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

MMeettiinn TTÜÜRRKKEERR

1989’da ‹stanbul Gaziosmanpafla bölgesinde ör-
gütlü çal›flma içinde yer ald›. Silahl› örgütlenmede
görevlendirildi. Tutsak düfltü, bir özgürlük eyle-
miyle yeniden görevinin bafl›na döndü. 

5 Haziran 1993’de Ankara Sincan’da bir evde
iki yoldafl›yla birlikteydi. Polis taraf›ndan kuflat›l-
d›klar›nda, çat›flarak iki yoldafl›n›n kuflatmay› yar-
mas›n› sa¤lad›. Çat›flman›n devam›nda ölüm man-

galar› taraf›ndan infaz edildi.

MMuurraatt GGÜÜLL

1 Haziran 1971
Cevahir, yoldafllar› Mahir ve Ulafl’la birlikte THKP-
C’nin kurucu ve önder kadrolar›ndan biriydi. Ön-
der kadrolar olarak, THKP-C’nin yarat›lmas›nda,
halk kurtulufl savafl›n›n bafllat›lmas›nda ve
devrimci hareketin o dönem tarihinin her afla-
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 Baflkon-
solosu Ephrahim Elrom'un kaç›r›lmas› eyleminde de yoldafllar› Ulafl Bar-
dakç› ve Mahir Çayan'la birlikteydi. ‹flte bu birliktelikten bize “Mahir Hü-
seyin Ulafl, Kurtulufla Kadar Savafl” slogan› miras kald›. 

1 Haziran 1971’de ‹stanbul Maltepe’de, bir evde yoldafl› Mahir Çayan’la bir-
likte kuflat›ld›. Teslim ol ça¤r›lar›na verdikleri cevap, devrimci hareketin ge-
leneklerinden biri oldu. Direnifl sonucunda Mahir yaral› olarak ele geçirilir-
ken, Cevahir düflüncelerini ve eylemini bizlere yadigar b›rakarak flehit düfltü.

HHüüsseeyyiinn CCEEVVAAHH‹‹RR

Sad›k Mamati, Afyon Ko-
catepe Üniversitesi’nde
Dev-Genç saflar›nda mü-
cadeleye kat›ld›. Tutsak-
l›klar yaflad›, tutsakl›¤›
bitti¤inde tereddütsüz
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 safla-
r›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.

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›ra-
s›nda Türkiye devrimci hareketinin anti-emperyalist çizgisinin temsilcileri
olarak flehit düfltüler. 

SSaadd››kk MMAAMMAATT‹‹ SSeellççuukk AAKKGGÜÜNN

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

TTaahhssiinn EELLVVAANN

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
30 MMay›s-5 HHaziran

Buras› ‹stanbul Maltepe
Cevahir vuruldu kahpece
Eylemin yadigar bizlere
Kalacak Cevahir yoldafl›m

Y›l 971 Haziran
Vuruldu çok de¤erli 
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Oligarfliye korku
salan
Dersimli Cevahir 

yoldafl›m
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kordona

S›rt›n› dayad› 
Çayan’a

Dört elle sar›ld› 
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Dersimli Cevahir 
yoldafl›m

Deniz Yusuf ‹nan’›n›
Kurtarmak için ak›tt› 

kan›
Yirmisekiz kurflunla can›
Vuruldu Cevahir yoldafl›m

Halk›m der Cevahir ad›n›
Yerde koymayaca¤›z 

kan›n›
Tüm faflistlerden hesab›n›
Soraca¤›z Cevahir yoldafl›m

HHüüsseeyyiinn CCEEVVAAHH‹‹RR

Kalemlerini emekçi
halk›n, iflçi s›n›f›n›n
hizmetine veren
sanatç›lard›. Ver-
dikleri tüm eserler-
de, halk› ayd›nlat-
may› amaçlad›lar;
emekçileri sosya-
lizm mücadelesine
ça¤›rd›lar. 

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

NNaazz››mm HH‹‹KKMMEETT
33 HHaazziirraann 11996633

OOrrhhaann KKEEMMAALL
22 HHaazziirraann 11997700

AAhhmmeett AARR‹‹FF
22 HHaazziirraann 11999911

12 Mart Cuntas›’n›n bask› ve terörü-
ne 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. 

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.

SSiinnaann CCEEMMGG‹‹LL AAllppaarrssllaann ÖÖZZDDOO⁄⁄AANNKKaaddiirr MMAANNGGAA
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Ölüm ucuz, yaflamak
zordur bu ülkede. Ölüm

ucuzdur; ecelli ecelsiz gelir;
trafik kazas›yla gelir, ifl ka-
zas›yla gelir, üstü aç›k b›-
rak›lm›fl bir kanalizasyon
çukuruyla, havaland›rmas› yanl›fl
bir apartmanda flofben s›z›nt›s›yla,
her biri do¤al afet olmaktan ç›k›p
katliamlara dönüflen depremlerle,
sellerle, yang›nlarla, ç›¤la gelir. ‹fl-
kenceyle gelir, copla, kurflunla,
bombayla gelir. Açl›kla gelir. Bazen
eecceellddeenn sand›¤›n›z ddüüzzeennddeenn gel-
mifltir. Aç b›rak›lm›fls›n›zd›r, hava-
n›z zehirlenmifl, suyunuza kanali-
zasyon kar›flt›r›lm›flt›r. 

Saymakla bitmez ucuz ölümün
halleri. Yaflamaksa zordur. ‹fl

bulmak zorundas›n›zd›r, bafl›n›z›
sokacak bir kondu sonra. Yetmez,
buldu¤unuz iflin ücreti karn›n›z› do-
yuracak kadar olmal›d›r ki, ülke-
mizde milyonlarca kifli yoksundur
bu imkandan. Yetmez, onurunla,
gururunla yaflamal›s›n yafl›yorsan.
O imkan› da vermez düzen. Yafla-
mak eziyete, cennet ülkemiz bizim
için bir cehenneme dönüflür. 

K›saca tasvir etmeye çal›flt›¤›m›z
bu koflullar›n, oligarflik bir dik-

tatörlükle yönetilen ülkemizin ç›p-
lak gerçe¤i oldu¤unu kim inkar ede-
bilir? Oligarflik diktatörlük, s›n›fsal
olarak bir avuç az›nl›¤›n, en baflta
da iflbirlikçi tekelci burjuvazinin
düzenidir. Tekelcilerin, a¤alar›n, te-
feci tüccar›n, oligarflinin üst düzey
bürokrasisinin d›fl›nda, yoksullar›n
can›n›n bir de¤eri yoktur ülkemiz-
de. Ekonomisi, siyaseti, ve egemen
s›n›f kültürü, yoksullar›n can›n›n
ucuzlu¤una göre flekillenir. Bir yat›-
r›m planlan›rken halk›n sa¤l›¤› ve
can güvenli¤i, en son hesaba ka-
t›land›r. Ülkenin durumu analiz
edilirken, halk›n durumu, en son
s›ralarda de¤erlendirmeye dahil
edilir. Düflünün, AKP iktidar›
aylard›r, “sa¤l›k sistemi”yle
övünmeyi propagandas›n›n mer-
kezine oturttu. Fakat flu bir ger-
çek ki, ülkemiz bebek ve do¤um
s›ras›nda anne ölümlerinin eenn
yyüükksseekk oldu¤u ülkelerden biri-
dir. Y›lda yaklafl›k  1 milyon

400 bin çocu¤un do¤du¤u ülkemiz-
de e¤er her befl yafl alt›ndaki bin ço-
cu¤umuzdan 37’sini topra¤a veri-
yorsak, böyle bir ülkenin hükümeti,
Sa¤l›k Bakan›, bu rakamdan övünç
de¤il, sadece uuttaannçç duyabilir. Ama
oligarflinin temsilcileri bundan, bu-
na benzer sonuçlardan utanç duy-
mazlar. Bundan dolay› ülkemizde
ölüm ucuzdur zaten. Bundan dolay›
““ggöözz ggöörree ggöörree”” gelir ölümler; flu
“beklenen ‹stanbul depremi” gibi...  

Fakat asl›nda, ötekiler de hiç bek-
lenmeyen de¤ildir. Tuzla’daki

ölümler beklenmeyen midir? Kene-
den ölümler beklenmeyen midir?
Kanalizasyon çukurlar›ndan, ifl ka-
zalar›ndan, trafik kazalar›ndan
ölümlerin, hangisi beklenmeyendir?
Hangisi öngörülmeyendir? Ülkemi-
zin ekonomik, sosyal rakamlar›n› ve
yat›r›m programlar›n› elinde bulun-
duran bir uzman, bize her y›l kaç in-
san›m›z›n hangi “kaza”larda ölece-
¤ini önceden söyleyebilir. Trafik ka-
zalar›nda her y›l dünya birincisi,
ikincisi olaca¤›m›z bilinir. 

Ve bütün mesele, bunlar bilinme-
sine, öngörülebilir olmas›na

karfl›n, önlenememesidir. ‹flte bu da
sistemin niteli¤inin sonucudur. 

Trafik kazas›nda ölenlerin say›s›,
falan savaflta ölenlerin say›s›n-

dan fazlad›r. Fakat bu gerçek, basit
bir rakamsal k›yastan öte bir anlam
tafl›maz oligarfli için. Aynen Kürt
sorununda ikide bir telaffuz edilen
“30 bin ölü” gibi. Neden ölmüfltür

bu kadar insan›m›z? Onlar›n ölme-
mesi için hangi politikalar uygulan-
mal›yd›? Bunlar tart›fl›lmaz, insan›n
de¤ersizli¤inin bir kan›t› gibi, sade-
ce bir rakam olarak tekrarlan›p du-
rur 30 bin... ‹flkencede ölümler, ka-
y›plar, faili meçhuller hep öyledir.
Bir ülkede “faili meçhul” flekilde
öldürülen oonn bbiinnii aaflflkk››nn iinnssaann ola-
bilir mi? Bizim ülkemizde oluyor ve
bu da hiç kuflku yok ki düzenin in-
san yaflam›na verdi¤i –daha do¤ru-
su vermedi¤i– de¤erin bir baflka
çarp›c› göstergesidir. 

‹lginç olan flu ki; insan yaflam›n›
böylesine afla¤›layan, de¤ersizlefl-

tiren, ucuzlaflt›ran burjuvazi, “insan
yaflam›na de¤er vermekten” en çok
söz edenlerin bafl›nda gelir. 

Burjuvazi ve kapitalizmin sözcü-
leri, ony›llard›r sosyalizmi, dev-

rimcileri insan yaflam›na de¤er ver-
memekle suçlarlar. “Yaflam kutsal-
d›r” deyimini adeta slogan haline
getirmifllerdir. Peki bu nas›l bir kut-
sall›k? ‹nsan yaflam›n›n böcekler ka-
dar de¤erinin olmad›¤›, insanlar›n
onmilyonlar halinde ölmeye terke-
dildi¤i bir dünyada, yaflam›n kutsal-
l›¤›ndan nas›l ve hangi yüzle söz
edilebilir? Söz ediyorlar, çünkü sözü
edilen yaflam, sadece kendi yaflam-
lar›d›r. “Kutsal” olan onlar›n yaflam-
lar›d›r, yoksul halklar›n yaflam› de-
¤il. Kutsal olan ve her flart alt›nda
korunmas› gereken onlar›n yaflamla-
r›d›r. Nitekim o yaflamlar›n› koru-
mak için, bir yandan “koruma” ön-

lemlerine milyonlarca dolar ya-
t›r›r, yaflamlar›n› tehdit etti¤ini
düflündükleri örgütlere, müca-
delelere karfl› da en ac›mas›z
sald›r›lar› yaparlar. Yaflam hak-
k›ndan en çok söz edenlerin o
hakk› en çok ortadan kald›ranlar
oldu¤u bir dünyaday›z. As-
ya’dan Afrika’ya ve ülkemizin
sadaka kuyruklar›nda, insan›
afla¤›layan biçimlerde yap›lan
erzak da¤›t›mlar›nda el açmak

4 GÜNDEM 25 MMay›s 22008

Kutsal olan kimlerin
yaflamlar›?

Kavgam›z ve ça¤r›m›z; ülkemi-
zi, ölümün ucuz, yaflaman›n zor

oldu¤u, hayat›n yoksullar için ce-
henneme çevrildi¤i bir ülkeden,
yaflam›n bir mutluluk oldu¤u ve
yoksullar›n da uzun yaflad›¤› cen-
net bir ülkeye dönüfltürebilmek

içindir.  



zorunda  b›rak›lan insanlar›m›za ka-
dar, açl›¤›n, yoksullu¤un insanl›¤›
ne duruma düflürdü¤ünü bir hat›rla-
y›n; görülür ki, “yaflam›n kutsall›-
¤›ndan” en çok söz edenler, yaflam›
en fazla afla¤›layanlar›n bafl›nda ge-
lirler. 

Devrimcilerin mücadelesinin an-
lam›n› iflte böyle bir dünya tab-

losunun karfl›s›na geçip tarif etmek
gerekirse diyebiliriz ki; mücadele-
miz, insan›n böylesine afla¤›lanma-
s›na, ölümün böyle ucuz ve ya-
flaman›n bu kadar zor hale geti-
rilmesine karfl›d›r. Devrim ve
sosyalizm mücadelesi insan› yü-
celtmek içindir. Devrim ve sos-
yalizm mücadelesi, insanlar›n,
önlenebilir nedenlerle katledil-
mesini önleme mücadelesidir.
Yoksul insanlar böcek sürüleri
de¤ildir. Mücadelemiz, yoksul-
lara 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 katle-
dilmeyi sineye çekmemizi dayatan
oligarflik düzenledir.     

Cumhuriyet tarihinin en fazla can
kayb› yaflanan ilk büyük depre-

mi, 26 Aral›k 1939’da meydana ge-
len 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: "Felake-
tin, bilhassa can kay›b›n›n mesuli-
yetinin iinnflflaaaatt kkuussuurrllaarr››nnaa ait olma-
s› bize cidden a¤›r geliyor." ‹nflal-
lah sonuncusu olur diye beyanatlar
verdi politikac›lar. 

Olmad›. 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 orta-
ya ç›kt›" o zaman da. Milliyet yaza-
r› AAbbddii iippeekkççii flöyle yazm›flt› bu
tablo karfl›s›nda: "Depremlerde can
ve mal kay›b›n› azaltabilmek amac›
ile yeni yap›lacak yap›lara uygulan-
mak üzere düzenlenmifl bir 'Zelzele
Yönetmeli¤i' vard›r... Yap›lar›n bu

yönetmeli¤e uygun infla edilip edil-
mediklerinin denetlenmesi de bir
çoklar› gibi ka¤›t üzerinde kalm›fl-
t›r." ‹pekçi yaz›s›n› flu soruyla biti-
rir: "Bu ihmale son vermek için da-
ha ne kadar felaket beklememiz la-
z›m acaba?" 

Ogünden bu yana, çok felaketler
yaflad›k. Onbinlerce insan›m›z

öldü. Fakat durum de¤iflmedi. Çün-
kü yönetim de¤iflmedi. ‹ktidar ve
iktidara egemen olan zihniyet de-

¤iflmedi. Bu nedenle, ülkemiz, dep-
remlerde, trafik kazalar›nda, seller-
de, ifl kazalar›nda, ç›¤larda, aç›k b›-
rak›lan kanalizasyon kazalar›nda,
hep ayn› fleyleri tekrar tekrar konu-
flup durduk. Sorumlu hep belliydi;
sorumlular hep cezas›z kald›. AAffeett--
lleerrii kkaattlliiaammaa ddöönnüüflflttüürreenn nedenler
belliydi, nedenler ayn› kald›.  

Depremlerden örnek verdik ma-
dem, 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 konuflu-
yor; "Arkadafllar... Türkiye'nin dep-
rem haritas› vard›r. Bütün jeolojik
ve matematiksel bilgiler metrekare
hesab›yla, Afet ‹flleri Genel Müdür-
lü¤ü'nün bilgisayar›ndad›r. Deprem
konusunda da Japonya'ya falan da
muhtaç de¤iliz. Türkiye'nin yüzler-
ce yerinde deprem istasyonlar›m›z
vard›r... ‹nsanlar›n ›st›rab› üzerine
politika yap›lmas›n." 

Bu konuflman›n üzerinden iki y›l
bile geçmeden, büyük Marmara

depreminde 40 bin can›m›z› verdik.
“Japonya’ya muhtaç de¤iliz” diye
milliyetçi nutuklar atanlar, günlerce
deprem bölgesine yard›m ulaflt›ra-
mad›lar. “Nerede bu devlet?” ç›¤l›k-
lar› yank›lan›p durdu enkazlar›n üs-
tünde. Topçu diyordu ki, “ ›st›rap
üzerine politika yap›lmas›n." Tam
tersine, evet, hhaallkk››mm››zz››nn ››sstt››rraabb››
üüzzeerriinnddeenn ppoolliittiikkaa yyaapp››yyoorruuzz..
Çünkü politikan›n yap›laca¤› yer
tam da buras›d›r. Çünkü politikan›n

esas›, hhaallkk››nn aacc››llaarr››nnaa,, ››sstt››rraapp--
llaarr››nnaa son vermektir. Halk›n va-
kitsiz ölümlerine son vermektir.
Bu yüzdendir ki, halk›n ac›lar›,
politikan›n en önemli konusu-
dur. Halk›n ac›s›n›, gözyafl›n›,
açl›¤›n›, ölümünü düflünmeyen
politika, burjuvazinin politikas›-
d›r. Onlar, “borsa yüksekse ge-
risi teferruatt›r” diyen bir poli-
tika anlay›fl›na sahiptirler. On-
lar, gemi ihraç sektörü gelifliyor-
sa, üç befl iflçi zaiyat› göze al›na-
bilir diye düflünenlerdir. Onlar,
devletin denetim ve otoritesi
için hapishanelerde onlarca tut-

sa¤›n “zaiyat”›n› normal görenlerdir.
Onlar, ilhak› ve asimilasyonu sür-
dürmek için, binlerce halk çocu¤unu
“savafl zaiyat›” olarak görebilenler-
dir. Burjuvazi, ekonomik istikrar›
sa¤layabilmek için yoksullar›n sis-
temli ve planl› biçimde azalt›lmas›n›
bile tart›fl›p f›rsat›n› buldukça uygu-
layabilen alçak bir s›n›ft›r.  

Hay›r! ‹nsan›m›z›n, halk›m›z›n
yaflam› de¤erlidir. Halk›m›z›,

tekellere, borsaya, ihracat rakamla-
r›na kurban eden oligarflik diktatör-
lük, hayata düflmand›r. Hayat›, insa-
n› yüceltmek için devirmek istiyo-
ruz iflbirlikçi sömürücü iktidar›.
Çünkü halk›n yücelmesi ve yüksel-
mesi, oligarflinin devrilmesiyle
mümkündür. Bu, s›n›flar mücadele-
sinin bir fizik kanunu kadar kesin
kanunlar›ndan biridir. ‹flte bu ne-
denle kkaavvggaamm››zz vvee ççaa¤¤rr››mm››zz;; ülke-
mizi, ölümün ucuz, yaflaman›n zor
oldu¤u, hayat›n yoksullar için ce-
henneme çevrildi¤i bir ülkeden, ya-
flam›n bir mutluluk oldu¤u ve yok-
sullar›n da uzun yaflad›¤› cennet bir
ülkeye dönüfltürebilmek içindir.  
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Evet, halk›m›z›n ›st›rab› üze-
rinden politika yap›yoruz. Çünkü
politikan›n yap›laca¤› yer tam da
buras›d›r. Çünkü politikan›n esa-
s›, 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.



Çin’de yaflanan deprem, ülkemiz-
deki deprem olas›l›klar›n› da tekrar
gündemimize getirmifl oldu.

Asl›nda iktidar ne kadar unuttur-
maya ve gündemden ç›karmaya çal›fl-
sa da, ‹stanbul baflta olmak üzere, ül-
kemizdeki deprem ihtimali de yak›n
bir tehlike olarak ortada durmaktad›r.

Çin’de en fazla y›k›lan ve en bü-
yük can kayb›n›n yafland›¤› yerlerden
birisi okullar oldu. Bu durum, olas›
bir ‹stanbul depreminde, bizde okul-
lar›n durumu nedir sorusunu günde-
me getirdi.

‹stanbul için durum flöyle;

* Tespit edilen depreme dayan›k-
s›z okul say›s›: 683

* Y›k›l›p yeniden yap›lan okul sa-
y›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

say›s›: 495

‹stanbul için deprem beklentileri
yeni gündeme gelmifl de¤il, 17 A¤us-
tos 1999 Marmara depreminden bu ya-

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
GGÖÖZZDDEENN ÇÇIIKKAARRIILLMMIIfifi 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›fl-
mada, 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 gel-
di¤inde, iktidar›n yapt›¤› çal›flmalar›
h›zland›rmak, olas› ölümleri azalt-
mak için bir an önce önlemleri ta-

mamlamak de¤il, tersine, bu araflt›r-
malar› etkisizlefltirmeye çal›flmakt›r.

Araflt›rmalar›n gerçe¤i yans›tma-
d›¤› aç›klan›r.

Araflt›rmalar›n gerçe¤i
yans›t›p yans›tmamas›n›n
ötesinde, ortadaki rakamlar
gerçektir. ‹flte, okullar›n bi-
le sadece yüzde 10’u elden
geçirilmifl durumda.

Gerisi, bugün yaflanabilecek bir
depremde, çocuklar için mezara dö-
nüflmeye haz›r olarak bekliyor. Bu
ortada olan rakamlar›n gösterdi¤idir.
Kim, ‹stanbul’da, ‹zmir’de deprem
olmayaca¤›n› söyleyebilir. Tersine bi-
limsel araflt›rmalar bu olas›l›¤›n yük-
sek oldu¤unu gösteriyor.

Peki, AKP iktidar›, olas› bir dep-
remde çürük binalar›n y›k›lmas›n› na-
s›l engelleyecek?

AKP’nin umurunda de¤il ölecek
çocuklar›m›z. Nas›l olsa, ölümlerin
üzerinden ç›k›p, “Allahtand›r” aç›k-
lamas› yapar ve üzerlerindeki sorum-
lulu¤u Tanr›ya havale ederek iflin
içinden ç›karlar.

Nas›l olsa, ölen zenginler olmaya-
cakt›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 al-
may›, Ulusal Deprem Konseyi
(UDK) Baflbakanl›k taraf›ndan
2007’nin bafllar›nda la¤vedilmiflti. 

UDK, s›k s›k yapt›¤› aç›klamalar-
la depreme karfl› önlem al›nmad›¤›n›
söylüyor, iktidar› zorluyordu. AKP
bu uyar›lar› susturmufl oldu ve ayr›ca
konseyin harcamalar›ndan da kurtul-
mufl oldu.

Depreme karfl› önlem almaman›n
gerekçesi de haz›r; “para s›k›nt›s› ya-
flan›yor”.

Halk›n can›n› korumak için devle-
tin 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.
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Ölüme Terkedilen Bir Halk

1984-2002 aras›nda, 

44 mmiillyyoonn 558866 bbiinn 8822 trafik kaza-
s› yafland›. 

110066 bbiinn
448888 insan›m›z
öldü. 

11 mmiillyyoonn
774488 bbiinn 556655
kifli de yara-
lanmıflt›r. 

*

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 ölenle-
rin say›s› 222233 bbiinn 111188!!

**

Son befl y›l içinde ölen maden ifl-
çilerinin say›s› 200'e yaklaflt›. 

**

Son 10 yılda depremlerde 5500 bbiinnee
yyaakk››nn insan›m›z hayat›n› kaybettti.

Ölüm ucuz; 
katliama devam
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Oligarflik devlet zengin 17
ailenin devletidir. Onlar›n ç›-
karlar› için çal›flmaktad›r.

Bu nedenle, oligarflik dev-
letin halk›n sorunlar› ve ta-
lepleri için duyarl›l›k göster-
mesi ve kendili¤inden ha-
rekete geçmesi beklene-
mez.

Peki ne yapaca¤›z?
Sorunlar›m›z› nas›l çö-
zece¤iz?

Elbette, sorunlar›m›-
z›n bir bütün olarak çö-
zülmesi bu düzen içinde
olmayacakt›r. Ancak,
bu düzenin y›k›lmas› ve
yerine halk için bir düzen
kurulmas› ile mümkün ola-
cakt›r. 

Fakat, sorunlar›m›z›n çö-
zümü için, düzenin y›k›laca¤›
zaman› bekleyecek de de¤i-
liz. 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 gere-
kir. E¤er örgütlenmezsek, ör-
gütlü hareket etmezsek, tek
tek bireyler olarak sorunla-
r›m›z›n alt›ndan kalkmam›z,
çözümler üretebilmemiz
mümkün de¤ildir.

Oligarflik düzenden hakla-
r›m›z› alabilmek için, ancak
gücümüzle dayatmam›z ge-
rekir. Gücümüz ise, birlikte-
li¤imizden ve do¤ru bir mü-
cadele çizgisini hayata geçir-
memizden ileri gelecektir.

Örgütlülü¤ümüz, sorunla-
r›m›z›n çözümünü, oligarflik
düzenden beklemeyerek, ka-
derimizi elimize almam›z›n,
sorunlar›m›za çözümler

üretmemizin ve bu çözümle-
ri hayata geçirmemizin arac›
olacakt›r.

Örgütlü olmak ve örgütlü
bir mücadele yürütmek, oli-
garflinin bizleri hayat›n her
alan›nda mahkum etti¤i
flartlar› de¤ifltirebilir.

Örgütlülü¤ün ve mücadele
anlay›fl›n›n gerili¤i nedeniy-
ledir ki, en üst boyutlarda

hak gasplar› yaflana-
bilmekte, kölece ça-
l›flma koflullar› da-
yat›labilmektedir.

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

Arka arkaya yaflanan
ölümlerimiz, düzen taraf›n-
dan sessizlikle izlenebilmek-
tedir.

Bu koflullara mahkum de-
¤iliz, olmamal›y›z. Ad›m
ad›m haklar›m›z› almam›z›n,
asgari düzeyde çal›flma ko-
flullar›m›z› ve ücretlerimizi
düzeltmemizin tek bir yolu
vard›r. O da örgütlü mücade-
ledir.

KKaaddeerriimmiizzii
EElliimmiizzee

AAllmmaall››yy››zz

Sorunlar // ÇÇözümler

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:

““BB‹‹NNLLEERR‹‹NN KKAATT‹‹LLLLEERR‹‹ KK‹‹MMLLEERRDD‹‹RR?? 
Egemen s›n›flar sözcülerinin ve iktidarda bulunan

politikac›lar›n beyanlar›na bak›l›rsa, bugün bu deprem-
de Takdir-i ‹lahidir. 

Her depremden sonra oynanan klasik bir oyun var-
d›r: Önce gazetelerde 120 punto, 144 punto felaket
manfletleri, karart›lm›fl bafll›klar... 

Ard›ndan Cumhurbaflkan›, Baflbakan, bakanlar, par-
ti temsilcilerinin deprem bölgesi cevalan›. 

Onun ard›ndan Baflbakan›n gerekli tedbirlerin al›n-
d›¤›na dair beyan› ve "her fleyi yeniden yapaca¤›z" va-
atleri... 

Ondan sonra yard›m kampanyalar›, K›z›lay çad›rlar›,
gazetecilerin yard›m almak için düzdükleri yard›m ker-
vanlar›, 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 yol-
suzluklar› ve ondan sonra kula¤›n›n üstünde k›fl uyku-
suna yatma! 

Demirel demektedir ki; "Kimse aç›kta kalmayacak-
t›r". 

Varto depreminden sonra da 'kimsenin aç ve aç›kta
kalmamas› için' bir komite kurulmufl, bafl›na da bir mü-
teahhit getirilmifltir. Müteahhit ilk ifl olarak, deprem
bölgesinde kurulacak barakalar›n kereste iflini Demi-
rel'in biraderi fievket Demirel'e vermifltir. 

BBuu,, ttaakkddiirr--ii ‹‹llaahhii ddee¤¤iill,, ccüürrmm--uu SS››nn››ffiiddiirr!!””

(7 Nisan 1970 ANT DERG‹S‹)  

38 y›l önceki bir
depremden...
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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;

22000055’’ttee 1133 kkiiflflii ööllddüü.. 

22000066’’ddaa ööllüümm ssaayy››ss›› 2277’’yyee çç››kktt›› 

22000077’’ddee iissee 3333’’ee...... 

22000088’’ddee ööllüümmlleerriinn ssaayy››ss›› flfliimmddiilliikk 99.. Yaz aylar›nda

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 ön-
lem yok. Ara s›ra, yetkililerin, ““kkeennddiinniizzee ddiikkkkaatt
eeddiinn”” çerçevesindeki aç›klamalar› önlem yerine geçi-
yor.

Göstermelik olarak, birkaç ormanl›k alanda ilaçla-
ma yap›l›r, o kadard›r. Sonras›, ölümleri izlemek ve kaç
ölüm yafland›¤›n› saymaktan ibarettir.

Bu Sene Kaç Kifli Ölece¤iz?

Ülkenin her taraf›nda salg›n has-
tal›k yay›l›yor.

Geçti¤imiz hafta içinde, Aksa-
ray’da 6 bin kiflinin ishal, bulant› ve
kusma nedeniyle hastanelere bafl-
vurmas›na neden olan salg›n, baflka
illerde de görülmeye baflland›. fie-
reflikoçhisar’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, ““‹‹ççiinn
tteerrtteemmiizz ssuu,, bbiirr flfleeyy oollmmaazz”” demifl
ve su barda¤›n› kafas›na dikmiflti.

Bu ülkenin etkili ve yetkili ko-
numunda olanlar›n bir al›flkanl›¤›d›r
bu davran›fl da. Binlerce kifli salg›n
hastal›kla geliyor, o hastal›¤›n ne-
denleri 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 di-
yor. 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, ÇÇeerrnnoobbiill facias›
nedeniyle, çay›n kansere neden ol-
du¤u bilgisi ortaya ç›km›fl, dönemin
bir bakan› ekranlar›n karfl›s›na ge-
çip, çay içmifller ve bir fley olmad›-
¤›n› ispata çal›flm›fllard›. Dertleri
çay tüketiminin azalmamas› idi.
Halk kanser olacakm›fl, umurlar›n-
da bile de¤ildi.

Geçti¤imiz y›llarda, kufl gribi or-
taya ç›kt›, Baflbakan Tayyip Erdo-
¤an ve yan›nda bakanlar, hep birlik-

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 ye-
rine, tavuk yeme flovuyla, tavuk pa-
zar›n› kurtarman›n derdinde idiler.

Onlardan ö¤renmifl bir belediye
baflkan yard›mc›s›, flov f›rsat›n›n
kendisine gelmifl oldu¤u düflünce-
sinde olmal›, ekranlar›n  karfl›s›nda
su içerek, suyun virüssüz oldu¤unu
ispatlama derdinde.

Aksaray ‹l sa¤l›k müdürü de fark-
l› de¤il, o da, ““GGrriippttiirr,, sseerruumm vveerrddiikk
yyoolllluuyyoorruuzz”” aç›klamas› yapm›flt›. 

Sa¤l›k Bakanl›¤›ndan, araflt›r-
malar›n sonucunda yap›lan aç›kla-
mada ise, Aksaray ile Ankara’n›n
fiereflikoçhisar ilçesinde görülen is-
hal 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.

Sa¤l›ks›z Sular Salg›n
Hastal›¤a Neden Oldu

Y›lda yaklafl›k  1 milyon
400 bin çocuk do¤uyor ülke-
mizde. Fakat ülkemiz, ana ve
bebek ölümlerinin en yüksek
oldu¤u ülkelerden biridir.

2006 y›l› verilerine göre;
Anne ölüm oran› ülke-

mizde Yüzbinde 49.2 iken,

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, Fran-
sa ve Almanya'da binde 5, ‹rlanda'da binde 9, Leton-
ya'da binde 13, S›rbistan-Karada¤'da binde 14, Bulga-
ristan'da binde 15, Romanya'da binde 20’dir.

Diyelim ki, ölmedi.

Ülkemizde her üç çocuktan biri, beslenme yetersiz-
li¤i içindedir; çünkü çocuklar›m›z›n yar›s›ndan fazlas›,
zaten yoksul kategorisine girmektedir. 

Bebek ve Anne Ölümleri
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Tuzla’da art›k ölümler rutin hale
geldi. 

Tersanede en son 17 May›s tari-
hinde iki iflçinin ölmesi ile, bir haf-
tal›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› yara-
lanm›flt›. Daha bu ölüm gündemde
iken ve bir gün öncesinde 16 Ma-
y›s’ta TBMM Tuzla araflt›rma ko-
misyonu incelemelerde bulunmufl
iken, bir gün sonra 17 May›s’ta iki
ölüm üst üste yafland›.

Sabah saatlerinde Selah Tersane-
si’nde iflçi Deniz Kafl›keman, kay-
nak yaparken 2 tonluk sac kütlesinin
üzerine düflmesi sonucu öldü.

Gece 23.30’da ise, AKP’li eski
milletvekiline ait Desan Tersane-
si’nde kaynakç› Murat Çal›flkan, ge-
mi güvertesindeki ifline ara verip ye-
me¤e giderken, karanl›kta güverte-
den malzeme ambar›na aç›lan bofllu-
¤u göremeyerek düflüp öldü.

Ölümlerin ard›ndan 18 May›s’ta
Bakan Faruk Çelik yapt›¤› aç›kla-
mada, 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; ““2200 tteerrssaannee oollmmaass››
ggeerreekkeenn yyeerrddee 5500 tteerrssaannee oolluurrssaa,, bbuu
kkaarrmmaaflflaa iiççiinnddee bbööyyllee üüzzüüccüü oollaayyllaarr
cceerreeyyaann eettmmeeyyee ddeevvaamm eeddeecceekk””.

AAflfl››rr›› kkâârr h›rs›n›n neden oldu¤u
ölümleri anlatm›yor, cangüvenli¤i
için önlemler al›nmad›¤› için ölüm-
ler yafland›¤›n›, kendilerinin iktidar
olarak, buna göz yumduklar›n› söy-
lemiyor. Ölümler sürecek diyor.

Sanki, yaflanan ölümleri yeni ye-
ni kuracaklar› ölüm tersaneleri için
kullanmaya çal›fl›yor.

Öyle ya, ölümlerin yaflanmas›n-

daki as›l neden s›k›fl›kl›ktan dolay›
yaflan›yorsa, tersanelerin bir k›sm›n›
tafl›makla da çözülür. Oysa, temel so-
run ortada duruyor. Siz iktidar olarak,
neden, ölümlere neden olan çal›flma
koflullar›n› düzeltmiyorsunuz?

Siz iktidar olarak niye, sendika-
lar›n “iflçi temsilcilerinin de içinde
oldu¤u bir inceleme komisyonu ku-
rulmas› taleplerini kabul etmiyorsu-
nuz? 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 an-
latm›yor. Oysa, Murat Çal›flkan ka-
ranl›kta bofllu¤u göremeyip oradan
düflüp ölüyor.

Sendikalar›n bu a¤›r ifllerde an-
cak dikkat yo¤unlaflt›rarak, 7.5 saat
çal›flabileceklerini söylemelerine
karfl›n, 15 saate varan sürelerde kö-
lece iflçi çal›flt›r›l›yor.

Bu koflullar›n neden de¤ifltiril-
medi¤ini anlatm›yorlar.

Faruk Çelik, gerçekleri söyleye-
cekse, iktidar olarak iflçilerin ölüm-
lerini önemsemediklerini, as›l ola-
rak tersanelerin getirdi¤i kârla ilgi-
lendiklerini söylemelidir.

Öyle ya, yüksek kârlar böyle
sa¤lanmaktad›r. ‹flçiler ölecek, sen
iflçinin can›n› önemsemeyeceksin,

ölenin yerine kahvehanelerde s›ras›-
n› bekleyen iflsizler içinden yeni ifl-
çiler ç›kararak, öldürmeye devam
edeceksin ki, dünyadaki en ucuza
gemi üretebilesin ve dünyadaki ge-
mi pazar›nda yerini koruyup daha da
büyütebilesin.

AKP iktidar›, iflçilerin kan›n›,
patronlara sunuyor, iflçiler can ver-
meye devam ederken, onlar kandan
besleniyorlar.

17 May›s’ta yaflanan ölümler
sendika ve demokratik kitle örgütle-
ri taraf›ndan protesto edildi.

TTeemmeell HHaakkllaarr FFeeddeerraassyyoonnuu 19
May›s’ta yapt›¤› yaz›l› aç›klamada
Tuzla tersanelerini iflyeri de¤il ölüm
kamp› olarak nitelendirdi. 

““SSoonn sseekkiizz aayyddaa 2222 iiflflççiinniinn kkaattllee--
ddiillddii¤¤ii tteerrssaanneelleerr;; iiflflyyeerrii ddee¤¤iill ööllüümm
kkaammpp›› oolldduu aaddeettaa..”” denilen aç›kla-
mada, AKP iktidar›n›n, iflçilerin
““AArrtt››kk ööllmmeekk iisstteemmiiyyoorruuzz..””,, ““ÇÇaall››flfl--
mmaa kkooflfluullllaarr›› ddüüzzeellttiillssiinn,, TTaaflfleerroonn
ssiisstteemmiinnee ssoonn vveerriillssiinn,, TTeerrssaanneelleerr
ddeenneettlleennssiinn”” feryatlar› karfl›s›nda üç
maymun rolü oynad›¤› vurguland›.

““TTeerrssaanneelleerrddee yyaaflflaannaann cciinnaayyeett--
lleerriinn ffaaiilllleerrii AAKKPP iikkttiiddaarr›› vvee tteerrssaa--
nnee ppaattrroonnllaarr››dd››rr”” denilen aç›klama-
da, k›y›mlara ve katliamlara karfl›
örgütlenme ça¤r›s› yap›ld›. 

Ayr›ca çeflitli sendika ve demok-
ratik kitle örgütleri taraf›ndan pro-
testo gösterileri sürdürüldü ve tersa-
nelerdeki ölümlerin durdurulmas› ve
sorunlar›n çözümünü istemek ama-
c›yla 16 Haziran’da grev yap›laca¤›
duyuruldu.

‹fiYER‹ DE⁄‹L; ÖLÜM KAMPI

Patlaman›n
Sorumlulu¤unu
Birbirine Y›kmaya
Çal›fl›yorlar

31 Ocak 2008’de Zeytinburnu Da-
vutpafla’daki kaçak bir imalathanede
meydana gelen patlamada 31 kifli yafla-
m›n› yitirmifl, 116 kifli ise yaralanm›flt›. 

Patlamayla ilgili soruflturma yürü-

ten Cumhuriyet Savc›s› Ali Hayda-
ro¤lu,  ‹stanbul Büyükflehir Belediye-
si ile Zeytinburnu Belediyesi’ne so-
rumlulu¤u onlar›n belirlenmesi ama-
c›yla bir yaz› gönderdi. Ancak Zeytin-
burnu Belediyesi “iflyerini denetleme
yetkisinin ‹BB’de oldu¤unu” bildirir-
ken ‹BB ise “denetleme yetkisinin
‹çiflleri Bakanl›¤›’nda oldu¤unu” be-
lirtti. Herkes sorumlulu¤u üstünden
atmaya, birbirine y›kmaya çal›fl›yor.
Ölen insanlar umurlar›nda bile de¤il...  
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Tuzla tersanelerinde yaflanan
ölümler üzerine, Çal›flma Bakan›
Faruk Çelik diyor ki; ““bbööyyllee üüzzüüccüü
oollaayyllaarr cceerreeyyaann eettmmeeyyee ddeevvaamm
eeddeecceekk””..

Devam edecek olan ne? ‹flçilerin
ölümleri. Neden engellemiyorsun
öyleyse, elini tutan ne?

Engellemiyor, çünkü, patronla-
r›n iflçilerin ölümleri üzerinden elde
ettikleri kârdan vazgeçmeyi düflü-
nemiyor bile. Tersanelerde sigorta-
s›z, cangüvenliksiz, en tehlikeli
flartlarda, gece koflullar›nda ve 15
saatlere varan sürelerde iflçi çal›flt›r-
maktan vazgeçmiyor. Çünkü bizzat
devletin kendisi, yasa, kural tan›-
maz bir emek sömürüsünden besle-
niyor.

Ayn› Faruk Çelik, mesela 1 Ma-
y›s’›n Taksim’de kutlanmas› karfl›-
s›nda “‹flçilerin Taksim’de 1 May›s
kutlamas› yapmalar›n› eennggeelllleeyyee--
mmeeyyiizz”  diyor muydu? Ölümleri en-
gelleyemeyen Çal›flma Bakan›, pe-
kala gösterileri engelleyecek güç
buluyor kendinde. ‹fl 1 May›s’a gel-
di¤inde tüm Türkiye’den asker, po-
lis y›¤›p, Taksim’de 1 May›s kutla-
mas›n› engellemeye çal›fl›yorlar.

‹flçi ölümlerini engellemek için-
se devletin böyle bir seferberlik içi-
ne girdi¤ini görmek mümkün de¤il.
Demek ki, devlet istedi¤i zaman ça-
resiz de¤il. Elbette Tuzla’da da ça-
resiz de¤il. Fakat, devlet kendi gö-
revini, halk›n can güvenli¤ini koru-
mak olarak de¤il, iflçilerin ölümleri
pahas›na patronlar›n kasalar›n› fli-
flirmek olarak tan›ml›yor.

Bu tablodan da ortaya ““bbuu ddeevv--
lleett nnaass››ll bbiirr ddeevvlleett??””,, ““bbuu ddeevvlleett
kkiimmiinn ddeevvlleettii??”” sorular› ç›k›yor.

Sadece Tuzla ve 1 May›s çeliflki-
si bile devletin niteli¤ini sorgulama-
y› gerektiren örneklerdir, fakat, ül-
kemizdeki devletin niteli¤ini tan›m-
lamak için, bu çeliflkinin her dö-

nemde, her alanda var oldu¤u ger-
çe¤ini düflünmeliyiz. 

Salt ifl kazas› ad› alt›nda yaflanan
ölüm ve yaralanmalar›n verilerine
bakal›m:

11996655''ddeenn 22000000''ee kkaaddaarr ggeeççeenn
3355 yy››llll››kk ssüürreeddee,,

* 44 mmiillyyoonn 667755 bbiinn 110099 ifl kaza-
s› meydana geldi.

* 4411 bbiinn 115588 kifli öldü, 110088 bbiinn
883399 kifli yaraland›.

SSSSKK iissttaattiissttiikklleerriinnee ggöörree ddee
ssaaddeeccee 22000066 yy››ll››nnddaa;; 7799 bbiinn ifl ka-
zas› meydana geldi, 991166 iflçi öldü.

Bu rakamlar›n üzerine deprem-
lerden, sellerden, toprak kaymas›,
trafik kazalar›, devlet terörü, açl›k,
hastal›k, bak›ms›zl›ktan, uyuflturu-
cu-fuhufl gibi yozlaflman›n ürünü
olarak, düzenin yaratt›¤› bunal›mla-
r›n sonucunda... k›sacas› do¤rudan
devletin sorumlusu ya da engelle-
mekle yükümlü oldu¤u halde engel-
lemek gibi bir politikas› olmad›¤›n-
dan dolay› yaflanan yüzbinlerle ifa-
de edilebilecek ölümleri ekleyelim.

Sorumuzu tekrarlayal›m:

BBuu DDeevvlleett NNaass››ll BBiirr DDeevvlleett??
BBuu DDeevvlleett KKiimmiinn DDeevvlleettii??

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 tu-
tan, ezen bir devlettir.

HHaallkk ‹‹ççiinn DDee¤¤iill,, BBiirr AAvvuuçç
SSöömmüürrüüccüü AAssaallaakk ‹‹ççiinn VVaa rr
OOllaann DDeevvlleett

Seçimler olur, hükümetler de¤i-
flir, fakat bizler eski hükümet ile, ye-
ni hükümet aras›ndaki fark› tan›mla-
yamay›z. Çünkü, hükümetlerin de-
¤iflmesi, devletin yap›s›n›, halka ba-
k›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, iflkenceha-
nelerinden bizler geçeriz. Yine biz-
lerin 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›, bu-
gün AKP’si var. Yar›n bir baflka dü-
zen 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. 

Halka Ait Bir Devlette
Halk Bu Kadar Ölür Mü?

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.



‹fl kazas› ad› alt›nda yaflanan
ölümlerin ceza olarak bir karfl›l›¤›
yoktur. ‹flçilerin canlar›n›n bir de¤e-
ri yoktur, patronlar›n devleti iflçinin
can›n› korumak için güvenlik önle-
mi alm›yor, yasayla zorunlu hale
getirmiyor, yasalarda var olan zo-
runluluklar›n uygulan›p uygulan-
mad›¤›n› denetlemiyor, denetlemek
durumunda kald›¤›nda, cayd›r›c›
olacak cezalar vermiyor.

Nerede ve biçimi nas›l olursa ol-
sun, halka yönelik suçlar›n cezalan-
d›r›lmamas›n›n nedeni budur.

Fakat ayn› yasalarda emekçile-
rin her hak ve özgürlük eyleminin
karfl›l›¤›nda a¤›r cezalar söz konu-
sudur. Y›llarca hapishanelerde tutu-
lan insanlar›n nelerden suçland›kla-
r›na bak›n. Demokratik hak arama
eylemlerinden bile insanlar›n tutuk-
land›¤›, cezaland›r›ld›¤› bir ülkede,
göz göre göre iflçilerin öldürülmesi-
nin cceezzaallaanndd››rr››llmmaammaass›› tesadüf
de¤il, devletin s›n›fsal niteli¤inin
sonucu olan bir tercihidir.

Demek ki, devletin yarg›s›, poli-
si, yasalar›, hukuku, iflçilerin de¤il,
bir avuç tekellerin ç›karlar›n› koru-
mak için vard›r.

Devlet, hhaallkk››nn ccaann›› mm››,, tteekkeellllee--
rriinn çç››kkaarr›› mm›› 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, her-
hangi bir alanda tekellerin yat›r›m-
lar› için para ve insan seferber et-
mekten kaç›nmayan devlet, halk›n
can güvenli¤i için deyim yerindeyse
k›l›n› k›p›rdatm›yor.

Tersine, sosyal güvenlik harca-
malar›n› azalt›yor, bütçeden halk›n
sa¤l›¤› için yap›lan harcamalar› da-
ha da k›s›yor, utanmadan ç›k›p, hal-
k›n sa¤l›k harcamalar›n›n devlet
için yük oldu¤unu söylüyor.

Halk›n yaflam›n› iyilefltirmeyi
bir yana b›rakal›m, ölümlerden ko-
rumak için basit ve ucuz önlemleri
bile almayan bir devlettir.

Bu nedenledir ki, bu ülkenin
hastanelerinde yaflamsal tehlikesi

olan insanlar para yat›rmad›¤› için
geri çevrilir, ölüme terkedilir, kimi
hastanelerinde acil durumlar için bi-
le müdahale edecek teçhizatlar ol-
maz, kimi bölgelerinde doktor bu-
lunmaz.

Halk›n ihtiyaçlar›n› yük olarak
gören bir devlettir. Halk köle gibi ça-
l›flmal›, sistemin çark›n› döndürmek
için can›n› vermeli, fakat, en temel
bar›nma, beslenme,  sa¤l›k gibi ihti-
yaçlar›ndan bile söz etmemelidir.

Oysa, halk için varolan bir dev-
let böyle olabilir mi? Halk için va-
rolan devlet, öncelikle insana de¤er
verir, insan› mümkün olan en iyi ko-
flullarda yaflatmak için seferber olur.

Olanaklar›n›, halk›n e¤itim, ba-
r›nma, beslenme, sa¤l›k ve tüm ya-
flamsal ihtiyaçlar› için seferber eder.
Bilimi, teknolojiyi halk›n hizmetine
sunar. Üretimi halk› soymak için
de¤il, halk›n ihtiyaçlar›n› karfl›la-
mak için gelifltirir.

Paras› olmad›¤› için tedavi ola-
mamak diye bir kavram halk için
devlette düflünülemeyecek bir fley-
dir.

Halk›n sa¤l›¤›yla sadece hasta-

land›ktan sonra ilgilenmez. Bu poli-
tika, 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 hedef-
ler.

Gecekondulardan, imaj›m›z› bo-
zuyor diye de¤il, bu arazileri nas›l
rant alan› haline getiririz diye de¤il,
halk›n yaflam koflullar›n› iyilefltir-
mek için rahats›zl›k duyar. Gücünü
konut sorununu çözmek için sefer-
ber eder.

Çizdi¤imiz tabloda karfl›m›zda
duran iki farkl› devlet biçimidir. Bi-
risi 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, or-
dusu, 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› sürdür-
melerini güvence alt›na al›rlar.

Meclisi halk›n sorunlar›n› çöz-
mek 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 sav-
saklay›c›d›r, fakat zenginlerin ihti-
yaçlar› karfl›s›nda emir eri gibidir.

Hangi devleti istiyoruz?

E¤er, halk için bir devlet istiyor-
sak, bilmeliyiz ki, halk için bir dev-
leti bizlere bu düzenin egemenleri
vermeyeceklerdir.

Tersine bu devletin örgütlenme-
si, halk için bir devleti engellemeye,
halk› kendi düzenlerine boyun e¤-
dirmeye yöneliktir.

O zaman, istedi¤imiz düzeni,
kendi mücadelemizle kazanaca¤›z
demektir.

Say›: 147 11BURJUVA DEVLET

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 hizmetin-
de, halka düflman bir devlet

mi? Ki, bu devlet 
kapitalist devlettir.
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Oligarflinin politikalar›n›n sonu-
cu olan apolitikleflmenin, pasifikas-
yonun çeflitli sonuçlar› vard›r: Bun-
lardan biri de ““SSoorruunn mmuu vvaarrmm››flfl,,
bbaannaa ddookkuunnmmaayyaann ssoorruunn bbiinn yyaa--
flflaass››nn”” düflüncesidir.

Bunun pratikteki ifadelerinden
birisi ülkemizde yaflananlara, çevre-
mizde olup bitene dduuyyaarrss››zzll››kktt››rr.
Bu duyars›zl›¤›n birçok nedeni var-
d›r, fakat hiçbir neden bu duyars›z-
l›¤›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 kal-
d›rm›yor.

Her gün ülkenin bir yerinde, ta-
mamen bu sistemden kaynakl› ne-
denlerle ölümler yaflan›yor. Çal›flma
koflullar›ndan kaynakl› ölüyoruz,
yollarda trafik kazalar›nda ölüyo-
ruz, polis-asker kurflunlar›yla, has-
tal›ktan ölüyoruz. Teker teker ya da
toplu flekilde ama ölüyoruz. Ölenler
insan, ayn› topraklarda birlikte ya-
flad›¤›m›z kendi halk›m›zdan insan-
lar. Fakat, ölüm gelip kap›m›za da-
yanmad›¤› sürece sessiz kalabiliyo-
ruz. ‹nsanlar m› ölüyormufl, sorun
de¤il!

Bir avuç tekel ve onlar›n iktida-
r›, emperyalistlerle iflbirli¤i içinde,
ne var ne yok sat›yor, bugünümüzü
yok ettikleri gibi, gelece¤imizi de
yok ediyorlar. Bu da sorun de¤il!
““VVaattaann›› bbeenn mmii kkuurrttaarraaccaa¤¤››mm ccaa--
nn››mm”” deyip geçebiliyoruz.

Ülkemizdeki üslerden kalkan
emperyalist uçaklar, komflu halkla-
r›n üzerine bomba ya¤d›r›yorlarm›fl.
Belki içimizden bir öfke duysak bi-
le, bu öfke sadece içimizde kal›yor,
buna karfl› bir fleyler yapabilece¤ini
bile düflünmeyenlerin say›s›, sesini
ç›karanlarla k›yaslanamayacak ka-
dar 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 yo-
lumuz düflmemiflse, adaletsizli¤e
maruz kalanlar›n sorunlar›na duyar-

l›l›k göstermedi¤imiz gibi, o mah-
keme kap›lar›na kendimizin yolu
hhiiçç ddüüflflmmeeyyeecceekkmmiiflfl ggiibbii bir yan›lg›
da söz konusu olabiliyor. 

Ülkemizde iflkence varm›fl, açl›k
yoksulluk içinde yafl›yormufluz, ifl-
sizlik alm›fl bafl›n› gidiyormufl. Tüm
bunlar›n bizim için adeta önemi
yok. Ya da ““bbeenniimm eelliimmddeenn nnee ggee--
lliirr”” çaresizli¤i içinde hareket edebi-
liyoruz.

Emekçilerin örgütlenmeleri, ey-
lem yapma haklar›, 1 May›s bay-
ramlar› engelleniyormufl. 

Ülkemiz hapishanelerinde, tut-
saklara bask›lar ve tecrit uygulan›-
yormufl. Zorla düflünceleri de¤iflti-
rilmeye çal›fl›l›yormufl.

Üniversitelerde gençli¤e yönelik
faflist sald›r›lar örgütleniyormufl,
can güvenlikleri yokmufl. Faflistle-
rin polisle ve üniversite yönetimle-
riyle iflbirli¤i içinde, sat›rlarla, b›-
çaklarla, tabancalarla sald›r›lar›nda
a¤›r yaralan›yorlarm›fl.

Okullarda, yurtlarda, sokakta ço-
cuklar›m›z her türlü sald›r›ya maruz
kal›yorlarm›fl, tecavüze, tacize u¤-
ruyorlarm›fl. Uyuflturucu ilkokullara
kadar inmifl, çocuk yaflta gelecekle-
ri karart›l›yormufl.

Köylerde insanlar›m›z tar›m ya-
pamaz, yaflamlar›n› sürdüremez du-
ruma gelmifller. ‹flbirlikçi iktidarlar
taraf›ndan, emperyalist ülkelerin ç›-
karlar› do¤rultusunda ad›m ad›m ta-
r›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›flabiliyo-
ruz. Adeta kaderimizi bir avuç sö-
mürücü ve onlar›n iktidarlar›n›n eli-
ne b›rakan bir ruh hali içindeyiz.

PPeekkii ggeerrççeekktteenn,, üüllkkeemmiizzddee yyaa--
flflaannaannllaarr bbiizzii eettkkiilleemmeezz mmii?? YYaa ddaa
ddoo¤¤rruuddaann bbiizzee bbiirr eettkkiissii yyookkssaa,, bbii--
zzii iillggiilleennddiirrmmeezz mmii??

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› ol-
mak durumunday›z. Ve hem de, ül-
kemizde yaflan›yor olup da, bizleri
flu ya da bu flekilde etkilemeyecek,
flu ya da bu zamanda kap›m›z› çal-
mayacak bir sorun olamayaca¤› için
de, sorunlar› kendi d›fl›m›zda gör-
memek durumunday›z.

BBiizzii ‹‹llggiilleennddiirrmmeeyyeenn
HHiiççbbiirr SSoorruunn YYookkttuurr
Anlamal›y›z ki; bbiirriinncciissii bu ül-

kede yaflanan her sorun bizim de so-
runumuzdur. Her soruna karfl›, biz-
zat kendimizin yaflad›¤› bir sorun
gibi görüp mücadele etmek duru-
munday›z.

‹‹kkiinncciissii,, bizlerin halk olarak çö-
zemeyece¤imiz bir sorun yoktur.
Say›s›z sorun yuma¤› içinde yafla-
mak 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 hhaallkk››nn kküüllttüürrüü
oollaammaazz.. 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 iste-
di¤imiz bir ülke tablosu de¤ildir.

Deneyimler göstermektedir ki,
ülkemizde ve hatta dünyada yafla-
nanlar›n, yaflam›m›zda yaratt›¤› et-
kilerden kaç›nabilmek mümkün de-
¤ildir. Tek çözüm yolumuz vard›r
ki, o da ülkemizi ve dünyay› de¤ifl-
tirmek için mmüüccaaddeelleeyyee kkaatt››llmmaakk--
tt››rr.. Fazla uza¤a gitmeye gerek yok.
Önce de¤iflimi, kendi çevremizden
bafllatmal›y›z. Kendi çevremizdeki
sorunlara karfl› duyarl›l›k gösterme-
li ve mücadele etmeliyiz. Giderek
duyarl›l›¤›m›z ve ufkumuz geniflle-
yecektir... 

K›sacas›, sorunlar da çözümler
de kimsenin uza¤›nda de¤ildir.

Sorun Mu Var?



Ülkemizin nüfusu yaklafl›k 70
milyondur.

Ankara Ticaret Odas›'n›n (ATO)
yapt›¤› araflt›rmaya göre;

70 milyonun 5522 mmiillyyoonn 278 bin
252 kiflisi yyookkssuulllluukk ss››nn››rr››nn››nn aall--
tt››nnddaa,, 1100 mmiillyyoonn 871 bin 672 kiflisi
ise aaççll››kk ss››nn››rr››nn››nn aalltt››nnddaa yafl›yor.

Bu araflt›rma sonuçlar›na göre;
nüfusun yyüüzzddee 7744..11''ii yyookkssuulllluukk,
yyüüzzddee 1155..44''üü iissee aaççll››kk s›n›r›n›n al-
t›nda bir gelire sahip.

Forbes Türkiye Dergisi’nin 2007
y›l›na iliflkin verdi¤i rakamlara  gö-
re ise; ülkemizdeki en zengin 1177 aaii--
lleenniinn ttooppllaamm sseerrvveettii 6677 mmiillyyaarr ddoo--
llaarrdd››rr.. 

Türkiye’nin, mmiillllii ggeelliirriinniinn bbeeflflttee
bbiirriinnee eenn zzeennggiinn 110000 kifli sahiptir.

Bu tablonun yan›na, ifl kazalar›
ad› alt›ndaki ölümleri, halk›n sa¤l›-
¤›na, can güvenli¤ine yat›r›m yap›l-
mamas›n› ekleyin.

Türkiye’deki düzenin tablosu
daha bütünlüklü olarak ortaya ç›k›-
yor.

Onmilyonlar aç ve yoksul, mil-
yonlar kölece ve can güvenlikleri-
nin olmad›¤› koflullarda çal›fl›yorlar,
yediklerinden, sa¤l›klar›ndan çal›-
n›yor ve 17 aileye aktar›l›yor.

Bu tabloyu yaratan kapitalist sis-
tem 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.

Çürümüfl, ahlaks›z bir düzendir.

Ve bu düzenin sahibi, bu düzen-
den beslenen bir avuç tekelci de dü-
zenin 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 ne-
denlerinin fark›nda de¤ildir.

Halk› yoksullu¤a mahkum et-
mek, yoksullu¤u halk için bir kader
haline getirmek ve kabullendirmek
de bu düzenin yaratt›¤› sonuçlar-
dand›r.

ZZeennggiinnlleerr vvee YYookkssuullllaarr

KKaappiittaalliizzmmiinn DDoo¤¤aass››dd››rr

Uyanmal›y›z, gerçekleri görme-
liyiz.

Yoksullar› ve zenginleri yaratan
kkaaddeerr de¤ildir. Yoksullar› ve zen-
ginleri yaratan, tanr› vergisi ak›l de-
¤ildir, çal›flkanl›k ya da tembellik
de¤ildir. ““BBeeflfl ppaarrmmaa¤¤››nn bbeeflflii bbiirr
ddee¤¤iill”” diyenlerin aç›klamas› da ge-
çerli de¤ildir. Onlar da eflitsizli¤i,
adaletsizli¤i din k›l›f› alt›nda mefl-
rulaflt›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 yara-
tan emektir, fakat zenginlikten ya-
rarlananlar emekçiler de¤il, emek
harcamayan bir avuç sömürücü ege-
mendir.

Ne yap›l›rsa yap›ls›n, kapitalist

sistem de¤ifltirilmedi¤i sürece, yyookk--
ssuulllluukk yyookk eeddiilleemmeeyyeecceekkttiirr.. Çünkü
bir sistemde açlar›n ve yoksullar›n
olmamas› demek, o sistem içinde,
yoksullar›n eme¤ini sömürerek zen-
ginleflen bir  avuç az›nl›¤›n da ol-
mamas› anlam›na gelir.

Bu nedenle de, hangi düzen par-
tisi, 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› söylüyor-
sa, yalan söylüyordur. Tekeller için
çal›flanlar emekçilerin aleyhine çal›-
fl›yorlard›r.

Bu yalanc›lar›n en büyüklerin-
den birisi AKP iktidar›d›r. Ve ra-
kamlar AKP iktidar›n›n yalan›n› yü-
züne vurmaktad›r.

AKP iktidar› döneminde tekeller
büyürken, yoksulluk ve açl›k da bü-
yümüfltür. Rakamlar bunun ifadesi-
dir. Bu düzende tteekkeelllleerr bbüüyyüürrkkeenn,,
emekçilerin ifl kazalar›ndaki ölüm-
leri de aarrttmm››flfltt››rr..

AKP’nin tekellere hizmet eden
IMF’nin belirleyicili¤indeki ekono-
mi politikalar›yla bu sonuçlar yara-
t›lmaktad›r.

Bu ekonomi politikalar içinde,
özellefltirmelerden, devlet arazileri-
nin, orman alanlar›n›n, yeralt› ma-
denlerinin, K‹T’lerin tekellere pefl-
kefl 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 kapi-
talist ekonominin tüm sömürü, soy-
gun biçimleri vard›r.

Kapitalist sistemi savunmak de-
mek, AKP iktidar›n› desteklemek
demek, bu adaletsizli¤i de savun-
mak ve desteklemek demektir.

Say›: 147 13AÇLIK VE YOKSULLUK

53 Milyon Yoksul 11 Milyon
Aç ve Bir Avuç Zengin
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Gençlik Federasyonu’nun dü-
zenlemifl oldu¤u “Yeni Sömürge
Türkiye’de E¤itim Kurultay›” 18-
19 May›s tarihlerinde Okmeyda-
n›’ndaki Fidan Dü¤ün Salonu’nda
gerçeklefltirildi. Anadolu’nun bir-
çok ilinden ö¤rencilerin kat›l›m
gösterdi¤i kurultayda ö¤renciler so-
runlar›n› konuflurken çözümleri de
hep birlikte tart›flt›lar. 

“Yeni Sömürge Türkiye’de E¤i-
tim” pankart›n›n, Dev-Genç flama-
lar›n›n ve gençli¤in mücadelesinden
kesitlerin oldu¤u resimlerin as›ld›¤›
kurultayda ö¤rencilerin yaflad›¤› so-
runlar karikatürlerle gözler önüne
serildi. YÖK’ten paral› e¤itime, ba-
r›nma sorunundan ö¤rencilerin kar-
fl› karfl›ya kald›¤› birçok soruna ka-
dar 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-Hasa-
ni ve Fadi Abu-Halawa’da kat›larak
destek sundu. Kurultaya kat›lanlar›
bir konuflmayla selamlayan Filistin-
liler ve Filistin direnifli alk›fllarla
karfl›land›. 

Devrim mücadelesinin flehitleri-
nin 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 Tekel-
cilik, Sanayide Montajc›l›k, Türki-
ye’nin Yeni-Sömürgeleflmesi konu-
lar›n› ele alan Y›lmaz “E¤itimin ge-
liflimi de yeni-sömürge iliflkilerin-
den ba¤›ms›z geliflmemifltir. Ülke-
mizdeki e¤itim de emperyalizmin
ihtiyaçlar› ve ç›karlar› çerçevesinde
flekillenen bir niteliktedir. Yani her
aflamas›, amaçlar›, hedefleri, niteli-
¤i emperyalizm taraf›ndan belirle-
nen, onun taraf›ndan örgütlenen,
emperyalizm taraf›ndan denetlenen
bir niteliktedir. Bu flekliyle tekelle-
rin ç›kar›na geliflen, tekellerin ihti-
yac›n› karfl›layan bir e¤itim veril-
mektedir ülkemizde” sözleriyle ko-
nuflmas›n› yapt›.

Ö¤renciler Y›lmaz’a neden Or-
tak Düflman Amerika’d›r denilip,
emperyalizm denilmedi¤ini, Tak-
sim’de 1 May›s’ta sendikalar›n tav-
r› üzerine sorular sorarak cevaplar›-
n› tart›flt›lar. 

Ankara Gençlik Dernekli ö¤ren-
ciler halk oyunlar›yla kat›ld›lar. 

“E¤itim sorunlar›” üzerine su-
num veren Liseli Gençlik’ten Hüse-
yin Öztürk ise ö¤rencilerin sorunla-
r›n› tart›flt›. Yeni sömürgecili¤in
e¤itime yans›malar›ndan bahseden
Öztürk, YÖK ve liselerde, yurtlar-
da, dershanelerde gerici despot yö-
netim, örgütlenme, söz ve düflünce
özgürlü¤ü sorunu, paral› e¤itim ve
e¤itimin özellefltirilmesi sorunlar›y-
la ilgili konuflmalar yaparak “sorun-
lar›n çözümü bizim ellerimizdedir”
diye gençli¤i sorunlar›na sahip ç›k-
maya ça¤›rd›. Kurultay›n birinci gü-
nü Eskiflehir Gençlik Derne¤i mü-
zik grubu Boran Halay›’n›n türküle-
riyle sona erdi. 

“‹flgal Alt›nda
E¤itim”

Kurutay›n ikinci günü FHKC
Gençlik Sekretaryas›’ndan Salah El
Hasani’nin sunumuyla bafllad›. Ha-

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 bö-
lündü¤ünü, bunu yapmas›n›n amac›
Araplar› daha kolay sömürmek ve
mümkün oldu¤unca birbirine düflür-
mek oldu¤unu söyledi. Konuflmas›-
n›n Filistin halk› neden savafl›yor
bafll›kl› bölümünde ise slayt gösteri-
minden de yararlanarak harita üze-
rinde Filistin’in ad›m ad›m nas›l ifl-
gal edildi¤ini anlat›rken de¤iflik fo-
to¤raflarla da desteklenen anlat›m-
da iflgalin Filistin halk›n›n günlük
yaflam›na nas›l yans›d›¤›n›, ‹srail

katliamlar›n› ve Filistin halk›na uy-
gulanan zulmü de gözler önüne ser-
di. Sinevizyonda Filistinli direniflçi-
lerin resimlerinin gösterilmesi ise
salonda coflkulu alk›fllarla karfl›lan-
d›. 

“‹flgal Alt›nda E¤itim” konusunu
da FHKC Gençlik Sekretarya-
s›’ndan Fadi El Halawa anlatt›. Fi-
listin’de e¤itimin ilkokuldan baflla-
yarak iflkenceye nas›l dönüfltürüldü-
¤ünü anlatt› Halawa ve devam etti:

“Filistin’de Türkiye’de yaflanan
ezberci e¤itim, s›navlara dayal› e¤i-
tim, gibi sorunlar›n ayn›s› yaflan›yor
ancak bunlara bir de iflgalcinin zul-
mü ekleniyor. Filistin’de infla edil-
di¤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. Ör-
ne¤in bir insan›n tarlas›yla
evi iki ayr› tarafta kalm›fl-
t›r. Okullar bir tarafta evler
bir tarafta kalm›flt›r baz›
mahallelerde. Bu mahallelerde ço-
cuklar için ‹srailli’lerin denetledi¤i
yollardan ‹srailler izin verirlerse
okula gidebiliyorlar. Bu kap›larda
izin verilmemesi halinde çocuklar
okula gitmekten vazgeçmezlerse ‹s-
rail 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 sa-
atlerce yürüyüp duvarda bir delik
bulup duvar›n ard›na geçerek okul-
lar›na ulafl›yorlar. Tabi bunu yap-
mak 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›k-
mas› halinde ‹srailli’ler okulu üs
olarak kullanmak için okulu tahliye
etmeye çal›fl›rlar, gerekirse bunun

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 gönderme-
yebilir.

Biz FHKC olarak e¤itime büyük
önem veriyoruz. Ve mümkün oldu-
¤unca çok alanda e¤itim almaya ça-
l›fl›yoruz. Çünkü bizim oldu¤umuz
her yeri bir okula çevirme gibi bir
hedefimiz var. Bugün ‹srail hapis-

hanelerini bile bir okula çe-
virdik. Hapishaneye çocuk
yaflta olsun, büyük olsun
hiçbir fley bilmeyerek giren
bir insan birçok alanda uz-
man olarak ç›k›yor” sözle-
riyle anlatt›. 

El Halawa’n›n sunumun-
dan sonra kurultaya yar›m saatlik bir
ara verildi ve ard›ndan Eskiflehir ti-
yatro grubu ö¤rencilerin ÖSS ile il-
gili sorunlar›n› anlatan bir skeç
sundu ve sonra da Adana müzik gru-
bu sahne ald›. Ard›ndan Yunanistan
Devrimci Komünist Hareketi Genç-
li¤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› flek-
linde gençli¤in taleplerini s›ralad›.
Urbay, görmeyen, duymayan, bil-
meyen bir gençlik yaratmaya çal›fl›-
yorlar. Bizler sorunlar›m›za duyarl›
olup çözmek için mücadele etmeli-
yiz. Taleplerimizi ancak örgütlene-
rek, mücadele ederek kazan›labili-
riz, kimse hakla›m›z› durup durur-
ken sunmayacak belirttikten sonra
çözüm için birleflmeliyiz dedi. 

‹dil Tiyatro Atölyesi’nin Canan
ve Zehra için düzenledikleri “Onu-
nucu Köyün Fidanlar›” isimli tiyat-
ro oyunu ile gençli¤in flehitlerinden
Canan ve Zehra da selamland›. Zul-
me 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 kurul-
taya yaklafl›k 300 kifli kat›ld›. 

Kurultay boyunca ö¤rencilerin
ilgiyle dinlemesi ve sorularla kat›l-
mas›, görüfllerini paylaflmas› ve il-
lerin kendi faaliyetleriyle kat›l›m
sa¤lamas› canl› bir ortam yaratt›.
FHKC’li gençli¤in de kurultaya ka-
t›lmas› emperyalizme karfl› dünya-
n›n her yerinde mücadelenin sürdü-
¤ünü ve dünya halklar›n›n emper-
yalizme öfkesini gösteren ayr›nt›-
lard›. 
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Gençlik Federasyonu’nun bafllat-
m›fl oldu¤u “Yeni Sömürge Türki-
ye’de E¤itim” konulu gençlik kurulta-
y›na birçok ilde seminerler düzenle-
nerek kat›l›m ça¤r›s› yap›ld›. 

16 Mart günü Babaeski’de Trakya
Kültür Merkezi’nde yap›lan seminer-
de Onur Atl›türk ve Ercan Öztürk bi-

rer su-
n u m
verd i -
l e r .
“ Ye n i
sömür-
ge, ifl-
birlik-
çilik ve

ülkemizin dünden bugüne nas›l yeni
sömürge konuma getirildi¤inin anla-
t›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 tara-
f›ndan yap›ld›. Teksif Sendikas›’nda
yap›lan seminere fiair Ruhan Mavruk,
Kocaeli Üniversitesi Ö¤retim Üyesi
Yard. Doç. Dr. Yücel Demirer ve Mü-
hendislik Fakültesi ö¤rencisi Özkan
Ero¤lu kat›ld›.  55 kiflinin kat›ld›¤› se-
miner fiair Ruhan Mavruk’un fliirle-
riyle sona erdi. 

GENÇL‹K KURULTAYINA
ÇA⁄RI SEM‹NERLER‹
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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›flma-
lar 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; emperya-
listlerin 1. ve 2. Paylafl›m savaflla-
r› sonras›nda aç›k iflgal koflullar›-
n›n halklar›n direnifli ve emperya-
lizmin bu direnifller karfl›s›nda ye-
nik düflmesi sonucunda özellikle
2. Paylafl›m Savafl› sonras›nda uy-
gulad›¤› sömürme biçimidir. 

(...)

Biz Türkiye’nin de emperyaliz-
min yeni-sömürgesi oldu¤unu
söylüyoruz. (...)

Her ne kadar daha öncesinden
de ticari iliflkilere girilmifl olsa da
ülkemizde yeni-sömürgecilik ilifl-
kilerinin bafllang›c› 1940’l› y›llar›n
bafl›na denk gelir. (...) 1946’da ifl-
birlikçi tekelci burjuvazi ve top-
rak a¤alar›n›n temsilcisi DP kurul-
du 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 bedel-
ler ödenerek kovulan emperya-
lizmin o zamandan beri ilk defa
ekonomik olarak müdahale edip
ülkede söz sahibi olmaya baflla-

mas›ndand›r. (...)

Ülkemizde yaflad›¤›m›z bütün
ekonomik ve demokratik sorun-
lar›n sebebi de Türkiye’nin em-
peryalizmin yeni-sömürgesi ol-
mas›d›r. 

Emperyalizm iflbirlikçileri ara-
c›¤›yla Türkiye’yi sömürürken so-
runla 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, ders-
hanelerde gerici despot yönetim,
örgütlenme, söz ve düflünce öz-
gürlü¤ü sorunu; paral› e¤itim ve
e¤itimin özellefltirilmesi sorunu;
Okullarda hiç eksilmeyen polis-
idare-özel güvenlik ve faflist bas-
k›lar sorunu; Gençli¤in ulusal hak-
lar› 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

özgürlü¤ü sorunu; Yüksek ö¤re-
nim hakk› ve üniversite girifl s›-
navlar› sorunu; Meslek liselerinde
sömürü sorunu, Sosyal-kültürel-
sportif etkinlikler sorunu, mesleki
çal›flmalar ve e¤itim sorunu, as-
kerlik sorunu, Çan e¤risi, Yetkin
Mühendislik… Sorunlar›n›n teme-
linde de ülkemizin yeni-sömürge
bir ülke olmas› yatmaktad›r. 

(...)

Bizler Gençlik Federasyonu
olarak ülkemizdeki halk çocukla-
r›n›n bu eziyete reva olmad›klar›-
n› söylüyor taleplerimizi yineliyo-
ruz: 

1- E¤itim Halk için ve bilim-
sel olmal›d›r: ‹çinde bulundu¤u-
muz e¤itim sisteminin hiçbir ka-
demesinde halk yoktur. Halk›n ih-
tiyaç ve ç›karlar› gözetilmez. Oy-
sa e¤itim halk›n ve ülkenin ihti-
yaçlar›n›, ç›karlar›n› gözetecek ni-
telikte olmal›d›r. E¤itim sistemi
ülkemizde toplumu yönlendire-
cek, 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 ar-
t›k aç›ktan savunulan bir konu
haline geldi paral› e¤itim. “Ame-
rikan modeli” diye formüller ge-
lifltiren devlet hem Amerikanc›-
l›klar›n› kan›tl›yor hem de paras›
olmayan biz yoksul halk çocuk-
lar›na üniversite kap›lar›n› ta-
mamen kapat›yorlar. (...)

3- Herkes istedi¤i ve yete-
nekli oldu¤u dalda e¤itim alma-
l›d›r: Günümüzdeki e¤itim siste-
mi 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 il-
kö¤retimden bafllayarak e¤itim sisteminin bütün
aflamalar›nda yoz-floven ve gerici bir e¤itim veril-
mektedir. (...) Yoz-floven bir bilinç yerine gerçekten
halk ve vatan sevgisiyle donat›lan bir e¤itim veril-
melidir. Ezbere de¤il prati¤e ve somuta dayal› olma-
l›d›r. (...)

5- E¤itim sistemi e¤itim içinde üretim, üretim
içinde e¤itim ilkesini benimsemelidir: Bu flekilde ve-
rilecek e¤itim halk›n üretim faaliyetine do¤rudan
katk›da bulunurken üretim süreci içerisinde de ka-
l›ca ve sa¤l›kl› bilgiler ediniriz. (...) Bugün meslek li-
seleri do¤rudan tekellerin ihtiyaçlar›na göre flekil-
lenmekte oysa biz tekellerin de¤il tüm halk›n ihti-
yaçlar›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 kim-
se kendi dili d›fl›nda bir dilde e¤itim almaya zorlana-
maz. 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 fa-
flizminin 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 hal-
de bize düflen öncelikli görevlerimizden biri söz ve
karar hakk›m›z›n gasp›na son vermek olmal›d›r. Yu-
karda s›ralad›¤›m›z talep ve isteklerimizin hayat
bulmas› için birincil görevimiz daha fazla örgütlen-
mektir. 

Bugüne kadar isteklerimizi kimse bize bahflet-
medi, etmeyecek de. Çözüm “istiyoruz vermezseniz
alaca¤›z” kararl›l›¤›yla örgütlenmemizdedir. Okulla-
r›m›zda polis-faflist-idare iflbirli¤ine karfl› anti-faflist
safta yeni sömürge ülkemizde ili¤imize kadar sö-
müren emperyalizme karfl› anti-emperyalist safta
örgütlenmemizdedir. Bugün en genifl halk kesimle-
rine demokratik halk üniversitesi ve demokratik
halk lisesi e¤itim anlay›fl›m›z›n propagandas›n› yap-
mal›, 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 fle-
hitlerimize, Mahirlere, Sinanlara, Sabolara, Birtanla-
ra, Gökçelere, Haydarlara, Canan ve Zehralara, Eyüp-
lere, Semiranlara ve Selmalara söz veriyoruz ki bi-
limsel, demokratik e¤itim mücadelesinde ba¤›ms›z-
l›k, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde örgütle-
necek ve kazanaca¤›z.

Say›: 147 17GENÇL‹K KURULTAY

Ankara 11 ACM
Hukuksuzlu¤u Sürdürüyor!

Ankara’da Kevser M›rzak’›n cenazesine kat›ld›klar›
ve M›rzak’›n katledilmesini protesto ettikleri gerekçesiy-
le tutuklananlar›n davas›na 15 May›s’ta 11 ACM’de de-
vam edildi. 

SES, E¤itim-Sen, BES gibi sendika temsilcilerinin ve
Temel Demirer ile Sibel Özbudun’un destek verdi¤i du-
ruflmaya tutuklu san›klardan Umut fiener, Meryem Özsö-
¤üt, Eray Destegül, Utku Aykar ve ‹brahim Ak›n getirildi.
Avukatlar duruflmada yapt›klar› savunmalarda müvekkil-
lerinin yasal bir kurumun yapt›¤› aç›klamalara kat›ld›kla-
r› gerekçesiyle suçlu say›ld›klar›n› belirterek tahliye tale-
binde 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 gerçek-
lefltiren Ankara Temel Haklar üyeleri “Katliamlar› Protes-
to Edenler De¤il Katliamc›lar Yarg›lans›n”, “8 Mart Mi-
tingine Kat›lmak Suç mu? Tutuklananlar Serbest B›rak›l-
s›n!” yaz›l› pankartlar açarak mahkemenin keyfili¤ini tefl-
hir 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 Mitingi-
ne Kat›lmak Suç mu? Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n”
kampanyas›na destek verdi. 

Ayd›nlardan ve sendika temsilcilerinden Selma A¤a-
beyo¤lu, Özgen Seçkin, Temel Demirer, ‹HD Genel Bafl-
kan› Hüsnü Öndül, E¤itim-Sen ad›na Bünyamin Kenefl,
Av. Evrim Deniz, fiair Hüseyin Atabafl, Erol Ekici’nin ka-
t›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›kla-
mada devletin yasal haklar›n kullan›m›na bile tahammül
etmedi¤i belirtilerek tüm bunlara ra¤men insanlar›n ör-
gütlenmesi ve mücadele etmesi karfl›s›nda devletin çare-
siz 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 yeter-
li 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 ser-
best b›rak›lmas› talebiyle son buldu.



KKEESSKK’’iinn 11 MMaayy››ss
DDaavvaass›› BBaaflflllaadd››

KESK ve konfederasyona ba¤l›
E¤itim-Sen’in 24 Nisan 2007’de
Sultanahmet Meydan›’nda yapt›kla-
r› bas›n aç›klamas›nda halk› 1 Ma-
y›s’ta Taksim Meydan›’na ça¤›rd›k-
lar› için aç›lan dava 15 May›s tari-
hinde bafllad›. 

‹stanbul Cumhuriyet Savc›s› ta-
raf›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 savun-
mas›na kat›ld›klar›n› belirtirken sa-

n›klar›n avukat›
Metin ‹riz, mü-
vekki l ler inin
Anayasa’n›n,
AH‹S (Avrupu

‹nsan Haklar› Sözleflmesi) 4688 sa-
y›l› Kamu Görevleri Sendikalar›
Yasas›’n›n vermifl oldu¤u düflünce
ve ifade özgürlü¤ü, toplanma ve ör-
gütlenme özgürlü¤ünü kulland›kla-
r›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 ta-
lep etti.

EEmmeekkççiilleerree fifiiiddddeett UUyygguu--
llaayyaannllaarr YYaarrgg››llaannmmaall›› 

Duruflmadan önce bir bas›n aç›k-
lamas› 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›lan-
mas› gerekti¤ini söyledi. Taleplerinin
hakl› bir talep oldu¤unu söyleyen
Tombul, AKP’nin kendine demokrat

kendine müslüman oldu¤unu dile ge-
tirdi.

SES Bak›rköy fiube Baflkan›
Leyla Koç Üzüm de emekçilerin 1
May›slar› Taksim Meydan›’nda kut-
lama iradesini sürdürmesi karfl›s›n-
da  AKP’nin demokratl›k balonu-
nun patlad›¤›n› ve s›n›f tavr›n› en
çirkin yüzüyle iffla etti¤ini belirtti.

GGaazzeetteeccii TTuurrgguutt’’uunn
AAççtt››¤¤›› 11 MMaayy››ss DDaavvaass››
SSoonnuuççllaanndd››

2007 1 May›s’›nda polis müda-
halesi sonucu yaralanan Cumhuri-
yet Gazetesi muhabiri Alper Turgut,
‹çiflleri Bakanl›¤› aleyhine açt›¤›
1000 YTL’lik manevi tazminat da-
vas›n› kazand›. Mahkeme, Bakanl›-
¤› personel seçimi ve yetifltirilme-
sinde kusurlu buldu.

Gazeteci Alper Turgut, geçen
y›lki 1 May›s kutlamalar›nda gaze-
teci oldu¤u bilinmesine ra¤men çe-
vik kuvvet polislerinin cop ve tek-
me darbeleriyle yaralanm›flt›.

18 1 MAYIS 25 MMay›s 22008

� 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 sendika-
lar›n tavr›? Ne dediler, Ne yapt›lar? 
� 2008 Taksim 1 May›s’›nda refor-
mizmin tavr›? Ne dediler, Ne yapt›lar? 
� 2008 Taksim 1 May›s’›nda devrim-
cilerin tavr›? Ne dediler, neyi savun-
dular, ne yapt›lar? 
� 2008 Taksim 1 May›s’›ndan
ç›kar›lmas› gereken dersler? 
� 2009 Taksim 1 May›s’›n örgütle-
mek için neler yapmal›y›z? 

2008 Taksim 1 May›s’›n› bütün yönle-

riyle tart›flmaya açaca¤›m›z panelimize

tüm halk›m›z› davet ediyoruz. 

KKaatt››ll››mmcc››llaarr::

D‹SK, E¤itim-Sen, Türk-‹fl fiubeler

Platformu, Devrimci ‹flçi Hareketi 

TTaarriihh:: 25 May›s 2008

SSaaaatt:: 13.30-18.00

YYeerr:: Bilgi Üniversitesi Kufltepe

Kampüsü

DDüüzzeennlleeyyeenn: Devrimci ‹flçi Hareketi

Lastik’te Grev
12 Ocak 2008’de baflla-

yan Brisa, Türk Pirelli ve
Adapazar›‘nda kurulu Go-
odyear fabrikalar›nda çal›-
flan toplam 4 bin iflçiyi kap-
sayan toplusözleflme gö-
rüflmelerinde bugüne kadar
59 maddeden 29’unda an-
laflma sa¤land›¤› di¤er
maddelerde henüz bir an-
laflma sa¤lanamad›¤› bildi-
rildi. 

Taraflar aras›ndaki top-
lusözleflme 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.

1 May›s 
Yarg›lanamaz!

PANEL’e DDavet
DDeevvrriimmcciilleerr,, ‹‹flflççiilleerr,, MMeemmuurrllaarr,, SSeennddiikkaacc››llaarr,, AAyydd››nnllaarr,, SSaannaattçç››llaarr

TTAAKKSS‹‹MM VVee 22000088 11 MMAAYYIISS’’IINNII TTAARRTTIIfifiIIYYOORR!! 



Türkiye Ekonomik ve Sosyal
Etütler Vakf› (TESEV)’in yapt›rd›¤›
bir araflt›rmaya göre, polislerin yüz-
de 84’ü yoksul ailelerden geliyor-
mufl. Zaten farkl› da olamazd›. 

Polisler yoksul ailelerden geli-
yorlar, fakat zenginlerin hizmetinde
çal›fl›yorlar. Kendileri yoksulluk
içinde yafl›yorlar, yoksullara karfl›
faflist terörü de onlar uyguluyorlar.

Çeliflkili bu durum sömürü dü-
zenlerinin gerçe¤idir. Bir avuç zen-
gin, sefa içinde yaflarken, yine en
pis ifllerini, yani egemenliklerini
sürdürebilmek için halk üzerinde
bask›, terör uygulama iflini yoksul-
lar›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 çar-
p›kl›¤›d›r. Yoksul halk›n çocuklar›,
polisli¤e ad›m att›klar›ndan itiba-
ren, ayn› zamanda zenginlerin hiz-
metine girdiklerinin fark›nda de¤il-
dir. Ki, belki ço¤u bir avuç zenginin
konumunu sorgulayabilecek bilinç-

ten de yoksundur.

Yine, polisli¤i halk›n gözünde
cazip hale getirmek de yoksul ço-
cuklar›n›n polis olmalar›ndaki et-
kenler içindedir.

Fakat, tüm bunlar›n ötesinde,
bizzat yoksullu¤un kendisi, halk ço-
cuklar›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 tefl-
kilat›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 pa-
zarlayabilmek gibi özellikler bu tefl-
kilat içinde kazan›l›r.

Kendin yoksul olup, halk olup,
halka düflman olmak, yoksullara
düflman olmak, ciddi bir kiflilik bo-
zuklu¤udur. Ki, polis teflkilat›ndaki
psikolojik sorunlar›n oranlar› da, bu
kiflilik bozuklu¤unun sonuçlar›n›

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 ““eettiikk dd››flfl›› ddaavvrraann››flflllaarr››--
nn››nn”” nedeni ““aalltt kküüllttüürree”” ait olma-
lar› de¤ildir. Ki, bu da hem yoksulla-
ra pis ifllerini yapt›r›p, hem de onlar›
afla¤›laman›n bir örne¤idir. Bu dü-
flüncenin as›l mimarlar› da, zengin-
lerdir. Çünkü, onlara göre, tüm kötü-
lüklerin kayna¤› yoksullard›r.

TESEV örne¤in, bilimsel bir so-
nuca varmak için, devletin halka
karfl› politikalar›ndan bafllayarak,
emniyet teflkilat›n›n e¤itim sistemi-
ni, terfi sistemini de içine alacak fle-
kilde bir araflt›rma içine girmelidir.

Polisin sald›rganl›¤›n› ““aalltt kküüll--
ttüürr”” ile aç›klamaya kalk›flan TE-
SEV, bu ülkede halka karfl› ““kkuurrflfluunn
aattaann›› ddaa yyiiyyeennii ddee”” kahramanlaflt›-
ran, polis terörünü savunan, 1 Ma-
y›s’ta Taksim’de terör estirmesi için
polise talimat veren  baflbakanlar›,
bakanlar›, suçlu polisleri yarg›lama-
yan yarg›y› hepsini araflt›rmal›d›r.

Yoksa, TESEV’e göre, bu ülke-
nin tüm kilit noktalar›nda yoksullar,
alt kültür mü var?

Say›: 147 19ZENG‹NLER‹N POL‹S‹

Bu düzen, nas›l polis-
ler ister? Emniyetin bu so-

ruya cevap veren uygula-
malar›ndan birisi de terfi sis-

temidir. Nas›l polisler istiyor-
larsa, öylelerini ödüllendiriyorlar,

terfi ettiriyorlar.

Peki, emniyette kimler ödüllen-
dirilirler, terfi ettirilirler? Örne¤in
halka düflmanl›klar›, katillikleri tes-
cilli olanlar ödüllendirilirler, çünkü
katiller sürüsünden kurulu bir em-
niyet teflkilat›na ihtiyaçlar› vard›r.

‹ktidara yak›n kifliler terfi ettiri-
lirler. Örne¤in AKP iktidar›nda ter-
fi etmek için, tarikatlarla iliflkili ol-
mak gerekir.

Bir de, kirli iliflkiler içinde ol-
mak, emniyette terfi etmek için ge-
çerli özelliklerden birisidir.

‹flte, size terfilik bir polis örne-
¤i: HHaayyaallii iihhrraaccaattçç›› TTuurraann ÇÇee--
vviikk’’iinn kk››zz›› ÖÖzzggüüll YY››lldd››zz’’››nn ddüü¤¤üü--
nnüünnddee flflaahhiittlliikk yyaappaann,, ““ssüüffllii kkiiflflii--
lleerrllee bbaa¤¤llaanntt››ss››”” rreessmmii rraappoorrllaarrllaa
bbeellggeelleenneenn ppoolliiss mmüüddüürrüü HHaassaann
AAddaakk,, 11.. ss››nn››ff eemmnniiyyeett mmüüddüürrllüü--
¤¤üünnee tteerrffii eettttiirriillddii.. 

Görülece¤i gibi bir poliste ara-
nan asgari özelliklere sahiptir. fiim-
di art›k onu bir ilin emniyet müdü-
rü veya polis okulu müdürlü¤ü gibi
görevlerde görece¤iz. Terfi etmekle
bunlara hak kazanm›flt›r. O art›k ‘‘11..

ss››nn››ff eemmnniiyyeettççii’’dir.

Kolay de¤ildir 1. s›n›f olmak.
Kirli iliflkiler bulacaks›n. Denilebi-
lir ki, memlekette bolca var. Var ol-
maya var ama, hepsi bakal›m seni
k›z›n›n nikah flahidi yapacak m›?

‹flte, böylesi bir konumu kazan-
mak için yetenekli bir emniyet mü-
dürü 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›navlar-
dan aln›n›n karas›yla geçmifl ve
kendisini kabul ettirmifl bir emni-
yetçidir. Müdürlük ondan  daha iyi
kime yak›fl›r ki!

Poliste Terfi Sistemi

Zenginlerin Bekçileri
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Geçti¤imiz hafta içinde Fethul-
lah Gülen’in Zaman Gazetesi’nde,
““KKeennttsseell ddöönnüüflflüümm pprroojjeelleerrii,, ttee--
rröörr öörrggüüttlleerriinniinn ss››¤¤››nnaakkllaarr››nn›› yyookk
eeddiiyyoorr”” bafll›kl› bir haber yay›nlan-
d›.

Haberin bafll›¤›ndan da anlafl›la-
ca¤› gibi iki amac› var. BBiirriinncciissii,,
AKP’nin ““KKeennttsseell DDöönnüüflflüümm PPrroo--
jjeessii”” ad› alt›nda, gecekondu arazile-
rini rant alanlar› haline getirme ve
yoksul halk› soka¤a atma projesine
destek vermek, iikkiinncciissii,, devrimci
düflmanl›¤›n› sürdürmektir.

Bu y›l›n Ocak ay› içinde de, yine
Fethullah’›n Aksiyon Dergisi, ‹stan-
bul’un hangi semtinde hangi örgüt
var diye ““PPKKKK vvee DDHHKKPP--CC’’nniinn
EEttkkiinnlliikk AAllaannllaarr››”” bafll›kl› bir lis-
tenin de yer ald›¤› devrimci örgütle-
ri hedef alan bir kontra haber yap-
m›flt›.

Asl›nda her iki haber birbirini ta-
maml›yor. Her ikisinin ortak özelli-
¤i, AKP’nin gecekondu halk›na kar-
fl›  savafl›n› desteklemek ve devrim-
ci örgütlerle savaflmakt›r.

Kimdir bu Fethullah Gülen, ne-
den devrimcilere düflmand›r? 

Kapitalizme hayranl›¤› ve em-
peryalizm iflbirlikçili¤ini islamc›l›k-
la 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 be-
zirganlar›n›n genel özelli¤idir. Müs-
lüman geçinirler, fakat din ve emek
sömürüsü yaparlar. Ortado¤u’da
müslüman halklar› katleden, emper-
yalizmin iflbirlikçili¤ini sürdürürler.

Müslümanl›k da, din de onlar
için kullan›lacak bir malzemedir, o
kadar. Bulunduklar› konum, ne Al-
lah inanc› ne de Allah korkusu tafl›-
mad›klar›n›n göstergesidir.

Örne¤in, en az›ndan dini ze-
minde Amerikan zulmüne karfl›

samimi bir mücadele içine girmez,
müslüman halklara emperyalizme
karfl› savaflmay› ö¤ütlemezler. Em-
peryalizmin Müslüman halklar›n
yaflad›¤› ülkelerdeki iflgaline de kar-
fl› de¤illerdir.

Kapitalizmle de emperyalizmle
de bar›fl›kt›rlar, çünkü, kapitalist
sistem sömürü sistemidir ve Fethul-
lah da bir sömürücüdür. Bu asalak-
lar halk›n dini duygular›n› da, eme-
¤ini de sömürenlerdir. Kapitalizmle,
sömürücülükte uzlaflm›fl dahas›, ka-
pitalist sömürü düzeninin pastas›n›
yiyenlerden olmufllard›r. Emperya-
lizmin gözde adamlar› içindedirler.
Amerikan iflbirlikçili¤iyle, dünya-
n›n birçok ülkesinde okullar kurar,
dini kullanarak örgütlenirler.

Hem emperyalizme hizmet eder,
hem din ve emek sömürüsünü gelifl-
tirir.

Fakat, Fethullah gibileri, halk ik-
tidarlar›nda yaflayamazlar. Çünkü
halk iktidarlar› din sömürüsüne de,
emek sömürüsüne de son verecek
iktidarlard›r.

Fethullah Gülen ve onun gibiler,
bu nedenle yeminli devrim düflman-
lar›d›rlar, her f›rsat› devrimcilere,
devrime, sosyalizme karfl› savafl-
mak için de¤erlendirirler.

Örne¤in, Zaman Gazetesi’nin s›-
k›nt›s›na bak›n. Diyor ki; ““SSuuççlluullaa--
rr›› aarraayyaann ppoolliiss,, ççoo¤¤uu zzaammaann yyüüzzüü
mmaasskkeellii öörrggüütt üüyyeelleerrii ttaarraaff››nnddaann
ttaaflfl vvee mmoolloottooffkkookktteeyylliiyyllee kkaarrflfl››llaaflfltt››,,
bbuu sseemmttlleerrddee yyaapp››llaaccaakk ooppeerraassyyoonn--
llaarr yyüüzzlleerrccee ppoolliissiinn mmaahhaalllleeyyii aabb--
lluukkaayyaa aallmmaass››yyllaa ggeerrççeekklleeflflttiirriilleebbiill--
ddii..””

Öyle ya da de¤il, bu sana niye
dert oldu? Sen niye kendine dev-
rimcilerle savaflmak gibi bir görev
biçtin?

Devrimciler sözkonusu oldu-

¤unda, onlar art›k bir gazeteci de¤il,
bir kontrgerilla eleman›d›r. Yapt›k-
lar› da gazetecilik de¤ildir.

Sömürücülerin halk da umurla-
r›nda de¤ildir. Gecekondularda ya-
flayan yoksul halk›n sokaklara at›l-
mas› Fethullahç›lar için önemli de-
¤il. Onlar, ““KKeennttsseell DDöönnüüflflüümm PPrroo--
jjeessii”” 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 gece-
kondularda yaflama heveslisi mi,
onun için mi, y›k›mlara karfl› direni-
yor. Görmüyor mu, evleri y›k›lan
halk›n nas›l sokaklara at›ld›¤›n›?

fiöyle yaz›yor Zaman Gazetesi;
““SSuuçç vvee tteerröörr öörrggüüttüü mmeennssuuppllaarr››--
nn››nn bbaarr››nnmmaa aallaann›› oollaarraakk ggeecceekkoonn--
dduu bbööllggeelleerrii......””,, ““PPKKKK vvee DDHHKKPP--CC
üüyyeelleerriinniinn oolluuflflttuurrdduu¤¤uu lleeggaall öörr--
ggüüttlleerr,, hhaallkk›› aaffiiflfl vvee bbrrooflflüürrlleerrllee
kkeennttsseell ddöönnüüflflüümm pprroojjeelleerriinnee kkaarrflfl››
pprroovvookkee eeddiiyyoorr..”” Yapt›¤› haberlerle,
polise, buralardaki dernekleri hedef
gösteriyor, gecekondu bölgelerinde-
ki demokratik devrimci örgütlerle
savaflmas›n› istiyor. Yoksul gece-
kondu halk›n› hedef gösteriyor.

Halk düflman› kafa, halk›n bar›n-
ma sorununu önemsemiyor. TO-
K‹’nin (Toplu Konut ‹daresi) yapt›-
¤›, halk› sosyal alanlardan uzaklafl-
t›ran, dört duvar aras›na hapseden
sitelerin propagandas›n› yap›yor.
Haberde as›l derdini de ifade edi-
yor, bu sitelerdeki yap› örgütlerin
bar›nmas›na müsait de¤ilmifl.

Bu mant›k, elinde olsa, devrimci
örgütler için örgütlenme zemini di-
ye, yoksul halk›n hepsini yok etme-
yi de düflünebilir.

Gülen bofluna ç›rp›n›yor. Çare-
sizlik, kurdu¤u cümlelerde gizlidir.
Yoksullu¤un oldu¤u yerde devrim-
ciler vard›r. Yoksullu¤u yaratan ise,
bizzat Fethullahlar’›n kendileri ve
kapitalist düzenleridir.

Kapitalizm Sevgisi Ve 
Devrimci Düflmanl›¤›



‹slamc› kesim içindeki kimileri,
türban› güya “ahlaks›zl›¤› önleme-
nin” 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 ah-
laks›zl›¤› önlemek mümkün olmaz. 

Örne¤in, Diyanet Vakf› ‹slam
Ansiklopedisi ‹nceleme Kurul Bafl-
kan› Prof. Dr. Bekir Topalo¤lu kita-
b›nda diyor ki; ““TTeesseettttüürr,, oollssaa oollssaa
eerrkkeekkttee ggeenneell bbiirr kkaadd››nn vvüüccuudduunnuu
ttaann››mmaa mmeerraakk››nn›› mmeeyyddaannaa ggeettiirriirr..
BBuu ddaa iinnssaann›› aarrzzuu eeddiilleenn iizzddiivvaaccaa
sseevvkk eeddeerr.. FFaakkaatt aaçç››kkll››kk eerrkkee¤¤iinn ttee--
cceessssüüssüünnüü ((iillggiissiinnii)) cciinnssii tteemmaassaa,,
sseerrii vvee ssoorruummssuuzz tteemmaassaa ggööttüürrüürr kkii
bbuunnuunn aadd››nnaa ffuuhhuuflfl ddeenniirr””... 

Bir örnek daha:

EEmmeekkllii MMüüffttüü MMeehhmmeett GGöökk--
ttaaflfl’›n “Örtünme Ça¤r›s›” adl› kita-
b›nda “örtünmeyenler”, “fleytan›n
ça¤r›s›na uymakla” suçlan›p “diflili-
¤inizden, cinselli¤inizden, vücudu-
nuzdan baflka sunacak bir fleyiniz
yok mu” diye tüm örtünmeyenlere
hakaret ediliyor. 

Son bir örnek:

‹nönü Üniversitesi Ö¤retim
Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Kasa-
po¤lu, “Kad›n, Modernizm ve Ör-
tünme” 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 giy-
sisi, ojeli t›rnaklar›, rujlu dudakla-
r›, oynak hareketleri, iç g›c›klayan
gülüflü, isterik teflviklerle dolu gam-
ze iflaretleri ile nas›l bir tahsil

amaçl›yor? Yoksa avlanmak için mi
gidiyor üniversiteye, k›zlar› avla-
mak için bekleflen erkeklerin bulun-
du¤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 cinsel-
lik akl›na geliyor, tesettürsüz birini
gördü¤ünde zaten, hemen ortaya
““ffuuhhuuflfl”” ç›k›yor. Beyin ahlaks›zl›k-
la yo¤rulmufl, ahlakl› insanlar olabi-
lece¤ini düflünemiyor bile.

Kad›n ve erkek aras›nda normal
bir iliflki düflünemiyor. Kafa öyle
çal›fl›yor ki, erke¤in kad›n› her gör-
dü¤ü yerde, her anda, cinsel dürtü-
leri uyan›yor; islamc› kafa böyle ol-
du¤unu düflünüyor. 

Bu sat›rlar› yazan adamlar›n ki-
minin isminin bafl›nda “PP rrooff”. ki-
minin bafl›ndada “DDooçç.. DDrr..” diye s›-
fatlar var. Onlara bu s›fatlar› veren
sistem de kuflku yok ki en az bu ka-
falar kadar kirli, en az bu kafalar ka-
dar flaibeli ve suçludur. 

Kuflkusuz, bu kafa halk›n ahlak
anlay›fl›n›, cinselli¤e bak›fl›n› ifade
etmiyor. Fakat, bu kitaplar›n yazar-
lar›n›n beyinlerini gözler önüne se-
riyor.

Bu kafa yap›s›, bu saçma
sapan tezler gözönüne geti-
rildi¤inde, Hüseyin Üzmez

gibilerin tecavüzcü olmalar›, teca-
vüzlerinin bu kesim içinde sahiple-
nilmesi hiç de flafl›rt›c› gelmiyor. 

Ne toplumsal ahlak, ne toplum-
sal kural tan›yorlar. Karfl›lar›ndaki-
nin kim oldu¤u önemli de¤il, bir saç
telinden, karfl› cinse ait herhangi bir
özellikten tahrik oluyorlar.

Kad›n erkek aras›ndaki iliflkide,
sseevvggii sözcü¤ü dillerinde yok. Varsa
yoksa cinsellik var. Kafa kad›n-er-
kek iliflkilerini hayvani bir içgüdüye
indirgiyor. Hayvanlar gibi, karfl›
cinse sadece cinsel dürtüleriyle ba-
k›yor. Bu kafa yap›s›n›n kad›nlar›
iinnssaann yerine koymas› mümkün mü-
dür?

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 ba-
hanenin arkas›na saklanarak savu-
nuyorlar.

Oysa, ne ahlaks›zl›¤› önlemesi.
Bu kafa yap›lar›n›n ahlak diye bir
sorunlar›, dertleri oldu¤unu düflün-
mek bile abestir. Yazd›klar› ve söy-
ledikleri ve “dört kar›l›”
yaflad›klar›, öyledir ki, bu kafa yap›-
lar›n›n cinsellik d›fl›nda bir fley dü-
flünmediklerini söylemek abart› ol-
maz. Bu kafa de¤iflmedi¤i sürece
ahlaktan söz etmek bile gereksizdir.
Ahlak dedi¤i noktada bile ahlaks›z-
l›¤› meflrulaflt›rmaya çal›fl›yor.

Birileri islamc›l›k ad›na ahlak›
savunmak istiyorsa, türban› bir ke-
nara b›rakmal›, bu beynini cinsel-
likle bozmufl sapk›nlar›n din ad›na
konuflmalar›na engel olmal›, önce
buna karfl› mücadele etmelidirler.

Say›: 147 21AHLAKSIZ KAFALAR

Bu Kafalar Ne Bilsin Ahlak›!
Bu ffaflist,
gerici vve
kirli kkafa
““yyaallnn››zz
ddee¤¤iill!!””

TRT’ye belgesel program yapan Banu Avar,
TRT’den at›ld›. 

Yay›ndan kald›r›lan son program› ““BBüüyyüükk  OOrrttaa--
ddoo¤¤uu vvee AAssyyaa PPrroojjeessii””ydi. 

Avar, daha önce de ‹srail’deki duvarlarla ilgili bir

program›n›n ‘‹srail üzülür’diye, Vatikan’la ilgili bir prog-
ram›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 ça-
mur s›çratanlar, Yeni fiafak, Kanal 7 gibi her fleyi çar-
p›tan ya¤c›lar ve yalakalard›r.

Bas›n HHür, TTRT Özerk’tir;
BOP’tan YYana OOlmak KKayd›yla...
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Kuzey Irak Kürt
yönetiminden NNee--
ççiirrvvaann BBaarrzzaannii;;
17 May›s’ta kendi-
sine fahri doktora
veren, Amerika’n›n

Washington and Jefferson Koleji
adl› üniversitesinde yapt›¤› bir ko-
nuflmada diyor ki; ““55 mmiillyyoonn KKüürrtt
AABBDD mmüüddaahhaalleessii ssaayyeessiinnddee,, bbuuggüünn
ddeemmookkrraassii vvee öözzggüürrllüükk iiççiinnddee yyaaflfl››--
yyoorr...... AABBDD oorrdduussuunnuunn IIrraakk’’ttaann eerr--
kkeenn ççeekkiillmmeessii dduurruummuunnddaa bbuu IIrraakk
vvee KKüürrttlleerr iiççiinn ffeellaakkeett oollaaccaakktt››rr..””

Öncelikle, Barzani’nin bir çarp›t-
mas›n› düzeltelim, Amerika’n›n ifl-
gali Kuzey Irak’ta yaflayan Kürt hal-
k›na demokrasi ve özgürlük getir-
medi. Amerika’n›n emrinde bir Ku-
zey Irak yönetimi alt›nda yaflayan
Kürt halk› için, demokrasi en son s›-
rada bile sözü edilemeyecek bir ko-
nudur. Özgürlük de ayn› flekilde
ABD flemsiyesi alt›nda ulafl›lamaya-
cak 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 Ameri-
ka’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.

Barzani’nin ikinci çarp›tmas›n›
da düzeltelim. Amerika’n›n Irak’›
terk etmesi, Irak için bir felaket ol-
maz. Barzani, yaflad›¤› ülkedeki
Amerikan varl›¤›n›n yaratt›¤› felake-
ti 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 eder-
ken Barzani’nin ç›karlar› için iflgal
etmedi, kendi ç›karlar› için iflgal et-
ti ve bugünkü ç›karlar› Irak toprak-
lar›n› terk etmekten yana de¤il.

Fakat, Barzani’nin ayn› zaman-
da kayg›lanmas› gerekir, çünkü, hiç
bir emperyalist güç, bir ülkeyi son-
suza 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.

VVaazzggeeççiillmmeezz ‹‹flflbbiirrlliikkççiilliikk 
Elbette, Barzani iflbirlikçili¤i

için, Amerikan emperyalizmi art›k
vazgeçilemez bir güçtür. Art›k onla-
r›n tek dostu dünya halklar›n›n düfl-
man› olan Amerika’d›r. Ameri-
ka’n›n iflbirlikçili¤ini sürdürme zo-
runlulu¤u, onlar› Kürt halk› da da-

hil, tüm dünya halklar› ile düflman
konuma getirebilmektedir.

Her fleyden vazgeçebilirler, fakat
iflbirlikçilik konumundan vazgeçe-
miyorlar. Emperyalist de iflbirlikçi-
lerinin bu mahkumiyetini biliyor ve
kullan›yor.

Bu durum, Barzaniler’i ezilen
bir halk›n yöneticileri olma konu-
mundan, dünyan›n en zalim, dünya
halklar›n›n düflman› gücün iflbirlik-
çisi konumuna getirmifltir. Art›k,
Barzaniler’in Talabaniler’in isimle-
ri, Afrika’da, Vietnam’da, Latin
Amerika ülkelerinde, Asya’da dün-
yan›n dört bir yan›nda sömürgeci-
likle ad› özdeflleflmifl olan Ameri-
ka’n›n yan›nda geçmektedir.

Art›k, Barzani iflbirlikçili¤i,
Amerika’ya sömürgecili¤i, iflgalci-
li¤i sürdürmesi için ricada bulun-
maktad›r. Kimileri, bu tablo için,
““kkaaddeerriinnii ttaayyiinn hhaakkkk››”” deseler de,
biz diyoruz ki, bu tablo ibretliktir.
Barzani’nin aç›klamalar›na bak›la-
rak, iflbirlikçili¤in düflürdü¤ü du-
rumdan ibret al›nmal›d›r.

Herhalde, kaderini tayin hakk›n›
kullan›p da, emperyaliste ““nnee oolluurr
bbeennii tteerrkk eettmmee,, sseenniinn yyookklluu¤¤uunn ffee--
llaakkeett oolluurr”” diye yalvaran dünya ta-
rihindeki ilk örnek bu olsa gerek!
Demek art›k kaderler, bu flekilde,
““bbeenniimm ggeelleeccee¤¤iimm,, sseenniinn iiflflggaallcciillii--
¤¤iinnee bbaa¤¤ll››”” diye yalvararak tayin
edilmektedir.

Kaderimiz Amerikan ‹flgaline Ba¤l›

Yunanistan’da hükümetin özel
üniversitelerin aç›lmas›na izin ve-
ren 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.

Norveç ‹flçi Sendikalar› Konfe-
derasyonu taraf›ndan, devlet flirke-
ti olan Avinor aras›nda yap›lan top-
lu sözleflme görüflmelerinin ücret
ve çal›flma saatleri konusunda an-
laflmazl›kla sonuçlanmas› üzerine,
havaalanlar›nda grev bafllat›ld›.

12 havaalan›nda hayata geçiri-
len grev nedeniyle kapanan hava-
alanlar›nda ulafl›m durdu.

Demiryolu çal›flanlar›n›n toplu görüfl-
melerde ücretlerine zam taleplerinde an-
laflma sa¤lanamamas› üzerine yapt›klar›
24 saatlik grev demiryolu ulafl›m›n› ak-
satt›. 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›.

Yunanistan:
Ö¤renci Ve Ö¤retim
Üyeleri Eylemde

Belçika:
Demiryollar›nda
Grev

Norveç:
12 Havaalan›nda 
Grev



Yoksulluk artar, ücretler düfler-
ken, 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 sendika-
lar›n sendikac›l›k anlay›fl›d›r; bu an-
lay›fl›n en temel noktas› ise, bir s›n›f
örgütü olan sendikalar›n s›n›f bilin-
cinden uzaklaflm›fl olmalar›d›r. SS››--
nn››ff sözcü¤ü sendikalar›n literatü-
ründen adeta ç›km›fl durumdad›r.

S›n›f kelimesinin olmad›¤› yerde
s›n›flar mücadelesi de olmaz, iflçile-
rin ekonomik demokratik talepleri-
nin kapitalist sömürü düzeniyle ba-
¤› da kurulamaz.

S›n›f bilincini yitirmifl olan ve
sömürüyü göremeyen iflçi, ekono-
mik-demokratik haklar› için bile
kimle, nas›l mücadele edece¤ini
do¤ru tespit edemeyecektir. Bu çar-
p›k bilinçlenmeyle ortaya, kendisi-
ne verilen ücrete flükreden, patron-
lar› ““eemmeekklleerriinnii ssöömmüürreenn bbiirr aassaa--
llaakk”” olarak de¤il, kendilerine “iiflfl--
eekkmmeekk vveerreenn” 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 ifllev-
sizleflirler. Bunun do¤al sonucu sen-
dikalar›n giderek erimeleridir ve ya-
flanan da budur.

SS››nn››ff zzeemmiinniinnddeenn uuzzaakkllaaflflaann
sseennddiikkaallaarr,, sseennddiikkaa
oollmmaakkttaann ddaa uuzzaakkllaaflfl››rrllaarr

2008 1 May›s’›nda sendikalar›n
tutumlar›, ülkemizdeki sendikalar›n
politika yapma ve mücadele tarzlar›
için de belirgin bir örnek oluflturdu.

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, engel-
lenme koflullar›nda yap›lacaklar
planlanm›fl olsa da, onlar buna ihti-
mal vermiyorlard›. Yanlar›na millet-
vekillerini 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 ala-
n›na kitle tafl›mak üzerinde de¤il,
düzenden 1 May›s için icazet kopar-
ma üzerinde yo¤unlaflt›. Bunun de-
vam› 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 ör-
nekleriydi. Ve sonucu hepimiz bili-
yoruz. E¤er 1 May›s 2008 kutlama-
lar›, sendikalarla s›n›rl› olsayd›, or-
tada gündemi belirleyen bir müca-
dele 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 orta-
ya ç›kan sendika görüntüleri, yeni
de¤ildir. 12 Eylül’den günümüze
ad›m ad›m devrimci sendikac›l›ktan
uzaklafl›larak bu noktaya gelinmifl-
tir. Örne¤in, emekçilerin ekonomik-
demokratik haklar›n› savunmak ve
geniflletmek için; iflçileri emekçileri
örgütleyen, mücadeleci, militan bir
çizgi benimsemek yerine, iktidar-
larla diyalog kurmay›, patronlarla
iliflki yürütmeyi sendikal mücadele-

nin temeli haline getirdiler. Bunun
ad›na ““ççaa¤¤ddaaflfl sseennddiikkaacc››ll››kk”” dedi-
ler. Patronlar›n, düzenin “istikrar›-
n›”, emekçilerin ç›karlar›n›n önüne
geçiren politikan›n savunucusu ol-
dular. Emekçilerde s›n›f bilincini
yok edecek, patronlarla kendisini
özdefllefltirmesine hizmet edecek
““ffaabbrriikkaamm›› sseevviiyyoorruumm”” gibi slo-
ganlar uydurdular.

Tüm bunlar, sendikalar›n s›n›f
örgütü olmaktan, dolay›s›yla, sendi-
ka olmaktan da uzaklaflt›klar›n›n
göstergeleridir. Giderek daha fazla
kendilerinin de benimsedi¤i isimle,
“sivil toplum örgütlerine” benzi-
yorlard›. 

Sendikalar, iflçi s›n›f›n›n ç›karla-
r›n› savunmak için kurulmufl, s›n›f
örgütleridir. ‹flçi s›n›f›n›n ç›karlar›n›
savunmak, her fleyden önce ss››nn››ff
ggeerrççee¤¤iinnii kabul etmeyi, sendikal
mücadelenin de iikkii ss››nn››ff aarraass››nnddaakkii
bir mücadele oldu¤u bilincine sahip
olmay›, ve iflçiler içinde de asgari
düzeyde bu s›n›f bilincini gelifltirme-
yi 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, ddoossttuunnuu,, ddüüflfl--
mmaann››nn›› kar›flt›rmakt›r. KKiimm oolldduu--
¤¤uunnuu,, nnee oolldduu¤¤uunnuu unutmakt›r.  S›-
n›f bir saflaflman›n ifadesidir. Fabri-
kalar›n sahibi olan patronlarla, fab-
rikalarla, eme¤i sömürülen iflçilerin
ç›karlar›n›n AAYYNNII oollmmaadd››¤¤››nn››nn,,
aralar›ndaki iliflkinin ssöömmüürreenn--ssöö--
mmüürrüülleenn,, eezzeenn--eezziilleenn iilliiflflkkiissii oldu-
¤unun ifadesidir.

Sendikalar›n iflçi s›n›f›n›n örgütü
olmas› demek, tüm olaylara, süreç-
lere, geliflmelere, sömüren-sömürü-
len iliflkisi içinde, iflçi s›n›f›n›n ç›-
karlar› çerçevesinde bakmas› de-
mektir.
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Örgütleridir



Ancak bu çerçevede bakan sen-
dikalar, eylemleriyle, ald›klar› tav›r-
larla patronlar› ve onlar›n sömürü
düzenlerini de¤il, emekçilerin safla-
r›n› güçlendirirler.

Bu do¤ru sendikal anlay›fl›n ad›,
ss››nn››ff vvee kkiittllee sseennddiikkaacc››ll››¤¤››,, baflka
bir tan›mla devrimci sendikac›l›kt›r.
Ve ancak bu anlay›fla sahip olundu-
¤unda, 1 May›s günü yaflanan olum-
suzluklardan ve bir bütün olarak ifl-
çi s›n›f› mücadelesindeki yetersiz-
liklerden 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? Dönem-
sel olarak, çeflitli nedenler ve zorla-
malarla yapabilirler ama istikrarl›
olamaz, ald›klar› kimi do¤ru tav›r-
lar› 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›klama-
lar yapt›lar. Fakat, 1 May›s yaklafl-
t›kça, önce Türk-‹fl Genel Baflkan›

Kumlu, Taksim’e ç›kmaktan vaz-
geçtiklerine 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› ka-
rarl›ca savunabilecek bir anlay›fltan
yoksun olmakt›r. Bu olmad›¤›nda
üzerinde hareket edilen zemin de
çürüktür.

SSeennddiikkaallaarr›› ggüüççlleennddiirreenn 
ss››nn››ff sseennddiikkaacc››ll››¤¤››dd››rr

Sendikalar›n iflçi s›n›f›n›n müca-
delesini en fazla güçlendirdikleri ve
kendilerinin de en fazla güçlendik-
leri dönem, s›n›f ve kitle sendikac›-
l›¤›n› flu ya da bu düzeyde kabul et-
tikleri dönemdir. 

Ülkemiz iflçi s›n›f›n›n direnifller
tarihinde, nas›l bir sendikal müca-
dele anlay›fl›na sahip olunmas› ge-
rekti¤ini, sendikalar›n nas›l bir mü-
cadele anlay›fl› ile geliflip güçlene-
bileceklerini gösteren örnekler var-
d›r. Bu örnekler, sar› sendikac›l›k,
revizyonist sendikac›l›k afl›larak,

devrimci iflçilerin önderli¤inde ya-
rat›lan örneklerdir. Tarihsel olarak
da bilinmektedir ki; dünyan›n her
yerinde, iflçi ve emekçilerin tüm hak
kazan›mlar›n›n, kendi güçlerini bur-
juvazinin iktidarlar›na kabul ettir-
meyi baflarmalar›n›n alt›nda örgüt-
lü, kitlesel, militan ve bedel ödeme-
yi 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 sömü-
rü sistemlerinin asker ve polisleriy-
le çat›flan bir mücadele prati¤i var-
d›r. Dolay›s›yla, s›n›f sendikac›l›¤›-
n› tercih edip etmemek, iflçi s›n›f›-
n›n haklar›n› savunup savunma-
makla eflde¤erdedir. S›n›f mücade-
lesinden uzaklaflan, iflçi s›n›f›n›n
haklar›n› savunmaktan da uzaklafl-
m›fl demektir. ‹flçi s›n›f›n›n haklar›-
n› savunmaktan söz edenlerin ise,
e¤er samimilerse, ss››nn››ff kavram›n›
tereddütsüz kullanmay› ö¤renmele-
ri, unutmufllarsa yeniden hat›rlama-
lar› gerekir.
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Urfa Ceylanp›nar’da Tar›m ‹fl-
letme Müdürlü¤ü (T‹GEM)’de
mevsimlik olarak çal›flan 1200 iflçi
müteahhit firma Y›l-San ‹nflaat ta-
raf›ndan iflten at›ld›lar.

Ücretlerinin az olmas›na, sigor-
ta pirimlerinin yat›r›lmamas›na,
çal›flma koflullar›n›n kötü olmas›na
tepki gösterdikleri için iflten at›l-
d›klar›n› belirten iflçiler yetkililerin

bu duruma seyirci kald›¤›n› söyle-
diler. Baflka çal›flma alan› olmad›-
¤›n› belirten iflçiler, müteahhit fir-
malar›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.

Cavit Ça¤lar’a ait Bursa’da ku-
rulu bulunan Nergis Tekstil Afi’de
5 ay önce ücretsiz izne ç›kar›lan ifl-
çiler, durumlar›n›n belirsizli¤ine
karfl› eyleme geçtiler. 

Bursa Organize Sanayi Bölge-
si’ndeki fabrikan›n önünde topla-

nan yaklafl›k 200 iflçi
Cavit Ça¤lar aleyhine
slogan atarak durumu
protesto ettiler. ‹flçiler
fabrika önünde yap-

t›klar› aç›klamada “bize gelece¤i-
mizin ne olaca¤›n›n aç›klanmas›n›
istiyoruz” diyerek durumlar›yla il-
gili somut bir aç›klama yap›l›nca-
ya kadar fabrika önündeki bekle-
yifllerini sürdüreceklerini kaydetti-
ler.

DESA ‹flçilerine
Jandarma Bask›s›

Sendikalaflma çal›flmas› yürüt-
tükleri için iflten at›lan Desa Deri ifl-
çilerine bask›lar devam ediyor. Düz-
ce Organize Sanayi Bölgesi’nde ku-
rulu olan fabrikadan önünde bekle-
me eylemi yapmak isteyen Deri-‹fl
Sendikas›’na üye 20 iflçi jandarma
taraf›ndan gözalt›na al›nd›.

Deri-‹fl Tuzla fiube Baflkan› Bi-
nali Tay, organize sanayi bölgesine
girmek isteyen arkadafllar›n›n gö-
zalt›na al›n›p Düzce Jandarma Alay
Komutanl›¤›’na götürüldü¤ünü bil-
dirirken jandarman›n patrondan ya-
na tav›r alarak anayasada bir hak
olan sendikalaflma hakk›na sald›rd›-
¤›n› söyledi.

Patron ve jandarman›n tüm bas-
k›lar›na ra¤men iflçiler haklar›n› ala-
na kadar eylemlerine devam ede-
ceklerini belirttiler.

NERG‹S TEKST‹L’de            
200 ‹flçi Eyleme Bafllad›

Hak Arayan Tar›m ‹flçileri ‹flten At›ld›



SSeennddiikkaa kelimesini duymaya-
n›m›z yoktur. Hepimizin gözünde
patronlar›n karfl›s›nda emekçile-
rin haklar›n› savunan örgütler fle-
killenecektir. 

Fakat, onmilyonlar›n açl›k s›-
n›r›n›n alt›ndaki ücretlerle çal›fl-
mak zorunda b›rak›ld›¤› ülkemiz-
de, sendika dendi¤inde akl›m›za
milyonlar›n örgütlülü¤ü, yüzbinle-
rin kat›ld›¤› eylemler gelmiyor.

Bunun nedeni ““sseennddiikkaa nnee--
ddiirr??”” sorusunun cevab›ndad›r. 

SSeennddiikkaa,, en genel tan›m›yla,
üyelerinin ç›karlar›n› korumak
için kurulmufl iiflflççii öörrggüüttüüddüürr.. ‹n-
gilizce karfl›l›¤› ““TTrraaddee UUnniioonn””
((MMeesslleekkii BBiirrlliikk))’dur.

‹flçilerin s›n›f örgütlerinden bi-
risi olarak sendikalar; iflçilerin,
ekonomik, demokratik haklar›n›
koruma ve gelifltirme ihtiyac›n›n
ürünü olarak do¤mufltur. Sendi-
kalar, ilk olufltuklar› süreçlerde,
iflçilerin say›sal üstünlüklerinden
do¤an güçlerini, bir örgütlülük al-
t›nda birlefltirme ihtiyac›na cevap
verdiler ve hedefleri, emekçileri
burjuvazinin sald›r›lar› karfl›s›nda
korumakla s›n›rl› oldu.

Sendikalar›n görevi, burjuvazi-
nin iktidar›n› y›karak yerine iflçi
s›n›f›n›n iktidar›n› kurmak de¤il-
dir. Fakat, sendikalar, iflçi s›n›f›n›n
iktidar mücadelesinden tamamen
kopuk örgütler de de¤ildir ve ola-
mazlar.

Buna iliflkin Marks’›n enter-
nasyonalin birinci kongresindeki
flu sözlerini aktaral›m; ““eemmeekkççii
sseennddiikkaallaarr››...... eemmeekkççii ss››nn››ff››nn››nn
ttaamm kkuurrttuulluuflfluunnaa yyöönneelliikk eeyy--
lleemmddee bbuulluunnmmaayy›› öö¤¤rreennmmeelliiddiirr--
lleerr.. BBuu yyöönnddeekkii ttüümm ttoopplluummssaall
vvee ssiiyyaassaall hhaarreekkeettlleerree kkaatt››llmmaaII››--
dd››rrllaarr..””

Emekçilerin tam kurtuluflunu
sa¤lamak, emekçilerin iktidar ol-
mas›n› sa¤lamak demektir. Marx,
emekçi sendikalar›n›n, gerçek an-
lamda emekçilerin ç›karlar›n› sa-
vunacaksa, iktidar mücadelesin-
den kopuk olamayaca¤›n› anlat›r.

Emekçi sendikalar›n›n iktidar
mücadelesi yürüten hareketlere

kat›lmalar›n›n, destek vermeleri-
nin birçok yolu vard›r. Fakat bunu
yapabilmek için öncelikle, s›n›f ve
kitle sendikac›l›¤›, devrimci sendi-
kac›l›k dedi¤imiz sendikac›l›k an-
lay›fl›na sahip olmalar› gerekir.

Bu durum karfl›m›za iki farkl›
sendikal anlay›fl› ç›kar›r. 

Bu sendikal anlay›fllardan biri-
si, ss››nn››ff vvee kkiittllee sseennddiikkaacc››ll››¤¤›› iken,,
di¤eri eekkoonnoommiisstt sseennddiikkaacc››ll››kktt››rr..

EEkkoonnoommiisstt sseennddiikkaacc››ll››kk,, sen-
dikalar›, salt ekonomik mücadele
ile s›n›rlayan (çal›flma saatlerini
düflürmek ve ücret art›fllar›n› sa¤-
lamak), ““TTrraaddee UUnniioonn””culuk diye
de tan›mlanan anlay›flt›r. Fakat,
kendisini salt ekonomik mücade-
le ile s›n›rlayan sendikac›l›k anla-
y›fl› giderek, ekonomik mücade-
leyi de yürütemez hale gelir.

Ekonomist sendikac›l›k anla-
y›fl›n›n en temel özelliklerinden
birisi, iflçi s›n›f›n›n ç›karlar› ile,
burjuvazinin ç›karlar›n›n birlikteli-
¤ini, uuzzllaaflflaabbiilliirrllii¤¤iinnii savunmalar›-
d›r. Ki, bu özelliklerinden dolay›,
onlar› ss››nn››ff uuzzllaaflflmmaacc›› sseennddiikkaall
aannllaayy››flfl olarak da tan›mlayabiliriz.

Bu anlay›fl›n sonucu, sendika-
lar›n hem kitle gücü olarak zay›f-
lamas› ve hem de emekçilerin
haklar›n› koruyamaz ve gelifltire-
mez duruma gelmeleridir.

DDeevvrriimmccii sseennddiikkaacc››ll››kk ise, iflçi
s›n›f›n›n ekonomik mücadelesinin
yan›nda, demokratik, ideolojik ve
kendi koflullar› içinde politik mü-
cadelesini de savunan sendikac›-
l›k anlay›fl›d›r.

Devrimci sendikac›l›k, bir yan-
dan burjuvaziye karfl› mücadele
ederken, di¤er yandan iflçi s›n›f›
içinde burjuva ideolojisinden etki-
lenmelere, iflçi s›n›f›n› burjuvaziy-

le uzlaflt›rmaya çal›flan, haklar›
için mücadeleden al›koyan anla-
y›fllara  karfl› da mücadele eder-
ler.

‹flçi s›n›f› içinde s›n›f bilincini
gelifltiren, onlara burjuvazinin sö-
mürüsünden 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 be-
nimsemifl olmak ön koflul de¤ildir. 

Lenin ““NNee YYaappmmaall››”” adl› ese-
rinde bu konuya flöyle aç›kl›k ge-
tirir; ““‹‹flflvveerreennlleerree vvee hhüükküümmeettee
kkaarrflfl›› mmüüccaaddeellee iiççiinn bbiirrlleeflflmmeenniinn
ggeerree¤¤iinnii aannllaayyaann hheerr iiflflççii,, sseennddii--
kkaallaarraa ggiirreebbiillmmeelliiddiirr.. EE¤¤eerr sseenn--
ddiikkaallaarr,, hhiiçç ddee¤¤iillssee bbiilliinnççlleennmmee--
nniinn bbuu iillkkeell ddeerreecceessiinnee uullaaflflmm››flfl
oollaann hheerrkkeessii bbiirrlleeflflttiirrmmeezzssee vvee
ççookk ggeenniiflfl öörrggüüttlleerr oollaarraakk kkuurruull--
mmaazzssaa,, sseennddiikkaallaarr››nn aass››ll aammaacc››--
nnaa uullaaflflmmaakk oollaannaakkss››zzllaaflfl››rr..””

Lenin burada, sendika üyeli¤i
için basit, yal›n bir ölçü öngörüyor:
Patronlara ve hükümete karfl› mü-
cadele. 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›r-
lar ki, bunun yolu da iflçi s›n›f›n›n
ideolojisi olan sosyalizmi, Mark-
sizm-Leninizm’i kavratmakt›r.
Sendikalar, iflçi s›n›f› ve emekçileri
Marksist-Leninist ideoloji çerçeve-
sinde e¤itir, bilinçlendirirler.

SSeennddiikkaa,, emekçilerin örgütü
olarak do¤mufl olmakla birlikte,
burjuvazi taraf›ndan da kullan›l-
m›flt›r. ““‹‹flflvveerreenn sseennddiikkaallaarr››””,, ““ssaa--
rr›› sseennddiikkaallaarr”” burjuvazinin gerek
kendi örgütlerine ve gerekse de
iflçiler içinde kurduklar› örgütlere
verdikleri isimlerdir. BBuunnllaarr››nn iiflflççii--
lleerriinn ss››nn››ff öörrggüüttlleerrii iillee iillggiissii yyookk--
ttuurr..

B‹LG‹

SEND‹KA
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Türkiye’den bir “Kraliçe” geç-
ti... Üzerinde günefl batmayan bir
imparatorlu¤un kraliçesiydi. Yapt›¤›
ziyaret, ülkemizde ne çok ““KKrraalliiççee
sseevveerr”” bulundu¤unu da göstermifl
oldu.

Cumhurbaflkan› Abdullah Gül;
zaten ö¤rencilik y›llar›nda da ‹stan-
bul’da Kraliçe’yi alk›fllayanlar ara-
s›ndaym›fl. Bunu Kraliçe’ye kendisi
anlatm›fl... Sadece o de¤il, Baflba-
kan 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 girdi-
ler. 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 giy-
di¤ine, elbisesinin desenindeki
üzüm salk›mlar›na kadar her fleyi
günlerce haber yapt›. Yorumlar yaz-
d›lar bunlar›n üzerine. 

Olay›n magazinel boyutu en ince
ayr›nt›lar›na kadar incelenirken, flu
soru sorulmad›; “ KKiimm bbuu KKrraalliiççee,,
kkoonnuummuu,, yyeettkkiissii nneerreeddeenn ggeelliiyyoorr??””

Biliyoruz ki, onu kimse seçmedi.
Onun tüm yetkisi ve konumu, bil-
mem kimlerin k›zlar› ve o¤ullar› ol-
mas›ndan geliyor. PPeekkii bbööyyllee bbiirr
flfleeyy ““ddeemmookkrraassii”” iillee nnaass››ll bbaa¤¤ddaaflfl››--
yyoorr?? BBuurrjjuuvvaa ddeemmookkrraattiikk bbiilliinnçç
bbööyyllee bbiirr oollgguuyyuu nnaass››ll ssoorrgguullaamm››--
yyoorr,, nnaass››ll kkaabbuulllleenniiyyoorr??

Ülkemizdeki ayd›nlar içinde de,
bunu sorgulamak yerine, Oral Ça-
l›fllar gibi krallar›n Kraliçe’lerin ko-
numlar›n›n Avrupa demokrasilerini
demokrasi olmaktan ç›karmad›¤›n›
vurgulamay› tercih edenler ç›k›yor.

Demokrasi unutuluyor, demok-
ratik bilinç dumura u¤ruyor, ““Dün-
yan›n en önemli isimlerinden biri”
olan Kraliçe’nin ““öönneemmiinniinn”” onlar-
ca ülkenin sömürgelefltirilmesinin
simgesi olmas›ndan geldi¤i önem-
senmiyor. Kraliçe’ye bu ttaarriihhsseell
ssuuçç çerçevesinde bak›lm›yor.

Kendisini her koflulda AB’yi sa-
vunmaya göre flekillendirmifl ülke-
miz ayd›nlar›, en az›ndan Avru-
pa’n›n bu çeliflkisini sorgulam›yor.
Avrupa burjuva demokrasilerini
krallar› ve kraliçeleriyle kabullen-
meye raz› görünüyor. Bu nedenle de
ülkemize Kraliçe geliyor, biz burju-
va bas›n›n köfle yaz›lar›nda bunu
sorgulayan yaz›lara rastlam›yoruz.

Oysa, krallar ve kraliçelerin var-
l›¤›, Avrupa’daki sistemlerin burju-
va demokrasileriyle yönetildi¤i ger-
çe¤ini de¤ifltirmiyorsa da, bu burju-
va demokrasilerinin bir ttuuttaarrss››zzll››--
¤¤››nn››,, sorgulanmas› gereken bir yan›-
n› da gösteriyor.

DDüüzzeennlleerriinnee HHiizzmmeett
EEddiiyyoorrssaa,, BBuurrjjuuvvaa
DDeemmookkrraassiissiinnddee KKrraallllaarraa
DDaa YYeerr VVaa rr

Avrupa ülkelerinin birço¤unda,
burjuva devrimlerle feodal düzenler
y›k›l›p, babadan o¤ula geçen krall›k
sistemlerinin yerine sseeççiimmlleerrllee yö-
netimlerin belirlendi¤i burjuva de-
mokrasileri geçerken, di¤er yandan
bu ülkelerin baz›lar›nda, güç denge-
leri nedeniyle burjuvaziler, krall›k-
lar› 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 ““LLoorrddllaarr
MMeecclliissii””nin karfl›s›nda, 14. yüzy›l-
dan itibaren ““AAvvaamm MMeecclliissii””ni
oluflturan burjuvazi, güçlendikçe
krall›¤›n iktidardaki a¤›rl›¤›n› da s›-
n›rl›yordu.

‹ngiltere’de 1660'tan itibaren,
““ rreessttoorraassyyoonn”” dönemi bafllar: Kra-
l›n yetkilerini k›s›tlayan ve AAvvaamm
KKaammaarraass››’’nn››nn gücünü art›ran
““HHaakkllaarr YYaassaass››”” da o dönemde ka-
bul edilir. Yasayla, kral›n parlamen-
tonun haklar›na sayg› duymas› sa¤-
lan›r ve bireysel haklar geniflletilir.

19. yüzy›l boyunca Avam Kama-
ras›’n›n temsil niteli¤inde, krall›¤›n
aleyhine de¤ifliklikler olur. Bafllan-
g›çta daha s›n›rl› olan ooyy hhaakkkk››,, kkaa--
bbuull eeddiilleenn kkaannuunnllaarrllaa aadd››mm aadd››mm
iiflflççii yy››¤¤››nnllaarr››nn›› ddaa iiççiinnee aallaaccaakk flflee--
kkiillddee ggeenniiflfllleerr..

Fakat, demokrasiyi kendi iktida-
r›n›n sa¤lamlaflt›r›lmas›n›n arac›
olarak gören ‹ngiltere burjuvazisi,
bu amac›na ulaflt›ktan sonra, krall›-
¤›n tamamen tasfiye edilmesine yö-
nelmez, 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 aldat-
mak, oyalamak için kullan›rlar. Hü-
kümetlerin seçimle belirlenmesi il-
kesine dayal› burjuva demokrasile-
rinin içinde, babadan o¤ula geçen
krall›k sisteminin sürmesi, onlara
göre ters de¤ildir. Çünkü, burjuva-
ziyi as›l ilgilendiren kendi iktidarla-
r›d›r. ‹ktidarlarlar›na hizmet eden
bir durum, burjuva demokrasisine
ayk›r› olsa da onlar, öncelikle de-
mokrasiye uygun olup olmad›¤›n›

Avrupa Demokrasisi Ve
Krallar, Kraliçeler



de¤il, iktidarlar›n›n yarar›na olup
olmad›¤›n› düflünürler.

Elbette Avrupa’n›n burjuva de-
mokrasileri içinde, krall›klar›n var-
l›¤›n› sürdürdü¤ü tek ülke ‹ngiltere
de¤ildir. BBeellççiikkaa,, ‹‹ssvveeçç,, HHoollllaannddaa,,
NNoorrvveeçç,, DDaanniimmaarrkkaa,, ‹‹ssppaannyyaa gibi
ülkelerde de krallar ve kraliçeler
saltanatlar›n› sürdürüyorlar ve bafl-
bakanlar› atama yetkisini ellerinde
bulunduruyorlar.

Kopenhag kriterlerini yapan,
diktatörlükleri sorgulama üzerine
ahkam kesen, demokrasi dersi ver-
mekten hofllanan Avrupa Birli¤i’ne
sormak gerekiyor; krall›klar de-
mokrasi ile nas›l oluyor da ba¤dafl-
t›r›labiliyor?

Sen tüm ülkelere demokrasi üze-
rine nutuk at, fakat kendi ülkelerin-
deki krallar›n varl›¤› üzerine tek ke-
lime etme!... Bu çeliflki nas›l izah
edilebilir?

Neden örne¤in AB’nin, üye ül-
keler içinde krall›klar› kald›rmak
gibi bir program›, krall›klar›n varl›-
¤›n› sürdürdü¤ü ülkelere bir zorla-
mas› yok?

Bunun nedeni yukar›da da izah
etti¤imiz gibi, demokrasi savunucu-
lu¤undaki ikiyüzlülük, demokrasi
kriterlerini burjuvazilerin ç›karlar›-
n›n belirliyor olufludur.

Dikkat edilirse, AB’ye üye ol-
mak için baflvuran ülkelerin üyelik-
leri de¤erlendirilirken de, aranan
koflullar içinde demokratikleflme
de¤il, AB emperyalizminin ç›karla-
r› belirleyicidir.

AB’nin ç›karlar› gere¤i, üyelik
baflvurusu yapan ülkelerin bask›c›
yönetimleri sorgulan›r ya da aklan›r.

K›stas demokrasi de¤ildir,
AB’ye verilecek ekonomik,
politik tavizlerdir. Bunlar ye-
rine getirildi¤inde, üyelik ko-
flullar› da yerine getiriliyor de-
mektir.

AB’nin egemenli¤ine ko-
flulsuz teslim olan iktidarlar›n,
bask›c› politikalar›, faflist yö-
netim anlay›fllar› rahatl›kla
görmezden gelinebilir, hatta
demokrasi ad›na övülebilir.

KKrraallll››kkllaarr›› KKaabbuulllleenneenn
““DDeemmookkrraattiikk BBiilliinnçç!!””

Avrupa burjuva s›n›f›n›n, henüz
feodalizmi tamamen tasfiye etmeye
güçlerinin olmad›¤› geliflme dö-
nemlerinde, krallar›n varl›klar›n›
sürdürmeleri, kimi ülkelerde ikili
yönetim biçiminde iktidar› paylafl-
malar› tarihsel geliflim içinde do¤al
kabul edilebilecek bir durumdur.

Fakat, emperyalist ülkelerde te-
kellerin bu geliflmifllik düzeyi için-
de, halen krall›klar›n varl›klar›n›
sürdürmeleri art›k tarihsel geliflimin
do¤as› ile izah edilebilecek bir du-
rum de¤ildir.

Bu durum, burjuva demokrasile-
rinde, burjuvazinin ç›karlar› için da-
ha bafltan demokrasiden vazgeçebi-
lece¤ini gösteriyor. Ki, burjuva de-
mokrasileri, ilk bafllarda demokrasi
ad›na kabullendikleri, emekçilerin
birçok hak kazan›mlar›n› da, süreç
içinde gasbetmekten çekinmemifl-
lerdir.

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 kral-
l›klara ciddi bir itirazlar›na rastlan-
maz. Onlar da, krall›klar›n varl›¤›n›
kabullenmifllerdir.

Oysa, özellikle bu partilerin, ör-
gütlerin krall›klar›n varl›¤›n› kabul-
lenmeleri kendilerini inkar etmeleri
demektir. Fakat, görünen o ki, bilinç
çarp›lmas› bu durumun görülmesini

de engellemektedir.
Feodalizme karfl› mücadele, feo-

dal düzenlerin y›k›larak yerlerine
burjuva demokrasilerinin kurulmas›
ve günümüze kadar süren tarihsel
geliflim, Avrupa halklar›nda demok-
ratik bir bilinç de oluflturmufltur.
Kitleler, sömürge ülke halklar›ndan
daha fazla, haklar›n›n bilincindedir-
ler.

Fakat, çarp›kl›k da bu noktada
daha çarp›c› hale geliyor. Ayn› kitle-
ler, kral›n konumunu sorgulam›yor.
Bu demokrasiye ayk›r› demiyor.
Halen ülkelerinde kral›n varl›¤›n-
dan utanç duymuyor, krala ba¤l›l›k,
sayg› bir kültür olarak yaflat›l›yor.

Denecektir ki; Avrupa’da krall›k-
lar, mevcut sistemler için bir tehdit
oluflturmuyor. Kitleler, krall›klardan
gelen bir tehdit hissetmiyorlar.

Evet belki, bu ülkelerde krall›k-
lar burjuva demokratik sistemleri
tehdit eden bir konumda de¤illerdir.
Ki, bu konumda olsalar, ilk önce o
ülkelerin burjuvazisinin hedefi olur-
lard› zaten. 

Fakat, sorun somut bir tehdit
oluflturup oluflturmaman›n ötesinde,
demokratik bilinç sorunudur. Kral-
l›klar›n anlam›n›n, tarihsel suçlar›-
n›n kitlelerin bilinçlerinden silinme-
si sorunudur. Bunun sonucu olarak,
tarihteki monarflik yönetimleri tem-
sil 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 top-
lum üzerinde bir yük olarak varl›¤›-
n› sürdürmesine seslerini ç›karm›-
yor, krallar› ve kraliçeleri yaflatmay›
toplumsal bir görev olarak kabulle-
niyorlar. S›rtlar›ndaki bu asalaklar›
silkip atm›yorlar.

Sorun, demokrasi anlay›fl›ndaki
çarp›kl›k ve geriliktedir. Demokra-
sinin en temel özelliklerinden biri,
feodal aristokrasinin otoritesine,
hak edilmemifl yetkilere, krall›k dü-
zenlerine son vermektir. En geri de-
mokratik bilinç dahi, krall›klar› ka-
bul edemez.

Say›: 147 27KRAL‹ÇE
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Yabanc› düflmanl›¤›, bir zehir gi-
bi 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 yu-
muyorlar. Çünkü, genifl kitlelerin ifl-
sizli¤in, yoksullu¤un sorumlusu
olarak iikkttiiddaarraa ddee¤¤iill ddee,, asl›nda
bunlarda hiçbir sorumlulu¤u olma-
yan 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
“aappaarrtthheeiidd” politikas›n›n hede-
fi/kurban› olmufl Güney Afrika’n›n
zenci halk› içinde bile yabanc› düfl-
manl›¤›n›n yay›lmas› ise, sorunun
ne kadar vahim oldu¤unu da herke-
se bir kez daha hat›rlatm›fl oldu. 

‹talya; ›rkç› sald›r›da
hükümet, polis, mafya elele 

Geçen hafta ‹talya’da göçmenle-
re karfl› adeta düzenin tüm kurumla-
r›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 göç-
men tutukland›. ‹çiflleri Bakanl›¤›,
“bir hafta içinde sürdürülen ope-
rasyonlarda, ço¤unlu¤u Romanyal›
268 yasad›fl› göçmenin yakaland›¤›-
n›” aç›klad›. Ço¤u Nijerya ve Arna-
vutluk 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 ce-
zaland›r›lmas› ve ayr›ca göçle ge-
lenlere yönelik flartlar›n iyice a¤›r-
laflt›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 ““ccaadd›› aavv››”” yap›ld›.

13 May›s gecesi eli sopal› yüzlerce
›rkç›, Çingeneler’in yaflad›¤› 2 bara-
kay› molotof kokteyli atarak yakt›-
lar. Ertesi gün de Napoli mafyas›na
üye oldu¤u belirtilen kifliler Çinge-
neler’in yaflad›¤› kamp› atefle verdi-
ler. 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 ‹‹ttaallyyaann vvaa--
ttaannddaaflfl›› durumunda. Ama “vvaattaann--
ddaaflfl” olmalar› onlar›n ›rkç› sald›r›la-
r›n hedefi olmalar›na engel de¤il.

Çingeneler, ‹talya’da hem burju-
va politikac›lar, hem de polis ve
burjuva medya taraf›ndan “ suç
olaylar›n›n kayna¤›” olarak suçlan-
maktalar. Bizzat Baflbakan Berlus-
coni de Çingeneler’i ““flfleerr oorrdduussuu””
olarak hedef göstermiflti.

Güney Afrika; Apartheid 
ma¤durlar›, yabanc› düflman›!

Güney Afrika’n›n Johannesburg
Kenti’nde, yabanc›lara karfl› sald›r›-
larda 2222 ggööççmmeenn kkaattlleeddiillddii.. Göç-
menlerin 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 bin-
lerce göçmen evsiz kal›rken, pek-
çok ya¤malama ve tecavüz olay›n›n
da meydana geldi¤i belirtiliyor. 

Güney Afrika’da, ekonomik ve-
ya 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,
““iiflflssiizzllii¤¤iinn nneeddeennii”” olarak, ayn›
‹talya’da oldu¤u gibi ““ssuuççllaarr››nn
kkaayynnaa¤¤››”” olarak gösteriliyor. Bu te-
melde k›flk›rt›lan yoksul siyah Gü-
ney Afrikal›lar, sonuçta bu ›rkç› sal-
d›r›lar› gerçeklefltirdiler. 

Güney Afrika’da sorunu daha
vahim hale getiren ise, Güney Afri-
kal› siyah halk›n, ony›llarca “apart-
heid” ad› verilen ›rkç›l›¤›n hedefi
olmufl olmas›. 

Apartheid’e karfl› direniflin ve
bugün iktidarda olan ANC’nin ön-
derlerinden Nelson Mandela, sald›-
r›lar›n utanç verici oldu¤unu söyler-
ken ““bbiizziimm ggeellddii¤¤iimmiizz ddeehhflfleettii hhaa--
tt››rrllaayy››nn”” ça¤r›s› yapt› halk›na.  

ANC’nin bugünkü lideri Jacop
Zuma da yapt›¤› aç›klamada
“Apartheid döneminde kendilerinin
de komflu ülkelere s›¤›narak müca-
delelerini 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 ko-
misyonun baflkan› Desmond Tutu
da olaylar üzerine flu aç›klamay›
yapt›: “Bunlar bizim yapaca¤›m›z
fleyler de¤il. Bu insanlar bizim kar-
defllerimiz. Apartheid’la savafl›rken
Afrikal›lar bizi destekledi. Teflekkü-
rümüz onlar›n çocuklar›n› öldür-
mek olamaz.”

ANC liderleri yerinde uyar›lar
yap›yorlar. Fakat bugün Güney Af-
rika’da, ANC iktidar›na ra¤men, si-
yahlar 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 politikala-
r›ndan ayr› düflünülemez. ANC, sö-
mürü sistemiyle uzlaflarak, bu so-
nuçlar›n ortaya ç›kmas›n›n zeminini
haz›rlam›flt›r. Bu anlamda ANC’ye
düflen sadece bu tarihsel hat›rlatma-
lar› yapmak de¤il, yabanc› düflman-
l›¤›n›, ›rkç›l›¤› ortaya ç›karan eko-
nomik, siyasal ve kültürel koflullar›
yoketmektir. Bunun için de uzlafl-
mac› bir iktidar de¤il, bir halk ikti-
dar› olma yolunda gitmelidir.

yabanc› düflmanl›¤›
Halklara düflman bir düflünce:Halklara düflman bir düflünce:
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Hat›rlanacakt›r, iflgalci Amerikan
askerleri, Irak’ta, 8 Nisan 2003’te
Filistin Oteli’ni bombalam›fl ve ‹s-
panyol kameraman Jose Couso ile
Ukraynal› Reuters ajans› kamerama-
n› Taras Protsyuk’u katletmiflti.

Bombalama Ekmek ve Adalet
Dergisi’nin 73. say›s›nda, ““ssuuççllaarr››nn››
yyaazzaann bbaass››nnaa ggöözzddaa¤¤›› vveerrmmeekk iiççiinn””
fleklinde yorumlanm›flt›.

Amerika ise, Filistin Oteli katli-
am›na iliflkin, sözde soruflturma
yapm›fl ve soruflturma sonucunda;
““AAsskkeerrlleerriimmiizziinn ssuuççuu yyookkttuurr..
OOtteellddeenn aatteeflfl aaçç››lldd››¤¤››nn›› ssaanndd››llaarr””
aç›klamas› yapm›flt›.

Bugün ortaya ç›kan bilgiler,
Amerika’n›n bu bombalamay› ta-
sarlayarak yapt›¤›n› gösteriyor.
Uluslararas› Gazeteciler Federasyo-
nu’nun (IFJ); gizli ABD belgelerini
gören eski bir Amerikal› çavuflun
bilgilerine dayanarak yapt›¤› aç›kla-
maya göre, Ba¤dat’taki Filistin Ote-
li Amerika’n›n muhtemel hedefleri
listesinde yer al›yordu.

Bu bilgilerin aç›¤a ç›kmas› üze-
rine, çeflitli medya örgütleri, olay›
bütün yönleriyle araflt›racak bir so-
ruflturma bafllat›lmas›n› talep ettiler.

‹flgalci emperyalizmin hukukun-
da, otel bombalamak da, gazeteci

katletmek de serbestti.

Özgürlükler ülkesi Amerika, ba-
s›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 kar-
fl› ciddi bir yapt›r›m› gündeme getir-
meyecektir.

Amerika, Filistin Oteli’ni

Planlayarak Bombalad›

Küba devriminin önderle-
rinden Ernesto Che Guevara,
80. do¤um y›ldönümünde,
Avusturya’n›n baflkenti Viya-
na’da düzenlenen bir etkinlik-
le an›ld›. 

Avusturya Küba Konsolos-
lu¤u ve Yürüyüfl okurlar› tara-
f›ndan 17 May›s günü gerçek-
lefltirilen anmaya, Avusturya
Küba Konsoloslu¤u Bafldan›fl-
man› Gabriel Benitez Toledo
ve Avusturya-Küba Dostluk
Derne¤i Baflkan› Alfred Kohl-
bacher’in yan›s›ra Kübal›,
Avusturyal›, Venezuellal›, fiili-
li, Kolombiyal› ve Türkiyeli 80
davetli kat›ld›. 

Tören bafllang›c›nda Che’yi

konu alan 10 dakikal›k bir si-
nevizyon gösteriminin ard›n-
dan bir Yürüyüfl okuru,
Che’yi anlatan bir konuflma
yapt›. An›nda Almanca’ya da
çevrilen konuflmada Che’nin
örnek al›nmas› gereken özel-
likleri s›raland›: Saf devrim-
cilik, modellere, koflullara

ba¤lanmam›fl devrimcilik, he-
saps›z devrimcilik, sars›lmaz
anti-emperyalizm, kararl›l›k,
insanlara besledi¤i sevgi ve so-
rumluluk duygusu... 

“Che bugün yaflasayd› ne
derdi?” diye sorarak sürdürü-
len konuflmada, soru, k›sa ve
özlü olarak ““YYaaflflaadd››¤¤›› ssüürreeccee
ssööyylleeddiikklleerriinnii ssööyylleerrddii”” söz-
leriyle cevapland›. 

Che’yi bizzat tan›ma flan-
s›na sahip olan Gabriel Beni-
tez Toledo, Che ile ilgili bir
an›s›n› aktard›. 

Konuflmalar›n ard›ndan,
anman›n gerçekleflti¤i salonda
sergilenen 1 May›s 2008 Tak-
sim konulu foto¤raf sergisi de
gezildi. Son olarak Grup Ber-
fin’in söyledi¤i türkülerle en-
ternasyonal bir halay kurularak
tören sona erdirildi. 

Kumandan CHE
Viyana'da An›ld›

Kanada da yerli
halktan özür dileyecek-
mifl. Yerlilerden So-
rumlu Bakan Chuck
Strahl, Baflbakan Step-
hen Harper’›n 11 Hazi-
ran’da Aborjin grupla-
r›n yer alaca¤› meclis
oturumunda yapaca¤›
konuflmada kendilerin-
den özür dileyece¤ini
aç›klad›.

Emperyalist ülke-
ler, s›ras›yla, geçmiflle-
rindeki soyk›r›mlar
için, halklardan özür
diliyorlar.

Peki, özür diliyorlar
da, bu suçu ifllemekten
vazgeçiyorlar m›? Ha-
y›r, onlar bir yandan
geçmifl suçlar› için
özür dilerken, di¤er
yandan iflgallerini, sö-
mürgecili¤i sürdüre-
rek, bu suçlar› iflleme-
ye devam ediyorlar.

Kana-
d a ’ n › n
özür dile-
me nede-
ni, 1910

ile 1970 y›llar› aras›n-
da asimilasyon politi-
kalar› çerçevesinde, on
binlerce çocu¤un zorla
ailelerinden kopar›la-
rak kilise okullar›nda
büyütülmesi, burada
psikolojik ve cinsel ta-
ciz uygulanmas› imifl. 

Ve, emperyalistler
bu özürleriyle, ayn› za-
manda tarihteki suçla-
r›n› da hafifletiyorlar.
Kanada ve di¤er em-
peryalist ülkeler sö-
mürgeciliklerini sür-
dürdükleri sürece özür-
leri samimiyetsizdir,
fakat, ayr›ca tarihsel
suçlar›n› ifade edecek-
lerse, bir bütün olarak
sömürgeciliklerini, sö-
mürgecilikleri boyunca
iflledikleri tüm suçlar›
saymalar› gerekir.

Samimiyetsiz özür-
leri, tarihsel suçlar›n›
unutturmaya yetmez.

Özür Dileme
S›ras› Kanada’da 



Sevgili okurlar›m›z, hepinizi
selamlayarak bafll›yoruz sohbe-
timize. Ve bu hafta yeni bir ko-
nuyla devam edece¤iz: BBiirrlliikk..  

Halen devam etmekte olan
emperyalizm ve proleter dev-
rimler ça¤›n›n bafl›ndan itibaren
halklar kendi iikkttiiddaarrllaarr›› için
çok büyük savafllar verdiler. Le-
nin her devrimin temel meselesinin
iktidar oldu¤unu belirtirken, müca-
delenin hedefini de netlefl-
tirmifl oluyordu. 

Bu hedefe ulaflabilmek,
emperyalizmin ve iflbirlikçi-
lerinin devlet ayg›t›n› parça-
layabilmeyi, onun askeri gü-
cünü altedebilmeyi gerekti-
riyor. Dünya halklar› ve
devrimcileri, bunu baflara-
bilmek için dönemin ve
kendi ülkelerinin koflullar›na göre,
birçok strateji ve taktik gelifltirdiler.
Bütün bu strateji ve taktikler, birbir-
lerinden ne kadar farkl› olurlarsa ol-
sunlar, bir noktada ayn› amaca yö-
neliktiler: Kitleleri kazanmak. Kit-
leleri devrim saflar›na çekmeden,
birlefltirmeden iktidar mücadelesini
baflar›ya ulaflt›rmak mümkün de¤il-
di çünkü.  

Kitleleri birlefltirmenin araçla-
r›ndan ve yollar›ndan biri olarak
BBiirrlliikk sorunu iflte bu noktada, her
devrimin önemli sorunlar›ndan biri
olagelmifltir. 

Sorunun birçok boyutu var kufl-
kusuz; öönnccee birlik ve cepheden ne
anlamal›y›z, onu ele alaca¤›z. AArr--
dd››nnddaann birlik konusunda özellikle
pratikte ortaya ç›kan yanl›fl ve çar-
p›k anlay›fllara de¤inece¤iz. Sohbe-
timizin bbiirr bbööllüümmüünnüü ddee çeflitli ül-
kelerdeki birliklerin, cephe lerin fle-
killenifllerine ay›raca¤›z. Böylelikle
kabaca üç ana bafll›k belirtmifl ol-
dum, bu sistematik çerçevesinde
devam edelim.   

MMaazzlluumm:: Ben bafllarken, biraz
güncel duruma de¤inmek istiyo-
rum. Birlik ihtiyac› ve zorunlulu¤u
konusunda diyebiliriz ki bugün so-
lun tüm kesimleri, hemfikir. Solda,
baflka hiçbir konuda bu kadar yay-

g›n bir hemfikirli¤e rastlanamaz.
Ama hemfikirlik “birli¤in zorunlu-
lu¤u” noktas›nda bafllay›p, orada da
bitiyor. Birli¤in muhtevas›nda, biçi-
minde ise, maalesef bir hemfikirlik,
en az›ndan flimdilik gözükmüyor. 

Kürt milliyetçili¤inin merkezin-
de yer ald›¤› reformist blok, birli¤i,
bir “ççaatt›› ppaarrttiissii” fleklinde düflünü-
yorlar. Bu çat›, alt›na solun tüm ke-
simlerini alabilecek kadar genifl ve
yüksek bir çat› de¤il. Çünkü çat›n›n
politik muhtevas›, seçime endeksli
olmakla s›n›rl›. Görüldü¤ü kadar›y-
la pratikte çeflitli kesimlerle
görüflmeler yapsalar da, ufuklar›,
politik anlamda “seçim” düflüncesi-
nin ötesine pek de geçemiyor. Oysa
solun birlik ihtiyac›, hem politik
hem örgütsel aç›dan daha kapsaml›
ve yayg›n bir birlik ihtiyac›d›r. Soh-
betimiz içinde birlik ve cephe soru-
nuna nas›l bak›yoruz, birliklerin
ffaarrkkll›› bbiiççiimmlleerrii nelerdir, bunlar›n
iillkkeelleerrii 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 bbiirrlliikk ssoorruunnuunnuunn mmuuhhtteevvaa--
ss›› nedir? Bunu ortaya koyal›m. 

Birlik, çeflitli ezilen s›n›f ve kat-
manlar› birlefltirmektir. 

Çeflitli ulus ve milliyetlerden
halk› birlefltirmektir. 

Farkl› inançlardan olan ke-
simleri birlefltirmektir. 

Örgütlü halk güçlerini, de-
mokratik kitle örgütlerini birlefl-
tirmektir.  

Sol siyasi hareketleri birlefl-
tirmektir. 

Görülece¤i gibi, birlik görevi
çok yönlü ve boyutludur. Bunla-

r›n herbiri ayr› ayr› birlikler
içinde gerçekleflebilece¤i
gibi, tek bir birlik yap›s› al-
t›nda da gerçekleflebilir. 

KKeemmaall:: Mazlum arka-
dafl›n baflta birli¤in muhte-
vas›na iliflkin bu boyutlar›
belirtmesi iyi oldu. Benim
daha sonra gündeme getir-

meyi düflündü¤üm bir konuyu bura-
da 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. 

“HHaallkk››nn bbiirrllii¤¤ii” veya “öörrggüüttllee--
rriinn bbiirrllii¤¤ii”, birbirinin karfl›s›na ko-
nulacak 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 ede-
bilir, birbirini tamamlar ve birbirini
gelifltirebilirler. Bu ikisini birbirine
alternatif olarak görmek veya gös-
termek, ço¤u zaman birliklerden
yan çizmenin bir arac› olmufltur.
“Biz birlikten solun birli¤ini de¤il,
s›n›f›n -veya kitlelerin- birli¤ini an-
l›yoruz” diyerek solun birli¤ine kar-
fl› ç›kman›n bir tutarl›l›¤› yoktur.
Hiçbir birlik, herhangi bir siyasi ha-
reketin s›n›f›n, kitlelerin birli¤ini
sa¤lamaya yönelik çal›flmas›na ne
karfl› ç›kar, ne kar›fl›r. Nitekim dev-
rimci hareketin cephe anlay›fl›n›n
bir yan›, birazdan açaca¤›m›z gibi,
do¤rudan Marksist-Leninist önder-
lik alt›nda halk›n çeflitli kesimleri-
nin 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 subjektif-
tir.  

Merkezi birlikler, yerel birlikler
veya tüm demokratik alan› kapsaya-
cak birliklerle alanlar özelindeki
birlikler, hepsinin gerçekleflme ze-
mini, koflullar› ve her birinin üstle-
nece¤i ifllevler farkl›d›r. SSuubbjjeekkttiiff
oolluunnmmaadd››kkççaa,, bunlar› birbirinin
karfl›s›na ç›karmak, anlams›zd›r. 

DDeevvrriimmccii DDeemmookkrraattiikk CCeepphhee
gibi bir birlik, düzene karfl› bütün
muhalif kesimleri birlefltirmeyi he-
defleyecektir örne¤in. Ama ayn› dö-
nemde mesela, sadece iflçi kesimin-
de veya sadece gençlik kesiminde
de benzeri Gençlik Cephesi, ‹flçi
Cephesi gibi birlikler oluflturulabi-
lir. Bunun yan›s›ra, devrimci hare-
ketler aras›nda merkezi düzeyde çe-
flitli güç birlikleri de ayr›ca olabilir.
Devrimci hareketin bu çerçevede de
yak›n dönemde önerileri olmufltur.
Burada önemli olan, bunlar›n
““aammaaçç,, kkaappssaamm vvee iiflfllleeyyiiflfl oollaarraakk””
birbirinden farkl› oldu¤unu ama bir-
birlerine alternatif olmad›¤›n› gör-
mektir. Do¤ru politikalar temelinde,
bunlar birbirini bütünleyen birlikler
halini de alabilir. 

Birli¤in biçimi konusunda flunu
da ekleyelim: Ülkemizdeki birlik-
ler, cepheler, flu ya da bu modelin
taklidi de¤il kendine özgü biçimler-
de gerçekleflecektir. Sorun, ortaya
konulan birli¤in, biçimi ve muhte-
vas›yla güçleri birlefltirip birlefltir-
medi¤i, kitleleri mücadeleye ççeekkiipp
ççeekkmmeeddii¤¤ii,, onlar› öörrggüüttlleeyyiipp öörr--
ggüüttlleemmeeddii¤¤ii,, devrimi ggüüççlleennddiirriipp
ggüüççlleennddiirrmmeeddii¤¤ii’dir. Yani deme-
miz odur ki; gerek solun birli¤i, ge-
rekse de örgütlü halk güçlerinin en
genifl kesimlerinin birli¤ini sa¤la-
mak 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 nok-
tas› flu olmal›d›r: “Solun ihtiyac›
nedir? Halk›n mücadelesinin ihtiya-
c› nedir? Bu ihtiyaca cevap verecek

bir birlik biçimi nas›l olmal›d›r?”

Evet, flimdi birli¤in en önemli ve
temel biçimi olarak cepheden ne an-
lad›¤›m›z› biraz daha tan›msal ola-
rak ortaya koyal›m. Buyur Özlem. 

ÖÖzzlleemm:: Cephe’yi en özlü flekil-
de flöyle tan›mlayabiliriz: Cephe;
pp rroolleettaarryyaa ppaarrttiissii öönnddeerrllii¤¤iinnddee
hhaallkk ss››nn››ff vvee ttaabbaakkaallaarr››nn››nn iikkttiiddaa--
rraa yyöönneelliikk bbiirrllii¤¤ii vvee iittttiiffaakk››dd››rr..

Biraz daha geniflletirsek; Cephe,
en genel anlam›yla ç›karlar› dev-
rimden yana olan, bir avuç sömürü-
cü asalak d›fl›nda, ezilen, sömürü-
len, horlanan, afla¤›lanan, asimilas-
yona u¤rat›lan bütün halk s›n›f ve
katmanlar›n›n Devrimci Halk ‹kti-
dar›'n› hedefleyen birli¤idir. Anlafl›-
laca¤› üzere kitlesel bir örgütlenme-
dir. 

Cephe, halk kitlelerinin hem po-
litik, hem askeri örgütlenmesidir.
Marksist-Leninist partinin devrim
için harekete geçirip seferber etti¤i,
emekçi halk kitlelerinin içinde ör-
gütlendi¤i ve savaflt›¤› yerdir. 

Burada sözünü etti¤imiz cephe,
Devrimci Halk ‹ktidar›’n› hedefle-
yen bir örgütlenme olarak Marksist-
Leninist bir partinin öncülü¤ünde
gerçekleflir. Sözkonusu olan, em-
peryalizmin üçüncü bunal›m döne-
mine göre flekillenen devrim strate-
jisinin bir parças› olarak düflünülen
cephedir. 

Bu cephe, Çin, Vietnam gibi ül-
kelerde, emperyalizmin 2. Bunal›m
döneminde farkl›d›r. fiöyle ki; bu

ülkelerdeki cephe, halk kitlelerinin
kendili¤inden ayaklanmas›n›n ve
kurtar›lm›fl bölgelerin bafllang›çta
yaflayabilmesinin do¤al sonucu ola-
rak bafllang›çta iki özellik gösterir:
1- Cephe kitlesel kat›l›md›r. 2- Par-
ti 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. “Günü-
müz 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›n-
da parti elemanlar› do¤rudan sa-
vaflç› oldu¤u için, parti ve cepheyi
fiilen ay›rmak mümkün de¤ildir.
Parti silahl› propaganday› yürütür-
ken, ayn› zamanda ttüümm ss››nn››ff vvee ttaa--
bbaakkaallaarr››nn bbiirrllii¤¤iinnii, emperyalizme
ve oligarfliye karfl› olan cephe için-
de sa¤lar. Silahl› mücadele saflar›-
na çeflitli s›n›f ve tabakalardan
emekçilerin kat›l›m›yla cephe genifl-
ler, geliflir. Cephe örgütlenmesi,
halk›n örgütlenmesi, yani devrim
saf›na çekilmesiyle birlikte, giderek
partiden ayr› bir yap›ya sahip olur...

Cephenin bu ikinci biçimi alma-
s›, kitlesel kat›l›m artt›¤› ölçüde ger-
çekleflecek bir süreçtir. Halk›n dev-
rimci cephesi, halk›n çeflitli s›n›f ve
tabakalar›yla proletaryan›n ss››nn››ffssaall
bbiirrllii¤¤iinnii ifade eden bir örgütlenme-
dir. Bu örgütlenme, genifl halk kitle-
lerinin do¤rudan birli¤ini veya ss››--
nn››ffssaall öörrggüüttlleerriinn iittttiiffaakk››nn›› içerir.
Bu ülkedeki devrim sürecinin geli-
flim özelliklerine göre flekillenir. Bu
cephe, emperyalizm ve oligarfliyi
y›karak parti kumandas› alt›nda ik-
tidara geçer.

MMaazzlluumm:: Dünya devrim tari-
hinde farkl› örnekler de yok de¤il-
dir; çeflitli ulusal veya uluslararas›
nedenlerden dolay›, ülkenin özgün-
lüklerinden dolay›, Marksist-Leni-
nistlerin de¤il de küçük burjuvazi-
nin önderlik etti¤i cephe örgütlen-
meleri de olmufltur. Sonuçta en ge-
nifl anlamdaki cephesel örgütlenme-
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Kitleleri dev-
rim saflar›na
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mümkün de¤ildi çünkü. 
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araçlar›ndan ve yollar›ndan
biri olarak Birlik sorunu iflte
bu noktada, her devrimin
önemli sorunlar›ndan biri
olagelmifltir.
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lerde öncülük sorunu da devrimdeki
öncülük misyonunun bir parças›d›r
ve bu noktada örgütler, çeflitli ke-
simler aras›nda bir mücadele olma-
s› 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 po-
litikalar›na göre, çok farkl› biçim-
lerde cephesel örgütlenmeler de
gündeme gelebilir. Daha dar ifllev-
ler yüklenmifl birlikler gündeme ge-
lebilir. Bu biçimleri, modelleri, bu-
günden mutlaklaflt›racak, dondura-
cak bir yaklafl›mdan kaç›nmak gere-
kir. Yukar›da belirtti¤imiz gibi, esas
olan halk›n devrim ve iktidar müca-
delesinin ihtiyaçlar›na cevap vere-
cek nitelikte olmas›d›r. 

Nitekim son y›llarda Irak’ta Sa-
vafla Hay›r Koordinasyonu, Dev-
rimci ve Demokratik Yap›lar Aras›
Diyalog ve Çözüm Platformu, Dev-
rimci 1 May›s Platformu gibi çeflitli
örgütlenmeler oluflturulsa da, esas
olarak ssüürreekklliillii¤¤ii vvee kkaappssaayy››cc››ll››¤¤››
olan bir birlik de oluflturulamam›fl-
t›r. Oysa y›llard›r, gerek ülkemizde-
ki koflullar, gerekse de solun sub-
jektif koflullar› itibar›yla böyle bir
birli¤e olan ihtiyaç tart›fl›lmazd›r.
Birli¤in acilli¤i, zorunlulu¤u üzeri-
ne hemen herkes hemfikir görün-
mesine ra¤men, böyle bir birlik ger-
çeklefltirilemedi... Yukar›da örnek
verdiklerimiz de belli ihtiyaçlara
denk düflmektedir, ama daha temel
ihtiyaçlar aç›s›ndan da bunlar yeter-
siz ve dard›r. Devrimci Demokratik
Cephe iflte bu anlamda daha kap-
saml›, daha süreklili¤i ve yayg›nl›¤›
olacak bir öneri olarak önemlidir. 

KKeemmaall:: Birlik konusunda me-
sele, “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 Mec-
lisi gibi baz› önerilerimiz, solun bel-
li kesimleri taraf›ndan “reformist”,
“geri” bulunmufltu. Örnek olsun,

denilebiliyordu ki; “ Demokratik
Muhalefet Meclisi ile, devrim yo-
luyla iktidar› fethetmenin yerini
haklar için mücadele alm›flt›r...
Oportünizme verilmifl büyük bir ta-
vizdir. ” Birlik sorununa böyle yak-
laflmak, mücadelenin ve ittifaklar
meselesinin karmafl›k ve çok yönlü
karakterini gözard› etmek, devrimi
dümdüz bir çizgi olarak düflünmek-
tir.

Bugün de devrimci bir hareket,
solu, halk› birlefltirme, mücadeleyi
her alanda gelifltirme sorumlulu-
¤uyla davranan bir hareket, hem
devrimci gruplar›n birli¤ini sa¤la-
maya çal›flmak, hem de tüm ilerici,
demokratik kurumlar›n birli¤ini he-
deflemek zorundad›r. Tersi ne Tür-
kiye solunun gerçe¤ine uygundur,
ne de mücadelenin bugünkü düzeyi-
ne ve ihtiyaçlar›na.  

Siyasi hareketlerin örgütlü güç-
lerini biraraya getirebilmek yukar›-
da da belirtti¤imiz gibi birlik biçim-
lerinden biridir. Ama birli¤i bunlar-
la s›n›rlayan bir anlay›fl do¤ru de¤il-
dir. Birlikler ayn› zamanda, devrim-
ci, demokrat, yurtsever, ilerici güç-
leri birlefltirmenin yan›s›ra, örgüt-
süz, sendikas›z, hatta düzen partile-
rinin, dincili¤in, milliyetçili¤in etki-
si alt›ndaki kesimler için bile çekim
merkezi olabilecek bir anlay›flla dü-
flünülmelidir. Sol güçlerin birli¤i,
bugün için devrimci demokratik bir
cephe, böyle bir çekim merkezi ola-
bilmelidir.  

Kuflkusuz bu salt istemekle ola-
bilecek bir fley de¤ildir. Bunu sa¤la-

man›n ilk koflullar›ndan biri, çeflitli
kesimlerin, kitlelerin kendilerini
ifade edebilecekleri örgütlülükler
oluflturmakt›r. Bu ise, ülkemiz so-
lunda oluflturulan birliklerin denile-
bilir ki en zay›f yanlar›ndan biri ola-
gelmifltir. Öyle ki, çeflitli konularda
merkezi olarak oluflturulan birlikler,
Anadolu’ya yayg›nlaflt›r›lamam›fl,
onlar›n “yerel” uzant›lar› örgütlene-
memifltir. Bu da herhangi bir birli-
¤in genifl kitlelere ulaflmas›n› s›n›r-
layan etkenlerden biri olmaktad›r. 

ÖÖzzlleemm:: Asl›nda bu konuda sa-
dece bizim ortaya koydu¤umuz
öneriler bile konuya flabloncu bak-
mamak gerekti¤ini göstermektedir.
Burada fluna da de¤inmek gerekir
san›r›m. Birçok öneri yap›lm›fl ol-
mas›na ra¤men, bugüne kadar bun-
lar gerçekleflmemifltir. Bu noktada
ne yapaca¤›z, vaz m› geçece¤iz bu
önerilerden?  

Birlik konusunda iki yanl›fl ve
çarp›k yaklafl›ma düflmemek gere-
kir: Bunlardan biri bbiirrlliikklleerrii kküü--
ççüümmsseemmeekk,, bir di¤eri ise, bbiirrlliikklleerrii
aabbaarrttmmaakk,, kendi özgücüne güveni
ortadan kald›racak flekilde birliklere
yaslanmakt›r. ‹ki sapmaya da düfl-
memek için flunun gözönünde bu-
lundurulmas› gerekir:

“Sol dedi¤imiz öncelikle savun-
duklar› stratejiden, taktiklerden, ve
yar›n “son tahlilde” ne olacakla-
r›ndan bir anlamda ba¤›ms›z olarak
halk güçleri saf›nda de¤erlendirdi-
¤imiz kesimlerdir. Bu anlamda da
onlarla birlikte mücadele etmek gi-
bi bir iste¤imiz, politikam›z vard›r. 

Öte yandan, oportünist, refor-
mist, icazetçi vb. olarak de¤erlen-
dirdi¤imiz sol güçler, halk güçleri
içinde olmakla birlikte ayn› zaman-
da halk›n mücadelesinin önünde en-
gel olma özelli¤i ve potansiyeli de
tafl›yan gruplard›r. Dolay›s›yla bu
noktada onlara karfl› ideolojik mü-
cadele, pratik olarak etkilerini s›-
n›rlama gibi bir görev de vard›r.”

Sola ve dolay›s›yla solla olufltu-
rulacak her türlü birlik içinde bu iki
yan› göz önünde bulunduran bir ba-
k›fl aç›s›yla hareket etmek duru-
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munday›z.  

Birlik sorununa iktidar perspek-
tifiyle, dolay›s›yla halka ve devrime
karfl› sorumluluk içinde bakmak du-
rumunday›z. Dolay›s›yla bu konuda
yersiz iiyyiimmsseerrlliikklleerr de, kkaarraammssaarr--
ll››kkllaarr da, birlikler içinde yer alabi-
lecek güçlere karfl› lliibbeerraalllliikklleerr de,
sseekktteerrlliikklleerr de do¤ru olmayan tu-
tumlard›r. Nas›l ki, flu veya bu ko-
nuyla s›n›rl›, lokal birliktelikler
oluflmas›yla solun birlik konusun-
daki zaaflar›n› aflt›¤› düflünülemez-
se, her zaman karfl› karfl›ya kalaca-
¤›m›z sol çocukluk hastal›klar›,
grupçuluklar karfl›s›nda da birlik ›s-
rar›ndan ve politikalar›m›zdan vaz-
geçilemez. 

MMaazzlluumm:: fiunu da ekleyeyim
ben. Birlikleri idealize etmek, do¤ru
bir yaklafl›m de¤ildir. Birli¤in, bir-
birinden tamamen farkl› stratejileri
olan, birbirinden farkl› taktik ve po-
litikalar› 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 ça-
l›fl›lmaktad›r; bu kadar farkl›l›¤›
yanyana getiren bir birli¤in kolay
olmas›, sorunsuz olmas› düflünüle-
mez. Mesele farkl›l›klara ra¤men
birlikte mücadeleyi sürdürebilmek-
tir. 

ÖÖzzlleemm:: Birlik, subjektif bir
tercih ve dönemsel bir görev de¤il,
devrim mücadelesini iktidar hedefi-
ne yöneltecek sürecin bir gere¤idir. 

Birliklerin amac› da elbette esas
olarak halk› mücadeleye sevketmek
ve örgütlemektir. Birliklerin örgüt-
leyici niteli¤inin hangi boyutlarda
olaca¤›, birli¤in biçimine ba¤l› ola-
rak de¤iflir elbette. Bir birli¤in poli-
tik ifllevi, halk› oluflturan farkl› s›n›f
ve katmanlar›, ortak paydalarda bir-
lefltirip ayn› hedefe yöneltmek, hal-
k›n gücünü aç›¤a ç›kartmak, halka
kendi gücüne güven duygusunu ka-
zand›rmakt›r. 

Subjektif yak›flt›rmalarla herkes
kendini aldatabilir ama kimse bu
subjektif de¤erlendirme ve adlan-
d›rmalar›, nesnel birlik ihtiyac›n›n

yerine koyamaz. Mesela, ÖDP, ken-
di 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›fl-
t›r” diye sunulabiliyordu. Veyahut
da, bir konuda çok say›da grubun,
kurumun yanyana gelmesiyle he-
men o birli¤e olmad›k misyonlar
yüklenmeye bafllan›yor. Bunlar bofl
ve dolay›s›yla bbiirrlliikk ssoorruunnuunnuu oorr--
ttaaddaann kkaalldd››rrmmaayyaann iddialar ve
beklentilerdir. Birlik konusundaki
en yanl›fl yaklafl›mlardan biri, salt
biraraya gelmeye yüklenen büyük
misyonlard›r. Halbuki öyle olma-
maktad›r.  

Bazen 50, 60 hatta 70 demokra-
tik 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 ku-
rumun ça¤r› yapt›¤› mücadeleyi ör-
gütlemek için ciddi bir birlik olufltu-
ramad›¤› yerde, o ça¤r›lar›n kitleler
üzerinde ne kadar sars›c› bir etki ya-
paca¤› tart›flmal›d›r.  

Emek harcanmayan, sorumluluk
ve risk üstlenilmeyen, icazet s›n›rla-
r› d›fl›na ç›kmayan, direnifl örgütle-
meyen 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 ya-
flatmak da zordur. De¤ilse, hem

kendini daha kapsaml› programlar
konusunda yükümlülük alt›na sok-
mayacaks›n, hem o birlikleri ülke
çap›na yayma sorumlulu¤unun alt›-
na girmeyeceksin, ama o birli¤e bü-
yük büyük misyonlar yükleyecek-
sin. Böyle bir misyonun sözde kala-
ca¤› bafltan bellidir. 

MMaazzlluumm:: ““NNee oolluurrssaa oollssuunn,,
nnaass››ll oolluurrssaa oollssuunn bbiirrlliikk”” anlay›fl›,
sadece birlik özlemini ve talebini is-
tismar etmeye yönelik bir anlay›flt›r.
Bu anlay›flta birli¤i iktidar perspek-
tifiyle ele almak yoktur. Böyle bir-
likler kurulmaz m›, kurulur. Kurulur
ve “iflte biz de birlik yapt›k” denilir.
Fakat o birlikten, mücadeleyi gelifl-
tiren bir sonuç ç›kmaz. O birlikler,
dergilerinde, gazetelerinde “büyük
ve önemli ifller  yap›l›yor” havas›n-
da lanse edilir ve edildi¤iyle de ka-
l›r. 

Bu ciddiyetin gösterilmemesi
nedeniyledir ki, solun tarihinde bir
de ““bbiirrlliikk mmeezzaarrll››¤¤››”” 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 öz-
gülünde bir birlik oluflturulur ve o
dönem geçti¤inde, o olay ortadan
kalkt›¤›nda o birlik de ömrünü dol-
durmufl olur. Bu, bir yerde normal-
dir de. “Birlik mezarl›¤›” diye sö-
zettiklerimiz bunlar de¤ildir. Tam
tersine, çok büyük iddialarla, iktida-
r› 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¤erlendir-
me konusudur. Bunlar›n birço¤unun
geride kayda de¤er olumlu bir miras
da b›rakmad›klar›n› biliyoruz. Çün-
kü asl›nda solun ve halk›n mücade-
lesinin nneessnneell iihhttiiyyaaççllaarr››nnaa de¤il,
subjektif baz› ihtiyaçlara cevap ve-
riyor veya somut ihtiyaçlardan yolu
ç›k›lm›fl olsa da, subjektif hesaplar,
bunlar›n önüne geçiyordu. Bu sub-
jektif hesaplara göre de mücadeleyi
gelifltirecek, büyütecek birlikler
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oluflturulmas› bir yana b›rak›l›p
farkl› tercihlerde bulunabiliyor. Bu-
nun birçok örne¤i var. 

KKeemmaall:: Ben sohbetimizin bu
bölümünü, önümüzde nas›l bir birli-
¤i oluflturma görevi var sorusunu
cevaplayarak toparlamaya çal›fla-
y›m. Kendini “pp rrootteessttoo”yla s›n›rla-
mayan, gasbedilenleri ve yeni hak
ve özgürlükleri kkaazzaannmmaayy›› hedef-
leyen, kendini “mmuuhhaalleeffeett”le de¤il,
iikkttiiddaarr hedefiyle tan›mlayan, oli-
garflinin halk› bölüp parçalama, so-
lu tecrit ve tasfiye plan›n› bozan bir
birlik olmal›d›r. 

Dolay›s›yla böyle bir birlik, anti-
emperyalist, anti-faflist bir birlik ol-
mal›, bu birlikte icazetçili¤e, ben-
merkezcili¤e, ve pragmatizme yer
olmamal›, hak ve özgürlük isteyen
tüm kesimlerin taleplerini kendi ta-
lebi yapacak bir birlik olmal›d›r. Bir
birlik, bunlar› gerçeklefltirebildi¤i
ölçede kapsay›c›l›¤› artacakt›r. 

Bir birlik neden anti-emperya-
list, anti-faflist olmal›; çünkü ülke-
mizde anti-emperyalist, anti-faflist
olunmadan ba¤›ms›zl›k, demokrasi
savunulamaz, bu niteli¤i tafl›mayan
bir birlik, halk›n ekonomik, demok-
ratik mücadelesini gelifltiremez!

Seçime yönelik birlikler olufltu-
rulamaz 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,
ttoopplluummssaall mmuuhhaalleeffeettiinn ggeelliiflflttiirriill--
mmeessii gerekir. Birlik de iflte bu yüz-
den öncelikle buna yönelik olmal›-
d›r. Ülkedeki mücadeleyi büyütme-
den, kitleselleflmeyi yayg›nlaflt›r-
madan, toplum üzerindeki sol etkiyi
art›rmadan kimse flu veya bu alan-
daki 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,
hhaayyaatt››nn ttüümm aallaannllaarr››nnddaakkii mmüüccaa--
ddeelleenniinn ggeerriillii¤¤iinnddeenn,, etkisizli¤in-
den, yetersizli¤inden aayyrr›› ddee¤¤iill--
ddiirr.. Reformizmin göremedi¤i veya
gözlerini ›srarla kapatt›¤› gerçek
budur. Oligarflinin faflist terörüne
karfl›, IMF’nin, AKP’nin yoksullafl-
t›rma politikalar›na karfl›, emperya-
lizmin hergün aleni ve ulusal onuru
ayaklar alt›nda çi¤neyen tahakkü-
müne karfl›, Kürt halk›na uygulanan
bask›lara karfl›, devrimci, yurtsever
bas›n›n susturulmas›na karfl›, k›sa-
cas›, her alanda, her biçimle müca-
dele edemeyen bir sol, bir çekim
merkezi de yaratamaz. Birlik, iflte
bu çekim merkezini yaratmak için
gerekli unsurlardan biridir. 

DDeevvrriimmccii DDeemmookkrraattiikk CCeepphhee,,
en baflta ““hhaakkllaarr vvee öözzggüürrllüükklleerr
mmüüccaaddeelleessiinnii”” örgütleyecektir. Bu,
ayn› zamanda bugün solun en kolay
birleflebilece¤i zemindir. Daha ileri
birlikteliklerin koflullar› da böyle
bir birlik gerçeklefltirilebildi¤i ölçü-
de mümkün olacakt›r. 

Halk›n silahl› savafl›n› gelifltir-
meye çal›flmak da veya bir sonraki
seçimlere haz›rlanmak da, farkl›
strateji ve politikalara sahip her si-
yasi hareketin hakk›d›r ve birlikler
bunlar›n önünde engel de¤ildir, ol-
mazlar. Kimse, birbirini stratejisini
uygulamaktan al›koyamaz. Ama
mesele fludur ki, bugün hayat›n çe-
flitli alanlar›nda faflist teröre, iktida-
r›n bask› ve yasaklar›na karfl› dur-
mak, SSGSS’ye veya tersanelerdeki
ölümlere veya zamlara karfl› müca-
deleyi örgütlemek, anti-emperyalist
mücadeleyi gelifltirmek, bu farkl›
stratejilere sahip olanlar›n pekala
ortaklaflabilece¤i konulard›r. Zaten
hemen  herkesin güncel siyasi faali-
yetleri ayn› veya benzer konular et-
raf›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.
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Ka¤›thane-Nurtepe Mahallesi’nde,
Yürüyüfl Dergisi da¤›tan 10 kifli, 18
May›s günü polisler taraf›ndan yönlen-
dirilen faflist bir güruhun sald›r›s›na
u¤rad›.

Aralar›nda Nurtepe Temel Haklar üyelerinin de bu-
lundu¤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 Dev-
rimci Dayan›flma” sloganlar›yla stad›n önüne gelerek
Yürüyüfl okurlar›na sahip ç›kt›.  Halk›n giderek say›s›n›n

artmas› üzerine
sivil polisler
araçlar›yla ka-
çarken faflist

güruh ise stad›n içine kaç›p kap›lar› kilitledi. Bunun üze-
rine mahalle halk› içeri zorla girerek içerdeki faflist gü-
ruhu d›flar› att›. Sonradan faflist güruhu koruma alt›na al-
maya 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, mahalle-
de yürüyüfl yaparak faflist sald›r›lara karfl› tepkisini orta-
ya koydu. 200’ü aflk›n kiflinin kat›ld›¤› yürüyüflte “Dev-
rimcilere Kalkan Elleri K›raca¤›z, Nurtepe Faflizme Me-
zar Olacak, Kahrolsun Faflizm Yaflas›n Mücadelemiz,
Mahir Hüseyin Ulafl Kurtulufla Kadar Savafl” sloganla-
r›yla, resmi ve sivil faflistlere meydan›n bofl b›rak›lmaya-
ca¤› hayk›r›lm›fl oldu. 

NURTEPE’DE FFAŞİST SSALDIRI



Liste uzay›p gidiyor. AKP’ye
kapatma davas› aç›ld›¤›ndan beri,
emperyalistler klasik “yarg›ya mü-
dahale etmeme” politikas›n› da bir
yana b›rak›p, alenen davaya müda-
hil olup AKP’yi sahiplendiler. Öyle
ki, ülkelerin yöneticileri, diplomasi-
yi de kaale almay›p, kendilerini yar-

g›ç yerine koyup, AKP’nin kapat›l-
mas› için bir neden olmad›¤› fetvas›
veriyorlar. 

Ülkemizdeki düzen güçlerinin
ikiyüzlülü¤ü, bu müdahale karfl›s›n-
da bir kez daha ortaya ç›k›yor; Av-
rupa Birli¤i, mesela 8 Mart’ta uygu-
lanan fliddeti elefltirdi¤inde, AB’ye
karfl› ç›kan AKP, flimdi müdahale-
lerden memnun. 

Düflünün bir ülkenin (‹ngiltere)
D›fliflleri Bakan› ülkemizi resmi zi-
yarete 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 mu-
halefet, bas›n mensuplar›, hükümet
yetkilileri ile görüflüyor.” Konu ma-
lum. 

Emperyalist ülkelerin etkili ga-
zete ve dergilerinde hemen hergün
konuya iliflkin makaleleler, yorum-
lar yay›nlan›yor. Son olarak Ameri-
ka’n›n Eski Türkiye Büyükelçisi
MMaarrkk PPaarrrriiss’in, Wall Street Jour-
nal’a yazd›¤› yaz›n›n bafll›¤› flöyle:
“Türk Mahkemeleri halk›n iradesi-
ne sayg› göstermeli.”  

Bu noktada soru fludur: EEmmppeerr--
yyaalliissttlleerr AAKKPP’’yyii nneeddeenn bbuu kkaaddaarr
ççookk sseevviiyyoorrllaarr??...... 

Kapatma davas›na müdahaleyle,
bu konuda burjuva diplomatik gele-
neklerin de bir yana b›rak›ld›¤› ›s-
rarl› ve pervas›z kampanyayla
amaçlanan›n ““ddeemmookkrraassiiyyii kkoorruu--
mmaakk ddee¤¤iill,, iiflflbbiirrlliikkççiilleerriinnii kkoorruu--
mmaakk”” oldu¤unu söylemek için de-
rin tahliller yapmak gerekmiyor.

Emperyalistler koro halinde ba-
¤›r›yorlar: AAKKPP’’yyee ddookkuunnmmaayy››nn!!

DDookkuunnmmaayy››nn,, ççüünnkküü;; flu anda
en iyi, en sad›k iflbirlikçi düzen par-
tisi AKP’dir. 

AKP’nin onlara sundu¤u hizmet-
ler saymakla bitmez ve sunabilece¤i
baflka hizmetler de var. Emperyalist-

ler bunu biliyor ve istiyorlar. Ülkemi-
zin dört bir yan›nda ormanlarda, yer
alt›nda, denizlerde, ya¤malanacak ni-
ce yerler var. Tar›mda kurulacak te-
keller var. Henüz özellefltirilmemifl
kurum ve iflletmeler var. Var da var. 

Emperyalistlerin derdi, bu an-
lamda demokrasi de¤il, iflbirlikçile-
rinin iktidar›n› sürdürmektir. ‹flbir-
likçilerinin iktidar olmas› için ise,
yyaarrgg››yy›› ddaa,, mmeecclliissii ddee,, bbaaflflkkaa hheerr
flfleeyyii ddee ççii¤¤nneemmeekkttee bir an bile te-
reddüt etmezler. Nitekim etmiyorlar. 

Burjuva demokrasisinin ölçüleri
içinde dahi, e¤er kayg›lar› Türkiye
demokrasisiyle ilgili olsayd›, “yar-
g›n›n sonucunu beklemeleri gere-
kirdi kendi iç tutarl›l›klar› gere¤i.
Ama dedi¤imiz gibi, emperyalist te-
keller için sömürge bir ülkenin hu-
kukunun ne önemi olabilir ki? Nite-
kim, gerekli durumlarda o hukukla
muhatap olmamak için zaman›nda
UUlluussllaarraarraass›› TTaahhkkiimm YYaassaass››’n› da
ç›kartt›rd›lar iflbirlikçi iktidarlara. 

Onlar hukuku, adaleti de¤il,
AKP’yi istiyorlar. Nas›l istemesin-
ler: AKP, ““eemmppeerryyaalliizzmmiinn vvee
TTÜÜSS‹‹AADD’’››nn ppaarrttiissii”” olarak iflbafl›na
geldi. Bu andan itibaren de hem eko-
nomik, hem siyasi planda emperya-
lizmin isteklerine cevap veren bir ik-
tidar oldu... Irak’ta zaman zaman “ifl-
gale 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 dü-
zenlemeler yapt›... Say›s›z emperya-
list tekel, AKP iktidar› döneminde
girdi ülkemize.. 6-7 y›l önce olma-
yan onlarca emperyalist tekel, flimdi
örümcek a¤› gibi her taraf› kaplam›fl
durumdalar. Maden, tar›m tekelleri
cirit atmaya bafllad›... Avrupa tekel-
lerinin Kemal Unak›tan’› “y›l›n ba-
kan›” seçmeleri, Baflbakana övgüleri
bofluna de¤ildi elbette... AKP, Orta-
do¤u’da Amerika ad›na tafleronluk
görevini üstlendi ve “islamc›” geç-
miflini de BOP’un hizmetine sunarak
bu misyonunu devam ettiriyor. ‹sra-
il’le iliflkileri en üst düzeye ç›kard›... 

Emperyalizm, AKP’yi nas›l sev-
mesin, nas›l onun üzerine titremesin!  

Say›: 147 35EMPERYAL‹ZM/ AKP

Emperyalistler AKP’yi Çok Seviyor!
Kapatma ddavas›na eemperyalist mmüdahale: 

Demokrasiyi dde¤il, iiflbirlikçilerini kkoruyorlar!

AAllmmaannyyaa ‹‹ççiiflfllleerrii BBaakkaann›› WWoollffggaanngg
SScchhaaeeuubbllee:: Kapatma davas› için
bir gerekçe görmüyorum, Erdo¤an
ve hükümetinin bugüne kadar da-
vay› gerektirecek bir durumu ol-
mad›...

AAvvrruuppaa PPaarrllaammeennttoossuu YYeeflfliilllleerr GGrruu--
bbuu BBaaflflkkaann›› DDaanniieell CCoohhnn--BBeennddiitt::
“AK Parti’nin, Anayasa Mahke-
mesi taraf›ndan kapat›lmas›, Tür-
kiye’de demokrasiyi güçlendir-
mez.” 

AABBDD DD››flfliiflfllleerrii BBaakkaannll››¤¤›› AAvvrruuppaa vvee
AAvvrraassyyaa ‹‹flfllleerriinnddeenn ssoorruummlluu
MMüüsstteeflflaarr›› MMaatttt BBrryyzzaa:: “Türk
seçmeninin Türkiye'nin siyasi gele-
ce¤ini belirlemesini ve bunun Tür-
kiye'nin laik de¤erleri ve demokra-
siyle tam uyumlu bir flekilde ger-
çeklefltirilmesini umuyoruz''...

AABBDD TTüürrkkiiyyee BBüüyyüükkeellççiissii RRoossss WWiill--
ssoonn:: “Bu konuyla ilgili çok fazla
konuflmak istemiyorum. Fakat ge-
liflmeleri ilgiyle ve endifleyle takip
ediyoruz.”

‹‹nnggiilltteerree DD››flfliiflfllleerrii BBaakkaann›› DDaavviidd MMii--
lliibbaanndd:: Türkiye'de yüzde 47 oy
alan bir partinin kapat›lmas› olas›-
l›¤› bizi ciddi biçimde kayg›land›r›-
yor.”

AAvvuussttuurryyaa CCuummhhuurrbbaaflflkkaann›› FFiisscc--
hheerr:: “Dava Avrupa taraf›ndan dik-
katle izleniyor. 

AAvvrruuppaa BBiirrllii¤¤ii’’nnddeenn JJoooosstt LLaaggeenn--
dd››jjkk:: “AKP Refah gibi islamist bir
parti de¤il... Sürecin kendisi AKP’
yi demokrat yap›yor. AKP baflka
fleyler yapmak istiyor analizine ka-
t›lm›yorum.”
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Yarg›tay Baflkanlar Kurulu’nun
21 May›s’ta yay›nlad›¤› bildiri, oli-
garflinin 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 de-
vam edegelen çat›flman›n yeni bir
biçimidir. 

“Laiklik-fleriat” perdesi arkas›n-
da, sistem için ç›kar ve paylafl›m sa-
vafl›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 ger-
çeklerini de do¤rudan veya dolayl›
biçimde itiraf etmekte olufllar›d›r. 

OOlliiggaarrflfliinniinn hhaalliinnee bbaakk››nn::
Yarg›tay Baflkanlar Kurulu bildi-

risinde deniyor ki:

““BBiirr yy››llaa yyaakk››nn ssüürreeççttee,, ggiiddeerreekk
aarrttaann bbiirr bbiiççiimmddee,, YYaarrgg›› eerrkkiinnee yyöö--
nneelliikk vvee hhuukkuukk ddeevvlleettii oollmmaa iillkkeessiiyy--
llee bbaa¤¤ddaaflflmmaayyaann ssiisstteemmllii ssaalldd››rr››llaarr,,

ccuummhhuurriiyyeettiinn tteemmeell iillkkeelleerriinnii zzeeddee--
lleerr oollmmuuflflttuurr..””

Sald›ran, bask› yapan kim? Tür-
kiye Cumhuriyeti hükümeti. 

Sald›r›lan Türkiye Cumhuriye-
ti’nin en üst yarg› organlar›.  

Yarg›tay Baflkanlar Kurulu diyor
ki: “Yarg›y› ve mensuplar›n› hheeddeeff
ggöösstteerreerreekk...... aç›lan kapatma dava-
s›nda lehe sonuç alma heves ve yön-
temleri s›kl›kla denenir olmufltur.”

Hedef gösteren bu ülkenin hükü-
meti; yani yarg› da dahil her kesi-
min güvenli¤ini sa¤lamakla görevli
olan hükümet. 

Yarg›tay Baflkanlar Kurulu, hü-
kümetin ““yyaannddaaflfl yyaarrgg›› yyaarraattmmaa
ççaabbaass››nnddaa oolldduu¤¤uunnuu”” söylüyor. 

Çiçek, ““ddeemmookkrraassiimmiizz vvee hhuukkuukk
ssiisstteemmiimmiizz aadd››nnaa bbüüyyüükk ttaalliihhssiizzlliikk””
diye cevap veriyor yarg›çlara. 

Yarg›tay aç›klamas›nda buna
benzer daha birçok suçlama yönelti-
liyor. Suçlamalar ciddi. 

Fakat bunun karfl›s›nda, Yarg›-
tay’a en yak›n hükümet üyesi konu-
mundaki Adalet Bakan› M. Ali fia-
hin aynen flu cevab› veriyor yarg›ç-
lara: “Dam üstünde saksa¤an!”

Evet, ülkenin Adalet Bakan›’n›n
bu iddialara verdi¤i cevap “Böyle
bir bildirinin hiç gere¤i yoktu; bil-
diri tam dam üstünde saksa¤an ol-
du”dan ibarettir. 

Dam üstünde saksa¤an de¤il,
dam üstünde oligarfli içi çat›flma. 

BBaa¤¤››mmss››zz bbiirr yyaarrgg›› 
ddaahhaa öönnccee vvaarr mm››yydd››??
Yarg›tay bildirisinin önemli bö-

lümlerinden birinde de flöyle deni-
yor: “Tüm bu geliflmeler, sistemli
olarak yarg› erkinin ba¤›ms›zl›¤›n›n
hazmedilemedi¤ini, ttaarraaffss››zzll››¤¤›› ssaa¤¤--
llaammaa aadd›› vvee aallddaattmmaass››yyllaa yürütme-
ye yandafl, onu koruyup kollayan ve
onun taraf›ndan denetlenen bir yar-

g›n›n oluflturulmas›n›n
amaçland›¤›n› belgele-
meye yetmektedir. He-
deflenen budur!”

Yarg›tay üyeleri ya-
n›l›yorlar. 

Oligarflik düzenin tem-
silcileri, bu hedefe çoktan
varm›fllard›r.

Bugüne kadar iktidar-
lardan 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,
ccüüzzddaannllaarrllaa teslim al›nm›flt›r. Bafl-
ka hukukçular›n daha sonra söyledi-
¤i gibi, devletin ç›karlar› u¤runa
hhuukkuukk tteerrkkeeddiillmmiiflflttiirr...... 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 olma-
yan, önündeki kara kapl› kitab›n› bi-
le uygulayamayan bir yarg› söz ko-
nusudur ülkemizde. Ve kuflkusuz bu
gerçe¤i en iyi bilenler de yarg› ku-
rumunun en tepesinde olanlard›r.  

Bu ülkede bir günden ötekine
yasalarda hiçbir de¤ifliklik olmad›¤›
halde, savc›lar›n MGK talimatlar›y-
la bir günde davalar açmaya baflla-
d›¤›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› or-
ganlar›n›n hukukçu üyeleri, yarg›
ba¤›ms›zl›¤› istiyorlarsa, önce ha-
pishanelere baks›nlar; orada iflken-
cecileri, katliamc›lar›, infazc›lar›
göremeyecekler. Hangi ba¤›ml›l›¤›n
bu sonucu yaratt›¤›n›n muhasebesi-
ni yaps›nlar. 

Oligarfli ‹çi ‘‹t Dalafl›’
Komediye Döndü

6AKP “kuvvetler
ayr›l›¤›”n› kkeflfetti!

6Yarg› ““iktidar
müdahalesini” ffar-
ketti!

6Ne AAKP, ““kuv-
vetler ayr›l›¤›”n› ttan›r; ne
yarg› ““iktidar müdahale-
sine” kkarfl›d›r.  

6Ülkemizde hhukuka ssayg›l›
bir hükümet,
ba¤›ms›zl›¤›na ddüflkün bbir
yarg› hhiç oolmad›! fiimdi
de yyoktur.



Hücrelerin neden devrimcilerle
dolu oldu¤unu da sorsunlar kendile-
rine? Kontrgerilla politikalar›, bu
ülkede onlarca y›l uygulanm›fl ve
hala linçlerle, infazlarla devam eti-
rilebiliyorsa, bu o ülkenin yarg›s›-
n›n d›fl›nda mümkün olabilir miydi?
Bunu sorsunlar kendilerine? Kontr
gerilla politikalar›na ve örgütlenme-
lerine payanda olmufl bir yarg›n›n
ba¤›ms›zl›¤›ndan söz edilebilir mi,
sorusunu cevaplas›nlar... 

AAKKPP,, ‘‘kkeennddii yyaarrgg››’’ss››nn›› 
yyaarraattmmaakk iissttiiyyoorr
AKP, daha iktidar›n ilk döne-

minde “ yarg›ya güvenmedi¤ini”
aç›klam›flt›. 

Halka yasalara uyma tavsiyesin-
de bulunan ve yürütme olarak yasa-
lara uyulmas›n› sa¤lamak ve denet-
lemekle görevli bir iktidar, “ben bu
yarg›ya güvenmiyorum” diyordu.
Asl›nda belki de cumhuriyet tari-
hinde bir ilkti bu. Ve genifl kitlelere,
asl›nda yarg› denilen fleyin pek de
öyle ““bbaa¤¤››mmss››zz””,, ““kkuuttssaall”” olmad›-
¤›n›, tam tersine düzenin çeflitli ke-
simlerinin 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 irade-
si 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›k-
ça mahkemeyi etkilemeye yönelik
hhuukkuukk dd››flfl›› bir tav›rd›r. ”

Düzenin en yüksek hukuk kuru-
muna hukuk ö¤retiyor. Ama ayn›
kurum, Çiçek’in Adalet Bakanl›¤›
döneminde her türlü zulme, hapis-
hanelerdeki tecrite; devrimcilere
yönelik a¤›r cezalara onay verdi¤in-
de hiç hukuk d›fl› bir fley görmüyor-
du orada. 

Bu yaklafl›m, AKP’nin as›l soru-
nunu da ortaya koyuyor. AKP, ayn›
YÖK’te oldu¤u gibi, kendi deneti-
minde bir yarg› istiyor. Yarg›tay
üyeleri de zaten ““YYüürrüüttmmeenniinn ggüü--
ddüümmüünnddee bbiirr yyaarrgg›› oollssuunn ddiiyyee
ggaayyrreett eeddiilliiyyoorr”” sözleriyle bunu
ortaya koyuyorlar. 

‹ki taraf›n da hukuk diye bir kay-
g›s› yok. 

‹ki taraf da bu çat›flmada her tür-
lü silah›, malzemeyi kullanmay›
mübah görüyor. 

Oligarfli içi çat›flmada hheerr flfleeyy

kullan›l›yor. Gerekti¤inde en de-
mokrat, gerekti¤inde en anti-emper-
yalist kesilebiliyorlar birbirlerine
karfl›: Mesela Yarg›tay aç›klamas›n-
da deniliyor ki: “Yabanc› kifli ve ku-
rulufllar›n katk›lar›yla kapatma da-
vas›nda lehe sonuç alma çabalar›
var.”

““YYaabbaanncc›› kkiiflflii vvee kkuurruulluuflflllaarr””
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 yürüt-
me 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. Pa-
diflahl›k özlemleriyle iktidar sürdü-
ren bir partinin bu kavramlarla ne
ilgisi olabilir. 

Her iki kesim de kulland›klar›
kavram ve savunur gözüktükleri de-
¤erlerle, düzen içinde kendi konum-
lar›n› korumak ve güçlendirmek is-
tiyorlar. Yarg›tay bildirisinin de, bil-
dirinin iktidar partisinde yol açt›¤›
tutumun da anlam› budur. 

Say›: 147 37‹T DALAfiI

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 AAlliibbeeyykkööyy 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--

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
EEsseennlleerr 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.

KKaarrttaall 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› 



YYaassiinn HHaayyaall;; 2004 y›l›nda Trab-
zon’da Mc Donalds’› bombalad›.
Bombalama sonucunda bina tahrip
olurken, birkaç kifli de yaraland›. 

Hayal, tutukland›; fakat ne ör-
gütten yarg›land›, ne de suçu “terör”
kapsam›nda görüldü. 

Nitekim bunun sonucunda da sa-
dece bir y›l tutuklu kald›ktan sonra
sal›verildi. 

TTeekkiinn TTaannggüünn vvee AAyyssuunn AAkkddaa¤¤;;
bir süre önce ‹stanbul Kozyata¤›‘nda
bir restoran›n bahçesine bomba ko-
nulmas› ve benzeri suçlamalar›yla
tutukland›lar ve geçen hafta hakla-
r›ndaki iddianame aç›kland›:

Savc›, Tangün ve Akda¤’›n aa¤¤››rr--
llaaflfltt››rr››llmm››flfl mmüüeebbbbeett hhaappiiss cceezzaass››--
nnaa çarpt›r›lmas› istiyordu. 

Savc›, en a¤›r cezay› istemekle
de tatmin olmuyor; Tangün ve Ak-
da¤’›n ayr›ca, ek olarak “terör ör-
gütü üyesi olmak”, “patlay›c› mad-
de bulundurmak”, “genel güvenli¤i
kasten tehlikeye sokmak” suçlar›n-
dan da 1133 yy››ll iillee 3311 yy››ll aras›nda hapis
cezas›na çarpt›r›lmas›n› istiyor.

Yasalar ayn› yasalar. 

Eylemler ayn›. (Hattta ikincisi
henüz ““tteeflfleebbbbüüss”” aflamas›nda, or-
tada 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 teh-
likeye sokmazken”, eylemi yapan
devrimciler oldu¤unda, savc›
TCK’da ne kadar madde varsa orta-
ya döküyor. 

Yasin Hayal’in patlatt›¤› bomba,
“devletin birli¤ini ve ülke bütünlü-
¤ünü bozmazken”, devrimcilerin
patlamayan bombas›, “devletin bir-
li¤ini ve ülke bütünlü¤ünü bozmufl”
oluyor.   

Yasin Hayal de yan›nda birile-
riyle eylemi gerçeklefltirmifl olmas›-
na karfl›n, onun iddianamesinde

“örgüt”ten, “terör”den söz edilmez-
ken, söz konusu olan devrimciler
olunca, bu kavramlar, otomatikman
iddianamenin bafl›na yaz›l›yor. 

K›sacas›, sadece “istenen ce-
za”lar de¤il, yarg› aflamas›n›n her
aflamas› farkl›. 

PPEEKK‹‹ BBUU FFAARRKK NNEERREEDDEENN
GGEELL‹‹YYOORR??

“Ba¤›ms›z yyarg›” 
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, “yasa-
lar önünde herkes eflit” de¤il mi?

Eflit olmad›¤›n› görüyoruz. 

Niye? Çünkü, yarg›n›n kendisi
de “ideolojik” tutum al›yor. 

Karfl›s›ndakileri ““eeflfliitt”” görmü-

yor, ““iiddeeoolloojjiilleerriinnee bbaakkaarraakk”” de-
¤erlendiriyor.

“Ba¤›ms›z yarg›” tamamen aldat-
macaya, kitlelerin bu düzenden
umudunu kesmesini önlemeye yö-
nelik bir adland›rmad›r. Çünkü kit-
leler, adaletten umutlar›n› kestikle-
rinde, bu ço¤u zaman düzenden de
umudu kesmek anlam›na gelir ve-
ya k›sa sürede ona dönüflür.

Bunu bilen egemen s›n›flar,
“yarg›”y› sanki ayr› bir yerdey-
mifl gibi sunarlar. Bir yerde sihir-
bazlar›n “illüzyonlar›” gibi; ööyyllee
ddee¤¤iillddiirr aammaa ööyylleeyymmiiflfl ggiibbii gös-
terirler. “Ba¤›ms›z yarg›” da bir
illüzyondur. Bu ifli yapan illüzyo-
nistler, yani bildi¤imiz sihirbazlar
ise, baflta burjuva politikac›lar ol-
mak üzere düzenin tüm kurum ve
kiflileridir. Hepsi, bizi yarg›n›n
ba¤›ms›z oldu¤una, “fleriat›n kes-
ti¤i parma¤›n ac›mayaca¤›na”

inand›rmak isterler.  

Ama o “fleriat”, parma¤› ke-
serken “adam›na” göre davra-
n›yor, eflit kesmiyorsa, hatta ki-

minin t›rna¤›na bile dokunmay›p,
kimimin ise, kolunu kökten kesme-
ye kalk›yorsa, o kesilen yer ac›maz
m›? Kesilen yerin de ötesinde vic-
danlar buna isyan etmez mi?  

‹ster burjuva demokrasilerinde
olsun, ister faflist devletlerde, yarg›
sömürü çark›n›n bir parças›d›r. Ka-
pitalizmin ç›karlar›n› koruma teme-
linde verir kararlar›n›. 

Düzeni korur, düzen savunucu-
lar›n› himaye ederken, düzene karfl›
mücadele edenleri cceezzaayyllaa yy››lldd››rr--
mmaa görevini üstlenir. Yarg›c›n elin-
deki TCK, polisin elindeki cop, as-
kerin elindeki silah gibidir. Yarg› da
onlarca y›la varan hapis cezalar›yla,
bunun için hiçbir kan›t yoksa, aylar-
ca, y›llarca keyfi olarak uzat›lan tu-
tuklamalarla düzene karfl› ç›kan›
ssiinnddiirrmmeeyyee,, yy››lldd››rrmmaayyaa çal›fl›r. 

Tekin Tangünler’in, olay ne
olursa olsun, en a¤›r cezalara çarp-
tr›lmak istenmesinin nedeni de iflte
budur. Tekin Tangün, TAYAD’›n es-
ki baflkanlar›ndand›r mesela. Onun
en a¤›rlaflt›r›lm›fl cezaya çarpt›r›l-
mas› için bu bile zaten yeterli bir
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‹ki Yarg›:
Yasalar ayn› yasalar; uygulan›fl›

herkese göre farkl›:

Faflistlere, mafyac›lara, infazc›la-
ra, iflkencecilere en üst düzey-
de yarg› flefkati ve himayesi 

Devrimcilere, en üst s›n›rdan ceza!

Linççi vatandafla, “hassasiyetle-
rinden dolay›” beraatlerine

Devrimcilere, demokratlara, “yar-
d›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. 



nedendir? Nitekim,  Tangün, TA-
YAD baflkan›yken de komployla tu-
tuklanm›fl, ortada hiçbir fley yok-
ken, komployla içeride tutulmufl,
y›llarca hapisle cezaland›r›lmas› is-
tenmiflti. 

Dolay›s›yla, yarg›n›n devrimci-
lere, ilericilere, vatanseverlere karfl›
cezalar›n›, ““aaddaalleettiinn tteecceelllliissii”” de-
¤il, düzenin bask› ve zulmünün yar-
g› alan›ndaki devam› olarak görmek
gerekir. Çünkü öyledir.

Yarg›n›n mmant›¤›:
DDeevvrriimmcciilleerr,, ddeevvrriimmccii oolldduu¤¤uu

iiççiinn cceezzaallaanndd››rr››llmmaakk iisstteenniirr;; YYaa--
ssiinn HHaayyaalllleerr,, ‘‘iiyyii ççooccuukk’’ oolldduu¤¤uu
iiççiinn kkoorruunnuurr.. 

Yasin Hayal Trabzon’da Mc Do-
nalds’›n bombalanmas› olay›nda,
k›sa süre sonra sal›verilirken, ““ggaa--
rriipp””likler bununla s›n›rl› de¤ildi.
Mesela, bu eylemde yaralananlar fli-
kayetçi olmaktan vazgeçmifllerdi;
fakat ne polis, ne savc›, ne de yar-
g›çlar, bu garip “vazgeçme” olay›n›
sormad›lar, soruflturmad›lar. 

Yasin Hayal, tahliye olduktan
sonra futbol oynad›¤› Yeni Pelitli
Spor'un internet sayfas›nda ""BBoomm--
bbaacc›› aarraamm››zzddaa"" sözleriyle karfl›-
lanm›flt›. Yerel bas›n da “bomba-
c›”ya övgüler düzmüfltü. Fakat, hiç-
bir savc›, “terör eylemini ve teröris-
ti övmek”ten ifllem yapmad› onlar
hakk›nda. 

Bir flfleehhiitt ddeevvrriimmcciinniinn rreessmmiinnii
ttaaflfl››dd›› diye, onlarca insan› tutukla-

yan yarg›, bu aç›k fliddet övgüsünü
ve “terörist sahiplenmesini” gör-
mezden geldi. 

Yasin Hayal’in k›sa sürede tahli-
ye edilmesi, sonraki faaliyetlerinin
görmezden gelinmesi süreci, burju-
va bas›nda ““ppoolliisstteekkii flfleerriiaattçç›› kkaadd--
rroollaaflflmmaa””yla veya bir mahkemenin
özel tavr› gibi aç›klanmaya çal›fl›l-
d›. Oysa Yasin Hayal olay›nda
“münferit” olan bir fley yoktur. Sis-
temin 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 du-
rulmasa 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¤itim-
Sen Sakarya fiubesi kkuunnddaakkllaann--
mm››flfltt››.. E¤itim-Sen’i kundaklad›klar›
iddias›yla iikkii ffaaflfliisstt gözalt›na al›nd›.
Faflistler de eylemi inkar etmediler
zaten. Eylemi gerçeklefltiren NNiiddaa
ÖÖzzaarrssllaann, sorgusunda ‘‘mmiilllliiyyeettççii’’
oldu¤unu ve eeyylleemmii ggöözzddaa¤¤›› vveerr--
mmeekk aammaacc››yyllaa yyaapptt››¤¤››nn›› söyledi. 

Nida Özarslan’’›n, sald›r› öncesi
ve sonras›nda beraber oldu¤u Cem
Kezer de gözalt›na al›nd›. Olay ye-
rinde bulunan TTüürrkk ‹‹nnttiikkaamm KKoo--
mmaannddoollaarr›› imzal› bildirinin Cem
Kezer’e ait oldu¤u Kriminal Labo-
ratuar› raporuyla kesinleflti.  

Bundan sonras› ise Yasin Hayal
olay›n›n benzeridir. Her fley bu ka-
dar aç›k olmas›na, kkaann››ttll››,, bbeellggeellii
olmas›na ra¤men, iki faflist mahke-
me taraf›ndan sseerrbbeesstt bb››rraakk››lldd››..

Burjuva bas›n bile bu serbest b›rak-
may› ““SSaakkaarryyaa’’ddaa 22.. MMccDDoonnaallddss
vvaakkaass››”” diye yazm›flt›.   

Nida Özarslan adl› faflist, Meh-
met Ali A¤ca’dan beri neredeyse
tüm faflistlerin verdi¤i ifadenin ay-
n›s›n› vererek “eylemi kendisinin
tasarlad›¤›n› ve herhangi bir örgüt-
le ba¤lant›s› olmad›¤›n›” söylemifl-
ti. 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› nedeniy-
le” serbest b›rakt›... Sabit ikameti
olan MMeerryyeemm ÖÖzzssöö¤¤üüttlleerr,, AAlleevv fifiaa--
hhiinnlleerr 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›, me-
sela “Çeçenistan Davas›”n› destek-
lemek için düzenin ölçülerine göre
alenen “terör eylemi” yapanlar›n,
bu ülkenin politikac›lar›, polis flef-
leri, medyas› taraf›ndan alenen ku-
cakland›¤›n›, Çark›nlar’›n, Çatl›-
lar’›n kahramanlaflt›r›ld›¤›n› ve bu-
nun karfl›s›nda hücrelerin YARGI
KARARIYLA devrimcilerle doldu-
ruldu¤unu düflünürseniz, yarg›n›n
ve sistemin niteli¤i gözönünüz
önünde apaç›k hale gelir. 
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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›la-
nan ve Trabzon’daki McDonald’s’a bombal› sald›r›da
bulunarak 6 kiflinin yaralanmas›na neden olan Yasin Ha-
yal’e ise 3 y›l 4 ayl›k hapis cezas› verilmifl, Hayal 1 y›l
tutuklu kalmas›n›n ard›ndan tahliye edilmiflti.

Befliktafl‘taki ‹stanbul Cumhuriyet Savc›l›¤›, 4 Nisan
2008’de Kad›köy Kozyata¤›‘nda bir restoran›n bahçesi-
ne bomba konulmas› olay›na iliflkin, sahte kimlikle ya-
kalanarak tutuklanan terör örgütü DHKP/C mensubu ol-
du¤u belirtilen Tekin Tangün ile Aysun Akda¤ hakk›nda-
ki 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 mü-
ebbet 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)

‹‹KK‹‹ ‘‘BBOOMMBBAALLAAMMAA’’ OOLLAAYYII
BBiirriinnee mmüüeebbbbeett bbiirriinnee ttaahhlliiyyee



Ege Üniversitesi Canan Kulak-
s›z Alternatif Ö¤renci fienlikleri’nin
dördüncüsü 14–15 May›s tarihlerin-
de yap›ld›. 

Dört y›l önce üniversiteli gençle-
rin sponsörlü yoz flenliklere tepki-
siyle oluflan flenlik, her geçen y›l ge-
liflerek üniversiteli gençli¤in sahip-
lendi¤i flenlik haline geldi. 

Binlerce ö¤rencinin kat›ld›¤›
flenli¤e gençli¤in coflkusu ve karar-
l›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 ka-
t›ld›.  

Ege Üniversitesi Mer-
kez Kampüsü Bahçesi’nde
bafllayan flenlikte Canan
Kulaks›z’›n büyük boy fo-
to¤raf› as›l›rken yine Dev-
Genç amblenin oldu¤u al-
t›nda Gençlik Dernekleri
Federasyonu yazan bir
pankart as›ld›. 

fienli¤in her ad›m›nda
Canan vard›, onun direni-
fli, onun amac› vard›...
Gençli¤e dayat›lan yaflama bir alter-
natif sunuyordu Canan... Haklar›na
sahip ç›kan, halklar›n kurtuluflu için
verilen mücadeleyi sahiplenerek
büyüten gençli¤i, düzenin yoz, ben-
cillefltirilmifl gençli¤inin karfl›s›na
dikiyordu tüm inanc›yla. fienlik onu
anlatmal›yd›. ‹zmir Gençlik Der-
nekli ö¤renciler bu sorumlulukla
düzenlediler flenliklerini. fienli¤e
kat›lan 3000 kiflide bu coflku hakim-
di. 

fienli¤in aç›l›fl›n› Grup Gün›fl›¤›
seslendirdi¤i türkülerle yaparken,
‹stanbul Üniversitesi Ö¤renci Kül-
tür Merkezi Halkbilim Kulübü Ti-
yatro Toplulu¤u, Mehmet Esato¤-

lu’nun yaz›p yönetti¤i gençli¤in
içinde bulundu¤u yozlaflmay› ve çü-
rümeyi anlatan “Aldan›rsak Yokuz”
isimli oyununu sahnelediler. Tiyatro
gösterisinin ard›ndan sahneye ç›kan
Erdal Bayrako¤lu’nun söyledi¤i
Karadeniz ezgileriyle horon oynan-
d›. Bayrako¤lu konserinin bitimin-
de Grup Yorum’la birlikte Çaw Bel-
la 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 Ni-
san’›nda F Tipi hapishanelerdeki
tecrite karfl› sürdürülen ölüm oru-
cunda 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 olu-
flan oyun iki k›z kardeflin kararl› tu-
tumunu ve babalar› Ahmet Kulak-
s›z’›n k›zlar›yla omuz omuza daya-
n›flmas›n› müzik ve danslar eflli¤in-
de gösteriyordu. 
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Canan, Gençliğe
Dayatılan Kimliğe
Alternatiftir... 

BBeenniimm üüllkkeemm öözzggüürr vvee
bbaa¤¤››mmss››zz oollmmaall››yydd››..

BBeenniimm üüllkkeemmiinn ttoopprraakk--
llaarr››nnddaa AAmmeerriikkaann bbaayyrraakk--

llaarr›› ddaallggaallaannmmaammaall››,,
üüllkkeemmii yyöönneetteennlleerr

AAmmeerriikkaann bbaaflflkkaannllaarr››nn››nn
kkaarrflfl››ss››nnddaa oonnuurrssuuzzlluu¤¤uunn
ssiimmggeessii hhaalliinnee ggeellmmeemmee--

lliiyyddii.. BBeenniimm üüllkkeemmiinn
oonnuurrlluu iinnssaannllaarr›› ddeevvrriimmccii--
lleerr,, bbeeyyiinnlleerriinnii yyookk eettmmeekk,,
ddüüflflüünncceelleerriinnii ddee¤¤iiflflttiirrmmeekk

iiççiinn hhüüccrreelleerree
aatt››llmmaammaall››yydd››.. BBeenniimm
üüllkkeemmddee ddeemmookkrraassii,,

hhuukkuukk vvee aaddaalleett oollmmaall››yydd››
ddeeddii CCaannaann.. 1199 yyaaflfl››nnddaa
uu¤¤uurrllaadd››kk CCaannaann''››mm››zz››

ööllüümmssüüzzllüü¤¤ee.. 1199 yyaaflfl››nnddaa
ggeenncceecciikk bbiirr üünniivveerrssiittee
öö¤¤rreenncciissiinniinn bbuu bbiillggeeccee
ddiirreenniiflflii ssaarrsstt›› yyüürreekklleerrii.. 

Gençli¤in
Elindeki BBayrak 

Ba¤›ms›zl›¤›n
Bayra¤›d›r,
Cananlar’›n,
Zehralar’›n
Bayra¤›d›r. 
Bu BBayrak

Zafere KKadar
Tafl›nacak



‹zleyicilerin yo¤un alk›fllar›y-
la sona eren oyunun ard›ndan
Canan ve Zehra Kulaks›z’›n ba-
bas› Ahmet Kulaks›z alk›fllar
içinde sahneye ç›kt›. 

Kulaks›z, konuflmas›n›n ba-
fl›nda Canan ad›na flenlik düzen-
leyen ö¤rencilere teflekkür ede-
rek bugün de k›zlar›n›n eylemi-
nin yan›nda oldu¤unu vurgulad›.
Kulaks›z, tüm toplumsal de¤erle-
rin yozlaflt›r›lmaya çal›fl›ld›¤› gü-
nümüz 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 Yo-
rum sahneye ç›kt›. Grup Yorum
konserin ilk bölümünde daha çok
eski flark›lar›n› seslendirirken ara-
da FOSEM’ in haz›rlad›¤› Canan
Kulaks›z belgeselinin gösterimi
yap›ld›. ‹lgiyle izlenen belgesel
yo¤un talep üzerine iki kez göste-
rildi. Grup Yorum konserinin
ikinci bölümünü sunmak için sah-
neye geldi¤inde flenli¤e kat›lanla-
r›n say›s› 3000 bini bulmufltu.

Kapan›fl öncesi ‹zmir Gençlik
Derne¤i ad›na yap›lan konuflma-
da son y›llarda Ege Üniversite-
si’nde içecek sektörü sponsorlu-
¤unda yap›lan yoz flenliklere kar-
fl› 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 vurgu-
land›. fienli¤in kapan›fl›nda kat›-
lan bütün sanatç›lar binlerce ki-
fliyle Çaw Bella flark›s›n› hep bir
a¤›zdan söylediler. 

Bu y›l dördüncüsü düzenle-
nen flenli¤i sahiplenen ö¤renci
gençlik düzenin yaratmak istedi-
¤i gençli¤e karfl› da tavr›n› orta-
ya koyuyor. Gençlik Canan ve
Zehralar’›n yolunda tüm bask›la-
ra ve apolitiklefltirme, y›ld›rma
sald›r›lar›na ra¤men yürüyüflleri-
ni sürdürüyor.

Say›: 147 41HABER

Süleyman Demirel Üniversite-
si’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 dev-
rimci demokrat ö¤renciler rektörlü¤ün
önündeki alanda biraraya gelince “Bu-
rada halay çekemezsiniz, halay çek-
meniz için rektörlükten izin alman›z
gerekiyor” denilerek üniversite yöne-
timi taraf›ndan engellenmek istendi.
Ö¤renciler türkülerini söyleyerek ha-
laylar›n› çektiler. Ve flenliklerine de-
vam 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 var-
d›. 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›n-
dan “fienlikler Bizimdir Bizim Kala-
cak, Stantlar Bizimdir Bizim Kalacak”
sloganlar›yla rektörlü¤e yürüyen ö¤-
renciler stand izni almalar›n›n ard›n-
dan eylemlerine son verdiler. 

Tüm engellemelere ra¤men ö¤ren-
ciler haklar› olan alternatif flenliklerini
coflkulu bir flekilde gerçeklefltirdiler.
Haklar›n› bilen ve arayan gençlik flen-
lik hakk›na da sahip ç›k›yor. 

Engellemelere
Ra¤men fienlik

“Ege’den Akdeniz’e Topra¤›n Se-
si” Gazetesi düzenledi¤i konserle
Grup Yorum’u Salihli halk›yla bulufl-
turdu. 

5 y›l aradan sonra Grup Yorum 18
May›s’ta yeniden Salihli’deydi. Top-
ra¤›n Sesi Gazetesi temsilcisinin ko-
nuflmas›yla bafllayan konserde flunlar
ifade edildi. “Topra¤›n Sesi Gazetesi
olarak belki ilk merhabam›z ama bu
bizim Anadolu halklar› ile Ege halkla-
r› ile ilk buluflmam›z de¤il. Yüzlerce

y›ld›r bu topraklarda ya-
fl›yor, savafl›yor, ölüyo-
ruz. Yüzlerce y›ld›r
omuz omuza, yan yana-
y›z. ‘Yarin yana¤›ndan

gayr› her yerde, her fleyde hep bera-
ber’ 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 Sulta-
n›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 slo-
ganlarla sahnedeki yerini ald›. Grup
Yorum söyledi¤i marfllar ve türkülerle
kitle coflarken konser boyuncu halkla-
r›n kardeflli¤ine ve anti-emperyalist
mücadeleye de¤inildi. Ortak Düflman
Amerika’d›r vurgusunun ön plana ç›k-
t›¤› konserde s›k s›k “Kahrolsun Fa-
flizm Yaflas›n Mücadelemiz, Türküler
Susmaz Halaylar Sürer” sloganlar›
at›ld›. Konsere kat›lan 600 kifli söyle-
di¤i türkülerle, att›klar› sloganlarla ve
çekti¤i halaylarla Yorum’un umut
dolu sesiyle buluflman›n coflkusunu
yaflad›. 

Grup YYorum 55 YY›l AAradan
Sonra SSalihli’deydi
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Üniversitelerdeki fa-
flist sald›r›lar sürüyor.
Sald›r›lar rastlant›sal ve-
ya münferit de¤ildir. Fa-
flist sald›r›lardan herkes-
ten önce AKP ve YÖK
sorumludur. Üniversite-
leri 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 Üniversite-
si’ndeki faflist sald›r›y› da “münferit
bir sald›r›” diye gören ve gösteren-
ler, 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¤renci-
lere 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 mey-
dan›nda biraraya gelen 250 ö¤renci,
bir protesto eylemi gerçeklefltirdi.
"Faflizme Karfl› Omuz Omuza!, Ya-
flas›n Devrimci Dayan›flma” slogan-
lar› atan ö¤renciler bask›larla y›l-
mayacaklar›n› hayk›rd›lar. 

Bir baflka protesto eylemi de 20
May›s günü Cumhuriyet Üniversi-
tesi Kampüsü’nde gerçeklefltirildi.

150 kiflinin kat›ld›¤› aç›klamada ba-
har flenlikleri s›ras›nda faflist ö¤ren-
cilerin 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¤ren-
ciler aç›klamadan sonra sloganlarla
rektörlük binas›na kadar yürüyüfl
yapt›lar.  Sald›r›da yaralanan ö¤ren-
cilerin rektörle yapt›klar› görüflme-
de sald›r›n›n sorumlular›n›n yarg›-
lanmas› istediler.  

Ayr›ca 23 May›s günü sabah saat

05.00’de Gençlik Federasyonu’na
ba¤l› ö¤rencilerin evleri ve yurt-
lar› 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.  ‹l-
ker Ekiz, Osman Minik, Emre Öz-
türk, 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 

Çanakkale’nin Biga ‹lçesi’nde
19 May›s günü, sabaha karfl› saat
03.30 s›ralar›nda, Çanakkale Genç-
lik Derne¤i Giriflimi çal›flanlar›ndan
Metin Bulut’un polis karakoluna 5
dakikal›k uzakl›ktaki evi önünde fa-
flistler 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 gün-
lerde üniversitelerde artan faflist sal-
d›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 olabi-
lecek 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 em-
niyet birimleri (karakol vb.) sorum-
lu 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›k-
lama yapt›. Sald›r›lar›n idare ÖGB
polis ve faflistlerin iflbirli¤iyle dü-
zenlendi¤inin kaydedildi¤i aç›kla-
mada  “Çanakkale'de, Sivas'ta, Er-

Erzincan, Sivas, Biga ve Eskiflehir’de Faflist Sald›r›lar 

Sorumlusu AKP ve YÖK’tür

� 1133 MMaayy››ss;; EErrzziinnccaann ÜÜnnii--
vveerrssiitteessii EE¤¤iittiimm FFaakküülltteessii’’nnddee
ffaaflfliissttlleerr ssaalldd››rrdd››.. 55 öö¤¤rreennccii yyaarraa--
llaanndd››.. SSaalldd››rr››,, ppoolliissiinn 2233 öö¤¤rreenn--
cciiyyii ggöözz aalltt››nnaa aalldd››¤¤›› ssaalldd››rr››yyllaa
ddeevvaamm eettttiirriillddii

� 1155 MMaayy››ss;; EEsskkiiflfleehhiirr AAnnaa--
ddoolluu ÜÜnniivveerrssiitteessii’’nnddee ssttaanndd
aaççaann öö¤¤rreenncciilleerree ssaalldd››rr››lldd››

� 1166 MMaayy››ss;; SSiivvaass CCuummhhuurrii--
yyeett ÜÜnniivveerrssiitteessiinnddee ffaaflfliisstt ssaalldd››--
rr››,, 77 öö¤¤rreennccii yyaarraallaanndd››

� 1199 MMaayy››ss:: ÇÇaannaakkkkaallee BBii--
ggaa’’ddaa ffaaflfliissttlleerr GGeennççlliikk DDeerrnneekkllii
öö¤¤rreenncciinniinn eevvii öönnüünnddee ssiillaahh ss››kk--
tt››,, öö¤¤rreenncciiyyee ssaalldd››rrdd››

� 2200 MMaayy››ss:: ‹‹ssttaannbbuull ÜÜnnii--
vveerrssiitteessii’’nnddee HHaallkk BBiilliimm
KKuullüübbüü’’nnee ffaaflfliissttlleerr ssaalldd››rrdd››,, 33
öö¤¤rreennccii yyaarraallaanndd››  

Sivas



zincan'da, Mu¤la'da, ‹zmir'de, An-
talya'da, Kars'ta Türkiye'nin dört bir
yan›nda gerçekleflen bu sald›r›lar
akademik-demokratik mücadelemi-
zin önünde hiçbir engel oluflturmu-
yor. Bu sald›r›lar bizlere bir kez da-
ha faflizm gerçe¤ini, faflist iflbirli¤i-
ni 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 Ma-
y›s günü faflistlerin sald›r›s›na u¤ra-
d›. Faflistlerin oldu¤u “Türkçe Ya-
flam Kulübü”nde olan faflistlerin ger-
çeklefltirdi¤i sald›r›da Gençlik Der-
nekli ö¤rencilerden Emre Ery›lmaz,
Baki Öztürk, ve Halk Bilim Kulübü
üyesi Duygu Ünal yaraland›.

Sald›r› 23 May›s’ta  Fen-Edebi-
yat Fakültesi’nden Merkez Kampü-
sü’ne yap›lan yürüyüflle protesto
edildi. Sald›r›lardan üniversite yö-
netimini sorumlu tutan ö¤renciler
ad›na Seval Kavlo bir aç›klama ya-
parak  “‹stanbul Üniversitesi Yöne-
timine hat›rlat›rlat›yoruz: yaflanan
ve yaflanacak her sald›r›n›n, dökü-
len ve dökülecek her damla kan›m›-
z›n birinci dereceden sorumlusu siz-
siniz” dedi.

200 ö¤rencinin kat›ld›¤› eylem-
de “Faflist Terör Yuvas› Türkçe Ya-
flam Kulübü Kapat›ls›n” pankart› ve
“Kahrolsun Faflizm Yaflas›n Müca-
delemiz, Beyaz›t Faflizme Mezar
Olacak” sloganlar› at›ld›. 

Eskiflehir: Sald›r›lara
Protesto Yürüyüflü 

Anadolu Üniversitesi’nde geçen

hafta bahar flenliklerinde yaflanan
faflist sald›r›lar› 22 May›s’ta yap›-
lan eylemle protesto edildi. Yunu-
semre Yurdu önünde biraraya ge-
len ö¤renciler Rektörlük önüne
yürüyerek kalemlerini att›lar.
Ö¤retim görevlilerinin de destek
verdi¤i eyleme 500 kifli kat›ld›. 

15 May›s günü bahar flenlikle-
rinde yaflanan faflist sald›r›da “Bir

ÖGB’liyi darp etti¤i” iddias›yla
Ekim Gençli¤i’nden Hasan Ak-
man’›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›l-
mak isteyen Gençlik Federasyo-
nu’na ba¤l› Lüleburgazl› ö¤rencile-
rin yaflad›klar› polisin Amerikanc›l›-
¤›na birer örnektir. Lüleburgaz’dan
konser için belediye ile görüflen ö¤-

renciler tahsis ettikleri araçla Edir-
ne’ye do¤ru yola ç›karlar. Ancak
pek s›k yap›lmayan GBT uygulama-
s›yla karfl›lafl›rlar. GBT uygulamas›
ise sadece onlar›n arac›na yap›l›r.
Araç ““bbeellggee eekkssii¤¤ii vvaarr”” denilerek
Lüleburgaz’a geri gönderilir.

Konsere gitmekte kararl› olan
ö¤renciler terminale gidip baflka bir
otobüsle gitmeye karar verirler. Ter-
minale geldiklerinde 4 polis arabas›
ve bir polis münibüsü ile karfl›lafl›r-
lar. Baflka bir araçla binip yollar›na
devam ederlerken yine otobüsleri
durdurulur. fiimdiki gerekçe ise
“aayyaakkttaa yyoollccuu vvaarr”” olur.  

Polis bunlarla da yetinmez. Kon-
serden 2 gün sonra çantas› ba¤lanan
araçta kalan bir ö¤renci çantas›n› al-
mak üzere TEM’e gider. Ancak or-
da da "o yan›nda geldi¤in çocuk ör-
güt üyesi senide örgüte çekmeye ça-
l›fl›yor fifllenirsin gelece¤in karar›r
benim nasihatlerimi dinle ..." sözle-
riyle tehdit edilir. Polisin hiçbir y›l-
d›rma ve tehdidi gençli¤in anti-em-
peryalist mücadele içinde olmas›n›
ve Ortak Düflman Amerika’d›r fliar›-
na sesini katmas›n› engelleyemeye-
cektir. 

Say›: 147 43FAfi‹ST SALDIRILAR

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 ya-
parak sald›r›lar› protesto etti. 

Yap›lan aç›klamada “Bu hukuk-
suzlu¤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. Gö-
zalt›lar›n mant›kl› bir aç›klamas›
vard›r onlar için. Bu da, gözalt›na
al›nan kiflilerin ülke ve okullar›n-
daki sorunlara duyarl› olan ve bunu
sesli bir flekilde dile getirecek ka-
dar cüreti olan Gençlik Federasyo-
nu’na ba¤l› devrimci ö¤renciler ol-
mas›d›r. 

Temsil ettikleri düzenin yasala-
r›nda bile bunu suç olarak göstere-

meyecek kadar meflru olan bu du-
ruma tahammülleri yoktur. Çünkü
bu temsil ettikleri düzenin ç›karla-
r›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 almama-
l›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 durdurul-
mal›, yaln›zlaflt›r›lmal›d›rlar. Ezgi
Osan’›n ailesine verilen cevab›n
mant›¤› da budur. ‘K›z›n›z devrim-
cilerle gezmesin onlar gibi düflün-
mesin”, “onlar gibi düflünür, onla-
r›n yapt›¤›n› yaparsa bafl›na bu ge-
lir, biz bir k›l›f›n› buluruz.’ ‹flte bu
bask›nlar ve gözalt›larla anlat›lmak
istenen de budur” diyerek sald›r›la-
r›n amac›n› özetledi.  

‹stanbul
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27 Nisan tarihli Birgün Gazete-
si’nin 4. sayfas›nda bir ilan yay›nlan-
d›. ‹lan, devrimci hareketin önder kad-
rolar›ndan Sabahat Karatafl’la ilgiliy-
di... Sabo’nun ismini, resmini gören
yoldafllar›, devrimciler, hemen alt›n-
daki dizeleri okumaya bafllad›lar... 

Ama okuduklar›, o resme yak›fl›r
sat›rlar de¤ildi. Bundan sonra söyle-
yeceklerimizin 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 yararlanan-

lar, 
flimdi de gölgene s›¤›nd›lar. 
Ben seni unutmayaca¤›m, unut-

turmayaca¤›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? BBiirrggüünn!
Böyle bir ilan› yay›nlayan›n da dost
olamayaca¤› belli. Gazetenin logo-
sunun üstünde “halk›n gazetesi” yaz-
mas› 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› ya-
y›nlayarak Sabahat Karatafl’a, yol-
dafllar›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-

flülüyor, ““ddüüzzeellttiinn”” deniyor. 

Görüflme, 18 May›s günü, Birgün
Gazetesi yetkililerinden ‹brahim Ay-
d›n ve Yaz›iflleri Müdürü Ahmet Tul-
gar’la yap›ld›. 

‹lan önlerine konulup bunun iza-
h› 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› ya-
y›nlad›klar›n›, on gün sonra ilan› ve-
ren ablas› gelip, ben o sözlerle kendi
ailemizde olanlar› kastettim, yoldafl-
lar›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 gör-
dü¤ünde kim ne hakla böyle bir ilan›
bizim gazetemize getiriyor” dedi¤i-
ni, ama ablas›n› dinleyince “ikna”
oldu¤unu anlat›yordu.  

Bunlar›n kabul edilebilecek ge-
rekçeler olmad›¤›n› kendileri de bili-
yorlard› elbette. Ablas› gelmifl de
kendilerine flunu söylemifl, bunu
söylemifl. Peki gazetedeki ilan› oku-
yanlar, bunu nneerreeddeenn bbiilleecceekklleerr??....
Bu soruya da bir cevaplar› yoktu
Birgün yöneticilerinin. Herkesin o
ilan› nas›l alg›layaca¤› besbelliydi! 

*

Sonuçta, siyasetin çocuk oyunca-
¤› olmad›¤›, özür dilemeleri, düzelt-
me yapmalar› istendi.  De¤erlerimi-
ze, flehitlerimize, gelene¤imize Bir-
gün yöneticilerinin ddeenneettiimmiinnddeenn
ggeeççeenn kküüffüürrlleerr edilmesi, sayg›s›zl›k
yap›lmas› geçifltirilecek bir fley de-
¤ildi. 

Tamam dediler. 

Düzelteceklerini belirttiler. 
Ahmet Tulgar, özür metnini ka-

baca orada biçimlendirerek, "flu ta-
rihte gazetemizde flu içerikte ç›kan
ilan nedeniyle Sabahat Karatafl’›n
arkadafllar›ndan ve kurumundan

özür diliyoruz” fleklinde bir özür ya-
y›nlayacaklar›n› belirtti.

Olas› sorunlar› bafltan önlemek
için düzeltme metnini görmek istedi-
¤imizi belirtince, buna da tamam de-
nildi. fiunu da bir not olarak belirte-
lim: Düzeltme metninin son halini
görmek istememiz karfl›s›nda “bize
güvenmiyor musunuz? ” denildi. Ce-
vab›m›z fluydu onlara: Evet ortada
bir güven problemi var, bunu yaratan
da sizsiniz, iki kez röportaj yapt›k si-
zin gazetenizle, ikisinde de son hali
bize gönderildi, bbuu flfleekkiillddee bbaass››llaaccaakk
denildi, aammaa gazatede yay›nlanan
bölümle, bize gönderdi¤iniz aras›n-
da ddaa¤¤llaarr kkaaddaarr ffaarrkk vvaarrdd››.. Özel-
likle son seçimlerle ilgili röportajda,
ÖÖDDPP eelleeflflttiirriilleerrii kkeessiillmmiiflflttii.. fiimdi
siz bunu yaflasan›z güvenir misiniz?”

Evet, röportajlar›n son hali üze-
rinde bile, fütursuzca oynayabilen,
ÖDP elefltirildi¤inde tüm o “herkes
konufluyor” spotlar›n›, demokratl›k-
lar›n› unutan bir gazetecilik anlay›-
fl›ndan, böyle demokrat olamayan
bir demokratl›k tarz›ndan söz ediyo-
ruz burada. 

*

Küfür ilan›n› yay›nlarken ortaya
konulan sorumsuzluk ve ciddiyetsiz-
lik, bu görüflmenin sonras›nda da de-
vam etti. 

Düzeltme metnini göndermedi-
ler... Arad›k, sorduk, yine “göndere-
ce¤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 say-
fas›nda yay›nlanan Sebahat Karatafl
ilan›n›n metni ilan› veren kiflinin me-
tinde kullan›lan cümlelerin bir poli-
tik gönderme içermedi¤i konusunda
verdi¤i ssöözzllüü bbeeyyaann üüzzeerriinnee gazete-
miz reklam servisi ve yaz› iflleri tara-

B‹R ‹LAN
Demokrat Bile Olamayanlar



f›ndan kabul edilmifltir." 

O kadar. 

Burada bir özür var m›? Veya dü-
zeltme?.. O kadar gayri ciddi ki, bu
küfür ilan›n› yay›nlad›klar› günün ta-
rihini bile yazmam›fllar. Bir Birgün
okuru, bu ilan hangi ilanm›fl, nas›l
bir ilanm›fl diye merak etse, bulama-
yacak. 

Sözlü beyan üzerine kabul etmifl-
lermifl! Sözlü beyan nedir? Bir gaze-
tenin yöneticileri için “öyle anlama-
y›n, böyle anlay›n sözlü beyan› üze-
rine 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›la-
cak” diye de bir not düflselermifl!

Sözünü etti¤imiz röportajda kesi-
len bölümleri de, ayn› sayfada yay›n-
layacaklar›n› belirtmifllerdi. Yay›nla-
d›lar, ama bu kez de iissmmii yyaannll››flfl yyaazzaa--
rraakk.. Eyüp Bafl olmas› gereken ismi,
Eyüp Baflar diye yazd›lar. Düzeltme-
nin 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 ka-
ra mizaht›r. Devrimcili¤e ppiiyyaassaa gö-
züyle bakan, politika yapmay› aldat-
ma, 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 et-
mez, dostunu düflman›n› ay›rdetme-
sini bilirler. Ucuz basit ifller peflinde
koflmazlar. Burjuva kültürle, devrim-
ci 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 bil-
mediklerine biz çok daha önceleri
defalarca tan›k olduk. Bunlardan bi-
rini hat›rlataca¤›z. 

*

AAyynn›› aannllaayy››flfl vvee kküüllttüürrddee oollaann--
llaarr,, Almanya’da, Ayd›n Erol ismin-
deki kendi arkadafllar›n› vurdular.
1987’deki bu olay flöyle geliflmiflti.
Bir kahvehanede Devrimci Yol’un o
zamanki yöneticilerinden Taner Ak-
çam’›n yaflgününü kutluyorlard›,
sarhofltular. O s›rada ayn› kahveha-
neye gelen bir grup Devrimci Solcu
bildiri da¤›tt›lar. Siyaset yasakç›s›
DY’liler, Devrimci Solcular› engel-
lemek için müdahale edip ard›ndan
atefl açt›lar ve kendi arkadafllar› Ay-
d›n Erol’u öldürdüler. 

Olay, Türkiye’ye “sol içi çat›fl-
ma” olarak yans›t›ld› ve Ayd›n
Erol’un öldürülmesi Devrimci Sol’a
maledilmeye çal›fl›ld›. 

Haftalarca, aylarca kendi katillik-
lerini gizleyip, suçu devrimcilere
y›kt›lar, “siz öldürdünüz” dediler. 

O günlerde Murat Belge’nin ya-
y›nlad›¤› Yeni Gündem Dergisi’nde
devrimci harekete “karanl›k eller”
edebiyat›yla küfredildi. 

Devrimci hareket tüm bu kesim-
leri uyard›, bilginiz yanl›fl dendi,
araflt›r›n dendi; ama onlar›n bir kula-
¤›ndan girdi, ötekinden ç›kt›. Ak›lla-
r› s›ra, devrimci hareketi karalamak
için bir f›rsat ç›km›flt›, tepe tepe kul-
lanacaklard›.. 

Nitekim, devam ettirdiler bu
kampanyay›. Mamak Askeri Hapis-
hanesi’nde Devrimci Yol dava-
s›’ndan yarg›lanan O¤uzhan Müftü-
o¤lu (ki flimdi kendisi ayn› zamanda
Birgün’ün yazarlar›ndand›r) imza-
s›yla, ““kkaarraannll››kk aaddaammllaarr,, kkaattiilllleerr””
diye devrimci hareketi suçlayan ilan-
lar verildi. Mamak’a da haber gön-
derildi, do¤ru de¤ildir, gerçe¤i ö¤re-
nin denildi... Dinlemediler, küfret-
meye devam ettiler. F›rsatç›yd›lar.
Adaletleri ve vicdanlar› yoktu. 

*

Ama sonra, Ayd›n Erol’u katle-
den Y›lmaz ad›ndaki kendi arkadafl›,
bu adaletsizli¤e daha fazla tahammül
edemeyip, Alman polisine suçunu
itiraf etti. 

Ayd›n Erol’u Devrimci Sol’cula-
r›n vurmad›¤›, kendi arkadafllar›n›n
vurdu¤u  aç›¤a ç›kt›. Devrimci hare-
keti karalayacaklard›. Silah geri tep-

mifl, kendilerini vurmufltu. 

Haftalarca, aylarca “sol içi flid-
det” diye, “karanl›k eller” diye dev-
rimci harekete küfredenler, birden
bire suspus oldular. 

Ne bir özür, ne bir söz!

Murat Belgeler, O¤uzhan Müftü-
o¤ullar›, bu geliflme karfl›s›nda sus-
tular. Özür dilemediler.  

Hala da susuyorlar. 

*

Bu anlay›fl hala susuyor ve dev-
rimci harekete karfl› flimdi de bir
ilandan medet umuyor. Baflkalar›n›n
ilanlar›n›n arkas›na s›¤›narak, dev-
rimci hareketi karalay›p, flaibe alt›n-
da b›rakma ucuzlu¤unu sergiliyor.  

Anlay›fl ve kültür de¤iflmeyince,
kendini bir flekilde gösteriyor. 

*

Birgün, flehitlerimize hakaret et-
mifltir. Onun yoldafllar›na hakaret et-
mifltir. Birgün, Devrimci Harekete
yönelik karalamalara kürsü olmufl-
tur. Sorumsuzluk yapm›flt›r. Bu ilan›
yazan da, yay›nlayan da özünde oli-
garfliye hizmet etmifltir. 

Birgün, bütün bunlar› hatayla,
yanl›fll›kla, gözden kaçmayla aç›kla-
yamaz art›k. 

BBiirr:: fiehitlerimizi ve devrimci
hareketi karalayan bir ilan›n yay›n-
lanmas›, iikkii:: Söz verilen düzeltme
ve özürün söz verilen flekilde yay›n-
lanmamas›, üüçç:: Yay›nlanan düzelt-
medeki sorumsuzluk ve ciddiyetsiz-
lik, ddöörrtt:: Yap›lan röportaj›n
ÖDP’yle ilgili sansürlenen k›s›mlar›-
n›n daha sonra yay›nlanmas›nda is-
min yanl›fl yaz›lmas›; bbüüttüünn bbuunnllaarr
bilinçlidir. 

Birgün, ilan tarihini koymamak-
la, röportajda ismi do¤ru yay›nlama-
makla, en baflta okurlar›n› aldatmak-
tad›r. Aldatma üzerine siyaset kimin
siyasetidir. 

Birgün, devrimcili¤i, demokratl›-
¤› öö¤¤rreennmmeelliiddiirr. Dürüstlü¤ü öö¤¤rreenn--
mmeelliiddiirr.. fiehitlere sayg› duymay› öö¤¤--
rreennmmeelliiddiirr.. Birgün, özür dilemeyi
öö¤¤rreennmmeelliiddiirr..  

Birgün bütün bunlar için hala
öözzüürr bboorrççlluudduurr.. 

Say›: 147 45B‹RGÜN



Bir ihanet nas›l tezgahlan›r;
Marksizm-Leninizmi, sosyalizmi
tasfiye etmeye yönelik görüfller, na-
s›l Marksist-Leninist bir ambalajla
piyasaya sürülebilir?.. Sovyet Sos-
yalist Cumhuriyetler Birli¤i’nin ya-
ni k›saca SSCB’nin son lideri Miha-
il Gorbaçov’un siyasi misyonu bir
çok aç›dan de¤erlendirilebilir elbet-
te 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 ülkemiz-
deydi. Ferayi T›nç’tan, M. Ali Bi-
rand’a, Meral Tamer’e kadar bir-
çoklar› “dünyan›n gidiflad›n› de¤ifl-
tiren adam” olarak Gorbaçov’u öv-
gülerle anlatt›lar.

Gorbaçov, UUlluussllaarraarraass›› KKaarraa
TTaaflfl››mmaacc››llaarr›› BBiirrllii¤¤ii’nin kongresin-
de bir konuflma yapmak için gelmifl
ülkemize. Gorbaçov’un “kara tafl›-
mac›l›¤›”yla ilgisi, bilgisi nedir bil-
miyoruz, ama Gorbaçov’un onbin-
lerce dolar karfl›l›¤›nda bu tür kon-
grelerde konuflturulmas›n›n kapita-
lizmin Gorbaçov’a bir tür ödülü ol-
du¤unu biliyoruz. Kapitalizm, bor-
cunu ödüyor Gorbaçov’a.  

HH
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 gerçeklefltiri-
len karfl›-devrim, gerçekten dünya
bar›fl›na m› hizmet etti? Dünya bu-
gün 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 gü-
venilmeyece¤inin kan›t›” demifl. 

Günayd›n m› demek
gerekir? 

Hay›r, bu sözler, sade-
ce, onun bile dünyaya ver-

di¤i zarar› savunamayacak durumda
oldu¤unu gösteriyor. Emperyalizm
kendisine dair tüm yanl›fl tespitleri
ve beklentileri, kendi prati¤iyle tek-
zip ediyor iflte. 

HH
Mihail Gorbaçov, 1985'te Sov-

yetler Birli¤i Komünist Partisi’nin
Genel Sekreterli¤i'ne seçildi. Bu
görevi üstlenir üstlenmez, peflpefle
iki politikay› gündeme getirdi:
GGllaassnnoosstt vvee PPeerreessttrrooyykkaa... 

‹lki “aç›kl›k”, ikincisi “yeniden
yap›lanma” demekti özet olarak. 

Gorbaçov'un, Perestroyka adl›
kitab› k›sa bir sürede best-seller ol-
du. Ama SSCB’de de¤il. Nerede?
Bat›da! Emperyalist dünya, Gorba-
çov’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 görünü-
mü, yumuflak tav›rlar›, zevkli giyi-
mi, efli Raisa'n›n zerafeti ve sertlik-
ten uzak, rasyonel ve pratik görüfl-
leri” nedeniyle bol bol övülüyordu. 

Kapitalizmin neleri övdü¤ü as-
l›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 Ameri-
ka’da o kadar popüler hale getiril-
miflti ki, Amerika’da 1988 baflkan-
l›k seçimleri öncesi yap›lan bir ka-
muoyu 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 Toplan-
t›s›'nda, “SBKP Program›'n›n yeni
tasla¤›” görüflüldü. Gorbaçov kad-
rosu ve Parti Kongresi, reform siya-
setini ““ddaahhaa ffaazzllaa ssoossyyaalliizzmm”” ilke-
siyle formüle ediyordu. Oysa, fazla-
s› gelen, kapitalizm olacakt›. Çin ile

SSCB aras›nda Gorbaçov’la birlikte
imzalanan bir  anlaflmaya göre,
“Çin'e verilecek krediler karfl›l›¤›n-
da, Çinli iflçilerin SSCB'de uuccuuzz
ggööççmmeenn iiflflggüüccüü olarak çal›flmalar›
karar› al›nd›. SSCB'nin yeni üreti-
minin ihtiyac› olan ucuz iflgücü
Çin'de köy komünlerinin da¤›t›lma-
s› 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 ka-
raborsac›l›¤a, alkolizm, uyuflturucu
ba¤›ml›l›¤› ve yolsuzluklara karfl›”

açt›¤› ve do¤al olarak kimsenin kar-
fl› ç›kmad›¤› savafl, kkaappiittaalliizzmmiinn
rreessttoorraassyyoonnuunnuunn perdesi oluyordu.

Gerçekten de sistemin sorunlar›
birikmiflti; ““kk››rrttaassiiyyeecciilliikk””,, “rüfl-
vet”, ““ttüükkeettiimm hh››rrss››””,, ““mmiilllliiyyeettççii--
lliikk””,, “ekonomik hantallaflma”,
““uulluussaall ggeelliirriinn aarrtt››flfl hh››zz››nnddaa ddüü--
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n diye

Sinsi bir
ihanet

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



flflüüflfl””,, “sosyalist demokrasinin iflleyi-
flindeki t›kan›kl›k”, ““iiddeeoolloojjiikk,, ppoolliittiikk
yyeetteerrssiizzlliikk””...... toplumu ve partiyi ke-
miriyordu. Gorbaçov, bu süreci keli-
menin tam anlam›yla “sinsice” yürü-
tüyordu. Bunu mümkün k›lan neden-
lerden 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 so-
nuçlar›ndan biri yayg›n bir karaborsa
piyasas›n›n oluflmas› oldu. Perestroy-
ka'n›n “yeniden yap›land›rd›¤›” üre-
tim ayg›t›, asgari ihtiyaçlar› karfl›la-
yamaz olmufltu ve resmen piyasaya
verilmeyen baz› mallar, hükümet ta-
raf›ndan tespit edilmifl  fiyatlar›n çok
üstünde al›c› buluyordu. Bugün adla-
r›ndan çok söz edilen ilk Rus zengin-
leri, o zaman oluflmaya bafllam›flt›. 

HH
Gorbaçov tasfiyecili¤i, 27. Kon-

gre’de kongre kararlar›na dönüfltü.
Ancak bu kongre, çok daha ciddi bir
dönüflümü kararlaflt›rm›fl olmas›na
20. Kongre gibi yank›lar yaratmam›fl-
t›. Çünkü yukar›da örneklenen slo-
ganlar, yap›lmak istenenleri perdeli-
yor, parti kadrolar› aldatmacay› göre-
miyordu.  

Gorbaçov’un “yolumuz ekimlerin
yoludur” deyiflinde oldu¤u gibi, bir
baflka büyük sahtekarl›¤› da Sovyet-
ler’e dair söyledikleriydi. Gorbaçov,
“Sovyetlerin etkisinin azalmas› yü-
zünden parti organlar›n›n ifllevi ve
gücünün bu denli artm›fl oldu¤u” tes-
bitini yaparak, Sovyetlerin siyasi ikti-
dar organlar› ve sosyalist demokrasi-
nin temeli olarak “rroollüünnüünn yyeenniilleenn--
mmeessii ggeerreekkttii¤¤iinnii”” söylüyordu. 

Gorbaçov'un çok s›k tekrarlad›¤›
düflüncelerinden biri de ""OOrrttaakk AAvv--
rruuppaa EEvvii"" kavram›yd›. Gorbaçov, bu
kavramla, Orta ve Do¤u Avrupa ülke-
lerinin yeniden-bütünlefltirilmesinin
teorisini gelifltiriyordu. Gorbaçov,
“karfl›t askeri-siyasal bloklara ve
farkl› toplumsal sistemlere sahip ol-
salar da, devletler aras›nda belli bir
bütünleme olabilece¤ini”  ileri sürü-
yordu 'Ortak Avrupa Evi' teorisiyle. 

HH
Gelelim bugüne: Gorbaçov, küre-

selleflmeye iliflkin bir soruyu flöyle
cevapl›yor: “Milli s›n›rlar ve milli
devletlere ihtiyaç yok diyenler yan›l-
g›dalar. Sadece fantazi kuranlar böy-
le der. Halklar asla böyle bir fleye ra-
z› olmaz. Biz hheerr flfleeyyiimmiizzii uulluussllaarraarraa--
ss›› flfliirrkkeettlleerrllee mmii temsil edece¤iz? On-
lar› kim kontrol edecek peki?..”

Sorular yerinde. Uluslararas› flir-
ketlerin mutlak egemenli¤inin yolunu
açm›fl birinin bu soruyu sormas› da il-
ginç ve ö¤retici. Ama bu Gorba-
çov’un ihanetinin fark›na vard›¤› an-
lam›na gelmiyor. O “Geçmifle geri
dönseniz ne yapard›n›z?” sorusuna
da “ayn› yolda giderdim. Ancak re-
formlarda ve ppiiyyaassaa ddüüzzeenniinnee geçiflte
gecikmifltik. Bu alanlarda daha hh››zzll››
olunmas›n› sa¤lard›m” diyor. 

Piyasa demenin uluslararas› em-
peryalist tekellerin, Amerika’n›n ege-
menli¤i demek oldu¤unu elbette iyi
biliyor Gorbaçov. Tutars›z görünen
cevaplar›, onun art›k ““iihhaanneettiinnii ppaa--
zzaarrllaayyaann bbiirr aaddaamm”” 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› emperya-
lizme devrederken ““BBüüttüünn ‹‹kkttiiddaarr
SSoovvyyeettlleerree”” diyen, devrimin tüm ka-
zan›mlar›n› yokederken ““YYoolluummuuzz
EEkkiimmlleerriinn YYoolluudduurr”” diye kitaplar ya-
y›nlayan ve kapitalizmi restore eder-
ken ““DDaahhaa ffaazzllaa ssoossyyaalliizzmm”” slogan›-
n› kullanan bu büyük tasfiyecinin yö-
netiminde geliflen süreci hat›rlad›¤›-
m›zda, kapitalizmin ona olan borcu-
nun nedenini de daha aç›k görmüfl
oluruz. 

UUlluussllaarraarraass›› KKaarraa TTaaflfl››mmaacc››llaarr››
BBiirrllii¤¤ii’nin kongresinde konuflmas›
için ona ödenen paralar, emperyaliz-
min SSCB’de karfl›-devrimle kazan-
d›¤›n›n yan›nda nedir ki?

Karfl›-devrimler, dünyay› alt›n
tepside sundular emperyalizme; dün-
ya halklar› kaybettikleriyle birlikte
tüm dünyay› geri alma savafl›ndan
vazgeçmifl de¤il ama... 

Say›: 1147 47TAR‹H

KK››ssaa TTaarriihh
2255 MMaayy››ss -- 3311 MMaayy››ss

2255-2288 MMaayy››ss 11999944 
Memurlar, "sendikalar›-

n›n yasallaflmas› ve 5 NNii--
ssaann Paketi'nin geri al›n-
mas›" talebiyle Ankara'da
açl›k grevi ve yürüyüfl
yapt›lar. 

2277 MMaayy››ss 11996600
Türk Silahl› Kuvvetleri
ad›na Milli Birlik Komi-
tesi taraf›ndan yönetime
el konularak Menderes
iktidar› devrildi. 

2277 MMaayy››ss 11998800 - Es-
ki Gümrük ve Tekel Ba-

kan›, faflist MHP’nin yö-
neticilerinden Gün Sazak
devrimciler taraf›ndan öl-
dürüldü. 

2277 MMaayy››ss 11999955
Faflistlerin Nurtepe’ye

karfl› polis gözetiminde
uzun namlulu silahlarla
bafllatt›klar› sald›r›ya kar-
fl› halk barikatlar kurdu. 

2288 MMaayy››ss 11999922 
‹stanbul’da 1199 belediye-

ye ba¤l› 40 bin iflçi, toplu
sözleflme görüflmelerinde-
ki dayatmalar› protesto
etmek için toplu vizite
eylemi ve yürüyüfller ger-
çeklefltirdi. 

2288 MMaayy››ss 11999922 
Sözleflme görüflmeleri

sonuç vermeyince, Tar›m
ve Köyiflleri Bakanl›¤›'na
ba¤l› iflyerleri 2288 MMaa--
yy››ss'ta, Tar›m ‹flletmele-
ri’ne ba¤l› iflyerleri de 1
HHaazziirraann'da greve bafllad›. 

3311 MMaayy››ss 11999966 
Aflti iflçileri grevde.
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BAM TELİ çizgiler

Af vvar, aaf vvar
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!

‹‹hhaallee YYaassaass››’’yyllaa 
nniiyyee ooyynnaayy››pp dduurruuyyoorrllaarr??

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 soy-
gunlar› yapabilmek için ‹hale Yasas›, tekrar tekrar
de¤ifltiriliyor. 

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,
““CCHHPP pp rrooggrraamm››nnddaa ssoollaa vvuurrgguu aarrttaaccaakk””mm››flfl.. 

Deniz Baykal, Merkez Yönetim Kurulu toplant›s›nda
“Parti program›m›z› ça¤dafllaflt›ral›m” talimat› vermifl...
Avrupal› sosyal demokrat partilerin programlar› da incele-
necekmifl. 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 ya-
na b›rakal›m; “”Cumhuriyetle yafl›t bir parti, bunca y›ld›r
Avrupal› sosyal demokrat partilerin programlar›n› bile in-
celememiflse, 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 ‘‘VVaahhflflii KKaappiittaalliizzmm’’ heykeli diksinler. 
Olanlar› anlat›r.” 
‘Serpil Y›lmaz, 22 May›s 2008, Milliyet)

Sat›l›k!
1199 MMaayy››ss’’››nn yy››llddöönnüü--

mmüünnddee SSaammssuunn lliimmaann››
CCeeyynnaakk aaddll›› flfliirrkkeettee ssaatt››ll--
dd››;;

Bugün öyle olmaz
ama, farzedelim ki; em-
peryalizmin iflgali birisi-
nin can›na tak dedi; bir ge-
mi bulup, Band›rma gibi,
bir limana ç›k›p savaflmak
istedi... Yapamayacak. Ar-
t›k bu ülkenin limanlar›n-
dan birine ç›kmak isteyen
de ““öözzeell sseekkttöörr””ddeenn izin
almak zorunda... Çünkü
k›y›lar›m›zda sat›lmad›k
liman hemen hemen kal-
mam›fl! 

değin elerm
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“Baflar›n›n 
s›rr› 

amaca 
sadakattir.”

Benjamin Disraeli

““‹‹llkk 1111””
‹‹flflttee üüllkkeemmiizz ggeerrççeekklleerriinnddeenn bbiirr rraakkaamm ddaahhaa::

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 riya-
karl›¤›n› da göstermiyor mu? 

Okutma, meslek sahibi yapma, e¤itimsiz, iflsiz b›rak,
sonra “ilk 11” edebiyat› yap...  

Nüfusumuzun yar›s› 2288 yyaaflfl››nn aalltt››nnddaa.. Fakat düzen,
kendi anlay›fl› do¤rultusunda bile gençli¤e e¤itim vermek-
ten uzak. Üç gençten ancak biri ortaö¤retime devam ede-
biliyor. Kad›n nüfusun ise yyüüzzddee 4411’’iinniinn ilkokul diploma-
s› 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, yap-

t›rmak yak›flmaz” demifl Baykal. 

Gerçek düflüncesini söylememifl. 

E¤er izlenen, gözlenen devrimciler-
se, ilericilerse, Baykal devlete röntgen-
cili¤i pekala yak›flt›r›r. Onun karfl› ç›kt›¤› dinlemenin,
izlemenin kendi içlerinde kullan›lmas›. 

Günay’›n pprotesto kkorkusu;
Kültür Bakan›, Milas’ta baflta çevreciler olmak üzere çe-

flitli kesimlerin muhtemel tepkilerinden korkarak 66 kkeezz
pp rrooggrraamm 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. 

Bas›n Üzerinde 
AKP Terörü Sürüyor
YedinciGün’e 1 Ay Kapatma, Müdürüne Tutuklama

Geçen hafta bir ayl›k kapatma cezas› verilen Ye-
dinciGün 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 et-
ti¤i” iddias›yd›. 

Ergenekon’da SSansür
Milliyet Gazetesi’nin yay›nlayaca¤›n› duyurdu-

¤u ““EErrggeenneekkoonn’’uunn AAnnaattoommiissii”” adl› yaz› dizisi,
bafllamadan ‹stanbul Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› tara-
f›ndan yasakland›.

Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› Ergenekon haberlerini
sak›ncal› bulmufl olmal›. Cumhuriyet Savc›l›¤› san-
ki bugüne kadar hiçbir dava hakk›nda hiçbir yay›n
yap›lmam›fl gibi, Ergenekon hakk›nda haz›rlanan
dosyay› yasakl›yor. ‹fllerine gelmeyen, istemedikle-
ri her fleyde sansürcülük hemen devreye giriyor.
Bas›n özgürlü¤ü rafa kald›r›l›yor. Nas›l olsa, her is-
tenmeyeni yasaklayabilecek esneklikte yasalar
mevcut.

Yürüyüflümüz devam ediyor
Almanya’n›n baflkenti BBeerrlliinn’de her Cumartesi

dergilerini Türkiyeliler’e ulaflt›rmaya çal›flan okur-
lar›m›z Wedink’deki Türk pazar› ve Her-
manstr’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› Du-
isburg Anadolu E¤itim Kültür Merkezi (DAEKM)
17 May›s günü dernek binas›nda anneler günü kut-
lamas› yapt›. 

Kutlamada emekçi, direnen, savaflan, mücadele-
nin bir parças› olan analar›n selamland›¤›
konuflmalar yap›ld›. Müzik grubu Grup Umuda Yü-
rüyüfl'ün türküleriyle kutlama sona erdi.
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‹ s t a n b u l ,
‹zmir, Antalya,
Ankara, Bursa,
Samsun, Ma-
latya, Diyarba-
k›r, Edirne’de
yank›lanan Or-
tak Düflman
Amer ika’d › r
konserleri Ça-
nakkale’de ya-
p›lan konserle
sona erdi. 

Farkl› za-
m a n l a r d a ,
farkl› yerlerde
yap›lan kon-
serlerde hep
“Ortak Düfl-
man Ameri-
ka’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 kar-
deflli¤ini dillendiren ezgileriyle ho-
rona durdu. Bayrako¤lu’nun dinle-
tisinin ard›ndan Çanakkale Gençlik
Derne¤i Giriflimi ad›na yap›lan ko-
nuflmada emperyalist sald›r›lara de-
¤inilerek bu sald›r›lar›n direnenler
oldukça amac›na ulaflamayaca¤› di-
le getirildi. Dün emperyalizme bafl-
kald›ranlara pervas›zca sald›r›p öl-
dürenlerin bugün de iflbafl›nda oldu-
¤u belirtilen konuflmada ülke çap›n-
da gençli¤in örgütlenerek bu duru-
ma sessiz kalmayaca¤› vurguland›. 

‹dil Tiyatro Atölyesi ve Tiyatro
Simurg ise Bilgesu Erenus’un “Ta-
rih Böyledir!” oyunuyla sahnedey-
di. Doktor Kevser çevresini sarm›fl
sömürücülerin, sald›rganlar›n oyun-

lar›n› bozmak üzere ç›km›flt› or-
taya. Kevser büyük bir heye-
canla anlat›rken Çanakkale zin-
danlar›nda can vermifl Ayçe ‹dil

Erkmen de amfi tiyatronun bir kö-
flesinden sanki onu izliyordu. 

Oyunda anlat›lan egemenlerin
flark›s›nda bir de¤ifliklik yoktu: “Pa-
ra para para”. 

Bütün de¤erler para üzerine ku-
ruluydu. Bütün iliflkiler onun üze-
rinden iflliyordu. Bir de her gün bin
bir dalavereyle eme¤i çal›nan, hak-
lar› gasbedilen yoksullar vard›.
Kevser bu çat›flman›n tam ortas›n-
dayd›. 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 ola-
rak, eli kanl›lar› öven Polat Alem-
dar’›, ifladam› Rahmi Koç’u, “Var
m›s›n Yok musun” yar›flmas›nda pa-
ra 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 FO-
SEM’in kurgusuyla anlat›ld› Ça-
nakkaleliler’e. Türkiye’den Irak’a,
Kevserler’den tafl tutan çocu¤a ka-
dar mücadelenin evrenselli¤i gözler
önüne serildi. 

Ve “Çanakkale Türküsü” ile sah-
ne alan Suavi bu ülkede emperya-
lizme baflkald›ran insanlar› anlatt›.
Dara¤ac›nda, K›z›ldere’de emper-
yalizme kafa tutan, ipin alt›nda ta-
buresini tekmeleyen, “Dönmeye
De¤il Ölmeye Geldik!” diye hayk›-
ran devrimci yi¤it insanlardan söz
etti. Televizyonlardaki dizilerde on-
lar›n devrimci serüvenlerini iki rek-
lâm 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›fl-
la” 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. Na-
z›m’dan Afl›k Mahzuni fierif’e, Ha-
san Hüseyin’e emperyalizme bafl-
kald›ran onlarca ozan›n sözleri on-
lar›n flark›lar›yla dile geldi. Naz›m
“Beyler Bu Vatana Nas›l K›yd›n›z?”
diye sorarken, Mahzuni “Amerika

Katil Katil”
diye hayk›-
r›yor. Hasan
Hüseyin ise
emperyaliz-
me ba¤l› bir
ü l k e d e k i
“‹nsan Pa-
z a r › ” n d a
olup biteni
anlat›yordu.

Kurtulu-
flun, umu-
dun türküle-
rini seslen-
diren Yo-
rum'a 1200
kifli efllik et-
ti. Bir kon-
ser daha so-
na ermiflti,
"Ortak Düflman Amerika'd›r" diye
hayk›ran sese, sesini katm›flt›.

Çanakkale’de

Anti-Emperyalist Mücadelenin 

Coflkusu Vard›...

‹stanbul
‹zmir
Antalya
Ankara
Bursa
Samsun
Malatya 
Diyarbak›r
Edirne
ve Çanakkale;
Büyük bir koro
hayk›rd›:
“Ortak Düflman
Amerika’d›r”

‹dil Tiyatro
Atölyesi ve

Tiyatro Simurg
ise Bilgesu

Erenus’un “Tarih
Böyledir!”
oyunuyla

sahnedeydi.
Doktor Kevser

çevresini sarm›fl
sömürücülerin,
sald›rganlar›n

oyunlar›n›
bozmak üzere

ç›km›flt›
ortaya.


