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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz

Buras› ‹stanbul Maltepe
Cevahir vuruldu kahpece
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Kalacak Cevahir yoldaﬂ›m
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Tahsin ELVAN
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Dersimli Cevahir
yoldaﬂ›m

Metin TÜRKER

1960 Trabzon do¤umlu Tahsin Elvan, devrimci hareketin 12 Eylül Cuntas›’na karﬂ› direniﬂi örgütlemeye çal›ﬂan kadrolar›ndand›. Çeﬂitli mahallelerden
sorumluydu. Cunta hüküm sürerken, ‹stanbul polisinin “onu öldürece¤iz” diye gönderdi¤i haberlere
meydan okuyarak, ﬂehit düﬂtü¤ü tarihe kadar kavgay› tereddütsüz sürdürdü. 1 Haziran 1982’ de,
‹stanbul Maslak’ta girdi¤i çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtü.

1978 y›l›nda Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç etti
ve devrim mücadelesine kat›ld›. 15 y›ll›k mücadele hayat›n›n 8 y›l›n› hapishanede geçiren Metin
Türker, iﬂkencelerden kaynaklanan rahats›zl›klar›
tedavi edilemedi¤i için 5 Haziran 1993’de Bursa’da yaﬂam›n› yitirdi.

1989’da ‹stanbul Gaziosmanpaﬂa bölgesinde örgütlü çal›ﬂma içinde yer ald›. Silahl› örgütlenmede
görevlendirildi. Tutsak düﬂtü, bir özgürlük eylemiyle yeniden görevinin baﬂ›na döndü.

Deniz Yusuf ‹nan’›n›
Kurtarmak için ak›tt›
kan›
Yirmisekiz kurﬂunla can›
Vuruldu Cevahir yoldaﬂ›m

1 Haziran 1971
Cevahir, yoldaﬂlar› Mahir ve Ulaﬂ’la birlikte THKPC’nin kurucu ve önder kadrolar›ndan biriydi. Önder kadrolar olarak, THKP-C’nin yarat›lmas›nda,
halk kurtuluﬂ savaﬂ›n›n baﬂlat›lmas›nda ve
devrimci hareketin o dönem tarihinin her aﬂaHüseyin CEVAH‹R
mas›nda birliktedirler. Birbirlerinden ayr› zaman
ve mekanlarda, fakat ayn› direniﬂ gelene¤inin
yarat›c›s› olarak ölümsüzleﬂtiler.
Cevahir, 1970 Aral›k'›nda oluﬂturulan 11 kiﬂilik Geçici Genel Komite'nin
üyelerinden biriydi. Genel Komite'de yap›lan ilk iﬂbölümünde Kürdistan
sorumlulu¤unu üstlenmiﬂti... 17 May›s 1971'de ‹srail'in ‹stanbul Baﬂkonsolosu Ephrahim Elrom'un kaç›r›lmas› eyleminde de yoldaﬂlar› Ulaﬂ Bardakç› ve Mahir Çayan'la birlikteydi. ‹ﬂte bu birliktelikten bize “Mahir Hüseyin Ulaﬂ, Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ” slogan› miras kald›.
1 Haziran 1971’de ‹stanbul Maltepe’de, bir evde yoldaﬂ› Mahir Çayan’la birlikte kuﬂat›ld›. Teslim ol ça¤r›lar›na verdikleri cevap, devrimci hareketin geleneklerinden biri oldu. Direniﬂ sonucunda Mahir yaral› olarak ele geçirilirken, Cevahir düﬂüncelerini ve eylemini bizlere yadigar b›rakarak ﬂehit düﬂtü.

Or ha n KE MA L
2 Haziran 19 70

5 Haziran 1993’de Ankara Sincan’da bir evde
iki yoldaﬂ›yla birlikteydi. Polis taraf›ndan kuﬂat›ld›klar›nda, çat›ﬂarak iki yoldaﬂ›n›n kuﬂatmay› yarmas›n› sa¤lad›. Çat›ﬂman›n devam›nda ölüm mangalar› taraf›ndan infaz edildi.

Murat GÜL

Halk›m der Cevahir ad›n›
Yerde koymayaca¤›z
kan›n›
Tüm faﬂistlerden hesab›n›
Soraca¤›z Cevahir yoldaﬂ›m

Sad›k Mamati, Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde
Dev-Genç saflar›nda mücadeleye kat›ld›. Tutsakl›klar yaﬂad›, tutsakl›¤›
bitti¤inde tereddütsüz
Selçuk AKGÜN
Sad›k MAMAT‹
mücadeleye devam etti.
‹stanbul’da Topkap› Bölge
Sorumlulu¤u yapt›. Daha sonra silahl› birliklerde görev ald›.
Selçuk Akgün, mücadeleye 12 Eylül öncesi baﬂka bir siyasi hareketin saflar›nda baﬂlad›. ‘80 sonras› adli bir olay nedeniyle 5 y›l tutuklu kald›. ‘93’te
firar etti... Bu dönemde devrimci hareketle iliﬂki kurdu. Yaﬂ› 40’› aﬂm›ﬂt›
ama bu onun için bir engel de¤ildi, o ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm
için savaﬂmak istiyordu. ‹stanbul’da silahl› birliklerde görevlendirildi.

Hüseyin CEVAH‹R

Amerika’n›n Yugoslavya halk›na sald›r›s›n› protesto etmek için 4 Haziran
1999’da ABD ‹stanbul Baﬂkonsoloslu¤u’na karﬂ› düzenlenen bir eylem s›ras›nda Türkiye devrimci hareketinin anti-emperyalist çizgisinin temsilcileri
olarak ﬂehit düﬂtüler.

Na z› m H ‹ K M ET
3 Ha z i r an 1 9 63

Sinan CEMG‹L

Ahm et A R ‹F
2 Ha z ir an 1 99 1

Kalemlerini emekçi
halk›n, iﬂçi s›n›f›n›n
hizmetine veren
sanatç›lard›. Verdikleri tüm eserlerde, halk› ayd›nlatmay› amaçlad›lar;
emekçileri sosyalizm mücadelesine
ça¤›rd›lar.

Bunun bedeli ülkemizde bask›lar, zulümlerdi.
Onlar da hedefi oldular bu bask›lar›n. Yaﬂamlar›
sürgünlerde, hapislerde, yokluk, yoksulluk içinde geçti. Buna ra¤men yazd›klar›ndan, düﬂüncelerinden vazgeçmediler. Kalemlerini burjuvaziye
teslim etmediler. Arkalar›nda onurlu bir tarih ve
halk› ayd›nlatmaya devam edecek eserler b›rakarak ölümsüzleﬂtiler.

Kadir MANGA

12 Mart Cuntas›’n›n bask› ve terörüne karﬂ› mücadeleyi sürdüren THKO
kadro ve savaﬂç›lar›yd›lar. 12 Mart
Darbesi’nin ard›ndan bir grup olarak
Ad›yaman bölgesindeki Nurhak Da¤lar›’na ç›kt›lar.

Alparslan ÖZDO⁄AN

Amaçlar› buradan gerilla savaﬂ›n›
geliﬂtirmekti.
31 May›s 1971’de oligarﬂinin askeri
güçleri taraf›ndan kuﬂat›ld›klar›nda
teslim olmayarak, çat›ﬂarak ﬂehit
düﬂtüler.
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lüm ucuz, yaﬂamak
zordur bu ülkede. Ölüm
ucuzdur; ecelli ecelsiz gelir;
trafik kazas›yla gelir, iﬂ kazas›yla gelir, üstü aç›k b›rak›lm›ﬂ bir kanalizasyon
çukuruyla, havaland›rmas› yanl›ﬂ
400 bin çocu¤un do¤du¤u ülkemizbir apartmanda ﬂofben s›z›nt›s›yla,
de e¤er her beﬂ yaﬂ alt›ndaki bin çoher biri do¤al afet olmaktan ç›k›p
cu¤umuzdan 37’sini topra¤a verikatliamlara dönüﬂen depremlerle,
yorsak, böyle bir ülkenin hükümeti,
sellerle, yang›nlarla, ç›¤la gelir. ‹ﬂSa¤l›k Bakan›, bu rakamdan övünç
kenceyle gelir, copla, kurﬂunla,
de¤il, sadece u t a n ç duyabilir. Ama
bombayla gelir. Açl›kla gelir. Bazen
oligarﬂinin
temsilcileri bundan, buecelden sand›¤›n›z d ü z e n d e n gelna
benzer
sonuçlardan
utanç duymiﬂtir. Aç b›rak›lm›ﬂs›n›zd›r, havamazlar.
Bundan
dolay›
ülkemizde
n›z zehirlenmiﬂ, suyunuza kanaliölüm ucuzdur zaten. Bundan dolay›
zasyon kar›ﬂt›r›lm›ﬂt›r.
“göz göre göre” gelir ölümler; ﬂu
aymakla bitmez ucuz ölümün
“beklenen ‹stanbul depremi” gibi...
halleri. Yaﬂamaksa zordur. ‹ﬂ
akat asl›nda, ötekiler de hiç bekbulmak zorundas›n›zd›r, baﬂ›n›z›
lenmeyen de¤ildir. Tuzla’daki
sokacak bir kondu sonra. Yetmez,
ölümler
beklenmeyen midir? Kenebuldu¤unuz iﬂin ücreti karn›n›z› doden
ölümler
beklenmeyen midir?
yuracak kadar olmal›d›r ki, ülkeKanalizasyon
çukurlar›ndan, iﬂ kamizde milyonlarca kiﬂi yoksundur
zalar›ndan,
trafik
kazalar›ndan
bu imkandan. Yetmez, onurunla,
ölümlerin,
hangisi
beklenmeyendir?
gururunla yaﬂamal›s›n yaﬂ›yorsan.
Hangisi öngörülmeyendir? ÜlkemiO imkan› da vermez düzen. Yaﬂazin ekonomik, sosyal rakamlar›n› ve
mak eziyete, cennet ülkemiz bizim
yat›r›m programlar›n› elinde buluniçin bir cehenneme dönüﬂür.
duran bir uzman, bize her y›l kaç in›saca tasvir etmeye çal›ﬂt›¤›m›z
san›m›z›n hangi “kaza”larda ölecebu koﬂullar›n, oligarﬂik bir dik¤ini önceden söyleyebilir. Trafik katatörlükle yönetilen ülkemizin ç›pzalar›nda her y›l dünya birincisi,
lak gerçe¤i oldu¤unu kim inkar edeikincisi olaca¤›m›z bilinir.
bilir? Oligarﬂik diktatörlük, s›n›fsal
e bütün mesele, bunlar bilinmeolarak bir avuç az›nl›¤›n, en baﬂta
sine, öngörülebilir olmas›na
da iﬂbirlikçi tekelci burjuvazinin
karﬂ›n, önlenememesidir. ‹ﬂte bu da
düzenidir. Tekelcilerin, a¤alar›n, tesistemin niteli¤inin sonucudur.
feci tüccar›n, oligarﬂinin üst düzey
rafik kazas›nda ölenlerin say›s›,
bürokrasisinin d›ﬂ›nda, yoksullar›n
falan savaﬂta ölenlerin say›s›ncan›n›n bir de¤eri yoktur ülkemizdan fazlad›r. Fakat bu gerçek, basit
de. Ekonomisi, siyaseti, ve egemen
bir rakamsal k›yastan öte bir anlam
s›n›f kültürü, yoksullar›n can›n›n
taﬂ›maz oligarﬂi için. Aynen Kürt
ucuzlu¤una göre ﬂekillenir. Bir yat›sorununda ikide bir telaffuz edilen
r›m planlan›rken halk›n sa¤l›¤› ve
“30 bin ölü” gibi. Neden ölmüﬂtür
can güvenli¤i, en son hesaba kat›land›r. Ülkenin durumu analiz
edilirken, halk›n durumu, en son
s›ralarda de¤erlendirmeye dahil
Kavgam›z ve ça¤r›m›z; ülkemiedilir. Düﬂünün, AKP iktidar›
zi, ölümün ucuz, yaﬂaman›n zor
aylard›r, “sa¤l›k sistemi”yle
oldu¤u, hayat›n yoksullar için ceövünmeyi propagandas›n›n merhenneme çevrildi¤i bir ülkeden,
kezine oturttu. Fakat ﬂu bir geryaﬂam›n bir mutluluk oldu¤u ve
çek ki, ülkemiz bebek ve do¤um
yoksullar›n da uzun yaﬂad›¤› cens›ras›nda anne ölümlerinin en
net bir ülkeye dönüﬂtürebilmek
yüksek oldu¤u ülkelerden biriiçindir.
dir. Y›lda yaklaﬂ›k 1 milyon
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Kutsal olan kimlerin
yaﬂamlar›?
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GÜNDEM

bu kadar insan›m›z? Onlar›n ölmemesi için hangi politikalar uygulanmal›yd›? Bunlar tart›ﬂ›lmaz, insan›n
de¤ersizli¤inin bir kan›t› gibi, sadece bir rakam olarak tekrarlan›p durur 30 bin... ‹ﬂkencede ölümler, kay›plar, faili meçhuller hep öyledir.
Bir ülkede “faili meçhul” ﬂekilde
öldürülen on bini aﬂk›n insan olabilir mi? Bizim ülkemizde oluyor ve
bu da hiç kuﬂku yok ki düzenin insan yaﬂam›na verdi¤i –daha do¤rusu vermedi¤i– de¤erin bir baﬂka
çarp›c› göstergesidir.
lginç olan ﬂu ki; insan yaﬂam›n›
böylesine aﬂa¤›layan, de¤ersizleﬂtiren, ucuzlaﬂt›ran burjuvazi, “insan
yaﬂam›na de¤er vermekten” en çok
söz edenlerin baﬂ›nda gelir.
urjuvazi ve kapitalizmin sözcüleri, ony›llard›r sosyalizmi, devrimcileri insan yaﬂam›na de¤er vermemekle suçlarlar. “Yaﬂam kutsald›r” deyimini adeta slogan haline
getirmiﬂlerdir. Peki bu nas›l bir kutsall›k? ‹nsan yaﬂam›n›n böcekler kadar de¤erinin olmad›¤›, insanlar›n
onmilyonlar halinde ölmeye terkedildi¤i bir dünyada, yaﬂam›n kutsall›¤›ndan nas›l ve hangi yüzle söz
edilebilir? Söz ediyorlar, çünkü sözü
edilen yaﬂam, sadece kendi yaﬂamlar›d›r. “Kutsal” olan onlar›n yaﬂamlar›d›r, yoksul halklar›n yaﬂam› de¤il. Kutsal olan ve her ﬂart alt›nda
korunmas› gereken onlar›n yaﬂamlar›d›r. Nitekim o yaﬂamlar›n› korumak için, bir yandan “koruma” önlemlerine milyonlarca dolar yat›r›r, yaﬂamlar›n› tehdit etti¤ini
düﬂündükleri örgütlere, mücadelelere karﬂ› da en ac›mas›z
sald›r›lar› yaparlar. Yaﬂam hakk›ndan en çok söz edenlerin o
hakk› en çok ortadan kald›ranlar
oldu¤u bir dünyaday›z. Asya’dan Afrika’ya ve ülkemizin
sadaka kuyruklar›nda, insan›
aﬂa¤›layan biçimlerde yap›lan
erzak da¤›t›mlar›nda el açmak
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zorunda b›rak›lan insanlar›m›za kadar, açl›¤›n, yoksullu¤un insanl›¤›
ne duruma düﬂürdü¤ünü bir hat›rlay›n; görülür ki, “yaﬂam›n kutsall›¤›ndan” en çok söz edenler, yaﬂam›
en fazla aﬂa¤›layanlar›n baﬂ›nda gelirler.
evrimcilerin mücadelesinin anlam›n› iﬂte böyle bir dünya tablosunun karﬂ›s›na geçip tarif etmek
gerekirse diyebiliriz ki; mücadelemiz, insan›n böylesine aﬂa¤›lanmas›na, ölümün böyle ucuz ve yaﬂaman›n bu kadar zor hale getirilmesine karﬂ›d›r. Devrim ve
sosyalizm mücadelesi insan› yüceltmek içindir. Devrim ve sosyalizm mücadelesi, insanlar›n,
önlenebilir nedenlerle katledilmesini önleme mücadelesidir.
Yoksul insanlar böcek sürüleri
de¤ildir. Mücadelemiz, yoksullara böcek muamelesi yapan,
hatta bazen böcek kadar bile de¤er vermeyen, kaale almayan
emperyalist dünya sistemine
karﬂ›d›r. Mücadelemiz, “takdir-i
ilahi” diyerek “kaza”larda katledilmeyi sineye çekmemizi dayatan
oligarﬂik düzenledir.
umhuriyet tarihinin en fazla can
kayb› yaﬂanan ilk büyük depremi, 26 Aral›k 1939’da meydana gelen Erzincan depremidir. 32 bin 968
insan›m›z hayat›n› kaybetmiﬂti o
depremde. Deprem sonras› Ulus
Gazetesi'nde Falih R›fk› ad›ndaki
yazar ﬂu sat›rlar› yazm›ﬂ: "Felaketin, bilhassa can kay›b›n›n mesuliyetinin i nﬂa at kusurl ar›na ait olmas› bize cidden a¤›r geliyor." ‹nﬂallah sonuncusu olur diye beyanatlar
verdi politikac›lar.
lmad›. Sonuncu olmad›. Tarih
1966 y›l›n›n 19 A¤ustos’unda
da Varto’da büyük bir deprem oldu.
2394 insan›m›z öldü o zaman da.
"Bölgeye gerekli yard›mlar›n ulaﬂt›r›lmad›¤›", "salg›n hastal›klar ortaya ç›kt›" o zaman da. Milliyet yazar› Abdi ipekçi ﬂöyle yazm›ﬂt› bu
tablo karﬂ›s›nda: "Depremlerde can
ve mal kay›b›n› azaltabilmek amac›
ile yeni yap›lacak yap›lara uygulanmak üzere düzenlenmiﬂ bir 'Zelzele
Yönetmeli¤i' vard›r... Yap›lar›n bu
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Say›: 147

yönetmeli¤e uygun inﬂa edilip edilmediklerinin denetlenmesi de bir
çoklar› gibi ka¤›t üzerinde kalm›ﬂt›r." ‹pekçi yaz›s›n› ﬂu soruyla bitirir: "Bu ihmale son vermek için daha ne kadar felaket beklememiz laz›m acaba?"
günden bu yana, çok felaketler
yaﬂad›k. Onbinlerce insan›m›z
öldü. Fakat durum de¤iﬂmedi. Çünkü yönetim de¤iﬂmedi. ‹ktidar ve
iktidara egemen olan zihniyet de-

O

Evet, halk›m›z›n ›st›rab› üzerinden politika yap›yoruz. Çünkü
politikan›n yap›laca¤› yer tam da
buras›d›r. Çünkü politikan›n esas›, halk›n ac›lar›na, ›st›raplar›na
son vermektir.
Halk›n ac›s›n›, gözyaﬂ›n›, açl›¤›n›,
ölümünü düﬂünmeyen politika,
burjuvazinin politikas›d›r.

¤iﬂmedi. Bu nedenle, ülkemiz, depremlerde, trafik kazalar›nda, sellerde, iﬂ kazalar›nda, ç›¤larda, aç›k b›rak›lan kanalizasyon kazalar›nda,
hep ayn› ﬂeyleri tekrar tekrar konuﬂup durduk. Sorumlu hep belliydi;
sorumlular hep cezas›z kald›. Afetl e r i k a t l i a m a d ö n ü ﬂ t ü ren nedenler
belliydi, nedenler ayn› kald›.
epremlerden örnek verdik madem, yine bir deprem notuyla
devam edelim: 1998’deki Adana
depreminin ard›ndan dönemin
Bay›nd›rl›k Bakan› Yaﬂar Topçu, 30
Haziran günü TBMM’de konuﬂuyor; "Arkadaﬂlar... Türkiye'nin deprem haritas› vard›r. Bütün jeolojik
ve matematiksel bilgiler metrekare
hesab›yla, Afet ‹ﬂleri Genel Müdürlü¤ü'nün bilgisayar›ndad›r. Deprem
konusunda da Japonya'ya falan da
muhtaç de¤iliz. Türkiye'nin yüzlerce yerinde deprem istasyonlar›m›z
vard›r... ‹nsanlar›n ›st›rab› üzerine
politika yap›lmas›n."
u konuﬂman›n üzerinden iki y›l
bile geçmeden, büyük Marmara

D

B

depreminde 40 bin can›m›z› verdik.
“Japonya’ya muhtaç de¤iliz” diye
milliyetçi nutuklar atanlar, günlerce
deprem bölgesine yard›m ulaﬂt›ramad›lar. “Nerede bu devlet?” ç›¤l›klar› yank›lan›p durdu enkazlar›n üstünde. Topçu diyordu ki, “ ›st›rap
üzerine politika yap›lmas›n." Tam
tersine, evet, h a l k › m › z › n › s t › r a b ›
üzerinden politika yap›yoruz.
Çünkü politikan›n yap›laca¤› yer
tam da buras›d›r. Çünkü politikan›n
esas›, halk›n ac›lar ›na, › s t › r a pl a r › n a son vermektir. Halk›n vakitsiz ölümlerine son vermektir.
Bu yüzdendir ki, halk›n ac›lar›,
politikan›n en önemli konusudur. Halk›n ac›s›n›, gözyaﬂ›n›,
açl›¤›n›, ölümünü düﬂünmeyen
politika, burjuvazinin politikas›d›r. Onlar, “borsa yüksekse gerisi teferruatt›r” diyen bir politika anlay›ﬂ›na sahiptirler. Onlar, gemi ihraç sektörü geliﬂiyorsa, üç beﬂ iﬂçi zaiyat› göze al›nabilir diye düﬂünenlerdir. Onlar,
devletin denetim ve otoritesi
için hapishanelerde onlarca tutsa¤›n “zaiyat”›n› normal görenlerdir.
Onlar, ilhak› ve asimilasyonu sürdürmek için, binlerce halk çocu¤unu
“savaﬂ zaiyat›” olarak görebilenlerdir. Burjuvazi, ekonomik istikrar›
sa¤layabilmek için yoksullar›n sistemli ve planl› biçimde azalt›lmas›n›
bile tart›ﬂ›p f›rsat›n› buldukça uygulayabilen alçak bir s›n›ft›r.
ay›r! ‹nsan›m›z›n, halk›m›z›n
yaﬂam› de¤erlidir. Halk›m›z›,
tekellere, borsaya, ihracat rakamlar›na kurban eden oligarﬂik diktatörlük, hayata düﬂmand›r. Hayat›, insan› yüceltmek için devirmek istiyoruz iﬂbirlikçi sömürücü iktidar›.
Çünkü halk›n yücelmesi ve yükselmesi, oligarﬂinin devrilmesiyle
mümkündür. Bu, s›n›flar mücadelesinin bir fizik kanunu kadar kesin
kanunlar›ndan biridir. ‹ﬂte bu nedenle kavgam›z ve ça¤r›m›z; ülkemizi, ölümün ucuz, yaﬂaman›n zor
oldu¤u, hayat›n yoksullar için cehenneme çevrildi¤i bir ülkeden, yaﬂam›n bir mutluluk oldu¤u ve yoksullar›n da uzun yaﬂad›¤› cennet bir
ülkeye dönüﬂtürebilmek içindir.
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say›s›: 495
‹stanbul için deprem beklentileri
yeni gündeme gelmiﬂ de¤il, 17 A¤ustos 1999 Marmara depreminden bu ya-

mamlamak de¤il, tersine, bu araﬂt›rmalar› etkisizleﬂtirmeye çal›ﬂmakt›r.
Araﬂt›rmalar›n gerçe¤i yans›tmad›¤› aç›klan›r.
Araﬂt›rmalar›n gerçe¤i
yans›t›p yans›tmamas›n›n
ötesinde, ortadaki rakamlar
gerçektir. ‹ﬂte, okullar›n bile sadece yüzde 10’u elden
geçirilmiﬂ durumda.
Gerisi, bugün yaﬂanabilecek bir
depremde, çocuklar için mezara dönüﬂmeye haz›r olarak bekliyor. Bu
ortada olan rakamlar›n gösterdi¤idir.
Kim, ‹stanbul’da, ‹zmir’de deprem
olmayaca¤›n› söyleyebilir. Tersine bilimsel araﬂt›rmalar bu olas›l›¤›n yüksek oldu¤unu gösteriyor.
Peki, AKP iktidar›, olas› bir depremde çürük binalar›n y›k›lmas›n› nas›l engelleyecek?
AKP’nin umurunda de¤il ölecek
çocuklar›m›z. Nas›l olsa, ölümlerin
üzerinden ç›k›p, “Allahtand›r” aç›klamas› yapar ve üzerlerindeki sorumlulu¤u Tanr›ya havale ederek iﬂin
içinden ç›karlar.
Nas›l olsa, ölen zenginler olmayacakt›r. Yoksul halk olacakt›r. Onlar›n
binalar›n›n sa¤lamlaﬂt›r›lmamas› gibi
olas›l›klar bile söz konusu de¤il.
Önemsenmeyenler ve gözden ç›kar›lanlar halk›n çocuklar›d›r.
B›rakal›m deprem için önlem almay›, Ulusal Deprem Konseyi
(UDK) Baﬂbakanl›k taraf›ndan
2007’nin baﬂlar›nda la¤vedilmiﬂti.
UDK, s›k s›k yapt›¤› aç›klamalarla depreme karﬂ› önlem al›nmad›¤›n›
söylüyor, iktidar› zorluyordu. AKP
bu uyar›lar› susturmuﬂ oldu ve ayr›ca
konseyin harcamalar›ndan da kurtulmuﬂ oldu.
Depreme karﬂ› önlem almaman›n
gerekçesi de haz›r; “para s›k›nt›s› yaﬂan›yor”.
Halk›n can›n› korumak için devletin paras› yok. Bütçeden, deprem için
ayr›lacak para yok, ama Diyanete var,
halka karﬂ› yürütülen savaﬂ için var,
yandaﬂlara ak›tmak için para var, bir
avuç zenginin servetini büyütmek
için de var. Halk›n can›n› korumak
için para yok.

Ölüme Terkedilen Bir Halk
Çin’de yaﬂanan deprem, ülkemizdeki deprem olas›l›klar›n› da tekrar
gündemimize getirmiﬂ oldu.
Asl›nda iktidar ne kadar unutturmaya ve gündemden ç›karmaya çal›ﬂsa da, ‹stanbul baﬂta olmak üzere, ülkemizdeki deprem ihtimali de yak›n
bir tehlike olarak ortada durmaktad›r.
Çin’de en fazla y›k›lan ve en büyük can kayb›n›n yaﬂand›¤› yerlerden
birisi okullar oldu. Bu durum, olas›
bir ‹stanbul depreminde, bizde okullar›n durumu nedir sorusunu gündeme getirdi.
‹stanbul için durum ﬂöyle;
* Tespit edilen depreme dayan›ks›z okul say›s›: 683
* Y›k›l›p yeniden yap›lan okul say›s›: 35
* Güçlendirilmesi yap›lan okul
say›s›: 101
* Güçlendirmesi devam eden okul
say›s›: 41
* Y›k›lmay› bekleyen okul say›s›:
11
* Güçlendirilmeyi bekleyen okul

Ölüm ucuz;
katliama devam
1984-2002 aras›nda,
4 milyon 586 bin 82 trafik kazas› yaﬂand›.
bin
106
488 insan›m›z
öldü.
1 milyon
748 bin 565
kiﬂi de yaralanmıﬂt›r.
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na gündemdedir. Aradan geçen zaman,
tam 9 y›ld›r. 9 y›lda bu devletin yapt›¤›, okullar›n yaln›zca yüzde 25 kadar›n› gözden geçirmiﬂ olmakt›r. Geriye
kalan yüzde 75’indeki çocuklar da
GÖZDEN ÇIKARILMIﬁ demektir.
Ki, mevcut durumda ‹stanbul’da
yaﬂanabilecek bir depremde 50 bin
gibi say›larda ölüm bekleniyor.
"GeoHazards International" isimli
bir derne¤in yapt›¤› ve Birleﬂmiﬂ
Milletler'in de destekledi¤i bir çal›ﬂmada, Asya ve Amerika k›talar›ndaki
ﬂehirlerde olas› 6.0 ya da üzerinde
büyüklükteki bir depremde meydana
gelebilecek ölüm say›s› araﬂt›r›ld›.
Araﬂt›rman›n sonuçlar›na göre,
olas› bir depremde ‹stanbul, en çok
can kayb› yaﬂanacak ﬂehirler içinde
2. s›rada geliyor ve 55 bine yak›n
ölüm olas›l›¤› belirtiliyor. ‹zmir ise 9.
s›rada ve 11 bin 500 kiﬂinin yaﬂam›n›
yitirebilece¤i belirtiliyor.
Bu tür araﬂt›rmalar gündeme geldi¤inde, iktidar›n yapt›¤› çal›ﬂmalar›
h›zland›rmak, olas› ölümleri azaltmak için bir an önce önlemleri ta*
Kurtuluﬂ Savaﬂı'nda 10 bin 885,
Çanakkale Savaﬂı'nda 250 bin
insan›m›z öldü.
Trafik istatistiklerinin tutulmaya
baﬂlandı¤ı 1955'ten Temmuz 2003'e
kadar ise trafik kazalar›nda ölenlerin say›s› 223 bin 118!
*
Son beﬂ y›l içinde ölen maden iﬂçilerinin say›s› 200'e yaklaﬂt›.
*
Son 10 yılda depremlerde 50 bine
yak›n insan›m›z hayat›n› kaybettti.

25 May›s 2008

Sorunlar / Çözümler
Oligarﬂik devlet zengin 17
ailenin devletidir. Onlar›n ç›karlar› için çal›ﬂmaktad›r.
Bu nedenle, oligarﬂik devletin halk›n sorunlar› ve talepleri için duyarl›l›k göstermesi ve kendili¤inden harekete geçmesi beklenemez.
Peki ne yapaca¤›z?
Sorunlar›m›z› nas›l çözece¤iz?
Elbette, sorunlar›m›z›n bir bütün olarak çözülmesi bu düzen içinde
olmayacakt›r. Ancak,
bu düzenin y›k›lmas› ve
yerine halk için bir düzen
kurulmas› ile mümkün olacakt›r.
Fakat, sorunlar›m›z›n çözümü için, düzenin y›k›laca¤›
zaman› bekleyecek de de¤iliz. Bu düzen y›k›lmadan da,
sorunlar›m›z› çözmek için
yapabilece¤imiz ﬂeyler var.
Bu noktada ise, bilmek
durumunday›z ki, en küçük
bir sorunumuzu dahi çözmek

için, örgütlü olmam›z gerekir. E¤er örgütlenmezsek, örgütlü hareket etmezsek, tek
tek bireyler olarak sorunlar›m›z›n alt›ndan kalkmam›z,
çözümler
üretebilmemiz
mümkün de¤ildir.

üretmemizin ve bu çözümleri hayata geçirmemizin arac›
olacakt›r.
Örgütlü olmak ve örgütlü
bir mücadele yürütmek, oligarﬂinin bizleri hayat›n her
alan›nda mahkum etti¤i
ﬂartlar› de¤iﬂtirebilir.
Örgütlülü¤ün ve mücadele
anlay›ﬂ›n›n gerili¤i nedeniyledir ki, en üst boyutlarda
hak gasplar› yaﬂanabilmekte, kölece çal›ﬂma koﬂullar› dayat›labilmektedir.

Kaderimizi
Elimize
Almal›y›z
Oligarﬂik düzenden haklar›m›z› alabilmek için, ancak
gücümüzle dayatmam›z gerekir. Gücümüz ise, birlikteli¤imizden ve do¤ru bir mücadele çizgisini hayata geçirmemizden ileri gelecektir.
Örgütlülü¤ümüz, sorunlar›m›z›n çözümünü, oligarﬂik
düzenden beklemeyerek, kaderimizi elimize almam›z›n,
sorunlar›m›za
çözümler

38 y›l önceki bir
depremden...
1086 kiﬂinin yaﬂam›n› yitirdi¤i, 28 Mart 1970 Gediz
depreminden sonra o zaman›n Ant Dergisi'nde bir yaz›
ç›km›ﬂt›. Bak›n bakal›m, o günden bu yana ne de¤iﬂmiﬂ
düzende:

“ B‹N L E R ‹ N K A T ‹ L L E R ‹ K ‹ M L E R D ‹ R ?
Egemen s›n›flar sözcülerinin ve iktidarda bulunan
politikac›lar›n beyanlar›na bak›l›rsa, bugün bu depremde Takdir-i ‹lahidir.
Her depremden sonra oynanan klasik bir oyun vard›r: Önce gazetelerde 120 punto, 144 punto felaket
manﬂetleri, karart›lm›ﬂ baﬂl›klar...
Ard›ndan Cumhurbaﬂkan›, Baﬂbakan, bakanlar, parti temsilcilerinin deprem bölgesi cevalan›.

Say›: 147

Yine örgütsüzlü¤ümüz nedeniyledir
ki, halk›n sorunlar›,
talepleri iktidarlar
taraf›ndan bu kadar
es geçilebilmektedir.

Arka arkaya yaﬂanan
ölümlerimiz, düzen taraf›ndan sessizlikle izlenebilmektedir.
Bu koﬂullara mahkum de¤iliz, olmamal›y›z. Ad›m
ad›m haklar›m›z› almam›z›n,
asgari düzeyde çal›ﬂma koﬂullar›m›z› ve ücretlerimizi
düzeltmemizin tek bir yolu
vard›r. O da örgütlü mücadeledir.

Onun ard›ndan Baﬂbakan›n gerekli tedbirlerin al›nd›¤›na dair beyan› ve "her ﬂeyi yeniden yapaca¤›z" vaatleri...
Ondan sonra yard›m kampanyalar›, K›z›lay çad›rlar›,
gazetecilerin yard›m almak için düzdükleri yard›m kervanlar›, yurtd›ﬂ›ndan gelen yard›mlar, vs, vs...
Gelen yard›mlar›n felaketzedelerin eline geçmeden
vurguncular›n elinde eriyip gitmesi... Y›k›lan evlerin
yerine yenilerinin yap›m›nda bir y›¤›n ihale, inﬂaat yolsuzluklar› ve ondan sonra kula¤›n›n üstünde k›ﬂ uykusuna yatma!
Demirel demektedir ki; "Kimse aç›kta kalmayacakt›r".
Varto depreminden sonra da 'kimsenin aç ve aç›kta
kalmamas› için' bir komite kurulmuﬂ, baﬂ›na da bir müteahhit getirilmiﬂtir. Müteahhit ilk iﬂ olarak, deprem
bölgesinde kurulacak barakalar›n kereste iﬂini Demirel'in biraderi ﬁevket Demirel'e vermiﬂtir.
B u , t a k d i r-i ‹la hi de ¤il, cürm-u S› n› fi d i r !”
(7 Nisan 1970 ANT DERG‹S‹)
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Sa¤l›ks›z Sular Salg›n
Hastal›¤a Neden Oldu
Ülkenin her taraf›nda salg›n hastal›k yay›l›yor.
Geçti¤imiz hafta içinde, Aksaray’da 6 bin kiﬂinin ishal, bulant› ve
kusma nedeniyle hastanelere baﬂvurmas›na neden olan salg›n, baﬂka
illerde de görülmeye baﬂland›. ﬁereflikoçhisar’da 400, Siirt’te 700,
Mersin ve Konya’da ise 160 kiﬂi
hastaland›.
Salg›n hastal›¤›n nedenleri araﬂt›r›l›rken, Belediye Baﬂkan Vekili Sadi
Özdil, vakalar›n görüldü¤ü ilk günde
kameralar›n karﬂ›s›na geçip, “‹çin
tertemiz su, bir ﬂey olmaz” demiﬂ
ve su barda¤›n› kafas›na dikmiﬂti.
Bu ülkenin etkili ve yetkili konumunda olanlar›n bir al›ﬂkanl›¤›d›r
bu davran›ﬂ da. Binlerce kiﬂi salg›n
hastal›kla geliyor, o hastal›¤›n nedenleri ile de¤il, sudan kaynaklan-

mad›¤›n› ispatlamaya çal›ﬂmakla
meﬂgul. Ç›k›yor kameralar›n karﬂ›s›na suyu kafas›na dikiyor ve halka
da için bu sudan bir ﬂey olmaz diyor. Halk› içmeye teﬂvik ediyor.
Zerre kadar halk›n sa¤l›¤›na de¤er veren bir anlay›ﬂ var m› bunda?
Hat›rlanacakt›r,
Sovyetler
Birli¤i’nde bir nükleer santralda
patlama olmuﬂ, Ç e r n o b i l facias›
nedeniyle, çay›n kansere neden oldu¤u bilgisi ortaya ç›km›ﬂ, dönemin
bir bakan› ekranlar›n karﬂ›s›na geçip, çay içmiﬂler ve bir ﬂey olmad›¤›n› ispata çal›ﬂm›ﬂlard›. Dertleri
çay tüketiminin azalmamas› idi.
Halk kanser olacakm›ﬂ, umurlar›nda bile de¤ildi.
Geçti¤imiz y›llarda, kuﬂ gribi ortaya ç›kt›, Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an ve yan›nda bakanlar, hep birlik-

Bebek ve Anne Ölümleri
Y›lda yaklaﬂ›k 1 milyon
400 bin çocuk do¤uyor ülkemizde. Fakat ülkemiz, ana ve
bebek ölümlerinin en yüksek
oldu¤u ülkelerden biridir.
2006 y›l› verilerine göre;
Anne ölüm oran› ülkemizde Yüzbinde 49.2 iken,

Bu Sene Kaç Kiﬂi Ölece¤iz?
K›r›m-Kongo Kanamal› Ateﬂi Hastal›¤› denen, kene
›s›rmas› nedeniyle oluﬂan hastal›ktan dolay›, Yozgat’›n
Çekerek ilçesinde bir kad›n yaﬂam›n› yitirdi.
Keneler öldürüyor, iktidar ölümleri say›yor. Kene
›s›rmas› sonucu;
20 0 5 ’ t e 1 3 k i ﬂ i ö l d ü .
2 0 0 6 ’ d a ö l ü m s a y › s › 2 7 ’y e ç ›k t ›
2007’de ise 33’e...
2008’de ölümlerin say›s› ﬂimdilik 9. Yaz aylar›nda
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te tavuk sat›ﬂlar›n› kurtarmak için,
ekranlar›n karﬂ›s›nda tavuk yeme
ﬂovu yapt›lar.
Kuﬂ gribinden insanlar hayat›n›
kaybederken, ona önlem almak yerine, tavuk yeme ﬂovuyla, tavuk pazar›n› kurtarman›n derdinde idiler.
Onlardan ö¤renmiﬂ bir belediye
baﬂkan yard›mc›s›, ﬂov f›rsat›n›n
kendisine gelmiﬂ oldu¤u düﬂüncesinde olmal›, ekranlar›n karﬂ›s›nda
su içerek, suyun virüssüz oldu¤unu
ispatlama derdinde.
Aksaray ‹l sa¤l›k müdürü de farkl› de¤il, o da, “ G r i p t i r, serum verdik
yolluyoruz” aç›klamas› yapm›ﬂt›.
Sa¤l›k Bakanl›¤›ndan, araﬂt›rmalar›n sonucunda yap›lan aç›klamada ise, Aksaray ile Ankara’n›n
ﬁereflikoçhisar ilçesinde görülen ishal vakalar›n›n sudan kaynakland›¤›n› bildirildi.
Hem halka sa¤l›ks›z su içiriyor,
binlerce insan›n sa¤l›¤›yla oynuyor,
hem de utanmadan ç›k›p ﬂov yap›yorlar.

ayn› oran, örne¤in ‹rlanda’da yüz binde 4, Fransa ve
‹spanya'da yüz binde 5’dir.
Bebek ölüm oran›, ülkemizde binde 28.7’dir.
5 yaﬂ alt› ölüm oran› ise, ülkemizde binde 37 iken,
ayn› oran, örne¤in ‹talya'da binde 4, Yunanistan, Fransa ve Almanya'da binde 5, ‹rlanda'da binde 9, Letonya'da binde 13, S›rbistan-Karada¤'da binde 14, Bulgaristan'da binde 15, Romanya'da binde 20’dir.
Diyelim ki, ölmedi.
Ülkemizde her üç çocuktan biri, beslenme yetersizli¤i içindedir; çünkü çocuklar›m›z›n yar›s›ndan fazlas›,
zaten yoksul kategorisine girmektedir.
ortaya ç›kan kenelerden dolay›, yaz sonuna kadar kaç
kiﬂinin ölece¤i ise henüz belli de¤il. Fakat artaca¤›na
ﬂüphe yok.
Peki, daha ﬂimdiden 9 kiﬂinin ölümü karﬂ›s›nda
iktidar›n ald›¤› bir önlem var m›?
AKP iktidar› taraf›ndan, halk›n yaﬂam› için harcama
yapmak lüks görüldü¤ü için, kenelere karﬂ› da bir önlem yok. Ara s›ra, yetkililerin, “ k e n d i n i z e d i k k a t
edin” çerçevesindeki aç›klamalar› önlem yerine geçiyor.
Göstermelik olarak, birkaç ormanl›k alanda ilaçlama yap›l›r, o kadard›r. Sonras›, ölümleri izlemek ve kaç
ölüm yaﬂand›¤›n› saymaktan ibarettir.
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‹ﬁYER‹ DE⁄‹L; ÖLÜM KAMPI
Tuzla’da art›k ölümler rutin hale
geldi.
Tersanede en son 17 May›s tarihinde iki iﬂçinin ölmesi ile, bir haftal›k bir süre içinde üç iﬂçi yaﬂam›n›
yitirmiﬂ oldu.
9 May›s’ta Selah Tersanesi’nde,
patlama nedeniyle 1 iﬂçi hayat›n›
kaybetmiﬂ, 5 tersane çal›ﬂan› yaralanm›ﬂt›. Daha bu ölüm gündemde
iken ve bir gün öncesinde 16 May›s’ta TBMM Tuzla araﬂt›rma komisyonu incelemelerde bulunmuﬂ
iken, bir gün sonra 17 May›s’ta iki
ölüm üst üste yaﬂand›.
Sabah saatlerinde Selah Tersanesi’nde iﬂçi Deniz Kaﬂ›keman, kaynak yaparken 2 tonluk sac kütlesinin
üzerine düﬂmesi sonucu öldü.
Gece 23.30’da ise, AKP’li eski
milletvekiline ait Desan Tersanesi’nde kaynakç› Murat Çal›ﬂkan, gemi güvertesindeki iﬂine ara verip yeme¤e giderken, karanl›kta güverteden malzeme ambar›na aç›lan boﬂlu¤u göremeyerek düﬂüp öldü.
Ölümlerin ard›ndan 18 May›s’ta
Bakan Faruk Çelik yapt›¤› aç›klamada, ölümlerin önüne geçmek için
neler yapacaklar›n› de¤il, ölümlerin
sürece¤ini söyledi.
Bakan Faruk Çelik’e göre suç,
yan yana çok tersane bulunmas›yd›,
ﬂöyle diyordu; “20 tersane olmas›
g erek en yer de 5 0 t ersan e olu rsa, b u
k ar m a ﬂa i ç i nde böy le üzüc ü ol ay la r
cereyan etmeye devam edecek”.
A ﬂ › r › k â r h›rs›n›n neden oldu¤u
ölümleri anlatm›yor, cangüvenli¤i
için önlemler al›nmad›¤› için ölümler yaﬂand›¤›n›, kendilerinin iktidar
olarak, buna göz yumduklar›n› söylemiyor. Ölümler sürecek diyor.
Sanki, yaﬂanan ölümleri yeni yeni kuracaklar› ölüm tersaneleri için
kullanmaya çal›ﬂ›yor.
Öyle ya, ölümlerin yaﬂanmas›n-
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daki as›l neden s›k›ﬂ›kl›ktan dolay›
yaﬂan›yorsa, tersanelerin bir k›sm›n›
taﬂ›makla da çözülür. Oysa, temel sorun ortada duruyor. Siz iktidar olarak,
neden, ölümlere neden olan çal›ﬂma
koﬂullar›n› düzeltmiyorsunuz?
Siz iktidar olarak niye, sendikalar›n “iﬂçi temsilcilerinin de içinde
oldu¤u bir inceleme komisyonu kurulmas› taleplerini kabul etmiyorsunuz? Neden korkuyorsunuz?
Kölece çal›ﬂt›rma koﬂullar›n›z›n,
rapor haline getirilece¤inden, önlem
almaya zorlanaca¤›n›zdan, iﬂçilerin
kan› üzerinden elde etti¤iniz kâr›n
azalaca¤›ndan m› korkuyorsunuz?
Bunlar›n üzerinden atl›yor.
Üretimi art›rmak için, ölüm riski
yüksek koﬂullarda iﬂçi çal›ﬂt›r›lmas›n›n neden önüne geçilmedi¤ini anlatm›yor. Oysa, Murat Çal›ﬂkan karanl›kta boﬂlu¤u göremeyip oradan
düﬂüp ölüyor.
Sendikalar›n bu a¤›r iﬂlerde ancak dikkat yo¤unlaﬂt›rarak, 7.5 saat
çal›ﬂabileceklerini söylemelerine
karﬂ›n, 15 saate varan sürelerde kölece iﬂçi çal›ﬂt›r›l›yor.
Bu koﬂullar›n neden de¤iﬂtirilmedi¤ini anlatm›yorlar.
Faruk Çelik, gerçekleri söyleyecekse, iktidar olarak iﬂçilerin ölümlerini önemsemediklerini, as›l olarak tersanelerin getirdi¤i kârla ilgilendiklerini söylemelidir.
Öyle ya, yüksek kârlar böyle
sa¤lanmaktad›r. ‹ﬂçiler ölecek, sen
iﬂçinin can›n› önemsemeyeceksin,

Patlaman›n
Sorumlulu¤unu
Birbirine Y›kmaya
Çal›ﬂ›yorlar
31 Ocak 2008’de Zeytinburnu Davutpaﬂa’daki kaçak bir imalathanede
meydana gelen patlamada 31 kiﬂi yaﬂam›n› yitirmiﬂ, 116 kiﬂi ise yaralanm›ﬂt›.
Patlamayla ilgili soruﬂturma yürü-

ölenin yerine kahvehanelerde s›ras›n› bekleyen iﬂsizler içinden yeni iﬂçiler ç›kararak, öldürmeye devam
edeceksin ki, dünyadaki en ucuza
gemi üretebilesin ve dünyadaki gemi pazar›nda yerini koruyup daha da
büyütebilesin.
AKP iktidar›, iﬂçilerin kan›n›,
patronlara sunuyor, iﬂçiler can vermeye devam ederken, onlar kandan
besleniyorlar.
17 May›s’ta yaﬂanan ölümler
sendika ve demokratik kitle örgütleri taraf›ndan protesto edildi.
Te m e l H a k l a r F e d e r a s y o n u 19
May›s’ta yapt›¤› yaz›l› aç›klamada
Tuzla tersanelerini iﬂyeri de¤il ölüm
kamp› olarak nitelendirdi.
“ So n s e ki z ay da 22 i ﬂç i ni n k at l e d ildi¤ i tersaneler; iﬂyeri de¤ il ölü m
kamp› oldu adeta.” denilen aç›klamada, AKP iktidar›n›n, iﬂçilerin
“ A r t › k öl me k i s t e mi yo r uz . ” , “ Ça l › ﬂ ma koﬂullar› düzeltilsin, Taﬂeron
sistemine son verilsin, Tersaneler
denetlensin” feryatlar› karﬂ›s›nda üç
maymun rolü oynad›¤› vurguland›.
“Tersanelerde yaﬂanan cinayetlerin failleri AKP iktidar› ve tersane patronlar›d›r” denilen aç›klamada, k›y›mlara ve katliamlara karﬂ›
örgütlenme ça¤r›s› yap›ld›.
Ayr›ca çeﬂitli sendika ve demokratik kitle örgütleri taraf›ndan protesto gösterileri sürdürüldü ve tersanelerdeki ölümlerin durdurulmas› ve
sorunlar›n çözümünü istemek amac›yla 16 Haziran’da grev yap›laca¤›
duyuruldu.
ten Cumhuriyet Savc›s› Ali Haydaro¤lu, ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi ile Zeytinburnu Belediyesi’ne sorumlulu¤u onlar›n belirlenmesi amac›yla bir yaz› gönderdi. Ancak Zeytinburnu Belediyesi “iﬂyerini denetleme
yetkisinin ‹BB’de oldu¤unu” bildirirken ‹BB ise “denetleme yetkisinin
‹çiﬂleri Bakanl›¤›’nda oldu¤unu” belirtti. Herkes sorumlulu¤u üstünden
atmaya, birbirine y›kmaya çal›ﬂ›yor.
Ölen insanlar umurlar›nda bile de¤il...
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Halka Ait Bir Devlette
Halk Bu Kadar Ölür Mü?
Tuzla tersanelerinde yaﬂanan
ölümler üzerine, Çal›ﬂma Bakan›
Faruk Çelik diyor ki; “böyle üzücü
o l a y l a r c e re y a n e t m e y e d e v a m
edecek”.
Devam edecek olan ne? ‹ﬂçilerin
ölümleri. Neden engellemiyorsun
öyleyse, elini tutan ne?
Engellemiyor, çünkü, patronlar›n iﬂçilerin ölümleri üzerinden elde
ettikleri kârdan vazgeçmeyi düﬂünemiyor bile. Tersanelerde sigortas›z, cangüvenliksiz, en tehlikeli
ﬂartlarda, gece koﬂullar›nda ve 15
saatlere varan sürelerde iﬂçi çal›ﬂt›rmaktan vazgeçmiyor. Çünkü bizzat
devletin kendisi, yasa, kural tan›maz bir emek sömürüsünden besleniyor.
Ayn› Faruk Çelik, mesela 1 May›s’›n Taksim’de kutlanmas› karﬂ›s›nda “‹ﬂçilerin Taksim’de 1 May›s
kutlamas› yapmalar›n› engelleye meyiz” diyor muydu? Ölümleri engelleyemeyen Çal›ﬂma Bakan›, pekala gösterileri engelleyecek güç
buluyor kendinde. ‹ﬂ 1 May›s’a geldi¤inde tüm Türkiye’den asker, polis y›¤›p, Taksim’de 1 May›s kutlamas›n› engellemeye çal›ﬂ›yorlar.
‹ﬂçi ölümlerini engellemek içinse devletin böyle bir seferberlik içine girdi¤ini görmek mümkün de¤il.
Demek ki, devlet istedi¤i zaman çaresiz de¤il. Elbette Tuzla’da da çaresiz de¤il. Fakat, devlet kendi görevini, halk›n can güvenli¤ini korumak olarak de¤il, iﬂçilerin ölümleri
pahas›na patronlar›n kasalar›n› ﬂiﬂirmek olarak tan›ml›yor.
Bu tablodan da ortaya “ b u d e v let nas›l bir devlet?”, “bu devlet
kimin devleti?” sorular› ç›k›yor.
Sadece Tuzla ve 1 May›s çeliﬂkisi bile devletin niteli¤ini sorgulamay› gerektiren örneklerdir, fakat, ülkemizdeki devletin niteli¤ini tan›mlamak için, bu çeliﬂkinin her dö-
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BURJUVA DEVLET

Bu devlet nas›l bir devlet?
Bu devlet kimin devleti?
ﬁunu net olarak biliyoruz ki,
halk›n iktidar›n›n iﬂbaﬂ›nda
oldu¤u ve halk için varolan
bir devlette, halk bu kadar
çok, bu kadar ucuz ölümler
yaﬂamaz. O zaman bu devlet
halk›n devleti de¤ildir. Bizim
olmayan, fakat bizi do¤rudan
ya da dolayl› yollardan
öldüren, bask› alt›nda tutan,
ezen bir devlettir.
nemde, her alanda var oldu¤u gerçe¤ini düﬂünmeliyiz.
Salt iﬂ kazas› ad› alt›nda yaﬂanan
ölüm ve yaralanmalar›n verilerine
bakal›m:
1 9 6 5 ' d e n 2 0 0 0 ' e k a d a r geçen
3 5 y › l l › k s ü r e d e,
* 4 milyon 675 bin 109 iﬂ kazas› meydana geldi.
* 41 bin 158 kiﬂi öldü, 108 bin
839 kiﬂi yaraland›.
S S K i s t a t i s t i k l e r i n e g ö re d e
sadece 2006 y›l›nda ; 79 bin iﬂ kazas› meydana geldi, 916 iﬂçi öldü.
Bu rakamlar›n üzerine depremlerden, sellerden, toprak kaymas›,
trafik kazalar›, devlet terörü, açl›k,
hastal›k, bak›ms›zl›ktan, uyuﬂturucu-fuhuﬂ gibi yozlaﬂman›n ürünü
olarak, düzenin yaratt›¤› bunal›mlar›n sonucunda... k›sacas› do¤rudan
devletin sorumlusu ya da engellemekle yükümlü oldu¤u halde engellemek gibi bir politikas› olmad›¤›ndan dolay› yaﬂanan yüzbinlerle ifade edilebilecek ölümleri ekleyelim.
Sorumuzu tekrarlayal›m:

Bu Devlet Nas›l Bir Devlet?
Bu Devlet Kimin Devleti?
ﬁunu net olarak biliyoruz ki, hal-

k›n ç›karlar›na
ve ihtiyaçlar›na
göre ﬂekillenen
bir
devlette,
halk bu kadar
çok, bu kadar
ucuz ölümler
yaﬂamaz. O zaman bu devlet halk›n
ç›karlar›n›, sorunlar›n› düﬂünen bir
devlet de¤ildir. Bizlerin olmayan,
fakat bizleri do¤rudan ya da dolayl›
yollardan öldüren, bask› alt›nda tutan, ezen bir devlettir.

Halk ‹çin De¤il, Bir Avuç
S ö m ü r ü c ü Asalak ‹çin Va r
Olan Devlet
Seçimler olur, hükümetler de¤iﬂir, fakat bizler eski hükümet ile, yeni hükümet aras›ndaki fark› tan›mlayamay›z. Çünkü, hükümetlerin de¤iﬂmesi, devletin yap›s›n›, halka bak›ﬂ›n›, politikalar›n› de¤iﬂtirmez.
Hangi parti hükümetinde olursa
olsun, devlet yine Sabanc›lar’4›n,
Koçlar’›n, Karamehmetler’in bir
avuç tekelcinin devletidir. Onlara
hizmet etmeye devam eder. Keza,
Amerika’yla, AB’yle iﬂbirlikçilik
iliﬂkileri de de¤iﬂmeden sürer.
Halk olarak bizlerin yaﬂam›nda
da temel bir de¤iﬂiklik olmaz, her
hükümetle birlikte yaﬂam›m›z biraz
daha zorlaﬂ›r, yoksullu¤umuz bir
parça daha artar.
Hapishanelerinde yine yoksul
halk olarak bizler yatar, iﬂkencehanelerinden bizler geçeriz. Yine bizlerin ölümü sudan ucuzdur, hesaba
kat›lmay›z.
Devletin herkesin devleti oldu¤u
söylemi yaland›r. Evet, hükümetler
geçicidir, devlet kal›c›d›r. Dün
DSP’si, ANAP’›, MHP’si vard›, bugün AKP’si var. Yar›n bir baﬂka düzen partisi de olabilir. Fakat, kal›c›
olan o devlet halk›n de¤il, tekellerin
devletidir.
Bu devletin hukukunda, yaz›l›
ve yaz›l› olmayan yasalar›nda da,
halkla egemen s›n›flar eﬂit de¤ildir.
Devletin yasalar›, düzenin sahipleri
tekellerin ç›karlar›n› korumak için
ve halka karﬂ›d›r.
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‹ﬂ kazas› ad› alt›nda yaﬂanan
ölümlerin ceza olarak bir karﬂ›l›¤›
yoktur. ‹ﬂçilerin canlar›n›n bir de¤eri yoktur, patronlar›n devleti iﬂçinin
can›n› korumak için güvenlik önlemi alm›yor, yasayla zorunlu hale
getirmiyor, yasalarda var olan zorunluluklar›n uygulan›p uygulanmad›¤›n› denetlemiyor, denetlemek
durumunda kald›¤›nda, cayd›r›c›
olacak cezalar vermiyor.
Nerede ve biçimi nas›l olursa olsun, halka yönelik suçlar›n cezaland›r›lmamas›n›n nedeni budur.
Fakat ayn› yasalarda emekçilerin her hak ve özgürlük eyleminin
karﬂ›l›¤›nda a¤›r cezalar söz konusudur. Y›llarca hapishanelerde tutulan insanlar›n nelerden suçland›klar›na bak›n. Demokratik hak arama
eylemlerinden bile insanlar›n tutukland›¤›, cezaland›r›ld›¤› bir ülkede,
göz göre göre iﬂçilerin öldürülmesinin c e z a l a n d › r › l m a m a s › tesadüf
de¤il, devletin s›n›fsal niteli¤inin
sonucu olan bir tercihidir.
Demek ki, devletin yarg›s›, polisi, yasalar›, hukuku, iﬂçilerin de¤il,
bir avuç tekellerin ç›karlar›n› korumak için vard›r.
Devlet, halk›n can› m›, tekelle r i n ç › k a r › m › ikileminde, tekellerin
ç›karlar›n› tercih etmektedir.
Devletin ç›karlar›n› korumak
için emekçilerin mücadelesi karﬂ›s›nda binlerce askerini, polisini,
maddi olanaklar› seferber eden, herhangi bir alanda tekellerin yat›r›mlar› için para ve insan seferber etmekten kaç›nmayan devlet, halk›n
can güvenli¤i için deyim yerindeyse
k›l›n› k›p›rdatm›yor.
Tersine, sosyal güvenlik harcamalar›n› azalt›yor, bütçeden halk›n
sa¤l›¤› için yap›lan harcamalar› daha da k›s›yor, utanmadan ç›k›p, halk›n sa¤l›k harcamalar›n›n devlet
için yük oldu¤unu söylüyor.
Halk›n yaﬂam›n› iyileﬂtirmeyi
bir yana b›rakal›m, ölümlerden korumak için basit ve ucuz önlemleri
bile almayan bir devlettir.
Bu nedenledir ki, bu ülkenin
hastanelerinde yaﬂamsal tehlikesi
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Üstümüze y›k›lan bu devlet,
kapitalist devlettir.
Nas›l bir devlet istiyoruz?
Halk›n iktidarda oldu¤u,
halk için bir devlet mi? Ki
bu devlet sosyalist devlettir.
Bir avuç tekelcinin iktidarda
oldu¤u, tekellerin hizmetinde, halka düﬂman bir devlet
mi? Ki, bu devlet
kapitalist devlettir.
olan insanlar para yat›rmad›¤› için
geri çevrilir, ölüme terkedilir, kimi
hastanelerinde acil durumlar için bile müdahale edecek teçhizatlar olmaz, kimi bölgelerinde doktor bulunmaz.
Halk›n ihtiyaçlar›n› yük olarak
gören bir devlettir. Halk köle gibi çal›ﬂmal›, sistemin çark›n› döndürmek
için can›n› vermeli, fakat, en temel
bar›nma, beslenme, sa¤l›k gibi ihtiyaçlar›ndan bile söz etmemelidir.
Oysa, halk için varolan bir devlet böyle olabilir mi? Halk için varolan devlet, öncelikle insana de¤er
verir, insan› mümkün olan en iyi koﬂullarda yaﬂatmak için seferber olur.
Olanaklar›n›, halk›n e¤itim, bar›nma, beslenme, sa¤l›k ve tüm yaﬂamsal ihtiyaçlar› için seferber eder.
Bilimi, teknolojiyi halk›n hizmetine
sunar. Üretimi halk› soymak için
de¤il, halk›n ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak için geliﬂtirir.
Paras› olmad›¤› için tedavi olamamak diye bir kavram halk için
devlette düﬂünülemeyecek bir ﬂeydir.
Halk›n sa¤l›¤›yla sadece hasta-

land›ktan sonra ilgilenmez. Bu politika, sa¤l›k sorununu ticaret unsuru
olarak gören, tekellerin devletinin
mant›¤›d›r. Halk için olan devlet,
önleyici sa¤l›k sistemi geliﬂtirerek,
hastal›klar›n önüne geçmeyi hedefler.
Gecekondulardan, imaj›m›z› bozuyor diye de¤il, bu arazileri nas›l
rant alan› haline getiririz diye de¤il,
halk›n yaﬂam koﬂullar›n› iyileﬂtirmek için rahats›zl›k duyar. Gücünü
konut sorununu çözmek için seferber eder.
Çizdi¤imiz tabloda karﬂ›m›zda
duran iki farkl› devlet biçimidir. Birisi halk için devlettir, di¤eri bir
avuç asalak tekelci için var olan,
oligarﬂik devlettir.
Ülkemizdeki devlet, ikincisidir,
yani oligarﬂik devlettir.
Oligarﬂik devlette, egemenler,
bir avuç tekelcidir, toprak a¤alar›d›r, tefeci ve tüccard›r.
Oligarﬂik devlet emperyalizmin
iﬂbirlikçisi bir devlettir.
Meclisi, yarg›s›, bürokrasisi, ordusu, polisi, yasalar›, hapishaneleri
hepsi bir avuç zenginin ç›karlar›n›
korumak için vard›r. Onlar için çal›ﬂ›r, onlara hizmet ederler. Onlar›n
iktidarlar›n›, saltanatlar›n› sürdürmelerini güvence alt›na al›rlar.
Meclisi halk›n sorunlar›n› çözmek için de¤il, emperyalistlerin ve
iﬂbirlikçi tekellerin ihtiyaç duydu¤u
yasalar› ç›karmak için vard›r.
Bürokrasisi ayn› ﬂekilde, halk›n
en can al›c› sorunlar›nda bile savsaklay›c›d›r, fakat zenginlerin ihtiyaçlar› karﬂ›s›nda emir eri gibidir.
Hangi devleti istiyoruz?
E¤er, halk için bir devlet istiyorsak, bilmeliyiz ki, halk için bir devleti bizlere bu düzenin egemenleri
vermeyeceklerdir.
Tersine bu devletin örgütlenmesi, halk için bir devleti engellemeye,
halk› kendi düzenlerine boyun e¤dirmeye yöneliktir.
O zaman, istedi¤imiz düzeni,
kendi mücadelemizle kazanaca¤›z
demektir.

BURJUVA DEVLET
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Sorun Mu Var?
Oligarﬂinin politikalar›n›n sonucu olan apolitikleﬂmenin, pasifikasyonun çeﬂitli sonuçlar› vard›r: Bunlardan biri de “ S o r u n m u v a r m › ﬂ ,
bana dok unm ay an soru n bin yaﬂas›n” düﬂüncesidir.
Bunun pratikteki ifadelerinden
birisi ülkemizde yaﬂananlara, çevremizde olup bitene d u y a r s › z l › k t › r.
Bu duyars›zl›¤›n birçok nedeni vard›r, fakat hiçbir neden bu duyars›zl›¤›m›z› meﬂrulaﬂt›rm›yor. Ya da, bu
duyars›zl›¤›n sonuçlar›n›, yani hem
kendimize, hem tüm çevremize ve
halka verdi¤i zararlar› ortadan kald›rm›yor.
Her gün ülkenin bir yerinde, tamamen bu sistemden kaynakl› nedenlerle ölümler yaﬂan›yor. Çal›ﬂma
koﬂullar›ndan kaynakl› ölüyoruz,
yollarda trafik kazalar›nda ölüyoruz, polis-asker kurﬂunlar›yla, hastal›ktan ölüyoruz. Teker teker ya da
toplu ﬂekilde ama ölüyoruz. Ölenler
insan, ayn› topraklarda birlikte yaﬂad›¤›m›z kendi halk›m›zdan insanlar. Fakat, ölüm gelip kap›m›za dayanmad›¤› sürece sessiz kalabiliyoruz. ‹nsanlar m› ölüyormuﬂ, sorun
de¤il!
Bir avuç tekel ve onlar›n iktidar›, emperyalistlerle iﬂbirli¤i içinde,
ne var ne yok sat›yor, bugünümüzü
yok ettikleri gibi, gelece¤imizi de
yok ediyorlar. Bu da sorun de¤il!
“Va t a n › b e n m i k u r t a r a c a ¤ › m c a n › m ” deyip geçebiliyoruz.
Ülkemizdeki üslerden kalkan
emperyalist uçaklar, komﬂu halklar›n üzerine bomba ya¤d›r›yorlarm›ﬂ.
Belki içimizden bir öfke duysak bile, bu öfke sadece içimizde kal›yor,
buna karﬂ› bir ﬂeyler yapabilece¤ini
bile düﬂünmeyenlerin say›s›, sesini
ç›karanlarla k›yaslanamayacak kadar fazla.
Yaﬂad›¤›m›z ülkenin adalet da¤›tmas› gereken yarg›s›nda, tersine
en az olan ﬂey adaletmiﬂ, bana ne?
O mahkemelerin kap›s›na henüz yolumuz düﬂmemiﬂse, adaletsizli¤e
maruz kalanlar›n sorunlar›na duyar-
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l›l›k göstermedi¤imiz gibi, o mahkeme kap›lar›na kendimizin yolu
hiç düﬂmeyecekmiﬂ gibi bir yan›lg›
da söz konusu olabiliyor.
Ülkemizde iﬂkence varm›ﬂ, açl›k
yoksulluk içinde yaﬂ›yormuﬂuz, iﬂsizlik alm›ﬂ baﬂ›n› gidiyormuﬂ. Tüm
bunlar›n bizim için adeta önemi
yok. Ya da “benim elimden ne ge l i r ” çaresizli¤i içinde hareket edebiliyoruz.
Emekçilerin örgütlenmeleri, eylem yapma haklar›, 1 May›s bayramlar› engelleniyormuﬂ.
Ülkemiz hapishanelerinde, tutsaklara bask›lar ve tecrit uygulan›yormuﬂ. Zorla düﬂünceleri de¤iﬂtirilmeye çal›ﬂ›l›yormuﬂ.
Üniversitelerde gençli¤e yönelik
faﬂist sald›r›lar örgütleniyormuﬂ,
can güvenlikleri yokmuﬂ. Faﬂistlerin polisle ve üniversite yönetimleriyle iﬂbirli¤i içinde, sat›rlarla, b›çaklarla, tabancalarla sald›r›lar›nda
a¤›r yaralan›yorlarm›ﬂ.
Okullarda, yurtlarda, sokakta çocuklar›m›z her türlü sald›r›ya maruz
kal›yorlarm›ﬂ, tecavüze, tacize u¤ruyorlarm›ﬂ. Uyuﬂturucu ilkokullara
kadar inmiﬂ, çocuk yaﬂta gelecekleri karart›l›yormuﬂ.
Köylerde insanlar›m›z tar›m yapamaz, yaﬂamlar›n› sürdüremez duruma gelmiﬂler. ‹ﬂbirlikçi iktidarlar
taraf›ndan, emperyalist ülkelerin ç›karlar› do¤rultusunda ad›m ad›m tar›m yok edilmiﬂ.
...
Sorunlar saymakla bitmeyecek
kadar çoktur, fakat, birço¤umuz,
bunlar›n hiçbirisiyle ilgilenmiyor,
günlük yaﬂant›m›z› bir de¤iﬂiklik
olmadan sürdürmeye çal›ﬂabiliyoruz. Adeta kaderimizi bir avuç sömürücü ve onlar›n iktidarlar›n›n eline b›rakan bir ruh hali içindeyiz.
Peki gerçekten, ülkemizde ya ﬂ a n a n l a r bizi etkilemez mi? Ya d a
d o ¤ r u d a n b i z e b i r etkisi yoksa, bi zi ilgilendirmez mi?
Kuﬂkusuz ki, her ikisi de yanl›ﬂ

düﬂüncelerdir. Hem bizi do¤rudan
etkilemese de, en basitinden insan
olman›n gere¤i olarak, çevremizde
yaﬂanan sorunlara karﬂ› duyarl› olmak durumunday›z. Ve hem de, ülkemizde yaﬂan›yor olup da, bizleri
ﬂu ya da bu ﬂekilde etkilemeyecek,
ﬂu ya da bu zamanda kap›m›z› çalmayacak bir sorun olamayaca¤› için
de, sorunlar› kendi d›ﬂ›m›zda görmemek durumunday›z.

Bizi ‹lgilendirmeyen
H i ç b i r S o r u n Yo k t u r
Anlamal›y›z ki; birincisi bu ülkede yaﬂanan her sorun bizim de sorunumuzdur. Her soruna karﬂ›, bizzat kendimizin yaﬂad›¤› bir sorun
gibi görüp mücadele etmek durumunday›z.
‹kincisi, bizlerin halk olarak çözemeyece¤imiz bir sorun yoktur.
Say›s›z sorun yuma¤› içinde yaﬂamak durumunda kal›yorsak, bunda
kendimizin de sorumlulu¤u vard›r.
Sorumlulu¤umuz, sorunlar›m›z›
çözmek için örgütlenip, harekete
geçmiyor oluﬂumuzdur.
Bu duyars›zl›k h a l k › n k ü l t ü r ü
olamaz. Bu kültür, bizlere zorla,
yukar›dan empoze edilmiﬂ, bencil
ve sorumsuz bir kültürdür.
Bu kültürün de etkisiyledir ki,
ülkemizin ad›m ad›m getirildi¤i bu
duruma büyük oranda seyirci kal›nabilmiﬂtir. Hepimiz biliyoruz ki,
bu ülke tablosu içinde yaﬂamak istedi¤imiz bir ülke tablosu de¤ildir.
Deneyimler göstermektedir ki,
ülkemizde ve hatta dünyada yaﬂananlar›n, yaﬂam›m›zda yaratt›¤› etkilerden kaç›nabilmek mümkün de¤ildir. Tek çözüm yolumuz vard›r
ki, o da ülkemizi ve dünyay› de¤iﬂtirmek için müca del e ye kat › lma kt › r. Fazla uza¤a gitmeye gerek yok.
Önce de¤iﬂimi, kendi çevremizden
baﬂlatmal›y›z. Kendi çevremizdeki
sorunlara karﬂ› duyarl›l›k göstermeli ve mücadele etmeliyiz. Giderek
duyarl›l›¤›m›z ve ufkumuz geniﬂleyecektir...
K›sacas›, sorunlar da çözümler
de kimsenin uza¤›nda de¤ildir.
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53 Milyon Yoksul 11 Milyon
Aç ve Bir Avuç Zengin
Ülkemizin nüfusu yaklaﬂ›k 70
milyondur.
Ankara Ticaret Odas›'n›n (ATO)
yapt›¤› araﬂt›rmaya göre;
70 milyonun 52 milyon 278 bin
252 kiﬂisi yoksulluk s›n›r›n›n al t›nda, 10 milyon 871 bin 672 kiﬂisi
ise açl›k s›n›r›n›n alt›nda yaﬂ›yor.
Bu araﬂt›rma sonuçlar›na göre;
nüfusun yüzde 74.1'i yoksul l u k,
yüzde 15.4'ü ise açl›k s›n›r›n›n alt›nda bir gelire sahip.
Forbes Türkiye Dergisi’nin 2007
y›l›na iliﬂkin verdi¤i rakamlara göre ise; ülkemizdeki en zengin 17 ai lenin toplam serveti 67 milyar do l a r d › r.
Türkiye’nin, milli gelirinin beﬂte
birine en zengin 100 kiﬂi sahiptir.
Bu tablonun yan›na, iﬂ kazalar›
ad› alt›ndaki ölümleri, halk›n sa¤l›¤›na, can güvenli¤ine yat›r›m yap›lmamas›n› ekleyin.
Türkiye’deki düzenin tablosu
daha bütünlüklü olarak ortaya ç›k›yor.
Onmilyonlar aç ve yoksul, milyonlar kölece ve can güvenliklerinin olmad›¤› koﬂullarda çal›ﬂ›yorlar,
yediklerinden, sa¤l›klar›ndan çal›n›yor ve 17 aileye aktar›l›yor.
Bu tabloyu yaratan kapitalist sistem ve AKP iktidar›n›n ekonomi
politikalar›d›r.
53 milyon insan› yoksul b›rakan
bu düzen, yoksullu¤a karﬂ› de¤il,
fakat yoksullar›n düzene isyan›n›
engellemek ve engelleyemedi¤inde
zorla bast›rmak için örgütlenmiﬂtir.
Milyonlar›n yoksullu¤u, açl›¤›
ve ölümü üzerinden bir avuç tekeli
zengin eden bu düzen adaletsiz bir
düzendir.
Halka düﬂman bir düzendir.
Bask›c›, zulmeden bir düzendir.

Say›: 147

Çürümüﬂ, ahlaks›z bir düzendir.
Ve bu düzenin sahibi, bu düzenden beslenen bir avuç tekelci de düzenin tüm özelliklerine sahiptir.
Bu düzenin iktidar koltu¤unda
oturan AKP de, bu düzenin tüm
özelliklerine fazlas›yla sahiptir.
53 milyon yoksul insan›n büyük
bir bölümü, bu yoksullu¤unun nedenlerinin fark›nda de¤ildir.
Halk› yoksullu¤a mahkum etmek, yoksullu¤u halk için bir kader
haline getirmek ve kabullendirmek
de bu düzenin yaratt›¤› sonuçlardand›r.

Z e n g i n l e r ve Yo k s u l l a r
Kapitalizmin Do¤as›d›r
Uyanmal›y›z, gerçekleri görmeliyiz.
Yoksullar› ve zenginleri yaratan
k a d e r de¤ildir. Yoksullar› ve zenginleri yaratan, tanr› vergisi ak›l de¤ildir, çal›ﬂkanl›k ya da tembellik
de¤ildir. “Beﬂ parma¤›n beﬂi bir
de¤il” diyenlerin aç›klamas› da geçerli de¤ildir. Onlar da eﬂitsizli¤i,
adaletsizli¤i din k›l›f› alt›nda meﬂrulaﬂt›rmak isteyenlerdir.
Yoksullar› ve zenginleri yaratan
bu sistemdir. Kapitalist sistemin
özü, milyonlar›n yoksullu¤u, bir
avuç insan›n tüm ülkenin servetiyle
k›yaslanabilecek zenginli¤idir.
Kapitalist düzen, bir avuç insan
d›ﬂ›nda kimsenin zenginleﬂmesine
izin vermeyen bir düzendir.
Bu düzende; çal›ﬂan herkesin
eme¤inin karﬂ›l›¤›n› ald›¤› yaland›r.
Kapitalist düzende zenginli¤i yaratan emektir, fakat zenginlikten yararlananlar emekçiler de¤il, emek
harcamayan bir avuç sömürücü egemendir.
Ne yap›l›rsa yap›ls›n, kapitalist

sistem de¤iﬂtirilmedi¤i sürece, yoksulluk yok edilemeyecektir. Çünkü
bir sistemde açlar›n ve yoksullar›n
olmamas› demek, o sistem içinde,
yoksullar›n eme¤ini sömürerek zenginleﬂen bir avuç az›nl›¤›n da olmamas› anlam›na gelir.
Bu nedenle de, hangi düzen partisi, kapitalizme karﬂ› ç›kmadan
yoksullu¤a karﬂ› mücadele etti¤ini
söylüyorsa yalan söylüyordur.
Kim ki, hem tekeller için çal›ﬂ›p,
tekellerin sermayelerini büyütüp,
hem de ayn› zamanda iﬂçiler ve
emekçiler için çal›ﬂt›¤›n› söylüyorsa, yalan söylüyordur. Tekeller için
çal›ﬂanlar emekçilerin aleyhine çal›ﬂ›yorlard›r.
Bu yalanc›lar›n en büyüklerinden birisi AKP iktidar›d›r. Ve rakamlar AKP iktidar›n›n yalan›n› yüzüne vurmaktad›r.
AKP iktidar› döneminde tekeller
büyürken, yoksulluk ve açl›k da büyümüﬂtür. Rakamlar bunun ifadesidir. Bu düzende tekeller b ü y ü r k e n ,
emekçilerin iﬂ kazalar›ndaki ölümleri de a r t m › ﬂ t › r.
AKP’nin tekellere hizmet eden
IMF’nin belirleyicili¤indeki ekonomi politikalar›yla bu sonuçlar yarat›lmaktad›r.
Bu ekonomi politikalar içinde,
özelleﬂtirmelerden, devlet arazilerinin, orman alanlar›n›n, yeralt› madenlerinin, K‹T’lerin tekellere peﬂkeﬂ çekilmesine, sosyal güvenlik
harcamalar›n›n k›s›lmas›na, asgari
ücreti açl›k s›n›r›n›n da çok alt›nda
belirlenmesine, zamlara kadar kapitalist ekonominin tüm sömürü, soygun biçimleri vard›r.
Kapitalist sistemi savunmak demek, AKP iktidar›n› desteklemek
demek, bu adaletsizli¤i de savunmak ve desteklemek demektir.

AÇLIK VE YOKSULLUK
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Yeni Sömürge Türkiye’de E¤itim

Gençlik Federasyonu’nun düzenlemiﬂ oldu¤u “Yeni Sömürge
Türkiye’de E¤itim Kurultay›” 1819 May›s tarihlerinde Okmeydan›’ndaki Fidan Dü¤ün Salonu’nda
gerçekleﬂtirildi. Anadolu’nun birçok ilinden ö¤rencilerin kat›l›m
gösterdi¤i kurultayda ö¤renciler sorunlar›n› konuﬂurken çözümleri de
hep birlikte tart›ﬂt›lar.
“Yeni Sömürge Türkiye’de E¤itim” pankart›n›n, Dev-Genç flamalar›n›n ve gençli¤in mücadelesinden
kesitlerin oldu¤u resimlerin as›ld›¤›
kurultayda ö¤rencilerin yaﬂad›¤› sorunlar karikatürlerle gözler önüne
serildi. YÖK’ten paral› e¤itime, bar›nma sorunundan ö¤rencilerin karﬂ› karﬂ›ya kald›¤› birçok soruna kadar konular›n iﬂlendi¤i karikatürler
ö¤rencilerin ilgisiyle karﬂ›land›.
18 May›s günü saat 12.30’da
baﬂlayan kurultaya FHKC’nin
Gençlik Sekretarl›¤› Salah Al-Hasani ve Fadi Abu-Halawa’da kat›larak
destek sundu. Kurultaya kat›lanlar›
bir konuﬂmayla selamlayan Filistinliler ve Filistin direniﬂi alk›ﬂlarla
karﬂ›land›.
Devrim mücadelesinin ﬂehitlerinin de sayg› duruﬂuyla selamland›¤›
kurultayda Gençlik Federasyonu
ad›na Serkan Onur Y›lmaz sunum
vererek kurultay›n amac›n› anlatt›.

Yeni sömürgecilikte iﬂgal biçimi,
Çarp›k Kapitalist Geliﬂim ve Tekelcilik, Sanayide Montajc›l›k, Türkiye’nin Yeni-Sömürgeleﬂmesi konular›n› ele alan Y›lmaz “E¤itimin geliﬂimi de yeni-sömürge iliﬂkilerinden ba¤›ms›z geliﬂmemiﬂtir. Ülkemizdeki e¤itim de emperyalizmin
ihtiyaçlar› ve ç›karlar› çerçevesinde
ﬂekillenen bir niteliktedir. Yani her
aﬂamas›, amaçlar›, hedefleri, niteli¤i emperyalizm taraf›ndan belirlenen, onun taraf›ndan örgütlenen,
emperyalizm taraf›ndan denetlenen
bir niteliktedir. Bu ﬂekliyle tekellerin ç›kar›na geliﬂen, tekellerin ihtiyac›n› karﬂ›layan bir e¤itim verilmektedir ülkemizde” sözleriyle konuﬂmas›n› yapt›.
Ö¤renciler Y›lmaz’a neden Ortak Düﬂman Amerika’d›r denilip,
emperyalizm denilmedi¤ini, Taksim’de 1 May›s’ta sendikalar›n tavr› üzerine sorular sorarak cevaplar›n› tart›ﬂt›lar.
Ankara Gençlik Dernekli ö¤renciler halk oyunlar›yla kat›ld›lar.
“E¤itim sorunlar›” üzerine sunum veren Liseli Gençlik’ten Hüseyin Öztürk ise ö¤rencilerin sorunlar›n› tart›ﬂt›. Yeni sömürgecili¤in
e¤itime yans›malar›ndan bahseden
Öztürk, YÖK ve liselerde, yurtlarda, dershanelerde gerici despot yönetim, örgütlenme, söz ve düﬂünce
özgürlü¤ü sorunu, paral› e¤itim ve
e¤itimin özelleﬂtirilmesi sorunlar›yla ilgili konuﬂmalar yaparak “sorunlar›n çözümü bizim ellerimizdedir”
diye gençli¤i sorunlar›na sahip ç›kmaya ça¤›rd›. Kurultay›n birinci günü Eskiﬂehir Gençlik Derne¤i müzik grubu Boran Halay›’n›n türküleriyle sona erdi.

“‹ﬂgal Alt›nda
E¤itim”
Kurutay›n ikinci günü FHKC
Gençlik Sekretaryas›’ndan Salah El
Hasani’nin sunumuyla baﬂlad›. Ha-
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sani emperyalizm Arap yar›madas›na girmeden önce bütün Arap yar›madas›n›n tek bir devlet oldu¤unu
ve emperyalizmin gelmesiyle bu
topraklar›n küçük devletçiklere bölündü¤ünü, bunu yapmas›n›n amac›
Araplar› daha kolay sömürmek ve
mümkün oldu¤unca birbirine düﬂürmek oldu¤unu söyledi. Konuﬂmas›n›n Filistin halk› neden savaﬂ›yor
baﬂl›kl› bölümünde ise slayt gösteriminden de yararlanarak harita üzerinde Filistin’in ad›m ad›m nas›l iﬂgal edildi¤ini anlat›rken de¤iﬂik foto¤raflarla da desteklenen anlat›mda iﬂgalin Filistin halk›n›n günlük
yaﬂam›na nas›l yans›d›¤›n›, ‹srail

Filistin’de
Türkiye’de yaﬂanan
ezberci e¤itim,
s›navlara dayal›
e¤itim, gibi sorunlar›n
ayn›s› yaﬂan›yor
ancak bunlara bir de
iﬂgalcinin zulmü
ekleniyor.
(Fadi El Halawa)
katliamlar›n› ve Filistin halk›na uygulanan zulmü de gözler önüne serdi. Sinevizyonda Filistinli direniﬂçilerin resimlerinin gösterilmesi ise
salonda coﬂkulu alk›ﬂlarla karﬂ›land›.
“‹ﬂgal Alt›nda E¤itim” konusunu
da FHKC Gençlik Sekretaryas›’ndan Fadi El Halawa anlatt›. Filistin’de e¤itimin ilkokuldan baﬂlayarak iﬂkenceye nas›l dönüﬂtürüldü¤ünü anlatt› Halawa ve devam etti:
“Filistin’de Türkiye’de yaﬂanan
ezberci e¤itim, s›navlara dayal› e¤itim, gibi sorunlar›n ayn›s› yaﬂan›yor
ancak bunlara bir de iﬂgalcinin zulmü ekleniyor. Filistin’de inﬂa edildi¤ini bildi¤iniz ayr›l›k duvar› Filis-
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tin’i ikiye bölmüﬂtür. Ve bu
ikiye bölme halk›n günlük
yaﬂam›n› birçok yönden
daha da zorlaﬂt›rm›ﬂt›r. Örne¤in bir insan›n tarlas›yla
evi iki ayr› tarafta kalm›ﬂt›r. Okullar bir tarafta evler
bir tarafta kalm›ﬂt›r baz›
mahallelerde. Bu mahallelerde çocuklar için ‹srailli’lerin denetledi¤i
yollardan ‹srailler izin verirlerse
okula gidebiliyorlar. Bu kap›larda
izin verilmemesi halinde çocuklar
okula gitmekten vazgeçmezlerse ‹srail askerleri taraf›ndan sald›r›ya
u¤ruyor ve tutuklanabiliyorlar. Bu
gün ‹srail hapishanelerinde yüzlerce
çocuk bulunuyor, tabi kimi çocuklar
da hapishanede büyüdü. Çocuklar
kimi zaman da duvar›n dibinde saatlerce yürüyüp duvarda bir delik
bulup duvar›n ard›na geçerek okullar›na ulaﬂ›yorlar. Tabi bunu yapmak saatlerini al›yor ve e¤itim için
günün çok küçük bir k›sm› kal›yor.
Bütün engelleri aﬂ›p okula ulaﬂmas›
da bugün derslerini tamamlayaca¤›
anlam›na gelmiyor; okula yak›n bir
bölgede herhangi bir çat›ﬂma ç›kmas› halinde ‹srailli’ler okulu üs
olarak kullanmak için okulu tahliye
etmeye çal›ﬂ›rlar, gerekirse bunun

GENÇL‹K KURULTAYINA
ÇA⁄RI SEM‹NERLER‹
Gençlik Federasyonu’nun baﬂlatm›ﬂ oldu¤u “Yeni Sömürge Türkiye’de E¤itim” konulu gençlik kurultay›na birçok ilde seminerler düzenlenerek kat›l›m ça¤r›s› yap›ld›.
16 Mart günü Babaeski’de Trakya
Kültür Merkezi’nde yap›lan seminerde Onur Atl›türk ve Ercan Öztürk birer sun u m
verdil e r .
“ Ye n i
sömürge, iﬂbirlikçilik ve
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Görmeyen,
duymayan, bilmeyen
bir gençlik
yaratmaya
çal›ﬂ›yorlar. Bizler
sorunlar›m›za duyarl›
olup çözmek için
mücadele etmeliyiz.
(O n u r U r b a y )
için ö¤retmenleri de ö¤rencileri de
tutuklarlar ve hiç bir mahkemeye
ç›karmadan y›llarca hapis yat›rabilir
ya da evine bir daha hiç göndermeyebilir.
Biz FHKC olarak e¤itime büyük
önem veriyoruz. Ve mümkün oldu¤unca çok alanda e¤itim almaya çal›ﬂ›yoruz. Çünkü bizim oldu¤umuz
her yeri bir okula çevirme gibi bir
hedefimiz var. Bugün ‹srail hapisülkemizin dünden bugüne nas›l yeni
sömürge konuma getirildi¤inin anlat›ld›¤› seminerde gençli¤in mücadele
tarihi de ele al›nd›.
17 May›s’ta Lüleburgaz’da Tansel
Aras ve Hafize Çelik’in kat›l›m›yla
bir seminer düzenlendi. Kampanyan›n
anlat›ld›¤› seminer kurultaya ça¤r›yla
sona erdi. Ayn› gün Edirne Gençlik
Derne¤i taraf›ndan D‹SK/GENEL-‹ﬁ
Abdullah Baﬂtürk toplant› salonunda
Dilek K›l›çarslan’›n sunumu vard›.
Bir baﬂka seminer ise 16 May›s
günü Kocaeli Gençlik Derne¤i taraf›ndan yap›ld›. Teksif Sendikas›’nda
yap›lan seminere ﬁair Ruhan Mavruk,
Kocaeli Üniversitesi Ö¤retim Üyesi
Yard. Doç. Dr. Yücel Demirer ve Mühendislik Fakültesi ö¤rencisi Özkan
Ero¤lu kat›ld›. 55 kiﬂinin kat›ld›¤› seminer ﬁair Ruhan Mavruk’un ﬂiirleriyle sona erdi.

hanelerini bile bir okula çevirdik. Hapishaneye çocuk
yaﬂta olsun, büyük olsun
hiçbir ﬂey bilmeyerek giren
bir insan birçok alanda uzman olarak ç›k›yor” sözleriyle anlatt›.
El Halawa’n›n sunumundan sonra kurultaya yar›m saatlik bir
ara verildi ve ard›ndan Eskiﬂehir tiyatro grubu ö¤rencilerin ÖSS ile ilgili sorunlar›n› anlatan bir skeç
sundu ve sonra da Adana müzik grubu sahne ald›. Ard›ndan Yunanistan
Devrimci Komünist Hareketi Gençli¤i’nin kutlama mesaj› okundu.
Gençlik Federasyonu’ndan Onur
Urbay “Ne istiyoruz Nas›l yapaca¤›z” sunumuyla halk için bilimsel
e¤itim, herkes için paras›z e¤itim,
prati¤e dayal›, pratik içinde e¤itim,
e¤itim içinde üretim, üretim içinde
e¤itim, anadilde e¤itim hakk› ﬂeklinde gençli¤in taleplerini s›ralad›.
Urbay, görmeyen, duymayan, bilmeyen bir gençlik yaratmaya çal›ﬂ›yorlar. Bizler sorunlar›m›za duyarl›
olup çözmek için mücadele etmeliyiz. Taleplerimizi ancak örgütlenerek, mücadele ederek kazan›labiliriz, kimse hakla›m›z› durup dururken sunmayacak belirttikten sonra
çözüm için birleﬂmeliyiz dedi.
‹dil Tiyatro Atölyesi’nin Canan
ve Zehra için düzenledikleri “Onunucu Köyün Fidanlar›” isimli tiyatro oyunu ile gençli¤in ﬂehitlerinden
Canan ve Zehra da selamland›. Zulme karﬂ› insanl›¤›n öteki yüzü olan
Cananlar’›n Zehralar’›n sesi gençli¤in sesiyle birleﬂerek yank›land›.
Saat 19.00’da Grup Gün›ﬂ›¤›’n›n müzik dinletisi ve çekilen
coﬂkulu halaylarla sona eren kurultaya yaklaﬂ›k 300 kiﬂi kat›ld›.
Kurultay boyunca ö¤rencilerin
ilgiyle dinlemesi ve sorularla kat›lmas›, görüﬂlerini paylaﬂmas› ve illerin kendi faaliyetleriyle kat›l›m
sa¤lamas› canl› bir ortam yaratt›.
FHKC’li gençli¤in de kurultaya kat›lmas› emperyalizme karﬂ› dünyan›n her yerinde mücadelenin sürdü¤ünü ve dünya halklar›n›n emperyalizme öfkesini gösteren ayr›nt›lard›.
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YEN‹-SÖMÜRGE TÜRK‹YE'DE
E⁄‹T‹M KURULTAYI
SONUÇ B‹LD‹RGES‹
Gençlik Federasyonu 18- 19
May›s 2008 tarihlerinde yapm›ﬂ
oldu¤u “Yeni-Sömürge Türkiye’de
E¤itim” konulu kurultay›n sonuç
bildirgesini aç›klad›.
Yeni-sömürgecilik nedir ve
ülkemiz nas›l yeni-sömürge
olmuﬂtur, yeni sömürgecili¤in
e¤itime etkisi ve son olarak da biz
ne istiyoruz ve bunu nas›l baﬂar›r›z
konular›n›n tart›ﬂ›ld›¤›, iki gün
süren kurultayda yaﬂanan tart›ﬂmalar aç›k bir gerçe¤i bir kez daha
ortaya serdi: ülkemizin emperyalist
ülkelerin yeni-sömürgesi oldu¤u
gerçe¤ini. Ve sömürge olman›n
bedelini Türkiye halklar›n›n,
gençli¤inin ödedi¤ini...
Yeni-sömürgecilik; emperyalistlerin 1. ve 2. Paylaﬂ›m savaﬂlar› sonras›nda aç›k iﬂgal koﬂullar›n›n halklar›n direniﬂi ve emperyalizmin bu direniﬂler karﬂ›s›nda yenik düﬂmesi sonucunda özellikle
2. Paylaﬂ›m Savaﬂ› sonras›nda uygulad›¤› sömürme biçimidir.
(...)
Biz Türkiye’nin de emperyalizmin yeni-sömürgesi oldu¤unu
söylüyoruz. (...)
Her ne kadar daha öncesinden
de ticari iliﬂkilere girilmiﬂ olsa da
ülkemizde yeni-sömürgecilik iliﬂkilerinin baﬂlang›c› 1940’l› y›llar›n
baﬂ›na denk gelir. (...) 1946’da iﬂbirlikçi tekelci burjuvazi ve toprak a¤alar›n›n temsilcisi DP kuruldu ve o y›l yap›lan seçimlerde 65
sandalye ile meclise girdiler.
(...) Amerikan savaﬂ sanayisine
müﬂteri olmas› karﬂ›l›¤›nda 10
milyon dolarl›k Amerika yard›m
plan› yap›ld›. Marshall yard›mlar›
ad› verilen bu anlaﬂman›n önemi
kurtuluﬂ savaﬂ›nda büyük bedeller ödenerek kovulan emperyalizmin o zamandan beri ilk defa
ekonomik olarak müdahale edip
ülkede söz sahibi olmaya baﬂla-
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mas›ndand›r. (...)
Ülkemizde yaﬂad›¤›m›z bütün
ekonomik ve demokratik sorunlar›n sebebi de Türkiye’nin emperyalizmin yeni-sömürgesi olmas›d›r.
Emperyalizm iﬂbirlikçileri arac›¤›yla Türkiye’yi sömürürken sorunla karﬂ›laﬂmamas› için de her
türlü bask› ve terörü kullanmas›n›n yan›nda özellikle gençli¤in
yozlaﬂmas›na, bencilleﬂmesine
çal›ﬂ›rken bilinçlenmesi önünde
de engel oluyor. (...)
Bu do¤rultuda kurultay›m›zda
ortaya koydu¤umuz e¤itimdeki;
YÖK ve liselerde, yurtlarda, dershanelerde gerici despot yönetim,
örgütlenme, söz ve düﬂünce özgürlü¤ü sorunu; paral› e¤itim ve
e¤itimin özelleﬂtirilmesi sorunu;
Okullarda hiç eksilmeyen polisidare-özel güvenlik ve faﬂist bask›lar sorunu; Gençli¤in ulusal haklar› ve anadilde e¤itim sorunu;
Ders araç-gereçleri sorunu; S›nav
ve vize sorunlar› ve kredi sorunu;
Kantin-yemekhane gibi yaﬂamsal
sorunlar, bar›nma sorunu; Gerici,
ezberci e¤itim sorunu; Liselerde
zorunlu din dersi ve din ve vicdan

Bugün gençli¤in
sorunlar›ndan biri iktidar›n
gençli¤e söz ve karar hakk›n›
vermemesidir. O halde bize
düﬂen öncelikli görevlerimizden
biri söz ve karar hakk›m›z›n
gasp›na son vermek olmal›d›r.
Yukarda s›ralad›¤›m›z talep ve
isteklerimizin hayat bulmas›
için birincil görevimiz
daha fazla örgütlenmektir.

özgürlü¤ü sorunu; Yüksek ö¤renim hakk› ve üniversite giriﬂ s›navlar› sorunu; Meslek liselerinde
sömürü sorunu, Sosyal-kültürelsportif etkinlikler sorunu, mesleki
çal›ﬂmalar ve e¤itim sorunu, askerlik sorunu, Çan e¤risi, Yetkin
Mühendislik… Sorunlar›n›n temelinde de ülkemizin yeni-sömürge
bir ülke olmas› yatmaktad›r.
(...)
Bizler Gençlik Federasyonu
olarak ülkemizdeki halk çocuklar›n›n bu eziyete reva olmad›klar›n› söylüyor taleplerimizi yineliyoruz:
1- E¤itim Halk için ve bilimsel olmal›d›r: ‹çinde bulundu¤umuz e¤itim sisteminin hiçbir kademesinde halk yoktur. Halk›n ihtiyaç ve ç›karlar› gözetilmez. Oysa e¤itim halk›n ve ülkenin ihtiyaçlar›n›, ç›karlar›n› gözetecek nitelikte olmal›d›r. E¤itim sistemi
ülkemizde toplumu yönlendirecek, geliﬂtirecek kiﬂilikler yaratan
nitelikte olmal›d›r. (...)
2- E¤itim elit bir kesimin de¤il, herkes için ve paras›z olmal›d›r: Bugün oligarﬂi taraf›ndan art›k aç›ktan savunulan bir konu
haline geldi paral› e¤itim. “Amerikan modeli” diye formüller geliﬂtiren devlet hem Amerikanc›l›klar›n› kan›tl›yor hem de paras›
olmayan biz yoksul halk çocuklar›na üniversite kap›lar›n› tamamen kapat›yorlar. (...)
3- Herkes istedi¤i ve yetenekli oldu¤u dalda e¤itim almal›d›r: Günümüzdeki e¤itim sistemi ilkö¤retimden liseye, liseden
üniversiteye ve üniversiteden
sonra da baﬂka-baﬂka s›navlarla
sadece eleme, kademeli olarak
azaltmaya yönelik bir hal alm›ﬂ
durumdad›r. OGS, ÖSS, KPSS vb.
s›navlarla bir taraftan rant sa¤la-
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n›yor, di¤er taraftan da biz ö¤renci gençli¤in e¤itim
ö¤retim hakk› gasp ediliyor. ‹ﬂ olana¤›m›z elimizden
al›n›yor. (...)
4- E¤itim yarat›c›, geliﬂtirici olmal›d›r: Bugün ilkö¤retimden baﬂlayarak e¤itim sisteminin bütün
aﬂamalar›nda yoz-ﬂoven ve gerici bir e¤itim verilmektedir. (...) Yoz-ﬂoven bir bilinç yerine gerçekten
halk ve vatan sevgisiyle donat›lan bir e¤itim verilmelidir. Ezbere de¤il prati¤e ve somuta dayal› olmal›d›r. (...)
5- E¤itim sistemi e¤itim içinde üretim, üretim
içinde e¤itim ilkesini benimsemelidir: Bu ﬂekilde verilecek e¤itim halk›n üretim faaliyetine do¤rudan
katk›da bulunurken üretim süreci içerisinde de kal›ca ve sa¤l›kl› bilgiler ediniriz. (...) Bugün meslek liseleri do¤rudan tekellerin ihtiyaçlar›na göre ﬂekillenmekte oysa biz tekellerin de¤il tüm halk›n ihtiyaçlar›na göre ﬂekillenen ayn› zamanda bu süreçte
ö¤retici olan bir e¤itim sistemi istiyoruz.
6- Anadilde e¤itim hakk› herkese tan›nmal›d›r:
Ülkemizde birbirinden farkl› kültürlerde ve dillerde
birçok insan yaﬂamaktad›r. Her insan kendi kültürel
kimli¤i dili do¤rultusunda e¤itim almal›d›r. Hiç kimse kendi dili d›ﬂ›nda bir dilde e¤itim almaya zorlanamaz. Bu her insan›n do¤al hakk›d›r.
7- E¤itim kurumlar›m›z demokratik bir iﬂleyiﬂe
sahip olmal›d›r: Bugün üniversitelerimiz 12 Eylül faﬂizminin getirdi¤i YÖK ile yönetilirken, liselerimiz
de bask›n›n hakim oldu¤u idarelerce yönetilir. Oysa
her kademesi demokratik bir seçimle oluﬂturulacak
bir yönetim olmal›d›r. (...)
Bugün gençli¤in sorunlar›ndan biri iktidar›n
gençli¤e söz ve karar hakk›n› vermemesidir. O halde bize düﬂen öncelikli görevlerimizden biri söz ve
karar hakk›m›z›n gasp›na son vermek olmal›d›r. Yukarda s›ralad›¤›m›z talep ve isteklerimizin hayat
bulmas› için birincil görevimiz daha fazla örgütlenmektir.
Bugüne kadar isteklerimizi kimse bize bahﬂetmedi, etmeyecek de. Çözüm “istiyoruz vermezseniz
alaca¤›z” kararl›l›¤›yla örgütlenmemizdedir. Okullar›m›zda polis-faﬂist-idare iﬂbirli¤ine karﬂ› anti-faﬂist
safta yeni sömürge ülkemizde ili¤imize kadar sömüren emperyalizme karﬂ› anti-emperyalist safta
örgütlenmemizdedir. Bugün en geniﬂ halk kesimlerine demokratik halk üniversitesi ve demokratik
halk lisesi e¤itim anlay›ﬂ›m›z›n propagandas›n› yapmal›, bugünün somut koﬂullar›nda öne ç›karaca¤›m›z taleplerimiz için mücadele etmeliyiz. ‹leri at›l›mlarla somut yeni taleplerimizi gerçekleﬂtirmek
için mücadelemizi de yükseltmeliyiz.
Gençlik mücadelesinde bayra¤› devrald›¤›m›z ﬂehitlerimize, Mahirlere, Sinanlara, Sabolara, Birtanlara, Gökçelere, Haydarlara, Canan ve Zehralara, Eyüplere, Semiranlara ve Selmalara söz veriyoruz ki bilimsel, demokratik e¤itim mücadelesinde ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde örgütlenecek ve kazanaca¤›z.
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Ankara 11 ACM
Hukuksuzlu¤u Sürdürüyor!
Ankara’da Kevser M›rzak’›n cenazesine kat›ld›klar›
ve M›rzak’›n katledilmesini protesto ettikleri gerekçesiyle tutuklananlar›n davas›na 15 May›s’ta 11 ACM’de devam edildi.
SES, E¤itim-Sen, BES gibi sendika temsilcilerinin ve
Temel Demirer ile Sibel Özbudun’un destek verdi¤i duruﬂmaya tutuklu san›klardan Umut ﬁener, Meryem Özsö¤üt, Eray Destegül, Utku Aykar ve ‹brahim Ak›n getirildi.
Avukatlar duruﬂmada yapt›klar› savunmalarda müvekkillerinin yasal bir kurumun yapt›¤› aç›klamalara kat›ld›klar› gerekçesiyle suçlu say›ld›klar›n› belirterek tahliye talebinde bulundular. Mahkeme heyeti san›klar›n tutukluluk
hallerinin devam etmesine karar vererek duruﬂmay› 9
Temmuz tarihine erteledi.
Mahkeme ç›k›ﬂ›nda Adliye önünde bir eylem gerçekleﬂtiren Ankara Temel Haklar üyeleri “Katliamlar› Protesto Edenler De¤il Katliamc›lar Yarg›lans›n”, “8 Mart Mitingine Kat›lmak Suç mu? Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n!” yaz›l› pankartlar açarak mahkemenin keyfili¤ini teﬂhir ettiler.

“Kazan›lm›ﬂ Haklar›m›z›
Koruyaca¤›z”
Ayd›n-sanatç›, sendika temsilcileri 8 Mart mitinginde
tutuklananlar için Ankara’da baﬂlat›lan “8 Mart Mitingine Kat›lmak Suç mu? Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n”
kampanyas›na destek verdi.
Ayd›nlardan ve sendika temsilcilerinden Selma A¤abeyo¤lu, Özgen Seçkin, Temel Demirer, ‹HD Genel Baﬂkan› Hüsnü Öndül, E¤itim-Sen ad›na Bünyamin Keneﬂ,
Av. Evrim Deniz, ﬁair Hüseyin Atabaﬂ, Erol Ekici’nin kat›ld›¤› eylem 18 May›s günü Yüksel Caddesi’nde yap›ld›.
Eylemde D‹SK Bölge Temsilcisi ve Genel-‹ﬂ Genel
Baﬂkan Yard›mc›s› Kani Beko taraf›ndan yap›lan aç›klamada devletin yasal haklar›n kullan›m›na bile tahammül
etmedi¤i belirtilerek tüm bunlara ra¤men insanlar›n örgütlenmesi ve mücadele etmesi karﬂ›s›nda devletin çaresiz kald›¤› vurguland›.
“Tüm çaresizli¤ini yasalar›n› bile hiçe sayarak yasal
miting ve etkinliklere kat›lmay› suç saym›ﬂ, evinde Mahir
Çayan’›n kitab›n› bulundurmay› örgüt kurmak için yeterli görmüﬂtür. Hukuksuz tutuklanmalarla baﬂlayan süreç
üst aramalar› ve cezaevlerinde zulme dönüﬂerek devam
ediyor. Kazan›lm›ﬂ haklar›m›z› koruma ve kullanmaya
devam edece¤iz” denilen aç›klama tutuklananlar›n serbest b›rak›lmas› talebiyle son buldu.
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1 May›s
Yarg›lanamaz!
K E S K ’ i n 1 M ay›s
Da v a s › B a ﬂ l a d ›
KESK ve konfederasyona ba¤l›
E¤itim-Sen’in 24 Nisan 2007’de
Sultanahmet Meydan›’nda yapt›klar› bas›n aç›klamas›nda halk› 1 May›s’ta Taksim Meydan›’na ça¤›rd›klar› için aç›lan dava 15 May›s tarihinde baﬂlad›.
‹stanbul Cumhuriyet Savc›s› taraf›ndan aç›lan davada, san›klardan
KESK Genel Baﬂkan› ‹smail Hakk›
Tombul savunmas›nda Anayasa’n›n
34. maddesini hat›rlatarak 1 May›s
günü Taksim’de bulunma ça¤r›lar›n›n Anayasa’ya ve yasalara ayk›r›
olmad›¤›n› kaydetti.
Di¤er san›klar da KESK Genel
Baﬂkan› ‹. Hakk› Tombul’un savunmas›na kat›ld›klar›n› belirtirken sa-

n›klar›n avukat›
Metin ‹riz, müvekkillerinin
Anayasa’n›n,
AH‹S (Avrupu
‹nsan Haklar› Sözleﬂmesi) 4688 say›l› Kamu Görevleri Sendikalar›
Yasas›’n›n vermiﬂ oldu¤u düﬂünce
ve ifade özgürlü¤ü, toplanma ve örgütlenme özgürlü¤ünü kulland›klar›n› ve iddia makam›n›n bu haklar›
gözetmeden dava açt›¤›n› söyledi.
Davada CMK’n›n 193/2 maddesi
gere¤ince san›klar›n beraatlerini talep etti.

E m e k ç i l e re ﬁ i d d e t U y g u l a y a n l a r Ya r g › l a n m a l ›
Duruﬂmadan önce bir bas›n aç›klamas› yapan KESK Genel Baﬂkan›
‹smail Hakk› Tombul, as›l 1 May›s’ta
emekçilere ﬂiddet uygulayan mülki
amirlerinin, ‹stanbul Valisi’nin ve
Emniyet Müdürlü¤ü’nün yarg›lanmas› gerekti¤ini söyledi. Taleplerinin
hakl› bir talep oldu¤unu söyleyen
Tombul, AKP’nin kendine demokrat

kendine müslüman oldu¤unu dile getirdi.
SES Bak›rköy ﬁube Baﬂkan›
Leyla Koç Üzüm de emekçilerin 1
May›slar› Taksim Meydan›’nda kutlama iradesini sürdürmesi karﬂ›s›nda AKP’nin demokratl›k balonunun patlad›¤›n› ve s›n›f tavr›n› en
çirkin yüzüyle ifﬂa etti¤ini belirtti.

Gazeteci Tu r g u t ’ u n
Açt›¤› 1 May›s Davas›
Sonuçland›
2007 1 May›s’›nda polis müdahalesi sonucu yaralanan Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Alper Turgut,
‹çiﬂleri Bakanl›¤› aleyhine açt›¤›
1000 YTL’lik manevi tazminat davas›n› kazand›. Mahkeme, Bakanl›¤› personel seçimi ve yetiﬂtirilmesinde kusurlu buldu.
Gazeteci Alper Turgut, geçen
y›lki 1 May›s kutlamalar›nda gazeteci oldu¤u bilinmesine ra¤men çevik kuvvet polislerinin cop ve tekme darbeleriyle yaralanm›ﬂt›.

PANEL’e Davet
Devrimciler, ‹ﬂçiler, M e m u r l a r, Sendikac›lar, Ay d › n l a r, S a n a t ç › l a r
TAKS‹M Ve 2008 1 MAYIS’INI TART Iﬁ I Y O R !
+ Neden Taksim?
+ Taksim, neden iﬂçilere. emekçilere
yasak?
+ Hak alma mücadelesinde Taksim’in
yeri?
+ Fiili-meﬂru mücadele mi? ‹cazete
dayal› "mücadele mi"?
+ 2008 Taksim 1 May›s’›nda sendikalar›n tavr›? Ne dediler, Ne yapt›lar?
+ 2008 Taksim 1 May›s’›nda reformizmin tavr›? Ne dediler, Ne yapt›lar?
+ 2008 Taksim 1 May›s’›nda devrimcilerin tavr›? Ne dediler, neyi savundular, ne yapt›lar?
+ 2008 Taksim 1 May›s’›ndan
ç›kar›lmas› gereken dersler?
+ 2009 Taksim 1 May›s’›n örgütlemek için neler yapmal›y›z?
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2008 Taksim 1 May›s’›n› bütün yönleriyle tart›ﬂmaya açaca¤›m›z panelimize
tüm halk›m›z› davet ediyoruz.

Kat›l›mc›lar:
D‹SK, E¤itim-Sen, Türk-‹ﬂ ﬁubeler
Platformu, Devrimci ‹ﬂçi Hareketi

Ta r i h : 25 May›s 2008
S a a t : 13.30-18.00
Ye r : Bilgi Üniversitesi Kuﬂtepe
Kampüsü

Düzenleyen: Devrimci ‹ﬂçi Hareketi

Lastik’te Grev
12 Ocak 2008’de baﬂlayan Brisa, Türk Pirelli ve
Adapazar›‘nda kurulu Goodyear fabrikalar›nda çal›ﬂan toplam 4 bin iﬂçiyi kapsayan toplusözleﬂme görüﬂmelerinde bugüne kadar
59 maddeden 29’unda anlaﬂma sa¤land›¤› di¤er
maddelerde henüz bir anlaﬂma sa¤lanamad›¤› bildirildi.
Taraflar aras›ndaki toplusözleﬂme görüﬂmelerinde
anlaﬂma sa¤lanamamas›
durumunda D‹SK’e ba¤l›
Lastik-‹ﬂ Sendikas› lastik
fabrikalar›nda 31 May›s
günü greve baﬂlayacak.
Lastik-‹ﬂ
Sendikas›
anlaﬂma sa¤lanamayan 30
maddenin kendileri için
önemli oldu¤unu belirtti.

25 May›s 2008

Zenginlerin Bekçileri
Türkiye Ekonomik ve Sosyal
Etütler Vakf› (TESEV)’in yapt›rd›¤›
bir araﬂt›rmaya göre, polislerin yüzde 84’ü yoksul ailelerden geliyormuﬂ. Zaten farkl› da olamazd›.
Polisler yoksul ailelerden geliyorlar, fakat zenginlerin hizmetinde
çal›ﬂ›yorlar. Kendileri yoksulluk
içinde yaﬂ›yorlar, yoksullara karﬂ›
faﬂist terörü de onlar uyguluyorlar.
Çeliﬂkili bu durum sömürü düzenlerinin gerçe¤idir. Bir avuç zengin, sefa içinde yaﬂarken, yine en
pis iﬂlerini, yani egemenliklerini
sürdürebilmek için halk üzerinde
bask›, terör uygulama iﬂini yoksullar›n çocuklar›na yapt›r›rlar.
Bunu yoksul çocuklar›na kabul
ettirebilmelerinin birçok nedeni
vard›r. Ki, bunlar›n baﬂ›nda geleni,
yoksullarda yaratt›klar› bilinç çarp›kl›¤›d›r. Yoksul halk›n çocuklar›,
polisli¤e ad›m att›klar›ndan itibaren, ayn› zamanda zenginlerin hizmetine girdiklerinin fark›nda de¤ildir. Ki, belki ço¤u bir avuç zenginin
konumunu sorgulayabilecek bilinç-

ten de yoksundur.
Yine, polisli¤i halk›n gözünde
cazip hale getirmek de yoksul çocuklar›n›n polis olmalar›ndaki etkenler içindedir.
Fakat, tüm bunlar›n ötesinde,
bizzat yoksullu¤un kendisi, halk çocuklar›n›n bu en pis iﬂi yapmalar›n›n nedenlerindedir.
Polis teﬂkilat› içine girdikten
sonras› art›k, bu halk çocuklar›n›n
yeni bir kal›ba dökülmeleri ve bir
halk düﬂman› haline getirilmeleri
sürecidir.
Bu çark›n içinde, içinden geldi¤i
halka düﬂmanlaﬂt›rmak, bir avuç
zenginin bekçili¤ini gönüllü kabul
etmek için kiﬂiliksizleﬂtirilmek,
hem polis olarak, adeta suçlular teﬂkilat›n›n üyesi olup, her türlü pis
iﬂin içinde yer al›p, di¤er yandan
kendini suçlulara göz açt›rmayan
kahraman gibi görebilmek ya da pazarlayabilmek gibi özellikler bu teﬂkilat içinde kazan›l›r.
Kendin yoksul olup, halk olup,
halka düﬂman olmak, yoksullara
düﬂman olmak, ciddi bir kiﬂilik bozuklu¤udur. Ki, polis teﬂkilat›ndaki
psikolojik sorunlar›n oranlar› da, bu
kiﬂilik bozuklu¤unun sonuçlar›n›

Poliste Terfi Sistemi
Bu düzen, nas›l polisler ister? Emniyetin bu soruya cevap veren uygulamalar›ndan birisi de terfi sistemidir. Nas›l polisler istiyorlarsa, öylelerini ödüllendiriyorlar,
terfi ettiriyorlar.
Peki, emniyette kimler ödüllendirilirler, terfi ettirilirler? Örne¤in
halka düﬂmanl›klar›, katillikleri tescilli olanlar ödüllendirilirler, çünkü
katiller sürüsünden kurulu bir emniyet teﬂkilat›na ihtiyaçlar› vard›r.
‹ktidara yak›n kiﬂiler terfi ettirilirler. Örne¤in AKP iktidar›nda terfi etmek için, tarikatlarla iliﬂkili olmak gerekir.

Say›: 147

Bir de, kirli iliﬂkiler içinde olmak, emniyette terfi etmek için geçerli özelliklerden birisidir.
‹ﬂte, size terfilik bir polis örne¤i: Ha yal i i hrac at ç › Tu r a n Ç e vik’in k›z› Özgül Y › ld › z ’ › n d ü ¤ ü nünde ﬂahitlik yapan, “süfli kiﬂi l e r l e b a ¤ l a n t › s › ” re s m i r a p o r l a r l a
belgelenen polis müdürü Hasan
Adak, 1. s›n›f emniyet müdürlü¤üne terfi ettirildi.
Görülece¤i gibi bir poliste aranan asgari özelliklere sahiptir. ﬁimdi art›k onu bir ilin emniyet müdürü veya polis okulu müdürlü¤ü gibi
görevlerde görece¤iz. Terfi etmekle
bunlara hak kazanm›ﬂt›r. O art›k ‘1.

göstermektedir.
Fakat, TESEV araﬂt›rmas›n›n, bu
verilerden yola ç›karak iddia etti¤i
gibi, polislerin kitle eylemlerindeki
sald›rganl›klar›n›n ya da TESEV’in
kavram›yla “etik d›ﬂ› davran›ﬂlar›n›n” nedeni “ a l t k ü l t ü re” ait olmalar› de¤ildir. Ki, bu da hem yoksullara pis iﬂlerini yapt›r›p, hem de onlar›
aﬂa¤›laman›n bir örne¤idir. Bu düﬂüncenin as›l mimarlar› da, zenginlerdir. Çünkü, onlara göre, tüm kötülüklerin kayna¤› yoksullard›r.
TESEV örne¤in, bilimsel bir sonuca varmak için, devletin halka
karﬂ› politikalar›ndan baﬂlayarak,
emniyet teﬂkilat›n›n e¤itim sistemini, terfi sistemini de içine alacak ﬂekilde bir araﬂt›rma içine girmelidir.
Polisin sald›rganl›¤›n› “ a l t k ült ü r ” ile aç›klamaya kalk›ﬂan TESEV, bu ülkede halka karﬂ› “ k u r ﬂ u n
atan› da yiyeni de” kahramanlaﬂt›ran, polis terörünü savunan, 1 May›s’ta Taksim’de terör estirmesi için
polise talimat veren baﬂbakanlar›,
bakanlar›, suçlu polisleri yarg›lamayan yarg›y› hepsini araﬂt›rmal›d›r.
Yoksa, TESEV’e göre, bu ülkenin tüm kilit noktalar›nda yoksullar,
alt kültür mü var?

s›n›f emniyetçi’dir.
Kolay de¤ildir 1. s›n›f olmak.
Kirli iliﬂkiler bulacaks›n. Denilebilir ki, memlekette bolca var. Var olmaya var ama, hepsi bakal›m seni
k›z›n›n nikah ﬂahidi yapacak m›?
‹ﬂte, böylesi bir konumu kazanmak için yetenekli bir emniyet müdürü olmak gerekir. Bir emniyetçi
olarak, kimlere dokunmayaca¤›n›,
kimlerin uﬂakl›¤›n› yap›p, kimlere
karﬂ› amans›z düﬂman kesilece¤ini
iyi bilmek, bu konuda kendini ispat
etmek gerekir.
Hasan Adak, bu zorlu s›navlardan aln›n›n karas›yla geçmiﬂ ve
kendisini kabul ettirmiﬂ bir emniyetçidir. Müdürlük ondan daha iyi
kime yak›ﬂ›r ki!

ZENG‹NLER‹N POL‹S‹
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Kapitalizm Sevgisi Ve
Devrimci Düﬂmanl›¤›
Geçti¤imiz hafta içinde Fethullah Gülen’in Zaman Gazetesi’nde,
“ K e n t s e l d ö n ü ﬂ ü m p ro j e l e r i , t e r ö r örgütlerinin s›¤›naklar›n› yok
ediyor” baﬂl›kl› bir haber yay›nland›.
Haberin baﬂl›¤›ndan da anlaﬂ›laca¤› gibi iki amac› var. Birincisi,
AKP’nin “ K e n t s e l D ö n ü ﬂ ü m P rojesi” ad› alt›nda, gecekondu arazilerini rant alanlar› haline getirme ve
yoksul halk› soka¤a atma projesine
destek vermek, ikincisi, devrimci
düﬂmanl›¤›n› sürdürmektir.
Bu y›l›n Ocak ay› içinde de, yine
Fethullah’›n Aksiyon Dergisi, ‹stanbul’un hangi semtinde hangi örgüt
var diye “ P K K v e D H K P -C ’n i n
Et k i n l i k A l a n l a r › ” baﬂl›kl› bir listenin de yer ald›¤› devrimci örgütleri hedef alan bir kontra haber yapm›ﬂt›.
Asl›nda her iki haber birbirini tamaml›yor. Her ikisinin ortak özelli¤i, AKP’nin gecekondu halk›na karﬂ› savaﬂ›n› desteklemek ve devrimci örgütlerle savaﬂmakt›r.
Kimdir bu Fethullah Gülen, neden devrimcilere düﬂmand›r?
Kapitalizme hayranl›¤› ve emperyalizm iﬂbirlikçili¤ini islamc›l›kla nas›l ba¤daﬂt›rmaktad›r?
Fethullah’›n kapitalizm severli¤inde ve emperyalizm iﬂbirlikçili¤inde asl›nda yad›rganacak bir yan
yoktur. Söylemleriyle yapt›klar›
aras›ndaki çeliﬂkinin nedeni, din bezirganlar›n›n genel özelli¤idir. Müslüman geçinirler, fakat din ve emek
sömürüsü yaparlar. Ortado¤u’da
müslüman halklar› katleden, emperyalizmin iﬂbirlikçili¤ini sürdürürler.
Müslümanl›k da, din de onlar
için kullan›lacak bir malzemedir, o
kadar. Bulunduklar› konum, ne Allah inanc› ne de Allah korkusu taﬂ›mad›klar›n›n göstergesidir.
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PROVOKATÖR ZAMAN

Örne¤in, en az›ndan dini zeminde Amerikan zulmüne karﬂ›
samimi bir mücadele içine girmez,
müslüman halklara emperyalizme
karﬂ› savaﬂmay› ö¤ütlemezler. Emperyalizmin Müslüman halklar›n
yaﬂad›¤› ülkelerdeki iﬂgaline de karﬂ› de¤illerdir.
Kapitalizmle de emperyalizmle
de bar›ﬂ›kt›rlar, çünkü, kapitalist
sistem sömürü sistemidir ve Fethullah da bir sömürücüdür. Bu asalaklar halk›n dini duygular›n› da, eme¤ini de sömürenlerdir. Kapitalizmle,
sömürücülükte uzlaﬂm›ﬂ dahas›, kapitalist sömürü düzeninin pastas›n›
yiyenlerden olmuﬂlard›r. Emperyalizmin gözde adamlar› içindedirler.
Amerikan iﬂbirlikçili¤iyle, dünyan›n birçok ülkesinde okullar kurar,
dini kullanarak örgütlenirler.
Hem emperyalizme hizmet eder,
hem din ve emek sömürüsünü geliﬂtirir.
Fakat, Fethullah gibileri, halk iktidarlar›nda yaﬂayamazlar. Çünkü
halk iktidarlar› din sömürüsüne de,
emek sömürüsüne de son verecek
iktidarlard›r.
Fethullah Gülen ve onun gibiler,
bu nedenle yeminli devrim düﬂmanlar›d›rlar, her f›rsat› devrimcilere,
devrime, sosyalizme karﬂ› savaﬂmak için de¤erlendirirler.
Örne¤in, Zaman Gazetesi’nin s›k›nt›s›na bak›n. Diyor ki; “Suçlula r› aray an polis, ço¤ u zaman yü zü
maskeli örgüt üyeleri taraf›ndan
taﬂ ve molotofkokteyliyle karﬂ›laﬂt›,
b u sem t le rd e y ap › la ca k o p er as yo n lar yü z ler ce p o li sin m ah all ey i ab luk ay a alm as›yl a ge rçek leﬂtir ileb il di.”
Öyle ya da de¤il, bu sana niye
dert oldu? Sen niye kendine devrimcilerle savaﬂmak gibi bir görev
biçtin?
Devrimciler sözkonusu oldu-

¤unda, onlar art›k bir gazeteci de¤il,
bir kontrgerilla eleman›d›r. Yapt›klar› da gazetecilik de¤ildir.
Sömürücülerin halk da umurlar›nda de¤ildir. Gecekondularda yaﬂayan yoksul halk›n sokaklara at›lmas› Fethullahç›lar için önemli de¤il. Onlar, “ K e n t s e l D ö n ü ﬂ ü m P rojesi” propagandas› yap›yorlar.
Sözde, bu projeyle, gecekondu
halk›, daha iyi evlerde yaﬂayacakt›r.
Öyle de, gecekondu halk›, illa da,
k›r›k dökük, yollar› çamurlu gecekondularda yaﬂama heveslisi mi,
onun için mi, y›k›mlara karﬂ› direniyor. Görmüyor mu, evleri y›k›lan
halk›n nas›l sokaklara at›ld›¤›n›?
ﬁöyle yaz›yor Zaman Gazetesi;
“Suç ve terör örgütü mensuplar› n›n bar›nma alan› olarak gecekon d u b ö l g el er i ...” , “P KK v e DH KP- C
üyelerinin oluﬂturdu¤u legal ör gütler, halk› afiﬂ ve broﬂürlerle
ke nt sel dönüﬂüm projele rine karﬂ›
provoke ediyor.” Yapt›¤› haberlerle,
polise, buralardaki dernekleri hedef
gösteriyor, gecekondu bölgelerindeki demokratik devrimci örgütlerle
savaﬂmas›n› istiyor. Yoksul gecekondu halk›n› hedef gösteriyor.
Halk düﬂman› kafa, halk›n bar›nma sorununu önemsemiyor. TOK‹’nin (Toplu Konut ‹daresi) yapt›¤›, halk› sosyal alanlardan uzaklaﬂt›ran, dört duvar aras›na hapseden
sitelerin propagandas›n› yap›yor.
Haberde as›l derdini de ifade ediyor, bu sitelerdeki yap› örgütlerin
bar›nmas›na müsait de¤ilmiﬂ.
Bu mant›k, elinde olsa, devrimci
örgütler için örgütlenme zemini diye, yoksul halk›n hepsini yok etmeyi de düﬂünebilir.
Gülen boﬂuna ç›rp›n›yor. Çaresizlik, kurdu¤u cümlelerde gizlidir.
Yoksullu¤un oldu¤u yerde devrimciler vard›r. Yoksullu¤u yaratan ise,
bizzat Fethullahlar’›n kendileri ve
kapitalist düzenleridir.

25 May›s 2008

Bu Kafalar Ne Bilsin Ahlak›!
‹slamc› kesim içindeki kimileri,
türban› güya “ahlaks›zl›¤› önlemenin” bir arac› olarak savunuyorlar.
Fakat bunu savunmaya çal›ﬂ›rken,
ortaya öyle bir kafa yap›s› ç›k›yor
ki, de¤il kad›nlar› türban›n arkas›na
saklamak, ne yap›l›rsa yap›ls›n ahlaks›zl›¤› önlemek mümkün olmaz.
Örne¤in, Diyanet Vakf› ‹slam
Ansiklopedisi ‹nceleme Kurul Baﬂkan› Prof. Dr. Bekir Topalo¤lu kitab›nda diyor ki; “Tesettür, olsa olsa
erkekte genel bir kad›n vücudunu
tan›ma merak›n› meydana getirir.
Bu da ins an› a rz u e dile n izdiva ca
sevk eder. Fakat aç›kl›k erke¤in tec essüs ünü (i lgi si ni ) ci nsi te ma sa ,
se r i ve s orumsuz te masa göt ür ür ki
b unu n ad ›na fuh uﬂ den ir”...
Bir örnek daha:
Emekli M ü f t ü M e h m e t G ö k t a ﬂ’›n “Örtünme Ça¤r›s›” adl› kitab›nda “örtünmeyenler”, “ﬂeytan›n
ça¤r›s›na uymakla” suçlan›p “ diﬂili¤inizden, cinselli¤inizden, vücudunuzdan baﬂka sunacak bir ﬂeyiniz
yok mu” diye tüm örtünmeyenlere
hakaret ediliyor.
Son bir örnek:
‹nönü Üniversitesi Ö¤retim
Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Kasapo¤lu, “Kad›n, Modernizm ve Örtünme” adl› kitab›nda ﬂöyle diyor:
“Dansöz gibi süslenip, ç›plak,
dekolte giysilerle üniversiteye gelen
genç k›z tahsil yapma iste¤inde ne
derece samimidir? Tahrik edici giysisi, ojeli t›rnaklar›, rujlu dudaklar›, oynak hareketleri, iç g›c›klayan
gülüﬂü, isterik teﬂviklerle dolu gamze iﬂaretleri ile nas›l bir tahsil

Bu faﬂist,
gerici ve
kirli k afa
“ y a l n ›z
de¤il!”
amaçl›yor? Yoksa avlanmak için mi
gidiyor üniversiteye, k›zlar› avlamak için bekleﬂen erkeklerin bulundu¤u ortama?..”
Bu kadar örnek yeter san›r›z.
Kafa bu kadar kirli olduktan
sonra, bu kafan›n sahipleri için,
hangi önlem yeterli olabilir ki!?
Tesettür gördü¤ünde bile cinsellik akl›na geliyor, tesettürsüz birini
gördü¤ünde zaten, hemen ortaya
“ f u h u ﬂ ” ç›k›yor. Beyin ahlaks›zl›kla yo¤rulmuﬂ, ahlakl› insanlar olabilece¤ini düﬂünemiyor bile.
Kad›n ve erkek aras›nda normal
bir iliﬂki düﬂünemiyor. Kafa öyle
çal›ﬂ›yor ki, erke¤in kad›n› her gördü¤ü yerde, her anda, cinsel dürtüleri uyan›yor; islamc› kafa böyle oldu¤unu düﬂünüyor.
Bu sat›rlar› yazan adamlar›n kiP rof”. kiminin isminin baﬂ›nda “P
Doç. Dr.” diye s›minin baﬂ›ndada “D
fatlar var. Onlara bu s›fatlar› veren
sistem de kuﬂku yok ki en az bu kafalar kadar kirli, en az bu kafalar kadar ﬂaibeli ve suçludur.
Kuﬂkusuz, bu kafa halk›n ahlak
anlay›ﬂ›n›, cinselli¤e bak›ﬂ›n› ifade
etmiyor. Fakat, bu kitaplar›n yazarlar›n›n beyinlerini gözler önüne seriyor.

Bas›n H ür, T RT Özerk’tir;
BOP’tan Yana Olmak Kayd›yla...
TRT’ye belgesel program yapan Banu Avar,
TRT’den at›ld›.
Yay›ndan kald›r›lan son program› “ B ü y ü k O r t a do¤u ve A s y a P rojesi”ydi.
Avar, daha önce de ‹srail’deki duvarlarla ilgili bir
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Bu kafa yap›s›, bu saçma
sapan tezler gözönüne getirildi¤inde, Hüseyin Üzmez
gibilerin tecavüzcü olmalar›, tecavüzlerinin bu kesim içinde sahiplenilmesi hiç de ﬂaﬂ›rt›c› gelmiyor.
Ne toplumsal ahlak, ne toplumsal kural tan›yorlar. Karﬂ›lar›ndakinin kim oldu¤u önemli de¤il, bir saç
telinden, karﬂ› cinse ait herhangi bir
özellikten tahrik oluyorlar.
Kad›n erkek aras›ndaki iliﬂkide,
sevgi sözcü¤ü dillerinde yok. Varsa
yoksa cinsellik var. Kafa kad›n-erkek iliﬂkilerini hayvani bir içgüdüye
indirgiyor. Hayvanlar gibi, karﬂ›
cinse sadece cinsel dürtüleriyle bak›yor. Bu kafa yap›s›n›n kad›nlar›
i n s a n yerine koymas› mümkün müdür?
Bu kafa yap›s›d›r ki, cinselli¤ini
tatmin için, üç eﬂi de, daha fazlas›n›
da normal görüyor. Üstelik, bunu da
“ahlaks›zl›¤› önlemek” gibi bir bahanenin arkas›na saklanarak savunuyorlar.
Oysa, ne ahlaks›zl›¤› önlemesi.
Bu kafa yap›lar›n›n ahlak diye bir
sorunlar›, dertleri oldu¤unu düﬂünmek bile abestir. Yazd›klar› ve söyledikleri
ve
“dört
kar›l›”
yaﬂad›klar›, öyledir ki, bu kafa yap›lar›n›n cinsellik d›ﬂ›nda bir ﬂey düﬂünmediklerini söylemek abart› olmaz. Bu kafa de¤iﬂmedi¤i sürece
ahlaktan söz etmek bile gereksizdir.
Ahlak dedi¤i noktada bile ahlaks›zl›¤› meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂ›yor.
Birileri islamc›l›k ad›na ahlak›
savunmak istiyorsa, türban› bir kenara b›rakmal›, bu beynini cinsellikle bozmuﬂ sapk›nlar›n din ad›na
konuﬂmalar›na engel olmal›, önce
buna karﬂ› mücadele etmelidirler.

program›n›n ‘‹srail üzülür’ diye, Vatikan’la ilgili bir program›n›n da ‘Vatikan üzülür’ diye yay›ndan kald›r›ld›¤›n›
söyleyip ﬂunu ekliyor: “Avrupa ve Amerika’y› öven bir
yay›n yapsayd›m, eminim bugün iﬂimin sahibiydim.”
AKP’nin “bas›n özgürlü¤ü” bu kadar.
Esas›nda AKP’nin bu kavramla bir ilgisi yoktur.
Onlar›n gözde bas›n› Vakit gibi, ahlaks›z, her yana çamur s›çratanlar, Yeni ﬁafak, Kanal 7 gibi her ﬂeyi çarp›tan ya¤c›lar ve yalakalard›r.

AHLAKSIZ KAFALAR
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Kaderimiz Amerikan ‹ﬂgaline Ba¤l›
Kuzey Irak Kürt
yönetiminden Ne çirvan Barzani;
17 May›s’ta kendisine fahri doktora
veren, Amerika’n›n
Washington and Jefferson Koleji
adl› üniversitesinde yapt›¤› bir konuﬂmada diyor ki; “ 5 milyon Kürt
ABD müdahalesi sayesinde, bugün
demokrasi ve özgürlük içinde yaﬂ ›yor... ABD o r d u s u n u n I r a k ’tan erken çekilmesi durumunda bu Irak
ve Kürtler için felaket olacakt›r.”
Öncelikle, Barzani’nin bir çarp›tmas›n› düzeltelim, Amerika’n›n iﬂgali Kuzey Irak’ta yaﬂayan Kürt halk›na demokrasi ve özgürlük getirmedi. Amerika’n›n emrinde bir Kuzey Irak yönetimi alt›nda yaﬂayan
Kürt halk› için, demokrasi en son s›rada bile sözü edilemeyecek bir konudur. Özgürlük de ayn› ﬂekilde
ABD ﬂemsiyesi alt›nda ulaﬂ›lamayacak ﬂeylerin baﬂ›nda gelenlerdendir.
Barzani, örne¤in iﬂbirlikçilikleri
karﬂ›l›¤›nda, elde ettikleri statüden
söz edebilir. Nitekim, Barzaniler
için ne kadar hay›rl› oldu¤u meçhul
olan, böyle bir statü sözkonusudur.
Fakat, elbette bu statü Amerika’n›n Irak iﬂgalinin iﬂbirlikçili¤i ve
Irak’ta iﬂledi¤i suçlar›na ortakl›k
karﬂ›l›¤›nda elde edilmiﬂ bir statüdür
ki, gerçeklerden söz edecekse, gerçe¤in bu yan›n› da ifade etmesi gerekir.

Yunanistan:
Ö¤renci Ve Ö¤retim
Üyeleri Eylemde
Yunanistan’da hükümetin özel
üniversitelerin aç›lmas›na izin veren yasa tasar›s› haz›rlamas›na
karﬂ›, ö¤renci örgütleri taraf›ndan
Atina, Selanik, Patras gibi büyük
ﬂehirlerde protesto yürüyüﬂleri
yap›lmas› karar› al›nd›.
Ö¤retim üyeleri de tasar›y›
protesto etmek için 48 saatlik
boykot eylemi gerçekleﬂtirdi.
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Barzani’nin ikinci çarp›tmas›n›
da düzeltelim. Amerika’n›n Irak’›
terk etmesi, Irak için bir felaket olmaz. Barzani, yaﬂad›¤› ülkedeki
Amerikan varl›¤›n›n yaratt›¤› felaketi göremeyecek kadar iﬂbirlikçilikle
gözlerini kör etmiﬂtir. Milyonlarca
Irakl›’n›n katledilmesi, yaralanmas›,
göç etmek zorunda kalmas›, Barzani
milliyetçili¤inde felaket de¤il.
Fakat tüm bunlar›n yan›nda,
Barzani’nin kayg›lanmas›na gerek
yoktur. Amerika, Irak’› iﬂgal ederken Barzani’nin ç›karlar› için iﬂgal
etmedi, kendi ç›karlar› için iﬂgal etti ve bugünkü ç›karlar› Irak topraklar›n› terk etmekten yana de¤il.
Fakat, Barzani’nin ayn› zamanda kayg›lanmas› gerekir, çünkü, hiç
bir emperyalist güç, bir ülkeyi sonsuza kadar iﬂgali alt›nda tutamaz.
Ve Barzani-Talabani iﬂbirlikçili¤i,
Irak halklar› aras›nda kolay kolay
düzeltilemeyecek bir düﬂmanl›¤›n
tohumlar›n›, Amerika ile iﬂbirli¤i
içine girerek atm›ﬂlard›r.

Vazgeçilmez ‹ﬂbirlikçilik
Elbette, Barzani iﬂbirlikçili¤i
için, Amerikan emperyalizmi art›k
vazgeçilemez bir güçtür. Art›k onlar›n tek dostu dünya halklar›n›n düﬂman› olan Amerika’d›r. Amerika’n›n iﬂbirlikçili¤ini sürdürme zorunlulu¤u, onlar› Kürt halk› da da-

hil, tüm dünya halklar› ile düﬂman
konuma getirebilmektedir.
Her ﬂeyden vazgeçebilirler, fakat
iﬂbirlikçilik konumundan vazgeçemiyorlar. Emperyalist de iﬂbirlikçilerinin bu mahkumiyetini biliyor ve
kullan›yor.
Bu durum, Barzaniler’i ezilen
bir halk›n yöneticileri olma konumundan, dünyan›n en zalim, dünya
halklar›n›n düﬂman› gücün iﬂbirlikçisi konumuna getirmiﬂtir. Art›k,
Barzaniler’in Talabaniler’in isimleri, Afrika’da, Vietnam’da, Latin
Amerika ülkelerinde, Asya’da dünyan›n dört bir yan›nda sömürgecilikle ad› özdeﬂleﬂmiﬂ olan Amerika’n›n yan›nda geçmektedir.
Art›k, Barzani iﬂbirlikçili¤i,
Amerika’ya sömürgecili¤i, iﬂgalcili¤i sürdürmesi için ricada bulunmaktad›r. Kimileri, bu tablo için,
“ k a d e r i n i t a y i n h a k k › ” deseler de,
biz diyoruz ki, bu tablo ibretliktir.
Barzani’nin aç›klamalar›na bak›larak, iﬂbirlikçili¤in düﬂürdü¤ü durumdan ibret al›nmal›d›r.
Herhalde, kaderini tayin hakk›n›
kullan›p da, emperyaliste “ n e o l u r
beni terk etme, senin yoklu¤un fe l a k e t o l u r ” diye yalvaran dünya tarihindeki ilk örnek bu olsa gerek!
Demek art›k kaderler, bu ﬂekilde,
“benim gelece¤im, s enin iﬂ galcili ¤ine ba¤l›” diye yalvararak tayin
edilmektedir.

Norveç:
12 Havaalan›nda
Grev

Belçika:
Demiryollar›nda
Grev

Norveç ‹ﬂçi Sendikalar› Konfederasyonu taraf›ndan, devlet ﬂirketi olan Avinor aras›nda yap›lan toplu sözleﬂme görüﬂmelerinin ücret
ve çal›ﬂma saatleri konusunda anlaﬂmazl›kla sonuçlanmas› üzerine,
havaalanlar›nda grev baﬂlat›ld›.
12 havaalan›nda hayata geçirilen grev nedeniyle kapanan havaalanlar›nda ulaﬂ›m durdu.

Demiryolu çal›ﬂanlar›n›n toplu görüﬂmelerde ücretlerine zam taleplerinde anlaﬂma sa¤lanamamas› üzerine yapt›klar›
24 saatlik grev demiryolu ulaﬂ›m›n› aksatt›. Uluslararas› trenlerin de çal›ﬂmad›¤›
grev nedeniyle, karayollar›ndaki y›¤›lma,
uzun kuyruklar oluﬂmas›na neden oldu.
Demiryolu iﬂçilerinin ba¤l› oldu¤u 4
sendikan›n ortak grevine, yaklaﬂ›k 38
bin demiryolu çal›ﬂan› kat›ld›.

25 May›s 2008

Sendikalar S›n›f
Örgütleridir
Yoksulluk artar, ücretler düﬂerken, emekçilerin ekonomik sosyal
haklar› budan›rken, emekçilerin
sendikalara daha fazla yönelmesi,
böyle bir ortamda sendikalar›n daha
güçlenmesi gerekmez mi?
Evet, fakat durum böyle de¤il.
Bunun elbette çok çeﬂitli nedenleri
vard›r. Fakat, temel neden sendikalar›n sendikac›l›k anlay›ﬂ›d›r; bu anlay›ﬂ›n en temel noktas› ise, bir s›n›f
örgütü olan sendikalar›n s›n›f bilincinden uzaklaﬂm›ﬂ olmalar›d›r. S› n›f sözcü¤ü sendikalar›n literatüründen adeta ç›km›ﬂ durumdad›r.
S›n›f kelimesinin olmad›¤› yerde
s›n›flar mücadelesi de olmaz, iﬂçilerin ekonomik demokratik taleplerinin kapitalist sömürü düzeniyle ba¤› da kurulamaz.
S›n›f bilincini yitirmiﬂ olan ve
sömürüyü göremeyen iﬂçi, ekonomik-demokratik haklar› için bile
kimle, nas›l mücadele edece¤ini
do¤ru tespit edemeyecektir. Bu çarp›k bilinçlenmeyle ortaya, kendisine verilen ücrete ﬂükreden, patronlar› “ e m e k l e r i n i s ö m ü re n b i r a s a l a k ” olarak de¤il, kendilerine “iiﬂe k me k ve ren” kiﬂiler olarak gören
bir iﬂçi tipi ç›kar.
S›n›f kavram›n›n unutuldu¤u
yerde, görülmektedir ki, sendikalar
misyonlar›ndan uzaklaﬂ›r ve iﬂlevsizleﬂirler. Bunun do¤al sonucu sendikalar›n giderek erimeleridir ve yaﬂanan da budur.

S›n›f zemininden uzaklaﬂan
s e n d i k a l a r, sendika
olmaktan da uzaklaﬂ›rlar
2008 1 May›s’›nda sendikalar›n
tutumlar›, ülkemizdeki sendikalar›n
politika yapma ve mücadele tarzlar›
için de belirgin bir örnek oluﬂturdu.
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Sendikalar, emekçilerin gücüne
ve mücadele dinamiklerine de¤il,
düzenin icazetine güveniyorlard›.
Düzen icazet vermedi¤i için, son
anda 1 May›s kutlamas›ndan da
vazgeçtiler. Görüldü ki, 1 May›s
kutlamas›na engellenmeyecekleri
güveniyle gelmiﬂlerdi. Her ne kadar
devrimcilerin zorlamalar› ile, engellenme koﬂullar›nda yap›lacaklar
planlanm›ﬂ olsa da, onlar buna ihtimal vermiyorlard›. Yanlar›na milletvekillerini ald›klar›nda devletin izin
verece¤ini umuyorlard›. Yan›ld›lar.
Alana gelirken düzenin icazeti
üzerinden hesap yapt›klar› için, 1
May›s haz›rl›klar› da, 1 May›s alan›na kitle taﬂ›mak üzerinde de¤il,
düzenden 1 May›s için icazet koparma üzerinde yo¤unlaﬂt›. Bunun devam› olarak, 1 May›s günü de,
emekçilerle, devrimci demokrat
güçlerle de¤il, düzen partilerinin
milletvekilleriyle birlikte davrand›lar, onlarla karar ald›lar.
Bunlar, çarp›k mücadele anlay›ﬂ›n›n 1 May›s gününe yans›yan örnekleriydi. Ve sonucu hepimiz biliyoruz. E¤er 1 May›s 2008 kutlamalar›, sendikalarla s›n›rl› olsayd›, ortada gündemi belirleyen bir mücadele görüntüsü de¤il, düzenin çizdi¤i s›n›rlar d›ﬂ›na ç›kamayan bir iﬂçi
hareketi görüntüsü olurdu.
Kuﬂkusuz 1 May›s 2008’de ortaya ç›kan sendika görüntüleri, yeni
de¤ildir. 12 Eylül’den günümüze
ad›m ad›m devrimci sendikac›l›ktan
uzaklaﬂ›larak bu noktaya gelinmiﬂtir. Örne¤in, emekçilerin ekonomikdemokratik haklar›n› savunmak ve
geniﬂletmek için; iﬂçileri emekçileri
örgütleyen, mücadeleci, militan bir
çizgi benimsemek yerine, iktidarlarla diyalog kurmay›, patronlarla
iliﬂki yürütmeyi sendikal mücadele-

nin temeli haline getirdiler. Bunun
ad›na “ça¤daﬂ sendikac›l›k” dediler. Patronlar›n, düzenin “istikrar›n›”, emekçilerin ç›karlar›n›n önüne
geçiren politikan›n savunucusu oldular. Emekçilerde s›n›f bilincini
yok edecek, patronlarla kendisini
özdeﬂleﬂtirmesine hizmet edecek
“ f a b r i k a m › s e v i y o r u m ” gibi sloganlar uydurdular.
Tüm bunlar, sendikalar›n s›n›f
örgütü olmaktan, dolay›s›yla, sendika olmaktan da uzaklaﬂt›klar›n›n
göstergeleridir. Giderek daha fazla
kendilerinin de benimsedi¤i isimle,
“sivil toplum örgütlerine” benziyorlard›.
Sendikalar, iﬂçi s›n›f›n›n ç›karlar›n› savunmak için kurulmuﬂ, s›n›f
örgütleridir. ‹ﬂçi s›n›f›n›n ç›karlar›n›
savunmak, her ﬂeyden önce s›n›f
gerçe¤ini kabul etmeyi, sendikal
mücadelenin de iki s›n›f aras›ndaki
bir mücadele oldu¤u bilincine sahip
olmay›, ve iﬂçiler içinde de asgari
düzeyde bu s›n›f bilincini geliﬂtirmeyi gerektirir. Bunun devam› olarak
da sendika, iﬂçileri patronlara karﬂ›
örgütler ve mücadele içine sokar.
S›n›f örgütü oldu¤unu unutmak
ise, en k›sa haliyle, d o s t u n u , d ü ﬂm a n › n › kar›ﬂt›rmakt›r. Kim oldu¤unu, ne oldu¤unu unutmakt›r. S›n›f bir saflaﬂman›n ifadesidir. Fabrikalar›n sahibi olan patronlarla, fabrikalarla, eme¤i sömürülen iﬂçilerin
ç›karlar›n›n AY N I o l m a d › ¤ › n › n ,
aralar›ndaki iliﬂkinin s ö m ü ren-sömürülen, ezen-ezilen iliﬂkisi oldu¤unun ifadesidir.
Sendikalar›n iﬂçi s›n›f›n›n örgütü
olmas› demek, tüm olaylara, süreçlere, geliﬂmelere, sömüren-sömürülen iliﬂkisi içinde, iﬂçi s›n›f›n›n ç›karlar› çerçevesinde bakmas› demektir.

SINIF SEND‹KACILI⁄I
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Ancak bu çerçevede bakan sendikalar, eylemleriyle, ald›klar› tav›rlarla patronlar› ve onlar›n sömürü
düzenlerini de¤il, emekçilerin saflar›n› güçlendirirler.
Bu do¤ru sendikal anlay›ﬂ›n ad›,
s›n›f ve kitle sendikac›l›¤›, baﬂka
bir tan›mla devrimci sendikac›l›kt›r.
Ve ancak bu anlay›ﬂa sahip olundu¤unda, 1 May›s günü yaﬂanan olumsuzluklardan ve bir bütün olarak iﬂçi s›n›f› mücadelesindeki yetersizliklerden kurtulunabilir.
S›n›f ve kitle sendikac›l›¤›n›n d›ﬂ›nda bir anlay›ﬂa sahip olanlar hiç
mi do¤ru bir ﬂey yapamaz? Dönemsel olarak, çeﬂitli nedenler ve zorlamalarla yapabilirler ama istikrarl›
olamaz, ald›klar› kimi do¤ru tav›rlar› da sonuna kadar götüremezler. 1
May›s 2008 bunun somut örne¤idir.
Sendikalar baﬂlang›çta olumlu bir
ç›k›ﬂ yapt›lar, 1 May›s’› Taksim’de
kutlama karar› ald›lar. Bu konudaki
dayatmalara karﬂ› kararl› aç›klamalar yapt›lar. Fakat, 1 May›s yaklaﬂt›kça, önce Türk-‹ﬂ Genel Baﬂkan›

Kumlu, Taksim’e ç›kmaktan vazgeçtiklerine iliﬂkin aç›klama yapt›,
arkas›ndan 1 May›s günü ayn› tavr›
D‹SK ve KESK ald›lar.
‹ﬂte bu tutars›zl›¤›n alt›nda yatan
neden, iﬂçi s›n›f›n›n ç›karlar›n› kararl›ca savunabilecek bir anlay›ﬂtan
yoksun olmakt›r. Bu olmad›¤›nda
üzerinde hareket edilen zemin de
çürüktür.

S e n d i k a l a r › g ü ç l e n d i ren
s›n›f sendikac›l›¤›d›r
Sendikalar›n iﬂçi s›n›f›n›n mücadelesini en fazla güçlendirdikleri ve
kendilerinin de en fazla güçlendikleri dönem, s›n›f ve kitle sendikac›l›¤›n› ﬂu ya da bu düzeyde kabul ettikleri dönemdir.
Ülkemiz iﬂçi s›n›f›n›n direniﬂler
tarihinde, nas›l bir sendikal mücadele anlay›ﬂ›na sahip olunmas› gerekti¤ini, sendikalar›n nas›l bir mücadele anlay›ﬂ› ile geliﬂip güçlenebileceklerini gösteren örnekler vard›r. Bu örnekler, sar› sendikac›l›k,
revizyonist sendikac›l›k aﬂ›larak,

Hak Arayan Tar›m ‹ﬂçileri ‹ﬂten At›ld›
Urfa Ceylanp›nar’da Tar›m ‹ﬂletme Müdürlü¤ü (T‹GEM)’de
mevsimlik olarak çal›ﬂan 1200 iﬂçi
müteahhit firma Y›l-San ‹nﬂaat taraf›ndan iﬂten at›ld›lar.
Ücretlerinin az olmas›na, sigorta pirimlerinin yat›r›lmamas›na,
çal›ﬂma koﬂullar›n›n kötü olmas›na
tepki gösterdikleri için iﬂten at›ld›klar›n› belirten iﬂçiler yetkililerin

bu duruma seyirci kald›¤›n› söylediler. Baﬂka çal›ﬂma alan› olmad›¤›n› belirten iﬂçiler, müteahhit firmalar›n bu durumu istediklerinde
iﬂçileri iﬂten atarak daha ucuza iﬂçi
almakta kulland›klar›n› aç›klarken
iﬂten at›lan iﬂçilerin yerine 13 ile
14 yaﬂ aras› çocuklar›n günlük 11
YTL karﬂ›l›¤› sigortas›z çal›ﬂt›klar›
ifade ediliyor.
nan yaklaﬂ›k 200 iﬂçi
Cavit Ça¤lar aleyhine
slogan atarak durumu
protesto ettiler. ‹ﬂçiler
fabrika önünde yapt›klar› aç›klamada “bize gelece¤imizin ne olaca¤›n›n aç›klanmas›n›
istiyoruz” diyerek durumlar›yla ilgili somut bir aç›klama yap›l›ncaya kadar fabrika önündeki bekleyiﬂlerini sürdüreceklerini kaydettiler.

NERG‹S TEKST‹L’de
200 ‹ﬂçi Eyleme Baﬂlad›
Cavit Ça¤lar’a ait Bursa’da kurulu bulunan Nergis Tekstil Aﬁ’de
5 ay önce ücretsiz izne ç›kar›lan iﬂçiler, durumlar›n›n belirsizli¤ine
karﬂ› eyleme geçtiler.
Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikan›n önünde topla-
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devrimci iﬂçilerin önderli¤inde yarat›lan örneklerdir. Tarihsel olarak
da bilinmektedir ki; dünyan›n her
yerinde, iﬂçi ve emekçilerin tüm hak
kazan›mlar›n›n, kendi güçlerini burjuvazinin iktidarlar›na kabul ettirmeyi baﬂarmalar›n›n alt›nda örgütlü, kitlesel, militan ve bedel ödemeyi göze alan bir iﬂçi hareketi vard›r.
‹ﬂçi s›n›f›n›n tarihsel kazan›mlar›
diyalogculu¤un, icazetçili¤in, ça¤daﬂ sendikac›l›¤›n ürünü de¤ildir.
Tersine sokaklara dökülen, fabrika
iﬂgalleri yapan, gerekti¤inde sömürü sistemlerinin asker ve polisleriyle çat›ﬂan bir mücadele prati¤i vard›r. Dolay›s›yla, s›n›f sendikac›l›¤›n› tercih edip etmemek, iﬂçi s›n›f›n›n haklar›n› savunup savunmamakla eﬂde¤erdedir. S›n›f mücadelesinden uzaklaﬂan, iﬂçi s›n›f›n›n
haklar›n› savunmaktan da uzaklaﬂm›ﬂ demektir. ‹ﬂçi s›n›f›n›n haklar›n› savunmaktan söz edenlerin ise,
e¤er samimilerse, s›n›f kavram›n›
tereddütsüz kullanmay› ö¤renmeleri, unutmuﬂlarsa yeniden hat›rlamalar› gerekir.

DESA ‹ﬂçilerine
Jandarma Bask›s›
Sendikalaﬂma çal›ﬂmas› yürüttükleri için iﬂten at›lan Desa Deri iﬂçilerine bask›lar devam ediyor. Düzce Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu olan fabrikadan önünde bekleme eylemi yapmak isteyen Deri-‹ﬂ
Sendikas›’na üye 20 iﬂçi jandarma
taraf›ndan gözalt›na al›nd›.
Deri-‹ﬂ Tuzla ﬁube Baﬂkan› Binali Tay, organize sanayi bölgesine
girmek isteyen arkadaﬂlar›n›n gözalt›na al›n›p Düzce Jandarma Alay
Komutanl›¤›’na götürüldü¤ünü bildirirken jandarman›n patrondan yana tav›r alarak anayasada bir hak
olan sendikalaﬂma hakk›na sald›rd›¤›n› söyledi.
Patron ve jandarman›n tüm bask›lar›na ra¤men iﬂçiler haklar›n› alana kadar eylemlerine devam edeceklerini belirttiler.
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Sendika kelimesini duymayan›m›z yoktur. Hepimizin gözünde
patronlar›n karﬂ›s›nda emekçilerin haklar›n› savunan örgütler ﬂekillenecektir.
Fakat, onmilyonlar›n açl›k s›n›r›n›n alt›ndaki ücretlerle çal›ﬂmak zorunda b›rak›ld›¤› ülkemizde, sendika dendi¤inde akl›m›za
milyonlar›n örgütlülü¤ü, yüzbinlerin kat›ld›¤› eylemler gelmiyor.
Bunun nedeni “sendika ne d i r ? ” sorusunun cevab›ndad›r.
Sendika, en genel tan›m›yla,
üyelerinin ç›karlar›n› korumak
için kurulmuﬂ iﬂçi örgütüdür. ‹ngilizce karﬂ›l›¤› “ Trade Union”
(Mesleki Birlik)’dur.
‹ﬂçilerin s›n›f örgütlerinden birisi olarak sendikalar; iﬂçilerin,
ekonomik, demokratik haklar›n›
koruma ve geliﬂtirme ihtiyac›n›n
ürünü olarak do¤muﬂtur. Sendikalar, ilk oluﬂtuklar› süreçlerde,
iﬂçilerin say›sal üstünlüklerinden
do¤an güçlerini, bir örgütlülük alt›nda birleﬂtirme ihtiyac›na cevap
verdiler ve hedefleri, emekçileri
burjuvazinin sald›r›lar› karﬂ›s›nda
korumakla s›n›rl› oldu.
Sendikalar›n görevi, burjuvazinin iktidar›n› y›karak yerine iﬂçi
s›n›f›n›n iktidar›n› kurmak de¤ildir. Fakat, sendikalar, iﬂçi s›n›f›n›n
iktidar mücadelesinden tamamen
kopuk örgütler de de¤ildir ve olamazlar.
Buna iliﬂkin Marks’›n enternasyonalin birinci kongresindeki
ﬂu sözlerini aktaral›m; “emekçi
sendikalar›... emekçi s›n›f›n›n
tam k ur tuluﬂuna yönelik eyl e m d e b u l u n m a y › ö ¤ re n m e l i d i r l e r. Bu yöndeki tüm toplumsal
v e s i y a s a l h a re k e tl ere k a t › l m a I › d › r l a r. ”
Emekçilerin tam kurtuluﬂunu
sa¤lamak, emekçilerin iktidar olmas›n› sa¤lamak demektir. Marx,
emekçi sendikalar›n›n, gerçek anlamda emekçilerin ç›karlar›n› savunacaksa, iktidar mücadelesinden kopuk olamayaca¤›n› anlat›r.
Emekçi sendikalar›n›n iktidar
mücadelesi yürüten hareketlere
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kat›lmalar›n›n, destek vermelerinin birçok yolu vard›r. Fakat bunu
yapabilmek için öncelikle, s›n›f ve
kitle sendikac›l›¤›, devrimci sendikac›l›k dedi¤imiz sendikac›l›k anlay›ﬂ›na sahip olmalar› gerekir.
Bu durum karﬂ›m›za iki farkl›
sendikal anlay›ﬂ› ç›kar›r.
Bu sendikal anlay›ﬂlardan birisi, s›n›f ve kitle sendikac›l›¤› iken,,
di¤eri ekonomist sendikac›l›kt›r.
Ekonomist sendikac›l›k, sendikalar›, salt ekonomik mücadele
ile s›n›rlayan (çal›ﬂma saatlerini
düﬂürmek ve ücret art›ﬂlar›n› sa¤lamak), “ Trade Union”culuk diye
de tan›mlanan anlay›ﬂt›r. Fakat,
kendisini salt ekonomik mücadele ile s›n›rlayan sendikac›l›k anlay›ﬂ› giderek, ekonomik mücadeleyi de yürütemez hale gelir.
Ekonomist sendikac›l›k anlay›ﬂ›n›n en temel özelliklerinden
birisi, iﬂçi s›n›f›n›n ç›karlar› ile,
burjuvazinin ç›karlar›n›n birlikteli¤ini, uzlaﬂabilirli¤ini savunmalar›d›r. Ki, bu özelliklerinden dolay›,
onlar› s›n›f uzlaﬂmac› sendikal
anlay›ﬂ olarak da tan›mlayabiliriz.
Bu anlay›ﬂ›n sonucu, sendikalar›n hem kitle gücü olarak zay›flamas› ve hem de emekçilerin
haklar›n› koruyamaz ve geliﬂtiremez duruma gelmeleridir.
Devrimci sendikac›l›k ise, iﬂçi
s›n›f›n›n ekonomik mücadelesinin
yan›nda, demokratik, ideolojik ve
kendi koﬂullar› içinde politik mücadelesini de savunan sendikac›l›k anlay›ﬂ›d›r.
Devrimci sendikac›l›k, bir yandan burjuvaziye karﬂ› mücadele
ederken, di¤er yandan iﬂçi s›n›f›
içinde burjuva ideolojisinden etkilenmelere, iﬂçi s›n›f›n› burjuvaziy-

le uzlaﬂt›rmaya çal›ﬂan, haklar›
için mücadeleden al›koyan anlay›ﬂlara karﬂ› da mücadele ederler.
‹ﬂçi s›n›f› içinde s›n›f bilincini
geliﬂtiren, onlara burjuvazinin sömürüsünden kurtuluﬂun yolunu
da gösteren sendikal anlay›ﬂt›r.
Sendikalar, s›n›f örgütleridir ve
tüm iﬂçileri, emekçileri ortak ç›karlar› çerçevesinde bünyesinde
örgütlemek hedefiyle hareket
eder. Dolay›s›yla program›, tüzü¤ü de buna uygundur.
Bir sendikaya üye olmak için,
herhangi bir dünya görüﬂünü benimsemiﬂ olmak ön koﬂul de¤ildir.
Lenin “Ne Yapmal›” adl› eserinde bu konuya ﬂöyle aç›kl›k getirir; “ ‹ ﬂ v e renlere ve hükümete
karﬂ› mücadele için birleﬂmenin
g ere ¤ i n i a n l a y a n h e r i ﬂ ç i , s e n d i k a l a r a g i re b i l m e l i d i r. E¤er send i k a l a r, hiç de¤ilse bilinçlenmen i n b u i l k e l d e recesine ulaﬂm›ﬂ
o l a n h e r k e s i b i r l e ﬂ t i r me z s e v e
ç o k g e n i ﬂ ö rg ü t l e r o l a r a k k u r u l mazsa, sendikalar›n as›l amac›n a u l a ﬂ m a k o l a n a k s › z l a ﬂ › r.”
Lenin burada, sendika üyeli¤i
için basit, yal›n bir ölçü öngörüyor:
Patronlara ve hükümete karﬂ› mücadele. Fakat, bu demek de¤ildir
ki, sendikalar, bir dünya görüﬂüne
sahip olmazlar. Ve demek de¤ildir
ki, üyelerine bir dünya görüﬂünü
benimsetmeye çal›ﬂmazlar.
Tersine, sendikalar iﬂçilerine s›n›f bilincini vermek durumundad›rlar ki, bunun yolu da iﬂçi s›n›f›n›n
ideolojisi olan sosyalizmi, Marksizm-Leninizm’i
kavratmakt›r.
Sendikalar, iﬂçi s›n›f› ve emekçileri
Marksist-Leninist ideoloji çerçevesinde e¤itir, bilinçlendirirler.
Sendika, emekçilerin örgütü
olarak do¤muﬂ olmakla birlikte,
burjuvazi taraf›ndan da kullan›lm›ﬂt›r. “‹ﬂveren sendikalar›”, “sa r› sendikalar” burjuvazinin gerek
kendi örgütlerine ve gerekse de
iﬂçiler içinde kurduklar› örgütlere
verdikleri isimlerdir. Bunlar›n iﬂçi l e r i n s › n › f ö r g üt le ri il e ilg isi yo k tur.

Avrupa Demokrasisi Ve

Krallar, Kraliçeler

Türkiye’den bir “Kraliçe” geçti... Üzerinde güneﬂ batmayan bir
imparatorlu¤un kraliçesiydi. Yapt›¤›
ziyaret, ülkemizde ne çok “ K r a l i ç e
sever” bulundu¤unu da göstermiﬂ
oldu.
Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül;
zaten ö¤rencilik y›llar›nda da ‹stanbul’da Kraliçe’yi alk›ﬂlayanlar aras›ndaym›ﬂ. Bunu Kraliçe’ye kendisi
anlatm›ﬂ... Sadece o de¤il, Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an, CHP Genel
Baﬂkan› Deniz Baykal, TÜS‹AD’c›lar, burjuva bas›n hepsi Kraliçe’ye
sayg›lar›n› sunmak için s›raya girdiler. Kendini solcu, demokrat diye
niteleyen kimileri bile, onunla ayn›
mekan› paylaﬂm›ﬂ olmaktan mest
oldular.
Burjuva bas›n yay›n, Kraliçe’nin
geliﬂinden gidiﬂine, nas›l karﬂ›lan›p
nas›l a¤›rland›¤›na, yedi¤inden giydi¤ine, elbisesinin desenindeki
üzüm salk›mlar›na kadar her ﬂeyi
günlerce haber yapt›. Yorumlar yazd›lar bunlar›n üzerine.
Olay›n magazinel boyutu en ince
ayr›nt›lar›na kadar incelenirken, ﬂu
soru sorulmad›; “ Kim bu Kraliçe,
kon um u, ye tk is i ne re d en ge liy or? ”
Biliyoruz ki, onu kimse seçmedi.
Onun tüm yetkisi ve konumu, bilmem kimlerin k›zlar› ve o¤ullar› olmas›ndan geliyor. Peki böyle bir
ﬂey “demokrasi” ile nas›l ba¤daﬂ› yor? Burjuva demokratik bilinç
böyle bir olguyu nas›l sorgulam› y o r, nas›l kabulleniyor?
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Ülkemizdeki ayd›nlar içinde de,
bunu sorgulamak yerine, Oral Çal›ﬂlar gibi krallar›n Kraliçe’lerin konumlar›n›n Avrupa demokrasilerini
demokrasi olmaktan ç›karmad›¤›n›
vurgulamay› tercih edenler ç›k›yor.
Demokrasi unutuluyor, demokratik bilinç dumura u¤ruyor, “ Dünyan›n en önemli isimlerinden biri”
olan Kraliçe’nin “ ö ne m i ni n ” onlarca ülkenin sömürgeleﬂtirilmesinin
simgesi olmas›ndan geldi¤i önemsenmiyor. Kraliçe’ye bu t a r i h s e l
suç çerçevesinde bak›lm›yor.
Kendisini her koﬂulda AB’yi savunmaya göre ﬂekillendirmiﬂ ülkemiz ayd›nlar›, en az›ndan Avrupa’n›n bu çeliﬂkisini sorgulam›yor.
Avrupa burjuva demokrasilerini
krallar› ve kraliçeleriyle kabullenmeye raz› görünüyor. Bu nedenle de
ülkemize Kraliçe geliyor, biz burjuva bas›n›n köﬂe yaz›lar›nda bunu
sorgulayan yaz›lara rastlam›yoruz.
Oysa, krallar ve kraliçelerin varl›¤›, Avrupa’daki sistemlerin burjuva demokrasileriyle yönetildi¤i gerçe¤ini de¤iﬂtirmiyorsa da, bu burjuva demokrasilerinin bir t u t a r s › z l › ¤›n›, sorgulanmas› gereken bir yan›n› da gösteriyor.

Düzenlerine Hizmet
Ediyorsa, Burjuva
Demokrasisinde Krallara
Da Ye r Va r
Avrupa ülkelerinin birço¤unda,
burjuva devrimlerle feodal düzenler
y›k›l›p, babadan o¤ula geçen krall›k
sistemlerinin yerine seçimlerle yönetimlerin belirlendi¤i burjuva demokrasileri geçerken, di¤er yandan
bu ülkelerin baz›lar›nda, güç dengeleri nedeniyle burjuvaziler, krall›klar› tamamen tasfiye etmek yerine
onlarla uzlaﬂmay› seçtiler.
Ülkemizi ziyaret eden ‹ngiltere
Kraliçesi
2’nci
Elizabeth’in,
Kraliçe statüsü ile varl›¤› da bunun
örneklerinden birisidir.

‹ngiltere’de krall›¤›n dan›ﬂma
meclisi iﬂlevini gören “ L o r d l a r
Meclisi”nin karﬂ›s›nda, 14. yüzy›ldan itibaren “ Av a m M e c l i s i ” ni
oluﬂturan burjuvazi, güçlendikçe
krall›¤›n iktidardaki a¤›rl›¤›n› da s›n›rl›yordu.
‹ngiltere’de 1660'tan itibaren,
“ restorasyon” dönemi baﬂlar: Kral›n yetkilerini k›s›tlayan ve Av a m
K a m a r a s › ’ n › n gücünü art›ran
“ H a k l a r Yasas›” da o dönemde kabul edilir. Yasayla, kral›n parlamentonun haklar›na sayg› duymas› sa¤lan›r ve bireysel haklar geniﬂletilir.
19. yüzy›l boyunca Avam Kamaras›’n›n temsil niteli¤inde, krall›¤›n
aleyhine de¤iﬂiklikler olur. Baﬂlang›çta daha s›n›rl› olan oy hakk›, ka bul edilen kanunlarla ad›m ad›m
iﬂçi y›¤›nlar›n› da içine alacak ﬂe kilde geniﬂler.
Fakat, demokrasiyi kendi iktidar›n›n sa¤lamlaﬂt›r›lmas›n›n arac›
olarak gören ‹ngiltere burjuvazisi,
bu amac›na ulaﬂt›ktan sonra, krall›¤›n tamamen tasfiye edilmesine yönelmez, krall›kla uzlaﬂ›r ve krall›k,
iktidar gücünü kaybetmiﬂ olsa da
varl›¤›n› sürdürür.
Yine, burjuvazi ve krall›¤›n ikili
yönetim dönemlerinde baﬂlayan bir
uygulama olarak, baﬂbakanlar›n
kral taraf›ndan atanmas› iﬂleyiﬂi de,
giderek biçimsel yan› a¤›r bassa da
varl›¤›n› sürdürür.
‹ngiliz burjuvazisi, kendisinin
denetimindeki bir krall›¤›n varl›¤›n›
sürdürmesinde bir sak›nca görmez.
Tersine, krall›klar› toplumu aldatmak, oyalamak için kullan›rlar. Hükümetlerin seçimle belirlenmesi ilkesine dayal› burjuva demokrasilerinin içinde, babadan o¤ula geçen
krall›k sisteminin sürmesi, onlara
göre ters de¤ildir. Çünkü, burjuvaziyi as›l ilgilendiren kendi iktidarlar›d›r. ‹ktidarlarlar›na hizmet eden
bir durum, burjuva demokrasisine
ayk›r› olsa da onlar, öncelikle demokrasiye uygun olup olmad›¤›n›
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K›stas demokrasi de¤ildir,
AB’ye verilecek ekonomik,
politik tavizlerdir. Bunlar yerine getirildi¤inde, üyelik koﬂullar› da yerine getiriliyor demektir.
AB’nin egemenli¤ine koﬂulsuz teslim olan iktidarlar›n,
bask›c› politikalar›, faﬂist yönetim anlay›ﬂlar› rahatl›kla
görmezden gelinebilir, hatta
demokrasi ad›na övülebilir.
de¤il, iktidarlar›n›n yarar›na olup
olmad›¤›n› düﬂünürler.
Elbette Avrupa’n›n burjuva demokrasileri içinde, krall›klar›n varl›¤›n› sürdürdü¤ü tek ülke ‹ngiltere
de¤ildir. Belçika, ‹sveç, Hollanda,
N o rv e ç , D a n i m a rk a , ‹s p a n ya gibi
ülkelerde de krallar ve kraliçeler
saltanatlar›n› sürdürüyorlar ve baﬂbakanlar› atama yetkisini ellerinde
bulunduruyorlar.
Kopenhag kriterlerini yapan,
diktatörlükleri sorgulama üzerine
ahkam kesen, demokrasi dersi vermekten hoﬂlanan Avrupa Birli¤i’ne
sormak gerekiyor; krall›klar demokrasi ile nas›l oluyor da ba¤daﬂt›r›labiliyor?
Sen tüm ülkelere demokrasi üzerine nutuk at, fakat kendi ülkelerindeki krallar›n varl›¤› üzerine tek kelime etme!... Bu çeliﬂki nas›l izah
edilebilir?
Neden örne¤in AB’nin, üye ülkeler içinde krall›klar› kald›rmak
gibi bir program›, krall›klar›n varl›¤›n› sürdürdü¤ü ülkelere bir zorlamas› yok?
Bunun nedeni yukar›da da izah
etti¤imiz gibi, demokrasi savunuculu¤undaki ikiyüzlülük, demokrasi
kriterlerini burjuvazilerin ç›karlar›n›n belirliyor oluﬂudur.
Dikkat edilirse, AB’ye üye olmak için baﬂvuran ülkelerin üyelikleri de¤erlendirilirken de, aranan
koﬂullar içinde demokratikleﬂme
de¤il, AB emperyalizminin ç›karlar› belirleyicidir.
AB’nin ç›karlar› gere¤i, üyelik
baﬂvurusu yapan ülkelerin bask›c›
yönetimleri sorgulan›r ya da aklan›r.
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Krall›klar› Kabullenen
“Demokratik Bilinç!”
Avrupa burjuva s›n›f›n›n, henüz
feodalizmi tamamen tasfiye etmeye
güçlerinin olmad›¤› geliﬂme dönemlerinde, krallar›n varl›klar›n›
sürdürmeleri, kimi ülkelerde ikili
yönetim biçiminde iktidar› paylaﬂmalar› tarihsel geliﬂim içinde do¤al
kabul edilebilecek bir durumdur.
Fakat, emperyalist ülkelerde tekellerin bu geliﬂmiﬂlik düzeyi içinde, halen krall›klar›n varl›klar›n›
sürdürmeleri art›k tarihsel geliﬂimin
do¤as› ile izah edilebilecek bir durum de¤ildir.
Bu durum, burjuva demokrasilerinde, burjuvazinin ç›karlar› için daha baﬂtan demokrasiden vazgeçebilece¤ini gösteriyor. Ki, burjuva demokrasileri, ilk baﬂlarda demokrasi
ad›na kabullendikleri, emekçilerin
birçok hak kazan›mlar›n› da, süreç
içinde gasbetmekten çekinmemiﬂlerdir.
Fakat, bu ülkelerdeki sorun salt
burjuvalar› ile s›n›rl› bir sorun da
de¤ildir. Örne¤in bu ülkelerdeki
halk›n da krall›klara yönelik kayda
de¤er bir protestolar› olmaz.
Dahas› bu öylesine kurumlaﬂt›r›lm›ﬂ bir durumdur ki sol, sosyalist
isimli partilerin, yeﬂillerin de krall›klara ciddi bir itirazlar›na rastlanmaz. Onlar da, krall›klar›n varl›¤›n›
kabullenmiﬂlerdir.
Oysa, özellikle bu partilerin, örgütlerin krall›klar›n varl›¤›n› kabullenmeleri kendilerini inkar etmeleri
demektir. Fakat, görünen o ki, bilinç
çarp›lmas› bu durumun görülmesini

de engellemektedir.
Feodalizme karﬂ› mücadele, feodal düzenlerin y›k›larak yerlerine
burjuva demokrasilerinin kurulmas›
ve günümüze kadar süren tarihsel
geliﬂim, Avrupa halklar›nda demokratik bir bilinç de oluﬂturmuﬂtur.
Kitleler, sömürge ülke halklar›ndan
daha fazla, haklar›n›n bilincindedirler.
Fakat, çarp›kl›k da bu noktada
daha çarp›c› hale geliyor. Ayn› kitleler, kral›n konumunu sorgulam›yor.
Bu demokrasiye ayk›r› demiyor.
Halen ülkelerinde kral›n varl›¤›ndan utanç duymuyor, krala ba¤l›l›k,
sayg› bir kültür olarak yaﬂat›l›yor.
Denecektir ki; Avrupa’da krall›klar, mevcut sistemler için bir tehdit
oluﬂturmuyor. Kitleler, krall›klardan
gelen bir tehdit hissetmiyorlar.
Evet belki, bu ülkelerde krall›klar burjuva demokratik sistemleri
tehdit eden bir konumda de¤illerdir.
Ki, bu konumda olsalar, ilk önce o
ülkelerin burjuvazisinin hedefi olurlard› zaten.
Fakat, sorun somut bir tehdit
oluﬂturup oluﬂturmaman›n ötesinde,
demokratik bilinç sorunudur. Krall›klar›n anlam›n›n, tarihsel suçlar›n›n kitlelerin bilinçlerinden silinmesi sorunudur. Bunun sonucu olarak,
tarihteki monarﬂik yönetimleri temsil eden krall›¤a karﬂ› ç›kmama,
krall›klar›n yaﬂamas›na izin verme,
onunla uzlaﬂma sorunudur.
Bu bilinç eksikli¤inin sonucudur
ki, kitleler, dünyan›n en asalaklar›,
hiçbir yerde tek bir parça olsun
emekleri olmayan krall›klar›n toplum üzerinde bir yük olarak varl›¤›n› sürdürmesine seslerini ç›karm›yor, krallar› ve kraliçeleri yaﬂatmay›
toplumsal bir görev olarak kabulleniyorlar. S›rtlar›ndaki bu asalaklar›
silkip atm›yorlar.
Sorun, demokrasi anlay›ﬂ›ndaki
çarp›kl›k ve geriliktedir. Demokrasinin en temel özelliklerinden biri,
feodal aristokrasinin otoritesine,
hak edilmemiﬂ yetkilere, krall›k düzenlerine son vermektir. En geri demokratik bilinç dahi, krall›klar› kabul edemez.

KRAL‹ÇE
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Halklara düﬂman bir düﬂünce:

yabanc› düﬂmanl›¤›
Yabanc› düﬂmanl›¤›, bir zehir gibi yay›l›yor ve hiç kuﬂku yok ki,
halklar›n›n sorunlar›n› çözemeyen
iktidarlar, yabanc› düﬂmanl›¤›n› ya
do¤rudan k›ﬂk›rt›yor, ya da göz yumuyorlar. Çünkü, geniﬂ kitlelerin iﬂsizli¤in, yoksullu¤un sorumlusu
olarak iktidara de¤il de, asl›nda
bunlarda hiçbir sorumlulu¤u olmayan göçmenlere yönelmesi, egemen
s›n›flar›n iﬂine geliyor.
Geçen hafta ‹talya’da ve Güney
Afrika’da meydana gelenler, bunun
yeni bir göstergesi oldu. Ony›llarca
›rkç›l›¤›n en uç hallerinden biri olan
“aa p a r t h e i d ” politikas›n›n hedefi/kurban› olmuﬂ Güney Afrika’n›n
zenci halk› içinde bile yabanc› düﬂmanl›¤›n›n yay›lmas› ise, sorunun
ne kadar vahim oldu¤unu da herkese bir kez daha hat›rlatm›ﬂ oldu.

‹talya; ›rkç› sald›r›da
hükümet, polis, mafya elele
Geçen hafta ‹talya’da göçmenlere karﬂ› adeta düzenin tüm kurumlar›n›n topyekün bir sald›r›s› vard›.
‹çinde neo-faﬂistlerin de yer ald›¤›
‹talyan hükümeti, göçmenlere karﬂ›
yeni bir yasa haz›rlarken, polisin
yapt›¤› sald›r›larda da yüzlerce göçmen tutukland›. ‹çiﬂleri Bakanl›¤›,
“ bir hafta içinde sürdürülen operasyonlarda, ço¤unlu¤u Romanyal›
268 yasad›ﬂ› göçmenin yakaland›¤›n›” aç›klad›. Ço¤u Nijerya ve Arnavutluk uyruklu birçok göçmen de
s›n›rd›ﬂ› edildi.
Hükümetçe haz›rlanan tasar›da
da, “yasad›ﬂ› göç”ün a¤›r cezal›k
suç haline getirilip 4 y›l hapisle cezaland›r›lmas› ve ayr›ca göçle gelenlere yönelik ﬂartlar›n iyice a¤›rlaﬂt›r›lmas› gündemde.
Ama sald›r›lar bununla da s›n›rl›
de¤ildi; mafya da devletle, polisle
iﬂbirli¤i içinde sald›rd› göçmenlere.
Göçmenlere sald›r›da öncelikli
hedef Çingenelerdi. Çingeneler’e
karﬂ› adeta bir “ cad› av› ” yap›ld›.
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13 May›s gecesi eli sopal› yüzlerce
›rkç›, Çingeneler’in yaﬂad›¤› 2 barakay› molotof kokteyli atarak yakt›lar. Ertesi gün de Napoli mafyas›na
üye oldu¤u belirtilen kiﬂiler Çingeneler’in yaﬂad›¤› kamp› ateﬂe verdiler. Irkç› sald›r›lar sürerken, polis
ortada yoktu.
Çingeneler’in hepsi göçmen de¤il asl›nda. Ülke genelinde say›lar›n›n 160 bin civar›nda oldu¤u san›lan
Çingeneler’in 70 bini ‹t alya n vat a n d a ﬂ › durumunda. Ama “vv a t a nd a ﬂ” olmalar› onlar›n ›rkç› sald›r›lar›n hedefi olmalar›na engel de¤il.
Çingeneler, ‹talya’da hem burjuva politikac›lar, hem de polis ve
burjuva medya taraf›ndan “ suç
olaylar›n›n kayna¤›” olarak suçlanmaktalar. Bizzat Baﬂbakan Berlusconi de Çingeneler’i “ ﬂ e r o r d u s u”
olarak hedef göstermiﬂti.

Güney Afrika; Apartheid
ma¤durlar›, yabanc› düﬂman›!
Güney Afrika’n›n Johannesburg
Kenti’nde, yabanc›lara karﬂ› sald›r›larda 22 göçmen katledildi. Göçmenlerin kald›klar› barakalar yak›l›rken, baz› göçmenler de diri diri
yak›ld›lar, bin kadar Zimbabveli
göçmenin s›¤›nd›¤› bir kiliseye de
sald›r›ld›. Sald›r›lar sonucunda binlerce göçmen evsiz kal›rken, pekçok ya¤malama ve tecavüz olay›n›n
da meydana geldi¤i belirtiliyor.
Güney Afrika’da, ekonomik veya siyasi nedenlerle ülkelerinden
kaç›p Güney Afrika’ya s›¤›nan 5
milyonu aﬂk›n göçmen bulunmakta.
Bunlar›n 3 milyonu Zimbabveli.
Ço¤u Zimbabveli olan göçmen-

ler, ayn› Almanya’da oldu¤u gibi,
“iﬂ sizli¤ in n ed eni” olarak, ayn›
‹talya’da oldu¤u gibi “ s u ç l a r › n
kayna¤›” olarak gösteriliyor. Bu temelde k›ﬂk›rt›lan yoksul siyah Güney Afrikal›lar, sonuçta bu ›rkç› sald›r›lar› gerçekleﬂtirdiler.
Güney Afrika’da sorunu daha
vahim hale getiren ise, Güney Afrikal› siyah halk›n, ony›llarca “apartheid” ad› verilen ›rkç›l›¤›n hedefi
olmuﬂ olmas›.
Apartheid’e karﬂ› direniﬂin ve
bugün iktidarda olan ANC’nin önderlerinden Nelson Mandela, sald›r›lar›n utanç verici oldu¤unu söylerken “bizim geldi¤imiz dehﬂeti ha t › r l a y › n ” ça¤r›s› yapt› halk›na.
ANC’nin bugünkü lideri Jacop
Zuma da yapt›¤› aç›klamada
“Apartheid döneminde kendilerinin
de komﬂu ülkelere s›¤›narak mücadelelerini sürdürdüklerini” hat›rlatt›
ve o komﬂu ülkelerin vatandaﬂlar›na
yönelik sald›r›lar›n Güney Afrika
halk› için utanç oldu¤unu belirtti.
Apartheid rejiminin suçlar›n›
aç›¤a ç›kartmak için oluﬂturulan komisyonun baﬂkan› Desmond Tutu
da olaylar üzerine ﬂu aç›klamay›
yapt›: “Bunlar bizim yapaca¤›m›z
ﬂeyler de¤il. Bu insanlar bizim kardeﬂlerimiz. Apartheid’la savaﬂ›rken
Afrikal›lar bizi destekledi. Teﬂekkürümüz onlar›n çocuklar›n› öldürmek olamaz.”
ANC liderleri yerinde uyar›lar
yap›yorlar. Fakat bugün Güney Afrika’da, ANC iktidar›na ra¤men, siyahlar içinde açl›¤›n, iﬂsizli¤in hala
bu boyutlarda olmas›, onlar içinde
›rkç›l›¤›n zemin bulmas› ve bunun
böyle bir sald›rganl›¤a dönüﬂmüﬂ
olmas›, ANC iktidar›n›n politikalar›ndan ayr› düﬂünülemez. ANC, sömürü sistemiyle uzlaﬂarak, bu sonuçlar›n ortaya ç›kmas›n›n zeminini
haz›rlam›ﬂt›r. Bu anlamda ANC’ye
düﬂen sadece bu tarihsel hat›rlatmalar› yapmak de¤il, yabanc› düﬂmanl›¤›n›, ›rkç›l›¤› ortaya ç›karan ekonomik, siyasal ve kültürel koﬂullar›
yoketmektir. Bunun için de uzlaﬂmac› bir iktidar de¤il, bir halk iktidar› olma yolunda gitmelidir.

25 May›s 2008

Amerika, Filistin Oteli’ni
Planlayarak Bombalad›
Hat›rlanacakt›r, iﬂgalci Amerikan
askerleri, Irak’ta, 8 Nisan 2003’te
Filistin Oteli’ni bombalam›ﬂ ve ‹spanyol kameraman Jose Couso ile
Ukraynal› Reuters ajans› kameraman› Taras Protsyuk’u katletmiﬂti.
Bombalama Ekmek ve Adalet
Dergisi’nin 73. say›s›nda, “suçlar›n›
yaz an ba s›na gözda¤› vermek için”
ﬂeklinde yorumlanm›ﬂt›.
Amerika ise, Filistin Oteli katliam›na iliﬂkin, sözde soruﬂturma
yapm›ﬂ ve soruﬂturma sonucunda;
“ A s k e r l e r i m i z i n s u ç u y o k t u r.
O t e l d e n a t e ﬂ aç›ld› ¤› n › s a n d › l a r ”
aç›klamas› yapm›ﬂt›.

Kumandan CHE
Viyana'da An›ld›
Küba devriminin önderlerinden Ernesto Che Guevara,
80. do¤um y›ldönümünde,
Avusturya’n›n baﬂkenti Viyana’da düzenlenen bir etkinlikle an›ld›.
Avusturya Küba Konsoloslu¤u ve Yürüyüﬂ okurlar› taraf›ndan 17 May›s günü gerçekleﬂtirilen anmaya, Avusturya
Küba Konsoloslu¤u Baﬂdan›ﬂman› Gabriel Benitez Toledo
ve Avusturya-Küba Dostluk
Derne¤i Baﬂkan› Alfred Kohlbacher’in yan›s›ra Kübal›,
Avusturyal›, Venezuellal›, ﬁilili, Kolombiyal› ve Türkiyeli 80
davetli kat›ld›.
Tören baﬂlang›c›nda Che’ yi

Say›: 147

Bugün ortaya ç›kan bilgiler,
Amerika’n›n bu bombalamay› tasarlayarak yapt›¤›n› gösteriyor.
Uluslararas› Gazeteciler Federasyonu’nun (IFJ); gizli ABD belgelerini
gören eski bir Amerikal› çavuﬂun
bilgilerine dayanarak yapt›¤› aç›klamaya göre, Ba¤dat’taki Filistin Oteli Amerika’n›n muhtemel hedefleri
listesinde yer al›yordu.
Bu bilgilerin aç›¤a ç›kmas› üzerine, çeﬂitli medya örgütleri, olay›
bütün yönleriyle araﬂt›racak bir soruﬂturma baﬂlat›lmas›n› talep ettiler.
‹ﬂgalci emperyalizmin hukukunda, otel bombalamak da, gazeteci

konu alan 10 dakikal›k bir sinevizyon gösteriminin ard›ndan bir Yürüyüﬂ okuru,
Che’yi anlatan bir konuﬂma
yapt›. An›nda Almanca’ya da
çevrilen konuﬂmada Che’nin
örnek al›nmas› gereken özellikleri s›raland›: Saf devrimcilik, modellere, koﬂullara
ba¤lanmam›ﬂ devrimcilik, hesaps›z devrimcilik, sars›lmaz
anti-emperyalizm, kararl›l›k,
insanlara besledi¤i sevgi ve sorumluluk duygusu...

“Che bugün yaﬂasayd› ne
derdi?” diye sorarak sürdürülen konuﬂmada, soru, k›sa ve
özlü olarak “Yaﬂa d› ¤› sürece
söylediklerini söylerdi” sözleriyle cevapland›.
Che’yi bizzat tan›ma ﬂans›na sahip olan Gabriel Benitez Toledo, Che ile ilgili bir
an›s›n› aktard›.
Konuﬂmalar›n ard›ndan,
anman›n gerçekleﬂti¤i salonda
sergilenen 1 May›s 2008 Taksim konulu foto¤raf sergisi de
gezildi. Son olarak Grup Berfin’in söyledi¤i türkülerle enternasyonal bir halay kurularak
tören sona erdirildi.

katletmek de serbestti.
Özgürlükler ülkesi Amerika, bas›n özgürlü¤üne sayg›s›n› bombalarla
gazetecileri katlederek gösteriyordu.
Daha önemlisi, dünya ülkelerinden,
iﬂgalcinin bu katletme özgürlü¤üne
seslerini ç›karan ülke say›s› oldukça
azd›. Amerika, iﬂgal hukukunu tüm
dünyaya egemen k›l›yordu.
Bugün, Amerika’n›n gazetecileri
bilerek katletti¤inin aç›¤a ç›kmas›
da görülecektir ki, Amerika’ya karﬂ› ciddi bir yapt›r›m› gündeme getirmeyecektir.
Kanada’n›n
özür dileme nedeni, 1910
ile 1970 y›llar› aras›nda asimilasyon politikalar› çerçevesinde, on
binlerce çocu¤un zorla
ailelerinden kopar›larak kilise okullar›nda
büyütülmesi, burada
psikolojik ve cinsel taciz uygulanmas› imiﬂ.
Ve, emperyalistler
bu özürleriyle, ayn› zamanda tarihteki suçlar›n› da hafifletiyorlar.
Kanada ve di¤er emperyalist ülkeler sömürgeciliklerini sürdürdükleri sürece özürleri samimiyetsizdir,
fakat, ayr›ca tarihsel
suçlar›n› ifade edeceklerse, bir bütün olarak
sömürgeciliklerini, sömürgecilikleri boyunca
iﬂledikleri tüm suçlar›
saymalar› gerekir.
Samimiyetsiz özürleri, tarihsel suçlar›n›
unutturmaya yetmez.

Özür Dileme
S›ras› Kanada’da
Kanada da yerli
halktan özür dileyecekmiﬂ. Yerlilerden Sorumlu Bakan Chuck
Strahl, Baﬂbakan Stephen Harper’›n 11 Haziran’da Aborjin gruplar›n yer alaca¤› meclis
oturumunda yapaca¤›
konuﬂmada kendilerinden özür dileyece¤ini
aç›klad›.
Emperyalist ülkeler, s›ras›yla, geçmiﬂlerindeki
soyk›r›mlar
için, halklardan özür
diliyorlar.
Peki, özür diliyorlar
da, bu suçu iﬂlemekten
vazgeçiyorlar m›? Hay›r, onlar bir yandan
geçmiﬂ suçlar› için
özür dilerken, di¤er
yandan iﬂgallerini, sömürgecili¤i sürdürerek, bu suçlar› iﬂlemeye devam ediyorlar.

YURTDIﬁI
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Sevgili okurlar›m›z, hepinizi
selamlayarak baﬂl›yoruz sohbetimize. Ve bu hafta yeni bir konuyla devam edece¤iz: Birlik.
Halen devam etmekte olan
emperyalizm ve proleter devrimler ça¤›n›n baﬂ›ndan itibaren
halklar kendi i k t i d a r l a r › için
çok büyük savaﬂlar verdiler. Lenin her devrimin temel meselesinin
iktidar oldu¤unu belirtirken, mücadelenin hedefini de netleﬂtirmiﬂ oluyordu.

t›n
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y
a
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e
d
‹çin R‹
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Konu: Birlik - 1

Çeﬂitli ulus ve milliyetlerden
halk› birleﬂtirmektir.
Farkl› inançlardan olan kesimleri birleﬂtirmektir.
Örgütlü halk güçlerini, demokratik kitle örgütlerini birleﬂtirmektir.
Sol siyasi hareketleri birleﬂtirmektir.
Görülece¤i gibi, birlik görevi
çok yönlü ve boyutludur. Bunlar›n herbiri ayr› ayr› birlikler
içinde gerçekleﬂebilece¤i
gibi, tek bir birlik yap›s› alt›nda da gerçekleﬂebilir.

Halk› ve solu
birleﬂtirmek;
iktidar iddias›d›r

Bu hedefe ulaﬂabilmek,
emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin devlet ayg›t›n› parçalayabilmeyi, onun askeri gücünü altedebilmeyi gerektiriyor. Dünya halklar› ve
devrimcileri, bunu baﬂarabilmek için dönemin ve
kendi ülkelerinin koﬂullar›na göre,
birçok strateji ve taktik geliﬂtirdiler.
Bütün bu strateji ve taktikler, birbirlerinden ne kadar farkl› olurlarsa olsunlar, bir noktada ayn› amaca yöneliktiler: Kitleleri kazanmak. Kitleleri devrim saflar›na çekmeden,
birleﬂtirmeden iktidar mücadelesini
baﬂar›ya ulaﬂt›rmak mümkün de¤ildi çünkü.

Kitleleri birleﬂtirmenin araçlar›ndan ve yollar›ndan biri olarak
Birlik sorunu iﬂte bu noktada, her
devrimin önemli sorunlar›ndan biri
olagelmiﬂtir.
Sorunun birçok boyutu var kuﬂkusuz; önce birlik ve cepheden ne
anlamal›y›z, onu ele alaca¤›z. A rd › n d a n birlik konusunda özellikle
pratikte ortaya ç›kan yanl›ﬂ ve çarp›k anlay›ﬂlara de¤inece¤iz. Sohbetimizin b i r b ö l ü m ü n ü d e çeﬂitli ülkelerdeki birliklerin, cephe lerin ﬂekilleniﬂlerine ay›raca¤›z. Böylelikle
kabaca üç ana baﬂl›k belirtmiﬂ oldum, bu sistematik çerçevesinde
devam edelim.

M a z l um : Ben baﬂlarken, biraz
güncel duruma de¤inmek istiyorum. Birlik ihtiyac› ve zorunlulu¤u
konusunda diyebiliriz ki bugün solun tüm kesimleri, hemfikir. Solda,
baﬂka hiçbir konuda bu kadar yay-
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g›n bir hemfikirli¤e rastlanamaz.
Ama hemfikirlik “birli¤in zorunlulu¤u” noktas›nda baﬂlay›p, orada da
bitiyor. Birli¤in muhtevas›nda, biçiminde ise, maalesef bir hemfikirlik,
en az›ndan ﬂimdilik gözükmüyor.
Kürt milliyetçili¤inin merkezinde yer ald›¤› reformist blok, birli¤i,
bir “çç a t › p a r t i s i” ﬂeklinde düﬂünüyorlar. Bu çat›, alt›na solun tüm kesimlerini alabilecek kadar geniﬂ ve
yüksek bir çat› de¤il. Çünkü çat›n›n
politik muhtevas›, seçime endeksli
olmakla s›n›rl›. Görüldü¤ü kadar›yla pratikte çeﬂitli kesimlerle
görüﬂmeler yapsalar da, ufuklar›,
politik anlamda “seçim” düﬂüncesinin ötesine pek de geçemiyor. Oysa
solun birlik ihtiyac›, hem politik
hem örgütsel aç›dan daha kapsaml›
ve yayg›n bir birlik ihtiyac›d›r. Sohbetimiz içinde birlik ve cephe sorununa nas›l bak›yoruz, birliklerin
farkl› biçimleri nelerdir, bunlar›n
ilkeleri neler olmal›d›r, sorular›n›
tart›ﬂ›rken, güncel ihtiyaçlara hangi
birlik anlay›ﬂ›n›n denk düﬂebilece¤ini de somutlam›ﬂ olaca¤›z.
‹ktidar mücadelesinin bir parças›
olarak b i r l i k s o r u n u n u n m u h t e v a s› nedir? Bunu ortaya koyal›m.
Birlik, çeﬂitli ezilen s›n›f ve katmanlar› birleﬂtirmektir.

K e m a l : Mazlum arkadaﬂ›n baﬂta birli¤in muhtevas›na iliﬂkin bu boyutlar›
belirtmesi iyi oldu. Benim
daha sonra gündeme getirmeyi düﬂündü¤üm bir konuyu burada ele alm›ﬂ oluruz.
Hat›rlanaca¤› gibi birlik sorunu
ele al›n›rken s›k s›k “halk›n birli¤i”
mi, “örgütlerin birli¤i” mi gibi bir
soru da gündeme gelir.
Halk›n birli¤i” veya “öö r g ü t l e “H
ri n b i rl i ¤ i”, birbirinin karﬂ›s›na konulacak birlik anlay›ﬂlar› de¤ildir.
‹kisi de yerine zaman›na göre do¤ru
ve gereklidir ve ikisi ayn› zamanda
da olabilir. Biri di¤erine hizmet edebilir, birbirini tamamlar ve birbirini
geliﬂtirebilirler. Bu ikisini birbirine
alternatif olarak görmek veya göstermek, ço¤u zaman birliklerden
yan çizmenin bir arac› olmuﬂtur.
“Biz birlikten solun birli¤ini de¤il,
s›n›f›n -veya kitlelerin- birli¤ini anl›yoruz” diyerek solun birli¤ine karﬂ› ç›kman›n bir tutarl›l›¤› yoktur.
Hiçbir birlik, herhangi bir siyasi hareketin s›n›f›n, kitlelerin birli¤ini
sa¤lamaya yönelik çal›ﬂmas›na ne
karﬂ› ç›kar, ne kar›ﬂ›r. Nitekim devrimci hareketin cephe anlay›ﬂ›n›n
bir yan›, birazdan açaca¤›m›z gibi,
do¤rudan Marksist-Leninist önderlik alt›nda halk›n çeﬂitli kesimlerinin bir araya getirilmesini amaçlar.
Siyasi hareketlerin veya demokratik
kurumlar›n oluﬂturacaklar› birlikler
buna engel olmaz. Tersine, devrimi,
halk›n mücadelesini geliﬂtirmeye
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hizmet edece¤i için, s›n›f›, kitleleri
birleﬂtirmeye hizmet edece¤i de
aç›kt›r. Daha sonra somutlayaca¤›m›z gibi, birlik meselesinde bu tür
yaklaﬂ›mlar, ﬂabloncu ve subjektiftir.
Merkezi birlikler, yerel birlikler
veya tüm demokratik alan› kapsayacak birliklerle alanlar özelindeki
birlikler, hepsinin gerçekleﬂme zemini, koﬂullar› ve her birinin üstlenece¤i iﬂlevler farkl›d›r. S u b j e k t i f
o l u n m a d › k ç a , bunlar› birbirinin
karﬂ›s›na ç›karmak, anlams›zd›r.
Devrimci Demokratik Cephe
gibi bir birlik, düzene karﬂ› bütün
muhalif kesimleri birleﬂtirmeyi hedefleyecektir örne¤in. Ama ayn› dönemde mesela, sadece iﬂçi kesiminde veya sadece gençlik kesiminde
de benzeri Gençlik Cephesi, ‹ﬂçi
Cephesi gibi birlikler oluﬂturulabilir. Bunun yan›s›ra, devrimci hareketler aras›nda merkezi düzeyde çeﬂitli güç birlikleri de ayr›ca olabilir.
Devrimci hareketin bu çerçevede de
yak›n dönemde önerileri olmuﬂtur.
Burada önemli olan, bunlar›n
“ am aç, k apsam v e iﬂleyiﬂ olar ak ”
birbirinden farkl› oldu¤unu ama birbirlerine alternatif olmad›¤›n› görmektir. Do¤ru politikalar temelinde,
bunlar birbirini bütünleyen birlikler
halini de alabilir.
Birli¤in biçimi konusunda ﬂunu
da ekleyelim: Ülkemizdeki birlikler, cepheler, ﬂu ya da bu modelin
taklidi de¤il kendine özgü biçimlerde gerçekleﬂecektir. Sorun, ortaya
konulan birli¤in, biçimi ve muhtevas›yla güçleri birleﬂtirip birleﬂtirmedi¤i, kitleleri mücadeleye çekip
çekmedi¤i, onlar› ör güt l e yi p örgütlemedi¤i, devrimi güçlendiri p
g ü ç l e n d i r m e d i ¤ i’dir. Yani dememiz odur ki; gerek solun birli¤i, gerekse de örgütlü halk güçlerinin en
geniﬂ kesimlerinin birli¤ini sa¤lamak için pek çok biçim bulunabilir.
Birli¤in nas›l bir birlik olaca¤›
üzerine soyut kal›plar üzerinden bir
tart›ﬂma yürütmek yerine ç›k›ﬂ noktas› ﬂu olmal›d›r: “Solun ihtiyac›
nedir? Halk›n mücadelesinin ihtiyac› nedir? Bu ihtiyaca cevap verecek
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bir birlik biçimi nas›l olmal›d›r?”
Evet, ﬂimdi birli¤in en önemli ve
temel biçimi olarak cepheden ne anlad›¤›m›z› biraz daha tan›msal olarak ortaya koyal›m. Buyur Özlem.

Özlem: Cephe’yi en özlü ﬂekilde ﬂöyle tan›mlayabiliriz: Cephe;
p ro l e t a r y a p a r t i s i ö n d e r l i ¤ i n d e
halk s›n›f ve tabakalar›n›n iktidara yönelik birli¤i ve ittifak›d›r.
Biraz daha geniﬂletirsek; Cephe,
en genel anlam›yla ç›karlar› devrimden yana olan, bir avuç sömürücü asalak d›ﬂ›nda, ezilen, sömürülen, horlanan, aﬂa¤›lanan, asimilasyona u¤rat›lan bütün halk s›n›f ve
katmanlar›n›n Devrimci Halk ‹ktidar›'n› hedefleyen birli¤idir. Anlaﬂ›laca¤› üzere kitlesel bir örgütlenmedir.
Cephe, halk kitlelerinin hem politik, hem askeri örgütlenmesidir.
Marksist-Leninist partinin devrim
için harekete geçirip seferber etti¤i,
emekçi halk kitlelerinin içinde örgütlendi¤i ve savaﬂt›¤› yerdir.
Burada sözünü etti¤imiz cephe,
Devrimci Halk ‹ktidar›’n› hedefleyen bir örgütlenme olarak MarksistLeninist bir partinin öncülü¤ünde
gerçekleﬂir. Sözkonusu olan, emperyalizmin üçüncü bunal›m dönemine göre ﬂekillenen devrim stratejisinin bir parças› olarak düﬂünülen
cephedir.
Bu cephe, Çin, Vietnam gibi ülkelerde, emperyalizmin 2. Bunal›m
döneminde farkl›d›r. ﬁöyle ki; bu
Kitleleri devrim saflar›na
çekmeden, birleﬂtirmeden iktidar mücadelesini baﬂar›ya ulaﬂt›rmak
mümkün de¤ildi çünkü.
Kitleleri birleﬂtirmenin
araçlar›ndan ve yollar›ndan
biri olarak Birlik sorunu iﬂte
bu noktada, her devrimin
önemli sorunlar›ndan biri
olagelmiﬂtir.
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ülkelerdeki cephe, halk kitlelerinin
kendili¤inden ayaklanmas›n›n ve
kurtar›lm›ﬂ bölgelerin baﬂlang›çta
yaﬂayabilmesinin do¤al sonucu olarak baﬂlang›çta iki özellik gösterir:
1- Cephe kitlesel kat›l›md›r. 2- Parti ve cephe birbirinden ayr›d›r. Bu
iki özellik birbiriyle diyalektik iliﬂki
içindedir, birbirlerinin nedenidir.
3. Bunal›m dönemiyle birlikte
bu ﬂekillenme de de¤iﬂir. “ Günümüz yeni sömürge ülkelerinde ise,
baﬂlang›çta politik gerçekleri halka
aç›klaman›n bir arac› olarak silahl›
propagandan›n verilmesinden ötürü
(öncü savaﬂ› aﬂamas›) bu iki özelli¤i aramak gerçeklere gözlerimizi
kapamakt›r. Öncü savaﬂ› aﬂamas›nda parti elemanlar› do¤rudan savaﬂç› oldu¤u için, parti ve cepheyi
fiilen ay›rmak mümkün de¤ildir.
Parti silahl› propaganday› yürütürken, ayn› zamanda tüm s›n›f ve tabakalar›n birli¤ini, emperyalizme
ve oligarﬂiye karﬂ› olan cephe içinde sa¤lar. Silahl› mücadele saflar›na çeﬂitli s›n›f ve tabakalardan
emekçilerin kat›l›m›yla cephe geniﬂler, geliﬂir. Cephe örgütlenmesi,
halk›n örgütlenmesi, yani devrim
saf›na çekilmesiyle birlikte, giderek
partiden ayr› bir yap›ya sahip olur...
Cephenin bu ikinci biçimi almas›, kitlesel kat›l›m artt›¤› ölçüde gerçekleﬂecek bir süreçtir. Halk›n devrimci cephesi, halk›n çeﬂitli s›n›f ve
tabakalar›yla proletaryan›n s›n›fsal
birli¤ini ifade eden bir örgütlenmedir. Bu örgütlenme, geniﬂ halk kitlelerinin do¤rudan birli¤ini veya s›n›fsal örgütlerin ittifak›n› içerir.
Bu ülkedeki devrim sürecinin geliﬂim özelliklerine göre ﬂekillenir. Bu
cephe, emperyalizm ve oligarﬂiyi
y›karak parti kumandas› alt›nda iktidara geçer.

M a z l u m: Dünya devrim tarihinde farkl› örnekler de yok de¤ildir; çeﬂitli ulusal veya uluslararas›
nedenlerden dolay›, ülkenin özgünlüklerinden dolay›, Marksist-Leninistlerin de¤il de küçük burjuvazinin önderlik etti¤i cephe örgütlenmeleri de olmuﬂtur. Sonuçta en geniﬂ anlamdaki cephesel örgütlenme-
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lerde öncülük sorunu da devrimdeki
öncülük misyonunun bir parças›d›r
ve bu noktada örgütler, çeﬂitli kesimler aras›nda bir mücadele olmas› da do¤ald›r.
Yukar›da tan›mlad›¤›m›z cephe,
devrime giden yoldaki tek kitlevi
birlik örgütlenmesi de olmayacakt›r.
Mücadelenin ihtiyaçlar›na, s›n›f ve
katmanlar›n özgün konumlar›na,
solun çeﬂitli kesimlerinin güç ve politikalar›na göre, çok farkl› biçimlerde cephesel örgütlenmeler de
gündeme gelebilir. Daha dar iﬂlevler yüklenmiﬂ birlikler gündeme gelebilir. Bu biçimleri, modelleri, bugünden mutlaklaﬂt›racak, donduracak bir yaklaﬂ›mdan kaç›nmak gerekir. Yukar›da belirtti¤imiz gibi, esas
olan halk›n devrim ve iktidar mücadelesinin ihtiyaçlar›na cevap verecek nitelikte olmas›d›r.
Nitekim son y›llarda Irak’ta Savaﬂa Hay›r Koordinasyonu, Devrimci ve Demokratik Yap›lar Aras›
Diyalog ve Çözüm Platformu, Devrimci 1 May›s Platformu gibi çeﬂitli
örgütlenmeler oluﬂturulsa da, esas
olarak s ü reklili¤i ve kapsay›c›l›¤›
olan bir birlik de oluﬂturulamam›ﬂt›r. Oysa y›llard›r, gerek ülkemizdeki koﬂullar, gerekse de solun subjektif koﬂullar› itibar›yla böyle bir
birli¤e olan ihtiyaç tart›ﬂ›lmazd›r.
Birli¤in acilli¤i, zorunlulu¤u üzerine hemen herkes hemfikir görünmesine ra¤men, böyle bir birlik gerçekleﬂtirilemedi... Yukar›da örnek
verdiklerimiz de belli ihtiyaçlara
denk düﬂmektedir, ama daha temel
ihtiyaçlar aç›s›ndan da bunlar yetersiz ve dard›r. Devrimci Demokratik
Cephe iﬂte bu anlamda daha kapsaml›, daha süreklili¤i ve yayg›nl›¤›
olacak bir öneri olarak önemlidir.

K e m a l: Birlik konusunda mesele, “en sol” olan›, “en ileri” olan›,
mutlaka “iktidar› hedefleyeni”ni
önermekte de¤ildir. Bu tür öneriler,
ço¤u kere ﬂablonculu¤un veya dar
görüﬂlülü¤ün ürünüdürler. Mesela,
bizim Demokratik Muhalefet Meclisi gibi baz› önerilerimiz, solun belli kesimleri taraf›ndan “reformist”,
“geri” bulunmuﬂtu. Örnek olsun,
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denilebiliyordu ki; “ Demokratik
Muhalefet Meclisi ile, devrim yoluyla iktidar› fethetmenin yerini
haklar için mücadele alm›ﬂt›r...
Oportünizme verilmiﬂ büyük bir tavizdir. ” Birlik sorununa böyle yaklaﬂmak, mücadelenin ve ittifaklar
meselesinin karmaﬂ›k ve çok yönlü
karakterini gözard› etmek, devrimi
dümdüz bir çizgi olarak düﬂünmektir.
Bugün de devrimci bir hareket,
solu, halk› birleﬂtirme, mücadeleyi
her alanda geliﬂtirme sorumlulu¤uyla davranan bir hareket, hem
devrimci gruplar›n birli¤ini sa¤lamaya çal›ﬂmak, hem de tüm ilerici,
demokratik kurumlar›n birli¤ini hedeflemek zorundad›r. Tersi ne Türkiye solunun gerçe¤ine uygundur,
ne de mücadelenin bugünkü düzeyine ve ihtiyaçlar›na.
Siyasi hareketlerin örgütlü güçlerini biraraya getirebilmek yukar›da da belirtti¤imiz gibi birlik biçimlerinden biridir. Ama birli¤i bunlarla s›n›rlayan bir anlay›ﬂ do¤ru de¤ildir. Birlikler ayn› zamanda, devrimci, demokrat, yurtsever, ilerici güçleri birleﬂtirmenin yan›s›ra, örgütsüz, sendikas›z, hatta düzen partilerinin, dincili¤in, milliyetçili¤in etkisi alt›ndaki kesimler için bile çekim
merkezi olabilecek bir anlay›ﬂla düﬂünülmelidir. Sol güçlerin birli¤i,
bugün için devrimci demokratik bir
cephe, böyle bir çekim merkezi olabilmelidir.
Kuﬂkusuz bu salt istemekle olabilecek bir ﬂey de¤ildir. Bunu sa¤la-

Birlikler ayn›
zamanda, devrimci, demokrat, yurtsever,
ilerici güçleri birleﬂtirmenin yan›s›ra, örgütsüz,
sendikas›z, hatta düzen
partilerinin, dincili¤in,
milliyetçili¤in etkisi alt›ndaki kesimler için bile çekim merkezi olabilecek bir
anlay›ﬂla düﬂünülmelidir.
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man›n ilk koﬂullar›ndan biri, çeﬂitli
kesimlerin, kitlelerin kendilerini
ifade edebilecekleri örgütlülükler
oluﬂturmakt›r. Bu ise, ülkemiz solunda oluﬂturulan birliklerin denilebilir ki en zay›f yanlar›ndan biri olagelmiﬂtir. Öyle ki, çeﬂitli konularda
merkezi olarak oluﬂturulan birlikler,
Anadolu’ya yayg›nlaﬂt›r›lamam›ﬂ,
onlar›n “yerel” uzant›lar› örgütlenememiﬂtir. Bu da herhangi bir birli¤in geniﬂ kitlelere ulaﬂmas›n› s›n›rlayan etkenlerden biri olmaktad›r.

Özlem: Asl›nda bu konuda sadece bizim ortaya koydu¤umuz
öneriler bile konuya ﬂabloncu bakmamak gerekti¤ini göstermektedir.
Burada ﬂuna da de¤inmek gerekir
san›r›m. Birçok öneri yap›lm›ﬂ olmas›na ra¤men, bugüne kadar bunlar gerçekleﬂmemiﬂtir. Bu noktada
ne yapaca¤›z, vaz m› geçece¤iz bu
önerilerden?
Birlik konusunda iki yanl›ﬂ ve
çarp›k yaklaﬂ›ma düﬂmemek gerekir: Bunlardan biri b i r l i k l e r i k ü çümsemek, bir di¤eri ise, b i r l i k l e r i
a b a r t m a k , kendi özgücüne güveni
ortadan kald›racak ﬂekilde birliklere
yaslanmakt›r. ‹ki sapmaya da düﬂmemek için ﬂunun gözönünde bulundurulmas› gerekir:
“ Sol dedi¤imiz öncelikle savunduklar› stratejiden, taktiklerden, ve
yar›n “son tahlilde” ne olacaklar›ndan bir anlamda ba¤›ms›z olarak
halk güçleri saf›nda de¤erlendirdi¤imiz kesimlerdir. Bu anlamda da
onlarla birlikte mücadele etmek gibi bir iste¤imiz, politikam›z vard›r.
Öte yandan, oportünist, reformist, icazetçi vb. olarak de¤erlendirdi¤imiz sol güçler, halk güçleri
içinde olmakla birlikte ayn› zamanda halk›n mücadelesinin önünde engel olma özelli¤i ve potansiyeli de
taﬂ›yan gruplard›r. Dolay›s›yla bu
noktada onlara karﬂ› ideolojik mücadele, pratik olarak etkilerini s›n›rlama gibi bir görev de vard›r.”
Sola ve dolay›s›yla solla oluﬂturulacak her türlü birlik içinde bu iki
yan› göz önünde bulunduran bir bak›ﬂ aç›s›yla hareket etmek duru-
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munday›z.
Birlik sorununa iktidar perspektifiyle, dolay›s›yla halka ve devrime
karﬂ› sorumluluk içinde bakmak durumunday›z. Dolay›s›yla bu konuda
yersiz iyimserlikler de, k a r a m s a rl › k l a r da, birlikler içinde yer alabilecek güçlere karﬂ› l i be ral l i kl e r de,
s e k t e r l i k l e r de do¤ru olmayan tutumlard›r. Nas›l ki, ﬂu veya bu konuyla s›n›rl›, lokal birliktelikler
oluﬂmas›yla solun birlik konusundaki zaaflar›n› aﬂt›¤› düﬂünülemezse, her zaman karﬂ› karﬂ›ya kalaca¤›m›z sol çocukluk hastal›klar›,
grupçuluklar karﬂ›s›nda da birlik ›srar›ndan ve politikalar›m›zdan vazgeçilemez.

M a z l u m : ﬁunu da ekleyeyim
ben. Birlikleri idealize etmek, do¤ru
bir yaklaﬂ›m de¤ildir. Birli¤in, birbirinden tamamen farkl› stratejileri
olan, birbirinden farkl› taktik ve politikalar› savunan, farkl› örgüt yap›s›na ve iﬂleyiﬂine, farkl› kültür ve
geleneklere sahip ve nihayetinde
farkl› s›n›f ve tabakalar›n ç›karlar›
aras›nda bir iﬂbirli¤i sa¤lanmaya çal›ﬂ›lmaktad›r; bu kadar farkl›l›¤›
yanyana getiren bir birli¤in kolay
olmas›, sorunsuz olmas› düﬂünülemez. Mesele farkl›l›klara ra¤men
birlikte mücadeleyi sürdürebilmektir.
Ö z l e m : Birlik, subjektif bir
tercih ve dönemsel bir görev de¤il,
devrim mücadelesini iktidar hedefine yöneltecek sürecin bir gere¤idir.
Birliklerin amac› da elbette esas
olarak halk› mücadeleye sevketmek
ve örgütlemektir. Birliklerin örgütleyici niteli¤inin hangi boyutlarda
olaca¤›, birli¤in biçimine ba¤l› olarak de¤iﬂir elbette. Bir birli¤in politik iﬂlevi, halk› oluﬂturan farkl› s›n›f
ve katmanlar›, ortak paydalarda birleﬂtirip ayn› hedefe yöneltmek, halk›n gücünü aç›¤a ç›kartmak, halka
kendi gücüne güven duygusunu kazand›rmakt›r.
Subjektif yak›ﬂt›rmalarla herkes
kendini aldatabilir ama kimse bu
subjektif de¤erlendirme ve adland›rmalar›, nesnel birlik ihtiyac›n›n
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yerine koyamaz. Mesela, ÖDP, kendi çat›s› alt›nda “solun birli¤ini”
sa¤lad›¤›n› iddia ediyordu kuruldu¤u dönem. Veya iﬂte seçimlerde bir
iki partinin yapt›¤› ittifak “Türk ve
Kürt halklar›n›n birli¤i sa¤lanm›ﬂt›r” diye sunulabiliyordu. Veyahut
da, bir konuda çok say›da grubun,
kurumun yanyana gelmesiyle hemen o birli¤e olmad›k misyonlar
yüklenmeye baﬂlan›yor. Bunlar boﬂ
ve dolay›s›yla b i r l i k s o r u n u n u o rt a d a n k a l d › r m a y a n iddialar ve
beklentilerdir. Birlik konusundaki
en yanl›ﬂ yaklaﬂ›mlardan biri, salt
biraraya gelmeye yüklenen büyük
misyonlard›r. Halbuki öyle olmamaktad›r.
Bazen 50, 60 hatta 70 demokratik kurum biraraya gelmekte, ortak
aç›klamalar, ça¤r›lar yapmaktad›r.
Ama bilindi¤i gibi bu tür ça¤r›lar›n
etkisi de fazla de¤ildir. O kadar kurumun ça¤r› yapt›¤› mücadeleyi örgütlemek için ciddi bir birlik oluﬂturamad›¤› yerde, o ça¤r›lar›n kitleler
üzerinde ne kadar sars›c› bir etki yapaca¤› tart›ﬂmal›d›r.
Emek harcanmayan, sorumluluk
ve risk üstlenilmeyen, icazet s›n›rlar› d›ﬂ›na ç›kmayan, direniﬂ örgütlemeyen bir birlik, kitleler üzerinde o
büyük etkiyi yaratamaz.
Birlikler için, hem karﬂ›l›kl›
emek, hem sorumluluk, hem karﬂ›l›kl› fedakarl›k gerekir. Bir iddia ve
hedef gerekir. Bunlar olmaks›z›n
herhangi bir birli¤i kurmak da yaﬂatmak da zordur. De¤ilse, hem

Devrimci
Demokratik
Cephe, en
baﬂta “haklar
ve özgürlükler mücadele sini” örgütleyecektir. Bu,
ayn› zamanda bugün solun en kolay birleﬂebilece¤i zemindir. Daha ileri
birlikteliklerin koﬂullar›
da böyle bir birlik gerçekleﬂtirilebildi¤i ölçüde
mümkün olacakt›r.
t›n
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kendini daha kapsaml› programlar
konusunda yükümlülük alt›na sokmayacaks›n, hem o birlikleri ülke
çap›na yayma sorumlulu¤unun alt›na girmeyeceksin, ama o birli¤e büyük büyük misyonlar yükleyeceksin. Böyle bir misyonun sözde kalaca¤› baﬂtan bellidir.

M a z l u m : “ N e olursa olsun,
nas›l olursa olsun birlik” anlay›ﬂ›,
sadece birlik özlemini ve talebini istismar etmeye yönelik bir anlay›ﬂt›r.
Bu anlay›ﬂta birli¤i iktidar perspektifiyle ele almak yoktur. Böyle birlikler kurulmaz m›, kurulur. Kurulur
ve “iﬂte biz de birlik yapt›k” denilir.
Fakat o birlikten, mücadeleyi geliﬂtiren bir sonuç ç›kmaz. O birlikler,
dergilerinde, gazetelerinde “büyük
ve önemli iﬂler yap›l›yor” havas›nda lanse edilir ve edildi¤iyle de kal›r.
Bu ciddiyetin gösterilmemesi
nedeniyledir ki, solun tarihinde bir
de “ birl ik me za rl › ¤›” vard›r. Evet,
birço¤unu içinde yer alanlar›n bile
bir ç›rp›da sayamayaca¤› kadar çok
birlik, cephe, platformlardan oluﬂan
bir mezarl›kt›r bu.
Dönemsel veya belli bir olay özgülünde bir birlik oluﬂturulur ve o
dönem geçti¤inde, o olay ortadan
kalkt›¤›nda o birlik de ömrünü doldurmuﬂ olur. Bu, bir yerde normaldir de. “Birlik mezarl›¤›” diye sözettiklerimiz bunlar de¤ildir. Tam
tersine, çok büyük iddialarla, iktidar› devralma hedefiyle ve elbette o
aﬂamaya kadar sürdürme iddias›yla
nice birlikler kuruldu solda. Fakat
hiçbiri yaﬂamad›, kal›c›laﬂamad›.
Neden böyle oldu¤u kuﬂkusuz,
önemli bir tart›ﬂma ve de¤erlendirme konusudur. Bunlar›n birço¤unun
geride kayda de¤er olumlu bir miras
da b›rakmad›klar›n› biliyoruz. Çünkü asl›nda solun ve halk›n mücadelesinin nesnel ihtiyaçlar›na de¤il,
subjektif baz› ihtiyaçlara cevap veriyor veya somut ihtiyaçlardan yolu
ç›k›lm›ﬂ olsa da, subjektif hesaplar,
bunlar›n önüne geçiyordu. Bu subjektif hesaplara göre de mücadeleyi
geliﬂtirecek, büyütecek birlikler
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oluﬂturulmas› bir yana b›rak›l›p
farkl› tercihlerde bulunabiliyor. Bunun birçok örne¤i var.

K e m a l : Ben sohbetimizin bu
bölümünü, önümüzde nas›l bir birli¤i oluﬂturma görevi var sorusunu
cevaplayarak toparlamaya çal›ﬂay›m. Kendini “pp rotesto”yla s›n›rlamayan, gasbedilenleri ve yeni hak
ve özgürlükleri k a z a n m a y › hedefm u ha l e fe t”le de¤il,
leyen, kendini “m
i k t i d a r hedefiyle tan›mlayan, oligarﬂinin halk› bölüp parçalama, solu tecrit ve tasfiye plan›n› bozan bir
birlik olmal›d›r.
Dolay›s›yla böyle bir birlik, antiemperyalist, anti-faﬂist bir birlik olmal›, bu birlikte icazetçili¤e, benmerkezcili¤e, ve pragmatizme yer
olmamal›, hak ve özgürlük isteyen
tüm kesimlerin taleplerini kendi talebi yapacak bir birlik olmal›d›r. Bir
birlik, bunlar› gerçekleﬂtirebildi¤i
ölçede kapsay›c›l›¤› artacakt›r.
Bir birlik neden anti-emperyalist, anti-faﬂist olmal›; çünkü ülkemizde anti-emperyalist, anti-faﬂist
olunmadan ba¤›ms›zl›k, demokrasi
savunulamaz, bu niteli¤i taﬂ›mayan
bir birlik, halk›n ekonomik, demokratik mücadelesini geliﬂtiremez!
Seçime yönelik birlikler oluﬂturulamaz m›? Elbette olabilir. Ama
bütün birlik meselesini oraya s›k›ﬂ-

t›rmak, reformist bir dayatma ve
birlik konusundaki di¤er görev ve
sorumluluklardan kaçmak olur.
Parlamenter mücadeleyi esas
alanlar›n görmedi¤i ﬂudur ki, o
alanda bir sonuç alabilmek için bile,
toplumsal muhalefetin geliﬂtiril mesi gerekir. Birlik de iﬂte bu yüzden öncelikle buna yönelik olmal›d›r. Ülkedeki mücadeleyi büyütmeden, kitleselleﬂmeyi yayg›nlaﬂt›rmadan, toplum üzerindeki sol etkiyi
art›rmadan kimse ﬂu veya bu alandaki mücadeleden sonuç alamaz.
Sol ad›na seçim sand›klar›ndan
ç›kan sonuçlar› hat›rlay›n. Asl›nda
“sand›k” da bir sonuçtur. Bu sonuç,
hay at ›n t üm a lan lar ›n d ak i m ü cadelenin gerili¤inden, etkisizli¤inden, yetersizli¤inden a y r › d e ¤ i l d i r. Reformizmin göremedi¤i veya
gözlerini ›srarla kapatt›¤› gerçek
budur. Oligarﬂinin faﬂist terörüne
karﬂ›, IMF’nin, AKP’nin yoksullaﬂt›rma politikalar›na karﬂ›, emperyalizmin hergün aleni ve ulusal onuru
ayaklar alt›nda çi¤neyen tahakkümüne karﬂ›, Kürt halk›na uygulanan
bask›lara karﬂ›, devrimci, yurtsever
bas›n›n susturulmas›na karﬂ›, k›sacas›, her alanda, her biçimle mücadele edemeyen bir sol, bir çekim
merkezi de yaratamaz. Birlik, iﬂte
bu çekim merkezini yaratmak için
gerekli unsurlardan biridir.

Devrimci Demokratik Cephe,
en baﬂta “haklar ve özgürlükler
mücadelesini” örgütleyecektir. Bu,
ayn› zamanda bugün solun en kolay
birleﬂebilece¤i zemindir. Daha ileri
birlikteliklerin koﬂullar› da böyle
bir birlik gerçekleﬂtirilebildi¤i ölçüde mümkün olacakt›r.
Halk›n silahl› savaﬂ›n› geliﬂtirmeye çal›ﬂmak da veya bir sonraki
seçimlere haz›rlanmak da, farkl›
strateji ve politikalara sahip her siyasi hareketin hakk›d›r ve birlikler
bunlar›n önünde engel de¤ildir, olmazlar. Kimse, birbirini stratejisini
uygulamaktan al›koyamaz. Ama
mesele ﬂudur ki, bugün hayat›n çeﬂitli alanlar›nda faﬂist teröre, iktidar›n bask› ve yasaklar›na karﬂ› durmak, SSGSS’ye veya tersanelerdeki
ölümlere veya zamlara karﬂ› mücadeleyi örgütlemek, anti-emperyalist
mücadeleyi geliﬂtirmek, bu farkl›
stratejilere sahip olanlar›n pekala
ortaklaﬂabilece¤i konulard›r. Zaten
hemen herkesin güncel siyasi faaliyetleri ayn› veya benzer konular etraf›nda dönmektedir.
Dolay›s›yla, iﬂte bu zemin, birli¤in en mümkün ve ﬂu an için de en
gerekli ve en geniﬂ zeminidir.
Sohbetimize önümüzdeki hafta
devam etmek üzere, burada noktay›
koyal›m. Haftaya buluﬂmak üzere
ﬂimdilik hoﬂçakal›n.

artmas› üzerine
sivil polisler
araçlar›yla kaçarken faﬂist
güruh ise stad›n içine kaç›p kap›lar› kilitledi. Bunun üzerine mahalle halk› içeri zorla girerek içerdeki faﬂist güruhu d›ﬂar› att›. Sonradan faﬂist güruhu koruma alt›na almaya kalkan polis araçlar› ise taﬂlanarak mahalle d›ﬂ›na
ç›kar›ld›.
Mahalleye yönelik herhangi bir sald›r›ya karﬂ› önlem
olarak, Sokullu Caddesi'ne barikat kuran kitle, mahallede yürüyüﬂ yaparak faﬂist sald›r›lara karﬂ› tepkisini ortaya koydu. 200’ü aﬂk›n kiﬂinin kat›ld›¤› yürüyüﬂte “Devrimcilere Kalkan Elleri K›raca¤›z, Nurtepe Faﬂizme Mezar Olacak, Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz,
Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ” sloganlar›yla, resmi ve sivil faﬂistlere meydan›n boﬂ b›rak›lmayaca¤› hayk›r›lm›ﬂ oldu.

NURTEPE’DE FAŞİST SALDIRI
Ka¤›thane-Nurtepe Mahallesi’nde,
Yürüyüﬂ Dergisi da¤›tan 10 kiﬂi, 18
May›s günü polisler taraf›ndan yönlendirilen faﬂist bir güruhun sald›r›s›na
u¤rad›.
Aralar›nda Nurtepe Temel Haklar üyelerinin de bulundu¤u Yürüyüﬂ Dergisi okurlar›, Sadabat Spor Kulübü
Stad›’nda Yürüyüﬂ Dergisi sat›ﬂ› yapt›klar› s›rada, maç
izlemeye gelen 100-150 kiﬂilik grubun içinden bir grup
faﬂist güruh taraf›ndan b›çakl› sald›r›ya u¤rad›. Sald›r›y›
duyan Nurtepe halk› “Nurtepe Faﬂizme Mezar Olacak,
Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz, Yaﬂas›n Devrimci Dayan›ﬂma” sloganlar›yla stad›n önüne gelerek
Yürüyüﬂ okurlar›na sahip ç›kt›. Halk›n giderek say›s›n›n
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Emperyalistler AKP’yi Çok Seviyor!
Kapatma d avas›na emperyalist m üdahale:
Demokrasiyi de¤il, iﬂbirlikçilerini koruyorlar!
A l m a n y a ‹ ç i ﬂ l e r i B a k a n › Wo l f g a n g
Schaeuble: Kapatma davas› için
bir gerekçe görmüyorum, Erdo¤an
ve hükümetinin bugüne kadar davay› gerektirecek bir durumu olmad›...
Av r u p a P a r l a m e n t o s u Yeﬂiller G r u bu Baﬂkan› Daniel Cohn-Bendit:
“AK Parti’nin, Anayasa Mahkemesi taraf›ndan kapat›lmas›, Türkiye’de demokrasiyi güçlendirmez.”
ABD D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› Av r u p a v e
Av r a s y a ‹ ﬂ l e r i n d e n s o r u m l u
M ü s t e ﬂ a r › M a t t B r y z a : “Türk
seçmeninin Türkiye'nin siyasi gelece¤ini belirlemesini ve bunun Türkiye'nin laik de¤erleri ve demokrasiyle tam uyumlu bir ﬂekilde gerçekleﬂtirilmesini umuyoruz''...
ABD Türkiye Büyükelçisi Ross W il son: “Bu konuyla ilgili çok fazla
konuﬂmak istemiyorum. Fakat geliﬂmeleri ilgiyle ve endiﬂeyle takip
ediyoruz.”
‹ n g i l t e re D › ﬂ i ﬂ l e r i B a k a n › D a v i d M i l i b a n d : Türkiye'de yüzde 47 oy
alan bir partinin kapat›lmas› olas›l›¤› bizi ciddi biçimde kayg›land›r›yor. ”
Av u s t u r y a C u m h u r b a ﬂ k a n › F i s c h e r : “Dava Avrupa taraf›ndan dikkatle izleniyor.
Avrupa Bi rl i ¤i’nde n J oo s t La ge n d › j k : “AKP Refah gibi islamist bir
parti de¤il... Sürecin kendisi AKP’
yi demokrat yap›yor. AKP baﬂka
ﬂeyler yapmak istiyor analizine kat›lm›yorum.”
Liste uzay›p gidiyor. AKP’ye
kapatma davas› aç›ld›¤›ndan beri,
emperyalistler klasik “yarg›ya müdahale etmeme” politikas›n› da bir
yana b›rak›p, alenen davaya müdahil olup AKP’yi sahiplendiler. Öyle
ki, ülkelerin yöneticileri, diplomasiyi de kaale almay›p, kendilerini yar-

Say›: 147

g›ç yerine koyup, AKP’nin kapat›lmas› için bir neden olmad›¤› fetvas›
veriyorlar.
Ülkemizdeki düzen güçlerinin
ikiyüzlülü¤ü, bu müdahale karﬂ›s›nda bir kez daha ortaya ç›k›yor; Avrupa Birli¤i, mesela 8 Mart’ta uygulanan ﬂiddeti eleﬂtirdi¤inde, AB’ye
karﬂ› ç›kan AKP, ﬂimdi müdahalelerden memnun.
Düﬂünün bir ülkenin (‹ngiltere)
D›ﬂiﬂleri Bakan› ülkemizi resmi ziyarete geliyor ve resmi protokolu,
yan›nda geldi¤i kraliçesini bir yana
b›rak›p, do¤rudan ve aç›kça AKP’
nin kapat›lmamas› için görüﬂmeler
yap›yor. Bas›n›n yazd›¤›n› aynen
aktaracak olursak, “iki gündür muhalefet, bas›n mensuplar›, hükümet
yetkilileri ile görüﬂüyor. ” Konu malum.
Emperyalist ülkelerin etkili gazete ve dergilerinde hemen hergün
konuya iliﬂkin makaleleler, yorumlar yay›nlan›yor. Son olarak Amerika’n›n Eski Türkiye Büyükelçisi
M a r k P a r r i s’in, Wall Street Journal’a yazd›¤› yaz›n›n baﬂl›¤› ﬂöyle:
“Türk Mahkemeleri halk›n iradesine sayg› göstermeli.”
Bu noktada soru ﬂudur: E m p e ryalistler A K P ’ y i n e d e n b u k a d a r
çok seviyorlar?...
Kapatma davas›na müdahaleyle,
bu konuda burjuva diplomatik geleneklerin de bir yana b›rak›ld›¤› ›srarl› ve pervas›z kampanyayla
amaçlanan›n “ d e m o k r a s i y i k o r umak de¤il, iﬂbirlikçilerini korum a k ” oldu¤unu söylemek için derin tahliller yapmak gerekmiyor.
Emperyalistler koro halinde ba¤›r›yorlar: A KP ’ye dokunm ay› n!
D o k u n m a y › n , ç ü n k ü ; ﬂu anda
en iyi, en sad›k iﬂbirlikçi düzen partisi AKP’dir.
AKP’nin onlara sundu¤u hizmetler saymakla bitmez ve sunabilece¤i
baﬂka hizmetler de var. Emperyalist-

ler bunu biliyor ve istiyorlar. Ülkemizin dört bir yan›nda ormanlarda, yer
alt›nda, denizlerde, ya¤malanacak nice yerler var. Tar›mda kurulacak tekeller var. Henüz özelleﬂtirilmemiﬂ
kurum ve iﬂletmeler var. Var da var.
Emperyalistlerin derdi, bu anlamda demokrasi de¤il, iﬂbirlikçilerinin iktidar›n› sürdürmektir. ‹ﬂbirlikçilerinin iktidar olmas› için ise,
yarg›y› da, meclisi de, baﬂka her
ﬂeyi de çi¤nemekte bir an bile tereddüt etmezler. Nitekim etmiyorlar.
Burjuva demokrasisinin ölçüleri
içinde dahi, e¤er kayg›lar› Türkiye
demokrasisiyle ilgili olsayd›, “yarg›n›n sonucunu beklemeleri gerekirdi kendi iç tutarl›l›klar› gere¤i.
Ama dedi¤imiz gibi, emperyalist tekeller için sömürge bir ülkenin hukukunun ne önemi olabilir ki? Nitekim, gerekli durumlarda o hukukla
muhatap olmamak için zaman›nda
U l u s l a r a r a s › Ta h k i m Yasas›’n› da
ç›kartt›rd›lar iﬂbirlikçi iktidarlara.
Onlar hukuku, adaleti de¤il,
AKP’yi istiyorlar. Nas›l istemesinler: AKP, “ e m p e r y a l i z m i n v e
TÜS‹AD’›n partisi” olarak iﬂbaﬂ›na
geldi. Bu andan itibaren de hem ekonomik, hem siyasi planda emperyalizmin isteklerine cevap veren bir iktidar oldu... Irak’ta zaman zaman “iﬂgale karﬂ› ç›k›yor görünümü” verse
de ABD için iyi bir iﬂgal orta¤› oldu.
Emperyalist tekellere yeni yat›r›m ve
ya¤ma imkan› sa¤layan say›s›z düzenlemeler yapt›... Say›s›z emperyalist tekel, AKP iktidar› döneminde
girdi ülkemize.. 6-7 y›l önce olmayan onlarca emperyalist tekel, ﬂimdi
örümcek a¤› gibi her taraf› kaplam›ﬂ
durumdalar. Maden, tar›m tekelleri
cirit atmaya baﬂlad›... Avrupa tekellerinin Kemal Unak›tan’› “y›l›n bakan›” seçmeleri, Baﬂbakana övgüleri
boﬂuna de¤ildi elbette... AKP, Ortado¤u’da Amerika ad›na taﬂeronluk
görevini üstlendi ve “islamc›” geçmiﬂini de BOP’un hizmetine sunarak
bu misyonunu devam ettiriyor. ‹srail’le iliﬂkileri en üst düzeye ç›kard›...
Emperyalizm, AKP’yi nas›l sevmesin, nas›l onun üzerine titremesin!
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Komediye Döndü
6 AKP “kuvvetler
ayr›l›¤›”n› keﬂfetti!

6 Yarg› “ iktidar
müdahalesini” f arketti!

6 Ne A KP, “kuvvetler ayr›l›¤›”n› t an›r; ne
yarg› “ iktidar müdahalesine” k arﬂ›d›r.

6 Ülkemizde hukuka sayg›l›
bir hükümet,
ba¤›ms›zl›¤›na düﬂkün bir
yarg› hiç olmad›! ﬁimdi
de y oktur.

Yarg›tay Baﬂkanlar Kurulu’nun
21 May›s’ta yay›nlad›¤› bildiri, oligarﬂinin siyaset sahnesinde yeni bir
“kriz” ç›kard›. Asl›nda, kriz, AKP
iktidar› boyunca Yarg›tay, Dan›ﬂtay,
Say›ﬂtay gibi hemen tüm yüksek
yarg› organlar›yla AKP aras›nda devam edegelen çat›ﬂman›n yeni bir
biçimidir.
“Laiklik-ﬂeriat” perdesi arkas›nda, sistem için ç›kar ve paylaﬂ›m savaﬂ›n› sürdürenler, tüm kurumlar›,
tüm iliﬂkilerini birbirlerine karﬂ›
arenaya sürmüﬂ durumdalar. Bizim
için bu iç çat›ﬂmay› daha ilginç hale
getiren ise, çat›ﬂ›rken, düzenin gerçeklerini de do¤rudan veya dolayl›
biçimde itiraf etmekte oluﬂlar›d›r.

Oligarﬂinin haline bak›n:
Yarg›tay Baﬂkanlar Kurulu bildirisinde deniyor ki:
“ Bi r y›l a yak› n s üre çt e, gide re k
artan bir biçimde, Yarg› erkine yön e l ik v e h u k u k d e v l e t i o l m a i l k e s i y le ba¤daﬂmayan sistemli sald›r›lar,
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c um hur iye t in t e m el il ke le r in i z ede ler olmuﬂtur.”
Sald›ran, bask› yapan kim? Türkiye Cumhuriyeti hükümeti.
Sald›r›lan Türkiye Cumhuriyeti’nin en üst yarg› organlar›.
Yarg›tay Baﬂkanlar Kurulu diyor
ki: “Ya rg›y› ve mensuplar›n› hedef
göstererek... aç›lan kapatma davas›nda lehe sonuç alma heves ve yöntemleri s›kl›kla denenir olmuﬂtur. ”
Hedef gösteren bu ülkenin hükümeti; yani yarg› da dahil her kesimin güvenli¤ini sa¤lamakla görevli
olan hükümet.
Yarg›tay Baﬂkanlar Kurulu, hükümetin “ y a n d a ﬂ y a r g › y a r a t m a
ç a b a s › n d a o l d u ¤ u n u ” söylüyor.
Çiçek, “demokrasimiz ve hukuk
si st em i m i z ad› na büyük t al i hsi zl ik”
diye cevap veriyor yarg›çlara.
Yarg›tay aç›klamas›nda buna
benzer daha birçok suçlama yöneltiliyor. Suçlamalar ciddi.
Fakat bunun karﬂ›s›nda, Yarg›tay’a en yak›n hükümet üyesi konumundaki Adalet Bakan› M. Ali ﬁahin aynen ﬂu cevab› veriyor yarg›çlara: “Dam üstünde saksa¤an!”
Evet, ülkenin Adalet Bakan›’n›n
bu iddialara verdi¤i cevap “Böyle
bir bildirinin hiç gere¤i yoktu; bildiri tam dam üstünde saksa¤an oldu”dan ibarettir.
Dam üstünde saksa¤an de¤il,
dam üstünde oligarﬂi içi çat›ﬂma.

Ba¤›ms›z bir yarg ›
d a ha ö nc e v a r m›yd›?
Yarg›tay bildirisinin önemli bölümlerinden birinde de ﬂöyle deniyor: “Tüm bu geliﬂmeler, sistemli
olarak yarg› erkinin ba¤›ms›zl›¤›n›n
hazmedilemedi¤ini, tarafs›zl›¤› sa¤lama ad› ve aldatmas›yla yürütmeye yandaﬂ, onu koruyup kollayan ve
onun taraf›ndan denetlenen bir yar-

g›n›n oluﬂturulmas›n›n
amaçland›¤›n› belgelemeye yetmektedir. Hedeflenen budur!”
Yarg›tay üyeleri yan›l›yorlar.
Oligarﬂik düzenin temsilcileri, bu hedefe çoktan
varm›ﬂlard›r.
Bugüne kadar iktidarlardan ba¤›ms›z m›yd›
yarg›? Devlet karﬂ›s›nda
ba¤›ms›z m›yd›?
Devletle halk›n adalet önünde
karﬂ› karﬂ›ya geldi¤i yerde ba¤›ms›z
m›yd›?
Elbette hay›r.
Yarg›, bir zamanlar bir yüksek
mahkeme üyesinin söyledi¤i gibi,
c ü z d a n l a r l a teslim al›nm›ﬂt›r. Baﬂka hukukçular›n daha sonra söyledi¤i gibi, devletin ç›karlar› u¤runa
h u k u k t e r k e d i l m i ﬂ t i r... Yarg›,
MGK’ya ba¤›ml›d›r, tekellere ba¤›ml›d›r, kontrgerilla politikalar›na
ba¤›ml›d›r, emperyalizme ba¤›ml›d›r, düzen partilerine ba¤›ml›d›r; bu
ve benzeri ba¤›ml›l›klarla yarg›n›n
elleri, ayaklar›, a¤z›, kula¤›, gözü
tamamen ba¤lanm›ﬂt›r. Bu ba¤›ml›l›k, çok çeﬂitli biçimlere bürünür,
do¤rudan veya dolayl› ﬂekiller al›r;
ama ﬂuras› kesindir: ‹radesi olmayan, önündeki kara kapl› kitab›n› bile uygulayamayan bir yarg› söz konusudur ülkemizde. Ve kuﬂkusuz bu
gerçe¤i en iyi bilenler de yarg› kurumunun en tepesinde olanlard›r.
Bu ülkede bir günden ötekine
yasalarda hiçbir de¤iﬂiklik olmad›¤›
halde, savc›lar›n MGK talimatlar›yla bir günde davalar açmaya baﬂlad›¤›n›, mahkemelerin cezalar ya¤d›rmaya baﬂlad›¤›na defalarca tan›k
olunmam›ﬂ m›d›r?
Böyle mi olur ba¤›ms›z yarg›?
E¤er bu ülkenin yüksek yarg› organlar›n›n hukukçu üyeleri, yarg›
ba¤›ms›zl›¤› istiyorlarsa, önce hapishanelere baks›nlar; orada iﬂkencecileri, katliamc›lar›, infazc›lar›
göremeyecekler. Hangi ba¤›ml›l›¤›n
bu sonucu yaratt›¤›n›n muhasebesini yaps›nlar.
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Hücrelerin neden devrimcilerle
dolu oldu¤unu da sorsunlar kendilerine? Kontrgerilla politikalar›, bu
ülkede onlarca y›l uygulanm›ﬂ ve
hala linçlerle, infazlarla devam etirilebiliyorsa, bu o ülkenin yarg›s›n›n d›ﬂ›nda mümkün olabilir miydi?
Bunu sorsunlar kendilerine? Kontr
gerilla politikalar›na ve örgütlenmelerine payanda olmuﬂ bir yarg›n›n
ba¤›ms›zl›¤›ndan söz edilebilir mi,
sorusunu cevaplas›nlar...

A K P, ‘kendi yarg›’s›n›
yaratmak istiyor
AKP, daha iktidar›n ilk döneminde “ yarg›ya güvenmedi¤ini”
aç›klam›ﬂt›.
Halka yasalara uyma tavsiyesinde bulunan ve yürütme olarak yasalara uyulmas›n› sa¤lamak ve denetlemekle görevli bir iktidar, “ben bu
yarg›ya güvenmiyorum” diyordu.
Asl›nda belki de cumhuriyet tarihinde bir ilkti bu. Ve geniﬂ kitlelere,
asl›nda yarg› denilen ﬂeyin pek de
öyle “ba¤›ms›z”, “kutsal” olmad›¤›n›, tam tersine düzenin çeﬂitli kesimlerinin etkisi alt›nda, onlar›n ç›karlar› do¤rultusunda davranabildi¤ini gösteriyordu.
Aylard›r yarg› dahil düzenin tüm
kurumlar›n›n “millet iradesi”ne uy-

mas› gerekti¤ini dayat›yor AKP.
AKP’nin literatüründe millet iradesi ise, AKP’nin kararlar›ndan baﬂka
bir ﬂey de¤il. Fakat iﬂte yarg› bunu
kabul etmedi¤ini aç›kl›yor.
Hükümet Sözcüsü Çiçek, son
Yarg›tay bildirisini de ﬂu sözlerle
suçluyor: “ Bildirinin içeri¤i birçok
aç›dan sorunludur... Bu bildiri aç›kça mahkemeyi etkilemeye yönelik
hukuk d›ﬂ› bir tav›rd›r. ”
Düzenin en yüksek hukuk kurumuna hukuk ö¤retiyor. Ama ayn›
kurum, Çiçek’in Adalet Bakanl›¤›
döneminde her türlü zulme, hapishanelerdeki tecrite; devrimcilere
yönelik a¤›r cezalara onay verdi¤inde hiç hukuk d›ﬂ› bir ﬂey görmüyordu orada.
Bu yaklaﬂ›m, AKP’nin as›l sorununu da ortaya koyuyor. AKP, ayn›
YÖK’te oldu¤u gibi, kendi denetiminde bir yarg› istiyor. Yarg›tay
üyeleri de zaten “ Y ü r ü t m e n i n g ü d ü m ü n d e b i r yarg› olsun diye
g a y ret ediliyor” sözleriyle bunu
ortaya koyuyorlar.
‹ki taraf›n da hukuk diye bir kayg›s› yok.
‹ki taraf da bu çat›ﬂmada her türlü silah›, malzemeyi kullanmay›
mübah görüyor.
Oligarﬂi içi çat›ﬂmada h e r ﬂey

kullan›l›yor. Gerekti¤inde en demokrat, gerekti¤inde en anti-emperyalist kesilebiliyorlar birbirlerine
karﬂ›: Mesela Yarg›tay aç›klamas›nda deniliyor ki: “Yabanc› kiﬂi ve kuruluﬂlar›n katk›lar›yla kapatma davas›nda lehe sonuç alma çabalar›
var. ”
“Ya b a n c › k i ﬂ i v e k u r u l u ﬂ l a r ”
ülkemizin yürütmesine, yarg›s›na,
ordusuna, politikas›na, ekonomisine
ilk kez mi müdahale ediyorlar da
Yarg›tay bu konuda ilk kez ses ç›kar›yor?
AKP, sert aç›klamay› görünce,
bir yandan sert aç›klamalarla cevap
verirken, bir yandan da “Ne yürütme yarg›n›n, ne yarg› yürütmenin
güdümünde olmamal›d›r” tarz›nda
aç›klamalarla, kuvvetler ayr›l›¤›n›
hat›rlayan aç›klamalar yap›yor.
Kuﬂkusuz AKP’nin zihniyetinde
kuvvetler ayr›l›¤› falan yoktur. Padiﬂahl›k özlemleriyle iktidar sürdüren bir partinin bu kavramlarla ne
ilgisi olabilir.
Her iki kesim de kulland›klar›
kavram ve savunur gözüktükleri de¤erlerle, düzen içinde kendi konumlar›n› korumak ve güçlendirmek istiyorlar. Yarg›tay bildirisinin de, bildirinin iktidar partisinde yol açt›¤›
tutumun da anlam› budur.

dan s›rt›ndan kurﬂunlanm›ﬂ yaral›
olarak polis otosuna al›nm›ﬂ iﬂken-ceyle katledilmiﬂti. ‹rfan’› katleden,
Ferhat’› sakat b›rakanlardan hesap
sormaya devam edece¤iz” denildi.
Eylemde 70 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.
Adalet talebinin hayk›r›ld›¤› bir eylem de ayn› gün
E s e n l e r Yenimahalle Bahçeli Kahve önünde yap›ld›. Ey-lemde okunan bas›n aç›klamas›nda Ferhat'a s›k›lan kurﬂu-nun AKP'nin emekçileri, devrimci-demokrat muhalif ba-s›n ve örgütleri sindirme politak›s›n›n bir parcas› oldu¤u
söylendi. 40 derginin de sat›ld›¤› aç›klamada Ferhatlar’›n
sesinin susturulamayaca¤› söylendi.
K a r t a l Meydan›’nda Nurgül Korkmaz taraf›ndan ya-p›lan aç›klamada “buldu¤u her f›rsatta demokrasi, insan
haklar›, düﬂünce ve inanç özgürlü¤ü dersleri veren AKP
iktidar›n›n bas›n özgürlü¤ü anlay›ﬂ›; tekelci ve ‹slamc›
medyaya s›n›rs›z özgürlük, devrimci-demokrat muhalif
bas›na da sald›r›, gözalt›, iﬂkence, tutuklama-sindirme,
kurﬂun-katliamd›r” denildi.

‹rfan’›n Vuruldu¤u Yerde
Ferhatlar Vard›
Temel Haklar Federasyonu
üyeleri, Ferhat Gerçek’i vuran
polisin tutuklanmas› talebiyle
her hafta düzenli olarak ger-çekleﬂtirdi¤i eylemlere devam
ediyor. 18 May›s günü de 3
ayr› mahallede adalet talebini hayk›rmaya devam eden Fe-derasyon üyeleri Alibeyköy Sayayokuﬂu’nda 1996 y›l›n-da Kurtuluﬂ Gazetesi da¤›t›m› yaparken polis taraf›ndan
kurﬂunlanarak katledilen ‹rfan A¤daﬂ’›n vuruldu¤u yerde
Gülistan Sokak’ta eylem yapt›lar. ‹rfan A¤daﬂ için yap›lan
sayg› duruﬂuyla baﬂlayan eylemde “Ferhat Gerçek’i Vuran
Polis Hala Tutuklanmad›” pankart› ve Ferhat’›n resimleri
taﬂ›nd›. Eylemde yap›lan aç›klamada “‹rfan A¤daﬂ da 13
May›s 1996’da ‹stanbul Alibeyköy’de Kurtuluﬂ Gazetesi
da¤›t›m› yaparken herkesin gözü önünde polisler taraf›n--
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‹ki Yarg›:
Ya s i n H a ya l ; 2004 y›l›nda Trabzon’da Mc Donalds’› bombalad›.
Bombalama sonucunda bina tahrip
olurken, birkaç kiﬂi de yaraland›.
Hayal, tutukland›; fakat ne örgütten yarg›land›, ne de suçu “terör”
kapsam›nda görüldü.
Nitekim bunun sonucunda da sadece bir y›l tutuklu kald›ktan sonra
sal›verildi.
Tekin Tangün ve Aysun Akda ¤;
bir süre önce ‹stanbul Kozyata¤›‘nda
bir restoran›n bahçesine bomba konulmas› ve benzeri suçlamalar›yla
tutukland›lar ve geçen hafta haklar›ndaki iddianame aç›kland›:
Savc›, Tangün ve Akda¤’›n a ¤ › rlaﬂt›r›lm›ﬂ müebbet hapis cezas› n a çarpt›r›lmas› istiyordu.
Savc›, en a¤›r cezay› istemekle
de tatmin olmuyor; Tangün ve Akda¤’›n ayr›ca, ek olarak “terör örgütü üyesi olmak”, “patlay›c› madde bulundurmak”, “genel güvenli¤i
kasten tehlikeye sokmak” suçlar›ndan da 13 y›l ile 31 y›l aras›nda hapis
cezas›na çarpt›r›lmas›n› istiyor.
Yasalar ayn› yasalar.
Eylemler ayn›. (Hattta ikincisi
henüz “ t e ﬂ e b b ü s ” aﬂamas›nda, ortada patlayan, insanlar› yaralayan,
binay› tahrip eden bir bomba yok.)
Ama bak›n, istenilen cezalar ne
kadar farkl›. Yasan›n uygulan›ﬂ› ne
kadar farkl›.
Yasin Hayal’in Mc Donalds’›
bombalamas›, “genel güvenli¤i tehlikeye sokmazken”, eylemi yapan
devrimciler oldu¤unda, savc›
TCK’da ne kadar madde varsa ortaya döküyor.
Yasin Hayal’in patlatt›¤› bomba,
“devletin birli¤ini ve ülke bütünlü¤ünü bozmazken”, devrimcilerin
patlamayan bombas›, “devletin birli¤ini ve ülke bütünlü¤ünü bozmuﬂ”
oluyor.
Yasin Hayal de yan›nda birileriyle eylemi gerçekleﬂtirmiﬂ olmas›na karﬂ›n, onun iddianamesinde
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Yasalar ayn› yasalar; uygulan›ﬂ›
herkese göre farkl›:
Faﬂistlere, mafyac›lara, infazc›lara, iﬂkencecilere en üst düzeyde yarg› ﬂefkati ve himayesi
Devrimcilere, en üst s›n›rdan ceza!
Linççi vatandaﬂa, “hassasiyetlerinden dolay›” beraatlerine
Devrimcilere, demokratlara, “yard›m yatakl›ktan” tutuklama!
Ülke ayn› ülke, yasalar ayn›. Ve
asl›nda tek bir yarg› var;
“ba¤›ms›z yarg›” de¤il, faﬂizme
göbekten ba¤›ml› bir yarg›; iki
farkl› uygulama da onun ürünü.
“örgüt”ten, “terör”den söz edilmezken, söz konusu olan devrimciler
olunca, bu kavramlar, otomatikman
iddianamenin baﬂ›na yaz›l›yor.
K›sacas›, sadece “istenen ceza”lar de¤il, yarg› aﬂamas›n›n her
aﬂamas› farkl›.
P E K ‹ B U FA RK N ER ED EN
GEL‹YOR?

“Ba¤›ms›z yarg›”
sihirbazl›¤›!
Yukar›da k›yaslad›¤›m›z iki olay
ve olaylardaki kiﬂiler, kuﬂkusuz ki
birbirlerinden temelden farkl›; en
baﬂta ideolojileri farkl›. Amaçlar›
farkl›.
Fakat, bu k›yas›, düzenin yarg›s›n›n nas›l bir anlay›ﬂa sahip oldu¤unu göstermek için yapt›k.
Düzenin yasalar›na göre, “yasalar önünde herkes eﬂit” de¤il mi?
Eﬂit olmad›¤›n› görüyoruz.
Niye? Çünkü, yarg›n›n kendisi
de “ideolojik” tutum al›yor.
Karﬂ›s›ndakileri “e ﬂi t ” görmü-

yor, “ i d e o l o j i l e r i n e b a k a r a k ” de¤erlendiriyor.
“Ba¤›ms›z yarg›” tamamen aldatmacaya, kitlelerin bu düzenden
umudunu kesmesini önlemeye yönelik bir adland›rmad›r. Çünkü kitleler, adaletten umutlar›n› kestiklerinde, bu ço¤u zaman düzenden de
umudu kesmek anlam›na gelir veya k›sa sürede ona dönüﬂür.
Bunu bilen egemen s›n›flar,
“yarg›”y› sanki ayr› bir yerdeymiﬂ gibi sunarlar. Bir yerde sihirbazlar›n “illüzyonlar›” gibi; öyle
de¤ildir ama öyleymiﬂ gibi gösterirler. “Ba¤›ms›z yarg›” da bir
illüzyondur. Bu iﬂi yapan illüzyonistler, yani bildi¤imiz sihirbazlar
ise, baﬂta burjuva politikac›lar olmak üzere düzenin tüm kurum ve
kiﬂileridir. Hepsi, bizi yarg›n›n
ba¤›ms›z oldu¤una, “ﬂeriat›n kesti¤i parma¤›n ac›mayaca¤›na”
inand›rmak isterler.
Ama o “ﬂeriat”, parma¤› keserken “adam›na” göre davran›yor, eﬂit kesmiyorsa, hatta kiminin t›rna¤›na bile dokunmay›p,
kimimin ise, kolunu kökten kesmeye kalk›yorsa, o kesilen yer ac›maz
m›? Kesilen yerin de ötesinde vicdanlar buna isyan etmez mi?
‹ster burjuva demokrasilerinde
olsun, ister faﬂist devletlerde, yarg›
sömürü çark›n›n bir parças›d›r. Kapitalizmin ç›karlar›n› koruma temelinde verir kararlar›n›.
Düzeni korur, düzen savunucular›n› himaye ederken, düzene karﬂ›
mücadele edenleri cezayla y›ld›rm a görevini üstlenir. Yarg›c›n elindeki TCK, polisin elindeki cop, askerin elindeki silah gibidir. Yarg› da
onlarca y›la varan hapis cezalar›yla,
bunun için hiçbir kan›t yoksa, aylarca, y›llarca keyfi olarak uzat›lan tutuklamalarla düzene karﬂ› ç›kan›
sindirmeye, y›ld›rmaya çal›ﬂ›r.
Tekin Tangünler’in, olay ne
olursa olsun, en a¤›r cezalara çarptr›lmak istenmesinin nedeni de iﬂte
budur. Tekin Tangün, TAYAD’›n eski baﬂkanlar›ndand›r mesela. Onun
en a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ cezaya çarpt›r›lmas› için bu bile zaten yeterli bir
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nedendir? Nitekim, Tangün, TAYAD baﬂkan›yken de komployla tutuklanm›ﬂ, ortada hiçbir ﬂey yokken, komployla içeride tutulmuﬂ,
y›llarca hapisle cezaland›r›lmas› istenmiﬂti.
Dolay›s›yla, yarg›n›n devrimcilere, ilericilere, vatanseverlere karﬂ›
cezalar›n›, “adaletin tecellisi” de¤il, düzenin bask› ve zulmünün yarg› alan›ndaki devam› olarak görmek
gerekir. Çünkü öyledir.

Yarg›n›n m ant›¤›:
Devrimciler, devrimci oldu¤u
i çin ce zal and›r›lmak i steni r; Ya sin Hayaller, ‘iyi çocuk’ oldu¤u
i ç i n k o r u n u r.
Yasin Hayal Trabzon’da Mc Donalds’›n bombalanmas› olay›nda,
k›sa süre sonra sal›verilirken, “ g a r i p ”likler bununla s›n›rl› de¤ildi.
Mesela, bu eylemde yaralananlar ﬂikayetçi olmaktan vazgeçmiﬂlerdi;
fakat ne polis, ne savc›, ne de yarg›çlar, bu garip “vazgeçme” olay›n›
sormad›lar, soruﬂturmad›lar.
Yasin Hayal, tahliye olduktan
sonra futbol oynad›¤› Yeni Pelitli
Spor'un internet sayfas›nda " B o mb a c › a r a m › z d a " sözleriyle karﬂ›lanm›ﬂt›. Yerel bas›n da “bombac›”ya övgüler düzmüﬂtü. Fakat, hiçbir savc›, “terör eylemini ve teröristi övmek”ten iﬂlem yapmad› onlar
hakk›nda.
Bir ﬂehi t devri mci nin resmini
taﬂ›d› diye, onlarca insan› tutukla-

yan yarg›, bu aç›k ﬂiddet övgüsünü
ve “terörist sahiplenmesini” görmezden geldi.
Yasin Hayal’in k›sa sürede tahliye edilmesi, sonraki faaliyetlerinin
görmezden gelinmesi süreci, burjuva bas›nda “polisteki ﬂeriatç› kadr o l a ﬂ m a ”yla veya bir mahkemenin
özel tavr› gibi aç›klanmaya çal›ﬂ›ld›. Oysa Yasin Hayal olay›nda
“münferit” olan bir ﬂey yoktur. Sistemin ve sistemin polisinin, yarg›s›n›n Yasin Hayaller’i himaye etmesi,
sistemin s›n›fsal niteli¤i gere¤idir.
Bak›n, bas›nda pek üzerinde durulmasa da, k›sa süre önce benzer bir
olay daha olmuﬂtu. Yürüyüﬂ’te de
yer verdi¤imiz bu olay› hat›rlatal›m.
Mart ay›n›n baﬂlar›nda E¤itimSen Sakarya ﬁubesi k u n d a k l a n m›ﬂt›. E¤itim-Sen’i kundaklad›klar›
iddias›yla iki faﬂist gözalt›na al›nd›.
Faﬂistler de eylemi inkar etmediler
zaten. Eylemi gerçekleﬂtiren Nida
Ö z a r s l a n, sorgusunda ‘milliyetçi’
oldu¤unu ve eylemi gözda¤› vermek amac›yla yapt›¤›n› söyledi.
Nida Özarslan’’›n, sald›r› öncesi
ve sonras›nda beraber oldu¤u Cem
Kezer de gözalt›na al›nd›. Olay yerinde bulunan T ü r k ‹ n t i k a m K om a n d o l a r › imzal› bildirinin Cem
Kezer’e ait oldu¤u Kriminal Laboratuar› raporuyla kesinleﬂti.
Bundan sonras› ise Yasin Hayal
olay›n›n benzeridir. Her ﬂey bu kadar aç›k olmas›na, kan›tl›, belgeli
olmas›na ra¤men, iki faﬂist mahkeme taraf›ndan s e r b e s t b › r a k › l d › .

‹ K ‹ ‘BOMBALAMA’ O L AYI
Birine müebbet birine tahliye
Bas›ndan:
Haber Merkezi - Kad›köy’de McDonald’s restoran›n›n bahçesine bomba konulmas›ndan yarg›lanan ve
DHKP-C üyesi olduklar› iddia edilen iki san›k hakk›nda
a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ müebbet hapis cezas› istendi. Gazeteci
Hrant Dink‘in öldürülmesinde azmettirici olarak yarg›lanan ve Trabzon’daki McDonald’s’a bombal› sald›r›da
bulunarak 6 kiﬂinin yaralanmas›na neden olan Yasin Hayal’e ise 3 y›l 4 ayl›k hapis cezas› verilmiﬂ, Hayal 1 y›l
tutuklu kalmas›n›n ard›ndan tahliye edilmiﬂti.
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Burjuva bas›n bile bu serbest b›rakmay› “Sakarya’da 2. McDonalds
vakas›” diye yazm›ﬂt›.
Nida Özarslan adl› faﬂist, Mehmet Ali A¤ca’dan beri neredeyse
tüm faﬂistlerin verdi¤i ifadenin ayn›s›n› vererek “ eylemi kendisinin
tasarlad›¤›n› ve herhangi bir örgütle ba¤lant›s› olmad›¤›n›” söylemiﬂti. Yasin Hayal’in de yoktu, Hrant
Dink’i katleden O. S.’nin de.
Mahkeme de zaten örgüt falan
aram›yordu. Mahkeme, iki faﬂisti
bu kadar aç›k kan›tlara ra¤men,
“karartacak delil bulunmamas› ve
sabit ikametleri bulunmas› nedeniyle” serbest b›rakt›... Sabit ikameti
olan Me ryem Öz sö¤üt l er, Alev ﬁa h i n l e r aylard›r tutuklu oysa de¤il
mi!.. Ortada karart›lacak herhangi
bir delil bile söz konusu olmamas›na ra¤men, Ankara’da, Adana’da,
s›rf 8 Mart mitingine kat›ld›klar›
için onlarca insan aylard›r tutuklu
de¤il mi?
Hrant Dink’in katilinin poliste,
jandarmada nas›l a¤›rland›¤›n›, mesela “Çeçenistan Davas›”n› desteklemek için düzenin ölçülerine göre
alenen “terör eylemi” yapanlar›n,
bu ülkenin politikac›lar›, polis ﬂefleri, medyas› taraf›ndan alenen kucakland›¤›n›, Çark›nlar’›n, Çatl›lar’›n kahramanlaﬂt›r›ld›¤›n› ve bunun karﬂ›s›nda hücrelerin YARGI
KARARIYLA devrimcilerle dolduruldu¤unu düﬂünürseniz, yarg›n›n
ve sistemin niteli¤i gözönünüz
önünde apaç›k hale gelir.

Beﬂiktaﬂ‘taki ‹stanbul Cumhuriyet Savc›l›¤›, 4 Nisan
2008’de Kad›köy Kozyata¤›‘nda bir restoran›n bahçesine bomba konulmas› olay›na iliﬂkin, sahte kimlikle yakalanarak tutuklanan terör örgütü DHKP/C mensubu oldu¤u belirtilen Tekin Tangün ile Aysun Akda¤ hakk›ndaki soruﬂturmay› tamamlad›. Cumhuriyet Savc›s› Hikmet
Usta‘n›n haz›rlad›¤› iddianamede, Tangün ile Akda¤‘›n,
TCK’nin 302/1. maddesi uyar›nca, “devletin birli¤ini ve
ülke bütünlü¤ünü bozmak” suçundan a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ müebbet hapis cezas›na çarpt›r›lmas› istendi. ‹ddianamede,
ayr›ca san›klar›n, “terör örgütü üyesi olmak”, “patlay›c›
madde bulundurmak”, “genel güvenli¤i kasten tehlikeye
sokmak” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlar›ndan 13
y›l ile 31 y›l aras›nda hapis cezas›na çarpt›r›lmas› talep
edildi. (Cumhuriyet 17 May›s 2008)

‹K‹ YARGI
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Canan, Gençliğe
Dayatılan Kimliğe
Alternatiftir...

Ege Üniversitesi Canan Kulaks›z Alternatif Ö¤renci ﬁenlikleri’nin
dördüncüsü 14–15 May›s tarihlerinde yap›ld›.
Dört y›l önce üniversiteli gençlerin sponsörlü yoz ﬂenliklere tepkisiyle oluﬂan ﬂenlik, her geçen y›l geliﬂerek üniversiteli gençli¤in sahiplendi¤i ﬂenlik haline geldi.
Binlerce ö¤rencinin kat›ld›¤›
ﬂenli¤e gençli¤in coﬂkusu ve kararl›l›¤› damgas›n› vurdu. Her y›l daha
da büyüyüp geliﬂen ﬂenli¤e bu sene
Grup Yorum, Erdal Bayrako¤lu,
Grup Gün›ﬂ›¤› ‹stanbul Üniversitesi
Halkbilim Kulübü Tiyatro Toplulu¤u, ‹dil Tiyatro Atölyesi ve Ca-

nan’›n babas›, TAYAD
üyesi Ahmet Kulaks›z kat›ld›.
Ege Üniversitesi Merkez Kampüsü Bahçesi’nde
baﬂlayan ﬂenlikte Canan
Kulaks›z’›n büyük boy foto¤raf› as›l›rken yine DevGenç amblenin oldu¤u alt›nda Gençlik Dernekleri
Federasyonu yazan bir
pankart as›ld›.
ﬁenli¤in her ad›m›nda
Canan vard›, onun direniﬂi, onun amac› vard›...
Gençli¤e dayat›lan yaﬂama bir alternatif sunuyordu Canan... Haklar›na
sahip ç›kan, halklar›n kurtuluﬂu için
verilen mücadeleyi sahiplenerek
büyüten gençli¤i, düzenin yoz, bencilleﬂtirilmiﬂ gençli¤inin karﬂ›s›na
dikiyordu tüm inanc›yla. ﬁenlik onu
anlatmal›yd›. ‹zmir Gençlik Dernekli ö¤renciler bu sorumlulukla
düzenlediler ﬂenliklerini. ﬁenli¤e
kat›lan 3000 kiﬂide bu coﬂku hakimdi.
ﬁenli¤in aç›l›ﬂ›n› Grup Gün›ﬂ›¤›
seslendirdi¤i türkülerle yaparken,
‹stanbul Üniversitesi Ö¤renci Kültür Merkezi Halkbilim Kulübü Tiyatro Toplulu¤u, Mehmet Esato¤-

Gençli¤in
Elindeki Bayrak
Ba¤›ms›zl›¤›n
Bayra¤›d›r,
Cananlar’›n,
Zehralar’›n
Bayra¤›d›r.
Bu Bayrak
Zafere Kadar
Taﬂ›nacak
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Benim ülkem özgür ve
ba¤›ms›z olmal›yd›.
Benim ülkemin toprakl a r › n d a A m e r i k a n b a y r a klar› dalgalanmamal›,
ülkemi yönetenler
Amerikan baﬂkanlar›n›n
karﬂ›s›nda onursuzlu¤un
simgesi haline gelmeme liydi. Benim ülkemin
onurlu insanlar› devrimcil e r, beyinlerini yok etmek,
düﬂüncelerini de¤iﬂtirmek
i ç i n h ü c re l e re
at›lmamal›yd›. Benim
ülkemde demokrasi,
hukuk ve adalet olmal›yd›
dedi Canan. 19 yaﬂ›nda
u¤urlad›k Canan'›m›z›
ölümsüzlü¤e. 19 yaﬂ›nda
gencecik bir ü ni ver sit e
ö ¤ re n c i s i n i n b u b i l g e c e
d i re n i ﬂ i s a r s t › y ü re k l e r i .
lu’nun yaz›p yönetti¤i gençli¤in
içinde bulundu¤u yozlaﬂmay› ve çürümeyi anlatan “Aldan›rsak Yokuz”
isimli oyununu sahnelediler. Tiyatro
gösterisinin ard›ndan sahneye ç›kan
Erdal Bayrako¤lu’nun söyledi¤i
Karadeniz ezgileriyle horon oynand›. Bayrako¤lu konserinin bitiminde Grup Yorum’la birlikte Çaw Bella ﬂark›s›n› seslendirdiler.

3000 Kiﬂi
Cananlar’› Selamlad›
15 May›s’ta ﬂenli¤in ikinci günü
yine Grup Gün›ﬂ›¤›’n›n türküleriyle
baﬂlad›. Ard›ndan ilk defa ﬂenli¤e
kat›lan ‹dil Tiyatro Atölyesi, yazar
Bilgesu Erenus taraf›ndan kaleme
al›nan “Onuncu Köyün Fidanlar›”
adl› oyunu sahneledi. 2000’in Nisan’›nda F Tipi hapishanelerdeki
tecrite karﬂ› sürdürülen ölüm orucunda yaﬂam›n› yitiren Canan ve
Zehra Kulaks›z kardeﬂlerin direniﬂ
günlerinden kesitler sunan ve halen
Bolu F Tipi Hapishanesi’nde tutsak
olan Ümit ‹lter’in dizelerinden oluﬂan oyun iki k›z kardeﬂin kararl› tutumunu ve babalar› Ahmet Kulaks›z’›n k›zlar›yla omuz omuza dayan›ﬂmas›n› müzik ve danslar eﬂli¤inde gösteriyordu.
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‹zleyicilerin yo¤un alk›ﬂlar›yla sona eren oyunun ard›ndan
Canan ve Zehra Kulaks›z’›n babas› Ahmet Kulaks›z alk›ﬂlar
içinde sahneye ç›kt›.
Kulaks›z, konuﬂmas›n›n baﬂ›nda Canan ad›na ﬂenlik düzenleyen ö¤rencilere teﬂekkür ederek bugün de k›zlar›n›n eyleminin yan›nda oldu¤unu vurgulad›.
Kulaks›z, tüm toplumsal de¤erlerin yozlaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›ld›¤› günümüz koﬂullar›nda gençli¤in,
kendi haklar›na ve mücadelesine
sahip ç›karak Canan’›n da an›s›n›
canl› tutaca¤›n› hissetmekten
duydu¤u mutlulu¤u dile getirdi.

Dayan›ﬂma ‹çinde
Anlaml› Bir ﬁenlik
ﬁenlikte son olarak Grup Yorum sahneye ç›kt›. Grup Yorum
konserin ilk bölümünde daha çok
eski ﬂark›lar›n› seslendirirken arada FOSEM’ in haz›rlad›¤› Canan
Kulaks›z belgeselinin gösterimi
yap›ld›. ‹lgiyle izlenen belgesel
yo¤un talep üzerine iki kez gösterildi. Grup Yorum konserinin
ikinci bölümünü sunmak için sahneye geldi¤inde ﬂenli¤e kat›lanlar›n say›s› 3000 bini bulmuﬂtu.
Kapan›ﬂ öncesi ‹zmir Gençlik
Derne¤i ad›na yap›lan konuﬂmada son y›llarda Ege Üniversitesi’nde içecek sektörü sponsorlu¤unda yap›lan yoz ﬂenliklere karﬂ› Canan Kulaks›z ad›na yap›lan
ﬂenli¤in ö¤renci gençli¤in kendi
dayan›ﬂmas› ve çabas›yla yap›lan
onurlu bir ﬂenlik oldu¤u vurguland›. ﬁenli¤in kapan›ﬂ›nda kat›lan bütün sanatç›lar binlerce kiﬂiyle Çaw Bella ﬂark›s›n› hep bir
a¤›zdan söylediler.
Bu y›l dördüncüsü düzenlenen ﬂenli¤i sahiplenen ö¤renci
gençlik düzenin yaratmak istedi¤i gençli¤e karﬂ› da tavr›n› ortaya koyuyor. Gençlik Canan ve
Zehralar’›n yolunda tüm bask›lara ve apolitikleﬂtirme, y›ld›rma
sald›r›lar›na ra¤men yürüyüﬂlerini sürdürüyor.
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Engellemelere
Ra¤men ﬁenlik
Süleyman Demirel Üniversitesi’nde devrimci demokrat ö¤renciler
taraf›ndan okulun düzenledi¤i ﬂenli¤e
karﬂ› alternatif bir ﬂenlik düzenlendi.
13-14-15 May›s tarihinde gerçekleﬂen
ﬂenlikte ö¤renciler türküler söyleyip
hep birlikte halaya çektiler.
ﬁenli¤in 1. günü Isparta Gençlik
Dernekli ö¤rencilerin de oldu¤u devrimci demokrat ö¤renciler rektörlü¤ün
önündeki alanda biraraya gelince “Burada halay çekemezsiniz, halay çekmeniz için rektörlükten izin alman›z
gerekiyor” denilerek üniversite yönetimi taraf›ndan engellenmek istendi.
Ö¤renciler türkülerini söyleyerek halaylar›n› çektiler. Ve ﬂenliklerine devam ettiler.
ﬁenli¤in 2. günü ise ÖGB ve sivil
polislerin bask›s›na ra¤men ö¤renciler

türkülerini hayk›rmaya devam ettiler.
3 gün yine rektörlü¤ün engeli vard›. ﬁenlikte büyük sponsorlara süresiz
stant izini verilirken ö¤rencilerin açt›¤› stantlar›n belirli saate kadar aç›k
durabilece¤ini bildiren rektörlü¤e, ö¤renciler tepki gösterdi. ﬁenlik alan›ndan “ﬁenlikler Bizimdir Bizim Kalacak, Stantlar Bizimdir Bizim Kalacak”
sloganlar›yla rektörlü¤e yürüyen ö¤renciler stand izni almalar›n›n ard›ndan eylemlerine son verdiler.
Tüm engellemelere ra¤men ö¤renciler haklar› olan alternatif ﬂenliklerini
coﬂkulu bir ﬂekilde gerçekleﬂtirdiler.
Haklar›n› bilen ve arayan gençlik ﬂenlik hakk›na da sahip ç›k›yor.
y›ld›r bu topraklarda yaﬂ›yor, savaﬂ›yor, ölüyoruz. Yüzlerce y›ld›r
omuz omuza, yan yanay›z. ‘Yarin yana¤›ndan
gayr› her yerde, her ﬂeyde hep beraber’ demiﬂtik Ayd›n’da, Manisa’da.
ortakça, hakça demiﬂtik. Ve biz ﬁeyh
Bedreddin’in ak libasl›lar›y›z diyoruz.
Bu iddiaya sahibiz. Sivas’ta Pir Sultan›z, Bozda¤’da Çak›rcal› Efe, Yörük
Ali Efeyiz, K›z›ldere’de Mahir Çayan,
dara¤açlar›nda Deniz Gezmiﬂ’iz…”
denildi.
Yap›lan konuﬂman›n coﬂkuyla
karﬂ›land›. Grup Yorum alk›ﬂ ve sloganlarla sahnedeki yerini ald›. Grup
Yorum söyledi¤i marﬂlar ve türkülerle
kitle coﬂarken konser boyuncu halklar›n kardeﬂli¤ine ve anti-emperyalist
mücadeleye de¤inildi. Ortak Düﬂman
Amerika’d›r vurgusunun ön plana ç›kt›¤› konserde s›k s›k “Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz, Türküler
Susmaz Halaylar Sürer” sloganlar›
at›ld›. Konsere kat›lan 600 kiﬂi söyledi¤i türkülerle, att›klar› sloganlarla ve
çekti¤i halaylarla Yorum’un umut
dolu sesiyle buluﬂman›n coﬂkusunu
yaﬂad›.

Grup Yorum 5 Y›l Aradan
Sonra Salihli’deydi

“Ege’den Akdeniz’e Topra¤›n Sesi” Gazetesi düzenledi¤i konserle
Grup Yorum’u Salihli halk›yla buluﬂturdu.
5 y›l aradan sonra Grup Yorum 18
May›s’ta yeniden Salihli’deydi. Topra¤›n Sesi Gazetesi temsilcisinin konuﬂmas›yla baﬂlayan konserde ﬂunlar
ifade edildi. “Topra¤›n Sesi Gazetesi
olarak belki ilk merhabam›z ama bu
bizim Anadolu halklar› ile Ege halklar› ile ilk buluﬂmam›z de¤il. Yüzlerce
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Erzincan, Sivas, Biga ve Eskiﬂehir’de Faﬂist Sald›r›lar

Sorumlusu AKP ve YÖK’tür
Üniversitelerdeki faﬂist sald›r›lar sürüyor.
Sald›r›lar rastlant›sal veya münferit de¤ildir. Faﬂist sald›r›lardan herkesten önce AKP ve YÖK
sorumludur. Üniversiteleri sadece türban sorunu
oldu¤unda gündeme taﬂ›yanlar, süren faﬂist sald›r›lar karﬂ›s›nda kör ve sa¤›rd›rlar.
Bir k›sm› ise, kör ve
sa¤›r olman›n ötesinde, herkesi kör
ve sa¤›r hale getirmeye çal›ﬂ›yor;
okullardaki faﬂist sald›r›y›, bu sald›r›lar›n sivil ve resmi faﬂist güçlerin
iﬂbirli¤iyle gerçekleﬂti¤ini gizlemek
istiyorlar.
Antalya Akdeniz Üniversitesi’ndeki faﬂist sald›r›y› da “münferit
bir sald›r›” diye gören ve gösterenler, sonraki sald›r›lar karﬂ›s›ndaki
tutumlar›yla sald›rganlara koruma
sa¤lam›ﬂ olmaktad›rlar.
Oysa faﬂist sald›r›lar sürekli ve
polislerle faﬂistlerin iﬂbirli¤i alenidir.

Sivas: “Sa¤-Sol Çat›ﬂmas›
Yok Faﬂist Sald›r› Var”
Cumhuriyet Üniversitesi’nde 16
May›s günü bahar ﬂenliklerinden
dönen devrimci demokrat ö¤rencilere Sivas Adliyesi yan›nda faﬂistler
demir sopalarla sald›rd›.
Sald›r› sonucu baﬂlar›ndan ve
bacaklar›ndan yaralanan 7 ö¤renci
Sivas Numune Hastanesi’ne kald›r›ld›.
17 May›s günü Sivas ﬂehir meydan›nda biraraya gelen 250 ö¤renci,
bir protesto eylemi gerçekleﬂtirdi.
"Faﬂizme Karﬂ› Omuz Omuza!, Yaﬂas›n Devrimci Dayan›ﬂma” sloganlar› atan ö¤renciler bask›larla y›lmayacaklar›n› hayk›rd›lar.
Bir baﬂka protesto eylemi de 20
May›s günü Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü’nde gerçekleﬂtirildi.
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Sivas

05.00’de Gençlik Federasyonu’na
ba¤l› ö¤rencilerin evleri ve yurtlar› bas›larak gözalt›na al›nd›¤›
ö¤renildi. Gözalt›na al›nan Erbil
Ç›nar’›n ailesine polisin hiçbir
gerekçe göstermeden sadece savc›n›n arama iznini gösterek Ç›nar’›
zorla gözalt›na ald›¤› billdirildi. ‹lker Ekiz, Osman Minik, Emre Öztürk, Ayhan Y›ld›rmaz, Mustafa Do¤an, ‹brahim Karataﬂ, Erdal ﬁahbaz,
Ezgi Osan ile birlikte 13 kiﬂinin
daha gözalt›na al›nd›¤› ö¤renildi.

Çanakkale: Faﬂist
Sald›r›lara Protesto
§ 13 May›s; E r z i n c a n Üni v e r s i t e s i E ¤i t i m F a k ü l t e s i ’ n d e
f a ﬂ i s t l e r s a l d › r d › . 5 ö ¤ re n c i y a r a l a n d › . S a l d › r › , p o l i s i n 2 3 ö ¤ re n ciyi göz alt›na ald›¤› sald›r›yla
devam ettirildi
§ 15 May›s ; Eski ﬂe h i r A n a dolu Üniversitesi’nde s t a n d
açan ö¤r encilere sald›r›ld›
§ 16 May›s; Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde faﬂist sald› r › , 7 ö ¤ re n c i y a r a l a n d ›
§ 19 May›s: Ç a n a k k a l e B i ga’da faﬂistler Gençlik Dernekli
ö ¤ re n c i n i n e v i ö n ü n d e s i l a h s › k t › , ö ¤ re n c i y e s a l d › r d ›
§ 20 May›s: ‹ s t a n b u l Ü n i versitesi’nde
Halk
Bilim
Kulübü’ne faﬂ is tler sald›rd›, 3
ö ¤ re n c i y a r a l a n d ›
150 kiﬂinin kat›ld›¤› aç›klamada bahar ﬂenlikleri s›ras›nda faﬂist ö¤rencilerin tehdit ve tacizlerine maruz
kal›nd›¤›n›, polis ve ÖGB’ye haber
verilmesine ra¤men hiçbir güvenlik
önleminin al›nmad›¤› belirtildi.
“Sa¤-Sol Çat›ﬂmas› Yok, Faﬂist
Sald›r› Var” dövizleri taﬂ›yan ö¤renciler aç›klamadan sonra sloganlarla
rektörlük binas›na kadar yürüyüﬂ
yapt›lar. Sald›r›da yaralanan ö¤rencilerin rektörle yapt›klar› görüﬂmede sald›r›n›n sorumlular›n›n yarg›lanmas› istediler.
Ayr›ca 23 May›s günü sabah saat

Çanakkale’nin Biga ‹lçesi’nde
19 May›s günü, sabaha karﬂ› saat
03.30 s›ralar›nda, Çanakkale Gençlik Derne¤i Giriﬂimi çal›ﬂanlar›ndan
Metin Bulut’un polis karakoluna 5
dakikal›k uzakl›ktaki evi önünde faﬂistler taraf›ndan 10 el silah s›k›lm›ﬂ
ve evinin kap›s› k›r›lm›ﬂt›r. Evde
bulunan Reﬂit Candan adl› bir ö¤renciye de sald›ran faﬂistler evin
camlar›n› k›rarak kaçm›ﬂlard›r.
Yaﬂanan bu sald›r›y› protesto
eden Gençlik Federasyonu son günlerde üniversitelerde artan faﬂist sald›r›lara dikkat çekti.
Sald›r›lar›n amac›n›n y›ld›rmak
oldu¤u belirtilen Federasyon’un
aç›klamas›nda “Çanakkale Biga’da
tehdit edilen Metin Bulut ve di¤er
tüm arkadaﬂlar›m›za yönelik olabilecek sald›r›lardan, baﬂta Biga Ülkü
Ocaklar›’na gidip gelen faﬂistler,
okulun sözde güvenli¤ini alan Özel
Güvenlik Birimleri ve olabilecek
sald›r›lara karﬂ› önlem almayan emniyet birimleri (karakol vb.) sorumlu olacakt›r” sözlerine yer verdi.

Mu¤la: Sald›r›lar Faﬂizm
Gerçe¤ini Gösteriyor
Sivas'ta ve Çanakkale Biga'da
gerçekleﬂen faﬂist sald›r›lara dair
aç›klama yapan Mu¤la Gençlik
Derne¤i Giriﬂimi’de yaz›l› bir aç›klama yapt›. Sald›r›lar›n idare ÖGB
polis ve faﬂistlerin iﬂbirli¤iyle düzenlendi¤inin kaydedildi¤i aç›klamada “Çanakkale'de, Sivas'ta, Er-
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‹stanbul
hafta bahar ﬂenliklerinde yaﬂanan
faﬂist sald›r›lar› 22 May›s’ta yap›lan eylemle protesto edildi. Yunusemre Yurdu önünde biraraya gelen ö¤renciler Rektörlük önüne
yürüyerek kalemlerini att›lar.
Ö¤retim görevlilerinin de destek
verdi¤i eyleme 500 kiﬂi kat›ld›.
zincan'da, Mu¤la'da, ‹zmir'de, Antalya'da, Kars'ta Türkiye'nin dört bir
yan›nda gerçekleﬂen bu sald›r›lar
akademik-demokratik mücadelemizin önünde hiçbir engel oluﬂturmuyor. Bu sald›r›lar bizlere bir kez daha faﬂizm gerçe¤ini, faﬂist iﬂbirli¤ini gösteriyor ve mücadele h›rs›m›z›
daha da büyütüyor” denildi.

‹stanbul: “Faﬂist Terör
Yuvas› Kapat›ls›n”
‹stanbul Üniversitesi’ne ba¤l›
Ö¤renci Kültür Merkezi’nde faaliyet
yürüten Halk-Bilim Kulübü 22 May›s günü faﬂistlerin sald›r›s›na u¤rad›. Faﬂistlerin oldu¤u “Türkçe Yaﬂam Kulübü”nde olan faﬂistlerin gerçekleﬂtirdi¤i sald›r›da Gençlik Dernekli ö¤rencilerden Emre Ery›lmaz,
Baki Öztürk, ve Halk Bilim Kulübü
üyesi Duygu Ünal yaraland›.
Sald›r› 23 May›s’ta Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Merkez Kampüsü’ne yap›lan yürüyüﬂle protesto
edildi. Sald›r›lardan üniversite yönetimini sorumlu tutan ö¤renciler
ad›na Seval Kavlo bir aç›klama yaparak “‹stanbul Üniversitesi Yönetimine hat›rlat›rlat›yoruz: yaﬂanan
ve yaﬂanacak her sald›r›n›n, dökülen ve dökülecek her damla kan›m›z›n birinci dereceden sorumlusu sizsiniz” dedi.
200 ö¤rencinin kat›ld›¤› eylemde “Faﬂist Terör Yuvas› Türkçe Yaﬂam Kulübü Kapat›ls›n” pankart› ve
“Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz, Beyaz›t Faﬂizme Mezar
Olacak” sloganlar› at›ld›.

Eskiﬂehir: Sald›r›lara
Protesto Yürüyüﬂü
Anadolu Üniversitesi’nde geçen
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15 May›s günü bahar ﬂenliklerinde yaﬂanan faﬂist sald›r›da “Bir
ÖGB’liyi darp etti¤i” iddias›yla
Ekim Gençli¤i’nden Hasan Akman’›n tutukland›¤› ö¤renildi.

Lüleburgaz: Polisin
Amerikanseverli¤i
AKP’nin polisi emperyalizmin
ç›karlar›n› korumak için her türlü
keyfili¤i yap›yor. Amerika’ya karﬂ›
yükseltilen her ses AKP polisini de
rahats›z ediyor. Bundan dolay› da
halk›n her kesimine sald›r›yor.
13 May›s günü Edirne de Ortak
Düﬂman Amerikad›r konserine kat›lmak isteyen Gençlik Federasyonu’na ba¤l› Lüleburgazl› ö¤rencilerin yaﬂad›klar› polisin Amerikanc›l›¤›na birer örnektir. Lüleburgaz’dan
konser için belediye ile görüﬂen ö¤-

Gençlik Federasyonu:

“Gözalt›lar›n Nedeni
Devrimci Olmalar›d›r”
Gençlik Federasyonu Sivas’ta
yaﬂanan gözalt› terörü ile ilgili 23
May›s günü yaz›l› bir aç›klama yaparak sald›r›lar› protesto etti.
Yap›lan aç›klamada “Bu hukuksuzlu¤un tek aç›klamas› vard›r.
Onu da polis zaten aç›k bir ﬂekilde
yapamaz. Fakat bunun yapt›klar›
bask›yla anlaﬂ›lmas›n› da ister. Gözalt›lar›n mant›kl› bir aç›klamas›
vard›r onlar için. Bu da, gözalt›na
al›nan kiﬂilerin ülke ve okullar›ndaki sorunlara duyarl› olan ve bunu
sesli bir ﬂekilde dile getirecek kadar cüreti olan Gençlik Federasyonu’na ba¤l› devrimci ö¤renciler olmas›d›r.
Temsil ettikleri düzenin yasalar›nda bile bunu suç olarak göstere-

renciler tahsis ettikleri araçla Edirne’ye do¤ru yola ç›karlar. Ancak
pek s›k yap›lmayan GBT uygulamas›yla karﬂ›laﬂ›rlar. GBT uygulamas›
ise sadece onlar›n arac›na yap›l›r.
Araç “belge eksi¤i var” denilerek
Lüleburgaz’a geri gönderilir.
Konsere gitmekte kararl› olan
ö¤renciler terminale gidip baﬂka bir
otobüsle gitmeye karar verirler. Terminale geldiklerinde 4 polis arabas›
ve bir polis münibüsü ile karﬂ›laﬂ›rlar. Baﬂka bir araçla binip yollar›na
devam ederlerken yine otobüsleri
durdurulur. ﬁimdiki gerekçe ise
“aa y a k ta yolc u v a r ” olur.
Polis bunlarla da yetinmez. Konserden 2 gün sonra çantas› ba¤lanan
araçta kalan bir ö¤renci çantas›n› almak üzere TEM’e gider. Ancak orda da "o yan›nda geldi¤in çocuk örgüt üyesi senide örgüte çekmeye çal›ﬂ›yor fiﬂlenirsin gelece¤in karar›r
benim nasihatlerimi dinle ..." sözleriyle tehdit edilir. Polisin hiçbir y›ld›rma ve tehdidi gençli¤in anti-emperyalist mücadele içinde olmas›n›
ve Ortak Düﬂman Amerika’d›r ﬂiar›na sesini katmas›n› engelleyemeyecektir.
meyecek kadar meﬂru olan bu duruma tahammülleri yoktur. Çünkü
bu temsil ettikleri düzenin ç›karlar›na ters düﬂer. Onlara göre kimse
eﬂit, paras›z ve bilimsel bir e¤itim
istememelidir, kimse ba¤›ms›z bir
ülkenin ad›n› bile a¤z›na almamal›d›r.
Almamal›d›r ki, temsil ettikleri
bu düzenin sahipleri ülkeyi rahatça
peﬂkeﬂ çekebilsinler, e¤itim dahil
her ﬂeyi paral› hale getirebilsinler.
Onlar›n suçlar› budur ve durdurulmal›, yaln›zlaﬂt›r›lmal›d›rlar. Ezgi
Osan’›n ailesine verilen cevab›n
mant›¤› da budur. ‘K›z›n›z devrimcilerle gezmesin onlar gibi düﬂünmesin”, “onlar gibi düﬂünür, onlar›n yapt›¤›n› yaparsa baﬂ›na bu gelir, biz bir k›l›f›n› buluruz.’ ‹ﬂte bu
bask›nlar ve gözalt›larla anlat›lmak
istenen de budur” diyerek sald›r›lar›n amac›n› özetledi.

FAﬁ‹ST SALDIRILAR
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Demokrat Bile Olamayanlar

B‹R ‹LAN
27 Nisan tarihli Birgün Gazetesi’nin 4. sayfas›nda bir ilan yay›nland›. ‹lan, devrimci hareketin önder kadrolar›ndan Sabahat Karataﬂ’la ilgiliydi... Sabo’nun ismini, resmini gören
yoldaﬂlar›, devrimciler, hemen alt›ndaki dizeleri okumaya baﬂlad›lar...
Ama okuduklar›, o resme yak›ﬂ›r
sat›rlar de¤ildi. Bundan sonra söyleyeceklerimizin daha iyi anlaﬂ›lmas›
için söz konusu ilanda yaz›lanlar›
aﬂa¤›da sunuyoruz:
*
SABAHAT KARATAﬁ
1953.....
‹hanete u¤ramak m› daha zor,
yaln›z b›rak›lmak m›..
Yoksa unutulmak m›..
Hepsini yaﬂatt›lar sana gülüm.
Sen varken gücünden yararlananlar,
ﬂimdi de gölgene s›¤›nd›lar.
Ben seni unutmayaca¤›m, unutturmayaca¤›m.
ABLAN...
*
Bu ilan› kim veriyor? Verenin
dost olmad›¤› aç›k. Alt›nda “ablan”
yazmas› bu gerçe¤i de¤iﬂtirmiyor.
Çünkü küfrediyor, karal›yor.
Bu ilan› kim yay›nl›yor? B i r g ü n!
Böyle bir ilan› yay›nlayan›n da dost
olamayaca¤› belli. Gazetenin logosunun üstünde “halk›n gazetesi” yazmas› da bu gerçe¤i de¤iﬂtirmiyor.
*
Böyle bir ilan›, ilanda ad› geçenin
yoldaﬂlar›na tek kelime sormadan
yay›nl›yor. Neden?
Çünkü ﬂehitlere sayg› duymuyor.
O küfreden, karalayan ilan› yay›nlayarak Sabahat Karataﬂ’a, yoldaﬂlar›na hakaret ediyor, çamur at›yor, ﬂaibe yarat›yor.
Bir devrimci, demokrat gazete,
nas›l böyle bir ilan› yay›nlar?
*
‹lan›n yay›nlanmas›n›n ard›ndan
gazetenin sorumlu kiﬂileriyle görü-
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ﬂülüyor, “ d ü z e l t i n ” deniyor.
Görüﬂme, 18 May›s günü, Birgün
Gazetesi yetkililerinden ‹brahim Ayd›n ve Yaz›iﬂleri Müdürü Ahmet Tulgar’la yap›ld›.
‹lan önlerine konulup bunun izah› istendi. ‹zah edemediler elbette.
Nesini, nas›l izah edeceklerdi ki?
‹brahim Ayd›n, asl›nda ilan ilk
geldi¤inde yay›nlamad›klar›n›, hatta
onun yerine geçen seneki ilan› yay›nlad›klar›n›, on gün sonra ilan› veren ablas› gelip, ben o sözlerle kendi
ailemizde olanlar› kastettim, yoldaﬂlar›n› de¤il deyince, yay›nlad›klar›n›... anlat›yordu.
Bu da bir yalan. Hiçbir gazete,
baﬂka birinin ilan›n› be¤enmeyip,
onun bir sene evvelki ilan›n› koyma
hakk›na, tasarrufuna sahip de¤ildir.
Ahmet Tulgar da, “ ilan› ilk gördü¤ünde kim ne hakla böyle bir ilan›
bizim gazetemize getiriyor” dedi¤ini, ama ablas›n› dinleyince “ikna”
oldu¤unu anlat›yordu.
Bunlar›n kabul edilebilecek gerekçeler olmad›¤›n› kendileri de biliyorlard› elbette. Ablas› gelmiﬂ de
kendilerine ﬂunu söylemiﬂ, bunu
söylemiﬂ. Peki gazetedeki ilan› okuyanlar, bunu n e reden bilecekler?..
Bu soruya da bir cevaplar› yoktu
Birgün yöneticilerinin. Herkesin o
ilan› nas›l alg›layaca¤› besbelliydi!
*
Sonuçta, siyasetin çocuk oyunca¤› olmad›¤›, özür dilemeleri, düzeltme yapmalar› istendi. De¤erlerimize, ﬂehitlerimize, gelene¤imize Birgün yöneticilerinin d e n e t i m i n d e n
ge ç e n k üf ü r l e r edilmesi, sayg›s›zl›k
yap›lmas› geçiﬂtirilecek bir ﬂey de¤ildi.
Tamam dediler.
Düzelteceklerini belirttiler.
Ahmet Tulgar, özür metnini kabaca orada biçimlendirerek, "ﬂu tarihte gazetemizde ﬂu içerikte ç›kan
ilan nedeniyle Sabahat Karataﬂ’›n
arkadaﬂlar›ndan ve kurumundan

özür diliyoruz” ﬂeklinde bir özür yay›nlayacaklar›n› belirtti.
Olas› sorunlar› baﬂtan önlemek
için düzeltme metnini görmek istedi¤imizi belirtince, buna da tamam denildi. ﬁunu da bir not olarak belirtelim: Düzeltme metninin son halini
görmek istememiz karﬂ›s›nda “bize
güvenmiyor musunuz? ” denildi. Cevab›m›z ﬂuydu onlara: Evet ortada
bir güven problemi var, bunu yaratan
da sizsiniz, iki kez röportaj yapt›k sizin gazetenizle, ikisinde de son hali
bize gönderildi, bu ﬂekilde bas›lacak
denildi, a m a gazatede yay›nlanan
bölümle, bize gönderdi¤iniz aras›nda d a ¤ l a r k a d a r f a r k v a r d › . Özellikle son seçimlerle ilgili röportajda,
Ö D P eleﬂtirileri kesilmiﬂti. ﬁimdi
siz bunu yaﬂasan›z güvenir misiniz?”
Evet, röportajlar›n son hali üzerinde bile, fütursuzca oynayabilen,
ÖDP eleﬂtirildi¤inde tüm o “herkes
konuﬂuyor” spotlar›n›, demokratl›klar›n› unutan bir gazetecilik anlay›ﬂ›ndan, böyle demokrat olamayan
bir demokratl›k tarz›ndan söz ediyoruz burada.
*
Küfür ilan›n› yay›nlarken ortaya
konulan sorumsuzluk ve ciddiyetsizlik, bu görüﬂmenin sonras›nda da devam etti.
Düzeltme metnini göndermediler... Arad›k, sorduk, yine “gönderece¤iz” dediler: "Yaz›y› sana mail
ataca¤›m birkaç saate, ondan sonra
yay›nlayaca¤›z”...
Yine göndermediler. Sözünde
durmamak, al›ﬂkanl›klar›yd› anlaﬂ›lan... Ertesi gün, 21 May›s tarihli
Birgün’de konuﬂulanla, söz verilenle
ilgisi olmayan bir “düzeltme” metni
yay›nlad›lar.
Özürleri, bu defa kelimenin tam
anlam›yla kabahatlerinden büyüktü.
Aynen ﬂöyleydi yay›nlad›klar› “özür
ve düzeltme”:
"... tarihinde gazetemizin bu sayfas›nda yay›nlanan Sebahat Karataﬂ
ilan›n›n metni ilan› veren kiﬂinin metinde kullan›lan cümlelerin bir politik gönderme içermedi¤i konusunda
verdi¤i sözlü beyan üzerine gazetemiz reklam servisi ve yaz› iﬂleri tara-
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f›ndan kabul edilmiﬂtir."
O kadar.
Burada bir özür var m›? Veya düzeltme?.. O kadar gayri ciddi ki, bu
küfür ilan›n› yay›nlad›klar› günün tarihini bile yazmam›ﬂlar. Bir Birgün
okuru, bu ilan hangi ilanm›ﬂ, nas›l
bir ilanm›ﬂ diye merak etse, bulamayacak.
Sözlü beyan üzerine kabul etmiﬂlermiﬂ! Sözlü beyan nedir? Bir gazetenin yöneticileri için “öyle anlamay›n, böyle anlay›n sözlü beyan› üzerine yay›nlad›k” demek, ancak bir
mizah olabilir. Keﬂke ilan›n alt›na da
sözlü beyana atfen, “yukar›daki
cümleler, öyle de¤il, böyle anlaﬂ›lacak” diye de bir not düﬂselermiﬂ!
Sözünü etti¤imiz röportajda kesilen bölümleri de, ayn› sayfada yay›nlayacaklar›n› belirtmiﬂlerdi. Yay›nlad›lar, ama bu kez de ismi yanl›ﬂ yazar a k . Eyüp Baﬂ olmas› gereken ismi,
Eyüp Baﬂar diye yazd›lar. Düzeltmenin de, özrün de bir sorumlulu¤u olur,
ama Birgün’de bunlar hak getire.
Sabahat Karataﬂ ilan›na iliﬂkin
yapt›klar› düzeltme bir mizaht›r ama
ne yaz›k ki, asl›nda ﬂehitler dahil
her ﬂeyi de¤ersizleﬂtirmenin sonucu
olan, devrimcilik, demokratl›k ad›na
yüz karas› bir sonuç do¤uran bir kara mizaht›r. Devrimcili¤e piyasa gözüyle bakan, politika yapmay› aldatma, oyalama, yalan üzerine kuran bir
devrimcilik ve demokratl›k olamaz.
Devrimciler, demokratlar, her ﬂeyden
önce dürüsttür, sayg›l›d›r, sözünün
eridir. Tüccar kafas›yla hareket etmez, dostunu düﬂman›n› ay›rdetmesini bilirler. Ucuz basit iﬂler peﬂinde
koﬂmazlar. Burjuva kültürle, devrimci kültürün fark›n› çok iyi bilirler.
Ve bilirler ki, baﬂtan beri anlat›lanlar›n devrimcilerin kültüründe yeri
yoktur. Bu, burjuvazinin kültürüdür.
*
Bu kültürle yeni karﬂ›laﬂm›yoruz
biz. Böyle bir ilan› yay›nlamaktaki
zihniyetlerine, iftirac›l›klar› aç›¤a
ç›kt›¤›nda bile özür dilemesini bilmediklerine biz çok daha önceleri
defalarca tan›k olduk. Bunlardan birini hat›rlataca¤›z.
*
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Ayn› anlay›ﬂ ve kültürde olanl a r, Almanya’da, Ayd›n Erol ismindeki kendi arkadaﬂlar›n› vurdular.
1987’deki bu olay ﬂöyle geliﬂmiﬂti.
Bir kahvehanede Devrimci Yol’un o
zamanki yöneticilerinden Taner Akçam’›n yaﬂgününü kutluyorlard›,
sarhoﬂtular. O s›rada ayn› kahvehaneye gelen bir grup Devrimci Solcu
bildiri da¤›tt›lar. Siyaset yasakç›s›
DY’liler, Devrimci Solcular› engellemek için müdahale edip ard›ndan
ateﬂ açt›lar ve kendi arkadaﬂlar› Ayd›n Erol’u öldürdüler.
Olay, Türkiye’ye “sol içi çat›ﬂma” olarak yans›t›ld› ve Ayd›n
Erol’un öldürülmesi Devrimci Sol’a
maledilmeye çal›ﬂ›ld›.
Haftalarca, aylarca kendi katilliklerini gizleyip, suçu devrimcilere
y›kt›lar, “siz öldürdünüz” dediler.
O günlerde Murat Belge’nin yay›nlad›¤› Yeni Gündem Dergisi’nde
devrimci harekete “karanl›k eller”
edebiyat›yla küfredildi.
Devrimci hareket tüm bu kesimleri uyard›, bilginiz yanl›ﬂ dendi,
araﬂt›r›n dendi; ama onlar›n bir kula¤›ndan girdi, ötekinden ç›kt›. Ak›llar› s›ra, devrimci hareketi karalamak
için bir f›rsat ç›km›ﬂt›, tepe tepe kullanacaklard›..
Nitekim, devam ettirdiler bu
kampanyay›. Mamak Askeri Hapishanesi’nde Devrimci Yol davas›’ndan yarg›lanan O¤uzhan Müftüo¤lu (ki ﬂimdi kendisi ayn› zamanda
Birgün’ün yazarlar›ndand›r) imzas›yla, “ k a r a n l › k a d a m l a r, k a ti ll e r”
diye devrimci hareketi suçlayan ilanlar verildi. Mamak’a da haber gönderildi, do¤ru de¤ildir, gerçe¤i ö¤renin denildi... Dinlemediler, küfretmeye devam ettiler. F›rsatç›yd›lar.
Adaletleri ve vicdanlar› yoktu.
*
Ama sonra, Ayd›n Erol’u katleden Y›lmaz ad›ndaki kendi arkadaﬂ›,
bu adaletsizli¤e daha fazla tahammül
edemeyip, Alman polisine suçunu
itiraf etti.
Ayd›n Erol’u Devrimci Sol’cular›n vurmad›¤›, kendi arkadaﬂlar›n›n
vurdu¤u aç›¤a ç›kt›. Devrimci hareketi karalayacaklard›. Silah geri tep-

miﬂ, kendilerini vurmuﬂtu.
Haftalarca, aylarca “sol içi ﬂiddet” diye, “karanl›k eller” diye devrimci harekete küfredenler, birden
bire suspus oldular.
Ne bir özür, ne bir söz!
Murat Belgeler, O¤uzhan Müftüo¤ullar›, bu geliﬂme karﬂ›s›nda sustular. Özür dilemediler.
Hala da susuyorlar.
*
Bu anlay›ﬂ hala susuyor ve devrimci harekete karﬂ› ﬂimdi de bir
ilandan medet umuyor. Baﬂkalar›n›n
ilanlar›n›n arkas›na s›¤›narak, devrimci hareketi karalay›p, ﬂaibe alt›nda b›rakma ucuzlu¤unu sergiliyor.
Anlay›ﬂ ve kültür de¤iﬂmeyince,
kendini bir ﬂekilde gösteriyor.
*
Birgün, ﬂehitlerimize hakaret etmiﬂtir. Onun yoldaﬂlar›na hakaret etmiﬂtir. Birgün, Devrimci Harekete
yönelik karalamalara kürsü olmuﬂtur. Sorumsuzluk yapm›ﬂt›r. Bu ilan›
yazan da, yay›nlayan da özünde oligarﬂiye hizmet etmiﬂtir.
Birgün, bütün bunlar› hatayla,
yanl›ﬂl›kla, gözden kaçmayla aç›klayamaz art›k.
B i r : ﬁehitlerimizi ve devrimci
hareketi karalayan bir ilan›n yay›nlanmas›, iki: Söz verilen düzeltme
ve özürün söz verilen ﬂekilde yay›nlanmamas›, ü ç : Yay›nlanan düzeltmedeki sorumsuzluk ve ciddiyetsizlik, d ö r t : Yap›lan röportaj›n
ÖDP’yle ilgili sansürlenen k›s›mlar›n›n daha sonra yay›nlanmas›nda ismin yanl›ﬂ yaz›lmas›; b ü t ü n b u n l a r
bilinçlidir.
Birgün, ilan tarihini koymamakla, röportajda ismi do¤ru yay›nlamamakla, en baﬂta okurlar›n› aldatmaktad›r. Aldatma üzerine siyaset kimin
siyasetidir.
Birgün, devrimcili¤i, demokratl›¤› ö ¤ re nm e li d ir. Dürüstlü¤ü ö ¤ renm e l i d i r. ﬁehitlere sayg› duymay› ö¤r e n m e l id i r. Birgün, özür dilemeyi
ö ¤ re nm e li di r.
Birgün bütün bunlar için hala
ö z ü r b o r ç l u d u r.

B‹RGÜN
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n

Bir ihanet nas›l tezgahlan›r;
Marksizm-Leninizmi, sosyalizmi
tasfiye etmeye yönelik görüﬂler, nas›l Marksist-Leninist bir ambalajla
piyasaya sürülebilir?.. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birli¤i’nin yani k›saca SSCB’nin son lideri Mihail Gorbaçov’un siyasi misyonu bir
çok aç›dan de¤erlendirilebilir elbette ama en çarp›c› yanlar›ndan birisi
budur. En büyük hain olup olmad›¤›
tart›ﬂ›labilir ama en sinsi tasfiyeci
oldu¤u kesindir.
Gorbaçov geçen hafta ülkemizdeydi. Ferayi T›nç’tan, M. Ali Birand’a, Meral Tamer’e kadar birçoklar› “dünyan›n gidiﬂad›n› de¤iﬂtiren adam” olarak Gorbaçov’u övgülerle anlatt›lar.
Gorbaçov, U l u s l a r a r a s › K a r a
Taﬂ›mac›lar› Birli¤i’nin kongresinde bir konuﬂma yapmak için gelmiﬂ
ülkemize. Gorbaçov’un “kara taﬂ›mac›l›¤›”yla ilgisi, bilgisi nedir bilmiyoruz, ama Gorbaçov’un onbinlerce dolar karﬂ›l›¤›nda bu tür kongrelerde konuﬂturulmas›n›n kapitalizmin Gorbaçov’a bir tür ödülü oldu¤unu biliyoruz. Kapitalizm, borcunu ödüyor Gorbaçov’a.

H
Hat›rlanaca¤› gibi, Gorbaçov’a
1990 Nobel Bar›ﬂ Ödülü de verildi.
Ülkemize yapt›¤› son ziyarette yine
kendisine “dünya bar›ﬂ›na katk›lar›
için” teﬂekkür edildi.
Onun yönetiminde gerçekleﬂtirilen karﬂ›-devrim, gerçekten dünya
bar›ﬂ›na m› hizmet etti? Dünya bugün daha fazla bar›ﬂ içinde mi?
Irak, Afganistan iﬂgalleri ortada
dururken, bu soruya Gorbaçov’un
kendisi bile evet cevab› veremez.
Söyleﬂileri s›ras›nda “ABD’nin
So¤uk Savaﬂ’tan sonra NATO’nun
Almanya s›n›rlar›n› geçmeyece¤ine
söz verdi¤ini” an›msatan Gorbaçov,
“Bu sözlere ne oldu? Bu, onlara güvenilmeyece¤inin kan›t›” demiﬂ.
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Günayd›n m› demek
gerekir?
diye
Hay›r, bu sözler, sadece, onun bile dünyaya verdi¤i zarar› savunamayacak durumda
oldu¤unu gösteriyor. Emperyalizm
kendisine dair tüm yanl›ﬂ tespitleri
ve beklentileri, kendi prati¤iyle tekzip ediyor iﬂte.

H
Mihail Gorbaçov, 1985'te Sovyetler Birli¤i Komünist Partisi’nin
Genel Sekreterli¤i'ne seçildi. Bu
görevi üstlenir üstlenmez, peﬂpeﬂe
iki politikay› gündeme getirdi:
Glasnost ve Pere s t royka...
‹lki “aç›kl›k”, ikincisi “yeniden
yap›lanma” demekti özet olarak.
Gorbaçov'un, Perestroyka adl›
kitab› k›sa bir sürede best-seller oldu. Ama SSCB’de de¤il. Nerede?
Bat›da! Emperyalist dünya, Gorbaçov’daki “ihanet potansiyelini”
görmüﬂ olmal›yd› ki, her ad›m›n›
büyük bir teﬂvikle karﬂ›l›yordu.
O kadar ki, Gorbaçov, Bat› bas›n›nda "dinamik ve güvenilir lider"
imaj›yla sunulup, “uygar görünümü, yumuﬂak tav›rlar›, zevkli giyimi, eﬂi Raisa'n›n zerafeti ve sertlikten uzak, rasyonel ve pratik görüﬂleri” nedeniyle bol bol övülüyordu.
Kapitalizmin neleri övdü¤ü asl›nda her devrimci için neden kaç›n›lmas› gerekti¤ini de gösteriyordu
belki ama SSCB’de bunu görecek
bir yap› yoktu zaten.
Gorbaçov, Avrupa ve Amerika’da o kadar popüler hale getirilmiﬂti ki, Amerika’da 1988 baﬂkanl›k seçimleri öncesi yap›lan bir kamuoyu araﬂt›rmas›na göre, “adayl›¤›n› koydu¤u takdirde Gorbaçov'un
Bush ve Dukakls’dan daha fazla oy
toplayabilmesi mümkündü!”
Gorbaçov’un partinin liderli¤ini
üstlenmesinden sonra 1985'te yap›lan SBKP Merkez Komitesi Toplant›s›'nda, “SBKP Program›'n›n yeni
tasla¤›” görüﬂüldü. Gorbaçov kadrosu ve Parti Kongresi, reform siyasetini “daha fazla sosyalizm” ilkesiyle formüle ediyordu. Oysa, fazlas› gelen, kapitalizm olacakt›. Çin ile

SSCB aras›nda Gorbaçov’la birlikte
imzalanan bir anlaﬂmaya göre,
“Çin'e verilecek krediler karﬂ›l›¤›nda, Çinli iﬂçilerin SSCB'de ucuz
göçmen iﬂgücü olarak çal›ﬂmalar›
karar› al›nd›. SSCB'nin yeni üretiminin ihtiyac› olan ucuz iﬂgücü
Çin'de köy komünlerinin da¤›t›lmas› nedeniyle iﬂsiz kalan köylülerden
karﬂ›lanacakt›.”
Bu anlaﬂma Çin’de Deng ve
SSCB’de Gorbaçov’un “reformlar›n›n” niteli¤ini göstermesi aç›s›ndan
oldukça ilginçtir.
Gorbaçov'un “bürokrasi ve karaborsac›l›¤a, alkolizm, uyuﬂturucu
ba¤›ml›l›¤› ve yolsuzluklara karﬂ›”

Sinsi bir
ihanet
Aldatmacan›n foto¤raf›;
Gorbaçov iﬂçilerle ve
yan›nda, üstünde orak
çekiçler...

açt›¤› ve do¤al olarak kimsenin karﬂ› ç›kmad›¤› savaﬂ, k a p i t a l i z m i n
r e s t o r a s y on u n un perdesi oluyordu.
Gerçekten de sistemin sorunlar›
birikmiﬂti; “k›rtasiyecilik”, “rüﬂvet”, “tüketim h›rs›”, “milliyetçilik”, “ekonomik hantallaﬂma”,
“ulusal gelirin art›ﬂ h›z›nda dü -
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ﬂüﬂ”, “sosyalist demokrasinin iﬂleyiﬂindeki t›kan›kl›k”, “ideolojik, politik
yetersizlik”... toplumu ve partiyi kemiriyordu. Gorbaçov, bu süreci kelimenin tam anlam›yla “sinsice” yürütüyordu. Bunu mümkün k›lan nedenlerden biri de komünist partinin ve
toplumun büyük bir bürokratlaﬂma,
hantallaﬂma içinde olmas› nedeniyle,
karﬂ›-devrimci giriﬂimler karﬂ›s›ndaki
tüm refleksini kaybetmiﬂ olmas›yd›.
Gorbaçov’un reformlar›n›n ilk sonuçlar›ndan biri yayg›n bir karaborsa
piyasas›n›n oluﬂmas› oldu. Perestroyka'n›n “yeniden yap›land›rd›¤›” üretim ayg›t›, asgari ihtiyaçlar› karﬂ›layamaz olmuﬂtu ve resmen piyasaya
verilmeyen baz› mallar, hükümet taraf›ndan tespit edilmiﬂ fiyatlar›n çok
üstünde al›c› buluyordu. Bugün adlar›ndan çok söz edilen ilk Rus zenginleri, o zaman oluﬂmaya baﬂlam›ﬂt›.

H
Gorbaçov tasfiyecili¤i, 27. Kongre’de kongre kararlar›na dönüﬂtü.
Ancak bu kongre, çok daha ciddi bir
dönüﬂümü kararlaﬂt›rm›ﬂ olmas›na
20. Kongre gibi yank›lar yaratmam›ﬂt›. Çünkü yukar›da örneklenen sloganlar, yap›lmak istenenleri perdeliyor, parti kadrolar› aldatmacay› göremiyordu.
Gorbaçov’un “yolumuz ekimlerin
yoludur” deyiﬂinde oldu¤u gibi, bir
baﬂka büyük sahtekarl›¤› da Sovyetler’e dair söyledikleriydi. Gorbaçov,
“Sovyetlerin etkisinin azalmas› yüzünden parti organlar›n›n iﬂlevi ve
gücünün bu denli artm›ﬂ oldu¤u” tesbitini yaparak, Sovyetlerin siyasi iktidar organlar› ve sosyalist demokrasinin temeli olarak “rr olünün yenilenmesi gerekti¤ini” söylüyordu.
Gorbaçov'un çok s›k tekrarlad›¤›
düﬂüncelerinden biri de " O r t a k Avr u p a E v i " kavram›yd›. Gorbaçov, bu
kavramla, Orta ve Do¤u Avrupa ülkelerinin yeniden-bütünleﬂtirilmesinin
teorisini geliﬂtiriyordu. Gorbaçov,
“karﬂ›t askeri-siyasal bloklara ve
farkl› toplumsal sistemlere sahip olsalar da, devletler aras›nda belli bir
bütünleme olabilece¤ini” ileri sürüyordu 'Ortak Avrupa Evi' teorisiyle.
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H
Gelelim bugüne: Gorbaçov, küreselleﬂmeye iliﬂkin bir soruyu ﬂöyle
cevapl›yor: “Milli s›n›rlar ve milli
devletlere ihtiyaç yok diyenler yan›lg›dalar. Sadece fantazi kuranlar böyle der. Halklar asla böyle bir ﬂeye raz› olmaz. Biz her ﬂeyimizi uluslararas› ﬂirketlerle mi temsil edece¤iz? Onlar› kim kontrol edecek peki?..”
Sorular yerinde. Uluslararas› ﬂirketlerin mutlak egemenli¤inin yolunu
açm›ﬂ birinin bu soruyu sormas› da ilginç ve ö¤retici. Ama bu Gorbaçov’un ihanetinin fark›na vard›¤› anlam›na gelmiyor. O “Geçmiﬂe geri
dönseniz ne yapard›n›z?” sorusuna
da “ayn› yolda giderdim. Ancak reformlarda ve piyasa düzenine geçiﬂte
gecikmiﬂtik. Bu alanlarda daha h›zl›
olunmas›n› sa¤lard›m” diyor.
Piyasa demenin uluslararas› emperyalist tekellerin, Amerika’n›n egemenli¤i demek oldu¤unu elbette iyi
biliyor Gorbaçov. Tutars›z görünen
cevaplar›, onun art›k “ i h a n e t i n i p az a r l a y a n b i r a d a m ” olarak geçimini
sa¤layan biri olmas›ndan kaynaklan›yor. Kapitalizm, Gorbaçov’a borcunu
ödüyor demiﬂtik baﬂta:
San›r›z, kapitalizmin Gorbaçov’a
bu borcunun nereden kaynakland›¤›
ﬂimdi daha aç›kt›r. ‹ktidar› emperyalizme devrederken “ Büt ü n ‹k ti d ar
Sovyetlere” diyen, devrimin tüm kazan›mlar›n› yokederken “Yolumuz
Ekimlerin Yo l u d u r ” diye kitaplar yay›nlayan ve kapitalizmi restore ederken “Daha fazla sosyalizm” slogan›n› kullanan bu büyük tasfiyecinin yönetiminde geliﬂen süreci hat›rlad›¤›m›zda, kapitalizmin ona olan borcunun nedenini de daha aç›k görmüﬂ
oluruz.
U l u s l a r a r a s › K a r a Ta ﬂ › ma c › l a r›
Birli¤i’nin kongresinde konuﬂmas›
için ona ödenen paralar, emperyalizmin SSCB’de karﬂ›-devrimle kazand›¤›n›n yan›nda nedir ki?
Karﬂ›-devrimler, dünyay› alt›n
tepside sundular emperyalizme; dünya halklar› kaybettikleriyle birlikte
tüm dünyay› geri alma savaﬂ›ndan
vazgeçmiﬂ de¤il ama...

K›sa Tarih
25 May›s - 31 May›s
25-228 May›s 1994
Memurlar, "sendikalar›n›n yasallaﬂmas› ve 5 Ni s a n Paketi'nin geri al›nmas›" talebiyle Ankara'da
açl›k grevi ve yürüyüﬂ
yapt›lar.
27 May›s 1960
Türk Silahl› Kuvvetleri
ad›na Milli Birlik Komitesi taraf›ndan yönetime
el konularak Menderes
iktidar› devrildi.
27 May›s 1980 - Eski Gümrük ve Tekel Bakan›, faﬂist MHP’nin yöneticilerinden Gün Sazak
devrimciler taraf›ndan öldürüldü.
27 May›s 1995
Faﬂistlerin Nurtepe’ye
karﬂ› polis gözetiminde
uzun namlulu silahlarla
baﬂlatt›klar› sald›r›ya karﬂ› halk barikatlar kurdu.
28 Ma y ›s 1 99 2
‹stanbul’da 19 belediyeye ba¤l› 40 bin iﬂçi, toplu
sözleﬂme görüﬂmelerindeki dayatmalar› protesto
etmek için toplu vizite
eylemi ve yürüyüﬂler gerçekleﬂtirdi.
28 May›s 1992
Sözleﬂme görüﬂmeleri
sonuç vermeyince, Tar›m
ve Köyiﬂleri Bakanl›¤›'na
ba¤l› iﬂyerleri 28 M a y›s'ta, Tar›m ‹ﬂletmeleri’ne ba¤l› iﬂyerleri de 1
H a z i r a n'da greve baﬂlad›.
31 May›s 1996
Aﬂti iﬂçileri grevde.
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Sol yap sol!
CHP’nin huyudur. Ne zaman
s›k›ﬂsa, ne zaman biraz makyaj
gerekse, sola dönüﬂ manevralar›
yapar.
Anadolu solu’nu keﬂfeder, Üçünçü Yol’a vurulur, ama
hepsini de birkaç ay içinde unutur.
Geçen hafta gazetelere yans›yan haberlere bak›l›rsa,
“ C H P p ro g r a m › n d a s o l a v u r g u a r t a c a k ” m › ﬂ .
Deniz Baykal, Merkez Yönetim Kurulu toplant›s›nda
“Parti program›m›z› ça¤daﬂlaﬂt›ral›m” talimat› vermiﬂ...
Avrupal› sosyal demokrat partilerin programlar› da incelenecekmiﬂ. Yenilenecek programda, sol de¤erlere yönelik
vurgunun art›r›laca¤›, varoﬂlara yönelik yeni bir söylem
gündeme getirilece¤i belirtiliyor. (12 May›s 2008, Milliyet)
CHP’nin sola vurgusunun demagojik karakterini bir yana b›rakal›m; “”Cumhuriyetle yaﬂ›t bir parti, bunca y›ld›r
Avrupal› sosyal demokrat partilerin programlar›n› bile incelememiﬂse, yuh ona.. Gerçi incelese ne olacak? Adam›n ne
iktidara, ne muhalefete niyeti yok ki...
Bütün derdi, gerçek sola yönelebilecek kesimleri biraz
daha kendi yan›mda tutabilir miyimden ibaret..

do¤ruya do¤ru
“Azg›n kapitalizm ile AKP aras›nda bir gönül birli¤i
kurmuﬂlar..
Tuzla tersaneler bölgesine yaﬂam›n› yitiren iﬂçilerin
an›s›na ‘Vahﬂi Kapitalizm’ heykeli diksinler.
Olanlar› anlat›r.”
‘Serpil Y›lmaz, 22 May›s 2008, Milliyet)

Af var, af var
Gündemde vergi aff›, prim aff›, sicil aff›, kredi kart›
borcu aff› var gündemde...
Eee, h›rs›zlar, vergi kaçakç›lar›, primleri ödemeyen
patronlar, bu iktidar›n en sevdiklerinin baﬂ›nda geliyor,
onlar› affetmesin de kimi affetsin!

‹hale Yasas›’yla
niye oynay›p duruyorlar?
Bir “do¤ruya do¤ru daha. Yazar diyor ki: “Türkiye’de
siyaset [burjuva siyaset demeliydi-bn] Hazine’den para
hortumlaman›n bir di¤er ad›d›r.” ‘Metin Münir)
Yazar rakam›n› da veriyor bu olgunun: “devletin sat›n
ald›¤› mal ve hizmetlerin tutar›, gayri safi milli has›lan›n
yüzde 16-18’ine tekabül ediyor.
Böyle oldu¤u için de en elveriﬂli koﬂullarda ihale soygunlar› yapabilmek için ‹hale Yasas›, tekrar tekrar
de¤iﬂtiriliyor.

BAM TELİ çizgiler

Sat›l›k!
19 May›s’›n y›ldönü münde Samsun liman›
Ceynak adl› ﬂirkete sat›ld›;
Bugün öyle olmaz
ama, farzedelim ki; emperyalizmin iﬂgali birisinin can›na tak dedi; bir gemi bulup, Band›rma gibi,
bir limana ç›k›p savaﬂmak
istedi... Yapamayacak. Art›k bu ülkenin limanlar›ndan birine ç›kmak isteyen
de “özel sektör”den izin
almak zorunda... Çünkü
k›y›lar›m›zda sat›lmad›k
liman hemen hemen kalmam›ﬂ!
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“‹lk 11”
‹ﬂte ülkemiz gerçeklerinden bir r a k a m d a h a :
15-19 yaﬂ grubundaki 6.3 milyon gençten 3.5 milyonu
okula kay›tl› de¤il; Rakamlar “Gençleri yedek kulübesinde
de¤il, ilk 11’de görmek istiyoruz” diyen Baﬂbakan›n riyakarl›¤›n› da göstermiyor mu?
Okutma, meslek sahibi yapma, e¤itimsiz, iﬂsiz b›rak,
sonra “ilk 11” edebiyat› yap...
Nüfusumuzun yar›s› 28 yaﬂ›n alt›nda. Fakat düzen,
kendi anlay›ﬂ› do¤rultusunda bile gençli¤e e¤itim vermekten uzak. Üç gençten ancak biri ortaö¤retime devam edebiliyor. Kad›n nüfusun ise yüzde 41’inin ilkokul diplomas› bile yok. Her üç gençten biri iﬂsiz.
Tekeller dünyan›n en zenginleri s›ras›nda ilk 11’e h›zla
yükseliyorlar. Ama gençlerimizin, kad›nlar›m›z›n durumu
hiç öyle göstermiyor..

Röntgen!
“Devlete röntgencilik yapmak, yapt›rmak yak›ﬂmaz” demiﬂ Baykal.
Gerçek düﬂüncesini söylememiﬂ.
E¤er izlenen, gözlenen devrimcilerse, ilericilerse, Baykal devlete röntgencili¤i pekala yak›ﬂt›r›r. Onun karﬂ› ç›kt›¤› dinlemenin,
izlemenin kendi içlerinde kullan›lmas›.

Günay’›n protesto korkusu;
Kültür Bakan›, Milas’ta baﬂta çevreciler olmak üzere çeﬂitli kesimlerin muhtemel tepkilerinden korkarak 6 kez
p ro g r a m de¤iﬂtirdi.
Unak›tan, Eskiﬂehir-Boluspor maç›nda seyirciler
taraf›ndan tribünden kovuldu. Unak›tan, stad› terketmek
zorunda kald›. Her ç›k›ﬂ›n bir iniﬂi var.

“Baﬂar›n›n
s›rr›
amaca
sadakattir.”
Benjamin Disraeli
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Bas›n Üzerinde
AKP Terörü Sürüyor
YedinciGün’e 1 Ay Kapatma, Müdürüne Tutuklama
Geçen hafta bir ayl›k kapatma cezas› verilen YedinciGün Gazetesi’nin imtiyaz sahibi ve Yaz› ‹ﬂleri
Müdürü Ali Turgay, 16 May›s’ta ifade vermek için
gitti¤i Beﬂiktaﬂ Adliyesi’nde tutukland›.
Turgay’›n tutuklanma gerekçesi ise, gazetede ç›kan baz› haberlerde “örgüte yard›m ve yatakl›k etti¤i” iddias›yd›.

Ergenekon’da S ansür
Milliyet Gazetesi’nin yay›nlayaca¤›n› duyurdu¤u “ E r g e n e k o n ’ u n Anatomisi” adl› yaz› dizisi,
baﬂlamadan ‹stanbul Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤› taraf›ndan yasakland›.
Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤› Ergenekon haberlerini
sak›ncal› bulmuﬂ olmal›. Cumhuriyet Savc›l›¤› sanki bugüne kadar hiçbir dava hakk›nda hiçbir yay›n
yap›lmam›ﬂ gibi, Ergenekon hakk›nda haz›rlanan
dosyay› yasakl›yor. ‹ﬂlerine gelmeyen, istemedikleri her ﬂeyde sansürcülük hemen devreye giriyor.
Bas›n özgürlü¤ü rafa kald›r›l›yor. Nas›l olsa, her istenmeyeni yasaklayabilecek esneklikte yasalar
mevcut.

Yürüyüﬂümüz devam ediyor
Almanya’n›n baﬂkenti Berlin’de her Cumartesi
dergilerini Türkiyeliler’e ulaﬂt›rmaya çal›ﬂan okurlar›m›z Wedink’deki Türk pazar› ve Hermanstr’deki sokak festinde dergilerini tan›tt›lar ve
yaklaﬂ›k 5 saat içinde, 30 adet dergimizi Türkiyeli
halka ulaﬂt›rd›lar.
Okurlar›m›z dergimiz üzerindeki bask›lar› da
protesto ederek Yürüyüﬂümüz devam ediyor dediler.

DAEKM’de Anneler Günü
Kutland›
Duisburg'da Anadolu Federasyonu'na ba¤l› Duisburg Anadolu E¤itim Kültür Merkezi (DAEKM)
17 May›s günü dernek binas›nda anneler günü kutlamas› yapt›.
Kutlamada emekçi, direnen, savaﬂan, mücadelenin bir parças› olan analar›n selamland›¤›
konuﬂmalar yap›ld›. Müzik grubu Grup Umuda Yürüyüﬂ'ün türküleriyle kutlama sona erdi.
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Çanakkale’de
Anti-Emperyalist Mücadelenin
Coﬂkusu Vard›...

‹stanbul,
‹zmir, Antalya,
Ankara, Bursa,
Samsun, Malatya, Diyarbak›r, Edirne’de
yank›lanan Ortak Düﬂman
Amerika’d›r
konserleri Çanakkale’de yap›lan konserle
sona erdi.
Farkl› zamanlarda,
farkl› yerlerde
yap›lan konserlerde hep
“Ortak Düﬂman Amerika’d›r” diyerek
anti-emperyalist mücadelenin sesini
yükseltenlerin coﬂkusu, ba¤›ms›z
Türkiye vurgusu vard›.
17 May›s günü Çanakkale Amfi
Tiyatrosu’nu dolduran binlerce kiﬂi
Erdal Bayrako¤lu’nun Karadeniz’in
kemençesi, tulumu halklar›n kardeﬂli¤ini dillendiren ezgileriyle horona durdu. Bayrako¤lu’nun dinletisinin ard›ndan Çanakkale Gençlik
Derne¤i Giriﬂimi ad›na yap›lan konuﬂmada emperyalist sald›r›lara de¤inilerek bu sald›r›lar›n direnenler
oldukça amac›na ulaﬂamayaca¤› dile getirildi. Dün emperyalizme baﬂkald›ranlara pervas›zca sald›r›p öldürenlerin bugün de iﬂbaﬂ›nda oldu¤u belirtilen konuﬂmada ülke çap›nda gençli¤in örgütlenerek bu duruma sessiz kalmayaca¤› vurguland›.
‹dil Tiyatro Atölyesi ve Tiyatro
Simurg ise Bilgesu Erenus’un “Tarih Böyledir!” oyunuyla sahnedeydi. Doktor Kevser çevresini sarm›ﬂ
sömürücülerin, sald›rganlar›n oyun-

‹stanbul
‹zmir
Antalya
Ankara
Bursa
Samsun
Malatya
Diyarbak›r
Edirne
ve Çanakkale;
Büyük bir koro
hayk›rd›:
“Ortak Düﬂman
Amerika’d›r”
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lar›n› bozmak üzere ç›km›ﬂt› ortaya. Kevser büyük bir heyecanla anlat›rken Çanakkale zindanlar›nda can vermiﬂ Ayçe ‹dil
Erkmen de amfi tiyatronun bir köﬂesinden sanki onu izliyordu.
Oyunda anlat›lan egemenlerin
ﬂark›s›nda bir de¤iﬂiklik yoktu: “Para para para”.
Bütün de¤erler para üzerine kuruluydu. Bütün iliﬂkiler onun üzerinden iﬂliyordu. Bir de her gün bin
bir dalavereyle eme¤i çal›nan, haklar› gasbedilen yoksullar vard›.
Kevser bu çat›ﬂman›n tam ortas›ndayd›. Ölmemiﬂti. Bu kez sahneden
Ümit ‹lter’in dizeleriyle anlat›yordu
ömür boyu anlatt›klar›n›.
Sahne bu gerçekleri anlat›rken
az ileride televizyonlar ars›zca
gençlerin art›k kendilerine idol olarak, eli kanl›lar› öven Polat Alemdar’›, iﬂadam› Rahmi Koç’u, “Var
m›s›n Yok musun” yar›ﬂmas›nda para da¤›tan Acun Il›cal›’y› seçti¤ini
söylüyordu. Tuzla’da milletvekilleri
denetledikten az sonra üzerine sac
düﬂerek ölen Deniz Kaﬂ›keman adl›
iﬂçinin cesedi ortada yatarken.
Kevserler ve emperyalizmi taﬂa
tutan Irakl› çocuklar›n öyküsü FOSEM’in kurgusuyla anlat›ld› Çanakkaleliler’e. Türkiye’den Irak’a,
Kevserler’den taﬂ tutan çocu¤a kadar mücadelenin evrenselli¤i gözler
önüne serildi.
Ve “Çanakkale Türküsü” ile sahne alan Suavi bu ülkede emperyalizme baﬂkald›ran insanlar› anlatt›.
Dara¤ac›nda, K›z›ldere’de emperyalizme kafa tutan, ipin alt›nda taburesini tekmeleyen, “Dönmeye
De¤il Ölmeye Geldik!” diye hayk›ran devrimci yi¤it insanlardan söz
etti. Televizyonlardaki dizilerde onlar›n devrimci serüvenlerini iki reklâm aras›na s›k›ﬂt›ranlara, onlara
ak›l verenlere de veryans›n etti. Gün
gelince, emperyalizm yenilince tüm

bu oyunlar›n da hesab›n›n sorulaca¤›n› sözlerine kaydederken “ﬁark›ﬂla” türküsüne baﬂlad›¤›nda yüzlerce
izleyiciden oluﬂan bir koro da aya¤a
kalkarak ona eﬂlik etti.
Dünya halklar›n›n kardeﬂli¤ini
anlatan k›sa bir filmin ard›ndan
Grup Yorum ç›kt› sahneye. Naz›m’dan Aﬂ›k Mahzuni ﬁerif’e, Hasan Hüseyin’e emperyalizme baﬂkald›ran onlarca ozan›n sözleri onlar›n ﬂark›lar›yla dile geldi. Naz›m
“Beyler Bu Vatana Nas›l K›yd›n›z?”
diye sorarken, Mahzuni “Amerika

Katil Katil”
‹dil Tiyatro
diye hayk›r›yor. Hasan
Atölyesi ve
Hüseyin ise
Tiyatro Simurg
emperyalizise Bilgesu
me ba¤l› bir
Erenus’un “Tarih
ülkedeki
Böyledir!”
“‹nsan Paoyunuyla
zar›”nda
olup biteni
sahnedeydi.
anlat›yordu.
Doktor Kevser
Kurtuluçevresini sarm›ﬂ
ﬂun, umusömürücülerin,
dun türkülesald›rganlar›n
rini seslenoyunlar›n›
diren Yobozmak üzere
rum'a 1200
kiﬂi eﬂlik etç›km›ﬂt›
ti. Bir konortaya.
ser daha sona ermiﬂti,
"Ortak Düﬂman Amerika'd›r" diye
hayk›ran sese, sesini katm›ﬂt›.

25 May›s 2008

