www.yuruyus.com

‘Seçim Çare De¤il’ D e m e k
Bu Ülkede Suç Kabul Ediliyor!
Bu ‘Suç’tan Halen 42 Kiﬂi Tu t u k l u !

Haftal›k Dergi / Say›: 119
26 A¤ustos 2007
Fiyat›: 1 YTL
(kdv dahil)

info@yuruyus.com

Hükümet, Patronlar ve Medya;
‹ﬂçi s›n›f›n›n düﬂmanlar›

GREV HAKKINI YOKETMEK
‹ST‹YORLAR!

Haklar ve özgürlükleri savunanlar,
demokrasiden yana olanlar,
keyfi yönetime hayır demek için
3 Eylül’de Ankara Adliyesi’nde Olalım!
www.yuruyus.com

Say›:119 info@yuruyus.com

ISSN 13005 - 7944

 Kürtler Türkmendir!
Resmi Tarih Konuﬂtu:



Herkes ‹zledi¤ini
Süzgeçten Geçirmeli



AKP’nin Faﬂist Yüzü:
Kendinden Olmayan›n
Katli Vacip!

Tüm
Emekçiler ve
Emekten Yana Olanlar;
Birleﬂelim! Grevleri
Savunal›m!

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

G ü v e rcinim Uyur m u ?

Yitirdiklerimiz
31 A¤ustos - 6 Eylül
1994’ün 3-4 Eylül günleri
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Arasor Deresi mevkiinde süren
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Aydemir ﬁAH‹N
(Niyazi)

Nurhan AZAK
(Eylem)

Asuman KOÇ
(Makbule)

Nurhan; 1974 Pertek do¤umludur. Köylerde Newrozlar’›, yoldaﬂlar›n›n cenaze törenlerini örgütledi ve
gerillaya kat›ld›.
Asuman; 1971 Çemiﬂgezek do¤umludur. 1980-84 y›llar›nda köylerine gelen gerillalar› tan›d›. 1993 Nisan’›nda gerillaya kat›ld›.

Orhan KORKURT
(Hasan)

Hülya ATEﬁ
(Perihan)

Hülya; 1977 Hozat do¤umludur. 1993 Temmuz’unda
gerillaya kat›ld›.
Orhan; 1974 Kahramanmaraﬂ do¤umludur. 1993

Ekim'inde gerillaya kat›ld›.
Önce köylerinde, sonra da¤larda umudun bayra¤›n› dalgaland›rarak ölümsüzleﬂtiler.

19-22 Aral›k katliam›n›n ard›ndan sevkedildi¤i Kütahya Hapishanesi’nde 6. Ekip direniﬂçisi olarak ölüm orucuna baﬂlad›. 31
Fatma Tokay KÖSE A¤ustos 2002’de
ölümsüzleﬂti.
Fatma Tokay Köse, 14 Eylül 1967, Elaz›¤Alacakaya Çatakl› Köyü do¤umluydu.
1987’de Hacettepe Üniversitesi’nde mücadeleye kat›ld›. 1990’a kadar, gençlik örgütlenmesinde yerald›. Daha sonra illegal örgütlenmede K›rﬂehir, Nevﬂehir ve K›r›kkale sorumlusu olarak görev üstlendi. 1994’te tutsak düﬂtü.

R›fat Ilgaz

R›fat Ilgaz ustan›n bu ﬂiirini,
1 EYLÜL DÜNYA BARIﬁ GÜNÜ vesilesiyle,
bar›ﬂ›n yeryüzünde hakim olabilmesi için,
emperyalizmi yeryüzünden yoketmek için
mücadele edenlere ithaf ediyoruz.

Aydemir; 1970 Hekimhan do¤umluydu. 1993 Mart’›nda gerillaya kat›ld›. Katledildi¤inde
grup komutan›yd›.

1970, Bursa ‹negöl
do¤umluydu. 19 yaﬂ›nda
‹Ü. Edebiyat Fakültesi
ö¤rencisiyken Dev-Genç
saflar›na kat›ld›. Kendini
geliﬂtirmesiyle, militanl›Ekrem Ak›n SAVAﬁ ¤›yla Dev-Genç’in yöneticilerinden biri oldu. 31
A¤ustos 1992’de ‹stanbul Reﬂitpaﬂa’daki
evinde polis taraf›ndan pusuya düﬂürüldü. Tüpgaz› silah yaparak direndi ve ﬂehit düﬂtü.

F Tipleri gündeme
geldi¤inde, Bursa’da destek eylemine baﬂlad›. Tutuklanmas›na ra¤men
eylemini
Hülya ﬁ‹MﬁEK sürdürdü. Tahliye
edildikten sonra
Küçükarmutlu’ya gelerek ölüm orucunu
orada sürdürdü. 31 A¤ustos 2001’de
direniﬂ evinde ﬂehit düﬂtü.
ﬁimﬂek, 4 Mart 1963, Erzincan
do¤umluydu. Pir Sultan ve Mahir sevgisiyle büyümüﬂtü. Anadolu TAYAD’›n kurucu üyelerindendi. Bir halk önderi olarak ölümsüzleﬂti.

1968 do¤umlu,
Sivasl› Ali R›za,
‹stanbul Gazi’de
mücadele içinde
büyüdü. Çeﬂitli
görevler üstlendi.
Ali R›za KARAGÖZ 1991’de bir silahl›
birlikte yerald›. 1
Eylül 1992 günü ‹stanbul Avc›lar’da
bir iﬂkencinin cezaland›r›lmas›na yönelik
eylemde ﬂehit düﬂtü.

Tarih Yazanlar

N u r h a n AZAK

“Her zamanki gibi, güneﬂ do¤madan önce kalkm›ﬂ, güneﬂin do¤uﬂunu karﬂ›lamaya haz›rlan›yorduk. Bugün bir
farkl›l›k vard›. ‹çtima s›ram›z, bir gün öncekine göre birkaç kiﬂi daha fazlayd›. Çünkü, Hayri Koç Müfrezesi’nden
de yoldaﬂlar var. “Acaba görevleri bitti de mi geri geldiler?” diye düﬂünüyorduk. Yok yok öyle olsayd› hepsi gelirdi. Sadece birkaç kiﬂi var... Komutan bu sorular›n cevaplar›n› biz sormadan aç›klamaya baﬂlad›:
“Yoldaﬂlar, Hayri Koç Müfrezesi’ne ba¤l› Aydemir ﬁahin
yoldaﬂ›n komutas›ndaki grubumuz çat›ﬂmaya girmiﬂ... 5
yoldaﬂ›m›z ﬂehit düﬂmüﬂtür. Ac›m›z ve üzüntümüz büyüktür. Ama bunlar kinimizin kayna¤›d›r. Savaﬂ›n bedel
gerektirdi¤ini hepimiz biliyoruz. Bugün bu bedeli ödeyenler bu yoldaﬂlar›m›z olmuﬂtur. Yar›n içimizden biri de
bu onura lay›k olabilir... Onlar ﬂehit düﬂerken bize mesajlar iletmiﬂlerdir. Eylem [Nurhan Azak], ﬂehit düﬂerken silah›n› yan›ndaki yoldaﬂ›n› verip ‘Silah›m›n düﬂman›n eline geçmesini istemiyorum. Silah›ma iyi bak›n. Yoldaﬂlar›ma ve halk›ma selam söyleyin. Hepinizi çok seviyorum’
demiﬂtir.”
... Can yoldaﬂ›m›z silah›n› miras b›rak›p ayr›lm›ﬂt› aram›zdan. ‹lk kat›ld›¤› günlerde hiçbir ﬂeye ses ç›karmaz,
sadece gülümser ve biraz da çekingen dururdu. Sanki gerillaya kat›ld›¤›na inanm›yor gibiydi. Ama birkaç gün
sonra bu çekingenli¤ini üstünden at›p gerilla yaﬂam›na
adapte olmaya baﬂlad›¤›nda, art›k konuﬂkan, her zaman
canl›, yoldaﬂlar›n›n sorunlar›yla ilgilenen, bulundu¤u ortama neﬂe kayna¤› olan bir Eylem vard›...
Hepsi bir bir gözlerimizin önünden geçiyordu. Beynimizde hüzün, öfke ve kinden baﬂka bir ﬂey yoktu. Gözlerimizden bunu görebilmek mümkündü.”
N u r h a n ' a A¤ ›t
(Nurhan Azak'›n yak›nlar› taraf›ndan yaz›lm›ﬂt›r.)
Bir düﬂmand› seni arkandan vuran
Hem yi¤it hem merttin Nuran›m benim
Hasret ac›s›ndan s›zlar bu tenim
Baﬂ›ndaki puﬂun olsun kefenim
Çok mu derin idi söyle o yaran
Övünç kayna¤›ms›n ah güzel bac›m
Seni çok severdim gönül ilac›m
Dersim tarihinde sensin baﬂ tac›m
Kahpelerdi senin çevreni saran
K›z›la boyand› kan›nla dere
Bayra¤›n› diktin düﬂtü¤ün yere
Taht kurdun bilesin sen gönüllere
O gün ﬂehit düﬂtü o köye varan
‹hbar etmiﬂ sizi sat›lm›ﬂ muhtar
‹lkbahar gelmeden erimeden kar
Sar›lm›ﬂ çevreniz yeriniz çok dar
Olmam›ﬂ çemberi ç›k›p da yaran...
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laﬂ›m sektöründe,
tekstilde ve baz› hizmet
sektörlerinde toplu iﬂ sözleﬂmesi görüﬂmelerinin büyük ölçüde t›kanmas›yla
grevler gündeme geldi.
Hava-‹ﬂ, Tekstil, Teksif, Tez-Koop‹ﬂ, Haber-‹ﬂ, Harb-‹ﬂ, Petrol-‹ﬂ, Türkiye Denizciler Sendikas›, ya grev
karar› ald›lar ya karar alman›n eﬂi¤indeler. Sürecin nas›l geliﬂece¤ini,
grevlerin pratikte ne ölçüde gerçekleﬂece¤ini bugünden kestirmek
mümkün de¤il. Ancak 2000’li y›llarda grev ilk kez bu kadar yo¤un
bir ﬂekilde sendikalar›n, iktidar›n ve
patronlar›n gündemine girmiﬂ durumda. Bu bile kendi baﬂ›na önemli
bir olgu. Çünkü bu vesileyle “grev”
diye bir mücadele biçiminin, “iﬂçi
s›n›f›”n›n varl›¤› kendini tüm topluma yeniden hat›rlatm›ﬂ oldu.
u okul çok uzun dönemdir e¤itimine “ara vermiﬂ” gibi gözükse de, grev bir okuldur. Baﬂta emekçiler olmak üzere, tüm halk için ö¤reticidir. Ve iﬂte daha grev olmadan,
grevin sözünün edilmeye baﬂlanmas› bile, ö¤reticili¤ini göstermiﬂtir.
Görüyoruz ki, grevden yana olanlar
ve greve karﬂ› olanlar, hemen saflaﬂm›ﬂlard›r. Patronlar, AKP hükümeti ve burjuva medya ve onlar›n
ayr›lmaz bir parças› olarak devlet
sendikac›lar›, telaﬂ içinde greve karﬂ› kampanya açt›lar. Grevin gündeme gelmesini mücadele coﬂkusuyla
karﬂ›layanlar yaln›z emekçiler
ve devrimciler oldu.
urjuvazi kendi sömürüsünü
pekiﬂtirmek istiyor. Sendikalar› tamamen etkisizleﬂtirip,
eme¤ine el koydu¤u iﬂçiyi tamamen örgütsüzleﬂtirip dizginsiz bir sömürü gerçekleﬂtirmek
istiyor. Herkesin yak›ndan bildi¤i ve izledi¤i gibi, ayn› süreçte IMF’nin ve emperyalist tekellerin “tar›m program›” çerçevesinde köylülere, “kentsel
dönüﬂüm” ad› alt›nda gecekondu yoksullar›na karﬂ› da sald›r›
sözkonusu. ﬁunu hepimiz görmek durumunday›z ki; grev, sadece sendikalar›, iﬂçileri ilgilendirmiyor, hepimizi, yani h a l k ›

U

B

B

4

GÜNDEM

Grev yolundaki
iﬂçilerin yan›nda olal›m!
oluﬂturan tüm s›n›f ve katmanlar›, tüm demokratik kitle örgütlenmelerini ilgilendiriyor.
mperyalist tekeller ve iﬂbirlikçileri, ülkemizi kendileri aç›s›ndan “dikensiz gül bahçesine” çevirmek için muhalif örgütlülüklerden
temizlemeye çal›ﬂ›yorlar. Sendikalar da sömürücü asalak kapitalizm
için “diken” olarak kabul edilen örgütlülüklerin baﬂ›nda gelir. Burjuvazi, bir yandan sendikalara do¤rudan sald›r›rken, bir yandan da onlar› politik olarak etkisizleﬂtirmek
için grev hakk›na sald›r›yor. Bu sald›r› fiili grev yasaklar›n›n, engellerinin d›ﬂ›nda, ideolojik olarak da
sürdürülüyor. G rev sanki ilkellik,
sanki ay›p, sanki suç!.. Ne yaz›k
ki, grev hakk›na yönelik bu fiili ve
ideolojik sald›r› karﬂ›s›nda, emekten ve halktan, hak ve özgürlüklerden yana güçlerin güçlü bir karﬂ› ç›k›ﬂ› gerçekleﬂmiyor. Çünkü, asl›nda, bir yan›yla mücadeleyi, direniﬂi,
militanl›¤›, haklar› söke söke almay› “ilkellik”, “ça¤d›ﬂ›l›k” kabul
eden bu tür söylemler kan›ksand›.
D‹SK’e, yüzy›ll›k s›n›f ve kitle sen-

E

Grevlerin kap›ya gelip
dayanmas›n› korkuyla, telaﬂla,
panikle karﬂ›layanlar bir
safta, coﬂkuyla karﬂ›layanlar
bir baﬂka saftad›r. Birincisi,
s›fat›, görünümü ne olursa
olsun, burjuvazinin saf›d›r.
‹kincisi eme¤in saf›d›r.
Grevleri coﬂkuyla karﬂ›lamak
için birçok neden var.

dikac›l›¤›n› terkettirip “ça¤daﬂ sendikac›l›¤›” benimseten de bu anlay›ﬂ, bu teslim oluﬂ de¤il miydi?
rev, haklar› söke söke alman›n
bir arac›d›r. S›n›f mücadelesi
anlay›ﬂ›n›, burjuvaziyle diﬂe diﬂ
kavga anlay›ﬂ›n› terkedenler, tecriden grevi de terketmiﬂlerdir. ‹ﬂçi s›n›f›n›n bu tarihsel hakk›n›, bu tarihsel silah›n› politik olarak kararl›l›kla savunam›yorlar. B›rak›n di¤er kesimleri, bizzat sendikac›lar›n önemli bir bölümü “Grev, iﬂçi s›n›f›n›n
burjuvaziye karﬂ› kulland›¤› bir silaht›r” cümlesini bile telaffuz edemeyecek durumdad›rlar. Çünkü
“b u r j u v a z iy le s a v aﬂ ! ” ç›km›ﬂt›r
gündemlerinden. Savaﬂ yoksa, elbette orada “silah”lar›n da sözü edilemez. Ama iﬂte iﬂçi s›n›f›n›n çeﬂitli
kesimleri yine greve ihtiyaç duymuﬂtur. Bu ihtiyac›n aç›¤a ç›kmas›
bir kez daha gösteriyor ki, salt “diyalog”la, uzlaﬂmayla emekçiler taleplerini elde edemezler. Emekçiler,
“ d a h a f a z l a k â r ” etmekten baﬂka
bir ﬂey düﬂünmeyen patronlara karﬂ›, haklar›n›, mücadele ederek almak durumundad›r. Kapitalizm baﬂ›ndan beri böyledir ve böyle
devam edecektir. Ve kim ad›na
ne derse desin, bu s›n›f müca delesi’dir.
endikalar, en baﬂta ilerici,
demokrat sendikalar, içine
düﬂtükleri çukurdan ç›kmal›d›rlar art›k. Burjuvazinin “elveda
proletarya, s›n›flar art›k eski s›n›flar de¤il, s›n›flar mücadelesi
devri kapand›...” türü söylemleriyle kazd›¤› ideolojik çukurdan kendilerini kurtarmal›d›rlar.
Çukurdan emekçilerin ellerini
tutarak ç›kabilirler. Gündemde
olan grevler, tutunacak bir dald›r. ﬁimdi tüm sendikalar,
emekten yana tüm güçler, bur-
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juvazinin karﬂ›s›na bu tarihsel silahlar›yla ç›kmal›d›rlar. Emekçiler bu
silah›n kullan›lmas›ndan yanad›r,
çünkü ona ihtiyaçlar› var.
uﬂku yok ki, bugüne kadar,
grev konusundaki umutsuzluk
ve güvensizlik bu ölçüde derinleﬂtirilmeden önce, “son anda” bizzat
sendikalar taraf›ndan ertelenen,
vazgeçilen grevlerde, e¤er iﬂçiler
nezdinde referandum yap›lsayd›,
ço¤unlukla evet ç›kacakt›. Greve
karﬂ› aç›lan seferberli¤e ra¤men hava yollar›nda yap›lan oylaman›n
sonucu bu anlamda önemlidir.
Grevden kaçan, grevden umudunu kesen iﬂçilerden önce sendikac›lar olmuﬂtur.

K

yle olmuﬂtur, çünkü, ülkemiz sendikac›lar›n›n “iﬂçilerin haklar›ndan” daha önemli(!) iﬂleri vard›. Mesela, AB
üyeli¤i için en yo¤un kulis faaliyeti yürütenlerin baﬂ›nda D‹SK
geliyordu. 28 ﬁubat döneminde,
Refahyol'un düﬂürülmesi, ANASOL-D'nin kurulmas› için en
aktif çal›ﬂanlar da D‹SK ve
Türk-‹ﬂ’ti. “MGK'n›n silahs›z
kuvvetleri” olma rolünü kabul
eden, 28 ﬁubatlar’a payanda
olan, Susurluk’la uzlaﬂan sendikac›l›k, ne kendi taban›na, ne halka
güven vermemektedir. Peki, emekçiler 28 ﬁubat’tan veya AB’den kazançl› m› ç›kt›lar?.. Bu çizginin, bu
politikalar›n iﬂçi s›n›f›na hiçbir ﬂey
kazand›rmad›¤› yeterince aç›kt›r.
Tam tersine, bütün bu süreçlerde
sendikas›zlaﬂt›rma, örgütsüzleﬂtirme dizginsizce devam etti. Emekten
yana oldu¤unu, emekçilerin ç›karlar›n› savundu¤unu iddia eden her
sendikac›, bu çizgiyi aç›kça mahk u m e t m e l i d i r. Bu çizgiyi mahkum
etmeyenler, emekçilerin haklar›n›
savunamazlar. Bu çizgi mahkum
edilerek, örgütlü, militan bir direniﬂ
çizgisi geliﬂtirilmelidir.
aﬂta dedi¤imiz gibi, grevlerin
kap›ya gelip dayanmas›n› korkuyla, telaﬂla, panikle karﬂ›layanlar
bir safta, coﬂkuyla karﬂ›layanlar bir
baﬂka saftad›r. Birincisi, s›fat›, görünümü ne olursa olsun, burjuvazi-
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nin saf›d›r. ‹kincisi eme¤in saf›d›r.
Grevleri coﬂkuyla karﬂ›lamak için
birçok neden var. Coﬂkuyla karﬂ›l›yoruz, çünkü iﬂçi s›n›f›n›n bu kadar
yo¤un sald›r›lar karﬂ›s›nda grevlere
ihtiyac› var. Coﬂkuyla karﬂ›l›yoruz,
çünkü faﬂizmle, dincilikle, yozlaﬂmayla teslim al›nmaya çal›ﬂ›lan bir
toplumun silkinmesini ve adeta bir
tuzak olarak ayaklar›n›n alt›na serilen bu batakl›klardan kurtulmas›n›
sa¤layacak tek ﬂey, mücadeledir.

¤il, s›n›f mücadelesini geliﬂtirmektir. Emperyalizme ve faﬂizme karﬂ›
mücadeleyi geliﬂtirmektir.
lerici sendikal güçler, ilerici demokrat kitle örgütleri, siyasi hareketler, grevleri destekleyelim. Kuﬂkusuz grevler temelinde bir mücadele süreci geliﬂecekse, bunda Türk-‹ﬂ
içindeki ilerici sendikalar›n, D‹SK
ve KESK’in daha özel bir rolü olacakt›r. Bu rolü yerine getirebilmek
için kuﬂku yok ki, mevcut durumun
nedenlerini do¤ru tespit etmek gerekir. ‹ﬂçiler, memurlar grev yapam›yor, iktidar ve patronlar karﬂ›s›nda güç olam›yor. Gerek
D‹SK, gerekse de KESK, kenDevrimci demokratik
dilerini geliﬂtiren anlay›ﬂlar› tergüçler, bugün örgütlü bir güç
kederek bu sonuca yolaçt›lar.
olman›n sorumlulu¤unu, grev
D‹SK, Türk-‹ﬂ’in Amerikan
sendikac›l›¤›na, sar› sendikac›l›yolundaki emekçilere, politik
¤a karﬂ› bir alternatif olarak orve maddi-manevi her türlü
taya ç›kt›¤› için geliﬂti. KESK,
deste¤i vererek,
yasalara, statükolara ra¤men ve
dayan›ﬂmalar›n› sunarak yerionlara karﬂ› sürdürülen bir müne getirebilirler. ﬁimdi, direcadelenin ürünüydü. D‹SK’in
ve KESK’in mücadelesi, gerici
nen, mücadeleye at›lan kimsesendikac›lar için de zorlay›c› bir
nin yaln›z b›rak›lmayaca¤›n›
faktördü. Mücadelenin gerilegöstermek zaman›.
mesi, bu zorlay›c›l›¤›n da ortadan kalkmas›n› getirdi.
mekçiler, zarar›n bir yerinden dönmek zorundalar.
Tasfiyeye bir yerde dur demek zougün, sendikalar›n yönetiminde
rundalar. O “yer” belki bugün olayeralanlar›n büyük bir k›sm›,
cak, belki yar›n baﬂka bir kesitte.
ilericidir, demokratt›r. Topluma daAma olacak. ‹ﬂçi, köylü tüm emekyat›lan gericileﬂmeye, ﬂeriatç›l›¤a,
çiler, sald›r›lar karﬂ›s›nda sendikaba¤nazl›¤a karﬂ›d›rlar. Fakat iﬂçi s›lar›yla veya onlar›n d›ﬂ›nda baﬂka
n›f›n›n grev silah›n› kullanmas›n›
örgütlenmeler yaratarak direnecekengelleyenler de onlard›r; böyle yaler. Ekmekleri ve özgürlükleri için
parak asl›nda gericili¤e meydan›
militanca mücadeleler örgütleyebizzat kendileri açm›ﬂ olmaktad›rcekler. Bu yaﬂamsal bir zorunluluklar. Çünkü, gericilik, ﬂeriatç›l›k,
tur. Devrimcilerin, demokratlar›n,
emekçiler kendilerini güçsüz, çareemekten yana tüm güçlerin görevi,
siz hissettikçe yay›l›r. Mücadelesiybu zorunlulu¤a cevap olmak, bunun
le, sendikac›yla, greviyle kendini
için emekçilere önderlik yapabilgüç olarak hissedemeyen, taleplerimektir. Devrimci demokratik güçni elde edemeyen, tarikatlara veya
ler, bugün örgütlü bir güç olman›n
baﬂka gerici, faﬂist yap›lanmalara
sorumlulu¤unu, grev yolundaki
s›¤›n›r. Gericili¤in, dincili¤in panemekçilere, politik ve maddi-manez e h i r i m üc a d e l e di r. Bunu tüm ilevi her türlü deste¤i vererek, dayarici, demokrat güçlerin iyi kavraman›ﬂmalar›n› sunarak yerine getirebis› gerekir. Gericili¤i, dincili¤i gerilirler. ﬁimdi, direnen, mücadeleye
letecek olan Genelkurmay’la birlikat›lan kimsenin yaln›z b›rak›lmayate hareket etmek veya cumhuriyet
ca¤›n› göstermek zaman›.
mitinglerinde bayrak sallamak de-
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Sermayenin sald›r›lar›n›
geriletmek için grev
silah› kullan›lmal›
Kamuda ve özelde toplu iﬂ sözleﬂmesi görüﬂmelerinde, patronlar›n
düﬂük ücret ve kazan›lm›ﬂ haklar›n
gasp›n›n dayat›lmas› grev kararlar›n› beraberinde getirdi. Onbinlerce
iﬂçi için al›nan grev kararlar› uygulanmay› beklerken, hükümet ve patronlar grev silah›n›n kullan›lmamas› için tehdit, bask›, ayak oyunlar›
her yolu deniyorlar.
Gerek, T‹S görüﬂmeleri t›kanan
emekçilerin ekonomik, sosyal haklar›n› elde etmeleri, gerekse de son
y›llarda artan sermayenin sald›r›lar›n›n püskürtülmesi ve eme¤in mevzi kazanmas›, bu grev kararlar›n›n
uygulan›p uygulanmayaca¤› ile belirlenecek. Zira, ister kamuda, isterse özel sektörde olsun, patronlar›n
emekçilerin taleplerini karﬂ›lamayacaklar› görülmektedir. ‘Uzlaﬂma’
ad›na at›lacak imzalar›n, patronlar›n
“pes” etmesi ile, sendikalar›n geri
ad›m› ile mümkün olaca¤› da aç›kt›r. Ve bunun ad› “uzlaﬂma” bile olmayacakt›r.
Hava-‹ﬂ’ten tekstilde örgütlü üç
sendikaya, Tez-Koop-‹ﬂ’ten Harb‹ﬂ’e, Haber-‹ﬂ’ten Petrol-‹ﬂ’e grev
karar› alan ya da bu aﬂamaya gelen
sendikalar baﬂta olmak üzere, tüm
emek güçlerinin birleﬂik mücadelesinin yarat›lmas› için her zamankinden daha uygun koﬂullar giderek olgunlaﬂmaktad›r.
Sadece iﬂçiler de¤il, memurlar
da bu mücadelenin önemli bir bileﬂenidir. Grev, toplu sözleﬂme haklar› bulunmayan memurlar›n, en az›ndan KESK üyelerinin “toplu görüﬂme” tiyatrosunu reddetmesi, birlikte
mücadele koﬂullar›n› olgunlaﬂt›ran
bir di¤er geliﬂmedir.
Türk-‹ﬂ’e ba¤l› sendikalar›n ‹stanbul ﬂubelerinin Hava-‹ﬂ Sendikas›’n› ziyaret ederek destek vermele-
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THY’de Görüﬂmeler

THY AO ve THY Teknik Aﬁ’de
çal›ﬂan 11 bin 500 çal›ﬂan› ilgilendiren görüﬂmeler, hükümetin oluﬂturdu¤u “arabulucu” heyet
ile devam
ri, havayolediyor. Bu
lar› emekyaz› yaz›çilerinin
l›rken, arag r e v e
bulucu he‘evet’ kayetle
üç
rarlar›n›n
g
ö
r
ü
ﬂ
m
e
tüm iﬂçi s›THY’den tekstile, Telekom’dan
y
a
p
›
l
m
›
ﬂ
n›f›na moaskeri
iﬂyerlerine
al›nan
grev
kave
bu
göral oldu¤urarlar› yaﬂama geçirilmelidir. Patrüﬂmelernun belirtilden bir soronlar›n dizginsiz sald›r›lar›n›
mesi ve birnuç ç›kmalikte mücadurdurmak, AKP hükümetinin bu
m›ﬂt›.
delenin alülkeyi istedi¤i gibi yönetemeyeHavat›n›n çizilce¤ini göstermek; ayak oyunlar›‹ﬂ Sendikamesi önemna prim vermeden iﬂçi s›n›f›n›n
s›’n›n talidir.
Bu
gücünü
göstermekle
mümkündür.
leplerini
görüﬂmede,
“revize”
Hava-‹ﬂ
ederek gitGenel Baﬂti¤i toplant› sonras› sorular› cevapkan› Atilay Ayçin, önemli bir noktalayan Atilay Ayçin, yeni bir geliﬂme
ya dikkat çekiyordu:
olmad›¤›n›, “iﬂveren” taraf›n›n yeni
“Henüz yolun baﬂ›nday›z. Sizleteklif getirmedi¤ini ifade etti. Derrin ziyareti bu nedenle çok önemli.
gimiz yay›na haz›rlan›rken medyaE¤er tek kal›rsak bizi bo¤maya çal›da yer alan bilgiler göre, görüﬂmeleﬂacaklard›r. Çünkü iﬂ art›k siyasi
rin önümüzdeki günlerde devam
bir müdahaleye geldi.”
edece¤i belirtiliyordu.
Bo¤ulmamak için birlik; bo¤ulTHY’de bask›lara ve her türlü
mamak için dayan›ﬂma!
ayak
oyununa karﬂ› emekçilerin
Özellikle 1990’lardan bu yana
greve
‘evet’
demesi, emekçiler aç›durmadan sald›r›yorlar. Bu süre
s›ndan
önemli
bir ad›md›. Sermaye
içinde emekçiler ç›karlar›n› güçlencephesinin topyekûn sald›r›s› karﬂ›direcek hiçbir mevzi elde edemes›nda, THY çal›ﬂanlar›n›n verdi¤i
dikleri gibi, varolan mevzilerin de
bir cevapt›. ﬁimdi bu ad›m›n, somut
ço¤u kaybedildi, ekonomik, demokkazan›ma dönüﬂmesi, grev hakk›n›
ratik, sosyal haklar sürekli olarak
yoketmek isteyenlere karﬂ›, bu hakt›rpanland›.
k›n daha da güçlendi¤i bir sonucun
Baﬂta, yukar›da sayd›¤›m›z senelde edilmesi, Hava-‹ﬂ Sendikadikalar olmak üzere, tüm emek güçs›’n›n tutumu ile belirlenecek.
leri, tam da bu süreçte karar verecekler; bu sald›r› dalgas›n›n karﬂ›s›Tekstil’de Grev Kararlar›
na ç›kacak m›y›z, yoksa ayn› çark›n
iﬂlemesini mi izleyece¤iz?
Yay›l›yor
Evet, bu soru kaç›n›lmaz olarak
16 A¤ustos’ta Ankara’da yap›lan
tart›ﬂ›lmaya devam edecektir. Biz,
son toplant›da, patronlar›n “s›f›r
grev karar› al›nan sektördeki duruzam”da diretmeleri ve kazan›lm›ﬂ
ma, yeni grev kararlar›na bakal›m.
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haklar› ve fazla mesaileri asgari düzeye indirerek tüm anlaﬂma kap›lar›n› kapatmalar›, yeni girenlere ikramiye verilmemesini gündeme dahi
almamalar›n›n ard›ndan, Türk-‹ﬂ’e
ba¤l› T E K S ‹ F Sendikas›, kendileri
için görüﬂmelerin son buldu¤unu
aç›klayarak, grev tarihlerini duyurdu. Sendika taraf›ndan yap›lan aç›klamada, 10 ve 20 Eylül’de 20 iﬂyerinde greve ç›k›laca¤› belirtildi. Ayr›ca daha önce de, 11 iﬂyerinde greve ç›k›laca¤› belirtilen aç›klamada,
24 Eylül’de 9 iﬂyerinde daha greve
ç›kma karar›n›n verildi¤i aç›kland›.
Böylece greve ç›kacak iﬂçi say›s› 12
bine, iﬂyeri say›s› 20’ye ç›km›ﬂ oldu.
Tekstilde örgütlü di¤er iki sendikadan biri olan D‹SK’e ba¤l› Tekstil Sendikas› da görüﬂmeleri sürdürdü¤ü iﬂyerlerinde grev karar› alm›ﬂt›. Yine tekstilde örgütlü bir baﬂka sendika olan Hak-‹ﬂ’e ba¤l› Öz
‹plik-‹ﬂ Sendikas› da, geçen hafta
T‹S görüﬂmelerinin anlaﬂmazl›kla
sonuçlanmas› üzerine 5 iﬂ yerinde
grev karar› ald›¤›n› duyurdu.

Tez-Koop-‹ﬂ 6 ‹ﬂyerinde
Grev Karar› Ald›
Grev kararlar›na geçen hafta
Tez-Koop-‹ﬂ Sendikas› da kat›ld›.
Tez Koop-‹ﬂ Sendikas›, örgütlü
oldu¤u ve toplu iﬂ sözleﬂmesi görüﬂmelerinde anlaﬂma sa¤lanamad›¤› için daha önce ald›¤› grev kararlar›na, TÜB‹TAK ve ba¤l› iﬂ yerlerini de ekledi.
Gençlik Spor Genel Müdürlü¤ü'nde 17 A¤ustos'ta, Baﬂbakanl›k
Gümrük Müsteﬂarl›¤›’nda 20 Temmuz'da, TAS‹ﬁ, TÜB‹TAK, Kültür
ve Turizm Bakanl›¤› ve SSK iﬂyerlerinde 10 A¤ustos'ta grev karar›
alan sendika, ‹stanbul F›nd›kl›'daki
Sa¤l›k ‹ﬂleri ‹l Müdürlü¤ü önünde
yapt›¤› aç›klama ile grev kararlar›n›
ilan etti.
TÜB‹TAK'taki grev karar›yla ilgili olarak yap›lan aç›klamada, görüﬂmelerde ücrete ba¤l› maddelerde
anlaﬂma sa¤lan›rken, bir k›s›m personelin kapsam d›ﬂ› b›rak›lmas› ve
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Tekstil sektörü örgütsüzlü¤ün, sömürünün en yo¤un oldu¤u sektörlerin baﬂ›nda geliyor. Sektörde sendikal örgütlülük
oldukça düﬂük. ﬁimdi, tekstilde örgütlü
bulunan üç sendika da grev karar› alm›ﬂ
durumda. Patronlar ise “dedi¤imize gelecekler” diye meydan okuyor.
giyim yard›m› gibi noktalarda anlaﬂma sa¤lanamad›¤› bildirildi.
Aç›klamada, T‹S kapsam› d›ﬂ› tutulan personel say›s›n›n artt›r›ld›¤›
kaydedilerek, say›lar› 300'e yaklaﬂan personelin kapsam içine al›nmas› gerekti¤i ifade edildi.

Haber-‹ﬂ Grev Karar›
Almaya Haz›rlan›yor
T‹S görüﬂmelerinin anlaﬂmazl›kla sonuçland›¤› yerden biri de Telekom.
AKP iktidar› taraf›ndan yabanc›
sermayeye peﬂkeﬂ çekilen Telekom’da örgütlü bulunan Türk-‹ﬂ’e
ba¤l› H a b e r-‹ﬂ Sendikas›, patronun
özellikle T‹S maddeleri aras›na,
sendikal örgütlülü¤ü tasfiye edecek
madde koymas›, anlaﬂmazl›¤›n temel noktalar›ndan birini oluﬂturuyor. Beklendi¤i gibi, özelleﬂtirme
sonras› patronlar›n ilk iﬂi, burada da
sendikas›zlaﬂt›rma ve böylece
emekçileri daha düﬂük ücretle, daha
geri haklarla çal›ﬂt›rma giriﬂimi oldu.
25 bin çal›ﬂan ad›na geçen hafta
yap›lan arabulucu sürecinde de anlaﬂma sa¤lanamamas› üzerine bir
aç›klama yapan Türk Haber-‹ﬂ Genel Baﬂkan› Ali Akçan; patronun birinci y›l için yüzde 4’lük zam önerdi¤ini, buna karﬂ›n 60 günlük ikramiyelerini ortadan kald›rmak istedi¤ini söyledi.
Akçan, yönetimin ayn› iﬂi yapt›¤› ve ayn› k›deme sahip oldu¤u halde sendika üyesi olmayan iﬂçiye daha fazla ücret vererek, sendikaya
üye olmamay› teﬂvik etti¤ine dikkat
çekerek, “madem tav›r de¤iﬂmiyor
biz de grev karar›n› alaca¤›z” dedi.
Telekom emekçileri yapt›klar›
eylemlerle patronun bu dayatmalar›na boyun e¤meyece¤ini ortaya

koymuﬂtu. ﬁimdi Haber-‹ﬂ’in, bu
süre içinde bir geliﬂme yaﬂanmazsa, eylül ay›n›n ikinci yar›s›nda grev
karar› almas› bekleniyor.

Asker Patron, Köle ‹stiyor
Harb-‹ﬂ Ne Yapacak?
Yaklaﬂ›k 27 bin iﬂçiyi ilgilendiren T‹S görüﬂmeleri, T ü r k H a r b - ‹ ﬂ
Sendikas›’n›n örgütlü oldu¤u, Milli
Savunma Bakanl›¤›’na ba¤l› askeri
kuruluﬂlar ile Akaryak›t Nato Tesisleri (ANT) iﬂyerlerinde de anlaﬂmazl›kla sonuçland›.
Görüﬂmelerin anlaﬂmazl›kla sonuçlanmas›na, asker patronlar›n
T‹S’in iﬂleyiﬂine uygun olarak,
emekçilerin taleplerini karﬂ›layaca¤›, bunlar› tart›ﬂaca¤› yerde, iﬂçilerden talepte bulunmas› neden oldu.
Bu, örne¤ine pek fazla yaﬂanmayan
durumda patronlar›n taleplerinin
karﬂ›lanmas› ise, Türk Harb-‹ﬂ Sendikas› Genel Baﬂkan› Osman Çimen’in deyiﬂiyle, çal›ﬂma yaﬂam›n›
yüzy›l geriye götürmek, kölelik koﬂullar›n› kabul etmek, kazan›lm›ﬂ
birçok sosyal haktan vazgeçmek anlam›n› taﬂ›yor.
Yemekhanelerin özelleﬂtirilmesi; servislerin kald›r›lmas›; haftal›k
45 saatlik çal›ﬂma süresini 4 ayl›k
süre ile denkleﬂtirme ya da telafi çal›ﬂmas› yöntemi ile iﬂçileri fazla çal›ﬂt›rma ama fazla mesai olarak ücret ödememe; hafta tatilinin bir öncesi günü olan ve iﬂçilerin ‘adli tatil’ dedi¤i günde de çal›ﬂt›rma (‹ﬂçinin zaten hiçbir sosyal hayat› olmamal›!); patronlar›n dayatmalar›ndan
baz›lar› oluﬂturuyor.
Buna karﬂ›n, üç dönemdir b›rak›n yeni haklar elde etmeyi, sadece
kazan›mlar› koruma mücadelesi veren Türk Harb-‹ﬂ Sendikas›’n›n neredeyse hiçbir talebi karﬂ›lanm›yor.
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Emekli olan binlerce iﬂçinin yerine
yenisinin al›nmad›¤›, onlar›n iﬂlerinin de mevcut iﬂçilere yapt›r›ld›¤›
koﬂullarda, yani iﬂçiler üretimlerini
art›rd›klar› halde,
ücretlerinde hiçbir
art›ﬂ yap›lm›yor.
T‹S süreci halen Yüksek Hakem
Kurulu’nda bulunuyor. Bu kurulun
bugüne kadar emekçilerin ç›karlar›na göre karar verdi¤i görülmemiﬂtir,
kimlerden oluﬂtu¤u da s›r de¤ildir.
As›l olan Harb-‹ﬂ’in ne yapaca¤›.
Bugüne kadar “kadro” eylemi yapan, profesyonel sendikac›larla bas›n aç›klamalar› düzenleyen Harb‹ﬂ, di¤er T‹S görüﬂmelerini de gözönüne alarak dayan›ﬂmadan,
emekçilerin birlikte mücadelesinden söz ediyor. Baﬂka yolu da yok.
Ya köleli¤e teslim ya da mücadele.

Petrol-‹ﬂ: Grev Yasa¤›n›
Dinlemeyiz!
Kamu iﬂyerleri için 26 Haziran
tarihinde, hükümetle Türk-‹ﬂ aras›nda çerçeve protokol imzalanmas›na
karﬂ›n, Petkim’de çal›ﬂan 3 bin iﬂçi
ad›na Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesi görüﬂmeleri yürüten P e t rol-‹ﬂ Sendikas› ile
Petkim yönetimi anlaﬂamad›.
20 A¤ustos günü bir bas›n toplant›s› düzenleyen, Petrol-‹ﬂ Alia¤a
ﬁube Baﬂkan› ‹brahim Do¤angül,
taleplerinin karﬂ›lanmamas› durumunda greve gidebileceklerini söyledi. Ayn› iﬂi yapan iﬂçiler aras›nda
ücret farkl›l›¤›n›n giderilmesi baﬂta
olmak üzere, sendikan›n talepleri
yönetim taraf›ndan karﬂ›lanm›yor.
Bunun alt›nda yatan temel neden
ise, Petkim’in AKP taraf›ndan sat›ﬂa
haz›rlanmas›. Yani Petrol-‹ﬂ hem
T‹S talepleri için, hem de özelleﬂtirmeye karﬂ› direnme gibi bir sorumlulukla karﬂ› karﬂ›ya.
Düﬂük ücretle, son derece zor
koﬂullarda çal›ﬂan, personel say›s›
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azalt›lmas› nedeniyle üzerlerindeki
yük artan iﬂçiler, direnmekte kararl›
olduklar›n› bugüne kadar yap›lan
eylemlerle ortaya koymuﬂlard›.
Petkim iﬂçilerinin önündeki en
büyük engel ise, Türkiye’deki yasalara göre, grev haklar›n›n bulunmamas›. 12 Eylül Cuntas›’n›n bile ellerinden almad›¤› bu hakk›, 1986 y›l›nda “sivil” iktidar yok etti. Petkim’i “stratejik kurum” s›n›f›nda
sayarak, grev yasa¤› kapsam›na ald›. Ancak, nas›l “stratejik kurum”sa, ﬂimdi kim çok para verirse
ona sat›lmak isteniyor!
Grev yasa¤› konusunda da konuﬂan Do¤angül, yasalarda böyle bir
yasak bulunsa dahi, Türkiye’nin de
alt›na imza att›¤› uluslararas› yasalara göre, bu haklar› oldu¤unu belirtti ve grev dahil bütün meﬂru yollarla direnmekte kararl› olduklar›n›
ifade etti.

Denizci De ‘Grev’ Dedi
Grev karar› al›nan iﬂ kollar›na 21
A¤ustos günü, Türkiye Denizcilik
‹ﬂletmeleri de kat›ld›.
Türkiye Denizciler Sendikas›
Baﬂkan› Turhan Uzun, y›lbaﬂ›ndan
beri süren toplu sözleﬂme görüﬂmelerinin anlaﬂmazl›kla sonuçland›¤›n›
belirterek, grev karar› ald›klar›n›
aç›klad›. TD‹'nin 13 A¤ustos’ta yap›lan son görüﬂmede de yeni bir yaklaﬂ›m getirmedi¤ini belirten Uzun,
"bugün de grev karar› almasayd›k,
yetkimiz düﬂüyordu. Grev karar›m›z›
ald›k. Önümüzdeki günlerde tarihini
belirleyece¤iz, e¤er bir yaklaﬂ›m
sa¤lanmazsa, grevi uygulamaya baﬂlayaca¤›z" diye konuﬂtu.
Grevin etkisini, “gemiler, k›lavuz kaptan alamayacak. Grev d›ﬂ›
görevlendirilen arkadaﬂlar›m›z da
var, ama bunlar›n say›s› yetmez.
Bo¤azlar t›kand›¤›nda, bütün dünya
aya¤a kalkacak. Bundan hem iﬂletme, hem ülkemiz zarar görecek. Biz
çal›ﬂan›m›z›n al›nterini bekliyoruz.
Bugüne kadar bize verilen istedi¤imizin yüzde 1'inden daha aﬂa¤›"
ﬂeklinde ifade eden Uzun, kaptanlar›n maaﬂlar›n›n çok düﬂük oldu¤u-

nun alt›n› çizdi.

‘Toplu Görüﬂme’ Tiyatrosu
Sürüyor. KESK Eylemde!
Memur cephesinde ise, KamuSen ve Memur-Sen oturdu¤u masada, hükümetle ortaoyunu devam
ediyor. 23 A¤ustos’ta 4. turu yap›lan görüﬂmelerde, “demokratik haklar›n” ele al›nd›¤› aç›kland›.
Bu haklar aras›nda ise, grevli,
toplu sözleﬂmeli sendika hakk› ilk
s›rada yer al›yor. Sözkonusu sendikalar gerçekte böyle bir talepte ›srarc›
olmamalar›na
karﬂ›n,
K E S K’in tavr› nedeniyle, “biz de
istiyoruz” tutumu içindeler. Hükümet ise, memurlarla adeta dalga geçiyor. Görüﬂmeler sonras› aç›klama
yapan Devlet Bakan› M. Ali ﬁahin,
“demokratik haklar için anayasa de¤iﬂikli¤i yapmak gerekiyor; bu da,
hükümet sorunu de¤il, TBMM sorunudur” diyor.
Kimbilir kaç kez yinelendi bu
demagoji! 4.5 y›ld›r siz iktidardayd›n›z ve anayasay› de¤iﬂtirmek için
hiçbir giriﬂim sözkonusu olmad›.
Ama, cumhurbaﬂkanl›¤› referandumu sözkonusu olunca an›nda harekete geçildi.
Bu tür aç›klamalar da art›k “orta
oyununun” bir parças› olmaktan
baﬂka anlam taﬂ›m›yor.
KESK ise, masaya hiç oturmayarak, grevli toplu sözleﬂmeli sendika hakk›n› alanlarda dile getiriyor. Ankara’da 21 A¤ustos günü,
sözleﬂmeli kamu emekçileri ve
emeklilerle birlikte eylem yapan
KESK üyeleri, “iﬂgüvenceli, kadrolu istihdam”, emeklilere sendikal
örgütlenme hakk› istediler. EmekliSen, TMMOB ve D‹SK yöneticilerinin de kat›ld›¤› K›z›lay YKM
önündeki eylemde konuﬂan KESK
Genel Baﬂkan› ‹smail Hakk› Tombul, toplu görüﬂmeleri “ortaoyununa” benzeterek, Kamu-Sen ve Memur-Sen’e, “gelin birlikte hükümeti
toplu sözleﬂmeye zorlayal›m, birlikte tutum alal›m, grev yapal›m, hizmet üretiminden gelen gücümüzü
kullanal›m” ça¤r›s› yapt›.
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“Gülme S›ras›” Hâlâ Patronlarda
Tersine Çevirmek S›n›f›n Elinde
‹ﬂbirlikçi tekelci burjuvazi; örgütlenmelere büyük darbe vuruldu¤u, iﬂçi s›n›f›n›n mücadelesinin,
devrimci mücadelenin geriletildi¤i
ve burjuvazinin daha önce ç›karmay› baﬂaramad›¤› yasalar› ç›karman›n
önünün aç›ld›¤› 12 Eylül Cuntas›’n›
sevinçle karﬂ›lam›ﬂt›. ‹ﬂçi s›n›f›n›n,
cunta öncesi yükselen mücadelesi
karﬂ›s›nda korkuya kap›lan patronlar, bu sevinçlerini “bugüne kadar
hep iﬂçiler güldü, ﬂimdi gülme s›ras› bizde” sözleriyle ortaya koydular.
Bu sözün sahibi Halit Narin, bugün de tekstil patronlar› örgütü
TÜTS‹S’in Baﬂkan› olarak, tekstilde al›nan grev kararlar›na karﬂ›,
“Dedi¤ime gelecekler” (18 A¤ustos
Milliyet) diyor.
Nedir dedikleri?
Maddi olarak; ilk alt› ayda s›f›r,
sonraki alt› ayl›k dönemlerde %3
zam ve yeni iﬂe girecek iﬂçiler için
ikramiyelerin kald›r›lmas›.
K›saca patronlar kölelik istiyor,
biz daha fazla kazanal›m, iﬂçiler daha az ücret als›nlar diyorlar. Sendikalardan istenen “makul” olmak da
ayn› anlamda kullan›l›yor.
Bunun da ötesinde, emekçilerin
grev silah›n› kullanamayaca¤›n› ve
patronlar›n verdiklerine boyun e¤eceklerini söylüyor Narin.
“Gülme s›ras›” hâlâ onlarda!
12 Eylül’de vurulan a¤›r darbenin etkisi, 1980’li y›llar›n sonu,
1990’lar›n ilk yar›s›nda yükselen
emek hareketi ve devrimci mücadele ile atlat›lmaya çal›ﬂ›lsa da, dünya
çap›nda esen karﬂ›-devrim rüzgarlar›n›n gücü, yeni darbeleri beraberinde getirdi. Da¤›lan sosyalist sistemdi, ancak sadece sosyalist ülkelerde
de¤il, tüm dünyada sermaye s›n›f›
azg›nca sald›r›ya geçme imkan› buldu. Sendikalar›n ideolojik olarak
bunal›m›n içine girdi¤i bu y›llarda,
kazan›lm›ﬂ haklar birer birer yok
edilmeye baﬂland›. Örgütlenme
hakk›, grev hakk› yasalarda olsa da,

Say›: 119

lerdeki grevleri bir yana b›rakt›¤›m›zda hükümetin ve patronlar›n
hiçbir ciddi grevle karﬂ›laﬂmad›klar› görülmektedir. Bunda hükümetin
önemli grevleri erteleme
ad› alt›nda yasaklama yoluna gitmesi etkili oldu¤u
gibi, sendikal krizin derinleﬂmesi, uzlaﬂmac›
sendikac›l›¤›n etkili hale gelmesi de önemli bir
etken olarak karﬂ›m›za
ç›kmaktad›r.

fiilen yoktu.
Hükümetler,
karﬂ›lar›nda
güçlü bir
emek hareketinin
bulunmad›¤› koﬂullarda, pat‹ﬂte bunun sonucuronlar›n
dur ki, patronlar düne
istedikleri
göre çok daha pervas›z
yasalar›
hareket edebilmektedirç›karmakler. Sendikal› iﬂçileri iﬂta tereddüt
ten ç›karma konusunda,
etmediler.
esnek çal›ﬂma ve daha
Bir yanbir dizi kölelik koﬂulladan sendi“Gülme s›ras›” hâlâ patr›n› dayatma, düﬂük ückal› iﬂçi
ronlarda; çünkü 12 Eylül
retle T‹S imzalatmay›
say›s› erizorlama ve daha birçok
sürüyor. Bu süreci tersiyip sendinoktada bu pervas›zl›k
ne çevirmek, kan›m›z›n,
kalar güçkendini göstermektedir.
süzleﬂiral›nterimizin paylaﬂ›ld›¤›
Halit Narinler’in,
ken, buna
sömürü masas›na iﬂçi s›“dedi¤ime
gelecekler”
paralel
n›f›n›n yumru¤unu indirdemeleri, iﬂte bu tabloolarak çamesiyle mümkündür.
nun ürünüdür. Hâlâ güll›ﬂma yame s›ras›n›n kendilerinﬂam› gitde oldu¤unu biliyorlar.
tikçe kurals›zlaﬂt›r›ld›, vahﬂi kapitalizmin
Gülme s›ras› onlarda, çünkü hâkurallar› yeni biçimlerde yaﬂama
lâ 12 Eylül sürüyor. Yasalar›yla, kugeçirilmeye, dayat›lmaya baﬂland›.
rumlar›yla, politikalar›yla, zihniyetiyle 12 Eylül düzeni devam ediyor.
Ülkemizde bu tablo daha a¤›r,
Çal›ﬂma yaﬂam›, sendikal haklar,
emekçiler aç›s›ndan çok daha büpatronlara lokavt hakk› tan›yan düyük kay›plarla ortaya ç›kt›. Hüküzenlemeler, dayan›ﬂma grevlerinin
metlerin, “sendikalar ne der acaba”
yasaklanmas› ve daha pek çok geridiye en küçük bir kayg› taﬂ›mad›¤›,
ci yasa ve uygulamalar cuntan›n
grev erteleme/yasaklama kararlar›n›
ürünü olarak varl›¤›n› korumaktaal›rken çekinmedi¤i bir siyasal gerid›r.
cilik tablosu hakim durumda.
Bu tabloyu parçalayacak, süreci
emekçiler lehine çevirecek bir mücadelenin, böyle bir mücadeleyi örgütleyecek bir sendikal anlay›ﬂ›n olmay›ﬂ› ya da c›l›z oluﬂu, patronlar›n
ve sermaye hükümetinin en büyük
avantaj›d›r kuﬂkusuz.
Türkiye emek tarihinde grev silah›n›n kullan›lmas› konusunda son
y›llarda tam anlam›yla bir “k›s›rl›k”
yaﬂan›yor. AKP hükümeti dönemini
ele alacak olursak, küçük iﬂletme-

Demokrasiyi dilinden düﬂürmeyen AKP’nin bu konuda ad›m ataca¤›n› bekleyenler boﬂ yere bekler.
Bu tablo tersine çevrilecekse,
azg›n sömürü anlam›na gelen “gülme s›ras›” patronlar›n elinden çekip
al›nacaksa, bunun bir tek yolu vard›r; iﬂçi s›n›f›n›n mücadelesi. Bürokratik, uzlaﬂmac› sendikac›l›k engelini aﬂacak olan da, patronlar›n ve
onlar›n iktidarlar›n›n sald›r›lar›n›
püskürtmek de buradan geçiyor.
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Oligarﬂinin bizi bölerek
yönetemeyece¤ini
göstermeliyiz
‹ﬂçi sendikalar›n›n grev kararlar›
yay›l›yor. Bu kararlar ne derecede
uygulamaya geçecek, sendikalar
son y›llarda boyutlanan sald›r›lar›
püskürtme f›rsat›n› de¤erlendirebilecekler mi; bunu önümüzdeki süreçte görece¤iz.
Öte yanda ise, memurlar bir kez
daha “toplu görüﬂme” oyununa
mahkum edilmektedir. KESK, bu
oyunun figüran› olmayaca¤›n› aç›klad› ve meydanlarda çeﬂitli eylemler
düzenliyor.
Bu tablo emekçi halk kesimlerinin mücadelesinin yükseltilmesi
aç›s›ndan umut verici bir görünüm
sergilerken, ayn› zamanda en temel
sorunu da önümüze koymaktad›r.
Birlik, birlikte mücadele!
Neredeyse tümü Türk-‹ﬂ üyesi
olan sendikalar, kölelik dayatmalar›
karﬂ›s›nda grev kararlar› al›rken
Türk-‹ﬂ yönetiminin “destek aç›klamas›” dahi gündemde yok. Temel
misyonunu, s›n›f mücadelesinin
yükseltilmesi de¤il, yükselme potansiyeli taﬂ›d›¤› her dönemde devreye girerek geri çekme olarak belirleyen Türk-‹ﬂ yönetimi bir yana;
sözkonusu sendikalar›n kendi aralar›nda da bir dayan›ﬂmadan söz etmek mümkün de¤il. Gazetecilerin
mikrofon uzatmas› ile s›n›rl› olan
“birlikte mücadele etmeliyiz” beyanlar›n›n d›ﬂ›nda. Ki, bunlar›n pratik bir karﬂ›l›¤› ﬂu ana kadar yoktur.
Memur sendikalar›nda da durum
farks›zd›r. KESK’e ba¤l› sendikalar›n kendi içindeki da¤›n›kl›k, dayan›ﬂmadan yoksun olma, geçti¤imiz
süreçte s›kça gündeme gelen bir konudur. Sloganlarda ifadesini bulan
iﬂçi-memur birlikteli¤i ise, sloganlarda kalmaya devam etmektedir.
Köylülerin, iﬂsizlerin, gecekondu emekçilerinin, gençlerin, kad›n-
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Ancak bununla s›n›rl› de¤ildir.

Ülke kaynaklar›n›n sat›ﬂ› gibi,
ba¤›ml›l›¤› pekiﬂtiren boyutu; özelleﬂtirmelerin en az›ndan “hayat pahal›l›¤›” ve tekelleﬂmenin boyutlanmas› olarak tüm
halka yans›mas›;
mesela ﬂeker fabrikalar›n›n sat›ﬂ› ile sadece
orada çal›ﬂan
iﬂçiyi
de¤il
pancar üreticisini de vurmas›; bugün gelinen aﬂamada
akarsular›n
‘Böl-parçala-yönet’; egemen s›dahi sat›ﬂa ç›n›flar›n en kadim politikas›d›r.
kar›larak tüm
Emekçi halk›; iﬂçi, memur, gehalk›n yaﬂam
cekondulu, iﬂsiz, köylü diye bökayna¤›n›n
peﬂkeﬂ çekillüyorlar. Yetmiyor, iﬂçileri kenmesi vb. birdi içinde bölüyorlar. Aralar›ndaçok boyutuyla
ki çat›ﬂmalara ra¤men, emekçibugün art›k
lere karﬂ› “birlik” yap›yorlar.
somut olarak
Biz de birleﬂmeli, bütün direniﬂortadad›r.

lar›n ise
bu tabloda
adlar›n›n
dahi an›lmad›¤›n›
söylemeye bile gerek yoktur.
Peki
sermaye
cephesinde durum
nedir?
Bunun en
somut cevab›, yak›n
zaler “direniﬂimizdir” demeliyiz.
manda
Peki böyle
THY grekapsaml› bir
vi karﬂ›sald›r› karﬂ›s›nda belli oldu. TÜS‹AD, MÜS‹s›nda neden ciddi bir direniﬂ yarat›AD, ihracatç› birlikleri vb. patron
lamad›? Neden sadece sat›ﬂa ç›kar›örgütleri, burjuva medya ve köﬂe
lan K‹T’lerin iﬂçilerinin etkisiz eyyazarlar›, Avrupa Birlikçiler ve
lemleri ile özelleﬂtirme sürecinin
‘ulusalc›lar’, muhalefeti ve hüküdoludizgin devam etmesinin karﬂ›meti ile burjuva siyasetçiler; yani
s›na ç›k›lamad›? Bu sorular›n cevaegemen s›n›flar cephesinde kim
b› bilinmektedir. Sald›r›n›n kapsavarsa, grevin karﬂ›s›nda konumlanm›n›n, boyutunun tahlil edilememem›ﬂ, birleﬂmiﬂ durumda. Bu tablo
si bir yana, birlik olunamad›, birlikbile bize ne yapmam›z gerekti¤ini
te direnme kararl›l›¤› gösterilemedi.
göstermektedir.
Bu konuda daha pek çok örnek
Bugün iﬂbirlikçi oligarﬂinin,
vermek mümkün, tüm bu örneklerin
gündemine ald›¤› ya da emperyasöyleyece¤i tek ﬂey vard›r: Oligarﬂi,
listlerce önüne konulan politikalar›,
tüm emekçi halk kesimleri olarak
ciddi engelle karﬂ›laﬂmadan uygulabirleﬂemedi¤imiz için bizi sömüremaya koydu¤u aç›kt›r. Bir örnekle
rek, zulmederek yönetmektedir. Bu
bakal›m.
durumu de¤iﬂtirme iradesi gösterÖzelleﬂtirme; ekonomik, siyasal
medikçe, grev kararlar› yaﬂama geboyutuyla kapsaml› bir sald›r›n›n
çirilse dahi, emekçiler için siyasi
ad›yd›. K‹T’lerin sat›ﬂ›, emekçilerin
kazan›mlara dönüﬂtürülmesi zordur.
iﬂsiz b›rak›lmas›, iﬂten at›lmayanlar›n da kazand›klar› haklar›n› tümDevrimci Sendikac› Halk›n
den kaybetmeleri, bu politikan›n iﬂHer Kesimini Örgütler!
çilere yönelik boyutunu oluﬂturuyordu.
Burada üzerinde durulmas› gere-
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ken bir nokta, bu süreçte devrimci
sendikac›lar›n sorumlulu¤u ve devrimci sendikac›l›¤›n ne oldu¤udur.
Her ﬂeyden önce belirtmek gerekir ki, ülkemizde az›msanamayacak
say›da sendika ve ﬂubesinin yönetimlerinde kendilerini devrimci,
sosyalist olarak tan›mlayan sendikac›lar mevcuttur. Ancak, buna uygun bir prati¤in ortaya ç›kmad›¤› da
bir baﬂka gerçektir. Hiçbir devrimci
sendikac›, bu durumu “iﬂçi s›n›f›n›n
gerili¤i, örgütsüzlü¤ü” ya da “hükümetin bask›lar›” ile aç›klayamaz.
As›l sorun devrimci sendikac›l›¤›n
ne olup olmad›¤› konusunda yarat›lan mu¤lakl›k, bozulmad›r.
Devrimci sendikac›n›n görevi
tam da bu gerili¤i yoketmek, örgütsüzlü¤ü örgütlülü¤e dönüﬂtürmek,
bask›lar›n karﬂ›s›na s›n›f›n gücünü
ç›karmakt›r. Bu da, devrimci sendikac› kimdir, sorusuna do¤ru cevap
verilmesi ile mümkündür.
Devrimci sendikac›, kendini
sendikal mücadele ile s›n›rlamaz.
“ P roletaryan›n s›n›f savaﬂ›n›n”,
Mahir Çayan’›n alt›n› çizdi¤i gibi,
“ideolojik, ekonomik ve politik olmak üzere üç cephede birden cereyan etti¤ini” bilir devrimci sendikac›. Sendikal mücadele, bu cephelerden biri olan “ekonomik cephede”ki
mücadelesinin, baﬂka deyiﬂle mevcut düzen s›n›rlar› içinde yaﬂam›
iyileﬂtirme mücadelesinin bir arac›d›r. Dolay›s›yla, sendikal mücadele
iﬂçi s›n›f›n›n mücadelesinin ancak
bir bölümü ve bir biçimidir.
E¤er “s›n›f mücadelesi”nden söz
edeceksek, -ki devrimci sendikac›
bu perspektifle hareket eder- o zaman s›n›f mücadelesinin tüm cephelerinden olmal›d›r. ‹deolojik, politik
mücadelenin zemini ise, salt sendikalarla ya da fabrikalarla s›n›rlanamayacak ﬂekilde geniﬂtir.
S›n›f mücadelesi yürüten bir
devrimci sendikac›, hayat›n her alan›ndad›r. Grevleri örgütleyen, sendikal çal›ﬂma içinde yer alan, ama
bunlarla s›n›rl› kalmay›p, kad›n, çocuk, genç yaﬂl›, gecekondulular,
memurlar, iﬂsizler, köylüler, ezilen,
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sömürülen tüm halk kesimlerini örgütleme, birleﬂtirme ve sermayenin
karﬂ›s›na ç›karma hedefi ile hareket
etmelidir.
Sendikalar›n ilk ortaya ç›k›ﬂ›ndan sonra Marks, emekçi sendikalar›n›n “kapitalizm karﬂ›s›nda günlük
savaﬂ›ma”, yani ekonomik mücadeleye çok fazla dald›klar› süreçte, henüz sisteme karﬂ› varolan güçlerini
kavramad›klar›n› belirtir ve “Oysa
ilk amaçlar›n›n yan›s›ra, iﬂçi s›n›f›n›n tam kurtuluﬂuna yönelik eylemde bulunmay› ö¤renmelidirler. Bu
yöndeki tüm toplumsal ve siyasal
hareketlere kat›lmal›d›rlar... Çabalar›n›n, ayaklar alt›nda ezilen milyonlar›n kurtuluﬂunu amaçlad›¤›n›,
bütün dünyaya göstermelidirler. ”
der. Belirtilen hiç kuﬂku yok ki, s›n›f
mücadelesi veren sendikal anlay›ﬂt›r. Bugün gerileyen bu anlay›ﬂ› temsil etmesi gereken de devrimci sendikac›lard›r. “‹ﬂçi s›n›f›n›n tam kurtuluﬂunun”, yolu ise, emekçi s›n›flar› birleﬂtirebilmekle mümkündür.
Reformizmin, oportünizmin,
sendikal mücadeleyi, sendikac›l›¤›,
ve hatta “devrimci sendikac›l›¤›” iﬂçi s›n›f›n›n tek arac›, biçimi olarak
gören anlay›ﬂ›n›n çarp›kl›¤› bilinir.
Bu, gerçekte büyük bir bozulmadan
baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Lenin, bu anlay›ﬂ için “sendikalizm” der,
“e mekçilerin burjuva s›n›f›na ide olojik köleli¤i demektir.”
Devrimci sendikac›l›k, iﬂçi s›n›f›
mücadelesini sendikal mücadeleyle
özdeﬂleﬂtiren bu anlay›ﬂtan temelden farkl› olmak durumundad›r.
Yukar›da belirtti¤imiz gibi, sermaye cephesinin birli¤i, bize de ne
yapmam›z gerekti¤ini göstermektedir. Ezilen, sömürülen tüm halk kesimleri olarak birleﬂmeli, bizi bölerek yönetemeyeceklerini göstermeliyiz. Devrimci sendikac›lar iﬂte bu
kavgan›n tam ortas›nda görmelidir
kendini ve harekete geçmelidir.
Devrimci sendikac›, niteli¤ini belirleyenin devrimcili¤i oldu¤unu unutmaz. Bürokratik, düzen sendikac›l›¤› ile onu ay›ran temel fark budur.
Bir baﬂka alandaki devrimci nas›l
yaﬂ›yor, düﬂünüyor, örgütlenme fa-

aliyeti yürütüyorsa; s›n›f sendikac›s› da, ayn› devrimci ruh ve coﬂkuyla baﬂta iﬂçi s›n›f› olmak üzere hayat›n her alan›n› örgütlemelidir.

Birleﬂirsek, Bizi ‹stedikleri
Gibi Yönetemezler
Neredeyse tüm T‹S süreçlerinin
neden anlaﬂmazl›kla sonuçland›klar›na bak›n; sermaye s›n›f›n›n daha
fazla sömürü dayatt›¤›n› ve eme¤in
haklar›n› yoketmekte bir ad›m daha
ileri gitmek istediklerini görürsünüz. Sorun salt ücret sorunu de¤il,
birço¤unda esnek çal›ﬂma, sendikalar›n tasfiyesini içeren hükümler vb.
temel noktalard›r. Bu cüreti salt,
sermayenin ç›karlar›n› koruyan hükümetten almad›klar› da malumdur.
Hava-‹ﬂ Genel Baﬂkan› Atilay
Ayçin, “E¤er tek kal›rsak bizi bo¤maya çal›ﬂacaklard›r” diyor.
Bu bir ça¤r›d›r ayn› zamanda.
Sadece iﬂçi sendikalar›na de¤il,
tüm emekçi halk kesimlerine yönelik bir ça¤r›d›r.
Hiçbir sendika, halk›n hiçbir kesimi sermayenin azg›nca süren sald›r›lar› karﬂ›s›nda tek kalmamal›d›r.
Bugün THY emekçilerini bo¤anlar,
yar›n tekstil iﬂçilerini “istedikleri
yere getirecekler”dir. Sonra s›ra di¤er sektörlerdeki iﬂçilere gelecek.
Durmayacaklar, bugüne kadar durmad›lar. Köylüler, gecekondulular,
memurlar, gençler, kad›nlar, tüm
emekçi halk sermayenin “daha fazla sömürü” iste¤inin karﬂ›s›nda ezilmeye devam edecekler.
Ordusu, polisi, hükümeti, medyas›, hapishaneleri, yasalar› ile bu
düzen onlar›n düzeni. Ancak, “korkutucu” görünen bu güçler, biz birleﬂti¤imizde hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Biz halk›z, milyonla r › z ; iﬂçiler, memurlar, köylüler olarak ü reten ve yaratan biziz, bir
avuç asalak ve onlar›n zulüm devleti de¤il. Biz emekçi halk olarak,
devrimci yap›lar›, sendikalar›, odalar›, demokratik kitle örgütleri ile
halk›n örgütlü kesimleri olarak birleﬂti¤imizde, egemen s›n›flar bugünkü gibi yönetemeyeceklerdir.
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Patronlar sendikal›
iﬂçi istemiyorlar
‹ﬂçi s›n›f› yo¤un bir örgütsüzleﬂtirme sald›r›s› ile karﬂ› karﬂ›ya.
Tekstil baﬂta olmak üzere birçok
sektörde zaten varolan yo¤un örgütsüzlük, kay›td›ﬂ› çal›ﬂt›r›lanlar bir
yana, varolan örgütlülükler de giderek eriyor. Çal›ﬂma Bakanl›¤› verilerine göre; 1996'dan beri sendikal›
oran› %68’lerden %58'e düﬂmüﬂ
durumda. Ki, buna belirtti¤imiz gibi kay›td›ﬂ› çal›ﬂt›r›lanlar dahil de¤il. Bunlar› katt›¤›m›zda ve bakanl›¤›n verilerinin çarp›kl›¤›n› hesap
etti¤imizde düﬂüﬂün çok daha trajik
oldu¤u görülecektir.
Örgütsüzlük, emekçilerin çok
daha vahﬂi bir sömürüye tabi tutulmas›, hiçbir sosyal haklar›n›n bulunmamas› anlam›na geliyor ki, patronlar kapitalizmin do¤uﬂundan bu
yana hep bunu istemiﬂlerdir.
Sömürü yo¤unlaﬂt›kça, çal›ﬂma
koﬂullar› insanl›kd›ﬂ› hale geldikçe,
emekçilerin örgütlenme talepleri de
ön plana ç›kmaktad›r. Bu noktada
sendikalar›n üzerlerine düﬂeni ne
kadar yerine getirdikleri, emekçileri
örgütlemek için seferber olduklar›
ayr› bir tart›ﬂma. Emekçilerin sendikalaﬂma giriﬂimleri karﬂ›s›nda patronlar s›kl›kla iﬂten atmaya baﬂvuruyorlar. Gün geçmiyor ki, büyükküçük bir fabrikada sendikalaﬂma
nedeniyle emekçiler iﬂten ç›kar›lmas›nlar. Y›llard›r yaﬂanan birçok
irili ufakl› direniﬂin oda¤›nda da genel olarak bu sorunun bulunmas›,
sendikalaﬂmaya karﬂ› düﬂmanl›¤›n
boyutunu göstermeye yetmektedir.
Patronlar sendikalaﬂan iﬂçiyi ç›kar›p, iﬂsizler ordusundan yeni
emekçileri daha düﬂük ücretle ve
hiçbir sosyal haklar› olmadan çal›ﬂt›r›yorlar. Böylece kapitalist sömürü
sisteminin üretti¤i iﬂsizler ordusu,
sadece milyonlarca insan›n aileleriyle birlikte aç, yoksul kalmas› anlam›na gelmiyor, ayn› zamanda patronlar taraf›ndan çal›ﬂanlar üzerinde
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ne bakanl›¤a yetki baﬂvurusu yap›ld›. Patron, yetkiye itirazda bulunurken,
bir
yandan da
ço¤unluk
say›s›n› düﬂürmek
de bir bask›
için iﬂten
ve tehdit unatma silasuru olarak
h›na baﬂkullan›l›yor.
vurmaya
Ülkenin
baﬂlad›.
anayasas›,
‹ l k
sendikaya
olarak 15
Anayasa, sendika üyeli¤ini “hak”
üye olman›n
A¤ustos
bir hak olduolarak tan›ml›yor. Ancak sistemin
günü 8
¤unu yaz›yor.
iﬂçi hiççarklar› her konuda oldu¤u gibi,
Ancak yaﬂabir tazmibu konuda da patronlardan yana
nan pratik,
nat ödeniﬂliyor ve burjuvazinin ç›karlar›
patronlar›n
meden iﬂanayasan›n üzerinde yer al›yor.
ç›karlar›n›n
ten ç›kaanayasan›n
r›ld›. At›üzerinde ollan iﬂçiler
du¤unu gösteriyor. Zira, bugüne kafabrika önünde direniﬂe baﬂlarken,
dar hiçbir patron, emekçilerin anadi¤er iﬂçiler de fazla mesaiye kalyasal haklar›n› kullanmalar›n› enmayarak arkadaﬂlar›na destek verdigelledi¤i gerekçesiyle yapt›r›ma/celer. Her zaman oldu¤u gibi devletin
zaya maruz kalmad›lar. AKP hüküjandarmas› patronun saf›nda yerini
meti taraf›ndan böyle bir sorunun
alarak fabrika önüne y›¤›nak yaparvarl›¤› dahi kabul edilmedi, günken, hükümetin arkas›nda oldu¤unu
demlerine dahi almad›lar. Ve bu dubilen patron k›y›ma devam etti. ‹ﬂçirum patronlar› çok daha pervas›z
leri tehdit eden patron, ertesi günü
olarak örgütlenme hakk›na sald›r›
de, at›lan iﬂçilere destek verdikleri
konusunda teﬂvik etmeye devam etgerekçesi ile 17 emekçiyi daha tazmektedir. Geçti¤imiz hafta içinde
minats›z kap› önüne koydu. 30 yeni
de bunun örnekleri yaﬂanmaya deiﬂçi alan patronun iﬂten atmaya devam etti.
vam edece¤i belirtiliyor.
Sendika Güney Koreli patron
Dual’de iﬂçi k›y›m›
hakk›nda suç duyurusunda bulunurken, iﬂçiler halen fabrika önünde diKocaeli’nin Aslanbey Beldesi’nreniﬂlerine devam ediyorlar.
de kurulu bulunan Dual Otomotiv’de çal›ﬂan iﬂçilerin sendika üyePatron iﬂten att›
si olmas›, patron taraf›ndan iﬂten ç›polis iﬂçiye sald›rd›
karmayla cevapland›.
Güney Kore menﬂeeli Hyundai
‹zmir-Ambarlar’da bulunan Akotomobillerine koltuk k›l›f› üreten
deniz
Selçuk Kargo Nakliyat ﬁirkefabrika 1.5 y›ll›k bir geçmiﬂe sahip.
ti
patronu,
TÜMT‹S'e üye olduklar›
Türk ve Güney Kore ortakl›¤›na ait
için
5
iﬂçiyi
14 A¤ustos’ta iﬂten att›.
olan fabrikada bu süre içinde ücretlerde hiçbir art›ﬂ yap›lmad›¤› gibi,
Bunun üzerine sendika üyesi iﬂiﬂçiler oldukça kötü koﬂullarda çaçiler ayn› gün, arkadaﬂlar›n›n yenil›ﬂt›r›lmaya devam ettiler. ‹ﬂçiler
den iﬂe al›nmas› için direniﬂe geçebuna karﬂ› Türk Metal Sendikarek iﬂyeri önünde oturma eylemi
s›’nda örgütlendiler. 147 iﬂçiden yabaﬂlatt›lar. Patron bir yandan taﬂer›dan fazlas›n›n örgütlenmesi üzeriron iﬂçilerle direniﬂi k›rmaya çal›-
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ﬂ›rken, öte yandan polis, anayasay›
çi¤neyen patronun karﬂ›s›na ç›kmak
yerine, onun ç›karlar›n›n bekçisi
olarak iﬂyeri önüne y›¤›ld›.
‹ﬂten at›lan iﬂçiler ad›na konuﬂan
Ayd›n Akçal›, tek isteklerinin sendikaya üye olarak biraz daha iyi ﬂartlarda çal›ﬂmak oldu¤unu belirterek,
"Bu da patronlar›n hoﬂuna gitmiyor,
gitmeyecek. Bizi iﬂten ç›kar›p yerimize taﬂeron iﬂçiler getirdiler, ancak
biz sonuna kadar buraday›z" dedi.
TÜMT‹S ‹zmir ﬁube Baﬂkan› Cafer
Kömürcü ise, patronun MHP ‹zmir
Milletvekili Aday› Murat Koç taraf›ndan desteklendi¤ini ve bundan
cesaret buldu¤unu söyledi.
Polisin direniﬂi k›rmak için ilk
giriﬂimi, Kömürcü’yü 16 A¤ustos’ta
gözalt›na almak oldu. 17 A¤ustos’ta
ise, sendikalaﬂma faaliyetini sürdüren 8 iﬂçi gözlerine biber gaz› s›k›larak gözalt›na al›nd›.
Olay›n ard›ndan iﬂçilerin durumunu ö¤renmek için karakola giden
TÜMT‹S Genel Sekreteri Gürel
Y›lmaz, Genel Örgütlenme Sekreteri Muharrem Y›ld›r›m, ﬁube Baﬂkan› Cafer Kömürcü ve ﬂube yöneticileri ile 17 dolay›nda TÜMT‹S üyesi
tartaklanarak gözalt›na al›nd›. ‹ki iﬂçi hastaneye kald›r›l›rken, sendika
taraf›ndan yap›lan aç›klamada, baz›
polislerin kendilerini aklamak için
“sendikac›lar, iﬂçiler bize sald›rd›”
ﬂeklinde ﬂikayette bulunduklar›n›
duyurdu. (Polisin klasik numaras›d›r!)
Bask›lara karﬂ›n iﬂçiler direniﬂi
sürdürürken, sendikalaﬂmaktan baﬂka yol olmad›¤›n› belirtiyorlar. Bazen sabah 09.00'dan gece 02.00'ye
kadar çal›ﬂan ve buna karﬂ›l›k sadece 500 YTL maaﬂ alan iﬂçiler, polisin direniﬂi k›rmak için patronun yan›nda yer almas›na ra¤men direniﬂte
kararl› olduklar›n› belirterek dayan›ﬂma ça¤r›s› yap›yorlar.
Bu arada, Deri-‹ﬂ Sendikas› Genel Baﬂkanl›¤›’na seçilen Musa Selvi, yapt›¤› aç›klamada, TÜMT‹S'in
mücadelesini sonuna kadar desteklediklerini dile getirerek, "iﬂveren
ve emniyet güçlerinin sald›rgan tutumunu k›n›yoruz" dedi.
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‹ﬂten at›lan taﬂeron iﬂçilerle dayan›ﬂma gecesi
n

D‹SK'e ba¤l› Dev Sa¤l›k-‹ﬂ Sendikas›'nda örgütlendikleri için,
Bursa Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi'nde iﬂten ç›kar›lan 2 taﬂeron iﬂçiyle dayan›ﬂma amac›yla 20 A¤ustos’ta bir gece yap›ld›. Geceye taﬂeron firmada çal›ﬂan 1300 iﬂçinin yan›s›ra
Dev Sa¤l›k-‹ﬂ, D‹SK, SES yöneticileri de kat›ld›lar. Gecede bir konuﬂma yapan Dev Sa¤l›k-‹ﬂ Baﬂkan› Arzu Çerkezo¤lu, taﬂeronlaﬂmaya karﬂ› mücadelelerin sürece¤ini belirtirken, sa¤l›¤›n bir hak
olmaktan ç›kar›lmas›na paralel olarak, emekçilerin de güvencesiz
çal›ﬂt›rmaya mahkum edildi¤ini söyledi ve "Sa¤l›k emekçileri
olarak 'bu gidiﬂe dur' diyoruz" dedi.

SES: Toplu sözleﬂme ve grev hakk› istiyoruz
n SES ﬁiﬂli ﬁubesi üyeleri 16 A¤ustos günü ‹stanbul Okmeydan› E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi önünde yapt›klar› aç›klama ile, toplu sözleﬂme görüﬂmelerinde toplu sözleﬂme ve grev
hakk›n›n tan›nmas›n› istedi. ﬁube Baﬂkan› Rabia Tuncel, en düﬂük ücretin 1150 YTL olmas›,
çal›ﬂma koﬂullar›n›n düzeltilmesini, iﬂ güvencesiz, kadrosuz çal›ﬂt›r›lanlar›n kadroya al›nmas›n› ve di¤er memurlar›n yararland›¤› haklardan yararlanabilmelerini istediklerini belirtti.
“Sa¤l›kta Dönüﬂüm Program›”na karﬂ› ç›kan Tuncel, herkesi sa¤l›k hakk›, insanca yaﬂayaca¤› ücret, insanca çal›ﬂma koﬂullar›, güvenli gelecek için ortak mücadele etmeye ça¤›rd›.
Aç›klamada “Sa¤l›k Hakt›r Sat›lamaz, Toplu Sözleﬂme Hakk›m›z
Grev Silah›m›z” sloganlar› at›ld›.

Emekliler TBMM önünde açl›k grevi yapacak
n D‹SK’e ba¤l› Emekli-Sen üyeleri, Ankara’da 20 A¤ustos’ta Gima
önünde aç›klama yaparak milletvekillerine faks yollad›lar.
Sendikan›n Genel Baﬂkan› Veli Beysülen, herkese tan›nan sendikalaﬂma hakk›n›n emekliler taraf›ndan kullan›lmas›n› sa¤layacak
olan statü yasas›n›n ç›kar›lmas›n› istedi.
Emeklilerin sorunlar›n› s›ralayan Beysülen, sendikalar›n›n kapat›lmas› talebiyle aç›lan dav›n›n 20 Eylül’de görülece¤ini söyledi.
Emekli-Sen üyeleri, 3 Eylül’de statü yasas› taleplerini iletmek için
TBMM kap›s› önünde açl›k grevi yapacaklar›n› aç›klad›lar.

‹ﬂten atmaya protesto
n

Tüm Bel-Sen’de çal›ﬂan 8 kiﬂinin iﬂten at›lmas›, Tez Koop-‹ﬂ
Sendikas› taraf›ndan 16 A¤ustos günü Tüm Bel-Sen Genel Merkezi önünde protesto edildi. “At›lan ‹ﬂçiler Geri Al›ns›n” slogan›n›n at›ld›¤› eylemde konuﬂan, Tez Koop-‹ﬂ Genel Örgütlenme
Sekreteri Osman Gürsu, Tüm Bel-Sen’in, ekonomik s›k›nt›y› gerekçe gösterip böyle bir karar al›rken, sendikayla görüﬂmeye bile gerek görmemesini eleﬂtirdi. Toplu sözleﬂme hükümlerinin ihlal edildi¤ini belirten Gürsu, sendikaya tan›d›klar› bir hafta içinde
sonuç al›nmazsa oturma eylemine baﬂlayacaklar›n› ifade etti.
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Sevgili Yürüyüﬂ okurlar›,
merhaba. Geçen hafta baﬂlad›¤›m›z grev konusuna devam edece¤iz bu hafta. ‹zlemiﬂ olaca¤›n›z ve dergimizin bu say›s›nda
da görece¤iniz gibi, de¤iﬂik sektörlerde grev kararlar›, gündemdeki yerini koruyor. ‹ktidar›n
tüm tehditleri de, “arabuluculuk” gayretleri de, görüﬂmelerin
“grev
noktas›na
varmadan” halledilmesine yönelik.
Geçen
hafta
grevin anlam›na,
iﬂlevine iliﬂkin s›ralad›klar›m›z› hat›rlayacak olursak,
egemen s›n›flar›n
iﬂçi s›n›f›n› neden grevden uzak tutmak istedi¤i de daha iyi anlaﬂ›l›r.
Grevin koﬂullar› çoktan oluﬂmuﬂ
durumda. Fakat görüldü¤ü gibi sendikalarda kayna¤› çok eskilere giden bir tereddüt var.
Neden bu tereddüt? ‹sterseniz
bununla baﬂlayal›m bugünkü sohbetimize.
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Konu: Grev - 2

¤›” baﬂl›kl› makalesinden)

K e m a l : ﬁimdi bunu görmek çok önemli. Bunu görmeyen sendikal bak›ﬂ aç›s›, iﬂçi s›n›f›n› grevden uzak tutuyor. Elbette bunu gören burjuvazi de,
iﬂçi s›n›f›n› grevden uzak tutmak
için elinden geleni yap›yor. Sonuçta, tekelci burjuvazinin ve iﬂbirlikçi sendikac›lar›n bu konuda
belli ölçülerde
baﬂar›l› oldu¤unu
tespit etmek gerekir ne yaz›k ki. El
birli¤iyle emekçileri
grevden
uzaklaﬂt›rd›lar...
De¤il mi Özlem?

Grev hakk›n›n kullan›m›na
karﬂ› ç›kmak,
emek düﬂmanl›¤›d›r!

M a z l u m : Bunda elbette farkl›
etkenler sözkonusudur. Hem direniﬂlere yönelik gerçekleﬂtirilen fiziki (polis, jandarma) sald›r›lar›, hem
ideolojik sald›r›lar, tereddütün nedenlerinden biridir. Grevin uzun süreli devre d›ﬂ› kalmas›, bir güvensizlik de yaratm›ﬂt›r. Ama esas olan,
bu sald›r›lar karﬂ›s›nda dik durabilecek bir sendikal önderli¤e sahip
olunamamas›d›r.
Yine böyle sald›r›lar›n alabildi¤ine yo¤unlaﬂt›¤› bir dönemde,
1999’du san›r›m, Türk-‹ﬂ baﬂkanlar›ndan Bayram Meral, iﬂçiler yürüyüﬂlerde “‹ﬂçiler Elele Genel Greve” slogan› atarken, ﬂöyle diyordu:
"Genel Greve ç›karsan›z, sonuç almak zorundas›n›z. Baﬂaramazsan›z
kelleniz gider..."
Düzen sendikac›s›, iﬂçiyi mi düﬂünüyor, hay›r, kendi koltu¤unu
kaybedip kaybetmeme aç›s›ndan
bak›yor meseleye. “Kelle” dedi¤i
“koltuk” asl›nda. B›rak›n “kelle”sini vermeyi göze almay›, koltu¤u
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kaybetmeyi bile göze alamayan bir
sendikac›yla, greve ç›kabilir mi iﬂçi?.. Bu iﬂin bir yan›. Fakat bizim
aç›m›zdan daha önemli yan› ﬂudur;
iﬂçi, her greve mutlak kazanma güvencesiyle ç›kmaz. Böyle bir güvence olmaz zaten s›n›flar mücadelesinde.
Grev silah›n› kullanarak mücadele arenas›na ç›kan iﬂçi s›n›f›,
maddi anlamdaki sonuç ne olursa
olsun, sürecin kazanan taraf› olacakt›r. Baﬂka ve daha aç›k deyiﬂle,
iﬂçi s›n›f› grevde kaybetse de kazanand›r. Lenin, bunu ﬂöyle somutlar:
“Her grev tüm iﬂçi s›n›f›n›n deneyimini zenginleﬂtiriyor. Grev baﬂar›l› oldu¤unda, onlara iﬂçilerin
birli¤inin gücünü gösteriyor ve di¤er iﬂçileri, yoldaﬂlar›n›n baﬂar›s›n›
de¤erlendirmeye teﬂvik ediyor. Baﬂar›s›z olursa, baﬂar›s›zl›¤›n nedenlerinin tart›ﬂ›lmas›na ve daha iyi
mücadele yöntemlerinin aranmas›na yolaç›yor.” (Seçme Eserler, C.1,
syf. 472, “Aç›klamalar›yla Birlikte
Bir Program Tasla-

Özlem : Evet, sohbetimizin ilk
bölümünde cumhuriyetin ilk döneminin grevlerinden sözetmiﬂtik.
ﬁimdi de çok k›saca da olsa, ‘90’l›
ve 2000’li y›llar›n grev tablosuna
bir göz atal›m. Bu dönemin grev rakamlar› görüldü¤ünde, san›r›m
grevden uzaklaﬂma denilen olay,
daha somutlaﬂacakt›r.
‘90 y›l› 1963'ten bu yana rekor
say›da greve gidilen bir y›l oldu.
Y›l boyunca yüzlerce iﬂyerindeki de¤iﬂik direniﬂlerin d›ﬂ›nda 458
iﬂyerinde grev yap›ld›. Grevlere 166
bin iﬂçi kat›ld›. Ve 3.666.550 iﬂgünü
grevde geçti.
91'in ilk yar›s›nda grevde geçen
gün say›s› 1980'deki toplam›n iki
kat›na ulaﬂ›yor. Fakat süreç daha
sonra adeta bir k›r›lmaya u¤rad›.
Çal›ﬂma Bakanl›¤› istatistikleri
de gösteriyor ki; 1990’lar›n ikinci
yar›s›ndan baﬂlayarak 2000’li y›llarda greve baﬂvurma giderek daha
ender rastlan›r bir duruma dönüﬂtü.
t›n
“Ve iﬂçi
Haya ki
Mesela, 1993 y›l›ne
‹çind ‹
iﬂçi oldu¤u için
da 574.741 iﬂgünü
TEOR
ona baﬂkas› vermez
grevde
geçirilirken,
2001 y›l›nda 286.015
özgürlü¤ü.
iﬂgünü grevde geçirilOnu kurtaracak baﬂkalar› de¤il,
miﬂtir. Hemen hemen
bu iﬂ iﬂçinin kendi iﬂi.”
yar› yar›ya bir azalma.
Bertolt Brecht
2002 y›l›nda ise;
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g re v h a k k › n › n y a s a l a r il e d ü zen lendi¤i 1963 y›l›ndan bu yana (12
E y l ü l d a rb e d ö n e m i h a r i ç ) g rev
uygulamalar› en düﬂük düzeyde
gerçekleﬂmiﬂtir. Grev temelindeki
mücadelenin neredeyse durma noktas›na geldi¤i 2002 y›l›nda, sadece
43.885 iﬂgünü grevde geçirilmiﬂtir.
Bu tespit, -yani ‘63’ten bu yanaki en düﬂük düzey- durumun vehametini göstermektedir.
Grevlerin azalmas›n›n nedeni,
hiç kuﬂku yok ki, iﬂçi s›n›f›n›n tüm
sorunlar›n›n çözülmüﬂ olmas›, art›k
talep edecek bir ﬂeyinin kalmamas›
de¤il!.. Tam tersine, iﬂçiler h›zla örgütsüzleﬂtirilmekte, esnek çal›ﬂma,
köleleﬂtirme yasas› gibi düzenlemelerle hem ekonomik, hem de demokratik haklar ve özgürlükleri aç›s›ndan daha da geriye gitmektedirler. Yani, mant›ken grevlere daha
fazla ihtiyaç duyulan bir dönemdeyiz.

K e m a l : Baﬂtaki soruya geldik
iﬂte. Öyleyse sorun ne? Artmas› gereken grevler neden azal›yor?
‹ﬂsizli¤in artmas›, patronlar›n iﬂçileri iﬂsizler ordusuyla tehdit etmesi, patronlara iﬂten ç›karmalar için
birçok avantaj tan›yan yasalar, oligarﬂinin iﬂçiler ve sendikalar› üzerindeki bask›lar›, sendikas›zlaﬂman›n, örgütsüzleﬂmenin durdurulamamas›... gibi birçok neden s›ralayabiliriz. Bunlar›n hepsi greve baﬂvurulmamas›nda ﬂu veya bu ölçüde etkendir. Fakat bütün bunlar›n içinde en
önemlisi yine de, sendikalar›n durumlar› ve benimsedikleri çizgidir.
Baﬂta sordu¤umuz soruya burada da bir cevap verilmiﬂ oluyor. Bu
prati¤in sonucunda iﬂçi s›n›f› umutsuzlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Dahas›, bugün art›k çok büyük iﬂçi kitleleri, tek bir
grev deneyimine bile sahip de¤ildir.
Grevin atmosferini solumam›ﬂ, gücünü hissetmemiﬂlerdir. Küçük çapl› grevlerin baﬂar›s›zl›klar› ise grevlere karﬂ› büyük güvensizlikler yaratm›ﬂt›r.

M a z l u m : San›r›m bu durumu
ﬂöyle de ifade edebiliriz. Bugün
Say›: 119

grev yap›lmamas›n›n nedenlerinden
biri, yak›n dönemde, yap›lmas› gerekti¤i zamanlarda grev yap›lmamas›d›r. Biraz kar›ﬂ›k bir cümle gibi
oldu ama olay tam da böyle. Grev
yap›lmamas›, giderek greve karﬂ›
bir yabanc›laﬂma yarat›yor ve grevden uzaklaﬂma her geçen gün daha
da pekiﬂiyor...
Bu temel nedenin d›ﬂ›nda ﬂunu
da ekleyebiliriz san›r›m. Toplumdaki bireycileﬂmenin, atomize olman›n boyutlanmas› sonucunda, burjuvazi, di¤er kesimleri grevlere karﬂ›
k›ﬂk›rtmakta ve bunda da belli ölçüde baﬂar›l› olmaktad›r. Sendikalar,
halk›n çeﬂitli kesimlerini yanlar›na
çekmekte yetersiz kal›yor.
Bu “ideolojik kuﬂatma” yar›lamay›nca, sendikac› “hakk›m›z› söke
söke alaca¤›z” demekten ürküyor,
kaç›yor, onun yerine durmaks›z›n
“diyalogdan, uzlaﬂmadan, masa
baﬂ›nda anlaﬂmaktan yana oldu¤unu” tekrarlay›p duruyor.
Burjuvaziyle iﬂçi s›n›f› aras›nda
bir KAVGA var. Ad› üstünde bu bir
kavgad›r. Ve birçok biçimi içerecektir. Ortam “geriliyor” mu, kriz mi
ç›k›yor, bunlar burjuvazinin düﬂünmesi gereken ﬂeyler, iﬂçilerin ve
sendikac›lar›n de¤il.
1905 Devrimi Üzerine Bir Konferans’da Lenin, grevleri de¤erlendirirken ﬂunlar› söylüyor:
“... Herhangi bir kapitalist devletin günbegünkü deneyimi de bize
ayn› ﬂeyi ö¤retmektedir. Böyle bir
devletin yaﬂad›¤› her ‘küçük’ kriz,
yaﬂanacak olan büyük bir krizde
büyük ölçekte kendisini yineleyecek

Burjuvaziyle
iﬂçi s›n›f› aras›nda bir KAVGA var. Ad› üstünde bu bir kavgad›r. Ve
birçok biçimi içerecektir.
Ortam “geriliyor” mu,
kriz mi ç›k›yor, bunlar
burjuvazinin düﬂünmesi
gereken ﬂeyler, iﬂçilerin
ve sendikac›lar›n de¤il.
t›n
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olan mücadelenin unsur ve nüvelerini küçük ölçekte göstermektedir.
Örne¤in her grev, kapitalist bir toplumun küçük bir krizinden baﬂka
nedir ki?”
“Prusya ‹çiﬂçileri Bakan› Bay
von Puttkamer ﬂu ünlü sözü söyledi¤inde hakl› de¤il miydi: ‘Her grevde devrim ejderhas› pusuda bekler’!
[Sohbetimizin ilk bölümünde bu söze at›f yapm›ﬂt›k hat›rlars›n›z. Lenin bunu aktararak devam ediyor
sözlerine] Tüm kapitalist ülkelerde,
hatta -tabirim mazur görülsün- en
bar›ﬂç› ve ‘en demokratik’lerinde
dahi grevler s›ras›nda birliklerin
seferber edilmesi, gerçekten büyük
kriz dönemlerinde durumun nas›l
olaca¤›n› kan›tlam›yor mu?”
Diyalogdan, uzlaﬂmadan sözedenler, burjuvazinin bu niteli¤ini
unutuyorlar. ‹ﬂte bu noktada ülkemizdeki iﬂçi ve memur sendikalar›n›n yönetimlerinin reformist anlay›ﬂlar›n elinde olmas›n›n olumsuz
sonuçlar›n› görüyoruz. Devrimci
politika, oligarﬂinin krizini derinleﬂtirmeyi esas al›r. Bu silahl› bir çizgide de böyledir, ekonomik, demokratik mücadelede de. Ama reformizm,
özellikle burada sözkonusu olan ülkemizdeki reformizm, büyük ölçüde “sosyal demokratlaﬂm›ﬂ” oldu¤undan oligarﬂinin krizlerini çözmeyi kendilerine dert edinmiﬂlerdir.
Bugün parlamentoda bile bu anlay›ﬂ›n temsilcileri “aman kriz ç›kmas›n” politikas›n› sürdürüyor. Dolay›s›yla ayn› anlay›ﬂ›n sendikalardaki temsilcileri de, grevi, s›n›f mücadelesindeki bütünlüklü anlam›yla
görmemiﬂ, grevi genellikle istememiﬂ ve salt ekonomist bir bak›ﬂ aç›s›yla -mesela masa baﬂ›nda üç kuruﬂa bir kuruﬂ daha eklemekle yetinerek- emekçileri bu önemli silahtan
yoksun b›rakm›ﬂlard›r. Sonuçta ise,
o kuruﬂu da kaybettiler ve ﬂimdi o
kuruﬂu kazanmak için gerekli örgütsel, kitlesel gücü bulam›yorlar.
Zaten bu anlay›ﬂ, eskaza greve
baﬂvurmak zorunda kald›¤›nda da,
o grevi etkisizleﬂtirmek için elinden
geleni yapmaktad›r her seferinde.
Patronun, polisin grevi etkisizleﬂtir-
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mek için gerçekleﬂtirdi¤i sald›r›lara
uygun cevaplar verilmesi, grevin
militan bir çizgide geliﬂtirilmesi,
bizzat reformist, sar›, devletçi sendikal anlay›ﬂlarca engellenmektedir.
Grevleri etkisizleﬂtiren ve anlams›zlaﬂt›ran nedenlerden biri de budur.
Devleti fazla rahats›z etmeyecek,
burjuvazinin gözünü korkutmayacak, “çat›ﬂma”ya yol açmayacak kibar grevler vard›r onlar›n kafalar›nda. Oysa s›n›flar mücadelesi o kadar
kibar de¤il. Ç›karlar aras›ndaki çeliﬂki keskin. O kadar uzlaﬂmac›l›kla
hak elde edilemiyor bu yüzden. Bu
anlay›ﬂ›n egemen oldu¤u ve de ilk
f›rsatta iﬂçileri satt›¤› birçok grevden sonra, iﬂçiler “yapmasayd›k daha iyiydi” deme noktas›na getirilmiﬂlerdir. Böyle böyle uzaklaﬂ›ld›
iﬂte grevden..

K e m a l : Bu tablonun ortaya
koydu¤u ﬂu; iﬂçi s›n›f› bu mücadele
silah›n› daha s›k ve etkili ﬂekilde
kullanmak durumundad›r. Grev, bir
yerde, s›n›f› s›n›f yapan olgulardan
biridir. Veya klasik deyimle, iﬂçi s›n›f›n›n okuludur.
Greve bu kadar az baﬂvuruldu¤u, grevin önünde politik, ekonomik, ideolojik birçok engelin oldu¤u bir durumda, do¤al olarak, meydanlarda nadiren de olsa at›lan “Genel Grev” slogan› bir türlü gündemleﬂememektedir.
Peki genel grev nedir, k›saca da
buna de¤inelim.
Özlem : Grev silah›n›n kuﬂkusuz en etkili biçimi, genel grev’dir.
Genel grev, kabaca “tüm iﬂkollar›
ve bu iﬂkollar› dahilindeki tüm iﬂyerlerinde ayn› zamanda yap›lan
grev” olarak tan›mlanabilir. En son
1991’deki 3 Ocak Genel Grevi var.
Ondan bu yana bir genel greve baﬂvurulmad›.
Etkisinden, gerek somut kazan›mlar elde etme anlam›ndaki gücünden, gerekse de politik etkisinden dolay›, sömürücü s›n›flar, sürekli yasaklar koymuﬂlard›r bu konuda. Grev hakk› tan›n›rken, genel
grev hak say›lmam›ﬂt›r. Bu yasak,
sadece bizim gibi ülkelerde de¤il,
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burjuva demokrasilerinde de konulmuﬂtur.
Asl›nda sadece bu olgu bile, genel grevin iﬂçiler için ne kadar
önemli ve elzem oldu¤unu göstermeye yeter. Genel grevlere konulan
yasak da yine sistemin niteli¤ini en
aç›k biçimde gösteren olgulardan
biridir. Kapitalist düzende, patronlar›n her türlü güç birli¤i, dayan›ﬂmas›, birlikte hareket etmesi serbesttir ama iﬂ, iﬂçilere gelince, demokrasi ﬂampiyonlu¤unu kimseye
b›rakmayanlar bile çareyi yasakta
bulur. Çünkü tüm emekçilerin gücünü birleﬂtirmesi demek olan genel
grev, siyasal bilinçlenme aç›s›ndan
en etkili mücadele biçimlerinden biridir. Burjuvazi bu nedenle genel
grevi sadece yasayla yasaklamakla
yetinmez, genel grevi, yani emekçilerin birleﬂmesini engellemek için,
emekçileri, sar› sendikalar, mafya
sendikalar› arac›l›¤›yla, iﬂçi s›n›f›
içinde ulusal, dinsel, mezhepsel ayr›mlarla, hemﬂehricilik, tak›m taraftarl›¤› gibi onlarca noktadan hareketle bölmeye çal›ﬂ›r. Buna karﬂ›,
genel grevi unutturmamak, iﬂçi s›n›f› içindeki çal›ﬂman›n bir parças› olmal›d›r.

K e m a l: Burada, s›n›flar mücadelesi içinde greve ve as›l olarak da
genel greve abart›l› bir rol yükleyen
anlay›ﬂlara de¤inelim.
Genel grev de mücadelenin bir
parças›d›r. Ekonomik talepler için
yap›lsa da, grev “genel” bir nitelik
taﬂ›d›¤› için, ayn› zaKapitalist
düzende,
patronlar›n
her türlü güç
birli¤i, dayan›ﬂmas›,
birlikte hareket etmesi
serbesttir ama iﬂ,
iﬂçilere gelince, demokrasi ﬂampiyonlu¤unu
kimseye b›rakmayanlar
bile çareyi yasakta
bulur.
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manda siyasal bir muhteva kazanm›ﬂ olur. Keza, do¤rudan baz› siyasal taleplerle de yap›labilir. Sonuçta
mücadelenin bir biçimidir. Fakat revizyonist teoride, “genel grev” bir
strateji düzeyine ç›kar›lm›ﬂ ve ona
do¤rudan “iktidar› alma” rolü yüklenmiﬂtir.
Genel grevi “iktidar› alman›n tek
arac›!” olarak mutlaklaﬂt›ran ak›mlar›n baﬂ›nda s e n d i k a l i z m gelir.
Sendikalizm, iﬂçi s›n›f›n›n siyasal
mücadelesinin gereklili¤ini, partinin gereklili¤ini ve öncülük rolünü
ve proletarya diktatörlü¤ünü yads›yan küçük-burjuva, yar›-anarﬂist bir
ak›md›r. Sendikalistler, sendikalar›n
tek baﬂ›na genel bir grev düzenleyerek kapitalizmi devirebilece¤ini savunurlar. Daha do¤rusu savunurlard› demek uygun olur. Çünkü bu anlay›ﬂ› savunan art›k hemen hemen
kalmam›ﬂt›r. Fakat bu anlay›ﬂ›n bir
tezahürü olarak Sovyet Devrim anlay›ﬂ›n›, 1905 ve 1917 Sovyet Devrimleri’nde genel grevin rolünü ﬂabloncu bir bak›ﬂ aç›s›yla de¤erlendirenler, sendikalistler kadar olmasa
da, genel greve yine abart›l› bir iﬂlev yüklemektedirler.
Genel bir tan›mla grevlerin “iﬂçi
s›n›f›n› politik mücadeleye haz›rlayan okullar” oldu¤u söylenir. Grevin okul niteli¤inden ne anlaﬂ›lmas›
gerekti¤ine de¤inip, tekrar genel
greve dönece¤iz. “Grev okuldur”,
evet, ama hemen burada Lenin’in ﬂu
sözlerini hat›rlamak gerekir:
“ Ama ‘savaﬂ okulu’ savaﬂ›n
kendisi de¤ildir. Grevler iﬂçiler
aras›nda yayg›nlaﬂt›¤› zaman, iﬂçilerin baz›lar› (ve baz› sosyalistler),
iﬂçi s›n›f›n›n grev yapmakla, grevler
için yard›m sand›klar› ve dernekler
kurmakla s›n›rlayabilece¤ini ve
bunlar›n iﬂçi s›n›f›na, durumunu
ciddi olarak iyileﬂtirmek için, dahas› kurtuluﬂunu gerçekleﬂtirmek için
yeterli oldu¤unu düﬂünmeye baﬂlar.
Küçük grevlerde bile iﬂçilerin birli¤inin gücünü görerek, kapitalistlerden ve hükümetten istenilen her ﬂeyin al›nmas› için, ülke çap›nda bir
g en el g r ev ö rg ü t le me n in iﬂç il er e
yetece¤ini san›rlar. Bu düﬂünce, iﬂ-
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çi hareketinin henüz yeni oldu¤u ve
deneyimden yoksun bulundu¤u s›ralarda di¤er ülkelerin iﬂçileri taraf›ndan da ortaya at›lm›ﬂt›r. Ancak
bu düﬂünce yanl›ﬂt›r. Grevler, iﬂçi
s›n›f›n›n kurtuluﬂ için verdi¤i mücadelenin araçlar›ndan biridir, ama
tek araç de¤ildir; ve e¤er iﬂçiler
mücadelenin d i ¤ e r a r a ç l a r › n ›
önemsemezlerse, iﬂçi s›n›f›n›n geliﬂimini ve baﬂar›lar›n› yavaﬂlatm›ﬂ
olurlar. ”
Lenin, baz› pratik sorunlara,
özellikle burjuva demokrasisinin olmad›¤› ülkelerde bu mücadele biçiminin s›n›rl›l›klar›na de¤indikten
sonra ﬂöyle devam ediyor:
“... Dahas› iﬂçi derneklerinin
serbest oldu¤u... ülkelerde bile, iﬂçi
s›n›f› kendisini yaln›zca grevler yoluyla mücadele ederek s›n›rlayamaz. ... Bu yüzden iﬂçiler de kendilerini hiçbir biçimde grevlerle ve
grev örgütlenmeleriyle s›n›rlayamaz.” (Sendikalar Üzerine, syf. 60,
Grev Hakk›nda adl› makalesinden)

M a z l u m : Lenin’in bu aç›k
sözlerine ra¤men, biraz önce dedi¤im gibi, revizyonist anlay›ﬂ y›llarca genel grevi bir strateji yerine
koydu. O kadar ki, adeta genel grevle devrim özdeﬂleﬂtirildi. Bu anlamda grevin iﬂlevine iliﬂkin söylediklerimiz ve söyleyeceklerimiz, Lenin’in bu önemli uyar›s›yla birlikte
de¤erlendirilmelidir.
Bu anlay›ﬂ›n kendi içinde çeliﬂkili bir yans›mas› da, s›k s›k “genel
grev” ça¤r›s› yap›lmas›d›r. Hem
onu, “stratejik” bir ad›m olarak göreceksin, hem ikide bir onun ça¤r›s›n› yap›p, onu adeta “günübirlik”
bir takti¤e indirgeyeceksin. Ülkemizde iﬂçilerin hak gasb›n› yasallaﬂt›ran bu kadar yasal düzenleme varken, reel ücretler bu kadar düﬂürülmüﬂken, halk›n tüm kesimleri üzerinde ekonomik, politik, kültürel
bask› ve sald›r›lar ortadayken, ba¤›ml›l›¤a, faﬂizme karﬂ› demokratik
talepler sözkonusuyken, genel grevin, genel direniﬂin ﬂartlar› her zaman vard›r. Ama bu olur olmaz bu
ça¤r›n›n yap›labilece¤i anlam›na
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gelmez. Bunu yapmak, en baﬂta genel grevin içini boﬂaltmakt›r.

sizlik tablosunun ortaya ç›kmas›
normaldir.

Özle m : Konumuzu bitirmeden
önce grev hakk›n›n anlam› ve kullan›m›n›n amac›, ço¤u kez burjuva
ideologlar ve burjuvazinin iﬂçi s›n›f› içindeki iﬂbirlikçileri taraf›ndan
çarp›t›lm›ﬂt›r. Bu çarp›tmayla grev,
soyut ve kaba bir biçimde sadece
“ekmek mücadelesi” içine hapsedilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Evet, grev, a¤›rl›kl› olarak ekonomik mücadelenin
bir biçimidir ama grevi üç-beﬂ kuruﬂ mücadelesiyle s›n›rlamak, grevi
kendi ellerimizle bo¤mak demektir
ayn› zamanda.
‹talyan faﬂizminin lideri Mussolini, ﬂöyle demekteydi: “Bizden öz gürlük de¤il, ekmek istiyorlar, ekmek!..”
Mussolini’nin sözlerinde, faﬂizmin ve burjuvazinin ekmekle özgürlü¤ü birbirinin karﬂ›s›na koyan klasik çarp›tmas› var. Oysa özgürlükleri ellerinden al›nanlar›n ekmekleri
de bir süre sonra ellerinden al›n›r.
Sar› sendikac›l›k da, reformizm de,
hatta sosyalist geçinen iﬂçiler (uvriyeristler) de, bu tuza¤a hep düﬂmüﬂlerdir. ‹ﬂçileri siyasal gündemlerden,
taleplerden uzak tutarak, ekmek mücadelesiyle özgürlük aras›ndaki ba¤›
görmelerini engellemiﬂ, iﬂçilerin görüﬂ aç›lar› “ekmek davas›na” hapsedilmiﬂ, bu arada haklar bir bir t›rpanlanm›ﬂ ve sonra iﬂçiler “ekmek
için de” hareket edemez veya harekete geçirilemez hale gelmiﬂtir. Ve
bu noktada da baﬂta anlatt›¤›m grev-

K e m a l : Konumuzu ﬂöyle toparlayal›m isterseniz. Grevden kaç›ﬂ, s›n›f mücadelesinden kaç›ﬂt›r
esas›nda. Grev, s›n›f mücadelesini
kabul edenler için önemlidir. S›n›f
mücadelesini kabul etmedi¤i halde
sar› sendikalar da greve baﬂvurur
ama bu göstermeliktir, mecburiyettendir, grevin gerçek anlam›yla ilgisi yoktur. Biz, hem iﬂçi s›n›f›n›n
ekonomik-demokratik haklar›n› korumak, yeni kazan›mlar elde etmesini sa¤lamak için, hem emekçilerin
iktidar mücadelesini geliﬂtirmeke
bir basamak olarak grevden yanay›z.
‹ﬂçi s›n›f›n›n, halk›n bilinçlenmesi ne demektir? ‹ﬂçinin, memurun, yoksulun yaln›z kendi patronlar›n› de¤il, yaln›z kendi yak›n arkadaﬂlar›n› de¤il, tüm patronlar› ve
tüm emekçileri düﬂünmeye al›ﬂmalar›d›r. Grev iﬂte bunu sa¤lar.
Baﬂka? Bilinçlenme, emekçilerin, ne devlete, ne o devletin yasalar›na, ne patronun iyi niyetine, koruyuculu¤una de¤il, yaln›zca kendilerine ve birleﬂik güçlerine güvenebileceklerini görmeleridir. Grevler ve
örgütlenmeleri, onlara bunu gösterir.
Mücadele, egemen s›n›flar ve
onlar›n iﬂbirlikçilerinin yalanlar›n›
en etkili biçimde aç›¤a ç›karacak
mekanizmalard›r. Emekçi, grevde,
sadece kapitalistin gerçek yüzünü,
niteli¤ini görmekle kalmaz, devlet,
hükümet, polis, yasalar konusunda
da o güne kadarki yarg›lar›n›n ne
kadar yanl›ﬂ oldu¤unu görür... Baﬂka bir deyiﬂle ve özcesi, grevler iﬂçilerin gözünü açar. Burjuvazi ve onlar›n iktidar› bunu bildi¤i için, iﬂçilerin gözleri aç›lmas›n diye engellemeye çal›ﬂ›rlar grevleri. Onu “ça¤d›ﬂ›” bir araç gibi göstermeye çal›ﬂ›rlar. Emekçilerin gözlerinin aç›lmas›n› savunanlar ise, grev hakk›n›
ve bu hakk›n kullan›m›n› da savunmak ve uygulamak durumundad›r.
Evet sevgili okurlar›m›z, grev
üzerine sohbetimizi burada noktal›yoruz. Gelecek sohbetimizde buluﬂmak üzere ﬂimdilik hoﬂçakal›n.
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Özcesi, grevler
iﬂçilerin gözünü açar. Burjuvazi bunu bildi¤i için, engellemeye çal›ﬂ›rlar grevleri. Onu “ça¤d›ﬂ›” bir araç gibi göstermeye çal›ﬂ›rlar. Emekçilerin
gözlerinin aç›lmas›n› savunanlar ise, grev hakk›n› ve
bu hakk›n kullan›m›n› da
savunmak ve uygulamak
durumundad›r.

TEOR‹
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Sömürü çark›,
ölüm çark›na dönüﬂtü. Yoksulluk
ölümün kardeﬂi
oldu tarla yollar›nda. Daha Sivas’ta akan yoksul tar›m iﬂçilerinin kan› kuramadan, bir yeni
“katliam” haberi
de ﬁanl›urfa’dan
geldi. 31 tar›m iﬂçisini
taﬂ›yan
kamyonet ile bir kamyon çarp›ﬂt›.
Ço¤u çocuk yaﬂta olan 18 kad›n iﬂçi yaﬂam›n› yitirdi
Sivas’taki k›y›m›n ard›ndan
AKP hükümeti, iﬂçilerin korunmas›
için önlem al›nd›¤›n› aç›klam›ﬂt›.
‹çiﬂleri Bakanl›¤›, “Hasat Döneminde Al›nacak Trafik Önlemleri” genelgesi yay›nlam›ﬂ, gazeteler hükümetin soruna “el koydu¤unu” yazm›ﬂt›. Kamyonlarla taﬂ›nmayacaklard›, bal›k istifi doldurulmayacaklard› araçlara vb.
De¤iﬂen hiçbir ﬂey olmad›.
Demeçler, aç›klamalar neyi de¤iﬂtirdi ki bugüne kadar? Kan›m›z
oluk oluk akarken konuﬂtu burjuva
politikac›lar ve bilcümle yetkililer,
sonra unuttular. Ta ki, yeniden kan›m›z akana kadar. Sonra yeni demeçler, yeni sözler.
Bir salg›n hastal›¤a tutulmuﬂças›na düzineler halinde ölen tar›m iﬂçilerini tart›ﬂan bile yok. Ne hükümetin gündemindeler, ne de sözde
emek örgütlerinin. 18 yaﬂ›na bile
gelmemiﬂ, genç olmadan “kad›n”
olmuﬂ iﬂçilerin ölümüyle, “parlamentoya kad›n girsin de hangi partiden girerse girsin” diyen ﬂarlatan
kad›n haklar› savunucular›n›n da
gündeminde de¤il Urfal› ölüler.
Tart›ﬂmazlar, görmezler, görmek
istemezler. Çok s›k›ﬂ›rlarsa ruhsuz,
hiçbir anlam taﬂ›mayan demeçlerle
günü kurtar›rlar, o kadar.
Çünkü as›l sorun, toplumun en
yoksul kesimini oluﬂturan tar›m iﬂçilerinin tarlalara nas›l taﬂ›nacaklar›
sorunu de¤ildir. As›l sorun, onlar›
yollara savuran yoksulluk çark›d›r.

18

YOKSULLUK

7 liral›k
canlar

kazanacaklar› ücret sadece 7 ila 10
YTL
aras›nda
olacakt›. Sabah
saat 05.30’da ç›kt›klar› evlerinden
Bir salg›n hastal›¤a tutulmad›lar,
de¤iﬂik uzakl›kama ölüyorlar kitleler halinde!
lardaki ilçe veya
köylerdeki tarlaHükümetin ‘önlem ald›k’ yalanlar›
lara giderek saat
aras›nda tar›m iﬂçileri bir kez
16.00’ya kadar
daha ç›kt›klar› ölüm
çal›ﬂman›n karﬂ›yolculu¤undan dönemediler.
l›¤› bu.
Ya k › n l a r › n ›
Bu yoksulluk çark›n›, bu çaresizlik
kaybedenler, “her gün kamyonet
çark›n› tart›ﬂan var m›? Hükümetin
kasalar›nda yolculuk yap›yoruz. Bir
bu çark› k›rmak için bir giriﬂimi var
gün böyle olaca¤› belliydi. Her gün
m›? Yoktur!
kasalara çoluk çocuk doldurup göSadece son iki ayda tam 56 tar›m
türüyorlar. Birkaç kuruﬂ için yak›niﬂçisi bu ﬂekilde hayat›n› kaybetti.
lar›m›z› kaybettik'' diye feryat ettiAdeta bu katliam ve nedenleri yok
ler. Kuﬂkunuz olmas›n ki, yar›n o
kasalara onlar binecekler, tar›m iﬂsay›ld›. Onlar› yollara savuran yokçileri mi yoksa ölüm yolcular› m›
sulluk tart›ﬂ›lmad›¤› gibi, onlar›n
oldu¤u belli olmayan yeni Fadimeço¤unun köyleri boﬂalt›lan, yak›lan
ler, Emineler, Fatmalar ç›kacak.
ve topraklar›na dönemeyenler oldu¤u bile gizleniyor. Çünkü, bunu ifaÇünkü, sömürü üzerine kurulu
de etmek, sürgün, köy yakma politibu düzenin çarklar› dönmeye dekalar›n› tart›ﬂmay›, Kürt köylülerivam ediyor. Bu çark›n içinde nice
nin ma¤duriyetlerinin giderilmesini
hayatlar yokediliyor, o çark› döndügündeme getirecektir.
ren eller taraf›ndan. Ölen hep biz,
hep yoksullar oluyor. Tekelci burju*
valar, toprak a¤alar›, kapitalist çiftFadime, Aysel, Sara, Sabiha, Filik sahipleri çark döndükçe semirliz, Güneﬂ, Emine(ler), Fatma(lar)
meye devam ediyorlar.
17’sinde, 18’indeydiler. Ço¤u akrabayd›. Ayn› yoksullu¤u, ayn› çare*
sizli¤i yaﬂ›yorlard›. Sabah›n erken
Fadimeler’i, Emineler’i, Fatmasaatlerinde düﬂtükleri tarla yoluna
lar’› ölüm yolculu¤undan bu hükücesetleri savruldu.
metler, bu düzenin sahipleri asla
Önlem ald›k diyen devlet, cenakurtaramazlar. Ne “Hasat Döneminzelerinin bile kamyonla taﬂ›nmas›nde Al›nacak Trafik Önlemleri” kurdan, tabut alacak paralar› olmad›¤›
tarabilir onlar›, ne de baﬂka gösteriçin battaniyeler aras›nda mezarl›¤a
melik “tedbirler.” B›rak›n bunlar›,
götürülmesinden dahi zerre kadar
böyle bir niyetle ortaya ç›kmay› dautanmad›.
hi gereksiz buluyorlar. Çünkü yoksullar›n can›n›n onlar için hiçbir
Tar›m iﬂçileri ölmeden ulaﬂabik›ymeti yoktur.
lirlerse, tarlalarda da “ölümden beter” koﬂullarda çal›ﬂt›r›l›yorlar. ÇaBu ölüm yolculu¤unun durdud›rlarda, sa¤l›ks›z koﬂullarda, do¤rulmas›, yoksullu¤un son bulmas›yru dürüst içme sular› bile olmadan,
la, emekçilerin insanca koﬂullarda,
s›tman›n ve daha pekçok hastal›¤›n
al›nterlerinin karﬂ›l›¤›n› ald›¤› bir
pençesinde k›vran›yorlar.
düzende çal›ﬂmas›yla mümkündür.
Böyle bir düzeni yaratacak olan da,
Çal›ﬂma koﬂullar› insanl›k d›ﬂ›
Fadimeler, Emineler, Fatmalar,
oldu¤u gibi, sömürünün de en azg›n
yoksul emekçi halklar›m›zdan baﬂcinsine muhatap oluyorlar. 18 kad›n
kas› olmayacakt›r.
iﬂçi tarlaya ulaﬂabilselerde, o gün
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Resmi tarih konuﬂtu:

ni dölüdür” demagojisini “bilim
adam›” s›fat›yla sürdürüyor.

Kürtler, Türkmendir!

Hrant Dink’i katledenler ideolojik g›dalar›n› iﬂte buradan al›yorlar.
Ki, bu kafa yap›s› Halaço¤lu’na ait
de¤ildir, devletin resmi bak›ﬂ›d›r.

Kayseri’de “Türk Tarihi ve Kültüründe Avﬂarlar” konulu sempozyuma kat›lan Türk Tarih Kurumu
(TTK) Baﬂkan› Prof. Dr. Yusuf Halaço¤lu, oligarﬂinin inkar tezini bir
kez daha dile getirdi. Türkiye’de
yaﬂayan Kürtler’in Türkmen kökenli, Kürt Alevileri’nin ise Ermeni kökenli oldu¤unu söyledi. Halaço¤lu’nun sözleri ﬂu ﬂekilde:
“Müslümanl›¤› kabul etmiﬂ ve
kendisini Türk olarak kabul etmiﬂ
insanlar gelip Anadolu’ya yerleﬂmiﬂtir. Dolay›s›yla bunlar› bir mozayik olarak kabul etmek fark›na
varmadan ülke içerisinde de bir tak›m gruplaﬂmalara neden olmaktad›r. Bu konuda özellikle siyasetçilerin çok dikkatli olmas› gerekir.
Araﬂt›rmalar›m›zda Kürt diye bildi¤imiz insanlar›n asl›nda yap›sal
olarak ’Türkmen as›ll›’ oldu¤unu,
Kürt Alevi olarak bilinen vatandaﬂlar›n ise maalesef ‘Ermeni kökenli’ oldu¤unu gördük. Ülkeyi bölmeye çal›ﬂan ‘T‹KKO ve PKK’ terör
örgütlerinin içinde yer alan insanlar›n birço¤u E r m e n i d ö n m e s i
Kürtler ’den oluﬂuyor. T‹KKO ve
PKK hareketi bizim bildi¤imiz gibi
Kürt hareketi de¤ildir. ”

‹zahat yaparken suç itiraf›
Gelen eleﬂtiriler ve “belgelerini
ortaya koy” aç›klamalar› üzerine ertesi günü bas›n toplant›s› düzenleyen Halaço¤lu, “incilerine” burada
da devam etti.
Sözlerinin “belgelere” dayand›¤›n› iddia eden Halaço¤lu, bu belgelerin neler oldu¤unu ortaya koyamazken, istifas›n› isteyenlere; “bu
kiﬂiler mecliste bölücülük yapanlara da istifa et diyecekler mi” diye
sald›r›ya geçti. Bütün ﬂovenistlerin
suçüstü yakaland›klar›nda baﬂvurduklar› bu demagojiyle DTP’lileri
iﬂaret eden Halaço¤lu, ›rkç›l›k suçlamalar›na karﬂ› ise oldukça masu-
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Devletin resmi tarih kurumunun baﬂkan›, sistemin
›rkç›, inkara dayal› yüzünü
aç›kça ortaya koymuﬂtur.
Ony›llard›r katliamlara,
sürgünlere, “terör” demagojilerine kaynakl›k eden
bu inkar politikas›d›r. Ancak, ideolojik planda yaﬂayan bu inkar politikas› pratik olarak iflas etmiﬂ, çözümsüzlü¤ü kan›tlanm›ﬂt›r.
mane bir ﬂekilde, “araﬂt›rma yapmak niye ›rkç›l›k olsun” dedi. (Öyle ya, “Ari” ›rk›n› geliﬂtirmek isteyen Hitler’in “doktoru” Mengele de
“araﬂt›rma” yap›yordu.)
Halaço¤lu’na göre, Ermeniler
tehcirden kurtulmak için, kendilerini müslüman, “Kürt Alevi göstermiﬂler”miﬂ, asl›nda bunu söylemek
istemiﬂ. Aç›klaman›n kendisi, bir
baﬂka suçun itiraf›. Görevi gerçekleri gizlemek olan resmi tarihçi, ›rkç› olmad›¤›n› ispatlamaya çal›ﬂ›rken, hem ›rkç›l›¤›n› ortaya koyuyor,
hem de savundu¤u sistemin nas›l
bir zulüm üzerine kurulu oldu¤unu
itiraf etmiﬂ oluyor. Bu öyle bir zulüm ki; insanlar kimli¤ini inkar etmek zorunda kal›yor, kendini baﬂka
bir dinden, milliyetten göstererek
can›n› kurtarabiliyor. Ve bu politikay›, o tehcir tarihini, Ermeni k›y›m›n› da yine bunlar savunuyorlar.
‹fadelerine dikkat edin, “asl›nda
Ermeni” olmalar›n› “maalesef” diye takdim ediyor. Yani bir suç var
ortada, suçun ad› Ermeni olmak.
“Ermeni dönmesi” kavram›n› da,
gerçekte bir küfür, hakaret olarak
kullan›yor. Oligarﬂinin ordusunun,
burjuvazinin propaganda ayg›tlar›n›n y›llard›r yapt›klar› “PKK Erme-

Resmi tarihin dili
Öncelikle belirtmek gerekir ki;
bu sözlerin bilim adaml›¤› ile hiçbir
iliﬂkisi yoktur. Bilim adam›, bilimsel gerçeklere, belgelere, araﬂt›rmalara dayan›r. Halaço¤lu’nun “yapt›m” dedi¤i araﬂt›rmalar›n bilimselli¤i, cuntac›lar›n “Kürtler, da¤
Türkleridir” sözleri kadar bilimsel
olabilir ancak. Üstelik kendi içinde
de çeliﬂkilerle doludur, yok etmeye
dayal›d›r. Irak’taki Kürtler’i “Türk”
kabul etmeyen, ama onlar›n resmen
akrabalar› olan Türkiye’deki Kürtler’e, “siz Türksünüz” diye dayatan
bu zihniyet, Kürtler’in bir halk olarak varolduklar›n› inkarla, mücadelelerini de “teröre” indirgeyip yok
etmeye dayanan resmi devlet politikas›na kan taﬂ›maya çal›ﬂmaktad›r.
“Terör örgütü içinde yer alanlar›n
Ermeni dönmesi” oldu¤unun söylenmesi, bu yaklaﬂ›m›n d›ﬂavurumudur. Ki, burada da “Ermeni’yse
katli vaciptir” anlay›ﬂ› aç›kça s›r›tmaktad›r.
Irkç›, inkarc› kafa, önce Kürtler’i
yok say›yor, Alevi inanc›n› yok say›yor, sonra bunlar›n varoldu¤unu
söyleyenlerin bölücü olaca¤›n› ima
ediyor. Faﬂist ﬂef Türkeﬂ’in “ne mozayi¤i ulan” ç›k›ﬂ› ile, resmi tarihçinin siyasetçileri uyarmas› aras›nda
hiçbir fark yoktur. Konuﬂan, ›rkç›
milliyetçiliktir.
Bugün Kürtler’in varl›¤› bu kadar kaba bir ﬂekilde inkar edilemiyor olsa da, Halaço¤lu esas olarak
oligarﬂinin resmi tarih anlay›ﬂ›n› dile getirmektedir. Ki, bu inkarc›l›k
onun görevinin en önemli yan›d›r.
Ermeni soyk›r›m›n› inkar, Kürt’ü
inkar, alevileri inkar, Osmanl›’dan
baﬂlayarak Anadolu halklar›n›n zulme karﬂ› baﬂkald›r›lar›n› inkar... Yani, iﬂine gelmeyen ne varsa, onu
“bilimsellik” ad› alt›nda inkar et-
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‹ n k a r politikas›nda ilk gedi¤i
açan sosyalistler, sonraki
y›llarda da ‘Kürt Sorunu’nun
çözümünün nas›l olmas›
g e re k t i ¤ i n i › s r a r l a
v u r g u l a m a y a d e v a m e t t i l e r.

mek TTK’n›n ve onun baﬂkan›n›n
temel misyonudur.
Özellikle TRT’de Kürtçe yay›nla, “Kürt” gerçe¤ini kabul etmek
durumunda kalan oligarﬂi, ideolojide inkardan, “kart-kurt” tezlerinden, dolay›s›yla ﬂovenizmden kurtulamam›ﬂt›r. Halaço¤lu’nu konuﬂturan da iﬂte bu ideolojiden baﬂkas›
de¤ildir. (Her y›l atamas› yap›lan
TTK baﬂkanl›¤›n› yeniden garantilemek için “piyasan›n en ›rkç›s› benim, resmi tezleri en hararetli ben
savunurum” türünden bir koltuk hesab› varsa da, bu konumuz d›ﬂ›.)
Halaço¤lu’nun bu zihniyetinin
kökenini Osmanl›’ya, ‹ttihat Terakkiler’e kadar götürmek mümkündür. O günden bu yana çeﬂitli biçimlerde ifade edilmiﬂ, ancak gerçekler
bu deli z›rvalar› karﬂ›s›nda kendini
sürekli olarak dayatm›ﬂt›r.
Hamidiye Alaylar›, bizzat Abdülhamid’in deyiﬂiyle Kürtler’i
“ O s m a n l › l a ﬂ t › r m a k ” gayesiyle
1890 tarihli yasayla kurulmuﬂtu.
“Aﬂiret Mektepleri”nde Kürt çocuklar› asimile edilmeye çal›ﬂ›ld›. ‹ttihatç›lar bir yandan büyük Ermeni
soyk›r›m›na haz›rlan›rken, öte yandan Osmanl› egemenli¤ini tan›mayan Dersim aﬂiretleri üzerine ordular gönderdiler. Soyk›r›m tamamlan›nca s›ra Kürtler’e geldi ve Bat›
Anadolu'ya göndererek eritmeye
çal›ﬂt›lar. Osmanl›, 1. Paylaﬂ›m Savaﬂ›’n›n baﬂ›nda “iç cephesini sa¤lamlaﬂt›rmak” gerekçesiyle (ki,
Kürtler’i düﬂman görmenin ifadesi-
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dir) Muﬂ, Bitlis, Diyarbak›r yörelerindeki 700 bine yak›n Kürt’ü
zorla göç ettirdi, bunlar›n yar›dan
fazlas› göç yollar›nda açl›ktan,
hastal›ktan öldü. Kurtuluﬂ Savaﬂ›
kazan›l›p, Kemalistler iktidarlar›n› sa¤lama ald›klar›n› düﬂündüklerinde, verdikleri sözleri unutup
‹ttihatç›lar’›n asimilasyon politikas›n› yeniden devreye soktular.
Kurulacak devlet, “Türkleﬂtirilmiﬂ” bir devlet olmal›yd›, bunun
içinse, Anadolu’da yaﬂayan farkl›
milliyetler inkar ve asimilasyonla,
direndiklerinde katliamlarla yokedilmeliydi.
Bugün Halaço¤lu gibilerinin
üstlendi¤i görevi, o günlerde Ziya
Gökalp gibileri yap›yordu. Gökalp’e Kürtler hakk›nda araﬂt›rma
yapd›rtan 1921’lerin Sa¤l›k Bakan›
Dr. R›za Nur, amac›n› ﬂöyle anlat›yordu: "... Maksad›m bu gibi malumat› toplay›p vaziyeti ilmi, iktisadi
bir surette ö¤rendikten sonra, Kürtler ’e Türk olduklar›n› anlatmak
için teﬂkilat yap›p faaliyete geçecektim. ... o n l a ra (Kürtler’e) b u n u
(Türk olduklar›n›) bildirmek, ö¤ret mek laz›md›r..." (Kürt Aﬂiretleri
Hakk›nda Sosyolojik Tetkikler, Ziya Gökalp, Sosyal Yay›nlar›, syf. 6)
1930'larda bu anlay›ﬂ, devletin
resmi politikas› olarak “ T ü r k Ta r i h
Tezi, Tü r k D i l Tezi, Güneﬂ Dil Teorisi” gibi politikalarla sürdü. Ve bu
süre içinde inkarc›l›¤›n varaca¤› kaç›n›lmaz yer olan, katliamc›l›k, ulusal öz taﬂ›yan Kürt ayaklanmalar›
karﬂ›s›nda s›kl›kla devreye sokuldu.
Bu y›llarda ﬂekillenen cumhuriyetin
resmi politikas› 80 y›ld›r çeﬂitli biçimlerde sürmektedir. Türkiye
Cumhuriyeti tarihi neredeyse bu inkar›n tarihidir.

ﬁovenizm ve ümmetçilik
inkarc›l›kta buluﬂuyor
Halaço¤lu’na tepki gösterenler,
hükümet taraf›ndan görevden al›nmas›n› istiyorlar.
AKP hükümeti taktik olarak
böyle bir ad›m atabilir. Ancak bu,
onun farkl› düﬂündü¤ü anlam›na

gelmez. Zira, temel olarak AKP’nin
Kürt politikas› da Halaço¤lu ile ayn›d›r. Bu nedenle AKP’den “çözüm” umudu taﬂ›yanlar, Halaço¤lu’nun görevden al›nmas›na da böyle bir misyon biçmeye daha ﬂimdiden haz›r olanlar yan›lmaktad›rlar.
Baﬂbakan Erdo¤an ve AKP için,
“Kürt realitesini tan›yoruz” bir takti¤in ürünüdür. As›l düﬂüncesi ise,
“yok sa yarsan› z yok ol ur” ﬂeklindedir. Kürt sorununu, “terör sorunu”na indirgeyerek bo¤ma, inkar›
katliamla sürdürme noktas›nda
AKP hükümetinin 5 y›ll›k icraatlar›
yeterince ayd›nlat›c› olmal›d›r. “Kad›n çocuk ay›rmadan” Diyarbak›r
sokaklar›n› kana bulayan Erdo¤an’dan baﬂkas› de¤ildir.
Bunun da ötesinde, oligarﬂi
AKP’yi, inkar politikas›nda bir “f›rsat” olarak görmektedir. Kürt halk›n›n mücadelesi karﬂ›s›nda “inkarc›l›k” politikas›nda oligarﬂi geçici
olarak gerilemiﬂti. AKP’nin “yok
sayarsan›z yok olur” politikas›, inkarc›l›¤a yeniden politik güç verdi.
Çünkü ümmetçilik zaten ulusall› ¤ › n re d d i ü z e r i n e o t u r u r. “Din kardeﬂli¤i” gibi söylemlerin alt›nda bu
reddiye vard›r. ‹slamc› ideolojiyle
düﬂünenlerin bak›ﬂ aç›s› budur; bunun d›ﬂ›nda “Kürt sorunu vard›r”
demeleri, politik istismar amaçl›d›r.
AKP’nin Kürt illerinde oylar›n›
katlamas›na, istisnas›z bütün ﬂovenistlerin -AKP ile birçok konuda çat›ﬂmalar›na ra¤men- duyduklar›
memnuniyet de bundand›r. Oligarﬂi
y›llard›r “Türk” olduklar›n› kabul
ettiremedi¤i Kürtler’e yönelik inkar
ve asimilasyona AKP ile kan taﬂ›makta, Kürt kimli¤ini, “müslümanl›k kimli¤i” içinde eritmeyi umut etmektedir. Tayyip’in “ M ü s l ü m a n l › k
üst kimli¤i” vurgular› da as›l olarak, ümmetçili¤in ﬂovenizmle buluﬂtu¤u noktaya iﬂaret etmektedir.

‹nkarc›l›k iflas etmiﬂ
bir politikad›r!
‹nkar, oligarﬂinin resmi tarihinin
neredeyse oda¤›nda yer almaktad›r.
Bu anlay›ﬂ salt “tarih tezleri”yle de-
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¤il, katliamlarla dayat›lm›ﬂt›r. Kürt
kimli¤ini ifade etmenin anlam›
y›llard›r, iﬂkenceye, hapisliklere,
faili meçhullere maruz kalmak demek olmuﬂtur. De¤iﬂen iktidarlara,
söylemlere, politika manevralara,
dayat›lan bedellerin dönemsel olarak de¤iﬂmesine karﬂ›n bu gerçek
hiçbir zaman de¤iﬂmemiﬂtir.
De¤iﬂmeyen bir baﬂka gerçek
ise, tüm bu zulme karﬂ›n Kürt halk›n›n varolmaya, kendi kimli¤iyle
yaﬂama talebinde ›srar etmeye devam etmesidir. Tarihsel olarak ilk
darbeyi sosyalistlerin vurdu¤u inkar politikas›, Kürt halk gerçe¤i ve
mücadelesi karﬂ›s›nda hükmünü
yitirmiﬂtir. Elbette ki, yukar›da ifade etti¤imiz gibi, ideolojik planda
bu politika hiçbir zaman terkedilmedi, ancak bu ideoloji yaﬂam›n
gerçekleri karﬂ›s›nda “boﬂ teneke
gürültüsü” olmaktan öteye gitmez
hale geldi. Bu nedenle bugün Halaço¤lu’nun aç›klamalar›, bir baﬂka deyiﬂle inkarda ›srar etmek, bu
yaﬂanm›ﬂ tarihten sonra art›k “deve kuﬂu” politikas› bile de¤ildir!
En kaba haliyle inkar politikas›n›n sonuçsuz kalmas›, Kürt halk›n›n mücadelesiyle kendini dayatmas› sonucudur ki, Demireller’den Erdo¤anlar’a; burjuva politikac›lar “Kürt realitesini kabul
ettiklerini” ifade etmek durumunda kalm›ﬂlard›r. Ancak bu “kabul”,
politikada temel bir de¤iﬂiklik anlam›na gelmemiﬂtir bugüne kadar.
‹nkar›n, Kürt sorununu sistem
içinde eritmenin daha “ince” taktiklerle sürdürülmesinin zeminini
haz›rlamaktan öte bir anlam ifade
etmemiﬂtir. Öte yandan ise, burjuva politikac›lar› bu ç›k›ﬂlarla Kürt
halk›n›n oylar›n› almaya çal›ﬂm›ﬂ,
bir halk›n kimli¤iyle yaﬂama talebini istismar etmek istemiﬂlerdir.
Bugün AKP hükümetinin yapt›¤› da temel olarak budur.
Halaço¤lu gibileri konuﬂmaya,
oligarﬂi “Türklük’ü” ve “Sünni
müslümanl›¤›” dayatmaya devam
edecektir. Ancak bu topraklarda
asla tek bir milliyet yaﬂad›¤›n› kabul ettiremeyecekler.

Say›: 119

Sorunlar / Çözümler
‹nkar oligarﬂik devletin en temel politikalar›ndan biridir.
Hem çözümsüzlü¤ün kayna¤›d›r, hem de çözemedi¤i sorunlar› yok sayman›n bir argüman›.
Cumhuriyet tarihi boyunca
hep inkar ettiler.
Kürtler zaten inkar politikas›n›n baﬂ hedefi olageldi bugüne dek. Ama sadece Kürtler’i de¤il, tüm di¤er milliyetleri de inkar ettiler. Laz’› ne
anlama geldi¤i belirsiz “Karadenizli” yapt›lar. Rum’u, Ermeni’yi k›y›mdan geçirip geri
kalan›n› Türkleﬂtirme yoluyla
inkara giriﬂtiler. Araplar’›n
ad›n› bile anmad›lar. Bu topraklarda “Türk” d›ﬂ›nda hiçbir milliyeti, etnik yap›y› kabul etmediler.
Sadece milliyetleri mi, H›ristiyan’›, Musevi’si ile di¤er dini
inançlar› da inkar ettiler. Düzenlerine tehdit olarak gördükleri Aleviler’in bir inanç
olarak varl›¤›n› asla kabul etmediler, hâlâ da etmiyorlar.
Sadece dini ve milli inkar
m›? Hay›r!
“‹ﬂçi s›n›f›n›n”, “proletaryan›n” tarihsel varl›¤›n› da inkar ettiler. Mustafa Kemal’in
en bilimd›ﬂ› sözlerinden biri
olan, “biz imtiyazs›z, s›n›fs›z,
kaynaﬂm›ﬂ bir toplumuz” sözünü ilkokuldan baﬂlayarak
beyinlere iﬂlediler. Sömürücü
hiçbir toplumda milletin s›n›fs›z olamayaca¤› gerçe¤ini inkâr etmekle yetinmediler, s›n›fs›z toplum için mücadele
eden sosyalistlerin varl›¤›n›
da inkar ettiler.
*
‹nkar, bir baﬂka politikan›n
zeminini haz›rlamak, önünü
düzlemek ya da meﬂrulaﬂt›rmak içindi.
‹nkar ettiklerini “imha” etme
siyaseti izlediler. Dönüp Tür-

kiye’nin tarihine bak›n; neden bu topraklarda en çok
kan› dökülenler, hep inkar
edilenler olmuﬂtur? Kürtler,
Ermeniler, Aleviler, sosyalistler ve di¤erleri...
Bu politika, bu k›y›m neredeyse yüzy›ld›r sürüyor. Osmanl› y›k›l›yor, “Osmanl›’n›n
inkar›” üzerine inﬂaa edilen
cumhuriyet, onun inkar ve
imha siyasetini devral›yor.
Cumhuriyet tarihi boyunca
tek partili dönemden çok partili döneme onlarca iktidar
gelip geçiyor; muhafazakar›,
islamc›s›, demokrat›, liberali,
bat›c›s› ve bat› karﬂ›t› ile tüm
hükümetler, çeﬂitli konularda
farkl› politikalar uygulasalar
da, bu temel
politikalarda en
küçük bir de¤iﬂikli¤e gitmeden uygulamaya
devam ettiler.

inkar neyi
çözer?

‹nkar ettiler...
‹mha ettiler...
Peki sonuç?
‹nkar edilen hiçbir ﬂey yok
olmad›! Yokedemediniz!
Kürt halk› orada! Ermeniler’i
katlede katlede tüketemediniz. Sosyalistler dimdik ayakta kokuﬂmuﬂ düzeninize karﬂ›
mücadeleye devam ediyorlar.
Onlarca isyana, baﬂkald›r›ya
kaynakl›k eden inkar politikas›n›n kendisi büyük bir t›kan›kl›¤› yaﬂ›yor ﬂimdi. T›kanm›ﬂ politikay› daha fazla
kan dökerek, bayatlam›ﬂ teorileri ›s›tarak canland›rmak
mümkün de¤ildir. Tarih bunun en aç›k kan›t›n› sunmuﬂtur. ‹ster, “Kürt yok, onlar
asl›nda Türk’tür, Ermeni’dir”
deyin, isterse “son terörist
kalmayana dek...” diye nutuklar at›n; temelinde inkar›
bar›nd›ran, katletmekten baﬂka hiçbir ﬂey öngörmeyen politika sahiplerini vurmaya devam edecektir.
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tarih e¤itiminin de düzenlenmesi
olmak üzere birçok önemli görevin
baﬂ›na nas›l gelebilmiﬂtir?
1993’te TTK baﬂkan› olan
Halaço¤lu, Ermeni katliam›n›
reddeden, Kürt ve di¤er
halklar› aﬂa¤›layarak yükselen bir faﬂisttir. Nihal Ads›zlar’›n takipçisidir. Hallaço¤lu’nun, binlerce y›ld›r
kendi dil ve kültürleriyle yaﬂayan
Ermeniler’i, alevileri ve Kürt halk›n› aﬂa¤›layan, yok sayan sözleri ile,
“da¤ Türkler’i karda yürürken kart
kurt sesleri ç›kt›¤› için Kürt denmiﬂ” diye akla ziyan aç›klamalar
yapan cunta lideri Kenan Evren
aras›nda ne fark var? Biri yüzbinleri iﬂkenceden geçirmiﬂ bir katil, di¤eri de bu ve benzeri gerçekleri
karartmakla görevli bir “prof”!

Bu e¤itim sistemi daha
çok Halaço¤lu yetiﬂtirir
E¤itim sistemi ilkö¤retimden
yüksekö¤retime kadar her seviyede birçok sorunu bar›nd›r›r. Art›k
bu sorunlar gizlenememektedir ve
iktidar dahi kabul etmektedir. Bunun için “ülkemizin imkanlar› bu
kadar ne yapal›m” anlay›ﬂ›n› bize
de kabul ettirmek isterler. Yetersiz
yurt ve burs olanaklar›, kay›t ve
harç paralar›, 80–90 kiﬂilik s›n›flar,
ö¤retmen aç›¤›, ö¤retmensiz okullar vb. vb.
Ancak e¤itimin temel problemi
yine de bu maddi sorunlar de¤ildir.
Tüm bunlar e¤itimin egemen s›n›flar›n ç›karlar›na göre ﬂekillendirilmesinin sonucudur. Bu anlay›ﬂta
her ﬂey parad›r, ticarettir. E¤itim
sisteminin temel sorunu onun niteli¤indedir. Yani ﬂoven-milliyetçi,
anti-bilimsel, anti-demokratik, ezberci olmas›nda.
12 Eylül 1980 askeri darbesi
sonras›nda YÖK’ün kurulmas›yla
birlikte e¤itimin niteli¤i de önceki
dönemini aratacak nitelikte gericileﬂti. Üniversitelerde idari-akademik kadro faﬂist ve gericilerle doldurulurken, ilerici, demokratlar
tasfiye edildi. Liselerde de durum
farkl› de¤ildir. Bugün 12 Eylül Cuntac›lar’›n›n yaratt›¤› bu tablonun
sonuçlar›yla karﬂ› karﬂ›yay›z. Üniversitelerimiz y›llard›r bilim adam›
yetiﬂtirmez oldu. “Prof.” unvan› alm›ﬂ ama bilimle uzaktan yak›ndan
ilgisi olmayanlar, idareciler üniversitelere doluﬂmuﬂ, buna karﬂ› ç›kan
namuslu bilim adamlar› ise üniversitelerden uzaklaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bunlar›n yetiﬂtirdi¤i insanlara da do¤ald›r ki, bu ﬂoven-milliyetçi zehir ﬂ›r›nga edilecektir. Türk Tarih Kurumu Baﬂkan› Prof. Dr. Yusuf Halaço¤lu bu faﬂist beyinlerden biridir.
Yapt›¤› aç›klama, ›rkç›l›¤›n›, faﬂist kafa yap›s›n› bir kez daha tüm
dünyaya göstermiﬂtir. Peki, kimdir
Halaço¤lu ve TTK gibi ülkemizde
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‹ﬂte üniversitelerimiz böyle nice
Yusuf Halaço¤lu ile doludur.
Bu durum, faﬂizm Almanya’s›nda Hitler’in bilim adamlar›n› hat›rlat›yor. Daha h›zl› ve çabuk nas›l
Yahudi öldürebiliriz diye yapt›klar›
“bilimsel araﬂt›rmalar›yla” insan
olan herkesin kan›n› donduracak
cinstendirler. Halaço¤lu’nun mant›¤› da farkl› de¤ildir.
“Bugün Türkiye’de bir Kürt sorunu oldu¤u söyleniyor” diye söze
baﬂlayan Halaço¤lu, böyle bir sorunun olmad›¤›n›, çünkü asl›nda Kürt
olmad›¤›n› ispatlamaya çal›ﬂ›yor.
Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca di¤er halklara egemen s›n›f›n
bak›ﬂ›n› özetleyen Halaço¤lu’nun
zihniyetine göre, Türk’ten baﬂka
saf ulus yoktur. Hatta bu topraklarda baﬂka ulus yoktur! Kalan tüm
halklar ya dönmedir ya da Türk!
Gençlerimizi ve tüm halk›m›z›
da bu zehirli ideolojiyle donatmak
istiyorlar. Bunun için Halaço¤lu gibiler doldurmuﬂtur tüm bilimsel
araﬂt›rma kurumlar›n›.
Ülkemizdeki e¤itim de iﬂte bu
ideolojiye göre ﬂekillenmiﬂtir. Liseden itibaren “kahraman Türk ›rk›n›n zaferleri” ile “hilebaz Çinliler’in”, “kahpe Bizansl›lar’›n”, “namert Araplar’›n” oyunlar› anlat›l›r
gençlerimize. Daha küçük yaﬂtan
di¤er halklara düﬂman olarak yetiﬂtirilmek istenir çocuklar›m›z.
Sadece tarih alan›nda de¤il tüm

bilim dallar›nda en gerici, en antibilimsel, en anti-demokratik e¤itimi vermeyi amaçlar egemenler.
Bunun içindir ki sürekli yükselmiﬂtir Halaço¤lu gibileri. Tarihi ve sosyal gerçekleri söyleyen namuslu,
halklara da kendi halk›na da sayg›l› bilim adamlar› ise, bask›, sürgün
ve tasfiyelerle karﬂ›laﬂm›ﬂt›r.
E¤itimin bu hale getirilmesinin
suçlular› da bu zihniyetin temsilcileridir. Okuma-yazma dahi ö¤renmeden ilkokulu bitiren on binler,
“Güzel ve Dahi” yar›ﬂmas›ndan tan›k oldu¤umuz; Kenan Evren’i,
Adolf Hitler’i dahi tan›mayan üniversite ö¤rencileri ve mezunlar›,
dört iﬂlem yaparken zorlanan lise
mezunlar›, dünyadaki tüm halklar›
ki buna K›z›lderililer bile dahil,
Türk sanan sosyoloji mezunlar›…
bu e¤itim sisteminin ürünleridir.
Bizler bu ülkenin devrimci
gençli¤i olarak biliyoruz ki, bu düzen gençli¤e hiçbir ﬂey veremez.
Kendi sömürü düzenlerini sürdürebilmeleri için ihtiyaç duyduklar›
e¤itim modeli olan bugünkü gerici,
faﬂist nitelikli e¤itimi vermeye devam edeceklerdir. Halklar› birbirine düﬂman ederek, gençlerin beyinlerini di¤er halklara karﬂ› kin,
nefret ve aﬂa¤›lama duygular›yla
doldurarak yaﬂatabilirler çünkü bu
düzenlerini ancak.
Tüm halklar›n eﬂit oldu¤u ve
kendi kaderlerini tayin haklar›n›n
bulundu¤u Devrimci Halk ‹ktidar›d›r sadece. Ve sadece bu iktidar
gençli¤e halklar›n kardeﬂli¤ini, tüm
halklara sayg›y› ö¤retir, bilimsel ve
demokratik bir e¤itim verebilir.
Okullar›m›z› Halaço¤lu gibilerinin elinden kurtarmak için mücadele etmeliyiz. Gerici, faﬂist nitelikli e¤itimi gençlerimize reva gören
emperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerinin
iktidar›n›n yerine Devrimci Halk ‹ktidar›n› kurmak için di¤er halk kesimleriyle omuz omuza kavgaya
girmeliyiz. Ancak gençlerimizi düzenin faﬂist ideolojisinden bu ﬂekilde kurtarabiliriz. Ancak bu ﬂekilde
halklar›n kardeﬂli¤i çerçevesinde
e¤itim veren ö¤retim kurumlar›na
kavuﬂabiliriz.
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Herkes izledi¤ini
süzgeçten geçirmeli

Hayat giderek magazinleﬂiyor. Bir teze göre böyle. Bir baﬂka teze göre ise,
magazin medya marifetiyle giderek
hayat›n yerine geçiriliyor. Acaba
hangisi do¤ru.. Diziler mi Polat
Alemdarlar’› yarat›yor; yoksa diziler zaten varolan Polat Alemdarlar’›n filmini mi yap›yorlar?.. Bu
tart›ﬂmaya girmeyece¤iz; çünkü buradaki tezler eksik ve eksik olduklar› için yanl›ﬂt›rlar. Bunlar› bu ﬂekliyle tart›ﬂmak, “tavuk mu yumurtadan, yumurta m› tavuktan?” tart›ﬂmas›na benzer ve as›l olan›n üzerinden atlanmas›na yolaçar.
Peki as›l olan nedir?
As›l olan, burjuvazinin geniﬂ kitleleri, bunlar arac›l›¤›yla etkileyip,
yönetip yönlendirmekte oluﬂudur.
Bu etkilenme alabildi¤ine derinleﬂmiﬂ, san›lan›n ötesine geçmiﬂtir.
Medya öyle “komplike” hale
geldi ki, reklamlar›yla, dizileriyle,
filmleriyle, yaratt›klar› tiplerle, öne
ç›kard›klar› kavramlarla, kiﬂilerle,
beyinlerimizi bir magazin dünyas›
içine hapsetmeye çal›ﬂ›yor.
Peki nas›l oluyor bu? Burjuvazi
bu araçlarla nas›l sa¤l›yor bu etkiyi?
Öncelikle ﬂunu kabul etmek gerekir
ki, bu mekanizma, çok yönlü, çok
sinsi, çok profesyonelce çal›ﬂt›r›lan
bir mekanizmad›r. Ve etkisini de bir
yan›yla buna borçludur. “ﬁunu giy,
bunu giyme, ﬂöyle düﬂün, böyle düﬂünme” diye direk söylese, mesajlar›n› “kör gözüm parma¤›na” diye
ortaya koysa, kuﬂku yok ki bu kadar
etkileyemeyecek insanlar›. Ama ço¤u zaman sanki bir ﬂey söylemiyor
gibidir. Ço¤u zaman amac› sadece
“e¤lendirmek” gibidir. Ço¤u zaman
sadece bir haber sunuyor gibidir.
Ama ﬂu kesin ki, burjuvazinin med-
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d›rabilece¤imiz
bir olgu ç›kt›.
Bu esaretin çok
çeﬂitli yans›malar›n› gecekondu semtlerinden
iﬂçiler, memurlar aras›nda da
yas›nda izledi¤imiz haberler sadece
görebiliriz. ‹ﬂlerin, misafirliklerin,
haber de¤il, filmler sadece film debaﬂka iliﬂkilerin “dizilere göre”
¤il, e¤lence sadece e¤lence de¤il...
ayarlanmaya baﬂland›¤› yerde, bir
Seçim sonras›na bak›n; medya,
“esaret”ten sözetmek, abart› olmasa
ülkenin, halk›n devasa sorunlar›n›
gerek.
bir yana b›rakm›ﬂ, siyasi magazin
Nas›l yap›yorlar bunu demiﬂtik;
peﬂinde. Siyaseti de, hayat› da manas›l esir alabiliyor ve nas›l etkilegazinleﬂtiren çizginin do¤al sonucu
yip, yönlendirebiliyorlar... Detayl›
bu da elbette.
bir inceleme yapamay›z elbette buGerçekte ciddi bir mizah yetenerada. Ama baz› örnekler verebiliriz
¤i olmay›p, tek özellikleri burjuvayine de.
zinin ideolojisini yaﬂam tarz›n› su"En büyük üç Türk büyü¤ü"nü
land›rarak sunan kiﬂiler, medya arasoruyorlar çocuklara. Çocuklar s›rac›l›¤›yla öyle bir ﬂiﬂiriliyor ki, san›rl›yor: 1- A t a t ü r k 2 - P o l a t A l e m d a r
s›n›z yüzy›llar›n en büyük komed3- Te s t e re Necmi...
yeni. Bir dizide, reklamda “özgür
Ama suçu yok çocuklar›n. Kenk›z” veya bilmem ne diye bir tip çidilerine gösterilen, ö¤retilen dünya
ziyor ve al›n iﬂte böyle olun diye
içinden bu sonucu ç›kar›yorlar.
kitlelerin önüne at›yorlar... TelevizÇünkü bu ülke, ne iﬂ yapt›¤› bile beyon programlar›nda, filmlerde, reklirsiz -asl›nda belli- kiﬂilerin, ülkelamlarda sürekli onlar› karﬂ›m›za
nin en önemli yazarlar›ndan, edebigetiriyorlar bu kez. Biri bir espri yayatç›lar›ndan daha ünlü ve popüler
p›yor, milyonlarca insan ayn› esprihale getirildi¤i bir ülke...
yi yapmaya baﬂl›yor. Espirinin güAma sorun keﬂke sadece çocukcünden çok medyan›n gücü öne ç›larla s›n›rl› olsayd›! Dizi esareti bük›yor... Burjuvazinin medyas›, kilit
yüdükçe, diziler hapishanesi, yaﬂl›
rol oynuyor yani bu konuda.
çocuk, erkek, kad›n demeden içine
daha geniﬂ kesimleri al›yor.
E s a re t z i n c i r i , h a n g i
Dizilerin her biri bir m › k n a t › s
halkalarla örülüyor?
gibidir. Daha do¤rusu hepsi içinde
Her televizyon kanal›nda, her
çok çeﬂitli m›knat›slar bar›nd›r›yor.
gün birkaç tanesi birden arz-› enKiminin kahramanlar›, kiminin
dam eden diziler, bir ﬂekilde girdi
oyuncular›, kiminin müzi¤i, kimitoplumun hayat›na. Ve ortaya art›k
nin yöresi... derken herkesi bir yerahatl›kla “dizi esareti” diye adlanrinden yakal›yor... Her kesime
Kendini burjuvazinin kültürü- hitap eden ayr› ayr› diziler yap›l›r, hatta her dizi içinde toplumun
ne kapt›ranlar, tüketim külbirçok kesiminin ﬂu veya bu
türünün içine hapsedenler;
özelliklerine, ﬂu veya bu duyarl›özgürleﬂiyoruz san›rken tutl›klar›na yönelik sesleniﬂler yerleﬂtirilir... ‹ﬂte size etkilemenin
saklaﬂacak... birey oluyoruz
derken tek tipleﬂecek... haya- “s›r”lar›ndan biri.
Ço¤unlukla fark›nda olmakt›m›za anlam kat›yoruz ders›z›n içine giriverir izleyici. Kenken hayatlar›n›n içi boﬂaladini, arkadaﬂlar›n›, ailesinden bicak, tüketiyoruz san›rken türilerini, komﬂusunu, iﬂyerindeki
keneceklerdir.
arkadaﬂ›n› oradaki kahramanlar-
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la, figüranlarla özdeﬂleﬂtirmeye
baﬂlar. Filmdeki karakterin asl›nda
kendisini anlatt›¤›n› düﬂünür veya
kendisinin de onun gibi olmas› gerekti¤ini; ki ikisi de ayn› kap›ya ç›kar. Ondan sonra baﬂlar onu taklit
etmeye. Sonra da gelsin konuﬂma
bozukluklar›, gelsin saçma sapan
deyimler, kavramlar... Saç›n› dizideki k›zlar gibi savurur, saç›n›n ﬂeklini o delikanl›lar gibi yapar, duruﬂunu, giyim kuﬂam›n› onlara benzetmeye çal›ﬂ›r vs. vs.
Kimi anne-evlat sevgisi olarak
sunulmuﬂ bir duygu sömürüsünden
kendine pay ç›kar›r, kimisi ileride
karﬂ›s›na ç›kacak beyaz atl› prensini
görmüﬂ kadar olur. Kimi, bir gün piyangonun ona da vurabilece¤i umudunu yaﬂar; öyle ya, iﬂte bak bu dizideki genç k›z, ya da erkek, ulaﬂm›ﬂt›r hayallerine...
Tesadüf diye, ﬂans diye bir ﬂey
var bu hayatta de¤il mi?
Var m› gerçekten?!
Var m›, yok mu önemli de¤il;
çünkü diziler bu tür "münaf›kça"
sorular›n sorulmas›ndan hoﬂlanmaz.
Hatta dizi izleyicisinin "ama bu hiç
mant›kl› de¤il" gibilerden itirazlarda bulunmas›ndan da hoﬂlanmazlar.
Asl›nda dizilerin hepsi olmasa
da önemli bir k›sm›n›n yönetmeni,
senaristi zaten dizi izleyicisini sormayan, sorgulamayan, mant›k süzgecinden geçirmeyen insanlar olarak kabul etti¤inden kurguda, senaryoda mant›¤a çok da dikkat etmez.
Seyirciye, “önüne ne koyarsan seyrederler” muamelesi yapar.
Asl›nda, burjuvazinin “sanat”
ad›na sundu¤u her ﬂey, bize durmaks›z›n, böyle giyin, böyle konuﬂ,
böyle ye, böyle iç, böyle düﬂün deyip durmaktad›r. Fakat baﬂta da dedi¤imiz gibi, bu aç›kça söylenmeyip çok çeﬂitli ve dolayl› yollardan
söylenmektedir. ‹ﬂte bundan dolay›d›r ki, okudu¤umuzu, seyretti¤imizi, dinledi¤imizi süzgeçten geçirmeli, kendimizi olas› yönlendirmelerden sak›nmal›y›z.
Kimse, sak›n ola ki “beni etkilemez” demesin. Kimse bu ihtimalleri kendinden uzak görmemeli. Uzak
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görüldü¤ü nokta, savunma duvarlar›n›n y›k›ld›¤› noktad›r. Bütün bu
ideolojik sald›r›lar, kültürel kuﬂatmalar, g›d›m g›d›m zerkedilen anlay›ﬂlar, ilkin varolan halk kiﬂili¤inde
(veya devrimci, ilerici, demokrat kiﬂilikte) çatlaklar yaratmaya baﬂlar.
Sonra çatlaklar büyür. Derin yar›klara dönüﬂür. Yar›klar, parçalanmalar, çözülmeler derken, kiﬂilikler
darmada¤›n olur. Süzgeçten geçirmemenin en yak›n ve en ç›plak sonucu da iﬂte budur.
‹nsanlar›n ac›lar›, üzüntüleri,
baﬂlar›na gelen felaketler, içler ac›s›
haller, her ﬂey ekranda bir "macera
filmi"ne dönüﬂür. Bu da geniﬂ kesimleri ekrana ba¤laman›n bir baﬂka
yöntemi olarak yayg›n biçimde kullan›lmaktad›r. Mesela bir dönem
ekranlarda revaçta olan "Adliye Ko rido rlar›", " S›ca¤› S›ca¤ ›n a" gibi
diziler tamamen bunun üzerine oturan programlard›r. Ama sözünü etti¤imiz olgu, yani hayat›n bir televizyon maceras›na dönüﬂtürülmesi, asl›nda bas›n yay›n›n her bölümüne
sinmiﬂ bir yaklaﬂ›md›r. En ciddi
olaylar ana haber bültenlerinde size
bir " m a c e r a t a d › n d a " sunulur. Ve
buna karﬂ›l›k, bunun tam ters ucu
olarak, en gayri ciddi olaylar, ana
haber bültenlerinin baﬂ haberi yap›l›rlar. Burada, özellikle ülkemiz
medyas›nda ciddi kanal, magazin
kanal› ayr›m› da kalmam›ﬂt›r. Sözünü etti¤imiz bu iki olgu, yani bir;
ciddi haberlerin magazinleﬂtirilmesi
ve iki, magazinin ciddi haberler içine taﬂ›nmas›, ayn› kanallarda, ayn›
haber bülteni içinde gerçekleﬂmektedir. Burjuvazinin sorunlardan sözederken, s o r u n a y a b a n c › l a ﬂ t › r m a
yöntemidir bu.
Esaret zincirini tamamlayan halkalardan biri de, “sosyal içerikli”
d i z i l e r d i r. “Duyarl›l›klara”, “sosyal
sorunlara” seslenme yöntemi kullan›l›r burada. ‹çlerinde, ö¤retici, e¤itici, hadi kendi deyimleriyle söyleyelim " e ¤ l e n d i r i r k e n d ü ﬂ ü n d ü r e n "
bir tane bile bulmak o kadar zor ki...
Ama yine de bazen dizilerin içine
yerleﬂtirilen “dd u y a r l › l › k l a r” çeker
kitleyi ekran›n baﬂ›na. Yeﬂilçam’›n
eski deyiﬂiyle bu duyarl›l›klarla

O özgür
gerçekten.
Elindeki
ﬂ›r›ngay› vücuduna
saplamakta,
ﬂ›r›ngan›n içindekini son
damlas›na kadar vücu- duna
enjekte etmekte özgür...
Tuvalet köﬂelerinde “alt›n
vuruﬂ” yapmakta, alt›n
sand›¤› bir pislik içinde
ölmekte özgür!
Peki kim bunun suçlusu?
Ona bu özgürlük tan›m›n›
kim ö¤retti?
Kim onu bu dünyadan kaçmak zorunda b›rakt›? Kim?!
“sosyal içerik” katm›ﬂ olurlar dizi
ve filmlerine. Mesela iﬂte, az›nl›klar, töre cinayeti, hayvan sevgisi,
çevre korumac›l›¤›, vb. Tek baﬂ›na
bunlar› ele ald›¤› için kimseyi eleﬂtirecek de¤iliz. Ama nas›l ele ald›klar›yla sorunumuz var. ‹ﬂin bu yan›n› mutlaka kendi süzgecimizden geçirmek durumunday›z. Bunu yapmad›¤›m›zda, yine ayn› tuza¤a düﬂeriz. Karﬂ›m›za “sosyal içerik” örtüsüyle, asl›nda, düzeni aklayan,
az›nl›klar, çevre, töre gibi tüm bu
sorunlarda sistemin rolünü gizleyen, sorunlar› kiﬂilere indirgeyen
bir yaklaﬂ›m gelir... “Sosyal içeri¤ine” kanarak oturdu¤unuz dizinin
baﬂ›ndan, sorunlar›n sosyal boyutlar›n› unutarak kalkars›n›z. Dizi dizi
üstüne geldi¤inde, seyretti¤iniz ne
olursa olsun, bunun bir “asosyalleﬂ me” arac›na dönüﬂmüﬂ olmas› da
cabas›d›r!

Tüketirken tükenmek!
Dizilerden f›rlam›ﬂ gibi yaﬂayan
tipler, gerçekten kapitalizmin tüketim kültürünün tipleridirler. Kitleleri "esir" alman›n, yozlaﬂma batakl›¤›na itmenin araçlar›ndan biri de,
ayn› zamanda burjuvazi için daha
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fazla kâr elde etmenin de önünü
açan "tt ü k e t i m k ü l t ü r ü"dür.
Burjuvazi için bir taﬂla birkaç
kuﬂ vurmay› sa¤layan bir silaht›r
bu.
Kapitalizm, üretimde, ürünün
pazarda sat›lmas›n› ve kendisine
maksimum kâr sa¤lamas›n› esas
al›r. Klasik kurala göre, arz, talebe
göre ﬂekillenir. Fakat tüketim kültürü, buna kapitalizmin iradi müdahalesi demektir. Bu yan›yla kapitalist
üretim, hem ihtiyaçlara cevap verir,
hem de kendisi yeni "ihtiyaçlar" yarat›r. Tüketim kültürü dedi¤imiz ﬂey
ise, ihtiyac›n kapitaliste göre yeniden tan›mlanmas› ve sunileﬂtirilmesi demektir.
Kapitalistin üretti¤i temelde bir
ihtiyaç ürünü bile olsa, o ürünü
özenti yaratacak biçimde, hiç gereksiz ve hatta ço¤u zaman o ürünün
kullan›m›yla, iﬂleviyle ilgisi olmayan aksesuarlarla birlikte sunar, albenisini art›r›r, o ürünün onlarca,
yüzlerce de¤iﬂik modelini, rengini
üreterek, talebi suni olarak art›rmaya çal›ﬂ›r.
Tüketim kültürü, al›ﬂveriﬂi bir
"ihtiyaç" karﬂ›lama de¤il de maça
gitmek, sinemaya gitmek gibi,
" al › ﬂ veri ﬂ e gi t me k!" ﬂeklinde bir
z e v k u n s u r u n a dönüﬂtürebilmiﬂtir.
Reklam kampanyalar› da esas
olarak buna hizmet eder. Reklamda
da, halk›n geleneksel de¤erlerini dini veya milli duygular›n› veya sola
ait kavramlar› istismar etmekten çekinmez. Onun için önemli olan ürününe talebi art›rmak, veya hiç yoktan talep yaratmakt›r.
Kapitalizmin burada tek hedefi,
daha fazla kâr elde etmek de¤ildir.
Tüketim kültürünün ideolojik ola r a k da kitleleri sistem etraf›nda örgütleyici, kitleleri kendi kültürünün
esareti alt›na al›c› etkisini kullan›r.
Tüketim kültürünün, sisteme ba¤l›
ve daha do¤ru bir deyimle ba¤›ml›
kiﬂilikler yaratmas›, kapitalistler
için en az sa¤layacaklar› kâr kadar
önemlidir.
Bu kültürün kliﬂelerine biraz daha yak›ndan bakal›m.
Bu kültüre göre; kitlelerin sürek-
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li ve ç›lg›nca tüketmesi, her
ﬂeyin " m a r k a l › s › n a " sahip
olmas›, özgürlü¤ün, "modern"li¤in,
"ça¤daﬂ"l›¤›n
göstergesidir. Bazen özgürlük öylesine dar bir alana s›k›ﬂt›r›l›r ki, mesela "coca cola içmek" veya ﬂu telefon
kart›n› kullanmakt›r "özgür
olmak"!..
Kendini ve yaﬂam›n› " a nl a m l › k › l m a k " , ﬂu veya bu
marka otomobili kullanmakt›r. Gerçek ﬂudur ki, "anlams›zl›k", yaﬂam›n anlam› diye
sunulmakta; yani karﬂ› karﬂ›ya oldu¤umuz ﬂey, gerçekli¤in b a ﬂ a ﬂ a ¤ › ç e v r i l m e s i n den baﬂka bir ﬂey de¤ildir.

Beyaz camdan, beyaz
perdeden, müzik çalarlardan gelenleri ‘süzgeç’ten geçirmezsen
ne olur?.. Ne Olacak?
Beynin, bir çöplü¤e döner.
Kalbin, tüm duygular›n birbirine kar›ﬂt›¤›, neyin ne oldu¤unun belirsiz
hale geldi¤i bir kaos ortam› halini
al›r. Üzülünecek ﬂeylere sevinir, sevinileceklere k›zar, k›z›lacaklara ac›rs›n... Sen sen olmaktan ç›kars›n.
Sen ‘Gaffur’ olursun, ‘Selin’ olursun,
‘Polat’ olursun; sen, burjuvazinin
olman› istedi¤i bir ‘tip’ olursun, ama
SEN SEN olmazs›n!

Çünkü kendini burjuvazinin dizilerine, filmlerine, müziklerine,
kahramanlar›na, söylemine, k›sacas› kültürüne kapt›ranlar›n, kendini
tüketim kültürünün içine hapsedenlerin hayatlar›, her geçen gün daha
da anlams›zlaﬂacakt›r. Özgürleﬂiyoruz san›rken tutsaklaﬂacak, birey
oluyoruz derken tek tipleﬂecek, hayat›m›za anlam kat›yoruz derken
hayatlar›n›n içi boﬂalacak, tüketiyoruz san›rken tükeneceklerdir.
Okumak suç say›lm›ﬂ, kitaplar
"suç aleti!" olarak sergilenmiﬂ.
Gençlik dernekleri kapat›lm›ﬂ, yasaklanm›ﬂ. Çocuk klüpleri bile polis
teröründen nasibini alm›ﬂ.
Gençlerimiz, çocuklar›m›z, ev
kad›nlar›, dünyay›, yozluk, ﬂiddet,
cinsellikten geçilmeyen TV ekranlar›ndan tan›mak zorunda b›rak›l›yorlar.
O zaman ortaya iﬂte o Türk büyükleri listesi ç›k›yor.
Sabahlar›, günü, göbek atarak
karﬂ›layan görüntüler ç›k›yor.
Ama bu kadar de¤il.
As›l olan bunun beyinlerde yaratt›¤› sonuçlar.
Ne ö¤reniyor orada insanlar?
Okuyarak, çal›ﬂarak, emek harcayarak kazanmaya çal›ﬂman›n enayilik oldu¤unu, k›sa yoldan köﬂeyi
dönmenin as›l amaç olmas› gerekti¤i ö¤retiliyor.

Gemisini kurtaran kaptan deniyor oralarda. Hiçbir düﬂünce için ve
hiç kimse için can›n› feda etmeye,
baﬂka fedakarl›klar yapmaya de¤mez deniyor. Paylaﬂmak "modas›
geçmiﬂ"ti; fedakarl›k "de¤mez"di.
Ben her ﬂey demekti. Ben için para
her ﬂeydi. Nereden ve nas›l bulunursa bulunsun. Para ve kariyer için,
baﬂkalar›n›n s›rt›na basmak "normal"di.
Para "elinin kiri" de¤ildir; tam
tersine bu kültürde para her türlü kiri, pisli¤i, ay›b› örten bir ﬂal yerine
geçebilir. Öyleyse, ne yap›p edip,
kariyer yapmal›, kariyer imkan›
yoksa, paray› daha kolay yoldan mesela fuhuﬂ yaparak- bulmal›!
Gençlerimiz nas›l yaﬂanaca¤›n›,
nas›l seveceklerini, nas›l aﬂ›k olacaklar›n›, nas›l e¤leneceklerini, neye sevinip neye üzüleceklerini, uyduruk dizilerin uyduruk kahramanlar›ndan gördüler. Onlar gibi davranmaya, onlar gibi yapmaya çal›ﬂt›lar bir yerde de. Sonra ortaya Polat A l e m d a r paltolu, Ga ffur p i j amal›, bilmem kim gibi espri ya pan, bilmem kim gibi gülen, bil m e m k i m gi bi m a k y a j y a p a n tipler ç›kt›. Asl›nda her biri kendilerini
kimle özdeﬂleﬂtirmiﬂ olursa olsun,
onlar sadece birer karikatürdü. Ve
daha kötüsü ﬂuydu ki; onlar bir karikatür olduklar›n›n fark›nda de¤illerdir ço¤u kez...
Haftaya devam edece¤iz bu konuya.

KÜLTÜR
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Sadece ac›l› yürekler oradayd›
17 A¤ustos’un y›ldönümünde burjuva medya unutturma
siyasetini sürdürdü, hükümetin umurunda olmad›
Marmara depreminin 8. y›l›nda,
ölenleri anmak için deprem bölgelerinde çeﬂitli etkinlikler yap›ld›.
Kocaeli Büyükﬂehir Belediyesi,
Kocaeli ve Gölcük’te anma etkinlikleri düzenlerken, Kocaeli Depremzedeler Derne¤i ve çeﬂitli demokratik kitle örgütleri ile sendika temsilcileri de depremde ölenleri and›lar.
Merkez Bankas› Kocaeli ﬁubesi
önünde toplanan depremzedeler,
“‹zmit Uyuma, Depremi Unutma,
Unutturma” slogan›yla, ellerinde fenerlerle An›tpark’a yürüdüler. 2 kilometrelik yürüyüﬂün ard›ndan
An›tpark’taki Deprem An›t› önünde
gece saat 03.02’de sayg› duruﬂunda
bulunuldu. Kocaeli Depremzedeler
Derne¤i Baﬂkan› Nurcan Taﬂp›nar,
yapt›¤› konuﬂmada, 8 y›l geçmesine
karﬂ›n hâlâ yitirdikleri yak›nlar›n›
unutamad›klar›n› söyledi.
Bir baﬂka anma ise, 5 bin 383 kiﬂinin yaﬂam›n› yitirdi¤i Gölcük’teydi. Belediyenin düzenledi¤i anmada
resim sergisi aç›l›rken, Kavakl› k›y›s›nda toplanan depremzedeler,
meﬂalelerle yürüdüler.
Kocaeli Büyükﬂehir Belediyesi’nin, Fuar Alan›’nda düzenledi¤i
anmada ise, 17 A¤ustos’ta sanki
“nerede bu devlet” ç›¤l›klar› at›lmam›ﬂ, 40 bin insan› bu devlet katletmemiﬂ gibi, ‹stiklal Marﬂ› okundu
ve önlem yerine kadercili¤e sar›lan
iktidar anlay›ﬂ› tasavvuf musikisi ve
semah gösterisi düzenledi.
Marmara depreminde hayat›n›
kaybedenler Sakarya ve Yalova’da
da törenlerle an›ld›.

‹ktidar sorumsuz!
Öte yandan depremin y›ldönümünde yap›lan aç›klamalarda ise,
özellikle yaklaﬂan ‹stanbul depremine iliﬂkin uyar›lar ön plandayd›.
TMMOB ‹KK taraf›ndan yap›lan aç›klamada, depremde yaﬂam›n›
yitirenler an›larak olas› bir depreme
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karﬂ› hiçbir haz›rl›¤›n görülmemesinin yeni felaketlere davetiye ç›kard›¤› kaydedildi.
Aç›klamada ‹stanbul’da, afet
risklerine karﬂ› yaﬂam çevrelerini
dayan›ks›z hale getiren ranta dayal›
imar düzeninin aynen yürütülmekte
oldu¤u vurgulan›rken, kentlerin
depreme haz›rlanmas›n›n devletin
birinci önceli¤i olmas›na dikkat çekildi. Ancak, böyle önemli bir konunun, gündemde hiçbir zaman gereken a¤›rl›¤›na kavuﬂamad›¤› belirtilen aç›klamada, “ depreme karﬂ›

önlemler geliﬂtirmenin fazla maliyetli olaca¤›, gerekçesi ile on iki
milyon nüfuslu ‹stanbul’un can ve
mal güvenli¤i ikinci plana itilmiﬂtir
ve ayr›ca ‹stanbul’a son üç y›lda dikilen lalelere harcanan paran›n
depreme haz›rl›k için kullan›lmas›
gerekti¤i mevcut yönetimler taraf›ndan düﬂünülememektedir” denildi.
Depreme karﬂ› önlemlerin fazla
maliyetinden kaç›n›l›rken depremden sonra yürürlü¤e giren deprem
vergilerinden elde edilen gelirlerin
genel bütçe içinde kullan›larak sermayeye kaynak transferinde, borç
ödemelerinde ve memur maaﬂlar›nda kullan›ld›¤›n›n alt› çizilen aç›klamada, iktidar sorumlu davranmaya
ça¤›r›ld›.
Temel Haklar Federasyonu, ‹dil
Kültür Merkezi, Grup Yorum, Tav›r,
FOSEM taraf›ndan yap›lan aç›klamalarda, sorunlar›m›z› yönetenlerin
çözemeyece¤i belirtilirken, 40 bin
insan›n yaﬂam›n› yitirmesinden sorumlu olanlar›n yarg›lanmas› istendi. Aç›klamalarda, “ Susmayal›m. 17 A¤ustos’u unutmayal›m.
Gerçek suçlular›n cezaland›r›lmas›
için sesimizi yükseltelim” denildi.

Peru’da d a a yn› a nlay›ﬂ

Bu ülkeyi yönetenler, önlem almak yerine, yaﬂanaca¤› art›k kesin olan ‹stanbul
depreminin ard›ndan yeni an›t mezarlar
dikmeyi bekliyorlar!
‹ﬂte bir örnek. ‹nﬂaat Mühendisleri Odas›
aç›klad›: Güçlendirilmesi gereken 1783
okul binas›ndan sadece 206 tanesi, 133
hastane binas›ndan sadece 5’i, Kredi Yurtlar Kurumu’na ba¤l› 55 binadan sadece
5’i depreme karﬂ› güçlendirilmiﬂtir.
Di¤erlerinde ölüm mutlakt›r.

12 milyonluk kent ölümü beklerken, depremzedelerin ac›lar›n› paylaﬂma gere¤i dahi duymayan hükümetin, türban› Çankaya’ya ç›karma
savaﬂ› d›ﬂ›nda gözü hiçbir ﬂeyi görmüyor. Halk› kaale alm›yorlar, halk›n cangüvenli¤ini umursam›yorlar.
Bu anlay›ﬂ sadece ülkemizde de¤il, dünyan›n her yerinde egemen
s›n›flar›n anlay›ﬂ›d›r. Geçen hafta
Peru’da yaﬂanan deprem, bunu
aç›kça gösterdi.
17 A¤ustos’ta yaﬂanan depremde
510 yoksul insan hayat›n› kaybetti.
Devletin bölgeye yard›m göndermemesi üzerine ya¤malar baﬂlarken, kimi yerde depremzedelerle
polis aras›nda çat›ﬂmalar yaﬂand›.
Deprem sonras› ortal›kta görünmeyen devlet, depremzedelerin öfkesini bast›rmak için copuna sar›ld›.
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Ankaral› su kullanmazsa,
susuzluk sorunu bitecekmiﬂ!
13 y›ld›r yönetti¤i kentte
hiçbir önlem almayarak halk›
susuz b›rakan
Ankara Büyükﬂehir Belediye
Baﬂkan› Melih
Gökçek, piﬂkinli¤ini sürdürüyor.
19 A¤ustos günü bas›n toplant›s›
düzenleyen Gökçek, bir yandan susuzluk zulmüne “ha gayret” dedi,
öte yandan susuz b›rakanlar› protesto eden halka hakaretler etti.

Tasarruf de¤il,
susuz b ›rakma
Gökçek’e göre, yap›lan “tasarruf” ile su harcamas› 15 A¤ustos’ta
700 bin, 16’s›nda 700 bin iken 1718’inde 670 bin metre küplere düﬂmüﬂ. E¤er bu rakam 600 bine düﬂerse kesintiye gerek kalmayacakm›ﬂ.
Ankaral›lar’a su tasarrufu yapt›klar› için teﬂekkür etti¤ini ifade
eden Gökçek, “ kentlilerimize ‘ha
gayret diyorum’, Allah’›n izniyle biraz daha gayret edersek bu rakamlar 600 binlere kadar düﬂecek ve
Ankara’n›n herhangi bir ﬂekilde su
kesintisine ihtiyac› kalmayacak. Tasarrufu, borular›n patlamas›ndan
önce yapsayd›k zaten herhangi bir
ﬂekilde kesintiye gerek kalmazd›.‹nﬂallah bu tasarruf biraz daha artar” diye konuﬂtu.
Demek ki o borular da bak›ms›zl›ktan, sistemin eski olmas›ndan de¤il de, “takdir-i ilahi” sonucu patlam›ﬂ, e¤er olmasaym›ﬂ bu s›k›nt›ya
gerek kalmayacakm›ﬂ... Hangi yalana sar›laca¤›n› ﬂaﬂ›rd› Gökçek. Borular›n zaten susuzluk sonras›, yani
kesintiler baﬂlad›ktan sonra patlamas› bir yana, gecekondulara günlerce su vermeyerek düﬂürülen harcaman›n ad› tasarruf de¤ildir. Ankaral›lar’› kent d›ﬂ›na tatile gitmeye
ça¤›ran zihniyet, aç›kça Ankaral› su

Say›: 119

SORUNUN KAYNA⁄I,
Gökçek ile s›n›rl› de¤ildir, bir
yönetim anlay›ﬂ› sorunudur.
BU Y Ö N E T ‹ M anlay›ﬂ› halk›n hiçbir sorununu çözemez.
SORUNLAR KARﬁISINDA
çözümsüz kald›kça da, bu
gerçekleri dile getirenlere sald›r›rlar, eleﬂtirenleri, protesto
edenleri terörist ilan ederek
s›yr›lmaya çal›ﬂ›rlar.

kullanmazsa, su sorununun kalmayaca¤›n› söylemektedir. Söylemekle de kalmay›p, kesintilerle yaﬂama
geçirmektedir.

Su isteyen teröristtir!
Baﬂta Mamak halk› olmak üzere,
Gökçek’in bu dayatmalar›n›, halk›
düﬂünmeyerek yat›r›m yapmay›p
koskoca kenti susuz b›rakmas›n›
protesto edenlerse, Gökçek’e göre
büyük suçlulard›r.
Su s›k›nt›s›n› protesto edenleri
‘iyi niyetli olmayan kadrocu eylemciler’ olarak nitelendiren Gökçek,
“baz› siyasi partiler ve sivil toplum
örgütleri halk›, Büyükﬂehir Belediyesi’ne karﬂ› muhalefet etmeye ça¤›r›yor. Sözkonusu muhalefeti ka-

bul etmek mümkün de¤ildir, kadrolu eylemcilerin yaklaﬂ›mlar›n› ideolojik olarak de¤erlendiriyorum”
diye konuﬂtu.
Baﬂbakan›n kendini eleﬂtirenlere
“ülkeyi terk et” demesindeki zihniyetin bir tezahürü. Sen halk› susuz
b›rakacaks›n, ama buna tepki gösterilince de “iyi niyetli de¤iller, bunlar ideolojik” vb. diyeceksin.
‹stedikleri Türkiye, onlar›n her
istediklerini yapt›klar›, halk› susuz,
iﬂsiz, yoksul b›rakt›klar› ama buna
karﬂ› kimsenin sesini ç›karmad›¤›
bir Türkiye’dir.
Su istemek ideolojik midir, de¤il
midir ayr› bir konu, ama ülkenin su
kaynaklar›n› sat›l›¤a ç›karman›n
ideolojik oldu¤u aç›kt›r. Bu, burjuva ideolojisidir. “Ne varsa sat, günü
kurtar, tekellere hizmet et” diyen
AKP ideolojisidir.

Cahit A ral b ir tane
de¤il ki!
Gökçek’e göre, onu eleﬂtiren,
günü kurtarma politikalar›n› gözler
önüne seren herkes kötü niyetlidir!
Sadece protesto yapanlar› de¤il,
Kendi tedbirsizliklerini Tanr›’ya havale ederek halk› ya¤mur duas›na
ça¤›rmas›n› soran gazetecileri, Kesikköprü suyunun içilemez oldu¤unu söyleyenleri de, K›z›l›rmak suyunda a¤›r metaller bulundu¤unu
aç›klayanlar› da “iyi niyetli olmamakla” suçlayan Gökçek, Kesikköprü’den ar›t›lan suyu içti¤ini belirterek, “Bir problem yok” dedi.
Çernobil facias› sonras›, Karade-

Ankara’y› susuz b›rakt›lar iﬂçiyi de aç b›rak›yorlar
n

Ankara’ya K›z›l›rmak’›n suyunu taﬂ›yacak projede kötü çal›ﬂma
koﬂullar›nda ter döken 80 iﬂçi iki ayd›r maaﬂlar›n› alam›yorlar.
Ücretlerinin ödenmesini isteyen iﬂçilerin 16 A¤ustos günü iﬂ b›rakmalar› üzerine, taﬂeron firma yetkilileri iﬂçilere sald›rd›. ‹ﬂçilerle taﬂeron aras›nda yaﬂanan kavgaya müdahale eden jandarma ise,
ço¤u iﬂçi 63 kiﬂiyi gözalt›na al›nd›.
‹ﬂçiler inﬂaat alan›ndaki koﬂullar›n çok kötü oldu¤unu belirterek, bazen 72 saat uyumadan çal›ﬂt›klar›n›, 40 kiﬂinin ayn› çad›rda yatt›¤›n›, banyo yapamad›klar›n›, sa¤l›k kabini bulunmad›¤›n› belirterek,
iki ayd›r ailelerine para gönderemediklerini söylediler.
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niz’de çaya radyasyon kar›ﬂt›¤› yönündeki tart›ﬂmalar üzerine, tüccarlar›n, tekellerin çay depolar›n›n
elinde kalaca¤› telaﬂ›na kap›lan iktidar›n bakanlar›ndan Cahit Aral TV
kameralar› karﬂ›s›na ç›km›ﬂ ve çay›
yudumlayarak, “bak›n bir ﬂey yok”
demiﬂti.
Ayn› manzara geçen y›l da, kuﬂ
gribi s›ras›nda bizzat Baﬂbakan Erdo¤an ve bir grup bakan taraf›ndan
sergilendi. TV karﬂ›s›na geçip hep

birlikte tavuk eti yiyen baﬂbakan ve
bakanlar, tavuk tekellerini böylece
rahatlatmaya çal›ﬂm›ﬂlard›.
Onlarca insan›n› kurban veren
Karadeniz halk› hâlâ radyasyonun
yaratt›¤› sorunlarla periﬂan durumda. Kuﬂ gribinin yolaçt›¤› sonuçlar
ise hâlâ tazeli¤ini koruyor.
ﬁimdi de Gökçek ﬂov. Bilim insanlar›n› dinlemek, onlar›n raporlar›n› halka aç›klamak yerine, “bak›n
ben içtim” ﬂarlatanl›¤› yap›yor.

Hani gerilim hatlar›n›
yeralt›na alacakt›n›z?
Ankara’ya ba¤l› Çayyolu’ndan geçen yüksek gerilim hatt› 18 A¤ustos günü protesto edildi. Çayyolu Elektromanyetik Kirlilikten Korunma Derne¤i (ÇEKOD) ve Çayyolu Platformu taraf›ndan, bir al›ﬂveriﬂ merkezinin arkas›ndaki yüksek gerilim hatt› dire¤inin önünde yap›lan eylemde, yüksek gerilim hatlar›n›n yer alt›na al›nmas›n› isteyen dövizler taﬂ›nd›.
Yap›lan aç›klamada, baﬂta Ankara ve ‹stanbul olmak üzere büyük ﬂehirlerdeki iletiﬂim
hatlar›n› yer alt›na indireceklerinin, Enerji Bakan› Hilmi Güler'in 28 Ocak 2004 tarihinde
aç›kland›¤› hat›rlat›ld›. Dört y›ld›r bu sözün tutulmad›¤› belirtilirken, yüksek gerilim hatlar›n›n lösemiye yol açt›¤›, 200 metre yak›nlar›nda
yaﬂayan çocuklar›n hastal›¤a yakalanma olas›l›¤›n›n, 600 metre uza¤›nda yaﬂayanlara oranla
70 kat daha yüksek oldu¤u belirtildi.
Çayyolu halk› Güler'e bir mektup göndererek, “verdi¤i sözü tutmaya” ça¤›rd›.

Mücadele Sonuç Verdi:
Alt›n Madeni Kapat›ld›
Uﬂak’›n Eﬂme ‹lçesi’nde Kanadal›
Eldoradogold-TÜPRAG ﬁirketi’nin
siyanürle alt›n ç›kartt›¤› madenin kapat›lmas› için yürütülen mücadele sonuç verdi.
Köylülerin mücadelesi ile, Çevre
Bakanl›¤›’n›n verdi¤i “olumlu” ÇED
raporunun yürütmesi, Dan›ﬂtay 6.
Dairesi taraf›ndan 9 Temmuz’da dur‹nay köylüleri
durulmuﬂtu. Karar› uygulamak zorunmücadele
da kalan Uﬂak Valili¤i madeni 18
etti
ve
kazand›
A¤ustos günü mühürleyerek kapatt›.
‹nay köylüleri ad›na aç›klama yapan Avukat Senih Özay, “Bizim Bergama örne¤inden dolay› kayg›lar›m›z halen devam ediyor. Bu karar› verenler belki oturup düﬂünüp tekrar açma karar› da ç›kartabilirler. Bu
nedenle bu olay› tüm kamuoyu takip etmelidir” dedi.
Köylüler, mücadelelerinin sonuç almas›n›, topraklar›ndan emperyalist tekelin kovulmas›n› 2 Eylül’de düzenlenecek bir ﬂenlikle kutlayacaklar.

Hac›bektaﬂ ﬂenlikleri yap›ld›
44. Ulusal, 18. Uluslararas› Hac›bektaﬂ Veli Anma Kültür ve Sanat
etkinlikleri 16-19 A¤ustos tarihleri
aras›nda gerçekleﬂtirildi.
Sivas katliam› an›s›na, "Karanl›ktan Ayd›nl›¤a ‹nsanl›k An›t›"n›n
aç›l›ﬂ›n›n yap›ld›¤› ﬂenliklerde, katliamlar›n unutulmayaca¤› belirtildi.
33 can›n an›s›na yap›lan an›t›n aç›l›ﬂ›nda konuﬂan, Hac›bektaﬂ Belediye
Baﬂkan› Ali R›za Selmanpako¤lu,
an›t›n, karanl›klar›n ve ayd›nl›¤›n
fark›nda olan, bu ayd›nlanma süre-
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Bu, asl›nda bir yönetim anlay›ﬂ›n›n tezahürüdür. Bu anlay›ﬂta halka,
halk›n sa¤l›¤›na yer yoktur. Sermayenin ç›karlar›, kendi ç›karlar› vard›r. Eleﬂtirileri savuﬂturmak, zevahiri kurtarmak için bu tür yapmayacaklar› ﬂarlatanl›k yoktur. Gerçekte
halk k›sa ve uzun vadede bu sudan
etkilenecekmiﬂ, umurlar›nda de¤ildir. Nas›lsa o zaman da bir aç›klama
bulurlar. Hiçbir ﬂey bulamazlarsa,
“takdir-i ilahi” derler.

cinde yaﬂamlar›n› yitiren ﬂehitlerimize sayg›y› dünya durdukça göstermek için yap›ld›¤›n› dile getirdi.
7 bölümden oluﬂacak ‹nsanl›k
Müzesi'nin aç›l›ﬂ› için destek isteyen Selmanpako¤lu, ilk 5 bölümde
Sivas'ta katledilen 33 can›n ailelerinin gönderece¤i resim, eﬂya, görüntülü ve sesli belgeleri toplayacaklar›n›, 6. bölümde ise Turan Selçuk'un
ayd›nlanma süreciyle ilgili karikatürlerinin sergilenece¤ini ve burada
Muammer Aksoy, U¤ur Mumcu gi-

bi ayd›nlar›n heykellerinin de yer
alaca¤›n› dile getirdi.
‹lginin ve kat›l›m›n giderek geriledi¤i gözlenen ﬂenlikler kapsam›nda çeﬂitli kuruluﬂlar standlar açarken, Alevi-Bektaﬂi ö¤retisinin önderlerinden Hac› Bektaﬂ Veli’nin
türbesi çok say›da kiﬂi taraf›ndan ziyaret edildi.
“Çilehane” ad› verilen bölge de
alevilerin ziyaret yerlerinden biriydi. Burada bulunan “Delikli Taﬂ”›n
içinden geçenlerin “günahs›z” oldu¤u ﬂeklindeki hurafeye inanan alevilerin, taﬂtan geçmek için çaba harcad›klar› görüldü.
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Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan yay›nlanan 45/1 say›l› genelgenin uygulanmamas›, bu kez TAYAD’l› Aileler taraf›ndan, 19 A¤ustos’ta EMO ‹stanbul
ﬁubesi’nde düzenlenen forumun konusu oldu. Forumda söz alan tutsak aileleri, hukukçular F Tipi hapishanelerinde “genelgenin uygulanmad›¤›n›” dile getirdiler.
Ahmet Kulaks›z taraf›ndan yönetilen forumda ilk sözü alan TAYAD Baﬂkan› Mehmet Güvel, demokrasi mücadelesinin bedel ödenerek sürdü¤ünü
belirterek, “direniﬂle tecritin varl›¤›n›
kabul ettirdik. Ama bizim mücadelemiz bitmedi. Bizim mücadelemiz tecrit
tamamen ortadan kalkana kadar sürecektir. Bu mücadele hakl›, onurlu, na-

bir ailenin suç duyurusunu dahi imzalamad›¤›n› hat›rlatarak, ailelerin duyarl›
olmas› gerekti¤ini vurgulad›.
O¤lunu 9 ay göremedi¤ini kaydeden Akgün, neden olarak Abdullah
Öcalan lehine slogan at›lmas› gösterildi¤ini belirterek, “Oysa benim o¤lum
PKK de¤il DHKP-C tutsa¤›. ‹ﬂte böyle
sudan sebeplerle görüﬂ cezalar› veriyorlar. Bir kerede o¤lumu kabinde görünce soyunmas›n› istedim. Vücudunda morluklar vard›. Türkü söyledikleri
için dövülmüﬂler” diye konuﬂtu.
Forumu yönetin Ahmet Kulaks›z ise
iki k›z›n› kaybetti¤ini, yoksul ama
onurlu olduklar›n› belirtti¤i konuﬂmas›nda, “Yoksullu¤umuz bahane olmamal›. Evlatlar›m›z utan›lacak bir ﬂey
yapmad›. Kaç arkadaﬂ›m›z› gençler
uyuﬂturucuya al›ﬂmas›n diye feda ettik”
ﬂeklinde konuﬂtu.
Forumun bir baﬂka konuﬂmac›s› ise,
Naime Kara idi. “Biz gözyaﬂlar›m›z›

TAYAD FORUM DÜZENLED‹:

Genelge uygulanm›yor
muslu bir mücadeledir” dedi.
Halk›n Hukuk Bürosu avukatlar›ndan Av. Bark›n Timtik ise, genelgede
bulunan 10 saatlik görüﬂ hakk›n›n k›smen sadece Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi’nde uyguland›¤›n›, Tekirda¤ 2 No’lu F
Tipi’nde ve Sincan’da uygulanmad›¤›n›, Gebze’de 10 saat yerine 7-8 saat biçiminde uygulanmaya çal›ﬂ›ld›¤›n›,
Edirne F Tipi’nde 2,5 saat görüﬂme
önerildi¤i ve tutsaklar›n bunu kabul etmedi¤ini dile getirdi.
Ölüm orucuna ara verilmesinde arabulucu rolü oynayan ve sürecin takipçisi olacaklar›n› kamuoyuna aç›klayan
Baro, TTB ve TMMOB’un harekete
geçmesi gerekti¤ini kaydeden Timtik,
konuﬂmas›n› yaﬂanan di¤er hak ihlalleri ve k›s›tlamalar› anlatarak sürdürdü.
Ard›ndan, “Evlat ac›s› bambaﬂka.
Ben eﬂimi kaybedince de üzülmüﬂtüm
ama evlad›ma üzülmem bambaﬂka. F
Tiplerinde tecritin koﬂullar›n› kald›ramayan kendi kendini yok ediyor” diyen
Melek Akgün söz alarak, o¤lu dövülen

Say›: 119

içimize ak›tt›k. Ne bayram ne seyran
dedik, sokaklarda evlatlar›m›z›n sesini
duyurmaya çal›ﬂt›k” diye konuﬂmas›na
baﬂlayan Kara, konuﬂmas›n› ﬂöyle sürdürdü: “Biz evlatlar›m›za güzel bir
dünya veremedik. Onlar güzel bir dünya kurmak için mücadele ettiler. Anne
olmak tüm çocuklar›n ac›s›n› paylaﬂmakt›r.”
Aileleri dayan›ﬂma içinde olmaya
ça¤›ran Kara’n›n ard›ndan söz alan bir
baﬂka tutsak ailesi olan Fahrettin Keskin de, 10 y›ld›r TAYAD’da mücadele
yürüttü¤ünü belirterek, o¤lunun yaﬂad›¤› sa¤l›k sorunlardan, hak ihlali ve
k›s›tlamalardan söz etti.
Forumu izleyen tutsak yak›nlar› da
söz alarak, görüﬂlerde yaﬂad›klar› sorunlardan söz ederken, Av. Behiç Aﬂc›
da k›sa bir kapan›ﬂ konuﬂmas› yapt›.
Genelgeyi uygulatmak için daha
fazla mücadele etmek gerekti¤ine dikkat çeken Aﬂc›, bu konuda ailelere, demokratik kurumlara görev düﬂtü¤ünü
dile getirdi.

‹HD: Genelge derhal
uygulanmal›d›r
n

‹nsan Haklar› Derne¤i
‹stanbul ﬁubesi, ‘Cezae v le r in d e k i ‹n s a n H a k lar› ‹hlalleri S›r De¤ildir’
baﬂl›¤›yla 2007’nin ilk 6
ay›nda yaﬂanan ihlaller
raporunu aç›klad›.
16 A¤ustos’ta ﬂube binas›nda yap›lan aç›klamada ﬁube Baﬂkan› R›za
Dalk›l›ç, haberleﬂme özgürlü¤ü, görüﬂ, savunma, sa¤l›k gibi en temel
haklar›n gasbedildi¤ini
dile getirirken, raporu
bas›na sunan ﬁube Yöneticisi ﬁaban Dayanan
ise, Adalet Bakanl›¤›
Genelgesi’ni hat›rlatarak, derhal uygulanmas›n› istedi.

Nas›lsa dört duvar
aras›nda kal›r!
n

O¤lu ile aç›k görüﬂ
yapmak üzere Sincan F
Tipi’ne giden Semiha
Eyilik, tutsaklar›n görüﬂe ç›kmad›klar›n› gördü. Bunun nedeninin
gardiyanlar taraf›ndan
tutsaklara damga vurulmas› oldu¤unu ö¤renen Eyilik, “Damgan›n
hayvanlara bas›ld›¤›n›”
belirterek tepki gösterince, gardiyan ﬂu cevab› verdi:
“Önceden görüﬂe gelenlere bas›yorduk, bas›na
ç›k›nca içeridekilerine
u y g u l a m ay a k ar a r ve r di k, çünkü onl ar d› ﬂar ›
haber veremiyorlar.”
Haberleﬂme hakk› niye
engelleniyor; iﬂte size
bir gerekçe! Nas›lsa
dört duvar aras›nda
kimse duymaz, görmez
diyen ve sadece o gardinaya ait olmayan bu
zihniyet ne yapmaz!

HAP‹SHANELER
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Irak’ta Êzîdî katliam›
Irak’ta Musul Kenti’ne ba¤l›
ﬁengal'de 14 A¤ustos günü Êzîdî
Kürtler’e (Yezidiler) yönelik düzenlenen sald›r›larda, kad›n, çocuk dahil 500'ü aﬂk›n insan öldü, yüzlercesi yaraland›.
Katliam Irak Kürdistan›’nda büyük bir öfke yarat›rken, Êzîdîler’in
yaﬂad›¤› Avrupa ülkelerinde de mitinglerle lanetlendi. Belçika'n›n Liege Kenti’nde Êzîdî Kültür Merkezi
taraf›ndan düzenlenen mitinge binlerce kiﬂi kat›ld›. Almanya’n›n Bremen kentinde ise, 1500 Êzîdî, katledilen yak›nlar› için a¤›tlar yakt›lar.

‹ﬂgale Karﬂ› Direniﬂ
Bu De¤ildir!
Êzîdîler’in katledilmesi, Irak iﬂgalinin baﬂlad›¤› 2003'ten bu yana
gerçekleﬂtirilen e n b ü y ü k k a t l i a m
niteli¤ini taﬂ›yor. Çarp›c›d›r ki, ikinci en büyük katliam da, Sadr Semti’nde ﬁiiler’e yönelik olarak 2006
y›l›nda gerçekleﬂtirilen katliamd›.
Yani, her ikisi de iﬂgalcilere ya
da do¤rudan iﬂbirlikçilerine yönelik
de¤il, Irak topraklar›nda yaﬂayan
farkl› inanç ve mezhepten halklara yönelik olmuﬂtur. Yaﬂanan tüm
bu sald›r›lar, bir anlamda “etnik temizlik” katliamlar›na dönüﬂmekte,
farkl› olan› yok etme anlay›ﬂ›n›n
güçlenmesine hizmet etmektedir.
Hemen belirtmeliyiz ki, sald›r›y›
kimin gerçekleﬂtirdi¤i bir yana, Irak
topraklar›nda dökülen her damla
kan›n›n s o ru m l ul u¤ u i ﬂ g a l c i l e re,
Amerikan ve ‹ngiliz emperyaliz m i n e a i t t i r. Bugün Irak’ta farkl›
milliyet ve inançtan halklar›n birbirine k›rd›r›lmas› politikas› da, onlara aittir, iﬂgalin yaratt›¤› zeminde bu
tür katliamlar yaﬂanmaktad›r.
Öte yandan, böyle bir sald›r› kim
taraf›ndan gerçekleﬂtirilmiﬂ olursa
olsun; iﬂgale karﬂ› direniﬂle aç›k l a n a m a z . ‹ﬂgalcilere, iﬂgalin politik
hesaplar›na darbe vurulmuyor. Kald› ki, politik olarak kimi hesaplar›n
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karﬂ›s›na ç›kma amac› taﬂ›d›¤› söylense dahi, yine de bu eylem anlay›ﬂ› bir direniﬂ hareketi taraf›ndan benimsenemez.
Halklar›n, emperyalizme, iﬂgallere ve onun iﬂbirlikçilerine karﬂ›
direniﬂi, kutsal, hakl› ve ayn› zamanda ahlâki bir direniﬂtir. Êzîdî
Kürtler’i katletmek, iﬂgale karﬂ› direniﬂ olmad›¤› gibi, ayn› zamanda
direniﬂ ad›na hareket etti¤ini iddia
eden kimi anlay›ﬂlar›n direniﬂi yozlaﬂt›rmas›ndan, ona zarar vermesinden baﬂka bir anlam taﬂ›maz.
Kerkük’te Kürt yerleﬂimini engelleme ya da baﬂka hangi politik
hesaplarla yap›lm›ﬂ olursa olsun;
böyle bir katliam, direniﬂ ad›na gerçekleﬂtirilemez.
Peki nas›l bir anlay›ﬂt›r ki, silahs›z, sivil insanlar› kad›n çocuk ay›rt
etmeksizin böyle katledebilmektedir? Böyle bir vahﬂetin yarat›c›lar›
emperyalistler veya onlar›n iﬂbirlikçisi faﬂist, gerici rejimler olabilir
ancak. Sorun da buradad›r! Egemen
s›n›flara ait olan bu anlay›ﬂ, özellikle, istisnalar› d›ﬂ›nda dinci, islamc›
hareketler taraf›ndan da kolayca benimsenmektedir. Uza¤a gitmeye gerek yok. Ülkemizde ortaya ç›kan
mezar evleri bunun somut örne¤iydi. Yine Irak’ta çok say›da sald›r›da
ayn› zihniyeti görmek mümkündür.
Bu islamc› anlay›ﬂlar için, kendi
dininden, bu da yetmez, kendi mezhebinden olmayan›n katli vacip görülmektedir. Örne¤in, El Kaide çizgisinin, ayn› dinin farkl› bir mezhe-

binden olan ﬁiiler’i, “H›ristiyan iﬂgalci” ile bir tutmas›, bu aç›dan çarp›c› bir örnektir. Yani,
burada iﬂgalcilerle iﬂbirli¤i yapan ﬁiiler vb.
diye bir ayr›m yok.
(Ki, iﬂbirlikçinin hangi
mezhepten, milliyetten oldu¤unun hiçbir
önemi yoktur.) Ayr›ms›z tüm ﬁiiler hedef
al›n›yor. Hatta baﬂ
düﬂman olarak, iﬂgali
tan›mayan, k›smi de
olsa direnme tavr›
içinde olan Sadr hareketi ilan ediliyor. Yine örne¤in, Suriye Lideri Beﬂar Esat’a yönelik bu
y›l içinde ortaya ç›kar›lan suikast
giriﬂimi ilginçtir. Stadyumda futbol
maç› s›ras›nda katliam göze al›narak planlan›yor. Güya bu hareketler
Amerika’ya karﬂ› savaﬂ›yorlar, ancak ABD’nin yok etmek istedi¤i
Suriye’yi “Esat rejimi hristiyanlardan daha kötü” diye ayn› kefeye
koyuyorlar. Ayn› durum, ‹ran için
de geçerli, geçti¤imiz aylarda El
Kaide'nin “ﬁiiler’i destekledi¤i” gerekçesiyle ‹ran'a savaﬂ açma tehdidi
bunun bir örne¤iydi. Ki, ayn› tehdit
Bush taraf›ndan da savrulmaktad›r.
Bu anlay›ﬂ›n temelinde, m ü l k i yetçilik vard›r. Filistin’de Hamas’›n
Gazze darbesinde de görülen bu anlay›ﬂ, Irak’ta özellikle El Kaide çizgisi taraf›ndan temsil edilmektedir.
Bu çizgi giderek d i reniﬂe daha
f a z l a z a r a r vermeye, Irak halk›
içinde sa¤lanabilecek bir birli¤i torpillemeye ve direniﬂin halklar›n gözünde sayg›nl›¤›na darbeler vurmaya devam etmektedir. Öyle bir noktaya gelmiﬂtir ki, b›rak›n farkl› milliyet ya da mezhepten olmay›, direniﬂin içinde yer alan Sünniler dahi
hedef al›nmaktad›r. El Anbar’›n önde gelen direniﬂçi aﬂiretlerden birinin liderininin öldürülmesi ve cenaze törenine de vahﬂice sald›r›larak,
onlarca kiﬂinin katledilmesi bu anlay›ﬂ›n ulaﬂabilece¤i noktay› çarp›c›
olarak ortaya koymaktad›r.
Bir direniﬂ için “ölüm” ve “çürüme” ile ayn› anlama gelen iç çat›ﬂmay› körükleyen bu anlay›ﬂla, iﬂga-
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le karﬂ› direnen birçok grubun iliﬂkilerini kesmesi, aç›kça eleﬂtirmeye
baﬂlamas› yaﬂanan bir baﬂka geliﬂmedir.

Sürüle S ürüle Yokedilen
Bir Halk; Êzîdîler
Êzîdîlik, her ﬂeyden önce ayr›
bir ulus de¤il Kürtler aras›nda yayg›nl›k göstermiﬂ dini bir inan›ﬂt›r.
Ancak kültürleri, yaﬂam tarzlar› ile
ayr› bir “kimlik” oluﬂturmuﬂ, tarih
içinde de farkl› beylikler kurmuﬂlard›r.
ﬁengal katliam›, Êzîdîler’in ilk
k›r›l›ﬂ› de¤ildir. Osmanl›’dan bugüne sürgünler, katliamlar, inkar ve
asimilasyonla geçen ac›l› bir tarihe
sahiptirler.
Bugün ülkemizde de, Irak Kürdistan›’nda da küçük bir az›nl›k durumuna düﬂen Êzîdîler’in anavatan›, Anadolu’dur. Viranﬂehir ve çevresindeki yerleﬂimlerinin en az 800
y›ll›k oldu¤u tahmin edilmektedir.
Bu tarih içinde say›s›z katliamdan geçirildiler. Osmanl›’dan bugüne devlet, Êzîdîler’e dini inançlar›n›
de¤iﬂtirmeyi, Kürdistan topraklar›ndan sürgünü dayatt›. Nitekim, 150
y›l öncesine kadar say›lar› kalabal›k
ve güçlü olan Êzîdîler, bugün dört
bir yana da¤›lm›ﬂ ﬂekilde küçük bir
az›nl›k olarak ifade edilmektedir.
Türkiye topraklar›nda sadece 377
Êzîdî kald›¤› hat›rlan›rsa, yok etme,
sürgün etme politikas›n›n boyutu
daha aç›k görülecektir.
Kasr-› ﬁirin Anlaﬂmas›’yla birlikte Kürtler’e yönelik politikalar›nda de¤iﬂiklikler yaﬂanan Osmanl›,
Kürt beyliklerinin gücünü k›rmak
ve merkezi devleti güçlendirmek
amac›yla Kürt beyliklerini birbirine
k›rd›rmaya ve üzerlerine seferler
düzenlemeye baﬂlad›. Êzîdîler de
bundan nasibini ald›. 1638'de Diyarbak›r'a vali olarak atanan Melik
Ahmet Paﬂa, ‹madeye ve Mezuri’yi
yöneten Kürt beyliklerini yenilgiye
u¤ratt›ktan sonra, Sincar Êzîdîleri
üzerine yürüdü ve Sincar Kalesi'ni
(bugün Irak s›n›rlar› içinde) ald›ktan sonra kalede bulunanlar› k›l›ç-
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B‹R K ÜRT ‹NANIﬁI: Êzîdîlik
Êzîdîlik Kürtler aras›nda yayg›n olan bir dini inançt›r. Êzîdîlik inanc›yla ilgili çeﬂitli görüﬂler ileri sürülmektedir. Kimileri Êzîdîlik’i baﬂl› baﬂ›na
ayr› bir din olarak tan›mlarken kimileri de bu inan›ﬂ›, tarihsel olarak Kürtler’in dini olan Zerdüﬂtlü¤ün bir kolu veya devam› olarak tan›mlamaktad›r.
‹nan›ﬂ ve ibadet ﬂekilleri ile Zerdüﬂtlü¤e en yak›n olan Êzîdîlik’tir. Ateﬂ,
Güneﬂ ve Ocak'a özel bir önem verilir.
"500-600 y›ll›k bir süreden beri yaz›l› kaynaklardan yoksun kalm›ﬂ Zerdüﬂtlü¤ü Müslümanl›¤›n Anadolu'da yay›lmaya baﬂlad›¤› y›llarda tümü ile
yaz›l› ilke ve kurallara ba¤layan ﬁeyh Addi bu inanc› Yezidilik ad›yla yeniden düzenledi" (Josep Hammer'den aktaran Murat Özdemir/ Yezidiler ve
Süryaniler, Syf.4)
Êzîdîlik’in "kurucusu" ve "peygamberi" olarak bilinen ﬁeyh Addi Bin
Misafir 1075 y›l›nda Bekaa Vadisi yak›nlar›nda bulunan Beytü'l Kar Köyü’nde do¤du. Hakkari Kürtleri’nden olmas› nedeniyle lakab› El Hakkar'd›r.
ﬁeyh Addi 1162 y›l›nda Laleﬂ'te öldü. Türbesinin bulundu¤u Musul'un kuzeyindeki Laleﬂ Êzîdîler için kutsald›r ve her sene törenler düzenlenir. ﬁeyh
Addi'nin ölümünden sonra taraftarlar›n›n kurdu¤u tarikata Addaviye Tarikat› ad› verildi. Bu tarikat zaman içerisinde Êzîdî dinini oluﬂturdu.
Êzîdîlik’in ba¤›ms›z, ayr› bir din olarak yay›lmas› 14. yüzy›lda yani
yaklaﬂ›k olarak ﬁeyh Addi'nin ölümünden 150 y›l sonra gerçekleﬂmiﬂtir.
M›s›r'daki küçük bir kolu say›lmazsa yay›l›ﬂ alan› Kürdistan'd›r. Diyarbak›r, Mardin, Viranﬂehir, Cizre, Bitlis, Siirt, Van, Hakkari, Tebriz, Rewanduz, Erbil, Süleymaniye, Kerkük baﬂl›ca yay›l›ﬂ alanlar›d›r.
Êzîdî inanc›ndaki yarat›l›ﬂ efsanesine göre; Tanr› ilk olarak yedi mele¤i
yaratt›. S›ras›yla Azrail, Dardail, ‹srail, Mikail, Cebrail, ﬁemnail ve Nurail
birer gün arayla yarat›ld›. Bu yedi kutsal melekten Azrail, Melek Tavus'la
özdeﬂleﬂtirilmiﬂtir. Tanr› yedi mele¤in ard›ndan yedi kat gö¤ü, yeri güneﬂi
ve ay› yaratt›. Ve hepsine Melek Tavus'u reis yapt›. Tanr› Êzîdîler’in do¤ru
yolu bulmas› için ﬁeyh Addi'yi gönderdi.
Êzîdîler dualar›nda ad›n› zikretmeseler, adaklar sunmasalar da tek bir
yüce varl›¤a inan›rlar. Ancak bunun yan›nda ad›n› bile söylemekten çekindikleri bir ruhun varl›¤›na da inanmaktad›rlar. Bu kötü ruh yani ﬂeytan, Melek Tavus'tur. ﬁeyh Addi iyinin, Melek Tavus ise kötünün yarat›c›s›d›r. Yezidi inanc›nda ﬂeytan karanl›k güçlerin baﬂ›d›r ve Tanr› buyru¤una karﬂ›
geldi¤i için cezaland›r›lm›ﬂt›r. Êzîdîler’in Melek Tavus'a tapt›klar› ileri sürülse de bu do¤ru de¤ildir. Ancak ﬂeytan tüm kötülüklerin baﬂ› oldu¤undan
ondan çekinir ve k›zd›rmak istemezler.
tan geçirdi. Sincar Êzîdîleri’ne yönelik ikinci katliam ise, 1830’da
patlak veren ayaklanmaya karﬂ› gerçekleﬂtirildi. 1911-1918 aras›nda ise
Abdülhamit "Panislamizm" politikas›yla tüm gayri-müslimlere din
de¤iﬂtirmeyi dayatt›. Din de¤iﬂtirmeyi reddeden Êzîdîler’e karﬂ› katliam ve sürgüne baﬂvurdu, bu bask›lar sonucunda Êzîdî nüfusu yar› yar›ya azald›.
Cumhuriyet döneminde; bu topraklarda yaﬂayan tüm farkl› milliyetlere, inançlara mensup halklara

yap›lanlardan Êzîdîler de nasibini
ald›lar. Bask›, asimilasyon, katletme, sürgün etme politikas› aral›ks›z
sürdürüldü. Sürgün etme politikas›
12 Eylül Cuntas› döneminde daha
da h›z kazand›. Ve Anadolu’nun 800
y›ll›k bir halk›, 1996’ya gelindi¤inde neredeyse tüketildi. Geriye kalan
sadece 377 Êzîdî...
Avrupa’da yaﬂayan yaklaﬂ›k 60
bin Êzîdî bu süreçte Türkiye’den
göçedenlerden oluﬂuyor.
Bu yüzlerce y›ll›k ac›l› tarihe
ﬂimdi ﬁengal katliam› da eklendi...

Êzîdîler
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AKP Ekonomisi:
Amerika hapﬂ›r›yor,
Türkiye nezle oluyor!
Ülkemiz 1945’lerden bu yana bir yenisömürgedir. Baﬂka deyiﬂle, emperyalizme
ba¤›ml›d›r. Fakat ba¤›ml›l›¤›n boyutlar› her dönem farkl› olmuﬂ, dönemsel olarak da ba¤›ml›l›¤›n kendine özgü biçimleri
geliﬂmiﬂtir. Ba¤›ml›l›¤›n bugünkü
boyutlar›, hiç kuﬂku yok ki, geçmiﬂi
geride b›rakm›ﬂt›r. Biçimsel olarak
da art›k ba¤›ml›l›k çok daha direk,
daha dolays›z biçimlerde gerçekleﬂmektedir.
Art›k emperyalist tekeller, istedikleri ay, istedikleri hafta, istedikleri gün DE⁄‹L; istedikleri saat ülkemizde kriz ç›karabilecek durumdad›rlar. Çünkü, ülkemiz ekonomisi, daha önce hiçbir dönem olmad›¤› kadar, emperyalist ekonomiyle
içiçe girdi. AKP döneminde ise,
emperyalist nakit sermaye (ki buna
‘ s › c a k p a r a ’ diyorlar) ülkemizde
kelimenin gerçek anlam›yla cirit
atar hale geldi. Bunun sonucunda da
art›k dünyan›n ﬂu veya bu borsas›ndaki en küçük dalgalanman›n etkisi,
ülkemizde de hissediliyor.
Geçen hafta yaﬂanan “kriz” de

bunun sonucuydu. ABD’de ortaya
ç›kan “ m o r t g a g e k r i z i ” dünyan›n
çeﬂitli ülkeleriyle birlikte ülkemizi
de etkiledi. Etki esas olarak dünya
borsalar›nda de¤er düﬂüﬂleri biçiminde görüldü.
Bas›nda yeralan haberlere göre,
“kriz”, “ABD’nin en büyük mortgage ﬂirketi Countrywide Financials’›n mali sorunlar yaﬂad›¤› yönündeki haberler” üzerine tetiklenmiﬂ. Önce New York Borsas›’nda,
ard›ndan, Asya borsalar›nda düﬂüﬂler yaﬂand›. Hindistan’dan Japonya’ya kadar yay›lan kriz, en sonunda ‹MKB’ye kadar gelmiﬂ do¤al
olarak...
Mevcut durumu aç›klamak için
“global ekonomi”... “küresel sermaye”, “bu dönemde baﬂka türlü
olamaz” masallar› anlat›l›yor, fakat
gerçek bu de¤ildir. Gerçek, b a ¤ › m l›l›k meselesidir.
Gazetelerde hakl› olarak ﬂu tür
sorular yer ald›; “Amerika’daki
adam, ev kredisini ödeyemediyse,
bundan bana ne, niye onun ceremesini ben çekiyorum?”
Soru hakl›, ancak cevab› da bel-

‘Pembe tablo’da bir kara delik:

‹ﬁS‹ZL‹K ARTIYOR!
Türkiye ‹statistik Kurumu, Nisan-May›s-Haziran
Hane Halk› ‹ﬂgücü Araﬂt›rmas› aç›kland›. Devletin
resmi kurumunun araﬂt›rmas›, AKP’nin ekonomi
üzerine çizdi¤i pembe tabloyu tekzip ediyor.
Araﬂt›rma diyor ki: Sözkonusu dönemde iﬂsiz say›s›, 2 Milyon 265 Bine YÜKSELD‹!
Diyor ki: Genç nüfustaki iﬂsizlik oran› yüzde 1.1 puan artarak YÜZDE 17.5’A Ç I K T I !
Ve çok daha vahim bir gerçe¤i yer veriyor
araﬂt›rma: Diyor ki; bu nüfusun 657 bin 372’si
art›k asla ‹ﬁ BULMA UMUDU OLMAYAN -
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li. Emperyalist mekanizma böyle
ﬂekillenmektedir çünkü. Her türlü
krizin faturas›, emekçilere, halka
ç›kar›l›r. Bu Amerikan halk› da
olabilir, Türkiye halk› da. Kald› ki,
suyun baﬂ›n› haramiler tuttu¤u
müddetçe, “kriz”ler de halk› soyman›n bir vesilesine dönüﬂtürülür.
Kuﬂkusuz bütün bu geliﬂmeler
içinde en önemli ve vahim olan
nokta da ﬂudur: Ekonomistler,
“ABD ve Avrupa’da genel olarak
trendin bozuldu¤unu, krizin nas›l
geliﬂece¤i konusunda bir ﬂey söylemenin imkans›z oldu¤unu” belirtiyor ve ekliyorlar: “ B u n o k t a d a
Tü rk iy e’ ni n y ap ab il ece¤ i f azla bi r
ﬂey y o k t u r !”
Baﬂka bir deyiﬂle, Türkiye ve
benzeri durumdaki yeni-sömürgelerin, KURBANLIK KOYUN gibi,
baﬂlar›na gelece¤i beklemekten baﬂka yapabilece¤i bir ﬂey yok. Krizden de, borsadaki düﬂüﬂten de daha
vahim olan budur. ‹ﬂte, iﬂbirlikçilerin “ekonomi t›k›r›nda gidiyor”,
“yabanc› sermaye hükümetimize
güveniyor ”, “s›cak par a ülkemizi
sevdi” diye diye, ülkemiz ekonomisini getirdikleri yer buras›d›r.
Emperyalist sermaye ve tekeller,
ülkemizi de¤il, ülkemizdeki ya¤ma
ve talan imkan›n› ve esas olarak da
kendilerine bu imkan› veren iﬂbirlikçi AKP iktidar›n› sevdiler. Birlikte soymaya, kriz olursa da faturas›n›
halka ödetmeye devam edecekler!

L A R’dan oluﬂmaktad›r.
‹ﬂsizlik, durumun kötü oldu¤unu gösterir,
ama umutsuzluk, durumun daha da kötü olmas›
demektir. AKP’nin ekonomiyi getirdi¤i yerin bir
baﬂka göstergesi de budur. AKP’nin yalanlara
dayanan “treni”, gerçeklere çarpa çarpa bir noktada
devrilecek elbette. Biz de bunun bir an önce olmas› için elimizden geleni yapaca¤›z.
‹ﬁS‹Z KARDEﬁLER‹M‹Z!
Siz yine de umudunuzu kaybetmeyin.
Mevcut durumda, mevcut düzende “iﬂ bulma” umudundan sözetmiyoruz. Onu bulamayacaks›n›z büyük ihtimalle. Ve seninle ayn› iﬂsizli¤i paylaﬂanlar giderek daha da artacak. Fakat bizim dedi¤imiz baﬂka. Baﬂka umutlar var.
Bu köhnemiﬂ düzeni de¤iﬂtirme umudu mesela!
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Sisteme ne çabuk UYUM sa¤lad›n›z?

Uras’›n Parlamento
G üz e l l e m e le r i
lYeni m eclisi çok olumlu buluyorum... Çünkü ilk defa
t o p l u m u n b ü t ü n re n k l e r i
m eclise yans›d›. Bu iyi bir
ﬂey.

l Ben bu m eclisin ad›m ata cak, somut sorunlara çözüm
g e t i re c e k b i r m eclis oldu¤u nu düﬂünüyorum.

lBizler, sorun ç›karan de¤il,
sorunlar› çözen bir i r a d e
oluﬂturaca¤›z.

l Me cl is i n , d e m o k r a t i k , l a i k ,
sosyal hukuk devletine uy g u n b i r cumhurba ﬂka n› s eçmesi gerek i r.

lCumhurbaﬂkanl›¤› seçim
t u r l a r › e s n a s › n d a p a r l a m e ntoda yer alaca¤›m. Çünkü
parlamentoda yer almamak,
d e m o k r a s i d › ﬂ › g ü ç l e r e h iz m e t e d e r.

lB u pa r l a m e n t o nu n m e ﬂ r uiyetine inan›yorsak, bu parlamento kendi içerisinde
c u m h u r b a ﬂ k a n › n › s e ç m e l i d i r.

Say›: 119

Ufuk Uras da, Bask›n Oran da,
22 Temmuz seçimleri öncesinde
çok büyük iddialarda bulundular.
En baﬂta en büyük iddialar›, meclisin ezberini bozmakt›.
Oran seçilemedi, fakat Uras seçildi ve iddialar›n› 23 Temmuz sabah›nda da sürdürmeye devam etti.
Oysa 23 Temmuz’dan bu yana
TBMM’de sergiledi¤i tav›rlarla, bu
iddian›n uzaktan yak›ndan bir ilgisi
yok. Tek baﬂ›na yukar›da aktard›¤›m›z sözleri bile, b›rak›n oligarﬂinin
meclisinde “ezber bozmay›”, burjuva politikac›lar›n meclis üzerine en
klasik ve KL‹ﬁE sözlerinin bir tekrar›ndan ibarettir. Ezber bozma iddias›yla girenlerin, burjuva politikas›n›n ezberlerini bu kadar k›sa sürede ezberlemesi ﬂaﬂ›rt›c›d›r.
Meclise girdi¤i günden bu yana
neler yapt› Ufuk Uras?

1- Oligarﬂinin faﬂist anayasas›yla dayatt›¤› “yemin”i ederek, burjuva politikac›lar›n riyakarl›¤›na, yalanc›l›¤›na ortak oldu. Bunu bile bile ve itiraf da ederek üstelik!.. O art›k, “ol iga rﬂi nin ana yasa s›na sa d a k a t ” yemini etmiﬂ bir vekildir.
ﬁimdi ne yapacak, o anayasaya karﬂ› nas›l demokrasiyi savunacak bilemiyoruz, fakat bildi¤imiz ﬂudur ki,
sosyalist politikada böyle bir riyakarl›¤a, takiyyeye yer yoktur.

2- TBMM baﬂkanl›k seçimlerinde, gerici AKP’nin aday› olan Köksal Toptan’› destekleyen oy kulland›. Köksal Toptan’› neden destekledi Ufuk Uras? Ölçüsü neydi? Hangi
politikaya göre hareket etti?.. Ufuk
Uras, bir sosyalist milletvekili olarak, sosyalist teori ve politika aç›s›ndan Köksal Toptan’›n desteklenmesini gerektiren nedenler konusunda bugüne kadar halk›na ve seçmenlere bir aç›klama yapmad›.
3- ﬁimdi de cumhurbaﬂkanl›¤›
seçimlerinde adeta “ k r a l d a n d a h a
k r a l c › ” bir tav›r içindedir. O kadar
ki, gerici, emperyalizm iﬂbirlikçisi
b irin in cum hu rb aﬂk an› ol am aya-

ca¤›n› dile getirmesi, bunun için
esas olarak AKP’yi eleﬂtirmesi gerekirken, o Abdullah Gül’ün AKP
taraf›ndan tekrar aday gösterilmesini protesto eden CHP’nin oylamaya
kat›lmamas›n› eleﬂtirmekle oyalanmaktad›r. Oligarﬂinin meclisini çal›ﬂt›rmak, 30 küsür y›l sonra meclise giren ilk sosyalist”(!) olan Ufuk
Uras’a m› kald›?
Meclisteki sosyalistin görevi,
gündemlere halk aç›s›ndan bak›p
ona göre politika yürütmek mi, oligarﬂi içi çeliﬂkilerde kendi kendine
hakemlik görevi biçmek mi?
Tav›ra bak›n; kendisi kat›ld›¤›
yetmiyormuﬂ gibi, kat›lmayanlar›
eleﬂtirmeyi de görev say›yor.
Üst perdeden ba¤›r›yor: “ B u
parlamentonun meﬂruiyetine ina n› yor sa k...”
Bay milletvekili Ufuk Uras inan›yor anlaﬂ›lan. Peki nedir bir parlamentonun meﬂrulu¤unu sa¤layan
ölçütler?.. Mesela, yüzde 10’luk baraj sistemi, burjuva anlamda bile, o
parlamentonun meﬂrulu¤unu tart›ﬂ›l›r yapmaz m›?
Birilerinin bu parlamentonun
meﬂrulu¤una inanmama hakk› yok
mu üstelik? Pekala, hem meclise seçilip, hem de o kurumun meﬂru olmad›¤› söylenmeye devam edilebilir. Nitekim, dünyan›n birçok ülkesinde sosyalistlerin parlamenter
mücadelesinin en önemli politikalar›ndan biri bu olmuﬂtur.
Ufuk Uras, AKP’li Köksal Toptan’› desteklemesinin ard›ndan biraz kendini geri çekme ihtiyac› duymuﬂ olacak ki, cumhurbaﬂkanl›¤›
seçiminde parlamentoya girece¤ini
ama Gül’e oy vermeyece¤ini aç›klad›.
Uras’›n oy vermeme gerekçesi
ise ﬂöyleydi: “Abdullah Gül'e gerek
uluslararas› politikadaki yaklaﬂ›m›,
gerek Kürt sorunundaki ketum tutumu, gerekse ekonomi politikalar›ndaki neoliberal politik hatt› benimsemesi nedeniyle olumlu yaklaﬂma-
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m›z mümkün de¤il. ... parlamentoya
girece¤iz, ama Abdullah Gül'e
olumsuz oy verece¤iz.”
Peki Köksal Toptan’›n fark› neydi?
Mesela, Toptan’›n Kürt sorununda “ketum” de¤il de cömert bir tutumu mu vard›? “Uluslararas› politikada” Gül’den farkl› m› yaklaﬂ›yordu? Mesela BOP’a karﬂ› m›yd›
Toptan? ABD’yle stratejik müttefik
olmaya karﬂ› m›?
Veya Köksal Toptan, “ekonomi
politikada neoliberal politik hatt›”
benimsemiyor muydu?
Gerçek ﬂu ki, Ufuk Uras’›n
Gül’e oy vermeme gerekçeleri,
TBMM’ye yaklaﬂ›mdaki icazetçi
p o l i t i k a n › n bir itiraf›d›r. Köksal
Toptan’la Abdullah Gül aras›nda siyasal aç›dan bir fark yoktur. Köksal
Toptan’a oy verilmesi, burjuvaziye
ne kadar ehil parlamenterler olduklar›n›, sistemin “iﬂleyiﬂini” en az
onlar kadar düﬂündüklerini kan›tlamaktan baﬂka bir anlam taﬂ›m›yor.
Sol ad›na, sosyalistlik ad›na;
ucuz ve kolay bir politika tarz› bu.
Oligarﬂinin temsilcilerinin karﬂ›s›na, halk›n ç›karlar›n› savunman›n
meﬂrulu¤u ve hakl›l›¤›yla ç›kamamaktad›r icazetçilik.
Ufuk Uras’›n en baﬂta aktard›¤›m›z sözlerine tekrar bak›n. Devrimci, sosyalist bir üslup yok. Kullan›lan dil, tamamen s›radan burjuva siyasetin dili.
Geliﬂtirilen tav›rlar da -en az›ndan bu ana kadar olanlar- ayn› çizgide. Diyor ki, “sorun ç›karan de¤il, sorun çözen olaca¤›z.”
Bu güvenceyi verme ihtiyac›n›
neden duyuyor Ufuk Uras?
Sosyalistler mi ç›kard›lar bugüne kadarki sorunlar› da Ufuk Uras
ilerici olarak böyle bir güvence verme ihtiyac› duyuyor. Asl›nda bu güvence, hem reformizmin parlamenter siyasetini, hem de ruh halini ele
vermektedir.
Sosyalistler burjuvaziye böyle
bir güvence vermezler. (Uraslar’›n
s›k s›k at›f yapt›¤› T‹P’li sosyalistlerin de böyle bir güvence verdikle-
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rini, böyle bir ruh halinde olduklar›n› duymad›k, görmedik.)
Sosyalistler, burjuvaziye böyle
bir güvence verme ihtiyac› duymad›klar› gibi, t a m t e r s i n e, gerekti¤inde de S O R U N Ç I K A R I R L A R !
Halk›n sorunlar›na dikkat çekmek,
halk›n taleplerini kabul ettirmek
için, gerekti¤inde oligarﬂinin meclisini iﬂlemez hale getirmeyi de bir
politika olarak uygularlar. Güçleri
varsa, seçilmiﬂ parlamenterleriyle
boykot da yaparlar.
Ama Ufuk Uras ne yap›yor?
Kendisi sosyalist bir politika izlemedi¤i gibi, baﬂkalar›n›n politikalar›n› da ipotek alt›na al›yor. Oligarﬂi,
meclisini iﬂletmek için say›s›z düzenleme yapm›ﬂt›r, Ufuk Uras’›n
kayg›lanmas›na gerek yok! Kald› ki
bunun kayg›s›n› da b›rak›n oligarﬂi
duysun, ilerici, demokrat milletvekilleri de¤il!
Yine cumhurbaﬂkanl›¤› konusunda Uras diyor ki, “ bir uzlaﬂmayla seçim daha anlaml› olur.” Bunu
oligarﬂinin temsilcileri diyebilir,
burjuva partiler, politikac›lar diyebilir. Ama Uras, bu konuda, katliam, ﬂovenizm, sömürü politikalar›n›n uygulay›c›lar›yla uzlaﬂmadan
sözedemez. Etmemeli.
Ufuk Uras’›n üç konuda- yemin,
TBMM baﬂkan› seçimi ve cumhurbaﬂkanl›¤› seçimi- üç tavr›na tan›k
olduk bugüne kadar; üçü de sosyalist bir tav›r de¤ildi. Üçünde de
halktan ve emekten yana bir ç›k›ﬂ
görmedik. Bu arada ne gördük peki? Ufuk Uras’›n kravat konusunda
muhalif oldu¤unu ö¤rendik. Yemini
sessiz sedas›z geçiﬂtiren Ufuk Uras,
k r a v a t m u h a l e f e t i n i kararl›l›kla
sürdürüyor. Baﬂka? Meclisteki caminin “budist tap›naklar›na benzedi¤i” ﬂeklindeki tespitini ö¤rendik.
Ufuk Uras’a hat›rlatmak isteriz;
parlamento kavram›, ‹talyanca
“ p a r l a re ”den geliyor. “ P a r l a re ”
ise konuﬂmak demek! Lenin’in de
burjuva parlamentolar için kulland›¤› güzel bir deyim var: “ L a k l a k h a n e ”... Uras, kendini burjuva parlamentonun bu özelli¤inden sak›nmazsa, çok konuﬂan ama hiçbir ﬂey

söylemeyen, çok konuﬂan ama militan bir muhalefet yapamayan bir
milletvekili olarak tan›n›p an›lmaya
mahkum eder.
Ufuk Uras, milletvekilli¤inin ertesi günü ﬂu iddial› sözleri söylüyordu.:
“ 38 y›l sonra sosyalist bir milletvekilinin Meclis'e girmesinin sonuçlar›n› göreceksiniz. Nas›l bir 38
y›ll›k kay›pla karﬂ› karﬂ›ya kald›¤›m›z› ilk günden itibaren göstermeye
baﬂlayaca¤›z.”
Hiçbir kayb›m›z›n olmad›¤› anlaﬂ›l›yor. Ve e¤er Ufuk Uras, bu çizgiyi izlemeye devam ederse de olmayacak.
Bu çizgi, ad›yla san›yla parlamenteristtir. Bu çizgi, oligarﬂinin
demokrasicilik oyununa ortak olmakt›r. Oligarﬂinin parlamentoculuk oyununa bu kadar k›sa sürede
ve bu kadar h›zl›, bu kadar bal›klama ortak olunmas›, ÖDP’de ne kadar kabul görmektedir, baﬂka deyiﬂle, sözkonusu politikalar, ne kadar
kiﬂisel, ne kadar partinin politikalar›d›r, bunu önümüzdeki günlerde
daha aç›k görece¤iz; kuﬂkusuz ki,
bu çizginin kabul görmesi, durumu
daha da vahim hale getirecek; son
zamanlarda s›k s›k at›f yap›lan
1965’in T‹P’iyle günümüz legal
particili¤i aras›ndaki mesafe daha
da aç›lacakt›r.
Biz inan›r ve söyleriz ki, “dev rim için savaﬂmayana sosyalist
denmez!” Ufuk Uras da bir sosyalist de¤ildir. Bu anlamda, 38 y›l
sonra ilk sosyalist gibi söylemleri,
muhteva olarak da yanl›ﬂ ve yersizdir. Fakat, reformist anlamda da olsa, ilerici, demokrat bir milletvekili
olarak, oligarﬂinin çizgisine tabi olmadan, parlamentoculuk oyunlar›na
angaje olmadan, oligarﬂinin temsilcilerine güvence verme, kendini kan›tlama gibi bir ruh haline girmeden
çok ﬂey yapabilirler. ‹lericilik, demokratl›k da bunu gerektirir. Ufuk
Uras’dan da, DTP’lilerden de beklenen budur. Bu eleﬂtiri ve uyar›lara
kulak verirler umar›z. Çünkü tersi,
onlar› oligarﬂinin çürümüﬂ parlamentosunun içinde çürütecektir.
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Siyasette

‹LKE

Kalinin’in sözleriyle ortaya
koyal›m, diyor ki:
Marksist olmak, yaln›zca Lenin'i, Marks'›, En-

Marksizm’e Evet,
Leninizm’e Hay›r!

Marksistlik ve
Leninistlik birbirinden ayr›labilir
mi?.. Ayr›l›rsa ortaya ne ç›kar?
Kimileri ayr›labilece¤ini düﬂünüyor, ay›rmaya çal›ﬂ›yorlar. Bu çerçevede de diyorlar
ki “Marksist’im ama Leninist de¤ilim”! Ve tabii ilginç bir nokta
olarak tespit etmek gerekir; tersini
diyen hiç yok! Yani Leninist’im
ama Marksist de¤ilim iddias›nda
bulunmuyor kimse. Okurlar›m›z
baﬂtaki sorumuza cevap ararken,
bunu da gözönünde bulundursun.
Marksizm’le Leninizm’i birbirinden ay›rmaya çal›ﬂanlar›n ‘kimli¤i’ne tekrar gelece¤iz ama baﬂtan
ﬂunlar› tesbit ederek ilerleyelim:
20. yüzy›l›n ve 21. yüzy›l›n
Marksist’i,
Leninist’tir.
Leninizm’den kopar›lm›ﬂ bir Marksizm,
özünde Marksizm olmaktan ç›kar.
Çünkü Leninizm, bir anlamda
Marksizm’in emperyalizm dönemindeki karﬂ›l›¤›d›r. Bir tan›m daha
yapabiliriz; Leninizm, Marksizm’in
pratikleﬂtirilmiﬂ, gerçekleﬂmiﬂ halidir. Hayat›n içindeki devam›d›r.
Hal böyleyken; yani Marksizm
ve Leninizm, tarihsel olarak, metodolojik olarak, muhteva olarak, ideolojik ve pratik olarak bu kadar içiçe ve böyle etle t›rnak gibiyken, onlar› ay›rmaya kalkmak, en baﬂta bilimsel de¤ildir. ‹kincisi, böyle bir ayr›m pratik olarak eklektizme, subjektivizme düﬂmeden yap›lamaz.
Üçüncüsü, bu kopar›lamaz ba¤ nedeniyledir ki, Leninist olmayanlar›n
Marksistlik iddias›nda bulunmas› da
mümkün de¤ildir.
Bunu biraz daha somutlayal›m
isterseniz:
“Marksistim ama Leninist de¤ilim”! diyenlerin, Marksist olmaktan ne anlad›klar› ﬂüphelidir ve
Marksizm’den bizim anlad›¤›m›z›
anlamad›klar› kesindir.
O halde, Marksist olman›n ne
demek oldu¤unu da ortaya koymam›z gerekir. Sovyet devrimcilerden
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gels'i okumuﬂ ya da ö¤renmiﬂ olmak de¤ildir. Marksizmi bilmemiz
için bunlar› okumam›z yeterlidir.
Fakat, Marksizmi bilmek baﬂka,
Marksizmi en çeﬂitli, en özgün,
en ola¤anüstü durumda hergün,
her saat uygulamak baﬂka ﬂeydir.
Marksizmin kelime kelime bilinmesi, her soruna Marksistçe
yaklaﬂ›labilece¤i anlam›na gelmez. E¤er Marksist olmak için
Marks, Engels, Lenin'in... eserlerini tan›mak, okumak ya da ö¤renmek yeterli olsayd›; o zaman
hiç kuﬂkusuz ki s›cak ekmek gibi
Marksist piﬂirirdik."
“Marksist’im ama Leninist de¤ilim”! diyenler, olsa olsa s›cak ekmek gibi f›r›nda piﬂirilen Marksistler’den olsa gerek. Böyle diyenlerin
“kimliklerini” deﬂifre ederek devam
edelim. Bunlar›n ço¤u, ya küçükburjuva ayd›nlar›d›r, ya da devrimciyken düzene dönmüﬂ solcular!..
Bayraklardan orak çekiçler ç›kar›l›rken, Marksizm-Leninizm’den de
Leninizm ç›kart›l›yordu.
Bu kategorideki ayd›nlar,
M a r k s o l o g olmakla M a r k s i s t olmay› kar›ﬂt›r›yorlar muhtemelen.
Marksizm’i biliyor olabilirler ama
Marksist de¤illerdir. Çünkü yine
Kalinin’in iﬂaret etti¤i gibi, “Marksist olabilmek için kuram› hayatla beslemek, günlük iﬂleri kurama ba¤lamak gerekir.”
Kuram› hayatla beslemek,
g ü n l ü k i ﬂ l er i k u r a m a b a ¤ l am a k , L e n i n i z m ’ d i r. Ve “Marksist’im ama Leninist de¤ilim” diyenlerin, Marksizm’den koptuklar›
bir nokta da buras›d›r.
Bu kopuﬂ noktas›n› da somutlad›¤›m›zda, her ﬂey daha ayan beyan hale gelecek san›r›z.
Marksizm, her ﬂeyden önce ve
en baﬂta, “ p ro l e t a r y a y a e s a-

re t t e n k u r t u l u ﬂu n y o lu n u
g ö s t e r m e k ” de¤il mi? Oysa ne ilginçtir ki, “sade Marksist” olduklar›n› iddia edenlerin genellikle proletaryayla pratikte ilgileri olmad›¤›
gibi, teoride de yoktur. Marksizm’i
hangi eylemlerine klavuz yap›yorlar? Meçhuldür.
Proletaryaya gösterebilecekleri
yegane “esaretten kurtuluﬂ yolu”
da burjuvazinin parlamentosundan
baﬂka bir ﬂey de¤ildir ve onlar salt
bu yüzden bile M a r k s i s t s a y › l a m a z l a r ! Çünkü, Marks, daha kendi döneminde, yüzy›l önce parlamenter yoldan sosyalizme geçiﬂ
düﬂüncesini mahkum etmiﬂtir. Önce sadece ve sadece ABD ve ‹ngiltere için olabilir demiﬂ, sonra onun
da hükmü kalmam›ﬂt›r. Bu anlamda tekrar ediyoruz ki; yüzü salt
parlamentoya dönük olanlar,
Marksist olamazlar.
Bir baﬂka nokta: Marksizm, k o m ü n i z m d i r. Ve yine ilginçtir ki,
“sade Marksist”lerin hemen hiçbiri
komünist de¤ildir, nihai olarak komünizmi hedeflemezler. Sosyalist
de de¤illerdir. Proletarya diktatörlü¤ünü de reddederler. Marksizm-Leninizm sözkonusu oldu¤unda “sade
Marksist” olanlar, sosyalizm sözkonusu oldu¤unda bu kez sade sosyalist olmay› kabul etmeyip, “özgürlükçü sosyalizm” diye bir kavram
geliﬂtirirler. “Özgürlükçü sosyalizm”
de proletarya diktatörlü¤ünü içermeyen sosyalizm oluyor-muﬂ!
“Marksistim ama Leninist de¤ilim” konumuyla çeliﬂki ç›kmas›n
diye, tarihte bir çarp›tma yap›p
proletarya diktatörlü¤ü düﬂüncesini
Lenin’e aitmiﬂ gibi gösterirler. Ki
böyle de¤ildir. Bu anlamda bir daha söyleyece¤iz ki; proletarya diktatörlü¤ünü savunmayanlar da
Marksist olamaz...
Ele ald›¤›m›z tutumun pratikte
genel olarak “ Va l l a h i M a r k s i s t i m a m a z i n h a r L e n i n i s t d e¤ i l i m ” biçimine bürünmesi, tesadüf de¤ildir. Düzenin çizdi¤i s›n›rlara boyun e¤iﬂin bir tezahürüdür.
O zaman ﬂu hükümlerde bulunabiliriz; b i r ; Leninist olmayan Marksizm, düzen solculu¤udur. ‹ k i ; bu
yüzden de burjuvazi için Marksist’in,
Leninist olmayan› makbuldür.

‹LKE
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dir. “Polise mukavemet” gibi gerekçeler bu ülkede her
koﬂulda kullan›lan sudan
ucuz gerekçelerin baﬂ›nda
gelmektedir. Mahkemeler;
iﬂbirlikçilerin yönetti¤i bir
ülkede ba¤›ms›zl›k isteme-

Ba¤›ms›zl›k ve demokrasi
istediler. Halk› aldatmak, oyalamak için kurulan seçim sand›klar›ndan ba¤›ms›zl›k ve demokrasi ç›kmayaca¤›n› hayk›rmak için 16 Temmuz’da
Ankara’da topland›lar. Demokratik haklar›n› kullanarak
meclise yürümek, aç›klama
yapmak, düﬂüncelerini aç›klamakt› amaçlar›. Vahﬂice sald›r›ya
u¤rad›lar; yüzlerce insan yaraland›,
hastanelik edildi. Suçlar› büyüktü!
‹ﬂkenceler, aﬂa¤›l›k tacizler, ahlâks›zl›klar emniyet müdürlü¤ünde de
devam etti. Demokrasicilik oyununun en üst perdeden sergilendi¤i seçim günlerinde, bu ülkede demokrasi olmad›¤›n› gösterdiler.
Hukuksuzlu¤un taçland›r›lmas›
ise, mahkemelere düﬂtü. Gözalt›na
al›nan 157 kiﬂiden 87’si benzeri ancak s›k›yönetim mahkemelerinde
görülecek ﬂekilde tutukland›lar.
Avukatlar›n itirazlar› sonucu 45’i
serbest b›rak›l›rken, ayn› durumda
olan 42 kiﬂinin tutuklulu¤u devam
ettirildi. 42 kiﬂi serbest b›rak›lmad›,
çünkü mahkemeler, bu insanlar› polisin iste¤i do¤rultusunda tutuklad›klar›n› itiraf etmiﬂ olacaklard›.
Ancak m›zrak çuvala s›¤m›yor, hukuksuzluk gizlenemez boyuttad›r.

Duruﬂma 3 Eylül’de
Birbirine kenetlenerek oturmuﬂ
vaziyette bulunan 200’e yak›n insan›, kalkanl› coplu, biber gazl› 1500
polise “mukavemet ettikleri” gerekçesiyle tutuklamak, “emir geldi sizi
tutuklayaca¤›z, baﬂka gerekçe bulamad›k” demenin bir baﬂka ifadesi-
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AKP’nin polisi; böyle ucuz bir
gerekçeyle, bu düzeyde kitlesel bir
tutuklamay› baﬂarm›ﬂ olmas›n›, yarg›ya istedi¤ini yapt›rm›ﬂ olmas›n›
“tarihi olay” olarak niteliyor. Bu söz
bile tek baﬂ›na 87 kiﬂinin hangi nedenlerle ve kimin iste¤iyle tutukland›¤›n› gözler
önüne serm e k t e d i r.
Aç›k ki, ortada “iﬂlenen
bir suçun cezaland›r›lmas›” gibi bir
durum yoktur.
Polis
devletinin,
ba¤›ms›zl›k
ve demokrasi
mücadelesini
iﬂkencelerle
ve tutuklama
silah›yla bast›rma niyeti vard›r.
HÖC’lüler üzerinden ba¤›ms›zl›k
ve demokrasi isteyen herkese; seçimlerin çare olmad›¤›n› düﬂünen
bütün kesimlere gözda¤› verilmiﬂtir.
En temel hak ve özgürlüklerimiz iﬂkenceler ve tutuklamalarla yokedilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.

Hukuksuzlu¤a karﬂ›
ç›kmak, ba¤›ms›zl›k ve
demokrasi iste¤imizi
hayk›rmak için 3 Eylül’de
Ankara Adliyesi’nde olal›m!
nin; demokrasinin, hak ve özgürlüklerin göstermelik oldu¤u bir ülkede demokrasi için mücadele etmenin “en büyük suç” oldu¤unu
söyleyemedikleri için bu tür ucuz
gerekçelere baﬂvurmaktad›rlar. Yarg›n›n, ba¤›ml›l›¤›n ve faﬂizmin kalkan› oldu¤u gerçe¤i, bu kez bu söylemle gizlenmeye çal›ﬂ›lmaktad›r.
Tek suçlar› ba¤›ms›zl›k ve demokrasi istemek, seçimlerin çare
olmad›¤›n› dile getirmek olan
HÖC’lülerin ilk duruﬂmas›, 3 Eylül’de Ankara Adliyesi’nde yap›lacak. Oligarﬂinin yarg›s›n›n, polisin
haz›rlad›¤› fezleke do¤rultusunda
bildik demagojilerle bu gerçekleri
gizlemeye çal›ﬂaca¤›n›, sald›r› ve
tutuklaman›n siyasi boyutunun üzerini örterek meseleyi “adli bir olay”
gibi sunmaya çal›ﬂaca¤›n› ﬂimdiden
söyleyebiliriz.

Ba¤›ms›zl›k ve Demokrasi
‹steyen, Adaletten Yana
Olanlar›n Sorumlulu¤u
Ba¤›ms›zl›ktan, demokrasiden,
hukuktan yana olanlara; bu ülkede
herkesin düﬂüncelerini aç›klama özgürlü¤ü olmal›d›r diyenlere de iﬂte
bu noktada sorumluluk düﬂüyor.

ﬁimdi bu gözda¤›na, bu hukuksuzlu¤a boyun e¤ip e¤meyece¤imizin cevab›, 3 Eylül’de Ankara’da
verilecek. Hukuksuzlu¤a karﬂ› olan;
ba¤›ms›zl›k ve demokrasi isteyen
herkesi, gözda¤›na boyun e¤meyece¤imizi göstermek için 3 Eylül’de
Ankara’ya ça¤›r›yoruz.

‘Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi
‹stemek Suç De¤ildir’
Bu arada HÖC’lüler, 16 Temmuz sald›r›s›n› protesto etmek, tutuklananlar›n serbest b›rak›lmas›n›
talep etmek amac›yla eylemlerine
devam ediyorlar.
17 A¤ustos’ta Ankara Adliyesi
önünde yap›lan aç›klamada, “Ba¤›ms›zl›k ve Demokrasi ‹çin Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n” yaz›l›
pankart açan HÖC’lüler, eylem esnas›nda yap›lan iﬂkenceleri belgeleyen foto¤raflar› taﬂ›d›lar. “Tutukla-
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Emperyalizme Karﬂ› Ç›kmak
nanlar Serbest B›rak›ls›n, Ba¤›mSuç De¤ildir” dövizleri açt›s›zl›k Demokrasi ‹stemek Suç De¤illar. Ayn› içerikte sloganlar›n
dir, Ne ABD Ne AB Ba¤›ms›z Türkihayk›r›ld›¤› aç›klamada iﬂye” sloganlar›n› atan HÖC’lüler
kence görenlerin resimleri
ad›na aç›klamay› yapan Didem Akde taﬂ›n›rken, HÖC ad›na
man, sald›r› ve tutuklamay› hat›rlaaç›klamay› okuyan Hasan
tarak, bunun bir hukuksuzluk olduKaﬂk›r, 42 HÖC’lünün ser¤unu dile getirdi. ‹ﬂbirlikçi iktidarlar ülkeyi emperyalistlere pazarlarken,
kendilerinin buna
Ba¤›ms›zl›k ve demokrasi isteyenlekarﬂ› olduklar› için
rin iﬂkencelerden geçirilip tutuklansald›r›ya u¤rad›klar›d›¤› bir ülkede hukuk yoktur! Ba¤›mn› belirten Akman,
ﬂinde imza stand› aç›ld›.
s›zl›k ve demokrasi istemek, suç de¤ildir. Sald›r›larbu sald›r›n›n amac›la
ba¤›ms›zl›k
ve
demokrasi
mücadelesini
engelleHatay HÖC üyelerin›n ba¤›ms›zl›k münin
20 A¤ustos’ta düzenyemeyeceklerini
göstermek
için,
tüm
devrimci,
decadelesini engelleledikleri
eylemde konumokrat,
ilerici
kurum
ve
kiﬂileri,
ba¤›ms›zl›k
ve
demek oldu¤unu söyleﬂan
Enis
Aras,
“Ülkemiz
di.
mokrasiden yana olanlar› 3 Eylül’de Ankara Adliyeiﬂbirlikçi AKP taraf›ndan
si’nde görülecek duruﬂmaya kat›lmaya ça¤›r›yoruz.
Akman, bu müsat›l›¤a ç›kar›l›rken bizcadelenin iﬂkenceler bu politikalara karﬂ›
lerle, tutuklamalarla
geldi¤imiz için sald›r›ya
best b›rak›lmas›n› istedi.
engellenemeyece¤ini belirterek,
u¤rad›k, seçimin aldatmacadan baﬂKaﬂk›r ﬂöyle konuﬂtu:
ﬂöyle konuﬂtu: “ Bunu göstermek
ka bir ﬂeye yaramad›¤›n›, kendi araiçin 3 Eylül’ de tutuklanan arkadaﬂ“Ba¤›ms›zl›k istediler diye, delar›nda yaﬂad›klar› krizi gidermek
lar›m›z›n mahkemesinde olaca¤›z.
mokrasi taleplerini dile getirdiler
amac›yla seçime gidildi¤ini anlatt›Demokrasi mücadelesi veren tüm
diye kan içinde b›rak›lan, tutukla¤›m›z için iﬂkence gördük, tutuklankiﬂi ve kurumlar› da mahkemeye kanan, 42’sinin neden tutuldu¤u halen
d›k” dedi. HÖC’lüler aç›klaman›n
t›larak sahiplenmeye ça¤›r›yoruz.”
bilinmeyen, çal›nan minareye k›l›f›n
ard›ndan oturma eylemi gerçekleﬂtida uydurulamay›p komik duruma
Akman’›n ard›ndan konuﬂan Serirken, eyleme BDSP ve ESP de
düﬂülen hukuk ve adalet tablosu famiha Eyilik ise, sald›r› sonras› tudestek verdi.
ﬂizmin yans›yan suretidir. Ba¤›ms›ztuklanan o¤lunun görüﬂüne gitti¤ini
HÖC’lüler ayn› gün Mersin’de
l›k ve demokrasi istemek, bunlar›n
belirterek, tutsaklar›n kollar›n›n
Taﬂ Bina önündeydi. Hasan Biber,
olmad›¤› bir ülkede ba¤›ms›zl›k ve
damgalanmas› nedeniyle görüﬂe
hiçbir ﬂiddet içermeyen demokratik
demokrasi mücadelesi yürütmek suç
ç›kmad›klar›n› söyledi. Eyilik, ayn›
bir eylemde yaﬂanan bu vahﬂetle
de¤il; onurlar›n en büyü¤üdür ve
zamanda 22 Ocak genelgesinin uyAKP’nin sahte demokratl›¤›n›n orbu mücadele hakl› ve meﬂrudur.
gulanmas›n› istedi.
taya ç›kt›¤›n› kaydetti. “ Böyle bir
AKP polisi taraf›ndan dövülen,
Öte yandan HÖC’lüler, tutuklademokrasiyi ret ediyoruz” diyen BiAKP adaleti taraf›ndan yarg›lanan
nanlar›n serbest b›rak›lmas› talebiyarkadaﬂlar›m›z bir an evvel serbest ber, ba¤›ms›z ve demokratik bir
le Yüksel Caddesi’nde açt›klar›
Türkiye istedikleri vurgulad›. “Halb›rak›lmal›d›r. ”
standda imza toplamaya devam edik›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z”, “Ne
HÖC’lüler, arkadaﬂlar› serbest
yorlar. Sald›r›n›n vahﬂetinin resimABD, Ne AB Ba¤›ms›z Türkiye”
b›rak›lana kadar her cumartesi eylerle sergilendi¤i standa halk›n ilgisloganlar›n›n at›lmas›yla sona eren
lemlere devam edeceklerini bir kez
si yo¤un olurken, çok say›da kiﬂinin
aç›klaman›n ard›ndan oturma eyledaha yinelediler.
de imza föylerini, çevresine imzami gerçekleﬂtiren HÖC’lüler, arkalatmak için ald›klar› görüldü.
Tutuklulu¤u devam eden 42 kiﬂinin serbest b›rak›lmas› için bir
baﬂka eylem ise ‹stanbul’dayd›.
18 A¤ustos günü Galatasaray Lisesi önünde biraraya gelen HÖC’lüler; “Seçim Çare De¤il Dedikleri
‹çin Tutuklanan 42 Kiﬂi Serbest B›rak›ls›n” pankart› ve “Ba¤›ms›zl›k
ve Demokrasi ‹stemek Suç De¤ildir,
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‹ﬂbirlikçi ‹ktidar Sat›yor
Biz Ba¤›ms›zl›k ‹stiyoruz
Tutuklu HÖC’lülerin serbest b›rak›lmas› talebi Mersin, Adana ve
Hatay’da da alanlarda hayk›r›ld›. ‹zmir’de ise, seçim çare de¤il dedikleri için tutuklananlar›n serbest b›rak›lmas› talebiyle Kemeralt› giri-

daﬂlar› serbest b›rak›lana kadar eylemleri sürdüreceklerini kaydettiler.
Adana HÖC üyeleri ise her pazartesi ‹nönü Park›’nda düzenledikleri eyleme 20 A¤ustos’ta devam ettiler. “Seçim Çare De¤il Dedikleri
‹çin Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n” pankart› açarak, aç›klama yapan HÖC’lüler, daha sonra 10 dakika oturma eylemi yapt›.
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Ta yy ip E rd o¤ a n ’›n G e rç e k Y ü z ü :

‘Benden Olmayan›n Katli Vaciptir’
“Ya önümüzde e¤ilin, ya ülkeyi
terkedin!” diye buyurdu kendini tarikat ﬂeyhi, halk› da müritleri sanan
zihniyet...
Oligarﬂinin tüm kesimlerinin beyin k›vr›mlar› aras›nda “ya sev ya
terket” anlay›ﬂ› dolaﬂ›yor. MHP’lilerin dilinde “Ya Sev, Ya Terket”
olan slogan, Tayyip Erdo¤an’›n dilinde “anan› da al git”e dönüﬂüyor.
Erdo¤an bu sözü bir çiftçiye
söyledi¤inde, sözün özü üzerinde
durulmad›. Bir k›zg›nl›k, tepki ifadesi olarak görüldü. Oysa bir zihni yet vard› o sözlerde. Erdo¤an’›n,
“Gül benim cumhurbaﬂkan›m olmayacak” diyen Hürriyet Yazar› Bekir
Coﬂkun’a söyledi¤i sözler, gizlenmeye çal›ﬂ›lan bu kafa yap›s›n› tüm
ç›plakl›¤›yla ortaya koydu.
Eleﬂtiriler karﬂ›s›nda tahammülsüzlü¤ü bilinen Baﬂbakan, Kanal
D’de U¤ur Dündar’›n program›nda
ﬂunlar› söyledi:
“Baz›lar› ç›k›p ‘benim cumhurbaﬂkan›m olamaz‘ diye ifadeler kullan›yorlar. Ancak maalesef edep
adap bilmeyenler de yok de¤il, var.
Bunu diyenler önce TC vatandaﬂl›¤›ndan ç›kmal›. Cumhurbaﬂkan›

Hitler faﬂizmi ‘benden olmayan
düﬂmand›r’ diyordu.
Neo Naziler, ‘Alman
olmayanlar d›ﬂar›!’
diyor.
Taliban ‘kafirlere,
münaf›klara yer yok’
deyip kesiyordu.
Bushcular, ‘Be¤enmiyorsan›z ABD’yi
terkedin!’ diyor.
Tayyipciler diyor ki,
‘kabul etmiyorsan TC
vatandaﬂl›¤›ndan
ç›k git’!
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kim olursa olsun hepimizin cumhurbaﬂkan›. Senin de¤ilse ç›k vatandaﬂl›ktan, git kimi seçersen seç!”
*
Hiçbir tereddüte yer b›rakmayacak ﬂekilde, Erdo¤an’›n sözleri “ya
sev, ya terket” faﬂizminin versiyonudur. Erdo¤an yeni mi geldi bu anlay›ﬂa? Hay›r, zaman›nda “kardeﬂi
Abdullah Gül”le birlikte, Kanl› Pazarlar’da “ K o m ü n i s t l e r M o s k o va’ya” diye ba¤›ranlar onlard›. Belki sloganlar, sözler de¤iﬂti ama zihniyetleri de¤iﬂmedi.
‹slamc›l›¤›n tam bu noktada faﬂizmin kendinden olmayan herkesi
düﬂman ilan eden zihniyetle ne kadar benzeﬂti¤i, ayn›laﬂt›¤› ortaya ç›k›yor. Kendinden olmayan z›nd›kt›r, kafirdir, münaf›kt›r. Ve bunun
do¤al sonucu olarak da, z›nd›k, kafir, münaf›z ya yokedilmeli ya da
kovulmal›d›r.
Bugün Almanya'da da Neo-naziler " T ü r k e n R a u s " ( T ü r k l e r D›ﬂa r › ) diye ba¤›r›yorlar. Kafa ayn›.
Tayyip zihniyetinin mesela ‹ r a n
yönetiminden, mesela Ta l i b a n diktas›ndan farkl› olmad›¤›n› görmek
için asl›nda bu örnekler yeter. Tayyip Erdo¤an bu sözlerle, beyninin
içindekileri ortaya sermiﬂtir. Beyninin içinde, islamc› kültürün kaç›n›lmaz uzant›s› olarak, kendini ﬂeyh,
halk› mürit gören kültür vard›r.
Benzer bir söylemin bundan birsüre önce ABD’de Bush taraftarlar›
taraf›ndan dile getirildi¤ini de hat›rlamakta yarar var. 2002’de Bush
muhaliflerine karﬂ› “Be¤enmiyorsan›z ABD’yi terkedin!” kampanyas› sürdürülmüﬂtü. Tayyip, ak›l hocas›n›n ya da asl›nda daha do¤ru bir
deyimle, emperyal efendisinin yolundan gidiyor yani.
Demokrasiymiﬂ, muhalefetmiﬂ,
farkl› görüﬂlere tahammülmüﬂ, haklar ve özgürlüklermiﬂ, bunlar islamc› otorite kültürüne yabanc›d›r. Do-

lay›s›yla Tayyip Erdo¤anlar’a da
yabanc›d›r.
Bu sözün d›ﬂ›nda ifade etti¤i her
ﬂey görüntüdür, takiyyedir.
Bu gerçek alenen ortadayken,
Tayyipler’in riyakarl›¤›ndan daha
büyük bir riyakarl›k da, Tayyip Erdo¤an gibi birini, bu AKP zihniyetini demokrat diye pazarlamaya çal›ﬂmakt›r. Bu kesimler, ülkede giderek
yükselen gerici havay›, “darbecilerle yanyana gelmemek” ya da
“AB aﬂk›na!” görmezden gelmekteler. Oysa bu gericilik, salt dini temelleri olan, salt islamc› yaﬂam tarz›n›n dayat›lmas›n›n da ötesinde bir
gericiliktir, faﬂist bir muhtevaya sahiptir.
*
Seçimin bitti¤i gece “birlik, beraberlik, herkesi kucaklama” nutuklar› atm›ﬂ, AKP’ye oy vermeyenlere de sayg› duyduklar›n› belirterek, “farkl› tercihleri demokratik
hayat›m›z›n zenginli¤i olarak görüyoruz” demiﬂti.
Gerici politikac›n›n riyakar yüzü
art›k aleni ﬂekilde ortadad›r: Tayyip
Erdo¤an bu politikan›n en karakteristik temsilcilerinden biri olarak
ayak üstü yalan söylüyor. Tüm bunlar Erdo¤an’›n zoraki yüzüne geçirilen “demokratl›k” maskesinin gere¤iydi. Gerçek kafa yap›s›n› ise,
Bekir Coﬂkun’a karﬂ› ortaya koymuﬂtur; muhalif olan, AKP’yi eleﬂtiren hiçbir ﬂeye tahammülü yoktur.
Bak›n; “cumhurbaﬂkan› aday›n›
uzlaﬂma ile belirleyece¤iz. Elimde
bir liste ile partileri dolaﬂaca¤›m”
sözü vermiﬂti. Tutmad›.
Seçim gecesi, “herkesi kucaklayaca¤›m. bana oy vermeyenleri de
anlamaya çal›ﬂaca¤›m” diyordu.
Ankara’da HÖC’lülere sald›ran
da iﬂte bu kafad›r. “Seçim çare de¤il” dedi¤imiz için, muhalif düﬂünceyi seslendirdi¤imiz için vahﬂice
sald›r›ya u¤rad›k. Devrimcilere sal-

26 A¤ustos 2007

d›r› ve tutuklamalarla cevap verilirken, ayd›nlara, yazarlara -ﬂimdilikkap› gösteriliyor.
ﬁimdi, “ya sev ya terket” diyor!
Hat›rland›¤› üzere seçim gecesi
aç›klamalar› üzerine bilimum AKP
ya¤c›lar›, AKP’nin nas›l da demokrat, uzlaﬂt›r›c›, uyumlu hükümet
olaca¤›n› ilk günden gösterdi¤ini
ilan etmiﬂlerdi. Peki ﬂimdi ne diyecek o yalakalar?
*
Burjuva bas›n›n önemli bir kesiminin bu aç›k faﬂist zihniyet karﬂ›s›nda da iyi bir s›nav veremedi¤i
görülüyor. Do¤an Medya’n›n Hürriyet’i sanki olaya “büyük tepki” gösteriyormuﬂ havas›nda. Fakat Do¤an
Medya, Emin Çölaﬂan’› kovduktan
sonra iktidar yalakal›¤› aç›¤a ç›kt›¤›
için, ﬂimdi zevahiri kurtarmaya çal›ﬂ›yor. Onu geçiyoruz.
Kimileri, Tayyip’in seçim gecesi
yapt›¤› konuﬂma ile Kanal D’deki
konuﬂmas›ndan hangisinin “gerçek
Erdo¤an” oldu¤unu soruyor, “iki
farkl› çizgi” olarak tan›ml›yor. Yanl›ﬂ; iki farkl› çizgi yok ortada.
AKP’nin demokrat oldu¤unu uyduran da kendileridir zaten.
Bak›n, tam da Tayyip’in bu sözleri sarfetti¤i günkü Radikal’de, ‹smet Berkan, AKP’nin “›l›ml› islamc›” olmad›¤›n›, “demokrat” oldu¤unu ispatlamak için teoriler yap›yordu. Baﬂbakan›n sözleri gazetelere
manﬂet oldu¤unda ise adeta bu iktidar› demokrat diye yutturmaya çal›ﬂan onlar de¤ilmiﬂ gibi, “bir baﬂbakan 'Ya sev, ya terk et' der mi?” diye “eleﬂtiri” yapmaya kalk›ﬂ›yor.
Mesela, Ethem Mahçupyan diyor ki, “Gül’ü sevmezsiniz ama ideolojik olarak ‘Benim cumhurbaﬂkan›m de¤il’dedi¤iniz zaman, kendinizi vatandaﬂl›¤›n d›ﬂ›na itersiniz.”
Niye öyle olsun? Mahçupyan
bir demokrat tavr› tak›nam›yor.
Baﬂbakan›n hakl› bir tepkiden haks›z bir söz kulland›¤›n› söylüyor.
Tepkinin neresi hakl›? Niye hakl›?
Benzer aç›klamalar yapan Altanlar, Mahçupyanlar, Dilipaklar, bu
faﬂist zihniyeti ortaya koyam›yorlar.
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Ve bu faﬂist zihniyet, biraz da onlar
sayesinde cirit at›yor. Böyle bir “ayd›n” anlay›ﬂ›, kendi varolma hakk›n› bile savunamaz.
Korkak ayd›n, statükolara hapsolmuﬂ ayd›n, meslektaﬂ›na bile sahip ç›kam›yor. Mesela Hasan Cemal
da yaz›s›nda a¤›rl›kl› olarak Bekir
Coﬂkun’u eleﬂtirdikten sonra, Erdo¤an’›n da, “tepkilerine, söylemine
özen göstermesinde, diline hakim olmas›nda yarar oldu¤unu” söylüyor.
Yani asl›nda, bu AB’ci ayd›n tak›m›na göre Erdo¤an’›n kafa yap›s›n› sorgulamaya, yönetim anlay›ﬂ›n›
masaya yat›rmaya gerek yok. “Karﬂ› tarafa” aç›k vermemek için diline
hakim olmas› yeterli. Niye? Çünkü,
böyle yapmad›¤›nda Hasan Cemaller’in AKP ya¤c›l›¤› çok s›r›tacak.
*
Tayyip Erdo¤an tepkiler üzerine,
Bekir Coﬂkun’a etti¤i sözleri inkara
kalk›ﬂt›; “ya sev ya terket” demedim diye zevahiri kurtarmaya çal›ﬂt›. Ama maske düﬂmüﬂ, yüz aç›¤a
ç›km›ﬂt›r. Ne yapsa boﬂuna art›k.
Halk›n her kesimini amiyane deyimle f›rçalayan, azarlayan bir baﬂbakan kalk›p, üstüne üstlük “edep”,
“adap”, “terbiyesizlik” dersleri veriyor. Bunlar Erdo¤an için ucuz
söylemlerdir. Kendisine hangi eleﬂtiri gelirse gelsin, en ucuzundan
böyle cevap vermektedir. Düﬂünün
ﬂimdi, Bekir Coﬂkun’un sözlerinde
“edep” ile ilgili ne var? Hiç! Ama
bunun önemi yok. Eleﬂtiriye tahammül edemiyor, söyleyecek bir ﬂey
bulam›yor, gerçek yüzünü saklamak
için as›l düﬂüncelerini söyleyemiyor
ve en ucuzundan “terbiyesiz, edepsiz” gibi laflar ediyor.
Kendisi adab›, edebi her gün çi¤niyor, fakat mesele adap edep meselesinin çok ötesinde bir meseledir
zaten. Karﬂ›m›zda faﬂist bir zihniyet
var. Faﬂist zihniyetin adab›, edebi
mi olur?!
Sald›r› öncelikle gazetecilere yönelmiﬂtir ama tüm halka, tüm muhalif kesimlere karﬂ›d›r. Bu anlamda,
AKP’nin faﬂist zihniyeti karﬂ›s›nda
tüm demokratik muhalefetin tepkisini bulmal›d›r.

Burjuva
politikac›s›
koltuktan kopam›yor!
DYP Genel Baﬂkan›, kontrgerilla ﬂefi Mehmet A¤ar, seçimlerde
u¤rad›¤› hezimet üzerine, daha 22
Temmuz akﬂam› istifa etti¤ini aç›klam›ﬂt›. Me¤erse “sözlü” aç›klama
geçerli de¤ilmiﬂ, yaz›l› olarak da istifas›n› göndermemiﬂ ve halen Genel Baﬂkanl›k s›fat›n› taﬂ›yormuﬂ!!!
Geçen hafta, DYP Genel Merkezi’ne yapt›¤› ziyaretle de bu s›fat›
b›rakmaya pek niyetli olmad›¤›n›
gösterdi. Halen zemin yokluyor.
A¤ar, genel baﬂkanl›¤a dönüﬂünün
gerekçesini ‘iyi günlerde partinin
baﬂ›nda olmaktan çok kötü günlerinde genel baﬂkan olarak kalman›n daha önemli oldu¤unu düﬂündüm” diye aç›klam›ﬂ. 22 Temmuz
akﬂam› akl› nerdeymiﬂ?
Yak›n siyasi tarihi az çok bilenler, A¤ar’›n tavr›n›n pek de istisna
olmad›¤›n› bilirler. Daha bir önceki
seçimde MHP Genel Baﬂkan› Bahçeli de istifa etmiﬂti. Sonra “›srarlara”(!) dayanamay›p döndü. B u r j uva politikada giden geri geliyor...
Koltuktan kopmak kolay m›?

84 Eski Parlamenter
Yarg›lanabilecek Mi?
Dokunulmazl›klar› kalkan eski parlamenterlerin fezlekeleri baﬂbakanl›¤a gönderildi; listede tam
8 4 p a r l a m e n t e r l e r var. Hepsi “dokunulmazl›klar› sayesinde”, bugüne kadar çeﬂitli suçlardan yarg›lanmaktan kurtulmuﬂlard›.
Mehmet A¤ar’›n suç dosyas› da
baﬂbakanl›¤a gönderilen dosyalar
aras›nda. A¤ar, bu dosyada “cürüm
iﬂlemek için çete kurmak, hakk›nda
yakalama emri bulunan kiﬂileri yetkili mercilere haber vermemek ve
görevi kötüye kullanmak’ iddias›yla 6-12 y›l a¤›r hapis istemiyle yarg›lan›yor. Bakal›m düzen 84 parlamenteri hakk›yla yarg›layabilecek
mi?
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Göçmen Yasas› Onayland›
Alman hükümeti taraf›ndan ç›kar›lan Yeni Göçmen Yasas› cumhurbaﬂkan› taraf›ndan onaylanarak
resmen yasalaﬂt›.
Böylece ayr›mc›l›k, resmi politika olarak onayland›. Aile birleﬂimlerinde Almanya’ya gelecekler için
dil bilme zorunlulu¤unun sadece
Türkiyeliler için geçerli olmas›, çifte vatandaﬂl›¤›n Türkiyeliler için ortadan kald›r›lmas›, “uyum” kurslar›na kat›lmayanlara para cezas›,
“uyuma direnenlere” s›n›rd›ﬂ› ve
daha pek çok hak gasp› içeren yasa,
aç›kça ›rkç›l›¤› resmileﬂtirmektedir.
Yasa ›rkç› oldu¤u gibi, ayn› zamanda anti-demokratiktir. En küçük
bir hak arama giriﬂimi dahi, “uyuma
direnme” olarak görülüp, s›n›rd›ﬂ›
ile karﬂ›laﬂabilecek. Örne¤in, bu yasay› kitlesel olarak protesto etmek
isteyen yabanc›lar pekala “uyuma
direndikleri” ﬂeklinde muamele görebilirler.

Burjuva d emokrasisi
“demokratik t epkiyi”
kaale a lmad›
Burjuva demokrasisi, hükümet
uygulamalar›nda, politikalar›n belirlenmesinde “kamuoyu tepkisini”
dikkate ald›¤› propagandalar› yapar.
Bu, ayn› zamanda onun “ne kadar
demokrasi” oldu¤uyla da iliﬂkilidir
ve bunun üzerinden kendini “gerçek
demokrasi” diye pazarlar.
Sermayenin temel ç›karlar› sözkonusu oldu¤unda, “tepki”nin onu
ciddi olarak zorlay›p varolan› da
kaybetme riski ile karﬂ›laﬂmad›¤›nda; asl›nda hiçbir dönem burjuva
demokrasileri böyle bir tutum içinde olmam›ﬂlard›r. Sadece, halk kitlelerinin sosyalizm özlemini geriletmek için, böyle görünmeye çal›ﬂm›ﬂ, “kamuoyu tepkisini dikkate
alan” kimi örnekleri de bu amaçla
öne ç›karm›ﬂt›r.
Ancak, sosyalist sistemin da¤›l-
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mas›ndan sonra art›k buna da ihtiyaç duymamaktad›r. Siyasal, ekonomik, ideolojik her alanda sald›r›
halinde olan burjuvazi için “demokratik tepki”nin hiçbir önemi yoktur.
Irak iﬂgaline karﬂ›, dünya tarihinde
benzeri görülmemiﬂ bir kitlesellikte
halklar meydanlara ç›kt›, sonuç ortada.
Bu gerçek bir kez de Alman Göç
Yasas› konusunda görüldü. Almanya’da faaliyet yürüten göçmen örgütleri, Alman demokratik kamuoyu, Sol Parti ve baz› SPD milletvekilleri yasan›n imzalanmamas› için
Cumhurbaﬂkan› Horst Köhler’e
mektuplar gönderdiler, aç›klamalar

yapt›lar, gösteriler düzenlendi, birçok kesim çeﬂitli biçimlerde yasan›n bask›c›, ›rkç›, gerici yönünü
gözler önüne serdiler, göçmenlerin
yaﬂam›n› zorlaﬂt›rd›¤›na dikkat çektiler.
Ancak, Alman burjuva demokrasisi “demokratik tepkileri” dikkate
almad›. Zira, bu yasay› isteyen Alman tekelleriydi. Tekellerin ç›karlar›n›n her ﬂeyin üzerinde oldu¤u bir
kez daha görüldü ve burjuva demokratik kurallar dahi, bunun için
bir kenara b›rak›ld›.

Irkç›l›k böyle yükselir!
Almanya’da ›rkç› sald›r› ve örgütlenmelerin yükseliﬂi son y›llarda
gündemden hiç düﬂmemektedir. Solingen gibi katliamlara varan ›rkç›

Birlik, örgütlenme ve mücadele ça¤r›s›
Almanya’n›n Baﬂkenti Berlin’de, 18 A¤ustos günü Türkiyeliler’in ve göçmenlerin yo¤un olarak
yaﬂad›¤› Kreuzberg ve Neu Kolln
semtlerinde, göç yasas›na karﬂ› gösteri düzenlendi.
Anadolu Federasyonu’nun yürüttü¤ü “Yeni Göçmen Yasas›na
Hay›r” kampanyas›n›n Berlin aya¤›n› çeﬂitli gösteri, afiﬂ, federasyon
gazetesi da¤›t›m› ﬂeklinde sürdüren
IKAD, Kreüzberg merkezinde ve
Neu Kolln semtinde Herman
Platz'da düzenledikleri gösterilerle
göçmen yasas›n› protesto etti.
“Oturum iptallerine s›n›rd›ﬂ›lara; Vatandaﬂl›k haklar›n›n gasb›na;
Sözde ‘uyum yasalar›’na; Aile bileﬂimi önündeki engellemelere;
‘Uyum karﬂ›t›’ bahanesi ile hak
gasplar›na HAYIR!” diyen IKAD
üyeleri, bildiriler ve federasyon gazetesi ile de göçmenlere göç yasas›n›n içyüzünü anlatt›lar.
Ayr›ca yine bu konuda Anadolu
Federasyonu Berlin Temsilcili¤i ve
IKAD’›n Kreuzberg Görlitzer
Park’ta, 26 A¤ustos’ta düzenleyece¤i “Yeni Göçmen Yasas› ve Irkç›-

l›¤a Karﬂ› KARDEﬁLIK SOFRASI” pikni¤inin duyurusu yap›ld›.
Berlin’in de¤iﬂik bölgelerinde
gösteri düzenlemeye devam edece¤ini bildiren Berlin Anadolu Federasyonu Temsilcili¤i, temel amaçlar›n›n “Yeni Göç Yasas›’na karﬂ› ve
devam› gelece¤i kesin olan göçmenlerin hayat›n› zorlaﬂt›ran ve
d›ﬂlayan uygulamalara karﬂ› birlik,
örgütlenme ve mücadele bilinci
oluﬂturmak” oldu¤unu vurgularken, Hürriyet Gazetesi’nde ç›kan
bir habere de de¤inerek, Murat Tosun imzal› bu haberi eleﬂtirdiler.
Anadolu Federasyonu Berlin
Temsilcisi Tuncay Y›lmaz, “Gün
geçmiyor ki Türk ve Alman medyas›nda buna benzer, insanlar›n hak
eﬂitli¤ine ayk›r› bir haber ç›kmas›n.
Bu da gösteriyor ki Anadolu Federasyonu’nun
mücadele gerekçesi art›yor” ﬂeklinde
konuﬂarak neden mücadele
edilmesi gerekti¤inin alt›n› çizdi.
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sald›r›lar neredeyse her gün irili ufakl›
yaﬂanmakta, Neo-naziler her gün boy
göstermektedir. ‹kiyüzlülük ﬂurada. Bu
›rkç› yükseliﬂten “ﬂikayet” edenlerin baﬂ›nda da, burjuva politikac›lar›yla, istihbarat örgütleriyle Almanya’y› yönetenler
gelmektedir.
Oysa ›rkç›l›k Almanya’da Göç Yasas›
ve benzeri birçok yasa ile, çeﬂitli pratik
uygulamalarla bizzat devletin politikalar›yla büyütülmektedir. Neo-nazi liderlerine devrimcilere karﬂ› “ajan” diye maaﬂ
ödeyip Nazi propagandalar›n› finanse
eden Alman devleti, ›rkç›l›ktan ﬂikayet
ederek, sorumlulu¤unu gizlemeye çal›ﬂma yöntemini kullanmaktad›r.
Bak›n Alman ‹çiﬂleri Bakanl›¤› aç›klama yap›yor; “koyu tenliler için ülkenin
do¤usu tehlikeli, gitmeyin” diyor. Ne demek ﬂimdi bu? Bu bölgeler ›rkç›lara teslim, öyle mi? Bakanl›¤›n iﬂi, ﬂuraya buraya gitmeyin diye uyar› yapmak m›, yoksa
bu bölgelerdeki ›rkç› sald›r›lara karﬂ› önlem almak m›?
Peki kim tehlikeli hale getirdi, Neonaziler nas›l bu kadar rahat hareket ediyorlar? Nazi Lideri Hess’i nas›l meydanlarda anabiliyorlar? Ve tüm bunlara antifaﬂistler karﬂ› ç›karken, Alman devletinin
polisinin neonazileri de¤il, anti-faﬂistleri
gözalt›na almas› ne anlama geliyor?...
Tüm bu sorular›n cevab› bellidir.
‹çiﬂleri Bakanl›¤› ›rkç› örgütlere karﬂ›
hiçbir ﬂey yapm›yor. Göçmenler, devrimci, demokratik kiﬂi ve kurumlar sözkonusu olunca, o demokrasisini bir anda f›rlat›p atan Almanya, Neo-nazilere gelince,
birden demokratik ülke oluyor ve faﬂistlerin örgütlenme, eylem özgürlü¤ü hat›rlan›veriyor!

Irkç› s ald›r›lar sürüyor
Alman devletinin ›rkç› politikalar›ndan güç alan, beslenen Neo-naziler de
sald›r›lar›n› sürdürüyor.
Saksonya Eyaleti’ne ba¤l› Mügeln’de
50 kadar Neo-nazi 8 Hintli’yi öldüresiye
dövdü.
Berlin yak›nlar›ndaki Bernau’da ise
Hasan K. isimli bir Türkiyeli genç sald›r›ya maruz kald›. Berlin ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’n›n verilerine göre Berlin’de son iki
y›lda ›rkç› motifli sald›r›lar %100 oran›nda artt›.
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Irkç› Bakana Ceza
Apartheid rejimi döneminin bakanlar›ndan Adriaan Vlok, Rahip Frank Chikane’yi öldürmeye teﬂebbüs etti¤ini itiraf ederek 10 y›l hapis cezas›na
çarp›t›ld›. Vlok ve Eski Polis ﬁefi Johannes Van der Merwe’nin de
yer ald›¤› dört polis, 10 y›l ceza almalar›na karﬂ›n, önümüzdeki 5
y›l “suça kar›ﬂmamalar›” ﬂart› ile serbest b›rak›ld›lar.
Vlok’un ›rkç› rejimin Hukuk ve ‹stikrar Bakan› olarak görev
yapt›¤› 1986-1989 y›llar› aras›nda, 30 bin siyah tutuklanm›ﬂ ve bir
çok kiﬂi de iﬂkencede öldürülmüﬂtü. Irkç› rejimin sona ermesinden
bu yana adalet bekleyen, ma¤dur yak›nlar› bu dava ile umutlan›rken, hayal k›r›kl›¤› yaﬂad›lar. Mahkeme önünde toplanan yüzlerce
kiﬂi, tüm suçlular›n yarg›lanmas›n› istediler.

Y U N A N ‹ S TA N

Afrikal› Göçmenler Öfkeli
Geçen hafta sonu Selanik Kenti’nde, korsan
DVD satt›¤› s›rada, polislerin takip etti¤i korkusuna kap›lan Nijeryal› bir göçmen, binadan atlayarak hayat›n› kaybetmiﬂti. Nijeryal›’n›n ölümünden polisi sorumlu tutan Afrikal› göçmenler, 21
A¤ustos günü gösteri düzenlerken, Yunanl›lar’›n da destek verdi¤i görüldü. Göstericiler, polis merkezini taﬂ ya¤muruna tuttular.

KANADA

NAFTA’ya Hay›r!
Kanada’da yap›lan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaﬂmas› (NAFTA) Zirvesi binlerce kiﬂi taraf›ndan protesto edildi. ABD, Kanada ve Meksika
devlet baﬂkanlar›n›n kat›ld›¤› zirvede ticari anlaﬂmalar görüﬂülürken, halklar için daha yo¤un sömürü anlam›na gelen NAFTA, sokakta protesto edildi. 20 A¤ustos’ta baﬂlayan gösteriler ertesi günü de binlerce kiﬂinin kat›l›m› ile sürdü. Zirvenin yap›ld›¤› otelin
önünde toplanan protestoculara polis gaz bombalar› ile müdahale
ederken, 6 kiﬂi gözalt›na al›nd›.

BAHREYN

Sahilleri Satma Plan›na Bal›kç› ‹syan›
Bal›kç›l›k yaparak geçinen köylüler, kraliyet ailesinin bir üyesinin bal›k tutma sahalar›n› beton duvarlarla kapatmas› üzerine,
yolu keserek kral›n kuzeninin gözetleme kulesini ateﬂe verdi. Bal›kç›lar duvar›n kald›r›lmas› için ﬂikayette bulunmuﬂ, yetkililer 15
A¤ustos’ta kald›r›laca¤› sözü vermiﬂti. Sözün tutulmamas› üzerine harekete geçen köylüler, "sahillerimizi asla güçlülere terk etmeyecek insanlar›z" ve "Bahreyn Sahilleri Sat›l›yor, Bilgi ‹çin
Kraliyet Mahkemesine Sorun" yaz›l› pankartlar› taﬂ›d›lar.

DÜNYA
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CLEA Anti-Terör Yasalar›na
Karﬂ› Mücadeleyi Sürdürüyor
Belçika’da gündeme gelen
DHKC Davas›’n›n ard›ndan, Belçikal› demokratlar, akademisyenler
taraf›ndan kurulan ‹fade ve Örgütlenme Özgürlük Komitesi (CLEA),
anti-terör yasas›na karﬂ› faaliyetlerini sürdürüyor.
17-19 A¤ustos tarihleri aras›nda
üç gün süreyle yap›lan kamp da bu
faaliyetlerden biri oldu. Modave
Köyü’nde düzenlenen kampa 50 kiﬂi kat›l›rken, yap›lan ilk seminerde,
DHKC Davas› tutsaklar›ndan Bahar
Gençlik Federasyonu’nun
düzenlemiﬂ oldu¤u 5. Geleneksel
Yaz Kamp› 13-19 A¤ustos tarihleri
aras›nda ﬁile Sahilköy’de yap›ld›.
Gençlik Federasyonu; Türkiye’nin
birçok ilinde faaliyet yürüten
Gençlik Dernekli ö¤rencilerin kat›l›m gösterdi¤i kamp›, gençli¤in kaleminden aktar›yoruz:

Yoz kültüre karﬂ› alternatifiz
“Gençlik Federasyonu olarak
bu kamp› düzenlememizin en yak›c› nedenlerinden biri, düzenin dayatt›¤› yoz kültüre karﬂ› alternatif
oldu¤umuzu ortaya koyabilmekti.
12 Eylül’ün yaratt›¤› düﬂünmeyen,
sorgulamayan gençlik modelini kabul etmedi¤imizi kuruluﬂumuzdan
beri ilan ettik ve politikalar›m›za
bu perspektifle ﬂekil verdik. Biz sizin istedi¤iniz gibi bir Gençlik olmayaca¤›z. Cunta politikalar›n› belirlerken onun için esas olan; ‘halk›n her kesimini en iyi nas›l sustururum, sindiririm’dir. Bunun için
büyük hapishaneler kurar, yeri gelir
dara¤açlar› haz›rlar. Gençlik içinse
bunlar›n
yan›nda
daha etkili bir politika uygulad›. Yozlaﬂt›rma,
depolitizasyon,
dejene-
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Kimyongür sorular› cevapland›rd›.
Ayn› gün iﬂlenen
bir baﬂka konusu
ise, ifade özgürlü¤ü oldu. Fizik profesörü, yazar Jean Bricmont’nun
verdi¤i seminer ilgiyle dinlendi.
Kamp›n ikinci gününde ise kat›l›mc›lar iki grup halinde, Belçika
anti-terör yasas›n› incelediler. Günün ikinci yar›s›nda ise bu kez ‹nsan Haklar› Birli¤i avukatlar›ndan
Jean Michel Dermagne anti-terör
yasas›n› tüm ayr›nt›lar› ile anlatt›.
‹fade Özgürlü¤ü Sinema Kolektifinin haz›rlad›¤› “Direnmek Suç De¤ildir” isimli filmin gösterimi yap›-

l›rken, filmin yönetmenleri ile
söyleﬂi yap›ld›, müzik dinletisi verildi.
Son günü ise, Avrupa ülkelerinde
ç›kar›lan anti-terör yasalar› ele al›nd›. ‹talya’daki yasal de¤iﬂiklikleri
anlatan CLEA üyesi Michael Boireau, bu ülkede DHKC Davas›’ndan ceza alm›ﬂ olan Avni Er ile Zeynep K›l›ç’un durumlar›na de¤indi.
Ayn› seminerde, Almanya ve ‹ngiltere yasalar› da tart›ﬂ›ld›. Kamp›n
sonunda ise, 13 Eylül’de görülecek
olan DHKC Davas›’na ça¤r› yap›ld›.

Gençlik Federasyonu
Kamp› Yap›ld›

bölge kendi içinde oluﬂturdu¤u
gruplarla skeçler
ç›kard›, tiyatrolar
oynad›, türküler söylendi, halaylar çekildi. Su sorununu iﬂledik skeçlerde, 17
A¤ustos depremini
tekrar yaﬂad›k tiyatro oyununda. Hüzünlendik biraz, biraz tebessüm ettik. K›zd›k; insanlar›m›za bu zulmü
çektirenlere, daha fazla kâr için
halk›n yaﬂam›n› hiçe sayanlara; öfkelendik halk›n en temel ihtiyac›
olan suyu bile iﬂkence arac› haline
getirenlere. Ve tabi ateﬂ baﬂ›nda
tüm bunlara dair çözümümüzü konuﬂtuk. Bu ülkenin gençleri olarak
gelece¤in ellerimizde oldu¤unu ve
gelecek güzel günleri inﬂa edecek
olan›n bizler oldu¤unu vurgulad›k.
Ayr›lma vakti yaklaﬂt›kça kampa hakim olan duygu ise, burukluk
oldu. Son etkinlik olarak yap›lan
kitap semineriyle, Nikaragua’daki
Sandinist devrim anlat›ld›. “Da¤dan Kopan Ateﬂ” kitab›n›n tan›t›ld›¤› seminerde, Sandinistler’in örgütlenme tarzlar›yla birlikte halk›n
hak alma mücadelesinin nas›l büyütülece¤i üzerine tart›ﬂ›ld›.
Seminer kamp›n son faaliyetiydi. Art›k çad›rlar›n toplanma zaman› gelmiﬂti. Dolu dolu geçirdi¤imiz
bir hafta sonunda hüzünle ayr›ld›k.”

rasyon. Gençli¤e kendinden olmayan bir kültürü ya da kültürsüzlü¤ü
empoze etti. Onlara göre gençlik
muhalif olmas›n da ister uyuﬂturucu kullans›n, fuhuﬂ yaps›n.
Tüm bu politikalar›n sonucu ise
ortada. Dibe vurmuﬂ bir gençlik
profili karﬂ›m›zda.
Bu ülkenin susmayan, sorgulayan gençli¤i olarak egemenlerin bu
politikalar›n›n karﬂ›s›na alternatif
koymal›yd›k. Kuruluﬂ amac›m›zda
buydu zaten. Bu bilinçle onlar›n
yoz e¤lence kültürüne karﬂ› biz de
kendi anlay›ﬂ›m›z› koyduk asl›nda.
Halay çektik, horon teptik, zeybek
oynad›k. Anadolu’nun verimli co¤rafyas›ndan ç›km›ﬂt› hepsi. Köy seyirlik oyunlar›yla tan›d›k Anadolu
köylüsünü. Türkülerimizle ö¤rendik Anadolu insan›n›n sevdas›n›,
hasretini nas›l yaﬂad›¤›n›. Ateﬂ baﬂlar› buluﬂma yeri oldu her bölgeden
getirdi¤imiz türkülerimizin.
Bir hafta süren kampa 70 kiﬂi
kat›ld›. Çad›rlar›m›z› kurduktan
sonra bir haftal›k program›m›z›
yapt›k. Her bölgenin ayr› etkinli¤i,
bölgeler aras› yar›ﬂmalar ve tabi ülke gündemine dair ateﬂ baﬂlar›nda
yapaca¤›m›z sohbetler. Program›m›z›n ana hatlar› böyleydi. Her
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Mohammed Safa Lübnan’daki politik durumu de¤erlendirdi:

Emperyalizm mezhep
çat›ﬂmalar›n› körüklüyor
Lübnan'da ‹ﬂkence Kurbanlar›n›n Rehabilitasyon Merkezi yöneticisi olan Mohammed Safa ile, y›ldönümünde Lübnan direniﬂi, bugünkü durum ve Filistin kamplar›nda Lübnan ordusu ile çat›ﬂan Fatahal ‹slam hakk›nda görüﬂtük.

Lübnan Halk›, direniﬂin
tasfiyesini kendisinin de
sonu olarak gördü
 Irak, Filistin’le birlikte, ‹srail’e karﬂ› kazan›lan zaferden sonra
ﬂimdi bir de Lübnan direniﬂ gerçe¤i
var. Hizbullah'›n direniﬂteki ve bugün Lübnan'daki rolü nedir?
M o h a m m e d S a f a : Bildi¤iniz
gibi geçen sene ‹srail, Lübnan'a sald›rarak barbarca bir savaﬂ baﬂlatt›.
Yaklaﬂ›k 1200 kiﬂi ﬂehit düﬂtü, 4 bin
kiﬂi yaraland› ve ço¤u çocuktu. ‹srail'in hedefi Lübnan direniﬂini bitirmekti, Hizbullah bu direniﬂ m›zra¤›n›n ucunu, temel dire¤ini oluﬂturuyordu. Ancak ‹srail hedefine ulaﬂamad› ve baﬂar›s›z oldu. Baﬂar›s›zl›¤›n›n sebebi, Lübnan’›n, Hizbullah’›n ve di¤er siyasi yap›lar›n inatç› ve güçlü direniﬂiydi. Temel olan
Hizbullah'›n direniﬂi oldu. Elbette,
Lübnan halk›n›n direniﬂinin de çok
önemli rolü vard›. ‹srail halk› direniﬂ hareketlerine karﬂ› k›ﬂk›rtmaya
ve savaﬂtan direniﬂçileri sorumlu
tutmaya çal›ﬂ›yordu. Ancak Lübnan
halk› özellikle de Güney Lübnan
halk› direniﬂe daha fazla tutunmaya
baﬂlad›, direniﬂin tasfiyesini kendisinin de sonu olarak gördü.
‹srail'in bu sald›r›s› Lübnan hükümeti ve yönetimine karﬂ› de¤ildi.
Lübnan direniﬂine ve halk›na karﬂ›yd›. Bu nedenle halk›n direniﬂinin
‹srail'in bu yenilgisinde rolü büyüktür. Hizbullah Lübnan'›n bir parça-
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s›d›r ve Lübnan'›n temel hareketlerindendir ve Lübnan siyasetinde temel bir rolü vard›r.

Hizbullah’›n hükümetle erken
siyasi çat›ﬂmas› hatayd›
Kendilerine ait düﬂünce ve görüﬂleri vard›r. Onlarla birçok ortak
noktam›z da olabilir, birçok ayr›ﬂt›¤›m›z nokta da olabilir. Ama Hizbullah Lübnan yap›s›n›n bir parças›d›r ve onlardan farkl› düﬂünsek bile
onlar›n düﬂünce ve görüﬂlerine sayg› duymam›z gerekir. Onlar büyük
fedakarl›klar yapt›lar ve çok ﬂehit

verdiler. ‹srail sald›r›s›na karﬂ› direndikleri için onlar› cezaland›rmam›z mümkün de¤ildir. Ancak bu
Hizbullah’›n yapt›¤› her ﬂeyin do¤ru oldu¤u anlam›na gelmez.
Örne¤in Lübnan hükümetine
karﬂ› siyasi çat›ﬂmaya girmesi bir
hatayd›. Hükümet kötü bir hükümet
ve kimse onu onaylam›yor. Ancak
onunla çat›ﬂmak için az daha beklememiz gerekirdi. Özellikle temmuz
sald›r›s›ndan sonra. Erken çat›ﬂmaya girmek mezhep çat›ﬂmalar›n› yaratt›, bu da direniﬂi ve Hizbullah’›n
kitlesini de etkiledi. Bu çat›ﬂmalar›n
sonucunda Hizbullah’›n örgütlenmesi bir mezhepte s›n›rl› kald› ki bu
da direniﬂin aleyhinedir.
 Hizbullah’›n Lübnan ordusu
üzerindeki etkisi nedir?
Lübnan ordusu ulusal (vatansever) bir ordudur, ideolojisi ulusald›r.
Temmuz savaﬂ›nda ﬂehitler verdi.
Ordu direniﬂi destekliyor. Ve ‹srail'e
karﬂ› direniﬂi Lübnan halk›n›n meﬂru hakk› olarak görüyor. Bildi¤im
kadar›yla Hizbullah ve Lübnan ordusu aras›nda bir yard›mlaﬂma var.

Ordunun tarafs›zl›¤›
iç savaﬂ› önledi
 Hükümetle Hizbullah çat›ﬂ›yor, ama ordu ile Hizbullah’›n dayan›ﬂmas› var diyorsunuz, bu bir
çeliﬂki de¤il mi?

Geçen sene ‹srail, barbarca bir
savaﬂ baﬂlatt›. Yaklaﬂ›k 1200
kiﬂi ﬂehit düﬂtü, 4 bin kiﬂi yaraland› ve ço¤u çocuktu. ‹srail'in hedefi Lübnan direniﬂini
bitirmekti, Hizbullah bu direniﬂ m›zra¤›n›n ucunu, temel
dire¤ini oluﬂturuyordu. Ancak
‹srail baﬂar›s›z oldu.

Ordunun hükümetin kararlar›n›
uygulamak zorunda oldu¤u do¤rudur. Ancak ordu iç çat›ﬂmalarda bir
taraf olmay› reddediyor, direniﬂçilerin silah›n› almay› da direniﬂçileri
vurmay› da reddediyor, bunu hükümet de biliyor. Ordu komutan› birden fazla beyan›nda, ordunun ülkenin kendi içindeki siyasi çeliﬂkilerin
d›ﬂ›nda durdu¤unu belirti. Son zamanlarda hükümet ve muhalefet
aras›nda yaﬂanan olaylarda, gösteri
ve protestolarda ordu iki taraf›n aras›nda durdu, ne hükümetin ya da
Hizbullah’›n yan›nda, ne de birinin
karﬂ›s›nda. Böylece çat›ﬂmalar› ve
iç savaﬂ› engelledi. Herkese ﬂunu
gösterdi; iç savaﬂa dönmek, mezhep
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çat›ﬂmalar›na yeniden baﬂlamak bizim k›rm›z› hatt›m›zd›r, bu hatt›n
aﬂ›lmas›na izin vermeyece¤iz. Yani
bugün Lübnan ordusu devletin kendisidir. Devlet ne hükümet ne de
muhalefettir. E¤er Lübnan ordusu
olmasayd› bugün Lübnan'da anarﬂi
olurdu ve yeniden iç savaﬂ baﬂlard›.
Ve halk orduyu destekliyor.

Mezhepçilik gözleri kör etmiﬂ
 Temmuz savaﬂ›ndan sonra
Lübnan'a geldik, her yerde direniﬂçilerin hakimiyetini gördük, ordu
pek görünmüyordu. Bir y›l geçtikten
sonra tekrar Lübnan'dayd›k, bu sefer sanki s›k›yönetim ilan edilmiﬂçesine her yerde arama noktalar› ve
askerler vard›. Özellikle de Beyrut
patlamak üzere olan bir bomba gibi
duruyordu. Bunun nedeni nedir?

buluyordu. O zamanlar Lübnan bir
bombayla patlamak üzereydi. Ordu
bu patlamay› önledi. Sokaklara indi,
hükümet yanl›lar› ile muhalefet aras›ndaki çat›ﬂmalar› önledi. Mezhepçilik gözleri kör etmiﬂ. Elbette bu
siyasi bir çat›ﬂmad›r ama mezhepçilik olarak yans›t›lmaya çal›ﬂ›ld›.
Çünkü Lübnan'› de¤iﬂtirecek ve geliﬂtirecek bir program yok bu nedenle mezhepler çat›ﬂmas› baﬂlad›.

Fatah-al ‹slam çat›ﬂmas›
Lübnan Ordusuna dayat›ld›
 Filistin kamplar›nda ortaya
ç›kan ve ordu ile çat›ﬂan Fatah-al
‹slam temmuz direniﬂinden önce var
m›yd›, yoksa daha sonra m› ortaya
ç›kt›? Bugünkü gergin ortamda Fatah-al ‹slam'›n rolü nedir?

Temmuz zaferinden sonra siyasi
çat›ﬂma baﬂlad›. Bir tarafta Hizbullah, vatanseverler ve Miﬂel Avn gibilerin oluﬂturdu¤u muhalefet kanad›, di¤er tarafta hükümet ve destekleyicileri vard›. Bu ortam ordunun
rolünü büyüttü ve güçlendirdi, ordu
olas› bir iç savaﬂ› engelledi, bu da
asl›nda büyük bir baﬂar›.
‹ç savaﬂ›n engellenmesinden bir
süre sonra burada ama Lübnan'a ait
olmayan bir gerginlik baﬂlad›. Lübnan'da olanlar bölgesel ve uluslararas› sorunlar›n bir yans›mas› idi.
Lübnan’da da her siyasi gücün bir
d›ﬂ uzant›s› vard›. Lübnan'da
mezhep çat›ﬂmas› ve iç savaﬂ
projesi baﬂar›s›zl›¤a u¤raMezhepçilik halk›
y›nca savaﬂ kuzeyde Fatahparçal›yor ve bual ‹slam ve Lübnan ordusu
nun bedelini dearas›nda patlad›.

Gözlemleriniz do¤ru, savaﬂta ordunun rolü belirgin de¤ildi, çat›ﬂmalarda yer alan ve baﬂrolü alan direniﬂçilerdi. Lübnan ordusunun da
rolü vard› ama bu temel bir rol de¤ildi. Askerin neden her yerde bulundu¤una gelince, asl›nda az önce
söyledi¤im, hükümete karﬂ› siyasi
çat›ﬂma söyleminden kast›m buydu.
Çünkü bu çat›ﬂma halk aras›nda
mezhepsel bölünmeyi getirdi. Hükümet Sünnileri temsil ediyor gibi
bir durum oluﬂtu ve sanki hükümet
baﬂkan›na yap›lan her sald›r› Sünni
mezhebine yap›lm›ﬂ olarak yank›

mokrat düﬂünceler taﬂ›yan ve düﬂünceleri için mücadele eden insanlar ödüyor. Bu
mezhepçilik dalgas› sadece Lübnan ya da belli bir
bölge için de¤il
bütün dünya için
bir tehlike oluﬂturuyor.
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Fatah-al ‹slam daha önce
illegal olarak çal›ﬂmalar›n›
yürütüyordu. Filistin mülteci
kamplar›n› kullan›yordu.
Farkl› devletler ve baz› Arap
devletleri de bunu destekliyordu. Lübnan'da ordunun
günlük ve siyasi yaﬂamda rolünün büyümesi ve güçlenmesi karﬂ›s›nda orduya karﬂ›
bir savaﬂ baﬂlatmak istediler.
Kuzeyde patlayan bu savaﬂta
ilk olarak yaklaﬂ›k Lübnan

ordusundan 20 askerin baﬂ› kesildi.
Böylesi bir ortamda ordu sald›rmak
zorunda kald›. Ordu savaﬂ istemiyordu. Kimi iddialara göre de bu ordu için haz›rlanm›ﬂ bir pusuydu ve
ordu olaylar›n içine sürüklendi. Bunun nedeni de Lübnan'da yaklaﬂan
cumhurbaﬂkanl›¤› seçimleri. Kimileri ordu komutan›n›n adayl›¤›n›
koyaca¤›n› söylüyor. Bu çat›ﬂman›n
hedefi de orduyu zay›flatarak iç çat›ﬂmalar› büyütmekti. Böylece ordunun baﬂar›s›z bir ordu oldu¤unu
ve Fatah-al ‹slam’› bitiremedi¤ini
yans›tmak istediler. Ve ordu Fatahal ‹slam'a savaﬂ ilan etti. Çünkü onu
bitirmekten baﬂka çözüm yoktu, bunu yapmasayd› ordu biterdi. Bu nedenle Nahr El Bared Kamp›’n›n
yerle bir oldu¤unu görüyoruz. Bedel ödeyen Filistinli siviller oldu.
Ama diyebiliriz ki bu çat›ﬂma
orduya dayat›lm›ﬂt›r, ordunun plan›nda olmayan bir çat›ﬂma idi.

Fatah-al ‹slam, Lübnan
d›ﬂ›ndan bir örgüttür
 Fatah-al ‹slam kimdir?
De¤iﬂik ülkelerden gelenlerin
oluﬂturdu¤u bir gruptur. ‹çinde
Avusturalyal›lar, Yemenliler, Suudiler, Ürdünlüler var, büyük ço¤unlu¤u da Suriye'den gelmiﬂler. Liderlerinin ad› ﬁakir El Apsi, daha önce
Ürdün'de tutsakt›, sonra Suriye'de
tutukland› ve cezas› bitince Lübnan'a geldi. Filistin kamplar›nda çal›ﬂmaya baﬂlad›. Siz de bilirsiniz ki
mülteci kamplar› aç›k alanlard›r ve
Lübnan'›n denetimi d›ﬂ›ndad›rlar.
Kimileri ise örgütün El Kaide ile
iliﬂkisi oldu¤unu da söylüyor.
Fatah-al ‹slam'a, çat›ﬂmay› baﬂlatmas› için emperyalistler ve iﬂbirlikçileri taraf›ndan “iﬂaret” gösterilmiﬂ olacak ki, Lübnan'da savaﬂ baﬂlat›ld›. Kimileri bu konuda Suriye'yi, kimileri Suudi Arabistan'› sorumlu tutuyor. Ancak her iki durumda da bedeli ödeyen Filistin ve Lübnan halk› oldu. Bu çat›ﬂma ekonomik ve sosyal anlamda temmuz savaﬂ›yla ayn› hasara neden oldu.
 Fatah-al ‹slam'a Lübnan hal-
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k›n›n, Hizbullah’›n ve Lübnan solunun yaklaﬂ›m› nas›l?
Bütün Lübnan halk› karﬂ›d›r.
Lübnan halk›ndan kesinlikle destek
görmüyorlar. Filistin halk› da bu örgütle hiçbir iliﬂkileri olmad›¤›n› beyan etti. Filistinli örgütlerin de büyük ço¤unlu¤u bu örgütle bir iliﬂkisi olmad›¤›n› ve kendilerine yabanc› bir örgüt oldu¤unu aç›klad›lar.
Hizbullah’›n tavr› ise; ilk söyledi¤i, çat›ﬂma için kampa girmek yasakt›r. Çünkü Hizbullah bir ﬁiiSünni çat›ﬂmas› istemiyordu. Fatah-al ‹slam, Sünniler için çat›ﬂt›¤›n› iddia ediyordu. Nasrallah, “ordudan yanay›z, orduyu destekliyoruz ancak Nahr El Bared Kamp›’na
sald›r›lmas›na da karﬂ›y›z. Nas›l ki
temmuz savaﬂ›nda sorumluluk Hizbullah’a yüklendiyse bu sald›r›n›n
da sonuçlar›na hükümet katlan›r"
dedi.
Bu tav›r sa¤duyulu bir tav›rd›.
Böylece Lübnan'da ﬁiiler Sünnilere
karﬂ›ym›ﬂ gibi bir tablo ortaya ç›kmad›. Bunun sonucunda Hizbullah’a karﬂ› askeri bir güç oluﬂturma
projesi baﬂar›s›zl›¤a u¤rad›.
Lübnan soluna gelince. Asl›nda
Lübnan'da “sol” diye bir ﬂeyin varl›¤›ndan söz etmek pek mümkün
de¤il. Lübnan Komünist Partisi
mezhep çat›ﬂmalar› nedeniyle parçaland› ve gruplar toplulu¤una dönüﬂtü, çok zay›flad› ve Lübnan'da
siyasi hayata bir etkisi yoktur. Bir
parti olarak program›n› yap›p sunuyor ve hükümetin istifas›ndan yana
olduklar›n› belirtiyorlar, muhalefeti
de eleﬂtiriyorlar ancak bir alternatif
oluﬂturam›yorlar. Bence muhalefeti
daha yüksek sesle eleﬂtirebilmeliydiler. Çünkü Lübnan nerdeyse bir iç
savaﬂa sürükleniyordu.
Mezhepçilik Lübnan'a hakim olsayd› biz mülteci gibi yaﬂamak zorunda kal›rd›k. Vatan›m›zda vatan›m›zdan ayr› düﬂerdik.

‹srail savaﬂ›, ayn› zamanda
bir Amerikan savaﬂ›d›r
 Bir yanda Fatah-al ‹slam ça-
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t›ﬂmalar›, bir yanda seçim süreci
gerginli¤i, bir yanda da ordu sokaklarda dolaﬂ›yor, yani diken üstünde bir Lübnan var. Bu koﬂullarda Lübnan gelece¤e nas›l bak›yor?
ﬁu anda Lübnan için net bir gelecek yok. E¤er cumhurbaﬂkan› seçilemezse iki hükümet varl›¤›n›
sürdürecek demektir ve Lübnan'›n
bilinmeze ve anarﬂiye do¤ru olan
yolculu¤u sürecek demektir. Ancak
cumhurbaﬂkan› seçilirse ve taraflar
sa¤duyulu davran›p baz› tavizler
verirse bu gerginlik sona erer ve
Lübnan daha güçlü olur.
 Bu gergin ortamda ‹srail'in
yeniden sald›rma ihtimali var m›?
Lübnan'daki çeliﬂki ve çat›ﬂmalar bölgesel ve uluslararas› çat›ﬂmalardan ayr› düﬂünülemez. Bu anlamda bütün olaylar birbirine ba¤l›d›r. ﬁu anda Lübnan, siyasi yaﬂam›n
termometresi, nab›z al›nan noktas›
gibidir. ‹srail yenilgisinin intikam›n› al›p ordusunun itibar›n› yeniden
kazanmak isteyecektir. Ancak siz
de biliyorsunuz ki, bugün bir ‹srail
savaﬂ› ayn› zamanda bir Amerikan
savaﬂ› demektir. Yani olas› bir savaﬂ
bölgedeki bütün güçleri ilgilendiren bir savaﬂ olur. Bu nedenle yak›n
bir tarihte yeni bir sald›r› olaca¤›n›
sanm›yorum.

Mücadelenize sayg›
duyuyorum
 Eklemek istedi¤iniz baﬂka bir
ﬂey var m›?
Öncelikle mücadelenize sayg›
duydu¤umu belirtmek istiyorum.
Önemli olan dünyada demokrasinin
ve laikli¤in güçlenmesidir. Çünkü
mezhepçilik halk› parçal›yor ve bunun bedelini demokrat düﬂünceler
taﬂ›yan ve düﬂünceleri için mücadele eden insanlar ödüyor. Bu mezhepçilik dalgas› sadece Lübnan ya
da belli bir bölge için de¤il bütün
dünya için bir tehlike oluﬂturuyor.
Yani bu Türkiye'yi de tehdit eden
bir tehlikedir. Ve emperyalizm bunu körüklüyor.

‹srail Katliamlar›
Sürüyor
Siyonist ‹srail, bir yandan
sahte “bar›ﬂ görüﬂmeleri”nden
söz ederken,
öte yandan diF H K C korenen güçlere yömutanlar›nnelik sald›r›lar›n›
dan N a s › r
sürdürüyor. GeAli Mebruk
çen hafta düzenhalk›n›n ve
lenen sald›r›larda
yoldaﬂlar›n›n
üçü çocuk topomuzlar›nda
lam 12 Filistinli
u¤urland›
yaﬂam›n› yitirdi.
18 A¤ustos’ta
‹srail iﬂgal askerleri, El Fetih kontrolündeki Bat› ﬁeria’daki Cenin
Kenti yak›nlar›nda bir köye düzenledikleri bask›nda yaﬂanan çat›ﬂmada bir gerilla ile 16 yaﬂ›ndaki bir çocuk hayat›n› kaybetti.
21 A¤ustos’ta ise hedef yine
Bat› ﬁeria’yd›. Nablus Kenti yak›nlar›ndaki el Ayn Mülteci Kamp›’na bask›n düzenleyen iﬂgalcilerle Filistin Halk Kurtuluﬂ Cephesi’nin askeri kanad› ﬁehit Ebu
Ali Mustafa Tugaylar› savaﬂç›lar›
aras›nda çat›ﬂma yaﬂand›. Çat›ﬂmaya Hamas’l›lar›n da kat›ld›klar› belirtilirken, Ebu Ali Mustafa
Tugaylar› komutanlar›ndan Nas›r
Ali Mebruk yaﬂam›n› yitirdi.
Ayn› gün Gazze’de bir arac›
roketle vuran iﬂgalciler, 6 Hamas
savaﬂç›s›n› katlettiler. Gazze’ye
yönelik bir baﬂka hava sald›r›s›nda ise 3 ‹slami Cihat direniﬂçi yaﬂam›n› yitirdi.

Gazze’ye yo¤un tecrit
Öte yandan, ‹srail’in Hamas’›n
kontrolündeki Gazze’ye yak›t
sevk›yat›n› kesmesi üzerine kent
karanl›¤a gömüldü. Hamas’›n
Gazze darbesinin ard›ndan a¤›rlaﬂan ‹srail tecriti nedeniyle sadece
elektrik kesintileri de¤il, g›da, yak›t ve ilaç gibi s›k›nt›lar da a¤›rlaﬂm›ﬂ durumda.
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n diye

Eski oto lasti¤inden kesilmiﬂ
sandaletleri, basit keten pantalonu
ve ceketiyle Vietnam halk›n›n “Ho
Amca”s›ndan sözedece¤iz bu hafta
“haf›za” bölümümüzde.
As›l ad› Nguyen A1 Thanh idi.
Halk›n›n mücadelesine kat›ld›ktan
bir süre sonra “Nguyen Al Ouoc”
ad›n› ald›. Bu Vietnam dilinde “ ü l kesini seven kiﬂi” anlam›na geliyordu. O zamanlar henüz sadece bir
yurtseverdi. Sonra sosyalist oldu.
Marksizm-Leninizm’in ›ﬂ›¤›yla kurtuluﬂ mücadelesinin önderli¤ini üstHo Chi
lendi. O zaman ona, “H
M i n h ” denilmeye baﬂland›. Ho Chi
Minh, “ › ﬂ› ¤ a ka vu ﬂ t ura n ki ﬂ i ” demekti... 3 Eylül 1969’da aram›zdan
ayr›ld› Ho Chi Minh. Fakat ›ﬂ›¤› hâlâ bizimle.

H
“(...) Hay›r. Ülkemizi kaybetmekten ve köleleﬂmektense, her ﬂeyimizi feda ederiz. En a¤›r yoksullu-

HO CH‹ M‹NH

‘Iﬂ›¤a kavuﬂturan kiﬂi’

¤a ve en büyük ac›lara
katlanmak zorunda kalsak da her
fedakarl›¤› yapmaya haz›r›z. Zafer
kesinlikle bizim olacak.”
Böyle diyordu Vietnam halk›n›n
önderi Ho Chi Minh.
Vietnam’da halk, yine onun sözleriyle söylersek, “ tüfe¤i olanlar tüfekleri, k›l›çlar› olanlar k›l›çlar›, k›l›çlar› olmayanlar küçük çapa ya da
sopalar›yla” savaﬂt›. Her mezra ve
cadde birer kale, her insan bir savaﬂç›, her parti hücresi bir kurmay
heyeti gibiydi. Zafer, çok büyük bedellerle, 13 milyon ﬂehit, binlerce
kay›p, yüzbinlerce yaral› ve sakatla
(83 bin sakat, 8 bin felç, 30 bin kör,
l0 bin sa¤›r...) kazan›ld›.
Vietnam devrimi, napalmdan,
atom bombas›ndan daha güçlü, en
geliﬂmiﬂ teknolojilerden daha yarat›c› olan ﬂeyin “ ö r g ü t l ü h a l k” oldu¤unu kan›tlad›. Ho Chi Minh, iﬂte
bu en etkili “bomba”y›, bu devasa
gücü aç›¤a ç›karan önderdi.

“Beni Leninizme Götüren Yol"
"O s›ralarda Ekim Devrimi'nin tarihsel önemini
henüz tam kavrayamam›ﬂt›m, ancak içgüdüsel olarak
destekliyordum. Lenin'e hayrand›m, çünkü o yurttaﬂlar›n› ba¤›ms›zl›¤a kavuﬂturan büyük bir yurtseverdi,
ne var ki, daha hiçbir kitab›n› okumam›ﬂt›m.
(...) Frans›z Sosyalist Partisi'ne kaydolmam›n nedeni bu 'bey ve han›m'lar›n - o zamanlar yoldaﬂlar›m› böyle ça¤›r›yordum- bana ve ezilen halklar›n mücadelesine sempatiyle bakmalar› idi. Fakat ne Partiden, sendikadan anl›yor ne
de sosyalizm ya da komünizmi tan›yordum.
“En çok bilmek istedi¤im... hangi enternasyonalin [2’nci mi, 3’ncü mü?bn] sömürge ülkelerin halklar›ndan yana oldu¤uydu. Bir yoldaﬂ›m bana
Lenin'in ‘Ulusal Sorun ve Sömürge Sorunlar› Üzerine Tez’ini verdi.”
"Bu tezde anlaﬂ›lmas› zor siyasal terimler vard›. Fakat tekrar tekrar okumak yoluyla sonunda ana fikrini kavram›ﬂt›m. Ne büyük bir heyecan, coﬂku,
sa¤görü ve güven aﬂ›lad› içime (...) Odamda yaln›z baﬂ›ma otururken sanki
kalabal›klara sesleniyormuﬂum gibi hayk›rd›m: Aziz ﬂehitler, yurttaﬂlar! ‹ﬂte
bize laz›m olan ﬂey, iﬂte kurtuluﬂumuza götüren yol!..
"Sadece sosyalizm ve komünizm dünyadaki ezilen halklar ve emekçileri
kurtarabilir. ”
(Ho Chi Minh’in "Beni Leninizme Götüren Yol" baﬂl›kl› yaz›s›ndan)
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Nguyen A1 Thanh, 1910’larda,
20’li yaﬂlar›n›n baﬂlar›nda ABD ve
Avrupa ülkelerine sefer yapan gemilerde çal›ﬂ›yordu ve iﬂte bu y›llarda da sosyalist, ilerici düﬂüncelerle
tan›ﬂt›. 1. Paylaﬂ›m Savaﬂ› döneminde Fransa'da bulundu¤u dönemde Asyal›, Afrikal› devrimcilerle
iliﬂkiye geçti, Fransa Sosyalist Partisi'ne üye oldu.
Fakat o henüz bir komünist, devrimci de¤ildir. Frans›z Sosyalist
Partisi'ne üye olmas›n›n nedenini
de,”Partililerin sömürge halklar›n
mücadelesine sempatiyle bakmas›”
ﬂeklinde aç›klar.
Paris'te foto¤raf rötuﬂçulu¤undan Çin antikalar› ressaml›¤›na kadar pek çok iﬂte çal›ﬂ›rken, bir taraftan da Frans›z sömürgecili¤inin Vietnam'da gerçekleﬂtirdi¤i katliamlar› teﬂhir eden bildiriler da¤›tan bir
yurtseverdir.

H
Bu süreç ayn› zamanda onu Leninizm’e götüren yolun büyük ölçüde tamamland›¤› süreçtir. Ho Chi
Minh o dönem yo¤un olarak tart›ﬂ›lan 2. ve 3. Enternasyonal tart›ﬂmalar›n› dikkatle izler ve sonuçta tavr›n› netleﬂtirir. Lenin'e ve 3. Enternasyonal'e coﬂku, güven ve heyecanla
ba¤lan›r. Art›k parti toplant›lar›na
kat›lmakla kalmaz, Sosyalist Parti'nin Komünist Parti'ye dönüﬂmesi
ve 3. Enternasyonal'e kat›lmas› için
inisiyatif geliﬂtirmeye baﬂlam›ﬂt›r.
Nitekim bunun sonucunda Frans›z
Komünist Partisi kurucular› aras›nda yer ald›. FKP'nin yay›n organ›
L'Humanite'de yazd›. Vietnam ve
di¤er sömürge ülke halklar›na yönelik Le Paria (Parya) adl› dergiyi yay›nlamaya baﬂlad›.
Ho Chi Minh art›k Nguyen Al
Quoc ad›yla, ülkesinde kulaktan kula¤a anlat›lan bir devrimcidir. Bu
y›llarda ad›yla yay›nlad›¤› kitapç›kta, Vietnam'› kurtuluﬂa götürecek
olan üç temel ilkeyi ﬂöyle belirledi:
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Üç Temel ‹lke
1- Devrim birkaç kahraman›n de¤il, iﬂçi, köylü kitlesinin iﬂidir. Ve bu
yüzden onlar› örgütlemek ve mücadeleye sokmak gerekir.
2- Zafere giden yol Marksist-Leninist bir partinin önderli¤inden geçer. Ve bu yüzden yeni tipte partinin
kurulmas› gerekir.
3- Ulusal devrim, dünya devrimiyle bütünleﬂtirilmeli, Vietnam halk› dünya proleteryas› ile eﬂgüdümlü
davranmal› ve bunun için 3. Enternasyonel siyaseti onaylanmal›d›r.
1924'te Komünist Enternasyonal'in 5. Kongresi'ne kat›lmak için
Moskova'ya gitti. Enternasyonal
ad›na çeﬂitli görevler üstlendi.
Ho Chi Minh, kendi deyimiyle
"profesyonel devrimci" idi. Komintern'in uluslararas› faaliyetlerindeki
görevleri ve Vietnam ulusal kurtuluﬂundaki görevleri nedeniyle ‹ngiliz, Frans›z, Hollanda ve Çin sömürgelerinde, bazen bir rahip, bazen bir gemici, bazen bir ö¤retmen
veya gezgin berber k›l›¤›nda, yüzlerce kod ismi kullanarak faaliyetlerini yürüttü.
Ho Chi Minh 20 yaﬂlar›nda ayr›ld›¤› ülkesine 30 y›l dönemedi. Bu
süreçteki en önemli giriﬂimlerinden
biri Çin'deki Vietnaml› göçmenler
aras›nda “ Vi e t n a m D e v r i m c i
Gençlik Birli¤i”ni kurmas›d›r. Bu
gençlik örgütü daha sonraki y›llarda
Vietnam halk›n› zafere taﬂ›yacak
olan partinin çekirde¤i rolünü üstlendi. Bir süre sonra da, Ho Chi
Minh önderli¤inde ﬁubat 1930'da

H e r d e v r i m ci g i bi ,
H o ’ n u n d a y a ﬂ a m › n ›n
b ir b ö l ü m ü t u t s a k l › k t a
g e çt i . Y a n d a , t u tsa kl › k
y › l la r › n da ﬂ i i r v e
y a z ›l a r › n › k a r a l a d › ¤ › de f t e r i n de n b i r s a y f a
g ö r ül ü y o r . . . D e s e n i n ,
b ug ü n d e hâ l â ö z g ü r
tu t sa k l a r› si m g e l e y e n b i r
d e se n o l a r a k ku l l a n › l › yo r
o lm a s › d i k k a t ç e k i c i .
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Ç i n H i n d i K o m ü n i s t P a r t i s i kuruldu. 1931’de Hong Kong’da tutukland›. Hapishanede öldü söylentileri ç›kar›ld›. Tahliye olduktan sonra,
Moskova’ya giderek Lenin Enstitüsü’nde ö¤renim gördü. Vietnam
devriminin art›k daha donan›ml›,
deneyimli bir önderi vard›...

H
1930’lar boyunca Vietnam’da
birçok yurtsever, sosyalist örgüt
vard›. Bu örgütler “ düﬂmana karﬂ›
tek vücut olup savaﬂmak ve daha
güçlü vuruﬂlar yapmak için” yine
Ho Chi Minh'in önderli¤inde Viet n a m K o m ü n i s t P a r t i s i alt›nda birleﬂtiler. Art›k da¤›n›k, kendili¤inden
oluﬂan halk ayaklanmalar›n› toparlayacak ve iktidara yöneltecek bir
parti vard›r. Daha sonra, silahl› mücadelenin haz›rl›¤›n› yürütür Vietnam’›n Ho Amcas›. Ve silahl› savaﬂ
onun önderli¤inde baﬂlat›l›r.
Ho Chi Minh, 1941 May›s’›nda
gizlilik içinde Vietnam'a girerek, ülViet kenin kuzeyindeki Bac Bo'da "V
m i n h'in kuruluﬂunu gerçekleﬂtirdi.
Ki bundan sadece dört y›l sonra,
1945 A¤ustos’unda Vietminh geçici hükümeti kurulacak, Vietnam’›n
yeni dönemi baﬂlayacakt›r. Fakat bu
yeni dönem de bilindi¤i gibi, ony›llarca sürecek bir savaﬂ›n baﬂlang›c›
olacakt›r. Ho Chi Minh, önce Ame r i k a n , ard›ndan F r a n s › z emperyalizmine karﬂ› savaﬂa önderlik etmeye devam etti. Ülkesinin ikiye ayr›lmas›n›n ac›s›n› yaﬂad›. Kuzey’i sosyalizm yolunda ilerleyen Vietnam’›n güneyinde yeniden direniﬂ
hareketini örgütlemek görevini de
üstlendi. Ve o mütevazi adam,
1960’l› y›llar boyunca, dünya halklar›n›n emperyalizme karﬂ› savaﬂ›n›n simgesi haline geldi. Dünyan›n
dört bir yan›nda ABD’ye karﬂ› düzenlenen gösterilerde onun resimleri taﬂ›nd› hep ellerde. Ve onmilyonlarca insan hayk›rd›: “Ho Ho Ho
Chi Minh, ‹ki Üç Daha Fazla Vietnam!..” Hâlâ dilimizdedir bu slogan, Ho Chi Minh hâlâ ›ﬂ›¤›m›zd›r
ve Vietnam ufkumuzdad›r hâlâ.

K›sa Tarih
26 A¤ustos - 1 Eylül

27 A¤ustos 1794
Frans›z Devrimi'nin önderlerinden Robespierre idam edildi.
27 A¤ustos 1995
‹ﬂten ç›kar›lmaya karﬂ› direniﬂe geçen
TÜMT‹S üyesi Retrans iﬂçilerine silahl› sald›r›da bulunuldu.
28 A¤ustos 1994
Aras Kargo iﬂçileri, iﬂten at›lan 55 iﬂçinin
geri al›nmas› için benzin bidonlar›yla Ankara’daki ana depoyu iﬂgal ettiler.
29 A¤ustos 1995
Toplu sözleﬂme görüﬂmelerinin t›kanmas›
üzerine 22 binin üzerinde tar›m iﬂçisi
greve baﬂlad›.
30 A¤ustos-6 Eylül 1993
Devrimci Sol Güçler Do¤u Karadeniz'de
"Çayda, Tütünde, F›nd›kta Sömürüye Son"
kampanyas› baﬂlatt›.
30 A¤ustos 1996
Gaziantep'teki Ünald› Sitesi'nde çal›ﬂan 20
bin dokuma iﬂçisinin bir ay süren grevi
kazan›mla sonuçland›.
30 A¤ustos 1995
Erdal Y›ld›r›m, Keçiören Belediyesi’ne ait
araçlar› kullanan MHP’li faﬂistler taraf›ndan katledildi.
A¤ustos 1978
Ba¤›ms›zl›k ve Demokrasi Mücadelesinde
DEV-GENÇ’in ilk say›s› yay›nland›.
A¤ustos 1990
Devrimci Solcu Mustafa Iﬂ›k’›n katledilmesinin sorumlular›ndan polis ﬂefi ‹brahim
Ça¤lar, öldürüldü.
1 Eylül 1991 - Haklar› gasbedilen
Güneﬂ Gazetesi çal›ﬂanlar›, oturma eylemiyle aylar sürecek direniﬂlerine baﬂlad›lar.
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termeye çal›ﬂt›.
Ne yoksullu¤u, ne “kenar›!” Aleni olarak, islamc› maskesi takm›ﬂ
yeni yetme burjuvalar
var karﬂ›m›zda. Dinin
rant›n› yiyen, iktidar
koltu¤unda oturdukça köﬂeyi dönen, halk›n dini
duygular›n› sömürüp oy alan yeni
burjuva s›n›f›.
Hayrünnisa ile, e¤itim haklar› elinden al›nan türbanl› gençler aras›nda
en küçük bir benzerlik var m›? Yaﬂamlar› gibi, baﬂlar›ndaki türban›n
“de¤eri” bile farkl›. Biri gerçekten
ma¤dur durumda, ötekisinin “ma¤duriyet” söylemi sadece halk› aldatmak, ‘oy’unu almak için.
Yalaka bas›n›, kafas›n›n içiyle de¤il
görüntü ile ilgili; yeni bir magazin
ç›kt›: Türban magazini. ‹slamc› medya ise, ne çabuk burjuvalaﬂt›n›z diye
sormuyor, aksine son derece mutlu.
AKP’liler de rahats›z de¤il bu durumdan. Zira, sistemle bütünleﬂmenin de bir arac›, sosyete olduklar›n›
ispatlamak. Tekelci burjuvaziye, yok
asl›nda birbirimizden fark›m›z diyor.
Kapitalizmin baﬂ› türbanl› hali, tesettür defileleri ile göstermiﬂti kendini, ﬂimdi de Hollywood ›ﬂ›lt›s› ile
gözleri kamaﬂt›r›p soygunu sürdürecekler anlaﬂ›lan.

‘‹slamc›’ burjuvazinin
Hollywood ›ﬂ›lt›l› türban›
28 A¤ustos’ta yap›lacak üçüncü turda cumhurbaﬂkan› seçilmesi beklenen Abdullah Gül’ün eﬂi Hayrünnisa
Gül de köﬂke haz›rlan›yormuﬂ. Haz›rl›¤›n en önemli yan›n› ise, türban
oluﬂturuyormuﬂ.
Bas›nda yer alan haberlere göre; bayan Gül, modac› At›l Kuto¤lu’na,
“Çankaya gardrobu” sipariﬂi vermiﬂ.
Modac›, geliﬂtirece¤i türban stillerinin, giyim tarz›n›n “modern” ve Bayan Gül’e özgü olaca¤›n› söylüyor
ve ekliyor: Hollywood ›ﬂ›lt›s› ile uygun tarz. Romy Schneider ve Catherine Deneuve gibi...”
AKP için kimileri “kenar›n merkezi kuﬂatmas›” dedi. Kimileri
“ezilen
kesimlerin
temsilcisi” oldu¤unu
iddia etti. AKP de
kendini yoksuldan,
ezilenden yana gös-

BAM TELİ çizgiler

‘Irak Sendromu’
ABD ordusunun Vietnam yenilgisi, askerlerin intihar, bunal›mlarla kendini gösteren
‘Vietnam sendromu’nu da beraberinde
getirmiﬂti. S›rada ‘Irak sendromu’ var.
Amerikan askerlerindeki intihar say›s›
1991 y›l› itibar› ile en üst seviyeye ulaﬂt›.
ABD ordusunun yay›nlad›¤› rapora göre,
kara kuvvetlerinde görevli askerlerin intihar oran›, 1991’den bu yana en üst seviyeye ulaﬂt›. ‹ntiharlar›n üçte biri ise Irak ve
Afganistan’da yaﬂan›yor. Raporda, özellikle Irak’›n, askerin psikolojik dengesini
önemli derecede bozdu¤u belirtiliyor.



Irak’ta ‘can güvenliği’
Irak’ta Baas Partisi taraftarlar›n›n, direniﬂi
destekleyenlerin tutuldu¤u hapishaneyi
gezen, devlet baﬂkan› yard›mc›s›, kafeslerdeki insanlar›n feryatlar›na ﬂu cevab›
veriyor: “Sizin durumunuz d›ﬂar›dan iyi,
hiç de¤ilse can güvenli¤iniz var.”
Do¤ru: Irak’›n kendisi büyük bir hapishane. ‹ﬂgalci ve körükledi¤i mezhep çat›ﬂmalar› herkesi hedef al›yor. Öte yandan
ise, ülkenin güya en üst yönetiminde yer
alanlar, hapishanelerindeki uygulamalarda
bile söz haklar› yok!



Yeni ‘fino köpeği’
Sarkozy’nin seçilmesi ile Fransa’n›n ABD
politikalar›na yak›nlaﬂt›¤› tart›ﬂ›l›yor. Bunun somut örne¤i, Frans›z D›ﬂiﬂleri Bakan›’n›n iﬂgal sonras› ilk kez Irak’a gidiﬂi oldu. Frans›z Yeﬂiller ziyareti hakl› olarakﬂöyle de¤erlendirdi: “Fransa bir fino köpe¤i gibi davran›yor. Bu pisli¤in içinde sadece ellerimizi kirletece¤iz.”

E¤er ödenecek
bir bedel yoksa,
bir de¤er de
yoktur.

Albert Einstein
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Tayyip’in birlikte ‘parmak yalad›klar›’
Baﬂbakan, “bal tutan
parma¤›n› yalar” sözünü
hat›rlatarak ﬂöyle devam
ediyor:
“Sadece bal› siyasetçi
tutmuyor Allah aﬂk›na. Irma¤›n, muslu¤un baﬂ›nda
olan nice insan var. Bütün
medyan›n kay›t içi kay›t
d›ﬂ› neleri var. Ben diyorum ki, sadece siyasetçi
ile olmaz, bütün bürokrasiyi bu iﬂin içine koymam›z laz›m.” (22 A¤ustos,
Milliyet)

Siyasetçinin, yani kendilerinin parmak yalad›klar›n›, halk›n kan›n› emdiklerini gizlemiyor ama
“yaln›z yemiyoruz ya,
hep birlikte yiyoruz” demeyi de unutmuyor. Tabi,
medyay› “bu iﬂleri yazmay›n, siz de parmak yalayanlardans›n›z” diye
tehdit etmesi de bir yana.
Birlikte parmak yalad›klar› aras›nda tekelci
burjuvalar› unutmuﬂ; onu
da biz ekleyelim.

ﬁarap haram da, taciz caiz mi?
‹çiﬂleri Bakan› Osman Güneﬂ, onuruna verdi¤i davette kendisine “ﬂarapl› risotto” yedirdi¤i için Mu¤la Valisi Temel Koçaklar’› görevden ald›.
Gerekçe: Bakan› günaha sokmuﬂ!
Ülke yönetimine, keyfili¤e, gericili¤e bak›n! Bir yandan; liyakat de¤il, kendine uygun bürokrat isteyen
kafan›n tipik örne¤i. Öte yandan; islamc› kafan›n
“günah” anlay›ﬂ›. Ayn› bakan, polislerinin, demokratik hakk›n› kullanan insanlara sald›rmas›ndan ahlaks›z tacizlerde bulunmas›ndan “günaha” girmiﬂ
hissetmiyor kendini.

Sabah Gazetesi
Yay›n Yönetmeni Ergun
Babahan, “demokrat Türkiye’nin demokrat gazetesi olma
u¤raﬂ›nda” olduklar›n›
söylüyor. (21 A¤ustos)
Boﬂ u¤raﬂ!
Ne Türkiye demokrat bir
ülke, ne de Sabah dahil
olmak üzere, iktidara yalakal›k yapanlar, sermayeden yana olanlar de-

Boﬂ u¤raﬂ
mokrat
olabilir.
Bu sat›rlar›n yazar›n›n -geçen hafta ele
ald›¤›m›z- emekçilerin
grev hakk› karﬂ›s›nda tak›nd›¤› gerici tutum dahi, neden demokrat olamayacaklar›n› kan›tlamaya yeterlidir.

Yalan siyaseti
Baﬂbakan Erdo¤an, Cumhurbaﬂkan› Sezer’le görüﬂmesi sonras›, Sezer’in “cumhurbaﬂkanl›¤› seçimi için
367 gerekmezdi” dedi¤ini aç›klad›. Sezer ertesi günü
böyle bir ﬂey söylemedi¤ini aç›klad›.
Hangisi yalan söylüyor, meçhûl. Aç›k olan ise, burjuva siyasetinin her kademesinde yalan›n geçerlili¤i.

Say›: 119

‹STANBUL

Polis dalak patlat›yor,
Jandarma anüse cop sokuyor
Mehmet Nezir Çirik ve Arif K›l›nç adl› iki vatandaﬂ,
10 A¤ustos günü polis taraf›ndan Beyo¤lu Tarlabaﬂ›’nda çevrildi. Suçlar›, üzerlerinden bir çak› ç›km›ﬂt›!
Polis, kimlik sordu.
Karﬂ›s›ndaki sivillerin kim oldu¤unu bilmeyen Çirik
ve K›l›nç, sivil polislerden kimlik göstermelerini istediler. Bu yasal haklar›yd›, hatta buna dahi gerek olmadan polis kimli¤ini göstererek kendisini tan›tmal›yd›.
Ancak buras› Türkiye! Yani polis devleti!
Polisler, kendilerine kimlik soran iki vatandaﬂ› döverek gözalt›na ald›lar. Götürüldükleri Taksim Polis Merkezi’nde de yo¤un iﬂkence sürdü. Ve bu iﬂkenceler sonucunda Mehmet Nezir Çirik’in dala¤› parçaland›. Çirik’in kald›r›ld›¤› hastanede dala¤› al›nd›.
Polise kimlik sorman›n bedeline bak›n! Bir de “iﬂkenceye s›f›r tolerans” diyen hükümeti ve bu hükümeti
“Türkiye’yi demokratikleﬂtiren parti” diye takdim
edenleri düﬂünün.
Çirik ve K›l›nç, 17 A¤ustos’ta ‹HD üyeleriyle birlikte
Beyo¤lu Adliyesi’ne gelerek suç duyurusunda bulundular. Yap›lan aç›klamada, polislerin doktorlara bask›
yaparak tedavilerini de engelledi¤i belirtildi.
Bir baﬂka iﬂkence olay› ise Esenyurt’ta yaﬂand›. “Gösteri yapma haz›rl›¤›nda” (demek ki gösteri suç!) olduklar› gerekçesiyle gözalt›na al›nan Necip Sipal, Nihat Karçin, M. Sait Budak, Yusuf Salim, Yusuf Kaplan
ve M. Fuat Erol isimli kiﬂiler, 20 A¤ustos akﬂam› götürüldükleri Esenyurt Jandarma Karakolu’nda iﬂkenceye
maruz kald›lar. Müvekkillerinin sistematik iﬂkence
gördüklerini belirten Av. Baran Do¤an, gözalt›ndayken
görüﬂtü¤ü Yusuf Salim’in kendisinin karﬂ›s›na ç›r›lç›plak getirildi¤ini, anüsüne cop sokma, testisleri s›kma
gibi iﬂkencelere maruz kald›¤›n›, ayr›ca dayaktan burnunun k›r›ld›¤›n› söyledi.
‹ﬂkence seans›ndan avukat›n›n yan›na götürecek kadar
pervas›z hareket etme cüretini veren AKP iktidar›d›r.

HOPA

Kültürel etkinli¤e faﬂist sald›r›
Hopa ve Kemalpaﬂa Halkevleri taraf›ndan Kemalpaﬂa
Beldesi’nde düzenlenen Kültür ve Sanat Festivali'nin
son gecesine faﬂist bir grup sald›rd›. Halkevi üyeleri
gruba direnerek festival alan›ndan uzaklaﬂt›r›rken, bir
saat sonra da Halkevleri Hopa ﬁubesi'nin camlar› k›r›ld›. Gözalt›na al›nan 8 faﬂistin mahkemeye ç›kar›ld›¤›
s›rada da, halk faﬂistlere tepki gösterdi.
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“Su” S eminerleri
Ankara’da yaﬂanan su
kesintileri, yaz›n s›ca¤›nda milyonlarca insan›n susuz b›rak›lmas›n›n nedenleri ve iktidar›n önlem almamas›,
yat›r›m yapmamas› ve devletin sular›m›z üzerine yapt›¤› planlar, seminerlerde tart›ﬂ›ld›.
Mamak Metehan Mahallesi’nde
‹dilcan Kültür Merkezi taraf›ndan düzenlenen seminerde, ‹KM ad›na konuﬂan Hasan Karap›nar, susuzlu¤un
sorumlusunun AKP oldu¤unu belirterek, bugüne kadar hiçbir ﬂekilde tedbir al›nmad›¤›n› dile getirdi.
Mahalle park›nda yap›lan seminere ‹nﬂaat Mühendisi U¤ur ﬁahin,
Doktor Sinan Uzunget ve SES MYK
üyesi Meryem Özsö¤üt kat›ld›. ‹lk sözü alan ﬁahin, K›z›l›rmak ve Gerede
projelerinden söz ederek, bu projeler
için y›llar önce yap›lan giriﬂime, Melih Gökçek’in “daha önemli gündemlerimiz var” gerekçesiyle dönüp bakmad›¤›n› dile getirdi. ﬁahin, K›z›l›rmak suyunun ﬂehir ﬂebekesinde kullan›labilmesi için ar›tma tesislerine ihtiyaç duyuldu¤una ve ﬂu an Ankara’da
yaln›zca bir tane ar›tma tesisinin oldu¤unu, onunda ‹vedik’te bulundu¤unu belirtti. ﬁahin daha sonra halktan
gelen sorular› cevaplad›.

Doktor Sinan Uzunget ise, su sorununun geri b›rakt›r›lm›ﬂl›kla ilgili
oldu¤unu belirterek, sudan kaynakl›
oluﬂabilecek hastal›klar hakk›nda bilgi verdi.
Meryem Özsö¤üt de, barajlarda su
seviyesinin düﬂmesi ile, verilen suyun
da, baraj›n dibindeki tortular› içerdi¤ini söyledi. Dünya’da milyarca insanda rastlanan ishal vakalar›n›n
%88’inin sudan kaynakl› oldu¤unu
dile getiren Özsö¤üt, su s›k›nt›s›n›n
yaﬂanaca¤›n›n y›llar öncesinden belli
oldu¤unu söyledi ve sorumlulu¤un,
tedbir almayanlarda oldu¤unun alt›n›
çizdi. Suyun nas›l temizlenmesi gerekti¤i konusunda da halka bilgi veren Özsö¤üt, bu konudaki sorular› da
cevapland›rd›.
Metehan Mahallesi’ndeki seminere 65 kiﬂi kat›l›rken, 21 A¤ustos’ta
ise, Dikmen Temel Haklar taraf›ndan
Aﬂ›k Mahsuni ﬁerif Park›’nda seminer yap›ld›. Dernek ad›na söz alan
Garip Soysal, Büyükﬂehir Belediyesi’ni arayarak neden sular›m›z›n kirli
akt›¤›n› sorup temiz su istiyoruz, demeliyiz ça¤r›s› yapt›. Susuzlu¤un
Gökçek’in politikalar›ndan kaynakl›
oldu¤unu belirten Doktor Ali Güvendik de, halk sa¤l›¤› aç›s›ndan bilgi
verdi. 60 kiﬂinin dinledi¤i seminer
‘birlik’ ça¤r›s› ile sona erdi.

Muhabirimize polis provokasyonu
Dergimizin Ankara Muhabiri
Senem Koca, siyasi ﬂube polisinin
provokasyonu ile 19 A¤ustos günü
bir grup faﬂistin sald›r›s›na u¤rad›.
Meﬂrutiyet Caddesi üzerinde h›rs›zl›k iddias›yla yakalanan iki kiﬂinin feci ﬂekilde dövülmesini foto¤raflamak isteyen Koca’ya, TEM polisinin, “örgüt muhabiri bu, h›rs›zlar›n dövülmesini haber yapacak, öyle yans›tacak” demesiyle, çevrede
toplananlar sald›r›da bulundu. Koca, muhabir oldu¤unu anlatmak isterken, polis iﬂbirlikçisi ya da sivil
polis oldu¤u san›lan biri, “beni öl-
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dürmekle tehdit ediyor” diyerek
provoke etmeye çal›ﬂt›. Olay yerinden polis taraf›ndan zorla uzaklaﬂt›r›lan Koca, provokasyon yaratmak
isteyen kiﬂilerin sald›r›lar›na ve tehditlerine polisin yan›nda maruz kalmaya devam etti.
Muhabirimiz, halka yaﬂananlar›n provokasyon oldu¤unu anlatmaya çal›ﬂ›rken de, “Yunus” denilen
polisler taraf›ndan tartakland›.

Yürüyüﬂ S at›ﬂlar›
Bask›, engelleme, sald›r›lara

KISA KISA KISA KISA

Kürt gazeteciler
ölüm orucunda
Molla rejimi taraf›ndan,
'Ulusal güvenli¤e karﬂ› bozguncu faaliyet', 'casusluk' ve 'bölücülük’ yapt›klar› iddias› ile
idam cezas›na çarpt›r›lan Kürt
gazeteciler Adnan Hasanpur ve
Hiwa Botimar, tutuklu bulunduklar› Sine Cezaevi'nde 38
gün önce baﬂlatt›klar› açl›k grevini ölüm orucuna çevirdi.

Ahlâks›z sald›r›
Devrim ﬂehitlerinin mezar
taﬂlar›na yönelik ahlâks›z sald›r›lara bir yenisi de ‹stanbul Alibeyköy Mezarl›¤›’nda bulunan,
Selçuk Akgün’ün mezar›na yönelik gerçekleﬂtirildi. Halklar›n
düﬂman› Amerikan emperyalizminin ‹stanbul’daki konsoloslu¤una yönelik bir eylem haz›rl›¤›ndayken ﬂehit düﬂen Akgün’ün mezar›na yap›lan bu 5.
sald›r› oldu.
Mezar taﬂ›na, “hepinizin sonu böyle olacak”, “öbür dünyada hesap vereceksiniz” gibi yaz›lar yaz›ld›¤› görülürken, eﬂi
Melek Akgün, bunun beﬂinci
sald›r› oldu¤unu belirterek,
“Niye bu korku” diye sordu.
karﬂ›n dergimizin kitlesel sat›ﬂlar›
da devam ediyor.
Ankara’n›n Hüseyingazi ve ﬁirintepe mahallelerinde, Antalya’n›n
K›z›lar›k Mahallesi’nde, ‹zmir’in
Güzeltepe Mahallesi’nde yap›lan sat›ﬂlarda, susuzluk, seçim çare de¤il
diyenlere yönelik sald›r› baﬂta olmak üzere, gündeme iliﬂkin
megafonlarla konuﬂmalar
yap›ld› ve
gerçekler
h a l k a
ulaﬂt›r›ld›.
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