁu an Tamer Tuncer A31'de, Mete ise B-1/'de bizim arkadaﬂlar›n yan›nda kal›yorlar. Biraraya gelme talepleri ise kabul
edilmiyor. Yani anlayaca¤›n a¤bi-kardeﬂin yanyana kalmas›na da izin verilmiyor.
Ayr›ca bize de bu sald›r›y› protesto etmek için
kap›lar› dövdü¤ümüz gerekçesiyle disiplin soruﬂturmas› açt›lar. Bunun için de aylarca mektup-ziyaret cezas› vereceklerdir. Vars›n öyle olsun, biz
ayn› ﬂeyi yapmaya devam edece¤iz ne de olsa.
27 May›s 2007, Taner Korkmaz

Edirne F Tipi’nden
Tekli hücrelerde kalan Orhan Aksoy isimli bir
adli mahkum, hafta içinde intihar giriﬂimde bulunmuﬂ. Hap yutarak... Nedeni de tek tutulmas›na ra¤men hücresinden tüm eﬂyalar›n›n al›nmas›
ve günde sadece bir saat havaland›rmaya ç›kar›lmas›... Psikolojik sorunlar› var san›r›m.... Böyleleri çok. Tedavi olmalar› gerekiyor. Ama ceza veriyorlar ve iyice ﬂiddetleniyor rahats›zl›klar›...
Ali Osman Köse, 1 Temmuz 2007

HAP‹SHANELER
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Avrupa’da faﬂizmin gölgesi dolaﬂ›yor
Irkç›, f aﬂist u ygulamalar›n a rd› a rkas› k esilmeyen Almanya’da devletin infaz
özgürlü¤ü t art›ﬂ›l›yor; ‹ ngiltere muhaliflere ve göçmenlere bask›y› yo¤unlaﬂt›rmak
için her f›rsat› kullan›yor; Belçika’da göçmenlere soka¤a ç›kma yasa¤› uygulan›yor
Avrupa burjuva s›n›f›, tekelci kapitalizmin en gerici, en ﬂoven, en
sald›rgan sistemini, faﬂizmi yaratarak milyonlarca halk›n kan›n› dökmüﬂtü. Kapitalizmin krizinin had
safhaya ç›kt›¤› 1930’lu-’40’l› y›llarda tekellerin ç›karlar› böyle gerektirdi¤i için Hitler Almanya’n›n baﬂ›na geçmiﬂ, Nazizm tarih sahnesine
ç›km›ﬂt›.
Bugün Nazizm, komünistlerin
kahramanca direniﬂiyle bir sistem
olarak Avrupa topraklar›ndan silindi. Ancak ruhu, Almanya baﬂta olmak üzere Avrupa’da dolaﬂmaya
devam ediyor. Tekellerin ve onlar›n
hükümetlerinin ›rkç› söylem ve yasalar›, ›rkç›-faﬂist partilerin h›zla
yükseliﬂi, yeni Naziler’in Alman
devletinin korumas› alt›nda sokaklarda boy göstermesi ve daha pek
çok olay ve olgu, Nazi ruhunun
“burjuva demokrasisi” ﬂemsiyesi alt›nda dolaﬂt›¤›n› gösteriyor.

Irkç› G öçmen Yasas›
Burjuva hükümetler 11 Eylül
sald›r›lar›ndan sonra Amerikan emperyalizminin yaratt›¤› ortam› f›rsat
bilerek, ›rkç›, gerici politikalar›n›,
bask›lar›n› “terör tehlikesi” ve “terörle mücadele” söylemi alt›nda yaﬂama geçirmeye çal›ﬂ›yorlar. 11 Eylül’den bu yana Avrupa’da “antiterör” yasas› ad›yla, faﬂist yasalar›n
ç›kar›lmad›¤› ülke kalmad›. Özelde
göçmenleri, genelde tüm emekçileri, muhalefeti hedef alan bu yasalar,
burjuva “hukuk devletlerini” iﬂlevsiz hale getirerek polis devletlerini
ortaya ç›kar›yor.
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Almanya bu konuda da baﬂ› çekiyor. Her türlü demokratik muhalefeti “terör” diyerek takip ve bask›
alt›nda tutan, özellikle yabanc› ülkelerin devrimci, ilerici hareketlerini sindirmeye çal›ﬂan Almanya’n›n
son olarak ç›kard›¤› yeni Göçmen
Yasas› da göçmenleri “potansiyel
tehlike” olarak gören, demokratik
haklar›n› k›s›tlayan bir nitelik taﬂ›yor. “Uyum” ad› alt›nda aç›kça asimilasyon, “Almanlaﬂt›rma” dayat›l›yor. Üretim sürecinde eme¤ini sömüremedi¤i göçmenleri, muhalif
yabanc›lar› s›n›r d›ﬂ› etmek kolaylaﬂt›r›l›yor. Öyle ki, “uyum karﬂ›t›”
ve “düﬂmanca tav›rlar” gibi tamamen keyfi yorumlara aç›k gerekçelerle s›n›rd›ﬂ›lar›n önü aç›l›yor. Yani
‘Almanlaﬂmay›’ kabul etmeyenler,
muhalif düﬂünce ve örgütlenmeye
sahip olanlar “kurtulunmas› gereken unsurlar” olarak görülüyor.
Tam bir burjuva ikiyüzlülükle
“uyumu kolaylaﬂt›r›c›” diye sunulan
yasa, baﬂta Türkiyeliler olmak üzere baz› uluslardan göçmenler aç›s›ndan tam bir ayr›mc›l›k belgesi niteli¤inde. Alman burjuva demokrasisi, ülkesinde yaﬂayan 7.3 milyon
yabanc›ya kendi kültürünü dayat›yor. Örne¤in, göçmenler için evlilikler bile ﬂartlara ba¤l› olacak. Aile
birleﬂimi ile Almanya’ya gelecek
olanlar›n Almanca bilmeleri ﬂart›
koﬂuluyor. Ayr›mc›l›k oturma izni
ile ilgili düzenlemenin 41. maddesinde aleni ﬂekilde kendini gösteriyor. Avusturya, ‹srail, Japonya, Kanada, Yeni Zelanda, Güney Kore ve
ABD vatandaﬂlar› için ikamet hiçbir
ﬂarta ba¤l› olmazken, Almanca bil-

meleri istenmezken,
özellikle
müslüman
ülke halklar›
için bu oturma izni almak, ancak
‘Almanlaﬂmak’ ve muhalif hiçbir düﬂünce taﬂ›mamakla
mümkün hale geliyor.

Bu b akan b urjuva
demokrasisinin mi,
faﬂizmin bakan› m›?
Ancak görünen o ki, protestolara
ra¤men yasallaﬂt›r›lan Göçmen Yasas›, Alman burjuva gericili¤ini tatmin etmiﬂ de¤il.
Almanya ‹çiﬂleri Bakan› Wolfgang Schaeuble, diline dolad›¤› “terörizm” kavram› alt›nda, hak ve özgürlükleri ask›ya almay› daha aleni
ﬂekilde dile getirmeye baﬂlad›. Tekellerin isteyip de çeﬂitli nedenlerle
yaﬂama geçirilemeyen tüm faﬂist
uygulamalar bakan taraf›ndan ortaya at›l›p ›s›t›l›yor.
Örne¤in Schaeuble, “s›n›r d›ﬂ›
edilmeleri mümkün olmayan terör
zanl›lar›n›n” d›ﬂ dünya ile iliﬂkilerinin kesilmesini; bunun için bu kiﬂilerin internet ve cep telefonu kullanmalar›n›n yasaklanmas›n›, bilgisayarlar›n›n incelenmesini sa¤layacak anayasal de¤iﬂiklik yap›lmas›n›
istedi. (8 Temmuz Sabah)
Bununla da kalmayan Schaeuble
ayr›ca, potansiyel risk oluﬂturan kiﬂilerin “ihtiyaten tutuklanmas›”n›
istiyor. Devlete özellikle “önlem”
alan›nda kapsaml› yetkiler verilmeli, diyor.
“Terör ﬂüphelisi” diye tan›mlad›klar›n›n “sald›r› yapmadan tutuklanmas›n›” içeren yeni anti-terör yasas›n› ç›kar›lmas›n› isteyen ‹çiﬂleri
Bakan›, örnek olarak da Amerika’y›
gösterdi. Der Spiegel Dergisi’ne ko-
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nuﬂan bakan, “bizde de benzer bir
yasan›n yürürlü¤e girmesi gerekir.
Terör sald›r›lar›n›n önüne ancak bu
ﬂekilde alabiliriz” diye konuﬂtu.
Göreve geldi¤i günden bu yana
“güvenlik” kavram› alt›nda özgürlükleri yok etmek için çal›ﬂan Wolfgang Schaeuble, yabanc› düﬂman›
aç›klamalar›n›n ard›ndan bu kez de,
devletin cinayet iﬂleme özgürlü¤ü
olmas›n› istedi. Bakan›n gündeme
getirdi¤i “ h e d e f l i ö l d ü rm e h a k k › ”
ile, polisin ﬂüpheli gördüklerini öldürmesi hakk› olacak. Bakan ﬂimdi
bunun için gerekli “hukuki” düzenlemelerin yap›lmas›n› istiyor.
Bu bakan burjuva demokrasisinin mi, faﬂizmin bakan› m›?
Mesele bir bakan›n hezeyanlar›
de¤ildir; bir kesimin, Alman burjuvazisinin isteklerini dile getiriyor
Schaeuble. Kafas›ndan, beyin k›vr›mlar›nda atalar› Naziler’in ve
dünyay› kana bulayan Amerikan
emperyalizminin uygulamalar› var.
Sözünü etti¤i yasalar›n ç›kmas›
durumunda; “terörist” dediklerinin
“teröristlikleri” ispatlanmam›ﬂ dahi
olsa, “ﬂüpheli” s›fat›yla suçlu muamelesi yap›lacak. T›pk› Amerika’n›n Guantanamo’da yapt›¤› gibi
hiçbir suçlama ve yarg›lamada bulunmadan “zanl›-ﬂüpheli” s›fatlar›yla kamplara doldurulacaklar. Bunlar
da yetmedi¤inde, Türkiye faﬂizminin s›kça baﬂvurdu¤u, Amerika’n›n
iﬂgal etti¤i ülkelerde yapt›¤› gibi,
infazlar, cinayetler devreye girecek.
Bakan aç›kça, benim ﬂüphelendiklerimin özel yaﬂamlar›, kiﬂisel
dokunulmazl›klar›, hak ve özgürlükleri, can güvenli¤i olamaz diyor.
Hani herkes suçu ispat edilene kadar suçsuzdu?!
Dizginlerinden boﬂalan Alman
burjuva gericili¤inden güç olarak
yeni gerici talepleri gündeme getirmeye devam ediyor.
Önce kendileri bir terörizm ve
terörist tan›m› yap›yor, kapitalist
dünya düzenine karﬂ› ç›kan, bir ﬂekilde tekellerin ç›karlar› önünde engel teﬂkil eden, tehlike olarak görülenler “terörist” ilan ediliyor. Ard›ndan bu kavrama s›¤›n›larak, burjuva
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hukuk normlar› dahi ask›ya al›n›yor, her türlü faﬂist bask› meﬂrulaﬂt›r›lmak isteniyor. Türkiye faﬂizminin dahi, demokrasicilik oyunu gere¤i, aç›kça yasallaﬂt›rmaktan çekindi¤i “ h e d e fl i ö l d ü rm e h a k k › ”
gibi bir faﬂist terörün tart›ﬂ›l›yor olmas›, burjuva demokrasisinin tekellerin ç›karlar› sözkonusu oldu¤unda, nas›l gericileﬂebilece¤inin aç›k
kan›t›d›r.
Neonaziler iﬂte bu politik zeminde varolabiliyor, bu politikan›n hoﬂgörüsü alt›nda geliﬂiyor ve yabanc›lar› hedef alan ›rkç› sald›r›lara rahatça yönelebiliyorlar. Örne¤in ayn›
bakan, aç›k bir suç örgütü, ›rkç› yap›lanma olan Nazi partilerinin kapat›lmas›n› asla gündeme getirmiyor.

AB merkezinde
soka¤a ç›kma yasa¤›
Sadece Almanya’da de¤il, ›rkç›
uygulamalar, faﬂist bask›lar di¤er
Avrupa ülkelerinde de giderek yayg›nlaﬂ›yor.
Belçika’da Türkiyeliler’in yo¤un olarak yaﬂad›¤› Bilzen Belediyesi’nin Schoonbeek semtinde
22.00-06.00 saatleri aras›nda “4 ki ﬂiden fazla gruplara” soka¤a ç›kma yasa¤› getirildi. Karar uymayanlara 100 Euro ceza verilecek.
Avrupa Birli¤i’nin merkezinde
soka¤a ç›kma yasa¤›!
Bir kent ya da ülke genelinde,
herkes için de¤il. Göçmenlerin yo¤un oldu¤u bir semtte böyle bir uygulaman›n yaﬂama geçirilmesinin
ad› ›rkç›l›kt›r, göçmen gençleri potansiyel suçlu olarak görmektir.

‹ngiltere, A merika’n›n
izinde y ürüyor
‹ngiltere’de ise, Londra’da ve ‹skoçya’n›n Glasgow kentinde yaﬂanan bombal› sald›r› giriﬂimlerinin
ard›ndan yeni bask› yasalar› tart›ﬂ›l›yor. AB ‹nsan Haklar› Konvansiyonu’ndan ç›kmay› tart›ﬂma noktas›na gelen ‹ngiltere’nin yeni baﬂbakan› Gordon Brown, “antiterör”

ad›yla uygulanan terörü art›rmak
için bu sald›r› giriﬂimlerini bahane
olarak kullanmaya çal›ﬂ›yor.
Sahibinin sesi burjuva medyada,
sald›r› giriﬂimlerinde ad› geçenlerin, Ortado¤ulu ve sa¤l›k çal›ﬂan›
olmalar› yo¤un ﬂekilde tart›ﬂ›l›yor.
‹ngiliz medyas› “ﬂaﬂk›nl›k” içinde.
Baﬂbakan’a göre; ‹ngiliz emperyalizmi Amerika’yla birlikte Ortado¤u’da, Asya’da ülkeleri iﬂgal etmemiﬂ, kan dökmemiﬂ, yüzy›ld›r dünyan›n dört bir yan›nda halklar› sömürmemiﬂ; durup dururken(!) bir
grup Ortado¤ulu, “ Bat› de¤erlerine
ve medeniyetine düﬂman ” olduklar› için onlara sald›rm›ﬂ!!!
Amerika da 11 Eylül sonras› ayn› söyleme sar›lm›ﬂ ve içeride milliyetçili¤i, ›rkç›l›¤› yükselterek yeni
bask› yasalar›na zemin haz›rlam›ﬂ,
d›ﬂar›da da sald›rganlaﬂm›ﬂt›.
Baﬂbakan Brown, sald›r›lar›n ard›ndan ›rkç› ‘Kimlik Yasas›’ gibi
yasalar› gündeme getirdi, parlamentoda, “ ülkemizdeki s›k›nt›lar›n temelinde Britanyac›l›k anlay›ﬂ›na
karﬂ› net olmamak yat›yor. Teröre
inat her devlet binas›na, okullara,
hastanelere ve evlere, Birleﬂik Kraliyet’in bayra¤› as›lmal›d›r” ça¤r›s›
yapt›. Ertesi günü sa¤c› bas›n müslüman göçmenleri hedef alan yaz›lar yay›nlayarak bayrak da¤›tt›.
‹ﬂgal suçunu ve dünya halklar›na
yönelik uygulad›¤› zulmü, ›rkç› bir
milliyetçilikle gizlemeye çal›ﬂan ‹ngiliz burjuvazisi, müslüman göçmenleri hedef haline getirerek gündeme getirece¤i bask›lar›, polis
devleti uygulamalar›n› meﬂrulaﬂt›rmaya, ›rkç›l›¤› kurumsal hale getirmeye çal›ﬂ›yor.

Demokrasi h avarileri!
Görülmesi gereken ﬂudur: Avrupa’da, ›rkç›l›k devletler eliyle geliﬂtiriliyor. ‘Güvenlik’ ad›na, faﬂist yasalar ç›kar›l›yor.
Nazi ruhunun üzerinde dolaﬂt›¤›
Avrupa’n›n ülkemize demokrasi getirece¤ini söyleyenler, Avrupa burjuvazisinin bu gerici, faﬂist yüzünü
görmek ve göstermek istemiyorlar.

AVRUPA
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Göçmen Yasas› ’n a K arﬂ›
Mücadele Ça¤r›s›
Almanya’da yaﬂayan yabanc›lar›n ve Alman demokratik kamuoyunun protestolar›na karﬂ›n, yeni
Göçmen Yasas› parlamentoda kabul edilerek yasallaﬂt›. Sa¤c› CDU ile ‘solcu’ SPD ortakl›¤›ndaki hükümet, göçmenlere yönelik bask›y›, s›n›rd›ﬂ›lar› kolaylaﬂt›ran, aile birleﬂimlerini zorlaﬂt›ran yasay› tam bir
uyum içinde geçirdiler.
Anadolu Federasyonu’nun, yasaya karﬂ› baﬂlatt›¤›
kampanya ise eylemlerle devam ediyor. 15 Temmuz’dan itibaren yürürlü¤e girecek olan yasay›, Berlin’de bulunan Almanya Federal Parlamentosu önünde protesto eden Anadolu Federasyonu, yasan›n göçmenlere düﬂman özüne dikkat çekti.
5 Temmuz günü parlamento önünde iki saat boyunca yasay› protesto
eden federasyon üyeleri, “Yeni Göçmen Yasas›’na Hay›r” pankart› açt›lar ve
mücadele ça¤r›s› yapt›lar.
Yasa ile “uyum” ad› alt›nda dayat›lan asimilasyon politikalar›ndan sözedilen eylemde, “uyum karﬂ›t›” davran›ﬂlar›n s›n›rd›ﬂ› edilmek için yeterli oldu¤una dikkat çekildi.
Amaçlanan›n s›n›r d›ﬂ›lar› kolaylaﬂt›rmak ve Almanya’da yaﬂayan göçmenlerin yaﬂamlar›n› zorlaﬂt›rarak ülkeyi terk etmelerini sa¤lamak oldu¤unu kaydeden federasyon, yeni düzenlemelerin yabanc›lara yönelik tehdit niteli¤inde oldu¤unu belirtti.
Yasada, kolayca s›n›rd›ﬂ› gerekçesi yap›lacak olan “uyum karﬂ›t›” ve
“düﬂmanca tav›rlar”›n ne oldu¤unun mu¤lakl›¤›na dikkat çekilen aç›klamada, bu durumun her türlü keyfili¤e aç›k oldu¤u belirtildi.
6 Temmuz’da onaylanan yasaya karﬂ›, Anadolu Federasyonu afiﬂ, miting, bilgilendirme standlar›yla herkesi bu ayr›mc› yasaya karﬂ› tav›r almaya ve suç duyurusunda bulunmaya ça¤›rd›.

Mustafa Atalay’›n tedavisi yap›ls›n!
Almanya’n›n Hannover Hapishanesi’nde tutuklu bulunan Mustafa
Atalay’›n tedavisi yap›lmayarak
ölüme terk edilmek istendi¤ini duyuran, TAYAD Komite ve Atalay’›n
Avukat› Heinz Jürgen Schneider’in
ard›ndan, Mustafa Atalay da yaz›l›
bir aç›klamada bulunarak, tedavisini
yap›lmas› için sivil bir hastaneye
kald›r›lmas›n› istedi.
Türkiye’de yaﬂad›¤› iﬂkencelerden kaynakl› yaﬂad›¤› sa¤l›k sorunlar›n› dile getiren Atalay, yedi ay önce by-pass ameliyat› oldu¤unu ve
ameliyattan 26 gün sonra, henüz tam
yürüyemiyorken tutuklanarak hapis-
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haneye konuldu¤unu hat›rlatt›.
“Nerde insan haklar›? Bu mu
adalet?” diye soran Atalay, kendisine yönelik uygulaman›n anti-demokratik oldu¤unu kaydetti.
Hannover Hapishanesi’nin bir
tecrit hücresinde tutuldu¤unu, kimseyle konuﬂamad›¤›n›, gün ›ﬂ›¤› görmedi¤ini belirten Atalay, tecritin iﬂkence oldu¤unu belirtti. Tecrite son
verilmesi ve tedavisinin yap›lmas›
için hastaneye kald›r›lmas›n› isteyen
Atalay, Alman demokratik kamuoyuna da ça¤r›da bulunarak, tecrit
hücresinde kendisini ziyaret etmelerini ve uygulamay› protesto etmele-

Belçika ve
Fransa’da Piknik
Fransa’n›n
Nancy kentinde
ve Belçika’n›n
Liege kentinde
8 Temmuz günü piknik düzenlendi.
BAHKEM
(Belçika Anadolu Halk Kültür ve E¤itim Merkezi)
taraf›ndan Liege Wegimont Park›’nda düzenlenen pikni¤e 90 kiﬂi
kat›l›rken, davul zurna eﬂli¤inde
halaylar çekildi, Ozan Baran’›n
Kürtçe ve Türkçe türküleri hep
birlikte söylendi. BAHKEM Baﬂkan› Murat Kuﬂ’un aç›l›ﬂ konuﬂmas›n›n ard›ndan söz alan DHKPC davas›nda yarg›lanan Bahar
Kimyongür, dava hakk›nda bilgi
vererek, 13 Eylül’de yap›lacak duruﬂmaya ça¤r›da bulundu.
Anadolu Kültür ve Dayan›ﬂma
Derne¤i taraf›ndan Nancy kentinde düzenlenen piknikte ise 100 kiﬂi biraraya geldi. Hep birlikte yemeklerin yenildi¤i piknikte, kültürel etkinlikler ve yar›ﬂmalar düzenlendi. Piknik alan›na ‘Emperyalizm
De¤il Direnen Halklar Kazanacak’
yaz›l› pankart as›l›rken, mücadeleye destek ça¤r›s› yap›ld›.

rini istedi.
*
A d res:
Mustafa Atalay
Schulenburger Landstraße 145
30165 Hannover
*
P ro t e s t o l a r › n › z i ç i n :
Der Generalbundesanwalt beim
Bundesgerichtshof
Brauerstraße 30; 76135 Karlsruhe
Tel: 0721 - 81 91 0
Fax: 0721 - 81 91 59 0
e-mail: poststelle@generalbundesanawalt.de
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‹ﬂgal çöktü, iﬂgalci çaresiz

KISA KISA KISA KISA

Halk ‘Birlik’ ‹stedi
‹ﬂgalcinin baﬂar›l› oldu¤u hiçbir
örnek yoktur tarihte. Direniﬂ oldu¤u
sürece, er ya da geç iﬂgalciler yenilmiﬂ, halklar kazanm›ﬂt›r. Irak bu gerçe¤i, tarihteki birçok örnekten çok
daha k›sa sürede yaﬂamaya baﬂlad›.
Bush’un “zafer” nutuklar› atmas›ndan hemen sonra kendini gösteren
direniﬂ, iﬂgalcilerin projelerini ç›kmaza soktu. Direniﬂin kendi içindeki
açmazlar›, da¤›n›kl›¤› bir yana, iﬂgalci önüne koydu¤u hedeflerin büyük
bir ço¤unlu¤unu gerçekleﬂtiremedi.
‹stikrarl› bir kukla hükümetin kurulmas›, güvenlik, direniﬂin k›r›lmas›, demokrasicilik oyununun yaﬂama
geçirilmesi ve daha pek çok alanda
büyük bir çöküﬂ yaﬂan›yor.
ﬁiilerin en önemli güçlerinden biri olan Sadr grubu hükümetten ayr›ld›, sünni partiler meclisi boykot baﬂlatt›lar. Baﬂkentin büyük bir bölümü,
ABD’nin takviye askerlerine, bitmeyen büyük operasyonlar›na karﬂ›n
halen iﬂgalcilerin ve iﬂbirlikçilerinin
denetimleri d›ﬂ›nda bulunuyor.
Öte yandan çat›ﬂmalar› önleme
ad›na yap›lan bütün operasyonlar, tutuklamalar, katliamlar boﬂa ç›km›ﬂ
durumda. ﬁii-sünni çat›ﬂmas› boyutlanarak sürüyor, her gün yüzden fazla insan bu çat›ﬂmalarda can vermeye
devam ediyor. Bunun son örne¤i,
Türkmenler’in yaﬂad›¤› Tuz Hurmatu kentindeki bir pazar yerinde patlay›c› yüklü kamyonla düzenlenen sald›r› oldu. 130 kiﬂinin öldü¤ü, 20 kiﬂinin “kay›p” oldu¤u sald›r›da 250 kiﬂi
de yaraland›.
‹ﬂte tüm bu geliﬂmelerin ard›ndan
bu kez de, kukla hükümetin Cumhurbaﬂkan› Yard›mc›s› Tar›k El Haﬂimi,
devletin Irak halk›n›n güvenli¤ini
sa¤layamad›¤›n› belirterek, halka silahlanma ça¤r›s›nda bulundu.
Ülkeyi sözde yönetenlerin cephesinden yap›lan bu ça¤r›, iﬂgalcilerin
iradesi ile kurulan hükümetin iflas›n›n da ilan› oldu ayn› zamanda.
Ayn› günlerde, iﬂgalin mimarlar›ndan olan, ABD’nin Eski D›ﬂiﬂleri
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Bakan› Colin Powell ise, ordunun
Irak’ta yapacak bir ﬂeyi kalmad›¤›n›
itiraf ederek, “iç savaﬂ›n sonucuna
silahlar karar verecek” dedi.
Amerikan bas›n› da, Irak’ta savaﬂ›n kaybedildi¤ini daha aleni ﬂekilde
yazmaya baﬂlad›. Bush’un politikalar› ile Irak’a bar›ﬂ ve istikrar gelmeyece¤ini yazan New York Times,
“Bush’un bu savaﬂ› bir sonu ve amac› olmaks›z›n uzatmas›na izin vermeye devam edebiliriz, ya da Amerikan
askerlerinin yapabilece¤imiz en çabuk ve güvenli ﬂekilde çekilmesi için
›srar edebiliriz” diye kaydetti.
Kuﬂkusuz Irak iﬂgalinin baﬂar›s›zl›¤›, Amerikan emperyalizminin Ortado¤u politikalar›n› bir yana b›rakt›¤›, b›rakaca¤› anlam›na gelmiyor. Yine sürdürmeye çal›ﬂacakt›r, ancak
Irak önünde büyük bir barikat olmuﬂ,
ne çekilebilmekte ne de kukla bir düzen kurabilmektedir.
Tarih bir kez daha, iﬂgalcilerin baﬂar›s›zl›klar›n› yaz›yor.

Baas, ‘Son iﬂgal askeri Irak’›
terk edene kadar direniﬂ’ dedi
Bu arada, Irak direniﬂinin önemli
isimlerinden, Baas rejimi eski Devrim Komuta Konseyi Baﬂkan Yard›mc›s› General ‹zzet ‹brahim El Duri, “Son iﬂgal askeri de Irak’› terk
edene de¤in direneceklerini” ilan etti. Amerikan AP Ajans›’nca yay›mlanan ses band›nda El Duri, “bugün
Irak’ta tek alternatif direniﬂ ve cihad›
geniﬂletmek. Ta ki son düﬂman askeri de Irak topraklar›n› terk edinceye
de¤in” ifadelerini kulland›.
Saddam’›n idam›n›n ard›ndan
‘Devlet Baﬂkan›’ ilan edilen El Duri,
“Yoldaﬂlar›m, düﬂman çöküyor ve
yeniliyor. T›pk› iﬂbirlikçileri, ajanlar›
ve provakatörleri gibi” dedi. Direniﬂin sona ermesi ve müzakere ﬂartlar›n› ise ﬂöyle s›ralad›; “ yabanc› güçlerin Irak topraklar›ndan koﬂulsuz çekilmesi, Irak halk›na karﬂ› iﬂledikleri
suçlar›n sorumlulu¤unu kabul etmeleri ve iﬂgalden kaynaklanan bütün
kay›plar›n tazmin edilmesi.”

Hamas-El Fetih çat›ﬂmas›n›n ard›ndan, Hamas’›n kontrolündeki Gazze ﬁeridi’nde binlerce Filistinli “birlik” ça¤r›s›yla yürüyüﬂ düzenledi. 5 Temmuz’da 3 binden fazla kiﬂi, El
Fetih’in Hamas taraf›ndan iﬂgal
edilen karargah› önünde biraraya gelerek, taraflar› diyalog
kurmaya ça¤›rd›.
3 bini aﬂk›n Filistinli’nin kat›l›m›yla yap›lan eylemde, kardeﬂ kavgas›na tutuﬂan ve ard›ndan ülkede iki baﬂl› birer yönetim kuran Hamas ile El Fetih’in
diyalog kurmas› talep edildi.
“Abbas, Haniye; Filistin Birlik
‹stiyor!” slogan› atan Filistinliler kardeﬂ kavgas›na son verilmesini istediler.
Bu arada, Hamas’›n kontrolündeki Gazze’den kaçarak kapat›lan Refah s›n›r›nda mahsur
kalan Filistinliler de, s›n›r›n
aç›lmas› için açl›k grevine baﬂlad›lar. Refah’ta halen çok kötü
koﬂullarda 5 bin kiﬂi bir aya yak›n zamand›r mahsur kalm›ﬂ
durumda.

A BD ‹l e A n l a ﬂ m a y a
G revli Cevap
Güney Kore Metal ‹ﬂçileri
Sendikas›'na üye 45 bin
emekçi, düzenledi¤i üç günlük
grevle, Kore-ABD serbest ticaret anlaﬂmas›n›n iptalini istedi.

Vahﬂi Kapitalizm
‹ﬂçileri Katlediyor
“Sosyalizm” maskesi ile
vahﬂi kapitalizmi uygulayan
Çin'in Guangdong eyaletinde,
maaﬂlar› ödenmedi¤i için dört
ayd›r grevde olan yaklaﬂ›k 300
iﬂçi 29 Haziran'da ﬂirketin silahl› adamlar›n›n sald›r›s›na u¤rad›. Bir iﬂçi öldü, ikisi kay›p,
dördü a¤›r yaral› hastanede.
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küresel ›s›nma... kurakl›k... susuzluk...
seller... e riyen k utuplar... a t›klar...

Kim bu hale
getirdi
dünyam›z›?
Ülkemizin
büyük ﬂehirlerinde kap›ya gelen su
s›k›nt›s›, birçok bölgede kendini
gösteren çölleﬂme tehlikesi, Konya
Ovas› gibi yerlerde tar›m› ﬂimdiden
vuran kurakl›k, havalar›n mevsim
normallerinin d›ﬂ›nda seyretmesi ve
benzeri geliﬂmeler, birkaç y›ld›r çok
sözü edilen “kk ü re s e l › s › n m a ”y›
günlük hayat›n içine sokuverdi.
Uzaydan bak›nca masmavi görünen “küre”miz mahvoluyor. Daha
do¤rusu mahvediliyor.
Kutuplar›n üzerindeki ozon tabakas›n›n delinmesine yolaçan sera
gaz› sal›n›m›n›n verdi¤i zararlar› rakamsal olarak s›ralayabiliriz. Veya
“dünyan›n bir ucunda kanat ç›rpan
kelebe¤in di¤er uçtaki f›rt›nay› tetikledi¤i” üzerine son derece çarp›c› do¤a hikayeleri de anlat›labilir bu
konuda. Hikaye dediysek, yanl›ﬂ
anlaﬂ›lmas›n, bilimsel olarak böyle
gerçekten.
Fakat, biz dünyan›n bir ucunda
kanat ç›rpan kelebe¤in yaratt›¤› etkilerden önce, savaﬂ uçaklar›yla, ticari deniz filolar›yla, t›r filolar›yla,
nükleer enerjileriyle, do¤aya ve
toplumlara karﬂ› her türlü müdahaleleriyle, dünyan›n ortas›nda cirit
atan bir gücü konuﬂup tart›ﬂmak durumunday›z. Çünkü bu gücü, bu gücün yap›p ettiklerini, sebep olduklar›n› tart›ﬂmadan, çevre sorunu üzerine tart›ﬂman›n bir anlam› yoktur.
Çünkü, tüm çevresel, do¤asal so-
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runlar›n çözümü,
gelip orada dü¤ümlenecektir.

Mesela, birkaç
y›l önce, 2003’te
ABD
Baﬂkan›
Bush, eski kömür
santrallar›n›n filt r e kullanma zo r u n l u l u ¤u n u kald›rm›ﬂt›. Malum,
ayn› ABD Baﬂkan›,
Kyoto Protokolü’nü
de imzalam›yor.

Belki çok bilinmiyor,
fakat emperyalist tekellerin
yeni-sömürgelere dayatt›¤› Çok
Tarafl› Yat›r›m Anlaﬂmalar›’n›n
(MA‹) ﬂart koﬂtu¤u maddelerden biri ne diyor biliyor musunuz? “Do ¤al kaynaklar›n tüketiminde top l u m s a l ç › k a r l a r › n g ö z e t i l m e s i ﬂa r t ›
kald›r›lacak.”

Bergama’da siyanürcü bir emperyalist ﬂirketin mahkeme kararlar›na ra¤men, faaliyetlerini nas›l sürdürdü¤ünü hat›rlay›n. Demek ki savaﬂ›lmas› gereken emperyalist tekeller ve onlar›n iﬂbirlikçileridir.
Çevre kendi kendine kirlenmiyor,
küre kendi kendine ›s›nm›yor!!! ‹ﬂte bunun için meselenin dü¤ümlendi¤i yer, dünyan›n her taraf›nda cirit
atan güçtür diyoruz.
Küresel ›s›nma olarak adland›r›lan olgunun dünya çap›nda yolaçt›¤› sonuçlara girmeyece¤iz burada.
K›sa süre önce, Yürüyüﬂ’ün 91.
Say›s›nda, Küresel Is›nma Raporu’nu aktarm›ﬂt›k. “ K ü resel ›s›nma
e mp e rya l i zm i n e s e ri di r” baﬂl›kl›
bu yaz›m›zda, 2 bin 500 bilimcinin
alt› y›lda haz›rlad›¤› sözkonusu rapordan durumun vehametini rakamlarla aktarm›ﬂt›k. Rapor, üç noktaya
dikkat çekiyordu: B i r ; küresel ›s›nman›n varl›¤› tart›ﬂ›lmaz. ‹ k i ; sözkonusu ›s›nma “insan eseri”dir. Üç;
durum vahimdir!
Bu yaz›m›zda, iﬂte bu nedenle,
sonuçlar› de¤il, sebebi ele alaca¤›z.
Sebebi bilirsek, sebebi orta d a n k a l d › r a b i l i r s e k , sorun çözülür.
‹nsan›n do¤ayla savaﬂ›, insanl›k

tarihinin en eski savaﬂ›d›r. S›n›flar
savaﬂ›ndan da eskidir bu savaﬂ. ‹lk
baﬂta güçler dengesinin alabildi¤ine
insan›n aleyhinde oldu¤u bir savaﬂt› bu. ‹nsano¤lunun gücü, do¤an›n
gücü karﬂ›s›nda bir hiçti.
Fakat, insanl›k ad›m ad›m bilgisini, tekni¤ini geliﬂtirdikçe, do¤aya
karﬂ› görece bir üstünlük sa¤lamaya
baﬂlad›. Bugün, bilim ve tekni¤in
devasa geliﬂmeler katetmiﬂ bulundu¤u 21. Yüzy›lda bile, hâlâ mesela, deprem, tsunami gibi do¤a olaylar› karﬂ›s›nda insano¤lu güçsüz
kalsa da, sa¤lad›¤› bilimsel teknik
geliﬂmelerle do¤aya birçok alanda
müdahale etti.
Fakat, her müdahale, do¤an›n
biny›llar içinde oluﬂmuﬂ dengelerini
alt üst etti.
‹ﬂte bugün önümüze “küresel
›s›nma” diye ç›kan sorun, bu alt üst
olmuﬂ dengelerin bir sonucudur.
S e be bi n a d› , ka pi t al i z md i r.
Çünkü “çevre sorunu” diye bir
olgu, esas olarak kapitalizmle birlikte ortaya ç›kt›.
Kapitalizm için “çevre” diye bir
faktör yoktu çünkü. “‹nsan” diye bir
faktör de yoktu kapitalizm için. K â r
vard› sadece, k â r !
Kapitalizmin tüm yasalar›, m a k s i m u m k â r elde etmeye yönelikti.
Ve böylece, do¤an›n kesin ve geriye
dönüﬂü olmayacak ﬂekilde tahrip
edilmesi dönemi de baﬂlam›ﬂ oldu.
Kapitalizmin sömürüsünün hiçbir s›n›r tan›mamas›n› tasvir etmek
için kullan›lan bir kavram vard›:
“Vah ﬂi ka pi t al i zm!”
Bu vahﬂet, insanl›¤a karﬂ› oldu¤u kadar, do¤aya karﬂ› da sergilendi. Yeryüzünde biny›llar boyunca
oluﬂmuﬂ ormanlar, sulak alanlar birer birer, parça parça yokedildi. ﬁu
veya bu bölgedeki yeralt› madenlerini ç›karmak, iﬂlemek ad›na, da¤lar, bölgeler, ﬂehirler mahvedildi.
Geriye insan›n, canl›n›n yaﬂayamayaca¤› viraneler kald›.
Marks, kapitalizmin geliﬂirken
topra¤› ve do¤ay› mahvetti¤ini “kapitalist üretim tekni¤i ve toplumsal
üretim sürecinin kombinasyonunu...
15 Temmuz 2007

BU SORUN
SANDIKTA YOK!
yaln›zca bütün zenginli¤in f›ﬂk›rd›¤›
kaynaklar› kurutarak geliﬂtirir" diyerek ifade ediyordu. Ki o zamanlar
henüz bu tahribat, bugünküyle k›yaslanamayacak kadar alt düzeydeydi. Ve fakat, kapitalizm, daha o
günden baﬂlam›ﬂt› kaynaklar› kurutmaya. Tahribat, bugün “küresel” çapa ulaﬂm›ﬂt›r.
Do¤a, gerçekte insano¤lunun
do¤aya sald›¤› at›k gazlar›, pislikleri, çöpleri, bir ﬂekilde yeniden ar›nd›rabilecek güçte, insano¤lunun yoketti¤i ormanlar›, madenleri zaman
içinde yeniden yerine koyabilecek
dinamizmdeydi. Ki nitekim ilkel,
köleci ve feodal dönemler boyunca
do¤a bunu yapabildi. Ama kapitalizmin üretim ve tüketimiyle boy ölçüﬂemedi do¤a. Bu kadar›yla baﬂedemezdi ve nitekim edemiyor iﬂte.
Art›k bir dönüm noktas›nday›z.
Yüzy›llard›r oluﬂan nicelik birikimler, art›k herkesin ç›plak gözle
de görebildi¤i gibi, nitelik bir dönüﬂüm aﬂamas›na yaklaﬂm›ﬂ bulunuyor. “Üç as›rdan fazlad›r hava s›cakl›k derecelerini ölçen Londra'daki meteorologlar, bu k›ﬂ›n
Londra'da görülen en s›cak k›ﬂ oldu¤u haberini verdiler.” Herkesin
dikkatini çekti¤i gibi, kurakl›¤a, s›cakl›¤a iliﬂkin hemen tüm aç›klamalar, “yüzy›l›n en...”, “biny›l›n
en...” gibi s›fatlarla sunuldu hep.
Art›k Engels’in yüzy›l önce iﬂaret etti¤i o “öç alma” zaman›nday›z. Evet, Engels, vakti zaman›nda
ﬂöyle demiﬂ ve uyarm›ﬂt› insanl›¤›:
“... Hayvan d›ﬂ do¤ay› yaln›zca
kullan›r ve onda yaln›zca varl›¤› ile
de¤iﬂikliklere yol açar; insan onda
yapt›¤› de¤iﬂikliklerle do¤ay› kendi
amaçlar›na hizmet ettirir, ona hakim olur. ... Fakat biz do¤a üzerinde
insan›n zaferleri konusunda fazla
övünmemeliyiz. O böyle zaferlerin
herbiri için bizden öç almaktad›r.
Böyle zaferlerin herbiri birinci s›rada bizim hesaplad›¤›m›za uygun sonuçlar vermektedir; ve fakat ikinci
ve üçüncü s›rada daha önce hesaplanmayan sonuçlar ortaya ç›kmakta
ve bunlar bir çok halde ilk sonucu
ortadan kald›rmaktad›r. ”
Say›: 113

S e b e p , k ö k l ü d ü r.
Bu konunun hemen her gündeme getiriliﬂinde K y o t o P rotoko lü’nden de sözediliyor. O hale geldi
ki sözkonusu protokol gündeme
geldi¤i zamanki eleﬂtiriler, tart›ﬂmalar unutuldu ve neredeyse Kyoto bu
sorunu kökünden çözecek sihirli
b i r f o r m ü l gibi alg›lanmaya veya
belki de öyle pazarlanmaya baﬂland›. Hat›rlayal›m; 1997'de imzalanan
protokol, ABD'nin, karbondioksit
sal›n›m›n› 2012 y›l›na dek "1990
düzeyinin yüzde 5 alt›na indirmesini" öngörüyordu. Ve bilim insanlar›,
di¤er ülkelerde de benzer oranlarda
uygulanacak bu k›s›tlaman›n çok
y e t e r s i z oldu¤unu söylüyorlard›.
Baﬂka önlemlerle tamamlanmad›¤›nda, sorunu çözecek bir program
içermiyordu Kyoto.
Peki nas›l çözülecek öyleyse?
Bulaﬂ›klar› “makina”yla y›kayarak (bulaﬂ›k makinas› olmayan büyük ço¤unluk bu tasarrufu nas›l yapacak, o da baﬂka soru!), traﬂ olurken suyu kapatarak, tuvalet sifonlar›n›n içine pet ﬂiﬂe yerleﬂtirerek çözülebilir mi bu sorun?
Bunlar› önerenlerin tek tek kiﬂi
olarak niyetleri farkl› farkl› olabilir;
fakat karﬂ› karﬂ›ya olunan sorunun
büyüklü¤üyle, muhtevas›yla birlikte düﬂündü¤ümüzde, bu öneriler, insanl›kla alay edilmesidir.
Sebep, kökünden sökülmezse,
sorun sürecek demektir.
Dünyam›z› mahveden emperyalist tekellerin dizginsiz sömürü,
ya¤ma, talan politikas›d›r. Dünyam›z› mahveden, iﬂbirlikçi yönetimlerin tekellerin önünü açan politikalar›d›r.
Demek ki ilk yap›lmas› gereken,
emperyalist tekelleri kovmakt›r.
Sonra ad›m ad›m dünyam›z› kapitalizmin iﬂgalinden kurtarmaya gelecektir s›ra.
Halk Anayasas› Tasla¤›’nda ne
deniyordu hat›rlatal›m:
“Her ﬂeyin tekellerin ç›karlar›na
göre düzenlendi¤i, ya¤mac›l›¤›n,
talanc›l›¤›n iﬂbaﬂ›nda oldu¤u bir ülkede do¤al çevrenin korunamaya-

Bu sorun, düzen
partilerinin g ündeminde y ok.
Olamaz da.
Çünkü, k apitalizme,
emperyalist tekellerin
ya¤mas›na k arﬂ›
ç›kamayanlar, b u k onuda t ek
bir söz bile
edemezler.

c a¤›n› yaﬂayarak gördük. K›y› ya¤mac›l›¤›na, ormanlar›n katledilmesine, deniz, göl ve nehirlerimizin kirletilmesine, zehirli
fabrika at›klar›yla halk sa¤l›¤›n›n
tehdit edilmesine bu küçük az›nl›¤›n
ç›karlar› için göz yumulmuﬂ, bu
çevre katliam› bizzat iktidarlar›n
onay›yla yürütülmüﬂtür. Demokratik Halk Cumhuriyeti, bu do¤al çevrenin ve güzelliklerin halka ait oldu¤u, hiçbir üretim ve yat›r›m›n
halk sa¤l›¤›na karﬂ› olamayaca¤›
bilinciyle, bu konuda kesin hükümler yürürlü¤e koymakla, çevre suçlar›na karﬂ› sert önlemler almakla
yükümlüdür. ”
Hangi düzen partisi söyleyebilir,
hangisi yapabilir bunu? Düzen partileri, b›rak›n bunlar› yapmay›,
“fabrika, atölye benzeri tesislerin
do¤ay› ve çevreyi kirletmeye karﬂ›
filtre, ar›nd›rma, at›k toplama ve
benzeri önlemler almalar›n› zorunlu k›lan” bir düzenlemeyi bile yapam›yor. Sonra da “traﬂ olurken muslu¤u aç›k b›rakmay›n” masallar›...
Çevre sorunu çok ciddi bir sorundur. Küresel ›s›nma, bugün dünyam›z› ve insanl›¤› tehdit eden en
büyük felaketlerden biridir; çünkü
o dünyam›z› mahveden baﬂ tehlikenin, yani emperyalizmin bir sonucudur. Bu yüzden, yeryüzündeki
tüm öteki sorunlardan ayr› ele al›namaz; tam tersine sorunlar, sebebi
i t i b a r i y l e bir bütündür. ﬁimdilik
son söz olarak ﬂunu diyelim: Dünyam›z› seviyorsak, çevremizi ve
do¤ay› korumak istiyorsak, küremizi ›s›tan güçlere karﬂ› mücadeleyi yükseltmekte bir an bile gecikmemeliyiz.
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Sevgili arkadaﬂlar merhaba.
Üç hafta arka arkaya demokrasi
konusunu iﬂledik. Bu haftaki
sohbetimiz ba¤›ms›zl›k ve burjuvazi üzerine olacak.
Ülkemizde “ulusal burjuvazi” oldu¤unu düﬂünenler, emperyalizm ve ba¤›ms›zl›k meselesinden baﬂlayarak ekonomiye
kadar birçok konuda çarp›k ve
elbette yanl›ﬂ tespit
ve politikalar geliﬂtiriyorlar. Bunun
örnekleri durmadan
ço¤al›yor. Bugün
MHP, CHP, GP gibi
partilerin,
hatta
Saadet Partisi’nin
“ulusal cephe”den
say›lmas›, “ba¤›ms›zl›kç›” olarak de¤erlendirilmesi, bu
örneklerden biridir.
Veya mesela, Erdemir’in özelleﬂtirilmesinde OYAK’a yüklenen rolde
de bu çarp›kl›¤› görmek mümkündü. Perinçek’in ‹P’i gibi bu çarp›kl›¤› teorileﬂtirenler de var.
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TEO
Konu: Ba¤›ms›zl›k ve
Ulusal Burjuvazi

dan etkilendiler.” (Hakl›y›z Kazanaca¤›z-1, syf. 294)
Oysa; MSP’nin temsilcisi oldu¤u kesimler de sonuçta emperyalizmin ve tekelci burjuvazinin bir uzant›s› durumundayd›lar ve ç›karlar› yeni-sömürgeci
düzenin sürmesinden yanayd›.
Yani bu anlamda sosyo-ekonomik aç›dan “millici” bir tutum tak›nmalar›n›n da zemini yoktu.

Emperyalizme karﬂ›
ba¤›ms›zl›k, proletarya
ve onun partisinin
önderli¤inde gerçekleﬂebilir

Tüm bu ve benzer politika ve teorilerin ç›k›ﬂ noktas›, ülkemizde
“milli bir burjuvazi”nin varl›¤›d›r.
Ülkemizde ulusal bir burjuvazi var
m›? Yoksa neden yok, varsa nerede?
Varsa, bu ulusal burjuvazinin politik temsilcileri kimlerdir? Bugünkü
sohbetimizde iﬂte bunlar› ele alaca¤›z. Elbette buradan da varmak istedi¤imiz bir sonuç var: Bu tart›ﬂmayla esas cevaplamak istedi¤imiz,
ülkemizde, bizim gibi tüm ülkelerde ba¤›ms›zl›k mücadelesinin K‹MLERLE, kimlerin öncülü¤ü ve kat›l›m›yla verilebilece¤idir.

M a z l um : Yürüyüﬂ’ün 33. say›s›ndayd›. O haftaki “Hayat›n ‹çindeki Teori”de de “ i ﬂ b i r l i k ç i b u r j u vazi ve demokrasi” baﬂl›¤› alt›nda,
burjuvazinin ilerici olup olamayaca¤›n› ele alm›ﬂt›k. Bugün de burjuvazinin ulusalc› olup olamayaca¤›n›
ele alarak, bir anlamda o tart›ﬂmay›
da tamamlam›ﬂ olaca¤›z. ‹kisi de siyasi olarak benzer sonuçlar veren
yan›lg›lar çünkü. Burjuvaziyi ilerici
olarak de¤erlendirmek de, milli ve
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ulusalc› olarak de¤erlendirmek de
sonuçta, “burjuvaziyle iﬂbirli¤i”ne
götürüyor. Ve bu noktada da çarp›c›
bir sonuç ç›k›yor: Birbirine alabildi¤ine karﬂ› görünen “AB’ci demokrat”larla “ulusalc›lar”; ülkemiz burjuvazisiyle iﬂbirli¤inde birleﬂiyorlar.

K e m a l: Evet ilginç. Ülkemizde “milli” bir burjuvazi olup olmad›¤›, özellikle 1960’l› y›llar›n ikinci
yar›s›ndaki yo¤un ideolojik mücadele döneminde oldukça önemli bir
tart›ﬂma konusuydu. Sonra k›smen
geride kald› say›l›r bu tart›ﬂma. Mesela ‘70’lerde Ayd›nl›k gibi birkaç
grup d›ﬂ›nda pek kimsenin gündeminde de¤ildi... Ancak “ulusalc›l›¤›n” yeni bir ﬂekilde gündeme gelmesiyle bu tart›ﬂma da farkl› boyutlarda güncelleﬂmiﬂ oldu.
Eskiden beri çok çeﬂitli kesimler
“milli burjuvazi”nin temsilcisi ilan
edilmiﬂtir.
Mesela, bunlardan biri MSP’dir.
Çeﬂitli çevreler, 1970’lerde MSP’ye
“milli burjuvazinin partisi” s›fat›n›
yak›ﬂt›rm›ﬂlard›. “CHP-MSP koalisyonunu ilerici gösterme gayreti
içinde olanlar, MSP'yi ‘milli burjuvazinin partisi’ olarak tan›tmaya
çal›ﬂt›lar. Baz› sol kesimler de bun-

MSP'nin temsil
etti¤i kesimler a¤›rl›kl› olarak orta
burjuva kesimlerden oluﬂuyordu. Bu
anlamda bu kesimlerin ç›karlar›n› da
karﬂ›lamak durumunda olan MSP,
hem faizcili¤e karﬂ›yd› hem de de¤iﬂik yöntemlerle faizcilik yap›lmas›na cevaz veriyordu, hem Bat›c› kapitalist zihniyete karﬂ›yd›, ama
ABD ﬂirketlerinin hakimiyet kurdu¤u Arap sermayesinin ülkeye girmesini istiyordu...

M a z l u m : CHP-MSP koalisyonunda MSP’nin "milli burjuvazinin
partisi" olarak de¤erlendirilmesi gibi
ilginç bir örnek daha vereyim size.
Arnavutluk yönetimi de, yani
AEP de 12 Eylül Cuntas›’na "Kemalist" demiﬂ ve cuntay› " m i l l i
b u r j u v a z i n i n i k t i d a r › " olarak de¤erlendirmiﬂti. Bu tespitine paralel
olarak da cuntayla anlaﬂmalar imzalarken, cuntaya karﬂ› mücadele
edenleri de “terörist” olarak adland›r›yordu. (AEP’çilik, SBKP’cilik
ülkemizde o boyutlardayd› ki, AEP
bunlar› yaparken dahi, o günün
AEP’cileri, mesela TDKP’liler, hâlâ
ideolojik g›dalar›n› Arnavutluk’tan
almaya devam ediyor, Arnavutluk'a
toz kondurmuyor, AEP’in cunta
karﬂ›s›ndaki sakat, çarp›k tutumunu
bile eleﬂtirmiyorlard›. Bunu da bir
ara not olarak aktarm›ﬂ olduk.)

K e m a l : Madem örneklerden
girdik, devam edelim. Ulusal burju15 Temmuz 2007

vazinin temsilcisi olarak gösterilenlerden biri de CHP idi. Öyle gösteren de TKP. Faﬂist Milliyetçi Cephe’ye karﬂ› CHP hükümetinin kurulmas›n› sa¤lamaya çal›ﬂan TKP,
Ulusal Demokratik Cephe ad›yla bir
öneri yapm›ﬂt› 1977 sonlar›nda.
Sözkonusu öneride ﬂöyle deniyordu:

“Ulusal burjuvazinin görüﬂlerinin ve ç›karlar›n›n etkin politik temsilcisi, köyde ve ﬂehirde yaﬂayan geniﬂ küçük-burjuva y›¤›nlar›n umut
ba¤lad›¤› CHP’nin UDC (...) içindeki onurlu ve tarihi yerini almas›...
önemlidir. ”
Evet, ﬂimdi bu iddialara göre,
ulusal burjuvazinin temsilcisi MSP
mi, 12 Eylül yönetimi mi , CHP mi?
Bunlar›n hepsini ayr› ayr› ele almak
yerine, biz yine milli burjuvazinin
olup olmad›¤› noktas›ndan devam
edelim tart›ﬂmam›za. Ülkemizde
“milli burjuvazi”nin varl›¤›n›n en
önemli teorik dayanaklar›ndan biri
k›saca MDD diye de bilinen Milli
Demokratik Devrim tezidir. Bu tez
ayd›nlar›, solun çeﬂitli kesimlerini
oldukça etkilemiﬂtir. Özlem bunu
sen anlat istersen.

Özlem: '60'l› y›llarda solda etkili olan MDD teorisinin temeli, ülkemizin yar›-sömürge, yar›-feodal
bir ülke oldu¤u, dolay›s›yla bu durumdaki Çin gibi ayn› özellikleri taﬂ›d›¤›yd›.
Milli Demokratik Devrim teorisinin geçerli oldu¤u sömürge ve yar›-sömürge, yar›-feodal ülkelerde
emperyalizm d›ﬂsal bir olgudur. Yani daha aç›k bir deyiﬂle genellikle
ya aç›k bir iﬂgal sözkonusudur ya da
sömürge valili¤i gibi yöntemlerle
aç›k ve kaba bir sömürgeleﬂtirme
vard›r. Emperyalizm, bu ülkelerde
egemenli¤ini komprador burjuvazi
ve di¤er iﬂbirlikçi s›n›flar arac›l›¤›yla sürdürür.
Dolay›s›yla, bu özelliklere sahip
olan ülkelerde, devrimci görev, feodallere karﬂ› bir köylü devrimini di¤er bir deyiﬂle demokratik devrimi
hedeflemektedir. Devrimci güçler,
emperyalizmin aç›k iﬂgal koﬂullaSay›: 113

r›nda ulusal burjuvaziyi de, devrimin müttefiki olarak görür ve geniﬂ
köylü y›¤›nlar›n›, tüm emekçileri,
ulusal burjuvaziyi bir cephe içinde
birleﬂtirerek, klasik deyiﬂle, emperyalizmle iﬂbirli¤i yapan bir avuç iﬂbirlikçi d›ﬂ›nda t ü m u l u s u örgütleyerek), milli bir savaﬂ verir.
Bu teorik ﬂekillenmede, yani
MDD'de stratejik hedef, anti-feodal, anti-emperyalist devrimdir.
Fakat bizim gibi yeni-sömürge
ülkelerde durum farkl›d›r. Birincisi;
hakim üretim tarz› yar›-feodal de¤il, k a p i t a l i z m d i r. Bu emperyalizme ba¤›ml› çarp›k bir kapitalizm de
olsa, kapitalist iliﬂkiler ülkenin en
ücra köﬂelerine kadar nüfuz etmiﬂ
durumdad›r. Art›k emperyalizm ile
kompradorluk iliﬂkilerini sürdüren
bir burjuvaziden bahsedilemez, iﬂbirlikçi tekelci burjuvazinin ve hemen her ﬂeyiyle, ona ba¤›ml› olan
tekel d›ﬂ› kalm›ﬂ ama tekelleﬂme özlemi olan burjuvazinin ulusal özel likleri kalmam›ﬂt›r.
'60'l› y›llarda dünyadaki çeﬂitli
ulusal kurtuluﬂ savaﬂlar›n›n zaferinin de etkisiyle, MDD tezi, oldukça
revaçtayd›. Türkiye'nin yar›-sömürge, yar›-feodal oldu¤u, gündemdeki
devrimin de MDD oldu¤u tezi bu
anlamda yayg›n bir kabul görüyordu. Ancak buna ra¤men, THKPC'yi oluﬂturanlar, k›sa sürede bu tespitlerin ülkemizin nesnel durumunu
yans›tmad›¤›n› görerek bu tezleri
eleﬂtirerek h›zla terkettiler. Ülkemizde pre-kapitalist unsurlar›n varl›¤›n› korumas›yla
t›n
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Pre-kapitalist
unsurlar›n varl›¤›n›n, orta
burjuvazinin
konumunun yanl›ﬂ de¤erlendirilmesi, baz› iﬂbirlikçi
tekelci kesimlerinin “ulusalc›” söylemlerin yanl›ﬂ
yorumlanmas› sonucunda,
“milli” bir burjuvazinin
varl›¤›na hükmedilmekte,
bunun üzerine politikalar
oturtulmaktad›r.

birlikte, esas olarak yukar›dan aﬂa¤›ya geliﬂtirilen emperyalizme ba¤l› çarp›k bir kapitalizmin oluﬂtu¤unu tespit ederek gündemdeki devrimin de an t i -ol i ga rﬂi k, a nt i -e mpe ryalist bir devrim oldu¤unu ortaya
koydular. Mahirler gösterdiler ki,
ulusal bir burjuvaziden de sözedilemezdi.

M a z l u m : ﬁunu da ekleyeyim.
Evet, bizim gibi ülkelerde milli bir
burjuvazi yoktur, ancak onun millici özelliklerini yer yer o r t a b u r j uvazi dedi¤imiz kesimlerde görebiliriz. MSP konusundaki yan›lg›lar da
ço¤unlukla bu görünümden kaynaklanm›ﬂt›r. Bu kesimler, mesela yeterince rekabet gücüne sahip olmad›klar› için gümrük duvarlar›n›n
yükseltilmesini savunurlar ve bu da
d›ﬂa “ulusalc›” bir tav›r gibi yans›r.
Fakat bu onlar›n gerçekte “milli”
nitelikte oldu¤u ve millilik temelinde tav›r ald›¤› anlam›na gelmez. Bu
görünümden hareketle, bu orta burjuva kesimlere “ulusal burjuvazi”
yaftas› yak›ﬂt›rmak, onlardan ulusal
burjuvazinin tarihsel misyonuna uygun bir misyon beklemek, mümkün
de¤ildir. Nitekim ülkemizde bu tespit ve beklentiler üzerine geliﬂtirilen
gelmiﬂ geçmiﬂ tüm politikalar, siyasi olarak iflas etmiﬂtir.
Evet, Özlem arkadaﬂ›n özetledi¤i gibi, ülkemizdeki pre-kapitalist
feodal unsurlar›n gerek alt yap›da,
gerekse üst yap›daki de¤iﬂik boyutlardaki varl›¤›n›n, keza orta burjuvazinin konumunun yanl›ﬂ de¤erlendirilmesi, baz› iﬂbirlikçi tekelci
kesimlerin farkl› ekonomik ç›karlar› nedeniyle geliﬂtirdikleri “ulusalc›” söylemlerin yanl›ﬂ yorumlanmas› sonucunda, “milli” bir burjuvazinin varl›¤›na hükmedilmekte, bunun üzerine politikalar oturtulmaktad›r. “Ulusalc›” geçinenlerin, özellikle eski sol geleneklerden gelip de
bu kesimlerin ideolojik g›das›n›
sa¤layanlar›n yaz›p söylediklerinde,
hâlâ MDD’ci teorinin izlerini görmek mümkündür.

K e m a l : Burjuvazinin ülkemizdeki geliﬂimine bak›ld›¤›nda da he-
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men hiçbir dönem “milli” bir özellik taﬂ›mad›¤› da ve yine hiçbir dönem, arenaya “ulusal ba¤›ms›zl›kç›” bir tav›rla ç›kmad›¤› da görülür.
1900’lerin baﬂlar›nda Osmanl›’da geliﬂen burjuvazi, emperyalistlerle iﬂbirli¤i içinde geliﬂen bir burjuvaziydi. Ki bir k›sm› da zaten Osmanl› vatandaﬂ› olan gayri-müslümlerdi. Ve güçlü olmay›p, ticaret burjuvazisi niteli¤i a¤›r bas›yordu.
Anadolu emperyalizm taraf›ndan iﬂgale u¤rad›¤›nda Kurtuluﬂ Savaﬂ›’na öncülük edebilecek bir milli burjuvazi yoktu. Bilindi¤i gibi bu
görevi küçük-burjuvazi üstlendi.
Hiç mi burjuvazi yoktu, biraz önce
dedi¤im gibi burjuvalaﬂm›ﬂ bir kesim vard›. Ama Anadolu’nun iﬂgal
edilmesi varolan ve ulusal niteli¤i
olmayan bu burjuvaziyi pek etkilemedi. Tersine, iﬂgal güçleriyle iﬂbirli¤i içinde para kazanmaya devam
etme siyaseti izlediler. Nitekim,
özellikle ‹stanbul’daki ticaret burjuvazisi Ulusal Kurtuluﬂ Savaﬂ›’na
karﬂ› ç›kacak bir ihanet içindeydi.
Ancak ne zamanki Kurtuluﬂ Savaﬂ›’n›n kazanaca¤›n› anlad›lar, o zaman çark ederek, Anadolu’daki savaﬂa destek olmaya baﬂlay›p, yeni
düzende kendilerine sa¤lam bir yer
edinmeye çal›ﬂt›lar.
Cumhuriyet’ten sonra, Kemalist
iktidar milli bir burjuva s›n›f geliﬂtirmeye çal›ﬂt›. Ne var ki, “saks›da
milli burjuvazi” yetiﬂtirme politikas›, kapitalizmin gerçeklerine çarparak gerçekleﬂemedi.
Kemalistler bunun için çabal›yor, kaynaklar› bu kesime aktar›yorlard›. Ama bu burjuvazi, yat›r›ma yönelmiyor, emperyalist ﬂirketlerle iﬂbirli¤i içinde ticaret yoluyla,
kasalar›n› k›sa yoldan doldurmaya
çal›ﬂ›yordu. ‹ç dinamikten yoksun
bu geliﬂme, ya do¤rudan devlet kasas›ndan aktar›lan sermayeyle veya
az›nl›klardan çeﬂitli biçimlerde gasbedilen servet ve sermayeyle sa¤lan›yordu. Velhas›l Kemalistler’in ittirmesiyle bu dönemde tarih sahnesine ç›kan Koçlar, ne o zaman ne de
daha sonra “milli” bir nitelik taﬂ›mad›, “millici” siyasetler savunma-
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d›lar.

liriz. ﬁöyle deniyor:

‘40’l› y›llardan itibaren ise, emperyalist tekellerle iﬂbirli¤ini güçlendirip iﬂbirlikçi tekelci burjuvazi
s›fat›yla an›l›r oldular. Emperyalizm bu yeni süreçte içsel bir olgu
haline geldi ve ülkenin ekonomik,
sosyal, siyasal ve kültürel hayat›na
iﬂbirlikçi tekelci burjuvazi eliyle
egemen oldu.

"Türkiye NATO içinde kendi
meﬂru güvenlik ç›karlar›na uygun
bir politika izlemeli." "IMF ve Dünya Bankas›, OECD gibi kuruluﬂlarla olan iliﬂkiler ulusal ç›karlar temel al›narak yeniden düzenlenmelidir." "Türkiye'nin toprak bütünlü¤ü
s›n›rlar› elbet korunmal›d›r."
Bu çizgiyi tam olarak adland›rmak gerekirse, burjuva milliyetçi
çizgi demek gerekir. Ki bu çizginin
ülkemizde “sol”dan ilk temsilcisi
Ayd›nl›kç›lar olmuﬂtur.
TBKP de bu program› ile burjuva milliyetçili¤ini savunma çizgisine gelmiﬂti. “Ulusal ç›karlar”dan,
“ulusal s›n›rlar”dan sözedilirken,
bir ulusal burjuvazinin varl›¤› kabul
edilmektedir. Ki nitekim yukar›da
Kemal arkadaﬂ yine TKP’den yapt›¤› al›nt›da onlar›n CHP’yi ulusal
burjuvazinin temsilcisi olarak gördü¤ünü aktarm›ﬂt› zaten...
Ulusal burjuvazinin varl›¤›n› kabul edip, düzeniçilikte karar k›lan
her siyasi hareketin art›k gidece¤i
çizgi az çok bellidir. Art›k her ekonomik, politik sorun, her ulusal ve
uluslararas› sorun, halk›n ç›karlar›na göre de¤il, kendi ‘ulusal’ b u r j u vazisinin ç›karlar›n›n korunup
k o r u n m a m a s › ” aç›s›ndan ele al›nacakt›r. Yani baﬂka deyiﬂle politika,
“emperyalizme karﬂ› kendi ulusal
burjuvazisinin korunmas›” temelinde ﬂekillenecektir.
Dolay›s›yla, böyle bir temeldeki
politikada, ne kadar ulusall›ktan,
ba¤›ms›zl›ktan sözedilirse edilsin,
asl›nda bu, emperyalizme ba¤›ml›
bir yeni-sömürge olma konumunu
güçlendirmekten baﬂka sonuç vermeyecektir. S›n›fsal planda ise, halk› de¤il, oligarﬂik diktatörlü¤ü güçlendirecektir.
Bugün gerek “ T ü r k S o l u ” Dergisi etraf›nda kümelenmiﬂ “ulusalc›lar”, gerek H K P gibi oligarﬂininGenelkurmay’›n resmi tezleriyle
bütünleﬂen politikalar›n savunucular›n›n veya C u m h u r i y e t Gazetesi
gibi çevrelerin “ba¤›ms›zl›k” savunuculuklar›, ne yaz›k ki, ç›k›ﬂ nok-

Yani tarihe ﬂöyle bir bak›ld›¤›nda ülkemizde kendi iç dinami¤iyle
geliﬂmiﬂ, kendi ulusal pazar› için
kavga vermiﬂ bir ulusal burjuvazinin hiçbir zaman olmad›¤› görülür.

Özlem: Esas›nda tarihi geliﬂim
bu kadar aç›k olmas›na karﬂ›n, ulusal burjuvazi aray›ﬂlar›n›n veya var
san›lmas›n›n nedenleri üzerinde de
dursak biraz...
M a z l u m : Evet, bu iyi olur.
Önce ﬂunu söyleyeyim. Düzeniçileﬂen hemen her sol grup, bir ulusal
burjuvazi keﬂfeder. Keﬂfedilen,
yoksa da var say›lan ulusal burjuvazi, ayn› zamanda yeni sa¤c› politikalar›n da gerekçesi ve ayn› zamanda düzeniçileﬂen grubun s›rt›n› yas layaca¤› güç haline gelir.
Nitekim, politikalar›n›n içinde
“ulusal burjuvaziyle ittifak”a yer
veren hemen tüm siyasi hareketlerin
“düzeniçi” olmas›, tesadüfi de¤ildir.
Mesela, düzeniçi bir güç olma
hedefiyle kurulan TBKP’nin program›nda da “ulusalc›”l›k öne ç›kar›l›r. Bu programa karakteristik bir
örnek olarak bakabit›n
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.... böyle bir politikada, ne kadar ulusall›ktan, ba¤›ms›zl›ktan sözedilirse edilsin,
asl›nda bu, emperyalizme
ba¤›ml› bir yeni-sömürge
olma konumunu güçlendirmekten baﬂka sonuç
vermeyecektir. S›n›fsal
planda ise, halk› de¤il, oligarﬂik diktatörlü¤ü güçlendirecektir.
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talar›n›n tersine, emperyalizm iﬂbirlikçisi oligarﬂiyi güçlendiren bir sonuç yaratmaktad›r.

Özlem: O halde sonuç olarak
ﬂunu söyleyebiliriz; olmayan bir
ulusal burjuvazinin önderli¤inde
ulusal ba¤›ms›zl›k savunulamaz, olmayan ulusal burjuvaziyle ulusal
ba¤›ms›zl›k için ittifak yap›lamaz.
Bu anlamdad›r ki, ülkemizde burjuvaziyle yap›lan ittifak, neticede emperyalizmle ittifak yapmak anlam›na gelir ki; bu ittifak›n ba¤›ms›zl›¤a
de¤il, emperyalizme hizmet edece¤i
aﬂikard›r.

K e m a l : E¤er “ulusalc›l›¤›”,
emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›¤› savunmak anlam›nda ele alacaksak, ki
böyle al›nmal›, Mazlum arkadaﬂ›n
yukar›da s›ralad›¤› kesimlere, ulusalc› denmesi mümkün de¤ildir.
Çünkü hiçbirinin prati¤inde ba¤›ms›zl›¤› savunma do¤rultusunda ne
ciddi bir örgütlenme, ne ciddi bir
mücadele vard›r.
Biri nci açmazlar› ﬂudur zaten;
en önemli müttefikleri ordudur. Peki o r d u k i m ? NATO’nun ordusu.
Kim? Emperyalizmin gizli iﬂgal ordusu. Bu anlamda Genelkurmay’la
ittifak içindeki hiçbir kesim ba¤›ms›zl›¤›n savunucusu olamaz.
ﬁuras› aç›kt›r; ekonomik, siyasi,
a s k e r i , k ü l t ü re l h e r a ç › d a n t a m
ba ¤ › ms › z l › k s a vun ul ma d a n, bunun
için fiilen mücadele etmeden, emperyalizmle ve onun ülkemizdeki
iﬂbirlikçileriyle savaﬂmay› göze almadan “ba¤›ms›zl›kç›”, “ulusalc›”
olunamaz. Emperyalizmin iﬂbirlikçisi, uﬂa¤› durumundaki oligarﬂinin,
burjuva partilerinin do¤ald›r ki emperyalizme karﬂ› olmak, ülkenin ba¤›ms›zl›¤›n› sa¤lamak gibi bir sorunu olmaz. Bu partilerin içinde yeralmak da ba¤›ms›zl›¤›n, anti-emperyalizmin reddidir. Düzen partilerinin hiçbiri “ulusal burjuvazinin”
temsilcisi olarak adland›r›lamaz.
Çünkü iﬂaret edildi¤i gibi, bu niteliklere haiz bir burjuvazi yoktur ülkemizde ve bu saatten sonra, yani
emperyalizmin bugünkü sürecinde
bunun olmas› da mümkün de¤ildir.
Say›: 113

Özlem: Emperyalizm ça¤›nda
herhangi bir sol hareket “kendi ulusal burjuvazisini” desteklemeye
kalk›ﬂt›¤›nda, orada mutlaka bir
sapma vard›r.
Bunun o kadar çok örne¤i var
ki... Mesela, 2. Enternasyonal’in revizyonist, reformist partilerini hat›rlay›n. 1914’te baﬂlayan 1. Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ›’nda emperyalist savaﬂa karﬂ› ç›kmalar› ve bu savaﬂ› devrimi geliﬂtirmek için kullanmalar› gerekirken pek ço¤u
" u l u s a l b u r j u v a z i l e r i " n i destekleme karar› ald›lar. Sonuç biliniyor.
Ulusal sorun konusunda da milliyetçi çizgi, “kendi ulusal burjuvazisini desteklemeyi” beraberinde
getirir. Ve bu da sosyal ﬂovenizmi
do¤urur. Bilindi¤i gibi, “sosyal ﬂovenizm, proletaryan›n saflar›nda
burjuva e¤ilimli bir ak›md›r.” Niçin böyledir, çünkü, proletaryan›n
s›n›f ç›karlar›n› yads›r, onun yerine
ke nd i ul us a l burj u va zi s i ni n ç›karlar›n›, di¤er ulus burjuvazisi karﬂ›s›nda savunur. Proletaryay›, burjuva
ç›karlar› u¤runa birbirine k›rd›rmay› savunur.
Biz bu tarz politikalar geliﬂtirenlere hep sorduk:

“Yeni-sömürge bir ülkede burjuvazinin "ulusal" özelli¤inden bahsedilebilir mi? Ekonomiden kültüre
her ﬂeyiyle bir ülkeye girip orada
içselleﬂen emperyalizmin varl›k koﬂullar›nda, emperyalist sermayeyle
ç›kar çat›ﬂmas› içinde olan, ulusal
bir burjuva kesim olabilir mi?”
Dolay›s›yla bizim gibi bir ülkede
ulusal burjuvaziyi savunmak, iki
aç›dan yanl›ﬂ, iki
t›n
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Emperyalizme karﬂ› tutarl› olabilecek ve ulusal kurtuluﬂu,
halklar›n kurtuluﬂuyla
birleﬂtirebilecek tek s›n›f proletarya ve onun
Marksist-Leninist önderli¤idir.

aç›dan çarp›k. Birincisi, sömürücü
bir s›n›f›n ç›karlar›n› savundu¤u
için yanl›ﬂt›r; ama ikincisi zaten
böyle bir s›n›f olmad›¤› için, ulusal
burjuvaziyi savunmak emperyalizmi savunmak anlam›na geldi¤i için
yanl›ﬂt›r... Yeni sömürge bir ülkede
ittifak yapacak ulusal burjuvazi arayanlar, arad›klar›n› hiçbir zaman
bulamad›lar ve elbette bulamayacaklar. Bulduklar›n› zannedenlerin
görüp görece¤i ise bir serap olmaktan öteye geçmez.

M a z l u m : O halde ﬂöyle diyerek toparlayabiliriz tart›ﬂmam›z›n
bu bölümünü. Özellikle emperyalizmin 3. bunal›m döneminde yenisömürgecilik iliﬂkileriyle ba¤›ml›
hale getirilen ülkelerde bir ulusun
kendi “ u l u s a l p a z a r › n › ” oluﬂturabilmesinin koﬂullar› ortadan kalkm›ﬂt›r. Dolay›s›yla bir ulusal burjuvaziden sözedilemez. Burjuvazi
emperyalizmle baﬂtan ç›kar birli¤i
içinde ve ona ba¤›ml›d›r. Bu durumda ba¤›ms›zl›k için verilecek bir
mücadeleye öncülük etmesi de söz
konusu olamaz, aksine iﬂbirli¤i
içinde bulundu¤u tüm egemen s›n›flarla birlikte ba¤›ms›zl›¤›n karﬂ›s›nda yeral›r. Ba¤›m›s›zl›k için mücadele eden güçleri düﬂman ilan eder.
Bu durumda ulusal kurtuluﬂ mücadelesini milliyetçilik temelinde küçük-burjuvazi, enternasyonalizm temelinde ise proletarya sahiplenir.
Ancak küçük burjuvazi anti-emperyalist tavr›n› sonuna kadar götüremez ve ço¤u kez görüldü¤ü üzere
e¤er önderlik sosyalizmden güçlü
bir ﬂekilde etkilenmemiﬂse sonuçta
emperyalizmin güdümüne girmesi
kaç›n›lmaz olur. Dolay›s›yla em peryalizme karﬂ› tutarl› olabilecek ve ulusal kurtuluﬂu, halklar›n
k u r t u l u ﬂ u y l a b i r l e ﬂ t i rebilecek tek
s›n›f proletarya ve onun MarksistLeninist önderli¤idir.

K e m a l : Evet sevgili Yürüyüﬂ
okurlar›. Bu haftaki sohbetimizi burada noktal›yoruz. Haftaya yine bu
sayfalarda buluﬂmak üzere ﬂimdilik
hoﬂçakal›n.
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Büyük ya¤ma: ÖZELLEﬁT‹RME
AKP iktidar› giderayak “babalar
gibi sat›ﬂ”a PETK‹M ve Sabiha
Gökçen Havaliman› ile devam etti.
PETK‹M’in yüzde 51’i; 2 milyar 50
milyon dolara, Kazak-Rus menﬂeili
TransCentralAsia Petrochemical
Holding Ortak Giriﬂim Grubu’na
ihale edildi. Sabiha Gökçen Havaliman› ise, GMR (Hindistan), Malaysia Airport (Malezya) ile AKP’nin
satt›¤› birçok K‹T’in ihalesinde boy
gösteren Limak ‹nﬂaat’›n kurdu¤u
konsorsiyuma sat›ld›.
Bu sat›ﬂlar en çok sahibinin sesi
burjuva ve borsalar sevindi. Borsa
tarihi rekor k›r›p “tavan” yapt›!

“PETK‹M’i kim ald›” krizi ve
iﬂçi s›n›f›na yanl›ﬂ hedef
gösteren sendikac›l›k
Özelleﬂtirme ülkemizde öyle bir
talana, ya¤maya dönüﬂmüﬂtür ki,
kendisinin zaten ülkenin ya¤malanmas› anlam›na gelmesi bir yana,
kendi içinde de büyük bir kurals›zl›kla sürdürülmektedir. S a t a l › m d a
n a s › l s a t a r s a k s a t a l › m anlay›ﬂ› ile
özelleﬂtirmeler yapan bir iktidar›n
yönetti¤i ülkeyi talan için d›ﬂar›dan
ve içeriden sermaye çevreleri üﬂüﬂüyorlar, k›ran k›rana yar›ﬂ›yorlar.
PETK‹M sat›ﬂ› bunun son örne¤idir. Ülkenin en büyük petrokimya
tesisi sat›ld› ama, uzun süre kime
sat›ld›¤› anlaﬂ›lamad›. Rus muydu
yoksa Ermeni as›ll› m›yd›? Ortaklar
aras›nda K›br›s Rum’u, Yahudi diasporas› finansörleri var m›yd› yok
muydu; uzun süre tart›ﬂ›ld›. Özelleﬂtirme politikas›n›n kendisine karﬂ› olmayan “milliyetçi” çevreler
sermayenin “kimli¤ini” tart›ﬂ›rken,
kesin olan bir ﬂey vard›; sosyalizmin y›k›nt›lar› aras›nda halk›n mallar›na el koyarak zenginleﬂen oligarklar, mafyavari patronlard› tümü. Kazak ortak, kendi ülkesinde
Enerji Bakanl›¤› yapm›ﬂ, yolsuzluktan cezaland›r›lm›ﬂt›.
TÜPRAﬁ’›n ilk ihalesini alan
Efremov Kautshuk isimli Tatar ﬁir-
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keti’nin de tabela ﬂirketi oldu¤u ortaya ç›km›ﬂt›.
Bu örnekler, özelleﬂtirmenin nas›l bir talan, vurgun sistemi oldu¤unun uç boyutta yans›malar›d›r.
Ancak bizim as›l dikkat çekmek
istedi¤imiz, özelleﬂtirme politikas›n›n kendisidir. ‹ster hilesi, hurdas›
olmayan ihaleler yap›ls›n, sat›n alan
Ermeni, Rum yani “ezeli ve ebedi
düﬂman” de¤il de Avrupa sermayesi
olsun; bunlar›n konunun özü itibariyle hiçbir önemi yoktur.
Bunlar özelleﬂtirme politikas›n›n
özünü sapt›ran tart›ﬂmalard›r. Özellikle, milliyetçi-ulusalc› kesimler
taraf›ndan “aman yabanc› sermayeye sat›l›yor” temelinde geliﬂtirilen
“özelleﬂtirme karﬂ›tl›¤›” bu yanl›ﬂ
ﬂekilleniﬂte önemli bir rol oynam›ﬂt›r. Bu kesimler, “yerli” diye sunduklar› sermayenin K‹T’lere el koymas›n› alk›ﬂlam›ﬂlard›r. Erdemir’in
OYAK’a sat›ﬂ› biliniyor. Ya da
TÜPRAﬁ’›n Koç’a. Mesele özelleﬂtirmelere karﬂ› ç›kan “ulusalc›lar›n”
sözcüsü Cumhuriyet Gazetesi ve ‹lhan Selçuk baﬂta olmak üzere,
TÜPRAﬁ'›n özelleﬂtirilmesi karﬂ›s›nda k›rk y›ll›k iﬂbirlikçi olan ve
emperyalist sermaye ile ilk iliﬂkiyi
kuran Koçlar’› bir anda “ulusalc›”
ilan edilip özelleﬂtirmenin Koç'ta
kalmas›na onay verdiler.
ﬁimdi PETK‹M’de de, emperyalizmin bir politikas› olarak özelleﬂtirmenin kendisi de¤il, ›rkç› temelde bir karﬂ› ç›k›ﬂ ön plana ç›kar›l›yor. Bunu sadece malum ﬂoven,
milliyetçi çevreler yapsa neyse;
PETK‹M iﬂçilerinin örgütlü bulundu¤u Petrol-‹ﬂ’in özelleﬂtirmeye itiraz›nda da ayn› çarp›kl›k var. Petrol-‹ﬂ Sendikas› Genel Baﬂkan›
Mustafa Öztaﬂk›n, PETK‹M’in
‘‘kimli¤i belli olmayan bir ﬂirkete
verilmek istendi¤i’’ aç›klamas› yap›yor, Ermeni kimli¤ine dikkat çekiyor.
‹ﬂçi s›n›f›n›n kavgas ›, milliye t lerle de¤il, sermayeyledir! “Alan-

lar aras›nda
Ermeni var”
demek, sermayenin politikalar›na karﬂ› ç›kmak de¤il, ›rkç›l›kt›r. Ermeni olmay›p da, Amerikal›, Avrupal› emperyalistlerden olsa,
ne olacak? Petrol-‹ﬂ, bu itiraz›yla
emekçilerin de¤il, ›rkç›l›¤›n sözcüsü oldu¤unun fark›nda m›?
Petrol-‹ﬂ ihalenin ard›ndan hemen mahkemeye baﬂvurdu iptal
için. S›radan protesto d›ﬂ›nda sald›r›n›n boyutuyla orant›l› bir direniﬂ
örgütleme ﬂu an için gündemde yok.
Tamam demokratik mücadelede
bir yöntemdir, ancak orada kald›¤›nda, mahkemeye baﬂvuru yönteminin sonucu ne oluyor?
Petrol-‹ﬂ örgütlü oldu¤u TÜPRAﬁ’›n sat›ﬂ› örnektir. Petrol-‹ﬂ “dava” açm›ﬂ, ihaleyi alan Tatar ﬁirketi’nin tabela ﬂirketi oldu¤u ortaya ç›km›ﬂ, bir y›l sonra yap›lan ihalede ise
TÜPRAﬁ, Koç’a sat›lm›ﬂt›. Petrol-‹ﬂ
ise, bir sendika oldu¤unu unutup bununla övünmüﬂ, daha fazla paray›
satt›rm›ﬂ olmaktan mutlu olmuﬂtu!
Peki kime hizmet etmiﬂ oldu?
Koç’a! ﬁimdi TÜPRAﬁ’ta iﬂçiler yeniden hak mücadelesine giriﬂmek durumunda kal›yor.
Ad›n›z sendika da olsa, politikalar›n›z, uygulad›¤›n›z yöntemler iﬂçi s›n›f›na de¤il sermayeye hizmet
ediyorsa, en az›ndan iﬂçi s›n›f› lehine sonuçlar yaratm›yorsa; orada
ciddi bir sorun var demektir. Sorunun temelinde yatansa, s›n›f sendikac›l›¤› anlay›ﬂ›ndaki bozulmad›r.
Bu bozulman›n sonucu olarak özelleﬂtirme do¤ru tahlil edilememiﬂ,
buna uygun mücadele araçlar› geliﬂtirilememiﬂtir.

Özal’dan bugüne süren
büyük talan
Emperyalist sermayenin, ülkelerin kaynaklar›n› talan yöntemi olarak gündeme getirdi¤i özelleﬂtirme
uygulamalar› ülkemizde, 1985 y›l›nda baﬂlad›. Cuntan›n yaratt›¤› ortamda, Özal’›n “liberalizm” rüzgarlar› estirdi¤i koﬂullarda baﬂlayan
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özelleﬂtirme kapsam›na; 2 4 4 k u r uluﬂtaki kamu hisseleri, 22 yarım
kalmıﬂ tesis, 393 taﬂınmaz, 8 oto yol, 2 bo¤az köprüsü, 103 tesis, 6
Liman, ﬂans oyunları lisans hakkı
ile araç muayene istasyonları al›nd›. Bunlar›n küçük bir bölümü kapatma ya da birleﬂtirme gibi yöntemlerle tasfiye edilirken, 2007 y›l›
itibariyle kapsama al›nanlar›n yar›dan fazlas› tamamen özelleﬂtirildi.
Bu özelleﬂtirmelerden kimileri
aleni yolsuzluklar içinde gerçekleﬂtirildi, baz›lar› bas›na yans›d›, ço¤unlu¤unun üzeri örtüldü. Vurgun,
talan öylesine al›p baﬂ›n› gitti ki, ayn› fabrikaya k›sa süre aralarla birbiri aras›nda da¤lar kadar fark olan fiyatlar biçildi, baz›lar› sadece arazisinin bedeline sat›ld›. Özelleﬂtirmelerin ço¤unda patronlar fabrikalar›
al›p, sonra o fabrikan›n kârlar› ile
sat›ﬂ bedelini ödediler, yani ceplerinden beﬂ kuruﬂ para dahi ç›kmadan. Sadece bir örnek vermek iktidar›n “babalar gibi sat›ﬂ” anlay›ﬂ›n›n nas›l gerçekleﬂti¤ini görmeye
yeterlidir. Antalya Ferrokrom Fabrikas› 2004 y›l›nda 25 trilyona Aksu
Madencilik’e sat›ld›. Sat›ld›¤› gün
fabrikan›n stoklar›nda zaten 20 trilyon 217 milyar liral›k iﬂlenmiﬂ maden vard›. Yaklaﬂ›k 10 trilyon lira
de¤erinde arazi, Fethiye'de 370 dönümlük arsa, lojmanlar, krom yataklar›, iﬂ makineleri sat›ﬂ bedeline
dahil edilmedi.
AKP iktidar› dönemi, özelleﬂtirmelerin h›z kazand›¤› dönem olarak
geçti. AKP bunu büyük baﬂar› olarak sunuyor. Sermayeye yaranma
aç›s›ndan öyledir; ancak tarih böyle
yazmayacak, özelleﬂtirmenin sonuçlar› önümüzdeki y›llarda daha
da çarp›c› hale geldi¤inde halk›n
büyük bir bölümü de böyle düﬂünmeyecek. Ama sanmay›n ki, sata sata bir ﬂey kalmad›. ﬁu anda sat›ﬂ
kapsam›na al›nan ve sat›lmay› bekleyen: Sümer Holding, TCDD Derince ve ‹zmir Limanlar›, Çelik Palas Oteli, TEDAﬁ’a ait Baﬂkent, Sakarya ve ‹stanbul Anadolu Yakas›
Elektrik Da¤›t›m, Araç Muayene ‹stasyonlar› gibi kuruluﬂlar ile 8 otoyol, 2 bo¤az köprüsü bulunuyor.
Say›: 113

özelleﬂtirme talan›nda en büyük
peﬂkeﬂ AKP’li y›llarda yaﬂand›

Bunlar sat›l›nca yenileri, onlar da
sat›l›nca madenler, madenler bitince
s›rada, akarsular, nehirler var.
Peki bu kadar sat›ﬂ›n karﬂ›l›¤›
al›nan paralar nereye gitti? Halka
“Yol, su, elektrik, alt yap›” olarak
m› yans›d›? Elbette de¤il.
Özelleﬂtirme ‹daresi Baﬂkanl›¤›,
1985 yılından bugüne kadar g e rçekleﬂtirilen özelleﬂtirme uygula malarının toplam tutarın›n 29.3
m i l y a r d o l a r düzeyinde oldu¤unu
söylüyor. Bu paran›n nereye kullan›ld›¤› ise resmen aç›klanmam›ﬂ olsa da, büyük bir bölümünün borç faizleri olarak emperyalistlere aktar›ld›¤› bilinmektedir. Harcamalar›n
yap›ld›¤› bir baﬂka alan ise, sat›lacak olan kuruluﬂlard›r. Yani, bir kuruluﬂu yok pahas›na satan iktidar,
sat›ﬂa ç›kard›klar›na da yeni yat›r›mlar yap›p burjuvazinin önüne haz›r halde seriyorlar.
S›ra nehirlere kadar gelecektir.
Sat›ﬂta, peﬂkeﬂte s›n›r yok! Çünkü
sat›l›k olmayan hiçbir ﬂey yok!
Felsefe ﬂu: “Özelleﬂtirmenin ana
felsefesi, devletin, asli görevleri olan
adalet ve güvenli¤in sa¤lanması yolundaki harcamalar ile özel sektör
tarafından yüklenilemeyecek altyapı
yatırımlarına yönelmesi, ekonominin
ise pazar mekanizmaları tarafından
yönlendirilmesidir. ” (Özelleﬂtirme
‹daresi Baﬂkanl›¤› belgesi)
Devlet mahkemeleri, polisi, ordusu ile varolacak. Kime karﬂ›, biliniyor; sermaye düzenine muhalefet
edenlere, sömürüye, talana son vermek isteyenlere, ba¤›ms›zl›k mücadelesi verenlere karﬂ›...

Baﬂka ne yapacak devlet; sermaye için kâr getirmeyecek olan, esas
olarak da onlar›n ihtiyac›n› karﬂ›lamaya dönük alt yap› yat›r›mlar› yapacak.
Bir ülkenin sistemini, üst yap›
kurumlar›n› belirleyen ekonominin
yönlendirilmesini ise “pazar mekanizmalar›na” b›rakacak.
Kim bu “pazar mekanizmalar›?”
IMF, Dünya Bankas›, TÜS‹AD,
borsalar, piyasalar, Amerikal›s›, Avrupal›s›, Japonu, Rus’u ile emperyalist tekeller.
Özelleﬂtirme politikas›, bir ülkenin tek kurﬂun atmadan ele geçirilmesinin en etkili yolu olarak uygulan›yor son y›llarda. ‹ster do¤rudan
yabanc› sermaye yoluyla, isterse
emperyalist sermayenin içerideki
iﬂbirlikçileri arac›l›¤›yla olsun,
özelleﬂtirmelerle ekonominin denetimi, yönlendirilmesi, ülke pazarlar›
emperyalist tekellerin denetimine
geçiyor. Tekeller, özelleﬂtirmelerle
kolay-tatl› kazançlar elde ediyorlar.
Örne¤in, adeta ülke halk›n›n ç›kar›na gibi gösterilen “yabanc› sermaye giriﬂi”, ülkemize nas›l yaﬂan›yor? A¤›rl›kl› olarak yat›r›m içermeyen, istihdam yaratmayan, varolan fabrikalar›n ucuza kapat›lmas›,
banka gibi finans kuruluﬂlar›n›n ele
geçirilmesi, s›cak para gibi vurupkaçma araçlar›yla.
Tekeller bu soygunu iktidarlar,
iﬂbirlikçiler arac›l›¤›yla gerçekleﬂtiriyorlar. AKP’nin iktidar koltu¤undaki misyonu bu; Ne var ne yok
herﬂeyi sermayenin önüne sermek,
sat›p savarak yönetmek.
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n

"Ceza ald›¤›m›z 1981 y›l›nda,
idamlar h›zla infaz ediliyordu.
Devrimci baﬂ e¤meme gelene¤ine katk›da bulunmak için, tecrit
edildi¤imiz C-11 ko¤uﬂunda kafa
yormaya baﬂlad›k. Dara¤ac›na nas›l gitmeliydik? ‹dam gecesini, tam
bir zafer gecesine dönüﬂtürmek için
neler yapmal›yd›k? Deniz'lerin önceden tasarlad›klar›n› tam olarak
uygulayamad›klar›n›, kendi savaﬂ
giysileriyle dara¤ac›na yürümelerinin engellendi¤ini biliyorduk. Biz
ise, üstümüzdekileri zorla ç›karsalar bile, öldükten sonra, cellatlar›n
bizleri soyarken, amblemlerimizle
yüz yüze gelmelerini amaçlayan bir
haz›rl›k yapmaya baﬂlad›k. Cuntan›n her türlü hileye, ikiyüzlü sözlere,
provokasyona, yalana dayal› tertiplere baﬂvuraca¤›n› düﬂünerek, düﬂüncelerimizi giysilerimiz üzerinde
yo¤unlaﬂt›rd›k. (Pratik siyasi tavr›m›z tart›ﬂ›lmayacak denli aç›kt› ve
öyle olacakt›.) Birçok olas›l›k ve
öneri içinden, en uygun buldu¤umuz
ﬂey ﬂuydu: ‹dam sehpas›na, atletlerimize daha önceden çizece¤imiz,
örgütümüzün amblemleriyle ç›kacakt›k. Bu atletlerin ayn› olmas›n›
da kararlaﬂt›rd›k. K›rm›z› atletlerimize, sar› renkte iﬂlenmiﬂ, y›ld›z
içinde orak çekiçten oluﬂan amblem...” ((Dara¤açlar›nda Yap›lan Siyaset, Haziran Yay., syf. 15)
Aralar›nda Ahmet Faz›l Özdemir
ve Aslan Tayfun Özkök’ün de oldu¤u idaml›klar, Metris’in tecrit ko¤uﬂunda idam edilecekleri günü iﬂte
böyle bekliyorlard›.
‹daml›klar, cuntan›n elinde rehindiler. Cuntan›n halka ve devrimcilere karﬂ› baﬂvurdu¤u ilk araçlardan biri olmuﬂtu dara¤açlar›. Ama
dara¤açlar›n› ilk kullanan da cunta
de¤ildi elbette. ‹dam, bu topraklar
üzerinde yüzy›llard›r kullan›lan bir
mücadele arac›yd›. Kuﬂkusuz, sadece ülkemize özgü bir ﬂey de¤il
idamlar, ancak Osmanl›’da “siyaset” kelimesiyle “idam cezas›”n›n
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adeta eﬂ anlaml› hale
gelmesinin de gösterdiye
di¤i gibi, ülkemizde siyasetle idam hep içiçe
olmuﬂtur. ‹dam›n kavram olarak karﬂ›l›¤› “ s i y a s e t e n
k a t l ” idi. Evet, böyle bir ülkede siyaset yap›yoruz; burjuva siyasetçiler siyasete soyunurken yanlar›na
iki gömlek -biri idaml›k, biri bayraml›k- al›rlar ülkemizde; devrimciler ise siyasete, yani s›n›flar mücadelesine girmeleriyle birlikte ölüme
niﬂanl› hale gelirler.

H
Meydanlarda ip at›yor faﬂist liderler birbirine. Ast›n asmad›n polemi¤iyle k›ﬂk›rt›lm›ﬂ kitlelerin oylar›n› avlamaya çal›ﬂ›yorlar. Bahçeli’nin, Tayyip’in, Baykal’›n “ip”
üzerinden yürüttü¤ü tart›ﬂma gösteriyor ki, idam cezas›n› yasalardan
kald›r›rken, z i h i n l e r i n d e n k a l d › rm a m › ﬂ l a r ! Ve herkes görüyor ki, AB’ye uyum yasalar›,
devrimcilere, yurtseverlere
karﬂ› “imha” politikas›nda
bir de¤iﬂiklik getirmemiﬂtir.
Ve zaten biz bunu pratikten biliyoruz. Ülkemizde
idam cezas› var m› yok mu
sorusunun cevab› “ i d a m
yok” ﬂeklinde de¤ildir. Bu yanl›ﬂ bir
cevap olur. Do¤rusu, ülkemizde
idam ka¤›t üzerinde YOK, ancak fiiliyatta DEVAM ED‹YOR olmal›d›r.

için oligarﬂik devlete hizmet eden
faﬂistlerden de birkaç›n› kurban etmekte sak›nca görmemiﬂti. Dara¤ac› bu kez, cuntan›n demagojilerini
pekiﬂtirmek için kullan›l›yordu.
Kenan Evren 3 Ekim 1984'te
Muﬂ'ta yapt›¤› konuﬂmada idamlara
iliﬂkin ﬂöyle demiﬂti: “ Hainleri as may›p da besleyecek miyiz?” Ülkemiz siyasi literatürüne yerleﬂen bu
sözle Evren asl›nda Bahçeliler’e,
Tayyipler’e, Baykallar’a, A¤arlar’a
o günden tercüman olmaktayd›.

H
Dara¤açlar›nda siyasetin
tarihinde biraz
daha geriye
gidelim isters e n i z .
1923’ten,
Cumhuriyet'in
ilan›ndan son-

Dara¤açlar›nda
Siyaset

H
Ülkemizde son idam, 1984’te
yap›ld›... 12 Eylül mahkemelerinin
verdi¤i idam kararlar›n›n sonucuydu bu infaz.
12 Eylül döneminde S›k›yönetim
Askeri Mahkemeleri’nde 517 kiﬂiye
idam cezas› verildi. Askeri Yarg›tay,
bunlardan 124’ünü onaylad›. Ve
bunlardan da 50’si infaz edildi.
Evet, 1980-84 y›llar› aras›nda 50
kiﬂi idam edildi. Bunlar›n 18'i sol,
8'i faﬂist ve 23'ü de adli suçtan hükümlüydü. Bu üç rakam›n toplam›
49 ediyor. Cuntan›n idam ettiklerinden biri de ASALA militan› Levon
Ekmekçiyan’d›.
Cunta “sa¤a da sola da karﬂ›y›z” propagandas›n› güçlendirmek

raki dönemde
idamlara iliﬂkin istatistikler ﬂöyle:
1 9 2 3 1938 aras›;
114 kiﬂi as›ld›. (Ki bunlar›n büyük bölümü Menemen olaylar›
ve Dersim ‹syan› vesilesiyle verilen
idam cezalar›ndan oluﬂmaktad›r.)
1 9 3 8 1960 aras› 176 kiﬂi.
1960-1961 aras› 25 kiﬂi. (Aralar›nda DP yöneticileri Menderes,
Zorlu ve Polatkan da vard›.)
1961-1971 aras› 55 kiﬂi.
1972'de üç devrimci, Deniz Gez-

15 Temmuz 2007

miﬂ, Yusuf Aslan ve Hüseyin ‹nan
idam edildi.
1971-1980 aras› 14 kiﬂi.
12 Eylül 1980'den 1984’e kadar
da 62 kiﬂi...
Bu rakamlar› esas kabul edersek,
(Ki bu veriler; 16 Kas›m 1998 Radikal Gazetesi’nden al›nm›ﬂt›r), Cumhuriyet tarihi süresince toplam 449
kiﬂi dara¤açlar›nda idam edilmiﬂtir.

H
Olay›n biraz da “geleneksel” boyutuna bakal›m isterseniz.
Ülkemizde idam, a s › l a r a k hayata son verme yolu ile oluyordu. Ancak istisna olarak Türk Askeri Ceza
Kanunu’nda idam cezas›n›n, baz›
hallerde a s m a, baz› hallerde de
k u r ﬂ u n a d i z m e ﬂeklinde yerine getirilece¤i belirtilmiﬂti.
Yine ülkemizdeki yasalara göre,
hükümlünün ba¤l› oldu¤u din ve
mezhebin özel günlerinde (mesela
müslümanlar için Kurban veya ﬁeker bayramlar›nda) bu ceza infaz
edilemezdi. Gebe kad›nlar do¤urmad›kça, ak›l hastalar› da iyileﬂmedikçe idam edilemezlerdi.
Yasalara göre, “ idam edilecek
kiﬂiler birden çoksa, bunlar birbirinin karﬂ›s›nda as›lamaz. ” Denizler’in idam›nda tüm hukuksuzluklar›n
yan›s›ra, bu yasa da çi¤nenmiﬂti.
‹damlar›n “güneﬂ do¤madan infaz edilmesi” de yasa hükmüdür.
Avrupa’da kullan›lan dara¤açlar›
ucu çengelli ve ters çevrilmiﬂ L ﬂeklindeydi. (Nitekim, idam, dara¤ac›
ile ilgili desenlerde a¤›rl›kl› olarak
bu simgenin kullan›lmas›, esas olarak “bat›”dan gelen bir ﬂekillenmedir). Fransa ve sömürgelerinde ise
idam cezas› için “Giyotin” kullan›l›yordu. Osmanl›’da ise, üç ayakl›
sehbalar kullan›ld› genellikle. Cumhuriyet döneminde de idamlarda bu
gelenek sürdürüldü.

H
‹dam cezalar›, ülkemizde hemen
her dönem esas olarak siyasal ne denlerle gündeme getirilmiﬂtir. Ancak iktidarlar bunu gizlemek için,
siyasi idamlar› gündeme getirecekSay›: 113

lerinde, hemen bu idamlar›n arifesinde adli suçlular› idam sehbas›na
ç›karm›ﬂlard›r. 1960’da da, Talat Aydemirler’in idam edildi¤i 1964’te
de, ‘71’de de, ‘80’de de böyle oldu.
Cumhuriyet tarihinde idamlar
uzun y›llar boyunca kesintisiz devam etmiﬂtir. 1923’ten sonra, ancak
1958 y›l›nda ilk kez hiç idam cezas› infaz edilmemiﬂtir. 1964-71 y›llar› aras›nda da hiç idam olmad›. Dara¤açlar› Denizler’le birlikte yeniden siyaset sahnesine ç›kt›. Yukar›da dedi¤imiz gibi, üç devrimcinin
yan›s›ra bu dönemde de 14 adli hükümlü idam edildi.

H
Bu rakamlara bakarken, ﬂunu
gözden kaç›rmamakta yarar var.
‹dam›n olup olmamas› veya az veya
çok yap›lmas› tek baﬂ›na hiçbir sistemin niteli¤ini belirlemez.
1938 Dersim isyan›nda, Cumhuriyet tarihinin en büyük katliamlar›ndan biri gerçekleﬂtirildi, 80 bini
aﬂk›n Dersimli katledildi. Fakat bu
kan deryas›nda, idam say›s› sadece
7 idi. Bu neyi gösterir ﬂimdi?
1990’l› y›llar Türkiyesi’nde de
idam cezas› uygulanmad› hiç; ancak infazlar, kaybetmeler, binleri
aﬂt›, "faili meçhul" cinayetlerin say›s› 17 bini buldu.
‹nfazlar, günümüzde de çeﬂitli
biçimlerde sürüyor. Düzen partilerinin liderleri miting meydanlar›nda
birbirlerine “ip” atarken, tüm riyakarl›klar›n› da ortaya koymuﬂ oluyorlar asl›nda. Demokrasicilik oyunu gere¤i kald›rd›lar idam cezas›n›.
Biz devrimciler ise, hep aç›k olduk bu konuda. Bu ülkede devrim
için savaﬂ›rken, idamlar› göze ald›¤›m›z gibi, karﬂ›-devrimcileri de
“öldürenler, ölmeyi de göze als›n,
h e s a b a k a t s › n ” diye uyar›yoruz.
Madem ki bugün bir kavga sürüyor,
devrimciler, Cepheli Bedii Cengiz’in dedi¤i gibi, “ölmeye de, öldürmeye de” haz›r olmak durumundalar. Fakat bunun ötesinde ﬂunu da
söyleyelim ki; meydanlarda at›lan
ipler, halk› y›ld›ramaz, oligarﬂinin
de hiçbir sorununu çözemez.
Boﬂuna höykürüp durmas›nlar.

K›sa Tarih

15 Temmuz - 21 Temmuz

15 Temmuz 1954
‹zmir liman iﬂçileri yasa¤a ra¤men greve
ç›kt›.
17 Temmuz 1968
6. Filo'ya Karﬂ› “Dolmabahçe Direniﬂi”; ABD
askerleri devrimciler taraf›ndan dövülerek
denize at›ld›lar.
15 Temmuz 1990
Mücadele Dergisi’nin 1. say›s› yay›nland›.
16 Temmuz 1918
Rus Çar› Nikola ve hanedan›n di¤er fertleri
Bolﬂevikler taraf›ndan idam edildi.
16 Temmuz 1958
11 bin ABD askeri, Ortado¤u’ya sevkedilmek üzere ‹ncirlik Üssü’ne indirildi.
17 Temmuz 1879
‹stanbul'da tersane iﬂçileri grevde.
17 Temmuz 1936
General Franco, cumhuriyetçi hükümete isyan etti; ‹spanya iç savaﬂ› baﬂlad›.
17 Temmuz 1995
Buca'da dört Cepheli tutsak, Ali R›za Kurt,
Tevfik Durdemir, Celalettin Ali Güler ve Bülent Pak firar ederek özgürlüklerine kavuﬂtular.
19 Temmuz 1979
Nikaragua'da Sandinist devrimci güçler,
baﬂkent Managua'ya girdiler.
19 Temmuz 1980
12 Mart Cuntas›’n›n “Balyozcu” Baﬂbakan›
Nihat Erim, Devrimci Sol militanlar›
taraf›ndan öldürüldü.
19 Temmuz 1987
OHAL ilan edildi.
20 Temmuz 1923
Meksikal› devrimci Panço Villa öldürüldü.
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‹ d e o l o j i l e r de¤il ama...
‹lhan Selçuklar bitmiﬂtir!
‹lhan Selçuk’un iki hafta peﬂpeﬂe
yazd›¤› iki yaz›, dikkat çekti. Selçuk, sözkonusu yaz›lardan ilkinde
MHP’yi överken, ikincisinde ise iﬂkencecilerle el ele vermeyi savunuyordu... Gelen eleﬂtiriler karﬂ›s›nda
ise, kendini ancak ﬂöyle savunabiliyordu Selçuk:
“Türkiye ‘tehlikenin fark›ndad›r.’ Tüm sa¤c›lar, solcular, ilericiler, gericiler, vaktiyle birbirlerine
diﬂ bilemiﬂ ve can yakm›ﬂ olanlar
Cumhuriyet Türkiyesi'ni yaﬂatmakta
buluﬂacaklard›r...
... dünden kalma kin güdüleri
bugün eskimiﬂ bakkal defterinde veresiye hesab›n›n de¤erinde bile de¤il.. Kan davas› ayd›nl›k ve ça¤daﬂ
insana yak›ﬂmaz..
Ben laik Atatürk Cumhuriyeti'nin varoluﬂu ve bütünlü¤ü için,
dün bana iﬂkence etmiﬂ olanlarla
bugün el ele vermeyi yurtseverli¤in
do¤al ve sade gere¤i say›yorum.”
(8 Temmuz 2007)
*
Neymiﬂ; Cumhuriyet Türkiyesi'ni yaﬂatmak için faﬂist katliamc›larla, iﬂkencecilerle el ele verecekmiﬂ ve bunun ad› da “yurtsever lik”miﬂ. Frans›z ‹htilali’nden ve ayd›nlanmadan sözetmeyi çok seven
‹lhan Selçuk, bu dönemin ürünü
olan “yurtseverlik” kavram›na tarih
boyunca böyle bir anlam yüklenmiﬂ
mi bir baks›n bakal›m?
Tarihte bu kadar ucube bir yurtseverlik tarifi bulamayacakt›r.
‹lhan Selçuk, “ Kan davas› ayd›nl›k ve ça¤daﬂ insana yak›ﬂmaz”
derken, hiç kuﬂkusuz yaﬂ›na, siyasi
birikimine, tecrübesine hiç uymayan kabal›kta bir gerekçe bulmaya
çal›ﬂ›yor kendisine. Alenen demagojiye baﬂvuruyor. Yani asl›nda,
yazd›¤›n› savunam›yor. Yazd›¤›n›
savunmak için gerekçe bulmakta
zorlan›yor.
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‹ﬂkencelerin, katliamlar›n hesab›n› sormak, siyasal ve s›n›fsald›r;
bunu kan davas›yla ayn›laﬂt›rmak,
ya cahillerin, ya da “siyaset” ad›na
yedi¤i halt› savunamayacak durumdakilerin iﬂi olabilir.
*

‹lhan Selçuk’un MHP sevgisi
ve iﬂkencecileriyle
muhabbeti yeni de¤ildir!
‹lhan Selçuk’un gerek MHP, gerekse de iﬂkencecileriyle ilgili sözleri yank› yaratt›. Kimi ﬂaﬂ›rd›, kimi
dönekler sevindi. Ama asl›nda ‹lhan
Selçuk, bu tavr›, y›llar önce aç›klam›ﬂt›. Selçuk’un MHP sevgisi de,
iﬂkencecileriyle muhabbeti de y›llar
önceye, tam tam›na söylersek, tam 8
y›l önceye uzan›yor.
1999 Nisan’›ndaki seçimlerde
MHP’nin yüksek bir oy alarak ç›kmas› üzerine, burjuva bas›n yay›nda
baﬂlayan MHP ya¤c›l›¤› ve yalakal›¤›na ‹lhan Selçuk da kat›lm›ﬂ ve
22 Nisan tarihli Cumhuriyet’te iﬂte
aynen ﬂu sat›rlar› yazm›ﬂt›:
“Kin tutmay›n!..
‹ntikam duygusu erdemden say›lmaz; kan davas› ilkelliktir;
A n a d o l u ’ n u n y o k s u l y ö re l e r i n d e
g e ç e r l i o l a n b u t ö re y i k i m s a v u n a bilir?.. Vaktiyle yukar›dan aﬂa¤›ya
d o ¤ r u b u y u r g a n l › ¤ › n t ü re t t i ¤ i d ü ﬂ manl›klar› tarihe gömmeliyiz.”
Evet, gördü¤ünüz gibi “kan davas›” benzetmesine kadar 8 y›l önce
yazm›ﬂ bugün yazd›klar›n›.
Devam›nda da “MHP bar›ﬂa,
dostlu¤a, kardeﬂli¤e aç›lmakta içtenlikliyse, uzatt›¤› el boﬂlukta kalmamal›d›r” diyor Selçuk.
Demek ki, ‹lhan Selçuk’un
MHP’yle muhabbetinin “tehlikenin
fark›nda olmak”la da ilgisi yok. Selçuk, bu konuda da samimi de¤il anlaﬂ›lan. Bildi¤imiz kadar›yla sözünü
ettikleri “tehlike”, AKP’yle bu bo-

yutlara ulaﬂm›ﬂ bir tehlikedir, peki
öyleyse, 8 y›l önce MHP’lilerle sarmaﬂ dolaﬂ olmak gerekti¤ini yazarken hangi “tehlike” sözkonusuydu?
Gerçekte mesele, ﬂu veya bu tehlikenin varl›¤› de¤ildir. Selçuklar,
faﬂist güçlerle ittifak yapmalar›n›
“hakl› ve mazur” gösterebilmek için
bu “tehlike”lere s›¤›nmaktad›rlar.
Halka, kendilerine, ideolojilere,
hiçbir ﬂeye güvenleri kalmayanlar,
kâh Genelkurmay’›n, kâh CHP’nin,
kâh MHP’nin ipine sar›l›yorlar...
“ﬁeriata” karﬂ› olma ad›na CHPMHP-SP-GP-faﬂistler-iﬂkenceciler
cephesi kuruyorlar... ‹lhan Selçuk
kendini savunmaya çal›ﬂt›¤› 8 Temmuz tarihli yaz›s›nda “Yaln›z MHP
mi?.. AKP'nin teslimiyetçi sat›lm›ﬂl›k politikas›na CHP, DP, GP, SP
(Erbakan'›n partisi) de karﬂ› ç›k›yorlar...” diyerek, “cephesini” h › r s›z Uzan’dan Sivas katliamc›lar› n › n avukat› SP’den k o n t r a ﬂ e f i
A¤ar’a kadar geniﬂletiyor!!!
‹lhan Selçuk’un emperyalizme
ba¤›ml›l›¤a ve halk›m›za reva görülen faﬂizme karﬂ› çözümü(!) iﬂte bu.
Perinçek’in defalarca iflas etmiﬂ
“milli cephe” politikalar›n› bir de ‹lhan Selçuk’un tekrarlamas›, Selçuk’un bu halka söyleyecek tek bir
sözünün, bu ülkenin sorunlar›na dair tek bir çözümünün olmad›¤›n›n
kan›t›d›r... Yaz›k, emeklili¤ini “Baﬂbu¤ Türkeﬂler’in” ö¤rencileriyle kol
kola geçirecek...
‹lhan Selçuk’un uzun süredir yaz›p çizdikleri, burjuvazinin “ideolojiler bitti” tezine ne de çok uyuyor.
Öyle ya, geçmiﬂin “sosyalist darbecisi”, TÜS‹AD patronlar›ndan Sab a n c ›’n›n himayesine girince, orada
ideoloji mi kal›r? Görülüyor ki, Selçuk’un da bir ideolojisi, bir inanc›
kalmam›ﬂ. O yüzden iﬂkenceciler,
katliamc›lar, faﬂistler önünde teslimiyet bayra¤›n› çekmiﬂ, “sev kardeﬂim...” ﬂark›s›n› söylüyor. ‹lhan Selçuk, onlar› affedebilir, ama bu halk,
iﬂkencecilerini, katliamc›lar›n› affetmedi¤i gibi, kendisine unutmay›,
elinde halk›n kan› olanlarla el ele tutuﬂmay› tavsiye eden ‹lhan Selçuklar’› da affetmeyecek..
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1990’l› y›llar, devrimin
geliﬂti¤i y›llard›. Ve ayn›
y›llar, karﬂ›-devrim de kendi cephesinden sald›r›ya
geçiyordu. Devrimin karﬂ›devrimle birlikte geliﬂmesi
kural› hükmünü sürdürüyordu. Karﬂ›-devrimci sald›r›n›n bir aya¤› infazlar,
kaybetmeler, faili meçhullerken, di¤er aya¤›nda hapishanelerdeki tutsaklara
yönelik planlar vard›.
Terörle Mücadele Yasas›’n›n 16.
maddesi ile, bir ve üç kiﬂilik hücrelerden oluﬂan özel hapishanelerin
aç›lmas› ve devrimci tutsaklar›n
tecritle “rehabilite” edilmelerinin
yasal zemini haz›rlanm›ﬂt›. Art›k
bundan ötesi bir zamanlama meselesiydi.
1991’de Eskiﬂehir hücre tipiyle
bir sald›r› hamlesi yapt› karﬂ›-devrim. Püskürtüldü.
1996’da bir kez daha sald›rd›lar.
‹ktidar 1 May›s’›n hemen ard›ndan
Eskiﬂehir Özel Tip Hapishanesi’ni
tekrar açt›. Eskiﬂehir hücre tipine
götürülen tutsaklar, dövülerek hücrelere at›ld›lar.
6 May›s’ta hapishanelere yönelik olarak yay›nlanan genelgelerle,
h ü c re , t e c r i t , i t i r a f ç › l a ﬂ t › r m a , b a ¤›ms›zlaﬂt›rma uygulamalar›, sistemli hale getirildi.
Art›k “karﬂ› taarruz” zaman›yd›.
Tutsaklar, temel olarak Eskiﬂehir
hücre tipinin kapat›lmas›, genelgelerin iptali talepleriyle 20 May›s’ta
süresiz açl›k grevine baﬂlad›lar. Onlarca hapishanedeki DHKP-C,
MLKP, TKP(ML), TKEP-Leninist,
TKP/ML, Direniﬂ Hareketi, T‹KB,
Ekim, THKP-C/HDÖ ve TDP davalar›ndan 1500 tutsak açl›k grevine baﬂlad›.
ayrampaﬂa sloganlarla
sars›l›yordu. Ve Ümraniye, Çanakkale, Ayd›n,
Bursa, Ankara, Bart›n... Sars›lmayan tek bir hapishane duvar› yoktu... Zulmü sarsmakt› hedefleri.
‹lk gün kimse inanmad› onlara,
dostlar›ndan baﬂka. Beﬂinci gün
kimse inanmad› ve yirmi beﬂinci

Hepiniz gördünüz Berdan’›. ‹ncecikti bedeni. Bilincinin gel gitlerinde dahi, devrimin ö¤retmeniydi.
‹dil ilk geliniydi halk›n›n. Boran olmuﬂ mavi gelinli¤iyle, taze bahar sürgünü devrimin... ‹lginç bir
kahkaha patlatt› Azrail’in
surat›na. O güldükçe yan›na yaklaﬂamazd› ölüm;
sustu onun için.
Müjdat, bir koﬂu vard›
yi¤itler duldas›na. Ayn› h›zla dönüp
geldi koynunda y›ld›zlarla.

Zaferi Getirdiler!

B
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gün de... inanmad›lar.
D›ﬂar›da da bar›ﬂç›l ve bar›ﬂç›l
olmayan tüm mücadele biçimleriyle
direniﬂe destek büyüyordu. Açl›¤a
yatanlar›n yoldaﬂlar› silah kuﬂand›.
Barikatlar tutuﬂtu. Önce A d a l e t
düﬂtü. Nas›l çarp›ﬂt›ysa atalar›
‘38’de, öyle s›kt› kurﬂunu yaman k›z› da¤lar›n.
Gültepe’nin sokaklar› sessizdi
kaç zamand›r. Silah cay›rt›lar› y›rtana dek bu yollar›... Zulüm böyle bir
ﬂeydi iﬂte. Nerede bir savaﬂ ça¤r›s›
yap›l›rsa halka, orada bulursun tasmas›z itlerini düzenin, ellerinde
ölüm kusan silahlarla.
Hayat kadar de¤erlidir oysa
ölüm. Ve ölümün de bir anlam› vard›r hep. Ölecekse insan yi¤it gibi ölmeli, bizimkiler gibi...
Temmuz’da süresiz açl›k
grevi, ö l ü m o r u c u n a d ön ü ﬂ t ü r ü l d ü . Bütün hapishanelerdeki DHKP-C, MLKP,
TKP(ML), TKEP-L, TKP/ML,
TDP ve Direniﬂ Hareketi davalar›ndan 1 5 9 t u t s a k , ö l ü m o r u c u n a
baﬂlad›. Zulmün önünde ölüme yatanlarla örülmüﬂ bir barikat vard›
ﬂimdi. O barikat, ﬂehitlerle güçlendirilecekti.
ygün ilk kurﬂundu suskun beyinlere s›k›lan, ve
do¤ru hedefi tam zaman›nda vurdu. Y›l 1996, günlerden 21
Temmuz’du.
‹lk gün kimse inanmam›ﬂt› onlara. Ve Aygün ölünce de inanmad›lar.
Hani her ﬂey bitmiﬂti? Global
dünya, küresel pazar... Hani sosyalizm yenilmiﬂti?.. Öyle sananlar,
kendi düﬂsüzlüklerine yenildi...

3

A

Yemo and›n› içerken, coﬂkunlu¤unda ﬂaﬂ›r›p, s›km›ﬂt› sa¤ yumru¤unu. Bu kez hiç sektirmeden, patlatt›
sol yumru¤unu zulmün beynine.
Hayat, deniz gibi, hep bir ﬂeyler
getirip b›rak›yor k›y›m›za. Hep birﬂeyler al›p götürürken bizden. Zaferi getirdi bu kez, al›p giderken onlar›. Ki zaferi ça¤›ran onlard›.
On iki s›ra neferi.
ygün U⁄UR, Berdan
K E R‹ M G‹ L L E R, ‹ lginç ÖZKESK‹N, Müjd a t YANAT, H üse yin DEM ‹RC‹O ⁄ L U , Ali AYATA, Ay ç e ‹ d i l
E R K M E N , Ta h s i n Y I L M A Z ,
Yemliha KAYA, Hicabi KÜÇÜK,
O s m a n AKGÜN, Hayati CAN...

A

On iki can...
Direniﬂ içeride ve d›ﬂar›da eylemlerle, ﬂehitlerle büyüyordu; iktidar, ne “yeni genelge” manevralar›yla, ne bask›larla, operasyon tehditleriyle direniﬂi bitiremeyece¤ini
görmüﬂ, s›k›ﬂm›ﬂt›. 69 günlük direniﬂ, 27 Temmuz’ta taleplerin kabul
edilmesiyle zaferle sonuçland›.
On iki ﬂehitle kazan›ld› zafer.
Baﬂlarken dedikleri gibi... Biliyorlard› zaferin ﬂehitlerle kazan›laca¤›n›... 12 direniﬂçi, uzatt›lar ellerini, o
günden gelece¤e...
Gelece¤i kazanman›n yolunu
gösterdiler. Gelece¤i kazanacak yolu ﬂehitlikleriyle açt›lar. Açt›klar›
yoldan yürüdü Büyük Direniﬂ’in
ﬂehitleri... Ve açt›klar› yoldan yürüyoruz büyük kavgan›n neferleri
olarak...
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değin m eler

rim' mant›¤›yla yola ç›kamazs›n. Çünkü terörün tohumlar›n› at›yorsun. Bunun ad› siyasi
terördür” dedi.
Bahçeli ertesi güne cevap verdi. Türkiye siyasi tarihinde en büyük siyasi terörü uygulayan›n AKP oldu¤unu ilan etti.
“Terör” burjuva demagoglar için “bereketli” bir kavram. Kavram›n bu tarzda kullan›m›
daha çok 11 Eylül sonras› Amerika
taraf›ndan gündeme getirildi.
A¤ababalar› ellerine, her derde deva
bir “öcü” tutuﬂturdu, oynay›p duruyorlar.
Muhalifler sindirilecek; terööör!
Kürt halk›n›n özgürlük mücadelesi
ezilecek; terööör!
‹nfazlar meﬂrulaﬂacak; terööör!
Hak arama eylemleri bast›r›lacak; terööör!
‹ﬂkenceciler aklanacak; terööör!
Çocuklar vurulacak; terööör!
Burjuva siyaset gündeminde halk›n
sorunlar› gündem d›ﬂ› b›rak›lacak;
terööör! Halk korkuyla yönetilecek;
terööör!... Velhas›l bereketli kavram;
Erdo¤anlar, Bahçeliler, Baykallar da
tepe tepe kullan›yorlar.

Ya ABD, elinize ‘terör’
demagojisini vermeseydi!
Özellikle MHP, CHP ve AKP “terörizm” demagojisi üzerinden oy toplamaya, halk›n korkular›yla birlikte
ﬂovenizmi k›ﬂk›rtarak prim yapmaya
çal›ﬂ›yorlar.
Meydanda at›lan idam ipleri bunun
ironik ve bir o kadar da pespaye örne¤iydi.
Ancak “en katliamc› biziz” anlam›na
gelen “terörle en iyi biz savaﬂ›r›z”
yar›ﬂ› da kesmemiﬂ olacak ki, bu kez
“terör” silah›n› birbirlerine döndürdüler.
Önce Baﬂbakan Erdo¤an, AKP’li
gençlerin ﬁanl›urfa'da sald›r›ya u¤ramas›na de¤inerek, isim vermeden
MHP'yi kastederek, “bir siyasi parti
yan›na mafya tohumlar›n› al›r da di¤er bir siyasi partinin mensuplar›na
sald›r›r, bayraklar›n› afiﬂlerini kesip
atarsa bunun ad› demokratik yar›ﬂ
olmaz. Ondan sonra 'ben terörü önleBAM TELİ çizgiler

Bu kafanın eğiteceği
öğrenci nasıl olur!
Malatya ‹nönü Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Fatih Hilmio¤lu, mezuniyet töreninde
“Art›k Türkiye’de ‘ne mutlu Türküm diyene ile Türkiyeliyim diyenler aras›nda savaﬂ
baﬂlam›ﬂt›r, ortak yaﬂama alanlar› ortadan
kalkm›ﬂt›r” diye konuﬂmuﬂ.
Bu ülkede Kürt’ü, Ermeni’si, Laz’›, Çerkez’i, Arap’› yok; varsa onlar›n da bu “savaﬂta” icab›na bak›lacakt›r! Hrant Dink’e yap›ld›¤› gibi, de¤il mi?
‘Türkiyeli’yim’ diyene bile tahammül edemeyen, bilim adaml›¤›n› b›rak›p Genelkurmay’›n h›k deyicili¤ini yapan bu kafa nas›l
ö¤renci yetiﬂtirir? Elbette faﬂist, ﬂovenist,
gerici.



Dönekli¤e güzelleme
Fethullahç› Zaman’›n yazar› Hüseyin Gülerce, Ertu¤rul Günay’la görüﬂmesini anlat›yor: “Bir siyaset bilgesini dinledi¤imi
farkettim. Siyasi ihtiraslar›n›, beklentilerini
topra¤a gömmüﬂ, çam a¤ac›ndaki yeﬂilimsi kozalaklar›n güzelli¤inden duygulan›p a¤layacak gibi olan biriyle konuﬂtum.”
Dönekli¤e bu kadar güzellemeye de pes
do¤rusu. AKP’ye geçiﬂini, “milletvekili olmak istiyorum” diye aç›klayan Günay’dan
de¤il de bir evliyadan sözediyor adeta.



Fadıl’a da yakışır
Doland›r›c› Jet Fad›l parti kurmaya soyunuyor. Baﬂbakanl›k ona da yak›ﬂ›r; Tayyip’den neyi eksik! O da s›rt›nda yolsuzluk
dosyalar›yla baﬂbakan olmad› m›? Vurguncu Uzan aday de¤il mi?

“Hiçbir ordu
zaman›
gelmiﬂ
bir düﬂünceye
karﬂ› koyamaz.”
(Victor Hugo)
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faktörüdür” dedi.
Bu sözler baﬂbakan taraf›ndan,
“Petrol için orada de¤iliz.
Orada kalma nedenimiz,
Irak halk›na demokrasiyi
kucaklama sorumlulu¤unu vermek" sözleriyle yalanlansa da, bir kez dil beyine uymuﬂ, gerçek ortaya saç›lm›ﬂ oldu.
Bu arada ﬂu küstahl›¤a
bak›n; ‘demokrasiyi kucaklama sorumlulu¤unu’
vereceklermiﬂ! Onlar medeni, ça¤daﬂ, demokrat
ya; geri, cahil halklara sorumluluk ö¤retme misyonlar› var!

Dili b eynine u ydu
Emperyalistler ço¤u kez
gerçek amaçlar›n› “demokrasi, özgürlük, adalet” gibi süslü kavramlar›n arkas›nda gizlerler.
Irak iﬂgali gibi.
ABD’nin ‹ngiltere’den
sonra en büyük destekçisi
ve iﬂgal orta¤› Avustralya’n›n Savunma Bakan›
Brendan Nelson, bu kural› bir an unutup, beynindekini ortal›¤a döktü.
Nelson, “petrol güvenli¤ini temin, Irak'taki askeri varl›¤›m›z›n anahtar

ABD’linin suç iﬂleme hürriyeti
Alkollu araç kullanan ABD’li yüzbaﬂ›
karﬂ›dan gelen otomobile çarpt›: 1 ölü.
‹ncirlik’te görevli ABD’li yüzbaﬂ› sarhoﬂ; dolay›s›yla suçlu.
Ama düzenlenecek raporda ﬂöyle yazm›ﬂ olabilirler: 8’de 8 suçsuz. Çünkü o bir
Amerikal›. Birçok yeni-sömürgede oldu¤u
gibi, ülkemizde de ABD’lilerin suç iﬂleme
hürriyeti var.

Çünkü onlar burjuva
Bodrum’da ç›kan yang›nda 300 hektarl›k alan kül olurken, "Söndürmeye
yard›m edin" ça¤r›lar›na ra¤men, istifini bozmayan Türkbükü sosyetesinin
e¤lenceye devam ettikleri görüldü.
Bodrum yana, ülke külür olur onlar›n
umurunda olmaz; çünkü onlar BURJUVA! Bencillik, ç›karc›l›k, bananecilik ne ararsan onlarda; yeter ki ç›karlar›na dokunmay›n, dünyan›n yaﬂayaca¤› hiçbir felaket onlar›n umurlar›nda olmaz.


Gemici o¤ullar
Özal hanedanl›¤›, Jaguar marka otomobillerle simgeleﬂmiﬂti. AKP hanedanl›¤› da o¤ullar›n gemileri ile simgelenecek anlaﬂ›lan.
Baﬂbakan Erdo¤an’›n “burslu okuyan” o¤lu Bilal’in gemi sahibi olmas›n›n ard›ndan, bu kez de Osman Pepe’nin 22-24 yaﬂlar›nda, gencecik iki o¤lunun da gemileri olmuﬂ. Binali Y›ld›r›m’›n o¤ullar›n› da ekleyin; babalar yönetiyor, o¤ullar köﬂeyi dönüyor.

Say›: 113

Yozlaﬂmaya karﬂ› eylemler
Yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele ettikleri için tutuklananlar›n serbest
b›rak›lmas› için ‹stanbul’un emekçi
mahallelerinde de eylemler vard›.
6 Temmuz’da Gülsuyu’nda meﬂaleli yürüyüﬂ gerçekleﬂtirilirken,
polis bir kez daha yozlaﬂman›n saf›nda yerini alarak kitleye sald›rd›.
Sald›r›ya karﬂ›l›k veren HÖC’lüler
saatlerce polise karﬂ› taﬂlarla direndikten sonra iradi olarak eyleme son verdi. Eyleme BDSP, PDD ve Partizan
üyeleri de destek verdi.
Ertesi günü akﬂam ise, Nurtepe’de meﬂaleli yürüyüﬂ
yap›ld›. “Yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele ettikleri için tutuklananlar serbest b›rak›ls›n” pankart›n›n taﬂ›nd›¤› eylemin
ard›ndan yap›lan aç›klamada, fuhuﬂ yapan, kumar oynatan ve uyuﬂturucu satanlar›n d›ﬂar›da oldu¤u, ama yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele edenlerin onlarca y›ll›k hapis cezalar›yla yarg›land›klar› ifade edildi.

12 Temmuz ﬂehitlerinin an›s›na
kaymakaml›k bombaland›
Cepheliler bir yandan düzen partilerini teﬂhir ederken,
öte yandan ba¤›ms›zl›k ve demokrasi için ﬂehit düﬂenlerin
hesab›n› soruyor.
10 Temmuz günü Bahçelievler Kaymakaml›¤›’n›n 12
Temmuz ﬂehitlerinin hesab›n› sormak için bombalanmas›
bu eylemlerden biri oldu. Dergimize Cephe ad›na yap›lan
üstlenmede, eylemin 12 Temmuz ﬂehitlerimizin hesab›n›
sormak için yap›ld›¤› belirtilirken, “ﬁehitlerimizi selaml›yoruz” denildi.

Antalya’da film gösterimi
Antalya Temel Haklar Derne¤i yaz etkinliklerine devam ediyor. 8 Temmuz akﬂam› Alt›nova-Sinan Mahallesi’nde yap›lan “Beynelmilel” filminin gösterimi de bu etkinliklerden biriydi. Filmin gösterimine geçilmeden önce
dernek ad›na konuﬂan Ertu¤rul Sa¤lam, düzenin yoz kültürüne karﬂ› halk›n kültürünü sahiplendiklerini kaydetti.

Darbecilik yarg› güvencesinde
Yarg›tay; Genelkurmay’›n 27 Nisan muht›ras› hakk›nda davac› olan Av. Kemal Vuraldo¤an’›n talebini reddetti
ve aç›klaman›n muht›ra de¤il, “bas›n aç›klamas›” oldu¤u
karar› verdi. Avukat, bu davay› açt›¤› için Ankara Barosu
taraf›ndan da avukatl›ktan at›lm›ﬂt›. Darbecilik aç›kça,
yarg›n›n en üst kurumu ve güya demokratik hakk›, hukuku savunmas› gereken baronun korumas›nda.
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Niyazi Ayd›n, ‹brahim Erdo¤an, ‹brahim
‹lçi, Ömer Coﬂkun›rmak, Yücel ﬁimﬂek,
Nazmi Türkcan, Bilal Karakaya, Zeynep Eda Berk, Cavit
Özkaya, Hasan Eliuygun 12
Temmuz 1991’de Devrimci
Sol’un yenilmezli¤ini ve mücadeledeki ›srar›n› hayk›rd›lar
üzerlerine bomba ve kurﬂun
ya¤d›ran düﬂmana. Bulunduklar› üslerde direnerek, destanlar yazarak ‘Yoldaﬂlar Bizi
Aﬂ›n’ ﬂiar›yla ölümsüzleﬂtiler.

12 TEMMUZ DEVR‹ME ÇA⁄RIDIR

Haklar ve Özgürlükler Cephesi,
12 Temmuz günü Karacaahmet Mezarl›¤›’nda biraraya gelerek kahraman ﬂehitleri and›. “Kahramanlar
Ölmez Halk Yenilmez” pankart›,
“12-14 Temmuz ﬁehitleri Ölümsüzdür” dövizleri ve ﬂehitlerin resimleriyle cemevinden mezarlar›n baﬂ›na
kadar bir yürüyüﬂ gerçekleﬂti. Saat
13.00’da baﬂlayan yürüyüﬂte s›k s›k
“Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez, 12-14 Temmuz ﬁehitleri

Ölümsüzdür, Bedel Ödedik Bedel
Ödetece¤iz” sloganlar› hayk›r›l›rken Gündo¤du Marﬂ›’yla ﬂehitler
selamland›. Mezarlar›n baﬂ›na gelindi¤inde 12 Temmuz ﬂehitleri nezdinde tüm devrim ﬂehitleri için bir
dakikal›k sayg› duruﬂunda bulunuldu. ﬁehitlerin özgeçmiﬂlerinin
okundu¤u anmada Sezai Demirtaﬂ
bas›n aç›klamas›n› okudu. Aç›klamada emperyalizmin ‘demokrasi’
manevralar›n›n büyük bir aldatmaca

oldu¤u, emperyalizmde hiçbir de¤iﬂiklik
olmad›¤›, ülkemizin
oligarﬂinin yönetimi
alt›nda demokratikleﬂemeyece¤i dile getirilerek
“kurtuluﬂun tek yolunun
‘devrim’ oldu¤u gerçe¤inin
ifadesiydi devrimci hareketin mücadelesi. 12 Temmuz’da devrimci hareketin
önder kadrolar›n› katlederek, bu gerçe¤i susturmak,
sosyalizm bayr a¤›n› yere
düﬂürmek istediler. Baﬂar amad›lar.

Ülkemizde, ba¤›ms›zl›k, demokr asi ve sosyalizm mücadelesinin
bayr a¤› yine devrimcilerin ellerindedir. Ve Türkiye devrimi iddias›ndan, kararl›¤›ndan hiçbir ﬂey kaybetmiﬂ de¤ildir. Ça¤r›m›z yine ayn›d›r; Niyaziler’in ça¤r›s›d›r. Devrime ça¤r›d›r” denildi. ﬁiirlerin
okundu¤u anma Grup Yorum’un
Bize Ölüm Yok marﬂ›n› kitleyle seslendirmesinin ard›ndan sona erdi.

Bu halk katliamlar› da, cellatlar› da unutmaz!
Sivas’ta 35 insan›m›z›n diri
diri yak›lmas›n› lanetleyen
anma etkinlikleri sürüyor
‹zmir’de Çi¤li Pir Sultan Abdal
Kültür Derne¤i, 4 Temmuz’da Çi¤li
Belediyesi'nin meclis salonunda düzenledi¤i etkinlikten önce, ﬂehit düﬂenler için 500 kiﬂilik lokma döktürüp da¤›tt›. Etkinlikte konuﬂan
PSAKD Çi¤li ﬁube Baﬂkan› Türkan
Do¤an; Maraﬂ, Çorum ve Sivas gibi
katliamlar›n bizzat devlet taraf›ndan
desteklenerek ve egemen güçler taraf›ndan düzenlenerek yap›ld›¤›na
dikkat çekti. Do¤an, “bu halk unutmaz, 1 May›s alanlar›nda öldürülen
emekçileri, Sivas'ta yak›lan›, Gazi'de kurﬂunlanan›; 19 Aral›k'ta
bombalanan canlar›m›z› unutmaz!
Yitirdi¤imiz canlar›m›z› unutmaya-
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ca¤›m›z gibi, cellatlar›m›z› da unutmay›z. Belle¤imize kaz›nm›ﬂt›r ve
kimse bu halk›n belle¤inden sökemez adalet inanc›n›. Örgütlü halk
güçlü halkt›r. Örgütlenmek yeni
katliamlar›n yaﬂanmamas›n› sa¤layacakt›r!" diye konuﬂtu. Semah
gösterileri, deyiﬂler, ﬂiirler ve Grup
Gün›ﬂ›¤›'n›n dinletisi ile süren etkinli¤e 120 kiﬂi kat›ld›.
9 Temmuz günü ise, Do¤ançayDer taraf›ndan yap›lan etkinlikle Si-

vas ﬂehitleri an›ld›. Do¤ançay Meydan›’nda yap›lan anma etkinli¤ine
110 kiﬂi kat›l›rken, dernek ad›na konuﬂan Musa Aslan, katliamlar›
unutmayacaklar›n› kaydetti. Semah,
sinevizyon, ﬂiirlerle devam eden etkinlik, Grup Gün›ﬂ›¤›’n›n marﬂlar›
ve türküleri ile sona erdi.
Elaz›¤ HÖC taraf›ndan Y›ld›zba¤lar› Mahallesi’nde düzenlenen
meﬂaleli yürüyüﬂte, "Sivas Katliam›n› Unutmad›k, Unutturmayaca¤›z" pankart› taﬂ›n›rken, s›k s›k "Sivas ﬁehitleri Ölümsüzdür, Sivas
Katliam›n›n Hesab›n› Sorduk Soraca¤›z” sloganlar› at›ld›.
Artvin Hopa'da ise Hopa Meydan›'ndan Belediye Park›'na yürüyen HÖC, ESP ve Halkevi üyeleri
"Katiller Halka Hesap Verecek" sloganlar› att›lar.
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