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HALKIN
EGEMENL‹⁄‹N‹
KURALIM

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
20 Haziran-26 Haziran
42 yaﬂ›ndaki 27 y›ll›k devrimci
Hüseyin Çukurluöz ve 36 yaﬂ›ndaki 11 y›ll›k devrimci Bekir Baturu, 19 Aral›k katliam› sonras›nda götürüldükleri Sincan F Tipi’nin bir hücresinde birlikteydiBekir BATURU
Hüseyin ÇUKURLUÖZ
ler. 10. Ölüm Orucu ekibinde yer
ald›lar. 22 Haziran 2004’te
ayn› ateﬂ çemberinin içinde birlikte ba¤daﬂ kurarak bedenlerini tutuﬂturdular.
Çukurluöz, 22 Haziran’da, Baturu, 23 Haziran’da ölümsüzleﬂti. 1962 Çorum’un
Sungurlu kazas› Çukurlu Köyü’nde do¤an Hüseyin Çukurluöz, 1978 baﬂ›nda Ankara'da mücadele saflar›nda yerini ald›. 1980’de tutsak düﬂtü. 11 y›ll›k tutsakl›¤›n
ard›ndan tahliye oldu ve Gebze'de faaliyet yürütürken yeniden tutukland›. 1996’da
da 1. Ölüm Orucu ekibinde yer ald›. 1968 Gaziantep do¤umlu Bekir Baturu, '93
y›l›nda Kastamonu gençlik örgütlenmesinde yer ald›. '94’te Bat› Karadeniz'de ö¤renci gençli¤in örgütlenmesinde görevlendirildi. '97 Kas›m’›nda tutukland›.

Bizim Deniz ihtilalcidir, A merikan e mperyalizmine k arﬂ› t epeden t ›rna¤a s ilah k uﬂanand›r...
Bizim M ahir ihtilalcidir, tepeden t›rna¤a halk sevgisi, yoldaﬂ
s›cakl›¤›d›r...

Hapishanelerde yoldaﬂlar›n›n katledilmesine karﬂ›,
24 Haziran 2004’de ‹stanbul’da bir eylem haz›rl›¤› içindeyken, taﬂ›d›¤› bomban›n kaza sonucu patlamas›ndan dolay› ﬂehit düﬂtü. Kazada halktan Zehra
ﬁahin, Kemal Polat, Feride Ilg›z da hayat›n› kaybetti.
Semiran, 1975 Dersim Mazgirt Basu (Güneﬂdere) Köyü do¤umludur. Mersin Üniversitesi Felsefe Bölümü
ö¤rencisiyken mücadeleye kat›ld›. 1999'da gençlik
örgütlenmesi sorumlulu¤una getirildi, 2001'de illegal alanda ve askeri örgütlenmede yer ald›.

1974 Sivas
do¤umludur.
1996'da Ankara'da
gençli¤in
mücadelesine kat›ld›.
Hasan Hüseyin
AYÖ-DER
Boyraz
komitesinde
ve Ege TÖDEF yönetiminde yer ald›. Ne defalarca geçti¤i iﬂkenceler, ne a¤abeyi
Haydar Boyraz’›n katledilmesi, onu
y›ld›ramad›. 2000 Temmuz’unda gerillaya kat›ld›. 22 Haziran
2004’de Tokat bölgesi Benli Yaylas›
yak›nlar›nda oligarﬂinin askeri güçleri ile ç›kan çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtü.

‹lhami ÇAVUﬁO⁄LU

Semiran POLAT

Recep S‹NAN

Bizim ‹bo ihtilalcidir, kavgas›yla
direniﬂiyle tarihten silinemeyendir.
Siz, i htilal d üﬂmanlar›;
Çekin d üzenin s ansürüyle,
statükosuyla, d ejenerasyonuyla
kirlenmiﬂ s enaryolar›n›z› ö nderlerimizin ü zerinden
Çekin p aran›n k iriyle
kalleﬂleﬂmiﬂ ellerinizi
tarihimizden!..

Kenan GÜRZ

Zehra ÖNCÜ

Do¤an GENÇ

25 Haziran 1995’de Ovac›k Yeﬂilyaz› nahiyesi
Kardere mevkiinde oligarﬂinin binlerce askeri taraf›ndan kuﬂat›ld›lar. Kenan Gürz’ün komutas›nda 15 saat süren yi¤itçe çat›ﬂma sonras›nda ﬂehit düﬂtüler.
Kenan, Dersim Hozat'a ba¤l› Bileldi Köyü’ndendi.
1993’te gerillalar ile tan›ﬂt› bir süre sonra da onlara
kat›ld›. Politik yetkinli¤iyle k›sa sürede komutanlardan biri olarak görev ald›.
Figen, Hozat do¤umludur. Daha küçüklü¤ünden itibaren tan›k oldu¤u tüm bask›lara karﬂ›, kurtuluﬂun
mücadeleden geçece¤ini görerek gerillaya kat›ld›.
Cem, Hozat Koru Köyü do¤umluydu. Daha 12 yaﬂ›n

Figen YALÇINO⁄LU

Cem GÜLER

dayken gerillaya özlemi baﬂlad›. Elaz›¤’da lisede an
ti-faﬂist mücadele içinde yer ald›. 1995’de gerillaya
kat›ld›. ﬁehit düﬂtü¤ünde 16 yaﬂ›na bile girmemiﬂti.
Do¤an, Dersim’in Pertek ‹lçesi Sö¤ütlütepe Köyü’nde
do¤du. Küçük yaﬂta çal›ﬂmaya baﬂlad›. Sömürüldü¤ünün bilincine vard› ve mücadeleye kat›ld›. 1995 yaz›nda gerilla oldu.
Zehra, Çorumlu’ydu. 1990’da devrimci hareketle tan›ﬂt›. Diyarbak›r’da Sa¤l›k-Sen içinde çal›ﬂt›. 1993 yaz›nda gerilla oldu. Girdi¤i son çat›ﬂmada, mermisi bittikten sonra, elinde saklad›¤› el bombas›n›n pimini çekip bedel ödeterek ﬂehit düﬂtü.

Devrim Mehmet
ERO⁄LU

Yüksel
GÜNEYSEL

26 Haziran 1993’de SHP Gaziosmanpaﬂa Baﬂkan Aday› Mehmet Altuncu’nun iﬂyerinde, Altuncu’nun ihbar› sonucu pusu kuran polisler taraf›ndan kurﬂuna dizildiler.1976 Bingöl Ki¤› do¤umlu Devrim Mehmet, mücadeleye Liseli Dev-Genç içerisinde
kat›ld›. 1973 Sivas Zara do¤umlu Yüksel
ise, mücadeleye GOPKAD’da kat›lm›ﬂt›.

21 Haziran
1979’da Kenan Aydemir’in cenaze töreni s›ras›nda, jandarman›n cenazeye kat›lanlara açt›¤› ateﬂ
sonucu ﬂehit oldu.

Kenan AYDEM‹R

1959 do¤umlu olan
Recep, 24 Haziran
1980’de Gemlik
Hamidiye bölgesinde faﬂistlerle ç›kan
bir silahl› çat›ﬂmada
ﬂehit düﬂtü.

1961 do¤umlu Aydemir, devrimci hareketin kararl› militanlar›ndand›. Kocamustafapaﬂa MHP binas›n›n yak›lmas›
eylemi s›ras›nda a¤›r yaraland›. Kald›r›ld›¤› hastahanede
kurtar›lamad›, 20 Haziran
1979’da ﬂehit düﬂtü.

1977 Dersim do¤umluydu. Henüz 15 yaﬂ›ndayken gerillaya
kat›ld›. Daha sonra ‹stanbul ﬂehir birliklerinde yer ald›. Hapishanelerde yoldaﬂlar›na uygulanan bask›lar›n hesab›n› sormak
Adalet YILDIRIM
için; 22 Haziran 1996’da DYP
‹stanbul Ka¤›thane ilçe binas›na
düzenlenen bask›n eyleminden sonra ç›kan çat›ﬂmada,
kendini feda ederek di¤er yoldaﬂlar›n›n geri çekilmesini
sa¤lad› ve çat›ﬂarak ﬂehit düﬂtü. ﬁehit düﬂtü¤ünde 19 yaﬂ›nda komutan yard›mc›s›yd›.

Ali YÜCEL

1978 do¤umlu Ali, 23 Haziran
1995’de K›r›kkale yak›nlar›nda
geçirdi¤i trafik kazas›nda aram›zdan ayr›ld›. Kendini Dersim
da¤lar›nda mücadele etmeye
haz›rlayan bir devrimciydi.
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A n a d o l u H a l k K ü l t ü r Sanat Derne¤i
ANADOLU-DER
Ta r i h : 22.06.2008
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May›s 2008
2. Say›s›

Elaz›¤’da Dayan›ﬂma Gecesi
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Gü cü mü z Bi rli ¤ imi zd ir
Ta r i h : 20.06.2008
Saat : 19.00
Ye r : Fevzi
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gemenlik kimde?
milli
Bir yandan AKP "m
i r a d e"nin temsilcisi oldu¤unu iddia ediyor, di¤er yandan Yarg› da " m i l l e t a d › n a " karar verdi¤i iddias›nda. Fakat ikisi için de “millet”
ve “irade”, sadece kullan›lan nesneler durumundad›r. Halka bir ﬂey sormaz, halk›n ç›karlar›n› ve hukukun
kurallar›n› gözetmezler. Bu yaklaﬂ›k
60 y›ll›k faﬂist yönetim tarihinin defalarca gösterdi¤i gerçektir. Oligarﬂik bir iktidar›n ve o iktidar›n çeﬂitli güçlerinin h a l k › n i r a d e s i n i temsil
etmesi mümkün de¤ildir.
¤er gerçekten egemenlik kay›ts›z ﬂarts›z milletinse ve milletin
iradesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde tecelli ediyorsa –ki normal
zamanda sistemin iddias› budur–
öyleyse bu meclisin ç›kard›¤› yasay› de¤iﬂtirecek bir gücün olmamas›
gerekir. Oysa yaﬂad›¤›m›z farkl› bir
ﬂeydir. Demokrasicilik oyununun tipik bir yans›mas›yla karﬂ› karﬂ›yay›z; sistem ve sistemin içindeki çeﬂitli güçler, ç›karlar›yla çeliﬂti¤inde
ne meclisi, ne yasamas› diyerek
kendilerinde her türlü müdahale
hakk› görüyorlar.
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Egemenlik Kimin?
peﬂkeﬂ çekme egemenli¤idir.
ysa bir ülkenin ve halk›n egemenli¤i çok daha farkl› bir ﬂeydir. Bir ülkenin egemen bir ülke, bir
halk›n egemen bir halk olmas›, ba¤›ms›zl›k ve halk demokrasisiyle
özdeﬂtir. Baﬂka bir deyiﬂle, egemenlik ba¤›ms›zl›kt›r. Egemenlik halk›n
demokrasisidir. Egemenlik bu ülkeyi ve halk› ilgilendiren kararlarda
halk›n kendi iradesini hakim k›labilmektir. Var m› ülkemizde böyle
bir ﬂey? Yoktur. AKP’nin böyle bir
amac› var m›? Hay›r! AKP kendi
egemenli¤ini istiyor sadece. Yarg›yla, yürütmenin öteki güçleriyle verdi¤i kavga sadece bunun kavgas›d›r; milletin egemenli¤i ad›na verilen bir kavga de¤il.
KP’nin, propaganda söylemleri
d›ﬂ›nda halk›n iradesiyle, egemenli¤iyle bir ilgisi yoktur. Düﬂünce olarak da savunmaz. Çünkü, o
kapitalizmle övünüyor. Emperyalizmle iyi iliﬂkileriyle övünüyor.
Il›ml› islam denilen nedir zaten?
Il›ml› islam, e mp er yal iz me u yu m lu islamd›r. AKP bu “uyumu” içinde
egemen olmak istiyor. AKP, oylar›n
yüzde 47’sini almakla, mecliste ﬂu
kadar ço¤unlu¤a sahip olmakla
“millet iradesinin” de temsilcisi oldu¤u iddias›nda. Oylar›n yüzde
99’unu da alabilirsin. Meclisin yüzde 99.9’unu da ele geçirebilirsin;
ama k i m i n ç › k a r l a r › n › temsil ediyorsun? Mesele budur.
erçekte kuvvetler ayr›l›¤› prensibinin emperyalizme ba¤›ml›
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›llard›r sürdürülen “yarg› ba¤›ms›zd›r”, “kimse mahkemelere telkinde bulunamaz”, “ba¤›ms›z yarg›ya güvenelim”, “yarg›ya
intikal etmiﬂ konularda konuﬂulmas›n” gibi demagojiler, ﬂimdi bizzat
düzenin içinden darbeler yemektedir. Ve isabet olmaktad›r. Çünkü
bunlar›n hiçbiri gerçek de¤ildi.
istemi meﬂrulaﬂt›rmak için bugüne kadar kullanageldikleri
meclisteki “ço¤unluk”un “milletin
iradesini” temsil etti¤i sav›n›n ve
yine “egemenli¤in kay›ts›z ﬂarts›z
millette” oldu¤u tezinin pek
do¤ru olmad›¤›, kendi iç kavgalar› sonucunda, sistemin güçleri
‹çinde yaﬂad›¤›m›z sistem, olitaraf›ndan itiraf edilmektedir.
garﬂik bir diktatörlüktür. Egeçinde yaﬂad›¤›m›z sistem, olimenlik, bugünkü haliyle oligarﬂigarﬂik bir diktatörlüktür. Egenindir. Bu egemenlik, sadece sömenlik, bugünkü haliyle oligarmürü ve zorbal›k egemenli¤idir.
ﬂinindir. Bu egemenlik, sadece
Ülkemizi emperyalizme peﬂkeﬂ
sömürü ve zorbal›k egemenli¤içekme egemenli¤idir.
dir. Ülkemizi emperyalizme
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GÜNDEM

sömürge bir ülkenin sistemi içinde
nas›l cereyan etti¤ine dair tart›ﬂ›lacak bir ﬂey yoktur. Meclistekiler onl a r, hükümettekiler o n l a r, yarg›dakiler de o n la r › n yapt›klar› yasalar›
uyguluyor. Yani yasama, yürütme ve
yarg› o n l a r ! Onlar kim? Oligarﬂi!
orun bu kadar aç›kken, ötesi, demokrasicilik oyununun bir sahnesi olmaktan öteye geçmez. Egemenli¤in nas›l ve kimler t a r a f › n d a n kullan›ld›¤› bu kadar aç›kken,
halka, yasamadan memnuniyetsiz
isen yarg›ya git, yürütmeden ﬂikayetçiysen yasamaya güven, yarg› istedi¤ini vermiyorsa, hükümete baﬂvur... diye ö¤ütlerde bulunmak da
oyunun ve oyalaman›n bir parças›d›r. Burjuvazinin “kuvvetler ayr›l›¤›”, ayn› zamanda kitlelerin memnuniyetsizliklerini düzen içinde
eritmeye hizmet eder. Fakat bizim
gibi ülkelerde halk, devlet ve iktidarla ilgili sorunlar›nda yürütmeyi
yarg›ya, yarg›y› yasamaya ﬂikayet
edemeyece¤ini tecrübeleriyle ö¤renmiﬂ ve bu tecrübesini de "it iti
›s›rmaz" diyerek kavramsallaﬂt›rm›ﬂt›r. Faﬂizm koﬂullar›nda ve oligarﬂinin egemenli¤i alt›nda "kuvvetler ayr›l›¤›"n›n karﬂ›l›¤› iﬂte bu
sözdür.
gemenli¤in oligarﬂide oldu¤u
bir yönetim biçiminde, halk yasama iradesini kullanamaz; böyle
bir ülkede, hukuk ve adalet halktan
yana çal›ﬂmaz, yürütme halk›n hizmetinde olmaz. Bu anlamda burjuva
politikac›lar, gazeteciler aras›nda
günlerdir sürdürülen yasama yürütme yarg› aras›ndaki kuvvetler
ayr›l›¤› tart›ﬂmalar› boﬂ ve demagojiktir. Egemenlik oligarﬂinindir ve oligarﬂinin egemenli¤i, halk›n söz ve karar hakk›n›n
gasb› demektir.
uvvetler ayr›l›¤› prensibi
dedikleri, özünde ve sonuçta bir aldatmaca ve oyalama
ise; d e v r i m c i h a l k i k t i d a r › n d a
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bu iliﬂki nas›l ﬂekillenecek, sosyalistler bu konuya nas›l yaklaﬂ›yorlar
sorusu sorulabilir. K›saca belirtelim; halk iktidar›nda böyle s u n i b i r
a y r › m olmayacakt›r. Yasama da,
yürütme de, yarg› da h a l k › n d › r.
T ü m y e t k i l e r h a l k t a t o p l a n m › ﬂ t › r.
urjuvazi, yukar›da da de¤indi¤imiz gibi, halk›n mesela yürütmeden memnuniyetsizli¤ini yarg›
arac›l›¤›yla, yasamadan ﬂikayetini
yürütme arac›l›¤›yla düzen içinde
tutabilmek için bu "ayr›l›k" görünümünden yararlan›r. Halk›n iktidar›n›n kitleleri bu ﬂekilde yönetmeye,
bu anlamda da aldat›c›, oyalay›c›
araçlar kullanmaya ihtiyac› yoktur.
Egemen s›n›f›n de¤iﬂmesi, toplumsal ﬂekilleniﬂin bütününde, kullan›lan araçlar›n, yöntemlerin, kurumlar›n da de¤iﬂimi demektir. Halk›n
devrimci iktidar›nda, en önemlisi, yasama, yürütme ve yarg›,
n i tel i k o la ra k d a de¤iﬂir.
ü r ü t m e , halk›n üstünde de¤il, hizmetinde olacakt›r bu
yeni egemenlik sisteminde. Yürütmeye böyle bir nitelik kazand›r›lmad›¤›nda, meclisler, hükümetler halka ra¤men yöneten,
halk›n söz ve karar hakk›n›, iradesini kaale almayan, halka sormayan bir yönetim tarz› uygulayabilirler. Ama yürütmenin niteli¤ini de¤iﬂtirdi¤imizde bu ihtimal önlenmiﬂ olur; buna paralel
olarak da devlet kap›s› halk için
" e z i y e t " de¤il, hizmet kap›s› olacakt›r. Halk iktidar›nda tüm devlet
kurumlar›n›n varl›k nedeni, halk›n
iktidar› arac›l›¤›yla sosyalizmi inﬂa
etmek, halk›n sorunlar›n› çözmek,
halk›n güvenli¤ini sa¤lamakt›r. Hükümet, bu anlamda halkla birlikte
çal›ﬂacakt›r.
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ürütme halk iktidar›n›n di¤er
kurumlar›n›n denetiminin yan›s›ra, a ﬂ a ¤ › d a n, bizzat halk örgütlülükleri taraf›ndan da denetlenecektir. Çünkü, tarihsel olarak sabittir ki,
keyfi yönetimi engellemenin yolu
halk denetimidir. Halk denetiminin
mümkün olabilece¤i tek sistem ise,
egemenli¤in halkta oldu¤u bir sistemdir.

Y

Say›: 150

halk›n yönetimi olmaktan, halk›n
egemenli¤ini ifade etmekten tamam›yla uzakt›rlar. Demokrasi veya
egemenli¤i kullanmak, sadece halk›n ülkeyi yönetecek vekilleri seçmesi, söz ve karar hakk›n› vekillere
d e v retmesi demek de¤ildir. “ Çünkü –Halk Anayasas› Tasla¤›’nda belirtildi¤i gibi– as›l yönetici halkt›r
ve halk bu yetkisini, görevini her
aﬂamada kullanabilmelidir. Tüm yasama mekanizmas› da buna göre ﬂekillenmelidir. Yasalar›n halk›n ç›karlar›na uygun olmas›n›n, yasama
organlar›n›n yozlaﬂmas›n›n engellenmesi, halk›n her aﬂamada tart›ﬂan, h er aﬂ a m ada söz söyleyen ve
karara kat›lan bir iﬂleyiﬂ içine sokulmas›yla mümkündür. Yasama ancak böyle ﬂekillenirse, o ülke HAL KIN YÖNETT‹⁄‹ B‹R ÜLKE ola bilir.
ir halk iktidar›n›n yarg›s›
ve adaleti de, kuﬂku yok ki
Halk egemenli¤ini ancak örgüçlünün güçsüzü ezdi¤i, büyü¤ün küçü¤ü yuttu¤u, zenginin
gütlüyse kullan›r. Örgütsüz bir
yoksulu horlad›¤›, vicdanlar›n ve
halk, yönetemez, denetleyemez.
adaletin parayla sat›n al›nabildiDevrimci halk iktidar›nda, yasa¤i burjuva adaleti de¤il, halk›n
ma ve yürütmenin oluﬂum amac›
adaleti
olacakt›r. Emekçilerin,
ve mant›¤›; halk›n her düzeyde
halk›n de¤il, tekellerin özel mülsöz ve karar hakk›n› kullan›p,
kiyetinin koruyucusu konumuntemsilcilerini seçmesiyle aﬂa¤›dan
daki hukuk, yerini halk›n ç›karyukar›ya iradesini hakim k›labillar› temelindeki bir hukuka b›mesini sa¤lamakt›r.
rakacakt›r. Dolay›s›yla halk iktidar›nda s u ç ' u n t a n › m › da de¤iﬂecektir. Halk›n ç›karlar›na
karﬂ› olan eylemler suç say›lacakt›r.
Halk›n egemen olmas›, söz, karar
Bir baﬂka nitelik de¤iﬂiklik ise, h a l hakk›n›, taban örgütlülükleri arac›l›k›n yarg›ya da kat›l›m› olacakt›r.
¤›yla egemenli¤ini sürekli kullanaGerçek adaletin yerini bulmas› için
bilmesi, tüm devlet mekanizmas›n›
halk›n her aﬂamas›nda yarg›ya ortak
sürekli denetleyebilmesidir. Hakimiedilmesi ﬂartt›r.
yet, iﬂte o zaman gerçek anlamda
halk›n olur. Devrimci halk iktidar›nalk›n egemenli¤i iﬂte böyle olur.
da, sadece meclis de¤il, hükümetler
Bir bu tabloyu gözönüzün önünde halk›n, yerel ve genel örgütlende canland›r›n, bir de düzen güçlerimelerinin sürekli denetimine tabi
nin sürdürdü¤ü tart›ﬂmalara bak›n.
olacakt›r. Yani, halk, yasalar›n yaAKP, Yarg› aras›ndaki çat›ﬂma da, bu
p›lmas›na kat›ld›¤› gibi, yasalar›n
çat›ﬂmaya iliﬂkin düzen içi bak›ﬂ
uygulan›ﬂ›nda da söz sahibi ve deaç›s›yla sürdürülen tüm tart›ﬂmalar
netleyici bir konumda olacakt›r.
da, halk›n iradesi ve egemenli¤i
urjuva demokrasisi, tarihi süreç
aç›s›ndan bir anlam ifade etmemekteiçinde ilerici bir anlam taﬂ›m›ﬂdir. Halk için bu tart›ﬂmaya müdahil
t›r. Ama burjuva demokrasisi, hele
olman›n en do¤ru yolu, kendi egeki 20. yüzy›l boyunca yaﬂad›¤› gerimenli¤i ve iktidar› için mücadeledir.
leme ve yozlaﬂmalar sonucunda,
Bu tart›ﬂma da devrimle biter.
alk egemenli¤ini ancak örgütlüyse kullan›r. Örgütsüz bir
halk, yönetemez, denetleyemez.
Devrimci halk iktidar›nda, yasama
ve yürütmenin oluﬂum amac› ve
mant›¤›; halk›n her düzeyde söz ve
karar hakk›n› kullan›p, temsilcilerini
seçmesiyle aﬂa¤›dan yukar›ya iradesini hakim k›labilmesini sa¤lamakt›r. Halk›n egemenli¤ini kullanmas›
ve yönetmesi, ﬂimdiki burjuva, oligarﬂik sistemlerde oldu¤u 3-5 y›lda
bir yap›lan seçimlere, arada bir yap›lan referandumlara indirgenemez.
Bunlar, halk›n gerçek anlamdaki
egemenli¤inin de¤il, yönetime biçimsel anlamda kat›l›m›n›n araçlar›d›r. Halk›n 3-5 y›lda bir seçti¤i, ama
o 3-5 y›l boyunca da bir daha denetleyemedi¤i bir meclis, demokrasiyi
gerçekleﬂtirmenin arac› olamaz.
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Türbanda ‹ki Cephe:

‹stismar ve Yasakç›l›k
AKP ile laikçi kesim aras›ndaki
iktidar çat›ﬂmas› sürüyor. Çat›ﬂman›n son ad›m›, AKP’nin anayasada
yapt›¤› türbanla ilgili düzenlemenin
anayasa mahkemesi taraf›ndan iptal
edilmesi oldu.
Hat›rlanacakt›r; AKP, MHP’nin
de deste¤iyle, 6 ﬁubat’ta üniversitelerde türban yasa¤›n› kald›ran bir
anayasa de¤iﬂikli¤i yapm›ﬂ, CHP ve
DSP milletvekilleri buna karﬂ› anayasa mahkemesinde iptal davas› açm›ﬂlard›. Anayasa Mahkemesi bu
davay› karara ba¤layarak, söz konusu düzenlemeyi “laiklik ilkesine ayk› r› ” oldu¤u gerekçesiyle iptal etti.

Türban, Oligarﬂi ‹çi ‹ktidar
Çat›ﬂmas›n›n Malzemesi
Çat›ﬂma, Tayyip Erdo¤an’›n 14
Ocak’ta ‹spanya’da “ Velev ki siya si simge olsa... simgelere yasak getirebilir misiniz?” sözlerini sarfetmesi ve ard›ndan anayasa de¤iﬂikli¤ini gündeme getirmesiyle yeni bir
biçime bürünmüﬂtü.
‹ktidar çat›ﬂmas› mahkemenin
iptal karar›yla sistemin kurumsal iﬂleyiﬂi tart›ﬂmas›na dönüﬂtü. “Kuv vetler ayr›l›¤› ilkesi”, “Anayasa
Mahkemesi’nin laik cumhuriyeti
koruma görevi”, “hak ve özgürlük ler önündeki engelleri kald›raca ¤›z”, “türban›n serbest b›rak›lmas›
laiklik ilkesine ayk›r›d›r” içeri¤indeki söylemler, çat›ﬂman›n iktidar
çat›ﬂmas› oldu¤u gerçe¤ini gizlemeye ve her iki kesimin de kendi cephelerini geniﬂletme, sistemin kurumlar› içinde mevzi kazanma ve
kitle deste¤i sa¤lamaya yönelik kulland›klar› malzemelerdir.
Örne¤in, laikçi kesimin, sünnili¤in adeta devletin resmi dini oldu¤u
Türkiye’de, dinin bu boyutta iktidar
çat›ﬂmas›n›n malzemesi haline getirilmesinden önce böylesine canh›raﬂ bir ﬂekilde laiklik koruyuculu¤una soyunmas› sözkonusu de¤ildi.
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AKP’nin de hak ve özgürlükler
üzerindeki bask›lara karﬂ› bir tavr›
ya da yarg›n›n ba¤›ms›z olmama s › n d a n bir ﬂikayeti olmad›. Örne¤in, iptal karar› üzerine bir burjuva
aldatmacas› olan “kuvvetler ayr›l›¤›” ilkesine sar›lan AKP diyor ki;
“Tart›ﬂ›lan bir Anayasa'da belirtilmi ﬂ olan er kle r e, de vle t kuruml ar › na verilm iﬂ olan yetki s›n›rlar›n›n
aﬂ›lmas›yla ilgilidir” (AK Parti Genel Baﬂkan Vekili Dengir F›rat). Fakat ayn› AKP, örne¤in yarg›y›
devrimci, muhalif güçlere karﬂ› bir
bask› ve sindirme arac› olarak s›n›rs›zca k u l l a n a n bir iktidard›r.
Süren iktidar çat›ﬂmas›n›n ortak
malzemesi ise t ü r b a nd›r. Birisi türban› kullanarak, iktidar çat›ﬂmas›nda kendisine kitle deste¤i sa¤lamaya çal›ﬂ›rken, di¤eri “ l a i k l i k ”
söylemine sar›l›p türbana yasak uygulayarak elinde bulundurdu¤u
mevzileri korumaya çal›ﬂ›yor.
AKP iktidar›n›n 6 y›la yaklaﬂm›ﬂ
olan iktidar› süresince türban sorununu çözmemesinin nedenlerinden
birisi de, türban gibi bir malzemeden yoksun kalmamak içindir.
Türban› kullanan sadece AKP de
de¤il elbette. CHP de kullan›yor.
Türban sorununun farzedelim ki çözülmesiyle, halk›n hiçbir sorunu ile
ilgilenmeyen, adeta laiklik söylemini kendisi için tek ve vazgeçilmez
politika malzemesi haline getiren
CHP ve laikçi kesimin de ellerindeki politika malzemesi kaybolmuﬂ
olacakt›r.
Ama, halk› laikçi ve islamc› ﬂeklinde, s›n›fsall›k içermeyen zeminlerde b ö l e rek saflaﬂt›rmak, politikay› bu zeminlerde yürütmek iﬂlerine
gelendir.
Oligarﬂi içi çat›ﬂman›n her iki
yan›nda da görünmemeye özen gösteren MHP’nin konumu da istismarc›l›k aç›s›ndan di¤erlerinden
farkl› de¤ildir. MHP Genel Baﬂkan›

Devlet Bahçeli karar›; “korkar›z ki,
Türk toplumunun inanç temelinde
bö l ü nm e s i ve c e p he l e ﬂm e s i s ür e c i ni h›zland›racakt›r...” sözleriyle
de¤erlendirirken kayg›s›, inanç zemininde bölünmeme de¤il, bu yapay saflaﬂmadan kendini güçlendirerek ç›kmakt›r.
Bunun için, bir yandan türban›n
serbest b›rak›lmas›n› savunarak islamc› kesimden oy almaya çal›ﬂ›rken, di¤er yandan sistem için tehlikeli olmayan parti görünümü de
vermeye özen göstermektedir. Sistem için tehlikesiz bir parti oldu¤u
do¤rudur fakat, herhangi bir hak ve
özgürlükle en son s›rada bile ilgisi
olamayacak bir parti varsa o da
MHP’dir.

Ç a t › ﬂ m a n › n ‹ki Cephe’si,
H a k Ve Ö z g ü r l ü k l e re K a r ﬂ ›
Tek Cephe’ d i r
Görünürde çat›ﬂman›n iki taraf›ndan biri türban üzerindeki yasaklar›n kalkmas›n› istemekte, di¤eri
ise türban yasa¤›n› savunmaktad›r.
Fakat gerçek rollerine bak›ld›¤›nda, her iki cephenin inanç öz gürlü¤ünün engellenmesinde tek
b i r cephe rolü oynad›klar› görülecektir.
‹nanç özgürlü¤ünü engelleyenler cephesinde CHP’nin konumu
daha aç›k olarak görülmekte, fakat
AKP’nin politikalar›n›n de¤erlendirilmesinde baﬂta islamc›lar olmak
üzere çeﬂitli kesimler y a n › l m a k t a
ve bu yan›lg› nedeniyle de AKP’nin
politikalar›na destek vermektedirler. Oysa görülmesi gereken;
AKP’ye verilen deste¤in inanç özgürlü¤ü önündeki engellerin kald›r›lmas›na de¤il, din istismarc›l›¤›n›n sürdürülmesine ve türban ya da
di¤er inanç özgürlükleri sorununun
çat›ﬂma malzemesi olarak kullanmas›na destek verilmiﬂ oldu¤u gerçe¤idir.
15 Haziran 2008

Kimse, halk›n üzerindeki bask›lar sözkonusu oldu¤unda hak ve özgürlükleri, sistemin yap›s›n›, yarg›
ba¤›ms›zl›¤›n› savunmayan AKP’lilerin; Anayasa Mahkemesi’nin iptal
karar› üzerine, “Böyle bir rejime,
b öy le bir s is te m e c u mh ur iye t d e ni lebilir mi?” (AK Parti Manisa milletvekili Bülent Ar›nç) sözleriyle rejimi sorguluyor görünmelerine kanmamal›d›r. Tersine onlar, bask› ve
zulüm rejiminin en keskin savuncusu ve uygulay›c›s›d›rlar.
AKP, herhangi bir hak ve özgürlü¤ün savuncusu de¤ildir ve olamaz. Çünkü, hak ve özgürlükler sorunu halk›n sorunudur, fakat AKP
iktidar› tekellerin iktidar›d›r. Bir
CHP, bir ANAP, bir DP, ne kadar
hak ve özgürlüklerin karﬂ›s›nda ise,
AKP de en az›ndan onlar kadar, hak
ve özgürlüklerin karﬂ›s›ndad›r.
Dahas›, AKP iktidar› bugün emperyalizmi ve tekelleri temsil eden
iktidar olma misyonuyla, hak ve özgürlükler üzerindeki bask›n›n uygulay›c›s›d›r. ‹nanç özgürlü¤ü de bunun d›ﬂ›nda de¤ildir. ‹nanç özgürlü¤ü sorununu istismar etmek, “›l›ml›
islam” denilen “ A m e r i k a n i s l a mc›l›¤›” do¤rultusunda, halk›n inançlar›n›n emperyalist ç›karlar için yeniden biçimlendirilme görevi üstlenmek de, inançlar üzerinde bask›
uygulamakt›r.

AK P’ ye T ü r b a n ‹ ç i n D e s t e k
O l a n l a r, Hak ve Özgürlükler i De ¤il, Zu lm ü De ste kliyor
Hak ve özgürlükler sorunlar› bütündür. Ben salt “ﬂu inançlara özgürlük” istiyorum denildi¤inde,
bunun ad› inanç özgürlü¤ünü savunmak olmaz. Ki, bu pragmatik
yaklaﬂ›m hak ve özgürlüklere düﬂman bir parti olan AKP’nin desteklenmesi, hak ve özgürlüklerin savunucusu kesimlerden uzaklaﬂma ve
Say›: 150

inançlar önünde engel olanlar›n
cephesini güçlendirme sonucunu
do¤urmaktad›r.
Türban üzerindeki yasaklara
karﬂ› ç›k›p, AKP iktidar›n› destekleyerek ülkedeki tüm zulüm politikalar›nda zalimlerin yan›nda olanlar›n, hak ve özgürlükleri savunduklar› noktas›nda inand›r›c› olmalar›
mümkün de¤ildir.
Oysa, hak ve özgürlükleri savunanlar düzen partilerinin d›ﬂ›nda ayr› bir cephedir. Bu cephe, inançlara
özgürlük isteyen ve inançlar›n oligarﬂi içi çat›ﬂman›n malzemesi olarak kullan›lmas›n›n karﬂ›s›nda yer
alan bir cephedir.
Bu tablo içinde; gerçekten inanç
özgürlü¤ünü savunanlar›n yapmas›
gereken, türban› oligarﬂi içi güçlerin kulland›¤› malzeme olmaktan
kurtarmak olmal›d›r. Yine, hak ve
özgürlüklerden yana oldu¤unu söyleyen islamc› kesimlerin de bu söylemlerinde inand›r›c› olmak istiyorlarsa, kendilerini, ad› ülkemizdeki
bask› ve zulümlerle birlikte an›lan
AKP’nin destekçisi konumundan
kurtarmalar›, hak ve özgürlükleri
savunanlarla birlikte hareket etmeleri gerekir.

Ö zgürlükleri Devrimci Halk
‹ktidar› Gerçekleﬂtirir
‹nanç sorunu da, di¤er hak ve
özgürlükler sorunlar› da, sistemin
yap›s›ndan kaynaklanan sorunlard›r. Ve ancak, hak ve özgürlükler bu
bask› ve zulüm düzenine karﬂ› mücadele edilerek savunulabilir.
Bask› ve zulüm düzeni, kimilerinin sand›¤› gibi laikçi kesimden
ibaret de¤ildir. Bask› ve zulmün
temeli, baﬂta Amerika olmak üzere
emperyalizm iﬂbirlikçisi tekellerin,
tefeci-tüccarlar›n, toprak a¤alar›n›n
oligarﬂik düzenidir. Ve bu düzenin,
bugünkü iktidardaki temsilcisi de
AKP’dir.
Yine, inanç özgürlü¤ü sorunu,
salt türban sorunu ile s›n›rl› bir sorun da de¤ildir. Örne¤in, bugün
inanç özgürlü¤ü ad›na türbana özgürlü¤ü savunan çeﬂitli kesimlerin,

Alevi inanc›n›n bask› alt›nda tutulmas›na, di¤er dini inançlar üzerinde
bask› uygulanmas›na yönelik bir itirazlar›n›n olmamas›, inanç özgürlü¤ünü de salt kendi inançlar› için istediklerini göstermektedir.
Hak ve özgürlükler sorunu tüm
halk›n haklar› ve özgürlükleri üzerindeki bask›lar›n kald›r›lmas› sorunudur.
Hak ve özgürlükler üzerindeki
bask›lar›n kald›r›lmas› nas›l sa¤lanabilir?
Kesin olarak söyleyebiliriz ki;
ancak tüm halk›n ç›karlar›n› temsil
edebilen bir iktidar, tüm hak ve özgürlükler üzerindeki bask›lar› kald›rabilir. Bu iktidar Devrimci Halk
‹ k t i d a r › d › r.
Evet, hak ve özgürlükler sorununu ancak Devrimci Halk ‹ktidar›
bütün olarak çözebilir;
Çünkü, Devrimci Halk ‹ktidar›;
bir avuç asala¤›n ç›karlar›n›n savunucusu bir iktidar de¤ildir, bu nedenle de bir avuç asala¤›n ç›karlar›
için halk üzerinde bask› ve zulüm
uygulamaya ihtiyac› yoktur.
Çünkü, Devrimci Halk ‹ktidar›;
kendisini din, ›rk gibi halk› bölen
zeminler üzerinden tan›mlayan de¤il, tüm milliyet ve inançlardan halk›m›z› temsil eden bir iktidard›r.
Çünkü, Devrimci Halk ‹ktidar›;
halk›n taleplerini bask› ve terörle
bast›rarak yöneten bir iktidar de¤il,
tersine halk› en iyi koﬂullarda yaﬂatmak için, tüm olanaklar›n› kullanacak olan bir iktidard›r. Bunun güvencesi, halk›n gerçek anlamda yönetimde olmas›d›r.
Çünkü, Devrimci Halk ‹ktidar›;
halktan korkan, bir avuç az›nl›¤›n
halka yabanc› ve halk düﬂman› iktidar› de¤il, do¤rudan halk›n iktidar›d›r.
Çünkü, Devrimci Halk ‹ktidar›;
laiklik anlay›ﬂ›n›, inançlar›n bask›
alt›na al›nmas› ve yasaklanmas› olarak de¤il, kiﬂilerin inançlar›nda özgür b›rak›lmas› oldu¤unu savunan,
inançlar›n istismar edilmesinin karﬂ›s›nda olan bir iktidard›r.
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Kuvvetler Ayr›l›¤› De¤il
Oligarﬂik Diktatörlük Var!
Yasama, Yürütme, Yarg›
aras›nda oldu¤u iddia edilen
“Kuvvetler Ayr›l›¤›”nda görünüﬂle
gerçek aras›nda büyük farklar vard›r.
Yasamayla Yürütme aras›nda bir
kavga sürüyor. Bize gösterilen tabloya bakarsan›z; bir tarafta AKP, bir tarafta Anayasa Mahkemesi... Saflar da
buna göre ﬂekillenmiﬂ... Kavga sürerken, bu arada Yasama-Yürütme-Yarg› ve bunlar aras›ndaki iliﬂkiler üzerine gazetelerde bol miktarda “ t e o r i ”
döktürüyorlar. Teoriyi, mesela Devlet Bahçeli ﬂu sözlerle tekrarl›yordu:
“Kuvvetler ayr›l›¤› ilkesi parlamenter sistemin vazgeçilmez ﬂart› ve hayatiyet kayna¤›d›r. ” Taraflar bu teorileri kendine malzeme yap›yor ve bir
taraf Yürütmenin “haddini aﬂt›¤›n›”
söylerken, di¤er taraf yasaman›n
“haddini aﬂt›¤›n›”, yarg›n›n da buna
müdahale etmek zorunda kald›¤›n›
ileri sürüyor.
Bu vesileyle anayasa de¤iﬂikli¤i
yine gündeme geldi. 12 Eylül Anayasas›’na yine halk›n de¤il, kendi
sorunlar›n› çözmek için el at›yorlar.
AKP’nin, daha önce ve ﬂimdi gündeme getirdi¤i anayasal de¤iﬂiklik tasar›lar›nda iddia edildi¤i gibi “kuvvetler ayr›l›¤› ilkesinin burjuva demokratik anlamda iﬂletilmesi” hedefi sözkonusu de¤ildir. Buna ne
AKP’nin niteli¤i uygundur, ne sistemin. Dolay›s›yla böyle bir ﬂeyi yapaca¤›z deseler bile bu olmayacak duaya amin demektir.
Kavga, esas›nda 1990’lar›n baﬂlar›ndan beri gündemde olan, bazen
öne ç›kar›l›p bazen geriye çekilen
“ﬂeriatç›l›k-laiklik” kavgas›n›n bir
devam› olarak kendini gösteriyor. Ki
bu kavgada bilindi¤i gibi, özellikle
AKP iktidar›yla birlikte do¤rudan
oligarﬂi içi çat›ﬂman›n bir ifadesine
dönüﬂmüﬂ durumda. Bu kavgada,
mevcut durumda yasama, laik cephede, Yürütme ise ﬂeriatç› cephede
mevzilenmiﬂ durumda. Görünüm bu.
Fakat öyle konular, öyle anlar geliyor ki; bu kuvvetlerin asl›nda hiç de
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öyle ayr› olmad›¤›, kavgalar›n›n hiç
de uzlaﬂmaz olmad›¤›n› apaç›k görülüyor.
O k o n u l a r ”, oligarﬂik iktidar›n
“O
halka karﬂ› sömürü ve zulmünü sürdürmeye dair konulard›r. ‹ﬂte onda
aralar›nda hiçbir ayr›l›k yoktur.

Huk uk’ u ve m illet ir a d esi’ni karﬂ›l›kl› kullan›p, birlikte çi¤niyorlar... Önce ﬂunu
belirtelim. Bu çat›ﬂmada çokça söz
edilen kuvvetler ayr›l›¤›, bir burjuva
aldatmacas›d›r. Çünkü, bir s›n›f›n di¤er s›n›f ve katmanlar üzerindeki
bask› ve tahakküm arac› olarak devlet, tek bir kuvvetin, sömürücü ege men s›n›f›n elindedir.
Burjuva demokrasileri, Yasama,
Yürütme ve Yarg› organlar›n›n birbirinden ayr›lmas›na dayan›r ve buna
bu sistem içinde “ k u v v e t l e r ayr›l›¤›
p rensibi” denir. Bu iﬂleyiﬂ içinde
yasama, Yürütme ve Yarg› birbirinden görece ba¤›ms›z organlard›r ve
bu ba¤›ms›zl›k, burjuva özgürlüklerin korunmas›n›n güvencesi olarak
görülür. Ö z ü n d e ise, Yasama,
Yürütme ve Yarg› da s›n›fsal anlamda ayn› tek gücün elindedir. ‹ktidarda olan burjuvazi, zaten yasay› yapand›r. Ayn› zamanda yürütendir.
Dolay›s›yla s›n›fsal nitelik aç›s›ndan
kuvvetler ayr›l›¤›, burjuva demokrasisinin kendisi kadar büyük bir aldatmacad›r. Savunulan s›n›fsal ç›karlar anlam›nda bir kuvvetler ayr›l›¤› varm›ﬂ gibi, egemen s›n›f›n düSorun oligarﬂi içi çat›ﬂmad›r. Bu çat›ﬂman›n taraflar›,
etkileyebildikleri, ellerinde
tuttuklar› düzen kurumlar›n›
birbirlerine karﬂ› kullanmaktad›rlar. ‹ki taraf aç›s›ndan
da bu çat›ﬂmada ne hukuk, ne
halk›n iradesi umurlar›nda
de¤ildir.

zeninin çeﬂitli kurumlar›n› birbiriyle
nitelik olarak farkl› ve karﬂ›tm›ﬂ gibi
göstermek, bir burjuva aldatmacas›d›r. Kuvvetler ayr›l›¤›, s›n›fsal de¤il,
sistemin kendi iç iﬂleyiﬂi aç›s›ndan
bir ayr›l›kt›r sadece.
Somuttaki kavgaya gelirsek tekrar; oligarﬂi içinde sürmekte olan çat›ﬂma, yarg›-Yürütme-Yasamaaras›ndaki bir çat›ﬂma de¤ildir. Oligarﬂi
içi çat›ﬂmay› Yarg›yla-Yasama aras›ndaki bir mücadele gibi sunmak da
yanl›ﬂ ve çarp›tmad›r. Kald› ki, oligarﬂi içi çat›ﬂma, bu süreçte kendini
esas olarak Yürütme güçleri aras›nda
da göstermektedir. Oligarﬂi içi çat›ﬂman›n iki ucu, H ü k ü m e t ve Genel k u r m a y de¤il mi? Ve ikis i de
Yürütmenin bir parças› de¤il mi?
Sonuçta olay ne kuvvetler ayr›l›¤›,
ne onlar aras›ndaki çeliﬂkilerdir. Sorun oligarﬂi içi çat›ﬂmad›r. Bu çat›ﬂman›n taraflar›, etkileyebildikleri,
ellerinde tuttuklar› düzen kurumlar›n› birbirlerine karﬂ› kullanmaktad›rlar. ‹ki taraf aç›s›ndan da bu çat›ﬂmada ne hu k u k , n e h al k › n i ra d e s i
umurlar›nda de¤ildir. Genelkurmay
ve müttefikleri, yarg›y› alenen zorbaca ve keyfi olarak kullan›rken,
AKP taraf› da baﬂka hiçbir konuda
dikkate almad›¤› bir “milli irade”
söylemi ile üste ç›kmaya çal›ﬂ›yor.
Bir taraf hukukun, di¤er taraf millet
iradesinin kendisinden yana oldu¤unu iddia ediyor. ‹ki tarafta da a n t i d e m o k r a t i k l i k ve r i y a k a r l › k diz
boyu k›sacas›.

Faﬂizmde kuvvetler ayr›l›¤ › yok tu r, olmaz da... Erdo¤an,
10 Haziran’da yapt›¤› grup toplant›s›na ﬂu sözlerle baﬂlad›: “Buras›
TBMM, 70 milyon insan›m›z›n iradesinin tecelli etti¤i yer...
‹stiklalimizin simgesi olan bu meclis bugüne kadar hiçbir vesayeti, hiç
bir gölgeyi kabul etmedi. Bundan böyle de etmeyecek. Herkesin iradesi bu-

15 Haziran 2008

rada temsil edilir. Milletimizin iradesini temsil edece¤iz bu çat› alt›nda.”
Meclisin kimsenin vesayetini kabul etmedi¤i iddias›n›n abesli¤i bir
yana, kuvvetler ayr›l›¤› da asl›nda
ülkemizde ayn› zamanda m i z a h i d i r.
Düﬂünün, hükümet ve meclis,
Yürütme ve Yasamaolarak ayr› kuvvetlermiﬂ. Oysa herkes biliyor ki,
mecliste de, hükümette de tek bir
güç var: Ta y y i p E r d o ¤ a n.
Erdo¤an hükmetti¤i kurumlar›n
aras›na yarg›y› da katmak istiyor.
Böylece kuvvetler ayr›l›¤›na, kuvvetleri kendi ﬂahs›nda birleﬂtirerek
son vermiﬂ olacak! Asl›nda faﬂist yönetimler bu tarza yabanc› de¤ildir.
Burjuva demokrasilerinde kuvvetler
ayr›l›¤› s›n›fsal anlamda bir aldatmaca olsa da, sistemin iç iﬂleyiﬂi aç›s›ndan belli bir rolü de vard›r. Sistemin
iç dengeleri, güçlerin birbirini denetlemesi bir yan›yla bu iﬂleyiﬂle sa¤lan›r. Fakat kuvvetler ayr›l›¤› faﬂizmle
tamamen uyumsuzdur.
Burjuva devletin bir baﬂka biçimi
olan faﬂizmde, kuvvetler ayr›l›¤›na
son verilir. Tüm kuvvetler esas olarak Yürütmede birleﬂir. Yasamave
yarg›, Yürütmeye ba¤›ml› hale getirilmiﬂ, güç ve etkinlikleri yok edilerek göstermelik kurumlar düzeyine
indirgenmiﬂtir genellikle. Faﬂizmde
“hak yok görev var” anlay›ﬂ› ve “insan hiçbir ﬂey, devlet her ﬂey” ilkesi
egemendir. Bu anlamda da devletin,
devletle özdeﬂleﬂen Yürütmenin üstünde ve onu denetleyecek bir güç
kabul edilmez.

Ülkemizde YasamaYürütme Yarg› aras›ndaki iliﬂkinin ﬂekilleniﬂi de
sömürge tipi faﬂizme uygundur.
Yani ne burjuva demokrasilerindeki gibi görünür bir “kuvvetler ayr›l›¤›” vard›r, ne de klasik Hitler,
Mussolini faﬂist iktidarlar›ndaki gibi
bu ayr›l›¤› mutlak olarak yokeden
bir düzenleme. Sistemin YasamaYürütme-Yarg› iliﬂkisi de d e m o k r as i c i l i k o y u n u ’na uydurulmuﬂtur.
Kuvvetler ayr›l›¤› görünürde var gibidir, ama devletin bekas› sözkonusu
oldu¤unda, üçü aras›nda hiçbir ayr›m yoktur. Ülkemizdeki “kuvvetler
ayr›l›¤›”n›n biçimi ve muhtevas›yla
özeti budur.
Sistemin faﬂist niteli¤i pekiﬂtikçe, “kuvvetler ayr›l›¤›”n›n alan› daralm›ﬂt›r. Bu daralman›n en somut
yaﬂand›¤› süreç, 12 Eylül’dür.
12 Eylül’ün program› “devletin
aç›k faﬂist tarzda yeniden organize
edilmesini, bu paralelde devlet ayg›t›n›n güçlendirilmesi, ayg›tlar aras›ndaki aksakl›klar›n giderilmesi,
ayg›tlar aras›nda kurumlar›n kendi
özgül durumlar›ndan do¤an görece
özerkliklerin önünün t›kanmas›n›”
içermekteydi.
Cunta ﬂefi Kenan Evren, bu noktada yapacaklar› düzenlemeyi ve gerekçesini o zaman ﬂöyle aç›kl›yordu:
" ... H e r gü n ya rg › yö netim i, yö n eti m
d e ya r g › y › ﬂ i k ay e t e d i yo r d u . B u nu
ortadan kald›raca¤›z..." Ve nitekim
kald›rd›lar. Yarg›yla Yürütme aras›ndaki çeliﬂkiyi ortadan kald›rman›n
burjuva demokrasilerinin temelini oluﬂturan yürütme, yasama
ve yarg› organlar›n›n
birbirinden ayr›laca¤›, anayasal hüküm olacakm›ﬂ.
AKP’nin düﬂüncesine göre,
mevcut anayasadaki “Türk milleti,
egemenli¤ini, Anayasa’n›n koydu¤u
esaslara göre, yetkili organlar›
eliyle kullan›r. ” ﬂeklindeki 6. maddesi ﬂöyle de¤iﬂtirilecekti:
“Türk milleti, egemenli¤ini,
Anayasa’n›n koydu¤u esaslara göre, yasama, yürütme ve yarg› or-

Egemenli¤in kullan›m›
duruma göre de¤iﬂir mi!
AKP, geçen y›l da, bir “anayasa
de¤iﬂikli¤i” paketi haz›rlam›ﬂt›. Bu
pakete iliﬂkin AKP yetkililerinin
Kuvvetler ayr›l›aç›klamalar›nda “K
¤› ilkesi getirece¤iz” deniyordu
(Bkz. Yürüyüﬂ, say›: 120, 2 Eylül
2007)
Getirseydi, bugünkü durumu
önlemiﬂ mi olacakt›? Hay›r.
AKP Anayasa tasla¤›na göre,

Say›: 150

anlam›, yarg›y› tamamen Yürütmenin denetim ve vesayeti alt›na almakt›. Bu düzenleme yap›ld›.
Fakat, ﬂu iyi bilinmeli ki, faﬂizmin en karakteristik özelliklerinden
biri olan “kuvvetlerin tek elde toplanmas›” prensibi, bizim gibi ülkelerde mutlak olarak gerçekleﬂmez,
buna bak›p da bundan faﬂizmin olmad›¤›, “iyi kötü demokrasinin oldu¤u” anlam› ç›karmak yanl›ﬂt›r.
Görünümle gerçe¤i kar›ﬂt›rmakt›r.
Keza, Kenan Evren’in yaz›da
aktar›lan sözlerinden de aç›kça görülece¤i gibi, 12 Eylül Anayasas›’n›n
en önemli amaçlar›ndan biri yasama,
Yürütme ve yarg› aras›ndaki sorunlar› gidermekti. Bir noktaya kadar
bunu sa¤lad›lar da. Ama “bir noktaya kadar”.. Bugün yine, Evren’in
ﬂikayet etti¤i “yarg› yönetimden, yönetim yarg›dan ﬂikayet ediyor” noktas›na gelinmiﬂtir. S›n›f mücadelesinin geliﬂimi ve oligarﬂi içi çeliﬂkiler
karﬂ›s›nda, hiçbir yasa uzun süre duramaz.

Siz hiç kendi iradesi olan
b i r T B MM gö r d ün ü z m ü b ug ü n e k a d a r ?.. Bu o kadar öyledir
ki, milletvekillerinin genellikle ç›kar›lan yasalar›n en genel anlamda
muhtevas›ndan bile haberdar olmad›klar› çok görülmüﬂtür. Parti yönetiminin daha dar anlamda da liderinin
talimatlar› do¤rultusunda kolunu kald›r›p indiren bir toplulu¤a “milli irade” demek, demokrasi tarihi aç›s›n-

ganlar› eliyle kullan›r.”
O zaman egemenli¤in “ordu
eliyle” kullan›lmas›n› engellemeye
çal›ﬂ›yordu AKP. Onun için de
yukar›daki gibi formüle etmiﬂti.
ﬁimdi geliﬂmeler farkl› olunca,
yarg›n›n millet egemenli¤inin temsilcisi olmad›¤›n› söylüyor.
Yani ortada kurumsallaﬂm›ﬂ bir
yap›, tutarl› bir anlay›ﬂ yok;
kuvvetler ayr›l›¤›n›n anlam› ve tarifi de, millet egemenli¤inden
anlad›klar›
da
duruma
ve
ç›karlar›na göre de¤iﬂiyor.
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dan ancak bir k a r a m i z a h olabilir.
Aç›k faﬂizm koﬂullar›nda parlamento ya 12 Eylül’deki gibi kapat›l›r, ya da 12 Mart’taki gibi, sadece
kap›s› aç›k b›rak›lm›ﬂ olur. Fakat demokrasicilik oyununun yürürlükte
oldu¤u dönemlerde de, parlamento
esas olarak kukla ve göstermelik olman›n ötesine geçemez.
Öte yandan, “kkanun gücünde kar a r n a m e l e r” de faﬂizmin Yürütmeye
verdi¤i ayr›cal›klardan biridir. Yasama, istedi¤inde bunu kullanarak, yasa
hükmünde kararnamelerle yönetip,
yasaman›n ka¤›t üzerindeki yetkilerini bile hiçe indirebilmekteir.

Bu yarg›ya “ayr› bir k u vvet” denilebilir m i ?.. Burjuva
demokrasilerinde, sözünü etti¤imiz
“kuvvetler ayr›l›¤›” prensibinin sonucu olarak y a r g › da, Yasamave
Yürütmenin karﬂ›s›nda ba¤›ms›z bir
görünüme sahiptir. Kuﬂku yok ki, bu
görünümü içinde yine burjuvazinin
oluﬂturdu¤u hukuk sistemine göre
kararlar alsa da, yarg›n›n bu konumu, siyasi iktidarlar›n onu tümüyle
denetleyebilmesinin, yönlendirebilmesinin belli ölçülerde önüne geçer.
Bizim gibi faﬂizmin sürekli egemen oldu¤u ülkelerde ise, Yürütme,,
özel çeliﬂkiler d›ﬂ›nda Yasamavve
yarg›y› denetleyen bir konumda olmuﬂtur genellikle. H ü k ü m e t l e r,
M G K , G e n e l k u r m a y, bunlar›n hepsi, ayr› ayr› veya birlikte yarg› üzerinde hükmeden güç durumunda olmuﬂlard›r.
Yarg› da gerek zihniyet olarak,
gerek yasal konum olarak kendi üzerindeki bu denetim ve yönlendirmeyi kabul etmiﬂtir. ﬁekillenme böyledir.
Generallerden talimat alan,
MGK’n›n aç›klamalar›ndan vazife
ç›kar›p soruﬂturmalar açan, devletin
ç›karlar›yla hukuk karﬂ› karﬂ›ya geldi¤inde hukuku çi¤neyip geçeçe¤ini
söyleyen hakimler, polisle iﬂbirli¤i
içinde iﬂkenceleri, katliamlar› meﬂru
gören savc›lar, iﬂte böyle bir “yarg›
kuvveti”nin kadrolu hukukçular›d›r.
Böyle bir yarg›n›n “üç ayr› ve ba-
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¤›ms›z kuvvetten biri” oldu¤unu iddia etmek, gerçekle, h u k u k l a v e
h a l k l a a l a y e t m e k t i r.
Yarg›n›n, Yürütme üzerinde denetimi de, böyle bir iﬂlevi de sözkonusu de¤ildir. Gerçi ülkemizde Dan›ﬂtay, Say›ﬂtay, Yarg›tay, Anayasa
Mahkemesi gibi kurumlara ka¤›t
üzerinde belli aç›lardan böyle bir rol
verilmiﬂ olsa da, oligarﬂi içindeki çeliﬂkilerden kaynaklanan bir sorun
yoksa, bunlar›n kararlar› da Yürütme
ve Yasamataraf›ndan dikkate al›nmayabilir. Nitekim, ülkemizin tarihi,
özellikle “uyulmayan Dan›ﬂtay kararlar›yla” doludur.
Keza, siyasi iktidarlar›n elindeki
atama yetkisi nedeniyle “yarg›ç teminat›”n›n olmad›¤› bir ülkede yarÜlke NATO’dan, IMF’den,
BM’den, AB’den, TÜS‹AD’dan yönetilecektir. Bu
kadar çok ve asl›nda hepsi
emperyalizmin ve iﬂbirlikçi
oligarﬂinin egemenli¤inin ifadesi ve temsilcisi olan kurumlar aras›nda yasamaya,
yürütmeye, yarg›ya söz düﬂmez. Gerçek budur.
g›n›n ba¤›ms›z ve yans›z oldu¤unu
ileri sürmek de, t›pk› “hukuk devleti” gibi k u y r u k l u bir yaland›r.

E g e m e n l i k , h e r koﬂulda ve
h e r biçimde oligarﬂinindir...
12 Eylül faﬂist cuntas› ne yapm›ﬂt›?
TBMM feshedilmiﬂ, s›k›yönetimle
tüm idare orduya verilmiﬂ, yasama,
Yürütme ve yarg› tek elde; beﬂ generalin elinde toplanm›ﬂt›. ﬁimdi beﬂ
generalin yerine AKP yönetimini,
daha dar anlamda da Tayyip Erdo¤an’› koyun, anlay›ﬂ, yönetim tarz›
pek de farkl› de¤ildir. Demokrasicilik oyununun gere¤i olarak beﬂ general gibi mutlak olarak hükmedemeseler de, ülkeyi birkaç kiﬂinin
emirleriyle yönettikleri ortadad›r.
Elbette burada ﬂunu belirtmek
gerekir; beﬂ generalin veya Tayyip
Erdo¤an’›n ülkeyi tek baﬂ›na yönetebilmesinin bir ön koﬂulu vard›r: Bu

ön koﬂul, emperyalizmin ve tekelci
burjuvazsinin ç›karlar›n› harfiyen
savunup yerine getirmektir. Bunu
yapmad›klar› noktada, “adama” ülkeyi tek baﬂ›na yönettirmezler.

TBMM’deki yaz› de¤iﬂ m e l i d i r ; Çekti¤imiz ac›lar, maruz
kald›¤›m›z zulümler karﬂ›s›nda s›k
s›k sormuﬂtur halk; “bu ülkede hukuk yok mu?”, “bu ülkede bunlara
dur diyecek bir meclis yok mu?”
Var m› gerçekten de? Tart›ﬂ›l›r.
Kurum olarak vard›r, bu aç›k. ka¤›t üzerinde yetkileri de vard›r, bu da
belli. Ama ülkenin yönetiminde, ülkede olan biten herﬂeye dair denetimde, ne kadar varlar? ‹ﬂte bu soruya faﬂist bir düzende Yasamave y a rg› bak›m›ndan olumlu cevap vermek
zordur.
Bir yandan herﬂeye kadir görünürler, ama bir yandan da düzenin
baﬂka kurumlar› (ve elbette esas olarak da Yürütme taraf›ndan) itilip kak›labilen kurumlar durumundad›rlar.
Meclise, ç›karacaklar› yasalar d›ﬂar›dan empoze edilir. Empoze eden
e m p e r y a l i z m d i r, i ﬂb i r l i k çi b ur j uv a z i d i r, t o p r a k a ¤ a l a r › d › r, o r d ud u r, M G K ’ d › r, bunlar›n do¤rudan
temsilcisi durumundaki parti yönetimleridir...
Yapt›klar› yasalar›n pek de temel
önemde olmad›¤›, her hükümetin
önüne konulan MGK’n›n “Milli Güvenlik Siyaset Belgesi”nden de bellidir, çünkü ülke ona göre yönetilecektir. Ülke NATO’dan, IMF’den,
BM’den, AB’den, TÜS‹AD’dan yönetilicektir. Bu kadar çok ve asl›nda
hepsi emperyalizmin ve iﬂbirlikçi
oligarﬂinin egemenli¤inin ifadesi ve
temsilcisi olan kurumlar aras›nda
yasamaya, Yürütmeye, Yarg›ya söz
düﬂmez. Gerçek budur.
Ve bu noktada elbette TBMM’de
as›l› duran “Egemenlik kay›ts›z ﬂarts›z milletindir” yaz›s›n›n yerine, emperyalizmin oligarﬂinin içinde oldu¤u da gözönünde bulundurularak,
“Egemenlik kay›ts›z ﬂarts›z oligarﬂ i n i n d i r ” yaz›lmal›d›r. Do¤rusu,
gerçe¤i budur.
15 Haziran 2008

‹nanç Özgürlü¤ünü Düzen Partileri De¤il

Halk›n ‹ktidar› Sa¤lar
AKP’nin “Alevi aç›l›m›”n›n mimarlar›ndan ve Baﬂbakan’›n baﬂdan›ﬂmanlar›ndan Reha Çamuro¤lu,
Aleviler’e verilen sözlerin tutulmad›¤›n›, Aleviler’e ayr›mc›l›¤›n sürdü¤ünü belirterek dan›ﬂmanl›ktan
istifa etmiﬂ.
Çok mu zordur Alevi halk›n sorunlar›n› çözmek? Çok mu zordur
inançlara özgürlü¤ü savunmak?
Halk›n iktidar›nda bu sorunlar›
çözmek hiç de zor de¤ilken, oligarﬂik düzende çözmek neredeyse imkans›zd›r. Ayn› ﬂekilde düzen partilerinin bu sorunlara çözüm üretmesi de olanakl› de¤ildir.
B›rakal›m çözümü, Aleviler’e,
Kürtler’e, Çerkezler’e, komünistlere, k›saca kendinden olmayan herkese düﬂmanl›klar› o kadar büyük
ve derin ki, aç›l›m, çözüm ﬂovlar›n›
bile üç haftadan fazla sürdüremiyorlar.
“Birlikte oruç açmak”la yüreklerindeki, beyinlerindeki o düﬂmanl›k
zehrinin eksilmiﬂ olmad›¤› görüldü.
Reha Çamuro¤lu, istifas›na iliﬂkin aç›klamas›nda, hayal k›r›kl›¤›n›
anlat›yor. Çevresinden tepki gördü¤ünü söylüyor.
Acaba ne hayali kurmuﬂtu Çamuro¤lu? Alevi halk›n sorunlar›n›n
AKP iktidar›nda çözülebilece¤ine
iliﬂkin hayal kurdu¤unu sanm›yoruz. Fakat, AKP iktidar›n›n Reha
Çamuro¤lu’nu kendi partisinden
milletvekili yaparken, onu kullanarak Aleviler’in oylar›n› almak ve
Alevi halk› düzen içine çekme hayalleri besledi¤i bilinen gerçektir.
Nitekim Çamuro¤lu kendisinden
beklenenin fark›nda olan aç›klamalar yap›yordu o zamanlar. Fethullahç› Aksiyon’un kapak yapt›¤› demecinde, “Alevilikle ilgili özeleﬂti riler” yap›yor ve “Marksizm’le hes a p l a ﬂ m a d a n Al ev i o l u n m ay ac a¤ › n › ” söylüyordu.
Bu hayal tutmad› ve Çamuro¤lu
Say›: 150

da gelinen noktada, k›nal› keklik rolünü sürdüremeyerek AKP gerçe¤ini itiraf etmek zorunda kald›. ﬁimdi
AKP saflar›nda Alevi olunamad›¤›n› kabul ediyor.
Reha Çamuro¤lu “ M a r k s i z m ’ l e
h e s a p l a ﬂ m a ” üzerine boyundan büyük laflar ederken, devrimciler düzen partilerinin hiçbirisinin inançlara özgürlük getirmeyece¤ini, Alevi
halk›n sorunlar›n› bir düzen partisinin çözemeyece¤ini anlat›yordu.
Bunu söylemek bir kehanet de¤ildi. Düzen partilerinin çözemeyece¤ini görebilmek için; hak ve özgürlük sorunlar›n›n bir sistem sorunu
oldu¤unu bilmek yeterliydi ve bunu
söyleyebilmek için, oligarﬂik düzenden beslenmiyor olmak gerekirdi.
Bu gerçe¤i gördü¤ü halde halka
yalan söyleyenler, ç›karlar› oligarﬂik düzende olanlard›r. Ki, Çamuro¤lu gibilerinin durumu böyledir.
Burjuvazinin inançlara özgürlük
sa¤lamak diye bir sorunu yoktur.
Burjuvazi kendi s›n›f ç›karlar›n›,
kendi iktidar›n› düﬂünür. ‹nanç özgürlü¤üne de, di¤er hak ve özgürlükler sorunlar›na da bu çerçevede
bakar.
Hangi inanc› nereye kadar destekleyece¤ine, nerede s›n›r koyaca¤›na, hak ve özgürlükleri ne kadar
savunup, nerede k›saca¤›na bu çerçevede karar verir. Dolay›s›yla, burjuvaziden gelecek hak ve özgürlükler ancak burjuvazinin iﬂine yarar.

AB D e Ö zgü rlük lerin
Savuncusu De¤ildir
Di¤er yandan kimi kesimler de,
inanç özgürlü¤ü ve hak ve özgürlükler sorunlar›n›n çözümünü AB
emperyalistlerinden beklemektedirler. Y›llard›r görülmüﬂtür ki, emperyalizmin de ülkemizde hak ve özgürlükleri savunma diye bir politikas› yoktur.
Emperyalizm için de as›l olan

kendi ç›karlar›d›r. Ç›karlar› çerçevesinde halk›n sorunlar›n› kullanmakta, fakat çözümü için herhangi
bir giriﬂimde bulunmamaktad›r.
AB’nin gerçek yüzünü görmek için,
bugün ülkemizdeki tüm bask› ve
zulümlerden birinci dereceden sorumlu AKP iktidar›na verdikleri
deste¤i görmek yeterli olmal›d›r.
AB emperyalizmi, sömürgeci ç›karlar›n›n peﬂindedir, bu ç›karlar›na
en iyi hizmet eden AKP iktidar›n›
tereddütsüz desteklemektedir.

Mezhepçilik De Aleviler’in
Sorunlar›n› Çözemez
Kimi Alevi kesimler, mezhepçilik yaparak, Sünni karﬂ›tl›¤› üzerinden inançlar›n› savunmaya çal›ﬂmaktad›rlar. Oligarﬂik düzenin halk›
Alevicilik-Sünnicilik zemininde
parçalama politikas›n› güçlendirmeye hizmet eden bu bak›ﬂ aç›s›n›n da,
inanç özgürlü¤ünü savunmaya hizmet etmedi¤i, çözücü geliﬂtirici olamayaca¤› aç›kt›r.
Ayn› durum, Kürtçülük-Türkçülük zeminindeki parçalanmalar için
de geçerlidir.
Görülmelidir ki, oligarﬂik düzen,
hak ve özgürlükleri bask› alt›na al›rken, halk›n birli¤ini parçalama, bir
kesimi yan›na çekme, halk› birbiriyle çat›ﬂt›rma gibi politikalar gütmektedir.
‹nanç özgürlü¤ünü sa¤layacak
olan, halk›n kendi iktidar› olacakt›r.
Ancak halk›n kendi iktidar›nda,
inançlar üzerindeki bask›n›n da, di¤er hak ve özgürlükler üzerindeki
bask›n›n da, halk›n bölünüp parçalanmas›n›n da maddi zeminleri ortadan kald›r›labilecektir.
Hem oligarﬂik düzen savunulup,
hem de inanç özgürlü¤ü savunulamaz. ‹nanç özgürlü¤ü için mücadele etmek, ayn› zamanda olgarﬂik düzene karﬂ› halk›n iktidar› için mücadele etmek demektir.

‹NANÇ ÖZGÜRLÜ⁄Ü
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hastanelerinde, sa¤l›k ocaklar›nda, t›p merkezlerinde,
hekimlik yap›lan bütün kurum ve kuruluﬂlarda çal›ﬂan
meslektaﬂlar›m›z›n oyuna su-

HEKİMLER “TAM GÜN YASA
TASARISI”NA KARŞI EYLEMDE
‹stanbul Tabip Odas›,
Sa¤l›k Bakanl›¤›’nca haz›rlanan tam gün çal›ﬂma yasa
tasar›s› ve tam gün çal›ﬂt›rarak daha fazla kar elde etmesi ve daha fazla emek sömürmesini ayn› zamanda
bununla birlikte ithal hekimlik ile doktorlar›n eme¤inin ucuzlat›lmas›n› ve
sa¤l›k alan›nda çeﬂitli sorunlar› yapt›klar› eylemlerle
protesto ettiler.
5 Haziran günü ‹stanbul
Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi’nde “Sa¤l›¤›n Ticarileﬂtirmesine Tam Gün Kölelik
Düzenine Hay›r” pankart›
açan ‹TO üyeleri ad›na aç›klama yapan ‹TO Genel Sekreteri Hüseyin Demirdizen
AKP sa¤l›k alan›n› meta haline dönüﬂtürdü¤ünü söyleyerek “bakanl›¤›n haz›rlad›¤›
tasar›y› 9-13 Haziran tarihleri aras›nda, ‹stanbul’un bütün

naca¤›z.17 Haziran’da hekimlerin yasa tasar›s›na iliﬂkin oylama sonuçlar›n›
TBMM’ne iletece¤iz. 21 Haziran’da kitlesel bir bas›n
aç›klamas› ile hekimlerin oylama sonuçlar›n› ve Tam Gün
Yasa Tasar›s›’na iliﬂkin görüﬂ
ve önerilerimizi kamuoyu ile
paylaﬂaca¤›z” dedi.
TTB Baﬂkan› Gencay
Gürsoy ve ‹TO Baﬂkan› Özdemir Aktan da konuﬂma yaparak sa¤l›k alan›nda yap›lan
de¤iﬂikliklerin bir an önce
düzeltilmesini istediler.
6 Haziran günü de ‹zmir
‹TO Toplant› Salonu’nda
bas›n toplant›s› düzenleyen
‹TO üyeleri tam gün yasa
tasar›s›n›n yasalaﬂmas› halinde y›llard›r hekimlere tan›nan serbest çal›ﬂma hakk›n›n ortadan kalkaca¤›n› dile
getirdiler.

Selahattin
A r s l a n Te r s a nesi'nde 8 Haziran günü ‹hsan Tu r a n a d l › b i r iﬂçi, geminin ambar k a p a ¤ › n›n üzerine düﬂmesi sonucu yaﬂam›n› kaybetti.
B e kt a ﬂ B oru Ta ﬂ e ro n ﬁ i r k e t i ' n d e b o r u c u
olarak çal›ﬂan 35 yaﬂ›ndaki ‹hsan Tu r h a n ' › n
ölümüyle, son bir a y d a Tuzla tersanelerinde iﬂ
katliam› sonucu ölen iﬂçi say›s› dörde yükseldi.
Tu r a n ’ › n ö l ü m ü n ü n a r d › n d a n S e l a h a t t i n Aslan
Tersanesi 5 gün süreyle kapat›ld›.
Tu z l a t e r s a n e l e r i n d e ö l ü m l e r y a ﬂ a n › r k e n
ölümlerin durdurulmas› için 16 Haziran’da
D ‹ S K L i m t e r-‹ﬂ 1 günlük grev yapacak.

Tersanede Bir
Ölüm Daha!

“Ücretsiz Yemek
Hakk›m›z Gasbedilemez”
SES üyeleri Maliye Bakanl›¤› Bütçe ve Mali
Kontrol Genel Müdürlü¤ü’nün 11 Mart tarihli yaz›s› ile yatakl› tedavi kurumu çal›ﬂanlar›ndan yemek
ücreti al›nmas›n› yapt›¤› bir eylemle protesto etti.
11 Haziran günü Haseki Hastanesi’nde hastane
çal›ﬂanlar›n›n bir günlük yemek boykotu yapt›¤›
belirtilerek bunun bir uyar› eylemi oldu¤u söylendi. “Yemek Hakk›m›z› Gasbettirmeyece¤iz, Unak›tan Elini Cebimizden Çek” yaz›l› dövizlerin taﬂ›nd›¤› eylemde “Kaﬂ›kla verilen kepçeyle al›n›yor” denilerek yap›lan zamlara dikkat çekilerek “ücretsiz yemek hakk›m›z›n gasbedilmesine her gün cebimizden çal›nmas›na izin
vermeyece¤iz” denildi.

i h r a ç
edilmesine dönük
madde 2
saate yak›n tart›ﬂ›ld›. Önerge, 225 “evet”e
karﬂ›l›k 192 “hay›r” oyuyla kabul
gördü. Böylece 5 bakan›n “odalardan
ihraç” için onur kuruluna gitmesinin
önü aç›lm›ﬂ oldu.

TMMOB Genel Kurulu Yap›ld›:

Reformizmin Düzeniçilik Savaﬂ›!
TMMOB 40. Ola¤an Genel Kurulu 29 May›s -1 Haziran 2008 tarihleri
aras›nda Ankara'da gerçekleﬂtirildi.
1. ve 2. günlerinde delegelerin söz
ald›¤› ve çal›ﬂma raporunun aç›kland›¤› Genel Kurul’un 3. gününde
TMMOB'ne ba¤l› odalar›n etkinliklerinde sponsor almas›n›n önünü açan
bir önerge genel kuruldan yo¤un tart›ﬂmalar sonucu geçerken, mühendis
kökenli AKP'li 5 bakan›n odalardan
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Siyanürlü alt›n aranmas›n›n da
tart›ﬂ›ld›¤› Genel Kurul'un son anlar›
ise oldukça hareketliydi. Mühendislik
-mimarl›k ö¤rencilerinin kürsüden taleplerini dile getirme isteklerine tüzük gerekçe gösterilerek karﬂ› ç›k›l-

mas› üzerine ö¤renciler, divan› alk›ﬂlarla protesto etti. Ö¤renci gençlik,
“Yaﬂas›n Örgütlü Mücadelemiz” sloganlar› atarak Genel Kurul salonunda
protesto yürüyüﬂü gerçekleﬂtirirken,
birçok delege gençli¤i ayakta alk›ﬂlayarak desteklerini ifade etti.
Genel kurulda Alev ﬁahin'in 20
Haziran'daki duruﬂmas›na TMMOBnin kat›l›m› için verilen önerge oybirli¤iyle kabul edilirken, “Alev ﬁahin'e
Özgürlük- ‹vme” pankart›n›n bulundu¤u ‹vme Dergisi taraf›ndan aç›lan
masada ise yüzlerce imza topland›.
‹VME'nin 5. say›s›n›n da okuyucuyla
buluﬂtu¤u stand yo¤un ilgi gördü.

15 Haziran 2008

Siyasette
ÖZELLEﬁT‹RME
PROTESTO ED‹LD‹
AKP hükümetinin 10 Haziran
günü Türkiye’nin tüm elektrik
da¤›t›m bölgeleri ile elektrik üretim santrallar›n› özelleﬂtirme sürecini baﬂlatarak 11 ili kapsayan
Baﬂkent ve Sakarya Elektrik Da¤›t›m’›n ihalesine yönelik teklifleri almaya baﬂlamas› emekçiler
taraf›ndan 10 Haziran günü Özelleﬂtirme ‹daresi Baﬂkanl›¤› (Ö‹B)
önünde yap›lan eylemle protesto
edildi.
“ﬁalter ‹necek, Hükümet Gidecek” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde Tes-‹ﬂ Genel Baﬂkan Yard›mc›s› Murat Aytemiz bir konuﬂma yaparak enerjinin piyasa koﬂullar›na terk edilmesinin tehlikelerine de¤indi.
‹z m i r TEDAﬁ’ta çal›ﬂan iﬂçilerin iﬂletme bahçesinde yapt›klar› eyleme DS‹ ve Karayollar›nda çal›ﬂan iﬂçiler de kat›larak destek verdi. Eylemde yap›lan konuﬂmada ülkenin en önemli sorununun iﬂsizlik oldu¤u vurgulanarak “Sümerbanklara, SEKA’lara,
TEKEL’lere ne oldu? Bu sat›ﬂlar›n topluma hiçbir faydas› olmad›” denildi.
Tes-‹ﬂ Es ki ﬂe h i r ﬁube üyesi
iﬂçilerin Eskiﬂehir TEDAﬁ binas›
önünde yapt›¤› eylemde de elektrik özelleﬂtirmesinin tüketiciler
aç›s›ndan pahal› elektrik tüketmek, iﬂçiler aç›s›ndan da iﬂten atmalar, taﬂeron iﬂçilik ve sendikas›zlaﬂt›rma oldu¤u ifade edildi.
Kocae li’de yap›lan ›ﬂ›k söndürme eylemiyle de SEDAﬁ ihalesi protesto edildi. 22.00 ile
22.05 aras›nda yap›lan eylemin
ard›ndan EMO, MMO, ESM ve
Tes-‹ﬂ’in ça¤r›s›yla Cumhuriyet
Park›’nda meﬂaleler ve gaz lambalar›yla toplan›larak eylem yap›ld›. Eylemde yap›lan aç›klamada “Özelleﬂtirme ile bizleri karanl›k günlere mahkum etmek istiyorlar” denildi.
Say›: 150
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ve kayg›s›yla yüklü de¤illerdir;
S o r u . 1 : Burjuvazinin
düzeninin kuvvetler ayr›l›¤›
prensibini sosyalistler
ne zamandan beri
do¤ru kabul ediyorlar?
D e r s 2: Burjuva
siyasette, “kuvvetler
ayr›l›¤›” söylemi halka yönelik bir aldatmacad›r. Yasama,
yürütme ve yarg›n›n birbirinden ba¤›ms›z oldu¤u propagandas›yla, devletin s›n›flar üstü bir güç oldu¤u demagojisi yap›l›r. Gerçekte böyle de¤ildir, devlet burjuvazinin devletidir
ve yasamas› da, yarg›s› da, yürütmesi de burjuvazinin hizmetindedir. Ve
yine, Uras’›n iddia etti¤inin aksine,
TBMM dahil, bu güçlerden hiçbirisi
halk›n iradesini yans›tmazlar. Uras
mecliste milletvekili oldu diye, oligarﬂik düzenin ve TBMM’nin yap›s›
de¤iﬂmiﬂ de¤ildir.
S o ru 2 : Uras, hangi düzenin politikac›s›d›r?
Uras’›n politika yapma zemini
b u r j u v a p o l i t i k a c › l › ¤ › zemini olmuﬂtur. Kulland›¤› dil, güttü¤ü kayg›lar hepsi oligarﬂik düzenin herhangi bir partisinin, herhangi bir politikac›s›n›n kayg›lar› ve dilidir.
Uras’›n söylemleri, yapt›¤› politika, burjuvazi, s›n›f, egemenlik, devlet, hepsini unutturmaya yöneliktir.
Sistem içinde nas›l politika yapar›m? üzerine politika ürettikçe,
kaç›n›lmaz olarak burjuva sisteme
ve düﬂüncesine dahil olunacakt›r.
TMMOB’un Genel Kurulu’nda
ve Uras’›n kiﬂili¤inde ortaya ç›kan
reformist anlay›ﬂ, düzene karﬂ› nas›l
mücadele edilmeyece¤inin, halk›n
ç›karlar›n›n nas›l savunulamayaca¤›n›n örnekleridir.
Her ikisinin ortak özelli¤i, bir
yandan solcu görünürken, düzen
içindeki statülerini de sürdürebilmek, TBMM’de, TMMOB’da sunulan zeminlerde politika yapmakt›r.
Ald›klar› tav›rlar, yapt›klar› aç›klamalar da buna uygun olarak seçilmektedir.

tekellerle çat›ﬂmadan
halk savunulamaz
‹ki olay, reformist çizginin iki örne¤ini gösterdi. Birisi yak›n zamanda yap›lan T M M O B Genel Kurulu’nda yaﬂand›. Genel kurulda
TMMOB yönetimindeki reformist
anlay›ﬂ, odalarda üyeli¤i bulunan
A K P ’ l i b a k a n l a r › n odalardan at›lmas›na ve siyanürlü alt›n aramaya
karﬂ› tav›r al›nmas›na karﬂ› ç›kt›lar.
Asl›nda üzerinde hiç tart›ﬂma yürütmeden anlaﬂ›labilecek olan bu iki
konuda, reformist, düzeniçi bak›ﬂ
aç›s› nedeniyle sert tart›ﬂmalar yaﬂand›.
S o r u ; AKP’li bakanlar›n odalardan at›lmas›na karﬂ› ç›karak, emperyalist tekellerin siyanürlü alt›n aramas›na karﬂ› ç›kmadan; A K P ’ y l e
çat›ﬂmaktan, tekellerle çat›ﬂmaktan
kaçarak nas›l demokrasi mücadelesi
vereceksiniz?
‹kinci olay, Anayasa Mahkemesi’nin türban›n üniversitelerde serbest b›rak›lmas›na iliﬂkin karar› üzerine, Ufuk Uras taraf›ndan yap›lan
de¤erlendirmelerdir. Uras diyor ki;
“TBMM, bu krizi yönetemezse,
Tür ki ye bi r r ej im kr i zi i le kar ﬂ› kar ﬂ›ya kalacakt›r. Siyasetin alan› bira z da ha da ral m›ﬂ, kuvve tle r ayr ›l › ¤› p re nsi bi nd e a¤ ›rl ›k m er ke zi yar g›ya do¤ru kaym›ﬂt›r.”
Uras’›n bu k›sac›k cümleye s›¤d›rmay› baﬂard›¤› yanl›ﬂ de¤erlendirme ve kayg›lar›na bak›n;
1-Sistemin rejim krizi yaﬂamas›,
2-Burjuva siyasetin alan›n›n daralmas›,
3-Kuvvetler ayr›l›¤› ilkesi vard›r
ve a¤›rl›k merkezi yasamadan yarg›ya kaym›ﬂt›r.
Ders 1: Sosyalistler kapitalist, faﬂist rejimin krizini çözmek misyonu

‹LKE
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Lastik’te Grev: Pirelli Grevcileri Anlat›yor

EKMEK KAVGASIYLA BAﬁLAYAN D‹REN‹ﬁLER

ONUR MÜCADELES‹N‹ Ö⁄RET‹YOR
Son günlerde iﬂçiler fabrika
önlerinde grev önlükleriyle
haklar›n› ar›yor, seslerini daha
gür yükseltiyorlar. ‹ﬂçiler patronlar›n gasbettikleri haklar›n›
istiyor, insanca yaﬂam koﬂullar›n›n sa¤lanmas› için mücadeleyi yükseltiyorlar. Ekmek
kavgas›yla baﬂlayan direniﬂler
birçok iﬂçiye onur mücadelesini de ö¤retiyor. Birçok iﬂçi ilk
kez tan›ﬂ›yor grev sözcü¤üyle.
Grev önlüklerini giyiyorlar heyecanla. Haklar›n› ö¤reniyor,
patronlar›n kime hizmet ettiklerini ve asl›nda her gün kendisinden ekme¤inin, gelece¤inin, onurunun çal›nd›¤›n› yaﬂayarak ö¤reniyor ve art›k iﬂçiler seslerini yükseltiyorlar.
31 May›s'ta yaklaﬂ›k 4 bin
lastik iﬂçisi greve ç›kt›. Grev;
Kocaeli'nde Brisa, Pirelli ve
Goodyear'da, Adapazar›'nda
Goodyear'da “Bu ‹ﬂyerinde
Grev Vard›r” pankart› alt›nda
sürüyor. Biz de 9 Haziran günü direniﬂin sürdü¤ü Kocaeli’deki Pirelli Fabrikas›’na giderek D‹SK’e ba¤l› Lastik-‹ﬂ
Sendikas› üyesi direniﬂçi iﬂçilerle görüﬂtük. ‹ﬂçilerin talepleri, grev süreçleri ve ülkemizdeki lastik sektörü hakk›nda
sohbet ederek direniﬂlerinin
sesine destek olmak istedik.
Fabrikaya gitti¤imizde fabrikan›n önünde “Bu ‹ﬂyerinde
Grev Var D‹SK-Lastik ‹ﬂ”
pankart› ve bir masan›n baﬂ›nda oturan 5 iﬂçiyle karﬂ›laﬂt›k.
Gece de 4’er kiﬂilik gruplar
halinde bekleyen iﬂçiler haklar›n› almakta kararl›. Sürekli
gelip giden insanlar selam vermeden ya da korna çalmadan
geçip gitmiyorlar. Yöredeki
herkesin direniﬂi destekledi¤ini söylüyor iﬂçiler.
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Y ü r ü y ü ﬂ : Talepleriniz neler?
Greve nas›l gelindi, öncesinde nas›l
bir süreç yaﬂand›?
Necati Pehlivan
( L a s t i k ‹ ﬂ P i r el li
‹ ﬂ y e r i Temsilcisi):
Bizim taleplerimiz
bir önceki çal›ﬂma
sistemine dönmeyle
ilgili bir talebimiz
olmuﬂtu iﬂverene. ‹ﬂverenin bu taleplerde %16’l›k bir maliyet getirdi¤ini
kesinlikle bizim içinde grev maddesi
oldu¤unu söyledikten sonra tabii ki
ücretlerde konuﬂuldu. ‹ﬂverenin de
bizden yeni giriﬂ ücretiyle ilgili talebi olmuﬂtu. Bu maddede dahil edilecek ﬂekilde. Ama ﬂunu söyleyeyim
özellikle ben Pirelli için konuﬂuyorum. Pirelli grevinin ç›k›ﬂ nedeni kesinlikle ücret de¤il. Burada çal›ﬂma
koﬂullar›n›n iyi olmad›¤›ndan dolay›
a¤›r oldu¤undan dolay›. Greve ç›kmam›z›n baﬂl›ca nedeni insanca çal›ﬂma koﬂullar› daha sonra tabii ki
bunun içerisinde ücret de var. Bizim
kavgam›z ekme¤imizi biraz daha büyütme kavgas›d›r. Bununla ilgili söyleyece¤im bu.
Y ü r ü y ü ﬂ : Bu iﬂyerleri hangi tekelci patronlara ait? Patronlar (ve
onlar›n temsilcileri) talepleriniz karﬂ›s›nda ne diyorlar, neyi dayat›yorlar
size?
Necati Pehlivan: Bizim ﬂirketimiz ‹talyan bir ﬂirket. ‹talyan sermayesi. ‹ﬂ bankas›n›n çok küçük bir hissesi var bildi¤imiz kadar›yla. Ben
2001 y›l›ndan beri bu iﬂi yap›yorum,
bu benim gördü¤üm 4. toplu sözleﬂme. Her dönem maliyetlerle ilgili
bizlere geliyorlar ama. Ben ﬂunu
söylüyorum Türkiye’de sadece maliyet iﬂçilik maliyeti de¤ildir. Burada
enerji ve hammadde maliyeti hiç
gündeme getirilmemektedir. Hükümetten kaynaklanan birtak›m vergi
olaylar› var. Sanki bu fabrikalar›n bu
duruma gelmesi, ekonominin çök-

mesi iﬂçilerden kaynaklan›yor gibi
gösteriyorlar. Bas›ndan da bazen birtak›m yaz›lar var bu bizi rahats›z ediyor. ‹ﬂte lastik iﬂçisinin 2600, 2400,
2300 YTL ald›¤› gibi rakamlar konuﬂuluyor. Kesinlikle öyle bir ücret almamaktay›z. Yani buradaki olay ﬂu
kesinlikle buras› çok a¤›r ﬂartlarda
çal›ﬂan bir sektör. Yaln›z Pirelli de¤il
di¤er iki fabrikam›z da ayn› ﬂekilde
geçerli. Yeni iﬂe giriﬂ ücreti bunun
bedeli ne olursa olsun bizim duruﬂumuz kesindir. Bu grev seneler de sürse Lastik-‹ﬂ Sendikas› olarak bu
maddeden geri ad›m at›lmayacakt›r.
Di¤er taleplerimizi de istemeye devam edece¤iz.
Y ü r ü y ü ﬂ : Fabrikan›zda kaç iﬂçi
var? Grevi nas›l sürdürüyorsunuz,
grev yasaklar› veya keyfi uygulamalar nas›l engeller ç›kar›yor önünüze?
Necati Pehlivan: ﬁu anda bu toplu sözleﬂme 4 bin çal›ﬂan› ilgilendirmekte. Ama Pirelli olarak 1200 çal›ﬂan›m›z bulunmakta. Grev yasaklar›yla ilgili ﬂunu söyleyebilirim geçmiﬂ dönemlerde çad›r kurabiliyorduk de¤iﬂen yasalarla birlikte bu
hakk›m›z elimizden al›nd›. Siz de bu
ortam› görebiliyorsunuz zaten. Ama
bunun yan›nda de¤iﬂen ﬂeyler de vard›r mesela arkadaﬂlar›n ihtiyaçlar›n›
iﬂveren karﬂ›lamaktad›r. Burada ç›kan yasalar hep iﬂçi aleyhine iﬂveren
lehine ç›kmaktad›r. Bu konuyla ilgili
söyleyece¤im bu.
Y ü r ü y ü ﬂ : Di¤er fabrikalardaki
iﬂçilerin, sendikalar›n, demokratik
kurumlar›n grevinize yaklaﬂ›m› nas›l?
Necati Pehlivan: ﬁu anda bizim
direniﬂimiz her geçen gün daha da
büyüyor. Arkadaﬂlar›m›z›n direnci
her geçen gün daha da art›yor. Ama
bizim ﬂu andaki ihtiyac›m›z olan manevi destek sa¤olsun birçok sivil toplum örgütü bu konuyla ilgili bize
desteklerini iletiyor. Bu konuyla ilgili bizim direncimiz de her geçen gün
büyüyor bu destek bize güç veriyor.
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Lastik-‹ﬂ Sendikas›’n›n bir sözü var
söz yetki karar taban›n sesinden ç›kacak. Yani toplu sözleﬂmenin baﬂlang›c›ndan bugüne bütün süreç iﬂçiye anlat›larak iﬂçinin verdi¤i kararla greve ç›k›lm›ﬂt›r.
Y ü r ü y ü ﬂ : Bize lastik sektörü
hakk›nda bilgi verebilir misiniz biraz? Ülkemizde bu sektörde ne kadar iﬂçi var? Baﬂka sektörlerle k›yasland›¤›nda lastik sektöründe, sömürünün boyutlar› ve biçimlerini
nas›l anlatabilirsiniz? Lastik patronlar›, çok kazanan sektörler aras›nda m›, yoksa onlar da birçok patronlar gibi "zarar ediyoruz" diye
a¤laﬂ›yorlar m›?
Necati Pehlivan: ﬁimdi genelde
lastik sektöründe çal›ﬂan iﬂçi say›s›
fabrikalar›n içindeki taﬂeronlar› da
ekledi¤imizde on binlerin üzerine
ç›k›yor. Di¤er sektörlerle k›yaslad›¤›m›zda lastik sektöründe hakikaten
çok a¤›r çal›ﬂma koﬂullar› var. Bilgisayar sistemine ba¤l› zamanlar›n›n saniyelerle ölçüldü¤ü bir zamanda çal›ﬂmaktad›rlar. Bizim arkadaﬂlar›m›z içerde at yar›ﬂ›ndalarm›ﬂ gibi koﬂuﬂturmaktad›rlar. Yaln›z
saniyelerine bile önem vermektedirler. Arkadaﬂlar›m›z›n birço¤u çay
ve yemek saatlerinden taviz vererek
çal›ﬂmaktad›r. Yani gerçekten arkadaﬂlar›m›z›n üzerinden geçen bazen
tonlarca yük oluyor. Mesela tersanelerde örgütsüz bir ﬂekilde çok
a¤›r ﬂartlar alt›nda çal›ﬂan oradaki
kardeﬂlerimizi bas›ndan duydu¤umuz kadar›yla biz de takip ediyoruz
ve çok üzülüyoruz. Onlarla bizim
aram›zda bir fark varsa o da ﬂudur
biz sadece örgütlüyüz. Yani hakk›m›z› farkl› ﬂekillerde arayabiliyoruz. Onlar onu da yapam›yor. Bununla ilgili üzüntümüzü de dile getirmek istiyoruz.
****
Y ü r ü y ü ﬂ : Talepleriniz neler?
Sedat Y›ld›r›m
( ‹ ﬂ ç i , G r ev Göz c ü s ü ) : Taleplerimiz bizim çal›ﬂma
ﬂartlar›n›n iyileﬂtirilmesi. Haftada

Say›: 150

Birçok iﬂçi ilk kez
tan›ﬂ›yor grev
sözcü¤üyle. Grev
önlüklerini giyiyorlar
heyecanla. Haklar›n›
ö¤reniyor, patronlar›n
kime hizmet
ettiklerini ve asl›nda
her gün kendisinden
ekme¤inin,
gelece¤inin,
onurunun çal›nd›¤›n›
yaﬂayarak ö¤reniyor.

bir gün tatilimiz var. Çal›ﬂma ﬂartlar›m›z a¤›r oldu¤undan dolay› bu bir
günde dinlenemiyoruz, bunu iki güne ç›kartmak gibi bir amac›m›z var.
Daha düzenli bir çal›ﬂma istiyoruz,
biz içerde hep özveriyle çal›ﬂ›yoruz
ama özveride bir yere kadar. Biz bilgisayar sistemine ba¤l› çal›ﬂ›yoruz.
Yemek saatimiz çay saatimiz hepsi
saniyesi saniyesine belli. Hep dakika saniyeyle çal›ﬂ›yoruz. Mesela
içerisinin kirlili¤i hava kirlili¤i sorunu var. Y›llard›r söylüyoruz. Hiçbir
zaman da bir çözüm bulunmad›. Patronlardan hiçbir tepki almad›k greve
ç›kt›¤›m›zda. Patronlarla bir muhatapl›¤›m›z olmad›. Özgür irademizle
karar verdik bu greve. Burada oylama yap›ld›. Grevin 10. Günündeyiz
dayan›ﬂma içindeyiz sürekli. Gelip
buradaki arkadaﬂlar›m›z› ziyaret
ediyoruz. Ben ilk kez grev gözcüsü
oluyorum. Yerel medya bize destek
ç›kt› ama ulusal medya bize destek
ç›kmad›. Ç›kmas›n› istiyoruz.
Sait Uzun (‹ﬂ çi): Taleplerimiz
daha huzurlu bir
ortamda çal›ﬂmak
güvenilir
çal›ﬂmak. Yani yar›n ne
olaca¤› belli de¤il
diye de¤il de yani emeklili¤i görebilecek miyim diye düﬂünüyor herkes. Yani herkesin bu konuda endiﬂeleri var. Yani emeklilik garanti
midir de¤il midir yar›n atar m› atmaz m› endiﬂesi içerisinde olmamak. 6-2 dedi¤imiz bir sistemimiz

var iki gün hafta tatili. Bir bamburi
çal›ﬂan› olarak iki gün tatil hakk›m›z diyorum. Bunlar› talep ediyoruz.
Biz grevi istemeyen taraft›k. Gayet eylemsiz üretimimizi ful yaparak geldik bu zamana kadar. Son
haddimize kadar üretimimizi ful
yapt›k grev tarihimiz belli olmas›na
ra¤men. Greve ç›kaca¤›m›z sabaha
kadar sabah 7.00’ye kadar üretim
yapt›k. Biz de grev istemiyoruz ama
ﬂartlar onu gerektirdi. Biraz parasal
herkes burada para için çal›ﬂ›yor.
Herkes burada belden rahats›z, fiziki psikolojik bir sürü rahats›zl›¤›
var. Bunlar› biraz daha engelleyebilmek için grev hakk›m›zd›r diyerek bu greve ç›kt›k.
Ben vardiyada 7,5 saat çal›ﬂ›yordum yemek saatini düﬂersen. 20-2122 tona yaklaﬂ›k kauçu¤u hamura
çeviriyorum. Bu da az bir ﬂey de¤il
yani. Ellen makineye yüklenen bir
kauçuk. Yükledi¤imiz mal› 2,5 dakikada makineye koyuyoruz yetiﬂtiremiyorsunuz, yetiﬂtirmek zorundas›n›z. Onun için koﬂuﬂturma içinde
kan ter içinde çal›ﬂ›yoruz. Bunlar›n
zaman›n› ayarlamaktan bahsediyorum, zor ﬂartlar dedi¤imiz ﬂartlar
bunlar. Bu istirahat olay› insanlara
bask› olay›. Yani ‘hadi yetiﬂtir, neden bekledin, neden yemekte 3 dakika oyaland›n, neden çay›n› uzatt›n’ gibi muhabbetler oldu¤undan
dolay› rahats›z›z. Sürekli bask› alt›nda çal›ﬂ›yoruz. Çal›ﬂt›¤›m›z yer
kirli bir yer.
Bamburiden
bahsediyorum.
Kimyasallar›n kar›ﬂt›r›ld›¤› bir yer.
‹nsanlar içeri girince tamamen yüzünüz vücudunuz is karalar›yla
kimyasallarla lekeleniyor. Bunun
banyoda rahat temizlenmesi aç›s›ndan 10 dakika erken paydos hakk›m›z vard›. Bunu da elimizden ald›lar. Yani s›f›ra s›f›r banyoya gidiyorum benim servise yetiﬂme ﬂans›m
bile koﬂturarak hep koﬂturarak. Yani
bunun biraz daha fedakarl›k yap›larak bir on dakika daha erken paydos
edilerek benim banyoya insanca gidip temizlenmemin daha iyi olmas›n› istiyoruz.
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Frans›z Emperyalizmi
Dernek Bast› Terör Estirdi
Demokratik kurumlara yönelik
sald›r›lar ülkemizdeki faﬂizmle s›n›rl› bir uygulama de¤il, AB emperyalizmi de gerekçe göstermeden demokratik kurumlara bask›n yap›yor,
insanlar› yerlerde sürükleyerek, iﬂkence yaparak, çocuklara uzun
namlulu silahlar do¤rultarak gözalt›na al›yor.
Bunlar›n hepsi, 9 Haziran’da sabah saatlerinde Fransa’da, Paris
Anadolu Kültür Merkezi ve birçok
Türkiyeli’nin evlerine yönelik, jandarma taraf›ndan yap›lan bask›nlarda yaﬂand›.

Frans›z Emperyalizmi
Aç›klamak Zorundad›r:
‘ P a r i s An ado lu K ült ür ve
Dayan›ﬂma Derne¤i Neden
Ba s›ld ›? ’
Frans›z polisinin bask›nlar›nda
11 kiﬂi gözalt›na al›nd›, dernek mühürlendi. Sonra ayn› günün akﬂam›,
gözalt›na al›nanlar serbest b›rak›ld›.
Fakat, bu bask›nlar›n neden yap›ld›¤›, neden devrimciler, demokratlar üzerinde terör estirildi¤inin
bir aç›klamas› yap›lmad›.
Paris Anadolu Kültür ve Dayan›ﬂma Derne¤i, talan edilen derne¤in bask›ndan sonraki görüntülerini
yay›nlayarak, bask›na iliﬂkin yapt›¤› aç›klamada Frans›z emperyaliz

minden bask›na iliﬂkin aç›klama
istedi. “Fransa Polisi Suç ‹ﬂliyor”
baﬂl›¤›yla yap›lan aç›klamada, polisin sald›rganl›¤› anlat›larak ﬂöyle
denildi;
“ Tüm bunlar Avrupa'n›n göbeginde, Fransa'n›n baﬂkenti Paris 'te oldu . Hem de tüm dün yaya
demokrasi dersi veren Fransa Pa ris'te...
Fransa yasalar›na göre kurulan ve f aali ye t göst eren Par is A na dolu Kül tür ve Dayan›ﬂma Der ne¤i
niy e b a s ›ld ›?

Kap ›s› k›r›larak girilen derne¤i miz niye talan edildi ?
‘Büyük Terör Operasyonu’ h ava s › y l a g e r ç e k l e ﬂ t i r i l e n b u d e v l e t
teröri zminin sebebi ne dir ?
Fransa Devleti tüm bu yapt›kla r›n ›n h esab ›n› v erm eli v e özü r d ile melidir.”
Frans›z polisinin bast›¤› dernek,
Türkiyeli göçmenlerin haklar›n› savunan, göçmenlerin sorunlar›n› sahiplenen, örgütlendikleri ve mücadele yürüttükleri bir kurumdur.
Frans›z emperyalizminin yabanc› düﬂmanl›¤›, devrimcilere düﬂmanl›¤›yla birleﬂmiﬂtir. Estirilen terör, sindirme amaçl›d›r.
Paris Anadolu Kültür ve Dayan›ﬂma Derne¤i, yapt›¤› aç›klamada,
sald›r› ve estirilen terör havas›n›n
devrimcileri sindirmeye yetmeyece¤i vurguland›.
Bu arada Anadolu Federasyonu
da bir aç›klama yaparak, “ i n s a n l a r›n buluﬂtu¤u, sorunlar›na çare
arad›klar›, yozlaﬂmaya, yabanc› laﬂmaya karﬂ› kendi kült ürlerini
koruduklar› bir mekandan Fransa
devleti neden rahats›z oluyor?” diye sorarak, Frans›z emperyalizminin derne¤i mühürleyerek, as›l olarak demokrasiyi mühürlediklerine
vurgu yap›ld›.
Frans›z emperyalizminin cevaplamas› gereken soru ortada durmaktad›r; bu terörün aç›klamas› nedir?

gür hakk›nda beraat karar›
verirken, silah ve sahte kimlik
bulundurmaktan Fehriye Erdal’a 2
y›l, Musa Aﬂo¤lu’na 3 y›l, Kaya
Saz’a 21 ay tecilli hapis cezas› verilmiﬂti. Türkiye’de iﬂlendi¤i iddia edilen olaylardan dolay› yarg›lama yap›lamayaca¤› ve DHKP-C örgütünün terör örgütü say›lamayaca¤›na

iliﬂkin karar› sonras›nda, davan›n
savc›s› Johan Delmulle kararda usül
hatalar›n›n olabilece¤ini temenni
ederek davay› Yarg›tay’a götürecegini aç›klam›ﬂt›.
Yarg›tay’da görülen duruﬂmada,
savc› davadaki belirsizliklerin giderilmesini isterken, avukatlar savc›n›n iddialar›n› incelemek için süre
istedi. Dava 24 Haziran tarihine ertelendi.

Frans›z Emperyalizminin Devrimcilere, Demokratik
Kurumlara Tahammülsüzlü¤ü
* Frans›z polisi taraf›ndan Paris Anadolu Kültür ve Dayan›ﬂma Derne¤i ve birçok Türkiyeli’nin evlerine hiçbir gerekçe
gösterilmeden uzun namlulu
silahlarla bask›n yap›ld›
* Çocuklar da üzerlerine uzun
namlulu silahlar do¤rultularak
yere yat›r›ld›lar
* 11 kiﬂi gözalt›na al›nd› ve
ayn› gün akﬂam serbest
b›rak›ld›lar, fakat bu
sald›r›n›n neden yap›ld›¤›na
iliﬂkin bir aç›klama yok

Knokke Davas› Yarg›tay’da
Belçika’da görülen DHKP-C davas› 10 Haziran’da Brüksel Adliye
Saray›’nda Yarg›tay Mahkemesi’nde
görüldü.
7 ﬁubat 2008’de, Anvers Temyiz
Mahkemesi taraf›ndan davada yarg›lanan san›klar Dursun Karataﬂ, Zerrin
Sar›, ﬁükriye Akar ve Bahar Kimyon-
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Polisin Dokunulamazl›¤›:
Teﬂhis var, tutuklama yok!

Ferhat Gerçek 3. kez adliyedeydi. 7 Ekim 2007’de Yenibosna’da
Yürüyüﬂ Dergisi’nin da¤›t›m›n› yapan Ferhat Gerçek’i vurarak felç
kalmas›na neden olan 16 polisin
teﬂhis iﬂlemine 9 Haziran günü Bak›rköy Adliyesi’nde devam edildi.
Daha önce Ferhat, kendisine ateﬂ
eden polisleri teﬂhis etmek için 2 kez
adliyeye gitmiﬂti. Sorumlu polisleri
bir türlü haz›r etmeyen savc›l›k tam
3 kez Ferhat’› adliyeye ça¤›rd›. 16
polisten toplam 15’i teﬂhis iﬂleminde haz›r bulunurken daha önce Ferhat ve tan›k Ersin Kip’in foto¤raftan
teﬂhis ettikleri ve Ferhat’a ateﬂ eden
polis yine haz›r edilmedi. Bu polisin
baﬂka bir suçlamayla aç›¤a al›nd›¤›
bu nedenle haz›r edilemedi¤i savc›l›k taraf›ndan belirtildi. Aradan 8 ay
geçmesine karﬂ›n b›rak›n sorumlu

polislerin
hakk›nda
dava aç›lmas›n› polislerin ifadeleri dahi al›nmad›. Tan›k ve Ferhat Gerçek taraf›ndan hem foto¤raflarla hem de canl› teﬂhis edilen polisler hakk›nda dava aç›l›p aç›lmayaca¤›n› görece¤iz.
Temel Haklar Federasyonu üyeleri Ferhat’› bir kez daha yaln›z b›rakmayacak adalet istemeye devam
edeceklerini dile getirdiler. Ferhat’›n
polisleri teﬂhis iﬂlemin öncesinde
Bak›rköy Adliyesi önünde biraraya
gelen federasyon üyeleri “Ferhat
Gerçek’i Vuran Polis Tutuklans›n”
pankart› açt›lar. U¤ur ‹lbay’›n yapt›¤› aç›klamada; Yenibosna’da Pazaryerinde, pazarc›lar›n ve al›ﬂveriﬂe
gelen onlarca insan›n gözünün
önünde dergi da¤›tanlara pervas›zca
sald›ran, kurﬂunlayarak Ferhat’› sakat b›rakanlar bu cesareti nerden,
kimden al›yor? Ferhat’› vuran polisin hala iﬂini yapmaya devam etmesi, her ﬂey ayan beyan ortadayken
sald›rganlar hakk›nda yasal iﬂlem
yap›lmamas› Adaletle, Hukukla
aç›klanabilir mi?” diye sordu.

Ferhatlar, Adalet ‹stiyor!
Yürüyüﬂ okurlar›, Ferhat Ger-çek’in katillerinin tutuklanmas› için
eylemlerini sürdürüyorlar. Ellerinde
Daha önce azmettirenlerin ve tetikçilerin yarg›land›¤› dava müebbet cezalar›yla sona ermiﬂ ve Zeki
Akkoyun, Y›lmaz Çakmak
ve ﬁehmus Taﬂan, tasarlayarak
adam öldürmeye azmettirmekten
müebbet, Halim ﬁimﬂek ise 13 y›l 4
ay hapis cezas›na çarpt›r›lm›ﬂt›.
Yarg›tay karar› usul yönünden bozarak mahkemeye geri göndermiﬂti. Davan›n bozulmas›n›n ard›ndan
görülen 3. duruﬂmaya Avukat Mustafa Cink›l›ç, Hasan Bal›kç›’n›n Eﬂi
ﬁengül Bal›kç› ve Ailesi, EMO Genel Merkez ve Adana ﬁube, Adana
Temel Haklar temsilcileri ve eski

Bal›kç› Davas›na
Devam Edildi
Kaçak elektri¤e karﬂ›
mücadelesinde patronlar›n katilleri taraf›ndan
katledilen TEDAﬁ ﬁanl›urfa Müessese Müdür
Yard›mc›s›, Devrimci
Memur Hareketi taraftar› mühendis Hasan Bal›kç›’n›n davas› 28 May›s günü ﬁanl›urfa’da 2. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde görülen duruﬂmayla devam etti.

Say›: 150

ba¤›ms›zl›¤›n, demokrasinin ve sos-yalizmin sesi Yürüyüﬂ’le caddeleri
sokaklar› dolaﬂan “Ferhatlar” adalet
taleplerini hayk›r›yorlar.
Kad›köy ‹skele Meydan›’nda
yap›lan eylemde “ F e r h a t G e r ç e k ’ i
Vu r a n P o l i s H a l a Tu t u k l a n m a d › ”
pankart› açan Temel Haklar Fede-rasyonu üyeleri; “di yo ruz ki; ba s›n
aç›klamalar›, dergi da¤›t›m› suçsa
gözalt›l a r, bas k›lar ve kurﬂ u nl a rla
en gellenecek se biz bu suçu iﬂ lemeye devam edece¤iz” diyerek dergi-mizin sat›ﬂ ve da¤›t›m›n› yapt›lar.
Yaklaﬂ›k 1 saat süren dergi da¤›t›-m›nda 54 dergi sat›ﬂ› yap›ld›.
O k me y d a n › F a t i h S u l t a n C a d d e si’nde gerçekleﬂirilen eylemde
aç›klama yapan Gözde Buldu; Fer-hat’› vuran polis, sömürü düzeninin
bekçisidir dedi. Aç›klama sonras›n-da, 35 derginin sat›ﬂ›n›n yap›l›rken,
“Yür ü yüﬂ Sustur u lamaz, Adalet ‹stiyoruz, Fer hat’› Vu r a n P o lis Tu tukl a ns›n” sloganlar› at›ld›.
Yeni bos n a ’ d a da Ferhat’›n yü-rüyüﬂü sürdü. Zafer Mahallesi Pa-zar Soka¤›’nda yap›lan eylem, 84
Yürüyüﬂ Dergisi’nin sat›ld›¤› dergi
sat›ﬂ ve tan›m›yla bitirildi.
çal›ﬂma arkadaﬂlar› kat›ld›.
Duruﬂmada katillerden ﬁeyhmuz Taﬂan ifadesinde Y›lmaz Çakmak’›n silah› Halim ﬁimﬂek’ten almad›¤› ve Halim ﬁimﬂek’in olayla
ilgisi olmad›¤› yönünde ifade vererek Halim ﬁimﬂek’in suçsuz oldu¤unu söyledi. San›k avukatlar›n tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak müvekkillerinin tahliye
isteminin reddedildi¤i duruﬂma eksiklik bulunmad›¤› takdirde karar
verilmek üzere dosyan›n heyetçe
incelenmeye al›narak mahkemenin
25 Haziran 2008’e ertelenmesine
karar verildi.
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Ana Dava’ya
Devam Edildi

çok geniﬂtir. Yaklaﬂ›k 400 kla-sörden oluﬂan bir evrakla kar-ﬂ› karﬂ›yay›z. Temin etti¤imiz
makinelerle dosyay› bilgisa-yar ortam›na aktarmak da
mümkün olmad›. Bunun için
1243 kiﬂinin yarg›land›¤› ve 12
mahkemeden yard›m bekliyoruz.
Eylül faﬂist cuntas›n›n bir devam›
Adalet Bakanl›¤› bütçesin-olan Devrimci Sol Ana
den dosyan›n tamam›n›n
Davas›’na 10 Haziran
elektronik ortama akta-günü Üsküdar 1.
r›larak savunman›n ya-ACM’nde devam
400 Klasörlü
edildi.
Dosya Elektronik rarlanmas›na sunul-mas›n› bekliyoruz”
San›klardan
Ortama
dedi.
Feridun Osmana-Aktar›lacak
Mahkeme
heyeti
¤ao¤lu, Nam›k Ke-yarg›laman›n geldi¤i aﬂa-mal Cibaro¤lu, Ser-ma itibariyle bugüne kadar
han Ar›kano¤lu, ‹brahim
san›k
müdafilerinin ve san›klar›n
Tüzün, Baki Örs, Burhan K›-dosyan›n tamam›n›n örne¤inin
z›lgedik, ﬁener Aktaﬂ, Cem Y›l-elektronik ortama aktar›larak ör-maz Gaffar Aker, Mustafa Kamil
ne¤inin ç›kar›lmas›na, aktar›lma
Uzuner, Mehmet Emin Be¤en, Er-iﬂleminin ard›ndan san›k müdafi-dal Turgut, Mustafa Özkahraman
lerine verilmelerine ve savunma-ile müdafi avukatlar duruﬂmaya
lar›n› haz›rlay›p sunmalar› için
kat›ld›. San›k Müdafi Av. Behiç
meﬂruhatl› davetiye ç›kart›lmas›na
Aﬂc› dosyan›n örne¤inin ç›kar›l-karar vererek davay› 21.10.2008
mas› çabalar›n›n sonuç vermedi¤i-günü saat 10.00’a erteledi.
ni belirterek, “Dosyan›n kapsam›
r›n›n da jandarma komutanl›¤›ndan celbini talep
etti.
Av. Aslan; operasyon komutan› olan Tu¤general Engin Hoﬂ, operasyon komutan yard›mc›s› Albay
‹brahim Tuysüz, ‹smail Komando
Taburu komutanlar›ndan Servet
Çak›r, jandarma komando birliklerinden Te¤men Kadir Kalayc›,
Üste¤men Nihat Aktürk ile Üstte¤men Ramazan Yi¤it’in ve operasyonu gerçekleﬂtiren Burhan
Ergin, Bayram Özel, Murat Bektaﬂ ve ‹dris Tahda’n›n tan›k olarak dinlenmesini istedi.
Mahkeme heyeti, davay› tan›klar›n dinlenmelerinin san›k savunmalar›n›n tamamlanmas›ndan
sonra düﬂünülmesine, mahallinde
keﬂif ve di¤er araﬂt›r›lmas› istenen hususlar ile ilgili taleplerin
yine tan›k savunmalar›n›n al›nmas›ndan sonra düﬂünülmesine
karar vererek davay› 23.10.2008
tarihine erteledi.

19 Aral›k Ümraniye
Davas› Görüldü
19-22 Aral›k 2000’de Ümraniye Hapishanesi’nde gerçekleﬂtirilen ve 5 tutsa¤›n katledildi¤i katliam›n davas›na 12 Haziran günü
devam edildi. Üsküdar 1. A¤›r
Ceza Mahkemesi’nde görülen duruﬂmaya tutuksuz san›k Talat
Özel ve san›klar›n müdafii avukatlar› kat›ld›.
San›k Talat Özel yapt›¤› savunmada operasyon s›ras›nda ölenlerin asker silahlar›ndan ve görevlilerin silahlar›ndan öldüklerini, Alp
Ata Akçagöz ve Ercan Polat’›n
ölümlerine tan›k oldu¤unu söyledi. Av. Oya Aslan ise tüm san›klar›n getirilip ifadelerinin al›nmas›,
daha geniﬂ bir salon temini mahallinde keﬂif yap›lmas›, operasyonda
kullan›lan silahlar›n neler oldu¤unu ve kimler taraf›ndan kullan›ld›¤›n›n tespiti, telsiz telefon kay›tla-
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Polis Vuruyor
Yarg› Koruyor!
6
Temmuz
2001’de Avc›larFiruzköy’de sokak
ortas›nda infaz edilen ‹smail Karaman’›n davas›na 9
Haziran günü Bak›rköy 5. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde devam edildi.
Mahkeme öncesi aç›klama yapan
Temel Haklar Federasyonu üyeleri ad›na U¤ur ‹lbay “Polis Vuruyor, Adalet
Mekanizmas› Koruyor” diyerek katliamc›lar›n halen yarg›lanmamas›n› protesto etti. ‹lbay yapt›¤› aç›klamada “‹smail Karaman Davas› da bir infaz›n
aç›¤a ç›kar›lmas› davas› de¤ildir. Katillerin bir kez daha bu mekanizma taraf›ndan korunup kollanmas›, olay›n
aklanmas› davas›d›r” diyerek adalet talep etmeye devam edeceklerini dile getirdi. “‹smail Karaman’›n Katilleri Cezaland›r›ls›n” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde “Adalet ‹stiyoruz” sloganlar›
at›ld›.

‘Eylül Tutsaklar›’
Davas›nda 3. Duruﬂma
8 Eylül 2006’da operasyonla tutuklanan demokratik kurum çal›ﬂanlar›n›n
duruﬂmas› 5-6 Haziran tarihlerinde Beﬂiktaﬂ 10. ACM’de görüldü. 21 ayd›r
süren ve 3. duruﬂmas› görülen davada
21 ayl›k tutukluluklar› süresince iddianame kendilerine tam olarak verilmedi¤i için savunma yapamayan tutsaklar
savunma yapt›lar. ‹ki gün süren duruﬂman›n sonunda Fatma Siner, Fethiye
Ok ve Hasan Ozan tutuksuz yarg›lanmak üzere serbest b›rak›l›rken, duruﬂma 24 Ekim tarihine ertelendi.
5 Haziran günü Beﬂiktaﬂ Park›’nda
bir eylem yapan Ezilenlerin Sosyalist
Platformu davadaki hukuksuzlu¤a dikkat çekti. “Adalet ve Özgürlük ‹stiyoruz” yaz›l› pankart açan ESP’liler, “Tutuklu Gazeteciler Serbest B›rak›ls›n,
Tutsak Komünistler Serbest B›rak›ls›n” sloganlar› att›lar.
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Haber Yapmak Suçu!
K. Göktaﬂ

G. Tahincio¤lu

Milliyet Gazetesi Muhabiri Gökçer Tahincio¤lu ve Vatan Gazetesi
Muhabiri Kemal Göktaﬂ’a Ankara
Baﬂsavc›vekilli¤i taraf›ndan soruﬂturma aç›ld›.
Soruﬂturmay› yürütenlerin aceleleri vard›, tebligat için Göktaﬂ’›
gazete binas›ndan ç›karken, Tahincio¤lu’nu ise Anayasa Mahkemesi
önünde haber için beklerken yakalad›lar.
Gerekçe; Ankara 11. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nin Emniyet Genel
Müdürlü¤ü, Jandarma ve Milli ‹stihbarat Teﬂkilat›’na (M‹T) “ genel
dinleme” yani 70 milyon halk›n
dinlenmesi yetkisi verdi¤ini ortaya
ç›karan haberi yapmalar›d›r.
Bu haberi yapmak suç mu? De¤il. Tersine, 70 milyon halk› dinlemeyi istemek ve bunun için yetki
verilmesi suç. Suçu iﬂleyenler, Jandarma, M‹T, Emniyet Müdürlü¤ü,
fakat soruﬂturulanlar, normal bir gazetecilik yapan Tahincio¤lu ve Göktaﬂ oldular.
Asl›nda her iki gazetecinin yapt›klar›nda bir gazetecilik baﬂar›s› d›ﬂ›nda ola¤anüstü bir durum yoktur.
Bu haberi yapmak için, oligarﬂinin
saflar›nda halka düﬂman bir gazeteci olmamak yeterlidir.
Fakat faﬂizmle yönetilen ülkemizde, bu tür haberleri yapmak için
gazeteci olmak yeterli olmuyor. Ek
olarak, bedel ödemeyi göze almak

70 milyon halk› dinlemek
suç de¤il, bunun haberini
yapmak suç!
Gazeteciler G ö k ç e r
Tahincio¤lu ve K e m a l G ö k taﬂ h a k k › n d a A n k a r a B a ﬂsavc› Vekilli¤i t a r a f › n d a n
soruﬂturma aç›ld›.
G e re k ç e ; 7 0 m i l y o n u n d i n lendi¤i haberini yaparak,
“ Terörle Mücadelede Görev
Yapan Kamu Görevlilerini
H e de f G öst e r me ” s u ç u n u
iﬂlemek!
gerekir. Çünkü hemen soruﬂturma
tehtidi, yetmezse ceza, kimi zaman
daha ileri boyutta tehdit ve ﬂantajlar
devreye girer.
Hay›r oligarﬂinin ç›karlar›na ayk›r› gazetecilik yapmayacaks›n. Kalemini oligarﬂinin ç›karlar› için kullanacaks›n. 70 milyon halk› dinliyorlarm›ﬂ, bunun haber de¤eri varm›ﬂ, dahas› bunu haber yapmak dürüst bir gazetecili¤in sorumlulu¤uymuﬂ, bunlar› bir yana b›rak›p, gazetecilikten önce oligarﬂinin saflar›nda haz›rola geçmiﬂ bir asker olacaks›n. Soruﬂturma ile dayat›lan
tam da budur.
Denilmektedir ki; bu haberle“ Terörle Mücadelede Görev Ya -

Paral› Gazetecilik!
Profilo Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Hayati
Kamhi’yi tehdit ederek haraç isteyen, Sidoma Otel’in
sahibi Nizamettin Aytemiz’e ba¤l› 14 kiﬂilik bir çete
operasyonunda bir de gazetecinin ifadesi al›nd›.
‹ d d i a ; Yeniça¤ Gazetesi yazar› ve Av r a s y a TV
p ro g r a m c › s › S a b a h a t t i n Ö n k i b a r, para karﬂ›l›¤›nda
Kamhi’ye karﬂ› haber yapm›ﬂ.
Ö n k i b a r ’›n Savunmas›: Evet benden haberi yapmam› istedi, kamera masraf›n› karﬂ›lar›m dedi. Ben de
“sürekli kulland›¤›m banka hesap numaram› verdim.

Say›: 150

pan Kamu Görevlilerini Hedef
Gösterme” suçu iﬂlenmiﬂtir.
Böyle bir suç tan›m› içine oligarﬂinin iﬂine gelmeyen her haber, yaz›
girebilir. Düzeni, iktidarlar›n halka
yönelik politikalar›n› eleﬂtiren her
haber “hedef gösterme” kapsam›
içinde de¤erlendirilebilir.
Ve nitekim düzeni fazlaca rahats›z eden haberlere de, yaz›lara da bu
mant›kla soruﬂturmalar aç›lmaktad›r. Bu keyfilik, ülkemizde bas›n
özgürlü¤ünden söz edilemeyece¤inin de örneklerinden birisi olmuﬂtur.
Burjuva bas›n›n, bas›n özgürlü¤üne yönelik böylesi bir sald›r› karﬂ›s›ndaki sessizli¤i de üzerinde durulacak bir noktad›r. Ki, sessiz kalarak verilen bu destek de, düzenin
bas›n özgürlü¤üne yönelik sald›r›larda cüretini art›rmaktad›r.
Her iki gazeteci burjuva bas›nda
çal›ﬂmaktad›r. Bu gazetecilere aç›lan soruﬂturma, burjuva bas›n›n s›n›rlar›n›n da çizilmesidir. Fakat,
burjuva bas›n bunu tart›ﬂm›yor, soruﬂturma terörünün üzerine gitmiyor. Bu da gösteriyor ki, oligarﬂinin
halka karﬂ› savaﬂ› sözkonusu oldu¤unda, burjuva bas›n için de, bas›n
özgürlü¤ünün bir önemi yoktur.
T›pk› yarg› üyelerinin; devletin ç›karlar› sözkonusu oldu¤unda, hukukun bir öneminin olmad›¤›n› söyledikleri gibi...

Kamera m asraf› h esab › ç›kar›ld ›... gö nd erilen 5 b in
YTL... ‘AKP’den Kamhi’ye Peﬂkeﬂ mi?’ baﬂl›kl› bir yaz› yazd›m. ART’de yay›nlad›m.”
Bunun ad› paral› gazeteciliktir. Paray› veren istedi¤i
gibi haber yapt›r›r. Elbette Önkibar bir “gazetecilik” anlay›ﬂ›n›n aç›¤a ç›km›ﬂ örne¤idir. Kendini paraya satarak
“gazetecilik” yapanlar Önkibar ile s›n›rl› de¤ildir. Çok
daha büyük paralarla, çok daha büyük olaylarda ayn›
anlay›ﬂla gazetecilik yap›lmaktad›r. Bas›n ahlak› ve
onuru böyleleri sayesinde çürümekte, bu anlay›ﬂ sayesinde bas›n, paray› verenin kulland›¤› bir silah haline
gelmektedir.

BASIN
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Demokratik Haklar›n› Kullananlar De¤il,

Faﬂizmle Yöneten AKP Suçludur
HUKUKSUZLU⁄UN
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 ki ﬂi t u t u k l a n d›.
 A d a n a : 22 Ocak ve izleyen
günlerde bir devrimcinin polis taraf›ndan katledilmesini protesto
ettikleri için 9 k iﬂi t utu klan d› .
 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›.
 S i v a s : 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 tu tukland›.

4.5 Ay Oldu;

HALA
TUTUKLULAR
Evet, 4.5 ayd›r halen tutuklular.
Faﬂizmin yasalar›na göre bile suçlanabilecek bir eylemleri yok. Yasalara göre de¤il, AKP iktidar› ve oligarﬂinin devrimcilere düﬂmanl›¤› ile
tutukland›lar ve tutukluluklar› da bu
nedenle sürdürülüyor.
AKP’nin; demokratikleﬂmenin
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savunucusu ve uygulay›c›s›
bir iktidar oldu¤unu söyleyerek, oligarﬂi içi iktidar çat›ﬂmas›nda AKP’ye destek ve r e n “ d e m o k r a t l a r ! ” , AKP iktidar›ndan bu gözalt› ve tutuklamalar›n hesab›n› sormuyorlar. Bunun nas›l bir demokratikleﬂme anlay›ﬂ› oldu¤unu
sorgulam›yorlar.
AKP iktidar›, en demokratik haklar›n kullan›lmas›n› bile, üstelik yasalar› da çi¤neyerek bask› alt›na alan bir iktidarken, nas›l bir demokrasinin
savunucusu olabilir? Olamaz
ve de¤ildir. Tersine AKP iktidar› faﬂizmle yöneten bir iktidard›r. Yasalar›n yetmedi¤i
yerde, komplolar kurarak tutuklayan bir iktidard›r. ‹ﬂte bunun bir örne¤i de Osmaniye’de yaﬂananlard›r. Devrimciler yapt›klar› aç›klamada, 28
May›s’ta serbest b›rak›lanlarla
birlikte, komplo sonucu tutuklanan 13 kiﬂinin tamam›n›n
serbest b›rak›lm›ﬂ oldu¤unu
vurgulayarak, kimsenin tutuklu kalmad›¤› “ o p e r a s y o n u n ”
nas›l bir komplo kurularak
gerçekleﬂtirildi¤ini anlatt›lar.
‹ﬂte komplo gerçe¤i:

Jandarma-Bas›n ve
Savc› Üçgeninde Bir
Komplo Örne¤i
Mart ay› baﬂlar›nda bas›nda, “Osmaniye’de DHKP-C
Operasyonu”, “Te r ö r Ö r g ütüne Darbe” spotlar›yla verilen operasyonun, ne herhangi
bir illegal örgütle ilgisi vard› ne de
tutuklananlar içinde tek bir kiﬂi illegaldi. Ortada bir örgüt operasyonu
yoktu, demokratik kurumlarda çal›ﬂan, içlerinde ö¤rencilerin, ö¤retmenlerin bulundu¤u, her an gözönünde bulunan insanlar gözalt›na al›n›p tutuklanm›ﬂlard›. Fakat, amaç

devrimcilerin çal›ﬂmalar›n› tutuklamalarla engellemekti. Komplo kurmak ise, oligarﬂinin polisinin, jandarmas›n›n mesle¤i say›l›r. Bu operasyonun komplocular› da jandarma,
savc› ve bas›n olmuﬂtur.

Operasyonun Büyük Delili:
Ortaokul Çocuklar›na
‹mzalat›lan ‹fadeler
Polis gider psikolojik sorunlar›
olan insanlar› gözalt›na al›r, iﬂkence
ile devrimcilerin üzerine ifade imzalatarak tutuklat›r. Osmaniye jandarmas›n›n yöntemi de, ortaokul ça¤›ndaki çocuklar› gözalt›na al›p ifade imzalatt›r›larak komplo kurmak
oldu.
Önce J‹TEM elemanlar›, Osmaniye’nin Elek Beldesi’nde 2’si ortaokul ö¤rencisi olmak üzere 3 kiﬂiye, haz›rlad›klar› bir ifade tutana¤›n› imzalatt›lar ve bu ifadelere dayanarak Osmaniye ve çevre illerden
11 kiﬂiyi gözalt›na ald›lar. Bu arada
bas›n devreye girerek, “ b ü y ü k o p e r a s y o n ” havas›nda haberler yapmaya baﬂlad›. “ Te r ö r ö r g ü t ü n e d a rbe!” indiriliyordu!
Osmaniye Savc›s› da komplonun
hukuki k›l›f uydurma kanad›yd›.
Asl›nda ortada, hukuk adam›, jandarma, bas›n k›l›¤›nda bir komplo
örgütlenmesi var. Birisi komplo kuruyor, birisi komployu gerçekmiﬂ
gibi haber yap›yor, di¤eri komploya
hukuki k›l›f uyduruyor.
Bu örgütlenme ilk olarak 11 kiﬂiyi gözalt›na ald›rd›. Mahkemede
4’ünü tutuklatt›. Gözalt› ve tutuklamalar› sürdürerek Osmaniye, Hatay,
Ankara, ‹stanbul ve Sakarya’dan
toplam 13 kiﬂiyi tutuklatt›.
Ve, keyfince hukuksuzlu¤u sürdürebilmenin yolu olarak, dosyaya
gizlilik karar› konuldu. Dosyada
gizlilik varsa ne avukatlara bilgi
vermek gerekir, ne de ailelerine.
Gözalt›na al›r tutuklars›n›z, kimse
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Sorunlar / Çözümler
Kendine Demokrasi!
Kimileri AKP’den demokrasi bekliyorlar.
AKP iktidar›n›n prati¤i nedir? Hak ve özgürlüklerin
önünde engel olan, faﬂist yasalar› de¤iﬂtirmek, yerine demokratik yasalar yapmak m›?
Hay›r öyle bir durum yoktur. Tersine bak›n, AKP iktidar› mevcut yasalarda suç say›lmayan çal›ﬂmalar ve eylemlerden dolay› bile, insanlar› gözalt›na al›yor, iﬂkencelerden geçiriyor, tutukluyor, y›llarca hapiste yat›r›yor.
Ankara’da 12 kiﬂi sadece
bir devrimcinin cenazesine, 9
kiﬂi 8 Mart mitingine, 6 kiﬂi
bir geceye kat›ld›klar› için,
Adana’da 9 kiﬂi sadece bir

nedenini araﬂt›ramaz, sorgulayamaz. Komplo sürdürülemez hale
gelene kadar yat›r›lan süre yeterlidir. Olmad›, komplo dosyalar›ndan
ceza da verirsiniz. Nas›l olsa, faﬂizmin hesap vermesi gereken hukuki
bir mekanizma yoktur.
13 kiﬂinin tutuklanmas›n›n gerekçesi; çocuklar›n, zorla imzalatt›r›ld›¤› için sonradan reddettikleri
ifade tutanaklar› ve ‘Che’, ‘HÖC’,
‘ G r u p Yor u m’ , ‘ Er n e s t o ’ gibi çe ﬂitli duvar yaz›lar›, internett en
yasal bir dergiden indirilen yaz›l a r, Ahmet Kaya, Deniz Gezmiﬂ
gibi isimleri savunan konuﬂma
yap›ld›¤› iddialar› idi. Bunlar yasad›ﬂ› örgüt ba¤lant›s› idi!

Tutuklananlar Serbest B›rak›ld›
Jandarman›n komplosunda bile
ortada soyut örgüt iddialar› d›ﬂ›nda
bir ﬂey yokken tutuklanan 13 kiﬂi, 8
May›s, 26 May›s ve 28 May›s’ta
Say›: 150

devrimcinin polis taraf›ndan
katledilmesini protesto ettikleri için ve Sivas’ta 4 kiﬂi sadece bir karikatür sergisi açt›klar› için tutuklular. Gerekçeler
bir yana, gerçekte yasad›ﬂ› bir
eylemleri olmad›¤› halde, heps i d e v r i mc i o l d u k l a r › v e d e v rimcileri sahiplendikleri için
tutuklular. Kimisinin tutuklulu¤u 5 ayd›r sürüyor. Ne kadar daha sürece¤i, hatta bu
“büyük suç” lar›ndan dolay›
ceza al›p almayacaklar› henüz
belirsiz.
Peki, AKP’den demokrasi
bekleyenler, AKP’nin demokrasi savunucusu oldu¤una nas›l karar veriyorlar?
Aç›k ki, devrimcilere yap›lanlar› görmüyorlar, görmek

tahliye edildiler.
Devrimciler tahliyeler üzerine
yapt›klar› aç›klamada, “ Bu dava ül kemizde hukukun nas›l iﬂledi¤i ni
bir kez daha göstermiﬂtir. J a n d a rma ve Polisin ha ngi ge rekçe lerle
ve na s› l de li l topl ad› ¤›n› n da bir ör n e ¤ i d i r a y n › z a m a n d a . Tu t u k l a nanlar›n tek suçu demokrat kim likleridir” dediler.

Gözalt› ve Tutuklama Politikas›
Eylemlerle Protesto Edildi
Devrimciler, 6 Haziran’da ‹nönü
Park›’nda yapt›klar› eylemle “De mokratik Ha klar›m›z› Kullanmak
Suç mu? Tutuklananlar Serbest
B›rak›ls›n!” kampanyas›n›n baﬂlat›ld›¤›n› duyurarak, “demokratik
haklar›m›za sahip ç›kal›m” ça¤r›s›
yapt›lar.
Akil Nergüz taraf›ndan yap›lan
aç›klamada anayasada varolan de-

istemiyorlar. Örne¤in, din istismarc›s› AKP’nin, üniversitelerde iktidar›n›n 6. y›l›nda
türban yasa¤›n› kald›rmas›na
bak›yorlar. AKP’nin, hak ve
özgürlükler üzerindeki bask›lar› engelleri sürdürürken,
bunun sorumlulu¤unu, kendisinin d›ﬂ›ndaki güçlere y›kmas›na kan›yorlar. Ve demokratikleﬂme dendi¤inde ak›llar›na
ilk baﬂta AB geldi¤i için,
AB’nin AKP’ye verdi¤i deste¤e kan›yorlar.
Ve ülke gerçeklerinin bir
k›sm›na gözlerini kapatt›klar›,
çarp›k bir demokrasi ve demokratikleﬂme anlay›ﬂ›na sahip olduklar› ve kand›r›lmaya
haz›r olduklar› için yan›l›yorlar. Daha do¤ru bir ifade ile
yan›lmak için ellerinden geleni yap›yorlar.
Yan›lmaya yer yoktur.
AKP’nin kendine yak›ﬂt›rd›¤›
“Muhafazakar Demokratl›k”
çizgisinin aç›l›m› ﬂudur: T ü m
de vr im ci l er i F T i p le ri nde mu hafaza’ alt›na al›p, sadece
d incil ere d emokra sidi r.

mokratik haklar›n kullan›lmas›n›n
engellenemeyece¤i, yok edilmek istenenin hak alma mücadelesi oldu¤u vurguland›. Eyleme ‹HD, DHP,
Mücadele Birli¤i temsilcileri de kat›larak destek verdi.
Ankara’da Yüksel Caddesi’nde
de 6 Haziran’da eylem yapan devrimciler, haklar ve özgürlükler mücadelesi veren insanlara Ankara polisinin tahammülsüzlü¤ünü protesto
ettiler. "Keyfi Tu t u k l a m a l a r a
S o n " , " Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n" , "H alk›z , H akl›y›z, Kaza naca¤›z" sloganlar›n›n at›ld›¤› eyleme ESP de destek verdi.
Gençlik Federasyonu da yapt›¤›
yaz›l› aç›klama ile, Sivas’ta 23 May›s’ta karikatür sergisi açt›klar› ve
çeﬂitli demokratik faaliyetlerde bulunduklar› için tutuklanan 4 arkadaﬂlar› ve iktidar›n gözalt› ve tutuklama
politikalar›n› protesto edip, tutuklular›n serbest b›rak›lmas›n› istediler.
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Zihinsel De¤iﬂim Projesi ve

polisin ideolojisi
Ne zaman polis halk›n gözünde
iﬂkenceleriyle, terörüyle y›pran›r,
arkas›ndan bir “ p o l i s t e d e ¤ i ﬂ i m
p rojesi” gündeme getirilir. Proje
uygulanacak ve polis art›k eskisi gibi olmayacakt›r. Gösterilerde eylemcilere sald›rgan davranmayacak,
“ o r a n t › s › z g ü ç k u l l a n m a y a c a k ”t›r.
Kitleyi ezmek için sald›rmayacak,
sadece “etkisiz hale getirmek” için
müdahale edecektir.
Dolay›s›yla, kayg›lanmaya polisi gündem yap›p tart›ﬂmaya gerek
yok, çünkü devlet gerekeni yap›yor.
Polisin kitle gösterilerindeki sald›r›lar da zaten bir devlet politikas›n›n ürünü de¤il, polisin agresifli¤i
ile ilgilidir.
Bu oyun, ‹stanbul’daki 1 May›s
kutlamalar›nda polisin sald›rgan yüzünün bir kez daha teﬂhir olmas›
üzerine yeniden gündeme getirildi.
Bu seferki projenin ad›; “ Çevik
Kuvvet Polisinde Zihinsel De¤iﬂim
Projesi ” .
Projeye göre; polis bundan böyle “ öteki ayr›m›” yap›lmayacakm›ﬂ;
“‹deolojik yap›ya ba¤l›” olan keyfi
uygulamalara son verilecek, polis
yerde etkisiz durumdaki göstericiyi
tekmelemeyecekmiﬂ. Bundan sonra

polislerin kasklar›nda numara olacakm›ﬂ ve sald›rgan polisler an›nda
tespit edilecekmiﬂ.
Proje, halk› uyutma projesi, fakat içinde bir itiraf var. “Polisin
ideolojik yap›ya ba¤l› keyfi uygu l a m a l a r › o l d u ¤ u n u ” itiraf ediyor.
Fakat hesap vermiyor, bundan sonra
olmayacak diye uyutmaya çal›ﬂ›yor.
Devlet, bundan sonra nas›l olaca¤› üzerine masal anlatmay› b›rakmal› ve aç›klamal›d›r;
Polisin bir “ideolojik yap›s›” m›
vard›? Polisin hangi ideolojiyi nas›l
ediniyor ve ideolojiye ba¤l› keyfi
uygulamalar nas›l ﬂekilleniyordu?
Polis teﬂkilat›n›n ideolojisinden
söz edildi¤ine göre, merkezi olarak
polis bir ideolojiye göre ﬂekillendiriliyor demektir. Bu durum polis
teﬂkilat›na al›nan kiﬂilerin seçilmesinden, verilen e¤itime, yapmas› istenen görevlere, baﬂar› ve baﬂar›s›zl›k de¤erlendirmelerine, yükselme
kriterlerine kadar uzan›r. Tüm bunlar, nas›l bir polis isteniyorsa ona
göre düzenlenmiﬂtir. Ve proje masallar› de¤il, bunlar anlat›lmal›d›r.
Zihinsel De¤iﬂim Projesi kapsam›nda e¤itim gören polisler, art›k
göstericilerle “i ki ayr› has › m” gö-

Linç Polisin Ald›¤› E¤itimdir
7 Haziran’da Adana’da polisle çat›ﬂmaya giren iki genç, bir polisi öldürdü ve bir polisi de yaralad›lar. Çat›ﬂma sonras›nda takip edilen gençler
yakaland›lar.
Fakat, polisler yaral› yakalad›¤›
Y›lmaz Alkan isimli zanl›y› sedyede
hastaneye götürürken linç etmeye
kalk›ﬂt›lar.
Üzerlerindeki resmi polis üniformas›, kendileri linç güruhudur. Polis
üniformas› ve linç sald›r›s›, bizim ülkemizde uyumsuz de¤il, tersine
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uyumlu bir ikilidir.
Zanl›y› yakalay›p, yarg› mekanizmas›na teslim etmek akl›ndan geçmiyor. Yakalanan kiﬂiden h›nc›n› ç›karmaya çal›ﬂ›yor.
Düﬂünün ki, bu kafa yap›s›, yasalar› uygulamakla sorumludur ve dahas› adalet mekanizmas›n›n da bir
parças›d›r. Fakat, ne yasalarla ne de
adaletle bir ilgileri yok. Yakalad›¤›
kiﬂiye linç sald›r›s›nda bulunurken,
kendisi yasalara göre suç iﬂliyor.
Bu durum, ne polislerin bir arka-

rüntüsü çizmekten kaç›nacakm›ﬂ.
Yani projeden sonra, göstericileri dolay›s›yla halk› düﬂman görmeyen bir polis teﬂkilat› olacakm›ﬂ.
Oysa, bu sistemin kendisi halk›
d ü ﬂ m a n , muhalefeti yok edilmesi
gereken bir unsur olarak görüyor.
Böyle bir sistemin polisi, halka, hele ki muhaliflere baﬂka türlü bakabilir mi?
Faﬂizmle yöneten bir düzenin,
polis teﬂkilat›n›n da farkl› olmas› elbette mümkün de¤ildir. Sistem faﬂizm oldu¤u sürece, onun polisi de
faﬂizmin zihniyetini taﬂ›yacakt›r.
Dahas›, faﬂist bir düzende polisin
zihniyetini de¤iﬂtirme giriﬂimi de
zaten sözkonusu de¤ildir.
Bunu görmek için, 1 May›s 2008
sonras›nda iktidar›n ve di¤er devlet
yetkililerinin yapt›¤› aç›klamalara
bakmak yeterlidir.
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an baﬂta
olmak üzere, ilgili bakanlar, ‹stanbul Valisi, emniyet müdürü yapt›klar› aç›klamalarda, halka karﬂ› terör
estiren polisi sahiplenmiﬂ ve kutlam›ﬂlard›.
Peki bunu yapan bir iktidar›n,
nas›l bir polis teﬂkilat› istedi¤i aç›k
de¤il midir?
daﬂlar›n›n ölmesinden öfkeye kap›lmalar› ile izah edilebilir, ne de tekil
bir örnektir. Bu durum, polisin halka
düﬂman olarak ﬂekillendirilmesinin
sonucudur.
Ayr›ca linç sald›r›lar›nda da deneyimlidirler. Devrimcilere ve Kürtler’e yönelik, gerçekleﬂtirilen linç
sald›r›lar›n›n tümünde polisler ve
devletin resmi görevlileri vard›.
Linç sald›r›lar› örgütledikleri için
yarg›lanmad›lar, tersine ödüllendirildiler. Adana’daki linç sald›r›s› sonras›nda da farkl› olmayacakt›r. Çünkü
bu ülkede, polisin her türlü suçu iﬂleme özgürlü¤ü vard›r. Polisi s›n›rlayan yasalar yoktur.
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‘Koltuk için her ﬂey mübah ’ M›?
ABF (Alevi Bektaﬂi Federasyonu) Genel Kurulu 31 May›s 2008
tarihinde Ankara’da yap›ld›. 22’si
temel, ﬂubeleriyle birlikte 156 Alevi
kurumunun oluﬂturdu¤u ABF genel
kurulu oldukca sönük ama bir o kadar da tart›ﬂmal› geçti. Ad› federasyon olan bu kurum, iç çekiﬂmelerinden dolay› genel kurulunu 50 kiﬂilik
bir toplulukla yapmak durumunda
kald›. Herhangi bir köy derne¤inin
bile genel kurulu yüzlerce kiﬂininüyenin kat›l›m›yla yap›l›rken ABF
genel kurulunun bu duruma düﬂmesinin elbette nedenleri vard› ve bunlar tart›ﬂmaya muhtaçt›r.
Öncelikle yeni “seçilen” ABF
Genel Yönetim Kurulu’nu oluﬂturan isimlere bakal›m: Ali BALKIZ
(Genel Baﬂkan), Kaz›m GENÇ (Genel Sekreter), Ali KENANO⁄LU
(Gn. Bﬂk. Yard.), ‹smail MET‹N
(Gn. Bﬂk. Yard.), Köksal YILDIRIM (Genel Sayman), Mustafa
ÖZARSLAN ( Örgütlenme Sekreteri), Hatice KÖSE (E¤itim-Bilim
Sekreteri), MYK Üyeleri Fevzi GÜMÜﬁ ve Kemal BÜLBÜL, GYK
Üyeleri Mehmet ÖZDEM‹R, Atilla
ERDEN, Oktay KANDEM‹R, Veysel KAYMAK, Gazi Orhan TÜRKYILMAZ, Mehmet SARIYAR,
Rüstem GÜMÜﬁ, Kemal DER‹N.
Yeni yönetim sadece i k i k u r um u temsil etmektedir: Hubyar Sultan Alevi Kültür Derne¤i’nden iki
kiﬂi ve kalan› ise tamamen
PSAKD’dendir. Yani geri kalan 20
Alevi kurumunun temsiliyeti yok t u r. “Bir olal›m, ‹ri olal›m, Diri
olal›m” diyen Alevi anlay›ﬂ› nerede? Bu genel kurulda ne birlik vard›r, ne dirlik, büyüklük, ne canl›l›k.
ABF yönetimine hükmetme h›rs›,
maalesef her türlü ayak oyununun
sahnelenmesine neden olmuﬂtur. Bu
ne Hac› Bektaﬂi Veli'nin yoludur, ne
de Pir Sultan’›n. Peki neler yaﬂand›
da sonuç böyle oldu?
ABF’ye ba¤l› kurumlar›n genel
kurullar› bile en az iki gün sürerken
ABF Genel Kurulu’nun tek günle
s›n›rl› tutulmas›, hem tart›ﬂmalar›n
önüne geçmiﬂ, hem de delegelerin

Say›: 150

kürsüden bir deklarasyon okuyarak ge nel kuruldan çekild i ¤ i n i aç›klam›ﬂt›r.
Kuﬂkusuz bu tav›r
belki kendi içinde
“tutarl›” görünebilir
ama sonuç olarak yönetim için yap›lan
pazarl›klarda istediklerini alamad›klar› için çekilmiﬂlerdir. Temsiliyetin yar›s› böylece yok
olmuﬂtur. Hac› Bektaﬂi Veli Kültür
ve Tan›tma Derne¤i’nin çekilmesi
üzerine divana verilen “bir heyet
oluﬂturulup çekilen kurum ile görüﬂme yap›lmas›, bunun için genel
kurula yar›m saat ara verilmesi ve
çekilen kurumun ikna edilerek genel
kurula öyle devam edilmesi” ﬂeklindeki önerge oylamaya sunulmuﬂ ve
o y l a m a d a k a b u l e d i l m i ﬂ t i r. Ancak
Fevzi Gümüﬂ ve ekibinin müdahalesi ile divan önergeyi keyfi bir ﬂekilde tekrar oylatm›ﬂ birkaç dakika
önce kabul edilen önerge, PSAKD
Genel Merkezi’nin müdahaleleriyle
ikinci kez oyland›¤›nda reddedilmiﬂtir.
Fevzi Gümüﬂ’ün baﬂ›n› çekti¤i
ekip sürekli liste ile oynam›ﬂ, seçim
yap›lana kadar liste sürekli de¤iﬂmiﬂtir. Divana verilen tüm dilekçeler, d i v a n o k u m a d a n ö n c e , divan
baﬂkan› taraf›ndan Fevzi Gümüﬂ’e
verilmiﬂ, bunun devam›nda da genel kurula ve dilekçe sahiplerine
müdahaleler yap›lm›ﬂt›r. Çekilen
derneklerin dilekçeleri bile Fevzi
Gümüﬂ bakt›ktan sonra okunabilmiﬂtir. Öyle ki, bunca rezaleti içine
sindiremeyen ve salondaki temsiliyeti meﬂru bir seçim için yeterli bulmayan ve listeden ad›n› sildirmek
isteyen delegelerin çekilme taleplerini yazd›klar› dilekçeler bile divan
taraf›ndan okunmam›ﬂt›r. Bu tav›rla
divan ne kadar “tarafs›z” oldu¤unu
göstermiﬂtir. Bu nedenledir ki listede ad› olan Sar›yer ﬁubesi delegesi,
bu rezalete alet olmayaca¤›n›, verdi¤i dilekçenin okunmas› gerekti¤ini, s e ç i m i n m e ﬂ r u l u ¤ u n u n k a l m ad›¤›n›, bir sürü ayak oyunu oynanan
bir listenin sahipleri ile çal›ﬂamayaca¤›n› söyleyerek listeden ad›n› sil-

 ABF Genel Kurulu yap›ld›.
 ABF’de seçimi KAZANANLAR,
itibar ve güven KAYBETT‹LER!
 Seçim yenilenmelidir!
iradesinin genel kurula yans›mas›na
engel olmuﬂtur. Bu masum düﬂüncelerle yap›lan bir ﬂey de¤ildir. Bir
federasyonun yönetiminin, o federasyonu oluﬂturan kurumlar›n tümümün gözünde meﬂrulu¤unun olmas›
gerekir. Oysa bu zedelenmiﬂtir bu
seçimlerde. Federasyonu oluﬂturanlardan iki büyük kurum (PSAKD ve
Hac› Bektaﬂi Veli Kültür ve Tan›tma
Derne¤i) kulislerde yönetimi paylaﬂmak için günlerce tart›ﬂm›ﬂ, son
güne kadar pazarl›klar sürmüﬂtür.
Genel kurul ve delegelerin iradesi
yok say›lm›ﬂ, nas›l olsa ço¤unlu¤u
biz oluﬂturuyoruz her ﬂeyi belirleyen de biz oluruz anlay›ﬂ› hakim olmuﬂtur.
Özellikle PSAKD Genel Merkezi, ABF seçimlerine aylar öncesinden kendi genel kurulundan itibaren
haz›rlanmaya baﬂlam›ﬂ, delege yap›s›n› da buna göre ﬂekillendirmiﬂtir.
Öyle ki delegelerin adil olarak paylaﬂt›r›laca¤›, her ﬂubeden bir ABF
delegesi seçilece¤i söylenmiﬂ olmas›na ra¤men kimi ﬂubelere –ki bunlar Sultanbeyli, Çi¤li gibi muhalif
ﬂubelerdir– hiç delege verilmezken
kimi ﬂubelere ise 4-5 delege verilmiﬂtir. PSAKD Genel Merkezi’ne
çöreklenen baﬂ›n› Kaz›m Genç ve
Fevzi Gümüﬂ’ün çekti¤i bu anlay›ﬂ,
baﬂ›ndan beri kendilerini ABF yönetimine taﬂ›yacak bir kadrolaﬂmaya
gitmiﬂler ve sonuçta da ABF yönetimini ele geçirmiﬂlerdir. Ne pahas›n a ? Alevi kültürünün o temiz felsefesinin üzerinde tepinme pahas›na.

“Marifet ehlinin makam›
edeptir!”
Daha genel kurulun hemen baﬂ›nda 73 ﬂubesi bulunan Hac› Bektaﬂi Veli Kültür ve Tan›tma Derne¤i
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dirmiﬂ ve bunu nedenleriyle genel
kurula aç›klam›ﬂt›r.
PSAKD Genel Merkezi’nin haz›rlad›¤› seçim listesinde kendi temsiliyetlerini ve iradelerini göremeyen, genel kurulun baﬂ›ndan beri
PSAKD’in Fevzi Gümüﬂ üzerinden
müdahaleleri ile adeta ç›¤r›ndan ç›kan genel kurulda o ana kadar yer
alan di¤er Alevi dernekleri de toplu
bir dilekçe yazarak ge nel kuruldan
çekildiklerini aç›klamak zorunda
kalm›ﬂlar ve PSAKD Sar›yer, Sultanbeyli ve Çi¤li ﬂubeleri ile birlikte
genel kurul salonunu terketmiﬂlerdir.
Genel kurulda seçim için oy kullananlar›n say›s› genel delege say›n›n yar›s›na bile yaklaﬂamam›ﬂt›r.
PSAKD ve Hubyar delegelerinin
oylar› ile seçim yap›lm›ﬂ ve sonuç
olarak 17 kiﬂilik yönetimin 15’ini
PSAKD, ikisini ise Hubyar paylaﬂm›ﬂt›r. Evet ABF yönetimini alm›ﬂt›r PSAKD, ancak itibar›n› ve Alevi
kurumlar›n güvenini kaybetmiﬂtir.
“Marifet e hlinin makam› e dep t i r ! ” der Hac› Bektaﬂi Veli. Anlaﬂ›lan o ki "makam"› baﬂka yerde aramaktad›r ABF'nin yeni yönetimi.

Genel Kurul’un divan›n› belirleyen, divan baﬂkan›n›n ad›n›n da yeni yönetimde oldu¤u bir genel kurulda, Alevi hareketini büyütmek
yerine bölmek için adeta gereken
her ﬂey yap›lm›ﬂt›r. ‹ktidar h›rs› tüm
inançlar›n, geleneklerin önüne geçmiﬂ, Pir Sultan'a yak›ﬂmayan, Alevi
kültürü ile uzaktan yak›ndan ilgisi
olmayan tav›rlar birbiri peﬂis›ra sergilenmiﬂtir. ﬁu an ABF yönetiminde
olan Hubyar Baﬂkan› Ali Kenano¤lu, genel kurulun baﬂ›nda Hac›bektaﬂi Veli Derne¤i ile birlikte çekilmiﬂ ve hatta çekilirken ba¤›rarak
eleﬂtirilerini söylemiﬂtir. Aradan b i r
saat geçmeden ne olmuﬂtur, ne de¤iﬂmiﬂtir de PSAKD’nin listesine
girme karar› vermiﬂtir. Bu tav›r bile
tek baﬂ›na ilkesel bir tavr›n olmad›¤›n› “koltuk için her ﬂeyin m ü b a h”
görüldü¤ü bir anlay›ﬂ›n tipik bir örne¤i olarak karﬂ›m›za ç›km›ﬂt›r.
Genel kurula gelen delegeler
farkl› beklenti ve özlemlerle orada
yerlerini alm›ﬂlard›. Alevi halk›na
ve kültürüne bunca sald›r›n›n oldu¤u bir dönemde birlik ve bütünlük
içinde mücadeleyi yükseltmek temel bir görev olarak ABF’nin önün-

Dersim’de
Ormanlar Yak›l›yor
Munzur Vadisi
Katlediliyor
Ormanlar›n ateﬂe verilmesi bir Dersim klasi¤idir ülkemizde.
Dersim merkeze ba¤l› Çiçekli Köyü’nde 3 Haziran’da Çiçekli Karakolu yak›nlar›nda baﬂlayan ve halk›n söndürmesine izin verilmeyen yang›nda geniﬂ bir alan küle döndü. Her y›l yaz aylar›nda artan, askeri operasyonlarla beraber böyle ormanl›k alanlar ateﬂe verilip, bombalan›yor orman› söndürmek isteyen köylüler ise askerler taraf›ndan keyfi olarak engelleniyor, bask›lar uygulan›yor gözda¤› veriliyor. 5 Haziran Dünya Çevre Günü Dersim’de ormanlar
yak›l›yor!!!

5 Haziran Dünya Çevre Günü ile ilgili Dersim’de yap›lan eylemde barajlara, orman yakmalara, siyanürlü alt›n aramaya son verilmesi istendi. Dersim Temel Haklar, Partizan, DHP, HKM ve
TUDEF üyeleri 6 Haziran’da Sanat Soka¤›’nda 100 kiﬂinin
kat›ld›¤› eylemde Munzur’da yap›lan barajlar›n Dersim ve Munzur Vadisi’ni katletti¤ine de¤inildi.
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de dururken, bunlar bir kenara itilmiﬂ, kiﬂisel kariyer v e h › r s l a r her
ﬂeyin önüne geçmiﬂtir. ABF yönetimindeki koltuklar al›n›r sat›l›r olmuﬂ, bir saat önce ﬂiddetle eleﬂtirilen anlay›ﬂ›n listesinde kendisine
bir koltukluk yer buldu¤unda, tüm o
eleﬂtirileri bir kenara b›rak›p büyük
bir piﬂkinlikle o koltuk kabul edilmiﬂtir. Ali Kenano¤lu ﬂimdi ABF
yönetiminde bir koltuk sahibi olabilir, ancak Alevi kuruluﬂlar›n içinde
art›k sayg› ile an›lmad›¤› aç›kt›r.
Sonuç olarak;
ABF Genel Kurulu, toplam delegelerinin yar›s›n›n bile kat›lmad›¤›,
salonun büyük bölümünün boﬂ oldu¤u, Alevi hareketi içine çöreklenmiﬂ anlay›ﬂlar›n pazarl›klar›n›n yap›ld›¤›, kendi iktidarlar›n› kurma
derdine düﬂtü¤ü bir yer olmuﬂtur.
Bu nedenle ABF, Alevi halk›n›, bunun ötesinde kendi bileﬂenlerini bile temsil etmeyen bir yönetime sahip olmuﬂtur. Bu yönetim meﬂru
de¤ildir. 22 bileﬂeni olan bir federasyonun 20 bileﬂeni seçimden çekilmiﬂse, o seçim en k›sa sürede yenilenmelidir ve yönetim ABF’yi
temsil eder bir hale gelmelidir.

“‹yi ki Vars›n›z Çocuklar”
Düzenli olarak her hafta Antalya ve ‹z-mir’de yap›lan dergi sat›ﬂlar› bu hafta da sürdü.
7 Haziran’da Kürt halk›n›n a¤›rl›kl› olarak
yaﬂad›¤› A n t a l y a ﬁafak Mahallesi’nde yap›lan
dergi tan›t›m›na “y›ld›rma ve gözda¤› siyaseti
AKP’nin polisi taraf›ndan devam ediyor. AKP
iktidar› Kürt halk›na yönelik sald›r›lar›na de-vam ediyor ve ülkemizde yaﬂamak zor ölmek
kolay” diyen okurlar›m›z 23 dergiyi halka ulaﬂ-t›rd›lar. 8 Haziran günü de Maz›da¤› Mahalle-si’nde dergimizin tan›t›m›n› ve sat›ﬂ›n› yapt›lar.
Yürüyüﬂ okurlar› ‹ z m i r’in Çi¤li Güzeltepe
Mahallesi’nde de gerçekleri halka taﬂ›maya de-vam ettiler. 8 Hazi-ran günü yap›lan
dergi sat›ﬂ›nda AKP
’nin halk düﬂman›
politikalar›n› teﬂhir
eden okurlar›m›z 45
dergiyi halka ulaﬂt›r-d›lar.

15 Haziran 2008

Çat› Partisi; Hayaller ve Gerçekler
1 Haziran’da ‹stanbul Kad›köy’de yap›lan “Kürt Sorununa Demokratik Çözüm” mitingi, hem kat›l›mc›lar›n rakam›, hem de kat›l›mc›lar›n “verdi¤i mesaj” bak›m›ndan
tart›ﬂmalar› da beraberinde getirdi.
Fakat, mitinge kat›lan güçler aras›nda bile, hem rakam, hem mitingin
mesaj› konusunda yorumlar birbirine oldukça uzak.
1 Haziran mitingi öncesinde öylesine abart›l› yay›nlar yap›ld›, mitinge öyle büyük misyonlar yüklendi ki, miting sonras›nda da bu beklentileri karﬂ›lamak için adeta kaç›n›lmaz olarak mitingin rakamlar› da
abart›ld›. Yüzbinden söz edildi, bu
abart›ya karﬂ› ç›kanlar oldu.
Fakat rakam tart›ﬂmas› yine de
belirleyici de¤ildir; sorunun esas›
ﬂudur; diyelim ki alanda 40-50 bin
de¤il de 100 bin kiﬂi olsayd›, o abart›l› tahliller ve yüklenilen misyonlar
yine de yerine oturmayacakt›. Çünkü 1 Haziran mitingine iliﬂkin öngörüsüzlük, mitinge kat›l›ma dair
bir öngörüsüzlük de¤il, pol i t i k bi r
ö n g ö r ü s ü z l ü k t ü r.
Birincisi; 1 Haziran mitinginin
Türk ve Kürt halk›n›n birli¤ini temsil etmesi sözkonusu de¤ildir. Halklar›n “ilk defa” bu mitingle kardeﬂliklerini ilan etmeleri gibi de¤erlendirmeler de zorlama ve subjektiftir.
Mitingte, ilerici, sol, devrimci güçler aç›s›ndan da birlikte olma iradesi ve tavr›n›n ortaya ç›kt›¤›ndan söz
edilemez.
Peki nedir? En baﬂta birlik iradesi ve iste¤i, mitingin düzenleyicilerinde yoktur. Türkiye Bar›ﬂ Meclisi
taraf›ndan düzenlenen bu mitingte,
tüm ilerici, demokratik, devrimci siyasal güçleri içine katacak bir birlik
çabas› gösterilmemiﬂtir. Miting, düzenlendi¤i haliyle, bir-iki siyasetin
kendini dayatmas›ndan ibarettir.
Bu kafa, hiçbir ﬂeyi çözemez.
Kitleleri de birleﬂtiremez.
‹kincisi; mitingi düzenleyenlerin
mitinge biçtikleri siyasi rol, göstermektedir Türkiye'yi analiz edemiyorlar. “2008 Kürt sorununun çözüm
Say›: 150

y›l› olacakt›r”, “çözüm kap›ya gelmiﬂtir” ve benzeri ﬂeklindeki tespit
ve de¤erlendirmeler, Türkiye’yi analiz edememenin sonucudur. Böyle
bir ortam yoktur Türkiye’de.
Kürt meselesinin “çözüm platformuna girmesi” bir yana; oligarﬂi
birbirine girmiﬂ, hiçbir meseleyi çözebilecek durumda de¤ildir.
Kürt milliyetçi bak›ﬂ aç›s›ndan
yaz›lan ﬂu sat›rlara bak›n örne¤in:
“1 Haziran Kad›köy mitingi... Türkiye demokrasi hareketinin siyasal
planda geliﬂtirilip baﬂar›ya taﬂ›nmas›nda kesin bir baﬂlang›ç ifade
edebilir, tarihsel bir dönemeci oluﬂturabilir. ”
Neyin baﬂlang›c›, hangi tarihsel
dönemeç? Mitinge yüklenen siyasi
rol de, miting üzerine söylenenler
de bir hayal dünyas›n› anlat›yor. Bu
hayal dünyas›n›n devam› da çat›
partisidir!

Çat› Partisi
ölü do¤muﬂtur
Yukar›da al›nt› yap›lan sat›rlar›n
devam›nda da ﬂöyle deniyor: “... bu
mesaj› do¤ru anlamak ve gere¤ini
yapmak gerekiyor.
Peki yap›lmas› gereken nedir?
Elbette özellikle tüm demokratik
güçleri bir çat› alt›nda birleﬂtirmektir. ... Kad›köy mitinginin yaratt›¤› birlik ortadayken, art›k hiç kimse birlik olman›n önünde engellerin
oldu¤unu söyleyemez.”
Abart› ve subjektivizm, 1 Haziran mitingini, çat› partisinin d a y a na¤› ve kan›t› gibi sunarken de devam ediyor.
E¤er çat› partisi, Kad›köy’deki
siyasi hareket ve çevrelerden, çat›
partisinin program› ve politikas› da
Kad›köy’deki tek pankart›n söyledi¤inden ibaretse, baﬂtan söyleyelim
ki, çat› partisi ö l ü d o ¤ m u ﬂ t u r.
Çünkü;
1 Haziran'da Kad›köy'de olan bileﬂenler, birlik aç›s›ndan bir yenilik,
bir geniﬂleme ifade etmiyorlar. Bu

kesimler, baﬂka zamanlarda da hemen hemen bir araya gelmiﬂ kesimlerdir. Y›llard›r Çat› Partisi’nden
çok da farkl› olmayan birlikler ve
onlar›n seçimleri aﬂamayan prati¤i
var ortada. Ama sol tarihe; geçmiﬂe
bakmay› da sevmiyor büyük ço¤unlu¤u itibariyle.
Daha önemlisi, Kad›köy'de o rt aya konula n pol it i ka , ne solun
birli¤ini geniﬂletecek, ne de Kürt ve
Türk halklar›n›n mücadelesini geliﬂtirecek bir muhteva t a ﬂ › m a m a kt a d › r.
Ülkemiz demokrasi mücadelesini Kürt sorunuyla s›n›rlamak, “baﬂta Kürt sorunu...” diye çerçeveler
çizmek, baﬂtan birli¤i ve siyasal ufk u d a r a l t › p k ö r l e ﬂ t i r m e k t i r.
E¤er gerçekten tüm ilerici, demokrat, devrimci güçleri içeren bir
birlik hedefleniyorsa, bu birlik, b a ¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadele sinde birlik olmal›d›r. Hedef bu olmad›ktan sonra birlik ad›mlar›n›n
alt› boﬂ kalacakt›r.
Baz› gruplar ortaya ç›k›p sadece
Kürt sorunu için birlik oluﬂturabilirler. Buna kimse bir ﬂey demez. Ama
bunun ad› da bu ﬂekilde konulmal›d›r. Tüm demokratik güçler, tüm
halklar... diyorsan›z, en geniﬂ kesimleri birleﬂtirmekten ve mücadeleyi geliﬂtirmekten söz ediyorsan›z,
politik muhteva da buna uygun olmal›d›r.
Ba¤›ms›z, Demokratik Türkiye'yi hedefleyen bir birlikte olmas›
gereken budur ve bunun politik karﬂ›l›¤› D evrimci De mokrat ik C ephe'dir. Gerisi bir sorunu dayatmakt›r. Bu dayatma, di¤er halklar›n sorunlar› talidir, çözülmese de olur
demektir. Ki böyle bir anlay›ﬂ b e nmerkezcilikten ve milliyetçi dar
g ö r ü ﬂ l ü l ü k t e n baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Solun tart›ﬂmas› gereken kendini
Kürt sorunuyla veya sadece seçimlerle veya sadece legal çevrelerle
veya herhangi baﬂka bir biçimde s›n›rlayan, daraltan yaklaﬂ›mlar de¤ildir. ‹htiyaç; ekonomik, siyasal,
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ulusal, sosyal, kültürel tüm alanlarda, her milliyetten ve inançtan halk›m›z›n tüm sorunlar›n› gündemine
alacak bir birliktir. Bütün halklar›n
sorunlar›n› gündemine alan, her
alanda mücadele verecek olan bir
birli¤in ad› da "Çat› Partisi" de¤il,
Devrimci De m o k r a t i k C ephe’dir.
Solun ve halk›n ihtiyac› olan birli¤in muhtevas› kesin olarak budur.
Devrimi hedefleyen devrimcileri ve
demokrasiyle yetinen demokratlar›
bir araya getirebilecek; bu kesimleri ayn› mücadele hatt›nda birleﬂtirecek ve emperyalizmin, oligarﬂinin
çizdi¤i s›n›rlar›n d›ﬂ›na ç›k›p halk›n
mücadelesini geliﬂtirecek birliktelik
zemini budur.

Çat›n›n alt›na kimler
v e n ele r g i re c e k ?
Birli¤in ad›n› net koymak gerekir. Çünkü bu basit bir adland›rma
meselesi de¤il, politik muhtevay›
net olarak ortaya koyma meselesidir. Halk›n ve solun ihtiyaçlar›na
cevap vermeyen, Türkiye’nin ekonomik, siyasal koﬂullar›na denk
düﬂmeyen birlik modelleri, hayat›n
içinde karﬂ›l›¤›n› bulmayacakt›r.
Herkes, her seferinde yeniden ayn›
deneyleri yaﬂamak zorunda de¤ildir. Fakat illa biz kendi deneyimizi
bir kez daha yaﬂayaca¤›z denilirse,
sonucun farkl› olmayaca¤›n› görmek için çok beklemek gerekmeyecektir.
Türkiye solunda neredeyse kesintisiz bir biçimde birlik sorunu
tart›ﬂ›l›yor, fakat tart›ﬂmalar›n muhtevas›na denk düﬂen bir ad›m da at›lam›yor. Çünkü bu ad›m›n at›lmas›ndan önce solun kurtulmas› gereken yaklaﬂ›mlar var.
Gerçek birliklerden niye kaç›l›r?
Bunun cevab›n› veren yok. As›l bunu tart›ﬂal›m. Boﬂ laf çok. Ama somutlu¤a, gerçe¤e gelinmiyor. Y›llard›r ayn› sorun. Bugün çat› partisi
önermenin pratikteki anlam› da olmas› gerekenden kaç›ﬂt›r.
Çat› Partisi, Çat› Örgütü önerisi,
1997’ye kadar uzan›yor.
O zaman HADEP "Tüm sorunlara karﬂ› bir çat› örgütlülü¤ünden
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anki bütün mesele “herkesin” bir araya gelmesiymiﬂ
S
gibi, biçimsel bir birlikçilik görünümü içinde, birli¤in politik
muhtevas› adeta yok say›l›yor,
tart›ﬂt›r›lm›yor.
Anlay›ﬂa bak›n; sosyalizme de
kapal› de¤iliz, emperyalizme de.
yanay›z.” diyordu. Sonra da çeﬂitli
dönemlerde, s›k s›k gündeme getirildi bu öneri. O zaman bu öneriye
dair ﬂu belirlemeyi yapm›ﬂt›k:
"Kürt ulusalc›lar›n›n çat›s›...
HADEP-ÖDP-EMEP-S‹P-DBP
klasik beﬂlisinden öte de¤ildir. Va rsa yoksa HADEP-ÖDP-EMEP-S‹PDBP. Biraz daha "geniﬂ’ düﬂünüldü¤ünde bu birlikteli¤e, KESK, D‹SK
ve TMMOB'un temsilciler düzeyindeki bürokratik kat›l›m› da öngörülmektedir." Kurtuluﬂ, 10 Ocak 1998,
Say› 63)
Aradan belki oldukça uzun zaman geçti, fakat meseleye yaklaﬂ›m›n esas›, hala pek de¤iﬂmemiﬂtir.
Bugünkü Çat› Partisi tart›ﬂmalar› da
seçim için yeni bir blok denemesinden öteye geçmeyen bir tablo sergiliyor. Hatta daha önceki seçim bloklar›n›n bile gerisinde, onlardan daha
dar bir görünüm var. Bugün olmasa
bile yar›n böyle olmas›, kaç›n›lmaz
bir sonuçtur. Çünkü, bu bloklar, çat›lar, solun birlik konusundaki hemen tüm zaaflar›n›n adeta billurlaﬂt›¤› zeminler oldu bugüne kadar.
Pragmatizm, benmerkezcilik, d›ﬂlama, kullanma, taahhütlerine uymama... Hepsi bu pratiklerin arkas›ndan yaz›l›p çizildi, ortaya serildi.
Bu zaaflar bir yana, sanki bütün
mesele “herkesin” biraraya gelmesiymiﬂ gibi, biçimsel bir birlikçilik
görünümü içinde, birli¤in politik
muhtevas› adeta yok say›l›yor, tart›ﬂt›r›lm›yor.
Çat› Partisi’nin deyim yerindeyse baﬂ savunucular›ndan SDP Genel
Baﬂkan› Filiz Koçali’nin ﬂu sözleri
varken, 1 Haziran Kad›köy mitingi
üzerine ﬂöyle tarihsel dönemeç,
böyle baﬂlang›ç diye yazman›n ne
anlam› olabilir?
Evet, Koçali Çat› Partisi’ne dair
diyor ki; “Çat› partisi yaln›zca bize

ait bir sorun de¤il.... Örne¤in, AB
ekseninde dönüﬂümleri savunan
sol liberal e¤ilimin temsilcileri bizce Çat› Partisi’nin potansiyel güçleri aras›nda yer al›yor."
Bu sözler, 17 Nisan 2008 tarihli
bas›nda yer ald›. Yine Koçali daha
yak›n zamanda ﬂöyle diyor: “ Örne¤in Çat› Partisi’ne Türkiye’nin demokratikleﬂmesini AB üyeli¤inde
gören çevreler de kat›labilmelidir.
Yani Çat› Partisi AB hedefini program›na almamal›, ama ayn› zamanda nas›l sosyalizme kapal› olmayacaksa, AB hedefine de kapal› olmamal›..." (23 May›s 2008)
Çat› Partisi’ni savunan veya yeralmas› muhtemel güçlerin itiraz etti¤ini görmedi¤imiz bu ve benzeri
sözler analiz edildi¤inde, çat› partisinin niteli¤i de ortaya ç›kar.
Anlay›ﬂa bak›n; sosyalizme de
kapal› de¤iliz, emperyalizme de...
Böyle bir anlay›ﬂ olur mu?
Olursa bu anlay›ﬂ, b›rak›n sosyalistli¤i, demokrat olur mu?
Bu anlay›ﬂ, bu ülkede faﬂizme
karﬂ› demokrasi mücadelesini geliﬂtirebilir mi?
Bu anlay›ﬂ›n Kürt sorununda bile AB çerçevesinin d›ﬂ›nda bir çözümü olabilir mi?
Bu anlay›ﬂ›n, AB’cileri çat›n›n
alt›na çekme konusunda gösterdi¤i
›srar ve hassasiyeti, mesele devrimcilerle birlik olmak konusunda göstermedi¤i de ortada.
1 Haziran mitinginin olmayan
mesajlar› üzerine bol bol kalem oynat›l›rken, Çat› Partisi’nin politik
muhtevas›na iliﬂkin böyle öneriler
karﬂ›s›nda bile susmak, tart›ﬂmamak, Çat› Partisi’ni savunan güçlerin birlik anlay›ﬂ›n›n ve prati¤inin
nas›l dejenere oldu¤unu, nas›l bir
pragmatizmle ﬂekillendi¤ini ve nas›l düzen içi bir çizgiye kayd›¤›n›
göstermeye yeter.
Birlik için sorulacak soru çoktur.
Çat› Partisi projelerinin oda¤›nda
yer alan Kürt milliyetçi hareketin
düzen güçlerine, partilerine “soldan
daha önemli, soldan daha gerekli ve
yararl›” ittifak güçleri olarak baka15 Haziran 2008

iz böyle bir kültürden, böyle
bir seçenekten, ve böyle bir
modelden uzak durduk ve durmaya devam edece¤iz. Çünkü
Çat› Partisiyle devam ettirilmek
istenen bu model ve seçenek,
halk›n ve solun sorunlar›n› çözecek, ihtiyaçlar›n› karﬂ›layacak
bir model ve seçenek de¤ildir.

B
bilen bak›ﬂ aç›s›, de¤iﬂecek mi mesela? Birlik ad›na “bar›ﬂ”› dayatmaktan vazgeçilebilecek mi? Bu
bak›ﬂ aç›s›n›n ideolojik, politik kökleri ortaya konulmal›d›r. De¤ilse, bu
bak›ﬂ aç›s›, çeﬂitli dönemlerde kendini üretmeye ve tekrarlamaya devam edecektir. 1991’de SHP’yle ittifak›n halklar›m›za ve sola faturas›
ne oldu? Bunun muhasebesi yap›l›p
sorunun cevab› verilmedi¤i için,
mesela 2004’de de ayn› anlay›ﬂ, Demokratik Güç Birli¤i ad› alt›nda
SHP’yle biraraya gelebildi. Evet, o
zaman bu Demokratik Güç Birli¤i’nin içinde yer alanlar, bugün de
Çat› Partisi’nin muhtemel adaylar›
olarak ad› geçenlerdir: SHP, EMEP,
ÖDP, SDP, DEHAP ve Özgür Parti.
Çok de¤il sadece dört y›l öncesinden söz ediyoruz.
SHP çat›s› alt›ndaki Güç Birli¤i’nin adaylar› halka “solun ortak
aday›” olarak sunulurken, SHP çat›s› alt›nda gerçekleﬂen bu Güç Birli¤i, o zaman nas›l lanse edilmiﬂti,
hat›rlatal›m:
“Solda dünya modeli” ,
“Solda uzlaﬂma kültürünün en
iyi örne¤i”
“Solun AKP karﬂ›s›ndaki seçen e¤ i ... ”
ﬁimdi de benzer sözler çat› partisi için ediliyor.
Hay›r, biz o zaman da, bugün de
böyle bir k ü l t ü r d e n, böyle bir seçe n e k t e n ve böyle bir modelden uzak
durduk ve durmaya devam edece¤iz. Çünkü Çat› Partisi’yle devam
ettirilmek istenen bu model, bu seçenek, halk›n ve solun mücadele
aç›s›ndan sorunlar›n› çözecek, ihtiyaçlar›n› karﬂ›layacak bir model ve
seçenek de¤ildir. Tam tersine, bunlar, sol ad›na savunulamayacak çok
ciddi siyasal savrulmalar› içeren anlay›ﬂlar›n yans›mas›d›r.
Çat› Partisi önerisi 2003’de tekrar güncelleﬂti¤inde, Ak›n Birdal,
Çat› Partisi porjesini ﬂöyle formüle
etmiﬂti: “Emek Bar›ﬂ Demokrasi
Bloku önemli bir ad›m atm›ﬂt›r. Bu
Blok'un ﬂimdi bir hukuka dönüﬂtürülmesi gerekiyor. Bu da ortak bir
Say›: 150

Çat› Parti projesidir. Böyle bir proje, öncelikli olarak Kürt sorununun çözümünü önüne koyacak t›r...”
Bu temelde kurulacak her birlik,
baﬂtan ölü bir birliktir. “Bar›ﬂ, uzlaﬂma” anlay›ﬂ›n› savunanlar›n,
her ﬂeyini seçime endekslemiﬂ olanlar›n politikalar›na bile hizmet edemeyecek kadar da takats›z ve çaps›z
olacakt›r.
Olmas› gereken ve olabilecek
olanlar› de¤il, g e r ç e k l e ﬂ m e s i
m ü m k ü n o l m a y a n l a r › gündeme
getirmek, gerçek anlamda birliklerden kaç›ﬂ›n bir biçimidir.
Çat› Partisi, halk›n ve solun birli¤i de¤ildir.
Çat› Partisi, dayat›lan muhtevas›
ve biçimiyle halk›n mücadelesini
geliﬂtirecek bir model ve seçenek
olamaz.
Çeﬂitli zamanlarda ve çeﬂitli konulara yönelik birlikler neden kal›c›laﬂt›r›lam›yor, neden onlarca siyasi hareket, onlarca demokratik kitle
örgütü biraraya geldi¤inde ortaya
ona uygun bir sonuç ç›km›yor? Çat›’n›n alt›nda birleﬂtirilmesi amaçlanan sendikalar›n durumuna bak›n;
koca sendikalar, konfederasyonlar,
birçok eylemde birkaç yüz kiﬂiyi
biraraya getiremiyor. Bunun nedenleri tart›ﬂ›lmadan, buna neden olan
politikalar›, kültürü aﬂma iradesi
göstermeden, alt› boﬂ bir çat› kurmaya çal›ﬂmak siyasi mücadeleyi
geliﬂtirmez.
Solun birlik konusunda bu kadar
eksi¤i, zaaf› dururken, elbette iﬂimiz zordur. Fakat i¤neyle kuyu kazaca¤›z gerekirse, ama bu görevden
kaç›lmamal›d›r. Soldaki hangi kültür, hangi anlay›ﬂ, i¤neyle kuyu kazacak bir emek ve fedakarl›¤› ortaya koymay› engelliyorsa, hangi po-

litika mevcut güçleri mütevazi bir
biçimde yanyana getirmeyi engelliyorsa, ilk çarp›ﬂaca¤›m›z, hesaplaﬂaca¤›m›z bu anlay›ﬂlar olmal›d›r.
Kendine güvensizlik, ideolojisine güvensizlik, mücadele eden ve
iddial›, siyasi kimli¤ini ve kiﬂili¤ini
yads›mayacak güçlerle yap›lacak
birliklere istedi¤i gibi d a mg a s › n›
vuramayacak olmak, o birliklerde
yeralanlar› istedi¤i gibi kullanamayacak olmak, kimileri aç›s›ndan o
tür birliklerden uzak durmay› getiriyor.
Denilirse ki, biz Kürt sorunundan baﬂka sorun tan›mayan, Kürt
milliyetçi hareketine tabi olan bir
birlik istiyoruz! Denilebilir ve bu
yolda geçmiﬂte oldu¤u gibi yürünmeye devam edilebilir. Ama o zaman bu güçlerden iste¤imiz, halklar›n birli¤i, solun birli¤i gibi kavramlar› yersiz olarak kullanmamalar›d›r; yersiz ve pratik karﬂ›l›¤› bulunmayan ﬂekilde kullanarak bu kavramlar›n içini boﬂaltmay›n hiç olmazsa. Yar›n tüm halk›n birli¤i, tüm
solun birli¤i dedi¤imizde, bundan
gerçek anlamda bir birlik anlaﬂ›ls›n.
Bu muhtevadaki bir birlik ihtiyac› ise, asl›nda solun on y›l› aﬂk›n süredir ihtiyac› olmaya devam ediyor.
"Bugün sendikalar, demokratik örgütler, memurlar, gecekondu halk›,
gençlik, meslek gruplar›, yoksul
köylüler, milliyetler ve çeﬂitli inanç
topluluklar›, iﬂsizler hemen tüm
halk kesimlerinin demokratik mücadelesinin örgütlenmesi ve bu mücadelenin tek merkezden yönlendirilmesi mücadelenin can al›c› bir sorunu haline gelmiﬂtir." (M. Ali Baran, 17 ﬁubat 1996)
Bu can al›c› sorun, Çat› Partisi’yle çözülemez. Bu sorunu çözecek olan, bu kapsama sahip tek birlik anlay›ﬂ› ve biçimi, devrimci demokratik cephedir. Bir kez daha
vurgulamak istiyoruz ki; “politika lar›na, taktiklerine ve düﬂü nceleri ne güvenenler, subjektif nedenleri
olmayanlar, emperyalizme ve faﬂizme karﬂ› eylem ve güç birli¤i zem inlerin den, cep helerden kaçm az l a r. "
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Susmayan, susturulamayan
ve her biri gerçe¤i halka taﬂ›yan
birer Ferhat olan sevgili Yürüyüﬂ okurlar›na merhaba. Birlik
konusundaki sohbetimizin bu
sonuncu bölümünde, geçen hafta da belirtti¤imiz gibi birlik ve
cephelere iliﬂkin dünyadaki çeﬂitli örnekleri ele alaca¤›z.
Elbette bu örneklerin her birini tek bir sohbet içinde ayr›nt›land›rma imkan›m›z
olmayacak, çünkü
esas›nda her biri bir
sohbet konusudur
bunlar›n. Çin’den
Nikaragua’ya, Sovyetler’den Filistin’e,
Bulgaristan’a kadar
her birinde son derece ö¤retici süreçler yaﬂanm›ﬂ, devrimin miras›na eklenmesi gereken örnekler yarat›lm›ﬂt›r.
Biz bunlardan birkaç›n› ele almakla
yetinece¤iz.
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Konu: Birlik - 4

dernek, kuruluﬂ ve hatta tek tek
kiﬂilere ça¤r› yapt›.
Ça¤r› yap›lanlar›n amaçlar›,
taktikleri, politikalar›, birçok
aç›dan birbirinden farkl›yd›. Ancak Dimitrov “bu ayr›l›klar›n
birli¤in önünde engel olmad›¤›n›, ayr›l›klar›n ortak mücadeley i e n ge l le d i¤ i no k ta d a fa ﬂ iz min
iﬂine yarayaca¤›n›” belirtiyordu. Birleﬂik Cephe, emekçi halk
ile burjuvazinin ç›karlar›n›n z›tl›¤› temelinde oluﬂturulacakt›.
Birleﬂik Emek
Cephesi’yle “arada”
duran çeﬂitli güçler
de mevcut iktidardan kopar›lm›ﬂ olacakt›; ki bu, çekim
merkezi olabilen hemen tüm birlik ve
cephelerin üstlendi¤i bir misyondur.
Bu çabalar sonucunda ilk olarak
Komünist Parti ve Çiftçi Birli¤i aras›nda bir Birleﬂik Cephe kuruldu.
Birleﬂik Cephe öncülü¤ünde Eylül
1923'te i ﬂ ç i - k ö y l ü h ü k ü m e t i n i n
kurulmas›n› hedefleyen bir ayaklanma gerçekleﬂtirildi. Ayaklanma bast›r›ld›.
1935'de bu kez, Komünist Partinin legal alandaki partisi olan ‹ﬂçi
Partisi, ulus çap›nda bir Anti-faﬂist
C ephe kurulmas› için Sosyal Demokrat Parti'ye, Çiftçi Birli¤i’ne,
Zanaatç›lar Birli¤i’ne, iﬂçi sendikalar›na, kooperatiflere, fa ﬂ i z me k a rﬂ› savaﬂmaktan yana tüm kiﬂi ve
ö r g ü t l e re ça¤r›da bulundu.
Dimitrov ayn› süreçte Komünist
Enternasyonal'in 7. Kongresi’nde
anti-faﬂist mücadele üzerine sundu¤u raporda da, geniﬂ anti-faﬂist cepheler kurulmas› gerekti¤ini savunuyordu. Oluﬂturulacak bu cephelerin
kuracaklar› hükümetler “baz› ülkelerde proletarya devrimine ve sos yalizme do¤ru geçiﬂin en önemli biçimlerinden birisi olabilecekti."
Dimitrov Cephe’nin kal›plara
hapsedilmesine de karﬂ›yd›; "Birleﬂik Cephe’nin gerçekleﬂmesinin de¤iﬂik ülkelerde de¤iﬂik biçimler gös-

Do¤ru ittifaklar
devrimi yak›nlaﬂt›r›r;
bölünmüﬂlük,
uzaklaﬂt›r›r

Sömürücülere, bask›c› iktidarlara karﬂ› mücadele eden güçler, tarihin hemen her döneminde çeﬂitli biçimlerde ittifak yapma ihtiyac› duymuﬂ, bu do¤rultuda çeﬂitli birlikler
gündeme gelmiﬂtir. Fakat bugünkü
muhtevas›yla, Cephe, dünya devrimci hareketinin gündemine esas
olarak 1920'li y›llarda girdi. Bu giriﬂ esas olarak, Sovyet devrimiyle
birlikte devrimci hareketin i k t i d a r
hedef ve perspektifinin güçlenmesinin sonucuydu. Bu dönemde sosyalist ve komünist partilerde, cepheler oluﬂturmak gerekti¤ine dair
düﬂünceler oluﬂurken, cephe düﬂüncesinin geniﬂ anlamda uygulama
alan› bulmas›, 2. Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ› döneminde gerçekleﬂti.
Birçok ülkede iktidara gelen veya gelmekte olan faﬂist hareketlere
karﬂ›, tüm anti-faﬂist kesimleri birleﬂtirme düﬂüncesi, hayat›n dayatt›¤› bir görev olarak gündeme geldi.
Ard›ndan faﬂist iﬂgallere karﬂ›, ‹spanya'dan Bulgaristan'a, Fransa'dan, ‹talya'ya kadar hemen her
ülkede Cepheler, halk›n mücadelesini yürütmenin temel araçlar›ndan
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biri oldu. Bunlar›n baz›s› A n t i -F a ﬂist Cephe, baz›s› Hal k Cephesi,
veya Faﬂizme Karﬂ› Birleﬂik Cep he, Anti-Emperyalist Birleﬂik
Cephe gibi adlar ald›lar. Bu isim
farkl›l›klar›, onlar›n oluﬂumu, bileﬂimi veya hedefindeki baz› farkl›l›klara denk düﬂüyordu. ﬁimdi bu
örneklerden biriyle, Bulgaristan örne¤iyle devam edelim. Özlem anlatacak bize Bulgaristan'›.

Özlem : Bulgaristan örne¤i öylesine seçti¤imiz bir örnek de¤il. O
dönem Cephe düﬂüncesinin geliﬂtirilmesinde ve pratik örneklerinin
yarat›lmas›nda Bulgar devrimci önder D i m i t rov'uu n önemli bir yeri
vard›r. Dimitrov önderli¤inde ﬂekillenen Bulgaristan'daki Cephe örgütlenmeleri, birlik düﬂüncesinin teorisi ve prati¤i aç›s›ndan önemlidir.
1923'te Bulgaristan'da iﬂbaﬂ›ndaki Çiftçi Birli¤i hükümeti askerifaﬂist bir darbe ile devrildi. Ayn› y›l
Komünist Parti, B i r l e ﬂ i k C e p h e
fikrini aç›klad›. Yani, görüldü¤ü gibi 1920'lere uzanan bir düﬂünce bu.
Komünist Parti, B i r l e ﬂ i k E m e k
C e p h esi için emekçi halk›n partileri olarak niteledi¤i Çiftçi Birli¤i,
Sosyal Demokrat Parti ve Radik a l P a r t i baﬂta olmak üzere çeﬂitli
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terece¤ini söylemeye gerek yok, bu
da, iﬂçi örgütlerinin koﬂul ve karakterlerine, politik düzeylerine, belli
bir ülkedeki durum, uluslararas› iﬂçi hareketindeki ilerlemelerin durumuna vb. ba¤l›d›r.” (Faﬂizm ve Savaﬂ Üzerine, Dimitrov, syf. 35)
Cephe’nin yaln›zca partilerin üst
kademesinde örgütlenmesini de yeterli bulmaz Dimitrov. Cephe örgütlenmesi t a b a n a y a y › l a n b i r ö r g ü t lenme olmal›d›r: "Birleﬂik Cephe,
parti d›ﬂ› s›n›f örgütlerinin -fabrikalarda, iﬂsizler aras›nda, iﬂçi s›n›f›
bölgelerinde, küçük kasabalar›n
halk› aras›nda ve köylerde- kurulmas› için çaba göstermelidir. Ancak
böyle organlar, örgütlenmemiﬂ geniﬂ emekçi y›¤›nlar›n› Birleﬂik Cephe içine alabilir...” (Agk, Sf. 36-37)
Bulgaristan Komünist Partisi’nin yo¤un ›srar ve çabalar›yla,
1936 y›l› sonlar›nda Halk Cephesi
örgütleri kurulmaya baﬂlad›. Seçimler dahil geniﬂ bir çal›ﬂma gerçekleﬂtiren Halk Cephesi’nde, ‹ﬂçi
P a r t i s i , Sosyal Demokrat Parti,
Ç if tçi Birli¤i’ n i n s a ¤ v e s o l k a n a t lar›, Radikal Parti, D e m o k r a t P a rti ve bunlar›n yan›s›ra, a y d › n l a r,
Makedonya, Trakya, Dobruca mülteci örgütleri, a s k e r i b i r l i k l e r d eki
c u m h u r i y e t ç i l e r de yer al›yordu.
Halk Cephesi bu y›llarda mücadeleyi yönlendiren yegane örgüt oldu. 1941’de Balkanlar’›n ve Bulgaristan’›n Naziler taraf›ndan iﬂgali
üzerine bu kez Nazi iﬂgaline karﬂ›
olan tüm kesimleri birleﬂtirmek
üzere Va t a n C e p h e s i'nin oluﬂturulmas› gündeme geldi. 1942 Temmuz’unda oluﬂturulan Vatan Cephesi'nin ana gövdesini iﬂçi ve köylüler
oluﬂtururken, z a n a a t k a r l a r, ayd›nl a r ve öteki demokratik unsurlar
da yer ald›lar. Cephede örgütlü güçler olarak B u l g a r K o m ü n i s t P a r t i s i , B u l g a r Çiftçi Birli¤i, Zvano si y a s i ç e v r e s i , B u l g a r S o s y a l De mokrat te ms il ci le ri ve partisiz çeﬂitli çevreler vard›. Vatan Cephesi'nin kurulmas›nda da Komünist
Parti’nin öncülü¤ü belirleyiciydi.
Bulgar halk›n›n faﬂizme karﬂ›
zorlu mücadelesi 9 Eylül 1944’de
Say›: 150

Vatan Cephesi taraf›ndan gerçekleﬂtirilen silahl› halk ayaklanmas›yla
zafere ulaﬂt›. Zaferi takiben Va t a n
Ce phe si i kt ida r› kuruldu. Bu iktidar da, Dimitrov’un dedi¤i gibi
“ P roletarya devriminin, sosyalizme
geçiﬂin en önemli biçim"lerinden
biri olarak Halk Demokrasisi'ne ve
sosyalizme yöneldi.

K e m a l : Bak›n, arkadaﬂ›m›z›n
k›saca özetledi¤i süreçte, s›ras›yla
Birleﬂik Cephe, Anti-faﬂist cephe,
Halk cephesi ve nihayet Vatan Cephesi kuruluyor. Dördünün de bileﬂimleri, hedefleri farkl› ve ancak,
dördü de kurulduklar› dönemde,
mücadelenin temel gücü durumuna
geliyorlar. Birlik politikas›ndaki baﬂar› bu olsa gerek...
M a z l u m : Yine Bulgaristan gibi bir zenginlik gösteren N i k a r a g u a
örne¤iyle devam edelim.
Nikaragua, 1909’da, 1921’de,
1926’da ABD taraf›ndan iﬂgal edilen bir ülkedir. 1927’den itibaren
ABD egemenli¤ine karﬂ› S a n d i n o
önderli¤inde bir direniﬂ gerçekleﬂtirildi. Sandino önderli¤indeki bu hareket, özellikle, maden iﬂçileri ni,
plantasyonlarda ve orman tesislerinde çal›ﬂt›r›lan topraks›z köylüle r i, iﬂinden at›lan iﬂçileri birleﬂtirmiﬂti. Hem iﬂçileri, hem köylülerin
ihtiyaçlar›na cevap veren kooperatifler örgütlemiﬂti Sandino ve onu
güçlü yapan olgular›n en önemlilerinden biri iﬂçi ve köylüleri birleﬂ-

Dimitrov
“bu ayr›l›klar›n birli¤in önünde
engel olmad›¤›n›, ayr›l›klar›n ortak mücadeleyi engelledi¤i nokta da faﬂizmin iﬂine yarayaca¤›n›” belirtiyordu.
Birleﬂik Cephe, emekçi
halk ile burjuvazinin ç›karlar›n›n z›tl›¤› teme linde oluﬂturulacakt›.
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t i r m i ﬂ olmas›yd›. Bildi¤iniz gibi
Sandino katledildi, hareket geriletildi. Ama mücadele bitmedi.
1950’lerin ortalar›nda ülkenin
çeﬂitli bölgelerinde Somoza iktidar›na karﬂ› savaﬂan silahl› gruplar
oluﬂtu tekrar. Somoza’ya karﬂ› mücadele eden 19 silahl› hareket vard›. Ayr› ayr› güçsüzdüler. Diktatörlü¤e karﬂ› savaﬂmakta ve demokratik bir iktidar hedefinde hemfikir
olan bu gruplar›n büyük ço¤unlu¤unun birleﬂmesiyle Sandinist Ulusal
K u r t u l u ﬂ C e p h e s i yani k›sa ad›yla
FSLN do¤du.
FSLN’nin kuruluﬂ amac›, Somoza’y› kovmakt›. FSLN Program›nda ﬂöyle deniyordu:

“FSLN, stratejik hedefi diktatörlü¤ün askeri ve bürokratik ayg›t›n›
parçalayarak siyasal iktidar› ele
geçirmek ve iﬂçi köylü ittifak›na ve
ülkedeki tüm yurtsever, anti-emperyalist, anti-oligarﬂik güçlerin
birli¤ine dayanan devrimci bir hükümet kurmak olan askeri siyasal
bir örgüttür.”
Bu k›sa ve aç›k hedef hepsini
birleﬂtirmiﬂti. FSLN önce 1963’de
ilk gerilla gruplar›n› oluﬂturarak eylemlere baﬂlad›. Keza ö¤renci gençlik içerisinde D e v r i m c i Ö ¤ renci
Cephesi’ni, ﬂehirlerde H a l k ﬁ e h i r
Komiteleri’ni oluﬂturdu. Bunlar da
cephesel örgütlenmelerdi.
1975’de gerilla mücadelesi nedeniyle s›k›yönetim ilan edildi. Bu
dönemde FSLN içinde “Ya d a ¤ l a r
ya kentle r ” ﬂeklinde bir iç tart›ﬂma
ve bunun sonucunda iki e¤ilim ortaya ç›kt›: Biri uzun süreli halk savaﬂ›
stratejisi, di¤eri de Proleterios denilen iﬂçici-kentçi e¤ilim.
‹kinci e¤ilim FSLN içinden ihraç edildi. Ayr› bir örgüt olarak fakat yine FSLN ad› alt›nda mücadeleyi sürdürdü. Bir süre sonra da 3.
Yol (Tercaristas) ad›nda yeni bir
e¤ilim daha ç›kt›. Üçüncü Yo l c u l a r
da hemen ayaklanma olabilece¤i
düﬂüncesindeydiler.
1970’lerin ikinci yar›s›nda iktidar›n siyasi krizi artarken mücadele
de geliﬂti. Bu dönemde ülkede çok
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çeﬂitli birlikler, partiler ve ittifaklar
oluﬂtu. Bunlardan biri Geniﬂ Muhalefet Cephesi (FAO) idi. 1978’de
kurulan FAO’da onikiler ad› verilen
ayd›nlar, Nikaragua Demokratik
Partisi, Demokratik Kurtuluﬂ Birli¤i
(UDEL), ‹ﬂçi Konfederasyonlar›,
geleneksel muhalefet partilerinin
hemen hepsi, Sosyalist Parti’nin küçük bir grubu yer almaktayd›.
FAO, Somoza’n›n iktidardan çekilmesini
istiyordu.
Ancak
FSLN’siz çözüm politikalar› nedeniyle bir süre sonra pekçok kesim
FAO’dan ayr›ld›.
Ayr›lanlar›n gitti¤i yer MPU idi.
Birleﬂik Halk Hareketi (MPU)
(Halk Bloku), FSLN’nin önderli¤inde 2 2 h a l k ö r g ü t ü n ü n biraraya
gelmesiyle oluﬂturuldu. Blok’ta
FSLN’nin üç e¤ilimi, Ba¤›ms›z
Liberal Parti, Sosyalist Partinin
b i r kesimi , d i ¤ e r s o l p a r t i l e r, sen d i k a l a r, meslek örgütleri, kad›n
ve ö¤renci örgütleri yer ald›lar.
Halk Bloku’na Ba¤›ms›z Liberal
Parti, Sosyal Hristiyan Partisi gibi
küçük burjuva nitelikli partilerin
kat›l›m›yla da Ulusal Yu r t s e v e r
Cephe (FPN) oluﬂturuldu.
Ulusal
Yurtsever
Cephe,
FSLN’nin ideolojik-politik, pratik
önderli¤inde oluﬂturulmuﬂ en geniﬂ
birlikti. Ve iﬂte bu geniﬂ birlik temelinde da¤larda ve ﬂehirlerdeki mücadelenin son darbesiyle 17 Temmuz 1979’da diktatör Anastasio Somoza ülkeden kaçt›. Devrimin zaferiyle birlikte, iktidar› da Yu r t s e v e r
Cephe’yi oluﬂturan güçler devrald›.

K e m a l: Bu örnekte de h a l k a
h a l k a g e n i ﬂ l e y e n b i r i t t i f a k l a r zin c i r i n i görüyoruz. Önce, ihtilalci
gruplar› biraraya getiren FSLN,
s o n r a daha geniﬂ bir birlik olarak
Halk Bloku, s o n r a daha da geniﬂ
kesimleri kapsayan Ulusal Yu r t s e v e r C e p h e ... Dar anlamda solun
birli¤ini sa¤layan biçimler oldu¤u
gibi, diktatörlükle çeliﬂkileri olan
farkl› kesimleri de kapsayan birlikler de mevcut. Sohbetimizin önceki
bölümlerinde tart›ﬂt›¤›m›z örgütlerin birli¤i mi, halk›n birli¤i mi soru-
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suna cevap oluﬂturan tarzda hem örgütler aras›ndaki birlikler, hem çeﬂitli taban örgütlülükleri aras›ndaki
birlikler görülmektedir. Bu anlamda
Nikaragua birçok aç›dan zengin örnekleri bar›nd›r›yor.

M a z l um : Ben burada ﬂunu da
ekleyeyim; Nikaragua örne¤i zengin oldu¤u kadar, olumlulu¤u ve
olumsuzlu¤u da birlikte içerir. ﬁöyle ki; baﬂta FSLN olmak üzere Nikaragua’daki cephesel örgütlenmelerin en temel zay›fl›¤›, bu sürece
önderlik edecek devrimci bir parti
önderli¤inin olmay›ﬂ›d›r. FSLN, bir
anlamda “ppartisiz cephe” örne¤idir. Ve bu da bir cephe için ciddi bir
zay›fl›kt›r. Bu zay›fl›k, sosyalizme
geçiﬂi sa¤layacak devrimci önderlik
zaaf› do¤urmuﬂ, bir süre sonra da
devrimle ele geçirilen iktidar seçim
yar›ﬂ› içinde yeniden burjuvaziye
teslim edilecektir.
K e m a l: Evet, bu da dikkate
al›nmas› gereken bir yan. Mozambik örne¤iyle devam edelim.
Özlem : Bu örnek de benim haz›rlad›klar›mdan. Mozambik, 1880’
lerden itibaren Portekiz’in sömürgesi olan bir ülkedir. 1940’lara do¤ru tüm etnik gruplar, çeﬂitli sosyal
kesimler, s›n›f ve katmanlar iﬂgale
karﬂ› direniﬂ için kendi örgütlerini
yaratmaya baﬂlad›lar. 1947’de iﬂçiler, 1949’da ö¤renciler örgütlülükleri ve eylemleriyle siyasi sahneye
t›n
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Devrimci Halk
‹ktidar›na giden yolda
farkl› düﬂünen
tüm kesimleri birleﬂtirecek
tarzda örgütlenmeler ihtiyac› da ortaya ç›kacakt›r.
Burada temel nokta ﬂudur:
Birlikler, cepheler, stratejik
hedefe varmam›z› kolaylaﬂt›racak, düﬂman cephesini
küçültüp, ittifaklar cephesi ni büyütecek bir muhtevaya ve misyona sahip olmal›d›r.

ç›kt›lar. Neticede birçok örgüt kurulmuﬂtu ama merkezi, birleﬂik bir
direniﬂ yoktu. Birlik zorunluluktu.
Önce üç örgüt birleﬂme karar› ald›lar. Üç örgüt; Mozambik Demokratik Ulusal Birli¤i, Mozambik Afrikas› Ulusal Birli¤i ve Mozambik
Afrikas› Ulusal Ba¤›ms›zl›¤›, 1963’
de M o z a m b i k K u r t u l u ﬂ C e p h e F R E L ‹ M O) kurdular.
si’ni (F
FREL‹MO, ilk y›llarda gevﬂek
bir birlikti. ‹ç sorunlar çoktu. Cephe
içinde yer alanlar›n birleﬂti¤i tek
nokta "Mozambik’in Portekiz sömürgesi olmaktan kurtar›larak ba¤›ms›zl›¤›n› kazanmas›" idi.
Ba¤›ms›zl›ktan sonra Mozambik’te nas›l bir toplumsal düzen kurulaca¤› konusunda hakim bir görüﬂ
yoktu. Daha çok zorunlulu¤un dayatt›¤› kaba bir birlik olarak ﬂekillenmiﬂti. Ama yine de FREL‹MO'nun kuruluﬂu, mücadelenin
seyrini de¤iﬂtirdi. FREL‹MO önderli¤inde 1964’te silahl› mücadele
baﬂlat›ld›. Cephe, ülkede yayg›nlaﬂmaya baﬂlad›. 1964’te 250 militan›yla silahl› savaﬂ› baﬂlatan FREL‹MO, 1967’de 8 bin kiﬂilik bir ordu
düzeyine ulaﬂt›.
1968-69’da FREL‹MO içinde
ayr›l›klar ç›kt›. Sistemi de¤iﬂtirmeyi
reddeden burjuva sa¤ kanat tasfiye
edildi. Devrimci kanad›n örgüte hakim olmas› karﬂ›s›nda bu kez uzlaﬂmac›lar ve kabile ﬂefleri FREL‹MO’dan ayr›ld›lar. Ama bu geliﬂme
ba¤›ms›zl›k hareketini zay›flatmad›,
tersi oldu. Dini farkl›l›klar, kabile
yap›s› ve di¤er ekonomik, siyasi
farkl›l›klar halk› çok derin bir biçimde bölmüﬂ olmas›na karﬂ›n,
FREL‹MO, halk› ulusal kurtuluﬂ
hedefi etraf›nda ve silahl› savaﬂ çizgisinde birleﬂtirmeyi baﬂard›. Mozambik'e 1975’de ulusal kurtuluﬂu
getiren de Cephe'nin bu baﬂar›s› oldu. Bir Cephe olarak yola ç›kan
FREL‹MO, 1977’deki kongresinde
Marksizm-Leninizm’i kabul ederek
iﬂçi-köylü partisine dönüﬂtü.
Devrimci bir partinin önderli¤inden yoksun oluﬂu bu cephenin de
zaaf›yd›. Bu, zaman zaman savrulmalara neden oldu. Fakat ayn› za15 Haziran 2008

manda Cephe bir ideolojik kavga
alan›yd›. ‹ktidar hedefini netleﬂtirdi¤i noktadan itibaren, halk› birleﬂtirmede ve savaﬂt›rmada gösterdi¤i
baﬂar› FREL‹MO'nun olumlu yan›d›r. FREL‹MO’nun önderlerinden
Mondlane ﬂöyle diyordu: "‹lk görev,
eylemin ve halk›n içinde birli¤i
sa¤lamakt›r.”

K e m a l : Halk› birleﬂtirmekle,
iﬂgalcileri kovmak, faﬂist iktidarlar›
y›kmak, birbirine do¤rudan ba¤l›.
Baﬂta dedi¤imiz gibi, asl›nda üzerinde durulacak birçok örnek var
ama baz›lar›n› sadece de¤inerek
geçmek durumunday›z. Arnavutluk’ta faﬂist iﬂgale karﬂ› 1942’de
komünistlerin önderli¤inde kurulan
Milli Kurtuluﬂ Konseyleri ve ard›ndan kurulan M i l l i K u r t u l u ﬂ
Cephesi de de¤inilmesi gerekenlerden biri. Milli Kurtuluﬂ Cephesi,
S›n›f, siyasi inanç, din ya da böl “S
ge fark› gözetmeksizin bütün A r n a v u t l a r›” içinde toplamay› hedefliyordu.
Arnavutluk’ta özellikle Troçkistlerin çarp›k görüﬂleri, taktikleri nedeniyle solun kitleden uzaklaﬂt›¤›,
bölündü¤ü, çeﬂitli halk güçlerinin
birli¤inin sa¤lanamad›¤› süreç, Arnavutluk devrimcilerinin en etkisiz
oldu¤u süreçtir. Ne zaman ki birlikler sa¤lanm›ﬂ, ne zaman ki halk
güçlerinin birli¤i için Konseyler,
Cepheler örgütlenmiﬂ, Arnavutluk
devriminin yolu da o zaman aç›lm›ﬂt›r.
Bu do¤rudan ba¤lant›, Filistin
örne¤inde de çok aç›kt›r. Filistin
Kurtuluﬂ Örgütü, Yurtsever Birleﬂik
Önderlik gibi ortak örgütlenmelere
sahip olan Filistin mücadelesi, bu
birlikler pekiﬂti¤i ölçüde güçlenmiﬂ,
tersi durumda zay›flam›ﬂt›r.
Birlik, cephe, ittifak meselesinde
en önemli noktalardan biri ideolojik
güvendir. Çin örne¤i bu aç›dan
özellikle önemlidir.

M a z l u m : Çin’i de ben anlatay›m. Çin, uzun süreli halk savaﬂ›n›n
ilk uyguland›¤› ülkedir. Ve bu anlamda Cephe örgütlenmeleriyle
halk savaﬂ› aras›ndaki ba¤, ilk olaSay›: 150

rak burada somutlaﬂm›ﬂ, s›namadan
geçmiﬂtir. Çin devrimi ony›llarca
gerilla savaﬂ› temelinde geliﬂti; dolay›s›yla birlikler de savaﬂ›n içindeki birlikler oldu.
Devrimin Japon aç›k iﬂgaline
karﬂ› mücadele biçiminde geliﬂti¤i
dönem boyunca, oluﬂturulan Cepheler Ulusal Cephe karakterinde
olmuﬂtur.
Çin hanedanl›¤›na karﬂ› 1900’lerin baﬂlar›nda kurulan ve cumhuriyetçi bir program› savunan G u om i n d a n g Çin’in güçlü ve temel örgütlenmelerinden biriydi. Guomindang içinde burjuvazinin, küçük
burjuvazinin ve toprak sahibi orta
s›n›f›n yer ald›¤› bir birliktir.
Çin’deki ittifak süreçleri de esas
olarak 1921’de kurulan Çin KomüÇ K P) ile Guomindang
nist Partisi (Ç
aras›nda ﬂekillenmiﬂtir denilebilir.
ÇKP ve Guomindang aras›nda
1920'lerin ortalar›nda ilk " u l u s a l
c e p h e " oluﬂturuldu. Cephenin hedefleri; savaﬂ a¤alar›na karﬂ› mücadele, emperyalizmden kurtuluﬂu
sa¤lamak ve Çin’i birleﬂtirmekti.
Cephenin birleﬂik savaﬂ›yla emperyalist güçlere karﬂ› ciddi darbeler vuruldu, savaﬂ a¤alar› zay›flat›ld›. Fakat 1927’de ﬁanghay'da ÇKP
önderli¤inde iﬂçilerin ayaklan›p yönetimi ele geçirmesi, bu ittifak›n sonu oldu. Guomindang emperyalist
güçler ve komprador burjuvaziyle
anlaﬂarak karﬂ›-devrim saflar›nda
yer ald›.
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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.

1927-1936 aras›nda yo¤un bir iç
savaﬂ yaﬂand›. Emperyalistlerin
deste¤indeki Guomindang’la ÇKP
güçleri aras›nda büyük savaﬂlar yaﬂand›. Fakat 18 Eylül 1931'de Japonlar'›n Çin’in kuzeydo¤usunu ele
geçirmesi bu durumu de¤iﬂtirdi.
Guomindang ilk önce iﬂgale sessiz
kald›. Japonya Çin’in içlerine ilerlerken, iﬂçiler, köylüler ve küçük
burjuvazi direnmekten yanayd›. Bu
koﬂullarda ÇKP'nin öne sürdü¤ü
“Kahrolsun Japon Emperyalizmi”,
“‹ç Savaﬂ Durdurulsun” ve “Ya banc› Sald›r›lara Karﬂ› Koymak
‹çin Birleﬂelim” sloganlar›, geniﬂ
bir halk deste¤i buldu. ÇKP'nin
önerdi¤i Milli Birleﬂik Cephe, bütün yurtseverlerin destekledi¤i bir
siyaset haline geldi.
ÇKP’nin ›srarl› ça¤r›lar› ve halk›n bask›s› sonucu, Guomindang’›n
bir k›sm›, ÇKP’nin iç savaﬂ› durdurup Japonya’ya karﬂ› Birleﬂik Cephe kurma önerisini kabul ederek,
öneriyi reddeden Guomindang lideri Çan Kay-ﬁek’i de tutuklad›lar.
Çan Kay-ﬁek cephe önerisini kabul
etmek zorunda kald›. Birleﬂik Cephe 1937’de kuruldu.
Birbiriyle k›yas›ya çarp›ﬂan iki
güç, tekrar ittifak yapar duruma gelmiﬂti ve bu hiç kuﬂkusuz, do¤ru bir
politikayd›. Bu örnek de, birlik, ittifak meselesinde geçici ve kal›c›
olan›, halklar›n k›sa ve uzun vadeli
ç›karlar›n› ayr›ﬂt›rmay› bilmek aç›s›ndan önemlidir.
Birlik ve cephe sorununda Çin
devriminin üç özelli¤i gözönünde
bulundurulmal›d›r: Birincisi, Cepheler, ittifaklar ço¤unlukla ulusal
niteliklidir. ‹kincisi, ittifaklar›n
muhtevas› ve biçiminin dönemlere
göre de¤iﬂebilirli¤i Çin'de çok somut görülür. Üçüncüsü, ittifaklar
içinde " h e m m ü c a d e l e , h e m b i rl i k " ilkesi burada ete kemi¤e bürünmüﬂtür.
Bu sonuncu ilke de birlik konusunda en az anlaﬂ›lan yanlardan biridir. ‹ttifaklar konusunda ortaya ç›kan sa¤ ve sol e¤ilimleri ﬂöyle tan›ml›yordu Mao: “ H ep savaﬂ›m
dostluk yok” diyen sol oportünizm,
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ve “hep dostluk, savaﬂ›m yok” diyen sa¤ oportünizm...

K e m a l: Do¤rusu, bizim s›k s›k
vurgulad›¤›m›z gibi, bir yandan birlik yapmak, bir yandan da ideolojik
mücadeleyi sürdürmektir.
Dört haftad›r sürdürdü¤ümüz
konumuzu art›k toparlayal›m. Verdi¤imiz örneklerde dikkat çekici
yanlardan biri de nedir? Tüm bu birliklerin, cephelerin temelde i k t i d a r
perspektifiyle ele al›nm›ﬂ olmas›d›r.
Dolay›s›yla bir genelleme olarak
söyleyebiliriz ki, ik t i d a r hedefin d e n u z a k o l a n l a r, ce p h e l e re, b i rliklere de u z a k d u r m u ﬂ l a r d › r.
Dimitrov, tüm halk› faﬂizme karﬂ› mücadeleye katabilmek için b i r
p roleter birleﬂik cephe ve bunun
üzerinde geniﬂ bir anti-faﬂist halk
cephesi kurulmas› görevini formüle
eder. Bu formül de, bize, perspektif
olarak, hem örgütlü, sol güçlerin
birli¤ini, hem en geniﬂ kitlelerin birli¤ini sa¤laman›n birlik sorununun
iki temel yan› oldu¤unu gösterir.
Cephe içerisinde, çok farkl› nitelikte ve düﬂüncede olan, mesela si-

lahl› mücadeleye farkl› bakan ama
cephenin program›nda hemfikir
olan örgütlülükler yer alabilmelidir.
Bu noktadaki kucaklay›c›l›¤›, cephenin baﬂar›s›n› da gösterir.
Mücadelenin geliﬂmesiyle, farkl›
görüﬂleri olan, Devrimci Halk ‹ktidar›’na giden yolda farkl› düﬂünen
tüm kesimleri birleﬂtirecek tarzda
örgütlenmeler ihtiyac› da ortaya ç›kacakt›r. Burada temel nokta ﬂudur:
Birlikler, cepheler, s t r a t e j i k h e d e f e
varmam›z› kolaylaﬂt›racak, düﬂman cephesini küçültüp, ittifakl a r cephesini büyütecek bir muhtevaya ve misyona sahip olmal›d›r.
Dimitrov, Halk Cephesi’nin kurulmas› ve baﬂar›s› için ﬂu temel koﬂullardan söz eder:
1- Halk Cephesi’nin kurulmas›,
ancak faﬂizme karﬂ› eylemli müca dele sürecinde mümkündür. K›sacas›, birlikler mücadele içinde kurulur. Kongre Raporunda "Türkiye solunun cepheler kurup hayata geçirememesi, savaﬂmamas›ndand›r"
tespiti yap›lmas› boﬂuna de¤ildi.
2- Örgütlü ilerici güçler, ne kadar çabuk güç birli¤ine yönelirlerse,

Umudu Canlar›yla
Büyütenler
An›ld›
9 Haziran 1995’te Okmeydan›’nda Sibel Yalç›n
9 Haziran 1996’da Küçükköy’de Süleyman Örs,
4 Haziran 1999’da Beyo¤lu’nda Selçuk Akgün
ve Sad›k Mamati dünya halklar›n›n kurtuluﬂ
umutlar›n› büyütürlerken infaz edilmiﬂlerdi. De¤iﬂik yerlerde ve tarihlerde ayn› direniﬂ ruhuyla,
ayn› bilinçle, ayn› cüretle hayk›rd›lar ﬂiarlar›n›.
TAYAD’l› Aileler, 8 Haziran’da Süleyman Örs, Selçuk Akgün, Sad›k Mamati ve Sibel Yalç›n için bir anma
düzenlediler. Selçuk Akgün’ün evinde saat 12.30’da toplanan TAYAD’l›lar daha sonra Alibeyköy ‹mar Bloklar›
Mezarl›¤›’ndaki Selçuk Akgün’ün mezar›na gittiler.
“Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez” pankart› açan aileler kortejler halinde “Süleyman Örs Ölümsüzdür, Selçuk
Akgün Ölümsüzdür, Sad›k Mamati Ölümsüzdür, Devrim
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Halk Cephesi o kadar çabuk gerçekleﬂir, yay›l›r, güçlenir.
3- Halk Cephesi, program›n›
ge rç e kl e ﬂt i rd i ¤i ora nd a güven verip, yay›lacak ve güçlenecektir.
4- Halk Cephesi’nin baﬂar›s› tamamen saflar›ndaki birli¤e, kitlele rin politik ve örgütsel e¤itimine,
faﬂizmin en ufak hareketine karﬂ›
koymaya haz›r olmaya... ba¤l›d›r.
Burada bak›ﬂ aç›s› olarak bir birli¤in taﬂ›mas› gereken özellikler ortaya konulmuﬂ oluyor. Yaz›m›z›, Dimitrov’un ﬂu sözleriyle bitirelim yine: “Halk Cephesi biçim ve oluﬂumunu, eleﬂtirisiz bir s›n›rlamaya
sokmak, bir ülkeden ötekine ayn› biçimde transfer etmek, Halk Cephesi’nin kurulmas›n›, geliﬂmesini ve
güçlenmesini aksatmaktan baﬂka ﬂeye yaramayacakt›r." (Faﬂizme Karﬂ›
Birleﬂik Cephe, Dimitrov sf. 291)
Sevgili okurlar›m›z, umuyoruz
ki, bu tecrübeler, ülkemiz solunu birlik konusunda daha olumlu bir noktaya getirir; baﬂka bir konuda buluﬂmak üzere, ﬂimdilik hoﬂçakal›n.

ﬁehitleri Ölümsüzür” sloganlar›yla mezara yürüyüﬂ yapt›lar. Ayn› mezarl›kta olan Sibel Yalç›n’›n mezar›na da
ya¤mur alt›nda yürüyen aileler tüm devrim ﬂehitleri an›s›na “Bize Ölüm Yok” marﬂ›n› hayk›rd›lar yumruklar›
havada. Karayollar› Cemevi’nde verilen yeme¤in
ard›ndan Süleyman Örs’ün katledildi¤i yere yüründü.
Süleyman Örs’ün ﬂehit düﬂtü¤ü eve gelindi¤inde umudun sloganlar› yükseldi. Süleyman vuruldu¤undan beri
vuruldu¤u yerde as›lan resmi karﬂ›lad› anmaya gelenleri.
Duvarda kurﬂun izlerini görenler daha da öfkelendiler,
“Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez” slogan›n› hayk›r-d›lar. Karanfillerle süslendi Süleyman’›n etraf›. Analar
a¤›t yakarken a¤lamak yok diyenler oldu birbirine. A¤la-mak yoktu gidenlerin ard›ndan. A¤›t sesinden çok adalet
özlemini dile getiren
sloganlar hayk›r›ld›.
Süleyman
Örs’ün
abisi aradan 11 y›l
geçti¤ini ancak hesa-b›n er geç sorulaca¤›-n› ve devrimcilerin
yok edilemeyece¤i-nin vurgulayan bir
konﬂuma yapt›. An-maya 150 kiﬂi kat›ld›.
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Kolektivizm, dar anlam›yla bir-likte düﬂünmek, birlikte iﬂ yapmak
ﬂeklinde alg›lan›r. Elbette, bu yan-lar› da vard›r, fakat salt “pratik yarar” ve salt bir “çal›ﬂma yöntemi”
ﬂeklinde tan›mlamak kolektivizmi
ifade etmeye yetmez.
Kolektivizmin pratik yarar› bir
sonuçtur ve çal›ﬂma yöntemi ko-lektivizmin sadece bir boyutudur.
Esas olan ise, kolektivizmin ide olojik, kültürel yan›d›r.
O halde nedir kolektivizm?
Yabanc› dillerden, dilimize geç-miﬂ bir kelime olan kolektivizmin
Türkçe karﬂ›l›¤›, “ o r tak, or taklaﬂa, toplu” ﬂeklindedir. Kolektiviz-min karﬂ›t› ise bireyciliktir.
Bu iki kavram, iki ayr› dünya
görüﬂünün yaﬂamdaki ifadesidir.
Kolektivizm, proletar yan›n; bireyc i l i k i se , b ur j u v a z i n i n y a ﬂ a m f e l sefesidir. Kula¤›m›z›n aﬂina oldu-¤u ﬂu iki sözden; “ y a r i n y a n a¤ › nd a n g a y r›, her ﬂey de, her yer de
hep ber a ber” kolektif yaﬂam› sa-vunanlar›n felsefesini, “her ko y u n
k e ndi ba ca ¤ › ndan as› l › r ” sözü de
burjuvazinin bireycilik felsefesini
özlü bir ﬂekilde anlat›r.
Bireycilik; burjuvazinin egemen
oldu¤u kapitalist sistemin temeli-dir. Burjuvazi bireycili¤i geliﬂtirme-ye çal›ﬂ›rken, bireycili¤in herkesin
içinde, do¤as›nda var olan bir
özellik oldu¤unu söyler. Halka, so-runlar›ndan, yokluktan, yoksun-luklardan bireysel çabalar›yla kur-tulabileceklerini ö¤ütler. Bilir ki,
bencilleﬂmiﬂ, bireycileﬂmiﬂ, birey-sel kurtuluﬂ peﬂinde koﬂan kitleler,
burjuvazinin düzeni için tehlikeli
olamayacakt›r.
Kolektivizm ise, proletaryan›n
egemen güç oldu¤u sosyalist sis-temin temelidir. Proletarya ancak
kolektivizmi savundu¤unda, burju-vazinin iktidar›n›n alternatifini de
geliﬂtirebilir. Ayn› ﬂekilde, prole-taryan›n örgütleri de kolektivizme
göre hareket eden yap›lard›r.
Kolektivizm, yaﬂam›n her ala-n›nda ortak hareket etmek demek-tir. Üretirken ortak üretmek ve tü-ketirken ortak tüketmektir. Birlikte

B‹LG‹
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düﬂünce üretmek, olanaklar› bir-likte kullanmak, birlikte çal›ﬂmak,
varl›¤› ve yoklu¤u birlikte paylaﬂ-mak, sorunlar› birlikte çözmek,
eylemde birlikte olmakt›r.
Burjuvazinin ya da dinci kesim-lerin iddia ettiklerinin tersine, ko lektivizm ya da bireycilik insan›n
bünyesinde genetik olarak var
olan özellikler de¤il, toplumsal ya-ﬂamda var olan, kolektif mülkiyet
ya da özel mülkiyetin insan bilin-cindeki yans›malar›d›r.
3-4 bin y›l öncesine kadar, yani
ilkel komünal toplumda henüz özel
mülkiyet diye bir ﬂey yoktu. Mülki-yet toplumsald› ve “ s e n i n ”, “be nim” diye bir kavram da yoktu ve
dolay›s›yla yaﬂam da en basit an-lam›yla da olsa, kolektifti.
Elbette bunun da maddi neden-leri vard›. ‹nsanlar do¤a karﬂ›s›nda
deneyimsiz, donan›ms›z ve güçsüz
durumda olduklar› için yaﬂamlar›-n› devam ettirebilmelerinin tek yo-lu, birlikte çal›ﬂmak, ortaklaﬂa tü-ketmekti. Birlikte avlan›yor, birlik-te bitki topluyor, birlikte bar›nak
yap›yor ve hepsini ortaklaﬂa kulla-n›yorlard›. Böyle bir yaﬂam içinde,
insano¤lunun henüz “bencil duy gular” diye bir ﬂeyi tan›mamalar›
da do¤ald›.
Fakat, toplumlar›n geliﬂiminin
belirli bir aﬂamas›nda, üretim
araçlar›n›n geliﬂmesiyle belli oran-larda ihtiyaçtan fazlas› üretilir ol-du. Avc›l›k, tar›m, çanak-çömlek-çilik gibi de¤iﬂik iﬂler yapan insan
topluluklar› aras›nda ürün de¤iﬂimi
yap›lmaya baﬂland› ve baz›lar›n›n
elinde ürün fazlas› birikmeye baﬂ-lad›. Bu süreçte ürün fazlas›na ve
üretim araçlar›na sahip olan bir
kesim de oluﬂmaya baﬂlad›. Bu
durum ise, o kesime toplumda bir
üstünlük ve ayr›cal›k sa¤l›yordu.

Bunlar, özel mülkiyetin ve sö-mürünün ortaya ç›k›ﬂ›n›n ilk ad›m-lar› oldular. Zengin olmak, kendisi
için çal›ﬂmak ve baﬂkalar›n› kendi-si için çal›ﬂt›rmak, baﬂkalar›ndan
üstün ve ayr›cal›kl› olmak bir kesi-min amac› haline geldi. Ve böylece
bireycili¤in, bencilli¤in tohumlar›
da at›lm›ﬂ oldu yeryüzüne.
Toplumlar›n geliﬂim süreci için-de, özel mülkiyette biçim de¤iﬂti-rerek varl›¤›n› sürdürdü ve nihaye-tinde, kapitalist toplumda üretim
araçlar›n›n özel mülkiyetini elinde
bulunduran temel s›n›f olan burju-vazinin ideolojisi de, bireycili¤e
göre ﬂekillendi.
Bunun karﬂ›s›nda, proletarya
ise, özel mülkiyetten yoksun, bi-reycili¤e dayal› kapitalist sistemin
sömürdü¤ü ve ezdi¤i bir s›n›f ola-rak, özel mülkiyetin dolay›s›yla bi-reycili¤in karﬂ›s›nda ve toplumsal
mülkiyetin ve dolay›s›yla kolekti-vizmin savunucusu oldu.
Burjuva toplum, bireyci kültürle
yetiﬂmiﬂ insan tipine dayan›rken,
proletaryan›n iktidarda oldu¤u
sosyalist toplum da tersine kolek-tif bilinçle donanm›ﬂ sosyalist in-sana dayanacakt›r. Sosyalist inﬂa,
toplumsal iﬂleyiﬂ, kolektif bir ze-min üzerinde yükselecektir.
Bu durum, proletarya ile burju-vazinin savaﬂ›n›n önemli bir boyu-tunu da oluﬂturmaktad›r. Yani bu
iki s›n›f aras›ndaki savaﬂ, bir ya-n›yla bireycilikle kolektivizmin sa vaﬂ›d›r.
Yine bireycilik, burjuva ideoloji-sinin bir özelli¤i olmakla birlikte,
salt burjuva s›n›fta görülen bir
özellik de de¤ildir. Kapitalist top-lum içinde, proletarya ve onun ör-gütlülükleri de, burjuva ideolojisin-den dolay›s›yla bireycilikten ﬂu ya
da bu düzeyde etkilenir.
Bu durum, proletaryan›n örgüt-lenmelerinde ve tek tek kiﬂilerin
bilincinde de kolektivizm ve birey-cilik aras›nda bir savaﬂ›n sürmesi-ne neden olur. Bu savaﬂ da özün-de, burjuva ideolojisiyle, proletar-yan›n ideolojisi, bir baﬂka ifadeyle
kapitalizmle sosyalizm aras›ndaki
bir savaﬂt›r.

Akaryak›t Fiyatlar›ndaki
Art›ﬂlara Protesto
Uluslararas› piyasalarda petrol fiyatlar›n›n 140 dolara dayanmas› çeﬂitli ülkelerde yap›lan eylemlerle protesto edildi. Eylemlerde hükümetlerden, akaryak›t fiyatlar›ndaki art›ﬂ›n önlenmesi talep edildi.

Avrupa: F r a nsa, ‹sp a nya, Portekiz, Belçik a ve
‹ t a l y a ’ d a mazot maliyetlerinin artmas›n› protesto eden
bal›kç›lar, liman ve petrol rafinerilerini ablukaya al›rken; ‹ ngil te r e , F r a n s a , P o rte kiz, ‹sp a ny a ’ d a nakliyeciler de protesto gösterileri düzenlediler.
‹sp a nya’da nakliyecilerin baﬂlatt›¤› grev büyük ﬂehirlerde trafikte soruna neden olurken, süresiz açl›k grevi eylemine baﬂlayan binlerce kamyon ﬂoförünün, ‹sp a n y a - F r a nsa s›n›r›ndaki otoyollarda, a¤›r vas›talar›
ile yollar› bloke etmeleri sonucu trafikte uzun kuyruklar oluﬂtu. ‹spanyol kamyoncular›n eylemine Frans›z
kamyoncularda destek verdi.
Kamyoncular›n eylemleri sonucunda harekete geçen
hükümetin, almay› planlad›¤› önlemler aras›nda taﬂ›mac›l›k sözleﬂmelerinde esnek sözleﬂmeler ve emekli olmak isteyen kamyon ﬂoförlerine nakit ödeme yapma gibi önlemler bulunuyor.
‹ ngilte r e’nin Cheshire kentinde de Stanlow Rafinerisi’nin giriﬂ-ç›k›ﬂ› nakliyeci ve çiftçiler taraf›ndan
kamyon ve traktörlerle kapat›larak protesto eylemi yap›ld›. Rafineri eylemi son 1 ay içinde ikinci kez yap›l›-

‹ngiltere: Gözalt› Süresi
44 Güne Ç›k›yor
Kimileri diyorlar ki; ülkemize demokrasi ancak AB arac›l›¤›yla gelebilir.
Biz de diyoruz ki; emperyalist ülkeler, halklar için demokrasinin de¤il,
bask› ve zulmün savunucusudurlar.
‹htiyaç duyduklar›nda bu bask› politikas›n› tüm pervas›zl›klar›yla kendi ülkelerinde de uygulamaktad›rlar.
Bu söylediklerimizi do¤rulayan
çokça geliﬂme yaﬂanm›ﬂt›r. ‹ﬂte, bunun bir örne¤i de, ‹ngiltere’de yaﬂan›yor. Mecliste görüﬂülecek bir yasa tasar›s›yla, “ t e r ö r z a nl › l a r › ” için gözalt› süresini 28 günden 44 güne ç›kar›lmak isteniyor. Ve üstelik bu yasa
tasar›s›n› haz›rlayan, ‹ngiltere’nin
Blair’den görevi devralan yeni Baﬂbakan› Gordon Brown’un baﬂ›nda ol-
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yor. Akaryak›t tankeri sürücüleri de ücret art›ﬂ› talebiyle grev haz›rl›¤›ndalar.

Asya: Çeﬂitli ülkelerde
artan petrol fiyatlar› nedeniyle protesto eylemleri yap›ld›.
H i ndis t a n , Cammu-Keﬂmir ve ﬁrinagar’da yap›lan
protestolarda, polis göstericilere tazyikli su ve sopalarla sald›r›rken, yüzlerce gösterici de gözalt›na al›nd›.
M a lez y a ’ d a petrol fiyatlar›ndaki art›ﬂa halk›n tepkisini yat›ﬂt›rmak için, bakanlar›n ödeneklerinde k›s›tlamaya gidiliyor.
E n donez ya, Tayvan ve Sri Lank a ’da da petrol fiyatlar›ndaki art›ﬂlar nedeniyle protesto eylemleri yap›ld›. Endonezya’da ö¤renciler a¤›zlar›n› dikerek yapt›klar› protesto eyleminde zamlar›n geri al›nmas›n› istediler.
Belçi k a ’ d a y›ll›k enflasyonun 23 y›l›n en yüksek rakam›na ulaﬂarak yüzde 5.21 olmas› ve halk›n al›m gücünün düﬂmesine karﬂ›, Liege kentinde yaklaﬂ›k 20 bin
kiﬂinin kat›ld›¤› bir “Al›m Gücünün Düﬂüﬂüne Karﬂ›
Ulusal Eylem” ad› verilen bir protesto gösterisi yap›ld›.
Eylem FGTB, CSC ve CGSLB isimli sendikalar›n oluﬂturdu¤u birlik taraf›ndan örgütlendi.
Ayn› taleplerle ve ayn› zamanda Anwers ﬂehrinde
yap›lan eyleme ise 5 bin kiﬂi kat›ld›. Sendikalar eylemlerde, maaﬂ art›ﬂ› ve baﬂta enerji ürünleri olmak üzere,
baz› tüketim maddelerinde %21 olan KDV’nin yüzde
6’ya düﬂürülmesini, temel g›da maddelerindeki fiyat art›ﬂlar›n›n durdurulmas›n› istiyorlar. 9 Haziran’da baﬂlat›lan eylemlerin bir hafta sürmesi planlan›yor.

du¤u ‹ﬂçi Partisi’dir.
Emperyalist AB ülkelerinde bunun
gibi düzenlemeler s›kl›kla gündeme
getirilmektedir. Özellikle göçmenlere
yönelik ›rkç› yasalar, ezilen halklara
yönelik “terör” ad› alt›nda ç›kar›lan
yasalar AB ülkelerinde burjuva demokratik haklar› da büyük oranda
yok ediyor.
Elbette bask› politikalar›n›n salt
göçmenleri hedeflemesi düﬂünülemez. Yabanc›lar gerekçe gösterilerek
ç›kar›lan yasalar, ayn› zamanda kendi
halklar›n› da ﬂu ya da bu oranda etkilemekte ve gelecekte daha da fazla etkileyecektir.
Asl›nda emperyalist ülkelerdeki
bu geliﬂmeler, ayn› zamanda ülkemizdeki kimi kesimlerin AB’den demokrasi bekleme hayallerine de indirilen
darbelerdir. Yeter ki, gözlerini kapatmas›nlar.

‹ran: Ö¤renciler
Açl›k Grevinde
Kerec ﬂehrindeki Perdis Pedagoji Üniversitesi ö¤rencileri,
okul yönetiminin bask›lar›n›
protesto etmek için oturma eylemi ve açl›k grevi baﬂlatt›.
1200 ö¤rencinin Haziran baﬂ›nda baﬂlatt›klar› açl›k grevinde, üniversite yöneticilerinden
baz›lar›n›n görevden al›nmas›,
ö¤rencilerin hareketlerini kontrol eden ‘Disiplin Komitele r i 'nin feshedilmesi baﬂta olmak
üzere çeﬂitli akademik demokratik taleplerde bulunuluyor.
Polisin üniversiteyi kuﬂat›p,
hükümetin üniversitenin suyunu kestirmesine karﬂ›n, eylemciler eylemlerini sürdüreceklerini aç›klad›lar.
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burjuvazinin süzgecinden
geçen tarih, tarih de¤ildir
Tarihi ke ndin e –ve reytinglere
g ö re– seçiyor, ç a r p › t › y o r ve
mag azinl eﬂtiriy or. ‹ ﬂ t e H a t › r l a
Sevgili’nin tarih anlat›m›n›n
ö z e t i b u d u r.
‹letiﬂim alan› ve edebiyattan sinemaya, müzikten televizyona kadar uzanan k ü l t ü r s a na t a l a n ›, ideolojik mücadelenin en yo¤un ve en
keskin biçimde sürdü¤ü iki aland›r.
Bugün özellikle televizyonlar, bu iki
alan› kendisinde birleﬂtiren bir araç
olarak, burjuva ideolojisinin en
önemli k a r a r g a h › durumundad›rlar.
Burjuvaziyle proletarya, devrimle karﬂ›-devrim aras›ndaki ideolojik
mücadelede bu kadar önemli ve
merkezi bir rol oynayan, mücadelenin bu kadar keskin ve kat› biçimde
sürdürüldü¤ü bir alan›n, burjuvazi
taraf›ndan denetimsiz, baﬂ›boﬂ b›rak›lmas› düﬂünülemez. Ve yine ayn›
alan›n burjuvaziye s›n›fsal anlamda
uzun vadeli zararlar verecek ürünlere aç›lmas› da fazla ihtimal dahilinde de¤ildir.
Televizyon programlar›na, dizilere dair de¤erlendirmeler yaparken, unutulmamas› gereken olgular›n baﬂ›nda bu gelir.
Hat›rla Sevgili adl› dizinin geçmiﬂimizi hat›rlatt›¤›, tarihi bilmeyen gençlere tarihimizi ö¤retti¤i,
unutulan bir dönemi gündeme getirerek yeniden sorgulanmas›n› sa¤lad›¤› gibi de¤erlendirmeler, iﬂte bu
yüzden gerçeklikten ve s›n›fsall›ktan uzak, s›¤ de¤erlendirmelerdir.
Kendine güvenini kaybetmiﬂ
kendi küçük dünyas›na hapsolmuﬂ,
kitlelere ulaﬂma ve onlar› bilinçlendirme iddias›n› kaybetmiﬂ kesimler, tam bir ehveni ﬂer mant›¤› içinde, bir televizyon dizisinde büyük
kerametler buldular. Hiç yoktan iyidir düﬂüncesinin teorisini yapt›lar.

Say›: 150

E h v e n’in nerede bitip, ﬂ e r’in
nerede baﬂlad›¤› belli olmaz. Sizin
ehven sand›¤›n›z, asl›nda bakm›ﬂs›n›z ki ﬂerdir; ama siz onu zaman›nda fark etmemiﬂseniz, iﬂ iﬂten geçmiﬂ olur.
Ne anlatm›ﬂt›r Hat›rla Sevgili?
Yap›mc›lar›n›n zaman zaman
söyledi¤i gibi, anlat›lan “bir aﬂk hikayesi”dir. Öyle s›n›flar mücadelesi
içinde ﬂekillenen bir sevda da yoktur ortada. Aﬂk hikayesinin baﬂ kahramanlar›, dizinin en apolitik kiﬂileri aras›nda yer al›yor. Dolay›s›yla,
27 May›s ‹htilali ve Menderesler,
1968-71 gençlik hareketi ve devrimci mücadelesi ve sonras›nda 12
Eylül’e uzanan siyasal süreç, bu dizi için sadece bir FON’dur. Dizinin
öncesine vak›f olanlar›n da belirtti¤i gibi, dizide aﬂk hikayesinin sürükleyicili¤ini kaybetmesine karﬂ›n
“siyasall›k ve tarihselli¤in” reyting yapmas›, tarihsel fon’a ve kiﬂilere ayr›lan yerin de art›r›lmas›n›
beraberinde getirmiﬂtir. K›sacas›, bu
tarih anlat›m›n›n hacmi, kapsam›
bile, reytingler taraf›ndan, yani dizinin alaca¤› r eklam pastas›na göre
belirlenmiﬂtir.
Tarihin nas›l ve ne kadar anlat›l›ca¤›na karar veren k a p i t a l i z m d i r.
Hat›rla Sevgili, tarihi do¤ru anlatm›yor. Tarihi kendine –ve muhtemelen reytinglere göre– seçiyor,
ç a r p › t › y o r v e m a g a z i n l e ﬂ t i r i y o r.
‹ﬂte Hat›rla Sevgili’nin tarih anlat›m›n›n özeti budur.
Ve bunun hem kan›t›, hem mant›ksal sonucu olarak da, dizi, kelimenin gerçek anlam›yla pespaye
bir bölümle bitirildi.

Hat›rla Sevgili’nin
1 2 E y l ü l ’ d e k i t e rc i h l e r i
Dizinin (ve elbette yap›mc›lar›n›n, senaristlerinin) as›l niteli¤ini
ortaya koyan ise, 12 Eylül dönemi
olmuﬂtur. Türkiye siyasal tarihinde
herkesin yerini, rengini aç›¤a ç›ka-

ran bir iﬂlev gören 12 Eylül, tarihin
gücüne bak›n ki, dizi için de ayn›
görevi üstlendi.
Mamak Hapishanesi vard›r, fakat Metris yoktur dizide. Mamak’ta
teslimiyet, Metris’te direniﬂ vard›r
ve kuﬂkusuz bunlardan birini seçip
göstermek, bir tercihtir.
‹kincisi, birçok siyasi hareket
yok; TDKP ve DY var! Ve onlar da
12 Eylül’le birlikte yurtd›ﬂ›na kaç›yor zaten. Kimse kalm›yor geriye.
Yak›n tarihimizi Hat›rla Sevgili’den
ö¤renen bir genç, 12 Eylül sonras›nda herkesin yurtd›ﬂ›na kaçt›¤›n›, kaçamayanlar›n da yakalan›p hapishanede faﬂist uygulamalara teslim oldu¤u “bilgisini” alacakt›r bu diziden. Tarihi ö¤retmek bu mu peki?
12 Eylül’ün hemen ard›ndan, hani
o yurtd›ﬂ›na kaç›ﬂ güzellemesinin yap›ld›¤› bölümlerin yaﬂand›¤› zamanlarda bu ülke topraklar›nda ﬂehit düﬂen Ayhan Pektaﬂlar, Selçuk Küçükçiftçiler, Selim Yüceller ne olacak?
Onlar tarihten silinecekler mi?... Hapishanelerde direnerek ölümsüzleﬂen
Apolar, Haydarlar ne olacak?..
Dizinin yap›mc›lar›n›n, senaristlerinin bu tür sorular karﬂ›s›nda hemen kaç›p s›¤›nd›klar› bir liman
var: “Ama biz bir televizyon dizisiyiz, her ﬂeyi anlatamay›z.”
O zaman yapabilece¤iniz iﬂin alt›na gireceksiniz. Ortaya baﬂka iddialarla, hele ki siyasal misyonlarla
hiç ç›kmayacaks›n›z.
Senaristi de, senaryo dan›ﬂmanlar› da, ya solun tarihinden, bileﬂiminden habersizler -ki öyle olmad›¤› anlaﬂ›l›yor- ya da korkunç bir
subjektivizmin ve pervas›z bir sor u m s u z l u ¤ u n girdab›ndad›rlar. Tarih karﬂ›s›ndaki bu sorumsuzluklar›
baﬂka türlü izah edilemez.

‘Eve dönüﬂ’, tüm
döneklerin filmlerinin,
kitaplar›n›n ortak ad›d›r
Hat›rla Sevgili’ydi dizinin ad›.
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Peki hat›rlay›p ne yapacak? Bak ülkende böyle bir mücadele verildi,
sende kat›l bu mücadeleye mi diyor
dizi? Hay›r.
Anlat›yor, “hat›rlat›yor” ve sonra diyor ki, bak, herkes ya kaçt›, ya
“evine döndü”!
Kaç›ﬂ› güzelleﬂtiriyor dizi. Bir
ülkenin tarihine, söze gelince bol
bol övdükleri Denizler’e, en büyük
sayg›s›zl›k, en büyük hakaret de¤il
mi bu?.. O Denizler, o Mahirler ki,
12 Mart Cuntas› karﬂ›s›nda y›lmay›p, asla teslim olmay› düﬂünmeyip,
imkanlar› olmas›na karﬂ›n yurtd›ﬂ›na ç›kmay›p silahl› direniﬂi sürdürenlerdir. Kaç›ﬂ›, mültecileﬂmeyi
güzelleyenler, onlar› de¤il anlatmak, adlar›n› bile a¤›zlar›na almaya
haklar› olmayanlard›r.
12 Eylül sonras›nda hiçbir direniﬂ yoktu dizinin senaristlerine göre; herkes yurtd›ﬂ›na çekip gitmiﬂti,
direnen yoktu, 12 Eylül’de bitmiﬂti
devrimcilik.. Topra¤a düﬂmüﬂ devrimciler için ise söyleyebilecekleri
tek ﬂey, onlar›n ﬂ e refine(!) ﬂarap ﬂi ﬂesi kald›rmaktan ibaretti... ﬁarap
ﬂiﬂesinin havaya kald›r›ld›¤› sahne,
bu diziyi yapanlar›n, bu diziye dan›ﬂman olanlar›n aya¤a düﬂtü¤ü
sahneydi. Bu noktada tam olarak yine 12 Eylül öncesini anlatma iddias›ndaki bir baﬂka dizi olan- Çemberimde Gül Oya adl› diziyle ayn›
noktaya gelmiﬂ oldular.
Kaç›ﬂ› güzelleﬂtiren, ayyaﬂl›¤›
güzelleﬂtiren bak›ﬂ, teslimiyeti ve
eve dönüﬂü meﬂrulaﬂt›r›yordu.
Devrimciler, alabildi¤ine basitleﬂtirilmiﬂtir; anlat›lan kiﬂilikler güya illegal; ama iﬂleri güçleri eﬂleriyle, sevgilileriyle buluﬂmak..
Bu mu tarih anlat›m›?
Bu mu tarihe sayg›?
Devrimciler magazine sat›lm › ﬂ t › r bu dizide. O tarihi yaﬂam›ﬂ,
paylaﬂm›ﬂ birileri de utanmadan bu
dizide dan›ﬂmanl›k yapt›lar. Kendi
tarihlerine ihanet ettiler. (Ki bu ihanet asl›nda daha önce gerçekleﬂmiﬂ
bir ihanettir zaten; bu diziyle tarihe
ihanet devam ettirilmiﬂtir.)

36

TAR‹H

Devrim, demokrasi
ve ba¤›ms›zl›k mücadelesi,
Ve bu mücadelenin yaﬂayan
ve ﬂehit neferleri,
ticari ç›karlar›n›z için
kullanaca¤›n›z bir meta
de¤ildir

Yap›lan iﬂin ad› ticaret, sunul a n b i r tüketim nesnesidir
Televizyon dizilerinin iﬂlemedi¤i, ele almad›¤› hemen hiçbir konu
ve kesim kalmam›ﬂ, s›ra devrimcilere gelmiﬂtir.
Burada yap›lan her ﬂey bilinerek, fark›nda olunarak yap›lan ﬂeylerdir. Ve bu anlamda da tarihe karﬂ› iﬂlenen suçlar bilinçli ve kasten
iﬂlenmiﬂ suçlard›r. Suçlar›n›n da
fark›ndad›rlar. Dizinin senaristi Nil gün Öneﬂ, bir röportajda diziye yönelik ilgi üzerine ﬂöyle diyor:
“... Biraz politikadan uzak b›rak›lm›ﬂ bir gençlik var. ﬁimdi bu dizi
ile birlikte o dönemlerin baﬂkald›ran gençli¤ini gördüler... etkilendiler... Bana sorarsan›z dizinin etkisi
bittikten sonra sönecek bu. Aralar›nda Deniz Gezmiﬂ fanlar› olacak.
Ama bu kadar yayg›n olmayacak
art›k. Her ﬂey çok çabuk tüketiliyor. Bu da tüketilecek.”
Tüketilecek!
T›ls›ml› kelime budur.
Bu dizi, bir tüketim nesnesidir.
O kadar. Yap›mc›lar›, senaristleri, oyuncular›, hepsi bunun fark›ndad›r. Seyircilere, –yani tüketicilere– tüketmeleri için bir meta sunmuﬂlard›r. Amaçlar› tarih anlatmak,
egemen s›n›flar›n unutturma politikas›na meydan okumak de¤ildir.
Tüketici bunu “hazmettikten”
sonra veya bir yandan bunu tüketirken, bir yenisi sunulacakt›r. Çark
böyle dönüp gidecektir.
Hat›rla Sevgili dizisinin proje tasar›m sorumlusu Tomris Giritlio¤lu
ile senaristi Nilgün Öneﬂ, bundan
önce ‘ I h l a m u r l a r Alt›nda’ dizisinde birlikte çal›ﬂ›yorlarm›ﬂ.
Onlar için ha ‘ I h l a m u r l a r Al t › n d a ’, ha ‘Hat›rla Sevgili’... ‹kisi

de onlar için “iiﬂ”. ‹kisi de m ü ﬂ t e r i ye sunulan ürünler...
Hat›rla Sevgili dizisinin senaristi Nilgün Öneﬂ, Nuriye Akman’la
yapt›¤› röportajda koﬂullar›n› ﬂöyle
anlat›yor. “Her hafta bir film senaryosu yaz›yorum asl›nda, 90 dakika.
Bunun titizlenerek yaz›lmas› müm kün de¤il. ‹zlerken bunu nas›l yapm›ﬂ›m diye masan›n alt›na girdi¤im
birçok durum oluyor. ”
Ayd›n sorumlulu¤u taﬂ›yan biri,
bu koﬂullara ra¤men, devrimcileri
bunun malzemesi yapar m›?
Diyor ki, izlerken bunu nas›l
yapm›ﬂ›m diye masan›n alt›na girdi¤im birçok durum oluyor. Ama senin elindeki malzeme devrimciler,
madem koﬂullar budur, o koﬂullara
göre seç konunu. Devrimcileri, tarihi malzeme yapamazs›n kendine.
Ticaret nesnesi haline getiremezsin.
Getirirsen, senin daha çok kazanmak için halka her türlü sa¤l›ks›z
mamülü yediren, her türlü hileli
ürünü satan bir t ü c c a r d a n ne fark›n
kal›r?.. Ki asl›nda tastamam böyledirler. Televizyon tüccarlar›, kendilerini ayd›n, edebiyatç› gibi pazarlamaktad›rlar. Bu da reklama ve reyting hesaplar›na dahil olsa gerek!
Hat›rlay›n, Birgün gibi sosyalist
iddial› reformist gazetelerin sayfalar›nda, “ reklam sektöründe patronlu¤a kadar yükselip hala sosyalist
kalm›ﬂ” döneklere övgüler vard›.
Bu dizinin yap›mc› ve senaristleri de ayn› konumda. Bak›n bir röportajda ne diyorlar:
“Dizi seyreden bir halk olmaktan h›zla uzaklaﬂmal›y›z. Dizilerden
sonra en çok reyting alan programlar da para da¤›tan yar›ﬂmalar.
Ciddi biçimde geriye gitmiﬂiz. Bizim cesur ve yenilikçi televizyon yöneticilerine ihtiyac›m›z var. ” (Vatan, 24.05.2008)
‹kiyüzlülü¤ün bu kadar›na ne
denilebilir ki? Düzenin statükosu
içinde yaﬂay›p güya bu statükoya
karﬂ› gibi görünen riyakarl›k, halk›na, seyircilerine karﬂ› dürüst ve sorumlu olabilir mi?
Nilgün Öneﬂ, Nuriye Akman’la
15 Haziran 2008

yapt›¤› röportajda geçmiﬂini ve dizideki amaçlar›ndan birini de ﬂöyle
anlat›yor:
“78 döneminde örgütlü bir hayat›m oldu. TDKP...
Ben 78'de daha çok yaz›p çizen,
pankartlar› haz›rlayan bir konumdayd›m. Silahl› eylemde hiç bulunmad›m... ﬁiddet beni çok irite ediyor. Dizide de bir anlamda ﬂiddeti
eleﬂtirmeye çal›ﬂt›k. Fakat öyle ﬂeyler yaﬂanm›ﬂ ki o hep geri planda
kald›. ﬁimdi finalde derdimiz buydu
gibi bir son söz yazmak istiyorum.”
(Aktaran Bugün, 18 May›s 2008)
Derdini anlat›yor iﬂte aç›kça.
Onun derdi, Denizler’i, Mahirler’i mahkum etmek asl›nda.
“Hiç kimseyi öldürmemiﬂti”
edebiyat›na sar›lmalar› da bundan.
Mahir Çayan’› yer verdikleri bölümler boyunca, sekter, itici bir karakter olarak çizmeleri bundan.
Ve yukar›daki bu sözler, dizinin
burjuvazinin televizyonunda neden
ve nas›l yay›nland›¤›n› da anlatmaya yetiyor.
Burjuvazinin televizyonlar› hem
t i c a ret arac›d›rlar, hem ideolojik
birer araçt›rlar. Bazen bunlardan birinin öne ç›kt›¤› olur, ama burjuvazi
ikisinden de vazgeçmez.

ÇHD Hak ‹hlallerini
Protesto Etti
ÇHD üyeleri 9 Haziran’da dernek binas›nda düzenledikleri bas›n
toplant›s›nda son aylarda temel
hak ve özgürlüklere yönelik artan
sald›r›lara dikkat çektiler.
ÇHD ad›na Av. Ebru Timtik
dergi ve gazetelere toplatma ve
yay›n durdurma kararlar› ile sansür uyguland›¤›n›, dönemsel olarak yo¤unlaﬂan ihlallerin önümüzdeki dönemde katlan›lmaz bir hal
alaca¤›n›, hak gasplar›n›n önüne
geçmek için birlikte ve daha çok
çal›ﬂmak gerekti¤ini ifade etti.
ÇHD üyesi Av. Sabri Kuﬂkon-

Say›: 150

Burjuva bas›n ve yay›n araçlar›nda, solun anlat›l›yor gibi göründü¤ü, sol düﬂüncelerin savunuluyor
gibi göründü¤ü durumlar da, b u rjuvazinin hanesine yaz›l›r. Böylelikle düzenin demokrasicilik oyunu
tamamlan›r, medyaya demokratik
bir görünüm verilir. Özellikle gazetelerdeki solcu köﬂe yazarlar›n›n,
solcu yorumcular›n burjuvazi aç›s›ndan “yarar›” budur. Solcu ise, bu
noktada genellikle yanl›ﬂ hesaplar
ve düﬂünceler içindedir. Hiç olmazsa bunlar› burada yaz›yorum, söylüyorum derken, nesnel olarak faﬂizmin perdelenmesine hizmet eder.
Burjuvazi sola bu kadar›yla izin verir. Ve bu kadarl›k bir iznin bile bir
karﬂ›l›¤› vard›r; bu karﬂ›l›k, burjuvazinin televizyonunda, gazetesinde yap›labilecek solculu¤un s›n›rlar›n› da çizer.
O s›n›rlar, halk›n meﬂru ﬂiddetine mahkum etmektir mesela. Devrimcileri yazarken araya mesafe
koymakt›r. Düzeni bir ﬂekilde meﬂrulaﬂt›rmakt›r. ﬁiddet karﬂ›s›nda
“irite” olmakt›r mesela. Deniz’i tarihte oldu¤u gibi silahl› bir örgütlenmenin önderlerinden biri olarak
de¤il, “kimseyi öldürmemiﬂti” diye
anlatmakt›r mesela. Mahir’e karﬂ›
tahammülsüz olmak, onu sekter, iti-

maz’›n çeﬂitli bask› ve yasaklamalar› örnekledi¤i konuﬂmas›n›n
ard›ndan söz alan ÇHD Genel
Sekreteri Av. Selçuk Koza¤açl›
ise “Ankara mahkemeleri art›k
bas›n aç›klamas›na kat›lanlardan
pankart tutan› üyelikten, döviz
taﬂ›yan› suçluyu övmeden, megafon tutan› propagandadan yarg›layacak bir tasnifle harekete
baﬂlam›ﬂt›r" diye konuﬂtu. Koza¤açl›, toplumsal eylemlerin terör
statüsüne koyulmaya çal›ﬂ›ld›¤›n›, kepenk kapatma, Lübnan tezkere eylemi ve Kevser M›rzak’›n
yarg›s›z infaz edilmesi örneklerini s›ralayarak art›k her türlü yasal demokratik eylem ve etkinli¤in suç say›l›r hale getirildi¤ini
söyledi.

ci göstermektir...
Ve Hat›rla Sevgili’nin yap›mc›lar›, dan›ﬂmanlar›, bütün bunlar›
fazlas›yla yapm›ﬂ, karﬂ›l›¤›nda burjuvazinin iste¤ine uygun bir tarih
anlatm›ﬂ ve ticari olarak da büyük
paralar kazanm›ﬂlard›r.
Burjuvazi k a r d a d › r.
Dizinin yap›mc›lar›, senaristleri
k a r d a d › r.
Bizim merak etti¤imiz, “Deniz’in
mücadele yoldaﬂlar›” olarak bu diziye dan›ﬂmanl›k yapan EMEP anlay›ﬂ›n›n kâr›n›n ne oldu¤udur. Merak
etti¤imiz, ayn› anlay›ﬂ›n yönetti¤i
D‹DF’in gecesi için dizinin oyuncular›n›n, ayyaﬂ olarak gösterilen
oyuncu kahramanlar›n›n(!) resimleriyle reklamlar verilmesinin, nas›l
bir “hesab›n” ürünü oldu¤udur. Merak etti¤imiz kendi politikalar› ve eylemleriyle y›llard›r bir iz b›rakamayan bir partinin, bu popüler diziye ve
bu dizinin oyuncu kahramanlar›na
adeta sar›larak bunu bir kampanyaya
dönüﬂtürmüﬂ olmas›n›n nas›l bir ruh
haline tekabül etti¤idir? Merak etti¤imiz, dizinin oyuncular›yla siyasi
propaganda yapt›¤›n› düﬂünen, ben
de bu popülariteden pay kapay›m diye “etkinlikler” düzenleyenlerin içine düﬂtü¤ü durumun izah›d›r!

Ekme¤imizle Oynamay›n!
M e r s i n Temel Haklar, A d a n a Temel
Haklar, Seyhan Sosyal, Kültür ve Sanat
Derne¤i ve E s e n l e r Yeni Mahalle Temel
Haklar Giriﬂimi yapt›klar› aç›klamalarla
ekm e k z a m la r › n› protesto ettiler.
“Son zamanlarda özellikle en temel
beslenme maddemiz olan ekme¤e yap›lan
zamlar ve üzerinde oynanan oyunlar, iﬂ-birlikçi AKP iktidar›n›n halka verdi¤i de-¤eri tekrar gözler önüne serdi. Emperya-lizmin, IMF’nin istekleriyle tar›m›m›z
yok edildi, kota uygulamalar›yla üreti-minde dünyan›n ilk s›ralar›nda bulundu-¤umuz birçok tar›m ürününü bugün d›ﬂa-r›dan ithal eder duruma düﬂtük” denilen
aç›klamada halk›n ekme¤i üzerindeki
oyunlara son verilmesi istenerek, örgütlenme ve mücadele ça¤r›s› yap›ld›.
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S oldaki K apitalizm
–burjuva ideolojisinden beslenen
sol, sol olarak kalabilir mi?–
Hayat›n her alan›nda oligarﬂiyle
diﬂe diﬂ kavgalar veriyoruz. Kavga
ideolojik, politik, pratik her biçimde
sürüyor. Ve bu kavgada bizi, en çok
vuran, güçten düﬂüren olgulardan
biri de, solun kendi iç zaaflar› ve zay›fl›klar›d›r. Sol olmas› gereken yerlerde ve ortamlarda, burjuva ayak
oyunlar›yla karﬂ›laﬂ›yoruz. Kendilerini komünist, sosyalist, devrimci
olarak tan›mlayanlar›n davran›ﬂlar›nda burjuvaca yöntemleri görüyoruz. Taban›nda ve yönetimlerinde
devrimcilerin, ilerici güçlerin yer ald›¤› sendikalar›n, derneklerin genel
kurullar›nda burjuvaca kavgalar veriliyor. E¤itim-Sen Genel Kurulu’nda, Alevi Bektaﬂi Federasyonu
(ABF) Genel Kurulu’nda yaﬂananlar bunun sadece son örnekleri. Verilen sözlerin tutulmad›¤›, sosyalist,
komünist oldu¤unu iddia edenlerin
devrimci hareketlerin yok olmas›n›
isteyebildi¤i, halk›n sesi oldu¤unu
iddia eden bir gazetenin sayfalar›ndan ﬂehitlere, devrimcilere hakaret
edilebildi¤i, solun s’siyle ba¤› kurulamayacak düﬂüncelerin sol ad›na
savunulabildi¤i bir ortamda, bütün
bunlar› tart›ﬂmaks›z›n, sol büyüyemez.
Sol niye geliﬂmiyor? Çok soruyoruz bu soruyu, çok tart›ﬂ›yoruz. Ama
ço¤u kez yanl›ﬂ yerde, yanl›ﬂ izler
üzerinde tart›ﬂ›l›yor. Sol, nas›l geliﬂsin? D e v r i m c i l i ¤ i n k a y b o l d u ¤ u
yerde sol geliﬂir m i ?.. De¤erlerinden, kültüründen, geleneklerinden,
ideolojisinden uzaklaﬂm›ﬂ bir sol, elbette sol olarak geliﬂemez; geliﬂse
bile, o solun geliﬂimi say›labilir mi,
o da iﬂin di¤er yan›.
“Soldaki kapitalizm” ciddi ve vahim bir olgu durumundad›r. Bunu
kimse yok sayamaz art›k. Kapitalizmle, burjuva ideolojisiyle sol aras›nda, a ﬂ › l m a z d u v a r l a r olmas› gerekirken, bu ideolojik rahatl›kla sol
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saflara geçiﬂ yapabiliyor... Karﬂ›devrim, ideolojide, kültürde, devrim
saflar›na s›zabiliyor.
art›ﬂt›¤›m›z asl›nda sadece ﬂu
sendika veya derne¤in genel
kurulunda yaﬂanan tekil herhangi bir
sorun veya sadece birinin ﬂu veya bu
sözü söylemiﬂ olmas›, de¤ildir. Tekil
tav›rlardan sadece bir iki gruba özgü
anlay›ﬂlardan de¤il; solda giderek
yayg›nlaﬂan tav›rlardan ve solun geniﬂ bir bölümüne hakim olmaya baﬂlayan bir kültürden söz ediyoruz.
Diyebiliriz ki, tart›ﬂt›¤›m›z, soldaki
kapitalizmdir. Bu kapitalizmle mücadele etmezsek, bunun daha nerede, karﬂ›m›za hangi olumsuzluklar›
ç›karabilece¤ini tahmin bile edemeyiz.
Tart›ﬂt›¤›m›z, soldaki kapitalizmdir ama asl›nda, solun büyük ço¤unlu¤u, kendi bünyesine gelip yerleﬂmiﬂ bu kapitalizmi pek de tart›ﬂm›yor. Solda öylesine olaylar oluyor,
öylesine politikalar, teoriler gündeme getiriliyor ki, solun ideolojisini,
de¤erlerini savunanlar›n, bunlar karﬂ›s›nda aya¤a kalkmas›, k›yameti
koparmas› gerekir. Fakat öyle olmuyor. Pragmatizmle, rekabetçi, grupçu hesaplarla geçiﬂtiriliyor bu tür tav›rlar (ki bizzat bu geçiﬂtirme tavr›n›n kendisi de soldaki kapitalizmin
bir baﬂka göstergesidir). Baz› durumlarda, b›rak›n bir dost güce, mert
bir düﬂmana dahi yak›ﬂt›ramayaca¤›n›z tav›rlar sergilendi¤i halde k›yamet kopmuyor. Kendi de¤erlerini,
ideolojisini savunmak için k›yameti
koparmayan bir sol, kendi k›yametini, kendi yokoluﬂunu haz›rlam›ﬂ
olur. Sorunun önemi bu kadar aç›kt›r.
›sa bir hat›rlatmayla, k›sa bir
özetle dahi, solda nas›l bir
kültürün geliﬂmekte oldu¤unu, bu
kültürün nas›l kan›ksanmaya baﬂlad›¤›n› görebiliriz. Ve bunlar›n nas›l
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olup da solda vücut bulabildi¤ine hayret ederiz.

Burjuvaziye ait bu ideoloji,
bu kültür, nas›l yerleﬂti?.. Soldaki
yozlaﬂma hangi zeminde kimlerin,
nelerin sayesinde geliﬂiyor? Sol, bunu tart›ﬂabilmeli. Tart›ﬂmazsa ne
olur? Olaca¤›, solun bir a l t e r n a t i f
olmaktan ç›kmas›d›r. Ki bu solun
v a r l › k ﬂ a r t › n › n yok olmas› demektir. Alternatif olmayan, olamayan bir
sol, gerekli bir sol de¤ildir. Siyasi
arenada onun oynayaca¤› bir misyon yoktur. Kendi de¤erlerini, ideolojisini, kültürünü reddedip kapitalizmin esiri olmuﬂ bir sol, halk ad›na, halk için i k t i d a r talep edebilir
mi? Ederse nas›l bir iktidar olur?..
ol ad›na savunulmas›, telaffuz bile edilmesi mümkün olmayan birçok ﬂey, ‘90’l› y›llarda rahatl›kla savunulabilmeye devam
edilmedi mi? ABD’ye boyun e¤mek, Avrupa emperyalizmiyle bütünleﬂmeyi savunmak, uluslar›n kaderini tayin hakk› ad›na emperyalizm iﬂbirlikçili¤ini meﬂru görmek,
TÜS‹AD’c›lar› ilerici ilan etmek,
devrimcilerin ihaneti cezaland›rmas›n› k›namak, hainleri sahiplenmek,
emperyalizmin aç›klamalar›yla hareket edip Küba gibi ülkeleri protesto etmek, burjuva bas›n›n manﬂetlerinden devrimcileri ihbar etmek,
kullan›ld›¤› aç›¤a ç›kt›¤› halde bile
özür dilememek... Bütün bunlar›n
hepsi ne yaz›k ki burjuvazinin de¤il,
solun tarihindedir.
ol, bütün bunlarla savaﬂaca¤›na, baz›lar› –Kamil Tekin
Sürek gibi– hala “ devrimcilerin yok
olmas›” n›n ne kadar hay›rl› olaca¤›
üzerine teoriler geliﬂtirip, devrimcilerin olmad›¤›, yasalc›l›¤›n “solun”
tek temsilcisi olarak ortal›kta dolaﬂabilece¤i günlerin hayalleri içinde
yaﬂ›yor. Üstelik, bu sözleri söyleyenler, kendilerini komünist olarak
görüyorlar. Komünist de¤il, iflah olmaz reformistler söyler oysa ki bu
sözleri. Nitekim bir baﬂka iflah olmaz reformist Ufuk Uras da “ayak ba¤› olan sol var hala” diyerek,
devrimcilerin yok olmas› arzusunu
baﬂka kelimelerle dile getiriyor.
P a r l a m e n t e r i s t Uras ve k o m ü n i s t
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Sürek, ayn› sözleri söylüyor, çünkü
asl›nda ayn› yerde, ayn› kulvardalar.
Ve bu hayallerin, bu hesaplar›n sol
bir gücü nas›l kirletti¤inin ve ne kadar çürüttü¤ünün fark›nda bile olmadan çürümeye erimeye devam
ediyorlar.
ir kez çürüme yolunu girildi
mi, geri dönüﬂ ise imkans›z
denecek kadar zor. Kesin bir irade,
devrimden yana kesin bir tercih gerekiyor. ‹ki arada bir derede durumu
sürdükçe, asl›nda herhangi bir “arada” durmuﬂ olmuyor, h›zla düzenin
batakl›¤›na
yuvarlan›yorsunuz.
ÖDP çizgisi veya o çizginin gazetesi Birgün gibi... O çürüme, devrimcilerle ilgili bir ilana bile, solun ahlak›, kültürü, de¤erleri aç›s›ndan bakam›yor. Ticarileﬂmiﬂ, gazetecilik
anlam›nda burjuvalaﬂm›ﬂ, ama burjuvazinin ciddiyetinden bile yoksun
bir tarz ç›k›yor ortaya. Sabahat Karataﬂ’la ilgili bir ilan›n aç›¤a ç›kard›¤› çürümeyi Yürüyüﬂ’ün 147. say›s›nda anlatm›ﬂt›k. Düﬂünün o haldedirler ki, özür dilemeye, bir düzeltmeyi do¤ru düzgün yapmaya bile
mecalleri kalmam›ﬂt›r. Böyle bir anlay›ﬂ, böyle bir ciddiyetsizlik, iktidara talip olabilir mi? Olursa ciddiye al›n›r m›?
ir demokratik kitle örgütü
düﬂünün; bir ﬂehrimizde o
güne kadar görülmedik çapta ve aleniyette bir linç sald›r›s› olmuﬂ, TAYAD’l›lar sald›r›ya u¤ram›ﬂ.
O örgütün yetkililerinden ikisi,
alelacele Ankara’dan Trabzon’a
uçakla gidip kendilerinin “olayla bir
ilgisinin olmad›¤›n›” kan›tlamaya
çal›ﬂ›yor. ﬁehrin “mülki amirleri”yle
görüﬂüp “Ad›m›z bir kanalda –o da
gerçekten bir kanalda– geçti, yemin
billah biz de¤iliz” aç›klamalar› yap›yorlar. Lince karﬂ› ç›kmak yok,
orada sald›r›ya maruz kalanlarla dayan›ﬂmak yok, kendini aklama peﬂindeler... Ve elbette bunun da sol
ahlakla, kültürle alakas› yok.
“Biz de¤iliz”, peki baﬂkalar›?..
Halkevi de¤il de TAYAD... Neyi de¤iﬂtirir bu?.. H a n g i m a n t › k , h a n g i
k ü l t ü r, hangi anlay›ﬂ böyle bir ﬂeye
ihtiyaç duyar?. TAYAD’l›lar linç
sald›r›s›na u¤rar ama Halkevciler
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u¤ramaz m›? Niye? Faﬂistlerin, polisin linç sald›r›s›na u¤ramak çok mu
kötü? Suç, eksiklik, sald›r›ya u¤rayanda m›?.. Peki öyleyse, Halkevciler neden sald›r›ya u¤ramaz, “aak›ll›,
olgun” olduklar› için mi? Soldan
“ f a r k l › ” olduklar› için mi?
i solda “fark koyma” kültürünün nerelere gitti¤inin trajik örneklerine de tan›k olduk hep
beraber... Oligarﬂi katletmek için
sald›r›rken, devrimciler can bedeli
direnirken, baz›lar› “biz yokuz” dediler. Ve sonra bu tav›r, “fark›m›z›
koyduk iyi oldu” diye teorileﬂtirilmedi mi?.. “Cepte keklik de¤iliz”
sözü de, soldan ç›kmad› m›?
Bunlar› solun kültürünün, de¤erlerinin neresine koyaca¤›z?
Devrimciler diri diri yak›lm›ﬂken, masas›n›n baﬂ›nda “ayn› ma halleden de¤iliz” diyen, kad›n özgürlü¤ü üzerine mangalda kül b›rakmay›p, bedenleri küle dönüﬂtürülmüﬂ kad›nlar karﬂ›s›nda k›l› k›p›rdamayan kad›nlar›, solun kültürünün
neresine koyaca¤›z?
eki ya can bedeli direnip onlarca can verenlerin daha cenazeleri bile kald›r›lmam›ﬂken,
“devrimci demokrasi art›k yok old u ” diye fetvalar verenlerin devrimci kültürde, ahlakta yeri neresidir?
Soldaki dejenerasyon ve burjuva
ideolojisinden etkilenme o boyutlardad›r ki, solun kültürüyle, gelenekleriyle ama daha temel olan›, ideolo jisiyle asla ba¤daﬂt›r›lamayacak
böyle bir tav›r bile, solda haketti¤i
kadar tepki görmemiﬂ, haketti¤i kadar tart›ﬂ›lmam›ﬂt›r. Tavr›n kendisi
vahimdir ama bu tepkisizlik ve kan›ksama da en az bu tav›r kadar vahimdir.
mperyalizme, faﬂizme, kapitalizme, sömürüye ve bask›ya karﬂ› mücadele eden bir solun
yok olmas›n› isteyen bir insan›n
beynini hayal edin. Belli ki tutkuyla,
›srarla istiyor bunu. Belli ki, büyük
direniﬂler gerçekleﬂtiren, ﬂehitler veren devrimci örgütler yok olunca
bundan çok mutlu olacak. Fabrikalar›, okullar›, gecekondular›, köyleri
nas›l örgütlerim, ülkemizde solun
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Bir
‘inanç
bunal›m›’ yaﬂad›klar›n› itiraf etmiﬂlerdi
daha
1980’lerin ikinci yar›s›nda...
Fakat o
bunal›m› aﬂamad›lar
hiç...
1996 Ölüm Orucu döneminde itiraf ettiler yine; “biz öleceklerine hiç inanmam›ﬂt›k... 2000’de ayn› mahalleden
de¤iliz, cepte keklik de¤iliz denilip
ç›k›ld› iﬂin içinden. Sokaktaki infazlar, diri diri yak›lmalar, ‘gündemine’
giremedi solun bir kesiminin... Amerika savunuldu, AB savunuldu, iﬂbirlikçilik savunuldu sol ad›na... Zulme direnmek, sömürüye karﬂ› savaﬂ yerine
diyalog, sa¤duyu, uzlaﬂma sözleri
edildi daha çok... ‹radesini ortaya koyamayanlar, icazete s›¤›nd›; emperyalizmin oligarﬂinin k›y›lar›nda s›¤›n›lacak limanlar arand›... Belki bütün
mesele, Serdar olamamakt›;
yukar›daki resimde katafalkta uzanan
Serdar, devrim için savaﬂmayana
sosyalist denmeyece¤i basit
gerçe¤inin kan›t› ve ﬂahidi gibidir o
katafalkta. Ölümlerimizle öldürdü¤ümüz asl›nda soldaki kapitalizmin ta
kendisidir...

girmedi¤i alanlara nas›l girerim diye
yo¤unlaﬂaca¤› yerde, o solun yok olmas›n› istemekle meﬂgul. Bu beynin
çal›ﬂma mant›¤›n› ve sistemati¤ini
düﬂünün. O mant›k ve sistematik
içinde solun ahlak›n›, kültürünü b u l a b i l i r misiniz? O beyinde direnenlere, direnerek ölenlere b›rak›n deste¤i, asgari bir sayg›y› bile bulamazs›n›z. Tam tersine, ya tabutlara omuz
vermek ya da bunu bile yapmayarak
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teﬂhir olmak aras›nda tercih yapmaya zorlanmalar› nedeniyle, direnerek
ölenlere k›zg›nd›rlar. Yok olmas›n›
istedikleri asl›nda iﬂte bu militan,
devrimci direniﬂ ve mücadeledir.
evrimcilerin varl›¤›, direniﬂleriyle, ideolojileriyle, politikalar›yla, çal›ﬂma tarzlar›yla, kendilerinin düzeniçi niteli¤ini ortaya
sermektedir çünkü. Ancak devrimciler yok olunca, kendi reformist, statükocu ve düzeniçi yöntemlerini
“komünistlik” diye pazarlayabilecekler, sendikac› kafalama çal›ﬂmalar›n› “iﬂçi s›n›f› mücadelesi” diye
yutturabilecekler, “aﬂk›n ve devrimin partisi” deyip, devrimi düzeniçi
statükolar›n›n malzemesi yapma
oyunlar›n› rahatça sürdürebileceklerdir.
ma yapam›yorlar iﬂte. Çünkü devrimciler var. Çünkü, o
kadar istemelerine ra¤men devrimciler yok olmuyor bir türlü. Defalarca “art›k bittiler, yok oldular” diye
umutlanm›ﬂken, öyle olmad›¤› gerçe¤iyle karﬂ›laﬂmak, onlar› marjinallikle suçlarken, onlar›n hala ciddi bir
güç olmas›n› görmek, kendi marjinallikleriyle yüz yüze kalmak, onlar›n tahammülsüzlüklerini art›r›yor.
Her türlü ahlaki de¤eri, demokrat
tavr› bir yana b›rak›p ikide bir ve
alenen “onlar yokolmal›lar” diye
yazmalar› iﬂte bunun sonucudur.
levi Bektaﬂi Federasyonu’nun son Genel Kurulu’nda yaﬂananlar da, soldaki kapitalizmin ortaya ç›kard›¤› sonuçlardan
biridir. ABF’de yönetimi ele geçirmek için her ﬂeyi mübah gören bir
anlay›ﬂ yönetimi ele geçirdi. Baﬂvurdu¤u yöntemler, ne Alevili¤in,
ne solun kültürüne s›¤ar. Ama r e k abetçi ve mülkiyetçi h›rs o kadar büyük ki, hiçbir ﬂeyi gözü görmüyor.
Peki niye? Bunun maddi temeli nedir? Yine ayn› noktaya geliyoruz.
Ço¤u Alevi derneklerinin ve Alevi
Bektaﬂi Federasyonu’nun kitlelerle
do¤ru düzgün bir ba¤› yoktur. ABF
yönetimine gayri meﬂru yöntemlerle
oturanlar›n da derdi halk de¤ildir zaten. Halk› bilinçlendirmek, örgütlemek, inançlar› için, hak ve özgürlükleri için militanca bir mücadele-
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ye kanalize etmek onlar›n düﬂünmedi¤i ve onlar› aﬂan ﬂeylerdir. Onlar
küçük iktidarlar peﬂinde koﬂan ufku
dar kesimlerdir. E¤itim-Sen Genel
Kurulu’nda ortaya ç›kan durumun
kökeninde de ayn› sorun var. Düﬂünün ki, bu sendikan›n üye say›s› da
194
4 binden 104
4 bine inmiﬂ.. Bu kafayla nas›l mücadele edilecek, nas›l
örgütlenilecek? Bu sonuçtaki nedenlerden biri, burjuva ideolojisidir ama
hala burjuva ayak oyunlar› peﬂinde
koﬂuluyor... Kendi iktidar›, kendi ç›kar› peﬂinde koﬂanlar ise, kaç›n›lmaz olarak o iktidar› ele geçirmek
için her yola baﬂvuracak, iktidar› ele
geçirince de d e s p o t l a ﬂ a c a k t › r. Kitlelerle ba¤› olmayan, kitleleri örgütlemekten uzaklaﬂm›ﬂ tüm derneklerde, sendikalarda, di¤er demokratik
kurumlarda, despotça yönetim tarz›n›n bu kadar yayg›n ve yerleﬂik olmas›n›n nedeni budur. Bu kadar kitle örgütünde e¤itim diye bir ﬂeyin
neredeyse hiç olmamas›n›n nedenlerinden biri de budur.
BF Genel Kurulu’nu düﬂünün. 20 kitle örgütünden sadece ikisi kalm›ﬂ kurulda. Bu anlay›ﬂ›n iktidar oldu¤unu düﬂünün; halka söz hakk› verir mi, demokratik
örgütlere hayat hakk› tan›r m› bu anlay›ﬂ? Alevilerin sorunlar›n›, Alevilere yönelik sald›r›lar›, tüm halka
yönelik sald›r›lar› gündemine almayan, halk›n mücadelesini nas›l geliﬂtiririz, nas›l örgütlenmemizi büyütürüz sorusunu tart›ﬂmay›p bunun yerine sadece koltuk pazarl›klar› yapan bir anlay›ﬂ ve yönetimin Alevi
halk nezdinde bir inand›r›c›l›¤› olabilir mi? Bu mant›kla, bu kültürle
Alevi emekçiler düzen partilerinin
etkisinden kurtar›labilir mi? Bu kafa
elbette halk› e¤itemez, halk› temsil
edemez, halk› devrimci, demokrat
anlamda yönetemez.. Çünkü burjuvaziden besleniyor.
aﬂtan beri s›ralanan örnekler,
tekrar düﬂünüldü¤ünde görülür ki, hiçbiri tekil de¤ildir. Ayn› anlay›ﬂlar solun birçok kesiminde ﬂu
veya bu ölçüde var ne yaz›k ki. Burjuva ideolojisi tahminleri aﬂan ölçülerde girmiﬂ solun beynine ve kültürüne. Bir çevrenin, bir kiﬂinin sosya-
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lizmden, devrimden, halk savaﬂ›ndan, ayaklanmadan söz ediyor olmas›, onun burjuva ideolojisinden etkilenmedi¤i anlam›na gelmiyor. Kapitalizm, ideolojisiyle, kültürüyle,
yöntemiyle giriyor. Yukar›daki örnekler, baﬂka nas›l aç›klanabilir?
Bütün bu s›ralanan örneklerin elbette teorik temelleri var. Baﬂ sebeplerden biri, k i t l e l e r i ö r g ü t l e m e m e k t i r. Kitleleri örgütlemek, emek
gerektirir, sab›r gerektirir, fedakarl›k
gerektirir. Düzeniçi “statükolar›ndan” taviz vermeyenler, kitleleri örgütleyemezler. Kitleleri örgütleyerek güç olamayanlar, o zaman güç
olmak için baﬂka yollara, yöntemlere baﬂvuracaklard›r. Rekabetçilik,
benmerkezcilik, baﬂkalar›n›n kuyusunu kazma, onlar›n yokolmas›n› isteme, iﬂte böyle ortaya ç›k›yor. Solda k a p i t a l i s t ö l d ü r ü c ü re k a b e t iﬂte
böyle yerleﬂiyor, yozlaﬂma böyle geliﬂiyor. Kitleleri örgütleyerek de¤il,
baﬂkalar›n› nas›l etkisizleﬂtirip güç
kazan›r›m hesab› içinde kirli bir sol
ç›k›yor ortaya.
ürkiye solundan umudumuzu
kesmedik hiç. Çünkü bu solun mayas› saf ve sa¤lamd›r. Bu sol,
çok güçlü bir kökten geliyor.
1960’lar›n sonundan bu yana, çok
güçlü gelenekler oluﬂturmuﬂtur. O
sa¤lam devrimci mayaya uymayan
her siyasal oluﬂumu önünde sonunda
içinden atacak ve devrim yürüyüﬂünü sürdürebilenlerin kald›¤› bir saflaﬂma yaﬂayacakt›r. Bu sürecin kendili¤inden bir süreç olmad›¤›n› ve
olmayaca¤›n› biliyoruz. Yapt›¤›m›z
eleﬂtirilerin, muhasebeye, özeleﬂtiriye ça¤r›lar›n anlam› buradad›r. Devri mc i li k n ed i r, d e m o k r a t l › k n e d i r,
so lu n ah la k› n ed ir, kültürü, gelen e k l e r i n e l e r d i r, belki de bunlar› tan›mlamak, bunlar› çarp›tmalardan
kurtarmak gerekir en baﬂta. Soldaki
kapitalizmi hiçbir tereddüte, amalarla, ancaklarla meﬂrulaﬂt›rmadan
mahkum etmeli; devrimci bir eleﬂtiri
ve muhasebeyle de kapitalizmin,
burjuva ideolojisinin soldaki tüm izlerini yok etmeliyiz. Bunu baﬂarabilmek, solun geliﬂmesinin önündeki
engellerden en önemlilerinden birini
kald›rmakt›r.
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17. ‹.Ü.
Geleneksel
HALK B‹L‹M
ﬁENL‹⁄‹ Yap›ld›
‹stanbul Üniversitesi Geleneksel Halk Bilim ﬁenli¤i’nin
17.’si bu y›l 5 Haziran günü Fen
Edebiyat Fakültesi Cemil Birsel
Konferans Salonu’nda yap›ld›.
“Yar›n yana¤›ndan gayr› her
yerde her ﬂeyde” slogan›yla yap›lan ﬂenli¤e yaklaﬂ›k 1000 ö¤renci kat›ld›.

ﬁenli¤e kat›lmak üzere üniversiteye gelen Gençlik Federasyonu üyelerinden Nazl› Kaytan ve Selda Çetinkaya’y› sivil
polisler gözalt›na alarak ortam›
provoke etmeye çal›ﬂt›lar ancak
ﬂenlik tüm coﬂkusuyla gerçekleﬂtirildi.
Antep halk oyunlar› ekibinin
gösterisi Halk-Bilim Kulübü
Tiyatro Atölyesi’nin “Aldan›rsak Yokuz” adl› oyunu Kafkas
ekibi, Diyarbak›r Halk Oyunu
Ekibi ile renkli görüntülere sahne olan ﬂenlikte Karadeniz ezgileriyle kat›lan Erdal Bayrako¤lu söyledi¤i türkülerle ö¤rencileri coﬂturdu.
Grup Yorum korosu direniﬂin türkülerini ö¤renci gençlikle
hep bir a¤›zdan seslendirdi.
“Hakl›y›z Kazanaca¤›z” marﬂ›n›n hep bir a¤›zdan söylenmesiyle Yorum Korosu sahneyi
“Ritim Art” grubuna b›rakt›.
Son olarak Burhan Berken sahne alarak Kürtçe türkülerini seslendirdi.

Malatya’da E¤itim
Sistemi ve ÖSS
Protesto Edildi
Malatya’da DGH, YDG,
LÖB, Gençlik Federasyonu,
DÖ-DER, Emek Gençli¤i üyeleri yapt›klar› eylemle OKS ve
ÖSS’nin f›rsat eﬂitsizli¤i
yaratt’¤›n› söyleyerek s›nav sistemini protesto ettiler.
6 May›s günü ‹HD Malatya

Say›: 150

ﬁubesi önünden Merkez- Postane önüne kadar yürüyüﬂ yapan
ö¤renciler “Eﬂit, Paras›z, Bilimsel, Anadilde E¤itim ‹stiyoruz ÖSS’ye, OKS’ ye, KPSS’
ye Hay›r!” pankart› açarak sloganlar att›lar.
Yürüyüﬂe engel olmak isteyen çevik kuvvet polisi ö¤renciler kararl› duruﬂu sayesinde amac›na ulaﬂamad›. Eylemde yap›lan
aç›klamada “12 Eylül’ün en iyi iﬂleyen kurumlar›ndan biri olan
YÖK ve bir bütün olarak
e¤itim sistemi; yoz, ezberci, gerici, ﬂovenist bir zihniyetle sisteme gerici-faﬂist kadrolar yetiﬂtirmektedir” denilerek bunlara ancak gençli¤in birleﬂik, kitlesel, devrimci ve antifaﬂist bir mücadeleyle karﬂ› konulabilece¤i vurguland›. Eyleme 60 ö¤renci kat›ld›.

Soruﬂturmalar
Protesto Edildi
Mu¤la Üniversitesi’nden uzaklaﬂt›rma cezas› alan 50 ö¤renci, 6 Haziran günü S›n›rs›zl›k Meydan›'nda protesto eylemi yapt›.
‹HD Mu¤la ﬁubesi ve arkadaﬂlar› taraf›ndan desteklenen ö¤renciler, üniversite yönetimine tepki göstererek, “ideolojik halay çekmek”, “tiyatro oynamak” gibi sudan sebeplerle haklar›nda
soruﬂturma aç›ld›¤›n› belirttiler. “Konuﬂsak suç” diyen ö¤renciler a¤›zlar›na
bant yap›ﬂt›r›p, yaz›s›z pankart açarak
üniversite yönetimini protesto ettiler.
Ö¤renciler, “tüm bu haks›z uygulamalara karﬂ› hiçbir alanda hakk›m›z›
aramaktan ve demokratik üniversite mücadelesi vermekten geri durmayaca¤›z”
dediler.
2007 Kas›m ay›nda yap›lan YÖK
protestosu gerekçe gösterilerek ceza verilen ö¤renciler aras›nda, 6 Kas›m 2007
günü Mu¤la’da bulunmayan Halil ‹brahim Gürel’in de oldu¤u belirtildi.

A.Ü.’deki faﬂist
sald›r›n›n davas›
temmuzda görülecek
Akdeniz Üniversitesi'nde, 4-6 Nisan
tarihleri aras›nda yaﬂanan silahl› faﬂist
sald›r› ile ilgili Antalya 2'nci A¤›r Ceza
Mahkemesi’nce dava aç›ld›.
Haz›rlanan iddianamede, devrimcidemokrat ö¤rencilere silahla ateﬂ eden
Ömer Ulusoy hakk›nda “Öldürmeye teﬂebbüs”, “Suç iﬂlemeye tahrik” ve “silahl› tehdit” suçlamalar› olmak üzere 3
ayr› suçlamayla ilgili toplam 13 y›ldan
25 y›la kadar hapis cezas› talep edildi.
Yarg›lanmalara temmuz ay›nda baﬂlanaca¤› ö¤renildi.
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E¤itim-Sen Genel Kurulu’nda Yaﬂananlar, Nas›l
Bir Sendikac›l›k Yap›lma(ma)s› Gerekti¤ini Gösteriyor
E¤itim-Sen Genel Kurulu 9-1011 May›s 2008 tarihinde Ankara’da
yap›ld›. Merkez Yönetim Kurulu
yenilendi. Genel Kurul’da iki liste
yar›ﬂt›.
DMH (Devrimci Memur Hareketi) ittifak görüﬂmelerinde “halk
düﬂman› ve faﬂist olmad›kça” her
grupla ittifak yapabilece¤ini belirtmiﬂ ve bir dizi görüﬂmenin ard›ndan
Demokratik Emek Hareketi, Devrimci Sendikal Dayan›ﬂma (Alaaddin Dinçer’in destekledi¤i), Devrimci Ö¤retmen, Sendikal Birlik
(Mustafa Ecevit grubu), SDP, ESP
ve Sosyalist Parti Giriﬂimi ile ittifak
yaparak seçimlere girdi. Seçimlerde
DMH’nin ittifak yapt›¤› liste seçimi
kazand›.

Sorun Aç›k ve Nettir:
Sorun Ahlakidir!
Seçim sonuçlar›n›n ilginç olan
ise yan› ittifak›n tüm adaylar› (denetleme-disiplin-üst kurul delegelikleri) seçimi kazand›¤› halde Devrimci Memur Hareketi’nin yönetim
kurulu aday›n›n liste d›ﬂ›nda b›rak›l›p yönetime girememiﬂ olmas›d›r.
Burada üzerinde durulmas› gereken solun kültürel anlamda yozlaﬂmas› ve s ö z ü n d e d u r m a m a s › sonucu kendi kazan›rken i t t i f a k l a r › n a
k a y b e t t i r m e s i d i r. Kendini sol, demokrat olarak niteleyenler ne yaz›k
ki ittifak yapt›¤›na verdi¤i sözü tutmam›ﬂt›r.
DMH bu süreç sonras›nda ittifak
yapt›¤› gruplar› eleﬂtirmiﬂ ve yaﬂa-

nan›n hesab›n›n verilmesini istemiﬂtir.
Sorun yönetimde olup olmama
tart›ﬂmas› de¤ildir. Sorun aç›k ve
nettir: Sorun ahlaki bir sorundur.
Verilen söz tutulmam›ﬂt›r. Baﬂkas›n›n eme¤i çal›nm›ﬂt›r. Bu anlay›ﬂ›n,
tutumun düzenin devrimci sendikac›lar› tutuklayarak, sürgün ederek,
soruﬂturmalar açarak, katlederek
sendikalardan tasfiye etmesinden
özde bir fark› yoktur. Bu sol ad›na,
sol olma iddias›yla yap›lan ahlaki
olmayan tutum da devrimci sendikac›lar› sendikalardan tasfiye etmenin baﬂka bir boyutudur.
Devrimci olmak, demokrat olmak ahlakl› olmakt›r. Sözünü tutmakt›r. ‹ttifak yapt›¤› gruba karﬂ›
sözünü tutmayanlar emekçilere verdikleri sözü nas›l tutacaklar? Tutamazlar. Burjuva politikac›lar› gibi
aldatacaklard›r. Bu anlay›ﬂ aç›kt›r ki
sendikalar› bitme noktas›na getirmiﬂtir. Bu anlay›ﬂ kendini de bitirecektir.

Bu Nas›l Örgüt Anlay›ﬂ›
Bu Anlay›ﬂ Sendikalar› Yönetemez
Kongre sonras› ittifak gruplar›
aras›nda bir de¤erlendirme toplant›s› yap›ld›. DMH olarak de¤erlendirme toplant›s›nda ortaya ç›kan bu
durumun çözümünü ve özeleﬂtirisini istedi¤imizde yap›lan durumu
“delegelerimiz size oy vermedi,
kontrol alt›nda tutamad›k” söylemiyle sadece Sendikal Birlik kabul
etmiﬂtir. Di¤er yap›lar ise,

DMH’nin bu ﬂekilde yönetim d›ﬂ›nda kalmas›n› onaylamad›klar›n› ancak kendilerinin de bir sorumlulu¤u
olmad›¤›n› söyleyerek kendi paylar›na düﬂeni almaktan kaçm›ﬂlard›r.
Söylem ne kadar basittir ve kolay ifade edilmektedir; “delegelerimizi kontrol alt›nda tutamad›k”. Peki sen nas›l bir örgütsün? Sen bu sorumsuzluk, ﬂekilsizlik ve ilkesizlikle yüzbinlerce üyeye sahip bir sendikay› nas›l yöneteceksin? Kararlar›n›n alt›na nas›l imza atacaks›n?
Kendi delegesini kontrol edemeyen
bir anlay›ﬂ her ﬂeyden önce benim
bu yönetimde olma hakk›m yok, benim yerim buras› de¤il der, demeli.
Demiyorsa orada koltuk derdinden
baﬂka bir ﬂey yok demektir.
Di¤er yap›lar; Demokratik Emek
Hareketi, Devrimci Sendikal Dayan›ﬂma (Alaaddin Dinçer’in destekledi¤i) ve Devrimci Ö¤retmen, sorunu
kendi d›ﬂ›nda görerek, sorumluluklar› olmad›¤›n› söyleyerek sorumluluktan kurtulmuﬂ mu oluyorlar?
En az yirmi delege DMH aday›na
oy vermemiﬂtir. Sendikal Birlik’in
ise alt›-yedi delegesi vard›r. Dolay›s›yla Sendikal Birlik d›ﬂ›nda baﬂka
yap› ve yap›lar da Sendikal Birlik’in
sorumsuzlu¤una, sözünde durmama
tavr›na ortakt›r. Sorun ittifak›n sorunudur ve sorunu çözmeyen, d›ﬂ›nda
gören tüm yap›lar ortadaki devrimci
olmayan, ahlaki olmayan tutumda
pay sahibidir, ortakt›r.

DEVR‹MC‹ MEMUR HAREKET‹

A n t a l y a v e D i y a r b a k › r ’ d a S ü r g ü n l e re P ro t e s t o
H a k a re t E d e n M ü d ü re Ö d ü l , Ö ¤ re t m e n l e re S ü r gün... Antalya’da Baraj ‹lkö¤retim Okulu Müdürü Cemal
Genço¤lu’nun ﬁubat ay›nda ö¤renciler ve velilerin önünde ö¤retmenleri aﬂa¤›lay›c› davran›ﬂlarda bulunmas› üzerine, ö¤retmenler Milli E¤itim Müdürlü¤ü’ne ﬂikayette
bulunmuﬂlard›. Ancak soruﬂturmaya u¤rayan, müdür de¤il, ö¤retmenler oldu ve E¤itim-Sen üyesi 3 ö¤retmen
s ü r g ü n edildi. Konuyla ilgili bas›n toplant›s› düzenleyen

Say›: 150

Antalya E¤itim-Sen Yönetim Kurulu
karar› protesto ederken, olay ç›kartan
müdürün daha iyi yerlere gönderilerek ödüllendirildiklerini, ö¤retmenlerin haks›zl›¤a u¤rad›klar›n› dile getirdi.
D i y a r b a k › r ’ d a Hasan Güngör adl› ö¤retmenin
DTP’yi ziyaret etti¤i için görevden al›nmas›, E¤itim Senli ö¤retmenler taraf›ndan AZC Plaza önünde yap›lan
oturma eylemi ve 11 Haziran’da E¤itim Sen binas›nda
yap›lan bir günlük açl›k greviyle protesto edildi.

SEND‹KACILIK
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ÖSS’ye say›l›
günler
kald›. “Geriye

ÖSS YÜKSEK Ö⁄REN‹M
HAKKIMIZIN
GASPED‹LMES‹D‹R!
do¤ru say›m”a baﬂland›. Milyonlarca genç 25 gün kald›, 24 gün kald›, 23 gün kald› diye say›yor. Günler yavaﬂ yavaﬂ geçiyor. Kimimiz hadi hemen gelsin ﬂu s›nav, ne olacaksa bir an önce olsun diyoruz, ya da kimimiz hiç gelmesini istemiyoruz o günün.
Sanki mutlak, hiç ama hiç de¤iﬂmeyen, geçmiﬂte
var olan ve gelecekte de var olacak olan bir s›nav
gibi gösteriliyor ama ÖSS de¤iﬂmez de¤ildir. Her dönem olmad›¤› gibi, gelece¤e dönük olarak da “de¤iﬂmez kaderimiz” hiç de¤ildir. ÖSS ne bir eleme, ne gerekli, yararl› ve zorunlu bir e¤itim mekanizmas›d›r.
ÖSS, tek cümleyle, yüksek ö¤renim hakk›m›z›n gaspedilmesidir. ÖSS ve buna benzer s›navlar, üniversitelere girmemiz noktas›nda bizi do¤ru bir ﬂekilde de¤erlendirebilecek, do¤ru istihdam ve yönlendirme yapabilecek s›navlar de¤ildir. Bu yöntem bilimsel bir yöntem olmad›¤› gibi, içerisinde onlarca haks›zl›¤›, adaletsizli¤i de bar›nd›rmaktad›r. Çünkü herkesin tabi tutuldu¤u s›nav olan ÖSS’ye herkes ayn› koﬂullarda haz›rlanam›yor. Haz›rlansa bile üniversitelere girebilecek kontenjan say›s› bellidir. O s›navda herkes baﬂar›l› puan alsa bile yerleﬂemez. Çünkü üniversiteler yetersizdir. Herkesin yüksek ö¤renim hakk› koﬂulsuz sa¤lanmal›d›r! Birço¤umuz “herkes üniversiteye
girerse ne olacak?” diye düﬂünebilir. Hepimizin çeﬂitli
biçimlerdeki yüksek okullarda okumas›n›n gereksiz
oldu¤u söylenebilir mi? Tam tersine nitelikli, bilimsel
bir e¤itim al›nd›¤›nda hepimiz bunun yararlar›n› görece¤iz. Ülkemizin ve halk›m›z›n ç›karlar›na göre ﬂekillendirilmiﬂ bir yüksek ö¤renim elbette ülkemizi, halk›m›z› geliﬂtirecektir. Bugün ise yüksek ö¤renim
hakk›m›z›n gaspedilmesi, bir avuç asala¤a hizmet eden bu sistemin
sorunudur. Bu durum,
içerisinde yaﬂad›¤›m›z
sistemin niteli¤ini ve
e¤itimin kimin yarar›na
oldu¤unu gösteriyor.
ﬁimdi milyonlarca
gencimizi
etkileyen
ÖSS’nin tarihçesine bakal›m. 1960’lara kadar
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üniversiteye giriﬂte s›nav diye bir ﬂey yoktu; her lise
mezunu istedi¤i üniversiteye girebiliyordu. Elbette o
zamanlar lise bitirmek zor iﬂti ve zaten liseyi de çok
küçük bir az›nl›k okuyabiliyordu. O küçük az›nl›k da
hemen al›n›yordu üniversitelere.
1960’tan sonra ise 1974’e kadar üniversiteler tek
tek kendi s›navlar›n› yapmaktayd›lar. O s›navlar, bugünkü özel yetenek s›navlar›na benzemektedir. Ö¤renciler üniversiteleri dolaﬂarak ayr› s›navlara girmektedir. 1974’ten 1981’e kadar ise s›navlar› üniversiteler aras› kurul merkezi olarak yapt›.1981’den
sonra bugünkü s›nav› ÖSYM yani Ö¤renci Seçme ve
Yerleﬂtirme Merkezi yapmaya baﬂlam›ﬂt›r.
1950’lerden bugüne ÖSS’ler böyle ﬂekillendi. Üniversiteye giriﬂlerin ﬂekli de elbette ülkemizin yeni sömürgeleﬂme tarihinden ba¤›ms›z de¤ildir. 1950 öncesi okuyan, araﬂt›ran, soran sorgulayan nitelikli gençlere ihtiyaç vard›r. Çünkü bir anlamda yeni bir toplum
inﬂa edilmektedir. Bunun için lise bitirmiﬂ her genci,
üniversitede okutmak mevcut planlar›na daha uygun
düﬂmektedir. Köy Enstitüleri de bu amaçla aç›lm›ﬂt›r.
1950 sonras› emperyalizmle olan iliﬂkiler artt›kça, ülkemiz yeni sömürge bir ülke oldukça, sistemin ihtiyaçlar› da de¤iﬂmiﬂ, üniversitelere seçerek ö¤renci
al›nmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Çünkü emperyalizm okuyan
bilinçli bir genç nüfus istemez, emperyalizmin istedi¤i kalifiye elemand›r. Ülkemizde açt›¤› fabrikalarda
çal›ﬂt›raca¤› ucuz iﬂçiler ister...
Üniversiteyi kazanamayan gelece¤inden umutsuz
iﬂsiz cahil milyonlarca genç vard›r ülkemizde. ‹ﬂte ÖSS
bunun içindir. Milyonlara ulaﬂan bu gençleri bir ﬂeylerle oyalamak gerekmektedir. Yüzbinlercemiz dershanelere milyarlar ak›t›yor ama her y›l 2 milyona yak›n ö¤renci girmesine ra¤men sadece 200 bin kiﬂi kazan›yor ÖSS’yi. Bu 200.000 kiﬂinin % 80’ini Anadolu,
Fen ve Özel liselerdir. Bu liselerde ise ayr›cal›kl› gençlerin okudu¤u aﬂikard›r.
Milyonlarca genç kaderine terk edilmiﬂtir. Bu düzenin gençli¤e verebilece¤i hiçbir ﬂey yoktur. Gelece¤imiz kendi ellerimizdedir. Bir avuç egemenin de¤il,
ancak halk›n yönetti¤i bir ülkede e¤itim ve bilim halk
için olabilir. Devrimci halk iktidar›n›
kurmad›¤›m›z sürece, elenip seçilmeye mahkum olmaktan, ÖSS gibi s›navlarda
milyonlar›n
içinden
s›ram›z›n
gelmesini
beklemekten baﬂka bir
çaremiz yoktur.

15 Haziran 2008

Tecritin Sürmesine, 10 Saatlik Sohbet Hakk›’n›n
Uygulanmamas›na F Tipi Hapishane Müdürleri
Taraf›ndan Getirilen Son Aç›klama:

büyük fedakarl›klara at›ld›lar. 7
y›l süren uzun ve zorlu yürüyüﬂlerinde 122 kahraman düﬂtü topra¤a.
7. y›l›n sonunda 22 Ocak
2007’de Adalet Bakanl›¤› geri
ad›m atmak zorunda kald›. 45/1
say›l› genelgesiyle tecritin varl›¤› kabul edildi... Genelgede haftada 10 saat gruplar halinde bir araya gelerek
sohbet edilebilece¤i, 10 saatlik sohbetin daha sonra 20 saate ç›kar›laca¤› sözü verildi Bu hakk›n kullan›m›n›n t re d m a n ﬂart›na ba¤l› olmad›¤›,
disiplin kurulu karar›yla engellenemeyece¤i belirtildi.
Genelgenin yay›nlanmas›, irade
savaﬂ›n›n yeni bir aﬂamaya evrilmesiydi. Bu yeni aﬂamada devrimcilerin
iradesi, genelgeyi uygulatmak yönünde oldu.
Genelgenin üzerinden bir y›ldan
fazla zaman geçmiﬂ olmas›na ra¤men, genelge uygulanmad›. Hapishane yönetimleri, genelgeyi uygulamamalar›yla ilgili Adalet Bakanl›¤›’n›n
bilgisi oldu¤unu aç›klad›lar. Bu, ne
kadar çözümsüz ve çaresiz olduklar›n›n kan›t›d›r. Baz› hapishane yönetimleri “yerimiz yok” dedi, Halbuki
yine genelgede hücrelerin görüﬂe
aç›labilece¤i geçiyordu.
Adalet Bakanl›¤› ve hapishane
yönetimleri, genelgeden sonra da
keyfili¤i, hukuksuzlu¤u elden b›rakmad›lar; sald›r›lar hep oldu. Genelge
uygulanmad›¤› gibi, tecrit cezalarla
a¤›rlaﬂt›r›ld›. Neler yaﬂand›¤›na bakt›¤›m›zda karﬂ›m›za ç›kan tablo faﬂizmin gerçek yüzüdür.
Kurumunda bunca sorun yaﬂanan
bir bakanl›k, “sorun çözme” iddias›ndaysa, sadece tekil bir örnek için
bile çaba sarf eder. Ortada sorunlardan oluﬂmuﬂ bir d a ¤ varken ve tecritle insanlar sa¤l›klar›n› yitirirken,
Adalet Bakanl›¤›, milletvekillerine
verdi¤i brifingde çözümlerini de¤il,
yalanlar›n› s›ral›yor.
... Peﬂ peﬂe s›ralanan yalanlar, genelgenin uygulanmad›¤›n›, tecritin
a¤›rlaﬂt›r›ld›¤›n› gizleyemiyor, yaﬂananlar ortadad›r. Adalet Bakanl›¤›,
hangi hapishanede genelge uygulan›yor, aç›klamal›d›r. Tam olarak uygu-

Bakan ne bilir buralar›?
Adalet Bakan› Mehmet Ali ﬁahin’in devlet söz vermiﬂse yapmal›d›r aç›klamas›yla birlikte 10 saatlik
sohbet hakk›n› uygulayaca¤› aç›klamas›n›n üzerinden haftalar geçti.
Ama uygulamaya dair hiçbir hapishanede hiçbir iﬂaret yok.
Tam tersine, uygulanmayaca¤›
yönündeki iﬂaretler ve kan›lar güçleniyor.
Geçen hafta Bolu F Tipi Hapishanesi müdürüyle özgür tutsaklardan
Nurettin Erenler aras›nda yap›lan bir
görüﬂmede söylenenler, bu kan›y›
güçlendiriyor sadece.
Nurettin Erenler, bir mektubunun
karalanm›ﬂ olmas› nedeniyle müdürle görüﬂüyor, görüﬂme s›ras›nda da
sohbet hakk›n›n uygulanmas› konusunda bir geliﬂme olup olmad›¤›n›
soruyor.
Müdür, bakan›n verdi¤i sözlere
ve yapt›¤› aç›klamaya iliﬂkin " n e g eliﬂmesi olacak ki, bakan buralar›
bilmiyorki" diyor.
Hapishane Müdürü, Bakan›n›
ciddiye alm›yor. Adeta dalga geçiy o r bakan›n verdi¤i sözle.
B a k a n b u n a n e d i y o r, cevab›n›
bekl eyec e¤iz !

Tecrit Ya l a n l a r l a
Yok Say›lamaz
Aﬂa¤›daki bilgiler, Gebze Hapishanesi’ndeki Özgür Kad›n Tutsaklar
taraf›ndan ç›kar›lan Cansuyu Dergisi’nin May›s say›s›ndan al›nm›ﬂt›r.
Okuyun ve karar verin tecritin olup
olmad›¤›na.
*
“Büyük bir boﬂlu¤un içindeyim.
Etraf›m kara bir dumanla kapl› adeta. Ç›¤l›k m› at›yorum, yoksa sesim
mi ç›km›yor, bilmiyorum.
duygular›m› kontrol edemiyorum.
Bazen öfkeden taﬂ›yor, bazen de a¤-
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lama krizleri geçiriyorum.
8 Metrekarelik alanda bo¤uluyorum, günler hiç geçmiyor. Hiçbir ﬂey
yapmak istemiyor, zorunluluklar d›ﬂ›nda yataktan ç›km›yorum.
Geçen gün birini getirdiler. Yüzünü dahi görmek istemiyorum. O geldi¤inden beri geceleri yatm›yor, onu
gözlüyorum, çok sesli nefes almas›
da iyice k›zd›r›yor beni. Yan›mdan
gitmesini istiyor, dayanam›yorum.
Ç›ld›ras›m geliyor. Her gün, her an
birbirinin ayn› sanki.. Bildi¤im bütün
ﬂark›lar› unuttum. Haf›zam bomboﬂ,
dün ne yapt›m, onu bile hat›rlam›yorum...”
Bu düﬂünceler sizce kime ait?
... Yukar›da duygular›n› aktarmaya çal›ﬂt›¤›m›z kiﬂi tecrit esas›na dayal› bir hapishanede kalan ve tecritin
psikolojik tahribat›n› yaﬂayan bir tutuklu.
“Amaaan bana ne!” diyebilir
misiniz? Ya da göz görmeyince insanlar›n ç›ld›rt›lmaya çal›ﬂ›lmas› katlan›l›r olur mu?.. Bu sorulara evet cevab›n› veren biri, insanl›¤›ndan birﬂeyler kaybediyor demektir.
Tecrit politikas›, ülkemiz hapishanelerinde insanlar› birbirlerinden
kopararak yaﬂamla ba¤lar›n› kesmek,
fiziksel ve psikolojik tahribatlar›yla
insani yönlerinin törpülenmeye çal›ﬂ›lmas›d›r. Devrimci tutsaklar özelinde inançlar›ndan soyundurma, de¤erlerini yitirmesini sa¤lama, böylelikle
halk›n en dinamik ve bilinçli kesimini susturmay› amaçlamaktad›r. Bu
yüzden tecrite karﬂ› ç›kanlara omuz
verilmelidir.
Tecrit, sadece hapishanelerle s›n›rl› bir politika da de¤ildir; hayat›n
her alan›nda insanlar birbirine yabanc›laﬂt›r›lmaya, çevresinde yaﬂanan sorunlara duyars›zlaﬂt›r›lmaya
çal›ﬂ›lmaktad›r.
Bu büyüklükteki bir sald›r›y› karﬂ›lamak için devrimci tutsaklar en
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lanan tek bir hapishane dahi yoktur.
Emperyalizm, tecritle, bireycilikle, örgüt düﬂmanl›¤›yla devrimcili¤i
yok etmeye çal›ﬂ›yor. Devrimci tutsaklar olarak emperyalizme, iﬂbirlikçilerine ve tecrit hücrelerine boyun e¤meyecek, direniﬂimizi büyütece¤iz.

Tecrit, Öldürmeye,
Ya s ak l a ma y a De va m
Ediyor!
E d i r n e F T ipi Hapishanesi’nden Ali Osman Köse’nin 1 Haziran
2008 tarihli mektubundan:
Yan havaland›rmadaki tekli hücrelerde kalan adli bir davadan tutuklulardan biri geçen hafta cuma günü
revire götürülmüﬂtü. Pazartesi getirdiler. Götürülmesinin nedeni, havaland›rma kap›s› akﬂamlar› kapan›nca
akl›na kötü ﬂeylerin –yani intihar gibi– gelmesiydi. daha önce birkaz
kez intihar giriﬂimi de olmuﬂ... Tecrit kötü ediyor insanlar› maalesef.
Cu m h u r i y e t G a z e t e s i’ni molotoflamaktan tutuklanan ........., nine-

Tecrit’ten Ö rnekler:
* Bir F Tipi’nden ç›kan mektup,
baﬂka birine örgütsel haberleﬂmeye
yol aç›yor denilerek verilmedi.
* Devlet istedi¤i keyfiyeti uyguluyor hücrelerde. Tutsa¤›n karﬂ›
ç›kma hakk› yoktur. Baz› yerlerde
verilen dilekçelerin bile iﬂleme konulmamas› bu mant›¤›n ürünüdür.
* Ankara’da çocuklar›n› ziyarete giden ailelere onursuz arama yap›ld›. Baz› erkek ziyaretçilere etek
giydirilerek X-Ray cihaz›ndan geçirildi.
* Türkü, marﬂ söylemek bile disiplin cezas› almak için yeterli bahanelerdir.
* Tutsaklara hapishane giriﬂ ç›k›ﬂlar›nda, sevklerde onursuz arama dayatmas›, iﬂkence, hakaret hala sürüyor.
* Mektup, ziyaret yasa¤› cezala-

Say›: 150

siyle yapt›¤› telefon görüﬂmesinden
sonra kendisini banyoya kilitleyip
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx çay
barda¤› ile de xxxxxxxxxx. Revire
kald›r›p getirmiﬂler. 19 yaﬂ›ndaym›ﬂ.
2 yaﬂ›nda annesini babas›n› kaybetmiﬂ. Ninesinin yan›nda büyümüﬂ.
Molotof iﬂinden sonra ilgilenmemiﬂler. Aldat›ld›¤›n›-kand›r›ld›¤›n› yeni
farketmiﬂ... Burada de¤il, ninemin
yan›nda olmal›yd›m diyormuﬂ...
Muidesini y›kam›ﬂlar. ﬁimdi hücresinde.
Bizim buradaki teklilerde kalan
Ahmet Parmaks›z isimli adli davadan tutuklu birisinin de kanser oldu¤u kesinleﬂti. Umar›z cezas›n› ertelerler ve d›ﬂar›da tedavisini yapt›r›r.
Sadece A Bloktan duyup ö¤rendiklerimiz bunlar. xxxxxx gerçe¤i.
... Hafta sonu Haziran ay› için
sohbet saatlerini belirten ka¤›tç›klardan da da¤›tt›lar. 2+2+2= saat... yine... K›sacas› Haziranda da sohbete
xxxxxxxxxxxx.
(*) xxxxxxx ﬂeklindeki yerler
hapishane
idaresi
taraf›ndan
karalanm›ﬂ yerlerdir.
r›yla tutsaklar›n d›ﬂar›yla iletiﬂimleri neredeyse kesilmiﬂtir.
* Tutuklu ve hükümlüler kendi
istekleri d›ﬂ›nda zorla baﬂka hapishanelere sürgün edilmektedir.

‘Üreterek Direnen
Direnerek Üretenlerin
Sergisi’ Aç›ld›
Dersim'de TAYAD’l› Aileler 12
Haziran’da Sanat Soka¤›'nda "Üreterek Direnen, Direnerek Üretenlerin"
sergisinin aç›l›ﬂ›n› yapt›lar. Yo¤un
ya¤mur ya¤›ﬂ›na ra¤men coﬂkulu bir
ﬂekilde aç›l›ﬂ yap›ld›.
TAYAD’l› Aileler ad›na Evin
Timtik serginin aç›l›ﬂ›nda bir konuﬂma yaparken serginin aç›l›ﬂ›na Tunceli Belediye Baﬂkan› Songül Erol
Abdil, DTP, DHP, ESP, EMEP, E¤itim-Sen, Genel-‹ﬂ, HKM ve TUDEF’
de kat›larak destek verdiler.
70 kiﬂinin kat›ld›¤› aç›l›ﬂta “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur" sloganlar› at›larak direnenler selamland›.
Sergi TAYAD'l› Aileler taraf›ndan
12,13,14 ve 15 Haziran günlerinde
gün boyu Sanat Soka¤›'nda sergilenecek. TAYAD'l› Aileler "Tüm Dersimlileri direnenlerin yan›nda olmaya ça¤›r›yoruz" diyerek sergilerine beklediklerini belirttiler.

* Keyfi uygulamalar› protesto
eden tutsaklara ziyaret, mektup, disiplin cezalar› verildi.

‹mral›’da
‘ H ü c re Cezas›’

*Peﬂpeﬂe verilen yasaklar yüzünden cezalar y›llara ulaﬂt›.

Asr›n Hukuk Bürosu avukatlar›
taraf›ndan yap›lan aç›klamada, Abdullah Öcalan’a 14 gündür, hücre cezas› uyguland›¤› bildirildi. Avukat
Ömer Güneﬂ, son bir ay içinde Öcalan’a üç kez hücre cezas› verildi¤ini
hat›rlatarak, hücre cezalar›yla tecrit
içinde tecrite baﬂvuruldu¤unu, görüﬂmelerin anlams›zlaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›ld›¤›n› vurgulad›.
2005 y›l›ndan bu yana 9 kez hücre cezas›n›n verildi¤i Öcalan’a, hücre
cezas›, gazete, kitap, dergi okuma ve
radyo dinleme hakk›n›n elinden al›nmas› ﬂeklinde uygulan›yor.

* Yaﬂad›klar› keyfi uygulamalar› anlatt›klar› dilekçeler yüzünden
sald›r›ya u¤rad›lar. S›rf bu yüzden
hücre cezalar› ald›lar.
* Hakk›nda toplatma karar› olmayan dergiler dahi propaganda
yapt›¤› iddias›yla tutsaklara verilmedi.
* Yaz›lan mektuplar “moral verici” oldu¤u gerekçesiyle verilmedi. Yok edilen, kaybedilen mektuplar›n say›s› bilinmiyor.
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n

Barak Obama’n›n Demokrat
Parti aday› seçilmesiyle Amerikan
rüyas›n›n yeniden canland›¤›, Amerika’n›n bir f›rsatlar ülkesi oldu¤unun tekrar kan›tland›¤›, art›k bir siyah›n bile ABD’ye baﬂkan olabilece¤inin görüldü¤ü propagandalar›
yap›l›yor. Bu hem içeri¤iyle, hem
de tarihi aç›dan bir çarp›tma. Devlet Baﬂkan› adayl›¤› düzeyinde belki Obama bir “siyah” olarak ilk
ama, hemen onun alt›ndaki kademelerde siyahlar uzun süredir Amerikan yönetiminde yer al›yor. Ama
nas›l? Elbette, Amerika’n›n ›rkç›,
sömürgeci politikalar›n›n hizmetine
girerek... Irak iﬂgali döneminin D›ﬂ›ﬂleri Bakan› Colin Powell’› hat›rlay›n veya bugünkü Condoleezza
Rice’›...
Obama sistem için tehlike de¤ildir. O, baﬂkan aday› olmak için sisteme kendisini kan›tlam›ﬂt›r. ‹kincisi, sistem zaten bir devlet baﬂkan›n›n istese de zarar veremeyece¤i ﬂekilde mekanizmalar›n› oturtmuﬂtur.
Peki Amerika ve siyahlar gerçe¤i nedir? ABD’de Obamalar gibi siyahlar d›ﬂ›ndakiler böyle bir ﬂansa
sahip midir? Amerika’n›n emperyalizmin sömürgeci ve ›rkç› politikalar›na hizmet etmeyen siyahlara ve
bütün olarak siyah halka karﬂ› politikas› nedir?
K u K l u x K l a n ismi ve siyahlar›n örgütü Siyah Panterler’e (Kara
Panterler) karﬂ› düzenin nas›l bir
politika izledi¤i, bu sorunun cevab›n› da verir.

H
Siyahlar köle olarak getirildikleri Amerika’da, 19. yüzy›l›n ortalar›nda yaﬂanan Kuzey-Güney iç savaﬂ›n›n ard›ndan yasalar karﬂ›s›nda
ka¤›t üzerinde kurtulmuﬂlard›(!)
Fakat, hem topraklar› olmad›¤›
için kölelikten kurtulamad›lar, ve
hem de ›rkç›l›k sürdü.
1867'de Tenessee eyaletinin Pu-
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laski kentinde Güney
Konfederasyon
Ordudiye
su'ndan alt› eski asker Ku
Klux Klan'm (KKK) örgütünü kurdular.
Art›k siyahlara karﬂ› sald›r›lar,
“yasalara ihtiyaç duymayan” bu
örgüt taraf›ndan yürütülecek, Amerikan ›rkç›l›k tarihinde Ku Klux
Klan isminin özel bir yeri olacakt›.
Ku Klux Klan’lar giydikleri
uzun beyaz giysiler ve kafalar›na
geçirdikleri kukuletalar› ile hem bat›l itikatlere sahip olan siyahlar›
korkutmay› hem de kimliklerinin
ortaya ç›kmas›n› önlüyorlard›.
Üyeleri aras›nda polisler, yarg›çlar, etkili kiﬂiler,
politikac›lar vard›. Ku
Klux Klan, kendisini yasalarla s›n›rlamayan “devlet”ti. Kimi Güney bölgelerinde tamamen hakim
hale geldiler. Arkalar›nda
düzenin etkili güçlerinin
politik ya da do¤rudan
deste¤i vard›.
1915 y›l›nda üye say›s› bir milyona ulaﬂan
KKK, ‹ndiana eyaletinde
en etkili güç durumuna
gelmiﬂ ve Beyaz Saray'da
da Baﬂkan Warren Harding'i üyesi olarak takdim etmiﬂti!
Irkç› sald›r›lar›n böylesine yayg›nlaﬂt›¤› ve
meﬂru görüldü¤ü bir “özgürlükler
ülkesi”dir
Amerika!
Ku Klux Klan’›n hedefleri aras›nda sadece
siyahlar de¤il, ayr›ca ›rkç› ﬂiddetin
karﬂ›s›nda yer alan beyazlar da vard›.
Evlerin yak›lmas›, ürünlerin tahrip edilmesi, insanlar›n kasabalar›ndan kovulmas›, kaç›r›lmas›, tehdit
edilmesi, çeﬂitli biçimlerde “cezaland›r›lmas›” bilinen eylemleri aras›nda idi.
May›s 1866'da Memphis, Tennessee'de bir dizi yak›p y›kma eﬂli¤inde, 46 siyah› ve ayr›ca kölelik

karﬂ›t› iki beyaz› katledip, beﬂ siyah kad›n›n ›rz›na geçtiler. 90 evi,
12 okulu ve 4 kiliseyi ateﬂe verdiler. 1866 yaz›nda New Orleans'da
35 siyah ve 3 beyaz öldürüldü. Örne¤in sadece Kentucky'de 1867 ile
1871 y›llar› aras›nda Ulusal Arﬂivlerde yer alan ﬂiddet eylemi say›s›
116'd›r.
Klan örgütü merkezi 1869'da
da¤›t›ld› fakat, ›rkç›l›k sürdü, yerel
klan gruplar› siyahlara karﬂ› sald›r›lar› devam ettirdiler.

H

Amerika v e
Siyahlar
1. Paylaﬂ›m Savaﬂ› sonras› Amerika’n›n öncelikli iki düﬂman›
emekçiler ve yine siyahlard›. Bu
y›llar ayn› zamanda sistemin de yeniden Ku Klux Klan’a ihtiyaç duydu¤u y›llard›r. Tekrar güçlenen Ku
Klux Klan’lar›n hedefinde ise, zencilerin yan›nda, K a t o l i k l e r, Ya h ud i l e r ve örgütlü sendikal› iﬂçiler
vard›r.
Savaﬂ'›n yaratt›¤› iﬂ olanaklar›
nedeniyle pek çok siyah çal›ﬂmak
15 Hazian 2008

için yeni yerlere göç etmiﬂlerdi. Bu,
›rkç› sald›r›lar› artt›ran bir etki yapt›.
Baz› yerlerde patronlar, grevlerde her
ücrete raz› olan siyah iﬂçileri çal›ﬂt›rarak, iﬂçiler aras›nda da ›rkç›l›¤› körüklüyorlard›. Yine “emniyet güçleri”
ve yerel politikac›lar da ayn› rolü üstlenmiﬂlerdi.
Bu politikalar›n sonucunda 1917
y›l›n›n Temmuz ay›nda East St. Louis kentinde beyazlar siyahlara sald›rd›. 5 binden fazla insan evsiz, binlerce siyah her ﬂeylerini b›rakarak kenti
terk etmek zorunda kald›lar. Ölü say›s› tam olarak bilinemiyor. Tahminler 50 ila 200 aras›nda de¤iﬂiyor. Kad›nlar, çocuklar, dükkan sahipleri,
yoldan geçen insanlar, yak›larak, baltalarla parçalanarak, bo¤ularak, yerlerde sürüklenerek öldürüldü, linç
edildi, evler ateﬂe verildi.
1919'da Chicago'da, beyazlar›n
yüzdükleri bir yere giren genç bir siyah taﬂlanarak bo¤uldu ve ﬂehirde
büyük olaylar ç›kt›. 50'den fazla insan öldürüldü, binlerce insan evsiz
kald›.
1921 y›l›nda Tulsa (Oklahamo)'da
200 kadar siyah öldürüldü, 1000'den
fazla ev tahrip edildi. Siyahlar›n yaﬂad›¤› bir gecekondu mahallesine ›rkç› beyazlar uçaktan dinamit att›lar,
75'den fazla insan öldü. Sadece 1919
yaz›nda ülke çap›nda 25 isyan ç›kt›.
Savaﬂtan dönen ve savaﬂ sanayiinde
çal›ﬂmak üzere büyük kentlere gelmiﬂ bulunan siyahlar, ›rkç›l›¤›n, yoksullu¤un, ﬂiddetin pençesinde, ö¤ütüldüler. Direniﬂleri ise, her zaman
oldu¤u gibi ac›mas›z ﬂiddetle bast›r›ld›.
Sadece 1919 y›l›nda 70 siyah linç
edildi. Linç uygulamalar› bu desteklerle o kadar yayg›nlaﬂm›ﬂt› ki, 1880
ile 1920 aras›nda haftada ortalama iki
siyah linç edilmekteydi.
Harvard Üniversitesi profesörlerinden ve yürütme erkinde yer alm›ﬂ,
Baﬂkan Kennedy'e dan›ﬂmanl›k yapm›ﬂ bir kiﬂi olan Arthur M. Schlesinger; “K›z›lderilileri öldüren ve si yahlar› köleleﬂtiren bir halk olarak
b a ﬂl a d› k . Ku ﬂ ku s uz b un u ço ¤ u k e z
i n c i l v e d u a k i t ab › y l a y a p t › k . . . N e k a Say›: 150

dar K›z›lderililerin ve Siyahlar›n
t am insan olm ad›klar› n› varsaym›ﬂ
olsak da, onlar›n da Ta n r › ' n › n ç ocuklar› oldu¤unu bal gibi biliyor du k. Sanki bu ilk deneyimle ulusu muz üstüne daha baﬂtan bir bela
çökmüﬂtü; bugün hâlâ hayat›m›z›
karartan bir lanet...” diyecektir.

H
Kuﬂkusuz ki, ›rkç› sald›r›lar karﬂ›s›nda siyahlar›n da söyleyecek sözleri vard›. Bu sözlerden birisi K a r a
P a n t e r l e r ’in örgütlenmesi oldu.
1966 y›l›nda kurulan Kara Panterler Partisi ve Kara Kurtuluﬂ Ordusu,
›rkç› sald›r›lar karﬂ›s›nda, ezilen, aﬂa¤›lanan siyahlar›n direniﬂini ve karﬂ›
ﬂiddetini örgütledi.
Kara Panterler ve baﬂka siyah örgütlerin en önemli fonksiyonlar›ndan
birisi de, e¤itimsiz b›rak›lan, h›rs›zl›k
ve çeteleﬂmeye, yozlu¤a mahkum
edilen siyahlar içinde, bilinçlenme ve
örgütlenmenin ad›mlar›n› atm›ﬂ olmalar› idi.
Bunu yaparken, devletin bask› ve
terörü ile karﬂ›laﬂt›klar›n› ise söylemeye bile gerek yok. Özellikle 19681971 y›llar› aras›nda, devletin her
türlü yöntemi kullanarak yürüttü¤ü
sald›r›larda, örgüt üye ve yöneticileri
katledildiler, tutuklanarak a¤›r hapis
cezalar›na çarpt›r›ld›lar...
1970’li y›llar›n sonunda, Kara
Panterler Partisi’nin önde gelen isimlerinden Fred Hampton ve Mark
Clark, Chicago’daki bir apartman dairesinde, polisler taraf›ndan katledildiler. Liderleri Mumia Abu Jamal, Jalil Muntaquim ve baﬂka birçok üyesi
de halen ABD’deki hapishanelerde
tutuluyorlar.
Acaba, Amerika’daki siyahlara
yönelik politikalar› anlamak için,
Obama’ya, Rice’a, Powell’a m› bakmak gerekir, yoksa ›rkç›l›¤a karﬂ› oldu¤u için, si ya hl a r› n da i nsa n ol du¤unu savundu¤u için öldürülen, 35
y › l a v a r a n t u t s a k l › k l a r yaﬂayan si y a h l a r a m › ? Hangisine?
(Yararlan›lan Kaynaklar: Kan Tad› / Haluk Gerger, Öteki
Amerika/Howard Zinn)

K›sa Tarih
15 - 21 Haziran
15-16 Haziran 1970
Büyük ‹ﬂçi Direniﬂi yap›ld›.
15 Haziran 1995
16-17 Nisan katliam›n›n ilk duruﬂmas› Kad›köy Adliyesi’nde yap›ld›.
16 Haziran 1993
Turbo Filtre Fabrikas›nda 40 gündür açl›k grevi yapan iﬂçilere jandarma sald›rd›.
16-18 Haziran 1996
Devrimci hareket hapishalerde
ölüm orucunda olan tutsaklar için
Çiller’in yal›s›na silahl› eylem düzenledi.
17-19 Haziran 1995
Polis Okmeydan›’n› kuﬂatt›, barikatlarla direnildi,
200 kiﬂi gözalt›na al›nd›.
19 Haziran 1953
Julius, Ethel Rosenberg'ler
katledildi
20 Haziran 1988
“Sosyalist Bas›n Susturulamaz”
kampanyas› baﬂlatt›.
21 Haziran 1993
Özgür Karadeniz Gazetesi yay›n
hayat›na baﬂlad›.
21 Haziran 1995
Belediye iﬂçilerinin direniﬂine
sald›ran polis, 150 kiﬂiyi gözalt›na
ald›.
21 Haziran 1997
Kurtuluﬂ Ankara Temsilcili¤i 21
Haziran 1997'de kontrgerilla taraf›ndan bombaland›.
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değin m eler
Yüksek
standart!
Yavru bir köpe¤i uçurumdan atan bir Amerikan
askeri ordudan ihraç edilmiﬂ. ‹nternette de izlenebilen yavru köpe¤in uçuruma
at›lmas› sahneleri üzerine
baﬂlat›lan soruﬂturma sonucunda “Bu hareketin ABD
Deniz Piyadeleri’nden beklenen yüksek standartlara
uymad›¤›” gerekçesiyle as-

kerin ord u y l a
iliﬂkisi
kesilmiﬂ.
N e
kadar göz
yaﬂart›c›.
ﬁu standartlara bak›n.
Ebu Garip’te yüzlerce
mahkumu ç›r›lç›plak soyup
her türlü hayvani iﬂkenceyi
yapmaya izin veriyor... Guantanamo’ya izin veriyor...
ülkeleri iﬂgal edip yüzbinlerce yoksul Irakl›’y› katletmeye izin veriyor ve lakin...
iﬂ yavru köpe¤e gelince,
“yüksek standartlar” diyor!
Emperyalist standartlar
böyle oluyor iﬂte...

NATO’ya Uyum!
Yok aylard›r üzerinde çal›ﬂ›l›yormuﬂ da, Anadolu’nun
her bölgesinde araﬂt›rmalar yap›lm›ﬂ da.. yok TÜB‹TAK’la
iﬂbirli¤i yap›lm›ﬂ da..
B i r ; sen zaten 90 y›ld›r bunu yapmam›ﬂsan, 60 y›ld›r
Amerikan üniformas›n› kullan›yorsan, tuh sana... ‹ k i ; olay›n asl› ﬂu (bas›ndan aynen aktar›yoruz): “Halen kullan›lan
haki üniformalar›n rengi iki ton aç›larak NATO üniformal ar › n a yak›n bir renge kavuﬂtu.” (10 Haziran Türkiye)

Boynuz ve kulak!
1970’lerin sonlar›nda MSP lideri Erbakan’› eleﬂtiren
baz› MSP milletvekilleri, haz›rlad›klar› metinde Erbakan’a ﬂöyle diyorlard›: “‘Maslahat icab›d›r’ diyerek mümin yalan söylemez düsturunu ihlal ettiniz.”
Bu metni yazanlar ﬂimdi Tayyip’e bak›p ne diyorlard›r
acaba? Mesela ﬂöyle mi diyorlar: “Boynuz kula¤› geçti”!

Din ticareti

H›rs›z Bulundu!

Kabe’nin çevresindeki binalar, daha yüksek gökdelenler
dikmek için y›k›l›yormuﬂ.

Dexia Grup ‹cra Kurulu Baﬂkan› Axel Miller, Ahmet
Nazif Zorlu'nun bankan›n sat›ﬂ karar›yla hayati bir karara
imza att›¤›n› ifade ederek, Zorlu'ya hitaben, "Evet biz sizi
zengin ettik ama siz bizi çok çok daha zengin ettiniz. Bunun
için teﬂekkür ederiz'' demiﬂ. Kendilerini ihbar etmekle iyi
etmiﬂ, biz de zaten cebimizdekini çalan ars›z h›rs›z›n peﬂindeydik!

Çünkü Kabe manzaral› “V‹P” daireler, Kabe’yi gören
oteller, art›k çok para ediyormuﬂ.
Dinin ticarete alet edilmesinin en alenileﬂit¤i hal bu hal
olsa gerek.
BAM TELİ çizgiler

Teknoloji
Kimin
Elindeyse
Emperyalist tekellerden biri olan IBM,
saniyede 1000 trilyon
iﬂlem yapabilen dünyan›n en h›zl› bilgisayar›n› üretmiﬂ.
100 milyar dolara
malolan
bilgisayar,
nükleer silah çal›ﬂmalar› için kullan›lacakm›ﬂ.
Milyarlarca yoksulun sorunlar›n›n çözümü için kullanacak de¤iller ya!
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Koç’tan Diktatörlü¤e Övgü
“ Biz maalesef Kore gibi yapamad›k. Kore hükümeti, orada
diktatörlük oldu¤u için dedi ki, ’samsung sen elektronik yapacaks›n. Hyundai araba yapacak. Falanca gemi yapacak’. Bizde
ise demokrasi var dediler ve her isteyene otomobil üretme izni
verdiler. Hiçbirimiz tam olarak yapamad›k.”
Üstelik bu memlekette demokrasi var diye otomobil üreten
bizim bildi¤imiz kadar›yla iki holding var; Sabanc› ve Koç...
Demek ki Koçlar’a di¤eri de fazla gelmiﬂ ki, demokrasinin bu
kadar› fazla diye y›rt›n›yor..

“Bize bir ﬂey olmaz”
Rusya, ihraç edilen domatesleri, insan sa¤l›¤›na zarar verecek düzeyde ilaçl› oldu¤u, hayvana bile yedirilemeyecek
gibi oldu¤u için geri gönderdi.
Geri gönderilen domatesler imha edilmeyip, ülke içinde
sat›ﬂa sunuldu.
Rus halk›na zarar veren ilaçlar, Türkiye halk›na zarar vermiyor demek ki!
Bir di¤er ihtimal ise, AKP hükümeti, Putin kadar bile halk›n› düﬂünmüyor mu?

Hortum hukuku!
M u r a t D e m i re l , H a y y a m G a r i p o ¤ l u , A l i B a l k a n e r,
Tu r g u t Y›lmaz ve F a r u k S ü ren adl› patronlar›n yarg›land›¤›
davan›n son duruﬂmas› 11 Haziran’da yap›lm›ﬂ.
Mahkeme z a m a n a ﬂ › m › doldu diyerek dosyay› kapatt›.
Burjuvalar böylece aleni h›rs›zl›ktan, soygunculuktan dolay›
ceza almaktan kurtuldular.
Bu zamanaﬂ›m› iﬂte böyle. Bir tek örnek de bizi yan›ltsa ya;
yan›ltm›yor. Nerede bir iﬂkenceci, infazc›, nerede bir h›rs›z, soyguncu, hortumcu var; zaman onlar için “aﬂ›yor”. Hukuk kimin
hukukuysa, yarg›da onun borusu ötüyor. Kimin hukukuymuﬂ?
Katliamc›lar›n ve soyguncular›n hukuku..

Bir güçlükle
karﬂ›laﬂt›¤›n›zda
kendinize bir
kaç›ﬂ yolu de¤il,
bir ç›k›ﬂ yolu
aray›n.
D. L. Veatherford

Say›: 150

Gözalt›ndaki
Irakl›lar’›n Ve Irak
Savaﬂ Esirlerinin
Haklar›n› Korumak
‹çin Uluslararas›
ÇA⁄RI
Çeﬂitli ülkelerden 120 kiﬂilik politikac›, akademisyen ve gazeteci gözalt›ndaki Irakl›lar ve Irak’ta
bulanan Amerikan hapishanelerindeki savaﬂ tutsaklar›n›n haklar›n› korumak için acil bir dava baﬂvurusu düzenleyerek, oluﬂturduklar› Uluslararas› Dayan›ﬂma Komitesinin de kuruluﬂunu duyurdular.
Komite yapt›¤› aç›klamada ﬂunlar› belirtti; “Birleﬂmiﬂ Devletler ve destekleyen yabanc› ordular
Irak’› iﬂgal etti ve oran›n insanlar›na demokrasi,
özgürlük ve refah sözü verdi. Ama Irak halk› iﬂgal
alt›ndaki beﬂ y›lda, kendi anayurtlar›nda hala Amerikan askerlerinden... güvenli bir yer bulamad›lar.”
Aç›klamada, Irak halk›n›n iﬂgal koﬂullar› sürdü¤ü sürece geleceklerine iliﬂkin bir umut görmedikleri belirtilerek; “ Bugün üç milyondan fazla Irakl›
katledilme ve tutuklanma korkusuyla diasporadaki
göçmenlere döndü. Kalanlar iﬂgalin ac›lar›n› çekmeye devam ediyor. Baz›lar› dünyan›n en i¤renç
hapishanelerine kapat›ld›.
Günümüzde, Amerikan iﬂgal güçleri 150 binden fazla ›rakl› tutsak ve gözalt›y› 28’in üzerinde
gözalt› kamp›nda tutuyor.” denildi.
Tutsaklar›n binlercesinin beﬂ y›ld›r hiçbir hak
tan›nmadan tutuldu¤u, sa¤l›k problemlerinin yaﬂand›¤›, binlerce tutsa¤›n babalar› ya da kocalar›n›n
yerine rehin al›nm›ﬂ genç erkek, çocuk ve kad›nlardan oluﬂtu¤u belirtildi. Tutsaklara ve gözalt›ndakilere sürekli olarak, sürekli iﬂkence yap›ld›¤›, onurlar›n›n çi¤nendi¤i ve d›ﬂ dünyayla her türlü iletiﬂimden yoksun b›rak›l›p, ço¤unun aileleriyle ve akrabalar›yla görüﬂmelerinin yasakland›¤› belirtilen
aç›klamada, komite üyeleri; “ Biz... ›rakl› tutsaklarla ve gözalt›ndakilerle dayan›ﬂma içinde oldu¤umuzu deklare ederek ve belirterek gözalt›lar›n›n
devam etmesini mahkum ediyor ve k›n›yoruz ve
herkesi onlar›n kurtuluﬂu için yap›labilecek her aktivite ve olaya kat›lmaya ça¤›r›yoruz.
Adaletin özgürlükle birbirine geçti¤ine(sar›ld›¤›na) inan›yoruz” dediler.
“ I rak’taki Amerikan H apishanelerindeki Tutsaklarla Ve Mültecilerle Dayan›ﬂmak ‹çin Uluslararas› Komite” imzas›yla yap›lan 26 Nisan 2008
tarihli aç›klaman›n sonunda, Irakl› tutsaklar ve gözalt›ndakilerin kurtuluﬂlar›, iﬂkencenin durdurulmas› ça¤r›s› yap›ld›.
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Okmeydan›

çekleﬂtirdikleri geceyle
büyük ozanlar› and›lar.
Hatay’›n yerel ﬂairlerinden Bedran Cebiro¤lu,
ﬂair Hasan Biber, ﬂiirleriyle, Epik Sanat Tiyatro
Toplulu¤u da oyunlar›yla
anma törenine kat›ld›lar.
250 kiﬂinin kat›ld›¤› anmada Harbiye
halkoyunlar› toplulu¤u Hatay yöresinin oyunlar›n› sunarken Temel Haklar Derne¤i müzik grubu da Arapça
ve Türkçe türkülerini seslendirdiler.

Halk›n Sanatç›lar›
Unutulmad›
Halk›n sanatç›lar› Naz›m Hikmet,
Ahmet Arif ve Orhan Kemal ‹st a nb ul’da Okmeydan› ve Esenyurt mahalleleri ile Ank ar a ve H at a y’da yap›lan anma törenleriyle an›ld›.

Hatay

7 Haziran günü Okmeydan› Sibel
Yalç›n Park›’nda “Ustalar›m›z› An›yoruz” ad›yla bir anma töreni düzenleyen ‹dil Kültür Merkezi halk›n ac›lar›n›, duygular›n›, özlemleri ve kavgalar›n›n sesi olanlar›n
hiçbir zaman
unutulmayaca¤›n›n alt›n›
çizdi.
Sanatç›
Ufuk Karakoç, ﬂair Ruhan Mavruk,
Tiyatro Simurg ve Mehmet Esato¤lu
ﬂiirleri ve türküleriyle anmaya kat›larak devrimci sanatç›lar› selamlad›lar. Haz›rlanan sinevizyon gösteriminde sanatç›lar›n ﬂiirleri eﬂli¤inde
görüntüleri gösterildi. Grup Yorum
Korosu “Türküler Susmaz Halaylar
Sürer” slogan› ve alk›ﬂlarla sahnedeki yerini alarak Ahmet Arif’in

TKM Türkü Gecesi
Trakya Kültür Merkezi aç›ld›¤›
günden bu yana yaklaﬂ›k bir buçuk
y›ld›r K›rklareli Babaeski’de sistemin halk›m›za dayatt›¤› yoz kültüre
karﬂ› kendi öz kültürümüz olan halk
kültürümüze
sar›larak ve
bunu bölgede yaﬂayan
Trakya insan›yla el ele
gönül gönüle
paylaﬂarak
sistemin
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Adiloﬂ Bebe ve Yorum’un sevilen
türkülerini seslendirdi. 300 kiﬂinin
kat›ld›¤› anma çekilen halaylarla sona erdi.

Onlar›n Düﬂüncelerinden
Korkuyorlar
Esenyurt’taki anma töreni de Temel Haklar üyeleri taraf›ndan 3 Haziran’da Esenyurt Belediyesi önünde
bulunan parktaki Naz›m Hikmet’in
heykeli baﬂ›nda yap›ld›.
Esenyurt Belediyesi taraf›ndan
viran bir halde b›rak›lan heykeli y›kay›p etraflar›n› Naz›m’›n ﬂiirlerinin
yaz›l› oldu¤u dövizlerle süsleyen
Temel Haklar üyeleri halk›n sanatç›lar›na her zaman sahip ç›kacaklar›n›
dile getirdiler. Ölüm orucu ﬂehitleri
Canan ve Zehra Kulaks›z’›n babas›
Ahmet Kulaks›z yapt›¤› konuﬂmada
Naz›mlar’› sadece 3 Haziranlar’da
de¤il mücadelenin her gününde anmak ve onlar›n miras›na sahip ç›kmak gerekti¤ine dikkat çekti.

Devrimci De¤erlerimizi
An›yoruz
Dikmen Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i taraf›ndan 8 Haziran
günü 2. geleneksel devrimci de¤erleri anma töreni Ankara'da Mahzuni
ﬁerif Park›'nda gerçekleﬂtirildi. Radyo Özgür sunucusu Gurbet Özer’in
aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapt›¤› anmaya
‹dilcan Müzik Toplulu¤u, sanatç›
O¤uz Boran ve ekibi ve Yavuz Canpolat kat›ld›. Coﬂkulu geçen anmaya
kötü hava koﬂullar›na ra¤men 600
kiﬂi kat›ld›.
Esenyurt

Haziran’da Ölmek Zor
Hatay Temel Haklar üyeleri Harbiye Yayla Dü¤ün Salonu’nda geryozlaﬂt›rma politikas›n›n karﬂ›s›nda
durmaya devam ediyor.
8 Haziran günü Trakya Kültür
Merkezi salonunda düzenlenen Türkü Gecesi’nde çocuk korosu ve
müzik toplulu¤unun üretimleri, aileleri ve TKM gönüllüleriyle buluﬂtu.
Mine Uçar’›n yapt›¤› aç›l›ﬂ
konuﬂmas›n›n ard›ndan TKM’yi tan›tan bir slayt gösterimi yap›ld›. Slay
gösterimi ilgiyle izlenirken ard›ndan
sahneyi TKM müzik toplulu¤u ö¤rencileri ve TKM müzik grubu da
kat›lld›. Yaklaﬂ›k 40 kiﬂinin kat›ld›¤›
türkü gecesi kol faaliyetlerine kat›lan
çocuklar›n aileleriyle yap›lan sohbetlerin ard›ndan sona erdi.

"Anadilimi
‹stiyorum"
Mitingi
H a k k a r i Yüksekova'da 10 Haziran'da ana dil talebiyle bir miting
yap›ld›. Art›k Yeter, Anadilimizde
E¤itim ‹stiyoruz slogan›yla yap›lan
mitinge kat›lan binlerce kiﬂi, Kürtçe'nin inkar›na son verilmesi, Kürt
dilinin yasal güvenceye al›nmas›
talep edildi. Yüksekova Kürdi-Der
ﬁube Baﬂkan› Besin Baykan yapt›¤› konuﬂmada alanda toplananlar›n
kendi dilini istedi¤ini vurgulad›.
15 Haziran 2008

