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Ferhat ‹kitelli’de

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

14 Haziran 2003’de Tokat Reﬂadiye ‹lçesi Küngür (Yuvac›k) Köyü
k›rsal›nda oligarﬂinin askeri güçleriyle gerillalar aras›nda ç›kan çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtüler.

Yitirdiklerimiz
13 Haziran-19 Haziran
Mehmet
1958 do¤umluydu.
Malatya’da
anti-faﬂist
mücadeleMehmet Ali KARASOY nin ön saflar›ndayd›.
Çal›ﬂkan, örgütleyici niteli¤iyle çeﬂitli sorumluluklar ald›.
Malatya’da 15 Haziran
1980’de polis taraf›ndan gözalt›na al›nd› ve iﬂkencede katledildi.

Ferhatlar
Biter Mi
Sand›n›z?

Ferhat Ümraniye’de

Veli GÜNEﬁ

1964, Tunceli Pülümür
do¤umluydu. 1988’de
harekete
sempati
Düzgün AKSAKAL
duymaya
baﬂlad›.
1989 y›l›nda yurtd›ﬂ›na ç›kt›,
1991’den itibaren aktif bir ﬂekilde
mücadelede yerini ald›. 15 Haziran 1993’de Paris’te, faﬂist mafyac› iki kiﬂi taraf›ndan katledildi.

F Tipi hapishanelerin gündeme getirilmesi ile baﬂlat›lan
ölüm orucu eyleminde, Ümraniye Hapishanesi Birinci
Ölüm Orucu Ekibi direniﬂçilerindendi. Direniﬂini, 19 Aral›k
katliam›na, zorla müdahale tehditlerine ra¤men sürdürerek, 16 Haziran 2001 gecesi Kocaeli Devlet Hastanesi’nde ﬂehit düﬂtü.

1956 Dersim do¤umluydu Güneﬂ. 45 y›l›n bilgisi, bilgeli¤i, tecrübesiyle direniﬂçiler içinde bir koca ç›nar gibiydi.
Adli bir olaydan 1974-1983 aras› hapiste yatt›. 1977-78’de devrimci harekete
duydu¤u sempatiyle baﬂlad› mücadelesi. 1987’de örgütlü iliﬂkiler içinde yer ald›. Devrimci yaﬂam›nda, Zeytinburnu Halkevi yöneticili¤inden Malatya da¤lar›nda gerilla olmaya kadar birçok alanda görevler üstlendi. ‹nand›¤› de¤erler u¤runa savaﬂ›rken ölümsüzleﬂti.

‹pek Yücel (Özlem), Tokat, Almus
Çamdal› köyü do¤umludur. 1990'da
Armutlu'ya geldi. Burada devrim
mücadelesine kat›ld›. Armutlu komitesinde yer ald›. 1994'te gerillaya kat›ld›. ﬁehit düﬂtü¤ü tarihe kadar da¤larda mücadelesini sürdürdü.

‹pek YÜCEL

Metin KESK‹N

Metin Keskin (Cafer), Aslen S›vas'›n Kangal ‹lçesi’ne ba¤l› Topard›ç Köyü’ndendi. Çocuklu¤u, gençli¤i ‹stanbul Okmeydan›'nda geçti. 1998’de örgütlü olarak
mücadeleye baﬂlad›. K›sa bir süre tutsakl›k yaﬂad›. Tutsakl›¤› sonras› 1998 sonlar›nda gerillaya kat›ld›. Ölümsüzleﬂti¤i tarihe kadar umudun ad›n› da¤lara
taﬂ›maya devam etti.

15 Haziran 1998’de Dersim Hozat
Ard›ç Köyü ç›k›ﬂ›nda oligarﬂinin askeri
güçleriyle gerillalar aras›nda ç›kan çat›ﬂmada, direniﬂleriyle teslim olmama
gelene¤ini büyüterek ölümsüzleﬂtiler.

Alp ASLAN

Alp Aslan, 1969 Muﬂ do¤umluydu.
1990-91 döneminde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde okurken DevGenç saflar›nda yer ald›. Mahalli alanda çeﬂitli faaliyetlerde yer
ald›. Ekim 1997’de gerilllaya kat›ld›.

Dursun ÇAKIR

Dursun Çak›r, 1970 Malatya, Do¤anﬂehir do¤umludur. ‘89’da
‹Ü Mühendislik Fakültesi’nde mücadeleye kat›ld›. 1995’de silahl›
alanda istihdam edildi. A¤ustos 1997’de Malatya da¤lar›nda gerillaya kat›ld›.

Songül ERKUﬁ

Songül Erkuﬂ, 1977, Malatya Akçada¤ Gürkaynak Köyü do¤umludur. 14-15 yaﬂlar›nda devrimci hareketi tan›d›. Kuryelikten
gençlik mücadelesine kadar çeﬂitli görevler üstlendi. 1997 A¤ustos’unda gerillaya kat›ld›.

12 Eylül Cuntas›’n›n program›n›n bir parças› olarak, hapishanelerde gündeme getirilen sald›r›lara karﬂ›, devrimci tutsaklar taraf›ndan gerçekleﬂtirilen ölüm orucu direniﬂinde ﬂehit düﬂtüler.

Ferhat Gülsuyu’nda

Nisan 1984’te baﬂlay›p Haziran’da biten ve tam 75 gün süren direniﬂte Abdullah 14
Haziran’da, Haydar ve Fatih 17 Haziran’da, Hasan 24 Haziran’da ölümsüzleﬂti.

Ferhat Ça¤layan’da
Mehmet BÜÇKÜN
1959 Malatya do¤umluydu.
‹TÜ'deki mücadelede ve DevGenç örgütlenmesinde militanca yer ald›. Son olarak Adana
ve çevresinde birinci dereceden sorumlu kadrolardan biri
olarak görev yap›yordu.
19 Haziran 1979’da sol
gruplar aras› bir sorunu çözmek isterken, kendine “devrimciyim” diyen biri taraf›ndan öldürüldü.

Abdullah MERAL

Haydar BAﬁBA⁄

Abdullah Meral, 1952’de Bal›kesir Manyas ‹lçesi’ne ba¤l› Kalebay›r Köyü’nde
do¤du. 1975’lerden itibaren mücadeleye kat›ld›. DEV-GENÇ içinde aktif görevler alarak, Kad›köy ve çevresinde anti-faﬂist mücedeleye önderlik etti. ‹ﬂkencede ve tutsakl›k
koﬂullar›nda direniﬂiyle örnek oldu.
Haydar Baﬂba¤, 1956’da Dersim’de do¤du. Yoksul bir Kürt ailesinin çocu¤uydu.
Mücadeleye Elaz›¤’da baﬂlad›. Y›lg›nl›¤›n kol gezdi¤i 12 Eylül Cuntas› koﬂullar›nda direniﬂi örgütledi. 1982’de tutsak düﬂtü¤ünde de, iﬂkence ve tutsakl›kta direniﬂini sürdürdü.

Fatih ÖKTÜLMÜﬁ

Hasan TELC‹

Fatih Öktülmüﬂ, 1949’da Trabzon’da do¤du. 1968’den beri mücadelenin içindeydi.
ODTÜ ö¤rencisiyken kat›ld›¤› mücadelede, ODTÜ’de birçok eyleme kat›ld›. 1971’de ilk
kez tutsak düﬂtü. Ve ömrü boyunca mücadelesini sürdürdü. Örgütünün merkez komite

üyesi ve önderlerindendi.
Hasan Telci, 1957’de Bursa’n›n Mudanya ‹lçesi’nde do¤du. S›rt hamall›¤› yapan Mudanyal› bir emekçiydi. Anti-faﬂist mücadelede kararl›l›¤›yla öne ç›kt›. 1980 y›l› baﬂlar›nda tutukland›ktan sonra, Bursa iﬂkencehaneleri ve zindanlarda direniﬂçi tavr›yla örnek oldu.
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eriye do¤ru giden
bir trende, siz ne kadar
aksi yönde yürürseniz yürüyün, bir ad›m bile ilerleyemezsiniz. Faﬂist sistem
içinde yap›lan “demokratikleﬂme hamleleri” de bir yan›yla
buna benziyor. Say›s›z “demokratikleﬂme reformu” uygulan›yor, Avrupa demokrasisinin kriterlerine göre “uyum yasalar›” ç›kar›l›yor, az
çok bir demokratikleﬂme oldu¤u
yayg›n bir imaj haline geliyor...
Ama sonra tek bir olay, bu imaj› paramparça etmeye yetiyor. Bir bak›yorsunuz ki, sistem hala ayn› sistem, faﬂizm hala ayn› faﬂizm!
istem niteli¤ini hemen her gün
bir baﬂka örnekle anlat›yor. Her
gün bir baﬂka olay, “demokrasi yan›lsamas›na” darbeler vuruyor. 70
milyonun izlendi¤i gerçe¤inin ortaya ç›kmas› da bunlardan biri olarak
görülmelidir. Aç›¤a ç›kan, çok ola¤anüstü, çok ﬂaﬂ›rt›c› bir geliﬂme
de¤il, tam tersine mevcut sisteme
uygun bir gerçekliktir. 70 milyonun
izlenip dinlenmesi, iﬂkenceler, polis
cinayetleri, katliamlar, kontrgerilla
örgütlenmeleri, keyfilikler, hiçbiri
bu sistemin niteli¤ine ters de¤ildir.
B i r t a r a f t a açl›k, yoksulluk, iﬂsizlik, ya¤ma, talan... ve d i ¤ e r t a r a f t a
bunu tamamlayan bask›, zulüm...
Sistem bu “iki yan›” birlikte uygulayarak ömrünü uzatabiliyor. Bu anlaﬂ›lamad›¤› sürece, sistemin bask›s›na zulmüne tutarl› bir ﬂekilde karﬂ› ç›kmak da mümkün olmaz.
ugün insan haklar›n› savunma
ad›na 70 milyonun izlenmesi
uygulamas›na karﬂ› ç›kanlar›n bir
k›sm›, bu tutars›zl›¤› yaﬂ›yor; çünkü,
ülkemizde uygulanan ekonomik politikalara itiraz etmiyorlar, AB üyeli¤ine, ABD’yle stratejik müttefikli¤e itiraz etmiyorlar; oysa, bu
faﬂist yöntemler ve bu faﬂist yönetim, uygulanan ekonomik ve
siyasi politikalar›n, emperyalizme ba¤›ml›l›¤›n bir sonucudur.
Dolay›s›yla sömürüde ve zulümde, Türkiye halk›n›n karﬂ› karﬂ›ya oldu¤u sorun, bir dinleme sorununun çok ötesinde, ondan
çok daha boyutlu ve halk aç›s›n-
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GÜNDEM

Dinleme, Faﬂist Terörün
Bir Parças›d›r
dan çok daha can yak›c›d›r.
urjuva medya bunlar› yazmaz,
gündemine almaz; CHP’yi dinliyorlar m›, dinlemiyorlar m›? Yüksek yarg› organlar›n›n üyeleri dinleniyor mu dinlenmiyor mu? Baﬂka?..
Baﬂka yoktur, olsa da önemli de¤ildir. Düzen, bütün Türkiye’yi dinliyor, bütün demokratik kitle örgütlerini dinliyor, bütün bas›n yay›n kuruluﬂlar›n› dinliyor, bütün siyasi örgütlenmeleri dinliyor... 70 milyonu
izliyor, dinliyor... M u h a l i f o l a n ,
d e m o k r a t o l a n h e r k e s dinlenir.
Dinlenmekten öte bask›lar yasaklar,
bask›nlar, iﬂkenceler, hapislikler,
hep onlar içindir. Hapishaneler dolup taﬂ›yor yine. Kim o hapishanedekiler? Egemenler de¤il elbette...
inleme, takip, devrimcilere
karﬂ› yap›lanlar›n en hafifidir
ve ony›llard›r sürer. Evet, dinleme
bir hak ihlalidir, fakat bu ülkenin
sokaklar› kan gölüdür. Diyarbak›r’dan ‹zmir’e ‹stanbul’a bir hat›rlay›n, çok yak›n tarihte, son bir iki
y›l içinde sokaklarda, meydanlarda,
karakollarda kaç insan öldürüldü?
Hapishanelerde tecrit alt›nda kaç
tutsak öldürüldü? Hat›rlay›n! Uzak
tarihten de¤il, yak›n zamandan söz
ediyoruz... Dinleme üzerine yap›lan
baz› tart›ﬂmalara, “ﬂaﬂk›nl›k” nidalar›na bak›nca, sanki bunlar›n bu ülkede yaﬂanmad›¤› san›labilir. Gerçekten de, ülkemizde liberal, demokrat geçinen bir kesim, tam da
böyle yap›yor. Ölümler, katliamlar,
sanki bu ülkede yaﬂanmam›ﬂ gibi
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Bir tarafta açl›k, yoksulluk,
iﬂsizlik, ya¤ma, talan... ve di¤er
tarafta bunu tamamlayan bask›,
zulüm... Sistem bu “iki” yan›
birlikte uygulayarak ömrünü
uzatabiliyor.

davran›yor. Sanki bu ülkede çok büyük adaletsizlikler, eﬂitsizlikler
yokmuﬂ gibi, bazen pireyi deve yaparak, as›l terörü, as›l büyük suçlar›
gizliyor.
an gölünü görmezden gelip,
gözalt›lar›, iﬂkenceleri, tutuklamalar› yok say›p “dinleme” üzerinden muhalefet yapanlar, “demokrat” olduklar›na inanmam›z› istiyorlar. Hay›r, demokrasiyi savunmak
bu olmad›¤› gibi, demokratl›k da
böyle de¤ildir. Bu sistem içinde
devrimcilere karﬂ› her türlü bask›,
yasak, izleme, dinleme meﬂru görülür!.. Demokratl›¤› böyle kavrayanlar›n tavr› da ayn›d›r. Bir patronun
eli kelepçeleniyor, burjuva bas›n ve
muhalefet aya¤a kalk›yor, bir yazar›n evi sabaha karﬂ› bas›l›yor, ayn›
tepki, üniversite önünde türbanl›lara polis engel oluyor, benzer tepki...
Bunlar› meﬂru mu görüyoruz, hay›r,
fakat, bu ülkede devrimcilerin yaﬂad›klar› karﬂ›s›ndaki tav›rla bu tepkiler aras›ndaki orant›s›zl›¤›n hiçbir
ﬂekilde izah edilemeyece¤i de aç›kt›r. Sokaklar› kan gölüne dönmüﬂ bu
ülkenin hapishanelerinde, bu kadar
insan h a n g i “ s u ç ” l a r l a at›l›yor
hücrelere?.. Ülkemizin demokrasi
gerçe¤i iﬂte bu sorunun cevab›ndad›r. Bu ülke, bir anma töreninde yer
alman›n, bir karikatür sergisi açman›n, 8 Martlar’a, 1 May›slar’a kat›lman›n “terör suçu” say›ld›¤› bir ülke haline getirilmiﬂtir. Bunun ötesinde hangi demokrasiden, hangi
hak ve özgürlüklerden söz edilebilir?
KP, tüm faﬂist politikalarla
tam uyum sa¤lam›ﬂt›r.
Dinci ve iﬂbirlikçi iktidar›n
adaleti, hukuku bu kadard›r.
Kim ki hala AKP’ye farkl› roller misyonlar yüklerse, orada
bir yan›lg›dan de¤il, e m p e r y a lizm iﬂbirlikçisi ve faﬂist bir
iktidar›n iﬂbirlikçili¤inden söz
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etmek gerekir. Bütün halk AKP’nin
tebas› oluncaya, bütün halk sabah
akﬂam düzene ﬂükreder hale getirilinceye kadar, halk›n sindirilmesi,
y›ld›r›lmas› politikas›n› sürdürmeye
çal›ﬂacakt›r AKP. Baﬂka tüm beklentiler boﬂa ç›km›ﬂ ve ç›kacakt›r.
aﬂizm, mant›k ve sistem olarak,
haklar ve özgürlüklerin bütününe düﬂmand›r. Faﬂizm, haklar›n, özgürlüklerin olmad›¤›, sadece “milletin görevlerinin” oldu¤u bir toplum hayal eder. Demokrasicilik
oyununun sürdürülmek zorunda oldu¤u ülkelerde bu hayalini gerçekleﬂtiremeyen faﬂizm için, haklar ve
özgürlükler “kk a t l a n › l m a s ›” gereken
bir olgu olarak görülür. AKP iktidar› da kelimenin tam anlam›yla haklar ve özgürlükleri böyle görmektedir. En küçük bir eleﬂtiri, en s›radan bir protesto karﬂ›s›ndaki
tahammülsüzlüklerinin alt›ndaki mant›k da budur.

F

KP 1 May›s’ta terör estiriyor. 3 May›s’ta Baﬂbakan’›n Tuzla tersanelerine ziyareti s›ras›nda iﬂçiler, sendikac›lar, onun hemen yan›baﬂ›nda
coplan›yor... 11 May›s’ta Antalya’da Baﬂbakan’› eleﬂtiren halktan biri, Baﬂbakan’›n korumalar› taraf›ndan baﬂ›na çuval geçirilip dövülüyor... 23 May›s’ta Sivas’ta “büyük operasyon” aç›klamalar›yla onlarca ev, yurt bas›l›yor, 30 kiﬂi gözalt›na al›n›yor.
Ayn› günlerde Hatay’dan Bal›kesir’e, Ankara’dan Hakkari’ye kadar
yüzlerce kiﬂi gözalt›na al›n›yor.
AKP iktidar› asl›nda tam bir terör
tablosu yarat›yor.

A

ç›¤a ç›kan izleme, dinleme olay›, sadece polisin veya polis
içindeki bir kesimin marifeti olarak
görülemez. Burada sözkonusu olan
kime ait oldu¤u belirsiz bir “telekulak” de¤il, faﬂ i zmi n ku la kl ar›’d›r.
Dinleyen ve uygulamadan sorumlu
olan iktidard›r.
ürkiye çap›nda dinleme izni veren mahkemenin karar›nda, telefon, internet, SMS ve her türlü di¤er kay›tlar›n al›naca¤› yer olarak
belirtilen kurum “ Telekomünikas-
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y o n ‹ l e t i ﬂ i m B a ﬂ k a n l › ¤ › ” d›r ve
“ Telekomünikasyon ‹letiﬂim Baﬂkanl›¤›” Baﬂbakan’a ba¤l›d›r. Sözkonusu kurumun yöneticileri do¤rudan B a ﬂ b a k a n taraf›ndan atan›yor.
Denetlemeyle ilgili görevlileri de
yine Baﬂbakan at›yor.
u da gösteriyor ki, sorunu sadece bir “hak ihlali” olarak tart›ﬂmak da eksik ve yanl›ﬂ bir yaklaﬂ›md›r. Sorun, faﬂizmin halka karﬂ›
izledi¤i politikad›r. Dinleme, izleme
olay›n›n halk›n sindirilmesinda, pasifikasyonunda etkili bir araç olarak
kullan›lmas›d›r. Tart›ﬂ›lmas› gereken budur. Demokrasi ad›na karﬂ›
ç›k›lmas› gereken yan da buras›d›r.
Polisin 70 milyonu “izleme”sinin
d›ﬂ›nda, fiilen dinlenenlerin say›s›n›n da 50 bin oldu¤u belirtiliyor. Ve

B

raf›ndan verilmiﬂtir, iﬂkenceci polis,
“hakim karar›yla” dinliyor. Yani
her ﬂey yasaya uygun, göstermelik
bir demokrasinin arad›¤› tüm koﬂullar var. ‹ﬂte faﬂizm gerçe¤i budur.
Yasaya uygun olan›n, hukuki ve
meﬂru olmad›¤› sistemin ad›d›r ayn›
zamanda faﬂizm. Her ﬂeyi yasall›kla
ölçenler, bu faﬂist uygulamaya karﬂ›
ç›kamazlar. Bu hukukun kendisi de
sorgulanmadan,
reddedilmeden
haklar ve özgürlükler savunulamaz.

asama, yürütme, yarg›, burjuva
devletin güya birbirinden ayr›
olan bu güçleri, polisin emri alt›nda
birleﬂmiﬂtir. Bu nas›l bir “hukuk
devleti”dir ki, bir hakim hukuk ad›na, yasall›k ad›na, 70 milyonu potansiyel suçlu ilan edebilmekte, polisin 70 milyona düﬂman muamelesi yapabilmesine zemin haz›rlayabilmektedir? Demokrasicilik
oyununun “hukuk devleti” perdesini çekti¤inizde, karﬂ›n›za
Polisin politik gücü, halk›
polis devleti ç›kar. Sorun burasindirme, y›ld›rma ve devrimci
da, polisin “politik” gücüdür.
mücadeleyi yok etme görevini
Polisin politik gücü, halk› sinüstlenen kurum olmas›ndan ileri
dirme, y›ld›rma ve devrimci
gelir. Polisin üstlendi¤i bu görev,
m ü c a d e l e y i y o k e t m e g ö r e vi ni
sistemin bekas› için en hayati
ü s t l e n e n kurum olmas›ndan
görevdir ve bu nedenle de bu
ileri gelir. Polisin üstlendi¤i bu
görevin baﬂar›lmas› için düzenin
görev, sistemin bekas› için en
tüm di¤er güç ve kurumlar›, bu
hayati görevdir ve bu nedenle
noktada polise tabi k›l›n›r.
de bu görevin baﬂar›lmas› için
düzenin tüm di¤er güç ve kurumlar›, bu noktada polise tabi
k›l›n›r. Polise, hükümetin, meclisin,
unutmay›n ki, bu ülkede halk›n 50
Genelkurmay’®›n bilgisi dahilinde
bine yak›n ölüsü, yaral›s›, kay›b›,
70 milyonu izleme yetkisinin veriltutsa¤› var... Tutarl› demokratl›k,
mesi, iﬂte bu “ g ö revin” baﬂar›lmas›
dinlemeye de, iﬂte bu bütün içinde
içindir!
karﬂ› ç›kmakt›r. Demokrasi mücauras› aç›k ki, faﬂist devletin kendelesi ancak böyle bütünlüklü bir
di iç mekanizmalar›, haklar ve
bak›ﬂ aç›s›yla geliﬂir. Yoksa, emperözgürlüklerin
güvencesi olamaz.
yalizme hay›r demeyerek, devrimÇünkü devletin niteli¤i, onun kucilere karﬂ› uygulanan teröre sesini
ç›karmayarak, demokrasi mücaderumlar›n›n, o kurumlar›n› iﬂleten
lesi verilmez.
kadrolar›n niteli¤ini ve mant›¤›n› da
belirler. “Devletin ç›karlar› tehlikeenzer durumlarda s›k s›k polideyse
hukuk gözard› edilebilir” disin keyfi, yasad›ﬂ› uygulamalaye
düﬂünen
hakimler, haklar›m›z›n
r›ndan söz edilir. Ama ﬂimdi tam
güvencesi olamaz. Yapaca¤›m›z tek
tersine “yasal” bir durumla karﬂ›
ﬂey, faﬂizmin bask›lar›na, zulmüne,
karﬂ›yay›z. Hak ve özgürlüklerin
keyfiliklerine karﬂ› direnmek ve
alenen gasbedilmesi, ayaklar alt›nhaklar ve özgürlükler mücadelesini
da çi¤nenmesi anlam›na gelen bu
büyütmektir.
izleme karar›, “ba¤›ms›z yarg›” ta-
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Dinleyen
Faﬂizmdir
CHP Genel Sekreteri Önder
Sav’›n telefonunun dinlenmesiyle
baﬂlayan tart›ﬂma, çok daha büyük
ve kapsaml› bir “dinleme” olay›n›n
aç›¤a ç›kmas›na vesile oldu. Aç›¤a
ç›kt› ki, polise ve M‹T’e, bir mahkeme karar›yla tüm Türkiye’nin, 70
milyonun tüm iletiﬂim kay›tlar›n›
izleme izni verilmiﬂtir.
Ankara 11. A¤›r Ceza Mahkemesi taraf›ndan verilen izinle, tüm Türkiye’nin bir y›la yak›n süredir izlendi¤i belirtiliyor. Fakat bu eksik bir
belirtmedir, çünkü asl›nda bu uygulama daha eskidir. Çünkü sistemin
mant›¤› daha eskidir. Bunu biraz ileride belgeleriyle ortaya koyaca¤›z.
Bu geliﬂmeleri do¤ru görebilmenin bundan da önce gerekli ﬂart›;
oligarﬂinin askeri-polisiye güçlerinin dinleme, izleme yöntemlerinin
tek baﬂ›na bir olgu olmad›¤›, tek baﬂ›na ele al›namayaca¤›d›r. Bu uygulama ülkemizdeki faﬂist sistemin ve
halka karﬂ› giderek yo¤unlaﬂt›r›lmakta olan faﬂist terörün bir parças›
olarak görülmelidir.
Düzenin demokrasi makyaj› bir
kez daha dökülmüﬂtür. Ülkemizde
kaç kez “art›k fiﬂleme yok” diye
ilan edildi¤ini hat›rlay›n. Ve 70 milyonun her iliﬂkisinin fiﬂlendi¤inin
aç›¤a ç›kt›¤› bu son olay› düﬂünün.
Nas›l bir b a s k › a l t › n d a yaﬂad›¤›m›z
kadar, nas›l büyük ve yayg›n bir ya lan düzeni içinde yaﬂad›¤›m›z da
ortada. Faﬂizm, hiçbir zaman hiçbir
yerde zulümsüz ve yalans›z olmam›ﬂt›r.

Terörizm demagojisi tüm
hak ve özgürlük ihlallerinin
a n a g e rekçesidi
Emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin 2000’li y›llar boyunca hemen
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Polis, yarg›n›n
izni, hükümetin
onay›yla 70 milyonu
izliyor, fiﬂliyor...

A K P,
70 M‹LYONU
SUÇLU
GÖRÜYOR!
tüm faﬂist gerici uygulamalar›, terör
demagojisiyle meﬂrulaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Önce “terör” denilince akan sular›n duraca¤› bir ortam yarat›lm›ﬂ,
“terör” denildi¤inde kimsenin itiraz
edemeyece¤i bir düﬂünce tarz› hakim k›l›nm›ﬂ ve ard›ndan haklar ve
özgürlüklere yönelik sald›r›lar, bir
seferberlik halinde uygulanm›ﬂt›r.
S›radan insan›n a¤z›nda, bir haks›zl›¤a maruz kald›¤›nda kullan›lan
“ben terörist miyim?” deyiﬂi, emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin bu
demagojiyi yerleﬂtirmekteki baﬂar›s›n›n bir göstergesidir.
Bu basit ve s›radan görünen söylem, “tt e r ö r i s t” olarak nitelendirilen
her kiﬂiye, kuruma karﬂ› her ﬂeyin
yap›labilece¤i gibi bir gericili¤in
ifadesidir.
Türkiye çap›nda 70 milyonun
tüm iletiﬂim trafi¤ini izleme izni de,
iﬂte bu demagojiyle al›nm›ﬂt›r. Terör
demagojisinin mant›ksal devam›,
tüm halk› “düﬂman” kategorisinde
görmektir. Nitekim sadece ülkemizde de¤il, politikalar›n, yasalar›n “terörizm”le belirlendi¤i tüm emper-

yalist ve yeni-sömürge ülkelerde politikalar›n oda¤›nda bu
vard›r. 70 milyonun, yani tüm
halk›n dinlenmesi, burjuva bas›nda baz› yazarlar taraf›ndan
da “Milli irade gözalt›nda!”,
“Koca bir milleti itham etmek”
gibi baﬂl›klarla de¤erlendirilmiﬂtir ki, do¤rudur, sorun budur.
Emniyet Genel Müdürlü¤ü ‹stihbarat Daire Baﬂkan› Ramazan Akyürek, Akyürek’in talep yaz›s›nda
her türlü izleme yap›labilmesi için
“cumhurbaﬂkanl›¤› ve milletvekili
genel seçimleriyle ilgili meydana
gelebilecek muhtemel provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi” gerekçesi ileri sürülüyor. Talepte
“DHKP-C, MKP, TKP-ML/T‹KKO, PKK, dini motifli terör örgütlerinin eylemlerinin ve organize suç
örgütü faaliyetlerinin önlenmesi
için de telefon, internet ve fakslar›n
izlenmesi gerekti¤i” savunuluyor.
Bu talebin iletildi¤i Ankara 11.
A¤›r Ceza Mahkemesi de talebi çok
yerinde bularak polisin istedi¤i izni
veriyor.
11. A¤›r Ceza Mahkemesi hakimi Kadir Kayan, 25 Nisan 2007’de
verdi¤i 2007/2084 say›l› kararda,
ﬂöyle diyor:
“Emniyet Genel Müdürlü¤ü ‹stihbarat Daire Baﬂkanl›¤›’n›n... ülkemiz genelinde bölücü terör örgütlerinin takibi... gerçekleﬂtirebilecek
eylemlerin önceden haber al›narak
önlenmesi aç›s›ndan kiﬂiler aleyhine
delil olmayacak ﬂekilde münhas›ran
istihbarat hizmetlerinde kullan›lmak
üzere tüm detay kay›tlar›n›n al›nmas› yönündeki istemin... kabulüne...
“Yurt d›ﬂ› ç›k›ﬂlar› dahil olmak
üzere, sabit telefon veya MOB‹L telefon üzerinden yap›lan iletiﬂime ait
sinyal (tüm detay) bilgilerinin kullan›c› ve makine, SMS al›p-gönderme,
GPRS ba¤lant›lar›n›n, internet ba¤lant›lar›n›n, internet ba¤lant›lar›
üzerinden DATA ve ses (voip) transferi, haberleﬂme ve FAKS bilgilerinin... detay kay›tlar›n›n Telekomünikasyon ‹letiﬂim Baﬂkanl›¤› taraf›ndan temin edilip canl› (on-line) olarak al›nmas›na (...) karar verildi.”
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Kararda bir hukuk ve hukukçu
mant›¤› yoktur. Karar, her ﬂey bir
yana, Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›’n›n maddelerine bile ayk›r›. Ne
diyor anayasa:
“Herkes, özel hayat›na ve aile
hayat›na sayg› gösterilmesini isteme
hakk›na sahiptir. Özel hayat›n ve aile hayat›n›n gizlili¤ine dokunulamaz.
“Herkes haberleﬂme hürriyetine
sahiptir. Haberleﬂmenin gizlili¤i
esast›r... Kanunun aç›kça gösterdi¤i
hallerde, usulüne göre verilmiﬂ hâkim karar› olmad›kça (...) haberleﬂme(nin) gizlili¤ine dokunulamaz.”
Ama belirtti¤imiz gibi, “terör”
sözkonusu oldu¤unda hukukun, düzenin kendi anayasas›n›n bile hükmü ve önemi yoktur. Nitekim, oligarﬂinin hakimleri, bunu “devletin
ç›karlar› hukuktan önce gelir” diye
aç›kça da ifade etmekteydiler.
Sözü edilen izin iﬂte bu mant›kla
verilmiﬂtir.

Halk› zapt-› rapt alt›na
almakta oligarﬂi içi ‘it
dalaﬂ›’ ve hukuki sefalet
Polise ve M‹T’e Türkiye çap›nda böyle bir iznin verilmesi konuﬂulurken, benzer bir izin için jandarman›n da baﬂvurdu¤u, jandarmaya
bu konuda verilen izne ise Adalet
Bakanl›¤›’n›n itiraz etti¤i anlaﬂ›ld›.
Nitekim sorun tart›ﬂ›l›rken, jandarmaya ülke genelinde iletiﬂim izleme yetkisi veren mahkeme karar›,
4 Haziran’da Yarg›tay 9. Ceza Mahkemesi’nce bozuldu.
Yarg›tay karar›nda “ tek bir mahkeme karar›yla ülke genelinde izleme ve dinleme yap›lamayaca¤›”
vurgulan›yor ve ﬂöyle deniyordu:
“Amac› ne olursa olsun, hiçbir
kuruma tüm vatandaﬂlar› ﬂüpheli
g ö r er ek ü l k e g e n eli n d e izl em e y et kisi verilemez.”
Yarg›tay, istemeyerek de olsa, bu
yetkinin politik özünü itiraf etmiﬂtir. Evet, yetkinin özü, t ü m h a l k ›
“potansiyel suçlu” gören bir anlay›ﬂt›r. Tüm halk›, en geniﬂ anlamda
izlenmesi, denetlenmesi gereken bir

Say›: 149

Dinleme oligarﬂi içinde
‘Skandal’, Halka ve
devrimcilere karﬂ› ‘Normal’
O l i garﬂ i “ ken din e de mokrat !” .. . Haks›zl›klar, bask›lar, zulümler,
keyfilikler, halka karﬂ› yap›ld›¤›nda hiçbir sorun yoktur; ama e¤er bu uygulamalara maruz kalan, mesela dinlenen oligarﬂinin bir kesimiyse... o zaman hemen “telekulak röntgenciliktir” denir. Düzen bas›n›na yönelik bir
bask› ve müdahale oldu¤unda, “bas›n›n bir partinin güdümünde olmas›
kabul edilemez” denir; hükümet veya muhalefet yarg›y› kulland›¤›nda
“yarg›n›n siyasete alet edilmesi yanl›ﬂt›r” diye protestolar aç›klan›r. Gece yar›s› evlerin bas›l›p insanlar›n gözalt›na al›nmas› k›nanmas› gereken
bir davran›ﬂt›r, parti kapatmak demokrasiye ayk›r›d›r.... ve benzeri.
“Skandal bu” derler hep bir a¤›zdan. Oligarﬂinin sözcüleri, “bunlar demokrasinin ilkeleri ile ba¤daﬂm›yor” derler; fakat bunlar halka ve devrimcilere karﬂ› yap›ld›¤›nda, demokrasinin vazgeçilmez ilkeleri aras›ndan
ç›kar ve “ n o r m a l ” kabul edilir.
Hükümetler veya MGK, yarg›ya alenen emirler verir ve devrimcilere,
devrimci bas›na, demokratik kitle örgütlerine karﬂ› cezalar, soruﬂturmalar
birbirini izler. O zaman kimse, “yarg›ya müdahale”den ﬂikayetçi olmaz.
Devrimciler, meydan daya¤› çekilerek gözalt›na al›n›r; kimsenin sesi
ç›kmaz; bir patronun ellerinin kelepçelenmesi, evinin gayet kibar bas›lmas› “insan hakk› ihlali” diye eleﬂtirilir... Devrimcilerin evleri bas›ld›¤›nda neler yaﬂan›yor, burjuva bas›nda bunlar› okuyamazs›n›z bile. Haber de¤eri bile görmezler yaﬂad›klar›m›zda.
Dernekler, sendikalar, kültür merkezleri, maskeli, a¤›r silahlarla donanm›ﬂ “terörle mücadele” ekipleri taraf›ndan bas›l›r; ses ç›kmaz, hatta
burjuva cephesinde bu da normal görülür; ama düzenin bir bas›n kurumuna yönelik bir hak ihlali oldu¤unda bas›n özgürlü¤ünden, örgütlenme hakk›ndan söz edilir.
Örnekler yüzlerce, binlercedir. Fakat asl›nda durumda bir “terslik”
yoktur. ‹çinde yaﬂad›¤›m›z sistem, bir demokrasi de¤ildir. Faﬂizmdir. Faﬂizm, demokrasicilik oyunuyla birlikte sürdürülmektedir. ‹ﬂte böyle birsistemde, haklar ve özgürlükler, ka¤›t üzerinde her ne kadar “ t ü m v a t a n d a ﬂ l a r › n h a k l a r › v e ö z g ü r l ü k l e r i ” olarak tan›mlansa da, gerçek böyle
de¤ildir. Gerçek, hak ve özgürlükler, düzen güçleri içindir; halka kalan
esas olarak faﬂizmin diktatörlü¤üdür. Demokrasicilik oyununu sürdürmek
için halka tan›nan haklar› ilk f›rsatta gasbetmek veya kulland›rmamak,
veya yasak koymadan bu haklar›n kullan›lmas›n›n koﬂullar›n› ortadan
kald›rmak, faﬂizmin temel yöntemlerinden biridir.
sürü olarak görmektir. ‹zleme ve
dinleme de, halk› sindirme ve y›l d › r m a politikalar›n›n ayr›lmaz bir
parças›d›r. Faﬂist devletin “her ﬂeyinizi biliyoruz... her ﬂeyinizi izliyoruz.. her ad›m›n›z› size karﬂ› kullan›r›z” diyen bir konumda olmas› bile baﬂl› baﬂ›na bir tehdit ve gözda¤›d›r.
Bu yetki, burjuvazinin sözcülerinin de belirtti¤i gibi, “ anayasadaki
haberleﬂme özgürlü¤ünün” ihlali-

dir. Bu yetki, “anayasayla güvence
alt›na al›nm›ﬂ özel hayat›n gizlili¤i
ilkesinin ihlalidir”. Bu yetki, k›sacas›, anayasan›n ihlalidir. Bu yetkiyi polis al›yor. Ama jandarmaya verilmiyor. E¤er ortada bir hak ihlali
varsa, hukuken bir yanl›ﬂl›k varsa,
kuﬂkusuz bu jandarma için de, polis
için de geçerli.
Adaleti uygulamakla görevli bakanl›k, “çifte standart”›n da baﬂ›n›
çekiyor, polisin yetkisine itiraz et-
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miyor, jandarmaya itiraz ediyor.
Sonuçta iki kesimin verdi¤i kavga, halk› kendisinin denetlemesi ve
oligarﬂi içi kavgada kullan›lmak
üzere her türlü malzemeyi elde edebilecek konumda olma kavgas›d›r.
Bu kavgada da hukukun ve adaletin
zerresi yoktur.

Faﬂizmin kulaklar›n›
örtbas etme manevralar›
Oligarﬂi, asl›nda y›llard›r yapt›¤›
ﬂeyi yapmaya devam ediyordu. Ancak bir kez daha halka karﬂ› suç üstü konumda yakalanm›ﬂt›. Hemen
benzeri tüm durumlarda baﬂvurduklar› yöntemleri devreye soktular: 3
Haziran’da TBMM’de bir “Araﬂt›rma Komisyonu” kurulmas›na karar
verildi.
Neyi araﬂt›racaklar?
Bugüne kadar TBMM’de kurulan hangi araﬂt›rma komisyonu ortaya bir sonuç ç›kard› ki bu ç›kars›n?!
Kald› ki, ortada hükümetten de,
meclisten de gizli yap›lm›ﬂ bir ﬂey
yoktur. Evet, sadece hükümet de¤il,
TBMM de bu uygulamay› bilmekteydi: ÇÜNKÜ BU YETK‹Y‹
KEND‹LER‹ VERM‹ﬁT‹R. Evet,
yetkiyi veren TBMM’dir. Yetkiyi

isteyenler, isteklerinin kapsam›n›
daha o zaman aç›kça söylemiﬂlerdir.
Vatan Gazetesi Yazar› Güngör
Mengi, AKP’yi eleﬂtiriyor bu konuda. “ AKP s›k›ﬂ›nca milli iradeyi yüceltiyor ama insan haklar› söz konusu oldu¤unda halka parya muamelesi yap›yor.
Polis milli iradeyi takibe alm›ﬂ;
milli irade edebiyat› üstad› AKP
seyrediyor...”
Yazd›¤› do¤ru, ama bu kadar.
AKP hakk›ndaki isabetlilik, sistemi
tarif etmeye gelince yok oluyor:
“ Ça¤›n hak ve özgürlük anlay›ﬂ›, haberleﬂmeyi kutsallaﬂt›rm›ﬂt›r
adeta; tek bir hakimin takdiri yeterli olmamal›d›r.”
Mengi yan›l›yor. Dinleme, izleme, bugün tüm emperyalist dünyada akla gelmeyecek kadar h›zla
yayg›nlaﬂ›yor. Emperyalistler, bu
noktada bugüne kadar yerleﬂmiﬂ
hak ve özgürlük normlar›n› bile
ayaklar alt›na al›yorlar. Daha geçen
hafta, ülkemizdeki “dinleme skandal›”yla ayn› günlerde, Almanya’da
da benzer bir olay ortaya ç›kt›. Hisselerinin ço¤u devlete ait olan Deutsche Telekom, yöneticilerin ve
ekonomi gazetecilerinin yüz binlerce telefon konuﬂmas›n› dinlemesi
*
Ulaﬂt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m diyor ki,
“K onuﬂursan›z yasal ya
da yasad›ﬂ› dinlenirsi n i z . . . b u e n ge l l e ne m e z . . .
y a s a d › ﬂ › b i r ﬂ e y i n i z y o k s a d i nl e n me kten de ka yg›lanma y›n.”
Bir bakan olarak sorumluluktan
uzak; “vatandaﬂ›n dinlenmemesini
sa¤lamak benim görevim” diye çal›ﬂm›yor kafas›. Ama bu bir yana,
haklar ve özgürlüklere bak›ﬂ aç›s› bu
kadar s›¤. Daha aç›kças›, bu kafada
“hak ve özgürlük” kavram›na yer
yok.
*
Ulaﬂt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, dinlemeyi savunmaya devam
ederek ekliyor: “Dink cinayeti, Karadeniz’de düﬂen ‹ngiliz uça¤›, Ma-

Hukukun
‘h’si Aran›yor
Mahkeme, polise 70 milyon hakk›nda belgeleri kay›t alt›na alma izni veriyor ama diyor ki, “kiﬂiler
aleyhine delil olarak kullan›lmamak
kayd›yla”. Böyle bir hukuk olur mu?
Komedi devam ediyor; polis de
“söz vermiﬂ” dinleme kay›tlar›n›n
“aleyhte” kullan›lmayaca¤›na dair..
(Bu iﬂler ‘söz’le olacak iﬂler de¤il
ya, diyelim ki olur, o durumda da bu
iktidar›n ‘söz’lerini tutma konusunda ne kadar inand›r›c› bir iktidar oldu¤unu anlamak için hapishanelerde
1,5 y›ld›r uygulamad›klar› 10 Saatlik sohbet hakk› konusundaki sözlerini hat›rlamak yeterlidir.)
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için taﬂeron bir ﬂirket tutmuﬂtu.
ABD’de, Avrupa’n›n birçok ülkesinde 2001’den bu yana, haberleﬂmeyi, interneti, insanlar›n sosyal
yaﬂamlar›n› denetim alt›na almaya
yönelik onlarca yasal ve yasal olmayan düzenleme yap›ld›. Faﬂizmin
ve emperyalizmin kulaklar›, k›salm›yor, uzuyor, bunu görmeyenlerin
dünyan›n ve ülkemizin durumunu
do¤ru de¤erlendirmesi mümkün de¤ildir.

Bu izin
ilk kez verilmiﬂ de¤ildir
Yürüyüﬂ’ün 7. say›s›ndan aktar›yoruz aﬂa¤›daki sat›rlar›; Ki Yürüyüﬂ’ün sözünü etti¤imiz say›s›n›n
tarihi 3 Temmuz 2005’tir.
Okuyun, hat›rlay›n:
“ 27 Haziran günü TBMM ‹çiﬂleri Komisyonu'ndaki tart›ﬂmalar,
halktan korkuyu ve halka düﬂmanl›¤› gösterme aç›s›ndan ibretliktir.
Jandarman›n, yetkili oldu¤u alan›n d›ﬂ›nda, ﬂehirlerde de dinleme
yapmak istemesi karﬂ›s›nda, Komisyonun AKP’li baﬂkan› soruyor:
‘Bütün Türkiye'yi mi dinlemek is tiyor sunuz? ’
Jandarma Genel Komutanl›¤›

latya’daki yay›nevi cinayeti ve benzer birçok olay, an›nda bu sinyal bilgileriyle sonuçland›r›lm›ﬂt›r” dedi...
Bunun ad› piﬂkinlik mi, aptall›k m›?
Her iki cinayete iliﬂkin, b›rakal›m
dinlemeden yararlanmay›, bilgiler
ortada uçuﬂtu¤u halde de¤erlendirilmiﬂ de¤il, tersine polis, jandarma
“cinayetin güvenli¤ini” almak için
elinden geleni yapm›ﬂ. Bakan ç›km›ﬂ diyor ki, dinleme sayesinde bu
olaylar› sonuçland›rd›k!!!
*
ﬁimdi bir soru da ﬂudur:
Yarg›tay jandarmaya verilen yetkiyi iptal etti. Belki bu kadar teﬂhir
olunca polise verilen yetki de iptal
edilecek.
Peki, ony›llard›r bu ülkede tutulan kay›tlar ne olacak?.. Hükümetin
bir cevab› var m›?
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‹stihbarat Daire Baﬂkan› Tu¤general Mehmet Çörten’in cevab› ﬂu:
‘Evet!’
M‹T, polis yetmiyor, jandarma
da tüm Türkiye’yi dinlemek istiyor.
Çünkü Türkiye halk›ndan korkuyorlar. Çünkü ayn› zamanda birbirlerine karﬂ› da it dalaﬂ›n› sürdürüyor
bu istihbarat kuruluﬂlar›.”
Evet, okudunuz yukar›daki sat›rlar›. Öyleyse bugün aç›¤a ç›kan olgularda ﬂaﬂ›rt›c› veya yeni ne var?
Asl›nda ülke çap›nda dinleme ve
izleme olay›, meclisten sözkonusu
yasa geçmeden önce, bir mahkeme
arac›l›¤›yla baﬂlat›lm›ﬂt›.
“ M‹T tam üç y›l önce Diyarbak›r 6. A¤›r Ceza Mahkemesi’nden
ç›kartt›¤› bir kararla, kamu kurumlar› ile çal›ﬂanlar›na ait olanlar hariç ülkedeki tüm elektronik haberleﬂmeyi aylarca izledi.
Telefonda, internette kim kimi ne
zaman arad›, kime mesaj veya faks
çekti; bunlar›n bütün kay›tlar› günü
gününe M‹T’e teslim edildi.”
Öyle ki, M‹T, baﬂka bir ﬂehirdeki mahkemeden istedikleri karar› ç›kartamay›nca, gidip Diyarbak›r’da
bir mahkemeden ç›kart›yordu.
Bu aç›¤a ç›k›nca, burjuva kalemﬂörler, her zamanki gibi “ s k a nd a l ” diye yazd›lar. Oligarﬂi, bunu
yasal bir düzene ba¤lamak laz›m
dedi. Peki nas›l bir düzen? ‹ﬂte onu
da mecliste 2005’e yap›lan görüﬂmelerin sonucunu de¤erlendirirken
ﬂöyle özetlemiﬂtik: “Skandal yasal
yetkiye dönüﬂtürülüyor”.
ﬁimdi hükümetin, AKP’li komisyon üyelerinin “biz o kadar geniﬂ bir yetki vermedik” diyerek suçu üstlerinden atmaya çal›ﬂmalar›na
bakmay›n.
Faﬂizmin gözleri, kulaklar›, “yasald›r” bu ülkede. Mahkemenin söz
konusu izni, fazla teﬂhir oldu¤u için
iptal edilse dahi, faﬂizmin M‹T’i,
J‹T’i, polisi, baﬂka yasa maddelerine dayanarak, gerekirse hiçbir yasaya dayanmadan Türkiye halk›n› izlemeye, dinlemeye devam edeceklerdir. Sistem budur.
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Daha Da Öncesi Var!
Oligarﬂinin demokrasicilik oyununa inananlar,
aldanmaya devam edecekler!
Ülkemizde hemen her daim bir
aldanma ve aldatmaca içinde yaﬂayan kesimler var. Bunlar her
koﬂulda emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin yalanlar›na, vaatlerine
kanmaya haz›rlard›r. Ülkemizde bu
kaç›nc› “telekulak skandal›”d›r..
Asl›nda ne bir skandal var, ne yeni
bir ﬂey... Bunlar y›llard›r devam
eden politika ve uygulamalar. Hükümetler defalarca sahte demokratikleﬂme paketleri açarlar, bu paketler, halka “art›k polis dinleye m ey ec ek ”, ar t› k ﬂu o lm ay a cak , bu
yap›lmaya ca k, bü yük reform, a de ta devrim ve benzeri ﬂekillerde sunulur. Bir süre sonra öyle olmad›¤›,
hiçbir ﬂeyin de¤iﬂmedi¤i aç›¤a ç›kar...
Radikal Yazar› ‹smet Berkan, ﬂu
sat›rlarla “ülke çap›nda izleme” uygulamas›n›n öncesine dair bir hat›rlatma yap›yor.
“Pazar günü Vatan ve Milliyet
gazetelerini elime ald›¤›mda, kendimi zaman tüneline girmiﬂim gibi
hissettim. Sanki 10 y›l geriye gitmiﬂtim, 90’l› y›llar›n yüksek terörlü
ortam›nda geliﬂen polis devletinin
içine düﬂmüﬂtüm.
Ama hay›r, y›l 2008’di ve bizim
polisimiz hâlâ ayn› yöntemleri kullan›yordu. O zamanlar, yani Meh met A¤ar’›n Emniyet Genel Müdürlü¤ü, Nuh Mete Yüksel’in de
Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Baﬂsavc›l›¤› yapt›¤› günlerde de,
bugün olan›n biraz daha fazlas› olmuﬂtu.
... A¤ar, DGM Baﬂsavc›s› Yüksel’e bir yaz› yazm›ﬂ, o da yaz›y›
bir baﬂvuruya çevirip nöbetçi
DGM’ye göndermiﬂ ve uygar dünyan›n hiçbir yerinde de¤il cesaret
edilmek hayal bile edilemeyecek
olan bir mahkeme karar› al›nm›ﬂt›.
Karara göre bütün GSM operatörleri ve Türk Telekom, Emniyet’e
fiber-optik kablolarla ba¤lanacak

ve Türkiye’de bütün telefonlar›n
dinlenmesine olanak tan›yacak bir
altyap› oluﬂturulacakt›.”
Ne tüm halk› suçlu gören mant›k yenidir, ne de polisin halka karﬂ› her türlü yetkiyle donat›lmas›.
‹smet Berkan’›n yaz›s›n›, hem
bunu hat›rlatt›¤› ama hem de ülkemizde bu sorunlara nas›l yaklaﬂ›ld›¤›n› göstermesi aç›s›ndan oldukça karakteristik oldu¤u için biraz
uzunca aktard›k.
Bizim ony›llard›r anlatmaya çal›ﬂt›¤›m›z iﬂte budur zaten. AB’ye
uyum yasalar›, demokratikleﬂme
paketleri, bunlar hikayedir ve esas
olarak da ‹smet Berkan gibi, düzene bel ba¤lam›ﬂ kesimleri aldatmak, oyalamak içindir.
Ve ne ac›d›r ki, bu kadar kaba
bir aldatma, oyalama politikas› baﬂar›ya ulaﬂabilmektedir. Burjuva,
küçük burjuva ayd›n kesimlerden
reformist sola kadar, derece derece
bu kesimler, demokratikleﬂmeye
inanma e¤ilimi göstermektedirler.
Yak›n tarihimizde, demokratikleﬂme konusunda nas›l aldand›klar›n› gösteren bunun gibi örnekler,
yüzlercedir. Fakat bu kesimlerin
bir baﬂka özelli¤i, bunlardan bir
türlü ö¤renememeleridir.
Yar›n, bir hükümet veya AKP,
yine bir yasa ç›kars›n, “art›k polis,
jandarma herkesi dinleyemeyecek,
dinleme ﬂu kurallara ba¤land›” desin, bu kesimler, yine bunu büyük
reform, devrim diye alk›ﬂlarlar; ta
ki aldan›ﬂlar›n› aç›¤a ç›karacak bir
baﬂka örne¤e kadar..
Sadece “Tüm Türkiye çap›nda
dinleme” meselesi bile ne kadar
çarp›c›d›r oysa. Çok de¤il, daha üç
y›l önce aç›¤a ç›km›ﬂt›r böyle bir
uygulama. Daha üç y›l önce, polise, M‹T’e böyle bir yetki verilmiﬂtir. Ama unutuluyor bunlar. Düzene
inanmak isteyenler unutuyor.
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70 Milyona Gözalt›
Devrimcilere Kelepçe!
AKP’nin emrindeki polis,
aylard›r terör estiriyor.
Burjuva bas›n yazm›yor bu terörü.
Bu terör ekranlara gelmiyor.
Bu terör sansür duvarlar›n›n
arkas›nda gizlenmeye çal›ﬂ›l›yor.
Fakat hapishaneler doluyor.
Hapishaneler, düzenin kendi
hukuku ayaklar alt›nda
çi¤nenerek dolduruluyor.
AKP’nin polisi, düzenin tan›d›¤›
hak ve özgürlükleri kullananlar›,
bunlar› kulland›¤›na “piﬂman”
etmek için alçakça yöntemlere
baﬂvuruyor..
Resmi faﬂist terörle, halk›n
devrimci, demokrat öncüleri
aras›nda aylard›r bir irade savaﬂ›
yaﬂan›yor.
AKP bilsin ki, AKP’nin polisi
bilsin ki ve onlar›n a¤ababalar›
bilsin ki; devrimcileri y›ld›rmay›
bugüne kadar baﬂarabilen
olmad›, onlar da baﬂaramayacak!
70 milyonu potansiyel suçlu olarak görüp izleyen düzen için, devrimciler, demokratlar, elbette “ p otansiyel” de¤il, “kesin” suçlulard›r.
Bu yüzden e¤er polisin elinde
yetki olsa, d›ﬂar›da tek bir devrimci,
demokrat b›rakmamacas›na hepsini
kelepçeleyip F Tipleri’ne atmak isteyece¤inden ﬂüphe yoktur.
Bu o kadar kesin bir gerçektir ki;
elinde bu ülkenin yasalar›na göre
devrimcileri suçlayacak bir kan›t olmasa bile, komplolarla, devrimcileri tutuklat›p, aylarca, bazen y›llarca
hapishanelerde yat›rmak, polisin
y›llard›r uygulad›¤› yöntemlerden
biridir.
Ony›llard›r baﬂvurdu¤u infazlara, kaybetmelere, iﬂkencelere ra¤men devrimcileri yok edemeyen,
devrimci, demokratik örgütlenme-

10

BASKILAR

leri ortadan silemeyen AKP’nin polisi, iﬂkence, komplo gibi tüm yöntemlerini daha yo¤un bir biçimde
kullanmaya baﬂlad›. Ankara’da,
Adana’da ve Sivas’ta ard› ard›na
yap›lan hukuksuz tutuklamalar› Eskiﬂehir, Erzincan, ‹stanbul ve
Kars’taki faﬂist sald›r›lar izledi.
AKP iktidar›n›n ve yarg›s›ndan Genelkurmay’›na kadar düzenin tüm
kurumlar›n›n tam deste¤ini arkas›nda bulan polis, pervas›zl›¤›n› art›rarak sürdürüyor.
Ankara’da, Adana’da, Sivas’ta
gerçekleﬂtirilen son gözalt› ve tutuklamalar, bir “polis devleti”nde
yaﬂad›¤›m›z›n en yeni kan›tlar›d›r.

Son tutuklama Ankara’da:
‘Tahmin ve ihtimal’ üzerine
operasyon!
30 Mart-17 Nisan günlerinde
Ankara’da düzenlenen bir anma etkinli¤i gerekçe gösterilerek 27 May›s günü 10 kiﬂi gözalt›na al›nd›.
Gözalt›na al›nanlar 29 May›s’ta
savc›l›¤a ç›kar›ld›lar ve 6 devrimci
daha tutukland›.
Ankara polisinin yapt›¤› ev bask›nlar›nda gözalt›na al›nan devrimciler, demokratlar, polisin “suç iﬂlendi¤i tahmini” üzerine hedef olmuﬂlard›. “30 Mart 17 Nisan anmalar›na kat›lan 10 kiﬂi, “bu günlerde
as›lan pankartlar› asma ihtimali
göz önünde bulundurularak” gözalt›na al›nd›. Hukukun bu kadar ayaklar alt›na al›nd›¤›, yasall›k ad›na
halkla böyle alenen alay edildi¤i
durumlar için “buras› muz cumhuriyeti mi?” benzetmesi yap›l›r; böyle bir benzetmeye hiç gerek olmad›¤›n› gösteriyor Türkiye polisi. “ B ur a s › T ü r k i y e ” demek, zaten o benzetmeden daha özlü bir anlam taﬂ›yor. “ B u r a s › T ü r k i y e ” ve bu ülkede insanlar tahminlerle, ihtimallerle
gözalt›na al›nabilirler. Nitekim po-

lis “tahmini”nde yan›lm›ﬂ olmamak
için, 6 devrimciyi tutuklatt›.

Hem gözalt›na al›nanlar, hem
‘çevre’ için amaç gözda¤›
Sabit adresleri olan ve 24 saat
polisin izledi¤i veya izleyebildi¤i
konumlarda olan 10 kiﬂi, sabah saat
6.30 sular›nda evleri ölüm mangalar› taraf›ndan bas›larak gözalt›na
al›nd›lar.
Amaç y›ld›rmakt›. Amaç gözda¤›yd›. Amaç “terörize” ederek onlar›,
yaﬂad›klar› mahallelerden, semtlerden tecrit etmekti. Baﬂka türlü de¤il
de böyle gözalt›na al›nmalar› kuﬂkusuz nedensiz de¤ildi ve neden buydu.
Bask›nlar›n biçimi merkeziydi,
çünkü amaç ve mant›k ayn›yd› ve ayn› yönteme Sivas’ta da baﬂvuruldu.
Polisin yo¤unlaﬂan sald›r›lar›nda
en çok hedef olan, ama gözalt› tutuklama terörüne karﬂ› da direnmeye devam eden Gençlik Federasyonu son tutuklamalarla ilgili yapt›¤›
aç›klamada, ﬂöyle diyordu:
“Ankara polisine göre yasal mitinglere, bas›n aç›klamalar›na dahi
kat›lmak suç. Bu yüzden insanlar
gece yar›s› evleri bas›larak gözalt›na al›n›yor, iﬂkenceler görüyor ve
tutuklan›yor. Ankara polisinin bu
sald›r›lar›; iﬂbirlikçi AKP iktidar›n›n halk›n hak arama mücadelesini
sindirme politikas›d›r. AKP iktidar›
devrimcilerini örgütlenmesinden
korkmaktad›r. Bu yüzden her geçen
gün sald›r›lar›n› art›rarak, devrimcileri bask› alt›nda tutmaya çal›ﬂmaktad›r... Ankara polisi... ipinden
boﬂanm›ﬂças›na demokratik kurumlara devrimcilere sald›rmaktad›r.
Bizler biliyoruz ki; bu sald›r›lar ne
ilktir ne de son olacakt›r.”

11. A¤›r Ceza Mahkemesi
Bu mahkemenin ad›n› çok duya-
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caks›n›z bu s›ra. Ankara’da ö¤rencileri kan›ts›z, delilsiz tutuklayan bu
mahkeme. Son 6 kiﬂinin tutuklanmas›n›n alt›nda da onlar›n imzas› var.
Ve bu mahkeme, ayn› zamanda
bir haftad›r tart›ﬂ›lan “polise T ü r k i y e ç a p › n d a i z l e m e i z n i n i v e re n ”
mahkeme.
Mahkemenin iki karar› da birbiriyle uyumlu ve birbirini tamaml›yor. ‹ki karara da tüm halk› ve tüm
gençli¤i “potansiyel suçlu” gören
bir zihniyet yön veriyor.

Sivas’ta olanlara bak›n:
Sivas’ta da 23 May›s’ta evleri ve
yurtlar› bas›larak gözalt›na al›nan
29 ö¤renciden 4’ü 26 May›s günü
tutuklanm›ﬂt›.
Sivas’ta gözalt›na al›nan 29 devrimci demokrat ö¤rencinin suçu
neydi? Tek suçlar› vard›: Ülkelerinin, halklar›n›n yaﬂad›klar›na ve
okullar›ndaki sorunlara duyarl›yd›lar. Ve bu duyarl›l›klar›n› aç›klamayla, bir sergiyle dile getirmiﬂlerdi. Ba¤›ms›z bir ülke istiyorlard›,
halk için e¤itim istiyorlard› ya, bu
onlar›n hedef olmas› için yeterli
suçtu.
Evleri, yurtlar› arand›, kitaplar›na, baz› eﬂyalar›na el konuldu.
Suçlar› büyüktü, o yüzden, gözalt›na al›nan gençlerin ailelerine
dahi haber verilmemiﬂ, soruﬂturmayla ilgili gizlilik karar› al›narak
kimseyle görüﬂtürülmemiﬂlerdi.
Gözalt›ndakilerden 17 ö¤renci,
bask› alt›nda ifadeleri al›narak serbest b›rak›l›rken, 12 ö¤renci ise hiçbir gerekçe gösterilmeden 3 gün daha gözalt›nda tutuldular. 4 gün bo yunca gözalt›nda psikolojik bask›lara maruz kald›lar.
Sonra, bu ö¤renciler de serbest
b›rak›ld›. Ama polisin büyük operasyonu bitmemiﬂti henüz. Mahkemenin serbest b›rakt›¤› 4 kiﬂi, kendi
yasalar›na dahi tahammül edemeyen polisin ve savc›n›n itiraz› ile
t e k r a r h a k i m d e ¤ i ﬂ t i r i l e re k t u t u k l a t t › r › l d › l a r.
Serbest b›rak›ld›ktan sonra, bu-
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G Ö Z A LT I VE T U T U K L A M A L A R I N
B‹LANÇOSU:
A n k a r a : 8 Ocak’ta bir devrimcinin cenazesine kat›ld›klar› için
14 kiﬂi gözalt›na al›nd›, 12 kiﬂi tutukland›.
A d a n a : 22 Ocak ve izleyen günlerde bir devrimcinin polis taraf›ndan katledilmesini protesto ettikleri için 9 kiﬂi tutukland›.
A n k a r a : 28 Mart’ta 8 Mart mitingine kat›ld›klar› ve ﬂehit kad›n devrimcilerin resimlerini taﬂ›d›klar› için 17 kiﬂi gözalt›na
al›nd› ve 9 kiﬂi tutukland›.
Sivas: Bas›n aç›klamas› yap›p bir karikatür sergisi açt›klar›
için 23 May›s’ta 29 kiﬂi gözalt›na al›nd› ve 4 kiﬂi tutukland›.
Ankara: 27 May›s’ta 10 kiﬂi yasal bir geceye kat›ld›klar› ve pankart ast›klar› gerekçesiyle gözalt›na al›nd›lar ve 6 kiﬂi tutukland›.

S›rada H angi ﬁ ehir Var?
S›rada H angi K omplo G erekçeleri Var?
lunduklar› yerlerden “yang›ndan
mal kaç›r›rcas›na” gözalt›na al›nan
4 ö¤renci, gözalt›na al›nd›ktan sadece yar›m saat sonra ç›kar›ld›klar›
mahkemede hiçbir delil, birkaç saat
önceye göre hiçbir farkl› geliﬂme
olmamas›na ra¤men, tutukland›lar.
Bak›n, bir hakim, polisin sundu¤u belgeleri, kan›tlar›, suçlamalar›
yetersiz buluyor ve “san›k”lar› tutuklam›yor. Ama polis hay›r diyor,
hakimi de¤iﬂtiriyor ve tutuklat›yor;
dedi¤ini yapt›r›yor. Bunun mümkün
olabildi¤i bir devlete ne devleti denir?

Sivas da ne ilk, ne tek
Sivas Gençlik Derne¤i Giriﬂimcileri, halk için bilim halk için e¤itim isteyen ö¤rencilere yönelik gözalt› ve tutuklama terörünü 1 Haziran’da yapt›klar› bir aç›klamayla
protesto derek, tutuklananlar›n serbest b›rak›lmas›n› talep ettiler.
Yasal bir bas›n aç›klamas›na kat›lan ö¤rencilerin yapt›klar›n›n “yasad›ﬂ›” gibi gösterilerek ö¤renci
gençli¤in tehdit edildi¤ini vurgulayan Sivas Gençlik Derne¤i giriﬂimi
ö¤rencileri tepkilerini ﬂu sözlerle
dile getirdiler: “Sivas ne ilk ne de
tektir. Bu yaﬂananlar yak›n zaman-

da Ankara’da ve Adana’da da yaﬂanm›ﬂt›r. Bu nas›l bir düzendir ki
kendi koydu¤u yasalar› bile hiçe say›yor. Kendi yasalar›na göre yasal
bir hak kabul edilen ve yasal onaylar› olmadan ç›kar›lmas›na izin verilmeyen yay›nlar yasad›ﬂ› kabul
ediliyor. Bu nas›l düzendir ki paras›z, eﬂit, bilimsel bir e¤itim istedi¤imiz için, düﬂündü¤ümüz için, ülkemizin halk›m›z›n sorunlar›na duyarl› oldu¤umuz için, bask› alt›nda tutuluyor, gözalt›na al›n›yor, iﬂkence
yap›l›yor, tutuklan›yoruz...”

Örgüt suçu büyük suç
ve her ﬂey örgüt suçu!
Suç nedir? Düzenin yasalar›na
bakarak bulabilir misiniz bu sorunun cevab›n›? Hay›r! Fakat biz pratikten biliyoruz bu ülkede nelerin
suç oldu¤unu; sayal›m görün:
Mahir’i anmak
panele gitmek
ﬂehitleri sahiplenmek
1 May›s’a gitmek
pikni¤e gitmek,
8 Mart’a kat›lmak
derne¤e gitmek, geceye gitmek
mezarl›k ziyareti, resim taﬂ›mak
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Amerika’ya karﬂ› ç›kmak
bir internet sitesine girmek
bas›n aç›klamas›na kat›lmak
pankart asma ihtimali
afiﬂ asmak
bildiri da¤›tmak... Suçtur. Hem de
büyük suç. Hem de örgüt suçu.
Evet, say›lanlar›n hepsi, Türkiye
Cumhuriyeti’nin polisi ve yarg›s›
taraf›ndan ÖRGÜT SUÇU olarak
kabul edilmektedir.
Ankara’da, Adana’da, Sivas’ta
onlarca kiﬂi iﬂte bu suçlardan tutukland›lar. Aylard›r tutsaklar.
Ankara’da Abdi ‹pekçi Park›’nda
dünyan›n gözü önünde ve yüzlerce
kiﬂinin kat›l›m›yla yap›lan yasal bir 8
Mart Mitingi’ne kat›lmak nas›l suç
olabilir ki demeyin; olabilir, bu
miting, hatta bir karikatür sergisi bu
ülkede art›k “büyük operasyonlar›n”
nedenleri aras›nda say›lmaktad›r.
Yukar›daki liste neye göre belirlenmektedir derseniz? Hukuka yasalara göre olmad›¤› aç›kt›r. Bu yüzden
de her an yeni suçlar eklenebilir.
Çünkü suç tan›m› yasalara hukuka
adalete, haklar› güvence alt›na almaya göre de¤il, ilerici devrimci demokrat kiﬂi ve kurumlar› sindirme,
y›ld›rma, bask› alt›na alma ve halkla
ba¤›n› koparmaya göre yap›lmaktad›r. Devrimcileri sahiplenmeye ceksin! Mafyac›lar›, tekelcileri, popçular›, topçular›, sana model olarak sunulanlar› sahiplenebilirsin yaln›zca.
Sisteme karﬂ› gelmeyecek, sana verilenle yetineceksin. Amerika’ya hiç
karﬂ› olmayacaks›n.
Bugün yasal olarak kat›ld›¤›n›z
bir faaliyet, yar›n “yasad›ﬂ›l›k” suçlamas› olarak karﬂ›n›za ç›kabilir.
Örgüt suçunun kapsam›n›n bu kadar geniﬂledi¤i, terörizm suçlamas›n›n bu kadar belirsizleﬂtirildi¤i bir ülkede tüm muhalif insanlar, ba¤›ms›zl›ktan, demokrasiden, adaletten yana
olan herkes, ﬂu veya bu aç›dan düzene bir eleﬂtirisi olan herkes, her an bir
“ihtimal”le evi iﬂyeri okulu bas›l›p
gözalt›na al›nabilir ve tutuklanabilir.
Örgüt üyeli¤inden veya en az›ndan örgüte yard›m ve yatakl›ktan suçlusunuz; iﬂte o kadar!
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Gençlerimiz, A KP terörüne c evap v eriyor:
‘Koﬂullar ne olursa olsun, Y ILMAYACA⁄IZ!”
Bu sald›r›lardaki amaç gençli¤in akademik, demokratik mücadelesinin
önüne geçmektir. ﬁu ana kadar bütün hükümetlerin oldu¤u gibi AKP iktidar›n›n da amac› gençli¤in okullardaki ve ülkelerindeki sorunlara karﬂ› duyarl› devrimci gençler olmamas›, yoz, düﬂünmeyen, üretmeyen, sadece itaat
eden, hatta ‹slamc›, ﬂükreden bireyler olmas›d›r. Bu kriterlere uymayan, ülkesine ve çevresine duyarl›, devrimci-demokrat gençli¤e ayn› bask›lar› uygulamaktan geri kalmayaca¤›n› göstermiﬂtir. Minare çal›nm›ﬂ geriye k›l›f›
kalm›ﬂt›r. Bu k›l›f da arkadaﬂlar›m›z› örgüt üyeli¤iyle suçlamak olmuﬂtur.
Bizler, Gençlik Federasyonu olarak bu bask›lar karﬂ›s›nda y›lmayacak,
koﬂullar ne olursa olsun, bilimsel-akademik-demokratik e¤itim mücadelemizi sonuna kadar sürdürece¤iz.
G ö z a l t › l a r, t u t u k l a m a l a r, b a s k › l a r bizi y›ld›ramaz!
Ö ¤ re n c i y i z , h a k l › y › z , k a z a n a c a ¤ › z !
Komplolar› boﬂa ç›karaca¤›z!
Adalet istiyoruz!

GENÇL‹K F EDERASYONU

Sivas Meydan›’nda
Tutuklamalara Tepki
Gençlik Federasyonu, 28 May›s'ta
Sivas'ta tutuklanan 4 ö¤rencinin serbest b›rak›lmas› talebiyle 2 Haziran
günü S i va s M e y da n› ' nda bir eylem
yapt›. Demokratik kitle örgütlerinin ve
TAYAD'l›lar›n da destek verdi¤i ve 67
kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde “Adalet ‹stiyoruz, Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n, Gözalt›lar Tutuklamalar Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar› at›ld›.
Eylemde yap›lan aç›klamay› okuyan Gülsüm Karg›n 'Bu operasyonun as›l
nedeni de AKP iktidar›n›n emperyalizme sadakatini göstermek ve insanlar›n
devrimci-demokrat olmas›n› engellemektir. Türkiye'de devrimci mücadeleyi
neredeyse devrimci hareketin tüm tarihi boyunca bask›larla, yasaklarla, faﬂist
terörle bitirememiﬂtir, AKP de bitiremeyecektir' diye konuﬂtu.

Gençli¤e sald›r› teﬂhir edildi
Ankara polisinin son günlerde devrimci demokrat ö¤renci
gençlik ve aileleri üzerindeki bask›lar› devam ediyor. Ö¤renci
gençlik bu sald›r›lar› teﬂhir etmek amac›yla 29 May›s günü
Ankara Yüksel Caddesi’nde bildiri da¤›tt›lar.
Gençli¤i Sindiremezsiniz! Bizler Ankara Gençlik Der"G
nekli ö¤renciler, ülkemiz ve ö¤renci gençli¤in sorunlar›na karﬂ› duyarl›, paras›z, bilimsel e¤itim isteyen gençleriz..." diye
baﬂlayan bildiride, son dönemde genel olarak ö¤renci gençli¤in özel olarak Gençlik Federasyonu üzerinde AKP iktidar›n›n
artan bask› ve sald›r›lar›na dikkat çekildi.

8 Haziran 2008
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Önce bir soru: “Susma sustukça
s›ra sana gelecek” slogan› N‹YE
1980’lerin sonlar›ndan itibaren daha s›k kullan›lmaya baﬂland› acaba?
Bu soru üzerine kafa yoran herkes, bir bütün olarak toplumumuzun yak›n tarih içinde yaﬂad›¤› de¤iﬂimi, dünyada ve ülkemizdeki
olumsuz geliﬂmelerden etkileﬂimini
de görebilir.
Bu slogan sözü edilen dönemden itibaren daha çok kullan›lm›ﬂt›r; çünkü bu dönem, toplumda duyars›zlaﬂman›n, bireycili¤in, bencilli¤in yo¤unlaﬂt›¤›
ve yerleﬂti¤i bir dönemdir.
Kültürel anlamda yaﬂanan
bu dejenerasyonun bir noktas›nda,
duyars›zlaﬂma, bireycilik ve bencillik, sadece s›radan, apolitik insanlar›n bir davran›ﬂ biçimi olmakla da
kalmam›ﬂ, giderek siyasal kültü r ü n b i r p a r ç a s › haline gelmiﬂtir.
Evet, varoluﬂ nedeni duyarl›l›k
olan, paylaﬂmak olan örgütlenmelerde bile duyars›zlaﬂma ve bencillik geliﬂmeye baﬂlam›ﬂt›r.
Çeﬂitli ilerici, demokratik örgütlenmeler, do¤alar› gere¤i tepki göstermeleri gereken olaylar karﬂ›s›nda
tepkisizleﬂmiﬂ, sadece “kendine”
yönelik sald›r›lara tav›r al›r hale
gelmiﬂ, kendi içlerine kapanm›ﬂ,
oligarﬂinin tecritine bir bak›ma gönüllü zemin haz›rlam›ﬂlard›r.
‹ﬂte bu koﬂullarda, önceleri s›radan, bilinçsiz insanlar› uyarmak
için kullan›lan “Susma sustukça s›ra sana gelecek” slogan›, ne yaz›k
ki bu kesimlere de seslenen bir slogana dönüﬂmüﬂtür.
Nazi zulmüne karﬂ› tepkisizli¤i
anlatan, hepinizin hat›rlayaca¤›ndan emin oldu¤umuz “önce Yahudileri al›p götürdüler...” diye baﬂlayan sözlerin ülkemizde bu kadar s›k
tekrarlanmas›n›n nedeni de ayn›d›r.
Ve iﬂte yine, sözünü etti¤imiz

slogan›, Naziler’in egemenliklerini nas›l kurduklar›n› özetleyen sözleri bir
kez daha hat›rlatmam›z›
gerektiren bir somutlukla
karﬂ› karﬂ›yay›z.
Devrimcilere karﬂ› özellikle bir
süredir yo¤unlaﬂt›r›larak uygulanan
bir gözalt› ve tutuklama terörü var.
Bu terör, ilk ad›mda –her zaman oldu¤u gibi devrimcilere yönelmiﬂ olsa da– sald›r›n›n geliﬂimini biraz
yak›ndan inceleyen herkes görecektir ki, t ü m d e m o k r a t i k f a a l i y e t i
suç haline getiren bir içeri¤e sahiptir. Fakat buna ra¤men, demokratik

na’da, Sivas’ta en aç›k ve boyutlu
biçimlerde yaﬂanan gözalt›, tutuklama terörü de de¤ildir. Ümraniye
katliam› gibi olaylar da bu kesimleri ilgilendirmiyor. Mesela, 19 Aral›k
katliam›yla ilgili süren davalar›,
sendikalardan odalara, legal partilere kadar, ülkemizin demokratik örgütlerinin hiçbiri izlemez. Adalet
talebiyle davalara gelmezler. Gazetelerden izledikleri bile ﬂüphelidir.
Zaman zaman herhangi bir sorun
nedeniyle onlarca demokratik kurum biraraya geliyor, ama onda da
birkaç bildiri, c›l›z birkaç gösteri,
sonra yine herkes “kendi gündemine” dönüyor. Devrimci demokratik muhalefet, birleﬂik biçimde süreklileﬂtirilemiyor. Devrimci demokratik cephe asl›nda iﬂte bu boﬂlu¤u dolduracak bir ﬂekillenmedir, ama bu
boﬂlu¤u hissetmeyenler, bundan rahats›z olmayanlar, öneriye de
gereken önemi vermiyorlar bunun
sonucunda.
Bir dinleme olay› aç›¤a ç›k›yor;
faﬂizmin teﬂhiri ve hak ve özgürlük
gasplar›na karﬂ› direnmek aç›s›ndan
tüm devrimci, demokratik güçlerin
müdahale etmesi gereken bir sorun.
Ki, oligarﬂinin it dalaﬂ›nda bizi ilgilendiren yan budur. Ama demokratik örgütler, bunda da yok.
Katliamlar ilgilendirmiyor... Ankara’da, Sivas’ta, Adana’daki tutuklamalar ilgilendirmiyor... Dinleme
ilgilendirmiyor... Peki ne ilgilendiriyor? Geriye kala kala ekonomik
mücadele kal›yor.
Ama onda da yoklar.
‹ﬂte istihdam paketi, meclisten
geçti. Birkaç eylemle bile bir tepki
gösteremediler. ‹ﬂte zamlar gündemde, iﬂte sonuçlar› önce köylüleri, sonra tüm emekçileri vuracak kurakl›k...
Böyle bir ülkede her türlü gasp
yasas› rahatl›kla ç›kar›l›r.
Bu y›l›n 1 May›s günündeki tav›rlar› hat›rlay›n yeniden; o gün, önceden ilan edilmiﬂ kararlara, meydanlara ç›km›ﬂ binlere ra¤men, ald›¤› kararlar› uygulamayan bir anlay›-

Bir ad›m sonras›nda
S‹Z DE hedefsiniz!

Say›: 149

güçler cephesinde bu sald›r›ya karﬂ›
yeterli bir tepkiden söz etmek mümkün de¤il.
Bu terör karﬂ›s›nda susmak
de mokrat l› k m›? .. . Dernekler, sendikalar, legal partiler, tecrite karﬂ›
mücadelede oldu¤u gibi, ﬂimdi de
“gündemimiz de¤il” mi diyecekler?
“Bunlar iﬂçilerin derdi de¤il” diye
mi aç›klanacak bu suskunluk? Oysa
çember daral›yor, tekrar vurguluyoruz; bu sald›r›lar en demokratik eylemlere karﬂ› gerçekleﬂtirildi. Yani
bu ülkede demokratik kitle örgütü
s›fat› taﬂ›yan, demokratik mücadele
veren her kesimin yapt›¤›, yapabilece¤i ve esas›nda da bu mücadeleyi
verecekse yapmak zorunda oldu¤u
eylemlerdir... Sadece bu olgu bile,
devrimcilere karﬂ› bu sald›r›n›n kan›ksat›lmas›n›, demokratik kurumlara yönelik bir sald›r›n›n izleyece¤ini gösterir. Bu süreç zaman zaman
da yaﬂanm›ﬂt›r asl›nda ve bunun fiili sonucu, tüm demokratik kitle örgütlerinin b i n a l a r › n a h a p s e d i l m e si, bir bas›n aç›klamas› bile yapamaz hale getirilmeleridir. Susup izlemenin tek muhtemel sonucu budur. Bugünden susmak, asl›nda bunu kabul etmektir.
Sorun sadece Ankara’da, Ada-
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ﬂ›n sonuna kadar direnmeyece¤ini bilir
iktidarlar. Sendikalar›n, odalar›n nabz›n›
alm›ﬂt›r. Rahatl›¤› biraz da bundand›r.
D‹SK’in kap›s›na panzeri dayam›ﬂ.
Daha ötesi yok. Daha ötesi, evet, katletmektir. Sendikac›l›¤›n, sendikalar›n ve
emekçilerin gö¤üslerini aç›p “cesaretiniz
varsa gelin” diyece¤i and›r o an. Bunu
diyebilirlerse, iﬂte orada sald›r›y› püskürtmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Ve asl›nda bu, ﬂu
anda tüm halk güçleri aç›s›ndan gerekli
ve zorunludur.
Manevra yapacak yer yoktur. Direnmeyle boyun e¤me aras›nda hareket edilecek bir alan da yok.
Solun dili birbirine karﬂ› uzun. Oligarﬂiye karﬂ› öyle de¤il. Solda, birbirine
karﬂ› dayatmac›l›k var, oligarﬂiyle s›n›f
savaﬂ›nda, yani as›l olmas› gereken yerde
ise o dayatmac›l›k yok. Oligarﬂi karﬂ›s›nda uzlaﬂmadan, diyalogdan, sa¤duyudan
söz edilir.. Ama o diyalogculuk, uzlaﬂmac›l›k, as›l olmas› gereken yerde, sol içi
il iﬂki le rde gösterilmez. Kimileri hala
“ﬂunlar yok olsa da... meydan bize kalsa” diye dua edip, hesaplar yapar... Yapar
da ne olur, eline ne geçer? Koca bir hiç!
Muhasebe yok ne yaz›k ki kimsede.
Asl›nda düzgün eleﬂtiri de yok. Olmad›¤›
için de görevler, sorumluluklar, eksiklikler noktas›nda sol birbiri aç›s›ndan uyar›c› ve düzeltici olam›yor. Uyar› gereklidir;
mevcut mücadele kültürünü de¤iﬂtirmemiz gereklidir.
Baﬂtan itibaren sayd›klar›m›z›n sonucu olarak ﬂöyle diyebiliriz; tüm devrimci,
demokratik güçlerin bugün izlemesi gereken politika, ﬂu özellikleri mutlaka
içermelidir:
* Devrimci demokratik güçler, sola
ve halka yönelik tüm sald›r›lar karﬂ›s›nda
DUYA R L I olmal›, her sald›r›y› kendine
yap›lm›ﬂ gibi de¤erlendiren bir anlay›ﬂ›
ve kültürü geliﬂtirmelidir.
* Devrimci demokratik güçler, B ‹ R L ‹ K T E L ‹ ⁄ ‹ sa¤lamad›klar› sürece, yeterince etkili olamayacaklar› gerçe¤ine
gözlerini kapamaktan vazgeçip, mümkün
olabilen en geniﬂ ﬂekilde biraraya gelmeyi baﬂarmal›d›rlar.
* Devrimci demokratik güçler, sald›r›lara karﬂ› M ‹ L ‹ TAN ve R A D ‹ K A L bir
çizgi izlemeden mücadeleyi geliﬂtiremeyeceklerini görmelidirler.
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TAYAD’l›lar, Ankara’daki
Keyfi Gözalt›lar›
Protesto Etti!
7 ayd›r Ankara’da süren keyfi gözalt› ve bask›lar› TAYAD’l› Aileler de ‹stanbul’da yapt›klar› eylemle protesto ettiler. 31 May›s’ta
Taksim Tramvay Dura¤›’nda aç›klama yapan TAYAD’l›lar “Ankara’da Keyfi Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n- TAYAD’l› Aileler”
pankart› açarak hukuksuzlu¤un sona erdirilmesini istediler.
TAYAD Baﬂkan› Mehmet Güvel “AKP polisinin Ankara’da 7 ayd›r haklar›n› kullanan insanlar› gözalt›na almay›, evlerini basmay›
rutinleﬂtirdi¤ini” belirterek, AKP’nin polisinin demokratik haklar›
kullananlar› “ t e r ö r i s t ” , yasal kurumlar› da “hücre evleri” olarak gördü¤ünü de vurgulad›. Güvel konuﬂmas›n› “Ankara’da ‘gözalt› terörüne’ son verilmeli ve tutuklananlar serbest b›rak›lmal›d›r” talebiyle bitirdi.
*

Ankara polisi tutuklatmaya devam ediyor
26 May›s’ta evlerine bask›n yap›larak gözalt›na al›nan üç Hacettepe Üniversitesi ö¤rencisi tutukland›. Üniversite’de 18 Mart’ta düzenlenen Newroz kutlamalar›na kat›lan 3 ö¤renci, Zülküf Kurt, Duygu Çiftci ve P›nar Bukak›ran, A n k a r a 11. A¤›r Ceza Mahkemesi taraf›ndan “örgüt üyeli¤i” suçlamas› ile tutukland›.
Bask›nlar s›ras›nda, ö¤rencilerin evlerinde bulunan puﬂi ve kefiyelere ve Ahmet Arif’in kitaplar›na “örgütsel doküman” gerekçesiyle el konuldu.
*

Anmaya Kat›lmak Suçu!
Ankara Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i çal›ﬂanlar›ndan ‹smail Özmen, 5 Haziran’da saat 15.30'da Yüksel Caddesi'nde, Savc›l›ktan aranmas› oldu¤u öne sürülerek gözalt›na al›nd›.
Ankara TEM sivil polisleri taraf›ndan, 30 Mart 16-17 Nisan anmalar›na kat›ld›¤› gerekçesiyle gözalt›na al›nan Özmen tutuklanarak
Sincan 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’ne götürüldü.
*

Adana’da tan›ks›z, keﬂifsiz ceza
Geçti¤imiz y›l›n Temmuz ay›nda Adana’da iﬂlerine gitmekte olan
Arif Ersönmez ve Mehmet Sevik polisler taraf›ndan yaka paça gözalt›na al›narak tutuklanm›ﬂlard›. AKP seçim bürosunu molotoflamakla
yarg›lanan Ersönmez ve Sevik’in davalar› 29 May›s günü tekrar görüldü. Tan›klar dinlenmeden, keﬂif yap›lmadan görülen davada adeta
ceza ya¤d›. Ersönmez ve Sevik örgüt üyeli¤inden 7.5 y›l, patlay›c›
madde kullanmaktan 5 y›l ve kamu mal›na zarar vermekten 2 y›l 3 ay
toplamda 14 y›l 9 ay ceza ald›lar.
8. A¤›r Ceza Mahkemesi hakim ve savc›lar› ‘Ölüm Orucunda bulunan Gülcan Görüro¤lu’na destek açl›k grevinde bulunmak, Temel
Haklar’›n etkinliklerine kat›lmak’ iddialar›yla örgüt üyeli¤inden ceza verdiler.
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19 Aral›k Davalar› Ve

FAﬁ‹ZM‹N HUKUKU
Geçti¤imiz iki hafta içinde
Ümraniye, Çanakkale ve Bayrampaﬂa hapishanelerindeki 19
Aral›k katliamlar›yla ilgili davalara devam edildi.
Bu üç hapishane, 19 Aral›k 2000
y›l›ndaki katliamda en boyutlu sald›r›lar›n gerçekleﬂti¤i yerlerdi. 19
Aral›k katliam›nda öldürülen tutsaklar›n büyük bölümü de bu üç hapishanede öldürülmüﬂtü.
Dolay›s›yla, üç dava, 19 Aral›k
katliam›n›n temel davalar›d›r. Ve üç
davan›n son duruﬂmalar›nda ortaya
ç›kan tablo, bu düzenden adalet
beklenemeyece¤inin kan›t›d›r.

K a t i l l e r i Ak l a y a n ,
Devrimcili¤ i Suç Sayan
Hukuk
Devlet güçleri taraf›ndan 4 tutsa¤›n katledildi¤i ve Çanakkale A¤›r
Ceza Mahkemesi’nde görülen Ç a n a k k a l e d a v a s › n d a ; Cumhuriyet
Savc›s› Mehmet Çetinkaya 27 May›s 2008’de mütalaa verdi. Mütalaada, davada yarg›lanan tüm tutsaklara, “ cezaevi idaresine silahl›
is y an etmek ten ” 6 a y d a n ü ç y › l a
k a d a r h a p i s ve 17 tutuklu ve hükümlü hakk›nda ayr›ca, adam öldürmeye yard›m etmekten 15 y›l ile
20 y›l aras›nda ceza istedi.
Savc› katliam› gerçekleﬂtiren,
“ k a m u g ö r e v l i l e r i ” ve katliam
operasyonunun baﬂ›ndaki kiﬂi olan
jandarma komutan› Ali Göksu hakk›nda ceza verilmesine yer olmad›¤›na dair karar verilmesini istedi.
12 tutsa¤›n katledildi¤i, Bay r a m p a ﬂ a k a t l i a m › n a i l i ﬂ k i n ; katliamc›lar›n yarg›land›¤› davan›n 3
Haziran’daki duruﬂmas›nda ise; 19
Haziran 2008 tarihinde davan›n zaman aﬂ›m› süresi dolacak olmas›na
ra¤men, mahkeme heyeti halen “bir
önceki duruﬂman›n 4 ayr› ara ka rar›n›n da iﬂlerin yo¤unlu¤u nede niyle yerine getirilemedi¤ini” söy-

Say›: 149

Üç D av a da Hu kuk su z lu k
k Çan ak k ale k at l ia m d a v as›n d a ver ile n mü ta laa d a,
k at lia md a n s a ¤ k a l a n t u t s a k l a ra a ¤› r h a pi s cez a la r ›
istendi.
Savc›ya göre; 4 tutuklu
v e 1 aske rin ölümü ‘ e n a z
can kayb›’.
k B ay r am p a ﬂ a k a tl i a m
d ava s›nd a, tu tsak lar› n yar g › l a n m a s › s ü r er ken, k at l e denlere aç›lan göster melik
davada zaman aﬂ›m› süresi
doluyor.
k Üm r a n i ye k at li a m d a vas›nda, mahkemeye gön derilen “Özel Müdahale
P l a n › ” , k a tl ia m v e k at l ia m
be lgele rinin giz lenm esi t ali mat› verildi¤ini gösteriyor.
Fakat, bu talimat› verenler,
uygulayan ve uygulanma s›ndan sor umlu olanlar yar g›lanm›yor.
ledi. Yani, mahkeme delilleri toplamamakta ›srar ediyor.
Ve davan›n bir sonraki duruﬂmas› ise zaman aﬂ›m› süresinden sonraya, 23 Haziran’a ertelendi. Dolay›s›yla, mahkemenin bir sonraki duruﬂmada “ d a v a z a m a n a ﬂ › m › n a u ¤r a m › ﬂ t › r ” diyerek dosyay› kapatmas› sürpriz olmayacakt›r.
Ü s k ü d a r 2. A¤›r C e z a M a h k e m e s i ’ n d e s ü re n v e 5 t u t s a ¤ › n k a t ledildi¤i Ümraniye katliam davas›nda ise; mahkemeye gönderilen
belgede, katliam emrinin bulundu¤u ﬂüphesi oluﬂturan bölüm G ‹ ZL E N D ‹ . Keza resmi müdahale
plan›nda“hukuki sorumluluk ya r a t m a y ac a k ﬂ e ki l de ç e ki m ya p ›l a cak” vurgusuyla yap›lan çekimlerin
kasetleri bile mahkeme heyeti tara-

Yak›ld›lar, y akanlar, ellerini
kollar›n› s allayarak d olaﬂ›yor;
çünkü “ buras› T ürkiye!”
f›ndan delil olarak istenmedi. Davan›n nas›l geliﬂece¤i sürpriz olmasa
da, görece¤iz diyelim.

Ka tl ed enl eri De¤il,
K atledilenleri
Ya r g › l a y a n H u k u k
Ümraniye, Çanakkale, Bayrampaﬂa katliamlar›n›n her üçünün süren davalar›nda da, yarg›lanan tutsaklar oldu. Savc›lar, katliam›n hemen sonras›nda katledenleri de¤il,
katledilenleri yarg›lamak için harekete geçmiﬂlerdi.
Suç ve suçlu kavramlar›n› belirleyen, “ Devletin ç›karlar› ile hukuk k a rﬂ› karﬂ›ya geldi¤inde devleti tercih ederim” bak›ﬂ aç›s›yd›. Bu
bak›ﬂ aç›s›n›n, suç ve suçluyu araﬂt›rmas›, yasalar› dikkate almas› söz
konusu olmazd›, olmad›. Otomatik
olarak tüm tutsaklara davalar aç›ld›.
Davalar›n aç›l›ﬂ biçiminden de anlaﬂ›l›yordu ki, suç “devrimci olmak,
devletin devrimci kimli¤i yok etme
sald›r› lar›na boyun e¤meyere k di r e n m e k t i ”.
Tüm tutsaklara toptan dava açarken, hukuki bir kayg›lar› da, hukuki
bir araﬂt›rmalar› da yoktu. Devrimcili¤i, devrimci politikay› yarg›lay›p
cezaland›rarak, 19 Aral›k katliam›
ile askeri olarak baﬂlat›lan sald›r›y›
yarg› cephesinden sürdürüyorlard›.
Alelacele aç›lan davalar›n bir amac›
da, katliamc›l›klar›n› aklamak ve
katliam›n sorumlulu¤unu tutsaklar›n üzerine y›kmakt›.
Üst üste katliamc›lar›n yarg›lanmas› talebiyle verilen dilekçeler nedeniyle, katliamc›lara da zoraki davalar açmak zorunda kald›lar, fakat,
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lar›n nas›l planland›¤›n› ve hukuki
belgelerin nas›l gizlendi¤ini gösteren bir örnek oldu. Kuﬂku yok ki, bu
plan›n benzerleri Bayrampaﬂa, Çanakkale ve di¤er katliam yap›lan
hapishaneler için de vard›r.

TAYAD’l›lar h e r d u r u ﬂ m a d a
ADALET taleplerini
h a y k › r d › l a r. Oligarﬂinin
mahkemelerinden
a d i l k a r a r l a r ç›kmad›...
Adalet ihtiyac› duruyor!...
yarg›lama yapmad›lar. Ne bu katliam operasyonlar›na kat›lanlar›n tam
olarak isimleri mahkemelere verildi, ne katliamc›lar mahkemelere gelerek ifade verdiler. Ne de katliamlar›n belgelerini mahkemelere sundular. Sözde yarg›lamalar vard›,
ama gerçekte yarg›lama olmad›.
Oligarﬂi, katliamc›lar›n›n yarg›lanmas›na demokrasicilik oyununun gere¤i kadar bile müsammaha
göstermedi. Mahkemeler, katliamc›lar› yarg›lamamak için ne gerekiyorsa yapt›. Sonuç olarak, göstermelik yarg›lamalar bir h u k u k k o medisine dönüﬂtü.
Ümraniye katliam davas›n›n son
duruﬂmas›nda mahkemeye sunulan
“Öz el M üdahal e Pl an› ”, katliam-

Kardeﬂler!
Adalet isteyin;
diri diri yak›lanlar›m›z için
tutuﬂmuﬂ be denle ri ne kurﬂ u n s › k › l a n l a r i çi n
gaz bombalar›yla bo¤ulanlar›m›z için
gaza ve kana bulanm›ﬂ bedenleriyle iﬂkencelerden geçi rilenlerimiz için
a y l a rc a a ç l › ¤ › n k o y n u n d a
ö l ü m e y ü r ü m e k z o ru n d a b › r ak›lanlar›m›z için
1 2 2 k e re ö l e n le r i m i z i ç in
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Fakat, mahkemeler taraf›ndan ne
bunlar araﬂt›r›ld› ve ne de var olan
belgeler de¤erlendirildi. 7 y›l boyunca delillerin toplanmas› iﬂlemleri yap›lmad›. Olay yeri incelemeleri
deliller karart›ld›ktan sonra yap›ld›.
Operasyonlar›n kamera kay›tlar›
Ümraniye ve Çanakkale davalar›nda mahkemeye getirilmedi, Bayrampaﬂa Hapishanesi davas›nda ise
saatlerce süren operasyon için 19
dakikal›k “ z a r a r s › z g ö r ü n t ü ” mahkemeye sunuldu. Avukatlar›n talepleri otomati¤e ba¤lanm›ﬂças›na reddedildi. Sözde yarg›lama yapan, fakat yarg›laman›n gerektirdi¤i delillerin toplanmas› taleplerini reddeden yarg›laman›n niyetini tart›ﬂmak
bile gereksizdir.

Suçu Gizleyen Devlet
Deliller i K a r a r t a n H u k u k
Her üç hapishanede yap›lan katliamlara iliﬂkin davalarda 7 y›ld›r,
herhangi bir geliﬂme yaﬂanm›yor,
belgeler toplanam›yor, dahas› katliam operasyonuna kat›lanlar›n isimleri bile netleﬂtirilemiyor.

Adalet isteyin kardeﬂler.
Bak›n, onlar›n yarg›s›nda
adalet yok.
Bak›n, onlar›n hakimlerinde vicdan yok.
kendi vicdan›n›za hesap ve r ebilmek için kardeﬂler, adalet
isteyin.
‹steyin, adaletsiz kalmas›n
b u t o p r a k l a r.
‹steyin, zalime ve zulme
karﬂ› sessiz kalmas›n bu topr a k l a r.
‹steyin, ölülerimiz önünde
baﬂ›m›z e¤ik kalmas›n!

Elbette, devlet iradesi olmadan
bu mümkün de¤ildir. Devletin iradesi suçu gizlemek için kullan›lmaktad›r. Ki, Ümraniye katliam davas›na sunulan belge devletin bu suçunun itiraf›d›r.
Bir devletin suçu gizledi¤i ve üstelik bunu en üst kurumlar›n›n kararlar›yla yapt›¤› ve yarg›n›n bu suçun orta¤› oldu¤u, suça hukuki k›l›f
oluﬂturmaya çal›ﬂt›¤› bir ülkede,
adaletin zerresinin varl›¤›ndan bile
söz edilemez.

A dli T › p B e l g e l e r i
Geçersiz: Peki Savc› ‹çin
Geçerli Belge Hangisi?
Adli T›p belgeleri Çanakkale 19
Aral›k operasyonunda, katledilen
tutsaklardan Fahri Sar› ve ‹lker Babacan’›n kurﬂun ve gaz bombas›yla
öldürüldü¤ünü söylüyor, savc› katilleri aklamak için; “silahl› isyan
v e ç a t › ﬂ m a o r t a m › n d a ” öldüler diyerek belirsizleﬂtiriyor.
Adli T›p raporlar›nda, ‹ l k e r Ba b a c a n için; “ölümünün, baﬂa soldan giren muhtemelen göz yaﬂart›c›
gaz bombas› ile kafatas› ve kaide k›r›klar›, beyin ve beyincik harabiyeti, beyin kanamas› ve geliﬂen dolaﬂ›m durmas› sonucu meydana geldi¤inin... tespit edildi¤i” ve F a h r i S ar › için; “ölümünün ateﬂli silah mermi çekirde¤ine ba¤l› ince ba¤›rsak
ve mezan yaralanmas›, iç kanama
ve geliﬂen kanama ﬂoku sonucu
meydana geldi¤i...” ifade ediliyor..

K atliamc›l›¤› M e ﬂ r u Ve
H a k l› G ö ren H u k u k
Katliam davalar›nda ortaya ç›kan bir gerçek de, devletin katliam
yapmakta özgür oldu¤udur.
Halk›n hak ve özgürlükleri ne
kadar s›n›rl›ysa, devletin katliamc›l›ktaki özgürlü¤ü de, o kadar s›n›rs›zd›r. Yarg›lanmaz, hesap sorulmaz. Oligarﬂinin mahkemeleri,
devletin katliamc›l›¤›n› meﬂru ve
hakl› görmektedir.
Bugüne kadar da, düzenin mahkemelerinde, devletin yapt›¤› katli-
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K ATL‹AM Katliam Böyle Yap›ld›!
BELGES‹: Deliller Böyle Gizlendi!

B e l g e n i n A d › : Ü m r an i y e C e za ev i
Özel Müdahale Plan›
Bir k›sm›na dergimizin 148. yani
bir önceki say›s›nda yer verdi¤imiz
bu belge, Ümraniye Hapishanesi’nde
19 Aral›k 2000’de yap›lan katliam›n
talimnamesidir.
Katliam›n görüldü¤ü, Üsküdar
2. A¤›r Ceza Mahkemesi’ne 26 Ma y›s’ta gönderilen talimatname,
“ K ATL‹AM SUÇUNUN” belgesi d i r.
ÖRNEK:
Deniyor ki; “Hukuki sorumluluk
y ar a t m aya c ak ﬂe ki ld e ç ek im yap ›l a cak”...
Bu talimname devletin resmi bir
kurumu olan ‹ss t a n b u l ‹ l J a n d a r m a
K o mut an l › ¤›’nca haz›rlanm›ﬂt›r. Ve
“ d e l i l l e r i n k a r a r t › l m a s › ” talimat›
amlar›n yarg›lan›p cezaland›r›ld›¤›n›n örne¤i hemen hemen yoktur. Bu
katliam davalar› da bunun bir örne¤i olmuﬂtur. Yasalar, devletin hukuk
çerçevesinde hareket edece¤ini söylüyorsa da, bizim ülkemizdeki tüm
hukukçular bilirler ki, o yasalar ka¤›t üzerindedir ve uygulanmak için
de¤ildir.
Zaten devletin hukukla s›n›rlanmadan katliam yapma özgürlü¤ü oldu¤u için de, yap›lan operasyonun
yasalara, hukuka uygunlu¤u ya da
uygunsuzlu¤u araﬂt›r›lm›yor, önemsenmiyor.
Devletin yasalarla kendisini s›n›rlamad›¤› bir ülkede, hukukun iﬂlevi
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veriliyor.
Talimat›n kendisi diyor ki; “ b e nim yapt›¤›m yasalarda suçtur”.
Ve diyor ki, “ben hem suç iﬂlerim
hem de suçlar›m› gizlerim”.
Baﬂka bir ﬂeye gerek var m›? Zaten yapt›klar› da tam olarak bu talimata uygun olmuﬂtur.
Peki, jandarma, suç iﬂleme ve suçun delillerini ortadan kald›rma kurumu mudur? Bu kadar aleni bir ﬂekilde, tüm devletin bilgisi olan resmi
bir belgeye yaz›labildi¤ine göre demek ki, b u ü l k e d e j a n d a r m a n › n g ör evi su ç iﬂlemek ve su çun del illeri n i k a r a r t m a k t › r.
Karart›lmak istenen suç, en baﬂta
katliam karar›n› alan hükümet ve Genelkurmay›n suçudur. Sonra karar›
uygulayanlar›n suçudur. “Hukuki sorumluluk yaratmayacak ﬂekilde
çekim yap›lacak” talimat› da en merkezden al›nm›ﬂ “katliam yap›lacak,
delil b›rak›lmayacak” çerçevesindeki
bir karar›n ürünü olarak o belgeye girmiﬂtir. ‹ﬂte oligarﬂik devletin niteli¤i!
Ve, böylesi talimatlarla yap›lan
operasyon çekimleri bile mahkemelerden saklan›yor, çünkü öyle bir katliam yap›lm›ﬂt›r ki, en zarars›z görüntüler bile katliam› belgeliyor.
nedir sorusu ortaya ç›kmaktad›r. Bunun cevab› da, katliam davalar› sürecinde vard›r. Hukuk, devletin halka
karﬂ› kulland›¤› bir güç durumundad›r. Bunun yan›nda bir iﬂlevi de, devletin katliamc›l›¤›na hukuki k›l›f
oluﬂturmaya çal›ﬂmakt›r. Sözkonusu
katliam davalar›nda yap›lan bir yan›yla da bu olmuﬂtur. Çanakkale davas›nda savc›n›n verdi¤i mütalaada
bu somut olarak görülmektedir.
Savc› ﬂöyle diyor: “Olay her ta r af› ka pal› b ir ceza evin d e g erç ekle ﬂen silahl› ayaklanma eylemi
olup ... verilen biri asker üç hü k ü m lü d ö rt k a y ›p v e d e ol u ﬂa n b ü yük hasar da dikkate al›nd›¤›nda

ÖRNEK:
Deniyor ki; “Ko¤uﬂ koridoruna
girilmes i h alinde hükümlü ve t u t u k lular›n direncini k›rmak için .....
G‹ZL‹.....”
Gizli diye boﬂ b›rak›lan yerde ne
yaz›yor, as›l bunu aç›klay›n, mahkeme as›l bunu sormal› ve aç›¤a ç›karmal›d›r. Tutsaklar›n operasyonun bu
aﬂamas›na iliﬂkin tan›kl›klar›n› dinlemelidir.
Çünkü, belgenin en önemli noktas› gizlenmeye çal›ﬂ›l›yor olsa da, biz
gizli denilen yerde ne yazd›¤›n› Ümraniye ve di¤er hapishanelerde yap›lan katliamlardan tahmin edebiliyoruz. Zira, bu hapishanelerde koridorlara giren askerler, hedef gözeterek,
tüm tutuklar›n üzerine kurﬂun ya¤d›rd›lar. Bunun sonucunda onlarca tutsak yaraland› ve ﬂehit düﬂtü.
Ki, dergimizin bir önceki say›s›ndan hat›rlanacakt›r; sözkonusu belgede, “ k a r ﬂ › g ü ç l e r ” “ d o s t k u v v e t l e r ”
gibi kavramlar kullan›larak, tutsaklar
düﬂman olarak tan›mlan›yordu. Ve
operasyon da, bu bak›ﬂ aç›s›na uygun
olarak hayata geçirilmiﬂti.

o p e r a s y o n u n en a z c an ve mal kay b› hasar› ile sonuçlanabilmesi için
üç gün her t ürlü öze n ve ç aba gös terilmiﬂtir. Tüm bu geliﬂmelere
karﬂ›n sonuç al›namad›¤›ndan gü v en l i k g ü ç l e r i y a s a l y e t k i l i l er i d a hilinde silah kullanm›ﬂlard›r.”
‹ﬂte katliamc›l›k, hukuki k›l›f alt›nda böyle meﬂrulaﬂt›r›l›yor.
Devletin, dönemin ‹çiﬂleri Bakan› Sadettin Tantan’›n aç›klad›¤› gibi
“ 1 y › l ö n c e s i n d e n ” planlayarak
gerçekleﬂtirdi¤i katliam, “ s i l a h l ›
a y a k l a n m a y a m ü d a h a l e ” gibi gösterilerek, katledilenlerin say›s›n› az
bulup katiller adeta övülerek katliam aklan›yor.
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Halk›n Hukuk Bürosu:

Malatya’dan Mektup:

Hayata Dönüﬂ’ün Katilleri Aklanamaz,
Sorumlular› Tarih Yarg›layacakt›r...”

BASKI, YASAK VAR
HAK YOK!

Türkiye'de 19 Aral›k
2000’de katliam yap›lan 20
hapishaneden biri de Çanakkale Kapal› E Tipi Hapishanesi'ydi.
Bugüne kadar tüm çabalara ra¤men Çanakkale katliam›n›n gerçek sorumlular›
hakk›nda dava aç›lmad›.
Halk›n Hukuk Bürosu,
2003 y›l›nda aç›lan davayla
ilgili savc›n›n verdi¤i mütaalaya iliﬂkin “ H a ya ta Dön ü ﬂ ’ ü n K a til le r i Akla n am a z , S o r u m l u l a r › Ta r i h
Ya r g› l a y a c a k t › r. G ü n e ﬂ
Bal ç›kla S› v a nm a z ” baﬂl›¤›yla yaz›l› bir aç›klama
yapt›:
“Operasyonun yap›l›ﬂ
ﬂekli, kullan›lan silahlar›n
türü ve miktar›, ölüm ve yaralanmalar›n meydana geliﬂ
ﬂekli ve say›s› kullan›lan
gaz bombalar›n›n miktar›,
ne oldu¤u bilinmeyen kimyasal gazlar›n kullan›lmas›
gibi olgular›n birlikte de¤erlendirilmesi operasyonun iddia edildi¤i gibi hayat
kurtarmak amac›yla yap›l-
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mad›¤›n› ortaya koyuyordu.
Operasyondan hemen
sonra (...) faili gayr› muayyen ﬂekilde adam öldürmek,
cezaevi idaresine karﬂ› silahl› isyan, intihara azmettirmek suçlamalar›yla dava
aç›ld› ve operasyon ma¤duru tüm tutuklu ve hükümlüler hakk›nda tutuklama karar› verildi” denilen aç›klamada gerek Adalet ve ‹çiﬂleri
bakanlar›n›n katliam sonras›
beyanlar› gerekse de adli t›p
raporlar›yla katliam›n belgelendi¤i, itiraf edildi¤i belirtilerek “Biz hukukçular göreve baﬂlamadan önce namus
ve vicdan›m›z üzerine yemin ederiz. Savc›l›k makam›n›n görevi maddi gerçe¤in ortaya ç›kmas›n› sa¤lamak üzere soruﬂturma ve
adil bir yarg›lama yap›lmas›n› sa¤lamakt›r” denildi.
19 Aral›k katliam›n›n kamuoyunda teﬂhir olup halk›n vicdan›nda mahkum oldu¤u belirtilerek Katillerin
yarg›lanmas› ve cezaland›r›lmas› talebi dile getirildi.

1 May›s’ta Taksim
ça¤r›s› yapt›klar› için tutuklanan Malatya Temel
Haklar çal›ﬂanlar›ndan
Sevcan Göktaﬂ, Mehmet
Türker ve Adem Y›ld›z’›n hapishaneden yazd›¤› mektuplardan kesitler sunuyoruz:
“Kitap göndermiﬂsiniz bana. Hemen kütüphaneciyle görüﬂmek istedim ama görüﬂemedim.
Dilekçe yazmam söylendi, yaz›p verdim ama kitap gelmedi. Görevli bana o kitaplar› veremeyece¤ini söyledi. Ben de
böylece kitaps›z kald›m.
(...) Keyfi uygulamalar a
gelince siyasiyiz, ama
kitap, ko¤uﬂ, gazete vs…
söz konusu olunca siyasi
de¤iliz.” (Sevc a n G ö ktaﬂ’›n mekt ub u nd a n )
“Bir aydan sonra daha iki gündür gazete veriyorlar. Gazeteyi kabul
ettirebildik anlayaca¤›n›z. Bizim de perﬂembe
günü mahkememiz vard›.
‹ki sefer dilekçe verme-

mize ra¤men mahkemeye götürmedi(Mehm e t
ler.”
T ü rk e r ve Adem
Y›l d › z ’› n m e k t ub u nd a n )

M al a tya’da
1 Ma y›s’tan
Tu t u kla n a nl a r
Ta hli ye Edil di
42 gündür tutuklu
olan Malatya Temel
Haklar çal›ﬂanlar›ndan
Sevcan Göktaﬂ, Mehmet
Türker, Adem Y›ld›z 4
Haziran’da görülen duruﬂmada tahliye edildiler.
Temel Haklar çal›ﬂanlar› 24 Nisan günü
Malatya PTT karﬂ›s›nda
1 May›s’a ça¤r› afiﬂlerini ast›klar› için gözalt›na
al›nm›ﬂ ve “1 May›s’ta
Taksim’de provokatif
eylem yapacaklar›” iddias›yla tutuklanm›ﬂlard›.
‹ktidar›n muhalif hiçbir sese tahammülü yoktur. Bask› ve hukuksuzlu¤u politika haline getirmiﬂtir. Böyle bir ülkede haklar ve özgürlükler
mücadelesi veriyoruz.

KATL‹AMCILARIN DERS‹M DÜﬁMANLI⁄I

KATL‹AMCILARIN ÖNGÖRDÜKLER‹

Oligarﬂik iktidar›n düﬂmanlar› sadece tutsaklar da de¤ildir.
Dersimliler’e ony›llar öncesinden sürdürdü¤ü düﬂmanl›¤› da
Ümraniye katliam› belgelerine yans›m›ﬂt›r.
D e n i y o r k i ; “ TU NCEL‹ ili nüfusuna, kay›tl› (70) kadar
infaz koruma memurunun teröristlere sempatizan oldu¤u,
terö ristlerin her tü rlü isteklerini gönüllü olarak y erine geti recekleri k›ymetlendirilmektedir.”
70 gardiyana iliﬂkin belgede yer alan bu ifadenin tek nedeni, onlar›n Dersimli olmalar›. Ve hepsi oligarﬂinin düﬂman›
saflar›nda. Fakat, belgenin yine de eksik oldu¤u söylenebilir,
örne¤in Alevi gardiyanlar› yazmay› unutmuﬂlar, Kürt kökenlileri yazmay› unutmuﬂlar.
Gerçekte, oligarﬂinin kafas›ndaki düﬂman tüm halkt›r. Bu
örnekte oldu¤u gibi, yeri geldikçe gündeme getirir.

“ (3) faraziyeler :
(a) Ümraniye Cezaevi Cumhuriyet Savc›s› ve Cezaevi idaresince cezaevinde devam eden ölüm oruçlar›na müdahale edilmesi ve baz› hükümlü ve tutuklular›n sevklerinin yap›lmas› talebinde bulunulaca¤›.
(b) Terör örgütü mensubu hükümlü ve tutuklular›n Jandarman›n müdahalesine karﬂ› direnecekleri, bu esnada kesici-delici ve ateﬂli silahlar› kullanabilecekleri.
(c) PKK Terör Örgütüne mensup tutuklu ve hükümlülerin müdahale esnas›nda tarafs›z kalaca¤›.
(d) Cezaevine müdahale öncesinde birkaç infaz
koruma memurunun gönüllü olarak rehine olabilece¤i farz ve kabul edilmiﬂtir.”

FAﬁ‹ZM‹N HUKUKU
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Bir insan toplulu¤unun, ayn›
hedefler için, birlikte hareket edebilmesi, ancak bir örgütlülükle
mümkün olabilir.
Ve her örgütün, kendine özgü
bir örgütsel iﬂleyiﬂi vard›r. Bir
örgütlenmenin çeﬂitli düzeylerdeki kurumlar› ve insanlar›
aras›ndaki iliﬂkiler nas›l, hangi
kurallara göre yürüyecek? Politikalar nas›l belirlenecek, kararlar nas›l al›nacak, nas›l uygulanacak? ‹ﬂleyiﬂ iﬂte bunlara cevap verir.

B‹LG‹

mas›, örgüt çal›ﬂmalar›n›n bir
merkezi organ taraf›ndan yönetilmesi, mücadeleyi yasall›k s›n›rlar›na hapseden kesimler taraf›ndan, “bü rok rat i z m ” eleﬂtirileriyle
karﬂ›lan›r. Oysa bürokratizm,
demokrasi ad›na ﬂekilci davran›p örgütü hantallaﬂt›rmaktan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.

DEMOKRAT‹K
MERKEZ‹YETÇ‹L‹K

Bu olgu her örgütte bir ve ayn›
de¤ildir. Örne¤in burjuva partilerinde, demokratik bir iﬂleyiﬂ yoktur. Politikalar›n belirlenmesi, kararlar›n al›nmas› ve uygulanmas›,
organlar›n belirlenmesi, merkezi
olarak ﬂekillenir. Üyelerinin büyük
ço¤unlu¤unun karar alma süreçlerine kat›l›mlar› sözkonusu de¤ildir. Ya biçimsel bir demokratik iﬂleyiﬂ uygularlar ya da onu da uygulamazlar. Burjuva örgütlerin bu
iﬂleyiﬂine bürokratik merkeziyet çilik (Frans›zca C e n t r a l i s a t i o n
burocratique) denir.
Devrimci ve komünist örgütlerin iﬂleyiﬂi ise, burjuva örgütlerden temel farkl›l›klar içerir. Bu örgütlerin iﬂleyiﬂleri d e m ok r a ti k
merkeziyetçilik ilkesine göre biçimlenir.
Demokratik merkeziyetçilik ilkesi, sorunlar›n demokratik ﬂekilde, mümkün olan en geniﬂ kat›l›m sa¤lanarak tart›ﬂ›lmas›, tart›ﬂarak, ço¤unlu¤un düﬂüncesine
göre al›nmas› ve karar al›nd›ktan
sonra da, karar›n lehinde ve aleyhinde olan herkesin, al›nan kararlara uymas› iﬂleyiﬂine dayan›r.
ﬁematik bir özetle, kararlar aﬂa¤›dan yukar›ya demokratik bir ﬂekilde al›n›p, yukar›dan aﬂa¤›ya
merkezi ﬂekilde uygulan›r.
Kararlar›n ço¤unluk taraf›ndan
al›nmas› demek, karar alma sürecinin parmak demokrasisi denilen, oy kullanmaya indirgenmesi
demek de¤ildir. Ayn› zamanda
karar alma süreçlerinde, mümkün olabildi¤ince geniﬂ bir de-

mokratik tart›ﬂma sürecinin iﬂletilmesi anlam›na gelir. Karar almada farkl› düﬂüncelerin birbirini
ikna etmesi esast›r. Fakat, ikna
yollar› denendikten sonra, ço¤unlu¤un düﬂünceleri karar haline
gelir. (Burada tart›ﬂma sürecinden kastedilen, örgütsel iﬂleyiﬂi
engelleyecek, örgütü hantallaﬂt›r›p, hareket edemez hale getirecek düzeyde s›n›rs›z bir tart›ﬂma
süreci de¤ildir).
Karar almada demokratik yan›n iﬂletilme biçimi, örgütün içinde bulundu¤u koﬂullara göre, biçim de¤iﬂtirebilir. Faﬂizm koﬂullar›nda veya burjuva demokrasisi
alt›nda elbette bu iﬂleyiﬂ, farkl›
uygulanacakt›r. Koﬂullara göre,
kararlar biraraya gelinen toplant›larda al›narak demokratik yan iﬂletilir, koﬂullara göre bunu üyelerinin demokratik bir ﬂekilde yapt›¤› seçimlerde belirledi¤i organlar
arac›l›¤›yla iﬂletebilir. Bunun bir
s›n›r› ya da tek bir biçimi yoktur.
Fakat, demokratik iﬂleyiﬂin özünde bir de¤iﬂiklik olmaz. ‹lkenin
özü; örgüt üyelerinin düﬂüncelerini, içinde bulunulan koﬂullarda,
politika ve kararlara en iyi ﬂekilde
yans›tabilmektir.
Demokratik merkeziyetçilik ilkesinin karar alma biçimi demokratikken, kararlar›n uygulanmas›
ise, merkezidir. Örgüt kararlar›na,
o örgüt içinde bulunan herkesin
uymas›n›n zorunlulu¤u anlam›na
gelir. Bu özellikleriyle, demokratik
merkeziyetçilik ilkesi, örgütsel
birli¤i devam ettirebilmenin koﬂuludur.
Demokratik merkeziyetçilik ilkesinde, az›nl›¤›n ço¤unlu¤a uy-

Birli¤in zemini, ortak hedefler için düﬂünce ve eylem
birli¤inin sa¤lanmas›d›r. Demokratik bir ﬂekilde kararlar›n
al›nmas› ve merkezi olarak bu kararlar›n hayata geçirilmesinin
sa¤lanmas› düﬂünce ve eylem
birli¤ini sa¤laman›n da yoludur.

‹steyenin örgüt kararlar›na uydu¤u, isteyenin ben bu kararlara
kat›lm›yorum diyerek kararlara
uymad›¤› bir iﬂleyiﬂle birlik sa¤lanamaz ve or tada örgüt diye bir
ﬂey kalmaz. Bu tarz örgütler, içinde hiziplerin boy verdi¤i, disiplinin
olmad›¤›, anarﬂist yap›lar haline
gelir.
Özellikle, illegal örgütlerde, örgütlenme ve mücadele koﬂullar›n›n zorunlulu¤u ve karar alma sürecini h›zland›rman›n gereklili¤i
nedeniyle, demokratik merkeziyetçilik ilkesinin merkeziyetçilik
yan› daha a¤›r basar.
Le nin bu konuya, Bir Ad›m ‹leri ‹ki Ad›m Ge ri adl› eserinde ﬂöyle aç›kl›k getirir; “ O p o r t ü n i s t
S os y a l D e m o k r a s i n i n ö r g ü t l e n me pr en s i p le r i a ﬂ a ¤ › d a n y u k a r ›ya do¤ r u ö r g ü t l e n m e u s u l ü n ü
i z l e r v e b u y ü z d e n m ü m k ü n o ld u¤ u k adar (aﬂ›r › bi r ﬂev kle)
a n a rﬂizm
noktas ›na
var a n
ö zer k l i ¤i ve d e m o k r a s i y i y e ¤ t ut a r.

Devrimci Sosyal Demokrasi n i n ö rg ü t l e n m e p r e n s i p l e r i i s e ,
y u k a r › d a n a ﬂ a ¤ › y a d o ¤ r u ö rg ü t l e n m e u s u l ü n ü i z l e r, bu yüzden
de parçalarla iliﬂki de, merkezin
gücünün ve haklar›n›n geniﬂlet i l m e s i n d e n y a n a d › r.”
Fakat, merkezi yan›n a¤›r basmas› demek, birincisi demokratik
yan›n iﬂletilmeyebilece¤i demek
de¤ildir, ikincisi bir tercih de¤il,
koﬂullar›n getirdi¤i zorunluluktur.

Böyle
Yönetiyorlar

önemsemeyin. Neyi önemseyelim?
Gökçek K›z›l›rmak suyunu neden 21
gün boyunca gizli gizli içirmiﬂ biliyor musunuz? Bak›n da ö¤renin,
okuyun da ﬂaﬂ›r›n! Diyor ki Gökçek;
“ ajitasyonlar› bozm an›n, ajitasyon lar› yerlerde süründürmenin en gü -

Ankaral›lar’a Gizlice
K›z›l›rmak Suyu ‹çirildi
Ankara Belediye Baﬂkan› Melih
Gökçek, ekranlar›n karﬂ›s›na geçmiﬂ,
yüzünde mutlu bir gülümsemeyle, 21
gün boyunca Ankaral›lar’a a¤›r metalli, arsenikli K›z›l›rmak suyunu gizlice
içirdi¤ini aç›kl›yor.
Belediye Baﬂkan› kendinden çok
emin ve mutlu, 21 gün gizlice o suyu içirmiﬂ ve kimse bunu fark etmemiﬂ! Ve o sudan dolay› ishal vakalar›nda bir art›ﬂ görülmemiﬂ! Kimsenin
K›z›l›rmak suyu içti¤ini fark etmemiﬂ olmas› suyun kalitesini kan›tl›yormuﬂ Gökçek’e göre. Milyonlar›n
üzerinde yapt›¤› denemenin sonuçlar›ndan memnun. ﬁöyle diyor aç›klamas›nda; “musluklardan, özellikle
son 21 gün içinde, muntazam ola ra k K › z ›l › rm a k su y un u i çiy o rs un u z.
Ama ki mse fark›na bile va rma d›
di kkat ett iys en iz. Nede ns e is ha l va k a l a r › d a a r t m a d › . Am a yar›ndan iti baren baz› odaklar hemen f eryat fi gana baﬂlayacaklar.”
Bilimsel aç›klamalarda, suyun etkilerinin uzun vadede ortaya ç›kabilece¤i söyleniyor. Hastanelere önceden haber verilmeden suyun de¤iﬂtirilmesinin ise, su sa¤l›kl› olsa bile
özellikle diyaliz makinelerinin her
suya göre ayar›n›n yenilenmesi gerekti¤i için önemli sa¤l›k sorunlar›na
neden olabilece¤i aç›klan›yor. Gökçek’in umurunda de¤il.
Sa¤l›k Bakanl›¤› T I P KURU MU’nun 4 Haziran’da aç›klad›¤›
r a p o r a g ö re , G ö k ç e k ’ i n i ç i r d i ¤ i K › z › l › r m a k s u y u k a n s e ro j e n m a d d e l e r içeriyor.
Gökçek, hala diyor ki, bunlar›
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AKP BÖYLE YÖNET‹YOR

zel metodunun bu oldu¤una inand› ¤›m için...” böyle yapt›m.
Mant›¤› ve yönetim anlay›ﬂ›n› üç
noktada özetleyebiliriz:
Bi r i n c i n o k t a ; halk›n sa¤l›¤›na
zerre kadar de¤er vermeyen bir yönetim anlay›ﬂ›d›r. Halk›n sa¤l›¤›n›n
de¤eri nedir ki? Halk› kobay yerine
koyan Gökçek, örne¤i ancak Naziler’de görülebilecek ﬂekilde milyonlar›n üzerinde suyun kalite denemesini
yap›yor.
‹ k i n c i n o k t a ; halk› sürü yerine
koyan yönetim anlay›ﬂ›d›r. Halk›n,
do¤rudan kendi yaﬂam›n› ilgilendiren bir konuda bile tercihte bulunma
hakk›na sayg› duymuyor.
Halk›n en s›radan bir hakk›na
sayg› duymayan bir anlay›ﬂ, ülke yönetiminde halk›n iradesine sayg› duyar m›? Elbette, duymaz ve duymuyor da zaten. Halk›n düﬂüncelerini,
taleplerini hesaba katm›yor. Padiﬂah
kafas›yla, halk› tebaa yerine koyarak
yönetiyor. Ve daha vahimi, bunu
meﬂru gördü¤ü için, ç›k›yor piﬂkince
aç›klama yap›yor.
Üçünçü nokta, muhalefeti gereksiz gören, devre d›ﬂ› b›rakan yönetim
anlay›ﬂ›d›r. Ald›¤› karara iliﬂkin, muhalefetin görüﬂ bildirme hakk›na sayg› duymuyor. ‹tirazlar› engellemek
için uygulamalar›n› muhalefetten
gizliyor. Oysa muhalefet, burjuva
demokrasileri ölçüleri içinde, en alt
düzeyde de olsa, iktidar›n uygulamalar›n› denetlemek, yönetimdeki keyfiyeti s›n›rlamak gibi bir rol de üstlenir.

Gökçekler’in yönetim anlay›ﬂ›nda, bu s›radan burjuva demokrasisi
kural›na uymak da yok.
Muhalefete bak›ﬂ aç›lar›, oligarﬂi
içi iktidar çat›ﬂmas›na göre biçimlenmiﬂ, beyni, halk›n yarar›n› de¤il, muhalefete malzeme vermemeyi düﬂünmeye göre ayarlanm›ﬂ.

Bu, tüm sömürücü
düzenlerin yönetim
anlay›ﬂ›d›r
Gökçek’in yönetim anlay›ﬂ›nda,
padiﬂah zihniyetiyle, burjuva zihniyet birleﬂmiﬂtir. Padiﬂah zihniyeti,
halk›n iradesi kavramlar›ndan anlamaz, halk› güdülecek bir sürü olarak
görür. Gökçek’in anlay›ﬂ›nda da bu
vard›r.
Keza kapitalizm dahil, tüm sömürücü az›nl›klar›n yönetim anlay›ﬂ›nda,
halktan gizli kararlar almak, halktan
gizli uygulamak geçerli kurald›r.
Ve her iki yönetim anlay›ﬂ›nda,
halk›n sa¤l›¤›n›n bir önemi olmaz.
Milyonlarca insan, gerek padiﬂahlar›n, gerekse de burjuvazinin ç›karlar›
için rahatl›kla gözden ç›kar›l›r.
Elbette, Gökçek bu yönetim anlay›ﬂ›n›n ilk örne¤i de¤il.
Bu yönetim anlay›ﬂ›, 1986’da
Çernobil’de nükleer patlama meydana geldi¤inde, kansere neden olaca¤›n› bile bile, çay sat›ﬂlar› düﬂmesin
diye halka çay içmesini telkin ediyordu. Milyonlar›n kansere yakalanmas› riski önemsizdi.
Ayn› mant›k, kuﬂ gribinden insanlar›m›z ölürken, Tayyip Erdo¤an kiﬂili¤inde kameralar›n karﬂ›s›na geçip
tavuk tüketimini art›rmaya çal›ﬂ›yor,
Aksaray ve çevre illerde musluk suyundan dolay› binlerce insan rahats›zlan›p hastanelere dolmuﬂken, bir
inceleme yapma gere¤i duymadan
halk› musluk suyu içmeye teﬂvik ediyordu.
Yine ayn› mant›k, Bülent Ecevit
kiﬂili¤inde “ d e p rem vergisi” diyerek toplad›¤› paralar›, halk›n bilgisi
olmadan banka kurtarma operasyonlar›na, askeri helikopter al›mlar›na,
IMF borçlar›na, memur maaﬂlar›n›n
ödenmesine kullan›yordu.
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Burjuva demokrasilerinde belli
s›n›rlar içinde, halk›n al›nan kararlar
hakk›nda bilgi sahibi yap›lmas›, düﬂüncelerini aç›klamak için çeﬂitli zeminlerin sunulmas› sözkonusudur.
Burjuva demokrasilerinin bu asgari
kurallar› da, oligarﬂinin egemen oldu¤u ve faﬂizmle yönetilen Türkiye’de uygulanmaz.
Tarihlerinde, halktan gizli say›s›z
karar vard›r. Emperyalizmle geliﬂtirilen iﬂbirlikçilik ve ba¤›ml›l›k iliﬂkileri, çok say›daki ikili anlaﬂma hep
halktan gizli ﬂekilde al›nan kararlard›r. Dahas›, ülkeyi, 1960’lardan bu
yana “k›rm›z› kitap”, “gizli Anayasa” diye adland›r›lan, Milli Güvenlik
Siyaset Belgesi'yle yönetmiﬂlerdir.
Halk›n, bilgisinin dahi olmad›¤› bir
anayasa kitapç›¤›na göre kararlar
al›nm›ﬂ, uygulanm›ﬂt›r.
Halk; 1997’de Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nde yap›lan “Hiçbir
ya s a, gen elg e, M ill i Güve nli k S iya se t B e lg e si’n e a yk › r› l› k ta ﬂ› ma y a -

cakt›r. Kamu kurum ve kuruluﬂlar›
be li rl ene n çe rç ev e d›ﬂ›n da ha reke t
edemez.” ﬂeklindeki düzenlemenin
bas›na yans›mas› üzerine, ony›llard›r
gizli bir anayasa ile yönetildi¤ini ö¤renebilmiﬂtir.
Bu, halk› güdülecek bir koyun gibi gören oligarﬂinin yönetim anlay›ﬂ›n›n en somut ifadesidir.
Oligarﬂinin iktidar›nda, halk hiçbir zaman kendi kaderi hakk›nda söz
sahibi olmam›ﬂt›r. Halk›n ülke yönetimindeki tek iradesi göstermelik seçimlerden ibarettir. Demokrasicilik
oyununda halka biçilen rol, önüne
getirilen düzen partilerinden birisine
oy vermekle s›n›rlanm›ﬂt›r.
Bu elbette, halk›n iradesinin yönetime yans›mas› de¤ildir, fakat oligarﬂi için bu da yeterli olmam›ﬂ, düzen partilerinden oluﬂturulmuﬂ meclisi bile yönetimde tam yetkili k›lmam›ﬂ, ülkeyi yöneten as›l güç MGK
olmuﬂtur.

Bu yönetim anlay›ﬂ›
s›n›fsald›r
Gökçek’in 21 gün boyunca Ankaral›lar’a K›z›l›rmak suyunu gizlice
içirmesi, bir yönetim anlay›ﬂ›n› ortaya koymuﬂtur.
Fakat, bu yönetim anlay›ﬂ›n› Gökçek’le ya da AKP ile s›n›rlayarak sorunun s›n›fsal yan›n› görmezden gelen de¤erlendirmeler yanl›ﬂt›r.
Melih Gökçek’in yönetim anlay›ﬂ›n› da, AKP iktidar›n›n yönetim anlay›ﬂ›n› da ﬂekillendiren as›l olarak
sömürücü az›nl›¤›n ç›karlar›n›n savunucusu olmalar›, yani s›n›fsal konumlar›d›r.
Bir avuç az›nl›¤›n ç›karlar›n› savunuyor olmak, milyonlar›n aleyhine kararlar almak demektir. Dolay›s›yla,
halka karﬂ› al›nan bu kararlar ya yalanla yo¤rularak, halk›n ç›kar›na imiﬂ gibi yans›t›lacak, ya da halktan gizlenecektir. Halka yalan söylemek de, halktan al›nan kararlar› gizlemek de sömürücü az›nl›klar›n iktidarlar›na özgüdür.

AKP’ye Yine Soruyoruz:
Bu Y›l Kaç Kiﬂi Ölece¤iz!

‹slamc› istismarc›l›k!

“Bu y›l kaç kiﬂi ölece¤iz!...” diye sormuﬂtuk 25
May›s 2008 tarihli Yürüyüﬂ’te. Kene ›s›rmalar›ndan ölenlerin say›s› o zaman 9’du. Hükümetin kene
›s›rmalar›ndan ölümlere bulabildi¤i tek çözüm, pantolon paçalar›n›n çoraplar›n içine sokulmas› ve 9
ölüm ise bu çözümün bir iﬂe yaramad›¤›n›n göstergesiydi.
9 ölüm bakanl›¤›n farkl› çözüm aray›ﬂlar›na girmesi için yeterli olmad›. Arka arkaya kene ›s›rmas›ndan kaynakl› yeni ölümler geldi.
30 May›s’ta Bart›n’da Zülfiye Tunç ve Sivas’ta
Elif Karababa yaﬂam›n› yitirdi. Tarih 2 Haziran 2008
Tokat’ta Mahmut Büyüközkara ve Çorum’da Osman
Cenik yaﬂam›n› yitirdi. Sonuç: “Bu y›l kenelerden
ölenlerin say›s› 15’e yükseldi”. Çözümde yine bir
de¤iﬂiklik yok, paçalar›n›z› çoraplar›n›z›n içine sokun. Haklar›n› yememek laz›m, bir de, Keklik formülü bulunmuﬂ durumda. Kene avc›s› keklikler büyüyecek, keneleri bitirecek, halk rahat edecek. ﬁaka
de¤il, AK Parti Yozgat Milletvekili Mehmet Çiçek
aç›kl›yor, böylece kene ve süne ilaçlar›na verilen milyon dolarlar devletin kasas›nda kalacakm›ﬂ. Sabredin, ölmeyin!...

Bart›n’›n Eflani ‹lçesi’nde kene sokmas› sonucu 30
May›s’ta yaﬂam›n› yitiren Zülfiye Tunç’un cenaze namaz›nda i m a m M u h a r rem Tokgöz ﬂöyle diyor: “ Cenab-›
Al lah diyor ki, dünyada baz› husumet ler ar t›nc a ka vim lere baz› cezalar verilir, onlara bilinmedik hastal›klar
verilir. Dünyada fiili ve sözlü fuhuﬂlar artt›kça, bu tür
belalar baﬂ›m›za musallat olur.”
Hat›rlayal›m, bu anlay›ﬂ, 17 A¤ustos depreminin de
dinsizlikten oldu¤unu söylüyordu. Din istismarc›lar›n›n
halk›n ac›lar›na bile sayg›s› yok, onu bile dincili¤i geliﬂtirmek için f›rsat olarak görüyor. ‹mam kendi akl›yla konuﬂmuyor, din istismarc›l›¤›n›n geçmiﬂten günümüze halk› uyutma politikas› çerçevesinde ald›¤› e¤itimle konuﬂuyor ve karﬂ›m›za, halk›n ac›lar›n›, hastal›klar›, felaketleri,
her ﬂeyi kullanan, her ﬂeyi istismar eden zihniyet ç›k›yor.
‹ktidardalar, ama ölümleri önlemek için u¤raﬂmak yerine, ölümleri de f›rsata çevirip gericili¤i geliﬂtirmek için
kullanmay› düﬂünüyorlar.
Elbette, bu zihniyet halk›n geri yanlar›ndan, cehaletten besleniyor. Halk› ne kadar dini gericili¤in etkisi alt›na
alabilirse, o kadar rahat yönetebilecek, iktidarda kalabilecek. De¤ilse, gericili¤in etkisinden kurtulmuﬂ bir halk›
böyle yönetmeleri mümkün de¤il.

Say›: 149
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Böyle
Yönetiyorlar

AKP Zihniyetinin Resmi

KADINA B A K I ﬁ I : P a r a s › o l a n o k u s u n , p a r a s › o l m a y a n
kocaya gitsin!
A L E V ‹ L E R E B A K I ﬁ I : Aleviler d e v le t çi d e ¤ il . B u n e d en l e
düﬂman ol ara k görülme lil er ve okumay› da hak etmiyorl a r.
Y Ö N E T ‹ M ANLAYIﬁI: Milli E¤itim’i e¤itim düﬂman›,
K a y m a k a m l › ¤ › Alevi düﬂman›... Hamileri ‹çiﬂleri Bakan›.
AKP’nin K›z›lcahamam kamp›nda, aralar›nda yaﬂanan bir tart›ﬂma, AKP zihniyetini yans›tan çarp›c› bir örne¤in gündeme gelmesine
vesile oldu.
Tart›ﬂmaya neden olan olay ﬂöyledir; Karakoçan ‹lçesi’nde yat›l›
okulda okuyan 28 k›z ö¤renci, evlerine gelip giderken taciz edildikleri
için ilçenin Milli E¤itim Müdürü
Yafez Kaya’dan araç tahsis edilmesini isterler. M i l l i E ¤ i t i m M ü d ü r ü n ü n c e v a b › : “Size araba, maraba
yok. Paras› olan okusun, olmayan
evlensin.” olur. AKP Elaz›¤ Milletvekili Fevzi ‹ﬂbaﬂaran ö¤rencilerin
sorununu Karakoçan Kaymakam›
Erdinç Y›lmaz’la görüﬂür. K a y m a ka m› n c e va b› : “Say›n milletveki lim, 28 ö ¤ r e n c i n i n 12’si Alevi.
B u n l a r › n d ev l e t e b a k › ﬂ › n › z a t e n b i liyorsunuz.” ﬂeklindedir. Milletvekili bu kez Kaymakam› ‹çiﬂleri Bakan› Beﬂir Atalay’a ﬂikayet etmek
ister ve Atalay’›n cevab›: “Fevzi
bey, bir dilekçe verin konuyu inceleteyim.” ﬂeklinde olur.
Bu örneklerde, iktidar›n kad›na
ve Alevilere bak›ﬂ› ile yönetim anlay›ﬂ› görülüyor. Kad›n›n da, Alevinin
de e¤itim hakk›na sayg› duymuyor.
Birini köle olarak, di¤erini düﬂman
olarak görüyor.

A K P Bölücülü¤ü:
Al evil er D ü ﬂ m a n d › r
Karakoçan Kaymakam›, karﬂ›s›ndaki milletvekilinin AKP’li olmas›na duydu¤u güvenle düﬂüncesini aç›kça ifade ediyor ve “28 ö¤ -
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rencinin 12’si Alevi, bunlar›n dev let e b ak ›ﬂ ›n › z ate n bi li y or su n u z”
diyor. Kaymakam Alevilerin hepsini devlete düﬂman olarak görüyor
ve kendisini devlet olarak gördü¤ü
için de, Alevilere k a r ﬂ › d ü ﬂ m a n l › k
g ü t m e k gerekti¤ine inan›yor.
Konuﬂman›n milletvekili ile
kendisi aras›nda kalaca¤›n› düﬂünüyor olmal›d›r. Ve emin olabilirsiniz
ki, bu Karakoçan Kaymakam›’n›n
benzer içerikteki say›s›z konuﬂmas›ndan sadece birisidir. Ve yine
emin olabilirsiniz ki, bu tarz konuﬂmalar ülkeyi yönetenler aras›nda
sürekli tekrarlanan s›radan konuﬂmalardand›r. Bu kafa devletin kafas›d›r.
Bu devletin Alevi düﬂman› tek
yöneticisi, Karakoçan Kaymakam›
de¤ildir. Onun bu olaydaki ﬂanss›zl›¤›, iç çeliﬂkiler nedeniyle bu olay›n “ i k i k i ﬂ i a r a s › n d a k i k o n u ﬂ m a ”
olarak kalmam›ﬂ olmas›d›r.
Alevi halka, çoluk çocuk ay›rmadan, düﬂman gözüyle bakan bu kafalar›n, Maraﬂlar’›, Sivaslar’› yaratm›ﬂ
olmas› elbette ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir.
Ve yine, bu anlay›ﬂta çok say›da
kaymakam›n, valinin, belediye baﬂkan›n›n, emniyet müdürünün, subay›n ülkenin her yan›nda var oldu¤u
gerçe¤iyle birlikte düﬂündü¤ümüzde tablonun çarp›c›l›¤› daha net görülecektir.
Bu kafalar, Alevi halka zorla
“se nin de ibadet ye rin c amiler ola c a k ” diye dayatmaktad›r. Alevi
halk; “bizim ibadet yerlerimiz ce mevleridir” diyor. Bu kafalar “ h a-

y › r c e m e v l e ri n d e ib a d e t e d e m e z s i n ” diye dayat›yor. Cemevinde
ibadet edemezsin demek, Alevili¤i
unutacaks›n, benim inand›¤›m gibi
inanacaks›n, benim ibadet etti¤im
gibi ibadet edeceksin dayatmas›d›r.
Ve bugün AKP taraf›ndan hayata
geçirilen bu dayatmay›, oligarﬂik
iktidarlar›n tümü ony›llard›r uygulad›lar.
Alevileri yok etmek, Sünnileﬂtirmek için Maraﬂlar’da, Çorumlar’
da, Sivaslar’da, Gazi’de katleden ve
yakanlar da bu kafalard›r. Ve Alevi
halk›n bu düﬂmanl›¤a maruz kalmaktaki en büyük suçu, zulüm düzeninin karﬂ›s›nda yer alm›ﬂ olmalar›d›r. Hay›r, Alevi halk›n devlete
düﬂmanl›¤› yoktur, Alevi halk›n
karﬂ›s›nda yer ald›¤› sömürü ve zulüm devletidir. Yani, 70 milyon halka düﬂman olan, oligarﬂik devlete
karﬂ›d›r Alevi halk›m›z.
Elbette AKP’nin kaymakam› ve
onun gibilerin kafas›ndaki düﬂmanlar Alevi halkla s›n›rl› de¤il; AKP’li
olmayan herkes düﬂman.
Kürt, Gürcü, Çerkez, Roman
düﬂman, iﬂçi-emekçi, düzene karﬂ›
olan, solcu, ilerici, demokrat, devrimci olan hepsi düﬂman.
Tüm halk›n illa da AKP’li olmas›n› istiyor. AKP’li olmayan›, seçimlerde AKP’ye düﬂük oy ç›kan
bölgeleri elindeki iktidar olanaklar›n› kullanarak cezaland›r›yor.
Bakmay›n, her a¤›zlar›n› açt›klar›nda baﬂkalar›n› bölücü diye suçlamalar›na, “ bi r l i ¤i m i z , bü t ünl ü¤ü m ü z ” diye demagoji yapmalar›na...
Onlar›n kafas›nda halk›n birli¤i
yoktur. Aleviler, Sünniler vard›r,
onlar Sünnilikten yana, Alevili¤in
karﬂ›s›ndad›rlar. Kürtlük, Türklük
vard›r, Türklükten yana, Kürtler’e
karﬂ› ›rkç›d›rlar. Halk› bölüp parçalayarak yönetmek politikalar›d›r.
Gerçek saflar› ise, ne Türkler’in yan›, ne Sünni halk›n yan›d›r. Gerçek
saflar›, yoksullara karﬂ› ve zenginlerden yan›d›r.
8 Haziran 2008

Bu gerçe¤i de, Milli E¤itim Müdürü “Paras› olan okusun, olma yan evlensin” diyerek özlü biçimde
ifade etmiﬂ zaten.

A K P Gericili¤i:
K › z l a r › n O k u m a H a k k › Yok
Müdür; e¤itimden sorumlu, fakat e¤itime karﬂ›. K›z ö¤rencilerin
okumas›n› istemiyor, “evlenin” diyor. Böyle bir kafa yap›s›n›n e¤itimden sorumlu oldu¤u bir yerde, e¤itimin e’sinden söz etmek mümkün
olabilir mi?
AKP iktidar›n›n riyakarl›¤›na
bak›n ki, bir yandan böylelerini
Milli E¤itim Müdürü olarak görevlendirirken, di¤er yandan “ H a y d i
k › z l a r o k u l a ” kampanyalar›ndan
yanaym›ﬂ gibi gözüküp e¤itim düﬂmanl›¤›n›n üzerini örtmeye çal›ﬂ›yor. Elbette, AKP zihniyetinde e¤itim yoktur. Ona göre, k›zlar camilerde dini e¤itim als›nlar, namaz›,

orucu ve kocas›na nas›l en iyi hizmet edeceklerini ö¤rensinler, yeter.
Böyle milli e¤itim müdürleri ve onlar› e¤itimle görevlendiren iktidarlar varken, bu ülkedeki okuma yazma oranlar›n›n ve e¤itim kalitesinin
düﬂük olmas›na iliﬂkin baﬂka nedenler aramaya gerek var m›?
Konu bas›na yans›d›¤› için, Yafez Kaya’y› Karakoçan Milli E¤itim
Müdürlü¤ü görevinden alm›ﬂ. Bu
neyi de¤iﬂtirir ki? Yafez Kaya, bir
tane de¤il, AKP iktidar›n›n tüm
kadrolar› bir Yafez Kaya’d›r. E¤itimden, yarg›ya, polis teﬂkilat›ndan,
valiliklere, kaymakaml›klara, belediye baﬂkanl›klar›na, milletvekillerine, bakanlara nerede ararsan›z say›s›z Yafez Kaya var. Hangisinin
mant›¤› Kaya’dan farkl›d›r ki!
Tersine görevden alma; ortaya
ç›kan bir gerçe¤in gizlenmesi,
“münferit” gibi gösterilmesi, üzerinde yürütülecek tart›ﬂmalar› ve
olay›n sorgulanmas›n› engellemek

için baﬂvurulan bir yöntemdir.

mu?... E¤er
Ta y y i p ’ i n
ulemas› da
kendisi gibi
ise, o uleman›n verece¤i
cevaba da ne
kadar güvenilebilece¤i kuﬂkuludur.

miﬂtir. On Numara, Süper Loto, ﬁans
Topu, Say›sal Loto, Spor Toto, Spor
Loto, ‹ddaa, Kaz› Kazan, Milli Piyango, At Yar›ﬂlar›... saymakla bitmiyor.
Bu durum, tam da AKP islamc›l›¤›n›n özelli¤ini yans›tmaktad›r.
AKP islamc›l›¤›nda, dinin kurallar›
kapitalist sistemin gerekleri için
yok say›labilir. Faizcilik bunun bir
baﬂka örne¤idir, milyonlar› aç ve
yoksul b›rak›rken, varolanlar› büyütüp ayr›ca yeni tekeller yaratarak,
“komﬂ ul ar › a ç b›r ak›p, lüks ve s efa
içinde yaﬂamak” da bunun örnekleri aras›ndad›r.
Ki, halk›n bu kadar çok kumara
yönelmesi de, halk› yoksullaﬂt›r›p
çaresizleﬂtiren AKP politikalar›n›n
bir sonucudur.
Normal olarak, islamda bunlar›n
olmamas› gerekir diye düﬂünülebilir. Fakat, Amerika’n›n öve öve bitiremedi¤i AKP islamc›l›¤›n›n kendine özgülü¤ü de, kapitalizmle sa¤lad›¤› bu uyumdan gelmektedir. Bu
özellikleri nedeniyle, ad› “Ameri kan islamc›l›¤›”d›r.

AKP Geldi Kumar Artt›

Caiz midir?
AKP iktidar›nda
islamda yasak olan
kumar›n normal olarak azalmas› gerekmez mi? Evet, normal olarak öyle olmas› gerekir. Ama öyle de¤il.
Ülkemizde bahisler ve ﬂans
oyunlar›n›n (yani resmi kumar›n)
cirosu, 2003 y›l›nda 1.3 milyar dolar iken, AKP iktidar› boyunca ciro
sistemli olarak büyüdü. 2007’de 5.2
m i l y a r d o l a r a yükseldi. AKP iktidar› döneminde kumar art›ﬂ› tam
d ö r t k a t t › r.
AKP’liler kumar› güya sevmiyorlar, islam dininde de zaten yeri
yok kumar›n. Ama bak›n, kumardan
gelen vergileri seviyorlar. ‹çki yasaklar› ç›kar›yorlar, ama kumara
dokunmuyorlar.
Peki kumardan al›nan vergi helal
midir? Tayyip ulemaya sormuﬂ
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Kumara karﬂ› görünmekten de,
kumardan gelen paradan da vazgeçemiyor; baﬂka bir deyiﬂle i n a n ç l a r›yla, islamc›l›kla para karﬂ› karﬂ›ya geldi¤inde, AKP’liler tart›ﬂmas›z biçimde tercihlerini ikincisinden yana kullan›yorlar.
Kumar konusundaki bu oranlar,
A K P islamc›l›¤›n›n kapitalizme
teslim olmas›ndan baﬂka bir ﬂeyin
ifadesi de¤ildir. AKP islamc›l›¤› paran›n gücü karﬂ›s›nda, Bat›’n›n ahlaks›zl›¤› dedi¤i, ama Bat› ile s›n›rl›
olmayan kumar ahlaks›zl›¤›na boyun e¤miﬂtir.
Öyle bir islamc›l›k ki, bütçeye
para gelsin diye, kumar› teﬂvik ediyor. Kumar reklamlar› daha önce hiç
b i r i k t i d a r döneminde olmad›¤›
k a d a r yayg›n ve serbest hale gel-

Esas olarak, AKP iktidar›n›n politikas›n› Beﬂir Atalay’›n tavr› gösteriyor. Olay hakk›nda kendisini
bilgilendiren milletvekili Fevzi ‹ﬂbaﬂaran’dan olaya iliﬂkin sümenalt›l›k bir dilekçe istiyor.
Olay› s›radan bir olay olarak görüyor. Zira AKP bürokratlar›n›n genel yaklaﬂ›mlar›na ayk›r› bir durum
sözkonusu de¤il. Olay, K›z›lcahamam’da gündeme gelip de bas›na
yans›masa, olay› bir milletvekili takip etmese, çoktan örtbas edilecek.
Nitekim, Türkiye’nin her taraf›nda
benzer ayn› yönetim anlay›ﬂ› geçerli. Kimi zaman bas›na yans›yor, ço¤unlukla ise yaﬂand›¤›yla kal›yor.
Milletvekilinin, üstelik AKP’li
bir milletvekilinin takip etti¤i bir
olaya iliﬂkin bile, ciddiyetsiz yaklaﬂan ‹çiﬂleri Bakan›’n›n halk›n ﬂikayetlerini zerre kadar dikkate almayaca¤›n› anlamak zor de¤ildir.
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Sapanca’da Sporculara Gerici Sald›r›

‘Münferit’ Aç›klamas› AKP’yi
Sorumluluktan Kurtar›r M›?
31 May›s’ta Sakarya’n›n Sapanca ‹lçesi’nde Kürek ﬁampiyonas›’na kat›lmak için bulunan sporculara, 25-30 kiﬂilik bir grup “ B u r a d a
ﬂortla gezemezsiniz Allahs›zlar” diyerek sopalarla sald›rd›. Sporculardan yaralananlar oldu ve yar›ﬂa kat›lamad›lar.
Olay›n arkas›ndan aç›klama yapan, Sakarya Valisi Hüseyin Atak,
Sapanca Kaymakam› ve belediye
baﬂkan›, sanki bir korodan ç›kan ortak ses gibi “ o l a y m ü n fe ri t ” dediler. Yine a¤›z birli¤i etmiﬂçesine,
“bir yaralanma olmad›¤›n›, olay›n
otopark sorunundan ç›km›ﬂ basit
bir tart›ﬂma oldu¤unu” söylediler.
Vali ayr›ca, sald›r›n›n haber yap›lmas›na da tepki göstererek,
“K im s en i n i li m iz i v e Sa p an c a’ y ›
farkl› göstermeye hakk› yoktur...”
dedi. Sald›r›ya tepkileri yoktu, sald›r›n›n üzerine gidilmesine, gündeme taﬂ›nmas›na tepki gösterdiler.
Hat›rlanacakt›r, Sakarya Valisi
Hüseyin Atak’›n daha bir ay önce
Adapazar›’nda DTP’lilere yönelik
linç sald›r›s› karﬂ›s›nda ilk kulland›¤› cümle de “ m ü n f e r i t b i r olay” olmuﬂtu.
Sakarya’n›n münferitleri bitmiyor. Örne¤in Sakarya ili s›n›rlar›
içinde, Nisan 2005’ten bugüne gerçekleﬂtirilen “ m ü n f e r i t ” sald›r›lar
ﬂunlar olmuﬂtur:
* Adapazar›’nda, TAYAD’l›lar
yönelik Trabzon’daki linç sald›r›s›n› protesto eden Gençlik Derne¤i
üyelerine linç sald›r›s›,
* Adapazar›’nda Ahmet Kaya tiﬂörtü giyen iki Kürt gencine yönelik
linç sald›r›s›,
* Sakarya’n›n Akyaz› ‹lçesi’nde
Kürt f›nd›k iﬂçilerine linç sald›r›s›,
* Mahir Çayan’›n resimli afiﬂleri asan yine Gençlik Derne¤i üyesi
ö¤rencilere linç sald›r›s›,
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* Ve DTP’lilere linç sald›r›s›.
Fakat hepsi m ü n f e r i t !
Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek de, sald›r›ya tepki göstermeyerek, bakanlar kurulu sonras›nda
yapt›¤› bas›n toplant›s›nda sorulan
sorular karﬂ›s›nda; “Yanl›ﬂ bir ﬂey
varsa, bunu tasvip edemeyiz.” demekle yetindi. Oysa, iktidar böyle
bir olay karﬂ›s›nda somut bir tav›r
geliﬂtirmiyorsa, sald›r›y› da, vali ve
di¤er yetkililerin “ m ü n f e r i t o l a y ”
aç›klamalar›n› da tasvip ediyor demektir. Yanl›ﬂ bir ﬂey varsa diyor
hükümet sözcüsü; sen hükümetsin,
yanl›ﬂ var m›, yok mu, bilmek durumundas›n...
Sapanca’daki sald›r›y› önemli
hale getiren de, bu tür sald›r›lar›n
iktidardan destek bulmas›d›r. Sald›r›lara “ m ü n f e r i t ” demek de, bu
deste¤in ifadesidir. Sözlük anlam›
“ t e k , a y r › , t e k b a ﬂ › n a ” olan,
“ m ü n f e r i t ” kelimesinin, devletle
do¤rudan ya da politik olarak ba¤lant›s› olan bu tür olaylar›n üzerinin
örtülmeye çal›ﬂ›lmas›nda kullan›lmas› “ m ü n f e r i t ” de¤il. Sistemin
niteli¤ini yans›tan hemen her olayda bu aç›klama yap›l›yor.
Örne¤in, kontrgerilla örgütleri
deﬂifre olur. Aç›klama “ m ü n f e r i t ”
tir, linç sald›r›lar›n›n tamam› “ m ü nf e r i t ” tir, kontrgerilla cinayetleri,
katliamlar›n aç›klamas› m ü n f e r i t
olay’d›r.. ‹ﬂkencede ölümler, infazlar, kay›plar “ m ü n f e r i t ” t i r.
Ne kadar yolsuzluk, doland›r›c›l›k, mafya, çete organizasyonu aç›¤a ç›km›ﬂsa hemen hemen hepsinde
polisi, askeri, bürokrat›, milletvekili, savc›s›, hakimi ç›kar, fakat bunlar da münferit olaylar diye aç›klan›r.... E¤itim paras›zd›r, fakat hemen hemen ba¤›ﬂ, yard›m ad› alt›nda “ k a y › t p a r a s › ” , “ k a r n e p a r a s › ”
almayan okul yok gibidir, fakat
bunlar›n aç›¤a ç›kanlar› için yap›lan

aç›klama m ü n f e r i ttir. Özcesi, devletin suçüstü yakaland›¤› tüm olaylar›n aç›klamas› “ m ü n f e r i t ”tir.
Ve bu m ü n f e r i tlerin say›s› bir
beﬂ de¤il, say›s›zd›r. Bu olaylar›,
münferit diyerek basitleﬂtirmek,
olaylar›n geliﬂti¤i politik zemini
gözlerden saklamak, yeni sald›r›lar›n yaﬂanmas›na gözyummakt›r.

Zemini Ya r a t a n
AKP Politikalar›d›r
Münferit aç›klamalar›, bu olaylarla devletin ba¤›n›n kurulmamas›,
sald›ranlar›n arkalar›nda devletin
gücünü hissederek sald›rd›klar›n›n
gizlenmesi içindir.
Bu olaylar›n sorgulanmas›n›,
üzerine gidilmesini engellemek,
devletin sorumlulu¤unun sorgulanmas›n› engellemek içindir.
Ve, bu sald›r›lar›n durmayaca¤›n›n, olaylar›n faillerinin yarg›lanmayaca¤›n›n, bir sonraki yaﬂanana
kadar olay›n üzerinin örtülece¤inin
devletin a¤z›ndan aç›klanmas› demektir.
Sporculara sald›ranlar›n gerekçeleri, ﬂortlu sporcular›n k›yafetleri
idi. Bu k›yafetler “ d i n e a y k › r › ” görülmüﬂtü. Sald›r›n›n nas›l örgütlendi¤i, nas›l yap›ld›¤› bir yana, salt bu
boyutu bile sald›r›daki A K P so r u m l u l u ¤ u n u göstermeye yeterlidir. Bu sonuçlar› yaratan AKP’nin
gerici politikalar›d›r. Sald›r›n›n, ne
devletin il ve ilçe yöneticilerinden
ne de hükümetten bir tepki görmemesi de, sald›r›y› gerçekleﬂtirenlerden sadece birkaç tane yaﬂ› 18’in alt›nda olanlardan gözalt›na al›n›p
serbest b›rak›lmas› da, AKP’nin sald›r›y› sahiplendi¤inin göstergesidir.
Sald›r›, düzenin politikalar›n›n
sonucu olarak, de¤iﬂik yerlerde de¤iﬂik biçimlerde ortaya ç›kan gerici
sald›r›lar›n bir parças›d›r.

8 Haziran 2008

Müslümana Bask› Varsa
Uygulayan Sensin
D›ﬂiﬂleri Bakan›
Ali Babacan, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) “Türkiye’de sadece
g ay ri m üs lim az ›n l› k lar d e¤ il , Mü s lüman ço¤unluk da dini özgürlük lerle ilgili sorunlar yaﬂ›yor” dedi.
AKP’liler her f›rsatta müslüman
halk üzerindeki bask›dan söz ediyor, fakat sanki kendileri iktidarda
de¤illermiﬂ gibi, bu bask›lardan dolay› baﬂkalar›n› suçluyorlar.
AP’de de kimse Babacan’a;
“Madem müslümanlara da dini
bask› var, 6 y›ld›r iktidardas›n›z niye çözmediniz?” diye sormad›. Oysa, bir bask›dan sözedilecekse, 6
y›ld›r iktidarda olan parti bunun
baﬂta gelen sorumlular› aras›nda say›lmak durumundad›r.
‹ktidardalar, halk›n sorunlar›n›
çözecek olan kendileridir, fakat çözmek yerine kullan›yorlar. Kullanma
tavr›, salt inanç özgürlü¤üne yönelik bask›larla s›n›rl› da de¤il. Dini
bask›lardan, kontrgerilla örgütlen-

melerinden, ayd›nlara yönelik cinayetlerden, Kürt sorununun çözülmemesinden, hiçbirisinden AKP sorumlu de¤il, AKP sorunlar› çözecek, halk düﬂman› örgütleri da¤›tacak, cinayetleri çözecek, fakat ordu
engel oluyor, CHP engel oluyor.
AKP iktidar›n›n y›llard›r yapt›¤›
propaganda budur. Halk› bu yalanlarla kand›r›yor, sorunlar›n› iktidar
ç›karlar› için kullan›yor.
Evet do¤rudur, bu ülkede halk›n
tüm kesimleri aç›s›ndan de¤iﬂik boyutlarda inanç özgürlü¤ü sorunu
vard›r. Çünkü sistem, faﬂisttir, dayatmac›d›r, özgürlüklere düﬂmand›r.
Ve Babacan’›n partisi bu sistemin
d›ﬂ›nda de¤il, sistemin uygulay›c›s›
konumundad›r.
Babacan’›n sözlerine “ T ü r k i ye’de müslümanlar›n sorunu mu
var?” diye karﬂ› ç›kmak da, Babacan’›n iktidarda oldu¤unu unutup
“gerçe¤i söylüyor” diye yaklaﬂmak
da yanl›ﬂt›r ve her iki yanl›ﬂ, esas

AKP’nin Kürt Sorunu Çözümü:
‘Asimilasyonu Yo¤unlaﬂt›rmal›y›z’
Yavuz Donat, Milli E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik’e, Kürt sorununa iliﬂkin “ne yapt›n›z, ne yapacaks›n›z” diye sormuﬂ.
Hüseyin Çelik, formülü söylüyor; “Okul Öncesi E¤itim.” Hat›rlanacakt›r, bu formül, Güneydo¤u
paketinin içinde yer al›yordu.
Çelik diyor ki; “Güneydo¤u’da
oku l ön ce s i e ¤i t im i ya yg› nl a ﬂ t› r mak için çok ﬂey yapt›k... Elimizd e n g e le n i y a p a c a ¤› z . . . . G ü ne yd o ¤u ’ da pe k ç ok ço cu k T ü r kç e bi l mi y or k i , o ku ma y a z m a y › ö ¤r e ns i n . ..
Önce Türkçe’yi ö¤reniyorlar.”
Çözümün özü, Kürtler Türkçe
ö¤renirlerse sorun çözülür. Kürtler’in anadillerinde e¤itim taleplerini gündemine alm›yor, tersine Kürt-

Say›: 149

ler’e ana okulundan baﬂlayarak
Türkçe ö¤retmek üzerine yo¤unlaﬂ›yor. Nas›l anadillerini unuttururum,
nas›l daha bebekken asimile etmeye
baﬂlar›m diye politika üretiyor.
Çelik’in anlatt›¤›, klasik asimilasyon politikas›d›r. Bugüne kadar
okul ve e¤itimi, Kürtler’i asimile etmek için kulland›lar, baﬂaramad›klar›n› ilkokul ça¤›ndan önce Türkçe
ö¤reterek baﬂarmaya çal›ﬂacaklar.
Elbette, ne gerçekçi ne de Kürt
sorununu çözmeyle ilgisi var. Tersine, “ K ü r t s o r u n u ”nu zaten bu ›rkç›, asimilasyoncu, ilhakç› politikalar yarat›yor. Bu kafa, Kürtler’i sistemin içine ne katdar fazla çekerse,
o kadar Kürtlüklerini unutturaca¤›n›
san›yor.

olarak laiklik-ﬂeriat kavgas› çerçevesinde mevzilenenlerin yaklaﬂ›mlar›n› yans›tmaktad›r.
Bir kesim, laikli¤i
kullanarak iktidar olmak istedi¤i
için, inançlar üzerinde bask›lar› inkar ediyor, bir kesim de inançlar
üzerindeki bask›lar› kullanarak, iktidar›n› güçlendirmeye çal›ﬂ›yor.
Her iki kesimin politikas› da, soruna halk›n cephesinden yaklaﬂmamak demektir. Halk›n cephesinden
soruna yaklaﬂ›m, hem hak ve özgürlüklerin savunulmas› ve hem de dinin iktidar ç›karlar› için istismar
edilmesine karﬂ› ç›kmay› gerektirir.
Dolay›s›yla, soruna halk›n cephesinden yaklaﬂanlar›n politikalar›
nettir:
Ülkemizde, hemen her alanda
hak ve özgürlük sorunlar› yaﬂanmaktad›r. Bu alanlardan birisi de
inançlar üzerindeki bask›lard›r.
Bu bask›lar›n sorumlusu AKP
iktidar› dahil, oligarﬂik düzendir.
Hak ve özgürlüklerden yana
olanlar›n, oligarﬂik düzene karﬂ›
mücadele etmesi gerekir.

Irkç› kafa yap›s›, Kürt çocuklar›n›n ana dillerini ö¤renme, ana dillerinde e¤itim görme haklar›n›n oldu¤unu kabullenemiyor. Sorunu Kürtler’in haklar›n› tan›yarak çözmeyi
düﬂünmüyor.
Aç›k ki, bundan önce say›s›z
Güneydo¤u paketlerinin iflas etme
nedeni de, paketlerin içlerinin Kürt
sorununun çözümü ile de¤il, asimilasyon, imha politikalar› ile dolu olmas›ndand›. Bu Güneydo¤u paketinin de iflas edece¤ini öngörmek bu
nedenle zor de¤ildir.
Muhtemeldir ki, AKP iktidar›
da, sözkonusu paketin bir çözüm
getirmeyece¤inin fark›ndad›r. Oligarﬂi bir yandan, ony›llard›r uygulad›klar› politikalar›n çözümsüzlü¤ünü görürken, di¤er yandan yeni bir
politika üretememenin, sorunu çözme gücünü kendinde bulamaman›n
sonucu olarak, ayn› çözümsüzlü¤ü
tekrar etmekten de kurtulam›yor.
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15-16 Haziran’dan 1 May›s 2008’e;
Reformist, revizyonist sendikac›l›¤›n
keskin dönemeçlerdeki s›nav›
1 May›s 2008’de, Taksim’i zaptetme coﬂkusuyla yola ç›kan tüm emekçiler, ilericiler, devrimciler,
bir kez daha reformist, revizyonist sendikac›l›k gelene¤inin karakteristik bir
tavr›yla karﬂ› karﬂ›ya kald›lar. S›n›f mücadelesinin
keskinleﬂti¤i, mücadelenin ﬂu veya bu biçimde
Kesilmiﬂti yollar bedeller ödemeyi dayatt›Barikatlar dikilmiﬂti önlerine ¤› anlarda ortaya ç›kan
bir tav›rd› bu.
Esas barikat s›n›flar mücadeKESK ve D‹SK, o
lesineydi, iﬂçilerin, halk›n
a n d a , söylemeleri geredevrimci mücadelesineydi. keni söylemedi, yapmaYürüdüler üstüne barikatlar›n. lar› gerekeni yapmad›lar.
Ne zulmün s›k›yönetimini, ne Kuﬂku yok ki, bu sonuç,
reformist sendikac›l›¤›n tav- orada bulunan KESK ve
siyelerini dinlemeyip yürüdü- D‹SK yöneticilerinin
ler... 15-16 Haziran’› “kiﬂisel” olarak bu cüreti
yaratt›lar! gösterip gösterememeleri sorunu de¤ildi. Bu bir
siyasi çizgi sorunuydu.
Reformist, revizyonist sendikac›l›k çizgisi, en radikal göründü¤ü, “sosyalizme en yak›n” oldu¤u dönemlerde bile, uzlaﬂmac›, düzen içi karakterinin d›ﬂ›na ç›kamam›ﬂt›r. Çat›ﬂman›n keskinleﬂti¤i her kesitte, bu anlay›ﬂ›n politikas›n› belirleyen uzlaﬂmac›l›k olur. Böylesi
anlarda, reformist, revizyonist sendikac›l›k, militanl›¤›n
karﬂ›s›na pasifizmi, direniﬂin karﬂ›s›na diyalogu, sa¤ d u y u y u , i s t i k r a r › ç›kar›r...
1 May›s 2008’de olan budur. Tam 38 y›l önce 15-16
Haziran’da da böyle olmuﬂtur. Tariﬂ direniﬂinde, 12
Eylül’de, hapishanelerdeki direniﬂlerde, Gazi ayaklanmas›nda, F Tiplerine karﬂ› mücadelede, olan da budur.
E¤er ony›llara yay›lan bir ﬂekilde, bir tav›r kendini sürekli olarak tekrarl›yorsa, orada sorunun bu sendikalar›
yöneten anlay›ﬂlara iliﬂkin bir sorun oldu¤u aç›kt›r.
Bugünlerde 15-16 Haziran’›n y›ldönümü vesilesiyle
duyaca¤›n›z konuﬂmalar›n, okuyaca¤›n›z aç›klamalar›n
büyük bölümü, ya çeﬂitli biçimlerde bu gerçe¤in üzerini örtecek, ya da tamamen es geçecektir. Aynen 1 May›s
2008’de yap›ld›¤› gibi... Evet, 1 May›s 2008’in üzerinden bir ay› aﬂk›n süre geçmiﬂ olmas›na karﬂ›n, ne yaz›k
ki solun büyük kesimi, o gün reformist sendikac›l›¤›n
sergiledi¤i tutars›zl›¤›n, karars›zl›¤›n, ortak kararlara
s›rt›n› dönmenin eleﬂtirisinden alenen kaçmaktad›r.
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Pragmatizmin yön verdi¤i bu tutum, baﬂta 15-16 Haziran olmak üzere iﬂçi s›n›f›n›n tarihsel direniﬂlerine iliﬂkin de¤erlerdirmelerde de s›k rastlanan bir tutumdur.
Oysa bu, en baﬂta iﬂçi s›n›f›n›n 15-16 Haziran direniﬂine sayg›s›zl›k ve yüzbini aﬂk›n emekçinin o iki tarihsel
günde verdi¤i bir mücadeleye karﬂ› sorumsuzluktur.
15-16 Haziran› iﬂçi s›n›f›n›n mücadelesini geliﬂtirecek, sendikalar› içinde bulunduklar› durumdan ç›kart›p
daha dinamik ve devrimci hale getirecek bir bak›ﬂ aç›s›yla ele almak, elbette, genel bir direniﬂ ajitasyonunun
ötesinde o süreçteki sendikal reformizmin olumsuzlu¤unu ve o olumsuzlu¤un bugüne uzanan yanlar›n› da ele
almay› gerektirir. 15-16 Haziran’›n hakk› böyle verilir.

Taﬂ atan bizden de¤ildir!
En baﬂta belirtmeliyiz ki, 15-16 Haziran, D‹SK yö ne t i m i a ç › s › n da n b i r o n u r, g u r u r tarihi de¤il, uzlaﬂ mac›, pasifist çizgisinin ortaya ç›kt›¤› bir g ü n d ü r.
D‹SK Genel Baﬂkan›’n›n o büyük direniﬂin ortas›nda
radyodan söyledi¤i ﬂu sözler, D‹SK yönetiminin bu direniﬂteki yerini ortaya koymaya yeter: "Aran›zda çeﬂitli
maksatlar güden kiﬂiler, çeﬂitli k›l›klara bürünerek girebilir. Hatta daha kötüsü gözbebe¤imiz ﬂerefli Türk ordusunun bir mensubuna da taﬂ atabilir, D‹SK Genel Baﬂkan› olarak sizleri uyar›yorum... evlerinize, fabrikalar›n›za dönün.”
Asl›nda baﬂka söze gerek yok elbette ama bu sözün
hangi tarihi an›n ortas›nda söylendi¤ini gördü¤ümüzde,
sözlerin nereye tekabül etti¤i kuﬂkusuz, o dönemleri bilmeyenler aç›s›ndan da daha somutlaﬂm›ﬂ olacakt›r.
Türk-‹ﬂ'ten ayr›lan sendikalar taraf›ndan 13 ﬁubat
1967'de kurulan Devrimci ‹ﬂçi Sendikalar› Konfederasyonu (D‹SK) k›sa sürede geliﬂti. Yönetimindeki tüm uzlaﬂmac› e¤ilimlere ra¤men, devrimci, öncü iﬂçilerin çabalar›yla iﬂçiler için bir çekim merkezi oldu. Tekelci
burjuvazi, 274 say›l› Sendikalar Yasas› ile 275 say›l›
Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesi, Grev ve Lokavt Yasas›'n› de¤iﬂtirerek D‹SK’i etkisizleﬂtirmek istedi. Sendikalar Tasar›s›
3 ﬁubat 1970’de TBMM’ye sunuldu.
Tasar›, 12 Haziran 1970’de Meclis'te kabul edildi.
D‹SK'li iﬂçiler, temsilciler, 14 Haziran günü Lastik-‹ﬂ
Sendikas›'n›n genel merkezinde biraraya gelerek direnme karar› ald›lar. Marmara-Trakya bölgesindeki iﬂçiler,
15 Haziran Pazartesi günü iﬂbaﬂ› yapmayarak, fabrikalardan toplan›p yürüyüﬂe geçtiler. Oligarﬂi köprüleri
açarak iﬂçilerin birleﬂmelerini engellemeye çal›ﬂt›.
Ertesi gün, iﬂçilerin bu hakl› ve meﬂru eylemlerini
engellemek için ﬂehrin çeﬂitli yerlerine barikatlar kurul-
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Sald›r›lar› vahﬂiceydi.
Ama sald›rmayacaklar
diye ç›k›lmam›ﬂt› bu yola.
Ç›k›lan yoldan dönülmezdi, 15-16 Haziran’daki
gibi... “Bitiriyoruz” dedi
reformist sendikac›l›¤›n
yöneticileri; “bitiriyoruz!”
Hay›r, bitiremezlerdi.
Bitirdikleri kendileri olurdu en fazla; kavga sürerdi. Sürdü de... 1 May›s
2008 direniﬂi yaz›ld› tarihe. Yaz›c›lar› aras›nda
reformist sendikal önderlik yoktu...

du. Kad›köy’de
ﬂiddetli çat›ﬂmalar oldu; iskele ve Yo¤urtçu Park› çevresindeki çat›ﬂmalarda polis
araçlar›, Kad›köy Kaymakaml›¤›, AP binalar›
tahrip
edildi. Üç iﬂçi, bir esnaf, bir
polis öldü ve 200 kiﬂi yaraland›. 16 Haziran günü akﬂama
do¤ru hükümet ‹stanbul, ‹zmit
ve Gebze ilçe merkezinde s› k›yönetim ilan etti.
D‹SK yönetimi, iﬂte o anda
da bir kez daha “devletle ça t›ﬂmama” gelene¤ini sürdürerek s›k›yönetime karﬂ› direnme de¤il, “direniﬂi sona erdirme” ça¤r›s› yapt›.

16 Haziran ö¤leden sonras›nda ‹çiﬂleri Bakan›, Vali ve
D‹SK yöneticileri Valilikte
topland›. D‹SK Genel Sekreteri Kemal Sülker, toplant›dan
sonra yapt›¤› aç›klamada "Giriﬂilen tahripkar eylemle ilgimiz olmad›¤›n› içiﬂleri bakan›na söyledik" diyordu. Daha o andan direniﬂi reddeden, mahkum eden bir tutum sergilenmekteydi.

Ard›ndan ayn› günün akﬂam›na do¤ru, D‹SK Genel
Baﬂkan› Kemal Türkler’in o malum aç›klamas› yay›nland› radyodan. "Aran›zda çeﬂitli maksatlar güden kiﬂiler girebilir ....... evinize dönün!!"
Bu noktada ﬂöyle diyerek noktalayabiliriz sözü: Taﬂ
a t a n b i z d e n d e ¤ i l d i r d i y e n b i r y önetim, 15- 16 Hazi r a n l a r ’ › y a r a t a b i l i r ve savunabilir m i ?
Taﬂ atan bizden de¤ildir anlay›ﬂ›n›n reformizmin yönetimindeki sendikalarda bir baﬂka yans›mas›, “taﬂ
atanlar›n” tasfiyesidir. Revizyonizm ve reformizm, hiç
kuﬂku yok ki, istese de istemese de demokratik kitle örgütlerinde devrimcilerle birlikte olmak durumundad›r.
“‹stese de istemese de” diyoruz fakat bunun do¤rusunun
“istemeseler” oldu¤unu söyleyebiliriz. Revizyonizm ve
reformizmin yönetimde oldu¤u tüm sendikalarda devrimcilerin tasfiye edilmeye çal›ﬂ›lmas›, solun tarihinde
s›k rastlanan bir olayd›r. Yani devrimcilerin tasfiyesi sadece Türk-‹ﬂ ve benzeri sendikalarda yaﬂanmam›ﬂt›r.
D‹SK'in de, KESK’in de tarihinde, devrimci iﬂçi ve memurlara karﬂ› tasfiyeler yaz›l›d›r. Tasfiye için seçimlerde
devrimcilere karﬂ› ittifaklar kurmaktan, devrimcilere
karﬂ› oligarﬂinin a¤z›yla “onlar yasad›ﬂ›, onlar tehlikeli,
onlar›n arkas›nda örgüt var...” gibi propagandalar yap-
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maya ve ﬂubeler kapatmaya kadar birçok yönteme baﬂvurulmuﬂtur ve bugün de baﬂvurmayacaklar›na dair bir
güvence verilemez. Baﬂvurup baﬂvurmamalar› güç, süreç ve ihtiyaç iﬂidir. De¤ilse, anlay›ﬂ olarak devrimcilerin varl›¤›na dünden daha olumlu bakt›klar› söylenemez.
Reformist sendikac›l›¤›n›n bu noktadaki bir baﬂka
yans›mas›, iç iﬂleyiﬂleridir. Ki bunun da di¤er düzen
sendikalar›ndan temelde bir fark› yoktur. Ne D‹SK’te,
ne KESK’te hiçbir zaman iﬂçilerin, memurlar›n yönetime kat›lmas›n›, söz ve karar hakk›n› kullanmas›n› mümkün k›lan taban örgütlenmeleri olmam›ﬂt›r. Bunun sözünü çok etmiﬂlerdir ama prati¤inden de ayn› ﬂekilde uzak
durmuﬂlard›r. Öteki düzen sendikalar›nda kararlar nas›l
al›n›yor, politikalar nas›l belirleniyorsa, D‹SK’te ve
KESK’te de aﬂa¤› yukar› öyledir. Çünkü tersi bir iﬂleyiﬂ,
tabandaki öfkenin, tepkinin, coﬂkunun kararlara yans›mas› demektir. Tersi bir iﬂleyiﬂ, reformizmin kitleleri
hesap vermek zorunda kalmas› demektir. Tersi bir iﬂleyiﬂ, 1 May›s'taki tav›rlar›n hesab›n› vermek demektir.

Görünüﬂ ve öz, program v e p ratik
Asl›nda “tt a ﬂ” bu tart›ﬂma aç›s›ndan önemli ve tarihsel bir simgedir. Ony›llar sonra ayn› anlay›ﬂ, devrimcilerin karﬂ›s›na yine “taﬂ atanlarla birlik olmay›z” diye
ç›kacakt›r çünkü. O gün, yani terör demagojisinin henüz
bugünkü kadar yayg›n ve etkili olmad›¤› bir dönemde,
oligarﬂinin vahﬂi sald›r›s› karﬂ›s›nda barikatlarda kendini yumrukla, taﬂla savunan iﬂçileri savunamayan, direnmeyi “tahripkarl›k” olarak, direnenleri araya kar›ﬂm›ﬂ
provokatörler olarak niteleyebilen bir yönetim, sosyalist
bir yönetim olamaz kuﬂkusuz.
Ama iﬂte o yönetim kendini sosyalist olarak nitelendiren bir yönetimdi. Konfederasyonun program›nda
sosyalizmi hedefledi¤i yaz›l›yd›.
D‹SK konusunda yer yer kafa kar›ﬂ›kl›¤›n›n ortaya
ç›kmas›, onun yönetiminin "komünist", "sosyalist",
"sol" görünümü ve taban›ndaki devrimci, ilerici unsurlar›n varl›¤› sonucu olmuﬂtur. Tabandaki devrimci ilerici iﬂçilerle, devrimci sendikac›l›kla, yönetimde anti-demokratik, tasfiyeci, uzlaﬂmac› anlay›ﬂ, D‹SK içinde genellikle yan yana bulunmuﬂtur.
15-16 Haziran’da iﬂçilere evlerinize dönün ça¤r›s›
yapan da, 15-16 Haziran’›n y›ldönümlerinde "15-16
Haziran; s›n›f savaﬂ›m›nda ileri!" diye afiﬂler ç›kartan
da ayn› D‹SK’tir.
D‹SK yönetimleri, her direniﬂin en keskinleﬂti¤i anlarda uzlaﬂmac› bir karakter göstermelerine karﬂ›n, devrimci, öncü iﬂçilerin militanca kararl›l›¤›yla, ödedi¤i bedellerle yarat›lan direniﬂleri sahiplenmekten, daha aç›k
bir deyiﬂle istismar etmekten de geri kalmam›ﬂt›r. Bunun bir sonucu olarak, Abdullah Baﬂtürk’ten, Kemal
Türkler’e, R›dvan Budak’a kadar hemen tüm D‹SK yöneticileri as›l siyasi çizgilerinin d›ﬂ›nda bir imaja sahip
olmuﬂlard›r. O kadar ki mesela Marksizm’le ilgili bir
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t a r t › ﬂ m a y a iﬂçiler cephesinden Marksizm konusunu ortaya koymas› için, “sosyal demokrat”l›¤› aç›k olan Sü leyman Çelebi ça¤r›labilmektedir. Bu D‹SK yöneticilerine dair halkta, bas›n yay›nda nas›l bir izlenim oldu¤unu göstermesi aç›s›ndan ilginçtir.
Mesela, D‹SK Genel Baﬂkanlar›ndan R›dvan Budak,
Abdullah Baﬂtürk'ün mezar› baﬂ›ndaki bir anmada ﬂöyle diyordu: "Bugün s›n›f demeye korkan sendikac›lar türemiﬂ. Oysa s›n›f diyerek s›n›f yaratabilirsiniz. Bütün
bunlar› aﬂmal›y›z."
Fakat ayn› R›dvan Budak, ça¤daﬂ sendikac›l›k diye s›n›f›n inkar›ndan baﬂka bir ﬂey olmayan anlay›ﬂ› ortaya
atanlardan biridir. Ayn› R›dvan Budak bu sözlerin üzerinden çok fazla zaman geçmeden, DSP’den milletvekili
olabilmiﬂtir ve bu durum, D‹SK yönetiminin o "ikili" görünümünü, "ikili" söylemini, oldukça aç›k yans›tmaktad›r.
D‹SK yönetiminin söylemiyle prati¤i, program›yla
politikalar› aras›nda hemen her zaman belli bir mesafe
olmuﬂtur (Ki bu özellik bugün KESK için de geçerlidir.)
Bu mesafe ayn› zamanda ikili bir politikaya da denk düﬂmektedir. Bir yandan düzene güven vermeyi, onun icazeti d›ﬂ›nda davranmamay› esas al›rken, bir yandan da soldan tamamen kopmama politikas› izlenmektedir. Bunlar›n hangisinin a¤›r basaca¤›, öne ç›kaca¤›, reformist sendikac›l›k için ideolojik bir tercihten ziyade, pragmatik ve
dönemsel olarak belirlenen bir tercihtir.
D‹SK yönetiminin sol söylemi yo¤unlaﬂt›rd›¤› bir
dönemde, ayn› kesit içinde, mesela Avrupa Birli¤i için
giriﬂimlerini yo¤unlaﬂt›rmas›na da rastlan›labilir. Ki
D‹SK’in Avrupa Birli¤i konusundaki faaliyetlerinin, tamamen tekelci burjuvazinin ç›kar ve politikalar›na paralel oldu¤u aç›kt›r. Birçok yerde TÜS‹AD patronlar›yla
“omuz omuza” yürütülen bu giriﬂimler, burjuvazinin
övgüsünü al›rken dahi, reformist sendikac›l›k bu ikili
görünümü sürdürmeye çal›ﬂ›r. AB için lobi yapacak kadar oligarﬂiyle paralelli¤in D‹SK'in tarihinde baﬂka örnekleri de vard›r.
Reformist sendikac›l›¤›n karakterinin daha iyi anlaﬂ›lmas› aç›s›ndan eskiye uzanan bir örnek olsa da, D‹SK’in
K›br›s iﬂgali karﬂ›s›ndaki tavr›n› hat›rlatmak yararl› olacakt›r. D‹SK o dönem iﬂgali destekleyen bir tav›r aç›klam›ﬂ, ama bununla da yetinmeyip tüm iﬂçileri oligarﬂinin
savaﬂ fonuna “birer yevmiye ile kat›lmaya” ça¤›rm›ﬂt›.
Bir baﬂka unutulmamas› gereken örnek, D‹SK’in 12
Eylül karﬂ›s›ndaki tutumudur; ki bu tutum dünya ve ülkemiz iﬂçi s›n›f› tarihi aç›s›ndan hala ancak utançla an›lacak bir tutumdur. Faﬂizme karﬂ› direniﬂ ça¤r›s› yapma
iradesi gösteremeyen D‹SK’in hemen tüm yönetimi, ellerinde valizlerle teslim olmuﬂtu cuntaya.
‹nfazlar›n, kay›plar›n reformist sendikac›l›¤›n gündemine girmemesi de, bu anlay›ﬂ›n sonucudur. D‹SK
üyesi iﬂçiler, KESK üyesi memurlar kaybedildi¤inde bile bu de¤iﬂmemiﬂtir. D‹SK, düzenin “tabu” sayd›¤› Kürt
sorununu da, ancak AB’ye s›rt›n› dayayarak, onun çizdi¤i çerçeveler içinde gündeme getirebilmiﬂtir.
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Örnekler ço¤alt›labilir ama san›r›z gerek yok; özü
ﬂudur; çat›ﬂman›n keskinleﬂti¤i veya oligarﬂinin "milli
mutabakat” dayatt›¤› benzeri durumlarda D‹SK ﬂu veya
bu biçimde o “mutabakat”›n içinde olmuﬂ veya çat›ﬂmaktan kaç›nan hay›rhah bir tutum tak›nm›ﬂt›r. Baﬂ›ndan itibaren D‹SK’e yön veren anlay›ﬂ›n tarihinde, dev letle çat›ﬂma yoktur. Çat›ﬂma noktas›na gelinen her durum, D‹SK’in (ve KESK’in) uzlaﬂmac›, teslimiyetçi karakterinin aç›¤a ç›kt›¤› nokta olmuﬂtur.
Bu özellik, esas olarak reformist sendikac›l›kla s›n›f
sendikac›l›¤› aras›ndaki fark›n da ifadesidir. Reformist
sendikac›l›k, gündemini, mücadele hatt›n› oligarﬂinin
tepkilerini hesaba katarak belirler. Emekçilerin ç›karlar›, “ekonomik"" ç›karlara indirgenir ve asl›nda emekçilerin ekonomik ç›karlar›ndan hiç ayr› olmayan siyasal geliﬂmeler, gündem d›ﬂ› b›rak›l›r. Reformist sendikac›l›k,
bu yan›yla apolitik bir sendikac›l›¤›n, yani Türk-‹ﬂ’in ﬂu
ünlü " p a r t i l e r, siyasetler üstü" sendikac›l›¤›n› baﬂka bir
biçimde yeniden üretmiﬂ olur.

‘‹lerlemeci’lerin ve reformizmin
de¤iﬂmez statükolar›
D‹SK’in tarihinin büyük bölümünde yönetiminde
" i l e r l e m e c i l e r " ile " s o s y a l d e m o k r a t l a r " olarak adland›r›lan kesimler aras›nda yönetimi ele geçirmek için
k›yas›ya bir rekabet olmuﬂtur. ‹lerlemeciler, TKP-T‹P
çizgisindeki sendikac›lard›, sosyal demokratlar ise CHP
çizgisindekiler. Ama bu rekabetten kim galip ç›karsa
ç›ks›n, her ikisinin yönetiminde de D‹SK’teki sa¤c›, icazetçi çizgi pek de¤iﬂmemiﬂtir.
Asl›nda aralar›ndaki ayr›m›n nerede baﬂlay›p nerede
bitti¤ini söylemek de zordur ço¤u zaman. Çünkü yukar›da sözünü etti¤imiz statükolar, her iki kesimin de ortak satükolar›d›r. Ve dahas›, bu statükolar, tüm reformist
kesimlerin ortak özelliklerini yans›t›r. KESK yönetimi
de özünde ayn› çizginin elindedir y›llard›r. KESK’te yönetim, “ilerlemeciler”in günümüzdeki karﬂ›l›¤› –ve daha da geriye savrulmuﬂu– sayabilece¤imiz ÖDP reformizminin elindedir. Bu anlay›ﬂlar için devletle çat›ﬂmama, radikallikten, militanl›ktan uzak durma, adeta bir
a n a y a s a gibidir. Dolay›s›yla bu noktada kendilerini sos yalist, sosyal demokrat, veya devrimci olarak nitelendirmelerinin pratikte bir önemi, ay›rdedicili¤i kalmamaktad›r. KESK ve D‹SK’in aralar›ndaki “öncülük” rekabeti d›ﬂ›nda politik olarak bu kadar “iyi” anlaﬂabilmelerinin en önemli nedenlerinden biri de budur.
D‹SK ve KESK’in “düzen içi” niteliklerinin kendini en aç›k gösterdi¤i alanlardan biri de se ç i ml e rd i r.
D‹SK, iﬂçi s›n›f›n› her dönem düzen partilerine yedekleyen bir kanal vazifesi görmüﬂtür. Emekçilere yönelik faﬂist terörün CHP iktidarlar› taraf›ndan en azg›n biçimde
uyguland›¤› dönemlerde bile CHP’ye destek ça¤r›s›
yapmaktan, CHP’yle ittifak kurmaya çal›ﬂmaktan vazgeçmemiﬂtir.
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Bu politika da, yukar›da vurguland›¤› gibi,
D‹SK'in yönetiminde TKP'liler varken de, sosyal
demokratlar varken de de¤iﬂmemiﬂtir.
Nitekim, sonraki y›llarda da R›dvan Budak örne¤inde oldu¤u gibi D‹SK Genel Baﬂkanlar› DSP
gibi katliamc› partilerin içinde yer almakta sak›nca görmemiﬂ, CHP’yle her zaman dirsek temas›
içinde olmuﬂlard›r. Bugün de hala ayn› çizgidedirler. Süleyman Çelebi’nin 10 Aral›k Hareketi de
özünde siyasi aç›dan ayn› çizgide bir giriﬂimdir.
B u t a r i h g ö s t e r i y o r k i , re f o r m i s t s e n d i k a c › l › k d ü z e n s o l u n d a n k o p a m a m a k t a d › r. Düzenin
“sosyal demokrat” kanad›n›n niteli¤i konusunda
tam bir siyasi körlük sözkonusudur. Mesela,
D‹SK’e yönelik en büyük sald›r›lardan biri olan ve
neticede burada ele ald›¤›m›z 15-16 Haziran direniﬂine yol açan yasa tasar›s›n›n haz›rlanmas›nda
CHP de rol alm›ﬂ ve yasay› onaylam›ﬂt›r.
Sözkonusu yasaya iliﬂkin TBMM Çal›ﬂma Komisyonu Baﬂkan› AP'li Turgut Toker, 15 May›s
1970’de Türk-‹ﬂ Genel Kurulu'nda yapt›¤› konuﬂmada ﬂöyle demiﬂti: ''Sendikalar kanun tasar›s›n›n yürürlü¤e girmesiyle, Türkiye'de Türk-‹ﬂ'ten
baﬂka iﬂçi konfederasyonu kalmayacak... 'Yeni de¤iﬂiklik tasar›s› ile D‹SK'in çan›na ot t›kanacakt›r...”
CHP iﬂte böyle bir yasay› desteklemiﬂti. Fakat
buna ra¤men D‹SK, iki, evet sadece iki y›l sonraki seçimlerde, 14 Ekim 73 seçimlerinde, "tek demokratik örgüt" olarak yine CHP'ye destek ça¤r›s› yapabildi.
21-24 May›s 1975'te ‹stanbul'da yap›lan 5. Genel Kurul kararlar›nda D‹SK’in "sosyalist bir örgüt
oldu¤u” vurgulan›rken, bu genel kuruldan sadece 5
ay sonra da 12 Ekim 1975 ara seçimlerinde, yine
"tek ilerici ve demokrasiden yana örgüt CHP'dir"
denilerek iﬂçiler CHP'ye oy vermeye ça¤r›ld›.
12 Eylül sonras›nda bu hemen her seçimde
tekrar eden bir duruma dönüﬂtü. Asl›nda bu durumu sadece siyasi körlükle ifade etmek de yetersiz
olur. Burada, v a rl › k k o ﬂ u l u n u düzenin kurumlar›yla, partileriyle, düzen siyasetiyle bütünleﬂmekte gören bir anlay›ﬂ sözkonusudur ve bu statü,
reformist sendikac›l›k için de¤iﬂmez bir statüdür.
Tarih, elbette bu statükolar›, uzlaﬂmac›l›klar›
aﬂarak yaz›l›yor. KESK, D‹SK, ülkemizin tüm
emekçilerinin al›n terini, can›n› ve kan›n› verdi¤i
sendikalard›r; demokratik mücadelenin bir parças›d›rlar. Ve elbette sendikalar› reformist sendikal anlay›ﬂa teslim edemeyiz. Fakat iﬂçi s›n›f›n›n, tüm
emekçilerin mücadelesini geliﬂtirmek isteyenler,
bu sorumlulu¤u duyanlar, bu tarihi ve karﬂ›lar›nda
nas›l bir sendikal anlay›ﬂ oldu¤unu bilmek, ideolojik mücadelelerini buna göre vermek zorundad›rlar.
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4 Bin ‹ﬂçi Grevde
‹zmit ve Adapazar›'ndaki Goodyear, Brisa ve Pirelli lastik fabrikalar›nda çal›ﬂan yaklaﬂ›k 4 bin
iﬂçi, toplu iﬂ sözleﬂme görüﬂmelerinin anlaﬂmayla sonuçlanmamas›
üzerine 31 May›s günü greve baﬂlad›.
Lastik-‹ﬂ Sendikas› Genel Baﬂkan› Abdullah Karacan ve
yönetim kurulu üyeleri, sabah saatlerinde Ocak ay›nda baﬂlayan toplu iﬂ sözleﬂmesinde ücret konusunda anlaﬂmaya varamad›klar› patronlar›n tekliflerini iﬂ yerlerine giderek iﬂçilere
bildirdi.
Karacan'›n, iﬂverenin teklifinin yüzde 4.30'luk ücret art›ﬂ›
oldu¤unu bildirmesi üzerine iﬂçiler, teklifi kabul etmeyerek
“Bu ‹ﬂyerinde Grev Vard›r” pankart›n› asarak grev önlüklerini
giydiler. 31 May›s tarihinden itibaren grev yeri olan fabrika
önlerinde kurulan çad›rlarla ve ikiﬂer grev gözcüsüyle nöbetleﬂe olarak bekleyiﬂlerini sürdüren iﬂçiler ücretten önce onurlar› için grevde olduklar›n› vurguluyorlar.

Haklar›n› Arayan
Çarﬂamba ‹ﬂçileri Kazand›
Samsun’un Çarﬂamba Belediyesi’nde Belediye ‹ﬂ Sendikas›’na üye olduklar› için 12 Aral›k 2007’de iﬂten at›lan 126 belediye iﬂçisi hukuk yolunu kullanarak mücadelelerini sürdürerek belediyeye dava açm›ﬂ ve iﬂten at›lmalar›n› protesto etmiﬂlerdi. Karadeniz bölgesinde eylem ve mitingler yaparak haklar›n› arayan iﬂçiler 28 May›s günü görülen üçüncü duruﬂmalar›nda iﬂe iade davas›n› kazand›lar. Ancak AKP’li belediye iﬂçileri halen iﬂe almad›.
Konuyla ilgili yaz›l› bir aç›klama yapan Karadeniz Temel
Haklar, AKP’nin iﬂçi düﬂmanl›¤›n› teﬂhir ederek örgütlenme
ça¤r›s› yapt›. AKP’nin iﬂçileri umursamad›¤›n›n dile getirildi¤i aç›klamada “‹ﬂçilerin ölümleri karﬂ›s›nda bile gerekli
önlemleri almayan AKP, halk›m›za iﬂsizli¤i, yoksullu¤u dayatmaya devam edecektir” sözlerine yer verildi.

Maden ‹ﬂçileri Kendilerini
Oca¤a Kapatt›
Zonguldak’ta TTK Karadon Müessese Müdürlü¤ü Yeni
Kuyusu'nda sabah vardiyas›nda çal›ﬂan yaklaﬂ›k 170 maden-ci, mesai bittikten sonra ocak d›ﬂ›na geç ç›kar›ld›klar›n› söy-leyerek, yaklaﬂ›k 3.5 saat d›ﬂar› ç›kmama eylemi yapt›, ken-dilerini oca¤a kapatt›. Maden iﬂçisi Seyfettin Durmuﬂ ise
“‹ﬂini yapt›ktan sonra terli bir ﬂeklide kuyu dibine gelen ma-denci bir an önce yer üstüne ç›kmak istiyor. Kuyu dibinde ›s-lak bir biçimde bekleyen iﬂçi hasta oluyor. ‹ﬂçilerin hasta ol-mamas› için bir an önce iﬂleri bittikten sonra yer yüzüne ç›k-mas› gerekiyor" diye konuﬂtu.
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Sevgili okurlar›m›z merhaba.
Mao, devrimi zafere götürecek
üç temel ilke oldu¤unu belirtir:
"Silahl› mücadele... Devrimci
bir partinin yönlendirmesi...
Birleﬂik cephe stratejisi..."
Mao’nun literatüründe bu üç
temel ilke, " Ü ç d e ¤ e r l i v a r l › k ",
"Üç t›ls›ml› silah" olarak adland›r›l›r. Gerçekten bunlar›n
üçü de tarih yazan, toplumlar› de¤iﬂtiren bir “t›ls›m a ” sahiptirler.
Birlik de iﬂte bu
üç t›ls›ml› silahtan biridir. T ü m
halk› birleﬂtirmeyi hedeflemeyen ve bunu baﬂaramayan bir
devrim, zafere
ulaﬂamaz. “Birleﬂik cephe stratejisi”, her ülkede, döneme, koﬂullara göre farkl› biçimler
alabilir; fakat temelindeki mant›k,
temelindeki amaç de¤iﬂmez.
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Konu: Birlik - 3

lar bir yandan faﬂistler yerine
“Maocu bozkurt”larla çat›ﬂ›yor,
bir yandan da devrimci ﬂiddete
baﬂvuran devrimcileri goﬂistlikle, macerac›l›kla suçluyor, ayr›
kulvarlarda dolaﬂ›yorlard›.) Bu
önerinin esas olarak iki anlam›
vard›. Birincisi, solun baﬂka baz› kesimleri gibi, TKP de “birlikten yana” görünerek halk›n
birlik talebini sömürmek istiyordu. Solu böylesine bölen, dünya çap›nda solun
ve halklar›n saflaﬂmas›na alabildi¤ine çarp›k
bir gözle bakan
bir anlay›ﬂ›n birleﬂtirici olmas›
mümkün olamazd›.
Zaten
Ulusal Demokratik Cephe de, "burjuva ideolojilerine, sa¤, ‘sol’ oportünizme, likidatörlere, Maoculara,
Troçkistlere, bölücü ak›mlara karﬂ›
amans›z savaﬂmak” için öneriliyordu.

Olumsuz Örneklerden
Olumlulu¤u
Ç›karabilmeliyiz

Geçen bölümün sonunda dünyadan ve ülkemizden çeﬂitli birlik örnekleri üzerinde duraca¤›m›z› belirtmiﬂtik. Bu haftaki bölümü, Türkiye solunun birlik veya daha do¤ru
bir deyiﬂle “birlik olamay›ﬂ” örneklerine ay›ral›m. Tahmin edilece¤i gibi ülkemiz solunun birlik tarihindeki örneklerin ço¤u “olumsuz
örnekler”dir. Olumsuz örnekleri incelemek de yararl› ve gereklidir.
Çünkü bunlar, solda birli¤in NASIL
OLMAYACA⁄INI gösterir bize.
Bu anlamda kuﬂkusuz solun birlik
tarihi, tecrübeleri de her yönüyle
üzerinde durulmay› gerektirir. Teorik olarak ortaya koydu¤umuz bak›ﬂ
aç›s›, bunlar›n nezdinde somutlanmaktad›r. Buyur Mazlum arkadaﬂ.

M a z l u m : Ülkemiz solundaki
birlikleri üç ayr› dönem içinde inceleyebiliriz. 1980 öncesi, cunta y›llar› ve 1980 sonlar›ndan itibaren geliﬂen süreç... Bu dönemlerin herbirinde birlik sorununda farkl› amaçlar,
kayg›lar öne ç›km›ﬂ, oluﬂturulan
birlikler de bunlara göre ﬂekillenmiﬂtir.
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O dönemi pek geniﬂ bilmeyen
arkadaﬂlar, burada aktar›lan örneklerde görecekler ki, asl›nda dönemler, koﬂullar farkl› olsa da, solun birlik sorununa yaklaﬂ›mdaki mant›¤›nda, bu konudaki çarp›kl›klarda
çok da fazla bir de¤iﬂiklik yoktur.
Türkiye solunun 1980 öncesinde
üzerinde durulabilecek kapsaml› bir
birlik örne¤i yoktur asl›nda. Devrimci mücadelenin ve halk hareketinin o zamanki geliﬂkinli¤ine karﬂ›n, birlik anlam›nda böyle bir tecrübe olmam›ﬂt›r. Gerçekleﬂtirilmiﬂ
kapsaml› bir birlik olmamas›na karﬂ›n, bununla tam bir z›tl›k oluﬂturacak ﬂekilde bol miktarda öneri ve
ça¤r› vard›r.
Sözünü edece¤imiz önerilerden
biri TKP’nin Temmuz 1977'de günUlusal Demokrademe getirdi¤i “U
t i k C e ph e” önerisidir. Sözü edilen
öneri çerçevesinde "görüﬂ ayr›l›klar›n›n ikinci plana itilerek, bütün ilerici, ulusal, demokratik güçlerin biraraya gelmesi, güç ve eylem birli¤i
yapmas›" ça¤r›s›nda bulunuluyordu.
TKP’nin o süreçte anti-faﬂist
mücadelede solun birçok kesimiyle
yanyana gelebilecek bir durumu
yoktu (çünkü devrimciler faﬂistlerle
diﬂe diﬂ bir çat›ﬂma yürütürken, on-

Yani UDC de solda, halk saflar›nda birli¤i sa¤lamay› bir yana b›rak›n, solu ve halk› bölmeyi sürdürecekti.
Ama UDC’nin pratikteki esas
anlam›, TKP’nin bu “geniﬂ” görünümlü yaklaﬂ›m›yla CHP’yle ittifak›n zeminini olgunlaﬂt›rmak istemesiydi. UDC dedikleri, TKP ile CHP
aras›nda bir "Cephe" hedefinin formülasyonuydu. Ça¤r›da "tüm örgüt
ve güçler" denilmesinin pratikte bir
anlam› yoktu.
O dönemde mesela yine Devrimci Yol’un Direniﬂ Komiteleri’ni
Direniﬂ Cephesi ad›yla bir “birlik
zemini” olarak sunmas› vard› ki bu
da esas olarak “ D Y ' n i n b e n m e rkezcili¤i”nin ifadesi olan bir yaklaﬂ›md›, o da birlik ad›na kendine tabi
olacak kesimler ar›yordu. Do¤al
olarak söz konusu komiteler, içinde
DY'den baﬂkas›n›n olmad›¤› bir
"birlik" olarak kald›.
1970'lerin ikinci yar›s›nda "‹htilalciler Cephesi", "Proleter Devrimcilerin Birli¤i", “Birlik Yolu” gibi
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çok çeﬂitli öneriler de vard›. Hepsi
sonuçsuz kald›. E¤er 12 Eylül öncesine dair solun neden birlik olamad›¤› noktas›nda bir muhasebe yap›lacak olursa, söylenecek ilk söz;
“birli¤in baﬂkalar›n› kendisine tabi
k›lmak olmad›¤›n›n görülmemesi,
görülmek istenmemesidir” diyebiliriz. ‹kincisi, sürece, koﬂullara uygun olmayan birlik modelleri önerilmesi, her önerinin güdük kalmas›n›n bir baﬂka nedenidir.

K e m a l : O günün koﬂullar›nda
bütün devrimci, demokrat, ilerici,
anti-faﬂist siyasal gruplar›n ortak
birleﬂme platformu; s›n›rlar›, fonksiyonlar› belirlenmiﬂ güç ve eylem
birlikleriydi. Devrimci hareket, o
süreçte güç-eylem birli¤inin platform ilkelerini ﬂöyle ortaya koymuﬂtu:

"- Anti-emperyalist, anti-faﬂist
hedeflere yönelmek.
- Güç-eylem birli¤i platformu,
T‹KP d›ﬂ›ndaki tüm gruplar› ba¤r›nda toplayacak bir esnekli¤e sahip olmal›d›r.
- Güç-eylem birli¤inin s›n›rlar›,
eylem biçimleri platformda tespit
edilmelidir.
- Güç-eylem birli¤i, s›n›rlar› belirlenmiﬂ, sloganlar› saptanm›ﬂ bir
platformda, kendi örgütlülü¤üne de
sahip olmal›d›r." (8) (Birlik Sorunu
Üzerine, syf. 38)
Fakat bu anlay›ﬂta hemfikir olunamad›¤› için, biraz önce Mazlum’un belirtti¤i gibi öneriler sonuçsuz kald›. Kayda de¤er bir birlik
oluﬂturulamad› o dönemde. 12 Eylül sonras› ise, art›k her ﬂey de¤iﬂecekti. Bu dönemdeki birlikleri de
Özlem arkadaﬂ anlats›n.

Özlem:12 Eylül 1980'deki faﬂist cuntayla birlikte, sürecin niteli¤i de¤iﬂti. Hemen tüm siyasi hareketler, ﬂu veya bu ölçüde örgütsel
darbeler yediler. Kitle örgütleri da¤›t›ld›, kapat›ld›. Bu koﬂullarda solun ve halk›n birliklere daha fazla
ihtiyac› vard›. Ama bu ihtiyac› karﬂ›layacak hiçbir geliﬂme yaﬂanmad›.
Çünkü, solun çok büyük bölümü,
Say›: 149

mücadele arenas›n› daha cuntan›n
baﬂ›nda terk etmiﬂti. Mücadele arenas›nda olmayanlar, birlik de yapamazlard›. ‹ﬂte bu yüzden, halk›n ve
solun birli¤e en çok ihtiyac›n›n oldu¤u bu dönem, solda tek bir birlik
tart›ﬂmas›n›n bile olmad›¤›, yap›lamad›¤› bir dönem olarak geçti tarihimize. Cuntay› izleyen 6-7 ay boyunca mücadeleyi gücüne paralel
olarak üst düzeyde sürdürmeye çal›ﬂan devrimci hareketin kadrolar›,
birlikleri zorlamak için farkl› gruplardan muhatap bile bulam›yorlard›.
Fakat cuntan›n üzerinden bir süre geçtikten sonra, ülke içinde hiçbir direniﬂ gerçekleﬂtirmeyenler, ülke d›ﬂ›nda kimi birlikler gündeme
getirdiler. Bu birlikler hem “ ü l k e
d›ﬂ›” idi, hem “mücadele d›ﬂ›.”
Elbette özel çeﬂitli dönemlerde
birlikler ülke d›ﬂ›nda da oluﬂturulabilirdi, ama onlar›n da yönü yine ülkeye dönük olurdu. Cuntadan sonra
yurtd›ﬂ›nda gündeme gelen birliklerin ço¤unda ise bu özellik görülmedi.
Bir kere ç›k›ﬂ noktas› yanl›ﬂt›.
Çünkü dün, –1980 öncesini kastediyorum– burnundan k›l ald›rmay›p
birlik önerilerine dönüp bakmayanlar, birlikleri önemsemeyenler, ﬂimdi tam tersi bir noktaya savrularak,
birlik meselesini en temel mesele
haline getirmiﬂlerdi.
Sol, “12 Eylül öncesi, birlik olamad›¤› için yenilmiﬂti”. Bu yakla-

12 Eylül
1980'de... solun büyük
bölümü, mücadele arenas›n› daha
cuntan›n baﬂ›nda terk etmiﬂti. Mücadele arenas›nda olmayanlar, birlik de
yapamazlard›. ‹ﬂte bu
yüzden, halk›n ve solun
birli¤e en çok ihtiyac›n›n
oldu¤u bu dönem, solda
tek bir birlik yap›lamad›¤› bir dönem olarak geçti
tarihimize.
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ﬂ›m sa¤l›ks›zd› elbette; çünkü bi rincisi birli¤e önem verir gözükürken, hepsi 12 Eylül öncesine dair
stratejik, politik, örgütsel zaaflar›n›n üstünü de örtmüﬂ oluyorlard›.
‹kincisi, 12 Eylül sonras›na dair
de birincil görevin birlik oluﬂturmak oldu¤u düﬂüncesindeydiler ki,
bu da eksik bir yaklaﬂ›md›.
‹ﬂte bu eksikli yaklaﬂ›mlar›n ilk
ürünü yurtd›ﬂ›nda oluﬂturulan Faﬂizme Karﬂ› Birleﬂik Direniﬂ Cephesi (FKBDC) oldu. 1982'de kurulan
FKBDC büyük iddialarla ilan edildi. Birli¤in üyeleri, bugün ço¤u olmayan, ço¤unun ad›n› kimsenin hat›rlamad›¤› PKK, DY, Acil, Dev-Savaﬂ, Sosyalist Vatan Partisi (SVP),
‹ﬂçinin Sesi, TKEP, TKP-B ve Türkiye Emekçi Partisi (TEP) idi. Birli¤in baﬂ›n› çeken DY ve PKK idi ve
ilginç olan her ikisi de 12 Eylül öncesinde birliklerin önündeki en çok
engel durumunda olan siyasi hareketlerdi.
‹lan ediliﬂi çok iddial› olan bu
birlik, ad›ndaki kavramlar›n, “faﬂizme karﬂ› direniﬂ”i örgütlemenin gere¤ini yerine getiremedi. Çünkü siyasal zemini de, örgütsel zemini de
çürüktü, yanl›ﬂt›. Ülke içinde direnme karar› ve kararl›l›¤› yoktu bir
kere ço¤unda. Dahas›, ço¤unun ad›
var kendisi yoktu. Neticede,
FKBDC tarih içinde k e ndi k en di ne
y o k o l a n birliklerden biri oldu.
FKBDC’den geriye yüzlerce sayfa
yaz›, karﬂ›l›¤› olmayan bildiriler ve
“nas›l olmamal›” sorusu için de¤erli bir tecrübe kald›.
Yine ayn› y›llarda (1984), yine
yurtd›ﬂ›nda TKP, TKEP, T‹P, TS‹P,
TKSP, PKK taraf›ndan “Sol Birlik”, ad› verilen bir birlik oluﬂturuldu. Ama ne yurtd›ﬂ›nda ne ülke içinde hiçbir varl›¤› ve prati¤i olmad›
bu birli¤in de. 1988 sonlar›nda da
PKK, Acilciler, DKP, TKP(B), SVP
ve 16 Haziran Hareketi imzalar›yla
“Devrimci Birlik” ad›nda bir birlik
kuruldu... Ve daha benzeri baﬂka
birlikler...
Ad› var kendi yok çeﬂitli gruplar,
belli bir kitleselli¤i temsil eden
PKK, DY ve TKP’nin etraf›nda dö-
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nüp duruyorlard›. Devrim için birlik
oluﬂturmaktan çok, onlar için mesele varolma kayg›s›yd›. Di¤erleri de
“anti-birlikçi” geçmiﬂlerini unutturmak için peﬂpeﬂe bu tür birlikler kuruyorlard›. Bu kadar pragmatizmin
biraraya geldi¤i birliklerden de dolay›s›yla devrim için bir sonuç ç›km›yordu.

K e m a l : Burada ﬂunu belirtelim. 1980 sonras› birlik konusundaki en karakteristik özelliklerden biri, birlik tart›ﬂmalar› ve projelerinin
“ p r a t i ¤ i n d › ﬂ › n d a ” bir hal almas›d›r. Hem cunta sonras›nda örnek
verdi¤imiz FKBDC gibi birliklerde,
hem de 1980’lerin sonunda solun
büyük bölümünü çok uzun süre
meﬂgul eden birlik tart›ﬂmalar›nda
en karakteristik olan budur.
12 Eylül öncesi “birlik olamad›¤› için yenildi¤i” tespitini yapan sol
kesimler, bu tespitin yanl›ﬂl›¤› bir
yana, tespiti do¤ru kabul etsek bile,
bunun mant›ksal sonucu olan "peki
öyleyse neden birlik olunamad›?"
sorusunu sormaya, bunu tart›ﬂmaya
cüret edemedi hiç. Hala da bunun
cevab›n› verememiﬂtir bu kesimler.
1980’lerin ilk yar›s›nda esas olarak yurtd›ﬂ›nda bu tart›ﬂmalar sürerken, elbette ülke içinde gücü oran›nda direniﬂi sürdürenler vard›.
1980’lerin ikinci yar›s›nda bu direniﬂ kararl›l›¤›n›n somut sonuçlar›
ortaya ç›kmaya baﬂlad› ve gençlikte, memur kesiminde, iﬂçilerde mücadele yavaﬂ yavaﬂ yükselmeye
baﬂlad›. Cuntan›n yaratt›¤› pasifikasyon ad›m ad›m k›r›l›p cunta sonras› oluﬂan statüko aﬂ›l›rken, siyasi
arenada esas olarak devrimci hareketin insiyatifi ve belirleyicili¤i vard›. Di¤er kesimlerin varolan güçleri
ise, bu devrimci geliﬂmenin karﬂ›s›ndayd›lar; gençli¤in s t a t ü l e r i k › r a n yürüyüﬂlerinde, memurlar›n
sendikalaﬂma mücadelesinde, iﬂçi
direniﬂlerinde, k›sacas› hemen her
alanda devrimcilerin karﬂ›s›na “ol maz”, “yap›lamaz”, “zam an› de ¤il”, “kitleler haz›r de¤il” düﬂünceleriyle ç›k›yorlard›. Mücadele bu
pasifist engellemeler aﬂ›larak sürdürüldü.
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1980’lerin sonlar›nda mücadele
art›k hemen her alan› içine alacak
kapsamdayd›. Uzun direniﬂ y›llar›nda ve statükolar› k›rmak için bedeller ödenirken ortada olmayanlar da
siyasi arenada boy göstermeye baﬂl›yordu yavaﬂ yavaﬂ. Her alanda çeﬂitli gruplar›n varl›¤›, birlik sorununu da gündeme taﬂ›yordu do¤al olarak. Ama iﬂte bu gündeme geliﬂ de
alabildi¤ine çarp›k bir gündeme geliﬂ olacakt›.

M a z l u m : Evet, bence solda
birlik konusunun gündeme geliﬂindeki en çarp›k süreçlerden biri budur denilebilir.
Biraz önce anlat›ld›¤› gibi mücadele geliﬂiyor, statükolar ad›m ad›m
aﬂ›l›yordu. Böyle bir süreçte solun
yan yana gelmesi gerekli ve do¤ald›
ama “birlik tart›ﬂmalar›” diye baﬂlayan tart›ﬂmalar›n bu ihtiyaçla bir
alakas› yoktu. Uzatmayal›m. Esas
olarak mücadeleyle ilgisi olmayan
geçmiﬂin kal›nt›s› birçok grup, bir
birlik oluﬂturmak üzere biraraya
geldiler. O zaman bu biraraya geliﬂ,
‹stanbul’da tart›ﬂmalar›n sürdürüldü¤ü yerden hareketle “ K u r u ç e ﬂ m e t a r t › ﬂ m a l a r › ” diye adland›r›ld›.
Temmuz 1989’da 18 küçük-burjuva ayd›n “Sosyalistlere” bir ça¤r›
yapt›. Bu ça¤r›yla A¤ustos’ta “Sosyalistler aras› birli¤in teorik ve tarihsel arka plan›, imkan ve ﬂartlar›n›” tart›ﬂmak üzere toplan›ld›. Ard›ndan “Birlik Tart›ﬂmalar›n› Düzenleme Kurulu” (BTDK) ad› veri-

Kuruçeﬂme
tart›ﬂmalar›ndaki birinci garabet;
tart›ﬂma içindekilerin ço¤u mücadelenin d›ﬂ›ndayd›. Dolay›s›yla mücadelenin de¤il, en fazla “kendi
grupsal, kiﬂisel ihtiyaçlar›” gündemde olacakt›. ...
Kuruçeﬂme’dekilerin ço¤u
örgütsüzleri örgütlemiyor, kendileri onlara ayak
uyduruyorlard›.
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len 35 kiﬂilik bir kurul oluﬂturuldu.
L e g a l i z m i n baﬂ›n› D e v r i m c i
Yol, KSD, T K E P, Tr oçkistler çekiyorlard›. Asl›nda yukar›da sözünü
etti¤imiz FKBDC'den Kuruçeﬂme’ye, oradan ÖDP’ye kadar tüm
tasfiyeci ad›mlar›n içinde ayn› kesimler vard›r... Neyse, Kuruçeﬂme
tart›ﬂmalar›ndaki b i r i n c i g a r a b e t;
tart›ﬂma içindekilerin ço¤u mücadelenin d›ﬂ›ndayd›. Dolay›s›yla mücadelenin de¤il, en fazla “kendi grupsal, kiﬂisel ihtiyaçlar›” gündemde
olacakt›.
‹ k i n c i g a rebet ise, kendi örgütüne güvenmeyen veya örgütü zaten
bir biçimde la¤vetmiﬂ, Leninist örgüt anlay›ﬂ›ndan da uzaklaﬂm›ﬂ kesimlerin Kuruçeﬂme’de örgütsüzle r i , b i r e y l e r i keﬂfetmiﬂ olmas›yd›. Gerçekten de 12 Eylül’ün sonuçlar›ndan biri olarak ortada dolaﬂan
çok geniﬂ bir örgütsüz kesim vard›.
Bir çok kesim de bunlar› kafalama
hayali kuruyor, "birlik projeleri"nde
bunlara özel yer veriliyordu. Bu kesimleri örgütlemeye çal›ﬂmak gerekirdi elbette ama, esas olarak 12 Eylül’ün y›lg›nlar›ndan oluﬂan böyle
bir kesimi temel olarak oluﬂturulacak hiçbir örgütlenmenin, birli¤in
mücadelenin ihtiyaçlar›na cevap
vermeyece¤i de baﬂtan belliydi. Kuruçeﬂme’dekilerin ço¤u örgütsüzle r i ö r g ü t l e m i y o r, k e n di l e r i on l a r a
ayak uyduruyorlard›.
Tart›ﬂmada yer alan örgüt ve “birey”ler, iddialar›na göre, devrimci,
sosyalist, komünisttiler. Keza hemen hepsi, yak›n bir geçmiﬂte halk
savaﬂ›n›, ayaklanmay›, iktidar›n zor
yoluyla al›nmas›n› savunan anlay›ﬂlara sahiptiler, fakat Kuruçeﬂme’de
sadece bir tart›ﬂma vard›: Yasallaﬂ ma. Hepsi nas›l legal platforma ç›k›laca¤› hesab› ve kayg›s›ndayd›lar.
Ülkemiz solunda yasalc›l›k, Kuruçeﬂme’de pekiﬂtirilmiﬂ ve kutsanm›ﬂt›r dersek, yanl›ﬂ olmaz.
Yurtd›ﬂ›ndaki ayaklar› havada
birliklerde, iktidarlar devralan›yor,
demokratik devrimin programlar›
aç›klan›yordu. Kuruçeﬂme’de ise,
silahl› mücadeleden, iktidardan söz
bile edilmiyordu. ‹ki farkl› uç veya
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soldaki çarp›kl›¤›n bir baﬂka tezahürü.

Özlem: 7 ay süren bu tart›ﬂmalara iliﬂkin devrimci hareketin o dönem yay›nlanan ve muhteva olarak
son derece tarihsel bir aç›klamas›ndan da burada k›saca sözetmeden
geçmeyelim.
Devrimci hareket, Kuruçeﬂme’de somutlanan ama farkl› biçimlerde de tekrarlanan bu tür birlik
giriﬂimi ve ça¤r›lar›na karﬂ› 1992
Temmuz'unda " S a h t e B i r l i k Ç a ¤r › l a r › n › D e ¤ i l , M ü c a d e l e y i Yüksel t e l i m " baﬂl›kl› bir aç›klama yapt›.
Aç›klamada ﬂunlar vurgulan›yordu:
"Bugün Türkiye devrimci-yurtsever hareketini esas olarak üç gruba ay›rabiliriz:
1- ... do¤ru veya yanl›ﬂ düzene
karﬂ› ileri veya geri boyutlarda mücadele edenler.
2- Bir türlü kendi düﬂüncelerini
hayata uygulamayan ama yok da
olmayan, sürekli bir çevreyi etraf›nda bulunduran klasik çal›ﬂma tarz›n› aﬂamayanlar.
3- ... bir dergi ç›karma d›ﬂ›nda
hemen hemen hiçbir ﬂey yapmayan,
sa¤a sola ak›l veren, eleﬂtiren, ahkam kesenler...
Bugün Türkiye'de birinciler olmadan di¤erlerinin yaﬂama ﬂans›
yoktur. Mücadele, do¤ru temelde
birlikler ve devrim, birincilerin zemininde geliﬂecektir... Birlik bu zeminde ele al›nmak zorundad›r."
M a z l u m : Evet, san›r›m bu son
paragrafta söylenenler o gün için oldu¤u kadar bugün için de geçerli olsa gerek. O gün Kuruçeﬂme’den bir
su akmad›. O günden bu yana da ayn› anlay›ﬂ›n birlik konusunda baﬂarabildi¤i hiçbir ﬂey olmam›ﬂt›r.

K e m a l : Bu y›llar içinde solda
birçok birlik önerisi gündeme geldi,
birçok birlik kuruldu. Hepsini saymak, hem bu çal›ﬂman›n kapsam›n›
aﬂar, hem de gerek yok. Birlik anlay›ﬂ›ndaki ﬂekillenmeleri görmek
aç›s›ndan gerekti¤i kadar›yla baz›lar›n› hat›rlatal›m.
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1993’te PKK, TKEP, MLSPB,
TKP-K›v›lc›m, TKP/ML Hareketi,
TDP ve Devrimci Partizan örgütleri
aras›nda Devrimci Demokratik Güç
Birli¤i ad› verilen bir birlik kuruldu.
Bu birlik, esas olarak PKK’n›n
1992’de ilan etti¤i “tek tarafl› ateﬂkes” politikalar› paralelinde bir oluﬂum olarak süreç içinde bir iz b›rakmadan kayboldu.
4 Haziran 1998’de yap›lan bir
aç›klamayla “ D e v r i m c i B i r l e ﬂ i k
G ü ç l e r ” ad› verilen bir birli¤in Kuruluﬂ Bildirgesi aç›kland›. Bildirinin
alt›nda “PKK, TKP(ML), TKP/ML,
MLKP, TDP, DHP, Darbeciler, TKP
(K›v›lc›m)...” imzalar› vard›. Bunun
üzerinde k›saca dural›m ama.
Solu, devrimcileri birleﬂtirme iddias›ndaki bu birlikte devrimci hareket yoktu ve devrimci harekete
yap›lm›ﬂ bir ça¤r› da yoktu. Darbecili¤i meﬂrulaﬂt›ran bu birlik, Türkiye solunun birlik tarihinin en kirli,
en utanç verici sayfas›n› oluﬂturmaktad›r diyebiliriz. Böyle diyebiliriz, çünkü bu birli¤in somut bir
program›n›n, prati¤in içinde bir karﬂ›l›¤›n›n olmamas›n›n ötesinde, birli¤in siyasi ahlak aç›s›ndan da bir
temeli yoktu. Tamamen subjektif
ihtiyaçlar ve subjektif hesaplarla
oluﬂturulmuﬂtu birlik. Kürt milliyetçi hareketin hesaplar›na tabi olmuﬂtu di¤er gruplar da. Darbecilerin tabutunu omuzlam›ﬂlard› bu hesaplarla. Daha fazla üzerinde durmayaca¤›m, ama ﬂu kadar›n› ekleyelim; y›llard›r muhasebesi yap›l-

Son derece
basit, aç›k,
yal›n zeminlerde birleﬂilebilir... halk› yoksullaﬂt›ran ekonomik programlar›n ve halk› sindirmeyi
amaçlayan faﬂist terörün
karﬂ›s›na “halk alternatifini” ç›kartmak için iﬂe
örgütlü güçlerin birli¤inden baﬂlamak, akl›n ve
s›n›flar mücadelesinin gere¤idir.
t›n
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mam›ﬂ, hesab› verilmemiﬂ birliklerden biridir bu da. O zaman Kurtuluﬂ’ta ﬂöyle yaz›lm›ﬂt›: “Bu birlik,
Türkiye devrimini geliﬂtirmez ama,
bu tabutu taﬂ›yanlar› yorar. ‹lkelerin, siyasi ahlak›n dejenerasyonunu
h›zland›r›r. ”

Özlem : Ben devam edeyim.
90’l› ve 2000’li y›llardaki birliklerin bir k›sm› kategorik olarak " S e çimlik Birlikler” diye adland›r›labilir. Bu süreç 1990’daki seçimlerle
baﬂlad› bir anlamda. 1 Kas›m
1992’de devam etti bu e¤ilim.
'Devrimci Seçim Bloku' kuruldu.
Esas olarak bu blok seçimlere kat›lma hakk› bulunan HEP çat›s› alt›nda seçime girecekti. Sonraki y›llarda kat›l›mc›lar yer yer de¤iﬂse de,
hemen hemen ayn› model yürürlükte oldu. " E m e k B a r › ﬂ Ö z g ü r l ü k
Bloku", "Demokrasi ve Bar›ﬂ
Bloku” gibi adlar verilen birlikler
oluﬂturuldu. Bunlar “seçimlik” birliklerdi. Bizim bu nitelendirmemize
bu bloklar›n baz› üyeleri karﬂ› ç›ksalar da, pratikte görülen bu oldu.
Reformizm, seçim süreçlerinde
yüzünü daha çok sosyal demokratlara dönerken veya legal partiler
esas olarak birbirleriyle ittifak d›ﬂ›nda solun di¤er kesimlerini yok
sayarken, seçim gündemi geçince
yine devrimci, sol güçlerle çeﬂitli
zeminlerde biraraya gelirler. Bu
mevcut politikalar›ndaki tutars›zl›¤›n, istikrars›zl›¤›n da bir yans›mas›d›r.

M a z l u m : Son derece basit,
aç›k, yal›n zeminlerde birleﬂilebilir.
Bugünkü ihtiyaç da budur bir bak›ma. Oligarﬂinin solu etkisizleﬂtirmeye yönelik politikalar› karﬂ›s›nda
ortak politikalar geliﬂtirmek, yoksullu¤a itilen halk› örgütlemek ve
mücadelesini büyütmek asgari zemindir. Bu zeminde halk› yoksullaﬂt›ran ekonomik programlar›n ve
halk› sindirmeyi amaçlayan faﬂist
terörün karﬂ›s›na “halk alternatifini”
ç›kartmak için iﬂe örgütlü güçlerin
birli¤inden baﬂlamak, akl›n ve s›n›flar mücadelesinin gere¤idir.
Mesela, gerek 90’l› y›llarda ge-
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rekse de bugün, çok ﬂaﬂaal›, çok id dial› birlikler geride hiçbir iz b›rakmadan kaybolurken, bu anlamda iﬂ
yapan, mücadeleyi geliﬂtiren daha
mütevazi birlikler de oldu solda.
1992’de kurulan “Bask› ve Kat l i a m l a r a K a r ﬂ › B i r l i k ”, 1994'te, 5
Nisan ekonomik paketine karﬂ› mücadele çerçevesinde “Sömürü ve
Zulme Karﬂ› Güç Birli¤i”, 1 May›s
96'ya yönelik devrimcilerin birli¤i,
tutsak ailelerini biraraya getiren
DETUTAP, devrimci tutsaklar›n ülke çap›nda merkezili¤ini sa¤layan
Cezaevleri Merkezi Koordinasyo n u, 96 Ölüm Orucu’nda hapishanelerde sa¤lanan birlik, 2000’lerdeki
Irak’t a Savaﬂa (‹ﬂga le) Hay›r Koo r d i n a s y o n u , Devrimci 1 May›s
Plaftormu, bunlar›n ilk akla gelen
örneklerindendir. Kuﬂkusuz bunlar
eksik, yetersizdir ama belli bir iﬂlev
de görmüﬂlerdir. Çünkü bunlarda
devrimcilerin mütevazi ve fedakar
emekleri, birlik konusundaki samimiyetleri vard›.
ÖDP ve benzeri reformist çevreler taraf›ndan zaman zaman gündeme getirilen "Gökkuﬂa¤› Projesi",
“Zeytin Dal›” gibi birlik önerileri de
fikir cimnasti¤i olman›n ötesine geçememiﬂtir. Çünkü bunlar›n hemen
tamam› zaten taklitçidir. ‹kincisi,
solun ve halk›n ihtiyaçlar›na de¤il,
en fazla yasalc›, parlamenterist çevrelerin ihtiyaçlar›na cevap vermektedir.
Bu süreçte birlik ad›na baﬂka zaaflarla da u¤raﬂ›ld› elbette. Hala da
u¤raﬂ›l›yor. Birliklere, “biz ﬂunlarla
birlikte oluruz, bunlarla olmay›z”
diye oligarﬂinin tecrit politikas›na
paralel s›n›rlar çekildi mesela. Kimileri, birlik sorununu sadece legal
parti çevreleri ve onlar›n yönetimindeki demokratik kurumlarla s›n›rlad›. Bir baﬂka yan ise, KESK, D‹SK,
TMMOB, TTB’den oluﬂan kurumlar›n, kendilerini hemen tüm sola
birliklerin “merkezi” olarak dayatmas›yd›... Birlikleri böylece imkans›zlaﬂt›r›yor, zorlaﬂt›r›yorlard›. Ama
yine de en “birlikçi” onlard›.
Bu noktada Engels’ten biraz
uzun bir al›nt› aktarmak istiyorum.
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Al›nt›y› aktarma nedenim de ﬂu;
solda birlik istismarc›l›¤› yayg›n ve
eski bir hastal›kt›r. Diyelim bir
grup, birli¤i o dönemde savunmamaktad›r, ama bunu söyleyemez, illa ki birlik yanl›s› görünmek ister.
Bu da solda birlik yanl›s› görünme
konusunda adeta bir rekabete ve yar›ﬂa yol açm›ﬂt›r ki, birlik konusundaki samimiyetsizli¤i de beraberinde getirmiﬂtir. Evet böylesi durumlar için ﬂöyle diyor Engels:
'Birlik' ç›¤l›klar› insan› yan›ltmamal›. Bu sözcü¤ü dillerinden düﬂürmeyenler (...) ço¤u kez ayr›l›k tohumlar›n› en çok ekenlerdir. Bu birlik fanatikleri ya her ﬂeyi belirsiz
bir bulamaç haline getirmeye çal›ﬂan kaz kafal›lard›r -ki bunun gerçekleﬂmesine bir kez izin verildi mi
ayr›l›klar› çok daha kat› z›tl›klar
halinde tekrar ortaya atarlar, çünkü
o zaman hepsi ayn› kefeye gireceklerdir- (...) ya da bunlar bilmeden
ya da bilerek hareketi çarp›tmak isteyenlerdir. ‹ﬂte bundan ötürü en
büyük sekterler ve en büyük kavgac›lar ve sahtekarlar, belirli alanlarda, birlik için en fazla ba¤›r›p ça¤›ranlard›r. Yaﬂam›m›z boyunca kimse
bize birlik ç›¤›rtkanlar› kadar yük
olmam›ﬂ ve oyun oynamam›ﬂt›r.' (F.
Engels, Seçme Eserler, Cilt-II, syf.
515)

K e m a l: K›sa bir toparlama yaparsam; farkl› ulus ve milliyetleri,
farkl› s›n›f ve katmanlar›, farkl›
inançlara sahip kesimleri, farkl› yaﬂ
kuﬂaklar›n›, kad›n ve erkekleri, mücadelenin tüm biçimlerini, halk›n
içinden olmayan ama halk› savunan
kesimleri ve devrimde ç›kar› olan
tüm kesimleri birleﬂtirmek, birlik
sorununun muhtevas›n› oluﬂturur.
Böyle bir birlik anlay›ﬂ›n›n ise he-

‹ktidar perspektifi ve iddias› geriledi¤i ölçüde, bunun yerine “küçük olsun, benim olsun” anlay›ﬂ› geçer.
t›n
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definde i k t i d a r olgusu vard›r.
Her birli¤in güncel anlamdaki
iﬂlevi dolay›s›yla bileﬂimi elbette
farkl› olacakt›r fakat, Marksist-Leninistler, oluﬂturulan her türlü birlikte, ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve
sosyalizm mücadelesini, yani devrimi geliﬂtirme perspektifiyle hareket
ederler do¤al olarak.
‹ktidar perspektifi ve iddias› geriledi¤i ölçüde, bunun yerine “ k ü çük olsun, benim olsun” anlay›ﬂ›
geçer. Bu anlay›ﬂ hakim oldu¤unda
ise, tüm devrimci, ilerici, demokrat,
anti-faﬂist, vatansever güçleri, ba¤›ms›zl›k ve demokrasi için birleﬂtirmek politikas› yerine, sekterlik,
dar görüﬂlülük, benmerkezcilik öne
ç›kar.
Türkiye solu, SBKP’nin pragmatizmi, AEP’in
sekterizmi,
ÇKP'nin benmerkezcili¤i, sosyalist
sistemin y›k›l›ﬂ›ndan do¤an inançs›zl›k, legalizmle birlikte yerleﬂen
icazetçilik, kültürel dejenerasyonla
birlikte ilkelerin yerini ç›karc›l›¤›n
ve bencilli¤in almas›, bütün bunlar,
birlik meselesine bak›ﬂtaki çarp›kl›klar›n tarihsel ve güncel kaynaklar›n› oluﬂturuyor.
Bu zaaflardan ar›nmayan, bunlar› sürdüren bir birlik anlay›ﬂ›, halk›n birli¤ini ve dolay›s›yla mücadeleyi büyütmez. Birlik ve ittifaklara,
dostluklara, devrimi geliﬂtirip geliﬂtirmeyece¤i, mücadeleyi büyütüp
büyütmeyece¤i ölçüsüyle de¤il,
“kendisine tabi olup olmayaca¤›”,
kendi iﬂine yaray›p yaramayaca¤›
ölçüleriyle bak›l›r. Bu durumda
devrimin genel ç›karlar› gibi kavramlar, modas› geçmiﬂ ilan edilir ve
pragmatizm geçer akçe haline gelir.
Birlikler ancak bunlar aﬂ›labildi¤i ölçüde mücadelenin ihtiyaçlar›na
cevap veren, devrimin önünü açan
bir hala dönüﬂebilirler diyerek noktay› koyuyorum. Haftaya, dünya
devrim mücadelelerinden çeﬂitli
birlik örnekleriyle konumuza devam edece¤iz. ﬁimdilik hoﬂçakal›n.
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Popülizm
Ve Zam
TÜS‹AD
Baﬂkan› Arzuhan
Yalç›nda¤, 27 May›s’ta iktidar› “S on d önem de p opülizme kay›ﬂ var” diyerek uyard›. Tekeller ve tekellerin
iktidar›n›n savunucular› düzen partilerine diyor ki; oy
kayg›s›yla hareket edip, halk›n ihtiyaçlar›na kaynak aktarmay›n, ne kadar kaynak varsa tekellere ak›t›n.
Tayyip Erdo¤an da, TOBB Genel Kurulu'nda 2009
yerel seçimleri için, “Kimse bizden popülizmden yana
olmam›z› beklemesin.” sözleriyle TÜS‹AD’a güvence
vererek, tekellerin ç›karlar›n› her ﬂeyin üstünde tutmaya
devam ettiklerini gösterdi.
Erdo¤an ayn› konuﬂmas›nda, “ popülizm yapmay›p””
elektrik ve do¤algaza zam yap›laca¤›n› söyledi, Erdo¤an’›n bu sözünün üzerinden 7 saat geçmiﬂti ki, do¤al gaza yüzde 7.4 zam haberi aç›kland›.
Halk›n ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak, popülizm oluyor.
Karﬂ›lamamak da popülizm yapmamak. Ve popülizm

AKP’nin Tekel Dalkavuklu¤unun Resmidir
2007’den 2008’e bir y › l i ç i n d e y a p › l a n z a m lar ›n oran›, halktan al›narak t ekel lerin kas a l a r › n a a k › t › l a n l a r › n b o y u t u n u g ö s t e r i y o r.
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yapmama ad›na zamlar devam
ediyor. ‹stanbul’da ulaﬂ›ma
yüzde 4’le yüzde 10 aras›nda
zam yap›l›rken, ekme¤e de de¤iﬂen oranlarda zam geldi.
Akaryak›t›n KDV oranlar›nda
art›ﬂ olabilece¤i de, Maliye
Bakan› Kemal Unak›tan taraf›ndan aç›kland›.
Halk›n ihtiyaçlar› için kaynak ay›rmak bir yana,
halktan zamlar yoluyla alarak, tekellere ak›t›yorlar.
Fakat tekeller doymak bilmiyor. Sosyal güvenlik reformlar›yla, peﬂpeﬂe aç›klanan zamlarla halk her gün biraz daha açl›k ve yoksullu¤a mahkum ediliyor, tekeller
yine daha fazlas›n›, daha fazlas›n› istiyorlar.
Kapitalist sistem, halk›n ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamay›,
popülizm diye tan›ml›yor, baz›lar› bunu “halk dalka vuklu¤u” olarak ifade ediyor ve karﬂ› ç›k›yor. Ama, ayn› kesimler, halk› açl›k ve yoksulluk içinde yaﬂamaya
mahkum ederek, tekellere kaynak yaratman›n ad›n›, “te kelci burjuva dalkavuklu¤u” koymuyorlar.
Çünkü, bu kesimlere göre, tekelci burjuvazinin dalkavuklu¤unu yapmak iyi, halk›n ihtiyaçlar›n› asgari düzeyde karﬂ›lamaya çal›ﬂmak kötüdür.
“ P o p ü l i z m k ö t ü d ü r ” düﬂüncesi öyle bir genel do¤ru haline getirilmiﬂtir ki, yoksul halk içinde bile, “ p o p ülizm yapmak yanl›ﬂ” düﬂüncesi ve ekonomik sorunlar›n iktidarlar›n popülist politikalar›ndan kaynakland›¤›
görüﬂü kabul görebilmekte, “ e k o n o m i k i s t i k r a r ” isteyebilmektedir. Bunlar oldu¤unda halk›n da daha refah
içinde yaﬂayaca¤› yan›lg›s›na düﬂebilmektedir.
Tersine “ p o p ü l i z m y a p m a m a k ” dedikleri, halk› açl›¤a ve yoksullu¤a mahkum etmek demektir. Ekonomik
istikrar dedikleri, tekellerin sömürü çarklar›n›n istikrarl› bir ﬂekilde dönmesi demektir, ki, bu da halk›n aleyhinedir. Popülizm suçlamas›n› gündeme getirenler, halk›n
yaﬂamsal ihtiyaçlar›n›n asgari düzeyde karﬂ›lanmas›n›
bile fuzuli görenlerdir. Ekonomi dendi¤inde ak›llar›na
sadece tekellerin kasalar›n› getirenlerdir.
Oysa, AKP iktidar› için dalkavukluk eleﬂtirisi yap›lacaksa, bu ancak “ t e k e l d a l k a v u k l u ¤ u ” olabilir. Elbette, tüm düzen partileri gibi, AKP iktidar›n›n da, halk›n
gözünü boyamaya, halk› aldatarak oylar›n› almaya yönelik çeﬂitli politikalar› vard›r. Fakat, bu politikan›n temelini sadakalarla, yalanlarla, takiyeyle halk›n gözünü
boyamak oluﬂturur.
Tekellere ak›tt›klar› ise gözboyama de¤il, gerçektir.
‹ﬂte tüketim maddelerine yap›lan zamlar, bu gerçe¤in
sadece bir boyutunu oluﬂturmaktad›r.
ATO araﬂt›rmas›na göre, halk›n yüzde 74’ünün yoksulluk, yüzde 15.4’ünün ise açl›k s›n›r›nda yaﬂad›¤› ülkemizde, AKP iktidar›n› “popülist politikalar” uygulamakla eleﬂtirmek için, ya TÜS‹AD sözcüsü olmak, ya
da tekellerin iktidar›ndan beslenen, gönüllü tekel sözcüsü olmak gerekir.
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yap›lmamakta iﬂçilerin alacaklar›
ödenmemektedir.
Bunlara karﬂ› yürüyoruz. Bu
yürüyüﬂten sonra sesimiz duyulmazsa gerekirse Ankara’ya yürüyece¤iz. Y›lard›r
devam eden
haks›zl›k bitene kadar mücadeleye devam edece¤iz’ dedi.
Konuﬂmalar›n ard›ndan
“‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› ve “Art›k Yeter Duyun Bizi… Her Ay Tam
ve Zaman›nda Maaﬂ ‹stiyoruz. Birikmiﬂ Alacaklar›m›za
Çözüm ‹stiyoruz” pankart›yla
yürüyüﬂe geçen iﬂçilere Hatay
Temel Haklar da destek verdi.
Yürüyüﬂün ard›ndan Hatay Valili¤i önünde toplanan
iﬂçiler burada sloganlarla
beklerken içlerinde D‹SK Genel Baﬂkan› Süleyman Çelebi
ve Genel-‹ﬂ Genel Baﬂkan›
Erol Ekici’nin de bulundu¤u
bir heyet Vali yard›mc›s›yla
görüﬂtü. Görüﬂmenin ard›ndan bir aç›klama yapan Çelebi iﬂçilerin haklar›n› aramaya
devam edeceklerini belirtti.

Samanda¤ Belediyesi
‹ﬂçilerinden Yürüyüﬂ
Yaklaﬂ›k 20 y›ld›r tam ücret alamayan Samanda¤ Belediyesi iﬂçileri 4 Haziran Çarﬂamba günü Samanda¤ Belediyesi’nden Hatay Valili¤i’ne
kadar ‘Hak Arama Yürüyüﬂü’
gerçekleﬂtirdiler.
D‹SK Genel-‹ﬂ Sendikas›
taraf›ndan düzenlenen yürüyüﬂ öncesi Süleyman Çelebi
Samanda¤ Belediyesi önünde
yapt›¤› aç›klamada ‘eme¤imizin karﬂ›l›¤›n› almak için yürüyoruz. Çocuklar›m›z›n gelece¤i için yürüyoruz. Bugüne kadar gelen bütün iktidarlar›n bu bölgeye yat›r›m yapmayarak görmezden gelinmesine yok say›lmas›na karﬂ›
yürüyoruz. Adeta Hatay haritan›n baﬂka bir yerinde bulunuyormuﬂ gibi hiçbir yat›r›m

ﬁiﬂecam’da
Anlaﬂma
Cam, Çimento, Seramik
ve Toprak Sanayi ‹ﬂçileri
Sendikas› (Kristal-‹ﬂ), ﬁiﬂecam’a ait 11 fabrikas› için 9
May›s’ta grev karar› alm›ﬂt›.
Paﬂabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. (K›rklareli Fabrikas› ve Mersin Fabrikas›);
Anadolu Cam Sanayi A.ﬁ.
(Topkap› Fabrikas›, Mersin
Fabrikas›, Çay›rova Fabrikas›); Trakya Cam Sanayi A.ﬁ.
(Trakya
Fabrikas›,Trakya
Otocam
Fabrikas›,Trakya
Mersin Fabrikas›, Cam ‹ﬂleme ve Kaplamal› Camlar
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Fabrikas›) ile Cam Elyaf Sanayi A.ﬁ. fabrikalar›nda
çal›ﬂan yaklaﬂ›k 5 bin iﬂçiyi
kapsayan grev karar› 22 May›s’ta Cam ‹ﬂverenleri Sendikas›’na tebli¤ edilirken patronun bu konuda hiçbir ad›m
atmamas› nedeniyle Kriﬂtal‹ﬂ 3 Haziran’da greve ç›kma
karar› alm›ﬂt›.
Greve saatler kala sendika
ile ﬁiﬂecam patronu aras›nda
anlaﬂma sa¤land›. Anlaﬂmaya
göre ücretlerde birinci y›l
yüzde 13 art›ﬂ sa¤land›, ayl›k
ücretlere ortalama 193.5 YTL
zam yap›ld›. Sosyal haklar
yüzde 15 ile yüzde 66 oran›nda artt›. Düﬂük ücretler iyileﬂtirildi. ‹ﬂe giriﬂ ücreti uygulamas› baﬂlat›ld›.

BES’lilere
Polis Barikat›
Büro emekçileri Türkiye’nin dört bir yan›ndan Ankara’ya gelerek "Eﬂit ‹ﬂe Eﬂit Ücret" talebiyle Maliye Bakanl›¤›’na yürüdü. 6
Haziran günü K›z›lay Gima önünde toplanan BES’liler "Eﬂit ‹ﬂe Eﬂit Ücret, Vergide
Adalet, Performans Yönetimine Hay›r, Sözleﬂmeli Personel Olmayaca¤›z" yaz›l› pankart ve dövizler taﬂ›yarak Maliye Bakanl›¤›’na yürüyüﬂe geçtiler.
Emekçilerin yürüyüﬂü Akay Yokuﬂu’nda
polis barikat›yla engellenirken burada bir
aç›klama yapan BES Genel Baﬂkan› Osman
Biçer eylemin polis barikat›yla engellenmesini k›nayarak taleplerini Maliye Bakanl›¤›’na iletmekte kararl› olduklar›n› söyledi.
Büro emekçileri buradaki aç›klaman›n
ard›ndan saat 14.00’ de Maliye Bakanl›¤›
önünde topland›lar. Burada Maliye Bakan›
Müsteﬂar Yard›mc›s› ile görüﬂen BES’liler
büro emekçilerinin taleplerini Maliye Bakan›’na ilettiler. “‹nsanca Yaﬂamak ‹stiyoruz,
Eﬂit ‹ﬂe Eﬂit Ücret” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde yap›lan aç›klamada çal›ﬂanlar aras›nda ayr›mc›l›k yaratan uygulamalara son verilmesi talep edildi.

Dikili Belediyesi ‹ﬂçileri
15-16 Haziran'da
Ücretli ‹zinli Olacak!
Genel-‹ﬂ Sendikas› 5 No’lu ﬁube ile Dikili Belediyesi aras›nda imzalanan 55 iﬂçiyi
ilgilendiren toplu iﬂ sözleﬂmesi ile 1 May›s
ve 8 Mart’›n d›ﬂ›nda 15–16 Haziran günlerinde de iﬂçiler ücretli izinli say›lacak.
Sözleﬂme ile birinci y›l, sosyal haklar
ile birlikte ücretlerde toplam yüzde 25 oran›nda art›ﬂ sa¤land›. ‹kinci y›l ise enflasyon art› 5 puan art›ﬂ yap›lacak.
Sözleﬂmede ihbar ve k›dem tazminatlar›nda da iyileﬂtirmelere gidildi.

8 Haziran 2008

ﬁakirpaﬂa Temel Haklar:

“Yeter! EKME⁄‹M‹ZLE
OYNAMAYIN!”
ﬁakirpaﬂa Temel Haklar 31
May›s günü Emekçiler Caddesi’nde bulunan halk ekmek kulübesi önünde yapt›¤› eylemle
“Yeter Ekme¤imizle Oynamay›n” kampanyas› baﬂlatt›¤›n›
duyurdu. Eylemde yap›lan
aç›klamada AKP’nin halk düﬂman› politiklarla halk›n yaﬂa-

m›n› her gün biraz daha zora
soktu¤u anlat›larak “halk›m›z›n eline bir torba yiyecek
malzemesi vererek dilencili¤e al›ﬂt›ranlar; ﬂimdi bir ekme¤e muhtaç hale getirdiler.
Sonra da yüzümüze baka baka “kalk›n›yoruz, büyüyoruz” demeye devam ettiler”
denilirken “Büyüyen bir
avuç insan›n zenginli¤i
idi. Onlar›n zenginli¤i büyüdükçe, bizim yoksullu¤umuz, açl›¤›m›z büyüdü”
sözlerine yer verildi.
“Hükümet ve yerelde Adana valisi ve Büyükﬂehir Belediyesi temel g›dam›z olan bir
lokma ekmekten elini çekmelidir” denilen aç›klamada yabanc› ülkelerden bu¤day ihraç etmek yerine ülkemizdeki bu¤day üretiminin artt›r›larak sorunun çözülebilee¤i ifade edildi.

“gasp edilen haklar›m›z› alabilmek için ancak gücümüzle dayatmam›z gerekir. Gücümüz
ise birlikteli¤imizden ve do¤ru
bir mücadele çizgisini hayata
geçirmemizle mümkün olacakt›r” diye konuﬂtu.
Mersin Temel Haklar Baﬂkan› Murat Türkmen de yapt›¤›
konuﬂmada “Mahallemizdeki esrara. eroine,
çetelere karﬂ› ancak birlik oldu¤umuzda karﬂ›
durabiliriz, çocuklar›m›z› bu batakl›ktan koruruz” dedi.
Hapishanelerden gelen mesajlar›n da okundu¤u aç›l›ﬂta
yerel sanatç› Silver ve Grup
Öteki’nin söyledi¤i türküler eﬂli¤inde halaylar çekildi. Demirtaﬂ çocuk folklor ekibinin sundu¤u folklor gösterisinin de oldu¤u aç›l›ﬂa 100’ü aﬂk›n kiﬂi
kat›ld›. Halk›n biraraya gelmesinden rahats›z olan polis ise
sabah saatlerinden itbaren ‘güvenli¤i sa¤lama’ ad› alt›nda mahalleyi ablukaya ald›.

Demirtaﬂ Kültür
ve Sanat Derne¤i
Aç›ld›
Mersin Demirtaﬂ Mahallesi
halk› kendi kültürüne sahip ç›kmak, haklar›n› hep birlikte aramak, yaﬂan›lan sorunlara birlikte çözüm üretmek amac›yla Demirtaﬂ Kültür ve Sanat Derne¤i’nin aç›l›ﬂ›n› gerçekleﬂtirdi.
1 May›s günü düzenlenen
aç›l›ﬂta derne¤in kuruluﬂ amac›n› anlatan Dernek Baﬂkan›
Hasan Biber tüm ülkede oldu¤u
gibi mahallelerinde de birçok
sorun yaﬂand›¤›n› dile getirerek

Say›: 149

Gemlik Polisi
Tehditlerden
Medet Umuyor
Polis tehditlerle ve bask›larla devrimcileri y›ld›rmak için yine iﬂbaﬂ›nda. Devrimci, muhalif insanlar› bask› alt›nda tutmak için komplolara, bask›lara baﬂvuran
polis kimi yerde de aileleri tedirgin etmeye, aile arac›l›¤›yla çocuklar› üzerinde bask› kurmaya çal›ﬂ›yor. Gemlik Temel Haklar, yapt›¤› aç›klamayla Gemlik
polisinin teﬂhir etti.
Gemlik’te oturan Fethi Hare'nin evine, kendisinin olmad›¤› saatlerde giden
polis sürekli Fethi'nin ne iﬂ yapt›¤›n›, nerede oldu¤unu soruyor. Ailesine sormakla yetinmeyip mahallede gördükleri insanlara soruyor. Yeri yurdu belli olan çal›ﬂt›¤› yeri çok bilen polis neden aileye
ve mahalleliye sorar Fethi'yi?. Polisin
klasik yöntemlerinden sadece biridir bu.
As›l mesaj halka yöneliktir. Halka devrimci olursan›z sürekli bask› alt›nda, takipte oluruz tehdidi yap›l›yor, devrimcileri halktan tecrit etmeye çal›ﬂ›yor polis.
Ancak açl›k, yoksulluk, zulüm sürdükçe
halk›n devrimcilere ve kendi sorunlar›na
sahip ç›kmas›n›n önüne geçemeyecekler.

Emperyalist tekeller için
hukuksuzluk ülkesi
Uﬂak K›ﬂlada¤’da siyanürle alt›n ç›karan çokuluslu ﬂirket Eldorado Gold
(Tüprag Metal Madencilik Aﬁ) 17 A¤ustos 2007’de Dan›ﬂtay 6. Dairesi’nin vermiﬂ oldu¤u 9 Temmuz 2007 tarihli yürütmeyi durdurma karar›n›n ard›ndan kapat›lm›ﬂt›. Maden ‹nay köylülerinin uzun
süre emperyalist tekellere karﬂ› verdikleri mücadeleyle kapat›lm›ﬂt›.
Köylüler, madenin kapat›lmas›ndan
sonra “Tüprag’›n faaliyetlerinin devam
edip etmedi¤inin tespitini” talep etti. Yap›lan tespitte kapatma karar›na ra¤men
Tüprag’›n faaliyetlerini sürdürdü¤ü saptand›. Tüprag yetkilileri alay edercesine
faaliyetlerini sürdürmesini madeni ve
çevreyi korumak amac›yla aç›kl›yor. Bu
pervas›zl›k ülkemizin emperyalist tekeller için hukuksuzluklar ülkesi haline
getirildi¤ini bir kez daha gösteriyor.

HABER
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Kas›m’da biz de Ankara’da,
YÖK önünde olaca¤iz!" baﬂl›kl› aç›klama okunmuﬂtu.
Aç›klama s›ras›nda “YÖK'e
Hay›r!” "Halk ‹çin Bilim Halk
‹çin E¤itim" "Ne YÖK Ne

"YÖK'e Hay›r"a ceza
Son günlerde gençli¤in
üzerindeki bask›lar art›yor.
Gençlik bu bask› politikalar›yla y›ld›r›lmak isteniyor. Faﬂist
sald›r›lar›, tutuklanmalar, soruﬂturmalar hep bu amaçla yap›l›yor.
Mu¤la Üniversitesi'nde geçen dönem “YÖK'e Hay›r” diyerek bas›n aç›klamas›na kat›ld›klar› gerekçesiyle 8 ö¤renciye 1 y›l (2 dönem) uzaklaﬂt›rma, 49 ö¤renciye 1 yar› y›l (1
dönem) uzaklaﬂt›rma cezas›
verildi.
Soruﬂturma kararlar› aç›s›ndan da traji-komik ve hukuksuzdur. Örne¤in, Halil ‹brahim
Gürel, Cihan Sarar'›n okudu¤u
bas›n aç›klamas›nda olmamas›na ra¤men, oradaym›ﬂ gibi
soruﬂturma aç›lm›ﬂ ve ceza verilmiﬂtir.
Soruﬂturmaya neden olan
aç›klamay› Mu¤la Gençlik
Derne¤i Giriﬂimi 1 Kas›m
2007'de Mu¤la S›n›rs›zl›k
Meydan›'nda, “YÖK'e Hay›r!
Halk ‹çin Bilim Halk ‹çin E¤itim” pankart›n› açm›ﬂ ve "6

AKP Demokratik Üniversite"
"Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i"
dövizleri taﬂ›nm›ﬂt›. Ö¤rencilere verilen cezalar, bu bas›n
aç›klamas› gerekçe gösterilerek verilen cezalard›r.
Gençlik Federasyonu 5 Haziran’da soruﬂturmalarla mücadelelerinin bitirilemeyece¤ini vurgulayan yaz›l› aç›klama
yapt›. Aç›klamada “Bu soruﬂturmalar baﬂka bir ülkede de¤il bizim ülkemizdeki okullarda aç›l›yor. Bir film senaryosu
da de¤il, birebir yaﬂam›n ta
kendisidir. Bu soruﬂturmalar
YÖK’ün 12 Eylül faﬂist cuntas›n›n ürünü oldu¤unun göstergesidir.
Bu cezalar apolitik olmad›¤›m›z için verilmiﬂ cezalard›r.
Bu cezalar yoz kültür dayatmas›n› kabul etmedi¤imiz için
verilmiﬂ cezalard›r. Bu cezalar
eﬂit-paras›z-bilimsel e¤itim istedi¤imiz için verilmiﬂ cezalard›r.
Bu cezalar YÖK’ün istedi¤i gençlik olmad›¤›m›z için
verilmiﬂ cezalard›r.

Edirne Gençlik
Derne¤i:

Ö¤renim Hakk›m›z
Engellenemez!
10 Mart günü Bursa Uluda¤
Üniversitesi'nde devrimci-demokrat, ilerici ö¤rencilere yap›lan faﬂist
sald›r›y› protesto etmek amac›yla
14 Mart günü Edirne Selimiye Ö¤-
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Gözalt› Terörü:
Hatay, Bal›kesir, Ankara, Hakkari, Muﬂ
ve Bursa’da geçt¤imiz hacfta içinde yap›lan polis operasyonlar›nda ço¤u ö¤renci
60’› aﬂk›n kiﬂi gözalt›na al›nd›.
Hatay’da aralar›nda DTP’lilerin de bulundu¤u 25 kiﬂi, Bal›kesir’de 19’u ö¤renci
21 kiﬂi, Ankara’da 6 üniversite ö¤rencisi,
Yüksekova’da 5 kiﬂi, Muﬂ’ta YDG üyesi 2
kiﬂi Bursa’da 1 kiﬂi gözalt›na al›nd›.

Edirne Gençlik
Derne¤i 1 Haziran
günü ö¤renim y›l›
sonu pikni¤i düzenledi. Karaa¤aç
‹lçesi yolu üzerinde bulunan Kent Orman’da yap›lan piknikte coﬂku hakimdi. Trakya Üniversitesi ikinci dönem y›l sonu s›navlar›n›n bitmiﬂ olmas›n› ve birlikte üretip birlikte paylaﬂman›n
mutlulu¤unu hep birlikte yaﬂamak için düzenlenen pikni¤e ö¤rencilerin ailelerinde
de kat›lan oldu. Ya¤an ya¤mura ra¤men
türkülerini söyleyip halay çeken Gençlik
Dernekli ö¤renciler yapt›klar› sohbetlerde
birlikte birçok ﬂeyin üretilebilece¤ine, güzellikler yarat›laca¤›na ve emek harcand›kça yaﬂan›lan ortam›n daha da güzelleﬂece¤ine de¤indiler.

“Ö¤renim
Y›l› Sonu”
Pikni¤i

renci Yurdu önüne eylem yapan
aralar›nda Edirne Gençlik Derne¤i'nden ö¤rencilerin de bulundu¤u
7 ö¤renci sald›r›ya u¤rayan arkadaﬂlar›yla dayan›ﬂt›klar› için yurttan at›ld›lar.
Edirne gençli¤inin faﬂist sald›r›ya karﬂ› dayan›ﬂma ve protesto eylemini “idare ve idarecilere karﬂ›
toplu ya da ferdi olarak sözlü ya da
yaz›l› küçük düﬂürücü demeçte bulunmak” olarak niteleyen Selimiye
Ö¤renci Yurdu yönetimi bu tutu-

muyla Bursa’daki faﬂist sald›r›y› sahiplendi¤i gösterdi.
Konuyla ilgili yaz›l› bir aç›klama yapan Edirne Gençlik Derne¤i
F tipi üniversite istemedi¤ini dile
getirerek “biz devrimci ö¤renciler
olarak faﬂizme karﬂ› verdi¤imiz
mücadeleyi tüm kararl›l›¤›m›zla
sürdürece¤iz. Yurttan at›lan yedi
ö¤renci arkadaﬂ›m›z›n bar›nma ve
ö¤renim hakk›n›n yeniden kendilerine verilmesini talep ediyoruz”
sözlerine yer verdi.
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Baykal Hidayete Mi Erdi?
§ “Devletin kimsenin etnik

kimli¤ini o rtadan k ald›rmaya,
yeniden tanzim etmeye hakk›
yoktur!”

§ “Her etnik kimlik, kiﬂinin

ﬂerefi ve devletin iftihar›d›r!”

§ “Herkes dilini kullanacak,

ö¤renecek, yay›n yapacak ve
diliyle iftihar edecek.”

“Baykal da Do¤u Seferi’nde” diye yazm›ﬂt›k önceki say›m›zda. Ve
demiﬂtik ki, “halktan oy almaya ihtiyaç duydukça bar›ﬂ köprüleri kurarlar...”
Yukar›daki sözler de san›r›z,
Baykal’›n ony›llard›r katledilmesine, asimile edilmesine sonuna kadar
destek verdi¤i Kürt halk›yla “bar›ﬂmak” için edilmiﬂ demagojik sözler
olmaktan baﬂka bir anlam taﬂ›m›yor.
De¤ilse, gerçekte sarf edilen
sözler önemlidir. Mesela, “Devletin

kimsenin etnik kimli¤ini ortadan
kald›rmaya, yeniden tanzim etmeye
hakk› yoktur!” demek, 85 y›ll›k
C u m h u r i y e t p o l i t i k a l a r › n › n mahkum edilmesidir. Çünkü, bir halk›n
etnik kimli¤ini ortadan kald›rmak,
yeniden tanzim etmek, Cumhuriyetin 85 y›ll›k Kürt politikas›n›n esas›
ve özetidir. 85 y›ld›r Kürt halk› kendi kimli¤ini inkara zorlanm›yor
mu? 85 y›ld›r, Kürt halk›na yok asl›nda sen Kürt de¤ilsen sen Türk boyusun diye, Kürtler’in ulusal kimli¤i “yeniden tanzim edilmeye” çal›ﬂ›lmad› m›?
Baykal, Cumhuriyetin 85 y›ld›r
h a k k › o l m a y a n bir ﬂeyi yapmaya
çal›ﬂt›¤›n› söylemiﬂ oluyor.
Bu ülkede, Baykal’›n sözlerini
uyarlayarak söylersek, “ h e r k e s d i l i n i k u l l a n m a l › , ö ¤ re n m e l i , k e n d i
dilinde yay›n yapabilmeli, diliyle
i f t i h a r edebilmeli” dedi¤i için ne
kadar insan tutukland›, iﬂkencelerden geçirildi, ne kadar dergi toplat›ld›, ne kadar cezalar verildi, Baykal da kuﬂkusuz iyi biliyordur bu rakamlar›. Ve Baykal, bütün bunlar
olurken “herkes dilini kullanmal›”

diyenlerin taraf›nda de¤il, “Kürtçe’ye yasa¤›” savunan, “ne mozai¤i
ulan” diyenlerin taraf›ndayd›.
Baykal, “mozaik” yerine de baﬂka bir tan›m getirmiﬂ: Çiçek Bahçe si.. Diyor ki, “Bir çiçek bahçesi gibidir Türkiye ve bir çiçek bahçesi
gibi yaﬂamaya devam edece¤iz.”
O çiçek bahçesinde ne kadar çok
çiçe¤i k›rd›n›z, kopartt›n›z, ne kadar›n›n kökünü kuruttunuz, bir de onu
hat›rlasa Baykal. 73 milletin yaﬂad›¤› bu topraklarda sürmedik, k›rmad›k, asimile etmedik kim kald›?
Kürtler ulusal kimlikleriyle varlar
evet. Sistemin asimilasyon mekanizmas›n›n gücü onlar› asimile etmeye yetmedi çünkü..
Baykal, CHP’nin 85 y›ld›r bizzat
uygulay›c›s› veya destekçisi olduklar›, inkar, imha, asimilasyon politikalar›n›n özeleﬂtirisini vermedi¤i
sürece, yukar›da aktar›lan sözlerin
hiçbir inand›r›c›l›¤› ve ciddiyeti olmayacakt›r. Asl›nda söylenecek tek
bir söz kal›yor yine geriye: Ey oy,
sen nelere kadirsin. Baykal’a bütün o sözleri söylettiren de oy’un o
gücünden baﬂka bir ﬂey de¤il...

s›n›r ötesinde ar›yoruz. Çözüm burada. Çözüm milyonlar›n 'bar›ﬂ istiyorum' talebinde”
diye konuﬂtu.
Bar›ﬂ Meclisi ad›na konuﬂan Ayhan Bilgen ise Kürt halk›n›n taleplerinin sadece Kürtler’in talepleri olmad›¤›na de¤inerek Bar›ﬂ Meclisi olarak yola
ç›karken ya tam demokrasi ya hiç diyerek hareket ettiklerini dile getirdi.
Mitinge sanatç›lar ‹lkay Akkaya, Diyar ve U¤ur Karataﬂ da türküleriyle kat›ld›lar. Tek
pankart ve tek sloganla yap›lan miting, saat 15.00’de
“Ölüm De¤il Çözüm ‹stiyoruz, Edi
Bese, Biji Bratiya
Gelan, Katil Erdo¤an” sloganlar›yla
sona erdi.

‘KÜRT SORUNU’NA
DEMOKRAT‹K ÇÖZÜM’ M‹T‹NG‹
Bar›ﬂ Meclisi’nin 1 Haziran günü Kad›köy ‹skele
Meydan›’nda düzenledi¤i “Kürt Sorununa Demokratik
Çözüm” mitingine onbinlerce kiﬂi kat›ld›. Tepe Nautilus önünde toplan›p ‹skele Meydan›’na do¤ru yürüyüﬂe
geçen kitle, “Yeter Kürt Sorununa Demokratik Çözüm
‹stiyoruz” pankart› ve “Edi Bese” dövizleri taﬂ›yarak
bar›ﬂ istedi¤ini dile getirdi. Mitinge aralar›nda DTP,
EMEP, SDP, ÖDP, EHP, SODAP, ESP, ‹HD, Küresel
BAK, D‹SK’e ve KESK’e ba¤l› sendikalar›n da oldu¤u
çeﬂitli kurumlar kat›ld›.
Kad›köy ‹skele Meydan›’nda baﬂlayan mitingte tertip komitesi ad›na gazeteci Murat Çelikkan yapt›¤› konuﬂmada “Bize çözümünüz nedir?' diye soruyorlar. Çat›ﬂmalar›n, köy boﬂatmalar›n›n, tecritlerin, sömürünün
çözüm olmad›¤›n› biliyoruz. Savaﬂ de¤il, çat›ﬂma de¤il,
diyalog istiyoruz. Sorun s›n›r›n ötesinde mi ki çözümü
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n›.. Kan s›zar sokaklardan, a¤›tlar
yükselir analardan ve hiçbir söz karetmez onlar›n ac›lar›na.
Hangi da¤ kald›rabilir bu yükü?
Hangi nehir taﬂ›yabilir bu kan›?.. Ki
sözler yeterli olabilsin?

H

Sözün
bitti¤i yer!
Söylenen sözlerin art›k hiçbir
anlam ifade etmedi¤i yer ve zamanlar vard›r.
Büyük toplumsal çalkant›lar›n
ve alt üst oluﬂlar›n, büyük direniﬂ ve
savaﬂlar›n oldu¤u zamanlard›r bunlar. Ya da adaletsizli¤in doru¤a ç›k›p, ahlak›n dibe vurdu¤u, ac›lar›n
katmerlendi¤i, her ç›¤l›¤›n isyana
dönüﬂtü¤ü zamanlar...
Zaman iﬂte böyle bir zaman ve
21. yüzy›l›n Türkiye’si iﬂte böyle
bir yerdir.
Bebe¤inin ölüm ka¤›d›nda ölüm
nedeni olarak “açl›k” yazan bir annenin gözyaﬂ›n› hiçbir sözle silemezsiniz. Bu ülkede milyonlarca
çocuk yar› aç yar› tok büyüyor; hastal›ktan, yetersiz beslenmeden zay›f
düﬂüp de solup gitmezse. Milyonlarca ana var ki evlatlar› k›ﬂ›n ayazda kalmas›n diye, y›k›nt›lardan, harabelerden yakacak bir ﬂeyler toplamak zorunda; çünkü yedi¤i lokmadan artan üç kuruﬂ yok!
Cilal› rakamlar›n, ekonomik
göstergelerin gizledi¤i gerçek bu.
Hiçbir yalan bu ç›plakl›¤› örtemiyor.
Ülkemizde her bin bebekten
29’u ölüyor; neden?... Ülkemizde
6-17 yaﬂ aras›ndaki 1.6 milyon çocuk sokakta ya da tar›m alanlar›nda
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çal›ﬂ›yor... Suça itilen çocuk say›s›
y›lda yüzde 5 ile 10 oran›nda art›yor, y›lda 125.000 çocuk mahkemeye ç›k›yor.... Alt› yaﬂ alt›ndaki çocuklarda fakirlik oran› yüzde 34
iken, bu oran k›rsal kesimde yüzde
40’a ulaﬂ›yor...
Bir çocuk kaç gün aç kal›rsa
ölür, hiç düﬂündünüz mü? Üç, yoksa beﬂ gün mü? Açl›ktan annesinin
sütü kesilmiﬂ bir çocuk kaç gün dayan›r? Var m› bunun bir hesab›?
Hangi söz dindirebilir böyle bir ac›y›?

H
12 yaﬂ›nda bir çocuk kanlar içinde yerde yatarken namluya yeni
mermiler sürer üniformal› katil sürüsü. 6 yaﬂ›nda bir çocuk da kurﬂunlanabilir mesela. Oyun oynuyormuﬂ, dünyadan haberi yokmuﬂ, bakmazlar! Nas›l olsa, yasalarda bunun
da bir aç›klamas› bulunur, ama 6 yaﬂ›ndaki o çocu¤un anas›na hangi sözü söyleyebilirsiniz ki?... Hele ki
çocu¤unun katilleri ortal›kta ellerini
kollar›n› sallayarak dolaﬂmaya devam edeceklerse... Gençli¤inin bahar›nda bir delikanl›, dergi sat›yor
diye kurﬂunlanacakt›r daha. Hep
meﬂguldur ölüm mangalar›, hep s›cakt›r namlular. Düzenin sahipleri
de istemez polisin elinin so¤umas›-

Öfkenin insan›n gözlerinden taﬂ›p, içine bir yumruk gibi oturdu¤u
zamanlar vard›r. Umut fidanlar›n›z
bir bir k›r›ld›¤›nda, o zaman gelmiﬂtir iﬂte. A¤›tlar öfke yüklüdür. Öfke
isyana gebedir. Öyle ki, üzerine
kurﬂunlar ya¤sa, daha çok kabar›r
taﬂar yata¤›ndan..
Siz hiç evlad›n› kahpe kurﬂunlara vermiﬂ bir anan›n gözlerinin içine
bakt›n›z m›? Bo¤az›n›zda dü¤ümlenen h›çk›r›¤› yutup ona bir söz söylemeyi denediniz mi?.. Ve pekala
bulabildiniz mi böyle bir söz?!

H
Aﬂevi kuyruklar›ndaki yaﬂl› bir
teyze, kuca¤›ndaki ekmeklere bak›p
gözündeki yaﬂ› silen yaﬂl› bir dede,
dondurucu so¤ukta ayakkab›s›z, çoraps›z bir çocuk, kimin yüre¤ini kabartmaz! Bilirsiniz ya, o anda, baﬂka bir yanda, kuﬂ sütünün eksik olmad›¤› sofralarda kurulmaktad›r..
s›rt›m›zdan geçinen asalaklar dolarlar›n› istiflerken, yoksullu¤umuz
üzerine yeni hesaplar, planlar yap›yorlard›r. Gazete sayfalar›ndan, ekranlardan “cemiyetin seçkin isimleri” olarak, “hay›rsever iﬂadamlar›”
olarak tan›t›rlar bize onlar›.
Onlar ekranlarda arz-› endam
ederken, o yaﬂl› dede gözünün yaﬂ›n› kimseye göstermemeye çal›ﬂmaktad›r yard›m kuyruklar›nda.
Aç insanlar geçer gözlerinizin
önünden, kendi yoksullu¤unuzu
unutursunuz o insanlar›n ac› dolu
yüzlerinde. Biz bu dünyaya eziyet
çekmek için mi geldik, dersiniz.
Cilal› rakamlar, istatistikler, ekonomik göstergeler... “ekonomi iyiye
gidiyor” sözünü her duyuﬂumuzda
açl›¤›m›z büyüyor ya, her resmi
aç›klamada bir küfür gelir dolan›r
dilimize... Ama hiçbir söz yetmez o
öfkeyi boﬂaltmaya.
8 Haziran 2008

Yumruklar s›k›l›r iﬂte o vakit.
Çünkü o vakit, sözün bitti¤i vakitlerdendir.

H
Kendi vatan›n›zda sürgün yaﬂars›n›z. Büyük caddelerde emperyalist ﬂirketlerin logolar› kuﬂat›r sizi.
Yedi¤iniz içti¤inizde, görüp duydu¤unuzda emperyalist kuﬂatma üstünüze üstünüze gelir.
Gazete manﬂetlerinde bir bir sat›ld›¤›n› görürsünüz fabrikalar›n,
bankalar›n... Ülkenin da¤›n›n taﬂ›n›n bile sat›l›¤a ç›kar›ld›¤›n› görürsünüz. Din sat›c›lar›, evlatlar›n›z›n
kan›n› da sat›ﬂa ç›kar›p pazarl›¤a
oturur emperyalist efendilerle. Yürür Mehmet Afganistan’a, Somali’ye, Lübnan’a... “Babalar gibi satmay›” marifet sayanlar, koskoca bir
ülkeyi herkesin gözleri önünde ale-

nen pazarlayanlar, gençlerinin kanlar›n› da aç›ktan pazarlar. Bir namussuz spekülatör, “sizin en iyi ihraç mal›n›z ordunuzdur” der, ülkenin politikac›lar› ve generalleri susar cevap vermez. “23 Sentlik asker”ler, pazara dökülür.
Nutkunuz tutulur. Söz yetmez.
Ve bitmez dertleri ülkemin, bitmez halk›m›n dertleri.
Eviniz baﬂ›n›za y›k›l›r misal,
hem de k›ﬂ ortas›nda. Ha bu dünya
y›k›lm›ﬂ, ha k›ﬂ günü eviniz! So¤uk
merhametsizdir, k›ﬂ ac›mas›z. Yoksulun üstüne gelir sanki kar ile boran. K›ﬂ günü okul yolunda donan
çocuklar, hep yoksullar›n çocuklar›
de¤il midir!
Üç beﬂ gecekonduyu bir araya
getirip kurduklar› sokak, üniformal›
zebanilerce bas›lm›ﬂ ve yorgan dö-

ﬂek ve bir de cam› k›r›k büfesiyle
soka¤a at›lan emekçilere ne diyebilirsiniz? Yaln›z evleri de¤ildir çünkü y›k›lan; y›k›lan dünyalar›d›r,
kurduklar› küçük hayallerdir. Art›k
hiçbir söz o ac›y› dindirmez, hiçbir
söz, yoksul kondulunun yüre¤indeki öfkeyi doyurmaz.

H
Söz, gerçekleri gizleyen perdeleri tutuﬂturan bir meﬂaledir.
Söz, biny›ll›k ac›lara, özlemlere
tercümand›r.
Söz, bu düzenin tüm pisliklerine
ve emperyalizme karﬂ› bir savaﬂ
ça¤r›s› olur. Çünkü onun öncesinde
sözün bir hükmü yoktur art›k.
Sözün hükmünü yitirdi¤i yerde,
sözümüzü yumruklar›m›zla söylemekten baﬂka yol yoktur. Sözümüz
budur.

Hüseyin CEVA H ‹ R An›ld›

“An›lar› yolumuza rehberdir”
1971 Haziran’›nda ‹stanbul- Maltepe’de iki yi¤it Adal›’n›n kurﬂun sesleri
aras›ndan devrim marﬂlar› ve sloganlar›
yükselmiﬂti. Bu sloganlar teslim olmaman›n göstergesiydi. Bu marﬂlar her koﬂul
alt›nda devrimci de¤erlerin inanç ve kararl›l›kla savunulmas›yd›.
May›s ay›n› Haziran’a ba¤layan gün
Mahir Çayan ve Hüseyin Cevahir 51 saat
boyunca “teslim ol” ça¤r›lar›na devrimin
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iradesiyle cevap vermiﬂlerdi. 51 saat sonra Mahir Çayan yaral› olarak tutsak düﬂerken Hüseyin Cevahir ﬂehit düﬂtü.
Hüseyin Cevahir’i öldürenler onu
unutturacaklar›n› sand›lar ama yan›ld›lar.
‹ﬂte aradan 37 y›l geçti... Devrim mücadelesi sürdükçe devrim kavgas›nda düﬂenlerin asla unutulmayaca¤› tarihimizin kan›tlad›¤› bir gerçektir. Hüseyin Cevahir Dersim'in Mazgirt ‹lçesi’ne ba¤l› Yelde¤en
Köyü'nde (ﬁöbek) bulunan mezar›
baﬂ›nda 1 Haziran’da an›ld›. Mahir
Çayan, Hüseyin Cevahir ve Ulaﬂ
Bardakç›’n›n resimlerinin taﬂ›nd›¤› anmada; mumlar yak›l›p mezar
çiçeklerle süslendi. Yap›lan konuﬂmada Maltepe direniﬂi anlat›l›rken
yarat›lan direniﬂ gelene¤inin yaﬂat›ld›¤›na de¤inildi.
Anmada “Hüseyin Cevahir
Ölümsüzdür, Mahir Hüseyin Ulaﬂ
Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ” sloganlar›
at›ld›. Anma bitiminde bir köylü
gelerek “An›lar› yolunuza rehber
olsun” diyerek devrimcileri sahiplendi¤ini ifade etti.

K›z›ldere’yi
Yazmak Suç!
Mahir Çayan ve K›z›ldere ile ilgili haber
yapmak suçu(!) bir gazeteciye hapis cezas› getirdi.
Tokat Demokrat Gazetesi sorumlu yaz› iﬂleri müdürü Cihat Alt›ntaﬂ,
K›z›ldere haberleri nedeniyle, “suç ve suçluyu
övmek” suçundan Tokat
2. Asliye Ceza Mahkemesi taraf›ndan 45 gün
hapis cezas›na çarpt›r›ld›. Cihan Alt›ntaﬂ yaz›s›nda “Mahir ve arkadaﬂlar› hala gençli¤in
idolu olarak yaﬂamaktalar” demiﬂ ve K›z›ldere’den “ k a t l i a m ” diye
söz etmiﬂti. Suçu buydu.
Hapis cezas› paraya çevrilirken, gazete de ayn›
gerekçeyle toplat›ld›.
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‹ﬂkenceler Ülkesi Amerika
“ Ö z g ü r l ü k l e r ülk esi A m e r i k a ”
yok, “iﬂkenceler ülkesi A m e r i k a ”
var.
Amerika’n›n yeni D›ﬂiﬂleri Bakan› Condoleezza Rice, dönemin
Baﬂkan Yard›mc›s› Dick Cheney,
Savunma Bakan› Donald Rumsfeld,
D›ﬂiﬂleri Bakan› Colin Powell, Adalet Bakan› John Ashcroft, CIA Baﬂkan› George Tenet’in Beyaz Saray’da toplant› yaparak, iﬂkence karar› ald›klar›n›n aç›¤a ç›kmas›n›n
üzerinden iki ay geçmedi, ﬂimdi,
Amerika “ y ü z e r iﬂkencehaneleri”
ile gündeme geldi.
‹ngiltere'de yay›mlanan The Guardian Gazetesi, ABD’nin tutsak ald›¤› direniﬂçileri ya da direniﬂçi olduklar›ndan ﬂüphelendi¤i kiﬂileri
“ y ü z e r h a p i s h a n e ” olarak kullan›lan gemilerde tuttu¤u iddialar›n›

yay›nlad›.
‹ddiay› gündeme getiren, “insan
haklar› kuruluﬂu” olarak bilinen
Reprieve. ‹ddiaya göre, Reprieve
uygulaman›n gerekçesini bu kiﬂilerin yerleri ve say›lar›n›n bilinmemesi oldu¤unu söylüyor. Elbette ki,
yerleri ve say›lar› hakk›nda bile bilgi vermeyen Amerika’n›n bu iﬂkencehanelerde, iﬂkencenin her türlüsünden, katletmeye her suçu iﬂledi¤ini de tahmin etmek zor de¤il.
R e p r i e v e , Amerika Baﬂkan›
Bush’un “bu uygulamaya son ve r i l d i ¤ i n i ” aç›klamas›na ra¤men,
2006 y›l›ndan itibaren 200 yeni “iﬂ kence seyahatinin” daha yap›ld›¤›n›, bu gemilerle “ t e r ö r z a n l › l a r› n › n ” sorgulanmak üzere Amerika’dan baﬂka ülkelere götürüldü¤ü
iddias›na yer veriyor. Amerika’n›n
bu amaçla kulland›¤› gemi say›s› 17

‹SV‹ÇRE: Halk Irkç› Yasa
Tasar›s›n› Reddetti
‹sviçre’de göçmenlerin ‹sviçre vatandaﬂl›¤›na geçiﬂini zorlaﬂt›rmay› amaçlayan ve
›rkç› parti SVP(‹sviçre Halk Partisi)’nin haz›rlayarak halk oyuna sundu¤u tasar›, halk›n
yüzde 64’ünün oylar›yla reddedildi.
SVP’nin, göçmenlerin ‹sviçre vatandaﬂl›¤›na geçiﬂlerini zorlaﬂt›rmak amac›yla haz›rlayarak halk oyuna sundu¤u ve halk oylamas›nda reddedilen tasar›; belediyeye vatandaﬂl›k baﬂvurular›n› karara ba¤lama ﬂeklini
belirleme yetkisi verilmesini ve vatandaﬂl›k
baﬂvurular› reddedilen yabanc›lara itiraz yolunun kapat›lmas›n› öngörüyordu.
‹sviçre’de ›rkç› bir tasar›n›n reddedilmesi halklar›n lehine bir geliﬂme iken, halk oylamas›nda SVP’nin tasar›s›n›n halktan destek bulmamas› halklar lehine di¤er bir olumlu yan oldu.
Irkç› SVP’li bir milletvekili, tasar›n›n
reddedilmesinden sonra yapt›¤› aç›klamada,
“suçlu yabanc›lar›n ülkemizde kalmamalar›
için gerekenleri yapmal›y›z” dedi ve koﬂullar› oluﬂtu¤unda tekrar ayn› tasar›y› gündeme getirebileceklerini söyledi.
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olarak tahmin edilirken, isimleri
USS Bataan ve USS Peleliu olan
gemilerin de içinde bulundu¤u gemilerin yerlerinin ABD taraf›ndan
deniz üssü olarak kullan›lan Hint
Okyanusu’ndaki Diego Garcia oldu¤una dair kuﬂkulara da yer verdi.
Gazetede yer alan iddiaya göre,
USS Ashland adl› Amerika gemisi,
2007'nin ilk aylar›nda Somali civar›nda operasyonlar yapt› ve Somali,
Kenya ve Etiyopya güçleri taraf›ndan yakalan›p FBI ve CIA ajan› olduklar› tahmin edilen kiﬂilerce sorgulananlardan, 100’e yak›n kiﬂi, ortadan kayboldu.
Emperyalizmin kural›, hukuku
yok. Terör raporlar›, insan haklar›
karneleri yay›nlamakla ünlü emperyalistler, dünya halklar›na karﬂ› terörün, hak ihlallerinin merkezi durumundalar.

ALMANYA: Solingen’de Anma
29 May›s 1993’te Solingen’de ›rkç›lar taraf›ndan yak›larak katledilen, 5 Türkiye’li 15. y›l›nda Solingen’de düzenlenen törenle
an›ld›. Törene, Alman Hizmet
Sendikas› (Ver.di)’n›n yan›nda, Türkiyeli devrimci, demokrat örgütler de kat›ld›lar.
Tören, bir yürüyüﬂle baﬂlad›.
Yürüyüﬂ korteji 5 kiﬂinin yak›ld›¤› yerdeki an›ta geldi ve
anma an›t›n önünde yap›ld›.
Mitingde yap›lan konuﬂmalarda, ›rkç›l›¤a, ayr›mc›l›¤a
ve yabanc› düﬂmanl›¤›na karﬂ› mücadele ça¤r›s› yap›ld›. Törende, Alman Hristiyan Demokrat Birlik’in (CDU) ›rkç› politikalar›
teﬂhir edilerek, ›rkç› sald›r›lardaki sorumlulu¤una vurgu yap›ld›.
Törendeki konuﬂmalarda Almanya’da 1990’dan buyana yaﬂanan ›rkç› sald›r›larda, 136 kiﬂinin yaﬂam›n› yitirdi¤i anlat›larak,
›rkç›l›¤a tepki gösterildi, “›rkç›l›¤a karﬂ› sesimizi yükseltmeliyiz” denildi.
Anma töreninde, gerginlik yaratmak isteyen Türkiye’li ›rkç› ülkücüler, ilerici kesimler taraf›ndan tören alan›ndan uzaklaﬂt›r›ld›lar.
Almanya’da gerçekleﬂtirilen ›rkç› sald›r›larda; Solingen’den
baﬂka, Mölln’de 3 göçmen, 18 Ocak 1996’ta Lübeck’te 6’s› çocuk 10, 25 Mart 1997’de Den Haag'da 1 anne ve 5 çocu¤u, 30
Mart 1997’de Krefeld'de 1 anne ve 3 k›z›, 4 Haziran 1997’de Friedrichshafen'da 1 kiﬂi yak›larak öldürülmüﬂlerdi.
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Bremen'de
Halk Sofrası
Pikniği
Kapitalizmin tüm yozluklar›na, bencilliklerine karﬂ› birlik ve dayan›ﬂman›n, dostluk ve kardeﬂli¤in, paylaﬂ›m›n en güzel örneklerinin yaﬂand›¤› Halk Sofras›
pikniklerinden biri de Almanya'n›n Bremen ﬁehri’nde
yaﬂayan devrimciler taraf›ndan, 1 Haziran günü gerçekleﬂtirildi.
Piknikte yap›lan konuﬂmada dostluk ve kardeﬂlik
ortam›nda, hesaps›z ve karﬂ›l›ks›z paylaﬂ›mlar›n egemen oldu¤u bu tür pikniklerin önemine de¤inildi.
"Gelece¤imiz için, hayallerimizin ve umutlar›m›z›n gerçekleﬂmesi için, çocuklar›m›za en güzel ve en
kutsal miras› b›rakabilmek için; birlik ve beraberli¤imizi her daim korumam›z ve her ne koﬂulda olursak
olal›m de¤erlerimize, geleneklerimize sahip ç›kmam›z
gerekir" denilen konuﬂman›n ard›ndan oynanan oyunlar ve hep birlikte yenilen yemekle piknik sona erdi.
25 May›s’ta,
B r ü k sel’deki
Türkiyeli
devrimcilerin yan›s›ra Garcia Lorca Derne¤i’nde Direniﬂleri Birleﬂtirme Kollektifi, Arap Avrupa Ligi
(AEL), Polis Bask›nlar›na S›n›rd›ﬂ›lara Karﬂ› ve Oturum Hakk› için Koordinasyon ortak bir konferans düzenledi.
Konferans›n amac›; son zamanlarda Belçika’da
muhalif güçlere yönelik artan siyasi davalar› teﬂhir etmek ve bu davalara kat›l›nmas› için ça¤r›da bulunmakt›.
Konuﬂmac›lar, göçmenlere ve iﬂçilere yönelik bask›lara, ›rkç›l›¤a de¤indiler. Ka¤›ts›zlar, son dönemde
yaﬂad›klar› polis bask›lar›n› anlat›rken, iﬂçiler ad›na
konuﬂan Silvio Marra iﬂçileri kriminalize etmek için
1886 y›l›ndan beri Belçika Ceza Kanunu’nda bulunan
bir yasan›n kullan›ld›¤›na de¤indi.
Belçika Knokke davas› san›klar›ndan Bahar Kimyongür, Türkiyeli devrimcilerin yarg›lanmas›n›n nezdinde, Belçika’daki ifade ve örgütlenme haklar›n›n ortadan kald›r›lmak istendi¤ini vurgulad›.
Dava boyunca devletin yürüttü¤ü psikolojik savaﬂ,
kriminalizasyon, yasad›ﬂ› yöntemler ve komplolar› anlatarak, “Mücadelede, son ad›mlar, ilk ad›mlar kadar
önemlidir” diyerek, san›klar›n tahliye edilmelerine
karﬂ›n davan›n son aﬂamas› olan 10 Ha zi r a n ’ d a g ö r ülecek Ya rg› t a y d u r u ﬂ m as› n a k a t› l›m ça¤ r › s›nd a b ul u ndu.

Belçika: Siyasi
Davalar Konferans›
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Irkç›l›¤a
Hay›r
Konseri
Nürnberg Halk Kültür Evi'nin düzenledi¤i Irkç›l›¤a
Hay›r Konseri 31 May›s'ta yap›ld›. Grup Yorum, Turabi Y›ld›r›m ve Grup Dem’in kat›ld›¤› konser salonunda
“Nein Zu Rasismus (Irkç›l›¤a Hay›r), Avrupa'da Asimilasyona, Irkç›l›¤a, Bask›lara, Yozlaﬂmaya Karﬂ› Kimli¤imizle Yaﬂamak ‹çin Birleﬂelim” pankartlar› as›l›yd›.
Polisin engelleme çabalar›na ra¤men coﬂkuyla geçen
konser devrim ﬂehitleri için sayg› duruﬂuyla baﬂlad›.
Konser de yap›lan konuﬂmalarda Avrupa’da ç›kar›lan anti-terör ve göçmen yasalar› anlat›larak bu yasalardan güç alan ›rkç› faﬂistlerin evlerimizi, iﬂyerlerimizi
yakarak her f›rsatta sald›r›lar düzenledikleri belirtildi.
"Özgür, eﬂit, ba¤›ms›z, demokratik bir ülkeyi yaratmak
bizlerin ellerindedir" sözleriyle sona eren konuﬂman›n
ard›ndan Daha sonra Turabi Y›ld›r›m ve çal›ﬂmalar›n›
Nürnberg’de sürdüren Grup Dem türkülerini söylediler.
Linke Partei (Sol Parti) Temsilcisi Günter Mönius
ile Yeﬂiller Partisi Milletvekili Aday› Celal Turhan’›n
birer konuﬂma yapt›¤› konserde son olarak Grup Yorum
yo¤un alk›ﬂ ve sloganlarla sahnedeki yerini ald›. Yedi
y›l aradan sonra Nürnbergli ve çevre illerden gelen gurbetçilerle buluﬂan Yorum, emperyalist ülkelerin gözünde yabanc› emekçilerin ne ifade etti¤ini, emekçilerin
canlar›n› bile sat›n alabileceklerini sand›klar›n› belirterek; söyledikleri marﬂlar ve türkülerle coﬂkulu bir konser gerçekleﬂtirdiler. Grup Yorum sahnede oldu¤u süre
içinde s›k s›k at›lan “Ortak Düﬂman Amerika'd›r, Mahir
Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ" sloganlar› salonu inletti.
Konserde devrimci tutsaklarla dayan›ﬂmak amac› ile
haz›rlanan "Onlar ‹çeride Ya Biz" adl› sinevizyon gösterimi s›ras›nda ise öfke ve duygu dolu anlar yaﬂand›. Çekilen coﬂkulu halaylarla son bulan konsere 450 kiﬂi kat›ld›.
Londra'da bulunan Anadolu
Halk Kültür Merk e z i ' n d e
(AHKM), 28 May›s’ta “Anne, Baba ve Gençler” konulu toplant› yap›ld›.
AHKM ve DERMAN’›n ortak düzenledi¤i toplant›da, Ruh Sa¤l›¤› uzman›,
çocuklar›n okul öncesi ve
ergenlik ça¤›ndaki geliﬂmesi
hakk›nda ailelere bilgi verildi ve ailelerin çocuk ve
gençlerin yetiﬂtirilmesine
iliﬂkin sorular› cevapland›.

‹ngiltere: ‘Anne
Baba ve Gençler’

YURTDIﬁI
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Kitlelere Hak ve Özgürlük
Bilinci Vermeliyiz
Ülkemiz hak ve özgürlüklerin
sürekli olarak engellendi¤i, bununla
birlikte hak ve özgürlükler mücadelesinin de, olmas› gereken düzeyde
olmad›¤› bir ülkedir.
70 milyonun polis taraf›ndan
dinlendi¤inin gündeme gelmesi, bu
hak gasplar›n›n aç›¤a ç›kan son örne¤i ve ayn› zamanda en geniﬂ kesimi do¤rudan ilgilendirenlerinden
biriydi. Yayg›n bir tepki geliﬂmedi.
Egemenler o kadar rahat ki, Ulaﬂt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, suçlar›
aç›¤a ç›kt›¤› halde, en az›ndan halktan özür dilemedi, tersine piﬂkince
“konuﬂursan› z dinl enirs iniz... ya s a d › ﬂ › b i r ﬂ e y i n i z yo k s a d i n l e n m e k ten kayg›lanmay›n” diyebildi.
Bu bir örnektir. Fakat tekil bir
örnek de¤ildir. Ülkemizde, hak
gasplar›n›n iktidarlar taraf›ndan piﬂkince savunulmas›n›n ve elbette bunu yaparken meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂmas›n›n örne¤i çoktur.
Bunu yaparken cüret ald›klar›
yer bir yan›yla da karﬂ›lar›ndaki
tepkinin yetersizli¤idir.
Tepkisizli¤in tek bir nedeni yok.
Birçok nedeni vard›r ve bu nedenlerden birisi de, kitlelerin hak ve özgürlük bilinçlerindeki geriliktir.
Bu gerçek, devrimcilerin halk›
bilinçlendirme faaliyetlerinin muhtevas›nda dikkat etmeleri gereken
noktalardan birini gösterir.
Kitlelere neyi nas›l anlataca¤›m›z› do¤ru tespit etmek, kitlelerin nas›l düﬂündü¤ünü ve neden öyle düﬂ ü n d ü ¤ ü n ü kavramaktan geçer; o
durumda propagandan›n, bilinçlendirmenin daha isabetli ve sonuç al›c›
ﬂekilde yürütülmesi mümkün olur.
Örne¤in, demokratik devrimini
gerçekleﬂtirmiﬂ, hak ve özgürlükleri
genel olarak uzun mücadeleler sonucunda kazanm›ﬂ ülkelerde, kitlelerin hak ve özgürlükleri konusundaki duyarl›l›klar›, bizim gibi ülke-
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lerle k›yaslad›¤›m›zda daha fazlad›r. Mücadeleyle kazan›lm›ﬂ haklar,
mücadeleyle korunur do¤all›kla.
Ayn› ﬂekilde, bu ülkelerde bizim gibi ülkelere göre daha geniﬂ halk kitleleri sendikalarda, derneklerde örgütlüdür.
Bunun nedenlerini sorgulamak,
bizi belli sonuçlara ulaﬂt›rabilir.

Hak ve Özgürlük Bilinci
Mücadelenin Sonucudur
Evet, emperyalist ülkelerdeki
halklar›n hak ve özgürlük bilinçleri
bizim gibi yeni-sömürge ülke halklar›yla k›yasland›¤›nda daha ileridir.
Fakat, bu gerçeklik bizim halk›m›z›n “ k ö t ü l ü ¤ ü ” ya da o ülke halklar›n›n “mücadelecili¤i” ile ilgili bir
sorun de¤il, emperyalist ülkelerin
ve ülkemizin tarihsel geliﬂim sürecinden kaynakl› bir farkl›l›kt›r.
Hak ve özgürlüklerin yerleﬂik,
sistematik ve kurumsal bir olgu olarak gündeme gelmesi demokratik
devrimlerledir. Burjuva demokratik
devrimleri, halk kitlelerinin hak ve
özgürlüklerinin tan›nmas›n›, yasal
hale getirilmesini sa¤lam›ﬂt›r. Ondan önceki toplumsal aﬂamada, yani
feodal toplumda, hak ve özgürlükler genel anlamda yoktur. Krallar›n,
feodal beylerin (a¤alar›n) mutlak
belirleyici ve hükümran olduklar›
yönetimler vard›r. Haklar ve özgürlükler de onlar›n belirleyicili¤i alt›ndad›r, s›n›rlar› onlar belirlerler.

Hak ve özgürlük istemenin meﬂrulu¤unu kitlelere kavratmal›, hak ve özgürlükler için mücadelenin
de¤il, tersine haklar›m›z›
gasbetmenin, özgürlüklerimizi engellemenin suç
oldu¤unu göstermeliyiz.

Ancak demokratik devrimlerle
birlikte, seçme seçilme hakk›, örgütlenme ve mücadele hakk›, düﬂünceyi aç›klama hakk›, adil yarg›lanma hakk›, yasalar karﬂ›s›nda
eﬂitlik, kad›n haklar›, emekçilerin
haklar› gibi çeﬂitli haklar gündeme
gelmiﬂtir.
Aﬂa¤› yukar› 1700’lerin ikinci
yar›s›ndan baﬂlayarak hak ve özgürlükler için emekçilerin yürüttükleri
mücadele ve kazan›lan haklar, kimi
zaman hak ve özgürlükleri daha da
geliﬂtirerek, kimi zaman gerileyerek
ama sürmüﬂ ve bugünlere gelmiﬂtir.
Mücadele ile kazand›klar› haklar› savunmakta ve sahiplenmekte de buna
paralel bir duyarl›l›k oluﬂmuﬂtur.
Fakat, burada bir not düﬂmek gerekir ki; hak ve özgürlük bilincinin
tarihsel kökleri olmakla birlikte, bu
bilinç dura¤an da de¤ildir, nitekim
bu ülkelerde uzun y›llar devletle bar›ﬂ›k yaﬂayan emekçilerin bilinçlerinde o dönemlerle k›yasland›¤›nda
bir gerileme ve uzlaﬂmac›l›¤›n geliﬂmesi de sözkonusudur.
Ülkemizde ise, emekçilerin uzun
ve kapsaml›, kitlesel mücadele geleneklerinin olmay›ﬂ›, demokratik
devrim sürecinin tamamlanmam›ﬂ
olmas›, sonucudur ki, haklar ve özgürlükler bilinci geridir. Halklar›n
kültüründe ve bilincinde yer yer feodal bilincin, kültürün etkileri devam
edebilmektedir. Keza, halk›n bugün
sahip oldu¤u haklar›n bir k›sm› da
y u k a r › d a n v e r i l e n h a k l a r olmuﬂ ve
u¤runa mücadele edilmeyen hak ve
özgürlüklerden vazgeçmek de, ayn›
ﬂekilde kolay olmaktad›r.
Feodal kültürde, devletle iliﬂkilere hak ve özgürlükler de¤il, devletin lütfu çerçevesinde bak›l›r. Bunun en özlü ifadesi “kerim devlet,
baba devlet” kavramlar›d›r.
Sosyal yard›m, sosyal güvence,
demokratik haklar, hak olarak de¤il,
geniﬂ kesimler taraf›ndan devletin
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lütfu olarak görülür.
Örne¤in, e¤itim, sa¤l›k, bar›nma
hakk›ndan yararland›r›ld›¤›nda, kitlelerin bir kesimi bunu kendisine
verilmiﬂ bir lütuf olarak görür. Bu
bilinç ve kültürün devam› olarak,
bunlar yoksa da bunun için devlete
dayatmaz, mücadelesini yürütmez.
Hatta “Allah devlete zaval verme sin” denilerek yine de devletten
duac› olmak sözkonusudur. Belirleyici olan, mücadele etmeyip boyun
e¤mektir. Bu bak›ﬂ aç›s› devletle
sürdürülen tüm iliﬂkilere yans›r.
Bu bak›ﬂ aç›s›na göre, mesela
devlet iﬂ vermek zorunda de¤ildir.
‹ﬂ buluyorsa, “devlete duac› olun u r ” , iﬂsizse yine bundan devleti
de¤il, kendisini, çevresini sorumlu
tutar. Verirse devlet verir, vermiyorsa da devletin tasarrufunda görülür.
Devlet hem babad›r ve hem de
ceberruttur. Devlete hem dua edilir
ve hem de devletten korkulur. Bunun sonucu olarak, devlete karﬂ› en
hakl› ve meﬂru eylemlerde bile,
devletin terörizm demagojisinin
belli bir etki yaratmas›nda bunun da
etkisi vard›r.
Ayn› bak›ﬂ aç›s› için, devletin
dinleme yapmas› da, özel yaﬂam›na
müdahale etmesi de “ s o r u n ” olarak
görülmez, bir rahats›zl›k duyuluyorsa da, bu devletin ç›karlar› için
katlan›lmas› gereken bir durum
olarak görülür. Rahats›zl›¤›, demokratik eylemlerle ifade etmeyi, haklar›n› mücadeleyle “söke söke” almay› düﬂünmez.
Bu feodal bak›ﬂ aç›s›, salt devletle
yürütülen iliﬂkilerle s›n›rl› olmaz.
Mesela iﬂçi ise, patronla yürütülen
iliﬂki de bu bilince göre ﬂekillenir.
Orada da, iﬂçilerin haklar› söz konusu edilmez. Patron-iﬂçi iliﬂkisinde,
haklar yoktur, patronun onlar› yan›nda çal›ﬂt›rmas› bir lütuf olarak görülür, patron iﬂçinin eme¤i ile zenginleﬂen de¤il, iﬂçiye ekmek veren’dir.
Çal›ﬂt›r›r ekmek verirse duac›s›
olunur, patrona çal›ﬂma koﬂullar›
dayat›lmaz, eme¤in karﬂ›l›¤› istenmez. Al›nan ücretin art›r›lmas› talebi bir mücadele ve hakk›n› dayatarak isteme de¤il, rica, minnet, yal-
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Kitleleri bilinçlendirmek,
bilinç çarp›kl›klar›n› düzeltmek, onlar› mücadeleye ve
örgütlenmeye kazanmakt›r.
Kitlelere hak ve
özgürlükler bilinci vermek,
kitlelerin düﬂüncelerini
de¤iﬂtirmek için birçok
yol ve yöntem bulabiliriz.
varma, patronun insaf›na seslenme
biçimleriyle gündeme getirilir.
Emek, eme¤in hakk›, iﬂ güvencesi
gibi haklar›n olmad›¤› yerde, patronla karﬂ› karﬂ›ya gelmeme, ve bunun için de patronun tüm yapt›r›mlar›na sessizce katlanma en az›ndan
mevcut durumunu kaybetmemenin
yolu olarak görülür. Ve elbette ki,
bu bak›ﬂ aç›s›nda mevcut durum da
sürekli olarak geriler, sürekli olarak
tavizler verilir.
Hak ve özgürlük bilincindeki gerili¤in sonucu olarak, hak ve özgürlükler için örgütlenmek ve mücadele etmek de en geri düzeyde gerçekleﬂir.
Derneklerde, sendikalarda örgütlenme düzeyinin zay›fl›¤›nda, bu
bilinç gerili¤inin de etkisi vard›r.
Fakat bu durum, hak ve özgürlük mücadelesinden kaçman›n zemini haline getirilemez. Ya da, mücadelenin gerili¤inin izah› de¤ildir.
Tersine, bu durum kitlelere daha
fazla hak ve özgürlükler bilinci götürmenin zorunlulu¤unu gösterir.
Hak ve özgürlükleri geniﬂletmek
için mücadele ederken kitlelerin bilincini geliﬂtirmek için daha fazla
emek harcamak gerekti¤ini gösterir.

Bilinçlendirmek,
Mücadeleye Kazanmakt›r
Kimi zaman, kitlelerin her ﬂeyin
bilincinde oldu¤u halde, ç›karlar›n›
düﬂündükleri için mücadeleden
uzak durduklar› düﬂünceleri ile karﬂ›laﬂ›r›z. Yanl›ﬂ bir düﬂüncedir.
Do¤ru bir yan› vard›r elbette;
kitleler büyük oranda ç›karlar› çerçevesinde hareket ederler. Fakat,

yanl›ﬂl›¤›, kitlelerin ç›karlar›n›n bilincinde olduklar› düﬂüncesindedir.
Bilinç düzeyi geri kitleler, ço¤unlukla k›sa vadeli ç›karlar› çerçevesinde hareket ederler. Bu asl›nda,
gerçek anlamda ç›karlar›n› düﬂünememeleridir. Ki, bunu da kitlelerin
bilincindeki gerili¤in göstergesi sayabiliriz. Tersinden kitleleri bilinçlendirmenin bir yan› da, onlara gerçekte ç›karlar›n›n örgütlenmekte ve
haklar›, özgürlükleri için mücadele
etmekte oldu¤unu gösterebilmektir.
Oligarﬂik düzen ve onun temsilcileri, her f›rsatta kitlelerin bilincini
çarp›tmak, geri düﬂünceleri empoze
etmek için çal›ﬂmaktad›rlar. Örne¤in
telefon dinleme olay› gündeme geliyor, iktidardakiler “yasad›ﬂ› bir ﬂeyiniz yoksa dinlenmekten kayg›lanmay›n” diye propaganda yap›yorlar.
Bu propagandan›n kitlelere verdi¤i bilinç, dinlenmekten korkanlar›n
“yasad›ﬂ› iﬂleri olanlar” olmas› gerekti¤i oluyor. Bunlar elbette geri bilinç düzeyindeki kitleler üzerinde etkili de oluyor. Bu en basit ve geri düﬂüncenin etkileri, kitlelerin dilinde
benzer veya ayn› cümlelerin gündeme gelmesinden de anlaﬂ›labilir.
Hak ve özgürlükler bilinci, böyle dumura u¤rat›l›yor ve hak diyen,
özgürlük diyen ayn› zamanda yasad›ﬂ› iﬂleri olanlarm›ﬂ gibi bir yan›lg›
yarat›l›yor. Kitleler, hak istemekten,
özgürlük talep etmekten korkar hale
getiriliyor. Bizim kitlelere verece¤imiz bilinç de, oligarﬂinin bu propagandalar›n› boﬂa ç›karmal›, hak ve
özgürlük istemenin meﬂrulu¤unu
kitlelere kavratmal›, hak ve özgürlükler için mücadelenin de¤il, tersine haklar›m›z› gasb etmenin, özgürlüklerimizi engellemenin suç oldu¤unu göstermelidir.
Kitleleri bilinçlendirmek, bilinç
çarp›kl›klar›n› düzeltmek, onlar› mücadeleye ve örgütlenmeye kazanmakt›r. Kitlelere hak ve özgürlükler
bilinci vermek, kitlelerin düﬂüncelerini de¤iﬂtirmek için birçok yol ve
yöntem bulabiliriz. Fakat esas olan,
kitlelerin bilincinde nelerin eksik,
yanl›ﬂ ve çarp›k oldu¤unu, kitlelere
bu anlamda neyi vermemiz gerekti¤ini do¤ru tespit etmektir.
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n diye

"28 May›s sabah› Fatih gün
do¤madan uyand›, ota¤›ndan ç›kt›,
k›rlardan yükselen kekik kokusunu
içine çekti. Düﬂünceliydi. Son bir
hücum için komutanlar›n› toplamaya haz›rlan›yordu."
Sonras› malum.
Veya malum gibi.
F aAradan 555 y›l geçti ve “F
t i h ’ i n ‹ s t a n b u l ' u f e t h i n i n ” 555.
y›ldönümü törenlerle kutlan›yor.
Bertolt Brecht bu tarih anlay›ﬂ›n›
eleﬂtirmek için ﬂu dizelerle seslenmiﬂtir tarihe:
Yedi kap›l› Tebai ﬂehrini kuran kim?
Kitaplar yaln›z krallar›n ad›n›
yaz›yor.
Yoksa krallar m› taﬂ›d› kayalar›?
Genç ‹skender Hindistan'› zaptetti?
Bir baﬂ›na m›?
Sezar Galyal›lar› yendi? Bir aﬂç›
olsun yok muydu yan›nda?..
Do¤ru sorular soruyor Brecht.
Yok muydu Fatih Sultan Mehmet’in yan›nda aﬂç›lar› da?!
Ya askerleri?
Ya da azap askerleri?

H
Bu soruya tekrar dönece¤iz. Bir
soru daha; ne için fethetti ‹stanbul’u
Osmanl›? “Müslümanl›¤› yaymak”
için mi?
Fetihler, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun yap›s›n›n bir sonucudur. Fetihçi bir imparatorluktur Osmanl›.
Fethettikçe nefes al›p veren bir canl› gibidir. Fethedemezse, nefessiz
kal›r ve nitekim Osmanl›’n›n bo¤ulmas› da böyle olmuﬂtur.
Kendi tarihinin sonuna gelen Bizans çökerken, Osmanl› yükselmiﬂtir... Asl›nda Bizans da o noktaya
gelinceye kadar güçlüydü.
Elbette bir de “kuﬂatman›n içindekiler”i vard› bu savaﬂ›n. Bizans
bin y›l boyunca 20 ulusun sald›r› l a r › n › püskürtmüﬂ, ‹stanbul'u 30 or-
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dunun kuﬂatmas›ndan
kurtarm›ﬂt›. Ama art›k iﬂte
kendi tarihinin sonuna
gelmiﬂti Bizans.

H
Fatih yaln›z de¤ildi elbette ‹stanbul’u çeviren surlar›n karﬂ›s›nda.
Yüzbinlerce asker seferber edilmiﬂti ‹stanbul’un fethi için. Tarihçiler
200 bin ile 300 bin aras›nda bir rakam verirler. Anadolu’dan tarikatlar
ve ﬂeyhlerin emrindeki müritler getirtilmiﬂti çok say›da. Esirler, devﬂirmeler hepsi seferber edilmiﬂti bu
zafer için.
1453 y›l›n›n 5 Nisan günü art›k
sadece bir ﬂehir devlete
dönüﬂmüﬂ Bizans boydan boya kuﬂat›l›r.
Yaklaﬂ›k iki
ay süren kuﬂatmada
May›s
sonlar›nda genel
sald›r› baﬂlar.
“Birinci sald›r› ﬂeyhlerinin
teﬂvikiyle savaﬂa getirilen gazac›lar›n yan›
s›ra H›ristiyan
köylerinden
toplanan insanlarca gerçekleﬂtirilecektir. Bu
tümüyle gözden ç›kar›lm›ﬂ olan e¤itimsiz ve düzensiz birliklerin görevi;
Bizansl›lar› olabildi¤ince yormak,
cephanelerin tükenmesini ve cesetleriyle hendeklerin dolmas›n› sa¤lamakt›r. Kaleyi almak gibi bir
umutla de¤il, yolu düzlemek amac›yla ölüme sürüleceklerdir. Kös ve
nekarelerin korkunç gürültüleri ile
sald›r›ya geçerler; y›l›p geri çekildikleri nde kendileri ni tekrar sava ﬂa s ür me k am ac › yl a be kl e ye n yen i çerilerin k›l›çlar›yla karﬂ›laﬂ›r ve
tekrar sald›r›ya geçerler. "Ordunun
zay›f kuvvetlesi böylece zafer u¤runa feda edilirler..."
Surlar›n etraf› asker cesetleriyle
dolmuﬂtur... Savaﬂabilme yetenekleri tükenen birliklerin yerine Rumeli
ve Anadolu sipahileri savaﬂa sürülür.

Surlar›n bitiﬂi¤indeki hendekler, ölü
ve yaral›larla dolmuﬂ, ceset y›¤›nlar›n›n üzerine konulan merdivenlerle
surlara t›rman›lmaktad›r.
Merdivenlerden ç›kan askerlerin
üzerine taﬂlar at›l›r, kaynar sular ve
ya¤lar dökülür, sura ç›kmay› baﬂaranlar öldürülür.
Ve iﬂte yine tam bu s›rada Osmanl› topçusu k e n d i a s k e r l e r i n i n
de bulundu¤u surlara ateﬂe baﬂlar.
Osmanl› tarihçisi Krivotulus bu sald›r›da "iki taraftan da ekserisi can
verdi" diye yazar. Ama Osmanl›’n›n
kendi askerlerini öldürme pahas›na
gerçekleﬂtirdi¤i bu sald›r› da sonuç
vermez ve üçüncü dalga olarak ye-

‹stanbul’un
Fethi!

niçeriler savaﬂa sürülür..

H
Öyle sadece gemileri kayd›r›p
Haliç’e indirerek kazan›lan bir savaﬂ de¤ildir bu. ‹mparatorlu¤un fetihleri için hendekler yoksul köylülerin cesetleriyle doldurulmuﬂtur.
Fethin sonras› da en az kendisi
kadar kanl› ve ac›l›d›r.
Savaﬂ öyle karﬂ›l›kl› nezaket
içinde geçmemiﬂti. Hele ki ‹stanbul’a girilirken, kimsenin k›l›na dokunulmad›¤› gibi yalanlar, kuyruklu
bir yaland›. Bu bir savaﬂt›, hem de
iki fetihçi, ya¤mac›, iﬂgalci imparatorluk aras›ndaki bir Ortaça¤ dönemi savaﬂ›yd›.
"Güneﬂ do¤arken Türkler, topçu

8 Haziran 2008

ateﬂinin San Romano kap›s› çevresinde yerle bir etti¤i surlardan kente girdiler. Ama Türkler kente girmeden
önce, onlarla H›ristiyanlar aras›nda
öylesine ﬂiddetli bir çarp›ﬂma oldu ve
öylesine çok insan öldü ki, ilk a¤›zdan
toplanacak ölüler yirmi arabay› doldururdu. Daha sonra ikinci dalga
do¤ruca kente yöneldi; bulduklar›
herkesi... hangi durumda olursa olsun k›l›çtan geçirdiler."
Böyle anlat›yor tarih.
Yaln›z “yabanc›” tarihçiler de¤il,
Osmanl› tarihçileri de böyle anlat›r.
Zaten baﬂka türlü de olamazd›. Ç ü nkü... Çünkü kuﬂatma iyice uzam›ﬂ,
askerin morali bozulmuﬂ, ﬂevki k›r›lm›ﬂt›.
Bizans imparatoru uzlaﬂma önermiﬂ, Osmanl› yönetiminin bir kesimi
de bu önerinin kabul edilmesi yönün-

de görüﬂ belirtmekteydi.
Ama bu kadar uzun bir kuﬂatmadan sonra Padiﬂah II. Mehmet'in fetihten vazgeçmesi mümkün de¤ildi.
Böyle bir ﬂey, hem Osmanl›'n›n dünyadaki konumunu, hem de Fatih’in
iktidar›n› sarsard›.
‹ﬂte bu nedenle Fatih son kez topyekün bir sald›r› karar› verir. Zaferi
garantilemek için de askere “üç gün
ya¤ma ” sözü verilmiﬂtir. ‹stanbul
ﬂehrinin üç gün ya¤malanmas›n›n
ﬂehri nas›l tahrip edece¤i, nas›l bir
katliama yol açaca¤› kuﬂkusuz Fatih
ve Osmanl› ordusunun komutanlar›
taraf›ndan biliniyordu. Ama Osmanl›’n›n esirlerden, S›rplardan Türkmenlere kadar her milletten ve kesimden askerlerini savaﬂt›rman›n baﬂka
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yöntemi de yoktu.
Tarihi gerçek budur. Bunu çarp›tmak hamasi bir Osmanl›c›l›k’tan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Nitekim ‹stanbul’a girildi¤inde,
ﬂehir tarihin gördü¤ü en büyük ya¤malardan birine sahne oldu. Üç gün
bittikten sonra, ancak o zaman fetih
k u t l a m a l a r › yap›lmaya baﬂland›.

H
Kutlamalar dedik de; son olarak
bu noktada ilginç bir tarihi not daha
düﬂelim. Belki ﬂaﬂ›racaks›n›z ama
Osmanl›’n›n tüm tarihi boyunca ‹stanbul’un fethi fetih günlerinden sonra h i ç k u t l a n m a m › ﬂ t › r.
29 May›s 1919'da, yani ‹stanbul'un fethinin 466. y›ldönümünde ‹stanbul ‹ngiliz ve Frans›z emperyalistlerinin iﬂgali alt›ndayd› ve Fatih Sultan Mehmet’in kan ba¤›yla ve konumuyla devam› olan Vahdettin, ‹ngilizler’e s›¤›n›yor, ‹stanbul’un yönetimini onlara teslim ediyordu.
Cumhuriyet’in ilk döneminde de
‹stanbul’un fethi diye bir kutlama
yoktur. Zaten Cumhuriyet kutlasa
kutlasa, elbette fetihi de¤il; ‹stanbul’un emperyalistlerin iﬂgalinden
kurtulmas›n› kutlayabilirdi (ki kutlanmas› gereken de budur zaten, çünkü
Bizans’tan fethedilen ‹stanbul, sonra
Bizans’›n mirasç›lar› taraf›ndan tekrar geri al›nm›ﬂt›. ‹stanbul’un yeniden
Türkiye’nin olmas› ise, ancak Kurtuluﬂ Savaﬂ› sonucundad›r.)
‹stanbul’un fethi ilk olarak
1953’de D e m o k r a t P a r t i taraf›ndan
kutlanm›ﬂ. Emperyalizm iﬂbirlikçilerinin baﬂlatt›¤› bu gelene¤i günümüzde iﬂbirlikçi islamc› gericili¤i sürdürüyor. Ve fetih için bu kadar ﬂaﬂal› törenler yapanlar, nedense ‹stanbul’un
emperyalist iﬂgalden kurtuluﬂunu kelimenin tam anlam›yla unutturmaya
çal›ﬂ›yorlar. Bu da, asl›nda fetih kutlamalar›n›n iﬂbirlikçili¤i gizlemenin,
gericilerin ya¤mac› imparatorluk özlemlerinin bir ifadesi oldu¤unu gösteriyor... 29 May›s 1453, fetihçi, ya¤mac› bir tarih, 6 Ekim 1923 emperyalist iﬂgalden kurtuluﬂun tarihidir. ‹stanbullular, iki tarihin anlam›n› da
bilmeli...

K›sa Tarih
8 - 14 Haziran
8 Haziran 1992
Belediye iﬂçileri ‹stanbul ve Ankara'da tam gün iﬂ b›rakt›lar. ‹stanbul'da 20 bin, Ankara’da 10 bin
belediye iﬂçisi yürüyüﬂ yapt›.
10 Haziran 1968
Ankara DTCF ö¤rencileri ‘E¤itimde
Reform’ boykotu baﬂlatt›lar.
10 Haziran 1994
Tütün üreticileri Amasya Gümüﬂhac›köy’de miting yapt›.
11 Haziran 1990
Amerikan ‹laç tekellerinin hizmetinde çal›ﬂan, CIA taraf›ndan finanse edilen ve devrimci tutsaklar›
kobay olarak kullanan HZ‹ Vakf›
(Hafize Zekeriya ‹til Neropsikiatri
Vakf›) devrimciler taraf›ndan
bas›larak tahrip edildi.
11- 16 Haziran 1995
Sibel Yalç›n'›n cenazesini almak için
Yenibosna mahallesinde barikatlar
kurularak günlerce direnildi...
Yenibosna’dan Adli T›p’a yürüyüﬂ
yap›ld›. CHP ﬁiﬂli ‹lçe binas› iﬂgal
edildi. 6 gün gece ve gündüz süren
direniﬂ taleplerin kabul ettirilmesiyle sonuçland›r›ld›.
12 Haziran 1980
‹zmir ‹nciralt› Ö¤renci Yurdu'nda
üniversite seçme s›navlar› vesilesiyle düzenlenen geceye jandarma
ve polis taraf›ndan düzenlenen
sald›r›da 6 ö¤renci katledildi.
12 Haziran 1990
1983-84'te 1. Ordu ve S›k›yönetim Komutanl›¤› Adli Müﬂavirli¤i
görevinde bulunan ve hapishanelerdeki Albay Durmuﬂ Akﬂen devrimciler taraf›ndan öldürüldü.
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değin m eler
Para peﬂin!
Devlet Bakan› Mehmet Ayd›n,
Kürkçe TV’ye
iliﬂkin “ z a m a n
a l › r ” demiﬂ ve
gerekçelerini de
ﬂöyle aç›klam›ﬂ:
“Sand›¤›n›z gibi
kolay iﬂ de¤il...
önce alt yap›n›n
oluﬂturulmas› ge-rekir... ‹nsan kayna¤›n› bula-caks›n›z... bu dilleri uzman gi-bi kullanan kiﬂileri bulman›z
gerekir... Yay›nc›l›k yapabile-cek kiﬂiler olmas› gerekir... Bu
TV’nin bir vizyonu, kalitesi
olmas› gerekir... Sadece haber
veremezsiniz, bütün alt yap›s›

BAM TELİ çizgiler

oluﬂturulacak...
Di¤er dilleri de
kapsayacak...
Yani k›sacas›,
yaz gelsin, yolun
kenar›nda çal›lar
bitsin, yoldan
koyunlar geçsin, koyunlar›n
yünleri çal›lara tak›ls›n, çal›la-ra tak›lan yünleri al›p e¤irip
satay›m, kazand›-¤›m parayla da
borcumu ödeyece-¤im... diyen Nas-reddin Hoca’n›n
vaadi bundan daha
h›zl› ve kestirme..
Tayyip Erdo¤an
Diyarbak›r’da “bir
kanal› tamamen Kürtçe yay›na
ay›raca¤›z” diye bol keseden
at›yordu.
Tayyip’i
ilkin
TBMM’deki TRT yasas› gö-rüﬂmelerinde milletvekilleri
tekzip etti. ‹kinci “tekzip” de
Devlet Bakan› Mehmet Ay-d›n’dan..

Milli!!!
Mehmet ﬁimﬂek, 2001 krizinde
milyarlarca
dolar›
“manipüle” ederek Türkiye’ye en büyük
kötülü¤ü yapan bir emperyalist kurumun temsilcisiydi. Kendisi ‹ngiliz vatandaﬂ›, kar›s›
Amerikan vatandaﬂ›... Ve ﬂimdi o, Türkiye
Hazinesi’nin baﬂ›nda!
Düﬂünsenize “milli menfaatlerimizi” bu zat,
“elinde yetiﬂti¤i yabanc›lara karﬂ› savunuyor!”
Mehmet ﬁimﬂekler’e emanet edilen milli
Menfaatlerin, ne kadar “Milli” oldu¤una var›n
siz karar verin!

Baykal’›n
eksik b›rakt›¤›
Baykal Diyarbak›r’da yapt›¤›
konuﬂmada diyor ki,
“teröre bulaﬂan insanlar ne
yap›lmal›d›r?
Vazgeçirilmelidir. ‹kna edilmelidir. ”
Baykal sözünü bu noktada b›rakt›; Diyarbak›r’da oldu¤u için devam›n› getirmedi¤i sözü biz
tamamlayal›m.
“‹kna edilmelidir... edilmiyorsa, ölü ele geçirilmelidir!”

yorum
suz
“Konuﬂtu¤umuz sürece mutlaka dinleniriz, tek yolu konuﬂmamak.” (Ulaﬂt›rma
Bakan› Binali Y›ld›r›m)

yorumlu
‹st. Müftüsü Prof.
Dr. “Cemevlerinin
ibadethane olmas›
dinen caiz de¤ildir. ”
Kim verdi sana Prof.
s›fat›n›? Kim sordu
sana cemevlerinin
ibadethane olup olmad›¤›n›?
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Dar›s›
hepsinin
baﬂ›na
Resimde gördü¤ünüz cenaze töreni Nepal’den.
Halk, uzun bir
savaﬂla devirdikleri 239 y›ll›k monarﬂinin son temsilcisi kral Gyanendra için temsili bir cenaze töreni düzenlemiﬂ. Monarﬂinin tabutu coﬂkuyla taﬂ›n›yor. Dar›s›,
dünyadaki tüm krallar›n, padiﬂahlar›n, sultanlar›n,
emirlerin ve elbet; dünyan›n 200’e yak›n ülkesini yöneten oligarﬂilerin baﬂ›na... Ruhlar›na fatiha okuman›za
gerek yok!

Karanl›k:
Za man Ga z et e si Ya z a r › H ü s e y i n G ü l e rce konuﬂuy o r ; “Yüzlerce ayd›nlat›lmam›ﬂ cinayet var... Gün Sazak'›n, Nihat Erim'in katilleri ayd›nlat›lmadan ben neye
cevap vereyim... Ben de bunlar›n neden ayd›nlat›lmad›¤›n› merak ediyorum...”.
Karanl›k bu eylemlerde de¤il ki, senin beyninin içinde...

El e lin...
BM Dünya G›da ve Tar›m Örgütü FAO’nun açl›k krizi üzerine Romada düzenledi¤i zirvede, delegasyonlara
karidesten, havyara kadar uzanan menüler ikram edilirken, delegasyon Roma’n›n en lüks butiklerinden al›ﬂveriﬂ yapt›...
El elin eﬂe¤ini türkü ç›¤›ra ç›¤›ra ararm›ﬂ, burjuvalar›n
temsilcileri de yoksullar›n açl›¤›na iﬂte böyle çare ar›yor!

Yetmiﬂ iki millete, bir göz ile
bakmayan
Halka müderris olsa da
hakikata
düﬂmand›r.
Yunus Emre
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Özgür Karadeniz’in Sesi’ne Bask›

BU SES H‹Ç
SUSMAYACAK!
‹ﬂbirlikçi AKP’nin polisi, sürdürülen
sömürü politikalar›na karﬂ› yükselen her
sesi engellemeye çal›ﬂ›yor. Bunun son
örne¤i Amasya ve ilçelerinde yaﬂand›.
Karadeniz’i dolaﬂ›n bir ses Özgür Karadeniz.
Geçen hafta da Amasya Merkez, Gümüﬂhac›köy ve
Merzifon’da yank›lan›yordu.
28-29 May›s’ta Amasya merkez, ve say›lan ilçelerinde Karadeniz Temel Haklar’›n ayl›k siyasi bülteni
olan Özgür Karadeniz’in Sesi’nin “Yoksullu¤umuz
Büyüyor” manﬂetiyle ç›kan yeni say›s›n›n tan›t›m ve
aç›k sat›ﬂ›n› yapan dernek çal›ﬂanlar›, üç yerde de polisin engelleme tav›rlar›yla karﬂ›laﬂt›lar. Önce gazetenin toplatmas› oldu¤unu söyleyen polis bu tutmay›nca GBT tespiti yapt›. Emniyeti, savc›l›¤› aray›p bültenin sat›ﬂ›n› engellemek için çare arayan polislerin tüm
çabalar›na ra¤men Temel Haklar çal›ﬂanlar› sat›ﬂlar›na
devam ederek Amasya halk›na gerçekleri ulaﬂt›r›rken
halk›n da dernek çal›ﬂanlar›n› sahiplendi¤i görüldü.

Yurtlarda Daya¤a Devam!
i r tek yetiﬂtirme yurdunda dayak ve iﬂkenceyi
önleyemeyen, daha do¤rusu önlemeyen A K P
iktidar›, Türkiye çap›nda bunu yapabilir mi, yapar
m›?
evab›n›, çocuklar›m›z›n vücutlar›ndaki morl u k l a r, y ü re k l e ri n d e ki a c › l a r v e ri y o r.

B
C

Malatya’da, Sosyal Hizmetler ‹l Müdürlü¤ü’ne
ba¤l› ‘Erkek Yurdu’nda kalan üç çocuk, darp edildikleri iddias›yla 4 Haziran’da
polise baﬂvurdu.
Sakarya’da ise Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na ba¤l›
Arifiye Çocuk Yuvas›’nda
da çocuklara iﬂkence yap›ld›¤› ortaya ç›kt›. Olay çocu¤u yuvada kalan Hanife K, iki ay önce savc›l›¤a
verdi¤i dilekçede, yuvaya ziyarete gitti¤inde çocuklara ﬂiddet uyguland›¤›n› gördü¤ünü, baz› çocuklar›n
vücutlar›nda darp izi oldu¤unu belirtmesi üzerine soruﬂturma baﬂlat›ld›. ‹fadesi al›nan 15 çocuk kötü muameleye maruz kald›klar›n› söylediler. Soruﬂturma sonunda kurum görevlisi ‹brahim D. ile özel bir ﬂirketin temizlik hizmetlerinde görevlisi. tutukland›.
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Gençlerimizi sokak ortas›nda vuran polislerin
DOKUNULMAZLI⁄I devam ediyor!

F E R H AT’IN SES‹N‹
SOKAKLARA TAﬁIYACA⁄IZ
AKP’nin polisi dokunulmaz!
Yürüyüﬂ da¤›t›rken polis taraf›ndan vurularak felç edilen Ferhat Gerçek’i vuran polisler hala tutuklanmad›lar.
Ferhat Gerçek, kendisini vuran
polisleri TEﬁH‹S ETMES‹NE ra¤men düzenin yarg›s› hala tutuklamad›
onlar›.
Hep böyle de¤il mi zaten.
Elleri kan içindeki polisler, onlarca infazdan yarg›lanan polisler bile,
yarg›lama süresi boyunca tutuklanmam›ﬂlard›r.
Çünkü onlar devletin güvenine
mazhard›rlar.
Çünkü onlar, e¤er mümkün olursa,
zaten zaman aﬂ›m›yla veya baﬂka yolla beraat ettirileceklerdir.
Onlar böyle düﬂünse, böyle hesaplar yapsalar da, adalet istemekten, onlar›n tutuklanmas›n› talep etmekten
vazgeçmiyoruz.
Çünkü bu da bir mücadele.
Temel Haklar Federasyonu üyeleri ‹stanbul’un emekçi mahallelerinde
yapt›klar› eylemlerle Ferhat için adalet taleplerini yükseltmeye devam
ediyorlar.
*
31 May›s günü Ça¤layan, ‹kitelli
ve Üm r aniye 1 May›s Mah a llesi’nde yap›lan eylemlerle Ferhat Gerçek’i vuran polisin tutuklanmas› iste¤i bir kez daha dile getirildi.
1 May›s Mahallesi’nde yap›lan
eylemde adalet mücadelesinin sürdürülece¤ine de¤inildi ve aç›klamadan
sonra Mandra bölgesinde yap›lan dergi sat›ﬂ›nda 30 dergi halka ulaﬂt›rl›d›.
Ayn› gün “Ferhat’› Vuran Polis Tutuklanmal›d›r” pankart›n›n aç›ld›¤›
Ç a ¤layan Vatan Caddesi Son Durak’ta eylem yapan Federasyon üyeleri, Ferhat’› s›rt›ndan kurﬂunlayarak sakat b›rakmas›n›n sorumlusu; onlar›n
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Ferhat Neden Vuruldu?
Ferhat, devrimci-duyarl› bir
genç oldu¤u için vuruldu.
Ferhat, ülkede yaﬂananlara sessiz kalmad›¤› için,
Bana dokunmayan y›lan bin y›l
yaﬂas›n diye düﬂünmedi¤i için vuruldu.
Ferhat vuruldu¤unda elinde Yürüyüﬂ Dergisi vard›...
Gerçekleri halka ulaﬂt›rmak
suçtur bizim ülkemizde. Do¤ruyu
anlatmak, halk›n yan›nda olmak
suçtur. ‹ﬂte Ferhat bu “suç”u iﬂledi¤i için vuruldu.

sesi yank›land›.
Nurtepe Dilan Pastanesi önünde
biraraya gelen Temel Haklar üyeleri
ad›na aç›klama yapan Gözde Buldu
“Ferhat’› vuran silah› tutan el bir kiﬂiye ait de¤ildir. Bu düzen için çal›ﬂan,
bu düzenin sahiplerinin elindedir Ferhat’› vuran silah” diyerek sorumlunun
bu düzen oldu¤unu dile getirdiler.
Gösteri sonras› yap›lan dergi sat›ﬂ›nda
80 dergi sat›ld›.
Ayn› gün Avc›lar-Esenyurt/Saadetdere'de yap›lan eylemde de adalet
istemi yank›land›. Her yerde oldu¤u
gibi Ferhatlar burada da, Yürüyüﬂ’ü
halka tan›tarak 75 derginin da¤›t›m›n›
yapt›lar.
Gülsuyu Heykel Meydan›’nda yap›lan eylemde ise aç›klamay› okuyan
Bar›ﬂ Çoban; “halk›n ve hakl›n›n sesi
olan Yürüyüﬂ dergisini Ferhat için da¤›tacak, Ferhat’›n sesini sokaklara taﬂ›yaca¤›z” dedi. Eylemden sonra 50
dergi sat›ld›.

Ferhat’› Kim Vurdu?
Ferhat’› Yürüyüﬂ Dergisi’ne tahammülü olmayanlar,
Gerçeklerin halka ulaﬂmas›n›
istemeyenler vurdu.
Bu ülkede yaﬂanan bask›lar›n,
sald›r›lar›n, adaletsizliklerin önüne
geçmek isteyenleri yok etmek isteyenler vurdu.
Halk›n özgürlü¤ü ve ba¤›ms›zl›¤› için mücadele etmeyi, halk›n
yan›nda olmay› suç sayanlar vurdu
Ferhat’›.
suçlar›n› görmezden gelerek haklar›nda dava bile açmayan, aç›lan soruﬂturmalar› da iﬂkenceyi ve iﬂkencecileri
aklama kürsüsü gibi kullanan yarg›ç
ve savc›lard›r” diyerek katliam›n sorumlular›n›n yarg›lanmas›n› istediler.
Eylem 50 derginin sat›lmas›yla sona
erdi.
‹kitelli Köyiçi meydan’da yap›lan
eylemde ise 35 dergi sat›ld› ve Yürüyüﬂ
Dergisi Ferhatlar için da¤›t›ld›.
1 Haziran günü ise N u r t e p e ,
Esenyur t ve Gülsuyu ’ nd a yap›lan
eylemlerde de Ferhat’›n adalet isteyen

Yürüyüﬂ okurlar›,
gerçe¤i ulaﬂt›rmaya
devam ediyor
Yürüyüﬂ Dergisi halka ulaﬂmaya
devam ediyor. 31 May›s günü, ‹zmir
ve Antalya’da yap›lan dergi sat›ﬂlar›nda okurlar›m›z 53 milyon kiﬂinin yoksulluk s›n›r› alt›nda, 11 milyon kiﬂinin
ise açl›k s›n›r›n›n alt›nda yaﬂad›¤›n›
anlatarak bunlar›n nedenlerini ve çözüm yolunu anlatt›lar.
‹zmir’in Narl›dere 2. ‹nönü Mahallesi’nde yap›lan dergi sat›ﬂ›nda 66
dergi halka ulaﬂt›r›ld›.
Antalya’daki Halkavﬂa¤› Mahallesi’nde ise AKP iktidar›n›n halk›n sorunlar›n› çözmek yerine halka sald›r›lar›n› artt›rd›¤›na dikkat çekildi. Sat›ﬂ
20 derginin da¤›t›m›yla sona erdi.
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