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Halka Bak›ﬂ-1
Halk› Aﬂa¤›layanlar
ve Kitle Kuyrukçular›

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Tarih yazanlar›n

Yitirdiklerimiz

kaleminden

10 A¤ustos - 16 A¤ustos
13 A¤ustos
1993’te ‹stanbul Okmeydan›’nda
PERPA ‹ﬂ Merkezi’nde bir
Mehmet SALGIN Hakan KASA
Nebi AKYÜREK Selma ÇITLAK Sabri ATILMIﬁ iﬂyerinde sorgusuz sualsiz infaz edildiler. Katledilenlerden Mehmet Salg›n ve Hakan Kasa devrimci hareketin üyesi, Nebi Akyürek ise taraftar›yd›. Selma Ç›tlak ve Sabri At›lm›ﬂ’›n ise devrimci hareketle hiçbir ilgisi yoktu. Tek suçlar› o anda
o iﬂyerinde bulunmakt›.
5. Ölüm Orucu Ekibi direniﬂçisi
olarak ölüme yatt›. Zorla müdahale iﬂkencesi alt›nda 10
A¤ustos 2002’de ölümsüzleﬂti.
Bilgin, 1972’de Antakya KuFatma B‹LG‹N zeytepe’de do¤du. 13 yaﬂ›ndan itibaren bir emekçi, 20
yaﬂ›ndan itibaren devrimciydi. 1995’te tutukland›. 1996 Ölüm Orucu’nda gönüllü oldu. 2000’de
yine gönüllüydü.

F Tipleri sald›r›s›na karﬂ› Ümraniye’de ölüm orucuna baﬂlad›. Kand›ra Hücreleri’nde direniﬂini sürdürdü. Tahliye edildi, direniﬂini
d›ﬂarda da devam ettirdi. Kuﬂatma alt›ndaki Armutlu’da 14
A¤ustos 2001’ de ölümsüzleﬂti.
Osman
OSMANA⁄AO⁄LU Baﬂ›ndan itibaren devrimci hareketin içindeydi. Tutsakl›klar yaﬂam›ﬂ, çok çeﬂitli görevler üstlenmiﬂti. ﬁehit düﬂtü¤ünde
44 yaﬂ›ndayd›. Bir ömür boyu devrimciydi yani.

Aybast›’da
iki köy
aras›ndaki
çeliﬂkilerin
devrimcilerin müMetin KÖSE
Nuri ASLAN
dahalesiyle çözülmesi nedeniyle düzenlenen bir bar›ﬂ toplant›s›na giderken 12 A¤ustos 1980’de geçirdikleri trafik kazas›nda kaybettik.

Tecrite karﬂ› Büyük Direniﬂ’te,
12 A¤ustos 2004’te bir ölüm
orucu direniﬂçisi olarak ölümsüzleﬂti.... Selami, 1964, Arﬂin/
Trabzon do¤umludur. Laz milliyetindendir. 17 yaﬂ›nda mücadeSelami KURNAZ leye kat›ld›. Cunta y›llar›nda tutsak düﬂtü. 1990’l› y›llardan itibaren bir Cepheli olarak sürdürdü kavgas›n›. Trabzon
ve ‹stanbul’da görevler üstlendi. 2001’de tutsak düﬂtü. Son görevinde k›z›l band› kuﬂand›.

Devrim ve sosyalizm için girdikleri kavgada, son
görevleri adaletin yerine getirilmesiydi. 13
A¤ustos 1992’de Ankara Küçükesat’ta bulunduklar› yer kuﬂat›ld›¤›nda, direniﬂ gelene¤ini sürdürüp kanlar›yla duvara umudun ad›n› yazarak
ﬂehit düﬂtüler.
Arslan ARI
Nurhayat BEYHAN Eyüphan POLAT 1963 Bursa Gemlik do¤umlu Arslan, 12 Eylül öncesinden beri mücadele içindeydi. 1991’de SDB’li
olmuﬂtu. 1969 do¤umlu Nurhayat iﬂçiydi, 1990’da örgütlü mücadelede yeralmaya baﬂlad›, 1992’de SDB’li oldu.
1966 Sivas Zara do¤umlu Eyüphan, çeﬂitli alanlarda görev yapt›, en son Ankara SDB’lerde görevliydi.
1972 do¤umlu ‹brahim mücadeleye lise
y›llar›nda kat›ld›. 1993’de tutsak düﬂtü.
1996 Ölüm Orucu’nda gazi oldu. 1999’da
sa¤l›k durumunun a¤›rlaﬂmas› nedeniyle
tahliye edildi. Tedavisi için yurtd›ﬂ›na ç›kar›ld›. 11 A¤ustos 2001’de Atina’da
‹brahim DO⁄AN tedavi gördü¤ü hastanede elleri arkadan
ba¤l› öldürülmüﬂ olarak bulundu.

(Fatma
Bilgin'in
Ankara
Numune
Hastanesi’nden yoldaﬂlar›na yazd›¤› mektubundan bir bölümdür)
Yoldaﬂlar, karar›n›z› vermeden önce ﬂunu bilin ki, yapt›¤›m her ﬂey, her
düﬂünce, duygu vb. direniﬂimize dönük zaferi kazanmak içindir. Zulmü
yenmek içindir...
Zafer, zafer, zafer... U¤runa can›m, kan›m her ﬂeyim feda olsun....
Bu süreçte bir yanda 1 May›s’ta
alanlarda yay›lan muhteﬂem güç, görkem, k›z›l bayraklar... direniﬂimizin
devam›, büyüklü¤üydü. Bir yandan 8.
Ekipler’de tek Cephe tutsaklar›n›n olmas› ve tüm bunlar moralimize moral
katt›. Daha bir gördük zaferimizin büyüklü¤ünü.
... Düﬂman Sincan'da yoldaﬂlar›m›
tek tek hücrelere koymuﬂ. Ölüm orucu savaﬂç›s› iki
yoldaﬂ›m›z buna dahil. Daha birçok yerde bask› ve
zulüm art›yor. Ve yoldaﬂlar›m tecrit içinde tecrit yaﬂ›yorlar. Malatya’da bulunan yoldaﬂlar›m› baﬂka hapishaneye götüreceklermiﬂ. ‘Gitmezseniz operasyon
çekeriz’ diyorlarm›ﬂ. Düﬂman namert, kan›m›za
doymuyor. ... Korkmuyoru(m)z. Y›lmadan yolumuza devam edecek, zaferi k›z›l bantlar›m›zda par›ldayan y›ld›z›m›zla öpece¤iz. Buna en ufak bir ﬂüphem
yok... Bu direniﬂte ölmek bugün dünyan›n en onurlu iﬂidir benim için. ‹ﬂte bunun için kendi vicdan›m,
bilincim, sorumluluk bilincim, yoldaﬂlar›ma olan
sevgim, tüm aileme olan ba¤l›l›¤›m ve bu son geliﬂmeler beni bir an önce ﬂehitli¤e ulaﬂmak için ça¤›r›yormuﬂças›na yak›yor. Art›k zaman› geldi. Art›k gitmeliyim diyorum durmadan. Belki yanl›ﬂ düﬂündüm
ama hay›r gerekli gördüm kendimde. Yaklaﬂ›k 20
gündür B1 ilac›n› almakta zorlan›yordum. Art›k
kendimi zorlamad›m. ... Bugün yani ölüm orucunun
363. gününden itibaren s›v›m› sadece suya indirdim... ilaç alamad›m. Beni anlaman›z› rica ediyorum. ... Sadece zulüm iﬂkence tecrit alt›nda tutulan
yoldaﬂlar›m, tüm ﬂehitlerimiz ve gazilerimiz için ﬂehit düﬂmek istiyorum. Bana verilen kutsal emaneti
yerine ulaﬂt›rmak, sizlere lay›k olmak istiyorum.
Aciz de¤ilim. Yorulmad›m. B›kmad›m. Ama art›k öfkem o kadar büyük ki. ... sizleri çok seviyorum.
Sayg›lar›mla...
3 Haziran 2002, Fatma Bilgin

KAYIP
PERPA’da gerçekleﬂtirilen katliama ba¤l›
olarak yap›lan operasyonlarda A¤ustos
1993’de gözalt›na
Erdo¤an ﬁAKAR al›nd› ve o zamandan
beri haber al›namad›.

Vehbi MELEK

Nurten ACAR

Halk›n adaleti için mücadele ediyorlard›. 13
A¤ustos 1992’de Ankara Maltepe’de bulunduklar› ev ölüm mangalar› taraf›ndan kuﬂat›ld›¤›nda direnerek ﬂehit düﬂtüler.

1962’de Dersim Hozat’ta do¤an Vehbi, ortaokul y›llar›nda mücadeleye kat›ld›. 12 Eylül’de Elaz›¤ Askeri Hapishanesi’nde tutsakt›.
Bir SDB’li olarak ﬂehit düﬂünceye kadar birçok görev üstlendi.
1965’de Erzurum H›n›s’ta do¤an Nurten, kad›n örgütlenmesinde
(DEMKAD) yerald›. Bir SDB’li olarak ﬂehit düﬂtü.
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ürkiye, bir seçim aldatmacas›n› daha geride
b›rakt›. Seçimler, demokrasicilik oyununun ayr›lmaz
bir parças›d›r. Oligarﬂik
diktatörlükler, “son ana”
kadar, sömürü ve zulüm düzenlerini, seçim sand›klar› arac›l›¤›yla
meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂacaklard›r. Ve
hiç kuﬂku yok ki, o ana kadar da bu
oyuna kat›lan bir “kitle” olacakt›r.
Seçimlere kat›lma oran›, seçimlerde
oligarﬂi içi mücadelenin ve aldatmacas›n›n bir parças› olarak “sa¤” veya “sol” s›fatlar taﬂ›yan partilerin oy
oranlar› azal›r, artar, yeni tablolar
ç›kar ortaya, ancak bunlar esasta
sistemin ve oyunun niteli¤ini de¤iﬂtiren olgular de¤ildir. Nitelik de¤iﬂiklik ise, devrimci alternatifin hayat›n her alan›n› kucaklamas›, sistemin güçleriyle boy ölçüﬂebilecek
düzeye gelmesi ve politik anlamda
iktidar alternatifi olmaktan maddi
anlamda iktidar alternatifi olma aﬂamas›na varmas›yla gerçekleﬂecektir.
u anlamda hiçbir seçime abart›l› anlamlar yüklememek, ülkemiz gerçe¤inin ve devrim sürecinin
do¤as›n›n bir gere¤idir. Seçim sonuçlar› üzerine yap›lan yorumlarda,
22 Temmuz seçimlerinde Türkiye
çap›nda “solun oyu”nun biraz daha
küçüldü¤ü, halk›n giderek “sa¤c›laﬂt›¤›” tezi ileri sürülüyor. Bu tez,
daha ç›k›ﬂ noktas›ndan yanl›ﬂt›r.
Çünkü sol olarak “ölçtü¤ü”, CHPDSP-SHP çizgisindeki partilerin oylar›d›r. Kitlelerin çeﬂitli e¤ilimlerinin tahlili aç›s›ndan bu rakamlar›n elbette siyasal ve sosyal bir anlam› vard›r. Fakat seçim sonuçlar›n›n ülkemizdeki
sol ve sa¤›n güç dengesinin birebir ifadesi oldu¤unu iddia etmek mümkün de¤ildir.
irincisi, geçen haftaki yaz›m›zda da ifade etti¤imiz gibi, faﬂizm koﬂullar›nda yap›lan
seçimlerde kitlelerin iradesi çok
çeﬂitli ekonomik, siyasi, kültürel etkenlerle çarp›t›lm›ﬂ ve
yönlendirilmiﬂtir. Bu anlamda
sonuçlar, özgür bir iradenin tecellisi olarak görülemez. ‹kinci
olarak, sözü edilen “sol”, oli-
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GÜNDEM

Soldaki ‘Boﬂlu¤u’ Dolduracak Alternatif

DEVR‹MC‹ DEMOKRAT‹K
CEPHE’D‹R
garﬂinin soludur ve temelde sistemin devam›n› savunma aç›s›ndan
“sa¤”dan bir fark› yoktur. Dolay›s›yla, “sa¤” veya “sol” görünümlü
düzen partilerine verilen oylar, her
halükârda düzene verilen oylard›r.
Tespit edilmesi gereken budur. Halk›m›z›n önemli bir kesimi, düzene
karﬂ› memnuniyetsizlikleri olmas›na ra¤men, alternatifsizlik içinde seçimden seçime oylar›n› götürüp yine bir düzen partisine atmaktad›r.
S›n›flar mücadelesi aç›s›ndan
önemli olan budur. S›n›flar mücadelesi aç›s›ndan anlaml› ve önemli
olan, kitlelerin “A” düzen partisinden kopup “B” düzen partisine yönelmesi de¤il; kitlelerin d ü z e n d e n
k o p u ﬂ u n u n sa¤lanmas›d›r. Bu anlamdad›r ki, devrimciler, düzeniçi
politikalar çerçevesinde de¤il, düzen güçleri karﬂ›s›nda alternatif yaratmaya çal›ﬂ›rlar,
›n›flar mücadelesinin “sol”daki
cephesinde kuﬂku yok ki bir boﬂluk, bir yetersizlik durumu sözkonusudur. Bu “boﬂluk”, düzenin karﬂ›s›nda devrimci bir alternatifi kitleler

için somut maddi bir güç haline getirememe anlam›nda bir boﬂluktur.
Devrimci, sosyalist, demokrat, tüm
ilerici güçler, e¤er bir boﬂlu¤u doldurmak için harekete geçeceklerse,
doldurulmas› gereken boﬂluk, “düzenin solu”ndaki boﬂluk de¤il, düzenle devrim aras›ndaki mücadelede görülen bu boﬂluktur.
u “boﬂluk”, ﬂimdi, seçimlerle
ortaya ç›kmam›ﬂt›r. Boﬂluk,
kendini çok uzun süredir hissettirmekteydi. Ama ufku parlamentoculukla s›n›rl› olanlar, ancak seçim
oyununda görebildiler bunu. (Gördükleri de elbette tablonun sadece
bir yan›d›r). Oysa, oligarﬂinin sald›r›lar›, çeﬂitli manevralar› karﬂ›s›nda
sol güçler olarak yetersizli¤imiz
aç›kt›. Linç sald›r›lar›n›n karﬂ›s›na
güçlü bir barikat örememiﬂtik mesela. Veya AKP ve Genelkurmay’›n
ﬁemdinli’nin üstünü örtmesi karﬂ›s›nda da sonuç al›c› kampanyalar
yapamad›k. Genelkurmay’›n “kitlesel refleks” ça¤r›s›na karﬂ› yapabildiklerimiz, yap›lmas› gerekenin çok
gerisindeydi. IMF programlar›n›n
uygulanmas› karﬂ›s›nda, ülkemizin kaynaklar›n›n emperyalist tekellere peﬂkeﬂ çekilmesinde veya TCK, C‹K, Polise Yetki
Ba¤›ms›zl›k ve demokrasi için
Yasas› gibi faﬂist yasalar›n ç›kabirleﬂilecek yer, parlamenter zer›lmas› karﬂ›s›nda da yayg›n,
kitlesel direniﬂler örgütleyememin de¤il, devrimci zemindir. Gedik. Örnekleri ço¤altabiliriz.
reken bir “düzen birli¤i” de¤il,
Farkl› tespit ve politikalar›m›ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücaz›n oldu¤u konular bir yana, sodelesini yükseltecek bir cephelun her kesiminin ayn› ﬂeyleri
dir. Bu cephe, ad› her ne olursu
söyledi¤i konularda bile, güçlü
olsun, tüm devrimci ve demokrabirlikler oluﬂturarak sürece mütik güçleri birleﬂtirmeyi sa¤layan
dahale edilememiﬂtir. Boﬂluk,
bir programa ve iﬂleyiﬂe sahip
iﬂte bunun boﬂlu¤udur ve bu
olmal›d›r.
boﬂlu¤u giderecek olan da, parlamento zemininde kurulacak
birlikler, parlamenterler etraf›n-
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da oluﬂturulacak ittifaklar de¤il,
devrimci demokratik cephedir. Birliklerin oda¤›na DTP’nin parlamentodaki grubunu veya “38 y›l sonraki ilk sosyalist parlamenter” Ufuk
Uras’›n “Türkiye solu için bir ﬂans”
olarak de¤erlendirilmesini oturtan
her yaklaﬂ›m, baﬂtan, halk›n ve solun ihtiyac› olan birli¤in önünü kesmek demektir.
a¤›ms›zl›k ve demokrasi için
birleﬂilecek yer, parlamenter
zemin de¤il, devrimci zemindir. Gereken bir “düzen birli¤i” de¤il, ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesini yükseltecek bir cephedir. Bu cephe, ad› her ne olursa olsun, tüm devrimci ve demokratik güçleri birleﬂtirmeyi sa¤layan bir programa ve iﬂleyiﬂe sahip olmal›d›r. CHP’nin
boﬂlu¤unu doldurmaya talip
olan bir sosyal-demokrat sol veya legalizmi dayatan reformist
politikalar, faﬂizme, gericili¤e,
emperyalizm iﬂbirlikçili¤ine
karﬂ›, halk›n ihtiyac› olan alternatifi yaratamaz! Bu düzenden
memnun olanlar için sorun yoktur. Bu düzenden memnun olanlar veya memnun olmasalar da
bu düzen içinde kalmaya kararl›(!) olanlar, CHP boﬂlu¤unu
doldurmaya çal›ﬂabilirler. Ama
e¤er bu düzeni de¤iﬂtirmek için
yola ç›k›yorsak, düzenin alternatifi düzen solu de¤il, devrimci
bir soldur.
ol çöktü, sol geriliyor deniyor; çöken, emperyalizme
ba¤›ml›l›kta, faﬂizmde sa¤, faﬂist,
islamc› partilerle farks›z olan “düzen solu”dur. Yani sol olmayan soldur. Bir yandan Hikmet Çetinler, bir
yandan reformist sol, CHP’nin çöküﬂü üzerinden rant yap›p “sol” ad›na siyasi arenaya ç›kma hesab›ndalar. Parlamentoculuk zemininde kim
ortaya ç›karsa ç›ks›n, yapabilece¤i
CHP’den fazlas› olmayacakt›r.
alktan, ülke gerçeklerinden
uzak, burnu büyük ayd›n, seçim sonuçlar›na bakarak halka k›z›yor ve “demek ki bu ülkede yoksulluk sorun de¤ilmiﬂ, demek ki sefalet
yokmuﬂ...” diye güya ironi yap›yor.
Seçim sonuçlar›n› böyle de¤erlendi-
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rebilmek için, ülke gerçeklerinden,
ülkemizde onlarca y›ld›r uygulanan
politikalardan, bu seçimlerin faﬂizm
alt›nda yap›ld›¤›ndan, ülkemizin siyaseti ve ekonomisinde emperyalizmin do¤rudan ve dolayl› olarak belirleyicili¤inin oldu¤undan yani asl›nda her ﬂeyden bihaber olmak gerekir. Nitekim bu tür tahlilleri yapanlar da halka k›zg›nl›klar›yla herﬂeyi görmezden gelen küskün, aciz
bir ruh hali içindedirler. Küskünlük,
moralsizlik, umutsuzluk ne ayd›n›n,
ne demokrat›n, ne bir devrimcinin
tavr› olamaz. ‹kinci olarak, devrimciler, aciz ve çaresiz de¤illerdir.
Evet, kitlelerin düﬂüncelerini, ruh
halini, tavr›n›, ideolojisini de¤iﬂtirmekte bugün için yetersiz kal›yoruz.

lar. ‹lerici, demokrat parlamenterler
de, halk›n mücadelesine en azami
katk›y› bu cephenin bir parças› olarak yapabilirler. De¤ilse, mücadeleleri hayat›n içinde karﬂ›l›¤› olan bir
mücadeleyle birleﬂmezse, bilmelidirler ki, enerjileri, emekleri oligarﬂinin parlamenter taktikleri içinde
heba olacakt›r. Devrimci, demokratik mücadeleye katk›s› olabilecek
enerji ve emeklerini heba ederken,
daha da kötüsü, parlamento kürsüsünü kitlelere çözüm yeri olarak
göstermeleri olacakt›r.

eclis üzerinden yarat›lacak
sahte ve içi boﬂ umutlarla halk› aldatmaya soyunmas›n kimse. O
kürsüyü, o konumu, halk›n mücadelesini geliﬂtirmek için kullans›n. Devrimci demokratik bir
cephenin kurulmas› için kullans›n. Halk›n ve solun etraf›nda
Hiç kuﬂku yok ki, Türkiye
mevzilenece¤i yer, oligarﬂinin
halk›n›n bugünkü bilinç düzeyinparlamentosu de¤il, böyle bir
de de, küçümsenmeyecek bir kecephedir. Devrimci demokratik
cephenin nas›l kurulaca¤› da
simi, özlemlerini, taleplerini solla
bellidir. ‹stemeyen bilmez. Bilgerçekleﬂtirece¤ini düﬂünmektemezden gelir. Neyin gerçekledir. Bu kesimler, güvenebilece¤i,
ﬂebilir, neyin gerçekleﬂemez olinanabilece¤i, peﬂinden gidece¤i
du¤u büyük ölçüde aç›k oldu¤u
bir sol istiyor. Bu iste¤e Bayhalde, defalarca denenmiﬂ, söykal’dan oluﬂan boﬂlu¤a talep olalenmiﬂ ve bir sonuç yaratmad›rak veya Kürt sorununu her ﬂe¤› görülmüﬂ yöntem ve söylemyin merkezine koyarak veya icalerde ›srar edenler, halk›n devzetçi bir solla cevap verilerimci demokratik cephesinin
mez.
oluﬂumuna engel olanlar olarak
geçerler tarihe. ÖDP’nin parlamenterizmine veya Kürt milliyetçili¤ine tabi olarak halk›n ihAma yar›n buna gücümüz yetecek.
tiyac›
olan alternatifin, yani devrimBar›ﬂç›l ve bar›ﬂç›l olmayan mücaci
demokratik
cephenin kurulamadelemizle, legal ve illegal örgütlenyaca¤›
aç›kt›r.
Hiç kuﬂku yok ki,
melerimizle kitlelere ulaﬂacak, onlaTürkiye
halk›n›n
bugünkü bilinç dür› sar›p sarmalayacak, onlar› düzenzeyinde
de,
küçümsenmeyecek
bir
den kopar›p devrime çekecek ve o
s
o
ll a
kesimi,
özlemlerini,
taleplerini
büyük de¤iﬂimi, o devrimci de¤iﬂigerçekleﬂtirece¤ini düﬂünmektedir.
mi ad›m ad›m sa¤layaca¤›z. Mesele,
Bu kesimler, güvenebilece¤i, inanaumutsuzlu¤a, y›lg›nl›¤a kap›l›p dübilece¤i, peﬂinden gidece¤i bir sol
zene, legalizme, parlamentoculu¤a
istiyor. Bu iste¤e Baykal’dan oluﬂan
s›¤›nmamak, devrimci bir alternatifi
boﬂlu¤a talep olarak veya Kürt soruyaratmakta ›srarl› olmaktad›r.
nunu her ﬂeyin merkezine koyarak
a¤›ms›zl›k ve demokrasiden yaveya icazetçi bir solla cevap verilena tüm güçler, önlerine öncelikmez. Halk›n bu özlem ve iste¤ine
li ad›m olarak devrimci demokratik
bugün için en geniﬂ anlamda verilegüçleri birleﬂtirecek bir cephenin
cek cevap, solu birleﬂtiren bir devrimci demokratik cephedir.
oluﬂumunu koymak durumundad›r-
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Seçim sonuçlar›ndan üretilen

bir
anlamda
“parsa” kapmaya hevesli tav›r
ve söylemleriyle
dikkat çekiyor.
Daha seçimin
ertesi günü “sol da ye n ide n ya p› l a n m a d a n ” sözetmeye baﬂlad›.
Uras diyor ki: “ Biz önümüzdeki süreçte Deniz Baykal'›n solda yaratt›¤› boﬂlu¤u doldurmak için solun yeniden yap›lanmas›ndan yana tutum
alaca¤›z. Bizim bütün derdimiz solu
büyütmek, kapsama alan›n› geniﬂletmektir. ”
Bu sat›rlarda dile getirilen, son
derece s›¤ bir bak›ﬂ aç›s›d›r. Solu,
Baykal soluyla, yani düzen soluyla
s›n›rlayan bu bak›ﬂ aç›s›, ne bir seçenek oluﬂturabilir, ne de solu büyütebilir.
Keﬂke Uras ve ÖDP’nin “bütün
derdi solu büyütmek" olsa! Ama de¤il. Solu de¤il kendilerini büyütmekten baﬂka bir politika görünmüyor ortada. Kendilerini büyütmeye
çal›ﬂmalar›nda bir yanl›ﬂl›k yok; bu
her siyasi hareketin hakk›d›r. Ama
bunun nas›l ele al›naca¤› konusunda
yorumlar muhteliftir. Bu grupçu ve
dolay›s›yla dar bir bak›ﬂ aç›s›yla da
ele al›nabilir, halk›n mücadele ve
örgütlenmesini büyütmeyi amaçlayan bir cephe bak›ﬂ aç›s›yla da.
Ufuk Uras’›n sözleri aras›nda
“do¤rular” hiç yok de¤il. Mesela,
söyledi¤i ﬂu sözlere kat›lmamak
mümkün de¤il: “Küçük olsun, benim olsun' ile sol büyümüyor. Soldaki daralma karﬂ›s›nda bizim amac›m›z solu büyütmek.”
Burada son derece önemli bir soruna iﬂaret ediyor Uras. Ama kendi
pratikleri, ÖDP prati¤i, bu sözle ne
kadar uyumlu, oras› tart›ﬂ›l›r. Çünkü, ÖDP, “küçük olsun benim olsun” anlay›ﬂ›n›n tipik bir temsilcisi
olarak davran›yor. ÖDP’nin kuruluﬂu böyledir, kendi içinden “kanatlar›” tasfiye ederken ayn› zihniyet hakimdir. Irak’ta Savaﬂa Hay›r Koordinasyonu gibi Türkiye solundaki
en geniﬂ ve e n u z u n s ü reli birli¤i
bölerken de zihniyet tam da buydu

“sol” aldatmacalar
22 Temmuz seçimlerinin ortaya
ç›kard›¤› rakamsal ve politik olgular, solda yeni bir hareketlenmeye
de yolaçt›. CHP’nin bir kez daha
hayal k›r›kl›¤› yaratmas› ve esas
olarak “sol” kitlenin CHP’den biraz
daha kopmas›, seçimin ilk dikkate
de¤er sonuçlar›ndan biridir. ‹kinci
olarak, DTP’lilerin ve kendilerini
sosyalist olarak tan›mlayan Ak›n
Birdal, Ufuk Uras gibi isimlerin
meclise girmesi de sol aç›s›ndan
“yeni” sonuçlardan biri oldu.
Bu sonuçlar›n ilk yans›mas›, art›k bir siyasi kadavra haline gelmiﬂ
bulunan CHP’den pay kapma kavgas›d›r. Bu kavga birkaç ayr› cepheden sürmektedir. Bir yandan
CHP’nin eski yöneticileri siyaset
sahnesine arz-› endam ederken, di¤er yandan da reformizm “CHP potansiyeli” üzerine hesap ve manevralara giriﬂmiﬂtir.
Mevcut durumda, soldaki geliﬂme ve tart›ﬂmalar› dört baﬂl›k alt›nda toplamak mümkün. Birincisi,
CHP oda¤›ndaki geliﬂmeler, ikinci si, Ufuk Uras ve ÖDP’nin baﬂ›n›
çekti¤i projeler, üçüncüsü, DTP ve
Kürt milliyetçili¤inin içinde yerald›¤› solda birlik önerileri... D ö rd ü n c ü olarak da bunlara, devrimci
demokratik cephe önerisini eklemeliyiz. ﬁimdi bunlar› ayr› ayr› ve elbette birbiriyle iliﬂkisi içinde ele
alal›m.
“Solun birli¤i”, “demokrat güçlerin ittifak›” ve “seçenek yaratmak” bu tart›ﬂmalarda en s›k kullan›lan kavramlar durumundad›r. Fakat elbette, hemen herkesin bu kavramlara yükledi¤i anlamlar da farkl›d›r.
Neye ihtiyaç var? Bir kesim bu
soruya CHP’nin yaratt›¤› boﬂlu¤u
doldurmak noktas›ndan hareket
ederek cevap veriyor. En baﬂta ﬂunu
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belirtelim ki, CHP merkezli geliﬂmeler, esas olarak halk cephesinin
sorunu olmaktan çok, oligarﬂi cephesinin sorunudur. Çünkü CHP, oligarﬂinin partisidir. Onun bu niteli¤ini görmeyen veya kabul etmeyen,
yak›n zamana kadar da hâlâ
CHP’den ﬂu veya bu biçimde beklentileri olanlar›n önemli bir kesiminin, bu seçimden sonra yeni bir
“seçenek” aray›ﬂ›na girdi¤i görülüyor.
O r a l Ç a l › ﬂ l a r’›n ﬂu sözlerini bu
tür yaklaﬂ›mlar›n bir özeti olarak
görebiliriz:
“CHP'nin bir sosyal demokrat
partiye dönüﬂme ﬂans› var m›? Ben
böyle bir hedefi çok gerçekçi görmüyorum... o partiye sosyal demokrat bir çizginin egemen olmas›n›
beklemek fazla iyimserlik olur.
ﬁu anda Türkiye'de örgütlenme
özgürlü¤ünü, sendikal haklar›, demokrasiyi, gelir adaletsizli¤ine karﬂ› mücadeleyi, emperyalist müdahaleye karﬂ› bar›ﬂ› savunacak bir sol
seçene¤e ihtiyaç oldu¤u bir gerçek.” (Cumhuriyet 01.08.2007)
Çal›ﬂlar, ﬂöyle devam ediyor:
“ Sol seçenek, ﬂu anda ülkemizin
siyasetteki en temel ihtiyac›. ... Bu
bir parti mi olur, platform mu, yoksa cephe mi?.. Üzerinde düﬂünmeye, prati¤i gözlemeye gerek var...”
Çal›ﬂlar, en az›ndan ihtiyac›n nas›l ﬂekillenece¤ini “tart›ﬂmaya” b›rakm›ﬂ. Fakat birçok kesim, “seçenek yaratma” meselesini esas olarak k e n d i n i m e r k e z e koyan bir
yaklaﬂ›mla gündeme getiriyor.

Devrimcilerin, sosyalistlerin
görevi, Baykal’›n CHP’sinin
boﬂlu¤unu doldurmak de¤ildir!
ÖDP Eski Genel Baﬂka›n Ufuk
Uras, CHP’nin yaratt›¤› boﬂlukta

5 A¤ustos 2007

iﬂte. Ufuk Uras’›n eleﬂtirdi¤i zihniyetti.
Bu anlamdad›r ki Uras’›n solu
büyütmek sözlerinin alt› boﬂtur. Ve
zaten tecrübemiz ve ÖDP’nin geçmiﬂ prati¤i, politikalar› da bunu
gösteriyor.

“Solun bütün renkleri”
söyleminin alt›ndaki
samimiyetsizlik
Ufuk Uras, “solun bütün renklerini biraraya getirmeyi” amaçlad›¤›n› söylüyor; acaba o renklerin içine hangi renkler giriyor?
Solun bütün renkleri söylemi yeni de¤il. ÖDP ve Uras, bunu daha
önce de çok telaffuz ettiler. Bunun
baﬂka bir ad› da “ g ök ku ﬂ a ¤› ”yd›.
Ve biliniyor ki, ÖDP’nin, Uras’›n
“gökkuﬂa¤›n›n” alt›nda devrimcil e re yer yok!.. Sadece devrimcilere
mi? Uraslar’›n çizgisine tabi olmayan reformistlere, legal particilere
de yer yok... Gerçek ﬂu ki, gökkuﬂaklar›ndan, zeytin dallar›ndan, birlikten en çok sözeden olmalar›na
karﬂ›n, ÖDP, birlik konusunda sicili
en olumsuz olan siyasi güçlerden
biridir.
Hat›rlanaca¤› gibi ÖDP’nin kuruluﬂu da halka “solun birli¤i” olarak sunulmuﬂtu. Bu aç›k bir istismard›. Halka do¤ruyu söylemiyorlard›.
ÖDP gibi, esas olarak eski bir siyasi hareketin kadro ve taraftarlar›
üzerine oturan, buna en fazla birkaç
legalleﬂmeci grubun kat›ld›¤› bir örgütlenmeyi “solun birli¤i” olarak
adland›rmak, asl›nda “biz kendimizden baﬂka kimseyle birlik olmak istemiyoruz” demekti. Ve nitekim,
ÖDP’nin ondan sonraki prati¤i de
tam da buna uygun olmuﬂtur.
Uras ve partisi, bugün de ayn›
zihniyeti, ayn› kültürü devam ettiriyorlar anlaﬂ›ld›¤› kadar›yla.
B i r l i k, i d d i a d › r. Neyin iddias›?
Emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ›
mücadeleyi büyütme iddias›. ÖDP
bu iddiaya sahip de¤ildir.
Birlik, tavizdir. Kendini dayat-

Say›: 116

Mesele, p arlamentoya g irmek
de¤il, p arlamentoda p arlamenterizme kap›lmadan sosyalist
politika y apabilmektir!
madan asgari müﬂtereklerde birleﬂebilmektir. Pekala bunu kim yapabilir? Elbette kendi ideolojisine güvenenler! ÖDP’de bu güven yoktur.
Birlik; sola, halka karﬂ› sor u m l u l u k t u r. Bu sorumlulu¤un d›ﬂ›nda baﬂka kayg›lar duymamak,
baﬂka hesaplar yapmamakt›r. Bu
anlamda da birli¤i, oligarﬂinin icazetini alma hesab› yapmayanlar,
egemen s›n›flara ﬂu veya bu mesaj›
verme kayg›s› duymayanlar gerçekleﬂtirebilir.

Parlamentoculuk oyunu
içinden sol seçenek, sol birlik
ç›kmaz!
Öncelikle ﬂu gözlemimizi belirtelim ki, baﬂta Ufuk Uras olmak
üzere, meclise giren ilerici, demokrat milletvekillerinin önemli bir k›sm›, düzenin meclisine uyum sa¤lamakta, do¤rusu bizi de, kendi taraftarlar›n› da ﬂaﬂ›rtan bir çabukluk
gösterdiler.
Mesela Uras ﬂöyle diyordu:
“ Meclis'te sorun ç›karan de¤il,
sorunlar› çözen bir irade ortaya koyaca¤›m.”
Oligarﬂiye bu güvenceyi vermeye neden ihtiyaç duyuyor bir sosyalist partinin genel baﬂkan›?
Uras parlamenterizme öylesine
uyum sa¤lam›ﬂ ki, cumhurbaﬂkan›
seçimi konusunda da ﬂöyle diyor:
“ M ec li s d em o k r at ik , l ai k , s o sy al
hukuk devletine uy gun bir cum -

h u r b a ﬂ k a n › s e ç m e l i ” ; demek ki
devletin demokratik, sosyal, hukuk
devleti oldu¤u konusunda bir ﬂüphe
yok!!!
Ne çabuk angaje oldunuz? Bir
sosyalistin görevi, oligarﬂinin temsilcilerinin aras›ndan “cumhurbaﬂkan›” seçmek veya onun meﬂrulaﬂt›r›lmas›na hizmet etmek midir? Sosyalist, kürsüye ç›k›p, “ h a y › r, siz
halk›n cumhurbaﬂkan›n› seçemez siniz” diye meclisin gerçe¤ini ortaya koyar.
Sosyalistlik budur. “Sorun ç›karmayaca¤›z” politikas›n›n ad›
sosyalistlik olamaz. O halde, sosyalist, ilerici, yurtsever olarak meclise
girenler, o l i g a r ﬂ i n i n p a r l a m e n t osunda sosyalistlerin, demokratlar › n g ö revi nedir, bunu tart›ﬂmal›d›rlar. Bu konuda kendilerine yöneltilen eleﬂtiri ve uyar›lara kulak
vermelidirler.
Ufuk Uras, “kolaylaﬂt›r›c›” tavr›n›, bir ad›m daha ileri taﬂ›y›p, oligarﬂinin meclisini “meﬂrulaﬂt›rmaya”, “aklamaya” yöneliyor. ﬁöyle
diyor: “Yeni Meclisi çok olumlu
buluyorum. Çünkü ilk defa toplu mun bütün renkleri Meclis'e yan s› d ›. ”
Demek ki Uras meclise girince,
tam temsil sa¤lanm›ﬂ. Demek ki,
meclisin tek eksi¤i Uras ve DTP’lilermiﬂ! Ne seçim sisteminin faﬂist,
anti-demokratik niteli¤i, ne bizzat
seçim oyunun kendisinin faﬂizm alt›nda yap›lm›ﬂ olmas›, bunlar›n bir
önemi yok anlaﬂ›lan.
“yeniden
yap›lanSolda
m a ”dan, solun t ü m renklerini kapsayacak birlikler oluﬂturmaktan sözeden Ufuk Uras ﬂunu bilmeli ve
görmeli ki, s o l u p a r l a m e n t e r i z m e
ortak etmeye çal›ﬂarak, oligarﬂin i n p a r l a m e n t o s u n d a p a r l a m e ntoculuk oynama temelinde, “birl i k” o l uﬂ t u ru l a ma z ! Ve zaten, Uras
ve ÖDP, böyle bir zemin için yapacaklar› ça¤r›ya cevap verecek her
zamanki “ittifaklar›ndan” baﬂkas›n›
da bulamazlar.
Uras; daha seçimler yap›lmadan
önce, Yeni ﬁafak Gazetesi’nin kendisiyle yapt›¤› röportajda
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“Yeni parlamentodan beklentiniz?” sorusuna ﬂu cevab› vermiﬂti:
“Ben bu parlamento döneminin
verimli geçece¤ini düﬂünüyorum.
Çünkü Türk halk› art›k çat›ﬂma,
gerginlik istemiyor. Toplum art›k
daha özgür, demokratik bir Türkiye
özlüyor ve bunun için siyasi tercihi
pazar günü yapacak. Ben bu parlamentonun k›sa ömürlü olaca¤›n›
düﬂünmüyorum.”
(20 Temmuz
2007)
Bu sözleri kimin söyledi¤ini bilmeden okusan›z, hiç tereddütsüz
herhangi bir burjuva parlamenterin
a¤z›ndan ç›kan, burjuva politikac›lar›n “kliﬂeleﬂmiﬂ” sözlerinden biri
san›rs›n›z. Ama öyle de¤il ne yaz›k
ki. Sosyalist oldu¤u iddias›ndaki bir
parlamenterin sözleri bunlar. Sosyalist, devrimci oldu¤unu söyleyen bir
partinin genel baﬂkan›. Fakat, sisteme, parlamenterizme öylesine angaje olmuﬂ ki, daha ortada olmayan,
nas›l ﬂekillenece¤i bile belli olmayan parlamentoya “ m a k s i m u m ”
güven ifade ediyor.
Bir yanda, “Türk halk› art›k ça t›ﬂma, gerginlik istemiyor” diye
oligarﬂinin bayatlam›ﬂ, beylik sözleri, bir yanda “ezber bozma” iddialar›. O parlamentoda, oligarﬂinin
ezberini tekrar ederek yeralacaksan›z, sol ad›na söyleyecek bir ﬂeyiniz
olamaz.

Solun görevi, ezber bozmak
de¤il eme¤i, halk›
savunmakt›r! Solun görevi
oligarﬂiye güven vermek de¤il,
hesap sormakt›r.
Yeri gelmiﬂken, bu ezber bozma
meselesine de k›saca de¤inmekte
yarar var.
Seçim kampanyas› döneminden
beri, bir ezber bozmak sözüdür tutturdular gidiyor! Nedir bu ezber
bozmak? Bir sosyalist, parlamenter
mücadele verirken meclise girme
amac› “ezber bozmak” m›d›r? S› n › f l a r mücadelesine ne oldu? Eme¤in, emekçilerin, tüm ezilen halk›n
haklar›n› savunmak kavram›na ne
oldu? Sosyalistler, demokratlar e¤er
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parlamentoya giriyorlarsa, amaçlar›
ezber bozmak de¤il, bunlard›r.
Yap›lan aç›klamalara bak›ld›¤›nda görülüyor ki, “ben meclise ezber
bozmak için geliyorum” ifadesinin
içi de, ben meclisin yaramaz çocu¤u
olup ayk›r› ﬂeyler söyleyece¤im
ama oyunu da bozmam... diye dolduruluyor. Burjuvazi de zaten ona
göre davran›yor; yaramaz çocuk
muamelesi yap›yor. Uyar›yor, tembihlerde bulunuyor, parma¤›n› sall›yor... Hay›r, sosyalistler, demokratlar, ilericiler, parlamentoya ezber
bozmak, burjuvazinin düzeninin
imkanlar›n› kullanarak ezber bozmaya, yaramazl›k yapmaya de¤il,
emperyalizmin iﬂbirlikçileriyle, faﬂizmin uygulay›c›lar›yla aç›kça ve
cüretle savaﬂmaya giderler.
Bunu yapmay›p “kolaylaﬂt›r›c›
olaca¤›z, sorun ç›karmayaca¤›z,
geçmiﬂ hatalardan ders ç›kard›k...”
söylemlerini tekrarlay›p durmak,
sol ad›na utan›lacak bir durumdur.
ÖDP’nin derdi “ne kadar makul
bir s o l” dedirtmektir. ÖDP’nin
hemen hemen kuruluﬂundan bu yana politikas›na yön veren temel düﬂüncelerden biridir bu. Devrimcilerle aralar›ndaki mesafeyi büyüttükleri her dönem bu mesaj› verme gayreti öne ç›km›ﬂt›r.
Ayn› ﬂekilde DTP cenah›ndan da
cumhurbaﬂkanl›¤› seçimi konusunda “Meclis’e destek” olunaca¤›,
''Meclis’e destek'' amac›yla genel
kurula kat›l›naca¤› aç›klamas› yap›ld›. Ufuk Uras ve DTP cenah›ndan verilen bu güvenceler o kadar
çok s›k tekrarland› ki, solda, kendi
saflar›nda dahi rahats›zl›k yaratmaya baﬂlad›.
Birgün yazarlar›ndan Ahmet
Tulgar, Ufuk Uras’›n “sorun ç›karan de¤il, sorun çözen olaca¤›z”
demecinin yay›nland›¤› gün, köﬂesinde isabetli bir durum tespiti olarak ﬂunu yazd›.
“Düne kadar ‘Meclis'in alt›n›
üstüne getirmekten’ sözeden bu
dostlar›m›z bir süredir Meclis'te
‘kolaylaﬂt›r›c›’ olmaktan söz ediyor,
baz›lar› daha ileri gidip ‘uyumlu
milletvekilleri olaca¤›z’, ‘eski hata-

Geçmiﬂte bir ‘hata’ varsa e ¤er, o
halk›n›n s esini d uyurmaya ç al›ﬂanlar›n
de¤il, ezilenlerin sesini susturmaya
çal›ﬂanlar›n y apt›klar›d›r!
lar› yapmayaca¤›z’ diyorlar. ”
Ayn› günlerde KCK ad›na yap›lan bir aç›klamada da “hatalar› görmek” ad›na geçmiﬂte DEP milletvekillerinin direniﬂçi tavr›n›n red ve
mahkum edilmemesi gerekti¤ine
dikkat çekildi.
Kuﬂku yok ki, uyar› ve eleﬂtiriler
yerindeydi. Parlamentoya girenlerin
görmedi¤i veya görmek istemedi¤i
ﬂudur; oligarﬂi karﬂ›s›nda geri ad›m
atarak kazan›labilecek bir mevzi
yoktur. G e ç m i ﬂ h a t a l a r ” d a n d e r s
ç › k a r m a s › g e re k e n b i r i l e r i v a r s a ,
o, halk güçleri de¤il, bizzat oligar ﬂidir! Oligarﬂinin sözcüleri, öylesine bir hava yaratmaktad›rlar ki, sanki “ t e k h a t a ”, DEP milletvekillerinin meclisten yaka paça ç›kar›l›p tutuklanmas›, y›llarca hapiste yat›r›lmas› de¤il de, bir tek milletvekilinin
kürsüde Kürtçe yemin etmesidir.
Baﬂta DTP milletvekilleri olmak
üzere, bu çarp›tmaya izin verilmemelidir.

“Kürt sorunu” ve parlamento
merkezli bir ittifak,
mücadelenin temel ihtiyac›na
cevap vermez!
Ufuk Uras’›n “solda yeniden yap›lanmas›”n›n d›ﬂ›nda, bir di¤er
“seçenek” önerisi de merkezinde
DTP’lilerin oldu¤u birliktir. Kürt
milliyetçi hareket taraf›ndan yap›lan aç›klamada, DTP’lilerin parlamentoda bulunmas›n›n “Türk solu”
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taraf›ndan bir ﬂans olarak görülmesi, bu imkan›n de¤erlendirilmesi, bu
zeminde solun biraraya gelmesi
ça¤r›s› yap›l›yor.
Ayn› ça¤r›, de¤iﬂik biçimde
EMEP cephesinden de dile getiriliyor. EMEP’liler “Bin Umut Adaylar›”n›n “seçimlerde ezilenlerin temsili görevini” üstlendiklerini, ezilenlerin “Bin Umut Adaylar› ad› alt›nda sa¤lanan ittifak” taraf›ndan
temsil edildi¤ini söylüyorlar.
Bin Umut Adaylar›, ezilen bir
halk›n temsilcisidir, ama bir ittifak
de¤ildir. Böyle bir temsil görevi solun geneli taraf›ndan verilmemiﬂtir
onlara. Daha önce de vurguland›¤›
gibi, seçimlere ba¤›ms›z girme politikas›n›n da bir ittifak politikas› olmay›p, esas olarak DTP’nin politikas› oldu¤u, EMEP ve SDP’nin bu
politikaya yedeklendi¤i art›k herkesin bildi¤i bir gerçektir. Bunu yok
say›p, Bin Umut Adaylar›’n› sanki
uzun uzun tart›ﬂ›lm›ﬂ, son derece
kapsaml› programlar üzerine oturtulmuﬂ bir ittifak gibi yans›tmaya
devam etmenin kime ne yarar› var?
Olmayan bu ittifak›, önümüzdeki
süreç aç›s›ndan da solun daha geniﬂ
birli¤inin merkezine koymak, ne
kadar inand›r›c› olabilir?.. Bu öneri,
hem biçimi, hem politik muhtevas›
aç›s›ndan sorunludur. Cümlelerin
“baﬂta Kürt sorunu olmak üzere” diye kuruldu¤u ve ﬂimdi bir de buna
mücadelenin “baﬂta parlamento
grubu” olmak üzere diye ﬂekillendirildi¤i bir anlay›ﬂ›n eklendi¤i yerde,
solun en geniﬂ birli¤i gerçekleﬂemez. Bu tecrübeyle biliniyor. Bunda
›srar, birlik istememek, kendi “ittifaklar›yla” yetinmektir.
Tekrar söylüyoruz, bu alternatiflerin ve önerilerin alt› boﬂtur. Ol m a y a n b i r ittifak›n dayat›lmas›,
herkesten ona angaje olmas›n›n istenmesi, sol ad›na bir “seçenek”
olamaz!

Sol, ülkenin ba¤›ms›zl›¤›n›,
halk›n kurtuluﬂunu hedefledi¤i
kadar soldur
Sol ad›na, bir “seçenek” yaratmak ad›na yap›lan önerilerin birço-

Say›: 116

¤u, maddeten güçlükleri bir yana,
solun en temel de¤er, ilke ve ideolojisini de yans›tmaktan uzakt›r.
1980’lerin sonlar›nda ortaya ç›k›p ad›m ad›m geliﬂen ve kendi teorisini yapan legalizm, bugün aç›k
bir parlamentoculu¤a dönüﬂmüﬂ bulunmaktad›r. Zaman zaman “parlamentonun bir araç” oldu¤unu dile
getirme zorunlulu¤unu hissedenler,
parlamentonun kap›s›ndan ad›m att›klar› anda, parlamenterizm sarhoﬂlu¤una kap›ld›lar. Meclisin olumlulu¤u, temsil düzeyinin yüksekli¤i,
t›kanmamas› gerekti¤i üzerine söylenenler baﬂka türlü aç›klanamaz.
ÖDP reformizme, 1980’lerin sonunda baﬂlad›¤› ideolojik, örgütsel
tasfiyecili¤i sürdürmektedir bir bak›ma. Kürt milliyetçi hareketi ise,
düzeniçi çözümlerin mant›ksal sonucu olan politikalar› savunma noktas›ndad›r. Solun politikas›, taktikleri, de¤erleri, kültürü tasfiye edilmektedir ad›m ad›m. ‹zlenen politikalara, verilen demeçlere bak›n; görülecek ki bütün kayg›; “solu nas›l
düzene angaje ederiz, düzene nas›l
kabul ettiririz” noktas›nda dü¤ümlenmektedir. Legalizmin, parlamenterizmin politika ve taktiklerinin
oda¤›nda bu vard›r.
Oligarﬂi kendi s›n›fsal ç›karlar›
temelinde h›zla politikalar, taktikler
üretiyor. Oligarﬂinin politika ve taktiklerinin oda¤›nda ise elbette kendi
ç›karlar› var. Peki “parlamento” çat›s› alt›ndan sol ad›na üretilenler neler? Sol ad›na, halk ad›na bir ﬂey
üretmekten ziyade, baﬂka kayg›lar,
hesaplar sözkonusudur.
Burada solun parlamentoyu bir
mücadele arac›, kürsüsü olarak kullan›p kullanmamas›n› tart›ﬂm›yoruz. Burada gerek Kürt sorunu konusunda, gerekse de di¤er konularda baz› reformlar talep edilmesini
de tart›ﬂm›yoruz. Biz reformlara, reformlar için mücadeleye de¤il, reformizme, yani reformlar›n amaçlaﬂt›r›lmas›na, parlamenter mücadeleye de¤il, parlamentonun mücadelenin tek arac› ve amac› haline getirilmesine karﬂ› ç›k›yoruz. Parlamento içinde bir sosyalist, bir yurt-

sever olarak politika ve tav›r geliﬂtirmek yerine, oligarﬂiye ne kadar
ehlileﬂildi¤inin, ne kadar “makul
olundu¤unun” mesajlar›n›n verilmesini eleﬂtiriyoruz. Sol ad›na, halk›n ç›karlar› ad›na bunu kabul edilemez buluyoruz.
Sol, tüm ezilenlerin mücadelesini verir. Ancak bu mücadeleyi verirken, tüm bunlar› s›n›flar mücadelesi
zemininde birleﬂtirmeyi hedefler.
S›n›f mücadelesi yerine “alt kültür”lerin kimlik mücadelesinin konulmas›, belki Avrupa burjuvazisi
nezdinde “sempati!” toplayan bir
politikad›r, fakat bu politikan›n halk›m›z›n mücadelesini geliﬂtirmeyece¤i aç›kt›r.
Hayat›n her alan›nda ekonomik,
demokratik talepler için mücadele
sürdürüyoruz. Ama ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm mücadelesi
bunlardan ibaret de¤ildir. “ A s g a r i
talepleri nihai hedef durumuna
y üks e l t me k ”, asl›nda nihai hedeflerden vazgeçmektir. Parlamenterizm zaten iﬂte budur. Oligarﬂinin
parlamentosuna tabi olundu¤u noktada, art›k o politikan›n “sol” niteli ¤inde sorun var demektir.
Lenin'in deyiﬂinden uyarlarsak
"l liraya 3 kuruﬂ eklemek" veya
yar›m saatlik Kürtçe yay›n› bir saate ç›karmak mant›¤›yla hareket
eden, ufku bunlarla s›n›rl› olan reformizm, halk›n nihai kurtuluﬂ mücadelesinin önüne gündelik ç›karlar› koydu¤u için, hedefi “bb u r j u v a z i ni n ç em be ri n i n d› ﬂ › nd a ” de¤ildir.
Ba¤›ms›zl›¤›, demokrasiyi ve
sosyalizmi hedefleyerek bu çemberin d›ﬂ›na ç›kmal›y›z. Bu çember
halk›n kurtuluﬂ umutlar›n› bo¤an bir
çemberdir. Halk› bu çemberin d›ﬂ›nda örgütleyebilmek ve mücadeleye
kanalize edebilmek için, p a r l a m e ntoculuk ve re f o r m c u l u k temelinde
birlikler de¤il, ba¤›ms›zl›k, demokrasi mücadelesini militanca ve kitlesel tarzda geliﬂtirecek devrimci, demokratik cepheyi örgütlemeliyiz.
Parlamento d›ﬂ›nda, içinde tüm devrimci demokratik güçlere önerimiz
budur.
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CHP siyasi bir kadavrad›r!

her ﬂeyden köﬂe bucak kaçm›ﬂt›r
Baykal. Faﬂist, gerici olan her ﬂeyin
avukat›, statükonun baﬂ savunucusu
CHP oldu. 12 Eylül Cuntas›’n›n
anayasas›n›n da baﬂ savunucusuydu. O anayasan›n getirdi¤i yasaklame nt o d› ﬂ ›n da kalm›ﬂt›...
r›n ›srarla sürdürülmesini savundu.
Seçim öncesi süreçte, “CumhuriBu ülkede yaﬂanan infazlar›, kayyet mitingleri” büyük ölçüde
betmeleri, faili meçhul cinayetleri
CHP’ye maledilmiﬂti ve rüzgar
gündeme getirmek bir yana, günCHP’den yana esiyordu. ‹smail
deme getirilmesini engelleyendi.
Cem’in kurdu¤u YTP (Yeni Türkiye
Bu konuda kendi milletvekillerinin
Partisi) CHP’ye kat›ld›. DSP ile seönüne bile say›s›z engel ç›karm›ﬂt›r.
çim iﬂbirli¤i yap›ld› ve DSP seçime
Hele ki Kürt sorunu konusunda,
kat›lmad›. SHP seçimlere girmedi.
kim ulusal bir haktan, bir sorundan
Yaﬂar Okuyan’›n partisi bile tam seve
çözümden
sözedebilirdi
çimin arifesinde gelip CHP’ye kat›lCHP’de? Sözedenin iki günde Bayd›. Ve fakat bunlar›n hiçbiri, bir ﬂey
kal taraf›ndan “afaroz” edilece¤i
kesindi. Eski bir CHP’linin dedi¤i gibi, partiyi “sa¤a” de¤il,
“aﬂ›r› sa¤a” çekmiﬂti Baykal.
Art›k MHP, CHP’nin kardeﬂ
partisi gibi olmuﬂtu. Söylemleri
benzeﬂmiﬂti. Nitekim bu süreç,
seçim sürecinde “CHP=MHP”
ﬂeklinde ilanlar vermeye kadar
vard› bilindi¤i gibi.
Bu aç›dan bak›ld›¤›nda,
CHP’nin ald›¤› -özellikle demokrat, alevi, iﬂçi kesimlerden
ald›¤›- oyun “çok bile” oldu¤u
görülür. Yukar›da özetlenen
CHP’yi hâlâ ‘70’li y›llardaki slo tüm bu gerçeklere ra¤men halganlar›yla, hâlâ “demokratik sol”
k›n çeﬂitli kesimlerinin ve çegibi kavramlarla hat›rlayan ve taﬂitli demokratik örgütlenmelen › y a n l a r için, yukar›daki ilan ﬂarin hâlâ nas›l olup da CHP’yi
ﬂ › r t › c › o l m u ﬂ t u r belki. A n c a k b u
sol görmeye devam ettikleri,
i l a n b i r b a k › m a , u z u n s ü re d i r g e r incelenmeye de¤erdir. Ama yiçekleﬂmiﬂ bir d u r u m u , C H P ’ n i n
ne de bu sonuçlar›n tali yan›kuruluﬂundaki devletçili¤ine,
d›r. Art›k araﬂt›rmalar da göste1940’lardaki faﬂist e¤ilimlerine rü - riyor ki, CHP’nin o y ta ba n› da
önemli ölçüde de¤iﬂmiﬂtir.
cu ediﬂini tescillemiﬂtir.
23 Temmuz’da, tabir-i caizse akbabalar veya bas›nda kullan›lan bir baﬂka benzetmeyle “ s›rtlan ifade etmedi. Sand›¤a yans›yan bir
l
a r ” gibi siyasi arenaya ç›k›p
sonuç getirmedi. Elbette ﬂu da söyCHP’yi
ele geçirmeye çal›ﬂanlar,
lenebilir; e¤er bunlar da olmasayd›,
solu¤u
kesilmiﬂ
bir solculu¤u diriltBaykal’›n CHP’si belki yine baraj›n
meye
çal›ﬂanlar,
boﬂa kürek çekieﬂiklerinde dolan›yor olacakt›.
yor... Hikmet Çetin gibi NATO meAsl›nda, CHP, Baykal’›n da demurlar›, emperyalizmin bekçileri,
di¤i gibi “baﬂar›l›d›r”; en az›ndan
“sol”u toparlamaya soyunabilir mi?
halk nezdinde tan›nd›¤› kimli¤inden
Baykal’›n solla ilgisi olmad›¤› kabu kadar uzaklaﬂarak bu kadar oy
dar, Hikmet Çetinler’in, Mustafa
alm›ﬂ olmas›, baﬂar› say›lmal›d›r.
Sar›güller’in ve onlarla yanyana gelenlerin de “sol”la ilgisi yoktur... Ve
Solu ifade eden, solu temsil eden

K‹MSE ONDAN B‹R SOL PART‹ YARATAMAZ
Devrimciler olarak, ‘73-’74’den
bu yana, yani CHP’nin “toprak iﬂleyenin su kullanan›n” slogan›n›n
köylerin giriﬂlerine yaz›ld›¤›, da¤lara taﬂlara “ K a r a o¤ l a n ” rumuzunun
iﬂlendi¤i, ﬂehirlerde “halkç› Ece vit” sloganlar›n›n yükseldi¤i o zamandan bu yana, CHP’nin gerçek
anlamda bir “sol”, “demokrat” parti
olmad›¤›n› anlatmaya çal›ﬂ›yoruz.
Gerçekleri aç›klamak, devrimcilerin görevidir. Bunun yollar›, biçimleri, döneme, öznel ve nesnel koﬂullara göre
de¤iﬂse de bu görev de¤iﬂmez. Çünkü düzenin niteli¤inin gösterilmesi ve düzen
güçlerinin teﬂhiri, devrimi
ilerletmenin olmazsa olmaz
koﬂullar›ndand›r. Gerçekleri
göstermek, i¤neyle kuyu
kazmak gibidir. Çünkü bir
anda görülmez gerçekler.
Düzen güçlerinin gerici, faﬂist, riyakar nitelikleri bir
anda anlaﬂ›lmaz. Bunun için
bir yandan ›srarla bir çaba,
bir yandan kitlelerin bizzat kendi deneyimlerini yaﬂamalar› gerekir.
Bugün art›k, CHP’nin sol olmad›¤› konusunda e¤er daha yayg›n
bir kabul varsa, bunda onlarca y›ld›r
devrimcilerin b›kmadan usanmadan
sürdürdü¤ü çaban›n ve özellikle ﬂu
son dönemde, kitlelerin pratikte
CHP’yi devletçi, ﬂovenist yüzüyle
görmüﬂ olmas›n›n pay› vard›r.
CHP, yüzde 20’lik oy oran›yla
düzenin hâlâ büyük partilerinden
biri olsa da, siyasi anlamda bir kadavraya dönüﬂmüﬂtür. Çünkü, art›k
“sol” ad›na arenaya ç›kma ﬂans›n›
büyük oranda kaybetmiﬂtir. ‹nand›r›c›l›¤›, güvenilirli¤i sars›lm›ﬂt›r. Elbette bu köklü parti, bir anda siyasi
arenadan silinmeyecektir; ama bunun da tümüyle ihtimal d›ﬂ› oldu¤u
san›lmas›n, çünkü “Cumhuriyet’le
yaﬂ›t” olmakla övünen bu parti daha
iki seçim önce baraja tak›l›p p a r l a -
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en önemlisi partinin de solla ba¤lar›
büyük ölçüde budanm›ﬂt›r.
Siyasi areneda “Baykal muhalifi” olarak ortaya ç›kanlar›n Baykal’›n politik çizgisine bir muhalefetleri yoktur. Onlar›n Baykal’la savaﬂlar› bir kariyer ve koltuk savaﬂ›d›r. Çünkü seçimin ertesinde “Baykal çekilmelidir” diye ortaya ç›kan
Mustafa Sar›gül, NAT O’cu Hikmet Çetin, Celal Do¤an gibi isimlerin Baykal’a politik bir eleﬂtirileri,
heleki “sol”dan bir eleﬂtirileri duyulmam›ﬂt›r. Zaten, mesela emperyalizme ba¤›ml›l›k iliﬂkilerine, NATO’nun Afganistan’a vali olarak
atayacak kadar emperyalizme sadakat›na güvendi¤i Hikmet Çetin mi
itiraz edecek? Demireller’le “merkez parti” peﬂinde koﬂan Celal Do¤anlar m› halka karﬂ› politikalar›
eleﬂtirecek?.. Tüm siyasi hesaplar›n› koltu¤u ele geçirmeye göre ayarlayan, e¤er koltu¤a oturmas›n› sa¤layacaksa, gerici, faﬂist, ﬂu bu demeden her kesimle ittifaka aç›k bir
görüntü veren Mustafa Sar›gül mü
Baykal’›n ilkesizliklerini, tutars›zl›klar›n› eleﬂtirecek?
CHP, örgütsel olarak da çürümektedir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en eski, en köklü partisi, asl›nda kökünden çürümüﬂtür. Bir zamanlar ülkeyi bir a¤ gibi sarm›ﬂ olmas›yla ünlü güçlü CHP örgütü,
ﬂimdi bir örümcek a¤›ndan farks›z
bir görüntü sunmaktad›r.
Seçim döneminde herkesin dikkatini çeken olgulardan biri de,
CHP örgütlerinin birçok ilde, ilçede
hemen hiç ortada gözükmemesidir.
Ama asl›nda bu da pek yeni bir
durum de¤ildi. 2004 y›l› Mart ay›nda yap›lan yerel seçimlerde, toplam
say›s› 3224 olan belediyelerin,
1186's›nda, yani yüzde 36.8'inde
CHP belediye baﬂkan› aday› gösterememiﬂti. Düﬂünün, cumhuriyet tarihinin en köklü partisi, ülkenin
yüzlerce yerleﬂim yerinde aday gösteremez duruma düﬂmüﬂtü. Karﬂ›m›zdaki hiç kuﬂku yok ki siyasi bir
mevtad›r.
CHP’nin meclis grubu, bu partinin içinde bulundu¤u durumun da
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bir göstergesiydi adeta.
Meclis grubunda her
hafta bir tek Deniz Baykal
konuﬂur. Baﬂka kimseye söz
verilmedi¤i gibi, grup bas›na kapal› toplant›lar da yapmaz. K›sacas›, grup toplant›lar›, grup toplant›s› olmaktan ç›k›p Baykal’›n haftal›k
“muhalefet ﬂovu”na dönüﬂmüﬂtür. Zaten muhalefet
ad›na da “konuﬂmaktan”
baﬂka bir ﬂey yapt›¤› yoktur.
(Yeri gelmiﬂken belirtelim
ki, ç›k›ﬂ noktas›nda tamamen baﬂka amaçlarla düzenlenen grup toplant›lar›,
gruplara özel yer verilmesi
oligarﬂinin meclisi aç›s›ndan iyice anlams›zlaﬂm›ﬂt›r.
Di¤er düzen partilerinin
grup toplant›lar›n›n da
CHP’ninkinden fark› yoktur. Baykal’›n di¤er düzen partilerinin liderlerinden bir fark›n›n olmad›¤› gibi...)
Fakat elbette tüm bu olgular›n
içinde belirleyici olan CHP’nin
ideolojisi ve politikas›d›r. Son seçim süreciyle birlikte daha aç›k bir
ﬂekilde görüldü ki, Baykal, o r t a n›n solu, de mokra t ik s ol veya
Anadolu solu gibi tan›mlarla dile
getirilen, içi boﬂ olsa da, en az›ndan CHP’ye “sol” bir görünüm veren kavramlar› terketmiﬂtir. Ve iﬂte
bu aç›dan CHP solculu¤unun yüzündeki maskenin düﬂmüﬂ olmas›,
sol ve halk aç›s›ndan tek baﬂ›na
hiç de olumsuz bir geliﬂme say›lmaz. Siyasi arenada sahte bir sol
güç eksilmiﬂ, kendini sol gösteren
o gücün oligarﬂinin “merkez” gücü oldu¤u aç›kça görülmüﬂ olur.
K›sacas›, CHP’nin bu hale düﬂmesinde halk›m›z›n, ülkemizin bir
kayb› yoktur. Elbette CHP’nin bir
siyasi mevtaya dönüﬂmesinin halk
ve sol aç›s›ndan bir kazan›ma dönüﬂebilmesi, solun geliﬂimine hizmet
edebilmesi için solun siyasi arenada
iﬂlevini en geniﬂ ﬂekilde yerine getirebilmesi gerek.
Yaz›m›z›n baﬂl›¤›nda, “ C H P bir
siyasi cesettir” de diyebilirdik. Ama
“ k a d a v r a ” demeyi tercih ettik.

H Ö C ’ l ü l e re k a r ﬂ › K › r k l a reli’nin
Vize ‹lçesi’nde gerçekleﬂtirilen linç
sald›r›s›na illiﬂkin Elbistan
Hapishanesi’ndeki Özgür K a d › n
Tu t s a k l a r ’ › n ç i z d i ¤ i b u k a r i k a t ü r,
“CHP’ye ne oldu, niye böyle oldu?”
diye sorup duranlara çok özlü bir
ﬂekilde cevab› gösteriyor.
Evet, CHP’nin linç sald›r›lar›
karﬂ›s›ndaki, daha do¤rusu
karﬂ›s›nda olmayan tavr›n›
h a t › r l a m a k , h e m C H P ’ n i n d u r umunu, hem de bugün ortaya
“muhalefet” diye ç›kanlar›n da
niye CHP a d › n a h i ç b i r ﬂeyi
de¤iﬂtiremeyece¤ini gösteriyor.
Haf›zan›z› yoklay›n ﬂöyle bir;
H i k m e t Ç e t i n l e r, Mus taf a Sar › güll e r linç sald›r›lar›yla ilgili
CHP’nin “vatandaﬂ hassasiyeti”
d i y e re k l i n ç ç i l e r i k o r u y a n p o l i t i kas›na karﬂ› m› ç›km›ﬂlard›?

Çünkü, CHP ayn› zamanda ülkemizin demokratlar›, ilericileri, vatanseverleri aç›s›ndan, özellikle “kitleselleﬂme” ad›na, “ça¤a uyma” ad›na
soldan uzaklaﬂanlar aç›s›ndan incelenmesi gereken bir siyasi oluﬂumdur. Halk›n ve ülkemizin ihtiyac›,
düzeniçi bir sol de¤ildir. CHP’nin
haldeki durumu, her ﬂeyden önce
bunu gösteriyor.

CHP
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DTP’ye siyasal kuﬂatma

rör” gündemlerinde, Kuzey Irak
operasyonu gibi süreçlerde daha yo¤unlaﬂt›r›larak yinelece¤ini ﬂimdiden söyleyebiliriz.
DTP’liler oligarﬂinin sözcülerinin “tavBir yansiye” ve tehditlerini de¤il, siyasal hakl›dan
da
l›k ve meﬂruluklar›n› esas almal›d›rlar
DTP’lilerin
özellikle
grup kurma
Oligarﬂi, meclise sokmamak için
dur. Ancak
say›s›n› düaç›k olan ﬂu
barajlar koydu¤u, ba¤›ms›z aday
ﬂürmek için
ki; oligarﬂi
karar›n›n ard›ndan pusula oyununa
harekete geDTP’li milletvekilleri parlamentoda çildi. HapisAKP üzerinbaﬂvurdu¤u, seçim sürecinde sald›den Kürt halr›lar, sand›k oyunlar› ile engellemehaneden sek›n› yeniden kendine yedeklemeye
ye çal›ﬂt›¤› DTP’lileri bu kez siyaçilip özgürlü¤üne kavuﬂan Sebahat
çal›ﬂmaktad›r. AKP, din kozunu da
sal olarak kuﬂatma harekat› baﬂlatt›.
Tuncel’in tahliyesini tersine çevirkullanarak oligarﬂinin bu politikas›22 Temmuz seçimlerinde 21
me çabalar› bunun bir örne¤iydi.
n› yürüttü¤ünü elbetteki biliyor. Damilletvekili kazanan DTP’lilere yö“Madem seçilmelerini engelleyeha da önemlisi, bunu bilerek, gönülnelik baﬂlat›lan bu siyasal kuﬂatmamedik, hareket alanlar›n› k›s›tlayalü olarak yap›yor. Böylece “Kürt soda, burjuva bas›n›n AB’cisi, liberal›m, zay›flatal›m” diye kafa yoran
runu”nun alt›n› boﬂaltmak, talepleli, islamc›s›, “solcusu”, sa¤c›s› ile
devlet bürokrasisi har›l har›l çal›ﬂ›rini kendi potas›nda eritmek istiyor.
her türden köﬂe yazar›, iktidar, muyordu. Faﬂizmin sad›k “hukukçusu”
Bu noktada DTP do¤ru hesap
halefet partileri, bürokrasi, yarg›
Sabih Kanado¤lu’nun giriﬂimi ile,
yapmal›d›r. AKP’ye do¤rudan ya da
kurumlar› yerini alm›ﬂ durumda.
tahliye gerekçesi de¤iﬂtirildi. Böydolayl› verilen her destek, onu Kürt
lece Tuncel’in, tutuklanma gerekçehalk›n›n
gözünde
meﬂrulaﬂt›ran,
si olan suçlamadan yarg›lanmaya
Oligarﬂi Kürt halk›n›
beklenti yaratan her yaklaﬂ›m, en
devam etmesi sa¤land›. Ki, yarg›n›n
yeniden kendine
baﬂta oligarﬂinin bu politikas›na
bu konuda ola¤anüstü h›zl› davrayedeklemek istiyor
hizmet edecektir. “Sorun ç›karmanaca¤›n› öngörmek kehanet de¤ilma”, “sayg›l› olma” gibi söylemlerdir. Oligarﬂi halk›n seçti¤i vekilleri
Bu kuﬂatmay› ele almadan önce
le at›lacak her ad›m, Kürt halk›na
hapse atma tecrübesine fazlas›yla
seçim sonuçlar›n›n aç›kça gösterdide¤il, oligarﬂiye, AKP iktidar›na kasahiptir. Seçim öncesinde gündeme
¤i bu gerçe¤e de¤inmekte fayda var.
zand›racakt›r.
gelen türlü engellemelerde de manAKP ile çeﬂitli konularda çat›ﬂan
t›k zaten, Kürt’ün oyunu “oy” yerikesimler de dahil olmak üzere, oline bile saymama tutumu vard›.
Teslimiyet
dayatmas›
ilk
garﬂi içi bütün kesimler, bölgede
Tuncel nezdinde ortaya ç›kan bir
günden itibaren baﬂlad›
AKP’nin oy patlamas› yapmas›ndan
gerçek
de ﬂu. Bu düzende halk›n paoldukça memnun oldular.
DTP’lilerin meclise girdi¤inin
ras›n› çalmak, zimmet, irtikap, hor“‹ﬂte” diyorlar, “Kürt oylar›
ertesi günü oligarﬂi cephesinden çetumculuk ve her türlü yüz k›zart›c›
DTP’nin tekelinde de¤il, DTP’nin
ﬂitli biçimlerde dayatmalar baﬂlasuça dokunulmazl›k k›l›f› geçirileKürtleri ne kadar temsil etti¤i tar- makta gecikmedi.
bilir; AKP’liler baﬂta olmak üzere
t›ﬂmal›d›r, AKP daha fazla ediyor. ”
onlarcas› bu tür suçlardan yarg›laDTP’lileri korkutma, hizaya geBunu söyleyenler sadece AKP
n›rken, dokunulmazl›k z›rh›na bütirme arac› olarak kullan›lan
saf›nda yer alanlar de¤il, ayn› zaründüler. Binlerce operasyon yapan
MHP’nin ilk aç›klamas›, “ak›ll›
manda AKP’ye karﬂ› cephede olanve halk›n oluk oluk kan›n› ak›tan
olun” ﬂeklinde oldu. Onu CHP’si,
lar da bu sonuç üzerinde tepiniyorA¤ar’dan MHP’li katillere kadar
AKP’si ile di¤er düzen partileri izlar. Çünkü, Kürt sorunu sözkonusu
tüm halk düﬂmanlar› için bu koruma
ledi. Bu çat› alt›nda istemedikleri
oldu¤unda, aralar›ndaki farkl›l›klar
z›rh› geçerlidir. Zira sistemin anaDTP’lilere en baﬂta “PKK’yi lanetsilinmekte, tart›ﬂmalar dinmekte
yasas›ndan baﬂlayarak tüm yasalar›leme” dayatmas› yapt›lar. Faﬂizmin
yekvücut sald›r›ya geçmektedirler.
n›n mant›¤›nda, halk›n hak ve özen baya¤›, ucuz demagojisi olan bu
gürlükleri, ç›karlar› de¤il, devletin
dayatma, “PKK’yi k›narsa onlarla
Kürtler’in neden AKP’ye yönelbekaas› vard›r. Ki, halk›n kan› da
birlikte çal›ﬂ›r›z” gibi, “terör” dedikleri, kendi aç›klama ve de¤erlenzaten devletin bekaas› ad›na ak›t›l›r.
magojisinin ard›na s›¤›n›larak gündirmelerinde de yer ald›¤› üzere, neBuna karﬂ›n sözkonusu olan bir haldeme getirildi. Ki, bu söylemin
den DTP’nin oylar›nda düﬂüﬂ yak›n özgürlü¤ü için mücadele edenönümüzdeki günlerde, özellikle “teﬂand›¤› ayr› bir tart›ﬂman›n konusu-
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lerse, nerede olursa olsun “dokunulur” onlara. Oligarﬂi DEP’li milletvekillerini meclis bahçesinden karga tulumba gözalt›na alarak bunu
zaten göstermiﬂti.
Burjuva düzen partileriyle, bas›n› ile DTP’lilere yönelik siyasal kuﬂatmada öne ç›kar›lan söylem ﬂu:
“Eski hatalar› yapmay›n, has sasiyetlere dikkat edin”, “sayg›
gösterin.” “Makul olun.”..
Kime sayg› gösterecekler? Kendilerini engellemeye çal›ﬂan, DEP
sürecinde enselerinden tutup hapse
atan devlete! Diyarbak›r sokaklar›n›
kana bulayan devlete.
Buna karﬂ›, bas›n›, burjuva partileri ile oligarﬂi cephesinin DTP’lilere, Kürtler’e sayg› göstermek gibi
bir zorunluluklar› yoktu. Muktedirdiler ve sayg› beklemek haklar›yd›!
Gerçekte tüm bu söylemlerin tek
bir anlam› vard›r: Teslim olun!
Peki nas›l ‘makul’ olacaklar,
hangi ‘hassasiyetleri’ gözetecekler?
Örne¤in mecliste faﬂist, gerici
partilerin birbirine idam ipleri f›rlat›p “Öcalan’› asma” yar›ﬂlar›na m›
sayg› gösterecekler? Yoksa, Kuzey
Irak’ta Kürt’ü nas›l engelleriz, baﬂlar›na nas›l bombalar ya¤d›r›r›z tart›ﬂmalar›na m›? Örne¤in onlar›n tan›m›ndaki “makul” DTP’li, bu oylamada da onlarla birlikte el kald›rmal›d›r. Bu bir ironi de¤ildir,
DTP’lileri getirmek istedikleri yer,
Tayyip’in “haydi lanetleyin” aç›klamalar›, burjuva bas›n›n kaleminden
kan damlayan yazarlar›n›n aba alt›nda sopa gösteren bir üslupta yapt›klar› “ak›ll› olun” tehditleri tam da
buray› iﬂaret etmektedir. Oligarﬂi
engelleyemedi¤i DTP’lileri, kendi
ç›karlar› etraf›nda yönlendirip, hareket ettirmek istemektedir.

DTP’liler hakl›l›klar›n›
ve meﬂruluklar›n›
esas almal›d›rlar
DTP’lilerin bu dayatmalara prim
vermesi, Kürtçe yemin gibi örnekleri onlar›n da “hata” veya bu anlama gelecek ﬂekilde nitelemeleri,
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HHB, Tuncel'in tahliye gerekçesinin
de¤iﬂtirilmesini protesto etti
Halk›n Hukuk Bürosu (HHB) yapt›¤› aç›klama ile, ‹stanbul 3. Bölge'den
milletvekili seçilen Sebahat Tuncel'in tahliye gerekçesinin de¤iﬂtirilmesini
k›nayarak, “Yaﬂanan durum evrensel bir ceza yarg›lamas› ilkesi olan masumiyet karinesini göz ard› etmiﬂtir” dedi.
Tuncel'in kendine oy veren halk taraf›ndan seçilip özgürlü¤üne kavuﬂturuldu¤u hat›rlat›lan aç›klamada, Sabih Kanado¤lu'nun tahliyenin vahim bir
hata oldu¤u de¤erlendirmesi yapmas›n›n ard›ndan ‹stanbul Cumhuriyet
Baﬂsavc›l›¤›’n›n harekete geçti¤i belirtildi.
Anayasada seçme ve seçilmenin bir hak olarak düzenlendi¤i hat›rlat›lan
aç›klamada, “anayasan›n kendisi kiﬂileri suç kategorilerine göre seçme ve
seçilme, seçildikten sonra sahip olunan haklar bak›m›ndan ayr›ma tabi tutmaktad›r. Yaﬂanan durum evrensel bir ceza yarg›lamas› ilkesi olan 'masumiyet karinesi'ni göz ard› etmiﬂtir” diye vurguland›.
Aç›klamada son olarak ﬂöyle denildi:
“TBMM çat›s› alt›nda eli kanl› katiller yer alabiliyor, dokunulmazl›ktan yararlanabiliyorken bir halk›n iradesini temsil eden DTP’li ba¤›ms›z milletvekillerinin o halk›n talep ve sorunlar›n› mecliste özgürce dile getirme isteklerinin, türlü bahaneler alt›nda engellenmeye çal›ﬂ›lmas› hangi demokrasinin cilvesidir. Bu demokrasi, “birileri için demokrasi” midir yoksa?”

Oligarﬂinin “Kürtler’e özel yasalar”
gelene¤i devam ediyor
Oligarﬂinin Kürt politikas›nda Kürtler’e özel yasa ve uygulamalar›n say›s›z
örne¤i mevcuttur. Kürt’e özel yasan›n bir tek anlam› vard›r: Biz sizi “eﬂit vatandaﬂ” görmüyoruz, tehlike olarak görüyoruz.
“Kardeﬂiz” demagojilerine karﬂ›n bu gelenek halen sürmektedir.
Adalet Bakanl›¤›’n›n, hemen harekete geçerek, “milletvekillerinin terör suçlular›n› cezaevinde ziyaretlerine” k›s›tlama getiren yönetmelik yay›mlamas›,
aç›k ki do¤rudan DTP’lileri, özelde Öcalan’› ziyaret etmelerini engellemek
için ç›kar›l›yor. Üstelik bu “özel yasa”n›n amac›, burjuva bas›n taraf›ndan da
bu ﬂekilde ifade edilerek, adeta do¤al bir durummuﬂ gibi sunuluyor.
Bu örnek oligarﬂinin DTP’lilerin Meclis’e girmesi karﬂ›s›nda seferberli¤ini
göstermektedir. Oligarﬂi onlar›n önünü kesmek için kafa yoruyor.
tam da oligarﬂinin istedi¤i rotaya
girmek, siyasal kuﬂatmay› kabullenmek olacakt›r.
DTP’liler, “makul” bir hava vererek, “sorun ç›kartan olmama” ad›na, kendilerine oy veren halk›n beklentilerini, taleplerini yumuﬂatma,
›srar etmeme gibi yollara saparak
hiçbir ﬂey kazanamazlar. Meﬂrulu¤un yolu asla bu çizgide de¤ildir.
DTP’liler oligarﬂinin sözcülerinin bu “tavsiye” ve tehditlerini de-

¤il, siyasal hakl›l›k ve meﬂruluklar›n› esas almal›d›rlar. DEP’liler, dili,
kültürü, ad› yasak bir halk›n dilini
konuﬂtular o kürsüde. “Geçmiﬂin
hatalar›n›” tekrar etmemesi gereken
oligarﬂidir. Halk›n oylar›yla seçilenleri terörize edip hapse atan onlard›r, halk›n dilini, kültürünü yasaklayan, asimilasyona tabi tutan, katleden onlard›r. DTP’liler bu gerçeklerin gücünden almal›d›rlar meﬂruluklar›n›, hesap soran olabilmelidirler.
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Her ﬂeyi satan, tüm sektörleri tekellerin kâr alan›na çeviren AKP,
verimli K‹T’leri tüketince, gündemine do¤al kaynaklar› ald›. Borun
özelleﬂtirilmesinde ilk ad›mlar at›lmaya baﬂland›. ﬁimdi suyun özelleﬂtirilmesi için zemin yarat›l›yor.
Küresel ›s›nma, kurakl›k ve barajlar›n yap›m›n›n bilinçli olarak
geciktirilmesini f›rsat bilen iktidar,
suyun özelleﬂtirilece¤ini aç›klad›.
Enerji Bakanl›¤› taraf›ndan aç›klanan ve Türkiye’de ilk kez uygulanacak bu proje ile akarsular›n iﬂletme
kullan›m hakk› “yap-iﬂlet-devret”
modeliyle özel sektöre b›rak›lacak.
Sat›lacak
13

Bugün birkaç akarsu ile baﬂlat›lacak projenin, halktan tepki gelmemesi durumunda bütün akarsular›,
göletleri kapsayaca¤›n› ﬂimdiden
söylemek mümkün.

Suyun özelleﬂtirilmesi de
IMF-Dünya Bankas› talimat›

Gelinen nokta bu! Her ﬂeyi babalar gibi satar›z diyen zihniyet, sonunda akarsular›m›z› da sat›yor.
T›pk› enerji krizini bahane yap›p
elektrik üretimini özelleﬂtirdikleri
gibi, su krizini bahane yap›p, bu
alan› da talana aç›yorlar. Oysa bir
ülke, bir halk için su ve su hizmetleri yaﬂamsal önemde“babalar gibi sataca¤›z”
dir, suyu güvenli bir ﬂekilde almak halk›n
en temel hakk›d›r.
Su ekolojik yaﬂam, içme-kullanma,
tar›m,
enerji ve sanayi
için gerekli, sosyal ve ekonomik
geliﬂme için vazgeçilmezdir.
Ancak halk›n hiçbir hakk›civan›
tan›mayan,
tekellerin ç›karlar›n›
r›ndaki akarsuher ﬂeyin üzerinde tutan oligarﬂik
nun aras›nda K›z›l›rmak, F›rat’›n
iktidar, bu konuda da ayn› politikasular›n›n üzerindeki Atatürk ve Key› izlemekten çekinmeyece¤ini gösban gibi barajlara giden sular da butermektedir. Yar›n, eleﬂtiriler karﬂ›lunuyor. DS‹’de yap›lan ön çal›ﬂs›nda Tayyip Erdo¤an ya da Unak›maya göre, F›rat’›n 29 y›ll›k sat›ﬂ
tan’›n “adamlar suyu al›p evine göde¤erinin 950 milyon dolar, Dictürmüyor ya!” demagojisini utanle’nin 650 milyon dolar olaca¤› bemadan yapaca¤›n› söyleyebiliriz.
lirtilmekte. “Yani F›rat ve Dicle bir
fabrika gibi düﬂünülüyor” (Yalç›n
“Bu kadar da olmaz, su da sat›l›r
Bayer, Hürriyet, 7 Temmuz)
m›” diyebilirsiniz.
Tekeller sat›n ald›klar› akarsuAncak emperyalizm bunu dayayun üzerine inﬂa ettikleri barajdan
t›yor. Latin Amerika’da halk›n en
elde etti¤i suyu devlete satarak hem
büyük isyanlar› suyun özelleﬂtirilmaliyetlerini ç›karacak hem de kâr
mesi konusunda yaﬂand› ve halk diedecekler. ‹çme sular›, tar›msal kulrenerek bu sald›r›n›n önüne barikat
lan›m böylece özel sektörün denetikurdu. Su ve su hizmetlerinin yöneminde olacak. Örne¤in özelleﬂtirme
tilmesi, dünyan›n birçok yerinde
kapsam›nda GAP’taki tar›msal
milyonlarca insan›n içme suyuna
alanlar› sulayan su kaynaklar› da
eriﬂimini engellemiﬂtir. Dünya Banbulunuyor. Yani, devletin kasas›nkas›’n›n birçok ülkede yürüttü¤ü bu
dan tekellere para aktar›lmakla katalan projesi sonucunda yaﬂanan inl›nmayacak, ayn› zamanda birçok
sani felaket deneylerini elbette bu
iktidar da bilmektedir. Ancak k›sa
bölgede köylülük de tekellerin ac›vadeli ç›karlar, koltu¤unu korumak
mas›zl›¤›na terk edilecek.
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için emperyalistlerin her iste¤ini yerine getirme zihniyeti ile hareket etmektedir. Bu zihniyet aç›k ki sadece
bugünü de¤il, as›l olarak halk›n, ülkenin yar›nlar›n› yok ediyor.
Tekeller, son derece kârl› ve halk›n zorunlu kullan›m arac› olmas›
nedeniyle son derece büyük bir pazar› ifade eden suyun özelleﬂtirilmesi, bir baﬂka deyiﬂle kâr alan› haline getirilmesini bütün sömürgelere dayatmaktad›rlar. Su hizmetlerinin pazar büyüklü¤ünün bir trilyon
dolarla ifade edildi¤i düﬂünüldü¤ünde, tekellerin a¤z›n›n suyunun
boﬂuna akmad›¤› anlaﬂ›lacakt›r.
Bütün talanlarda oldu¤u gibi, bu
politika da ülkemize IMF ve Dünya
Bankas› arac›l›¤›yla dikte ettirildi.
2000 y›l›nda uluslararas› finans tekelleri taraf›ndan Türkiye’ye verilen 40 IMF kredisinin 12’sinde “ s u
temininin k›smi veya tamamen
özelleﬂtirmesi” dayat›ld›. ‹ktidarlara, “tüm maliyetlerin karﬂ›lanmas›”
için politika geliﬂtirilmesi ve suyun
kullan›ld›¤› alanlarda sübvansiyonlar›n kald›r›lmas› noktalar›nda da
dayatmalar yap›ld›. Tekeller, arad›klar› f›rsat› IMF’nin her iste¤ini
yerine getirmekte en küçük bir tereddüt göstermeyen AKP hükümetiyle birlikte buldular. ﬁimdi de bu
yüzden AKP’nin kazanmas›n› alk›ﬂlamaktad›rlar. 2009'da Türkiye'de
yap›lacak olan ‘Dünya Su Forumu’
toplant›s› da temel olarak Türkiye'deki sular›n pazarlanmas›n›n zemini olacakt›r.

Enerjide oynanan oyun
suda tekrarlan›yor
Su politikas› ve su yönetiminde
iktidar›n beceriksizlikleri bir yana,
bilinçli bir ﬂekilde yanl›ﬂ politikalar
izlenerek, ciddi sorunlar›n yaﬂanmas› sa¤land›.
Amaç ﬂuydu: Devlet bu iﬂi yapam›yor, özel sektör daha iyi yapar
dedirtmek. T›pk›, özelleﬂtirilecek
kurumlar›n önce bilinçli olarak zarar ettirilmesinde yap›ld›¤› gibi.
Tam da burada elektrik üretiminin özelleﬂtirilmesiyle yaﬂananlar›
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hat›rlamakta fayda var.
2007 Temmuz’unda 13 kentin
birden karanl›kta kald›¤› hat›rlanacakt›r. “Ar›za” dediler, oysa iﬂin alt›ndan tekellerin daha fazla kâr iste¤i ç›kt›. Elektrik üretiminin do¤algaz ile yap›ld›¤› Bursagaz, 2004’te
özelleﬂtirilen ilk do¤algaz iﬂletmesiydi. “Enerji krizi geliyor” yaygaras›n›n kopar›l›p gerekli alt yap›s›n›n haz›rlanmas›n›n ard›ndan, “ kendi elektri¤imizi kendimiz üretiriz”
diyerek, tekellerin istedikleri akarsuyun üzerine tesisler kondurmas›na izin verilmiﬂ, bunlara da sömürücü patronlar dememek için Otoprodüktörler denilmiﬂti. Burada da model “yap-iﬂlet-devret” idi. ‹ﬂte bu
Otoprodüktörler, üretip kendi fabrikalar›nda kulland›klar› elektri¤in
fazlas›n› devlete sat›yorlard›. Ancak, do¤algaza yap›lan zamlara karﬂ›n, AKP’nin, halka propagandas›n›
yapmak üzere, bir süre elektri¤e
zam yapmamas›, hep daha fazla kâr
isteyen patronlar› harekete geçirdi.
“Zam isteriz” dediler ve bunu demekle kalmay›p, elektri¤in daha
ucuz oldu¤u saatlerde ﬂalterleri indirerek elektrik vermeyi kesip, ayn›
saatlerde “ucuza” devletten elektrik
sat›n almaya devam ettiler. Her gün
yapt›klar› gibi, ar›zadan 10 dakika
sonra da ﬂalterleri indirdiler. 13 kentin karanl›kta kalmas› umurlar›nda
de¤ildi. Enerji Bakanl›¤›, “elektrik
verin” dedi; “HAYIR ÖNCE ZAM”
dediler. Ve isteklerini ald›lar. Peki
kimdi bunlar? Hepsi de, düzen taraf›ndan “sayg›n iﬂadam›” diye sunulan patronlard›. Sabanc›, Zorlu,
Koç, Ak Enerji, Ce-Ka ‹nﬂaat... Bu
sayg›n zevat, daha fazla kâr için
ﬂantaj yapmaktan, halk›n temel ihtiyac›n› k›smaktan geri durmad›lar.
ﬁimdi suyun özelleﬂtirilmesi için
“su krizi” yaygaras› ald› yürüdü.
Suyun özelleﬂtirildi¤ini düﬂünün. Su gibi güçlü bir silah› elinde
tutan patronlar, hem daha pahal› su
satacaklar, hem de istediklerini alamad›klar›nda ﬂantajlara baﬂvurmaktan çekinmeyecekler. Çünkü onlar
için aslolan daha fazla kârd›r.
Elektrik örne¤i bize, kârdan baﬂ-
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AKP ülkemizi, bugünümüzü, yar›n›m›z› sat›yor. Halk›, halk›n ihtiyaçlar›n› de¤il, tekellerin
ç›karlar›n› düﬂünen iﬂbirlikçi iktidara karﬂ›
mücadeleyi yükseltelim. Su kaynaklar›m›z›n
talan edilmesine karﬂ› ç›kal›m. Her ﬂeyden önce halk›n ihtiyaçlar›n› düﬂünen, ülke kaynaklar›n› bunun için seferber eden bir düzeni kurmak için birleﬂelim, mücadele edelim.
ka hiçbir hesab› olmayan tekellerin
neler yapabilece¤ini gösteren küçük
bir sonuçtu sadece. Ayn› durum sa¤l›kta, do¤algazda da geçerlidir. Su
sözkonusu oldu¤unda ise hayati
önemdedir.
Özel sektör daha iyi hizmet verir
gibi demagojilerle talan› gizleyenler, ayn› zamanda sat›ﬂ› da “yap-iﬂlet-devret” diye meﬂrulaﬂt›rmak,
halk›n tepkisini nötralize etmek istiyorlar. En az 30 y›l› bulan bu süreler gerçekte o iﬂletmenin, kayna¤›n
verimlili¤ini yitirme süresine denktir. Yani yap›yor, posas›n› ç›karana
kadar, örne¤in su kaynaklar›n› kurutana kadar iﬂletiyor, sonra da o
posay› devredecek...

Susuzlu¤umuzun sorumlusu
AKP iktidar›d›r
Kurakl›k kentlerimizi vuruyor,
halk›m›z› susuz b›rak›yor. Ankara’da kesintiler baﬂlad›.
Ancak san›lmas›n ki, bu kurakl›¤›n nedeni “do¤al” afet! Hay›r bu
afet, ülkemizi, kentlerimizi yöneten
iktidar ve belediyeler taraf›ndan yarat›ld›. “Takdir-i ilahi” zihniyeti, nas›lsa ya¤mur ya¤ar diyerek tedbir
almad›, önüne gelen su projelerini
elinin tersiyle itti. Çünkü onlar›n
yat›r›m yapacak daha baﬂka iﬂleri
vard›. Oy için para da¤›tmakla meﬂguldüler, belediyenin kasas›n›
AKP’li müteahhitlere nas›l aktaracaklar›n›n hesab›ndayd›lar. Halka
susuzlu¤u yaﬂat›p, suyun sat›ﬂ›n›
haz›rlama peﬂindeydiler. Öncelik
halk›n ihtiyaçlar› olmay›nca, do¤al
afetlere yanl›ﬂ yönetimin afetleri
ekleniyor ve sonuç ortada.
Bu “felaket” dedikleri, kurakl›k

dedikleri nas›l ortaya ç›k›yor?
AKP; ü l k e k a y n a k l a r › n › d e ¤ e rl e n d i r m i y o r, halka yönelik yat› r › m y o k, sonra da kurakl›k Allah’tan deyip iﬂin içinden ç›k›yor.
AKP ülkeyi sat›yor. Satman›n da
ötesinde k›sa vadeli hesaplarla ül keyi yok ediyor. ﬁu anda yap›lanlar
da günü kurtarmaktan ibarettir.
Kayseri’ye gidiyor ﬂu kadar fabrika aç›yor, bu kente gidiyor bu kadar fabrika aç›yor; hepsi yalan, asl›nda hiçbir ﬂey yok yap›lan. Çerezciyi, lokumcu dükkan›n› fabrika diye yutturup Erbakan’›n “a¤›r sanayi
hamlesi” yalan›n› taklit ederek oy
avc›l›¤› yap›yorlar. AKP’nin iktidar› boyunca yapt›¤› tek ﬂey satmaktan ibarettir. Sat›lmad›k hiçbir ﬂey
b›rakmad›lar. Fabrikalar birer birer
tükenince ﬂimdi suyu, madenleri tekellerin önüne sermeye baﬂlad›lar.
Devletin, iktidarlar›n görevi halk›n ihtiyaçlar›n› öngörüp yat›r›m
yapmak, önlem almakt›r.
Ne önceki iktidarlar ne de AKP
için bunu söylemek mümkün mü?
Elbette hay›r. AKP bu konuda çok
daha ars›z bir politika izlemektedir.
Halka da¤›tt›¤› kömür, g›da torbalar›yla göz boyarken, öte yandan halk›n gelece¤ini yok eden politikalar›
yürütmektedir.
Tekellerin ihtiyaçlar› sözkonusu olunca Bakü-Ceyhan’› yapmak
için nas›l ç›rp›nd›klar›n› hat›rlay›n.
Ama halk›n ihtiyaçlar› olunca hiçbir
ﬂey yapm›yorlar. ‹ﬂte deprem örne¤i; lam› cimi yok, beklenen bir gerçek. Ancak ne var ne yok satan iktidar bu konuda ne yap›yor; hiçbir
ﬂey! Hep birlikte oturup ölümü bekliyor koca bir kent. Nas›lsa onlar
sa¤lam binalarda, korunakl› evler-
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de, villalarda yaﬂ›yorlar, ölen yine
yoksullar, emekçiler olacak, bunu
da çok iyi biliyorlar.
Kimse “küresel ›s›nmaya”, ﬂuna
buna bahane bulmas›n. Bunlar ancak yan etkenler olabilir. Susuzlu¤un sorumlusu do¤a de¤il, AKP’dir.
2004’te Ankara’n›n yaﬂayaca¤›
su s›k›nt›s› öngörülerek haz›rlanan
rapora, AKP’li Belediye Baﬂkan›
Melih Gökçek’in cevab› ﬂu olmuﬂtu: “Su önceli¤imiz de¤ildir.”
Peki nedir senin önceli¤in; halk›n sa¤l›¤›, en temel ihtiyac› de¤ilse, hangi önceliklerle meﬂguldün?
Gökçek yönetimindeki belediyede, 13 y›ld›r su politikalar› üzerine
hiçbir gerçekçi proje yap›lmad›,
program üretilmedi. Daha fazla söze gerek var m›d›r?
Gökçek ﬂimdi tutuﬂmuﬂ halde,
bu belgeleri inkar ediyor, “yetki
bizde de¤il DS‹’dedir” diye sorumluluktan kurtulmaya çal›ﬂ›yor. ‹lgili
bürokratlar›n› istifa ettirerek, “kelle
verme” politikas› ile kendi kellesini
kurtarmak istiyor. Halen haftada iki

gün olan su kesintisinin dört güne
ç›kar›lmas›n› planl›yor. Ba¤›ms›zl›k
ve demokrasi isteyenlere karﬂ› o
muhteﬂem gücünü gösteren devlet
halk›n su sorunu karﬂ›s›nda aciz, sünepe bir halde, okullar› geç açma
gibi dahiyane çözümler buluyor.
AKP’lilerin buldu¤u bir baﬂka
çözümse “ya¤mur duas›.” Müftülüklere ya¤mur duas› için baﬂvurular yap›l›yormuﬂ! AKP, bu haberleri
medyaya servis ederek, halk›n gerçekleri sorgulamas›n›n önüne geçmeye çal›ﬂ›yor. Öyle ya, susuzluk
Allah’›n takdiri olunca çözümü de
dua olabilir ancak!
Halk böylece, AKP ve belediyelerin yönetim anlay›ﬂ›n› sorgulamayacak, tekellere bu kadar para aktar›rken neden beni susuz b›rakt›n,
neden önlem almad›n, proje üretmedin diye yap›ﬂmayacak yakas›na.
AKP’ye nas›l seçim kazand›r›r›m diye belediye hizmet ve yetkilerini AKP’nin önüne seren Gökçek’in “çözümü” ise daha muhteﬂem! Belediye çal›ﬂanlar›n› “memleketlerine” tatile gönderme!

Gecekondu y›kanlar
villalar› y›kam›yor
Orman alan›n›n talan edilerek yap›ld›¤› Acaristanbul, AKP iktidar› ve AKP’li
Beykoz Belediyesi’nin korumas› ve göz
yummas› ile yap›lm›ﬂt›. Konunun bas›na
yans›mas› ve geliﬂen tepkiler sonucu,
Beykoz Belediye Encümeni Acaristanbul
villalar›n›n y›k›lmas› karar› alm›ﬂt›.
Yine y›kamad›lar!
Bu kez de ‹stanbul 4. ‹dare Mahkemesi, encümenin karar›n›n yürütmesini durdurdu.
‹ktidar›n çaresiz kald›¤› yerde, villalar›n imdad›na mahkemeler yetiﬂiyor.
Halk›n gecekondular› y›k›l›rken, mahkeme kararlar›na bile gerek duyulmazken
ya da mahkemeler y›k›mlar› onaylarken,
aç›kça ormanlar›n talan edildi¤i Acaristanbul hakk›ndaki bu karar, düzenin adaletinin kimden yana iﬂledi¤inin göstergesidir.
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Peki sonra?
Siz kentleri yönetemeyin, halk›n
ihtiyac›ndan önce tekellerin kârlar›n› düﬂünün, sonra halk “su tasarrufu” yaps›n diye tepinin! Her konuda
böyle de¤il midir; onlar ülke kaynaklar›n› tekellere hortumlarlar; kemeri s›kan halk olur!
‹stanbul’da “susuzlukla mücadele ad›na” suya zam yap›l›yor, zab›talar gecekondu mahallelerinde
“hal› y›kayan” av›na ç›k›yor! Lüks
villalara bask›nlar düzenleyin, yüzme havuzlar›n› boﬂalt›n! Ama hay›r
onlara dokunamazlar, yokluklar,
yoksunluklar hep halk içindir, onlar
çeker cefay›, zenginler kesintisiz
sürer sefay›.
Küresel ›s›nma ve benzeri do¤al
etkenler, dergimizde ele ald›¤›m›z
gibi, kapitalizmin do¤rudan yaratt›¤› sonuçlard›r. Ancak bunun da ötesinde Ankara’da, ‹stanbul’da yaﬂanan susuzluk do¤rudan yönetenlerin
sorumlulu¤udur.
Su kaynaklar›n› satmaya ç›kan
iktidar yaﬂanan susuzlu¤un tek
sorumlusudur.

HHB: ACM’ler kapat›lmal›
Fuhuﬂ çetesinin ajandas›nda ad› ç›kan, Beﬂiktaﬂ 14 A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde görevli Hakim Ali Kayao¤lu, Erzurum’a gönderildi. Fuhuﬂçu hakime iliﬂkin bir aç›klama yapan Halk›n Hukuk
Bürosu, “çete ajandalar›nda isimleri yaz›l› hakimlerin adalet da¤›tamayaca¤›n›” kaydetti.
Ad› geçen hakimin önce ‹stanbul 2. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde, ard›ndan Erzurum’da görevlendirilmesinin, yani “adalet” da¤›tmak amac›yla eline k›l›ç verilmesinin bir ödüllendirme oldu¤u
belirtilen aç›klamada, bu örne¤in, yarg›n›n niteli¤ine iliﬂkin baﬂkaca tespitleri gereksiz k›ld›¤› belirtildi. Sözkonusu hakimin görevli oldu¤u Beﬂiktaﬂ ACM’nin eski DGM oldu¤u belirtilen aç›klamada ﬂunlar söylendi:
“ ‹nsanlar›n muhalif bir yay›n organ›n› okumaktan, yasal bir
dernek faaliyetlerine kat›lmaktan ötürü on y›llarca hapis cezas›na mahkûm edilmesi, di¤er taraftan yüzlerce kilo uyuﬂturucu
madde ticareti yapanlar›n aram›zda dolaﬂmas› ﬂeklinde adalet
da¤›tan, hukuka ayk›r›, vicdana s›¤mayan bu mahkemeler derhal
kapat›lmal›d›r. Bu mahkemelerin neden oldu¤u bugün aç›s›ndan
hesab› verilebilinir utanc› katlanabilinir bulunmayan bilânçonun
büyümesine izin verilmeyerek, mahkemelerin verdi¤i mahkûmiyet
kararlar›n›n tamam› kald›r›lmal›, yarg›lanmalar yenilenmeli ve
kiﬂilerin u¤rad›klar› zararlar tazmin edilmelidir.”
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Çanakkale katliam davas›

Gerçekleri karartamazs›n›z!

TAYAD’dan 6 ayl›k
ihlaller raporu

Çanakkale E Tipi Cezaevi’nde 2000 y›l›nda yap›lan "Hayata Dönüﬂ Operasyonu" ile ilgili olarak 154 tutsak ile 563 “güvenlik görevlisi” hakk›nda
aç›lan davan›n görülmesine 31 Temmuz’da devam edildi.
Çanakkale A¤›r Ceza Mahkemesi’ndeki duruﬂmada, tan›k olarak dinlenmesine karar verilen ve operasyonda Jandarma Genel Komutanl›¤›nca görevlendirilen Tu¤general Kemal Bayalan ile dönemin Çanakkale Emniyet
Müdürü Bülent Kenaro¤lu'nun talimatl› ifadelerinin de al›nmad›¤› görüldü.
Tutsaklar›n avukat› Oya Aslan, taleplerinin gerçe¤in ortaya ç›kar›lmas›yla ilgili oldu¤unu, ancak reddedildi¤ini belirtirken, Hayata Dönüﬂ Operasyonu davas›n›n önemli bir dava oldu¤unu hat›rlatt›. Aslan, davan›n seyrinin,
sadece san›klar›n savunmalar›n›n al›nmas›, usulü iﬂlemlerin yerine getirilmesiyle yetinilmeye çal›ﬂ›ld›¤›n› gösterdi¤ini belirterek, taleplerinde ›srarc›
olduklar›n› ifade etti.
Mahkeme heyeti, bir önceki celsede talimatla ifadelerinin al›nmas› istenen tan›klar›n, cevaplar›n›n beklenmesine karar verirken, Bayalan ile Kenaro¤lu'nun ifadesinin al›nmalar› için ilgili savc›l›klara yaz› yaz›lmas›na karar
verdi. Ayr›ca, dönemin Çanakkale Cumhuriyet Baﬂsavc›s› olan, halen Yarg›tay üyesi olan Abdülkadir ‹lhan'›n da ifadesinin al›nmas› için bir kez daha
talimat yaz›lmas› kararlaﬂt›r›ld›.
Duruﬂma, 23 Ekim 2007 tarihine ertelenirken, duruﬂma ç›k›ﬂ› adliye
önünde aç›klama yapan TAYAD’l› Aileler “19-22 Aral›k Katliamc›lar›ndan
Hesap Sorulsun” slogan› att›lar. Katliam operasyonunda 28 kiﬂinin diri diri
yak›l›p, kurﬂunlanarak katledildi¤ini belirten TAYAD’l›lar, direniﬂle birlikte
bu say›n›n 122'ye ulaﬂt›¤›n›, yüzlerce tutsakta ise kal›c› hasar meydana geldi¤ini ifade ettiler.
Bayrampaﬂa, Ümraniye katliam davalar›nda oldu¤u gibi, Çanakkale’de
de katliam gerçe¤i karart›lmak istenmektedir. Davan›n “usulen” aç›ld›¤›, bugüne kadar gerçe¤i aç›¤a ç›karma konusunda somut hiçbir ad›m at›lmamas›ndan da bellidir. Ancak baﬂaramayacaklar! Katliamc›lar› aklayabilirler,
ama katliam gerçe¤ini karartmaya art›k kimsenin gücü yetmez.

TAYAD; ocaktan hazirana kadar
olan 6 ayl›k süre içinde hapishanelerde yaﬂanan hak ihlallerini içeren
raporunu yay›nlad›.

‘Katil Polis Gülsuyu’ndan Defol’!

d›rd›. Mahalleyi savaﬂ alan›na çeviren polis esnafa ve halktan insanlara da sald›rarak terör estirdi. Eylemde aralar›nda HÖC’lülerin de bulundu¤u birçok kiﬂi gözalt›na al›n›rken, devrimcilerin polis terörüne
karﬂ› sokaklarda sürdürdü¤ü direniﬂ
iki saat boyunca devam etti.
Binlerce polisin, binlerce gaz
bombas›yla mahalleyi adeta savaﬂ
alan›na çevirdi¤i olayda, polisin sadece gösteri yapanlara de¤il, demokrat yap›s› ile bilinen tüm mahalle halk›na da yo¤un sald›r›s› dikkat çekti. Dü¤ün yap›lan bir dü¤ün
salonunun içine gaz bombas› atan
polis burada insanlar›n bayg›nl›k
geçirmesine neden oldu.

‹stanbul’un Gülsuyu Mahallesi
günlerdir adeta polis iﬂgali alt›nda
yaﬂ›yor. 6 Temmuz’da HÖC’ün
yozlaﬂmaya ve çetelere karﬂ› yapt›¤›
eyleme sald›ran polis, bu sald›r›n›n
ard›ndan mahalledeki ablukas›n›
kald›rmam›ﬂ ve halka yönelik tehdit
ve sald›r›lar›n› devam ettirmiﬂti.
Eylemden sonraki her cuma günü,
mahalleye ek polis takviyesi yap›l›yor ve özel timlerle kahveler bas›l›p
insanlara sald›r›l›yordu.
Gülsuyu Mahallesi’nde haftalard›r devam eden bu polis terörünü
protesto etmek için 27 Temmuz günü düzenlenen eylemde de yine po-
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lis terörü vard›. Her cuma oldu¤u
gibi, 27 Temmuz günü de mahalleyi
ablukaya alan polis ve özel timler,
protesto eylemi için toplanmaya çal›ﬂanlara müdahale ederek da¤›tt›.
Bütün engellemelere ra¤men
HÖC, BDSP, ESP, Partizan, Devrimci Duruﬂ, HKM, Köz’ün ça¤r›s›
ile toplanan 120 kiﬂi, Dindar Sokak’ta “Mahallemizde Polis Terörüne Son” yaz›l› pankart açarak Heykel Meydan›’na do¤ru “Katil Polis
Gülsuyu’ndan Defol” slogan›yla
yürüyüﬂe geçti. Kitlenin önünü kesen polis, yaﬂanan k›sa bir tart›ﬂman›n ard›ndan gaz bombalar› ile sal-

Genelge uygulanm›yor
F Tipi hapishanelerdeki hukuksuzlu¤u, sald›r›lar› ve hak gasplar›n› ele alan raporlar› ile tutsaklar›n
sesi olan TAYAD’›n raporunda, yaﬂanan ihlallere iliﬂkin örnekler yer
al›rken, 22 Ocak 2007’de Adalet
Bakanl›¤› taraf›ndan ç›kar›lan 45/1
Say›l› Genelge’nin uygulanmas›nda
hala birçok hapishanede sorunlar
ç›kar›ld›¤›n›n alt› çiziliyor.
Bilindi¤i gibi, 45/1 Say›l› Genelge’nin uygulanmas› için yay›nland›¤› günden bu yana TAYAD’l›lar
eylemler yap›yor, suç duyurular›nda bulunuyorlar.
Raporda s›kça yer verilen hukuksuzluk aras›nda, mektup, haberleﬂme yasaklar›, mektuplar›n sansürlenmesi, yay›nlar›n düzenli olarak verilmemesi, tutsaklar›n gardiyan ve askerler taraf›ndan s›k s›k
sald›r›lara maruz kalmalar›, hastane
sevklerinde yaﬂanan sorunlar, tedavilerin yap›lmamas› ya da geciktirilmesi gibi sorunlar yer al›yor.

HABER
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Kocaeli F Tipi: ‹ﬂkence
seslerini tutsak ailesi
dinledi
F Tipi hapishanesinde tutsaklara yönelik sald›r›ya
bir yenisi daha, Kocaeli 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nden eklendi.
Ufuk Keskin, 28 Temmuz günü, ailesi ile telefon
görüﬂmesi yapt›¤› esnada gardiyanlar›n sald›r›s›na u¤rad›. Telefonun aç›k olmas› nedeni ile ailesi, ba¤›rt› ve
inilti seslerinden iﬂkence yap›ld›¤›n› “canl›” olarak
duyarken, ailenin cezaevi müdürü ile görüﬂme iste¤i,
idare taraf›ndan geri çevrildi.
TAYAD taraf›ndan yap›lan aç›klamada, kendi ç›kard›¤› genelgesini uygulatmayan bir bakanl›¤›n cezaevlerinde ancak dayak, bask› ve iﬂkence ile
yönetebilece¤ine dikkat çekildi ve “duvarlar›n ard›ndaki gerçekleri halka taﬂ›mal›, insan haklar›na ayk›r› olan her sald›r›n›n karﬂ›s›nda olmal›y›z” ça¤r›s› yap›ld›.

n Batman M Tipi Kapal› Cezaevi’ndeki uygulamalar› protesto
eden tutsaklar, görüﬂe ç›kmama
karar› ald›lar. 2 haftad›r görüﬂe
ç›kmayan tutsaklar›n yak›nlar›,
31 Temmuz günü hapishane
önünde bas›n aç›klamas› yapt›lar. Aç›klamay› yapan DTP ‹l
Baﬂkan› Salih Altun, cezaevi
yönetiminin de¤iﬂmesiyle birlikte hak ihlallerinin artt›¤›n›
söyledi.

Yay›nlara ‘Anlaﬂ›lmayan
dil’ engellemesi
n Keyfi bask›larla, yasaklarla

Sald›r›ya S uç D uyurusu
Ufuk Keskin’in ailesinin de bulundu¤u TAYAD’l› Aileler, 30 Temmuz
günü de ‹stanbul ﬁiﬂli Adliyesi önünde yapt›klar› aç›klama ile sald›r›y› protesto ettiler ve sorumlular hakk›nda suç duyurusunda bulundular.
“F Tiplerinde ‹ﬂkencelere Sald›r›lara Son” slogan› at›lan aç›klamada konuﬂan, TAYAD Baﬂkan› Mehmet Güvel, sald›r›y› hat›rlatarak, “ Hapishanelerin birer iﬂkencehaneye dönüﬂmesinden Adalet Bakanl›¤› sorumludur”
dedi. Güvel sözlerini ﬂöyle sürdürdü:
“Bir anne ve baban›n evlad›na yap›lan iﬂkenceye tan›kl›k etmesi ne kadar ac›d›r! Ufuk’un anne ve babas› bir an çaresizce telefondan bu sald›r›y›
dinlemiﬂ, ard›ndan önce Cumhuriyet Baﬂsavc›s›’n›, ona ulaﬂamay›nca cezaevi müdürünü aram›ﬂ, ancak müdür görüﬂmeye bile gerek duymam›ﬂt›r.”
Aç›klaman›n ard›ndan sald›r›ya u¤rayan Ufuk Keskin’in babas› Fahrettin Keskin söz alarak, sald›r› an›n› tekrar bas›na anlatt› ve ard›ndan ﬁiﬂli
Cumhuriyet Savc›l›¤›’na giderek, hapishane yönetimi ve gardiyanlar hakk›nda suç duyurusunda bulundu.

gündeme gelen Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi’nde bu kez
de Kürtçe gazete, kitap ve dergilere yasak getirildi. Piyasada
serbestçe sat›lan yay›nlar›n hapishaneye al›nmas›, idarenin
“anlaﬂ›lmayan bir dili var” ﬂeklindeki keyfi engeliyle karﬂ›laﬂt›. Milyonlar›n konuﬂtu¤u Kürtçe’yi “anlaﬂ›lmayan bir dili
var” diye yay›nlar› tutsaklara
vermeyen idare, yapt›¤›n›n keyfili¤ini bilerek, itirazlar üzerine
bu kez de tutsaklardan tercüman paras› istedi.

“Kafas›n› duvara vurdu deriz”

.... (karalanm›ﬂ) “iz kal›yor” demesine karﬂ›n, komutan da “bir ﬂey olmaz kafas›n› duvara vurdu deriz”
diyor. Tansiyon yükselmesinden ve
kanamalardan korkup doktora kald›rmak zorunda kald›lar. Doktor,
“bunlar bu ﬂekilde sevke gidemez,
bunlara ne oldu böyle” deyip baﬂka
bir doktor ça¤›rmak istemesine ......
(karalanm›ﬂ) sinirlenip doktorla
tart›ﬂ›yor ve kafas›n› duvara vurdu¤unu söylüyor. Bizi o doktora muayene ettirmeyip hapishane doktoruna bir tansiyonumuzu ölçtürüp
bizi tekrar ringe bindirip Tekirda¤
1 No’lu F Tipi’ne getirdi.”

Bir baﬂka iﬂkence haberi de Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi’nden geldi.
Yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele ettikleri için 14 Temmuz’da tutuklanan Kemal Delen, Mehmet Özdemir, Birol Abatay, Hakan Kanat,
Bayrampaﬂa Hapishanesi’nden, Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’ne sevkleri s›ras›nda jandarman›n
sald›r›s›na maruz kald›lar. Dördünün de vücudunda morluklar ve ﬂiﬂlikler oluﬂtu. Devam›n› Kemal Delen’in mektubundan aktaral›m:

18

Batman M Tipi’nde keyfi
uygulamalar

HAP‹SHANELER

“Birol Abatay’›n a¤z›ndan ve
burnundan kan getirene kadar dövdüler. Hakan Kanat’›n aln›nda ve
vücudunun birçok yerinde, Mehmet
Özdemir’de ayn› ﬂekilde. Mehmet
arkadaﬂ›m›z ayr›ca Tekirda¤ 1
No’lu F Tipi’nde giriﬂte yine ayn›
askerlerin sald›r›s›na u¤rad›. Benim
Bayrampaﬂa’da u¤rad›¤›m sald›r›da gözümde, yüzümde, gö¤sümde,
sa¤ ayak bile¤imde, kafam›n birçok
yerinde morluklar ve ﬂiﬂlikler var.
... A¤z›ndan kan geldi¤ini gören

5 A¤ustos 2007

Seçimlerden bir
hafta önce, 16 Temmuz’da ‘Seçim Ça re
De¤il, Ba¤›ms›zl›k ve
Demokrasi Mücadelesine Kat›l’ slogan›yla Ankara’ya gelen HÖC’lüler, polisin
vahﬂi sald›r›s›na maruz kalm›ﬂ, çok say›da
kiﬂi yaralan›p gözalt›na al›n›rken, 87 kiﬂi
tam bir hukuk komedisi ile tutuklanm›ﬂt›.

87 kiﬂi hâlâ tutuklu!

terörü yaratanlar hâlâ görevde

Düzen partileri halk› aldatmaya çal›ﬂ›rken, buna karﬂ› düﬂüncelerini
aç›klayan
HÖC’lülerin tutsakl›¤›
sürüyor. AKP iktidar›
ve Adalet Bakanl›¤›,
hep yapt›klar› gibi,
“görmeme-duymama” tavr› içinde.
Seçim bildirilerinde “daha fazla demokrasi” nutuklar›na yer veren iktidar›n ikiyüzlülü¤ü, baﬂkentin ortas›nda yaﬂanan bu vahﬂet ve “haremlik-selaml›k” tutuklama komedisi
karﬂ›s›ndaki tavr› ile ﬂimdiden tuzla
buz olmuﬂ durumda. Öte yandan,
demokrasiden söz eden hiçbir milletvekili aday›n›n sald›r›n›n ard›ndan bu vahﬂeti gündemine almamas›, onlar›n da demokrasiden ne anlad›klar›n› daha baﬂtan göstermiﬂtir.
Sald›r›, demokrasi aldatmacas›n›n en yo¤un yaﬂand›¤› günlerde
gerçekleﬂti. Yaﬂanan aç›k bir terördü. Ancak, hangi parti liderinin kime küfretti¤iyle, kimin kime idam
ipi att›¤›yla doldurulan gazete sayfalar›, bu terörü görmemek, göstermemek için özel bir çaba sarfetti.
Düﬂünce özgürlü¤ü deyince demokrat kesilenler, HÖC’lülerin düﬂüncelerini aç›klama özgürlü¤üne
yönelik bu sald›r› karﬂ›s›nda sus pus
oldular. Onlara göre tutuklanan 87
kiﬂi de, “düﬂüncelerini aç›klad›klar›” için tutuklanmam›ﬂt›!

Bu Terörü Yaratanlar
Hâlâ Görev Baﬂ›ndalar
HÖC’lülerin düﬂüncelerini aç›k-
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tuklanmas›, polisin
gaz bombal›, burun,
kaburga k›rmal›, ci¤er patlatmal› terörünün devam›d›r. Bu
terör tablosunda “eksik kalan” ise, hapishanede tamamlanm›ﬂ,
tutuklananlar›n kaburgalar›, kollar› k›r›lm›ﬂ, falakaya yat›r›larak dövülmüﬂler,
zorla ç›r›lç›plak soyulmuﬂlar ve coplu
tecavüz tehdidine maruz kalm›ﬂlard›r.
Bu tabloda demokrasi, hukuk mu
var; yoksa faﬂizm mi?
Bu sorunun cevab›n›
san›r›z herkes çok net
verebilir.
Polisin çeﬂitli toplumsal eylemlerde, ister “aﬂ›r› ﬂiddet” deyin, isterse “orant›s›z güç”; vahﬂet sergilemekte, ahlâks›zca tacizlerde bulunmakta bu kadar cüretli olabilmesi,
tam da böyle bir yarg› mekanizmas›
ile mümkün olmaktad›r.
Bugüne kadar polis terörü asla
cezaland›r›lmam›ﬂ, “siz nas›l demokratik bir hakk› copla, biber gaz›yla bast›r›rs›n›z” diye hiçbir mahkeme bu güruhun ve ﬂeflerinin yakas›na yap›ﬂmam›ﬂt›r.
1 May›s’ta tüm ‹stanbul’da yaﬂanan terörü hat›rlay›n! Hani kim,
hangi yetkili soruﬂturuldu o terörden dolay›? Kameralar önündeki
keyfi tokat olay› dahi “kim vurduya” getirildi. Polis, ahlâks›z tacizlerini teﬂvik eden ﬂeflerinden, ﬂiddete
alk›ﬂ tutan yarg›dan, ne yetki isterse
önüne seren iktidardan ald›¤› güçle
halk›n demokratik haklar›na karﬂ›
böylesine sald›rganlaﬂabilmektedir.

Demokrasi aldatmacas›
içinde uygulanan bu
terörün sorumlusu yok
mu?
Hukuk, bu terör tablosunu yaratanlar›n yakas›na yap›ﬂmayacak m›?

lamas› karﬂ›s›nda tutuklama silah›n›
pervas›zca kullanan yarg›, yap›lan
aç›klamalara, suç duyurular›na karﬂ›n yarat›lan terörü görmemekte kararl›. Adeta böyle bir olay olmam›ﬂ,
düﬂman ordusu gibi 1500 polis
200’e yak›n insan›n üzerine vahﬂice
sald›rmam›ﬂ, insanlar›n kaburgalar›
k›r›lmam›ﬂ, komal›k edilmemiﬂler!
Kald› ki, böyle bir sald›r› için
suç duyurusuna da gerek yoktur;
zerrece “hukuk”, “adalet”, “demokrasi” k›stas› olan bir yarg›, an›nda
harekete geçerek, bu tabloyu yaratanlar›n yakas›na yap›ﬂmal›d›r.
Ancak oligarﬂinin yarg›s›n›n tutumu ise sald›ranlar›n de¤il, sald›r›ya u¤rayanlar›n ikinci bir kez cezaland›r›lmas› olmuﬂtur. 87 kiﬂinin tu-

Burjuva Siyaset Anlay›ﬂ›n›
Reddetmek Büyük Suç!
Ankara’da yaﬂanan sald›r› sadece HÖC’e yönelmemiﬂtir; bu ülkede
ba¤›ms›zl›k isteyen, demokrasicilik
oyununun karﬂ›s›nda gerçek demokrasiden yana olan herkes o gün

HUKUK
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gaz bombal›, coplu sald›r›ya maruz
kalm›ﬂt›r. Meydanda polisin baﬂlat›p, mahkeme salonlar›nda yarg›n›n
sürdürdü¤ü, F Tiplerinde iﬂkenceci
gardiyanlar›n devrald›¤› bu sald›r›,
halk› mahkum etmeye çal›ﬂt›klar›
burjuva siyaset anlay›ﬂ›n› reddedenleri cezaland›rma, “ibret-i alem” yaratma sald›r›s›d›r.
Biz o gün orada burjuva siyaset
anlay›ﬂ›n›, onun dayatt›¤› seçim
oyununu reddetti¤imiz için; kurtuluﬂun ba¤›ms›zl›k ve demokrasi
mücadelesinde oldu¤unu hayk›rd›¤›m›z için sald›r›ya u¤rad›k. 200 kiﬂinin 1500 polise “mukavemet etti¤i”, birbirine kenetlenenlerin “kamu mal›na zarar verdi¤i” gibi gerekçeler sadece bu gerçe¤in üzerini
örtmek için uydurulmuﬂtur.
Bu oyunun karﬂ›s›na hiçbir gücün ç›kmas›na tahammülü yoktur
sistemin. Bo¤az›na kadar iﬂbirlikçilik bata¤›nda gömülü olan iktidar,
bu gerçe¤in hayk›r›lmas›ndan ﬂiddetle korkmaktad›r. Demokrasiyi,
halk›n iradesini sand›¤a s›k›ﬂt›rmaya çal›ﬂan sistem, halk kendi iradesini ortaya koymak istedi¤inde de
zor araçlar› ile karﬂ›s›na ç›kmakta
ve vahﬂice sald›r›ya geçmektedir.
Ba¤›ms›zl›k istemek, bu ülkede
en büyük suçlardan biridir. Kendine
“ulusalc›” diyen düzeniçi kesimlerin, kontrac›lar›n bu tür söylemlerini kastetmiyoruz elbette. Herkes
onlar›n ba¤›ms›zl›k söyleminin sahte oldu¤unu bilir. As›l susturulmas›
gereken, ony›llard›r bu ülkede ba¤›ms›zl›k mücadelesinin temsilcisi
olan devrimcilerdir, gerçek anti-emperyalistlerdir.
1960’larda ba¤›ms›zl›k mücadelesinin karﬂ›s›na eli kanl› faﬂistler,
dinciler ç›kar›ld›. Biz, 6. Filo’nun
karﬂ›s›na ç›karken, bugün iktidarda
olanlar, sopalar, b›çaklarla polisle
birlikte kan›m›z› ak›tt›lar. 1970’lerde faﬂist terör ç›kar›ld› ba¤›ms›zl›k
kavgas›n›n karﬂ›s›na. Emperyalist
masalarda planlanan kitle katliamlar›nda döküldü kan›m›z. 12 Eylül
sonras› yo¤un ideolojik sald›r› alt›nda ba¤›ms›zl›k kavram› beyinlerden
sökülüp at›lmak istenirken, karﬂ›-
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Nas›l
e¤itiliyor
bunlar?
Ankara’da demokratik bir eyleme, savunmas›z, tek silahlar› sloganlar›
olan yüzlerce insana karﬂ› sergilenen vahﬂet, bu ülkede belki de en s›k sorulan sorulardan birini yeniden gündeme getirdi.
Böylesine bir vahﬂeti, tacizlere varan ahlâks›zl›klar› uygulayabilecek
nas›l bir e¤itim veriliyor bu polislere?
ﬁu aç›k ki, bu ve benzeri vahﬂetin hedefi bu ülkede her zaman devrimciler, sol olmuﬂtur. Bu gerçek, düzenin polisin e¤itiminde ‘ideolojik motivasyonun’ ön planda oldu¤unun aç›k göstergesidir.
Özellikle 12 Eylül sonras› polis al›mlar›nda MHP kartvizitinin en geçerli “torpil” oldu¤u art›k herkesin bildi¤i bir gerçektir. Bu durum, sonraki y›llarda da yo¤un ﬂekilde sürmüﬂ, iktidarlar›n de¤iﬂimine ba¤l› olarak
faﬂist kadrolaﬂmaya, tarikatç›, dinci kadrolaﬂmalar da eklenmiﬂtir. Daha
baﬂtan böyle bir ideolojik zeminle e¤itime al›nan polislerin sola düﬂmanlaﬂt›r›lmas› da zor olmuyor. “Halk›n mal ve can güvenli¤ini sa¤lamakla”
yükümlü oldu¤u, halk›n her kesimine karﬂ› “tarafs›z” yaklaﬂt›¤› söylemlerine karﬂ›n, aleni suç iﬂleyen faﬂistlere, dinci kesimlere yaklaﬂ›m› ile her
türlü sol muhalefete, emekçilerin eylemlerine karﬂ› gösterdi¤i tahammülsüzlük k›yaslama dahi kabul etmez düzeydedir.
Oligarﬂi, faﬂist kadrolaﬂmay› ve faﬂistleﬂtirmeyi kendi düzeninin bekaas› aç›s›ndan hayati önemde görmektedir.
Polis e¤itim kurslar›n›n zaman zaman bas›na yans›yan görüntüleri hat›rlanacakt›r. Bir gösterici toplulu¤u da¤›t›l›yordur bu tür mizansenlerde
ve göstericiler, “Direne Direne Kazanaca¤›z”, “‹nsanl›k Onuru ‹ﬂkenceye
Yenecek” gibi sloganlar at›yordur. “Sol sloganlar› duyunca, sol pankartlar
görünce sald›r!” e¤itiminin bir parças› olan bu görüntüler asl›nda polisin
toplumsal olaylara bak›ﬂ›n› da özetlemektedir.
Tebaa olmay› reddedip hakk›n› arayan, meydanlara ç›kan, bask›lara
karﬂ› direnen tüm kesimler polise “düﬂman” olarak belletilmektedir. Ba¤›ms›zl›k ve demokrasi isteyen devrimciler, gecekondusunun y›k›lmas›na
karﬂ› direnenler, grev hakk› için soka¤a ç›kan memurlar, fabrikalar›n
önünde direniﬂe geçen iﬂçiler, YÖK’e hay›r diyen ö¤renciler, iﬂkenceye
son diye hayk›ran tutsak yak›nlar› en baﬂta gelen düﬂmanlar olarak tan›mlanmaktad›r. Ama asla uyuﬂturucu tacirleri, çeteciler, mafyac›lar bu polise
düﬂman diye ö¤retilmezler.
“Güvenlik” sa¤lamak, ezmek, sindirmek, demokratik hakk› yok etmekle eﬂ anlaml›d›r e¤itimlerinde ve beyinlerinde. Yasalar, bu hakk›n kullan›m›n› güvence alt›na almay› polisin görevi olarak tan›mlasa da, pratikte tam tersine bu hakk› yok eden durumundad›rlar.

s›nda yine biz vard›k. 12 Temmuzlar’da bunun için döktüler kan›m›z›.
2000’lerde Devrimci Gençlik Anka-

ra’ya “Ne ABD, Ne AB Ba¤›ms›z
Türkiye” ﬂiar›yla yürüdükleri için
t›pk› bugün oldu¤u gibi sald›r›ya
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u¤rad›lar, copland›lar, tutukland›lar,
cezalar verildi. Tek suçlar› vard›;
ba¤›ms›zl›k istemek. Vatanseverlik
en büyük suç ilan edilmiﬂti oligarﬂinin baﬂkentinde.
Bugün de de¤iﬂen bir ﬂey yok!
Biz ba¤›ms›zl›k bayra¤›n› kald›rd›kça, oligarﬂi sald›rmaya devam
etmektedir. Polisi, yarg›s›, cezaevi
görevlileri ile oligarﬂinin ilgili tüm
kurumlar›n›n ba¤›ms›zl›k talebi karﬂ›s›ndaki “uyumlu” sald›rganl›¤› tesadüf de¤ildir.

ÇHD’den Suç Duyurusu:
Sorumlular Yarg›lans›n!
Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i ‹stanbul ﬁubesi, yaﬂanan sald›r›ya
iliﬂkin ﬁiﬂli Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundular. 27 Temmuz günü adliye önünde bir araya gelen
ÇHD üyesi avukatlar ad›na aç›klama yapan Ebru Timtik, 16 Temmuz
sald›r›s› ve tutuklamalar› hat›rlatarak, düﬂünce ve ifade özgürlü¤ünün
ihlal edildi¤ini belirtti. Anayasan›n
34. maddesinin, “Herkes önceden
izin almadan silahs›z ve sald›r›s›z
toplant› ve gösteri yürüyüﬂü düzenleme hakk›na sahiptir” ﬂeklinde düzenlemesine dikkat çeken Timtik,
“Toplanan kiﬂiler silahs›z ve sald›r›s›zd›r. Üstelik seçim döneminde,
seçimlere yönelik her türlü propagandan›n serbest oldu¤u bir dönemde yaﬂanm›ﬂt›r bu olay” dedi.
ÇHD’liler, aç›klaman›n ard›ndan
Ankara Emniyet Müdürü, Ankara
Güvenlik ﬁube Müdürü, olayda görevli çevik kuvvet amiri ve di¤er sorumlular hakk›nda suç duyurusunda
bulundular.

Adalet Bakanl›¤›’na faks
HÖC üyeleri de 27 Temmuz günü Adalet Bakanl›¤›’na gönderdikleri faksla sald›r›y› ve tutuklamay›
protesto ettiler. Galatasaray Postanesi önünde bir aç›klama yapan
HÖC’lüler, “Ba¤›ms›zl›k ve Demokrasi ‹stedikleri ‹çin Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n” yaz›l› pankart açt›lar. “Ne AB Ne ABD Ba-
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Yunan
emekçilerden
HÖC’e destek
Ülkemizde demokratik kesimler, Ankara’da yaﬂanan vahﬂete ve 87 insan›n tutuklanmas›na karﬂ› sessizli¤ini korurken, bu hukuksuzlu¤a maruz
kalan HÖC’lülere kardeﬂ Yunan emekçilerinden destek geldi.
Yunanistan Adliye Memurlar› Sendikas› (ODYE) ile ‹lkö¤retim Ö¤retmenleri Sendikas› (DOE) temsilcilerinden oluﬂan üç kiﬂilik bir heyet destek için Türkiye’ye geldi. Çeﬂitli görüﬂmelerde bulunan heyet, 16 Temmuz
günü E¤itim-Sen ‹stanbul 3 No’lu ﬁube’de bir bas›n toplant›s› düzenledi.
“Ba¤›ms›zl›k ve Demokrasi ‹stedikleri ‹çin Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n” yaz›l› pankart›n as›ld›¤› aç›klamada ilk konuﬂmay› yapan HÖC
Temsilcisi Eyüp Baﬂ, demokrasinin olmad›¤›, ba¤›ms›zl›¤›n bulunmad›¤›
bir ülkede ba¤›ms›zl›k ve demokrasi talebini yinelemeye devam edeceklerini belirterek, “kendi sine devri mci yi m, demokra t› m, yurt severi m di yen herkesi faﬂizme karﬂ› ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesini yük se l tme y e , A n k a r a ’ d a t u t u k l a n a n 8 7 a r k a d a ﬂ › m › z › s a h i p l e n m e y e ç a ¤ › r › y o r u z ” diye konuﬂtu.
Özgürlük mücadelesiyle dayan›ﬂma için buraday›z
Ard›ndan söz alan, ODYE Temsilcisi Vasilis Bizmikis, “Özgürlük mücadelesi veren arkadaﬂlarla dayan›ﬂmak amac›yla geldim” diye sözlerine
baﬂlad›. Tutuklamay›, “demokrasiye saplanm›ﬂ bir b›çak” olarak nitelendiren Bizmikis’in ard›ndan konuﬂan DOE Temsilcisi Kostas Paplomatas
ise vahﬂi sald›r›y› protesto ettiklerini belirterek, “devlet güçleri bu sald›r›yla ﬂu mesaj› vermek istemiﬂlerdir, egemenler izin vermedikçe kimse ba¤›ms›zl›k ve demokrasi talebinde bulunamaz” dedi. Emperyalizmle iﬂbirli¤i yapanlardan, toplumsal muhalefet hareketlerini kana bulayanlardan
hiçbir ﬂey beklenemeyece¤ini kaydeden Paplomatas, yoksullu¤un iﬂkencenin ve açl›¤›n kald›r›lmas›n›n ancak mücadeleyle olaca¤›n› ifade etti.
DOE ad›na gelen Sotiris Skorçiles de siyasi tutsaklara özgürlük talebini dile getirirken, “Ankara olay›n› tan›klar›ndan dinledik ve yap›lanlar
vahﬂetin uç noktaya vard›r›lmas›d›r” diye konuﬂtu. Birlik, dayan›ﬂma ve
kesintisiz mücadele vurgular› yapan Skorçiles, tan›k olduklar›n›, Yunanistan’da en geniﬂ kamuoyuna ulaﬂt›rmaya çal›ﬂacaklar›n› söyledi.
Son olarak söz alan E¤itim-Sen 3 No’lu ﬁube Baﬂkan› Dursun Y›ld›z,
polisin vahﬂi tutumunu protesto ettiklerini belirterek, “tutuklular serbest
b›rak›lmal›d›r” dedi.

¤›ms›z Türkiye, Demokrasi ‹stemek
Suç De¤ildir, Ba¤›ms›zl›k ‹stemek
Suç De¤ildir, Tutuklananlar Serbest
B›rak›ls›n” sloganlar› at›lan eylemde aç›klamay› okuyan Grup Yorum
üyesi Öznur Turan, ba¤›ms›zl›k ve
demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

Turan’›n da, eylemde ald›¤› darbeler nedeniyle burnunun k›r›ld›¤›
görülürken, aç›klaman›n ard›ndan
Adalet Bakanl›¤›’na faks çekildi.
Öte yandan Ankara’n›n Dikmen
semtinde HÖC’lüler da¤›tt›lar› yüzlerce bildiriyle, yaﬂanan hukuksuzluklar›, sald›r›ry› teﬂhir ettiler.

HUKUK
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AKP’ye seçim
kazand›ran
etkenler
Geçen hafta seçim sonuçlar›n›
de¤erlendirdi¤imiz yaz›m›zda, kazanan›n emperyalizm ve iﬂbirlikçi
oligarﬂi oldu¤unu kaydetmiﬂtik.
AKP izledi¤i politikalarla, 4.5 y›ll›k
iktidar› ile bu kesimlerin de¤irmenine su taﬂ›m›ﬂ, emperyalizme uﬂakl›k
hiç olmad›¤› kadar sorunsuz sürmüﬂ, iﬂbirlikçi tekelci burjuvazi
“tek parti iktidar›n›n sa¤lad›¤› istikrar” ile kasalar›n› doldurmuﬂtu. Emperyalizm ve oligarﬂinin seçim sonuçlar›ndan duydu¤u memnuniyete
dair bas›nda her gün bir haber yer
almaya devam ediyor. Rahmi Koç,
a¤›zlar› kulaklar›nda iktidar› överken, burjuvalar›n, sosyetenin e¤lence mekan› Reina'n›n sahibi Mehmet
Reina'n›n müﬂterileri Koçarslan, "R
nin yüzde 90'› özellikle ekonomi
politikalar›n› çok be¤endiklerini
söyledikleri AKP'ye oy verdi. Say›n
Erdo¤an'›, art›k merkezi temsil etti¤ine, buradaki müﬂterilerin tamam›na yak›n› ona oy verdi¤ine göre
Reina'ya bekliyoruz" sözleriyle,
AKP’nin temsil etti¤i s›n›fa bir baﬂka cepheden ›ﬂ›k tutuyor.
Soru ﬂu: AKP emperyalizme, iﬂbirlikçi oligarﬂiye hizmet eden bir
parti olmas›na karﬂ›n, %47’lik oyu
nas›l ald›? Bu konuda yürütülen tart›ﬂmalarda, AKP cenah›, Genelkurmay’›n 27 Nisan muht›ras›na tepkiyi öne ç›kar›p mevzi kazanma savaﬂ› verirken, di¤er cenahta ise halka
k›zg›nl›k, CHP’nin baﬂar›s›zl›¤› öne
ç›kar›l›yor, “halk bir torba kömüre
sat›ld›” de¤erlendirmeleri yap›l›yor.
Oysa bu sonucun ortaya ç›kmas›nda birçok siyasi, ekonomik, kültürel, dini etken bulunuyor.

EKONOM‹K E TKENLER
AKP’yi 2002’de iktidara taﬂ›yan
etkenlerin baﬂ›nda, 2001 krizinin
yaratt›¤› y›k›m vard›. Kriz sonras›
halk› daha da yoksullaﬂt›ran, “kemer s›kmay›” dayatan IMF politika-
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Emperyalizme ve oligarﬂiye
hizmet için “yola devam”
eden AKP yüzde 47’lik oyu;
siyasi, ekonomik, kültürel
birçok etkenin biraraya gelmesi ile ald›. Kitleler, alternatifsizli¤in ve yan›lt›c› propagandalar›n etkisiyle
AKP’ye yöneldi.
lar›, önceki iktidar taraf›ndan uyguland›. AKP’nin iktidar oldu¤u konjonktürde, “ac› reçete”nin sa¤lad›¤›
görece istikrar›n meyveleri toplanmaya baﬂland›. Tek bir sat›r› dahi
kendisine ait olmayan bir ekonomi
program› uygulayan ve IMF ile tam
bir uyum içinde çal›ﬂan AKP, sadece IMF’nin de¤il ayn› zamanda Avrupa Birli¤i ve Amerikan emperyalizminin de isteklerini harfiyen yerine getirerek onlar›n deste¤ini ald›.
AKP’nin iktidar oldu¤u dönem,
ayn› zamanda dünya çap›nda büyük
bir likidite bollu¤unun yaﬂand›¤›
süreç oldu. AKP yabanc› sermayenin önündeki tüm engelleri kald›rarak bunun bir k›sm›n› çekti. Bu durum, ekonomide görece bir canl›l›k
yaratt›. Bu canl›l›k, emekçilere yans›mayan, yoksullu¤u, iﬂsizli¤i azaltmayan bir canl›l›kt›, temelde s›cak
paraya dayan›yordu. ‘Bütçe disiplini’ söylemiyle sosyal harcamalar
k›s›tlan›p, dolayl› vergiler yüzde
70’lere kadar yükseltilirken, özelleﬂtirmelerden büyük bir “gelir”
ak›ﬂ› da sa¤lan›yordu.
Ancak sa¤lanan yüksek büyüme
h›z› kitlelerde belli bir beklenti yaratt›; bu büyümeden pay düﬂece¤i
umudu bilinçli ﬂekilde sürekli olarak körüklendi.
Tüm bu izlenen ekonomi politika geniﬂ halk kitlelerinin aleyhineydi. Bu yöndeki eleﬂtirilerin kar-

ﬂ›s›na, enflasyonu düﬂürme,
ekonomik büyüme söylemi ile
ç›kan iktidar, yoksullar›n artan
hoﬂnutsuzlu¤unu da kömür, yiyecek, erzak da¤›t›mlar› ile manipüle etti. Bu, k›sa vadede tepkiyi nötralize etmekle kalmad›,
ayn› zamanda kitlelerde minnettarl›k duygusunu da körükledi. Sadece
seçim döneminde de¤il, öncesinde
de belediyeler arac›l›¤›yla yap›lan
bu yard›mlar, aldat›c› biçimde yoksullukla mücadelenin yerine geçirilerek, yoksul halk›n daha da y›k›m›
demek olan ekonomi politikalar›n
uygulanmas›n› kolaylaﬂt›r›c› bir etken haline getirildi.
Burjuva kesimler aç›s›ndan zaten sorun yoktu, izlenen politikalar
onlar›n taleplerine denk düﬂüyordu.
Orta kesimlerse, körüklenen tüketim-borçlanma-kredi kart› ç›lg›nl›¤›
ile, “istikrar” unsuruna daha da ba¤›ml› hale getirildiler. Bu kesimler
aç›s›ndan da, burjuvazi cephesinden
propaganda edilen “istikrar” söylemi, kendi talepleri olarak ön plana
ç›kt›. AKP seçim propagandalar›nda
sürekli olarak iktidar olmazsa kriz
ç›kaca¤› söylemi ile bu kesimleri
korkuttu. “‹stikrar” ise, belirtti¤imiz üzere tamamen ﬂiﬂme rakamlara, s›cak para giriﬂine dayan›yor, tümüyle konjonktürel bir durumu ifade ediyordu; as›l olarak da tekellerin sisteminin istikrar› anlam›na geliyordu. Ancak bunun, devrimci,
demokratik muhalefetin etkisizli¤i
koﬂullar›nda geniﬂ kitleler aç›s›ndan
bugünden görülmesi beklenemezdi.
‹ktidar›n tar›m politikas› da, ürünün hakk›n› vermemiﬂ, tar›m tekellerini sektörde egemen hale getirmeye çal›ﬂm›ﬂ, köylüyü topraktan
koparm›ﬂ, sadece 2005-2006 y›llar›
aras›nda 1 milyon 312 bin köylü tar›m sektöründen ayr›lmak zorunda
kalm›ﬂt›. Seçimler yaklaﬂt›¤›nda,
dört y›ld›r s›k›lan musluklar aç›ld›
ve kentlerde para, kömür, g›da da¤›t›m› ﬂeklinde yans›yan seçim ekonomisi, a¤›rl›kl› olarak köylülü¤e
yönelik yo¤un ﬂekilde uyguland›.
IMF sözde buna karﬂ› ç›k›yor
görünse de, AKP’nin yeniden iktidar›yla emperyalist tekellerin daha
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fazla kazanaca¤› gibi uzun vadeli
ç›karlar› aç›s›ndan örtülü onay verdi. Türkiye tarihinin en büyük mitinglerini düzenleyen köylülere seçimin arifesinde para ak›t›ld›.
Daha düne kadar köylüyü “asalak” olarak nitelendiren iktidar, seçimin hemen öncesinde; do¤rudan
gelir deste¤i, mazot ve gübre deste¤i kapsam›nda 1.6 milyar YTL ödedi. 2007 y›l› için tar›msal deste¤e
ayr›lan 5.3 YTL’nin 5 milyar› an›nda ödendi. Takvime göre sonbaharda 200 bine yak›n çay üreticisine
ödenecek olan 45 milyon YTL budama tazminat› seçim öncesi ödendi. Tam üç y›l önce ödenmesi gereken, dondan zarar gören f›nd›k üreticisine ödeme de seçim öncesi yap›ld›. Pamukta, bu¤dayda, ayçiçe¤inde ve daha pek çok üründe de
benzeri bir politika izlendi. Y›llarca
görülmeyen, taleplerine kulak verilmeyen çiftçi seçim öncesi hat›rland›. Bu durum, “anl›k” bir memnuniyet yaratarak, daha bir y›l önce bu
iktidara en büyük tepkiyi gösteren
f›nd›k üreticisini de, Çukurova’n›n
pamuk üreticilerini de AKP’ye yöneltmekte önemli rol oynad›.
Ancak hemen belirtmek gerekir
ki, paray› verdi köylünün oyunu ald› gibi basit bir yaklaﬂ›mdan söz etmiyoruz burada. Ekonomik olarak
verilen rüﬂvetlerin yan›s›ra köylülü¤ün birçok geri yanlar›na hitap etmekten de geri durmad› AKP. As›l
önemlisi ise, köylülü¤ün önünde
yönelebilece¤i baﬂka bir alternatif
bulunmuyordu. ‹ktidar, gerek iﬂçilere, memurlara, yoksul kesimlere yönelik politikalar›nda, gerekse de
köylülü¤e yönelik politikalar›nda
karﬂ›s›nda güçlü bir muhalefetin
yoklu¤unda “alternatifsiz” olarak
ortaya ç›kmaktad›r. Burjuva muhalefeti “terör”, “milliyetçilik”, “laiklik” üzerinden muhalefetten baﬂka
hiçbir ﬂey yapmad›, yoksullara,
köylülere ciddi hiçbir alternatif sunmad›, uygulanan ekonomi politikalar do¤ru dürüst eleﬂtirilmedi bile.
Çünkü onlar›n da, IMF program›n›
uygulamaktan baﬂka hiçbir seçenekleri yoktu. Köylüyü mazot fiyatlar›yla aldatacaklar›n› düﬂündüler
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ve onlar›n yaﬂamlar›nda köklü de¤iﬂimler yaratacak hiçbir program,
proje ortaya koymad›lar.
Sendikalar›n, odalar›n, genel
olarak devrimci, demokratik muhalefetin güçsüzlü¤ü, geniﬂ kitlelerle
bütünleﬂememiﬂ olmas›; uygulanan
politikalar›n teﬂhirini güçleﬂtiren en
önemli etken oldu¤u gibi, emekçilerin, köylülerin düzen partilerine yedeklenmesinin de önüne geçemedi.

S‹YAS‹, KÜLTÜREL
ETKENLER
AKP hakk›nda yarat›lan en ciddi
yan›lg›, demokratikleﬂme ve özelde
Kürt sorunu konusunda oldu. Yarat›lan hava, pompalanan propaganda
ﬂuydu: Demokrasi isteyen, AKP’ye
oy vermeli, Genelkurmay’a, darbecilere karﬂ› desteklenmelidir! Ordunun 27 Nisan muht›ras›n›n etkisinden ancak bu baﬂl›kta k›smen söz
edilebilir. Muht›ra AKP’ye sahte bir
“demokrasiyi savunma” ç›k›ﬂ› yapma f›rsat› verdi, AKP de bu f›rsat›
iyi de¤erlendirdi.
Faﬂist politikalar› uygulamakta,
Kürt sorununda zerrece fark› olmayan AKP, özelde AB süreci sayesinde tersi bir görüntü yaratmay› baﬂard›. Ülkenin zenginliklerini pervas›zca peﬂkeﬂ çekerken, ba¤›ml›l›k
iliﬂkilerini s›k›laﬂt›r›rken yüzüne
takt›¤› maske hep “demokrasi” oldu. Böylece, ba¤›ms›zl›k gibi bir
kayg›lar› olmayan Avrupa Birlikçi
ayd›nlar, liberal kesimler taraf›ndan
AKP, “demokrasi için tek alternatif” olarak pazarland› ve geniﬂ kitlelerin yan›lt›lmas› sa¤land›.
Irkç›, milliyetçi propagandalarla
halk›n karﬂ›s›na ç›kanlar, korkutarak oy almak isteyenler, eli kanl›
MHP ile CHP’nin koalisyonunu ›s›tanlar da, AKP’nin de¤irmenine su
taﬂ›d› ve hak ve özgürlük, demokrasi beklentisi içinde olan kitlenin yan›lg›lar›n› derinleﬂtiren ve AKP’ye
yönlendiren bir rol oynad›lar.
Kürt sorunu özelinde de, Kürt
milliyetçili¤inin katk›s› ile, hak etmedi¤i bir beklenti yarat›ld› ve
AKP, Kürt sorununu çözecek tek
güç olarak pazarland›.

Burada AKP’nin demokratl›¤›n›
anlatacak de¤iliz, sadece seçim çare
de¤il diyen 87 kiﬂinin tutsakl›¤› bile
bunu anlatmaya yeter de artar bile.
Kürt sorununda ise, “kad›n, çocuk
demeden gere¤ini yapma” siyaseti
ile döktü¤ü kan, Diyarbak›r’›n sokaklar›nda halen kurumad›!
Öte yandan; toplumda belli bir
etki gücüne sahip olan hemen tüm
tarikatlar AKP üzerinde hemfikir olmuﬂ, güçlü destek sunmuﬂlard›r.
AKP bir yandan “demokrasi”den
söz ederken, öte yandan feodal yap›ya ve de¤erlere güçlü ﬂekilde s›rt›n› yaslam›ﬂ, bu de¤er ve inançlar›
istismar etmiﬂtir. Bunlar›n baﬂ›nda
elbette din geliyor. Halk›n dini duygular›, iktidar koltu¤unun kald›raçlar›ndan biri haline getirilirken, istisnalar› d›ﬂ›nda, islamc› kesimler,
talepleri karﬂ›lanmamas›na ra¤men,
pragmatist hesaplarla AKP’yi, yani
Amerikan ›l›ml› islam›n› desteklemekten geri durmam›ﬂlard›r.
Özellikle Kürt illerinde yaﬂanan
oy patlamas›nda, bir yandan
DTP’nin politikalar› ve iktidar› teﬂhirden kaç›nan, beklenti yaratan tutumu etkili olurken; öte yandan aﬂiret iliﬂkileri, tarikat ﬂeyhleri gibi
feodal yap›lar önemli rol oynad›.
Bölgede öteden beri, di¤er düzen
partilerine göre dinci partiler her zaman daha güçlü olmuﬂtur. Dinsel
dogmalar, aﬂiret ve tarikat ba¤lar›
oldukça güçlüdür. AKP bu gelene¤in temsilcisi olarak ortaya ç›km›ﬂ
ve ﬂeyhler, aﬂiret liderleri denetimlerindeki kitleyi AKP’ye yönlendirmiﬂtir. Yine a¤al›k yoksul köylülü¤ü denetleyen, yönlendiren bir yap›
olma özelli¤ini korumaktad›r. A¤alar da ç›karlar› gere¤i, düzenlerini
korumak için AKP’den yana tutum
alm›ﬂlard›r. Yoksullu¤un en katmerlisinin Kürt illerinde yaﬂanmas›na
karﬂ›n, halk›n ekonomik taleplerinden ve yard›mlardan çok, AKP’nin
bu tür feodal ba¤lar›n üzerinde yükseldi¤ini söylemek mümkündür.
Büyük kentlerde de yine tarikat
ba¤lar› özellikle gecekondu mahallelerinde önemli bir etken olmuﬂtur.
Tam da burada, AKP’nin çal›ﬂ-
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ma tarz›na de¤inmek gerekiyor. ‹stanbul’dan örnek verelim.
Her ilçenin yönetimi, aylar öncesinden baﬂlayarak o ilçede çalmad›k kap› b›rakm›yor. Çal›nan her kap›da, ellerinde bir formla “insani ve
siyasi” sorunlar› tespit ediliyor.
Kendi deyiﬂleri ile “çat›s› ak›yor
olabilir, yakaca¤› olmayabilir, hastal›¤› olabilir. Buna sahip ç›k›lmas›
gerekiyor.” Yine apartman›n, semtin, sitelerin ortak sorunlar› neler,
tespit ediliyor. Bu sorunlar ellerinde
bulunan belediyeler arac›l›¤›yla çözülüyor. Yine bu formlarla, özellikle 16-20 yaﬂ aras›ndaki gençler isim

isim tespit ediliyor. ‹stanbul’da 1
milyona yak›n bu yaﬂ grubundaki
gencin en az 600 binine ulaﬂma hedefiyle hareket ediliyor. Seçim tarihinde bunlar›n 700 bininin seçmen
olaca¤› varsay›larak, üzerlerinde birebir çal›ﬂma yürütülüyor. Öte yandan gençlerle parti yöneticileri, iktidar yanl›s› yazarlar, gazeteci, sporcu, sanatç› gibi kesimler “sohbet
toplant›lar›” düzenleniyor. Bu ﬂekilde k›sa sürede yüzlerce toplant› yap›l›yor.
AKP ‹stanbul ‹l Baﬂkan› Mehmet Müezzino¤lu, 2006 Nisan’›nda
Vatan Gazetesi’ne verdi¤i demeçte,

AKP Üzerine
Yan›lmalar
Yan›ltmalar!
Özellikle iki konuda, AB üyeli¤i ve Kürt sorunu konusunda bizzat soldan (baﬂta ve özellikle de ÖDP reformistleri ve Kürt milliyetçilerinden) kaynaklanan bir yan›lma ve yan›ltma sürdü uzun süre... Demokratikleﬂme
konusunda AKP’nin “yy u k a r › d a n d e m o k r a t i k d e v r i m”in mimar› oldu¤unu söylemeye kadar uzand› bu
yan›lma. Kürt sorunu özelinde ise, “asl›nda AKP Kürt
sorunu konus unda bi rﬂe yl er yapma k ist iyor ama G e nelkurmay engeliyor” teorileri yap›ld›.
Ve ancak ﬂimdi sonuçtan daha ç›plak görülüyor ki,
bu teoriler, AKP’nin de¤irmenine su taﬂ›d›...
ﬁimdi soru ﬂu; hâlâ AKP’nin de¤irmenine su taﬂ›nmaya devam edilecek mi? Bu soruyu gerekli k›lacak
yaklaﬂ›mlar hâlâ sürüyor çünkü.

ANAP’tan AKP’ye... Oligarﬂinin partilerinin
kitlelerin gözünü boyamakta mahir olduklar›na kuﬂku
yok. Özellikle iki parti, 1980’li y›llarda ANAP, 2000’li
y›llarda da A K P, bunu en yayg›n biçimde baﬂaranlar›n
baﬂ›nda geliyorlar. Peki neden bu ikisi? Bunlar›n “gözba¤c›l›¤›”n›n bu kadar etkili olmas›n›n en önemli nedenlerinden biri, her ikisinin de “demokratikleﬂme” konusunda yaratt›klar› umutlar, baﬂvurduklar› manevralar
ve buna ba¤l› olarak da, ikisine de “sol”un çeﬂitli kesimlerinin, sol ayd›nlar›n özel misyonlar biçmesidir.
Gerek ANAP’a, gerekse de AKP’ye yönelik yakla-
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Tuzla’n›n ‹çmeler Mahallesi’ni örnek veriyor. Bu yaﬂ grubunda 640
gencin isimlerini tek tek tespit edip,
isimlerine yaz›lm›ﬂ davetiyelerle
gençler bu tür toplant›lara ça¤r›lm›ﬂlar. Sadece bu örnekte; planl›,
programl› çal›ﬂma ve kitleye ulaﬂmaktaki ›srar aç›kça görülmektedir.
Sonuç olarak AKP halk›n dini
duygular›n› da kullanarak; emperyalizmin, iﬂbirlikçi tekeller ve a¤alar›n, burjuva medyan›n güçlü deste¤ini arkas›na alarak kitleleri yan›ltma araçlar›n› etkili ﬂekilde kullanm›ﬂ ve sonuç alm›ﬂt›r.

ﬂ›mlardaki paralellikler dikkat çekicidir. ANAP’›n ilk
ortaya ç›kt›¤› dönemde, 1983’te, ona “sivilleﬂmenin”
partisi olarak bak›ld›. Bugün AKP’ye “Genelkurmay
muht›ras›na tav›r alan parti” olarak yüklenen misyon
neyse, ANAP’a yüklenen misyon da oydu: “Cuntaya
ra¤men seçimlere girip kazanan parti!”
ANAP iktidarlar›, esas olarak cuntan›n sivil devam›
olsa da, Özal, sonraki y›llarda baﬂvuraca¤› çok çeﬂitli
manevralarla bu imaj›n› sürdürebildi. 1990’da gündeme getirdi¤i “PKK’lilere af” manevralar›, daha sonra
“federasyonu da tart›ﬂabiliriz” söylemleri, ﬂortla askeri
birlik denetleyerek “sivilleﬂme” demagojilerini sürdürmesi, “elektrifikasyon”da hamleler yapmas›, bu imaj›
oluﬂturan belli baﬂl› ekonomik, siyasi politikalar›yd›.
ANAP ve AKP’yi birleﬂtiren bir baﬂka özellik, her
ikisinin de emperyalist tekellere ve iﬂbirlikçilerine en
çok ve s›n›rs›z hizmet eden partiler olmas›yd›.
Özal dönemi gerçekten de elektri¤in, telefonun alabildi¤ine yay›ld›¤›, yay›n alan›nda TRT tekelinin k›r›ld›¤› y›llard› ve bunlar›n hepsi, esas olarak kapitalizmin
geliﬂtirilmesi, tekellere yeni sömürü ve toplumsal yönlendirme-denetim imkanlar› kazand›r›lmas›na hizmet
ediyordu. Çok kanall› televizyonlara, telefon imkan›na
kavuﬂan kitleler bundan memnundu, tekeller de memnundu... ‹ﬂte bu “çift” tarafl› memnuniyet ﬂeklindeki yan›lt›c› görünüm, ANAP’›n baﬂar›s›n›n “kilit” noktas›yd›.
Ayn› AKP iktidar›nda oldu¤u gibi. AKP iktidar›nda da
tekeller her zamankinden çok daha büyük kazançlar elde ettiler. “Yiyorlar ama, iﬂ de yap›yorlar” deyimi,
ANAP döneminde üretilen ve AKP döneminde de kullan›lan bir toplumsal yozlaﬂma söylemi olarak hâlâ sürüyor. Fakat belirtti¤imiz gibi yarat›lan “genel hava” içinde yolsuzluklar›n da, uygulad›klar› bask›lar›n da gözlerden gizlenebilmesinde, ANAP da, AKP de di¤er düzen
partilerinden “ﬂansl›” oldular.
ﬁans›n bir yan› kuﬂkusuz emperyalistleri ve iﬂbirlik-
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çi tekelci patronlar›n büyük deste¤idir. ﬁans›n bir di¤er
aya¤›nda ise yukar›da sözünü etti¤imiz sol kesimlerin
oldu¤u aç›kt›r.
ANAP ve AKP’ye yönelik bu yan›lg›lar›n kayna¤›nda teke lle rden de mokra si be kl emek vard›r.
Sömürge tipi faﬂizmin oldu¤u, bu faﬂizmin sürekli
bir nitelik taﬂ›d›¤› ülkemizde, hemen her “demokratikleﬂme” hamlesinin faﬂist düzeni pekiﬂtiren baﬂka ad›mlarla dengelendi¤i tarih bilinmiyormuﬂças›na, bu partilerin demokratikleﬂme manevralar›n›n üzerine adeta bal›klama atland›. Hele ﬂu AKP’nin “AB’ye uyum” yasalar› konusunda reformist solda, küçük-burjuva ayd›nlar
içinde, yap›lmad›k övgü b›rak›lmad›.
Bunlar›n hükmünün olmad›¤›, AKP’nin de demokratikleﬂme derdinin olmad›¤› görüldü. ﬁemdinli’de görüldü. TCK, C‹K gibi faﬂist yasalar›n ç›kar›lmas›nda görüldü. 122 ölüme kadar ›srar edilen hapishaneler katliam›nda görüldü. Polise Yeni Yetki Yasas›’nda görüldü. 301.
Madde tart›ﬂmalar›nda görüldü. Ermeni soyk›r›m› tart›ﬂmas›nda görüldü. Linç sald›r›lar› karﬂ›s›nda görüldü.
Görüldü de, herkes gördü mü? ﬁüpheli. Çünkü AKP
konusunda içine düﬂülen yan›lg› hâlâ sürüyor.
Özellikle Kürt milliyetçi hareket cephesinden yap›lan tahliller, a¤›rl›kl› olarak hâlâ “AKP’ye ak›l verme”
üslubuyla sürdürülüyor ve hâlâ AK P’den bekl e nti le r
dile getiriliyor.
ﬁöyle deniyor: “AKP, yeni dönemde görece esnek ve
liberal bir hat üzerinde duracakt›r. Cumhurbaﬂkanl›¤›
seçiminde istedi¤i sonucu alabilirse -ki alacak gibi gözüküyor- AB ve demokratikleﬂme gibi temel gündem ve
sorunlara dönüﬂ yapabilir. 12 Eylül anayasas›n› revizyondan geçirebilir.” (Delil Karakoçan, ozgurgundem.net)...
Gerçekten yapabilir mi?
“Liberal esnek hat” gibi, ancak burjuva politika içinde kullan›labilecek kavramlar üzerinde durmaya bile
gerek duymuyoruz. Ama AKP; yukar›daki al›nt›da iddia
edildi¤i gibi, demokratikleﬂmeye dönüﬂ yapabilir mi?
12 Eylül Anayasas›’n› demokratik bir revizyondan geçirebilir mi?.. Bunlar› yapabilir demek, AKP’yi geçen 4,5
y›la ra¤men tan›yamam›ﬂs›n›z demektir.
“Kürtler baraj(lar)› aﬂt›!” baﬂl›kl› yaz›s›nda d e v a m
ediyor yazar. AKP’nin Kürt sorununu “çözebilece¤i”,
çözerse iktidar›n› pekiﬂtirece¤i söyleniyor mesela:
“ AKP'yi gerçek anlamda baﬂar›l› k›lacak, iktidar›n›
pekiﬂtirecek tek ﬂey, Anayasal de¤iﬂim, AB sürecinin iﬂletilmesi ve gerekli uyum yasalar›n›n ç›kar›larak pratikleﬂtirilmesi ve Kürt sorununun demokratik çözümüdür.
AKP, yeni hükümet döneminde bu alanda ciddi ad›mlar
att›¤›, tutarl› bir politika izledi¤i taktirde iktidar›n› pekiﬂtirecektir.”
AKP’ye ak›l vermek, ona “baﬂar›n›n” yolunu göstemek, ilericilerin, demokratlar›n vazifesi olmad›¤› gibi,
Kürt sorununun demokratik çözümünü sa¤layabilece¤i-

Say›: 116

Turgut Özal, Süleyman Demirel,
Tayyip Erdo¤an; Kimi sol ayd›nlar,
üçünde de “demokratl›k!” keﬂfettiler.
Bu keﬂif Türkiye solunun en “talihsiz”
keﬂfiydi kuﬂkusuz. Çünkü ad› geçen üç
politikac› da, emperyalizmin ülkemizdeki en sad›k hizmetkarlar›yd›lar. Bunu görmemek için
kör olmak gerekirdi. Ve küçük-burjuva ayd›nlar›n, reformist solun baz› kesimleri, birkaç demeçle, küçük-burjuvaziye sa¤lanan birkaç statükoyla körleﬂmiﬂti...

ni söylemek de bir aymazl›kt›r.
Tar›k Ziya Ekinci, Radikal-2’deki yaz›s›nda diyor ki;
“AKP’ye bu deste¤in süreklilik kazanmas›, ancak,
AKP'nin ›rkç›, ﬂoven-milliyetçi politikalar›n bask›s›ndan
kurtularak Do¤u ve Güneydo¤u'da halk yarar›na do¤ru
politikalar geliﬂtirip uygulamas›yla mümkündür.”
Peki AKP’nin bunu yapmas› mümkün müdür? Bunun ihtimal dahilinde oldu¤unu söylemek, AKP’yi güçlendirmek de¤il midir peki?

Yan›lg›y› s ürdürmenin f aturas› d aha
da a ¤›r olacakt›r! AKP’ye yönelik yarat›lan beklentilerin sonuçlar›ndan biri, AKP’nin Kürt halk› nezdinde de oylar›n› art›rm›ﬂ olmas›d›r. O halde beklentiyi
sürdürmek, kimin iﬂine yarayacak?
AKP döneminde o kadar AB’ye uyum yasas› ç›kar›ld›. Peki aç›lan bunca dava düﬂünce özgürlü¤ündeki s›n›rs›z geniﬂlemenin(!) sonucu mu? “Seçim çare de¤il”
diyen 87 kiﬂi tutukland›; bu daha önceki hiçbir iktidar
döneminde olan bir ﬂey de¤ildi. Bu mu demokratikleﬂme?.. Bu mu sorunlar›n çözümü? AKP’yi “Türkiye’yi
demokratikleﬂme yolunda ilerletti¤i için destekliyorum”
diyenlerin buna bir cevab› var m›?
Mehmet Altanlar’›n buna bir cevab› var: Onlara göre
bunlar önemli de¤il, onlara göre “Demokrasi T›rman›yor!” (Altan’›n seçim de¤erlendirmesi yaz›s›n›n baﬂl›¤›.
Onlara göre, “Bu seçim bir referandumdu. Demokrasiyle askeri vesayet aras›nda... Türkiye, Gümrük Birli¤i’nden beri modernleﬂiyor. ... Türk halk›, demokratik
modernleﬂmeden yana tav›r ald›.”
Sosyalist, devrimci, demokrat, yurtsever olma iddias›ndakiler, Mehmet Altanlar’›n zihniyetinden, politikas›ndan kopmal›d›rlar. Altanlar’la ayn› ﬂeyler söylendi¤i,
ayn› ﬂekilde düﬂünüldü¤ü sürece, orada halk›n ç›karlar›n›n savunulmas›n›n sözkonusu olamayaca¤› bilinmelidir.
AKP iktidar›n› baﬂ›ndan bu yana ›srarla uyard›k.
Irak’›n iﬂgalinde, Kürt sorununda AKP’yi hedef almayanlar›n politikas›ndaki isabetsizli¤i ve icazetçili¤i eleﬂtirip bundan vazgeçilmesi ça¤r›s› yapt›k. ÖDP ve Kürt
milliyetçi reformizmi AKP’yi kay›rmaya ve AKP’ye
yönelik beklentiler yaratmaya devam etti. Bugünkü sonuçta onlar›n da pay› var. Ama daha önemlisi, art›k görmek zorundalar ki, AKP’den beklentiler üzerine politika yapmak, kendi alt›n› oymakt›r.
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Sevgili Yürüyüﬂ okurlar›,
merhaba. Seçim sonuçlar› yo¤un
olarak tart›ﬂ›lmaya devam ediliyor. Yorumlar do¤al olarak muhtelif. Ama bunlardan ikisi özellikle dikkat çekiyor. Bunlardan
birincisi, AKP’ye oy veren kitleler nezdinde sürdürülen “halk
ya¤c›l›¤›” diye özetleyebilece¤imiz tav›r, ikincisi ise “halka k›zg›nl›k” olarak adland›rabilece¤imiz
tav›rd›r.
Halk›
övende de, halka
k›zanda da halk
gerçe¤inin bilimsel
tarifini, analizini
görmek mümkün
de¤il elbette. ‹kisi
de idealist ve s u b jektif yaklaﬂ›mlard›r. Yar›n geliﬂmeler biraz farkl›
seyretti¤inde, bugün övenler sövmeye, sövenler ise övmeye baﬂlar.
Burjuva politika tarz› ve burjuvazinin bak›ﬂ aç›s›ndan bu bir yerde
“normal”dir de. Fakat ne yaz›k ki,
ayd›nlar aras›nda, çeﬂitli sol kesimleri aras›nda da yer yer bu idealist
ve subjektif yaklaﬂ›m›n örneklerine
rastlamak mümkün.
Sorunu iki bölüm halinde ele
alal›m diyorum. Birincisi burjuvazinin ve burjuva ayd›nlar›n halka, kitlelere bak›ﬂ aç›s›n›, ikinci olarak da
solun çeﬂitli kesimlerinin kitleler
karﬂ›s›ndaki yaklaﬂ›m›n› ele alal›m.
Konunun teorik, politik boyutlar›n› ele alaca¤›z. Ama önce ﬂu somut örnekler üzerinde biraz dural›m
ne dersiniz. Evet Özlem, bunlar› toparl›yordun gördü¤üm kadar›yla.
ﬁöyle en az›ndan çarp›c› olanlar›
aktararak baﬂlayal›m.
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Konu: Halka Bak›ﬂ - 1

yordu Öymen. Tercüme edersek,
halka ak›ls›z mant›ks›z diyordu
k›sacas›.
Hasan Pulur, halka k›zg›nl›¤›n› “bravo aziz milletime” diye
ifade etmiﬂti. Bekir Coﬂkun ise
“göbe¤ini kaﬂ›yan adam mutlu”
diye yazd›. Emin Çölaﬂan “ demek ki insanlar durumdan, gidiﬂten memnunmuﬂ” diye yazd›
sitemkâr bir ﬂekilde.
Bu cümlelerde
görülen, halka sitem, halka k›zg›nl›k, halk› aﬂa¤›lamad›r. Ama
daha önemlisi,
halka yönelik bu
tür k›zg›n, sitemkâr yaz›lar›n ço¤unun “art›k yok sull u¤a da zul me de müstahaks› n›z... Art›k ﬂikayet etmeye hakk›n›z
yok” diye özetleyebilece¤imiz bir
tav›rla sonuçland›r›lmas›yd›. Bu
noktada art›k k›zg›nl›k, sitem, adeta
halka karﬂ› “intikamc›” bir muhteva
kazan›yordu. Bir ülkenin ayd›nlar›n›n halk›na karﬂ› nas›l düﬂmanlaﬂabildi¤inin tipik bir örne¤i var karﬂ›m›zda.

Halka k›zanlar, burjuva
ideolojisiyle düﬂünenlerdir!

Özlem: Do¤an Holding’in gazetelerinden Hürriyet’te Bekir Coﬂkun’un yaz›lar›ndan görmüﬂsünüzdür belki; “ g ö b e ¤ i n i k a ﬂ › y a n
adam” diye ifade ediyor halk›n bir
kesimini. Ayd›nlar›n, burjuva elitlerin, patronlar›n, a¤alar›n halka reva
gördü¤ü tan›mlar saymakla bitmez
asl›nda. Halka, yüzy›llarca b a l d › r ›
ç › p l a k l a r denmiﬂtir. O “ re a y a ”d›r.
Halka üsten bakman›n tipik temsilcileri halk y›¤›nlar›n› yayg›n olarak
“ a y a k t a k › m › ” olarak adland›rm›ﬂ-
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lard›r. Bir ‘devlet büyü¤üne’ göre
yoksul halk “ k a r a k a l a b a l › k l a r ”d›r. CHP’liler, DP iktidara geldi¤inde DP’yi destekleyenleri “ H a s o l a r M e m o l a r ” diye adland›rm›ﬂlard›. Metin Toker gibi kimileri,
hoﬂlar›na gitmeyen düﬂünce ve de¤erleri savunan halk› “fasafiso va t a n d a ﬂ l a r ” olarak tan›mlam›ﬂ.
Bu ayd›n ukalal›¤›, kitlelerin
davran›ﬂlar›n› anlamaktan ve yorumlamaktan uzak bilimsellik d›ﬂ›
tan›mlar, bu seçimlerin ertesinde de
gazete sayfalar›nda, televizyon ekranlar›nda boy vermekte gecikmedi.
Hepsini aktarmak zor, hem de
gereksiz. Ama birkaç›n› aktaray›m.
“Demek ki halk›n hiçbir sorunu
yokmuﬂ...” (Özdemir ‹nce, Hürriyet, 25 Temmuz)
Cumhuriyet’ten Cüneyt Arcayürek ﬂöyle yazm›ﬂt›: “ Yolsuzluktan
yoksulluktan yak›narak partilerin,
gazetelerin kap›lar›n› sürekli aﬂ›nd›ranlar›n, bundan böyle yolsuzluktan, hele yoksulluktan söz etmeye
haklar› yok.” (24 Temmuz)
K›zm›ﬂ, o kadar ki, kimsenin,
halk›n, art›k yoksulluktan ﬂikayet
etmeye hakk› olmad›¤› sonucuna
ulaﬂm›ﬂ. Devam edelim.
Suçlu olarak “halk›” görmenin
en çarp›c› örneklerinden biri de,
CHP yönetiminden Onur Öymen’in
aç›klamas›yd›: “ Bu iﬂte mantıkla
açıklanamayacak bir ﬂey var” di-

M a z l u m : Ayd›nlar›n halka
karﬂ› bu yaklaﬂ›m›n›n temelinde yatan birden fazla olgu var. Ayd›n›n
kendi halk›na güvensizleﬂmiﬂ olmas›, ayd›n›n kendi halk›na yabanc›laﬂmas›, ayd›n olmay› yanl›ﬂ kavramalar›, burjuvazinin ideolojik hegomanyas› alt›nda olmalar›na kadar
s›ralayabiliriz bu olgular›. Bunlar›
ele alaca¤›z ama halka k›zan bu
yaklaﬂ›mlar o kadar rahats›z edici
boyutlara ulaﬂt› ki, ayd›nlar aras›ndan da bunlara cevap olarak çeﬂitli
itirazlar yükseldi. Bunlardan iki örnek dikkat çekiciydi, onlar› aktarm›ﬂ olay›m ben de sohbetimizin baﬂ›nda.
Halka k›zan CHP yöneticilerine
karﬂ› Zülfü Livaneli, Anadolu bilgelerinden Hasan Dede’ye ait oldu¤unu belirtti¤i ﬂu dörtlükle cevap vermiﬂti:
“Adem vard›r cismi semiz
Abdest al›r olmaz temiz
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Halk› suçlamak nemiz
Bilcümle vebal bizdedir. ”
Daha eskilerden aktar›lan bir örnek daha vard›. Yakup Kadri Karaosmano¤lu, Yaban adl› roman›nda
halktan ﬂikayet eden münevverlere
bak›n ne diyor:
"Anadolu halk›n›n bir ruhu vard›, nüfuz edemedin. Bir kafas› vard›; ayd›nlatamad›n. Bir vücudu vard›; besleyemedin. Üstünde yaﬂad›¤›
bir toprak vard›! ‹ﬂletemedin. Onu,
hayvani duygular›n, cehaletin, yoksullu¤un ve k›tl›¤›n elinde b›rakt›n.
O, kat› toprakla kuru gö¤ün aras›nda bir yabani ot gibi bitti. ﬁimdi
elinde orak, buraya hasada gelmiﬂsin. Ne ektin ki, ne biçeceksin? Bu
›s›rganlar›, bu kuru dikenleri mi?
Tabii ayaklar›na batacak. ‹ﬂte, her
yan›n yar›lm›ﬂ bir halde kan›yor ve
sen ac›dan yüzünü buruﬂturuyorsun. Öfkeden yumruklar›n› s›k›yorsun. Sana ›st›rap veren bu ﬂey, senin
kendi eserindir, senin kendi eserindir."

K e m a l : Güzel. Ne ektin ki, ne
biçeceksin? Meselemizin özeti belki de burada. Mesele, k›zmak veya
övmek meselesi de¤il. Zaten k›zmak da, övmek de neticede bir s›n›fsal tavr›n, bir ideolojik yaklaﬂ›m›n sonucunda ortaya ç›kan tav›rlard›r. Halk›n ﬂu veya bu konuda ortaya koydu¤u tav›rlar, onun içinde
bulundu¤u ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel koﬂullardan kopar›larak ele al›namaz. Bunlardan kopuk
olarak oluﬂmuﬂ bir bilinçten, düﬂünceden, politik tav›rdan sözedilemez.
Bunun d›ﬂ›nda bir tablo resmetmeye
çal›ﬂmak, idealizmdir. Ki bugün seçim sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesinde a¤›rl›kl› olarak görülen de budur. Bu ﬂekillenme, sadece bugünün
de de¤il, ony›llar›n sonucudur.
Hiç kuﬂku yok ki, bugünkü bulgur, kömür da¤›t›mlar› da, 25 y›l
önce din dersinin zorunlu hale getirilmesi de, farkl› milliyetten, farkl›
inançtan, farkl› düﬂünceden olman›n adeta bir “suçluluk” gibi alg›lanmas›n› sa¤layan e¤itim sistemi
de, halk› kendine ve kendi ç› karla r › n a y a b a n c › l a ﬂ t › r m a k için uygu-
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lanmaktayd›. Kendi ç›karlar›na yabanc›laﬂan bir halk›n, gerçekte kendisini ezen, sömüren kesimlerin yede¤ine düﬂmesinde de ﬂaﬂ›lacak bir
ﬂey yoktur.
Politika sanat›, bir yerde kitleleri kazanma sanat›d›r. Bunun çok çeﬂitli yollar› olsa da, temelde tüm bu
yollar ikiye ayr›l›r. Bunlardan birincisi, burjuvazininki, di¤eri sosyalist
politikan›n yoludur. Sosyalistler,
kitlelerin tarihi rollerini oynamas›n›
sa¤lamaya çal›ﬂ›rken, burjuvazi onu
sadece kendi düzenini meﬂrulaﬂt›rman›n bir manivelas› yapmaya çal›ﬂ›p, tarihsel rolünden uzaklaﬂt›r›r.
Bunu yaparken halka methiyeler de
düzen burjuvazi, esas olarak, ideolojik ve kültürel aç›dan halk› küçümseyen, aﬂa¤›layan bir bak›ﬂ aç›s›na sahiptir. ﬁöyle de özetleyebiliriz: Burjuvazi, politik olarak halk›n
oylar›na muhtaç oldu¤u için onu
överken, ideolojik olarak ondan tiksinir, onu hor görür.

M a z l u m : Evet, sohbetimizin
konu baﬂl›¤› “halka bak›ﬂ”t›. Halka
bak›ﬂ meselesi, tamamen s›n›fsald›r.
Dolay›s›yla da burjuva ve sosyalist
olarak iki farkl› bak›ﬂ aç›s› vard›r.
Biraz önce de kavram olarak de¤inildi¤i gibi bak›ﬂ aç›lar›ndaki bu
farkl›l›k, esas olarak idealizmle ta r i h s e l m a t e r y a l i z m aras›ndaki
farkt›r.
Felsefe, uzun zamanlar tarihte
bireyin ve kitlelerin rolünü tart›ﬂm›ﬂt›r. Hemen her dönem egemen
s›n›flar›n felsefesi
Halka bak›ﬂ
meselesi, tamamen s›n›fsald›r. Dolay›s›yla da burjuva ve sosyalist olarak iki farkl›
bak›ﬂ aç›s› vard›r. Biraz
önce de kavram olarak
de¤inildi¤i gibi bak›ﬂ
aç›lar›ndaki bu farkl›l›k,
esas olarak idealizmle
tarihsel materyalizm
aras›ndaki farkt›r.
t›n
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olan idealist felsefe, asl›nda tarihi,
büyük adamlar›n yapt›¤›n› söyler.
‹dealizme göre, ayd›nlar, büyük askerler, büyük politikac›lar ﬂekillendirmiﬂtir tarihi. Buna karﬂ›l›k, ilk
kez tarihsel materyalizm ortaya
koymuﬂtur ki, tarih, kitlelerin eseridir. Tarihsel materyalizm “tarihte
bireyin rolü”nü yads›maz elbette,
ama bunun verili koﬂullar içinde, tarihin ve toplumun yasalar› kavrand›¤› ölçüde, tarihi h›zland›rmaktan
ibaret bir rol oldu¤unu, esas olarak
tarihi kitlelerin yapt›¤›n› tespit eder.
‹dealist bak›ﬂ aç›s›na göre, ayd›nlar›n, devlet adamlar›n›n, komutanlar›n, politikac›lar›n yan›nda kitlelerin ne sözü, ne hükmü olabilir
ki? Onlar neyi bilebilir ki?

Özlem: Demokrasinin ilk uygulan›ﬂ›ndan itibaren yap›lagelen
“kimlerin oy hakk›na sahip olabilece¤i” tart›ﬂmas› da bu idealist bak›ﬂ
aç›s›n›n tezahürü olarak görülebilir
de¤il mi?
Köleci dönemin demokrasisinde
bu anlamda kölenin oy hakk› yoktu.
Sonra gele gele “bir iﬂçiyle bir doktor, bir kap›c›yla bir mühendis eﬂit
oy hakk›na sahip olmal› m›?” tart›ﬂmas›na gelindi.
Asl›nda ﬂu veya bu seçim sonucundan hareketle halka k›zan, halk›
f›rçalamamak için kendini zor tuttu¤u belli olan tüm “ayd›n”lar›n bu
tart›ﬂmada, halka oy hakk› verilmemesinden yana olduklar›, zihniyetlerinin bu oldu¤u aç›k bence. Veya
mesela bunlar içinden diyordur ki,
benim yüz oy hakk›ma karﬂ›l›k, bu
bald›r› ç›plaklar›n bir oy hakk› olmal›!

K e m a l : Bir ayd›n, halka inand›¤›, halka güvendi¤i ve halk›n›
sevdi¤i ölçüde ayd›n olur. Ayn› ﬂey,
sosyalistler için de geçerlidir.
Sosyalist, hiçbir koﬂulda ve gerekçe ne olursa olsun halka k›zmaz.
Halka küsmez. Halk› aﬂa¤›lamak,
hakaret etmek ise onun ideolojisine,
kültürüne tamamen yabanc›d›r. Sosyalist mesela bu ülkede “kitleler”
12 Eylül Faﬂist Cuntas›’n›n anayasas›n› yüzde 90 küsürlük bir oranla
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onaylad›¤›nda da halka k›zmaz ve
küsmez. Bu sonucu ortaya ç›karan
sebeplerin bilimsel tahlilini yapar
sosyalist. Bunlardan hareketle kendi halk›n›n zay›f ve zaafl› yanlar›n›
tespit eder. Bu zay›f ve zaafl› yanlar›n hangi ekonomik, siyasi, kültürel
politikalar sonucunda oluﬂturuldu¤unu tespit eder ve mücadelesini,
propagandas›n› o do¤rultuda ﬂekillendirir. Ve fakat, cuntalar›n anayasas›n› onaylayan, her seçimde düzen partilerine oy veren kitlelerin de
önünde sonunda gerçekleri görece¤ine, düzenden kopup devrim yolunu seçece¤ine inan›r ve güvenir.
Bu kimilerinin sand›¤› gibi, boﬂ
veya temelsiz veya “eski kal›plarda
kalm›ﬂ” bir inanç de¤ildir. Nesnel
temeli vard›r. Tarihsel olarak kan›tlar› vard›r. Dolay›s›yla ﬂunu belirtelim ki; e¤er biri, halka k›z›yorsa,
onun kalemine, beynine yön veren
tarihsel materyalizm de¤il, idealizmdir. E¤er biri, halka küsüyorsa,
halk› aﬂa¤›l›yorsa, onun zihnine hakim olan sosyalist de¤il, burjuva
ideolojisidir.

Ö z l e m : Biraz önce, burjuva
bas›ndaki köﬂe yazarlar›ndan ve
CHP yöneticilerinden örnekler aktard›k ço¤unlukla. Fakat Kemal arkadaﬂ›n da baﬂta belirtti¤i gibi, bunun solda örnekleri de var. Mesela
konuya iliﬂkin araﬂt›rmalar›mda gözüme çarpan birini aktaray›m hemen. Örnek Yalç›n Küçük’ten. Zaman, yine bir seçim y›l› olan
1997’den. Diyor ki:
“l May›s'ta (1977 l May›s kastediyor) Taksim Meydan›'na beﬂ yüzbin kiﬂi toplan›yor. Seçimde bizim
listemiz beﬂ bin al›yor. Çok üzüldüm, ancak hiçbir zaman kendimi
eksikli görmedim. Eksikli, bize oy
vermeyen kitlelerdi." (Bilim ve
Edebiyat, syf.8)

M a z l um : Evet, ayd›n›n halka
tepeden bak›ﬂ›n› oldukça çarp›c› bir
ﬂekilde özetliyor bu al›nt›. Madem
geçmiﬂe döndük, ben de bir önceki
seçim döneminden baz› hat›rlatmalar yapay›m. ﬁu aç›dan iyi olacak bu
hat›rlatmalar da burada ele ald›¤›-
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m›z yaklaﬂ›mlar, sadece bu döneme
özgü de¤il, hemen her dönem bu
yaklaﬂ›mlar az veya çok ç›k›yor
karﬂ›m›za. Ve burada dikkat çekilmesi gereken bir di¤er nokta; bu,
kendini dev aynas›nda gören ayd›n›n yaklaﬂ›m› deyip geçemeyiz.
Çünkü, ayd›nlardan baﬂlay›p sola
da sirayet ederek yay›lan, kan›ksanmaya baﬂlanan bu anlay›ﬂ, temelde
halka inançs›z l›¤› ve güvensizli¤i
besliyor. Seçim atmosferinde normal, masum gibi görünen bu tür
tahlilleri profesörlerin veya anl›
ﬂanl› “solcu” yazarlar›n yapmas›,
onlar›n olumsuz etkisini art›r›yor. Bu nedenle, bu tür yaklaﬂ›mlar›
hafife almamal›y›z kesinlikle. Bu
yaklaﬂ›mlara karﬂ› ideolojik, politik
sert darbeler vurmal›y›z.
Evet, hat›rlatmalar yapacakt›k.
Bugün AKP’nin kazanmas› karﬂ›s›nda reformist, revizyonist soldaki, ayd›nlardaki “tepki”ler neyse,
MHP ve DSP’nin ﬂaﬂ›rt›c› yükseklikte oy ald›¤› 1999 seçimlerinde de
öyleydi. “Milliyetçilik”, “ﬂovenizm” yükselerek ç›km›ﬂt› sand›ktan. ﬁimdi günlük konuﬂmalarda
“herkes islamc› m› oldu?” denilmesi gibi, o zaman da “herkesin faﬂist
mi oldu¤u?” safsatalar› üzerine tart›ﬂ›l›yordu.
Bak›n o zaman, soldan, Kürt
milliyetçi ayd›nlardan biri ﬂöyle
yazm›ﬂt› mesela:
"Al›n Size Halk"
"- Peki halk›m›z nerede abi?
"- Halk›m›z kalt›n
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Kendini dev
aynas›nda gören ayd›n›n
yaklaﬂ›m› deyip geçemeyiz. Çünkü, bu
anlay›ﬂ, temelde halka
inançs›zl›¤› ve güvensizli¤i besliyor. Bu nedenle,
bu tür yaklaﬂ›mlar› hafife
almamal›y›z kesinlikle.
Bu yaklaﬂ›mlara karﬂ›
ideolojik, politik sert darbeler vurmal›y›z.

mad› abi.
"- Niye?
"- Hepsi bozkurt oldu...
"- Hepsi mi?
"- Hepsi say›l›r..." (Umur Hozatl›)
Halk› aﬂa¤›laman›n, halka güvensizli¤in ve inançs›zl›¤›n ayd›n
ukalal›¤›yla birleﬂti¤inde nas›l bir
sonuç ortaya ç›kard›¤›n› daha somut
görmek için yaz›n›n devam›ndan bir
bölümü daha aktarmakta yarar var:
“... benim anlayamad›¤›m bir
ﬂey var. 'Halka uzanan eller k›r›lacak' diyenler hala kimi 'halk' belliyor?
"- Valla bilmiyorum abi, vard›r
bir bildikleri...
"- Nas›l yani?
"-Belki hayallerinde yaﬂat›yorlard›r halk›...
"- Sanal m› yani?
"- Olabilir abi, niye olmas›n.
Y›llard›r sanal halkla yaﬂad›klar›
ç›kmad› m› ortaya...
"- Nas›l ç›kt›?
"- Sand›ktan ç›kt› abi..."

Özlem: Bunlar› büyük ihtimalle okumuﬂuzdur o zaman. Ama insan unutuyor bazen, tekrar hat›rlamak iyi oluyor. ﬁu yaklaﬂ›ma bak›n.
Bu sat›rlar› yazabilenler, halka güvenir mi, halk için bedeller öder mi?
Bir ayd›n olarak rolünü nas›l yerine
getirecek bu bak›ﬂ aç›s›na sahip
olanlar. Nas›l ›srarla halk› ayd›nlatmaya çal›ﬂacak?
M a z l um : Bir örnek daha aktaray›m istersen. Özellikle sözünü etti¤im ‘99 seçimleri ertesinde Kürt
milliyetçi bas›nda hakim hava
“Türk halk›”n›n eleﬂtirisiydi. Türk
halk›na yöneltilen sitemlerden birinde ﬂöyle deniyordu:
"... Cumhuriyet tarihi boyunca
sa¤ siyasal partilere tek tarafl›, platonik bir aﬂkla ba¤l› kalan ve o 'korkunç ve mübarek elleriyle' sand›klara koﬂan 'halk›m›za' ne demeli?"
Evet ne demeli? AKP’ye “bölgedeki” ﬂehirlerde yüzde 40’lar düzeyinde oy veren halk›m›za ne diyece¤iz? Kürt milliyetçi yazar gibi kü5 A¤ustos 2007

çümseme sat›rlar› yazmayaca¤›z.
Çünkü sosyalistler tarihi gerçekli¤i
içinde, bilimsel ölçülerle bakarlar.
Mücadele uzun solukludur. Kitleleri kazanma kavgas› ony›llar, yüzy›llar boyu sürer. ‹ktidar el ve nitelik
de¤iﬂtirinceye kadar kesin bir sonuç da yoktur. Bir dönem devrimcileﬂme öne ç›kar, bir baﬂka dönem islamc›laﬂma... Devrim saflar›na ak›ﬂ›n yaﬂand›¤› dönemler de olur, ﬂovenizmin kitleselleﬂti¤i dönemler
de... Bu dönemler birbirini de izleyebilir. Burada mesele, asla umutsuzlu¤a, güvensizli¤e kap›lmamakt›r. Kitleleri kazanma kavgas›ndan
vazgeçmemektir. Kendili¤inden sonuçlar beklememektir. Yap›lmas›
gereken, neyin, niye yükseldi¤ini
do¤ru tahlil ederek, sürece o noktadan müdahale etmektir.
Esas›nda, mesela 1977 seçimleriyle 1999 seçimlerinin, 1999 seçimleriyle 2007 seçimlerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas› bile, bize seçimlerin
konjonktürel sonuçlar› üzerine “kitlelerin faﬂist, islamc› oldu¤u, sa¤c›laﬂt›¤› veya solculaﬂt›¤›” ve benzeri
genellemelere gitmemek gerekti¤ini
gösterir. Dergimizde geçen hafta
yeralan seçim de¤erlendirmesinde
de belirtildi¤i gibi, zaten seçimlerin
halk›n iradesinin tam bir tecellisi
olarak görülemeyece¤ini de hiç
gözden ›rak tutmamak gerekir.

Özlem: San›r›m bu nokta özellikle önemli. Çünkü ﬂu ara çok yo¤un bir ﬂekilde iﬂlenen ﬂey, “ h a l k › n
ir ades i o rtay a ç›k m›ﬂ t ›r, h e rk e s
h al k›n ira d es in e s a yg › g ös te rme li dir” söylemidir.
K e m a l : Evet, literatürümüzde
buna “kitle kuyrukçulu¤u” da diyoruz. Kitlelerin geri e¤ilimleri önünde biat etmek, kitlelerin iradesine
sayg› duymak de¤il, aksine, kitlelere o geri e¤ilimleri empoze eden
güç olan burjuvazi önünde sayg›
duruﬂuna geçmektir.
Marksist-Leninist literatürde bunun klasik bir örne¤i vard›r. Kitlelerin emperyalist savaﬂ› desteklemeye
“ikna” edildi¤i bir durumda ne yapaca¤›z mesela? Kitlelerin bu e¤ili-
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mine de sayg› m› duyaca¤›z?
1. Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ›
döneminde Kautsky ile Lenin aras›nda bu tart›ﬂma yap›lm›ﬂt›. Hat›rlayacaks›n›z, daha önce de sohbetlerimizde de¤inmiﬂtik.
Hat›rlarsan›z, Kautsky ve yandaﬂlar›, “halk, savaﬂ› destekliyor”
gerekçesiyle emperyalist savaﬂ›n
desteklenmesini savunuyorlard›. Bu
tav›rlar›n› hakl› göstermek için de
“aldat›lan halk ço¤unlu¤unun arzusuna karﬂ› ç›kmak makul bir davran›ﬂ m›?” diyorlard›.
Bunun karﬂ›l›¤›ndan Lenin “Aldat›lan küçük-burjuva, bu görüﬂün
tersine inand›r›lmal›, aldatmaca,
onlara aç›kça gösterilmelidir” diyor ve sosyalistlerin hiçbir koﬂulda,
hiçbir gerekçeyle “burjuvazinin
‘halk›’ aldatmas›na göz yumamayaca¤›n›, ortak olamayaca¤›n›” vurguluyordu. Bu anlamda emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin partisi olan
AKP yüzde kaç oy al›rsa als›n,
AKP’ye karﬂ› politikam›z de¤iﬂmeyece¤i gibi, bunun da kitlelerin iradesine sayg›s›zl›kla ilgisi yoktur.

M a z l u m : ‹sterseniz sohbetimizin bu bölümünü toparlayal›m biraz. ﬁuras› aç›kt›r ki, kitleler geri ve
ileri yanlar› birlikte taﬂ›rlar. Memnuniyetsiz yanlar›yla, düzene uyum
sa¤lamalar›na yol açan beklentileri
yanyana bulunur. ‹syan ve boyun
e¤me içiçedir. Kitle çal›ﬂmas›n›n
zorlu¤u, büyük bir emek, sab›r gerektirmesi de zaten bu yüzdendir.
Bugün yukar›dan programlarla,
uzaktan ça¤r›larla
t›n
Haya ki
e
‹çind ‹
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Kitleler geri
ve ileri yanlar› birlikte taﬂ›rlar. ‹syan
ve boyun e¤me içiçedir.
... Bir dönem devrimcileﬂme öne ç›kar, bir dönem islamc›laﬂma... Burada mesele, asla kitleleri kazanma kavgas›ndan vazgeçmemektir.

bir sonuç al›namaz.
Burjuva partiler bile, emek sarfetmeden bir sonuç alamazlar.
AKP’yle CHP aras›ndaki fark›n da
en önemli nedenlerinden biri budur.
Halka emek vermeyenler, halktan
bir ﬂey bulamaz. Emek, hemen karﬂ›l›¤›n› bulamayabilir, fakat kitleleri
kazanman›n tek yolu yine de emektir. Devrimci bir strateji içinde harcanan emek! Emek sarfetmeyenlerin
kitleleri kazanma ﬂans› da yoktur.
Konjonktürel olarak ﬂu veya bu
düzen partisinin konjonktürel yükseliﬂleri bu gerçe¤i de¤iﬂtiren bir olgu olarak görülemez.
ﬁimdi çok alt düzeyde cereyan
eden bir olay› örnek verelim. Denir
ki mesela, “ o mahalleden, ﬂu okuldan, bu iﬂyerinden bir ﬂey ç›kmaz! ”
Niye? Çünkü, oradakiler islamc›d›r,
faﬂisttir, oradakiler MHP’lidir,
DYP’lidir, AKP’lidir vb...
Bu yaklaﬂ›m› bir de “ülke çap › n d a ” düﬂünelim. Bu durumda
böyle yaklaﬂ›rsak, ülkemizin ve do¤al olarak da halk›m›z›n önemli bir
k›sm›n› gözden ç›karm›ﬂ oluruz de¤il mi... Yürüyüﬂ’ün 16. say›s›ndaki
“Hayat›n ‹çindeki Teori”de bu tür
yaklaﬂ›mlara dikkat çekerek demiﬂiz ki; “ onlar›n düzen partilerine oy
vermesine, din-tarikat iliﬂkileri içinde olmas›, günlük yaﬂamdaki bireycilikleri, kurnazl›klar›, apolitiklikleri, duyars›zl›klar›, tek ölçü olarak
al›nmamal›d›r. Bunlar ölçü al›nd›¤›nda bunun do¤al sonucu ‘bu kitleyi harekete geçirmek zor’, ‘burada
örgütlenme olmaz’ gibi düﬂüncelere
varmakt›r; ki nitekim zaman zaman
da olan budur. Oysa kitle hareketleri, düzen içi iliﬂkilerde oluﬂan bu
saflaﬂmalar›n çok büyük bir h›zla
de¤iﬂebildi¤ini de gösterir.”
Evet, k i t l e l e re g ü v e n m e k ve
kitlelerin güvenini kazanmak, kitle çal›ﬂmas›n›n ana halkas›d›r. Bu
güven olmazsa, olmazd›r. Kitlelere
olan bu güvenimizi asla kaybetmeyece¤iz. Bu ne kadar kesin ise, kitlelerin güvenini kazanaca¤›m›z da o
kadar kesindir... Sohbetimizin ikinci bölümünde buluﬂmak üzere ﬂimdilik hoﬂçakal›n.
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Köleli¤e karﬂ› direniﬂ
Antalya Serbest Bölgesi'nde bir
fabrikada, 26 Eylül'den bu yana bir
direniﬂ sürüyor. Alman sermayeli
Novamed GmbH Firmas›’nda 82'si
kad›n 84 iﬂçinin sendikalar›n›n tan›nmas› ve insanca çal›ﬂma koﬂullar› için baﬂlatt›klar› grev 300’lü günleri aﬂt›.
Petrol-‹ﬂ Mersin ﬁubesi’nde örgütlü olan iﬂçilere, Alman Göçmen
Kad›nlar Birli¤i, Almanya Sol Sendikac›lar Konferans› ile Verdi’nin
Kad›n ve Eﬂitlik Komisyonu'ndan
destek geldi. Dayan›ﬂma mesaj› yay›nlayan Alman demokratik kurum
ve sendikalar›, örgütlenme düﬂmanl›¤›na dikkat çektiler. Göçmen Kad›nlar Birli¤i'nin mesaj›nda, “Sendikal çal›ﬂma engellenmemeli ve
cezaland›r›lmamal›, Novamed'deki
bask›c› ve ortaça¤› and›ran uygulamalara, özellikle kad›n iﬂçilere karﬂ› kad›n düﬂman› 'özel muamelelere'
hemen son verilmeli” denilirken,
Almanya’n›n en büyük sendikalar›ndan biri olan Verdi (Alman Birleﬂik Hizmet Sendikas›) Kad›n ve
Eﬂitlik Komitesi’nin aç›klamas›nda
ise, Novemed'deki kad›n düﬂman›
uygulamalara derhal son verilmesi
istendi.

PATRON ‹Z‹NL‹ DO⁄UM
Novamed’de sendikal çal›ﬂma
Mart 2005’te baﬂlad›¤›nda, fabrikada tam anlam›yla kölelik koﬂullar›

insanca çal›ﬂma koﬂullar› ve sendika hakk› için direnen Novamed iﬂçilerinin
grevi 300’lü
günleri aﬂt›
hakimdi. Yo¤un bask› alt›nda tutulan emekçilerin örgütlenmemesi,
birlikte hareket etmemesi için her
yol deneniyor, ço¤u kad›n iﬂçiler
köle olarak görülüyordu.
Sendikal faaliyetlerin baﬂlamas›n›n ard›ndan, “sendika size bir ﬂey
veremez, biz veririz” diyen patronun lütfedip k›smen yumuﬂatt›¤›
uygulamalardan baz›lar› ﬂöyle:
Yemek da¤›t›m› kald›r›l›p sadece çay ve po¤aça da¤›t›m› yap›l›yor
ve 40 dakika mola veriliyor. ‹ﬂçilerin çal›ﬂma saatlerinde konuﬂmas›
yasak, hatta servis araçlar›nda dahi
konuﬂmalar› yasak. ‹ﬂçiler sürekli
olarak aﬂa¤›lan›yor, ﬂeflerin, müdürlerin odas›na ça¤r›lan iﬂçiler
odalardan a¤layarak ç›k›yorlar. ‹ﬂçilere iﬂ saatleri d›ﬂ›nda evlerine misafir almamalar› yat›p dinlenmeleri
söyleniyor. Kad›n iﬂçilerin evlenmek için patrondan izin almas› gerekiyor. Evli olanlar›nsa do¤um
yapmalar› yine izne ba¤l› ve patron
taraf›nda bir takvime ba¤lanarak s›raya konuluyor. Do¤um yapma s›ra-

Sa¤l›kta Dönüﬂüm ﬁiddeti!
SES ‹zmir ﬁubesi düzenledi¤i bas›n toplant›s›yla, Asuman Akgün isimli hemﬂirenin fiziksel ﬂiddete u¤ramas›n›n nedeninin, ‘Aile Hekimli¤i’nin sa¤l›¤› ticarileﬂtirmesi ve sa¤l›k hizmeti almakta
zorlanan halk›n emekçilere tepki göstermesinin bir sonucu oldu¤unu duyurdu. Dergimize konuﬂan ﬁube Baﬂkan› Fahri Demirci,
bu politikalar›n halk›n ve çal›ﬂanlar›n ruh ve beden sa¤l›¤›n› tahrip etmeye devam etti¤ini ifade etti. “Bu olay Sa¤l›kta Dönüﬂüm
program›n›n sonuçlar›n›n çal›ﬂanlara ﬂiddet olarak geri dönüﬂümüdür” diyen Demirci, halk›n AKP’nin, ‘24 saat doktorunuz hizmetinizde, her eve doktor gelecek, sa¤l›k paras›z olacak’ vb. propagandalar›na maruz kald›¤›n› ve bunlar›n gerçekleﬂmedi¤ini
gördü¤ünde bu olay›n yaﬂand›¤›n› söyledi.
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s›na uymayan(!) iﬂçi ise tazminat
dahi ödenmeden iﬂten at›l›yor.
Bu bask›lar ﬂimdi de sendikal örgütlenme üzerine yo¤unlaﬂm›ﬂ durumda. Tüm
engellemelere karﬂ›n Petrol-‹ﬂ T‹S
yetkisini alm›ﬂ
durumda. Ancak
patron sendikadan
istifa etmeleri için
iﬂçilere bask› yaparken, yasal T‹S süresini de
iﬂletmemeye çal›ﬂ›yor.

KÖLE ‹ST‹YORLAR
NOVAMED’deki uygulamalar
ﬂu ya da bu biçimde tüm patronlar›n
zihniyetini yans›tmaktad›r. Uygulamalar de¤iﬂebilir, çeﬂitli nedenlerle
bu düzeyde yaﬂama geçmeyebilir
ancak Novamed patronu iﬂçiye nas›l
bak›yorsa, tüm patronlar da ayn›
gözle bakmaktad›rlar.
Onlar için emekçiler, “ça¤daﬂ”
kölelerdir. Emekçiye insan gözüyle
bakmazlar. Ne zaman do¤uraca¤›n›
dahi belirleyen Novamed patronu,
bu zihniyetin en rafine ﬂekilde d›ﬂa
vurumudur. Kölenin, efendisine
hizmet d›ﬂ›nda nas›l ki, baﬂka bir
“yaﬂam›” yoksa, iﬂçinin de olmamas›n› isterler. ‹sterler ki, iﬂçinin hiçbir
hakk› olmas›n, patron ne verirse
onunla yetinsin, örgütlenmesin. Bu
yüzden yasal haklar›n› tan›mamak
için, devleti de arkalar›na alarak her
türlü yasad›ﬂ›l›¤a baﬂvuruyorlar;
kölelik sürsün istiyorlar.

S a n o v e l d i re n i ﬂ i s ü r ü y o r
Bir baﬂka ilaç fabrikas›nda, Sanovel’deki direniﬂ de 2.
ay›n› doldurdu. Anayasal haklar›n› kullanarak sendika üyesi olduklar› için iﬂten at›lan 190 iﬂçinin direniﬂi sürüyor. Kazanana kadar direniﬂi sürdüreceklerini söyleyen Petrol-‹ﬂ’e
üye iﬂçiler, s›n›f dayan›ﬂmas›n›n da güzel bir örne¤ini teﬂkil
ediyorlar. ‹lk olarak bir kiﬂinin sendikal faaliyet nedeniyle
iﬂten at›lmas›n›n ard›ndan iﬂçiler bu duruma duyars›z kalmayarak, arkadaﬂlar›n›n iﬂe al›nmas› için direniﬂe geçtiler.
Patron onlar› da kap› önüne koyarak cevap verdi. 2 ayd›r
fabrika önünde direnen iﬂçileri geçen hafta ziyaret eden
TTB heyeti iﬂçilere destek verirken, iﬂçiler sendikal› olarak
iﬂe dönene kadar direniﬂi sürdürmekte kararl›lar.

5 A¤ustos 2007

Mahmut Seren
Yaﬂam›n› Yitirdi
D‹SK Genel Baﬂkan Yard›mc›s› ve Genel-‹ﬂ Sendikas› Genel Baﬂkan› Mahmut Seren, 27 Temmuz günü
geçirdi¤i kalp krizi sonucu yaﬂam›n› yitirdi.
1952 Diyarbak›r do¤umlu olan Mahmut Seren 1992
y›l›ndan beri Genel-‹ﬂ baﬂkanl›¤›n› yürütüyordu.
Mahmut Seren’in cenazesi 29 Temmuz’da Cebeci
Asri Mezarl›¤›’nda topra¤a verildi.
Genel-‹ﬂ Genel Merkezi önünde baﬂlayan anma töreninde Kürtçe ezgiler çal›n›rken, törene Genel-‹ﬂ temsilcileri ile HÖC’ün de aralar›nda bulundu¤u çeﬂitli sendika ve demokratik kitle örgütü kat›ld›.
Tüm devrim ﬂehitleri için sayg› duruﬂunda bulunulan
cenazede, Mehmet Özer, Seren’in özgeçmiﬂinden ve
sendikal mücadelesinden bahsetti. Genel-‹ﬂ Diyarbak›r
ﬁubesi yöneticili¤i döneminde yapt›¤› aç›klamalardan
dolay› 20 ay hapis cezas› da alan Seren 2002 y›l›ndan

THY’de son ç›rp›n›ﬂ
Hava-‹ﬂ’in grev karar› almas›n›n ard›ndan sald›r›ya geçen THY yönetimi emekçiler üzerindeki
bask›s›n› art›rd›. Zor ve tehditle iﬂçilerden ‘grev
oylamas›’ için imza toplayan yönetim, Hava-‹ﬂ’in
yapt›¤› aç›klamalarla ilgili olarak da suç duyurusunda bulundu.
Grev karar›na karﬂ› lokavt karar› alan THY
yönetimi, emekçilerin taleplerine karﬂ›, “daha
fazla imkan›m›z oldu¤unu ispat edebilecek bir arkadaﬂ varsa hodri meydan diyorum, göster paray› vereyim. Ama Türkiye’nin geldi¤i rekabet koﬂullar›nda yapabilece¤im bu kadar” aç›klamas›
yapt›. Oysa, ayn› gün gazeteler THY’nin y›l›n ilk
alt› ay›nda yolcu say›s›n› %19.4 art›rd›¤›n› yazd›.
Sendika düﬂman› THY yönetiminin tehditleri
sonucu toplanan imzalarla ﬂimdi süreç grev oylamas› sonras›nda belli olacak. Hava-‹ﬂ’in oylamas›n› ne zaman yapaca¤›n›n önümüzdeki günlerde
belli olaca¤› kaydedildi. THY yönetiminin aç›klamalar›na karﬂ› 28 Temmuz günü aç›klama yapan Hava-‹ﬂ, THY yönetiminin tutumunu son ç›rp›n›ﬂ olarak de¤erlendirdi. ‹mza toplamak için
yap›lan tehditlerden örnekler verilen aç›klamada,
“sonuç ne olursa olsun bu giriﬂimleri iﬂyerinde iﬂ
bar›ﬂ› ve huzurunu dinamitlemiﬂtir. Sonuçlar›na
da katlanacaklard›r” denildi.
Öte yandan Türk-‹ﬂ, “Hava-‹ﬂ’in ve iﬂçilerin
yan›nday›z” aç›klamas› yapt›.

Say›: 116

itibaren sendikan›n genel
baﬂkanl›¤›n› yürütüyordu.
Özer’in ard›ndan söz
alan Genel-‹ﬂ yöneticisi
Kani Beko, Seren’in, bu
ülkede yaﬂayanlar›n çocuklar› aç yatmas›n diye
savaﬂ verdi¤ini kaydederek, onun “bu ülke ba¤›ms›z ve
demokratik olmal›d›r” sözünü hat›rlatt›.
D‹SK Genel Baﬂkan› Süleyman Çelebi ise, birçok
önderlerini u¤urlad›klar›n› belirterek, Mahmut Seren’in
onurlu bir mücadele vererek ayr›ld›¤›n›, sendikan›n ata¤a geçmesinde çok önemli katk›lar› bulundu¤unu kaydetti.
Mahmut Seren’in en zor dönemlerde önemli ç›k›ﬂlara imza att›¤›n›, yeni yollar buldu¤unu, 1 May›s’ta Taksim’de öncülük etti¤ini dile getiren Çelebi, Seren’in yeniden yap›lanma sürecine imza att›¤›n›, kurumsallaﬂmay› sa¤lad›¤›n› dile getirdi.
Çelebi’nin konuﬂmas›n›n ard›ndan Seren yaklaﬂ›k
400 kiﬂi taraf›ndan Cebeci Asri Mezarl›¤›’nda topra¤a
verildi.

At›k Su Tesisi
Protesto Edildi
Adana’n›n Akdeniz
Mahallesi’nde bulunan
Do¤u At›k Su Ar›tma Tesisi’nden yay›lan kokulara, uyar›lara ra¤men hiçbir önlem al›nmamas›
üzerine mahalle halk› bir
kampanya baﬂlatt›.
Kentte bulunan demokratik kurumlardan da
destek isteyen mahalle
halk›, 30 Temmuz günü
yapt›¤› yürüyüﬂle yetkilileri protesto etti. Yaklaﬂ›k
bin kiﬂi ar›tma tesisinin
bulundu¤u yere yürüdü.
Adana Tabip Odas›’n›n da
destekledi¤i eylemde mahalle halk› ad›na aç›klama
yapan Jale ‹ncirligöz,
“buralar› hep bu tip iﬂler
için kullan›yorlar, daha
önce çöplük vard› mücadele ettik onu buradan
kald›rtt›k, ﬂimdi ar›tma tesisi kald›r›lana kadar da
mücadele edece¤iz” dedi.

Harb-‹ﬂ’ten protesto
n A¤›r sanayi ve hizmet kolunda da toplugörüﬂmeler,
esnek çal›ﬂman›n dayat›lmas› üzerine anlaﬂmazl›kla
sonuçland›. Türk Harb-‹ﬂ
Sendikas› yöneticileri, bu
durumu protesto etmek
için 30 Temmuz günü, ‘iﬂveren’ örgütü TÜH‹S’e siyah çelenk b›rakt›lar.
Türk Harb-‹ﬂ üyelerinin bir
sonraki eylemi ise, “Ça¤d a ﬂ K ö le O l m a k ‹s t e m i y o ruz” slogan›yla An›tkabir’e
yürümek oldu.

Tüm Bel-Sen iﬂçi ç›kard›
n

Tüm Bel-Sen Genel Merkezi, ‘ekonomik s›k›nt›lar›’
gerekçe göstererek 15
Temmuz’dan itibaren Antalya, Mersin, Samsun, Rize, Ayd›n, Karabük, Kocaeli
ve Siirt’teki ﬂubelerinde çal›ﬂan 8 iﬂçiyi iﬂten ç›kard›.
4’ü Tez Kop-‹ﬂ’e ba¤l› 8 çal›ﬂan›n tekrar iﬂe al›nmas›
için, KESK’e ba¤l› sendikalarda çal›ﬂan iﬂçiler, imza
kampanyas› baﬂlatt›lar.
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KESK’te erime sürüyor
Reformist sendikac›l›¤›n iflas›
Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› taraf›ndan toplu görüﬂmelerde kamu emekçilerini temsil edecek
sendikalar aç›kland›.
Buna göre; Kamu-Sen 8, Memur-Sen 2, KESK ise 1 sendika ile
görüﬂmelerde yer alacak. KESK’in
yetkiyi ald›¤› tek sendika, en az
üyeye sahip olan Kültür-Sen.
Bakanl›k verilerinin ortaya koydu¤u as›l çarp›c› sonuç ise, sendikal› memur say›s› artarken, KESK’in
erimeye devam etmesi ve ikinci büyük konfederasyon niteli¤ini de
dinci Memur-Sen’e kapt›rmas›d›r.
Türk Kamu-Sen 350 bin 727 üye
ile en fazla üyeye sahip konfederasyon olurken, Memur-Sen 249 bin
725 üye ile ikinci, KESK ise 231
bin 987 üye ile üçüncü s›rada. Sendikaya üyelik 76 bin artt›, Türkiye
Kamu-Sen 23 bin 398, Memur-Sen
ise 45 bin 857 yeni üye kazand›.
KESK’in üye say›s› ise 2 bin 349
azald›. KESK'in kayb›n›n en yo¤un
yaﬂand›¤› sendikalar E¤itim-Sen,
Tüm Bel-Sen, Tar›m Orkam-Sen ve
ESM oldu. En büyük kayb› 2851 ile
E¤itim-Sen yaﬂad›. ESM ise üyelerinin %18'ini kaybetti.

Eriyiﬂin nedenleri
KESK, ‘90’lardaki ç›k›ﬂla
birlikte alanlarda kurulan ilk
konfederasyondu. Sendika hakk›n›n meﬂru mücadele ile kazan›lmas›nda öncü rol oynad›.
Kamu-Sen ve Memur-Sen’in
kurdurulmas› ise, bu potansiyel
gücün önünü kesmek, yükselen
hareketi düzene yedeklemek
içindi. Gelinen aﬂamada büyük
oranda baﬂar›l› oldu düzen cephesi.
Ancak bu sonuç asla Kamu-Sen
ve Memur-Sen’in baﬂar›s› de¤il,
KESK’in belli bir süreçten sonra izledi¤i politikalar›n ürünüdür. Erimenin nedenlerini de as›l olarak bu
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politikada aramak gerekir.
KESK’in en büyük konfederasyon olmaktan giderek “üçüncü lig”e
düﬂmesini nesnel ve öznel nedenler
olmak üzere iki temel baﬂl›kta ele
alabiliriz.
Irkç›, gerici, dinci sendikalar›n
güç kazanmas›, genel olarak estirilen ﬂovenist dalgadan, AKP iktidar›ndan ba¤›ms›z bir olgu de¤ildir.
ﬁovenizm her alanda solu eritmeye
çal›ﬂmaktad›r. Bunun kamu emekçileri alan›na yans›mamas› düﬂünülemez. Öte yandan özellikle MemurSen’in üye say›s›ndaki art›ﬂta
AKP’nin “arka bahçesi” olmas› ve
dinci iktidar›n kadrolaﬂma anlay›ﬂ›n›n rolü vard›r. Birçok yerde memurlar dolayl› ya da do¤rudan bask›
yöntemleri ile, rüﬂvetle ‘iktidara yak›n sendikaya’ üye yap›lmaktad›r.
‹ktidar›n, devlet bürokrasisinin yetki-üye say›s› konusunda çeﬂitli hilelere baﬂvurdu¤u da yine bir vakad›r.
Örne¤in Tüm Bel-Sen’in geçen y›l
yetkisi böylece gasbedilip BemBirSen’e verilmiﬂti. Geçen hafta Ankara 15. ‹ﬂ Mahkemesi bu usülsüzlükleri tespit etti ve yetkinin Tüm BelSen’de oldu¤una karar verdi. Yine
nesnel nedenler aras›nda genelde
solun mücadelesinin, s›n›f mücadelesinin gerili¤i say›labilir. Kamu

Sonuç almaktan uzak eylemlerle, c›l›z bas›n aç›kla malar› ile günü kurtarmaya
ç a l › ﬂ a n K E S K re f o r m i s t y ö netiminin politikalar› iflas
e t m i ﬂ t i r. Ç›k›ﬂ yolu devrimci
s end ika c›l› kt› r.

emekçilerinin ‘90’lardaki ç›k›ﬂ› ile
iﬂçi s›n›f›n›n bahar eylemlerinin çak›ﬂmas› kuﬂkusuz tesadüf olmay›p,
birbirini etkileyen geliﬂmelerdir.
Bugün kamu emekçileri mücadelesini olumlu anlamda etkileyecek bir
s›n›f mücadelesi yoktur.
Bunlar nesnel gerçekler. Ancak
nesnel koﬂullar ne kadar “a¤›r”
olursa olsun, sendikal harekette bir
erime yaﬂan›yorsa, bunu sadece o
koﬂullarla aç›klamak anti-bilimsel
bir tutumdur. Sendikalar tam da bu
zor koﬂullar alt›nda mücadelesi ile
kitlelere güven verir, çekim merkezi haline gelebilirler. KESK yönetiminin eriyiﬂi, iktidar›n bask›lar› ve
memurlar› kendi yandaﬂ› sendikalara yöneltmeleri ﬂeklinde aç›klama
e¤ilimi, bir sendikan›n kendi varl›k
nedenini inkardan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. O zaman soru ﬂudur: Sen ne
için vars›n? ‹ktidar›n bask›lar› karﬂ›s›nda direnmiyorsan, çal›ﬂanlar›n
haklar›n› kararl› bir çizgide savunmuyorsan, ilkelerinden ödün veriyorsan, kitle sana niye gelsin? Bu
nedenle as›l tart›ﬂ›lmas› gereken öznel nedenlerdir.
KESK yönetimine yerleﬂen reformist anlay›ﬂ, konfederasyonu
mücadeleci çizgisinden uzaklaﬂt›rm›ﬂ, kitlelere güven veren, çekim
merkezi olma özelli¤ini yoketmiﬂtir. Eriyiﬂi ve izledi¤i politikalar,
yönetimde yer alan ÖDP-DTPEMEP çizgisinin reformist politikalar›ndan ba¤›ms›z de¤ildir. KESK
üzerinden varolmaya çal›ﬂan ÖDP,
milliyetçi anlay›ﬂ›n› dayatan
DTP ve onun ayak izine basan
EMEP reformizmi, bugün gelinen noktadan do¤rudan sorumludurlar. Devrimci sendikac›l›k
tasfiye edilmiﬂ, asla düzenin
çizdi¤i s›n›rlar d›ﬂ›na ç›kmayan
bir sendikac›l›k anlay›ﬂ› giderek harekete hakim hale getirilmiﬂtir. Çal›ﬂma yaﬂam›na iliﬂkin son y›llarda oligarﬂinin sald›r›lar› karﬂ›s›nda al›nan tav›rlar, daha
do¤rusu tav›rs›zl›k, bu çizginin
KESK’i nas›l eritti¤ini göstermektedir. Sahte sendika yasas› karﬂ›s›nda grevli, toplu sözleﬂmeli sendika
hakk› kararl›l›kla savunulmam›ﬂt›r.
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E¤itim-Sen davas›nda görüldü¤ü
üzere bask› karﬂ›s›nda ilkelerden,
taleplerden kolayca vazgeçilip düzenin istedi¤i s›n›rlara çekilinmiﬂtir.
Düzenin toplu görüﬂme oyununa ortak olunmuﬂ, tabandan gelen tepkilerle bu görüﬂmelere “kat›lmama”
aç›klamalar› yap›l›rken, asl›nda bu
oyunu tümüyle reddetme tutumu asla benimsenmemiﬂtir. Emekçinin
gözünde KESK’i di¤erlerinden ay›ran farklar bu süreçte giderek azalm›ﬂ, alanlarda kazan›lan meﬂruiyet,
yine alanlarda militan mücadele ile
korunup geliﬂtirilmek yerine, oligarﬂinin sundu¤u dar alanda “sendikac›l›k” oyunu tercih edilmiﬂtir.
Oysa militan mücadele ile, sendikalaﬂma hakk› gibi, önemli bir hakk›
kazanan hareket, düzenin s›n›rlar›na
hapsolmaya baﬂlad›¤› süreçten itibaren neredeyse hiçbir somut kazan›m elde edememiﬂ, bu da bir sendikan›n kitleselleﬂmesi, kitle için çekim merkezi olmas› aç›s›ndan ciddi
bir açmaz› ortaya ç›karm›ﬂt›r.
‹stisnalar› bir yana, KESK ve
ba¤l› sendikalar›n son y›llarda izledi¤i politikalara, eylem anlay›ﬂ›na
hakim olan icazetçiliktir, kamu
emekçilerinin gücüne de¤il, düzenin kendi iç iktidar kavgalar›na yas-

lanmakt›r; emekçilerin hiçbir ç›kar›
olmayan bu çat›ﬂmalarda taraf olmakt›r; yönetime hakim olan anlay›ﬂlara paralel olarak parlamenter
hesaplar›n orta¤› olmakt›r. Dolay›s›yla, bir iktidar gücüne s›rt›n› dayayarak “kitleselleﬂme” anlay›ﬂ›n›n
temsilcisi olan Kamu-Sen ve Memur-Sen’e anlay›ﬂ olarak daha da
yaklaﬂ›lm›ﬂt›r.
Tüm bu tutumlar› belirleyen, yönetime hakim olan çizginin, her
alanda oldu¤u gibi memur hareketinde de devrimci olan her ﬂeyi reddetme, devrimci olandan uzak durma anlay›ﬂ›d›r. Bir baﬂka deyiﬂle
devrimcilik unutulmuﬂ ve unuttur u l m u ﬂ t u r. Devrimci politika, “makul olma” ad›na bir kenara b›rak›lm›ﬂ, politika belirlemede, pratik tutum almada oligarﬂinin kabul edebilece¤i s›n›rlar gözetilmiﬂtir. Devr i m c i m e ﬂ r u l u k yerine, düzenin
“meﬂrulu¤u” esas al›nm›ﬂt›r; toplugörüﬂme oyununun tümüyle reddedilmemesinin alt›nda da esasen bu
anlay›ﬂ yatmaktad›r.
Devrimcili¤in unutuldu¤u yerde
elbette devrimci sendikac›l›k da yok
olacakt›r. Bugün yaﬂanan budur.
Devrimci; kendisinden baﬂlayarak çevresini e¤itendir, örgütleyen-

dir, bir amaç do¤rultusunda harekete geçirendir. KESK, b›rak›n genel
memur kitlesini kendi üyelerini dahi e¤itmemekte, örgütlememektedir. KESK yönetiminin örgütlenmekten anlad›¤›, s›radan bir düzen
sendikas›ndan farkl› olmay›p, “üye
yapma” ﬂeklindedir. Gerçekte örgütsüz olan “üyeler” ise, en küçük
bir dalgalanmada düzenin sendikalar›n›n sahillerine vurmaktad›r. Gerçek ﬂu ki, ister sendikal alanda isterse hayat›n di¤er alanlar›nda bugün
kitle çal›ﬂmas›n› “dinciler” yapmaktad›r, sol adeta kitlelerin kendine gelmesini beklemektedir. Devrimci ruh ve coﬂkuyla kitlelere gitme, onlar› e¤itme, örgütleme anlay›ﬂ› kaybolmuﬂtur. Güya devrimci
sendikac›lar›n yönetiminde bulundu¤u iﬂçi sendikalar›nda da durum
farkl› de¤ildir. Oralarda da ayn› anlay›ﬂ ﬂu veya bu düzeyde hakimdir.
Sonuç olarak erimenin oda¤›nda
devrimcili¤in, devrimci sendikac›l›¤›n unutulmas› vard›r. T›kan›kl›¤›
aﬂman›n, erimeyi tersine çevirmenin yolu da yine buradan geçmektedir. Ya devrimci sendikac›l›k yap›lacak, militan kitle sendikac›l›¤› yaﬂama geçirilecek ya da erime sürecektir!

BES’liler iﬂlerine dönecek Yetki Tüm Bel-Sen’in

Atama vaadi yalan ç›kt›

BES üyeleri Hülya Ça¤lar ve Zülbiye Aygün, Y›ld›r›m Beyaz›t Vergi
Dairesi'nde sendika bülteni da¤›tt›klar› gerekçesiyle Maliye Bakanl›¤› Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤› Yüksek Disiplin Kurulu taraf›ndan memuriyetten ç›kar›lm›ﬂlard›.
BES’in yapt›¤› itiraz sonucu, Ankara 15'inci ‹dare Mahkemesi, Maliye Bakanl›¤›’n›n karar›n›n yürütmesini durdurdu. Konuya iliﬂkin
bas›n toplant›s› düzenleyen BES
Genel Baﬂkan› Mustafa Ç›nar, bildiri ve bültenlerin "ideolojik amaçl›" diye nitelendirildi¤ini hat›rlatarak, “bu gibi kararlarla emek ve demokrasi mücadelesi veren bir sendikay› y›pratmaya, sesini kesmeye
çal›ﬂmaktad›rlar” dedi.

E¤itim-Sen Genel Sekreteri Emirali ﬁimﬂek, seçim öncesi, Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n, 10 bini kadrolu,
20 bini sözleﬂmeli olmak üzere 30
bin ö¤retmenin atamas›n›n yap›laca¤›n› aç›klad›¤›n› hat›rlatarak,
vaadin seçimin ard›ndan maliye ve
bütçe engeline tak›ld›¤›n› söyledi.
Bu aç›klama “bir seçim aldatmacas›ndan m› ibaretti" diye soran ﬁimﬂek, bu say›n›n 20 bine düﬂürülece¤inin ifade edildi¤ini belirtti. ﬁimﬂek, binlerce ö¤retmenin at›l durumda oldu¤unu kaydederek, 30
bin ö¤retmen atamas›n›n yap›lmas›n›, bunlar›n da sözleﬂmeli de¤il
tümünün kadrolu yap›lmas›n› istedi. ﬁimﬂek, “sözleﬂmeli ö¤retmen
uygulamas›na son verilmeli" dedi.
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Ankara 15. ‹ﬂ Mahkemesi verdi¤i
kararla, geçen y›l yerel yönetimler
hizmet kolunda yetkili sendikan›n
belirlenmesinde usûlsüzlük yap›ld›¤› karar›n› verdi. Tem Bel-Sen’in
itiraz› üzerine görülen davada, Çal›ﬂma Bakanl›¤› ve Bem Bir-Sen taraf›ndan birçok usûlsüzlük yap›ld›¤›, Bem Bir-Sen’e fazla üye yaz›l›rken, Tüm Bel-Sen’in de kas›tl› olarak üyelerinin düﬂük gösterildi¤i
tespit edildi.
Mahkeme, yerel yönetimler hizmet
kolunda yetkinin Tüm Bel-Sen'de
olmas› gerekti¤in tescil etmiﬂ oldu.
Geçen y›l Tüm Bel-Sen konuyu
gündeme taﬂ›m›ﬂ, Çal›ﬂma Bakanl›¤› önünde eylemler yap›lm›ﬂ, ancak
bakanl›k itirazlar› kaale almam›ﬂt›.

KESK
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Dersim’de demokratik
eyleme dava aç›ld›
Dersim’de her demokratik eyleme, bas›n aç›klamas›na davalar aç›larak, muhalefetin sesi susturulmak
isteniyor.
En son olarak, Dersim Temel
Haklar Derne¤i üyelerinin de bulundu¤u demokratik kitle örgütü çal›ﬂanlar› hakk›nda, 2005 1 May›s’›nda
att›klar› sloganlar nedeniyle
“örgüt propagandas› ve örgüt
üyeli¤inden”
dava aç›ld›.
Temel Haklar çal›ﬂanlar›
Özcan Do¤an,
Özcan Duta¤ac› ve Ziya Kulbak’›n
“DHKP-C örgüt propagandas›”;
DHP kortejinde yer alanlar›n ‹brahim Kaypakkaya posteri ile “T‹KKO propagandas›”, DTP üyelerinin
ise “PKK propagandas›” yapt›klar›
iddias›yla aç›lan davada yarg›lananlar›n ifadeleri al›nd›.

Kaymaz davas›n›
takip edenlere dava
12 yaﬂ›nda 13 kurﬂunla infaz
edilen U¤ur Kaymaz’›n katillerini
aklayan oligarﬂinin yarg›s›, bu kez
de davay› takip edenlere dava açt›.
Tüm engellemelere ra¤men infazc›lar›n yakas›na yap›ﬂmak için
duruﬂmalar› izleyenler hakk›nda,
Bursa ve Eskiﬂehir baﬂsavc›l›klar›nca yürütülen soruﬂturmalarda toplam 37 kiﬂi yarg›lanacak.
Dava konusu ise tam da oligarﬂinin adaletine yaraﬂ›r nitelikte. 19
Temmuz 2005’te duruﬂmay› izlemek için gelenlere yönelik faﬂistlerin linç giriﬂimi yaﬂanm›ﬂt›. Linçi
soruﬂturmayan yarg›, polis fezlekesine dayanarak, linçe maruz kalanlar›, “polise mukavemet, yasad›ﬂ›
slogan” gibi klasik suçlamalarla cezaland›rmay› tercih etti.
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SORUN/ÇÖZÜM

Sorunlar / Çözümler
AKP’nin ‘sol’dan devﬂirme
milletvekili Zafer Üskül’ün,
1982 Anayasas›’n›n yerine
yeni bir anayasa yap›lmas›
ve bu anayas›n›n Kemalizm
çerçevesinden ar›nd›r›larak
“renksiz” olmas› yönündeki
aç›klamalar› tart›ﬂma yaratt›. Biz, ﬂimdilik bu tart›ﬂmalar› ele almayaca¤›z.
As›l sorun ﬂu:
1982 Anayasas› askeri faﬂist cuntan›n ürünüdür. Her
sat›r›nda faﬂist bir rejimin
çerçevesi çizilmektedir. Kemalizm, onun unsurlar›ndan
sadece biridir.
Bu anayasa temelden yanl›ﬂ,
temelden faﬂist bir zihniyetin ürünü olarak
ortaya ç›km›ﬂ
bir anayasad›r.
Ve böyle bir
anayasan›n faﬂist muhtevas›na karﬂ› ç›kmadan, Kemalizm’e
karﬂ› ç›kmak bilimsel olmad›¤› gibi, böyle bir bak›ﬂ›n
sonucu ﬂekillenecek bir anayasan›n da demokratik
olamayaca¤› baﬂtan bellidir.

ken maddesi, özelleﬂtirmelerin karﬂ›s›na ç›kar›lan maddelerdir. ‹slamc›s›, onun “laiklik” vurgular› d›ﬂ›nda baﬂka bir yan›n› görmez. Avrupa Birlikçiler “Kemalizm”
unsurunu öne ç›kar›rlar...
Hiçbiri bu anayasan›n tümüyle de¤iﬂtirilmesinden söz
etmedi, hiçbir iktidar bunu
gündemine almad›.
Bunun nedeni basittir.
Çünkü bu anayasaya ruhunu veren faﬂist düzeni sürdürmekten yanad›rlar. Belki
“demokrasi” maskesinin biraz daha cilalanmas› gerekebilir, ama asla onun ruhuna
dokunmazlar, dokunamazlar.
Önümüzdeki süreçte tart›ﬂma
ne yönde geliﬂecek, yeni bir
anayasa yap›lmas› söylemden
öteye geçebilecek mi görece¤iz.
Ancak ﬂimdiden söyleyebiliriz ki, mevcut sistemi garantiye alma kayg›s›n› taﬂ›yan, ba¤›ms›z, demokratik
bir ülkeyi kurmay› hedeflemeyen hiçbir anayasa gerçekte “yeni” olmayacakt›r.
Böyle bir anayasan›n nas›l
yap›laca¤› ise, bellidir. Aksi
durumda sadece k›l›f de¤iﬂecek, görüntü parlat›lacak
ama öz ayn› kalacakt›r.

Anayasan›n
tek sorunu
Kemalizm mi?

Cunta anayasas›n›n tümünü
mü de¤iﬂtirelim yoksa revize mi edelim tarz›ndaki tart›ﬂmalar da yine bu, çürük
temeller üzerine sa¤lam bina yap›yor havas› verme
yaklaﬂ›m›n›n bir ürünüdür.
Bugüne kadar cunta anayasas›n›n çeﬂitli maddeleri türlü vesilelerle tart›ﬂma konusu olmuﬂtur. Bu tart›ﬂmalarda ortak nokta, iktidarda
bulunan gücün, siyasal partinin kendi anlay›ﬂ› çerçevesinde önünde engel olarak
gördü¤ü maddelerle s›n›rl›
kalmaktan kurtulamam›ﬂt›r.
Bugün yaﬂanan da böyle bir
durumdur.
Küreselleﬂme ﬂakﬂakç›s› liberale sorarsan›z, anayasan›n en baﬂta de¤iﬂmesi gere-

Bu nedenle yine ﬂimdiden iddia ediyoruz ki; bu iktidar
ve di¤er tüm düzen güçleri
bir anayasa tasla¤›n› asla
halkla birlikte tart›ﬂarak,
halk›n en geniﬂ kesimlerini
bu sürece katarak ortaya ç›karamazlar. En fazla yap›lacak olan, bugüne kadar oldu¤u gibi, sisteme, iktidara
kendini ispat etmiﬂ hukukçular›n kapal› kap›lar ard›nda haz›rlay›p, türlü manevralarla onaylatmakt›r. Demokrasicilik oyunu burada
da de¤iﬂmeyecektir.
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“Vatansever” Ç ete O perasyonu S ürüyor

‹ktidar savaﬂ› ‘temizlik’ getirmez
Ümraniye'de ele geçirilen patlay›c›lara iliﬂkin soruﬂturma ve ayn›
kapsamda Kuvai Milliye Derne¤i,
Vatansever Kuvvetler Güçbirli¤i
Hareketi gibi “ulusalc›” kontra çetelerine yönelik operasyon sürüyor.
Son olarak Ankara, ‹zmir ve Diyarbak›r’da yap›lan operasyonlarda
gözalt›na al›nan, aralar›nda yazar
Ergün Poyraz ile özel harekatç› ve
M‹T’çilerin bulundu¤u sekiz kiﬂi
daha tutukland›lar.
Gözalt›na al›nanlardan R.N.'nin
Özel Harekat ﬁubesi'nden emekli
olduktan sonra BOTAﬁ'taki baz› askerlere korumal›k yapt›¤› ö¤renildi.
Ayr›ca M‹T'den emekli oldu¤u belirtilen K.A'n›n soruﬂturma kapsam›nda daha önce tutuklanan Oktay
Y. ve Muzaffer T. ile ba¤lant›l› oldu¤u kaydediliyor.
Bu kadar asker, polis aras›nda
özel harekatç›, M‹T’çi ba¤lant›lar
olmasayd› ﬂaﬂ›l›rd›!

“Çetelere karﬂ› mücadele”
de¤il mevzi kazanma savaﬂ›
“Ulusalc›” çetelere yönelik yap›lan operasyon iktidar ve onun borazan› burjuva ve islamc› medya taraf›ndan “çetelere ka rﬂ › müc ad el e”
olarak sunuluyor.
Soruna yüzeysel bak›ld›¤›nda,
gözalt›na al›nanlar, tutuklananlar...
Böyle düﬂünmek mümkün.
Ancak iﬂin asl› böyle de¤il.
Öncelikle ﬂu gerçe¤in alt›n› bir
kez daha çizelim. Bugün hedef haline getirilen “ulusalc›” çeteler, Genelkurmay’›n “suçüstü” yakalanm›ﬂl›¤›n getirdi¤i anlaml› suskunlu¤una, hâlâ “marketlerde sat›lmayan” bombalara iliﬂkin bir aç›klama yapmamas›na karﬂ›n, ordu ile
do¤rudan ilintilidir. Çetelerin içinde
yeralanlar›n profili, yakalanan belgeler, iliﬂkide bulunduklar› rütbeli
subaylar, bu gerçe¤in teyididir.

Say›: 116

AKP; bu kesimlerin kendi iktidar›na yönelik provokasyonlar, darbe giriﬂimleri tezgahlad›¤›n› düﬂünmektedir. ‹slamc› bas›n›n, halka
karﬂ› suçlar› aç›¤a ç›kan kontra çetelere karﬂ› yapmad›klar› yay›nlar›,
bu çetelere yönelik yapmalar›, adeta
bir karﬂ› propaganda ata¤›na giriﬂmeleri de bu yüzdendir.
Ulusalc› çetelerin gayri-meﬂru
bir zeminde bulunmas›n›, say›s›z
suça bulaﬂmas›n› f›rsat olarak de¤erlendiren AKP; bu operasyonlar
ve çeteler üzerinden asl›nda Genelkurmay ile çat›ﬂmakta, oligarﬂi içi
iktidar kavgas›nda mevzi kazanma
savaﬂ› vermektedir.
Mesele “çetelere karﬂ› mücadele” olsayd›; örne¤in ﬁemdinli’de
suçüstü yakalanan kontra çetenin
üzerini örtmek için Genelkurmay’la
el s›k›ﬂmazd›. Her ﬂey aleniydi; at›lan bomba, ölenler, yakalanan J‹TEM’ci kontra elemanlar›, Genelkurmay baﬂkan› Büyükan›t’›n sahipleniﬂi... Yani özel bir gayrete, araﬂt›rmaya da gerek yoktu. Peki geriye
ne kald›? ‹ddianameyi haz›rlayan
savc›y› görevden alan AKP’dir.
Kontrac›lar›n askeri mahkemeye aktar›l›p oradan aklanmas› karar›na
karﬂ› ç›kan mahkeme üyelerini baﬂka yerlere süren de yine AKP’dir.
“ N e re y e k a d a r g i d e r s e g i t s i n ”
deyip, Genelkurmay ile elbirli¤i
içinde ﬁemdinli’nin üzerine örten,
ﬁemdinli halk›n› adaletsiz b›rakan
da yine AKP’dir.
ﬁemdinli “çetesi” ile, “ulusalc›”
çeteler, fiili, ideolojik olarak ayn›
kayna¤›n ürünüdürler. “Ulusalc›”
çetelerde rant, ç›kar hesaplar›n›n
daha ön planda olmas› bu gerçe¤i
de¤iﬂtirmiyor.
Oligarﬂi içi it dalaﬂ›ndan, mevzi
kazanma savaﬂ›ndan “temizlik operasyonu” ç›kmas›n› bekleyenlerse,
Susurluk’ta oldu¤u gibi yine yan›lmaktan kurtulamazlar.

Çetelere karﬂ›ysan›z,
faili meçhullere bak›n!
Binlerce faili meçhulün
üzerine gitmeyen bir iktidar ‘çetelere k arﬂ› m ücadele’den söz edemez
Devletin polis, jandarma teﬂkilat›
taraf›ndan kullan›lan çetelerin
en fazla kar›ﬂt›klar› suçlar›n baﬂ›nda “faili meçhuller” gelir.
Oligarﬂi muhalif, devrimci, demokrat, yurtsever kesimlere yönelik
“faili meçhul” cinayetlerini bu
“çeteler” arac›l›¤›yla gerçekleﬂtirmiﬂtir ço¤unlukla. ‹çinde kimi
zaman faﬂist mafyac›lar, itirafç›lar yer alm›ﬂ, kimi zaman J‹TEM elemanlar› do¤rudan bulunmuﬂlard›r.
AKP, 4.5 y›ld›r hiçbir “faili meçhul” dosyas›n› gündemine almad›, hiçbirinin faillerini ayd›nlatma konusunda ad›m atmad›.
Adli Sicil Müdürlü¤ü, 2005’te 14
bin 130 faili meçhul dosyadan
189 dosyan›n failinin bulundu¤unu, 2006 y›l›na 14 bin 7 dosyan›n devredildi¤ini söylüyor.
‹ﬂte “faili meçhuller!”
E ¤ e r ç e t e l e re k a r ﬂ › m ü c a d e l e d e
c i d d i y s e n i z , faili meçhulleri
gerçekleﬂtiren çeteleri aç›¤a ç›kar›n! Kimlikleri gizli sakl› de¤il, ﬂu ya da bu devlet kurumu
ile iliﬂki içinde, rant alanlar›n›
kapma savaﬂ›nda halen cirit at›yorlar.
AKP iktidar› ve onun polis teﬂkilat›
da bilir bunlar›.
Ancak, ucunda iktidar savaﬂ›nda
mevzi kazanmak gibi bir ç›kar›
yoksa göz yumuyor iktidar. Adalet, hukuk gibi bir kayg›s› yok,
çeteleri temizleme gibi bir gündemi yok. O, “adaletsizlik”ten
sadece kendine yap›ld›¤›n› düﬂündü¤ü adaletsizli¤i anl›yor,
bunu da ma¤duriyet edebiyat› ile
oya, ranta çevirmekte oldukça
maharetli oldu¤u da ortada.

ÇETELER
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‘Demokrasi’ havarileri Irak’a
ac›y›, ölümü ve açl›¤› getirdi
“Demokrasi ve özgürlük” getirme vaadiyle girdikleri Irak’› ölüm
tarlas›na, iﬂkence deryas›na çeviren
iﬂgalciler, ayn› zamanda büyük bir
insani felaket de yaratt›lar.
Asl›nda bu insani felaket, Irak’›n
iﬂgalinden y›llar önce, 1991 Körfez
Savaﬂ›’ndan bu yana yaﬂan›yordu.
Irak, tüm emperyalist ülkelerin kat›ld›¤› korkunç bir ambargoya tabi
tutulmuﬂ, bunun sonucunda 500 bin
çocuk ölmüﬂtü. Dönemin Amerikan
D›ﬂiﬂleri Bakan›, bu sonucun elde
edilecek sonuca de¤ece¤ini söyleyerek, emperyalizmin insana bak›ﬂ›n› gayet aç›kça ortaya koymuﬂtu.
Irak jeopolitik konumu ile bölgede emperyalist ç›karlar›n üssü olmakla kalmayacak, ayn› zamanda
büyük petrol rezervleri de emperyalist tekellerin ya¤mas›na aç›lm›ﬂ
olacakt›. 500 bin çocu¤un ölümüne
de¤ecek olan sonuç buydu.
Emperyalistler bu amaçlar›na
2003 iﬂgali ile ulaﬂt›lar. ‹ﬂgalin karﬂ›s›na direniﬂ dikilmiﬂ olsa da, ülkenin kaynaklar›n›n ya¤maya aç›ld›¤›
bilinmektedir. ﬁimdi, petrol zengini
ülkenin halk› büyük bir açl›k, yoksulluk çekiyor, Saddam döneminde
tan›k olmad›¤› bir sefalet içinde yaﬂamaya mahkum ediliyor.
Oxfam ve Irakl› insan haklar› örgütlerince haz›rlanan rapor bu gerçe¤e bir kez daha ›ﬂ›k tuttu.

4 milyon Irakl› aç!
Rapora göre 8 milyon kiﬂinin,
yani Irak nüfusunun üçte birinin,
acil yard›ma ihtiyac› var. Bunun anlam› ﬂu: Açl›k ve yoksullu¤a ba¤l›
salg›n hastal›k kitlesel ölümlere
do¤ru gidiyor. Raporda, yer alan
“ d ü z e n l i b i r ﬂekilde yemek bula mayan dört milyon Irakl› söz kon u s u d u r ” ifadeleri iﬂgalcilerin yaratt›¤› tabloyu aç›kça gözler önüne
seriyor.
Yine raporda Irak hükümetinin
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su, g›da, bar›nma
ve hijyen gibi
temel ihtiyaçlar› temin etmekte baﬂar›s›z oldu¤u ve
Irakl›lar ’›n
yaklaﬂ›k yar›s›n›n yoksulluk s›n›r›
alt›nda yaﬂad›¤› yer al›yor.
‹ﬂgal ve buna
ba¤l› sorunlar nedeniyle 2 milyon kiﬂinin topraklar›n› terk
etti¤i ülkede, halk›n yüzde
70’i yeterli suyu bulam›yor, çocuklar›n yüzde 30’u yetersiz besleniyor, yüzde 92’si iﬂgalin yaratt›¤›
travma nedeniyle ö¤renme güçlü¤ü
çekiyor.
Tüm bunlar›n nedeni, raporda da
belirtildi¤i gibi, daha öncesinden
uygulanan ambargo ve süren iﬂgal.
Emperyalist demokrasinin yaratt›¤› insani felaket tarife gerek b›rakm›yor asl›nda. Bu tabloyu yaratanlar aç›k ki, insanl›¤a karﬂ› suç iﬂlemekten mahkemelere ç›kar›lmalar›
gerekenlerdir. Ancak, dünya hegamonyas›n› sürdüren emperyalistler,
halklara hem iﬂgali, katliamlar›, açl›¤›, yoksullu¤u yaﬂat›yor hem de
hukuksuzlu¤u meﬂrulaﬂt›r›yor.
Bu tablo, tekellerin ç›karlar› için
yarat›l›yor, çocuklar›m›z onlar›n kasalar›na akacak dolar için katlediliyor, bunun için açl›k çekiyoruz.

‹ﬂbirlikçi rejimler
silahland›r›l›yor
Irak’ta büyük bir y›k›m yaratan
emperyalizm öte yandan, Ortado¤u’yu denetimine almak için cesetlerin, açl›¤›n ve sefaletin üzerine
basarak ilerlemeye çal›ﬂ›yor.
Bölgede bulunan iﬂbirlikçi rejimlerin silahland›r›lmas› ve ‹srail’e

yap›lan askeri yard›mlar bu politikan›n bir ürünü.
Y›llarca
Ortado¤u’da diktatörlükleri
destekleyen, sonra demokrasi
havarisi kesilip, bu demagojiyle ülkeleri iﬂgal
eden Amerikan emperyalizmi,
bölgede
yaﬂanan çat›ﬂma ve güç
dengelerini
de silah tekellerinin kar›na
dönüﬂtürüyor.
‹ran’› kuﬂatmaya,
baﬂta Irak ve Filistin olmak üzere bölge ülkelerinde geliﬂen
direniﬂ hareketlerini bast›rmaya yo¤unlaﬂan emperyalizm, yine bu
amaçla iﬂbirlikçi rejimleri yo¤un ﬂekilde silahland›rmaya haz›rlan›yor.
ABD yönetimi taraf›ndan aç›klanan programa göre, baﬂta Suudi
Arabistan olmak üzere, M›s›r, Ürdün, Katar gibi iﬂbirlikçi rejimlere
silah satacak.
“ﬁii ‹ran” korkusunu körükleyen
emperyalizm, sünni rejimlerin önüne koydu¤u “kendini koruma” stratejisi çerçevesinde 20 milyar dolarl›k silah sat›ﬂ› yapacak. Böylece
hem iﬂbirlikçi rejimleri güçlendirmiﬂ olacak, hem de Amerikan silah
tekelleri devasa kârlar elde edecek.
Korkuyu kâra çeviren ABD’nin
D›ﬂiﬂleri Bakan› Condoleezza Rice,
silah sat›ﬂ›n›n bölgede yeni bir silahlanma yar›ﬂ›na ve istikrars›zl›¤a
yol açaca¤› yönündeki eleﬂtirilere
karﬂ› ç›karken, “suçlu” olarak yine
‹ran'› gösterdi. Bu silah sat›ﬂlar›n›n
da ‘Yeni Ortado¤u Projesi’nin parças› oldu¤unu gizlemeyen Rice, buna karﬂ› ç›kan tek ülkenin ‹ran oldu¤unu söyledi.
‹ran, BOP’un önünde engel, öyleyse iﬂbirlikçi rejimleri “‹ran öcüsü” ile korkut ve silahland›r!
Politika bu.
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Bu silah sat›ﬂlar›yla birlikte, bölgede ‹srail’in ard›ndan en büyük hava kuvvetlerine Suudi rejiminin sahip olaca¤› belirtiliyor.
“Küresel terör” diye ﬂeriatç›lara
savaﬂ ilan et; ﬂeriatla yönetilen bir
ülkeyi en büyük müttefik tut!
Emperyalizmin demokrasi, terörle savaﬂ gibi söylemlerindeki riyakarl›klar›n bir baﬂka örne¤i.

‹srail katlettikçe ABD
askeri yard›m› art›r›yor
Elbette sadece Suudi Arabistan
de¤il, emperyalizmin bölgedeki en
büyük destek gücü, siyonist ‹srail
devleti ve siyonist devletle ilk bar›ﬂ
anlaﬂmas›n› imzalayan M›s›r.
ABD yönetiminin geçen hafta
yapt›¤› aç›klamaya göre, ‹srail ile
M›s›r'a gelecek on y›lda aktar›lacak
askeri yard›m görülmemiﬂ boyutlarda art›r›l›yor. Buna göre on y›l zarf›nda ‹srail'e 30, M›s›r'a ise 13 milyar dolarl›k askeri yard›m verilecek.
‹srail’in Filistin’de sürdürdü¤ü
katliam, Lübnan’a yönelik sald›r›s›
iﬂte bu yard›mlarla gerçekleﬂiyor. 2.
Paylaﬂ›m Savaﬂ›’ndan bu yana

Amerikan askeri yard›mlar›ndan en
büyük pay› alan ülke konumunu korumas›, ‹srail’in bölgedeki misyonu
aç›s›ndan da somut bir kan›t olmaya
devam ediyor.
Bir yandan ‹srail’e askeri yard›mlarla Filistinliler’in katline, iﬂgale
destek veriyor emperyalistler, öte
yandan “Filistin’de bar›ﬂ” oyunu oynuyorlar. Geçen hafta Rice’nin, Filistin Devlet Baﬂkan› Mahmut Abbas
ile görüﬂmesi de bu oyunun bir parças›yd›. Hamas’›n ideolojisinden
kaynakl› olarak yapt›¤› tarihsel hatay›, Gazze’de gerçekleﬂtirdi¤i darbeyi
f›rsat bilen emperyalistler, ﬂimdi Filistin’deki bölünmeyi derinleﬂtirmek
için Abbas yönetimine deste¤i art›rm›ﬂ durumdalar. Rice’nin görüﬂmesi,
Ürdün’den ‹srail’in onay› ile bin adet
M-16 silah›n teslim edilmesi, Gazze’de süren katliam ve bombard›manlar bu deste¤in somut tezahürleridir.
Bugüne kadar oldu¤u gibi, emperyalist masa baﬂ›nda hesaplar yapabilir, iﬂbirlikçilerini silahland›rabilir, halklar› bölüp parçalamaya
oynayabilir. Ancak tüm bunlar›n
gelip çarpaca¤› bir baﬂka gerçek var
bölgede: D‹REN‹ﬁ!

Hindistan’da k atliam
Hindistan Komünist Partisi (CP‹) ve Hindistan
Komünist Partisi (Marksist)’in CP‹(M) “yoksul köylülere toprak” talebi ile baﬂlatt›¤› kampanya kapsam›nda yap›lan gösteriye sald›ran faﬂist polis, 8 köylüyü katletti.
Andhra Pradesh Eyaleti’nin Mudigonda Köyü’nde geçen hafta yap›lan gösteriler üç gün boyunca çat›ﬂmaya dönüﬂerek sürmüﬂtü. Cuma günü yap›lan gösteriler s›ras›nda köylüler polisin CP‹(M) Lideri Bandi Ramesh’i gözalt›na almas›n› engellemiﬂti. Cumartesi günü ise Bandi Ramesh’in konuﬂma yapt›¤› s›rada polis önce havaya, ard›ndan do¤rudan kitlenin üzerine ateﬂ açt›. 10 yaﬂ›nda bir çocu¤un da yer ald›¤› 8 köylü polis kurﬂunlar›yla katledildi. Mart ay›nda da
ülkenin do¤usunda gösterilere ateﬂ açan polis, 14 kiﬂiyi katletmiﬂti.
Bu arada pazar günü, Hindistan Komünist Partisi (Maoist) gerillalar›,
Vijayanagaram’da bulunan tren istasyonunu, liderleri Dharma’n›n derhal
mahkeme önüne ç›kart›lmas› talebiyle bombalad›lar.
Kast sisteminin geçerli oldu¤u ve köylülü¤ün büyük bir yoksulluk içinde yaﬂad›¤› ülkede, emperyalizmle iﬂbirli¤i yapan az›nl›k bir kesim büyük
servetleri kontrol ediyor.

Say›: 116

‹ﬂgalci Kuzey ‹rlanda’dan
çekiliyor
n ‹ngiliz ordusu, 38 y›l önce baﬂlatt›¤› “Banner'' operasyonuna
son vererek, Kuzey ‹rlanda’dan
çekildi. Tarihin bu en uzun operasyonunda 300 bin ‹ngiliz askeri
bölgeye gönderilmiﬂti. Son olarak
kalan 5 bin asker de ﬂimdi çekildi.
Bu süre içinde say›s›z cinayete,
iﬂkenceye, katliama imza att›lar,
bunlar›n hiçbirinin hesab›n› vermediler; sadece ‹rlanda’n›n ba¤›ms›zl›¤› için savaﬂan IRA’n›n
hedefi olmaktan kurtulamayan
763 ‹ngiliz askeri bu bedeli ödedi.
Elbette bu, ‹rlanda’n›n ba¤›ms›zl›¤› anlam›na gelmiyor. IRA’n›n silah b›rakmas›n›n ard›ndan geliﬂen
süreçte, sömürgecilik siyasi ekonomik boyutlar›yla sürüyor.

NATO sivillerin katliam›n›
aç›kça savundu
n NATO, Afganistan’da sivilleri
katletmeyi meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂ›yor. Artan katliamlara iliﬂkin
aç›klama yapan NATO Genel
Sekreteri Jaap de Hoop, sivil kay›plar›n tamamen önlenmesinin
imkans›z oldu¤unu belirterek,
“tahrip gücü daha az olan bombalar kullanmay› planl›yoruz” dedi.
Dikkat edin, sivilleri katletmeyece¤iz bile diyemiyor!

Emperyalistlere “terör”
yasalar› yetmiyor
n “Teröre karﬂ› savaﬂ” söylemiyle
emperyalistler, bask›y› art›r›yorlar. 11 Eylül’den bu yana polis
devleti yetkileri artarken, özgürlükler k›s›tlan›yor.
Amerika’daki “terör yasalar›na”
bir yenisi daha eklendi. ABD
Kongresi, “iç güvenli¤e” daha
fazla para ay›ran, arama/dinleme
gibi yetkileri art›ran “anti-terör”
yasa tasar›s›n› onaylad›.
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Dr. Hisham Bustani
Filistin’deki son durum büyük ölçüde, Hamas taraf›ndan ileriyi görememe ve ABD emperyalizminin
deste¤iyle siyonistler taraf›ndan uygulanan sonuç verici strateji ve onlar›n iﬂbirlikçilerinin sonucudur.
Hamas bir karﬂ› koymayd›. Düﬂman aç›kt›: Siyonistlerin varl›¤›.
Strateji aç›kt›: ‹ﬂgali kabullenme
yoktu, BÜTÜNÜYLE REDDED‹LECEKT‹. (1948’de Arap topraklar›ndaki iﬂgal dahil) 1967’den önceki
iﬂgali kabullenmenin hafif k›l›f› durumundan farkl› olarak, küresel ana
görüﬂ politikas› ve El-Fetih taraf›ndan benimsendi. Hamas ise seçimlere girdi¤i ve hükümet üzerinde mücadeleye gitmeyi kabul etti¤i zaman,
tuza¤a düﬂtü. Sonuçta;
1. Filistin yetkilileri, hükümet,
Filistin Meclisi, HEPS‹N‹N temel
alan›, yaln›zca onaylanan de¤il, ayn›
zamanda daha önemlisi “‹srail”e
Gazze ve Bat› ﬁeria’y› geçmesi için
yetki veren Oslo Anlaﬂmas›’d›r. Bu
“hükümet” organlar› kesinlikle ba¤›ms›zl›¤a, orduya, “s›n›r” noktalar›nda hâkimiyete, ba¤›ms›z gelire,
hiçbir ﬂeye sahip de¤il. Bundan dolay›, Hamas dolayl› olarak, (baﬂta)
“‹srail” anlaﬂmas›n› reddetmesindeki teorik konumunda ›srar etmesine
ra¤men, Oslo anlaﬂmas›n›n maddi
sonucuna ortak olarak kendi stratejisinin harcanmas›na izin veriyor.
2. ‹srail, ABD ve AB uzun zamand›r beklenen ve büyük olas›l›kla
planlanm›ﬂ bir sivil savaﬂ› baﬂlatmak
için uygun bir an olarak buldular.
Araçlar basitti: Hamas’›n "terörist"
bir örgüt olmas› bahanesiyle Filistinliler’in tüm mali deste¤ini kesmek,
bu Bat› ﬁeria ve Gazze’nin içerisindeki uzun süredir ABD'nin ve "‹srail"in müttefiki olan ve onlar taraf›ndan finanse edilen ve desteklenen,
ek olarak onlara savaﬂ silahlar› ve
di¤er olanaklar› verilen al›c›lar›n
birkaç› taraf›ndan kolaylaﬂt›r›lan
toplumsal kargaﬂay› k›ﬂk›rtacak. Sonuç: ‘Sivil savaﬂ’›n 1. safhas›.
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3. Bu 1. safhay› takiben, Arap rejimleri (baﬂl›ca Suudi) “Filistin soyunu” korumak için müdahale edebilir. Tabii ki, Filistin soyunun Arap
rejimlerinin elinde oldu¤unu herkes

Filistin’de
Hangi Cehennem
Devam Ediyor?
biliyor. Onlara ek olarak ABD'ye (ve
bundan dolay› "‹srail’e") yak›n müttefik oluyorlar. Bu oyunun amac›,
Hamas’› çamurlu suyun çok derinlerine daha fazla çekmekti. Mekke Anlaﬂmas› do¤du ve Hamas art›k tüm
Filistin’in kurtuluﬂundan bahsediyordu, ama ﬂimdi ise onlar s›n›rlar›n
1967’deki halini konuﬂuyorlar.
4. Belli ki, bu yeterli de¤ildi, "‹srail", ABD ve AB Filistin Sivil Savaﬂ›’nda alt›n ﬂansa sahipler, cehenneme giden vagonu niçin durdursunlar.
Daha fazla provokasyon, “yeni” veya “daha geniﬂ” bir Ortado¤u’nun
önemli plan› içinde "‹srail" ve Amerika’n›n yarar› için, Filistinli’nin Filistinli’yi öldürmesinde büyük bir
patlama olmas›na sebep oldu. Sonuç: Sivil savaﬂ›n 2. safhas›. Üç direniﬂ bölgesinden (Filistin, Lübnan,
Irak) biri etkisiz hale getirildi. Arapsiyonist/emperyalist mücadelenin
özü çok fazla çarp›t›ld›.
Mant›k ﬂunu söylüyor: Ayn› zamanda, bir direniﬂ/devrim ve bir hükümet/devlet içinde olamazs›n, bu
“hükümet/devlet” iﬂgal alt›ndaysa ve
d›ﬂ güçlerin ve iﬂbirlikçilerin bütünüyle kontrolü alt›ndaym›ﬂ, Filistin’deki durum gibiymiﬂ, ne ç›kar?
Hamas "iﬂgal alt›nda hükümet" üzerine savaﬂa girerek politik intihar seçimini yapt›. El-Fetih zaten uzun zaman önce mücadeleyi baﬂ›ndan atmaya karar verdi ve yoz, gangster
mant›kl› "liderler" taraf›ndan yönetiliyor. Sonuç; bugün gözlemledi¤imiz, yani kardeﬂ kardeﬂi vuruyor.
Esas Filistin etmenlerini tamamen "sivil savaﬂa" ba¤lamak nesnel
de¤il. Önceki oyunun temel rolü ve
sonrakinin "önceden haz›rlanm›ﬂ ze-

min" olmas› ﬂart›yla, hem d›ﬂ hem de
esas faktörlerin dinamik bir etkileﬂimi var.
Bu kargaﬂa içerisindeki ve çok
zor zamanlarda, uluslararas› dayan›ﬂman›n rolü son derece önemlidir.
Çünkü Filistin’deki baz› gruplar ilgi
odaklar›n› baﬂ›boﬂ b›rak›rlarsa ve bu
d›ﬂar›daki benzer fikir taraf›ndan
birlikte oluﬂturulduysa, hedef tamamen düﬂecek ve hepimiz baﬂ›boﬂ
olaca¤›z.
Filistin’deki mücadelede, yerel
mekanizmalar vas›tas›yla, uluslararas› alana bakarak, basit bir mant›kla KÜRESEL emperyalizme ve siyonizme karﬂ› savaﬂ›lmal›d›r. ‹ç ve d›ﬂ
mücadelede bir süreklilik var ki bunun her zaman üzerinde durmam›n
nedeni ﬂu; sözde dayan›ﬂma hareketleri direniﬂin "taraftarlar›" olmay› b›rakmal›lar, kendi kendilerine direniﬂin TEK ve onlar›n da bu direniﬂin
PARÇASI olduklar›n› iyice düﬂünüp
taﬂ›nmak ZORUNDALAR, bundan
dolay› D‹REN‹ﬁ‹N ÖNEML‹ B‹R
PARÇASIDIRLAR.
Arap Filistin hedefi için, uluslararas› deste¤i, yaln›zca iﬂgalin bir k›sm›n› reddeden (1967 sonras›), di¤erini KABUL EDEN (1967 öncesi)
iki aç›l› durum ile ilgili bozguna u¤rat›c› yaz› yazma sanat› üzerine de¤il, ayn› zamanda siyonist gayri
meﬂru ›rkç› sömürgeci varl›¤›n temeli üzerine yo¤unlaﬂt›rmak için çok
önemli bir an› yaﬂamaktay›z.
E¤er emperyalist/siyonist tuza¤a
düﬂersek, ‘Filistinliler birbirlerini
öldürüyorlar, niçin cehennem bizi
kayg›land›rs›n’; bundan sonra hep
birlikte Filistin’i sahipsiz b›rak›r›z ve
biz de sahipsiz kal›r›z, çünkü yaln›zca tüm insanlar›n giderleri üzerindeki kâr› toplayacak olan ﬂey, yani emperyalizm/siyonizm kazanacakt›r.
Bir insan görüﬂünü sal›verdi¤inde, yola k›lavuzluk etmek herkesin
sorumlulu¤udur. Filistin direniﬂini
yaﬂatmaktan hepimiz sorumluyuz.
*Dr. Hisham Bustani yazar ve militand›r. Direnen Araplar Birli¤i Koordinasyon Komisyonu’nun ve Ürdün’de
Sosyalist Düﬂünce Forumu’nun Yürütme Komisyonu’nun bir üyesidir.
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Irkç›, faﬂist partilere ne gerek var;
Alman polisi göçmenleri vuruyor!
Bavyera Eyaleti’nde Murat Özdal (37) isimli Türkiyeli, 29 Temmuz günü polis taraf›ndan vurularak öldürüldü. Polis, Özdal’›n kendisini b›çakla tehdit etti¤ini aç›klad›. Tehdidi do¤ru kabul etsek dahi,
buna verilecek karﬂ›l›¤›n gö¤sünden
kurﬂunlamak olmad›¤› tart›ﬂmas›z.
Peki polisin duraksamaks›z›n silah›na davran›p Özdal’› vurmas›
“anl›k” bir olay m›? Elbette hay›r!
Özdal bir göçmen oldu¤u için bu
kadar kolay öldürülebilmiﬂtir.
Murat Özdal ilk örnek de¤ildir.
Olaya iliﬂkin aç›klama yapan Berlin
Irkç›l›¤a Karﬂ› Mücadele Derne¤i,
“Sivil Özgürlükler ve Polis” (C‹L‹P) isimli kurumun verilerini aktard›. Buna göre, Alman polisinin
1994-2005 aras›nda öldürdü¤ü insan say›s› 119. Ve bunun büyük bir
bölümünü göçmenler oluﬂturuyor,
Türkiyeliler’in say›s›n›n ise 7 oldu¤u belirtiliyor.
Göçmenlere, muhaliflere yönelik bask›y› art›rmak için ç›rp›nan
‹çiﬂleri Bakan› Schaeuble, “teröristleri nokta at›ﬂlarla öldürme” yetkisinin tan›nmas›n› istiyordu geçen haftalarda. ‹ﬂte size yetkinin fiili kullan›m›!
*
Frankfurt’un bir mahallesinde,
Türkiyeli ailelerin çocuklar›, “ö¤renim zorlu¤u çekenler” okuluna, yani bir baﬂka deyiﬂle “geri zekal›lar”
s›n›f›na gönderiliyor.
Türkiyeli emekçilerin çocuklar›
bunun için önce özel bir testten geçiriliyor. Yap›lan itirazlarda kimi aileler çocuklar›n› normal okullara
göndermeyi baﬂar›rken, okul yönetimlerinin “çocuklar›n›z çok sessiz,
hiç konuﬂmuyorlar” gibi gerekçelerle yeniden “ö¤renim zorlu¤u çekenler” okuluna göndermeye çal›ﬂt›klar› belirtiliyor.
Aç›k ›rkç›, d›ﬂlay›c› tutuma bir
örnek daha. Benzeri testlere, uygulamalara Alman çocuklar tabi tutul-

Say›: 116

muyorlar; çünkü onlar do¤uﬂtan
“normal” ya da “ileri zekal›” oluyorlar! “Safkan Ari ›rk›”n›n baﬂka
türlü bir çocuk meydana getirmesi
mümkün mü!
*
Almanya’da yaﬂayan Türkiyeli
göçmenler, bugünlerde gazeteleri
ellerine ald›klar›nda, içlerinden birine yap›lan ›rkç› sald›r› haberini
okuyorlar. Murat Özdal bunun
ölümle biten son örne¤iydi.
Bir baﬂka örnek ise, Neonaziler’in hedefi haline gelen ve sald›r›lara karﬂ› dayanamayan Raﬂit Özer
isimli esnaf, Berlin’in Lichtenberg
‹lçesi’ndeki döner büfesini kapatmak zorunda kald›.
Bu geliﬂme üzerine, Türkiyeliler’in az say›da yaﬂad›¤› bu bölgeye
giden Berlin IKAD üyeleri, afiﬂleme yapt›lar ve esnaflarla görüﬂerek
destek verdiler. IKAD taraf›ndan
yap›lan aç›klamada da aﬂ›r› sa¤c›
NPD’nin dolayl› dolays›z kollanmas›n›n, gelece¤e iliﬂkin, sicili oldukça bozuk Almanya için göçmenleri fazlas›yla endiﬂelendirmeye
yetti¤i belirtilerek, ›rkç› sald›r›lara
karﬂ› örgütlü mücadele ça¤r›s› yap›ld›.
Peki nereden al›yor ›rkç›lar bu
cüreti?
Bu sorunun cevab›n›, son ç›kar›lan Göçmen Yasas›’nda görmek
mümkün. Her sat›r› buram buram
›rkç›l›k, ayr›mc›l›k kokan bu yasa,
aç›kça Alman devletinin göçmenleri düﬂman, potansiyel “terörist” görmesinin ifadesidir. Bu yaklaﬂ›mdan
beslenen ›rkç›lar da devletin korumas›nda hareket etmektedirler.
Örne¤in, Bavyera Eyaleti ‹çiﬂleri Bakan› Günther Beckstein, say›s›z sald›r›ya ad› kar›ﬂan, program›
ile ›rkç›l›¤›n› gizlemeyen faﬂist parti NPD’nin kapat›lmas› yönündeki
taleplere, “ﬂu an için böyle bir ﬂans›m›z oldu¤unu düﬂünmüyorum”
ﬂeklinde cevap veriyor.

Devrimci kurumlar› kapatmak,
yay›nlar› yasak ilan etmek için
“ﬂans›n›” kendisi yaratan ve hiçbir
delile, belgeye dayanma ihtiyac›
duymayan Alman devleti, ›rkç›lar
sözkonusu olunca bin dereden su
getiriyor. Çünkü NPD gibi yap›lar,
Alman tekelleri için “gerekti¤inde
kullan›lmak” üzere yedekte tutulan
güçlerdir.
Elbette, “NPD’yi kapatmazsak
hangi partiyi kapataca¤›z” diyen
Alman politikac›lar› hakl›lar, ancak
unuttuklar› ﬂey, bu ›rkç› yap›lar›n
zaten devletin politikalar›n›n do¤rudan bir sonucu oldu¤udur.
Göç Yasas› belirtti¤imiz gibi bu
politikalar›n do¤rudan yans›yan son
örne¤idir.

KISA KISA KISA KISA

Atalay Sevk Edildi
Almanya’da, sa¤l›k sorunu olmas›na ra¤men Hannover Hapishanesi’nde tek kiﬂilik hücrede tutulan Mustafa Atalay sevk edildi.
Bypass ameliyat› olmas›ndan
hemen sonra tutuklanan Atalay’›n
avukat›n›n verdi¤i bilgiye göre,
Federal Savc›l›¤›n 12 Temmuz
günü verdi¤i karar›n ard›ndan
Lingen Cezaevi Hastanesi’ne
sevki gerçekleﬂti.

S a r k o z y G ö ç m e n l e re
Sald›r›ya Geçti
Sarkozy’nin cumhurbaﬂkan›
seçilmesinin ard›ndan Fransa’da
göçmenlere yönelik “cad› av›”
baﬂlat›ld›. Kaçak çal›ﬂmak zorunda kalan göçmenler, iﬂyerlerine
yap›lan bask›nlarla gözalt›na al›n›yorlar.
Göçmenlere karﬂ› sert politikalar› yürürlü¤e koyan Sarkozy’i
protesto etmek için 60 göçmen
ise, Lile Kenti’nde ‹ﬂ Borsas›’n›
iﬂgal ederek açl›k grevi baﬂlatt›.
Açl›k grevciler, göçmenlere oturma izni verilmesini isterken, Kuzey Bölgesi valisi, toplu iltica
hakk› tan›nmayaca¤›n› söyledi.
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n diye

Ülkesinin kaderini de¤iﬂtirmeye
ahdetmiﬂ bir adam, karﬂ›s›ndaki kad›n erkek 170 kiﬂi önünde ﬂöyle diyordu:
“Arkadaﬂlar... birkaç saate kada r y a y e n e c e k , y a d a y e n i l e c e k s i niz. Ama ne olursa olsun, -akl›n›zda n ç ›kar may›n bu dedi ¤imi- mü cadelemiz so nunda, baﬂar›ya ula ﬂacakt›r. “
Konuﬂan Fidel Castro’ydu.
Konuﬂtuklar› yer, bir çiftlikti.
Birkaç saate kadar gidecekleri yer
ise, bir askeri k›ﬂlayd›. K›ﬂla, ülkenin en büyük askeri garnizonlar›ndan biriydi. Ad› Moncada idi.

H
Küba Devrimi’nin dönüm noktalar›ndan, hatta ço¤unlukla “baﬂlang›c›” olarak kabul edilen Moncada
Bask›n›, ülkemizde K › z › l d e re’yle
benzeﬂtirilen bir askeri eylemdir.
‹kisinin ortak noktas›, askeri olarak
yenilgiyle bitmiﬂ, ikisinde de hareketin önderleri katledilmiﬂ veya tutsak düﬂmüﬂ olmalar›na karﬂ›n, ikisinin de bir siyasi zafere dönüﬂtürülmüﬂ olmas›yd›. Baﬂka bir deyiﬂle,
Moncada ve K›z›ldere, yenilgilerden zaferler yaratman›n iki örne¤iydi.

H
Eyleme birkaç saat vard›. Herkes heyecanl›yd›. Sonraki y›llarda

Moncada’n›n 14.
y›ldönümünde
Havana’da
yap›lan törenden
bir görüntü
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Moncada B ask›n›

Kübal› devrimcilerle birlikte an›lacak olan “Ya Zafer, Ya Ölüm!” slogan›, o an onlar için yaﬂam›n ta kendisiydi. Çiftlikte, silahlar›n› kuﬂanm›ﬂ olarak Fidel'in söylevini dinleyen bu 170 genç, nereden gelmiﬂlerdi, nas›l örgütlenmiﬂlerdi? K›saca
onu da görelim.
Küba’n›n faﬂist diktatörü Batista'ya karﬂ› tepkilerin özellikle üniversitelerde yükselmeye baﬂlad›¤›
ilk dönemde, Castro Juventud Ortodoxa (Ortodoks Gençlik) içindeydi;
örgütlenme içindeki militanca mücadeleden yana olanlar, yavaﬂ yavaﬂ
onun etraf›nda toplan›yordu. Oluﬂan bu grup, bir süre sonra Movimi ento (Hareket) olarak adland›r›lmaya baﬂland›. Henüz çok ﬂekillenmiﬂ
bir örgütlenme de¤illerdi. “Hareket” ad› biraz da bunu anlat›yordu.
Peki Movimiento, bu eyleme ne
zaman karar vermiﬂti? Castro, çok
yak›n zamanda yapt›¤› bir röportajda o günlere dönerek bu soruyu
ﬂöyle cevapland›r›yordu:

“Moncada'ya sald›rmaya ne zaman karar verdik? Kimsenin hiçbir
ﬂey yapm ayaca¤›ndan, Batista'ya
ka r ﬂ › m üc a de l e ed i l me ye c e ¤i nd en
ve var olan gruplar›n -bu gruplara
pek çok kiﬂi üyeydi- silahl› bir mücadele için yeterince haz›r ve örgütlenmiﬂ olmad›¤›ndan emin oldu¤umuzda.” (Ignacio Ramonet, ‹ki Ses,
Bir Biyografi, syf. 98)

H
Evet, mevcut örgütlenmelerin -ki bunlar›n
aras›nda Küba Komünist Partisi de vard›diktatörlü¤e karﬂ› savaﬂmaya niyetlerinin
olmad›¤›n› gördükleri
noktada savaﬂma karar›
al›yordu Castro ve yoldaﬂlar›.
Fidel ayn› kitapta
Moncada öncesini ﬂöy-

le anlat›yor:
“Elimizde tek kuruﬂ yoktu, hiçbir ﬂeyimiz yoktu. Benim Ortodoks
Parti'de ba¤lant›lar›m vard›. Partide Batista'ya karﬂ› bilenmiﬂ gençler
vard›. Batista'yla taban tabana z›tt›lar. Yurtseverdiler; buna benzer bir
baﬂka örgüt yoktu. Daha önce de
anlatt›¤›m gibi, politik, devrimci ya
da s›n›fsal bir bilince sahip oldukla-

Eylemin ard›ndan k›ﬂlan›n görünümü
r› söylenemezdi. Parti yönetimi
eninde sonunda -bir ayd›n grubunun oldu¤u Havana d›ﬂ›nda- zenginlerin ve toprak sahiplerinin eline
geçiyordu. Ama partinin büyük ço¤unlu¤u iyiydi, emekçi s›n›ftan, hatta orta s›n›ftan temiz insanlard›.”
(syf. 100)
Küba’n›n neden sadece “stratejisi” aç›s›ndan de¤il, daha baﬂka bir
çok aç›dan dünya devrimcileri için
bir örnek, bir esin kayna¤› oluﬂturdu¤u bu sözlerde daha iyi görülüyor. Devrim, yokluklar içinde verilmiﬂ bir savaﬂ karar›n› izliyor...

H
Eylem için en uygun yer olarak
baﬂkente oldukça uzak bir eyalet
olan Oriente Eyaleti seçildi. Bu seçimin birkaç nedeni vard›. Oriente
Eyaleti, Küba tarihinde birçok direniﬂin baﬂlang›ç yeriydi ve zaten
eyaletin bir di¤er ad› da Tehtide (‹syanc›) idi. Örgütlenme ve savaﬂ›
baﬂlatmak için stratejik bir bölgeydi.
Eylemin tarihi olarak 26 Tem-
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muz (1953) seçilmiﬂti. Çünkü o
gün, k›ﬂlan›n bulundu¤u Oriente
Eyaleti’nin baﬂkenti Santiago’da bir
karnaval vard› ve bunun yaratt›¤›
ortamdan faydalan›lacakt›.
Eylemden bir süre önce Santiago’da bir çiftlik kiraland›. Bask›n›
gerçekleﬂtirecek 170 militan illegalite içinde çiftli¤e yerleﬂti. Eylemde
kullan›lacak silah ve giysiler de taﬂ›nd›. Eylemde askeri üniformalar
giyilecekti. Militanlara, k›sa süreli
de olsa bir askeri e¤itim verildi. Plana göre militanlardan 120’si Moncada K›ﬂlas›’n› basacak, 20 kiﬂilik
bir baﬂka grup da 50 kilometre ötede bulunan bir baﬂka k›ﬂla olan Bayama K›ﬂlas›’na karﬂ› bir sald›r› düzenleyecekti.
Ayr›ca, ﬂehirdeki adliye saray›
ve hastaneyi ele geçirmek üzere de
iki grup ayr›lacakt›. Tasarlanan plana göre, oldukça büyük bir askeri
k›ﬂla olan Moncada’dan ele geçirilecek silahlar, hemen halka da¤›t›lacak ve savaﬂ›n yayg›nlaﬂt›r›lmas›
hedeflenecekti.

H
Castro’n›n önderli¤indeki Kübal›
devrimciler, 26 Temmuz sabah›
M o n c a d a h a re k a t › n › baﬂlatt›lar.
Savaﬂç›lar büyük bir ustal›kla k›ﬂlaya ulaﬂt› ve eylemi gerçekleﬂtirdiler.
Ne var ki, düﬂman askeri, çok k›sa
sürede toparlan›p, say›sal üstünlü¤üyle devrimcileri püskürttü. Çat›ﬂmalarda Movimentocular a¤›r kay›plar verdiler. Geri çekilme karar› al›nd›. K›ﬂla komutan› Albay Chevrano,
yakalananlar›n öldürülmesini emretti. O civarda yakalanan hemen herkes, savaﬂç›lar ve tesadüfen bölgede
bulunan herkes, iﬂkence ve dipçiklerle ya da kurﬂunlanarak katledildi.
Bask›n›n yank›s› büyük oldu. ‹lk
anda eylemin çap›n› tam olarak bilmeyen diktatör Batista, hemen güvenlikli Colombia K›ﬂlas›’na çekildi.
Eylemin halk üzerinde yaratt›¤›
olumlu etkiyi ve sempatiyi k›rmak
için diktatörlük derhal karﬂ› ata¤a
geçti. En baﬂta k›ﬂladaki katliam,
Fidel ve yoldaﬂlar›na mal edilmeye
çal›ﬂ›ld›.
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Batista’n›n bas›n›, Movimientoc u l a r ’›n, nöbetçilerin kafalar›n›
kestiklerini; hastanede yaral›lar›n
kar›nlar›n› b›çakla deﬂtiklerini, Kübal› de¤il Meksikal›, K›z›lderili, Venezuellal› ve Polonyal› macerac›lar
olduklar›n›... yaz›yorlard›. (Oligarﬂilerin yalanlar› birbirine ne kadar
benziyor de¤il mi!)

H
Ço¤u kez, Fidel Castro’nun da
Moncada Bask›n› s›ras›nda tutsak
düﬂtü¤ü bilinir. Asl›nda tam olarak
öyle de¤ildir. Savaﬂç›lar›n bir k›sm›,
o ateﬂ çemberini yararak k›ﬂladan
ç›kabilmiﬂlerdi. ‹çlerinde Castro da
vard›.
Bask›ndan sonra Castro'nun yan›nda 17 militan kalm›ﬂt›. Grup,
Grand Piedra Da¤›’na ç›kma karar›
ald›. Ondan sonraki hedefleri de Sierra Maestra olacakt›. Yani Sierra
Maestralar’a ç›kmak, daha o günden Fidel’in hedefleri içindeydi.
Ancak o gün için, bu hedeflerine
ulaﬂamad›lar. Da¤lara do¤ru ilerlerken, Castro ve yan›ndaki iki yoldaﬂ›, bask›ndan sonraki üçüncü gün,
tutsak düﬂtüler.

H
Fidel’in tutsakl›¤›, tutsakl›k koﬂullar›nda yapt›¤› “ L a h i s t o r i a m i
assolvera” (Tarih beni hakl› bulacakt›r) adl› savunmas›, Küba Devrimi’nin kilometre taﬂlar› olmaya devam etti. Moncada K›ﬂlas›’na yap›lan bask›n askeri anlamda baﬂar›ya
ulaﬂamam›ﬂt›, ama asl›nda o gün,
Küba Devrimi’nin yolu netleﬂmiﬂti.
K›sa süre sonra Küba’daki çeﬂitli
devrimci gruplar bu yolda ve Cast ro’nun önderli¤inde birleﬂeceklerdi.
Castro, Moncada Bask›n› nedeniyle yarg›land› ve 15 y›l hapis cezas›na çarpt›r›ld›. Ancak üç y›l sonra diktatörlük onu serbest b›rakmak
zorunda kald›. Castro, 5 May›s
1955'te özgürlü¤üne kavuﬂtu. Hareketin Movimiento olan ad›, Moncada Bask›n›’n›n gerçekleﬂti¤i güne
atfen, " 2 6 Te m m u z H a re k e t i " olarak de¤iﬂtirildi. Ve Castro hiç zaman kaybetmeden, yeniden gerilla
savaﬂ›n›n haz›rl›klar›na giriﬂti.

K›sa Tarih
5 A¤ustos - 11 A¤ustos
6 A¤ustos 1945
Hiroﬂima'ya ABD taraf›ndan atom bombas›
at›ld›. ‹lk anda 80 bin kiﬂi öldü ve ölü say›s›
sonradan 130 bine kadar yükseldi. Üç gün
sonra da Nagazaki'ye atom bombas› at›ld›.
8 A¤ustos 1993
Sa¤l›k emekçileri "Sendikal haklar ve sa¤l›kta eﬂitlik" talebiyle ‹stanbul'da yürüdü.
8 A¤ustos 1998
ABD'nin Kenya ve Tanzanya büyükelçiliklerine bombal› sald›r› düzenlendi. Sald›r›da
100'ün üzerinde kiﬂi öldü.
9 A¤ustos 1901
Amerika'n›n yerlileri olan K›z›lderililer’e ait
son topraklara da el konuldu.
9 A¤ustos 1996
Adana'n›n Küçük Delikli Beldesi’nde R›dvan
Altun, Ömer Bayram, Dilan ve Berivan adl›
çocuklar polis bask›n›nda infaz edildi.
10 A¤ustos 1920
Osmanl› Devleti'ni tamamen sömürgeleﬂtiren Sevr Antlaﬂmas› imzaland›. ‹tilaf
Devletleri, Osmanl› topraklar›nda çok say›da kent ve kasabay› iﬂgal ettiler.
10 A¤ustos 1942
Köy Enstitüleri kuruldu.
10 A¤ustos 1978
Ankara Balgat'ta beﬂ ayr› kahvehaneyi tarayan faﬂistler 5 kiﬂiyi öldürdü, 14 kiﬂiyi
yaralad›.
10 A¤ustos 1993
Devrimci Sol Güçler’in “fuhuﬂa karﬂ›” kampanyas›nda Trabzon’da fuhuﬂ yapt›ran Otel
Sakin bombaland›.
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H
Bütün bu olaylar olup biterken,
Küba Komünist Partisi’nin ne yapt›¤›n› da k›saca hat›rlamakta yarar var.
Küba Komünist Partisi (PSP),
Batista Askeri Darbesi’ne karﬂ› aktif bir direniﬂ çizgisi izlemiyordu
zaten. 26 Temmuz 1953'te gerçekleﬂtirilen Moncada Bask›n›’n› ise
"darbeci, macerac› ve umutsuz
b i r e yl em" olarak de¤erlendirmiﬂti
PSP. Revizyonizmin klasik kliﬂelerinin ötesinde bir ﬂey yoktu yani bu
de¤erlendirmede. Oysa, umutsuz
olan kendileriydi. Küba halk›n›n savaﬂmaya haz›r olmad›¤›n› düﬂünüyorlard›. Haz›r olmayan kendileriydi ve bunu teorileﬂtiriyorlard›:
PSP’ye göre, amaç, “bar›ﬂç› yol dan, ﬂ id det ve ac›lar olmadan s a¤ lanacak de¤iﬂimlerdi." Böyle bir
çizgi izlenmeliydi. PSP de çok geçmeden görecekti ki, ﬂiddet ve ac›lar
olmadan Batista Diktatörlü¤ü’nü
altetmek mümkün de¤ildi. ﬁiddet
ve ac›lar zaten yaﬂan›yordu. Mesele, halk›n buna nas›l bir karﬂ›l›k verece¤indeydi. Cevap Castro’nun
önderli¤indeki gerilla savaﬂ›yla verildi. Moncada’dan sadece üç y›l
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ruyor, ald›¤› evet cevab› üzerine de
öyleyse zafer bizimdir diyordu.
1956’daki bu ç›k›ﬂ› takiben, gerilla savaﬂ› h›zla geliﬂti. PSP
1958'de “26 Temmuz Hareketi'nin
diktatörlü¤e karﬂ› verdi¤i mücadeleye kat›lma” karar› ald›. Devrim
onlar› beklemiyordu, onlar devrime
ya yetiﬂecekler ya da sürecin tümüyle d›ﬂ›nda kalacaklard›...

H

Moncada’n›n y›ldönümünde Küba’da
yay›nlanan bir afiﬂ: Moncada,
karanl›klar›n içinde do¤an güneﬂ, devrimin yolunu ayd›nlatan bir güneﬂ olarak
resmediliyor. Afiﬂ, K›z›ldere ve Moncada
aras›ndaki benzerli¤i çok daha somut
anlat›yor.
sonra, 1956’da bir grup gerilla, Sierra Maestra’ya ç›kt›. Bu ç›k›ﬂ da
çok sanc›l› ve kanl› oldu. Gerillalar
büyük bir katliam yaﬂad›lar. Fakat
buna ra¤men savaﬂtan vazgeçmediler. Katliamdan sonra günlerce yürüyen Castro, gördü¤ü ilk köylüye
Sierra Maestra’da m›y›z? diye so-

Sierra Maestra’ya ç›kt›ktan, da¤larda sürdürülen gerilla savaﬂ›n›n
ard›ndan yaklaﬂ›k üç y›l sonra ﬂehirleri kuﬂatarak zafere ulaﬂt› gerilla.
1959’un Ocak’›nda baﬂkent Havana’ya girdiler. Ve yeni bir Küba yaratmaya koyuldular. Yeni Küba’n›n
ilk tu¤las›, ilk harc› Moncada’da
konulmuﬂtu. Moncada üzerinde,
Küba için hayatlar›n› feda edenlerin
mezarlar› üzerinde, sosyalist bir
Küba kurulacakt› art›k.
1953-1959; Moncada ile zafer
aras›ndaki mesafe oldukça k›sayd›
yani. Biz de bugün K›z›ldere’yle zafer aras›ndaki yolu ad›ml›yoruz. Bizim yolumuz daha uzun Küba’dan.
Her ülkenin devriminin yolu kendine özgüdür zaten.

Moncada’n›n y›ldönümünde
devrimin coﬂkusu

Nikaragua’da o kuma-yazma
seferberli¤i baﬂlat›ld›

Küba Devrimi’nin dönüm noktalar›ndan olan
“Moncada K›ﬂla Bask›n›”n›n 54’ncü y›ldönümü, yüzbinlerce Kübal›’n›n kat›l›m›yla, coﬂkuyla kutland›.
Kübal›lar; rahats›zl›¤› nedeniyle Fidel Castro'yu,
48 y›ld›r ilk kez kutlamalarda görememenin buruklu¤unu yaﬂasalar da, Raul'un yapt›¤› konuﬂmayla, devrime ve ülkelerine ba¤l›l›klar›n› tekrarlad›lar.
Ülkenin en önemli resmi bayram›nda, gelenekselleﬂmiﬂ ve saatlerce meydanlar› dolduran Kübal›lar’a
seslenen Fidel Castro'nun yerine bu kez kardeﬂi Raul
seslendi. 'Baﬂkomutan›n Düﬂünceleri' baﬂl›¤› alt›ndaki yaz›lar›yla halk›n› ayd›nlatmaya devam eden Fidel’in h›zla iyileﬂti¤i ancak doktorlar›n›n iste¤i üzerine bir süre daha görevlerinin baﬂ›na dönmeyece¤i belirtiliyor.
Öte yandan, Moncada’n›n y›ldönümü, Ankara’da
Latin Amerika ülkelerinin büyükelçilikleri ve Küba
Dostluk Derne¤i üyeleri taraf›ndan da Hoﬂdere Caddesi üzerindeki Josa Marti Park›’nda kutland›.

Nikaragua’da Sandinistler, iktidara gelmelerinin ard›ndan okuma-yazma kampanyas› baﬂlat›yorlar. 1980’de
baﬂlat›lan ancak Sandinistler’in iktidar› burjuvaziye devretmesiyle kesintiye u¤rayan projenin tekrar› olan kampanya ile 2009 y›l›na kadar tüm ülkede okuma-yazma
bilmeyenin kalmamas› amaçlan›yor.
Nikaragua ‹statistik Enstitüsü’nün verilerine göre
okuma yazma bilmeyenlerin oran› %24’ü buluyor. Yöntem olarak Küba’n›n örnek al›naca¤› kampanyaya, Küba
ve Venezuella da e¤itimci, k›rtasiye ve 65 bin ö¤retmenin
örgütlenmesi için maddi yard›m ile destek vermekte.
Daha önce 1978 y›l›nda devrimin ard›ndan baﬂlat›lan e¤itim
kampanyas›nda, 100 bin e¤itimci örgütlenerek tüm ülkede görevlendirilmiﬂti. Bu kampanya
sayesinde okuma yazma bilmeyen oran› %60’lardan %13’lere
kadar düﬂürülmüﬂtü.
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Siyasette

‹LKE

böyle bir a¤›rl›¤›, önemi
yans›tmaktan uzaklaﬂmaktad›r giderek. Bir
“prensip”ten çok, pragmatik olarak kullan›lan,
hatta istismar
edilen bir
kavrama
dönüﬂmüﬂtür.
‹lke nedir? ‹lke, vazgeçilmez
oland›r. Tüm s t r a t e j i v e p o l i t i k a l a r › n › n t e m e l i n d e y a t a n bir
düﬂüncedir. Öyle ki, o olmadan o
hareketin varl›¤›, stratejisi ve politikas› tarif edilemez. Hareketin
sloganlar›, tav›rlar› ona göre ﬂekillenir... O y s a ülkemiz solunun
prati¤inde karﬂ›m›za ç›kan olur
olmaz hemen her ﬂeye “ b u b iz i m i ç i n i l k e s e l d i r ” yaklaﬂ›m›
olmaktad›r.
Denir ki, bu bizim için ilkedir, kabul etmezseniz çeker gideriz. Geçmiﬂte onlarca kez, ortak metinler içinde yeralan bir
kavram, bir slogan, bir bakm›ﬂs›n›z “ilke” olmuﬂ ve denir ki, o
slogan metinde geçemez, bizim
için ilkedir, yoksa...
E¤er bir birlik içindeyseniz, isteklerinizi kabul ettirmeniz bu kadar basit ve kolayd›r!
Sol, genel olarak, bir siyasi hareket için “ilkesel” olan konularda
birbirine karﬂ› duyarl› davranm›ﬂt›r. Ama iﬂte bu duyarl›l›k, bugün
istismar edilir hale gelmiﬂtir.
Birlikler, iﬂte bu dayatmalarla
iﬂlemez hale getiriliyor. S›radan
ﬂeylerin “ilkeselleﬂtirilmesi”, aç›kça birlik bozguncusu bir iﬂlev yükleniyor. Birlik bozulmazsa bile, o
birlik içinde, birlikte iﬂ yapma
coﬂkusu kayboluyor. Karﬂ›l›kl› güven ve samimiyet zedeleniyor.
Çünkü olur olmaz her ﬂeyin “bizim için ilkesel” diye gündeme
getirilmesinde, birlik iste¤inin i s t i s m a r › vard›r. “‹lkesel” önemi
olan ﬂeyler için gösterilen duyarl›l›klar›n istismar› vard›r.
Biliniyor ki, biri “bu bizim
için ilkesel” dendi¤inde akan sular duracakt›r. Birli¤i gerçekten

‘Bu Bizim ‹çin ‹lkesel’
‹lke meselesine kavramsal olarak ve soldaki kullan›m› aç›s›ndan
yak›ndan bakal›m. Bakmam›z gerek çünkü, “bu bizim için ilkesel” tavr›, ortak iﬂ yap›lan birçok
zemini da¤›t›c›, zay›flat›c› bir rol
oynuyor zaman zaman. ‹lke meselesi, yerli yersiz gündeme geliyor ve harcanan büyük emekleri
bir anda berhava edebiliyor.
Önce “ilke”yi kavramsal olarak çözümlemekte yarar var.
‹lke, eski dilde “ K a i d e - i E s a s i y e ” demek. Anlam› ise ﬂöyle
yaz›l›yor: “Ötekilerin kendisinden türedi¤i kaynak”...
*
Felsefede, “ilk madde” anlam›nda da kullan›lm›ﬂ uzun bir zaman. ‹lk düﬂünürlerden Thales
s u'yu, Anaksimandros sonsuz ve
s›n›rs›z töz'ü, Anaksimenes h a v a'y›, Herakleitos ateﬂ'i, Pitagoras b i r say›s›'n›, Platon i d e a'y›
i l k e saym›ﬂlar. Asl›nda bu felsefi
anlam› bile, san›r›z ilkenin “a¤›rl›¤›”, önemi, yeri konusunda bir fikir veriyor. Biz tekrar pratikte
kulland›¤›m›z anlama dönelim.
*
‹lke kavram›, genellikle “ t em e l d ü ﬂ ü n c e ” anlam›nda kullan›l›r. Zaten toplumbilim terimleri
sözlü¤ünde de «her tasar›msal
dizgenin temeli; odak kavram›
olan ve ilgili bütün olaylar için
geçerli olabilen düﬂünce" olarak
tan›mlanmaktad›r.
TDK sözlü¤ünde bizim pratikteki kullan›ﬂ›m›za en yak›n anlam›
buluyoruz: “ Te m e l d ü ﬂ ü n c e . . .
H e r t ü r l ü t a r t › ﬂ m a n › n d › ﬂ › nd a s a y › l a n ö n c ü l , p re n s i p . ”
*
Fakat ﬂunu söylemeliyiz ki,
soldaki kullan›m›nda art›k “ilke”

Say›: 116

ve samimiyetle savunanlar, karﬂ›dakinin “ilkesel” dedi¤i noktada,
onu da tatmin eden bir çözüm
bulmaya çal›ﬂacaklard›r. Genel bir
kural ve iﬂleyiﬂ olarak bunda yanl›ﬂl›k da yoktur. Ama sorun ço¤u
kez, bu iﬂleyiﬂin istismar edilmesiyle ortaya ç›kmaktad›r.
Neyin ilke olup olmad›¤› oldukça eski bir tart›ﬂmad›r.
Türkiye solunda birlik platformlar›nda yer alan siyasi hareketlerin herbirinin oldukça uzun
say›labilecek bir geçmiﬂi var. Ve
bu yan›yla, hemen herkes birbirini tan›yor. Ama bazen öyle “ilke”lerle karﬂ›laﬂ›l›yor ki, o siyaseti
y›llard›r bilenler, izleyenler bile ilk
kez karﬂ›laﬂm›ﬂ oluyor böyle bir
ilkeyle. Çünkü, asl›nda “ilkesel”
olmayan, uzun y›llar böyle oldu¤u
da söylenmeyen ﬂeyler, günlük ç›karlar için “ilke” olarak ilan ediliyor. Olur olmaz her ﬂeyi “ilkesel!” ilan etmek, birli¤in karﬂ›l›kl›
taviz, esneklik, anlay›ﬂ, fedakarl›k
gerektirdi¤ini de bir yana itip, tavizi, esnekli¤i sadece karﬂ›dakinin
s›rt›na yüklemektir.
Baz› akl› evveller daha da ileri
gidip, kendi ilkesini herkese dayat›yor, herkesi bunu kabul etmeye zorluyor.
“‹lke” diye ortaya sürülenlerin
ço¤u, b e n d e d i k l e r i m i n a s › l
k a b u l e t t i r i r i m ’den baﬂka bir
ﬂey de¤il asl›nda. Bu yan›yla da
çocukçad›r. Küçük hesaplar›n
ürünüdür. Bazen öyle olmaktad›r
ki, bir siyasi hareketin “bu bizim
için ilkeseldir!” ﬂeklinde do¤al bir
talepte bulunmas›, kimilerinde
kendini kabul ettirme kompleksiyle “ o z a m a n b u d a b i z i m
i ç i n i l k e s e l ” tepkiselli¤iyle yeni
“ilke”ler ortaya ç›karmaktad›r.
Oysa olur olmaz her ﬂeyin “ilkesel” diye adland›r›lmas›, t e o r i y i ,
s t r a t e j i y i u c u z l a t a n , birlik iliﬂkilerine ve kültürüne darbe vuran
bir yaklaﬂ›md›r.
‹lkenin tan›m› ve anlam› üzerinde iﬂte bu yüzden duruyor ve
herkesi de bu anlam› yeniden düﬂünmeye davet ediyoruz.

‹LKE
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Gözlerinden
sevgi t a ﬂ › y o r d u
Soluk solu¤ayd›, elleri de titriyordu. Korkuyor muydu? Hay›r! ﬁu
anda hissetti¤i en belirgin ﬂey tiksintiydi. Etraf›ndaki her ﬂey ve herkesten nefret ediyordu, midesi bulan›yordu. Saatlerdir hiç ara vermeden volta att›¤›n›n bile fark›nda de¤ildi. Akl›ndan karmakar›ﬂ›k bir sürü ﬂey geçiyordu. Baﬂ›n› kald›rd›,
kirli, yüksek tavandaki sar› ve ölgün
›ﬂ›¤a bakt›. O güne kadar yapt›klar›n›, iz b›rak›p b›rakmad›¤›n›, nerelerde hata yapm›ﬂ olabilece¤ini yeniden düﬂünmeye baﬂlad›. Hay›r,
yaﬂananlar›n kendisinden kaynaklanmad›¤›ndan emindi. Peki ama
kim olabilirdi? Baﬂka kimler gözalt›na al›nm›ﬂt›, neler söylemiﬂlerdi? Sorular beynini
kemiriyordu. Ç›kar›ld›¤›
zorlu sorguyu düﬂündü
yeniden. Ne yaparlarsa yaps›nlar, yöneltilen sorulara
verece¤i cevaplar
iki sözcükten ibaretti: “ Tan›m›yorum, bilmiyorum.”
Konuldu¤u
parmakl›kl› hücrenin karﬂ›s›ndan silahlar›n› do¤rultmuﬂ alt› asker, onun
ad›mlar›n› takip ediyordu. Sadece bir iki kez
göz göze gelmiﬂ, bak›ﬂlar›ndan ürkmüﬂ, nas›l böyle
kinle bakabildi¤ine ﬂaﬂm›ﬂlard›.
Bir metre geniﬂli¤indeki koridorda
dönebilecekleri baﬂka yer de olmad›¤›ndan, gözleri kad›n›n ayaklar›na
kilitlenmiﬂti. Eﬂit aral›klarla at›lan
kararl› tam üç ad›m, bir dönüﬂ ve
ayn› tempoda üç ad›m daha... Bu
bas›k, rutubetli, pis kokulu hücrenin
tavana yak›n iki küçük penceresi (ki
bunlar da karanl›k bir otoparka bak›yordu) aç›kt›. Üstelik d›ﬂar›n›n
ayaz, egzos duman›yla birlikte vu-

44

ÖYKÜ/ ﬁ‹‹R

ruyordu içeriye. Böyle ne
kadar
süre
bekledi¤ini
bilmiyordu.
Neden sonra
hücrenin demir parlakl›kl› kap›s› aç›ld›, zaten
kan oturmuﬂ bileklerine kelepçeler
tak›ld› ivedilikle. Etraf›n› sarm›ﬂ askerlerin aras›ndan merdivenlere yöneldi¤i s›rada hemen dipteki hücreden birileri at›ld› ve askerlerin aras›ndaki kad›na seslendi..
- “......”
Askerlerin aras›ndaki birden
durdu. Gerçekten kendisine mi seslenmiﬂlerdi? Bakmaya çal›ﬂt›. Hücre dipteydi, askerler “yürü” diye ba¤›r›p dipçiklerle itiyorlard›. Tekrar
ismiyle

le kucaklaﬂmak, konuﬂmak, hasretten ve vuslattan a¤lamak geliyordu
içinden.
Onlar› çok k›sa bir an görmesine
ra¤men, çok zay›f, ç›plak ayakl› ve
yüzlerinde morluklar oldu¤unu hemen farketmiﬂti. Ama dönemezdi.
Dönmedi...
Aradan kaç saat, kaç gün geçti
bilmiyordu. Getirdikleri yoldan geri
götürüyorlard› ayn› süratle. Bitap
düﬂmüﬂtü, düﬂman karﬂ›s›nda bay›lmamak için tutuyordu kendini, ama
ayaklar›n›n sürüklenmesine mani
olam›yordu. Baﬂ› ise o mecalsiz
ayaklar›na inat dimdikti. Merdivenlerden güçlükle indi, dipteki o hücreye bakt› ve bu kez o seslendi içeriye. Askerler kollar›ndan yakalay›p
uzaklaﬂt›rd›lar. Daha do¤rusu, yap›ﬂt›¤› hücre parmakl›klar›ndan
adeta söküp kopard›lar. Yine de
görebilmiﬂti, ikisi de oradayd›lar. Askerler onu yerde
sürüklerken belli belirsiz duydu¤u bir

Onlar, “çok büyük insanl›k ailesinin fertleri”
idiler... O nlar YOLDAﬁ’t›lar. Yeryüzündeki
bütün güzel ve temiz duygular›n
toplam›ndan daha kuvvetli hissedilen
tek ﬂey de bu olsa gerekti.
cümle yank›land› kulaklar›nda:
“Kendine iyi
bak.” ‹çine iﬂledi bu ses, damarlar›nda dolaﬂt›.

ça¤›rd›klar›n› duydu, geriye dönüp gördü, o da selam verdi.
Görmüﬂtü kim olduklar›n›. Kendini birden dünyan›n en güçlü, en
mutlu insan› hissetti. Tüm benli¤ini
sard› bu duygu. Kendinden emin
merdivenlerden ç›karken, asl›nda
geriye dönüp kendisine seslenenler-

Alelade bir ayr›l›k cümlesi nas›l böyle içtenlikle
söylenebiliyor, bu kadar derin anlamlar ifade edebiliyordu? Salt
a¤›zla de¤il, tertemiz bir yürekle
söylendi¤i için mi? Bir anne ﬂefkati
taﬂ›d›¤›ndan m›? Kat›ks›z bir sevgiyle dillendirildi¤inden mi?
Peki kendisini böyle sarsan, bir
tek cümlenin hissettirdikleri neyin
nesiydi? Duydu¤u derin sevgi ve
sayg› nereden geliyordu? Daha ön-
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ce böyle bir sevgiyi hiç duymam›ﬂ, yaﬂamam›ﬂt› sanki. Askerler kendisini o hücrenin parmakl›klar›ndan kopar›rken, etinden
parça kopar›l›rcas›na neden yanm›ﬂt› can›?
O anda içine çöken hasret nereden ç›km›ﬂt›? Birden bütün çirkefliklerden uzak, tertemiz bir dünyada bütün sevdikleriyleymiﬂ
gibi kendini nas›l güvende hissedebilmiﬂti?
O kat›ks›z sevgi yüreklerinden yüre¤ine nas›l ça¤›ldam›ﬂt›? ‹lk ve belki de son kez görüﬂmüﬂ olmalar›na ra¤men bu hasret ve
vuslat duygusu da neydi? Bir tek an ve bir
tek cümle miydi gerçekten onu tarifsiz mutlulu¤a bo¤an?
Zor zamanlarda m› olgunlaﬂ›rd› böyle
duygular? Benli¤inin birden bire bu duygularla sars›lmas› mümkün de¤ildi. Mutlaka
vard› yüre¤inde ve iﬂte ﬂimdi bir ﬂeyler olgunlaﬂ›yor, doru¤a ç›k›yordu. Bu sevgiyle
nice kahramanl›klar yaratm›ﬂlard›. Belle¤ini zorlad›kça, bir bir s›ralan›yordu hepsi.
Gaz bombalar›yla, adlar›n› bile duymad›klar› kimyasallarla yak›l›rlarken, havas›zl›ktan bo¤ulmamak için duvara açt›klar› küçücük oyuktan, s›ray› bir an evvel arkadakine
vermek için çabucak soluyup geri çekildiklerini, ellerindeki havlular›n ›slak yerlerini
birbirlerine uzatt›klar›n› duydu¤undaki anlara da benzer ﬂeyler hissetmiﬂti. “ E n s o n
ben olay›m” cümlesini yeni idrak ediyordu
sanki. Ve ﬂimdi belki de ilk defa, kendi baﬂ›na kald›¤› ﬂu an o büyük sevginin içinde
k›p›rdamas›n›n mutlulu¤unu yaﬂ›yordu.
Kendini, sular›n serinli¤ine b›rak›r gibi b›rakm›ﬂt› bu mutlulu¤un suyuna. Biliyordu
ki art›k, kendisi de tek baﬂ›na ve kalabal›kt›... Bunun gücüyle yürüdü askerlerin aras›ndan.
Düﬂman›n karﬂ›s›nda bile istemsiz gülümsüyordu. Sevgi f›ﬂk›r›yordu gözlerinden, coﬂku yüzünden taﬂ›yordu. Neden?
Koridordan ç›kar›l›rken bütün sorular›n›n o
tek sözcüklük cevab›n› bulmuﬂtu. Onlar,
“çok büyük insanl›k ailesinin fertleri” idiler. Önü çok aç›k olan bu insanlar, ayn› idealler u¤runa yola ç›km›ﬂ, ayn› ﬂeye inanm›ﬂ, adanm›ﬂl›kla hayatlar›n› ortaya koymuﬂlard›. Çünkü onlar YOLDAﬁ’t›lar. Yeryüzündeki bütün güzel ve temiz duygular›n
toplam›ndan daha kuvvetli hissedilen tek
ﬂey de bu olsa gerekti.
(Yukar›daki öykü, M a l a t y a H a p i s h a nesi’ndeki Ö z g ü r K a d › n Tu t s a k l a r taraf›ndan yaz›lm›ﬂt›r.)
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Ac›lardan
Umutla Ç›kagelen
Fatma Koyup›nar'a...
Ey ac›lardan umutla ç›kagelen
Beni bencil deryalarda b›rakma
Her nefeste bo¤ulurum biraz daha
Ben kendimden vazgeçsem bile
Zapturapt alt›na da geçsem hemen
Biçareli¤ime bak›p vazgeçme benden
Umutsuz ve umars›z koyma beni
Bana özgürlü¤ü solumay› ö¤ret
Zorlan›r›m belki ö¤renemem birden
Olur ya, korkar›m belki cellatlardan
Ellerini dertlerime sür o zaman
Lal dilime, kör gözüme, kaderime
Kara baht›ma yüre¤ini damlat ki
Nice güller açs›n kanayan yaramda
Ve ille de ille ö¤ret bana
Kurtuluﬂ u¤runa sonuna kadar
Özgürlük u¤runa sonsuza kadar
Zafer u¤runa sonuncumuza kadar
Vura öle dövüﬂmeyi ö¤ret bana...
Ey ac›lardan umutla ç›kagelen
Baﬂ›mdaki f›rt›nalar› sen anlars›n
‹çimden geçen o derin ak›nt›lar›n
Kelimesini bulup edemem kelam›n›
Fakat bilmedi¤imden de¤il suskunlu¤um
Kurﬂun kilit vurulmuﬂtur dilime
Anahtar› büyük açl›¤›n zulas›ndad›r
Ne kadar direngensen onca konuﬂkan›m
ﬁimdi k›r›p kilidi çözmelisin dilimi...
Ey ac›lardan umutla ç›kagelen
Yolcu yolunda gerek elbet
Ama beni de götürmelisin
Yar›n kadar yak›n zamanlara
Ve dün gibi uzak diyarlara
At›p at›n›n terkisine
Gönlümü götürmelisin da¤lara
Kat›p kanad›n›n aras›na
Gülümü b›rakmal›s›n topra¤›na
U¤runa ölüp dirildi¤imiz yar›nlara...
Ümit ‹ lter
Bolu F Tipi Hapishanesi
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değin m eler

Oligarﬂik sistemin temsilcilerinin
s›kl›kla baﬂvurduklar› bir söylem
vard›r: Kürt-Türk eﬂittir, bak›n Kürt
biri de cumhurbaﬂkan› oluyor, biz teröre karﬂ›y›z!
Bu mant›¤›n de¤iﬂik versiyonlar›na
da rastlamak mümkündür.
Oysa düzen Kürt’ü tehlikeli ve düﬂman görmektedir.
‹ﬂte size bir örnek:
‹ﬂsizlik, yoksulluk içinde bo¤uﬂan
binlerce Kürt her y›l bu aylarda Karadeniz bölgesinde f›nd›k toplamaya
gidiyor. Yoksulluklar›nda de¤iﬂen bir
ﬂey olmad›¤› için bu y›l da böyle.

Kürt illerinden Samsun
ve Ordu gibi kentlere
gelen ailelerin ilk olarak kimlikleri al›narak
jandarma ve polise veriliyor. GBT kontrolünden geçen ailelerin nereye gidecekleri,
hangi bölgede f›nd›k toplayacaklar›
da bir forma iﬂlenerek takip alt›na
al›n›yorlar.
Hani Kürt’e suçlu muamelesi yapm›yordunuz?
Hani Kürt de bu ülkenin vatandaﬂ›yd›?
Bir tek toplama kamplar›nda tutmad›klar› kal›yor. F›nd›k iﬂçilerinin çad›rlarda sa¤l›ks›z koﬂullarda bar›nmalar›, düﬂük ücretle çal›ﬂt›r›lmalar›,
devletin k›ﬂk›rtt›¤› ›rkç› sald›r›lara
maruz kalmalar› da cabas›.
Düzen her yerde, her konuda ›rkç›
faﬂist yüzünü göstermeye devam
ediyor.

Gazeteler yine cezaevlerinin dolup taﬂt›¤›n› belirterek, “Cezaevleri k›rm›z›
alarm veriyor” baﬂl›klar› att›lar.
Bu kaç›nc› “alarm”, bu kaç›nc› dolup taﬂma. Bu gerçek bile as›l k›rm›z› alarm›n ne için çald›¤›n› sorgulatmal›d›r.
As›l k›rm›z› alarm, böylesine bir

sonucu yaratan sistemin
kendisi için çalmaktad›r.
Bu nas›l bir sistemdir ki,
muhaliflerini hapsederek ayakta
duruyor. Bu nas›l bir sistemdir ki,
yaratt›¤› açl›kla, körükledi¤i yozlaﬂmayla durmadan suç üretiyor.
Bu sistemden faﬂizmden baﬂka bir
ﬂey olabilir mi?!

SUÇLARI KÜRT OLMAK!

Papaz-cellat oyunu
Blair’in yerine ‹ngiltere baﬂbakan› olan
Gordon Brown’›n Bush’un “fino köpe¤i”
olmayaca¤› propagandas› yap›l›yordu.
Bush ve Brown ilk görüﬂmeyi geçen hafta
yapt›lar. Görüﬂme sonras› Brown, Bush ile
“ayn› zeminde” olduklar›n› söyledi.
Burjuva demokrasilerinde liderler, partiler
farkl› olsa da, tekellerin politikalar›nda istikrar sürüyor, kitleler papaz-cellat oyunu
ile aldat›l›yor.



Erkek egemen zihniyet
MHP Lideri Devlet Bahçeli, “çat›ﬂmac›”
görünmemek için milletvekillerini uyar›rken, DTP’lilere iliﬂkin ﬂöyle diyor: “PKK ve
uzant›s› DTP, eylemlerinde hep kad›nlar›
ön plana ç›kar›yor. DTP’li 9 kad›n milletvekiline karﬂ› dikkatli olun. Kad›n vekil say›s›n›n fazlal›¤› bilinçli bir tercih olabilir. Bizim,
özellikle erkek milletvekillerimizin bunlara
laf atmas› veya kavga görüntüsü vermesi,
PKK ve DTP’nin iﬂine gelecektir.”
Kürt’ü düﬂman gören kafa yap›s›n› m›,
yoksa erkek egemen zihniyetini mi eleﬂtireceksiniz? Neresinden bakarsan›z bak›n,
faﬂizmin mant›¤›na uygun bir zihniyet.



‘K›rm›z› alarm’

BAM TELİ çizgiler

Afrika’nın ‘hatası’!
Fransa Cumhurbaﬂkan› Nicolas Sarkozy,
Senegal'i ziyaretinde, Frans›z sömürgecili¤inin “büyük bir hata” oldu¤unu kabul
ederken, Afrika'n›n da kendi mutsuzlu¤unda pay› oldu¤unu söyledi. Peki neymiﬂ
Afrikal›’n›n hatas›? Kendi aralar›ndaki savaﬂlar, soyk›r›mlar, diktatörlükler, yolsuzluklar... Bunlar kimin deste¤inde gerçekleﬂti? Sömürgecilerin! Ki onlar sömürgecili¤i bugün farkl› biçimlerde sürdürüyor.

‹nsanl›¤›n
büyük ve
muhteﬂem eseri,
bir amaçla
yaﬂamay›
bilmektir.
Montaigne
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Seçim bitti kemer s›k›lacak
Halk›n oyunu alabilmek için seçim ekonomisi uygulayan AKP, ﬂimdi bunun yükünü de halk›n s›rt›na yüklemeye haz›rlan›yor. Maliye Bakanl›¤› bütçe gelir ve giderlerinde revizyona gitti. Buna göre, gelirlerde 5.2 milyar YTL’lik art›ﬂ, giderlerde 3.1 milyar YTL’lik düﬂüﬂ
hedefi belirlendi.
Ne demek bu? ﬁu demek: Bütçeye daha fazla gelir için
halktan daha fazla vergi toplanacak, zamlar yap›lacak.
Giderleri düﬂürmek içinse, halk›n sa¤l›k, e¤itim gibi temel ihtiyaçlar› k›s›lacak. Peki bu art›ﬂ ve azalmalarla ortaya ç›kan para nereye gidecek? O da, her zaman oldu¤u gibi, ‘faiz d›ﬂ› fazla’ya, yani tekellere borç ödemesi
alt›nda aktar›lmak üzere ayr›lacak.

‹tiraf s›ras› Cheney’de
2 y›l önce Irak’ta direniﬂin kesildi¤ini söyleyen, ABD
Baﬂkan Yard›mc›s› Dick Cheney, CNN’e yapt›¤› aç›klamada, bu sözlerinde yan›ld›¤›n›, Saddam’›n yakalanmas› ve sonras›nda gelen seçimlerin direniﬂin h›z›n› kesmedi¤ini belirtti ve “bugün maalesef daha kötü” dedi.
‹ﬂgalci için “kötü” olan, iﬂgal alt›nda direnen Irak halk›
ve tüm dünya halklar› için “iyi”dir.

Tüzmen’in ‘brakisefal’ zihniyeti
Zafer Üskül’ün anayasadan “Kemalizm çerçevesinin ç›kar›lmas›”na iliﬂkin önerisini de¤erlendiren, AKP milletvekili, eski MHP’li Kürﬂat Tüzmen
ﬂöyle diyor:
“Üskül Orta Asya’den gelen YörükTürkmen töresini gayet iyi bilen, vatana, Türk milletine ba¤l› bir insand›r.
Surat yap›s›nda Orta Asya tipini canland›rd›¤› için Atatürk ilke ve ink›laplar›na ayk›r› bir
ﬂey söylemez. Yanl›ﬂ anlaﬂ›lm›ﬂ bir beyan.”
Irkç›, kafatasç› zihniyet kendini nas›l da ele veriyor.

‘Bilgisayarl›’ Ülkü Ocakl›lar Vuruﬂtu
Hat›rlanaca¤› gibi, MHP Lideri Devlet Bahçeli, ülkü
ocakl› gençlerin ellerine silah de¤il bilgisayar almalar›n› söylemiﬂ ve bu sözün üzerine atlayan burjuva
medya, Bahçeli’nin nas›l “makul” bir lider oldu¤unu, faﬂistleri “sokaktan çekti¤ini” yazarak, faﬂist
hareketi aklamaya çal›ﬂm›ﬂt›.
Bahçeli’nin “bilgisayarl›” ülkü ocakl›lar› ‹zmir’de birbirini vurdu! Elbette klavye ile de¤il, tabancayla!
Karaba¤lar Ülkü Oca¤› Baﬂkan› Serkan Mayda ile
Ülkü Oca¤› ‹zmir ‹l Baﬂkan› Serdar Kaplan’›n “görevden alma” tart›ﬂmas› gayet “demokratik” bir
ﬂekilde silah›n patlamas›yla çözülmüﬂ oldu!

Say›: 116

Medya tekeli büyüyor
Do¤an Holding Va t a n G a z e t e s i ’ n i d e a l a r a k m e dya alan›ndaki tekelini daha da büyüttü.
Alman Deutsche Bank, Do¤an Gazetecilik'te sermaye art›ﬂ› yoluyla yüzde 22 oran›nda hisse sahibi olurken
Do¤an Gazetecilik de eﬂzamanl› olarak Vatan Gazetesi’nin tamam›n› 18 milyon dolar karﬂ›l›¤›nda sat›n ald›.
Dünyan›n say›l› medya tekelleri aras›nda yer alan
Do¤an Holding, gazete ve TV’lerden sadece kâr etmiyor, ayn› zamanda bunlar› medya d›ﬂ› iﬂ ve iliﬂkilerinde
“tetikçi” olarak da kullan›yor. Elindeki medya gücü, hükümetle iliﬂkilerini, ihalelerden ald›¤› pay›, özelleﬂtirme
ya¤mas›ndan elde etti¤i vurgunlar› da büyütüyor.
Medyadaki tekelleﬂme ise, en baﬂta halk›n haber alma hakk›na ek bir darbe daha anlam›na geliyor. Elbette
tekelleﬂme ayn› zamanda bas›n emekçileri için de daha
az ücretle çal›ﬂma, sendikas›zl›k gibi olumsuz sonuçlar› daha da körüklüyor.

AKP, TMSF’yi tetikçi yapt›
TMSF’nin Merkez Medya’ya el koymas›n›n ard›ndan, baﬂta Sabah ve ATV olmak üzere, sendikas›zlaﬂt›rma bask›s›, iﬂten atmalar gündeme gelmiﬂti. Bask›yla
istifa ettirilen gazetecilere bir yenisi daha eklendi. AKP
ad›na Merkez Medya’n›n gazete ve tv’lerini yöneten
TMSF’nin bask›s› ile, Takvim Gazetesi yazar› Nihat
S›rdar istifa etmek zorunda b›rak›ld›.
Nedeni ﬂu; yaz›lar›nda AKP’yi eleﬂtirdi¤i için,
TMSF “ç›kar›lmas›n›” istemiﬂ. AKP yardakç›s› TMSF
bask›s›yla gazetecileri iﬂsiz b›rak›rken, AKP ya¤danl›kç›s› gazetecilerin bir diyece¤i yok mu?

Polisin ‘kontra’ yöntemleri
'Özgür Hayat' Gazetesi ve 'Yüzde 52 Öfke' Dergisi Yaz›iﬂleri Müdürü Sinan Tekpetek, düzenledi¤i bas›n toplant›s› ile, polisin kendisini kaç›r›p dövdü¤ünü söyledi.
Tekpetek 26 Temmuz akﬂam› polis taraf›ndan yolda
yürürken araca bindirilip ›ss›z bir yere götürülerek
10'un üzerinde polis taraf›ndan iki saat boyunca dövüldü¤ünü ve resmi polis arac›ndan at›ld›¤›n› belirtirken,
iki kaburgas›n›n k›r›ld›¤›n› ve vücudunun birçok yerinde morluklar oluﬂtu¤unu, bunun sonucunda 20 gün iﬂ
göremez raporu ald›¤›n› aç›klad›.
Tekpetek, Beyo¤lu Adliyesi'ne suç duyurusunda bulunurken, kimi gazeteler “bunu yapan polis mi?” diye
“hayretlerini” ortaya koydular. Oysa bu ülkenin tarihinde buna benzer binlerce olay vard›r. Polis, yasal yetkilerinden daha çok, muhaliflere karﬂ› kontra yöntemlere
baﬂvurmakla, yasad›ﬂ› yollar› kullanmakla tan›n›r.
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dost sofras›nda
diz k›rd›k
‹dil Kültür Merkezi'nin düzenledi¤i Geleneksel Halk Sofras› Pikni¤i’nin 5.’si 29 Temmuz’da Sar›yer
Mehmet Akif Ersoy piknik alan›nda
gerçekleﬂti. 2500 kiﬂi paylaﬂman›n,
dostlu¤un ve beraberli¤in güzel örneklerini sergilediler.
Sabah›n erken saatlerinde piknik
alan›nda buluﬂan binlerce insan hep
birlikte kahvalt› yapt›lar. Pikni¤in
bütününde sohbetlerde Ankara’da
tutuklanan 87 kiﬂi, hukuksuzluk ve
eylemin meﬂrulu¤u vard›. Onlarla
dayan›ﬂmak için kurulan masada
yüzlerce mektup yaz›ld›, yan›n›zday›z denildi. Ayr›ca TAYAD, ‹dil
Kültür Merkezi, Yürüyüﬂ ve BoranHaziran Yay›nlar› da stand kurarak
piknikteki yerlerini ald›lar.
‹stanbul’un emekçi mahallelerinden gelenleri her sene oldu¤u gibi “Biz Bir Harman Dal›nda Bir De
Dost Sofras›nda Diz K›rar›z” pankart› karﬂ›lad›. Yar›na dair düﬂlerimizde ilk s›ray› alan çocuklar›m›z
da unutulmam›ﬂt›. Onlar için oyun
çad›r› haz›rlanm›ﬂt›. Çad›r çocuklar›n kahkahalar›yla doluﬂtu günboyu.
Program iki zeybe¤in “harmandal›” oynamas›yla baﬂlad›. Ard›ndan ba¤›ms›zl›k ve demokrasi ﬂehitleri için sayg› duruﬂunda bulunuldu.
Daha sonra program› sunan Devrim
Turan ve Veysel ﬁahin, “Çok uzak
yollardan geliyoruz. Hakça, halkça
bir dünya kurmak için dökülen ilk
kandan bugüne, bir tarihin yaz›c›lar› olarak yürüyoruz yar›nlara” diye
baﬂlad›klar› konuﬂmalar›n› ﬂöyle
sürdürdüler: “ Çok onurlu bir tarihe, bu onurlu tarihi yazan çok büyük kahramanlara, önderlere sahibiz. Spartaküsler’den ﬁeyh Bedreddinler’e; Pir Sultanlar’dan Baba
‹shaklar’a; Marks-Engels’ten Leninler’e, Stalinler’e; Ernestolar’dan Ho Amcalar’a; Mustafa
Suphiler’den ‹bolar’a, Denizler’e;
Kim ‹l Sunglar’dan Mahirler’e...
Yaﬂam›n› eﬂit-özgür bir dünyaya
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adayan önderlerimiz, kahraman-

Sofralar› bir olanlar›n, yürekleri de sonuna kadar birdir.
Hedefleri de... Bu hedefe hep
birlikte yürüyelim. Gün gelecek, devran dönecek, bu sömürü çark› darmada¤›n olacakt›r. Tarihin, bilimin ve halk›n yasalar› bunu emrediyor.

lar›m›z, bugün burada, bu kardeﬂ
sofras›nda, bizimle ayn› sofraya diz
k›r›yorlar... B›rakt›klar› miras› can
bedeli yar›na taﬂ›yanlara bakt›kça
sevinçle doluyor yürekleri.”
Kahraman ﬂehitlerin arzulad›klar› dünya u¤runa can verirken, yoldaﬂlar›n›n o dünyay› mutlaka yaratacaklar›n› bildiklerinin ifade edildi¤i konuﬂmada, “ Bundand› ölürken bile gülümsemeleri. Feride’nin,
Fatma Koyup›nar’›n, 122’lerin bak›ﬂlar›n› hat›rlay›n. ‹ﬂte o bak›ﬂlarda yazan gerçek budur” denildi.
“ Sözümüzdür! O dünyay› yarataca¤›z. Ba¤›ms›z ve demokratik Türkiye’yi kendi ellerimizle kuraca¤›z.
S›n›fs›z-sömürüsüz toplum hayalini
bir gün mutlaka gerçe¤e çevirece¤iz. Bedeli ne kadar büyük olursa
olsun!” sözleriyle biten konuﬂma
kitle taraf›ndan alk›ﬂlar ve sloganlarla karﬂ›land›.
Konuﬂman›n ard›ndan K›smet
Y›ld›z, Kürtçe türküleriyle yerini
ald›. Oynanan oyunlarla süren piknikte kurulan “Halk Sofras›”nda yemekler dost sohbetleri eﬂli¤inde bö-

lüﬂüldü. Daha sonra sahne alan Erdal Bayrako¤lu Karadeniz rüzgar›
estirdi ve horonlar
tepildi. Hakan Yeﬂilyurt yo¤un alk›ﬂlarla
dinletisini sunarken,
‹dil Tiyatro Atölyesi
oynad›klar› oyunla
yozlaﬂma ve ona
karﬂ› mücadele etmenin bedellerini
anlatt›lar. Ard›ndan
istek üzerine tek baﬂ›na sahne alan Tiyatro Simurg ö¤rencisi Aynur Diz, Sabahattin Ali’nin “De¤irmen” adl›
öyküsünden al›nt› bir oyun oynad›.
“Halk›n türkülerini yapanlar, o ülkenin yasalar›n› yapanlardan daha
güçlüdür” sözleriyle anons edilen
Grup Yorum, yo¤un alk›ﬂlar aras›nda program›na baﬂlad›. “Yüre¤ine
Aﬂk Düﬂene” türküsüyle baﬂlad›¤›
dinletisinde hüznü, coﬂkuyu, kavgan›n öfkesini bir arada yaﬂatt›. Pikni¤e kat›lanlara bir baﬂka sürpriz ise,
y›llard›r tutuklu olan ‹hsan Cibelik’in de sahneye ça¤›r›lmas› oldu.
‹hsan Cibelik Sincan F Tipi Hapishanesi’ndeki bütün tutsaklar›n selamlar›yla geldi sahneye ve türkülere saz›yla eﬂlik etti.
Grup Yorum ‘96 Ölüm Orucu’nun y›ldönümü oldu¤unu hat›rlatarak, söylenen bütün türkülerde
ﬂehitlerin de seslerinin oldu¤unu,
kurulan bütün halaylarda onlar›n
baﬂ› çekti¤ini söyledi. Coﬂkuyla çekilen halaylar›n ard›ndan “Hakl›y›z
Kazanaca¤›z” ve “Çav Bella” marﬂlar›yla pikni¤e son verildi.
Piknik alan›ndan ayr›l›rken herkesin yüzünde güzel geçirilmiﬂ bir
günün gülümsemesi vard›.

kavgan›n
coﬂkusuyla
omuz
omuza
halaylara
durduk
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Direniﬂ gelene¤imizin halklaﬂt›¤›,
Büyük Direniﬂ’in
tohumlar›n›n at›ld›¤› 1996 Ölüm Orucu’nun
y›ldönümünde, “her an› eylem olan” 69 günü
eriyen hücreleriyle
yaratan kahraman
ﬂehitler, düzenlenen
etkinliklerle an›ld›.
Oligarﬂinin Eskiﬂehir tabutluk iﬂkencesine karﬂ› ‘96 y›l›n›n 20 May›s’›nda
baﬂlayan direniﬂ, 12 ﬂehitle zafere ulaﬂm›ﬂ, bir
kez daha tarihin, ödenen büyük bedellerle yaz›ld›¤› görülmüﬂtü.
27 Temmuz günü ‹stanbul Okmeydan›’nda bulunan Sibel Yalç›n
Direniﬂ Park›’n›n duvar›ndaki ﬂehit
resimleri de bu gerçe¤in teyid edilmesi oldu. Haklar ve Özgürlükler
Cephesi taraf›ndan düzenlenen anmada, park›n duvarlar›na 1984’den
Büyük Direniﬂ’e ölüm orucu kahramanlar›n›n resimlerinden oluﬂan bir
sergi aç›ld›. Gecekondu emekçilerinin umutlu gözlerle izledi¤i sergi,
kesintisiz bir tarihin de anlat›m›yd›
ayn› zamanda.
‘96 Ölüm Orucu ﬂehitleri nezdinde tüm devrim ﬂehitleri için sayg› duruﬂu ile baﬂlayan anmada, hücre tipi hapishanelerin gündeme gelmesine karﬂ› devrimci iradenin ve
insanl›k onurunun bir kez daha s›nand›¤› ve devrimci iradenin, tarihinden getirdi¤i geleneklerle zaferi
bir kez daha kazand›¤›, insanl›k
onurunun bir kez daha aya¤a kalkt›¤› ifade edildi.
750 kiﬂinin kat›ld›¤› anmada,
Gözde ﬁahin, 1996 Ölüm Orucu’nu
yaratan koﬂullar ve zaferin nas›l kazan›ld›¤›na iliﬂkin bir konuﬂma yapt›. K›z›l bayraklar›n
süsledi¤i parkta, “96 Ölüm
Orucu ﬁehitleri Ölümsüzdür,
Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez” pankartlar› yer al›rken, ﬂiirlerle süren anmada,
direniﬂi anlatan bir sinevizyon

1996 Ölüm Orucu ﬂehitleri an›ld›

Tarih bedellerle yaz›ld›
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gösterimi de yer ald›. Son olarak
sahneye ç›kan Grup Yorum, direniﬂ
marﬂlar›n› ‘96 ﬂehitleri için söyledi.
Anmaya kat›lan genç, yaﬂl›, kad›n
erkek yüzlerce insan bir kez daha,
halk›n gelece¤i için kendini feda
edenlerin bayra¤›n› dalgaland›rma
sözü verdi.
‹zmir’de ise, ilk olarak 27 Temmuz günü Buca Kapal› Hapishanesi
önünde yap›lan aç›klamayla an›ld›
ﬂehitler. “96 Ölüm Orucu ﬁehitleri
Ölümsüzdür”, “Kurtuluﬂ Kavgada
Zafer Cephede” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde, direniﬂin ﬂehitler verdi¤i yerlerden birinin Buca Hapishanesi oldu¤u hat›rlat›larak, Müjdat
Yanat selamland›. HÖC’lüler 29
Temmuz’da ise, Müjdat Yanat’›n
mezar›n›n baﬂ›ndayd›lar. Önde temsili olarak bir efenin yürüdü¤ü ve
“Müjdat Yanat Ölümsüzdür! HÖC”
pankart›n›n aç›ld›¤› yürüyüﬂle mezar baﬂ›na gelen HÖC’lüler, sayg›
duruﬂunun ard›ndan yapt›klar› konuﬂmada, “ülkemizde hiçbir hak bedelsiz kazan›lm›yor. Hele ki insanca
yaﬂam› kurmak için bir kavga veri-

liyorsa... Ülkenin
ba¤›ms›z, halk›n
özgür olmas› isteniyorsa… Bunun için
bedellerle bugün
geldik buralara…
Ve bedeller ödeyerek yürüyoruz gelece¤e”
denildi.
‘84’den
‘96’ya,
‘96’dan
2000’e,
2000’den yar›nlara
eﬂi benzeri olmayan bir direniﬂ miras›n›n yarat›ld›¤›n›n belirtildi¤i konuﬂman›n
ard›ndan
okunan ﬂiirler ve marﬂlarla anma sona erdi.

28 Temmuz günü Elaz›¤ Temel
Haklar ve Özgürlükler Derne¤i’nde
yap›lan anmada ise, 12’ler selamlan›rken, “Öldüler Umut Oldular, Öldüler Diz Çökmediler, Öldüler Yenilmediler” denildi.
Ankara’da “ﬁehitleri Anmak
Mücadelemizde Yaﬂatmakt›r” ﬂiar›yla ‹dilcan Kültür Merkezi’nde ve
Dikmen Temel Haklar’da düzenlenen anma etkinliklerinde de devrim
kuﬂa¤›n›n kahramanlar›n›n özlemlerinin yaﬂat›ld›¤› kaydedildi. Dikmen Temel Haklar’daki anmada konuﬂan Neﬂe Özcan, ‘96 Ölüm Orucu’nun tarihteki yerine de¤inirken,
‹dilcan Kültür Merkezi’nde yap›lan
anmada ise, bu tarihi herkese anlatman›n önemine yer verildi.
‘96 ﬂehitlerinin an›ld›¤› yerlerden biri de Antalya oldu. HÖC’lüler, 28 Temmuz’da direniﬂin zaferini ve ﬂehitlerini K›ﬂlahan Meydan›’nda yapt›klar› eylemle selamlad›lar. “‘96 Ölüm Orucu ﬁehitleri
Ölümsüzdür” pankart›n›n aç›ld›¤›
aç›klamada, M. Ali U¤urlu, “nerde
halklara karﬂ› sömürü ve zulüm varsa o ülkenin hapishaneleri zulme karﬂ› gelenlerle
direnenlerle dolmuﬂtur” dedi.
E¤itim-Sen’in de destek
verdi¤i aç›klamada, “Yaﬂas›n
Direniﬂ Yaﬂas›n Zafer”, “Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z”
sloganlar› at›ld›.
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Ay n ›
gün E¤itim-Sen
ﬁubesi’nde de
bir anma
etkinli¤i gerçekleﬂtirildi. Direniﬂi
anlatan slayt gösterimi ve ﬂiirlerin
yer ald›¤› etkinlikte, “inançlar› sosyalizm, sevgileri halk ve vatan, ba¤l›l›klar› al›nlar›na kuﬂand›klar› k›z›l
bantlar›yd›. O k›z›l bantlar üzerine
and içtiler... Ölüme yatt›lar, ölümü
yendiler” denildi.
Mersin HÖC’lüler ise, 29 Temmuz’da Tarsus’ta bulunan Altan
Berdan Kerimgiller’in mezar› baﬂ›ndayd›lar. “Kahramanlar Ölmez
Halk Yenilmez” pankart›yla mezar
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baﬂ›na kadar yürüyen HÖC’lüler att›klar› sloganlarla ﬂehitleri selamlad›lar. Sayg› duruﬂunun ard›ndan
Gülbeyaz Karaer ‘96 Ölüm Orucu
ve Arap halk›n›n yi¤it evlad› Berdan’a iliﬂkin yapt›¤› konuﬂmada, direniﬂin sesinin dalga dalga ‘84’den
‘96’ya, ‘96’dan 2000’lere yay›ld›¤›n› kaydetti. Karaer, “Bu ses direniﬂin sesiydi, bu ses baﬂe¤meyenlerin
sesiydi, ‘96’ya devredilen bayrakla
Berdanlar’la direniﬂ rüzgar› yay›ld›
dalga dalga. Ya rd› karanl›klar›.
Umutsuz topraklara umut ekti, moralsiz yüreklere güven verdi” dedi.
Uﬂak Gençlik Derne¤i üyeleri de
dernek binas›nda düzenledikleri anmada, Grup Umutyeli’nin marﬂlar›yla ﬂehitleri selamlad›lar.

Semra Baﬂyi¤it An›ld›
Büyük Direniﬂ’in ﬂehidi Semra
Baﬂyi¤it, ölüm y›ldönümünde 30
Temmuz günü Bursa Temel Haklar Derne¤i Semra Baﬂyi¤it Halk
Sahnesi’nde an›ld›.
Semra Baﬂyi¤it’in emperyalizmin ve oligarﬂinin sald›r› politikalar›na karﬂ› kararl›l›¤›n ifadesi oldu¤u vurgulanan anmada, O’nun
mücadele yaﬂam›ndan kesitler sunuldu. Ard›ndan bir direniﬂçinin
ﬂehit düﬂtü¤ü an› anlatan teatral
bir oyun sergilendi. Kat›l›mc›lar›n
oyunun sonunda sahneyi karanfillere bo¤du¤u anma etkinli¤i Grup
Yar›n’›n dinletisiyle sona erdi.

Halk›n Onurlu Sesiyiz

AKP Seçim Bürosu Bombaland›

Yürüyüﬂ okurlar› dergimizin toplu sat›ﬂlar›yla halka gerçekleri taﬂ›maya devam ediyorlar. 25-29 Temmuz günleri aras›nda Antalya, Ankara, Bursa ve ‹zmir’de megafonlarla yap›lan konuﬂmalarda oligarﬂinin seçim oyunu ve Ankara’daki sald›r› anlat›ld›.
Antalya’n›n Ahatl›, Gebizli ve ﬁafak mahallelerinde yap›lan tan›t›m esnas›nda polisin keyfi engeli, kimlik kontrolü dayatmalar› ile karﬂ›laﬂan okurlar›m›z,
buna karﬂ› sesimizi halka ulaﬂt›rmaya devam ettiler.
Bursa’da Teleferik ve Millet mahallelerinde toplu
sat›ﬂlar yap›l›rken, ‹zmir’de, polisin Ankara’daki vahﬂeti halka teﬂhir edildi. Çi¤li Güzeltepe Mahallesi’nde
62 eve dergimizi ulaﬂt›ran okurlar›m›z, yoksul halk›n
yaﬂad›¤› tüm sorunlar›n kayna¤›n›n emperyalizm ve
faﬂizm oldu¤unu anlatt›lar.
Ankara’da ise polisin tahammülsüzlü¤ü dergimizin sat›ﬂ›nda da sürdü. Mamak’a ba¤l› Metehan Mahallesi’nde yap›lan sat›ﬂ esnas›nda 87 kiﬂinin tutuklanmas› ve Türkiye’de hukuk gerçe¤i anlat›l›rken, polisler megafonla anonslar yap›lmas›n› engellemeye çal›ﬂt›lar. Resmi ve sivil polislerin
“dergi sat›ﬂ› izni” gibi keyfiliklerine karﬂ›n okurlar›m›z
yoksul emekçi halk›m›za kendi sorun ve taleplerinin
yer ald›¤›
60 dergiyi
ulaﬂt›rmaya
devam ettiler.

Oligarﬂinin seçim oyununu reddeden Cephe, seçim süresince birçok devrimci ﬂiddet eylemiyle burjuva düzen
partilerinden hesap sordu.
Bu eylemlere dergimizde daha önce yer vermiﬂtik.
Cephe’nin gerçekleﬂtirdi¤i bir baﬂka eylemi ise, 18
Temmuz günü saat 24.30’da, ‹stanbul Yenibosna’da bulunan AKP seçim bürosunun bombalanarak tahrip edilmesi
oldu. Dergimize yap›lan üstlenmede, seçim oyununu protesto etmek için eylemin yap›ld›¤› belirtilirken, “düzen
partilerinden hesap sormaya devam edece¤iz" denildi.

HABER

Arguvan Türkü Festivali Yap›ld›
Bu y›l 5.’si düzenlenen “Arguvan Türkü Festivali”
28-29 Temmuz günlerinde gerçekleﬂtirildi. Arguvan Belediyesi ve yöre derneklerinin ortak organizasyonuyla
yap›lan festivalde Malatya Temel Haklar’›n da yerald›¤›
birçok kurum stand açt›.
Malatya Temel Haklar üyeleri, festivale iliﬂkin düﬂüncelerini yöre dernekleri ile paylaﬂ›rken, devrimci kurumlarla halk›n kaynaﬂmas›na tan›k olundu. Polisin engeline
karﬂ›n dergimizin tan›t›m›n›n da yap›ld›¤› festivalde 2
gün boyunca Diyar, Emre Salt›k, Nurettin Güleç, R›za
Aslando¤an, Nida Ateﬂ, Muharrem Temiz, Erkan O¤ur‹.Hakk› Demircio¤lu ve Tolga Çandar
gibi sanatç›lar sahne ald›lar.
Coﬂkulu halaylar›n çekildi¤i festival
kapsam›nda, Türkiye Yazarlar Sendikas›’n›n katk›lar›yla, “medyan›n halk kültürüne etkileri” konulu bir panel de gerçekleﬂtirildi.
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