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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
24 A¤ustos - 30 A¤ustos
Kütahya Hapishanesi’nde 5. Ekip’te ölüm orucu direniﬂçisiydi. Tam 14 ay açl›¤a, zulme, zamana karﬂ› direndi. Açl›¤›n koynundaki yürüyüﬂü ya zaferle ya
ölümle bitecekti.
Gülnihal, Sivas do¤umlu ve Çerkez milliyetindendi.
1980’li y›llar›n sonunda Ankara Üniversitesi Hukuk FaGülnihal YILMAZ kültesi ö¤rencisiyken kat›ld› devrim mücadelesine. Legal, illegal çeﬂitli alanlarda çal›ﬂt›, sorumluluklar ald›.
1993’te tutsak düﬂtü. Bulundu¤u hapishanelerde yönetici olarak görevler
ald›. Ölüm orucuna baﬂ›ndan itibaren gönüllüydü. 26 A¤ustos
2002’de çelikten iradenin sembolü olarak ölümsüzleﬂti.

1960 do¤umluydu, genç
yaﬂta devrim mücadelesinde yerald›. Cuntadan
sonra yurtd›ﬂ›na ç›kt›. 30
A¤ustos 1983’te AlmanKemal ALTUN ya’dan Türkiye’ye iadesi
için duruﬂman›n yap›ld›¤›
mahkeme salonunun penceresinden atlay›p
ölümü seçerek Almanya’n›n siyasi mültecileri Türkiye’ye iade etme politikas›n› protesto etti.

Can Yücel Datça’da An›ld›

Mahsuni ﬁerif An›ld›

ﬁair Can Yücel için, ölümünün 8.
y›ldönümünde Datça’daki mezar› baﬂ›nda bir tören düzenlendi.
13 A¤ustos günü düzenlenen anma
törenine ﬂairin ailesi, dostlar› ve Datçal›lar kat›ld›. Can Yücel’in an›s›na
yap›lan "Can Evi'' de ziyarete aç›ld› ve
yo¤un ilgi gördü. Törende yazar Ayd›n
ﬁimﬂek bir konuﬂma yaparak Can Yücel’in “devrimci, komünist, insani, evrensel bir duruﬂa” sahip oldu¤unu
vurgulayarak, “bu duruﬂta verilecek en küçük bir taviz bizi nereye
götürüyor? Görüyoruz" dedi.
Ayr›ca, ﬂairin mezar› baﬂ›nda ﬂiirleri okundu, an›lar paylaﬂ›ld›.

Tarih yazanlar›n

kaleminden

Nas›l saçar savurur insan

and olsun, ﬂart olsun...

eme¤ini
Nas›l harcan›r y›llar
Nas›l burjuvazinin alt›ndan
gün gün çekti¤imiz
t›rnakla diﬂle alt›n› oydu¤umuz
iktidar koltu¤u
Buyur senin olsun diye peﬂkeﬂ çekilir mi
umutlar›m›z
Düﬂman›n güçlü oldu¤u yerde
umutlar de¤iﬂir mi

‹HANET‹N
ADI

‹stanbul 1
May›s Mahallesi halk›n›n mücadelesinde
yeralan bir
Sadrettin U⁄URLU
devrimciydi. Mahallede lokantac›l›k yapan U¤urlu 28 A¤ustos
1980’da öldürüldü.

Aﬂ›k Mahsuni Berçenek Köyü’nde türkülerle an›ld›. Bu y›l
dördüncüsü düzenlenen Mahsuni ﬁerif'i Anma Etkinlikleri, Maraﬂ'›n Afﬂin ‹lçesi’ne ba¤l› Berçenek Köyü'nde, yani Mahsuni’nin do¤du¤u köyde yap›ld›.
Mahsuni’nin köylülerinin,
köy d›ﬂ›ndan sevenlerinin kat›ld›¤› anmada, Mahsuni en iyi yine kendi türküleriyle anlat›ld›.
Anma etkinliklerini organize eden Berçenek ve Çevre Köyleri Kültür ve Dayan›ﬂma Derne¤i, sonraki y›llarda bu etkinli¤i ulusal çapta gerçekleﬂtirmeyi düﬂündüklerini belirtti.

Çirkefin diz boyu oldu¤u yerde
düﬂman güçlü diye hakl› say›l›r m›
do¤rular güçle de¤iﬂir mi
Ezenin, ezilenin olmad›¤› bir dünya
ateﬂle s›nand›¤›nda
gerçekli¤inden ne yitirir
Hiçbir ﬂey can gülüm,
hiçbir ﬂey,
"Tereddütle ihanet aras›ndaki çizgi san›ld›¤›
kadar kal›n de¤ildir"
Yaﬂam; baﬂ›n dik, aln›n aç›ksa yaﬂanas›d›r
Düﬂman›n aya¤›na sürtünmekle
Ezilmekten kurtulaca¤›n› sanan
y›land›r, ç›yand›r...

Gülnihal YILMAZ

‹Ç‹NDEK‹LER
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Susuzluk zulümdür; zulmün sorumlulu¤u
AKP’nindir!
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ulüm nedir? Sadece
insan›n falakaya çekilmesi mi? Coplanmas›, panzerlerle ezilmesi, F Tiplerine at›lmas› m›?.. Bunlar›n
zulüm oldu¤una kuﬂku
yoktur ve fakat zulüm bunlarla s›n›rl› de¤ildir. ‹nsan› aç b›rakmak,
iﬂsiz b›rakmak da zulüm de¤il mi?
Her an y›k›labilecek evlerde oturmaya mahkum etmek de zulüm de¤il mi? Okuma imkan› vermeyip
daha çocuk yaﬂta a¤›r iﬂlerde çal›ﬂt›rmak da zulüm de¤il mi? Veya insan›, bütün bir ﬂehri susuz b›rakmak
da bir tür zulüm de¤il mi?..
u ülke, yaln›z sokaklar›, da¤lar›, meydanlar› kan içinde oldu¤u için de¤il, yukar›da s›ralad›klar›m›z›n da günlük ve s›radan olaylar
haline geldi¤i bir ülke oldu¤u için,
zulmün ve yönetici olarak da zalimlerin hüküm sürdü¤ü bir ülkedir. ﬁehirlerde milyonlarca insan›n›n susuz kalmas› karﬂ›s›nda sorumsuzca
suçu “tanr›ya” havale eden, milyonlarca köylüsünün ürününün yan›p
kavrulmas› karﬂ›s›nda hiçbir önlem
almayan, en az 40-50 bin kiﬂinin
ölece¤inin öngörüldü¤ü bir deprem
ihtimali karﬂ›s›nda k›l›n› bile k›p›rdatmayan bir iktidar, kuﬂku yok ki,
zalim bir iktidard›r. Baﬂka her ﬂey
bir yana, salt bu nedenler bile, bir
iktidara “demokrat” demeye engeldir.
alk›m›z bugün zulmün bu biçimleriyle karﬂ› karﬂ›yad›r.
Çeﬂmelerden akmayan sudan,
çatlayan topraktan AKP sorumludur. Boﬂalm›ﬂ barajlar, kuruyan dereler, AKP’nin sorumlulu¤undad›r. Bu durumun yar›n
çok daha vahim sonuçlara yolaçaca¤› aç›kt›r. ﬁehirlerdeki ve
k›rsal alandaki susuzluk, gerek
üretim aç›s›ndan, gerek insan
sa¤l›¤› aç›s›ndan birçok sonucu
beraberinde getirecek. Bunlar,
k›tl›k biçiminde de karﬂ›m›za
ç›kabilir, bir salg›n hastal›k biçiminde de. Susuzlu¤un hayat›
do¤rudan ve dolayl› etkileyen
sonuçlar› daha da çeﬂitli olacakt›r. Gerek yaﬂanan zulmün, gerekse de bu ihtimallerin haliha-
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GÜNDEM

Susuzluk Zulümdür;
Zulmün Sorumlulu¤u
AKP’nindir!
z›rda tek sorumlusu AKP’dir.
ay›s›z belge, bilgi, konferans,
rapor gösteriyor ki, her ﬂey göz
göre göre geliﬂmiﬂtir. Bilimsel anlamda beklenmeyen koﬂullar sözkonusu de¤ildir. Oysa, gerek önceki
iktidarlar, gerekse de AKP, susuzlu¤un bir “felakete” dönüﬂmesi sürecini sadece izlemiﬂ, yap›labilecek
hiçbir ﬂeyi yapmam›ﬂlard›r. Sorumluluk, Ankara Belediye Baﬂkan›
Melih Gökçek’le s›n›rlanamaz.
Özellikle AKP iktidar›yla “çat›ﬂmak” istemeyen ya¤c› ve yalaka bas›n yay›n kuruluﬂlar›nda, Gökçek’i
öne ç›karan, tek suçlu olarak onu
ilan eden bir yaklaﬂ›m vard›r; bu yan›lt›c›d›r. Gökçek suçlu olmas›na
suçludur. Fakat, sorun bugün için
Ankara’da öne ç›km›ﬂ olsa da, ülke
çap›nda bir sorundur, sonuçlar› itibariyle 70 milyonu etkileyecek bir
sorundur. Ve çözümü de tek tek belediyelere b›rak›lamaz. Sorunu çözmek, merkezi iktidar›n, yani AKP
hükümetinin sorumlulu¤undad›r.
Fakat, politikalar›n› belirler, planla-

S

AKP iktidar›n›n suçu ve sorumlulu¤u hem evrensel, hem
yerel düzeydedir. AKP iktidar›, ülke çap›nda diﬂe dokunur
ve yat›r›m gerektiren, tekellere ek maliyet gerektiren
hiçbir önlemi almazken, evrensel ölçütte de, aynen ABD gibi,
Kyoto Protokolü’nü bile imzalamamaktad›r.

r›n› yaparken, hiçbir konuda halk
cephesinden bakmayan AKP iktidar›, bu konuda da farkl› davranmamaktad›r ve davranmas›n› beklemek de gerçekçi de¤ildir. ‹ktidar›
farkl› davranmaya yöneltecek tek
ﬂey, halk›n mücadelesi ve örgütlü
bask›s›d›r.
KP iktidar›n›n suçu ve sorumlulu¤u hem evrensel, hem yerel
düzeydedir. AKP iktidar›, ülke çap›nda diﬂe dokunur ve yat›r›m gerektiren, tekellere ek maliyet gerektiren hiçbir önlemi almazken, evrensel ölçütte de, aynen ABD gibi,
Kyoto Protokolü’nü bile imzalamamaktad›r. Sözkonusu protokol dünyan›n karﬂ› karﬂ›ya oldu¤u devasa
sorunlar› çözemez kuﬂkusuz ama
yine de bu kadar›n› bile imzalamamas›, AKP’nin halk›n, dünya halklar›n›n sa¤l›¤› ve gelece¤i konusunda nas›l bir aymazl›k içinde oldu¤unu göstermesi aç›s›ndan önemlidir.

A

nsan haklar›, "insan›n insan olmaktan dolay› sahip oldu¤u haklar" demektir. Su içmekten daha do¤al, daha zorunlu, daha
vazgeçilmez bir “insan hakk›”
olabilir mi? Asl›nda, su, insan
hakk› olman›n da öncesinde
“do¤al hak” veya “tabiat›n
reddedilemeyecek zorunlulu¤u”
diye de tan›mlanabilir. Fakat,
kapitalizm öyle ki, insan› bu
haktan bile mahrum etmeyi göze alabiliyor, insana bunu reva
görebiliyor. Düﬂünün ki bugün
dünya çap›nda 1 milyar› aﬂk›n
insan içilebilir suya ulaﬂma imkan›ndan yoksun ve düﬂünün
ki, çok yak›n bir gelecekte bu
oran›n 2-3 misline ç›kaca¤› öngörülüyor. Bunun, bilimsel ölçeklerde “su fakiri” say›lan ül-
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kemize yans›mas›n›n da vahim boyutlarda olaca¤› aç›k. Peki ne yap›l›yor? K›z›l›rmak’tan, Melen’den su
getirmek gibi geçici, etkisiz ve birkaç y›ll›k çözümler d›ﬂ›nda hiçbir
ﬂey. Topraklar›m›za düﬂen ya¤›ﬂ
miktar›n›n, kiﬂi baﬂ›na düﬂen su
miktar›n›n her sene daha da azalaca¤› bilimsel bir gerçek. Su fakiri olma ölçüsünün s›n›r›ndad›r ülkemiz.
Mesele, buna karﬂ› ne yap›ld›¤›d›r.
Bizde seyrediliyor. Mesele budur.
nsan haklar›n›n amentüsü, manifestosu say›labilecek olan ‹nsan Haklar› Evrensel Beyannamesi, yaklaﬂ›k 30 madde s›ralar
ve ve Beyanname'nin baﬂ›nda
(Madde 2’de) ﬂöyle yazar:
“Herkes, ›rk, renk, cins, dil, din,
siyasi veya di¤er herhangi bir
akide, milli veya ictimai, menﬂe,
servet, do¤uﬂ veya herhangi di¤er bir fark gözetilmeksizin iﬂbu
beyannamede ilan olunan bütün
haklardan ve bütün hürriyetlerden istifade edebilir." Bu haklar›n içinde konuttan e¤itime,
onurlu yaﬂamdan hukukun eﬂitli¤ine kadar hayat›n her alan›na
yönelik çeﬂitli haklar yeral›r.
a¤l›k hizmetlerinden yararlanma ve sa¤l›kl› yaﬂam da
bunlardan biridir. Ve elbette,
sa¤l›k için en baﬂta temiz, içilebilir
su imkan› olmal›d›r. Bu anlamda,
içilebilir su hakk›, bu haklar›n do¤al
olarak içerdi¤i bir hakt›r ama Birleﬂmiﬂ Milletler, bu konuda bir
mu¤lakl›¤a yer kalmas›n diye, 2002
y›l›nda “sa¤l›kl› suya eriﬂim, bir insan hakk›d›r” karar›n› ald›. Aç›k ki,
yoksul halk› susuz b›rakanlar, en
do¤al hakk›m›z› çi¤nemekte, gasbetmektedirler. Halk› susuz b›rakanlar, nas›l ki, iﬂsizli¤i, açl›¤›, sefaleti “kitleleri terbiye etmenin” bir
arac› olarak gördülerse, hiç kuﬂkunuz olmas›n ki, suyu da ayn› ﬂekilde
kullanacaklard›r.
999’da yaﬂad›¤›m›z 17 A¤ustos
D e p r e m i , b u s i s t e m i n r esm iy di! Bu resimde ülkemizdeki sistemin nas›l, neye göre iﬂledi¤i görülüyordu. Sistemde, halk için bir ﬂey
yoktur. Politikalar, planlar, yasalar
halka göre ﬂekillenmez. Ülkemizin
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yasalar›na bak›n; orada nas›l bir yönetimle karﬂ› karﬂ›ya olundu¤u tüm
ç›plakl›¤›yla görülür. Ceza Ya s a s›’n› yapan oligarﬂinin temsilcileri,
halk›n düzene karﬂ› muhalefetini
cezaland›rmak için çok “cömert”
iken, s›ra tekelci burjuvalar›n olas›
suçlar›n› cezaland›rmaya gelince,
ketumlaﬂ›rlar. Onlara ceza yazmaya
elleri varmaz. Bu yüzdendir ki, mesela ülkemizde, binalar›n demirinden, çimentosundan çalman›n, derelere zehirli at›k boﬂaltman›n cezas›

Susuzluk, bugün ve esas
olarak da yar›nlar için, çok
ciddi bir sorundur. Bu sorun
da kuﬂku yok ki, en çok yoksul halk› etkileyecektir. Sorun
bu önemde ele al›nmal›d›r. Susuzluk zulümse, milyonlar›n
yaﬂad›¤› bir kenti depremi
beklemeye mahkum etmek zulümse -ki öyledir-, zulme karﬂ›
her yoldan direnmek
meﬂrudur.

yoktur do¤ru dürüst. Asl›nda suç
düpedüz “ ö l d ü r m e ” suçudur, kimse ölmemiﬂse bile, öldürme kast›
vard›r. Nitekim, 17 A¤ustos Depremi’nde say›s›z binan›n y›k›lmas›,
bir afet de¤il, düpedüz cinayetti.
Belediyelerin, müteahhitlerin, hükümetlerin ortaklaﬂa iﬂledi¤i bir cinayet. Ama bu suçu iﬂleyenler sömürücü egemen s›n›flar oldu¤u
için, bu tür suçlar, TCK’da a¤›r cezalar verilmesi bir yana, “kabahatlar” maddesine tabi tutulurlar genellikle. Ve 40 bin insan›m›z öldü¤ünde de, milyonlarca insan›m›z susuzluktan k›r›ld›¤›nda da düzenin yarg›s› onlar› “kabahatli” bulmaz.
vet, 17 A¤ustos bu sistemin resmiydi. ﬁehirlerde ve tarlalarla
yaﬂad›¤›m›z susuzluk da sistemin
bir baﬂka yan›n› resmediyor. Bu resimlerden dersler ç›karmal›y›z. Bu
resimlere bak›p ö¤renmeliyiz. 17

E

A¤ustos’u hat›rlay›n; ki Cumhuriyet tarihimizin bütünü boyunca yaﬂanan en büyük felaketlerden biridir. Felaketi büyüten depremin kaç
richter ölçe¤inde oldu¤u de¤il, bizzat sistemin soygunculu¤u ve çürüklü¤üydü. Bu da aç›kt›. Dolay›s›yla, böyle büyük bir felaket, düzene karﬂ› büyük bir öfke ve tepki de
yaratabilirdi, çaresizlik ve kadercili¤i de güçlendirebilirdi. Bu esas
olarak geniﬂ kitlelere kimlerin nas›l
ulaﬂaca¤›na ba¤l›yd›. Sistem bunu
bildi¤i için daha baﬂtan devrimcilerin önünü kesip, islamc›lar›n önünü açt›... Sorumlular hesap vermekten kurtuldu¤u gibi,
halk›n memnuniyetsizli¤ini yine düzenin gericilik kanallar›
içinde erittiler.
eprem, kurakl›k, susuzluk,
mecazi anlamda halk› isyan ettiriyor ama bunun somut
bir isyana dönüﬂmesi, daha fazlas›n› gerektiriyor. Kitlelerin
kendili¤inden aya¤a kalk›ﬂlar›
olmaz m›, olabilir elbette; fakat
müdahale edilemedi¤inde, örgütlenemedi¤inde, kendili¤inden hareketler olur; oldu¤u gibi
de söner... Örgütlemeliyiz. Örgütlenmeliyiz. Kitlelere her
yolla ulaﬂmal›y›z. Düzenin teﬂhiri ancak o zaman düzene karﬂ›
mücadeleye dönüﬂür. Susuzlu¤a
karﬂ› mücadele hak mücadelesidir.
Susuzlu¤a karﬂ› mücadele, kapitalizmin vahﬂili¤ine karﬂ› mücadeledir. Baﬂtan beri ortaya koydu¤umuz
üzere, susuzlu¤a karﬂ› mücadele
zulme karﬂ› mücadeledir. Halk›, iﬂte
bu zeminde, AKP hükümetine karﬂ›, kapitalist sömürünün yerel uygulay›c›lar› olan faﬂist gerici belediyelere karﬂ›, mücadeleye ve hesap sormaya ça¤›rmal›y›z. Susuzluk, bugün ve esas olarak da yar›nlar için,
çok ciddi bir sorundur. Bu sorun da
kuﬂku yok ki, en çok yoksul halk›
etkileyecektir. Sorun bu önemde ele
al›nmal›d›r.
usuzluk zulümse -ki öyledir-,
milyonlar›n yaﬂad›¤› bir kenti
depremi beklemeye mahkum etmek
zulümse -ki öyledir-, zulme karﬂ›
her yoldan direnmek meﬂrudur.
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Tüm demokratik güçler, emekçiler
THY emekçileriyle kenetlenmelidir

THY ile sendika aras›nda
“arabulucu” oldu¤u ﬂeklindeydi.
Yanl›ﬂ, yalan!
Hükümet arabulucu deHükümeti, sermaye örgütleri, bas›n›, köﬂe yazarlar› ile sermaye
¤il, taraft›r. THY’nin resmi
cephesi Hava-‹ﬂ’e karﬂ› kenetlendi. Burjuvazi nas›l kenetleniyorsa, kuruluﬂ olmas›n›n da ötesinde iktidar›n niteli¤i gebütün emekçiler, sendikalar, kitle örgütleri de öyle kenetlenmeli
re¤i, sermayenin saf›ndad›r. “Arabuluculuk” söyleTürk Hava Yollar›’nda, yönetim
buna da karﬂ› ç›kmad›klar›n›, ancak
mi, bu gerçe¤i gizlemek içindir.
“hukuk kurallar› yok say›larak bu
taraf›ndan bask›lar, tehditler sonucu
15 A¤ustos tarihli Sabah’a konuoylaman›n yap›ld›¤›n›” söyledi.
kurulan sand›kta emekçilerin greve
ﬂan Maliye Bakan› Kemal Unak›“evet” demesinin ard›ndan, sermaGrevi erteleme konusunu da detan, hükümetin saf›n› hiçbir teredye cephesindeki telaﬂ da büyüdü.
¤erlendiren Ayçin, ertelemenin sidüte yer b›rakmayacak ﬂekilde
yasi bir kararla olaca¤›n› belirterek,
Bir yandan istisnas›z bütün patanlat›yor. Grev oylamas› için Babu durumda hiçbir uça¤›n zaman›nron örgütleri, ihracatç› birlikleri
kanlar Kurulu’nun ne dedi¤ine
da kalkmayaca¤›n› söyledi. Ayçin,
aç›klamalar yaparken, öte yandan
Unak›tan bak›n ne cevap veriyor:
ﬂöyle konuﬂtu:
burjuva bas›n hükümetin grevi ya“ Grev oylamas› yanl›ﬂ oldu.
saklamas› için ça¤r›lar yap›yor. Her
“ 1991’de Özal da ayn›s›n› söyBöylesi bir risk al›nmamal›yd›.
haberin baﬂl›¤›nda, spotunda hükülemiﬂti, ‘At›n hepsini ﬂirketin kap›Gr ev oy lam as›n ›n son ucu send ika mete sesleniﬂ var. Örne¤in bir gazes›na kilidi tak›n’ demiﬂti. Bunlar da
n› n el ini güçlendirdi. ”
te oylaman›n sonucunu, “THY'de
ayn› anlay›ﬂ›n devam›. Biz grev erBurada aç›kça sendika “karﬂ› tagreve evet, gözler Bakanlar Kurutelemesinin grev hakk›m›z› ortadan
raf”t›r, düﬂmand›r. Emekçilerin “elilu'nda” diye duyuruyor. Peki ne yakald›rd›¤›n› biliyoruz. 60 gün ertenin güçlenmesini” istemeyen hüküpacak Bakanlar Kurulu? Ça¤r› malenmesi durumunda bir daha greve
met, grev oylamas›n›n 4 güne yay›llum! Erteleme ad›yla yasaklama!
ç›kam›yoruz. Anlaﬂamazsak Yüksek
mas›n›n da, THY’den önce kendi
Hakem Kurulu’na gidecek, bu antikararlar› oldu¤unu ve amac› ﬂöyle
demokratik bir kurumdur. Takdir
Hava-‹ﬂ’ten Cevap:
ifade ediyor: “ THY'nin uçucu perkendilerinin. Bir tarafta imza, uzlaKavga ‹stiyorlarsa, Var›z!
soneli d›ﬂ›ndaki kadrolar›na, grevﬂ›, bir tarafta kavga. Hangisine var- den olumsuz etkileneceklerinin anlarsa ikisine de var›m.”
lat›labilmesi için zaman kazan›ld›.”
THY yönetimi, kendisinin kurdu¤u sand›ktan ç›kan emekçilerin
Baﬂka söze gerek var m›?
AKP Hükümeti ‘Arabulucu’
karar›na sayg›s›zl›¤›n› daha baﬂtan
“Arabulucu” zevat daha baﬂtan,
ortaya koyarak, emekçilerin haklaDe¤il Taraft›r
“sendikan›n talebini karﬂ›larsak
r›n› tan›mayaca¤›n› aç›klam›ﬂt›.
THY rekabet edemez” diyerek, o
Patronun tehditlerine karﬂ› bas›n
AKP hükümeti, grevi önlemek
masada taraf oldu¤unu ortaya koytoplant›s› düzenleyen Hava-‹ﬂ Geiçin giriﬂimlerini ilk Bakanlar Kurumaktad›r. Erteleme konusunda ise,
nel Baﬂkan› Atilay Ayçin, THY yölu toplant›s›n›n ard›ndan baﬂlatt›.
yine Unak›tan, buna gerek oldu¤unnetiminin grev konusunda restleﬂMaliye Bakan›, Çal›ﬂma Bakan› ve
da böyle bir karar›n al›naca¤›n› ima
memesi gerekti¤ini belirterek, “bir
Baﬂbakan Yard›mc›s› M. Ali ﬁaederek, hükümetin tavr›n› aç›k ettarafta imza ve uzlaﬂ›; bir tarafta
hin’den oluﬂan bir komisyon görevmektedir.
kavga. Hangisine varlarsa ikisine de
lendirildi. THY yönetimi ile, TürkBöylesi bir karar AKP hükümevar›m” dedi.
‹ﬂ ve Hava-‹ﬂ baﬂkanlar›yla görüﬂen
tinin anti-demokratik, emek düﬂmaÇal›ﬂma Bakan› Murat Baﬂesgio¤lu,
n› tutumu aç›s›ndan ilk olmayacak“Yasa gere¤i grev oylamas›na
burjuva
bas›n›n
adeta
“haydi
yasakt›r. 4.5 y›ll›k iktidar› boyunca ne zakat›lma hakk› olan ancak yine yasal
lay›n” anlam›ndaki sorular› ile karman önemli grevler gündeme geldi,
düzenlemeler gere¤i sendika üyesi
ﬂ›laﬂt›. Baﬂesgio¤lu, ertelemeyi teemekçilerle alay edercesine “milli
olamayan, dolay›s›yla T‹S kapsalaffuz etmek istemedi¤ini belirtirgüvenlik” demagojisine dayanarak
m›nda olmayan ve grev oylamas›nken, “ u m a r › m s ü reç buraya gel grevleri yasaklamaktan çekinmedi.
da blok olarak ‘hay›r’ oyu kullanmez” diyerek, anlaﬂmazl›¤›n sürSendikal hareketin gerili¤i bir yana,
mak zorunda b›rak›lan 1300 civamesi durumunda erteleme karar› albu yasaklama tutumu nedeniyledir
r›ndaki personelin THY AO’daki 4
maktan çekinmeyeceklerini de ortaki, AKP dönemi, grev hakk›n›n yabin 500 ‘hay›r’ oyundan düﬂülmesi
ya koymuﬂ oldu.
sal olarak kullan›ld›¤› tarihten bu
gerekti¤ini belirten Ayçin, grev oyyana, en az grevin yaﬂand›¤› süreç
Yap›lan aç›klama, hükümetin
lamas›na gerek duymad›klar› halde
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oldu. AKP döneminde y›ll›k greve
ç›kan iﬂçi say›s› üç bine, grevde geçen iﬂgünü say›s› 124 bine düﬂtü.
Emekçilerin hallerinden memnun
olduklar›, greve, direniﬂe gerek görmedikleri gibi komik bir aç›klama
yap›lamayaca¤›na göre, bunun bir
tek aç›klamas› var: Hükümet emekçilerin yasal haklar›na, direnme ve
hak alma araçlar›na hiçbir sayg›
göstermedi, her zaman sermayeden
yana tutum belirledi.

Türk-‹ﬂ Kendini “Taraf”
Görmüyor!
Türk-‹ﬂ Genel Baﬂkan› Salih K›l›ç yapt›¤› bir aç›klamada, grevin
hak oldu¤unu belirttikten sonra ﬂöyle diyor: “ Grev uygulan›rsa taraflar sonuçlar›na katlan›r.” (Cumhuriyet 13.08.2007)
Sanki kendisi taraf de¤il!
Hava-‹ﬂ acaba baﬂka bir konfederasyona m› ba¤l›? Haydi bunu da
geçtik; sermaye cephesinin topyekûn sald›rd›¤› durumda, kendini
“emek örgütü” olarak tan›mlayan
bir kurum nas›l “tarafs›z” olabilir?
Çarp›kl›¤a bak›n. Resmi olarak
“taraf” olmamas› gereken AKP hükümeti taraf oldu¤unu aç›kça ortaya
koyarken; her biçimde taraf olmas›
gereken Türk-‹ﬂ, “taraflar” diye söz
ediyor. O zaman, AKP’li bakanlarla
yap›lan toplant›da Salih K›l›ç, “tarafs›z gözlemci” statüsü ile mi yer
al›yordu masada? Bak›n, K›l›ç’›n
rolünün ne oldu¤unu, Maliye Bakan› Unak›tan nas›l izah ediyor:
“ Türk ‹ﬂ Baﬂkan› K›l›ç'tan, grev
karar›n›n uygulanmas›n› ileri bir
tarihe erteletmesi ve uzlaﬂma için
zaman kazand›rmas› istendi.”
Yani, Hava-‹ﬂ’e bask› yap! Patronlara zaman kazand›r!
‹ﬂte bu sendikal anlay›ﬂlar nedeniyledir ki, 2000 y›l›ndan bu yana
dokuz büyük grev, hükümetler taraf›ndan sudan bahanelerle ertelenebilmiﬂtir, onlara bu cüreti s›n›f iﬂbirlikçisi sendikal anlay›ﬂ vermiﬂtir.
Burjuvazinin emekçilere yönelik
ideolojik propagandalar› sonuç ve-

Say›: 118

Devrimci Memur Hareketi’nden
Hava-‹ﬂ’e Destek Ziyareti
Devrimci Memur Hareketi (DMH), 13 A¤ustos’ta Hava-‹ﬂ Genel Merkezi’ni ziyaret ederek,
deste¤ini ifade etti. Hava-‹ﬂ Genel Baﬂkan› Atilay Ayçin ile görüﬂen DMH
üyeleri ad›na konuﬂan, E¤itim-Sen 8 No’lu ﬁube yönetiminden Berivan Do¤an, bask›lara karﬂ›n emekçilerin greve ‘evet’ dediklerini hat›rlatarak, hükümetin erteleme tehditlerinin iﬂçilerin grev hakk›na yönelik bir tehdit oldu¤unu kaydetti. Do¤an ﬂunlar› söyledi:
“‹ﬂçilerin direnme kararl›l›¤›n› ortaya koymas› sermaye çevrelerinde
baﬂka sendikalara emsal oluﬂturmas› korkusu yarat›rken, bu durum sendikan›n sorumlulu¤unu art›rm›ﬂt›r. Sald›r› amaçl› bu durumu tersine çevirmek
baﬂta Hava-‹ﬂ olmak üzere herkresin görevidir. Emekçilerin al›nan grev yetkisi iﬂçi s›n›f›n›n mevzi kazanmas›nda, sermaye cephesi karﬂ›s›nda fiili moral
üstünlük elde edilmesinde de¤erlendirilmelidir. ”
Tüm engelleri iﬂçi s›n›f›n›n öz gücüyle aﬂmay› baﬂaracaklar›n› vurgulayan
Do¤an’›n ard›ndan söz alan Hava-‹ﬂ Sendikas› Genel Baﬂkan› Atilay Ayçin,
ziyaretten duydu¤u memnuniyeti dile getirdi. Bas›nda sendikaya ve kendine
yönelik eleﬂtirileri de¤erlendiren Ayçin, “uzlaﬂmaz, militan bir sendikac› oldu¤umuzu söylüyorlar. Evet öyledir, onlar iﬂçi s›n›f›n› teslim almaya çal›ﬂ›yorlar, bizler de teslim olmayaca¤›z diyoruz, militan sendikac›l›k yap›yoruz”
diye konuﬂtu. Ayçin, s›n›f mücadelesi, s›n›f dayan›ﬂmas› bitti denilen dönemde “ezberleri bozduklar›n›” söyledi.
Hava-‹ﬂ üyelerine bir baﬂka destek ise, çeﬂitli demokratik kitle örgütü ve
ayd›nlardan geldi. 200’e yak›n gazeteci, yazar, sanatç›, meslek örgütü yöneticisi taraf›ndan haz›rlanan THY çal›ﬂanlar›na dayan›ﬂma ça¤r›s›, 15 A¤ustos’ta TMMOB’de yap›lan bas›n toplant›s›yla duyuruldu. TTB Baﬂkan› Gençay Gürsoy, “demokrasi ve eme¤in mücadelesini veren bütün kurumlar olarak, baﬂta TTB olarak her türlü deste¤i ve dayan›ﬂmay› sürdüreceklerini”
söylerken, ortak aç›klamay› Kerem Kabaday› okudu.
Kabaday›, THY yönetiminin greve ç›kmadan çözüm bulmas›n› isteyerek,
hükümeti de inand›r›c›l›¤› olmayan ’milli güvenlik’ gibi gerekçelere dayanarak grev erteleme yoluna baﬂvurmamas› konusunda uyard›.
KESK Genel Baﬂkan› ‹smail Hakk› Tombul da yapt›¤› aç›klama ile emekçilere deste¤ini ifade etti.
riyorsa, “grev yaparsak, iﬂyerimiz
batar”, “iktidar k›zar, patron iﬂten
atar” gibi gerici düﬂünceler boy veriyorsa, bunda sendikalar›n pay› küçümsenemez. Bugün gelinen noktada, artan iﬂsizli¤i, iﬂçilerin en demokratik haklar›n› kullanmalar›n›n
karﬂ›s›na ç›kard›lar ve “iﬂ bekleyen
milyonlar var, direnirseniz, hak isterseniz sizin yerinizi onlar al›r”
tehdidini Demokles’in k›l›c› gibi
emekçilerin üzerinde salland›rd›lar.
THY emekçilerinin grev karar›
almas› iﬂte bu nedenle de önemlidir.
Kararl›l›kla uygulanacak bir grevin
kazan›m›, emekçilerde yarat›lan bu

çarp›k bilince darbe vurulmas›nda,
s›n›f›n kendi gücünü görmesinde,
sermayeye karﬂ› mevzi kazanmas›nda önemli bir iﬂleve sahip olacakt›r.
Bütün patronlar›n ve onlar›n kiral›k
kalemlerinin korkusu buradad›r.

THY Emekçileriyle
Dayan›ﬂmak Görevdir
Bugün THY emekçilerine, Hava-‹ﬂ’e karﬂ› yürütülen bu gerici
burjuva kampanya, bütün s›n›fa yöneliktir. Fiili olarak uygulanamaz
hale getirdikleri grev hakk›na bir
darbe daha vurmak istiyorlar. “‹ﬂçi-
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nin hiçbir direnme gücü ve silah›
yoktur, patron ne verirse ona raz› olmak zorundad›r” anlay›ﬂ›n› yerleﬂtirmek, yani s›n›f› ve emek örgütlerini teslim almak istiyorlar.
Sermaye cephesi böylesine pervas›z sald›r›yorsa, gazetelerin köﬂelerinden demokrat maskeleri f›rlat›l›p sendika düﬂmanl›¤› yap›labili-

yorsa, “ekonomi zarar görür” diye,
yüzy›ll›k bir hak yokedilmek isteniyorsa; bunun nedeni iﬂçi s›n›f›n›n,
demokratik güçlerinin birli¤inin zay›f olmas›, da¤›n›k olmas›d›r.
Tüm devrimciler, demokratlar,
sendikalar, demokratik kitle örgütleri, odalar, ayd›nlar; s › n› ft a n y a na
o l a n h er kesim, burjuvazi cephe-

Telekom’da grev haz›rl›¤›,
Tekstilde patronlardan lokavt
Toplu sözleﬂme görüﬂmelerinin anlaﬂmazl›kla sonuçland›¤› yer
sadece THY de¤il. Haber-‹ﬂ Sendikas›'n›n örgütlü oldu¤u Türk Telekom ile tekstil sektöründe de grevin ayak sesleri duyulmaya baﬂland›. Tekstilde grev ilan edilirken, Haber-‹ﬂ'in arabuluculu son görüﬂmeden sonuç ç›kmazsa, grev ilan etmesi bekleniyor.
13 A¤ustos günü Ankara’da eylem yapan Haber-‹ﬂ üyeleri, resmi sürecin tamamlanmas›n›n ard›ndan greve ç›kmakta
kararl› olduklar›n› hayk›rd›lar. Sendikan›n
genel merkezi önünde toplanan 200 iﬂçi,
“Geliyor Geliyor Genel Grev Geliyor, ‹ﬂçiyiz, Hakl›y›z, Kazanaca¤›z” sloganlar› att›.
Ankara ﬁube Baﬂkan› Selami Terkan, Telekom yönetimini uyararak, 16 A¤ustos’a
kadar süre verdiklerini, yönetimin bu tutumundan vazgeçmemesi durumunda greve gideceklerini duyurdu.
Telekom’da patron, emekçilerin ekonomik taleplerini karﬂ›lamad›¤› gibi, as›l olarak sendikal örgütlülü¤ü yoketmek için, iﬂçileri sendikal› sendikas›z olarak ay›ran bir maddeyi dayat›yor.

si ni n ka rﬂ› s› nda bi rl eﬂ mel i di r.
Birleﬂmenin adresi bugün THY
emekçileridir. THY emekçileriyle
dayan›ﬂmak, akbabalar gibi onlar›n
baﬂ›nda dönen patronlar›n karﬂ›s›na
“ H a v a - ‹ ﬂ Ya l n › z D e ¤ i l d i r ” diye
ç›kmak ertelenemez bir görevdir. ‹ﬂçi s›n›f›n›n düﬂmanlar›na meydan›n
boﬂ olmad›¤›n› gösterelim.

Patronlar›n Sendika Düﬂmanl›¤›
n OLEY‹S, Hilton Oteller Zinciri’ne ba¤l› ‹stanbul Conrad Oteli'nde çal›ﬂan
sendika üyesi F.Ö.'ye yönelik sald›r›ya
iliﬂkin yapt›¤› aç›klamada, iﬂçilerin, imzalanan T‹S ve yasalara ra¤men a¤›r
bir fiziki ve psikolojik bask› alt›nda çal›ﬂt›r›lmaya devam edildi¤ini duyurdu.

n

TÜMT‹S, Bursa Büyükﬂehir Belediyesi'nin toplu taﬂ›ma ﬂirketi olan Burulaﬂ’a ait otobüsleri iﬂleten Evin Taﬂ›mac›l›k'›n üyelerine, sendikadan istifa etmeleri yönünde bask› yapt›¤›n› aç›klad›. Aç›klamada; 192 iﬂçiden 182'sinin
sendikaya üye oldu¤unu ve yetki için
baﬂvuruldu¤u bugünlerde istifa bask›s›n›n yo¤unlaﬂt›¤› kaydedildi.

n

DEV SA⁄LIK-‹ﬁ’e üye olduklar› için,
Bursa Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi’nde çal›ﬂan iki taﬂeron iﬂçinin iﬂten
at›lmas›, 15 A¤ustos’ta yap›lan eylemle
protesto edildi.

Tekstil’de l okavt k arar›
Tekstilde ise 35 iﬂyerinde 22 bin iﬂçiyi ilgilendiren T‹S görüﬂmelerinin anlaﬂmazl›kla sonuçlanmas› üzerine, Türk-‹ﬂ’e ba¤l›
TEKS‹F ile D‹SK’e ba¤l› TEKST‹L sendikalar› geçen hafta grev
ilan ettiler. Hak-‹ﬂ’e ba¤l› Öz ‹plik-‹ﬂ ise henüz karar aç›klamad›.
Grev kararlar›na karﬂ›, Türkiye Tekstil Sanayii ‹ﬂverenleri
Sendikas› 13 A¤ustos’ta LOKAVT ilan ettiklerini duyurdu. TÜTS‹S Baﬂkan› Halit Narin, sendikalar› “makul” olmaya ça¤›rd›.
Tekstilde sendikalar iki y›ll›k T‹S döneminde her alt› ay için
yüzde 6 zam ve ikramiyelerin önceki toplu sözleﬂmede oldu¤u
gibi korunmas›n› istiyor. Patronlar ise, ilk alt› ayda s›f›r, sonraki
alt› ayl›k dönemlerde yüzde 3 zam ve yeni iﬂe girecek iﬂçiler için
ikramiyelerin kald›r›lmas›n› öneriyor.
Patronlar›n dilindeki “makul olma”n›n ne anlama geldi¤i yaﬂanan deneylerle çok iyi bilinmektedir. “Bizim verdi¤imizle yetinin” demek yerine bir süredir bu kavram› kullan›yorlar. Makul
olmak, mücadele etmemek, hakk›n› almak için direnmemek anlam›na geliyor.
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Dünya emekçilerinden...
n Almanya: Deutsche Telekom iﬂçi k›y›m› baﬂlat›yor. 2005’te, “2008’e kadar 32
bin kiﬂinin iﬂten ç›kar›laca¤›n›” ilan
eden Telekom, ﬂimdi de 2009 y›l›na kadar 2 bin kiﬂiyi ç›karaca¤›n› aç›klad›.

n

Almanya: Yaklaﬂ›k 10 bin çiftçi, süt
al›m fiyatlar› ve süt kotas›n›n korunmas› talebiyle 15 A¤ustos’ta gösteri düzenledi. Münih’te yap›lan gösteride,
AB’nin süt kotas›n›n kald›r›lmas› iste¤ine uyulmayaca¤› kaydedildi.

n

Almanya: Nürnberg ‹ﬂ Mahkemesi’nce grevi yasaklanan demiryolu çal›ﬂanlar›, bu hukuk d›ﬂ› karara karﬂ› 2 saatlik iﬂ b›rakma eylemi gerçekleﬂtirdiler.
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vermeden THY yönetimiyle uzlaﬂmal›. Yoksa iﬂ yasalar›nda yeni düzenlemelerin
gündeme gelmesinin orta-

Grev hakk›n› savunmayan
demokrat olamaz!
THY emekçileri nezdinde tüm
iﬂçi s›n›f›n›n grev hakk›na yönelik
burjuva bas›ndan sald›r›lar sürüyor.
Geçen hafta ele ald›¤›m›z Taha
Akyol yaln›z de¤il, Sabah Yazar›
E r d a l ﬁ a f a k gibileri de hem grev
hakk›na sald›r›yor, hem de emekçileri tehdit ediyor.
13 A¤ustos tarihli Sabah’ta
“THY S›nav›” baﬂl›kl› bir yaz› kaleme alan ﬁafak, yüzüne demokrat
maskesi takan bir anti-demokrat›n
nas›l olabilece¤ini sergiliyor.
Y›llard›r hiçbir ciddi emekçi direniﬂiyle karﬂ›laﬂmayan sermayenin
ç›karlar›n› kendine dert edinen ﬁafak, olas› grevin, “küreselleﬂme sürecinde karﬂ›laﬂ›lan ilk zorlu s›nav
olaca¤›n›” söylüyor. Öyle ya, küreselleﬂme dedi¤iniz emek düﬂman›
politikalar› hiçbir muhalefet görmeden uygulad›n›z bugüne dek.
‘Ulusal ç›karlar’ söyleminin, ulusun içinde milyonlarla ifade edilen
emekçileri kapsamad›¤›n› itiraf
edercesine, “iﬂçi haklar› ile küresel
rekabetin, ulusal ç›karlar›n zor bir
denklem oluﬂturdu¤unu” belirten
ﬁafak, dilinin alt›ndaki baklay› ç›kar›yor: “Küreselleﬂme sosyal de¤il liberal kurallara dayand›¤› için”, “çal›ﬂanlar›n iﬂverenle her bilek güreﬂinin, grev hakk›n›n fiili, hatta yasal
olarak budanmas›na yol açar...
Grev toplumsal deste¤i yitirmeye
baﬂlad›. "Üretimden gelen güç" karﬂ›s›na "tüketimden gelen güç" ç›kt›
veya ç›kar›ld›. Örgütlü toplum anlay›ﬂ› de¤iﬂti: A¤›rl›k sendikalardan sivil toplum kuruluﬂlar›na kayd›. Bunlar›n sonucu grevler art›k "tüketicinin rehin al›nmas›" olarak görülmeye baﬂland›. En militan sendikalardan olan Hava-‹ﬂ, gücünü korumak
istiyorsa, son sözü hükümetin ya da
mahkemenin söylemesine f›rsat

Say›: 118

m›n› haz›rlayabilir.”
THY yönetimi konuﬂsa, TÜS‹AD Baﬂkan› konuﬂsa ancak bu kadar konuﬂabilirdi!
Çocuk kand›r›yor sanki! Hava-‹ﬂ
gücünü korumak istiyorsa, ﬁafak’›
dinlemeliymiﬂ; as›l o zaman gücünü
kaybeder! ﬁafak, Fransa'da metro
grevlerinin s›n›rland›r›lmas› ile Almanya’da mahkemenin demiryolu
grevini yasaklama karar›n› örnekler
vererek; bak›n, grevde ›srar ederseniz, yasaklamalar gelir, varolan
haklar›n›z› da kaybedersiniz diyor.
Kimdir Erdal ﬁafak? Demokrat
geçinir. Peki DEMOKRATLIK m›
ﬂimdi bu? ‹ﬂçinin en do¤al hakk›n›
tehditle yok etmeye çal›ﬂ, sonra da
“demokrat” diye geçin! ‹ﬂçiyi “ekonomi çöker” diye korkutarak, tehdit ederek iktidar ya¤c›l›¤› yapanlar
demokrat olamazlar.
Taha Akyol da liberaldi! Ne liberali resmen faﬂist, asl›nda emekçiler
üzerinde bask›y› hiç eksik etmeyen
bir sistem istiyorlar, bunu da “demokrasi”, “liberallik” ad›na yap›yorlar. Avrupa Birlikçiler’in “demokratikleﬂme”
anlay›ﬂlar›nda
emekçilerin haklar› yer alm›yor.
Onlar, emekçilerin, yoksul halk›n
hiçbir hakka sahip olmad›¤› bir “demokrasi” istiyorlar. Bu nedenle
THY grevine azg›nca sald›r›yorlar,
bu nedenle memurlar›n grevli, toplu sözleﬂmeli sendika hakk›na zerre
kadar destek vermiyorlar.
Küreselleﬂmenin (emperyalizmin) “demokratlar›” bunlar! Yani,
s›n›rlar›n› tekellerin belirledi¤i ve
onlar›n ç›karlar›na göre iﬂleyen bir
“demokratl›k” anlay›ﬂ›n› temsil ediyorlar. ‹ﬂte bu demokrasinin son örne¤i Alman mahkemelerinin demiryolu grevine iliﬂkin karar›. ﬁafak, bu karar› “direnirseniz böyle

olur” diye okuyor. Oysa bir demokrat, tam tersine mahkemeyi, Alman devletini eleﬂtirir, bu nas›l demokrasi, hukuk diye sorgular.
Almanya’n›n kendi anayasas›na
dahi ayk›r› olan bu karar, aç›kça
özel bir s›n›f hukukunun ifadesi
iken, bunu sorgulam›yor. Yazd›¤›na
göre bilmesi gerekir; mahkeme bu
karar›nda, savaﬂ sonras›, yani ony›llar önce kapitalizmin çok daha
vahﬂi biçimlerde uyguland›¤› süreçte verilen mahkeme kararlar›na dayan›yor. ﬁafak iﬂte bununla tehdit
ediyor THY çal›ﬂanlar›n›.
Avrupa’n›n sosyal haklar› k›s›tlamas›n› sorgulayaca¤› yerde, bu sosyal haklar›n en önemli parças› olan
grev hakk›n›n yokedilmek istenmesini, hem iﬂçiye karﬂ› tehdit arac›
olarak kullan›yor, hem de hükümete “örnek” gösteriyor; siz de yapabilirsiniz demeye getiriyor.
THY, ülke ekonomisi ciddi zarar
görürmüﬂ! Sermaye çevrelerinin
teranesi bu! Hani sen demokratt›n?
Tarihte patronlara ekonomik
zarar verilmeden yap›lan bir grev
yoktur. Ancak, Erdal ﬁafak gibilerinin propagandas›n› yapt›¤› küreselleﬂmenin dayatt›¤› tam da böyle bir
“mücadele” anlay›ﬂ›, daha do¤rusu
oyunudur. Sisteme zarar vermeyen, hatta rahats›z etmeyen, ama
sistemden memnun olmayan kitleleri de oyalayan bir “mücadele”
oyunudur bu. ‹deolojik olarak kuﬂat›l›p teslim al›nan sendikalar birçok
ülkede buna teslim olmuﬂtur. Grev
ekonomiye zarar verecek diye,
emekçilerin demokratik haklar›n›n
karﬂ›s›nda yer almak da, mücadele
etmeyen sendika istemektir.
“Ülke ekonomisi zarar görmesin” diyen bir demokrat, öncelikle
patronlara seslenir, emekçilerin
haklar›n› ver der. Ama ﬁafak köﬂesine onlar›n grev “k›yamet” olur
tellall›¤›n› taﬂ›yor.
Bu arada, genel seçim sonuçlar›
olunca, “halk›n iradesine sayg›” diye bas bas ba¤›ranlar›n, emekçilerin iradesi karﬂ›s›nda “grev hakk›n›
kullanamazs›n!” diye tehdit etmesi,
demokratik iradeye sayg›dan neyi
anlad›klar›n›n bir baﬂka örne¤idir.
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‘Toplu görüﬂme’ oyunu baﬂlad›
Memur konfederasyonlar› ile hükümet aras›ndaki
toplu görüﬂmelerde KESK oyuna kat›lmay› reddetti
Hükümet ile yetkili sendika ve
konfederasyonlar aras›ndaki toplu
görüﬂmelerin 6’›nc›s› 15 A¤ustos’ta
baﬂlad›. ‹lk görüﬂmede, “görüﬂülecek konular›n tespit edildi¤i” aç›kland›. ‹kinci görüﬂmeler 20 A¤ustos’ta gerçekleﬂtirilecek.

an›nda ç›karan hükümet, emekçilerin taleplerine gelince bir türlü de¤iﬂtiremiyor o yasalar›. Seçim öncesi söz veriyor, sonra unutturuyor ve
T‹S ve grev hakk›n› talep eden sendikalar› suçlayarak, terörize etmeye
çal›ﬂ›yor.

KESK Masaya Oturmad›

‹ﬂbirlikçi Sendikalar›n
Gerçek Yüzü Aç›¤a Ç›kt›

Geçen y›l ilk görüﬂmelere kat›larak masay› terk eden KESK, bu y›l
görüﬂmeler öncesi yapt›¤› toplu
sözleﬂme ça¤r›s›na hükümetten cevap gelmemesi üzerine masaya hiç
oturmad›.
KESK Genel Baﬂkan› ‹smail
Hakk› Tombul, görüﬂmeler öncesi
KESK yönetimi ve ba¤l› sendikalar›n genel baﬂkan ve yöneticilerinin
de kat›l›m›yla bas›n toplant›s›nda,
“sonucu baﬂtan belli, her halükarda
son karar› Bakanlar Kurulu’nun
verdi¤i toplu görüﬂmeler art›k yap›lmamal›d›r” dedi. “Ortaoyunu”
olarak nitelendirdikleri bu oyunun
içinde olmayacaklar›n› belirten
Tombul, hükümete T‹S masas›na
oturma ça¤r›s›n› yineledi. Toplu görüﬂme öncesi memurlara ne verilece¤inin belirlendi¤ini kaydeden
Tombul, “toplu görüﬂme ile pratik
bir sonuç ç›kmayaca¤› art›k görülmüﬂtür. Bu anlay›ﬂa derhal son verilmelidir” diye konuﬂtu.

AKP Hükümeti Ayn›
Demagojilere S›¤›nd›
Kamu-Sen ile Memur-Sen’in kat›ld›¤› görüﬂmeler sonras› aç›klama
yapan, Devlet Bakan› Mehmet Ali
ﬁahin, KESK’in masaya oturmamas›n› de¤erlendirerek, grev ve toplu
sözleﬂmenin anayasa de¤iﬂikli¤i gerektirdi¤ini söyledi.
5 y›ld›r ayn› demagoji. Patronlar›n, emperyalistlerin istekleri sözkonusu olunca her türlü yasay›
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KESK, di¤er memur konfederasyonlar›na ça¤r›da bulunarak,
“gelin birlikte hükümeti toplu sözleﬂmeye zorlayal›m. Hükümet toplu
sözleﬂme ça¤r›s› yapmazsa, yanaﬂmazsa birlikte grev örgütleyelim.
Biz, eylem ve güç birli¤i yapmaya
haz›r›z” dedi. Ça¤r› an›nda reddedildi.
Kamu-Sen Baﬂkan› Bircan Aky›ld›z, KESK’in tavr›n›n hat›rlat›lmas› üzerine bak›n ne diyor:
“Tehditler, tepkili tav›rlar ile siyasi iradenin karﬂ›s›na oturmay›
do¤ru bulmuyoruz. Uzlaﬂmak istiyoruz, masadan kolay kolay kalkmay›z. Genel grev gibi önemli bir
konuda kimseyi davet etmeden karar al›yorsan›z, tek baﬂ›n›za yapars›n›z. Mevcut durumda sendikalar
toplu sözleﬂme ve grev yapamaz. ”
Sendika de¤il adeta “iﬂveren örgütü!” Masadan kolay kolay kalkmayacakm›ﬂ! Bu kafa için mücadelenin anlam› “tepkili tav›r” oluyor.
KESK’i hedef göstermekten, emekçilerin meﬂru haklar›n›n karﬂ›s›na
sermayenin yasalar›n› silah olarak
ç›karmaktan da çekinmiyor.
Hükümetin arka bahçesi olarak
gördü¤ü Memur-Sen’in tavr› da
farks›z. KESK’in eylemde birlik
ça¤r›s›na ‘hay›r’ diyen Memur-Sen
Genel Baﬂkan› Ahmet Aksu, di¤er
konfederasyonlarla “masada birlik”
yapabileceklerini söylüyor.
Ne büyük marifet, ne mücadeleci sendikac›l›k! Y›llard›r yaﬂanan

pratik ortada de¤ilmiﬂ gibi,
“hak almak için masada sonuna kadar oturmaktan” sözediyor. KESK’in eylemlerinin “amaca hizmet etmedi¤i”ni söyleyerek hedef gösteren Aksu, AKP’nin ‹çiﬂleri Bakan›
gibi, “bu süreçte yap›lan eylemlerin
dikkatle belirlenmesi gerekti¤ini”
söylemekten de geri durmuyor.
Peki neymiﬂ bu “sürecin” özelli¤i? AKP y›pranmas›n! Onun derdi
emekçilerin haklar› de¤il, hükümetin ç›karlar›.
Her iki konfederasyon da “grev,
T‹S” hakk›n› talepleri aras›na koymaktan da geri durmuyor. KESK’in
daha baﬂtan masaya oturmama tavr›
sayesinde, bu iﬂbirlikçi sendikac›l›k
anlay›ﬂ› da baﬂtan teﬂhir olmuﬂ oldu.
“Biz de grev hakk› istiyoruz” demagojisi yapmalar›n›n zemini ortadan
kalk›nca gerçek yüzlerini gösterip,
hükümet ad›na KESK’i karalamaya, tehdide baﬂlad›lar.

Oyunu Reddetmek Yetmez
‹ﬂbirlikçi sendikalar›n hükümetle görüﬂtü¤ü s›rada, KESK üyeleri
Baﬂbakanl›k önüne yürüyerek burada bir aç›klama yapt›lar. Tombul bir
kez daha hükümeti T‹S yapmaya

KESK’in Talepleri
T‹S ve grev hakk›. En düﬂük temel ücret
1150 YTL olmal›. Mali ve sosyal haklar iyileﬂtirilmeli. Siyasi kadrolaﬂma durdurulmal›. Kamudaki iﬂ güvencesiz sözleﬂmeliler (4/B,4/C,
4924’lüler ve vekiller) kadroya al›nmal›. Çal›ﬂma yaﬂam›nda kad›na yönelik ayr›mc›l›¤a son
verilmeli. Özelleﬂtirme ma¤durlar›n›n ma¤duriyeti giderilmeli. Ek ödeme adaletsizli¤i giderilmeli. Gelir vergisi dilimleri emekçiler için 5
puan indirilmeli. Kamu emekçilerinin siyaset
yapma yasa¤› kald›r›lmal›. KEY hesaplar›ndaki
alacaklar gerçek faizleriyle birlikte ödenmeli.
Çal›ﬂanlar›n ortak örgütlenmesini içeren yasal
düzenleme yap›lmal›. Kamu Personel Rejimi
tasla¤› ve SSGSS tasar›s› geri çekilmeli. Özgürlükçü, demokratik bir anayasa haz›rlanmal›.
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ça¤›rd› ve neden masaya oturmad›klar›n› anlatt›.
Kuﬂkusuz KESK’in daha baﬂtan
masaya oturmamas› olumluluktur.
Ancak yasalar ayn› yasayken, bundan önceki görüﬂmelere hangi mant›kla kat›l›nd›; bu soru halen aç›ktad›r. Bunun özeleﬂtirisi yap›lmam›ﬂt›r. Toplu görüﬂme sistemi iflas etmiﬂtir deniliyor. Önceden iﬂliyormuydu ki, ﬂimdi iflas etsin; bu daha
baﬂtan oyundu, devrimci memurlar
daha baﬂtan uyard›lar. Ancak reformist sendikac›l›k anlay›ﬂ›, henüz
çok say›da sendikada yetkiyi elinde
bulundurmas›n›n avantaj›yla sisteme kendini kabul ettirme anlay›ﬂ›na
teslim oldu. Gelinen nokta ortada:
Birkaç bin üyeli Kültür-Sen d›ﬂ›nda
yetkiler kapt›r›ld›.
Her ﬂeye ra¤men gelinen nokta
k›smen olumluluktur. Ancak asla
yeterli de¤ildir. Masaya oturmamak
yetmez, grev ve T‹S hakk›n› “söke
söke alacak” bir sendikac›l›k anlay›ﬂ›, bir eylem program› ortaya konulmadan, masaya oturmama tavr›
tek baﬂ›na hiçbir anlam ifade etmeyecektir. KESK’in aç›klad›¤› eylem
takvimine bak›ld›¤›nda, böyle bir
anlay›ﬂtan uzak olundu¤u görülmektedir. Bas›n aç›klamalar›, ikinci
tur görüﬂmeler s›ras›nda yine bas›n
aç›klamas›, 3 veya 4’üncü oturumu-

‹ﬂsiz
Ö¤retmen
Bakanl›k
Önünde
100 binden fazla
ö¤retmen sosyal
hakk› olmadan, iﬂ
güvencesinden yoksun olarak, ‘ücretli
ö¤retmen’ ad› alt›nda kölelik koﬂullar›nda günde en az
10 saat çal›ﬂt›r›l›yor

Say›: 118

na denk düﬂecek tarihte, illerde bas›n aç›klamalar›. Görüﬂmelerin son
oturumuna denk düﬂecek ﬂekilde,
KESK Dan›ﬂma Meclisi üyeleriyle
‹stanbul’dan Ankara’ya yürüyüﬂ...
Bas›n aç›klamalar›, ‘temsilci’
yürüyüﬂleriyle grev hakk› kazan›lamayaca¤›n› KESK yönetimi de biliyor olmal›d›r. Tombul, A‹HM’in
grev hakk› oldu¤u karar›n› hat›rlatarak iktidara ça¤r› yap›yor.
A‹HM karar› sadece emekçilerin
elini güçlendiren bir araçt›r. Bu, militan, meﬂru, fiili mücadele anlay›ﬂ›
olmadan A‹HM karar›n›n hükümet
nezdinde hiçbir zorlay›c›l›¤› olmayacakt›r. KESK yönetimi, s›rt›n›
A‹HM kararlar›na de¤il, mücadele
tarihine, emekçilerin gücüne dayamal›d›r. “Kitle haz›r de¤il, yap›lamaz” anlay›ﬂ› art›k iflas etmiﬂtir.
Kitle, militan mücadeleye haz›rd›r,
KESK kitlesinin a¤›rl›kl› bir kesiminin talebi, art›k bu k›s›r döngünün militan bir anlay›ﬂla k›r›lmas›ndan yanad›r. Sorun, bu talebe karﬂ›l›k verecek bir yönetim anlay›ﬂ›d›r.

* Geçen hafta yay›nlad›¤›m›z,
Devrimci Memur Hareketi imzal›
yaz›n›n baﬂl›¤›, “Oyunun ad›: Toplu
sözleﬂme” olarak yeralm›ﬂt›r. Do¤rusu, “ O y u n u n a d › : To p l u g ö r ü ﬂ m e ” ﬂeklinde olacakt›r.

‹ﬂsiz ve güvencesiz ö¤retmenler 10
A¤ustos günü Milli E¤itim Bakanl›¤›
önünde biraraya gelerek, atamalar›n›n bir
an önce yap›lmas›n› istediler.
‹ﬂsiz ö¤retmenlerin Bakan Hüseyin Çelik’le görüﬂme talebi karﬂ›l›k bulmazken,
ö¤retmen adaylar› diplomalar›n›n ve
KPSS sonuç belgelerinin fotokopilerini
kay›k yaparak protesto ettiler.
S›k s›k “Ücretli Köleler Olmayaca¤›z”,
“Diplomal› ‹ﬂsiz Olmayaca¤›z”, “Herkese
Çal›ﬂma Hakk›, Herkese ‹ﬂ”, “‹mama De¤il, Ö¤retmene ‹htiyaç Var” sloganlar›n›
atan ö¤retmenler ad›na aç›klama yapan
Yusuf Dönergüneﬂ, 100 binden fazla ö¤retmenin hiçbir sosyal haktan yararlanamadan iﬂ güvencesinden yoksun olarak, ayda
sadece 400 YTL ile ‘ücretli ö¤retmen’ ad›
alt›nda adeta kölelik koﬂullar›nda günde en

Nebio¤lu An›ld›
n

‹STANBUL D‹SK kurucular›ndan ve eski Genel Baﬂkan› Kemal
Nebio¤lu ölümünün 1. y›l›nda 9
A¤ustos’ta an›ld›. Kansere yenik
düﬂerek yaﬂam›n› yitiren Nebio¤lu’nun Zincirlikuyu Mezarl›¤›’ndaki anmas›na ailesi ve sendika yöneticileri ile iﬂçiler kat›ld›.
D‹SK ad›na konuﬂan Musa Çam,
Nebio¤lu’nun gerçek bir sendikac›, sosyalist ve mücadele adam› oldu¤unu ifade etti. Çam,
AKP’nin emekçilere yönelik
sald›r› haz›rl›klar›na da de¤indi.

Elektropak iﬂçisi eylemde
n

‹STANBUL Sefaköy'de kurulu
bulunan Elektropak Fabrikas›'nda çal›ﬂan Birleﬂik Metal-‹ﬂ
Sendikas› üyesi 460 iﬂçi, patronun sendikalaﬂma engeline ve
ücretsiz izin bask›lar›na karﬂ›, 13
A¤ustos’tan itibaren bir haftal›k
iﬂ yavaﬂlatma ve yemek boykotu
eylemi baﬂlatt›. Sendikal faaliyetleri engellemek için baﬂvurulan
s›k s›k ücretsiz izine ç›karma uygulamas›n›n son bulmas› ve sendikan›n tan›nmas› talebiyle harekete geçen iﬂçiler, ö¤le yeme¤i
saatinde "Sendika Hakk›m›z Söke
Söke Al›r›z", "Direne Direne Kazanaca¤›z" sloganlar› att›lar.

az 10 saat çal›ﬂt›r›ld›¤›n› söyledi. Ö¤retmen
aç›¤›n›n 200 bine ulaﬂmas›na
karﬂ›n, sadece
10 ila 20 bin ö¤retmen atand›¤›n› kaydetti.
Bütçeden
e¤itime ayr›lan pay›n iki kat›na ç›kart›lmas›n›, KPSS’nin kald›r›lmas›n› ve 200 bin
ö¤retmen aç›¤›n›n kapat›lmas›n›, ücretli,
usta ö¤retici, sözleﬂmeli isimleri alt›nda
sürdürülen güvencesiz ö¤retmen istihdam›
uygulamas›n›n son bulmas›n› isteyen e¤itimcilerin eylemine destek veren E¤itimSen ad›na da Genel Sekreter Emirali ﬁimﬂek bir aç›klama yapt›.

EMEK
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“... Acaba niçin ölüm her yerde
ayn› oldu¤u halde köylüler ve fakir insanlar ona çok daha metin
bir ruhla katlan›rlar?...”
(Montaigne)
Soru bu! Ya cevap?
‹ﬂte o cevab› verece¤im size.
Çünkü ben, o fakir insanlardan
biriyim. Ve hayat›m kadar sade bir
cevap verece¤im. Daha do¤rusu,
ölüm kadar ç›plak bir cevap olacak
bu. Zaten, baﬂka türlüsü art›k
mümkün de¤il. Ölümümüz, ki halden bilen için, yukar›daki sorunun
da cevab›d›r...
Nas›l öldük, biliyor musunuz?
Belki duydunuz. Baﬂ›m›za gelenler gazete sayfalar›nda, TV ekranlar›nda gözünüze iliﬂti belki. Belki de
bilmiyorsunuz. Çünkü çok görüp
iﬂittiniz böylesi haberleri ve kan›ksay›p al›ﬂt›n›z. Öyle ya, o kadar çok
ölüyoruz ki, art›k ölüyor oluﬂumuz
“normal” say›l›yor. Ne de olsa biz
fakir insanlar›z...
Fark ettiniz mi, ölümden bahsederken hep ço¤ul konuﬂuyorum.
“Öldük” diyorum daima. Do¤rusu
bu çünkü; biz hep ço¤ul öldük. Azrail bile tane tane almad› can›m›z›.
Tenezzül etmedi buna. Bir ekin destesi gibi, misliyle biçti bizi. Çünkü
biz fakir insanlar›z. Ölümü bile, ﬂahsa özel cinsinden yaﬂayamay›z. Hayatta hususi bir ﬂeyimiz olmad› ki,
ölümümüz özel olsun...
Kara güneﬂ gözlü¤ü takan o malum zevat, cenazemize gelip saf tutmaz hiçbir zaman. Forslu arabalar›n
tekerle¤i, bizim mezarl›klar›m›z›n
yolunu da bilmez. Ve ard›m›zdan,
gazetelere taziye ilanlar› da verilmez. Sahi kaç parad›r günlerce süren
o ilanlar? Hani, çelenk gönderilmemesini, arzu edenin falanca vakfa
ba¤›ﬂta bulunmas›n› rica ederler
hep. Bu kadar da yüce gönüllü alçaklard›r yani. Bize gelince, o ilanlara verilen kadar paray›, ömrümüz
boyunca görmemiﬂizdir. Ne de olsa
biz fakir insanlar›z...
Gazeteler için, bir günlük haber
de¤erimiz vard›r bizim. Hatta az sa-
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NE DE OLSA
FAK‹R ‹NSANLARIZ...
y›da ölmüﬂsek, sütunlarda esamemiz
bile okunmaz. Ve lakin, ço¤ul ölürüz
hep. ‹ﬂte o zaman, akﬂam bültenlerine mozaikli görüntümüz düﬂer. Parçalanm›ﬂ cesetlerimizi ancak sansürleyip gösterebilirler. Ama yine de
belli olur parçalanm›ﬂ bedenimiz, ellerimiz ve tenimiz. Bir de sa¤a sola
f›rlayan pabuçlar›m›z›n en ucuzundan oluﬂu, belli olur. Ne de olsa biz
fakir insanlar›z...
Ve kimsenin akl›nda kalmayan
isimlerimiz, altalta yaz›l›p say›l›r.
“Sosyal devlet” taraf›ndan damgalanm›ﬂ kimlik foto¤raflar›m›z akar
ekrandan. ‹simlerimiz de, resimlerimiz de h›zl› h›zl› geçer. Sanki “rahats›z ettik” der gibidir o foto¤raflardaki bak›ﬂlar›m›z. “Kusura bakmay›n” der boynu bükük edam›z.
Ne de olsa biz fakir insanlar›z...
Bir yerden bir yere gidiyorsak,
bilin ki ekmek paras› içindir. Hele
bu mevsimde, o eski kamyonlar›n
kasalar›nda hep üstüsteyizdir. Keyiften de¤il, mecburiyettendir bal›k istifi seyahatlerimiz. Çünkü en ucuzu
budur. Çoluk çocuk, yorganlar ve
bulgurlar, hep beraber gideriz ölüme. Ki “mevsimlik iﬂçi” derler ad›m›za. Gitmeyip ne edeceksin? Oksford bile olsa Urfa’da, biz yine karadeniz’e f›nd›¤a gideriz. Ne de olsa
biz fakir insanlar›z...
Ekmek paras› için yola ç›kar›z
da, geriye dönen hep tabutlar›m›z
olur. Tabut dediysem, öyle askeri ve
mülki erkana has afili tabutlara hiç
benzemez bizimkisi. Hayat›m›z gibi,
tabutumuz da ucuzundand›r. Hem,
ne “ﬂehit” sayarlar bizi, ne de bayrak

örtülür üzerimize. Ço¤u kez
tabut bile yetmez cesetlerimize. Yaﬂarken görmedi¤imiz ihtimam›, cesedimiz hiç
göremez. Ne de olsa biz, fakir cesetleriz...
Burjuva orospular›n selülit haberlerine geçmeden
önce, buz gibi bir ses havadisimizi verir: “Ad›yaman’›n Kahta ilçesinden karadeniz’e f›nd›k toplamaya giden
iﬂçileri taﬂ›yan araç ile karﬂ› yönden
gelen kamyonun çarp›ﬂmas› sonucu,
aralar›nda çocuklar›n da oldu¤u 24
kiﬂi öldü...”
‹ﬂte bu haber, piyasalar› hiç etkilemez. Biz öldük diye düﬂmez borsa.
Böyle ölüyoruz diye, gece yar›s›
muht›ras› da yay›nlanmaz. Ç›kar›na
uyan her ﬂeye müdahil olan, o meﬂhur patronlar örgütünün umurunda
bile de¤ildir ölümümüz. Ne de olsa
biz fakir insanlar›z. Laf›m›z bile
edilmez o kurtlar sofras›nda. Ki o
harami sofralar›nda yenilen hakk›m›z, içilen kan›m›zd›r daima...
Sahi, siz o sorunun cevab›n› m›
bekliyorsunuz hâlâ? Oysa biz, yaﬂarken ve ölürken verdik o cevab›.
ﬁimdi s›ra sizde! Bakal›m, siz ne diyeceksiniz? Çaresizlik mi... Yoksullu¤un zindana çevirdi¤i hayat ile,
ölüm aras›ndaki çizginin ipince olmas› m›? Yoksa... Ne?
Biz yine öldük iﬂte. Bir gece vakti. Yok olduk, hiç yaﬂamam›ﬂ gibi
hem de. Ama katlimize kay›ts›z kalmayanlar da var bu memlekette. Ki
onlar›n yumru¤u s›k›l›, gözleri fena
kara ve dilleri ezgilidir ﬂimdi: “Gün
ola, devran döne, umut yetiﬂe...
Da¤lar›n›n da¤lar›n›n ard›nda
de¤il öyle yoksulluklar hasretler
bir tek baﬂak tanesi susuz kalmayacak
bir tek zeytin dal› bile yaln›z
s›k›ysa ya¤mas›n ya¤mur
s›k›ysa uyanmas›n da¤
bu yürek ne güne durur...”
Ümit ‹lter
(Bolu F Tipi Hapishanesi)
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Amerikanc› hükümete
uygun cumhurbaﬂkan›

“Uzlaﬂma” üzerine at›lan nutuklar›n “yank›s›” dinmeden, AKP,
cumhurbaﬂkan› aday›n›n Abdullah
Gül oldu¤unu aç›klad›. Mevcut tabloda bir de¤iﬂiklik olmazsa Gül, 11.
cumhurbaﬂkan› seçilecek.
Gül’ün cumhurbaﬂkanl›¤› üzerinde yaﬂanan kriz erken seçimi beraberinde getirmiﬂ, AKP bu durumu
seçim propagandalar›nda “mazlumiyet” malzemesi olarak kullanm›ﬂt›. ﬁimdi ald›¤› yüksek oy oran›yla kald›¤› yerden devam ediyor.
Tayyip Erdo¤an’›n söz vermesinin hiçbir k›ymeti harbiyesi olmad›¤›na herkes bir kez daha tan›k oldu.
Ne demiﬂti Tayyip: “Cumhurbaﬂkan› aday›n› uzlaﬂma ile belirleyece¤iz”. “Birden fazla adayla parti
liderlerini ziyaret edece¤im...”
Baﬂta AKP iktidar› olmak üzere,
burjuva düzen partileri ve onlar›n
kiral›k kalemlerinin, halk› oligarﬂinin cumhurbaﬂkanl›¤› seçiminde
“taraf” haline getirme çabas›, sistemin meﬂruiyeti konusunda bilinç
çarp›kl›¤› yaratmaktan baﬂka hiçbir

Say›: 118

anlam ifade etmiyor, halk› kendi
iktidar çat›ﬂmalar›na alet etmek
istiyorlar. Sistem yerinde durdukça kimin cumhurbaﬂkan› olaca¤›n›n halk aç›s›ndan hiçbir önemi
yoktur. Bu çat›ﬂmada halk›n hiçbir ç›kar› yoktur.
Ancak ﬂu da bir gerçek ki Gül;
iktidar›n niteli¤ine, izledi¤i politikalara, dayand›¤› güçlere “en
uygun” cumhurbaﬂkan› olacakt›r.
Bunu, iktidar savaﬂ›n›n di¤er cephesi olan “laik-Kemalist” çevrelerin söyledi¤i, “dincilik, ﬂeriatç›l›k” kimli¤inden, eﬂinin türbanl›
oluﬂundan dolay› söylemiyoruz.
Gül’ün niteli¤ini belirleyen as›l
olarak bunlar›n hiçbiridir. Gül’ün
niteli¤ini belirleyen, Amerikanc›l›¤›d›r, emperyalizme sadakatidir.
‘Il›ml› ‹slam’ kimli¤i de bu anlamda yerini bulmaktad›r.
D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› döneminde,
özellikle Büyük Ortado¤u Projesi
kapsam›nda oynad›¤› rolü hat›rlay›n. Amerika’n›n, rejimini de¤iﬂtirmek istedi¤i ‹ran, Suriye gibi ülkelere “mesaj” taﬂ›yan, ABD’nin bir
“posta güvercini” gibi hareket eden
Gül’dü. Bu nedenle, islamc› bas›n›n
bu gerçeklerin üzerini örtmek için,
“Neoconlar Gül’e karﬂ›” yorumlar›
döﬂenmesi kimseyi aldatmamal›d›r.
Milliyet’ten Yasemin Çongar’›n da
alt›n› çizdi¤i gibi, Amerikan yönetimi Gül’ün D›ﬂiﬂleri Bakan› kimli¤iyle oynad›¤› rolü cumhurbaﬂkan›
olarak oynamas›ndan son derece
memnun olacakt›r. Türkiye’nin “laik kimli¤i” meselesi mi; bunun emperyalizm aç›s›ndan ne önemi var!

Tekellerin deste¤i ve
AKP yalakalar›
Gül’ün adayl›¤›n› aç›klamas›ndan hemen sonra, iﬂbirlikçi tekelci
burjuvazi baﬂta olmak üzere,
AKP’yi seçimde destekleyen ve

AKP iktidar›ndan ç›kar› olan çevreler an›nda desteklerini ifade ettiler.
TÜS‹AD Baﬂkan›, Gül’ü “olgun
ve kucaklay›c›” diye nitelerken,
‹TO Baﬂkan›, “olumlu karﬂ›lad›klar›n›” söyledi. T‹M Baﬂkan› O¤uz
Sat›c› ise “Gül uzlaﬂt›r›c› olacak”
dedi. Burjuva bas›nda da Gül’ü aklama, ya¤lama yaz›lar› birbirini izledi. ‹slamc› bas›n› saymaya bile gerek yok. Avrupa Birlikçiler de yine
“demokrasi” ad›na alk›ﬂa durdular.
Enis Berbero¤lu, “Gül’ün, ilk bas›n
toplant›s›nda yeni bir sayfa açma
kararl›l›¤›n› gösterdi¤ini” ifade
ederken, M. Ali Birand, “Gül, daha
duyarl› bir cumhurbaﬂkan› olacakt›r” ya¤lamas› yapt›. Ertu¤rul Özkök ise, ordu ile AKP’nin “aras›n›
yapma” rolüne soyundu. AKP’nin
sad›k yalakas› Taha Akyol da,
Gül’ün nas›l da “reformcu” oldu¤unu anlatarak, “Gül’ün, hakk›ndaki
önyarg›lar› k›sa sürede giderece¤ine, iyi bir ‘parlamenter rejim cumhurbaﬂkan›’ olaca¤›na inand›¤›n›”
söyledi. Gül’ü “demokrasi” ad›na
alk›ﬂlayanlardan biri de Erdal ﬁafak’t›. ﬁafak, “Tellallar ba¤›racak,
demokrasi yolunda gidecek” dedi.
Cumhurbaﬂkanl›¤› meselesi, iktidar savaﬂ›n›n bir cephesidir. AKP,
bu anlamda ﬂu anda mevzi kazanmak için ad›m atm›ﬂt›r. Süreç nas›l
geliﬂecek görece¤iz; ancak ﬂuras›
aç›k ki, oligarﬂik sistemde cumhurbaﬂkanlar›, halk›n cumhurbaﬂkan›
de¤ildir. Bu ülkede cumhurbaﬂkanlar› hep, Susurluk politikalar›n›n
kararlar›n›n al›nmas›nda, halka karﬂ› savaﬂta, iﬂbirlikçili¤in sürdürülmesinde en üst düzeyde rol alm›ﬂlard›r. ﬁ i m d i b u rolü Gül oynaya cak! De¤iﬂen sadece isim. Bu nedenle Gül’ün “ t arafs ›z ola ca ¤› m”
söylemi, sistem içinde oynayaca¤›
temel rol aç›s›ndan hiçbir anlam ifade etmiyor. O, emperyalizmin ve iﬂbirlikçi oligarﬂinin taraf›ndad›r.

CUMHURBAﬁKANLI⁄I
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‘Seçim Çare De¤il’ Dedikleri ‹çin
Tutuklananlar Serbest B›rak›lana
Kadar Eylemler Sürecek!
16 Temmuz günü, “Seçim Çare
De¤il Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Mücadelesine Kat›l” slogan› ile Ankara’ya giden HÖC’lülerin meclis
önünde aç›klama yapmalar›na izin
verilmemiﬂ ve polisin vahﬂice sald›r›s› sonucu gözalt›na al›nanlardan
87 kiﬂi hukuksuz bir ﬂekilde tutuklanm›ﬂt›. ‹tiraz sonucu, 45 kiﬂi özgürlü¤üne kavuﬂurken, 42 kiﬂinin
tutuklulu¤u halen sürüyor.
42 kiﬂi nezdinde hukuksuzlu¤un
devam ettirilmesi ve sorumlular
hakk›nda hiçbir iﬂlem yap›lmamas›,
yap›lan eylemlerle protesto ediliyor.
HÖC’lüler, ülkenin çeﬂitli kentlerinde düzenledikleri eylemlerle,
HÖC’lülerin serbest b›rak›lmas›n›
isterken, sorumlular›n yarg›lanmas›n› talep ediyorlar.

“Ba¤›ms›zl›k ‹stemek
Suç De¤ildir”
‹zmir HÖC Temsilcili¤i’nin 11
A¤ustos günü Kemeralt› giriﬂinde
yapt›¤› aç›klamada, meclise yürü-

Seçim çare de¤il dedikleri için tutuklanan HÖC’lülerin serbest b›rak›lmas› talebiyle Ankara’da baﬂlat›lan imza kampanyas› stand›, 11
A¤ustos günü Yüksel Caddesi’nde
aç›ld›. HÖC’lüler polisin tehdit ve
gözalt›lar›na ra¤men megafonla
halka yaﬂanan vahﬂeti anlat›rken,
sald›r›n›n resimleri de sergilendi.
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mek isterken tutuklanan
HÖC’lülerin serbest b›rak›lmas› istendi.
“Seçim Çare De¤il
Diyenler Serbest B›rak›ls›n” pankart› aç›lan eyseçimin çare olmad›¤›n› söyleyenlerin
lemde, aç›klamay› yapan
vahﬂice sald›r›ya u¤ray›p, hukuksuz ﬂekilde
Yurdagül Gümüﬂ, sald›tutukland›klar› bir ülkede demokrasinin,
r›y› hat›rlatarak, “Peki, hukukun oldu¤unu söyleyenler YALAN söylüyor
bu insanlara neden sald›r›ld›? Neden tutuklanSuç De¤ildir” sloganlar› at›larak
d›lar? AKP iktidar› bunu aç›klabitirildi.
s›n!” ça¤r›s› yapt›.
‹ktidar›n bunlar› aç›klayamayaca¤›n› kaydeden Gümüﬂ, sözlerini
ﬂöyle sürdürdü:

“Aç›klayamaz! Çünkü bu insanlar ülkemizin ba¤›ms›z olmad›¤›n›
ve bir ülke ba¤›ms›z olmad›¤› müddetçe yap›lan seçimlerin oyundan,
vaatlerin yalandan baﬂka bir ﬂey olmad›¤›n› söylemek için Ankara’dayd›lar. Emperyalist tekellere
“babalar” gibi sat›lan, halk› susuzluk yaﬂarken nehirleri emperyalizme peﬂkeﬂ çekilen, topraklar›n›n
her yerinde ABD’nin ve NATO’nun
üsleri olan, ekonomisinin IMF taraf›ndan belirlendi¤i bir ülkenin ba¤›ms›z oldu¤unu kim söyleyebilir?
Ba¤›ms›z olmayan ülkemizde yap›lan bu seçimin ba¤›ms›z ve halk›n
iradesi ile yap›ld›¤›n› kim iddia
edebilir?”
HÖC’lülerin bu gerçekleri ifade
ettikleri için iktidar›n terörüne maruz kald›klar›n› kaydeden Gümüﬂ,
sald›r›n›n kendine devrimci, demokrat, yurtsever diyenlere yönelik
bir sald›r› ve tehdit oldu¤unun alt›n›
çizerek, ba¤›ms›zl›k ve demokrasi
mücadelesini yükseltme ve tutuklu
bulunan 42 kiﬂiyi sahiplenme ça¤r›s› yapt›.
Aç›klama “Ne ABD Ne AB Ba¤›ms›z Türkiye, Demokrasi ‹stemek
Suç De¤ildir, Ba¤›ms›zl›k ‹stemek

“Ya Benim Gibi Düﬂün
Ya Da Sesini Kes”
HÖC’lülerin serbest b›rak›lmas›
için bir baﬂka eylem de ‹stanbul’dayd›.
HÖC’lüler serbest b›rak›lana kadar her cumartesi günü eylem yapan
HÖC’lüler, 11 A¤ustos’ta da Galatasaray Postanesi önündeydi. “Seçim Çare De¤il Dedikleri ‹çin Tutuklanan 42 Kiﬂi Serbest B›rak›ls›n!” pankart›n›n aç›ld›¤› ve sald›r›n›n vahﬂetini gösteren resimlerin taﬂ›nd›¤› eylemde, aç›klamay› TAYAD Baﬂkan› Mehmet Güvel yapt›.
Güvel, tutuklamalar›n siyasi gerekçelerle yap›ld›¤›n›, bu anlay›ﬂ›n ‘ya
benim gibi düﬂüneceksin ya da sesini keseceksin’ diye dayatt›¤›n› ifade
etti. Güvel, “Buradan bir kez daha
sesleniyoruz; bu ülke ba¤›ms›z de¤ildir. Bu ülkede demokrasi yoktur.
Ba¤›ms›zl›¤›n ve demokrasinin olmad›¤› bir ülkede ba¤›ms›z yarg› ise
hiç olamaz. Bu dava bunun en aç›k
göstergesidir. Bu ülkede demokrasi
ve ba¤›ms›zl›k olacaksa bu bizim
mücadelemizle olacak” dedi.
Güvel, tutuklananlar serbest b›rak›l›ncaya kadar her hafta burada
onlar›n özgürlü¤ünü savunmaya devam edeceklerini söyledi. Eylemde,
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söz alan Nagehan Kurt, sald›r› sonras› tutuklanan o¤lunun Sincan L
Tipi’ne yaﬂad›¤› iﬂkenceleri ve karﬂ›laﬂt›¤› sorunlar› anlatt›.

“Demokrasi ‹stemek
Suç De¤ildir”
Hukuksuzlu¤a karﬂ› sloganlar
Akdeniz Bölgesi’nde de yükseldi.
Adana HÖC üyeleri 13 A¤ustos
günü ‹nönü Park›’nda yapt›klar› eylemde, “Seçim Çare De¤il Dedikleri ‹çin Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n” pankart› açt›lar. Hukuksuzlu¤u protesto eden HÖC’lüler ad›na
konuﬂan Mehmet B›ld›rc›n, “Bizler
tutuklu olan 42 arkadaﬂ›m›z serbest
b›rak›l›ncaya kadar her hafta oturma eylemimizi sürdürece¤iz” diye
konuﬂtu. Aç›klaman›n ard›ndan
oturma eylemi yap›ld›.
Ayn› gün Hatay HÖC’lüler de
Ulus Meydan›’ndayd›. ‹ﬂkence görenlerin resimlerinin taﬂ›nd›¤› eylemde konuﬂan Enis Aras, tutuklamalar›n hukuksuzlu¤una de¤inerek,
“hukuksuzlu¤a son verin” dedi.
Aras, AKP iktidar›n›n demokratl›¤›n›n göstermelik oldu¤unu ifade etti.
Aç›klaman›n ard›ndan oturma
eylemi gerçekleﬂtirilirken, s›k s›k
“Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Demokrasi ‹stemek Suç De¤ildir, Ba¤›ms›zl›k ‹stemek Suç De¤ildir” sloganlar› at›ld›.
Mersin’de ise, Taﬂbina önünde
toplanan HÖC üyeleri, “Seçim Çare
De¤il Dedikleri ‹çin Tutuklanan 42
Kiﬂi Serbest B›rak›ls›n” yaz›l› pankart ve dövizler açt›lar.
Aç›klamay› okuyan Gülbeyaz
Karaer, “adaletin” terazisinin iktidardan yana oldu¤unu ve hukuki
gerçeklerin bir yana itilerek siyasi
gerekçelerle sald›r›ld›¤›n› ve tutuklamalar yap›ld›¤›n› belirtti.
Aç›klaman›n ard›ndan yap›lan
oturma eylemi s›ras›nda da sloganlar ve marﬂlarla hukuksuzluk protesto edilirken, 42 kiﬂi serbest b›rak›lana kadar Taﬂbina önünde her pazartesi saat 13.00’te eylemin sürece¤i duyurusu yap›ld›.
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Tutsaklardan Adalet Bakanl›¤› ve ‹ktidara Ça¤r›
Sözünüzü Tutun; Genelgeyi Uygulay›n
Hapishanelerdeki
Halbuki bu konuda gemuz de¤ildir. Bu konunelgede çok aç›k bir
da çözüm bulmas› gekeyfi uygulamalara her
biçimde ﬂöyle ifade
reken hapishane idaregeçen gün bir yenisi
ediliyor:
leridir.
ekleniyor. Adalet Bakanl›¤› 22 Ocak'ta ya“Hücreye koyma
Genelgenin uyguy›nlad›¤› genelge ile
cezas› alan hükümlü ve
lanmamas› ise sadece
tecrit sorununun varl›tutuklular bu cezalar›hapishane idarelerinin
¤›n› kabul etmiﬂ ve tecn›n infaz koﬂulu arankeyfilikleri de¤ildir.
ritin kald›r›lmas› yömaks›z›n bu faaliyetleBu Adalet Bakanl›nünde k›smi birtak›m
re kat›l›r"
¤›'n›n bir taktiksel mauygulamalar›n baﬂlat›nevras›d›r. ‹stedikleri
Genelgedeki "tredlaca¤›n› taahhüt etmiﬂzaman tüm hapishane
man" koﬂuluna da
se de, yaﬂananlar tam
idarelerinin talimat ve
uyulmuyor.
tersinin iﬂaretçisidir.
önergelere uymas›n›
Bu örnekler daha da
sa¤layabilmektedirler.
Genelgenin uyguço¤alt›labilir. Ancak
Sorun tecrit konusunlanmas› konusunda tutbunlar bile hapishanedaki ›srardad›r. 7 y›l
saklar›n çabalar› da halerde genelgenin ihlal
süren Büyük Direniﬂ
pishane
idarelerine
edilmesi ﬂöyle dursun,
ve bu direniﬂin kahraba¤l› olarak ve keyfitecrit iﬂkencesinin sürman› 122 ﬂehidimiz
likleri nedeniyle sodürülmesi konusundatecrite karﬂ› mücadelenuçsuz kalmaktad›r.
ki ›srar› göstermeye
den asla vazgeçmeyeÖrne¤in haftada 10 tutyeterlidir.
ce¤imizin
ispat›d›r.
sa¤›n 10 saat biraraya
Bizler siyasi tutsakBuna
ra¤men
tecrit pogetirilmesi konusunda
lar olarak iktidar›, Adalitikas›nda ›srar edilhapishanenin mimarilet Bakanl›¤›'n› bir kez
mesi yeni katliamlar›n
sinin yetersizli¤inden
daha uyar›yoruz. Sözve ölümlerin önünü açbahsediyorlar. Fakat
lerinizi
unutmay›n!
mak demektir.
genelgede, "ortak meGenelgeyi uygulamal›,
kan yetersizli¤i sorunu
Bizler düﬂünceleritecrit sorununun çözüçözülünceye kadar kamiz,
ideolojimiz u¤rumüne iliﬂkin ad›m atpat›lma birimleri de
na
bundan
önce oldu¤u
mal›s›n›z. Fiziki imdahil olmak üzere her
gibi
bundan
sonra da
kans›zl›klar vs. gibi sotürlü kapal› alan›n kulgeliﬂebilecek
her türlü
runlar bizim sorunulan›labilmesisald›r›ya ve
ne imkan tabedele haz›n›yan düzenr›z.
Adalet
leme" yap›lBakanl›¤› ve
mas› gerektiiktidar da tec¤i söyleniyor.
rit iﬂkencesinYine bu
de ›srar edihakk›n kullayorlarsa, ben›m›nda tutdellerine de
saklar disiphaz›r olmal›lin cezalar›
lar.
oldu¤u gerekçesiyle
Genelgenin uygulanmas› için eylemler
keyfi olarak
* Cansuyu
ortak sohbetdergisinin
temsürüyor. Bu eylemlerden biri de Munzur
lere ç›kar›lmuz say›s›ndan
Festivali s›ras›nda Dersim’de yap›ld›
mayabiliyor.
al›nm›ﬂt›r.
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17 A¤ustos
1999
Saat 03.02
40 bin
insan›m›z
enkaz
alt›nda kald›
Sorumlular
hesap
vermedi
Devlet yine
halk›n
ölümünü
bekliyor

Büyük ac›m›z› unutmayal›m
Unutmak, yeniden yaﬂamakt›r
40 bin insan›m›z› topra¤a gömdü¤ümüz o büyük ac›n›n üzerinden
tam 8 y›l geçti.
17 A¤ustos günü Kocaeli, Gölcük, Yalova, Adapazar› baﬂta olmak
üzere depremde y›k›m ve can kay›plar›n›n yaﬂand›¤› yerlerde anmalar düzenleniyor.
Burjuva medya ve iktidarlar her
17 A¤ustos’ta “yaralar› yeniden kanatmamak” yalan›yla ad›m ad›m
unutturmaya çal›ﬂt›lar.
Ama unutulur mu böyle bir ac›?
Kabuk ba¤lar m› böyle bir yara?
Böylesi büyük bir ac›n›n hafiflemesi, yaralar›n sar›lmas› için; en
baﬂta halk›n ma¤duriyetlerinin giderilmesi ve tedbir almayan, yap›lar› denetlemeyen devlet görevlilerinin, belediyelerin, daha fazla kâr
u¤runa çürük yap›lar yapan müteahhitlerin cezaland›r›lmas› gerekir.

Deprem D avalar›na
Zaman Aﬂ›m›
Peki ne oldu 17 A¤ustos sonras›?
Veli Göçer günah keçisi seçildi.
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Aç›lan davalar sürüncemede b›rak›ld› ve bu y›l›n ﬂubat ay›nda hepsi
birden, “zaman aﬂ›m›na” u¤rayarak
davalar düﬂtü. Sadece 9 kiﬂi hapis
cezas›na çarpt›r›ld›.
Evet, 40 bin insan katledildi ama
oligarﬂinin adaleti resmen adaletsiz
b›rakt› ac›l› aileleri, analar›n› babalar›n› kaybetmiﬂ çocuklar›, k›zlar›n›
ve o¤ullar›n› yitirmiﬂ ana-babalar›.
Ba¤›ms›zl›k ve demokrasi için
mücadele ettikleri için hakk›nda dava aç›lan tek bir devrimcinin davas›n›n böyle zaman aﬂ›m›na u¤rat›ld›¤›n› gördünüz mü, duydunuz mu?
Yoktur tek bir örnek. Ama, iﬂkence,
katliam davalar›nda onlarcad›r. Hep
ayn› zihniyet, suçlu olan devletse,
orada adaletin gözü kör, kula¤› sa¤›r olur. Nas›lsa ölen yoksul halkt›r!

O S oru H âlâ S oruluyor
AKP ‹ktidar› P lanl›
Katliama H az›rlan›yor
“Nerde Bu Devlet?”
17 A¤ustos’ta ne çok sorulmuﬂtu
bu soru. Ses vermedi devlet 17

A¤ustos’ta. Bir tek, halka yard›ma
koﬂan devrimcileri takip etmek için
oradayd›. Anl› ﬂanl› devletin, mazlumlara, hakk›n› arayanlara gücünü
göstermekle meﬂhur devletin yetkilileri günlerce deprem bölgesine dahi ulaﬂamad›lar. Ama ayn› anda,
emperyalistlerin istedi¤i ‘tahkim’
gibi sömürge yasalar›n› ç›karmakta
gecikmediler.
ﬁimdi yine o soru gündemde ve
yine yok ortal›kta devlet. Hakk›n›
arayan›n karﬂ›s›na polis copuyla,
hapishaneleri, mahkemeleri, yasalar›yla ç›kan, y›k›lacak gecekondular›n baﬂ›na kepçeleriyle çullanan
devlet, beklenen depreme önlem almaya gelince yine yok ortal›kta.
Beklenen büyük ‹stanbul depremi konusunda bilim insanlar› art›k
aç›kça ilan ediyorlar: Bu devletten
umudumuzu kestik diye.
‹TÜ Maden Fakültesi’nden Prof.
Dr. Naci Görür, bilimin AKP iktidar›na, devletin halk› düﬂünmeyen
zihniyetine isyan›n› ﬂu sözlerle ortaya koyuyor:
“Bir bilim adam› olarak teslim
bayra¤› çekiyorum. Pes ediyorum...
Umudum kalmad›... Bu ülkeyi yönetenlerin, devletin deprem diye bir
derdi yok. Yap›lan her ﬂey oyalama
ve göz boyamadan ibaret kal›yor. ”
Nerede, nas›l deprem olaca¤›
belli; neden burada yaﬂayan insanlar›n evleri, yaﬂam alanlar› depreme
karﬂ› güçlendirilmiyor? Silahlanmaya, tekellere hortumlamaya gelince
ayr›lan bütçeler neden halk›n can›na
ayr›lm›yor?
Neyi bekliyor AKP iktidar›?
‹nsanlar›n ölmesini mi?
Bilim bas bas ba¤›r›yor; bir an
önce diyor, hiç vakit kaybetmeden
önlem al›nmal› diyor.
Ancak adeta böyle bir sorun
yok; AKP 5 y›ld›r tekeller u¤runa
ç›karmad›¤› yasa kalmad›, emperyalizm ne istediyse yapt› ama depremi hiç gündemine almad›.
Bunun ad› planl› katliamd›r.
Oligarﬂik devlet ve onun iktidar›
planlayarak, bilerek halk› katletmeye ahdetmiﬂ adeta.
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Ne diyor AKP? “Takdir-i ilahi,
baﬂa gelecek olan çekilir” mi demek istiyor?
Ad›m ad›m, gün gün, saat saat
gelmesi beklenen bir y›k›m. Onbinlerin ve hatta belki daha fazla insan›m›z›n can›n› alaca¤› bugünden
belli olan bir y›k›mdan sözediyoruz.
Bu, tek baﬂ›na “kadercilikle”, islamc› zihniyetle de aç›klanamaz.
Bu, halk düﬂmanl›¤›d›r, halka zerre
kadar de¤er vermeyen bir anlay›ﬂ›n
tezahürüdür.
Bilim insanlar›, fay hatt›nda yo¤un gaz ç›k›ﬂ› tespit ediyor; iﬂçiler 1
May›s yapacak diye görülmemiﬂ
“önlemler” alan ‹stanbul Valili¤i’ne, her yana laleler dikip halka
sahte ‘lale devri’ havas› yaﬂatan büyükﬂehir belediyesine baﬂvuruyorlar, ama kimse ilgilenmiyor onlarla.

AKP, ‘Depreme Tedbir
Al›n’ Diyeni Susturuyor
Elbette boﬂ durmuyor AKP iktidar›. Bak›n ne yap›yor.
Baﬂbakanl›¤›n “yeni yap›lanma”
gerekçesiyle Ulusal Deprem Konseyi’ni (UDK) la¤vetmesinin üzerinden 7 ay geçmesine karﬂ›n, üst düzeyde koordinasyon ve dan›ﬂmanl›k
sa¤layacak bir yap› hâlâ kurulmad›.
Yüzde 98’i deprem kuﬂa¤›nda
olan bir ülkeyiz. ‹stanbul depremini
bekliyor milyonlarca insan›m›z.
Böyle bir depremin nas›l bir y›k›ma
yolaçaca¤› az çok bilim insanlar› taraf›ndan yap›lan araﬂt›rmalarda ortaya konuldu.
‹ktidar bu konuda hiçbir pratik
tedbir almad›¤› gibi, bilimsel çal›ﬂmalar› da tümüyle ask›ya ald›.
Peki, 17 A¤ustos Depremi sonras› kurulan UDK, neden la¤vedildi?
Türkiye deprem kuﬂa¤›ndan baﬂka bir yere mi taﬂ›nd›?
Yoksa, durdu¤u yerde, deprem
riski mi azald›?
Hay›r bunlar›n hiçbirisi de¤ildir.
Birinci neden, konseyin s›k s›k,
deprem riskine karﬂ› projelerin ka¤›t üzerinde kald›¤›n›, yetkililerin
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hiçbir ﬂey yapmad›¤›n› aç›klamalar›. ‹kinci neden; AKP’nin
kadrolaﬂma anlay›ﬂ›. Üçüncü neden ise, konseyin
çal›ﬂma ve masraflar›n› iktidar›n
bir “yük” olarak
görmesi.

Depremzedeler hâlâ ma¤dur
Halk›n can›n›, halk›n ihtiyaçlar›n›
düﬂünmeyen oligarﬂik düzen, depremin ard›ndan “devletin elinden geleni
yapaca¤›, yaralar› saraca¤›” nutuklar›n› çok geçmeden unuttu ve unutturmaya çal›ﬂt›.
Y›llarca sa¤l›ks›z koﬂullarda prefabriklerde yaﬂad› binlerce aile. Böyle
bir felakette, üstelik dünyan›n dört bir
yan›ndan yard›mlar›n geldi¤i, deprem
vergilerinin topland›¤› koﬂullarda, evleri y›k›lanlara baﬂlar›n› sokacaklar›
bir evi dahi yapmad›. Paras› olan yaﬂas›nd›, bu düzende.
Devlet, halk›n yaﬂad›¤› felakette sorumlulu¤unu unutturmaya çal›ﬂt›¤› gibi, bir süre sonra prefabrikleri de boﬂaltt›, depremzedelere tahsis edilen araziler rantiyeye
kurban edildi.
Örne¤in, Kocaeli’de 35 bin konut y›k›ld›, ancak 17
bin konut yap›ld›. Sakarya’da da ayn› ﬂekilde, y›k›lanlar›n yerine devlet yenilerini yapmad›.
Düzceli depremzedeler defalarca Ankara’ya gelerek
eylemler yapt›lar, ancak verilen sözlere ra¤men sorunlar›na AKP iktidar› taraf›ndan çözüm bulunmad›, ço¤u kez
onlar›n karﬂ›s›na yetkililer de¤il polisler ç›kar›ld›.

‹ktidar, gerçe¤i dile getirenleri susturuyor.
Susun
diyor,
halk tehlikenin
ciddiyetini görmesin, bilmesin,
bu konu sürekli
gündemde olmas›n. Mant›k bu!
Ocak
ay›nda
Baﬂbakan Erdo¤an’›n imzas› ile
yay›nlanan genelge ile UDK
la¤vedilmiﬂti.
Geliﬂen tepkiler
üzerine Erdo¤an,
“Türkiye Acil
Durum Yönetimi Genel Müdürlü¤ü’nün çal›ﬂmalara entegre olaca¤›n›” aç›klam›ﬂt›. Aradan 7 ay geçti ve
hiçbir ad›m at›lmad›. Nas›lsa o günkü tepkiler yat›ﬂt›r›lm›ﬂt›, AKP iktidar›n›n yönetim anlay›ﬂ›na, zihniyetine göre aslolan da buydu.
Halk›n can›, gelece¤i mi; umurunda m› iktidar›n!

UDK Eski Baﬂkan› Prof Haluk
Eyido¤an hakl› olarak “susuzluk
gi b i de pre mi g erç e kl e ﬂ i nc e h a t ›r la r ›z.”
Evet, bu ülkeyi yönetenler sorunlar› gözden uzak tutup, sonra
“baﬂa gelince” piﬂkince “takdir-i
ilahi” diye geçiﬂtirme konusunda
uzmand›rlar. Kurakl›¤›n geliﬂini
adeta bekleyen iktidar susuz b›rakarak, halka eziyet ediyor, olas› salg›n
hastal›klar›n yaﬂanmas›na neden
oluyor. Deprem konusundaki politikas› da ayn›. Bekliyor!
Onbinlerin ölümünü ve büyük
y›k›m› sadece bekliyor!

Bir Kez Daha Ac›yla
Sars›lmamak ‹çin...
Devlet yetkilileri, AKP iktidar›
yine 17 A¤ustos’un y›ldönümünde
nutuklar atacaklard›r. Ancak bu,
ölümlerimizi bekledi¤i gerçe¤ini,
17 A¤ustos’un yaralar›n› sarma konusunda hiçbir ad›m atmad›klar›
gerçe¤ini de¤iﬂtirmeyecek.
17 A¤ustos bu düzenin halk için
olmad›¤›n›, halk› düﬂünmedi¤ini en
çarp›c› ﬂekilde gösterdi. O günden
bu yana yaﬂananlar da, düzenin bu
niteli¤ini daha da pekiﬂtirdi.
Ayn› düzen ﬂimdi de ölümlerimizi bekliyor. Peki biz bekleyecek miyiz? Can güvenli¤imizi, halk› düﬂünmeyenlerin insaf›na m› b›rakaca¤›z? Cevab›m›z ‘hay›r’ ise, bilmeliyiz ki; iktidar›n, belediyelerin tedbir almas›n› sa¤layacak olan bizim
örgütlenmemiz ve mücadelemizdir.
Tercih ortada: Ölüm ya da mücadele.
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¤iﬂimleri, nem oran›n›n yükselmesi,
iﬂlenmemiﬂ at›klar›n dura¤an baraj
gölüne kar›ﬂmas› sonucu, ast›m,
bronﬂit, s›tma, Hepatit A, Salmonella, Para-Tifo, Amipli Dizanteri gibi
hastal›klar artacakm›ﬂ; yerleﬂim

Hasankeyf’i sular alt›nda b›rakacak
olan Il›su Baraj› için imzalar at›ld›.
AKP’li Bakan, binlerce y›ll›k tarihi
yoketmeyi, 'Hükümetin son taç projesi’ diye sundu.
Çok say›da medeniyete ev sahipli¤i yapan tarihi kent Hasankeyf'i
sular alt›nda b›rakacak olan Il›su
Baraj›’n›n yap›lmamas› için ça¤r›lar, protestolar fayda etmedi. AKP
bir kez daha tekellerin ç›karlar›n›n
üzerinde hiçbir de¤erin olmad›¤›n›
kan›tlamak için ad›m att›.
Il›su Baraj› için anlaﬂma, 14
A¤ustos’ta yap›ld›. AKP hükümetinin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan› Hilmi Güler, att›¤› imzay› hükümetinin “kararl›l›k sembolü” olarak
tan›mlad›.
Do¤ay›, tarihi, kültürü yoketme,
tekellerin ç›karlar›n› düﬂünme, halk›n tepkilerini kaale almama kararl›l›¤›!
Ticari anlaﬂma, DS‹ Genel Müdürlü¤ü, Almanya, ‹sviçre ve Avusturya'dan oluﬂan konsorsiyum aras›nda imzaland›. Ad› üstünde; ticaret! Ticari ç›karlar›n oldu¤u yerde
tarihin, kültürün laf› m› olur?
Il›su Baraj Projesi'yle birlikte
170 kilometrelik nehir k›y›s›, ekosistemde geri dönülmez tahribatlara
yol açacakm›ﬂ ne önemi var!
Nehir vadisine ba¤›ml› nadir,
hassas, göçmen ve tehlike alt›ndaki
canl› türleri yok olacakm›ﬂ, ne gam!
123 kuﬂ türü yok olacakm›ﬂ,
AKP’yi ne ilgilendirir!
Yeralt› sular› çekilecek, aﬂa¤›
kesimlerdeki nehir yataklar› bozulacak, su ak›ﬂ›n›n istikrars›zl›¤› gibi
nedenlerle nehir adalar› yok olacakm›ﬂ; ticaretin yan›nda laf› m› olur!
Karasal bölgelerde ani iklim de-
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dur. Ancak, sözkonusu olan sömürgelerin tarihi, kültürü oldu¤unda,
ac›mas›zca ç›karlar›na kurban ederler. ABD’nin Ba¤dat’ta ilk iﬂi binlerce y›ll›k tarihi y›kmak ve ya¤malamak oldu. Hasankeyf’in yokedil-

A K P, Ta r i h i Yoketmekte
Do¤ay› Katletmekte Kararl›
yerlerinde su seviyesi yükselecek
ve zeminde göçükler artacak, olas›
depremlerde büyük facialar yaﬂanacakm›ﬂ; AKP’nin umurunda m›!
Hilmi Güler, iﬂledikleri suçun
büyüklü¤ünün fark›nda asl›nda. Her
ﬂeyi bir yana b›rakt›k, bir baraj olarak “taç proje” diye adland›r›lmas›
imkans›z olan bir proje için bu deyimi kullanmas›, “ﬂimdiye kadar çok
imza töreni yapt›k. Ancak bu sefer
ki, ayr› bir heyecan veriyor!” gibi,
anlams›z ve abart›l› sevinç gösterileri yapmas› bunun sonucudur.
Nedir heyecan›n nedeni? Bir tarihi sular alt›na gömmek!
Hasankeyf’i turizm cenneti, su
kayaklar› merkezi yapacaklarm›ﬂ.
Müjdeye bak›n! Bölge halk›na ekonomik rüﬂvetlerle tarihlerinin yokedilmesine, beraberinde gelecek
risklere ses ç›karmamalar› dayat›l›yor. Kayak merkezleri, turizm cennetleri her yerde var, ancak Hasankeyf her yerde yok!
Üstelik “gurur projesi” dedikleri
baraj›n ömrünün sadece 50 y›l olaca¤› bugünden belli. 50 y›ll›k ömrü
olan baraj için, binlerce y›ll›k bir tarih yokediliyor.
Üstelik, Il›su Baraj› ihalesiz verildi... Bu da Hasankeyf katliam›n›n
bir baﬂka boyutu. Kimler nemaland›
buradan bellidir. AKP’nin belirledi¤i ﬂirketler ile, Almanya, Avusturya
ve ‹sveç emperyalistleri. Onlar›n ç›karlar› her ﬂeyin üzerine geçirildi.
Avrupa emperyalistleri, tarihe,
kültüre, medeniyetlere sayg›dan,
korunmas›ndan söz etmeyi çok severler. Kendi ülkelerinde tarihi dokuyu da k›smen koruduklar› do¤ru-

mesine kredi veren ve ﬂirketlerinin
ç›kar›n› kollayan Avrupa emperyalizmi ise, bu konuda çok daha sinsice, ikiyüzlüce hareket ediyor.
Satmaktan, tekellere peﬂkeﬂ çekmekten baﬂka hiçbir ﬂeyi asla düﬂünmedi¤ini 5 y›l içinde defalarca
gösteren AKP içinse, tarihin, kültürün tek anlam› vard›r: Osmanl›’n›n
Saray tarihi. Bakan Güler, suçluluk
içinde, “enerji kadar çevre ve tarihe
de önem verdiklerini” söylüyor.
Baﬂbakan Erdo¤an, eleﬂtiriler karﬂ›s›nda “Hasankeyf yok olmayacak,
baﬂka bir yere taﬂ›yaca¤›z” diyor.
YALAN ve ALDATMA!
Ne çevreye ne de tarihe önem
verir bu zihniyet. Ülke yönetimine,
sorunlara günübirlik bakanlar›n tarihi koruduklar› nerede görülmüﬂ.
Hasankeyf’i taﬂ›ma meselesi ise,
“çocuklara masallar” türünden bir
konu. Antik bir kentin ancak taﬂ›n›,
topra¤›n› taﬂ›rs›n, ama o art›k Hasankeyf de¤ildir. Baraj›n ekolojik
dengeye, halk sa¤l›¤›na yönelik tehditleri ise, AKP aç›s›ndan çok daha
tali bir konudur.
Bir ülkenin, bir halk›n tarihine,
kültürel birikimine, eserlerine sahip
ç›kmas› bir anlay›ﬂ sorunudur. Genel olarak kapitalist anlay›ﬂta, maddi de¤er yaratmayan hiçbir ﬂeyin
de¤eri yoktur. Bu zihniyete ek olarak e¤er sözkonusu olan, Türkiye
gibi bir ülkenin yöneticileri ise,
AKP gibi bir zihniyetin yönetimi
varsa; orada kültürün, tarihin katliam› s›radan bir olay halini al›r. ‹stanbul’da AKM’yi y›kmak ister, Batman’da Hasankeyf’i suya gömer,
Dersim’de Munzur’u yokeder...
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Kapitalizm do¤ay›
yokediyor
Do¤a kapitalizme
isyan ediyor
Kapitalizmi yokedelim
insanca bir düzen kural›m!

Susuzlu¤a Mahkûm
Edenler Hesap Vermeli
Türkiye’nin baﬂkentinde günlerdir su bulam›yor insanlar, Mamak
gibi gecekondu mahallelerine 12
gün içinde sadece bir kez su verildi,
onlar için art›k sorun belli bir süresi
olan “kesinti” de¤il, resmen susuzluk halini ald›. Hükümet ise, adeta
böyle bir sorun yokmuﬂ, ülkenin
baﬂkenti baﬂta olmak üzere birçok
kentte ciddi kurakl›k sorunu yaﬂanm›yormuﬂ gibi oral› olmuyor.

Baﬂkentten manzaralar
Susuzluk nedeniyle hastanelerde
ameliyatlar›n kesildi¤i, gecekondular›n günlerdir su yüzü görmedi¤i,
ülkenin baﬂkentinde, geçen hafta
susuz geçirilen gün say›s› bir haftay› geçti. ﬁebekeye su verilmeye
baﬂland›¤›nda da, kot fark› nedeniyle yüksek yerler günlerdir su alam›yor.
Özellikle Ankara Çay›’n›n geçti¤i yerlerde a¤›r bir koku kentin üzerine çökmüﬂ durumda. Mamak, Sakarya Caddesi, Seyranba¤lar›, Akköprü, Ba¤lar Caddesi, Kavakl›dere, Akay Kavﬂa¤› civar›, Sincan, ‹ncesu, Bentderesi ve Atatürk Orman
Çiftli¤i bölgelerinde halk, belediye
taraf›ndan üstü kapat›lmayan logarlardan yay›lan kokulardan oturamaz
oldular. Kanalizasyon sistemindeki
suyun azalmas› nedeniyle kentin sokaklar›nda fareler dolaﬂmaya baﬂlad›. Cadde ve sokaklara f›rlayan fa-
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reler, sorunun ne denli a¤›rlaﬂt›¤›n›n
önemli bir göstergesi.
Bir baﬂka gösterge ise, ishal vakalar›ndaki art›ﬂ. Ankara Tabip
Odas› Baﬂkan› Önder Okay, “hastanelerdeki ishal vakalar›n›n artt›¤›n›”
belirterek, Ankara Anakent Belediye Baﬂkan› Melih Gökçek'i istifaya
ça¤›rd›. SES üyeleri ise, Numune
Hastanesi önünde eylem yaparak,
ayn› talebi yinelediler. SES’liler,
hastanelerde enfeksiyon riski nedeniyle aciller d›ﬂ›ndaki ameliyatlar›n
iptal edildi¤ini, radyoloji ve laboratuvar hizmeti veremedikleri için de
hastalara teﬂhis konulup tedavi yap›lamad›¤›n› ifade ettiler.
‹nﬂaat Mühendisleri Odas›
(‹MO) Ankara ﬁube Baﬂkan› Fehmi
Toptaﬂ da, kentin de¤iﬂik kot yap›s›na dikkat çekerek, yüksek kotta oturanlar›n ma¤dur olmamas› için Anakent Belediyesi’nin çok önceden
önlem almas› gerekti¤ini, barajlardaki su miktar›n›n mühendislik bilgisi dahilinde hesaplan›p korunmas›
gerekti¤ini, ancak bunun yap›lmad›¤›n› söyledi. Böyle bir durumun
belediye taraf›ndan bugüne kadar
hiç hesaplanmad›¤›n›n ortaya ç›kt›¤›n› kaydeden Toptaﬂ, “ bu saatten
sonra al›nan hiçbir önlem ma¤duriyeti gidermez” dedi.
Bugün soruna çözüm bulunmuﬂ
dahi olsa, yaratt›¤› tahribat›n sonuçlar›n›n salg›n hastal›klar ﬂeklinde
ileride daha ciddi olarak ortaya ç›k-

maya baﬂlayaca¤› da aç›kt›r.
Elbette baﬂkentten yans›yan
manzaralar bununla bitmiyor.
Öte yandan, AKP iktidar› ve
onun belediye baﬂkan›, “sorunu
çözmeye çal›ﬂ›yoruz” görüntüsü vererek, sorumsuzlu¤un, halk› düﬂünmemenin üzerini örtmeye çal›ﬂ›yor.
Gökçek’in “çözüm” diye sundu¤u K›z›l›rmak suyunun ne kadar
sa¤l›kl› oldu¤u halen tart›ﬂ›l›rken,
Gökçek bunu umursam›yor bile, o
dahiyane “zekâs›” ile, banyo yaparken aya¤›n›z›n alt›na kova koyup, o
suyu da tuvalette kullan›n” gibi akla ziyan “önlemler”den söz ediyor.

Polis teﬂkilat›na yard›m
ve THY grevini k›rma
daha öncelikli gündem
Ortaya ç›kan her geliﬂme, belediyenin ve hükümetin kurakl›¤a
karﬂ› hiçbir önlem almad›¤›n›, bunu
akl›ndan bile geçirmedi¤ini gösteriyor. Geçen hafta vurgulam›ﬂt›k, yeniden hat›rlatmakta fayda var. Bu
kurakl›k bir günde ortaya ç›kmad›,
seçimden önce de vard›, ancak halk›n tepkisini çekmemek, seçimlerde
bunun oy sand›¤›na yans›mas›n› engellemek için daha planl› bir su tasarrufunu gündemlerine bile almad›lar. O müthiﬂ “zekâlar›” hep “halk› nas›l aldat›r›z” diye çal›ﬂt›¤› için,
böyle bir sonuç ortaya ç›kt›.
Evet, ne hükümet ne de belediyeler hiçbir önlem almad›lar. Yaﬂanan susuzlu¤a karﬂ›n, Ankara Belediyesi Meclisi’nin internet sitesinde
yay›nlanan a¤ustos ay› gündeminde
“kurakl›k” sorunu yer alm›yor. Bunun yerine imar, terfiler gibi ucu
ranta dayanan gündemler a¤›rl›kl›
olarak yer al›yor. Yine Büyükﬂehir
Belediyesi’nin 5 y›ll›k strateji planlamas›nda “su temin edilmesi”, belirlenen 11 he de f a ras ›nd a yok!
Bunun yerine, “gösteriﬂ” ve “oy avc›l›¤›n›n” di¤er ifadesi olan “prestijli projeler” ön planda. 2007-2011
stratejik planlamas›nda, “Avrupa’n›n en büyük hayvanat bahçesinin” yap›lmas› dördüncü s›rada yer
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pan M. Ali
ﬁahin, susuzluk ve
Gökçek’e
Ankara’y› susuz b›rakan Melih Gökyönelik
çek, böyle ciddi bir sorunda yap›lan proeleﬂtirilerin
testolara dahi tahammül edemiyor. Ona
hat›rlat›lgöre, protestolar› yapanlar “ e ¤ i t i ml i m i l i t a n g ru p l a r” ,
mas› üzeri“ p ro v o k a t ö r l e r ”miﬂ.
ne, konuyu
Onun literatüründe “protesto” yoktur, hak isteme yoktur;
Bakanlar
böyle ﬂeyleri “mümin kullar” yapmaz, ancak “provokatörKurulu’nda
ler” yapar. Halk› aﬂa¤›layan bir bak›ﬂ aç›s›, onun her davragörüﬂmen›ﬂ›nda kendini ele veriyor. Sen milyonlarca halk› susuz b›diklerini,
rakacaks›n, sonra ç›k›p “tasarruf” ad›na, halkla dalga geçegündemlericeksin, ama seni kimse protesto etmeyecek! ‹stedikleri bune almad›kdur. Sorumluluklar›n› yerine getirmedi¤i için hesap verecelar›n› itiraf
¤i yerde, eleﬂtirenlere sald›r›yor, hakaret ediyor. “Normal”
etti. Protesbir ülkede an›nda istifa etmesi gereken Gökçek, eminiz bintolara yaklerce Mamakl›’n›n yol kesme eylemlerine de ayn› gözle balaﬂ›m› da
k›yordur! Onlar da yoksullar, protestolar›n›n ne önemi var!
t›pk› Gökçek gibiydi.
Bu davran›ﬂ biçimi, 20 kiﬂilik koruma ordusuyla gezen
ﬁahin, “ne
ve baﬂkentin ortas›nda avukat dövdüren eﬂkiya Gökçek’e
konuﬂursak
özgü de¤ildir. O, liberaller, kimi sol ayd›nlar taraf›ndan “dekonuﬂal›m,
mokrat” ilan edilen, klasik bir AKP’lidir! AKP’ye muhalif
hangi tür
bir yazar›n (Emin Çölaﬂan), Hürriyet’ten at›lmas›n› nereprotestolar
deyse zil tak›p oynayarak karﬂ›layan, “belediye bayraklar›ortaya kon› yar›ya indirip yas ilan edece¤iz” vb. sözleriyle kendine
yarsak komuhalif bir düﬂüncenin susturulmas›yla dalga geçen bir zihyal›m, herniyet demokrat olabilir mi? Ancak dedi¤imiz gibi bu zihhalde
su
niyet Gökçek’e ait de¤ildir, AKP’nin zihniyetidir.
akacak
deBaﬂbakan›n, hükümeti eleﬂtiren köylülere davran›ﬂ›n›,
¤il. Ankakarikatürlere açt›¤› davay›, politikalar›na karﬂ› ç›kan sendira’y› yönekalar› “marjinaller” diye adland›rmas›n›, IMF’yi eleﬂtirenten arkadaﬂleri “terörist” diye damgalamas›n›, TBMM Baﬂkan›
lar›m›za
Ar›nç’›n 70 yaﬂ›ndaki köylüyü nas›l azarlad›¤›n› ve daha
yard›mc› olonlarca örne¤i hat›rlay›n; Gökçek’in gösterdi¤i tav›r da bumam›z genun bir devam›d›r.
rekir” dedi.
4.5 y›ld›r medya taraf›ndan hiçbir konuda ciddi bir eleﬂHerkes
tiriye tabi tutulmad›lar, pislikleri ortaya dökülmedi, tekelci
kuzu
gibi
burjuvaziyi, emperyalizmi hep arkas›nda buldu. Hal böyle
bekleyecek,
olunca, halk›n en küçük bir muhalefetinde, arkas›ndaki güçellerini aç›p
lere güvenerek halka hakaret etmekten, azarlamaktan, polis
ya¤mur duzoruyla bast›rmaktan çekinmiyorlar.
as›na ç›kacak; istedikal›rken, “önümüzdeki y›llarda su s›leri bu! Demokratik protestoya bak›nt›s› yaﬂanmamas› için baraj yak›ﬂ aç›lar›, onlar›n nas›l bir demokp›mlar›na h›z verilece¤i” 13. s›rada
ratl›k anlay›ﬂ›na sahip olduklar›n›
bulunuyor. Spor klüplerine ve emda gösteriyor.
niyet teﬂkilat›na yap›lacak yard›mÜlkeyi yöneten zihniyetin, hallar dahi, su sorunundan öncelikli
k›n en temel ihtiyac› karﬂ›s›ndaki
geliyor.
tutumu ortada. Su kaynaklar›n› satmak için h›zla yasal düzenlemeler
Hükümet ise, seçimler sonras›
yapan iktidar, THY grevini nas›l k›yapt›¤› ilk bakanlar kurulu toplant›raca¤›n› acil gündem olarak al›yor,
s›nda konuyu gündemine dahi albelediye polis teﬂkilat›na yard›m›
mad›. Toplant› sonras› aç›klama ya-

Bir halk düﬂman›
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daha öncelikli görüyor, ama halk›n
ihtiyaçlar› sözkonusu olunca, sadece Allah’a havale etmekle yetiniyorlar. Nas›lsa, “kadercilik” gibi bir
silahlar› var.

Köylüye büyük darbe
Susuzluk kentlerde yaﬂam› etkilerken, en büyük darbeyi köylülü¤e
vurmuﬂ durumda. Burjuva bas›n bu
konuda da iktidar› koruma politikas›na devam ediyor. Göstermelik bir
iki haber d›ﬂ›nda, yaﬂanan sorunun
boyutuna denk düﬂen bir yay›ndan
›srarla kaç›n›l›yor. Halk›n cefas›
üzerinden iktidarla iﬂbirli¤i yap›yor,
onun “elini” rahatlat›yor.
Oysa köylü feryat halinde. Kurakl›¤›n etkilemedi¤i bölge neredeyse yok. Örne¤in, Ege Bölgesi’ndeki
kurakl›k, öteden beri kurak olarak
bilinen ‹çanadolu’yu geçmiﬂ durumda.
Türkiye Ziraat Odalar› Birli¤i
Genel Baﬂkan› ﬁemsi Bayraktar,
kurakl›¤›n ürün hasad›nda ciddi kay›plara neden oldu¤unu ifade ederek, toplam zarar›n 5 milyar YTL’yi
buldu¤unu belirtiyor. Bayraktar
ürün baz›nda yap›lan incelemeler
sonucunda üretim kayb›n›n bu¤dayda %20, karpuzda %24, kuru incirde %38, domateste %25 oldu¤una
ve daha birçok üründe kay›plar oldu¤una dikkat çekerek, zarar gören
üreticiye yap›lmas› düﬂünülen yard›m›n yaln›zca 4 ürün ve 40 ille s›n›rlanmas›n›n yetersiz oldu¤unu
ifade etti. Bayraktar, köylüye kurakl›k tazminat› ödenmesini istedi.
Köylünün zarar›, ürününün tarlada kalmas› bugüne kadar AKP’nin
umurunda olmad›. AKP, bugüne kadar Dünya Bankas›’n›n, DTÖ ve
IMF’nin talimatlar› do¤rultusunda,
AB’ye uyum çerçevesinde darbe
vurdu¤u köylülü¤ün, bu kez de kurakl›kla yokedilmesini izliyor.

Do¤a böyle katlediliyor
“Kurakl›k nas›l oluﬂtu?” sorusuna birçok aç›dan cevap vermek
mümkündür. Ancak neresinden ba-
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karsan›z bak›n, gelip dayanaca¤›
yer, kapitalizmin do¤ayla, insanla
uyumlu olmayan üretim anlay›ﬂ› ve
kapitalistlerin daha fazla kâr için
tahrip etmeyece¤i hiçbir ﬂeyin olmamas›d›r. Adeta bir “kader” gibi
sunup, “iﬂte suçlu bu” diye takdim
ettikleri “küresel ›s›nma” da böyle
oluﬂtu. Milyonlarca y›lla hesaplanan yaﬂl› dünyam›z›n tarihinde küçük bir zaman dilimine denk düﬂen,
birkaç yüzy›ll›k kapitalizmin, nas›l
tahripkâr bir sistem oldu¤u ortada.
Uza¤a gitmeye gerek yok. ‹stanbul’dan bir manzaray› 13 A¤ustos
tarihli Milliyet’ten aktaral›m.
Terkos Gölü ve Sazl›dere Baraj›’n›n ham suyunun ar›t›ld›¤› ‹kitelli Fatih Sultan Mehmet Han Ar›tma
Tesisi’nde, ar›tma sonras› ortaya ç›kan yaklaﬂ›k 20 bin metreküp hacmindeki at›k, tesis alan› içinde bulunan ancak yerleﬂim yerlerine çok
y a k › n o l a n a r a z i y e k o n t r o lsü z ﬂe kilde boﬂalt›l›yor. ‹SK‹, beklendi¤i
gibi, at›klar›n “zarars›z” oldu¤unu
iddia ederken, bilim insanlar› “zehirli” diyor. ‹TÜ Çevre Mühendisli¤i’nden Prof. Dr. Derin Orhan, “tesise gelen su temiz olsa da ar›tmada
alüminyum sülfat, kireç gibi zehirli
maddeler kullan›l›r. Bu bir kimyasal
at›kt›r. Ba¤›rsak bozukluklar›na hatta ö l ü m l e re yol açabilir. Ye r a l t ›
k a y n a k l a r › n a s › z a b i l i r ” diyor.
Prof. Seval Sözen de, hast al› ¤a yol
açan her türlü organizman›n üreyebilece¤ine dikkat çekiyor.
Peki nas›l bu denli pervas›z olabiliyor AKP’li belediye?
Çünkü, yeralt› su kaynaklar›n›n
etkilenmesi bir yana, ilk etkilenecek
olan yerleﬂim yerlerinin hepsi gecekondular, yani yoksullar. Bayramtepe ve Alt›nﬂehir Mahallesi halk›n›n
yaﬂamlar› risk alt›nda olmas›na karﬂ›n, yetkililer yoksullara de¤er vermediklerini bir kez daha gösteriyorlar. ﬁikayetler kaale al›nm›yor. Alt›
s›zd›rmaz, üstü kapal› bir yerde depolanmas› gerekirken, “masrafl›”
oldu¤u için aç›k alana kamyonlarla
dökülüyor. Fabrikalar da y›llard›r
ayn› yöntemi kullan›yorlar ve iktidarlar taraf›ndan hiçbir cezayla kar-
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ﬂ›laﬂm›yorlar. Ar›tma tesisi, filtreler yapmak, at›klar›n› güvenli alanlara dökmek yerine, ucuz
yoldan zehirleri topra¤›m›za,
suyumuza boﬂalt›yorlar. Hatta
bu da yetmiyor, emperyalist tekellerin at›klar› “para” karﬂ›l›¤›nda ya da kimi ç›karlar u¤runa topraklar›m›za getiriliyor,
denizlerimize b›rak›l›yor.
‹stanbul’u bekleyen bir baﬂka tehlikeye daha dikkat çekmekte fayda
var. Devlet
Meteoroloji
‹ﬂleri’nin
“ﬂiddetli kurakl›k yaﬂanan” yerler
aras›nda sayd›¤›
‹stanbul’un su sorunun çözüm
için belediyenin, hükümetin “çözümü”,
Melen Çay›
olarak lanse
edildi, trilyonlarca para
da harcan›yor.
‹ﬂe bak›n ki, tam da bugünlerde
Melen’de bal›klar ölmeye baﬂlad›. Nedeninin, çevre fabrikalar›n
at›klar› oldu¤u ortaya ç›kt›. ‹stanbul
halk›na kirli su içirmekte sak›nca
görmeyen hükümet, suyu kirleten
fabrikalara karﬂ› ise hiçbir ﬂey yapm›yor. Çevre fabrikalar›n hiçbirinde
“ar›tma tesisi” bulunmamas› tesadüf mü? Elbette hay›r, ülke genelinde durum budur. Bilimsel raporlarla, su kaynaklar›n›n azl›¤› y›llard›r
bilinmesine karﬂ›n, varolanlar›n da
patronlar taraf›ndan zehirlenmesine
göz yumulmaktad›r.
Bu konuda son y›llarda en bilinen örnek, siyanürlü alt›n konusunda AKP’nin ve önceki hükümetin
tavr›d›r. Köylülerin isyan›na, verilen mücadele sonucu al›nan mahkeme kararlar›na karﬂ›n, siyanürlü alt›n arayan tekellerden yana tav›r
koydular. ‹ﬂte sonuç: Çanakkale’nin
Çan ‹lçesi Etili Köyü’nde yürütülen
alt›n rezervi arama çal›ﬂmas› nedeniyle, bölgedeki 23 köyün yararland›¤› su havzas›nda kimyasal kirlilik
oluﬂtu¤u saptand›. Siyanürlü alt›n

Kurakl›k her yerde
Kurakl›k ne Ankara ile s›n›rl› ne de
‹stanbul. Daha alt› ay önce “kurakl›k
riski yok” diyen Devlet Meteoroloji
‹ﬂleri’nin web sitesindeki rapor, kurakl›¤›n ülke genelinde oldu¤unu gösteriyor:
“Malkara hariç Marmara Bölgesi,
Afyon d›ﬂ›nda Ege Bölgesi; Eskiﬂehir,
Nevﬂehir, Kayseri, Gemerek, Konya
Ere¤lisi hariç ‹ç Anadolu
Bölgesi; Isparta, Mersin,
Adana ve ‹skenderun d›ﬂ›nda Akdeniz Bölgesi;
Amasya, Hopa, Artvin ve
Bayburt d›ﬂ›nda Karadeniz Bölgesi; Güneydo¤u
Anadolu’nun güneyi ve
bat›s›; Do¤u Anadolu
Bölgesi’nin bat›s› ile Van
ve çervesinde k u r a k l › k
mevcut olup Amasra, ‹stanbul, Band›rma, Akhisar, Manisa, Bodrum,
Marmaris, Mu¤la ve Milas’ta çok ﬂiddetli kurakl›k vard›r. ”

arayan firma, su havzas›n› kirletti¤i
ve ön ÇED raporu bulunmad›¤› gerekçesi ile, belediye taraf›ndan sadece uyar›l›rken, ilgili bakanl›k ise,
sadece seyretmekle yetiniyor. Bergamal› köylülerin anlatt›¤› da iﬂte
buydu. Tekeller kasalar›n› doldururken do¤ay› tahrip ediyor, insan sa¤l›¤›n› hiçe say›yor ve bunu hükümet
onayl›yor. Sonra da baﬂl›yorlar takdir-i ilahi masallar›na.

Sorumlu, AKP iktidar›d›r
Sorumlular›n yakas›na
yap›ﬂmak meﬂrudur
Kurakl›¤› seçim öncesinde bilinçli olarak gizleyen, bugün de
özellikle Anadolu kentlerindeki kurakl›¤› yans›tmamaya çal›ﬂan burjuva bas›n, Ankara özgülünde “tüm
suçun Melih Gökçek’te oldu¤u”nu
iﬂliyor.
Bu, bilinçli bir tercihdir. Medya
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holdingleri ile Gökçek aras›ndaki
ç›kar çat›ﬂmalar›n›n bundaki pay›
bir yana, as›l olarak AKP iktidar›n›
korumaya, kollamaya devam etme
vard›r bu tav›rda. Oysa, sorunun
Ankara ve Gökçek ile s›n›rl› olmad›¤›n› medya da biliyor. Küresel
›s›nma bir gerçeklik. Ancak, bunun
bu denli büyük bir susuzluk, kurakl›k yaratmas›nda belirleyici olan,
iktidar›n bu konudaki politikas›, daha do¤rusu politikas›zl›¤›d›r. Düﬂünün ki, NASA 2040 y›l›nda Türkiye
için çölleﬂme tehlikesinden söz ediyor. Bilim insanlar› küresel ›s›nman›n yak›n gelecek için çok daha a¤›r
sonuçlar yarataca¤›na iﬂaret ediyor.
Bugünkü tablo karﬂ›s›nda deyim yerindeyse “çuvallayan” bir iktidar,
yar›n ne yapabilir; ortada.
Gökçek’in alt yap› diye bir politikas›n›n olmad›¤›, tamamen göstermelik iﬂlerle halk›n gözünü boyamaya çal›ﬂt›¤›, yaklaﬂan kurakl›k için
hiçbir önlem almad›¤›, yat›r›m yapmad›¤› bir gerçek. Bu anlamda elbette yaﬂananlardan birinci dereceden sorumludur. Ancak as›l sorumluluk, bir bütün olarak su politikas›n› yönetecek, yat›r›mlar› yönlendirecek olan AKP hükümetidir. Bizi susuz b›rakan, susuzlukla eziyet, iﬂkence, zulüm yapan AKP’dir.
ﬁunu da ﬂimdiden söyleyelim ki,
ayn› iktidar geçici “çözümler”le halk›n karﬂ›s›na “kurtar›c›” havalar›nda ç›kmaktan da
utanmayacakt›r. T›pk› yoksullu¤u yaratan politikalar› uygulay›p, sonra yard›m da¤›t›mlar›yla “kurtar›c›” kesildi¤i gibi.
Baﬂta AKP iktidar› olmak
üzere, yerel ve genel düzeyde
tüm sorumlulardan hesap sormak, halk›n en do¤al, meﬂru
hakk›d›r. Su, yaﬂam kayna¤›d›r. H a l k› n y a ﬂ am k a yn a ¤› n ›
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kurutanlar›n yakas›na yap›ﬂmak,
h e s a p s o r m a k m e ﬂ r u d u r.
Bu topraklardan ç›kan her damla
su halk›n mal›d›r. Tekellerin de¤erli
su kaynaklar›n› parselleyip “ﬂiﬂe
su” olarak satmas›, tankerlerle birilerinin rant elde etmeye çal›ﬂmas›
bu gerçe¤i de¤iﬂtirmez.
Halk, nas›l ki sorumlular›n yakas›na yap›ﬂma hakk›na sahipse, tankerlerdeki sulara, tekellerin parselleyip satt›klar› pet-ﬂiﬂe sular›na el
koymaya da hakk› vard›r. Bu halk›n
kendi sorunlar›na el koymas›d›r,
meﬂru bir hakt›r. Halk, yaﬂad›¤› eziyetten hiçbir ﬂirketin, tekelin ç›kar
elde etmesine izin vermeme hakk›na sahiptir.

Mamak halk› ertesi gün de 1000 kiﬂiyle sokaktayd›. Akﬂam 20.00 civarlar›nda Nato Yolu’nda toplanan halk
yolu trafi¤e kapad›. “Melih Gökçek
‹stifa”, “Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z”, “Melih Gökçek Halka Hesap
Verecek” sloganlar› at›larak, “Melih
Gökçek ‹stifa”, “Salg›n Hastal›klara
Karﬂ› Derhal Önlem Al›ns›n”, “Temiz ‹çme ve Kullanma Suyu ‹stiyoruz” yaz›l› dövizler taﬂ›nd›.
Protestolar›n, sorun çözülene kadar her gece sürece¤i belirtiliyor.
Ankara’da susuzluk konusunda
Haklar ve Özgürlükler Cephesi de,
büyükﬂehir belediyesi önünde yapt›¤› eylemle, “sorumlular hesap vermelidir” dedi.
10 A¤ustos günü büyükﬂehir belediyesi önünde aç›klama yapan
Protesto eylemleri:
HÖC Temsilcili¤i üyeleri, “Göz
‘Sorumlular Yarg›lanmal›’
Göre Göre Ankara’y› Susuzlu¤a
Mahkûm Edenler Hesap Vermeli12 gündür sadece bir kez su aladir” pankart› açt›lar ve “Melih Gökbilen Ankara Mamak ‹lçesi’ne ba¤çek ‹stifa”, “Susuzlu¤un Sebebi Kal› Ege, General Zeki Do¤an ve Tuzpitalizmdir”, “Melih Gökçek Halka
luçay›r Mahallesi halk›n›n öfkesi
Hesap Verecek” sloganlar› att›lar.
soka¤a taﬂt›. 12 A¤ustos gecesi NaAç›klama yap›lmadan önce ‹dilto Yolu'nu trafi¤e kapatan yaklaﬂ›k
can Tiyatro Toplulu¤u, Gökçek’i
2 bin kiﬂi, Gökçek'in istifas›n› istereleﬂtiren bir skeç oynad›. Ard›ndan
ken, yoldan geçen bir su tankerinin
aç›klamay› okuyan Murat Korkut,
de önünü kesen halk, “Halk DüﬂmaGökçek’in halk› susuzlu¤a mahkûm
n› Gökçek Ankara’y› Terket” slogaetti¤i yetmiyormuﬂ gibi salg›n hasn› att› ve “su tankeri de¤il, su istiyotal›k uyar›lar›na, aymazca “ideoloruz” diye hayk›rd›.
jik çevrelerin uydurmas›” suçlamaOrtada su yoktu, ama devletin
lar› yapt›¤›n› hat›rlatt›. Korkut, lapolisi oradayd›. Tankerin üzerine ç›¤›m sular›n›n kar›ﬂt›¤› sular için s›karak halka konuﬂma yapan devraya giren halk›n yak›nda hastalanrimcileri gözalt›na almaya çal›ﬂan
maya baﬂlad›¤›nda ne diyece¤ini
polis, halk taraf›ndan engellendi.
sordu. AKP iktidar›n›n halk›n ihtiGökçek’in TV ekranlar›nda proyaçlar›n› de¤il tekellerin ç›karlar›n›
testolar› “militanlar›n yapt›¤› bir eydüﬂünen bir iktidar oldu¤unu, su kolemdir” olarak nitelemesi üzerine,
nusunda örneklerle anlatan
Korkut, ard›ndan taleplerini s›Halk Nato Yo l u ’ n u t r a f i ¤ e k a p a t a r a k ,
ralad›.
s u s u z b › r a k a n l a r › p ro t e st o e t ti
HÖC Temsilci¤i’nin s›ralad›¤› talepler ﬂu ﬂekilde:
1) Bile bile bu sonucu yaratan Melih Gökçek ve tüm yöneticiler derhal görevden al›nmal› ve yarg›lanmal›d›r. 2)
Meslek odalar›n›n görüﬂleri al›narak, uzmanlardan oluﬂacak
bir komisyon kurulmal›, sorunun çözümü noktas›nda proje
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sanlar›m›za temiz içme
ve kullanma sular› ücretsiz da¤›t›lmal›. 4) Suyu
dezenfekte edecek ilaçlar
Ankara’n›n Mamak ‹lçeücretsiz da¤›t›lmal›d›r. 5)
si’nde 8 gündür su alamayan Eski Çöplük MaSalg›n hastal›klara karﬂ›
hallesi halk›n›n feryad›na kulak verdik. Hürriönlem al›nmal›, halk bu
yet Çuhadar onlardan biri. Sular›n›n 1 A¤uskonuda bilinçlendirilmetos’tan bu yana kesik oldu¤unu söyleyen Çuhali.
dar ﬂunlar› söyledi:
Ayn› gün, belediye
“Üç gün arayla verdiler, ondan sonra 8 gün
binas›n›n önünde bir
hiç gelmedi. 8 gün boyunca karﬂ› mahallelerden
baﬂka eylem ise, ODel arabalar› ile kuyulardan pis sular› taﬂ›d›k, teTÜ'de görev yapan ö¤miz de¤il bulan›k. Çocuklar›n tuvaletlerini bahretim üyeleri taraf›ndan
çeye yapt›r›p oradan at›yorum. Tuvalete koyagerçekleﬂtirildi. Ö¤retim
m›yorum çocuklar›, kokuyor çünkü tuvaletler.
üyeleri ad›na aç›klamay›
Bulaﬂ›klar› y›kayam›yorum, yeme¤e bile su
yapan, ODTÜ Kentsel
bulam›yoruz. Haz›r su kullan›yoruz. Onun da
Planlama ve Politikalar,
maliyeti yüksek. 10 gün boyunca çamaﬂ›r y›kaYerel Yönetimler Anabiyamad›m. Çocuklarda kaﬂ›nt› baﬂlad›. Derilelim Dal› Baﬂkan› Tar›k
rinde döküntüler var.
ﬁengül, baﬂta Ankara olmak üzere, büyük kentK›z›l›rmak suyu gelecek insanlar rahatlayalerde yaﬂanan su sorunucak diyorlar. Neden bugüne kadar düﬂünmediler
nun kayna¤›n›n, bilimbunu? En son ana kadar niye beklediler? Bu su
sel ak›lc›l›k ve planlama
için kimi pis, kimi temiz diyor.
anlay›ﬂ›ndan uzak, k›sa
Nas›l güvenece¤im. Güvenemiyoruz, biz de
vadeli politikalarla yüne yapaca¤›z bilmiyorum. Melih Gökçek bir
rütülen “iﬂ bitirici” anlaﬂey olmaz diyor. Ben güvenmiyorum ona. Beley›ﬂ oldu¤unu kaydetti.
diye ve ASK‹ önlem almal›yd›. Bu 3–4 günlük
ﬁengül, “kentin gerçek
bir olay de¤il ki. Buraya hiç su tankeri gelmedi.
sorunlar›na e¤ilmek yeKum tankerlerinden su istiyoruz yalvar yakar, o
rine, plans›z, programpis sular› getiriyoruz. En sonunda çocuklar›m›
s›z ve göstermelik yat›da al›p belediyenin kap›s›na dayanaca¤›m baﬂr›mlarla göz boyamay›
ka çare kalmad›.”
hedefleyen bu yaklaﬂ›m,
susuzlu¤un ortas›nda
haz›rlanmal›. 3) Acilen özellikle içpatlayan borularla birlikte iflas etmiﬂtir” dedi.
me suyu sat›n alamayacak yoksul in-

‘Çocuklar›m›n
derisi dökülüyor’

ODTÜ'den 257 ö¤retim üyesi de
Gökçek'i istifaya ça¤›rd›.
Tüketici Dernekleri Federasyonu üyeleri ise belediye önünde yapt›klar› eylemde boﬂ su bidonlar›yla
Gökçek'i protesto etti.

‹ﬂbirlikçi iktidara protesto
Akarsular›m›z sat›lamaz!
HÖC’lüler bir yandan halk› susuz b›rakanlar› protesto ederken,
iktidar›n su kaynaklar›m›z› özelleﬂtirme plan›na karﬂ› da HÖC’lüler
eylemlerine devam ediyor.
‹stanbul’un ard›ndan Bursa’da
da 11 A¤ustos günü Ahmet Vefik
Paﬂa Tiyatrosu önünde yap›lan eylemde, “AKP ülkeyi sat›yor, akarsular›m›z sat›lamaz” denildi. “Bursam›z›n Sular› Sat›lamaz”, “AKP Halka Hesap Verecek”, “Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›n›n at›ld›¤› aç›klamada konuﬂan Serkan
ﬁenol, Bursa’da Uluda¤ baﬂta olmak üzere su kaynaklar›n›n birçok
tekel taraf›ndan zaten parsellendi¤ini hat›rlatarak, AKP’nin ülkeyi, bugünü ve yar›n› satt›¤›n› söyledi.
ﬁenol, iﬂbirlikçi iktidara karﬂ›
mücadeleyi yükseltme ça¤r›s› yaparak, “halk›n ihtiyaçlar›n› düﬂünen,
ülke kaynaklar›n› bunun için seferber eden bir düzeni kurmak için birleﬂelim, mücadele edelim” diye konuﬂtu.

Baz ‹stasyonu Öldürür

Naldöken Halk› yine sokakta

Y›k›ma devam!

Dikmen Halk›’ndan eylem

Bursa Temel Haklar, iki ayd›r
“Baz ‹stasyonlar› Öldürüyor,
Mahallelerimizde Baz ‹stasyonlar› ‹stemiyoruz” slogan›yla
kampanya yürütüyor. Y›ld›r›m
‹lçesi’ne ba¤l› Arabayata¤› Mahallesi’nde halka baz istasyonlar›n›n zararlar› anlat›l›rken,
onlar›n da düﬂünceleri al›nd›.
Anneler, en çok çocuklar›n etkilendi¤ini söylerken, ortak
ifade ﬂu oluyor: “Kanser olmak
istemiyoruz!”

‹zmir’in Bornova ‹lçesi’ne ba¤l› Naldöken Köyü halk›, bir kez daha sokaklarda. Çimento fabrikas›na karﬂ›
eylemler yapan halk, bu kez de taﬂ
ocaklar›n›n yayd›¤› toza karﬂ› soka¤a döküldü. Çimento fabrikas›n›n filtresinin çal›ﬂt›r›lmad›¤›n› belirten
halk, taﬂ oca¤› istemediklerini hayk›rd›. 13 A¤ustos günü köy meydan›ndan BATIÇ‹M Fabrikas›’na kadar
yolu trafi¤e kapatarak yürüyen
halk, “Analar Do¤urur, BATIÇ‹M Öldürür” sloganlar› att›.

‹stanbul-Sar›yer’e ba¤l›
Cumhuriyet Mahallesi’nde 23 ev, seçimin ard›ndan Sar›yer Belediyesi zab›ta ekipleri ve çevik kuvvet polisleri taraf›ndan 13 A¤ustos günü
y›k›ld›. Seçim öncesi
kendilerine tapu sözü
verildi¤ini söyleyen evleri y›k›lanlar, AKP’ye
oy verdiklerine piﬂman
olduklar›n› ifade ettiler.

Halk› susuz b›rakan Melih Gökçek’in, Dikmen Vadisi’nde evlerini
y›kmak istedi¤i halk, AKP Genel
Merkezi’ne yaklaﬂt›r›lmad›. 11
A¤ustos’ta AKP önüne gelmek isteyen halk, polis barikat›yla karﬂ›laﬂt›. 400 metre uzakl›kta yap›lan aç›klamada, Gökçek’in 130
evi 15 gün içinde y›kma karar›
hat›rlat›larak, “‹srail’in Lübnan’a,
Amerika’n›n Irak’a yapt›¤›n›,
Gökçek bize yap›yor. Evimize
uzanan elleri k›rar›z” denildi.

Say›: 118
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Sorunlar / Çözümler
Dünyan›n yak›n
gelecekteki kâbusu:

KURAKLIK!
Birleﬂmiﬂ Milletler'in haz›rlad›¤› "Dünya Su Geliﬂim Raporu"nda neler var:
Dünyan›n atmosfere yak›n
yüzeyinin ortalama s›cakl›¤›
son yüzy›lda 0,6 derece artt›.
Is›nmaya petrol ve kömür gibi
yak›tlardan ç›kan gazlarla, di¤er sanayi ve at›k gazlar› neden
oluyor.
Da¤larda görülen buzullar
ve kar örtüsü azal›yor (Ülkemizde Cilo Da¤lar›’nda 20 bin
y›ll›k buzullar eriyor mesela).
Deniz seviyesinde yükselmenin h›z kazand›¤› tespit edildi. Tahminlere göre, yüzy›l›n
sonuna kadar dünyam›z 1,8 ila
4 derece aras›nda ›s›nacak, deniz seviyeleri 28 ila 43 santimetre yükselecek.
Buzullar›n tamam› yüzy›l›n ikinci yar›s›nda eriyecek, bu
durum iklim de¤iﬂiklikleri ve
tropikal f›rt›nalar›n yo¤unlu¤unda art›ﬂa neden olacak.
Dünya 2 derece daha ›s›nd›¤›nda su s›k›nt›s› baﬂlayacak,
Kuzey Amerika'da kum f›rt›nalar› tar›m› yokedecek, deniz seviyesi yükselecek. Gezegendeki canl› türlerinin yüzde 30'u
yok olma tehlikesiyle karﬂ› karﬂ›ya kalacak.
Hali haz›rda, kirli sular›n
yol açt›¤› hastal›klardan her y›l
2,2 milyon insan ölüyor, her 8
saniyede bir bebek can veriyor.
Dünya nüfusunun ü ç t e b i r i n i
oluﬂturan 2,4 milyar insan›n, su
ar›tma tesisi yok. Dünya nüfusunun yüzde 40'› su s›k›nt›s›
çekiyor. Dünya tar›m alanlar›n›n yüzde 70'i çölleﬂme tehli kesi
alt›nda
bulunuyor.
2032'de dünya nüfusunun yar›s› içecek su bulamayacak!!!
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1977 y›l›nda Kenya'n›n Nairobi Kenti’nde bir toplant›
yap›ld›. Toplant›n›n ad›, “ Bir leﬂmiﬂ Millet ler Çölleﬂme
Konferans›” idi. Yani tam
otuz y›l önce, tehlikenin geldi¤i biliniyordu. Bu konferanstan tüm ülkeler gibi Türkiye’nin de haberi vard› elbette. Konferansta su kaynaklar›n›n korunmas›na, topra¤›n, ormanlar›n kullan›lmas›na, biyolojik çeﬂitlili¤in korunmas›na, nüfus planlamas›na dair çok çeﬂitli kararlar
al›nm›ﬂt›.
Peki ne oldu?
1977’den bu yana iﬂbaﬂ›na
gelen hükümetler ne yapt›?
Cevap ortada:
H‹Ç!
Kurakl›k bir
anda m› dayand› kap›m›za? Çölleﬂme birden
mi ç›kt› ortaya? Elbette hay›r. 1977’deki konferans bunun kan›t› de¤il mi?
Biraz daha yak›n zamandan
bir “kan›t” daha hat›rlatal›m.
2001 y›l›nda TBMM’de su için
bir Araﬂt›rma Komisyonu kurulmuﬂtu.
Komisyonun amac›, “Yeralt›
ve Yerüstü Su Kaynaklar›m›z›n Daha Etkin Kullan›m›n›
Sa¤lamak ve Komﬂu Ülkelerde
Olan Su Sorununa Çözüm Bulmak” idi. Peki ne oldu?
Komisyon, 4 ay çal›ﬂarak 141
sayfal›k bir rapor haz›rlad›...
Peki sonra ne oldu?
Sonra, rapor, TBMM’de görüﬂülmesine dahi gerek duyulmaks›z›n R A FA KALDIRILDI.
Oysa, bugün tart›ﬂ›lan sorunlar›n birço¤u o raporda da
vard›.
Ortaya ç›kan sonuç aç›kt›r: 30
y›l önce dünyada ve ülkemizde “çölleﬂme” sorunu tespit
edilmiﬂ ama hiçbir ﬂey yap›lmam›ﬂ; her ﬂey bilinmesine,
tüm bu olumsuzluklar›n göz

göre göre gelmesine ra¤men
bir ﬂey yap›lamamas›n›n bir
N E D E N ‹ olmal› de¤il mi?
Birleﬂmiﬂ Milletler yeni bir rapor yay›nlad›. BM’nin haz›rlad›¤› "Dünya Su Geliﬂim Rapo ru", küresel ›s›nma denilen
ﬂeyin dünyadaki canl› yaﬂam›n› tehdit etti¤ini söylüyor birkez daha. Ve diyor ki, “yap› lan tahminlere göre 2032 y› l›nd a d ünya nüf us unu n yar ›s ›
iç m e s u yu b ul a ma ya c ak !”
Çok de¤il, 25 y›l sonra, dünya
nüfusunun yar›s› içme suyu
bulamayacak... Bundan daha
büyük bir felaket düﬂünülebilir mi? Felaket kap›da. Peki
ne olacak?
Ne olaca¤›n› söyleyelim. Geçen
30 y›lda bu
konuda ne
yap›ld›ysa, önümüzdeki 30
y›lda da ayn›s› yap›lacakt›r.
Yani bir önlem al›nmayacakt›r.
Neden al›nmayacak ve al›nmayaca¤›n› nereden biliyorsunuz diye sorulacak olursa; 30
y›l önce neden önlem al›namad›ysa, 30 y›l sonras› için de
ayn› nedenle bir önlem al›namayacakt›r.
Çözümsüzlü¤ün kayna¤›nda
emperyalist dünya düzeni
var. Tekellerin ç›karlar› var.
Ülkelerinin politikalar›n›, yat›r›m programlar›n› tekellerin
ve “yerli” ortaklar›n›n ç›karlar›na göre ayarlayan iﬂbirlikçi hükümetler var. Bunlar de¤iﬂmedi¤i sürece, dünyay› bu
hale getiren politikalar›n de¤iﬂmesi için bir neden var m›?
Meteorolojik olarak da, politik
olarak da dünyam›z› yaﬂanmaz hale getiren emperyalist
ve iﬂbirlikçi iktidarlard›r.
Dünyam›z› kurtar mak, iﬂte bu
yüzden onlardan kurtulmakla
özdeﬂleﬂmiﬂtir. Onlardan kurtulamazsak, dünyam›z daha
da yaﬂanmaz olacak.

Geçen 30 sene
nas›l geçtiyse...
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Yasaklar ve kuﬂatma
alt›nda Munzur Festivali
Bu y›l 7.’si düzenlenen Munzur
Do¤a ve Kültür Festivali, 9-12
A¤ustos tarihleri aras›nda kent merkezinde ve ilçelerde düzenlenen etkinliklerle gerçekleﬂtirildi.
Her y›l oldu¤u gibi, bu y›l da oligarﬂi kente giriﬂlerde yasaklara, engellemelere baﬂvurdu. 9 A¤ustos’ta
kent kuﬂatma alt›na al›nd›. ﬁehir giriﬂlerinde otobüsler durdurularak,
kimlik kontrolleri yap›ld›. Bu kez
giriﬂ yapmak isteyenleri engellemek
için listeler yap›lm›ﬂt›. “Seçim çare
de¤il” diyen Elaz›¤ Temel Haklar
üyesi Samet Altunalev’in de yer ald›¤›, “provakatif eylem yapabilme
olas›l›¤› olanlar” listesinde ismi bulunanlar il s›n›rlar›ndan sokulmad›.
Bugüne kadar festivalde yaﬂanan
bütün “olaylarda” provakatif tutum
polisten gelmesine karﬂ›n, devrimciler, demokratlar, Dersim halk›
“provakatör” ilan edilmiﬂti. Yine bir
gün önce, askerlerin Çiçekli Nahiyesi Bu¤ulu Köyü’nde ormanlar›
yakmas› da, engelleme ve provakatif tutumun bir parças›yd›.
Grup Yorum üyeleri ‹brahim
Gökçek ve Mesut Eröksüz, yap›lacak etkinlikler için gittikleri Pertek’te bir süre gözalt›na al›narak engellenmek istendiler.
Engellemeler, yasaklar bunlarla
s›n›rl› de¤ildi. Festival boyunca,
FOSEM’in “Kuﬂatma” adl› filmi,
Dersim ‹syan›’n› anlatan belgesel
filmler, MKM Modern Dans Gösterimi, Babil Halk Sahnesi’nin “ﬁeytan, Hoca ve Kad›n” adl› tiyatrosu
yasak ve engellemelerle karﬂ›laﬂan
etkinlikler aras›ndayd›.
Engellemelere karﬂ›n, Pertek Feribot ‹skelesi ve Seyitli Köprüsü’nde misafirlerin karﬂ›lanmas›, kent
merkezinde Belediye Gençlik Kültür Merkezi Halk Danslar› Ekibi’nin gösterisi ile baﬂlayan festivalin aç›l›ﬂ›nda, Munzur’un kenar›nda bulunan Mavi Köprü’ye yürüyüﬂ vard›. Burada yap›lan konuﬂma-
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lar ve müzik dinletileriyle
festival
coﬂkusu da kente
yay›lmaya baﬂlad›.
Belediyenin seçimler nedeniyle, nerdeyse baﬂtan
savma düzenledi¤i festivalin ilk gününde, belediye binas› içinde, Dersim’i anlatan karikatürler sergilenirken, Belediye Konferans Salonu’nda da Ana-Der Kad›n Erbane Grubu’nun ‘erbane’ dinletisi vard›. ‹lgiyle karﬂ›lanan bu dinletiden sonra, Ayﬂenur Kolivar ve Eylem Y›ld›z’›n konuﬂmac› oldu¤u “Kad›nTarih-Toplum” konulu söyleﬂi gerçekleﬂti.
Film gösterimlerinin yer ald›¤›
ilk gün aç›l›ﬂ konserinde binlerce
kiﬂi, Grup YORUM, Koma AZAD
ve Bayar ﬁahin ile coﬂtu. Koma
AZAD’›n Kürtçe türkülerinin ard›ndan, Bayar ﬁahin Gürcüce, Lazca,
Hemﬂince ﬂark›lar seslendirerek
Dersimliler’i horona davet etti.
Grup YORUM’un sahneye ç›kmas›yla, binlerce kiﬂinin coﬂkusu doru¤a ulaﬂt›. Grup YORUM, Kürtçe,
Zazaca ﬂark›lar›yla, marﬂlar›yla,
da¤lar›n doru¤undan süzülüp gelen
ezgilerin yine da¤lar›n doru¤una arma¤an edildi¤i “Dersim’in Da¤lar›”
ve “Cemo” adl› türküleriyle, alan›
dolduran 15 bin kiﬂiyle bütünleﬂti,
türküleri hep birlikte söyledi.
Festivalin sonraki günlerinde de;
Grup Munzur, Burhan Berken, Özlem Özdil, Çar Newa, Aynur Do¤an, Ferhat Tunç, Mikail Aslan,
Rojda ve Grup Vardiya binlerce kiﬂiye seslendiler.
Festival kapsam›nda; M›g›rdiç
Margosyan ile söyleﬂi, “Türkiye’nin
Gelece¤i, Siyasal Krizler ve Demokrasi” konulu panel, ﬂiir diletileri, tiyatro gösterimleri yer al›rken,
yürüyüﬂlerde, protestolarda Munzur’a sahip ç›kma ça¤r›s›, baraj yap›m›na karﬂ› öfke vard›.
HÖC, ESP, Partizan, HKM ve
TUDEF taraf›ndan ortak olarak düzenlenen eylemde, “Bask›lara, Operasyonlara Munzur’da Do¤a Katliamlar›na Sessiz Kalmayal›m” pankart› taﬂ›n›rken, bir baﬂka eylemde

de, hapishanelerde genelgenin uygulanmamas› protesto edildi.
HÖC, ESP, Partizan ve HKM taraf›ndan düzenlenen eylemde tecrit
protesto edilirken, hasta tutsaklar›n
serbest b›rak›lmas› istendi.
Festivalin son günü olan 12
A¤ustos’ta ise, Munzur Yürüyüﬂü
yap›ld›. 1000 kiﬂinin kat›ld›¤› yürüyüﬂ s›ras›nda “Munzur Diyor ki;
Türkiye Kyoto’yu ‹mzala” ve “Baﬂka Bir Enerji Mümkün Baﬂka Munzur Yok” pankartlar› taﬂ›nd›. Belediye binas› önünde baﬂlayan yürüyüﬂ
Munzur Nehri k›y›s›nda sona ererken, yap›lan aç›klamada, “Munzur’da baraj istemiyoruz” denildi.
Öte yandan festival ilçelerde de
etkinliklerle gerçekleﬂtirildi. Pertek’te Mahmut Aslan, Çetin Oraner,
P›nar Sa¤, Tolga Sa¤, Yeninur Ada,
Nurettin Rençber; Hozat’ta Grup
Diyar, Sait Usta, Efendi Koç, Grup
Hiwda, P›nar Sa¤, Tolga Sa¤, Arif
Sa¤, Nurettin Güleç, Abidin ve Mikail Arslan konserleri yap›ld›.
Dersim Temel Haklar, her iki ilçede de stand açarak halka ulaﬂ›rken, polisin tehdit ve provakasyon
giriﬂimleri de eksik olmad›.
Kat›l›m›n her geçen y›l giderek
düﬂtü¤ü gözlemlenen Munzur Festivali; içeri¤iyle halk› bilinçlendiren,
örgütlenmeye hizmet eden, düzenin
kültürünün karﬂ›s›na halk›n kültürünü ç›karan, oligarﬂinin yasak ve dayatmalar›na karﬂ› meﬂrulu¤unu Dersim’in tarihinden ve halktan alan bir
anlay›ﬂla gerçekleﬂtirilen bir festivalden çok, içerik olarak “konserler
serisi”ne, “e¤lence”ye dönüﬂmüﬂ
durumda. Çeﬂitli kesimlerce de art›k dile getirilmek durumunda kal›nan bu gerçekler tart›ﬂ›lmak ve içeri¤iyle Dersim’e yak›ﬂan bir festival
örgütlenmek durumundad›r.

KÜLTÜR
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Sevgili okurlar›m›z merhaba.
Bu haftaki konumuz GREV.
Önce Hava-‹ﬂ’in grev karar›,
ard›ndan tekstilde, telekomda
grev ihtimalinin gündeme gelmesi, grev konusunu uzun y›llard›r olmad›¤› kadar burjuva medyan›n da gündemine taﬂ›d›. Baz›
yazarlar›n vurgulad›¤› gibi, Hava-‹ﬂ’in tavr›, “adeta unutulan
grev olay›n› yeniden hat›rlatt›!”..
Süreç ﬂu veya bu
yönde geliﬂebilir.
Ama burada bizim
aç›m›zdan önemli
olan iki nokta var:
Birincisi, grevin bu
kadar “gündem d›ﬂ›” kalm›ﬂ olmas›.
‹kincisi, burjuvazinin hava yollar›nda grev karﬂ›s›nda an›nda büyük bir
karﬂ›-propagandaya giriﬂmiﬂ olmas›.
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Konu: Grev - 1

konusudur.
Bu mekanizmay› somutlamaya devam edelim: Patron, kendisi için maliyeti düﬂürecek en uygun iﬂçiyi kiralamakta özgürdür.
‹ﬂçi de en az›ndan teorik olarak,
eme¤ini diledi¤i kapitaliste satmakta ö z g ü r d ü r ve o da kendisine en çok ücret ödeyecek olan›
seçecektir do¤al olarak. Yani, iﬂçi patronla, patron da iﬂçiyle her
zaman p a z a r l › k
halindedir.
Fakat ﬂu bir
gerçektir ki, tek
baﬂ›na iﬂçi bu pazarl›kta çok güçsüzdür. ‹ﬂçi tek baﬂ›na oldu¤unda,
“eme¤ini özgürce satma” özgürlü¤ünü de kullanamaz. ‹ﬂçi kapitalisti
makul bir ücrete zorlamak için birlikte davranmak, birlikte kapitalistin en hassas noktas›ndan –üretimin
süreklili¤i noktas›ndan– onu s›k›ﬂt›rmak zorundad›r.

Grev, e¤itir, bilinçlendirir;
burjuvazi iﬂte bu ‘bilinç’ten
korkar

Sizce burjuvazi, y›llardan sonra
güçlü, kitlesel bir grevin gündeme
gelmesinden neden bu kadar korktu? Burjuvazinin derdinin sadece
turizm sezonunda kaybedilecek dolarlar olmad›¤› aç›k. Peki öyleyse
neden korktu?
Sohbetimizin devam›nda bunun
ayr›nt›l› cevab›n› vermiﬂ olaca¤›z.
Ama özet olarak, emekçilere zulmetmesiyle ünlü bir burjuvan›n ﬂu
sözlerini hat›rlatay›m; burjuvazi
korkar, çünkü, " h er grevin a r d › n d a
devrim canavar›n›n gölgesi var."
Ve zaten bu yüzden de¤il mi ki,
burjuvazi grevi hem bir hak olarak,
hem bir kavram olarak yok etmeye
çal›ﬂ›yor... Ama acaba yokedebilir
mi? Mümkün mü bu? Bunun koﬂullar› hangi aç›dan var, hangi aç›dan
yok... Evet Özlem, seninle baﬂlayal›m. Grevin ne olup olmad›¤›na dair bir giriﬂ yapal›m önce.

Ö z l e m : Grev kelimesi, Frans›zca kökenli. Paris'te iﬂsizlerin topland›klar› meydandan alm›ﬂt›r ad›n›. ‹ﬂçilerin ve as›l olarak da iﬂsizlerin topland›¤› bu meydan›n ad›
“Place de la Greve” idi. ‹ﬂ b›rakma
eylemi grev, iﬂ b›rakanlar da grevci
olarak tan›mland›.
Hukuken de ﬂöyle tan›mlan›yor
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grev: “‹ﬂçilerin, bir iﬂkolunda veya
iﬂyerinde faaliyeti durdurmak, veya
iﬂin niteli¤ine göre, önemli ölçüde
aksatmak amac›yla, aralar›nda anlaﬂarak veya bir teﬂekkülen (sendikan›n) bu konuda verdi¤i karara
uyarak toplu halde iﬂ b›rakmalar›d›r.”
Grevler; talepleri, amaçlar›, kat›l›m biçimleri gibi aç›lardan, ekono m i k g rev, d a y a n › ﬂ m a g revi, genel
g rev, siyasi grev gibi çeﬂitli kategorilere ayr›l›r.
ﬁunu diyebiliriz ki, iﬂçi s›n›f›n›n
iki yüzy›ld›r kazand›¤› tüm haklar›n
temelinde, arkas›nda grev hakk›
vard›r. ‹ﬂçi s›n›f›n›n tüm haklar›
içinde en önemli olan, belirleyici
olan› grev hakk›d›r. Bu olmasayd›,
öteki haklardan belki hiç sözedilemeyecekti.

K e m a l: Peki grev nas›l ortaya
ç›kt›? Grevi gündeme getiren koﬂullar nelerdi?
M a z l u m : Grev, kapitalizmin
do¤as›n›n sonucudur demek yanl›ﬂ
olmaz. ﬁöyle ki; patronun amac›
maksimum kârd›r; dolay›s›yla onun
iﬂçi ücretini düﬂük, daha düﬂük tutmaya çal›ﬂmas› kapitalizmin do¤as›
gere¤idir. Ve ayn› ﬂekilde iﬂçi de do¤al olarak mümkün olan en yüksek
ücreti almaya çal›ﬂ›r. Sonuç olarak,
Lenin'in dedi¤i gibi, iﬂçilerle patronlar aras›nda ücret konusunda
durmak bilmeyen bir mücadele söz-

K›sacas›, grev, kapitalizm alt›nda iﬂçilerin zorunlu olarak baﬂvurduklar› bir biçimdir. ‹ﬂçiyi kapitalist
patron karﬂ›s›nda güç haline getiren
bir silaht›r. Bu anlamdad›r ki, kapi ta l is t düz ende i ﬂç i gr e vle r ini n ol mad›¤› tek bir ülke yoktur. ﬁöyle de
diyebiliriz yani; grevler, kapitalist
toplumun do¤as›ndan ç›kmakta, bir
zorunluluk olarak iﬂçinin önüne gelmektedir. “Zengin kapitalistler tek
baﬂ›na ve mülksüz iﬂçilerle karﬂ›
karﬂ›ya kald›¤› zaman, bu, iﬂçiler
için tam bir köleleﬂme anlam›na gelir. Mülksüz iﬂçiler güçlerini birleﬂtirdiklerinde durum de¤iﬂir. ”
Grev, sendikayla birlikte iﬂte bu
güç birleﬂtirmenin zeminidir. Yukar›da demiﬂtik ya, iﬂçiyle kapitalist
sürekli bir pazarl›k halindedir diye;
bu pazarl›k, grevle birlikte “ t o p l u
p a z a r l › k ” biçimini al›r.
Grevler, iﬂçilerin, kapitalist sömürü düzenine karﬂ› verece¤i mücadelenin de bir yerde baﬂlang›c›n›
oluﬂtururlar.

Özlem: Kapitalizmde tekelleﬂme geliﬂtikçe, yani baﬂka deyiﬂle
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kapitalistlerin say›s›n›n azal›p güçlerinin artmas› ve kapitalistler aras›ndaki güç birli¤inin pekiﬂmesi
karﬂ›s›nda, iﬂçilerin ortak örgütlenmesi, ortak mücadelesi de daha elzem hale geldi.
“Küreselleﬂme” olarak adland›r›lan bugünkü süreç de ayn› özelli¤i
taﬂ›yor. Tekelleﬂme daha ileri düzeyde sürüyor. Kapitalistler tarihte
eﬂi görülmedi¤i ölçüde ortak hareket ediyor. Ama iﬂçiler cephesinden
ne yaz›k ki ayn› ﬂey sözkonusu de¤il. Mazlum arkadaﬂ›n anlat›m›ndan
da görülece¤i gibi, grev, iﬂçiler için
kelimenin gerçek anlam›yla h a y a t i
bir rol oynuyor. Onu, yani grevi, iﬂçinin gündeminden, beyninden ç›kartmak, e¤er burjuvazi saf›ndan
yap›l›yorsa, iﬂçiye düﬂmanl›k, yok
sendikal cepheden, sol görünümle
yap›l›yorsa iﬂçi s›n›f›na ihanettir.
Biraz önce belirtti¤im gibi, iﬂçi
s›n›f›, kapitalizm koﬂullar›nda neye
sahipse, bu grevler ve onu tamamlayan di¤er mücadeleler sayesindedir.

K e m a l : Özlem, istersen bura-

rak da, nitelik olarak da çok daha
geri oldu¤u bir zamanda tek bir y›l
içinde yüzbin iﬂçi yeral›yor grevlerde. (2000’li y›llarda bu rakama bile
ulaﬂ›lamamas›, iﬂçi s›n›f›n›n nas›l
bir sorunla karﬂ› karﬂ›ya oldu¤unu
göstermeye yeter, neyse buna tekrar
dönece¤iz.)
Grevlerin artmas›, kapitalizmin
geliﬂmesine paralel olmaktad›r:
“Çünkü kapitalizm iﬂçileri zorunlu
olarak patronlara karﬂ› mücadeleye
yöneltmektedir; ve üretim geliﬂtikçe
bu mücadele de zorunlu olarak
grevler biçiminde olacakt›r.” (Lenin)
Grevlerin artmas› karﬂ›s›nda Osmanl› yönetimi hemen en iyi bildi¤i
yönteme baﬂvurdu; " Ta t i l i E ﬂ g a l
Cemiyetleri Hakk›nda Kanunu
M u v a k k a t " › ç›kararak cemiyet
kurmay› ve grevi yasaklad›.
1. Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ›
döneminde grevler azald›. 1920'lerde tekrar bir yo¤unlaﬂma görünür.
Fakat 1936'da ç›kar›lan ‹ﬂ Kanunu'yla grev yasakland›. Ki bu yasak
1961'e kadar sürmüﬂtür.

da biraz ülkemiz iﬂçi s›n›f›n›n grev
tarihine k›saca bakal›m.

M a z l u m : Bak›n burada ente-

Özlem: Evet, ben de oraya gelecektim. Elbette bu sohbet içinde
uzun uzun üzerinde duramay›z bu
tarihin. Ama baz› sat›rbaﬂlar›n› hat›rlamak yararl› olacakt›r.
Ülkemizde ilk grev, 1800'lü y›llar›n ikinci yar›s›na uzan›r. Bilinen
ilk grev, 1872 y›l›nda telgraf iﬂçilerinin grevidir. Ayn› y›l demiryolu iﬂçileri de iki ayr› yerde grev yap›yor.
Sonra iﬂte, seyrek de olsa devam
ediyor grevler. Tersane iﬂçileri, terziler, ayakkab›c›lar, vapur personeli.
Ki A me l e p e rv e r Cemiyeti'nin
kuruluﬂu da 1871 y›l›d›r. Yani ilk
grevler, ayn› zamanda ilk örgütlenmeye tekabül ediyor.
1900'lerin baﬂlar›nda daha s›klaﬂ›p yo¤unlaﬂ›yor grevler. Mesela
1906'da iki ay içinde 25 grev yap›l›yor ve bunlara yüzbine yak›n iﬂçi
kat›l›yor. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Yüzy›l›n baﬂ›nda, kapitalizmin, iﬂçi s›n›f›n›n henüz nicelik ola-
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resan bir örnek aktaray›m size. Küçük-burjuva diktatörlü¤ü 1936’da
yasakl›yor grevi, taki 1961’e kadar..
Oysa, Kurtuluﬂ Savaﬂ› sürerken bile
bu ülkede grev olmuﬂ ve meclis bu
grev karﬂ›s›nda son derece demokratik davranm›ﬂ.
ﬁöyle oluyor; “Milli Mücadele
s›ras›nda Ankara’da ilk grevi maaﬂ-

Grev, iﬂçiler
için kelimenin
gerçek anlam›yla hayati
bir rol oynuyor. Onu, yani grevi, iﬂçinin gündeminden, beyninden ç›kartmak, e¤er burjuvazi
saf›ndan yap›l›yorsa, iﬂçiye düﬂmanl›k, yok sendikal cepheden, sol görünümle yap›l›yorsa, iﬂçi
s›n›f›na ihanettir.
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lar›n›n yetersiz oldu¤u gerekçesiyle
ö¤retmenler yaparlar... Grevde bir
meslek örgütü yoktur... Grev kendili¤inden örgütsüz ve mesleksel bir
içgüdü ile yap›lm›ﬂt›r. Ö¤retmenler
4 Aral›k 1921 günü dersleri boykot
etmiﬂler ve okula gelmemiﬂlerdir.
Bunun üzerine Ankara Maarif Müdürü, E¤itim Bakan› R›za Nur
Bey’e ç›k›yor ve ‘ö¤retmenler grev
yapt›lar derslere girmediler’ haberini veriyor. Bakan araﬂt›r›yor ve görüyor ki bütün ö¤retmenler okula
gelmemiﬂler ve okullar kapanm›ﬂ...
Durumu Birinci Büyük Millet Meclisi’ne yans›t›yor. Meclis olaya el
koyuyor ve görüyor ki ö¤retmenler
hakl›d›rlar. Hiçbir milletvekili de
grevden ötürü ö¤retmenlerin cezaland›r›lmas›n› istemiyor. Grev sözcüsü de ad› konularak olaydan söz
ederken kullan›l›yor. Ö¤retmenlere
maaﬂlar›n›n artt›r›laca¤›, yak›nda
paralar›n› alacaklar› bildirilir ve
grev sona erer.” (Türkiye’nin Kalbi
Ankara, Mehmet Kemal syf. 23)
Enteresan de¤il mi! Ülkenin kuruluﬂ sürecindeki bu olayla bugünü
karﬂ›laﬂt›r›n. Bugün, neredeyse her
grevden, iﬂ b›rakmadan dolay›, eylemleri yapanlar hakk›nda soruﬂturmalar aç›l›yor. Hemen her grev
“milli güvenlik” gerekçesiyle ertelenmeye çal›ﬂ›l›yor.

Ö z l e m : Gerçekten
ilginç.
1990’l›, 2000’li y›llardaki yaklaﬂ›ma bak›l›nca, o zamanki iktidar demek ki daha demokratikmiﬂ!!! ﬁimdi her iktidar›n akl›na ilk soruﬂturma, tehdit ve erteleme geliyor. Ben
kald›¤›m yerden devam edeyim.
Dedi¤imiz gibi, 1961’e kadar yasakt› grev.
1961 Anayasas›’n›n 47. maddesiyle bu hak tan›nd›. Maddede ﬂöyle deniyordu: “‹ﬂçiler, iﬂverenlerle
olan münasebetlerinde, iktisadi ve
sosyal durumlar›n› korumak veya
düzeltmek amac›yla toplu sözleﬂme
ve grev haklar›na sahiptirler. ”
Bu hak 1963’te ç›kar›lan bir yasayla yürürlü¤e girdi. ‹ﬂçiler bu
hakka sahip olmas›na oldular ama,
grev hakk›na, sendikalara iliﬂkin
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mevcut yasalar, kuﬂku yok ki, s›n›f›n direniﬂini, mücadelesini etkisizleﬂtirmek üzerine ﬂekillendirilmiﬂti.
Örne¤in, dayan›ﬂma grevi yasaklanm›ﬂt›r. Örne¤in, iﬂ yavaﬂlatma grevden say›lmay›p “yasad›ﬂ›
eylem” say›lm›ﬂt›r. Örne¤in “genel
grev” yasakt›r.
Keza, depremden sele, salg›n
hastal›ktan savaﬂa kadar onlarca durum greve izin verilmeyecek haller
olarak say›lm›ﬂt›r yasalarda. Fakat
bu ihtimallerle de yetinilmemiﬂ,
“milli güvenlik ve memleket sa¤l›¤›” diye her yere çekilebilir bir ifadeyle de Bakanlar Kurulu’na grev
hakk›n› fiilen engelleme hakk› verilmiﬂtir.
Grev hakk›, ony›llar süren mücadeleler sonucunda ad›m ad›m kazan›ld›. Fakat grev hakk›n›n kendisi, yine de s›n›flar mücadelesinin bir
alan› olmaya devam etti. Bu hakk›
tan›mak zorunda kalan burjuvazi,
çok çeﬂitli koﬂullarla bu hakk› s›n›rlamaya çal›ﬂt›lar ve hâlâ çal›ﬂ›yorlar. Burjuva demokrasisinin yürürlükte oldu¤u ülkelerde de, bizim gibi ülkelerde de böyledir bu.

K e m a l: Evet, bu noktada tekrar grevin muhtevas›na dönebiliriz.
Burjuvazi, daha baﬂlang›çta grevin
yayg›nlaﬂmamas› için önce silaha
baﬂvurdu, ﬂiddetle sald›rd›, vurdu,
öldürdü, sonra iﬂten at›p aç, iﬂsiz b›rakma silah›n› kulland›... Grevin
yasal bir hakka dönüﬂmesini engellemeye çal›ﬂt›... Hâlâ da görüldü¤ü
gibi bu hakk› k›s›tlamaya çal›ﬂ›yor.
Neden?
Boﬂuna de¤il.
Öncelikle ﬂunu ortaya koyal›m
ki; grevin iﬂçilerin ücretleri aç›s›ndan sa¤lad›¤› veya sa¤layaca¤› 3-5
liral›k de¤iﬂiklikten daha önemli
olan yan›, iﬂçinin düﬂünce ve ruh
halinde yaratt›¤› ve yarataca¤› de¤iﬂikliktir. Kapitalist, grev sonucunda
kaybedece¤i 3-5 liradan çok, esas
olarak grevin bu yan›ndan korkar.
Baﬂar›yla örgütlenen ve zaferle
sonuçlanan bir grev, yaln›zca haklar›n al›nmas›n›, ücretlerin yükseltil-
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mesini sa¤lamakla kalmaz; iﬂçilerin
s›n›f bilincinin geliﬂmesinde önemli rol oynar.
Lenin’in bu noktada güzel bir
tasviri var, onu aktarmak istiyorum:
“ Tek baﬂ›na iﬂçiler patronlar
için çal›ﬂt›klar› sürece, bir parça
ekmek için sürekli olarak baﬂkas›n›n yarar›na çal›ﬂmaya, sürekli olarak sessiz ve yumuﬂakbaﬂl› uﬂaklar
olarak kalmaya mahkûm gerçek kö leler olurlar.
Ama taleplerini ortaklaﬂa dile
getirdikleri ve cüzdanlar›na boyun
e¤meyi reddettikleri zaman kölelik ten ç›kar, insan olurlar, emeklerinin yaln›zca bir avuç asal›¤›n zenginleﬂmesine de¤il, ama çal›ﬂanlar›n insanca yaﬂamas›na hizmet etmesinin gere¤ini anlamaya baﬂlarlar. Köleler, efendi olmay›, büyük
toprak sahiplerinin ve kapitalistlerin keyfine göre de¤il, çal›ﬂanlar›n
kendi iste¤ine göre çal›ﬂmas›n› istemeye baﬂlarlar. Grevler kapitalistlerde hep böyle bir korku yarat›yorsa, bunun nedeni egemenliklerinin
tehdit edilmeye baﬂlamas›d›r.”
Lenin’in özlü tasvirinde birkaç
nokta önemli. Birincisi, grev, iﬂçinin tek baﬂ›na olmaktan ç›k›p ortaklaﬂa davranmaya baﬂlamas›n› ifade
ediyor. ‹kincisi, grevle, emekçi, kölelikten ç›k›p insan oluyor... Üçün c ü s ü , kapitalistler bu geliﬂmede
kendi egemenliklerini tehdit eden
bir “tohum” görüyorlar. Bu, s›n›f bilincinin tohumudur. Bu iﬂçinin kendi iktidar kavgas›na
t›n
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Grevin iﬂçilerin ücretleri
aç›s›ndan sa¤layaca¤› 3-5 liral›k de¤iﬂiklikten daha
önemli olan yan›, iﬂçinin
düﬂünce ve ruh halinde
yaratt›¤› ve yarataca¤›
de¤iﬂikliktir. Kapitalist,
grev sonucunda kaybedece¤i 3-5 liradan çok,
esas olarak grevin bu
yan›ndan korkar.

yönelmesinin tohumudur.

Mazlum : Bu noktadan devam
edeyim. Kapitalistler, oligarﬂiler,
grevden neden korkuyor ve biz neden grevi daha çok gündeme sokmal›y›z; neden hem teoride, hem pratikte unutturmamal›y›z. Bunun cevab›n› tarihsel deneyimlerden,
Marksizm-Leninizm’in ustalar›ndan
ve ülkemiz deneylerinden derleyerek maddeler halinde özetleyelim:
- H e r g rev, kapitalistlere, gerçek
efendilerin kendileri de¤il, ama
haklar›n› gitgide daha yüksek sesle
ilan eden iﬂçiler oldu¤unu hat›rlat›r.
- H e r g rev, iﬂçilere, durumlar›n›n umutsuz olmad›¤›n›, yaln›z ol m a d › k l a r › n › hat›rlat›r. Grevlerin
yaln›zca grevciler üzerinde de¤il,
ama komﬂu fabrikalar›n ya da ayn›
sanayi dal›ndaki fabrikalar›n iﬂçileri
üzerinde yaratt›¤› etkinin önemine
bak›n. Ola¤an zamanlarda, bar›ﬂ zaman›nda iﬂçi, patrona karﬂ› gelmeden, kendi durumunu düﬂünmeden
sessizce iﬂini yapar. Grev s›ras›nda
yüksek sesle taleplerini bildirir, patrona kendisine yap›lan olumsuzluklar› hat›rlat›r, haklar›n› ister, yaln›zca kendisini ve kendi ücretini de¤il,
ama ayn› zamanda kendisiyle birlikte iﬂ b›rakan ve hiçbir ﬂeyden
korkmadan iﬂçi davas›n› savunan
arkadaﬂlar›n› düﬂünür. Baﬂka deyiﬂle, her grev bireycili¤in duvarlar›n›
parçalay›p, iﬂçiyi kolektifin bir parças› yapar. Bencil duygular› parçalay›p paylaﬂ›mc›l›¤› ortaya ç›kar›r.
- H e r g rev, iﬂçilere, ancak savaﬂ
s›k›nt›lar›yla karﬂ›laﬂt›r›labilecek
korkunç s›k›nt›lar getirir: Evdeki
açl›k, ücret kayb›, gözalt› ve tutuklanmalar, çal›ﬂt›¤› ve uzun süredir
oturdu¤u kentten sürülme. Tüm bu
olumsuzluklara karﬂ›n iﬂçiler arkadaﬂlar›n› yaln›z b›rak›p patronla anlaﬂanlar› küçümserler. ‹haneti mahkum eder yani iﬂçi. Grevin getirdi¤i
s›k›nt›lara karﬂ›n komﬂu fabrikalar›n iﬂçileri mücadeleyi baﬂlatan arkadaﬂlar›n› görerek her defas›nda
yeni bir cesaret kazan›r.
- H e r g rev, iﬂçilerin, tüm iﬂçi s›n›f›n›n kapitalizmin boyunduru¤un19 A¤ustos 2007

dan kurtulmak için baﬂlatt›¤› mücadelede sosyalizm düﬂüncesine yönelmesine güçlü olarak katk›da bulunur. Bu nesnel olarak böyledir.
Grev devrimci bir önderlik alt›nda
gerçekleﬂtirilmiﬂse, subjektif olarak
da böyle olur...
Buraya kadar sayd›klar›m›z, grevin tarihselli¤i üzerinde gerçekleﬂmiﬂ olgulard›r. Bu anlamda soyut
de¤il, somuttur. Dilek de¤il, gerçekleﬂendir. Grevleri bu tarihsel rolünden uzaklaﬂt›rmak, burjuvazinin,
ama özel olarak da sar› sendikac›l›¤›n en baﬂta gelen rollerinden biri
olmuﬂtur. Devrimci sendikac›l›k, iﬂçi s›n›f› içinde devrimci çal›ﬂma, bir
yerde grevin bu rolünü yerine getirmesinin koﬂullar›n› sa¤lamakla da
belirlenir.
Yukar›da say›lanlara bakt›¤›m›zda görürüz ki, grev, esas›nda iﬂçileri örgütsel ve politik olarak bir noktadan al›p baﬂka bir noktaya taﬂ›rken, iﬂçiyi, s›n›f› adeta ideolojik,
kültürel olarak da yeniden ﬂekillendirmektedir. ‹ﬂçi s›n›f›n›n bilinçlenmesi, e¤itilmesi de “teorik e¤itimle” de¤il, pratik içinde olacakt›r.
Grev ise; iﬂgallerle, di¤er direniﬂ biçimleriyle birlikte bu prati¤in en temel unsurudur.

di gazeteciler kargaﬂal›k ç›kard›lar
diye k›yameti kopar›yorlard›r. Ama
biz iﬂçileri birlikte çal›ﬂmaya, birbirlerine s›k› s›k› kenetlenerek saflar›n› s›klaﬂt›rmaya, gittikçe birlikte
çal›ﬂmas›n›, örgütlenmesini, büyük,
çok büyük kitleler haline gelmeye
al›ﬂt›r›yoruz, anl›yorsun ya? Bu
grevde yenik düﬂsek de gam yememeliyiz. Burada bine yak›n iﬂçi bir
greve nas›l gidilir, nas›l yürütülür
ö¤renmiﬂ oldu.”
Sonra ekliyor Mac: “ ‹ﬂçiler birarada çal›ﬂmas›n› bilen insanlar
haline geldi¤i ve s›n›flar›n›n bilincine erdikleri zaman...”
Evet, iﬂte o zaman, burjuvazi
için gerçek anlamda “egemenli¤ine
tehdit” durumu ortaya ç›km›ﬂ olacakt›r. Biz iﬂçi s›n›f›n› o “zaman”a
haz›rlarken, burjuvazi bunu engellemeye çal›ﬂ›yor. Grevler üzerindeki kavgan›n nedeni de bu zaten.

Özlem: John Steinbeck’in Bit-

daha ekleyim o zaman. Roman›n
kahramanlar›ndan biri tam bu noktada ﬂöyle diyor:
"Amac›na kolayca ulaﬂan, uzlaﬂmaz çeliﬂkileri görünüﬂte tatl›ya
ba¤l›yormuﬂ gibi görünen bir grev,
iﬂçilere nas›l örgüt-

meyen Kavga’s›n› biliriz hepimiz.
Kitab›n oda¤›nda bir grev vard›r. Ve
hat›rlanaca¤› gibi bu grev, yenilir
bir anlamda.
Greve kazanmak için ç›k›l›r. Ancak baﬂar›n›n, grevin rolünün tek
k›stas› bu de¤ildir. Mazlum arkadaﬂ›n biraz önce s›ralad›klar›ndan ben
bunu anl›yorum. ‹ﬂçinin kendisinin,
kendi iﬂyerinin ötesinde bir etki
sözkonusu ayn› zamanda. Bitmeyen
Kavga’da roman kahramanlar›ndan
Mac’›n grevi de¤erlendirmesinde
de bu vurgulan›r.
Grevin zaferle sonuçlanmayaca¤› hemen hemen belli oldu¤unda bir
yoldaﬂ›na ﬂöyle der Mac: "Bana öyle geliyor ki, bu grevi yitirece¤iz.
Ama ortal›¤› öyle alevlendirdik ki,
belki de pamuk tarlalar›nda greve
gidilmesine gerek kalmayacak. ﬁim-
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M a z l u m : Burjuvazi, iﬂte bunun için mücadele, grev, direniﬂ yerine “diyalog”u, “uzlaﬂma”y›, “ayn›
gemideyiz” söylemlerini öne ç›kar›yor. “Kavga”y› baﬂtan kötü; lanetlenmesi gereken bir kavram olarak
ilan ediyor. Ne gerek var kavgaya...
Ö z l e m : Romandan bir örnek
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Grev, iﬂçilere,
durumlar›n›n
umutsuz olmad›¤›n›, yaln›z olmad›klar›n› hat›rlat›r. Grev,
esas›nda iﬂçileri örgütsel ve politik olarak bir
noktadan al›p baﬂka bir
noktaya taﬂ›rken, iﬂçiyi,
s›n›f› adeta ideolojik,
kültürel olarak da yeniden ﬂekillendirmektedir.

leneceklerini, birlikte nas›l omuz
omuza çal›ﬂacaklar›n› ö¤retmez.
Grev dedi¤in sert olmal›. Çünkü o
zaman iﬂçiler ayn› saflarda toplan›p, kenetlendiklerinde her güçlü¤ün üstesinden gelebileceklerini
kendi deneyleriyle anlayacaklard›r.
Zaten bizim istedi¤imiz de bu iﬂte."
Bizim istedi¤imiz de bu.
Ve bu noktadan hareketle de,
Mazlum arkadaﬂ›n “her grev” diye
s›ralad›klar›na ek olmas› anlam›nda, ﬂunlar› söyleyebiliriz ﬂimdi:
Her grev iﬂçilerin dikkatini, s›n›f›n ve ülkenin koﬂullar›n› anlama
üzerinde yo¤unlaﬂt›rmal›. Her grev,
iﬂçileri, bu koﬂullar içinde, sermayenin bask›s›n›n nas›l ﬂekillendi¤ini, nas›l kimler arac›l›¤›yla uyguland›¤›n› ve bu bask›ya karﬂ› hangi
araçlarla mücadele edilebilece¤i konusunda netleﬂtirmelidir. Her grev
iﬂçileri s›n›f kavgas›nda bilemelidir.

Özlem: Sohbetimizin bu bölümünü yavaﬂ yavaﬂ toparlayal›m. Bu
bölümde daha çok grevin ne oldu¤unu, iﬂçi s›n›f› aç›s›ndan oynad›¤›
rolü gördük. Ama elbette grevi
önemsemeyen anlay›ﬂlar oldu¤u gibi, greve, oldu¤undan fazla anlam
yükleyen yaklaﬂ›mlar da var. Grevi,
s›n›f mücadelesinin kendisi yerine
koyanlar var mesela. ‹kinci bölümde bunlara da de¤inece¤iz. Bu bölümde son olarak söyleyece¤imiz ﬂu
olacak; grev iﬂçi s›n›f› için vazgeçilmez bir silaht›r. Vazgeçilemeyecek bir e¤itim arac›d›r. Vazgeçilemeyecek bir okuldur. Her kim ki,
grevin zaman›n› doldurdu¤unu söylüyorsa, kim ki, burjuvaziyle iﬂçilerin ayn› gemide oldu¤unu söylüyorsa, kim ki, iﬂçilere patronlar›n› sevmeyi ö¤ütlüyorsa, o, burjuvazinin
a¤z›ndan konuﬂuyor demektir.
Sevgili okurlar›m›z, gerek gündemdeki-ihtimal dahilindeki grevleri, gerekse de genel anlamda bir
mücadele biçimi olarak grevi, bulundu¤umuz her yerde daha çok konuﬂal›m, tart›ﬂal›m; bu de¤erli silah›n kullan›lmas›n› teﬂvik edelim.
Sonraki say›m›zda buluﬂmak üzere
ﬂimdilik hoﬂçakal›n.
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AKP anti-militaristmiﬂ de
haberimiz yokmuﬂ!
2007 seçim sonuçlar›n›n ne anlama geldi¤i, hangi siyasal “mesaj”
ve sonuçlar› içerdi¤i üzerine çok çeﬂitli de¤erlendirmeler yap›ld›. Halen devam eden bu de¤erlendirmelerde, sosyolojik, siyasal durum tespitleri oldu¤u kadar, as›l olarak da
her kesimin ideolojisine uygun bir
içerik bulunmaktad›r. Bu do¤ald›r
kuﬂkusuz.
Örne¤in, burjuva parlamenter
sistemin ve seçimlerin; faﬂizmin
“demokrasicilik” oyununun bir parças› oldu¤unu bilen devrimciler, sonuçlar› “halk›n iradesi” olarak görmezler. Devrimciler, sonuçlar›n anlatt›¤› sosyolojik, siyasal gerçekleri,
halk gerçekli¤ini gözard› etmedikleri gibi; sand›¤a at›lan oylar›n hangi etkiler, yönlendirmeler alt›nda
at›ld›¤›n›, hangi siyasal koﬂullar›n
ürünü oldu¤unu da bilerek bir de¤erlendirmeye tabi tutarlar.
Ayn› gerçek, burjuvazi cephesi
için de geçerlidir. Onlar da, sistemin
meﬂruiyetini sa¤lama/güçlendirme,
kendi ç›karlar›n› koruma bak›ﬂ aç›s›
ile ele al›rlar sonuçlar›. Nitekim
böyle de olmuﬂtur, bu kesimlerin
“demokrasinin zaferi” söylemi arkas›nda gizledikleri, emperyalizmin
ve iﬂbirlikçi oligarﬂinin ç›karlar›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. ﬁimdi
AKP bu ç›karlar› en iyi yerine getirecek parti oldu¤u için sonuçlar büyük bir sevinçle karﬂ›lanm›ﬂt›r.
Bu “bilinen”, daha do¤rusu bilinmesi gereken gerçeklerin alt›n›
çizdikten sonra, baz› sol çevrelerin
özellikle Genelkurmay-AKP çat›ﬂmas› ekseninde, sonuçlar› nas›l de¤erlendirdiklerine bakal›m.

“Demokrasi cephesi”ni
AKP mi temsil ediyor?
Bilindi¤i gibi; 2007 seçimlerine,
Genelkurmay (CHP, MHP, bürokrasi ve di¤er güçleri ile) cephesi ile
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AKP (AB’ciler, islamc› bas›n ve tarikatlar, Amerikanc›lar vb.) aras›ndaki çat›ﬂman›n ﬂiddetlendi¤i bir ortamda gidildi. Muht›ralar verildi,
‘Cumhuriyet mitingleri” düzenlendi, cumhurbaﬂkanl›¤› seçimi krize
dönüﬂtü. Sistem krizini aﬂmak için
sand›¤› ortaya koydu. Sand›k, ayn›
zamanda oligarﬂi içi çat›ﬂmada yeni
güç dengelerinin kurulmas›, bu it
dalaﬂ›nda mevzi kazanmak anlam›na geliyordu. Mevzilerini güçlendiren AKP oldu.
Sonuçlar›n de¤erlendirilmesinde
sol aç›s›ndan düﬂülen en büyük yan›lg›lar›n baﬂ›nda, AKP’ye oy veren
kitlenin “Genelkurmay’a tav›r ald›¤›, darbecilere muht›ra verdi¤i”...
de¤erlendirmesi gelmektedir.
Bu nedenledir ki, burjuva bas›n›n “halk muht›ras›” söylemi, At› l›m’›n manﬂetine “Halk›n darbe istemedi¤i” ﬂeklinde yans›yabilmiﬂtir.
Yine E M E P GYK de¤erlendirmesinde ayn› tespiti, “AKP’nin bu
“seçim zaferi”nde, kendi “baﬂar›”lar› de¤il, as›l olarak CHP ve
“muht›rac› güçler”in Cumhurbaﬂkanl›¤› seçimi ve 22 Temmuz seçimleri sürecindeki tutumlar› rol oynam›ﬂt›r. Halk, meydanlarda savaﬂ ç›¤›rtkanl›¤› yaparak ülkenin gelece¤ini kaos ve gerilimlere sürüklemek
isteyenlere itibar etmemiﬂtir” sözleriyle görüyoruz.
“Memleketin laik cephesi” nin,
adeta u¤raﬂ›p didinip AKP’yi iktidar yapt›¤›n› söyleyen T K P de, asl›nda benzeri bir tespite, biraz da
“laik cepheye” k›zarak kat›lmakta-

d›r.
Seçim sonras› de¤erlendirmemizde ifade etti¤imiz gibi, “sonuçlarda iç
ve d›ﬂ, ekonomik, siyasal
ve kültürel,
dini ve milli birçok etken sözkon u s u d u r.
Tek bir etkenle aç›klamak bu
anlamda
yetersiz kal›r. Sonuç aç›s›ndan belirleyici bir
olgudan sözetmek gerekirse denilebilir ki; esas olan AKP’nin tekellerin ve iﬂbirlikçilerin ihtiyaçlar›na
cevap vermesidir. Sonuçlar› belirleyen büyük ölçüde bu olmuﬂtur. ”
Muht›ra vb. ordu merkezli ç›k›ﬂlar›n sonuçlar üzerindeki etkisi, onlarca etken aras›nda s›ralanabilir elbette. Ancak, bunu oda¤›na oturtmak farkl› bir anlay›ﬂ›n tezahürü, en
iyimser de¤erlendirmeyle, küçükburjuva ayd›nlar›n, AB’cilerin etkisinde kalmakt›r. Solun bu de¤erlendirmeleri bilimsel, sosyolojik gerçekli¤i ifade etmedi¤i gibi, devrimci bir bak›ﬂ aç›s›ndan da uzakt›r. Bu
de¤erlendirmelerde; muht›ra ya da
Genelkurmay ve destekçilerinin
bask›c›, faﬂist, ﬂovenist tutumlar›n›n
sonuçlar üzerindeki etkisi sadece
ciddi olarak abart›lm›yor. Ayn› zamanda aç›k ya da gizli AKP’ye “anti-militarist”, “demokrat” bir misyon biçiliyor. Genelkurmay’a karﬂ›
AKP “ehven-i ﬂerdir” bak›ﬂ aç›s›
var. Halk›n anti-militaristli¤inin
keﬂfi bir yana, öyle ya, “darbe istemeyen halk” AKP’ye oy verdiyse,
demek ki, anti-militarizmi, demokrasiyi o temsil ediyor! Çarp›c› olan
ﬂu ki, böyle bir sonuçtan, “halk›n
darbe istemedi¤i” söylemiyle adeta
memnuniyet duyuluyor. “Faﬂist
cephe... ikinci bir yenilgi ald›” diyen At›l›m, “demokrat cephe”nin
kazand›¤›n› m› düﬂünüyor acaba!
AKP ve destekçilerinin kitlelerde yaratmak istedi¤i yan›lg›/izlenim
de budur zaten. Bu tür de¤erlendirmeleri seçim sonras› burjuva ve is-
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lamc› bas›nda bol miktarda okuduk.
AB’ci ayd›nlar tüm tezlerini bunun
üzerine oturttular; AKP’nin sonuçlar üzerine yapt›¤› ilk de¤erlendirme de, cumhurbaﬂkanl›¤› seçimi
üzerinden, ayn› içerikte oldu. Yine
Avrupa Birli¤i’nden yap›lan aç›klamalarda ayn› de¤erlendirmeler ön
plana ç›kar›ld›.
AKP’nin ve onun iktidar›ndan
ç›karlar› olan kesimlerin hesap ve
niyetleri aç›kt›r. Savunduklar› asla
gerçek demokrasi de¤ildir.
Halk›n “darbecilere cevap verdi¤i”, bunun “halk›n muht›ras›” oldu¤unu ön plana ç›kararak, ordu
karﬂ›s›nda mevzi kazanmak, hatta
kazand›klar›n› düﬂündükleri mevziyi tahkim etmek, kal›c› hale getirmek, as›l olarak hasm›na da kabul
ettirmek istemektedirler. Genelkurmay Baﬂkan›’n›n bu de¤erlendirmelere karﬂ› ç›k›ﬂ› da yine ayn› iktidar
savaﬂ›nda mevzi koruma gayretinin
bir yans›mas›yd›.
Seçim sonras› manﬂetleri ve köﬂe yazarlar› ne diyordu hat›rlayal›m.
SABAH: Halk bildirisi... AKﬁAM: Üçüncü halk hareketi... VAK‹T: Halk muht›ras›... RAD‹KAL:
Bu da halk›n muht›ras›...
Reformist solun ak›l hocas› Murat Belge, “Toplumun neredeyse yar›s›, 'AKP'li' oldu¤u, AKP'yi her ﬂeyiyle benimsedi¤i için de¤il, ama
demokrasiden yana ve muht›ralara
karﬂ› oldu¤u için oyunu AKP'ye
verdi.” (24 Temmuz, Radikal) derken; “Yepyeni bir dönem”i müjdeleyen Ergun Babahan da, “AB sürecini hiç tereddüt etmeden destekleyen AK Parti'ye verilen oylar, ayn›
zamanda bu politikalar›n her iki
seçmenden biri taraf›ndan onayland›¤› anlam›na gelmektedir. ” de¤erlendirmesinde bulundu. Ali Bayramo¤lu ise, “Demokrasinin zaferi
böyle bir ﬂey olmal›” diye alk›ﬂl›yordu sonuçlar›. Emperyalizmin ve
oligarﬂini ç›karlar›n› “demokrasi”
kavram›na s›rt›n› dayayarak savunanlardan biri de Mehmet Altan’d›.
AB’ci liberallerin önemli isimlerinden olan Altan, “Demokrasi T›rman›yor” diye yazd›. Altan’a göre;
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“Bu seçim bir referandumdu. Demokrasiyle askeri vesayet aras›nda...” ve kazanan elbette, darbecili¤e karﬂ› demokrasi olmuﬂtu! Hürriyet Yazar› Hadi Uluengin de, orduya karﬂ› kazan›lm›ﬂ bir zafer olarak
alk›ﬂlad›¤› 22 Temmuz’u “sivillik
bayram›” ilan ediyordu.
Görülece¤i gibi, liberal, AB’ci
ayd›nla, sol aras›ndaki de¤erlendirme paralelli¤i düﬂündürücüdür. O
zaman sormak gerekir; CHP’ye oy
verenler darbe mi istiyorlar?!!
Pekala, önümüzdeki seçimde de
-devrimci bir alternatifin güçlenmemesi durumunda- ayn› kitleler çok
farkl› etkenlerle CHP’ye yönelebilir. Böylesi bir durum da ne CHP
“anti-militarist halk”›n temsilcisi
olacakt›r, ne de halk bu kez “darbe
istiyor” olacakt›r!
Burjuva bas›n›n tüm bu manﬂetlerinde, “sa¤›”, “solu”, liberali,
AB’cisi ile köﬂe yazarlar›n›n de¤erlendirmelerindeki odak; “ A K P ’ n i n
demokrasiyi temsil etti¤i”dir. Bu
“demokrasi”nin, AB üzerinden gelecek “demokrasi” oldu¤unu san›r›z
söylemeye gerek yoktur. Peki sol ne
diyor? Kaybedenler “savaﬂ ç›¤›rtkan›, ülkenin gelece¤ini kaos ve gerilimlere sürüklemek isteyenler” de;
kazanan AKP, bar›ﬂç›, ülkenin gelece¤ini, halk›n mutlulu¤unu düﬂünen
bir güç mü? Sermaye çevrelerinin,
AB’cilerin söyledi¤i gibi “halk istikrara m› oy vermiﬂ” oldu? Ülkenin temel sorunlar›na bak›ﬂta, örne¤in Kürt sorununda, Susurluk politikalar›nda, ba¤›ms›zl›k konusunda
Genelkurmay cephesi ile AKP aras›nda ne fark var? ‹nkar›, imhay›,
asimilasyonu sürdüren AKP’nin,
ﬁemdinli konusundaki tavr›n› ne çabuk unuttunuz? Tekellerin ihtiyac›
olan düzenlemeler d›ﬂ›nda AKP,
“demokrasi” ad›na hangi ad›mlar›
att›; kontrgerillayla, Susurluk’la hesaplaﬂmak için ne yapt›? Hiçbir ﬂey!
Evet AKP, ordu ile bugün karﬂ›
karﬂ›yad›r. Ancak bu, onun anti-militarist, demokrat olmas›ndan de¤il,
tamamen iktidar savaﬂ›ndan kaynaklanmaktad›r. Ordunun, halka
karﬂ› savaﬂta izledi¤i hiçbir yönte-

me, politikaya itiraz› yoktur
AKP’nin. O, sadece “kendi generallerini” istemektedir.
*
Halk›n darbecilere cevap verdi¤i, darbe istemedi¤i de¤erlendirmeleri yapan sol, sadece bu yan›lg›ya
düﬂmüyor, ayn› zamanda seçimlerin
halk›n özgür iradesi ile gerçekleﬂti¤ine, yans›yan›n “ h a l k › n i r a d e s i ”
oldu¤una da inan›yor. AKP’ye verilen oylar› baz alarak “halk darbe istemiyor” demek, bunun ürünüdür.
Burjuva, küçük-burjuva ayd›nla,
devrimcilerin seçim de¤erlendirmelerini birbirinden ay›ran en önemli
noktalardan biridir bu. Bu de¤erlendirmeler, halk›n bu ülkede onlarca
y›ld›r yaﬂad›klar›n›, yok saymakt›r.
Görülemeyen ﬂudur: Sonuçlar,
kitlelerin siyasal durumunda bir de¤iﬂikli¤e iﬂaret etmiyor. Nas›l daha
önceki seçimlerde kitleler düzen
partilerinin çok çeﬂitli vaatleriyle
aldat›lm›ﬂ, “de¤iﬂim” talebi suistimal edilmiﬂ ise, bugün yaﬂanan da
budur. Kitleleri yönlendirme araçlar›n›n, kullan›lan sloganlar›n de¤iﬂmesi, bu gerçe¤i de¤iﬂtirmiyor.
Sonuç olarak; devrimciler, “piyasada” geçerli olan de¤erlendirmelere bakarak tutum belirlemez, tahliller yapmazlar. Marksist-Leninistler’in tahlilinde, ekonomik, sosyal,
siyasal birçok etken bilimsel çerçevede yerli yerine oturtulur. Her ﬂeyden önce sol, dünyaya, yaﬂananlara
devrimci bir gözle bakar. Küçükburjuva ayd›ndan etkilenen de¤il,
etkileyen, devrimin ç›karlar› do¤rultusunda yönlendiren olmak durumundad›r.
Sol; halk kitlelerini ve egemen
s›n›flar›n etkisi alt›ndaki ayd›nlar›
uyarmak, gerçe¤i göstermek, halk›n
talep ve özlemlerini istismar eden
burjuva düzen partilerini teﬂhir etmek gibi sorumluluklar›n› yerine
getirmek istiyorsa, her ﬂeyden önce
olaylara Marksist-Leninist bir bak›ﬂ
aç›s› getirmelidir. Ne hayali bir halk
tablosu yarat›p onun üzerinden politika yapmaya kalk›ﬂmal›, ne de beynini “piyasa”n›n “makul” tezlerine
teslim etmelidir.
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‹srail, ba¤›ms›zl›k ve özgürlük için
savaﬂan tüm halklar›n düﬂman›d›r
‹srail, Ortado¤u halklar›na karﬂ›
emperyalizmin bölgede vurucu gücü olmas›; bölge halklar›n›n iradelerini do¤rudan ya da bask›c› iktidarlar›n varl›¤›n› meﬂrulaﬂt›rarak ipotek alt›na almas›; faﬂist ve ›rkç› bir
oluﬂum olmas› ve daha say›labilecek onlarca nedenden dolay› tüm
dünyan›n ezilen halklar›n›n “ortak
düﬂman›”d›r.
Ancak bununla s›n›rl› olmad›¤›,
geçen hafta Ortado¤u’dan binlerce
kilometre uzaktaki bir co¤rafyada
ortaya ç›kan geliﬂmeyle bir kez daha görüldü.

Kolombiya o rdusuna
‹srail taktikleri e¤itimi
Latin Amerika ülkelerinden Kolombiya’da, Amerikanc› faﬂist devlete karﬂ› mücadele eden gerilla hareketini bast›rmak için, ‹srailli eski
askerlerin, Kolombiya ordusuna
gizlice e¤itim verdikleri ortaya ç›kt›. Kolombiya bas›n›nda ve ‹srailli
Yediot Aharonot Gazetesi’nde yer
alan haberlere göre; Kolombiya Savunma Bakan› Juan Manuel Santos,
‹srailli eski askerlerin, askeri e¤itim
deste¤i verdiklerini itiraf etti.
Elbette sadece e¤itim de¤ildi.
Kolombiya Devrimci Silahl›
Güçleri (FARC) taraf›ndan konuya
iliﬂkin yap›lan aç›klamada, “‹srailli
askerlerin, Kolombiyal› birliklere
sadece e¤itim vermedikleri ayn› zamanda, halen devam eden operasyonlarda da ABD ve ‹ngiliz askerleriyle birlikte yer ald›klar›” ifade
edildi.
“Kutsal ittifak” ortada!
Dünyan›n neresinde direnen bir
halk, savaﬂan bir direniﬂ gücü varsa;
emperyalistler ve onlar›n bekçi köpekleri orada!
Amerika, ‹ngiltere ve ‹srail. Dönelim Irak’a; ayn› güçleri görürüz.
Lübnan’a bak›n orada da. Filis-
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tin’de gerçekleﬂtirdi¤i katliamlarla, kontrgerilla yöntemleriyle uzmanlaﬂan ‹srail’in Kolombiya’da üstlendi¤i rol, kuﬂkusuz Amerikan emperyalizminin ç›karlar› do¤rultusunda ve onlar›n istekleriyle mümkün olmaktad›r. Amerika’n›n “Plan
Kolombiya” projesi çerçevesinde
büyük mali, askeri yard›m yapt›¤›
Kolombiya, Latin Amerika’da, birbiri ard›s›ra halkç› iktidarlar›n iﬂbaﬂ›na geçmesi ile, bölgede emperyalizmin en önemli dayanak noktas›,
üssü olarak ön plana ç›kmaktad›r.
Kolombiya hükümeti ABD’nin ﬂu
anda en sad›k müttefikidir.
Emperyalizmin böyle bir üssü
kaybetmesi, üstelik “zaman› geçti”
denilen silahl› mücadeleyle, gerilla
savaﬂ›yla yenilgiye u¤ramas›, Latin
Amerika’daki ç›karlar›na ölümcül
bir darbe anlam›na gelecektir. ‹srail
askerlerinin misyonu da, iﬂte bu emperyalist ç›karlarla birlikte anlam
kazanmaktad›r.
Öte yandan, ‹srail’in katliama,
kontrgerilla taktiklerine dayanan
“terörle mücadele” yöntemleri do¤rudan yayg›nlaﬂt›r›l›yor. Kontra e¤itimi karﬂ›l›¤›nda ‹srail savaﬂ makinas›na Kolombiya taraf›ndan ödenecek olan 10 milyon dolar› ise hiç
saym›yoruz.

Kendi h alk›na k arﬂ›
savaﬂanlar›n zihniyeti
Kolombiya’da haftal›k olarak
yay›nlanan “Semana” Dergisi’ne
konuﬂan Kolombiya Savunma Bakan› Juan Manuel Santos, önce askeri e¤itimi do¤rulad›, ard›ndan
gerçek yüzlerinin deﬂifre olmas›n›n
pani¤iyle inkara yöneldi. Ancak inkar› bile, itiraf niteli¤indeydi. Askeri e¤itim de¤il de, istihbarat deste¤i
veriyorlarm›ﬂ...

‹srail yöntemlerini burada anlatmay› gereksiz buluyoruz. Her türlü
kontra taktik, sivillere karﬂ› savaﬂ,
çocuk, kad›n, sivil ayr›m› yapmadan gerçekleﬂen kitlesel katliamlar... Kolombiya ordusu iﬂte bu yöntemlerle kendi halk›na karﬂ› savaﬂ›
örgütlemektedir.
Bütün katliamc›lar gibi, Kolombiya yöneticileri de ‹srail’e, onun
yöntemlerine hayran. Bak›n Savunma Bakan›, tam bir uﬂak zihniyetiyle ‹srailliler’den nas›l söz ediyor:
“Daha önce fark›nda olmad›¤›m›z
sorunlar› çözmemize yard›m ettiler,
onlar dünyan›n en iyisi...”
Türkiye oligarﬂisinin ‹srail ile
iliﬂkilerinde de ayn› mant›k, ayn›
zihniyet geçerlidir. Oligarﬂi de kendi halk›na karﬂ› savaﬂta, ‹srail’le
aç›k ya da gizli askeri anlaﬂmalarla
ittifak halindedir.

Filistin direniﬂiyle
dayan›ﬂman›n a nlam›
‹srail’in emperyalist politikalardaki yeri ve dünya halklar›na karﬂ›
savaﬂtaki pozisyonu, Filistin direniﬂiyle dayan›ﬂmaya da kuﬂkusuz baﬂka bir anlam yüklemektedir. Filistin
direniﬂiyle dayan›ﬂma, bir enternasyonalist görev oldu¤u kadar, her
halk, her ilerici hareket için ayn› zamanda anti-emperyalist mücadelenin de bir parças›d›r.
‹srail’e vurulan her darbe, emperyalizme ve onun tüm dünyadaki
iﬂbirlikçilerine vurulmuﬂtur.
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‘Irak Bata¤›’›ndan BM ipiyle ç›kma plan›
Amerikan ve ‹ngiliz emperyalizmi iﬂgalle
y›k›ma u¤ratt›klar› Irak’ta direniﬂ karﬂ›s›nda
çaresizleﬂtikçe daha fazla askerle “çözüm”
bulmaya çal›ﬂt›. Gelinen aﬂamada iﬂgalciler,
art›k bunun mümkün olmad›¤›n›, 200 bin asker daha getirse direniﬂi bast›ramayaca¤›n›
görüyor.
Direniﬂin de tetikledi¤i siyasal istikrars›zl›k, devasa boyutlara ulaﬂan açl›k, göç, iﬂsizlik gibi insani sorunlar, hiçbir etkisi ve yetkisi bulunmayan kukla hükümetin içindeki güç
savaﬂlar› ve daha onlarca sorun, iﬂgalin askeri planda oldu¤u gibi, siyasi olarak da baﬂar›s›zl›¤›n› kan›tlam›ﬂ durumda.
Amerika cephesinde; geri çekilme-daha
fazla asker gönderip katliamlara h›z verme
tart›ﬂmalar› son süreçte daha da yo¤unlaﬂ›rken, aç›k olan ﬂu ki; iﬂgalciler ç›karlar aç›s›ndan ne çekilebilecek durumda ne de
2003’ten beri sözünü etti¤i “istikrar›” sa¤layabilecek durumda.
‹ﬂte bu gerçekler Amerika’n›n Birleﬂmiﬂ
Milletleri daha “etkin” olarak devreye sokma
plan›n› gündeme getirdi. Deyim yerindeyse,
batakl›¤a saplanan iﬂgalci BM ipine sar›larak
kurtulmaya çal›ﬂacak!
BM Güvenlik Konseyi, 10 A¤ustos günü,
BM Irak Yard›m Misyonu'nun (UNAMI) görev süresini uzatan ve yetkilerini geniﬂleten
karar tasar›s›n› kabul etti. ABD ve ‹ngiltere
taraf›ndan haz›rlanan ve di¤er emperyalistlerce de onaylanan tasar›, Irak’ta BM'nin rolünü art›rmay› hedefliyor. BM’nin misyonu;
“ siyasi diyalog ve ulusal uzlaﬂma; seçim ve

referandum; anayasay› gözden geçirme ve
ülkenin tart›ﬂmal› iç s›n›rlar› sorununu çözme; s›n›r güvenli¤i, enerji ve mülteci konular›n› da içeren bölgesel diyalog, genel nüfus
say›m›” gibi konularda dan›ﬂmanl›k, destek
ve yard›m olarak belirtiliyor.
Biz y›kt›k, inﬂa edin! ‹ﬂgalciler tam da bu
noktaya gelmiﬂ durumda. “Yeniden inﬂa”
ad›na sürdürülen bütün faaliyetler çöktü.
Peki BM iﬂgalin “baﬂar›s›” ad›na bir rol
oynayabilir mi? Bunu belirleyecek olan yine
direniﬂ olacak. “Son iﬂgalci ülkeyi terk edene kadar...” kararl›l›¤› sürdükçe, ister BM
ﬂemsiyesi alt›nda isterse baﬂka biçimlerde
dünyan›n bütün emperyalist güçleri Irak’a
girse de, direniﬂi k›rmay›, sömürgecili¤in istikrar›n› sa¤lamay› baﬂaramazlar.

Dincilik, direniﬂi sapt›r›yor
Evet, emperyalistler direnen bir halk›
yenemezler. Ancak, “direniﬂ” ad›na hareket
edenlerin yanl›ﬂ eylemleri, farkl› mezheplere, milliyetlere mensup halklar› birbirine düﬂürmeyi hedefleyen emperyalist politikalara
hizmet etmeleri, o direniﬂi içten içe çürütür.
Sünniler’le ﬁiiler’in (en az›ndan bu çerçevede hareket edenlerin) çat›ﬂmas› bunun somut
bir örne¤idir.
14 A¤ustos’ta, ülkede küçük bir az›nl›k
olan Yezidiler’e yönelik düzenlenen ve 215
kiﬂinin öldü¤ü sald›r› ise, mezhepçi, dinci
bak›ﬂ aç›s›n›n ulaﬂabilece¤i boyutu daha çarp›c› hale getirmiﬂtir.

Gazze’de Hamas’›n Bask›c› Yönetimi
Hamas, Filistinliler’in birbirini
k›rmas› pahas›na denetimi alt›na
ald›¤› Gazze’de, izin al›nmadan
gösteri yap›lmas›n› yasaklad›.
Yasak hemen uygulamaya konuldu. Yasa¤› protesto için sokaklara ç›kan Filistinliler, Hamas’›n
polisleri taraf›ndan copland›lar.
Filistin Halk Kurtuluﬂ Cephesi,
El Fetih, Filistin Demokratik Cephesi ve Halk Partisi taraftarlar›, bu
yasa¤› protesto etmek için sokaklara ç›kt›lar. Hamas polisi, protesto
gösterisini Filistinliler’e karﬂ› cop
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kullanarak da¤›tt›.
Eylemi gerçekleﬂtirenler, “Hamas! Gazze’de Olan Bitenler Kabul Edilemez”, “Hani Güvenlik
Hani ‹nsan Haklar›”, “Ey Abbas,
Ey Haniye, Halk›n Birli¤ini ‹stiyoruz” sloganlar› att›lar.
Bir El Fetihli’nin tutuklanmas›n›
protesto için Gazze’de sa¤l›kç›lar,
üç günlük grev yapt›lar. Hamas’›n
gösterilere yasak getiren karar› da
bu grevin sonras›nda al›nd›.
Hamas militanlar›, Beyt Hanun'da ayr›ca bir dü¤ünü basarak 4

I R A K ’ TAN...

 Kadisiye Eyaleti valisi ve polis ﬂefi, 11 A¤ustos’ta, yol kenar›na yerleﬂtirilen
bir bomban›n
patlamas› sonucu
öldü. Ayn› gün
Ba¤dat’ta iki ayr›
eylemde 5 iﬂgalci
ABD askeri öldürüldü.
 ABD ordusu
10 A¤ustos günü
Samarra Kenti’nde hava sald›r›s›yla 8 elektrik
iﬂçisini katletti.
Aç›klama ise,
“terörist zannettik” oldu.
 Bush, kendisini “gerçek baﬂbakan” zannederek
‹ran’›n Irak’ta
“terörizmle savaﬂta ve güvenli¤in sa¤lanmas›ndaki olumlu ve
yap›c› rolünden
dolay› ‹ran'a teﬂekkür eden”
Irak Baﬂbakan›
Nuri el Maliki’yi
tehdit etti.

El Fetih üyesini gözalt›na ald›.
Bask›n görüntüleri, Hamas’›n
nas›l bir keyfi yönetim kurmak istedi¤ini de gösteriyordu. Araçlarla
dü¤ün alan›n› basan Hamasl›lar, insanlar› yerlere yat›r›yor, sandalyeleri k›r›p parçal›yor, tam bir ya¤mac› görünümü veriyorlard›.
Hamas, Gazze’de ayr›ca 20 El
Fetihli'yi gözalt›na ald›. Beyt Hanun’da gözalt›lar› protesto etmek
için bir gösteri düzenlendi. Ço¤unlu¤u kad›n olan El Fetihliler’in yak›nlar›ndan oluﬂan göstericileri da¤›tmak için Hamasl›lar havaya
ateﬂ açt›lar. 20 Filistinli yaraland›.
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GUATEMALA: Gerilla silah b›rakt›
Kontralar katletmeye devam ediyor
1980’lerin sonunda yaﬂanan karﬂ›-devrim rüzgarlar›ndan etkilenen
birçok gerilla hareketi, “bar›ﬂ” anlaﬂmalar› imzalayarak silahlar›n› b›rakm›ﬂ, birço¤u oligarﬂik sistemler
içinde önce yasallaﬂm›ﬂ, ard›ndan
siyasal olarak erimiﬂti.
Latin Amerika’n›n en köklü ülkelerinden biri olan Guatemala'da
1960 Darbesi’nden sonra geliﬂen ve
y›llarca süren gerilla hareketi bunlardan biriydi.
Guatemala Ulusal Devrim Birli¤i (URNG), karﬂ›-devrim rüzgarlar›na karﬂ› duramad›. ‹deolojik zay›fl›¤› onu nihayetinde silahlar›n› b›rakmaya, emperyalizmin “arabulucu” rolüne soyundu¤u “bar›ﬂ” masas›na oturmaya kadar götürdü.
URNG, silah b›rakarak “siyasi sürece” kat›ld›, yasallaﬂt›. Bugün
URNG, burjuva partilerle seçim yar›ﬂ›na giren sol blok içinde ‘Geniﬂ
Sol Hareket’ ile birlikte yer al›yor.

Gerilla s ilah b ›rakt›
Oligarﬂi h alka k arﬂ›
savaﬂmaya devam etti
Emperyalist plan›n parças› olarak gerillaya silah b›rakt›r›lm›ﬂt›.
Ancak, oligarﬂinin halka karﬂ› savaﬂ› bitmedi. Siyasi, ekonomik her
alanda süren sald›r›lar, seçimlerin
yaklaﬂt›¤› bugünlerde yeniden askeri alana s›çrat›ld›.
Gelecek ay yap›lacak seçimler
öncesi yaklaﬂ›k 45 muhalif kontrgerillalar taraf›ndan katledildi. Kontrgerilla sald›r›lar›n›n son kurban›,
Santa Ana Huista Belediye Baﬂkan›
Werner Velasquez oldu. San›r›z
kontrgerillan›n, emperyalizmin ç›karlar›ndan ve faﬂist devletin inisiyatifinden ba¤›ms›z hareket etmedi¤ini söylemeye bile gerek yoktur.
Guatemala örne¤i, oligarﬂik faﬂist sistem yerinde durdukça yap›lacak “bar›ﬂ”›n ne anlama gelece¤ini
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dan boyutlanan “küreselleﬂme” sald›r›s›, bütün Latin halklar›n› oldu¤u
gibi, Guatemala halklar›n› da daha
büyük sefalete sürükledi.
Ve bugün sistemin, istikrar›n›
“tehlikede” gördü¤ü noktada yeniden kontrgerillay› devreye soktu¤una, ony›llarca süren savaﬂta binlerce
insan›n kan›n› ak›tan bu yasad›ﬂ›
oluﬂumu nas›l el alt›nda tuttu¤una
tan›k oluyoruz.
Silah b›rakma, “bar›ﬂ” anlaﬂmalar› pratiklerini kendisine örnek
alan ve oligarﬂiye örnek gösteren,
silah b›rakman›n yollar›n› arayanlar
bu gerçekleri gözönünde bulundururlar m›, bilemeyiz. Ancak aç›k
olan ﬂu ki, faﬂizmi, iﬂbirlikçi oligarﬂiyi y›kmadan b›rak›lan silahlar, kaç›n›lmaz olarak bir biçimde “kendini vuran” silahlara dönüﬂecektir.
Bunun, kontra sald›r›lar›yla ya da
baﬂka biçimlerde olmas›, sürece,
koﬂullara ba¤l›d›r sadece.
Böyle bir ülkede silah b›rakmak,
oligarﬂik sistemin meﬂrulu¤unu kabul etmektir, onun “insaf›na” s›¤›nmakt›r. Ki, ezilen, sömürülen, haklar›, özgürlükleri yok edilen bir halk
için bunun anlam›, ölüm demektir.
Oligarﬂik sistem isterse bu tür
“bar›ﬂ” anlaﬂmalar›nda çeﬂitli siyasal tavizler vermiﬂ olsun, bunun hiçbir önemi yoktur. Silahl› gücü elinde tuttu¤u, oligarﬂik yap›y› korudu¤u sürece, muhalif güçlerin önüne
engel olarak ç›kmas›na, halk›n gerçek anlamda haklar›na, özgürlüklerine ve ülkenin ba¤›ms›zl›¤›na kavuﬂmas›na asla tahammül etmeyecektir.

de bize çarp›c› ﬂekilde anlatmaktad›r.
Guatemala, Amerikan emperyalizminin kontrgerilla taktiklerini yo¤un ﬂekilde uygulad›¤› ilk ülke olma özelli¤i de taﬂ›yor. CIA destekli
ilk darbe burada tezgahland›. Vietnam ordusundan önce Guatemala
ordusu Amerika taraf›ndan "profesyonel" bir tarzda e¤itildi ve yine
Amerikal› askeri uzmanlar›n gözetiminde özellikle gerillan›n kitle gücünü oluﬂturan Maya halk›na karﬂ›
katliamlar gerçekleﬂtirildi. Daha
1960’lar›n baﬂ›nda gerillalara karﬂ›
napalm bombalar› da yo¤un ﬂekilde
kullan›l›rken, köylünün ürünlerinin
yak›lmas›, kitle önderlerinin katledilmesi, koruculuk sistemi, Arjantin’de bolca yaﬂanacak olan kaybetme politikas›n›n laboratuvar› da
Guatemala oldu.
Yani, köklü bir kontrgerilla savaﬂ› gelene¤ine sahip faﬂist sistem.
Ve sistemin bu niteli¤i, ne gerillan›n silah b›rakt›¤› günlerde ne de
bugün de¤iﬂmiﬂ de¤ildir. Yani, gerillan›n silah b›rakmas›na bir “gerekçe” olabilecek bir de¤iﬂim asla
olmam›ﬂt›r. Halk›n mücadelesinin
boyutuna göre oligarﬂinin uygulad›¤› politikalar de¤iﬂiklik gösterebilir,
ancak oligarﬂik yap› varl›¤›n› korumaktad›r.
Gerillan›n silah b›rakmas›n›n ard›ndan URNG,
iktidar›n› korumak için çok çeﬂitli araçlara sahip
olan oligarﬂi karABD emperyalizmi karﬂ›s›nda Latin
ﬂ›s›nda hiçbir varAmerika’n›n ilerici demokrat yönetimleril›k gösteremezni biraraya getirmeye çal›ﬂan Venezuella
ken, gerilla savaDevlet Baﬂkan› Hugo Chavez, Arjantin,
ﬂ›na kaynakl›k
Uruguay, Ekvador ve Bolivya’ya düzenleeden toplumsal
di¤i gezide, yeni enerji projeleri önerdi.
adaletsizlik, yokBolivya'da Devlet Baﬂkan› Evo Morasulluk da artarak
les'le
Chavez, ortak petrol ﬂirketinin kuruldevam etti. Gerilmas›n›
da kapsayan anlaﬂmalar imzalad›lar. Törene,
laya silah b›rakt›Arjantin
Devlet Baﬂkan› Nestor Kirchner de kat›ld›.
r›lmas›n›n ard›n-

Latin Amerika’da Enerji ‹ttifak›
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DTP Özeleﬂtirisi Üzerine:

SORUN STRATEJ‹KT‹R!
Demokratik Toplum Partisi
(DTP), 22 Temmuz seçimlerine iliﬂkin bir de¤erlendirme yay›nlad›.
Parti Meclisi taraf›ndan yap›ld›¤›
belirtilen de¤erlendirme halka 'Özeleﬂtiri' baﬂl›¤›yla aç›kland›.
DTP’nin özeleﬂtiri çabas› hiç
kuﬂkusuz, özeleﬂtiri gelene¤i bak›m›ndan oldukça k›s›r olan Türkiye
solu aç›s›ndan takdir edilecek bir
çabad›r. Fakat özeleﬂtirinin gerçekten ileriye yönelik bir amaca hizmet
edebilmesi için birinci olarak d o ¤ r u
b i r zeminde yap›lm›ﬂ olmas›, ikinci
olarak yüzeyde kalmamas› gerek.
DTP özeleﬂtirisi, özellikle bu iki
aç›dan sorunludur.
DTP’nin özeleﬂtirisinin hareket
noktas›, seçimlerde beklenen say›da
milletvekilinin ç›kar›lmam›ﬂ olmas›
ve ald›klar› oy oran›n›n da önceki
seçimlere göre oldukça ciddi boyutlarda düﬂmüﬂ olmas›d›r.
Oy kayb› bir sonuçtur. Bu sonucu aç›klamak üzere, seçimlere haz›rl›ks›z yakalan›ld›¤›, birçok il baﬂkan›, 400 kadar üye ve yöneticinin
tutuklanmas› nedeniyle oluﬂan örgütsel da¤›n›kl›¤›n giderilemedi¤i,
kimi il örgütlerinin tepkilerini seçim
çal›ﬂmalar›na yans›tt›¤›... parti yönetiminin insiyatif gösteremedi¤i
gibi nedenler s›ralanmakta baﬂta.
Bunlar kendi eksiklikleri olabilir;
sonuçta etken de olmuﬂ olabilir;
ama bunlar›n mevcut sonuca bir
izah getirmeyece¤i de aç›kt›r.
Bunun d›ﬂ›nda da birçok tespit
var özeleﬂtiride. Tespitler var, ancak
nedenler ve niçinler yok.
Mesela özeleﬂtiride “gündemini
kendisi yaratan bir siyaset yerine
güncel geliﬂmelerin ard›ndan sürüklenen bir parti durumunda olduk” denilmektedir.
“AKP’nin bugüne kadar uygulad›¤› aldat›c› politikalar› teﬂhir et-
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mede yetersiz kald›¤›m›z aç›¤a ç›km›ﬂt›r” denilmekte. Peki neden?
Gündemi belirleyemeyip, günübirlik geliﬂmelerin peﬂinden sürüklenmenin de, AKP’yi yeterince teﬂhir etmemenin de kuﬂku yok ki nedenleri var. Keza, daha köklü sorunlara iﬂaret ediliyor; mesela “Türkiye'nin partisi mi Kürt partisi mi
olundu¤una bir türlü karar verilemedi” deniyor. “Devletçi sistemle
toplumcu sistem aras›nda s›k›ﬂ›p
kald›k” tespiti yap›l›yor. Bunlar
kuﬂkusuz önemli tespitler. Fakat
özeleﬂtiride bunlar›n nedenlerine
iliﬂkin bir ﬂey yoktur. Olmas› da
mümkün de¤il zaten. Çünkü, bu nedenleri tart›ﬂmak, DTP’yi aﬂan bir
olgudur.

Sorun DTP’de de¤il,
onun izledi¤i anlay›ﬂtad›r
DTP kuﬂku yok ki bir siyasi çizginin, bir gelene¤in, bir anlay›ﬂ›n
parçalar›ndan biridir, tümü ve kendisi de¤ildir. Bu anlamda bugün gelinen noktay›, seçimlerin ortaya
koydu¤u sonuçlar› görebilmek için,
DTP’yi de¤il, üzerinde hareket etti¤i siyasi zemini, savundu¤u siyasi
anlay›ﬂ› tart›ﬂmak gerekir.
Bu anlay›ﬂ bugün neyi amaçl›yor, neyi istiyor, nas›l bir stratejiyi,
nas›l bir çözümü savunuyor, bu
noktada bir kaos ve karmaﬂa sözkonusudur. Bu karmaﬂa, Kürt milliyetçi hareketin yay›nlar›n›, aç›klamalar›n› çok yak›ndan izleyenler için de
geçerlidir.
Kürt milliyetçi hareketi, ba¤›ms›zl›ktan federasyona, otonomiye,
oradan demokratik cumhuriyete,
demokratik konfederalizme kadar
uzayan seyir içinde rotas›n› kaybetmiﬂ durumdad›r.
Ba¤›ms›zl›k savunulmuﬂ olmam›ﬂ, çeﬂitli aﬂamalardan geçilip, bu

defa tam tersi bir uca “Misak-› Milli’yi mutlaklaﬂt›rma”ya savrulunmuﬂ, yine olmam›ﬂt›r. Bütün bunlar
iflas etmiﬂtir.
Bütün bu görüﬂlerin, bir öncekinin muhasebesini yapmadan, neden
vazgeçildi¤inin izah› yap›lmadan
de¤iﬂtirilmiﬂ olmas›, siyasi ve stratejik iflas›n bir göstergesi olarak de¤erlendirilmelidir. E¤er bütün bu
de¤iﬂiklikler, süreçlerdeki iç ve d›ﬂ
geliﬂmelerin, nesnel ve öznel koﬂullardaki de¤iﬂimlerin do¤al sonucu
olarak ele al›nsayd›, bu de¤iﬂimin
teorik, ideolojik bir izah› da olmal›yd›. Ama de¤iﬂimler, nesnellikteki
de¤iﬂimlerin de¤il, Kürt milliyetçi
hareketin ve önderli¤inin subjektif
tercihlerine göre ﬂekillendi¤i için,
bu izah yap›lamamaktad›r.
Kürt milliyetçi hareketinin
önündeki tek özeleﬂtiri yolu, hareketi karﬂ› karﬂ›ya oldu¤u açmazlardan ç›karacak tek seçenek, T ü r k i y e
devrimi anlay›ﬂ›d›r. Türk, Kürt, bütün di¤er milliyetlerle b i r l i k t e k u rt uluﬂ pe rs pekt ifi nin benimsenmesidir. Dolay›s›yla, sorunun kayna¤›
stratejiktir. Özeleﬂtiri bu zeminde
yap›lmad›¤› sürece, mevcut sorunlar› da, önümüzdeki dönemin olas›
sorunlar›n› da çözemeyecektir.
Köklü bir özeleﬂtiriye ihtiyaç
vard›r ve bu ihtiyaca cevap vermenin ç›k›ﬂ noktas›, s t r a t e j i’dir. Sorun
bu noktada ele al›nmad›¤›nda, kaç
tane yeni legal parti kurulursa kurulsun, kaç yönetim de¤iﬂtirilirse
de¤iﬂtirilsin, sorunlar temelde de¤iﬂmeyecektir. Özeleﬂtiri strateji
düzeyinde ele al›nmad›¤›nda,
DTP’nin (ayn› çizgideki di¤er partilerin) niye bir türlü “Türkiye parti si” olamad›klar›n›n cevab› da bulunamaz. Nitekim bulunamamaktad›r.
“Türkiye'nin partisi mi Kürt partisi
mi olundu¤una bir türlü karar verilemedi¤i”nden yak›nanlar›n görmesi gereken budur.
Peki bugün bu ikirciklilik aﬂ›lm›ﬂ m›d›r? Türkiye’nin partisi mi,
Kürt partisi mi olunaca¤›na karar
verildi mi? Kald› ki, karar vermek
de yetmez. Türkiye’nin partisi olmaya karar verilmiﬂ olsa, “nas›l
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o l u n a c a k ? ” sorusunun cevaplanmas› gerekir. ‹ﬂte bu cevap,
DTP’yi ve Kürt milliyetçi hareketi strateji sorunuyla yüz yüze
getirir. Ama zaten ne DTP, ne
onun öncülleri, ne de Kürt milliyetçi hareketin kendisi, gerçekte
hiçbir zaman bu noktaya kadar gelemediler. Türkiye’nin partisi mi,
Kürt partisi mi olunaca¤›nda hiçbir
zaman netleﬂilmedi. Stratejinin
mu¤lakta b›rak›ld›¤› bir yerde, zaten bu konuda bir netleﬂtirmeye de
gidilemez.
DTP neden “Türkiye partisi” olmad›¤›n›n cevab›n› verememektedir. Kürt milliyetçi hareket, bu sorunu, y›llar önce “Türkiyelileﬂme”
kavram›yla gündemine alm›ﬂ, bu
do¤rultuda çok çeﬂitli giriﬂimlerde
bulunmuﬂ, hatta iﬂi “Türkiye için
bir parti” kurmaya kadar vard›rm›ﬂt›r. Ama bu do¤rultuda geliﬂtirilen
her proje ayn› ak›betle karﬂ›laﬂm›ﬂt›r: ‹flas.
Bu sonuç kaç›n›lmazd› da. Dökme suyla de¤irmen döndürmeye çal›ﬂm›ﬂt›r Kürt milliyetçi hareket.
Bugün o “parti”lerin esamesi okunmuyor. Türkiyelileﬂme konusunda
y›llard›r söylüyoruz. Anlay›ﬂ kökten
de¤iﬂmedikçe, bugün tart›ﬂ›lanlar
yar›n da tart›ﬂ›lmaya devam edilecek ve üstelik de sonuç de¤iﬂmeyecektir. Kürt milliyetçi hareketin geliﬂimi incelendi¤inde görülür ki,
“Türkiye partisi” olma özelli¤inin
mi, yoksa “Kürt partisi” olma özelli¤inin mi öne ç›kar›laca¤›, konjonktürel rüzgarlara göre belirlenmiﬂtir. Baﬂka deyiﬂle, Türkiyelileﬂ me, bir “taktik sorun” gibi ele al›nm›ﬂt›r. Öyle ele al›nd›¤› için de her
seferinde baﬂar›s›z olunmuﬂtur.
T ü r k i y e l i l e ﬂ m e, s t r a t e j i k b i r t e r c i h s o r u n u d u r. Te rcih, T ü r k i y e
d e v r i m i ’nden, halklar›n birlikte
kurtuluﬂ perspektifinden yana yap›lmad›¤› sürece, Türkiyelileﬂilemez.
Strateji tart›ﬂmas› yap›lmadan,
DTP’nin özeleﬂtirisindeki yak›nma
noktas› aynen kalmaya mahkumdur.
Bizim bildi¤imiz kadar›yla,
HEP’den HADEP’e DEHAP’a kadar bu çizgi üzerindeki bütün partiler, her seferinde “Türkiye partisi”
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Özeleﬂtirinin gerçekten ileriye yönelik
bir amaca hizmet edebilmesi için birinci olarak do¤ru bir zeminde yap›lm›ﬂ olmas›, ikinci olarak yüzeyde kalmamas› gerek. DTP özeleﬂtirisi, özellikle bu iki aç›dan sorunludur.
olamama eksikli¤ini tespit etmiﬂlerdir. Hepsi bu konuda özeleﬂtiri yapm›ﬂt›r. Ama sonuç de¤iﬂmemiﬂtir.
DTP’nin de “Türkiye partisi” olamayaca¤› kesindir. Yar›n ayn› çizgide kurulacak herhangi bir partinin
de “Türkiye partisi” olma ﬂans› ve
ihtimali yoktur. Sorun stratejik anlay›ﬂtad›r, özeleﬂtiri strateji zemininde yap›lmal›d›r derken dikkat
çekmek istedi¤imiz de iﬂte budur.

DTP, solun ‘kitle
taban›’n›n daralmas›n›n
nedenlerini tart›ﬂmal›d›r
Evet, DTP’nin oylar› önceki seçimlere göre düﬂmüﬂtür. Fakat sorun ülke çap›nda, “seçim sand›¤›”n›n da ötesinde bir sorundur. Oylara da yans›yan bu sorun, solun kitle taban›n›n en az›ndan dönemsel
olarak daralm›ﬂ olmas›d›r. Peki bu
sonuç nas›l ortaya ç›kt›?
Kürt milliyetçi hareketin stratejisi politik ve askeri olarak tükenmiﬂtir. Bu strateji tükenirken, ne yaz›k
ki Türkiye soluna da büyük zararlar
vererek tükenmiﬂtir. Bu stratejinin
ve onu tamamlayan milliyetçilikle
damgal› taktiklerin, politikalar›n sonucunda, devasa bir Türk milliyetçili¤i ve ﬂovenizm geliﬂmiﬂtir. Kuﬂkusuz, Türk milliyetçili¤i ve ﬂovenizm, Kürt milliyetçi hareketten ba¤›ms›z olarak ve ondan daha önce
de vard›. Fakat, Kürt milliyetçi hareketin prati¤i, ﬂovenizmin toplumsal yaﬂam› kuﬂatan bir hale dönüﬂmesine zemin haz›rlam›ﬂt›r. Bu ge-

liﬂme, Kürt milliyetçi hareketini
lokalize ederken, bütün olarak
da Türkiye solunun h a reket ala n › n › d a r a l t m › ﬂ , toplum nezdinde
sahip oldu¤u prestijde büyük
aﬂ›nmalar yaratm›ﬂt›r.
Durup düﬂünme zaman›d›r.
Yüzeysel özeleﬂtirilerle geçiﬂtirmek
yerine, y›llara yay›lm›ﬂ büyük tahribatlar, açmazlar› yaratan nedenler
görülmek zorundad›r. Kürt milliyetçi hareket, Kürt halk›n›n ulusal kimli¤ini kazanmas›nda, yeniden aya¤a
kalkmas›nda son derece önemli ve
belirleyici bir rol oynarken, ayn› hareket, özellikle bir dönemden itibaren, di¤er halklar nezdinde sayg›
yaratmayan bir konuma sürüklenmiﬂtir. Neden böyle olmuﬂtur? Bu
noktada solu suçlamaya devam edebilirler. Ama bunlar geçersizdir.
Çünkü ortaya ç›kan bu sonucun nedeni solun ﬂöyle veya böyle yapm›ﬂ
olmas› de¤ildir. Kürt milliyetçi hareket, benmerkezcili¤iyle, yanl›ﬂ,
yanl›ﬂ›n ötesinde do¤rudan halk›
he d e fl e y e n e y le m ç iz gi s iy l e , s o l u
küçümseyen ve aﬂa¤›layan t a v › r la r›y la, t üm ha l k› dü ﬂma n ilan
eden söylemleriyle yaratm›ﬂt›r bu
sonucu. Bunlar›n herbiri tek tek tart›ﬂ›lmal›d›r.
Özel olarak Kürt milliyetçi hareket nezdinde ele al›nd›¤›nda, Türkiye solunun tüm eksik ve yanl›ﬂlar›na, sola karﬂ› tüm subjektif yaklaﬂ›mlar›na ra¤men, Kürt milliyetçi
hareketini oligarﬂi karﬂ›s›nda sahiplenmeye, mücadelesini desteklemeye devam etti¤i aç›kt›r. Hatta solun
bir kesiminin desteklemenin de ötesinde, y›llard›r Kürt milliyetçi hareketine angaje oldu¤u, onun bir seksiyonuna dönüﬂtü¤ü de s›r de¤ildir.
Bu anlamda, Kürt milliyetçi hareketin “sol ﬂunu yapt›, bunu yapmad›”
türünden eleﬂtirileri hiçbir ﬂeyin
aç›klamas› de¤ildir. Dahas›, Türkiye solu, Kürt sorunuyla ilgili “daha
fazlas›n›” yapamam›ﬂsa, bunda en
önemli etkenlerden biri yine yukar›da sözünü etti¤imiz anlay›ﬂ›n yaratt›¤› sonuçlard›r. Kürt milliyetçi hareket, milliyetçili¤in dar ufkunda ›srar ederek, ﬂovenizme malzeme veren yanl›ﬂlar›nda ›srar ederek, sola
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bu zemini b›rakmam›ﬂt›r. Bu yanl›ﬂ
anlay›ﬂ, dayan›ﬂman›n, birli¤in zeminini de daraltm›ﬂ, yer yer yok etmiﬂtir.
Bunlar› tart›ﬂmayan herhangi bir
özeleﬂtiri, tam bir özeleﬂtiri olamaz.
Bu yanl›ﬂ anlay›ﬂ sonucundad›r
ki, de vri mc i l i k, M a vi Ça rﬂ › l ar ’la
özdeﬂleﬂtirilebildi. Silahl› mücadele, “girip Kapal›çarﬂ›’y› taramakla,
bombalamakla” özdeﬂleﬂtirilebildi.
Bu “özdeﬂleﬂtirme”, kitlelerin soldan kopmas›n› h›zland›rd›. Sol, bir
“meﬂruluk” sorunuyla karﬂ› karﬂ›ya
b›rak›ld›. Solun Kürt milliyetçi hareketine yönelik uyar› ve eleﬂtirileri, adeta düﬂmanca karﬂ›land›, düﬂmanl›k olarak alg›land› ve sonuçta
da kaale al›nmad›. Nitekim bu yanl›ﬂ çizgide ›srar edildi¤i, yanl›ﬂ eylem çizgisinin ciddi olarak mahkum
edilmemesiyle, benzer eylemlere
zaman zaman baﬂvurulmas›yla görülmektedir.
Bu eylemler kime ne kazand›r›yor ﬂimdi? Ne için yap›l›yor?.. Hangi çözümü zorluyor, demokratik
mücadelenin önünü mü aç›yor, konfederalizmi mi geliﬂtiriyor?..
Evet, bu eylemler Kürt milliyetçi hareketin hangi stratejisini, politikas›n› güçlendiriyor sorusuna,
Kürt milliyetçi hareketinin saflar›ndan bile verilen, verilebilecek bir
cevap yoktur. Kürt milliyetçi hareketin silahl› eylem çizgisi, sola bu
büyük zararlar› vererek, ufkunu
kaybetmiﬂ, nereye varmak istedi¤i
belirsizleﬂmiﬂ bir eylem çizgisine
dönüﬂmüﬂtür... Bu tart›ﬂ›lm›yorsa,
as›l sorunlar›n tart›ﬂ›lmas›ndan kaç›l›yor demektir.

Net tercihleri olmayanlar,
kitlelere net çözümler
sunamazlar!
DTP özeleﬂtirisinin en önemli
eksikliklerinden, en temel zay›fl›klar›ndan biri, özeleﬂtirinin hiçbir
maddesinde “ss›n›fsal”l›k olmamas›d›r. AKP’nin geliﬂimi tahlil edilirken de, DTP içindeki sorunlar tahlil
edilirken de, s›n›fsall›k adeta yok
say›lmaktad›r. Oysa tam tersine,
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bunlar›n aç›klamas›, ancak s›n›fsal
bir tahlile ba¤l› olarak yap›labilir.
DTP özeleﬂtirisinde “DTH'den
DTP'ye geçiﬂ süreciyle baﬂlayan...
iktidar kavgalar›”ndan sözediliyor.
Bu kavgalar nedeniyle “politik do¤rultu neredeyse tan›nmaz hale gelmiﬂtir” tespiti yap›l›yor. Bu neyin
kavgas›d›r? Nitelik olarak nas›l bir
kavgad›r, geçiﬂtiriliyor.
DTP özeleﬂtirisinin belki de en
derinlikli bölümü ﬂu sat›rlard›r:
“DTP araya s›k›ﬂan bir pozisyonda olmuﬂtur. Devletçi sistem ile
toplumcu sistem aras›na s›k›ﬂ›p kalan partimiz...”
DTP özeleﬂtirisinde bu sorunun
ad› konulamasa da, gerçek bir soruna de¤inildi¤i aç›kt›r. DTP’lileri bu
tespiti yapmak zorunda b›rakan,
Kürt milliyetçi hareketin düzenle
d e v r i m a r a s › n d a ve nihayetinde
kapitalizmle sosyalizm aras›nda
bir tercihten kaçmas›d›r.
Bu tercihten kaçmay› perdelemek için de sanki bu alternatifler d›ﬂ›nda “üçüncü ﬂ›klar” geçerliymiﬂ
gibi teoriler geliﬂtirilmektedir.
Üçüncü alan teorisi, ne kapitalist,
ne sosyalist olmayan ekolojik toplum teorisi, s›n›rlara dokunmayan
ama Kürdistan’›n tüm parçalar›n›
birleﬂtiren konfederalizm teorisi,
bunlardan baz›lar›d›r.
DTP Parti Meclisi’nin özeleﬂtirisinde “somut projelerle halka gidilememesi” tespiti yap›l›yor. Ortada
bir strateji mi var ki, o stratejiyi uygun projelerle halka gidilsin?
Ne savunuyoruz, ne istiyoruz,
nas›l çözece¤iz, kitlelere anlatamamaktan yak›n›l›yor. Ne anlat›lacak
kitlelere? Ekolojik toplum mu, 3.
alan m›, komünal demokrasi mi?...
Anlatmak için önce anlam›ﬂ olmak
gerekmez mi?.. Fakat Kürt milliyetçi hareketin yay›nlar›nda kadrolar›n
Öcalan’›n bu teorilerini anlamad›¤›ndan yak›n›ld›¤›n› görüyoruz s›k
s›k. Ama suç kadrolar›n m›? Hay›r,
sorun nesnel karﬂ›l›¤› olmayan, iflas
etmiﬂ stratejik düﬂüncelerin yerine
konulmaya çal›ﬂ›lan bu teorilerdedir.

Bugün gelinen noktada, bir strateji yoktur. Kürt milliyetçi hareket,
umudunu ABD ve AB çözümüne
ba¤lam›ﬂt›r. Uzun uzad›ya burada
tekrar etmek gerekmez ki, Amerikan ve Avrupa emperyalizmi, kendi
ç›karlar› gere¤i halklar›n özlemleriyle, kaderleriyle oynamaktad›r.
Halk›n ç›karlar›n› temsil etti¤ini savunan hiçbir örgütlenme, emperyalizme bu imkan› vermemek durumundad›r.
Irak iﬂgalinin ard›ndan oligarﬂiyi
ABD sopas›yla tehdit etmek revaçta
hale gelmiﬂti. Bugün onun yerini
“ a y r › l › r › z h a ” söylemi alm›ﬂt›r.
“ﬁunu yapmazsan›z, bunu kabul etmezseniz baﬂka alternatiflerimiz oldu¤unu bilin!” Üstelik bu, “s›n›rlar›
tart›ﬂm›yoruz” söylemiyle yanyana
kullan›l›yor. Bunlar politika de¤ildir. Bir örgüt, ﬂu veya bu ülkeyle ittifak›n›, ayr›l›¤› veya birli¤i savunmay› böylesine söylemler üzerine
oturtmaz.
Bu yüzeysellik, Kürt milliyetçi
hareketine, birgün çözümü Türkiye
s›n›rlar› içinde ar›yor görünümü verirken, bir baﬂka gün, tam tersine bir
görünüm ortaya ç›karabiliyor. Dolay›s›yla, kendi deyimleriyle “hiçbir
tarafa” güven vermeyen, neyi savundu¤u da belli olmayan bir tablo
sözkonusudur.
Bugün DTP oy kaybetmiﬂse, nedenlerini burada aramal›d›r. Halk
umutsuzlaﬂm›ﬂt›r. ﬁu veya bu do¤rultuda bir “çözüm” ufku gösterilememektedir halka. Tek çözüm ufku,
düzen içidir. Ve iﬂte bu noktada
halk, düzen partilerine yönelmektedir.
Aya¤a kalkm›ﬂ, serhildanlar yaratm›ﬂ, binlerce kiﬂilik gerilla gücüne o¤ullar›n› k›zlar›n› vermiﬂ bir
halk olan Kürt halk›, karﬂ›s›nda her
gün biraz daha ileri giden, kurtuluﬂa
giden bir güç göremedi¤inde, yüzünü burjuvaziye düzene dönüyor.
Esas›nda olan bitenin aç›klamas›nda çok yal›n bir yan var; e¤er siz
“çözüm düzenin, oligarﬂinin meclisindedir” diyorsan›z, o zaman düzenin çözümünü, en iyi düzenin
partileri sa¤lar diye düﬂünülmesine
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de zemin haz›rl›yorsunuz demektir.
AKP, bölgede Kürt milliyetçi hareketinin haz›rlad›¤› bu zeminde art›rm›ﬂt›r oylar›n›.
Düzeniçi politikalar› geliﬂtirerek, düzeniçi çözüm beklentilerinin
yarat›lmas›yla oluﬂan siyasi ortamda, oligarﬂinin as›l temsilcilerinin
güç kazanaca¤› ortadad›r. Bunu
görmek için siyaset bilimci olmaya
gerek yok. E¤er düzeniçi politika
yap›lacaksa, e¤er burjuvazinin çizgisinde kal›nacaksa, Kürtler’in
“kültürel talepleri” bu çerçevede
al›nacaksa, AKP içindeki burjuvalar, bunu aç›k ki daha baﬂar›l› yapar.
Önceki seçimlere göre DTP çizgisinin ald›¤› oylarda önemli bir düﬂüﬂ oldu¤u ortada. Bu düﬂüﬂ neye
göre tahlil edilecek? Burjuva siyaset ölçüleriyle mi, halktan yana siyaset ölçüleriyle mi? Biz soruna sadece AKP’nin oylar›yla DTP’nin
oylar›n›n k›yaslanmas› olarak bakm›yoruz. Burjuvaziyle seçim sand›klar›nda oy yar›ﬂt›rmak üzerinden
yap›lacak tahliller, her durumda isabetli sonuç vermez. Yar›n, ayn› hareket, daha da düzeniçileﬂmiﬂ bir
güç olarak oylar›n› geçici anlamda
art›rabilir de. Bu, onun politikas›n›n
do¤rulu¤unu göstermez. Bu anlamda, salt rakamlar de¤il, sorunun politik özü tart›ﬂ›lmal›d›r.
AKP neden teﬂhir edilmedi, neden “AKP asl›nda Kürt sorununu
çözmek istiyor ama ordu engel oluyor!” propagandas› tuttu? DTP
AKP karﬂ›s›ndaki yetersizli¤inin
özeleﬂtirisini, ‹ C A Z E T Ç ‹ politikalar› mahkûm etmeden, veremez.
Hiçbir ﬂey kendili¤inden olmuyor. DTP’yi AKP karﬂ›s›nda böylesine “tutuklaﬂt›ran” bir siyasi zemin
var. Bu siyasi zemin, TÜS‹AD’dan
Genelkurmay’a, YDH’dan MHP’ye
kadar düzen güçlerini “çözüm gücü” olarak gören, onlardan medet
uman bir politikayla oluﬂtu. O olmad›ysa öteki, öteki de olmad›ysa
bu pragmatizm içinde gele gele
AKP’ye kadar dayand›. Evet, gizli
veya aç›k Kürt milliyetçi hareketi
AKP’den böyle bir beklenti içinde
oldu. Dolay›s›yla AKP konusunda
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Strateji, Türkiye devrimine
yönelmedi¤inde, Kürt halk›n›n
emperyalizmden, kapitalizmden,
faﬂizmden kurtuluﬂunu içeren bir
perspektife yönelmedi¤inde,
halklar›n birlikte mücadele ve
örgütlenmesine yönelmedi¤inde,
bugünden ﬂunu söyleyebiliriz ki,
sözkonusu özeleﬂtirideki açmazlar,
yak›nmalar, sorunlar, daha da
derinleﬂerek sürecektir.
yan›lan Kürt halk› de¤il, onlardan
önce, Kürt milliyetçi hareketin kendisidir. DTP, yanl›ﬂ siyasi tespitleriyle, Kürt halk›n›n AKP konusunda
yan›lmas›na da yol açm›ﬂt›r.
DTP’lilerin kendi de¤erlendirmelerinden anlaﬂ›l›yor ki, baﬂta Diyarbak›r olmak üzere, hem AKP,
hem dinci örgütlenme karﬂ›s›nda
kelimenin gerçek anlam›yla, anlaﬂ›lmaz bir aymazl›k sözkonusudur.
Tarikatlar, dinci örgütlenmeler
karﬂ›s›ndaki bu durumu tespit ederken, bölgede solu yok etme politi kas›n› da gözden geçirmek gerekmiyor mu acaba? Bilindi¤i gibi,
Kürt milliyetçi hareket, kendi d›ﬂ›ndaki sol güçlere karﬂ› benmerkezci
ve mülkiyetçi bir politika izlemiﬂ ve
bu politika zaman zaman sol içi ﬂiddet boyutlar›na t›rmanm›ﬂt›r. Ta
1970’li y›llar›n ikinci yar›s›ndan
baﬂlayan bu politika, günümüzde de
çok çeﬂitli biçimlerde sürmektedir.
Yak›n dönemde, HÖC’lü devrimcileri Diyarbak›r’dan “tasfiye etmek”
için Kürt milliyetçili¤inin nas›l seferber oldu¤u, aylarca bunun solun
gündeminde tutuldu¤u hat›rlanacakt›r. Peki bu politikalar hangi sonucu yaratt›?
Kürt milliyetçi hareket, Diyarbak›r’da veya “kendi egemenlik alan›” ilan ettikleri yerlerde Türkiye
soluyla u¤raﬂ›rken, “buras› bizden
sorulur, burada bizim d›ﬂ›m›zda
kimse çal›ﬂma yapamaz” diye devrimcilere fiziki olarak sald›r›rken,
Hizbullahç›s›, AKP’lisi cirit at›yor,
Diyarbak›r’›n en ücra köﬂelerinde
örgütleniyor, yüzbinlik mitingler
yap›yordu. Çarp›c›d›r gerçekten,

üzerinde mutlaka düﬂünülmesi gerekir; devrimcilere karﬂ› pusular kurulurken, iﬂte burjuvazi cirit at›yor,
dinci cirit at›yor. K i m k a z a n d › ?
Bölgede solu yoketmekle ne elde
edildi? Kendi enerjilerini sola karﬂ›
kullanman›n, devrimcilerin faaliyetlerini engellemenin muhasebesini hiç de¤ilse ﬂimdi yapacak m›
Kürt milliyetçi hareketi?
Gerek Kürt ilerici, demokrat
güçlerine, gerekse de Türkiye soluna karﬂ› baﬂvurulan “sol içi ﬂiddet”
konusundaki eleﬂtiriler, daha önceleri “siz sonuca bak›n” diye karﬂ›lan›yordu. Öyle ya, “sonuç”, yani
kendi d›ﬂ›ndaki güçleri tasfiye etmiﬂ
ve tek baﬂ›na kalm›ﬂ olmas›, tüm
yanl›ﬂl›klar› “unutturur”du!
Evet, sonuçtan bakal›m. Soldan
boﬂalan zemini kimler dolduruyor?
Dincili¤in, tarikatlar›n cirit att›¤› bu
ortam, Kürt milliyetçi hareketinin
bir “cephe” anlay›ﬂ›ndan uzak olmas›n›n sonuçlar›n› da gösteriyor.
Kürt milliyetçi hareket, 22 Temmuz seçim sonuçlar› itibariyle bile
“solla iliﬂkilerine” bir baksa, çok
ciddi sorunlar oldu¤unu görecektir.
Bu anlay›ﬂ›n gerçek manada bir birlik ve ittifak anlay›ﬂ›na sahip olmad›¤› bu seçimde bir kez daha görüldü. Halen de s›k s›k devrimci demokratik güçlerin birli¤inden, çat›
örgütlenmelerinden sözedilmektedir. Ama iﬂ prati¤e gelince dayat›lan
sadece kendilerine tabi olunmas›d›r.
Solla kurulan bu iliﬂkinin böyle
ﬂekillenmesinde de yine Kürt miliyetçi hareketin stratejisinin ve ona
ba¤l› oluﬂan kültürünün etkisi vard›r. Milliyetçi anlay›ﬂ, Kürt sorununun çözümünü emperyalizm cephesinde, düzeniçinde görmeye baﬂlad›¤› 1990’lar›n baﬂlar›ndan itibaren
gerçekte sola uzun vadeli, kal›c›,
cephe birli¤i yap›lacak bir ittifak
olarak bakmam›ﬂt›r. Tam tersine,
emperyalizme ve oligarﬂiye güven
verme politikas›n›n bir parças› olarak solun ihtilalci kesimine mesafe
konulurken, lokalize olmuﬂluklar›n›, milliyetçiliklerini bir nebze olsun perdelemek için bir kesim solu
da kendilerini yedeklemeye çal›ﬂ-
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m›ﬂlard›r. Sonuçta da bu politika
ve iliﬂkilerin ne kendilerine, ne
Türkiye soluna bir yarar› dokunmam›ﬂt›r.
Kürt milliyetçi hareketin teorilerini, politikalar›n›, iliﬂkilerini,
nesini ele al›rsak alal›m, dönüp
dolaﬂ›p stratejisine geliyoruz.
DTP’nin seçim sloganlar›ndan
biri “ T ü r k i y e ' y e Sözümüz Va r ”
slogan›yd›. Peki ne sözleri var
Türkiye’ye?.. Kanaatimiz odur ki,
DTP’li milletvekili adaylar› da bu
soruya içi dolu ve somut bir cevap
vermekte zorlanacaklard›r. Türk
halk›na m› bir söz var? Yoksa baﬂka bir yere mi sesleniliyor?
Çünkü DTP’nin seçim bildirgesi, özü itibariyle TBMM’yi çözüm adresi olarak gösteren bir
muhtevadan ibarettir. Sorunlar›n
çözümü için oligarﬂinin meclisinin adres gösterildi¤i yerde, Türkiye’ye düzen partilerinden farkl›
ne sözü verilebilirdi ki?!
Kürt sorununu çözüm konusunda da DTP mu¤lakl›¤›n› sürdürmektedir. Seçim söylemlerinde, program›nda da “DTP Kürt
sorununun çözümünden ne anl›yor?” sorusunun cevab› yoktur.
Sorun ﬂimdi ﬂudur; DTP’nin
parlamenter mevzisi, düzeniçileﬂmenin yeni bir basama¤› m› olacak, yoksa bu mevzi halk›n, eme¤in ç›karlar›n› militanca savunman›n mevzisi mi olacak?
Fakat dedi¤imiz gibi, bu sorunun cevab› da tek baﬂ›na DTP’de
de¤ildir. Parlamenter mevzide ne
yap›laca¤›n› belirleyecek olan da
bir bütün olarak Kürt halk›n›n ulusal mücadelesinin nas›l bir strateji
temelinde geliﬂtirilece¤idir.
Strateji, Türkiye devrimine
yönelmedi¤inde, Kürt halk›n›n
emperyalizmden, kapitalizmden,
faﬂizmden kurtuluﬂunu içeren bir
perspektife
yönelmedi¤inde,
halklar›n birlikte mücadele ve örgütlenmesine yönelmedi¤inde,
bugünden ﬂunu söyleyebiliriz ki,
sözkonusu özeleﬂtirideki açmazlar, yak›nmalar, sorunlar, daha da
derinleﬂerek sürecektir.

Say›: 118

DTP’nin Yanl›ﬂ S›nav›
DTP’nin TBMM’deki “ilk s›nav›” yemin töreniydi. TBMM baﬂkanl›¤› ve cumhurbaﬂkanl›¤› seçimlerindeki tavr›, burjuva bas›n taraf›ndan “DTP’nin ikinci s›nav›” olarak nitelendirildi.
DTP’liler MHP’yle tokalaﬂma konusunda gelen eleﬂtirileri “mecliste
sembolik düzeyde gösterilen yaklaﬂ›mlar politikada belirleyici de¤ildir”
diye cevaplamaktad›rlar ki, yan›l›yorlar.
Bu yaklaﬂ›m›n “sembolik” de¤il, “politik” oldu¤u, meclis baﬂkanl›¤›
seçiminde de görülmüﬂtür. Köksal Toptan gibi, tarihi boyunca burjuvaziye, faﬂist düzene hizmet etmiﬂ, sistemin sad›k adamlar›ndan biri oldu¤unu kan›tlam›ﬂ bir burjuva politikac›s›n› desteklemek DTP’ye mi kalm›ﬂ...
Cumhurbaﬂkanl›¤› konusunda da benzeri bir tav›r daha Abdullah Gül
ile görüﬂme s›ras›nda kendini göstermiﬂtir. Ahmet Türk, “eminiz ki Abdullah Gül, kucaklay›c› bir cumhurbaﬂkan› olacakt›r” diyor. Selahattin Demirtaﬂ, “cumhur’un temsilcisi”ne herkesin sayg› duymas› gerekti¤ini belirterek, “cumhurbaﬂkan› herkesin temsilcisidir; dil, din, milliyet ayr›m›
gözetmeksizin...” diyor.
Adeta faﬂizme de¤il, bir halk cumhuriyetine cumhurbaﬂkan› seçiminden söz ediliyor! Bu sözler AKP sözcülerinden mi ç›k›yor, yoksa DTP’lilerden mi belirsizleﬂiyor! AKP’nin, tam da böyle Kürt halk›n›n gözünde
daha da meﬂru ve umut ba¤lan›r hale getirildi¤i ise ayr› bir konu.
Nitekim, Abdullah Gül’den beklenen de sadece budur.
Türk, Gül için “Kürt sorunu konusunda ne diyece¤ini dinleyece¤iz”
diyor, bir baﬂka DTP milletvekili Gül’ün “Kürt sorununun meclis çat›s›
alt›nda tart›ﬂ›l›p çözülmesi konusunda bir motivasyon yaratabilece¤ini
düﬂünüyoruz” diyor.
AKP ya da Abdullah Gül’ün, oligarﬂik sistemin Kürt politikas›n› uygulayanlar olmas› ve bundan sonras› için de Kürt’ü aldatmaya çal›ﬂma d›ﬂ›nda geleneksel politikadan farkl› hiçbir politikalar›n›n bulunmamas› bir yana; görülen o ki, AKP ve Gül’ün ülkeyi sat›p savmas›n›n hiçbir önemi
yoktur, al›nacak tav›r konusunda böyle bir k›stas hiç gözetilmemektedir.
Emekçiden yana olmaktan, ezilenin sesi olmaktan söz edilmekte ama, ne
meclis baﬂkanl›¤›, ne cumhurbaﬂkanl›¤› konusunda, ne de AKP’ye yaklaﬂ›mda, emekçilerin hakk›n› arayan, yoksullar› ezen politikalar›n hesab›n›
soran bir yaklaﬂ›mdan söz etmek mümkün de¤ildir.
DTP, mevcut siyasal zeminde kald›¤› sürece, yalpalamalar, sapmalar,
tutars›zl›klar kaç›n›lmazd›r. Daha meclisin aç›l›ﬂ›nda MHP’yle tokalaﬂma
böyle bir kaç›n›lmazl›¤›n sonucuydu(*). DTP as›l s›nav›n›n egemen
s›n›flara karﬂ› de¤il, Türkiye halklar›na karﬂ› oldu¤unu unutmamal›d›r.
(*) Abdullah Öcalan’›n görüﬂme notlar›ndan anlaﬂ›lmaktad›r ki, Öcalan bu tokalaﬂmay› eleﬂtirmiﬂtir. Oysa, bu tokalaﬂman›n teorisini yapan,
yolunu açan kendisinden baﬂkas› de¤ildir.
Daha HEP’le legal alana ad›m at›ld›¤› ilk dönemde –1990’da– Öcalan
HEP’lilere ﬂunu tavsiye ediyordu: “Yani burjuva, küçük burjuva, reformist ve hatta devrimci ayr›m›n› fazla öne ç›karmadan -fakat geliﬂtirece¤imiz iliﬂkide güçlerin niteli¤ini dikkate alacak ﬂekilde- hepsi ile dostluk temelinde iliﬂkiyi geliﬂtirmek gerekir.
Mevcut düzeniçi güçler ve partilerle, onlar›n düzenle olan çeliﬂkilerini daha iyi aç›¤a ç›karmak için iliﬂkileri dostluk çerçevesinde götürmek
gerekir. ” (Sexwebun, s. 106, Ekim 1990, syf.15)
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Ahmet ‹nsel’in teorik incileri
Bask›n Oran’›n hayal dünyas›
Türkiye soluna, 1980’lerin sonlar›ndan beri, legalizm empoze ediliyor. Legalizm, baﬂ›ndan itibaren
örgüt, illegalite, ﬂiddet düﬂmanl›¤›
üzerine oturtuldu. Örgüte karﬂ› birey yüceltildi. Bu reformist anlay›ﬂ›n tipik temsilcisi ÖDP oldu. Fakat
bugün daha ilginç bir geliﬂmeyle
karﬂ› karﬂ›yay›z. Yeni yeni sesini
yükselten bir anlay›ﬂ, ÖDP gibi reformist ve tasfiyeci bir anlay›ﬂ› dahi
“solda” buluyor, onu “örgüt” gelene¤inin bir devam› say›yor ve onu
da tasfiye etmek istiyor. Baﬂka bir
deyiﬂle, solda 1990’lardaki tasfiyecili¤in baﬂ›n› çekenler, bugün kendileri tasfiye olmakla karﬂ› karﬂ›yalar. Dün, devrimci örgütleri “tarikat” olarak adland›ranlar›n örgütü,
bugün baﬂkalar› taraf›ndan “kkeﬂiﬂh a n e” olarak adland›r›l›yor.
Dolay›s›yla bu tablodan da anlaﬂ›laca¤› gibi, reformizmin önceki
halinden ve varoluﬂ biçiminden d a ha gerici bir anlay›ﬂla karﬂ› karﬂ›yay›z. Hep belirtti¤imiz gibi, sa¤c›laﬂman›n da, düzeniçileﬂmenin de, tasfiyecili¤in de dibi ve s›n›r› yok.
ÖDP’nin teorisyenlerinin açt›¤› yoldan, ﬂimdi daha azg›n tasfiyeciler
geçiyor. Bu gerici anlay›ﬂ›n ak›l hocas› olarak Ahmet ‹nsel, Bask›n
Oran (ve onu “ba¤›ms›z aday” yapan arkas›ndakiler) gibi isimler ön
plana ç›k›yor
Bu anlay›ﬂ›n ve sözü edilenlerin
savunduklar›na teorik, politik boyutlar›yla de¤inece¤iz elbette ama
bunlar›n daha iyi anlaﬂ›lmas› için
önce nas›l bir ruh haliyle, nas›l bir
megalomaniyle karﬂ› karﬂ›ya oldu¤umuzun da görülmesi gerek.
“Sol sesin içeri¤i de¤iﬂmeli” diye buyurmuﬂ Ahmet ‹nsel Radikal2’deki seçim de¤erlendirmesi yaz›s›nda. Üzerinde durmamak olmaz.
Malum, Ahmet ‹nsel, yeni ak›l hocas›, Ayd›n Do¤an’›n patronlu¤undaki Radikal-2’si de yeni “teorik
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liteli ki, bitiremeyiz.... ‹nsanlara politikan›n seçimden seçime de¤il, gündelik
hayatta yap›ld›¤›n›
ﬂimdi gösterece¤iz.”
Bir kez daha, breh

breh breh...
Biz diyelim otuz y›ld›r, siz deyin
k›rk y›ld›r kimse bu ülkede politikan›n nas›l yap›ld›¤›n› bilmiyordu.
ﬁimdi Bask›n Oranlar ö¤retecek!

Bu megalomanl›kla, “birey”
te ori leri yle , parl ament eriz me
ö vg ü le rle ne bi r y er e v ara bi li rsi ni z, ne bir so run çöz ebi lirsiniz. Hele hele bunlarla
“Türkiye solu” ad›na ortaya
ç›kmak, abesle iﬂtigaldir.
yay›n organ›” durumundad›r.
‹nsel kimin ak›l hocas›, Radikal2 kimin teorik organ› diyecek olursan›z, cevab›m›z› “ A B c i - A K P c i
sol”un diye özetleyebiliriz. Ki birazdan bu özeti açaca¤›z.
Ahmet ‹nsel diyor ki:
“1970'leri mitleﬂtirerek varolmaya çal›ﬂanlar›n, emekli olma zaman› geldi. 22 Temmuz seçimleri,
Türkiye solu aç›s›ndan bir devrin
ka p an d›¤›, ye ni b ir de vrin ba ﬂla d› ¤› bir dönem olacak.”
Bask›n Oran da ayn› patronun
gazetesinde ayn› mütevazilik(!)
içinde diyor ki;
“Bizim ba¤›ms›z sol hareketimiz
Türkiye'ye öyle yeni ﬂeyler getirdi
ki Türkiye'nin art›k buradan geri
dönmesi imkans›zd›r; buradan devam eder...”
Breh breh breh...
Ça¤ aç›p ça¤ kapat›yorlar. Peki
nas›l, neyle? Ne var ortada, neye
dayanarak konuﬂuyorlar?.. Ça¤lar,
devirler bu kadar kolay aç›l›p, kolay
m› kapan›yor?
Bask›n Oran’›n yine Radikal2’deki “Neler oldu, neler olacak?”
baﬂl›kl› yaz›s›nda da ﬂu hava var:
“Bu iﬂ burada bitmez... Aﬂa¤›dan gelen talep o kadar fazla ve ka-

Bir: Solda siyaset yapman›n
birinci koﬂulu, siyasi terbiye
ve ahlâka sahip olmakt›r!
Ahmet ‹nsel ﬂöyle yaz›yor: “De¤iﬂimin birinci ve belki en önemli
tezahürü, 12 Eylül sonras›nda esas
olarak sivil toplum giriﬂimleri [hangi giriﬂimler?] etraf›nda ve tek hedefli [hangi hedef?] biçiminde yo¤unlaﬂan genç militan enerjinin
[nerede bu enerji?], bu seçimlerde,
özellikle ‹stanbul'daki ba¤›ms›z sol
aday kampanyalar› vesilesiyle siyasal alana dönmesidir. ”
‹nsel buradan hareketle devam
ediyor: “1970'leri mitleﬂtirerek etraflar›nda iyi kötü bir kadro oluﬂturmay› al›ﬂkanl›k haline getirenler
aç›s›ndan, yeni dönem art›k emekliliklerinin baﬂlang›ç tarihi olacak.
Böyle bir geliﬂme, Türkiye'de sol
hareketlerin bir nostalji kulübü veya ard arda gelen baﬂar›s›zl›klarda
erdem arayan bir keﬂiﬂhane olmaktan kurtulmalar› için elzemdir. ”
Ahmet ‹nseller’in, Bask›n Oranlar’›n yeni bir anlay›ﬂ›, yeni bir kültürü temsil etti¤ine hiç kuﬂku yok.
Bask›n Oran’›n halk›n kurtuluﬂu
için silah kuﬂan›p mücadele etmeyi
“hh a y v a n l › k ” olarak nitelendiren
söylemlerini de “keﬂiﬂhane” söylemlerine eklerseniz, bu kültürün,
siyasi terbiyeden, daha do¤rusu düpedüz terbiyeden nasibini almad›¤›n› görürsünüz en baﬂta. Bu kültür,
ony›llar›n eme¤ine sayg›s›zd›r.
Emek, fedakarl›k, onlar için anlaﬂ›lan o ki “en yüce de¤er” de¤ildir.
‹nseller, Oranlar, belki haklar ve
özgürlükleri savunurken, bir ayd›n
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olarak farkl›yd›lar; ama anlaﬂ›l›yor
ki, siyaset sahnesine, halka ve herkese tepeden bakan, herkese istedi¤ini söyleyebilece¤ini düﬂünen tam
bir siyasi züppelik kültürünün temsilcisi olarak ç›kmaktad›rlar. Onlarca y›ld›r bu ülkede ﬂu veya bu ﬂekilde mücadele eden, bunun için bedeller ödeyen örgütlülükleri “keﬂiﬂh a n e ” diye adland›rmaya kimsenin
hakk› olamaz. Hele ki bu kavgada
hiçbir bedel ödemeyenlerin hiç hakk› olamaz.
Ayd›n Do¤an’›n Radikal’indeki
sat›rlar› yazan bu ak›ldaneler kimdir? Hangi mücadeleyi verdiler bugüne kadar, hangi bedelleri ödediler, nereden gelip nereye gidiyorlar?
Hangi hakla sola bu hakaretleri edebiliyorlar?
Bir ayd›n olarak onlar› farkl› de¤erlendirebilirdik. Mesela seçimlerde aday olduklar›nda, diyelim ki insan haklar› temelinde desteklenebilmeleri de anlaﬂ›l›rd›r. Fakat sosyalizm ad›na ortaya ç›kt›klar› noktada,
bir ayd›n olmakla “yetinmeyip”;
“hareket” kurmaya soyunduklar›
noktada, bugüne kadar neler yapt›klar›n› sorar›z. Nas›l olup da burjuva
medyan›n holding gazetelerinde bar›nabildiklerini sorar›z. Nas›l olup
da baﬂbakanl›k taraf›ndan oluﬂturulan komisyonlara seçilebildiklerini
sorar›z. Evet, nas›l olmuﬂtur bunlar?
Sola dair koca koca laflar etmeden önce bunlar› aç›klamal›d›rlar.
Muhtemel ki, bu sorular›n karﬂ›lar›na hiç ç›kmayaca¤›n› düﬂündüler; muhtemel ki, reformist ve örgütsüz çevrelerin pohpohlamalar›na
fazla kap›ld›lar ve yüksekten uçmaya baﬂlad›lar. Ama asl›nda suçlu
bunlar da de¤il; suç, bunlar› sola
“ak›l hocas›” olarak lanse edenlerde, suç, bunlar› “sol” ad›na, “sosyalistler” ad›na aday gösterenlerdedir.
Bununla beraber ﬂunu da ekleyelim ki, Türkiye’de s›n›flar mücadelesi kimsenin öyle uzun süre yüksekten uçmas›n› kald›ramayacak
kadar keskin ve kat›d›r. Dolay›s›yla,
ayaklar› yere basmay›p yüksekten
at›p tutanlar›n, yere çak›lmalar› çok
uzak de¤ildir.

Say›: 118

‹ki: AB’cilik ekseninde bir sol
inﬂa etmeye çal›ﬂanlar,
‘Türkiye solu’ ad›na
konuﬂamazlar!
‹nseller, Oranlar, teori ad›na, politika ad›na ne söylüyorlar sola?
Gerçekten üzerinde tart›ﬂmaya de¤ecek, gerçekten özgünlük taﬂ›yan,
solun karﬂ› karﬂ›ya oldu¤u sorunlara dair çözümler bulmaya çal›ﬂan
bir muhteva var m›? Yok.
Bat›dan ezberlenmiﬂ üç beﬂ
cümleden ibaret söyledikleri.
Çizdikleri teorik-politik çerçeve,
ne yapmak istediklerini de ele veriyor: AKP-AB icazetinde solculuk
o y n a m a k i s t i y o r l a r.
“Teori”lerinin birinci ana çizgisi, p a r l a m e n t o c u l u k t u r. “2007 seçimleri Türkiye'de solun kendini bütünüyle yenileyerek büyüyebilece¤ini ve bu büyümenin hangi yönlerde
olabilece¤ini büyük ölçüde gösterdi” diyor ‹nsel ve ard›ndan seçimlere, parlamentoya yönelik küçümsemenin mutlaka k›r›lmas› gerekti¤inden bahsediyor.
K›sacas›, ‹nsel, Türkiye soluna
tek bir adres gösteriyor: P a r l a m e nterizm. Ki bunda bir yenilik oldu¤unu iddia etmek mümkün de¤ildir.
Peki o sol parlamentoda ne savunacak? O da belli; AB’ye üyelik!
Bask›n Oran’›n aç›klamalar›ndan
biliyoruz ki, bunun için o gerici, faﬂist partilerle iﬂbirli¤ine de aç›k!
Bask›n Oran kendilerini anlat›yor: “Askerî darbeler bizi ezdi geçti. Türkiye'nin sol kolunu kopard›
att›. Can›m›z› zor kurtard›k; yani
kurtarabilenler. O hengame içinde,
80'lerle birlikte seslerini duyurmaya baﬂlayan yeni toplumsal güçleri,
bu yeni ezilmiﬂlik-d›ﬂlanm›ﬂl›k kategorilerini fark bile edemedik: Aleviler, engelliler, kad›nlar, çevreciler,
gayrimüslimler, Romanlar, sokakta
k›rm›z› ›ﬂ›kta ka¤›t mendil satan sekiz yaﬂ›ndaki çocuklar, Çerkesler,
eﬂcinseller, Lazlar, üniversiteye baﬂörtülü al›nmayan k›zlar, vicdani
retçiler, daha sayay›m m›?”
Çevrecileri, eﬂcinselleri, az›nl›k-

lar›... keﬂfetmiﬂ. Asl›nda kendisinin
keﬂfetti¤i bir ﬂey yok. Bunlar,
1980’li ‘90’l› y›llar boyunca Avrupa
emperyalist burjuvazisi taraf›ndan
tüm yeni-sömürge ülkelerin “soluna”, ayd›nlar›na empoze edildi. “S› n›f mücadelesi” tasfiye edilip, bunun yerine “ k i m l i k ” mücadelesi
geçirildi. Evet, dedi¤imiz gibi, Bask›n Oran’a özgü bir ﬂey yok söylenende; Bat›’dan aﬂ›r›lm›ﬂ söylemler... O söylemlerle, burjuvazinin
empoze etti¤i çizgide kurulmak istenen bir solla, 1980 baﬂ›nda “kolu
kopar›lan sol” ayn› sol de¤ildir.
Bask›n Oran kuﬂkusuz bunun
fark›ndad›r; ama Avrupac›l›¤›n› gizlemek için bu basit demagojilere
baﬂvuruyor. Oran, “ba¤›ms›z sol
hareketimiz” diyerek bir yola giriyor ama ortada bir ba¤›ms›zl›k yok.
“Hareket” daha ilk ad›m›ndan ideolojik olarak burjuvazinin beynine
ve politik olarak da AB’ye ba¤l›. Bu
durumda ne önerebilirler ki Türkiye’ye? Bir ﬂey öneremiyorlar zaten.
Emperyalizm diye dertleri yok ki,
ba¤›ms›zl›k için bir yöntem önersinler. Demokrasi derdimiz var diyorlar, faﬂizmden ﬂikayetçiler, ama
faﬂizme karﬂ› mücadele stratejileri
de “AB’ye üyeli¤i savunmak” ve
AB’ye yaslanmaktan ibaret!!!
S›n›f mücadelesi yerine kimlik
mücadelesi, gerçek örgütlenme yerine sivil toplumculuk; AKP ve
AB’nin tezleridir bunlar. Bu tezlerle ilerici, demokrat muhalefeti sapt›rmaya kalk›ﬂman›n ad› ise bellidir.
Bunun ad› A K P - A B a j a n l › ¤ › d › r.
‹nseller’in, Oranlar’›n iﬂlevi budur.
Devrimcilikle, sosyalistlikle bir ilgileri yoktur.

Üç: Siz keyfinize bak›n;
devrimcilik, devrimcilerin
iﬂidir.
‹nsel ve Oran, kimselerin “fark›nda” olmad›¤› güçlerden, enerjilerden, kesimlerden sözediyorlar.
Ve onlar›n üzerine de teorik incilerini saç›yor, “hareket”lerini inﬂa ediyorlar. Bir bölümünü aktaral›m:
“... Genç kuﬂaklar›n, ‘büyükleri-
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ni’taklit etmeden, birey olmay› unutmadan ama toplu biçimde davranman›n kendine özgü kurallar›n› da
reddetmeden sürdürecekleri siyasallaﬂma, Türkiye'de solun gelece¤i
aç›s›ndan en büyük umut ›ﬂ›¤›d›r.”
Minimum hiyerarﬂi, birey olmay› unutmamak, aﬂa¤›dan yukar›ya
hareket... Birey, hiyerarﬂi, tarikat,
mürit... vs. vs. Tabir-i caizse ekﬂidi
art›k bunlar.
Murat Belge de 12 A¤ustos günkü Radikal’deki 'Ba¤›ms›zlar' baﬂl›kl› yaz›s›nda, Ufuk Uras’›n örgüt
olarak ve örgütlü olarak seçime girmesi halinde bu sonucu elde edemeyece¤inden hareketle, örgütsüzlü¤e,
bireye utangaç bir methiye düzüyor.
Her ﬂeyi baﬂaﬂa¤› ediyorlar!
Fakat bu her ﬂeyi tersine döndürme tavr›, kendini seçim de¤erlendirmesinde ﬂöyle ele veriyor. Bask›n Oran, “bu kadar baﬂar›l› bir
kampanya yürütülmüﬂken, neden bu
seçim yenilgisi?” diye soruyor ve
cevab›n› ﬂöyle veriyor: DTP bizi
desteklemedi.
‹ﬂte, dönüp dolaﬂ›p gelinen yer.
DTP deste¤i, oylar› olmasa, ortada
ne seçilmiﬂ bir Ufuk Uras olacak, ne
de Bask›n Oran...
‹nseller, Oranlar bu basit, yal›n
gerçe¤i görmüyorlar m›, görüyor
da, “politika” m› yap›yorlar, bilmiyoruz. Ama bildi¤imiz o ki, bu yal›n
gerçe¤i görmezden geldikleri için,
yapt›klar› tüm teorilerin ayaklar›
havada kal›yor. Örgütlü gücü (DTP
ve ÖDP’yi) ç›kartt›¤›n›zda geriye
fazla bir ﬂey kalm›yor.
Bunlar solun tarihi aç›s›ndan
“yeni” de¤il, sadece bir “tekrar”d›r,
bugünün legal particilerinin 1980
sonlar›ndaki yola ç›k›ﬂ söylemleri
de bunlard›... Bu söylemlerin onlar›
nerelere getirebildi¤i ortada; ‹nseller’in bundan daha ileri gidebilece¤ine dair de bir gösterge yok...
Dünyadan, kitlelerden habersizdirler asl›nda. Belki de hayatlar› boyunca hiçbir gerçek kitle hareketinin içinde yeralmad›klar› için bir
seçim kampanyas›yla adeta sarhoﬂ
olmuﬂlar ve üst perdeden konuﬂ-
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maktad›rlar: “Önümüzdeki dönemde bu yeni kuﬂaklar›n geleneksel sol
zihniyeti ve davran›ﬂ kal›plar›n› de¤iﬂtirerek siyasete daha fazla girmelerini h›zland›racak yol, ba¤›ms›z aday kampanyalar› vesilesiyle
daha belirgin biçimde gözüktü.”
Ne gözüktü? Bir örgüt olmadan
hiçbir sonuç elde edilemeyece¤i gözükmedi mi? Bunu görmezden gelseniz, örtbas etmeye çal›ﬂsan›z da
gerçek sonuç bu... Bunun d›ﬂ›nda ne
var? Hadi bakal›m görelim ﬂu sol
“hareketinizi”!
Bu iﬂ, AB’cilerden cümleler ezberlemekle olmuyor. Emekle, fedakarl›kla, cüretle ve bedel ödemekle
oluyor.
Fakat ﬂimdilik ürettikleri “taktiklere” bakarsak, parlamentoculu¤un dar ufkundan baﬂka bir ﬂey görünmüyor. Yani burjuvazinin yasal,
demokratik mücadele üzerine Avrupa’da ony›llard›r ö¤rettiklerini ezberlemiﬂler ve o ezberden konuﬂmaya devam ediyorlar. Bak›n mesela,
Bask›n Oran’›n “hareketi”, gölge
kabine gibi çal›ﬂacakm›ﬂ. “Yasa tasar›lar›” haz›rlayacakm›ﬂ. Sonra?
Sonras› çok iddial›: “ Bu simülasyonlar, milliyetçi kavgalarla t›kanm›ﬂ ve parti firavunlar› taraf›ndan
sindirilmiﬂ bir TBMM'ye yasama
faaliyeti nas›l yap›l›rm›ﬂ, ö¤retecek” miﬂ!!!
Türkiye’nin ve Türkiye devrimci
hareketinin temel ihtiyac› buymuﬂ.
Bu zeka önünde secdeye durulmaz
da ne yap›l›r?
Hat›rlarsan›z, seçim arifesinde
verdi¤i demeçlere göre de, Bask›n
Oran, meclise girip, meclisteki kendi ö¤rencileri ve dostlar›yla -hangi
partiden olursa olsun farketmezdibiraraya gelip, parti liderlerine, oligarﬂiye kök söktürecekti.
Asl›nda bu kadar siyasi cehalet,
ancak e¤itimle mümkün dedirtecek
apolitik bir durum var karﬂ›m›zda;
öyle ki, o milletvekillerinin sa¤c›l›¤›, solculu¤u, faﬂistli¤i, islamc›l›¤›
hiç önemli de¤il; onlar›n niteli¤ini
belirleyen tek k›stas “ B a s k › n
Oran’la tan›ﬂ›kl›klar› ve yak›nl›k lar›” olacak. Bu kadar apolitik bir

siyasi proje ve bu kadar megalomanca bir yaklaﬂ›m olabilir mi?..
Demek ki oluyormuﬂ.
Sonuç olarak, bu megalomanl›kla, “birey” teorileriyle, parlamenterizme övgülerle ne bir yere varabilirsiniz, ne bir sorun çözebilirsiniz.
Hele hele bunlarla “Türkiye solu”
ad›na ortaya ç›kmak, abesle iﬂtigaldir.
Siz en iyisi k›sa pantolonlar›n›z›
giyip Bodrum’a, Alaçat›’ya(*) gidin, keyfinize bak›n; devrimcilik,
devrimcilerin iﬂidir.
Gerek Ahmet ‹nsel’in, gerekse
de ayn› paralelde Murat Belge,
Ufuk Uras gibilerin seçim sonras›
aç›klamalar›nda “solun yeniden yap›lanmas›”ndan, yeni ba¤›ms›z bir
hareketten sözediliyor. Bask›n
Oran’›n ise, bu aﬂamay› geçmiﬂ oldu¤u, h a reketi bizzat oluﬂturdu¤u
anlaﬂ›l›yor. Çünkü konuﬂmalar›nda
art›k “hareketimiz” diye sözediyor.
Ne idü¤ü belirsiz, fakat ne yapmaya çal›ﬂt›klar› ise böylesine belli
olan bu kiﬂilerin sol ad›na ahkâm
kesmesi, halk›n karﬂ›s›na sol ad›na
ç›kmas›, kabul edilemez ve buna
izin verilemez.
‹lerici, devrimci, demokrat güçleri de bu vesileyle uyar›yoruz. Solun baﬂ›na yeni bir “bela” daha sarmay›n, solla, sosyalistlikle ilgisi olmayan bu “hareketleri” sol ad›na
meﬂrulaﬂt›rmay›n. Bu konudaki ilkesizliklerin, pragmatizmlerin bugüne kadar yol açt›¤› sonuçlar› hat›rlay›n.
(*) Böyle dedik ama, burjuva bas›nda
yeralan bilgilere göre zaten oralardalar.
Bask›n Oran tatilden demeçler veriyor.
Ufuk Uras, Çeﬂme’de tatildeymiﬂ, cumhurbaﬂkanl›¤›na aday olan Abdullah Gül,
onunla görüﬂmek için tatilden dönmesini
beklemek durumunda. Ahmet Türk de tatildeymiﬂ, yeni dönmüﬂ... Güya parlamenter mücadele verecekler, ama düzen
partilerinin liderleri kadar olamay›p,
TBMM baﬂkan›, cumhurbaﬂkan› seçimi,
susuzluk gibi önemli sorunlar›n ortas›nda, tatildeler!
Sonra kalk›yor, koca koca laflar edip
“Türkiye solunun yeniden yap›lanmas›ndan” sözediyorlar. Siz önce kendinizi yap›land›r›n hele bir!
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Kad›n›n edilgenli¤i
ve ‹lhan Selçuk
Sonunda bu da oldu! Kemalist,
laik kesimin önemli kalemlerinden
Cumhuriyet Yazar› ‹lhan Selçuk,
AKP’ye muhalefet, eleﬂtiri ad›na
kad›nlara hakaret etti ve koskoca bir
tarihi bir ç›rp›da bir yana b›rakt›.
Cumhurbaﬂkanl›¤› köﬂküne türbanl› bir kad›n›n ç›kmas›n› eleﬂtiren
Selçuk, Avrupa’da kad›nlar›n mücadeleyle haklar›n› kazand›klar›n›, ülkemizde ise Kurtuluﬂ Savaﬂ› sonras› bu haklar›n verildi¤ini yazd›. Kad›n-erkek eﬂitli¤ine inananlar›n kad›n›n türban, çarﬂaf takmas›na karﬂ›
olmas› gerekti¤ini iddia eden Selçuk, devamla ﬂunlar› söyledi:
“Yaz›k kad›nlar›m›za... ‹kinci s›n›f insan olmaya, kad›nlar›m›z›n
ço¤u, me¤er ne kadar haz›r imiﬂler...”
Kim bu “ço¤unluk?”
Türban takanlar ve/veya AKP’ye
oy verenler. Yani, ‹lhan Selçuk’u
dinlemeyip, faﬂist, ›rkç›, ﬂoven par-

tilere oy vermeyenler.
Diyelim ki, kad›nlar›m›z›n ço¤u ikinci
s›n›f olmaya gönüllü.
Peki kim onlar› bu
halde b›rakt›, nas›l bu kadar edilgenleﬂtiler?
Senin savundu¤un CHP, MHP,
savundu¤un Genelkurmay zihniyeti
de¤il mi bu sonucu yaratan?
Kad›nlar›n edilgenli¤i AKP iktidar›yla birlikte baﬂlamad›. Ancak
Selçuk böyle göstererek, bir tarihi,
sosyolojik gerçe¤i, sistemin sorumlulu¤unu, örne¤in tekelci burjuvazinin rolünü tümüyle bir kenara b›rak›yor. Baﬂka bir deyiﬂle “kad›n›n
edilgenli¤i” meselesini salt türban,
tesettür meselesine indirgiyor.
Oysa bu ülkede kad›nlar›m›z›n
ezilmesinde, edilgenleﬂtirilmesinde
as›l belirleyici olan kapitalist sistemdir. Kapitalizmin bu anlay›ﬂ›, islamc› zihniyetle bütünleﬂti¤i için
sonuç daha boyutlu olarak ortaya
ç›kmaktad›r. ‹slamc› zihniyetten
kaynakl› sorunda ise türban, tesettür
sadece bir sonuçtur. Yani, türbana
karﬂ› olup olmamak, kad›n›n özgür-

“Halka olan sevgimden dolay›
bu çal›ﬂmalara kat›ld›m”
Antalya Temel Haklar’›n, 125 insan›n hayat›n› kaybetti¤i 6 bin 13 kiﬂinin sakat kald›¤› Çevre Yolu’nda üst
geçit yap›lmas› için yürüttü¤ü kampanyada, "Bir Üst
Geçit Kaç ‹nsan Eder" yaz›l› afiﬂleri asan Ömer Faruk
Erceylan, gözalt›na al›nm›ﬂ ve tutuklanm›ﬂt›. Bu olay,
iktidar›n demokratik haklara oldu¤u kadar, halk›n cangüvenli¤i sorunu konusunda da nas›l aç›kça düﬂman oldu¤unun kan›t›yd›. Sadece üst geçit istedi¤i için gözalt›nda iﬂkenceye maruz kalan Ömer Faruk Erceylan, “görevli memura hakaret ve direnme” suçlamas›yla tutukland›¤› davadan geçti¤imiz günlerde tahliye oldu. Erceylan’la kampanya ve tutuklanmas›na iliﬂkin görüﬂtük.
- H a k a re t m i e t t i n i z ?
Hay›r. Sadece onlara vicdan sorgulamas› yaparak,
kendi yak›nlar›n›n da ölebilece¤ini, ölümleri durdurmaya çal›ﬂanlara nas›l böyle insanl›k d›ﬂ› davranabildiklerini sordum.
- Ka m p a n y aya kat›lma amac›n›z neydi?
Bu kampanya çok can yak›c› bir meseleye parmak

Say›: 118

lü¤ünden yana olup olmamakla eﬂde¤er de¤ildir.
Yayg›n olarak türban “sorunu”
gündeme gelmese, daha do¤rusu
din istismarc›s› AKP iktidar olmasa;
tekelci burjuvazinin, kapitalizmin
kad›na biçti¤i role bir itiraz› olmayacak Selçuk vb. “laik” kesimlerin.
Selçuk gerçekten kad›n›n özgürlü¤ünden yanaysa, yaz›s›na daha baﬂtan kapitalizme, bugüne kadar bu
sistemi yürüten, ülkemizi yönetenlere cephe alarak baﬂlamal›yd›.
Kad›n sorununun bu ﬂekilde yüzeysel ele al›nmas›n›n alt›nda,
‘AKP’ye muhalefet’ anlay›ﬂ› yat›yor. Elbette bu iktidar›n gerici, iﬂbirlikçi politikalar›na muhalefet
edilmelidir. Ancak Selçuk birçok
konuda bunu yaparken, özellikle
Genelkurmay’›, “laik”, “ulusalc›”
maskesi alt›na gizlenen faﬂist güçleri aklamay› tercih ediyor.
Bu anlay›ﬂ birçok konuda O’nu
gericili¤i, bask›y›, faﬂizmi savunmaya kadar savuruyor. Savundu¤u
kesimlerse, kad›n haklar› dahil, bu
ülkede her türlü hak ve özgürlü¤e
düﬂman olanlar›n baﬂ›nda geliyor.

basm›ﬂt›r. Düﬂünün ki üst geçit olmad›¤› için 29 senede 125 insan
ölüyor. Ve son
ölen ilkokula gitmeye çal›ﬂan 7 yaﬂ›nda bir çocuk.
Biz de, belediye
ve karayollar›na
Erceylan’›n tutukland›¤›, Antalya
dilekçe vererek,
mahallelerde afiﬂler asarak, Temel Haklar kampanyas› sonucu
el ilanlar›, bildiriler da¤›tayap›m›na baﬂlanan üst geçit
rak üst geçidin yap›m›na
baﬂlanmas›n› sa¤lad›k.
125 insan›n ölmesi gibi vicdan› kanatan bir sorun
var. Öte yandan, açl›k, sefalet ve birçok s›k›nt› çeken bu
ülke halk›na olan sevgimden dolay› bu çal›ﬂmalara kat›ld›m. Ayr›ca üniversite ö¤rencisi olarak, bunun gerektirdi¤i sosyal sorumlulukla hareket ettim.
Bu tarz sorunlar halk›n ezilen bütün kesimlerinin ﬂu
ya da bu ﬂekilde karﬂ› karﬂ›ya oldu¤u sorunlard›r. Duyarl› tüm halk›m›z gibi ben de bu tarz sorunlara karﬂ›
yapabilece¤im her ﬂeyi yapmaya, mücadele etmeye devam edece¤im.

KADIN

43

Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n

Hac› Bektaﬂ Veli Anma Törenleri’nin 44’üncüsü baﬂlad› bu hafta.
44’üncüsü oldu¤una göre, ne zaman
nas›l baﬂlad›, bir bakal›m.
"Hac› Bektaﬂ› Veli'yi Anma Törenleri", 16 A¤ustos 1964'te, Hac›
Bektaﬂ› Veli'nin yatt›¤› türbe ve dergah›n müze haline getirilmesiyle
birlikte baﬂlad›. Kesintiler olsa da
40 y›l› aﬂk›n bir süredir her y›l›n
a¤ustosunda toplan›yor
alevi halk›m›z orada.
Törenler, uzun y›llar
sadece “dini” çerçevede
sürdü. Aleviler, kutsal
kabul ettikleri türbeyi ve
çevresindeki ziyaret yerlerini geziyor, Hac› Bektaﬂ Dergah›’n›n eﬂi¤ine
"yüz sürüyor"lard›. Törenler, zaman içinde,
Anadolu'nun dört bir yan›ndan alevi ozanlar›n,
gezici aﬂ›klar›n, tiyatro,
semah gruplar›n›n, yerel
derneklerin kat›l›m›yla
bir kültür etkinli¤ine dönüﬂtü. Bu de¤iﬂim, bir
yan›yla da ülkemizdeki
mücadelenin geliﬂimine paralel oldu.
12 Eylül'le birlikte cunta, törenleri düzenleyen Hac› Bektaﬂ
Derne¤i’ni kapatt›, törenler de
cuntan›n müdahalesinden nasibini ald›. Art›k ilerici sanatç›lar
uzun y›llar orada türkülerini söyleyemeyecekti. Ama ülkemiz ilginç
bir ülkedir; Hac› Bektaﬂ Derne¤i 12
Eylül Cuntas› taraf›ndan kapat›l›p
törenler rehin al›n›rken, y›llar sonra
törenlere cumhurbaﬂkanlar›, baﬂbakanlar kat›lmaya baﬂlayacakt›.

yorlard›?

Lakin yaﬂam› üzerine rivayetler
muhteliftir.
Hac› Bektaﬂ-› Veli’nin
diye
H
do¤um tarihi konusunda iki farkl›
Hac› Bektaﬂ-› Veli,
görüﬂ var. Fakat sanmay›n ki, sorun
alevili¤in, Anadolu'da
sadece tarihi bir belirsizliktir. Öyle
oluﬂan ve bugüne uzanan en büyük
olsa, belirsizli¤in sadece do¤um takollar›ndan biri olan bektaﬂili¤in
rihine iliﬂkin olmas› gerekti. Ama
kurucusudur. Alevi halk›n büyük
öyle de¤il. Hac› Bektaﬂ’›n T ü r k
bölümü, yüzy›llard›r onu yol göstemü, A r a p m› oldu¤u konusunda da
ricisi olarak kabul eder. O'nun ocarivayetler muhteliftir. Hac› Bektaﬂ,
¤›nda yetiﬂen, O'nun postunda otukimine göre isyanc›, kimine göre
ran dedeleri ve onlar›n soyunu sürdevletçidir... Hatta kimilerine göre,
dürenleri sahiplenir.
alevi bile olmay›p, sünnidir. Peki
neden bu kadar farkl›l›k, bu kadar
Hac› Bektaﬂ-› Veli’nin görüﬂlerispekülasyon neden? En baﬂta ﬂunu
nin özü, özeti nedir denirse ve bunu
belirtelim ki, H a c ›
Bektaﬂ’›n tarihine
yaklaﬂ›m, alevili ¤in özüne yakla ﬂ›mdan ayr› deBir Bektaﬂi tekkesinde ayin
¤il..
Nas›l ki, aleviler hakk›nda söylenenler
“dinsiz,
imans›zlar”dan
baﬂlay›p “din kardeﬂlerimizdir”e kadar uzayan bir de¤iﬂkenlik arzediyorsa, nas›l ki, resmi devlet politikas›, “aleviler birinci
s›n›f vatandaﬂlar›m›zd›r” derken,
o birinci s›n›f
vatandaﬂlar›n›
Maraﬂ’ta, Sivas’ta, Gazi’de
yak›yorsa, Hac›
Bektaﬂ üzerine
söylenenler de iﬂte birbirine böylesine z›t içerikler kazanabiliyor.

Devletin, d evletçilerin
Hac› B ektaﬂ’› b aﬂka!

H
Peki kimdi Hac› Bektaﬂ-› Veli?
Veli olmadan önce nereden gelmiﬂ,
nereye gidiyordu? Kimdi ki, alevi
halk onun etraf›nda toplan›yor, egemenler, onun üzerinde böylesine yasakl›, demagojili politikalar geliﬂtiri-
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bir cümleyle ifade etmek gerekirse,
eﬂitli¤i, kardeﬂli¤i, paylaﬂ›m› er dem sayan, insana sayg›y›, sevgiyi
i b a d e t k a b u l e tmesi, onun felsefesinin özetidir. O ﬂeriat›, hac, namaz
gibi biçimsel ibadetleri reddedip,
“gönül ibadeti” düﬂüncesini geliﬂtirmiﬂtir. Mesela a b d e s t a l a r a k i n san›n temizlenmeyece¤ini, as›l te mizli¤in içimizdeki ﬂeytan› yen mekle olaca¤›n› söyler. Düﬂünceleri, onun ölümünden sonra kaleme
al›nm›ﬂ olan Malakat’da anlat›lm›ﬂt›r. Malakat, bektaﬂili¤in, alevili¤in
en temel kitaplar›ndan biri olarak
kabul edilir.

H
Hac› Bektaﬂ-› Veli, Horasan'›n
Niﬂapur Kenti’nde do¤muﬂtur.
1209'da do¤du¤u ve ölüm tarihinin
de 1271 oldu¤u genel kabul görür.
K›rﬂehir Sulucakarahöyük'de ölmüﬂtür. (Ki daha sonra Sulucakarahöyük'ün ad› Hac› Bektaﬂ olmuﬂtur.)
Genç yaﬂ›nda Anadolu’ya gelen
Hac› Bektaﬂ, Babailer’le ve Amasya'da Babailer’in önderi Baba ‹lyas'la ba¤ kurdu. Tarihsel kaynaklar
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Hac› Bektaﬂ Veli'nin Anadolu'ya
geldikten sonra Baba ‹lyas'›n halifesi oldu¤unu belirtir.
Mevlana'n›n halifelerinden Ulu
Arif Çelebi'nin müridi Eflaki'nin
(1318-1358) yazd›¤› kitapta Hac›
Bektaﬂ’›n geliﬂi ﬂöyle aktar›l›yor:
"Faziletle süslenip bezenmiﬂ do¤ru
raviler ﬂöyle rivayet ettiler ki: Baba
Resul’un haslar›ndan olan Hac›
Bektaﬂ-› Horasani, Rum ülkesinde
belirmiﬂti. Hac› Bektaﬂ’›n maarifetle dolu bir kalbi vard›, fakat ﬂeriata

‘Yetmiﬂiki
milletin
hepsine
bir
nazarla
bakacaks›n.’

uymuyordu."
Babailer isyan›, Selçuklular taraf›ndan katliamlarla bast›r›ld›ktan
sonra (Hac› Bektaﬂ’›n kardeﬂi Menteﬂ de Babailer isyan›nda katledilmiﬂti), imhadan arta kalanlar, Hac›
Bektaﬂ'›n çevresinde topland›lar.
Hac› Bektaﬂ'›n çevresinde toplananlar aras›nda Baba ‹lyas'›n müritleri,
Haydari, Kalenderi, ﬁemsi gibi dönemin önde gelen Bat›niler’i de vard›. Horasan erleri, Rum Abdallar
onun çevresinde toplan›rken, onu
" K a l e n d e r l e r p i r i , A b d a l l a r serve r i " olarak adland›rmaya baﬂlad›lar.
‹ﬂte bu aﬂamadan sonra, Anadolu
Alevili¤i onun etraf›nda topland› ve
yeniden ﬂekillendi.
Hac› Bektaﬂ ad›na V E L ‹’nin eklenmesi de iﬂte bu aﬂamadan sonrad›r. Alevi felsefesinde bu ünvan,
“velayet yükünü taﬂ›makla yükümlü”, yani Hz. Ali’nin miras›n› temsil edebilen en ulu kiﬂiye verilir.

Say›: 118

Alevi tarihinde bu ünvan›n iki kiﬂi
için kullan›ld›¤› görülüyor; bunlardan biri Hac› Bektaﬂ; ikincisi de Safevi yolundan ﬁah ‹brahim’dir.
Hac› Bektaﬂ, daha yaﬂad›¤› dönemde, Anadolu'da " s e r ç e ﬂ m e " yani p › n a r l a r › n b a ﬂ › olarak görülmeye baﬂlanm›ﬂt›r.

H
Hac› Bektaﬂ'›n do¤um ölüm tarihini farkl› gösterenler, 1248'de do¤up, 1337'de öldü¤ünü söylemektedirler.
Niçin? Daha fazla merakta b›rakmadan sadede gelelim.
Hac› Bektaﬂ Anadolu’da gerçekleﬂen Babailer ayaklanmas›na kat›lm›ﬂt›r. Ki bu ayaklanma, onun düﬂüncelerinin ﬂekillenmesinde de
önemli etkenlerden biridir. Çünkü,
1209-1271 y›llar›nda yaﬂamas›yla,
Babailer ayaklanmas›na kat›lmas›
birbirine uygundur.
1248-1337 y›llar›n› kabul edenler, Hac› Bektaﬂ’›n Babailer’le ve
ayaklanmalarla iliﬂkilerini gizlemeye çal›ﬂan, onu devletin ve yeni bir
devletin kuruluﬂuna önderlik eden
Osmanl› sultanlar›n›n "yak›n dostu"
olarak göstermeye çal›ﬂanlard›r.
E¤er do¤um ölüm tarihi olarak
bu tarihler kabul edilecek olursa,
do¤al olarak Hac› Bektaﬂ'›n Anadolu halk›n›n sömürüye, zulme karﬂ›
isyan›yla bir ilgisi de kurulamayacakt›r.
Bu tezin savunucular›, Çelebiler,
Ulusoylar gibi düzenle bütünleﬂmiﬂ,
toplumda meﬂrulu¤u devlete yamanmakta arayan "alevi" kesimlerdir. Kimi aleviler de “ alevilerde
toplum liderleri iﬂlerini k›l›çla görmezler” diyerek zinhar, Hac› Bektaﬂ’›n ayaklanmalara kat›lm›ﬂ olamayaca¤›n› kan›tlamak için çaba
sarfetmektedirler. Anadolu tarihi,
bu garip tezin tekzibidir. Çünkü bu
topraklar›n tan›k oldu¤u ayaklanmalar›n büyük bölümü alevi ayaklanmalar›d›r ve dini, toplumsal önderleri de her ayaklanmada baﬂlar›ndad›r.

H

K›sa Tarih

19 A¤ustos - 25 A¤ustos

21 A¤ustos 1944
Varﬂova'da Nazi iﬂgaline karﬂ› ayaklanma
baﬂlad›.
21 A¤ustos 1990
‹stanbul belediyelerinde emperyalist savaﬂa
karﬂ› 2 saatlik iﬂ b›rakma eylemi yap›ld›.
Merter’de tekstil iﬂçileri D‹H öncülü¤ünde
yürüyüﬂ düzenledi.
21 A¤ustos 1995
Karakiraz köylüleri, ‹stanbul Anakent Belediyesi’nin köylerini çöplü¤e dönüﬂtürmesine karﬂ› direniﬂe geçti.
22 A¤ustos 1994
Dersim Ovac›k ‹lçesi’nde esnaflar ambargoyu protesto etmek için kepenk kapatt›.
23 A¤ustos 1944
Paris halk› ayaklanarak Nazi iﬂgaline son
verdi.
23 A¤ustos 1992
ﬁ›rnak bombaland›. Kent harabeye çevrildi.
Yeni bir göç dalgas› baﬂlad›.
23 A¤ustos 1995
‹ﬂten at›lan Eminönü Belediye iﬂçilerinin
Devrimci ‹ﬂçi Hareketi önderli¤inde baﬂlatt›¤› ve 3,5 ay boyunca iﬂgallerle, ölüm oruçlar›yla 101 gün süren direniﬂ, 23 A¤ustos’ta
kazan›mla sonuçland›.
24 A¤ustos 1949
Emperyalistlerin sosyalist bloka karﬂ›
kurdu¤u NATO Antlaﬂmas› yürürlü¤e girdi.
25 A¤ustos 1948
Kore Halk Cumhuriyeti kuruldu.
25 A¤ustos 1992
Diyarbak›r’da SA⁄LIK-SEN ve E⁄‹T-SEN’li
200 memur, “‹nfazlara, Kontrgerilla Katliamlar›na ve Sürgünlere Karﬂ›” açl›k grevi
baﬂlatt›.
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Keza, Hac› Bektaﬂ üzerine yaz›lan kimi eserlerde, Hac› Bektaﬂ ile
‹mam Ali aras›nda bir kan ba¤› oldu¤unu kan›tlamaya yönelik tarihi
zorlamalar, yine Horasan’dan Anadolu’ya geldi¤inde yukar›da al›nt›
yap›lan metinde de görülece¤i gibi
Hac› Bektaﬂ-› Horasani olarak an›lan Hac› Bektaﬂ’›n “Türk” oldu¤unu veya Türk olmad›¤›n› kan›tlamaya yönelik eklektik tarih yaz›m›,
onun soyunu imamlara ulaﬂt›ran soy
kütükleri ç›karma giriﬂimleri, bektaﬂili¤in özünü perdeleyen spekülatif tart›ﬂmalard›r ve akademik anlamda önemi olsa da, siyasal anlamda bir önemi yoktur. Hac› Bektaﬂ
Horasanl› da olabilir veya kökeni
oraya uzan›yor olabilir. En az›ndan
bugünkü tarihsel belgeler, bunu tart›ﬂmas›z biçimde aç›¤a kavuﬂturmaya yetmemektedir. Fakat Hac› Bektaﬂ’›n Arap veya Türk olmas›ndan
olumlu veya olumsuz sonuçlar ç›karanlar, zaten “72 milletin hepsine
bir nazarla bakacaks›n” diyen bu

önderin düﬂüncelerinden hiçbir ﬂey
anlamam›ﬂlar demektir.

H
Demek ki tarih deyip geçmeyin.
Önünüze bir “tarihçe” geldi¤inde,
en baﬂka kim yazm›ﬂ bak›n. Yazan
sömürücülerin dünyas›ndan ise, o
tarihe de bak›n ama ﬂüpheyle bak›n.

H
Hac› Bektaﬂ’›n düﬂünceleri az
çok sistematik bir hâl al›nca, dergah› çevresinde bir toplumsall›k oluﬂunca, onun fikirlerini benimseyen
müritleri ve derviﬂler, Anadolu'nun
dört buca¤›na da¤›ld› ve bu düﬂünceleri yayd›lar. Öyle ki, Hac› Bektaﬂ
tarikat›, Rumeli’ye, Rodos ve Girit'e, Arnavutluk'a, S›rbistan'a, Bulgaristan’a, Romanya'ya, Suriye'ye,
Irak'a, M›s›r'a kadar yay›ld›. Daha
sonra kimi isyanlar›yla, kimi deyiﬂleriyle, kimi manevi kiﬂilikleriyle
Anadolu tarihinin bir parças› haline
gelecek birçok isim, bu dönem Hac›
Bektaﬂ Dergah›’ndan ç›kanlard›r.

Hac› Bektaﬂ'ta ﬂenlik baﬂl›yor
16-19 A¤ustos tarihleri aras›nda Nevﬂehir'in Hac›
Bektaﬂ ‹lçesi’nde, 44. Ulusal ve 18. Uluslararas› Hac›
Bektaﬂ Veli Anma Kültür ve Sanat Etkinlikleri baﬂlad›.
Etkinlikler kapsam›nda, Cumhuriyet Meydan›'nda tören düzenlenecek ve 14. Hac› Bektaﬂ Veli Dostluk ve Bar›ﬂ Ödülü, Türk Halk Müzi¤i sanatç›s› Sabahat Akkiraz'a
sunulacak. Hac› Bektaﬂ Veli'nin mezar›n›n bulundu¤u Hac› Bektaﬂ Veli Külliyesi'nin ziyaret edilmesinin ard›ndan,
ﬁakir Keçeli'nin yönetiminde, ‘Laik Türkiye Cumhuriyeti'nde Alevilik’ konulu panel, Resim Heykel Seramik Karma Sergisi, Ankara Simurg sanatç›lar›n›n ‘Sivas Katliam›n›n Belgesel Oyunu’ gibi etkinlikler ilk gün program›
aras›nda yer al›rken, gece ise, Sabahat Akkiraz, Ozan
Emaneti, Ozan ﬁahini, Mehmet Konduk, Hüseyin Aslan,
Âﬂ›k Fedai, Mazlum Çimen, Ali Mahzuni, Gülﬂen Altun
ve Grup Yenice Yollar›’n›n kat›laca¤› konser yap›lacak.
‹kinci gün, Sivas ﬂehitleri için yap›lan an›t›n aç›l›ﬂ› ile
baﬂlayacak ve ‘Enel Hak’ konulu konferans ile yine çeﬂitli sanatç›lar›n yer ald›¤› konserlerle devam edecek.
Etkinliklerin 3. günü ise ADD Genel Baﬂkan› ﬁener
Eruygur'un yönetece¤i ‘‹rtica ve Emperyalizm’ konulu
panel, ‘Birlik Cemi’ ve Dedeba¤'da piknik düzenlenecek.
Son y›llarda gittikçe içeri¤i boﬂalt›lan ﬂenlikler, ﬁener

46

TAR‹H

Hac› Bektaﬂ’›n ard›nda 300’ü aﬂk›n
halife b›rakt›¤› belirtilir. Akdeniz’de Seyyid Cemaleddin Sultan,
Menteﬂe'de Sar› ‹smail Sultan, Alt›ntaﬂ’da Resul Baba Sultan, Bigadiç'de Barak Baba, Elmal›’da Abdal
Musa Sultan, Karaca Ahmet Sultan,
Taptuk Emre, Sar› Saltuk, Baba
Mansur, Geyikli Baba bunlardan
baz›lar›d›r. K a yg u su z S ul t a n , P i r
S u l t a n , K a z a k Abdal, Vi r a n i , Yemini gibi birçok ozan da Hac› Bektaﬂ’›n yolundan yürüyen bektaﬂi
ozanlar›d›r.
Aradan 7 as›r› aﬂk›n zaman geçmiﬂtir. Ama bektaﬂilik, manevi anlamda, felsefi ve kültürel anlamda
hala bu topraklar›n yaﬂayan gerçeklerinden biridir. 7 as›r öncesini çarp›tmaya, cumhurbaﬂkanlar›yla, bakanlar›yla Hac› Bektaﬂ’a toplaﬂ›p
Hac› Bektaﬂ’› oldu¤undan farkl›
göstermeye çal›ﬂsalar da, bektaﬂilik,
insani özüyle, zulme, adaletsizli¤e,
eﬂitsizli¤e karﬂ› isyanc›l›¤›yla yaﬂamaya da devam ediyor.

Eruygur gibi katillerin at koﬂturdu¤u, düzen partilerinin
alevi oylar›n› avlamaya çal›ﬂt›¤› bir alan haline getirildi.
Ne panellerde, ne de kürsüye ç›kar›lanlar›n konuﬂmalar›nda, alevili¤in direniﬂ tarihi, mazlumdan yana, zalime
karﬂ› olma gibi özelliklerinden söz edilmemesi de, devletin asimilasyon politikas› paralelinde devam ediyor.

‹ﬂbirlikçi Do¤an ve MHP’nin
elindeki alevi kan›
Aleviler ad›na hareket ettiklerini iddia edenlerin bu tutumu nedeniyledir ki, MHP gibi faﬂist, elinde alevilerin
kan› olan bir parti dahi, alevileri örgütlemeyi düﬂünebiliyor. ‹ﬂte bunun son örne¤i, ‹zzettin Do¤an’›n ça¤r›s› ve
Erciyes Kurultay›’ndaki sahne oldu.
Cem Vakf› Baﬂkan› ‹zzettin Do¤an, alevileri faﬂist, gerici düzen partilerine yönlendirmek için seçimlerde oy verilebilecek partiler aras›nda Genç Parti, MHP gibi partileri de saym›ﬂt›. Bu kez de, MHP’nin Erciyes Zafer Kurultay›’na, davet gelirse alevileri yönlendirebileceklerini
söyledi.
MHP de, kurultayda “semah” gösterisi yaparak oyunu
devam ettirdi.
Aleviler oligarﬂinin, faﬂist partilerin ve kendi “içindeki” bu iﬂbirlikçilerin oyunlar›na aldanmayacaklard›r!

19 A¤ustos 2007

Göçmen Yasas›na Karﬂ›
Mücadele Sürüyor
Stuttgart
Almanya’da yaﬂayan göçmenlerin haklar›n›n gasbedilmesinin yolunu açan Yeni Göçmen Yasas›’na
karﬂ› Anadolu Federasyonu’nun
baﬂlatm›ﬂ oldu¤u kampanya, Almanya’n›n çeﬂitli ﬂehirlerinde sürdürülüyor.
Köln’de kampanya çerçevesinde 10 A¤ustos günü afiﬂleme çal›ﬂmas› yap›ld›. ﬁehrin en iﬂlek caddelerinde gerçekleﬂtirilen afiﬂleme s›ras›nda kampanya ile ilgili sorular
cevapland› ve kampanyan›n geniﬂleyerek devam edece¤i bildirildi.
*
Berlin’de IKAD çal›ﬂanlar› taraf›ndan a¤›rl›kl› olarak Göçmen Yasas›’yla ilgili haber ve yorumlar›n
yerald›¤› A n a d o l u F e d e r a s y o n u
Gazetesi’nin 3. say›s› da¤›t›ld›. Bir
saat süren da¤›t›mda 50 gazete Türkiyeli göçmenlere ulaﬂt›r›ld›.
*
S t u t t g a r t ﬁehri’nde faaliyet yü-

Anadolu
rüten
K ü l t ü r ve Sanat
Evi,
kampanya
kapsam›nda
13
A¤ustos
günü
Stuttgart’›n ﬂehir
merkezinde afiﬂleme yapt›.

Berlin
Anadolu Kültür
ve Sanat Evi, Anadolu Federasyonu’nun açt›¤› kampanyaya kat›ld›¤›n› ve bu do¤rultuda çal›ﬂmalar›n›n
devam edece¤ini aç›klad›.
*
Avrupa’daki tüm ilerici demokrat örgütlerin bu ve benzeri ›rkç›
sald›r›lara karﬂ› birlikte bir set oluﬂturmas› ﬂart. Gerçek ﬂu ki, göçmen
veya baﬂka bir deyiﬂle “yabanc›
düﬂmanl›¤›” sadece Almanya’yla s›n›rl› olmay›p, tüm Avrupa’y› sarm›ﬂ
durumda. ‹ﬂte geçen haftadan iki örnek daha:
*

‹sviçre’nin Cenevre
Kenti’nde bir grup Neonazi, Afrika kökenlilere sald›rd›. Sald›r› askerler taraf›ndan önlendi.
*
Danimarka’da Danimarka Halk Partisi, ülkede yaﬂayan
göçmenlerin evlerinde kendi dillerini konuﬂmalar›n›n yasaklanmas›n›
istedi. Ailelerin kendi dilleri yerine
Danca konuﬂmas›n› isteyen sözkonusu parti, bunun da çocuklarla
okullarda, kreﬂlerde yap›lacak mülakatlarla ve evlere yap›lacak bask›nlarla denetlenmesini öneriyor.
Bu ›rkç› politika, ﬂu gerekçeye dayand›r›l›yor: “Danca, uyumun ön
koﬂulu. Ayr›ca, evde kendi dillerini
konuﬂan göçmenler e¤itim ve iﬂ hayat›nda baﬂar›l› olam›yor. ”
Ne kadar ulvi gerekçeler!

Emperyalist dünya
hapishanesi

Emperyalistler, teknolojinin tüm imkanlar›n›
kullanarak, “terör” demagojisiyle geçici olarak sa¤lad›klar› “muhalefetsizlik”
koﬂullar›nda, tam bir denetim toplumu kurmaya çal›ﬂ›yorlar. Büyük ölçüde bencilleﬂtirilmiﬂ ve yaﬂama derdine düﬂürülmüﬂ toplumsal yap›
sayesinde, emperyalistler “can güvenli¤i” gerekçesiyle
hemen her ﬂeyi kabul ettirebilir durumdad›rlar. En baﬂta
ABD ve ‹ngiltere, “güve nlik” gerekçesiyle, kameral› yaﬂam›, polisin ve gizli servislerin her türlü izleme yetkisine sahip olduklar› bir sistemi yerleﬂtirdiler. Yasal olarak
da “teröre karﬂ› savaﬂ” ad›na, tüm toplumu denetleyip sindirecek düzenlemelere devam ediyor. Di¤er emperyalistler de onlar›n yolundan gidiyor. ‹ﬂte son örnek:
Bas›na yans›yan bilgilere göre, Amerika’da “terörle
mücadele kapsam›nda hayata geçirilen “ e l e k t ronik seyah a t o to r i z a s y on u ”nun, AB ülkelerinde de hayata geçirilmesi için haz›rl›k yap›l›yor.
“Henüz son karar verilmemiﬂ olsa da projenin hayata
geçirilmesine kesin gözüyle bak›l›yor”muﬂ. Yani k›sacas›,
kamuoyu al›ﬂt›r›l›yor.

Say›: 118

Güya Avrupa’da gümrük s›n›rlar› yok, güya vize zorunlulu¤u yok ama,
sisteme göre, “elektronik
tarama” yöntemiyle herkesin nereye gitti¤i izlenebilecek. Çünkü, AB üyesi vatandaﬂlar, vizesiz seyahat
edebilme “özgürlüklerini” kullanabilmek için seyahatlerinden önce elektronik bir form doldurmak zorundalar.
Aksi halde “serbest dolaﬂ›m” hakk›ndan yararlanamayacaklar!
Küreselleﬂmenin “s›n›rlar› kald›rd›¤›” imaj›n›n cilalar›
dökülüyor bir kez daha. Schengen Anlaﬂmas›’yla kald›r›lan s›n›rlar›n kitleler için nas›l istendi¤inde tekrar yerine
konuldu¤u görülüyor. Amerikan ve Avrupa emperyalizmi,
tüm dünyay›, bir hapishaneye çeviriyorlar ad›m ad›m. Bu
hapishanenin jandarmas› ve gardiyanlar›, emperyalistler
ve iﬂbirlikçiler. Tutsaklar ise tüm dünya halklar›.
Ellerinden gelse, tüm dünya halklar›na Guantanamo’daki
gibi t u r u n c u t u l u m l a r giydirip numaraland›rmak da isterler ama, güçleri yetmez. Zaten dünyay› hapishaneye çevirmeye de güçleri yetmeyecek. Çünkü halklar nihayetinde
buna izin vermeyecek.
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değin m eler
Uyuﬂturucu tüccar›
‘vatansever Türk’!
Susurlukçular bir yandan halk›n kan›n› dökerken, öte yandan uyuﬂturucu, fuhuﬂ, kumar gibi iﬂlerden “köﬂeyi” dönüyor, halka karﬂ› savaﬂ› finanse etmede bu “kara para”y› da
kullan›yorlard›.
Anlaﬂ›lan gelenek bozulmam›ﬂ! “Vatansever” çeteler de, meydanlarda
vatanseverlik nutuklar› atarken, öte
yandan uyuﬂturucu ticaretinin de
içinde yer al›yorlarm›ﬂ.
Alman polisinin 2003 y›l›nda yapt›¤›
telefon dinlemelerine, Ümraniye’deki bir evde bulunan patlay›c›larla

“yakay› ele veren” Muzaffer Tekin de tak›lm›ﬂ. Alman polisin raporunda “ o r g a n i z a t ö r ” olarak nitelenen
Tekin için “Türk kö kenli uyuﬂturucu tüc car› ve kaçakç›s›” deniliyor.
Olmasayd› ﬂaﬂ›r›rd›k!
“Vatanseverlik” k›l›f›n› kullanan
kim varsa, mutlaka en pis iﬂlerin
ve iliﬂkilerin de içindedirler. Hem
halk›n kan›n› dökerler, hem de keselerini böyle doldururlar, sonra gelsin
“Türk anadan babadan olma” hamasetleri, “vatanseverlik” nutuklar›.
Ancak iﬂ, Tekin’le bitmiyor. Tekin’in
elini öptü¤ü E. Tümgeneral Veli Küçük’ü ve di¤er generalleri araﬂt›r›n,
ayn› sonuç karﬂ›n›za ç›kacakt›r.

Tekin, Veli
Küçük’ün
elini
öpüyor

Katliamı aklama çabası
Irak’ta iﬂgal güçlerinin gerçekleﬂtirdi¤i onlarca katliamdan biri olan, Hadisa
Kenti’ndeki katliamdan dolay› “yarg›lanan” Justin L.
Sharrat isimli Amerikan askeri, “akland›!” Olayda, üçü
kad›n, yedisi çocuk 24 silahs›z Irakl› katledilmiﬂti.
Bu kaç›nc› aklama; yarg›layan, suçu iﬂleyenlerin kendisi olunca, baﬂka türlüsü de
mümkün de¤ildir. Amerikan emperyalizmi,
baﬂta iﬂgal alt›nda tuttu¤u halklar olmak
üzere, tüm dünyay› adaletsiz b›rakmaya
devam ediyor.



Kokuşmuşluk resmi
Bu y›l›n ilk alt› ay›nda 2 bin 131 ihaleyi inceleyen Kamu ‹hale Kurulu, bunlar›n yüzde 38’inde usulsüzlük tespit etti.
Rantiyenin, hortumculu¤un geçerli oldu¤u, ihale yolsuzluklar› yapanlar›n baﬂbakanl›k, bakanl›k koltuklar›nda oturdu¤u bir
ülkede baﬂka ne bekleniyordu ki!



Kırmızı plaka gidince...
Rusya'da, 'Ulusal Sosyalizm/Beyaz Güç' adl› ›rkç›
örgütün, Nazi bayra¤› alt›nda
biri Da¤›stanl›, di¤eri Tacik iki kiﬂinin baﬂlar›n› keserek infaz etmesi
görüntüleri tart›ﬂ›l›yor. Ruslar görüntülerden dehﬂete düﬂmüﬂler...
Asl›nda ﬂaﬂ›lacak bir ﬂey yok! Sos-

yalizmi
y›kanlar,
halklar›
düﬂmanlaﬂt›r›p
›rkç›l›¤›n da zeminini yaratt›lar.
Eserleriyle gurur duyabilirler!

UTANIN!

BAM TELİ çizgiler

Burjuva politikac›lar›n, “k›rm›z› plakal›”
araca binmek yani koltuk, mevki sahibi olmak için yapamayacaklar› ﬂeyin olmad›¤›n› gösteren örneklerle doludur ülkenin tarihi. Düﬂüncenin, ideolojinin, ideallerin hiçbir önemi yoktur. ‹ster “sa¤”, isterse”
“sol”dan, fark etmiyor.
Bunlara bir yenisi daha eklendi.
CHP Milletvekili Erdo¤an Yetenç, partisinin meclis idare amiri seçimlerini kaybedince, CHP’den istifa etti.

“Yüksek bir
mevkiye yerleﬂen
alçak bir
adamdan
daha kötü
bir ﬂey olamaz.”
Claudianus
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Doğruya d oğru
Ressam dostumuz Celal Binzet, günceldir diye
bir al›nt› göndermiﬂ:
"... Halk›n sa¤l›¤› düﬂünülmek gerekti¤i için,
bu iﬂ bir ölçüde ﬂehrin en
iyi yerde kurulmas›na ve
do¤ru yana bakmas›na,
bir ölçüde de temiz su
sa¤lanmas›na ba¤l› oldu¤undan, buna da büyük
bir özen gösterilmelidir.
Kuruluﬂ yerini ve su durumunu özellikle söylüyorum, çünkü hava ve su,
en s›k ve sürekli olarak
kulland›¤›m›z ﬂeyler olduklar› için beden ve sa¤l›¤›m›z› en çok etkilerler.
Dolay›s›yla, bütün halk›n

iyili¤ini gerçekten isteyen bir devlette, insanlar›n içecekleri su
baﬂka amaçlarla kullan›lacak sudan ayr›lmal›d›r,
elbette me¤er ki, sular›n›n
hepsi ayn› olan ve hepsi
de içilebilen birçok kaynaklar bulunsun..."
Al›nt›, milattan önce
384-322 aras›nda yaﬂam›ﬂ
Aristoteles'ten... Aristo,
"bütün halk›n iyili¤ini
gerçekten isteyen bir devletin" nas›l olmas› gerekti¤ini anlatm›ﬂ, ta ilkça¤da. Devletin yönetimindekiler bize ça¤ atlatt›lar,
biliyorsunuz. Ortaça¤day›z art›k...
(Iﬂ›k Kansu, Cumhuriyet 11.08.2007)

“Çarﬂ›” Sinan Engin’e Karﬂ›
Taraftar derneklerinin mafyan›n “arka
bahçesi” oldu¤u günümüzde, “muhalif” tavr› ile bilinen Beﬂiktaﬂ Çarﬂ› Grubu, mafyac› Sinan Engin’in Beﬂiktaﬂ
yönetimine getirilmesine karﬂ› oldu¤unu aç›klad›.

Bu da “liberal-demokrat!”
AKP’nin “liberal” ve de pek “demokrat” isimlerinden biri olarak pazarlanan Vecdi Gönül, “eﬂi türbanl›
cumhurbaﬂkan› istemiyoruz” diyenler taraf›ndan da
“aday” olarak ortaya at›lmak istenmiﬂti. ‹ﬂte size Gönül’ün kad›na bak›ﬂ› ve demokratl›¤›:
“Türk kad›n› evinin süsüdür, erke¤inin ﬂerefidir. Bat› kad›nlar› ise maalesef ezilmektedir. Bizim kad›n›m›z›n
böyle bir talebi yoktu. ‹nsanlar her zaman kendinde olmayan› ister. Bat› kad›nlar› da 'keﬂke Türk han›mlar›n›n
yerinde olsayd›k' diye düﬂünürler.”
Salla! Kad›n›, “süs” gören islamc› mant›¤›n tipik tezahürü ve bunun kad›n› bir pazar metas›, reklam arac›
gören kapitalist anlay›ﬂla hiçbir fark› yoktur özünde.

Do¤ru söze ne denir?
ABD ‘Say›ﬂtay’›n›n baﬂ›nda bulunan David Walker,
ABD'nin izledi¤i yol ile Roma ‹mparatorlu¤u'nun y›k›lmaya do¤ru gitti¤i son dönemin "dikkat çekici
biçimde benzedi¤ini" söyledi.
Kaç›n›lmaz olan› dile getirmiﬂ.

Say›: 118

‹STANBUL

AKP ve iﬂkence
23 Eylül 2002'de PKK üyesi olduklar› iddias›yla gözalt›na al›narak ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü Terörle
Mücadele ﬁubesi'nde iﬂkence gören 27 yaﬂ›ndaki S. ve
21 yaﬂ›ndaki Ç., isimli kad›nlar, gözalt›nda makatlar›na ve cinsel organlar›na hortum sokma, taciz, tazyikli
su gibi iﬂkencelere tabi tutuldular. Adli T›p Kurumu,
'fiziksel ve ruhsal travmaya maruz kald›klar›' yönünde
rapor verdi. Polislerin yarg›land›¤› davada, iﬂkenceci
avukatlar›, yeniden rapor istediler ve dört y›l sonra bu
kez Adli T›p, iﬂkence için 'kesin t›bbi delil' bulamad›.
Peki ne de¤iﬂti bu süre içinde? De¤iﬂen Adli T›p’a
AKP taraf›ndan yap›lan atamalar oldu. Tescilli iﬂkence
aklay›c›lar›, bu konuda Tabipler Birli¤i taraf›ndan doktorluktan uzaklaﬂt›r›lm›ﬂ utanç abideleri iﬂbaﬂ›na getirildi. Ve sonuç iﬂte ortada.
AKP, iﬂkenceye karﬂ› hiçbir zaman samimi olmad›, asla iﬂkenceciye “s›f›r tolerans” göstermedi.

ADANA

Katliam protestosuna ceza
‹HD Adana ﬁube Baﬂkan› Ethem Aç›kal›n ile yöneticiler Mustafa Ba¤çicek ve Hüseyin Beyaz, 2005 y›l›nda
düzenlenen 19 Aral›k katliam›n› protesto mitingi nedeniyle 2 y›l 8 ay hapis cezas› ald›.
Suçlama ﬂu: "Halk› kin ve nefrete tahrik etmek!”
Türkiye tarihinin en büyük hapishaneler katliam›n›, diri diri yakma gibi vahﬂi yöntemlerle gerçekleﬂtirmek
halk› kin ve nefrete tahrik etmek olmuyor, bunu protesto etmek oluyor.
Oligarﬂinin hukuku, devlet güçlerinin katliamlar›n›, iﬂkencelerini, infazlar›n› cezas›z b›rak›rken, tüm bunlar›
protesto edenleri susturma, sindirme çabalar›na aral›ks›z devam ediyor.

BOLU

Faﬂist sald›r›ya protesto
E¤itim-Sen Bolu ﬁubesi, Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu’nda artan faﬂist sald›r›lar›,
12 A¤ustos günü sendika binas›nda düzenledi¤i bas›n
toplant›s› ile protesto etti. ﬁube Baﬂkan› Ahmet Özkan,
kendisine “reis, ülkücü” diyen bir grubun, yaln›z yakalad›klar› iki ö¤renciye sudan bahanelerle sald›r›p birini
hastanelik ettiklerini kaydederek, suçlular›n gereken cezaya çarpt›r›lmalar›n› istedi.

DE⁄‹NMELER

49

AKP istedi, Do¤an Medya
Emin Çölaﬂan’› kovdu
22 y›ld›r Hürriyet’te yazan Emin
Çölaﬂan, gazeteden kovuldu. Do¤an
Medya önce AKP’ye muhalif yaz›lar› ile bilinen Y›lmaz Özdil’i transfer edip vitrinine koydu, ard›ndan
Çölaﬂan’a kap›y› gösterdi.
S›radan bir “gazeteci k›y›m›” de¤ildi bu; Do¤an Medya ve AKP’nin
“düﬂünce özgürlü¤ü” konusundaki
tutumunu, muhalif seslere tahammülünü gösteren bir örnekti.

Aslolan Ayd›n Do¤an’›n
Ç›karlar›
Birçok burjuva bas›n kuruluﬂu
gibi, Hürriyet de bugüne kadar, yazarlar›n›n yaz›lar›na müdahale edilmedi¤inin propagandas›n› yapm›ﬂt›r. Oysa as›l sansürün, fiili olarak
müdahale de¤il, patronun ç›karlar›
do¤rultusunda yönlendirme oldu¤u,
yazarlar›n da ço¤unlukla bu ç›karlar› gözeterek yaz› yazd›klar› bilinen
bir gerçekti. Aksi, bugüne kadar hep
kap› önüne konulmak olmuﬂtur.
Bu gerçek bir kez daha görüldü.
Ertu¤rul Özkök, Çölaﬂan’›n kovulmas›n› “izah” etti¤i 16 A¤ustos
tarihli yaz›s›nda, Sabah’ta da “muhalif” seslerin iﬂine son verildi¤ini,
kendilerinde hâlâ muhalif yazarlar
oldu¤unu anlat›yor. Yani demek istiyor ki, patronun ç›karlar›yla çat›ﬂmaya girene hiçbir medya kuruluﬂu
yer vermez. Do¤rudur!
Medyadaki tekelleﬂmeye, ideolojisizleﬂmeye paralel olarak ya-

zarl›k, istisnalar› d›ﬂ›nda bu
ülkede
“patron yalakal›¤›”, en az›ndan patronun ç›karlar›yla çat›ﬂmama haline geldi.
“Sonunda iﬂ, gazetenin kurumsal kimli¤i ile çat›ﬂma noktas›na
geldi” diyor Özkök. Nedir kurumsal kimlik? Çölaﬂan, “kiﬂi haklar›,
hakaret, tak›nt›...” gibi konularda
titiz yay›nc›l›k anlay›ﬂ› ile çat›ﬂma
noktas›na gelmiﬂ. ‹nand›k! Diyelim
ki, O, kiﬂi haklar›na sayg› göstermiyor, hakaret ediyor. Peki Hürriyet
ne yap›yor? “Türkiye Türklerindir”
logolu Hürriyet’in arﬂivini aç›n;
özellikle devrimcilere, muhaliflere
yönelik hakaretler, kan kokan düﬂmanl›k yaz› ve haberleri, katliamlar›, infazlar› alk›ﬂlayan manﬂetler,
Kürt’ü yok sayma, hakk›nda haberler yapt›¤› devrimci, muhalif kiﬂi ve
kurumlara asla söz hakk› tan›mama
gibi örneklerle doludur.
O zaman mesele bu “ilkeler” de¤il. Do¤an Medya hiçbir zaman savundu¤unu iddia etti¤i “ilkelere”
uymam›ﬂt›r. Mesele, patronun ç›karlar›d›r. Çölaﬂan, laiklik vb. gerekçelerle AKP’ye muhalifti, “sert” yaz›lar›yla iktidar› rahats›z ediyordu.
AKP’liler çeﬂitli biçimlerde hedef
gösterdiler. Ayd›n Do¤an’›n ise
AKP’den ç›karlar› var. Bu ç›karlar;
ihaleler, POAﬁ ödemeleri vb. medya
d›ﬂ› alanlarda. Tayyip Erdo¤an’›n
bizzat konuﬂmalar›nda aba alt›nda
sopa göstererek, kendilerini eleﬂtirenlerin ç›karlar›na darbe vuracaklar›n› söylemesi, Çölaﬂan’›n neden kovuldu¤unu da aç›klamaktad›r.
Özkök’ün “ilkeler, kurumsal

kimlik” teranelerini kimse yutmaz,
kimseye yutturamazs›n›z bunlar›.

sin kimlik sorma vb.
yöntemlerle halk› tedirgin etmeye çal›ﬂmas›na
karﬂ›n, birçok insan›n “bir dergi de bize verin”
diyerek sahiplenmesi polise geri ad›m att›rd›.
Ankara’da da, Mamak’›n Ege Mahallesi
ve Hüseyingazi’de yap›lan tan›t›mda 50 dergi halka ulaﬂt›r›l›rken, iktidar›n susuz b›rakt›¤› Ankara halk›, gerçek sorumlular› ve ne-

denlerini dergimizden okudu.
‹zmir’de ise okurlar›m›z Uzundere ve
Cennetçeﬂme mahallelerindeydi. Halk›n
cenazesine de kat›lan okurlar›m›z, satt›klar› 42 dergiyle
gerçekleri halka
ulaﬂt›rd›lar.

Halk gerçekleri bizden ö¤reniyor
Yürüyüﬂ’ün toplu tan›t›m› ve sat›ﬂ›,
emekçi mahallelerinde, kentlerin meydanlar›nda sürüyor.
Bursa’n›n Teleferik ve Millet mahallelerinde 11 A¤ustos’ta yap›lan tan›t›mda, megafonla konuﬂmalar yap›larak, susuzlu¤un sorumlusunun AKP oldu¤u hayk›r›ld›. Teleferik’te poli-
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Çölaﬂan Susmuﬂtu,
ﬁimdi Di¤erleri Susuyor
Çölaﬂan, y›llard›r Hürriyet’in
bas›n emekçilerine karﬂ› her türlü
suçuna ortak oldu, patronun ç›karlar›, pislikleri karﬂ›s›nda sustu. Aksi
tek bir örnek yaz›s› yoktur. ‹ﬂten atmalarda da ayn› tutumu tak›nd›. Örne¤in, ayn› yerde yazd›¤› Zeynep
Atikkan’›n iﬂten at›lmas› karﬂ›s›nda
tek kelime yazmad›. Radikal ve
Milliyet’te toplu iﬂten ç›karmalar
onun gündemine bile girmedi.
ﬁimdi de, baﬂta Hürriyet yazarlar› olmak üzere, birkaç istisna d›ﬂ›nda köﬂe yazarlar› adeta olay› görmezden geliyor. Çölaﬂan gibi “tan›nm›ﬂ” bir kalemin an›nda kap›
önüne konulmas› karﬂ›s›nda tek kelime konuﬂamayan gazeteci, nas›l
halka gerçekleri yazabilir ki! ‹ster
Do¤an Medya’da isterse baﬂka gazetelerde olsun, istisnalar d›ﬂ›nda
tüm köﬂe yazarlar›nda “patronlar›
karﬂ›s›na almama” anlay›ﬂ›n›n ne
düzeyde egemen oldu¤u bir kez daha görülmüﬂ oldu.
Örne¤in; Çölaﬂan’›n kovulmas›ndan sonra, “istifa edece¤i” yönünden haberler yap›lan ve güya
“ayn› amaç do¤rultusunda yaz›lar
yazan” Bekir Coﬂkun, “ey okurlar›m söyleyin ne yapay›m” oportünizmine sar›l›yor. Ama öte yandan
“kal›p mücadele etme” teorisini yap›yor. Neden? Çünkü köﬂe yazarl›¤›, binlerce, onbinlerce dolarl›k maaﬂlarla ifade edilen bir “meslek” haline gelmiﬂ, “ayd›n” olma niteli¤i
unutulmuﬂtur.
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