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Öldü¤ümüz 17
A¤ustos... Beklenen
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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

onlar
yoksul
eti
yerler
ve
içtikleri
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Yitirdiklerimiz
17 A¤ustos - 23 A¤ustos
‹zmir-Alia¤a Rafinerisi’nde sürdürülen direniﬂte 22 A¤ustos
1970’te patronun
adamlar› taraf›ndan vurularak katledildi. CepNecmettin G‹R‹TL‹O⁄LU he’nin iﬂçi alan›ndaki
kadrolar›ndand›.

Mehmet AKﬁER
A¤ustos 1980’de
ﬂehit düﬂtü.

Kas›m YILMAZ

‹ki Kurtuluﬂ da¤›t›mc›s›, 20
A¤ustos 1996’da ‹stanbul
Alibeyköy’de kald›klar› evde
silahs›z, savunmas›z durumda
polis taraf›ndan infaz edildiler.

Senem ADALI

Muhammet KAYA betmelere karﬂ› say›s›z eylemin

örgütleyicisiydi. OKM, TAYAD
ve Özgür-Der çal›ﬂmalar›nda yerald›. Muhammed mahalli alanda faaliyet
sürdürüyordu. Bölgedeki Kurtuluﬂ da¤›t›mc›l›¤›n› yap›yorlard›.

ﬁükran KURU
A¤ustos 1980’de Konya’da faﬂistler taraf›ndan
katledildi.

Nicola SACCO

Bartolomeo VANZETT‹

ABD’deki “komünist av›” döneminde iﬂçi önderleri Sacco ve Vanzetti,
bir komplo sonucu 23 A¤ustos
1927’de idam edildiler.

Melek Birsen Hoﬂver’in
Ölüm Orucuna Gönüllülük
Yaz›s›’ndan
(...) Böyle görkemli insanlar›n kendilerini feda ettikleri bir direniﬂte düﬂmek de ihanete eﬂ de¤er olur... Onun korkusu vard› üstümde... Ya yapamazsam? Ya baﬂaramazsam! Bu korkuyla ilk talebimi geri çektim. Sen kim oluyorsun dedim kendime,
bunun alt›ndan kalkabilecek misin, bu kadar cesaretin var m›? ... Ve
sonuçta daha düﬂünmem gerekti¤ine karar verdim. Düﬂünmeden,
kendimi ve yapabileceklerimi tartmadan giriﬂilen iﬂlerin sonuçlar›n›
çok gördüm. Tereddütüm bundan kaynakl›yd›.

Tarih yazanlar›n
kaleminden
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Baki ERDO⁄AN

Senem Adal›, infazlara, kay-

Devrimci bir
ö¤retmendi.
A¤ustos
1980’de
Barbaros KADIO⁄LU K›rﬂehir’de
polis ve jandarman›n açt›¤›
ateﬂle katledildi.

1920-30’l› y›llarda komünist hareketin uluslararas› çapta önderlerindendi. 1924'te ‹talyan
Komünist Partisi Genel
Palmiro TOGL‹ATT‹ Sekreterli¤i'ni üstlendi.
Komünist Enternasyonal'de görevler ald›. Hitler faﬂizmine karﬂ› mücadelede teorik-pratik katk›larda
bulundu. 21 A¤ustos 1964’de aram›zdan ayr›ld›.

A¤ustos
1991’de Yozgat Akda¤madeni’nde geçirdi¤i bir trafik
kazas›nda kaybettik.

22 A¤ustos 1993’te Ayd›n polisi taraf›ndan iﬂkencede katledildi. Baki, 1984’te Ayd›n Turizm Meslek Yüksek Okulu ö¤rencisiyken kat›ld› mücadeleye.
TÖDEF’in kurucular›ndan biri oldu. 1991 sonunda
farkl› görevler üstlendi. ﬁehit düﬂtü¤ünde Devrimci
Sol Ege Bölgesi Siyasi Sorumlusu’ydu.

Peki bu arada ne de¤iﬂti? De¤iﬂen çok ﬂey yok asl›nda, ben yapaca¤›ma karar verdim. Çok düﬂündüm, bu karar› vermemde ﬂehitlerin çok büyük pay› var. Gencecik yaﬂl› kad›n erkek. Böyle bir zamanda kendini öne sürüyorlarsa ve can verebiliyorlarsa daha fazla
konuﬂacak ﬂey yok demektir. Ben de bu direniﬂin içinde yer almal›y›m. ... Dedi¤im gibi bu karar› almamda ﬂehitlerimizin pay› var. Onlar› çok düﬂünüyorum. ‹çlerinde tan›d›klar›m, beraber çok ﬂey pay-

Gelecek mücadelesinde yeralan
iki genç devrimciydi onlar. Onlar›, 17 A¤ustos 1999’da
meydana gelen Marmara depreminde kaybettik. Elif, ‹zmit Demokratik Lise ‹çin Mücadele KomiElif KARAMAN Ayd›n YILDIRIM teleri sorumlusu, ayn› zamanda
Kurtuluﬂ Gazetesi da¤›t›mc›s›yd›.
Ayd›n Y›ld›r›m ise Karanfiller Kültür Merkezi Müzik Toplulu¤u üyesiydi.
Tecrite karﬂ› Malatya Hapishanesi’nde ölüm orucuna
baﬂlad›; direniﬂinin ilerleyen günlerinde Ankara Numune Hastanesi’ne sevkedildi ve 22 A¤ustos
2002’de ﬂehit düﬂtü. Birsen Hoﬂver, Rizeli’ydi. Ana
dili Lazca’d›r. AÜ. Dil Tarih Co¤rafya Fakültesi ö¤rencisiyken bir Dev-Genç’li olarak mücadeleye kat›ld›.
Birsen HOﬁVER 1997’de Dersim K›r Birlikleri’ne kat›ld›. ﬁubat
1999’da tutsak düﬂtü. Mücadele devam ediyordu. 26
Eylül 2001’de 7. Ölüm Orucu Ekibi direniﬂçisi olarak ölüme yatt›.
laﬂt›klar›m var hepsini çok seviyorum. Ço¤u o kadar
genç ki yaﬂamlar›n›n bahar›ndayd›lar. Belki de baﬂka
memlekette çocuk derler ama onlar öyle bir sorumluluk üstlenecek kadar olgunlar. Onlar›n p›r›l
p›r›l hallerini düﬂünüyorum da gerçekten de çok
üzülüyorum. Sonra da kendi can derdime düﬂmek a¤›r geliyor. Bu kadar a¤›rl›¤› taﬂ›yamam.
Bütün bunlar beni çok etkiledi. Yar›ﬂ giderek
büyüyor. Direniﬂ çok farkl› aﬂamalara girdi, ortada büyük bir kararl›l›k var. Son adam›n kalmayana kadar. Bunlar çok büyük bir gücü ifade ediyor. Kazanaca¤›m›za dair sonsuz bir inanc›m var.
Hem zafer hem devrim. Karar›mda netim. Oturmak böyle süreçte zoruma gidiyor. Epeyce geç kald›m, epeyce tren kaç›rd›m. Ama zarar›n neresinden
dönersen kard›r. Baﬂaraca¤›ma inan›yorum, ben haz›r›m. Geç kald›m ama bir ekipte yer almak istiyorum. ... Uzun laf›n k›sas›, insan onuruna ve namusuna sahip ç›kmal›. Haz›r›m, haz›r›m, ben de olmal›y›m.
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at›yorlar. Durmaks›z›n sat›yorlar. Bütün emperyalist tekeller AKP’den
memnun. Ülkemizde “iﬂ”
yapan tüm tekelci burjuvalar›n a¤z› kulaklar›nda.
Çünkü, daha önceki hiçbir iktidar
döneminde, bugünkü kadar ya¤ma
ve talan özgürlü¤ü elde edememiﬂlerdi. Bunun için memnunlar
AKP’den. Bugün politik aç›dan da,
ekonomik rakamlar aç›dan ﬂu sonuca rahatl›kla varabiliriz art›k: AKP,
gelmiﬂ g eçmiﬂ en iﬂbirlik çi hü kü m e t t i r. Menderes ve Özal, emperyalizmin iﬂbirlikçili¤inin ülkemizdeki
yol aç›c›lar›d›r. Baﬂka bir deyiﬂle, iﬂbirlikçili¤in a¤ababas›d›r onlar.
Menderesler’in, Özallar’›n ö¤rencisi Tayyip Erdo¤an ve AKP’li bakanlar, yöneticiler, aç›lan yoldan çok
daha büyük bir h›zla ve pervas›zl›kla ilerlemeye devam ediyorlar.
on olarak akarsular›m›z› sat›l›¤a
ç›karm›ﬂ bulunuyor AKP hükümeti. Pervas›zca yap›lan özelleﬂtirmelere baﬂta iﬂçiler olmak üzere,
halk›n neredeyse tamam› karﬂ› ç›kt›.
AKP özelleﬂtirmelerden vazgeçmedi. Uygulamaya koyduklar› tar›m
politikalar›na, hemen tüm köylülük
karﬂ› ç›kt›, AKP köylüyü dinlemedi
bile. Gözünüzü toprak doyursun deyip susturdu onlar›. AKP, geçen 4.5
y›ll›k iktidar döneminde, sadece
emperyalist tekelleri ve onlar›n iﬂbirlikçilerini dinledi. Onlar özelleﬂtirmelere devam et diyorlard›. Onlar, tar›m› tasfiye et diyorlard›.
Onlar, hazine arazilerini, ormanlar›, limanlar›, akarsular›
sat diyorlard›. AKP sat›yor.
AKP’nin kendine ait bir ekonomi program› hiç olmad›. Sadece
dikte edileni uygulad›. Dikte
edenler, IMF’ydi, Dünya Bankas›’yd›, TÜS‹AD’d›, do¤rudan
emperyalist devletlerin kendisiydi... Dikte edilenin biraz d›ﬂ›na ç›kt›¤›nda, dünyan›n kendisine dar edilece¤ini biliyor
AKP. Ve o yüzden, bu ülkenin
hükümeti gibi de¤il, tekellerin
memuru gibi davran›yor.
KP hükümeti, bu yan›yla
ba¤›ms›z, kendi kararlar›n›
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GÜNDEM

AKP, ‹KT‹DAR DE⁄‹L,
EMPERYAL‹ST TEKELLER‹N
MEMURUDUR !
al›p uygulayan bir hükümetten ziyade, tekellerin özel memurlar›ndan
oluﬂturulmuﬂ bir ekip gibidir...
ki tür iktidar vard›r; halk›n iktidar›, sömürücülerin iktidar›... Birinin politikalar›n› her ﬂeyi “ h a l k
için” yapmak belirler. Di¤erinde ise
halk yoktur. Halk›n düﬂünceleri
yoktur. Halk›n talepleri kaale al›nmaz. Kapitalizm en genelde “insan›” sadece “art›-de¤er yaratacak”
bir üretim arac› olarak görür. Ötesini düﬂünmez. Dünya çap›ndaki k a p i t a l i s t t a h r i b a t › n kayna¤› budur.
Kapitalizmin iktidarlar›, hiçbir ﬂeyi
“ h a l k a g ö re” yapmaz, planlamaz,
düﬂünmezler. Bu anlamda, “halktan
uzak”, kapitalistlere göre ayarlanm›ﬂ politikalar› uygulayan iktidarlar›n depremdi, kurakl›kt›, benzer sorunlara karﬂ› halk› esas alan politikalar geliﬂtirmesi beklenemez.
KP halk›n suyunu sat›yor, çünkü tekeller öyle istiyor. Susuzluk daha bugünden gelip hayat› zindan etmeye baﬂlad›. Gazetelerin
sayfalar›nda, televizyon ekranlar›n-

‹

A

da sadece iki büyük ﬂehrin su s›k›nt›s› var. Fakat as›l ciddi sorun k›rsal
alanda, derdin büyü¤ünü yaﬂayan
köylülük. Tarlada kuruyan ürünler,
sulanamayan bahçeler, ödenemeyecek borçlar... Gazeteler, televizyonlar göllerimizin; akarsular›m›z›n bir
bir kurudu¤unu, ülkemizin çölleﬂti¤ini yaz›yor. Kalan su kaynaklar› da
emperyalist tekellere peﬂkeﬂ çekilecek, bunun haz›rl›klar› yap›l›yor.
Neden, nas›l, kim kazanacak?..
Bunlar tart›ﬂ›lm›yor. Oysa en baﬂta
bunlar›n tart›ﬂ›lmas› gerekiyor.
002’de Johannesburg’da emperyalistlerin
inisiyatifinde
toplanan Dünya Sürdürülebilir
Kalk›nma Zirvesi’nde, 2015 y›l›na
kadar “temiz suyu bulunmayan
milyarlarca insan›n say›s›n›, yar›ya indirmek” karar› al›nd›. Emperyalist zirvelerde al›nan ve lafta kalan kararlardan biriydi bu da. Zaten bu sonuçtan da son derece
aç›k. O günden bu yana, yeryüzünde temiz su bulamayan insanlar›n
say›s›, b›rak›n yar›ya inmeyi, artt›
ve hâlâ artmakta.
ilmeliyiz ki, su sorunu ve
suyun tekellere peﬂkeﬂ çekilmesi, yaln›z ülkemize özgü
bir durum de¤il. Emperyalist
ABD ve Avrupa, “su da¤›t›m
ﬂebekelerinin tekellere devredilmesi” için yeni-sömürge ülkeler üzerinde yo¤un ve sistemli bir bask› uyguluyorlar.
Bu bask›n›n koçbaﬂlar› tahmin
edilece¤i gibi IMF ve Dünya
Bankas›. Bir fikir vermesi aç›s›ndan benzer baz› süreçleri
örnek olarak aktaral›m.
frika’da 2001’de sekiz ülke, kredi karﬂ›l›¤›nda suyu özelleﬂtirmeye zorland›. Ve

2
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AKP, geçen iktidar döneminde, halk›n taleplerini kaale
almad›, sadece emperyalist tekelleri dinledi... AKP’nin kendine ait bir ekonomi program›
hiç olmad›. Sadece dikte edileni uygulad›. Dikte edenler,
IMF’ydi, Dünya Bankas›’yd›,
TÜS‹AD’d›, do¤rudan emperyalist devletlerin kendisiydi.

A
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sonuçta Angola, emperyalistlerden
kredi alabilmek için su fiyat›n› art›rmak zorunda b›rak›ld›. Benin’de
su ve elektrik da¤›t›m ﬂirketleri
özelleﬂtirildi. Gine-Bissau’da su
ve elektrik da¤›t›m› özel ﬂirkete
devredildi. Nijer’de Dünya Bankas› ile anlaﬂma uyar›nca, borçlar›n
ödenmesi için su, telekomünikasyon, elektrik ve petrol ﬂirketlerinin
özelleﬂtirilmesine karar verildi.
990’larda, Afrika’da sadece s›n›rl› alanlarda faaliyet gösteren
birkaç özel su ﬂirketi vard›. Bugün
sular Frans›z Saur, Suez ve Vivendi, Portekiz ﬂirketi Aguas de Portugal ve ‹ngiliz ﬂirketi Biwater ve
benzerlerinin elinde toplan›yor.
Suyun özelleﬂtirilmesi, Kamerun,
Gana, Nijerya, Tanzanya ve
Uganda’ya da dayat›l›yor. Çad,
Güney Afrika, Mali, Gabon,
Burkina Faso ve Mozambik’te
ise; özel ﬂirketlere s u t e d a r i k
h a k k › n › n sat›ld›¤› belirtiliyor
çeﬂitli raporlarda.
uyun
özelleﬂtirilmesinin
baﬂlad›¤› bir yer de Latin
Amerika. Fakat Latin Amerika
halklar› güçlü direniﬂlerle karﬂ›lad›lar bu sald›r›y›. Mesela,
2000 y›l›nda Bolivya’n›n en büyük ﬂehirlerinden Cochabamba’da su sisteminin özelleﬂtirilmesine, suyun emperyalist ﬂirketlere sat›lmas›na karﬂ› iﬂçiler
ve köylüler direniﬂe geçtiler ve
sular›n› satt›rmad›lar. Keza, suyu ya¤malama sald›r›s›n›n sürmesi karﬂ›s›nda 2003’te de iﬂçi sendikalar› ve köylüler ortak örgütlenmeler kurarak direndiler sald›r›ya.
uyun özelleﬂtirilmesi sonucunda, 2000 y›l› A¤ustos’unda Güney Afrika tarihinde görülen en
korkunç kolera salg›n› yaﬂand›.
Bilimsel raporlar ortaya koyuyor
ki, “temiz su ve ar›tma imkânlar› n › n y o k l u ¤ u ” sonucunda, ölümcül
hastal›klar›n yeﬂerece¤i ortamlar
oluﬂuyor. Sonuç: “Her y›l iki milyon çocuk, yani her 15 saniyede
bir çocuk, önlenebilir basit hastal›klar nedeniyle yaﬂam›n› kaybediyor. ” Raporlar aç›kça gösteriyor
ki, yeni-sömürge ülkelerde s u d a n
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-daha do¤rusu susuzluktan- kayn a k l a n a n h a s t a l › k l a r en yayg›n
ölüm nedeni durumundad›r...
eki ne yapaca¤›z? Ne olacak,
nas›l olacak? Bugünlerde herkes
parlamentonun aç›l›ﬂ›yla, yeni meclis üzerine teori ve spekülasyonlar
yapmakla, yeni cumhurbaﬂkan›yla
meﬂgul oldu¤u için, ne gündemdeki
grevler, ne AKP’nin akarsular›n sat›ﬂ›na haz›rlan›yor oluﬂu, gündeme
giremiyor. Bu meclis neyi çözebilir? Bir grup demokrat›n, kendini
sosyalist olarak tan›mlayan bir-iki
parlamenterin girmesiyle bir meclisin niteli¤i de¤iﬂmiﬂ mi olur? Bu
meclisin “kurucu meclis” gibi çal›ﬂaca¤›, bu meclisin tüm Türkiye
halk›n› temsil niteli¤i taﬂ›d›¤› gibi

P

Suyumuz için
savaﬂaca¤›z. Halk olarak
yapmam›z gereken budur.
ﬁimdi vatanseverli¤i göstermenin zaman›d›r iﬂte!
Su meselesi, sadece su
meselesi de¤ildir,
emperyalizme ve
iﬂbirlikçilerine karﬂ›
mücadele meselesidir.

iddialar, tespitler, abestir. Politik
aç›dan oligarﬂik diktatörlü¤ün aklanmas›d›r. Baﬂta belirtti¤imiz gibi
iki tür iktidar vard›r. Sömürücü egemen s›n›flar›n iktidar› ve halk›n iktidar›. Mevcut iktidar tart›ﬂmas›z
sömürücü s›n›flar›n iktidar›d›r.
Devlet onlar›n devleti, meclis onlar›n meclisidir. Birkaç demokrat›n,
sosyalistin varl›¤›, demokrasicilik
oyununun vitrinini de¤iﬂtirir sadece, kendisini de¤il.
KP’nin sürdürdü¤ü ekonomi
politikaya bak›n; Ortado¤u konusunda, BOP konusunda söylediklerine ve yapt›klar›na bak›n; Kürt
sorunu konusunda izledi¤i politika-
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ya bak›n; görülür ki, gerçekte emperyalistler ve oligarﬂik diktatörlük
ve onlar›n temsilcisi olarak AKP,
politikas›nda nettir. Kimin ç›karlar›n› savundu¤u konusunda bir bulan›kl›k yoktur. Keza meclisteki di¤er
partilerin, CHP, MHP ve DSP’nin
de neyi savunduklar›, daha 5 y›l önce iktidarken neler yapt›klar› da ortada. Onlara iliﬂkin de bir mu¤lakl›k
sözkonusu de¤il. Emperyalizme ba¤›ml›l›¤›, halka karﬂ› faﬂizmi sürdürmekte, emperyalist tekellerin
(ve ayn› do¤rultuda IMF ve Dünya
Bankas›’n›n) empoze etti¤i programlar› sürdürmekte, bu mecliste
egemen s›n›flar aç›s›ndan bir sorun
olmayacakt›r. O halde, meclis üzerine söylenen yukar›daki sözler nereden ç›k›yor? O halde, tart›ﬂt›¤›m›z bu hayati sorunlar›n çözümünü meclise havale edebilir
miyiz?
mperyalist kuﬂatma gün be
gün daral›yor. Kuﬂatma, suyumuza elini uzatm›ﬂ durumda.
Ve elini uzatmayaca¤› hiçbir
ﬂey yok. Akla gelebilecek ve
ﬂimdilik gelmeyen her ﬂey, iﬂbirlikçi AKP iktidar› taraf›ndan
sat›ﬂa ç›kar›lm›ﬂt›r ya da koﬂullar› uygun buldu¤u sürece ç›kar›lacakt›r. Afrika’da, Latin
Amerika’da yaﬂanan süreç,
ﬂimdi ülkemizde dayat›l›yor.
Ya¤maya, talana dur demeliyiz.
Emperyalist dayatman›n baﬂar›ya ulaﬂ›p ulaﬂmayaca¤›n› halk
olarak, suyumuza, ülkemizin
do¤al kaynaklar›na ve kendi gelece¤imize sahip ç›kma kararl›l›¤›m›z
belirleyecek. Suyumuz için sava ﬂaca¤›z. Halk olarak yapmam›z gereken budur. ﬁimdi vatanseverli¤i
göstermenin zaman›d›r iﬂte. K›z›l›rmak’›m›za, Yeﬂil›rmak’›m›za, göllerimize, madenlerimize, havam›za,
suyumuza, aﬂ›m›za, iﬂimize sahip
ç›kma zaman›d›r. Vatanseverlik budur. Demokratl›k budur. Bu alçakça
sat›ﬂ›, emperyalizme uﬂakl›¤› seyredenler ve onaylayanlar, vatana ihanet ediyor demektir. Su meselesi,
sadece su meselesi de¤ildir, emperyalizme ve iﬂbirlikçilerine karﬂ› mücadele meselesidir.

E

GÜNDEM

5

Halk› susuz b›rakt›lar,
ﬂimdi bahane üretiyorlar
Ankara’da su kesintileri 5 güne
ç›kt›. Hacettepe Hastanesi’nde acil
d›ﬂ›nda hasta kabulleri ve ameliyatlar susuzluk nedeniyle durduruldu.
Halk susuzluktan adeta “k›r›l›rken”,
üst üste iki ayr› noktada ana su hatt› patlayarak tonlarca su boﬂa akt›.
Baﬂkentin özellikle gecekondu mahallelerinde halk, temiz-kirli demeden kuyulardan, inﬂaatlardan su
bulma kavgas› veriyor.
‹zmir ve ‹stanbul’da da kesintilerin gündeme gelece¤i belirtilmekte. Adana’da ise ASK‹ Genel Müdürlü¤ü’nün “ ya¤mur hiç ya¤masa
bile 50 y›l su sorunumuz yok” aç›klamas›na karﬂ›n, ‹nﬂaat Mühendisleri Odas› Adana ﬁubesi, kot seviyesinin bu ﬂekilde düﬂmesi durumunda
30-40 gün içinde susuzluk tehlikesinin yaﬂanaca¤›n›, acil önlem al›nmas› gerekti¤ini söyledi.
Tüm bunlar yaﬂan›rken, AKP iktidar› ve belediyeler ne yap›yor?
Susuyor! Baﬂkentin susuz kalmas›ndaki sorumlulu¤u gizlenemez
noktaya gelmesine ra¤men; DTP’li
belediye bir parka Kürtçe isim verdi
diye an›nda ‹çiﬂleri Bakanl›¤› müfettiﬂlerini harekete geçiren iktidar,
milyonlarca insan› susuz b›rakan
Ankara Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Melih Gökçek’in arkas›nda duruyor. Gökçek ise, yalanlarla, eleﬂtirenlere hakaretlerle, sorumlulu¤unu
Allah’a havale ederek, s›yr›lmaya
çal›ﬂ›yor. Elbette AKP su konusunda tümüyle boﬂ durmuyor! Halk›n
su ihtiyac›n› karﬂ›lamay› de¤il,
“özelleﬂtirmeye son h›zla devam
edece¤iz” slogan›yla, sular›m›z› tekellere nas›l peﬂkeﬂ çekece¤inin hesab›n› yap›yor, bunun ad›mlar›n›
at›yor.

Utanmaz ve Arlanmaz!
Kurakl›k en büyük darbeyi Ankara halk›na vurdu, kesintiler bir-
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Halk›n i htiyaçlar›na
yat›r›m y apmad›lar.
Bile bile önlem almad›lar. ﬁimdi bir yandan
kurakl›¤a b ahaneler
ü retiyorlar, öte yandan
akarsular›m›z›, su
kaynaklar›m›z›
tekellere peﬂkeﬂ
çekmeye çal›ﬂ›yorlar.
ken, ikiye, üçken beﬂ güne ç›kar›ld›.
Buna ra¤men Melih Gökçek, burnundan k›l ald›rm›yor. Üstelik üste
ç›k›p utanmazca sald›r›ya geçiyor,
halk› aptal yerine koyuyor.
Eleﬂtiriler ve y›llar önce yap›lan
uyar›lara, önüne konan projelere
karﬂ›n, önlem almad›¤›n› gösteren
belgeler üzerine ﬂöyle diyor:
"Bütün dünyada kurakl›k bir anda olmaya baﬂlad›. Bir anda baﬂ›m›za geliyor. Allah'›n bu kadar afet
verece¤ini düﬂünemedik. Zekâ seviyemiz Allah'›n bir anda bu kadar
afet verece¤ini düﬂünecek kadar
yüksek de¤il. Zekâ seviyesi yüksek
olanlar varsa onlar düﬂünseydi. Allah isterse susuzluk biter!.."
Hem utanmaz, hem arlanmaz!
Herkes aptal bir tek o ak›ll›! “Zeka”
seviyesini bilmeyiz, ama halk›n zekas›n› aﬂa¤›lad›¤› aﬂikâr. Tedbir diye, "belediye personelini 2 ayl›k izne göndermekten” söz edip, “vatandaﬂlar›m›z tatile ç›ks›n. 50 - 60
bin kiﬂi bir süre Ankara'dan ayr›lsa

biraz rahatlar›z. Annelerini, babalar›n› ziyaret etseler fena m› olur?"
gibi saçmal›klar› söyleyebilmesi
bunun kan›t› de¤il mi! Bir zamanlar
bir burjuva politikac›s›n›n, okullar
olmasa Milli E¤itim Bakanl›¤›’n› ne
güzel yönetirim demesine benziyor.
Ankaral›lar olmasa, o da Ankara’y›
bir güzel yönetecek!
Gökçek’in o muhteﬂem zekas›
ile öngörmesine gerek yoktu. Bilim
insanlar› y›llard›r uyar›yor! Ülkemizin su kaynaklar›n›n s›n›rl› oldu¤u
ve tedbir al›nmas› gerekti¤i de 2005
y›l›nda, yani Gökçek’in Ankara’y›,
AKP’nin ülkeyi yönetti¤i günlerde,
Avrupa Çevre Ajans›’n›n analiziyle
tescillendi. Yani, küresel ›s›nma sorunu olmasa da, bu ülkeyi yönetenlerin tedbir almas›, politika geliﬂtirmesi gereken bir durum sözkonusu.
Ancak Gökçek’in umurunda de¤il! O, koltu¤u garantilemek için,
alt yap›yla de¤il, görüneni cilalamakla meﬂguldü. 250 milyon dolarl›k Iﬂ›kl› Baraj›’n›n yat›r›m›n› “gereksiz” diyerek reddetti ve belediyenin suyla ilgili birimi olan ASK‹’nin 350 milyon dolar›n› yol ve
kavﬂak yap›m›na harcad›. Bunlar›n
ihalelerinde nelerin döndü¤ü ayr›
bir konu. Mant›k ﬂu: Görüneni, yüzeydekini süsle halk› aldat! K›sa vadeli, günübirlik düﬂünmenin bir örne¤i. Dedi¤imiz gibi, bu yol ve kavﬂak yap›mlar› hangi islamc› holdingin, tekelin kasas›n› ﬂiﬂirdi, “Gökçekgiller”, buradan ne rant elde ettiler, tüm bunlar da ayr› bir konudur.
ﬁimdi, içme suyu olarak kullan›lmas›n›n sa¤l›kl› olmad›¤› tart›ﬂmal› olan K›z›l›rmak’tan “taﬂ›ma
su” ile de¤irmen döndürmeye çal›ﬂ›yor. Gerede Projesi’ni, 2004 y›l›nda “su önceli¤imiz de¤il” diyerek
iptal eden Gökçek, “10 y›l sürecek
K›z›l›rmak Projesi’ni 8 ayda bitirece¤iz” yalan›na s›¤›n›yor. DS‹’nin,
K›z›l›rmak Projesi’ni bitirme plan›,
2027 y›l›. Çünkü K›z›l›rmak suyunu, içerdi¤i a¤›r metallerden ar›nd›racak teknolojiye sahip de¤iller.
Gökçek ise, “tad›n›n ne önemi var”
diyerek, mant›¤›n tam da günü kurtarma oldu¤unu gösteriyor. Anlaﬂ›lan a¤›r metallerden ar›nd›rmay› da12 A¤ustos 2007

hi düﬂünmüyor! Üstelik, Gerede'nin
238 milyon dolarl›k maliyetini yüksek bularak reddetmiﬂti, K›z›l›rmak'a 700 milyon dolar ödeyecek.
Daha do¤rusu halka ödetecek!
Tüm bu gerçeklere ra¤men hâlâ
ç›k›yor ve “belediyenin su temini
konusunda üzerine düﬂen, ancak
yapmad›¤› hiçbir ﬂey olmad›¤›n›”
savunuyor, “ B e l e d i y e B a ﬂ k a n l › ¤›'n›n hiçbir soruml ul u¤u bulunm a m a k t a d › r " diyor; su kesintisinin uzamas›nda halk› suçlayarak,
“vatandaﬂlar›n aﬂ›r› talebine”
ba¤l›yor. Eleﬂtiriler karﬂ›s›nda Allah
isterse susuzluk biter!.. ﬂarlatanl›¤›na s›¤›n›yor.
Baﬂkenti yöneten zihniyet iﬂte
bu; fazla söze ne gerek var!

Üç Bakan›n Büyük Yalan›
Günü Kurtarma
Anlay›ﬂ›n›n Bir Örne¤i
Birçok sorunda oldu¤u gibi, suyun kullan›m› da uzun vadeli düﬂünmeyi, uzun vadeli politikalar belirlemeyi gerektiren bir aland›r. Örne¤in, yüzy›l sonra bu ülke halk›n›n
su ihtiyac› düﬂünülebilmelidir. Bu
gelece¤i planlamak, bugünden yar›na halk› düﬂünmektir. Ancak, halk›n
ihtiyaçlar›n› asla düﬂünmeyen bu
ülkeyi yönetenler, ayn› zamanda k›sa vadeli ç›karlar›n hesab›n› yaparlar. Günü kurtarmaktan, kendi iktidar›n› korumaktan baﬂka hiçbir ﬂeyi
düﬂünmezler. Akarsular› sat›l›¤a ç›kar›rken de ayn› zihniyet hakimdir.
Bunun yar›n yolaçaca¤› sonuçlar›
asla düﬂünmüyor, bugün için tekellerin ç›kar›n› yerine getirmekle,
böylece koltuklar›n› garantiye almakla ilgileniyorlar.
ﬁimdi biraz geriye gidelim...
Kurakl›k sorununun baﬂgöstermesi ve küresel ›s›nman›n dünya
çap›nda gündeme gelmesi ile, AKP
iktidar› da bu y›l›n baﬂ›nda “ b i r
ﬂeyler y a p › y o r ” görünme ihtiyac›
duymuﬂtu. Ortada kaçamayaca¤› bir
durum vard› zira. Henüz evdeki kullan›ma yans›mayan ama tar›mda
kendini gösteren ciddi bir kurakl›k
sorunu köylüyü çoktan vurmuﬂ, ferSay›: 117

yatlar yükselmeye baﬂlam›ﬂt›.

HÖC, suyu sat›l›¤a ç›karan
iﬂbirlikçi iktidar› protesto etti
AKP’nin

akarsular›

Baﬂbakan
satma plan›, Haklar ve
Erdo¤an, üç
Özgürlükler Cephesi tabakan› göraf›ndan 6 A¤ustos’ta
Taksim Tramvay Durarevlendirdi.
¤›’nda protesto edildi.
“K ü resel
Aç›klamada
yaﬂanan
Is›nma Eysusuzlu¤un sorumlusulem Plan›”
nun AKP oldu¤u vurguiçin bir topland›.
lant› düzenAKP’nin iﬂbirlikçili¤ilediler. Çevre
nin teﬂhir edildi¤i aç›klave
Orman
mada,
“‹ﬂbirlikçili¤e
Bakan› OsSon,
Kahrolsun
Emperman Pepe,
yalizm Yaﬂas›n Mücadelemiz” yaz›l› dövizler taﬂ›n›rken, HÖC
Enerji ve Taad›na aç›klama yapan Gözde ﬁahin, kurakl›¤›n “do¤al” olmabii Kaynakd›¤›n› belirterek, bunun sorumlusunun Türkiye’yi ve belediyelar Bakan›
leri yönetenler oldu¤unu vurgulad›. AKP’nin iktidar› boyunca
Hilmi Güler
yapt›¤› tek ﬂeyin satmaktan ibaret oldu¤unu belirten ﬁahin,
ile Tar›m ve
s›ran›n suya, madenlere geldi¤ini ifade etti. ‹ktidar›n halk›n ihKöyiﬂleri Batiyaçlar›n› öngörmesi ve ona göre yat›r›m yapmas› ve önlem
kan› Mehdi
almas› gerekti¤ine de¤inen ﬁahin, “susuzlu¤un sorumlusu
Eker, toplant›
do¤a de¤il, AKP’dir” diye konuﬂtu.
sonras› bas›Gençlik Federasyonu da yapt›¤› yaz›l› aç›klama ile akarsun›n karﬂ›s›na
lar›n sat›ﬂ›n› eleﬂtirerek, “onlar›n soygununa, talan›na seyirci
geçtiler. Bakalmayal›m, göz yummayal›m. Emperyalizmin iﬂbirlikçi ‹ktidaﬂar›dan baﬂar› AKP ülkemizi satmaktan vazgeçmelidir.” dedi.
r›ya koﬂtu¤uAyr›ca TMMOB’a ba¤l› çeﬂitli odalar da yapt›klar› aç›klanun propamalarla suyun özelleﬂtirilmesine karﬂ› ç›kt›lar.
gandas›n› yapan AKP ikMehmet'e düﬂüyor. Köylü Ali Amtidar›n›n Tar›m Bakan› Mehdi Eker,
ca’ya dü ﬂüyor. Ya n i herkesin so2 ﬁubat 2007'de ﬂöyle diyordu:
rumluluklar› var.”
"Türkiye'de ﬂu anda bir kurakEkonomide de böyle de¤il midir;
l›k tehlikesi yok. Kurakl›k eylem
onlar
soyarlar, ekonomiyi bat›r›rlar,
pl an › ha z ›r l ›y oru z. A n c a k b u b u sonra
halk “tasarrufa” ça¤r›l›r. Üstegün iç in de ¤i l 25 y›l sonras › i çin.. ."
lik “ulvi” sloganlarla yaparlar bunu;
‹ﬂte böyle YALAN söylüyorlar,
adeta zenginlerin, burjuvalar›n da
böyle HALKI ALDATIYORLAR!
fedakarl›k yapt›klar› yalan›yla birOsman Pepe’ye göre de böyle
likte halktan fedakarl›k isterler. Dobir sorun yoktu, varolan› halletme¤ay› yok eden kapitalizmin, kendi
nin yolunu da bulmuﬂtu! Bilimle
politikas›zl›klar›n›n ürünü olan suaralar› asla iyi olmam›ﬂ, ulemadan
suzlu¤un “çözümünü” de böylece
fetvalarla ülke yöneten, çal›p ç›rphalk›n s›rt›na yükleyerek atlatmaya
kalk›ﬂ›yorlard›. Bugün Gökçek’in
ma, hortumlama, yolsuzluk, ihaleler
halka tasarruf dayatmas›, tatile ç›ve ülkede ne var ne yoksa satma iﬂk›n demesi ayn› zihniyettir.
lerinde uzman olan bu zevata göre;
böylesine ciddi, büyük ve küresel
O büyük “Eylem Plan›”na döbir çevre sorununda görev, ‘Ayﬂe
nersek; böyle bir toplant› yap›lm›ﬂTeyze’ye düﬂüyordu. Üç bakan›n
t›, ancak ortada somut bir öneri, bir
düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda Pepolitika yoktu. Topun halka at›lmas›
pe ﬂöyle dedi:
da bunu gösteriyordu. Üç bakan›n
“ Sorumluluk ev han›m› Ayﬂe da üzerine vurgu yaparak belirttikTeyze’ye düﬂüyor. Kamyon ﬂoförü
leri ise, “ k u r a k l › k t e h d i d i n i n ﬂ i m-
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Halk kirli suya
mahkum ediliyor
n Yönetenlerden umudunu kesen Ankara halk›, su sorununu
kendi yöntemleri ile çözmeye
çal›ﬂ›yor. Çaresizli¤e itilen halk
Akdere Ziya Orbay Mahallesi’nde bulunan bir inﬂaat›n bahçesinde bulunan kuyudan foseptik kar›ﬂm›ﬂ su ile ihtiyac›n›
gideriyor. Suyun kirli oldu¤u
bilinmesine ra¤men, halk evlerine su taﬂ›yor. Kuyu baﬂ›nda
bekleyen halk “günde 10 litre suyu al›yoruz, para dayanm›yor. Kuyu suyunu gerekirse içeriz. Böyle
sürünmektense, öleceksek ölelim” diyor.

At›k tesisi koku yay›yor
belediye seyrediyor
n Adana’n›n Akdeniz Mahallesi
halk›, mahallelerinde kurulu bulunan at›k tesisinin kald›r›lmas›
için 3 A¤ustos günü yolu trafi¤e
kapatt›lar. Belediyenin uygulamaya son vermesini isteyen,
Akdeniz Mahallesi ve çevre
mahallelerin muhtarlar›, tesisin
sürekli olarak koku yapt›¤›n› ve
art›k tahammülün kalmad›¤›n›
kaydettiler. Eylemde, “Ar›tma
Tesisi Kapat›ls›n”, “Aytaç ﬁaﬂ›rma Sabr›m›z› Taﬂ›rma” sloganlar› at›larak, Adana Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Aytaç
Durak protesto edildi.

Kene 25 can ald›,
AKP oral› olmad›!
n

Sa¤l›k Bakanl›¤›, 2007 y›l›
içinde K›r›m Kongo Kanamal› Ateﬂi nedeniyle ölenlerin
say›s›n›n 25’e yükseldi¤ini
aç›klad›. Kene yoksul köylülere yap›ﬂ›p can›n› al›rken,
tüm halk›n yakas›na yap›ﬂan
bu iktidar sadece seyrediyor.
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dilik söz konusu olmad›¤› ” yd›.
Bir iktidar böyle bir sorunda
“ﬂimdilik” diye politika belirleyebilir mi? Ayn› aç›klamada, Pepe ve
Güler, umutlar›n› ilkbahar ya¤›ﬂlar›na ba¤land›¤›n› ifade ediyorlard›.
Yani daha aylar öncesinden, proje
geliﬂtirme, önlem alma diye bir anlay›ﬂ yok, Allah’a havale var.
Nereden besleniyor bu zihniyet?
AKP tüm politikalar›nda günü kurtarmaya çal›ﬂ›yor. Tek derdi, bütün
düﬂüncesi budur. G ü n ü k u r t a r › p ,
k o l t u ¤ u n u k o r u m a k . Bu u¤urda,
siyasi, ekonomik tavizler vermek
gerekiyorsa veriyor; düﬂüncelerinden vazgeçmek gerekiyorsa geçiyor; emperyalizmin emirlerini yerine getirmek gerekiyorsa, getiriyor.
Bu düﬂüncenin, yönetim anlay›ﬂ›n›n beslendi¤i ikinci kaynak ise,
AKP’nin ideolojisidir. Bilimle, ak›lla, ak›lc› politikalarla çözümlenebilecek sorunlar neden Allah’a havale
edilir? Proje geliﬂtirmek yerine neden aylar sonra ya¤acak ya¤mura
umut ba¤lan›r?
Ülkenin kaynaklar›n› satmaya
ge li nc e as l a i ﬂ i ni A l l a h ’ a b › r a k m a y a n ve emperyalist tekellerin önünde secdeye duran bu zihniyet, halk›n hiçbir sorununu çözemez.
Bu arada, Baﬂbakan ﬂimdi de ‘su
ﬂ û r a s › ’ toplama talimat› vermiﬂ; bu
kez de, bu üç bakan›n yerine geçenler ç›k›p, baﬂka yalanlarla halk›
uyutmaya çal›ﬂacaklard›r. Çünkü
zihniyet devam etmektedir; yeter ki,
ﬂu s›k›ﬂ›kl›¤› atlats›nlar; yine gelece¤i düﬂünen bir politika, proje ç›karmayacaklard›r. Çünkü böyle bir
ﬂey, yat›r›m, maliyet demektir. Tekellerin kasas›na, o¤ul-akraba ﬂirketlerine aktarmak varken, yak›n
vadede propagandas›n› yapamayaca¤› iﬂe yat›r›m› niye yaps›n!

AKP’nin seçim oyununu
medya bilerek gizledi
Susuzlu¤un sorumlusu bu iktidar
ve baﬂta Ankara Belediyesi olmak
üzere, belediyelerdir. Bu aç›k.
Ancak bununla s›n›rl› de¤il.
Ankara’da susuzluk sorunu he-

men seçim sonras› baﬂgöstermedi.
Öncesinde de ciddi ﬂekilde gündemdeydi. Ancak do¤rudan AKP
iktidar›n›n iste¤iyle Melih Gökçek,
AKP’nin oy kaybetmemesi için
gi zle di v e s eçim ö n cesi k esi nt iy e
gitmedi. Bu, ayn› zamanda suyun
tüketiminin ‘israf’ düzeyinde sürmesi demekti.
ﬁimdi, her konuda oldu¤u gibi,
bu konuda da f a t u r a y › h a l k a ö d e t i y o r l a r.
AKP’nin bu politikas›n›, susuzlu¤un geldi¤i boyutu burjuva medya da çok iyi biliyordu. Kuruyan
göller, Ankara’y› besleyen barajlarda azalan su miktar›, hepsi bilgileri
dahilindeydi. A K P ’ n i n s u ç u n a o rt a k o l d u l a r, b u i k t i d a r › n k a z a n mas›na engel olacak her ﬂeyi göz d e n u z a k t u t t u l a r, halk›n aleyhin de iﬂbirli¤i yapt›lar. ﬁöyle bir düﬂünün, bugün yapt›klar› haberlerin
hiçbirini seçim öncesi yapmad›klar›n› göreceksiniz, seçim adeta bir
“milad” gibi!
Medya kimin de¤irmenine nas›l
su taﬂ›yor, bir kez daha görüldü.
Çünkü bu iktidar›n y›pranmas›n›, o
kömür, yiyecek da¤›t›m›ndaki riyakarl›¤›n›n tersine halk› düﬂünmeyen
bir iktidar oldu¤unun ortaya ç›kmas›n› istemediler. Bundan büyük siyasi, ekonomik ç›karlar› vard›. Onlar›n ve iktidar›n ç›karlar›, halk›n
yaﬂamsal ihtiyaçlar›n›n önüne geçti.

Kapitalizm Her ﬁeyi Ticari
Meta Haline Getiriyor;
‹ﬂbirlikçi ‹ktidar Sat›yor!
Sular›m›za Sahip Ç›kal›m
AKP, akarsular›m›z›, su kaynaklar›m›z› satmaya haz›rlan›yor. Suyun özelleﬂtirilmesini isteyen Dünya Bankas›, su kaynaklar›n›n artmas› yönünde bir çözüm önermiyor,
aksine suyun da¤›t›m›n›n özelleﬂtirilmesini istiyor. Yani, varolan su
kaynaklar›n›n tekellerin insaf›na b›rak›lmas›n› istiyor. Bu, suyun kullan›m›nda adaletsizlikler, örne¤in pahal›-ucuz su tasnifleri ile yoksullar›
bu alanda da “kötüye” mahkum etme, pahal› su sat›ﬂ› gibi sorunlar›
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beraberinde getirecektir.
Baﬂta iktidar olmak üzere, suyun
özelleﬂtirilmesini “verimlilik art›ﬂ›
olacak” diye savunanlar, yalan söylemektedirler. Halk› böyle aldatmak
istiyorlar. Oysa, suyun kullan›m›nda verimlilik sorunu, onun özel sektör taraf›ndan iﬂletilip iﬂletilmemesiyle ilgili de¤ildir. Halka, insana
yat›r›m yapan bir sistem sorunudur.
Su özelleﬂtirilmeden de varolan
kaynaklar verimli kullan›labilir, yeni kaynaklar yarat›labilir. Bunlar
hep yönetim, planlama sorunudur.
Ama iktidar bununla ilgili de¤il, o
emperyalist ve iﬂbirlikçi tekellere
nereden nas›l kaynak yarat›r›m diye
düﬂünüyor ve suya gözünü dikiyor.
Su, bir devletin vatandaﬂ›na sa¤lamas› gereken bir ticari mal de¤il,
kamu hizmetidir. Su baﬂka ﬂeye
benzemez, bir ülkenin su kaynaklar›, o topraklarda yaﬂayan halk›n mal›d›r, devredilemez, sat›lamaz.
BM, bu nedenle 2002 y›l›ndan
itibaren, “sa¤l›kl› suya eriﬂimi, bir
i n s a n h a k k › ” olarak kabul etmiﬂtir.
Ancak kapitalizm her ﬂeyi “ticari mal” olarak görür ve ondan azami
kâr elde etmeyi düﬂünür. Kapitalist
sistemin iktidar, parlamento, devlet,
bürokrasi gibi siyasal üstyap›lar›,
sistemin as›l sahibi olan burjuvaziye hizmet eder. Bu siyasal yap›lar
kimi durumlarda “halk›n ç›kar›na”
hizmet ediyor görünse de asl›nda
çeﬂitli biçimlerde aç›klanabilecek
olan, burjuvazinin ihtiyaçlar›n› ve
tercihini karﬂ›l›yordur. E¤itim, sa¤l›k ya da konut gibi. Tüm bu hizmetler halka bir “insan hakk›” diye
sunulur ve böyle de alg›lat›l›r. Ancak yine biz biliyoruz ki, burjuvazinin ihtiyaç ve tercihleri de¤iﬂti¤inde, “insan hakk›” diye nitelenen
tüm bu haklar›n esamesi okunmaz
ve bir anda ticari birer meta haline
dönüﬂür. Bunu sa¤layan da, kapitalist sistemin, yani burjuva s›n›f›n›n
iktidar›ndan, devlet mekanizmas›ndan baﬂkas› de¤ildir.
AKP iﬂte böylesi bir rolle karﬂ›m›zdad›r. Suyun özelleﬂtirilmesine
bulunacak hiçbir “ulvi” k›l›f, bu
gerçe¤i perdeleyemez. AKP, “yapSay›: 117

iﬂlet-devret” gibi yöntemlerle, “kamuya ait” olan suyun kamu yarar›na
kullan›lmamas›n› getirecek ad›mlar
atmaya çal›ﬂmaktad›r.
Suyu satmak, ülkenin gelece¤ini
su ve di¤er hizmetlerin gerçek anlamda “insan hakk›” olarak görülece¤i ve halk›n yarar›na kullan›laca¤› tek sistem vard›r: Sosyalizm!
Dünya kapitalist sistemi, yüzy›llard›r üretim biçimiyle, aﬂ›r› kâr h›rs› ile do¤am›z› tahrip etmiﬂtir. ﬁu
aç›k ki, bugün gerek dünyada gerekse ülkemizde su kaynaklar›m›z,
yüzy›l öncesi kadar zengin de¤ildir
ve bunun nedeni, bu süre içinde kullan›lm›ﬂ olmas› de¤il, kapitalist üretim biçiminin yaratt›¤› tahribatt›r. O
zaman ﬂu sonuç ç›k›yor karﬂ›m›za:
As›l olarak tahribat› yaratan›, yani
kapitalizmi y›kmak için mücadele
etmeliyiz. Bunun d›ﬂ›nda ise, varolan kaynaklar ak›lc›, verimli kullanmak durumundad›r. Tam da burada
iktidar›n ve burjuvazinin sözcülerinin demagojileri baﬂl›yor. Verimlilik, ak›lc›l›k, tutumluluk diye bize
kabul ettirmeye çal›ﬂt›klar› tek ﬂey,
halk›n tasarrufu oluyor. T›pk› Melih
Gökçek’in yapt›¤› gibi!
Oysa, sorun bir bütün olarak politika sorunudur. Bunun içinde halk›n ihtiyaçlar›na yönelik yat›r›m
yapma anlay›ﬂ› vard›r. Bunun içinde
kaynaklar›n tekellere peﬂkeﬂ çekilmemesi vard›r. Bunun içinde burjuvalar›n her alanda oldu¤u gibi, bu
konuda da sadece kendi ihtiyaçlar›n› düﬂünen, halk›n s›k›nt›lar› umurunda olmayan anlay›ﬂ›n›n karﬂ›s›na
ç›kmak, önce onlar›n suyu “israf›”n›n önüne geçmek vard›r. Mesela; bugünlerde ülkemiz “dünya golf
merkezi olacak” diye golf sahalar›
kuruyor iktidar ve belediyeler. ﬁu
anda dokuz saha var ve bunun dört
y›lda 100’ü bulaca¤› belirtiliyor.
Do¤al Hayat› Koruma Derne¤i, yeralt› sular›n›n kirlenmesine de yol
açan golf sahalar›n›n nas›l su tüketimi demek oldu¤unu rakamlarla ortaya koyuyor. Buna göre; bir golf
sahas›n›n ihtiyac› olan su 12 bin nüfuslu bir yerleﬂim biriminin ortalama y›ll›k su tüketimine eﬂittir. Soru-

Gökçek istifa!
Ankara’da yaﬂanan su sorunu halk›n öfkesini de soka¤a taﬂ›d›. ‹vedik'in ard›ndan 6 A¤ustos’ta Demetevler'de de ana su hatt› borusunun
patlamas› ve yollar›n çamur deryas›na dönmesi, birçok ev, iﬂyeri ve arac›n hasar görmesi üzerine, binlerce
kiﬂi elektri¤in de kesilmesiyle soka¤a
döküldü. Halk, Belediye Baﬂkan› Melih Gökçek'e tepki göstererek "Gökçek ‹stifa", "Biz Buraday›z, Gökçek
Nerede?" slogan› att›. Karﬂ›lar›na ise
belediye de¤il, polis ç›kt›. ASK‹ ise,
saatler sonra, ancak gazetecilerden
sonra bölgeye ulaﬂt›.

na, “burjuvalar golf oynas›n, turizm
olsun da...” diye bakarsan›z, bunlar›
görmez ve göstermezsiniz.
Devam edelim; verimlilik, ak›lc›l›k, tutumluluk içinde baﬂka ne
var? Bunun içinde, su kaynaklar›n›n
kurumas›na neden olan do¤a tahribat›n› engelleyecek politikalar geliﬂtirip uygulamak vard›r. Örne¤in,
tekellerin masraf yapmamak için
fabrikalar›ndan yayd›klar› zehirleri,
göllerimize döktükleri at›klar› önlemek vard›r. Ülkemizde sanayi tesislerinin %98’inde, belediyelerin
%95’inde, otellerin %81’inde at›k
ar›tma tesisi bulunmuyor; tasarruf
ise, iﬂte size suyun nas›l “kötü kullan›ld›¤›n›n” bir cevab›.
Bunun içinde; tar›mda su kullan›m›n› verimli k›lacak sistemleri
kurmak vard›r. Ama, iktidar ne yap›yor. Üretti¤inin karﬂ›l›¤›n› almayan
ve günden güne tükenen köylünün
s›rt›na yüklüyor. Kendisi yapabilen
yap›yor, yapamayan kal›yor. Çünkü,
emperyalistler, AKP iktidar›na dikte
ettiler: Tar›ma destek yok! Böylece
devlet olarak yapmas› gerekeni yapm›yor. Zaten, AKP’nin amentüsü
haline gelen özelleﬂtirmenin mant›¤›
ne: Her ﬂeyi sat›p, devleti tekeller
için alt yap› ve halk için bask› kurumuna dönüﬂtürmek.
AKP, gün gün ülkemizin gelece¤ini sat›yor. Halk› susuz b›rak›yor.
Herkes, “gelece¤imizin yok edilmesine izin verecek miyiz?” sorusunu
kendine sormal›d›r.
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AKP, ÜLKEM‹Z‹ SATIYOR
SIRA AKARSULARDA !
Bütün halk susuzlukla karﬂ› karﬂ›ya!
Haklar ve Özgürlükler
Cephesi’nin 4 A¤ustos
2007 tarih ve
92 No’lu aç›klamas›.

Ülkemizin baﬂkentinde çeﬂmeler
akm›yor. ‹stanbul baﬂta olmak üzere, birçok büyük ﬂehrimizi ayn› ak›bet bekliyor. Barajlar kuruyana kadar geliﬂmeleri seyredip, halk› -seçim arifesi de oldu¤u için- hiçbir s›k›nt› yok diye oyalad›lar. ﬁimdi oradan buradan taﬂ›ma suyla, geçici çözümler peﬂinde koﬂuyorlar.
Su sorunu, sadece çeﬂmelerden
akmayan suyla s›n›rl› de¤il.
Ülkemizi yönetmekte olan iﬂbirlikçi iktidar, a k a r s u l a r › m › z › s a t m a
p l a n l a r › yap›yor. ‹lk etapta, 13 büyük nehrimizin sat›ﬂ› düﬂünülüyor.
Ülkemizin do¤al servetlerini sat›yorlar. Halk›n do¤al ihtiyaçlar›n›
sat›l›¤a ç›kar›yorlar. “Babalar gibi
satar›z” diyenler, sat›yor. AKP iktidara geldi¤inden bu yana sat›yor.
Satacak ﬂeyler do¤al olarak gittikçe
azal›yor. AKP satacak yeni ﬂeyler
ar›yor ve buluyor. A k a r s u l a r › m › z ›
buldular ﬂimdi. Bor madeni gibi, ülkemizin en önemli zenginliklerinden birini pazarlaman›n yollar›n›
ar›yorlar. Yar›n göllere gelecek s›ra.
Sonra da¤lara, ovalara... Olmaz,
gelmez demeyin. Baﬂka ülkelerde
de örnekleri var. Emperyalist tekellerin ve iﬂbirlikçilerinin talan›nda
inan›n ki hiçbir s›n›r yok.
Bundan 5-10 y›l önce e¤er akarsular›m›z›n sat›laca¤›ndan sözetseydi biri, herkesin tepkisi “yok, o ka-
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dar da de¤il!” olurdu muhtemelen.
Ama iﬂte sat›yorlar.
F › r a t›m›za 950 milyon dolar,
Diclemize 650 milyon dolar de¤er
biçmiﬂler. Yeﬂil›rma¤›m›za, K›z›l›rma¤›m›za kaç para de¤er biçtiniz ey
bezirganlar?.. Binlerce y›ld›r bu
topraklar üzerinde akan, binlerce
y›ld›r k›y›lar›nda yaﬂayanlar› doyurup gönlünü güzelleﬂtiren ›rmaklar›m›za nas›l de¤er biçilebilir?

Halk›m›z! Do¤al servetlerimizin
sat›ﬂ›na karﬂ› ç›kal›m.
Akarsular›m›z›n sat›ﬂ›na
karﬂ› ç›kmak, vatanseverlik;
sat›ﬂ› savunmak ihanettir.
Halktan büyük ölçüde gizlendi
bugüne kadar; sömürücülerin gazeteleri yazmad›, televizyonlar› söylemedi. IMF taraf›ndan verilen kredilerin onlarca ﬂart›ndan biri de ﬂuydu: “Su temininin k›smi veya ta m am e n ö ze ll e ﬂt ir i l m es i”.
‹ktidar ç›k›p desin ki, hay›r, IMF
kredilerinde böyle bir ﬂart yoktur!
D‹YEMEZLER!
‹ﬂbirlikçi iktidarlar, IMF talimat›
do¤rultusunda ad›m ad›m “suyu
özelleﬂtirme”nin, akarsular› satman›n zeminini haz›rlad›. Ba¤›ms›z olmayan bir ülkenin iktidar›, baﬂka
türlü yapamaz.
Ba¤›ms›z olmayan bir ülkede,
halktan yana politikalar uygulanmaz. Çünkü ba¤›ml› ülkede, halk›n
ihtiyaçlar› de¤il, tekellerin ihtiyaçlar› için döner çarklar. Bilin ki, evi mizde akmayan çeﬂme, tarlam›za
gelmeyen su, emperyalizme ba ¤›ml›l›¤›n sonucudur. Sular›m›z›n
sat›ﬂa ç›kar›lmas›, emperyalizmin
iﬂbirlikçileri taraf›ndan yönetili-

y o r o l u ﬂ u m u z u n s o n u c u d u r.

‹ﬂçiler, köylüler, esnaflar,
ev kad›nlar›; bu iktidar halk›n
de¤il, tekelci burjuvazinin
hizmetindedir. ‹ﬂbirlikçi AKP’ye
karﬂ› mücadele etmek,
ülkemizin do¤al servetlerini,
halk›n temel ihtiyaçlar›n›
savunmakt›r.
Susuzlu¤un sorumlusu ne “Allah”t›r, ne de do¤a! Sorumlu
AKP’dir.
Özellikle de Ankara’n›n ve ‹stanbul’un AKP’li Belediye Yönetimleri, oturup beklediler. Bundan
bir süre önce AKP Hükümetinin üç
b a k a n › halk›n karﬂ›s›na ç›k›p, hepimizin gözlerinin içine baka baka
“kurakl›k tehlikesi yok” demediler
mi? AKP’li Ankara Belediye Baﬂkan›, daha k›sa süre önce “su önceli¤imiz de¤ildir” demedi mi?
Önlem almad›lar. Y›llar› tükettiler. Kaynaklar›m›z› tükettiler. Bunu
yapanlar, halk›m›z› kurakl›¤a mahkum ettiler, ve ﬂimdi akarsular›m›z›
sat›l›¤a ç›kar›yorlar. F a t u r a y › h a l k
ö d ü y o r, çileyi halk çekiyor.
Konya Ovas›nda hububat üretiminde büyük düﬂüﬂ yaﬂan›yor, çiftçinin arpas›, bu¤day› kavruluyor.
Ege’de, Marmara’da zeytin a¤açta
kavruluyor. K›sacas›, kurakl›k yak›p kavuruyor, çürütüyor, ve hiçbir
önlem yok. Çarﬂ›da, pazarda, sebzenin, meyvenin fiyat› yükseliyor. Su
kesintilerine baﬂland›. Halk› hastal›klar bekliyor... ‹ktidar ise sadece
izliyor. Ve ya¤mur duas›na ç›k›yor.
“Kurakl›k ALLAHTAN” diyenler, bilin ki yalan söylüyor. Mevcut
do¤al kaynaklar› tahrip ediyorlar,
ak›lc› kullanm›yorlar, uzun süreli
kullanmay› mümkün k›lacak yat›r›mlar yapm›yorlar, halk›n ihtiyaçlar› do¤rultusunda planlama yapm›yorlar; sonra “Allah’tan” diyerek
kendi suçlar›n› “Allah’a” havale
ediyorlar.

Bizi susuzlu¤a mahkum
edenlerden hesap soral›m!
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Halk› susuz b›rak›p, halk›n
serveti olan akarsular›m›z›
satmaya yeltenenlere
izin vermeyelim!
Akarsular›m›z›n sat›ﬂ›yla halk›n
temiz su içme hakk› da tekellere
emanet edilmiﬂ olacakt›r. Nitekim,
bugün dünyam›zda 1 milyar› aﬂk›n
insan temiz içme suyu bulam›yor.
Su kaynaklar›n›n tekeller taraf›ndan
ya¤malanmas›n›n kaç›n›lmaz sonucu budur. Ve ülkemizin sular› ya¤maland›¤›nda, yar›n su, “ateﬂ pahas›” olacakt›r. Ki bugünden bunun
emareleri var zaten.
Özelleﬂtirme kapsam›nda, halk›m›za ony›llard›r bölgenin makus
kaderini de¤iﬂtirecek bir proje olarak sunulan GAP’› sulayan su kaynaklar› da yer al›yor. “Yap-iﬂletd e v re t ” diyorlar bu modele. Ülke
kaynaklar›n› tekelci burjuvaziye
peﬂkeﬂ çekmeye ﬂimdi böyle diyor-

lar. Evet, yapacaklar, iﬂletecekler,
ama DEVREDECEK bir ﬂey kalmayacak.

Halk›m›z; sat›lan herhangi bir
ﬂey de¤il, sat›lan SU’dur.
Sat›lan, halk›n en do¤al
ihtiyac›d›r. Sat›lan halk›n
sa¤l›¤›d›r. Sat›lan ülkemizin
havas›, suyu, topra¤›d›r.
Sat›lan bugünümüzdür. Sat›lan
çocuklar›m›z›n içece¤i sudur;
yani gelece¤imizdir.
Düzen partilerinin yüzü iﬂte ﬂimdi bir kez daha aç›¤a ç›k›yor.
AKP meydanlarda “sular› sataca¤›z” demedi. Ama satacak. Sözde
muhalefet partilerinden hiçbiri bu
sat›ﬂa ciddi olarak karﬂ› ç›kmayacak. Çünkü hepsi IMF’ye göbe¤inden ba¤›ml›d›r. Çünkü hepsi emperyalist tekellerin hizmetindedir.

Halk›n ihtiyaçlar› emperyalizmin uﬂaklar›n›n umurunda bile de¤il.
Malum oldu¤u üzere, su kesintilerinden, kurakl›ktan etkilenecek,
temiz içme suyu bulamayacak
olanlar, yine ve sadece yoksullard›r.
‹ﬂçisi, köylüsü, gecekondulusuyla
emekçi halkt›r.
‹ k t i d a r bizi kelimenin gerçek
a n l a m › y l a a ç s u s u z b › r a k › y o r.
E m p e r y a l i s t l e re v e i ﬂ b i r l i k ç i l e r i n e h i z me t e di yo r. B u i k t i d a r l a
mücadele etmeliyiz.

Susuzlu¤a mahkum edilmeye, sular›m›z›n peﬂkeﬂ çe kilmesine karﬂ› mücadele
edelim!

Haklar ve Ö zgürlükler
Cephesi

Kadercili¤i pompala, sorumluluktan kurtul!
Diyanet ‹ﬂlerinin, il müftülüklerinin organizasyonu ile
‹stanbul’da, Ankara’da “kitlesel” ya¤mur dualar›na ç›k›ld›. Burjuva bas›n, hiçbir sorgulamaya tabi tutmadan, bu zihniyetin amac›n›n ne oldu¤unu sormadan
verdi haberleri. TGRT, Kanal 7, Star gibi gerici, dinci
yay›nlar ise, bu manzaradan büyük bir memnuniyet
duyarak yay›mlad›lar. Hatta aleni ﬂekilde ya¤mur bulutlar›n› görüp ya¤mur duas›na duran ﬂarlatanlar›n dualar›n›n kabul edildi¤ini bile ilan ediverdiler.
Bir halk›n inançlar›na sayg›l› olmak, bu inançlar›n gere¤i olan ibadet biçimlerini yerine getirmeleri ayr› bir
ﬂeydir; dini inanc›n bilimin yerine konulmas› farkl›
bir ﬂeydir. Özellikle AKP iktidar› ile birlikte dayat›lan
tam da budur. Toplumsal yaﬂam›n her alan›nda, bilimsel olan›n yerine dini olan konulmak isteniyor. Hukuki bir sorunu hukukçulara de¤il “ulemaya” sormak
gerekti¤inin bizzat ülkenin baﬂbakan› taraf›ndan dillendirildi¤i bir yerde, böyle bir gidiﬂat›n olmas› do¤al.
Ancak mesele sadece bir “ﬂeriatç›l›k”, “kendi düﬂünce
ve yaﬂam tarz›n› tüm topluma dayatma” ile s›n›rl› de¤ildir. Bunlarla birlikte as›l olarak tüm topluma kadercilik dayat›lmaktad›r. Dini inanc›n toplumsal yaﬂam›n
örgütlenmesine hakim oldu¤u yerde kaç›n›lmaz olarak
kadercilik de hakim olacakt›r. Kadercili¤in geliﬂti¤i
yerde ise egemen s›n›flar istedikleri gibi at oynat›r,
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sömürüyü daha
kolay yaﬂama
geçirirler.
Diyanet ‹ﬂleri
de yap›lan›n ne
anlama geldi¤ini pekala bilmektedir. Hem
“tedbirden” söz
Tedbir almad›lar, y at›r›m
edip hem de
yapmad›lar ﬂimdi y a¤mur
ya¤mur duas›
duas› ile halk›n tepkileriça¤r›lar› yapmas› bu yüzni nötralize etmeye, soden. Bu ülkeyi
rumluluklar›n› Allah’a
yönetenler halhavale etmeye çal›ﬂ›yorlar
k›, halk›n ihtiyaçlar›n› düﬂünmüyor, buna göre projelere de¤il ranta yat›r›m yap›yor, halk› nas›l soyacaklar›n› düﬂünüyor, kurakl›k kap›ya dayan›p halk›n öfkesi yükselince de “ h a y d i y a ¤ m u r d u a s › n a ” diyerek
sorumluluktan kurtulmaya, suçlar›n› Allah’a havale
etmeye çal›ﬂ›yorlar. Bir ülke halk›n›n ihtiyac›, üretimin kaderi ya¤mur duas›na havale edilebilir mi? Bunun ad› “inanç” olabilir mi?

SUSUZLUK
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Sorunlar / Çözümler
Ölen
yine
yoksullar!
Güney Asya’da muson ya¤murlar›n›n yol açt›¤› seller nedeniyle ﬂu ana kadar 1400 kiﬂi yaﬂam›n› yitirirken, 26 milyon insan ise yaﬂad›klar› yerleri terk etmek zorunda kald›. Sel en büyük
darbeyi Hindistan’a vurdu. Ölü
say›s› 1120’yi geçerken, 91 kiﬂinin öldü¤ü kuzeydeki Bihar Eyaleti’nde 10,8 milyon felaketzedenin oldu¤u kaydediliyor. Bangladeﬂ’te de resmi aç›klamalara göre, seller nedeniyle 120 kiﬂi öldü
ve 8 milyondan fazla kiﬂi yaﬂad›¤› bölgeden ayr›lmak zorunda
kald›. Nepal’de ise 84 kiﬂi hayat›n› kaybetti. Endonezya’da ölü
say›s› 50’yi geçti, selden etkilenenlerin say›s› ise 20 bini buldu.
Dünyan›n her yerinde do¤al
afetlerde hep yoksullar ölür!
Çünkü kapitalizm do¤ay› tahrip
etmeye devam ederek tüm dünyay› bir “felakete” sürüklüyor.
Çünkü, kapitalizmin egemen oldu¤u tüm ülkelerde yoksullar her
türlü alt yap›dan yoksun yaﬂamaya mahkum ediliyor.

Talatpaﬂa’da “Yedi
Tünel” Depremi
‹stanbul Belediyesi’nin hesaps›z kitaps›z, halka sayg›s›z
projeleri, Ka¤›thane Talatpaﬂa’da onlarca evde a¤›r hasara
yolaçt›.
‘Yedi tepe yedi tünel’ projesi
kapsam›nda kaz›lan tünellerin
Ka¤›thane’deki Talatpaﬂa aya¤›,
semtte deprem etkisi yaratarak
birçok evde çatlaklara yolaçt›.
semtteki hasar, dört yüzü aﬂk›n
aileyi etkiledi.
Evleri tahrip olan bir k›s›m
aileler, sokakta kald›. Halk soruna bir çözüm istiyor.
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SORUN/ÇÖZÜM

Su nas›l “paral›” oldu?.. ‹nsanlar, binlerce y›l paras›z içtiler suyu. Öyle ya, halk›n deyiﬂiyle “Allah’›n suyu” paral›
olacak de¤ildi. Gel zaman git
zaman, el konulmaya baﬂland›
“Allah’›n suyu”na da. El koyanlar, kapitalist devletler ve
kapitalistlerdi.
Nas›l oldu bu süreç derseniz;
asl›nda son bir, en fazla iki
yüzy›ll›k hikayedir. Kapitalistleﬂm e ve kentleﬂme, suyu
bir “meta” haline getirdi.
Devletler, belediyeler, kapitalistlerle el birli¤i içinde, gereken önlemleri almayarak, önce “Allah’›n suyu”nu içilmez
hale getirdiler.
Herkesin serbestçe ulaﬂabilece¤i sular
kirlendikçe,
kapitalistler,
pet ﬂiﬂelere,
damacanalara koyarak satmaya baﬂlad›lar suyu.

sundu¤u bir ürün. Önce, evlerimize ulaﬂt›r›l›rken metalaﬂt›r›ld› su. Öyle ya, suyu üretmek için bir harcama gerekmiyordu ama onu almak, depolamak, evlere ulaﬂt›rmak,
bir maliyet ve bir de¤iﬂtirme
de¤eri ç›kar›yordu ortaya. Dolay›s›yla su art›k paral› olacakt›. Çeﬂmeler, ad›m ad›m
kald›r›ld› meydanlardan ve
sokaklardan.
Sonra, ﬂiﬂelenip, paketlenip
öyle sürülmeye baﬂland› piyasaya. Kentlerin suyu olmaktan da ç›k›p, daha bir
özelleﬂtirildi. ‹ﬂte böyle böyle
metalaﬂt›r›ld› su.
Antikça¤ düﬂünürlerinden Thales,
suyu “ilk
neden” olarak adland›rm›ﬂt›.
Baﬂka bir ifadesiyle, her ﬂeyin baﬂ›, kökü, kayna¤›yd› su.
Mitolojik hikayelerde tanr›lar›n bile sudan yarat›ld›¤› yaz›l›d›r. O kadar› “efsane” olsa
bile, hayat›n kayna¤›n›n su
oldu¤u, art›k bilimsel bir gerçek. Böyle bak›ld›¤›nda emperyalist tekeller hayat›n
kayna¤›na el koyuyorlar da
diyebiliriz. Su, hayat›n kayna¤› oldu¤u gibi, hayat›n idame si için de OLMAZSA OLMAZ
bir ﬂey çünkü. Suyumuza el
koyan emperyalist tekellerin,
bize, halka karﬂ› ne büyük
bir güç elde etmiﬂ olacaklar›n›
düﬂünebiliyor musunuz?
Kapitalizmde hiçbir ﬂey, metalaﬂmaktan kurtaram›yor
kendini. Ve fakat biz, her ﬂeyin piyasaya göre belirlendi¤i, piyasa için üretildi¤i bir
düzeni de¤iﬂtirmek için var›z.
Mevcut düzene karﬂ› savaﬂ›rken, asl›nda piyasaya, her ﬂeyin metalaﬂt›r›lmas›na karﬂ›
da savaﬂm›ﬂ oluyoruz. Demek
ki, sosyalizmi inﬂa etmek, her
ﬂey gibi, suyu da kapitalizmin
ve pis kapitalistlerin elinden
kurtarmak demektir.

Suyu
‘Meta’laﬂt›rmak!

Eskilerde de parayla sat›lan
sular yok muydu? Vard›. Fakat onlar hem bu kadar pahal› de¤ildi, hem bir su piyasas›
oluﬂmam›ﬂt› ve hem de daha
kaliteli, damak tad›na daha
çok hitap eden su içmek isteyenlerin ihtiyaçlar›na cevap
veren bir paral›l›k sözkonusuydu.
Klasik ekonomide mallar, serbest mallar ve ekonomik mallar diye ikiye ayr›l›rd›. Hava,
su, güneﬂ gibi belli ihtiyaçlar›
karﬂ›layan ama üretilmesi
için özel bir emek gerekmeyen mallar, serbest mallard›.
Bilindi¤i gibi, kapitalizmde,
belli bir de¤iﬂtirme de¤eri elde
etmek amac›yla, yani baﬂka
deyiﬂle pazarda satmak amac›yla üretilen ürünlere meta
denir.
Su da art›k bir meta haline
getirilmiﬂtir. Evet, onu üretmek için kimsenin bir emek
harcamas›na gerek yok. O do¤an›n tüm canl›lara, insanlara, hayvanlara ve bitkilere
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Ad›yaman’›n Kahta
‹lçesi’nden Karadeniz’e
f›nd›k toplamaya giden
iﬂçileri taﬂ›yan minibüs
ile bir kamyonun Sivas’›n Kangal ‹lçesi’nde
çarp›ﬂmas›yla aralar›nda
çocuklar›n da bulundu¤u 24 kiﬂi öldü.
Bu ne ilkti ne de son
olacak!

Onlar› yollara
savuran kim?

Çünkü onlar insan yerine
konulmayan, düzen taraf›ndan yok say›lan, açl›¤a terk
edilen insanlar›m›z. Her y›l
kamyon kasalar›nda, s›k›ﬂ
t›k›ﬂ doldurulduklar› minibüslerde, burjuva medyan›n takt›¤›
isimle “ölüm yolculu¤una” ç›k›yorlar. Oysa bu bir “ekmek yolculu¤u.”

‹ﬂ ar›yorlar, bulam›yorlar bazen,
bulduklar› da en insanl›k d›ﬂ› koﬂullarda ve en az ücretle oluyor... En
kötü koﬂullarda çal›ﬂt›r›ld›klar› yetmiyormuﬂ gibi, gittikleri yerlerde
ﬂovenist sald›r›lar›n, ayr›mc›l›¤›n
hedefi oluyor, aﬂa¤›lan›yorlar, eziliyorlar, bu ülkenin “ e ﬂ i t y u r t t a ﬂ l a r › ” olmad›klar› suratlar›na ç›rp›l›rcas›na kentlere sokulmuyorlar, derme çatma çad›rlarda temiz içme suyundan, çocuklar› okuldan yoksun,
hastalar› doktordan mahrum bir yaﬂama mahkum edilmektedirler. Daha Karadeniz s›n›r›na ulaﬂt›klar›nda
önlerine jandarma, polis barikat› ç›k›yor. Belli ki, “ b a ﬂ k a b i r ülkeye”
geldiler! Kimlik kontrolleri, fiﬂlemeler ola¤an bir uygulama. Kentlerin d›ﬂ›nda yerleﬂtirildikleri yerlerde
de yine baﬂlar›nda jandarma; izinsiz
kente ekmek almak için dahi inemezler.
Burjuva bas›n olay› “trafik terörü” diye veriyor utanmadan! Kimileri, bir minibüse bu kadar insan
doldurulur mu diye, suçu ölenlerin
üzerine at›yor ars›zca.
Suçlu kim?
Trafik canavar› m›? Geçin!
Minibüse 15 yerine 25 kiﬂi dolduran ﬂoför mü? Geçin bu saçmal›¤› da.
Day›baﬂ›lar m› yoksa?
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her yerde karﬂ›lar›na ç›k›yor.
ﬁovenist zihniyetle
mi u¤raﬂs›nlar, azg›n sömürücülükle mi?
Ordu’daki Turnasuyu Deresi’nin yan›nda
kurulu 400 çad›rda 3
bin kiﬂi kal›yor. Tuvaletleri bile yok. Akan bir
su yok. Çocuklar, bu ortamda hastalan›yor, doktora
götürecek para yok.
Son kazada ölen iﬂçiler,
Ad›yamanl›’yd›. Her ﬂey
tart›ﬂ›ld› da bir tek onlar› o
yollara savuran politikalar
tart›ﬂ›lmad›. Oysa bak›n gerçeklere,
bak›n Ad›yamanl›lar’›n o yollarda,
s›k›ﬂ t›k›ﬂ minibüste ne iﬂleri vard›???
‹ﬂte NEDEN!
“Ad›yaman’›n verimli arazileri
Atatürk Baraj›'n›n sular› alt›nda
kald›. Geriye kalan arazide ise kot
fark›ndan dolay› sulu tar›m yap›lam›yor. Halk sulu tar›m yapamay›nca tütün ekiyordu. Ad›yaman, Kahta
ve di¤er ilçelerde tütün y›llarca ailelerin geçim kayna¤› oldu. Taki bu
ürüne ‘kota’ konuncaya kadar. Tütüncü aileler y›llarca eme¤i yo¤un
bir iﬂ kolu olan tütün için çok çocuk
yapmay› tercih etmiﬂti. Hemen her
ailede 5-15 çocuk var. Hal böyle
olunca da iﬂsizlik Ad›yaman'da had
safhada.. Türkiye'de nüfusun ortalama yüzde 10'u iﬂsiz iken, Ad›yaman'da nüfusun yüzde 62'si iﬂsiz...”
Demek ki, 24 yoksul insan›m›z›n ölümünde, minibüs ﬂoförünü sorumlu tutmak, ucuz iﬂ, kolay çözüm... Sorumlular, GAP’› bu hale
getirenler. IMF programlar›yla tütüne kota koyanlar, Kürdistan’› ilhak
edip yoksullaﬂt›ranlar, hepsi...
Te m e l H a k l a r F e d e r a s y o n u’nun kaza üzerine 8 A¤ustos’ta
yapt›¤› aç›klamada denildi¤i gibi,
“kaza de¤il, yoksulluk öldürdü
o n l a r › .”
Yine Federasyon aç›klamas›nda
denildi¤i gibi, açl›k, yoksulluk kader de¤ildir. Mücadele edersek, de¤iﬂtirebiliriz.

Geçin bunu da.
Yukar›lara ç›k›n. Ankara’ya gelin. Yönetenlere bak›n.
Hiç kimse, keyfinden düﬂmedi
Karadeniz yollar›na. Onlar da kuﬂku yok ki hiç hoﬂnut de¤illerdi t›k›ﬂ
t›k›ﬂ minübüsten.
Bu yaﬂanan ne kazad›r, ne de
suçlu minibüsün tek/çift ﬂoförlü olmas›d›r. Bu, tüm yönleriyle aç›k bir
katliamd›r. Katliam›n sorumlular›
ise bellidir.
Her sene temmuz sonunda yaﬂan›yor bu sahneler. Ad›yaman’dan,
ﬁanl›urfa’dan, Diyarbak›r’dan gelen iﬂsiz Kürt yoksullar›, özellikle
Giresun ve Ordu'da toplan›yorlar.
Adapazar›, Bolu, Trabzon da ekmek
u¤runa gittikleri yerler aras›nda.
Minibüs, kamyon ve kamyonetler,
onlar›n as›l ulaﬂ›m arac›. Ve elbette
hangisi olursa olsun, ona t›k›ﬂ t›k›ﬂ
doluﬂacaklar. Baﬂka türlü gelmeye
kalksalar, kazand›klar›n› yola vermeleri gerekecek. Gerçek bu. Çünkü orada bir ay, iki ay kal›p kazand›klar› para o kadar az.
Ordu'ya giden çok say›da yoksul
Kürt iﬂsiz, geçen hafta da Ordu il
merkezine al›nmad›lar.
Y›llard›r sürdürüldü¤ü gibi,
kimlik kontrolleri yap›ld›, resmi ve
yasal olmayan bir gözalt› uygulamas›na tabi tutuluyorlar.
Ordu Eski Valisi Kemal Yaz›c›o¤lu, 'Bunlar suçlu, üstelik f›nd›¤›
da heba ediyorlar' diye suçlam›ﬂt›
onlar›. Bu zihniyet, gittikleri hemen

YOKSULLUK
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45 kiﬂi tahliye edildi
42 kiﬂi neden tutuklu?

Sald›r› ve
kitlesel
tutuklama
tüm sol’a
gözda¤›d›r
16 Temmuz günü Ankara’da
“seçim çare de¤il” diyen 200 kiﬂi
polisin vahﬂice sald›r›s›na u¤rad›.
Kan içinde kalmayan, bir yerleri yaralanmayan neredeyse yoktu. ‹ﬂkenceler gözalt›nda, hatta mahkeme
koridorlar›nda dahi sürdü. ‹ﬂkencelere ahlâks›zca tacizler eﬂlik etti.
87 kiﬂi benzerine az rastlanacak
ﬂekilde tutukland›lar. Hapishane giriﬂinde ve sonraki günlerde sald›r›lara maruz kald›lar, falaka gibi iﬂkencelerden geçirildiler.
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Baﬂ›ndan itibaren, 87 kiﬂinin neden, hangi hukuki gerekçelerle tutukland›klar›n› sorduk. ‹ktidar ve
yarg› cephesinden sorumuza hiçbir
cevap gelmedi. Adeta böyle bir olay
yaﬂanmam›ﬂt›. Bayanlar› ay›r›p erkekleri tutuklayan “ilginç” ve bir o
kadar da hukuki temelden yoksun
bir yarg› karar› yokmuﬂ gibi yap›ld›.
Avukatlar›n yapt›klar› itirazlar›
üzerine, 87 kiﬂiden 45’i geçen hafta
tahliye edildiler. 42 kiﬂinin tutuklulu¤u ise hâlâ devam ediyor.
ﬁimdi soru ﬂu: 45 kiﬂi neye istinaden b›rak›ld›lar? Ortada bir suç
varsa o suç ortadan m› kalkt›? Ayn›
eyleme kat›lma d›ﬂ›nda hiçbir farkl›l›¤› bulunmayan 42 kiﬂinin neye
istinaden tutukluluklar›n›n devam›na karar verildi? ‹kametgâhlar› m›
yoktu? Delilleri karartma ﬂüpheleri
mi vard›? Yoksa bu 42 kiﬂi farkl› iddialarla m› yarg›lanacak?
Kuﬂkusuz bu sorular›m›z›n cevab›, “normal” bir hukukun geçerli oldu¤u zeminde, “skandal” diye de¤erlendirilebilir. Ancak, faﬂizmle
yönetilen bir ülkede, burjuva demokrasisi çerçevesinde dahi “normal” olan bir ﬂey yoktur. Kol, kaburga k›rmak, ci¤er patlatmak; “görevin yerine getirilmesi”, “yetkiler
do¤rultusunda kademeli zor kullanma”d›r bu sistemde. Buna karﬂ› sadece birbirine kenetlenerek oturmak
ise, “polise mukavemet!”
Evet “normal” bir yarg›n›n, hukuk anlay›ﬂ›n›n oldu¤u yerde yakas›na yap›ﬂ›lmas› gerekenler, demokratik haklar›n› kulland›klar› için
böylesine vahﬂi bir sald›r›ya maruz
kalanlar de¤il; s›n›rs›zca ﬂiddet kullanan, otobüslere doldurdu¤u insanlara bile burada sald›rmaya, a¤z›na
gözüne biber gaz› s›kmaya devam
edenlerdir. Emniyetin koridorlar›n›
iﬂkencehaneye çeviren, ahlâks›zca
tacizlerde bulunmaktan çekinmeyenlerdir. San›k sandalyesine oturtulmas› gerekenler, sadece ﬂiddet
uygulamay› bilen bu güruha “sald›r›n” emri verenlerdir.

‹ﬂkence e¤itim arac›
AKP, “iﬂkenceye s›f›r tolerans”
slogan›n› önceki dönemde de kullanm›ﬂt›, bu dönemde de kulland›.
Hatta seçim beyannamesinde, iktidarlar› döneminde iﬂkencenin nas›l
azalt›ld›¤›n› anlatt›lar uzun uzun.
16 Temmuz sald›r›s› bu yalan›
bir kez daha yere çald›. B›rak›n dört
duvar aras›ndakini, iﬂkence meydanlarda alabildi¤ine pervas›z bir
ﬂekilde uyguland›. HÖC’lülerin gerek meydanda, gerekse emniyet
müdürlü¤ünde yaﬂananlara iliﬂkin
anlat›mlar›n› iki haftad›r sayfalar›m›zda okudunuz. Binden fazla polis
dizginsiz bir iﬂkenceye koﬂulland›r›lm›ﬂ ﬂekilde sald›rm›ﬂt›r HÖC’lülere. Bunlar aras›nda çok say›da yeni çevik kuvvet polisinin oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Bu iﬂte “uzman”
olanlar›n, HÖC’lülere iﬂkence yaparken, “bak›n iﬂte bunlara böyle
davran›l›r, bunlardan daha çok ç›kacak karﬂ›n›za” diyerek, yeni çeviklere ‘uygulamal›” e¤itim vermesi,
dikkat çekicidir.
Bu güruhun nerede, nas›l e¤itildi¤ini sormuﬂtuk. ‹ﬂte size bir örnek. AKP iktidar›, polisini do¤rudan
iﬂkence seanslar›nda e¤itmektedir.
HÖC’lülerin iﬂkenceye direnmesi karﬂ›s›nda kimi polislerin, “evime
ekmek götürmek, çolu¤umu çocu¤umu doyurmak zorunday›m. Benim iﬂim bu. Neden sana iﬂkence
yapmam›za izin veriyorsun ki” gibi
sözlerle iﬂkenceye devam etmeleri,
iﬂkenceyi ne denli meﬂru ve “ekmek
kap›s›” gördüklerinin kan›t›d›r. Polislerine ekmek kap›s› olarak iﬂkencecili¤i sunan bir iktidar, demokrasiden, hak ve özgürlüklerden sözediyorsa, bilin ki orada alçakça bir
yalan, aﬂa¤›l›k bir demagoji vard›r.
AKP, iktidar koltu¤una oturdu¤u
günden bu yana bu riyakâr tutumunu sürdürmektedir.

Polisin büyük sevinci:
“Bu tarihi bir olayd›r”
Bar›ﬂç›l bir gösteride 87 insan›n
tutuklanmas› s›radan bir olay olarak
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görülemez. Bunu en baﬂta oligarﬂinin polisi biliyordu. Tutuklananlar›
Sincan F Tipi Hapishanesi’ne götüren siyasi ﬂube polisleri, kay›t yapan
hapishane görevlisine ﬂöyle dediler:
“Bu tarihi bir olayd›r. Bu an›
iyi kaydet.”
Nedir “tarihi” olan?
Demokratik bir gösteri terörize
edilmiﬂ, vahﬂice sald›r›lm›ﬂ, buna
karﬂ›n sald›ranlar de¤il, sald›r›ya
u¤rayanlar cezaland›r›larak neredeyse
yar›s›
tutuklanm›ﬂt›r.
ÇHD’nin de belirtti¤i gibi, Ankara
mahkemeleri s›k›yönetimden bu yana tek bir olayda bu kadar kitlesel
bir tutuklama karar› vermemiﬂlerdi.
Herhangi bir konuda düzenin
politikalar›na muhalefet etmenin
bedeli budur demiﬂtir oligarﬂi.
Yarg› tümüyle polisin emrine
girmiﬂtir. Polis, aç›kça liste vermiﬂ,
savc›lar, hakimler yerine getirmiﬂtir.
Tutuklad›klar› insanlar›n istisnas›z
tümünün kan revan içinde olmas›na, kimisinin halen hastanede yatmas›na dahi bakmam›ﬂ, bu konuda
sormam›ﬂ, sorgulamam›ﬂt›r yarg›.
Evet bu “tarihi” bir olayd›r!
Polis ve emireri yarg›, bu olayla
baﬂta HÖC olmak üzere tüm sola
gözda¤› vermek istemiﬂlerdir.
Meydandan itibaren baﬂlayan
vahﬂetin en üst düzeyde uygulanmas›, bütün demokrasicilik manevralar›n›n, insan haklar› ﬂovlar›n›n
bir yana b›rak›larak insanlar›n iﬂkencelerden geçirilmesi, hapishanelerde falakaya yat›r›lmalar› bu yüzdendir.
Özellikle seçimler gibi, sistemin
halk kitlelerini aldatmada, düzenin
gayri-meﬂrulu¤unu gizlemede en
önemli arac›na karﬂ› bir muhalefet
sözkonusu ise, yap›lan eyleminin
bar›ﬂç›l olup olmamas›n›n hiçbir
önemi bulunmad›¤›, sadece oturma
eylemi yaparak slogan at›lmas›na
dahi tahammül edilmeyece¤i gösterilmiﬂtir.
Tüm sola, sistemin bekas› aç›s›ndan önemli konularda muhalefetin bedelinin ne olaca¤› HÖC üzerinden gösterilmek istenmiﬂtir.
Say›: 117

Oligarﬂinin polisi, ç›karlar›n› korudu¤u s›n›f›n gözüyle bakarak bu
de¤erlendirmeyi yapmaktad›r. Hukukun göstermelik s›n›rlar›n› da aﬂm›ﬂ olman›n sevincidir polisin ruh
haline yans›yan.
O zaman, kendine sol, demokrat,
devrimci, ilerici diyen tüm kesimler
de, 16 Temmuz sald›r›s› ve tutuklamalara böyle bakmak durumundad›r. En baﬂta oligarﬂinin verdi¤i
“mesaja”, gözda¤›na boyun e¤meyerek verilmelidir cevap. Tutuklanan devrimcilere sahip ç›karak, sald›ranlardan hesap sorarak, adalet isteyerek verilmelidir cevap.

AB’ciler susuyor;
Hani demokratt›n›z?
Bu ülkede, en küçü¤ünden en
büyü¤üne hak ve özgürlükler kazan›lacaksa, bu devrimcilerin, demok-

ratlar›n mücadelesi ile kazan›lacakt›r. Tam da burada, 16 Temmuz’dan
bu yana derin bir sessizlik içinde
olan, kendilerini demokrat olarak
nitelendirmenin de ötesinde adeta
“demokrasi”nin tapusunu kendilerine yazd›ran Avrupa Birlikçiler’e de¤inmek gerekiyor.
‹ki haftad›r dergimizin sayfalar›nda yaﬂanan hukuksuzlu¤u anlat›yoruz, sald›r›ya maruz kalanlar polisin ahlâks›zl›¤›n›, iﬂkencecili¤ini
gözler önüne seriyorlar. AB’cilerden “ç›t” yok.
H a n i s i z d e m ok r a t t › n › z ? Hani
polis devletinin de¤il, hukukun geçerli olmas›n› istiyordunuz? Hani
hak ve özgürlüklerin hiçbir engellemeyle karﬂ›laﬂ›lmadan kullan›lmas›ndan yanayd›n›z?
Hepsinin yalandan, riyadan
i b a re t o l d u ¤ u o r t a y a ç › k m a k t a d › r.
Suskunlar, çünkü bu vahﬂet

Eray Destegül: Polis eliyle
kula¤›m›n içini t›rmal›yordu!
Ankara’daki sald›r›da çevik kuvvetin darbeleri sonucunda
ci¤er zarlar› y›rt›lan Eray Destegül, geçen hafta hastaneden taburcu oldu. Destegül, sald›r›ya ve son durumuna iliﬂkin sorular›m›z› cevapland›rd›.

Sald›r› nas›l oldu?
Yüksel Caddesi’nde oturma eylemi s›ras›nda polisler etraf›m›z› sard›. Biz kol kola kilitlenmiﬂtik ve bizi tekmelemeye baﬂlad›lar. Ben en
arkadayd›m, bir süre sonra bizi çekerek ay›rmaya baﬂlad›lar bir taraftan küfür ediyor, vuruyorlard›. Beni arkadaﬂlardan kopar›nca iyice tekmelemeye
baﬂlad›lar. Sürüklüyorlard›. Kafam› kald›rd›¤›mda bir polis koridorundan
geçti¤imi fark ettim. Daha sonra yüzüstü yat›rd›lar. Bu s›rada polis eliyle kula¤›m›n içini t›rmal›yordu ve kanad›¤›n› hissettim.
Nefes alamad›¤›m› otobüste fark ettim, önce kaburgam›n k›r›ld›¤›n› ve ci¤erlerime batt›¤›n› düﬂündüm. Emniyete götürülüp nezarete konulunca daha
da kötü oldum. Hastaneye götürdüler. Bu s›rada arkadaﬂlar hâlâ otobüslerde
bekletiliyorlard›.

Döverek akci¤erini patlatt›lar
Akci¤erimdeki hava kabarc›¤›n›n ald›¤›m darbeden kaynakl› patlad›¤›n›
bu s›rada akci¤erimin parçaland›¤›n› ö¤rendim. Hava akci¤erimin ve akci¤er
zar›n›n aras›na dolmuﬂ. Akci¤erimin ﬂiﬂmedi¤i içinde nefes alamad›¤›m› söylediler. Havay› almak için sa¤ taraf›mdan akci¤er tüpü takt›lar. Bir hafta tüp
tak›l› kald›. Yo¤un bak›ma ald›lar.
ﬁu an nefes almakta bir sorun yaﬂam›yorum. Ama zaman zaman a¤r›m
oluyor. Akci¤erlerimi zorlayacak her ﬂey yasak h›zl› yürümek bile...
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nanlar›n serbest b›rak›lmas› talebiyle yapt›¤› eylemleri sürüyor.
HÖC üyeleri 7 A¤ustos’ta AKP
‹stanbul ‹l Baﬂkanl›¤› binas› önünde
düzenledikleri eylemde, tutsakl›klar› hukuk d›ﬂ› ﬂekilde süren 42 kiﬂinin serbest b›rak›lmas›n› istediler.
HÖC ad›na aç›klamay› okuyan
Baﬂkentin ortas›nda yaﬂananlar›
Mehmet Güvel, sald›r› ve tutuklabilmiyor, görmüyorlar m›? Elbette
man›n bu ülkede demokrasiden, hubiliyorlar, ama susuyorlar. Çünkü,
kuktan, adaletten söz edilemeyecesisteme göstermelik de¤il, gerçek¤ini gösterdi¤ini kaydetti.
ten muhalif olanlar›n, gerçekten
“de¤iﬂim”den yana olan›n susturulErdo¤an’›n seçim sonras›, demas›n› onlar da istiyorlar. Bu zihnimokrasi s›nav›ndan baﬂar› ile geçilyetlerini TAYAD’l›lara yönelik linç
di¤ini söylemesini hat›rlatan Güvel,
giriﬂiminde de göstermiﬂlerdi.
“ bu hangi demokrasidir? Demokrasi muhalif sesi zapturapt alt›na alDemokratl›km›ﬂ!
mak m›d›r? Kendine alternatif olan›
Hukuksuzluklar, iﬂkenceler karezmek sindirmek midir? AKP deﬂ›s›nda susan demokrat de¤il, sademokrasiden ne anlad›¤›n› aç›klace faﬂizmin yardakç›s› olabilir!
mal›d›r. Düzen partilerine ve yandaﬂlar›na aç›k olan alanlar neden
“Tutuklananlar serbest
muhalif seslere kapal›d›r? Bunca
b›rak›ls›n” eylemleri
korkunun nedeni nedir?” dedi.
Ba¤›ml›l›¤›n geldi¤i noktan›n su
Bu arada HÖC’lülerin, tutuklakaynaklar›n›n sat›ﬂ›na
dayand›¤›n› hat›rlatan
Güvel, HÖC’lülerin
ba¤›ms›z, demokratik
ÇHD’den suç duyurusu:
isteme “suçuÇeteci hakim görevden al›ns›n! Türkiye
nu” iﬂlemeye devam
edeceklerini dile getirÇa¤daﬂ Hukukçular
di.
Derne¤i'ne üye avukatAç›klaman›n ard›nlar, çetelerle ba¤lant›s›
dan Mehmet Güvel’in
ortaya ç›kan 14. ACM
de aralar›nda bulunduHakimi Ali Kayao¤¤u 3 kiﬂilik bir heyet,
lu'nun görevden al›nAKP ‹l Yönetim Kurumas› talebiyle, Hakimlu Üyesi Zühal Gündar
ler ve Savc›lar Yüksek
ile görüﬂtü. HÖC heyeKurulu'na suç duyuruti sald›r› ve tutuklamay›
sunda bulundular.
anlatarak bir dosya ve6 A¤ustos günü Sultanahmet Adliyesi
rirken, Gündar da, “koönünde aç›klama yapan Av. Ebru Timtik, Ali
nuyu ‹l Yönetim TopKayao¤lu'nun devrimcilerin, muhaliflerin yarlant›s›’nda görüﬂecekg›land›¤› davalarda a¤›r cezalar vermekten çelerini ve neticeyi bildikinmedi¤ini, on y›llara varan tutukluluklar›n
receklerini” belirterek,
alt›na imza att›¤›n› hat›rlatarak, “ muhalif ya“bu iﬂin peﬂini b›raky›n organlar›n› kapatma kararlar› vermiﬂ, ifamayacaklar›n›” iddia
de özgürlü¤ü kullan›m›na cezalar ya¤d›rm›ﬂt›.
etti.
‹ﬂkence ile al›nd›¤› çok aç›k olan ifadelerle
HÖC’ün bir baﬂka
onlarca insan› tutuklam›ﬂt›r” dedi. Timtik,
eylemi ise, 4 A¤usCemil Çiçek’in, “yarg›y› korumak gerekiyor”
tos’ta Galatasaray Lisesözlerini de eleﬂtirdi. Avukatlar, aç›klaman›n
si önündeydi. Sald›r›ard›ndan adliyeye girerek, ﬂikayet dilekçesini
n›n protesto edildi¤i
HSKY'ye gönderdi.
eylemde, “Seçim Çare
AB’nin gözetimindeki seçim oyununun bir parças›yd›. Suskunlar,
çünkü hukuksuzlu¤un sorumlusu
olan iktidar› canh›raﬂ destekliyorlar.
Desteklerinin alt›nda ise demokratikleﬂme, özgürlükler gibi taleplerin
olmad›¤› da aç›¤a ç›kmaktad›r.
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De¤il Dedikleri ‹çin Tutuklanan 87
Kiﬂi Serbest B›rak›ls›n” yaz›l› pankart ile, sald›r›ya u¤rayanlar›n resimlerinin yer ald›¤›, “Ba¤›ms›zl›k
‹stemek Suç De¤ildir”, “Demokrasi
‹stemek Suç De¤ildir” gibi yaz›lar›n
oldu¤u dövizler taﬂ›nd›. Tahliye edilenlerin bir k›sm›n›n da kat›ld›¤›
aç›klamada konuﬂan Mehmet Güvel, hukuksuzlu¤un boyutunu anlatarak, tüm HÖC’lülerin serbest b›rak›lmas›n› istedi.
Adana’da ise HÖC’lüler, 6
A¤ustos günü ‹nönü Park›’nda yapt›klar› oturma eylemi ile hukuksuzlu¤u ve adaletsizli¤i protesto ettiler.
“Seçim Çare De¤il, Dedikleri ‹çin
Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n”
pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde konuﬂan ﬁemsettin Kalkan, sald›r› ve tutuklamay› hat›rlatarak, “Bütün partilerin araçlar› meclisin önünden,
yalan dolu vaatlerle geçerken ayn›
yol niye HÖC’lülere yasakl›d›r?”
diye sordu. Kalkan, keyfili¤in sona
erdirilmesi, as›l suçlu olan iﬂkencecilerin ve polislerin yarg›lanmas›n›
istedi. DHP ve Partizan’›n destek
verdi¤i eylem, sloganlar ve türkülerle sona erdi.

Gemlik’te soruﬂturma
Bu arada “seçim çare de¤il” diyenlere yönelik bask› ve soruﬂturmalara bir yenisi de Bursa’n›n
Gemlik ‹lçesi’nde eklendi.
Kampanya kapsam›nda 14 Temmuz günü Yunus Emre Park›’nda
Grup Yar›n’›n düzenledi¤i aç›klamaya kat›lanlardan, Gemlik Temel
Haklar Derne¤i Baﬂkan› Tuncel
Ayaz ile Nizammettin Ekrem, Neslihan Akda¤, Ayd›n Kabakç› ve Hasan Hüseyin Sevil hakk›nda “seçim
yasaklar›na muhalefet” ettikleri gerekçesiyle savc›l›k taraf›ndan soruﬂturma aç›ld›.
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3. a ﬂ a m a : 31 Temmuz günü durumu daha da a¤›rlaﬂan Yaylac›, Sincan Devlet Hastanesi’ne kald›r›ld›.
Burada da ilk olarak m i g ren denildi; fakat daha sonra
be yi n ka na ma s› geçirdi¤i anlaﬂ›lan tutsak Hacettepe
Hastanesi’ne götürüldü.
Zulmün insana de¤er vermeyen uygulamalar› burada
bitti mi san›yorsunuz, hay›r.
4. a ﬂ a m a : Hacettepe Hastanesi’nde ameliyata al›nan
Yaylac›, am e li y a t › n a rd › nd an 1 5 d a ki ka i çi n de apar
topar, k›z›n›n ve avukat›n görmesine izin verilmeksizin
Numune Hastanesi’ne kaç›r›ld›.
Düﬂünün, beyin ameliyat› geçiren
bir kiﬂi, ameliyattan sadece 15 dakiBeyin Kanamas› Geçiren Bir Hastaya Neler Yap›l›r? ka sonra, baﬂka yere sevkediliyor...
Bitti mi? Hay›r. Nevin Yaylac›’n›n k›z› ve avukat›, savc›l›ktan
izinleri olmas›na ra¤men görüﬂtürülSincan Hapishaneler Kampüsü, hiç kuﬂku yok ki, bu
mediler. Nevin Yaylac› ile ayn› hücrede kalan Melek
ülkenin tarihine “iﬂkence kampüsü” olarak geçecek. Bu
Serin’den edinilen bilgiye göre, gardiyanlar›n ilgisizli¤i
“kampüs” kuruldu¤undan bu yana, oradan sadece iﬂve gerek hastanedeki doktorlar›n gerekse hapishanedeki
kence vahﬂet haberleri, sadece “insanl›k d›ﬂ›” davran›ﬂdoktorlar›n yetersizli¤i ve ilgisizli¤i Nevin Yaylac›’n›n
lar›n haberleri geliyor.
tedavisinin gecikmesine neden oldu.
‹nsanl›k d›ﬂ› uygulamalara son örnek, beyin kanamaGardiyan›n Nevin Yaylac›’n›n hastaneye giden k›z›s› geçiren bir tutsa¤a yap›lanlar oldu.
na “dua et arad›k, kimler ölüp gidiyor, annene de iyi
bak bir daha göremezsin” dedi¤i ö¤renildi.
Sincan Kad›n Hapishanesi’nde tutulan Nevin Yayla c› isimli tutsak, 28 Temmuz günü aﬂ›r› bir baﬂ a¤r›s›yla
karﬂ› karﬂ›ya kald›.
H a s t a t u t s a k l a r a z u l m e d i l m e s i n e p rot est o
1 . a ﬂ a ma : Yaylac›, baﬂ a¤r›s› ﬂikayeti sonucunda reNevin Yaylac›’n›n yaﬂad›klar› ile ilgili 78’liler Birlik
vire kald›r›ld›. M i g ren teﬂhisi konularak hücresine geri
ve
Dayan›ﬂma
Derne¤i 3 A¤ustos günü bir protesto eygötürüldü.
lemi yapt›. Yüksel Caddesi’nde yap›lan eylemde “Ne 2 . a ﬂ a m a : A¤r›lar›n ço¤almas›ndan sonra Yaylac›
vin Yaylac› ve Tedavisi Süren Tu t s a k l a r Serbest B› tekrar revire götürüldü; bu kez de sinüzit teﬂhisi konulr a k › l s › n ” yaz›l› pankart aç›ld›. Yap›lan bas›n aç›klamadu. Revire yürüyerek giden Yaylac›, verilen ilaçlar›n ard›ndan durumu a¤›rlaﬂarak geri döndü.
s›nda da ﬂöyle denildi: “F Tiplerinde ‘sa¤l›k politikala-

F Tiplerinden Haberler

F Tiplerinde Neler Yap›l›yor?

F Tiplerinde Komedi:
‘Öfke Kontrol Program›’
F Tipi hapishanelerde tutsaklar›n taleplerine cevap vermeyen hapishane idareleri, ilginç ve ayn› ölçüde de içi boﬂ
uygulamalara devam ediyorlar.
Edirne F Tipi’nden Ali Osman
Köse’nin 29 Temmuz 2007 tarihli mektubundan aktar›yoruz:
“Burada ‘Öfke Kontrol
Program›!’ ad›yla psikolojik
destek amaçl› uygulama baﬂlat›lm›ﬂ. 10 kiﬂilik gruplar halinde ç›kar›yorlarm›ﬂ. On oturum
yap›lacakm›ﬂ. oturumlar iki ve-
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ya üç saatm›ﬂ. Program› yürütenler de buran›n personeli ve
gardiyanlarm›ﬂ. Daha önce bu
konuda e¤itildiklerini söylüyorlarm›ﬂ. Kat›lan adlilerden
birinin söyledi¤ine göre, sadece bir oturum yap›lm›ﬂ henüz,
k›zd›¤›n›zda karﬂ›n›zdaki kiﬂi
ile ilgili neler düﬂünüyorsunuz? diye soruyorlarm›ﬂ.
Umar›m sorunlar yaﬂayanlar için az›c›k da olsa iﬂe yarar
diyece¤im de, öfkeyi yaratan
tecrit koﬂullar› oldukça, öfkeyi
kontrol etmek mümkün olmaz
ki... Kendilerince gözboyama
iﬂte...”

K ü r k ç ü l e r F T ipi’nden
‹ﬂkenceli Sürgün!
Kürkçüler F Tipi Hapishanesi’nde bulunan
Karip Polat, 2 A¤ustos sabah saatlerinde zorla iﬂkence yap›larak Elbistan E Tipi Kapal› Hapishanesi’ne sevkedildi.
Edinilen bilgilere göre, hükümlü oldu¤u gerekçesiyle sürgün edilen Karip Polat’a, hem sevkedilmeden önce Kürkçüler F Tipi’nde, hem de
sevkedildi¤i Elbistan E Tipi Hapishanesi’nde
gardiyanlar taraf›ndan iﬂkence yap›ld›.
Karip Polat’›n sürgün edilmesini ve Kürkçüler F Tipi Hapishanesi’nde yap›lan keyfi uygulamalar› protesto eden Arif Ersönmez, Mehmet Sevik ve Emrah Yayla isimli tutsaklar, 2 A¤ustos’tan itibaren açl›k grevine baﬂlad›lar.
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r›n›n’ ölümüne uygulanmas›nda hiçbir denetim olmamas›, aksine kiﬂinin fiziksel ve psikolojik olarak s›n›ra getirilmesi için gösterilen özel çaba ve bunun sonucunda
devrimci-demokrat ve ayd›nlar›n bedel ödediklerini biliyoruz. Erol Zavar, Yaﬂar ‹nce ve daha niceleri cezaevinde
tedavileri yap›lmad›¤› için hala bu bedeli ödeme tehlikesi ile karﬂ› karﬂ›yad›rlar.” Eyleme HÖC de destek verdi.
Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i ve ‹nsan Haklar› Derne¤i Ankara ﬁubesi taraf›ndan yap›lan aç›klamalarda da
Sincan Hapishanesi’nde yaﬂananlar k›nand›. ÇHD aç›klamas›nda Nevin Yaylac›’ya yap›lanlar “ ö r t ü l ü y a r g › s›z infaz giriﬂimi” olarak de¤erlendirilirken, ‹HD aç›klamas›nda da bu tür uygulamalar›n “devletin imha po litikas›n›n aç›k göstergesi” oldu¤u vurguland›.
Aç›klamada, polise verilen yetki yasalar› ile iﬂkencenin sokakta baﬂlay›p gözalt›nda devam etti¤i ve tutukland›ktan sonra katmerlendi¤i belirtilerek ﬂöyle denildi: “Bunun en son örne¤i tutuklanan HÖC üyesi 87
kiﬂinin, Sincan F Tipi Cezaevi giriﬂinde ilk arama s›ras›nda ç›r›lç›plak soyunmaya zorlanmas›, copla tecavüzle tehdit edilmesi ve falakaya yat›r›lmas›d›r. F Tipi hücrelerde ‘ehlileﬂtir, ehlileﬂtiremiyorsan imha et’ politikas› devam etti¤i sürece F Tipi Cezaevlerinden iﬂkence ve
ölüm haberleri duymaya devam edece¤iz.”

Yürüyüﬂ emekçi
mahallelerinde
Yürüyüﬂ okurlar›, gerçekleri
halka ulaﬂt›rmaktaki ›srarlar›na
toplu dergi sat›ﬂlar› ile devam
ediyorlar.
Ankara’da, Hüseyingazi ve Mamak’›n Ege Mahallesi’nde yap›lan tan›t›mlarda, 150’den fazla
dergi halka ulaﬂt›r›l›rken, okurlar›m›z, AKP’nin emperyalizmin ve iﬂbirlikçi oligarﬂinin hükümeti oldu¤unu anlatt›lar. Antakya’da da Saray Caddesi ve Sümerler Mahallesi’nde ellerinde megafonlarla toplu sat›ﬂ yapan ve
halka yönelik konuﬂmalar yapan okurlar›m›z, iktidar›n
demokrasi anlay›ﬂ›n›n seçim çare de¤il diyenlere sald›rarak görüldü¤ünü hayk›rd›lar. Kars’ta ise Bülbül Mahallesi’nde iki saat için 33 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.
Dergimizin emekçi mahallelerine ulaﬂt›¤› yerlerden biri
de ‹zmir’di. Narl›dere’de tan›t›m yapan okurlar›m›z, kap›lar›n› çald›klar› emekçi halk›n ilgisiyle karﬂ›laﬂt›lar.
Gemlik’teki okurlar›m›z ise, Hamidiye, Eﬂref Dinçer ve
Bal›k Pazar›’nda 55 dergiyi halka ulaﬂt›rd›.

Volta P a y l a ﬂ m a k t › r
Bolu F Tipi Hapishanesi’ndeki Özgür Tutsaklar, bir
dergi yay›nlamaya baﬂlad›lar: Volta.
Volta’n›n 1. say›s›, Temmuz 2007 tarihiyle yay›nland›. Tutsaklar derginin giriﬂ yaz›s›nda ﬂöyle diyorlar:
“Volta'ya ça¤›r›yoruz sizi.
Bu Volta'da edebiyat sohbeti
yapaca¤›z...
Mesela, okudu¤umuz kitaplardan bahsedece¤iz... Sonra, yazd›¤›m›z ﬂiirleri paylaﬂaca¤›z... Eleﬂtirilerimiz de olacak elbette. Yüzü
halka dönük olmayan pisaya erbab› edebiyat tüccarlar›na, hak
ettiklerini de söyleyece¤iz. Ve inad›na, Orhan Kemal, Ahmet Arif,
Naz›m Hikmet... okumaya devam
edece¤iz. Dünya halklar›n›n yaratt›¤› edebi de¤erleri de paylaﬂaca¤›z elbette... Fidanlar'›n o ateﬂli ﬂiirlerini paylaﬂaca¤›z hep beraber...
Çünkü, neden?
Volta, paylaﬂmakt›r.
‹ﬂte baﬂl›yoruz. Ve sizi VOLTA'm›za ça¤›r›yoruz.”
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Gazi’de
ﬁehitler
‹çin
Gösteri
A l i H a y d a r Ç A K M A K ve Bülent PAK , umudun
bayra¤›n› Karadeniz’in en uç noktalar›na ulaﬂt›rmak
için ç›km›ﬂlard› yola. O yolculukta, 5 A¤ustos
1997’de Ordu Fatsa Çöteli Köyü yak›nlar›nda ﬂehit
düﬂtüler. Ali Haydar Gazili’ydi. Gazi Ayaklanmas›’n›
yaﬂayanlardan, “hedef karakol” diyerek, Gazi halk›n›n zulme isyan›na önderlik edenlerdendi. Gazili yoldaﬂlar› onu bu y›ldönümünde de unutmad›lar.
5 A¤ustos’ta saat 21.00 s›ralar›nda Gazi Mahallesi Dörtyol Meydan›’nda Cepheliler taraf›ndan bir
gösteri yap›ld›. Cepheliler, gösteride yolu molotoflarla keserek bir pankart açt›lar. Gösteri s›ras›nda
“Bedel Ödedik Bedel Ödetece¤iz”, “Umudun Ad›
DHKP-C”, “Önder Yoldaﬂ Dursun Karataﬂ”, “Ali
Haydar Bülent Pak Yoldaﬂlar Ölümsüzdür” sloganlar› at›larak eylem bitirildi.

12 A¤ustos 2007

A‹HM, 12 Temmuz k atliam›nda T ürkiye'yi
tazminat ö demeye m ahkum e tti

Katiller cezaland›r›ls›n!
Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi (A‹HM), 12 Temmuz 1991'de ‹stanbul'da dört ayr› apartmana yönelik düzenlenen operasyonda, Devrimci Sol kadrolar›n›n katledilmesine iliﬂkin aç›lan davada, Türkiye’yi
177 bin euro tazminat ödemeye
mahkûm eden karar›n gerekçesi yay›mland›.
Katledilenlerden beﬂinin aileleri
taraf›ndan aç›lan dava geçen y›l sonuçlanm›ﬂt›. Karar›n gerekçesine,
yarg›ç ve savc›lara yönelik yay›mlanan bültenin temmuz say›s›nda
yer verildi. Karar›n gerekçesinde,
olay›n aç›kça planl› infaz oldu¤unu
ortaya koyan delillere de yer verildi.

Planl› katliam› A‹HM de
tescil etti
Kararda, katliama iliﬂkin aç›lan
davada yarg›laman›n ‘güven verici’
olmad›¤› belirtilirken, delillerin yok
edilmesine ve A‹HM’in görevlendirdi¤i adli t›p uzman›n›n raporuna
da yer verildi. A‹HM taraf›ndan tespit edilen hususlar özetle ﬂöyle:
Olay yerinde foto¤raf çekilmedi,
keﬂif yap›lmad›, olay yerinin krokisi çizilmedi.
Polislerin ifadeleri olaydan hemen sonra al›namad›.
Ölenlerin ellerinde silah kullan›p
kullanmad›klar›n› anlamak için barut izi al›nmad›.
Polislerin silahlar› incelenmedi.
Otopsiler s›ras›nda bile foto¤raf
çekilmedi.
Ölenlerin balistik inceleme aç›s›ndan önem taﬂ›yan k›yafetleri incelenemeden kayboldu.
Polisler neden göz yaﬂart›c›
bomba ya da etkisiz hale getirmeye
yönelik bir silah taﬂ›m›yordu.
Hükümet, bir apartmana girilirSay›: 117

ﬂarapnel parçalar›yla a¤›r yaraland›ktan sonra s›k›lan iki kurﬂunla öldü¤ü anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
Cavit Özkaya'ya 5 el arkadan
ateﬂ edilmiﬂtir. Tek ölümcül at›ﬂ›n
ise zemin gibi sert bir yüzeyde yatarken yap›ld›¤› anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
Türkiye, bu bulgular› çürütecek
bir adli rapor sunamam›ﬂt›r.

Polis katliam yapt›
Hükümet savundu
Yarg› katilleri aklad›

Katliam bir
kez
daha
tescillendi.
Emperyalizmin huzuru
için gerçekleﬂtirilen katliam›n üzeri “tazminat”
ile örtülemez. Baﬂta A¤ar
olmak üzere tüm katiller
cezaland›r›lmal›d›r
ken göz yaﬂart›c› bomba kullan›ld›¤›n› bildirdi, ancak bildirimde polislerin gaz maskesi bulunmad›¤›
belirtilmiyordu.
Polisler, üzerlerine sürekli bomba at›ld›¤›n› söylüyordu. Buna ra¤men ölen ya da hafif yaralanan polis bile olmad›.
A‹HM'nin görevlendirdi¤i Adli
T›p Uzman› Prof. Dr. Pounder'in
saptamalar› ise ﬂöyle:
D›ﬂ duvarlarda çat›ﬂma izi yok.
Buna karﬂ›l›k yer karolar›nda (zeminde) hasar var. Bir dairede, tümü
aﬂa¤›ya do¤ru 9 kurﬂun izi var. ‹brahim Erdo¤an’da 9 ölümcül kurﬂun
yaras› bulunmaktad›r.
Yücel ﬁimﬂek'in vücudundan,
polislerin patlay›c› kullanmad›klar›
yönündeki beyanlar›na ra¤men ﬂarapnel parçalar› ç›km›ﬂt›r. ﬁimﬂek'in

ABD Baﬂkan› George Bush’un
ülkemize geliﬂinden k›sa süre önce,
12 Temmuz 1991'de, ‹stanbul'da
ola¤anüstü bir gece yaﬂand›. Dikilitaﬂ, Balmumcu, Niﬂantaﬂ› ve Yeni
Levent semtleri, kilometrelerce ötelerinden sar›lm›ﬂ, ‹stanbul’un bütün
polis gücü bu semtlerde toplanm›ﬂt›. Bu bölgelere giriﬂ ç›k›ﬂlar yasakland›. Ne halk ne de gazeteciler sokulmad›lar. Çevrede bulunan evlerde oturanlar›n d›ﬂar› ç›kmas›, cama
yaklaﬂmas› da yasakt›. Olup bitenler gözlerden ›rak kalmal›, her ﬂey
bir sis perdesi arkas›nda gerçekleﬂmeliydi. Tüm semtlerde ayn› anda
bomba ve silah sesleri duyulmaya
baﬂland›. Silah sesleri kesildi¤inde,
üç iﬂyeri ve bir evde bulunan on
devrimci; Niyazi Ayd›n, ‹brahim ‹lçi, Ömer Coﬂkun›rmak, Yücel ﬁimﬂek, ‹brahim Erdo¤an, Nazmi Türkcan, Bilal Karakaya, Zeynep Eda
Berk, Cavit Özkaya ve Hasan Eliuygun “ölü ele geçirilmiﬂlerdi.”
“Çat›ﬂma” saatlerce sürmüﬂtü, ancak, “ölü ele geçirilen” on kiﬂinin
d›ﬂ›nda hiç kimse yaralanmam›ﬂt›.
Dönemin ‹stanbul Emniyet Müdürü Mehmet A⁄AR, operasyona
kat›lanlar› “ g ö z l e r i n d e n ö p e re k ”
kutlad›. ‹ktidar yetkilileri, “ çat›ﬂma
ç›kmamas› için her yol denenmiﬂtir.
Yerinde infaz diye bir ﬂey yoktur”
aç›klamas› yaparken, burjuva muhalefet partilerinin dahi “yarg›s›z
infaz” eleﬂtirileri karﬂ›s›nda A¤ar,
“Operasyonlara yerinde infaz denmesi, polisi y›pratmaya yöneliktir”,
“ölenlerin hepsi kesin olarak terörist”... diyordu. Emniyetten yap›lan
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12 Temmuz, kontrgerilla ﬂefi
A¤ar’›n sözünü etti¤i “bin operasyon”dan biriydi. ‹stanbul Emniyet Müdürü olarak infazc› polisleri tek tek kutlayan, gözlerinden öpen A¤ar, tüm öteki suçlar›nda oldu¤u gibi, bu katliamdan
da yarg›lanmad›. ﬁimdi dokunulmazl›k z›rh› kalkt›. Yarg›, A‹HM
taraf›ndan da tescillenen katliam
için A¤ar’›n yakas›na yap›ﬂacak
m›; AKP iktidar› kontrgerilla ﬂefini san›k sandalyesine oturtacak
m›; görece¤iz.
Sadece A¤ar de¤il; operasyona
kat›lanlar, yönetenler, emir verenler cezaland›r›lacak m›; görece¤iz.
‹ﬂte katliama kat›lan, yöneten baz› polislerin isimleri:
A l i E r ﬂ a n, Dursun Ali Öztürk,
Mehmet Baki Avc›, Ali Çetkin,
Ali Bulut, ‹smail Al›c›, Ya ﬂ a r
Uzun, Abdulkadir Dilber, Ayh a n Ç a r k › n, Ya ﬂ a r K a r a ç a m ,
Yunus Y›ld›rgan, H a c › G ü n g ö r,
ﬁefik Kul, H a s a n E r d o ¤ a n , Abdullah Dindar, Salih Tonga, Ayhan Özkan, M u s t a f a Alt›nok,
Adnan Sinan, Necdet Toka, Mesut Demirbilek,

aç›klamalarda da, öldürülenlerin
ABD Baﬂkan› Bush’a suikast giriﬂiminde bulunacaklar›n›n saptand›¤›
söyleniyordu. Bunun, katletmek
için hiçbir hukukta gerekçe yap›lamayaca¤› bir yana, bu aç›klamalar›
hangi delillere dayanarak yapt›klar›
da, ça¤r›lara ra¤men aç›klanmad›.
Katliam›n hemen ard›ndan yap›lan suç duyurusu sonucunda ancak
25 ﬁubat 1992’de dava aç›ld›. Katiller, “talimat üzerine olay yerine gittiklerini. Defalarca ‘Teslim olun’
ikazlar›na sloganlar ve ateﬂle karﬂ›l›k verildi¤ini, onlar da kendilerini
korumak için ‘taciz at›ﬂ›’ yapt›klar›n›” anlatt›lar. Oysa, belgeler, tan›klar operasyonlar›n yakalama de¤il,
katletme amaçl› yap›ld›¤›n› gösteriyordu. A‹HM karar›nda belirtilenlerin d›ﬂ›nda, Niyazi Ayd›n’›n cesedi
bomba parçalar› ile doluydu, Zeynep Eda Berk’i öldüren 5 kurﬂunun
5’i de vücuda arkadan girmiﬂ, at›ﬂ
mesafesinin tespitine yarayacak elbiseleri kaybedilmiﬂti.
Katliam›n tan›klar›ndan Ahmet
Aktaﬂ, “ silah seslerinden önce 'teslim olun' ça¤r›s›n› duymad›m” derken, Balmumcu’da bomba kullanarak Yücel ﬁimﬂek ve ‹brahim Erdo¤an’›n katledildi¤i yerin kap›c›s›
Hakk› Do¤an, polisin “patlay›c›
maddeler bulduk” aç›klamas›na
karﬂ›n, polislerin d›ﬂar›ya hiçbir ﬂey
ç›karmad›klar›n› anlatt› mahkemede. Yine ayn› tan›k, katil polislerin
ahlâk› için ﬂöyle dedi: “Bunlar ne
biçim insanlar? Ben yerdeki kanlar›
silerken, onlar buzdolab›ndaki yiyeceklere sald›rd›lar!”
Katledilenlerin avukatlar›n›n,
delillerin toplanmas› yönündeki bütün taleplerini rutin olarak reddeden
mahkeme 3 y›l sonra, duruﬂmalara
dahi gelmeyen polisleri, 8 ﬁubat
1995’te BERAAT ETT‹RD‹!
‹nfaz senaryosu, katillerin ifadeleri, yok edilen deliller; her ﬂey tüm
infazlar›n klasik senaryosuydu.

Hukukun kriterleri
ayn› de¤il mi?
A‹HM karar›nda ortaya konulan
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hususlar›n neredeyse tamam›, hatta
daha fazlas›, olaya iliﬂkin aç›lan davalarda dile getirilen hususlard›r.
Oligarﬂinin adaleti, “nerede bu
elbiseler” diye sorma, araﬂt›rma gere¤i dahi duymad›. Adeta, katledilenler evlerinde ç›plak oturuyorlard›! Polisin “kayboldu” yalan›n› esas
al›p, delillerin yok edildi¤i gerçe¤inin üzerini örttü.
A‹HM karar›nda, adli t›p uzman›n›n saptamalar›nda dikkat çeken
bir di¤er husus da, “çat›ﬂma izi” bulunmamas› ve yaral› halde yerde yatarken vücutlar›na kurﬂunlar doldurulmas›, hükümetin A‹HM’e verdi¤i savunmada “bomba kullan›lmad›” diye yalan söylemesine karﬂ›n,
otopsilerde ﬂarapnelle ölümlerin ortaya ç›kmas›d›r.
Tüm bunlar› oligarﬂinin yarg›s›
da biliyordu ya da en küçük bir
araﬂt›rma ile ortaya ç›kacak ﬂeylerdi. Peki hukukun kriterleri ayn› de¤il mi? Türkiye’deki mahkemeler,
böyle bir katliamda nas›l hiçbir “suç
unsuru” görmediler, katilleri nas›l,
hangi hukuka göre aklad›lar?
‹ﬂte bu sorular›n cevab›, Türkiye
yarg›s›n›n infaz, katliam politikas›na nas›l yedeklendi¤ini de anlatmaktad›r. Faﬂizmin hukuku gerçeklerle, adaletin yerini bulmas› ile de¤il, infazc›lar›n nas›l aklanaca¤› ile
ilgili olmuﬂtur her zaman. ‹nfaz ve
katliam politikas› bunu gerektiriyordu, katillerin eli so¤utulmamal›yd›, 12 Temmuz ile aç›lan yoldan
daha çok infaz operasyonu gerçekleﬂecekti. Ve tüm bu infazlarda, katliamlarda yarg›n›n misyonu hep ayn› oldu. Bu nedenle hiçbir infazc›,
ölüm mangas› eleman› cezaland›r›lmad›, hapse at›lmad›.

Katiller hep terfi ettirildi
Bu ülkede hiçbir infazc›, katliamc›, iﬂkenceci cezaland›r›lmad›¤›
gibi, tam tersine sürekli olarak terfi
ettiler. 12 Temmuz operasyonuna
kat›lan ve yönetenlerin isimlerine
yeniden bak›n. Kimisinin ad› daha
sonra Susurluk’ta ortaya ç›kt›, her
türlü pisli¤in içinde yer ald›lar. Ki12 A¤ustos 2007

mileriyse gerçekleﬂtirdikleri her infazdan sonra terfi ettiler. Örne¤in, o
gün baﬂkomiser olan ﬁefik Kul, bugün ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü’nün, infazlar› gerçekleﬂtiren biriminin (Terörle Mücadele ﬁubesi)
baﬂ›ndad›r.
12 Temmuz ve daha binlerce
operasyona imza atan A¤ar ise, tek
bir suçtan yarg›lanmam›ﬂ, düzenin
bir partisinin baﬂ›na geçip ülkeyi
yönetmeye talip olmuﬂtur.
Türkiye böyle bir ülkedir. Halk›n, devrimcilerin ne kadar çok kan›n› dökersen; emperyalizmin ve iﬂbirlikçi oligarﬂinin ç›karlar› için ne
kadar çok katliama, infaza, provokasyona imza atarsan, o kadar yükselirsin. Sistemin en de¤erli kadrolar›, ayn› zamanda elinde en fazla
halk›n kan› olanlard›r. Katillerin ülke yönetimine talip oldu¤u bir ülkedir buras›. Ve hiçbir burjuva muhalefeti, parlamento kürsüsünde
A¤ar’a, “sen elindeki kan›n hesa b › n › v e r ” dememiﬂtir.

Avrupa’n›n adalet anlay›ﬂ›:
Ver paray› kurtul!
A‹HM’in, katliam› aç›kça tescil
etmesine karﬂ›n, verdi¤i karar, ayn›
zamanda onun hukuk anlay›ﬂ›n› da
yans›t›yor.
Avrupa’n›n hukuk ve adalet anlay›ﬂ›nda 10 insan›n hayat› 177 bin
euro. Ki, 12 Temmuz’un ard›ndan
14 Temmuz’da Ankara’da gerçekleﬂtirilen operasyonda da iki devrimci katledilmiﬂtir. Bu operasyonlar›n gerçekleﬂme biçimleri de ‹stanbul’dan farks›zd›r.
Adalet parayla sat›l›k.
Sen paran› al sus; sen de bir daha dikkatli ol!
Söylenen bu!
Böyle bir adalet anlay›ﬂ› olabilir
mi; o zaman paras› olan›n suç iﬂleme özgürlü¤ü var demektir. Tam da
burjuva zihniyete uygun bir anlay›ﬂ.
12 insan› planl› ﬂekilde katledenlerin cezaland›r›lmas›n› istemeyen
bir adalet anlay›ﬂ› olabilir mi?
Oligarﬂi do¤rudan akl›yor; AvruSay›: 117

pa parayla kapat›yor dosyay›; faﬂizm ile burjuva demokrasisi aras›ndaki fark iﬂte bu kadar!
Asl›nda Avrupa’n›n hukuk ve
adalet anlay›ﬂ› diye bir ﬂey yok.
Her ﬂey tekellerin, burjuvazinin ç›karlar›na göre belirleniyor. Hukukun, adaletin çarklar› onlar›n ç›karlar›na göre dönüyor.
‹ﬂte Avrupa’n›n gözetimindeki
seçimlerde meydanlarda sergilenen
vahﬂet. Sadece, evet sadece “seçim
çare de¤il” dedikleri için yüzlerce
insan vahﬂi ﬂekilde dövüldü. 87 insan sudan gerekçelerle tutukland›.
Ne Avrupa’n›n ne de Avrupa Birlikçileri’nin sesi ç›kmad› bu manzara
karﬂ›s›nda. Çünkü resmi lince maruz kalanlar, tam bir hukuk komedisi ile tutuklananlar, onlar için de
“haklar›, hukuklar› yok edilebilir”
olanlar s›n›f›na giriyor. Kendi topraklar›nda “terörle mücadele yasalar›” ad›na polis devletini ad›m
ad›m geliﬂtiren Avrupa, Türkiye gibi iﬂbirlikçi rejimlere de bu konuda
s›n›rs›z bir hoﬂgörü gösteriyor. Ne
zaman ki, demokrasi gösterisine ihtiyaç duyuyor, ne zaman ki iktidar›
s›k›ﬂt›r›p tavizler koparma ihtiyac›
duyuyor; ancak o zaman polis yasalar›n›, polisin ﬂiddeti ve iﬂkencelerini eleﬂtirme gere¤i duyuyor. Yani
her ﬂey sahte, göstermelik, ç›karlara
endeksli.

AKP’nin adalet s›nav›:
Katillerin gözünden öpen
A¤ar yarg›lanacak m›?
12 Temmuz katliam›n›n ard›ndan bütün gazetelerde haber yer ald›; dönemin ‹stanbul Emniyet Müdürü Mehmet A¤ar operasyona kat›lan polisleri tek tek kutlad›, gözlerinden öptü. Bu bile amac›n “sa¤
yakalamak” olmad›¤›n› gösteriyor.
Polis ﬂefi 10 kiﬂinin katledilmesini
“büyük baﬂar›” olarak kutluyor.
Katliam ﬂimdi A‹HM taraf›ndan
da tescillenmiﬂtir. A K P b i r a d a l e t
s › n a v › i l e k a r ﬂ › k a r ﬂ › y a d › r. 12
Temmuz katliam›na karar verenleri
ve katliam› gerçekleﬂtirenleri yarg›layabilecek misiniz? A⁄AR’› yar-

16 y›ld›r adalet talebimiz sürüyor.
Bu süre içinde gelip giden hiçbir
iktidar bu talebe karﬂ›l›k vermedi.
‹nfazc›lar› korumaya, katliam› aklama tutumuna devam ettiler.
ﬁimdi AKP iktidar› ne yapacak?
Türkiye’de infazlar›n bir devlet
politikas› olarak yayg›n olarak
kullan›lmas›nda önemli bir dönüm noktas› olan 12 Temmuz katliam›na, “tazminat ödendi, dava
kapand›” diye bakmak, adaletsizli¤in sürmesini istemektir, katliamc›lar›n ellerini kollar›n› sallayarak gezmelerine, terfi ettirilerek
ödüllendirilmesi anlay›ﬂ›na devam etmek demektir.
Ancak ﬂunu da hemen belirtelim
ki; emperyalist efendinin huzuru
için devrimcileri katledenler, karar al›p emir verenler cezaland›r›lmad›kça; adalet talebimiz sürecektir.
Ve ﬂuna eminiz ki; katiller bir gün
mutlaka cezaland›r›lacak.
Çünkü halk adaletsiz kalmaz!

12 TEMMUZ
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g›layabilecek misiniz; iﬂte suçu bir
kez daha kan›tland›! Operasyonun
birinci dereceden sorumlusu oldu¤unu bugüne kadar kendisi övünerek anlatt›, onu övmek isteyenler
“‹stanbul’da teröre büyük darbe
vurdu” diyerek hep infazlar›n› örnek gösterdiler.
AKP böyle bir katili san›k sandalyesine oturtabilecek mi?
Yapmayacakt›r!
‹çinde kendi ç›karlar› yoksa,
A¤ar’› bir siyasi rakip olarak görüp
tasfiye etme gibi bir hesab› yoksa,
adalet umurunda olmayacakt›r.
Çünkü AKP iktidar› da, 1990’l› y›llar boyunca yo¤un ﬂekilde uygulanan infaz-katliam politikas›n› bugün sürdüren durumundad›r. A¤ar’›
san›k sandalyesine oturtmak, “katillerin elini so¤utmak” anlam›na gelecektir. Ve AKP, katillerin elini so¤utmay› b›rak›n, onlar› yetkilerle
donatmakta, infazlarda daha rahat
hareket etmeleri için silah kullanma
yetkilerini art›rmaktad›r.

Adalet talebimiz sürüyor
A‹HM karar›, adaletin tecelli etmesi de¤il, tersine adalet talebinin
üzerinin para ile örtülmesi anlam›na
gelmektedir.
Hay›r!
Adalet talebimiz düne göre daha
fazla gündemdedir. Düzenin önem
atfetti¤i bir kurum taraf›ndan da tescillenen katliam›n sorumlular›n› istiyoruz.
Bush’un ziyareti meselesinin de
ötesinde, ba¤›ml›l›¤a karﬂ› ba¤›ms›zl›k, faﬂizme karﬂ› demokrasi, sömürüye karﬂ› sosyalizm mücadelesini kanla bo¤arak emperyalist tekellerin ve iﬂbirlikçi oligarﬂinin istikrar›n› sa¤lamaya çal›ﬂanlar›n cezaland›r›lmalar›n› istiyoruz.
Hukuktan, adaletten yana olan
bütün kesimlere, hukuk kurumlar›na da, katillerin yakas›na yap›ﬂmalar›, baﬂta kontrgerilla ﬂefi A¤ar olmak üzere, halk›n kan›n› dökenlerin
cezaland›r›lmalar› talebini yükseltmeye ça¤›r›yoruz.
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POL‹S DEVLET‹

AKP yönetiminde hukuksuzluk ve polis devleti

‘DEMEK AVUKATSIN’ D‹YE DAYAK!
AKP iktidar›n›n yetkisini art›rd›¤› polis terör estirmeye devam ediyor.
‹stanbul/Kad›köy Moda’da Avukat Muammer Öz, kimlik soran polislere avukat belgesini gösterdi ve “demek avukats›n” diye dövüldü. Burnu k›r›lan Muammer Öz, polisler hakk›nda suç duyurusunda bulunduktan sonra
4 A¤ustos’ta ‹HD’de bas›n toplant›s› yaparak sald›r›y› ﬂu ﬂekilde anlatt›:
“A¤abeyim, eﬂi ve iki akrabamla Moda Park›’ndaki çimlerin üzerinde
oturuyorduk. 2 polis gelerek, a¤abeyimi birisine benzettiklerini söylediler.
Kime benzettiniz ki? diye sordu¤umuzda ise kimliklerimizi göstermemizi
söylediler. Bu s›rada telefonum çald›. Polis, 'yan›mda nas›l telefonla konuﬂursun' diye ba¤›rd›. Avukat oldu¤umu söyleyerek kimli¤imi gösterdim.
Üzerime sald›rd›lar. Biri arabadan sar› bir sopa alarak bana do¤ru savurdu. Yüzüme üç kez biber gaz› s›kt›lar. Defalarca vurdular. Daha sonra çevredeki ekipler de geldi. Onlar a¤abeyim ve di¤er akrabalar›m› tuttular. Beni kelepçelediler. Sürekli vuruyorlard›. 'Biz 15 senedir polisiz. Bize bir ﬂey
olmaz. Biz senin gibi çok avukat s... Seni de s...' dediler. Kad›köy ‹skele
Karakolu'nun kap›s›nda dövmeye devam ettiler. Hastanede doktorun odas›na polisler de geldi. Burnumun k›r›k olmas›na karﬂ›n 'k›r›k yok' raporu
verdiler. Beni savc›l›¤›n talimat›yla serbest b›rakt›lar."
‹stanbul Barosu tepki göstererek polis yetkilerinin de¤iﬂtirilmesini isterken, emniyet müdürlü¤ü tam da kendine uygun bir aç›klama yapt›. Öz'ün
" d ü ﬂ t ü ¤ ü n ü ", polisin uygulad›¤› fiziksel ﬂiddetin de "kademeli olarak
zor kullanarak ﬂah›slar› etkisiz hale getirme" oldu¤unu söyledi.
Baﬂka ne beklenirdi! Halkla alay edercesine her olay› böyle
aç›klam›ﬂlard›r bugüne kadar ve hiç kimse onlardan hesap sormam›ﬂt›r. “Kademeli zor” diye, kendine verilen yetkilere dayanarak
avukat dövdüklerini aç›kça söylüyorlar. As›l sorgulanmas› gereken, faﬂist bir zihniyete bu yetkileri kimin verdi¤idir. Sorumlu;
keyfilikte, halka terör uygulamakta s›n›r tan›mayan polisin yetkilerini s›n›rs›z art›ran AKP iktidar›d›r.

AKP yönetiminde hukuksuzluk ve polis devleti

HIRSIZ OLUNCA ‹NFAZ MEﬁRU MU?
Antalya'n›n Alanya ‹lçesi’nde polis, bir otomobilden çanta çal›p kaçt›klar› iddia edilen kiﬂilerin kulland›¤› otomobile ateﬂ açarak, Narin Böyür'ü
(31) öldürdü. Polis, Böyür'ün h›rs›zl›k ve yankesicilik suçlar›ndan sab›kas› bulundu¤u haberleri yapt›r›rken, otomobilin "dur'' ihtar›na uymamas›n›
da infaza gerekçe gösterdi.
‹nfaz edilen “h›rs›z” olunca polisin s›kt›¤› kurﬂun meﬂru mu?
Bugüne kadar bütün infazlarda, iﬂkencede ölümlerde hep ayn› savunma
yap›lmad› m›; teröristti! H›rs›zd›! Banka soyuyordu! vb.
Bir ülkede hukukun varl›¤› nereden anlaﬂ›lacak. Sen kendine göre muhalif olan› terörist diye damgala ve katlini meﬂru göster. Sen, kendi sisteminin bir ürünü olan adli olaylarda suçun zeminini yok etmeyi de¤il, “suçluyu” yok etmeyi tek amaç olarak belirle ve sonra kendine hukuk devleti
ad›n› ver! Bunun ad› hukuk devleti de¤il; dün “vahﬂi bat›” devletiydi, bugün ad›na “polis devleti” deniliyor.

12 A¤ustos 2007
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KÜRT’SEN BÖLÜCÜSÜN, SANA ‹ﬁ YOK
Erkurt Holding’e ba¤l› Rieter
Erkurt Otomotiv Yan Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.’de çal›ﬂan Mehmet S›dd›k Akay, seçim çal›ﬂmas› yapan ve
kendilerine ülkücüyüz diyen faﬂistlerin “kime oy vereceksin” sorusuna, “oy kullanmayaca¤›”n› söylemesi üzerine sald›r›ya u¤rad›. Kürt
oldu¤u bilinen Akay, “bölücü” olmakla itham edildi ve “Ülke bölün-

mek üzere, her gün asker cenazesi
geliyor ve bunda senin de pay›n
var” denilerek sald›r›ya u¤rad›.
Ertesi gün iﬂe gelen Akay’›n yan›na, bu sefer ülkü oca¤›ndan olduklar›n› söyleyen üç kiﬂi geldi.
“Seni ülkü oca¤›na götürüp, falakaya yat›r›r›z” ﬂeklinde tehdit ettiler
ve iﬂten at›racaklar›n› söylediler.
Sonraki gün ise ONN‹SAN isimli

ZARAKOLU ‹SM‹ DE ‘BÖLÜCÜ’ OLDU!
Belge Yay›nevi’nin sahibi ve insan haklar› savunucusu olan Ayﬂenur Zarakolu’nun isminin Diyarbak›r Büyükﬂehir Belediyesi taraf›ndan bir parka
verilmek istenmesi, mahkeme taraf›ndan “ayr›mc›l›¤a yol açar” gerekçesiyle reddedildi. Bölge ‹dare Mahkemesi’nin gerekçeli karar›nda, Zarakolu ismi için “Toplumun ayr›l›kç› fikirlerini benimseyen ve terörist faaliyetlerde
bulunan bir örgütün propagandas›n› hem kendi kitaplar›nda yapan, hem de
bu yay›nlar› yay›nlayan bir kitabevinin sahibi oldu¤u için böyle birinin isminin parka verilemeyece¤i” belirtildi.
Irkç›, ﬂoven zihniyet sistemin bütün kurumlar›n›n iliklerine iﬂlemiﬂtir.
As›l bölücülük tam da budur. Bak›ﬂ aç›s› ﬂu: Sen muhalif kitaplar m› yay›nl›yorsun, Kürt’ün haklar›na m› sahip ç›k›yorsun; o zaman yasakl›s›n, bölücüsün, teröristsin!

AKP yönetiminde hukuksuzluk ve polis devleti

POL‹S ‹ﬁGALC‹ TAKT‹⁄‹ KULLANIYOR
Birgün Yazar› ﬁeyhmus Diken
aktard›¤›na göre; Bin Umut adaylar›n›n Diyarbak›r mitingine kat›lan
bir kad›n polis noktas›nda gördüklerini ﬂöyle anlat›yor:
“ Polis noktas›nda yap›lan aramada dehﬂete düﬂtüm. Hava s›cak
oldu¤u için kad›nlar›n ellerinde su
ﬂiﬂeleri vard›. Kad›n polis bu sular›n yan›c› ve yabanc› bir madde olabilece¤ini düﬂünerek önlem alm›ﬂt›..
Önlemi ﬂu ﬂekildeydi. Kad›nlar›n ve
çocuklar›n ellerindeki petlerdeki sular› al›yor ve çocuklara "iç bunu"
diyordu.. Bakt›m, s›rayla üç kad›n
da söyleneni yaparak petlerdeki sular› çocuklar›na içirdiler. Polise "ne
yap›yorsun," deyince, ald›¤›m yan›t
ürkütücü olmaktan çok öte bir ﬂeySay›: 117

di. "Deniyorum" dedi. Bunun korkunç bir ﬂey, düﬂmanca bir ﬂey oldu¤unu vurgulay›nca, kad›n polis,"böyle emir geldi, gidin amirlerime söyleyin" diyerek 'iﬂine' devam
etmeyi sürdürdü. Seni bas›na ﬂikâyet edece¤im dedi¤imde de, bu kez
hakarete ben maruz kald›m.”
Bu tür yöntemler daha çok iﬂgalciler taraf›ndan kullan›lan yöntemlerdir. ‹ﬂgal etti¤i ülkenin halk›ndan
duyulan korkunun ve o halka düﬂmanl›¤›n, o halk›n insanlar›n›n can›na zerre kadar de¤er vermenin tipik
bir örne¤idir yap›lan.
Oligarﬂinin polisi de ayn› zihniyeti taﬂ›yor. Sadece Kürtler’e de¤il,
tüm Türkiye halklar›na düﬂman bir
zihniyetle e¤itiliyorlar.

taﬂeron firma yetkilisi, ülkü ocaklar› ile kötü olmak istemediklerini belirterek, Akay’›n iﬂine son verdi.
Akay’›n tek “suçu” Kürt olmas›,
patronun ve faﬂistlerin istedi¤i partiye oy vermeyi reddetmesi. Kürtlü¤ü, onun suçlu olmas›n›n “birinci
dereceden delili” say›l›yor, düzenin
bak›ﬂ aç›s›na göre baﬂkaca bir delile
zaten ne gerek var! Faﬂisti de, patronu da, düzenin kurumlar› da soruna
böyle bak›yor. Kürt’ü bask› alt›nda
tutmak yetmiyor, aç, iﬂsiz b›rakmay› da kendilerine bir hak olarak görüyorlar.

AKP yönetiminde
hukuksuzluk ve ﬂovenizm

UMUT K‹TABEV‹
AÇILIﬁINA SORUﬁTURMA
ﬁemdinli halk› ve
Umut Kitabevi, kontrgerilla sald›r›s›na suç
üstü yapt›klar› için büyük suç iﬂlemiﬂlerdi.
Olay›n ard›ndan kitabevi sahibi Seferi Y›lmaz keyfi ﬂekilde tutuklan›p yarg›lanm›ﬂt›.
Düzenin hukuku; Genelkurmay’›n sahip ç›kt›¤› katilleri suçüstü
yakalaman›n bedelini ödetmeye devam ediyor. Bu kez de, bombalanan
kitabevinin yeniden aç›l›ﬂ›na kat›lanlar hakk›nda 'Toplant› ve Gösteri
Yürüyüﬂleri Kanunu'na muhalefet
ettikleri' gerekçesiyle soruﬂturma
aç›ld›. DTP’li Ahmet Türk, Diyarbak›r Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan›
Osman Baydemir, DEP Eski Milletvekilleri Selim Sadak, Hatip Dicle
ve SDP Genel Baﬂkan› Filiz Koçali'nin de aralar›nda bulundu¤u çok
say›da siyasetçi, gazeteci ve akademisyen için hapis cezas› isteniyor.
Böyle bir davan›n hukukla ne
alakas› var! Aç›kça intikam; siz nas›l kontrgerilla sald›r›s›na karﬂ› tav›r
al›rs›n›z! Aç›l›ﬂ› yap›lan kitabevi
de¤il de, kontra e¤itim merkezi olsayd›, kuﬂkusuz bu kanuna muhalefet de olmayacakt›!

ﬁOVEN‹ZM
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17 A¤ustos 1999
Saat 03.02
Sars›ld›k.
Düzen bir enkaz
olup çöktü üzerimize.

40 bin insan›m›z
öldü.
8 y›l geçti. Suçlular hâlâ
cezaland›r›lmad›.
Sorumlular
hâlâ iktidarda.

Bizi
susuz b›rak›p, ard›ndan da gözümüzün içine baka baka
diyorlar ki, nehirleri biz
mi kuruttuk... Diyorlar
ki, Allah’›n takdiri... 17
A¤ustos 1999 depreminde de öyle demiﬂlerdi:
“ Ta k d i r-i ilahi”...
Ölen biziz, enkaz alt›nda
kalan biziz, evsiz kalan
biziz, susuz kalan biziz
ve bunun müsebbibi
olanlar, suçu “ilahi takdire” yükleyip, aradan s›yr›l›yorlar. Deprem veya
kurakl›k veya sel veya
ç›¤ veya salg›n hastal›k; bak›ﬂ aç›s›
hep ayn›, politika hep ayn›... Önlemleri almakla yükümlü olanlar
görünmez ortal›kta. Hiçbir savc›,
hakim, yakas›na yap›ﬂmaz onlar›n.
“Nerde bu devlet?”
Ne çok sorulmuﬂtu bu soru o
günlerde. Sorulmuﬂtu ve bir türlü
bulunamam›ﬂt› o devlet. Asl›nda
sözkonusu olan halk› bekleyen bi r
felaket ise e¤er, devleti bulmak belki de hiç mümkün olmuyor.
Bak›n, büyük ‹stanbul depremi
“geliyorum” diye ba¤›r›yor. Ama
devlet yine yok ortada. Milyonlar
ölümü bekliyor ve devlet umursam›yor.
Ne gerekli bütçeyi ay›r›yor, ne
gerekli personeli. Önlem al›nmal›
diyen sesler, ‹stanbul semalar›nda
as›l› duruyor...
“ Sesimi duyan var m›?..”
Yerle bir olan binalardan arta ka-

lan enkaz y›¤›nlar›n›n aras›ndan en
çok yank›lanan ç›¤l›klardan biri de
buydu. Ne çok yank›lanm›ﬂ ve ne
çok cevaps›z kalm›ﬂt›.
*
Ey büyük deprem, 17 A¤ustos
saat 03.02’de gelen felaket; sen ne
çok canlar yakt›n? Ne kadar çok ka-

Gözlerim dal›p dal›p gidiyor o
güne... Çocuklar›n, kad›nlar›n, hayvanlar›n ç›¤l›klar› yank›lan›yor kulaklar›mda.
Viran olmuﬂ ﬂehirler geliyor
gözlerimin önüne... Kocaeli, Gölcük, Yalova, Adapazar›...
Gün akﬂama, akﬂam geceye dönmüﬂ. ‹nsanlar günlük koﬂuﬂturmacan›n telaﬂ›ndan ç›km›ﬂ, ertesi güne haz›rlanman›n derdindeler. Kimisi misafirlikteydi
o gece, kimisi misafir a¤›rl›yordu, televizyon izlemiﬂti kimi,
belki kimi "bir tek atm›ﬂ", kimi
d›ﬂar›da dolaﬂm›ﬂt› biraz. Ço¤u
dertler tasalar aras›nda kendini
yata¤a atm›ﬂ, uykusuz gözlerine derman ar›yor.
Ama yine de bu gece ola¤an
bir gece de¤il.
Y›ld›zlar ne kadar da parlak
bu gece. Ya köpeklerden tavuk-

Katledildi¤imiz 17 A¤ustos...
Ve beklenen 17 A¤ustoslar...
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natt›n içimizi?
Ka¤›ttan kuleler gibi bir anda y›k›l›p gitti beton evler, aras›ndaki
herﬂeyi ezerek üst üste bindi katlar.
Gülüﬂleri yar›m kalan çocuklar,
çocuksuz kalan ana-babalar... Anababas›z kalan çocuklar; henüz do¤uramadan enkaz›n alt›nda iki can
birden veren hamile analar... Beﬂiktekinden yaﬂl›s›na, tekmili birden
yok olan aileler.. Tüm ailesinin toprak alt›na gömülüﬂüne tan›kl›k etmek zorunda kalan "ﬂanss›z ﬂansl›"lar... Ah 17 A¤ustos ah... Sana ne
demeli..
Söyle ey tabiat ana; yok mu hiç
kabahat›n bütün bu olup bitenlerde?
Peki öyleyse, bunca olana ne diyelim? Kader mi?
Ve nas›l bir ﬂeydir ki bu 'kader',
hep yoksul halka keser faturas›n›?..
Nas›l bir ﬂeydir ki, hep bozuk yazar
yoksulun al›n yaz›s›n›...

lara, binbir çeﬂit mahlukat›n bu huzursuz, garip halleri... Sonra suyun
rengi... Ama iﬂte yine de kimin akl›na gelirdi ki... Kim düﬂünebilirdi ki
böylesini...
Saatler gece yar›s›n› çoktan geçmiﬂ... Saatlerin tik taklar› de¤il, yerkürenin tiktaklar›yla say›l›yor ﬂimdi
zaman...
Ve yelkovan 03.02’nin üstüne
geldi¤inde, dipten gelen dalga, topra¤›n üstünde ne varsa vurup sall›yor. Yerin alt›ndan gelen u¤ultu kas›rgaya dönüﬂüyor yerin üstünde.
Hesaplaﬂma saati mi geldi yoksa?... Ve fakat kiminle bu hesaplaﬂma? Yoksul, fakir, garip halkla m›?
Sesler ç›¤l›k olmuﬂ gö¤e yükseliyor. Kulaklar› y›rt›yor ac› inlemeler. Ya bu a¤layan çocuk kimin? Peki ﬂu binadan gelen sese kim cevap
verecek?.. Kim, kim, kim?
Yürek yaral› bir kuﬂ gibi titrek.
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‹stanbul'da d eprem aç›s›ndan
yüksek riskli bölgelerde
7 milyon kiﬂi yaﬂ›yor.
Bunlar›n y er de¤iﬂtirmesi
gerekiyor ve b unun maliyeti,
15-20 milyar dolard›r. N erden
bulunacak d iyorlar? O ysa,
bat›k b ankalar› k urtarmak
veya savaﬂ u çaklar› almak
için b undan d aha fazlas›n›
harcad›lar. Halka gelince
yok!
Fakat ne a¤lamaya, ne korkmaya zaman yok. Zaman yok ölmeye
bile... Asfalt yollar su kanallar› gibi
yar›lm›ﬂ. Koca ﬂehir savaﬂtan yeni
ç›km›ﬂ gibi. Sanki gün boyu obüslerle yerle bir edilmiﬂ.
‹çme suyu ﬂebekeleri, la¤›m kanallar›yla kar›ﬂm›ﬂ, birlikte denizde
yüzüyorlar. Elektrik yok, su yok,
ulaﬂ›m yok, ambulans yok, yard›ma
gelen yok... Yok yok yok!
ﬁehir ölüm soluyor. Soluk bir
ölüm teslim al›yor ﬂehri. Ve ölüler
ço¤al›yor. Hava s›cak, ölü çok. Ölüler kokmaya yüz tutuyor k›sa sürede.
Bu nas›l toplu k›y›md›r ki, onbinleri bir gecede silip götürür.
ﬁimdi biz kadere mi yanal›m?!
Yoksa “ çok ﬂükür ucuz atlatt›k” m›
diyelim? “ Allah daha beterinden
korusun” deyip, bu beteri sineye mi
çekelim?! Geride kalan canlar yaﬂ›yor diye mi sevinelim?
Peki bu hesapta, çarp›k düzenin çarp›k zihniyetinin
hiç mi pay› yok?!
Ya, çarp›k
düzenin, çarp›k köﬂe dönmeci zihniyetiyle evler diken müteahhitlere
ne demeli? Deniz kumu ile harç yapan, kolonlara eksik demir koyan,
o da yetmedi, harçtan tasarruf yap›p, boﬂalan çimento torbalar›n›
harç niyetine temellere, kolonlara
s›k›ﬂt›ranlar... Suçsuz mu?
Ya belediyeler? Kör müydünüz,
sa¤›r m›yd›n›z bu t a b u t l u k l a r inﬂa
edilirken, yoksa paran›n ﬂavk› m›yd› gözünüzü körelten?
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Ya hükümetler, siz ne yap›yordunuz bunca zaman? “‹nﬂaat sektörü”
büyüyor diye, büyük yolsuzluklara,
imar düzensizliklerine göz yuman,
sömürü düzenini sürdürmek için gecekondulaﬂmaya zemin haz›rlayan
hükümetler de¤il miydi? Onlar da
m› suçsuz? " K a p i t a l i z m ö l d ü r ü r ! "
dedikleri bu olsa gerek. Bir ç›¤
gibi, önüne katt›¤›n› sürüp götürüyor.
Yüksek ak›ml› elektrik
gibi, çarpt›¤›n› öldürüyor.
17 A¤ustos ! Ey b üyük de prem,
halk›m›n büyük felaketi!
Seni unutmaya çal›ﬂt› insanlar,
ayn› ac›lara gark olmamak için. Ama
ne mümkün!!! Öyle ocaklar söndürdün, öyle canlar yakt›n ve öyle büyük bir y›k›m yaratt›n ki, hâlâ içimiz
yan›yor, yüre¤imiz kan›yor.
Aradan y›llar geçti. Senden sonra do¤an çocuklar okula baﬂlad›lar
çoktan. Belki seni tan›mayan da var
içlerinde.
Bilim insanlar›, senin yine gelece¤ini söylüyorlar. Belki baﬂka bir
günde, belki bu y›l ya da öteki... olmazsa sonraki, ama mutlaka...
Sana karﬂ› "takdir-i ilahi" diyenler, senin için hiçbir önlem almamakta kararl›. Sen, yerle bir etmiﬂken ﬂehirlerimizi, koynuna alm›ﬂken 40 binimizi, dünyan›n birçok
yerinden gelen
yard›mla-

Ad›
Veli Göçer.
Mesle¤i müteahhitlik. O bir
“günah keçisi”; 40 bin kiﬂinin
ölümünden s orumlu o lanlar›
korumak ve kollamak için
düzenin birinin b oynunu v urup
kalabal›klar›n ö nüne
atmas› l az›md›. O da
Veli Göçer
oldu.

Bekleme ye lim.
B i z e r eva
görüleneboyun e¤ meyelim. Ta k d i r-i ilahi diyen,
k a d e r diyen riyakârlara
aldanmayal›m.
Örgütlenelim.
Can güvenli¤imiz için, çocukla r›m›z›n can güvenli¤i için müca dele edelim.
Beklenen 17 A ¤ u s t o s l a r ’ a h a z›rkl›ks›z yakalanmamak için,
17 A¤ustos 1999’u
unutma!
r›,
yard›ma
muhtaç olanlara vermeyip iç edenlerden, “deprem vergisi” koyup, halktan toplad›klar›n› depreme karﬂ› önlem almaya de¤il de, kendi bütçe ihtiyaçlar› için kullananlardan da bu beklenir zaten.
Yönetenler, “bekleneni” yap›yor. 70 milyon bekliyor!
Belki bu geliﬂin daha da pervas›z
olacak de¤il mi?
Tuzukurular›n siteleri art›k hep
sana karﬂ› dayan›kl› inﬂa edilmekte.
Tuzukurular›n gam› tasas› yok bu
yüzden. Olan yoksula olacak.
Ama zaten sen gelmeden de evleri baﬂlar›na y›k›lan, üzerlerini örten dört duvar bir çat›n›n alt›nda yiyecek ekme¤e muhtaç “ço¤unluk",
ne yapabilir ki sana karﬂ›?
Ve ﬂimdi biz buna da m› 'kader'
diyece¤iz?!
Kendini ak›ll›, halk› aptal sananlar bu oyunu oynamaya
devam edebilir. Ancak bu halk, bu
'zoka'y› daha ne zamana kadar yutar, iﬂte oras› hiç de belli olmaz...
Bir yekinir yerinden, öyle bir
yekinir ki, al›r s›rt›n› yere getirir
tuzukurular›n da, 17 A¤ustoslar’›n
da... Getirir mi, getirir. Yerin alt›ndan gelen dalga, bu kez, yerin üstündeki h›rs›zlar›, namussuzlar›, iﬂbirlikçileri savurup süpürür denize.
Bu toplumsal deprem, enkazlar,
ölümler de¤il, yeniden do¤an bir
ülke getirir bize.

DEPREM
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DTP kendini oligarﬂiye kan›tlama
çizgisine girmemelidir!
Vatan: Güzel Baﬂlad›... Hürriyet: Baﬂlang›ç Güzel Oldu... Yeni
ﬁafak: Hep böyle olsun... Sabah:
Baﬂlad›¤› gibi sürsün... Star: Yeni
döneme zarif baﬂlang›ç... Radikal:
Baﬂlad›¤› gibi bitsin... Milliyet:
Mecliste s›cak baﬂlang›ç...
Bunlar; TBMM’nin aç›l›ﬂ›ndan
yans›yan, DTP’lilerle MHP liderinin el s›k›ﬂmas› görüntüsünün manﬂetlerden alk›ﬂlanmas›yd›. Burjuvazi çok sevindi bu görüntüye, “el s›k›ﬂma”dan siyasi sonuçlar ç›karma,
daha do¤rusu, el s›k›ﬂma üzerinden
DTP yönlendirilmeye, “tamam iﬂte
böyle yapmal›s›n›z” havas›n› pompalama yar›ﬂ›na girildi. Hatta “siyasi sonuçlar ç›karma”da, ifrata varan
de¤erlendirmeler de yap›ld›.
Örne¤in, Sabah Yay›n Yönetmeni Ergun Babahan, tokalaﬂman›n,
“s›radan” olmad›¤›n› belirterek,
“Karﬂ›l›kl› yanl›ﬂlar›n kabulü, çözümün diyalog ve karﬂ›l›kl› sayg›dan geçti¤inin bir kan›t›” oldu¤unu
söylüyordu. Oysa ortada, egemen
s›n›flar cephesinden bir “yanl›ﬂ kabulü”, “diyalog” gibi bir niyet, ya
da bu yönde en küçük bir belirti dahi yoktur. Tersine, “suçlu” olan›n
Kürtler ve DTP oldu¤u her f›rsatta
iﬂlenmeye devam edilmektedir.
7 A¤ustos tarihli Milliyet’in, foto¤raf› de¤erlendiren baﬂyaz›s›, bunun tipik bir örne¤idir. “PKK terörünün patlak vermesinden sonra
belki de ilk kez, sorunun demokrasi
içinde, meclis zemininde çözüme
kavuﬂturulabilece¤i yolunda bir
beklentinin ortaya ç›kt›¤›” tespitini
yapan Milliyet, öte yandan da “Çözümün kolay olmayaca¤›n› hat›rdan
ç›karmayal›m” diyor. Peki “çözümü zorlaﬂt›ran ne?” diye sordu¤unuzda ise, asla oligarﬂi cephesi olmad›¤›, tümüyle DTP üzerinde yo¤unlaﬂt›r›ld›¤› görülüyor. DTP,
“Kandil”e, Öcalan’a karﬂ› k›ﬂk›rt›lmaya çal›ﬂ›l›yor, ‘ba¤›n› kes’ mesaj› veriliyor. Yani, sorunun kayna¤›
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tamamen PKK! Sorunun ad› ise,
“terör”, bu zihniyete göre. Bu zihniyet “bar›ﬂç›l, demokratik çözüm”den yana olabilir mi? ‹stedikleri ve o foto¤rafta gördükleri de asl›nda sadece teslimiyettir. DTP’ye,
‘ v a ro l a c a k s a n , b i z i m ç i z d i ¤ i m i z
s › n › r l a r i ç i n e g i receksin’ denilmektedir.
AKP’nin bölgede kazand›¤› “baﬂar›y›” da bu zeminde de¤erlendirmek istiyorlar. Ayn› baﬂyaz›da aba
alt›nda
sopa
gösterircesine,
AKP’nin oylar› eﬂitledi¤inin, baz›
yerlerde “DTP’yi ezip geçti¤inin”
hat›rlat›lmas› bundand›r. Oligarﬂi
dün nas›l Hizbullah’› kulland›ysa,
bugün de AKP’yi ve tarikatlar› kullan›yor. Bat›da AKP’ye karﬂ› ç›kanlar dahi, do¤uda AKP ile ayn› cephede yer al›yor, sonuçtan memnuniyetlerini aç›kça ifade ediyor.
Yemin töreninden hareketle düzen cephesinden yo¤un ﬂekilde yap›lan propagandalardan biri de,
DTP’lilerin “ 94’t e k i h at a y› t e k r a r l a m a d › k l a r › . ” Halk›n seçti¤i
vekilleri karga tulumba hapse atan
onlar de¤il adeta. Yüzsüzce, ars›zca
tarihi tersine çevirmek, suçlar›n›
ma¤dur olana yüklemek istiyorlar.
‘94’teki “hata” DTP’lilerin de¤il,
oligarﬂinin meclisinindir. Olgunluk,
demokratl›k, sayg› göstermesi gerekenler; demokratlar, yurtseverler
de¤il, düzenin temsilcileridir. Leyla

Zanalar o gün kendi çizgilerinde
“onurlu” bir duruﬂ sergiledi ve bedel ödediler. DTP’liler bu tarihi asla
unutmamal›, o tarihi inkâr üzerinden politika yaparak, kendilerini ispatlama gibi bir
yanl›ﬂa düﬂmemelidirler.
Hiç kimse bugün yaﬂanan›, “yemin gönüllü de¤il”
diye teorileﬂtirip kendini
aldatmas›n.
Bu askeri, siyasi, ideolojik her cephede süren
bir savaﬂt›r. Oligarﬂi cephesinden ‘94’ü bir “hata”
olarak niteleyip, bugünü
alk›ﬂlamak ve “haydi bir
ad›m daha” temposu tutmak, ç›karlar›na uygun
oland›r. Anlaﬂ›l›r olmayan, olmamas› gereken DTP’lilerde
de a¤›rl›kl› olarak ayn› ruh halinin
hakim olmas›d›r.
Deniliyor ki, yemin öncesi ﬂovenistler havay› körüklediler, MHP ile
çat›ﬂma beklentisi yaratt›lar, Kürtçe
yemin söylemleri ile provoke etmeye çal›ﬂt›lar... DTP ise Bahçeli ile el
s›k›ﬂarak, yeminde “sorun” ç›karmayarak bu oyunu bozdu!
Tabi soruna devrimci bir aç›dan
bak›lmazsa böyle de düﬂünülebilir!
Ve “ p rovokasyona gelmedik” kliﬂesi her geri ad›m için bir aç›klama
olabilir! Ancak bu, gerçe¤i de¤iﬂtirmez. Yemin töreni öncesi bu havay›
pompalayanlar ne istediler; DTP’yi
istedi¤i çizgiye çekmek. Bunun
“provokasyona gelerek” ya da “gelmeyerek” olmas›n›n ne önemi var.
Sorun, bu dayatman›n d›ﬂ›na ç›kabilmek, politikada, söylemde
devrimci bir çizgiyi tutturmakt›r,
oligarﬂinin de¤il, direnen bir halk›n
meﬂrulu¤una s›rt›n› dayamakt›r.
El s›k›ﬂma konusu da ayn› ﬂekilde. Mesele Bahçeli ile tokalaﬂman›n
ötesinde, böyle bir resim karesinden
ve bunun yarataca¤› tart›ﬂmalardan
bir beklenti içine girmektir. Bu beklenti, düzenin meﬂruluk çizgisinin
d›ﬂ›nda bir ﬂey de¤ildir. “Ailecek
milli maça gitmekten” sözediliyor.
Yani k›sacas› bir “güven verme” düﬂüncesi hakim tüm aç›klama ve po-
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litikalara. Bu beklenti de¤il midir ki,
AKP gerçe¤i Kürt halk› nezdinde
teﬂhir edilmemiﬂ, ideolojik mücadele yap›lmam›ﬂt›r. Ayn› zihniyet sürdükçe, bu kez de bar›ﬂ ad›na, “MHP
çözüm gücü olabilir” söylemi ad›na
MHP eleﬂtirisi ask›ya al›n›r.

Bahçeli’nin iki gün
süren nezaketi ve ‘ip’
atma siyasetine dönüﬂ
Oligarﬂi cephesinde ise asla Kürt
halk›na “güven verme”, haklar›n›
tan›yarak “el uzatma” gibi bir yaklaﬂ›m sözkonusu de¤il.
Burjuva bas›nda, DTP’lilerin
elini s›kan Devlet Bahçeli’nin “nezaketi” üzerine güzellemeler yap›l›p, bu sahneden siyasi analizler ç›kar›l›rken, ilk grup toplant›s›nda
MHP lideri sarfetti¤i ﬂu sözlerle,
“nezaketin” sadece iki günlük oldu¤unu ortaya koymaktan çekinmedi:
“ B i r eli yl e bi zim e limiz i s›kan l a r, öteki eliyle Mehmetçi¤e kurﬂun s›k›lmas›na asla tahammülüm ü z o l m a y a c a k t › r...”
Hani “terör” ile, “yasal zemindeki Kürt’ü” ay›racaklard›!
Bunlar demagojiden ibaret. Oligarﬂik düzenin güçlerinin gözünde,
Kürtlü¤ünü inkar etmeyen tüm
Kürtler birdir, suçludur, teröristtir!
DTP’yi silahl› bir hareketle eﬂde¤er
gördü¤ünü daha nas›l anlats›n! Faﬂizmin klasik bak›ﬂ› budur.
Hiç kimse oligarﬂiden, özellikle
faﬂist hareketten, ﬂovenizme sar›lmadan, “terör” demagojisine s›rt›n›
yaslamadan politika yapmas›n› beklemesin. Varl›k koﬂulu buna ba¤l›d›r; Kürt’ü imha, asimile ve inkar
siyasetinden, ›rkç› milliyetçilikten
beslenirler.
Böyle bir zihniyetle el s›k›ﬂmay›
teorileﬂtirmenin Kürt halk›n›n mücadelesine bir yarar› yoktur. Tam
tersine, DTP meﬂruluk, hakl›l›k çizgisine yöneltilmelidir.
Kimdir Bahçeli, bunu anlatmayaca¤›z; herkes biliyor. MHP’nin
geçmiﬂi, temsil etti¤i ideoloji bir yana, daha dün meydanlarda Öcalan’a
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“ip” atan o s›k›lan el de¤il miydi!
Denilebilir ki, siyaset “intikamla”, “duygusall›kla” yürütülemez.
Do¤rudur! Ancak düﬂman cephesinde hiçbir konuda en küçük bir
de¤iﬂim, geri ad›m sözkonusu de¤ilse, o elleri s›kmamak, intikamc›l›k ya da siyaset bilmemek de¤il,
kendi de¤erlerine sahip ç›kmakt›r.

Bu Meclis hiçbir sorunu
çözemez! Kürt halk›n›n
mücadelesi m eﬂrudur
DTP Eﬂbaﬂkan› Ahmet Türk, düzen cephesinden, “PKK’yi k›na,
PKK’ye ‘terörist’ de” dayatmalar›na karﬂ›, PKK’nin mücadelesinin
meﬂrulu¤unu savunmak yerine,
“K›n›yorum, terörist, dedi¤im zaman benim etkim ne kadar olur?”
söylemine s›¤›n›yor.
Ne demek ﬂimdi bu? Taktik olarak m› demiyorsun o zaman!
“Terör” oldu¤u konusunda farkl›
düﬂünmüyor, tek kayg›s›, bunu söylerse PKK üzerinde, Kürt halk› üzerinde etkisi kalmamas›. Bu sözün
“düz” okunuﬂu böyledir. Böyle bir
söyleme “ p o l i t i k a ” ad›na baﬂvuruluyorsa, hemen söyleyelim, bunun
ad› politika de¤ildir. Y›llarca bedel
ödeyen bir halk›n mücadelesinin
meﬂrulu¤una s›¤›nmak yerine, düzenin meﬂru kabul etti¤i söyleme,
çizgiye s›¤›nmak Kürt halk›na hiçbir ﬂey kazand›rmayacakt›r.
Baz› kesimlerin Kürt sorununun
bar›ﬂç›l, demokratik çözümü için
“muhatap” aray›p bulamad›¤›,
DTP’lilerin meclise giriﬂiyle bu bahanenin ortadan kalkt›¤› söyleniyor.
Bunlar hayal dünyas›n›n ürünüdür. Oligarﬂi içinde hiçbir kesimin
“Kürt sorununa bar›ﬂç›l, demokratik
çözüm” gibi bir politikas› olmad›¤›
gibi, böyle bir politikalar› olsa dahi,
bunun için DTP’nin parlamentoya
girmesi mi gerekiyordu? Tam tersine, DTP’nin art›k Kürt halk›n› temsil gücünü AKP’ye kapt›rd›¤› üzerinde tepinenler de ayn› kesimlerdir.
Bunlar hep burjuvaziden beklenti
içinde olan bak›ﬂ aç›s›n›n ürünüdür.

T›pk› Ahmet Türk’ün, seçmenlerinin Ankara’y› “çözüm adresi” gördükleri için kendilerini Meclis’e
gönderdi¤ini söylemesinde oldu¤u
gibi; ya da kimilerinin bu meclise,
“kurucu meclis” görevi yüklemesinde; baz› Kürt milliyetçi yazarlar›n, (hangi koﬂullardan sözediyorsa!), “günümüzde koﬂullar›n›n
Meclis’ten yana oldu¤unu, Meclis
iradesine sahip ç›karsa çok ﬂeyin
de¤iﬂece¤i, Türkler ve Kürtler için
güzel bir gelece¤in inﬂa edilece¤ini” söylemesinde oldu¤u gibi.
Oligarﬂinin Meclisi tarihi boyunca halk›n temel sorunlar›nda asla
çözüm gücü olmam›ﬂt›r. Aksine, sorunun kayna¤›, emperyalizmin ve
iﬂbirlikçi oligarﬂinin politikalar›
do¤rultusunda kararlar›n al›nd›¤›
bir yer olmuﬂtur.
DTP de bu gerçe¤i, asla unutmamal›, grup kurmas›ndan hareketle,
meclisin bu niteli¤inin de¤iﬂti¤i gibi bir yan›lsamay› Kürt halk›nda yaratmamal›d›r.
Bu gerçek unutuldu¤unda, sap›lacak çizgi bir ç›kmaz olacakt›r.
Düﬂman zor yöntemleri ile yok
edemiyorsa, kendi çizgisine çekmeye, sistem içinde eritip yok etmeye,
“zarars›z” hale getirmeye çal›ﬂ›r.
Bu, Kürtler’e, DTP’ye özgü bir politika de¤il, tüm dünyada egemen s›n›flar›n uygulad›¤› ve sonuçlar›n›n
yine birçok ülkede görüldü¤ü bir
politikad›r. Örneklere girmeyece¤iz,
ancak aç›k olan ﬂu ki, bu politikaya
prim verenler, düzenin açt›¤› kanalda meﬂruiyet aray›p o yoldan yürümeye kalkanlar hep kaybetmiﬂtir.
Kaybedenler ezilenler, kazananlar
egemen s›n›flar olmuﬂtur.
Bu çizgi DTP’ye elinde olan› da
kapt›rt›r. ‹cazetçi çizginin sonu yoktur; düﬂman hep daha fazlas›n› isteyecektir...
Elbette parlamento zemini, Kürt
halk›n›n meﬂru mücadelesini geliﬂtirmekte kullan›labilir, ancak oran›n
“çözüm gücü” olmad›¤›, çözümün
Türk, Kürt ve tüm milliyetlerden
halklar›n birlikte mücadelesi ile kurulacak halk iktidar›nda oldu¤u gerçe¤i asla unutulmamal›d›r.
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EVRENSEL NEY‹ A L K I ﬁ L I Y O R ?
DTP’lilerin MHP’lilerle el s›k›ﬂmas›nda “olumluluk” bulan sadece
burjuva bas›n de¤ildi. EMEP’in yay›n organ› Evrensel de ayn› görüntülerde “olumluluk” keﬂfetti.
6 A¤ustos tarihli baﬂyaz›da, burjuva bas›n›n manﬂetleri hat›rlat›l›yor ve Kürtler’e karﬂ› önyarg›lar› ile
bilinen medyan›n “böyle baﬂl›klar
atmas› olumlu” say›l›p, “Baﬂl›¤› gibi gitsin” dile¤inde bulunuluyor.
Ne zamand›r devrimciler; burjuva medyan›n alk›ﬂlad›¤› olay› ayn›
ﬂekilde alk›ﬂl›yor? Burjuva medyan›n alk›ﬂlad›¤› o görüntülerde, MHP
ve DTP’lilerin “karanl›k senaryolar›n sahiplerini hayal k›r›kl›¤›na u¤ratt›klar›n›” m› görüyor Evrensel?
(‹hsan Çaralan, 6 A¤ustos) Nas›l bir
bak›ﬂ aç›s›d›r ki, burjuva bas›n›n
köﬂe yazarlar›yla paralel bir ç›karsama ile; yemin töreninin, “olays›z”
geçmesinin; oligarﬂinin Meclisinin,
“Kürt sorununun tart›ﬂ›ld›¤› meﬂru
bir platform olmas›, bar›ﬂ ve demokrasiden söz edilmesi için cesaret verici oldu¤u” (Çaralan) sonucuna var›l›yor. O zaman ‘94’te
“olay ç›karanlar” m› yok etmiﬂtir bu
zemini? Bu meclis kimin ç›karlar›n›
temsil etmektedir ki, bir el s›k›ﬂma
ile “meﬂru” oluvermiﬂtir?
E v re n s e l d e v r i m c i l i ¤ i , m e ﬂ r u l u ¤ u m u u n u t t u ? Evrensel el s›k›ﬂmakla çözüm ç›kmayaca¤›n› göremeyecek kadar körleﬂti mi yoksa!
Medyan›n övgülerinin alt›nda
yatan, o manﬂetlerin neden at›ld›¤›
s›r de¤ildir. Dün ﬂovenist baﬂl›klarla neyi hedefliyorsa, bugün alk›ﬂlar›yla da onu hedefliyorlar. Amaç,
Kürt halk›n›n mücadelesini bir ﬂekilde yok etmek! Bugün alk›ﬂlanmas›, ne burjuva medyan›n “baﬂl›¤›
gibi gitsin” denilebilecek bir zihniyet de¤iﬂimini yans›t›yor, ne de
MHP çizgisinde, devlet politikalar›nda bir de¤iﬂimin “iﬂaretleri” sözkonusu. Bu baﬂl›klar›n neden at›ld›¤›n› EMEP bilmiyor mu, yoksa “bar›ﬂç›l demokratik çözüm” söyleminin geldi¤i nokta AB’ci medya ile
mi çak›ﬂ›yor? Burjuva medyan›n en
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az›ndan belli bir kesimi bir süredir
Avrupa Birli¤i çizgisindeki “çözümü” yaratmak istiyor. Bu “çözümün”, gerçekte çözümsüzlü¤ün bir
baﬂka biçimi oldu¤unu san›r›z anlatmak gereksiz! ‹ﬂte AB, ‘DTP’nin
bir ﬂekilde PKK’ye ba¤l›’ oldu¤u
raporu haz›rlayarak, DTP’ye t›pk›
burjuva bas›n ve AKP iktidar› gibi,
“PKK’ye tav›r almay›” dayat›yor.
Burjuvazi bu baﬂl›klarla DTP’yi
itmeyelim, sisteme çekelim diyor.
Peki E M E P ne di yo r ?
Evrensel “olumlu baﬂlang›ç” diyor. Nedir “olumlu olan”? Bask›, terör, yasaklar, inkar, imha, ﬂovenist
politikalardan vaz m› geçildi? Bizim görmedi¤imiz, bu yönde bir
“iﬂaret” mi gördü? “Olumsuz” olan
sürüyor; “son ferdine kadar...” politikas› düzenin ordusundan burjuva
politikac›lar›na, iktidar›ndan parlamentosuna kadar egemen politika
durumundad›r.
EMEP seçim sonucu de¤erlendirmesinde de “kraldan da kralc›”!
AKP’nin bölgede “patlama”
yapmas›nda en önemli noktay›,
“Kürt halk›n›n Genelkurmay ve arkas›nda saf tutan CHP, MHP gibi
partilerin ﬂovenist politikalar›na
al›nm›ﬂ tav›r” olarak belirliyor.
(Çetin Diyar, 6 A¤ustos) DTP’nin
eksiklikleri ise ondan sonra geliyor.
Oysa DTP dahi böyle söylemiyor; kendi eksik ve yanl›ﬂl›klar›n›
bir ﬂekilde tart›ﬂ›yor, masaya yat›rmaya çal›ﬂ›yor. Peki sen “baﬂar›”
senaryolar› çizerek, baﬂar›s›zl›¤›n
alt›ndaki ideolojik, politik nedenleri
tart›ﬂma d›ﬂ› b›rakarak neyi örtmeye
çal›ﬂ›yorsun? Bu gerçeklerle yüzleﬂmenin, “o zaman hangi zeminde
ve nas›l bir ittifak içindesiniz” sorusunu sorduraca¤›ndan m› çekinilmektedir? Yoksa, o “baﬂar›”dan pay
ç›kar›lmaya m› çal›ﬂ›lmaktad›r?
Her ne sebeple olursa olsun, bu
tutum bilimsel ve devrimci de¤ildir.
Evrensel, yedeklendi¤i politikalarla hayat›n gerçekleri, devrimci
bak›ﬂ aç›s› aras›nda kalm›ﬂ bocala-

maktad›r. EMEP’in seçim sonuçlar›n›n de¤erlendirildi¤i GYK Toplant›s› Sonuç Bildirgesi de bunun tipik bir göstergesidir. Bu mecliste,
“önceki meclis bileﬂimine göre seçmen iradesinin daha fazla temsil
edildi¤i”nden hareketle, “Bu durum, yeni meclisin Kürt sorunu baﬂta olmak üzere ülkenin temel meselelerine çözüm getirecek çal›ﬂmalar› yapma imkan›na bir önceki meclise göre daha fazla sahip oldu¤unu
göstermektedir” tespiti yap›l›yor.
Bu tespit baﬂta Kürt milliyetçili¤i olmak üzere, di¤er reformist partilerce de dile getiriliyor. Onlar
aç›kça, “biz varsak temsil sorunu
tamamd›r”, meclis “sorun çözme
yeri olmuﬂtur” gibi s›¤ ve “ben merkezci” bir yaklaﬂ›m içindeler. Kendi
dar ç›karlar› penceresinden bakmaktad›rlar. Bu arada halkta düzenin ve onun meclisinin niteli¤i konusunda bilinç çarp›kl›¤› yarat›lmas›na hizmet ediyorlarm›ﬂ, umurlar›nda de¤ildir.
Peki EMEP’in sorunu nedir; dar
grup ç›karlar› m› yoksa, daha ciddi
olarak ideolojik bir savruluﬂ mu?
Evet, bu meclis aç›kça “çözüm” yeri olarak lanse edilmektedir. Ancak
öte yandan “çözüm” zemini diye
sundu¤unun burjuvazinin meclisi
oldu¤u gerçe¤i bir duvar gibi karﬂ›s›na dikilmekte ve “Ne var ki, bundan ‘ülkenin temel sorunlar›na bu
meclis çözüm bulabilir’ anlam› ç›kart›lamaz” denilmektedir.
Peki ne anlam› ç›kar! Yukar›daki
tespiti yapt›ktan sonra bunu söylemenin hiçbir k›ymet-i harbiyesi
yoktur. Bizce, yukar›da cevab› aç›kça verilmiﬂ olsa da, EMEP bu parlamentonun niteli¤i konusunda ne diyor, karar vermelidir!
Bu arada bildirgede, DTP’nin
gerileyiﬂinde “dil ve kimlik gibi siyasal taleplerin yan›s›ra, ekonomik
sosyal taleplerin de savunulmas›n›n
zorunlulu¤unu bir kere daha göstermiﬂ, partimizin sorumluluklar›n› da
art›rm›ﬂt›r.” sonucu ç›kar›l›yor. “S›n›f›n partisi”(!) Kürt siyasi hareketinin oy kayb› ile mi sorumluluklar›n› hat›rl›yor?!
12 A¤ustos 2007

Siyasette

‹LKE

¤il... ﬁimdi siyaset zaman›...”
Oysa, yeminin kendisi
siyaset zaten. ‹çeri¤iyle
ﬂovenist ve gerici bir siyaseti ifade ediyor. Türk olmayan tüm milliyetleri
d›ﬂtalay›p bir dayatmay›
ifade ediyor.
Bu dayatmaya karﬂ›
ç›kmak ve yemin metnini tart›ﬂmaya açmak da iﬂte bu yüzden,
demokrat, ilerici, anti-ﬂovenist bir
siyasetin ta kendisidir.
Ve elbette, “ﬂimdi yemin zaman› de¤il” diyerek bunun üstünü örtmek de bir siyasettir. “Gerilim ç›karmama” üzerine oturtulan bu siyaset, oligarﬂinin çeﬂitli
konumlardaki sözcüleri taraf›ndan
empoze edilmiﬂ bir siyasettir.
Kendini demokrat, ilerici, sosyalist olarak gören bir milletvekilinin o mecliste yapaca¤› ilk iﬂlerden biri, kürsüye ç›k›p, ﬂovenist,
gerici dayatmalar içeren o yeminin iptal edilmesi için önerge vermek olmal›d›r.
Çözümü Ankara’da, oligarﬂinin
parlamentosunda gören bir politika için bile, bu yemin tart›ﬂmaya
aç›lmas› gereken bir metindir. Fakat buna ra¤men Öcalan’›n daha
önce önermiﬂ oldu¤u “devlete güven vermek!” tavr› gere¤i diyelim
ki yemin ediliyor; o zaman bunu
teorileﬂtirmenin, bu yemini okumay› sanki bir direniﬂ gibi çarp›t›p
meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂman›n alemi
yoktur. Yoktur, çünkü böyle bir çabaya giriﬂen en fazla kendini komik duruma düﬂürür. Çünkü ne
kadar zorlan›rsa zorlans›n, bu yemini okumak tavr›ndan bir direniﬂ
destan› ç›kar›lamaz.
Bak›n mesela, Veysi Sar›sözen, olay› nas›l e¤ip büküyor:
“Bir yemin metnini okumak
önemli de¤ildir. Nas›l okudu¤unuz önemlidir. ... DTP'li vekillerin kürsüdeki hallerini gözümün
önüne getiriyorum: Okuyorlar.
Harfi harfine okuyorlar. Ama öyle bir okuyorlar ki, hepimiz
DTP'li vekillerin onurla Leyla
Zanalar’›n, Hatip Dicleler’in di-

Yemin!
Parlamento, hiçbir sorunun
ç›kmad›¤› bir “yemin töreni”yle
aç›ld›. Oysa, yeminin kendisi bir
sorundu. Kuﬂkusuz, bu yemin, oligarﬂi aç›s›ndan de¤il, ilericiler,
sosyalistler, demokratlar aç›s›ndan
bir sorun teﬂkil ediyor. Fakat ilginç olan, yemin, bu kesimler taraf›ndan da bir “sorun” olarak hemen hiç tart›ﬂ›lmad›.
Yeminin gerici ve ﬂovenist içeri¤i tart›ﬂ›lmayacak kadar aç›kt›r.
Kimse, alt› üstü bir yemin diye
geçiﬂtiremez. Çünkü bu emekten,
halktan yana siyaset yapanlar›n
ahlâk›na uymaz.
Sorunu “yemin ederken aya¤›m›n birini kald›rm›ﬂt›m zaten”
diye de çözemeyece¤imize göre,
bu konuyu siyasal boyutlar›yla tart›ﬂmak durumunday›z. Sorun,
ÖDP’li Ufuk Uras’›n dedi¤i gibi
“yemin edip, sözümüzde durmayaca¤›m›z› bile bile adam› zorla
yalanc› yap›yorlar!” s›¤l›¤›yla da
geçiﬂtirilemez. “Atatürk ilke ve
ink›laplar›na ba¤l› kalmay›” dayat›p baﬂka görüﬂleri savunmay›
yasaklayan, “anayasaya sadakatten ayr›lmayaca¤›ma...” dedirterek, hak ve özgürlükleri savunmay› bile imkans›z hale getiren, “büyük Türk milleti” dedirtip di¤er
halklar› yok sayan bu yemin, tart›ﬂ›lmak durumundad›r.
Parlamenter çal›ﬂmaya giren
sosyalistlerin ilk yapmalar› gereken iﬂlerden biri bu yemini tart›ﬂmaya açmakt›r. Çünkü, bu yemin,
gerçekte daha ilk ad›mdan “düﬂünce özgürlü¤ünü” ortadan kald›ran, milletvekilinin iradesine ipotek koyan gerici bir muhtevadad›r.
Kürt milliyetçi hareketten bir
yazar, (Ali Özﬂerik) ﬂöyle yazabiliyor: “ﬁimdi yemin zaman› de-
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reniﬂ yolundan yürüdüklerini anl›yoruz.
... Mecliste edilen yemin, asl›nda böyle bir yemindir: Demokrasi yeminidir.” (05 A¤ustos
2007, ozgurgundem.net)
Yaz› daha uzun ve ayn› nokta
üzerinde, ayn› zorlamalarla dönüp
duruyor, geri bir tavr› savunmak
için sözlerin, teorinin, nas›l e¤ilip
büküldü¤üne bir örnek görmek isteyenler, yaz›ya ayr›ca bakabilirler.
Demokratik mücadele, sistemin yasal imkanlar›n› kullanmay›
da içerir. Bunun için çeﬂitli alanlarda düzenin yasalar› çerçevesinde hareket edilir. Yay›n ç›kar›rken, dernek kurarken yap›ld›¤› gibi... Ama yemini böyle görmek
mümkün de¤ildir.
Yemin nedir? Sosyalistler ne
için yemin eder? TBMM kürsüsünde edilen yemin ne anlat›yor?
Burjuvazinin temsilcileri, o kürsüde ettikleri yemine uyuyorlar
m›? Hay›r! Mesela yeminde diyor
ki “hukukun üstünlü¤üne ba¤l›
kalaca¤›ma”... Oligarﬂinin temsilcileri buna ba¤l› kalmaz. Ama r i y a k â r l › k , y a l a n c › l › k , burjuva siyasetçi aç›s›ndan do¤ald›r. Sosyalist, ilerici olan fark›n› koymal›d›r.
Sosyalist, bu gerici muhtevas›yla
o yemini etmez. Edemez.
Sen git burjuvazinin yeminini
et, sonra sosyalistim de.
Sen git, burjuvazinin düzenine,
faﬂist anayasas›na sadakat sözü
ver, sonra da o düzeni, anayasay›
de¤iﬂtirme mücadelesi ver!
Sosyalist “zorla yalanc› yap›lmay›” kabul etmez. Sosyalist,
e¤er o yemini etmek, kendini seçen halka ihanetse o yemini etmez. Parlamenter mücadelesine
oradan baﬂlar.
Amaç i l l a d a m e c l i s e g i rm e k olunca, bunlar görmezden
geliniyor. Burjuva pragmatizminin
yolundan yürünüyor. Fakat o yoldan yüründü¤ünde, emekçilerin,
ezilenlerin hak ve özgürlükleri savunulamaz! O yoldan yüründü¤ünde, burjuvaziye ne siyasi, ne
ahlâki a l t e r n a t i f olunamaz.
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Devrimci M emur Hareketi:
zükmektedir. Kald›
ki, yine tek
baﬂ›na iktidar olarak
ç›kan AKP,
geçmiﬂ y›llardaki tutumundan daha olumsuz
bir duruﬂ sergileyece¤i aﬂikard›r.

KESK, bu oyunda
rol almay› reddetmelidir!
Devrimci Memur Hareketi, ‘toplu görüﬂmeler’in yaklaﬂmas› üzerine, bir aç›klama yaparak, KESK’in
bu oyuna alet olmay› reddetmesini
istedi. Aç›klamaya yer veriyoruz.

Oyunun ad›: ‘Toplu sözleﬂme’
Hükümet ile kamu emekçilerini
temsile yetkili sendikalar 6. kez toplu görüﬂmeleri, tiyatro oyununa
benzeyen bir seremoniyle gerçekleﬂtirecekler. Çünkü hala kamu
emekçilerinin “toplu sözleﬂme ve
grev haklar›” yok. Kamu emekçilerine g rev yasa¤›; "hak arama hakk›"n›n gasp edilmesidir! Grev yasa¤›; ülkemizdeki "demokratikleﬂme"
manevralar›n›n gerçek yüzünü gösteren konulardan biridir.
Toplu sözleﬂme ve grev yasa¤›
varken, yap›lacak olan "toplu gör ü ﬂ m e " o y u n d a n i b a re t t i r !
Bu oyunun baﬂrollerinde ise hükümetin temsilcileri ve emekçileri
temsil etti¤i iddias›nda olan, ama ilk
f›rsatta emekçileri ve onlar›n haklar›n› satan sahte sendika temsilcileri
vard›r. Son beﬂ y›ld›r toplu görüﬂmeler yap›lmaktad›r. IMF'nin dayatt›¤› ücret zamm› hükümet taraf›ndan öngörülmekte, sendikalar
bunun kabul edilemez oldu¤unu,
‘Gökkubbeyi baﬂlar›na y›kacaklar›n›’ dile getirmekte, ancak sonuçta
öngörülen ücret ve ço¤u mutabakat
metni üzerinde kalmaya mahkum,
ücret zamlar›, sosyal haklar vb. karﬂ›l›kl› olarak kabul edilmektedir.
‹mzalanan mutabakat metni hükümet taraf›ndan dikkate al›nmamakta, kararlar bir köﬂeye at›lmaktad›r.
Bu bildik oyun beﬂ y›ld›r tekrarlan›yor ve bu y›l da tekrarlanmas› için
ön haz›rl›klara baﬂlanm›ﬂ durumda.
Yaﬂanan pratik, hükümetin toplu
görüﬂmeler esnas›nda yüzde kaç
önerdi¤inin hiçbir anlam› olmad›¤›n› ortaya koymuﬂtur. Bu yan›yla tart›ﬂman›n bir öneminin olmad›¤› gö-

30

EMEK

K E S K , b u o y u n d a rol alm ay›
r eddetmelidir!
Di¤er yandan toplu görüﬂmelerin taraflar›ndan Kamu-Sen ve Memur-Sen’in tavr› geçmiﬂ y›llar göz
önüne al›nd›¤›nda net olarak gözükmektedir. Ki, her iki konfederasyon,
hükümetle tam bir uzlaﬂ› içerisinde
olup, kulaklar›n› üyelerinin taleplerine bile t›kam›ﬂlard›r.
Bu nedenle KESK’in sergiledi¤i
tutum belirleyici olmuﬂtur.
2007 toplu görüﬂme sürecine
do¤ru bakabilmek ve geliﬂmeleri
do¤ru görebilmek için önceki toplu

Sendikalar› ve haklar›m›z›
masada de¤il; fiili-meﬂru
mücadele çizgisindeki
direniﬂlerimizle kazand›k.
Bu konudaki samimiyet, toplu
görüﬂme ve grev hakk›n›
kazanman›n da yolunu
gösterebilecek tek adrestir
görüﬂme süreçlerini, özellikle 2006
sürecini iyi de¤erlendirmek gerekir.
Geçen y›l ki toplu görüﬂmeler
öncesi KESK’in görüﬂmelere baﬂlama koﬂullar› olarak öne sürdü¤ü talepler; bir önceki y›lda mutabakata
var›lan düzenlemelerin yap›lmas›,
ekonomik kay›plar›n telafisi, toplu
sözleﬂme ve grev talebinin gündemleﬂtirilmesi gerekti¤i üzerine yap›lan görüﬂmelerde hükümet bu talepleri gündemine dahi almay›p, yine
bildi¤ini okumuﬂtur. Bunun üzerine
KESK toplu görüﬂmelerin art›k hiçbir hükmünün olmad›¤›, bu görüﬂmelerin bir oyalama ve oyun oldu¤unu, bu oyuna ortak olmayaca¤›n›
söyleyerek görüﬂmelerden çekilmiﬂtir. Geç kalm›ﬂ olsa da KESK’in
bu tavr› kamu emekçileri taraf›ndan

olumlu karﬂ›lanm›ﬂ ve toplu görüﬂmelerde hiçbir kazan›m›n›n olmayaca¤›n› görmüﬂtür.
Bu tav›r, izlenecek mücadele sürecinin de¤iﬂik boyutlara taﬂ›naca¤›
anlam›na geliyordu. Art›k her a¤ustos ay› içerisinde yap›lacak olan
toplu görüﬂme oyunu ile oyalanmak
yerine, bütün y›l ve kazan›ncaya kadar toplu sözleﬂme ve grev talebini
öne ç›karan bir program›n yürütülmesi gerekmek(teydi)tedir. Bu y›l
ki toplu görüﬂmelerde yer almak ve
sonuç beklemek, söylenenlerin inkar›ndan baﬂka bir anlam içermez.
Demek oluyor ki, fiili-meﬂru mücadele çizgisini öne ç›karan bir program›n hayata geçirilmesi kaç›n›lmaz bir sorumluluktur.
Bu bir y›lda sergilenen tav›rla ne
kadar örtüﬂüldü, toplu sözleﬂme ve
grev talebiyle ilgili nas›l bir program yürütüldü gibi sorular›n yan›t›
yine söylenenin arkas›nda durmama, duramama ﬂeklinde karﬂ›m›za
ç›kmaktad›r. Bir y›l›n sonunda bu
konuda herhangi bir ﬂey yapmay›p,
2007 toplu görüﬂme sürecinde sergilenecek tutum konusunda tart›ﬂma
yürütmek, yaﬂananlar›n tekrar›ndan
baﬂka bir anlam taﬂ›mamaktad›r.
KESK’in masaya oturmas›, ya
da çekilmesi ﬂeklinde bir tart›ﬂmay›
tek baﬂ›na yürütmek yersiz ve yetersizdir. Masaya otural›m m›, çekilelim mi tart›ﬂmas› yürütmek yerine
yöntem ne olursa olsun arkas›ndan
izlenecek olan programlar›n tart›ﬂ›lmas›, kararlaﬂt›r›lmas› ve arkas›nda
durulmas› gereklili¤i vard›r.
Sergilenen tavr›n ve verilen sözlerin gerekleri yap›ld›¤› zaman kitlelerde inand›r›c›l›¤› olur. Aksi takdirde ne inand›r›c›l›k ne de KESK’e
güven kal›r.
Sendikalar› ve haklar›m›z› masada de¤il; fiili-meﬂru mücadele çizgisindeki direniﬂlerimizle kazand›k.
Bu konudaki samimiyet, toplu görüﬂme ve grev hakk›n› kazanman›n
da yolunu gösterebilecek tek adrestir. Tersini düﬂünenler, geriye dönüp
KESK’i KESK yapan mücadele tarihimize bir kez daha bakmal›d›rlar!
12 A¤ustos 2007

Sevgili okurlar›m›z, merhaba. “Halka Bak›ﬂ” konulu sohbetimizin ilk bölümünde burjuvazinin halka, kitlelere bak›ﬂ
aç›s›n› ele alm›ﬂt›k. Temel
önemdeki bir-iki noktay› tekrar
hat›rlatmak gerekirse;
Birincisi ﬂu ki; bugün hemen
tüm ülkelerde geçerli olan “genel oy” hakk›, burjuvazinin halka bak›ﬂ aç›s›n›, kitlelere verdi¤i de¤eri
göstermez:
Genel oy hakk›,
halk›n kendi mücadelesi sonucunda,
kelimenin tam anlam›yla söke söke
al›nm›ﬂ bir hakt›r.
‹ k i n c i s i ; politik
olarak kitleleri asl›nda güdülmesi
gereken bir sürü olarak gören burjuvazi, sosyal, kültürel aç›dan da halk› aﬂa¤›layan, hor gören bir yaklaﬂ›ma sahiptir. Bunu örtbas etmenin
ise birçok yolunu geliﬂtirmiﬂtir egemen s›n›flar. Arada bir, bir gecekondu evini ziyaret etme lütfunda bulunulmas›, “hakimiyet kay›ts›z ﬂarts›z
milletindir” nakarat›n›n tekrarlanmas›, “milletimiz bilir, milletimiz ne
isterse” sözlerinin günlük demeçlerde s›k s›k vurgulanmas›, bu yöntemlerden baz›lar›d›r... K›sacas›, yine geçen hafta dedi¤imiz gibi, iktidar kavgas›nda kendisine destek verirse halk iyi, güzel, desteklemezse,
kötüdür.
Bak›n, ‹zmir MHP Milletvekili
Adayı Özgür Çakmak, 23 Temmuz’da seçim sonuçlar› belli oldu¤unda ne diyor: “Bu halka her ﬂey
layık. Bu halk ihanete göz yummuﬂtur, bu halkla yola çıkılmaz...
Halkımız küçük paralara satıldı.
ﬁehidine ihanet eden bir halkla
karﬂı karﬂıyayız. Bu tablonun tek
sorumlusu halk. Halkımız bu kadar
çıkarcı olmamalıydı.... Bu halk kadar kiﬂiliksiz bir halk görmedim.”
Bu bir istisna m›, hay›r, sadece
k›zg›nl›¤›yla halk hakk›ndaki as›l
bak›ﬂ aç›s›n› ortaya koyuyor. Böyle
aç›kça dile getirmeseler de sömürücü egemen s›n›flar›n, “yöneten”lerin halka bak›ﬂ aç›s›n›n nas›l ﬂekillendi¤ini gösteriyor bu örnek. Halk,
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Konu: Halka Bak›ﬂ - 2

ﬂekillendiren temel baz› noktalar› ﬂöyle s›ralayabiliriz:
Birincisi: Devrim kitlelerin,
halk›n eseridir. Bu, hiçbir koﬂulda ak›ldan ç›kar›lmamas› gerekendir. Dolay›s›yla, solun hiçbir
koﬂulda, halka k›zmak, küsmek,
halktan kopmak gibi bir durumu
olamaz. Tersine, solun görevi,
halk› bilinçlendirmektir. Ve bunu elbette, kitlelerin faﬂist, gerici,
burjuva düﬂüncelerin bombard›man› alt›nda bulundu¤u koﬂullarda yapacakt›r.

‹ki sapma: Kitleden kopukluk
ve kitle kuyrukçulu¤u
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onlara boyun e¤di¤i, onlar› omuzlar›nda taﬂ›d›¤› sürece “aziz milletimiz” sözünü düﬂürmezler dillerinden. Ama halk isyan etmiﬂse, onlar›
art›k desteklemiyorsa, kafalar›ndan
geçecek s›fatlar›n en hafifi yukar›da
aktar›lanlard›r.
Evet, bu örnek, bir bak›ma egemen s›n›flar›n halka bak›ﬂ›n› özetleyen de bir örnek oldu. ﬁimdi bu haftaki sohbetimizde esas olarak ele
alaca¤›m›z konuya, solun halka, kitlelere bak›ﬂ aç›s›na geçelim.

M a z l u m : Ben baﬂlayay›m isterseniz. Solun halka, kitlelere bak›ﬂ
aç›s›, do¤al olarak burjuvazininkinden temelden farkl›d›r. Fakat bu
solda da tek bir bak›ﬂ oldu¤u anlam›na gelmiyor. Sonuçta yukar›da
aktar›lanla ayn› biçimde olmasa da,
küçük-burjuva sol içinde de halka
tepeden bakan, üstenci, baﬂar›s›zl›klar›, kendi yetersizlikleri karﬂ›s›nda
halka k›zan, halk› suçlayan yaklaﬂ›mlar›n örnekleri vard›r. (Geçen
hafta aktar›lan Yalç›n Küçük’ün
sözleri de bu örneklerden biriydi.)
Fakat bunun ötesinde, solda
halk, kitle konusunda iki temel sapma ç›kar karﬂ›m›za. Birincisi kitle
k u y r u k ç u l u ¤ u , ikincisi k i t l e d e n
k o p u k l u k t u r... Her iki sapma da
halka bak›ﬂ aç›s›ndaki ideolojik politik yanl›ﬂl›klar›n sonucudur.
Bu sapmalar› gözönünde bulundurarak, solun halka bak›ﬂ aç›s›n›

‹ k i n c i s i : Bu
iliﬂkide, sol, yol
açan, yol gösteren, bilinçlendiren,
öncülük ve önderlik yapan konumda olmal›d›r. “Kitle kuyrukçulu¤u”,
bu misyonun inkar›d›r. Fakat bu
noktada önemli olan ﬂudur: Önderlik yapmak, kitleleri tan›mak, nabz›n› tutmak, kitlenin içinde olmakla
mümkündür. Kitlelerin günlük yaﬂam sorunlar›na, düﬂünce tarzlar›na,
ruh hallerine vak›f olmakla mümkündür. Bunu bir yana koyup halka
t a l i m a t v a r i ç a ¤ r › l a r l a “önderlik”
yapmaya soyunanlar›n yaklaﬂ›m› da
kitleye tepeden bak›ﬂ›n bir baﬂka
versiyonudur.
Üçüncüsü: Bilinçlendirme, önderlik yapma misyonu, kitlelere ö¤r etmeyi içerir, fakat kitlelerden ö¤r enmeyi de asla d›ﬂlamaz. Tam tersine, solun halka bak›ﬂ aç›s›ndan bu
ikisi birbirini tamamlayan yanlard›r.
Devrimciler, kitlelerin hem ö¤retmeni, hem ö¤rencisidirler. Bu bütünlük sa¤lanmad›¤›nda, yukar›da
sözetti¤imiz iki sapma, eﬂikteki tehlikedir. Bu iliﬂkinin sadece “ö¤retmenlik-önderlik” yan› görüldü¤ünde, bir noktadan itibaren sol kitleleri anlamaktan uzaklaﬂacakt›r. Kitlelere tepeden bakma ﬂeklindeki ayd›n hastal›¤›na kap›lmaman›n önlemi de yine bu dengeyi kurmaktan
geçer. Kitlelere hem ö¤retmen, hem
ö¤renci gözüyle bakan, dolay›s›yla,
ona ne yukar›dan bakacakt›r, ne de
kitle kuyrukçulu¤u yapacakt›r.
Devrimci hareketin çizgisinde
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Mahirler’den itibaren böyle bir bak›ﬂ aç›s› hakim k›l›nm›ﬂt›r. Kongre
Raporu’ndaki ﬂu bölüm önemlidir:
"THKP-C, halk›m›z›n tarihi, bu
tarihimizin yaratt›¤› psikolojik, sosyal ve kültürel özellikler gözönüne
al› nm ad an, yani ... ülke topra¤›na
sa¤lam basmadan halk›n örgütlenemeyece¤ini ve devrimin gerçekleﬂemeyece¤ini belirtir.
THKP-C, bürokratik, revizyonist
halka yukardan buyuran, söylediklerini yapmayan, sadece iﬂin gevezeli¤i ile meﬂgul olan, halka umut
ve güven vermeyen, ﬂarlatan-oportünist çal›ﬂma tarz›n› reddederek,
dedi¤ini yapan bir hareket olmuﬂ,
halka umut ve güven vermiﬂtir. ”

K e m a l : Ezilen, emekçi s›n›f ve
katmanlar›n tarihsel ve sosyolojik
aç›dan belli s›n›fsal özellikleri vard›r. Fakat ﬂunu da gözönünde bulundurmak gerekir ki, halk› oluﬂturan bu kesimler, hayat›n içinde
“saf” s›n›fsal özellikleriyle bulunmazlar ço¤unlukla. ﬁu veya bu kesitteki tav›r ve davran›ﬂlar›, onlar›n
tarihsel rollerine uymayabilir. Bu
kesimler, kendi ç›karlar›n›n birebir
ifadesi olan ideolojiyi de¤il, düzenin e¤itim ve iletiﬂim araçlar›yla
empoze edilen kendi ç›karlar›na ayk›r› ideolojileri, özlemleri, kültürel
özellikleri taﬂ›yabilirler.
Kitlelerin durumunu tahlil ederken, seçimler gibi çeﬂitli politik
olaylar› incelerken ve kitle çal›ﬂmas› yaparken, bu gerçekli¤i gözönünde bulundurmayan, olaylar› yerli
yerine oturtamaz.
Zaten bu anlamdad›r ki, sol aç›s›ndan politik çal›ﬂma demek, ayn›
zamanda kitlelere kendi s›n›f ç›karlar›n› göstermektir. Bunun bir parças› olarak kitle çal›ﬂmas› dedi¤imiz de kitlelerin, düzen taraf›ndan
empoze edilen bu olumsuzluklar›
atmalar›n› sa¤lamakt›r. Kitle çal›ﬂmas› budur ve bundan kaçmak, asl›nda kitleden ve devrimi örgütlemekten kaçmakt›r.
Kitleleri mücadele ve örgütlenme içinde e¤itip dönüﬂtürmek esast›r. Bu bir süreç sorunudur.
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Kitlenin mevcut bilinçsizlikleriyle, geri e¤ilimleriyle, empoze
edilen yozlaﬂmayla mücadele ederken, onun potansiyel olarak içinde
taﬂ›d›¤› öfkeyi, cesareti, fedakarl›¤›,
paylaﬂ›mc›l›¤›, dinamikleri aç›¤a ç›kartmak as›l amaçt›r. Bunu sa¤layacak olan ise, devrimci politikada,
eylemde ›srar ve kararl›l›kt›r. Bu eylemler, politikalar, ﬂu veya bu kesitte kitlelere ters gelebilir, benimsenmiyor gözükebilir, ancak statükolar
böyle k›r›lacakt›r. Kitle kuyrukçulu¤uyla devrimci kitle çizgisi aras›ndaki fark da burada ortaya ç›kar.

Özlem : ﬁimdi elbette ﬂu özgün
duruma da de¤inmek gerekir. Solda
küçük-burjuvazinin etkisinin sonucu
olarak rastlanan bir e¤ilim, kitlelere
inançs›zl›kt›r. Ama ayn› zamanda
ayn› kesimler, kitle kuyrukçusu bir
yaklaﬂ›m içinde de olabilmektedir.
Yani hem kitlelere inanm›yor, güvenmiyor, hem kitle kuyrukçulu¤u
yap›yor!!! Bu çeliﬂkili durum, teoride ve politikada eklektik tespit ve
taktiklerin de kayna¤›d›r.
Bu nedenledir ki, kitle kuyrukçusu anlay›ﬂ›n “kitlelerin kuyru¤undan” gitmesi, her durumda geçerli
de¤ildir. Kitle kuyrukçusu, kitlele rin geri e¤ilimlerinin kuyrukçus u d u r genellikle. Veya kitlelerin
verili e¤ilimleri düzeniçi e¤ilimlere
denk düﬂüyorsa kitlenin kuyrukçusudur. Ama ayn› kitleler e¤er aç›k
ve keskin bir çat›ﬂma içindeyse,
orada baﬂka teoriler gündeme gelir.

Kitle kuyrukçusu anlay›ﬂ,
ayn› zamanda
icazetçilikle,
uzlaﬂmac›l›kla birlikte
bulunur... Böyle bir anlay›ﬂ, egemen s›n›flar›n sald›r›lar›n› püskürtecek bir
politika geliﬂtiremez. Kitlelerin geri e¤ilimlerine
seslenerek bir dönem için
kitleselleﬂseler bile, bu
kal›c› olamaz...
t›n
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Normalde kitlelerin geri e¤ilimleri üzerine politika yapan ÖDP veya EMEP anlay›ﬂ›n›n veya KESK
reformist yönetiminin Gazi Ayaklanmas› karﬂ›s›ndaki tavr›, esnaf eylemleri karﬂ›s›nda tavr› hat›rland›¤›nda, bu dönemlerde hiç de “kitle
k u y r u k ç u s u ” davranmad›klar› görülür.
Demek ki, “kitle kuyrukçusu”
anlay›ﬂ sahipleri, her zaman kitlelerle beraber olmuyorlar. ‹stese de
olamaz zaten. Kitle kuyrukçulu¤u
anlay›ﬂ›na sahip olanlar, bir noktadan sonra, o kitle taraf›ndan terkedilir, reddedilirler. Böyle olmas› da s›n›flar mücadelesinin do¤as›na uygun olan›d›r.
Çünkü kitle kuyrukçusu anlay›ﬂ,
ayn› zamanda icazetçilikle, uzlaﬂmac›l›kla birlikte bulunur. Kitle
kuyrukçulu¤u, bunu yaparken düzene "iyi muhalifler", “ak›ll›, olgun
solcular” imaj›n› vermek ister. Olgunluk(!)lar›yla, kitleleri “teskin”
etmeleriyle burjuvazinin övgüsünü
almak isterler. Elbette böyle bir anlay›ﬂ, egemen s›n›flar›n sald›r›lar›n›
püskürtecek bir politika geliﬂtiremez, kitlelerin güncel ekonomikdemokratik sorunlar›n› çözemez.
Kitlelerin geri e¤ilimlerine seslenerek bir dönem için kitleselleﬂseler
bile, bu kal›c› olamaz; belirtilen neden sonucunda kof kitlesellik, h›zl›
bir erime sürecine girer. Kitlelerin
sorunlar›na çözüm üretmeyen her
örgütlenme, önünde sonunda kitleden kopar, marjinalleﬂir.
Kitle kuyrukçulu¤u, siyaseten
ço¤unlukla ekonomisttir ve kitlelerin de ekonomik taleplerle yetinmesini ister; kitlelerin kendisini tabandan zorlamamas›n› ister. Çünkü
böyle bir zorlama karﬂ›s›nda kitlelerin taleplerine cevap veremeyecektir. Kitlelerin daha ileri mücadele taleplerine cevap verecek bir yap›ya
sahip olmayan kitle kuyrukçulu¤u,
bu nedenledir ki; kitleleri bulunduklar› seviyeden daha ileriye taﬂ›yacak
politikalar ve taktikler geliﬂtirmek
yerine, kitlelerin en geri e¤ilimlerini
besler ve onlardan beslenir.
12 A¤ustos 2007

M a z l u m : Devrimciler, hiç
kuﬂkusuz “halk neylerse güzel eyler” yaklaﬂ›m›nda olamazlar. Halka
güvenmekle birlikte, bu, halk›n eksikliklerini, zay›fl›klar›n› ortaya
koymalar›na, uyar›c› ve geliﬂtirici
olmalar›na engel de¤ildir. Oligarﬂinin halk›n çeﬂitli kesimlerini bireycileﬂtirerek, yozlaﬂt›rarak, bilinçlerini dumura u¤ratarak etkiledi¤i,
bunu genel ve sürekli bir politika
haline getirdi¤i bir ülkede, emekçi
s›n›f ve katmanlar›n zaaflar› karﬂ›s›nda nas›l bir tav›r tak›n›laca¤›, kitle çal›ﬂmas› aç›s›ndan büyük bir
önem taﬂ›r.
Biraz önce Kemal arkadaﬂ›n dile
getirdi¤i gibi, ezilenler, çok çeﬂitli
etkiler alt›nda bulundu¤u için, iﬂçi
s›n›f› içinde olsun, gecekondularda
veya gençlik içinde olsun, bu sorun
hemen her dönem çeﬂitli biçimlerde
tart›ﬂma konusu olmuﬂ, farkl› politikalara ve çal›ﬂma tarzlar›na kaynakl›k etmiﬂtir.

Özlem : Örne¤in gençlik. Gerçekten de dedi¤iniz gibi çok tart›ﬂ›ld› bu konu. Öyle zamanlar oldu ki,
reformistlerle bizim aram›zdaki ayr›m çizgisine dönüﬂtü.
Gençli¤in örgütlenmesi ve mücadelesinde elbette “kitlenin duyarl›l›klar›”n› esas almak, onlardan
yola ç›kmak gerekiyordu. Ancak
politika, sadece bunlara göre belirlenemez. Böyle belirlendi¤inde bir
ﬂeyler eksik kal›r. Reformizmin bir
ara çok kulland›¤› bir kavram vard›:
"Gençlikle beraber olma!"
Beraber olunacakt› ama nas›l?
Bu söylemin içinin nas›l dolduruldu¤u, bundan ne anlaﬂ›ld›¤› önemliydi. Her eylemi, her slogan›
“gençlikle beraber olma” ad›na en
geri e¤ilimlere uydurmaya çal›ﬂ›rsan›z, orada kitle kuyrukçulu¤u ç›kar
ortaya. Eylem anlay›ﬂ›m›z, sloganlar›m›z, kitlelerin içinde bulundu¤u
durumun önünde olmak durumundad›r. En az›ndan bir ad›m önünde...
Bu, çeﬂitli kesimlerin düzen taraf›ndan geliﬂtirilen zaaf ve eksikliklerine karﬂ› bir direniﬂin de ifadesidir.
“Bir ad›m ileride” dedim; d a h a f a z Say›: 117

la de¤il, çünkü o zaman da kitleden
kopmak tehlikesi belirir gerçekten
de.
K›sacas›, ne kitlelerin düzen taraf›ndan geliﬂtirilen zaaflar›na, al›ﬂkanl›klar›na prim verilip, kitle kuyrukçulu¤u yap›lmal›, ne de kitlelerin içinde bulundu¤u ruh hali, al›ﬂkanl›klar›, ihtiyaçlar›, kavray›ﬂlar›
gözard› edilmelidir.
Kuﬂku yok ki, bu son derece incelikli, deyim yerindeyse oya gibi
örülmüﬂ, son derece hassas politikalar izlenmesini gerektirir. Kitlelerin
geri e¤ilimlerine prim vermeyen
ama kitleden de kopmayan bu denge kurulamad›¤›nda, sapmalar ve
baﬂar›s›zl›k kaç›n›lmazd›r.

M a z l u m : Solda halka bak›ﬂ
aç›s›n›n en önemli ölçütlerinden biri
de, demokratik kitle örgütlenmeleri
ve özellikle de “taban örgütlenmeleri” konusundaki bak›ﬂ aç›s›d›r. Sosyalist bir toplumun inﬂas›nda da
önemli olan bu örgütlülüklere mesafeli duranlar, onlar› d›ﬂlayanlar, esas
olarak kitlelerin tarihsel rolünü içselleﬂtirmemiﬂ, halka yukar›dan bakan bak›ﬂ aç›s›n› yans›tmaktad›rlar.
Halklar›n tarihinde komün, Sovyetler, ﬂuralar gibi örnekleri bulunan, taban örgütlenmeleri ülkemizde henüz geniﬂ anlamda yarat›lamam›ﬂt›r. Fakat devrimci hareket taraf›ndan alt düzeyde de olsa halk
meclislerinde somutlanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂ ve solun bu noktadaki bak›ﬂ
aç›s› da tüm ç›plakl›¤›yla ortaya ç›km›ﬂt›n
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Ne kitlelerin
düzen taraf›ndan geliﬂtirilen
zaaflar›na, al›ﬂkanl›klar›na prim verilip, kitle kuyrukçulu¤u yap›lmal›, ne
de kitlelerin içinde bulundu¤u ruh hali, al›ﬂkanl›klar›, ihtiyaçlar›, kavray›ﬂlar› gözard› edilmelidir.
... Bu denge kurulamad›¤›nda, sapmalar ve baﬂar›s›zl›k kaç›n›lmazd›r.

t›r. Halka inanmayan ve güvenmeyenler, do¤al olarak bu tür örgütlenmelere de inanmayacak, güvenmeyecek, onlardan kaçacaklard›. Nitekim öyle oldu. Bu anlay›ﬂ kitleden,
halktan çok sözetmesine ra¤men,
halktan ve kitleden uzakt›r.
Bunun sonucu ise, hemen hiçbir
kitle örgütlenmesinde “kitlelerin
söz ve karar hakk›n›n” gerçekleﬂememesidir. Devrimci, ilerici sendikalarda, kitle örgütlerinde bile böyledir bu. Az çok örgütlü, az çok bilinçli bir kitle içinde de bu yap›lam›yorsa, orada halka bak›ﬂ aç›s›nda
ciddi bir sorun var demektir.
Asl›nda sendikalardaki, kitle örgütlerindeki bu durum veya iﬂte
halk meclisleri gibi öneriler karﬂ›s›nda solun ald›¤› tutum, kitleden
kaç›ﬂ çizgisidir. Kitlelerin düﬂüncelerinden, iradesinden kaçan bir anlay›ﬂt›r bu. “Kitle kuyrukçulu¤u”nun en tipik temsilcisi olan reformistlerin yönetimindeki sendika
ve di¤er kitle örgütlerinde kitlelerin
iradesini ortaya ç›karacak bir mekanizma olmam›ﬂt›r hiçbir zaman. Sadece bu olgu bile asl›nda kitle kuyrukçulu¤unun kitleye, onun görüﬂ
ve iradesine ne kadar de¤er verdi¤ini çarp›c› ﬂekilde göstermektedir.
Tam tersine, burada halka tepeden
bakan, halk› salt yönetilecek bir kesim olarak gören anlay›ﬂ geçerlidir.
Sözümü ﬂöyle toparlayay›m; bu
noktadaki do¤ru çizgiyi, “Kitle kuyrukçulu¤u yapmadan, ama kitlelerden de kopmadan, kitle hareketinin
içinde ve önünde olmay› esas almak” ﬂeklinde formüle edebiliriz.

Özle m : Kitle kuyrukçulu¤unun yak›n dönemdeki iki örne¤ini
hat›rlatabiliriz burada. Bunlardan
biri, 2003’de ‹stanbul’da islamc›lar›n Sinagog, HSBC ve ‹ngiliz Konsoloslu¤u’na yönelik eylemlerinden
sonra düzen güçlerinin ça¤r›s›yla
yap›lan “teröre karﬂ›” mitinglerdi.
EMEP’ten TKP’ye, ÖDP’ye ve birçok sendikaya kadar geniﬂ bir “sol”
kesim vard›. Niye? Çünkü ça¤r›y›
“emek örgütleri” yapm›ﬂt›, onlar da
“emek örgütleri”nden ayr› düﬂme-
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mek ad›na “teröre karﬂ›” devlet mitinglerine kat›lmakta bir mahsur
görmediler. Keza, yak›n zamanda
yap›lan Cumhuriyet Mitingleri’nde
de D‹SK, KESK, büyük kitleselli¤i
görünce, “kitleden kopmama” ad›na
bu mitinglere destek verdiler. Sonuç
kitleden kopulmamas› m›d›r? Hay›r.
Sonuç, en baﬂta çizgisizleﬂmedir.
Dolay›s›yla, alternatif olmaktan,
kitle için bir çekim merkezi olmaktan ç›kmakt›r. Kitleye yol gösteren
misyonu terketmektir.
Yine ﬂu örnekleri de hat›rlamakta yarar var. Sosyalist ülkelerdeki
karﬂ›-devrimlerin halk ayaklanmas›
olarak görülmesi de ayn› zamanda
“kitle kuyrukçulu¤u”nun bir sonucudur. Veya düzeniçi çeﬂitli kitle hareketleri karﬂ›s›nda abart›l› “devrimci dalga” de¤erlendirmeleri yapmak da, kitleleri ve kitlesellik olgusunu do¤ru tahlil edememenin sonucudur.

K e m a l : Örnekleri daha da ço¤altabiliriz ama bu kadar› yeter san›r›m. ﬁu, sosyalistler aç›s›ndan çok
aç›kt›r: Herhangi bir eylemdeki
“kitle kat›l›m›”, herhangi bir politikaya verilen kitlesel destek, o eylemi ve politikay› otomatikman do¤ru
yapmaz, keza, bir olaydaki “kitlesellik”, onun içinde yer alman›n gerekçesi de olamaz. “Kitlelerden ayr› düﬂmemek” ad›na yanl›ﬂ politik
bir tav›r içinde olunamaz.
“Kitle kuyrukçusu” anlay›ﬂ, yanl›ﬂ politikalar›n izleyicisi olmay›,
“kitlesel”likle meﬂrulaﬂt›r›r. Bu durum iki farkl› ﬂekilde cereyan edebilir: Birincisi, bu anlay›ﬂ sahiplerinin
“kitleler” sözkonusu olunca aldanmaya aç›k hale gelmesidir. Kitleyi
görünce baﬂlar› döner; kitle varsa,
do¤rudur diye düﬂünürler. ‹kinci biçim ise, düzeniçi, uzlaﬂmac› politikalar›n meﬂrulaﬂt›r›lmas› için kitlelerin b a h a n e yap›lmas›d›r.
Kitle kuyrukçulu¤unun en karakteristik ve karﬂ›m›za en s›k ç›kan
söylemlerinden biri “ k i t l e h a z › r de ¤il” söylemidir. Bunun kadar karakteristik bir di¤er yaklaﬂ›m da 'kitle l e r i ü r k ü t m e y e l i m " kavram›nda
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ifadesini bulur.
Asl›nda haz›r olmayan kendileri,
gizlemeye çal›ﬂt›klar› kitlelerin de¤il, kendi ürkeklikleridir. Kitlelerin
haz›r olmad›¤› durumlar yok mu,
var elbette. Ürkeklikleri yok mu,
var elbette. Ama reformizmin sorunu bu de¤ildir.

M a z l u m : Bu arada eksik b›rakm›ﬂ olmayal›m; olay›n bir baﬂka
boyutu da “kitle kuyrukçusu olmama” ad›na kitlelerden kaçma, uzak
durma, kitle hareketine ve örgütlenmesine burun k›v›rma, o hareketi ve
örgütlenmeyi küçümsemedir.
Fokocu, kitleden kopuk anlay›ﬂ
“Bolﬂevik devrimi de bir az›nl›k
devrimiydi” teorisiyle hareket eder.
Oysa bu ifadenin kendisi sorunlu ve
eksiktir. Az›nl›ktan ne kastedilmektedir. Bolﬂevikler, iﬂçi, köylü ve
asker kitlelerin, yani ço¤unlu¤un
politik temsilcisiydiler. Ve zaten
böyle olmasayd›, devrimden sözedilebilir, devrim zafere eriﬂebilir
miydi? E¤er az›nl›k-ço¤unluk meselesini, kitlelerin yüzde 50’sinden
bir fazlas›n› örgütleyip örgütlememek aç›s›ndan ele al›yorsa, bu anlay›ﬂ, orada zaten devrimden hiçbir
ﬂey anlamamak sözkonusudur.
“ Bolﬂevikler, iﬂçi s›n›f›n›n çal›ﬂan nüfusun sadece % 4'ünü oluﬂturdu¤u bir evrede, hemen sadece
bu s›n›f içinde örgütlü olmalar›na
ra¤men, iktidar› alabildiler. ... Sözkonusu dönemde Bolﬂeviklerin k›rda hemen hiçbir ciddi örgütsel yap›-

Bunun sonucu,
hemen hiçbir
kitle örgütlenmesinde “kitlelerin söz ve karar hakk›n›n” gerçekleﬂememesidir.
Devrimci, ilerici sendikalarda, kitle örgütlerinde
bile böyledir bu. Az çok
örgütlü, az çok bilinçli bir
kitle içinde de bu yap›lam›yorsa, orada halka bak›ﬂ aç›s›nda ciddi bir sorun var demektir.
t›n
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s› bulunmuyordu."
ﬁabloncu ve taklitçi kafa, köylülük içinde örgütlenememesini, k›rsal alanda olmamas›n›, bir türlü kitleselleﬂememesini böylece ne güzel
meﬂrulaﬂt›rm›ﬂ ve kendi “çizgisini”
ne kadar kolayca do¤rulam›ﬂ oluyor. Bu anlay›ﬂa göre kitleler hep
geridir, kitle mücadelesinde kitlelerin e¤ilimlerini dikkate almak kitle
kuyrukçulu¤udur, lümpen kitleler
içinde çal›ﬂmak, komünistli¤e halel
getirir, küçük burjuval›kt›r, vb. vb...
Bolﬂevik Devrimi, kitleden kopuklu¤unun kan›t› yapmaya çal›ﬂan bu
tür anlay›ﬂlar da, asl›nda kitleye tepeden bakman›n sonucudur. Ve kitle kuyrukçusuyla, kitleden kopuk
anlay›ﬂ bu noktada birleﬂmektedir.

K e m a l : Evet arkadaﬂlar, çal›ﬂmam›z› yavaﬂ yavaﬂ toparlayal›m.
Sonuç olarak ﬂu birkaç noktay› tekrarlamakta yarar var:
Kapitalizmin sömürüsünün hükmünü sürdürdü¤ü, oligarﬂilerin egemen oldu¤u, faﬂizmle yönetilen ülkelerde, halk ço¤unlukla cahil, e¤itimsiz ve sonuçta bilinçsiz b›rak›lm›ﬂt›r. Salt düzen okullar›ndaki e¤itiminin ﬂu veya bu ölçüde yayg›n
olmas›, bilinçsizlik durumunu ortadan kald›ran bir olgu de¤ildir. Tam
tersine, düzenin e¤itim kurumlar›
içinde, bilinç çarp›kl›klar› daha da
pekiﬂtirilmektedir. Kitlelerin bilinci,
iradesi, yaﬂamsal ihtiyaçlar› üzerinde çok yönlü bask›lar vard›r.
Öte yandan, kitleler yaﬂamak zorundad›r, ekonomik, sosyal ihtiyaçlar›n› günlük olarak da karﬂ›lamak
zorundad›r.
Bu iki gerçek es geçilerek hiçbir
gerçekçi de¤erlendirme yap›lamaz.
Bu anlamda bizim seçim sonuçlar›ndan halka ve bundan sonras›na
dair ç›karaca¤›m›z sonuçlar çok
farkl› olmak durumundad›r.
Seçim sonuçlar› karﬂ›s›nda, düzenin sa¤ ve sol tan›mlar›na, düzenin sa¤ ve sol görünümlü güçlerinin
ald›klar› oy oranlar›na göre sevinmek veya üzülmek, asl›nda bu tan›mlar›n bir ﬂekilde ne kadar yerleﬂmiﬂ ve pekiﬂmiﬂ oldu¤unu gösterir.
12 A¤ustos 2007

Seçimlerin konjonktürel olan yan›
de¤il, genel olan yan› esas de¤erlendirme konusu olmal›d›r. Sorun, bi r i n c i o l a r a k , kitlelerin düzenden
memnuniyetsiz olup olmamalar›;
ikinci ve bunu izleyen aﬂama olarak, düzenden kopup kopmad›klar›,
bunun hangi boyutlarda oldu¤udur.
Kitlelerin durumunu ve muhtemel
nitelik de¤iﬂikliklerini gösteren ölçüler bunlard›r. De¤ilse, kitlelerin
ﬂu düzen partisinden bu düzen partisine yönelmesi, kendi baﬂ›na bir nitelik de¤iﬂiklik anlam›na gelmez.
Birkaç y›l arayla yap›lan seçimlerde
bile bu e¤ilimler de¤iﬂebilir, fakat
dedi¤imiz gibi bu toplumsal yap›da
köklü de¤iﬂikliklerin göstergesi olarak ele al›namaz. Kitlelerin düzenin
sa¤›ndan, düzenin soluna yönelmesi, sol aç›s›ndan her zaman “olumlu” bir gösterge say›lamaz. Tam tersine, Avrupa’da çok daha somut görüldü¤ü gibi, düzen solu, devrim
önünde çok daha güçlü bir barikat
oluﬂturuyor olabilir. Ve bu anlamda
da kitlelerin düzenin soluna yönelimi, düzenden kopuﬂ de¤il, düzene
daha fazla ba¤lanmay› getirebilir.
Buradan hareketle vurgulamak istedi¤imiz, seçim sonuçlar›n›n kitleler
aç›s›ndan nitelik bir de¤iﬂim anlam›na gelip gelmedi¤inin ölçüsü, düzen partileri aras›ndaki oy da¤›l›m›
de¤il, kitlelerin devrime yöneliminin, düzenden kopuﬂunun ölçüsüdür.
Halka bak›ﬂ sorunu, kuﬂkusuz ki
çok yönlüdür. Türkiye solunda bugün kitle çal›ﬂmas› aç›s›ndan olumsuzluklar›n, yetersizliklerin a¤›r
bast›¤› bir tablo sözkonusudur.
Bunda da kuﬂkusuz en belirleyici
ö¤elerden biri, halka bak›ﬂ aç›s›ndaki çarp›kl›klar ve halka güvensizlik,
inançs›zl›kt›r. Sosyalistlerin amac›
salt ve niteliksiz bir “kitleselleﬂme”
de¤ildir. Amac›m›z düzene karﬂ›
duran bir kitleselliktir. Ve buna
ulaﬂmak için de ön koﬂullardan biri
halka, kitlelere, kitlesellik olgusuna
do¤ru, devrimci bir bak›ﬂ aç›s›ndan
bakabilmektir.
Konumuzu burada noktal›yorum. Sonraki sohbetimizde buluﬂmak üzere hoﬂçakal›n.
Say›: 117

Üst Geçit Kampanyas› Sonuçland›
Devlet halk›n cangüvenli¤ini hiçe sayarak y›llard›r üst geçit
yapmazken, halk›n sorununa sahip ç›kan Antalya Temel Haklar’› engellemek için tutuklama dahil her yola baﬂvurdu.
Antalya Temel Haklar Derne¤i’nin 3 ayd›r sürdürdü¤ü “Bir Üst Geçit
Kaç ‹nsan Eder?” isimli kampanya baﬂar› ile sonuçland›. Yürütülen kampanya sonucunda, Gazi Bulvar› Çevre Yolu üzerinde Sa¤l›k Oca¤›, Okullar
ve Pazar Yeri bölgesi için istenilen üst geçidin çal›ﬂmalar› baﬂlad›.
Kampanya çerçevesinde Büyükﬂehir Belediyesi ve Karayollar›’n›n kap›lar› teker teker çal›narak dilekçeler verilmiﬂ, bildiriler K›z›lar›k, Konuksever ve Teomanpaﬂa mahallelerinde da¤›t›larak, halk toplant›lar› yap›lm›ﬂt›. Polisin, halk›n can güvenli¤inin sözkonusu oldu¤u böyle bir çal›ﬂmaya
dahi tahammülünün olmad›¤› görülürken, afiﬂ yapan iki kiﬂi gözalt›na al›nm›ﬂ, biri tutuklanm›ﬂt›.
Derne¤in kampanyas›na paralel olarak mahallelerden halk›n da afiﬂler
yaparak ast›klar› görülürken, yap›lan bas›n aç›klamalar›nda da yine ayn› soruyu soran pankartlar aç›lm›ﬂt›; “Bir Üst Geçit Kaç ‹nsan Eder?”

Temel H aklar’›n çal›ﬂmas› sonuç verdi
Kampanyan›n baﬂar› ile sonuçlanmas›n›n ard›ndan, 5 A¤ustos günü, üst
geçit olmamas› nedeniyle yaﬂanan “kazalar” sonucu hayat›n› kaybedenler
için bir anma etkinli¤i düzenlendi. Anmada “Bir Üst Geçit Kaç ‹nsan Eder?”
pankart› as›larak, yaﬂam›n› yitirenlerin foto¤raflar› önünde mumlar yak›ld›. Antalya Temel Haklar ad›na
aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan Züleyha
Kurt, ailelerine baﬂsa¤l›¤› dilerken,
bu sorunun hepimizin sorunu oldu¤una, birlik içinde hareket edildi¤inde haklar›n kazan›laca¤›na dikkat
çekti. Kurt, üst geçitle ilgili yap›lan
çal›ﬂmalar› anlatt›ktan sonra, üst geçit için afiﬂ asarken tutuklanan dernek üyesi Ömer Faruk Erceylan’›n
mahkemesine ça¤r› yapt›.

“Hep ü zerini k apatt›lar”
Kazada torununu ve eﬂini kaybeden Abidin Bulkut da, ac›lar›n›n büyük
oldu¤unu mahalle halk› olarak bugüne kadar çeﬂitli giriﬂimlerde bulunduklar›n› ama sonuç alamad›klar›n› anlatt› ve Antalya Temel Haklar’a, duyarl›l›k gösterdi¤i ve insanlar› biraraya getirdi¤i için teﬂekkür etti. Daha sonra
söz alan Makine Mühendisi Mehmet Çizmeci, yasalara göre bir yolda en az
20 defa kaza olursa devletin o yola mutlaka müdahale etmesi gerekti¤ini ve
çevreyolunda bugüne kadar binlerce kaza oldu¤unu ama herhangi bir iyileﬂtirme yap›lmad›¤›n› anlatt›. Bir üst geçidin maliyetinin çok yüksek olmad›¤›n› ve bugüne kadar meydana gelen kazalarda maddi kayb›n çok daha
fazla oldu¤unu belirten Çizmeci’den sonra, kazazedelerin aileleri söz alarak, kazalardan sonra savc›l›¤a baﬂvurduklar›n› ama her seferinde olay›n
örtbas edildi¤ini söylediler. Konuﬂmalardan sonra ailelerle yap›lan röportajlar izlendi ve kaza görüntülerini gösteren slayt gösterimi yap›ld›.
Etkinli¤e 150 kiﬂi kat›l›rken, üst geçit yapmayan devletin etkinlik alan›na y›¤d›¤› polisleriyle ortam› terörize etmeye çal›ﬂmas› sonuçsuz kald›.
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Aram›zdaki Farklar
Uçurumlarla Ölçülebilir
Hürriyet’in yeni reklam filmini
izlemiﬂsinizdir. Akﬂam yeme¤i için
toplanan bir aile; kardeﬂlerden biri
solcu, di¤eri zengin iﬂadam›, biri de
fanatik bir futbolsever… Aralar›nda
tart›ﬂmaya baﬂl›yorlar. Solcu k›z
zengin abisine; ‘zengin oldun da
üniversitedeki fikirlerine ne oldu’
diye soruyor... Ve sonunda baba
müdahale ediyor tart›ﬂmay› bitiriyor. Ve hep beraber -kardeﬂçe- yeme¤e oturuyorlar. “Hepimiz 70 milyonluk bir aileyiz” diyor Hürriyet?,
“at›ﬂsak ta, kavga da etsek ayn›
sofraya otururuz, ayn› ﬂeye üzülür,
ayn› ﬂeylere seviniriz. Yok birbirimizden fark›m›z.”
Peki, niye böyle bir mesaj verme gere¤i duyuyor Hürriyet? Mesela, reklamlar›n birinde Türk bayra¤› sallan›rken gösterip ‘coﬂku
duymayan›n›z var m›’ diyor. Mustafa Kemal’i gösterip ‘sevmeyenimiz var m›’ diyor. Herkes sevmeli,
coﬂku duymal›, yoksa aile olmam›z›n bir anlam› yokmuﬂ gibi.
Bu reklam filmlerinin senaristi
Ferzan Özpetek diyor ki; “Hürriyet
sadece bir gazete de¤il.” Kastetti¤i
farkl› da olsa, asl›nda gerçek; evet,
Hürriyet sadece bir gazete de¤il.
Ne zaman psikolojik savaﬂa ihtiyaç
duyulduysa Hürriyet oradayd›. Yeri geldi muhalif olan her kesimi terör yaygaras›yla susturmaya çal›ﬂt›, yeri geldi zedelenen polis- asker
imajlar›n› düzeltmek için seferber
oldu. Ne zaman halk düﬂman› yasalar yap›ld›, kamuoyu tepkisini
nötralize etmek hep Hürriyet’in
ﬂaﬂmaz görevi oldu. ‘Hayata Dönüﬂ’ katliam›n› hat›rlayal›m; devlet
28 insan› vahﬂice katletmiﬂti, Hürriyet’in haberlerinin ise tarafs›zl›k
kayg›s›n› geçtik, habercilikle uzaktan yak›ndan ilgisi yoktu; ‘arkadaﬂlar›n› vurdular, örgüt içi infaz, kibriti örgüt liderleri yakt›’ gibi ucubeliklerle devleti aklamaya çal›ﬂt›. F
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Tipi hücreleri ‘lüks odalar’ diye pazarlad›. Trabzon’da TAYAD’l›lar›n
linç edilmesine ‘vatandaﬂ tepkisi’
diyerek o güruhu meﬂrulaﬂt›rd›. Bu
örnekleri ço¤altabiliriz. Aç›k olan
ﬂu ki; devletin ne zaman katliamc›,
halk düﬂman› yüzü aç›¤a ç›ksa Hürriyet hemen imdada yetiﬂmiﬂtir.
Peki, neden ‘70 milyonluk bir
aileyiz’ deme gere¤i duyuldu? Akl›m›za hemen, Genelkurmay’›n ‘kitlesel refleks’ ça¤r›s› geliyor. Genelkurmay, “Ne Mutlu Türküm Diyene
demeyen vatan hainidir” diyor,
linçlere, katliamlara, provokasyonlara ça¤›r›yor. Hürriyet ‘biz ayn›
sofraya oturan 70 milyonluk bir aileyiz’ diyor. Bu paralellik elbette
tesadüf de¤il. Genelkurmay Kürt’üyle, Çerkes’iyle, Arap’›yla, Laz’›yla bu topraklarda yaﬂayan bütün
di¤er ulus ve milliyetleri düﬂman
ilan ediyor ve Hürriyet bunun propagandas›n› yap›yor. Logosunda
‘Türkiye Türklerindir’ yazan bir gazeteden baﬂka ne beklenebilir ki?
Ona göre bu topraklarda baﬂka
halklar zaten yok! Onlar ya Türkleﬂirler ya da “terk ederler!” Faﬂist
hareketin “ya sev ya terk et” söyleminin bir versiyonu. Haklar›n› ister, kendi kültürleriyle yaﬂama
mücadelesi verirlerse de, her ﬂey
mubah o teröristlere! Yok olmay›
hak etmiﬂtir onlar. Nitekim Kürt
halk›na da yapt›klar› esasen budur.
Hürriyet’in haber ve bilgi verme
gibi bir kayg›s› var m› acaba? Yok.
Tarafs›zl›k dersek onu en baﬂta yitiriyor zaten. Ne zaman biri Kürt
sorunu dese, deyim yerindeyse
Hürriyet aç›yor a¤z›n› yumuyor gözünü; ne teröristli¤i kal›yor, ne bölücülü¤ü, ne vatan hainli¤i.
Nas›l bir ‘aileyiz’ biz? Ayn› sofraya oturamad›¤›m›z aﬂikâr. Kimi yiyor –ki bu küçük bir az›nl›k- kimimiz bak›yor. Kimse o reklamdakiler gibi fikirlerini özgürce söyleyemiyor. Düﬂüncelerini aç›klaman›n
bedeli F Tipleridir, linçtir, ölümdür.
Kimse o zengin “evlat” gibi “ﬂansl›”
olam›yor. Milyonlarca iﬂsizi hiçbir
pembe tablo gizleyemiyor, emekçiler eme¤inin karﬂ›l›¤›n› alam›yor.
Bu reklam bir dönem patronlar›n
ve burjuva politikac›lar›n, ‘ayn› gemideyiz’ söylemine denk düﬂüyor.
Halk›n artan memnuniyetsizli¤inin

burjuvalara yönelmesini önlemek
içindi bu söylem; “batarsak beraber batar›z.” Oysa biliyoruz ki; cefay› çeken hep biz, sefa süren
onlard›r. Onlar kasalar›n› doldururken; açl›k, yoksulluk, bask› ve yasaklar hep bize düﬂtü. ﬁimdi tüm
bunlar› yok say›p yine ayn› ﬂeyi
söylüyor Hürriyet. Bu safsatayla
zengin-yoksul ayn› sofraya otururuz mesaj›yla milyonlar› aldatmaya, bilincini çarp›tmaya çal›ﬂ›yor.
Nas›l bir ‘aile’ ki bu, hep akan
kan bizim. Milyonlarcam›z anadilini konuﬂam›yor, milyonlarcam›z
anayurdunda sürgün gibi yaﬂ›yor.
‘Büyük ailemizin’ büyük bir k›sm›
yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda, bir o
kadar› da gece yata¤a aç giriyor.
Ve yine ‘aile’mizdeki çocuklar›n
ço¤u e¤itim hakk›ndan yararlanam›yor. Dersanelerde, üniversite
kap›lar›nda sürünen ve ﬂans eseri
üniversiteye giren fakat mezun olduktan sonra iﬂsizler kervan›na kat›laca¤› kesin olan milyonlar…
Evet, o ‘aile’ tablosunun alt›nda
yatan gerçekler bunlar. Asl›nda biz
hiçbir zaman ‘büyük bir aile’ olmad›k. Hep iki büyük ayr›m oldu, bir
tarafta halklar bir tarafta asalaklar.
‹ﬂçiler, emekçiler, ö¤renciler, ev
kad›nlar›, memurlar, bütün bir halk
al›nteri dökerken, yurdumuzu emperyalistlere satan, eme¤imizin
üzerinde tepinen, emperyalizmin
iﬂbirlikçisi oligarﬂi sofram›zdaki ekme¤imizi dahi küçülterek kendi cebini doldurdu hep. Gençlerin hayallerini dahi kendi rant pazar›na göre kurdurdu. Modaya uygun olmal›yd› her ﬂey. Her ﬂey ya emperyalistlerin istedi¤i gibi olmal› ya yok
olmal›yd›. Bunu görmeyelim, bilmeyelim diye de hep medyay› kulland›. Hürriyet’in bu reklam› da bu
aç›dan ele al›nd›¤›nda, halk› yan›ltmada, yönlendirmede nas›l kullan›ld›¤› daha iyi görülecektir.
Bizi sömürenlerle, eme¤imizi
çalanlarla, zulmedenlerle ayn› sofrada olmad›k hiçbir zaman. Ne sevincimiz ayn›yd›, ne üzüntümüz,
ne umutlar›m›z ayn›yd›. Bu dün
böyleydi, bugün de böyle, yar›n da
böyle olacak.

Gençlik Federasyonu
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Lüleburgaz: Tekstil iﬂçisi örgütleniyor
Örgütsüzlü¤ün en yo¤un
oldu¤u tekstil
sektöründeki iﬂçiler, Lüleburgaz’da örgütlenme
çal›ﬂmas›
baﬂlatt›. Çeﬂitli
fabrikalarda çal›ﬂan bir grup tekstil
iﬂçisi, 5 A¤ustos’ta Petrol-‹ﬂ Lüleburgaz ﬁubesi’nde düzenledikleri
Tekstil ‹ﬂçileri
bas›n toplant›s› ile “T
Ya r d› ml a ﬂ m a v e D a ya n › ﬂ m a D e rne¤i Giriﬂimi”ni duyurdular. Giriﬂimciler ad›na konuﬂan Oral Melleç,
tekstil iﬂçilerinin örgütlenmesinin
önündeki engellere ra¤men umutlu
ve kararl› olduklar›n› dile getirdi.
Çal›ﬂmalar›n›n hangi ihtiyaçtan
ortaya ç›kt›¤› ve ne aﬂamada oldu¤u
hakk›nda bilgi veren Melleç, ülke
genelinde 3 milyon, bölgede 100
bin, Lüleburgaz’da ise 15 binin üzerinde iﬂçinin bu sektörde çal›ﬂt›¤›n›
ve büyük oranda örgütsüz oldu¤unu
söyledi. Patronlar›n her y›l “rekorlar” k›rd›¤›n› ancak iﬂçilerin durumunun iç aç›c› olmad›¤›n› söyleyen
Melleç, “Her geçen gün ald›¤›m›z
ücretler, çal›ﬂma koﬂullar›m›z daha
da kötüleﬂmekte” dedi.
3 milyon iﬂçinin 2.5 milyonunun
kay›td›ﬂ› oldu¤unu, binlercesinin sigortas›z, asgari ücretin bile alt›nda
çal›ﬂt›¤›n› kaydeden Melleç, ücretlerin düﬂük olmas› nedeniyle kar›nlar›n› doyurabilmek için 12-16 saat

çal›ﬂmak zorunda kald›klar›n› söyledi. 150 y›l önce tekstil iﬂçilerinin
mücadelesiyle kazan›lan 8 saatlik
çal›ﬂma hakk›n›, arar hale geldiklerini belirten Melleç, iﬂ kazalar›, iﬂ
güvencesi gibi sorunlara yer verdi.
Melleç, ﬂunlar› söyledi: “Çözüm; güç olmakt›r. Güç olmak için
ise, “birlik” olmak gerekir. Birlik
olmak için; örgütlenmek... ‹ﬂte,
Tekstil ‹ﬂçileri Ya rd›mlaﬂma ve Dayan›ﬂma Derne¤i’ni bunun için kurmak istiyoruz. Paramparça olmuﬂ
biz tekstil iﬂçilerini bir araya getirebilmek, bir güç oluﬂturabilmek için.
Sorunlar›m›za gücümüz yetti¤ince
çözüm üretmek için…”
Amaçlar›n›, “ bölgemizdeki tekstil iﬂçilerinin birlik ve beraberli¤ini
sa¤lamak, bencilli¤in, bananecili¤in, duyars›zl›¤›n, apolitikli¤in hakim oldu¤u tekstil iﬂçilerinde bilinçlenmeyi, duyarl›l›¤›, dayan›ﬂmay›
geliﬂtirmek, her gün iﬂten at›lan, iﬂ
arayan iﬂsizlerle dayan›ﬂmak, iﬂ
bulmalar›nda, karﬂ› karﬂ›ya kald›klar› hukuksuzluklarda yard›mc› olmak ve her türlü sorunlar›m›za birlik, beraberlik ve dayan›ﬂma içerisinde çareler üretmek” ﬂeklinde ifade eden Melleç, son olarak iﬂçilere
ça¤r› yaparak, “ sizlerin de kat›l› m›yla bu iﬂi baﬂaraca¤›m›za inanc › m › z t a m d › r” dedi.
Aç›klamaya kat›lan iﬂçiler söz
alarak sorular sordular ve örgütlenme isteklerini ortaya koydular.

Deri p atronlar›n›n sendika d üﬂmanl›¤›
‹ S TANBUL Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesi'nde bulunan Duman
Deri ve Derfakon Deri patronlar›, sigortas›z ve düﬂük ücrete çal›ﬂt›rd›klar› iﬂçilerin anayasal haklar›n› kullanarak örgütlenmesi karﬂ›s›nda ﬂiddet ve
iﬂten ç›karma dahil her yola baﬂvuruyorlar.
Derfakon patronu, Deri-‹ﬂ Sendikas›’na üye olduklar› için 14 iﬂçiyi kap› önüne koydu ve ç›k›ﬂ ka¤›tlar›n› silahl› adamlar› taraf›ndan iﬂçilere zorla imzalatt›rd›. ‹ﬂçilerin fabrika önündeki direniﬂi sürüyor.
Duman Deri patronu ise, sendikalaﬂma karﬂ›s›nda önce 3 ayl›k izne ç›kard› iﬂçileri, ard›ndan 16 iﬂçiyi iﬂten att›. ‹ﬂçiler fabrika önünde direniﬂe
geçerken, patron daha önce de yapt›¤› gibi, sendikas›zlaﬂt›rmak ve ucuz
yeni iﬂçilerle üretime devam etmek için “fabrikay› sat›l›¤a ç›karma” oyununa baﬂvuruyor.

Say›: 117

TOK‹ iﬂçisi eylemde
n

AKP iktidar›n›n “dar gelirlilere
ev edindirme” söylemi içinde
pazarlad›¤› TOK‹, evlerin inﬂaat›nda çal›ﬂt›rd›¤› iﬂçilerin maaﬂlar›n› ödemeyerek sefalete mahkum ediyor. ‹ﬂçilerin eylemlerine
ra¤men Baﬂbakanl›k Toplu Konut ‹daresi (TOK‹) yetkilileri, kulak t›kamaya devam ediyor.
Erzurum'un Oltu ve Il›ca ilçelerindeki TOK‹ konutlar›nda çal›ﬂan
iﬂçilerin maaﬂlar›n› alamad›klar›
için yapt›klar› eylemde polis sald›rm›ﬂ ve birçok iﬂçi “maaﬂlar›m›z› istiyoruz” dedikleri için gözalt›na al›nm›ﬂt›. Dersim merkez
ve Nazimiye ilçelerindeki inﬂaatlarda çal›ﬂan iﬂçilerin, maaﬂlar›n›n ödenmesi talebiyle bir ay önce baﬂlatt›klar› grev ise sürüyor.
‹ﬂçiler müteahhit firmay› TOK‹’ye
ﬂikayet etmelerine karﬂ›n bir ayd›r sonuç alamad›lar.
Daha önce de TOK‹’nin Lüleburgaz
ve Hatay'›n Dörtyol ‹lçesi’nde
benzeri görüntüler yaﬂanm›ﬂt›.

Novamed’e ICEM’den destek
n

26 Eylül’de birinci y›l›n› dolduracak olan Novamed iﬂçilerinin
grevine, ICEM (Uluslararas› Kimya, Enerji, Maden ve Genel ‹ﬂçi
Sendikalar› Federasyonu) destek
verdi. ICEM Genel Sekreteri
Manfred Warda, ülkemize gelerek iﬂçileri ziyaret etti.
Ziyarette Petrol-‹ﬂ Sendikas› Genel Baﬂkan› Mustafa Öztaﬂk›n,
Novamed iﬂçilerinin kazanana
kadar devam edece¤ini belirtirken, Warda, “verdi¤imiz mücadeleye inatla devam edece¤iz.
Kazanmam›z sadece Türkiye’deki iﬂçilerde de¤il tüm dünyada
yank› bulacak. Emekçi kad›nlar›m›z›n ne kadar güçlü oldu¤unu
bir kez daha gördük, bu direniﬂin
meyvesini gelecek nesillere, çocuklar›m›za da b›rakaca¤›z” dedi.
Warda, Federasyon olarak 26 Eylül’de 26 ülkeden temsilcilerle
geleceklerini belirterek, “hedefimiz ise; 26 Eylül’de yine grev ziyareti için de¤il zaferi kutlamaya
gelmek” diye konuﬂtu.
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Birli¤i örgütlememe ›srar›
Patronlar tam bir birlik içinde hareket ederken, iﬂçi sendikalar› toplu sözleﬂmelerde tek baﬂlar›na kal›yor. Hepsi
ayn› konfederasyon çat›s› alt›ndalar ama yaln›zlar!
Harb-‹ﬂ Sendikas›’n›n T‹S görüﬂmeleri uyuﬂmazl›kla sonuçland›,
patronlar Yüksek Hakem Kurulu’na
götürerek istedikleri sonucu almaya
çal›ﬂ›rken, iﬂçiler bas›n aç›klamas›,
oturma eylemi gibi eylemlerle buna
karﬂ› duruyor.
THY’de, bu yaz› yaz›l›rken, yönetimin zorla imza toplamas› ile gidilen grev oylamas› sürüyordu.
Telekom’da da t›pk› Harb-‹ﬂ iﬂyerlerinde oldu¤u gibi patron taraf›
‘esnek çal›ﬂma’ dayat›yor, özelleﬂtirme ile birlikte esas olarak Haber‹ﬂ’i tümüyle yok etmeyi hedefliyor.
Teksif Sendikas› ise, T‹S görüﬂmelerinde arabulucu aﬂamas›nda da
uzlaﬂmaya var›lamamas› üzerine 10
Eylül'de greve ç›kaca¤›n› aç›klad›.
Onbinlerle ifade edilen iﬂçi kitlesinin çal›ﬂt›¤› tüm bu sektörlerde
patronlar özellikle esnek çal›ﬂma,
sendikan›n etkinli¤ini k›rma, ücret
art›ﬂ›n› düﬂük tutma noktas›nda sald›r› halindeler.
Bu dört sendika da ayn› konfederasyon, Türk-‹ﬂ çat›s› alt›nda bulunuyor. Ama t opl u sözle ﬂmede
t e k b a ﬂ › n a l a r ! Özellikle THY’de
yönetimin, Hava-‹ﬂ’e karﬂ› adeta savaﬂ ilan etmesi, burjuva bas›ndan
di¤er sektörlerdeki patronlara kadar
sermaye s›n›f›n›n tam anlam›yla kenetlenmiﬂ olmas› dahi, Türk-‹ﬂ’i harekete geçirmeye yetmedi. Hava-‹ﬂ
adeta kendisine ba¤l› bir sendika
de¤il, s›n›f düﬂmanlar›n›n sald›r›s›
sanki sadece ona yönelmiﬂ durumda. Elbette Türk-‹ﬂ de bu sald›r›
kampanyas›n›n tüm sendikalara yönelik oldu¤unun fark›nda. En baﬂta,
s›n›f›n ve sendikalar›n en önemli silah› olan grev hakk› yok edilmek,
sendikalar hak mücadelesinde silahs›z b›rak›lmak isteniyor.
T‹S görüﬂmeleri uyuﬂmazl›kla
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sonuçlanan tüm bu sendikalar›n yönetimleri, mikrofonlar kendilerine
uzat›ld›¤›nda “birlikte mücadele etmek”ten söz ediyorlar, sermaye s›n›f›na karﬂ› bir “cephe” oluﬂturmaktan dem vuruyorlar. Örne¤in, Harb‹ﬂ Genel Baﬂkan› Osman Çimen,
T‹S süreçleri devam eden Hava-‹ﬂ,
Haber-‹ﬂ ve Petrol-‹ﬂ’le dayan›ﬂmak, ortak cephe yaratmak istediklerini belirtip, “‹nﬂallah ortak mücadeleyi yarat›r›z” diyor.
Peki kim engelliyor ki, böyle bir
ad›m “Allah’a” havale ediliyor?
Birinci engel Türk-‹ﬂ yönetiminin kendisi. En basit soru ﬂu. Bir
konfederasyon ne için vard›r? Sendikalar bir konfederasyon çat›s› alt›nda neden biraraya gelirler? Elbette sermaye s›n›f› karﬂ›s›nda daha
güçlü olmak, birine yönelik sald›r›da tüm konfederasyon güçlerini harekete geçirip sald›r›y› püskürtmek,
yeni kazan›mlar, mevziler elde etmek için.
Daha ilerisini bir yana b›rakt›k,
Türk-‹ﬂ bir konfederasyon olarak iﬂte bu temel iﬂlevini bir yana b›rakmaktad›r. Adeta, THY baﬂta olmak
üzere di¤er yerlerde yaﬂananlar onu
hiç ilgilendirmiyor.
‹kinci engel ise, Türk-‹ﬂ’in bu
yap›s›n›n, gerçekte s›n›f temsilcisi
de¤il, s›n›f›n mücadelesinin önünde
engel teﬂkil eden niteli¤inin bilinmesi ile birlikte ortaya ç›k›yor. Bu
engel; sözkonusu sendikalar›n ve
özellikle Türk-‹ﬂ içindeki ilerici,
devrimci sendikac›lar›n biraraya
gelme, güçlerini birleﬂtirme konusundaki duyars›zl›klar›d›r. Bu tutum, ister “Türk-‹ﬂ’ten bekleme”
ﬂeklinde ortaya ç›ks›n, isterse düzen
cephesinden çeﬂitli korku ve kayg›lar›n etkisiyle yaﬂans›n; sonuç olarak kaybeden s›n›f›n kendisi olmaktad›r. Sermaye cephesi; yo¤un

sald›r› alt›nda bo¤arak, THY’de oldu¤u gibi her türlü yalana, zorbal›¤a
baﬂvurarak, elindeki medya gücünü
kullan›p halk› ve s›n›f bilinci geri
iﬂçileri k›ﬂk›rtarak tek tek sendikalar› etkisizleﬂtirip varolan direniﬂlerini de k›rmaya çal›ﬂmaktad›r.
Türk-‹ﬂ y›llard›r birlikte mücadeleyi, direniﬂi örgütlememek için
türlü yollara baﬂvuruyor. O, “masa
baﬂ›nda iﬂ bitirme” uzman›d›r ve
kendine ra¤men mücadele karar›
alan sendikalar› da, sessizli¤i ile
sermaye cephesini cüretlendirerek
‘hizaya getirmeye’ çal›ﬂ›r. Kendini
emekten yana, ilerici, demokrat görenler, bu çizgiye teslim olamazlar.
Türk-‹ﬂ içinde gerek kimi genel
merkezler düzeyinde, gerekse ﬂubeler düzeyinde devrimci, demokrat,
ilerici sendikac›lar›n varl›¤› bilinir.
Gerici sendikalarda yer al›nabilir; buna kimsenin diyece¤i olmaz.
Sorun, bu gerici sendikac›l›¤a güç
veren, onun iﬂbirlikçili¤ini meﬂrulaﬂt›ran biçimlere bürünmemesidir.
Türk-‹ﬂ’in y›llard›r izledi¤i politikalar karﬂ›s›nda uzun süredir sesi ç›kmayan, ilerici, demokrat sendikac›lar ne yaz›k ki, böyle bir iﬂlev yüklenmektedirler. Türk-‹ﬂ gericili¤inin
teslimiyet politikalar›na tav›r almad›klar› her an, onun ‘vitrini’ olman›n d›ﬂ›nda bir iﬂlevleri kalmamaktad›r. Türk-‹ﬂ politikalar›na tav›rs›zl›k, bir anlamda ona onay demektir.
Bu ise, demokrat, ilerici sendikac›l›¤›n kendini inkar›, bu s›fatlar›n›n
gere¤ini yapmamalar› demektir.
Gerek sözkonusu sendikalar›n
taban›ndaki iﬂçilerin, gerekse Türk‹ﬂ’e ba¤l› tüm iﬂçilerin “birlik” iste¤i tart›ﬂmas›zd›r. Özellikle son y›llarda özelleﬂtirme sald›r›lar› karﬂ›s›nda tek tek kalan iﬂletmelerin nas›l teslim al›nd›¤›n› gördü iﬂçiler,
çeﬂitli biçimlerde meydanlarda da
bu birlik iste¤ini dile getiriyorlar.
Sorun buna öncülük edebilmek,
Türk-‹ﬂ’e ra¤men biraraya gelip
sermaye cephesine karﬂ› mücadeleyi güçlü bir ﬂekilde örmektir. ‹ﬂçiler
böyle bir ad›m›n arkas›ndan coﬂkuyla yüreceklerdir. Sermayenin
sald›r›lar› ancak böyle püskürtülür.
12 A¤ustos 2007

EMEKÇ‹LER ‘GREV’ DED‹
THY’de yönetimin bask›lar›, tehditleri ve
burjuva medyan›n kampanyalar› kâr etmedi
Türkiye Sivil Havac›l›k Sendikas›’n›n (Hava-‹ﬂ) toplu iﬂ sözleﬂmesi görüﬂmelerinde anlaﬂma sa¤lanamamas› üzerine grev karar› ald›¤› Türk Hava Yollar›’nda, yönetimin ayak oyunlar› ve tehditleri ile
gündeme gelen grev oylamas› 9
A¤ustos’ta sonuçland›.
AKP taraf›ndan atanan yönetimin bütün bask›lar›na, burjuva
medyan›n, patron örgütlerinin topyekûn bir ﬂekilde sendikan›n karﬂ›s›nda tutum almas›na karﬂ›n emekçiler g reve “evet” dediler.
Yap›lan oylama sonucunda, resmi olmayan sonuçlara göre; 5115
emekçi greve “evet” derken, 4555
“hay›r” oyu ç›kt›.

Hava-‹ﬂ’in iﬂçi s›n›f›na
karﬂ› s orumlulu¤u
Hemen belirtelim ki; aradaki
fark “az” da olsa, yürütülen kampanyalar ve emekçiler üzerinde kurulan bask› düﬂünüldü¤ünde, bu sonuç sendikan›n “baﬂar›” hanesine
yaz›lm›ﬂt›r. Elbette ﬂimdi as›l sorun,
emekçilerin bu iradesinin prati¤e
geçirilmesidir.
Baﬂta THY yönetimi olmak üzere, topyekün sermaye cephesi Hava‹ﬂ üzerinden tüm sendikalara,
emekçilere bir “ders” vermek istemiﬂlerdir. Hava-‹ﬂ bu sonuçla birlikte bunu tersine çevirme imkan›n›
elde etmiﬂtir. ‹ﬂçiler, direnme kararl›l›¤›n› ortaya koydular, sendika
hem emekçilerin haklar›n› elde etmeleri, hem de unutturulmak istenen mücadele gelene¤ini burjuvaziye “hat›rlatma” gibi bir sorumlulukla karﬂ› karﬂ›yad›r. Emekçilerden
al›nan “grev” yetkisi bir pazarl›k
kozu olarak m› kullan›lacak, yoksa
iﬂçi s›n›f›n›n mevzi kazanmas›nda,
sermaye cephesi karﬂ›s›nda fiili ve
moral üstünlük elde etmesinde mi
Say›: 117

kullan›lacak; bunu önümüzdeki süreçte görece¤iz.

Sermaye cephesi grev
hakk›na savaﬂ ilan etti
Belirtti¤imiz gibi, bu sonuç tüm
bask› ve tehditler karﬂ›s›nda elde
edilmiﬂtir, de¤erlidir.
Sürecin baﬂ›ndan itibaren THY
yönetimi, uçuﬂ güvenli¤inden ücret
art›ﬂ›na, çeﬂitli sosyal haklara
emekçilerin taleplerini yerine getirmemekte direnmiﬂtir. THY, son y›llarda kâr›n› sürekli katlarken, emekçilerin bundan pay talep etmesinin
karﬂ›s›na, “rekabet gücümüz azal›r”
gibi, bütün patronlardan duyulan
klasik söylemlere baﬂvurmuﬂtur.
Greve evet sonucunun ç›kmas›n›n hemen ard›ndan, iﬂçilerin tokad›n› yiyerek büyük bir demoralizasyon içinde bas›n›n karﬂ›s›na geçen
THY yönetimi, emekçilerin demokratik hak ve iradesine sayg› duyduklar›n› belirtme gere¤i dahi duymadan, “greve evet de hay›r da ç›ksa
son teklifimizden baﬂka teklif sunmayaca¤›m›z› söyledik, yine ayn›s›n› söylüyoruz. Sendika greve giderse, lokavta gidece¤iz” tehditleri savurmuﬂtur.
THY yönetimi bu sonuçtan ﬂaﬂk›nd›r. Zira, arkas›nda hükümet gücü, medya gücü, istisnas›z bütün
patronlar›n gücü bulunuyordu. Yönetimin iste¤iyle grevi dört güne
yayma gibi bir hukuksuzluk, mahkeme taraf›ndan onaylanm›ﬂt›.
Burjuva bas›nda konuya de¤inmeyen yazar neredeyse kalmad›.
Birkaç istisna d›ﬂ›nda, ço¤unlu¤u
sendikan›n karﬂ›s›nda saf tuttular ve
ülke ekonomisinin nas›l zarar görece¤i demagojileri yapt›lar. Hükümet
ise “grevi duymak bile istemedi¤ini” söylüyor, ama asla “emekçilerin
hakk›n› verin” demiyordu. Greve

karﬂ› s›ralanan mazeretler
hep ulviydi! Örne¤in 7
A¤ustos tarihli Hürriyet’te, konuya iliﬂkin haberin spotu ﬂöyleydi:
“Sand›ktan grev karar› ç›karsa, acil ilaç nakliyesinden turizme, ticaretten ulaﬂ›ma kadar Türkiye’deki pekçok alanda
ciddi s›k›nt› yaﬂanacak.”
Böylece Hava-‹ﬂ ve emekçiler
“halk› ilaçs›z b›rakacaks›n›z” gibi
söylemlerle bask› alt›na al›nmaya,
çal›ﬂ›ld›. Hava yollar›n›n birçok
sektör aç›s›ndan stratejik önemde
olmas› bir yana, sermaye cephesi,
y›llard›r sendikalar›n kullanmad›¤›
grevin dillendirilmesinden bile ürküyor ve as›l olarak da bu hakk› yok
etmeye, kullan›lamaz hale getirmeye çal›ﬂ›yorlard›.
Milliyet Yazar› Taha Akyol’un, 8
A¤ustos tarihli yaz›s› bu aç›dan tipik
bir örnektir. ﬁöyle diyordu Akyol:
“Eskiden kol gücü için bir hak
arama kurumu olan grev, teknik ve
b üro hiz m e tle rinin ön e ge ç ti¤ i ça ¤›m› zda ar t› k sa hibine bir zar ar ve ren demode bir silaht›r.”
Mesele, emekçilerin haklar›, özgürlükleri olunca an›nda sald›r›ya
geçmekte gecikmiyorlar. Emekçilerin sorunlar›na dair bugüne kadar
hiç kalem oynatmam›ﬂ bu zevat, iﬂçiler haklar›n› kullanmak isteyince
nas›l da harekete geçiyorlar. Büro,
teknik hizmet vs... Bunlar iﬂçi s›n›f›n›n kendi gücünü görmemesi için
emperyalist karargahlarda üretilmiﬂ
yalanlard›r. Akyol’un as›l derdi, sermaye ad›na duyulan korkudan ibarettir. D‹SK’in bile 12 Eylül öncesi
yapt›¤› “militan sendikac›l›¤›” terk
etti¤i, Türk-‹ﬂ’e ba¤l› sendikalardan
bunu yapanlar›n azald›¤›, “tahripkar
grevlerin” iﬂçiye zarar verdi¤i vb.

Sendika, yüzde 23,9'luk zam
ve uçuﬂ güvenli¤i gibi konularda düzenlemeler isterken,
THY yönetimi yüzde 10 zam
öneriyor ve di¤er haklarda
iyileﬂtirmelere gitmiyor.
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her ﬂey bunun için s›ralan›yor. Mücadeleci sendikac›l›¤› yok etmek istiyorlar. Hava-‹ﬂ’in kazanmas›n›n,
özellikle ﬂu s›ralar sözleﬂmeleri t›kanan ve grevi tart›ﬂmaya baﬂlayan,
tekstil, telekom, askeri tesisler gibi
iﬂletmelerde çal›ﬂan iﬂçilere, örgütlü
sendikalara örnek olmas›ndan, verece¤i mesajdan ürküyorlar.
Bu korkuyla birlikte, iﬂçileri,
“ ça¤›m›z›n ac›mas›z yar›ﬂ ortam›nda THY çal›ﬂanlar›n›n kendi aya¤›na kurﬂun s›kmayaca¤›ndan eminim” sözlerinde oldu¤u gibi, tehdit
etmekten çekinmiyorlar. Lafa gelince liberaldirler, özgürlüklere, haklara sayg›l›d›rlar ama böyle bir konuda “tarafs›z” dahi olamazlar. Akyol’un yaz›s› bunun çarp›c› bir örne¤idir. Akyol gibileri için, yaz›s›ndan s›ralad›¤› gibi, kâr-zarar karﬂ›laﬂt›rmas›nda hep sermayenin ç›karlar› ön plandad›r; emekçilerin insanca yaﬂayacak ücret talebi, uçuﬂ
güvenli¤i gibi hayati talepleri asla
kâr hanesinde görülmez, tersine
bunlar sermayeye ek yük getirece¤i
için, bu kapitalist kafal›lar için “zarar” hanesine yaz›l›r.
Sadece Akyol’a ait olmayan,
grevin kime zarar verdi¤i meselesi
ise, yüzy›l önce kapanm›ﬂ bir tart›ﬂmad›r. THY yönetiminin iﬂyerlerine
“grevin kazanan› olmaz” afiﬂleri
asarak, sendikay›, iﬂçi s›n›f›n›n bu
en önemli silah›n› etkisizleﬂtirme
niyeti ne ise, Akyol’un söyledi¤i de
odur.
Elbette sald›r› bitmemiﬂtir, artarak sürecektir. Hava-‹ﬂ’in grevi yaﬂama geçirmeden imzay› atmas›
için türlü yollar denenecektir. Örne¤in, oylaman›n yap›ld›¤› gün, Çal›ﬂma Bakan›, THY ve Telekom konusunda Türk-‹ﬂ’le görüﬂüp, onu devreye sokarak, grevleri önleme giriﬂimindedir. Bu da olmazsa, daha önce
yapt›¤› gibi, AKP hükümeti grevi
yasaklama yoluna da gidebilir.
Ancak ne olursa olsun; Hava-‹ﬂ
direnme kararl›l›¤›n› korursa, hükümet yasaklamas› dahil her türlü engeli, iﬂçi s›n›f›n›n gücüyle aﬂma beceresini de gösterecektir.
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Anadolu Federasyonu Kamp› Yap›ld›
Anadolu Federasyonu’nun her
y›l düzenledi¤i aile ve gençlik yaz
kamp›, Fransa’n›n Marsilya ﬂehrinde yap›ld›. Kamp 21 Temmuz günü
birçok ülkeden Türkiyeli aile ve
gençlerin buluﬂmas› ile baﬂlad›.
Program›n aç›klanmas›n›n ard›ndan, kamp boyunca faaliyet
gösterecek olan tiyatro, müzik,
halk oyunlar›, skeç, spor ve ﬂiir komiteleri kuruldu. Kültürel çal›ﬂma
gruplar› kamp süresi boyunca her
gün büyük bir coﬂkuyla çal›ﬂmalar›n› sürdürdü.
Kampta günlük olarak yap›lan
Türkiye gündemi ve seçimler, Ortado¤u, Avrupa’da sosyalist olmak,
ölüm orucu ve hapishaneler, anti
terör yasalar›, yeni göçmenler yasas›, Avrupa’da çocuk yetiﬂtirmek
ve kültürel yozlaﬂma konulu seminerler düzenlendi.
Kamp›n ilk bölümü bir hafta
sonra düzenlenen kamp ﬂöleniyle
bitirildi. ﬁölende çal›ﬂmalar›n› her
gün büyük bir heyecan ve coﬂkuyla
sürdüren Kamp Çocuk Korosu,
Kamp Müzik Grubu ve Kamp Tiyatro Ekibi, bir haftal›k çal›ﬂmalar›n›n ürününü sundular.
‹kinci haftas› yo¤un olarak
gençlerin program› üzerine ﬂekillendi. Bir yandan kültürel çal›ﬂmalar›na devam eden gençler, di¤er
yandan gençli¤in sorunlar› ve çözümleri üzerine tart›ﬂmalar düzenlediler. Avrupa’daki gençler olarak
sorunlar›n çözümünün oluﬂturulacak bir örgütlülükle aﬂ›labilece¤i

noktas›nda tart›ﬂan gençler, somut
ad›mlar atarak kararlar ald›lar.
‹kinci bölüm de ﬂenlikle tamamland›. Çocuk tiyatrosu, müzik grubu ve tiyatro ekibinden sonra, yediden yetmiﬂe herkesin kampla ilgili
de¤erlendirmelerine yer verildi.

‹sviçre’de Yaz K amp›
Bir baﬂka kamp etkinli¤i ise,
Basel Kültür Merkezi’nin 29 Temmuz-4 A¤ustos tarihleri aras›nda
düzenledi¤i ‘Yaz Kamp›’ oldu.
Luzern Kanton’unda düzenlenen kampa çeﬂitli yaﬂ gruplar›ndan
Türkiyeliler kat›ld›.
Dostlu¤un, arkadaﬂl›¤›n, paylaﬂ›m›n ve yard›mlaﬂman›n en güzel
örneklerinin sergilendi¤i kampta
kültürel etkinliklerin, gezilerin yan›s›ra, Avrupa’da ve ‹sviçre’de ç›kan yeni göçmen yasalar›, Avrupa’da yükselen milliyetçilik, yabanc› düﬂmanl›¤› ve ›rkç›l›k”,
“Türkiye’de seçimler”, “Avrupa’da
sosyalist olmak nedir?” gibi çeﬂitli
konularda tart›ﬂmalar düzenlendi.

Almanya: Gazetecilere s oruﬂturma
Alman devleti, burjuva demokrasisinin ›rz›na geçmeye devam ediyor. Bu kez, gazetecilere “niye yazd›n” soruﬂturmas› aç›ld›.
Der Spiegel'in 5 gazetecisiyle, sosyal demokrat Süddeutsche Zeitung'dan 4 gazeteci hakk›nda, gizli servis bilgilerini kamuoyuna aç›klad›klar› gerekçesiyle savc›l›kça soruﬂturma aç›ld›. Bas›n kuruluﬂlar›, Sol
Parti ile Yeﬂiller Partisi soruﬂturmaya tepki gösterirken, bu tür kitlesel
bir soruﬂturman›n daha önce hiç aç›lmam›ﬂ oldu¤una dikkat çekilerek,
“gazetecilerle kaynaklar›n›n gözlerini korkutmay› hedefliyorlar" de¤erlendirmesi yap›ld›.

12 A¤ustos 2007

Avrupa’da ›rkç›l›k ve göçmen politikalar›

Burjuva partiler ›rkç›l›ktan besleniyor
‹sviçre’de 21 Ekim’de yap›lacak
ulusal meclis seçimlerinde ›rkç›l›k
burjuva partilerinin en önemli silah›
durumunda. Hükümetin büyük orta¤› ‹sviçre Halk Partisi, baﬂlatt›¤› imza kampanyas› ile “suç iﬂleyen ve
uyumlu olmayan” göçmenlerin s›n›rd›ﬂ› edilmesini istiyor.
“Ülkemize gelip de kurallara
uymayanlarla sorunumuz var”
diyen parti lideri Uile Maurer, toplumun suça ve suçluya karﬂ› tepkisi
ile ›rkç› düﬂünceleri seçim malzemesi yaparak, ›rkç›l›¤› daha da körüklemekten çekinmiyor.

Ya k ültürünüzü
terk edin ya da ülkeyi!
Broﬂür bast›r›p da¤›tan ve afiﬂlerle yabanc›lara karﬂ› savaﬂ açan
SVP, asl›nda meselenin suç iﬂleme
meselesi olmad›¤›n›, Maurer ﬂu
sözleriyle ortaya koyuyor:
“Ülkemize göçle gelenler, uyum
için çaba göstermeli. Fark l› k ültürde n ge lip de uyu m s a ¤la ma k iste meyen veya uyum sa¤layamayanlar›n say›s›n›n artmas› büyük bir sorun yarat›yor. Biz, uyum sa¤lamak
istemeyenlere art›k oturma izni verilmemesinden yanay›z. Bu kiﬂiler
ü lk e m iz i t e r k e tm e l i. ”
Bu bak›ﬂ aç›s›, daha do¤rusu
zihniyet SVP’ye özgü olmay›p, baﬂta Almanya olmak üzere, Avrupa’n›n neredeyse bütün ülkelerinin
iktidarlar›na aittir. Kimisi göçmenlere “kara koyun” der, kimisi “kara
kafal›”; fark bu kadar küçüktür!
“Uyum” dediklerinin ise, aç›kça
asimilasyon oldu¤u SVP liderinin
sözlerinde alenidir. Farkl› kültürden
gelenler onlar›n kültürüne uyum
sa¤lamal›d›rlar. Söylenen budur.
Kastedilen, o ülkenin yasalar›na uyma vb. de¤il, kendi kültürlerinin benimsenmesi, göçmenlerin öz kültürlerini bir yana b›rakarak ‹sviçreli,
Alman, Hollandal› vb. olmalar›d›r.
Bu dayatma, egemen s›n›flara aittir.
Say›: 117

Almanya Eski ‹çiﬂleri Bakan› “en
iyi uyum asimilasyondur” derken,
temsil etti¤i s›n›f ad›na konuﬂuyordu. ‹ﬂte bundan dolay›d›r ki, “Türk”
burjuva s›n›f›n›n temsilcisi TÜS‹AD Baﬂkan› Arzuhan Do¤an Yalç›nda¤ da “Avrupa’daki Türkler’i
mezradan al›nm›ﬂ insanlar” olarak
nitelendirip, t›pk› Alman tekelleri,
Avrupa burjuvazisi gibi, “e¤itilmelerinin ﬂart” oldu¤unu söylüyordu.

Hükümet politikalar› ve
›rkç› s ald›r›lar
Farkl› kültürleri “sorun” olarak
tan›mlayan, kendi kültürünü “ ü s t
k ü l t ü r ” olarak görüp buna biat
edilmesini dayatan anlay›ﬂ›n ad› ise,
›rkç›l›ktan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Nazi ideolojisi de temelde buna dayan›yordu. Fark, emperyalist tekellerin o dönemki ihtiyaçlar›n›n da
belirlemesiyle, Naziler bu ideolojiyi
katliamlar düzeyinde yaﬂama geçirdiler. Bugün tekellerin ihtiyac›, ellerinin alt›nda tutacaklar›, “kontrollü”
bir ›rkç› milliyetçiliktir. ‹ktidarlar
bu ihtiyaca cevap olarak yeni yeni
göçmen yasalar› haz›rlamakta, toplumsal yaﬂamda göçmenleri d›ﬂlayan bir tutum izlemektedirler.
Bu ›rkç›l›k Avrupa’da iktidar
partileri taraf›ndan, devlet taraf›ndan “üstü örtülü” biçimlerde,
“uyum” vb. ad›yla, “terör-suç” gibi
kavramlar›n arkas›na gizlenilerek
gündeme getirilirken; aç›k ›rkç› partiler taraf›ndan do¤rudan dillendirilmekte ve ço¤u kez de sald›r›lara dönüﬂmektedir. Bu nedenle, yaﬂanan
›rkç› sald›r›lar› iktidarlardan ba¤›ms›z olarak ﬂu bu ›rkç› partinin sald›r›s›, “dazlaklar›n iﬂi” olarak görmek
do¤ru bir yaklaﬂ›m de¤ildir.
Almanya’y› ele alal›m.
Dergimizin neredeyse her say›s›nda bir ›rkç› sald›r› haberine yer
vermek durumunda kal›yoruz. Daha
geçen hafta Türkiyeli bir esnaf bu
tür sald›r›lar nedeniyle iﬂyerini ka-

‹ktidardaki ‹sviçre Halk Partisi’nin afiﬂlerinde
“suç iﬂleyen yabanc›lar” kara koyun olarak
gösteriliyor ve ülkeden at›lmalar› isteniyor.
Bu ›rkç›, yabanc› düﬂman› kampanya 2009
y›l›na kadar sürecek. Burjuva partilerin bu
ve benzeri tutumlar›ndan güç alan, beslenen
faﬂist partilerin ›rkç› sald›r›lara giriﬂmesi
kimse için sürpriz olmamal›.
patmak zorunda kalm›ﬂt›. 7 A¤ustos’ta ise, Aachen Kenti’ne ba¤l›
Mausbach Kasabas›’nda Bar›ﬂ Selalmaz isimli Türkiyeli bir genç,
“pis yabanc›” diyerek kendisine sald›ran Neonaziler taraf›ndan a¤›r yaraland›.
Bu ve benzeri sald›r›lar asla Almanya’n›n göçmen politikalar›ndan
ba¤›ms›z de¤ildir. Bugün Alman
göç politikas› iki temel üzerine oturuyor. Birincisi, aç›k bir ﬂekilde
göçmenlerin yaﬂam tarzlar›n› ve
kültürlerini ikinci plana iten “ulusal
merkezli uyum” politikas›. Bir baﬂka deyiﬂle, kendi “üst kültürünü”
göçmenlere dayatan bir anlay›ﬂ.
Göçmenlerin “tehdit, tehlike” olarak görülmesi buradan besleniyor.
Alman devleti göçmen yasas›n› bir
“iç güvenlik yasas›” olarak da ele
al›yor. Yani bir anlamda, Amerika’n›n “Uluslararas› terörizmle mücadele“ konseptine paralel olarak
“anti-terör yasas›” iﬂlevi yüklüyor.
‹kincisi temel ise, ekonomik ç›karlar› gere¤i, göçmenleri mümkün
oldu¤unca sosyal sistemin d›ﬂ›nda
tutmak ve en ucuza çal›ﬂt›rmak. Yine buna ba¤l› olarak göç almada,
“kalifiye elemana” öncelik tan›mak.
Bu temeller üzerine oturan bir
göçmen politikas›n›n insani, demokratik oldu¤unu söylemek yalan;
böyle bir beklenti içine girmekse
boﬂ hayaldir. Burjuva hükümetlerin
göçmen haklar›n› tan›yan yasalar
yapmak zorunda kalmalar›n›n tek
yolu, göçmenlerin örgütlenerek mücadele etmesidir.
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ülkelerinde suç iﬂleyen Amerikan askerlerinin yarg›dan muaf olmas›n› dayatan
ve Avrupa dahil tüm
ülkelere bunu kabul
ettiren emperyalistler, hukuksuzlukta s›n›r tan›mamaktad›r.

ABD Kongresi de¤il
dünya parlamentosu
Amerikan emperyalizmi, bask›ya, teröre, katliamlara “yasal” k›l›f
geçirmek için yasalar ç›karmaya devam ediyor. Son olarak, “terörle
mücadele” bütçesini art›ran ve istihbarat örgütleri ile kolluk güçlerine,
kiﬂileri mahkeme izni olmaks›z›n
dinleme yapabilme yetkisi veren
yasa, ABD Kongresi taraf›ndan
onayland›.
Yasadaki önemli ayr›nt› ise, bu
yetkinin sadece ABD topraklar› ile
s›n›rl› olmay›p, dünyan›n her yeri
için geçerli olmas›. Yani, FBI, CIA
gibi Amerikan kurumlar› dünyan›n
her yerinde istedi¤i kiﬂinin “özel
iletiﬂimini”, dinleme, izleme yetkisi
alm›ﬂ oldu.
Evet gelinen nokta bu!
ABD emperyalizmi fiili olarak
yapt›¤› dünya jandarmal›¤›n›, yasalar›yla da ifade etmiﬂ oldu.
Yasaya onay veren parlamento,
bu kararla birlikte resmen, adeta
Amerikan devletinin de¤il, tüm
dünyan›n parlamentosu yerine koydu kendini.
Dünyan›n jandarmas›, baﬂka
türlü de düﬂünemez!
O, dünyan›n her köﬂesine kanl›
ellerini uzatmay› kendine hak olarak görmektedir. Dünyan›n baﬂka

ABD kongresine bu hakk› kim
verdi? Bir Malezyal›’y› bir Türkiyeli ya da Venezuellal›’y› dinleme, izleme, fiﬂleme yetkisini nereden alabiliyor?
Kuﬂkusuz silahl› ve ekonomik
gücünde, emperyalist sistemin dünyaya hakim olmas› ve bu sistemin
baﬂ›nda ABD’nin bulunmas›ndan.
Dünyan›n tüm halklar›n›n, iﬂgallerden, sömürüden, ya¤madan kurtulmas›n›n yolu nas›l ki, bu sistemin
topyekûn ortadan kald›r›lmas›ndan
geçiyorsa; en temel hak ve özgürlüklerini kullanabilmekte, yine emperyalizme karﬂ› mücadele etmekten geçiyor. Bu gerçek, bu kararla
birlikte bir kez daha görülmüﬂ oldu.
Bu mücadeleyi halklar ve halklar›n direniﬂ örgütleri, ilerici, devrimci iktidarlardan baﬂkas› vermeyecektir. Bak›n, bu karar üzerine,
sözde demokrat, özgürlükçü burjuva iktidarlardan hiçbir ses ç›kmad›.
Örne¤in Avrupa laf›n› bile etmedi.
Çünkü onlar da bu sistemin parças›d›rlar. CIA’nin iﬂkence uçaklar›na
yatakl›k yapanlar›n, ABD’ye karﬂ›
kendi vatandaﬂlar›n›n özgürlüklerini savunmas› beklenebilir mi?

G u a t e m a l a : C u n t a c › l a r Ya r g › l a n s › n
ABD’de kurulu olan Guatemala Halk›yla Dayan›ﬂma Komitesi (NISGUA) taraf›ndan örgütlenen bir kampanya ile, dünyan›n çeﬂitli ülkelerinden 1200 ayd›n, yazar ve insan haklar› savunucusu, Guatemala Adalet Bakanl›¤›’na ve Savc›l›¤›’na mektup göndererek, cuntac›lar›n yarg›lanmas›n›
istedi.
1982’de darbe yaparak iktidara gelen Efrain Rios Montt, ABD Baﬂkan› Ronald Reagan taraf›ndan da desteklenmiﬂti. Cunta ﬂefi, Montt gerillalar›n›n katledilmesinin yan› s›ra yerli Maya halk›na karﬂ› da soyk›r›m düzeyinde katliamlar uygulam›ﬂ, 440 K›z›lderili köyü, köylülerle birlikte haritadan silinmiﬂti. Yine, 1960-96 y›llar› aras›nda yaﬂanan iç savaﬂ›n en kanl› dönemi de Montt’un dönemi olarak tarihe geçti ve 200 binden fazla ölümün 70 bini Montt’un iktidarda bulundu¤u 1982-83 y›llar› aras›nda gerçekleﬂti.
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iﬂgal güçlerinin
katliamlar› sürüyor
n

‹ﬂgal güçlerinin Irak ve Afganistan’daki katliamlar› sürüyor. ‹ﬂgalci güçlerin Afganistan’›n güneyinde bulunan
Helmand ‹li’nde yapt›klar›
bombard›manda, 300 kadar
kiﬂi hayat›n› kaybetti. 7 A¤ustos’ta yap›lan sald›r›da, ölenlerin tamam›n›n sivil oldu¤u
belirtiliyor. Bunun, ABD (NATO)
iﬂgalinin
baﬂlad›¤›
2001’den beri en büyük sivil
katliam› oldu¤u belirtiliyor.
Irak’ta ise, iﬂgalciler uçaklarla
Sadr semtine sald›rd›. Sald›r›da, kad›n ve çocuklar›n da
bulundu¤u 13 sivil katledildi.
ABD ve NATO güçleri ise her
zamanki gibi, her iki olayda
da “direniﬂçileri vurduk”
aç›klamas› yapt›lar.

Tecavüzcüye ceza
Ceza Bush’a verilmelidir
n Irak’ta, 14 yaﬂ›ndaki bir k›za
tecavüz ettikten sonra k›z› ve
ailesini öldürmekten suçlu
bulunan ABD'li 4 asker, 5 ile
100 y›l aras› hapis cezas›na
çarpt›r›ld›.
ABD'nin iﬂgalin vahﬂetini bu
tür “cezalarla” gizleme niyeti
ayr› bir konu, bu ceza esas
olarak Bush’a verilmelidir. ‹ﬂgalin yaratt›¤› bütün suçlar›n
sorumlusu, iﬂgal karar› alanlara aittir.

Hiroﬂima’da katledilen
250 bin kiﬂi an›ld›
n

ABD’nin en büyük katliam›
olan, Hiroﬂima ve Nagazaki
kentlerine at›lan atom bombas› ile katledilenler 6 A¤ustos’ta an›ld›. Hiroﬂima’da
ölen 250 bin kiﬂiyi anmak için
40 bin kiﬂi topland›. As›l
önemli olan ise, ABD emperyalizmi hâlâ nükleer silah geliﬂtiriyor.
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“hayvanseverlik” de¤il,
“insan sevmezlik!”
Amerikan ekonomi dergisi BusinessWeek, Amerikal›lar’›n evcil
hayvanlar için y›lda 41 milyar dolar
harcad›¤›n› yazd›. Bu harcamalar
içinde, 225 dolara al›nan “hayvan
ya¤murlu¤u”, oturak, parfüm, sorunlu diﬂler için tel takma gibi “ilginç” kalemler de var.
Amerikal›lar’›n evcil hayvanlara
harcad›¤› para, dünyada 64 ülkenin
toplam yerel üretimlerinden daha
fazla bir tutara denk geliyor.
‹lginç bir baﬂka veri, bu harcaman›n on y›l öncekinin iki kat› olmas›.
64 ülkenin halk› bir yana Amerikal›’n›n “evcil hayvan sevgisi” bir
yana! Afrika açl›ktan k›r›l›yor, dünyada günde 1 dolardan az gelirle 1.3
milyar, 2 dolardan az gelirle 3 milyar insan yaﬂam savaﬂ› veriyor. Afrika ve Asya'da kentlerde yaﬂayan-

lar›n yar›s› temiz
suya ulaﬂam›yor.
Dünya
genelinde y›lda 1.2 milyon çocuk
yoksulluk nedeniyle sat›l›yor ve
ucuz iﬂçi ya da seks kölesi olarak
kullan›l›yor. Günde 24 bin kiﬂi açl›ktan ölüyor, her 10 çocuktan biri 5
yaﬂ›na bile ulaﬂam›yor.
Peki kapitalist Bat› ve Kuzey ne
yap›yor; evcil hayvanlara 41 milyar
dolar harc›yor.
Hayvanseverlik mi bu? Hay›r,
bu “insan sevmezlik!”
Çarp›c› olan ise, küreselleﬂme
dedikleri süreçte bu harcamalar›n
iki kat›na ç›km›ﬂ olmas›. Yani, dünya sistemi emperyalist kapitalizmin
insaf›na ve ini siyatifine kald›¤›ndan bu yana halklar›n açl›¤›, sefaleti art›yor, zenginlerin lüks harcama
ve israflar› katlanarak büyüyor.
Dünyan›n açlar› ve yoksullar›,
bir sistem olarak kapitalizmin asla
umurunda de¤ildir. ‹nsanl›¤›n so-

Al sana Avrupa demokrasisi!
‹ﬂçi s›n›f›n›n gücüne güvenmeyen, iktidar›n iﬂçi düﬂman› yasalar›
karﬂ›s›nda mücadele etmeyen sendikac›lar, s›kl›kla Avrupa’y› örnek
gösterir ve orada iﬂçi haklar›n›, iﬂ
yasalar›n› örnek verirler. Avrupa ülkelerinde bir hak varsa, bunlar›n alt›nda emekçilerin mücadeleleri,
ödenen bedelleri olmas› bir yana,
burjuvazi her yerde ayn›d›r; iﬂçi
haklar›n› yok etmek, emekçilerin
direniﬂ silahlar›n› her zaman ellerinden almak isterler. Ve hiçbir Avrupa
burjuva devletinin de buna bir itiraz› olmaz.
Bir süredir eylemler yapan Alman Demiryollar› (DB) iﬂçileri, T‹S
görüﬂmelerinde taleplerinin karﬂ›lanmamas› üzerine geçen hafta yüzde 95.8 gibi ezici bir ço¤unlukla
greve “evet” dedi. Alman Makinistler Sendikas›’n›n (GDL), bu karar›,
15 y›ll›k aradan sonra DB’deki ilk
süresiz grev niteli¤ini taﬂ›yordu.

Say›: 117

Bu karar›n ard›ndan Alman hükümeti ad›na yap›lan baﬂvuruyu sonuçland›ran Nürnberg ‹ﬂ Mahkemesi, “acil” olarak ald›¤› kararla, grevi
30 Eylül’e kadar yasaklad›. Gerekçe
ise, “sezon nedeniyle seyahatlerin
yo¤un oldu¤u bir dönemde g revin
Alman ekonomisine büyük bir zar a r v e rece¤i” oldu.
Al›n size burjuva demokrasisi!
Grev nedir; iﬂçi s›n›f›n›n sermaye karﬂ›s›nda hak elde etmek için en
önemli silaht›r ve bu silah yüzy›l
önce mücadelelerle kabul ettirilmiﬂ,
yasalarda yerini alm›ﬂt›r. Ancak gelinen aﬂamada, dünya çap›nda sald›r› halinde olan emperyalist burjuvazi, bir yandan da iﬂçi haklar›n› budamaya çal›ﬂ›yor. Yo¤un iﬂten ç›karmalar, düﬂük ücret, fabrikalar›
eme¤in ucuz oldu¤u ülkelere taﬂ›ma, esnek çal›ﬂma gibi uygulamalar
bu sald›r›larda baﬂ› çekiyor. Grev
yasa¤› ise, bizim gibi demokrasici-

runlar›na çare bulma
iddias›nda
olan ve sosyalist
blokun y›k›lmas›yla
birlikte
kendini “alternatifsiz”, “gelmiﬂ geçmiﬂ en
iyi sistem” ilan
eden kapitalizmin
yaratt›¤›
dünya
tablosu tart›ﬂmaya
bile yer b›rakmayacak
ﬂekilde ortada.
Sorunumuz hayvanseverlikle,
evcil hayvanlarla de¤il elbette. ‹nsan sevmeyenlerin hayvanseverli¤i
de sahtedir, bu da ayr› bir konu. Sorunumuz, bu dünya sistemiyledir.
Böyle bir dünya tablosu yaratt›¤›
içindir ki, bu adaletsizli¤i kabul etmeyenler, biz devrimciler, kapitalizmi kökünden kaz›yana kadar, dünyan›n kaynaklar›n›n hayvan ya¤murlu¤una de¤il insanlara aktar›lmas›n›
sa¤layana kadar büyük bir s›n›f kiniyle savaﬂmaya devam edece¤iz.
lik oyununun sürdü¤ü ülkelerde s›k
baﬂvurulan bir yöntem olsa da, burjuva demokrasileri s›rmalar›n›n dökülmesinden çekindi¤i için s›kça
baﬂvurmuyordu. Anlaﬂ›lan o ki, burjuvazi -uzlaﬂmac› sendikac›l›¤›n da
katk›s›yla- karﬂ›s›nda büyük bir tepki olmayaca¤›n› düﬂünüyor.
Karar kuﬂkusuz hukuki de¤il, siyasi, ekonomik ç›karlara göre al›nm›ﬂ bir karard›r. Karar›n gerekçesi
ise, “grev” hakk›n› aç›kça reddetmektedir. Grev, patronu ekonomik
olarak zarara u¤rat›r, s›k›ﬂt›r›r ki,
emekçilerin taleplerini kabul etsin.
Bunun, mant›¤› budur. Ancak “milli ç›karlar, ekonomi zarar görür” gibi gerekçelerle bu hak yasaklan›yorsa, orada asl›nda grev hakk›n›n
kendisine yönelik bir sald›r› var demektir. Bu da, bize burjuva demokrasisinin niteli¤ini aç›kça gösterir.
Burjuva demokrasisinde tekellerin,
sermayenin ç›karlar› halklar›n haklar›ndan her zaman önce gelir.
A B ’ n i n d e m o k r a s i g e t i r e c e ¤ i ni
d ü ﬂ ü n e n l e re i t h a f o l u n u r !
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“Balta Liman› Anlaﬂmas›”

Gerçekler unu tulmas›n diye

Çok ünlü bir anlaﬂmad›r. 1838
Osmanl›-‹ngiliz Ticaret Anlaﬂmas›.
Nam-› di¤er B a l t a L i m a n › Anlaﬂ mas›. En özet Osmanl›-Türkiye tarihlerinde bile sözedilir genellikle.
Çünkü gerçekten bir “dönüm” noktas›d›r.
Bir tarihçi, onu, “Osmanl›’da
sömürgecili¤in resmi metinlerle
baﬂlamas›n›n iﬂareti” diye tan›mlam›ﬂt›r. Bir baﬂka yerde, “‹ngiliz Ticaret Anlaﬂmas› kapitalizmin, en
ac›mas›z biçimiyle, Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nda çöreklenmesinin yolunu açm›ﬂt›r” denilmektedir.
Bir baﬂka tahlil: “Osmanl›-‹ngiliz Ticaret Anlaﬂmas›, kapitalizmin
kap›lar›n› açan, belki de Türkiye'nin bugünkü geri kalm›ﬂl›k düzeyine gelmesindeki temel etkenlerden
biridir. ”
Öyledir de gerçekten. ‹ﬂte bu
yüzden biraz daha yak›ndan bakal›m istedik bu anlaﬂmaya.
*
1800’lü y›llar›n baﬂlar›nda Avrupa ülkeleri ‹ngiltere’ye karﬂ› gümrük duvarlar›n› yükseltmiﬂlerdi. ‹ngiltere’nin sanayisinin geliﬂimini
devam ettirmek için tek ﬂans› “d›ﬂ
pazarlar”d›. Yani Ortado¤u ve
Uzakdo¤u... Aç›kça ﬂöyle diyorlard›: “‹ngiliz sanayicileri, kara deri lil er in, sar › de ri lil er in, ve müslü manlar›n s›rt›ndan yaﬂamak zo r u n d a d › r.”
Emperyalizm, asalak kapitalizmdir demiﬂti ya Lenin. Yukar›daki sözler, tam bunun ifadesiydi.
Neyse, devam edelim. Tam bu aﬂamada Osmanl›’n›n da ‹ngilizler’e
ihtiyac› vard›. M›s›r’da Kavalal›
Mehmet Ali Paﬂa’n›n saltanata
meydan okumas› karﬂ›s›nda bile çaresiz durumdayd› Osmanl›.
‹ngiltere de bunun fark›ndayd›
ve ‹stanbul’da bulunan ‹ngiliz Büyükelçisi Ponsonby, Ticaret Anlaﬂmas›’n›n ﬂartlar›n› çoktan haz›rlam›ﬂ ve Osmanl›’n›n önüne koymuﬂ-
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tu. Ve aynen ﬂöyle diyordu: “E¤er
Osmanl› Saray›, teklif etti¤im ticari
ﬂartlar› reddederse, ‹ngiltere yaln›z
dil de¤il, tutum da de¤iﬂtirecek, ben
de Kavalal› Mehmet Ali Paﬂa’y› ‹stanbul üstüne yürütmenin ‹ngiliz ç›karlar›na uygun oldu¤u an›n gelip
çatt›¤› kanaatinde olaca¤›m.”

H
‹ngiliz Büyükelçisi Ponsonby
deyip geçmeyin; ne kadar etkili oldu¤u bak›n nas›l anlat›l›yor:

“Ponsonby, ‹stanbul'da bey gibi
hüküm sürmektedir. Türkiye'de gezide bulunan muhafazakar ‹ngiliz
gazetecisi Churchill, ‹stanbul civar›ndaki bir av s›ras›nda bir Türk ço-

M u s t a f a R e ﬂ i t P a ﬂ a - II. Mahmud'un
ölümünden sonra yerine geçen Abdülmecid döneminde Hariciye Naz›rl›¤›'na getirilen Mustafa Reﬂid Paﬂa’n›n
en önemli iﬂlerinden biri 1838 Anlaﬂmas›’ysa, di¤eri de Tanzimat Dönemi’ni baﬂlatan Gülhane Hatt› Hümayunu'nun ilan edilmesidir. Buna öncülük etmiﬂtir. Ve bu yan›yla ne kadar da
günümüz AB’cilerine benziyor. Bir
yandan “bat›l›laﬂma” çerçevesinde,
“iﬂkencenin yasaklanmas›” gibi o gün
için önemli “demokratikleﬂme” ad›m-

cu¤unu yaralay›p hapse at›l›nca,
Ponsonby sadece gazetecinin derhal sal›verilmesini de¤il, ibret olsun
diye bütün sorumlular›n cezaland›r›lmas›n› da ister. Bu yap›lmad›¤›
takdirde, hiç mübala¤as›z ‹ngiliz
donanmas›n› ‹stanbul önlerine getirece¤i tehdidinde bulunur ve mesele
ancak Osmanl› hükümeti ‹çiﬂleri
Bakan›’n›n (Dahiliye Naz›r›n›n) istifas›yla kapan›r. ”
Ülkemizde suç iﬂleyen Amerikan askerlerinin, NATO görevlilerinin himaye edilmesi ve “Türkiye
hukuku”nun onlara iﬂlememesi,
gördü¤ünüz gibi oldukça eskiye
uzanan bir ba¤›ml›l›k alamet-i fa r i k a s ›’d›r.
Velhas›l, “koca Osmanl›”, ‹ngiliz emperyalar›, di¤er yandan Osmanl›’y›
emperyalist talana açmak..
Alt› kez sadrazaml›¤a getirildi. Her seferinde, Osmanl›’n›n boynundaki emperyalist
boyunduru¤u biraz daha s›kt›.
Unak›tan’la ne kadar benziyorlar de¤il mi?.. Yok yok, resmine bakarak benzerlik bulmaya çal›ﬂmay›n. Gerçi simalar›
da sanki birbirlerini ça¤r›ﬂt›r›yor gibi ama benzerlik onlar›n
misyonunda.
Yaln›z bugünün iﬂbirlikçilerinden önemli bir fark› var.
Alt› kez sadrazaml›¤a gelmiﬂ
olmas›na karﬂ›n, onun aya¤›n›
kayd›ran, “ h i l a f e t i k a l d › r a r a k c u mh u r i y e t i i l a n e d e c e ¤i” yolundaki
iddialar oldu. Malum, bugünküler için
moda olan iddia ise, “cumhuriyeti
kaldr›r›p ﬂeriat› getirecekleri”dir. Biri
cumhuriyetçi, biri ﬂeriatç› görünüyor,
ama mandac›l›kta ayn›lar. Bu da ilginç bir tarihi gerçek de¤il mi...
O gün için burjuva demokratik anlamda k›smi bir rolü olsa da, bugün
onu en fazla hay›rla yadeden Tayyipler, Unak›tanlar olsa gerek.

12 A¤ustos 2007

lizmi karﬂ›s›nda iﬂte bu durumdayd›. Emperyalizmin dayatmalar›n›
kabul etmekten baﬂka ç›k›ﬂ yolu bulam›yordu.

H
Sadrazam Mustafa Reﬂit Paﬂa
“ inançl› bir serbest rekabetçi ve kay›ts›z ﬂarts›z ‹ngiliz yanl›s›” idi;
Mustafa Reﬂit Paﬂa, ‹ngiliz Büyükelçisi’nin yard›m›yla oturmuﬂtu
zaten sadrazaml›k koltu¤una. Diyetini ödeyecekti elbet. Diyeti, Osmanl›’ya sömürge boyunduru¤unu
takan bir ticaret anlaﬂmas›yd›.
Anlaﬂma 17 A¤ustos 1838 günü
imzaland›. Anlaﬂma için Ponsonby,
gönderdi¤i bir yaz›da ﬂöyle diyecekti: “(...) Daha fazlas›n› istemeye
hakk›m›z olmayacak kadar mükemmel ve önceden ümit ettiklerimizin
çok fevkinde (...)» dedirtebilecek bir
anlaﬂma!”

H
Anlaﬂman›n 2. Madde’sinde
ﬂöyle deniyordu: “Majeste ‹ngiltere
kraliçesinin uyruklar› Osmanl› ülkesinin her yerinde... bütün maddeleri hiçbir istisnas› olmaks›z›n sat›n
alabilecektir. Saltanat makam›, ...
mahalli yöneticilerden al›nmas› gereken ruhsatlar› kald›rmay› resmen
yükümlenir. ”
K›sacas› ve Türkçesi, ‹ngiliz tüccarlar, Osmanl› topraklar›n› babalar›n›n çiftli¤i gibi kullanabilecekler;
yerel makamlar engel ç›kartacak
olursa da, bizzat Padiﬂah, bu yerel
engelleri temizleyecekti!
Yine ayn› anlaﬂma kapsam›ndaki
vergi düzenlemeleriyle de, ‹ngiliz
tacirler, yerli bir tüccardan daha az
vergi öder hale geldi. ‹ngiliz mallar›na, tüm Osmanl› s›n›rlar› içinde
“serbest dolaﬂ›m” hakk› tan›nd›.
Esas›nda, sonraki y›llarda imzalanacak anlaﬂmalar›n yan›nda “hafif!” de say›labilir bunlar. Fakat bu
anlaﬂman›n önemi, boyunduruktaki
ilk halka olmas›d›r. Bununla ba¤›ml›l›¤a giden yol aç›lm›ﬂt›r bir kez.
Nitekim, zaman›n Frans›z Büyükelçisi der ki; “Bu anlaﬂma, ticarette
dört baﬂ› mamur bir devrimdir.»
Say›: 117

H
Bu anlaﬂmayla ilgili az bilinen
noktalardan biri de asl›nda anlaﬂman›n k›sa sürede “Osmanl›-‹ngiliz”
anlaﬂmas› olmaktan ç›kmas›d›r.
Maddelerden biri de, anlaﬂman›n
kat›lmak isteyen herkese kesinlikle
aç›k tutulmas›yd›.
Nitekim, bu imtiyazl›, avantajl›
anlaﬂmay› imzalamak için bütün
Avrupa devletleri adeta birbirleriyle
yar›ﬂa girmekte gecikmediler. Anlaﬂmay› ilk olarak 25 Kas›m
1838'de Fransa imzalad›. Ard›ndan
1839’da Hansa Birli¤i ve Sardunya
KralI›¤›; 1840’da ‹sveç, Norveç, ‹spanya, Hollanda, Prusya, Alman
Gümrük Birli¤i; 1841 y›l›nda ise
Danimarka, Toscana Büyük Dükal›¤› ve Belçika anlaﬂmay› imzalar.
Hepsi de kendi gücü ölçüsünde ya¤maya kat›lmaya çal›ﬂ›r.
Görülece¤i gibi, “yedi düvel”
iﬂte daha o zamandan musallat edilmiﬂtir halk›m›za.

H
Peki bu anlaﬂman›n ne yarar› oldu Osmanl›’ya derseniz. Onu da belirtelim yaz›m›z› bitirmeden.
Bu anlaﬂma sonucunda Osmanl›
ülkesi emperyalist mallara s›n›rs›z
aç›l›nca, ticaret hacmi artt›, ama ticaret dengesi de çok k›sa sürede bozuldu ve Osmanl› ‹mparatorlu¤u sadece 16 y›l sonra “ d› ﬂ bo rç ” dilenir
hale geldi. Evet, bu anlaﬂman›n sadece 16 y›l uygulanmas› yetmiﬂti.
555 y›l borçsuz yaﬂayan Osmanl›, 1854 y›l›nda ilk borcu ald›. Sonras› malum!
Borçlar›n büyük bölümü de yine
‹ngiltere’ye idi. Osmanl›’n›n art›k
hemen hemen iflas bayra¤›n› çekece¤i 19. yüzy›l›n son çeyre¤inde
devletin toplam d›ﬂ borcu 150 mil yon ‹ ngiliz liras› dolay›ndayd›. Bunun faizi de 61 milyon ‹ ngiliz l i r a s› tutmaktayd›.
“As›lacaksan ‹ngiliz ipiyle as›l”
diyen sözden esinlenmiﬂti belki Osmanl› iﬂbirlikçileri. Balta Liman›’nda bir ‹ngiliz anlaﬂmas›yla asm›ﬂlard› Osmanl›’y› da...

K›sa Tarih
12 A¤ustos - 18 A¤ustos

12 A¤ustos 1997
OHAL’in kald›r›lmas›na karar verildi...
13-24 A¤ustos 1997
Halk Meclisleri ANASOL-D hükümetinin yapt›¤› zamlar› protesto etti.
14 A¤ustos 1997
‹ran hapishanelerinde bask›ya karﬂ› baﬂlat›lan ölüm orucunda 12 tutsak öldü.
15 A¤ustos 1975
Gençlik hareketinin liderlerinden Harun Karadeniz öldü.
15 A¤ustos 1984
PKK, Eruh ve ﬁemdinli bask›nlar›yla silahl›
mücadeleyi baﬂlatt›.
16 A¤ustos 1838
Osmanl›'n›n emperyalizme ba¤›ml› hale
gelmesinin ilk ad›m› olan ticaret anlaﬂmas›,
‹ngilizler’le imzaland›.
16 A¤ustos 1966
Çin’de Kültür Devrimi baﬂlad›.
18 A¤ustos 1941
Alman komünist önder Ernst Thaelmann,
Naziler taraf›ndan hücresinde katledildi.
18 A¤ustos 1952
ABD'de bir siyah ö¤renci ilk kez diploma
ald›.
18 A¤ustos 1988- Eskiﬂehir Cici G›da’da çal›ﬂan iﬂçilerden 28’inin iﬂten at›lmas› üzerine 18 iﬂçi açl›k grevine baﬂlad›.
18 A¤ustos 1992
35 bin nüfuslu ﬁ›rnak, tank top ateﬂleriyle
harabeye çevrildi. 23 A¤ustos’ta devam
eden sald›r›lar sonucunda ﬁ›rnak halk› kenti boﬂaltarak göç etmeye baﬂlad›.
18 A¤ustos 1997- ‹stanbul’da Ömür,
Seçkin, Ülker Çorap fabrikalar› iﬂçileri, haklar› için 3 gün iﬂ b›rakma eylemi yapt›lar.

TAR‹H
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Ölümsüz
şairlerin
ölümü

Diyordu ki ﬁair
Lorca, “Her gerçek
ﬂair devrimcidir”...
1915’in, 1936’n›n,
1956’n›n ve 1999’
un A¤ustos’unda
kaybetti¤imiz dört
ﬂair iﬂte o gerçek ﬂairlerdendi... Her gerçek ﬂair gibi devrimciydiler. Zulme, faﬂizme, sömürüye karﬂ› kavgan›n içinde geçti hayatlar›n›n büyük bölümü. Dizelerini kavga
için yazd›lar. Devrimci kavga, onlar›n ﬂairli¤ini, onlar›n
dizeleri devrimci kavgay› büyüttü...
*

Kavgan›n dünya çap›ndaki
merkezi ‹spanya’yd› 1930’lar›n
ortas›nda. 16 ﬁubat 1936 seçimlerini Halk Cephesi ezici ço¤unlukla kazanm›ﬂ, faﬂist generaller hemen darbe haz›rl›klar›na baﬂlam›ﬂlard›. Hitler ve Mussolini, ‹spanyol faﬂizminin baﬂ destekçileriydi.
17 Temmuz 1936’da art›k kaç›n›lmaz hale gelen iç savaﬂ baﬂlad›.
General Franco’ya karﬂ›, ‹spanya ﬂehir ﬂehir, sokak sokak direniyordu. Direniﬂi desteklemek için dünyan›n bütün ülkelerinden yüzlerce devrimci ve anti-faﬂistin kat›l›m›yla U l u s l a r a r a s › Tu g a y l a r oluﬂturuldu. 3 bini aﬂk›n
gönüllü, emekçilerin ‹spanya’s› için direniﬂe kat›ld›.
F e d e r i c o G a rc i a L o rca da, bir ‹spanyol ﬂairi olarak,
ülkesine gelip savaﬂan ayd›nlarla birlikteydi. Direnen,
savaﬂan bir ayd›n olarak 19 A¤ustos 1936’da Granada’da karﬂ›lad› ölümü.
O güne kadar, ki o gün 38 yaﬂ›ndayd›, onlarca eser
vermiﬂti dünya halklar›na. “Her gerçek ﬂair gibi ben de
devrimciyim” diyordu kendisi için. ﬁiirleri de devrimciydi. Prati¤in içindeydi; 1932’de “La Barraca” adl› Gezici Üniversite Tiyatrosu’nun kuruluﬂuna öncülük etti
ve ‹spanya’y› köy köy dolaﬂ›p devrimci düﬂünceleri halka anlatt›lar. Ve iﬂte bunun için Franco’nun faﬂist “sivil
muhaf›zlar”›n›n hedefidir zaten..
Onu tutsak ederek askeri bir k›ﬂlaya götürdüler. Sonras›, katledilmesine tan›kl›k eden bir asker taraf›ndan
ﬂöyle anlat›lacakt›:
K›ﬂlaya girerken, dimdik yürüyordu. Ayn› gece sivil
muhaf›zlar onu k›ﬂladan ç›kard›lar. Onu taﬂ›yan konvoy,
Granada’n›n on mil yak›n›nda durdu. Saat sekizdi. Otomobillerin farlar› ölümüne giden adam› ayd›nlat›yordu.
Garcia Lorca metin, muhteﬂem bir gururla yürüyordu.
Birden durdu, konuﬂmak istiyormuﬂ gibi bize döndü. Bu
büyük bir ﬂaﬂk›nl›k yaratt›, özellikle postaya komutanl›k
eden Te¤men Medina’da.
Ve konuﬂtu. Garcia Lorca metanetle, hiç titremeyen
bir sesle konuﬂtu. Sözleri güçlüydü, aman dilemiyordu.
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Özgürlü¤ü savunan erkekçe sözlerdi. Kendi davas› olan
halk›n davas›n›, böyle korkunç bir barbarl›k ve cinayet
karﬂ›s›nda baﬂar›lan iyi iﬂleri övdü.
‹htiras ateﬂiyle söylenen o sözler silahl› adamlar
üzerinde büyük etki yapt›. Bana beynimin içine giren bir
kuvvetli ›ﬂ›k gibi geldi. ﬁair konuﬂmaya devam etti...
Ama sözlerini bitiremedi. Te¤men Medina, i¤renç küfürler savurarak tabancas›n› çekti ve muhaf›zlar› k›ﬂk›rtt›.
Tüfeklerinin dipçikleriyle vurarak, ona ateﬂ ederek
Garcia Lorca’ya sald›rd›lar. V›z›ldayan kurﬂunlar aras›nda Lorca koﬂmaya baﬂlad›. Yüz yarda kadar ötede
yere düﬂtü. ‹ﬂini bitirmek için arkas›ndan gittiler. Ama
Federico, kanlar içinde, yeniden aya¤a kalkt› ve korkunç bak›ﬂlarla adamlara döndü. Adamlar dehﬂet içinde gerilediler. Yaln›z te¤men, elinde tabancas›yla orada
kald›. Garcia Lorca son olarak gözlerini kapad›, kan›na
bulanm›ﬂ topra¤›n üstüne y›¤›ld›. Medina h›zla yaklaﬂarak Federico’nun gövdesine üç el s›kt›....
Faﬂist te¤men ve muhaf›zlar›, öldü san›p orada b›rakt›lar ﬂairi. Oysa üç el kurﬂunla ölmemiﬂti ﬂair. Halk›n
ﬂairleri, her gerçek ﬂair gibi devrimci olan ﬂairler ölmezdi çünkü. Faﬂist te¤men bunu bilemezdi elbette. Lorca
yaﬂ›yor iﬂte hâlâ.
*
Gerçek bir ﬂairdi Tevfik Fikret de. Bir sosyalist de¤ildi ve fakat, istibdada karﬂ›
bir özgürlük ﬂairiydi. Özgürlük
için direnmek ve savaﬂmak gerekti¤ini söyleyen dizeler yazd›:
“‹nsanl›¤› ayaklar alt›nda
çi¤neyen alçakl›¤› y›k, ez. / Billah yaﬂamak yerde sürüklenmeye de¤mez...” diyen oydu.
Abdülhamit’in Alman yanl›s› politikalar›n› eleﬂtirir. Yaﬂam› bask› alt›nda geçer. Lakin, halk› için ﬂiir yazmaya devam eder. Ve de “sanat,
ﬂahsi olmaz” diye düﬂünüp ﬂiirin halk için yaz›lmas›n›
savunur.
19 A¤ustos 1915’te öldü ﬁair Tevfik Fikret. Ve fakat
o da ölmemiﬂti asl›nda. “Yiyin efendiler yiyin” diye baﬂlayan dizelerini belki daha dün, belki evvelsi gün duyduk tekrardan, demek ki hâlâ yaﬂ›yordu Fikret. Ve hâlâ
hayk›r›yordu:
“Art›k yeter olsun bu denli zulm ü cehalet.”
*
Zulme karﬂ› savaﬂan bir ayd›nd› B e r t o l t B recht. ﬁairdi,
tiyatrocuydu, partiliydi. Bavyera Spartaküst Hareketi’ne
kat›larak baﬂlam›ﬂt› s›n›f kavgas›na. Tiyatroda birçok yenilik getiren bir kuramc›yd› ayn›
zamanda. Onun “Epik Tiyatro”suyla, tiyatronun üslenebi-

12 A¤ustos 2007

lece¤i devrimci rolü çok daha etkili bir ﬂekilde yerine
getirmeye baﬂlad›.
Lakin, Lorca’n›n karﬂ›s›na ç›kan Franco, Almanya’da onun karﬂ›s›na da Hitler olarak ç›km›ﬂt›. 1933’te
sürgün hayat› baﬂlad› Brecht’in. Hitler’in iktidara gelmesiyle Almanya’y› terk etmek zorunda kalan yüzlerce
ayd›ndan biri oldu. Gitti¤i her yere kavgas›n› da taﬂ›d›.
Faﬂizme karﬂ› dünya çap›nda direniﬂin örgütlenmesi için
canla, baﬂla, tiyatroyla, ﬂiirlerle çal›ﬂt›... Ülkesine ancak
faﬂizm yenildikten sonra, 1947’de dönebildi.
14 A¤ustos 1956’da Do¤u Berlin'de aram›zdan ayr›ld› Brecht. Fakat asl›nda hiç ayr›lmad› bizden. Onun
dizeleri, onun tiyatrosu, hâlâ elimizde faﬂizme karﬂ› bir
silah... Bask›, zulüm artt›¤›nda herkes kaçacak delik
ararken, ortada konuﬂan bir tek kim vard›r? ‹ﬂte Brecht,
ona, yani “devrimciye övgü”yü yazand›r.
*
C a n Yücel’di onun ad› da.
Brecht’in “ d e v r i m c i y e ö v g ü ” sü gibiydi onun yazd›¤›
“ A ﬂ k o l s u n Ç o c u k ” baﬂl›kl›
a¤›d›. Aﬂkolsun çocuk, Deniz
Gezmiﬂlere, devrimcilere bir
övgüydü onun kaleminde.
“En uzun koﬂuysa elbet
Türkiyede de devrim,
O, onun en güzel yüz metresini koﬂtu
En sekmez lüverin namlusundan f›rlayarak...
En h›zl›s›yd› hepimizin / En önce gö¤üsledi ipi...
Ac›yorsam sana anam avrad›m olsun,
Ama aﬂk olsun sana çocuk, aﬂk olsun!”
Her gerçek ﬂair gibi devrimciydi o da. Sosyalistti.
Cumhuriyet döneminin ilk Milli E¤itim Bakanlar›ndan
Hasan Ali Yücel’in o¤luydu fakat, o “bakan›n o¤lu” olarak de¤il, devrimci ve ﬂair kimli¤iyle tan›tt› kendini halk›na. 1960’lar›n ortalar›nda baﬂlad› gözalt›larla tan›ﬂmas›.
12 Mart 1971 faﬂist darbesinin ard›ndan çevirdi¤i iki kitapta (Che Guevara'n›n "Gerilla Harbi" ve "‹nsan ve Sosyalizm" kitaplar›n›n çevirilerinde) “ k o m ü n i z m p ro p ag an d a s› ” yapmaktan 15 y›l hapis cezas› ald›. 1974 aff›yla
d›ﬂar› ç›kt›. Aflar›n› al›p baﬂlar›na çald›.
Kavgaya devam etti kendince. Halk›n sorunlar›na duyarl›l›¤›n› hiç kaybetmedi. ‹YÖ-DER’in onursal üyesiydi.
1993’te iﬂkence ve infazlar› önlemek için “Halk›n Acil
Müdahale Hatt›”n›n oluﬂturulmas›na kat›lm›ﬂt›. Önce
EMEP, son y›llar›nda da ÖDP içinde yer ald›. Son seçimlerde milletvekili aday›yd›. 12 A¤ustos 1999’da kaybettik onu. Ama asl›nda kaybetmemiﬂtik. Kaybolacak bir
ﬂair de¤ildi o. Bertolt Brecht, Can Yücel, Tevfik Fikret,
Garcia Lorca... Ölümsüzdüler; çünkü “sanat sanat içindir” saçmal›klar›n› reddedip halk için yazd›lar... Ölümsüzler; çünkü, özgürlük için yazd›lar... ﬁu yeryüzünde
halklar›n özgürlük kavgas›ndan ve o kavgan›n içinde
ölümsüzleﬂenlerden daha ölümsüz ne var ki!

Say›: 117

“Sizin gibi
analar›m›z oldukça”
TAYAD'›n kurucu üyelerinden
ve tutsak yak›nlar› mücadelesinin
emekçilerinden Sultan Çelik, 5
A¤ustos günü ‹stanbul Sanayi Mahallesi’ndeki mezar› baﬂ›nda ailesi ve TAYAD'l›lar taraf›ndan an›ld›.
25 Temmuz 2003’te aram›zdan ayr›lan Çelik için
yap›lan törende, TAYAD Baﬂkan› Mehmet Güvel, tutsak yak›nlar›n›n ve Sultan Çelik’in Devrimci Sol Ana
Davas› sürecinden baﬂlayan mücadelesine dair hat›rlatmalar yapt›¤› konuﬂmas›nda ﬂöyle dedi: “Sizin gibi
analar›m›z oldukça bu kan ve gözyaﬂ› denizinin ufkunda bir gün yeni bir umut do¤ar elbette... bu inanç yükümüzle yürüyoruz...”
Güvel’in konuﬂmas›n›n ard›ndan o¤lu, annelere
seslenen bir konuﬂma yapt›. Anma “Sultanlar Ölmez”
slogan›yla sona erdi.

“Özlemlerini biz
gerçekleﬂtirece¤iz”
4 A¤ustos 2003’te aram›zdan ayr›lan Okan Y›ld›r›m,
‹stanbul Sar›gazi’de mezar›
baﬂ›nda Liseli Gençlik taraf›ndan an›ld›.
Liseliler, henüz 17 yaﬂ›nda topra¤a verdikleri yoldaﬂlar› için 4 A¤ustos günü
yapt›klar› anmada, tüm devrim ﬂehitleri için sayg› duruﬂunda bulunarak, Okan’›n sevdi¤i ﬂiirleri okudular.
Liseli Gençlik ad›na okunan metinde Okan’›n özlemlerini gerçekleﬂtirme yemini edildi.
Liseli gençler, Okan Y›ld›r›m’›n anmas›n›n ard›ndan Ba¤c›lar’da ﬂehit düﬂen “Üç Karanfiller”in mezar›na giderek orada da bir anma düzenlediler. “Güner
ﬁar Ölümsüzdür, Özlem K›l›ç Ölümsüzdür, Hüseyin
Aslan Ölümsüzdür, Devrim ﬁehitleri Ölümsüzdür”
sloganlar› at›ld›ktan sonra “Bize Ölüm Yok” marﬂ›
söylenerek anma bitirildi.

Veli Güneﬂ’in Babas›n› Yitirdik
Büyük Direniﬂ’in ﬂehitlerinden Veli Güneﬂ’in babas› Veli Day›’y› kaybettik. O¤lu ile ayn› ismi taﬂ›yan
Veli Güneﬂ, hastal›k sonucu yaﬂam›n› yitirdi. Veli Güneﬂ’in cenazesine Temel Haklar ve TAYAD’l›lar›n da
yerald›¤› çok say›da kiﬂi kat›ld›. Bir o¤lunu ölüm orucunda ﬂehit verirken bir o¤lunu da gerillada ﬂehit veren Güneﬂ, devrimcilerden uzak durmam›ﬂt›r. Ailesine
ve dostlar›na baﬂ sa¤l›¤› diliyoruz.

ANMA
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değin m eler

Fransa'da yay›mlanan Business Digest Dergisi’ne konuﬂan, Sabanc›
Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Güler Sabanc›, küresel ve yerel düzeyde f›rsatlar bulundu¤unu ve bu
pazarlara girmelerinin ya da baz›
alanlarda paylar›n› art›rmalar›n›n söz
konusu oldu¤unu aç›klad›.
Türkiye’de ve baz› “yükselen ülkelerde” bat›n›n çokuluslu ﬂirketlerine
karﬂ› güçlendiklerini de belirten Sabanc›, geliﬂmiﬂ pazarlarda da bunlarla rekabet edebileceklerini kaydetti.

‹nsan unsurunu d›ﬂlayan piyasa diliyle
“yükselen
ülkeler”
kavram›n› kullanan Sabanc› ve onun gibilerinin hangi f›rsatlarla büyüdükleri malum. Küresel düzeyde, emperyalist
tekellerle iﬂbirli¤i ve emperyalist politikalar›n önlerini açmas›. “Yerel” düzeyde ise, AKP gibi, IMF’nin
emireri, sermayenin bir dedi¤ini iki
etmeyen bir iktidar›n varl›¤›.
Onlar› büyüten “f›rsatlar” ise, emekçi halk için tam tersi bir sonuç yarat›yor. Tekellerin üzerine bindikleri
küreselleﬂme dalgas› tüm dünya
halklar›n›, AKP iktidar›n›n ekonomi
politikalar› Türkiye halk›n› yoksullaﬂt›r›yor, iﬂsizli¤i büyütüyor, açlar›n say›s›n› her
geçen gün daha
da art›r›yor.

Irak kukla Baﬂbakan›
Maliki ile Baﬂbakan Erdo¤an aras›nda, “terör”
sorunu gündemiyle yap›lan toplant›da, Türkiye istedi¤ini alamasa da,
“hiç yoktan iyidir” denilebilecek
bir sonuç elde etti. Irak ile Türkiye
aras›nda imzalanan belge ile, PKK,
Irak taraf›ndan da “terör örgütü”

olarak tan›mland›. Bas›na yans›d›¤›na göre; imzalanmadan önce Barzani’den telefonla onay al›nd›. Milliyetçilik, mülkiyetçiliktir, sadece
kendi ç›karlar›n› düﬂünür. Barzani
milliyetçili¤i de, ayn› ulustan olmay› bir yana b›rak›p, PKK’ye “terörist” demekten çekinmedi.

Sabanc›lar hangi
‘f›rsatlar’ ile büyüyor?

Barzani onayl›

BAM TELİ çizgiler

“Bence karikatür bir
aysberge benzetilebilir. Karikatür olarak
görülen ﬂey aysbergin su yüzeyinde kalan›d›r. ‹nsanlarda yaratt›¤› alg› ise su alt›nda kalan›...
Ben bir sosyalist olarak, insanlar›n dünyay› oldu¤u gibi görmesi
için u¤raﬂ›yorum.”
ARES
Kübal› Karikatürist
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Lafı mı olur
ABD, kukla Irak ordusuna 16 uçak hediye
ediyormuﬂ. Bu uçaklar›, iﬂgale direnen
kendi halk›na karﬂ› kullanaca¤›ndan emin
ne de olsa. Ayr›ca, “kaz gelecek yerden”
uçak esirgenmez. Ülkemizde de bu ba¤›ml›l›k yollar› askeri yard›mlarla döﬂenmemiﬂ miydi?



CHP suçluyu buldu!
Seçimden hezimetle ç›kan CHP, yenilginin
suçlusunu buldu. Suçlu kendisi, kendi politikalar› d›ﬂ›nda herkes ve her ﬂey!
Neymiﬂ; "2. Cumhuriyetçiler AKP lehine
beyin y›kam›ﬂ. AKP kar›ﬂt›r›c› mesajlarla
Kürtler’i yan›ltm›ﬂ tarikat ve aﬂiret iliﬂkilerini kullanm›ﬂ. Dini duygular› sömürmüﬂ,
imamlar bile AKP propagandas› yapm›ﬂ.
IMF'nin onay›yla aldatmac› sosyal politikalarla halk› kand›rm›ﬂ.”
Diyelim ki, bunlar do¤ru. Peki CHP ne
yapm›ﬂ? Hiçbir ﬂey, tek bir konuda alternatif politikas› yoktu. Kald› ki, kendisi de
dini kullanmak istedi, “sa¤a aç›l›m” ad›na
her türlü gerili¤e prim verdi. Ama bu propagandalar›n etkisindeki halk, “asl› varken
suretine” dönüp bakmad›. T›pk› milliyetçili¤i pompalay›p, sonra bunun rüzgar›yla
MHP’nin yelkenlerini ﬂiﬂirdi¤i gibi.



Tayyip’in sefası
Erdo¤an seçim sonras› tatilini, Antalya’da
7 y›ld›zl› Rixos Oteli’ndeki özel bir villada
geçirdi. Bir gecelik ücreti 11 bin 600 Euro.
Baﬂbakan resmi maaﬂ›yla bu villada ancak tek bir gece kalabilir. 7 gece kalmas›
demek, 7 ayl›k maaﬂ›n›n gitmesi demek...
Nereden geliyor bu de¤irmenin suyu?

10 yaﬂ›nda
bilgin gibi
konuﬂaca¤›na,
60 yaﬂ›nda
ö¤renci
gibi kal.

Montaigne
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“Model ülke” ve Filistin
Bilindi¤i gibi Türkiye, ABD taraf›ndan AKP iktidar›
arac›l›¤›yla ‘›l›ml› islam’ devleti yap›lmak isteniyor.
Amaç, emperyalist talana aç›lmak istenen Ortado¤u’ya
“model” sunmak.
‹ngiliz Financial Times Gazetesi’nde yeralan bir haberde, Hamas sözcülerinden Fevzi Barhum ﬂöyle diyor:
“Biz Amerika ve Avrupa taraf›ndan d›ﬂlanmak istemiyoruz. Türkiye'de ›l›ml› ‹slam, ‹slami model itibariyle iyi
bir tablo sunuyor. ”
‹sterseniz, Hamas’›n kuﬂatmaya karﬂ› takiyyesi deyin;
aç›k olan ﬂu ki, AKP’nin Türkiye’si, emperyalizmle iyi
geçinen (emperyalizmin uﬂa¤› anlay›n) ülke anlam›na
geliyor. Hamas’›n model almas› ise ﬂaﬂ›rt›c› de¤il, ne de
olsa AKP ile ayn› ideolojik kökenden geliyorlar.

‘Il›ml› ‹slam’a uyumlu ‹HL’ler
Türkiye’de 550 ‹mam Hatip Lisesi’nden 110 tanesi ‹ngilizce e¤itim yap›yormuﬂ. Yanl›ﬂ anlaﬂ›lmas›n, imam
adaylar› ‹ngilizce ö¤renmiyor, e¤itimin dili ‹ngilizce.
‹mamlar ‹ngilizce vaaz vermediklerine göre, hangi ihtiyaçtan kaynaklan›yor acaba? ‹HL’leler de Amerikan
‘›l›ml› islam›’na m› uyum sa¤l›yorlar? Yoksa, bu okullar›n as›l iﬂlevi imam yetiﬂtirme d›ﬂ›nda her ﬂey mi?

Çeteci Ülkü Oca¤› Baﬂkanlar›
Ülkü ocaklar› üyeleri bir yandan asker cenazelerinde “tek tip” k›yafetlerle “ﬂehit” hamasetinden prim
yap›p meﬂrulaﬂmaya çal›ﬂ›rken, öte yandan haraçc›, çeteci, mafyac› yüzü de gizlenemiyor. Son örnek, "Üçüncü Saçaya¤›" isimli operasyonda ortaya
ç›kt›. Operasyon kapsam›nda Eskiﬂehir, Kütahya
ve Afyonkarahisar Ülkü Ocaklar› baﬂkanlar› ile Kütahya Ülkü Ocaklar› 2. Baﬂkan›, ‘silahl› ç›kar amaçl› suç örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak’ suçundan gözalt›na al›n›p tutukland›lar.
Eskiﬂehir Ülkü Oca¤›’n›n ise bir iﬂkence merkezine
çevrildi¤i ortaya ç›kt›. Demokrat ö¤rencilerin kaç›r›l›p falakaya yat›r›ld›¤› ülkü oca¤›nda bu kez, eski
‘reis’, kendi baﬂ›na haraç toplad›¤› için dövülüyor
ve “bilgisayarl› ülkücüler” teknolojiyle iliﬂkilerinin
düzeyini gösterircesine, iﬂkenceyi cep telefonuyla kaydediyor.
Mafyan›n, kontra çetelerin d›ﬂ›nda olan herhangi bir ülkü oca¤›
baﬂkan› var m› acaba?

Mafyac› klüp yönetiminde
Faﬂist mafyac› Çak›c›’n›n adam› oldu¤u deﬂifre olan
Sinan Engin, yeniden Beﬂiktaﬂ yönetimine seçildi.
Çak›c› ile iliﬂkileri, deﬂifre olan icraatlar› nas›l olsa
unutulmuﬂtur! Kald› ki, futbol klüplerinin hangisinde
mafyac›, çeteci yok ki!

Say›: 117

Sar›gazi
Festivale Haz›r
‹stanbul’un emekçi semtlerinGeçen y›l yap›lan festivale
den Sar›gazi’de her y›l düzen30 bini aﬂk›n kiﬂi kat›lm›ﬂt›.
lenen ‘Sar›gazi Festivali’, bu
y›l da 24-26 A¤ustos tarihleri
aras›nda, Naz›m Hikmet Park›’nda gerçekleﬂtirilecek.
Festivalin haz›rl›klar› son h›zla ve coﬂkuyla sürerken,
festival program› da belli olmaya baﬂlad›.
Aç›l›ﬂ›n ard›ndan 25 A¤ustos günü Saat 15.00’te, festival alan›nda, emekçi mahallelerin en önemli sorunlar›ndan biri haline gelen, “Yozlaﬂma” konulu panel gerçekleﬂtirilecek. Panele konuﬂmac› olarak, Temel Haklar Federasyonu Baﬂkan› Asuman Akça kat›l›yor.
26 A¤ustos program›nda ise, “Hapishaneler” konulu
panel yine ayn› saat ve yerde yap›lacak. Konuﬂmac›
ise, tecrite karﬂ› direniﬂle tan›nan, Av. Behiç Aﬂc›.
Festivalde panellerin yan›s›ra, sanatç› ve gruplar›n kat›laca¤› konserler de yer al›yor. ‹lk günden itibaren
sahneye ç›kacak sanatç› ve gruplardan baz›lar› ﬂu ﬂekilde: Grup Yorum, Grup Munzur, Grup Vardiya, Grup
Umut Ya¤muru, Do Mane Dersim, Erdal Bayrako¤lu,
Denize Ezgi, Eme¤e Ezgi, Hasan Sa¤lam, Koma Sarya, Birol Topalo¤lu, Grup Hayk›r›ﬂ ve Grup Göç.

Babaeski Tar›m Festivali
6-11 A¤ustos tarihleri aras›nda 37.’si düzenlenen Babaeski Tar›m Festivali, halk›n yo¤un bir kat›l›m›yla
coﬂkulu bir ﬂekilde devam ediyor. Tar›m makineleri ve
g›da ürünleri sergilenirken, çeﬂitli kurumlar açt›klar›
standlar›yla halka ulaﬂ›yorlar. K›z›lordu Korosu’nun da
içinde yer ald›¤› müzik gruplar› da verdi¤i konserlerle
festivalin coﬂkusunu art›r›yor. Festivalin 2. günü Trakya Kültür Merkezi’nin Müzik Toplulu¤u ve Çocuk Korosu da halk türkülerini seslendirdi¤i bir konser verdi.
Ancak festivalin bu coﬂkusuna, özellikle TKM’nin açt›¤› stand›n halk›n ilgisini çekmesine polisin haz›ms›zl›¤›, sald›r›ya dönüﬂtü. Sald›r› gerekçesi, di¤er standlardan farkl› olarak TKM stand›ndaki kitaplard›. Öyle
ya, ne iﬂi vard› kitab›n burada! Standa sald›r›p yüzlerce kitaba el koydular ve Ercan Öztürk ve Ali Ercan
Göko¤lu’nu keyfi ﬂekilde gözalt›na ald›lar. Gözalt›lar daha
sonra serbest b›rak›l›rken TKM,
sald›r›n›n ard›ndan yapt›¤› aç›klamada, “her ﬂeye ra¤men her
f›rsatta kitap okumay› teﬂvik edip
halk›m›z› kitaplarla buluﬂturmaya devam edece¤iz” dedi.

DE⁄‹NMELER
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Katrina Kas›rgas›’nda da
ABD’nin “altyap›s›!”n›n,
“sosyal hizmet” kurumlar›n›n ne halde oldu¤u aç›¤a
ç›km›ﬂt›. Gelece¤i bilinen
kas›rgaya karﬂ› önlem al›namam›ﬂ ve on bine yak›n
Amerikal› ölmüﬂtü. Kas›rga sonras› da tam bir felaketti...
*
Yaln›z Amerika m›?
Sistemin “sosyal” yan›n›n çöküﬂü, tüm emperyalist ülkelerde yaﬂanan bir
geliﬂmedir.
‹ngiltere’de, Almanya’da yaﬂanan seller bu
tabloyu aç›¤a ç›kard›.
‹ngiltere sa¤l›k sistemi
neredeyse iflas etmiﬂ durumda.
Hastalar› baﬂka ülkelere göndererek
soruna geçici çözüm bulmaya çal›ﬂ›yorlar. Fransa’da göçmenler politikas› iflas etmiﬂ, sistem göçmenlerin önemli bir bölümüne hiçbir sosyal hizmet götüremez durumda.

Bat›’n›n
s›rmalar›
dökülüyor
2 A¤ustos’ta ABD’nin Minnesota eyaletinde bir köprü çöktü. Kazada 5 kiﬂinin öldü¤ü, 30’u aﬂk›n kiﬂinin ise “kay›p” oldu¤u bildirildi.
Amerika’da büyük ﬂaﬂk›nl›kla
karﬂ›lanm›ﬂ bu kaza. Çünkü çok da
al›ﬂ›k olmad›klar› türden bir kazayd› bu. Böyle “kaza”lar daha çok “az
geliﬂmiﬂ” ülkelere özgüdür ya. Oysa emperyalist Bat›’n›n “altyap›s›”
güçlüdür.
Hiç de öyle olmad›¤›, daha do¤rusu bundan sonra da öyle olmayaca¤› hergün bir baﬂka olayla görülmeye baﬂland›.
Mesela, bu kazayla aç›¤a ç›kt›
ki; ABD’de ülke çap›nda benzeri
durumda 7 0 b i n h a s a r l › k ö p r ü daha var ve bunlar›n bak›m› için henüz bütçe onaylanmam›ﬂ!
Amerikal›lar, kazan›n ard›ndan
bu gerçekler aç›¤a ç›k›nca, bizim
hemen her “kaza”dan sonra yapt›¤›m›z gibi, “kaza m› katliam m›?”
tart›ﬂmas›n› açt›lar. Irak iﬂgaline ayr›lan paralarla, köprüler için gereken bütçenin k›yaslamas›n› yapt›lar.
Nitekim, ABD Baﬂkan› Bush’un kaza bölgesini ziyareti s›ras›nda, as›lan bir pankart halk›n bu konudaki
protestosunu da özetliyordu: “ K ö p r ü l e re d a y a n a k , s a v a ﬂ a s o n ! ”
Hat›rlanaca¤› gibi, iki y›l önce,
2005 A¤ustos’unda meydana gelen
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Almanya’da 7.4 milyon kiﬂi sosyal yard›mla yaﬂ›yor. Ama art›k yaﬂamas› da giderek güçleﬂiyor. Geçen hafta Almanya’da süt ve süt
ürünleri gibi temel g›da maddelerine, Almanya yak›n tarihinde ender
rastlanan bir oranda yüzde 30-50
aras› zam yap›ld›. Ama sosyal yard›mla yaﬂayanlar›n maaﬂlar›na hiç
zam yap›lmad›.
*
Bir “s›cak dalgas›” binlerce insan›n can›n› alabiliyor Fransa gibi
“geliﬂmiﬂ” bir ülkede. Çünkü, yaﬂl›lara, hastalara hizmet götürecek kurumlaﬂmalar giderek daral›yor, bütçeleri azalt›l›yor...
Art›k “Bat›’da olsa skandal
olur” sözü geçerlili¤ini yavaﬂ yavaﬂ
kaybetmekte. Altyap› çöktükçe,
baﬂka yerlerde olanlar “Bat›”da da
olmaya baﬂl›yor.
Kuﬂkusuz uzun bir dönemin yap›s›n›n oturmuﬂlu¤u, bir süre daha
idare edecek, emperyalist ülkelerdeki gerçek durumun görülmesini
bir süre daha önleyecektir. Fakat

s›rmalar›n dökülmeye baﬂlad›¤› da
aç›kt›r.
ABD’deki köprü kazas› gibi,
çok rastlanmayan türde kazalar s›klaﬂmaya baﬂlad› emperyalist ülkelerde. Mesela tren kazalar›n›n artt›¤›n› söylüyor istatistikler. Ölümlü
karayolu kazalar›nda da ayn› ﬂekilde art›ﬂtan sözediliyor.
Ve çarp›kl›klar, böylesi durumlarda daha da çarp›c› hale geliyor.
Gazeteler yaz›yor; ABD’de Evcil
h a y v a n l a r a h a rc a n a n p a r a , 60 küsur ülkenin gelirine eﬂit... Ve
ABD’de köprüler çöküyor... Emperyalizmin kurdu¤u sistemin çürüklükleri ve çarp›kl›klar› ç›k›yor
ortaya.
*
Bunlar asl›nda beklenen bir sonuç. Çünkü 1980’lerde baﬂlay›p,
‘90’larda h›zlanan bir uygulama var
emperyalist ülkelerde.
Emperyalistler, sosyalizmin geliﬂti¤i dönemde, sosyalizmin kapitalizm karﬂ›s›ndaki üstünlüklerini
perdelemek için, sosyal harcamalar›n› daha da art›rm›ﬂlard›.
“Sosyal devlet” esprisi, sosyalizmle rekabet içinde öne ç›kar›lm›ﬂt›. Ama sosyalist sistemin y›k›lmas› ve ayn› süreçte, muhalif dinamiklerin de güç kaybetmesi üzerine, bu f›rsat› hemen de¤erlendiren
emperyalist tekeller, h›zla sosyal
alan› t›rpanlamaya giriﬂtiler.
T›rpanlama sürüyor. Sosyal harcamalar sürekli k›s›l›yor. Güvenlik,
askeri bütçeler art›r›l›rken, altyap›
harcamalar› k›s›tlan›yor. Sosyal
harcamalar düﬂtükçe, “Bat›” hem alt
yap›s›nda, hem üst yap›s›nda çürüyor. Katrina’n›n ard›ndan “s›radan
Amerikal›”, devletlerinin kendilerini nas›l hor gördü¤ünü, ihtiyaçlar›
karﬂ›s›nda nas›l kay›ts›z kald›¤›n›
görmüﬂ ve ﬂaﬂ›rm›ﬂt›. Mükemmel
sand›klar› sosyal yard›m sistemlerinin bir gecede çöktü¤ünü görüp ﬂaﬂm›ﬂlard›. Ayn› ﬂaﬂk›nl›k, ﬂimdi ad›m
ad›m Avrupa emperyalist ülkelerine
de taﬂ›n›yor...
Çürümenin derinleﬂmesi kaç›n›lmazd›r. Bu anlamda diyebiliriz ki,
bunlar daha “Bat›’n›n iyi günleri”...
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