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Baﬂkentte Onlar› Polis Barikatlar› Karﬂ›lad›
AKP’nin
Demokrasisi
Bu
Kadard›!

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde
Toprak doyuras› gözleri doymuyor
çok çok para kazanmak istiyorlar
öldürmemiz, ölmemiz laz›m geliyor
çok çok para kazanmalar› için
elbette aﬂikare söylemiyorlar bunu
renk renk fener asm›ﬂlar kuru dallara
yalanlar› salm›ﬂlar yollara
hepsinin de kuyru¤u telli pullu
davullar dövülüyor pazar yerinde

çad›rlarda kaplan adam, deniz k›z›, kesik baﬂ
pembe donlu canbazlar› tellerin üzerinde
hepsinin yüzü gözü boyal›
aldan›p aldanmamak
iﬂte mesele
aldanmazsak var›z
aldan›rsak yok!
Naz›m Hikmet

Tarih yazanlar›n

Yitirdiklerimiz

kaleminden

27 Temmuz - 2 A¤ustos

Semra Baﬂyi¤it’in Bir Mektubun dan:
F Tipleri’ne karﬂ› Bursa’da açl›k grevi yaparken tutukland›. Direniﬂini içeride de sürdürdü. Kartal Özel Tip
Hapishanesi’nde 6.
Semra
Ekip’te ölüm orucuna
BAﬁY‹⁄‹T
baﬂlad›. 30 Temmuz
2002’de aln› k›z›l
bantl› bir özgür tutsak olarak ölümsüzleﬂti.
Semra, 27 Temmuz 1978’de Kütahya-Domaniç’te do¤du. 1996 ortalar›nda devrimci
mücadeleye kat›ld›. Bir süre Bursa’da Kurtuluﬂ Dergisi’nin muhabirli¤ini ve temsilcili¤ini
yapt›.

Yüksel
MUNZUR

Ali
KALKAN

12 Eylül 1980 öncesinde hareketin bir sempatizan› idi. 1986’dan
itibaren çeﬂitli görevler
ald›. 1989-1990 At›l›m
y›llar›nda ‹stanbul DevAli R›za
Genç yöneticilerindenKURT
di. 1990’da SDB’lerde
görev ald›. Bu görevini
sürdürürken ‹zmir’de bir eylem s›ras›nda tutsak düﬂtü.
17 Temmuz 1995’de Buca Hapishanesi’nden
yoldaﬂlar›yla birlikte firar etti. Firardan sonra 27 Temmuz 1995’te ‹zmir’de kald›¤›
evde katledildi.

1980 öncesi Liseli
Dev-Genç içerisinde
yerald›.
1984’te
‹TÜ’de Ö¤renci Derne¤i çal›ﬂmalar›na kat›ld›. 1989 Temmuz’unda ‹stanbul’da geçirdi¤i bir trafik kazas›nda
kaybettik.

Devrimci Hareketin
“Emperyalizme, Faﬂizme, Pahal›l›¤a ve ‹ﬂsizli¤e Karﬂ› Mücadele”
kampanyas› çerçevesinde 1 A¤ustos 1979’da
ya¤ kamyonunun kaç›r›larak halka da¤›t›lmas› eyleminde polis taraf›ndan vurularak katledildi.

Gözalt› ve tutsakl›¤›
boyunca gördü¤ü iﬂkenceler sonucunda
yakaland›¤› hastal›k
nedeniyle tahliye olduktan bir süre sonra
Temmuz 1986’da
kaybettik.

‹stanbul’da 27 Temmuz 1980’de iﬂkenceye karﬂ› yürütülen
bir kampanyan›n afiﬂlerini asarken polis taraf›ndan kurulan pusuda katledildi. Kad›köy
Dev-Genç’tendi.

Dev-Genç
saflar›nda
mücadele
etti. Temm u z
1980’de
“‹ﬂkenceye
H.‹brahim
BAYRAKTAR ve Faﬂist
Teröre Karﬂ› Mücadele” kampanyas› s›ras›nda ‹stanbul Çemberlitaﬂ’ta
düzenlenen korsan gösteri s›ras›nda askeri tim taraf›ndan katledildi.

Hüseyin
TAﬁ

"Gülmek nedir? Hep beraber, hep bir a¤›zdan gerçek gülmeyi, halay› ö¤retece¤iz. Halk
deniz derya. Bu¤day tarlalar›na at›lan tohumlar
nas›l harmanland›. Tütünler nas›l topland›. Hal›lara nas›l ilmek at›ld›!...”
Merhaba..., sen beni Sevgi ablan›n sat›rlar›yla kucaklad›n. Ben de sana Hülya abla ile
merhaba demek istedim. Hülya abla bizim dava orta¤›m›zd›. Onun kardeﬂine yazd›¤› mektuptan bir paragraf yukar›daki.
‹slamc›larla ilgili ne güzel demiﬂsin. Onlar da arad›klar›n›n
bizde oldu¤unu anlayacaklar. Evet, baﬂka ﬂanslar› yok. Geçen
hafta ye¤enimden mektup ald›m. Köyde oturuyor orta ikinci s›n›fa gidiyor. Mektuba Emine ﬁenliko¤lu'nun “Bize nas›l k›yd›lar”
kitab›ndan al›nt›yla baﬂlam›ﬂ ve kendi ölüme bak›ﬂ›n› anlatm›ﬂ.
Onun yaﬂlar›nda ben de okumuﬂtum ve biliyorum aka aka o da
bulacak yata¤›n›. Er ya da geç. Ama yine de üzülüyor insan. Bunu niye anlatt›m sana, yazd›klar›n› okuyunca akl›ma geldi güzel
yoldaﬂ›m. Hülya abla dede ailesindendi, aleviydi ve inançlar›na
çok ba¤l›yd›. ‹nançlar› onun en büyük gücüydü. ‹mam Hüseyin'e, Veysel Karani'ye, Zeynel Abidin'e, Pir Sultan'a... Alevili¤in
devrimci yan›n› tamamen sindirmiﬂti içine. Sünni halk›n insanlar› da böyle güç olacak ellerinde. Ben buna inan›yorum. Yeter ki
yakalayabilelim o ba¤›. Ben de size Hülya ablay› anlataca¤›m daha sonra. Bak›n Gülay da yetiﬂti hemen onun ard›ndan. Onurunu koruman›n ad› oldu Gülay, inançlar›na s›k› s›k› sar›lman›n,
ba¤l›l›¤›n. Umutlar›m›z›, özlemlerimizi de taﬂ›d›¤›m›z› biliyorum.
Berrin gibi, Sevgi abla gibi, Osman abi, Hülya abla gibi. Ben yine Hülya ablayla, onun da dedi¤i gibi bitirece¤im. Görüﬂmek
üzere. Tekrar tekrar gönül gönüle olmak üzere.
14 Eylül 2001

Osman
SÜMBÜL
Yusuf
TEC‹M

Adem
TEC‹M

Fatma
ÖZCEL‹K

31 Temm u z
1980’de
Aybast›
Kabataﬂ’ta faﬂistler taraf›ndan
öldürüldü-

ler. Yusuf 1925, Adem 1941, Fatma ise 1945 do¤umluydu.

Haydar
AKDEM‹R

Salih
BADEMC‹

Londra’da Anadolu Halk
Kültür Merkezi’nin yöneticilerindendi. 30 Temmuz
2001’de intihar ederek
aram›zdan ayr›ld›.

29
Temmuz
1980’de ‹stanbul
Süleymaniye’de gericiler taraf›ndan katledildi.

31 Temmuz 1993’de Mersin
Silifke k›rsal alan›nda jandarma ile ç›kan çat›ﬂmada ﬂehit
düﬂtüler.
12 Eylül öncesi mücadele saflar›na kat›lan Tar›k Koço¤lu, ﬂehit
Mustafa
Ali Tar›k
düﬂtü¤ünde Akdeniz Bölgesi siSEFER
KOÇO⁄LU
yasi sorumlusuydu. 1984'de daha çocuk denilebilecek yaﬂta
devrimci gerillalarla tan›ﬂan Mustafa Sefer ise komutan yard›mc›s› idi.
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Cumhuriyetin baﬂkentinin ortas›nda dayak ve iﬂkence... 10’u hastaneye kald›r›lan onlarca yaral›... 154 gözalt›... 87 tutuklama...
Fazla söze gerek yok; iﬂte
AKP demokrasisi. Gözalt›na almay›
de¤il, iﬂkenceyle ezmeyi ve sindirmeyi hedefleyen polis terörü karﬂ›s›nda tek bir AKP yöneticisinin, tek
bir hükümet üyesinin k›l› k›p›rdamayacak. Çünkü aleni yap›lan bu
zulüm, onlardan ba¤›ms›z de¤il.
Çünkü, bu hükümet, meydanlarda
terör estirirken de, ﬂehirlerin ortas›nda infazlar, katliamlar gerçekleﬂtirirken de (‹stanbul’da 8 Mart’ta
Beyaz›t’taki terörü, 1 May›s 2007
terörünü, Diyarbak›r’da evinin balkonunda oynayan çocuklar›n bile
öldürüldü¤ü katliam›, K›z›ltepe’deki Adana’daki infazlar› hat›rlay›n; evet tüm bunlar karﬂ›s›nda)
AKP zulmün uygulay›c›lar›n› sahiplenmiﬂtir. Bu defa da öyle olaca¤›na hiçbir kuﬂku yoktur.
eden kuﬂku yok? Çünkü, b i r i ncisi, AKP hükümeti, faﬂist bir
devletin baﬂ›ndaki hükümettir. ‹ k i nci olarak, AKP hükümetinin ve yönetiminin faﬂizmle ideolojik, politik
hiçbir çeliﬂkisi yoktur. Bunun sonucu olarak AKP hükümet oldu¤u 4.5
y›l boyunca hayat›n her alan›ndaki
faﬂist politikalar› sürdürmüﬂtür. Yukar›da s›ralanan olaylar da bunun
ifadesinden baﬂka bir ﬂey de¤ildir
zaten. Emperyalistlerin ve iﬂbirlikçi burjuvazinin program›n›
uygulamak için AB’ye uyum
yasalar›n› ç›kar›rken, bir di¤er
yandan faﬂist politikalar›n sürdürülmesini mümkün k›lacak
düzenlemeleri
yapan
da
AKP’ydi. Bunu her aﬂamada
anlatmaya çal›ﬂt›k. Beynini burjuvaziye, Avrupa demokrasisine
teslim etmiﬂ olanlar, bize inanmad›lar. AB’ye, AKP’ye inan›p
ülkemizin “yukar›dan bir demokratik devrim” yaﬂad›¤›n› bile iddia etmeye kalk›ﬂt›lar. ‹ﬂte,
“yukar›dan bir demokratik devrim”, Yüksel Caddesi’nde polis
coplar› alt›nda sürünüyor... Gerçekte görmek isteyen bir göz
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için, fazla söze gerek de yoktur. Ülke gerçeklerini kavramak isteyenler
için, baﬂka kan›tlara da gerek yoktur. ‹ﬂte Yüksel Caddesi, iﬂte “seçim
çare de¤il” dediler diye 87 tutuklama, iﬂte Türkiye demokrasisi, iﬂte
AKP’nin demokratl›¤›... Anlayan
anlayacak, gören görecek; anlamamakta ve görmemekte ›srar edenler
için, gerçekten de yap›lacak fazla
bir ﬂey yoktur. Onlar ülkemizin demokrasi mücadelesinin, halk›m›z›n
mücadelesinin d›ﬂ›na düﬂmeye mahkumdurlar.
irkaç gün sonra, önümüzdeki
süreçte ülkemizi hangi düzen
partisinin yönetece¤inin cevab›n› da
alm›ﬂ olaca¤›z. Fakat seçimlerin galibi kim olursa olsun, yukar›da söylediklerimiz de¤iﬂmeyecektir. Bunu
da büyük bir kesinlikle söylüyoruz.
Çünkü yukar›da belirttiklerimiz yal n›z A K P için geçerli de¤ildi. Hay›r,
di ¤ e rl e r i de a yn › d › r. Hukuk, demokrasi, düzen partileri aç›s›ndan
sadece “imaj” aç›s›ndan önem taﬂ›yor. Hiçbiri bunlara uymaz ve inanmaz. Hepsinin ortak bir kayg›s› vard›r: Sistemi korumak. Sömürü sisteminin bekas›n› sa¤lamak için ne gerekiyorsa onu yaparlar. Sistemin be-

kas› sözkonusu oldu¤unda da hukuku, demokrasiyi, hak ve özgürlükleri rafa kald›r›rlar. Bu noktada askeri
yönetimlerden de farklar› yoktur.
Cuntalar “demokrasiyi rafa kald›rma” iﬂini aleni yaparken, düzen
partilerinin kurdu¤u hükümetler,
daha dolayl› ve örtülü yöntemleri
tercih ederler. Yüksel Caddesi’ndeki vahﬂete ne CHP, ne MHP, ne DP
ne de öteki düzen partileri karﬂ› ç›kmazlar. Halk›n sindirilmesi, örgütsüzleﬂtirilmesi, siyasetin “oligarﬂinin parlamentosuna” b›rak›lmas›,
hepsinin ortak politikas›d›r, hangisi
hükümet olursa olsun, bunu sürdürecektir.
u anlamda denilebilir ki, sand›ktan ç›kan sonuç henüz belli
olmam›ﬂsa da, siyaseten sonuç bellidir. Seçimler çoktan yap›lm›ﬂt›r.
Seçimin galibi bellidir. Sand›ktan
düzen partilerinin ç›kt›¤› her seçimde, kazanan, emperyalizm ve oligarﬂidir. Oligarﬂinin demokrasicilik
oyunu içinde hiçbir seçim, sistemin
temel niteli¤ini de¤iﬂtirmez, de¤iﬂtiremez. Sistemin seçim oyunu devrimle bozulur. De¤iﬂtirmeyece¤i seçim meydanlar›ndan da belli olmuﬂtur. Bak›n meydanlarda konuﬂulanlara. Ülkemizin, halk›m›z›n temel sorunlar› yoktu meydanlarda. Seçimler bir ﬂov, reklam, laf
yar›ﬂ› düzeyine inmiﬂtir. Bu oliHaklar ve Özgürlükler
garﬂik düzenin bilinçli bir terciCephesi’nin yürüyüﬂüne faﬂizhidir. Apolitikleﬂtirmenin baﬂka
min tahammül edememesinin
bir biçimidir. Apolitikleﬂmenin
ve bilinçsizleﬂtirmenin tezahünedeni budur. Seçim sand›¤›
rü, seçimlerin bulgur, kömür
ortaya konmuﬂken, demokrasiseçimlerine çevrilmesidir. Biz
cilik oyunu zirvedeyken bile tahalk› kolay çözümlere de¤il,
hammül edemediler. Çünkü biz
mücadeleye ça¤›r›yoruz. Avandevrimciler, bu oyuna ortak oltac›l›¤›, haz›rc›l›¤› de¤il, kavmay› reddediyoruz. Çünkü biz,
gayla, bile¤inin hakk› ve örgütgerçekleri, seçimin çare olmalenmesinin gücüyle kazanmay›
öneriyoruz. Aç›kça görüyor ve
d›¤›n› göstererek, oyunu
gösteriyoruz ki, ba¤›ms›z ve
bozuyoruz.
demokratik Türkiye seçim sand›¤›ndan de¤il, mücadele alan-
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d›r›lar› vard›r. Bütün bu örneklerde
lar›ndan ç›kar. Bunun için de yap›lmas› gereken bellidir; örgütlenmek,
en önemli nokta ﬂudur; AKP bu
örgütlenmek ve her alanda, mücaolaylar›n hepsinde iﬂkenceci, katlidelenin ahlâkl› ve ilkeli tüm yöntem
amc›, dayakç› polisi savunmuﬂ ve
ve araçlar›n› kullanarak ba¤›ms›zsahiplenmiﬂtir. Bir tekine karﬂ› hül›k, demokrasi mücadelesini yükkümet olarak bir karﬂ› ç›k›ﬂ gösterseltmek.
memiﬂlerdir. Bu tabloda ulusal onurumuzun emperyalistler taraf›ndan
vet, gerçek budur. Sand›k daha
her gün aﬂa¤›lanmas› vard›r. Ülkeortaya konmadan seçimler çokmizin emperyalist tekellerin ya¤matan yap›lm›ﬂ oluyor. Bu sadece polis›na aç›lmas› var. Amerikan empertik aç›dan de¤il, biçimsel aç›dan da
yalizminin Ortado¤u’nun yoksul
böyledir. Böyle oldu¤unu görmek çok kolayd›r. Seçim, parlamentoya girecek partileri ve kiﬂileri tespit etmek, içte ve d›ﬂta
Emperyalizmin boyunduhangi politikalar›n uygulanacaru¤u alt›nda devleﬂmiﬂ ve
¤› konusunda “tercih” belirtmek için yap›l›r de¤il mi; oysa;
kangrenleﬂmiﬂ sorunlar›
parlamentoya kimlerin gireceçözmek, halk›m›z›n hakl› ve
¤i, düzen partilerinin liderleri
meﬂru taleplerini karﬂ›lamak
taraf›ndan önceden tespit ediliçin, medet umaca¤›m›z tek
medi mi zaten? Uygulanacak
iktidar, düzen partilerinin
politikalar›n s›n›rlar› ise, emperyalizm ve oligarﬂi taraf›ndan
iktidar› de¤il, halk›n devrimci
çizilmedi mi? Öyleyse ne için
iktidar›d›r. Tüm bunlar›n
gidilmiﬂ oldu sand›k baﬂ›na?
yolunu açacak olan ise,
Bizi yönetecek olanlar› m› seçdevrimdir.
tik? Hay›r! Hangi politikalar›n
uygulanaca¤›n› m› belirlemiﬂ
olduk? Hay›r! ‹ﬂte, bu, emperyalizme ba¤›ml› ülkenin demokrasicilik oyunundan baﬂka
bir ﬂey de¤ildir.
halklar›na karﬂ› gerçekleﬂtirdi¤i sald›r›lara, ülkemizi yönetenlerin suç
d e o l o j i s i z , p o l i t i k a s › z , p r og orta¤› olmas› var. Bu tabloda, ülkera m s › z bir seçim kampanyas›na
mizin emperyalistler taraf›ndan bir
tan›k olundu. Bak›n bakal›m, tüm
“savaﬂ üssü” gibi kullan›lmas› var.
seçim kampanyalar› boyunca konuBu tabloda, 70 milyonluk nüfusuﬂulanlar “f›nd›k kabu¤unu” doldumuzun 40 milyonunun yoksulluk s›rur mu? Düzenin sa¤› ve düzenin
n›r›nda olmas› var. 10 milyonu aﬂk›n
solu, emperyalizme ba¤›ml›l›¤›, iﬂinsan›m›z›n açl›k s›n›r›nda yaﬂamabirlikçi tekellerin sömürüsünü günya mahkum edilmesi var. Korkunç
demleﬂtirmemekte hemfikir davranbir gelir da¤›l›m› uçurumu var. Hald›lar... Ülkenin sorunlar›n›n konuk›n e¤itim, sa¤l›k, konut hiçbir soruﬂulmas›n›n “piyasalar tedirgin olnunun çözülememiﬂ olmas› var...
mas›n...”, “s›cak para kaçmas›n...”
diye engellenmesi bile gerçekte eme ne yaz›k ki ülkemizde tüm
peryalist tekellerin ülkemizde nas›l
bunlar görülmesin diye, kitlelebir denetim kurdu¤unun göstergesirin gözüne perde çekiliyor. Kimisi,
dir. Seçim meydanlar›nda konuﬂul“cumhuriyeti koruma” gerekçesiymuyor olsa da ülkemizin ekonomik,
le, kimi “laiklik-ﬂeriat” kavgas›yla,
siyasi, sosyal tablosu neresinden
kimisi kömür çuvallar›yla, kimi
baksan›z, ancak vahim kelimesiyle
bulgur paketleriyle kitlelerin gözütan›mlanabilecek durumdad›r.
ne perde çekmeye çal›ﬂ›yor.. Bunlar
u tabloda; infazlar, iﬂkenceler,
konuﬂulmas›n diye, bask›, terör uypolis terörü, kontrgerilla çetelegulan›yor. Bunlar› ortaya koyan
ri, kontrgerilla cinayetleri, linç saldevrimciler, terörün en katmerlisine
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maruz b›rak›l›yor. Türkiye’nin dört
bir yan›nda onlarca parti, aday, mitingler, yürüyüﬂler yaparken, Ankara’da Haklar ve Özgürlükler Cephesi’nin yürüyüﬂüne faﬂizmin tahammül edememesinin nedeni budur.
Seçim sand›¤› ortaya konmuﬂken,
demokrasicilik oyunu zirvedeyken
bile tahammül edemediler. Çünkü
biz devrimciler, b u o y u n a o r t a k
olmay› reddediyoruz. Çünkü biz,
gerçekleri, seçimin çare olmad›¤›n›
göstererek, oyunu bozuyoruz.
Parlamenterizme ortak olanlara
karﬂ› “demokrat” kesilen düzen,
devrimci politikan›n karﬂ›s›na
faﬂist yüzüyle ç›k›yor. Faﬂist
yüz,
AKP’nin,
CHP’nin,
DP’nin, MHP’nin, GP’nin hepsinin ortak yüzüdür. S›rada kim
varsa, faﬂizmi o uygular.
alk›m›z; iﬂte bütün bunlardan dolay›d›r ki; ba¤›ms›z
ve demokratik Türkiye’nin seçim sand›¤›ndan ç›kmas›, ﬂapkadan tavﬂan ç›kmas› kadar boﬂ
bir beklentidir. Bu iktidarlarla
ülkemizin ve halk›m›z›n hiçbir
sorunu çözülemez. Hiçbirinin
demokrasi anlay›ﬂ› yoktur. Ba¤›ms›zl›k ise art›k beyinlerinden kavram olarak bile sökülüp
at›lm›ﬂt›r. Bu ülkenin emperyalizmin boyunduru¤u alt›nda devleﬂmiﬂ
ve kangrenleﬂmiﬂ ekonomik, siyasi,
sosyal sorunlar›n› çözmek, halk›m›z›n hakl› ve meﬂru taleplerini karﬂ›lamak için, medet umaca¤›m›z tek
iktidar, düzen partilerinin iktidar›
de¤il, halk›n devrimci iktidar›d›r.
Emperyalizmi kovup ba¤›ms›zl›¤›m›z› kazanmak, faﬂizmi y›k›p demokrasiyi kurmak, ayn› zamanda
bize böyle bir iktidara sahip olmak
imkan›n› verecektir. Tüm bunlar›n
yolunu açacak olan ise, devrimdir.
Ülkemizin dört bir yan›n› saran
yoksullu¤a ve her yerde, her an karﬂ›m›za ç›kan faﬂist teröre bak›n; o
zaman görürsünüz ki, demokrasi ve
ba¤›ms›zl›k için diﬂe diﬂ kavga edece¤iz. Dövüﬂe dövüﬂe yürüyece¤iz
devrim yolunu. Ama b u n a d e ¤ e r ;
çünkü yolun sonunda tüm bu faﬂist
iktidarlardan, emperyalist boyunduruktan kurtuluﬂ var.
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Ankara’n›n göbe¤inde vahﬂet

‹ﬁTE AKP DEMOKRAS‹S‹!
Düzen partileri günlerdir seçim
meydanlar›nda yalan vaatlerle halk›
aldatmaya çal›ﬂ›yorlar, birbirlerine
ip at›p Kürt halk›na kin kusuyorlar,
yolsuzluklar›n üzerini “o gemi de¤il
gemicik” diye örtmeye çal›ﬂ›yorlar,
çizdikleri pembe tablolarla göz boyuyorlar. 50 y›ld›r sergiledikleri demokrasicilik oyunundan yaka silken
halka bir kez daha bu oyuna alet olmas› için ça¤r› yap›yorlar.
Kentlerin meydanlar›ndan, gecekondu mahallelerinden günlerdir
farkl› bir ses de yükseliyor. Gerçe¤in sesi. 50 y›ld›r gördük ki, özlemimiz olan Türkiye sand›ktan ç›km›yor, her gelen parti aldat›yor, soyuyor, yoksullu¤u büyütüyor, zulüm uyguluyor diyor bu ses. Bildiriler, afiﬂler, pankartlar, eylemler cennet vaat etmiyor, kurtuluﬂun yoluna
ça¤›r›yor. “Seçim Çare De¤il, Ba¤›ms›zl›k ve Demokrasi Mücadelesine Kat›l” diyor bu ses. ‹ﬂbirlikçili¤in kan›ksat›ld›¤›, demokrasiyle ba¤›ms›zl›¤›n birbirinden kopar›ld›¤›
yalanlar dünyas›n›n ortas›na bir bomba gibi düﬂerek,
“ Ne ABD Ne AB Ba¤›ms›z
Türkiye Mücadelesine Kat›l” diyor bu ses.
Bu ses; Haklar ve Özgürlükler Cephesi’nin sesi.
Bu ses, halk›n kurtuluﬂunun sesi.
Haklar ve Özgürlükler
Cephesi üyeleri ayn› ça¤r›y›, ayn› ﬂiarlar› Ankara’da,
Meclis önünde hayk›rmak
istediler. Düzenin yasalar›na göre de ortada bir “suç”
yoktu; partilerin “yalan söyleme
hakk›” karﬂ›s›nda HÖC de gerçe¤i
söyleme hakk›n› kullanmak istedi.
Ancak bu düzenin niteli¤ini bilenler, gerçe¤i hayk›rman›n bedeller
istedi¤ini de bilirler. HÖC’lüler bu
bedeli en fazla ödeyenlerdir. Bunu
da bilerek geldiler Ankara’ya. ‹stanbul’dan, ‹zmir’den, Malatya’dan,
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Düzen partilerinin ony›llard›r
halk› aldatt›¤›n›, oyalad›¤›n›
hayk›rd›lar.
Ba¤›ms›zl›k ve demokrasi istediler, bunun için halk› mücadeleye ça¤›rd›lar.
Ba¤›ms›zl›k ve demokrasi talebini hayk›rmak için Meclis
önüne yürümek istediler.
AKP’nin polisi meﬂru, demokratik eyleme vahﬂice sald›rd›,
onlarca kiﬂi yaraland›, bir kiﬂi
komada, 154 kiﬂi gözalt›na
al›nd›, 87’si tutukland›.
AKP iktidar› demokrat olmad›¤›n›, bu ülkede demokrasinin
zerresinin bulunmad›¤›n› bir
kez daha gösterdi.
HÖC, bedeli ne olursa olsun
ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyecek.

Adana’dan ç›kt›lar yola; yol boyunca geçtikleri kentlerde, ilçelerde
halk› ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesine ça¤›rmaya devam ettiler.
Rahats›zd› oligarﬂinin iktidar› bu
ça¤r›dan. Haftalard›r süren kampanya boyunca çeﬂitli engellemelerle bunu göstermiﬂti, 16 Temmuz günü ise, baﬂkentin göbe¤inde en üst

boyutta sergiledi bu rahats›zl›¤›.

Sloganlar ba¤›ms›z,
demokratik Türkiye için
Haklar ve Özgürlükler Cephesi
“Seçim Çare De¤il; Ba¤›ms›zl›k ve
Demokrasi Mücadelesine Kat›l!”
kampanyas›n› Ankara’da Meclis’e
yapacaklar› yürüyüﬂle tamamlayaca¤›n› günler öncesinde tüm kamuoyuna duyurmuﬂtu. 16 Temmuz günü Karadeniz, Akdeniz ve Kürdistan’dan gelen HÖC’lüler ö¤le saatlerinde Ankara’da Yüksel Caddesi’nde toplanmaya baﬂlad›lar. ‹stanbul ve Ege kollar›n› bekleyen
HÖC’lüler, burada “Baﬂ›n› De¤il
Kuyru¤unu Veren Kertenkeleler”
oyununu sergilediler, halaylar çektiler, türküler söylediler.
Her iki kolun da Ankara’ya ulaﬂmas› ile say›lar› 300’ü aﬂan
HÖC’lüler daha gür hayk›rmaya
baﬂlad›lar. Saat 17.00’de yürüyüﬂe
geçtiler. Yüksel Caddesi giriﬂinden
“ S e ç i m Ç a r e D e¤il , Ba ¤›m s› zl ›k
ve Demokrasi Mücadelesine Ka t›l” pankart› ile Meclis’e yürümeye
baﬂlayan grup s›k s›k “Seçim Çare
De¤il Tek Yol Devrim, Seçimler ‹ﬂsizli¤e Çare De¤ildir, Seçimler Zulme Çare De¤il” sloganlar› att›.
HÖC’lülerin önü ‹nsan
Haklar› An›t› önünde binlerce polis taraf›ndan kesildi. Demokratik ve yasal
olan eylemlerini yasad›ﬂ›
göstermek isteyen polis,
“yapt›¤›n›z yasad›ﬂ›d›r da¤›l›n” anonsuyla eylemi bitirmeye çal›ﬂt›. Demokratik haklar›n› sonuna kadar
savunan HÖC’lüler, Meclis’e yürümek için önlerinin aç›lmas›n› beklemek üzere oturma eylemi
yapmaya baﬂlad›lar.
Tam 6 saat süren oturma eylemi
boyunca halka megafonla konuﬂmalar yapan, bildiriler da¤›tan
HÖC’lüler s›k s›k sloganlar at›p
marﬂlar söylediler. Kafede oturanlar, iﬂyerinde olanlar, yoldan geçen-
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Bu vahﬂeti yaratanlara demokratl›k misyonu yükleyenler, AKP’nin ülkeye demokrasi getirece¤ini vaaz edenler, tek suçlar› düﬂüncelerini aç›klamak, demokratik haklar›n› kullanmak olan insanlar›n bu görüntülerine bak›n ve halk› aldatmaktan, faﬂizme destek vermekten vazgeçin!
ler ilgiyle izlediler eylemi. Kimileri
bildileri okuyup ‘ne yapmalar› gerekti¤ini’ sordu, kimileri alk›ﬂlayarak geçti. O gün Ankara’da birçok
kiﬂi “Seçim Çare De¤il Tek Yol
Devrim” slogan›n› duydu, düﬂündü.
Sonra marﬂlar yükselmeye baﬂlad›
300 yürekten, 300 a¤›zdan, 300 iradeden... “Gündo¤du hep uyand›k,
siperlere dayand›k” diye baﬂlad›
marﬂlar... Hakl›y›z Kazanaca¤›z,
Zafer Yak›nda, Da¤lara Gel, Varsa
Cesaretiniz Gelin... diye sürdü.
Her ses her hayk›r›ﬂ direngenli¤e
ça¤r›yd›, hak aramaya ça¤r›yd›, seçim aldatmacas›na kanmamaya ça¤r›yd›... Her marﬂ kavgaya ça¤r›yd›...
Saat 20.00’da polis, hiçbir bahane bulamay›nca bu kez “etraf› kirlettikleri” iddias›yla uyararak, provokasyon yaratmak istedi. HÖC’lülerin kararl›l›¤› karﬂ›s›nda Sakarya
Caddesi’ne kadar yürüyüp da¤›lmalar›n› söyleyen polisin bu dayatmas›, kitle taraf›ndan kabul edilmedi.
Meclis’e yürümek en demokratik
hakt›, HÖC’lüler de bu haklar›n›
kullanmakta ›srar ettiler.

AKP demokrasisi kendini
vahﬂetle anlatt›
Kimileri diyor ki, bu ülkeye demokrasi ancak AKP iktidar›nda gelebilir. Diyorlar ki, AKP desteklenmelidir. Diyorlar ki, AKP en de¤me
sosyal demokrattan daha demokratt›r... Yalanlar›n bir kez daha yaﬂam›n karﬂ›s›nda tuzla buz olmas›
zaman›yd›.
Polisin dayatmas› ve sald›r› haz›rl›klar› karﬂ›s›nda HÖC’lüler birbirine kenetlenerek sloganlarla dire-
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niﬂe geçtiler. “Yüce Türk Yarg›s›”n›n “polise mukavemet” diye tutuklama gerekçesi yapt›¤› direniﬂ iﬂte buydu: Birbirine kenetlenmek!
Binden fazla çevik kuvvet polisi
HÖC’lüleri ablukaya alarak gözalt›na almaya baﬂlad›. Vahﬂice sald›ran
polis HÖC’lüleri tek tek döverek,
yerlerde sürükleyerek iﬂkenceden
geçirerek otobüslere bindirdi.
H›z›n› alamam›ﬂt›, bu “oyun bozan”lara hadleri bildirilmeliydi! Ancak unuttu¤u bir ﬂey vard›. Onlar
HÖC’lüydü; bu meydanlar, sokaklar tan›kt› ki, hiçbir vahﬂet, bask›,
terör onlar› y›ld›ramam›ﬂt›.
AKP’nin polisi, otobüse doldurdu¤u insanlara sald›rmay› sürdürdü.
A¤z›na, yüzüne gaz s›karak, otobüs
içinde terör estiren polis, ald›klar›
e¤itime, ahlaklar›na yak›ﬂan ﬂekilde
bayanlara tacizlerde bulundu.
Ald›¤› emirle, iktidar›n verdi¤i
yetkiyle gözü dönmüﬂçesine sald› r a n çevik kuvvet polisleri, etrafta
toplanan halk›, sald›r›ya karﬂ› tepki
gösterenleri, gazetecileri de tartaklamaktan, coplamaktan geri durmad›. Halktan tepki gösterenleri gözalt›na ald›. Coplad›, dövdü...
Vahﬂet bitmemiﬂti henüz.
Otobüslerin birine zorla bindirdi¤i Bülent Kemal Y›ld›r›m, tekrar
araçtan indirildi. 10 kadar polis bir
kiﬂinin tepesine çullanarak, o kutsal
“ﬂiddet kullanma” hakk›n› sonuna
kadar kullanarak Bülent Kemal Y›ld›r›m’› linç edercesine dövdü, yerlerde sürükledi. Bayg›n haldeyken
dahi yerde darbeler almas›na dayanamayan ÇHD’li Avukat Murat Y›lmaz’›n, yapt›klar›n›n hukuk d›ﬂ› oldu¤unu söylemesi üzerine, bu kez

de çok say›da polis Av. Y›lmaz’a
sald›rd›, coplad›, Av. Y›lmaz gözalt›na al›nmaktan son anda kurtulabildi.
Sald›r›da çok say›da kiﬂinin gözleri ﬂiﬂmiﬂ, kapanm›ﬂ, yüzünden kan
akmayan insan yoktu neredeyse.

Kitlesel gözalt›
Gözü kandan baﬂka hiçbir ﬂey
görmeyen, bunun özel e¤itimini
alan polislerin, “güvenlik” görevi
icra etmedikleri çok aç›kt›. ‹deolojik olarak düﬂmand› bu güruh; iktidardan vahﬂet uygulama emri alm›ﬂlard›; programlanm›ﬂças›na sald›rd›lar. ‹stanbul’da 1 May›s’ta terör estirme emri veren iktidar, Ankara’da vahﬂetin emrini vermiﬂti.
Yaﬂl›s›, genci, çocu¤u, sakat› ile
HÖC’lüler içinde yaralanmayan,
ezi¤i, çürü¤ü olmayan yoktu.
Sald›r› sonucunda 154 kiﬂi gözalt›na al›nd›. Kanlar içinde yerlerde sürüklendi insanlar.
Gözalt›lar devam ederken, Konur Sokak üzerinde bulunan TKP
binas›ndan ç›kan 25 kiﬂilik grup gözalt›lar› protesto etmeye baﬂlad›.
Camlardan, balkonlardan alk›ﬂlarla,
‘Gözalt›lar Serbest B›rak›ls›n’ diye
slogan atan grup, çevik kuvvetin
müdahalesiyle içeri girerken, polis
bina önünde uzun süre bekledi.
Yüksel Caddesi 16 Temmuz akﬂam› savaﬂ alan›na dönmüﬂtü. Ama
bu savaﬂta bir taraf›n tek silah›, sloganlar› ve ba¤›ms›zl›k ve demokrasi özlemleriydi. Öte yanda ise, coplar›, kalkanlar›, gazlar› ile yetkisi
art›r›lm›ﬂ, AKP taraf›ndan elleri
koyverilmiﬂ bir güruh vard›.
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önceden izin almaks›z›n
toplant› ve gösteri yürüyüﬂ ü h a k k › n › n o l d u ¤ u ” yaz›l›yd›.

AKP iktidar›n›n temsil etti¤i demokrasinin nas›l bir ﬂey oldu¤unu
bu yaﬂananlardan daha net ne anlatabilirdi. Bu görüntüleri izleyenler
bir kez daha polisin iﬂkencecili¤ine,
AKP’nin sadece kendine demokrat
oldu¤una, bu ülkede demokrasi olmad›¤›na tan›kl›k etti.
Gözalt›lar›n ard›ndan da uzun
bir süre sonra Yüksel Caddesi polis
ablukas›nda kald›. Resmen terör hakimdi Ankara’n›n göbe¤inde. Yerlerde HÖC’lülerin kan izleri, dövizler, kuﬂlamalar ve binlerce polis
yaﬂanan vahﬂeti gözler önüne sergiler nitelikteydi. Bu ülkede demokrasi var diyenlere bir kez daha kendini gösterdi Türkiye gerçe¤i. Bu
meclis halk› temsil etmiyor, bu düzende demokrasi yaﬂayamaz, hak
hukuk hayat bulamaz.
Ancak bitmemiﬂti terör. Coplar,
gözalt›lar ile baﬂlam›ﬂ, ﬂimdi terörü
sürdürme s›ras› mahkemelerdeydi.

Sald›r›ya u¤rayanlar›
tutuklayan adalet
‹ki gün gözalt›nda tutulan 154
kiﬂiden 27’si 18 yaﬂ›ndan küçük olduklar› için serbest b›rak›l›rken, 43
bayan da ç›kar›ld›klar› savc›l›ktan
serbest b›rak›ld›lar. ‹lginç bir uygulama ile bayanlar› ay›r›p b›rakan
mahkeme, 87 erke¤i “polise mukavemet” ve “2911’e muhalefetten”
tutuklad›.
Vahﬂet düzeyinde sald›ran polis,
kolkola girerek bu hukukd›ﬂ›l›¤a
karﬂ› meﬂru direnme hakk›n› kullanan HÖC’lüler; Yarg›, görevinin
polisin terörünü tamamlamak oldu¤unu böylece bir kez daha gösterdi.
Düzenin yasalar›nda “ h e r k e s i n
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Ancak görüldü ki, bu hak
hangi düﬂünceyi aç›klayaca¤›yla belirleniyordu. Bu ülkede ba¤›ml›l›¤›n, faﬂizmin
propagandas›n› yapmak serbestti, izin gerekmiyordu.
Ba¤›ms›zl›k ve demokrasiyi
savunmak ise büyük suçtu. Meydanlarda ip atmak ve bu topraklarda
yaﬂayan halklar› birbirine karﬂ› k›ﬂk›rtmak serbestti; ancak bunun karﬂ›s›nda “halk›n kendisine ait” oldu¤u iddia edilen Meclis’e yaklaﬂmak
bile yasakt›. Böyle bir ülkede demokrasinin ‘D’sinden sözedilebilir
mi?

Bir kiﬂi halen komada
Serbest b›rak›lanlar Abdi ‹pekçi
Park›’nda toplanarak zafer iﬂaretleri
ile sald›r›lar › n
kendilerini
y›ld›ramayacaEray Destegül
¤›n›
bir kez daha gösterirken, yaﬂanan
vahﬂetin sonuçlar› da ortaya ç›km›ﬂt›.
Öldüresiye dövülen sadece Bülent Kemal Y›ld›r›m de¤ildi. Ankara
Gençlik Derne¤i üyesi Eray Deste gü l d e k o m a y a g i r e n e d e k d ö v ü l m ü ﬂ t ü . Dergimiz yay›na haz›rlan›rken, halen komada olan Deste g ü l ' ü n d u r u m u n u n a ¤ › r l a ﬂ t › ¤ › ö¤renildi. G. Ü. T›p Fakültesi'nde yo¤un bak›ma al›nan Destegül'ün akci¤er zar›nda, ald›¤› darbeler nedeniyle y›rt›lma oldu¤u, ci¤erlerinde
kanama oldu¤u ö¤renilirken, hastane yetkilileri ailesine 600 YTL senet imzalatmaya çal›ﬂt›. Meydanlardaki zulüm de iﬂte bu sömürü sürsün diye de¤il mi zaten!
Destegül’ün hayati tehlikesi

h a l e n s ü r ü y o r.

Sald›r› Protesto Edildi
Ankara’da AKP iktidar›n›n polisinin düzenledi¤i vahﬂi sald›r›, yap›lan aç›klamalar ve eylemlerle protesto edildi.
Sald›r›n›n ertesi günü Ankara’da
Yüksel Caddesi’nde yap›lan aç›klamada “Seçim Çare De¤il Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Mücadelesine Kat›l”
pankart› aç›larak, “Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Gözalt›lar Serbest B›rak›ls›n, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›.
Aç›klamay› okuyan Murat Korkut, sald›r›n›n bu ülkede demokrasinin olmad›¤›n›n son kan›t› oldu¤unu kaydetti. Korkut, “Bu mücadeleyi bask›larla, yasaklarla engellemeye çal›ﬂanlara karﬂ› bir kez daha
hayk›r›yoruz. Ba¤›ms›z Türkiye mücadelemizi engelleyemezsiniz” diye
konuﬂtu.
ÇHD Genel Sekreteri Selçuk
Koza¤açl› da, tüm emniyet görevlilerinin sorumlu oldu¤unu dile getirerek, polislere döndü ve “gece rahat uyuyabildiniz mi? Eray Destegül hastanede ölümle yaﬂam aras›nda gidip geliyor, hâlâ içiniz rahat
m›? Bu polislik de¤il, bu emniyet
görevlili¤i de¤il” dedi. Ellerinde
pankartlar›ndan baﬂka bir ﬂeylerinin
olmad›¤›n› söyleyen Koza¤açl›,
vahﬂeti ﬂiddetle k›nad›.
Eyleme KESK Ankara ﬁubeler
Platformu, D‹SK ‹ç Anadolu Bölge
Temsilcili¤i, ÇHD, E¤itim-Sen,
BES, BDSP, ESP, Halkevleri, Bar›ﬂ
‹nisiyatifi, Dev-Maden-Sen de destek verirken, Halkevleri, ESP ile
BDSP sözcüleri de birer konuﬂma
yaparak sald›r›y› lanetlediler.
17 Temmuz’da Adana ‹nönü
Park›’nda yap›lan aç›klamada ise,
“Seçim Çare De¤il” demek suç mu?
diye soruldu. HÖC ad›na konuﬂan
ﬁemsettin Kalkan, “bask›lara ve gözalt›lara ra¤men gerçekleri dile getirmeye devam edece¤iz” dedi.
Aç›klamaya, BDSP ve Ça¤r› da
destek verdi.
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Ayn› gün Mersin Haklar ve Özgürlükler Cephesi Taﬂbina önünde
yapt›¤› protesto eyleminde, “Bask›lar Gözalt›lar, Tutuklamalar Bizi
Y›ld›ramaz” sloganlar› att›lar. Aç›klamay› okuyan Hasan Biber, demokrasiyi dilinden düﬂürmeyenlerin, demokratik bir Türkiye de¤il,
kendilerinin yönetti¤i zulmün Türkiye’sini istediklerini ve laik - ﬂeriatç› diye halk› bölenlerin sadece
kendi iktidarlar›n›n kavgas›n› verdiklerini belirtti.
‹stanbul HÖC Temsilcili¤i’nin 18
Temmuz’da Taksim Tramvay Dura¤›’nda düzenledi¤i eylemde de ba¤›ms›zl›k ve demokrasi ﬂiar› hayk›r›l›rken, “Ankara’da Gözalt›na Al›nanlar Serbest B›rak›ls›n” pankart›
aç›ld›. Aç›klamay› yapan Sercan Gürenin, “ülkemizi peﬂkeﬂ çekmeye,
gözümüzün içine bakarak yalan söylemeye devam edenlere oy vermeyece¤iz! Kafam›z›n k›r›lmas›na, gözlerimizin kapanmas›na, bo¤az›m›z›n
s›k›lmas›na ra¤men bu sesi her yerde
duymaya devam edeceksiniz!” dedi.
“Gözalt›lar Serbest B›rak›ls›n, Seçim
Çare De¤il Tek Yol Devrim, Ne
ABD Ne AB Ba¤›ms›z Türkiye” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemin ard›ndan
HÖC’lüler, ‹stiklal Caddesi’nde bildiri da¤›tarak sald›r›y›, düzen partilerini teﬂhir ettiler.
Antalya HÖC üyelerinin 18
Temmuz’da düzenledi¤i protesto
eyleminde ise, Ankara’da Meclis
önünde okunamayan aç›klama
okundu. Aç›klama yapan Mehmet
Çizmeci, “bizler bu kokuﬂmuﬂ düzenin kokuﬂmuﬂ partilerini seçmeyin demeye devam edece¤iz!” diye
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konuﬂtu. Eylemin ard›ndan
megafonla halka ajitasyon çeken HÖC’lüler yüzlerce bildirinin da¤›t›m›n› yapt›lar.
Halk›n Hukuk Bürosu,
Gençlik Federasyonu, TAYAD’l› Aileler, ‹dil Kültür
Merkezi baﬂta olmak üzere yap›lan yaz›l› aç›klamalarda da
polisin bilinçli bir ﬂekilde vahﬂet uygulad›¤› belirtilirken, sorumlunun AKP iktidar› oldu¤unun
alt› çizildi. Halk›n Hukuk Bürosu
aç›klamas›nda, “yaﬂanan sald›r› ve
gözalt›lar demokrasinin gerçek niteli¤ini art›k hiç kimsenin kaçamayaca¤› bir düzeyde görünür k›lm›ﬂt›r”
denildi.

Dört bir yandan geldiler
HÖC’lüler Ankara’ya gelirken,
‹stanbul, ‹zmir, Adana, Malatya olmak üzere dört ayr› bölgeden hareket ettiler.
‹stanbul’dan hareket eden
HÖC’lüleri 1500 kiﬂi u¤urlad›. Hareket öncesi Okmeydan› Sibel Yalç›n Park›’nda düzenlenen ﬂenlikte,
bayraklar dalgalan›rken, park›n dört
bir yan›na as›lan pankartlarda da
ayn› ça¤r› vard›: “Ba¤›ms›zl›k ve
Demokrasi Mücadelesine Kat›l”.
Ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesinde ﬂehit düﬂenler için sayg›
duruﬂuyla baﬂlayan ﬂenlikte, Kibar
Aslan, Yaﬂar ve Grup Yorum türkü
ve marﬂlar›yla yer al›rken, ‹smail
Y›ld›z ﬂiirleriyle, ‹dil Tiyatro Atölyesi oyunlar›yla, Karanfiller Kültür
Merkezi tek kiﬂilik tiyatrosuyla kat›ld›. Ahmet Kulaks›z ve Musa Aykanat taraf›ndan yap›lan
konuﬂmalarda da seçimlerin
çare olmad›¤› ifade edildi.
ﬁenli¤in ard›ndan otobüslerle, sloganlarla yola ç›kan
HÖC’lüler, ertesi günü Kocaeli’nde pankartlar›n› aç›p
yürüyüﬂ yaparak halka bildiriler da¤›tt›lar.
Halk›n ilgiyle izledi¤i yürüyüﬂün ard›ndan Bursa’ya
geçen HÖC’lüler burada da
ayn› program› izlediler. AVP

Tiyatrosu önünden Tayyare Kültür
Merkezi önüne yap›lan yürüyüﬂe
halktan kat›lanlar, destek verenler
de oldu.
Bursa’da bir gün kalan HÖC’lüler ertesi günü yeni kat›l›mlarla Eskiﬂehir’e hareket ettiler. Yediler
Park›’nda toplanan grup köprü baﬂ›na kadar yürüyerek seslerini Eskiﬂehir halk›na ulaﬂt›rd›, düzen partilerini teﬂhir eden konuﬂmalar yapt›.
Nasreddin Hoca Dinlenme Tesisleri’nde Ege’den gelen grupla
birleﬂen HÖC’lüler Ankara’ya do¤ru yola devam ettiler. Hemen hemen
her ilin giriﬂinde ya da ç›k›ﬂ›nda
GBT aramas›na tabi tutulan
HÖC’lüler en son Polatl› yak›nlar›nda jandarma y›¤›na¤›yla karﬂ›laﬂt›. 1 saat süren beklemenin ard›ndan
yola devam eden grubu bu kez Çay
yolunda polisler bekliyordu. Polis
eﬂli¤inde Yüksel Caddesi’ne keyfi
aramalar ve bekletmelerden dolay›
geç ulaﬂan HÖC’lüler burada sloganlarla karﬂ›land›lar.
Bir baﬂka HÖC kolu ise, Malatya’yd›. Elaz›¤ ve Dersim HÖC üyeleri kendi illerinde bas›n aç›klamalar› yaparak Malatya’ya ulaﬂt›lar.
Burada Merkez postane önünde yap›lan aç›klamada “Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cephede” sloganlar› at›ld›.
Ankara’ya gidecekleri arac›n ﬂoförünün polis taraf›ndan tehdit edilmesi ile yeni araç temininin ard›ndan Ankara’ya hareket ettiler.
‹zmir kolu ise, t›pk› ‹stanbul’dan
gelenler gibi illerin giriﬂ ya da ç›k›ﬂlar›nda kimlik kontrollerinden geçerken, yol boyunca Manisa, Akhisar, Salihli’de yürüyüﬂler yaparak
halka gerçekleri hayk›rd›lar, bildiriler da¤›t›p aç›klamalar yapt›lar.
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Bu aç›klama, Meclis önüne yürüyen HÖC’lüler taraf›ndan orada
okunacak aç›klamad›r. AKP iktidar›n›n korkuyla sald›rd›¤› gerçekler,
burada yaz›lanlard›r. Düﬂünce, ifade özgürlü¤ü nutuklar› atan iktidar›n, aç›klanmas›n› zorbal›kla, ﬂiddet ve vahﬂetle engelledi¤i aç›klamaya yer veriyoruz.
Yine bir seçimin arifesindeyiz.
Tek partili sistemden çok partili sisteme geçeli 50 y›l› aﬂt›. O günden
bugüne 16 defa milletvekili seçimleri yap›ld›, parlamento 16 defa yenilendi ve tam 59 de¤iﬂik hükümet
iktidara geldi bu ülkede. ﬁimdi 60.
hükümeti kuracak parlamentonun
üyelerinin seçimi için bir kez daha
sand›klar konuldu ortaya.
16 kez kurulan parlamentodan
ve 59 kez de¤iﬂen hükümetlerden
bizim pay›m›za düﬂen nedir? Her
y›l artan yoksullu¤umuz, açl›¤›m›z,
iﬂsizli¤imiz, evsizli¤imiz de¤il midir? Hangi parlamento, hangi hükümet çare bulabildi ki dertlerimize?
Hiçbiri! Öyle fal bakar gibi söylemiyoruz. Tarih, bugüne kadar herkesin görece¤i, duyaca¤›, okuyaca¤› ve bilece¤i ﬂekilde kaydetti olan›biteni... Hiçbiri halk›n sorunlar›n›
çözmedi, aksine yeni yeni dertler,
yeni yeni sorunlar yüklediler hepimizin omzuna.
Seçimden sonra da, iktidar olacak parti ya da partiler, halk›n sorunlar›na çare olmayacak, baﬂa kim
gelirse gelsin açl›¤› ve yoksullu¤u
devam ettirecektir. Aksini söyleyen,
yeni seçilecek parlamentodan halk›n yarar›na herhangi bir ﬂeyin ç›kaca¤›n› vaat eden, yalan söylüyordur,
halk› kand›r›yordur. Bu, “sa¤dan”
veya “soldan” gelmiﬂ fark etmez,
parlamentoyu umut kap›s› olarak
gösteren her söz, bask› ve sömürü
düzenin de¤irmenine su taﬂ›makt›r,
bu düzenin devam›n› istemektir.
Kim neyi propaganda ederse etsin, bu parlamento, geçmiﬂte emperyalist iﬂgalcileri ülkemizden
kovduktan sonra, ba¤›ms›zl›k ilan
eden parlamento de¤ildir. Köprünün alt›ndan çok sular akm›ﬂ, ba-
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çaresiz,
çözümsüz
de¤iliz
¤›ms›zl›k düﬂüncesi çoktan rafa kald›r›lm›ﬂ, ülkemiz yeniden emperyalizmin sömürü sisteminin bir parças› haline getirilmiﬂtir.
Bu parlamento halk›n temsilcilerinin görev yapt›¤› bir parlamento
olmam›ﬂt›r hiçbir zaman. Bu parlamento, sistemin sahibi olanlar›n iﬂbirlikçilerinin topland›¤›, koltuklar›nda tekellerin-tefeci tüccarlar›ntoprak a¤alar›n›n-kapitalistlerin yani k›saca tüm sömürücü tak›m›n›n
temsilcilerinin oturdu¤u bir parlamento olmuﬂtur. Ve bu parlamentoda iktidara gelen tüm hükümetler,
sömürücülerin ç›karlar›n› gözetip
halk›n ç›karlar›n›n gözetilmedi¤i
programlar›na onay alm›ﬂlard›r.
Bir vakitler ba¤›ms›zl›¤›n ilan
edildi¤i bu parlamentoda, emperyalizme ba¤›ml›l›k yasalar› imzalanm›ﬂ, ekonomik-askeri-politik olarak
emperyalizmin yeni-sömürgesi oldu¤umuz resmen ilan edilmiﬂtir.
‹ﬂbirlikçi hükümetler IMF ile say›s›z anlaﬂma imzalam›ﬂt›r. Ülkemiz bu anlaﬂmalarla borç bata¤›na
gömülmüﬂtür. IMF anlaﬂmalar›na
onay veren bu parlementonun vekilleri Amerikan baﬂkanlar›n› da ayakta alk›ﬂlayacak kadar düﬂkünleﬂebilmiﬂlerdir.
Bu parlamentoda halk›n gerçek
öncüleri olan devrimcilerin idam
kararlar› onaylanm›ﬂ ve yine bu parlamentoda baﬂta devrimciler olmak
üzere düzene muhalif tüm güçlere

Görevimiz, bugüne k adar
oldu¤u gibi, ba¤›ms›z, özgür ve d emokratik b ir ülke için mücadele etmek
olacak. Bunun boﬂ bir hayal olmad›¤›n› herkese er
ya da geç gösterece¤iz.

yönelik bask›-iﬂkence yasalar› ç›kar›lm›ﬂt›r.
Bu parlamento bizim de¤ildir!
Bu parlamento, emperyalizmin ve
onlar›n yerli iﬂbirlikçisi konumundaki Koçlar’›n, Sabanc›lar’›n, di¤er
holdinglerindir!.. Bu parlamentoya
kendisine solcu, sosyalist, komünist
diyen birileri de girse, bu parlamentonun özü de¤iﬂmeyecektir.
Düzen de¤iﬂmeden, varolan parlamento içinde “sol, sosyalist, komünist” ünvanl› milletvekillerinin
yapaca¤› bir ﬂey de olmayacakt›r.
Parlamenter yolla mevcut sistemin
de¤iﬂmeyece¤i aç›kt›r. Bunun aksini söyleyenler ya yalan söylüyordur
ya da en masum haliyle boﬂ hayallerine ortak olacak birilerini ar›yordur. ‹kisi de ayn› kap›ya ç›kar zaten.
Dertlerimize derman olmayan,
insanca yaﬂama özlemlerimize cevap vermeyen bir düzeni onaylamam›z›; “oy vermemizi” istiyorlar.
Hep egemenlerin kazand›¤› bir
oyunda taraf olmaya zorlan›yoruz.
Bu oyunun figüran› olamayaca¤›z.
Seçimin çare olmad›¤›n›, geçmiﬂteki 15 seçim göstermiﬂtir.
Ama çaresiz, çözümsüz de¤iliz...
Dertlerimizin, sorunlar›m›z›n
çözümü ba¤›ms›zl›k ve demokrasi
mücadelesini yükseltmek, bu do¤rultuda b›kmadan, usanmadan çal›ﬂmakt›r. Bedelleri ne kadar a¤›r olursa olsun, bunun baﬂka bir yolu yoktur. Baﬂka bir yolu oldu¤unu iddia
edenler do¤ru söylemiyorlar.
Biz Haklar ve Özgürlükler Cephesi olarak, ba¤›ms›z ve demokratik
bir Türkiye yarat›lmadan, parlamento yoluyla halk›m›z›n sorunlar›n›n çözülmeyece¤ini, parlamentoya
girenlerin bu sorunlar› çözmek için
de¤il, mevcut bask›-sömürü sisteminin devam› için çal›ﬂaca¤›n› söylüyor, 22 Temmuz seçimlerini bu
nedenlerle protesto ediyoruz. Görevimiz, bugüne kadar oldu¤u gibi,
ba¤›ms›z, özgür ve demokratik bir
ülke için mücadele etmek olacak.
Bunun boﬂ bir hayal olmad›¤›n› herkese er ya da geç gösterece¤iz.
Seçim Çare De¤il Ba¤›ms›zl›k
ve Demokrasi Mücadelesine Kat›l!
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Düzen Partilerinin Yalanlar›n›n,
Seçim Oyununun Karﬂ›s›nda HÖC Var
Seçim Çare De¤il, Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Mücadelesine Kat›l
Haklar ve Özgürlükler Cephesi
tüm ülkede yürüttü¤ü “Seçim Çare
De¤il, Ba¤›ms›zl›k ve Demokrasi
Mücadelesine Kat›l” kampanyas›
kapsam›nda, Ankara yürüyüﬂü öncesinde ülkenin dört bir yan›nda düzen partilerini teﬂhir eden faaliyetlerine devam etti.
*
Adana Adana Temel Haklar ve
ﬁakirpaﬂa Temel Haklar baﬂkanlar›
ﬁemsettin Kalkan ile Mehmet B›ld›rc›n, 16 Temmuz’da Akdeniz
Radyo’da kat›ld›klar› programda,
seçimlerin çare olmad›¤›n› halka
anlatt›lar. Karﬂ›yaka, Yamaçl›, Yeﬂilevler ve ﬁakirpaﬂa mahallelerinde
11 Temmuz’da, “Seçim Çare De¤il,
Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Mücadelesine Kat›l, Ne ABD Ne AB Ba¤›ms›z Türkiye Mücadelesine Kat›l”
yaz›lamalar› yap›ld›.
Antalya HÖC taraf›ndan, kentin
de¤iﬂik mahallelerinde yap›lacak
olan “Ba¤›ms›zl›k ve Demokrasi
Mücadelesi Seminerleri”, 17 Temmuz’da Alt›nova Sinan Mahallesi’nde baﬂlad›. Seminerde, seçimlerin niteli¤i, ülkemizin ba¤›ms›z olmad›¤›, mücadele tarihi anlat›l›rken, halklar›n direniﬂinin meﬂrulu¤una dikkat çekildi. ‹ki bölüm olarak yap›lan seminerde, slayt gösterimleriyle Anadolu’nun mücadele
tarihi belgelendi.
Ankara 14 Temmuz’da Yüksel
Caddesi’nde sokak tiyatrosu sergileyen HÖC’lüler, bildirilerle halka seçimlere de¤il, ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesine kat›l ça¤r›s›nda bulundular. Ayn› gün Mamak’›n Ege Mahallesi pazar›nda da
yüzlerce bildiri da¤›t›m› yap›ld›.
HÖC’lülerin Ankara’n›n emekçilerine ulaﬂt›¤› yerlerden biri de Mutlu Mahallesi oldu. Pazar yerinde
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toplu olarak bildiri
da¤›tan
HÖC’lüler,
700’den fazla insana ulaﬂarak,
“‹ﬂçiler, köylüler, memurlar,
esnaflar, gençler,
kad›nlar,
her
inanç ve milliyetten halk›m›z;
seçim çare de¤il,
ba¤›ms›z ve demokratik bir ülke için
mücadele edelim” dediler. HÖC’lülerin bildiriler da¤›tt›¤› Hüseyingazi’de ise, halk›n “oy verecek partimiz yok” demesi dikkat çekti.
Dikmen Temel Haklar ise, 15
Temmuz’da Mahzuni ﬁerif Park›’nda halk kürsüsü kurdu. Dernek
baﬂkan›n›n konuﬂmas›n›n ard›ndan,
“Baﬂ›n› De¤il Kuyru¤unu Veren
Kertenkeleler” adl› oyunun sergilendi¤i etkinlikte müzik dinletisi de
yap›l›rken, söz alan halktan insanlar›n düzen partilerini eleﬂtirdikleri
görüldü. Öte yandan afiﬂ yapan Yasin Geyik ve Utku Aykar’›n gözalt›na al›nd›klar› ve “çevreyi kirletmek”ten para cezas› kesildi¤i ö¤renildi.
Bursa Alt›parmak, Fomara, Heykel, Çarﬂamba gibi merkezi yerlerde
afiﬂler yap›l›p bildiriler da¤›t›l›rken,
Teleferik, Kapl›kaya, Mesken, Ortaba¤lar, Erikli, Esenevler, Ba¤laralt›,
Arabayata¤›, Yavuzselim, Hacivat,
Ç›narönü, Gülbahçe, Baﬂaran, Bal›kl›, Vatan, Millet, Panay›r mahallelerinde yayg›n bildiri da¤›t›m›,
yaz›lamalar yap›ld›. Polislerin bildiri da¤›t›m›n› ve afiﬂlemeleri engellemeye çal›ﬂt›klar› görülürken, halk
HÖC’lüleri ilgiyle karﬂ›lad›. Baz›
mahallelerde esnaflar, kad›nlar,
gençlerin hiçbir partiye güvenmedikleri ﬂeklindeki konuﬂmalar›na ta-

n›k olunan faaliyetlerde, megafonlarla konuﬂmalar gerçekleﬂtirildi ve
“Ba¤›ms›zl›k ve
demokrasi mücadelesine
kat›l!”
ça¤r›l a r ›
yap›ld›.

SAL‹HL‹
Bursa’da çal›ﬂmalar›n› sürdüren
Grup Yar›n ise 13 Temmuz günü
düzenledi¤i aç›klamada, “Seçim
Çare De¤il” diyerek ﬂark›lar›n›
emekçi halk için söyledi. Aç›klamay› yapan grup üyesi Deniz Balaban,
“Umut düzen partilerinde de¤ildir.
Umut bizdedir. Umut kendi ellerimizdedir” dedi.
Grup Yar›n, 14 Temmuz’da ise,
Gemlik’in Yunus Emre Park›’nda
aç›klama yaparak ﬂark›lar›n› söylemeye devam etti. Polisin aç›klama
yapt›rmama, eylem s›ras›nda engelleme tavr›na ra¤men gerçekleﬂtirilen eylemde Grup Yar›n, “Seçim
Çare De¤il Ba¤›ms›zl›k Demokrasi
Mücadelesine Kat›l” ça¤r›s› yapt›.
Gemlik HÖC üyeleri de, “ sand›¤a gitme, oy verme” ça¤r›s›n›, pazar
yerlerinde, mahallelerde, Karacaali
ve Müﬂküle köylerinde binlerce bildiri ve konuﬂmalarla, kuﬂlamalar,
pullamalar, Eﬂref Dinçer, Hamidiye
mahalleleri, Dereboyu Caddesi’ne
yapt›klar› afiﬂlemelerle halka ulaﬂt›rmaya devam ettiler.
Hatay 17 Temmuz günü, afiﬂleme yapan ‹brahim Arslanhan ve Biran Tanr›verdi, önce, kendini billboardlardan sorumlu ﬂirket elemanlar›
olarak tan›tan kiﬂilerin müdahalesine maruz kald›, ard›ndan polisler taraf›ndan gözalt›na al›nd›lar.
Manisa 13-14 Temmuz günlerin-
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de Akhisar ‹lçesi’nde HÖC’lüler
afiﬂ ve bildirileri da¤›t›m›n›, Yelde¤irmeni, Efendi mahallelerinde gerçekleﬂtirirken, birçok yerde de yaz›lamalar yap›ld›.
“Seçim Çare De¤ildir! Ba¤›ms›zl›k ve Demokrasi Mücadelesine
Kat›l!” ça¤r›s›n›n halka ulaﬂt›r›ld›¤›
yerlerden biri de Salihli oldu. Toplu
olarak bildiri da¤›tan HÖC’lüler
Kent Meydan›’na geldiklerinde burada yapt›klar› aç›klama ile, 22
Temmuz’da sand›ktan ne ç›karsa
ç›ks›n, halk›n sorunlar›n›n çözülmeyece¤ini, çözümün devrimde oldu¤unu söylediler. Aç›klaman›n ard›ndan bildiri da¤›t›m›na devam edildi.
Bildiri da¤›t›m› s›ras›nda yaﬂl›s›,
genci halk›n ilgisiyle karﬂ›lanan
HÖC’lüler, minibüslerde, kahvelerde konuﬂmalar yapt›lar. Bu konuﬂmalara kat›lan 83 yaﬂ›ndaki bir “dede”, Kurtuluﬂ Savaﬂ› y›llar›n› anlatarak, CHP’nin eski CHP olmad›¤›n› belirtti ve HÖC’lülere dönerek,
“vatan için çal›ﬂ›yorsan›z, size de
kolay gelsin!” dedi.
Mersin Kampanya çal›ﬂmalar›
aral›ks›z sürerken, binlerce afiﬂ cadde ve sokaklara as›ld›, binlerce bildiri halka ulaﬂt›r›ld›. Kap› kap› dolaﬂan HÖC’lüler, seçimlerin hiçbir
sorunu çözemeyece¤ini, tüm düzen
partilerinin ABD’nin ve IMF’nin
boyunduru¤unda oldu¤unu, çözümün ba¤›ms›zl›k, demokrasi mücadelesine kat›l›p halk›n iktidar›n›
kurmaktan geçti¤ini anlatt›lar. Demirtaﬂ Mahallesi’nde ise çok say›da
yere yaz›lamalar yap›ld›.
‹stanbul Emekçi mahallelerinde,
‹stiklal, Kad›köy, Bak›rköy gibi
merkezi yerlerde bildiriler, afiﬂlerle
MERS‹N

halka ulaﬂan HÖC’lüler, emekçi
halk›n yo¤un ilgisi ile karﬂ›laﬂt›lar.
Gerçeklerin, HÖC’lülerin söyledikleri oldu¤unu gören halk›n düzen
partilerine lanetler ya¤d›rmas› neredeyse tüm mahallelerde karﬂ›laﬂ›lan
bir durumdu.
Grup Yorum ise, “‹stemez Vaat
Etmeyin Cenneti Bize Dünya Cennet Olacak Ellerimizle” demeye devam etti. 14 Temmuz’da bu kez Bak›rköy Meydan›’nda aç›klama yapan Grup Yorum üyelerine, TAYAD
ve Behiç Aﬂc› da destek verdi.
Yap›lan aç›klamada Grup Yorum
ad›na konuﬂan ‹nan Alt›n, “seçimlerin bize bahﬂedemedi¤i ve bahﬂetmeyece¤i mutlulu¤u getirecek kudrete sahibiz. Ba¤›ms›zl›¤› ve demokrasiyi isteyen bir mücadele, bizim kurtuluﬂumuzu müjdeleyecektir. Yeryüzü as›l o zaman yaﬂan›l›r
olacak, vatan›m›z o zaman cennet
vatan olacakt›r” dedi. Aç›klaman›n
ard›ndan türküler söylenerek halay
çekildi.
HÖC’lüler sadece bildiriler, afiﬂlerle ulaﬂm›yorlar halka. Düzenledikleri toplant›lar ile de, halk› sürece
kat›yor, tart›ﬂ›yor, tart›ﬂt›r›yorlar. Bu
toplant›lardan biri de 12 Temmuz’da
Okmeydan› Sibel Yalç›n Direniﬂ Park›’nda gerçekleﬂtirildi.
‹dil Tiyatro Atölyesi’nin seçimlerle ilgili tiyatro gösteriminin ard›ndan baﬂlayan toplant›da, Musa Aykanat, Özgür Türk ve Hakan Kuﬂbeygi
konuﬂma yapt›lar ve “Seçimlerle demokrasinin var oldu¤unu göstermeye çal›ﬂ›yorlar ama bu ülkede demokrasi yoktur. ‹ktidar emperyalizmin IMF’nin uﬂa¤›d›r. Mad›mak’ta,
Sivas’ta, 19 Aral›k’ta katliam yapan
düzen partilerine oy vermeyin, çözümünüzü sand›kta aramay›n. Çözüm
Demokratik Halk ‹ktidar›’nda ba¤›ms›zl›k mücadelesindedir” dediler.
250 kiﬂinin kat›ld›¤› toplant›da
halktan insanlar›n sorular›, dile getirdikleri düﬂünceleri ile canl› bir
tart›ﬂma ortam› yarat›l›rken, son
olarak Grup Yorum Korosu türkülerini seslendirdi.
‹zmir HÖC’lülerin kampanyay›
yo¤un olarak sürdürdü¤ü yerlerden
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biri de ‹zmir’di. 11 Temmuz günü
megafonlarla konuﬂmalar yaparak
Kemeralt› ve Karﬂ›yaka Çarﬂ›’s›nda
2 bin bildiri da¤›tan HÖC’lüler, Ankara yürüyüﬂü için de ça¤r›lar yapt›.
HÖC’lüler 14 Temmuz’da da
düzenledikleri aç›klamada, 16 Temmuz’da Ankara’da olacaklar›n› belirttiler. “Seçim Çare De¤il! Ba¤›ms›zl›k ve Demokrasi Mücadelesine
Kat›l!” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde
aç›klamay› okuyan Nurhan Y›lmaz,
düzen partilerinin vaatlerine de¤inerek, “ hiçbir seçim ülkemizdeki
yoksullu¤u, adaletsizli¤i, halk›m›z›n
yaﬂad›¤› ac›lar› de¤iﬂtiremez” dedi.
Samsun 13 Temmuz günü, 100
Y›l Bulvar›’nda kampanya bildirilerini halka ulaﬂt›ran HÖC üyeleri, ard›ndan Cuma Pazar›’na bildiri da¤›t›m›n› sürdürdüler. Adalet, Fevzi
Çakmak ‹lyasköy, Yenido¤an ve
Hürriyet mahalleleri ile Gebi Caddesi, Cumartesi Pazar›, Anneler
Park›’nda ise pullama ve kuﬂlamalar yap›ld›.
Öte yandan afiﬂleme yapan HÖC
üyesi Hasan To¤an’a “para cezas›”
kesen polis, HÖC’ün yalanlar›, aldatmalar› teﬂhir eden, gerçek kurtuluﬂun yolunu gösteren ça¤r›lar›n
halka ulaﬂmas›n› engellemeye çal›ﬂt›. Ancak her ﬂeye ra¤men afiﬂler,
bildiriler, kuﬂlamalar gerçe¤i taﬂ›maya devam etti.
Trabzon Seçim kampanyas› çerçevesinde yüzlerce pul yap›ﬂt›r›ld›,
bildiri da¤›t›ld›; kuﬂlama ve afiﬂleme yap›ld›. Yerel Özgür Karadeniz’in Sesi Gazetesi ile de desteklenen kampanya boyunca halka sand›¤a gitmeme, aldanmama ça¤r›s›
ulaﬂt›r›l›rken, halk›n olumlu tepkileri dikkat çekti.
Uﬂak Kent merkezine ve Küçükçarﬂ› mevkiine afiﬂ, pullama ve kuﬂlamalar yapan HÖC’lüler birçok
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mahallede de binlerce bildiri da¤›tarak halka düzen partilerinin gerçek
yüzünü anlatt›lar. 18 Temmuz’da
ise Uﬂak Gençlik Derne¤i'nde, "Seçim Çare De¤il, Ba¤›ms›zl›k ve Demokrasi Mücadelesine Kat›l!" ad›yla panel düzenlendi.
Zonguldak Madenci kentinde de
afiﬂ, bildiri, pullama ve kuﬂlamalarla süren kampanyada, polisin
HÖC’lülerin ard›ndan, ça¤r›n›n halka ulaﬂmamas› için afiﬂleri sökme
seferberli¤i yapmas› dikkat çekti.
Trakya Haklar ve Özgürlükler
Cephesi, halka dayat›lan “seçim”
oyununa karﬂ›, “Seçim Çare De¤il
Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Mücadelesine Kat›l” ça¤r›s›n› Trakya bölgesinde de yükseltti. 11 Temmuz’da
K›rklareli’nin Lüleburgaz ‹lçesi’nde kuﬂlama, pullama ve bildiriler
da¤›t›l›rken, 12 Temmuz’da Edirne
merkezi, K›y›k ve Erzincanl›lar Mahallesi’nde afiﬂ, kuﬂlama, pullama
ve bildirilerle halka ulaﬂ›ld›. Halkla
sohbetler yapan HÖC’lüler, düzen
partilere olan tepkiye tan›k olurken,
“hiçbir partiye güvenmiyoruz” diyenlerin çoklu¤u dikkat çekiciydi.
13 Temmuz günü ise Babaeski
merkezde yap›lan bildiri da¤›t›m›

s›ras›nda, gerçeklerden korkan polis
Bülent Uluada, Onur Atl›türk, Deniz Engür’ü bir süre gözalt›na ald›.

Düzen Partilerinin Halk›
Aldatmas›na ‹zin Yok!
HÖC’lülerin seçime yönelik faaliyetlerinden biri de, düzen partilerinin emekçi mahallelerinde halk›
aldatmas›na engel olmak için, mahalleye sokmamak, kovmakt›.
‹stanbul ‹kitelli Atatürk Mahalesi’nde Saadet Partisi’ne ait ses arac›
9 ve 14 Temmuz günlerinde iki kez
taﬂlan›p kovuldular. HÖC’lüler eylem s›ras›nda halka yönelik konuﬂmalar yaparak düzen partilerini teﬂhir ettiler.
‹stanbul 1 May›s Mahallesi’nde
CHP’liler 12 Temmuz günü
HÖC’lüler taraf›ndan protesto edildi. Miting düzenleyen CHP Milletvekili Aday› ﬁinasi Öktem’in konuﬂmas› s›ras›nda “Seçim Çare De¤il Ba¤›ms›zl›k ve Demokrasi Mücadelesine Kat›l” pankart› açan
HÖC’lüler, “Faﬂist CHP 1 May›s’tan Defol! Ne Seçim Ne Meclis,
Tek Yol Devrim” sloganlar› att›lar.

BA⁄IMSIZLIK ve DEMOKRAS‹ ﬁENL‹KLER‹
‹stanbul’un mahallelerinde ba¤›ms›zl›k ve demokrasi ﬂenlikleri düzenlendi.
13 Temmuz’da ‹kiteli Atatürk Mahallesi’nde yap›lan ﬂenli¤in aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda halk ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesine kat›lmaya ça¤r›l›rken,
‹dil Tiyatro Grubu, seçimlerle ilgili bir oyun sergiledi, Grup Yorum korusu da
marﬂlar ve türkülerle kitleyi coﬂturdu.
Sinevizyon gösteriminin ard›ndan konuﬂan Musa Aykanat ve Nurzet Günel,
seçimlerin düzen partilerinin halka aldatma, sömürü ve zulüm düzenlerini sürdürme arac› oldu¤unu belirttiler. 600 kiﬂinin kat›ld›¤› ﬂenlikte alana, “Seçim
Çare De¤il, Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Mücadelesine Kat›l, Ne ABD Ne AB Ba¤›ms›z Türkiye Mücadelesine Kat›l” yaz›‹ K ‹ T E L L ‹ l› iki ayr› pankart as›ld›.
11 Temmuz günü Ümraniye 1 May›s
Mahallesi’nde, ﬁükrü Sar›taﬂ Park›’nda
ise 200 kiﬂi biraraya geldi. Anadolu Temel
Haklar Derne¤i taraf›ndan düzenlenen etkinlikte tiyatro gösteriminin ard›ndan Temel Haklar Federasyonu ad›na konuﬂan
Gülizar Özbolat, “Verilen oylar hükümetlerin soygunlar›na, yoksullu¤umuza, yap›lan katliamlarad›r; ortak olmayal›m” dedi.

Say›: 114

CHP’liler mahalleyi terketmek zorunda kald›.
Adana’n›n ﬁ a k i r p a ﬂ a Mahallesi’nin bugüne kadar hiçbir sorunuyla ilgilenmeyen, seçimde hat›rlayan
CHP milletvekili adaylar›, esnaflara
yönelik çal›ﬂmalar› esnas›nda
HÖC’lüler taraf›ndan teﬂhir edildi.
14 Temmuz günü esnaflar› dolaﬂan
4 milletvekili aday› HÖC’lülerin ve
halk›n öfkesiyle karﬂ›laﬂt›. HÖC’lüler bir yandan bildiriler da¤›t›rken,
CHP’yi teﬂhir eden konuﬂmalar
yapt›lar. Halk›n CHP bildirilerini
y›rtt›klar›, “bugüne kadar nerdeydiniz? 5 sene içinde bir sefer aç m›s›n›z, tok musunuz diye sormad›n›z,
ﬂimdi oy istemeye geldiniz” diyerek
tepki gösterdikleri görülürken,
CHP’liler ise çaresizlik içinde faﬂist
yüzlerini, HÖC’lüleri “provokatör”
diye niteleyerek gösterdiler.
Bursa’n›n ‹znik ‹lçesi’ne ba¤l›
M ü ﬂ k ü l e Köyü’nde AKP milletvekili aday›, köyün kad›nlar› taraf›ndan taﬂlarla kovaland›, benzeri tepkilerin Boyal› ve Çiçekli köylerinde
de yaﬂand›¤› ö¤renildi.
‹zmir’in Do¤ançay Köyü’ne bildiri da¤›tmak üzere gelen CHP’liler, 10 Temmuz günü köy halk› ve
HÖC’lüler taraf›ndan kovuldu.
A k h i s a r ’ d a MHP seçim
Manisa-A
otobüsleri, HÖC’lülerin de içinde
oldu¤u halk taraf›ndan taﬂland›.
*

Susurlukçu A¤ar’›n
Partisine Bomba
Cephe, düzen partilerine yönelik
devrimci ﬂiddet eylemleriye faﬂist
partilerin gerçek yüzünü teﬂhir etmeye devame diyor.
Dergimize yap›lan bir üstlenmeye göre; 18 Temmuz günü Avc›lar
Deniz Köﬂker Mahallesi’nde bulunan Demokrat Parti binas› bombalanarak tahrip edildi. Üstlenmede;
“ Y›llard›r halka açl›¤›, susuzlu¤u,
adaletsizli¤i, iﬂsizli¤i reva gören
partiler seçim oyunuyla aldatmaya
devam ediyorlar. ‹zin vermeyece¤iz” denildi.
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Kürt’ün Sesini
K›smak ‹çin
Her Yol Mübah
Ülkemizde demokrasi bir
oyundur, ama bu oyun bile
sürdürülemiyor. Kürt halk›na,
sen sadece benim gösterdi¤im
adaylara oy verebilirsin,
Kürtlü¤ünü inkar edenleri
meclise gönderebilirsin deniliyor. Oligarﬂi, Kürt’e sand›kta dahi tahammül edemiyor...
Oligarﬂinin ordusu ve polisi,
DTP’nin destekledi¤i ‘Bin Umut’
adaylar›n›n sand›ktan ç›kmas›n› engellemek için faaliyetlerini yo¤unlaﬂt›rd›.

6 Elaz›¤ Aday› Hasan Esen'in
seçim arac›na silahl› sald›r› gerçekleﬂtirildi.

6 Hakkari’nin Çukurca ‹lçesi'ne
ba¤l› Köprülü (Geman) Köyü'ndeki
korucular, karakol komutan› taraf›ndan, 'bu köyden ba¤›ms›zlara oy
ç›karsa, köyü yakar›z' ﬂeklinde tehdit edildi.
6 Mardin Emniyet Müdürlü¤ü
Terörle Mücadele ﬁubesi polisleri,
Mardin Ba¤›ms›z Milletvekili Aday› Emine Ayna’n›n seçim arac›n›,
‘mor renginin propagandas›n› yapt›¤›’ gerekçesiyle ba¤lad›.
6 Diyarbak›r’da ba¤›ms›z adaylar›n ‹stasyon Meydan›’nda düzenlemek istedi¤i miting için valili¤e
yap›lan baﬂvuru, “siyasi partilerin
20 dakika konuﬂma süresi” oldu¤u
gerekçesiyle reddedildi.
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Gündem Gazetesi’nin yay›n› bir kez durduruldu. Gündem’e 12 Temmuz tarihli say›s›nda yer alan 'Batman'›n mesaj›: Gerillay› sahiplenin' baﬂl›kl› haberden dolay› 15 günlük yay›n durdurma cezas› verildi.
Daha önce 30 ve 15 günlük olmak üzere 2 defa yay›n durdurma cezas›
verilen Gündem'in ard›ndan yay›n hayat›na baﬂlayan Güncel ise yay›n›n› ancak üç gün sürdürebildi. Güncel’e de 16 Temmuz’da “Gündem’in devam›
oldu¤u” gerekçesi ile 28 Temmuz’a kadar yay›n durdurma cezas› verildi.
Kapatma karar›, Gündem Genel Yay›n Yönetmeni Yüksel Genç, taraf›ndan k›nan›rken, cezan›n bas›n özgürlü¤ü ihlali oldu¤unu belirtti. Gazetelerinin yay›na baﬂlad›¤›ndan beri sürekli birileri taraf›ndan hedef haline
getirildi¤ini hat›rlatan Genç, “Gazetemizin seçim kampanyalar›n›n son
haftas›na girildi¤i bir dönemde kapat›lmas›n› anlaml› buluyoruz. Bir kez
daha görüldü ki, Kürtler’in böylesi bir süreçte sesi k›s›lmak isteniyor. ﬁimdiye kadar susmad›¤›m›z gibi, bundan sonra da susmayaca¤›z” dedi.

Oligarﬂinin ‘demokrasi anlay›ﬂ›’
‘Ba¤›ms›za Oy Ç›karsa Köyünüzü Yakar›z’
6 “Bin Umut” ﬁ›rnak Aday› Hasip Kaplan’›n Güçlükonak ve köylerini ziyaretinin ard›ndan Güçlükonak Karakol Komutan› Yusuf Baﬂçavuﬂ “Bin Umut” adaylar›na oy
verilmemesi yönünde tehdit ve telkinlerde bulundu. Karakola ça¤r›lan
baz› köylüler Hasip Kaplan’› destekledikleri, yemek verdikleri için
tehdit edilip dövüldüler...
“Gerillaya yatakl›k ettin” diye
tutuklayan devlet, ﬂimdi de ba¤›ms›z adaya “yatakl›k” suçu icat etti!

6 Ankara’da “Bin Umut” 2.
Bölge Aday› S›rr› Keleﬂ’in seçim
bürosu çok say›da sivil ve resmi polis taraf›ndan bas›ld›.

6 Siirt’in Eruh ve Pervari ilçeleri jandarma komutanl›¤›na ba¤l› askerler köylere giderek, “hangi partiye verirseniz verin, bir tek ba¤›ms›z
aday Özçelik’e oy vermeyin. Özçelik’e oy ç›kmas› halinde bizim muamelemiz de ona göre olacakt›r”
ﬂeklinde tehditlerde bulundular.
Kurtalan ‹lçesi’nde ise askerlerin,
ba¤›ms›z adaya oy vermeyin, “oylar›n›z› CHP ya da MHP’ye verin”
dedikleri belirtiliyor.

6 Bursa’da ise afiﬂ asanlar polis

6 ‹zmir’de Levent Tüzel’in
afiﬂlerini asan gruba polis biber gaz›yla müdahale etti. Coplarla dövülerek gözalt›na al›nan 9 kiﬂi aras›nda EMEP MYK Üyesi ﬁevket Akyol, ‹zmir il yöneticisi Nedim
Üçüncü, Emek Gençli¤i merkez yöneticileri Cemil Demirhan ve Erdal
‹mrek’in de bulundu¤u ö¤renildi.
taraf›ndan “ﬂimdi buraya 500 kiﬂi
ça¤›r›r›m” diye, linçle tehdit edildi.

6 K›z›ltepe Savc›l›¤›, “Bin
Umut” Mardin Aday› Ahmet Türk
hakk›nda, seçim bürosu aç›l›ﬂ›nda
Kürtçe konuﬂtu¤u için beﬂ ayr› soruﬂturma baﬂlatt›. Siirt’te ise, “Bin
Umut” mitingine kat›lan sanatç›lar
Kürtçe konuﬂtuklar›, ﬂark› söyledikleri için gözalt›na al›nd›lar.

6 Ardahan’›n Göle ‹lçesi’ne ba¤-

6 Çukurca ‹lçesi’ne ba¤l› Köp-

l› Köprülü Beldesi’ne bask›n düzenleyen jandarma, “Bin Umut” Aday›
Mehmet Yavuz Y›lmaz’›n afiﬂlerini
asan gençlerin listesini almak istedi.
Halk›n tepki gösterdi¤i olayda, jandarmalar “bu adama oy vermeyeceksiniz” tehdidinde bulundu.

rülü Jandarma Karakolu’na ça¤r›lan
60 yaﬂ›ndaki Süleyman Demir,
karakolda kendisine, Ba¤›ms›z
Aday Sebahattin Suva¤c›’y› destekledi¤i için, kafas›na may›n ba¤lanarak ve a¤z›na fünye konularak iﬂkence yap›ld›¤›n› aç›klad›.
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haini mi demek istiyorsun. Vatan
haini sensin. Senin anan vatan haini, baban vatan haini” diye say›kl›yordu...
Herkesi, an›nda, kan›ts›z, belgesiz, bilgisiz, terörist diye, marjinal
diye, vatan haini diye suçlamaya
haz›rd›rlar hep. Çünkü, terörist, vatan haini say›lmak için
AKP’yi eleﬂtirmiﬂ olBeyaz›t’tan Yüksel Caddesi’ne;
mak yeter!!!
bu AKP polisinin kaç›nc› meyKafa yap›lar› aynen
dan terörü?
bu iﬂte.
Yaz›k ki “tiz vurun
Tayyip’den Ar›nç’a, AKP yönetikellesini” deme yetkisicilerinin, tek “suç”lar› eleﬂtirne sahip de¤iller. E¤er
mek olan insanlar› azarlay›p f›r- özendikleri Osmanl› hanedan› gibi bir yetkiye
çalamalar› kaç›nc› kezdir yaﬂan›yor?
sahip olsalard›, “anan›
Ve heyhat! Kimileri bize böyle
al da git” yerine, “icab›na bakar›z” yerine, “tiz
bir partiyi, ‘demokrat’ diye pavurun kellesini” diyezarlamaya çal›ﬂ›yor!!
ceklerinden hiç kimsenin kuﬂkusu olmas›n.
¤›... Halk› nas›l gördü¤ünü ise, oraKeyfi yönetime al›ﬂanlar h a k
da bulunan birine hitaben söyledi¤i
h u k u k sözlerinden hiç hoﬂlanmaz“bunlar›n kulaklar›n› çekin, çekelar. Hak hukuk kelimelerini bile dumezseniz, bana söyleyin, icab›na
yunca tüyleri ürperir. Yine mi hak
bakar›m” sözleriyle ortaya koyuhukuk derler içlerinden... Oysa yöyordu.
netenlerle “kk u l l a r” aras›nda elbette
bir fark olmal› ve elbette kullar, yöO koskoca TBMM baﬂkan›yd›.
netenler karﬂ›s›nda itirazs›z, isyanReayadan biri nas›l olur onu eleﬂtis›z boyun e¤meli... Tayyipler’in,
rebilirdi... Onun karﬂ›s›ndakiler anAr›nçlar’›n tahammülsüzlü¤ünün
cak o “izin verirse konuﬂabilir”di...
kayna¤›nda iﬂte bu zihniyet vard›r.
Zaten o meclisi yönetirken de öyle
ü
t
f
e
t
m
e
d
e
n
l
Bu zihniyeti, devrimciler, vatankimse
yap›yordu. O
severler karﬂ›s›nda daha pervas›zca
konuﬂamazd›...
gösterirler. Beyaz›t’taki polis teröBal›kl› Köyü’nde köylüler neler
rü, Ankara’da ba¤›ms›zl›k talebini
sormuﬂ AKP’lilere, bak›n;
dile getirmek isteyen gençli¤e karﬂ›
“Dokunulmazl›klar› niye kald›ruygulad›klar› terör, Diyarbak›r’da
m›yorsunuz?”, “PETK‹M’i yabançocuklar› kurﬂunlayan terör, son
c›lara neden satt›n›z?”, “Baﬂbakan
olarak bar›ﬂç›l yasal bir gösteri için
Erdo¤an’›n o¤lu 2.5 milyon dolara
Ankara’ya gelmiﬂ bulunan HÖC’lünas›l gemi alabildi?”...
lere karﬂ› uygulanan vahﬂet,
‹ﬂte bu sorulara tahammül edeAKP’nin halka, muhalif tüm kesimmemiﬂ AKP’liler.
lere “tepeden” bakan, muhalif herPeki Erzurum’un Oltu ‹lçesi’nde
kesi ezilmesi, sindirilmesi gereken
tutuklanan genç, Bakan Akda¤’a
kesimler olarak gören zihniyetinin
neden elini uzatmam›ﬂt›: “Ben iktitezahürüdür.
dar olup da bu vatana ve millete
AKP iﬂte bu. Demokrasinin d ’sifaydas› olmayanlar›n elini s›kmam”
ne, eleﬂtirinin e’sine tahammülü
demiﬂti genç. O kadar.
yok... Böyle bir partiyi “demokrat”
Bakan Akda¤, bu cevap karﬂ›s›ndiye pazarlamak, bu zihniyeti pada hezeyan içinde “ sen bana vatan
zarlamak, sahiplenmek de¤il mi!

AKP’nin
‘Anan› da al git’
Demokrasisi!
AKP’nin “demokratl›¤›” için,
ka¤›t üstünde yaz›lanlara, AKP’nin
uygulamaya hiçbir zaman niyetinin
olmad›¤› AB’ye uyum yasalar›na
de¤il, eleﬂtiren halk karﬂ›s›ndaki
tavr›na bak›n.
AKP yöneticileri karﬂ›s›nda es
kaza eleﬂtiren herhangi birinin karﬂ›laﬂaca¤› tav›r bellidir; azarlanacak, f›rça yiyecektir. E¤er AKP yöneticilerinin “siniri” geçmemiﬂse
ard›ndan gözalt›na al›n›p, tutuklanacakt›r. Bu örnekler b i r de¤il, beﬂ
de¤il... ve bunu yapan sadece Tayyip Erdo¤an da de¤il.
Geçti¤imiz hafta içinde bunlara
yeni örnekler de eklendi. Halk› f›rçalaman›n, halka ve eleﬂtiriye tahammülsüzlü¤ün yeni örneklerini
sergileyenler, TBMM Baﬂkan› Bülent Ar›nç ve Sa¤l›k Bakan› Recep
Akda¤’d›. Yine geçen haftadan baﬂka örnekler de vard›.
– Bal›kesir ’in Bal›kl› Köyü’nde AKP’nin 5 y›ll›k iktidar›n› eleﬂtiren köylülerin evleri mühürlendi.
– E r z u r u m ’ u n O l t u ‹ lçesi ’n d e
Sa¤l›k Bakan› Recep Akda¤, kahvenin önünden geçti¤i s›rada yerinden
kalkmayan üniversiteli genç tutukland›.
– G e bz e ’d e bir kahvehanede
AKP’lilere “oturun çay›m›z› için,
ama siyaset konuﬂmay›n” deniyor.
AKP’liler biraz sonra “olay” mahalline dönüp silah s›k›yorlar.
– Ve Bülent A r › n ç ; M a n i s a ’ n › n
(yani kendi ﬂehrinin) Sar›göl ‹lçesi’ne ba¤l› Ba¤l›ca Köyü’nde kat›ld›¤› bir törende, kendisini, “ çiftçiyi
öldürdünüz...” diye eleﬂtiren 70 yaﬂ›ndaki Mehmet Bo¤a adl› çiftçiyi
azarlad›.
Köylünün ne kötü niyetlili¤i kald›, ne terbiyesizli¤i, ne sayg›s›zl›-
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Ba¤›ms›zl›¤a methiye!
Bu ba¤›ms›zl›k ne kadar güzel
bir ﬂeymiﬂ, ne kadar matah bir ﬂeymiﬂ. Yaz›k ki, Türkiye halklar›n›n
tek ve öncelikli ihtiyac›n›n bu oldu¤u görülememiﬂ bugüne kadar.
Demek bugüne kadar hep boﬂa
kürek çekilmiﬂ. Boﬂuna bunca partiler, örgütler kurulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂ.
“Ba¤›ms›z” olarak da bu düzen içinde ne çok ﬂey yap›labilirmiﬂ!!!
‹nsanlar›n kendilerini “disiplin”
alt›na sokmas›, birtak›m örgütsel yap›lar, yani hiyerarﬂiler oluﬂturmas›
da boﬂunaym›ﬂ; “birey” olarak da
oligarﬂinin parlamentosuna girip, ortal›¤› darma duman etmek, ezberleri
bozmak ve “birçok ﬂeyi de¤iﬂtirmek” mümkünmüﬂ!
Yaz›k geçen y›llara!.. diyor Bask›n Oran ve Oran’›n “ba¤›ms›zl›¤›”n› teorileﬂtiren müritleri...

Mesele, seçim tavr›
meselesi olmaktan ç›km›ﬂt›r
Baz›lar› dürüstçe diyorlar ki;
böyle bir mecliste, yüzlerce parlamenteri olan bir muhalefet partisinin
bile neredeyse hiçbir etkisi olamazken, bir tek ba¤›ms›z›n bir etkisinin
olmayaca¤›n› biliyorum, ama buna
ra¤men oyum Bask›n Oran’a..
Bu bir tercihtir. Eleﬂtirsek de
sayg› gösteririz. Çünkü ba¤›ms›zl›¤a, örgütsüzlü¤e methiye yapmadan, mevcut konjonktürde kendisi
için en uygun aday›n ba¤›ms›z adaylar olaca¤›n› söyleyip tavr›n› belirliyor. Fakat baz›lar› aç›s›ndan sorun,
bir seçim tavr›, takti¤i olmaktan ç›km›ﬂ, ba¤›ms›zl›¤›n, örgütsüzlü¤ün
methiyesine dönüﬂmüﬂtür.
Ba¤›ms›zl›¤a methiye ve örgüt
d ü ﬂ ü n c e s i n e d ü ﬂ m a n l › k , Bask›n
Oran’›n burjuva medyadaki röportajlar›nda baﬂlam›ﬂt›r. Bunlara daha
önce de¤inmiﬂ bulundu¤umuz için
tekrar etmeyece¤iz. Fakat Radikal’den Birgün’e çeﬂitli yay›n organlar›n›n köﬂelerinde son derece
tehlikeli ve vahim bir anlay›ﬂ, zararl› bir kültür, “sol” ad›na yaz›l›p sa-
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vunulmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
Mesela Radikal’de biri ﬂöyle yaz›yor: “Ba¤›ms›z adaylar, alternatif
bir sol kültürü yaratmak için bir
baﬂlang›ç noktas›...". Devam edip
diyor ki; "Adaylar içimizden birileridir; eﬂitlerimizdir.... hiyerarﬂik bir
iliﬂki üretmememiz gerek. Onlar bizim için 'n'aber lan köftehor'dur.”
“N'aber lan köftehor'” kültürünü
a l t e r n a t i f b i r s o l k ü l t ü r olarak sunmak, cüretli bir aymazl›k ve
“sol”dan görünerek solun alt›n›
oyan, içini boﬂaltan bir sinsiliktir.
Bir Birgün yazar› da ﬂunlar› yaz›yor:
"Ba¤›ms›z adaylar bana göre
ﬂimdiden kazand›. Türkiye insan›,
kad›n› ve erke¤iyle seçilme hakk› oldu¤unu ö¤rendi. Yani 'ben parti liderlerine yaranmadan, parti oligarﬂisine dahil olmadan sözümü söyleyebilirimi' ö¤rendi.
(...) Onun için buradan ilan ediyorum ki, Bask›n hocadan, seks iﬂçisi Ayﬂe Tükrükçü'ye kadar tüm ba¤›ms›z adaylar bu seçimin galibidir." (Cemil Ertem, 8 Temmuz)
Demek ki, Türkiye insan› seçilme hakk›n›n yeni fark›na vard›! Bireycili¤i, örgütsüzlü¤ü, ba¤›ms›zl›¤›
meﬂrulaﬂt›rmak ad›na, bu ne aymazl›k ve sorumsuzluktur. Halka önerdi¤iniz, örgütlü olmak, partili iktidar
mücadelesi vermek de¤il de, “birey”
olarak seçilme peﬂinde koﬂmak m›d›r?
Hürriyet yazar› Do¤an H›zlan da
Birgün yazar›yla neredeyse ayn›
ﬂeyleri yaz›yor: “Bence meclise girip girmemek önemli de¤il, önemli
olan bir ba¤›ms›zl›k gelene¤inin
baﬂlamas›.” (18 Temmuz 2007,
Hürriyet)
Ba¤›ms›zl›k gelene¤inin baﬂlamas›ndan kim hoﬂnut olur, kim kazan›r?
Mesele seçime “ba¤›ms›z” aday
olarak girmekte de¤ildir. DTP’li
adaylar da “ba¤›ms›zd›r” ve fakat

Her sokak baﬂ›nda
asm›ﬂlar kendi bacaklar›ndan
sürü halindeki insanlar›
Ve a l d a n a n l a r
ve al›ﬂanlar
a k m a y a d e va m e d i y or
gecenin karanl›¤›na
... bir sokak baﬂ› nda
'kendi baca¤›ndan as›lmaya'...

onlar örgütlüdürler. Seçimlere ba¤›ms›z girmeleri örgütsüzlü¤ü, partisizli¤i savunmalar›n›n sonucu de¤ildir.
Bask›n Oran’da ve onun destekleyicilerinde farkl› olan ba¤›ms›zl›¤›
teorileﬂtirmeleridir.
B u r a d a s o r u n b i r “seçim tav r›”, “seçim takti¤i” meselesi de¤il d i r. Burada sorun, örgütsüzlü¤ün,
ba¤›ms›zl›¤›n fetiﬂleﬂtirilmesi ve
meﬂrulaﬂt›r›lmas›d›r. 12 Eylül’ün
“ ö r g ü t f o b i s i ”, “ ö r g ü t d ü ﬂ m a n l › ¤›”, ﬂimdi yeni bir zeminde yeniden
üretilmektedir. Ve burjuvazi durumdan çok memnundur.
Çok söylenmiﬂ, çok yaz›lm›ﬂt›r.
Ancak hiç söylenmemiﬂ, hiç yaz›lmam›ﬂ gibi davran›l›yorsa, tekrar etmek durumunday›z.
Bu düzenin hamurunda b i reycilik vard›r. Düzen, ekonomisiyle, siyasetiyle, kültürüyle, polisiyle, yarg›s›yla bireycili¤i, örgütsüzlü¤ü empoze eder. Çünkü, örgütsüzleﬂmiﬂ,
ba¤›ms›zlaﬂm›ﬂ bir bireyin sömürücü egemen s›n›flara hiçbir zarar› dokunmaz. Bir tehlike oluﬂturmazlar
düzen için. Böyle oldu¤u için de,
burjuvazi "birey"i yüceltir; hatta onu
kutsar. Yaratmak istedi¤i kültürde
onu odak noktas›na koyar.
B ö y l e y k e n v e b ir ilerici, d e mokrat entellektüelin bunu bilmesi ﬂartken, bunun fark›nda olmamas› düﬂünülemezken, ba¤›ms›zl›¤a,
örgütsüzlü¤e yap›lan bu methiyeyi
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masum görmemiz de düﬂünülemez.
Bu yüzden bunlar› masum görmüyoruz. Bu düﬂüncelerin sosyalistlikle bir ilgisi olmad›¤› gibi, demokratl›kla da bir ilgisi yoktur.
Çünkü ülkesinde demokrasinin
olmas›n› isteyen bir demokrat, bunun “bireysel” çabalarla olmayaca¤›n› bilir.
“ Ö r g ü t l ü t o p l u m ”u savunmuyor mu Bask›n Oran ve destekçileri?
E¤er savunuyorlarsa, bu nas›l bir
çifte standartt›r ki, kendisi için “örgütsüzlü¤ü”, toplum için örgütlülü¤ü savunur? Ben ayd›n›m, hiçbir hiyerarﬂi içinde olamam ama kitlelere
hiyerarﬂi laz›md›r m› deniyor?
Politika, niteli¤i gere¤i “ba¤›ms›z”, “örgütsüz” olarak yap›lamaz.
Yapmaya kalkan, politikada kazanmak için gerekli en önemli araçtan,
ÖRGÜT’ten yoksun olarak girece¤i
bu savaﬂta kazanma ﬂans›na sahip
de¤ildir. Bir ayd›n, kendini sosyalist
olarak nitelendiren herhangi bir kiﬂi,
ﬂu veya bu nedenle örgütsüz kal›yorsa bile, asla örgütsüzlü¤ü savunup
meﬂrulaﬂt›ramaz. Nitekim, gerek ülkemizde, gerekse dünyada sosyalist,
komünist partilere üye olmam›ﬂ,
ama bir üye gibi sosyalizm mücadelesinin içinde yeralm›ﬂ, bir üye gibi
partinin politikalar›n› savunmuﬂ ayd›nlar da vard›r. Burada vurgulamak
istedi¤imiz, do¤ru olan, olmas› gereken ayd›n›n da örgütlü olmas›d›r;
de¤ilse de o ayd›n, hele ki sosyalist
bir ayd›n oldu¤u iddias›ndaysa, örgütsüzlü¤ü, ba¤›ms›zl›¤› meﬂrulaﬂt›ramaz. Çünkü örgütsüzlü¤ü savunmak, sosyalistlikle de, ayd›n olmakla da çeliﬂir. Burjuvazi kendi s›n›f
ç›karlar›n›n fark›ndad›r ve ona uygun davranmaktad›r. Fakat halktan,
emekten, demokrasiden yana biri
için, örgütsüzlü¤ü, ba¤›ms›zl›¤› savunmak, kendini vuran silaht›r.
Burjuvazi bireycilikten uzun vadede de k›sa vadede de yarar görür.
Fakat bir ilerici, bir demokrat, bir
sosyalist, bundan her zaman zarar
görecektir.
Ülkemiz solunda bireycili¤i meﬂrulaﬂt›ranlar›n, teorileﬂtirenlerin,
devrimci bir örgüt içinde bile “kararlara uymama hakk›”n›(!) savu-
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nanlar›n sonraki y›llarda “partide
kararlar›n uygulanamad›¤›ndan”
nas›l yak›nd›klar›na tan›k olmad›k
m›? Kitle örgütlerinde kitlelerin al›nan kararlara iliﬂkin duyars›zl›¤›ndan ﬂikayetçi olduklar›na tan›k olmad›k m›?
K›sacas›, örgütü ve örgütlülü¤ü
reddetmek, nihilizmdir, anarﬂizmdir
ve mücadele diye bir sorunu, ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm gibi hedefleri olanlar için bu anlay›ﬂ savunulamaz, sahiplenilemez.

“Ba¤›ms›zl›k”, burjuvaziye
ba¤›ml›l›kt›r!
Sosyalist olmak, örgütlülü¤ü savunmakt›r. Sosyalist bir ayd›n da
sosyalist bir partinin gere¤ini, zorunlulu¤unu savunur. Kendisinin
onun üyesi olup olmamas›n›n ötesinde, halk›n mücadelesinin partisiz
yürütülemeyece¤ini bilir ayd›n. Bildi¤i kadar ayd›nd›r zaten. Sosyalizmin alfabesini reddediyorsa, orada
onun ayd›n olma niteli¤i tart›ﬂma
konusudur.
Kald› ki, Bask›n Oran bu konuda
tutarl› da de¤ildir. Ba¤›ms›zl›¤a
methiye yap›p, örgütlü olmay› küçümser ve hatta adeta aﬂa¤›larken,
s›rt›n› da bir örgütlülü¤e dayamaktan geri kalm›yor. E¤er dediklerinizde samimi ve kararl›ysan›z, sadece
“ba¤›ms›zlar›n” çal›ﬂmas›yla yürüyün o zaman o yolu. Yürüyemezsiniz elbette. Yürümeye kalksan›z hedefinize varamazs›n›z. Örgütlü, belli bir hiyerarﬂi içinde mücadele
edenlerin “katk›s›n›” reddedin...
Reddedemezsiniz. O halde bu gerçe¤e ra¤men, neden bu örgüt düﬂmanl›¤›? Burjuvaziye ﬂirin gözükmek,
bugünden parlamento çat›s› alt›nda
onlar›n icazetini kazanmak için mi?
Ayd›n, faﬂizmin oldu¤u ülkemizde bask› alt›ndad›r. Bizzat Bask›n
Oran’a, hem de düzenin oluﬂturdu¤u
bir kurum içinde yeral›rken reva görülen davran›ﬂlar hat›rlardad›r. O
halde, ayd›n faﬂizm karﬂ›s›nda daha
güçlü direnebilmek için saf›n› çok
aç›k bir biçimde, h a l k t a n , e m e k t e n ,
d em o k r as i d en , ö r g üt l ül ük t e n yan a belirlemek durumundad›r.
Halk›m›z›n, devrimimizin ayd›n-

lara ihtiyac› var elbette. Bu tart›ﬂ›lamaz. Ve fakat, ayd›nlar›n da halka
ve devrime ihtiyac› var. Bu da çok
aç›kt›r. Ayd›n olarak tarihsel bir rol
oynamak istiyorlarsa, böyledir. Ayd›n›n halka, devrime, örgüte karﬂ›
mesafeli durmas›, burjuvazinin çerçevesini çizdi¤i "ayd›n" tipini ve rolünü reddedemeyip o çerçeve içinde
kalman›n sonucudur.
Ayd›n, örgütlü olmayan›n, burjuvazinin ekonomik, siyasi, kültürel
kuﬂatmas› alt›nda ﬂu veya bu ﬂekilde
onun statükosu içine düﬂece¤ini bilir. Bunun için de örgütlülü¤ü savunur. Düzen içinde kendi kimli¤iyle,
kendi düﬂünceleriyle yaﬂamak, örgütlü olmakla mümkündür. Tersi,
burjuvazinin tahakkümüdür. Örgütlülük ve örgütsüzlük aras›ndaki tercih, ideolojik bir tercihtir.
12 Eylül’ü izleyen dönemde,
özellikle de 1980’lerin ikinci yar›s›nda, solda iki e¤ilim birbiriyle çarp›ﬂma halindeydi. Bir yandan mücadele yeniden geliﬂiyor, gençlik, iﬂçiler, memurlar yavaﬂ yavaﬂ aya¤a
kalk›yor, fakat öte yandan da solun
bir kesiminde örgüt düﬂmanl›¤›n›n,
illegalite düﬂmanl›¤›n›n, devrimci
disiplin ve fedakarl›¤› mahkum etmenin teorisi yap›l›yordu. “Legal
partici”, “cinsel özgürlükçü”,
“tembellik hakk› savunucusu” bu teoriler sola büyük zarar verdi. Halk›n
mücadelesinin, örgütlenmesinin çeﬂitli biçimlerde geliﬂmesiyle bunlar
bir nebze de olsa geri çekildiler, ayn› düﬂünceleri daha sinsi savunmaya
baﬂlad›lar. Bugünlerde “ba¤›ms›zl›¤a” dair duyduklar›m›z bize o günleri hat›rlat›yor. Sanki “parlamentoya” girmek ihtimali, bunlar›n hepsini masumlaﬂt›r›yor, meﬂrulaﬂt›r›yormuﬂ gibi bir cüretle yukar›da örnekledi¤imiz laflar› ediyorlar. Üç beﬂ
aday parlamentoya girdi¤inde, tüm
partileri la¤vedelim de diyebilirler.
Ki la¤vedebilirler de. Fakat biz ﬂunu
bir kez daha belirtelim ki, bu pespaye düﬂünceler, sola egemen olamayacakt›r. Buna dün izin vermedik,
bugün de izin vermeyece¤iz. Parlamenterizm kimilerinin baﬂ›n› döndürebilir ama solu, sosyalistleri yolundan al›koyamaz.

B‹REYC‹L‹K
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Siyasette

‹LKE
Kapitalizmde
‘dip’ yoktur!
Ahlâks›zl›¤›n, de¤ersizleﬂmenin,
yozlaﬂman›n çok çeﬂitli örnekleri karﬂ›s›nda “dibe vurmak” deyimini kullan›r›z. Ama bakt›kça, yeni örneklerle karﬂ› karﬂ›ya kald›kça görüyor ve anl›yoruz ki, “ d i p ” diye bir ﬂey yok kapitalizmde.
Televizyonlarda yeni bir program
baﬂlam›ﬂ. Ad› “ G ü z e l v e D a h i ” ! Bas›na yans›yan izlenimlere bak›l›rsa, daha
baﬂtan, düzenin yozlaﬂmas›nda “ d i p ”
olmad›¤›n›n bir örne¤i ve kan›t› olmaya
aday. Program›n kendisi de¤il, bas›na
da yans›yan “temsil etti¤i de¤ersizlik”
üzerinde duraca¤›z elbette burada.
Yar›ﬂma, insan›n, özel olarak da kad›n›n a ﬂ a ¤ › l a n m a s › üzerine kurgulanm›ﬂ bir senaryo üzerinde geliﬂiyor. Kad›n geri zekal› ve cinsel bir meta olarak
sunuluyor. Programda “yar›ﬂmay›” kabul eden erkek ve kad›nlar, aﬂa¤›lanmay› kabul ederek yeral›yorlar. Program›
sürekli seyrederek ona “reyting” kazand›ranlar da hiç kuﬂku olmas›n ki, o aﬂa¤›lanman›n d›ﬂ›nda de¤iller. Çünkü
böyle bir program, ayn› zamanda seyircinin de aﬂa¤›lanmas›, horlanmas›d›r.
Seyirciyi, önüne ne konulursa onu yiyen bir koyun yerine koymakt›r.
Ayn› günlerde F o x T V’de de
“Hasret Bitiyor, Babam› Ar›yorum”
adl› bir program baﬂlat›lm›ﬂ. Tan›t›m›na göre, babas›n› hiç tan›mayan kiﬂiler, “biri gerçek babas›, 7’si babas› oldu¤unu iddia eden 7 oyuncu karﬂ›s›nda babas›n› bulmaya çal›ﬂ›yor... ‹nsan›n en kutsal duygular›n›n, baba-evlat
duygular›n›n dibine kadar istismar edildi¤i bu programda da, yar›ﬂmac› e¤er
gerçek babas›n› bulabilirse, ödülü kazan›yormuﬂ. E¤er yanl›ﬂ kiﬂiyi “babam” diye teﬂhis ederse, ödülü, “baba
rolünü!” çok baﬂar›l› oynayan oyuncu
al›yor... Ony›llarca birbirinden ﬂu veya
bu sebeple ayr› düﬂmüﬂ babalar›n ve
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evlatlar›n›n duygular›n›n, birbirleriyle iliﬂkilerinin bir daha asla tamir
edilemeyecek ﬂekilde k›r›lmas›n›n
hiç önemi yok program yap›mc›lar›
aç›s›ndan elbette. Ve bu program
da, önceki örnekte oldu¤u gibi, yar›ﬂmac›lar›n “aﬂa¤›lanmay›”, aﬂa¤›lanarak para kazanmay› kabul etmesi üzerine ﬂekilleniyor.
Elbette bizimki gibi, sefaletin dizboyu oldu¤u, yozlaﬂman›n dizginsiz yay›ld›¤› bir ülkede, belki çaresizlikten, belki yozlaﬂm›ﬂl›ktan üç beﬂ kuruﬂ için
kendini aﬂa¤›latmaya raz› üç beﬂ insan
bulunabilir.
Peki sözkonusu yay›n kuruluﬂlar› neden yap›yor bu tür programlar›?

‹D‹L KÜLTÜR MERKEZ‹

ETK‹NL‹KLER‹

 SERG‹
“B‹R ÖMÜR DE
BENDEN”
‘96’dan bugüne 69
günden 7 y›la...
D i r eniﬂ, ölüm ve
yaﬂam, aln› k›z›l bantl›
foto¤raflarla
a nl a t › l › y or...

Veya ﬂöyle soral›m: Kim yapar böyle
bir program›?.. Bundan ne bekler, salt
para m›, yoksa baﬂka ﬂeyler de mi?.. .
Burjuvazi hem çürütüyor, hem de çürütme operasyonundan para kazan›yor.

Tarih: 26-28 Te m m u z
2007
Ye r : ‹ d i l K ü l t ü r
Merkezi

M e d y a n › n d ü ﬂ k ü n l ü ¤ ü mü bu,
yoksa d ü ﬂ k ü n l ü ¤ ü n m e d y a s › m› demek laz›m. San›r›z do¤ru cevap ikincisidir. Çünkü “medyan›n düﬂkünlü¤ü”
eksik bir ifade olur. Devenin her taraf›
düzgünmüﬂ de, bir tek medyas› e¤riymiﬂ gibi olurdu. Oysa, düzen çürümüﬂlü¤ün düzenidir ve medya da bu çürümüﬂlü¤ün medyas›d›r. Bu düzen içinde,
bu düzenin kayma¤›n› yiyenlerin yani
burjuvazinin medyas›n›n baﬂka türlü olmas› da mümkün de¤ildir.

 S‹NEV‹ZYON

Burjuvazinin gazetelerinde köﬂe yazarlar›, televizyonlar›nda haber programc›lar›, yozlaﬂmadan, televole kültüründen ﬂikayet eder. Onlar›n hemen yan›ndaki sayfalarda, onlardan bir dakika
sonra yay›nlanan programlarda ise, ﬂikayet ettikleri ne varsa, arz› endam etmeye devam eder. Velhas›l k ö ﬂ e l e r i nden ahlâk, sayfalar›ndan yozlaﬂma
s a ç › l a n b i r i k i y ü z l ü l ü k sürer gider.
Bu medya kuruluﬂlar›n›n hemen her
birinin ba¤l› oldu¤unu ilan etti¤i “meslek ilkeleri” vard›r. Kimileri Do¤an
Medya Grubu gibi bunu ilan da etmiﬂlerdir. Ama bunlar›n fiiliyatta hiçbir
hükmü yoktur. Bu ilkelerin, meslek ahlâk›n›n, piyasa ﬂartlar›n›n, kapitalist rekabetin önüne geçmesi düﬂünülemez
bile. Sonuçta, insanl›k horlanmaya,
burjuva soysuzluk, medyas›yla birlikte
d a h a d a d i b e batmaya devam eder.

GÖSTER‹M‹
Konu: ÖLÜM
ORUCU
Ta ri h: 27 Temmuz 2007
Ye r : ‹ d i l K ü l t ü r
Merkezi
Saat: 21.00

 Ç OC UKLAR
‹Ç‹N
AN‹MASYON
F‹LM
GÖSTER‹M‹
SP‹R‹T
Ta ri h: 28 Temmuz 2007
Ye r : ‹ d i l K ü l t ü r
Merkezi
Saat: 21.00

 F‹LM
K o r k u y o r u m Anne
Ta r i h : 20-21 Te m m u z
Ak ﬂ a m s a a t 2 1 . 0 0 ' d e
gösterilecektir.
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KESK’liler AKP hükümetini protesto etmek için alanlardayd›

Toplu Sözleﬂme Hakk› ‹stiyoruz
KESK’e ba¤l› memurlar ek zam talebiyle, 13 Temmuz günü
meydanlarda bordrolar›n› yakarak protesto eylemleri yapt›lar.
Ankara’da YKM önünde toplanarak Baﬂbakanl›¤a yürümek isteyen emekçilerin önü polis
barikat› ile kesildi. Yaﬂanan arbedenin ard›ndan
bordrolar›n› yakarak aç›klama yapan KESK
üyeleri, “‹nsanca Yaﬂamak ‹stiyoruz, IMF De¤il
Üretenler Yönetsin, Emekçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›n› att›lar.
Aç›klamay› yapan KESK Genel Baﬂkan› ‹.
Hakk› Tombul, AKP iktidar› boyunca artan
yoksullaﬂman›n boyutlar›ndan söz ederek, “kerameti kendinden menkul” enflasyonun rakamlarla örtülemeyecek kadar büyük oldu¤unu dile getirdi. 2007 içinde memurlara ilk alt› ayda %3, ikinci alt› ayda yine %3’lük art›ﬂ yap›ld›¤›n›, enflasyonun daha yüksek ç›kmas› halinde, aradaki fark› telafi edece¤ini vaadeden AKP’nin, seçimler öncesi ekonomiyi güllük gülistanl›k gösterebilmek amac›yla enflasyon rakamlar›n› düﬂük gösterdi¤ini söyledi. Tombul, iktidar›n vaat etti¤i ek zamm› da sumen
alt› etti¤ini söyledi.
Yeni zamla beraber 730 YTL olan en düﬂük memur maaﬂ›n›n, “asgari
yoksulluk s›n›r›” olan 1.100 YTL’ye yükseltilmesini istediklerini belirten
Tombul sözlerine ﬂöyle devam etti; “her ay›n 15’inde ald›¤›m›z maaﬂlar›m›z›n bordrolar›, yaﬂad›¤›m›z sefaletin vesikas›d›r. Kamu emekçileri bir daha
böylesi maaﬂ bordrolar›yla yüz yüze getirilmemelidir. Bunun için A¤ustos
ay›nda hükümetle kamu çal›ﬂanlar› aras›nda yap›lacak olan müzakereler,
“toplu görüﬂme” de¤il, “toplu sözleﬂme” olmal›d›r. Yeni kurulacak hükümeti, sesimize kulak vermeye ve toplu sözleﬂme masas›na oturmaya davet ediyoruz.”
‹zmir’de ise Konak Sümerbank önünde toplanan KESK ‹zmir ﬁubeler
Platformu üyeleri, sloganlarla Büyükﬂehir Belediyesi önüne kadar yürüdüler. Burada maaﬂ bordrolar›n› yakan emekçilere seslenen KESK MYK üyesi Fevzi Ayber, AKP’nin eme¤iyle geçinen kesimlere daha fazla yoksulluk
getirdi¤ini kaydetti. KESK üyeleri daha sonra, Büyükﬂehir Belediyesi önünde T‹S için çad›r kuran Tüm Bel-Sen üyelerini ziyaret ettiler. “Toplu Sözleﬂme Hakk›m›z› ‹stiyoruz!” slogan› atan memurlar›n yan›na gelen CHP’li Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Aziz Kocao¤lu, mevcut yasalarla bunun mümkün olmad›¤›n› belirterek, CHP iktidar› için oy istedi. Emekçilerse Kocao¤lu’nu sloganlarla protesto ettiler.
Adana’daki eylem ise ‹nönü Park›’ndayd›. “Hükümet Zamm›n› Al Baﬂ›na Çal” sloganlar› atan memurlar bordrolar›n› yakarken, Diyarbak›r’da ise
KESK’liler Ofis AZC Plaza önünde eylem yapt›lar.
KESK’in ülke genelinde düzenledi¤i eylemlerden biri de Mersin’de Taﬂ
Bina önündeydi. Bordrolar›n› yakarak ek zam talebinde bulunan emekçiler
ad›na aç›klama yapan KESK Dönem Sözcüsü Recep Kara, “Bir ülkenin
emekçileri ve yoksullar› hâlâ hayat pahal›l›¤› karﬂ›s›nda ücret kayb›na u¤ruyorsa, ekonomik istikrar›n tüm faturas› emekçilerin s›rt›na yükleniyorsa o
ülke ekonomisinin iyi oldu¤undan bahsedilemez.” dedi.
KESK’liler ‹stanbul baﬂta olmak üzere ülkenin birçok kentinde de meydanlara ç›karak bordrolar›n› yakt›lar.

Say›: 114

ﬁoförler oturma eyleminde
n

GAZ‹ANTEP- Büyükﬂehir Belediyesi'nin toplu taﬂ›ma otobüslerini özelleﬂtirilmesinin ard›ndan
52 kiﬂinin iﬂten at›lmas› ve ﬂoförlerin maaﬂlar›n›n ödenmemesi,
11 Temmuz’da oturma eylemi ile
protesto edildi. Taﬂeron Kevser
Turizm ﬁirketi'nde çal›ﬂan TÜMT‹S üyesi iﬂçiler, sendika binas›
önünde toplanarak Büyükﬂehir
Belediyesi önüne yürüdüler.

Mevsim G›da’da iﬂ b›rakma
n

BURSA- Mevsim G›da’da günlük 15 YTL’ye 10 saat çal›ﬂan iﬂçiler, kad›n iﬂçilerin yevmiyesine
50 YKr, erkeklere 1 YTL zam yap›lmas›n› ve sigortalar›n›n ödenmemesini, 12 Temmuz’da iﬂ b›rakarak protesto ettiler. Çocuk iﬂçi
de çal›ﬂt›ran patron, jandarma
ça¤›rmakla tehdit etti, ancak iﬂçilerin eylemlerini sürdürmesi üzerine zamm› 2 YTL’ye ç›kard›.

Suçlu olan patron
n

GEBZE- D‹SK'e ba¤l› Birleﬂik
Metal-‹ﬂ’e üye olduklar› için 10 iﬂçinin iﬂten at›lmas›n›n ard›ndan
fabrika önünde eylem yapan iﬂçiler, 11 Temmuz’da gözalt›na al›nd›lar. Konuya iliﬂkin bir bas›n toplant›s› düzenleyen Birleﬂik Metal‹ﬂ, iﬂçilerin anayasal haklar›n› kulland›klar›n›, suç iﬂleyenin patronlar ve iﬂbirlikçi sendika, Türk Metal oldu¤unu kaydetti.

At›lanlar için iﬂ b›rakt›lar
n

‹STANBUL 1,5 ayd›r ücretlerini
alamayan ve 5 arkadaﬂlar› iﬂten
at›lan Ekspres Kargo iﬂçileri, 16
Temmuz’da iﬂ b›rakt›. Geçen hafta da oturma eyleminin ard›ndan
bir ayl›k ücretlerini alabilen iﬂçiler, at›lan arkadaﬂlar› geri al›nana
ve alacaklar› ödenene kadar çal›ﬂmayacaklar›n› belirttiler. ‹ﬂçiler, düﬂük ücretle ve a¤›r koﬂullarda çal›ﬂt›r›l›rken, yeni iﬂe giren
kuryelere 5 bin dolarl›k, ﬂoförlere
ise 10 bin dolarl›k senet imzalat›l›p, tehdit olarak kullan›l›yor.

EMEK
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‘‹nsanca yaﬂamak 4-c’linin de hakk›’
özelleﬂtirme ma¤duru iﬂçiler h ük üme ti v e ke nd il er i ne
sa hi p ç› km ay an T ü r k - ‹ ﬂ ’ i p rotesto ettiler.
AKP iktidar›nda doludizgin yap›lan özelleﬂtirmelerin sonuçlar›ndan biri de, onbinlerce iﬂçinin iﬂsiz
kalmas›, kazan›lm›ﬂ haklar›n› kaybetmesi oldu.
Özelleﬂtirmeye karﬂ› tepkileri
nötralize etmek için iktidar, iﬂçileri
‘4-c’ kadrosunda çeﬂitli kuruluﬂlara
yerleﬂtirme yoluna gitti. Ancak tüm
özlük haklar›ndan feragat etmek koﬂuluyla. Birço¤u ise verilen sözlerin
tutulmamas› üzerine iﬂlerinden oldular.
Onbinlerce emekçi böylece kiralar›n› ödeyemez, ailelerine bakamaz, çocuklar›n› okula gönderemez
hale getirildi. Bugüne kadar seslerini duyurmak, sorunlar›na çözüm
bulunmas› için yürüyüﬂler, aç›klamalar yapt›lar, hükümet yetkilileri
ile görüﬂtüler.
En son görüﬂtükleri Baﬂbakan

Yard›mc›s› Mehmet Ali ﬁahin’in cevab›, “size bu kadroyu verdi¤imize
bin piﬂman ettiniz” oldu. Öyle ya,
iﬂsiz kalmaya müstahakt›lar, islamc›
iktidar lütfedip bu düzenlemeyi
yapm›ﬂ ama onlar “ﬂükür padiﬂah›m›za” dememiﬂlerdi!
Hükümet gibi, daha önce üyesi
olduklar› Türk-‹ﬂ de onlara sahip
ç›kmad›. ﬁahin iﬂçileri azarlarken,
Türk-‹ﬂ Baﬂkan› sadece seyretmekle
yetindi.
Halen 33 bin iﬂçi 4-c ma¤duru.
Bunlar›n yaklaﬂ›k yar›s›n›n üye oldu¤u 4-c Ma¤durlar› Komisyonu
bir kez daha Ankara’da düzenledi¤i
eylemle, hükümeti ve Türk-‹ﬂ’i protesto ettiler.
16 Temmuz günü Abdi ‹pekçi
Park›’nda toplanan iﬂçiler, Mehmet
Ali ﬁahin’e, “siz iﬂimizi elimizden
alarak bizi iﬂsiz b›rakt›n›z. As›l biz

Emekli-Sen 12 Yaﬂ›nda
D‹SK’e ba¤l› Emekli-Sen, 12. y›l›n› 13 Temmuz günü Ankara
Yüksel Caddesi’nde yapt›klar› aç›klamayla, “Yaﬂas›n Örgütlü Mücadelemiz” slogan›yla kutlad›lar.
Emekli-Sen ad›na aç›klamay› yapan Genel Baﬂkan Veli Beysülen, 12 y›l önce 149 emeklinin biraraya gelerek kurulan EmekliSen’in, emeklilerin sendikalaﬂmas› anlam›nda bir ilki teﬂkil etti¤ini kaydetti. Beysülen, bütün karﬂ› ç›k›ﬂlara, engellemelere ra¤men,
Emekli-Sen yönetici ve üyelerinin kararl› duruﬂuyla bugünlere gelindi¤ini ifade etti. Sendikalar›nda bütün görevlerin “Demokrasi
mücadelesinden emekli olunmaz” ﬂiar›yla, fedakarca yap›ld›¤›n›
belirten Beysülen, “Türkiye’de emekliler y›llarca yok say›lan, kenara itilen sahipsiz insanlard›” diye konuﬂtu.
Emekli-Sen’in kurulmas›yla bu durumun de¤iﬂti¤ini ifade eden
Beysülen. Türkiye’de di¤er emekçi kesimler gibi, emeklilerin de yaﬂam koﬂullar›n›n gün geçtikçe a¤›rlaﬂt›¤›n› söyledi. Sahip olduklar› birçok ekonomik ve
sosyal hakk›n, yeni liberal politikalarla
ellerinden al›nd›¤›na de¤inen Beysülen,
1980 y›l›ndan beri uygulanan politikan›n AKP iktidar›yla h›z kazand›¤›n› vurgulad›.
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size oy verdik ve sizi iﬂ sahibi yapt›k” diye seslenirken, “4-c’li Yürüdü AKP Uyudu, Türk-‹ﬂ Uyuma 4c’liye Sahip Ç›k, ‹nsanca Yaﬂamak
4-c’linin de Hakk›” yaz›l› dövizler
taﬂ›d›lar.

Kardeﬂler; ölün ama
iﬂlerinizi terketmeyin!
Fabrikalar› özelleﬂtirilecek olan
iﬂçilere de seslenen 4-c ma¤durlar›,
“Kardeﬂlerimiz, iﬂinize ve iﬂ yerinize sahip ç›k›n. Ölün ama iﬂyerinizi
terk etmeyin” ça¤r›s› yapt›lar.
4-c Ma¤durlar› Komisyonu Baﬂkan› ‹smail Hakk› Do¤an, ma¤dur
iﬂçilerin yüzde 85’inin bu iktidara oy
verdiklerini hat›rlatarak, iktidar›n ise
kendilerini kap› önüne koydu¤unu
dile getirdi. ‹ktidar›n, geçici köy korucular›na kadro verdi¤ini belirten
Do¤an, “biz 13 bin 800 kiﬂi mi bütçeye yük olduk?” diye sordu. Türk‹ﬂ yönetimini de eleﬂtiren Do¤an,
kendilerinden neden bahsetmediklerini sorarak, “Kimden korkuyorsunuz?” dedi. 4-c ma¤durlar› gaspedilen haklar›n› geri alana kadar mücadele edeceklerini hayk›rd›lar.

Emekli-Sen’in talepleri
 Maaﬂlar›m›z insanca yaﬂam düzeyine ç›kar›ls›n,
 Ev sahibi olmam›z kolaylaﬂt›r›ls›n,
 Tüfeve KEY alacakları gerçek değerlerindenödensin,
 Hastane ve banka kuyruklar›na son verilsin,
 Yurtiçi, yurtd›ﬂ› seyahat ve tatil olanaklar› sa¤lans›n,
 Sosyal ve kültürel aktivitelere kat›l›m kolaylaﬂt›r›ls›n,
 Kentlerde emeklilerin yaﬂam›n› kolaylaﬂt›ran düzenlemeler yap›ls›n,
 Kimsesiz, hasta ve yaﬂl› emeklilerin evlerinde bak›mlar›
sa¤lans›n,
 Özelleﬂtirmeye son verilsin,
 Herkesin gelirine göre vergi sistemi getirilsin,
 Bar›ﬂ›n ve kardeﬂli¤in hakim oldu¤u bir ülkede bir arada yaﬂama ortam› haz›rlans›n,
 Düﬂünce ve ifade özgürlü¤ünün önündeki engeller kald›r›ls›n, demokratik kat›l›mc› bir anayasa haz›rlans›n,
 Emeklilerin sendikalaﬂmas›na engel olunmas›n,
 Kapatma davas› geri çekilsin, sendikam›z›n emekliler
ad›na taraf al›nmas›n› sa¤layacak yasa derhal ç›kar›ls›n.
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L‹DER DER‹ ‹ﬁÇ‹LER‹ D‹REN‹YOR
‹zmir
Ç i ¤ l i
Atatürk
Organize
Sanayi’de bulunan Lider Deri
Fabrikas›’nda 21
iﬂçinin direniﬂi sürüyor. Deri-‹ﬂ
Sendikas›’na üye olduktan sonra
iﬂten ç›kar›lan iﬂçileri, fabrika önüne kurduklar› çad›rda ziyaret eden
Ege Temel Haklar’›n deste¤i iﬂçiler taraf›ndan sevinçle karﬂ›land›.
Ege Temel Haklar, iﬂçilere, direniﬂlerinde yanlar›nda olduklar›n›
belirterek desteklerini sundu.
Lider Deri’de 269 iﬂçi çal›ﬂ›yor,
100’e yak›n› Deri-‹ﬂ’e üye olmuﬂ.
Patron, direniﬂi k›rmaya ve sendikay› iﬂyerinden silmeye yönelik
bask›s›n› gittikçe art›rm›ﬂ durumda. Sendika üyesi iﬂçileri tehdit
eden, vaatlerde bulunan patron, haziran sonundan itibaren parça parça toplam 26 sendikal› iﬂçiyi iﬂten
att›. Tüm patronlar gibi, anayasal
bir hakk›n kullan›lmas› karﬂ›s›nda
gösterdi¤i bu yasad›ﬂ› tutumuna,
“iﬂyerini küçültmek” gibi baﬂka
gerekçeler sundu. Bu bask›lar sonucunda sendikal› iﬂçi say›s› 50’ye
kadar düﬂtü. Bu nedenle fabrika
önündeki direniﬂ daha da önem kazanm›ﬂ durumda. ‹ﬂçiler de bunun
bilincindeler. Ege Temel Haklar’a
destekleri için teﬂekkür eden iﬂçiler, haklar›n› al›ncaya kadar direneceklerini belirttiler.
Görüﬂtü¤ümüz grevci iﬂçiler,
iﬂyeri küçültmenin bir bahane oldu¤unu, as›l hedefin sendikalaﬂma
oldu¤unu kaydettiler. Direniﬂe baﬂlayan iﬂçilerden 5’i patronun ayak
oyunlar› sonucu verilen rüﬂveti kabul etmiﬂ, 21 iﬂçi direniﬂte kararl›.
‹ﬂçiler, insanca çal›ﬂmak, emeklerinin karﬂ›l›¤›n› almak için sendikalaﬂmay› seçtiklerini belirtirken,
yaﬂad›klar›n› ﬂöyle anlatt›lar:
“Temel problemimiz patronun

Say›: 114

tavr›. Ancak bunun da ötesinde çal›ﬂanlar›n bu sömürü üzerine kurulu çark› kan›ksam›ﬂ olmalar› bizim
için daha büyük bir zorluktu. ‹ﬂçi
bilincinde olmayanlar, patronun
yapt›¤› her ﬂeyi hak sayd›. Ne yaz›k ki kaybedecek zincirlerinden
baﬂka bir ﬂeyleri olmad›¤› gerçe¤ini görmezden geliyorlar. Bizim direniﬂimizden sonra fabrikadaki çal›ﬂma ortam›nda yap›lan iyileﬂtirmeleri hâlâ daha içlerinden baz›lar› patronun iyi niyetine yoruyor.
Bizi, küçülmeye gitti¤ini öne
sürerek iﬂten ç›kartan patron, fason
atölyelerine iﬂ yapt›rarak üretimi
üç kat›na ç›kard›. Bizden boﬂalan
makinelerle G›da Çarﬂ›s›’nda bir
dikim atölyesi kuruyor. ‹ﬂçilerin
sendikaya kat›l›m›n› engellemek,
üye olanlar›n istifas›n› sa¤lamak
için çal›ﬂma koﬂullar›na dair k›smi
düzenlemelere gidiyor. Önceden
içtikleri çay›n, suyun paras›n› kendi ceplerinden ödemek durumunda
olan iﬂçilere art›k bunlar› temin
ediyor. Yeni sandalyeler, klima
takt›rmak vb. al›yor.
Biz burada içerideki arkadaﬂlar› teﬂvik etmek için direniyoruz.
Sendikadan istifa ederlerse tüm
haklar›ndan vazgeçmiﬂ olacaklar.
Bunun bilincine varmalar› ve patrona karﬂ› dik durabilmeleri için
direniﬂe devam ediyoruz.”
Benzeri bir direniﬂin yaﬂand›¤›
Alkan Deri ve Lider Deri direniﬂiyle ilgili görüﬂtü¤ümüz, Deri-‹ﬂ
‹zmir ﬁubesi’nden Temsilci Makum Alagöz, Alkan Deri’de grevin
sürdü¤ünü, yetki baﬂvurular›n›n
sonucunun gelmesiyle art›k sendika ile fabrikan›n daval› oldu¤unu
belirtti. Dava sebebi, çal›ﬂmayan
17 kiﬂinin çal›ﬂ›yor gibi gösterilerek sendikal hakk›n düﬂürülmesi.
130 çal›ﬂan› olan firma kâ¤›t üzerinde 149 kiﬂi gözükmekte.
Alagöz, Lider Deri’deki direniﬂi ise örgütlenme çal›ﬂmalar› olarak niteliyor ve ekliyor: “Haklar›m›z› kazan›ncaya dek devam etme
kararl›l›¤›nday›z.”

Engelliler eﬂitlik istiyor
Hiçbir partinin program›nda ciddi
olarak yer vermedi¤i engelliler, düzenledikleri toplant›yla taleplerini
aç›klad›lar.
Engelliler Konfederasyonu üyeleri
taraf›ndan 13 Temmuz’da düzenlenen,
“Engellilerin Siyasetten Talepleri Var”
baﬂl›kl› toplant›ya az say›da parti temsilcisi kat›l›rken, engelliler üzerine
nutuk atan AKP’nin ilgi göstermemesi dikkat çekti.
Engelliler Konfederasyonu, temel
taleplerinin istihdam, eﬂitlik oldu¤unu
kaydederken, Engelliler Federasyon
Baﬂkan› Ömer Koç, devletin, zihinsel
engelli vatandaﬂlar›na sahip ç›kmamas›na tepki gösterdi. “Temsil olana¤›
bulamad›klar›n›” belirten engelliler,
yeni kurulacak Meclis’ten Birleﬂmiﬂ
Milletler Engellilerin ‹nsan Haklar›
Sözleﬂmesi’ni onaylamas›n›, engelli
tan›m›n›n de¤iﬂtirilmesini ve yüzde 40
s›n›r›n›n kald›r›lmas›n› istediler.


'Siyanürcüye güle güle'
Uﬂak'›n Eﬂme ilçesinde K›ﬂlada¤
Alt›n Madeni ÇED olumlu karar›n›n
iptali için açt›klar› davan›n temyiz
aﬂamas›nda yürütmenin durdurulmas›,
köylüler taraf›ndan ﬂenlikle kutland›.
Siyanürcü ﬂirkete karﬂ› mücadele
eden ‹nay Köyü’nde, EGEÇEP, Ege
Çevre Kültür Platformu ile ‹zmir Bergama, Eﬂme, Sivrihisar, Havran/Küçükdere El Ele Hareketi ve ‹nay Vicdan Hareketi taraf›ndan düzenlenen
ﬂenlikte yap›lan konuﬂmalarda, bu
aﬂamadan sonra Uﬂak Valisi'nin yapmas› gerekenin madeni hemen kapatmak oldu¤u hat›rlat›ld›. K›ﬂlada¤ Alt›n Madeni için ﬂimdiye kadar 22 bin
a¤ac›n kesildi¤ini, binlerce dönüm
arazinin alt üst edildi¤ini, bir köyün
ortadan kald›r›ld›¤›n›, bir baﬂkas›n›n
daha kald›r›lmas›n›n gündeme geldi¤ini kaydeden konuﬂmac›lar, suyun da
maden taraf›ndan tüketildi¤ine dikkat
çektiler. Konuﬂmalar›n ard›ndan köylüler halaylar çekerek siyanürcü ﬂirkete “güle güle” dediler.

EMEK
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Ekonomi Borç, Tayyipler Yolsuzluk Bata¤›nda...
Utanmazca kollar›ndaki binlerce
dolarl›k saatler üzerinden polemik
yap›yorlar. Onmilyonlarca insan›n
yoksullu¤unun üzerinde utanmazca
tepiniyorlar. “‹ﬂini bileceksin” diyordu kolunda 15 bin dolarl›k saat
taﬂ›yan Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an.
Aﬂa¤›daki rakamlara bak›ld›¤›nda
iﬂini bildi¤ine hiç kuﬂku yok!
‹ﬂini bilen Baﬂbakan, o¤ullar›na
ald›¤› gemileri yüzdürüp Arçelik
bayili¤inden “armatör” s›n›f›na atlarken, Türkiye ekonomisini borç
batakl›¤› içinde yüzdürüyor.
Söylenen masallar›n aksine,
Türkiye ekonomisi tam bir batak
ekonomisi durumundad›r. “T›k›r›nda” giden tek bir ﬂey vard›r, o da
borçlar›n “istikrarl›” bir ﬂekilde artmas›, tekellerin bu politikalardan
kazanc›ndaki istikrard›r.
Batakl›k ekonomisini, batakl›ktaki politikac›lar yönetiyor. Baﬂka
türlü de olamazd› zaten. Borçlar
artt›kça, ya¤ma, talan büyüdükçe,
baﬂta Tayyip Erdo¤an olmak üzere, tüm AKP’li bakanlar›n ve yöneticilerin servetleri de “istikrarl›” olarak art›yor. Rakamlar bunu
gösteriyor.
Ve yine rakamlar gösteriyor ki,
oligarﬂinin ekonomisinin çarklar›,
bir yandan devasa ölçülere ulaﬂan iç
ve d›ﬂ borçlanmalarla, bir yandan da
ola¤anüstü ölçülerde faizle çekilen
“s›cak para” sayesinde dönüyor. Peki bu çark nereye kadar dönebilir
böyle? Bu sorunun cevab›n› asl›nda
kimse veremiyor. Çarklar›n bir yerde durup tüm mekanizmay› parça
parça etmesi de olas›. Ama Tayyipler ve yüksek faiz, yüksek kâr oranlar›yla abad olan tekeller, servetlerine servet katma peﬂindeler.
D ü ﬂ ü n ü n ; borçlar da, Tayyipler’in serveti de misli misli artm›ﬂ.
Borçlar›n art›ﬂ›yla, Tayyipler’in servetinin art›ﬂ›nda “do¤rudan” bir ba¤
oldu¤u aﬂikar. Ve aﬂikar ki, emperyalist tekeller ülkemizi ya¤malad›kça, ya¤ma iznini veren iﬂbirlikçi iktidardaki yöneticilere de paylar›n›
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veriyor.
Bu arada neden “ Ta yy i p l e r” dedi¤imizi de belirtelim.
Tayyip Erdo¤an bir simge; AKP
iktidar›n›n simgesi. Ekonomi çökerken, Erdo¤an'›n serveti 11 y›lda
" 3 5 5 k a t " artt›. Bursla okuyan o¤lu, a r m a t ö r oldu!.. Ama asl›nda
ya¤ma ve talandan pay alma konusunda hiçbir AKP’li bakan, hiçbir
AKP yöneticisi Tayyip’den geri
kalm›yor. AKP’nin ve hükümetin
“baﬂ›” olarak ya¤ma ve talandan en
büyük “komisyonu” alan Baﬂbakan
olsa da, tüm bakanlar›n kendilerinin, o¤ullar›n›n, sülalelerinin peﬂpeﬂe fabrikalar, araziler, gemiler sahibi olmas›na bak›ld›¤›nda, hepsinin
deveyi hamutuyla götürdü¤ü ortadad›r. Arkalar›nda sahtekarl›k, nitelikli doland›r›c›l›k, ihaleye fesat kar›ﬂt›rmak, sahte belge düzenleyerek
ç›kar sa¤lamak gibi onlarca h›rs›z-



AKP iktidar oldu¤unda
Türkiye’nin toplam borcu 222 milyar dolard›.
Bugün 408 milyar dolar.

 ‹ç borçtaki art›ﬂ yüzde 114!
 D›ﬂ borçtaki art›ﬂ yüzde 64!
XAKP iktidar oldu¤unda kiﬂi
baﬂ›na düﬂen borç, 3187 dolard›. Bugün 5458 dolar. Art›ﬂ
yüzde 71!

 Cari aç›k (Yani ülkeye ge-

len dövizle ç›kan döviz aras›ndaki fark) 2002 Aral›k’›nda 1.5
milyar d o l a r iken; 2006 sonunda 31.5 milyar dolara ç›kt›. Art›ﬂ oran› yüzde 2 bin!

D›ﬂ ticaret aç›¤› 15 milyar
dolardan 53 milyar dolara t›rmand›. Art›ﬂ oran› yüzde 241!

l›k-yolsuzluk dosyas›yla TBMM’ye
girenlerin, baﬂka türlü yapmas› da
beklenemezdi zaten. Daha önce belediyelerde, bürokrasinin çeﬂitli kademelerinde h›rs›zl›k yolsuzluk yapan, çal›p ç›rpanlar, TBMM çat›s›
alt›nda ayn› iﬂi “dokunulmazl›k”
z›rh›yla yap›yorlar. Baﬂka bir deyiﬂle, AKP’li bakan ve yöneticilerin
Ali Dibo”dur!
hepsi birer “A
H›rs›zl›kta da, ülkemizi peﬂkeﬂ
çekmekte de PERVASIZd›r AKP iktidar›.
O¤ullar›n› iki günde “armatör”
yapan bakanlar, bu konudaki sorular›, eleﬂtirileri piﬂkinlikle geçiﬂtiriyorlar. Ayn› piﬂkinlik, ülkemiz ekonomisine yönelik aç›klamalar›ndad›r.
Rakamlardan görülecek; borç
miktar› iki kat›na ç›km›ﬂt›r. Bu noktada
rakamlar›n
aras›ndaki
“oran”dan daha önemli olan; AKP
iktidar›, tüm Cumhuriyet tarihi
boyunca yap›lan borcun daha
fazlas›n›, sadece 4,5 y›ll›k iktidar› içinde yapm›ﬂt›r. Evet, tüm
Cumhuriyet tarihi boyunca faizleriyle, katlamalar›yla 79 y›lda
yap›lan 222 milyar dolarl›k borç
miktar›na karﬂ›l›k, AKP, 4.5 y›lda 176 milyar dolarl›k borç yapt›.
Ve elbette, yine bundan daha
çarp›c› olan, böyle bir iktidar›n
seçim meydanlar›nda “baﬂar›l›
bir hükümet” olarak boy göstermesi, “ülkenin d›ﬂ itibar›n› art›rmakla” övünebilmesidir.
Amerikan ve Avrupa tekelleri, AKP iktidar›n›n devam›n› istiyorlar. Çünkü 1950’den bu yana tüm iktidarlar emperyalizmin
hizmetinde olmakla birlikte, bugüne kadarki hiçbir iktidar,
AKP’nin emperyalistlere sa¤lad›¤› “avantay›”, “yüksek kârl›l›k
oran›n›” sa¤lam›ﬂ de¤ildir. Ayn›
ﬂey, iﬂbirlikçi tekeller için de geçerlidir. Geçerli oldu¤u için emperyalizm iﬂbirlikçisi patronlar›n örgütü TÜS‹AD da AKP ikti-
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Halk Sefalette, Tayyipler Sefahatta!...



dar›n›n devam›n› istiyor. Tekeller,
ya¤ma, talan, soygun ve sömürüde
“istikrar” buldular AKP’de.
Tayyipler’in servetindeki yüzlerce kat art›ﬂ da bunun “ödülü!”dür. Tekelci burjuvazinin elindeki medya, iﬂte bu nedenle, AKP
yöneticilerinin, bakanlar›n, Baﬂbakan’›n yolsuzluk, h›rs›zl›k dosyalar›n›n peﬂine düﬂmüyorlar. Aç›¤a ç›kan olaylar›n üstü, üç gün içinde örtülüyor. Bu da yine tekellerin medya arac›l›¤›yla AKP’ye verdi¤i ödülün bir parças›.
Kuﬂkusuz, Tayyipler’in servetinde gördü¤ünüz 355 kat art›ﬂ, r es-

m i b i l d i r i ml e r üzerinden görülen
art›ﬂt›r. Görülmeyen art›ﬂ›n bunun
çok çok ötesinde oldu¤u aﬂikard›r.
Ald›klar› elmastan villalara uzanan
“hediye”leri de eklemek gerek görülmeyen listelere.
Baﬂbakan Erdo¤an'›n o¤lu Ahmet Burak, Yenido¤an G›da Aﬁ'de
"500 milyon lira maaﬂla" çal›ﬂ›yordu. Fakat bu o¤ul, sadece birkaç y›l sonra, MB Denizcilik Taﬂ›mac›l›k Limited ﬁirketi’nin yüzde
50 hissesine sahip oldu. Ard›ndan
bu o¤ul 2 milyon 350 bin dolara
gemi ald›. Nereden buldu, nas›l ald›, muamma?

Tayyip Erdo¤an'›n serveti 11
y›lda " 3 5 5 k a t " artt›.

Erdo¤an’›n

1994'te ‹stanbul Büyükﬂehir Belediye Baﬂkanl›¤›'na baﬂlarkenki serveti 5 bin 110 Y T L idi!
Erdo¤an'›n serveti sadece dört y›ll›k
belediye baﬂkanl›¤› içinde 66.5 bin
YTL'ye yükselmiﬂti. Art›ﬂ 11 kat idi.

2001 y›l›nda AKP Genel Baﬂkan›
s›fat›yla verdi¤i mal beyan›nda Erdo¤an'›n 738 bin YTL'si bulunuyordu.
Erdo¤an'›n serveti 2005 y›l›nda Baﬂbakanl›k koltu¤unda otururken kendisinin aç›klad›¤› serveti 1 milyon
780 bin Y T L ' y e ulaﬂt›. Aç›klanmayan k›sm› henüz bilinmiyor. Ama
bilinen bile, Erdo¤an’›n servetinin 11
y›lda 355 kat artt›¤›n› gösteriyor.

Baﬂbakanl›¤› dönemindeki art›ﬂ›n
ise henüz rakam› belli de¤il. Ama ﬂu
kadar› aç›k ki; daha dört y›l önceye,
yani Baﬂbakan oluncaya kadar
“burs”la okumak durumunda kalan
çocuklar›, 1 trilyona villa, 2.5 milyon
dolara gemi alacak duruma geldi.

Say›: 114

Muamma olmayan ﬂeyler
de var elbette. Mesela, alenen
kendi yandaﬂlar›n› ticari olarak
güçlendirecek yasalar ç›kard›lar. Mesela, birçok af yasas› ç›kar›ld› AKP iktidar› boyunca.
Öyle ki ç›kar›lan aflar›n ço¤u,
do¤rudan AKP’lileri affetmeye
yönelik maddelerle ﬂekillendirildi. Yasaya, bir tek “ﬂu kiﬂi
için ç›kar›lm›ﬂt›r” diye yaz›lmad›¤› kald›. Emperyalist yat›r›mc›lardan al›nan vergilerin
de birço¤u kald›r›ld›. Buna
karﬂ›l›k, halk üzerindeki vergi
yükü, a¤›rlaﬂt›r›ld›kça a¤›rlaﬂt›r›ld›. Dolayl› vergilerin oran›,
yüzde 71'e ç›kt›. Ki bu oran
mesela AB ülkelerinde ortalama yüzde 35’tir. Dolayl› vergiler, sömürü ve talan ekonomisinin ortaya ç›kard›¤› olumsuz
sonuçlar›n halk›n s›rt›na yüklenmesinin bir baﬂka biçimidir
ve AKP iktidar› bunu yapm›ﬂt›r.
Çark dönüyor.
Çarklar, iﬂçiyi, memuru,
köylüyü, esnaf› ezerek dönüyor.
Ezilenlerin emekleri ve
kanlar› üstünde yeni zenginler
ç›k›yor piyasaya. Erdo¤anlar,
Unak›tanlar, Pepeler, Y›ld›r›mlar, MÜS‹AD’›n veya TÜS‹AD’›n yeni üyeleri olarak pa-

lazlan›yorlar. Soyuyor,
çal›p, ç›rp›yorlar; iktidar onlar›n. O¤ullar›na
gemiler, eﬂlerine elmaslar al›yor,
yak›nlar›n› abad ediyorlar. Çünkü
iktidar onlar›n!
Bu günler, soygun günleri.
Bu günler, göbeklerini ﬂiﬂirme
günleri. Hesap verme günleri de gelecek elbet. Sefalet, sefahattan hakk›n› soracak!



 ‹ﬂsizlik, yüzde 19.9’a

ç›kt›. Her 5 kiﬂiden, her
3 gencimizden biri, iﬂsizdir.

 21 milyon yoksulluk s›n›r› n›n alt›nda kald›!

 Resmi

r a k a m l a r a g ö r e,
h e r gece 1 milyonu aﬂk›n in san›m›z yata¤a AÇ giriyor!

 AKP iktidara

geldi¤inde,
2002'de, kredi kart› borçlar› 4.3
milyar YTL'yken, 21.2 milyar
YTL'ye ç›kt›. Art›ﬂ yüzde 393!

AKP iktidar› boyunca karﬂ›l›ks›z çeklerde art›ﬂ yüzde 102,
protesto edilen senetlerdeki art›ﬂ yüzde 204 oldu!

AKP iktidar›nda yüzbinlerce e s n a f k e p e n k k a p a t t › .
2002’de 8 milyon olan vergi
yükümlüsü say›s›, 2006’da 7
milyon 530 bine indi.

 Özelleﬂtirmeler

sonucu
onbinlerce iﬂçi iﬂten at›ld›.

AKP

iktidar›nda mazot ve
sulama fiyatlar› 2.5, gübre fiyat› 2 kat›na ç›kt›. 1 milyonu aﬂk›n köylü iﬂsiz kald›.
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giriﬂi ile birlikte bu alanlar›n içine,
sömürgeler de dahil olmuﬂ, sömürgecilik iliﬂkilerinin tarihsel geliﬂimi
içinde, sermaye ihrac› ülkeleri ba¤›ml›laﬂt›rman›n temel arac› haline
gelmiﬂtir. Mahir Çayan da, 2. Payla-

“uyarma” gere¤i duydu¤u bu oran,
dünyan›n hiçbir ülkesinde yoktur.
Sanayi sermayesinde de durum
farkl› de¤ildir. Emperyalist tekeller,
iﬂbirli¤i içinde olduklar› ﬂirketlerin
tamam›na yak›n›n› sat›n alarak, ser-

bölüm 1
K‹T’lerin emperyalist tekellere
sat›lmas›na karﬂ›ym›ﬂ gibi gözükenler dahil olmak üzere, istisnas›z bütün düzen partileri, yabanc› sermayeyi çekmek için neler yapacaklar›n› anlat›yorlar. Hiçbirisi, yabanc›
sermayenin, emperyalist tekeller,
vurguncular oldu¤unu söylemiyor,
“bu vurgunculara, talanc›lara kap›lar›m›z› kapataca¤›z” diyemiyorlar.
Diyemiyorlar, çünkü onlar›n
mevcut kapitalist sistemi sürdürmeye aday olmalar›n›n ötesinde, yabanc› sermayenin “faziletleri” konusunda, özellikle emperyalizmin
“küreselleﬂme” sürecinde yarat›lan
bir “karﬂ› konulmazl›k” var. Emperyalist tekellerce pompalanan yalanlar, bizim gibi yeni-sömürge ve sömürge ülkelerde burjuva iktisatç›lar, iﬂbirlikçi tekellerin sözcüleri ve
iktidarlar arac›l›¤›yla yayg›nlaﬂt›r›ld›. Öyle ki, reformist düzen solculu¤u bile “kovaca¤›z” diyemiyor.
Kendini “ulusalc›” diye tan›mlayan kesimlerinse, “yabanc› sermaye
karﬂ›tl›klar›” tümden temelsiz bir
nitelik arzediyor. Bugünün dünyas›nda “ulusalc›, millici kalk›nma”
mümkün müdür; çözüm nerededir,
nas›l bir mücadele yürütülmelidir;
tüm bu sorular› yaz›m›z›n ikinci bölümünde ele alaca¤›z. Bu bölümde,
yabanc› sermaye üzerine söylenen
yalanlar›, yarat›lan “efsaneleri” ve
sonuçlar›n› irdeleyece¤iz.

Yabanc› sermaye bir
ülkeye ne için gelir?
Kapitalizmin temel kural›d›r:
Emekçilerin al›nterinden gasbedilerek ortaya ç›kan art›-de¤er ile biriken sermaye, daha da büyüme ihtiyac› duyar ve bunun için yönelecek
yeni pazar-yat›r›m alanlar› arar. Kapitalizmin emperyalizm dönemine
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Sermaye, en büyük talan›
yapabilece¤i yere yönelir
ﬂ›m Savaﬂ› sonras› emperyalist sistemin geliﬂtirdi¤i yeni-sömürgecilik
metodlar› içinde sermaye ihrac›ndaki önemli de¤iﬂiklikleri belirtirken,
bu duruma dikkat çeker.
Her ﬂeyden önce görmemiz gereken, ‘yabanc› sermaye’ dedikleri
emperyalist sermaye; ülkeleri daha
ba¤›ml› hale getiren, ülke ekonomilerini teslim alan sermayedir.
Alt› çizilmesi gereken ikinci husus ise; bizim gibi yeni-sömürge,
çarp›k kapitalist ülkelerde gerçekte
“ulusal” bir sermaye yoktur ya da
belirleyici de¤ildir. Örne¤in ülkemizde tekellerin belirleyici karakteri iﬂbirlikçilikleridir. Tekelleﬂememiﬂ ve kimileri taraf›ndan “ulusal
sermaye” diye pazarlanan burjuva
kesimlerse, üretim ve pazarda ayn›
zincirin halkalar› durumundad›rlar.
Ki bugün kapitalizmin geliﬂim süreci ve sömürge ülkelere dayatt›¤› politikalar, “ulusal” denilebilecek sermayeyi de yokoluﬂla karﬂ› karﬂ›ya
b›rakmaktad›r. Örne¤in ülkemizde
emperyalist tekeller ve onlar›n iﬂbirlikçileri sadece sanayiye de¤il,
parakende dahil her alana el atm›ﬂ,
hakim olmuﬂ durumdad›r. Küreselleﬂme sürecinden, AB ile iliﬂkilerden ba¤›ms›z olmayan bu sürecin
yo¤unlaﬂmas›, özellikle son 20 y›l
içindedir. Finans sermayesi, dünyada benzeri olmad›k ﬂekilde yabanc›lar›n denetimine geçmektedir.
Oyakbank’›n sat›ﬂ› ile birlikte, bankac›l›k sektöründe yabanc›lar›n pay›, yüzde 42 olmuﬂtur. IMF politikalar›n› kriz sonras› ülkemizde uygulayan Kemal Derviﬂ’in dahi

maye ortakl›¤›n› lehlerine çevirmiﬂlerdir. Birçok sektörde art›k do¤rudan sürecin içerisinde yeralan emperyalist sermaye, imalattan toptan
ve parakende sat›ﬂa kadar her aﬂamay› yönlendiren konumundad›r.
Halen tekellerin eline geçmeyen kuruluﬂlar bile, yaﬂayabilmek için hisselerinin önemli bir bölümünü devretmek durumunda kalmaktad›rlar.
K›saca, “ulusal sermaye” söylemi, ba¤›ml›l›k iliﬂkilerinin örtüsünden baﬂka bir anlam taﬂ›maz.
Bir di¤er nokta ise, “yabanc› sermaye bir ülkeye niye gelir” sorusunun cevab›d›r. Buna ülkemizden cevap verebiliriz. Ülkemiz, dünyan›n
en büyük 20 pazar›ndan biridir. ‹ﬂgücü maliyeti ve üretimin di¤er faktörleri yönünden birçok ülkeye göre
ucuzdur. Altyap›, enerji, ulaﬂ›m, insan kaynaklar› bak›m›ndan “cazip”tir. Co¤rafi olarak, Do¤u Avrupa, Balkanlar, Orta Asya ve Ortado¤u'nun pazarlar› ile iliﬂki halindedir.
Yabanc› sermayenin istedi¤i yasal
mevzuatlar mevcuttur, sermaye hiçbir engelle karﬂ›laﬂmadan hareket
olana¤›na sahiptir. AB çerçevesinde
yap›lan düzenlemeler, Gümrük Birli¤i Anlaﬂmas› gibi unsurlar da, yabanc› sermayenin geliﬂinde önemli
faktörler aras›ndad›r. Aﬂa¤›da ele
alaca¤›m›z gibi, ülkeye giren yabanc› sermayenin büyük k›sm›n›
oluﬂturan ‘s›cak para’n›n istedi¤i faiz-kur politikalar› uygulanmakta,
“havadan para” kazanman›n en kolay oldu¤u ülkelerin baﬂ›nda yer almaktad›r. Ve tüm bunlara ilaveten,
iﬂçi s›n›f›n›n mücadelesi, bugün için
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AKP emperyalist sermayeye
vurgunculara çal›ﬂt›
AKP iktidar›nda;
Gelen yabanc› sermayenin %81.4'ü bankac›l›k, haberleﬂme gibi stratejik sektörlere girdi, sadece %14.1'i
imalat sektöründe yer ald›.
Bankac›l›k sektöründeki yabanc› pay› %3'ten %42’ye
ç›kt›. Borsa yabanc›lar›n eline geçti; ‹MKB’deki yabanc›
pay›, %43’den %71’e ç›kt›.
Temmuz 2006'da yabanc›lar›n devlet tahvili, Hazine
bonosu ve borsa kazançlar›n›n vergisi %15'ten s›f›ra
indirildi. Yabanc›lar›n 2002'de borsaya yat›rd›¤› dolar›n kazanç oran› %259
Rantiyeye toplam 141.3 milyar dolar faiz ödendi. Büyük bölümünden vergi al›nmad›. Türkiye %19 ile dünyada en yüksek faizi ödüyor. Yabanc›lar risksiz devlet
tahvilinden %141 kâr etti.
sermayenin önünde engel teﬂkil
edecek düzeyde de¤ildir.
Tüm bu s›ralad›klar›m›z, sermaye bir ülkeye niye girer, sorusunun
cevab›n›n “ m ü m k ü n o l a n e n f a z l a
ve ri sk si z kâ r” oldu¤unu ortaya
koymaktad›r. Bu da o ülke emekçileri, halk› aç›s›ndan daha fazla söm ü r ü anlam›na gelmektedir.
1980’lerin ikinci yar›s›ndan itibaren dünya çap›nda sald›r›ya geçen küresel sermaye, büyük bir birikim yaratt›. Kapitalizmin geçirdi¤i
de¤iﬂimin alt›nda yatan da temelde
bu birikimdir. Denilebilir ki, dünyan›n do¤usu ve güneyinin sefaletle
bo¤uﬂtu¤u y›llarda, zengin kuzey ve
bat›da (ABD, Avrupa) büyük bir likidite birikimi oluﬂtu. Bu birikim aç
bir canavar gibi yutacak yeni alanlar arad›. Ülkemize akan yabanc›
sermaye de iﬂte bu “karn› guruldayan” sermayedir. Sadece 2005-2006
aras›nda giren 30 milyar dolar civar›ndaki yabanc› sermaye iﬂte bu sermayenin küçük bir parças›d›r.
Tüm bu gerçeklerin üzeri, yabanc› sermayenin ‘ b i r ü l ke n i n ka l k›nmas› için olmazsa olmaz’ oldu¤u gibi propagandalarla, yabanc›
sermayenin faziletleri üzerine yalanlarla örtülmeye çal›ﬂ›lmaktad›r.
Yabanc› sermayenin iyi ve gerekli
bir ﬂey oldu¤unu, bunun da ötesinde
“küreselleﬂme” sürecinde kaç›n›lmaz oldu¤unu vaaz eden burjuva
iktisatç›lar›, iﬂbirlikçi tekellerin

Say›: 114

sözcüleri ve sermayenin hükümetlerinin baﬂvurdu¤u yalanlara bakal›m.

Yabanc› sermaye
istihdam yaratm›yor
Bu konuda ilk yalan, yabanc›
sermayenin, yeni iﬂletmeler yaratt›¤›, istihdam› art›rd›¤›, yeni pazar
alanlar› açt›¤› ve varolanlar› geliﬂtirdi¤i, bu yolla da o ülkenin yerel
teknolojik bilgi birikimini art›rd›¤›
ﬂeklindedir.
Oysa, gerek ülkemizde, gerekse
baﬂka yeni-sömürge ülkelerde yabanc› sermayenin a¤›rl›kl› bir k›sm›, özelleﬂtirilen kamu kuruluﬂlar›n› ve özel iﬂletmeleri sat›n alma
ﬂeklinde girmektedir. Bununla da
kalmaz, geride kalan iﬂletmelerin
özelleﬂtirilmesi için de bask› kurar
ve giderek pazar› ele geçirir.
Ülkemizde neredeyse tamam›
AKP döneminde olmak üzere, yabanc› sermayenin eline geçen kuruluﬂlara bak›n: Petkim, Türk Telekom, Telsim, ‹ETT garaj arazisi,
Avea, Turkcell'in yar›s›, Beymen'in
yar›s›, Eczac›baﬂ› ‹laç, ‹zocam, Demirdöküm, TGRT, Döktaﬂ, Kuﬂadas› ve ‹zmir limanlar›, Adabank, Finansbank, Oyakbank, Denizbank,
Türkiye Finans, TEB, CBank, Alternatif Bank, D›ﬂbank, ﬁekerbank
yüzde 33.98'i, Yap› Kredi'nin yar›s›,
Garanti Bankas›'n›n yar›s›, Tekfenbank, Baﬂak Sigorta; Yeni, Kulüp ve
Tekirda¤ rak›lar›yla tüm TEKEL içkileri, Hac› ﬁakir Sabunlar›, Fruko,
Yedigün, Tamek Meyve Sular›,
Olips, Tofita ve Jelibon ve öbür
ürünleriyle Kent ﬁekerleme...
Yabanc› sermayenin istihdam
yaratt›¤›, iﬂsizli¤in azalmas›na katk›
sundu¤u ﬂeklindeki söylem de, yukar›da s›ralad›¤›m›z nedenlerden
dolay› gerçek d›ﬂ›d›r. Yeni iﬂletmeler kurma gibi pahal› iﬂlere girmeyen, bunun yerine varolanlar› ucuza
kapatarak pazara hakim olan yabanc› sermaye, ele geçirdi¤i iﬂletmelerde tam bir iﬂçi k›y›m›na giderek, iﬂsizli¤i azaltmak bir yana, art›rmaktad›r. Tekeller, sadece ülkemizde
de¤il, tüm dünyada esnek çal›ﬂma,

performans gibi uygulamalarla “daha az iﬂçiyle daha fazla üretim”i yo¤unlaﬂt›rma çabas› içindedirler.
Girdi¤i ülkenin teknolojik bilgi
birikimini geliﬂtirdi¤i ise tümüyle
gerçek d›ﬂ›d›r. Yabanc› sermayenin
kendi ülkesinde geliﬂtirdi¤i teknolojiyi satma ya da kiralama yöntemi
ile s›n›rl›d›r ve burada da kendi kâr›
esasd›r. Özelleﬂtirme dalgas›n›n ülkemizden önce baﬂlat›ld›¤› Latin
Amerika’ya bak›ld›¤›nda, yabanc›
sermayenin 1980'lerin sonundan itibaren varolan kârl› kamu kurumlar›n› de¤erlerinin oldukça alt›nda sat›n ald›¤› bilinmektedir. Ülkemizde
de bu süreç farkl› iﬂlememiﬂtir. En
kârl› kamu kuruluﬂlar› ya do¤rudan
yabanc› sermayeye sat›lm›ﬂ ya da
“millicilik” gösterisi alt›nda önce
iﬂbirlikçi tekelci sermayeye peﬂkeﬂ
çekilmiﬂ, ard›ndan yabanc› sermaye
ile ortakl›klar geliﬂtirilmiﬂtir. Bu
durumda b›rak›n teknolojik geliﬂimi
sa¤lamay›, yaﬂanan alt düzeydeki
teknolojik araﬂt›rmalar›n dahi dinamitlenmesi olmuﬂtur. Yabanc› sermayenin girdi¤i ülkelerde Araﬂt›rma-Geliﬂtirme (Ar-Ge) çal›ﬂmalar›n›n yüzde 80’den fazlas›n›n, emperyalist metropollerde üretildi¤i, ulusal hiçbir nitelik taﬂ›mad›klar› bilinmektedir. Öte yandan, emperyalist
tekeller girdikleri ülkelerde daha az
vergi ödemek için genel olarak, o
ülke ﬂirketlerine yüksek patent ücretleri uygular ve hizmeti ve iﬂletme
giderini yapay olarak ﬂiﬂirirler.
Pazar›n geniﬂletilmesi konusunda da, emperyalist tekeller ele geçirdikleri kimi sektörlerde pazar› büyütürken, a¤›rl›kl› olarak da, üretilen mal ve hizmet fiyatlar›ndaki ast ronomik art›ﬂlar nedeniyle pazar daha da daraltm›ﬂt›r.

Yabanc› sermaye,
vurguncu sermayedir
Kaynaklar›n yetersiz olmas› nedeniyle geri b›rakt›r›lm›ﬂ ülkelerin
kalk›nmas› için gereken sermayeyi
temin edebilmenin tek yolunun yabanc› yat›r›mlar oldu¤u; yabanc›
sermayenin ülke hazinesini güçlen-
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dirdi¤i, vergi gelirleri yaratt›¤› ve
sa¤lad›¤› döviz girdisi ile ithalat›n
finanse edilmesine büyük katk›s› oldu¤u, söylenen bir di¤er yaland›r.
“Yabanc› yat›r›mc›” dedikleri,
varolan› ucuza sat›n alan, ‘s›cak para’ hareketleri ile kazançlar elde
eden finans sermayesidir. Emperyalist sermaye, ya IMF güdümündeki
iﬂbirlikçi hükümetlerin güvencesi
ve sa¤lanan yüksek faizlerle borçlar
sa¤larlar veya do¤rudan do¤ruya
emekçilerin tasarruflar› ile oluﬂturulan fonlar ve bankalardan borç al›rlar. Örne¤in; “Meksika’da faaliyet
gösteren ABD ﬂirketlerinden biri
olan Banamex'in yerel kaynaklardan 2.6 milyar ABD Dolar›, American Movil'in (Telcel) 1.2 milyar dolar, Ford Motor'un (uzun dönem
borçlanmayla) 9.556 milyar peso,
(k›sa dönem borçlanmayla) 1 milyar peso ve General Motors'un (mali kolunun) 6.555 milyar peso borç
ald›¤›” (Aktaran J. Petras) bilinmektedir. Yani, emperyalist sermaye, girdikleri ülkenin piyasalar›n›
ve verimli sektörlerini ele geçirmek
için yine o ülkenin kendi kaynaklar›n› kullanmalar› yayg›n bir uygulamad›r. Yani giren bir “yeni sermaye” dahi yoktur ortada. Bu örnek,
geri b›rakt›r›lm›ﬂ ülkelerin sermaye
k›tl›¤› yüzünden yabanc› sermayeye
ihtiyaç duydu¤unu de¤il, aksine ba¤›ml›l›k politikalar› sonucu kendi
sermayesini yabanc› tekellere aktard›¤›n› göstermektedir.
Yabanc› sermayenin, ülke hazinesini güçlendirdi¤i de yaland›r.
Aksine onu soyar. Özelleﬂtirilen iﬂletmeler ucuza kapat›l›r, iﬂbirlikçi
iktidarlar›n deste¤iyle bu sat›ﬂlarda
yolsuzluklar, hatta doland›r›c›l›k
denilebilecek olaylar yaﬂan›r.
Ülkemizde, Tüpraﬂ, Galataport
gibi ihaleler bunun örnekleriyle doludur, son olarak Petkim halen tart›ﬂ›lmaktad›r. Bu konuda bir baﬂka
örne¤i de, 2005 tarihli bir makalesinde, James Petras vermektedir.
Venezuella hükümetinin, geçmiﬂ
hükümetlerle 1990'lardan itibaren
hizmet sözleﬂmeleri imzalam›ﬂ olan
baﬂl›ca yabanc› petrol ﬂirketlerinin
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o zamana dek
de¤eri milyarlarca dolar› bulan vergi kaçakç›l›¤› ve yolsuzluklar›na kar›ﬂt›¤›n› ilan etti¤ini
belirten Petras,
Rusya'n›n bütün
petrol ve do¤algaz sektörünün,
yabanc› yat›r›mc›larla iﬂbirli¤i içindeki yeni bir
milyarder giriﬂimci s›n›f› olan h›rs›z
oligarklar taraf›ndan gerçek anlamda çal›nd›¤›n› kaydetti¤i makalesinde, bu soygunun sonuçlar›ndan birinin de vergi gelirlerinin erimesi oldu¤unu belirtiyor.
Petras’›n aktar›m› ile yabanc›
yat›r›m öncülü¤ünde ihracat modeli, t›pk› ülkemizi oldu¤u gibi, Brezilya'y› da acil aç›¤› yeni borçlarla
finanse etme k›s›r döngüsüne hapsetti ve köylülükte de y›k›m yaratt›.
Ülkemizde de, yabanc› sermayenin hazineyi tam bir vurgunculuk
örne¤iyle soydu¤unu görmekteyiz.
AKP iktidar›, “s›cak para” denen
yabanc› vurguncu sermayeyi Türkiye’ye çekmek için faizleri yükseltti.
Vurguna gelen yabanc›lara yüksek
faiz ödedi, döviz kurunu düﬂük tuttu. AKP enflasyon düﬂtü propagandas›n› yaparken, ülkeye giren ç›kan
para aras›ndaki aç›¤›n katland›¤›n›
gizledi. Bu aç›k, 2002’de 1,5 milyar
dolarken, geçen y›l›n sonunda 31,5
milyar dolara ulaﬂt›. Son 4 y›lda ülkeye giren “s›cak para”, geliﬂmiﬂ
kapitalist ülkelerde 25-30 y›lda elde
edemeyece¤i oranda kâr sa¤lad›.
ATO verilerine göre; Türkiye’ye
2003 baﬂ›nda gelerek Türk Liras›’na dönüﬂtürülüp bonoda de¤erlendirilen 1 milyon dolar, 4,5 y›lda
3 milyon 265 bin dolara, borsada ise
5 milyon 690 bin dolara yükseldi.
Bir baﬂka deyiﬂle, hiçbir yat›r›m
yapmadan, tek bir iﬂçi istihdam etmeden, “taﬂ at›p kolu yorulmadan”,
s›cak para, 4,5 y›lda dolar baz›nda
bonoda %226,5, hisse senetlerinde
ise %469 oran›nda kazanç elde etti.
Türkiye, %19 ile dünyan›n en yüksek nominal faiz oran›n› uygulaya-

rak ve paras›n›n -karﬂ›l›ks›z- h›zla
de¤erlenmesine izin vererek s›cak
paraya dünyan›n en yüksek getirisini sa¤layan ülke oldu. 2002 baﬂ›nda
6,6 milyar dolar olan s›cak para stokunun, 2007 May›s’›nda 88,1 milyar dolara yükseldi¤i düﬂünüldü¤ünde, bu paran›n çekip götürdü¤ü
paran›n miktar› daha çarp›c› görülecektir. Ki, bu para çark› döndürenlerin de¤il, halk›n cebinden çal›nd›.
Sadece yabanc› sermaye de¤il,
“sanayicilerimiz” diye yutturulan
Koçlar, Sabanc›lar’›n da son y›llarda
kazançlar›n›n en büyük bölümü fabrikalardan de¤il; faizden, iç borçlardan oluﬂuyor. Yani devlet, yabanc›s›,
“yerlisi” ile tekellere aleni ﬂekilde
“avantadan” para aktard›. Örne¤in,
faizlerin düﬂük oldu¤u Japonya ve
‹sviçre gibi ülkelerden borç alarak
Türkiye’ye gelen spekülatör sermaye, k›sa sürede, hiçbir risk almadan
paras›n› katlay›p götürdü.
“S›cak para” politikas›; küreselleﬂme sürecinde emperyalist tekellerin dayatt›¤› ekonomi politikalar›n
ana unsurunu oluﬂturmaktad›r. Tan›m›nda tam bir uzlaﬂma olmasa da,
iktisatç›lar “s›cak paran›n”, “spekülatif”, “k›sa dönemci” ve “aﬂ›r› dalgalanma ve ak›ﬂkanl›k” gibi unsurlar içerdi¤i konusunda hemfikirdirler. ‹ktisadi istikrars›zl›klara yolaçan da temelde bu unsurlard›r. Erdo¤an hükümetinin övündü¤ü,
YTL’nin de¤erlenmesi de, esasen
buradan kaynaklanmaktad›r. Sözü
edilen istikrars›zl›klar›n odak noktas›n›, k›sa dönemli yabanc› sermaye ak›ﬂkanl›¤›n›n neden oldu¤u döviz kurunda ulusal paran›n aﬂ›r› de¤erlenmesi oluﬂturmaktad›r. Böylece, önünde el pençe divan durulan
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yabanc› sermaye ülkeye giriﬂte
YTL’ye dönüﬂmekte ve k›sa sürede
borsalardan, yüksek reel faizlerden
vurgunlar vurmaktad›r.
Bunun sonucunda ülke hazinesinden büyük miktarlarda para
“uçarken”, ithalat mallar› ucuzlamakta, ihracat gerilemektedir. Yan›lt›c› olan ise, bu koﬂullarda sa¤lanan “büyüme”dir. Bu büyüme tamamen d›ﬂa ba¤›ml›, yapayd›r. Bu
öyle bir yalanc› büyümedir ki, reel
faiz ile döviz kuru aras›ndaki hassas
dengenin bozulmas›yla, çöküntüye
u¤ramak kaç›n›lmazd›r.
‘S›cak para’ politikas›n›n sonuçlar›ndan (ve gere¤i) biri de, Merkez
Bankalar›’n›n “ba¤›ms›z” k›l›narak,
asl›nda ba¤›ms›z bir para politikas›
uygulayamaz hale getirilmesi, tek
iﬂlevinin ulusal paran›n de¤erini korumakla s›n›rland›r›l›p yetkilerinin
elinden al›nmas› olmaktad›r.
Ulusal paralar›n de¤erinin alt›n
veya benzeri reel hiçbir mal taraf›ndan desteklenmedi¤i, nominal birer
büyüklükten ibaret oldu¤u küreselleﬂme sürecince finansal sistemin
iﬂleyiﬂi spekülatif nitelikli kazançlar›n önünü açmaktad›r.
Emperyalist kapitalizm “sosyal
devlet”i tasfiye ederken, bizim gibi
ülkelere de, sistem içinde hiçbir
“kalk›nma” dinami¤i b›rakmamaktad›r. Söylemde dahi art›k “geliﬂengeliﬂmekte olan ülkeler” kavram›
yerine, “yükselen piyasalar” deniliyor. Bu, ayn› zamanda kalk›nma olgusunun hedef olmaktan ç›kar›lmas›, azgeliﬂmiﬂlik sorununun yerine,
finansal getiri olgusunun ön plana
ç›kar›lmas› demektir. Burjuva söylemde art›k “yat›r›mc›” ile kastedilen finansal portföy yat›r›mc›s›d›r,
iktisadi “ajanlar” ise art›k birer “piyasa oyuncusu”dur ve bizim gibi
“yükselen piyasalar”da oynad›klar›
oyunlarla, ekonomileri emperyalist
ekonomiye eklemlemektedirler. Ülkenin bütçesinin temel hedefi ise,
kendi halk›n›n refah›, mutlulu¤u,
ihtiyaçlar› de¤il; emperyalist sermayeye aktar›lacak olan “faiz d›ﬂ› fazla”y› tutturmakt›r.

- sür e ce k -
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Enesler ölüyor
katil düzenin
çarklar› dönüyor

Diyarbak›rl›
Enes Ata, 6
yaﬂ›ndayd›.
Geçen y›l›n
nisan ay›nda,
özel timcilerin
kurﬂunlar›yla
katledildi Diyarbak›r’da. Baﬂbakan, bol terör demagojili söylevinde, “çocuk da olsa kad›n da olsa
gereken yap›lacak” demiﬂti. Gereken yap›ld› ve 6 yaﬂ›ndaki Enes’in
küçük bedeni kurﬂunlarla dolduruldu. Katilleri yarg›lanmad›, hiçbir soruﬂturma açma gere¤i dahi
duyulmad›; polislerin görevini yerine getirdi¤i karar›n› verdi yarg›.
*
Diyarbak›rl› Enes Aslan 3 yaﬂ›ndayd›; yoksulluk, iﬂsizlik göç yollar›na düﬂürmüﬂtü ailesini. Henüz
yeni geldikleri Antalya’n›n gecekondu mahallelerinden birine yerleﬂtiler. 15 Temmuz günü, telefon
tellerini yer alt›na alma çal›ﬂmas›
için aç›lan çukura düﬂerek can
verdi. ﬁirket, açt›¤› çukur için hiçbir önlem almam›ﬂ, bu s›rada patlayan su borusunu tamir etme gere¤i bile duymam›ﬂ, çukur a¤z›na
kadar su dolmuﬂtu.
Burjuvalar›n yanan ormanlar›n duman›n›n gölgesinde plajda serinledikleri ülkede, Enes’in babas› Abdülkerim Aslan, yoksullar›n en
do¤al duygusuyla, ‘baﬂka çocuklar
da düﬂmesin’ diye çukuru kendisi
kapatmaya koyuldu. Ancak bir
yandan patlak borudan su dolmaya devam etti¤i için baﬂaramad›. “Çukur yeni kurbanlar
bekliyor” dedi gazetecilere.
*
Ne çok ölüyor bu ülkenin
çocuklar›! Ne çok yan›yor yoksul analar›n, babalar›n yürekleri.
Kendi diliyle, kültürüyle yaﬂamak
istedi¤i
için kurﬂunlan›yor 6 yaﬂ›ndaki
Enes; fa-

ﬂizmin vahﬂeti kör kurﬂun
olup saplan›yor bö¤rüne,
y›¤›l›veriyor
oraya yar›
aç›k gözlerle
Enesler, Fatihler, ‹smail ve Abdullahlar...
Göç yollar›nda k›r›l›yor, yoksullu¤un sürdü¤ü Enes’ler, insanca yaﬂam koﬂullar›ndan mahrum olan
gecekondular›n sokaklar›nda çocuklar›m›za mezar kazar gibi kaz›yorlar çukurlar›. “‹hmal” diyorlar
ad›na; yoksulun can›na de¤er vermediklerini gizlemek için; ayn›
“ihmalkarl›¤›” zengin bir mahallede yapmalar›n›n mümkün olmad›¤›n›n üzerini örtmek için...
*
Düzen katlediyor Enesler’i.
Yoksullukla, zulümle yok ediyor
çocuklar›m›z›.
Böyle dönüyor düzenin çarklar›.
Yoksullu¤umuzu büyüterek, hak
aray›ﬂlar›m›z› kurﬂunlarla, ölümlerle, zulümle bast›rmaya çal›ﬂarak ayakta duruyor bu düzen.
Enesler öldükçe Sabanc›lar’›n,
Koçlar’›n, Taralar’›n kasalar› ﬂiﬂiyor, emperyalist sermaye borsalardan dolarlar› uçuruyor, Tayyipler
daha pahal› saatler tak›yor kollar›na, Emine Sultanlar moda defilelerinde cirit at›yor...
Çocuklar›m›z›n ölmedi¤i, kurﬂunlar›n küçük bedenleri parçalamad›¤›, insanlar›m›z›n sa¤l›k
yaﬂam koﬂullar›na mahkum
edilmedi¤i bir ülkeyi yaratmak elimizde. Cans›z evlatlar›m›z›n bedenlerini saran nas›rl› ellerimizi
ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesinde birleﬂtirdi¤imizde, böyle bir
ülkeyi yaratmak
için en büyük
ad›m at›lm›ﬂ demektir.
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Sevgili okurlar›m›z merhaba.
Küresel ›s›nman›n art›k “yak›n
bir tehlike” olmaktan, hatta
“eﬂikteki tehlike” olmaktan da
ç›k›p, eﬂikten içeri girmesi, günlük yaﬂam içinde hissedilmeye
baﬂlanan bir sorun olmas›yla
birlikte çevre sorunu daha fazla
tart›ﬂ›lmaya baﬂland›. Asl›nda
durumun vehameti 1970’li y›llardan itibaren hissedilmeye baﬂlanm›ﬂt› ve bilindi¤i
gibi o süreçte de
çevreci çeﬂitli hareketler ortaya ç›kt›...
Çevre sorunu
nereden do¤uyor,
kim nas›l bak›yor,
“Çevrecilik” temelindeki hareketler,
bu soruna nas›l teﬂhis koyuyor?.. Çözüm nereden geçiyor?... Sohbetimizde bu sorular› cevaplamaya çal›ﬂaca¤›z. Elbette, sorunun tan›mlanmas›nda da, önerilen
çözümlerde de son derece farkl› görüﬂler mevcut. Konumuz, bu yönüyle de gerçekten geniﬂ bir konu. Çünkü e k o n o m i p o l i t i k a l a r d a n ü retim
biçimine, oradan yönetim tarz›na
kadar her ﬂeyi içeriyor. Yeri geldikçe bunlara da de¤inece¤iz. Buyur
Özlem, sorunun maddi boyutunu
ortaya koyal›m önce istersen.
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Konu: Kapitalizm ve Çevre-1

do¤a aras›ndaki mücadelenin
belli bir aﬂamas›nda ortaya ç›km›ﬂt›r.
‹nsanla do¤a aras›ndaki mücadele, insan›n insanlaﬂmas›na
kadar uzanmaktad›r. Do¤a, insan›n hem en büyük dostu, hem
onu yoketmekle tehdit eden düﬂman›yd›. Do¤a, sundu¤u bitkiler
ve hayvanlarla, sundu¤u güneﬂ ›s›s›
ve ›ﬂ›¤›yla insano¤lunun yaﬂamas›n›,
kendini geliﬂtirmesini sa¤larken, insan› yokeden her
türlü tehlike de do¤adan geliyordu.
‹nsano¤lu bir yandan do¤ayla savaﬂ›rken, bir yandan
da y›ld›r›ma, güneﬂe, aya taparak onun karﬂ›s›nda bir
tür teslimiyet içine giriyordu. Çünkü do¤an›n gücü, insan›n baﬂedebilece¤inin çok ötesindeydi. Nitekim
bilim ve teknikte sa¤lanan geliﬂmelere ra¤men bugün de esasta böyledir.

Sorunun kayna¤›, ‘azami
kâr’dan baﬂka ﬂey
düﬂünmeyen üretim tarz›d›r!

Ö z l e m : Evet, “maddi boyut”un özeti olarak, “k›yamet kap›da” diye yaz›yor raporlar. “‹nsano¤lu dünyan›n sonunu kendi elleriyle haz›rl›yor” diyor uzmanlar.
Çevre, sosyal ve ekonomik konular
üzerinde araﬂt›rmalar yapan World
watch Enstitüsü’nün 'Dünyan›n Durumu 2004” raporunda böyle deniyordu.
Bu rapora göre, “dünyan›n k›yameti kap›da. Kuzey yar›küre 2 bin
y›l›n en s›cak, buzullarsa en düﬂük
döneminde. Sadece s›tma Afrika'da
her gün 3 binden fazla çocu¤un ölümüne sebep oluyor. A¤aç türlerinden yüzde 10'u, bal›k türlerinin yüzde 90'› tehlike alt›nda. Antarktika
üzerindeki ozon deli¤i 26 milyon kilometrekareye ulaﬂt›. Avustralya'da
ülke tarihinin en korkunç kurakl›-
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¤›... Hava s›cakl›¤› 40 derecenin
üzerine ç›k›nca Fransa'da 14 bin
800 kiﬂi hayat›n› kaybetti. Amazon'daki orman kayb›, 2001 y›l›na
oranla yüzde 40 artt›...”
Devam edelim mi?
Birkaç nokta daha; ormanl›k
alanlar giderek yok oluyor, çölleﬂme, kurakl›k art›yor... Dünyadaki
besin kaynaklar› h›zla tükeniyor...
‹çme suyu giderek azal›yor... Do¤al
afet olarak gösterilmeye çal›ﬂ›lan
sel, deprem ve erozyonda art›ﬂ yaﬂan›yor... K›sacas›, dünyan›n dengesi
bozulmuﬂ durumda.
Çevre, “bir canl› varl›¤›n iliﬂki
içinde oldu¤u olaylarla varl›klar›n
tümü”dür. Biraz daha açarsak, çevre, “fiziksel, kimyasal, biyolojik,
kültürel ve sosyo-ekonomik olgu ve
olaylar›n birbirleriyle iliﬂki ve etkileﬂim içinde oluﬂturdu¤u sistem”dir.
Bozulan denge, iﬂte bu sistemin
içinde ortaya ç›kan bir de¤iﬂimin
ifadesidir.

M a z l um : Çevre bu ﬂekilde tan›mlanabilir elbette ama sözkonusu
oluﬂumun en temel unsuru do¤ad›r.
Do¤adaki, Özlem’in tan›m›yla söylersem “fiziksel, kimyasal, biyolojik” süreçler, çeﬂitli müdahaleler sonucunda normal rotalar›ndan ç›km›ﬂlard›r. Zaten, çevre sorunu dedi¤imiz sorun da, bir bak›ma insanla

Do¤ayla insan›n bu mücadelesi,
biny›llar boyunca asl›nda adeta bir
tür karﬂ›l›kl› denge içinde sürüp geldi. Ne insan do¤an›n dengelerini de¤iﬂtirdi, ne do¤a insan› yoketti! Ta
ki kapitalizme kadar.
Dengeleri bozan, do¤a üzerinde
en kal›c› ve geri dönülemez tahribat› yapan kapitalizm olmuﬂtur. Kapitalizm hem üretimin, hem de tüketimin s›n›rs›z boyutlar›yla, üretirken
de, tüketirken de tam bir tahripkarl›k içinde olmuﬂtur. Burada dönüm
noktas›, Sanayi Devrimi’dir.
Bilindi¤i gibi, Sanayi Devrimi’yle birlikte, kapitalist üretimin
boyutlar› ve imkanlar› o güne kadarki üretimin boyutlar›yla k›yaslanamayacak ölçüde artt›. Bu ise, daha önceki üretim biçimlerinde sözkonusu olmayan ölçülerde bir do¤a
talan›n› baﬂlatt›. Burada sözkonusu
olan sadece “üretimin ihtiyaçlar›n›n” karﬂ›lanmas› de¤ildir. Bu ihtiyac›n nas›l karﬂ›land›¤›d›r. Üretimin
ihtiyaçlar›n›n “kapitalizme en çok
kâr b›rakacak ﬂekilde”, insanl›¤›n
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uzun vadeli ç›karlar› gözetilmeksizin karﬂ›lanmas›d›r. Elbette bunun
birçok boyutu var. Mesela, kapitalizmin “tüketim kültürü”nü geliﬂtirmesi, bu kültürün geliﬂmesine paralel “ç›lg›n ve mant›ks›z” bir tüketim
miktar›n›n ortaya ç›kmas› ve bunun
sonucunda da do¤an›n kaynaklar›n›n insanl›¤›n do¤al ihtiyaçlar›n›n
da ötesinde kullan›lmas› gibi bir
zincir sözkonusudur.

K e m a l : Mazlum arkadaﬂ›n anlat›m›ndan ﬂu ç›k›yor; bugün çevre
sorunu veya “küresel ›s›nma”,
“ekolojik felaket” gibi çeﬂitli ﬂekillerde tan›mlanan sorunun ana nedeni kapitalizmdir.
“Sorunun kayna¤›n›” baﬂka yerde görenler de var. Mesela, kimileri
sorunun kayna¤›nda aﬂ›r› sanayileﬂme ve aﬂ›r› teknolojinin oldu¤unu
söylüyorlar. Elbette bu nesnellikten
uzak subjektif ve marjinal bir düﬂüncedir. Sorun ne sanayileﬂmedir,
ne de teknolojik geliﬂim. Çevreyi,
do¤ay› koruma ad›na bunlar› eleﬂtirmek, mahkum etmek, kapitalizmin ilk dönemlerinde, kendilerini
iﬂsiz b›rakan›n kapitalist sistem de¤il de makinalar oldu¤unu san›p,
makinalar› k›rma ﬂeklinde (Ludizm)
bir protesto hareketi baﬂlatan bilinçsiz iﬂçiler gibi düﬂünülmesi demektir. Hay›r sorun sanayileﬂme ve teknoloji de¤ildir; sorun bunlar›n kimin elinde oldu¤u, hangi amaçlarla
kullan›ld›¤›d›r.
Bir baﬂka anlay›ﬂ da tüm bu sorunlar›n (yoksulluk, adaletsizlik gibi, çevre sorunlar›n›n da) a ﬂ› r › n üf u s t a n ileri geldi¤ini savunmaktad›r. Nüfusun fazlal›¤› karﬂ›s›nda
kaynaklar›n yetersizli¤inin veya aﬂ›r› nüfusun aﬂ›r› tüketiminin bu tahribat› ortaya ç›kard›¤› iddia ediliyor.
Birincisi ﬂu ki; mesela dünya
üzerinde ﬂu an tar›m yap›lan alanlar›n hacimi, tar›m yap›labilecek
alanlar›n yüzde 15’i kadard›r. Dolay›s›yla, yerkürenin imkanlar›, ek bir
tahribat yaratmadan dünya nüfusunun tamam›n› rahatl›kla besleyebilecek büyüklüktedir. Yetersizlik,
çevre tahribat›, nüfusun çoklu¤un-
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dan de¤il, kapitalist üretimin niteli¤inden ortaya ç›k›yor. ‹kincisi, mesela ozon tabakas›n›n delinmesine
yolaçan “sera gaz›” denen olay, kitlelerin tüketimiyle de¤il, emperyalistlerin üretimi ve üretim politikalar›yla aç›klanacak bir olayd›r. Sonuçta diyebiliriz ki, bu düﬂünceler,
ekonomik bunal›mlar› da nüfus fazlal›¤›yla aç›klayan, kapitalizmin çeliﬂkilerini ve olumsuzluklar›n› gizleyen “Malthusculuk”un yeni versiyonlar›d›r. Bu konuda bilimsel her
tahlil, sorunun kayna¤›n› araﬂt›rd›¤›nda, ayn› kayna¤a ulaﬂacakt›r ve o
kaynak da kapitalizmdir.

Özlem: Sorunun kayna¤› kapitalizm oldu¤una göre, çözümü de
sosyalizmdir de¤il mi? Fakat biz
böyle söyledi¤imizde de, mücadeleyi ekonomik, demokratik taleplerle
s›n›rlayan reformizm, bizim bu ve
benzer sorunlar karﬂ›s›nda sorunlar›
hep “devrime” erteleyen kaba bir
yaklaﬂ›m içinde oldu¤umuzu iddia
ediyor. Kapitalizmin kendi içinde
ne kadar çözülebilir bu sorun, ne
kadar çözülemez, bu yan›yla devam
edelim isterseniz.
M a z l u m : Baﬂtan söyleyelim;
onlar›n “kabal›k” veya “ertelemecilik” dedi¤i durum, bizim sosyalizm
inanc›m›zd›r. Evet, b›kmadan her
sorunda bunlar›n nihai ve köklü çözümünün sosyalizmde oldu¤unu
söylüyoruz. Söylemeye devam edece¤iz, çünkü gerçek de budur. Tam
tersine bunu söylemeyip, sorunlar›n

Bunun üretimde söz sahibi
olan tekelci
burjuvalar›n
‘iyi’ veya ‘kötü’ olmalar›yla, çevre konusunda
‘duyarl›’ veya ‘duyars›z’
olmalar›yla do¤rudan bir
ilgisi yoktur. Kapitalizmin ve tekelci üretimin
do¤as› gere¤i kapitalist
böyle davranmak durumundad›r.
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bu düzen içinde de çözülebilece¤i
umudunu ve beklentisini, yani böyle bir yan›lsamay› yaratmak en büyük yanl›ﬂt›r.
Yaln›z burada ﬂunu da ekleyece¤iz; sorunlar›n sosyalizmde çözülebilece¤ini söylemek do¤ru ve gereklidir. Ancak söylemeden söylemeye de fark var. Kapitalizmde NED E N Ç Ö Z Ü L E M E Y E C E ⁄ ‹ N ‹ ve
sosyalizmde NASIL Ç Ö Z Ü L E B ‹L E C E ⁄ ‹ N ‹ de somutlamam›z gerekir.
Mesela, ﬂimdi tart›ﬂt›¤›m›z sorun
aç›s›ndan söylersek; ﬂöyle özetleyebiliriz: Kapitalizm “ m a k s i m u m
k â r ” hedefiyle gerçekleﬂen bir üretim oldu¤u için maliyeti sürekli düﬂürmek ister. Do¤an›n, çevrenin
tahribi de iﬂte bu noktada ortaya ç›kar. Üretim ve tüketim sürecinin
aﬂamalar›n›n do¤aya verdi¤i zarar›
asgariye indirmek, tümüyle yoketmek veya geri dönüﬂümü sa¤lamak,
kapitalist için maliyetleri art›ran,
dolay›s›yla kâr› düﬂüren bir unsurdur. Bu nedenle kapitalist, sosyal
veya yasal bir zorunluluk-kaç›n›lmazl›k olmad›kça, kendi üretim sürecini k›sa vadede tehdit eden bir
sorun yoksa, bunlar için yat›r›m
yapmaz. Bunun üretimde söz sahibi
olan tekelci burjuvalar›n “iyi” veya
“kötü” olmalar›yla, çevre konusunda “duyarl›” veya “duyars›z” olmalar›yla do¤rudan bir ilgisi yoktur.
Kapitalizmin ve tekelci üretimin
do¤as› gere¤i kapitalist böyle davranmak durumundad›r. “Piyasa”dan
farkl› olarak do¤aya, çevreye yat›r›m yapan, dolay›s›yla maliyetleri
yükselen bir kapitalist, o piyasada
rekabete dayanamay›p, en k›sa sürede piyasadan silinecektir.
Sosyalizmde ise üretim ve sanayileﬂme “toplumsal ihtiyac›n” karﬂ›lanmas›ndan hareket eder. Do¤an›n korunmas› da toplumsal bir ihtiyaçt›r, bu anlamda do¤an›n, çevrenin korunmas› sanayileﬂme politikalar›n›n ayr›lmaz bir parças› olarak
ele al›n›r. ﬁöyle de özetleyebiliriz;
kapitalizmde k â r o ra n › , sosyalizmde t o p l u m s a l y a r a r ölçütü esast›r.
Bu ölçü, kapitalizmin ve sosyaliz-
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min do¤a karﬂ›s›ndaki tutumunda
da kendini gösterir. Sosyalizmde,
insan›n do¤ayla iliﬂkisinde, kâr h›rs›, rekabet koﬂullar› de¤il, toplumun
kolektif ihtiyaçlar› belirleyicidir.
K›sacas›, sosyalizmde her ﬂeyin s›ras›, anlam›, amac› de¤iﬂir, buna
ba¤l› olarak da bugün “kaç›n›lmaz”,
“zorunlu” olarak gösterilen do¤an›n
tahribat› da sona erer.

Özlem: Mesela, alt›n üretimini
düﬂünelim. Dünyan›n birçok yerinde havay›, suyu, topra¤› zehirleme
pahas›na üretiliyor. Birincisi, t›pta,
kimyada kullan›lan bir bölümünün
d›ﬂ›nda bu alt›n›n üretilmesi zorunlulu¤u yok, ikincisi, üretilmesi için
de çok daha farkl› yöntemler de geliﬂtirilebilir hiç kuﬂkusuz... Ki bu da
meseleye kârl›l›k aç›s›ndan bak›lmad›¤›nda mümkün elbette.
M a z l um : Evet, tek tek bunun
gibi birçok örnek de bize, neden sorunun kayna¤›n›n kapitalizm, çözümünün de sosyalizm oldu¤unu gösterir. Her ﬂeyden önce bugün “tüketim ekonomisi” denilen ﬂey, temelden de¤iﬂecek. Mesela ulaﬂ›m politikalar› de¤iﬂecek... Kapitalistlerin
maliyeti düﬂürmek, kâr› maksimize
etmek için yapt›klar›n› bir gözönüne getirin.. O zaman aradaki fark
daha aç›k görülecektir.
K e m a l : ﬁunu da ekleyeyim.
Sistemin savunucular›, kapitalizmin
tüketicinin taleplerine cevap vermek zorunda oldu¤unu söylüyorlar,
bu adeta tart›ﬂ›lmaz bir yasa gibi savunuluyor. Ama burada ﬂu atlan›yor; tüketici taleplerini oluﬂturan da
bir yan›yla bizzat kapitalizmin kendisidir. Arz-talep iliﬂkisinin bir anlamda saf haliyle cereyan etti¤i kapitalizmin ilk aﬂamalar›nda de¤iliz.
Mesela, do¤ay› en çok tahrip
eden tüketim sektörlerinden biri
ulaﬂ›md›r. Kapitalizm, yayg›n olarak toplumsal taﬂ›mac›l›¤› de¤il, bireysel taﬂ›mac›l›¤› geliﬂtirmiﬂtir.
Burada otomotiv endüstrisinin ç›karlar› her ﬂeyin önünde gelmektedir. Toplu taﬂ›mac›l›k ve trene göre,
özel araçlar ve bireysel taﬂ›mac›l›k
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daha kârl› bir aland›r.
Arz-talep meselesinde de art›k
biliniyor ki, tekellerin hayat›n her
alan›na uzanan etkileme gücü sonucunda, di¤er yandan, her yeni ürün,
illa ki belli bir talebi karﬂ›lamak için
üretilmiﬂ olmuyor. Tersine, önce
ürün üretiliyor ve baﬂta iletiﬂim
araçlar› olmak üzere, her yol kullan›larak, bu ürün için talep yarat›l›yor, bu ürün, ihtiyaç haline getiriliyor. Hal böyleyken, burjuvazinin ve
onlar›n kalemﬂörlerinin yaratt›klar›
çevresel tahribatlar› “mazur göstermek” için “kitleler istiyor”, “tüketim ihtiyac›na cevap vermek zorunday›z” gerekçeleri geçerli de¤ildir.

Ö z l e m : Önce “çevreci” olup,
sonra sorunun kayna¤›n›n bizzat kapitalizmin kendisi oldu¤unu görerek sosyalizme yönelen kiﬂiler ve
gruplar var bildi¤imiz gibi. Fakat
bir de ﬂu var. Özellikle kendini “yeﬂilci”, “çevreci” olarak tan›mlayanlarla bu konudaki tart›ﬂmalarda baz›
olgular› öne ç›kararak çevreyi savunmakla sosyalistli¤in ba¤daﬂmayaca¤›n› ileri sürüyorlar. Ki bu kesimlerin en çok sözünü ettikleri örnekler, SSCB’deki Ç e rn ob i l patlamas› veya Çin’in dünyan›n en fazla
suyu kirleten ülkesi olmas› gibi örneklerdir. Bu aç›dan ne diyebiliriz?

M a z l um : Dedi¤in gibi bu örnekler s›k gündeme getirilir. Fakat
revizyonizmin baﬂka konulardaki
politika ve uygulamalar› için de geçerli oldu¤u gibi, çevre konusundaki politikalar›yla sosyalizm yarg›lanamaz.
RevizyoRevizyonizm;
belli bir süreçten sonra, kitlelerden, kitlelerin ihtiyaçlar›ndan kopuﬂ
demektir. ... Kitlelerin ihtiyaçlar›n›, toplumsal yarar›
düﬂünmeyen bir anlay›ﬂ,
çevreyi, do¤ay› m› düﬂünecek? Bunlar sosyalizmin
çevre konusundaki baﬂar›s›zl›¤›na kan›t olamaz.
t›n
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nizm, belli bir süreçten sonra, kitlelerden, kitlelerin ihtiyaçlar›ndan kopuﬂ demektir. Baﬂta SSCB olmak
üzere Do¤u Avrupa’daki di¤er sosyalist ülkelerde de bu kopuﬂ yaﬂanm›ﬂt›r. (Ki zaten böyle bir kopuﬂ olmasayd›, karﬂ›-devrimlerin bu kadar kolay ve h›zl› olmas› mümkün
olmazd›. Neyse bu iﬂin ayr› bir yönü.) Demek istedi¤im, bu kopuﬂla
birlikte, kitlelerin ihtiyaçlar›n›, toplumsal yarar› de¤il, “kapitalizmle
rekabet” diye adland›r›lan, sosyalizmin ekonomik-siyasal-sosyal-kültürel bütünlüklü geliﬂimine hizmet
etmeyen politikalar hakim hale gelmiﬂtir.
Örnek verilen olaylar, ki baﬂka
örnekler de eklenebilir, iﬂte bu dönemin ürünleridir. Kitlelerin ihtiyaçlar›n›, toplumsal yarar› düﬂünmeyen bir anlay›ﬂ, çevreyi, do¤ay›
m› düﬂünecek? Kapitalist restorasyonun iyice ilerledi¤i Çin’de bugün
çevre aç›s›ndan çok daha vahim
tablolar da görmek mümkündür.
Bunlar, sosyalizmin çevre konusundaki baﬂar›s›zl›¤›na kan›t olamaz.
Bu arada ﬂunu da ekleyelim. Sorun salt mülkiyetin “özel mi, devlet
mülkiyeti mi” oldu¤u meselesi de¤ildir. Mesela okudu¤um bir kaynakta ﬂöyle iddia ediliyordu:
“Marksistler, ekolojik sorunlar›n
çözümünün, do¤al kaynaklar›n özel
mülkiyetin konusu olmaktan ç›kar›lmas› ile mümkün olabilece¤i iddias›ndad›r. ” Sorun tek baﬂ›na özel
mülkiyet, devlet mülkiyeti meselesi
de¤ildir. Öyle olsayd› ülkemizde
“devlet mülkiyeti”nde olan ormanlar, denizler, nehirler böyle tahrip
edilmezdi. Evet, do¤a, çevre, özel
mülkiyet olmaktan ç›kmal›. Ama
sömürücü bir devletin de¤il, ancak
halk›n iktidar›n›n oldu¤u bir devletin, yani tüm halk›n mülkiyetine
geçmeli, ki gerçekten korunabilsin.

K e m a l: Bu sorunu mücadelemiz içinde nas›l ele alaca¤›m›za da
de¤inelim. Çevre sorunu kuﬂkusuz
köklü ve nihai olarak sosyalizmle
çözülecek olmakla birlikte, bu, bugünden hiçbir ﬂey yap›lamayaca¤›
ve yap›lmamas› gerekti¤i anlam›na
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gelmez. Nas›l ki e¤itim, sa¤l›k gibi
konular bugünden mücadelenin bir
parças›ysa, çevre, do¤a sorunlar› da
mücadelenin bir parças› olarak ele
al›nmal›d›r.
Mesela, iﬂçi s›n›f›n›n mücadelesinin bir parças› olmal›d›r. Tabii bunun için önce kendi özgün sorunlar›n› çözebilen güçte bir s›n›f hareketinin olmas› gerekir. De¤ilse, IMF
sald›r›lar› karﬂ›s›nda güçlü bir direniﬂ sergileyemeyen, iﬂten at›lmalar
karﬂ›s›nda istikrarl› bir mücadele
hatt› oluﬂturamayan sendikal hareketin “çevreci mücadeleye” soyunmas› “dam üstünde saksa¤an...” diye tabir edilebilecek bir durum ç›kar›r ortaya.
Bu çarp›kl›k kendini çok çeﬂitli
biçimlerde göstermektedir. Bu sorunu do¤ru bir ﬂekilde ele alman›n
önemi ve gere¤i de bu noktada daha
öne ç›kmaktad›r.
‹çerisinde yaﬂad›¤› toplumda
emekçilerin nas›l bir sefalet içinde
oldu¤unu, milyonlarca insan›n,
dünya çap›nda ise milyarlarca insan›n açl›¤›n› unutup çevresindeki yeﬂil do¤an›n “ne kadar hoyratça katledildi¤ini” gündem yapanlar, ülkesindeki iﬂkenceler, infazlar, diri diri
yakmalar karﬂ›s›nda k›l›n› k›p›rdatmay›p, hayvanlara “nas›l zulüm yap›ld›¤›”ndan sözedenler, hiç kuﬂku
yok ki, çarp›k bir ﬂekillenme içindedirler. ‹ n s a n l › ¤ › n k u r t u l u ﬂ u n u n
önüne d o ¤ a n › n k u r t u l u ﬂ u n u koymak, bu çarp›kl›¤›n ifadesidir.
Asl›nda gerek sivil toplumcular,
gerekse de kendini “militan çevreci” olarak niteleyip, çevrenin öncelikli olmas› gerekti¤inin teorisini
yapanlar, sonuçta ikisi de ak›nt›ya
kürek çekiyor. ‹nsanl›¤›n, emekçilerin kurtuluﬂu mücadelesinin d›ﬂ›nda
“do¤an›n kurtulmas›” nas›l ki mümkün de¤ilse, “sivil toplumcu” yöntemlerle de bu sorunun çözülmesi
mümkün de¤ildir.

Özlem: ‹nsanlar›n bu konuda
e¤itilmesi, yayg›n deyiﬂle “çevre bilinci” edinmeleri gereksiz mi? Elbette hay›r.
Ama salt kitlenin “bilinçlenme-
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si”, baﬂka deyiﬂle “dikkat etmesi”
temelde bir ﬂeyi de¤iﬂtirmez.
Çünkü bugün karﬂ› karﬂ›ya olunan vahim tablo, böyle bir “bilinçsizli¤in” sonucu de¤ildir. “Toplumun” eseri de¤ildir. Koskoca ya¤mur ormanlar›n› yokeden üç dönümlük tarla kazanmak için kendine arazi açan köylü de¤ildir. Ozon
tabakas›n› delen “bilinçsiz tüketici”
de¤ildir. Bu yüzdendir ki, traﬂ olurken suyu aç›k b›rakmamakla sorunun çözümü ayn›laﬂt›r›lamaz.

M a z l u m : Nükleer at›klardan
kurakl›¤a, hava kirlili¤inden denizin
kirlenmesine kadar tüm bu sorunlar
kitleleri ilgilendiren sorunlard›r. Ancak sorun henüz kitlesel mücadelelerin konusu halinde de¤ildir. S›n›rl›
kesimlerin faaliyet alan› halindedir.
Kimileri için bu bir “sosyal faaliyet”, bir “sosyal duyarl›l›k”t›r. Böyle ele alanlar da çevre sorununu kapitalizmden, sömürü iliﬂkilerinden
soyutlayarak de¤erlendiriyorlar. Ülkemizde de, dünya genelinde de
çevre sorununa damgas›n› vuran yan
s›n›f çeliﬂkileridir. Unutulmamal›
ki, bu sorun s›n›fsal bir sorundur.
Bozulmuﬂ bir çevreye mahkum
olanlar, dünyan›n burjuvalar› de¤il,
yoksullar›d›r. Temiz suya ulaﬂ›lamamas› mesela en büyük sonuçlardan
ve sorunlardan biridir de¤il mi?
Ama temiz suya ulaﬂamayanlar, sadece ve sadece yoksullard›r. De¤ilse, dünyan›n hiçbir yerinde burjuvazinin böyle bir sorunu yok.
Köylülük bu konuda daha duyarl›, mücadeleci bir görünüm sergilemektedir de¤il mi? Ama bilelim ki,
mesele soyut an-

Ülkemizde de,
dünya genelinde de çevre
sorununa
damgas›n› vuran yan s›n›f çeliﬂkileridir. Sorun
s›n›fsald›r. Bozulmuﬂ bir
çevreye mahkum olanlar,
dünyan›n burjuvalar› de¤il, yoksullar›d›r.
t›n
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lamda bir “duyarl›l›k” meselesi de¤ildir. Köylülü¤ün bu tavr›n›n nesnel bir temeli vard›r.
Kapitalizm en çok havay›, topra¤› ve suyu kirletiyor; yani tar›msal
üretim için olmazsa olmaz üç ﬂeyi...
Bu anlamdad›r ki, do¤a üzerindeki
tahribattan ilk ve do¤rudan etkilenenler de köylülük olmaktad›r.
Köylülük için bu sorun sadece
yar›n›n sorunu de¤il, bugünkü ekmek kavgas›d›r. Kapitalizmin en
büyük zarar› topra¤ad›r. Marks, Kapital’de “Büyük Sanayi ve Tar›m”
alt baﬂl›¤›nda ﬂöyle demiﬂti: "Kapitalist tar›mc›l›ktaki her geliﬂme,
yaln›zca iﬂçiyi de¤il, ayn› zamanda
topra¤› da soyma sanat›nda bir geliﬂmedir. Topra¤›n verili belirlenmiﬂ
zaman birimi içinde do¤urganl›¤›n›n art›r›lmas›ndaki her geliﬂme, bu
do¤urganl›¤›n sürekli kaynaklar›n›n
kurutulmas›nda bir geliﬂmedir ayn›
zamanda. Bir ülke geliﬂmesinin arka cephesi olarak ne ölçüde büyük
endüstriden yola ç›karsa bu yok etme süreci o kadar h›zl› olur.” (Kapital, Cilt I)
Ne güzel söylemiﬂ. Kapitalizm,
topra¤› soyuyor. Topra¤›n en güzel
de¤erlerini çal›yor ve aﬂ›r› kâr h›rs›
nedeniyle o de¤erleri yerine koymuyor...
Kâr u¤runa do¤ay› talan ediyor
kapitalizm; "benden sonras› tufan"
felsefesiyle hareket ediyor.
Ve gerçekten de baﬂta say›lanlar›
hat›rlayacak olursak, çeﬂitli ﬂekillerde bir “tufan”la karﬂ› karﬂ›yay›z
ﬂimdi. "Fakat biz do¤a üzerinde insan›n zaferleri konusunda fazla
övünmemeliyiz. O böyle zaferlerin
herbiri için bizden öç almaktad›r"
diyen Engels'in öngörüsü do¤rulan›yor.
Ozon deli¤i, küresel ›s›nma, kas›rgalar, seller, kurakl›klar, çölleﬂmeler, dengesi bozulan do¤an›n öç
almas› olsa gerek.

K e m a l : Konuya haftaya devam edece¤iz. Çevreci hareketlerin
tarihini ve anlay›ﬂ›n› ele alaca¤›z
özellikle. Görüﬂmek üzere ﬂimdilik
hoﬂçakal›n.
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nas›l ucuz iﬂgücüne dönüﬂtürürüz?
Bu y›l ÖSS sonuçlar› geçen seneyi katlam›ﬂ durumdad›r. Geçen sene 25 bin olan “0” alan ö¤renci say›s› 47 bine ç›kt›. E¤itime ayr›lan bütçenin her y›l azalt›lmas›, devlet okullar›na bütçe ayr›lmamas›, do¤u illerinde ise ö¤retmensiz okullar,
bu durumun ortaya ç›kmas›nda en önemli etkendir. AKP iktidar› da 4.5 y›ll›k iktidar› boyunca
özel okullara teﬂvikler aktarm›ﬂ,
devlet okullar›na ise “baﬂ›n›z›n çaresine bak›n” demiﬂtir. Kürdistan’a
yönelik ise neredeyse tam bir vurdumduymazl›kla yaklaﬂm›ﬂlard›r;
bu nedenle en baﬂar›s›z iller Ardahan, ﬁ›rnak, Hakkari olmuﬂtur.
Düzen partileri yalan vaatleriyle, biz ise rakamlar›n gerçekli¤iyle
konuﬂuyoruz. Sonuç ortadad›r; baﬂar›s›zl›k geçen y›l›n iki kat›. Fen liseleri, Anadolu liseleri ve özel
okullar baﬂar›lar›n› (ayn› zamanda
pazar paylar›n›) büyütürken on
binlerce meslek lisesi ve devlet
okulundan mezun gençlerimiz ise
her sene daha baﬂar›s›z sonuçlar
almaya mahkum ediliyor.
Paral› e¤itim politikalar› ve sistemin emperyalist tekellerin ve iﬂbirlikçilerinin ç›karlar›na göre ﬂekillendirilmesi bu sonucu yaratm›ﬂt›r. Halk çocuklar› e¤itimin nitelik olarak daha geri oldu¤u meslek liseleri ve düz liselere mahkum
olmuﬂtur ve bunun sonucunda
üniversiteyi kazanacak seviyenin
alt›nda kalm›ﬂlard›r. E¤itim nerden
tutarsan›z tutun, elinizde kalacak
kadar çürüktür. ÖSS sonucu bu yap›n›n temelsizli¤inin aç›k bir göstergesidir. 47 bin s›f›r ve 1 milyon
615 bin 326 aday›n sadece 200 bininin üniversiteye yerleﬂtirilecek
olmas›, bunun aç›k kan›t›d›r.
Bu düzen gençli¤i bu s›navlara
mahkum etmekten baﬂka bir ﬂey
yapamaz. Çünkü onlara göre herkesin e¤itim almas›na gerek yoktur, bu düzen için “ekonomik” de¤ildir. Bunun için asl›nda herkesin
en temel haklar›ndan olan yetenek ve isteklerine göre e¤itim görme hakk›n› ÖSS, OKS gibi s›navlarla
k›s›tlar. Bu sene de ayn› ﬂeyler yaﬂand›, milyonu aﬂk›n insan aç›kta
kald›, baﬂar›l› olanlar da istedikleri
de¤il, tutturabildikleri bölümlere

ÖSS’de 47 bin s›f›r!
Her y›l 2 milyona yak›n ö¤rencinin girdi¤i ve tüm gelecek planlar›n› bu s›nav üzerine yapt›¤› ÖSS sonuçlar› yine sisteme ayna tuttu. S›navda kalem dahi oynatamayan
yüz binler, s›nav kazanamayan
okul birincileri, aç›kta kalan 1,5
milyon genç… ‹ﬂte bu y›l›n tablosu.
Kimdir bu tablonun sorumlular›? Derslerine iyi çal›ﬂmayan gençler mi? Yoksa e¤itim sistemini yamal› bohçaya çeviren, ‘paran kadar
e¤itim’i hakim k›lan iﬂbirlikçi iktidarlar; ÖSS’yi gençli¤in gelecek hayalleri önüne bir set olarak çeken
rekabetçi e¤itim anlay›ﬂ› m›?
Her seçim döneminde partilerin
en önemli vaatleri aras›nda yer al›r
ÖSS’nin kald›r›lmas›. Ancak iktidara gelir gelmez tüm di¤er vaatleri
gibi bunu da unuturlar. Olan yine
bu ülkenin gençli¤inin gelecek hayallerine olur. AKP iktidar› da seçilmek için ayn› vaatleri kullanm›ﬂ
YÖK’ü ve ÖSS’yi kald›rma sözü vermiﬂti, ﬂimdi Tayyip Erdo¤an büyük
bir yüzsüzlükle “herkes üniversiteye girecek diye bir ﬂey yok” diyor.
22 Temmuz seçimlerinde yine
tüm partiler ayn› vaadi kullan›p
gençli¤i aldatmaya çal›ﬂ›yorlar.
MHP, CHP, Genç Parti, Saadet Partisi; hepsi ÖSS’yi kald›raca¤›z diyor.
Yar›n unutacaklar. Ki, e¤itim sistemini tümden de¤iﬂtirmeden, ÖSS’yi
kald›rman›n da anlam› yoktur, yerine baﬂka s›navlar getirilir.
‹ﬂte bir ÖSS daha geride kald›.
Sonuçlar geçen seneleri de aratacak nitelikte. Bu rezilli¤in sorumlusu düzen partileri ise hâlâ oy peﬂinde. Onlar›n umurunda m› aylarca haz›rlan›p tüm umutlar›n› ba¤lad›¤› s›navda baﬂar›s›z olan ö¤rencinin durumu? Onlar›n umurunda m›,
e¤itimin kalitesizli¤inden dolay›
“0” puan çeken on binler? Tabi ki
de¤il! Onlar›n tek derdi halk› nas›l
kand›r›r›z, tekellere okullar› nas›l
peﬂkeﬂ çekeriz, gençli¤i tez elden
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girmek zorunda kalacaklar.
Düzenin her yan›ndan taﬂan
adaletsizlik, eﬂitsizlik, rekabetçilik
daha küçük yaﬂlarda gençlerimize
empoze ediliyor. Düzen zehrini yavaﬂ yavaﬂ enjekte ediyor. Kimileri
milyarlar verip özel okullarda,
dershanelerde e¤itim görürken, kimi okula gidecek paray› bulam›yor. Kimilerinin çocuklar› özel üniversitelerde okuyabilecekken, kimilerinin çocuklar› devlet üniversitelerinde kendilerine bir kontenjan
bulabilmek için ç›rp›n›yorlar. Ve bu
eﬂitsizlik, “yan›ndakinin s›rt›na basarak ç›k” mant›¤› çok normalmiﬂ
gibi kavrat›l›yor gençlerimize.
Hay›r normal olan bu ülkede
yaﬂayan herkesin eﬂit, paras›z ve
her kademede e¤itimi alabilmesidir. Normal olan üniversite e¤itiminin yetenek ve isteklerimize göre
belirlenmesidir. Normal olan ÖSS
gibi s›navlarla rekabetçi bir e¤itim
anlay›ﬂ›n›n kalkmas›d›r.
Hayal k›r›kl›¤›na u¤ram›ﬂ, bir
sene boyunca verdi¤i emeklerin
karﬂ›l›¤›n› alamam›ﬂ, istedi¤i bölümü kazanamam›ﬂ 1.5 milyon ö¤renciyi düﬂünmeyen bu düzen baﬂar›s›zl›ktan dolay› “çal›ﬂmam›ﬂlard›r” anlay›ﬂ›n› yayarak kendi sorumlulu¤unu gizlemeye çal›ﬂ›yor.
Biz gerçe¤i biliyoruz. “0” alan 47
bin ö¤renci, do¤u illerinin ve ‹stanbul’un yoksul semtlerindeki okullar›n her y›l artan baﬂar›s›zl›¤›, kendi kaderine terk edilmiﬂ kadrosuz,
ö¤retmensiz okullar; kimin sorumlu oldu¤unu bir kez daha tart›ﬂmas›z ﬂekilde gözler önüne seriyor.
Gençlik Federasyonu olarak bizler ÖSS’de baﬂar›s›z olan gençlerimize, “utanmay›n” diyoruz; bu sonuçtan utanmas› gereken, bu e¤itim sistemini ve ÖSS’yi y›llard›r baﬂ›m›za musallat edenlerdir.
Çözüm yolumuz ise nettir. Ne
düzen partilerinin seçim vaatlerine
kanaca¤›z ne de çözümü baﬂkalar›ndan bekleyece¤iz. Ba¤›ms›z bir
ülkede, e¤itimin emperyalist tekellerin de¤il halk›n ç›kar›na düzenlenece¤i bir ülkede yaﬂamak için
mücadele edece¤iz. Ba¤›ms›zl›k
mücadelesi verece¤iz ki e¤itim
hakk›m›z› da kazanal›m.

Gençlik Federasyonu
22 Temmuz 2007

Almanya’da ›rkç› göç yasas›
P rotestolara ra¤men Alman devleti; insan› aﬂa¤›layan,
yabanc› düﬂman›, faﬂist zihniyetli yasay› savunuyor.
Y›lmak yok; mücadeleye devam!
Zorlukla derdini anlatmaya çal›ﬂan hastas›n›n kimli¤ini ö¤renen
doktor hemen telefona sar›larak polise ﬂöyle diyecek: “Alo, burada bir
Türk var!”... Eee ne olmuﬂ diyebilirsiniz, Türk olmak suçmu ki!
Almanya’n›n yeni Göç Yasas›’na göre suç. Daha pek çok ›rkç›
yaklaﬂ›m› çekinmeden ortaya koyan
yasaya göre; doktorlar›n Almanca
bilmeyen hastalar›n› ihbar etmeleri
gerekiyor. Hem ›rkç› hem de ihbarc›l›¤› dayat›yor tekeller.
Yasada yabanc›lara yönelik birçok yeni yapt›r›m yer al›yor. Örne¤in; ' u y u m d ü ﬂ m a n › ' olarak gördükleri göçmenlerin s›n›r d›ﬂ› edilmesi kolaylaﬂt›r›l›yor. ‘Uyum düﬂmanl›¤›’n›n ne anlama geldi¤i her
türlü keyfili¤e aç›k bir mu¤lakl›k
taﬂ›sa da, temel olarak asimilasyon a, Almanlaﬂmaya siyasi, kültürel
olarak direnmek oldu¤u kuﬂkusuz.
Almanya’da do¤anlar da, çifte
vatandaﬂ olanlar da, 23 yaﬂ›ndan
sonra Türk ya da Alman vatandaﬂl›¤› aras›nda seçim yapabiliyorlard›.
Yeni yasaya göre bu haklar› ellerinden al›narak, “uyum”a tabi k›l›nd›.
E vlilik yoluyla Almanya’ya geleceklere, gelmeden Almanca ö¤renme zorunlulu¤u ve yaﬂ s›n›r› getiriliyor. Irkç›l›k o kadar aleni ki; bu
uygulama Türkiyeli ve Arap ülkelerinden gelenler için ﬂart koﬂulurken,
örne¤in bir Avrupa ülkesi için, ABD
ve Japonya için aranm›yor. Yap›lan
aç›kça zengin ve yoksul ülkeler
a y r › m › d › r. Zengin ülkeler yasan›n
bu maddesinden muaf, yani o ülkelerin vatandaﬂlar›n›n evlenmesinin
önünde engel yok; ama yoksul ülke
halklar›n›n, özellikle de Müslüman
ülke halklar›n›n var.
Ayn› ﬂekilde, bir Alman gencinin
örne¤in Endonezya’da bir k›zla evlenmesinde, Almanya’ya gelmesi
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için dil bilmesi, bir y›l beklemesi
gerekmiyor. Ancak, bir Türk kendi
ülkesinden bir gençle evlendi¤inde
bir y›l beklemeli, dil ö¤renmelidir.
Yasa çerçevesinde yap›lacak
“uyum kurslar›”na kat›lmayanlara
ise çeﬂitli para cezalar› öngörülüyor.
Ayr›ca AB ülkeleri s›n›rlar›na girecek olan s›¤›nmac›lar da yakaland›ktan sonra do¤rudan s›n›r d›ﬂ› edilebilecekler.
Türkiyeli örgütlenmeler, hükümetin ‘Uyum Zirvesi’ oyununu
boykot ederek tepkilerini ortaya
koydular. Anadolu Federasyonu
protesto eylemleri düzenledi. Ancak, sosyal demokratlar›n da deste¤iyle yasa parlamentodan geçti.
SPD ve CDU/CSU hükümetinin bu
protestoyu de¤erlendirmesi ise tam
bir emperyalist küstahl›k örne¤iydi:
“Bunlar› demokrasi anlay›ﬂ› k›t”!
Siz, 15.2 milyon göçmene hiçbir
söz hakk› tan›mayacak, onlar› ayr›mc›, ›rkç› yasalar› dayatacaks›n›z,
potansiyel suçlu olarak göreceksiniz ve bunun ad› demokrasi anlay›ﬂ› olacak; öyle mi? Ülke nüfusu
içinde bu kadar a¤›rl›k oluﬂturmas›na karﬂ›n ne siyasette, ne sanatta, ne
toplumsal yaﬂamda buna denk düﬂmeyen bir konumda olmalar›n› sa¤layacaks›n›z, bunun ad› demokrasi
olacak; öyle mi? Yabanc›lar› düﬂman gördü¤ünü, infazlar›n›, tedbir
ad›yla hapsedilmelerini meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂan bir ‹çiﬂleri Bakan›’n›
halen o koltukta tutacaks›n›z, bunun
ad› demokrasi olacak; öyle mi?
Emperyalist efendi böyle istiyor!
Göç yasas›n›n üzerine oturdu¤u
temel anlay›ﬂ; göçmenlerin “Almanya’ya yararl› ve zararl›” ﬂeklinde tasnif edilmesidir. “Yarar-zarar”
k›staslar›n› belirleyense, Alman tekellerinin ç›karlar›d›r. Bu nedenle,
“yararl›” göçmenlere kap›lar biraz

daha aç›l›rken, “zararl› (ya da “iﬂe
yaramaz”) görülenlere kap›lar kapat›l›yor, içeridekilerden de kurtulman›n yollar› art›r›l›yor. Yasa böylece
hem göçmenlerin kendi aras›nda
hem de Alman halk›yla göçmenler
aras›nda bölücülük, ayr›mc›l›k yap›yor, birarada yaﬂama koﬂullar›n›
yok ediyor; ‘entegrasyonu’ de¤il,
farkl› olan› Almanlaﬂt›rmay›, asimilasyonu dayat›yor.
“Zararl›” olarak görülenlerin baﬂ›nda ise, haklar›n› arayanlar, ilerici, sosyalistler ve potansiyel suçlu
görülen müslümanlar ile posas›n›
ç›karana kadar sömürdükten sonra
art›k iﬂe yaramaz gördükleri emekçiler yer almaktad›r.
2004’te göç yasas›nda yap›lan
de¤iﬂikliklerde de ayn› anlay›ﬂ hakimdi. ‹lticac›l›k kurumunun BM
metinlerde belirtilen siyasal, sosyal
boyutlar›n›n yok say›ld›¤› yasada,
mu¤lak bir “tehdit” kavram› arkas›nda, potansiyel suçlu görülen ülke
halklar›n›n s›n›rd›ﬂ› edilmesi kolaylaﬂt›r›lm›ﬂt›. Buna karﬂ›n yasa ﬂunu
da söylüyordu: “Belirli iﬂ kollar›nda kalifiye eleman getirilmesi kolaylaﬂt›r›lmal›, yabanc› akademisyenlerin Almanya’ya gelmeleri cazip hale getirilmeli”.
Bu yasada da ayn› anlay›ﬂ aç›kça
ortaya konulmaktad›r. Bu ihtiyaca
cevap vermeyen tüm göçmenler,
yoksullar, iﬂçiler, iﬂsizler “zararl›”,
“faydas›z” olarak görülmektedir.
Burada karﬂ›m›za ç›kan mant›k;
sadece Almanya’ya özgü olmayan,
tüm emperyalistlerin göçmen politikas›, halklara bak›ﬂ›d›r. Bugün tüm
Avrupa’da göçmenlere yönelik sert
önlemler birbiri ard›s›ra ç›kar›l›rken, “faydal›” göçler teﬂvik ediliyor. Çünkü, sistemin göçmenlere
ihtiyac› var. Yani, Almanya, Fransa
ve di¤er ülkelerde yaﬂananlara bakarak, AB ülkelerinin göçmenlere
ihtiyac› olmad›¤›n› düﬂünmek yanl›ﬂt›r. Sermaye, göçmen eme¤i olmadan yaﬂayamaz. Göçmen demek,
kapitalistler için ucuz emek, yani
daha fazla kâr demektir.
Dünyada, yoksul güney ve do¤udan, zengin kuzey ve bat›ya yo-
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¤un bir göçmen hareketlili¤ine dikkat çeken Birleﬂmiﬂ Milletler’in
2005 y›l› raporuna göre, zengin kapitalist ülkelerin nüfus yap›lar›nda
önümüzdeki 50 y›l içinde önemli
demografik de¤iﬂimler beklenmekte. Almanya, Fransa, ‹talya, Hollanda, ‹spanya, Portekiz gibi AB ülkelerinde bu de¤iﬂimin sonucunda
oran›n›n %23’leri bulaca¤› belirtilmekte. Ayn› raporda, 82 milyon nüfuslu Almanya’n›n her y›l ortalama
490 bin göçmene ihtiyac› oldu¤u
belirtiliyor. Bugün 15.2 milyon olan
göçmen say›s› azalmay›p artacak.
Ancak sorun, kapitalizmin nas›l
bir göçmen eme¤ine ihtiyaç duydu¤udur. Bugüne kadar kulland›¤› ve
iliklerine kadar sömürdü¤ü göçmen
tipi, kapitalizmin ihtiyaçlar›na cevap vermemektedir. Alman ve tüm
Avrupa tekellerinin ihtiyaç duydu¤u
göçmen tipi daha çok, kapitalist sistemin geliﬂme evrimine cevap verebilecek, üretken, teknolojik bilgiye
sahip, e¤itimli göçmen tipidir. Ancak hemen belirtelim ki, tekellerin
iﬂe yaramaz, zararl› gördü¤ü, potansiyel suçlu ilan etti¤i göçmenlerden
kurtulmas› da o kadar kolay de¤ildir. Göçmenlere karﬂ› sert önlemleri ile öne ç›kan Sarkozy’nin, “zincirlerinden baﬂka kaybedecek ﬂeyleri olmayan” göçmen varoﬂlar›ndan
ald›¤› cevap bilinmektedir.
Sonuç olarak; Almanya göç yasas›n›n mecliste kabul edilmesi bir
“son” de¤il, mücadele sürecektir,
uygulama karﬂ›m›za daha pek çok
sorunu ç›karacakt›r. Göç yasas›na
karﬂ› mücadelede temel nokta, yasan›n mant›¤›n›n, sistemin niteli¤inin Türkiyeli emekçiler taraf›ndan
do¤ru kavranmas›d›r. Göç yasas›n›n
temel mant›¤›n› yukar›da aktard›k.
Sistem, kendi emekçilerine karﬂ› da
yo¤un bir sald›r› içindedir. Yoksullara düﬂman, yabanc›lara karﬂ› ›rkç›,
ayr›mc› sisteme karﬂ› yabanc›larla,
Alman emekçileri, demokratik kamuoyu birlikte mücadele yürütebilmelidir. Türkiyeli devrimci, demokratik kurumlar aç›s›ndan öncelikli
olan ise, elbette Türkiyeli emekçilerin biraraya getirilmesi, mücadeleye
sevk edilmesidir.
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Mustafa Atalay için sevk karar›
Almanya’da tutuklu bulunan ve sa¤l›k sonunu olan Mustafa Atalay için
Federal Savc› taraf›ndan hastaneye sevk edilmesi yönünde karar verildi.
Son olarak Sol Parti’nin meclis önergesinin ard›ndan Federal Savc›’n›n
12 Temmuz’da verdi¤i karara göre; Mustafa Atalay’›n Stuttgart yak›nlar›nda bulunan Hohenasperg Cezaevi Hastanesi’ne kald›r›laca¤› bildirildi.
Mustafa Atalay; 15 Kas›m 2006 tarihinde geçirdi¤i a¤›r bir kalp ameliyat›n›n ard›ndan Federal Savc›l›¤›n emri ile tutuklanm›ﬂt›. 7 ayd›r hapishanede tek baﬂ›na tecrit alt›nda tutulan Atalay’›n sivil bir hastanede tedavisinin engellenmesinin yan›s›ra, “gizli haber iletebilir” gibi komik gerekçelerle görüﬂ haklar› da k›s›tlanm›ﬂt›.
Hannover Hapishanesi’nde görevli doktor Teubner yaz›l› olarak Mustafa Atalay için bütün t›bbi sorumluluklar› reddedip hapishanede ‘yap›labilecek birﬂey yok’ derken, Hannover T›p Fakültesi’nden gelen raporun
ard›ndan ani olarak düﬂüncelerini de¤iﬂtirmiﬂ ve hastaneye kald›r›lmamas› yönünde bir aç›klamada bulunmuﬂtu. Doktorun bir gün içinde düﬂüncelerini de¤iﬂtirmesi ve Federal Savc›l›¤›n pozisyonunu savunmas› da ibret
verici bir durum olarak dikkati çekmiﬂti. Atalay’›n Avukat› Heinz-Jürgen
Schneider’in dilekçesini daha 11 Temmuz’a kadar reddeden Federal Savc›l›k, ﬂimdi Hannover T›p Fakültesi’nin raporu ve Milletvekili Ulla Jelpke’nin soru önergesi üzerine bir ad›m geri atarak Stuttgart yak›nlar›nda
bulunan Hohenasperg hapishanesi’ne sevk etme karar› ald›.
TAYAD Komite, yapt›¤› yaz›l› aç›klama geliﬂmeler hakk›nda bilgi verirken, Mustafa Atalay’›n durumunun takipçisi olacaklar›n› kaydetti.

Yezidiler’i de tükettiniz!
Yüzy›llard›r bu topraklarda yaﬂ›yorlar, Viranﬂehir’deki kayal›klardaki
yerleﬂim yerlerinin en az 800 y›ll›k oldu¤u tahmin ediliyor. Dünya genelinde 1 milyon olan Yezidiler’in anavatanlar›ndan olan Anadolu’da bugün
geriye sadece 377 Yezidi kalm›ﬂ.
Oligarﬂik devletin az›nl›klara yönelik izledi¤i bask›, sindirme, asimile
etme politikalar›ndan, dini az›nl›klardan olan Yezidiler de fazlas›yla nasibini alm›ﬂ; özellikle 12 Eylül’le birlikte artm›ﬂ göç, 1996’da ise hemen hemen bitmiﬂ. Bask›lar azald›¤› için de¤il; göçecek insan kalmad›¤› için!
Bugün 40 bini Almanya’da olmak üzere Avrupa genelinde 60 bin Yezidi Türkiye’den göç ederek yerleﬂti. Geride kalan 377 Yezidi’den biri
olan 62 yaﬂ›ndaki Abdo Bar›ﬂ, 180 y›l önce Suruç, Halfeti, Bozova ile Derik, Ç›nark, Maz›da¤› üçgeninde 400 köy ve mezran›n zorla müslüman yap›ld›¤›n› anlat›yor. Kutsal mekanlar› hiç olmam›ﬂ; devlet izin vermiyor.
Sünnet yok inançlar›nda ama Türkiye’deki tüm Yezidiler sünnetli!
Ermeni’sini k›ra k›ra, Rum’unu süre süre tüketen devlet, Kürt Yezidilere asla tahammül etmedi tarihi boyunca. Savaﬂlarda asker yapt›, ama
inançlar›n› yasaklad›, bask›y› üzerlerinden
hiç eksik etmedi. ‘Türkiye Türklerindir’ anlay›ﬂ›yla farkl› milliyetlere oldu¤u gibi, farkl› inanç ve mezhepten olanlara da ya asimilasyonu ya da sürgünü ve ölümü dayatt›.
ﬁimdi 377 Yezidi’nin kald›¤› bu içler ac›s› tablo ile övünebilir!!!
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May›s - Haziran 2007
Hapishanelerde Hak ‹hlalleri Raporu
HAP‹SHANELERDE T E C R ‹ T
SÜRÜYOR; GENELGE UYGULANMIYOR!
Tecritin kald›r›lmas› için bir baﬂlang›ç olarak kabul edilen ve bu anlamda da ölüm orucunun bitirilmesine neden olan 22 Ocak 2007 tarihli genelgenin yay›nlanmas›n›n üzerinden yaklaﬂ›k 6 ay geçti. TAYAD,
geçen hafta yay›nlad›¤› yeni bir raporla, hapishanelerde iﬂkence, tecrit
ve yasaklamalar›n genelgeye ra¤men devam etti¤ini bir kez daha duyurarak, hapishanelerdeki bask›lar›n bilgi ve belgelerini sundu.
“Hapishanelerde Tecrit Sürüyor; Genelge Uygulanm›yor” baﬂl›¤›n› taﬂ›yan raporun giriﬂinde, May›s ve Haziran aylar›nda da hapishanelerde baﬂta tecrit, mektup ve
görüﬂ yasaklar› olmak üzere hak ihlallerinin artarak devam etti¤i belirtilerek ﬂöyle deniyor: “ Aç›klad›¤›m›z ‘May›s - Haziran 2007 Hapishanelerde Hak ‹hlalleri Raporu’nda da göreceksiniz ki F Tiplerinde tutsaklar›n her an› iﬂkence,
bask›, dayak ve hukuksuzluklarla
geçmektedir.”

Genelge neden
uygulanm›yor?
Raporun yine giriﬂ bölümünde,
hapishanelerin mevcut durumu ve
hapishaneleri yönetmekle yükümlü
Adalet Bakanl›¤›’n›n t a h a m m ü l süzlü¤ü ve aczi çarp›c› bir anlat›mla ortaya konuyor. Evet, Bakanl›k,
hem direniﬂin zaferi karﬂ›s›nda tahammülsüz, hem politikalar›n› savunmaktan, genelgelerini uygulatmaktan aciz!. Sözkonusu bölümde
ﬂunlar aktar›l›yor:
“ Bugün ... hapishaneler ve karakollarda falakadan, ç›r›lç›plak soyarak onursuz aramaya dek her türlü insanl›k d›ﬂ› iﬂkence metodu uy-
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gulan›yor. Adalet Bakanl›¤› ise yap›lan onca suç duyurusunu araﬂt›rmak bir yana bizzat kendisinin kamuoyuna aç›klad›¤› 45/1 say›l› genelgeyi bile uygulamaktan aciz.
Bunu bizzat hapishane yönetimleri
söylüyor. ‹ﬂte size Tekirda¤ F Tipi
Hapishanesi’ndeki tutuklular›n genelgenin neden uygulanmad›¤› sorusuna hapishane idaresinin verdi¤i
cevap ‘Adalet Bakanl›¤›na bir yaz›yla sorduk cevap bekliyoruz’.
Bu cevap Avrupa Birli¤i’nden
tescilli demokrasinin ve onun havarisi kesilen AKP iktidar›n›n maskesinin yerle bir olmas›n›n resmidir
asl›nda.
Tecrit’e karﬂ› direniﬂin hapishane duvarlar›n› aﬂ›p kitlesel bir tepkiye dönüﬂmesi sonucu Adalet Bakanl›¤› 45/1 say›l› genelgeyi yay›nlamak zorunda kalm›ﬂt›r. Ancak
AKP iktidar› direniﬂin kazanmas›n›
bir türlü hazmedememiﬂtir. Genelgenin üzerinden geçen onca zamana karﬂ› birkaç göstermelik de¤iﬂikli¤in d›ﬂ›nda genelgenin uygulanmamas›ndaki ›srar devam ediyor.
Bu haz›ms›zl›k ve ikiyüzlülü¤ün bir
sonucudur.”

Yeni Salih Sevineller ’in
O lm as › S ad e ce An
Meselesidir
‹ﬂte rapordan bir “doktora ç›kamama” olay›. Yer Tekirda¤ 1 No’lu
F Tipi Hapishanesi.
“Ali Kanat, sabah saatlerinde
gö¤üs a¤r›s› çekiyor. A¤r›s› geçmeyince gardiyanlar› ça¤›r›p revire
ç›kmak istedi¤ini söylüyor. Gardiyanlardan ald›¤› cevap “baﬂgardiyana söyleyelim” gelsin oluyor.. Sa-

atler sonra gelen gardiyanlar “hastane buraya 20 km uzakl›kta, nas›l
gidip gelelim, doktor bile yok, her
istedi¤imizde gidemiyoruz” deyip
hafta içi dilekçe yaz revire ç›k diyor.
Pazartesi günü doktor olmad›¤›ndan Ali Kanat ancak Sal› günü revire ç›kabiliyor. Doktor ‘bir ﬂeyin gözükmüyor teﬂhis yapamam, a¤r›d›¤›
zaman gelirsin’ diyor...”
Hat›rlanaca¤› gibi, yine ayn› hapishanede daha önce Salih Sevinel
adl› tutsak, kalp krizi geçirmiﬂ, zaman›nda müdahale yap›lamamas›
neticesinde de Sevinel ölmüﬂtü.
Ali Kanat’›n yaﬂad›klar›n› tekrar okuyun ﬂimdi. Ciddi bir rahats›zl›k geçiren herhangi bir tutsa¤›n, tecrit statüsü içinde doktora
ç›k›ncaya, hastaneye gidinceye
kadar yaﬂam›n› kaybetmemesi,
ancak mucizelere ba¤l›d›r ve F
Tipi hapishaneler de mucizelere
hiç rastlanmayan yerlerin baﬂ›nda
gelmektedir.
Rapor’da sa¤l›k sorunlar›na iliﬂkin ayr›ca ﬂu önemli konular ve çarp›c› da bir örnek olay anlat›lmakta:
“ Tutsaklar›n mektuplar›nda, tedavi ve muayene olmalar›n›n önündeki engellerin de ayn› ﬂekilde sürdü¤ü belirtiliyor.
Hastane sevkleri aylar sonra ç›k›yor. Kelepçeli muayene dayatmas›yla sadece hastanede karﬂ›laﬂm›yorlar. Hapishane kampüsünde bulunan Diﬂ Poliklini¤i’nde de ayn›
dayatmayla tedavileri engellenmeye
baﬂlam›ﬂ. Cemal Yaﬂar’› diﬂ doktoru ‘ellerinle iﬂim yok’ diyerek kelepçelerle tedavi etmeye kalkm›ﬂ.
Yaﬂar bu onursuz dayatmay› kabul
etmeyince diﬂ tedavisi yap›lmam›ﬂ.”
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H u k u k s u z l u k h e r yerde!
TAYAD’›n haz›rlad›¤› May›s
Haziran Raporu’nda tutsaklar›n
yazd›klar› mektuplardaki bask›lara,
yasaklara iliﬂkin anlat›mlar oldukça
ayr›nt›l› bir ﬂekilde aktar›lmakta.
Bu anlat›mlarda en s›k ve en
uzun bölümlerden birini yay›n yasaklar› oluﬂturuyor. Gerek tutsaklar›n kendilerinin ç›kard›¤› dergiler,
gerekse onlara d›ﬂar›dan gönderilenler, tecrit sansürünü aﬂam›yor
kolay kolay. Raporda ﬂu anlat›ma
yer veriliyor:
“ Tutsaklar, süreli-süresiz yay›nlardan yararlanma hakk›n›n kesintisiz gasp edildi¤ini belirtiyorlar.
Hakk›nda bas›n savc›l›klar› ve mahkemelerce hiçbir yasaklama, toplatma karar› olmayan ve her hafta adlar›na yat›r›lan yasal dergiler Eylül
2006 dan bu yana E¤itim Kurulunca “sak›ncal›” ilan edilip, tutsaklara verilmemektedir.”
Ayr›ca bu anlat›mlar içinde, tutsaklara yönelik fiziki sald›r›lar›n da
s›k s›k tekrarland›¤› görülüyor. Sald›r›larda yaralanan tutsaklar›n tedavileri yap›lam›yor, kimilerinin rapor
almas› engelleniyor. Ancak tüm
keyfiliklere ra¤men, gördü¤ü iﬂkenceleri belgeleyen, doktor raporu alabilen tutsaklar da var. Mesela, Sincan F Tipi’nde bir tutsak, doktordan
14 günlük bir rapor alarak sald›r›y›
belgeliyor.

Fakat bundan sonra bir baﬂka sorun daha baﬂl›yor. Bu raporlar› de¤erlendirmek durumunda olan yarg›, raporlar hakk›nda gerekenleri
yapm›yor. ‹ﬂkence belgelenmiﬂ de
olsa, cezaland›r›lm›yor.
Tecrit mekanizmas›n›n iﬂlemesinin engelledi¤i bir baﬂka hak da, itiraz hakk›: “ Tutsaklar›n, hukuki itirazlar› ve itiraz dilekçelerinde yer
alan bütün talepleri hiç dikkate
al›nmadan reddediliyor! ”
Suç duyurular›, ço¤unlukla “kovuﬂturmaya yer olmad›¤›” karar›yla
sonuçlan›yor.
“ Ölçü hukuk olmad›¤›, amaç
keyfili¤i önleme de¤il, tecrit ve tredman politikas›n›n devam›n› sa¤lamak oldu¤u için, böyle kararlar›n
a rd› arkas› kesilmiyor”...

Te c r i t b a r b a r l › ¤ › n a ö r n e k
b i r olay:
“ Sincan 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nden 10 Nisan’da revire götürülen Kenan Özyürek ve Cengiz Karaman gardiyanlar›n vahﬂice sald›r›s›na u¤rad›. Gerekçe(!) ise, iki tutsa¤›n koridordan geçen baﬂka tutsaklara selam vermek istemesiydi.”
Evet, sadece selam vermek!
Büyük suç bu. Büyük suç, çünkü
tecrite en çok zarar verecek davran›ﬂ, iki kiﬂi aras›nda kurulacak insani bir iliﬂkidir. Bu yüzden “selam

‹HD Hapishaneler R a p o r u
‹HD Ankara ﬁubesi Ocak-Temmuz 2007 Hapishaneler Raporu’nu yapt›¤›
bir aç›klama ile duyurdu.
14 Temmuz’da ‹HD binas›nda yap›lan aç›klamada, ‹HD’liler de bakanl›¤›n
hâlâ genelgeyi uygulamad›¤›na de¤indiler.
‹HD Genel Merkezi ve ﬂubelerine yap›lan ﬂahsi baﬂvurular ve bas›na yans›yan haberlerden yararlan›larak oluﬂturulan rapor, a¤›rl›kl› olarak ‹ç Anadolu
Bölgesi hapishanelerindeki sorunlar› kaps›yor. Raporda, hapishanelerdeki
bask›lar, yasaklar; iﬂkencelerin bir dökümü verilirken, Wernice Korsakoff,
kanser, ﬂizofreni, hepatit B gibi özel bak›m gerektiren hastal›klar›n tecrit koﬂullar›nda daha da a¤›rlaﬂt›¤› belirtilerek, Erol Zavar ve di¤er hasta tutsaklar›n
durumlar›na dikkat çekiliyor.
‹HD Ankara ﬁubesi Hapishaneler Komisyonu, yaﬂanan bu hak ihlallerinin
takipçisi olmaya devam edeceklerini belirterek, Adalet Bakanl›¤›’na genelgenin bir an önce uygulanmas› ça¤r›s›nda bulundu.
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vermek” büyük bir vahﬂetle cezaland›r›l›yor:
“ Sald›r›n›n ard›ndan Özyürek’in
revire gitmesi engellenerek, tekrar
hücresine at›l›rken, Karaman ise
kas›klar›na ve testislerine ald›¤›
tekmeler nedeniyle a¤›rlaﬂm›ﬂ. Ancak o durumda bile doktora ç›kmas› engellenmiﬂtir. Ailelerinden ve
avukatlar›ndan al›nan bilgilere göre iﬂkence sonras› olay›n ﬂöyle geliﬂti¤i bildirildi;
“Devrimci tutsaklar›n k›rk dakika boyunca kap›lar› dövmesi sonucu revire ç›kar›lm›ﬂt›r. Revirdeki
doktor sadece a¤r› kesici vererek
Karaman’› hücresine geri göndermiﬂtir. Hücrede Karaman’›n fenalaﬂmas› üzerine devrimci tutsaklar
bu defa “Doktor ‹stiyoruz” diye
slogan atm›ﬂlar ve Karaman tekrar
revire götürülmüﬂ. Ancak tüm ›srarlara ra¤men sevki yap›lmam›ﬂt›r.
Olay›n üzerinden 30 saat geçtikten
sonra ertesi gün Karaman ›srarl›
u¤raﬂlar sonucu Sincan Devlet
Hastanesi’ne oradan da Ankara
Numune Hastanesi’ne sevk edilmiﬂ
ve testislerinin birinde kanama oldu¤u tespit edilmiﬂtir. ”
Bu örnek olayda, tecritin tüm
boyutlar›n› görmek mümkün asl›nda. Ayn› zamanda DOKTOR’dan
gardiyana, infaz hakiminden kantincisine kadar hapishane personelinin nas›l tecritin bir parças› oldu¤unu da görüyoruz.

Genelge nas›l uygulat›l›r?
TAYAD’l›lar, raporda bu sorunun cevab›na da dikkat çekiyorlar.
Genelgenin nas›l uygulat›labilece¤i
konusunda elbette Amerika’n›n yeniden keﬂfi gerekmiyor. Sorunun cevab› belli; ﬂöyle diyor TAYAD’l›lar:

“ Genelgenin uygulat›labilmesi
için baﬂta demokrasiden ve insan
haklar›ndan yana olan tüm ayd›nlara demokratik kitle örgütlerine büyük sorumluluk düﬂüyor. Yeni ç›kar›lan polis yetki yasas›yla tüm ülkeyi F Tipi iﬂkencehaneye çevirmek isteyenlere karﬂ› mücadeleyi yaﬂam›n
her alan›nda örmekten baﬂka yol
yoktur.”

22 Temmuz 2007

Düﬂler kurar›m.
Bir an önce büyüyüp okula
gitmenin... Ö¤retmen, pilot, avukat ya da doktor olman›n... Ya da
annemin deyimiyle “büyük
adam” olman›n düﬂlerini kurar›m. En sevdi¤im yiyecekleri
yer, en güzel elbiseleri giyerim
düﬂlerimde.
Düﬂler kurar›m,
fakir-zengin ayr›m›n›n olmad›¤› bir dünyan›n düﬂlerini... Yaﬂl›lar, hastalar, kimse aç aç›kta çaresiz
kalmaz düﬂlerimde.
Düﬂler kurar›m, hesaps›z kitaps›z çocuk safl›¤›nda.
Onlar› anlatt›¤›mda çocuk iﬂte
deyip, ciddiye almayacaklar belki.
Çocuklar›n düﬂleri, byüklerin bir
kulaklar›ndan girip ötekinden ç›kar
ço¤unlukla. Demezler ki, çocuk
ama dünyas› büyük... Demezler ki
çocuk ama düﬂleri imkans›z de¤il...
Düﬂler kurar›m, belki de hiç yaﬂayamayaca¤›m düﬂler. Ama, yaﬂayamamam, onlar›n imkans›zl›¤›n›
göstermez yine de de¤il mi...
Aradan y›llar geçse de unutamad›¤› düﬂleri, ﬂimdi bir bir haf›zas›nda canlan›yordu Mustafa’n›n.
Oldum olas› düﬂ kurmay› severdi Mustafa. Düﬂleri çok, düﬂleri çocuk, düﬂleri büyüktü. Düﬂleri en iyi
dostu, arkadaﬂ›yd› onun. Bundan
dolay› belki, kendini hiç yaln›z hissetmedi. Hayat›n ona reva gördü¤ü
ac›lar karﬂ›s›nda düﬂleriyle avundu.
Gülmelerini düﬂlerine taﬂ›d›. Ac›lar,
yokluklar karﬂ›s›nda düﬂlerindeki
dünyadan ak›l istedi, sab›r istedi.
Kolundaki saatine bakt›. Tam
ö¤leni gösteriyordu: 12.00! Eliyle
aln›ndaki terleri sildi. Kendi yaﬂ› da
12 olmuﬂtu. ‹lkokul son s›n›f ö¤rencisiydi Mustafa.
Neden büyüdüm sanki, hep küçük kalsayd›m dedi kendi kendine.
Çaresiz gözlerle sa¤›na soluna bakt›. Kocaman düz bir ovayd›. Gözalabildi¤ine pamu¤un beyaz›na bürünmüﬂ bir ova....
Susmak bilmeyen, afacan, düﬂler
kuran, büyümüﬂ de küçülmüﬂ, Mustafa gitmiﬂ, yerine konuﬂmayan,

Say›: 114

Düﬂler
ve
hayat
gülmeyen, a¤lamayan Mustafa gelmiﬂti. Düﬂleriyle de sohbeti kesmiﬂ,
s›k›lm›ﬂt›. Her ﬂey ona s›k›c› geliyordu.
H›zla sallad› elindeki çapay› topra¤a. Bir hafta olmuﬂtu arkadaﬂlar›ndan, çok sevdi¤i ö¤retmeninden
ayr›lal›. Etraf› yaﬂ›tlar›yla doluydu
ama o onlara bakt›kça okulundaki
arkadaﬂlar›n› hat›rl›yordu hep.
Amelebaﬂ›n›n “hadi yemek vakti” diyen sesinde de ö¤retmenin
“çocuklar teneffüs” diyen sesini hat›rlat›yordu. Ama ikincisi ne kadar
sevgi yüklüyse, ﬂefkat yüklüyse, ilki o kadar yabanc› ve sevgisizdi.
Ö¤retmeniyle ilk gün tan›ﬂmalar› geldi akl›na. Bütün arkadaﬂlar›na
sordu¤u gibi kendisini de sormuﬂtu
“sen ne olacaks›n Mustafa?” diye.
O koskoca düﬂlerini anlatamam›ﬂt›, ama heyecanla, utanarak, s›k›larak “doktor olaca¤›m” demiﬂti.
Nedenini sordu ö¤retmeni.
Dedi ki, “insanlar hastal›ktan,
ilaçs›zl›ktan ölmesin diye...”
Aferin Mustafa demiﬂti ö¤retmeni.
Elindeki çapay› h›zl› h›zl› sallarken tozlu ter damlalar› yüzünü yak›yordu.
Gözlerinin önünde “aferin Mustafa” diyen ö¤retmeni, gözlerinin
üstüne inen terlerini sildi. Nicedir
yan›na u¤ramayan düﬂlerinin sesi,
çapala pamu¤u Mustafa, belki doktor olursun, belki, baﬂka bir ﬂey, hayatta olunacak o kadar çok ﬂey var
ki... sak›n k›rma umutlar›n›, diyordu.
Bu sese k›zd›. Hani ne zaman
olacakt›, nas›l olacakt›? Pamuk ça-

palayarak m› alacakt› doktor diplomas›n›? Geç bunlar› diye k›zd› düﬂüne. ‹lk defa bir düﬂü kafas›ndan
uzaklaﬂt›rmaya çal›ﬂt›.
Mustafa’n›n babas› onu okutmay› çok istemiﬂti asl›nda, hâlâ da istiyordu. Kendisi okuyamad›¤› için,
bir uhde kalm›ﬂt› içinde. Ama iﬂte,
ilkö¤retimi atlatsalar da sonras› ne
olacakt›? Bunun cevab›n› ne babas›
biliyordu, ne Mustafa.
Babas›, Mustafa bildi bileli çok
çal›ﬂ›rd›. Gece gündüz, yaz k›ﬂ demeden çal›ﬂ›rd› hem de. Ama iﬂte s›k›nt›lar›n›n bitti¤ine de hiç tan›k olmam›ﬂt›. Demek ki mesele bir tek
“çok çal›ﬂmakta” de¤ildi.
Mustafa küçük yaﬂta bu sonucu
ç›karm›ﬂt›. H›zla sallad› elindeki çapay›.
Düﬂler kurmaya devam etmeliydi Mustafa. Büyük düﬂler, güzel
düﬂler.
Sevginin, paylaﬂ›m›n oldu¤u
düﬂler. Fakirli¤in olmad›¤› düﬂler.
Kötülüklerden, çirkinliklerden ar›nm›ﬂ düﬂler...
Çal›ﬂmaktan nas›r ba¤lam›ﬂ babam›n elleri. Anam mutfakta boﬂ
tencerenin karﬂ›s›nda düﬂünür durur. Kardeﬂlerim ayakkab› ister, çikolata ister, para ister. 5 kuruﬂun hesab›n› yapar babam, çocuklar›n›n
gözyaﬂlar›na bak›p.
“Para olmadan hayat olmaz” der,
hayattan ç›kard›¤› tecrübenin özeti
olarak. Ama para nas›l kazan›l›r, iﬂte onu söyleyemiyor Mustafa’n›n
babas›. Çünkü habire çal›ﬂt›¤› halde
yoktur paralar›.
Para yoksa, hayatlar› da m› yoktu yani?
Onlar›n hayat› yok muydu?
Mustafa’n›n akl›n› kurcalard› bu
soru s›k s›k. Bilemezdi, cevap veremezdi, paralar› yoktu, o zaman hayat da yok muydu yani; peki onlar›nki neydi, kar›ﬂ›k iﬂti...
Ama Mustafa biliyordu, hayat
yoktuysa da düﬂleri vard›. Onun
düﬂleri hayattan daha gerçekti. Düﬂleri var m› yok mu bilemedi¤i hayattan daha güzeldi. Düﬂleri neden
hayat›n kendisi olmas›nd›?
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“Çeteler”in anatomisi hep ayn›
Polis, asker, yarg› mensubu eksik olmuyor çetelerin
içinden; hepsi bir biçimde devlet ba¤lant›l›
Nerede bir “çete” operasyonu
varsa, orada mutlaka polis, asker ya
da yarg› mensubu ile ülkücü faﬂistler ortaya ç›k›yor.
Geçen hafta bas›na yans›yan üç
çete operasyonunda da bu gerçek
de¤iﬂmedi:
Çete 1- Polisin, Hollanda-Almanya-Türkiye üçgeninde, 5 milyon dolar uyuﬂturucu paras›n›n paylaﬂ›m› yüzünden iki ayr› çete aras›nda baﬂlayan ve 5 kiﬂinin öldürüldü¤ü olaya iliﬂkin düzenledi¤i “Son
Nokta Operesyonu”nda çete üyelerinin 3 savc› ve 1 hakime seks patlileri düzenledi¤i ortaya ç›kt›. (13
Temmuz Hürriyet)
Çete 2- Çete liderleri faﬂist Alaattin Çak›c› ve Sedat Peker dosyalar›nda ad› geçen, Yarg›tay Eski Genel Sekreter Yard›mc›s› Ercan Yalç›nkaya, Kazan Savc›l›¤› s›ras›nda
da ayn› iﬂine devam etmiﬂ. Yalç›nkaya’n›n ad› bu kez de, uyuﬂturucu
rekabeti içinde olan çetelere tak›ld›.
Uyuﬂturucu ticareti yapan Ad›yamanl›lar Çetesi Lideri Ramazan
Özaslan ile rekabet halinde olan Yeniköy Çetesi liderleri Atilla Önder,
Fikret Eskin ile Hasan ﬁah Deryasoy'un mahkemelerdeki dosyalar›
hakk›nda hakimlerle görüﬂtükleri
tespit edildi. Yalç›nkaya, 2004 y›l›nda Yarg›tay’da Çak›c›’n›n aklanmas› için giriﬂimler ortaya ç›kt›¤›nda, Peker’i kastederek “reise selam
söyle” demiﬂti.
Çete 3- Konya'da 12 Temmuz'da
düzenlenen operasyonda yakalanan
36 çete üyesi içinde, Konya Ülkü
O c a k l a r › Baﬂkan› ‹slam Alim ile
eski baﬂkan› Zeki Zorlu da yer al›yor. 80 suça kar›ﬂan çetenin suçlar›
aras›nda, Selçuk Üniversitesi’nde
devrimci demokrat ö¤rencilere sald›rmak, faﬂist ö¤rencilerin notlar›n›n yükseltilmesi ve çeﬂitli ç›karlar
için ö¤retim üyelerini tehdit ve darp
etmek, cinayete azmettirmek, gasp,
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adam yaralama, çek-senet tahsilat›,
haraç, çocuk pornosu gibi suçlar yer
al›yor. Anlayaca¤›n›z tam dört dörtlük “ülkücü” çete; onlara ait, onlara
yak›ﬂan ne varsa mevcut. Elbette,
devrimci demokrat ö¤rencilere sald›r›rken de biliniyorlard›, ö¤retim
üyelerini dövüp boﬂ araziye att›klar›nda da; ancak tüm bunlar polisin
bilgisi, izni dahilinde oldu¤u için
ses ç›kar›lmad›, baﬂka alanlara el att›klar›nda operasyon ihtiyac› do¤du.
Bunlar bir haftada yaﬂananlar.
Geçen hafta aç›klanan emniyetin
kendi raporuna göre, son üç y›lda
çetelere yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan çete üyelerinin
256’s› kamu görevlisi, 86’s› emniyet görevlisi, 15’i askeri personel.
Yarg› mensuplar› ise “yasa gere¤i”
listeye al›nmam›ﬂ. Emniyet bu rakamlar›, “çeteler emniyete s›zd›” diye yorumluyor; ne s›zmas›, emniyetin kendisi çeteleﬂmiﬂ. Kald› ki, bu
rakamlar sadece yap›lan operasyonlar› yans›t›yor, daha onlarca çetede,
yüzlerce polis, asker, yarg› mensubu faaliyet halinde.

Çeteleri sistem üretiyor
Son dönemde kamuoyuna “çete
operasyonu” diye yans›t›lan çetelerin birinci grubunu, do¤rudan mafya, ç›kar çeteleri oluﬂturuyor. ‹kinci
grupta ise eski asker, polis vb. bulundu¤u “ulusalc›” çeteler yer al›yor; bunlar hem kendi ç›karlar›na
bak›yor, hem de “vatan millet” edebiyat› ile komplolar, provokasyonlar tezgahl›yorlar, devlet taraf›ndan
do¤rudan kullan›l›yorlar. Temelde
her iki gruptaki çete de sistemden
ba¤›ms›z de¤il, sistem üretiyor onlar›. Ve tüm bu operasyonlara karﬂ›n, ayn› sistem taraf›ndan da korunuyorlar, operasyonlar›n “ay›klama”, “s›n›rlar›n› aﬂanlar› törpüleme” d›ﬂ›nda bir iﬂlevi yoktur.

Temel Haklar Federasyonu aç›klamas›nda da vurguland›¤› gibi,
yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele edenleri susturmak isteyenler kim; polis,
yarg›. Çetelerle kolkola olanlar kim;
yine onlar. Çetelere karﬂ› mücadelenin göstermelik oldu¤unun bir baﬂka kan›t› iﬂte bu.
Ercan Yalç›nkaya’n›n durumuna
bak›n; komiserlikten terfi ede ede
yarg›taya kadar yükseliyor, bu süre
içinde hep, devletin, M‹T’in kulland›¤› faﬂist çetelerle iliﬂki içinde. Pislik ortaya saç›l›yor, yine cezaland›r›lm›yor, bir süre gözlerden uzak
tutmak, gündemden düﬂürmek için
ilçe savc›l›¤›na atan›yor; ondan adalet da¤›tmas›, o ilçede devletin yarg›s›n› temsil etmesi isteniyor...
Böyle bir devlet çetelere karﬂ›
mücadele edebilir mi?

Kap›lar Susurluk’a ç›k›yor
Öte yandan “ulusalc›, Kuvvac›”
kontrac›lar. “Çete” tan›m› ile durumlar› genelleﬂtiriliyor, as›l misyonlar› gözard› edilmek isteniyor.
Ortaya ç›kan “ulusalc› çete” profillerine bak›ld›¤›nda neredeyse tümünün ortak özellikleri var:
Hemen hepsinde özel kontra e¤itimi alm›ﬂ timciler, general rütbesine kadar emekli subaylar var. Ço¤u
bir biçimde Veli Küçük’le iliﬂkili.
Hepsinde devletin en gizli belgesi “Milli Güvenlik Siyaset Belgesi”
ç›k›yor.
Üzerlerinde istihbarat eleman›
olduklar›na dair kimlikler, provokasyon yaratmaya dönük eylem
krokileri, hedef listeleri mevcut.
Hepsi “vatan, millet aﬂk›na çal›ﬂt›klar›” yaygaras› ile asl›nda orta
yerde, “legal” derneklerin içindeler.
Özetle, neresinden bakarsan›z
bak›n devlete, Susurluk sistemine
ç›k›yor kap›lar. Çete deyip geçmek,
as›l olarak bu gerçe¤i gizliyor ve
adeta devlet bunlara karﬂ› mücadele
ediyormuﬂ havas› yarat›l›yor.
Oysa gerçek ﬂudur: Çetelere ve
onlar› yaratan sisteme karﬂ› sadece
biz devrimciler mücadele ederiz.
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ÇETELER‹ KORUYAN ADALET
Yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele edenlere yön elik tu tuklama
f u r y a s › s ü r ü y o r ; d e r n e k l e r i b a s a n p o l i s l e r, Te m e l H a k l a r
ü y e l e r i n i t u t u k l a y a n h a k i m l e r, binlerce y›l ceza isteyen sav c›lar çetelerle kucak kuca¤a yakalan›yor
‹stanbul polisi, çeteleri korumak
için Temel Haklar Federasyonu’na
yönelik kurdu¤u komloya devam
ediyor. Kumara, uyuﬂturucuya, fuhuﬂa karﬂ› mücadele etti¤i gerekçesiyle 7 Aral›k 2006’da federasyona
ve ba¤l› bulunan Temel Haklar ve
Özgürlükler Dernekeri’ne yap›lan
bask›nlar sonucunda 41 kiﬂi tutuklanm›ﬂ, uyuﬂturucu ve kad›n pazarlayan çetelerin ﬂikayetleri üzerine
bu insanlar hakk›nda 10 bin y›l hapis istemiyle dava aç›lm›ﬂt›.

4 k iﬂi d aha t utukland›
Bunula yetinmeyen polis, 11
Temmuz günü ayn› dosya kapsam›nda dört kiﬂiyi daha gözalt›na ald›. Evlerinden ç›karken gözalt›na
al›nan Birol Abatay, Kemal Delen,
Mehmet Özdemir ve Hakan Kanat
dört gün sonra ç›kar›ld›klar› mahkeme taraf›ndan tutukland›lar.
Konuya iliﬂkin aç›klama yapan
Temel Haklar Federasyonu, çetecilerin vatansever, genelev patronunun vergi rekortmeni oldu¤u, ﬁemdinli bombac›lar›na “iyi çocuk”,
Susurlukçu katillere “bu memleket
için kuﬂun atan kahramanlar” diye
sahip ç›k›lan bir ülkede kumara,

‹kitelli: Çete Sald›r›s›
Devletin polisi ve yarg›s› ile çeteler ayn› amaç için çal›ﬂ›yor; gençler bu batakl›ktan kurtulmas›n!
Yarg› tutukluyor, çeteler sald›r›yor
Çeteler taraf›ndan kullan›lan bir
gencin, batakl›ktan ç›karak uyuﬂturucu kullanmay›, satmay› ve çetecili¤i b›rak›p ‹kitelli Temel Haklar’a
gelmeye baﬂlamas› üzerine, çetelerin sald›r›s›na u¤rad›. Gencin 16
Temmuz günü, dernekte tek baﬂ›na
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uyuﬂturucuya, fuhuﬂa karﬂ› ç›kman›n, bir bütün olarak yozlaﬂmaya
karﬂ› mücadele etmenin suç say›lmas›n›n “do¤al” oldu¤u belirtilen
aç›klamada, hem de bu mücadeleden dolay› insanlara, Türkiye tarihinde benzeri görülmemiﬂ, mant›k
s›n›rlar›n› aﬂan bir ceza istemiyle
dava aç›ld›¤› kaydedildi.

Hakimlere, savc›lara bak›n!
13 Temmuz tarihli Hürriyet Gazetesi’nin manﬂetten verdi¤i, “ Çetenin, 3 savc› ve 1 hakime grup seks
partisi düzenledi¤i” haberinin
hat›rlat›ld›¤› aç›klamada, federasyonu basan polislerin, tutuklayan
hakimlerin kimler oldu¤unun görüldü¤ü belirtildi. Bu ortaya ç›kanlarla
birlikte; uyuﬂturucu sat›c›lar›n›, fuhuﬂ yapt›ranlar› korumak için canla,
baﬂla çal›ﬂman›n, komplo haz›rlama
nedenlerinin, torbac› ve pezevenk
dövmenin “anayasal düzeni y›kmaya teﬂebbüs” suçu say›lmas›n›n daha anlaﬂ›l›r oldu¤u söylendi.

Pisli¤i temizleyece¤iz
Temel Haklar Federasyonu devam›nda ﬂu ifadelere yer verdi:
“ Düzenin temsilcileri batakl›¤› korumak için elinden geleni ard›na
oldu¤u s›rada gelen çeteler sald›r›n›n ard›ndan, tek bir polisle karﬂ›laﬂmadan mahallede tacizlerini sürdürdüler.
Ancak karﬂ›lar›nda HÖC’lüleri
bulmakta gecikmediler. HÖC’lüler
sald›r›y› gerçekleﬂtiren uyuﬂturucu
sat›c›s›n› döverek cezaland›rd›lar ve
toplanan halka, yozlaﬂmaya karﬂ›
konuﬂmalar yapt›lar. HÖC’lüler,
“mahallemizde uyuﬂturucu sat›c›lar›n› istemiyoruz, gençlerimizin
zehirlenmesini engellemenin tek yolu uyuﬂturucu sat›c›lar›na karﬂ› mücadele etmektir” dediler.

koymasa da, 10
bin de¤il 100
bin y›l hapis
yatma pahas›na
da olsa batakl›¤› kurutaca¤›z.
Çocuklar›m›z›,
gençlerimizi çetelerin eline b›rakmayaca¤›z.
Pisli¤i temizleyece¤iz.”

‹P Çetesi Sald›rd›
Karﬂ› devrimci ‹ﬂçi Partisi çetesi,
kendini oligarﬂiye ispatlamak için
devrimcilere sald›rmaya devam ediyor. Geçti¤imiz aylarda gençlere
sald›ran ‹P’lilerin hedefi bu kez,
Mamak ‹ﬂçi Kültür Evi oldu.
‹ki gün önce mahallede ﬂovenist
bildiriler da¤›tmas›na izin verilmeyen ‹P çetesi 12 Temmuz günü provokasyon yaratmak için yeniden
geldi. HÖC’ün de yer ald›¤› devrimci kurumlar, ‹ﬂçi Kültür Evi’ne yönelik sald›r›ya karﬂ› uzun süre beklediler. Onlar›n çekilmesini f›rsat bilen ve polisle iﬂbirli¤i içinde olan
‹P’liler beyzbol sopalar› ile sald›rd›klar› ‹ﬂçi Kültür Evi’nde 10 kiﬂiyi
vahﬂice dövdüler. Yar›m saat boyunca sokakta devam eden çat›ﬂma esnas›nda bayanlara tacizde bulunan
‹P’lilerin imdad›na polis yetiﬂti.
Sald›r›n›n hemen ard›ndan destek için gelen HÖC, Halkevleri ve
ESP ile ‹ﬂçi Kültür Evi üyesi 150 kiﬂi, yapt›klar› ortak eylemde, “Tuzluçay›r Faﬂizme Mezar Olacak” sloganlar› att›lar ve sald›r›y›, ‹P’in kim
oldu¤unu halka teﬂhir ettiler.

Faﬂist Sald›r›
Ankara 1. Bölge Ba¤›ms›z Sosyalist Aday› Muharrem Demircio¤lu’nun seçim afiﬂlerini yapan
ESP’liler 12 Temmuz’da faﬂistlerin
sald›r›s›na u¤rad›. Çankaya/Y›ld›z
semtinde yaﬂanan sald›r›da faﬂistlerin silahl› oldu¤u ö¤renilirken, dört
ESP’li sopalarla yaraland›lar.

YOZLAﬁMA
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‹ﬂgalcinin Irakl›lar’a bak›ﬂ› ve vahﬂet

baz› bölümler:
Joe Hatcher: "Zaten
orada herkesin kalaﬂnikofu var. Bazen öldürülen sivillerin ya n›na koym ak iç in ge rekir. ‹yi askerler yanlar›nda bu iﬂ için laz›m olur diye bir
ﬂeyler taﬂ›rlar.”

“‹ngilizce bilmiyor ve esmerlerse, insan olmad›klar›na
inan›rd›k. ‹stedi¤imizi yapabilirdik yani...”
“ Amerikan bayra¤› alt›nda bir
ülkeye terör getirdik”...
“ Uyar› ateﬂi yok”...
“ Her öldürülen siville ilgili soruﬂturma açamazs›n›z, çünkü o kadar çok ölüyorlar ki”...
“ ‹ngilizce bilmiyor ve esmerlerse, insan olmad›klar›na inan›rd›k.
‹stedi¤imizi yapabilirdik yani.”
B u s ö z l e r, I r a k ’ t a n d ö n e n
Amerikan askerlerine ait.
Nation Dergisi’nin 30 Temmuz'da yay›nlanacak say›s› için
Irak'tan dönen 50 askerle yapt›¤› röportajlardan baz› bölümler, 11 Temmuz’da ‹ngiliz Independent Gazetesi’nde yay›nland›. Gazetenin yer
verdikleri dahi, iﬂgalcinin vahﬂetini,
emperyalistlerin Ortado¤u halklar›na bak›ﬂ›n› göstermeye yeter de artar bile.
“Demokrasi”, “özgürlük” gibi
kavramlar› kullanarak Irak’› iﬂgal
eden emperyalistlerin, vahﬂetten, terörden baﬂka hiçbir ﬂey götürmedikleri bu anlat›mlarla bir kez daha somutland›. Sivil insanlar›n kurﬂunlanmas›, bask›nlar, kötü muamele,
ülkemizden de bilinen infazlara çat›ﬂma mizanseni vermeler, neredeyse günlük s›radan olaylar haline gelmiﬂ durumda. Emperyalist medya
“El Kaide terörü”nü ön plana ç›kar›p direniﬂin üzerini örtmeye çal›ﬂ›rken, ayn› zamanda kendi vahﬂetini
de bir noktaya kadar gizlemeyi baﬂar›yor. Ancak m›zrak çuvala s›¤m›yor. Dün Ebu Gureyb resimleri, görüntüleri ile iﬂgalcinin vahﬂeti belgeli hale gelip tüm dünyan›n gözlerine sokulmuﬂtu, bugün o vahﬂeti
yaratan askerlerin anlat›mlar›.
‹ﬂgalciler bir yandan ya¤may›,
talan› sürdürürken, ülkenin petrol
kaynaklar›n› kendi tekellerinin sömürüsüne açan petrol yasas› gibi
yasalar› kukla meclisin önüne koyarken; öte yandan tüm ya¤maya,

40

IRAK ‹ﬁGAL‹

talana, iﬂgale karﬂ› süren halk direniﬂini de vahﬂetle bast›rmaya çal›ﬂ›yor. Bu arada, aﬂa¤›da görülece¤i
üzere, iﬂgal askerlerinin kulland›¤›
kimi yöntemlerle, ülkemizde polisin, ordunun, özel timcilerin kulland›¤› yöntemler aras›ndaki benzerlik,
bize bir kez daha egemen s›n›flar›n
vahﬂetinin “evrenselli¤ini” ve tüm
sömürge ülke güçlerinin bu yöntemleri kimden ö¤rendiklerini hat›rlat›yor.

Sivilleri katledip yan›na
silah b ›rak›yorlar
‹ﬂte askerlerin anlat›mlar›ndan

Çavuﬂ John Bruhns: "Onlar› savunmas›z yakalamak istersiniz. Onlar› uykular›nda yakalamak istersiniz... Erke¤i kar›s›n›n yan›nda yata¤›ndan al›p d›ﬂar› sürüklersiniz.
Duvara yaslars›n›z... Daha sonra
odaya gider ve her taraf› darmada¤an edersiniz. Tabii bu arada 'Silah›n›z var m›? ABD karﬂ›t› herhangi
bir ﬂeye sahip misiniz?' diye de soracaks›n›z. Normal olarak onlar
hay›r diyecektir. Çünkü normalde
gerçek de budur. Sonra evlerinin alt›n› üstüne getireceksiniz sanki bir

“ABD'yi kovana kadar savaﬂaca¤›z”
Lübnan’da düzenlenen direniﬂ konferans›na kat›lan, Sadr'›n Temsilcisi Assaad Turky, bugün Irak’taki durumu dergimize de¤erlendirdi
Birçok hareket ABD’ye ihtiyac›m›z var diyor Irak’ta. Biz bunu kabul etmiyoruz, asla da etmeyece¤iz. Biz onlar› kovmak istiyoruz, çünkü onlar iﬂgalci. Anlaﬂmalar yap›l›yor, biz onlara kat›lm›yoruz. ABD ile anlaﬂma peﬂinde olanlar zaten direniﬂin yan›nda de¤illerdir. ABD ile anlaﬂmak isteyenler
Irak'a ihanet ediyor demektir.
Biz, Moqtada Sadr taraftarlar›, parlamentoda da, hep ABD ülkemizden
gitsin diye istedik. Hükümetten, siz de ‘ABD gitsin’ demeniz laz›m isteminde bulunduk. Ama böyle bir ﬂey hiç gelmedi hükümetten.
Birleﬂmiﬂ Milletler’in 1546 No’lu karar› var. O karar Irak halk›na sözde
seçme hakk› veriyor: ABD kals›n m› gitsin mi diye. Halk gitsin diyor. Ama
bizimkiler parlementoda bu talebi dile getirdikleri zaman, di¤er gruplar imzalamad›lar, mesela "ulusal cephe" imzalamad›.
ﬁunu anlaman›z laz›m, direniﬂi desteklemek laz›m ama katilleri savunmamak laz›m. Katiller Irakl›lar’› öldürüyorlar, onlar için ABD
as›l hedef de¤il. Medya sadece onlar› gösteriyor ki, direniﬂ
kötü gözüksün diye. Bunlar direnmiyorlar. As›l direniﬂ, baﬂka bir yerde, Irak'›n güneyinde ve ortas›nda. Nejef’ten örgütleniyor. Sivil halk› s›rf kendi mezhebinden olmad›¤› için veya kendisine tabi olmad›¤› için öldürmek direniﬂ de¤ildir. Direniﬂ ABD'ye karﬂ› savaﬂmakt›r. Irak halk›n› bombal› arabalarla katletmek direniﬂe zarar vermekten öte bir ﬂey yapm›yor. Bu yolla direniﬂçiler karalanmaya çal›ﬂ›l›yor, terörist deniyor. Bilinçli yap›lan bir ﬂeydir bu. Biz direniyoruz ve hedefimiz ABD'dir, kovana kadar da savaﬂaca¤›z.
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Emperyalist kültürün halklara

kas›¤a
vurBu görüp göbak›ﬂ› ve emperyalist efendirebilece¤iniz
muﬂças›na. Ve
nin kendini üstün gören anlaen i¤renç ﬂeysonunda asy›ﬂ›; iﬂgalin askerler üzerinde
di. Herkes d›kerler bir ﬂey
ﬂar› ç›kt› ve
bulamazsa,
yaratt›¤› travma; direniﬂ karﬂ›çocu¤a ateﬂ
'üzgünüz sizi
s›nda içine düﬂülen çaresizliketmeye baﬂlarahats›z ettik.
le sivil halk›n vahﬂice katledild›. Bulabildi ‹yi geceler' dimesi; bir iﬂgalin ortaya ç›kar¤i mi z e n b ü yerek ayr›lad›¤› bütün sonuçlar askerlerin
yük silahlar›
caklar."
kullanarak,
anlat›mlar›nda
göze
çarp›yor.
Te ¤ m e n
onu parçalara
Brady Van Ena y › r d › k . .. ”
gelen: "San›Çavuﬂ Philip Chrystal: “ Benim
r›m oradayken genel tutum 'ölü bir
için her ﬂeyin bulan›klaﬂt›¤› o nokIrakl› yaln›zca bir baﬂka ölü Irakl›tay› anlatay›m... ‹ki yaﬂ›nda sevimd›r... Ne olmuﬂ?'... Sadece eve döndü¤ümüzde ve di¤er dönen askerli bir bebek orada duruyordu ve balerle buluﬂtu¤umuzda, gerçekten
caklar›ndan birine mermi saplan suçluluk içinizi kapl›yor ve sonra
m›ﬂt›... Bir yol kenar› bombas› patorada yer ediyor gibi."
lam›ﬂt›, askerler her yana ateﬂ etmeye baﬂlad› ve bebek vuruldu. Ve
Tüm I rakl›lar terörist!
bebek bana 'neden?' diye soran
gözlerle bakt›. Sanki, 'Neden bacaÇavuﬂ Kelly Dougherty: "Dahil
¤›mda kurﬂun var?' der gibi... O an
oldu¤um tak›m›n liderinin zihniyeti
kendime 'Bunlar saçmal›k' dedim."
ﬂöyleydi: 'Onlar› burada öldürmek
Çavuﬂ Aidan Delgado: “ Araba
zorunday›z, böylece Kolorado'ya
bence iyi belirlenmemiﬂ olan kontdöndü¤ümde onlar› öldürmek zorunda kalmayaca¤›m.' B ü t ü n I r a k- rol noktas›na yaklaﬂ›yordu ve içindekiler askerleri görmedi bile... Bil›lar› potansiyel terörist olarak gözimkiler korktu ve bunun olas› bir
rüyordu. Herkes bask›n yapmaya
tehdit olabilece¤ine karar vererek
ç›kmadan önce ‘Siktir, yine yanl›ﬂ
evi basaca¤›z’ diye dalga geçerdi.
araca ateﬂ açt›. Cesetler tam üç gün
Çünkü hep böyle olurdu. Hep yanl›ﬂ
boyunca araçta kald›.”
eve bask›n düzenlerdik."
Çavuﬂ Dustin Flatt: “ Bize sald›Çavuﬂ Jesus Bocanegra: "Irakl›
ranlar karﬂ›s›nda yetersiz kalmam›z
kad›na gidip kocas›n›n öldü¤ünü
nedeniyle u¤rad›¤›m›z hüsran sivilsöylemem gerekiyordu. Ona para,
leri cezaland›rmaya dönüﬂtü."
su verdik. Çocuklar›na futbol toplaÇavuﬂ Camilo Mej›a: “ Kendime,
r› ve oyuncaklar verdik. Gerçekten
'ABD bayra¤› alt›nda terör getirne yapaca¤›m›z› bilmiyorduk."
dim' dedi¤imi hat›rl›yorum."
Çavuﬂ Jef Englehart: “Foto¤raf
Çavuﬂ Timothy John Westphal:
çok çarp›c›yd›... Baﬂlar›ndan vur“Askerlerin ço¤u 'E¤er ‹ngilizce bildu¤umuz tutuklular›n bulundu¤u
miyorlarsa ve esmerlerse, bizim giceset torbalar›n› aç›yorlar ve askerbi insan de¤ildirler. Yani onlara islerden birinde bir kaﬂ›k var. Kaﬂ›kla
tedi¤imizi yapabiliriz' ﬂeklinde dücesedin beyninin d›ﬂar› ç›km›ﬂ bö- ﬂünüyorlard›."
l ümüne uz an›yor ve bir yanda n ka Çavuﬂ Josh Middleton: “ ‹nsanmeraya bak›p gülümsüyor."
lara karﬂ› sevgimin büyük ölçüde
azald›¤›n› hissettim. Önemli olan
14 yaﬂ›nda çocu¤u
ben ve arkadaﬂlar›md› ve herkes laparçalara b öldük
netlenmiﬂti."
Çavuﬂ Garett Reppenhagen: "BiUzman Çavuﬂ Patrick Resta:
reysel bir vahﬂet de¤ildi bu. Asl›nda
“ Baz› adamlar kalaﬂnikoflu 14 yaﬂsavaﬂ bir bütün olarak vahﬂetin ta
lar›nda bir çocu¤un konvoya ateﬂ
etmeye baﬂlayaca¤›na karar verdi. kendisi."
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‹ﬂgalci Türk
askerine sald›r›
Afganistan’da, emperyalistler
ad›na iﬂgalci olarak bulunan Türk askerlerine yönelik 17 Temmuz günü
bir sald›r› düzenlendi. ‹ﬂgalci askerler bu kez sald›r›dan bir yaral› ile
kurtuldular.
Hükümet, “orada neden ve kim
ad›na bulunuyoruz?” sorusunun sorulmas›n› engellemek için özel timlerin sald›r›ya karﬂ› kahramanca direniﬂleri üzerine aç›klamalar yaparken, burjuva medya da ﬂimdilik, orada iﬂgalci NATO ad›na savaﬂ›ld›¤›
gerçe¤ini gizleme peﬂinde.

Kerkük’te sald›r›
Güney Kürdistan’›n Kerkük kentinde 16 Temmuz’da düzenlenen ‘intihar” sald›r›lar›nda çok say›da sivil
hayat›n› kaybetti.
Biri Kürdistan Yurtseverler Birli¤i (YNK) bürosu yak›n›nda, di¤eri
Hasir sebze-meyve pazar›nda olmak
üzere arka arkaya düzenlenen bombal› sald›r›da en az 85 insan hayat›n›
kaybetti. Katliama dönüﬂen sald›r›da
180 kiﬂi de yaraland›.

Irakl›lar fiﬂleniyor
Direniﬂ karﬂ›s›nda acze düﬂen
iﬂgalciler, ﬂimdi de tüm Irakl›lar’›
fiﬂleme çal›ﬂmas› baﬂlatt›lar. ‹ﬂgal alt›ndaki ülkede erkeklerin parmak izi
ve retina taramas› kayd› al›n›yor.
ABD ordusu “direniﬂçileri yakalamak” gerekçesiyle Irakl› erkeklerden ald›¤› parmak izi ve retina taramas› kay›tlar›yla dev bir "veri bankas›" oluﬂturuyor. Amerikan USA
Today Gazetesi’nde yeralan habere
göre, ABD askerleri kontrol noktalar›nda ve iﬂyerlerinde taﬂ›nabilir taray›c›larla s›radan Irakl›lar’›n kiﬂisel
bilgilerini kayda al›yor, Ba¤dat ve
çevresinde ise kap› kap› dolaﬂarak
fiﬂleme iﬂlemi sürdürülüyor.

IRAK ‹ﬁGAL‹
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Irak, Lübnan, Filistin Direniﬂini Destekleme Konferans›

Silahl› mücadele meﬂrudur,
koﬂulsuz desteklenmelidir
Irak, Lübnan, Filistin Direniﬂini
Destekleme Konferans›, 12-14 Temmuz tarihleri aras›nda Lübnan’›n
baﬂkenti Beyrut’ta gerçekleﬂtirildi.
Dünyan›n çeﬂitli ülkelerinden gelen
çok say›da delegenin haz›r bulundu¤u toplant›ya Türkiye’den Haklar ve
Özgürlükler Cephesi kat›ld›.
Aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan Fadi
Madi, Amerikan emperyalizmine, siyonizme, küreselleﬂmeye ve hegamonyaya karﬂ› bir hareket oluﬂturmak amac›yla konferans›n gerçekleﬂtirildi¤ini belirterek, 12 Temmuz’un
çok büyük bir anlam taﬂ›d›¤›n›, ‹srail’e karﬂ› geçen y›l kazan›lan zaferin
y›ldönümü oldu¤unu hat›rlatt› ve herkesin siyonizme karﬂ› zaferi desteklemesi gerekti¤ini söyledi.

Bütün ezilenlerin
gücü birleﬂmelidir
Madi’nin kürsüye davet etti¤i
bütün konuﬂmac›lar emperyalizme
karﬂ› birleﬂik bir güç olarak durulmas› gerekti¤ini anlat›rken, Alman
Gazeteci Michael Opperskalsi, “çok
geniﬂ bir cephe yaratmak laz›m. Küba’dan Lübnan’a, Irak’tan Filistin
ve Venezuella’ya bütün ezilenlerin
gücü birleﬂmelidir” diye konuﬂtu.
Çad Birlik ve Sosyalizm ‹çin
Hareketi ad›na konferansa kat›lan
Dr. Ley Ngardigal Djimadoum, Opperskalsi’ye kat›ld›¤›n› belirterek
baﬂlad›¤› konuﬂmas›nda, Afrika’da
yaﬂanan ve medyaya yans›mayan
emperyalizmin sald›r›lar›n› anlatt›.
“Avrupa emperyalizminden daha az
sözediliyor” diyerek eleﬂtiride bulunan Djimadoum, “hep beraber emperyalizmin tümüne karﬂ› savaﬂmam›z gerekiyor” vurgusu yapt›.
‹lk günkü konuﬂmac›lardan biri
de Ürdün’den gelen bir konuk oldu.
Hizbullah’a teﬂekkür eden konuﬂmac›, bu savaﬂ›n Arap ve ‹slam dünyas› için önemine de¤indi.
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Emperyalizm tüm dünya halklar›na sald›r›rken, anti-emperyalistler, direniﬂ güçleri birlikte hareket etmenin, direniﬂleri büyütmenin yollar›n› tart›ﬂ›yor. Bu yol bulunacak,
ezilen halklar emperyalizme karﬂ› birleﬂecektir.
Filistinli konuﬂmac›lar ise, Lübnan direniﬂini kendi direniﬂi olarak
gördüklerini belirterek, siyonizmin
yenilmez bir güç olmad›¤›n›n görüldü¤üne dikkat çektiler. Filistin’deki
son geliﬂmelerin “hoﬂ” olmad›¤›n›
belirten konuﬂmac›lar, direniﬂ gruplar› aras›ndaki sorunlar›n konuﬂarak
çözülmesi gerekti¤ini ifade ettiler.
Sudan, Hindistan, Bangladeﬂ ve
daha pek çok ülkeden gelen kat›l›mc›lar, Lübnan direniﬂini selamlayan
konuﬂmalar yaparken, yarat›lan deneyimin tüm halklar için önemine
dikkat çektiler. Bütün ezilenlerin ve
ba¤›ms›z ülkelerin ortak düﬂmana
karﬂ› birlikte hareket etmesine vurgu yap›lan konuﬂmalarda, “düﬂman›n silahlar› çok güçlü olabilir ama
bizim de gücümüz var, Lübnan direniﬂi bunu gösteriyor. Halktan korkuyorlar. Birli¤i desteklemeliyiz,
çünkü onlar bölmek istiyorlar bizi”
ifadeleri dikkat çekti.

Meﬂrulu¤un k ayna¤›
‘uluslararas› t oplum’
de¤il, halkt›r
Konferans›n ikinci
gününde bütün kat›l›mc›lar kendini tan›tan k›sa konuﬂmalar
yapt›lar. Bunun önümüzdeki süreç için bir
haz›rl›k toplant›s› oldu¤una dikkat çekilen
konuﬂmalar›n ard›ndan
sözalan, düzenleme
komitesi ad›na Fadi
Madi, Lübnan hükümetinin toplant›y› des-

teklemedi¤ini, "teröristlerin düzenledi¤i bir toplant›d›r” aç›klamas›
yapt›¤›n› belirtti.
Ürdün’den gelen Dr. Hisham
Bustani’nin önerisi üzerine, dört temel prensip sunuldu. Bu prensipler
ﬂu ﬂekilde s›raland›:
1- Ko ﬂulsuz bir ﬂekilde silahl›
mücadeleyi desteklemek;
2- Hiçbir iﬂgali meﬂru görmemek, -Irak hükümeti gibi- iﬂgallerden do¤an hükümetleri tan›mamak;
3- E m p e r y a l i z m, siyonizm ve
i ﬂ b i r l i k ç i h ü k ü m e t l e r bizim en
büyük düﬂman›m›zd›r;
4- Meﬂrululu¤un kayna¤› halkt›r,
“uluslararas› toplum” dedikleri ﬂey
de¤ildir.
Devam eden konferansta, Lübnan direniﬂi ile ilgili oturumda, direniﬂin tan›t›m› ve uluslararas› hukukun ne anlama geldi¤i anlat›l›rken,
BM Deklerasyonu’nda bile bu hakk›n bütün ezilenlere kabul edildi¤i,
ancak uygulamada “terörist” denildi¤i hat›rlat›larak, “iﬂgale karﬂ› di-

Lübnan D ireniﬂi Selamland›
Lübnan direniﬂinin y›ldönümü olan 12
Temmuz’da, HÖC’ün de yerald›¤› Avusturyal› antiemperyalist ve devrimci gruplar bir gösteri düzenleyerek direniﬂi selamlad›lar.
Kat›l›mc› örgütlerin söz alarak konuﬂtuklar› eylemde, HÖC Temsilcisi, emperyalizmin dünyan›n
her yan›ndaki sald›r›lar›na de¤inerek direniﬂlere dikkat çekti. Lübnan ve Filistin bayraklar›n›n da taﬂ›nd›¤› gösteride HÖC’lüler de “Filistinli Kardeﬂlerimiz Birbirinizle De¤il Özgür Bir Filistin ‹çin Savaﬂ›n“ pankart›n› açt›lar.

22 Temmuz 2007

renmek hakt›r” denildi. Suriye Sosyalist Partisi Temsilcisi Rafik Al
Hac ise, direniﬂçiler aras›nda din,
›rk, mezhep ayr›m› yap›lmamas›na
dikkat çekti. Irak Baas Partisi’nden,
Saddam döneminde yarbay olarak
orduda yer alan Selim Shaken, Cezayir ve Vietnam örneklerinde direniﬂin baﬂlamas› için geçen zaman›n
Irak’ta gerekmedi¤i ve hemen direniﬂin baﬂlad›¤›n› belirtti. Irak’ta baz› gruplar› isim vermeden, kendi ç›karlar›n› vatan›n ç›karlar›n›n üzerine geçirmekle eleﬂtiren Shaken,
“Irak birleﬂince direniﬂ büyüyecektir. ABD, Vietman’dan gitti¤i gibi
Irak’tan da gidecektir” dedi.
Irak’tan gelen bir baﬂka isim ise,
Sadr Hareketi Temsilcisi Assaad
Turky oldu. ABD’yi eleﬂtiren
Turky, direniﬂ ad›na sivil Irakl›lar’a
yap›lan sald›r›lar› eleﬂtirdi.
Konferans, Medya ve Küreselleﬂme baﬂl›kl› oturumlarla devam
etti. Alternatif bir medya yaratman›n önemine dikkat çekilen oturumun ard›ndan yap›lan Küreselleﬂme
oturumunda söz alan, Hindistanl›
Shibdas Ghos, emperyalizmin bütün yüzlerine karﬂ› savaﬂmak gerekti¤ini belirterek, sadece askeri de¤il,
kültürel, ekonomik olarak da karﬂ›
durulmas› gerekti¤ini söyledi. Emperyalizmin kapitalizmden ba¤›ms›z olmad›¤›n› belirten konuﬂmac›,
bütün direniﬂlerin birbirine ba¤l› oldu¤una dikkat çekti.
Michael Opperskalski, küreselleﬂmeye karﬂ› Hugo Chavez’in
inisiyatifinden sözederken, HÖC
Temsilcisi, Hamas-El Fetih çat›ﬂmas›n› eleﬂtirdi ve kullan›lan yöntemlere de¤indi. Bustani’nin önerilerine kat›ld›klar›n› belirten HÖC
Temsilcisi, “düﬂman” tan›m›na iﬂbirlikçi iktidarlar›n eklenmesi gerekti¤ine vurgu yapt›. HÖC’ün önerisi ile bu ekleme yap›ld›.
Konferans›n son günü sabah saatlerinde HÖC Temsilcisi Lübnan
askerleri taraf›ndan bir süre
gözalt›na al›n›p ö¤len saatlerinde
serbest b›rak›ld›. Son gün yap›lan
toplant›larda Irak direniﬂi a¤›rl›kl›
konuﬂmalar yap›l›rken, haz›rlanacak deklerasyon tart›ﬂ›ld› ve dört temel prensibin deklerasyona yaz›lmas› kararlaﬂt›r›ld›.

Say›: 114

‘Çad’da sosyalizmi kurmak istiyoruz’
Çad Birlik ve Sosyalizm ‹çin Hareketi Genel Sekreteri
Dr. Ley Ngardigal Djimadoum, sorular›m›z› cevapland›rd›.
D j i m a d o u m : Öncellikle HÖC'e bana böyle bir imkan
sundu¤u için teﬂekkür ediyorum.
Partimiz Çad’da muhalefet partisidir. Hedefi, sosyalizmi kurmak, gerçek sosyalizmi, bilimsel sosyalizmi kurmak
istiyoruz.
Çad’daki mücadele, di¤er halklar›n emperyalizme ve yeni-sömürgecili¤e karﬂ› mücadelelerinden ba¤›ms›z de¤ildir.
Ülkemiz eski Fransa sömürgesidir. Resmi olarak
1960’tan bu yana ba¤›ms›z, ama gerçekte Çad halk› hâlâ Fransa’n›n bask›s›
alt›nda. Bu egemenlik birçok ﬂekil al›yor. Resmi ba¤›ms›zl›ktan sonra, ekonomik ve askeri egemenli¤in sözkonusu olmad›¤›n› söylemek laz›m. Örne¤in Fransa’n›n çok önemli bir üssü var. Hükümet burada bulunan Frans›z askerinin dedi¤ini yapmak zorunda, onlar da bunun karﬂ›l›¤›nda hükümeti koruyorlar.
Bugünlerde Darfur bölgesinden çok bahsediliyor. Darfur, Çad ile Sudan
aras›nda, petrol var, Fransa buray› kontrol etmek istiyor ve bunun için her ﬂeyi kullan›yor. Sudan hükümetinin Darfur’da insanlar› katletti¤i söyleniyor,
ama Çad hükümeti taraf›ndan Sudan’da yarat›lan örgütleri görmüyor. Biri
Çad Devlet Baﬂkan›’na çok yak›n, bölgeyi bölmek için, Fransa ve ABD emperyalistleri bunu destekledi.
Çad’›n do¤usunda silahl› mücadeleyi sürdüren 3 siyasi hareket var. UFDD,
CLD ve RFC. Yaklaﬂ›k 10 bin gerillalar› var. Geçen sene 13 Nisan’da, bu hareketler Çad’›n baﬂkentine çok yaklaﬂt›lar. Hükümeti düﬂürmek üzereydiler,
ama Frans›z askerleri gerillalara sald›r›p katletti. ‹ﬂte Frans›z emperyalizminin vahﬂetinin bir örne¤i.
Afrika’da demokrasiden bahsediliyor. Böyle bir ﬂey yok, bütün bu devletlerde diktatörlük var ve Fransa taraf›ndan kullan›yorlar. Kamerun’da Çad’da,
Kongo’da. Seçimler göstermelik, hep % 99 oranla “kazan›yor” cumhurbaﬂkanlar›; ne kadar demokratik bir seçim oldu¤unu siz düﬂünün. Ve Fransa’n›n
gönderdi¤i seçim gözlemcileri, seçimler biter bitmez “seçimler iyi geçti” derler. Kimse bunlara oy vermek istemez, çünkü sefilli¤i, ölümü getiriyorlar.
Biz devrimciler ortak bir cephe oluﬂturmam›z laz›m. ‹slamc›larla, milliyetçilerle, emperyalizme karﬂ› direnen, vatan›n› savunan herkesle ortak bir cephe yaratmal›y›z. Direniﬂ önemli bizim için, herkesin düﬂüncesi farkl› olabilir
bu cephede. Herkes Marksist olmaz. Ortak paydam›z emperyalizme karﬂ› ayn› safta yeralmakt›r.

Ya¤ma y asas›na p rotesto
Irak’›n enerji kaynaklar›n›n, petrolünün emperyalist tekellerce talan
edilmesinin zeminini haz›rlayan ‘Petrol Yasas›’, kukla meclisin önünde
onaylanmay› beklerken, ülkenin ikinci büyük kenti ve petrol yataklar›n›n
merkezi olan Basra’da halk yasa tasar›s›n› protesto etti.
17 Temmuz’da Basra Petrol ‹ﬂçileri Sendikas› taraf›ndan düzenlenen
eyleme kat›lan Irakl›lar, yasan›n petrolün yabanc›lar›n ya¤mas›na aç›lmas›
anlam›na geldi¤ini belirterek, onaylanmamas›n› istediler. Eylemde yap›lan
konuﬂmada, “ABD, Irak’taki askeri ve politik baﬂar›s›zl›¤›n› telafi edebilmek için Irak’›n zenginliklerini kontrol etmeye çal›ﬂ›yor” denildi.
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n

HÖC’lüler, “seçim çare de¤il”
demek için toplanm›ﬂlard› baﬂkentte. Baﬂkent onlar› vahﬂetle karﬂ›lad›... Onlarca y›ld›r, emekçiler, tepkilerini, taleplerini iletmek için Ankara yollar›ndalar... Kimler yürümediki o yollar›! Çözüm umuduyla baﬂlad›lar hep bu yürüyüﬂlere. Çözümsüzlük buldular. Gördüler ki, çözümün de¤il, çözümsüzlü¤ün baﬂ kentidir Ankara.
Ankara, modern bir ﬂehir de¤il,
adeta bir Ortaça¤ kalesidir. En az›ndan polise göre öyledir. ﬁehrin giriﬂindeki giﬂeler de bu yüzden polise
göre “k ale kap ›s › ” gibidir.
‹ktidarlar›n ilk hedefi, Ankara’ya
yürüyenleri yolundan çevirmek
olur. Bunun için yasaklardan gözalt›lara, yol boyu faﬂist sald›r›lara kadar her yola baﬂvurulur. Buna ra¤men yürüyüﬂ durdurulamam›ﬂsa,
gelenler “kale kap›s›”ndan itibaren
teslim al›nmaya çal›ﬂ›l›r. En az›ndan
baﬂkentte izinsiz, denetimsiz dolaﬂt›r›lmamal›d›rlar.

H
1923 y›l›n›n 13 Ekim’nde
TBMM’de al›nan bir kararla baﬂkent ilan edilmiﬂti Ankara. Yani bir
anlamda Cumhuriyet’le yaﬂ›t bir
baﬂkentti. O zamanlar nüfusu sadece 20 bindi, dar sokakl› küçük yerleﬂimlerden ibaretti. Ama o bir baﬂkentti; ad›na türküler yak›lan:
“Ankara Ankara
Seni görmek ister
Her baht› kara”
Halk›n baht› karayd›. ‹ﬂçisinin,
memurunun, köylüsünün, esnaf›n›n,
ö¤rencisinin baht› karart›lm›ﬂt›. ‹ﬂte
bunun için Ankara yollar›na düﬂüyordu baht› karalar, yani ezilenler...

H
Kaynaklarda rastlad›¤›m›z kadar›yla, ilk Ankara yürüyüﬂü, 2 Kas›m
1961’de gerçekleﬂmiﬂ. Bu yürüyüﬂte üniversiteye giremeyen 100 ö¤renci, ‹stanbul’dan Ankara’ya yürü-
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dü. Ö¤renciler, 6 Kas›m’da TBMM önünde
diye
bir gösteri yaparak sistemi protesto ettiler.
Sonra, 27 Te m m u z
1966’da iﬂten ç›kart›lan Çorum Belediyesi temizlik iﬂçilerinin, AP’li
belediye baﬂkan›n› protesto etmek
için baﬂlatt›¤› Ankara yürüyüﬂü geliyor. ‹ﬂçiler, 3 A¤ustos’ta Ankara’ya ulaﬂt›lar. Yolda ayaklar› patlayan baz› iﬂçiler hastaneye kald›r›ld›lar. Dan›ﬂtay 5 A¤ustos’ta iﬂçilerin
lehine karar verdi. Ancak belediye
bu kez de Dan›ﬂtay karar›n› uygulamad›. ‹ﬂçiler, bu kez de 15 A¤ustos’ta ‹stanbul’a do¤ru yeniden yürüyüﬂe geçtiler.
Öyle araç falan kullan›lan bir yürüyüﬂ de¤ildi bu. ‹ﬂçiler, 34 günde,
716 km. yürüyerek ‹stanbul’a ulaﬂt›lar. “‹ﬂe al›nmad›¤›m›z takdirde
ölüm yürüyüﬂümüzü ‹sveç’e kadar
uzataca¤›z” aç›klamas›n› yapt›lar... Çorum Belediye Baﬂkan›,
sonunda bir aç›klama yaparak
iﬂçileri geri alaca¤›n› aç›klad›.
Ayn› y›l (1966) ‹stanbul Pancar Motor’da çal›ﬂan Maden-‹ﬂ
üyesi iﬂçiler, Çelik-‹ﬂ’e geçmeleri için bask› yap›lmas›na karﬂ›,
23 Eylül’de ‹stanbul’dan Ankara’ya yürüyüﬂe geçtiler.
1967’de Manisa Genel-‹ﬂ’te örgütlü 90 temizlik iﬂçisi, 15 Haziran’da yaya olarak Ankara’ya yürüyüﬂe baﬂlad›lar. ‹ﬂçiler, 35 günde 930
km. katederek Ankara’ya ulaﬂt›. AP
Genel Merkezi’nin önüne Anayasa’n›n as›ld›¤› bir dara¤ac› b›rak›ld›.
7 Kas›m 1967’de ö¤renciler yürüyordu Ankara’ya. Talepleri özel
yüksekokullar›n devletleﬂtirilmesiydi. 276 ö¤renci, 13 günde Ankara’ya vard›lar...
1968 1 Kas›m’›nda, Devrimci
Ö¤renci Birli¤i (DÖB) ve baz› ö¤renci derneklerinin kat›l›m›yla S a msun’da n Ankar a’ya Musta fa Kem a l Y ü r ü y ü ﬂ ü düzenlendi. Yürüyüﬂte, Hüseyin Cevahir, Deniz Gezmiﬂ gibi gençlik önderleri de vard›.
Bu yürüyüﬂten 20 gün sonra, yine Samsun’dan Ankara’ya baﬂka bir
yürüyüﬂ vard›: Samsun TEKEL

Baﬂmüdürlü¤ü’nde iﬂten ç›kar›lan
iﬂçiler, gençli¤in açt›¤› yoldan Ankara’ya yürüyüﬂe geçtiler.
1977, 5 Kas›m’›nda sinema
emekçileri “Yeni Sansür Yönetmeli¤ini Protesto Yürüyüﬂü”nü Taksim’de baﬂlatt›lar. Aralar›nda Cüneyt Ark›n, Aytaç Arman, Fatma Girik, Fikret Hakan, Eﬂref Kolçak,
Necla Naz›r gibi sinema sanatç›lar›yla birlikte sektörün emekçilerinin de yerald›¤› yürüyüﬂçüler, 7 Kas›m’da Ankara’ya vard›lar..
20 Haziran 1979’da Soda Sanayii’nde çal›ﬂan 857 iﬂçi Mersin’den
Ankara’ya yürüdü. ‹ﬂçilerin Ankara’ya girmesine izin verilmedi.

H
12 Eylül Cuntas›’n› izleyen y›llarda, bask›lar, yasaklar sonucu
uzun süre yolcusuz kald› Ankara
yollar›. Ama nihayetinde yine hak

ANKARA Y OLU
Ankara Ankara
Seni görmek ister
Her baht› kara

ve özgürlük için mücadeleye at›lanlar, o yolu da yürüyeceklerdi bir gün.
15 Nisan 1987’de, ANAP iktidar›n›n Ö¤renci Dernekleri Kanunu Tasar›s›’n› protesto etmek isteyen yüzlerce ö¤rencinin gözalt›na al›nmas›
üzerine, ‹stanbul, Bursa ve ‹zmir’den
Ankara’ya yürüyüﬂ baﬂlat›ld›.
Ayn› y›l›n 1 Eylül’ünde bu kez
t u t s a k y a k › n l a r ›, hapishanelerdeki
bask›lar› protesto etmek için Anka-
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ra’ya yürüdü. Tutsak yak›nlar›na
polis sald›rd›; 60 kiﬂi gözalt›na al›nd›, bu sald›r›da tutsak yak›n› D i d a r
ﬁensoy hayat›n› kaybetti.

H
1991; Zonguldak’dan Ankara’ya
yürüyüﬂ, tarihimizin e n b ü y ü k An kara yürüyüﬂü oldu. 4 Ocak’ta
madenciler haklar›n› almak, madenlerin kapat›lmas›na karﬂ› direnmek
için Ankara yoluna ç›kt›. Maden iﬂçileri, aileleri ve destek güçlerinden
oluﬂan 90 bin kiﬂilik ordu, Türkiye
iﬂçi s›n›f›n›n en büyük iﬂçi yürüyüﬂünü baﬂlatt›lar. Yol boyu tüm köprülerde, tünellerde, önleri polis, asker barikatlar›yla kesildi.
Yürüyüﬂ, 8 Ocak’ta Ankara Yolu
Kavﬂa¤›’na 8 km. kala sendikac›lar›n uzlaﬂmas›yla bitirildi. O ana kadar 112 km. yol yürümüﬂtü iﬂçiler
ve kararl› bir önderlikle daha da yürüyeceklerdi...

H
Zonguldak-Ankara yürüyüﬂünün
ard›ndan emekçiler daha çok baﬂvurmaya baﬂlad› Ankara’ya yürüyüﬂe.
7 O c a k 1992’de ‹zmir Belediye
‹ﬂçileri (ki bu yürüyüﬂte ölüm orucu
ﬂehitlerinden Gökhan Özocak da
vard›.), 1992 y›l› 16 Haziran’›nda
m e m u r s e n d i k a l a r › yöneticileri,
1993’de 13 Nisan’da Ka¤›thane iﬂ çileri, 24 Haziran’da Ege Üniversi tesi ö¤rencileri, 1993’ün 1 Temmuz’unda kamu emekçileri, kendi talepleriyle Ankara’ya yürüdüler.
13 Haziran 1994’de Adana Belediyesi’nden iﬂten at›lan iﬂçiler, aileleriyle birlikte 300 kiﬂilik bir kortejle Ankara yürüyüﬂüne baﬂlad›lar.
24 Nisan 1995’de D‹SK Yöneticileri, 8 Haziran 1995’de K a y › p
Aileleri Ankara’ya yürüdü.
1996’n›n 9-13 Mart günlerinde
Diyarbak›r'dan, Trabzon'dan, Antalya'dan, ‹zmir'den ve ‹stanbul'dan
5 Koldan
e¤itim emekçilerinin "5
A n k a r a ’ y a" yürüyüﬂü yap›ld›.
1997, Susurluk süreciydi. H a l k
Meclisleri 1 Kas›m’da ‹stanbul’dan
Ankara yürüyüﬂünü baﬂlatt›. Meclisler, “ Çetelerin Kalbine Bir M›zrak
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Gibi Sapland›.” Evet, Ankara art›k
ayn› zamanda çetelerin kalbi’ydi.
2 0 Haziran 1998’ de ‹stanbul
Üniversitesi’ne al›nmayan türbanl›
ö¤renciler “ T ü r b a n i ç i n A n k a r a
Y ü r ü y ü ﬂ ü ” n ü baﬂlatt›lar. 2000 y›l›
25 Nisan’›nda, Türk-‹ﬂ üyesi iﬂçiler
özelleﬂtirmelere karﬂ› Ankara’ya
yürüdüler.

H
Hiç kuﬂkusuz Türkiye tarihinin
“ A n k a r a Y ü r ü y ü ﬂ l e r i ” sayfalar›nda TAYAD’l› tutsak ailelerinin özel
bir yeri var. Onlar, Ankara’y› kelimenin gerçek anlam›yla yol ettiler.
11-13 ﬁubat 2001; TAYAD’l›lar
Ankara yolunda... 21 May›s 2001;
TAYAD’l›la Ankara’ya yürüdü...
Ankara’ya giriﬂleri engellendi... 25
May›s 2001; TAYAD’l›, TUYAB’l›
Aileler ve çeﬂitli demokratik kitle
örgütleri, tutsaklarla görüﬂmelerin
baﬂlat›lmas› talebiyle, Ankara’da
yürüyüﬂ yapt›lar... 14 Te m m u z
2002; TAYAD’l›lar, ‹stanbul Gazi’de 5 bin kiﬂi taraf›ndan Ankara’ya u¤urland›. 110 Bin ‹mza’y›
A n k a r a ’ y a götürdüler... 26-27-28
Temmuz 2003; TAYAD’l›lar, Türkiye’nin dört bir yan›ndan ç›karak,
sald›r›lar, engellemeler alt›nda Ankara’ya ulaﬂt›lar. Aileler Afyon'da
faﬂistlerin sald›r›s›na u¤rad›.

H
17 Ocak 2005’de Gençlik Ankara yolundayd›. Ba¤›ms›zl›¤›n merkezi olmaktan iﬂbirlikçili¤in mer kezine dönüﬂtürülen Ankara’ya “Ne
ABD Ne AB Ba¤›ms›z T ü rk i ye! ‹ ﬂ birlikçili¤e Son” slogan›yla yürüdü
gençlik. ‹ﬂbirlikçi iktidar›n polisinin
sald›r›s›yla karﬂ›laﬂt›.. 198 kiﬂi gözalt›na al›nd›... Ayn› H Ö C ’ l ü l e r i n
s o n y ü r ü y ü ﬂ ü n d e k i gibi...
Baﬂka yürüyenler de oldu Ankara’ya, bundan sonra da olacak.. Baﬂkent oldu¤u y›llarda yeni bir cumhuriyetin kuruluﬂunun simgesi olan
Ankara, art›k sömürü ve zulmün
merkezini simgeliyor. Ve art›k türkünün sözleri bir baﬂka söyleniyor:
“ A n k a r a Ankara / Senden he sap sormak ister / Her baht› kara”

K›sa Tarih

22 Temmuz - 2 8 Temmuz
23 Temmuz 1980

Kemal Türkler'in katledilmesini protesto için
iﬂçiler ülke çap›nda üretimi durdurdu.
25 Temmuz 1950
Bakanlar Kurulu Kore'ye 4 bin 500 kiﬂilik
bir askeri birlik göndermeye karar verdi.
25 Temmuz 1990
‹stanbul Esenler'de ve Sultançiftli¤i'nde binlerce gecekondulu, sular›n akmamas›n› protesto için Devrimci Sol Güçler’in öncülü¤ünde yürüyüﬂler düzenlediler.
25 Temmuz 1991
‹stanbul Paﬂabahçe’de 640 iﬂçinin iﬂten at›lmas›na karﬂ› fabrika iﬂgal edildi.
25 Temmuz 1994
‹skenderun Belediyesi iﬂçileri, 254 iﬂçinin iﬂten at›lmas›na karﬂ› açl›k grevine baﬂlad›.
26 Temmuz 1953
Küba’da Castro önderli¤indeki devrimciler,
Moncada K›ﬂlas›’na bask›n düzenlediler.
27 Temmuz 1794
Frans›z devrimci lider Maximillien Robespierre idam edildi.
28 Temmuz 1992
Tarlalar›na su verilmeyen Denizli Çeltikli
köylüleri valilik önünde oturma eylemi yapt›.
28 Temmuz 1993
Tüm YARGI-SEN'e üye 100 gardiyan, Sa¤malc›lar Cezaevi'nde grev hakk› için grev
yapt›.
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değin m eler

lara göre, fabrikalar, iﬂletmeler kamunun mal›
ise, orada komünizm
vard›r. Elbette bu kadar
ucuz de¤il, ama bir gerçe¤i de ifade ediyor;
fabrikalar›n, madenlerin, ülkenin tüm zenginliklerinin bir avuç asala¤›n, zenginin elinde toplanmad›¤›,
tüm bunlara halk›n, kamunun sahip oldu¤u bir düzendir komünizm.

Ak›ll› ol sat her ﬂeyi
Ülkenin zenginliklerini “babalar gibi
satan” Maliye Bakan› Kemal Unak›tan, ﬂarlotan islamc›l›¤›n, bezirgan
burjuva politikac›l›¤›n›n klasik bir
prototipidir.
IMF’nin talimatlar›n› yerine getirmeyi, o bildik üslubunun arkas›na
gizlemeye çal›ﬂan ﬂarlatan islamc›,
bu kez de Eskiﬂehir Genç ‹ﬂadamlar›
Derne¤i’nde ﬂöyle dedi:
“Türkiye böyle bir ülke. Özelleﬂtirmede sat›yorsun, sat›yorsun bitmiyor. Bu kadar komünist bir ülkeymiﬂiz. Komünizmin a¤dal›s›ym›ﬂ›z.
Ulaﬂt›rma, çimento, ka¤›t, ﬂeker, her
ﬂey devlete ait. Özelleﬂtirmelere devam edece¤iz.”
Çiller de K‹T’leri satarken “komünizm” benzetmesini kullan›rd›. Böylece, özelleﬂtirmelere karﬂ› ç›kanlar
“komünizmi savunmakla” suçlan›r,
geri kesimlerin anti-komünizmine
göndermeler yap›l›rd›. Bu demagog-

BAM TELİ çizgiler

Unak›tan kendi zihniyetini ﬂu sözlerle aç›kça ortaya koyuyor:

“Menfaat nerede, ona bakacaks›n...
Milli menfaat her ﬂeyin üstünde ama
bir yandan da ak›ll› olacaks›n.”
Ak›ll› ol, sat her ﬂeyi!
“Ak›ll› olacaks›n” ifadesini gördü¤ünüz
her yerde bilin
ki, de¤erlerin,
ilkelerin, ülkenin,
her ﬂeyin sat›ﬂ› meﬂrulaﬂt›r›lmak isteniyor demektir. Ne milli menfaati,
paraya bakacaks›n diyor asl›nda.
Anti-komünist olunca da zaten böyle
olunuyor!

Her şey istismar aracı
Diyarbak›r’›n Yeniﬂehir Beldesi Ben u Sen
Mahallesi’nde toplant› düzenleyen AKP’liler, kad›nlar›n partilerine oy vermeleri için
Kuran-› Kerim’e el bast›rd›. Mahalle sakinlerine partilerine oy vermeleri durumunda
kömür, alt›n, battaniye, yeﬂil kart verme
ve resmi nikah k›yma vaadinde bulundu.
Dini duygular, açl›k, yoksulluk, feodal gerilik; her ﬂey riyakar islamc›lar için istismar
arac›, her ﬂey koltuk için malzeme.



Bağımlılık boyunduruğu
ABD, Türkiye ile ‹ran aras›ndaki do¤algaz
mutabakat› yap›lmas›n› eleﬂtirerek, anlaﬂman›n yap›lmas›n› engellemek için giriﬂim
baﬂlatt›.
Ba¤›ml›l›k böyle bir ﬂeydir; ne içerde, ne
d›ﬂar›da “efendinin” izni d›ﬂ›nda ad›m atamazs›n›z, atarsan›z da, “belalardan bela
be¤enin”!



Devrim korkusu
Melih Aﬂ›k köﬂesinden aktar›yor: “Show
TV’de 15 Temmuz gecesi Deniz Gezmiﬂ
ve arkadaﬂlar›n›n idama gidiﬂ öyküsünün
anlat›ld›¤› ‘Hoﬂçakal Yar›n’ adl› film oynuyor. Filmde Deniz Gezmiﬂ rolünü üstlenen
Berhan ﬁimﬂek ve di¤er oyuncular›n a¤z›ndan ne zaman “devrim” ya da “devrimci” kelimeleri ç›ksa o anda oyuncular›n
sesi k›s›l›yor.”
Ak›llar›nca “devrim”, “devrimci” kavramlar›n› meﬂrulaﬂt›rmayacaklar.
Kuﬂ beyinliler!
Devrim ve devrimcilik meﬂrulu¤unu kanla,
bedelle kendisi yaratm›ﬂt›r zaten.

Özgürlü¤ün
bedeli yürektir.
Ya onsuz
yaﬂamay› tercih
edece¤iz, ya da
bedelini
ödeyerek onu
sat›n alaca¤›z.
Jose Marti
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Alevi düﬂkünü Do¤an
Cem Vakf› Baﬂkan› ‹zzettin Do¤an, “alevilerin ihtiyaçlar›na yönelik yaklaﬂ›mlar› yüzünden CHP, MHP, GP ve
HYP’yi oy verilecek partiler olarak görüyoruz” aç›klamas›n› yapm›ﬂ. MHP de herhalde alevilerin mesela Maraﬂ’taki gibi “sat›rla do¤ranma” ihtiyac›na cevap veriyor olsa gerek.

‹htiyaca binaen aklama
MHP’ye oy verilebilece¤ini söyleyen Ertu¤rul Özkök
Bahçeli’yi övüyor. Diyor ki; “as›l önemli hizmeti, ‘çeksenet mafyas›’ haline dönüﬂen eski ülkücü gençleri partinin ve gençlik kollar›n›n d›ﬂ›na atmas› oldu.”
Daha kendi gazetesinde iki gün önce Konya Ülkü Ocaklar›’n›n eski ve yeni baﬂkanlar›n›n çetecilikten gözalt›na
al›nd›¤› yaz›l›yd›. Hangi mafyan›n içinde bir MHP’li,
Ülkü Ocakl› yok ki?

Tüccarlar›n yüzsüzlü¤ü
Ba¤›ms›z adaylar› engellemek için her yola baﬂvuran, utanmas› gereken halk›n cehaletini bile kullanan düzen, bu kez de ba¤›ms›z adaylar›n afiﬂ vb. propaganda faaliyetinden ‘reklam vergisi’ alacak.
Niye; onlar ticari faaliyet mi yap›yor? Bir ticari
faaliyet varsa, bu düzen partilerinin yapt›¤›d›r; koltu¤a oturup keselerini doldurmak isteyen onlar.

Sadrazam hamamda
Günlerden bir gün/ Hamama gidece¤i tuttu/ Sadrazam
hazretlerinin/ Bir yan›nda birinci veziri/ Bir yan›nda
ikinci veziri/ Bir yan›nda üçüncü veziri/ Sonra efendime söyleyeyim/ Peﬂkircibaﬂ›s›/ Nal›nc›baﬂ›s›/ Sabuncubaﬂ›s›/ Velhas›l tam dört yüz kiﬂilik kafile/ Peﬂtemal
tak›p girdiler hamama
Geçtiler kurnalar›n baﬂ›na/ Üçer beﬂer/ Sadrazam derseniz/ Kuruldu göbek taﬂ›na/ Yan gelip yatt›/ Memleketin en ünlü tellaklar›/ Sard›lar dört bir yan›n›/ Kimi
elini kapt› kimi baca¤›n›/ Bir keseleme, sürtme fasl›d›r
baﬂlad›/ Tam on iki saat/ On iki ünlü tellak/ ‹ncitmeden keselediler/ Hazretin mübarek vücudunu
Öylesine kir ç›kt› ki sormay›n/ Her biri nah parma¤›m
gibi/ Aman efendim bu ne kiri/ Demeye kalmad›/ Keselerin alt›nda eriyip gitti/ Koskoca sadrazam/ Bütün
aiyet erkân› yerinden f›rlad›/ - Nittünüz devletliyi?/
Dediler tellaklara/ Tellaklar cevap verdi/ - Biz y›kad›k,
keseledik/ Devletlinin kirden ibaret oldu¤unu bilemedik/ Suç bizde de¤il/ Neyleyelim/ Kir bitti/ Sadrazam
elden gitti...
Ümit Yaﬂar O¤uzcan
Tayyipler’e ve kirden ibaret tüm devlet erkan›na ithafen

Say›: 114

Adana’da keyfi tutuklama
Adana’da 14 Temmuz gecesi, devrimci-demokrat olarak bilinen Arif Ersönmez ve soyad› ö¤renilemeyen Mehmet isimli iki kiﬂi “AKP seçim bürosunu molotoflad›klar›” iddias›yla tutukland›.
Konuya iliﬂkin yaz›l› bir aç›klama yapan Adana Temel
Haklar, Arif Ersönmez’in f›r›n iﬂçisi, Mehmet’in ise dönerci olarak çal›ﬂt›¤›n› ve her gece iﬂyerlerine bisikletleri
ile gittiklerini belirterek, ortada hiçbir delilin olmad›¤›n›
ve “görgü tan›klar›n›n”, “bisikletlilerdi” demesi üzerine
tutukland›klar›n› ifade etti.
Gözalt› ve tutuklamalar› protesto eden HÖC üyeleri,
mahkeme sonras› polislerin keyfi engellemesine karﬂ›
“Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” slogan› att›lar.
Arif Ersönmez’in ayn› zamanda oturdu¤u mahallede
bulunan Seyhan Sosyal Kültür ve Sanat Derne¤i’nin de
üyesi oldu¤u ö¤renildi.

Evvel Temmuz Festivali yap›ld›
“Evvel Temmuz Festivali”nin 8.si, 12-15 Temmuz aras›nda Hatay’›n Samanda¤ ‹lçesi’nde yap›ld›.
Festival kapsam›nda Grup K›z›l›rmak, Kardeﬂ Türküler, Grup Nidal ve yerel sanatç›lar konserler verirken,
“Çok Kültürlülük ve Alevilik”, “Yaﬂananlar›n Edebiyata
Yans›malar›” konular›nda söyleﬂiler düzenlendi.
5 bin kiﬂinin izledi¤i festivalde HÖC’lüler de dört gün
boyunca düzen partilerini teﬂhir ettiler. “Seçim Çare De¤il Ba¤›ms›zl›k ve Demokrasi Mücadelesine Kat›l” pankart› festival boyunca as›l› kal›rken, halka bildiriler da¤›t›ld› ve konuﬂmalar yap›ld›. HÖC’lüler binlerce kiﬂiye
gerçekleri anlatt›lar.

Tuzluçay›r’da film gösterimi
‹dilcan Kültür Merkezi’nin her hafta Mamak’›n de¤iﬂik mahallelerinde yapt›¤› film gösterimleri, 13 Temmuz
akﬂam› Tuzluçay›r- Piyalepaﬂa Park›’nda devam etti. Düzen partilerini teﬂhir eden ‘Baﬂ›n› De¤il Kuyru¤unu Veren
Kertenkele’ oyununun ard›ndan, ‘Zübük’ isimli filmin
gösterimi yap›ld›.

Dergimiz halka gerçekleri taﬂ›yor
Dergimiz Bursa’da Panay›r ve Teleferik
mahallelerinde, Gemlik’te, ‹zmir Yamanlar’da
halka ulaﬂt›r›l›rken, okurlar›m›z megafonlarla
yapt›¤› konuﬂmalarda düzen partilerini teﬂhir
ettiler ve ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesine kat›lma ça¤r›lar› yapt›lar.
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d›, kan›m›zla sulanmasayd›
Dersim topraklar›, Solmazlar da
olmazd›. Bereketlidir Dersim
da¤lar›, topraklar›, bire bin verir.
Seyid R›za demiﬂ ya, "her meﬂe
kökünde bir R›za vard›r"... O
meﬂe kökleri biliyoruz ki
bizsiz kalmayacak.

vaﬂlarla, açl›kla, yoksullukla, hastal›klarla katleden bu düzenin mutlak
y›k›lmas› gerekti¤ine inan›yorlard›.
Savaﬂt›lar; çünkü bu ülkenin
gerçeklikleri içinde büyümüﬂ, adaletsizli¤i, yoksullu¤u, yaﬂayarak
görmüﬂlerdi.
Savaﬂt›lar;
adalet olmak
için.
Savaﬂt›lar;
halklar› ve vatanlar› u¤runa.
Savaﬂt›lar;

‘O meﬂe kökleri
bizsiz kalmayacak’
30

Mart-17
Nisan ﬂehitlerimizi
anma günlerimizdeyken dört yoldaﬂ›m›z› daha ölümsüzlü¤e u¤urlad›k.
Onlar, 16-17 Nisan direniﬂlerinde
Sabolar'›m›z›n dünyaya hayk›rd›klar› ﬂiarlar›n y›llar sonra da do¤ruland›¤›n›n ispat›yd›lar.
Ergani Aslan, Gülender Çakmak, Yunus Gündo¤du, Solmaz Demir, 8 Nisan günü Dersim Hozat ‹lçesi k›rsal›nda oligarﬂinin askerleriyle girdikleri çat›ﬂmada savaﬂarak
ﬂehit düﬂtüler.
Umudun bayra¤›n› dalgaland›r›yorlard› da¤lar›n kuytuluklar›nda.
ﬁehitlikleriyle yoldaﬂlar›n›n yüreklerini dalgaland›rd›lar. Gülenderler’le ayn› yerlerde dolaﬂan, ayn›
koyaklarda umudun bayra¤›n› dalgaland›ran ve ﬂimdi Elbistan Hapishanesi’nde tutsak bir kad›n gerilla,
o günü ﬂöyle anlatt›:
Dersim'den dört ﬂahan›m›z›
u¤urlad›k... Yüre¤imizin at›ﬂlar› o
anda Dersim'deydi. Nisan ay›nda
12'lerimizi u¤urlam›ﬂt›k. Sonra
4'ler eklendi 12'lerimize. Nisan
ya¤murlar› ya¤arken ald›k yine haberlerini. Her zamanki duygular asl›nda, ama öyle anlar oluyor ki, hele de ald›¤›m›z bir da¤ selam› ise,
iﬂte o zaman yüre¤imizin da¤l›k kesimi kabar›yor.
Solmaz, biz oralarda iken, çocuktu, ﬂöyle bir düﬂündü¤ümüzde,
orada kahramanl›klar yarat›lmasay-
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Emperyalizmin kuﬂatmalar›na,
oligarﬂinin bask› ve katliamlar›na
karﬂ›, meﬂe kökleri bizsiz de¤il.
Her da¤, da¤daki her tepe, tepelerdeki her koyakta olabiliriz biz.
Her meﬂe kökünde, her geçitte...
Her gecekondu semtinde, semtteki
her sokakta, soka¤›n her evinde olabiliriz. Biz halksak -ki halk›z- her
yerde varsak -ki var›z-, boﬂunad›r
oligarﬂinin tüm önlemleri. Bizi bu
ülkeden “silmek, kaz›mak” mümkün olabilir mi? Mümkün olabilir
mi, meﬂelerin köklerini Gülenderlersiz b›rakmak...
Bak iﬂte o köklerde her daim varolanlardan bir Gülender, bir Ergani, bir Yunus, bir Solmaz, savaﬂ›yorlar. Savaﬂt›lar, zorluklara sonsuz
bir fedakarl›kla katlanarak, savaﬂt›lar, s›n›rs›z bir cüretle ve savaﬂt›lar,
ölümü göze alarak. Öldüler.
Savaﬂt›lar; çünkü halklar›n tek
kurtuluﬂ yolunun emperyalizme karﬂ› savaﬂmak oldu¤una inan›yorlard›.
Savaﬂt›lar; çünkü milyonlarca insan› emperyalist ç›karlar u¤runa sa-

Dörtler'e
ﬁiimd i s izin d a¤laardan
n e r g i z i l e b i r de
k ek i k k o k u l ar › g e li r.
Mee mlek
k etim
m in t op
p raa¤ ›n
na
b a h a r gelir / u m u t g e l i r
caan gellir.
Biin miﬂ m e rmii s ›r t›na
k a r a h a b e r tez gelir.
Dille gelir lan
net
Dille gelir siitem
Dile gelir k ü f ü r.
Gee lir dee gitmeez.
Gitsen... / G i t s e n k a p ›
g i t s e n d u v a r / gitsen demir...
Kallsan
n yerri de¤il..
Ölseen vakti de¤il..
B i l s e n .. . / B i l s e n a y o l d a ﬂ › m
a k arr d e ﬂim / a can›m..
Bii r billsen....
Bilsen nas›l da hoﬂ geliyor
tarakalar›n sesi Dersim'den...
B i r bilsen... (*)
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devrim yolunda dimdik yürümenin
onuruyla.
Savaﬂt›lar; savaﬂman›n gururuyla ölümsüzleﬂtiler.
Y›llarca halk savaﬂç›lar›n› katletmekle bitirece¤ini sanan oligarﬂi,
bir kez daha yenildi. Yenilgilerinin
ispat›, 37 y›ll›k tarihimizi kesintisizli¤e ulaﬂt›ran, ﬂiarlar›m›z› y›llar
öncesinden bugünlere taﬂ›yan, devrim için hiçbir fedakarl›ktan kaç›nmayan ﬂehitlerimizdir.
Dersim ﬂehitlerimiz bunun ispat›
olarak "katletmekle bitiremeyeceksiniz" sözümüzü oligarﬂinin surat›na bir tokat gibi çakt›lar. Bir tokat
de¤il elbette hedef; bir yumruk, öyle bir yumruk ki, oligarﬂiyi yere serecek. Çünkü bu kavga hürriyet
kavgas›, çünkü bu kavga halk›n iktidar kavgas›.
Anadolu halklar›n›n binlerce y›ll›k gelene¤idir baﬂkald›r›. Ne zaman ki zulüm görmüﬂtür, o vakit
da¤lar›, ovalar› mesken eyler adalet
için. Anadolumuz’un nice o¤ullar›n›, k›zlar›n› katletti zulmün sahipleri. Ve yüzy›llard›r kana doymuyor
zalim, çünkü sömürmeye doymuyor. Parsel parsel sat›yorlar vatan›m›z›, yetmiyor. Her geçen gün onlar›n zenginlikleri büyürken, halk›m›z
daha da yoksullaﬂ›yor. Açl›k, iﬂsizlik, ölümler art›yor. Adaletsizlik ç›¤
gibi büyüyor. Bu düzen hükümetinden yarg› sisteminden en küçük birimlerine kadar halka karﬂ› savaﬂ›n›
amans›zca sürdürüyor.
‹ﬂte bu yüzdendir ki, her biri ayr› kahramanl›klar yaratan yi¤itlerimizin savaﬂt›¤› da¤lardan vazgeçilmiyor. En zor koﬂullarda, yapra¤›n
k›p›rdamad›¤› zamanlarda savaﬂmaktan vazgeçilmiyor.
Vazgeçmeyece¤iz. Çünkü bu
topraklarda ve dünyada kurtuluﬂun
baﬂka yolu yoktur.
Emperyalizmin de¤iﬂti¤ini söyleyenler yan›l›yor. Yan›lman›n da
ötesinde halk›m›z› kand›r›yorlar, aldat›yorlar. Kendi kaçk›nl›klar›n›,
bedel ödeme korkular›n› halk›m›za
dayat›yorlar. Emperyalizm, tarihinin en barbar dönemlerinden birini
yaﬂarken, devasa askeri gücüyle ül-

Say›: 114

12 Temmuz’un
Hesab›n› Sormak ‹çin!
10 Temmuz’da ‹stanbul Bahçelievler Kaymakaml›¤›’n›n bombalanmas›n›n ard›ndan 12 Temmuz’da da
Cephe’ye ba¤l› bir SPB taraf›ndan
Sefaköy’de bulunan Küçükçekmece Kaymakaml›¤›’na bomba yerleﬂtirildi. (Bomban›n polis taraf›ndan
bulunarak etkisiz hale getirildi¤i
ö¤renildi.) Eylem Cephe taraf›ndan
üstlenilirken, üstlenmede "yoldaﬂlar bizi aﬂ›n ﬂiar›yla katliamc›lardan hesap soraca¤›z” denildi.

Esenler’de
12 Temmuz Gösterisi
Esenler Karabay›r Mahallesi
Kaz›m Karabekir Caddesi’nde 13
Temmuz akﬂam› 21.30’da 12 Temmuz ﬂehitlerinin an›s›na bir gösteri
yap›ld›. “12 Temmuz ﬁehitlerimizi
Selaml›yoruz Savaﬂ›m›z Sürüyor
/ C e p h e ” imzal› pankart›n as›ld›¤›
gösteride Cepheliler caddeyi molotoflarla keserek “Umudun Ad›
DHKP-C”, “Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cephede”, “12 Temmuz ﬁehitleri Ölümsüzdür” sloganlar›n› att›lar.

‹dilcan’da, Sar›gazi’de
12 Temmuz Anmas›
12 ve 14 Temmuz 1991’de ‹stanbul’un de¤iﬂik semtlerinde ve
Ankara’da, bulunduklar› üslerde
oligarﬂinin ölüm mangalar› taraf›ndan kuﬂat›larak infaz edilen 12
Devrimci Sol önder kadro ve savaﬂkeleri iﬂgal edip, halklar› katlederken, silah› lanetleyenler, halklar›
güçsüzleﬂtirdiklerinin fark›ndalar
m›, bilinmez. Ama fark›nda olsunlar
veya olmas›nlar, sonuç budur ve bu
affedilmezdir. Emperyalizme ve iﬂbirlikçilerine karﬂ›, özgürlük için,
kurtuluﬂumuz için, direnmek ve savaﬂmak, hakt›r, görevdir, kaç›n›lmazd›r, tek yoldur.
Böyle oldu¤u için, bizler bulundu¤umuz her alanda halklar›m›z›n
aldat›lmas›na karﬂ› mücadele edecek, devrim yolunda yürümeye de-

ç›s›, Ankara’da ‹dilcan Kültür Merkezi’nde an›ld›.
12 Temmuz katliam›n›n nas›l
yaﬂand›¤›n›n ve politik öneminin
ele al›nd›¤› konuﬂmalar›n ard›ndan
ﬂehitlerin özgeçmiﬂleri okunarak,
devrimci hareketin tarihinden kesitlerin yerald›¤› bir slayt gösterimi
yap›ld›. Alk›ﬂlarla selamlanan gösterim sonras›nda “Bize Ölüm Yok!”
marﬂ› söylenerek anma bitirildi.
12 Temmuz günü Sar›gazi Tem e l H a k l a r ve Ö z g ü r l ü k l e r D e r ne¤i’nde de bir anma düzenlendi.
Grup Umut Ya¤muru'nun da yerald›¤› anmada 12 Temmuz’'un tarihsel önemi üzerinde duruldu.

Dortmund’da Anma
Dortmund Kültür Merkezi’nde
2001’de kaybetti¤imiz ‹skender
Ero¤lu için bir anma töreni düzenlendi. Ailesi ve arkadaﬂlar›n›n kat›ld›¤› anmada Ero¤lu için k›sa bir
müzik dinletisi verilirken an›s›na
Che belgeseli izlendi.
60 kiﬂinin kat›ld›¤› anmada
Ero¤lu’nun Dortmund ve çevresindeki faaliyetleri yoldaﬂlar› taraf›ndan anlat›larak, paylaﬂ›mc›l›¤›, Avrupa’n›n dayatt›¤› de¤ersizleﬂme
karﬂ›s›ndaki tavr› örnek verildi.
vam edece¤iz. ﬁehitlerimizin yolunda yürüyerek, bedeller ödeyerek,
örgütlülü¤ümüzü büyüterek, önünde sonunda halklar›m›z›n özlemi
olan sosyalizmi kuraca¤›z.
Ekim Devrimi’yle yeryüzünün
ilk sosyalist ülkesini kuran, Çin’de,
Küba’da, Vietnam’da halklara zaferler kazand›ran o m u z a f f e r devri m ci l e ri n yolunday›z.
(*) ﬁiir, Kand›ra 1 No’lu F Tipi’ndeki özgür tutsaklar›n yay›nlad›¤›
Komün Dergisi’nin May›s 2007 tarihli
76. say›s›ndan al›nm›ﬂt›r.
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Merhaba;
Ne çok öldük, ne çok ço¤ald›k
de¤il mi? Öldükçe ço¤ald›k biz. Öldükçe zaferin yal›mlar›na daha çok
yaklaﬂt›k. Öldükçe ateﬂ s›ca¤›nda
kald› yüreklerimiz. Onlar gitti. Bizdeki yürek ateﬂ s›cakl›¤›nda kald›.
En harl›s›ndan, en alevlisinden kald› yürek...
Bizdeki yürek ateﬂ s›cakl›¤›nda
kald›.
Gidenler
alev gözlerle selamlad›.
Gidenlerin gözleri
alevli kald›.
...
Bu sat›rlar›
sana
yazd›¤›m
s›rada havaland›rman›n
ortas›ndaki
ateﬂ yeni
küllenmeye
baﬂlad›. Su ile söndürmek istemedik. Bilirsin ateﬂ kutsald›r. ‹syand›r
ateﬂ. S›cakt›r, çeker insan›. Buz kesen gecelerde yarendir Cemolar'a.
Ateﬂ sonuna kadar yanmal›d›r.
Biliyor musun; bu kez yakt›¤›m›z ateﬂ farkl›yd›. "Ateﬂ ateﬂtir...
Nas›l farkl› olur?" diyeceksin. Öyle
de¤il! Havaland›rmadaki ateﬂte kald› gözlerim.
Gözlerim alevlere kilitlendi.
Ateﬂ harland›kça içime dokundu.
Sonra gökyüzüne do¤ru yükselen
her ateﬂ yal›m› bir çifte göz olup gö¤e ulaﬂt›. ‹sim takt›m o alevlere.
Önce Fidan oldu alevler. Munzur
kokan saçlar› alevlerle birleﬂti.
Munzur o anda ateﬂ oldu. Su yerine
ateﬂ ak›yordu. Gözelerden su de¤il,
alev f›ﬂk›r›yordu. Ne kadar so¤uksa
su, o kadar s›cakt› ateﬂ.
Alevler aras›nda bir serçe telaﬂ›ndayd› Fidan'›n yüre¤i. Serçe ç›rp›nd›kça Fidan alevlerle bir oldu.
Alevler ç›rp›nd›kça ç›rp›nd› Fidan'›n da yüre¤i. Fidan alevlerle
dans ediyordu.
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MEKTUP

Ateﬂte
kald›
gözlerim

Havaland›rmadaki ateﬂte kald›
gözlerim.
Anam düﬂtü akl›ma. Ekmek yap›yordu. Sac›n alt›ndaki ateﬂ alevlenirken susad›. A¤z› kurudu, yüzü
k›zard›. "Su" dedi. Annemin unlu
avucuna bir tas su b›rakt›m. Anam
tas› a¤z›na götürmeden bir yudumluk saca döktü. "G›jj" diye bir ses
verdi sac. Fidan gülümsedi. Tasta
kalan suyu anam içti. Geriye kalan
biraz›n› da ateﬂe döktüm. Anam ba¤›rd›, Fidan k›zd›. Tam da o anda
geldi akl›ma, ateﬂe su dökülmezdi.
Dökülürse "ocak" sönerdi. Oca¤›m›z sönmemeliydi. Alevler aras›nda
bir anama, bir de Fidan'a bakt›m.
Alevler ço¤ald›. Oca¤›m›z sönmemeliydi!
Ateﬂte kald› gözlerim.
Aln› y›ld›zl› bereliler, yani bizim
Cemolar alevler içinde belirdi. Ne
de çoklard› Cemolar. Bilirsin. O
çokluklar›yla alevlerin içindelerdi.
Öyle çoklard› ki. Sayamad›m, sayamazd›m. Alevlere kar›ﬂt› y›ld›zl› bereler. Her bir y›ld›z ateﬂ parças›yd›.

Alevlendi y›ld›zlar. Ateﬂ alaz›nda
bir patikadaym›ﬂ gibi yürüyordu
Cemolar. Bir tanesi y›ld›zl› beresini
ç›kar›p Fidan'a takt›. Gülümsedi Fidan. Gülüﬂü ateﬂ s›cakl›¤›ndayd›.
Alevlerin ezgisine kar›ﬂan bir türkü
tutturdular hep beraber.
Ve ne çok göz var alevlerde.
Alev alev gözler, alev alev yürekler.
Ateﬂ harland›kça içime dokundu yine. Gözlerim alevinde
kald›
ateﬂin.
Çoktu
alevler. Fidan Cemolar'a öncülük ediyordu. Alev
alevdi patikalar. Gidilecek yer
belliydi.
Bir ara elini sallad›
Fidan. Kolunu alevler aras›ndan yukar› kald›rd›. Parmaklar›nda
dile gelen zafer gö¤e yükseldi.
Alevler ürktü. Sa¤a sola kaç›ﬂt›lar.
Yüre¤ini nas›l zafere ayarlam›ﬂsa,
parmaklar› da zafere ayarl›yd› Fidan'›n...
Cemolar alevlerle yar›ﬂ›yordu.
Ateﬂin üstündeki sac susam›ﬂt›.
Anam su istiyordu. Fidan ateﬂe sar›lm›ﬂt›. Oca¤›m›z sönmemeliydi.
Oca¤›m›z sönmeyecekti...
Ad›r Wesona Kowude / Ateﬂ yan›yor da¤larda
No Ad›r Ad›re Mawumqo / Bu
ateﬂ k›z kardeﬂlerimizindir.
No Ad›r Ad›re Brayenemao / Bu
ateﬂ erkek kardeﬂlerimizindir.
No Ad›r Ad›re Fidanemao / Bu
ateﬂ Fidan›m›z›nd›r.
Ez smara Umanice Ad›r Weseno
Urze! / Ben diyorum ki ateﬂ yan›yor, kalk›n!
*
(Kand›ra 1 No’lu F Tipi Hapishanesi DHKP-C davas› tutsaklar›nca haz›rlanan Komün Dergisi’nden al›nm›ﬂt›r.)
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