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panele gitmek,
ﬂehitleri sahiplenmek,
1 May›s’a gitmek,
pikni¤e gitmek,
8 Mart’a kat›lmak,
geceye gitmek,
dernek kurmak,
üye olmak,
sergi açmak,
mezarl›k ziyareti,
resim taﬂ›mak,
Amerika’ya karﬂ›
ç›kmak,
internet sitesine
girmek,
bas›n aç›klamas›na
kat›lmak,
pankart asma ihtimali,
afiﬂ asmak,
bildiri da¤›tmak,
......
...

Türkiye’de
Adalet
Nasıl
İşliyor ?
‹ﬂbirlikçi AKP’nin
yönetti¤i Türkiye’de
bütün bunlar
SUÇTUR!

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

OKUYUN, TÜRK‹YE
GERÇEKLER‹NE
TANIK OLUN!

mokrasiden, ifade özgürlü¤ünden
b a h s e d e r. ﬁunu biliyoruz ki, demok rasi ve her türlü özgürlü¤ü sadece
kendisi için ister. Söz konusu dev r i m c i l e r ise bir g e c e d e h a k , h u k u k
ve özgürlükler r a f a k a l d › r › l › r. De mokratik kurum çal›ﬂanlar›n›n
evlerinin terörle mücadele ekiple ri taraf›ndan silahlarla bas›lmas›
o l a ¤ a n k a r ﬂ › l a n › r.

A n k a r a ’ d a s o n 5 a y d › r o n l a rc a
insan nas›l tutukland›?
H e r ﬂey 10 A r al › k g ü n ü K e v s e r M › rzak ad ›nda bir devrimcinin Kurtuluﬂ’ta infaz edilmesine tepki duyulmas› ile baﬂlad›. Dünyan›n gözü
ö n ü n d e b i r kad›n sa¤ yakalanabilecekken infaz edildi. A n k a r a ’ d a k i b i r çok kitle örgütü bu infaza karﬂ› ç›kt›. Bir
insan›n öldürülmesi karﬂ›s›nda gösterilen
insani duyarl›l›k büyük bir “SUÇ” olarak
gösterildi ve 10 Ocak günü sabaha do¤ru
o n l a rc a i n s a n › n e v l e r i s i l a h l › e k i p l e r t a r a f›ndan bas›ld›.

Y

14 devrimci-demokrat gözalt›na al›nd›,
12’si t utu kl and ›. Tu t u k l a n a n l a r › n “ s u ç u ”
K e v s e r M › r z a k ’ › n i n f a z › n › p ro t e s t o e d e n
bas›n aç›klamalar›na kat›lmak ve mezar›n›
z i y a re t e t m e k .

Ankara polisinin yeni “suç”lar y a r a t m a k o n usunda titizlikle çal›ﬂt›¤›n› söyleyebiliriz.

Y

Ocak ay›ndaki tutuklamalar üzerinden
çok zaman geçmeden 25 Mart günü yine
sabaha karﬂ› ve yine silahlarla bu kez 17
kiﬂinin evi bas›ld›. 17 devrimci- demokrat
i n s a n d a n 9 ’ u t u t u k l a n d › . Tu t u k l a n a n 9 k i ﬂinin “suçu” ise 8 Mart Dünya Emekçi Kad › n l a r Günü’nde düzenlenen mitinge kat›lmakt›. 8 Mart mitingine kat›lmak, oluﬂtur u la n kor t ej l er de yü rü m ek , 8 M ar t gün ün e d a i r t a l e p l e r i n i i ç e re n s l o g a n l a r a t m a k
ne ülkemizde ne de dünyada yeni de¤ildir.
A n c a k AKP’nin polisi A n k a r a ’ d a y a p › l a n
ve sorunsuz biten 2008 8 Mart mitingini
yasad›ﬂ› olarak gösterdi.

A K P iktidara geldi¤inden bu yana s›k s›k de-
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(...) A n k a r a ’ d a n b a ﬂ l a y › p ç eﬂitli illere y a y › l a n b i r s a l d › r ›
dalgas› ile karﬂ› karﬂ›yay›z. A d a n a ’ d a
S i v a s ’ t a b e n z e r g e re k ç e l e r l e o n l a rc a
insan tutukland›.

Y

Ya ﬂ a n a n l a r Türkiye, Polis Devleti Mi?
s o r u s u n u s o r d u r u y o r. Sivas’ta tutukla nan 4 kiﬂinin tutuklanma ﬂekli bu sorunun
cevab›d›r asl›nda. Mahkeme 4 kiﬂiyi tutukl a y a c a k h e r h a n g i b i r delil, kan›t olmad›¤›
için serbest b›rakm›ﬂ ancak polis buna itir a z e d e re k , h â k i m i d e ¤ i ﬂ t i re re k t u t u k l a n m a l a r › n › s a ¤ l a m › ﬂ t › r. Polis devletin atad›¤›
hakimi, hukuku hiçe sayarak kendi hukuk u n u u y g u l a m › ﬂ t › r.

(...) Bu yaﬂananlar› bir b ü t ü n o l a r a k d e ¤ e r l e ndirdi¤imizde ﬂöyle bir m a n t › k l a k a r ﬂ › l a ﬂ › yoruz. Demokratik kurumlar›n çal›ﬂan›
o l m a k , h a k l a r v e ö z g ü r l ü k l e r mücadelesi
vermek suç. Bu mücadelede yer a l a n h e rk e s i n h a re k e t e t m e s i , n e f e s a l m a s › s u ç .
Ç ü n k ü b u i n s a n l a r örgütlülü¤ü savunuy o r ve halk›n örgütlenmesi için zemin ha z› rl a may a ça l ›ﬂ ›y o rl a r. ‹ﬂte as›l büyük suç
b u d u r. Ö r g ü t l ü , h a k k › n › s a v u n a n b i r h a l k
i s t e m i y o r l a r.

Y

Ülkemizde nas›l bir demokrasinin iﬂledi ¤ini yaﬂayarak görmekteyiz. Burjuva hukukunda bile bu uygulamalar›n, bu bask›l a r › n a d › d e m o k r a s i d e ¤ i l d i r. Nas›l bir d ü zende yaﬂad›¤›m›z› biliyoruz ve ülkemizde
gerçek demokrasi tesis edilinceye kadar
m ü c a d e l e m i z i s ü r d ü rece¤iz…

Yitirdiklerimiz

Tarih yazanlar›n
Kaleminden

27 Haziran-3 Temmuz
F Tiplerine karﬂ› direniﬂ baﬂlad›¤›nda Tayad’l› Ailelerin
baﬂlatt›¤› ölüm orucuna kat›ld›. Kardeﬂi Canan Kulaks›z
da ayn› süreçte ölüm orucuna yatm›ﬂt›. ‹ki kardeﬂ, devrim tarihinde bir ilk yaratarak peﬂpeﬂe ﬂehit düﬂtüler.
Zehra Kulaks›z, Rize’de do¤du. ‹stanbul’da büyüdü. Lise y›llar›nda mücadeleye kat›ld›. 1997’de ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Bölümü’ne girerek mücadelesini ‹YÖZehra KULAKSIZ
DER içinde sürdürdü. Gençlik örgütlenmesinde sorumluluklar üstlendi. 29 Haziran 2001’de ölümsüzleﬂti.
2 Temmuz
1980’de ‹stanbul Topkap›’da “iﬂkencelere ve
faﬂist teröre
karﬂ›” gerTalip GÜLDAL
‹brahim KARAKUﬁ
Yüksel KARAN
çekleﬂtirilen
bir gösteride, yoldaﬂlar›n›n güvenli¤ini sa¤lamakla görevliydiler. Polisin gösteriye sald›rmas› üzerine ç›kan çat›ﬂmada Talip ve ‹brahim ﬂehit düﬂerken, Yüksel a¤›r yaraland›; o da uzun süre komada kald›ktan sonra ﬂehit düﬂtü. Üçü
de devrimci hareketin militan kadrolar›ndand›.
Bulgaristan halk›n›n, ony›llarca krall›¤a, Alman faﬂizmine karﬂ› sürdürdü¤ü savaﬂ›n önderiydi. Ama o yaln›z Bulgaristan halk›n›n
de¤il, dünya halklar›n›n önderlerinden biriydi ki bunun sonucunda 1935’te Komintern’in
Genel Sekreterli¤i’ne seçilmiﬂti. 1945’te
onun önderli¤iyle kurulan Vatan Cephesi,
Bulgaristan’da iktidar› ele geçirdi.
Georgi D‹M‹TROV Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nin kurucusu,
sosyalizmin inﬂas›n›n baﬂkan› olarak görevlerini
sürdürdü. Dimitrov, 2 Temmuz 1949’da muzaffer bir devrimci olarak ölümsüzleﬂti.

HALK B‹LGES‹
VEL‹ DAYI ANILDI
Ali Arap ÜNVER
Ali, lise y›llar›nda mücadeleye kat›lm›ﬂ ve Bursa
yüksek ö¤renim gençli¤i
içinde de mücadelesini
aktif olarak sürdüren bir
devrimciydi. Bursa’da 1
Temmuz 1979’da sivil
faﬂistler taraf›ndan kurulan bir pusuda katledildi.

Ölüm Orucu ﬂehidi Veli Güneﬂ, Dersim merkeze
ba¤l› Kocakoç Köyü’nde bulunan mezar› baﬂ›nda an›ld›. 16 Haziran’da yap›lan anmaya yoldaﬂlar› ve ailesi kat›ld›.
Anma, Veli Güneﬂ’i anlatan bir konuﬂma ile
baﬂlad›: “Veli Day›... ilerlemiﬂ yaﬂ›na ra¤men
coﬂkuyla, inançla sürdürdü mücadelesini. Bir
Kürt, bir Alevi ve bir Dersimli olarak de¤erlerine, kültürüne ve inanc›na sahip ç›kt›. ‹nand›,
sevdi, düﬂündü ve hissetti...”
Baﬂucunda ﬂiirler okundu sonra; marﬂlar, türküler söylendi peﬂpeﬂe. Gençlere ve kendi yaﬂ›tlar›na ö¤rettikleri konuﬂuldu. Ve huzurunda birkez daha andlar içildi.

ZEHRA
Muﬂtulad›lar
gün ortas›nda elleri k›nal› k›z›n
Sevdalan›p / gelin oldu¤unu

Ekim zaman›yd› / Mavi atlastan y›ld›z›n› al›p
aln›na takt›¤›m›zda gelinbaﬂ› / k›z›l bir duvak
Gün yürüdü / günler yürüdü
açl›kla doyurdu bedenini
hayat suyu çekildi damarlar›ndan
dirhem dirhem eridi / gözleri büyüdü beden küçülürken
gebeydi / toprak kokusuna
önce yar›s›n› Canan'›n› ekti ölüm tarlalar›na / sonra
gün ›ﬂ›¤› tükenir / karanl›k örter Anadolu'yu / Karadeniz'i
gün k›sal›r / gece uzar
Ve zemheri gecede / bir y›ld›z ›ﬂ›r / do¤urur ölümü boran halay›nda
Ad› Canan - Zehra olur
bir bebenin ilk avaz›nda büyür Zehralar, büyür Cananlar
açl›¤›n sofras›nda
karanfil halay›nda
Ve gün gelir
Zafer türküleri de ekilir halk›m›z›n yüre¤ine
Ve Zehralar da kazan›r bir bir düﬂerek topra¤a
19 Ekim 2003 / Selami Kurnaz

Turgut AKKAYA

ﬁükrü SÜLEK

27 Haziran 1980 gecesi, Zeytinburnu’nda faﬂistler taraf›ndan kaç›r›l›p iﬂkenceyle katledildiler.

28 Haziran
990’da
Konya’da
geçirdi¤i bir
trafik kazas›
sonucu aram›zdan ayr›Sait EROL
lan, Sait
Erol, Konya
devrimci gençli¤inin öncülerinden biriydi. DEV-GENÇ örgütlenmesinde yeral›yordu.

Hapishanelerde süren katliama karﬂ›, Adalet Bakanl›¤›’na yönelik giriﬂti¤i feda eylemi s›ras›nda, ölüm mangalar› taraf›ndan
katledildi. Ardahan-Ç›ld›r’a ba¤l› Gölbelen Köyü do¤umlu Eyüp
Beyaz, 25 yaﬂ›ndayd›. 1999'da ö¤renciyken devrim mücadelesine kat›ld›. KTÜ Giresun E¤itim Fakültesi’ni bitirdikten sonra da
halk›n›n ö¤retmeni olarak devam etti kavgas›na. Gençlik örgütlenmesinde sorumluluklar üstlendi. Daha sonra askeri örgütlenEyüp BEYAZ
mede istihdam edildi. Son üstlendi¤i görevde, 1 Temmuz
2005’de cüretin, fedakarl›¤›n, adaletin ad› olarak ölümsüzleﬂti.

1973 Çorum do¤umlu olan Perihan DEM‹RER, devrimci saflara
bir iﬂçi olarak kat›ld›. Daha sonra silahl› birlikler içinde yer ald›. Beﬂiktaﬂ’ta bulundu¤u ev, 28 Haziran 1991’de polis taraf›ndan kuﬂat›ld›¤›nda, yoldaﬂlar›n›n ve örgütünün zarar görmemesi için kendini feda ederek ﬂehit düﬂtü.

Perihan DEM‹RER

‹Ç‹NDEK‹LER

Ça¤r› / ‹lan

Hak hukuk adalet yok!

4

Adalet nas›l iﬂliyor?

6

AKP neyin oda¤›d›r?

10

2 TEMMUZ S‹VAS ﬁEH‹TLER‹N‹ ANIYORUZ
P ro g r a m
- P›nar Sa¤
- Selahattin
Akarsu
- Almus-Der
Semah Ekibi
- Almus-Der
Gençlik
Kolu Tiyatro
Ekibi

AKP-Laikçi kavgas›ndaki
çarp›kl›klar yanl›ﬂlar

12

E m e k : Tuzla tersane grevi yap›ld›

13

R ö p o r t a j : Yörsan direniﬂi kazanacak
yasalar sadece var...

14

Esenlerde ekmek zamm›na karﬂ›

Düzenleyenler
Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i
Sar›yer ﬁubesi
Almus Kültür ve Dayan›ﬂma
Derne¤i
Ta r i h : 29 Haziran 2008
S a a t : 19.00
Ye r : Küçük Armutlu Cemevi
Bahçesi

16

bas›n aç›klamas›

PSAKD Sultanbeyli ﬁubesi’nin Düzenledi¤i
7. Geleneksel Halk ﬁenli¤i

Gençlik: Onlar yalanc› tek çözüm
mücadele etmektir

18

Türkiye’nin ismi

19

Zehirliyorlar

20

Bir cehalet ve bir soruﬂturma

22

Yakanlar, 5 y›ld›r iktidar

24

19 Aral›k’taki ölümlerden kim sorumlu?

35

Ufuk Uras’a teﬂekkürler...

37

Grup Yorum, Erdal Erzincan, Muharrem Temiz ,Tolga
Sa¤, P›nar Sa¤ , Erdal Bayrako¤lu, Ali Do¤an, ‹rfan
Genç, Ali Y›lmaz, Aslan Kahraman, Aﬂ›k Ahmet
Y›ld›z, Ahmet Sur, Burkan Karakaﬂ, Oral Polat, Özgür
Barç›n, Vurali, Tiyatro Simurg Sunucu Ali ﬁahin,
Ye r : Sultanbeyli Cemevi Bahçesi
Ta r i h : 6 Temmuz S a a t : 14.00

Anadolu Te m e l H a k l a r
Yozlaﬂmaya Yoksullu¤a Ve
Y›k›mlara Karﬂ› Gücümüz
Birli¤imizdir
3. Geleneksel Halk ﬁenli¤i

O büyük mücadeleyi nostalji
malzemesi yapmay›n

41

Burjuva siyasetinin boﬂlu¤u
ve siyasetteki gerçek boﬂluk

43

D ü n y a : Zamlara karﬂ› eylemler yay›l›yor

45

Fransa’n›n hukuksuzlu¤u 4 kiﬂi tutukland›

50

Hayat›n ‹çindeki Teori
Halk›n ‹ktidar›-1

29

Bilgi

34
Disiplin

Siyasette ‹LKE
2 Temuz ve yeﬂil kuﬂak islamc›l›¤›

28

Haf›za

46
Mandac›lara bir öykü: Karbo¤az›

Sorunlar / Çözümler
Görünen gelecek klavuz istemez

21

De¤inmeler

48
Vakayi Adliye

Yitirdiklerimiz

- Tiyatro Meﬂale
- Konuk Sanatç›lar

Ye r : ﬁükrü Sar›taﬂ Park›
Ta r i h : 29 Haziran
S a a t :18.00-24.00

MERKEZ‹

Amistad
Ta r i h: 28 Haziran
S a a t: 21.00
Ye r: Sibel Yalç›n
Park›
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utuklanmas›na karar verildi ... Hakimler,
e¤er karﬂ›lar›na gelen devrimciyse, ilericiyse, adeta
tereddütsüz bu karar› veriyorlar. Hukuk, en az›ndan
tad›r. Hak, hukuk, bunlar
“dosya içeri¤ine” göre karar verir.
ümmet kültürünün temsilcilerine
Ama üç kelimelik bu hüküm veriliryabanc› kavramlard›r. ‹ﬂbirlikçi isken, dosyalar›n içeri¤ine de bak›llamc›n›n adaletten, hukuktan ne anmamaktad›r. Çünkü içerikte bu hüklad›¤›n› görmek, AKP politikalar›n›
mü vermeye yetecek bir bilgi, beldaha iyi anlamakt›r.
ge, kan›t yoktur. Haftalard›r dergierek burjuva demokrasilerinde,
mizden izlemiﬂ olaca¤›n›z gibi, tugerekse de bizim gibi biçimsel
tuklamalar›n gerekçesi, esas olarak
demokrasinin yürürlükte oldu¤u üldüzenin yasalar›n›n suç saymad›¤›
kelerde, sistem, kitlelerin “normal
fiillerdir. Peki düzenin hukuku tarayasalarla” yönetilememesi, denetlef›ndan bile suç say›lmayan fiiller,
nememesi ihtimaline karﬂ›, s›k›yö nas›l oluyor da, insanlar›n aylarca,
netim, ola¤anüst ü hal gibi ek yöy›llarca hücrelere at›lmas›na gereknetim tarzlar› getirmiﬂtir. S›k›yöneçe yap›labiliyor?
tim, Ola¤anüstü Hal gibi dönemleu sorunun cevab›, AKP iktidar›rin özelli¤i, yürürlükteki baz› yasan›n halka ve devrimcilere karﬂ›
lar›n, haklar›n yürürlükten resmen
uygulad›¤› s i n d i r m e politikas›ndakald›r›lmas›, hak ve hukukun k›sd›r. Döneme göre de¤iﬂik biçimler
men geçersiz ilan edilmesidir. Fakat
alabilen faﬂist terör, esas olarak ülbugün ülkemizde böyle bir ﬂey yokkemizde kesintisiz sürmektedir ve
tur. Ne s›k›yönetim ilan edilmiﬂtir,
öncelikli hedefi de elbette her döne ola¤anüstü hal. Fakat uygulamanem devrimcilerdir. Nihai amaç
lar, s›k›yönetimleri arat›r haldedir.
devrimcileri yok etmek olsa da, buolisin apaç›k pervas›zl›klar›n›
nun öyle kolay ulaﬂ›l›r bir hedef olsonuç ç›kmayacak bile olsa, ﬂimad›¤›n› bilen AKP iktidar› da önkayet edecek bir makam yoktur. Bu
celi¤i devrimcileri “tecrit” etmeye,
ﬂikayetlerin yap›laca¤› yarg› da ayn›
halktan koparmaya vermiﬂtir. Bir
pervas›zl›¤›n ve hukuksuzlu¤un bir
dönem linç sald›r›lar›yla devrimciparças›d›r çünkü. Yarg›daki keyfilik
ler halka seslenemez, gösteri gibi
o boyutlara ulaﬂm›ﬂt›r ki, s›k›yönedemokratik bir hakk›n› kullanamaz
tim savc›lar› kadar bile, biçimsel
hale getirilmek istenirken, bugün
hukuk kurallar›na uymamaktad›rlar.
ayn› amaca tutuklama terörüyle vaVe elbette burada tekrar dikkat çekr›lmak istenmektedir. Devrimcileri
mek gerekir ki, y a s a m a v e y ü r ü t tecrit etmenin bir baﬂka biçimi de
me devrimcilere karﬂ› sürdürülen
devrimcili¤in çok riskli, büyük be bu sald›rgan ve hukuksuz politikadeller ödemeyi gerektiren bir tercih
da, son derece uyumlu bir iﬂbirli¤i
oldu¤unu göstererek devrimci müiçindedirler.
cadeleye yak›nl›k duyan kesimleri
KP’nin bugünkü politikalar›n›
y›ld›rma ve sindirmedir. Bugün en
anlamak için Demirel’in ﬂu sös›radan demokratik haklar›n kullan›lmas›na karﬂ› insanlar›n iﬂkenceli gözalt›lardan geçirilmesinde, aylarca, y›llarca hapsedilmeAKP Genelkurmay aras›ndaki
sinde de amaç bundan baﬂka bir
iktidar kavgas›, Genelkurmay ve
ﬂey de¤ildir.
AKP aras›nda “teröre karﬂ›
KP, bu terörist politikay›
iﬂbirli¤i”
ad›n› verdikleri halk
sürdürmekte alabildi¤ine
düﬂmanl›¤› ittifak›yla
pervas›zd›r. Kendini demokrasidengelenmektedir.
cilik oyununun biçimsel kurum
ve kurallar›yla da s›n›rlamamak-

hak hukuk adalet yok!
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zünü hat›rlamak yerinde olacakt›r:
1992’de darbe söylentilerinin artmas› karﬂ›s›nda Demirel ﬂöyle diyordu: "Darbeyi yapacak kiﬂi ne yapacakm›ﬂ? Ne de¤iﬂecek? Biz bugün her türlü mücadeleyi en iyi ﬂekilde, en kararl› ﬂekilde veriyoruz...
Darbe oldu¤unda ne yap›lacaksa
biz de elimizden geldi¤ince yap›yoruz, yapar›z...”
ayyip Erdo¤an da bugün iﬂte bu
konumdad›r. AKP ve Genelkurmay aras›ndaki iktidar kavgas›, Genelkurmay ve AKP aras›nda “teröre
karﬂ› iﬂbirli¤i” ad›n› verdikleri halk
düﬂmanl›¤› ittifak›yla dengelenmekte, iç çat›ﬂman›n derinleﬂmesi
bu zeminde engellenmektedir. AKP,
baﬂ›ndan itibaren, her alanda oldu¤u gibi, halk muhalefetine karﬂ› politikalar›yla da, emperyalistlere ve
oligarﬂiye güven verme çizgisinden
hiç sapmam›ﬂt›r. Halk›n mücadelesinin, devrimci mücadelenin geliﬂmesini engelleyemeyen bir iktidar
görünümünün, hem emperyalist
merkezlerde, hem oligarﬂi nezdinde
AKP’yi zay›flatacak bir unsur oldu¤unu bildikleri için faﬂist terör, önceki iktidarlardan devral›nd›¤› gibi
kesintisiz sürdürülmüﬂtür. 122 ölüme ra¤men hapishanelerde tecriti
sürdürmekte gösterdi¤i “kararl›l›k”,
Diyarbak›r sokaklar›nda bir-iki
günde 13 insan› katletmesindeki
“gözü karal›k”, infazc›, iﬂkenceci
polisleri, Hrant Dink’in katledilmesinden sorumlu katil bürokratlar› himaye etmede gösterdi¤i ›srar,
AKP’nin bu niteli¤ini gösteren
baz› örneklerdir.
u pratik, beﬂ y›l› aﬂk›n süredir AKP’den demokratikleﬂme bekleyenlerin ﬂaﬂk›n bak›ﬂlar› alt›nda sürmektedir. Kuruluﬂundan bugüne kadarki prati¤i yeterince kan›tlam›ﬂt›r;
AKP’nin kendi iktidar› için
yapmayaca¤›, yapamayaca¤›
hiçbir ﬂey yoktur. AKP’de zu-
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sayg› aramak da boﬂunad›r.
lüm de, demokratikleﬂme manevralar› da, Genelkurmay’la çat›ﬂma da
ktidar, sadece anma yapan, 8
iﬂbirli¤i de, türban konusundaki
Mart’ta, 1 May›slar’da miting yagündemimiz de¤il tavr› da, anayasa
pan, devrimcilerin resimlerini taﬂ›de¤iﬂikli¤i de, koltuk hesaplar›na
yanlara, “Ortak düﬂman Amerikaparaleldir. Kendi iktidar› için gered›r” diyenlere karﬂ› m› böylesine
kirse çat›ﬂ›yor, gerekirse iﬂbirli¤i
pervas›z ve hukuksuz? Hay›r. Tuzyap›yor. ‹slamc›l›¤›n istismar›nda
la’da da pervas›z mesela. Aylard›r
ABD’ye karﬂ› demeçler veriyor, ﬂoherkesin gözleri önünde iﬂ cinayetvenizmi öne ç›karmak istedi¤inde
leri sürüyor. Ve AKP diyor ki, “öleanti-AB’ci, küçük-burjuva kesimlebilirsiniz, ben tekellerin ç›karlar›n›
ri yedeklemek istedi¤inde darbecidüﬂünürüm”... ‹ﬂçilerin en alt dülere karﬂ› demokrat.. Bütün bu dezeydeki en meﬂru tepkilerine bile ta¤iﬂkenlikler aras›nda hiç de¤iﬂmehammülsüzlü¤ünü sürdürüyor ve
yen ise, devrimcilere düﬂmanl›¤› ve
sald›r›yor.
devrimcilere karﬂ› izledi¤i yoketme,
üﬂünün oradaki iﬂçiler, ölece¤iy›ld›rma politikas›d›r.
ni bile bile veya ölme ihtimaliKP riyakard›r. Ve bu onun isnin bu kadar yüksekli¤ine ra¤men
lamc›l›¤› kadar karakteristik bir
çal›ﬂ›yorlar. Birçok benzer durum
özelli¤idir. Birçok ﬂeyi yapmamas›var. ‹nsanlar ayn› gerekçelerle asgan›n gerekçesi olarak defalarca
mevcut yasalar› veya “anayasay›” göstermiﬂtir. Kürt sorunu gibi konularda Genelkurmay’› enBurada sözünü etti¤imiz
gel olarak gösterir. Oysa, binlerbask›lar, sanki sadece dar
ce anti-demokratik uygulama
kesimleri ilgilendiren sorunlar
vard›r ve bunlar›n önemli bir
gibidir. Oysa öyle de¤ildir ve
k›sm› da AKP’nin do¤rudan inibiz öyle olmad›¤›n› kitlelere ne
siyatifinde sürdürülmektedir.
yap›p edip anlatmal›y›z. Bu
Kald› ki hiçbir iktidar›n böyle
gerekçelere s›¤›nma hakk› yokyaﬂananlar, 70 milyonun sorutur. ‹ktidarsa, sorumluluk onunnudur; çünkü bu terör, 70 mildur. Ama AKP için söz konusu
yonu aç, yoksul çaresiz b›rakolan sadece dolayl› bir sorumlumak için uygulan›yor.
luk de¤il, faﬂist politikalar› istekle, bilinçle sürdürme sorumlulu¤udur. Anti-komünizm, baﬂka deyiﬂle devrimcilere düﬂmanl›k,
ri ücretin bile alt›ndaki ücretlere çaAKP’nin mayas›nda olan bir özell›ﬂ›yor. Ayn› gerekçeyle sigortas›z
liktir ve halk›n devrimciler öncülüçal›ﬂ›yor. Ayn› gerekçeyle her türlü
¤ündeki mücadelesine karﬂ› düﬂaﬂa¤›lamaya, zulme, angaryaya bomanl›k yapmas› için kimse taraf›nyun e¤ebiliyor. Ve bunlar esas oladan zorlanmas›na gerek yoktur.
rak AKP’nin umurunda de¤ildir.
AKP için bu büyük yoksul, çaresiz
evrimciler söz konusu oldukitle, “iﬂini bilmeyenler”dir, o ka¤unda, AKP’nin gelenekçilidar. ‹ﬂçilerin hakk›, hukuku, özgür¤inden de eser kalmaz. tam tersine,
lükleri, AKP için soyut kavramlargelenekten, ahlaktan yoksun ç›plak
d›r. Bunlar› geleneksel olarak “kobir faﬂizm ç›kar karﬂ›m›za. Halk›n
münist icad›” olarak görür zaten. ‹ﬂölüsüne bile sayg› göstermez. Tabirlikçi islamc›l›¤›n ne ekonomik,
butlar omuzumuzdayken sald›r›r.
ne siyasal anlamda halka verece¤i
Halk›n mezar gelene¤ine sayg› göshiçbir ﬂey yoktur; sadakadan baﬂka!
termez, mezarlar AKP’nin polisi taraf›ndan çi¤nenir ve AKP’nin yarlbette burada demokratik güçleg›çlar›, mezar ziyareti yapt›¤› için
re dair bir belirtme yapmak da
devrimcileri tutuklar. Hukukun
gerekiyor; bu pervas›zl›k, hukukkalkt›¤› yerde, halk›n geleneklerine
suzluk, biraz da demokratik güçle-
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Say›:151

rin kararl›, militan bir direniﬂ çizgisi ortaya koyamamas›ndan, bu çizgi
üzerinde birleﬂememesinden cesaret
al›yor. Taksim’de aç›klad›¤› kararlar› uygulayamayan bir sendikal
çizgi, baﬂka nerede ne yapabilir?
Taksim’deki uzlaﬂmac›l›k, “öldüreceklerdi, katliam yapacaklard›...”.
diye aç›klanmaya çal›ﬂ›ld›. Yapabilirler, iﬂçi s›n›f›n›n burjuvaziyle
kimsenin öldürülmeyece¤ine dair
sözleﬂmesi yok. Mesele bu tehdit
karﬂ›s›nda iﬂçilerin ne yapaca¤›d›r,
Mesele, bu tehditlere ra¤men, herﬂeyi göze al›p haklar› savunup savunamayaca¤›m›zd›r. Tehditlere, bedellere ra¤men, devrimci demokratik mücadeleyi, haklar ve özgürlükler mücadelesini, örgütlenmelerimizi sürdürüp sürdüremeyece¤imizdir.
Taksim tekil bir olay de¤il, bir anlay›ﬂ›n ifadesidir. Ve ne yaz›k ki,
oligarﬂi bu anlay›ﬂ›n nabz›n› alm›ﬂt›r, bu anlay›ﬂ›n militanca
direnemeyece¤ini bilmenin rahatl›¤› ve pervas›zl›¤›yla davranmaktad›r. Her alanda, d i renece¤imizi, tutuklama terörü,
linçler ya da baﬂka faﬂist yöntemler karﬂ›s›nda y›lmayaca¤› m›z› göstermeliyiz. Sald›r›lar›
püskürtmenin ilk koﬂulu budur.
lkemizde her gün milyonlarca gazete bas›l›yor. Onlarca televizyon kanal› 24 saat
yay›nda. Fakat gerçek ﬂu ki,
özellikle günlük bas›n›n yar›s›
birkaç holdingin, kalan yar›s›
da AKP’nin denetimindedir. Bunun
d›ﬂ›nda kalanlar, tirajlar aç›s›ndan
oldukça küçük bir oran oluﬂturmaktad›r. Bas›n yay›ndaki bu hakim
güçler, ülkemizin gerçeklerini geniﬂ
kitlelerin ö¤renmesini engellemektedirler. Dolay›s›yla, burada sözünü
etti¤imiz onlarca insan›n meﬂru demokratik haklar›n› kulland›klar›
için bask›nlara u¤ramas›, iﬂkencelerden geçirilmesi, tutuklanmas›,
sanki sadece dar kesimleri ilgilendiren sorunlar gibidir. Oysa öyle de¤ildir ve biz öyle olmad›¤›n› kitlelere ne yap›p edip anlatmal›y›z. Bu
yaﬂananlar, 70 milyonun sorunudur; çünkü bu terör, 70 milyonu aç,
yoksul çaresiz b›rakmak için uygulan›yor.
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Adalet Nas›l ‹ﬂliyor?
Bask›lara, ‹ﬂkencelere, Tutuklamalara Son!
Bir süredir çeﬂitli demokratik
kurumlarda çal›ﬂanlar›n, demokratik yasal eylemlere kat›l›p, çal›ﬂma
yürütenlerin keyfi bir ﬂekilde evleri
bas›larak gözalt›na al›nmalar› ve tutuklanmalar›; bu düzene karﬂ› olanlar›n, düzene karﬂ› en yasal çerçevede, en demokratik yollardan olsa da,
mücadele edenlerin, tamamen keyfi
bir ﬂekilde suçlu ilan edilebilece¤ini
göstermiﬂtir.
Gözalt› ve tutuklamalar göstermiﬂtir ki, AKP iktidar›n›n hizmetinde olmayan, iktidar› desteklemeyen
herkes keyfi bir ﬂekilde suçlu say›labilir.
Suç ve suçlu tan›mlar› oligarﬂik
düzenin hizmetindeki polisin, yarg›n›n keyfiyetiyle ﬂekillenmektedir.
Bunlar›n yaﬂand›¤› bir ortamda,
bu ülkede demokrasinin olup olmad›¤› tart›ﬂmas› abes bir tart›ﬂmad›r.
Tart›ﬂmam›z, bu ülkede en s›radan
demokratik haklar›m›z› kullan›rken,
baﬂ›m›za neler gelebilece¤i tart›ﬂmas›d›r.
‹ﬂte oligarﬂinin hapishanelerinde
tutuklu bulunanlar, demokratik haklar›n› kullananlar›n baﬂ›na neler gelebilece¤inin göstergesidir.
AKP iktidar›n›n dayatmas› aç›kt›r, ya teslim olunacak, en s›radan
demokratik, yasal haklardan da vazgeçilecek, ya da bu haklar› kullanabilmek için mücadele edilecektir.
Bu mücadele, salt gözalt›na al›nanlar›n, tutuklananlar›n mücadelesi de¤ildir. Bu mücadele salt dev-
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rimcilerin, hatta salt demokratlar›n
mücadelesi de¤ildir. Bu mücadele,
bugün hak ve özgürlüklerin asgarisinden söz etmek isteyenlerin, en
geri düzeyde de olsa demokratik
haklar›m var demek isteyenlerin,
ben insanlar›n örgütlenmelerinden,
haklar› ve özgürlükleri için mücadele etmelerini savunuyorum diyenlerin mücadelesidir.
Çünkü, AKP iktidar› tüm bunlar›
yok etmeye yönelmiﬂtir. Ortaya ç›kan uygulamalar, bunlar›n tamam›n›n yok edilmesidir.
Denilebilir ki, bugün benim derne¤ime bir sald›r› yap›lmad›.
Denilebilir ki, ben de mitinge,
bas›n aç›klamas›na kat›ld›m ama
gözalt›na al›n›p, tutuklanmad›m.
Bugün gözalt›na al›n›p tutuklanmam›ﬂ olanlar›n, yar›n s›ra kendilerine geldi¤inde gözalt›na al›n›p tutuklanabilecekleri aç›kt›r.
Bu ülkede demokratik haklar ﬂu
ya da bu kesim için kullan›lamaz
hale getiriliyorsa, yar›n muhalif
olan herkes için kullan›lamaz hale
geleecektir.
Görülmesi gereken, bu sald›r›lar
karﬂ›s›nda mücadele etmekten baﬂka bir yolun olmad›¤›d›r.
AKP iktidar›n›n sald›r›larla yok
etmeye çal›ﬂt›¤› ne varsa, direnerek
yaﬂatmal›y›z.
Sald›r›lar, devrimci de¤erleri sahiplenmeyin diyor, sahiplenece¤iz.
Sald›r›lar, sömürü ve zulüm düzenine biat edin, karﬂ› ç›kmay›n di-

yor, biat etmeyece¤iz, karﬂ› ç›kmaya devam edece¤iz.
Sald›r›lar Amerika’ya karﬂ› olmay›n, ba¤›ms›zl›k istemeyin diyor,
ba¤›ms›zl›k istemeye ve emperyalizme karﬂ› mücadele etmeye devam edece¤iz.
Öyle ki, AKP iktidar› bir ilde onlarca kiﬂiyi tutuklayarak, mücadele
edecek kimseyi b›rakmayaca¤›m diyor. Fakat devrimciler, demokratlar
AKP iktidar›n›n gözalt› ve tutuklamalarla mücadeleyi engelleyemeyece¤ini göstererek eylemlerini sürdürüyorlar.
AKP’nin sald›r›lar›n›n karﬂ›s›nda durman›n bir gere¤i olarak, Ankara’da, ‹stanbul’da, ‹zmir’de, Antalya’da yap›lan eylemlerde gözalt›
ve tutuklama politikas› protesto
edildi.
Bask›lara, gözalt› ve tutuklamalara karﬂ› mücadele edenler, eylemler yapanlar hepimizin haklar›n› ve
özgürlüklerini savunuyorlar. Onlara
kat›lmal›, destek vermeli, kendi gücümüzü de, iktidar›n bask› politikalar›n›n karﬂ›s›nda duranlar›n gücüne
katmal›y›z.

Te m e l H a k l a r F e d e r a s y o n u :
“Adalet Talebimizle
Gerçekleri Anlatmaya ve
Sokaklara Ç›kmaya Devam
Edece¤iz!
Temel Haklar Federasyonu Ankara, Adana ve Sivas’ta son 5 ayd›r
22 Haziran 2008
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yaﬂanan hukuksuz tutuklamalar›
protesto etmek ve bir kez daha adalet talebini hayk›rmak için bir eylem gerçekleﬂtirdi. 19 Haziran günü
Taksim Galatasaray Lisesi önünde
yap›lan eylemde Temel Haklar Federasyonu imzal› “Türkiye’de Adalet Nas›l ‹ﬂliyor? ‹ﬂkencelere, Bask›lara, Tutuklamalara Son” yaz›l›
pankart aç›l›rken “Tutuklanma Nedeni Panele Gitmek, Tutuklanma
Nedeni Pankart Asma ‹htimali Olmak” dövizleriyle de yaﬂanan hukuksuz tutuklamalar teﬂhir edildi.
Eylemde Temel Haklar Federasyonu ad›na yap›lan aç›klamada
“Anayasal bir hakk›n›z› kulland›¤›n›zda, mesela bir bas›n aç›klamas›na kat›ld›¤›n›zda, yüzlerce y›ld›r
yaﬂatt›¤›m›z geleneklerimizden biri
olan mezar ziyaretinde bulundu¤unuzda, hatta Türkiye Cumhuriyeti
kanunlar›na göre kurulmuﬂ bir derne¤i girip ç›kt›¤›n›zda ya da girip
ç›kanlarla selamlaﬂt›¤›n›zda tutuklanabilirsiniz. Hatta bunlar› yapm›ﬂ
olmak da gerekmeyebilir yapma ihtimalinin olmas› da tutuklanma sebebi olabilmektedir. Bu sayd›klar›m›z›n hepsi Türkiye’de ve sadece
son 5 ayda yaﬂanm›ﬂt›r…” denilerek tutuklamalar›n devletin muhalifleri sindirme politikas› oldu¤u,
ancak devrimcilerin tutuklamalarla
susturulamayaca¤› söylendi.
Aç›klama “Bu adaletsiz düzen
son bulana kadar sesimizle, adalet
talebimizle gerçekleri anlatmaya ve
sokaklara ç›kmaya devam edece¤iz.
Hiçbir güç hak ve özgürlük mücadelemizi engelleyemez” sözleriyle
bitirildi. 120 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde “Adalet ‹stiyoruz, Bask›lar
Tutuklamalar Mücadelemizi Engelleyemez” sloganlar› hayk›r›ld›.
Say›: 151
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A n k a r a Te m e l H a k l a r :
Ülkemizde Nas›l Bir
Demokrasinin ‹ﬂledi¤ini
Ya ﬂ a y a r a k G ö r m e k t e y i z ”
Ankara’da polisin 5 ayd›r yo¤un
bir ﬂekilde uygulay›p sürdürdü¤ü
polis tetörü ve tutuklamalar devrimciler taraf›ndan yap›lan bir bas›n
toplant›s›yla teﬂhir edildi. 13 Haziran günü Jeoloji Mühendisleri Odas›’nda yap›lan bas›n toplant›s›nda
demokratik haklar›n› kullanan, haklar ve özgürlükler mücadelesi veren
21 kiﬂinin son 5 ay içinde tutuklanmas›na de¤inilerek Mahir’i anman›n, panele gitmenin, 1 May›s’a gitmenin, pikni¤e gitmenin, 8 Mart’a
kat›lman›n, derne¤e gitmenin, geceye kat›lman›n, mezarl›k ziyareti
yapman›n, Resim taﬂ›man›n, Amerika’ya karﬂ› olman›n, internet sitesine girmenin, bas›n aç›klamas›na kat›lman›n, afiﬂ asman›n, bildiri da¤›tman›n, Newroz etkinli¤ine kat›lman›n suç kapsam›na sokuldu¤u ifade
edildi. Sald›r›n›n bununla da s›n›rl›
kalmad›¤› ihtimaller üzerine tutuklamalar yap›ld›¤› belirtildi.
Bas›n toplant›s›nda Ayten Anlaﬂ
ve Ankara Gençlik Derne¤i üyesi
Abdullah Özgün taraf›ndan okunan
aç›klamada “Örgütlü, hakk›n› savunan bir halk istemiyorlar. Ülkemizde nas›l bir demokrasinin iﬂledi¤ini
yaﬂayarak görmekteyiz. Burjuva
hukukunda bile bu uygulamalar›n,
bu bask›lar›n ad› demokrasi de¤ildir. Nas›l bir düzende yaﬂad›¤›m›z›
biliyoruz ve ülkemizde gerçek demokrasi tesis edilinceye kadar mücadelemizi sürdürece¤iz” sözleriyle
hukuksuzlu¤a dikkat çekildi.
Okunan bas›n aç›klamas›n›n ard›ndan evleri bas›larak polis terörü-

‹STANBUL

ne maruz kalan Onur Y›ld›z ve Saim Balkaya yaﬂad›klar›n› anlatarak
sald›r›lar›n devrimcileri sindirmeye
yönelik oldu¤una dikkat çektiler.
Bas›n toplant›s›na DHD, ESP, BES
ve GENEL-‹ﬁ Genel Baﬂkan› Erol

BUNLAR BÜYÜK SUÇ
panele gitmek,
ﬂehitleri sahiplenmek,
1 May›s’a gitmek,
pikni¤e gitmek,
8 Mart’a kat›lmak,
geceye gitmek,
dernek kurmak,
üye olmak,
sergi açmak,
mezarl›k ziyareti,
resim taﬂ›mak,
Amerika’ya karﬂ› ç›kmak,
internet sitesine
girmek,
bas›n aç›klamas›na
kat›lmak,
pankart asma ihtimali,
afiﬂ asmak,
bildiri da¤›tmak,
......
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ÇA⁄RIMIZDIR!
AYDINLAR
DEMOKRATLAR
HUKUKÇULAR
Bu ülkede, yasalar ve hukuk hiçe say›larak, en s›radan
demokratik haklar›n› kulland›klar› için insanlar gözalt›na
al›n›p tutuklan›yor.
‹nsanlar›n en demokratik
haklar›n› kulland›klar› için gözalt›na al›n›p tutukland›klar› bir
ülkede demokrasi, bunlara sessiz kal›nan yerde de demokrasi
mücadelesinden söz edilemez.
‹nsanlar›n yasal, demokratik haklar›n› kulland›klar› için
tutukland›¤› bir ülkede, yarg›,
adalet, hukuk yoktur, bunlara
karﬂ› ç›k›lmadan hukukçu olunamaz.
E¤er demokrasiyi savunuyor görünmüyor da, gerçekten
demokrasi için mücadele ediyorsak;
E¤er, hukukçulu¤u mahkeme salonlar›nda savunma yapmakla s›n›rl› görmüyor da, ayn› zamanda bu ülkede hukuksuzluklara karﬂ› ç›kmak olarak
görüyorsak;
Bu yaﬂananlar karﬂ›s›nda
sessiz kalmamal›, susmamal›y›z. E¤er, bugün, insanlar›n tamamen keyfi bir ﬂekilde gözalt›na al›n›p tutuklanmalar› karﬂ›s›nda sesimizi yükseltmiyorsak, bilmeliyiz ki, yar›n bu uygulamalar hukuksuzluk de¤il,
hukuk haline gelecektir.
AKP iktidar›n›n tamamen
keyfi bir ﬂekilde gözalt›na alma, tutuklama, bask› ile sindirme politikas›na karﬂ› ç›kmak en meﬂru hak ve görevimizdir. Susmayal›m, sessiz
kalmayal›m.
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Ekici, Genel Sekreteri Kani Beko
da kat›larak destek verdiler.

Ege Te m e l H a k l a r :
“De m o k r a t i k H a k l a r › m › z ›
Kullanmak Suç De¤ildir”
1 May›s’› 1 May›s alan›nda kutlamak için direnenlere yönelik sald›r›lar sürüyor. Ege Temel Haklar
Derne¤i 1 May›s’a kat›ld›klar› için
iﬂten at›lan ‹nan Sezer ve yine ayn›
sebeple staj yerinden at›lan lise ö¤rencisi Bar›ﬂ Aydo¤du için 14 Haziran günü Kemeralt› Çarﬂ›s›nda
eylem yapt›.
1 May›s’a kat›ld›¤› için iﬂinden
at›lan ‹nan Sezer taraf›ndan okunan
bas›n aç›klamas›nda “Tüm engellemelere ra¤men 1 May›s alan›ndayd›k. 1May›s iﬂçinin ve emekçinin
kavga ve hesap sorma günüdür.
Bizler tüm bask› ve sald›r›lara karﬂ› diyoruz ki 1 May›s meﬂrudur. 1
May›s’a kat›l›m›m›z bask› ve ﬂiddetle engellenemez” denildi.
“1 May›s Engellenemez” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemin ard›ndan konuyla ilgili Kemeralt›’da bildiri da¤›t›m› yap›ld›.
15 Haziran günü ise Buca Forbes’te yap›lan eylemle AKP’nin
halka ve halk›n taleplerine yönelik
bask› politikas›n› teﬂhir eden bildiriler da¤›t›ld›.
1 May›s’a kat›ld›klar› için iﬂin-

den at›lan ‹nan Sezer ve staj yeri
de¤iﬂtirilen Bar›ﬂ Aydo¤du da 18
Haziran’da adliyeye giderek polisin hukuksuzlu¤uyla ilgili suç duyurusunda bulundular.
Suç duyurusundan önce Bayrakl› Adliyesi önünde aç›klama
yapan Temel Haklar üyeleri 1 May›s’a kat›lman›n meﬂru ve en do¤al
haklar› oldu¤u vurgulad›lar.

+ ‹vme Dergisi:
AKP ‹ktidar› Demokratik
Ta l e p l e re Ta h a m m ü l s ü z
+ ‹vme Dergisi ‹zmir Temsilcili¤i 16 Haziran günü ‹zmir Elektrik
Mühendisleri Odas›’nda düzenledi¤i bir bas›n toplant›s›yla Ankara’da
8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar
Günü’ne kat›ld›¤› gerekçe gösterilerek 28 Mart 2008 tarihinde tutuklanan ‹vme Dergisi Yay›n Kurulu
üyesi ve TMMOB Ankara ﬁubesi
Sekreter Yard›mc›s› Mimar Alev
ﬁahin’e Özgürlük talebini yineledi.
+ ‹vme Dergisi ‹zmir Temsilcili¤i ad›na A. ‹lker Aç›kal›n taraf›ndan okunan bas›n aç›klamas›nda
“Kendilerini kapatma davas›ndan
kaynakl› ma¤dur gibi gösteren, AB
yasalar›n› ‘demokratikleﬂme’ gibi
yutturan AKP iktidar›, di¤er yandan demokratik hak ve talepler karﬂ›s›nda gerici yüzünü göstermektedir” denilerek ülkemizi emperyalistlere peﬂkeﬂ çeken iktidar›n he-

savc›l›¤›n haz›rlad›¤› iddianameyi yetersiz bulduklar›n› belirterek bir aç›klama yapt›lar. Aç›klamada
ﬂunlar ifade edildi:
“Polisin öldürmelerinde bizce mutad olan delil karartma
ve sahte belge düzenleme olgusuna iliﬂkin iddianame bu davada da
sadece basit memurlar düzeyinde
kalm›ﬂ, suçu organize eden, delilleri karartan amirler için dava
aç›lmam›ﬂt›r.”
Aç›klamada 25 Temmuz’daki
ilk duruﬂmaya kat›l›m ça¤r›s› yap›ld›.

Baran Tursun Davas›:
“Adalet ‹stiyoruz”
25 Kas›m 2007 tarihinde ‹zmir
Karﬂ›yaka’da “dur ihtar›na uymad›” denilerek polis taraf›ndan sokak ortas›nda katledilen Baran Tursun’la ilgili sorumlu 10 polis hakk›nda“Adli Kolluk görevini yapmama, delilleri gizleme ve de¤iﬂtirme, resmi evrakta sahtekarl›k”
suçlamas› ile Karﬂ›yaka Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan dava aç›ld›.
Baran Tursun’un avukatlar›
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definin devrimciler üzerinde bask›
kurarak mücadeleyi engellemek oldu¤u belirtildi. Aç›klamada 20 Haziran günü Ankara Adliyesi’nde
yap›lacak olan duruﬂmaya destek
ça¤r›s› yap›ld›.

A n k a r a 8 Mart Davas›’ n d a
Hukuksuzluk Devam Etti
Ankara’da 8 Mart Dünya
Emekçi Kad›nlar Günü’ne kat›ld›klar› gerekçesi ile tutuklananlar›n
yarg›lanmas›na 20 Haziran günü
Ankara 11. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde baﬂland›.
Tutuklular ve avukatlar› Av.
Selçuk Koza¤açl› yapt›klar› savunmalar›nda yarg›lanmalar›n›n hukuksuz oldu¤unu ifade ettiler. Ankara polisinin yasal eylemler sonras›nda evleri basarak insanlar› tutuklatmay› al›ﬂkanl›k haline getirdi¤ini söyleyen tutuklular tahliyelerini ve beraatlar›n› istediler.
Savunmalardan sonra verilen
kararda beﬂ kiﬂinin tutukluluk halinin devam›na karar verilirken tutuklular Alev ﬁahin, Funda Tosun,
Gültaç Harmanc› ve Ezgi ﬁahin ise
tahliye edildiler.
Mahkeme öncesi de Temel
Haklar üyeleri ve +‹vme Dergisi
bir aç›klama yapt›lar. Aç›klamalarda hukuksuzluk teﬂhir edilirken tutuklular›n serbest b›rak›lmas› istendi.
Mahkemeye TMMOB Genel

Sekreteri Hakan Genç ve
TMMOB’a ba¤l› odalardan yöneticiler “8 Mart’ta bizde vard›k” kokartlar›yla kat›ld›lar. Mahkemeye
100’e yak›n kiﬂi kat›ld›.

Antalya Te m e l H a k l a r :
Sa l d › r › l a r Düzenin
Politikas›d›r!
Antalya Temel Haklar 17 Haziran günü Antalya K›ﬂlahan Meydan›’nda bir eylem yaparak 6 Nisan’da Akdeniz Üniversitesi’nde
devrimci ö¤rencilere yönelik faﬂist
sald›r›lar› ve sonras›nda yaﬂanan
bask›lar› protesto etti.
Eylemde “Faﬂist Sald›r›lara
Karﬂ› Direnmek Suç Mu? Tutuklu
Ö¤renciler Serbest B›rak›ls›n” pankart› açan Temel Haklar üyeleri
ad›na aç›klamay› okuyan Züleyha
Kurt “bu sald›r›lar düzenin yükselen devrimci mücadeleyi bast›rma
politikas›d›r! Bu sald›r›lar halk›n
hak mücadelesinin önüne onlarca
barikat dikerek hak mücadelesinde
y›ld›rma, inançs›zlaﬂt›rma politikas›d›r! Bu politika halk› umutsuzlu¤a mahkum etme politikas›d›r! Bu
politikaya teslim olunamaz!” diyerek sald›r› sonras› tutuklanan Akdeniz Üniversitesi ö¤rencilerinin 4
Temmuz günü saat 09.00’da Antalya Adliye Saray› 2. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde görülecek duruﬂmas›na kat›l›m ça¤r›s› yapt›.

Her hafta Ferhat’›n sesini
sokaklara taﬂ›yanlar bu hafta
da 1 May›s Mahallesi, Ba k › rköy Özgürlük Meydan› ve
ﬁiﬂ li Meydan›’ndayd›lar.
“Ferhat Gerçek’i Vuran
Polis Hala Tutuklanmad›- Temel
Haklar Federasyonu” pankart› ve
Ferhat’›n resimlerinin taﬂ›nd›¤› eylemlerde adalet isteyen sloganlar
at›ld›. Yap›lan aç›klamalarda “Bu ülkede halka karﬂ› iﬂlenen bütün suçlar
gibi, Ferhat’› vuran polis de, Beyo¤lu Karakolu’nda Festus Okey’i, Av-

HUKUKSUZLU⁄UN
B‹LANÇOSU:
Ankara: 8 Ocak’ta bir devrimcinin cenazesine kat›ld›klar› için
14 kiﬂi gözalt›na al›nda, 12 kiﬂi
tutukland›.
Adana: 22 Ocak ve izleyen
günlerde bir devrimcinin katledilmesini protesto ettikleri, 8 Mart’a
kat›ld›klar›, anma yapt›klar› gibi
gerekçelerle 30 kiﬂi tutukland›;
halen tutuklu say›s›, 20.
Ankara: 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›.
Tutuklulardan dört kiﬂi tahliye
edilirken 5 kiﬂinin tutuklulu¤u
devam ediyor.
Sivas: Bas›n aç›klamas› yap›p bir karikatür sergisi açt›klar› için 23 May›s’ta 29 kiﬂi gözalt›na al›nd› ve 4 kiﬂi tutukland›.
Ankara: 27 May›s’ta 10 kiﬂi
yasal bir geceye kat›ld›klar› ve
pankart ast›klar› gerekçesiyle
gözalt›na al›nd›lar ve 6 kiﬂi tu tukland›.

HALA
TUTUKLULAR

Ferhat’› Vuran Polis
Tutuklans›n!
Ferhat Gerçek 7 Ekim 2007 günü
polis taraf›ndan s›rt›ndan vurularak
felç b›rak›ld›. Temel Haklar Federasyonu üyeleri aylard›r vazgeçmedikleri adalet talebini hayk›rmaya hala
devam ediyorlar. Yaﬂananlar ortada
olmas›na ra¤men hala Ferhat’› vuran
polisler devlet eliyle korunmaya devam ediliyor.

Say›: 151

c›lar’da Feyzullah Efe’yi, ‹zmir’de
Baran Tursun’u öldürenler de, ülkenin her köﬂesini iﬂkence merkezine
çevirenler de cezaland›r›lmad›, cezaland›r›lmayacaklar da…” denilerek
adalet istendi.
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AKP Neyin Oda¤›d›r?
Anayasa Mahkemesi diyor ki; Laikli¤e ayk›r› eylem ler i n
oda¤›d›r.
AKP diyor ki; Hizmetin, Sev ginin, Hoﬂ gör ü n ü n O d a¤›d›r.
Gerçek; ‹ﬂb i rlikçi li ¤in, Söm ür ünün ve Zul m ü n O d a ¤› d › r.
Laikçiler de, AKP’liler de, kendi
s›n›fsal ç›karlar› çerçevesinde AKP
tan›m› yap›yorlar.
Oysa, halk›n ç›karlar› aç›s›ndan
bak›ld›¤›nda, AKP ne “laikli¤e ayk›r› eylemlerin oda¤›” , ne de “Hizmetin, Sevginin, Hoﬂgörünün Oda¤›” ﬂeklinde tan›mlanamaz. AKP
gerçe¤ini ifade eden bir “odak” tan›m› yapmak için, onun iktidardaki
politikalar›n›n, uygulamalar›n›n
esas›na bakmak gerekir, görülecek
olan, herﬂeyden önce AKP’nin, iﬂb i rlik çi li ¤in, sö m ür ünün ve zulm ü n o d a ¤› oldu¤udur.

AKP’nin S›n›fsal Ni teli¤i
Tüm düzen partileri, oy’u kit lel e rd e n a l › r, hiz me ti te kelle r e ver i rl e r. Bu onlar›n, s›n›fsal olarak tekellerin partisi olma özelliklerinden
kaynaklan›r.
Fakat, hiçbir düzen partisi ortaya
ç›k›p, bir avuç tekelcinin partisi oldu¤unu, onlar›n temsilcisi oldu¤unu
söylemez. Halktan oy isterken, kendisini çeﬂitli biçimlerde halka pazarlamaya çal›ﬂ›r, halktan çeﬂitli kesimlerin taleplerinin savunucusu gibi görünmek isterler.
Örne¤in, CHP’nin Alevilerin
içinde, geçmiﬂin Adalet Partisi’nin
köylülerin içinde bir oy potansiyeli
vard›.
Hepsi ezilenden yana, yoksullar›n ç›karlar›n› savunduklar›n› söylüyorlard›, fakat hiçbiri kendini “ezilenlerin, mazlumlar›n, yok sullar › n
temsilcisi” olarak sunmakta, AKP
kadar baﬂar›l› ve etkili olamam›ﬂt›r.
Bu elbette salt AKP’nin baﬂar›s› de¤ildir, AKP demagojilerinin yan›n-
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da, çeﬂitli kesimler de farkl› hesap
ve nedenlerle AKP’nin bu propagandas›na hizmet etmiﬂlerdir.
AKP’nin kendisi için çizdi¤i
imaja kanan çeﬂitli “ayd›n” kesimler veya AB’cili¤i siyasetin tek belirleyici etkeni haline getiren politik
çevrelerin de, ona yükledi¤i “demokr a tl›k” payesiyle, AKP’nin bu
sahte imaj› daha da pekiﬂmiﬂtir.
Oysa, AKP’nin 6 y›la yaklaﬂan
iktidar› süresince yapt›klar›na bakmak, AKP’nin “ezi len lerin, mazlum l a r›n, yok sul l a r›n tem sil ci si”
bir parti de¤il, tersine s›n›fsal olarak, “ezi lenle re, mazlumla ra, yoksullara düﬂ m a n ” bir parti oldu¤unu
görmeye yetecektir.

6 Y› l›n Öze t i : H a lk a Yoksulluk, Tekeller e Zenginlik
AKP’nin alt› y›la yaklaﬂan iktidar›nda yapt›klar› halka karﬂ›, tekellerin ç›karlar›nad›r..
Bunu görmek için AKP iktidar›
döneminde tekellerin k â r l a r › n › n ,
aç ve yoksullar›n ise sa y› la r › n › n
büyüdü¤ünü gösteren rakamlara
bakmak yeterlidir.
2007 y›l› açl›k ve yoksulluk s›n›r› verilerine göre, ATO’nun araﬂt›rmas›nda; halk›n yüzde 74.1’inin yani 52.3 mil yon in sa n› m› z›n aç l›k
ve yok sul luk s› n› r › n›n al t › nd a yaﬂad›¤›n› gösteriyor.
T ü r k i ye ‹s t a tis t i k K u r u m u ’ n u n ( T Ü ‹K) 2007 Tem muzA¤us tos raporuna göre, Türkiye’de
iﬂsizlik oran› A¤ustosta yüzde
9.2’ye yükselirken, bu oran Ocak
2008’de yüzde 11.3’e ç›kt›. Genç
nüfusta iﬂsizlik yüzde 19.2 düzeyine ç›kt›. ‹ﬂsizler ordusuna sadece
2008 Ocak ay› içinde, 59 bin kiﬂi
eklendi.
Bu rakamlar kay›tl› resmi rakamlard›r, gerçek rakamlar›n ise
bunun çok üzerinde oldu¤u aç›kt›r.
ATO’nun haz›rlad›¤› “Ai le le r i n
B o rc u R a por u ”na göre, ailelerin
bankalar ve “tüketici finansman ﬂir-

ketlerine” 2003’te 13.4 mil y a r
Y T L olan borcu, 2007 son u n d a
100.6 mil y a r Y T L’ye yükseldi.
Bununla birlikte, Forbes Türkiye
Dergisine göre, ül kemizde ki te kelle r i n z e nginlik le r i s o n b i r y›l içinde iki ka t› n a ç›km›ﬂt›r.
Bu AKP iktidar›n›n yoksullar›n
de¤il tekellerin iktidar› oldu¤unun
rakamlardaki göstergesidir. Elbette,
tekellerin zenginliklerini iki kat›na
ç›karmalar› ve yoksullar›n say›s›ndaki bu art›ﬂ kendili¤inden olmam›ﬂt›r. Bu tablonun yarat›c›s› AKP
politikalar›d›r.

AKP’nin Tekeller e
Hiz met Ya salar ›
Emekçilerin haklar›n› gasbeden
2003’te kölelik yasas› ç›kar›larak;
Ç›kar›ld›¤› tarih itibariyle 1.5
milyon iﬂçi daha iﬂgüvencesiz koﬂullara itildi.
‹ﬂten atmalarda, patronlara mahkeme kararlar›na uymama keyfiyeti
getirdi.
Deneme ad› alt›nda, sendikas›z
ve haks›z çal›ﬂt›rma olana¤› getirdi.
Fazla mesa ücretleri t›rpanland›.
Taﬂeronluk yasalaﬂt›r›ld›.
14 yaﬂ›n› doldurmuﬂ çocuklar›n
çal›ﬂt›r›lmas›n›n önünü açt›.
Patronlar›n iﬂçileri istedikleri
yerde, istedikleri iﬂte çal›ﬂt›rmas›na
olanak sa¤lad›.
Bayram izinleri kald›r›ld›.
8 saatlik iﬂgünü s›n›rlamas› kald›r›ld›.
Hafta sonu tatilleri patronun
keyfine b›rak›ld›.
Patrona toplu olarak iﬂten ç›karma hakk› getirildi.
Patronun iﬂçileri mesai saatleri
d›ﬂ›nda da istedi¤i zaman çal›ﬂt›rma
olana¤› getirildi.
Çal›ﬂma koﬂullar› karﬂ›l›kl› de¤il, patron taraf›ndan belirlenmesi
sa¤land›.
‹ﬂte bu baﬂl›klara bakmak bile,
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AKP’nin patronlar›n kazançlar›n›
iki kat›na ç›karmalar›n› sa¤layan
koﬂullar› nas›l yasal hale getirdi¤ini,
iﬂçilerin hangi koﬂullarda çal›ﬂmaya
mahkum edildiklerini görmek için
yeterlidir. Bu çal›ﬂma koﬂullar› yüzündendir ki, örne¤in Tuzla’da bunca iﬂçi ölümleri yaﬂan›rken patronlar
ad›na konuﬂanlar rahatl›kla “ B ur as›
tekstil atölyesi de¤il, iﬂçi ölebilece¤ini bilmeli” diyebilmektedir.
Emekçilerin haklar›n› gasbeden
“Sosyal Si g o rt a l a r Ve Ge nel Sa¤l›k Si g o rt a s› Ya sas› (SSGSS)” parça parça yasalaﬂt›r›larak;
Emekli ayl›klar› düﬂürüldü
Prim ödemeleri art›r›ld›
Emeklilik yaﬂ› yükseltildi
Do¤um ve emzirme yard›m› k›s›ld›
Sa¤l›kta tüm hizmetler sigortal›lar için de paral› hale getirildi
Cenaze ödene¤i düﬂürüldü
ve bunun gibi çeﬂitli hak gasplar›
hayata geçirildi. Emekçilerden gasbedilenler de elbette, emperyalist ve iﬂbirlikçi tekellerin kasalar›na ak›t›ld›.
Hazine ve orman arazilerinin
ya¤malanmas›n›n önünü açan özel
yasalar›n ç›kar›lmas›, “istihdam yasas›” gibi yasalar, AKP iktidar›n›n
tekellere hizmetinin bir yan›n› oluﬂturmaktad›r.

Yok sul Hal k a S ad a k a
AKP tekellere ülke zenginliklerini peﬂkeﬂ çekerken, di¤er yandan
yoksullar› sadaka kültürüne al›ﬂt›rd›. Halk, iktidardan hakk›n› istemek
yerine, sadaka dilenmeliydi.
Sadakaya al›ﬂt›r›lan halk, AKP
iktidar› için sadakalar karﬂ›l›¤›nda
oylar› sat›n al›nan ve buldu¤una
ﬂükreden bir topluluk haline getirilmek istendi.
Sadaka kültüründe, yoksullu¤un
ve zenginli¤in, düzenin, AKP iktidar›n›n adaletsizli¤inin nedenlerini
sorgulamak yoktu. Tevekkül vard›.
Kendisine da¤›t›lan sadaka ile yetinen, soyguna, talana gözlerini kapayarak, AKP’ye oy veren bir halk isteniyordu.
Say›: 151

Bas k› ve Zulüm Po li tik as›
Tekellere hizmet etmek, böylesine azg›n bir sömürü düzenini sürdürebilmek için bask› ve zulüm politikalar› oligarﬂik iktidarlar›n vazgeçemeyece¤i temel politikalard›r.
AKP iktidar› da, zulüm politikalar›n› alabildi¤ine kullanm›ﬂt›r.
Devrimci, demokrat kesimlerin
yasal faaliyetleri, demokratik kurumlar› düzenin yasa, hukuk tan›mayan, keyfi sald›r›lar› ile karﬂ›laﬂt›lar.
Hapishanelerde tecrit uygulamas›,
infaz politikalar›, linç sald›r›lar›,
okullarda soruﬂturma ve cezalar, faﬂist sald›r›lar AKP iktidar› döneminde hayata geçirilen politikalard›r.
Emekçilerin taleplerinin yok say›lmas›, eylemlerine ve örgütlenmelerine yönelik sald›r›lar, hak ve özgürlük talepli mücadelenin bask› ve
terörle karﬂ›lanmas›, tekellere hizmet eden düzenin ç›karlar› çerçevesinde hayata geçirildi.
AKP iktidar›n›n alt› y›l›n›n haklar ve özgürlürler yan›yla da özeti,
hak ve özgürlüklerin daha fazla gasbedilmesi olmuﬂtur.
Bu bask› politikalar›n›n bir yans›mas› da, halk›n sorunlar›na, taleplerine iktidar›n yaklaﬂ›m›nda kendisini göstermiﬂtir. Aﬂa¤›da sayacaklar›m›z, AKP’nin 6 y›la yaklaﬂan iktidar›nda halk›n taleplerine ve halk
muhalefetine yaklaﬂ›m›n›n da özeti
niteli¤indedir.
AKP’nin politikalar›n› eleﬂtiren
çiftçiye; “ a n a n› da al git ulan”;
“ m a ¤d u r ol d u k ” diye yak›nan
bankazedelere; “Si zi kim ma¤d u r
et tiy se, gi d i n o n d a n p a r a n › z›
al›n . ”, “Par an›z› yat›r › rken ban a
m› sor d u n u z ” ,

AKP gerçe¤ini ifade eden
bir “odak” tan›m› yapmak
için, onun iktidardaki politikalar›n›n, uygulamalar›n›n
esas›na bakmak gerekir, görülecek olan, her ﬂeyden önce
AKP’nin, i ﬂbirlikçili¤in, sömür ünün ve zulmün oda¤›
oldu¤udur.

Yoksulluktan ve mazot fiyatlar›ndan yak›nan köylülere; “ E n u f a k
bir s›k›nt›da feryat ediyorsunuz”,
“Oldu olacak yeme¤i de bedava
a¤z›n›za biz koyal›m!”
Kürt sorununa iliﬂkin talebe;
“ So r u nu yok sa y ar s a n y o k o l u r ” ,
“Ya lan kon uﬂuyorsun, sen dürüst
de¤ilsin”.
Hububat fiyatlar›n› az bulan
köylüye; “gözü n üzü toprak doyursun”
Protesto gösterisi yapan köylülere; “üst le ri ni ç› ka r›p f›rl› yor lar d›ﬂ a r › ya”, “bir sü r ü g ü r ü l t ü ” .

Ve ‹ﬂb i r likçilik!
Al t› y› l›n öze ti, özelleﬂtirmeler,
en alt seviyelerde tutulan asgari ücretler, ülkeyi tekeller için ucuz iﬂçi
cennetine çeviren iﬂsizler ordusu,
çal›ﬂma koﬂullar›n›n patronlar›n lehine iﬂçilerin, emekçilerin aleyhine
düzenlenmesi, emekçilerin sosyal
haklar›n›n k›s›tlanmas›, IMF’nin
ekonomi politikalar›n›n ikiletmeden
uygulanmas›, emperyalist tekellerin
yat›r›m yapmalar› için istedikleri
koﬂullar›n sa¤lanmas›, IMF ve tekellerin istedikleri yasal düzenlemelerin yap›lmas›, ülke zenginliklerinin tekellere ya¤malat›lmas›, halk›n bask› ve terörle sindirilmesi, yalan ve demagoji ile aldat›lmas›d›r.
Ve di¤er yandan, Amerika’n›n
BOP taﬂeronlu¤unun üstlenilmesi,
Irak’ta, Afganistan’da Amerikan iﬂgaline verilen destekler, BOP taﬂeronlu¤u çerçevesinde Amerikan politikalar›n›n Ortado¤u ülkelerine dayat›lmas›, AKP iktidar›n›n iktidar› süresince uygulad›¤› politikalar olmuﬂtur.
Anlatt›klar›m›z, AKP’nin iktidar› süresince hayata geçirdiklerinin
çok genel özetidir. Fakat, bu özet
bile AKP’nin neyin oda¤› oldu¤unu
somutlamaya yeterlidir.
Bu özet içinde halktan yana birﬂey bulmak mümkün de¤ildir.
Bu özet içinde, ancak emperyalizme ve tekellere, ya¤mac›ya, talanc›ya, soyguncuya “Hiz met, Sevgi ve Hoﬂ gö r ü ” , fakat halka karﬂ›
zu lüm ve söm ü r ü vard›r.

AKP
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AKP-Laikçi Kavgas›ndaki

Çarp›kl›klar Yanl›ﬂlar
AKP-Laikçi kesim
kavgas›nda, her iki kesimin kulland›¤› söylemlere
bak›l›rsa, her iki kesim de, halk›n
ç›karlar›n› savunuyor. Birisi laikli¤i
savundu¤unu söylüyor, di¤eri inanç
özgürlü¤ünü, biri ﬂeriattan halk› korudu¤unu söylüyor, di¤eri bask›c›
despot yönetim anlay›ﬂ›ndan.
Ve her iki taraf da, bu söylemleri üzerinden çeﬂitli kesimlerin deste¤ini al›yor. Burjuva partilerinin
iktidar çat›ﬂmas›nda kitlelerin ve
çeﬂitli kesimlerin desteklerini almak
için demagojiye baﬂvurmalar›, burjuva politikac›l›¤›n›n gere¤idir.
Peki demokratl›k ad›na AKP’yi
destekleyenler ya da laiklik, ulusalc›l›k ad›na AKP’nin kapat›lmas›n›
isteyip, “laikçi” kesimi destekleyenler söylemlerinde ne kadar tutarl›lar?
A K P K a p a t › l m a s› n Di y e n l e r ;
Di y o rl a r k i ; demokr asilerde
parti kapat›lmas›na karﬂ›y›m?
Peki, parti kapatmaya karﬂ› ç›kmak demokrasiyi savunmak için yeterli mi? AKP’nin kapat›lmas›na demokrasiyi savunmak ad›na karﬂ› ç›kanlar›n, en az›ndan kendi içlerinde
tutarl› olmalar› için, AKP’nin tüm
bask›c› politikalar›na, karﬂ› ç›kmalar› gerekmez mi?
Dahas›, AKP’nin varl›¤› bu ülkede demokrasinin önündeki temel
engellerden birisi iken, demokrasiyi
savunma söyleminde tutarl› olmak
için AKP’ye karﬂ› mücadele içinde
olmalar› gerekmez mi?
Oysa bak›yoruz, bu kesimlerin
demokrasiyi savunma anlay›ﬂlar›
as›l olarak, AKP’nin kapat›lmas›na
karﬂ› olmaktan ibaret.
l

l

Di y o rl a r k i ; Kuvvetler ayr›l›¤› ilkesi gere¤i, yarg› yasamaya kar›ﬂmamal›.
Faﬂizmle yönetilen ülkemizde,
faﬂizme karﬂ› mücadele etmeyip de,
kuvvetler ayr›l›¤› sözüne sar›lmak
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baﬂl› baﬂ›na bir aldatmacad›r.
Di¤er bir aldatmaca ise, demokrasinin TBMM’de hükümet ço¤unlu¤unu eline geçirmiﬂ olan partilerin istedikleri yasay› ç›karmas›, istedikleri gibi yönetmesinin demokrasi için yeterli oldu¤u söylemidir.
Ayr›ca TBMM oligarﬂik düzenin
yap›s›ndan kaynakl› olarak, halk›n
iradesini temsil etmemektedir.
l Di y o r l a r k i ; AKP hak ve özgürlükler önündeki engelleri kald›r acak, bask›c› yönetime son verecek, demokr atikleﬂmenin önünü
açacak?
Bu söylem de tam bir aldatmacad›r. AKP islamc›l›¤›n›n hak ve özgürlük diye bir anlay›ﬂ› yoktur. Onlar, sadece kendi iktidarlar›n› pekiﬂtirmek için, dincili¤in geliﬂtirilmesine özgürlük istemektedirler. Halk›n de¤iﬂik kesimlerinin hak ve özgürlük taleplerine iliﬂkin tav›rlar›
bask› ve terörden ibarettir.

A K P K a p a t › l s ›n D i y e n l e r ;
Di y o rl a r k i ; AKP, cumhuriyetin kuruluﬂuyla elde edilen ba¤›ms›zl›¤›m›z› yok ediyor?
Aldatmaca, Türkiye’nin ba¤›ms›z bir ülke oldu¤u propagandas›d›r.
Ve Türkiye’nin ba¤›ml›l›¤›n›n AKP
politikalar› ile baﬂlad›¤› yalan›d›r.
Oysa, Türkiye 1945’lerden günümüze yeni-sömürgedir. Ve gerçekten ba¤›ms›zl›k isteniyorsa, emperyalist iﬂgal ve yeni-sömürgecili¤e, ayn› ﬂekilde iﬂbirlikçi oligarﬂinin yönetimine karﬂ› ç›kmak gerekir. Bunu yapmayanlar›n, AKP kapat›l›rsa ba¤›ms›zl›k sorununun çözülece¤i söylemleri demagojidir.
l

l Di y o r l a r k i ; AKP laikli¤i yok
ediyor?
Aldatmaca, AKP iktidar›ndan
önce Türkiye’nin laik bir ülke oldu¤u, AKP d›ﬂ›ndaki düzen partilerinin dini kullanmad›klar› noktas›ndad›r.

Elbette, gerçek böyle de¤ildir.
Türkiye, AKP iktidar›ndan önce de,
sünnili¤i resmi dini gibi sahiplenmiﬂ, di¤er inançlar üzerinde bask›
yapan bir ülkedir. Dincilik, AKP d›ﬂ›ndaki partiler ve ordu taraf›ndan
da halk› uyutman›n arac› olarak kullan›lm›ﬂt›r.
Dolay›s›yla, AKP’nin kapat›lmas›yla, laiklik sorunu çözülmüﬂ
olmaz. Gerçekten laikli¤i savunanlar›n, dinin halk› uyutma ve yönetmenin arac› olarak kullan›lmas›na
bütün olarak karﬂ› ç›kmalar› gerekir. De¤ilse, laikli¤i savunmuyor,
kullan›yorlard›r.
l Di y o r l a r k i ; AKP, Türkiye’yi
Amerikan projesine hizmet edecek
ﬂekilde “Il›ml› ‹slam Cumh u riyeti”
haline getirmeye çal›ﬂ›yor.
Peki bu proje bir Amerika projesi ise, Amerika’n›n ülkemizdeki ve
Ortado¤u’daki egemenli¤ine karﬂ›
mücadele etmeden, Amerikan üslerinin kapat›lmas›n› istemeden,
Amerika ile imzalanan tüm ikili anlaﬂmalar›n iptal edilmesini istemeden, NATO’dan ç›kmay› istemeden,
Amerika’n›n Türkiye’yi BOP’ta
kullanmas›na karﬂ› olunabilir mi,
Amerikan islamc›l›¤›na karﬂ› mücadele edilebilir mi? Amerika ile yürütülen iliﬂkilere karﬂ› ç›kmayanlar›n, BOP taﬂeronlu¤u ve “ I l › ml› ‹sl a m C u m h ur i ye ti” karﬂ›tl›klar› da
sahtedir.

Evet, ülkemizde ba¤›ms›zl›k, demokrasi, laiklik, hak ve özgürlükler
sorunlar› vard›r. Fakat, bu sorunlar›n çözüm yeri ne AKP ne de laikçi
kesimdir. Her ikisinin ortak özelli¤i
halk›n sorunlar›n› kullanarak iktidar
olmaya, emperyalizme ve oligarﬂiye hizmet etmeye çal›ﬂmakt›r.
Sorunlarm›z›n çözümü, düzen
partilerinden veya düzen içi güçlerden birisine yaslanmak de¤il, kendi
gücümüze güvenerek emperyalizme
ve oligarﬂiye karﬂ› mücadelededir.

22 Haziran 2008

Tuzla Te r s a n e G revi Yap›ld›
Tuzla Tersaneleri’nde yaﬂanan
iﬂ cinayetlerine dur demek için
D‹SK’e ba¤l› Limter-‹ﬂ Sendikas›
16 Haziran günü bir günlük grev
gerçekleﬂtirdi.
Sabah saat 7.00'de Limter-‹ﬂ
Sendikas›'n›n önünde toplanan iﬂçiler “Grevdeyiz, Limter-‹ﬂ" imzal› pankartla yürüyüﬂe geçtiler. Tuzla Gemi Tersanesi'nin önüne kadar
yolu trafi¤e kapatarak yürüyen iﬂçilere, D‹SK’e ba¤l› sendikalar da
grev bölgesine gelip yolu kapatarak yapt›klar› yürüyüﬂle greve destek oldular. Çeﬂitli demokratik kitle örgütleri, ayd›n ve siyasi parti
temsilcilerinin de grev alan›na gelmesiyle grev baﬂlarken polisin arabalarla iﬂe gelen iﬂçileri grev alan›na sokmayarak grev say›s›n› düﬂürmek için özel çaba sarfetti¤i görüldü.
Grev alan›nda Limter-‹ﬂ Sendikas› Baﬂkan› Cem Dinç iﬂçilere
yönelik bir konuﬂma yapt›, “15-16
Haziran ruhuyla” ilerleyerek bu
alanlar› doldurduklar›n› belirtten
Dinç; “...Bugün burada tersane
patronlar›na, hükümete, devlete bir
kere daha sesleniyoruz. Kurals›zl›¤a, bu adaletsizli¤e mutlaka ama
mutlaka son verilmelidir. Biz Limter-‹ﬂ Sendikas› olarak Tuzla tersanelerinde 16 y›ld›r kurals›zl›¤a ve
kölece çal›ﬂmaya karﬂ› mücadele
ediyoruz. Sesimizi duyurmaya çal›ﬂ›yoruz. 16 y›ld›r Tuzla tersanelerinde bir vahﬂet yaﬂan›yor. ‹ﬂçiler
teker teker bazen toplu halde ölüme gönderiliyor. Sadece bizim bil-

Say›: 151

di¤imiz 99 iﬂçi arkadaﬂ›m›z iﬂ cinayetlerinde yaﬂam›n› yitirdi. ‹ﬂ cinayetlerine karﬂ› mücadelemizi
sürdürüyoruz” dedi.
Sendika Baﬂkan› Cem Dinç,
patronlar›n greve kat›lan iﬂçileri iﬂten atma tehditlerine de de¤inerek
“Biz buradan ﬂunu bir kez daha
söylüyoruz; e¤er yar›n 17 Haziran'da bir tek iﬂçi arkadaﬂ›m›z bile
iﬂten at›l›rsa o tersanenin önünde
olaca¤›z. Haklar› verilene kadar
direniﬂte olaca¤›z. Ve bundan sonra da kurals›z çal›ﬂmaya karﬂ›, iﬂ
cinayetlerine karﬂ› ellerimizi, gücümüzü birleﬂtirmenin tam zaman›d›r. Çünkü, daha yürünecek çok
yol var önümüzde...Hepiniz hoﬂgeldiniz, baﬂar›lar" dedi.
D‹SK Genel Baﬂkan› Süleyman
Çelebi'de Tuzla tersaneleri önünde
“Sevgili mücadele arkadaﬂlar›m,
emekten yana, demokrasiden yana
Tuzla'da buluﬂan, Tuzla'daki yaﬂam mücadelesinde Limter-‹ﬂ'i
yaln›z b›rakmayan iﬂçiler, herkesi
sevgiyle sayg›yla selaml›yorum”
diyerek baﬂlad›¤› konuﬂmas›nda;
“Marifet gemileri yüzdürmek de¤il, gemileri yapanlar› yaﬂatmak”
diye belirtti..
Grev yerinde çeﬂitli kiﬂi kurum
ve kuruluﬂ temsilcileri yapt›klar›
konuﬂmalarla greve desteklerini
belirttiler.
Saat 15.00 civar›nda Limter-‹ﬂ
Genel Sekreteri Kanber Sayg›l›
bir aç›klama yapt›. Sayg›l› “Tuzla'da art›k hiçbir ﬂey eskisi gibi olmayacak. Kararl›l›¤›m›z ve dayan›ﬂma ile buradaki koﬂullar›
de¤iﬂtirece¤iz” dedi.
Sayg›l› sendika ve üye
iﬂçiler olarak yapt›klar› de¤erlendirmeler sonucunda
grevin doygunlu¤a ulaﬂt›¤›n› bu nedenle grevin bitirildi¤ini aç›klad›.
Sabah saat 7.00’da baﬂlayan grev Kamber Sayg›l›’n›n konuﬂmas›n›n ard›ndan sona erdi..

Tuzla Grevine
Destek Eylemleri
A d a n a ’da 16 Haziran’da D‹SK
Bölge Temsilcili¤i taraf›ndan yap›lan yürüyüﬂle Tuzla’da yaﬂanan
ölümler protesto edildi. Yürüyüﬂte
Tuzla’daki ölümleri temsilen bir tabut taﬂ›nd›.
Dersim’de Temel Haklar’›n da
aralar›nda bulundu¤u DKÖ’ler 16
Haziran’da Sanat Soka¤›’nda yapt›klar› oturma eylemiyle Tuzla iﬂçilerinin yan›nda olduklar›n› hayk›rd›lar.
KESK ‹stanbul ﬁubeler P l a tf o r m u 12 Haziran’da TEKEL Müdürlü¤ü önünden Çal›ﬂma Bölge
Müdürlü¤ü'ne yürüyerek 16 Haziran’da Tuzla Tersaneleri’nde yap›lacak greve destek verdi¤ini aç›klad›.
M a l a t y a 'da Merkez Postane
önünde biraraya gelen DKÖ'ler
"Tuzla Tersanelerinde Ölümlere
Son Verilsin!" yaz›l› pankart açarak
‘Grevin yan›nday›z’ dediler.
Ay d › n l a r d a n Te r s a n e G revine
Destek Limter-‹ﬂ’in 16 Haziran’da
düzenleyece¤i grevi desteklediklerini aç›klayan 405 ayd›n sanatç› 14
Haziran’da TMMOB / MMO ‹stanbul ﬁubesi’nde bas›n toplant›s› düzenledi.
Yazar Sungur Savran, milletvekili Sebahat Tuncel, yazar Necati
Abay, Prof. Dr. Mehmet Türkay ve
Türk Tabibler Birli¤i Genel Baﬂkan› Prof. Dr. Gençay Gürsoy’un kat›ld›¤› aç›klamada ölümlerin kesinlikle kaza olarak nitelenemeyece¤i
belirtilerek kapitalistlerin kar h›rs›n›n iﬂçi ölümlerine neden oldu¤u
söylendi.
‹ H D A n k a r a ﬁ u b e s i , Tuzla
Tersaneleri’nde meydana gelen kazalar› Çal›ﬂma Bakanl›¤› önünde
yapt›¤› aç›klamayla protesto etti.
Aç›klaman›n ard›ndan bir grup,
Tuzla’daki kazalar›n ve ölümlerin
önlenmesi talebini dile getiren dilekçeyi Bakanl›k yetkililerine verdiler.

TUZLA
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YÖRSAN D‹REN‹ﬁ‹ KAZANACAK

“YASALAR SADECE VAR
KULLANMAK ‹Ç‹N B‹LE
D‹RENMEL‹S‹N”
Yörsan ‹ﬂçileri 6 ay› aﬂk›n bir
süredir direniﬂteler. 6 ayd›r grevde
olan iﬂçiler, sendikal haklar› ve insanca yaﬂam koﬂullar› için oldu¤u
kadar insan›n de¤ersizleﬂtirilmesi ne karﬂ› da mücadele ediyorlar.
Yörsan iﬂçisi 6 ayl›k grevlerinde direnmenin ne demek oldu¤unu, devletin ve patronlar›n iﬂçiye bak›ﬂ›n›
çok somut olarak gördüler.
9 Haziran günü Susurluk Yörsan
Fabrikas›’ndaki iﬂçileri ziyaret etti¤imizde saat 18.30’du. Direniﬂteki
130 iﬂçi fabrikan›n önünden ayr›lm›ﬂt›. ‘Susurluk’un ad› kirli biz direniﬂimizle temizleyece¤iz’ diyen iﬂçiler fabrikan›n çal›ﬂma koﬂullar›ndan aylard›r süren 6 direniﬂe kadar
yaﬂad›klar›n› anlatt›lar bize.

Yörsan’daki Mücadele
Art›k ‹ﬂçi S›n›f›n›n
Mücadelesi Oldu

Yürüyüﬂ: Direniﬂ sürecinin k›sa bir özetiyle baﬂlayal›m isterseniz:
Tek G›da ‹ﬂ Sendikas› Bal›k esir ﬁ u b e B a ﬂ k a n › M e h m e t
Akgün: Burada yaklaﬂ›k 8 ayl›k bir
mücadele sürüyor. Arkadaﬂlar›n iﬂe geliﬂ saatleri belli, ç›k›ﬂ saatleri
belli de¤il. ﬁikayetler
çok artm›ﬂt›. Arkadaﬂlara haklar›n›, hukuku anlatt›k. Biz neden bir
sendikal mücadeleye
girmiyoruz. Madem bizim böyle haklar›m›z
var, neden bu hakk›m›z›
kullanm›yoruz dediler. Böylelikle
burada sendikay› örgütleme faaliyetlerine baﬂlad›k. ‹ki ay içerisinde ör-
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gütlenme çal›ﬂmas›n› bitirip, ço¤unlu¤u sa¤lay›p ve 22 Kas›m’da bakanl›¤a müracat›m›z› yapt›k. Bakanl›¤a müracat›m›z› yapt›ktan sonra
bakanl›k iﬂverene dönüyor diyor ki
burada Tek G›da ‹ﬂ Sendikas› sizin
iﬂyerinde örgütlenmiﬂtir, örgütlenme
çal›ﬂmas› var, ço¤unlu¤u sa¤lam›ﬂt›r
diyor ve onlara bizden ald›¤› isim
listesini veriyor.
Yani bir ﬂekilde burada ispiyon
ediyor. ‹ﬂveren de 4 gün içerisinde
400 iﬂçiyi kap›n›n önüne koydu.
Bundan sonra direniﬂ süreci tabi devam ediyor. Ondan sonra direniﬂ ayn› ﬂekilde devam etti¤i için, bayram
arifesi geldi. Bayram arifesinde iﬂverenin yetkilisi, bizim Türk-‹ﬂ Genel Baﬂkan› bir de Milli E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik biraraya geliyorlar. Buradaki direniﬂin bitmesi için
onlar da mücadeleye giriyorlar. Bizi
ar›yorlar. ‹ﬂverenin böyle bir talebi
var, oradaki direniﬂi kald›r›n, fabrikan›n önünden çekilin anlaﬂmak
üzere bir süre istiyor. Tabi 7 gün geçiyor, bu arada bakan bu sözü veriyor “e¤er bir anlaﬂmamazl›k durumunda gelip iﬂçilerle bilfiil ben direnece¤im dedi. ‹nand›k dedik ki arkadaﬂlar›m›za fabrikam›z› terk etmeyelim, 20 kiﬂilik gruplar halinde sürdürelim dedik. Bu süre bitti bakt›k
ne gelen var, ne giden. Sonra anlad›k ki amac› iﬂvereni korumak. Ondan sonra da direniﬂ tabi devam etti.
Bu arada ﬂunu dile getirmek istiyorum. Arkadaﬂlar›m›z ilk gün ç›kt›¤› günkü heyecanlar›, azmi, kararl›l›¤›, sabr› ayn› ﬂekilde devam ediyor. En sonunda ﬂimdi bilirkiﬂi raporlar› da geldi. Herkes iﬂten at›lan
Yörsan iﬂçileri arkadaﬂlar›n hakl›
oldu¤unu biliyordu. Bunu bütün
Türkiye biliyordu. ‹ade davalar›
Haziran ay›n›n 19-20-24’ün de. Ha-

kim karar› verecek. Tabi her ﬂey
olumlu ﬂu anda. Yetki davas› ise 8
Temmuz’da. ﬁu anda yarg› süreci
devam ediyor.
Sabah saat 06.30’da toplan›p akﬂam 18.00’e kadar buradaki eylemlerimiz devam ediyor. Hakl› mücadelemize devam ediyoruz. Sloganlar›m›zla iﬂverene demokratik tepkimizi dile getiriyoruz. ‹lk zaman
içerisinde 400 kiﬂi kat›l›yordu. Sonradan arkadaﬂlar›n sorunlar›na göre
ﬂimdi 135 kiﬂilik gruplar halinde üç
grup yapt›k. Bir gelen arkadaﬂ üç
gün sonra yine geliyor. 135 kiﬂilik
gruplar halinde sürekli bekliyoruz.

A l i Ö z h a n ( ‹ﬂ ç i) :
Yaklaﬂ›k 7 y›ld›r Yörsan’da çal›ﬂ›yorum. 400
iﬂçi arkadaﬂ›m›z›n mücadelesi bu. ‹çerde çal›ﬂma
koﬂullar› çok a¤›rd›. Yani
g›rtla¤a kadar geldi. Bu
karar› vermenin en büyük
nedeni ölümdü. ‹ﬂçi arkadaﬂ›m›z kaz› çal›ﬂmas›nda
göçük alt›nda kald› ve can verdi öldü. Ve çözüm arad›m ve dedim ki
en iyi yolu sendikada örgütlenmek
dedim. Tek G›da ‹ﬂ’e üye oldum.
Yörsan patronu burada 20 y›ll›k 22
y›ll›k Yörsan tu¤lalar›n› ören, iﬂleyen iﬂçileri iﬂten att›. 400 iﬂçiyi iﬂten att›. Bu fabrikay› biz kurduk. Bu
fabrikada al›nterimiz var, eme¤imiz
var. ‹ﬂveren kendini padiﬂah iﬂçileri
de maraba görüyor ve bu yüzden
yasalara karﬂ›.
Direniﬂimiz bize gurur veren ve
Türkiye iﬂçi s›n›f›na gurur veren bir
direniﬂ oldu. Biz burda yasal grevde
de¤iliz. Çünkü bazen öyle görülüyor. Biz sadece sendikal haklar›m›z
almak için direniﬂte olan iﬂçileriz.
Biz toplu iﬂ sözleﬂmesi için yola
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ç›km›ﬂ iﬂçiler de¤iliz, sendikal haklar›m›z için grevde olan iﬂçileriz. Ve
400 arkadaﬂ bunun bedeli ne olursa
olsun zaten burda bir bedel ödenecekse iﬂçiler ödeyecek. Yaln›z Yörsan’›n art›k sendikal hakk›na ulaﬂmas› için elimizden geleni yapaca¤›z ve vazgeçmeyece¤iz.

Yürüyüﬂ: Direniﬂ süreci neden
bu kadar uzad›?

Me h m e t A k g ü n : Direniﬂ sürecinin bu kadar uzamas›n›n en büyük sebebi yasalar, devlet, bakanl›k.
Biraz önce aç›klad›¤›m gibi yasa ﬂöyle diyor: E¤er iﬂyerinde örgütlüyse
ço¤unlu¤u %50+1’i sa¤lad›ysan 6 iﬂ
günü içerisinde cevap vermek zorundas›n. Bakanl›k burada ne yapt› döndü iﬂverene isim listesi verdi, sendikay› gammazlad› ve ispiyonlad›.
Ali Özhan: Bakanl›kt›r. Çünkü Bakanl›k bizi ispiyon etti. ‹ﬂverenden yana oldu, sermayeden yana
oldu. Devletin Çal›ﬂma ve Sosyal
Güvenlik Bakan› Say›n Faruk Çelik
bu adam iﬂveren, sermaye nas›l bize
yard›m etsin. Yasalar› da ona göre,
kendine göre koymuﬂ.

Yürüyüﬂ: Birçok yerde grevler
bu kadar sürdürülemiyor. Yörsan iﬂçisinin bu iradeyi gösterebilmesinin
kayna¤› nedir?
Me h m e t A k g ü n : Arkadaﬂlar
çok zor çal›ﬂma ﬂartlar› alt›nda çal›ﬂ›yordu. Bir insan sabah gelip akﬂam 23.00-24.00’e kadar çal›ﬂ›yordu, ç›kt›¤›nda da eﬂini, çocu¤unu
göremiyordu. Bunlar da kamç›layarak daha bir özveri, daha bir güven,
daha bir sab›rla geldikleri için bu
mücadelenin bu ﬂekilde gelmesine
sebeptir.
Bu Yörsan’daki mücadele art›k
iﬂçi s›n›f›n›n mücadelesi oldu. Zaten
bu mücadeleye bütün demokratik örgütler, bütün siyasi partiler her türlü
maddi manevi deste¤ini veriyor. Bizim maddiden çok manevi deste¤e
ihtiyac›m›z var.
Say›: 151

Nevzat Gel (‹ﬂçi) : Yörsan’da 6.5 y›ld›r çal›ﬂ›yorum. Bizi
sendikaya
iten sebepler
içerdeki kötü
çal›ﬂma koﬂullar›. Örne¤in eﬂimiz
do¤um yapacakt›r iﬂverenden izin
istedi¤inizde
iﬂveren derki
“o¤lum sen mi do¤uracan, gitsin
eﬂin do¤ursun akﬂam gider eﬂini çocu¤un al›rs›n” veyahut birkaç kardeﬂ ayn› yerde çal›ﬂan arkadaﬂlar›m›z var. Birinci dereceden yak›n akrabalar› öldü¤ünde cenaze için izin
istediklerinde “üçünüz de dördünüz
de mi gideceksiniz, ikiniz de mi gideceksiniz, zaten ölmüﬂ adam ne
yapacaks›n›z canland›racak m›s›n›z
adam›, biriniz gitse di¤eri onlara anlat›r” derler.
‹ﬂveren içerde üç grup iﬂçi çal›ﬂt›r›yor kadrolu iﬂçiler bizler kadrolu
vasf›ndayd›k, taﬂeron iﬂçiler ve ö¤renci statüsünde çal›ﬂan iﬂçiler vard›.
Bizim sigortal›l›k durumumuz vard›
ama di¤er birçok arkadaﬂ›n böyle bir
ﬂanslar› da yoktu. Bir tekniker bayan
arkadaﬂ›m›z ikinci kez hamile kald›¤›nda “k›z›m sen kuluçka makinas›
m›s›n, her y›l çocuk mu do¤uracaks›n” diyerek iﬂten at›ld›.
Bir de çal›ﬂma süremiz çok
uzundu bizim. Sabah saat 07.00’de
baﬂl›yorduk ç›k›ﬂ saatimiz belli de¤ildi. Fabrikada bölümler aras›nda
iﬂler bitse bile fabrikan›n iﬂi bitmeden iﬂten ç›k›lmazd› eve gidilemezdi. Gece vardiyas›nda çal›ﬂan arkadaﬂlar›m›z var. 20 y›ld›r 22 y›ld›r 15
y›ld›r hep ayn› vardiyas›nda çal›ﬂ›rlar 01.00-09.00 vardiyas›. Öyle tan›mlan›r ama saat 24.00’te iﬂ baﬂ›
yaparlar ama 14.00-15.00 gibi ç›karlar. Hiçbir sosyal aktivitesi olmaz yaﬂam Yörsan’la evleri aras›ndad›r. ‹nsanlar b›kt› usand›. Yeter
art›k bu kadar dedi. Biz sendikal
haklar›m›z› kullanaca¤›z dedi ve
sendikal mücadelesine baﬂlad›.
Sendikal faaliyeti duyduktan
sonra patronlar iﬂçileri tek tek ça¤›r-

Biz b u m eydanlar› b ›rak›rsak, f abrika ö nlerini b oﬂalt›rsak
hep biz kaybedece¤iz, hep iﬂçi
s›n›f› kaybedecek. Biz sayd›klar›m›z›n h içbirinin k aybetmemesi için, kendi onur ve g urur mücadelemiz için ilerde Y örsan’da
çal›ﬂaca¤›z sendikal› hayat için
bu mücadeleyi veriyoruz.

maya baﬂlad›. ‹ﬂyerinde sendikal bir
faaliyet varm›ﬂ haberin var m› diye
sorular sordular. Küfüre hakarete
varan yaklaﬂ›mlarda bulundular.
Yok bir ﬂey desek de evet sendikaya
üyeyim desek de küfürlerle ba¤›rt›larla kovdu iﬂten. ‹ﬂten kovduktan
bir gün sonra geldik Yörsan önünde
direniﬂimize baﬂlad›k. 187 gündür
bizi demokratik kitle örgütleri ve
özellikle Tek G›da ‹ﬂ sendikas› bizi
hiç yaln›z b›rakmad›. Örgütlü bir
ﬂekilde sendikal bir faaliyet Tek G›da ‹ﬂ Sendikas›’n›n da orda oldu¤u
bir ﬂekilde huzurlu bir ortam içerisinde çal›ﬂmak istiyoruz.
Birçok yerde direniﬂ daha çabuk
k›r›l›yor. En büyük nedenlerinden
biri Tek G›da ‹ﬂ Sendikas›’n›n iﬂçileri hiç yaln›z b›rakmamas›, ma¤dur
b›rakmad›. ‹ﬂçilerin birlikteli¤i beraberli¤i hiç bozulmad›. Çünkü biz
inançla ç›kt›k bu yola. Onun için bu
birliktelik bundan sonra da hiç bozulmaz. Kendi irademiz do¤rultusunda bu davaya inand›¤›m›z için
buraday›z. Bin y›l sürse de Yörsan
önü terk edilmeyecektir.

Ali Özhan: ‹ﬂverenin en baﬂta
yapm›ﬂ oldu¤u zulümler diyorduk direniﬂin ilk iki ayl›k süresinde bu soruya. Ancak ﬂimdi görüﬂümüz ﬂu oldu
iﬂçi s›n›f›n›n kazan›m› için. Bu bizi
daha çok tetikliyor. Biz bu meydanlar› b›rak›rsak, fabrika önlerini boﬂalt›rsak hep biz kaybedece¤iz, hep iﬂçi
s›n›f› kaybedecek. Biz sayd›klar›m›z›n hiçbirinin kaybetmemesi için,
kendi onur ve gurur mücadelemiz
için ilerde Yörsan’da çal›ﬂaca¤›z sendikal› hayat için bu mücadeleyi veriyoruz. Ve kararl›y›z inanc›m›z da var.
Çünkü biz buna yüre¤imizi koyduk.
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Ekmek Zamlar›
Esenler’de
Protesto Edildi

AKP iktidar› taraf›ndan
halk ekmek büfelerinin özelleﬂtirilmesi ve son yap›lan
ekmek zamlar› Yeni Mahalle
Temel Haklar Derne¤i Giriﬂimi taraf›ndan 14 Haziran
günü yap›lan bir eylemle protesto edildi. Terazidere Metro dura¤›ndaki Halk Ekmek Büfesi önünde yap›lan eylemde “Gücümüz
Birli¤imizdir, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›.
Eylemde yap›lan aç›klamada
“Tüm halk›m›z› ekmek zamm›
baﬂta olmak üzere AKP'nin ya¤ma
ve talan politikalar›na karﬂ› birleﬂmeye, mücadele etmeye ça¤›r›yoruz” denildi. Eylem öncesi zamlara karﬂ› mücadeleye ça¤›ran 3000
bildiri Esenler halk›na ulaﬂt›r›ld›.

E⁄LENEREK Ö⁄REN‹YOR
ÇOCUKLARIMIZ…
OKS s›nav›n›n yap›lmas›
ve yaz tatilinin yaklaﬂmas› sebebiyle Okmeydan› Halk Kitapl›¤› haz›rl›k kurslar› da tatil
edildi. Çocuklar›n tatil yapamad›¤›, yar›ﬂ atlar› gibi s›navdan s›nava koﬂturmaktan, ders
çal›ﬂmaktan kafalar›n› kald›ramad›¤›, dinlenemedikleri bir

ortamda
“ÇOCUK, E⁄LENEREK Ö⁄REN‹R”
diyen Okmeydan›
Halk Kitapl›¤› bu y›lki kurslar›n› düzenledi¤i bir programla
bitirdi.
8 Haziran günü halk kitapl›¤›nda biraraya gelen çocuklar
ve aileleri çuval yar›ﬂ›, yo¤urt
yeme ve halat çekme yar›ﬂlar›n›n yap›ld›¤› bir programla tatile girdiler.

Bursa Merkezinde
Eylem Yapmak
Yasakland›!
Bursa Valisi ﬁahabettin Harput ‹çiﬂleri
Bakanl›¤›’n›n 11-6.2004 ve 2004/100 say›l› genelgesine dayanarak ç›kard›¤› bir kararla Bursa'n›n merkezi noktalar› olan Heykel, Ahmet Vefik Paﬂa Tiyatrosu, Atatürk
Caddesi vb. yerlerde kitlesel bas›n aç›klamas›, gösteri ve yürüyüﬂ yap›lmas›n› yasaklad›.
Valilik taraf›ndan siyasi parti ve demokratik kitle örgütlerine gönderilen kararda
gerekçe olarak çevreden gelen ﬂikayetler
oldu¤u iddia edilirken eylem ve etkinlikler
için ﬂehrin d›ﬂ›ndaki Hipodrom, Stadyum
gibi alanlar gösterildi. ﬁehrin merkezi
alanlar›nda yap›lacak olan eylemlere ise
polisin sald›raca¤› aç›kland›.
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DHP’lilere
Tutuklama

Karadeniz
Temel Haklar
üyeleri faﬂistler
taraf›ndan
sözle taciz edildi
16 Haziran günü gece saat 23:30
civar›nda K a r a de niz Tem e l H a k l a r
D e rne ¤i ’n den ç› k a n d e rnek üye le r i ,
sok a kt a 3 s a rhoﬂ fa ﬂist tar af›nd a n
söz le ta ciz edil di.
Olay›n ne oldu¤unu anlamak isteyen dernek üyelerine isimleriyle hitap
edip sald›rmaya baﬂlayan faﬂistler,
dernekte bulunanlar›n sesleri duymas›
ve inip müdahale etmeleri üzerine
olay yerinden kaçt›lar.
Birkaç dakika sonra bu kez yaklaﬂ›k on kiﬂi toplanarak dernek önüne
gelip ellerindeki silahlar›n haznesine
mermi vererek etrafa tehditler ya¤d›rd›lar. Dernek üyelerinin DKÖ’leri ve
bas›n› aramas› üzerine dernek önüne
gelerek faﬂistlerden birkaç›n› göstermelik olarak gözal›na alan polis, gözalt›na ald›¤› faﬂistleri 1 saat sonra serbest b›rakt›. Bunun üzerine tekrar dernek önüne gelerek tehditler ya¤d›ran
faﬂistler daha sonra uzaklaﬂt›lar.

D e mokratik
Haklar
Platfor mu Dersim Sanat Soka¤›’nda 14
Haziran günü yapt›¤› eylemle, 1
May›s’ta yasad›ﬂ› örgüt propagan-das› yapt›klar› gerekçesiyle Ada-na’da 4, Konya’da 5 DHP üyesinin
tutuklanmas›n› protesto etti.
Eylemde DHP ad›na okunan
aç›klamada sald›r›lar›n iktidar›n
korkusunun eseri oldu¤una dikkat
çekilerek “tutuklanan arkadaﬂlar›-m›z derhal serbest b›rak›ls›n’ denil-di. Dersim Temel Haklar, ESP, DTP,
HKM, E¤itim-Sen ve Genel-‹ﬂ’in
destek verdi¤i eylemde “Bask›lar
Tutuklamalar Bizi Y›ld›ramaz” slo-ganlar› at›larak gözalt›lar protesto
edildi.

İlerici
Basın’a
Baskılar
P r o l e t e r De v rimci Duruﬂ Dergisi Yaz›iﬂleri Müdürü
Ersin Hamurcu hak-k›nda 3 ayr› dava
aç›larak, 20 ay ha-pis ve para cezas›
karar› verildi.
Ankara 11. A¤›r
Ceza
Mahkeme-si’nin ald›¤› kararla
Ö z g ü r Politika Gaz e t e s i ’ n i n internet
sitesine
Türki-ye’den giriﬂ, engel-lendi.
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TKM
ETK‹NL‹KLER‹...
Trakya Kültür Merkezi Trakya
halk›n› Anadolu kültürüyle buluﬂtur-maya devam ediyor. 14 Haziran gü-nü Trakya Kültür Merkezi bünyesin-de çocuk korosu ve çocuk tiyatrosu
faliyeti yürüten çocuklar›n aileleri-nin kat›l›m›yla birlikte sabah kahval-tas›nda buluﬂuldu. Okullar›n tatil ol-mas›yla birlikte karne sevinci yaﬂa-yan çocuklar›n sevincini paylaﬂmak
için düzenlenen kahvalt›da birlikteli-¤in, paylaﬂ›m›n ve özverinin oluﬂtur-du¤u masaya hepbirlikte oturuldu.
13 Haziran günü ise E¤itim-Sen
K›rklareli ﬁubesi taraf›ndan bir pik-nik düzenlendi. Bu birlik ve daya-n›ﬂma etkinli¤inde Trakya Kültür
Merkezi müzik toplulu¤u da yer ala-rak türkülerini seslendirdi. Yöresel
k›yafetleriyle
Trakya oyunlar›-n›n da sergilendi-¤i piknikte coﬂku
hakimdi.

Elaz›¤’da Valilik
Geceyi Yasaklad›!
Elaz›¤'da 20 Haziran günü
Temel Haklar taraf›ndan Munzur Dü¤ün Salonu’nda “Dayan›ﬂma Gecesi” ad›yla yap›lacak
olan “Uyuﬂturucuya Kumara
Yozlaﬂmaya Karﬂ› Gücümüz
Birli¤imizdir” gecesine Elaz›¤
Valili¤i izin vermedi. Valilik, gecenin yap›lmas›n› toplant› ve
gösteri yürüyüﬂleri kanununun
ilgili maddesini gerekçe gösterek yasaklad›.
Yasaklama karar› üzerine
konserin tertip komitesi ad›na
Elaz›¤ Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›’na, Elaz›¤ Emniyet Müdürlü¤ü
ve Elaz›¤ Valili¤i hakk›nda suç
duyurusunda bulundu.
20 Haziran günü yap›lan suç
duyurusunun ard›ndan ayn› gün
Elaz›¤ merkez Hozat Garaj›’nda
Temel Haklar üyeleri eylem
yapt›lar. "Uyuﬂturucuya, Kuma-

Hatay
Temel
Haklar
Antakya
Harbiye beldesinde
Sendikac› ﬁair Hasan Biber’le okurlar›n› buluﬂturan bir
söyleﬂi düzenledi.
15 Haziran günü
Harbiye Kültür Sanat Çal›ﬂmalar› Derne¤i’nde düzenlenen söyleﬂide “ben ﬂiirlerimde her zaman güzeli,
sevday› ve kavgay› iﬂledim. Bunun için y›llard›r her
alanda mücadele ediyoruz.
Mücadelemiz sendikal alan d›ﬂ›nda iyi bir edebiyat, iyi bir sanat ama en önemlisi devrimci bir sanat ve
edebiyat yaratmakt›r" diyen Hasan Biber sendikalar ve
sendikac›l›k konusunda da konuﬂma yaparak 2008 1
May›s’› ve emekçilerin
Taksim ›srar›na da de¤indi.
Konuﬂmalar›n
ard›ndan
ba¤lama eﬂli¤inde ﬂiir dinletisi veren Biber, Liman iﬂçilerinin örgütlenmesini anlatan son kitab› ‘Iﬂ›¤› Görmek’i de tan›tarak imzalad›.

Hatay Temel
Haklar
Söyleﬂi
Düzenledi
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ra, Yozlaﬂmaya
K a r ﬂ ›
Mücadelemiz Sürecek"
pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde "‹slamc›
AKP'nin Ahlak› uyuﬂturucu, Fuhuﬂ, Kumar ve Yozlaﬂmaya Karﬂ› Mücadelemiz Sürecek" dövizleri taﬂ›nd›.
Elaz›¤ DTP ‹l Baﬂkan›’n›n da
kat›larak destek verdi¤i eylemde
okunan aç›klamada “Düzenin
bize dayatt›¤› bu yoz kültüre
karﬂ› kendi halk de¤erlerimizi,
kültürümüzü yaﬂataca¤›z. Uyuﬂturucuya, kumara, fuhuﬂa, yozlaﬂmaya ve her türlü ahlaks›zl›¤a
karﬂ› ‘Gücümüz Birli¤imizdir’.
Gelin hep birlikte kendi kültürümüze, gençlerimize sahip ç›kal›m” denildi.

Halk›n Hukuk Bürosu:
TÜRK‹YE’DE ADALET
VA R M I ?
ADALET ‹ST‹YORUZ
Halk›n Hukuk Bürosu 20 Haziran günü yapt›¤› yaz›l›
aç›klamayla 19-22 Aral›k’ta hapishanelere gerçekleﬂtirilen katliam operasyonunun halen süren davalar›yla ilgili
geliﬂmeler hakk›nda bilgi verdi.
Aç›klamada “Biz diyoruz ki; Toplumun bir kesimi
olan siyasi tutuklu ve hükümlüler, ideolojik düﬂünceleri,
felsefi inançlar› nedeniyle bir plan çerçevesinde, sistemli
olarak iﬂkenceye tabi tutuldular. Kapal› ortamda bulunan
kiﬂiler üzerinde gere¤inden çok fazla gaz bombalar›
at›ld›, kimyasal gazlar kullan›ld›. 19.12.2000 tarihinde
baﬂlay›p günlerce süren bask› ve ola¤anüstü durum toplumun ciddi bir grubunun siyasal tercihleri de¤iﬂtirmelerini sa¤lamay› amaçl›yordu. Hayata dönüﬂ operasyonunu
planlayanlar, operasyonu gerçekleﬂtirenler, emir ve talimat›n› verenlerin insanl›¤a karﬂ› iﬂlemiﬂ olduklar› bir suç
bulunmaktad›r ve iddianamede belirtilen suç ne olursa
olsun bu suçlar›n zamanaﬂ›m› süresi bulunmamaktad›r.
Bitse de bir gün tekrar baﬂlayacakt›r” denildi.

HABER
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2007-2008
e¤ i ti m-ö ¤retim y›l›n› sonland›r›rken bir

ONLAR YALANCI
TEK ÇÖZÜM MÜCADELE
ETMEKT‹R
ÖSS’yi daha geride b›rakt›k. Bu üç harf bir çocu¤umuzun korkulu rüyas›, kabusu olmuﬂtur. “Neyse ki
geride b›rakt›k” diye rahat bir oh çekemiyoruz. Çünkü geride b›rakt›¤›m›z sadece bir s›nav de¤il, ayn›
zamanda da y›k›lan hayaller, sönen umutlar oldu.
Sadece üç saate s›¤d›r›lan gelecek beklentisi yüz
binlercemiz için hayal k›r›kl›¤›yla sonuçlan›yor. Birço¤umuz yaﬂam›m›zla ilgili planlar yaparken, her
ﬂeyimiz haline getirilen bu s›navlar da kaç›n›lmaz
olarak hayat›m›zdaki dönüm noktalar› gibi bir rol
oynuyor. Y›llarca emek vererek iyi bir üniversiteye
yerleﬂmeyi amaçlar›z hepimiz. Liseyi bitirmiﬂ her
gencimizin en temel hakk› bir üniversiteye yerleﬂmek olmal›d›r. Ama bunu gerçekleﬂtirmek ülkemizde kolay de¤ildir. Bu ülkede bizleri yar›ﬂ at› gibi yar›ﬂt›r›p eleyerek, seçerler. S›nav› kazanansa sadece
bir avuç egemene hizmet edecek belli say›da insand›r. Yani ﬂu anda yüz binlercemizin yüksek ö¤renim
hakk› gasp edilmiﬂ durumdad›r. Ülkemizdeki egemenler, onlar ad›na e¤itimi, üniversiteleri yönetenler, bu durumu kadermiﬂ gibi göstererek, boyun e¤memizi isterler. Zaten üniversiteyi kazanabilen ö¤rencilerin % 80’i özel liseler, fen liseleri… gibi okullarda okuyan ö¤renciler oluyor. Yüz binlerce halk
çocu¤unun pay›na düﬂense yine iﬂsizlik, yoksulluk,
bir iﬂ bulup çal›ﬂsa bile düﬂük ücrette sürünmek oluyor. Çünkü onun gibi milyonlar bu ülkede iﬂsiz, yani
ucuz iﬂ gücü olarak bekliyor. Örne¤in Tuzla tersanelerine bakal›m. Orada insanlar ölümünü bile bile çal›ﬂ›yor. Neden? Çünkü orada çal›ﬂmazsa aç kalacak,
çolu¤unun çocu¤unun ihtiyac›n› karﬂ›layamayacak.
‹ﬂte ülkemizdeki milyonlarca insan› bekleyen gelecek budur. 15 Haziran Pazar günü de bir buçuk
milyonun üzerinde gencimiz elendi, seçildi pazardaki karpuz misali. Bu elenip seçilmenin sonucunu hepimiz biliyoruz, y›llard›r görüyoruz, duyuyoruz, her
sene iﬂsizler ordusuna kat›lan yüz binlerce genç...
Kimse “ben kazan›rsam yeter” diye bencil bir düﬂünceye kap›lmamal›d›r; çünkü bu gün kendisi kazansa
bile gelecekte bizleri bekleyen pek çok sorun, s›k›nt› var. Mesela; üniversitenin kap›s›ndan içeri girdi¤imiz andan itibaren yüzlerce sorunla karﬂ› karﬂ›ya
kalaca¤›z. Tüm bu sayd›klar›m›z› kimse umutsuzlu¤a kap›ls›n diye anlatm›yoruz. Tam tersine yaﬂam›m›zdaki gerçekleri anlatarak herkesin ona göre ﬂekillenmesini amaçl›yoruz.
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‹ﬂte bunun için bizler, yani bu ülkenin vatanseverleri, devrimcileri olarak on y›llard›r paras›z, bilimsel e¤itim mücadelesi yürüttük, halka hizmet veren bir bilim ve e¤itimin mücadelesini verdik, hala
da veriyoruz. Bugün yaﬂad›¤›m›z sorunlar›n tamam›ndan ülkemizi yöneten bir avuç egemen ve onlar›n yard›mc›lar› sorumludur. Bu bir avuç egemenin
en sad›k bekçisi AKP hükümetidir. Ülkemizdeki açl›¤›n, yoksullu¤un sorumlular›ndan olan, e¤itim sistemindeki çarp›kl›klar›, daha da çarp›klaﬂt›rarak sürdüren AKP hükümeti, her konuda oldu¤u gibi bu konuda da yalanlarla, iki yüzlülükle göz boyamayla iktidar›n› sa¤lamlaﬂt›rmaya çal›ﬂ›yor. Tayyip Erdo¤an
s›nav sonras› aç›klama yaparak ikiyüzlü davran›ﬂlar›na bir halka daha ekledi. Tayyip Erdo¤an’›n ÖSS’ye
dair “Fen liselerinden ve Anadolu liselerinden mezun olanlar›n bile haz›rl›k kursuna gitti¤ini bunun bir
garabet oldu¤unu” söyleyerek “niçin acaba ö¤renciler üniversite haz›rl›k kurslar›na giderler? Bunu anlamakta zorluk çekiyorum, anl›yorum da bu sistem
nas›l oluﬂturulmuﬂ, bunu kald›rmaya kalkt›¤›m›z zaman acaba hangi bariyerlerle karﬂ› karﬂ›ya kalacaks›n›z?” diye devam ediyor.
Gerçekten de acaba dershaneye giden ö¤renciler
neden gidiyor? Herhalde paralar› çok harcayacak
yer bulam›yorlar, bu cevap Tayyip Erdo¤an’›n merak›n› giderir mi acaba? Sak›n bu ülkenin okullar›nda
verilen yetersiz, gereksiz “e¤itim”, o kadar insan›n
dershanelere para ak›tmas›na neden olmas›n!.. Baﬂbakan, aç›k ki, bu ﬂekilde davranarak çarp›k e¤itim
sisteminin sorumlulu¤unu üzerinden atmak istiyor,
bu ﬂekilde tüm gençlerimizle dalga geçiyor.
Tayyip Erdo¤an bu durumun fark›na yeni varm›ﬂças›na bu aç›klamay› yaparak ne kadar ikiyüzlü oldu¤unu gösteriyor. A¤›z birli¤i yapm›ﬂças›na ayn›
gün Milli E¤itim Bakan›’ndan Trabzon Valisi’ne kadar
devleti yönetenler, ÖSS’yi eleﬂtiren konuﬂmalar yap›yorlar. Valinin k›z› da bu s›nava girmiﬂ de, ondan
eleﬂtiriyormuﬂ! Bizler soruyoruz; bugüne kadar neredeydiniz? Soruyoruz ama nerede oldu¤unuzu, ne
yapt›¤›n›z› da çok iyi biliyoruz, emperyalizme uﬂakl›k yapmakla meﬂguldünüz. Bugün de ayn›s›n› yap›yorsunuz. Bütün söyledikleriniz aldatmacad›r. Siz
e¤itim sistemini bu hale getirdiniz, gençlerimizi bu
duruma düﬂürdünüz. As›l garabet sizlersiniz, e¤itim sisteminin kendisidir garabet. Sizler ancak bir
avuç egemene hizmet edersiniz. Bizim sorunlar›m›z› çözemezsiniz.
Ö¤renci arkadaﬂlar›m›z, hepimiz görmeliyiz ki,
sorunlar›m›z›n tek çözümü birlikte mücadele etmektir. Bugüne kadar yüzlerce vaatte bulundular,
ama biz onlar›n çözümlerini iyi biliyoruz. ‘Çözece¤iz’’ deyip de unuttuklar› vaatleri ortadad›r. Sorunlar aç›kt›r. Buna ra¤men, hiçbir ﬂeyden habersizmiﬂ
gibi aç›klamalar yapmak ancak emperyalizmin,
Amerikan piﬂkin uﬂaklar›n›n iﬂidir.

Gençlik Federasyonu
22 Haziran 2008

Türkiye’nin ‹smi
Genelkurmay
Baﬂkan› Yaﬂar Büyükan›t, Harp Akademileri
Komutanl›¤›'nda düzenlenen “Ortado¤u” konulu sempozyumda, Türkiye’ye Amerika taraf›ndan uygun görülen “ I l › ml› ‹s l a m C u m h ur i ye t i ”
isminden rahats›zl›k duydu¤unu ifade ederek, diyor ki; “ T ü rki ye Cumh uriyet i ' n i n ö n ü ne bir tak›m s›fatlar takmaya çal›ﬂ a nlar oldu¤un u
gö r ü yo r u z . T ü r ki ye Cum h u r i ye t i ' n i n y a sal or g a n l a r› b u n a a s l a
izin vermeyecektir.”.
Büyükan›t, ABD Baﬂkan Yard›mc›s› Dick Cheney ile yapt›¤› görüﬂmede de, “ ' T ü rki ye Cumh uri yeti'ne isim tak mak tan vazgeçin” dedi¤ini iddia ediyor.
Genelkurmay Baﬂkan› neden rahats›zl›k duyuyor; Türkiye’ye Amerika’n›n BOP çerçevesinde biçti¤i,
“ B O P t a ﬂe r o n l u ¤ u ” rolünden bir
rahats›zl›¤› olamaz. Çünkü, zaten
bu rolü üstlenen iﬂbirlikçilerden birisi kendisidir.
Türkiye’yle ony›llard›r sürdürülen sömürgecilik iliﬂkilerinden de
bir rahats›zl›¤› yok. Ayn› ﬂekilde, bu
sömürgecilik iliﬂkilerinin baﬂ iﬂbirlikçilerinden birisi kendisidir.

Ve Amerika’n›n bu ülkeye takt›¤› ilk isim de, “ I l › m l› ‹s l a m C u mh u r i yet i ” ismi de¤ildir. Bu ülkenin
Amerika taraf›ndan verilen bir ismi
zaten var. Bu isim; Yeni-Söm ü rge
T ü rki ye’dir..
Ve Büyükan›t dahil, bu ülkenin
generalleri, 60 y›ld›r bu s›fattan bir
rahats›zl›k duymam›ﬂlard›r.
Generaller, mesela, “Ame ri kan›n Ortado¤u’da ‹s r ail’den sonr aki en yak›n müttefiki” s›fat›ndan da
rahats›zl›k duymam›ﬂlard›r.
Oysa, bir parça ulusal gurur bu
sayd›¤›m›z s›fatlardan rahats›zl›k
duymay› gerektirmez mi?
Elbette bir parça ulusal gururu
olanlar›n, bu s›fatlar› da, bu rolü de
kabullenmeleri mümkün de¤ildir.
Fakat generallerin zerre kadar bile
ulusal gururlar› yoktur.
Ulusall›k söylemlerine sar›lmalar›n›n nedeni, iﬂbirlikçiliklerinin
üzerini örtmek, milliyetçili¤i, ﬂovenizmi k›ﬂk›rtarak, iﬂbirlikçi oligarﬂik düzenlerini rahatl›kla sürdürebilmek içindir.
Büyükan›t’›n “ I l › m l› ‹s l a m
C u m h u r i ye ti” isminden duydu¤u
rahats›zl›k da, emperyalizmle yürütülen iliﬂkilerden duyulan bir rahat-

s›zl›k de¤ildir.
Onlar, herﬂeyleriyle Amerika’n›n efendili¤ini, Amerika’n›n hizmetinde olmay› kabullenmiﬂlerdir. Bir rahats›zl›k
ifade etme ihtiyac› duymas›n›n nedenlerinden biri, “ l a ik çi-ﬂe r i a t ç›”
çat›ﬂmalar›nda “ I l › ml› ‹s l a m C u mh ur i ye t i ” isminin, kendilerini zay›flatmas›d›r. Yani mesele bu yan›yla oligarﬂi içi çeliﬂkilerdir.
Di¤er bir nedeni, Amerika’n›n
Türkiye’ye iliﬂkin projelerini ulu orta söylemesinin, Genelkurmay’›n
iﬂbirlikçi yüzünü de gözler önüne
sermesidir.
De¤ilse, ülkemizdeki Amerikan
uﬂa¤› generallerin, ABD eliyle Türkiye’nin dini zeminde yeniden biçimlendirilmesini de, nihayetinde
içlerine sindirememeleri sözkonusu
olmaz. Oligarﬂik düzen içinde kendi
konumlar›n› garanti alt›na ald›ktan
sonra, “Yeni Söm ü rge T ü rki ye’yi”
nas›l içlerine sindirdilerse, “ I l › ml›
‹s l a m C u mh ur i ye t i ”ni de içlerine
sindirirler. Onlar, Türkiye’nin Ortado¤u’da BOP taﬂeronlu¤u rolünü
severek üstlenirken, bunun sonuçlar›na da raz› olmuﬂlard›r.
As›l dertleri ve savaﬂlar›, halka
karﬂ›d›r. Biçilen roller de, verilen
isimler de halka karﬂ› ise, generaller
aç›s›ndan sorun yoktur.

vaﬂta, Amerika ile yap›lan
pazarl›klar
çerçevesinde, Amerikan karﬂ›tl›¤›n›
kullanmak için, zaman zaman
Amerikan politikalar›n› eleﬂtirdiklerinin örne¤i görülmüﬂtür.
Fakat, bu aç›klamalar›na bakarak yan›lg›ya düﬂmemek gerekir.
Genelkurmay’›n politikalar›nda belirleyici olan, Amerikan iﬂbirlikçili¤idir. Yeni sömürge ülke gerçe¤ine
karﬂ› ç›kmad›klar› sürece de, farkl›
bir alternatifleri söz konusu de¤ildir. Çeﬂitli pazarl›klar yaparlar, fakat nihayetinde iﬂbirlikçili¤i sürdürürler. BOP’ta üstlendikleri rol için
de durum farkl› de¤ildir.

Genelkurmay’›n BOP Oportünizmi
Genelkurmay ‹kinci Baﬂkan›
Ergin Saygun’un BOP’a iliﬂkin
dört y›l önceki sözleri: “ABD’nin
Büyük Ortado¤u Projesi takdire
ﬂaya n. .. Pol iti kala r› m› zda der in e t kisi olacak” ﬂeklinde idi.
Ve b ugü n di y or k i : “Büyük
Ortado¤u Projesi bölge halk›n ›n
de rd ine derma n olma d›. Bir so runlar yuma¤› ve sorun kayna¤›
haline geldi”... BOP dün de ayn›yd› bugün de; de¤iﬂen ne?
De¤iﬂen, BOP de¤il, fakat de¤iﬂen Genelkurmay’›n BOP’a iliﬂkin
politikalar› da de¤ildir. De¤iﬂen ol-
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sa olsa sadece Amerika ile yap›lan
pazarl›klard›r ya da Genelkurmay’›n kimi zaman emperyalist politikalara eleﬂtirileri varm›ﬂ gibi bir
görüntü yaratma ihtiyac›d›r.
Genelkurmay’›n da, AKP iktidar›n›n da, zaman zaman sanki
Amerikan politikalar›ndan rahats›zl›klar› varm›ﬂ gibi aç›klamalar
yapt›klar›na rastlan›r. Fakat, aradan
fazla bir zaman geçmeden, Amerikan politikalar›ndan ve iﬂbirliklerinden övgüyle söz etmeye baﬂlad›klar› da bilinir.
Örne¤in, Kürt halk›na karﬂ› sa-
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Zehirliyorlar!
* ﬁ e h i r ﬂebekesine
verdikleri su zehirli...
* Soludu¤umuz hava
z e h i r dolu...
* Tüketti¤imiz g›dalar
zehirli...
* Hepsinde kas›t var!
Baﬂkent’in Belediye Baﬂkan›, 70
milyonun gözünün içine baka baka,
arsenikli suyu halka içiriyor.
Bilim zehirli diye rapor veriyor.
Fakat, iktidarda bilime beﬂ kuruﬂluk de¤er veren bir zihniyet yok.
Ankara Belediye Baﬂkan› Melih
Gökçek, olmayan bir üniversite raporuyla zehirli suyu “kamuoyu gözünde” aklamaya çal›ﬂ›yor. ODTÜ’den bilim adamlar›, Gökçek’in
söylediklerinin tam tersini söylüyorlar.
Bilim de bir yana, bizzat AS K ‹’nin verileri de yalanl›yor Ankara Belediye Baﬂkan›’n›. ASK‹’nin
K›z›l›rmak suyu getirilmeden önceki su analizi raporlar›ndaki k l o r ü r
ve s ülfa t oranl ar› ile bu y›l›n May›s ay›ndaki yani K›z›l›rmak suyu
kar›ﬂt›r›ld›ktan sonraki analizlerin
rakamlar› durumu aç›kça ortaya koyuyor:
May›s 2008’de litre baﬂ›na düﬂen sülfat ve klorür miktar›, Nisan
2008’deki rakamlar›n i k i k a t › n d a n
fazla. Haziran ay›n›n ilk günlerin-

c

Bornova: Taﬂ
Ocaklar›na Protesto

‹zmir'in Bornova ‹lçesi'ne
ba¤l› P›narbaﬂ› Semti'ne Ada Madencilik taraf›ndan kurulan taﬂoca¤›, 15
Haziran’da halk taraf›ndan protesto
edildi. P›narbaﬂ› Cumhuriyet Meydan›'nda yap›lan eylemde "Orman+Yeﬂillik+Sit Alanlar›n›n ‹ﬂgali= Bir Torba Çimento", "P›narbaﬂ›'nda M›c›r
Oca¤› ‹stemiyoruz" yazan pankartlar›
aç›larak, ocaklar›n kapat›lmas› istendi.
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de, ilçe baz›nda yap›lan ölçümlerde
bu oranlar›n daha da artt›¤› görülüyor... Ve tüm tepkilere, aksi yöndeki
kan›tlara ra¤men, “ ar›t›lmas› için
ileri ar›tma teknikleri gerektiren K›z›l›rmak suyu” , Ankara’n›n içme
suyu ﬂebekesinde dolaﬂ›yor.
Tüm halk› aptal yerine koyup,
dört bardak su içerek ﬂov yap›yor
Gökçek. Aç›kça yalan söylüyor belediye. ‹ktidar ise, ayn› zihniyette
oldu¤undan, yalanlar karﬂ›s›nda sa ¤ › r, halk›n zehirlenmesi karﬂ›s›nda
k ö r.
Dahas›; Rusya, sa¤l›¤a zararl›
derecede ilaçl› oldu¤u için birçok
sebzeyi iade ediyor; devam› ﬂöyle
geliyor: “Zehirli domatesler, biberler, patl›canlar, salatal›klar, çilekler
gümrük kap›lar›ndan dönüyor ve iç
piyasaya sürülüyor. ‹çinde tar›m
ilac› olan bu sebze ve meyveler ince

c

Sinop: Nükleer
Santrala Protesto

Sinop’ta Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an’›n Hükümet Meydan›’nda düzenledi¤i mitingde, ﬂehirde yap›lmak istenen nükleer santral protesto edildi.
Miting baﬂlang›c›nda ablukaya
al›nan nükleer santrala karﬂ› ç›kan
yaklaﬂ›k 80 kiﬂilik gruba bir süre
sonra polis sald›rd› ve 30 kiﬂi gözalt›na al›nd›.

ba¤›rsaktan emilerek kan yoluyla
vücuda yay›l›yor. Baﬂta lösemi olmak üzere, meme, akci¤er, mide ve
kolon kanserlerine neden oluyor.”
Bu gidiﬂle ﬂehirlerin, ülkenin zehirli sulara bile daha çok ihtiyac›
olaca¤› belli. Bak›n ﬂu rakamlara:
Ülkemiz, 500 Milyonu tar›m
alanlar›ndan olmak üzere her y›l 1
milyar 400 milyon ton topra¤›n›
erozyonla kaybetmektedir. Ancak
bu ciddi tehdide ra¤men Türkiye
halen a r a z i p l a n l a m a s › y a p m a m › ﬂ t › r. Arazi planlamas› yapmamak ne
demektir, onu da k›saca ortaya koyal›m:
Arazi planlamas› olmad›¤› için,
tar›m arazileri üzerine sanayi tesisleri kurulabilmekte, ormanlar yak›l›p veya iﬂgal edilip yap›laﬂmaya
aç›labilmekte, suyun olmad›¤› yerde çok su ihtiyac› duyulan ürünler
yetiﬂtirilirken, sulak alanlar kurutularak tarlaya çevrilebilmektedir.
Sonuç, zehirli sular, daha pahal›
sular, daha pahal› sebze-meyve ve
tar›msal k›tl›k ve benzeridir.
Çeﬂitli kurumlar y›llard›r “Gelecek ‹çin Arazi Planlamas›” yapma
ça¤r›s›nda bulunuyorlar ancak bugüne kadar hiçbir Ya ¤ m a - t a l a n ‹ k t i d a r › –ki hepsi öyledir– buna yanaﬂmam›ﬂt›r.

Kyoto sahtekarl›¤›
AKP hükümeti geçti¤imiz günlerde Kyoto Protokolü’nü imzalayacaklar›n› aç›klad› bilindi¤i gibi. Zaten dünya üzerinde az çok sanayisi
olup da protokolü imzalamayan
ABD ile birlikte birkaç ülkeden biriydi. Ve zaten, protokolün ilk uygulama dönemi bitmiﬂ durumda.
Önümüzdeki süreçte ikinci dönem
planlamas› yap›lacak ve AKP iktidar›n›n, iﬂbirlikçi tekelci burjuvazinin tek hesab›, bu planlamada söz
sahibi olabilmek. Bu kadar y›l sonra imzalamay› ak›l etmelerinin bir
nedeni bu, bir nedeni de art›k iyice
teﬂhir olmalar›d›r.
Düﬂünün, Kyoto Protokolü denilen ve asl›nda çevre sorununu çözmekten, emperyalistlerin do¤aya
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verdi¤i zararlar› ortadan kald›rmaktan uzak
olan ve ancak emperyalist tekellerin uzun
vadeli ç›karlar›n›n gerektirdi¤i önlemleri
içeren anlaﬂmaya ilk imzalar at›lal›, 11 y›l
olmuﬂtur. 1997’de imzalanan bir anlaﬂmay›
Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri imzalamam›ﬂ. Gerçek bu kadar aç›k. ﬁimdi çevre,
do¤a üzerine söyledikleri söz, riyakarl›ktan
baﬂka bir anlam taﬂ›yabilir mi?
Ama onda da hala oyun oynuyor, manevra yap›yorlar.
D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›, AB Genel Sekreterli¤i, Çevre ve Orman Bakanl›¤›, Enerji Bakanl›¤› protokolün imzalanmas›ndan yanayken, Devlet Planlama Teﬂkilat›, Ulaﬂt›rma, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› karﬂ›ym›ﬂ.
Ayn› ﬂekilde patronlar da oyun içinde;
T‹SK, TOBB karﬂ› ç›karken, TÜS‹AD imzalans›n diye aç›klamalar yap›yorlar. Ve elbette, çevre hiçbirinin umurunda de¤il.
Aralar›ndaki çeliﬂkiler bir yandan manevra,
bir yandan da kuﬂku yok ki farkl› tekellerin
ç›karlar›n›n ifadesidir. Ama hepsi yat›r›mlar› aç›s›ndan, getirece¤i ek maliyetlerden,
yani kar aç›s›ndan bak›yorlar sadece. Baﬂka hiçbir aç›lar› ve b a ﬂ k a h i ç b i r k a y g › l a r›
yok.
Kyoto, öncelikli olarak, özetle, “iklim
de¤iﬂikli¤ine yol açan sera gaz› sal›n›m›n›”
engellemeyi amaçl›yor. Ne var ki, dünyada
en fazla sera gaz› üreten ülke durumundaki
Amerikan emperyalizmi, Kyoto Protokolünü imzalamiyor zaten. ‹mzalayanlar da çok
s›n›rl› yükümlülükler alt›na giriyor.
AKP Hükümeti’nin Çevre, Enerji ve
Tar›m Bakanlar›’n›n “iklim de¤iﬂikli¤iyle
ilgili eylem plan›”, kad›nlara düdüklü tencere kullan›m›n› tavsiye etmekten ibaretti.
Oysa, meselenin hangi tencerenin kullan›m›ndan ibaret olmad›¤›n› tüm dünya biliyor. Türkiye dünyada sera gaz› sal›mlar›n›
en h›zl› artt›ran ülke durumunda: 19902004 y›llar› aras›nda sera gaz› sal›mlar›n›
170 milyon tondan 357 milyon tona ç›kararak, “ küresel ›s›nmaya en çok neden olan
ülkeler s›ralamas›” nda 13. s›raya yükseldi.
‹yi, olumlu, güzel, do¤ru bir iﬂin s›ralamas›nda yükselmiﬂ olsayd› ﬂaﬂard›k zaten.
Sa¤l›k sorunu vahimdir. Ülkemizi yönetenlerin yalanc›l›¤›, riyakarl›¤› daha
vahimdir. Sa¤l›¤›m›z için, can güvenli¤imiz için, bizi gözünü k›rpmadan zehirleyen
bu yöneticilere karﬂ› ç›kal›m... Onlar› desteklemeyelim, destekleyenleri uyaral›m!...
Say›: 151

Sorunlar / Çözümler
Görünen gelecek klavuz istemez
Dünyan›n do¤as›n›n, çevresinin, sular›n›n, havas›n›n gelece¤ine dair art›k kimse olumlu bir öngörüde bulunam›yor.
Burjuva siyasetçilerin “500 günde, üç beﬂ y›lda her ﬂey çok
güzel olacak” diyebilecekleri bir konu da de¤il bu.
Emperyalizmin çeﬂitli kurumlar›, düzenin gelece¤i ad›na
“ a l a r m ” veriyor art›k. Bilim adamlar›n›n aç›klad›¤› vahim
gerçekler, sansürlenemiyor. Fakat emperyalist tekeller, b›rak›n bu olumsuz gidiﬂat› durdurmay›, tam tersine mevcut durumu yeni bir k a z a n ç k a p › s › n a dönüﬂtürme peﬂinde. Tüm
dünyada içme suyunu ele geçirmek için yürürlü¤e koyduklar›
planlar, giriﬂimler, bunun en somut ve çarp›c› örneklerinden
biri.
Dünya yüzeyinin üçte biri, yani 4 milyar hektar toprak,
çölleﬂme tehdidi alt›nda. Yaklaﬂ›k 750-800 milyon kiﬂi, çölleﬂmiﬂ bölgelerde açl›k s›n›r›nda yaﬂamaktad›r. Ve bu gidiﬂat› durduracak hiçbir plan›, projesi yok dünyan›n.... Her ﬂey kirlenecek, daha çok kirlenecek, do¤a daha çok tahrip olacak. Keneler artacak. Mikroplar daha h›zl› yay›lacak. vb vb. Bilim
böyle söylüyor. Çünkü dünya, azg›n bir kar h›rs›n›n yönlendirdi¤i kapitalistlerce yönetiliyor.
Çevrenin, do¤an›n tahribi sorunu, daha çok küçük-burjuva kesimler taraf›ndan gündeme getirilmiﬂ olsa da, art›k, tüm
dünyadaki ve ülkemizdeki en etkili, kitlesel çevreci hareketler
yine yoksullar›n, gecekondulular›n veya köylülerin çevre konusundaki hareketleridir. Çünkü her anlamda en fazla e t k i l e n e n v e m a ¤ d u r o l a n onlard›r. Emperyalist veya iﬂbirlikçi tekeller, halk›n sa¤l›¤›n› da, muhalefetini de hiçe sayarak,
maliyetlerini artt›rmak istemedikleri için, çevreye iliﬂkin önlemler almamakta, bunun için yat›r›m yapmamakta, do¤ay›
öldüren s›nai, tar›msal faaliyetlerinden ve yöntemlerinden
vazgeçmemektedirler.
Ülkemizdeki onlarca çimento fabrikas›n›n hemen her biri
bir köyün, kasaban›n havas›n› zehirlemektedir. Y›llard›r bu
konudaki protestolar sürer durur, ama iktidarlar›n ve tekellerin bu konudaki politikas› de¤iﬂmemiﬂtir. Teknolojik geliﬂme
ile do¤an›n tahribat› atbaﬂ› gitmektedir. Bunun en aç›k sonuçlar› ise, lokal kirliliklerin, zehirlenmelerin ötesinde, dünya
çap›nda ekilebilir topraklar›n azalmas›, içme sular›n›n kirlenmesi, atmosferin do¤al yap›s›n›n bozulmas›d›r.
Çevre sorununun as›l yoksullar› vurdu¤unun en somut örneklerinden biri, dünyada temiz su kaynaklar›n›n k›tl›¤› nedeniyle her gün 5 b i n ç o c u ¤ u n yaﬂam›n› kaybetmekte oluﬂudur. BM uzmanlar›ndan Brian Appleton, günde 5 bin çocu¤un böyle bir nedenle ölmesiyle ilgili ﬂu çarp›c› gerçe¤i dile
getiriyor: “Bunun, her gün 12 Jumbo jetin düﬂmesinden
fark› yok. 12 uçak düﬂse bütün dünya aya¤a kalkar. Ancak kimse 5 bin çocu¤un ölmesine ald›rm›yor.”
Yoksullar, halklar ald›rmal›. De¤ilse, emperyalist sistem
içinde,emperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerinin bu soruna bir çözümü yok.

SORUN/ÇÖZÜM

21

Bir Cehalet Ve
Bir Soruﬂturma
Fatih Altayl›’n›n 10 Haziran’daki Teke Tek program›nda konuklar›,
islamc› iki üniversite ö¤rencisi,
Kevser Çak›r ve Nuray Bezirgan’d›.
Ç a k › r’›n, ‹ran’›n kurucusu ve
dini liderlerinden Ayetullah Humeyni’yi sevdi¤ini söylemesi üzerine; Altayl›, Atatürk’ü sevip sevmediklerini sordu, Bezirgan, “Ata türk’ü sevmiyorum....” dedi.
Altayl›’n›n “E¤er Atatürk olma s ayd › bu rada belki d e ‹ngilizler
v a r d › , F r a n s › z l a r v a r d › ” demesi
üzerine ise;
“ ‹ngilizler olsayd› benim hakla r›m daha geniﬂ olacakt›” dedi.
Atatürk’ü sevmiyor, çünkü Atatürk ve ba¤›ms›zl›k savaﬂ› olmasayd›, ‹ngiliz mandas› alt›nda daha geniﬂ haklar› olaca¤›n› düﬂünüyor.
Çünkü, “büyüklerinden” bunu ö¤reniyor. Çak›r ve Bezirgan’›n, Altayl›’n›n program›nda söylediklerinin
önemi de burada ortaya ç›k›yor. Onlar›n söyledikleri, islamc› kesimin
genel ve yayg›n bir anlay›ﬂ›n› yans›t›yor.
‹slamc› kesim tarihi çarp›t›yor,
genç beyinleri gerçeklerle de¤il, yalanlarla dolduruyor ve cahil b›rakt›¤› kitleler üzerinde daha rahat egemenlik kuruyor.
Di¤er yandan, bu konuﬂma üzerinden hemen harekete geçen, ‹stanbul Beyo¤lu Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›, Bezirgan ve Çak›r hakk›nda
‘At atürk a leyhi ne i ﬂle nen s uç la r ”
kanunu çerçevesinde s o r u ﬂ t u r m a
baﬂlatt›.
Soruﬂturma da bir çarp›kl›¤› gösterirken bir gerçe¤i de gizliyor.
Ç a r p › k l › k ; 85 y›ll›k bir sistem,
“ulusal önderini” korumak için hala
yasalardan medet umuyor, yasa zoruyla sevdirmeye çal›ﬂ›yor.
Gizlenen gerçek ise, soruﬂturma
açan anlay›ﬂ›n da, emperyalizmin
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iﬂbirlikçili¤i, mandac›l›k konusunda, islamc› kesimlerden özde farkl›
düﬂünmedi¤i gerçe¤idir.
Oligarﬂik düzenin islamc›s› da,
“Atatürkçü” görüneni de mandac›d›r. Çak›r gibi, Bezirgan gibi düﬂünen ö¤rencileri asl›nda birlikte ye t i ﬂ t i r m e k t e d i r l e r.

Tarih Çarp ›t›c›l›¤› Ve
Cehalet Üzerine Kurulan
‹slamc› Egemenlik
‹ki islamc› ö¤rencinin konuﬂmalar›n›n bir yan› tarihe iliﬂkin bilgilerindeki cehalettir.
“ C e h a l e t ” islamc› kesimin de,
oligarﬂik düzenin di¤er kesimlerinin
de, kitleler üzerinde egemenlik kurmada kulland›klar› araçlardan birisidir. Yalan yanl›ﬂ bilgilerle doldurulmuﬂ ya da boﬂ b›rak›lm›ﬂ beyinleri daha rahat yönetirler. Bu nedenle de, ne tarihe iliﬂkin, ne de günümüze iliﬂkin kitlelere gerçek bilgileri vermezler. ‹ﬂte, iki islamc› ö¤rencinin konuﬂmalar›ndan ç›kan örnekler;
1- “Atatürk'ün yetkiyi padiﬂahtan al›rken yani saraydan al›rken
laik bir Cumhuriyet kurmak için
ald›¤›n› düﬂünmüyorum.”
‹slamc›, Mustafa Kemal’in saray
taraf›ndan görevlendirildi¤ini, fakat
saraya ihanet ederek, kendi gizli
amaçlar›n› gerçekleﬂtirdi¤ini anlat›yor.
1. Paylaﬂ›m Savaﬂ›’nda yenilen
devletler aras›nda olan Osmanl›’n›n
Sultan› Vahdettin’in 1918 Mondros
Mütarekesi’yle kay›ts›z ﬂarts›z emperyalizme teslim olmay› kabul etti¤ini, emperyalist devletler taraf›ndan, bu yenik ülkenin paylaﬂ›ld›¤›n›, Kurtuluﬂ Savaﬂ›’n›n Kemalistlerin önderli¤inde baﬂlat›ld›¤›n›, ‹ngilizler’le iﬂbirli¤i yapan Vahdettin’in

Kurtuluﬂ Savaﬂ›’n›n
karﬂ›s›nda yer ald›¤›n›, vatan haini oldu¤unu gizliyorlar.
2- “Halk o zaman
i sl ami de¤e rl e r i çi n
s ava ﬂt ›. ”
Gizlenen gerçek, halk›n emperyalist iﬂgale karﬂ› vatan›n ba¤›ms›zl›¤› için savaﬂt›¤›d›r. ‹ﬂgalcilerle iﬂbirli¤i yapanlar da, iﬂgale karﬂ› direnenler de bu savaﬂ içinde islami de¤erleri de kullanm›ﬂt›r. Emperyalistlerin dini inançlara sald›r›lar› elbette kitleleri savaﬂa katan etkenlerden biridir. Fakat, Kurtuluﬂ ﬁavaﬂ›’n›n belirleyici nedeni din olmad›¤›
gibi, Kurtuluﬂ savaﬂ›nda halk› birleﬂtiren ortak nokta da, din de¤il,
ba¤›ms›zl›k düﬂüncesidir.
3- “ M a r a ﬂ ’ta Frans›z askerleri
b ir k ad›n ›n örtü sü ne sald ›r›yo r.
Sütçü ‹mam buna karﬂ› ilk ateﬂi
aç›yor. Böylelikle kurtuluﬂ savaﬂ›
baﬂl›yor”.
‹slamc›l›k, Kurtuluﬂ Savaﬂ›’n›n
baﬂlang›c›n› da çarp›t›yor. ‹slamc›n›n dilinde, iﬂgal yok, halk›n iﬂgale
tepkisi yok, varsa yoksa din var. Ve
savaﬂ› din temelinde gösterebil mek için de böyle senaryolar yaz›l›yor.
4- “ ‹ngilizler olsayd› benim
haklar›m daha geniﬂ olacakt›”.
‹ﬂte as›l püf noktas›na geliyoruz.
‹slamc› anlay›ﬂta dün de bugün de
mandac›l›¤›n, emperyalizmle iﬂbirli¤inin nas›l meﬂru, mübah görüldü¤ü bu anlat›mda kendini gösteriyor.
Bu kafa yap›s›n›n her yan› çarp›kt›r. Dünya tarihinde herhalde
emperyalist iﬂgallere iliﬂkin tek kelime duymam›ﬂ kadar cehalet doludur. ‹ﬂgalcinin oldu¤u yerde, ne hak
ne özgürlük ve ne de “ n a m u s ” gibi
kavramlar›n bile olmayaca¤›ndan
habersizdir. En az›ndan yan›baﬂ›nda
yaﬂanan, Irak iﬂgalinden de, iﬂgal
gerçe¤ini ö¤renmiyor.
‹kincisi; dünyas› dini inançlardan ibarettir. E¤er, bir iﬂgalci kendisine örtünme özgürlü¤ü verecekse,
v a t a n › s a t m a y a bile haz›r. Vatan›n
önemi yok, ba¤›ms›zl›¤›n önemi
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yok, sömürünün, zulmün önemi
yok. Yeter ki örtünebilsin! Ulusal
onur diye bir de¤eri yok zaten islamc›n›n, Ümmetin baﬂ› örtülü olabilsin, yeter!

Bu, Düzen ‹slamc›l›¤›n›n
Ortak Zihniyetidir
Yukar›da maddeler halinde sayd›¤›m›z görüﬂler, islamc› kesimler
için yeni görüﬂler de¤ildir. ‹slamc›lar, ony›llard›r son Osmanl› Padiﬂah› Vahdettin’in iﬂbirlikçili¤ini gizlemeye ve aklamaya çal›ﬂ›r ve halen
H al ife li k rüya l ar› görürler.
Çünkü Vahdettin’in aklanmas›,
padiﬂahl›k sisteminin, halifeli¤in
aklanmas› ve as›l olarak da iﬂbirlikçili¤in meﬂrulaﬂt›r›lmas›d›r. Vahdettin iﬂbirlikçili¤inin, ne “Yeﬂil kuﬂak”taki iﬂbirlikçilikle, ne bugünkü
AKP iﬂbirlikçili¤iyle, ne Suudi veya bir baﬂka “islamc› iktidar”›n iﬂbirlikçili¤iyle fark› yoktur.
Bu kafa yap›s›d›r ki, kendi ç›karlar› için Büyük ﬁeytan Amerika’yla
bile rahatl›kla iﬂbirli¤i yapm›ﬂt›r.
Bu iﬂbirli¤i salt AKP ve salt ülkemizdeki islamc›larla da s›n›rl› de¤ildir. Dünyadaki tüm islamc› anlay›ﬂlar için de geçerlidir.
‹slamc›lar›n “yeﬂil kuﬂak” projesinde, rahatl›kla Amerika’n›n hizmetine girmeyi kabul etmeleri, bunun dünyadaki islamc› çevreler aras›nda hemen hiçbir ciddi itiraz görmemezi, iﬂbirlikçili¤in nas›l meﬂru
görüldü¤ünün göstergelerindendir.
Onlar için, emperyalist sömürgecili¤in önemi yoktur, yeter ki, dini zemindeki egemenliklerini koruyup
geliﬂtirebilsinler, ﬂeytanla da iﬂbirli¤i yapabilirler ve yapm›ﬂlard›r. Söz
konusu olan, egemenlikleri oldu¤unda, inançlar da rahatl›kla e¤ilip
bükülebilir, çarp›t›labilir.
Çak›r ve Bezirgan’›n söylediklerinden AKP’nin savunduklar›n›n,
Vakit veya Türkiye Gazetesi’nin ve
di¤er islamc›lar›n söylediklerinin
fark› var m›? ‹ ﬂ t e b i r k a ç ö r n e k :
* Liselerde okutulan “‹nk›lap
Tarihi ve Atatürkçülük” kitab›nda
AKP taraf›ndan yap›lan de¤iﬂiklikSay›: 151

lerle, Osmanl› hanedan›n›n son ve
vatan haini üyesi aklanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›.
Eski kitapta, Padiﬂah Vahdettin
ile Damat Ferit’in ikisinin de ‹ngilizlerle iﬂbirli¤i yapt›¤› vurgulan›rken,
yeni ders kitab›nda bir kalem darbesiyle Vahdettin’in vatan hainli¤ini tarihten silmiﬂler, sadece Damat Ferit’i
iﬂbirlikçi olarak göstermiﬂlerdi.
Yine, eski kitapta Padiﬂah Vahdettin'in ‹ngiltere'ye s›¤›nd›¤› bilgisi yeral›rken, AKP’nin haz›rlad›¤›
ders kitab›nda bu bilgi de ç›kar›lm›ﬂt›.
* Vakit Gazetesi’nden bir örnek;
“ O n l a r › n P a p a ' s › v a r, Ümmetin
Halifesi yok”, “ O n l a r ( D ü ve l -i
Muazzama), Müs lü manlar›, birlik l er i ni se m bol iz e ede n H al i f el ik ku rumundan mahrum b›rakarak,
imamesi kopar›lm›ﬂ tesbih gibi
d a r m a d a ¤ › n e t t i l e r. ” (12 Nisan
2005)
Ç a r p › t m a l a r a b a k › n ; yazar›n
'D ü v e l -i M u a z z a m a ' dedi¤i emperyalist ülkeler Halifeli¤i kald›ran
güçler de¤il, tersine Halifelik ile iﬂbirli¤i içinde iﬂgal gerçekleﬂtiren
güçlerdi.
Keza, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun da¤›lmas›n›n nedenleri içinde,
halifelikten mahrum kalmak de¤il,
tersine Halifelikte somutlanan dinin, geliﬂimin önünde engel olmas›
say›labilir.
* ‹slamc› kesimlerin bak›ﬂ aç›s›n› yans›tan bir örnek daha; Ne etti
d e o M. K e ma l , g üz e lim i mp a ra t or luk yerin e, bu küçümencik cumhu riyeti kurdu!''.
Kafa, sadece Cumhuriyet yerine,
padiﬂahl›¤› savunmakta göstermiyor çarp›kl›¤›n›, ayn› zamanda, Osmanl›’n›n emperyalist ülkeler taraf›ndan paylaﬂ›ld›¤›, Osmanl› topraklar›n›n iﬂgal edildi¤i koﬂullarda
Kurtuluﬂ Savaﬂ›’n›n yap›larak, ba¤›ms›zl›¤›n kazan›ld›¤› gerçe¤ini de
gizliyor.
Bu bir kaç örnek, Kevser Çak›r
ve Nuray Bezirgan isimli iki ö¤rencinin düﬂüncelerinin kimi islamc›lar›n iddia ettiklerinin tersine, ‹slamc›

kesimlerin ortak görüﬂleri oldu¤unu
göstermeye yeterli olsa gerek.
Bugün ABD’nin BOP taﬂeronlu¤unun, islamc› kesim taraf›ndan bu
kadar kolay benimsenmesinde, bu
ﬂekillenmenin de etkisi vard›r.

Ortak Özellikleri
Mandac›l›kt›r
Kevser Çak›r ve Nuray Bezirgan
isimli ö¤rencilere, alelacele soruﬂturma açan anlay›ﬂlar›n da asl›nda
yapt›klar› kendi iﬂbirlikçiliklerini,
mandac›l›klar›n› gizlemekten baﬂka
bir ﬂey de¤ildir.
Bugün kendisine Kemalist diyen
kesimler içinde, ülkemizin emperyalizmin sömürgesi olmas›na itiraz›
olan, bu çerçevede mücadele yürüten bir kesim var m›?
En az›ndan bu çerçevede yans›yan bir ﬂey yoktur.
Yine bu kesimlerin AKP karﬂ›tl›klar›n›n da, emperyalizmle yürütülen iﬂbirlikçilik iliﬂkisi ile ilgisi
olmad›¤› da bir gerçektir.
Her iki kesim de, emperyalizmle
iﬂbirli¤i yapmakta, yani mandac›l›kta hemfikirlerdir, fakat çat›ﬂmalar› bu iﬂbirlikçilikte daha temel bir
rol üstlenme noktas›ndad›r.
Bu nedenledir ki, bu kesimin
Atatürk sevgisi de sahtedir. Dahas›,
Atatürk’ü iﬂbirlikçi yüzlerini gizlemenin maskesi yapt›klar› için, en az
di¤erleri kadar ikiyüzlüdürler.
Mustafa Kemal’in anti-emperyalist yan›n› unutturan onlard›r.
Kurtuluﬂ Savaﬂ›’n› anti-emperyalist
içeri¤inden kopart›p ﬂovenizmin
arac› yapan onlard›r. 12 Eylüller’de,
en alçakça emperyalizm iﬂbirlikçili¤ini “ A t a t ü r k ç ü l ü k ” diye yutturan
onlard›r. Tarikatlar›n önünü aç›p
Nuray Bezirganlar yetiﬂtirilmesine
vesile olan onlard›r. Dahas›, bu durum onlar için geçmiﬂte kalm›ﬂ bir
durum de¤ildir, bugünkü politikalar› da ayn›d›r.
Bu nedenlerledir ki, e¤er bir soruﬂturma yürütmek gerekiyorsa, önce onlar›n soruﬂturulup cezaland›r›lmas› gerekir.
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Yakanlar,
5 y›ld›r iktidar
1993 y›l›n›n 2 Temmuz’unda,
Sivas’›n Mad›mak Oteli’nde 33 insan›m›z yak›larak öldürüldü.
Yakanlar›n kimlikleri aç›ktayd›.
Kimliklerinde, devlet yaz›yordu.
Cumhurbaﬂkan›yd›, hükümetti, polisti, belediye baﬂkan›yd›, askerdi.
Katliam› örgütlüyordu, 2 Temmuz
öncesinde yerel bas›nda katliam
için ça¤r›lar yay›nl›yor, katliam›n
yap›ld›¤› otel yak›lmadan önce, 8
saat boyunca taﬂlan›rken, “ H a l k l a
polisi karﬂ› karﬂ›ya getirmeyin”
talimat› vererek, müdahale edilmesini engelliyor, katliamc›lara “ g a z a n › z m ü b a rek olsun” diyordu.
Cumhurbaﬂkan› koltu¤unda oturan›n ad› Süleyman Demirel, Baﬂbakan DYP’li Tan s u Çi l l er, Baﬂbakan Yard›mc›s› SHP Genel Baﬂkan›
E r d a l ‹ n ö n ü , Sivas’›n Belediye
Baﬂkan› ise Refah Partili Temel
K a r a m o l l a o ¤ l u idi.
Katliam oligarﬂinin planl› bir
katliam›yd›. Katliam sald›r›s› 1
Temmuz’da baﬂlam›ﬂ, 2 Temmuz’da otelin yak›lmas›na kadar
sürmüﬂ, bu devlet sald›r›ya müdahale etmemiﬂ, müdahale edilmesini
engellemiﬂti.
Katliamda bizzat rol alanlar›n
baﬂ›nda, dönemin Refah Partisi’nde, bugünün AKP’sinde SP’sinde
örgütlenmiﬂ olan islamc› gericilik
ve MHP’de, BBP’de örgütlenmiﬂ
olan faﬂistler geliyordu. Katliam,
gericili¤in etkisi alt›ndaki kesimler
“ dine s ahi p ç ›k ma” çerçevesinde
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k›ﬂk›rt›larak hayata geçirilmiﬂti.
Katliam› örgütleyenlerin, hayata
geçirenlerin, gerici kesimleri katliam için harekete geçirenlerin ortak
amaçlar›; Alevi halka gözda¤› vererek sindirmek, devrimci mücadeleye, düzene karﬂ› hak ve özgürlükler
için mücadeye kat›l›m›n› engellemeye çal›ﬂmakt›. Katliamla bir yandan Alevilere gözda¤› verilirken,
di¤er yandan Sünni kesimde de Alevi düﬂmanl›¤› geliﬂtirilmek, halk bu
zeminde saflaﬂt›r›larak, her iki kesim de sistemin ç›karlar› do¤rultusunda kullan›lmak isteniyordu.
Katliam sadece Alevi halka yönelik mesajlar içermiyor, ayn› zamanda tüm muhalif kesimlerde ve
tüm halkta korku yaratmay›, sindirmeyi amaçl›yordu.

A K P Çizgisi, ‘2 Temmuz
Müslümanlar›n Bayram›d›r ’
Çizgisidir
Bu y›l 2 Temmuz’da yap›lacak
anmalar›n öncesinde, Sivas’taki demokratik kurumlar›n kap›lar›na “2
Temmuz müslümanlar›n bayram›d›r” yaz›s› as›ld›.
Belki, yaz›y› yazanlar›n isimleri
bilinmiyor, fakat bunun bir önemi
yok, önemli olan bu yaz›da ifade
edilen düﬂüncenin, ayn› zamanda
iktidardaki AKP’nin düﬂüncesi olmas›d›r.
Bu çizgi, bugün ortaya ç›km›ﬂ

de¤il, 2 Temmuz katliam›ndan günümüze süren bir çizgidir. 2 Temmuz’dan önce kendisini K a n l › P a z a r ’da, Maraﬂ’ta, Çorum’da, Sivas’ta gösteren, devrimcilere, Alevilere yönelik dini zeminde gerçekleﬂtirilen birçok sald›r› ve katliam›n
faili olan çizgidir.
Bu nedenledir ki, Sivas’ta demokratik kurumlar›n kap›s›na o yaz›y› asan kiﬂilerin isimlerinden daha
çok, katliamdan 15 y›l sonra da, 2
Temmuz katliam›n› sahiplenen politika önemlidir.
Baz› islamc› kesimler, Sivas katliam›n› “Yaﬂas›n ﬁanl› Sivas K›yam›m›z” diyerek sahiplenmektedir.
Fakat, kendini oligarﬂik düzen içinde
tan›mlayan›ndan, “radikal islamc›”
diye isimlendirip, sözde düzene karﬂ› tan›mlayan›na kadar birçok islamc› kesim bu slogan› kullanmasa da,
temelde ayn› bak›ﬂ aç›s›n› taﬂ›maktad›r. Dolay›s›yla, 2 Temmuz’u “ k ›yam günü” ya da “ b a y r a m ” ilan
eden anlay›ﬂ, islamc› kesim içinde
marjinal bir kesime ait de¤ildir.
AKP’nin de içinden ç›kt›¤›, dönemin Refah Partisi’nin katliamdaki
rolü belirleyicidir. Örne¤in, katliam
sonras›nda yap›lan araﬂt›rmalarda,
katliam›n hemen öncesinde Kayseri,
Konya ve ‹stanbul’dan Sivas’a çok
say›da gerici gruplar›n gönderildi¤i
aç›¤a ç›km›ﬂt›. Yine katliam s›ras›nda halk› tahrik eden, katliama yönlendiren kiﬂilerden ikisi dönemin
Refah Partisi Belediye Baﬂkan›
Karamollao¤lu ile Belediye Meclis
üyesi C a f e r E r ç a k m a k’t›.
Cafer Erçakmak’›n, katliam s›ras›nda Aziz Nesin'e önce ucu kancal› itfaiyeci s›r›¤› ile sald›rmak istedi¤i, fakat belediye zab›talar›n›n
‘Yapma Baﬂkan›m’ diyerek durdurmaya çal›ﬂt›¤›, yine “Bu adam öl dürülmeye müstehakt›r” diye ba¤›rarak halk› tahrik etti¤i aç›¤a ç›km›ﬂ
ve Erçakmak katliam›n sonras›nda
ortal›ktan kaybolmuﬂtu!
Katliam›n arkas›ndan bas›n toplant›s› düzenleyen R P G r u p B a ﬂk a n v e k i l i O ¤ u z h a n Asiltürk ise,
katliamc›lar› de¤il, katledilenleri
suçlayarak, katliamdan Aziz Ne22 Haziran 2008

sin'in sorumlu oldu¤unu söylemiﬂ,
belediye baﬂkan› ve belediye meclis
üyesini savunmuﬂtu. A s i l t ür k, belediye baﬂkan› K a r a m o l l a o ¤ l u ’na
‘ ol a yl ar › önl e m ek te gös t er di ¤i ba ﬂar›dan’ dolay› teﬂekkür edilmesini istiyordu. Bu teﬂekkür elbette,
katliamda oynad›klar› rol içindi.
Emperyalizmin iﬂbirlikçisi islamc›l›¤›n katliama önayak olan
kadrolar›n› sahiplenmesinde ﬂaﬂ›lacak bir ﬂey yoktu. Do¤rudan itiraf
etmeseler de, onlar için 2 Temmuz,
bir katliam de¤il, “dd i n d ü ﬂ m a n l a r › na ve ril mi ﬂ b ir d e r s ”ti. Aziz Nesin’in olaylar› tahrik etti¤ini söylemeleri, bunun dolayl› olarak ifade
edilmesiydi.
Bu politik sahiplenmenin somut
göstergelerinden birisi de, katliam›n arkas›ndan tutuklananlar›n
avukatl›¤›n›n islamc› kesim taraf›ndan üstlenilmesi olmuﬂtur. Ki davay› üstlenen islamc› kesimin avukatlar› içinde, sonraki y›llarda Refah
Partisi’nin Adalet Bakan› s›fat›yla
katliam davas› tutuklular›n› hapishanede ziyaret de edecek olan ﬁev k e t K a z a n da vard›.
Mad›mak katliam›n› örgütleyen

ve hayata geçiren, politik olarak sahiplenen anlay›ﬂ, ﬂu ya da bu parti
arac›l›¤›yla ama sürekli olarak bu
ülkede iktidarda oldu¤u içindir ki;
milyonlarca Alevinin yaﬂad›¤› ülkemizde, Aleviler yak›n geçmiﬂe kadar Alevi olduklar›n› bile aç›ktan
söyleyemiyorlard›. Alevi olman›n
suç olarak kabul edildi¤i bir ülke
tablosunu yaratanlar Mad›mak’ta
yakanlarla ayn› zihniyettedirler. (*)
Yine bu anlay›ﬂ, Alevi halk›,
Alevilerin ibadet yeri olan cemevlerini yasaklayarak, inançlar›n› yaﬂama olanaklar›ndan yoksun b›rakm›ﬂt›r. Ki, halen cemevlerinin ibadethane olarak tan›nmamas› bu bask› politikas›n›n düzen taraf›ndan ne
kadar meﬂru görüldü¤ünün göstergesidir.
Cemevlerinin ibadethane olarak
tan›nmamas›, devletin tüm halk›n
inançlar›n›, ibadet biçimlerini belirleme hakk›n› kendinde görmesinin
de bir sonucudur. Dini Sünnilik olan,
yönetim biçimi faﬂizm ve kendisinde
halk›n inançlar›n› belirleme hakk›n›
gören bir devlet gerçe¤i varken,
farkl› inançlardan halk›n yaﬂad›klar›n›n faillerini aramak için devletten

baﬂka bir yere gitmeye gerek yoktur.

Alevilerin ‹ki Talebi ve
Alevi Düﬂman› ‹ktidarlar
Katliama iliﬂkin Alevi kesimlerin iki temel talebinden birisi, katliam›n sorumlular›n›n cezaland›r›lmas›, ikincisi katliam›n yap›ld›¤›
otelin müze yap›lmas› olmuﬂtur.
Aradan geçen 15 y›la ra¤men
her iki talep de karﬂ›lanmad›.
Katliam›n sorumlular› yarg›lanmad›, cezaland›r›lmad›. Katliam›n
failleri diye yarg›lananlar gerçek
sorumlular de¤ildi. Olsa olsa, katliamda rol alm›ﬂ olan ya da kat›lm›ﬂ
olan kiﬂilerdi. Oysa, tüm veriler katliam›n günler öncesinden planland›¤›n›, devletin gözetiminde gerçekleﬂtirildi¤ini, Refah Partisi, MHP ve
BBP’li gerici ve faﬂistlerin rollerini
gösteriyordu. Ne i k t i d a r d a k i D Y P S H P h ü k ü m e t i , en az›ndan katliama göz yummaktan; ne de katliamda rol alan düzen partilerinden herhangi biri soruﬂturulmad›, yarg›lanmad›, cezaland›r›lmad›lar.
Cezaland›r›lmad›lar, çünkü, katliam› yapanlar o günden bu yana

Ad›m Ad›m Katliam
Bundan 450
y›l
öncesinde,
"gelin canlar bir
ol al›m , y o ksu lu n
hakk›n alal›m"
dedi¤i için öldürülen Pir Sultan'›n ad›yla dü"Pir
zenlenen
Sultan Abdal Kültür ve Sanat ﬁenli¤i"nin yeri, 1 Temmuz 1993'te Sivas merkeziydi.
ﬁenlik baﬂlamadan bir gün öncesinde, yerel bas›nda
ç›kan haberler katliama aç›k ça¤r› yap›yordu; "Müslüman mahallesinde salyangoz satt›rmay›z", "Aziz Nesin
dinimize küfretti", "Sivas'ta neler oluyor?" baﬂl›kl› yaz›larda; “ M ü s l ü m a n l a r ” imzalar›yla da¤›t›lan ve içlerinde "hainler asla cezas›z kalmaz... Gün... küfürlerin
hesab›n›n sorulma günüdür!", "‹slam'›n peygamberini
ve kitab›n izzetini korumak için bu u¤urda verilecek
canlar›m›z vard›r" denilen bildirilerde müslümanlar

Say›: 151

cihada davet edildiler.
Yine, ﬂenli¤in bir kaç gün öncesinden Konya, Kayseri ve özellikle Sar›yer olmak üzere ‹stanbul’dan gruplar halinde gelen insanlar, Milli Gençlik Vakf› yurtlar›na yerleﬂtirildiler.
ﬁenli¤in 1. günü, aç›lan stantlara yönelik sald›r›lar
yaﬂand›. ‹lk günkü bu sald›r›, daha büyük sald›r›n›n da
habercisiydi.
Bunlar olurken devlet nerede miydi? Katliam›n
planlay›c›s› olarak, tam da sald›r›lar›n arkas›ndayd›. ‹zliyordu, muhtemelen sald›r›lar›n planlara uygun olarak
gerçekleﬂtirilip, gerçekleﬂtirilmedi¤ini denetliyordu.
Ama sald›r›lardan habersiz olmad›¤› kesindi.
Örne¤in, Sivas’ta katliamdan bir kaç ay önce oluﬂturulan Özel Kuvvetler Komutanl›¤›’na ba¤l› birimin
kontrgerilla elemanlar›, daha sonra sald›r› ve katliamda
önemli bir rol oynayacak olan Milli Gençlik Vakf›’nda
toplant›lar düzenlemiﬂlerdi.
2 Temmuz'da Cuma namazlar›ndan ç›kan gruplar,
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ayn› zamanda iktidarda oldular. Elbette, kendi kendilerini cezaland›rmalar› beklenemez. O zamandan
günümüze tüm iktidarlar, katliam›n
gerçek faillerini aç›¤a ç›karmayarak
da katliam› sahiplenmiﬂlerdir.
Bu sahiplenmenin di¤er bir biçimi, katliam yerinin müze yap›lmas›n›n engellenmesi olmuﬂtur. Oligarﬂik
iktidarlar, katliam›n lanetlenmesine
karﬂ› oldular. 33 insan›m›z›n böylesi
gerici bir katliamda yak›larak öldürülmesinin karﬂ›s›nda, bir devletin
tav›r almamas› için, en az›ndan katliama maruz kalan halk›n taleplerini
karﬂ›lamak için bile olsa, o insanlar›
anmak için bir an›t ya da müze yapmamas›n›n tek bir izah› vard›r, o da
katliam› sahiplenmesidir.
Dahas›, katliam›n yap›ld›¤› otelin alt›ndaki kebapç› dükkan›n›n kapat›lmas› istemi bile y›llarca dikkate al›nmam›ﬂt›r. Oysa, en geri kültürde bile 33 insan›n yak›larak canverdi¤i yerde, kebap yemek mümkün olmaz. Fakat, RP’den AKP’ye
uzanan oligarﬂik düzenin ve emperyalizmin hizmetindeki iﬂbirlikçi islamc›l›k çizgisi kebapç› dükkan›n›
da katliam› sahiplenmenin bir sim-

gesi haline getirecek kadar, Alevi
halka düﬂmanlaﬂm›ﬂ bir gericiliktir.

Oligarﬂik Düzenin
Hassas Va t a n d a ﬂ › ,
Sivas’ta Da ‹ﬂbaﬂ›ndayd›
Elbette oligarﬂik düzenden katliam›n sorumlular›n› bulup yarg›lanmas› beklenemez. Zira, düzenin
sözcüleri katliamc›lar› de¤il, tersine
katledilenleri suçluyorlard›. Sonraki
y›llarda da çok say›da linç sald›r›s›nda örne¤ini görece¤imiz gibi...
Dönemin Baﬂbakan› Çiller, katledilenler için üzülmek yerine katliamc›lara zarar gelmedi¤i için “Çok
ﬂ ü k ü r, otel d›ﬂ›ndaki halk›m›z bu
yang›ndan zarar görmemiﬂtir!..
Halktan kimsenin burnu kanamam ›ﬂt ›r v e ö le nl er d e ç ›k an ya ng › n dan bo¤ularak ölmüﬂlerdir.” diyerek sevinirken, Cumhurbaﬂkan› Demirel ise, “olay münferittir. A¤›r
tahrik var. Bu tahrik sonucu halk
galeyana gelmiﬂ... ” sözleriyle katliamc›lar›n “galeyana gelerek katliam
yapma özgürlü¤ünü” savunuyordu.
Onlara göre, yakanlar, katledenler “halkt›”, yak›lanlar, katledilenler

Sivas merkezinde toplanmaya baﬂl›yor, yazarlar›n kitaplar›n› imzalad›klar› Büruciye Medresesi'nde bir kiﬂi
"dinsizlere ölüm" diye slogan at›yordu. Bir baﬂkas› "cezan›z› bulacaks›n›z" diyor. Yazarlar kald›klar› otele dönerken, Paﬂa Camii'nin önünde toplanmaya baﬂlayan
gerici güruha, "Kuran'a dil uzat›ld›¤›" propagandas› yap›l›yor.
Güruh adeta polisin korumas›nda ilerleyerek, önce
ozanlar an›t›n›n önünde an›t› taﬂl›yor, orada bulunan
stantlara sald›r›yor. Sonra yap›lacak olan paneli izlemeye gelen, 1500 kiﬂilik kitleye sald›r›l›yor. Planlanm›ﬂ
bir Alevi katliam› ad›m ad›m devletin iradesi alt›nda
gerçekleﬂtiriliyor. Ve sald›r›lara Sivas Emniyet Müdürlü¤ü’nün sivil polisleri, Milli Gençlik Vakf› yurtlar›ndaki ö¤renciler, tescilli faﬂistler ön ayak oluyorlar.
Panelin gerçekleﬂece¤i Kültür Merkezi içine giren
kitlenin çevresi sar›l›yor. Gerici güruha hitap eden Sivas'›n Refah Partili Belediye baﬂkan› "Gazan›z Müba r ek O ls u n " diyor.
Kalabal›k güruh daha sonra, ozan ve yazarlar›n da
içinde bulundu¤u insanlar›m›z›n kald›¤› Mad›mak Oteli'nin önünde birikmeye baﬂl›yor. Bu arada gericileri,
faﬂistleri daha da k›ﬂk›rtmak için belediyeye ait kepçey-
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sadece Alevi kimliklerinden, ilericiliklerinden dolay› “halk” içinde bile
görünmüyordu.
Düzenin halk tan›m› da bu söylemlerde ortaya ç›kmaktayd› ki, aradan geçen y›llar içinde de bu “halk”
tan›m› de¤iﬂmedi. Onlar için halk,
oligarﬂik düzenin hizmetinde oland›r. Yeri geldi¤inde, düzenin bekaas› için, katleden, yakan bir güruhtur.
Nitekim, düzenin hizmetindeki
bu güruh, Sivas’tan sonra da muhalif olana, hak ve özgürlük için mücadele edenlere karﬂ› zaman zaman
ayn› söylemlerle kullan›ld›.
Oligarﬂik düzen, bu sald›r›larda;
tahrik olmuﬂ vatandaﬂlar›n katliam,
linç yapma özgürlü¤ünü, yasalar›n
hukukun yerine geçiriyor ve bunu
en üst düzeylerde savunuyordu.

B u g ü n L aikçi- ‹ s l a m c ›
Diye Saflaﬂanlar,
2 Te m m u z ’ d a K a t l e d e n l e r i n
Saf›nda Birlikteydi
2 Temmuz islamc› kesimin tek
baﬂ›na gerçekleﬂtirdi¤i bir katliam
de¤ildir. Katliamda bugün oligarﬂi
içi çat›ﬂmada laikçi geçinen kesimle-

le, ozanlar an›t›, y›k›larak güruha teslim ediliyor. Güruhtan "Ya Allah ‹ntikam", "‹slama uzanan eller k›r›ls›n" sloganlar› at›l›yor.
Bu otel kuﬂatmas› 8 saat boyunca otelin taﬂlanmas›
ﬂeklinde sürüyor. Devletin tüm kademeleri olay› hala
izliyorlar. Saat 16.30’da gerici güruh oteli taﬂlamaya
baﬂlad›¤›nda, polis telsizinden bir anons;“ Taﬂ at›yorlar,
ne yapal›m ” diye soruyor ve cevap veriliyor: “ Anlaﬂ›ld ›. Mü d ah a le etm e yi n . ”
Neden müdahale edilmedi¤ine iliﬂkin tepki gösterenler, “ olay›n denetimde oldu¤u” ﬂeklindeki aç›klamalarla yat›ﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›l›yor. 8 saat boyunca oteli
taﬂlayan kitle, sonuç olarak oteli ateﬂe veriyor. Otel tamamen yan›yor ve 33 kiﬂi yak›l› r k e n , 60 civar›nda insan›m›z da yaralan›yor.
Fakat, katliam›n büyüklü¤ü kadar, katliama halk›m›z›n verdi¤e cevap da büyük oluyordu. Katliamda yaﬂam›n› yitirenlerden 20'sinin, 6 Temmuz'da Ankara'da
yap›lan cenaze törenine 100 bin kiﬂiyi aﬂk›n kitle kat›l›rken, ertesi gün ‹stanbul'da kald›r›lan cenazelerde 10
binler tam 7 saat boyunca “Sivas'›n Hesab›n› Soraca ¤›z” sloganlar›yla yürüyüﬂ yap›yordu.
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rin de belirleyici sorumlulu¤u vard›.
SHP hükümet orta¤› idi ve katliam› gerçekleﬂtiren güruh oteli taﬂlamaya baﬂlad›¤›nda katliamdan bilgi
sahibi oldu¤u halde, katliam› engellemek için gerekeni yapmayan Erdal
‹nönü, daha sonraki aç›klamalar›nda
katliamdaki sorumluluklar›n› kabul
edecekti. ‹nönü, katliam sald›r›s› yap›l›rken, “Merak etmeyin, gereken
yap›lacak! Kimsenin k›l›na dahi zarar gelmeden kurtar›lacak...” diyor,
fakat aradan geçen zamanda katliam›
izlemekle yetiniyordu.
Yine bugün laikli¤i en fazla kullananlardan birisi olan o r d u ’nun Sivas katliam›ndaki rolü, katliam›n
örgütlenmesinde rol almak ve gerçekleﬂtirilmesine müdahale etmeyerek izlemekti.
Katliam›n sonras›nda da, ne katliam›n gerçek faillerinin yarg›lanmas› için bir çabalar› olmuﬂ, ne de

Alevi halk›n sorunlar›n› sahiplenmiﬂlerdir.
Katliamda oynad›klar› rolün ötesinde, as›l belirleyici olan da, oligarﬂik düzen içindeki yerleriyle politik olarak katliam›n sorumlulu¤unu taﬂ›yor olmalar›d›r.
Genelkurmay-MGK ve oligarﬂinin di¤er kesimlerinin Alevi halka
yönelik politikalar›n›n temeli, ony›llard›r Aleviler’in sistem içine çekilmesi olmuﬂtur. Sivas katliam›nda
oldu¤u gibi, bunun Aleviler’e yönelik terör politikalar›yla gözda¤› verilerek yap›lmas›na da içlerinden
hiçbir kesimin itiraz› olmam›ﬂt›r.

Katledenlerle Ya n y a n a
M a d › m a k An›lamaz!
Mad›mak katliam›nda öldürülenleri anmak, yok edilmek istenen
Alevili¤in düzene karﬂ› olan özünü
yaﬂatmak ve katliam›n sorumlula-

r›ndan hesap sormak, katliama karﬂ›
al›nmas› gereken somut tav›rlard›r.
Fakat, kimi Alevi kesimler içinde, b›rakal›m hesap sormay› katliam›n sorumlular›n›n kendilerini gizlemelerine, sorumluluklar›n› unutturmalar›na hizmet eden tav›rlar bile ortaya ç›kabiliyor. Bu tav›rlardan
birisi, katliam›n y›ldönümlerinde
yap›lan anmalarda, katliamdaki sorumluluklar› tart›ﬂ›lmaz olan, CHPSHP baﬂta olmak üzere düzen partileri ile kolkola girme tavr›d›r.
Hemen her y›l düzenlenen anma
eylemlerine, CHP-SHP gibi partiler
de, özellikle kimi Alevi dernekleri
taraf›ndan davet edilmektedirler.
Oysa, bu tavr›n tek bir anlam›
vard›r, o da katliamc›lar›n katliamdaki rollerini unutturmalar›na, Alevi halk üzerindeki hesaplar›n› hayata geçirmelerine hizmet etmektir.
Katliam›n sorumlular›yla ve üs-

Dinci Faﬂist Propaganda,
Katliam Ve Tehdit Serbest

Sivas Valisi; ‘Oteli satmay›n,
sizin için de iyi olmaz’

Sivas’ta bu y›l yap›lacak anma öncesi tehdit;
KESK’e ba¤l› E¤itim-Sen’in Sivas ﬂubesinin kap›s›na
“2 Te m m u z M ü s l ü m a n l a r › n b a y r a m › , k a h r o l s u n
Hrant Dink, kahrolsun Aziz Nesin” yaz›ld›, yine ayn›
binada bulunan KESK’e ba¤l› Ba¤›ms›z Taﬂ›mac›l›k
Sendikas›’n›n (BTS) tabelas› sökülerek “2 Temmuz
Müslümanlar için bayramd›r, 2 Temmuz anmas›na kat›lacaklar vatan hainidir” yazan not b›rak›ld›.
Bunlar 13 Haziran gecesi yaﬂand›, 12 Haziran’da ise,
içinde E¤itim-Sen’in de bulundu¤u Sivas Demokrasi
Platformu taraf›ndan Mad›mak Oteli’nin önünde yap›lacak anma için resmi baﬂvuru yap›lm›ﬂt›.
Yine E¤itim-Sen Genel Baﬂkan› Zübeyde K›l›ç konuya iliﬂkin yapt›¤› aç›klamada; olaydan bir gün önce, Anadolu isimli yerel gazetede Fikret Ünsal imzas›yla “2 Temmuz Vurguncular›” baﬂl›¤›yla yay›nlanan yaz›da da, 2
Temmuz anmas›n› yapacak kiﬂilerin tehdit edildi¤ini belirtti.
Sivas’ta Amerika’ya karﬂ› yasal bir karikatür sergisi
açt›klar› için 4 devrimci ö¤renci tutukland›. Fakat, gerici sald›r›lardan dolay› göstermelik ve istisna olanlar d›ﬂ›nda kimse gözalt›na al›n›p, tutuklanmaz. Çünkü bu
sald›r›lar› gerçekleﬂtirenler e¤er do¤rudan devletin elemanlar› de¤ilse, oligarﬂik düzene hizmet eden gericilerdir. Gericilerin katliam yapmas› da, propaganda yapmas› da, kurumlar› insanlar› tehdit etmesi de serbest.

Oligarﬂik devlet, kendisi Mad›mak otelinin müze yap›lmas› için bir ad›m atmad›¤› gibi, müze yap›lmas› giriﬂimlerine de engel oluyor.
CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir, otelin
müze yapmak amac›yla sat›n al›nmas› giriﬂimleri karﬂ›s›nda, Sivas Valisi Veysel Dalmaz’›n, otelin sahiplerini
arad›¤›n› ve “Buray› satmay›n, do¤ru olmaz. Sizin için
de iyi olmaz. Biz Kültür ve Turizm Bakanl›¤›yla görüﬂtü k. Otelin alt›nd ak i lokanta olan y eri DÖS‹M Ma¤aza s› ya p a l › m, o t e l i n t a di l a t › i ç i n d e s i z e ko l a y l › k s a ¤ l a r › z ”
dedi¤ini söyledi.
Otel yönetimi ad›na, Bener Ö¤ütçü imzas›yla yap›lan
yaz›l› aç›klamada da; “say›n valimiz, kentteki birlik ve
beraberli¤i koruyacak tüm çabalara destek olaca¤›n›
vur gula m›ﬂ, ol uﬂtur ula ca k müze nin Si vas i çin gel ec ek te s › k› n t ›l a r d o¤u ra bi l e c e¤ i yö nün de ki e nd i ﬂe l e ri ni d e
dile getirmiﬂtir.” denildi.
Anlaﬂ›lan Vali’nin tehditleri sonuç al›c› olmuﬂ!
‹ﬂte, 2 Temmuz katliam›n›n arkas›ndaki devlet gerçe¤i kendisini aradan 15 y›l geçmesine ra¤men böyle gösteriyor. Otelin müze yap›larak katliama tav›r al›nmas›,
“Sivas için s›k›nt› oluyor, birlik ve beraberli¤i bozuyor!”.
Katliamc› devletin birli¤i, beraberli¤i, Sivas’ta ak›tt›¤›
Aleviler’in kanlar›n›n üzerine kuruluyor.
Faﬂizmin, Mad›mak katliam›n› sahiplendi¤ini göstermek için daha somut bir örne¤ine ihtiyaç var m›?
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telik, 2 Temmuz anmalar›nda kolkola olmak, katledilenlerin an›lar›na karﬂ› da sayg›s›zl›kt›r.
Bu kesimlerin, genellikle yapt›klar›na iliﬂkin savunmalar› da, üyeleri içinde bu partilere yönelik bir
sempati oldu¤udur.
Bu gerekçenin kendisi bile bir
çarp›kl›¤›n ifadesidir. Alevi kitle
içinde, 2 Temmuz’da oldu¤u gibi
bir çok Alevi katliam›nda rolü olan,
dahas› bu katliamlar› gerçekleﬂtiren
oligarﬂik düzenin partileri CHP’nin,
SHP’nin gerçek yüzü görülemiyorsa, yap›lmas› gereken, bu partilerin
gerçek yüzlerini daha fazla gizlemelerine yard›mc› olmak de¤il, tersine ortaya ç›karmak olmal›d›r.
Pragmatizm, koltuk kayg›lar›,
kiﬂisel hesaplar Alevi de¤erlerini

Siyasette

sahiplenmenin önünde engel oldu¤u
gibi, S›vas ﬂehitlerini gerekti¤i biçimiyle sahiplenmenin önünde de engel olmaktad›r.
Katliamc›lar› unutmamak, unutturmamak, halk›m›z›n kimli¤iyle,
onuruyla yaﬂamas›n›n gere¤idir.
Özel olarak Alevi halk, de¤erlerini
ancak düzenin düﬂüncelerine, kültürlerine yönelik sald›r›lar› karﬂ›s›nda dik durarak koruyabilir.
Bunlar›n kimi hesaplar nedeniyle
unutulmas›na, unutturulmas›na izin
verildi¤i zaman Alevilikten de geriye ya bir ﬂey kalmayacak, ya da kalan›n Alevilikle ilgisi olmayacakt›r.
Bugün, Alevi halk›n birli¤ini koruyamamas›n›n, birlikte hareket
edememesinin ve düzenin karﬂ›s›na
daha büyük kitleler halinde dikile-

memesinin nedenlerinden biri de
çeﬂitli kesimlerin Alevili¤i kendi ç›karlar› için, düzen partileri içinde
yer edinmek için kullanma hesaplar›d›r. Alevi halk, Alevi de¤erlerini,
kültürünü, felsefesini de¤il, kendi
koltu¤unu öncelikle düﬂünenlere
prim vermemelidir.

am›n› savunmas› bir çeliﬂkidir.
Ya, emperyalizme ve
oligarﬂik düzene karﬂ› olduklar› söylemi bir takiyyeden ibarettir. Ya da, 2
Temmuz katliam›n› savunman›n kime hizmet etti¤ini
göremeyecek
kadar siyasi
körlük içindedirler.
Asl›nda
her ikisinin
de temelde
bir fark› yok. Çünkü, böyle bir siyasi
körlük de sonuçta kendisini emperyalizme ve oligarﬂiye kulland›rmaktan kurtulamaz.
Nedeni ne olursa olsun, bu islamc› anlay›ﬂlar›n bugüne kadarki pratiklerine bak›ld›¤›nda ortaya ç›kan
da, ald›klar› tav›rlarla ço¤unlukla
halk›n yan›nda de¤il, karﬂ›s›nda olduklar› gerçe¤idir.
Bunun öncelikli nedenlerinden
birisi, gözlerinin dincilikle ve mezhepçilikle körleﬂmiﬂ olmas›d›r. Öncelikli düﬂmanlar› ne emperyalizm,
ne de oligarﬂidir. Din bak›ﬂ aç›s›ndan
öncelikli düﬂmanlar› kafirlerdir.
‹slamc› zalimleri görmezden gelirler.
Mezhepçi bak›ﬂtan ise, öncelikli düﬂ-

manlar› baﬂta Aleviler olmak üzere
farkl› inançlard›r.
Di¤er bir neden p r a g m a t i s t kafa
yap›s›na sahip olmalar›d›r. Pragmatizm onlar›, ç›karlar›n›n öyle gerektirdi¤ini düﬂündüklerinde, emperyalizmle de rahatl›kla iﬂbirli¤i içine
girmeye götürebilmektedir.
Emperyalizm, pratik olarak kendilerine yöneldi¤inde, çeﬂitli antiemperyalist tav›rlar almakta fakat,
ç›karlar›na dokunmad›¤›nda, antiemperyalistli¤i de bir kenara b›rakabilmektedirler. Emperyalizme karﬂ›
olmak ilkeleri de¤ildir.
Do¤al olarak, bu kesimlerin emperyalizme, oligarﬂik düzenin zulmüne karﬂ› ç›k›ﬂlar› da samimi, inand›r›c› ve tutarl› olamamaktad›r.
Bu aç›dan 2 Temmuz karﬂ›s›ndaki tav›rlar›, ülkemizdeki islamc›l›¤›n
nas›l bir islamc›l›k oldu¤unun, ne kadar halktan yana, ne kadar halk›n
karﬂ›s›nda olduklar›n›n da göstergelerindendir.
2 Temmuz Sivas katliam›n› savunan islamc›l›¤›n, Amerikan iﬂbirlikçisi AKP islamc›l›¤›ndan fark› yoktur. Böyle bir islam›n radikalli¤i de,
sistem d›ﬂ›nda bir radikallik de¤il,
olsa olsa halka karﬂ› “yeﬂil kuﬂak”
radikalli¤i olur.

‹LKE

2 Temmuz Ve
‘Yeﬂil Kuﬂak’ ‹slamc›l›¤›
Oligarﬂik düzenin ve emperyalizmin hizmetinde olduklar›n› gizlemeyen Amerikan islamc›l›¤›n›n, 2 Temmuz Sivas katliam›n› savunmas› da
do¤ald›r. Çünkü, halk› mezhepler
çerçevesinde bölüp çat›ﬂt›rmak tam
da emperyalizmin ve oligarﬂinin politikalar›d›r.
Çünkü, Alevi halk›n sömürüye ve
zulme karﬂ› tavr›ndan en çok emperyalizm ve oligarﬂi rahats›zd›r. Alevi
halk› düzen içinde tutmak için politika geliﬂtirmekte, yeri geldi¤inde 2
Temmuz’da oldu¤u gibi katliamlara
da baﬂvurmaktad›rlar.
Fakat, emperyalizme ve oligarﬂik
düzene karﬂ› oldu¤unu söyleyen
“Radikal islamc›l›¤›n”, Sivas katli-
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Yanan biziz, yak›lan biziz, hesap
bizim, Sivas’› unutmayal›m, unutturmayal›m. Katliam›n hesab›n›
sormak için öncelikle katliam›n sorumlular›n› unutturmamak gerekir.
————————

(*) Alevilere yönelik bask› ve
asimilasyon o kadar kurumlaﬂm›ﬂt›r
ki, bu ülkede yaﬂayan Alevilerin say›lar› bile tam olarak bilinememektedir.
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Merhaba sevgili okurlar›m›z.
Yürüyüﬂ’ün önceki say›s›n›n kapa¤›nda “Oligarﬂi iktidarda. Halk›n egemenli¤ini kural›m!” ça¤r›s›
vard›. Nas›l kurulacak bu egemenlik? Halk›n egemenli¤inin politik
anlam› nedir ve pratikte nas›l gerçekleﬂir? Hayat›n ‹çindeki Teori’nin bu bölümünde, bu sorular› ele
alaca¤›z.
Che’nin bu konuda ﬂöyle bir sözü var: “Halk›n ç›kar ve özlemlerine cevap veren bir iktidar olmaks›z›n egemen lik hayal bile edilemez.”
Yani, halk›n egemenli¤inde kilit nokta, ikti d a r d › r. Halk›n egemen
olmas›n›n yolu, halk›n
özlemlerine cevap veren bir iktidardan geçiyor. Ve biz bu çal›ﬂmam›zda esas olarak bu iktidar› ele alm›ﬂ
olaca¤›z.
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Konu: HALKIN
‹KT‹DARI -1

ruz. Bu bir zorunluluk ve
Marksist-Leninist devrim anlay›ﬂ›n›n, devrimci stratejinin
de bir parças›d›r.
Halk›n devrimci güçleri,
oligarﬂinin egemenli¤ine
son vermek için mevcut devlet ayg›t›n› parçalamal›, y›kmal›d›r ve yerine kendi egemenli¤ini sa¤layacak bir
devlet mekanizmas› koymal›d›r. Bu, yine ustalar›n deyimiyle “ h e r g e rçek halk devriminin ön koﬂul u ”dur.

Ezilenlere demokrasi
Ezenlere diktatörlük!

M a z l u m : Egemenlik sorununun çözümü için, önce iktidar›n el
de¤iﬂtirmesi, a r d › n d a n mevcut mekanizman›n yerine yeni bir devlet
mekanizmas›n›n oluﬂturulmas› ve
bu egemenlik arac›l›¤›yla da yepyeni bir toplumun inﬂas› gelir. Neden böyle olmak zorundad›r? Önce
bunu açal›m. Çünkü, egemenlik sorununun çözümü, oligarﬂinin egemenli¤inin yerine halk›n egemen
olmas›, p a r l a m e n t e r seçimler içinde hallolabilecek bir ﬂey de¤ildir.
Zorun kullan›ld›¤› bir devrimle ancak iktidar olunabilir. Ama iktidar
olmak da yeterli de¤ildir; iktidar
olup mevcut devlet mekanizmas›n›
korursan›z, yine tam bir egemenlik
kurmuﬂ olmazs›n›z.
Marks, Fransa’dan söz ederken,
burjuva devleti, askeri ve bürokratik muazzam yap›s›, yapay mekanizmas›, anormal geniﬂlemiﬂ memurlar ordusu ile, “toplumun bütün bedenini bir zar gibi saran ve
bütün deliklerini t›kayan korkunç
bir asalak yap›” olarak tasvir eder.
Etkili bir tasvirdir ve burjuva devleti de çok iyi anlat›r.
Burjuva ve faﬂist devletler, böyle bir yap›ya sahip oldu¤u içindir ki,
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bir devrim, asl›nda bu devlet yap›s›n› sadece d e v r a l m › ﬂ o l m a k l a ,
sosyal bir devrim olmaz. Düﬂünün,
bir yap›, toplumun bütün deliklerini
t›kam›ﬂsa, bedenini kuﬂatm›ﬂsa, orada o yap›, yani o devlet mekanizmas› art›k geliﬂmenin önünde apaç›k
bir engeldir. Marks yukar›daki tasvirin devam›nda buna ba¤l› olarak
ﬂunu söyler: “Bütün siyasal devrimler, bu makineyi k›racaklar› yerde,
yetkinleﬂtirmekten baﬂka bir ﬂey
yapmad›lar. ” (Louis Bonaparte’nin
18. Brumaire, Sol Yay›nlar›,
syf.129-139)
Buradan ç›karaca¤›m›z sonuç
belli: Proletarya mevcut devlet iktidar›n› parçalamadan egemen duruma gelemez ve dolay›s›yla da hem
s›n›f olarak kendisinin, hem tüm
ezilenlerin kurtuluﬂunu gerçekleﬂtiremez.
Bu zorunlulu¤u aç›kça gösteren
ilk tarihsel tecrübe, 1871’deki Paris
Komünü’dür. Bu tecrübe ﬂöyle
özetlenmiﬂti Marks taraf›ndan:
“Paris Komünü, özellikle bir ﬂeyi,
‘iﬂçi s›n›f›n›n haz›r bir devlet mekanizmas›n› ele geçirip onu kendi hesab›na kullanmakla yetinmeyece¤ini’ tan›tlam›ﬂt›r. ”
K›sacas›, bütün bu tarihsel teorik
ve pratik miras›n ›ﬂ›¤›nda, proletarya ve emekçi halk›n kurtuluﬂu için,
oligarﬂi ve emperyalizmin iktidar›n›n y›k›lmas› gerekti¤ini söylüyo-

K e m a l : An-

ti-emperyalist,
anti-oligarﬂik
devrimle mevcut sömürü düzenine
son verilecek, devrimci demokratik
dönüﬂümleri gerçekleﬂtirecek bir
h a l k i k t i d a r › kurulacakt›r. Bunun
yöntemi, stratejisi, özel olarak bu
sohbetimizin konusu de¤ildir, ancak
ﬂunu belirtelim yine de; devrim ne
parlamenter yolla, ne de darbeci,
yukar›dan aﬂa¤›ya yollarla olmayacakt›r. Devrim, halk›n mücadelesiyle geliﬂecek, devrimci halk iktidar›,
halk›n devrimci giriﬂimiyle kurulacakt›r.
ﬁuna da aç›kl›k getirelim; bu zorunluluk, sadece içinde yaﬂad›¤›m›z
düzenin, oligarﬂik diktatörlü¤ün faﬂizmi uygulayan, insanl›k d›ﬂ› bir
sistem olmas›ndan dolay› de¤ildir.
Bu zorunluluk, “proletaryan›n kurtuluﬂunun, ancak ve ancak, oligarﬂinin militarizmi, bürokrasi ve parlamentosuyla parçalanmas› ve y›k›lmas›yla gerçekleﬂebilece¤i bilimsel gerçe¤inden kaynaklan›yor. ”
Yani, burjuva demokrasisinin oldu¤u ülkelerin Marksist-Leninistleri de, emekçilerin kurtuluﬂu için
mevcut devlet mekanizmas›n› parçalamak zorundad›rlar. Bunun yolu,
biçimi farkl› olur belki, ama gerçek
bir devrimin mevcut devlet mekanizmas›n› ele geçirmekle yetinmeyip onu parçalamas› gerekti¤i de¤iﬂmez.

M a z l u m : Burada denilebilir
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ki, burjuva devlet mekanizmas›n›n
p a r ç a l a n m a s › n › savunmak, Marksist-Leninist olman›n temel ölçülerinden biridir. Dolay›s›yla MarksistLeninistlerle reformizm aras›ndaki
ayr›m noktalar›ndand›r. Lenin bunun önemini vurgulamak için s›n›flar›n, s›n›f mücadelesinin varl›¤›n›,
nesnelli¤ini belirtmenin Marksist
olmak için yeterli olmad›¤›n›, s›n›flar mücadelesi anlay›ﬂ›n› ﬂiddete
dayanan devrim ve proletarya diktatörlü¤üne kadar götürmenin
Marksist olabilmenin vazgeçilmez
önkoﬂulu oldu¤unu belirtir. Çünkü
zaten bunlar yap›lmaks›z›n ege menlik el de¤iﬂtirmiﬂ olmaz.
Oligarﬂik düzenin savunucular›
ve savc›lar›, devrimcileri “devletin
temeline dinamit koymakla” suçlarlar ya bazen. Belki de demagojik olmayan, do¤ruya biraz yaklaﬂan tek
“suç”lamalar›d›r. Evet, devrimciler,
oligarﬂinin mevcut devletine karﬂ›d›r ve onu “ temelleriyle birlikte”
y›kmay› amaçlamaktad›rlar. Fakat
oligarﬂinin bunun devam› olarak diline dolad›¤› “devlet düﬂmanl›¤›”
suçlamas› yanl›ﬂ, temelsizdir. Devrimciler, mevcut devletin y›k›lmas›n› savunuyorlar, ancak halk›n yeni
bir devlete ihtiyac› oldu¤unu da
söylüyorlar. Yani “devletsizli¤i” savunmak gibi bir ﬂey, en az›ndan
uzun bir tarihsel dönem boyuncasöz konusu de¤ildir.
Amaçlanan toplumsal yap›y› kurabilmek için, burjuvalardan toprak
a¤alar›na, tefeci tüccarlara, üst bürokrasinin kal›nt›lar›na kadar, tüm
sömürücü s›n›f ve katmanlar› etkisizleﬂtirmek, adaleti ve eﬂitli¤i sa¤lamak, sömürünün olmad›¤› bir toplumsal düzen kurmak için b i r devlete ihtiyaç oldu¤u aç›kt›r. Peki bu
devlet nas›l bir devlettir?

Özlem: Bu devlet esas olarak
bir proletarya diktatörlü¤üdür. Niye
“esas olarak” diyorum, çünkü, baz›
ara ﬂekilleniﬂler söz konusu olacakt›r bu noktada. Bizim devrim anlay›ﬂ›m›z, bilindi¤i gibi, sadece demokratik muhteval› olmay›p, s›n›fs›z topluma kadar varacak bir kesintisiz devrimdir. Bu anlamda da, s›-
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n›fs›z topluma geçiﬂin temellerini
oluﬂturmak için proletarya diktatörlü¤ü ﬂart olmakla birlikte, ülkemiz
koﬂullar›nda devrimin yarataca¤› ilk
devlet biçimi Devrimci Halk ‹ k t i d a r › olacakt›r.
Devrimci Halk ‹ktidar›, gerek s›n›flar›n iktidar oluﬂ biçimi aç›s›ndan, gerek s›n›flar aras›ndaki iliﬂkiler aç›s›ndan, gerekse de ekonomiksiyasal-sosyal temelleri aç›s›ndan
proletarya diktatörlü¤ünden farkl›l›klar taﬂ›makla birlikte, tarihsel anlamda muhtevas› itibar›yla p rolet a r y a d i k t a t ö r l ü ¤ ü n ü n b i r biçim i dir.
Bu farkl›l›klar›n da daha aç›k
görülmesi için biraz daha somutlayacak olursak; Devrimci Halk ‹ktidar›, a¤›rl›kl› olarak proletaryan›n
hegemonyas›nda olmas›na karﬂ›n,
yaln›z proletaryan›n de¤il, di¤er
halk s›n›f ve tabakalar›n›n da iktidar›d›r. Bu anlamda, iktidar›n içinde
devrimi sosyalizme-komünizme götürmek isteyenler oldu¤u gibi, mevcut durumu yeterli gören kesimler
de olacakt›r. Dolay›s›yla bu iki kesim aras›nda bir s›n›f mücadelesi de
kaç›n›lmazd›r. Bu mücadele iç ve
d›ﬂ koﬂullara, s›n›flar aras› dengelere göre farkl› biçimlerde geliﬂebilir.
Bunu bir yana b›rak›p, Devrimci
Halk ‹ktidar›’n› somutlamaya devam edeyim.
Devrimci Halk ‹ktidar›n›n, proletarya diktatörlü¤ünden farkl›l›¤›

K›sacas›, bütün bu tarihsel teorik ve
pratik miras›n ›ﬂ›¤›nda, proletarya
ve emekçi halk›n kurtuluﬂu için, oligarﬂi ve
emperyalizmin iktidar›n›n y›k›lmas› gerekti¤ini söylüyoruz. Bu bir
zorunluluk ve MarksistLeninist devrim anlay›ﬂ›n›n, devrimci stratejinin de bir parças›d›r.
t›n
Haya ki
e
‹çind ‹
TEOR

devrimin geliﬂim sürecine paralel
olarak a nt i -ol i ga rﬂi k , an t i-e mp ery alist t ü m g ü ç l e r i n o r t a k i k t i d a r ›
olmas›ndan kaynaklan›r. Proletaryan›n hegemonyas›n› içermesi yönüyle proletarya diktatörlü¤ünün
bir biçimi olmakla birlikte, onunla
özdeﬂ de¤ildir. Devrimci Halk ‹ktidar›n›n proletarya diktatörlü¤üne
evrilmesi, proletarya partisinin di¤er s›n›flar üstündeki etkisine, onlar› sosyalizmin inﬂas› sürecine katmas›na ba¤l›d›r. Bu da demokratik
devrimin görevlerinin yerine getirilmesine paralel bir seyir izler.
Biraz önce Mazlum ve Kemal
arkadaﬂlar›m›z›n özetledikleri nedenlerle, Devrimci Halk ‹ktidar›’n›n ilk yapaca¤› iﬂ, emperyalizm
ve oligarﬂinin bask› ayg›t› olan faﬂist devleti, ordusu, polisi, bürokrasisi, ideolojik ve kültürel bütün kurumlar›yla y›kmak olacakt›r.
Buna paralel olarak da yeni tipte
bir devlet kuracakt›r. Yenili¤inin en
temel göstergesi elbette s›n›fsal niteli¤indedir. Bu devlet burjuvazinin
de¤il, proletarya hegemonyas›nda
bir devlettir. Ha l k de mokra si si olarak da adland›rabilece¤imiz böyle
bir devlet, halk güçleri için demokrasi; oligarﬂi ve emperyalist güçler
üzerinde bir d i k t a t ö r l ü k t ü r. Bu
devlet giderek proletarya diktatörlü¤üne, ve sonras›nda s›n›flar› ortadan kald›rd›¤›, sosyalizmden komünizme geçiﬂi örgütledi¤i oranda sönümlenmeye, yok oluﬂa gidecektir.
(As›l konumuz olmamakla birlikte
geçerken belirtmiﬂ olay›m, bu devlet, toplum üzerinde giderek kurumlaﬂan ve kal›c›laﬂan bir devlet de¤il,
iç ve d›ﬂ ﬂartlar olgunlaﬂt›¤› oranda
dönüﬂüme u¤rayacak ve giderek
yok olacak tipte bir devlet olma
özelli¤iyle de tarihteki di¤er devletlerden ayr›l›r.)

K e m a l : Evet, Özlem’in dedi¤i
gibi, devletin yok olmas›, sönümlenmesi olarak da adland›r›lan bu
durum biraz konumuz d›ﬂ›. Biz esas
olarak halk iktidar›n› iﬂlemeye devam edelim. Yine Özlem’in son belirtti¤i noktadan devam edelim. Dedi ki, Devrimci halk iktidar› da bir
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diktatörlüktür ayn› zamanda. Devlet, devrim konusunda belki de en
çok tart›ﬂ›lan konulardan biri de ﬂudur. Devrimciler neden proletarya
diktatörlü¤ünü savunuyorlar? Baﬂka türlü olamaz m›?.. Nitekim solun
bir kesimi, 80 sonras› geliﬂen süreçte bunu reddettiler.... Evet neden?

M a z l u m : Birincisi ﬂu ki: bu
konuda bir keyfiyet, bir subjektif
tercih hakk› söz konusu olamaz.
Proletarya diktatörlü¤ü meselesi
toplumsal geliﬂim yasalar›n›n ve
bizzat devlet denilen olgunun kendi
niteli¤inin ortaya koydu¤u bir zorunluluktur.
Biliyoruz ki, devlet, bir bask› örgütüdür. Peki diyeceksiniz ki, proletarya neden bir bask› ayg›t›na ihtiyaç duyuyor? Bunun tek bir cevab›
var: burjuvazinin direncini ezmek
için... Biraz önce Paris Komünü örne¤inden hareketle de belirtti¤imiz
gibi, burjuva devlet mekanizmas›n›n y›k›lmas› ve burjuvazinin mülklerine el konulmas›, burjuvaziyi tamamen ortadan kald›rmaya yetmiyor. Çünkü burjuvazi, yenildikten
sonra da, iktidar› yeniden ele alabilmek için “gizleyebildi¤i servetiyle,
küçük meta üretiminden ald›¤› güçle, küçük-burjuvazinin al›ﬂkanl›klar›yla, binlerce y›ll›k devlet yönetme
ve savaﬂ›m tecrübeleriyle” sald›rmaya, gücü yeterse devrimi sabote
etmeye çal›ﬂ›r. Buna meydan vermemek için, proletaryan›n kesin zaferi ve sosyalizm yolunda kesintisiz
ilerleyebilmesi için, proletaryan›n
“örgütlenmiﬂ s›n›f olarak egemen
durumuna gelmiﬂ” olmas› ﬂartt›r.
Gerekti¤inde ve gereken s›n›flara karﬂ› zor uygulayabilecek bir
devlet ayg›t›na sahip olmak iﬂte bu
anlamda tarihsel bir zorunluluktur.
Marksist-Leninistler hayallere göre
de¤il, s›n›flar mücadelesinin nesnel
gerçeklerine göre hareket etmek,
ona göre araçlar ve politikalara sahip olmak zorundad›rlar.
Eski toplumun yok edilmesi ve
yeni toplumun yarat›lmas› için bir
devlet ayg›t›na ihtiyaç vard›r ve o
ayg›t, kaç›n›lmaz olarak bir s›n›f›n
Say›: 151

öteki s›n›flar üzerinde bask› ve tahakküm arac›d›r. Yani ﬂunun alt›n›
çizmek gerekir; hem devrimci halk
iktidar› ve hem de proletarya diktatörlü¤ü, bir “diktatörlük”tür ama bu
sömürücü, iﬂbirlikçi kesimler üzerinde bir diktatörlüktür. De¤ilse,
sohbetimizin ilerleyen bölümlerinde görece¤imiz gibi, devrimci halk
iktidar› da, proletarya diktatörlü¤ü
de ayn› zamanda en demokratik yönetim biçimleridir.

Özlem: Yaln›z ﬂunu da ekleyelim isterseniz. Zora baﬂvurabilecek,
diktatörlük uygulayabilecek bir
devlet yap›s›na, sadece burjuvazinin direncini k›rmak için de de¤il,
bir bütün olarak h a l k › n i h t i y a ç l a r› n › n k a r ﬂ › l a n m a s › , ekonomik anlamda da yeni bir toplumsal temelin
inﬂas› için de ihtiyaç vard›r: Lenin’in dedi¤i gibi:
“ P roletaryan›n, sömürücülerin
direncini bast›rmak için oldu¤u kadar, nüfusun büyük y›¤›n›n› -köylülük, küçük-burjuvazi, yar› proleterler- sosyalist ekonominin ‘kurulmas›’ iﬂinde yönetmek için de devlet iktidar›na, merkezi bir güç örgütüne,
bir zor örgütüne gereksinimi vard›r.” (Devlet ve ‹htilal, syf. 39)
Che de ayn› konuda ﬂunu belirtir: “Halk iktidar›, yaln›zca bakanlar kurulu, polis örgütü, mahkemeler ve tüm hükümet organlar›n›n
t›n
Haya ki
e
‹çind ‹
TEOR

Bizim devrim
anlay›ﬂ›m›z,
bilindi¤i gibi,
sadece demokratik muhteval› olmay›p, s›n›fs›z topluma
kadar varacak bir kesintisiz devrimdir. Bu
anlamda da, s›n›fs›z
topluma geçiﬂin temellerini oluﬂturmak için
proletarya diktatörlü¤ü
ﬂart olmakla birlikte,
ülkemiz koﬂullar›nda
devrimin yarataca¤› ilk
devlet biçimi Devrimci
Halk ‹ktidar› olacakt›r.

halk›n elinde bulunmas› anlam›na
gelmez, ekonomik kuruluﬂlar da
halk›n eline geçmelidir. Devrimci
iktidar ya da politik egemenlik, ulusal egemenli¤in tam anlam›yla gerçekleﬂmesi için ekonominin fethedilmesini sa¤layacak araçt›r. ”
(Che, Politik Yaz›lar, syf. 25)
Ve elbette, bunlar›n hepsini birlikte ifade edecek olursak; burjuvazinin direniﬂini ezecek, tüm emekçileri birleﬂtirip örgütleyerek, yeni
bir ekonominin inﬂas›n› sa¤layacak
tek mekanizma budur.

M a z l u m : Evet, neden bir devlete, neden gerekti¤inde bask› uygulayacak bir mekanizmaya ihtiyac›m›z oldu¤unu ekonomik boyutuyla da Özlem tamamlam›ﬂ oldu. Halk
iktidar›n›n uygulayaca¤› demokrasinin baz› özellikleriyle devam edelim:
Halk demokrasisi, toplumun en
küçük biriminden, en üst düzeydeki
siyasal sosyal birimlere kadar, bütün örgütlenmelerde, halk›n kendi
yönetim birimlerini seçmesi, denet lemesi ve g ö revden almas› temeli
üzerine yükselir. Bu, anlay›ﬂ olarak
da, fiilen de, üç-beﬂ y›lda bir yap›lan seçimlerle burjuva partilerinden
birini hükümete getirme sistemine
dayal› burjuva demokrasisinden tamamen farkl›d›r.
Halk demokrasisi, en özlü haliyle halk›n kendi kendini yönetmesidir. Halk›n yaﬂad›¤› ülkede egemen
olmas› da bu demektir zaten. Antiemperyalist, anti-oligarﬂik devrime
önderlik eden proletarya partisi, bu
yönetim içinde önder ve yönetici bir
rol oynar. Ancak devrimi gerçekleﬂtiren cephe içinde yer alm›ﬂ baﬂka
halk güçlerini temsil eden partiler
varsa, bunlar da güçleri oran›nda
halk demokrasisi içinde yerlerini
al›rlar.
H a l k › n e g e m e n l i ¤ i kavram›
özellikle önemli ve kuﬂku yok ki bilinçli, s›n›fsal bir tercihin ifadesidir.
Bak›n mesela “ Anayasa hukuku”
tart›ﬂmalar›nda iki kavram kullan›l›r
ço¤unlukla: H a l k e g e m e n l i ¤ i ve
ulus egemenli¤i. Bunlar birbirlerin-
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den farkl› tercihlerdir. O sistemde,
veya sistemin anayasas›nda hangisinin belirleyici oldu¤u, o sistemin ve
anayasan›n niteli¤ine iliﬂkin önemli
bir ölçüdür. Burjuvazi bu noktada
elbette " h a l k e g e m e n l i ¤ i " fikrine
karﬂ› hep "ulus egemenli ¤i" fikrini
savunur.
Sadece anayasada de¤il, Parlamentoda da bunlar karﬂ› karﬂ›ya gelir. Mesela TBMM duvar›nda “egemenlik Kay›ts›z ﬁarts›z Milletindir”
yazar, halk›nd›r diye de¤il. Düzen
partileri söylemlerinde millet ira desi’nden söz eder, h a l k i r a d e si’nden de¤il. Biz halk›n egemenli¤ini savunuyoruz.
Burjuvazi, egemenli¤in "halk
ad›na" de¤il, ondan daha yüksek ve
" k u t s a l " o l a n ulusa ait olmas› gerekti¤ini söyler. Ulustan ne anlad›klar› da ayr› elbette. Ama mesele ﬂudur; burjuvazi, halk› aﬂa¤› gördü¤ü
için, egemenli¤in de halkta olmas›na itiraz eder. Parlamenter sistemin
oluﬂum dönemlerinde geniﬂ halk
kitlelerinin tamam›na oy hakk› tan›nmamas› da ayn› anlay›ﬂ›n ürünüydü. Sömürücü egemenlere göre,
egemenlik, nihayetinde kutsal, tanr›sal bir olgu olagelmiﬂti yüzy›llard›r; bu nedenle de egemenli¤in kullan›l›ﬂ› halka, yani rastgele insanlara, sokaklardaki kalabal›klara
verilmezdi. Burjuvazi bunun yerine
“ yat›rd›klar› vergilerle ulusa ba¤l›l›k borçlar›n› ödeyenler oy hakk›na
sahip olursa, bu yüce egemenli¤in
kullan›lmas› için gereken sayg› ve
ciddilik sa¤lan›r." tezini savunmuﬂtur uzun dönemler.
Sonraki geliﬂmeler içinde genel
oy hakk›n› tan›mak zorunda kalm›ﬂ
olsalar da, burjuva ideolojisinin özü
ve burjuvazinin as›l düﬂüncesi budur. Ellerinden gelse, emin olun ki,
sadece burjuvazinin ve ittifaklar›n›n
oy hakk›na sahip oldu¤u bir sistem
isterler. Örnek; 1789 Frans›z burjuva devriminin hemen sonras›nda
yap›lan 1791 Anayasas›'nda "genel
oy" hakk› yoktu. Seçimler iki dereceliydi ve "ikinci” yan› as›l seçime
kat›labilmek için belli bir mal-mülk
sahibi olma koﬂulu aranacakt›. Ya-
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ni aç›k olarak “ demokrasi paras›
olan için var” d›. Mücadeleler,
ayaklanmalar sonucunda emekçiler
genel oy hakk›n› kazand›lar fakat
bu burjuva sisteminin genel s›n›fsal
niteli¤ini de¤iﬂtirmedi elbette. Egemenlik yine burjuvazide kald›. Ve
rejimde “ulusun egemenli¤i” oldu¤unu iddia ederek de kendi egemenliklerini hep gizleme yoluna gittiler.

K e m a l : Devrimci halk iktidar›nda, biçimi, yöntemi, ﬂekli ne
olursa olsun aslolan, yönetime h a l k›n egemen olmas›d›r. Devlet mekanizmas›n› oluﬂturan, yönetimi
temsil eden tüm organlar ve kurumlar, bu ilkeyi temel alarak oluﬂturulacak, buna hizmet etti¤i, bunu sa¤lad›¤› ölçüde varl›¤›n› sürdürecek,
iﬂlevsizleﬂti¤i noktada da varl›¤›na
son verilecektir.

Özlem: Bu nokta önemli gerçekten de. Burjuva demokrasilerinde “çok partilili¤in” varl›¤› ve genel
oy hakk› sonucunda herkesin seçime kat›labilmesini “gerçek demokrasi” diye adland›ranlar, sistemde
bir egemen s›n›f oldu¤unu unutuyorlar. Burjuvazinin devleti “s›n›flar üstü” gösterme safsatalar›na teslim oluyorlar bu anlamda da. Oysa,
devlette bir s›n›f›n egemenli¤i vard›r. Bu anlamda burjuvazinin veya
bizim gibi ülkelerde oligarﬂinin, iktidar› zaman zaman bir elden öteki
eline aktararak kendi düzenini sür-

Halk demokrasisi, toplumun en
küçük biriminden, en üst düzeydeki siyasal sosyal
birimlere kadar, bütün
örgütlenmelerde,
halk›n kendi yönetim
birimlerini seçmesi,
denetlemesi ve görev den almas› temeli
üzerine yükselir.
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dürdü¤ünü görmemek, siyasi körlüktür.
Mevcut sistem içinde hangi parti seçimleri kazan›rsa kazans›n, ege menlik de¤iﬂmez. Parlamenteristler
bunu görmek istemez. Keza, bugün
yine “devleti ele geçirme mücadelesi verilmemeli” ﬂeklinde teoriler de
var hat›rlanaca¤› gibi. Özellikle
Kürt milliyetçi hareketinde revaçta
bu tür teoriler. Bu teori, devletin zaman içinde ortadan kald›r›laca¤› gibi yan tezlerle de destekleniyor.
Devleti ele geçirmeyince devlet ve
ona egemen olan s›n›f ayn› kalacak
yani. Bu teoriler, bir yan›yla anarﬂistlerden al›nt›d›r.
Proletarya diktatörlü¤ü, tarih
içindeki tüm devletlerden farkl› olarak bir “yar› devlet”tir, veya baﬂka
bir ifadeyle “devlet olmayan devlet”tir. Çünkü, bu devlet, s›n›flar›
ortadan kald›rd›¤› oranda kendisini
d e ortadan kald›racakt›r. Fakat
Marksist-Leninist anlay›ﬂ, s›n›flar
mücadelesinin nesnel özelliklerini
yok sayarak devletsizli¤i savunan
a n a r ﬂ i z m d e n de farkl›d›r. Anarﬂizm, “her türden otoriteye, dolay›s›yla proletaryan›n silahl› bir güç
olarak, devlet biçiminde örgütlenmesine de karﬂ›”d›r. Anarﬂizm, proletaryan›n egemen s›n›f olarak örg ü t l e n m e s i n e karﬂ›d›r. Halbuki,
baﬂtan da ortaya koydu¤umuz gibi,
bunu yapmayan bir proletaryan›n
iktidar› elinde tutmas› da, sosyalizmi inﬂa etmesi de mümkün deildir.
Bu anlamda küçük-burjuva bir ak›m
olarak anarﬂistlerin teorisi, nesnel
bir temele sahip olmayan boﬂ bir
hayalcilikten öteye geçmez. Ki nitekim Engels de anarﬂistleri ﬂu sözlerle mahkum ediyor; halk›n, proletaryan›n devrimden sonra neden bir
otoriteye ihtiyaç duydu¤unu biraz
uzun bir al›nt›yla netleﬂtirerek bu
konuya nokta koyal›m:

“... özerklikçiler ... otoriteyi zorunlu k›lan bütün oIgulara gözlerini kapam›ﬂlar, h›rsla sözcü¤ün kendisine sald›r›yorlar. ... Anti-otoriteciler ... toplumsal devrimin ilk iﬂin i n; otoritenin ortadan kald›r›lmas›
olmas›n› istiyorlar. Bu baylar hiç,
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bir devrim görmüﬂler midir? Devri m , e l b e t te ki , e n o to ri te r o l a n ﬂ e y dir; bu, nüfusun bir bölümünün kendi iradesini, nüfusun öteki bölümüne tüfeklerle, süngülerle ve toplarla
-akla gelebilecek bütün otoriter
araçlarla- dayatt›¤› bir eylemdir;
ve e¤er muzaffer olan taraf yok yere yenik düﬂmek istemiyorsa, bu
egemenli¤ini, silahlar›n›n gericiler
üzerinde yaratt›¤› terör ile sürdürmelidir. Paris Komünü, silahl› halk›n otoritesini burjuvaziye karﬂ›
kullanmam›ﬂ olsayd›, bir gün olsun
dayanabilir miydi? Tersine, Paris
Komününü bundan yeterince serbest bir biçimde yararlanmam›ﬂ olmakla suçlamam›z gerekmiyor
mu?” (Engels, Otorite Üzerine, Seçme Yap›tlar, Cilt II, syf. 451)

K e m a l : Sohbetimizin bu ilk
bölümünü bitirirken, tart›ﬂt›¤›m›z
sorunun somut önemi üzerine birkaç noktay› daha belirtmek istiyorum.
Bugün dünyam›zda milyarlarca,
ülkemizde onmilyonlarca insan aç.
Bir o kadar› evsiz. O kadar› temiz
susuz. Dahas›, sa¤l›k, e¤itim, bunla-

r›n hepsi sorun. Haklar ve özgürlükler sorun. Ama tüm bilimsel araﬂt›rmalar gösteriyor ki, dünyan›n kaynaklar›, özgürlükler bir yana, insanl›¤›n maddi ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamaya yetiyor. Ama olmuyor iﬂte.
E¤er bu sorunlar dünyada ya da
ülkemizde çözülebilece¤i halde çözülmüyorsa, sorun “ i k t i d a r › n n i t e li¤i” ndedir. Sorun, egemenli¤in
kimde oldu¤undad›r. ‹ktidar›n niteli¤inde de¤iﬂme sa¤land›ktan, yani
egemen s›n›f de¤iﬂtikten sonra, sömürücüler de¤il, emekçilerin egemen oldu¤unda, ekonomik, siyasi,
sosyal, kültürel, askeri tüm sorunlar›n çözüm yolu aç›lm›ﬂ olur. Çünkü
art›k her ﬂey, tekellerin isteklerine
göre de¤il, halk›n ihtiyaçlar›na göre
ﬂekillendirilecektir.
‹ﬂte bu ﬂekillendirmeyi yapabilmemiz için halk›n egemenli¤i ve
halk›n sömürücülere karﬂ› zor’u zorunludur. Proletarya demokrasisi
sömürülen ço¤unlu¤un, sömüren
az›nl›k üzerindeki diktatörlü¤üdür.
Bu noktada Lenin’in ﬂu sözlerini
aktaray›m: “ P roletarya diktatörlü¤ü, ‘tam’ demokrasi, zengin olsun,
yoksul olsun herkes için demokrasi

Dersim Koruculaﬂt›r›lamaz!
“H›z›r Paﬂa Sofras›na Oturmay›z”
Dersim Belediye Baﬂkan› Songül Erol Abdil
12 Haziran günü Belediye Konferans salonunda
yapt›¤› aç›klamayla Dersim’de artan koruculuk
uygulamalar›na dikkat
çekerek AKP’nin paketinden asimilasyon, açl›k, yok sayma politikas›n›n ç›kt›¤›n› söyledi.
“Dersim’de birçok insan›m›z›n köyleri yak›ld›, köyleri boﬂalt›ld›.
ﬁimdi ise aç b›rakarak,
dilencileﬂtirerek Dersim
halk› koruculaﬂt›r›lmaya
çal›ﬂ›l›yor. Ve insanlar›m›z H›z›r Paﬂa sofras›na
oturtulmak
isteniyor.

Say›: 151

Dersim halk› H›z›r Paﬂa
sofras›n› biliyor, H›z›r
Paﬂa dönekli¤in simgesidir. Pir Sultan ise dara¤ac›na kendisi giderek kahramanl›¤›n ad›d›r. Canlar
bizim felsefemiz iﬂte budur. Bizim felsefemiz Pir
Sultanlar’›n, ﬁeyh Bedrettinler’in felsefesidir.
Kahramanlar›m›z›n yolunda yürümek bize yaraﬂ›r”denilen aç›klamada
halka korucu olmama
ça¤r›s› yap›ld›.
Bas›n
toplant›s›na
Dersim Temel Haklar ve
çok say›da DKÖ ile sendikalar da kat›larak destek verdi.

olamaz; proletarya diktatörlü¤ü,
yeni bir biçimde -proleterler ve genel olarak yoksullar için- demokratik, yeni bir biçimde -burjuvaziye
karﬂ›- diktatörce bir devlet olmal›d›r.” (Aktaran Stalin, Leninizmin
‹lkeleri, syf.48)
“Saf veya mükemmel” bir demokrasi yoktur; böyle tan›m ve hayaller, demokrasinin s›n›fsall›¤›n›n
yads›nmas› veya unutulmas›d›r. Demokrasi bir yan›yla diktatörlüktür
ve egemen s›n›flar›n elinde, s›n›f
düﬂmanlar›n›n direncini ezmede
kulland›¤› bir ayg›tt›r; demokrasi ya
az›nl›k durumdaki burjuvazi içindir
ya da ço¤unluk olan proletarya ve
emekçi s›n›flar için. ‹lki burjuva demokrasisidir, burjuvazinin iktidar›nda uygulan›r; ikincisi halk demokrasisidir; devrimci halk iktidar›nda uygulan›r; iki uzlaﬂmaz s›n›f›
birden içine alacak bir demokrasiye
tarih hiç tan›k olmad› ve olmayacakt›r da.
Sevgili Yürüyüﬂ okurlar›, haftaya proleterya diktatörlü¤ü ve halk›n
egemenli¤indeki demokrasinin ﬂekli üzerine sohbetimize devam etmek
üzere ﬂimdilik hoﬂçakal›n.

YÜRÜYÜﬁ HER YERDE!
Yürüyüﬂ Dergisi okurlar›n›n her hafta yapt›klar›
dergi sat›ﬂlar› bu haftada Ant a l ya, M a l a t ya, ‹z m i r,
A d ana ve An t a k ya’da devam etti.
Malatya Cemal Gürsel Caddesi’nde dergi sat›ﬂ›
yapan Yürüyüﬂ okurlar› yo¤un ya¤mura ra¤men Yürüyüﬂ’ü halka ulaﬂt›rd›lar.
Antakya’da ise okurlar›m›z Harbiye, ‹smailli Mahallesi’nde sat›ﬂ yapt›lar.
Antalya’da dergi sat›ﬂ› her hafta oldu¤u gibi bu
haftada devam etti. 14 Haziran’da Maz›da¤› Mahallesi’nde sat›ﬂ yapan okurlar›m›z 15 Haziran günü de
Kürt halk›n›n yo¤unlukta oldu¤u Güneﬂ Mahallesi’ndeydiler.
‹zmir’de dergi sat›ﬂ› 14 Haziran günü emekçi mahallelerinden biri olan Gültepe’de yap›ld›. Megafonlar›yla, Gültepe halk›na, gerçekleri anlatan okurlar›m›z halk›n ilgisiyle karﬂ›laﬂt›lar.
Yap›lan dergi sat›ﬂlar›nda AKP’nin Amerikan iﬂbirlikçili¤i teﬂhir edilirken, yoksullu¤un, yozlaﬂman›n sorumlusu AKP’ye ve oligarﬂiye karﬂ› mücadele
ça¤r›s› yap›ld›.
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Disiplin, yaﬂamda, düﬂüncede
ve üretimde planl› ve programl› olmak demektir. Böyle bir tan›mda
disiplin bir yaﬂam ve düﬂünce tar z›’d›r.
Fakat, disiplin burjuvazinin de¤il, proletaryan›n yaﬂam ve düﬂünme tarz›d›r. Proletaryan›n yaﬂam› kolektiftir. Bir proleter tek
baﬂ›na bir ﬂey de¤ildir, o ancak di¤er proleterlerle birlikte, kolektif
bir üretim ve örgütlülük içinde varl›¤›n› sürdürebilir, güç olabilir ve
gelece¤e iliﬂkin umut besleyebilir.
Dolay›s›yla, proletaryan›n yaﬂam›n›n temelinde kolektivizm vard›r.
Kolektif bir yaﬂam, kolektif bir örgütlülük ise, di¤er özelliklerinin yan›nda, ancak s›k› bir disipline de
sahip olarak var olabilir. Dolay›s›yla, proletar ya için disiplin, onun düﬂüncesini de ﬂekillendiren yaﬂam
koﬂullar›n›n bir gereklili¤idir.
Proletarya partisini “çe lik dis i p l i n e s a h i p p rofesyonel devrim cilerin örg ü t ü ” ﬂeklinde tan›mlayan Lenin, disiplinin hayati önemini ﬂöyle ifade eder; “ P roletar y an›n par tisinin demir disiplinini,
özellikle onun diktatörlü¤ü s›ras›nda az›c›k da olsa zay›flatan
kimse gerçekte, proletar y a y a
k a r ﬂ › b u r j u v a z i y e y a rd›m etmek t ed i r.” (Sol Komünizm)
Burjuvazi ise bireycidir, yaﬂam
ve düﬂünce tarz› da bireycilik üzerine oturur. Tek tek baz› burjuvalar,
s›n›fsal ç›karlar› için çok disiplinli
de olabilirler. Fakat bireyci bir ideolojinin temsilcileri olarak asalak
ve bohem bir yaﬂam içindedirler.
Bireyci, birey olarak yaﬂamak, can›n›n istedi¤ini, can›n›n istedi¤i zamanda yapmak ister. Ve sömürücü
asalak bir s›n›f olan burjuvazinin
bunu yapabilme olanaklar› da vard›r.
Fakat, bu demek de¤ildir ki;
burjuvazinin egemen oldu¤u kapitalist sistemde disiplin yoktur! Ha y›r, kapitalist düzende de disiplin
vard›r. Hem de en s›k› ve zorbaca
olan› vard›r.
Kapitalist düzen, devlet örgütlenmesini de, çal›ﬂma yaﬂam›n› da
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dakikalar›, saniyeleri hesaplanm›ﬂ
bir disiplinle yönetir. Fakat, birincisi burada disiplin alt›na al›nan
kesimler burjuvazi de¤il, emekçiler ve halkt›r. ‹kincisi, bu disiplinde
halk›n bir ç›kar› olmad›¤› için, halk›n gönüllü olarak hayata geçirdi¤i bir disiplin de¤il, zoraki bir disiplindir. Zoraki disiplin, büyük
oranda bask› ve maddi teﬂvik kullan›larak hayata geçirilir.
Burada disiplin bir yaﬂam biçimi, bir kültür, bir düﬂünce tarz› de¤il, kendisine azami düzeyde hizmet ettirmenin yöntemidir.
Proletaryan›n disiplini, bunun
tersine gönüllü bir disiplindir. Çünkü proletaryan›n disiplini kendi iktidar› yani kendi s›n›fsal ç›karlar›
içindir. Proletarya, ancak birli¤inden ve çelik disiplininden güç alan
bir parti önderli¤inde iktidar›n› kurabilir ve sürdürebilir. Ayn› ﬂekilde
proletaryan›n, partisi arac›l›¤›yla
milyonlarca iﬂçi ve emekçi kitlelere disiplin ruhunu kazand›rmadan
da iktidar›n› sürdürebilmesi mümkün olmaz.
Proletaryan›n örgütünde birli¤i
sa¤laman›n yolu, kararlar›n aﬂa¤›dan yukar›ya demokratik bir ﬂekilde al›nmas› ve demokratik bir sürecin sonucunda al›nan bu kararlar›n, yukar›dan aﬂa¤›ya merkeziyetçilik ilkesi gere¤i, disiplinli bir
ﬂekilde hayata geçirilmesidir. Dolay›s›yla, proletarya ve halk örgütlerinde (ya da organlar›nda) disiplin demokratik bir sürecin sonucudur.
Stalin, proletarya partisinde disiplinin, demokratik karar alma
süreci ile birlikteli¤ini ﬂöyle ifade
eder; “ K u ﬂk u su z k i b u , p ar tide fi kir savaﬂ›m›na yer olmad›¤› anlam›na gelmez. Tam tersine, de-

mir disiplin, eleﬂtiriye ve fikir savaﬂ›m›na engel olmak ﬂöyle dursun, par t i n i n b a ¤ r › n d a e l e ﬂ t i r i y i
v e f i k i r s a va ﬂ › m › n › g e re k t i r i r. Üs t e l i k b u , d i s i p l i n i n ‘kör’ disiplin
olmas› da demek de¤ildir.
Tam tersine, demir disiplin,
bilinçli ve gönüllü olarak kabul
ed il en bi r i ta at› ön gö rü r, çünkü,
ancak bilinçli bir disiplin, gerç ek t e n demir disiplin o l a b i l i r.
Ama fikir savaﬂ›m› bitince, eleﬂ tiri tükenip karara var›l›nca, bütün par ti üyelerinin irade birli¤i
ve eylem birli¤i ﬂar t t › r. Bu, öyle
bir zor u n l u ﬂ a r t t › r k i , o n s u z n e
b i r l e ﬂ m i ﬂ p a r t i , n e d e p a r tide de m i r d i s i p l i n d ü ﬂ ü n ü l e b i l i r.” (Leninizmin ‹lkeleri)
Demokratik karar alma süreci,
gönüllü birli¤in ve demir disiplinin
de temelini oluﬂturur. Fakat, demokratik karar alma sürecinin özü
yanl›ﬂ kavrand›¤›nda, örgütü tart›ﬂmalara bo¤arak, iﬂlemez hale
getirme özgürlü¤ü gibi alg›lanabilmektedir.
Demokratik karar alma süreci,
“s›n›rs›zca, disiplinsizce, amaç s›z, hedefsiz ve sor umsuzca” bir
tart›ﬂma özgürlü¤ü de¤ildir. Tersine, birli¤i parçalay›c› de¤il, birli¤i
sa¤lamlaﬂt›r›c›; disiplini bozucu
de¤il, disiplini pekiﬂtirici, örgütü t›kay›c› de¤il daha sa¤l›kl› iﬂletmeye hizmet eden bir süreçtir.
Disiplin konusundaki yanl›ﬂ
kavray›ﬂlardan bir di¤eri, disiplini
mekanik, yarat›c›l›ktan ve inisiyatiften uzak bir iﬂleyiﬂe, ka¤›t üzerinde belirlenmiﬂ kurallar bütününe indirgemektir.
Bu uç kavray›ﬂ›n yaﬂamdaki
sonucu da, plan, program ve kurallar›n yaﬂam›n ihtiyaçlar›na göre
ﬂekillendirilmemesi ve geliﬂime
hizmet etmesi gereken disiplinin,
yer yer geliﬂimin önünde bir engel
durumuna getirilmesidir.
Devrimci disiplin, canl› bir
organizmad›r; örgütü ve kiﬂileri
geliﬂtirdi¤i, kolektivizmle, üretkenlikle, k›sacas›, örgütün her alandaki canl› yaﬂam›yla bir bütün
oldu¤u ölçüde güçlü ve kal›c› olur.

hukuk, adalet anlay›ﬂ›n›n
ifadesidir.
Devletin hukuku, adaleti
yoktur. Tutsaklar› aç›ktan
hapishanelere düzenledi¤i
operasyonla katletmiﬂ, fakat yapt›¤› katliam›n sorumlulu¤unu, yarg› gücünü
elinde
bulundurman›n
avantaj›yla tutsaklar›n üzerine atmaya çal›ﬂmaktad›r.
Kuﬂkusuz, oligarﬂinin yarg›s›,
düzenin ç›karlar› çerçevesinde kararlar alabilir, tutsaklar› kendi yapt›¤› katliamdan dolay› da suçlayabilir.
Fakat böyle olmas›, devletin katliamdaki sorumlulu¤unu örtmeye
ya da azaltmaya yeter mi? Tersine,
katliamc› devletin, ayn› zamanda
adaletsiz, hukuk ve yasa tan›maz oldu¤unu da gösterir.
Devletin katliamdaki sorumlulu¤u mahkeme kararlar›na ihtiyaç
duymayacak ve mahkeme kararlar›yla gizlenemeyecek kadar aç›kt›r.
Devlet, katliamdaki sorumlulu¤unu üstlenmekle kalmamal›, katliam›n sorumlular›n› da yarg›lamal›d›r.

19 Aral›k’taki
ölümlerden
Kim Sorumlu?
12 Haziran’da ‹stanbul Üsküdar
1. A¤›r Ceza Mahkemesi'nde devam
edilen, 19 Aral›k Ümraniye hapishanesinde yap›lan katliam›n davas›nda, yaﬂanan geliﬂmelerden birisi
de ﬂu oldu;
Duruﬂmaya kat›lan Adalet ve
‹çiﬂleri Bakanl›klar› avukat›, ölümlerden tutuklular›n sorumlu oldu¤unu belirterek, Ümraniye’de 19 aral›k’ta askerler taraf›ndan s›k›lan
kurﬂunla ölen Alp Ata Akçayöz’ün
ailesine hükmedilen tazminat›n tutuklulardan al›nmas›n› istedi.
Alp Ata AKÇAYÖZ’ün ailesi 18
Ekim 2001’de Adalet ve ‹çiﬂleri bakanl›klar› aleyhine tazminat davas›
açm›ﬂ, dava 27 ﬁubat 2004’te Alp
Ata Akçayöz’ün ailesine 53 milyar
TL tazminat ödenmesi karar›n›n
ç›kmas›yla sonuçlanm›ﬂt›. Adalet ve

Dersim ve ‹zmir’de

‹çiﬂleri Bakanl›klar› önce, Dan›ﬂtay
10'uncu Dairesi'ne baﬂvurarak bu
karara itiraz ettiler. Dan›ﬂtay 10'uncu Dairesi, ﬁubat 2005’te “Olayda
devletin hizmet kusuru bulunu yor...” karar›yla iki bakanl›¤›n baﬂvurusunu reddetmiﬂti.
Fakat, her iki bakanl›k da devletin katliam›n›n sorumlulu¤unu, katledilen tutsaklara y›kmaya çal›ﬂ›yorlar. Üsküdar 1. A¤›r Ceza Mahkemesi'nde görülen duruﬂmaya iki
bakanl›k ad›na kat›lan Av. Murat
Çak›r’›n tazminat›n tutsaklardan
al›nmas›na iliﬂkin istemi de bunun
ifadesidir.
Asl›nda, iki bakanl›¤›n tazminat
üzerinden katliam›n sorumlulu¤undan kurtulma giriﬂimleri, katliam›n
hemen arkas›ndan katledenlere de¤il, tutsaklara aç›lan davalarla ayn›
lerine ve “Direnenlere” sahip
ç›kt›¤›n› gösterdi. Sergiyi görmeye gelenlerin pek ço¤u sergilenen ürünler için “bunlar›
niçin satm›yorsunuz” diyerek
“Biz evimizde bu ürünleri görmek isteriz, hem hapishanedekilere bir katk›s› olur” diyerek sahiplenmelerini gösterdiler.
Halaylar çekilerek, hep birlikte türküler söylenerek dört gün aç›k olan
sergide polisin halk› tedirgin etme
çabalar›na ra¤men coﬂku ve sahiplenme hakimdi.

Direnenlerin Sergisi
Coﬂkuyla Sona Erdi
12-13-1415 Haziran
g ü n l e r i
boyunca
D e r s i m Sanat
SokaDersim
¤›’nda aç›k
olan “Üreterek Direnen, Direnerek Üretenlerin”
sergisi sona erdi. Sergi halk›n ve
çevre esnaf›n›n sahiplenmesiyle karﬂ›laﬂt›. Dört gün boyunca sergiyi gezenlere F Tipi hapishanede yaﬂanan
koﬂullar anlat›ld›.
Olumlu tepkilerin al›nd›¤› sergide Dersim halk› geçmiﬂine, gelenek-
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***
‹ z m i r’de 10-17 Haziran tarihleri
arar›sanda aç›lan tutsak ürünleri sergisi Sevgi Yolu’nda bir hafta boyunca sergilendi.
Aç›l›ﬂ› Grup Gün›ﬂ›¤›’n›n verdi¤i
dinletiyle baﬂlayan sergi 17 Haziran
günü sona erdi. Her gün yeni ziya-

retçileri olan serginin son gününde
‹zmir de konservatuarda okuyan bir
halk müzi¤i ö¤rencisi ba¤lama çalarak ve türküler söyleyerek destek
oldu. ‹nsanlara tecritin anlat›ld›¤›
sergiye de¤iﬂik kesimlerin ziyaretleri oldu. Sergiyi ziyaret edenler aras›nda tecrit gerçe¤ini hiç bilmeyen
insanlar vard›. Tecriti ilk kez duyanlar anlat›lanlar karﬂ›s›nda ﬂaﬂk›na
dönüp üzüntülerini belirtirken tutsaklar›n zor koﬂullarda, imkans›zl›klar içinde ürettikleri ürünleri görüp
sayg›lar›n› ifade ediyordu.
Tutsak Ürünleri Sergisi direnmenin ve üretmenin s›n›r›n›n olmad›¤›n bir kez
daha anlatt›.
Turistlerinde ilgisini
çeken
sergi be¤eniyle
‹zmir
karﬂ›land›.
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Haydi Kolkola
ﬁenli¤i’nde Binler
Halaya Durdu
TAYAD’l› Aileler’in 2 y›ld›r düzenledi¤i Haydi Kolkola ﬁenli¤i 15
Haziran günü Pir Sultan Abdal Kültür ve Derne¤i Sar›yer ﬁubesi bahçesinde yap›ld›.
TAYAD Baﬂkan› Mehmet Güvel
ﬂenli¤in amac›n› anlatan bir aç›l›ﬂ
konuﬂmas› yaparak “TAYAD’la dayan›ﬂmak tutsaklarla dayan›ﬂmakt›r.
Bizlere on y›llard›r dayan›ﬂma ve
mücadelemizde engel olamazlar.
Biz hepimiz birbirimize s›k› ba¤›ml›y›z, biz büyük bir ailenin fertleriyiz. Umudumuzu büyük tuttuk ve
büyütüyoruz. Umudumuzun kayna¤› tutsaklar›m›z, ﬂehitlerimiz, ideolojimizdir” dedi. Güvel konuﬂmas›na Naz›m Hikmet’in bir ﬂiiriyle
son verdi.
ﬁenlik Gazeteci Yazar Alper
Turgut ve ﬁair Ruhan Mavruk’un
söyleﬂisiyle devam etti. Alper Turgut ayd›n olman›n getirdi¤i bedellere de¤inirken, tecritle ilgili yazm›ﬂ
oldu¤u Sessizli¤e Karﬂ› kitab›n› anlatt›. Ruhan Mavruk da ç›karm›ﬂ ol-

du¤u kitaplar›ndan bahsetti.
“Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez” pankart›n›n cemevi bahçesine as›ld›¤› ﬂenlikte, cemevi bahçesinin giriﬂinde tutsaklar›n yapm›ﬂ
oldu¤u ürünler sergilendi, kitap
stand› aç›ld›.
TAYAD’l› ailelerin foto¤raflarla
tarihini anlatan bir resim sergisi de
ﬂenlikteki yerini ald›.
ﬁenli¤in aç›l›ﬂ›ndaki konuﬂman›n ard›ndan sahneye ilk olarak sanatç› Ercan Ayd›n ve sonras›nda
Nurettin Güleç ç›karak Zazaca ve
Türkçe parçalar›n› seslendirdiler.
Türkülerin ard›ndan ‹dil Tiyatro
Atölyesi Bilgesu Erenus’un yazd›¤›
Ümit ‹lter’in ﬂiirlerinden tiyatroya
çevrilen ölüm orucu ﬂehitleri Canan
ve Zehra Kulaks›z’›n direniﬂlerini
anlatan Onuncu Köyün Fidanlar›
adl› oyunu sergiledi. Canan ve Zehra’n›n direniﬂinin anlat›ld›¤› oyunla
Ar mutlu halk› duygulu anlar yaﬂarken “Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez, Yaﬂas›n Ölüm Orucu Dire-

Öcalan’›n Avukatlar›
Tecrit Koﬂullar›n› Anlatt›
Bir bas›n toplant›s› düzenleyen,
Abdullah Öcalan’›n avukatlar›, ‹mral› Adas›’nda tek baﬂ›na tutulan Öcalan’a a¤›r tecrit uyguland›¤›n› ve sistematik hak ihlallerine maruz b›rak›ld›¤›n› söylediler.
‹HD ‹stanbul ﬁubesi’nde bas›n
toplant›s› yapan avukatlardan Av.
Hatice Korkut, Öcalan’›n tutuldu¤u
‹ m r a l › Tek Kiﬂilik Cezaevi’ni ‘G uantanamo cezaevi örne¤inde oldu¤u gibi ö z e l v e a y r › m c › u y g u l a m a -
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lar›n yaﬂand›¤›,
hukukun nüfuz
etmedi¤i ada
cezaevlerinden
b i r i ’ olarak ta-

n›mlad›.
CPT’nin (Uluslararas› ‹ﬂkenceyi
Önleme Komitesi) Mart 2008 tarihli
raporunda da, ‹mral› Hapishanesi’ne
iliﬂkin benzer tespitlerin yap›ld›¤›
belirtilen aç›klamada, Öcalan’›n tecrit koﬂullar›; “baﬂta savunma hakk›
olmak üzere, d›ﬂ dünya ile iletiﬂim,
sa¤l›k, bas›n ve yay›na eriﬂim, havaland›rma vb. haklar›... k›s›tlanmaktad›r. Mektup yazma olana¤› bulunmamakta, ... cezaevlerinden gönderi-

niﬂimiz Kurtuluﬂ Kavgada Zafer
Cephede” sloganlar› hiç susmad›.
Tiyatronun ard›ndan bir konuﬂma
yapan Canan ve Zehra’n›n babas›
TAYAD’l› Ahmet Kulaks›z’›n “Canan ve Zehra bana ciddi sorumluluklar b›rakt›lar o sorumluluklar›
yerine elimden geldi¤ince getirece¤im. Ba¤l›l›klar›n› sevdi¤im, Ba¤›ms›zl›klar›n› sevdi¤im mücadelelerini sevdi¤im Canan ve Zehra’yla
gurur duyuyorum” sözleri dakikalarca alk›ﬂland›.
Ve sahneyi Grup Yorum alarak
Haydi Kol Kola adl› ﬂark›lar›yla
konserlerini açt›lar. Yorum’un sahne almas›yla ﬂenli¤e kat›lan 1000
kiﬂi coﬂkulu halaylar çekti, Yorum
ﬂark›lar›n› hep birlikte söyledi. Armutlu’ya iliﬂkin ezgilerinde seslendirildi¤i Yorum konserinde çocuklar sahneye ç›karak Yorum’la birlikte zafer iﬂaretleriyle ve yumruklar
havada marﬂ söylerken ﬂenlik Yorum’un Hakl›y›z Kazanaca¤›z marﬂ›n› söylemesiyle bitirildi.

len mektuplar nadiren ve ço¤unlukla
karalanm›ﬂ olarak verilmektedir.
Odas›nda sadece tek dalgaya ayarlanm›ﬂ bir radyo bulundurabilmekte
ve ancak 10 gün öncesinin gazetelerine eriﬂebilmekte, hiçbir yasal dayanak gösterilmeden baz› dergiler ile
tüm Kürtçe yay›nlara eriﬂimi engellenmektedir.” ﬂeklinde ifade edildi.
Avukatlar ayr›ca, toplatma karar›
olmayan kitaplar›n verilmedi¤ini,
aç›k görüﬂ, telefon kullanma, avukat
ve aile d›ﬂ›nda üç kiﬂiyle görüﬂebilme gibi haklardan da yararland›r›lmad›¤›n› belirttiler.

22 Haziran 2008

ÖDP-DY’de Devrimcili¤in ‘Yeniden’ Keﬂfi -1

Ufuk Uras’a teﬂekkürler...
9 Haziran tarihli Birgün’de Bülent Forta’n›n yaz›s›n›n baﬂl›¤›n›
görenler bir an gözlerine inanamad›lar. Tastamam ﬂöyle yaz›yordu:
TEK YOL DEVR‹M
Bu ﬂaﬂk›nl›kla gazeteyi okumaya
devam edenlerin ﬂaﬂk›nl›¤› Melih
Pekdemir’in köﬂesine bak›nca daha
da artacakt›. Çünkü oradaki baﬂl›kta
da ﬂu sat›rlar okunuyordu:
DEVR‹M! HEMEN ﬁ‹MD‹…
Ne oluyordu Birgün’de? Gazeteyi baﬂka birileri mi ele geçirmiﬂti
acaba?
Bir süredir ÖDP’de ve buna paralel olarak Birgün Gazetesi’nde
yaﬂananlar› az çok bilenler asl›nda
bu baﬂl›klara çok da ﬂaﬂ›rmad›lar.
ÖDP’nin bir “kanad›” ve Birgün’deki o kanada mensup yazarlar,
bir süredir devrimi, devrimcili¤i
“yeniden” keﬂfetmiﬂ görünüyorlard›.
Mesela, geçen y›l›n sonlar›nda
da ﬂöyle bir haber okuduk Birgün’de:
“Artvin'de anma, panel, konser
12 Eylül'ün karanl›k günlerinde,
bask›n›n, iﬂkencenin, ölümün, faﬂizmin karﬂ›s›nda dimdik duran, mücadeleden ve direniﬂten asla vazgeçmeyen... ve adlar› sayfalara s›¤mayan en güzel 42 çocu¤unu yitirmiﬂti Artvin halk›. ‹ﬂte o Artvin halk› önceki gün o dönemde ve daha
sonra yitirdi¤i tüm devrimci evlatlar›n› bir etkinlikle and›.” (24 Aral›k,
2007)
Kimler yoktu ki bu panelde;
O¤uzhan Müftüo¤lu panelin ilk konuﬂmac›s›yd›. ÖDP Genel Baﬂkan
Yard›mc›s› Alper Taﬂ’tan Mahmut
Memduh Uyan’a kadar tüm tasfiyeciler oradayd›.
12 Eylül'deki teslimiyet çizgisi
sanki hiç olmam›ﬂ gibi, sanki da¤lar› modas› geçmiﬂ mücadele mekanSay›: 151

lar› olarak ilan etmemiﬂler gibi,
"Fatsa'da, Artvin'de da¤a ç›kanlara" övgüler yap›lmaya baﬂlan›yordu
ÖDP’nin bir kesimi taraf›ndan...
Y›llard›r gerillay› kavram olarak
bile a¤›zlar›na almayanlar, birden
ﬂehitleri, Karadeniz’de da¤lara ç›kanlar› hat›rlam›ﬂlard›. Süpürgeli,
aynal›, z›r›lt›l›, düdüklü, k›rm›z›
kartl›, hoplay›p z›plamal›, hatta soyunmal› eylemlerle dolu bir prati¤in
yarat›c›lar›yla gerillay› yanyana düﬂünmek, pek mümkün de¤ildi.
“Geceleri evleri bas›lmadan
uyuyabilenlerin partisi” olmakla,
risksiz devrimcilik yapmakla övünenlerle ﬂehitleri birlikte düﬂünmek
de zordu. Ne olmuﬂtu da y›llar sonra bunlar yanyana geliyordu
ÖDP’de?
Mesela geçen hafta, “Yumruklu
y›ld›z aln›m›z›n ak›d›r” baﬂl›¤› vard› Birgün’deki bir yaz›da da. Oysa,
Devrimci Yol THKP-C’nin aﬂ›lmas›yd›. ÖDP’yle de Devrimci Yol’u
aﬂmam›ﬂlar m›yd›? “Y›ld›zl› yumruk” geçmiﬂte kalmam›ﬂ m›yd›?
Bunun böyle oldu¤unu söyleyenler,
kendileriydi.

ÖDP’nin Bir K a n a d › n › n
‘Baﬂ›na Düﬂen Taﬂ’
Bu çevreyi izleyenler, ÖDP’nin
baz› yöneticilerinin ve Birgün yazarlar›n›n bir kesiminde ﬂaﬂ›rt›c› bir
de¤iﬂim gördüler;

E¤er devrimcilik b ir yaﬂam
tarz› de¤ilse, bir düﬂünce ve
ruh hali de¤ilse ve sadece iç
çat›ﬂmalarda, k oltuk k avgalar›nda k ullan›lan b ir malzeme d erecesine düﬂürülmüﬂse,
orada u tan›las› b ir çürüme
ve d ejenerasyon v ard›r ve ne
güzel sözler, ne keskin deyiﬂler, bu çürümeyi örtemez.

Birgün Gazetesi’nin manﬂetlerinde emekçilere, eylemlere ola¤anüstü yer verilmeye baﬂland›.
Partinin Genel Baﬂkan›, krizlere
karﬂ›, istikrardan yana politikalar
savunurken, Birgün’ün köﬂe yaz›lar›nda devrimcilerin istikrar istemeyece¤i, krizlerin mücadeleyi geliﬂtirmek için f›rsat oldu¤u yolunda
yaz›lar ç›k›yordu... ‹nönü Alpat’›n
ço¤unlukla ﬂehitlerle ilgili yaz›lara
yer verdi¤i köﬂesine bile Birgün’de
yer bulunamam›ﬂken, bu yaz›lar bile rahats›zl›¤a yol açm›ﬂken, ﬂimdi
bu ﬂehit aﬂk› nereden ç›km›ﬂt›?
Ne oluyordu gerçekten?
Bu “devrimci” söylem nereden
icabetmiﬂti?
AB’ye uyum yasalar› karﬂ›s›nda
sarhoﬂ olup “ A m a b u d e v r i m ” diye
yazan Melih Pekdemir ne olmuﬂtu
da hidayete erer gibi, ﬂimdi baﬂka
bir devrimden söz eder olmuﬂtu?
Halk›n böylesi durumlar› tarif
etmek için kulland›¤› o çok güzel
deyimle sorarsak, bu arkadaﬂlar›n
baﬂ›na taﬂ m› düﬂmüﬂtü acaba?
Kuﬂkusuz devrimin yeniden keﬂfi, devrimci söyleme böylesine yeniden sar›l›ﬂ, durduk yerde gerçekleﬂmemiﬂti. Müftüo¤lu ve eski DY
yönetimini oluﬂturan kadrolar›n baﬂ›na taﬂ düﬂmemiﬂti ama, Ufuk Uras
düﬂmüﬂtü.
ÖDP içinde Ufuk Uras’ta simgeleﬂen çizgi yerleﬂip güçlendikçe,
ÖDP’nin belli kesimleri eleﬂtirel bir
tutum geliﬂtirmeye baﬂlam›ﬂlard›.
Bunun da baﬂ›n› yine –garip ve çeliﬂkili görünecektir ama– O¤uzhan
Müftüo¤lu çekiyordu. Müftüo¤lu,
2003’ten itibaren yazd›¤› yaz›larda,
sanki ÖDP’yi do¤uran politikalarda, teorilerde kendisinin hiçbir pay›
yokmuﬂ, kendisi oraya tamamen
sonradan gelmiﬂ biriymiﬂ gibi eleﬂtiriler yap›yor, solun k›y›ya vurmas›ndan, tatl› su solculu¤undan kur-
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tulmak gerekti¤inden dem vuruyordu.
Sonra yazd›klar› daha köﬂeli hale geldi. Sonran›n tam zamansal
karﬂ›l›¤›, Müftüo¤lu ve birlikte davrand›klar›n›n, ÖDP içinde Ufuk
Uras karﬂ›s›nda ald›¤› “yenilgi”dir.
Ayr›l›k, seçimlerde alenileﬂti;
Ufuk Uras, dayatmayla kendi seçim
politikas›n› uygulad›.
Peki buraya nas›l gelinmiﬂti ve
bu “ayr›ﬂma”n›n maddi, siyasi temelleri neydi?

S a v r u l u ﬂ l a r ve ‘Yeniden’
Dönüﬂler
Teorisi ve prati¤iyle, Devrimci
Yol ve ÖDP, Türkiye solu aç›s›ndan
önemli dersler taﬂ›yor. Elbette
ÖDP’den kitlelerin nas›l örgütlenece¤inin, bir direniﬂ çizgisinin nas›l
gerçekleﬂtirilece¤inin, devrimci bir
örgütün nas›l oluﬂturulaca¤›n›n,
yoldaﬂl›k iliﬂkilerinin dersini almak
mümkün de¤il. DY ve ÖDP, Türkiye solu aç›s›ndan birçok olumsuzlu¤un dersidir. Ama ders derstir ve bu
anlamda da ÖDP, üzerinde durulmas›, tart›ﬂ›lmas› gereken bir harekettir.
ÖDP’yi bugün tart›ﬂma gündemimize taﬂ›yan, yukar›da vurgulad›¤›m›z gibi, ÖDP saflar›nda, en az›ndan bir kesiminde devrimcili¤in yeniden keﬂfidir.
“Ye n i d e n ” kavram›, bir dönem
ç›kard›klar› yay›n organ›na ismini
de verdikleri gibi, Devrimci Yol ve
ÖDP tarihinde adeta özel bir yere
sahiptir. Bu kavram›n taﬂ›d›¤› özel
önem, asl›nda hareketin geliﬂim tarihi boyunca s›k s›k savrulmalar,
kesintiler yaﬂam›m›z olmas› nedeniyledir. Bugünkü devrimcili¤i keﬂifleri de yine böyle uzun bir savrulma, uzaklaﬂma döneminin arkas›ndan geldi¤i için, durumu en iyi ifade eden kelime yine “yeniden” olacakt›r.
1972 sonras›nda hareketin yönetimini üstleneceklerin baz›lar›,
1970’lerin baﬂ›nda THKP-C hareketinin militanlar›yd›lar. Politikleﬂmiﬂ Askeri Savaﬂ Stratejisi’ni, onun
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içerdi¤i temel kavramlarla söylersek, öncü savaﬂ›n›, silahl› propaganday› savunuyorlard›. Devrimi, sosyaizmi savunuyorlard›.
Sonras›nda hareket K›z›ldere’de
örgütsel olarak yenilmiﬂ, Müftüo¤lu’nun da içinde oldu¤u baz› kadrolar tutsak düﬂmüﬂlerdi. 1974’de içeriden ç›kt›klar›nda, asl›nda Müftüo¤lu, art›k THKP-C’yi savunmuyordu. Kafas› kar›ﬂ›kt›. Zaten bu
kadrolar ç›kar ç›kmaz da, askerlikti,
iﬂti derken düzen içine az çok yerleﬂmekteydiler.
Fakat bu arada beklenmedik bir
geliﬂme meydana ç›km›ﬂt›. Yenildi
sand›klar› Cephe’nin yaratt›¤› büyük bir potansiyel vard›. ‹ﬂte o koﬂullarda ilk kez olarak “ y e n i d e n ”
THKP-C savunuculu¤una döndü
Müftüo¤lu ve öteki DY yöneticileri.
Öncü savaﬂ›n›, silahl› propaganday› yani Mahirler neyi savunuyorsa, hepsini savunuyorlard›; mevcut
Cephe potansiyelini toparlamak için
böyle yapmak zorundayd›lar.
Nitekim, toparlayabildikleri kadar›n› toparlad›lar, kendi kafa yap›lar›na uygun bir kadrolaﬂmay› hayata geçirmeye çal›ﬂt›lar. Bu arada onlar›n henüz aç›k etmedikleri tasfiyeci, inkarc› yaklaﬂ›mlar›n› aç›¤a ç›karan devrimciler, onlardan yollar›n› ay›r›p Devrimci Sol’u oluﬂturarak Mahir’in yolundan yürümeye
devam ettiler.
Kendi kafa yap›s›na göre kadrolar›n› oluﬂturmuﬂ DY yöneticileri,
bu defa “muhaliflerinden” kurtul-

Teorisi ve prati¤iyle, Devrimci Yol ve ÖDP, Türkiye solu
aç›s›ndan önemli dersler taﬂ›yor. Elbette ÖDP’den kitlelerin nas›l örgütlenece¤inin,
bir direniﬂ çizgisinin nas›l
gerçekleﬂtirilece¤inin, devrimci b ir örgütün nas›l oluﬂturulaca¤›n›n, yoldaﬂl›k iliﬂkilerinin d ersini a lmak m ümkün de¤il. DY ve ÖDP, T ürkiey solu aç›s›ndan bir çok
olumsuzlu¤un d ersidir.

muﬂ olarak “yeniden”, 74’teki düﬂüncelerine k›smen dönüp, inkarc›
düﬂüncelerini daha aç›k ortaya koymaya baﬂlad›lar.
Bu süreç, 12 Eylül’le kesintiye
u¤rad›. ‹nkarc›l›k, en az›ndan o kesit içinde mant›ksal sonuçlar›na
ulaﬂmad›, ama ulaﬂacakt›.
‹nkarc›l›¤›n 12 Eylül’deki ad›,
teslimiyet oldu. Devrimci Yol, merkezinin bulundu¤u Mamak Hapishanesi’nde teslimiyetçi bir çizgi izledi. Ne d›ﬂar›da, ne içeride Mahirler gibi direnmekten uzakt›lar. D›ﬂar›da da merkezi olmayan kimi direnme giriﬂimlerinin ard›ndan DY
adeta tasfiye oldu.
Uzun y›llar, hiçbir alanda, merkezi iradi politikalar›yla varolmad›
Devrimci Yol. Y›llar, Müftüo¤lu ve
di¤er DY yöneticilerinin içeriden
ç›kmas›n› beklemekle geçti adeta.
Ve nihayet ç›kt›lar.
“Yeniden” dönmüﬂlerdi iﬂte siyasi sahneye. Ama nas›l bir dönüﬂ
olacakt› bu?
THKP-C’yi savunacaklar m›yd›
mesela? Veya Devrimci Yol’u?
‹kisini de savunmad›lar.
“Yeniden” demiﬂlerdi ama bu
ikisinin savunulaca¤›n› düﬂünenler,
yan›ld›lar. “Yeniden”in alt› boﬂtu,
‘yeniden” de¤il, yeni bir çizgi olacakt› art›k.
Bu, Mahirler’in yoluyla ilgisi olmayan bir çizgi olacakt›. Bu çizginin, halk savaﬂ›, öncü savaﬂ›yla, silahl› propagandayla da ilgisi olmayacakt›. ‹llegalite olmayacakt› bu
çizgide. Peki ne olacakt›?
Güya DY kadrolar› “Tart›ﬂma
Süreçleri” ad› verilen tart›ﬂmalarda
bu soruya cevap arayacaklard›.
Oysa cevap, tasfiyeci önderlik
taraf›ndan çoktan verilmiﬂti ve
“Tart›ﬂma Süreci” sadece bu cevab›
kadrolara kabul ettirme, kabul etmeyenleri de tasfiye etme süreciydi.
Hapishaneden ç›kan DY yöneticileri, yine düzene az çok yerleﬂmiﬂlerdi, ﬂimdi bu statülerini bozacak bir çizgiyi kabul edemezlerdi.
Yeniden 1974 sonras›n›n inkarc›l›22 Haziran 2008

¤›na dönülüyordu.
ÖDP iﬂte bu sürecin sonunda kuruldu... ÖDP bünyesinde, sadece
halk savaﬂ› stratejisini de¤il, devrimcili¤i tasfiye ettiler.
Bu tasfiye süreci durmaks›z›n
derinleﬂti. O kadar derinleﬂti ki, tasfiyeyi baﬂlatanlar› bo¤maya baﬂlad›
art›k. Ve iﬂte bu noktada 20072008’de bir kez daha “yeniden”
kavram› gündemine girdi ÖDPDY’nin. Yeniden devrimcili¤i keﬂfettiler. ‹lginç olan, birbirinden bu
kadar farkl› konumlarda olmalar›na
ra¤men, her dönem kendilerini en
do¤ru kabul etmeye de devam ettiler. Görülüyor ki, hangi dönemde,
nas›l bir politika prim yapacaksa,
nas›l bir politika ona güç sa¤layacaksa, ÖDP-DY önderli¤i vurguyu
oraya yöneltmiﬂ. Ki, bu kadar çok
gel git, ÖDP-DY çizgisinin nas›l bir
pragmatizm ve istismarc›l›kla malul
oldu¤unu da gösteriyor.

U r a s l a r ’› Eleﬂtirmeden
Önce Dönüp Aynaya
Bakmal›lar
Evet, ﬂimdi Müftüo¤lu’na, Pekdemir’e, Forta’ya sormak her devrimcinin, demokrat›n hakk›d›r:
Hangi devrimden söz ediyorsunuz?
30 y›l sonra m› hat›rlad›n›z?..
Soruyoruz; düzen içine yerleﬂmiﬂ, devrim için k›l›n› k›p›rdatacak,
t›rna¤›n› feda edecek takati kalmam›ﬂ bir kesim, nas›l devrimden söz
edebilir?... Ve soruyoruz, gerçekten
nas›l bir devrimden söz ediyorsunuz
siz?
Uras’› ve ﬂu anda onun temsil etti¤i anlay›ﬂ›, politikay› k›yas›ya
eleﬂtiriyorlar görünürde. Onun
AB’cili¤ini,
parlamenterizmini
eleﬂtiriyorlar. Fakat bu politikalar›n
nas›l ortaya ç›kt›¤›n›, Uras gibi insanlar›n nas›l ﬂekillendi¤ini ve daha
önemlisi, nas›l partide hakim olduklar›n› hiç tart›ﬂm›yorlar. Sanki Müftüo¤lu, sonradan gelip kat›lm›ﬂ bu
partiye de muhalefet ediyor.
Müfto¤lu, bir süre önce Birgün’de yay›nlanan “Sol tart›ﬂ›yor”
baﬂl›¤› alt›ndaki röportaj›nda Ufuk
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Devrimin yeniden keﬂfi iﬂte
bu. Oysa, Müftüo¤lu da,
Müftüo¤lu’nun b ugünkü
“devrim” s öylemlerinde bir
keramet b ulanlar da u nutmamal›d›rlar ki, d evrim kavram›n›n eskitilmesi, yozlaﬂt›r›lmas›, içinin boﬂalt›lmas›,
“ A ﬂ k ›n ve d e vr im in pa r ti s i ”
derken b aﬂlad›.
Uras çizgisini eleﬂtirerek ﬂunlar›
söylüyordu. Ki, bu röportajdan aktaraca¤›m›z bölümler, Müftüo¤lu ve
arkadaﬂlar›n›n nas›l bir istikrars›zl›k, tutars›zl›k içinde oldu¤unu da
göstermektedir.
Müftüo¤lu, “eskilerin” art›k çekilmesi gerekti¤ini sayg›s›z bir üslupla dile getiren Ahmet ‹nsel’e atfen diyor ki:
“Yap›lmak istenen asl›nda 'yenilenme' diye diye geçmiﬂin devrimci
de¤erlerini çürüterek liberal-sol bir
projenin önünü açmaya çal›ﬂmaktan baﬂka bir ﬂey de¤il. Dünya çap›nda esen büyük sol-liberal fikirlerin hegemonya mücadelesi yaﬂan›yor. Bu hegemonyaya direnenleri,
sol-liberal fikirlerin rahat geliﬂmesi
için engel olarak görüyor, ortadan
kald›rmak istiyorlar. ” (11 Eylül
2007)
Ne yaz›k, ne kadar da çarp›c›!
Bunlar›, biz neredeyse kelimesi
kelimesine Müftüo¤lu’na söylemiﬂtik vaktinde... ‹nseller’in rolünü onlar üstlenmiﬂti çünkü.
Solun yenilenmeye ihtiyac› var
diye bize ÖDP’yi ve legalizmi kabul ettirmeye çal›ﬂ›yorlard›. Stalinist, Leninist yöntemler diye, bizden solun de¤erlerini mahkum etmemizi istiyorlard›. Ve nitekim,
kendileri bu de¤erleri mahkum ettiler de.
Çok uzak de¤il, ‹nsel’in Müftüo¤lu ve di¤er eski yöneticiler için
kulland›¤› üslubun ayn›s›n›, Pekdemir gibileri, devrimci hareketin önderlerine karﬂ› kullan›yordu. Buna
tekrar dönece¤iz, Müftüo¤lu’nun
röportajdaki sözlerine devam ede-

lim; diyor ki Müftüo¤lu:
“Bir hareketin baﬂar›l› olmas›nda kazanma umudu yaratabilmesi
çok önemli. Kaybedene oynamay›
istemez kimse. Kitleselleﬂebilmek
biraz da bu konudaki eﬂi¤i atlamaktan geçiyor. ÖDP bu anlamda kazanma umudunu henüz yaratamad›.
Bunda parlamentoya endekslenmiﬂ
bir bak›ﬂ aç›s›n›n mutlaklaﬂt›r›lmas›n›n da rolü var.”
Legal particilik yolunu açarken,
bunun böyle olaca¤›n›n fark›nda de¤il miydi Müftüo¤lu? Fark›nda
idiyse bile bile hareketi bu batakl›¤a
itmiﬂ demektir; fark›nda de¤il idiyse, bu kadar y›ll›k tecrübesi, bu kadar›n› bile öngörmeye yetmiyor demektir ki, en az›ndan sola, kadrolar›na bir özeleﬂtiri borçlu olur bu
noktada da.
Ama elbette, Müftüo¤lu’nun bunu öngörmemiﬂ olmas›n› düﬂünmek, safdillik olurdu. Legal particilik, parlamentoya endekslenmiﬂ politikad›r. Bu dünyan›n her yerinde
böyledir. Kendilerinin tart›ﬂma süreçlerinde teorisini yapt›klar› da zaten iﬂte böyle bir legalizmden baﬂka
bir ﬂey de¤ildi.
Devam ediyoruz. Müftüo¤lu bu
röportaj›nda devrim hakk›nda da
konuﬂuyor ve ﬂöyle diyor:
“En çok eskitilen kavramlardan
biri de 'devrim'. "Art›k devrime ihtiyaç yok, devrim dönemleri kapand›"
diyorlar. Bu konudaki inanç yitimi
en büyük sorunudur solun. Gündelik baﬂar› aray›ﬂlar›na yol açan nedenlerden biri de bu. Oysa devrim
toplumlar›n geliﬂme yasas›n›n en
temel de¤iﬂmez ilkesidir. ”
Devrimin yeniden keﬂfi iﬂte bu.
Oysa, Müftüo¤lu da, Müftüo¤lu’nun bugünkü “devrim” söylemlerinde bir keramet bulanlar da
unutmamal›d›rlar ki, devrim kavram›n›n eskitilmesi, yozlaﬂt›r›lmas›,
içinin boﬂalt›lmas›, “ Aﬂk›n ve devrimin partisi” derken baﬂlad›.
‹ﬂte bu noktada, geriye dönmek
zorunda Müftüo¤lu.
ÖDP tarihi bir iflaslar tarihidir....
‹flas etmiﬂ bu görüﬂlerin sahipleri
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hala ders veriyorlar.... Önce kendinize dönün, aynaya bak›n, nas›l görünüyorsunuz?
Aynaya bakma cesaretiniz yoksa, arﬂivlere bak›n, ki o arﬂivler de
size ayna tutacakt›r. Orada bugün
savunmaya sahiplenmeye kalk›ﬂt›¤›n›z de¤erleri nas›l tasfiye etti¤inizi göreceksiniz.

M u h a s e b e Ya p m a d a n
Devrimcilik
Yap a ma zs ›n › z
ÖDP-DY tarihini inceleyen herkes görecektir ki, Ufuk Uras, teorisiyle, prati¤iyle, politikas›yla, O¤uzhanlar’›n ürünüdür. Müftüo¤lu, Ufuk
Uras’› eleﬂtirme hakk›na sahip de¤ildir; çünkü o politikay›, o politikac›
tipini yaratan kendileridir... Sonuç
budur. Sonucun bu olaca¤›n› devrimciler y›llar önce söylemiﬂlerdir.
ÖDP, 1980 sonras› tasfiyecili¤inin, Ufuk Uraslar da, ÖDP çizgisinin kaç›n›lmaz sonuçlar› ve ürünleridir. Müftüo¤lu, Pekdemir, Forta
veya ayn› konumda olup da Uraslar’› eleﬂtiren, devrim hakk›nda y›llar sonra ahkam kesmeye kalkanlar,
ﬂunu iyi bilmelidir ki, düüzeniçileﬂ meyi bir kez baﬂlatt›n›z m›, onu
b i r yerde durdurma gücü sizin
elinizden ç›kar g i d e r..
ÖDP’yi vareden teoriler, art›k
sahiplerini tasfiye ediyor demek ki!
Ufuk Uras’a teﬂekkür ediyoruz
yine de, bu arkadaﬂlara ony›llar sonra devrimi yeniden hat›rlatt›rd›¤›
için. Uras’›n Türkiye solu için yapt›¤› tek faydal› iﬂ de bu olsa gerek.
“Herkesin eski aidiyetlerini -yani siyasetlerini- unutup ÖDP kimli¤inde buluﬂmas›”, ÖDP’nin ilk dönemlerinde çok kullan›lan söylemlerden biriydi. Uraslar, ÖDP kimli¤inde buluﬂurken, baz›lar› bu sürece
tam uyum sa¤layamam›ﬂ m› yoksa,
mesele baﬂka m›?
Biz meselenin ÖDP’yi vareden
tasfiyeci ve düzeniçi siyasi kimli¤e
bir uyumsuzluk oldu¤u kan›s›nda
de¤iliz. E¤er, Müftüo¤lu ve di¤erleri,
ÖDP üzerindeki iktidarlar›n› sürdürüyor olsalard›, ihtimal ki, bu politi-

40

ÖDP

Ufuk Uras, “Çernobil sosyalizmi” diye sosyalizmin 70 y›ll›k p rati¤ine, k azan›mlar›na
hakaretler ya¤d›r›rken n eredeydi O¤uzhanlar?
ÖDP yöneticileri “ te r ö rü n s a¤› solu olmaz” derken, b ir tek
devrimcinin cenazesine kat›lmam›ﬂ Ö DP, a sker cenazelerini k ald›rmaya s oyunurken,
koruculu¤u m eﬂrulaﬂt›ran
aç›klamalar yap›l›rken, n eredeydiler?
kalara bir eleﬂtirileri de olmayacakt›.
ÖDP, sisteme yerleﬂmiﬂ kesim lerin solculu¤unun teorisi ve örgütsel ifadesi olmuﬂtur.
Düzene yerleﬂenler, düzenden
ald›klar› ideolojinin, de¤erlerin sola
taﬂ›nmas›n›n da arac› olmuﬂlard›r.
AB’cilik, “her türlü ﬂiddet karﬂ›tl›¤›”, parlamenterizmi kutsama, düzenin krizini çözme görevini üstlenip “istikrar”› savunma gibi tüm düﬂünceler, oradan gelmiﬂtir. Bu düﬂüncelerin kuﬂkusuz solda yeri yoktur ama bu düﬂünceler ÖDP’de
uzun y›llard›r savunuluyor ve pek
kimse de itiraz etmiyordu. Sistemin
s›n›rlar› içinde yaﬂay›p, o s›n›rlar
içinde düﬂünmenin do¤al sonucu
böyle bir politik çizgidir.
Hal böyleyken, sanki Uras’›n savunduklar›yla baﬂtan itibaren farkl›
düﬂünüyorlarm›ﬂ, farkl› bir prati¤in
içindeymiﬂ gibi davranmalar›, devrimci de¤erleri, söylemi kullan›p is t i s m a r etmekten baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Bu anlamda çok kesin olarak
söyleyebiliyoruz ki, dillerindeki
devrim sözünün devrimle, devrimcilikle ilgisi yoktur. Bu da r e k a b e t çilikten; yani temelde yine k a p i t a lizm var, esiri olduklar› burjuva ideolojisi var...
Ufuk Uras, “Çernobil sosyalizmi” diye sosyalizmin 70 y›ll›k prati¤ine, kazan›mlar›na hakaretler
ya¤d›r›rken neredeydi O¤uzhanlar?
ÖDP yöneticileri “terörün sa¤›
solu olmaz” derken, bir tek devrimcinin cenazesine kat›lmam›ﬂ ÖDP,

asker cenazelerini kald›rmaya soyunurken, koruculu¤u meﬂrulaﬂt›ran
aç›klamalar yap›l›rken, neredeydiler?
Mesela, Müftüo¤lu’nun sola
yerleﬂtirilmeye çal›ﬂ›lan burjuva anlay›ﬂ›n en tipik ifadeleri olarak tarihimize geçen “ayn› mahalleden de¤iliz” sözünü eleﬂtirdi¤ini duymad›k biz. “Çantada keklik de¤iliz”,
“fark›m›z› koyduk iyi oldu” sözlerini eleﬂtirdi¤ini de duymad›k.
ÖDP Genel Baﬂkan›, devrimcilerin eylemlerini “k›narken” de
Müftüo¤lu’nun Uras’› böyle devrimci bir söylemle eleﬂtirdi¤ine tan›k olmad› kimse.
Devrimcilerin Marksist-Leninist
ilkeleri, de¤erlerini savunmalar›,
halk›n devrimci ﬂiddetini savunup
uygulamalar› karﬂ›s›nda ÖDP saflar›ndan yükselen itirazlar aç›kça a n ti-devrimci bir karakterde olmuﬂtur. Ve bu arkadaﬂlar›n yine bir itiraz› olmam›ﬂt›r. "ﬁiddet kullan›m›n›n fetiﬂleﬂtirilmesi” gibi tamamen
burjuvaziden al›nm›ﬂ söylemlerle,
“Karﬂ›-devrimcilere yönelik eylem
yapamay›nca, birbirlerini vuruyorlar” diye kontra teorilerle devrimcilere sald›r›l›rken, yine itiraz yoktur.
Büyük bir direniﬂi “mürit-tarikat”
benzetmeleriyle mahkum etmeye
çal›ﬂanlardan biri, ﬂimdilerde yine
devrimi, devrimci örgütü hat›rlayanlardan biri de¤il miydi!
20 y›ld›r sanki bu pespaye teorileri baﬂkalar› yapt›. “Tek Yol Devrim” slogan›na yeniden sar›lanlar,
Bunlar› yazanlar, hala ne Devrimci
Yol döneminin ne de 1990’lar›n baﬂ›ndaki tart›ﬂma süreçlerinden baﬂlatarak ÖDP’yi örgütledikleri sürecin, bu sürece yön veren politikalar›n›n muhasebesini yapm›yor.
Bu tav›rlar› da gösteriyor ki,
“devrimcileﬂmekte”ki muratlar›,
mücadeleyi yeniden devrimci bir
rotaya oturtmak de¤il, s u bj e kt i f hesap ve kayg›lard›r. Devrim ve
devrimcilik ise, kimsenin subjektif
hesaplar›na kurban edemeyece¤i
kadar de¤erlidir bizim için. ‹ﬂte
bunun için, bu istismara izin vermeyecek, seyirci kalmayaca¤›z.
22 Haziran 2008

O büyük mücadeleyi
nostalji malzemesi
yapmay›n
“ 1968 ö¤renci hareketlerinin
40. y›ldönümünde, aralar›nda
gazeteci, yazar ve sanatç›lar›n da
bulundu¤u bir grup 68’li, ‹stanbul Üniversitesi’ni (‹Ü) dün yeniden ‘sembolik’’ olarak iﬂgal etti.”
Bu tiyatro, geçen hafta ‹Ü Hukuk Fakültesi 1 numaral› amfisinde
sahnelendi. 40 y›l önce o amfideki
iﬂgalde yer al›p da bugün CHP yöneticileri, müteahhit, burjuva bas›nda köﬂe yazar›, profesör ve daha çeﬂitli konumlarda bulunanlar, o günü
hat›rlatan konuﬂmalar yapt›lar.
Gazetelerin haberlerine göre,
konuﬂmalar da “ s›k s›k ‘Kahrolsun
faﬂizm’, ‘Tam ba¤›ms›z Türkiye’,
‘Kahrolsun ABD emperyalizmi’ sloganlar›yla bölündü.”
Fakat o salonda yeralanlar›n
yüzde 99’u (ki genç ö¤renciler hariç
tutulursa, belki yüzde 100 de olabilir) bu sloganlar› 40 y›ld›r atm›yorlard›. Bir tiyatro oynand› dememizin nedeni de iﬂte budur. Ne hayat›n
içinde, ne de düzenleyenlerin beyninde ve yüre¤inde karﬂ›l›¤› olan bir
anma de¤ildir çünkü bu.
Düﬂünün ki, bu ülkede 40 y›ld›r
nice bedeller pahas›na o sloganlar
at›lmaya devam ediliyor.
Veya sadece bu sloganlar nedeniyle son birkaç y›l içinde tutuklanan gençlerimizi hat›rlay›n. O salondaki “68’liler”, bu sloganlar nedeniyle gençlerimizin tutuklanmas›na karﬂ› ç›kmak gibi asgari bir duyarl›l›k bile göstermemiﬂken, oradaki anman›n içten ve tutarl› bir anma oldu¤u düﬂünülebilir mi?
‹htimal ki, bu ara benzeri faaliyetlere daha çok rastlayabiliriz.
“Hat›rla Sevgili”nin yaratt›¤› hat›rlamalardan kendine pay ç›karacak
baﬂka kesimler de s›rada bekliyor
olabilir.
Say›: 151

‹lginçtir, bir-iki istisna hariç, mücadelenin içinde olan yoktur içlerinde. Devrimi, sosyalizmi, mücadelesiyle savunan yoktur. Hepsi sisteme
yerleﬂmiﬂ, do¤rudan veya dolayl›
burjuvaziye hizmet ediyorlar. Ve sonra kalk›p üniversite iﬂgal ediyorlar!!!

E ski muharipler
kaybolmuﬂ çocuklar!
Konuﬂmac›lardan Masis Kürkçügil, temsili olarak yeniden gerçekleﬂtirilen bu iﬂgal eylemini “ eski
muharipler in toplant ›s› ve kaybo lan çocuklar›n buluﬂmas›” olarak
de¤erlendirmiﬂ. ‹sabetli bir tan›m
say›labilir. Ve mesele de burada.
Neden “eski muharipler”? Ve
“kaybolmuﬂluk” duygusu, olgusu
nereden ç›k›yor?
Devrimcilikte, sosyalistlikte “eski muhariplik” yoktur. Devrimci,
sosyalist, son nefesine kadar muhariptir; burjuvazinin düzenine karﬂ›
mücadelesinin ﬂekli de¤iﬂebilir,
ama savaﬂ› hiç bitmez. Ve zaten,
devrim için savaﬂmayana da sosyalist denmez. Fakat, orada savaﬂmaktan çoktan vazgeçmiﬂ kiﬂiler,
hala sosyalist olduklar› iddias›ndad›rlar. Gerçek bir muharip, devrim
için savaﬂmad›¤› halde sosyalist oldu¤u iddias›ndakiler gibi, ne kendini, ne kitleleri aldatmaz.
Öte yandan, kaybolduklar› bir
gerçektir ve kaybolduklar› yer, d üz e ni n l a bi re n t l e r i d i r.
Orada, boylu boyunca düzen içine yerleﬂmiﬂ, on y›llard›r o idealler

için k›l›n› k›p›rdatmam›ﬂ, t›rna¤›n›
bile feda etmemiﬂ kiﬂilerin “hala
gençlik ideallerinden kopmad›klar›na” dair sözleri, b i r r i y a k a r l › k , and›klar› devrimcilere b i r sayg›s›zl›k
ve o ideallere karﬂ› aç›k
b i r s o r u m s u z l u k t u r. O
ideallere verebilecekleri
ve verdikleri en büyük
zarar da budur.
Hat›rlay›n, baz› örnekler var; adam, mesela
vahﬂi kapitalizmin en ahlak d›ﬂ› sektörlerinden birini oluﬂturan reklam sektöründe, kapitalistlerin
güvenine ve övgüsüne mazhar olarak alabildi¤ine yükselmiﬂ, burjuva
s›n›f›na atlam›ﬂ, “ama hala sosyalist” diye pazarlan›yor. Amfideki
konuﬂmalar›n en az›ndan bir k›sm›
da öyledir. Ve insanlara, en baﬂta da
gençlerimize, düzenin statükolar›na
uyarak, düzene hizmet ederek ve
mücadele ad›na hiçbir ﬂey yapmadan sosyalist olunabilece¤ini söylemek, o ideallere ihanetten baﬂka
bir anlam taﬂ›maz. Bunun “iyi niyetle” ya da “kötü niyetle” yap›lm›ﬂ
olmas› da bir ﬂeyi de¤iﬂtirmez.
Bu anlamda, sözü edilen anmaya
kat›lanlara, 68’lilik üzerinden, Denizler üzerinden gerçekleﬂtirilecek
çeﬂitli faaliyetlerde yeralacak olanlara ﬂunu söylemek istiyoruz; e¤er
tarihe, mücadeleye, o dönemin ﬂehitlerine biraz sayg›n›z varsa, bu tutumu terkedin.
Tarihi anmak iyidir; ama herﬂey
sadece nostaljik bir anmada kal›yorsa, orada olumsuz olan, eksik ve
yanl›ﬂ olan bir ﬂey vard›r. Kendi
geçmiﬂlerini medyatik malzeme yapanlar, belki reklamlar›n› yapm›ﬂ
oluyorlar, ama Denizler’in mücadelesine hizmet etmiﬂ olmuyorlar.
1960’lar›n ikinci yar›s›ndan itibaren
Nurhaklar’a, K›z›ldere’ye, dara¤açlar›na uzanan dönemde verilen mücadele, Türkiye devrimci hareketinin ve halk›n›n onurudur ve onur
duydu¤umuz bir baﬂka gerçek; o
çok öykünülen Avrupa ülkelerindeki “68 hareketi” daha o dönemde
kesintiye u¤rarken, Türkiye devrimci hareketi, Avrupa’dakinden örgüt-
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sel ve siyasal olarak tamamen farkl›
bir zeminde geliﬂmiﬂ, kesintisizleﬂmiﬂ ve bugüne kadar uzam›ﬂt›r. Denizler’i, nostalji malzemesi yapanlar, bu gerçe¤i de yok say›yor, gizliyor. Mücadeleyi bugün sürdürenleri
yok sayarak, burjuvazinin “mücadele bitti, tükendi, devrimler devri
kapand›” propagandalar›na hizmet
etmiﬂ oluyorlar.
Dahas›; yap›lan bu tür anmalar,
nostalji olarak da kalm›yor, devrimci mücadeleye karﬂ› bir eyleme,
söyleme dönüﬂüyorsa, orada yanl›ﬂtan, hatadan daha da ötesi var demektir. Bugün “Denizler, Mahirler
iy i y d i , y i ¤ i t ço cu k l a r d › , a m a t u t t u k lar› yol yanl›ﬂt›” temelinde gerçekleﬂtirilen tüm benzeri faaliyetler,
devrimci mücadeleye karﬂ›d›rlar.
Militan devrimcili¤i nas›l yokederiz? Düzen içi statükolar› nas›l
meﬂrulaﬂt›r›r›z? Burjuvaziyle, düzene iltihak etmiﬂ solculu¤un ortak
buluﬂma noktas› budur. Düzenin ve
düzen içine yerleﬂmiﬂ dönekli¤in
derdi kayg›s› budur. Ve dikkat edilirse, bu yüzdendir ki, bu tür faaliyetler, burjuva bas›n yay›n organlar›nda kendilerine geniﬂ geniﬂ yer
bulurlar. Devrimcilerin her türlü eylemine, faaliyetine, emekçilerin eylemlerine, ayd›nlar›n düzeni mahkum eden ç›k›ﬂlar›na uygulanan
sansür, bunlarda söz konusu de¤ildir. Kuﬂkusuz nedeni aç›kt›r.

D eniz ’ i , M a h i r ’ i ö v ü p
“D en iz g i b i , M a h i r g i b i
olun ! ” diyemeyenler...
Televizyonlarda programlar düzenleniyor, ayn› isimler konuﬂturuluyor. Paneller yap›l›yor, ayn› isimler ça¤r›l›yor. Burjuvazinin televizyonlar›n›n düzen içindeki kiﬂileri
tercihi anlaﬂ›l›r nedenlerledir. Programlar›nda oligarﬂiyi rahats›z edecek bir ﬂeyler söylenmesini istemezler. Fakat ya devrimci, demokratik örgütenmelerin düzenledi¤i
panel, sempozyum ve anma gibi faaliyetlerde de ayn› isimlerin ça¤r›lmas›na ne demeli?
Bak›n bunlar›n çocuklar›na; ço-
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Yürüyorlard›...
Yürüyebiliyor
musunuz?
S avaﬂ ›yorl ard›. ..
Savaﬂabiliyor m u s u n u z ?
‹ ﬂ k e n c e l e re , h a p i s l i k l e re d i re n miﬂlerdi...
D i re n e b i l i y o r m u s u n u z ?
Ö l ü m d a h i l , h e r ﬂ e y i gö z e a l m › ﬂ lard›..
Alabiliyor m u s u n u z ?
Bu sorulara cevab›n›z evetse,
evet onlar› can› gönülden anabilirsiniz! Cevab›n›z evetse, onlar
sizde yaﬂ›yor d e m e k t i r. Cevab›n›z evetse, orada ataca¤›n›z her
slogan yüre k t e n d e m e k t i r.
Ama bu sorulara cevab›n›z hay›rsa; b›rak›n anmay›n onlar›.
¤unlukla en iyi okullarda, kimileri
yurtd›ﬂ›nda okutulmuﬂtur. Hemen
hiçbirinin çocuklar› devrimci olmam›ﬂt›r. Bu ilginç ve çarp›c› bir durum de¤il mi? Çocuklar›na ve gençlere ne dediklerini çok büyük bir
kesinlikle tahmin edebiliyoruz elbette; “biz de geçtik bu yollardan,
gençlik heyecan›yd› iﬂte, bu yolun
sonu yok...”
‹ﬂ, nostalji yapmaya gelince bol
bol anlat›rlar, ama mesele bugüne
gelince, o günlerin bugünlere, o
günkü düﬂüncelerin bugünkü gençli¤e taﬂ›nmas›n› istemezler. Bundan
korkarlar hatta.
O döneme dair her konuda ahkam kesmeyi çok seven bu 68 tüccarlar›, “ Siz niye ölmediniz?”, siz
niye ömrünüzü sosyalizme vermediniz? sorusundan hiç hoﬂlanmazlar.
Siz nas›l düzen içinde “iﬂadam›”,
“burjuva gazetelerin köﬂe yazarlar›”, “gözde reklamc›lar›” statülerini
elde ettiniz? gibi sorular da rahats›z
eder onlar›.
Buradan tüm sola, demokratik
örgütlenmelere de bir ça¤r› yap›yoruz. E¤er “68’i”, ülkemizin bir dönemini anlamak ve Denizler’i, Mahirler’i, ‹bolar’› anmaksa amac›n›z,
o mücadeleyi bugün de hala sürdü-

Kendinizi de, baﬂkalar›n› da kand › r m a y › n . . . A r t › k b i r ilginiz in kal m a d › ¤ › o mücadeleyi ve o de¤erli
insanlar›n hat›ralar›n› daha fazla
in citmeyi n.. . Y ü r ü y ü ﬂ ’ ü n g e ç e n
say›s›nd a H at›rl a Sevg ili d izisi yle
ilgili yaz›da “ Devrim, demokrasi
ve ba¤›ms›zl›k mücadelesi, ve bu
m üc a de l e n i n y aﬂ a ya n v e ﬂ e hi t n e ferleri, Ticari ç›karlar›n›z için kull ana ca¤ ›n › z b i r met a d e¤ i ld ir ” d i y e y a z › y o r d u . K ü ç ü k b i r de ¤iﬂik likle ﬂöyle diyebiliriz; “ Devrim,
demokrasi ve ba¤›ms›zl›k mücadelesi, ve bu mücadelenin yaﬂayan
ve ﬂ e hi t n e fe r l e r i , k i m s e n i n n o s t a l ji malzemesi de¤ildir.”
renlere verin kula¤›n›z›. Konuﬂmas›
gereken ve konuﬂma hakk› olanlar
onlard›r.
68 tüccarlar›n›n riyakarl›¤›n› hiç
tart›ﬂmas›z biçimde aç›¤a ç›karacak
soru ﬂudur: Deniz gibi, Mahir gibi
olun diye biliyor m u s u n u z ?
Bütün mesele budur. Dönemin
devrimci önderlerini ne kadar övseler, ne kadar yere gö¤e s›¤d›ramasalar da bunu diyemezler. Sistem içindeki statükolar› ve art›k tamamen
farkl›laﬂan beyinleri buna izin vermez. ‹ﬂte Deniz anmalar›n›, “68’lilik” nostaljilerini bir tiyatroya ve riyakarl›¤a dönüﬂtüren budur.
Ah Deniz, vah Deniz... Kimseyi
öldürmemiﬂti... Hay›r, onlar devrimciydi. 68 tüccarlar›, önce Deniz’i siyasi kimli¤inden, devrimci
anlay›ﬂ›ndan s o y u n d u r u p onu “ s a hip ç›kabil ecekleri” bi r hale getiriyorlar. Bu ahlaks›zl›kt›r.
Bu tiyatroyu sürdürmek isteyenlere demek isteriz ki; art›k ideolojik,
politik, pratik hiçbir ilginizin ve yak›nl›¤›n›z›n kalmad›¤› Denizler’den
size ne? Mücadeleyi b›rakt›¤›n›z ve
unuttu¤unuz gibi onlar› da b›rak›n
ve unutun. Bu istismar›, bu tiyatroyu sürdürmek niye?
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Burjuva siyasetin boﬂlu¤u
ve siyasetteki gerçek boﬂluk
“Siyasette boﬂluk”, uzun süredir
siyasi durum de¤erlendirmelerinin
birço¤unda rastlanan bir kavramd›r.
Hemen her siyasi çevre, siyasi arenada bir boﬂluk oldu¤u tespitini yapmakta ve bu boﬂlu¤u da elbette kendi
bulundu¤u yere göre tan›mlamaktad›r.
Örne¤in son olarak geçen hafta
ANAP eski genel baﬂkanlar›ndan
Mesut Y›lmaz, siyasi arenada boﬂluk
oldu¤unu, “siyasetin boﬂluk kald›rmayaca¤›n›”, bu boﬂlu¤u doldurmak
için de, eski ANAP benzeri (meﬂhur
‘dört e¤ilimi birleﬂtirme’ takti¤i) bir
oluﬂum yaratma do¤rultusunda bir
çal›ﬂmalar› oldu¤unu aç›klad›.
Y›lmaz d›ﬂ›nda da “Merkez sa¤da
boﬂluk var” gerekçesiyle yeni oluﬂumlar siyaset sahnesine sürülmeye
çal›ﬂ›l›yor... DYP ve ANAP bu boﬂlu¤u doldurmak için birleﬂmiﬂlerdi. Dem i rel ’li, Hikmet Çetin ’li, Kemal
Derviﬂ’li projeler hemen hiç eksik olmuyor burjuva siyasetten. Amaç hep
ayn›: Boﬂlu¤u doldurmak! Ayn› ﬂekilde CHP’nin dolduramad›¤›n›n varsay›ld›¤› alan› doldurmak için de 10
Aral›k hareketinden Tunca y Özk anl a r’a kadar birçok aday mevcut... Kimileri ise, hem sa¤, hem soldaki boﬂlu¤a, iki kesimi biraraya getirecek bir
oluﬂumla cevap verilebilece¤i iddias›nda.
Bu tür giriﬂimlerin baﬂar› ﬂans›,
“boﬂluk var” diye yap›lan tespitlerin
do¤rulu¤una ba¤l›d›r. Ve y›llard›r say›s›z giriﬂimin sonuçsuz kalmas›ndan
hareketle de ﬂunu söyleyebiliriz ki,
“boﬂluk” tespitlerinin bir k›sm› subjektiftir; boﬂluk olup olmad›¤›ndan
çok, amaç, kendilerine siyaset arenas›nda bir boﬂluk açmakt›r.
Burjuva siyasetinde bir boﬂluk
yok mudur? Vard›r.
Emperyalizm ve iﬂbirlikçi oligarﬂi,
bugün AKP d›ﬂ›nda bir alternatife sahip olmaman›n s›k›nt›s›n› çeﬂitli biçimlerde dile getirmektedir. Sömürücü s›n›flar için ideal olan, kendilerine
tabi olacak alternatifleri de el alt›nda
bulundurmakt›r. Böyle bir alternatifin
Say›: 151

Devrimci, demokrat, ilerici
güçler,
düzeniçi siyasette güç
olabilmeyi de¤il; s›n›flar
mücadelesinde oligarﬂiye
karﬂ› bir güç olmay›;
Düzen siyasetindeki
boﬂluklar› doldurmay› de¤il;
s›n›flar mücadelesinin
halk cephesindeki boﬂlu¤u
doldurmay› hedeflemelidir.
‘Çat› partisi’ türü modeller
düzeniçi siyasete ‘devrimci
demokratik cephe’ ise
halk saflar›ndaki boﬂlu¤u
doldurmaya hizmet eder!
olmas›, mevcut iktidar üzerindeki etki
ve denetim güçlerinin de artmas› demektir.
Bugün emperyalizm ve oligarﬂi,
AKP d›ﬂ›nda güçlü bir alternatife sahip de¤il. Parlamentodaki iki düzen
partisinden CHP de, MHP de bu anlamda oligarﬂi için pürüzlü seçeneklerdir. Birincisi, AKP’yle rekabet
edecek ölçüde kitleler için bir çekim
merkezi olamamakta, bir umut yaratamamaktad›rlar. ‹kincisi, emperyalizme ve iﬂbirlikçi burjuvaziye sorun
ç›karma potansiyeli taﬂ›makta ve bu
yan›yla da öncelikli tercih olamamaktad›rlar.
Bu anlamdad›r ki, burjuva siyasetin sa¤›nda veya solunda boﬂluk var
diyerek siyasi arenaya ç›kanlar, as›l
olarak emperyalizme ve oligarﬂiye
AKP d›ﬂ›nda bir seçenek olarak kendilerini kabul ettirmeye çal›ﬂanlard›r.
Hepsinin ç›k›ﬂ noktas›, “AKP yerine biz daha iyi, daha sorunsuz yönetir ve sizin politikalar›n›z› daha iyi
hayata geçiririz” ﬂeklinde özetlenebilir. Bu yüzden de gerek “sa¤”, gerekse de “sol” görünümle burjuva siyaset arenas›na ç›kmak isteyenlerin,

ekonomik, siyasi askeri politikalara
iliﬂkin, halk›n taleplerine iliﬂkin söyledikleri farkl› hiçbir ﬂey yoktur.
Mevcut durumda farkl› bir ﬂey söylemeleri de beklenmemelidir. Oligarﬂinin kendi içinde yeni alternatifler ç›karamamas›, esas olarak emperyalizme ba¤›ml›l›¤›n pekiﬂmesi, düzen
partilerine hemen hiçbir manevra
alan› kalmamas›n›n da bir sonucudur. Fakat, ﬂu da unutulmamal›d›r ki,
sistemin bu durumu, kendili¤inden
mücadeleyi geliﬂtirecek, kitleleri düzenden koparacak bir rol oynamaz.
Sistemi zorlayacak bir mücadele olmad›¤› koﬂullarda, oligarﬂi ﬂu veya
bu biçimde sistemin bekas›n› sa¤layacak alternatifleri bulacakt›r.

As›l boﬂluk solda!
Ülkemizdeki siyasi mücadele tablosunda, as›l boﬂluk, soldad›r. Bu
boﬂluk, s›n›flar mücadelesinin halk
taraf›nda, geniﬂ kitleler nezdinde çekim merkezi olabilmiﬂ bir alternatifin veya halk muhalefetini toparlayabilecek bir birli¤in olmay›ﬂ›nda somutlanmaktad›r.
Siyasi arenada bir “boﬂluk” oldu¤u tespitine reformizmin, özellikle
ÖDP ve DTP’lilerin tahlillerinde de
s›k rastlan›yor. Fakat onlar›n tarif etti¤i biraz daha farkl› bir boﬂluktur.
ÖDP reformizminin boﬂluktan
kastetti¤i, esas olarak düzenin solunun, daha somut deyiﬂle CHP çizgisinin b›rakt›¤› boﬂluktur ve birçok defalar, “solun birli¤ini sa¤lama, muhalefeti geliﬂtirme” gibi politikalar›yla esas olarak bu boﬂlu¤u doldurmaya
aday olmaktad›r. “Gökkuﬂa¤› projesi” de bu “boﬂlu¤a” yönelikti.
Keza, Kürt milliyetçili¤i de “zeytin dal›” gibi önerilerle, çizdi¤i ittifak
politikalar›yla ayn› siyasal zemine
seslenmeyi hedeflemektedir.
CHP’nin düzeniçi muhalefeti bile
yapamayan bir parti oldu¤u tart›ﬂmas›z. Bu partinin daha dinamik, becerikli bir yönetimi olsayd›(!), mesela
son seçimlerde daha çok oy alabilece¤i de söylenebilir. Fakat bunlar,
halk aç›s›ndan, sol aç›s›ndan çok
önemli de¤ildir. Devrimci, ilerici,
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demokrat güçler, düzenin solundan
kalan bir boﬂlu¤u doldurmay› de¤il,
siyasi mücadelede emperyalizme, faﬂizme karﬂ› olan bir sola yer açmay›
hedeflemelidirler. “Düzenin solundan do¤an boﬂluk” üzerine geliﬂtirilen ve sadece düzeniçi siyasette, parlamentoda güç olmay› hedefleyen
politikalar, kitleleri yine düzen içinde tutan sonuçlar verir.
Oysa, solun anti-emperyalist, anti-oligarﬂik bir zeminde geliﬂmeye ihtiyac› vard›r. Solun salt parlamenterist de¤il, hayat›n her alan›nda direniﬂler geliﬂtirecek militan bir geliﬂme
çizgisine ihtiyac› vard›r. Solun y›llard›r buland›r›lan, karart›lan ve yok
edilmek istenen karakteristik özellikleri bunlard›r. Dolay›s›yla soldaki
b o ﬂ l u k , ba¤›ms›zl›¤›, demokrasiyi
savunmakta politik olarak net ve kararl› bir solu geliﬂtirmekle doldurulur.
Halk›n ç›karlar›na olan, halk›n mücadelesini geliﬂtirecek olan, budur.

Yanl›ﬂ seçimlere b i r ö r n e k
v e o l m as› g ere k e n
Mesela gazetelerde okuyoruz,
Türkiye Bar›ﬂ Meclisi, DTP, SDP gibi demokratik kurumlar, Genç Siviller, Mazlum Der, Gönüllü Teﬂekküller Vakf› gibi kesimlerle “Irkç›l›¤a
milliyetçili¤e dur de” giriﬂimi kurmuﬂlar. “Genç Siviller” gibi kime
hizmet etti¤i belirsiz, hep oligarﬂi içi
çeliﬂkilerde devreye girip eylemler
yapan ve bu çeliﬂkide de hep

AKP’den, gericilikten yana eylemler
koyan, eylemleriyle de toplumsal
muhalefeti s u l a n d › r m a k t a n baﬂka
bir iﬂe yaramayan gruplarla iﬂbirli¤i
kime yarar?
Dahas›, bu ülkede › r k ç› l›¤›n, milliyetçi li ¤in sald› r ›s› n a h e def olanl a r belli de¤il mi? Genç Siviller var
m› onlar›n içinde, Mazlum Der, Gönüllü Teﬂekküller Vakf› var m›? Bu
kesimlerin linç sald›r›lar›n› himaye
eden AKP’ye bir tavr› m› var? Peki
›rkç› sald›r›lara en çok ve sürekli maruz kalanlarla bu noktada bir birlik
aray›ﬂ› içinde bile olunmazken, neyin tercihidir bu tür birlikler, nas›l bir
anlay›ﬂ›n ürünüdür?
Bu birlik, ilk olarak “ D a rbe ye
k a rﬂ› ses ç› k a r- D a rbey e k a rﬂ› 70
milyon ad›m” yürüyüﬂünü organize
edecek. Peki ülkemizin gündemi ﬂu
anda “darbe” mi? Bu, yukar›da iﬂaret
etti¤imiz gibi oligarﬂi içi çat›ﬂmada
taraf olmaktan, o çat›ﬂman›n aleti olmaktan, birileri taraf›ndan k u lla n›lm a kt a n baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Bu kesimler, AKP polisinin t ut u kla m a t e r ö r üne karﬂ› k›llar›n› bile
k›p›rdat›rlar m›?
Bu sorunun cevab› kesin bir hay›rd›r. Öyleyse bu kesimlerin demokratl›¤›na ﬂüpheyle bakmak gerekti¤i de aç›kt›r. Faﬂist terör karﬂ›s›nda sus, ucuz darbe karﬂ›tl›¤›yla
demokratl›k masallar› anlat!
DTP, SDP gibi kesimler sol birlikten, çat› partisi gibi örgütlülüklerden en çok söz edenlerin baﬂ›nda ge-

GENÇL‹K
FEDERASYONU’ndan
Aç›klamalar:
Gençlik Federasyonu 15 Haziran’da
yap›lan ve yaklaﬂ›k iki milyon gencimizi
ilgilendiren ÖSS ve yine son günlerdeki
tart›ﬂma konular›ndan biri olan Türban
konusuyla ilgili aç›klamalar yapt›. Bu aç›klamalara
yer veriyoruz.

“ÖSS Yo k s ul u E l er Zengini Seçer”
S›navlar›n e¤itim sisteminin adaletsizli¤inin ve çarp›kl›¤›n›n bir ürünü oldu¤u belirtilen Federasyon aç›kla-
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liyor ama bu tür kesimlerle ittifak yap›larak solun birli¤ine hizmet edilmeyece¤i ortada. B›rak›n solun birli¤ine, bunlar mücadeleye zarar verici
unsurlard›r.
Yanl›ﬂ ittifaklar, oligarﬂi içi çat›ﬂmalara ve saflaﬂmalara angaje olan
politikalar da solda boﬂlu¤un oluﬂmas›nda etkili olan nedenlerden biridir. Susurluk’tan bu yana, solun bu
konuda çok önemli dersler ç›karm›ﬂ
olmas› gerekir.
Biz, ilerici, devrimci, demokratik
halk güçleri olarak, kendi gücümüzle, kendi gündemimizle siyasi arenaya ç›kmal›y›z. Bu tür “suland›r›lm›ﬂ”
muhalefet biçimlerine prim vermeden, iktidar›n, polisin icazetine, himayesine s›¤›nma kayg›s› duymadan, halk› en geniﬂ ﬂekilde ayd›nlatabilecek, en geniﬂ ﬂekilde mücadeleye
çekebilecek çapta büyük kampanyalar yürütebilmeliyiz. Ki bunu baﬂarabilmek için de solda kal›c› ve kapsaml› birlikler yaratmal›y›z. Bunlar›
yapam›yor olmam›z, soldaki boﬂlu¤un en somut göstergesi ve sonuçlar›d›r. E¤er bugün gündemi sol olarak
belirleyemiyorsak, her alanda gerçekleﬂen sald›r›lara karﬂ› toplu bir direniﬂ örgütleyemiyorsak, örgütsüz
ama düzenin uygulamalar›ndan ma¤dur olan kesimler için bir umut ve
çekim merkezi yaratam›yorsak, iﬂte
sol d aki boﬂl u k b u d u r. Bu boﬂluk,
bugün için asgari anlamda da olsa,
d e v r i m ci de m o k r a t i k c e p h e ’yle
doldurulmal›d›r.

mas›nda çözüm noktas›nda ﬂunlar ifade edildi: “Demokratik halk liseleri ve üniversiteleri kuruldu¤unda tüm
halk çocuklar› elenmeden, seçilmeden, kaliteli e¤itim
alabilecektir. E¤itim her düzeyde paras›z ve bilimsel olacakt›r. Bizim görevimiz Demokratik Halk okullar› için
örgütlenerek, mücadele etmektir” ça¤r›s› yap›ld›.

“Sorunlar›m›z› Bu Düzen Çözemez”
Biz türbanl› ö¤rencilerin e¤itim haklar›n›n engellenmesine karﬂ›y›z. Ama bu sorunun çözümü AKP’nin
yasalar› de¤ildir. Bütün halk›n görmesi gereken gerçek
ﬂudur ki; hiçbir sorunumuzu ne AKP ne baﬂka bir parti
ne de bu düzen çözemez. Bizim sorunlar›m›z› bizden
baﬂka kimse çözemez. Çözüm örgütlenmekte, örgütlü
mücadele etmektedir.”

22 Haziran 2008

Zamlara Karﬂ›
Eylemler Yay›l›yor
Dünya genelinde akaryak›t fiyatlar›na yap›lan zamlar sürerken, protesto eylemleri de de¤iﬂik ülkelerde
devam ediyor.
Belçika’da, çiftçiler ve kamyon
ﬂoförleri 18 Haziran’da araçlar›yla
Brüksel’in merkezinde toplanarak,
trafik ak›ﬂ›n› engellediler ve artan
akaryak›t fiyatlar›n› protesto ettiler.
Taksiciler de kontak kapatarak,
akaryak›t zamlar›n› protesto ettiler.
Nakliyatç›lar Sendikas› UPTR,
Belçika hükümetinden akaryak›t fiyatlar›ndaki art›ﬂa karﬂ› önlem almalar›n› isterken, Çiftçiler Birli¤i
ise, akaryak›t zamlar›n› protesto etmenin yan›nda ayr›ca tar›m ürünlerinden kendilerine kalan kar pay›n›n
da art›r›lmas›n› istediler.
F r a n s a ’ d a , Kamyoncular, 16
Haziran’da yol kapatma eylemleri

yaparak artan yak›t fiyatlar›n› protesto ettiler. Fransa genelinde bir
çok anayol trafi¤e kapat›l›rken, lise
ve üniversite s›navlar› nedeniyle eyleme akﬂam ara verildi.
Ayr›ca, ö¤retmenler, liman iﬂçileri, kamyon sürücüleri ve kamu
emekçileri, Sarkozy iktidar›n›n çal›ﬂma süresini 35 saatten daha fazlaya ç›karma, emeklilik için gerekli
prim ödeme süresini uzatma planlar›n› proteste etmek için 17 Haziran’da greve gittiler. Ö¤retmenler
e¤itim alan›ndaki kesintileri, kamyon ﬂoförleri akaryak›t zamlar›n›,
liman iﬂçileri limanlardaki yeniden
yap›land›rma planlar›n› protesto
ederken, hepsi eylemlerini tek bir
günde ve amaçta birleﬂtirebildiler.
Yüzbinlerce emekçinin kat›ld›¤›
grev, birçok bölgede ve sektörde
Fransa’da hayat› büyük ölçüde dur-

durdu.
18 Haziran’da
ise, Fransa ulusal
radyolar› grev yaparak, Paris’in Bastille Meydan›’nda yap›lacak yürüyüﬂe kat›l›m ça¤r›s› yapt›.
‹ n g i l t e re’de, Shell’in akaryak›t
da¤›t›m›n› yapan yüzlerce tanker
sürücüsü, ücretlerinin artt›r›lmas›
talebiyle 4 günlük greve ç›kt›.
‹ngiltere’de binlerce demiryolu
bak›m ve onar›m iﬂçisi, 30 saatlik
grev yapt›lar. Demiryolu, Deniz Yolu ve Ulaﬂt›rma Sendikas›’ndan yap›lan aç›klamada taleplerinin kabul
edilmemesi durumunda daha büyük
eylemler yap›laca¤› belirtildi.
G ü n e y K o re’de hükümetin yak›t sübvansiyonlar›n› ile ulaﬂ›m ücretlerini art›rmas›n› ve asgari ücret
belirlemesini isteyen binlerce kamyoncu grev yapt›.
Malezya’da hükümetin akaryak›ta yapt›¤› zamlar› geri almas› talebiyle binlerce kiﬂi yürüyüﬂ yapt›.

Di¤er
yandan,
ABD yönetimi, “ I r a k
hava sahas›n›n dene t i mi , 50 ka l› c › a s k e ri ü s ve t üm A m e r i k a n a s kerleri için yas al d okunulmazl›k”
istedi¤i Irak devletini, ABD Merkez
Bankas›’nda toplanan ve Ba¤dat yönetimine kontrollü olarak kulland›r›lan petrol gelirlerine el koymakla
tehdit etti.
Habere göre; Irak’›n 1990’da Kuveyt’i iﬂgal etmesinden beri Ba¤dat
yönetimine uygulanan yapt›r›mlar
nedeniyle, Irak’›n uluslararas› döviz
rezervleri, BM gözetimindeki Irak
Kalk›nma Fonu kapsam›nda, New
York’taki ABD Merkez Bankas›’nda
toplan›yor. Bu paralar, ABD’nin
elinde Irak’› tehdit etmenin arac›
olarak kullan›l›yor. Amerika’n›n
elinde iﬂgal etti¤i Irak aleyhine 20
milyarl›k da sonuçlanm›ﬂ tazminat
davas› bulunuyor.

‹ﬂbirlikçilerin emperyalist dayatmalara karﬂ› durmalar› söz konusu
de¤ildir. Çünkü, her ﬂeylerini emperyalizmin eline teslim etmiﬂ durumdad›rlar. Amerika’n›n Irak’a yönelik
bu tehditi de bunun somut örne¤idir.
Irak iﬂbirlikçi hükümeti de önüne
konan her Amerikan dayatmas›na
boyun e¤ecektir.
‹ﬂgal ediyor, gelirlerine el koyuyor, kendi ülkesindeki bankada tutuyor, yetmiyor ülkeyi borçland›r›yor
ve iﬂgal etti¤i ülkeye dayatt›¤› isteklerini kabul ettirmek için bankadaki
paralar›na el koymakla tehdit ediyor.
Gazetenin haberine göre, bu pazarl›klar ABD ile Irak aras›nda gizli
görüﬂmeleri yürütülen Kuvvetler
Statüsü Anlaﬂmas› (SOFA) için gündeme getiriliyor.
Emperyalizmin bir hukuku yok.
Uluslararas› hukuk dedikleri de, emperyalist efendinin ülkeler üzerinde
ekonomik ve askeri her türlü bask›y›
kurarak, terör estirerek kurdu¤u egemenli¤in, dünya ülkelerine dayat›lmas›ndan ibarettir.

Ortado¤u Eﬂkiyalar›

Amerika Irak’›, ‹srail ‹ran’› Tehdit Etti
Amerikan emperyalizmi ve ‹srail,
Ortado¤u halklar›n›n baﬂ düﬂman›
iki devlettir.
Milyonlar›n kan›n› döken, ekonomik, askeri kuﬂatmalarda katleden,
sömüren, iﬂgal eden iki haydut ülkedir.
Bu iki ülkeden ‹srail, ‹ran’› “nükleer tesislerini bombalamakla” tehdit
etti. ‹srail Ulaﬂt›rma Bakan› ﬁaul Mofaz, “‹srail’in ‹ran’› vurabilece¤i ve
böyle bir durumda ABD’nin de bunu
destekleyece¤i” tehdidinde bulundu.
ABD Temsilciler Meclisi D›ﬂ ‹liﬂkiler
Komisyonu Baﬂkan› Howard Berman
ise, ‹srail’de yay›mlanan Jerusalem
Post Gazetesi’ne, ‹ran’a yönelik sald›r›da kullan›lmak üzere ‹srail’e F-22
savaﬂ uçaklar›n›n sat›ﬂ›n› yapabilecekleri aç›klamas› yaparak sald›rganl›¤a desteklerini belirtti.

Say›: 151

DÜNYA
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n

Ç›karlar› için, biçimsel baz›
“hak”(!)lar için emperyalizme boyun
e¤meye, onurlar›n› satmaya haz›r
olanlara, Anadolu emekçilerinden
k ü ç ü k b i r d e r s t i r aﬂa¤›daki an›.
Tarsus’a ba¤l› Gülek kasabas›,
Toros Da¤lar›’n›n zirvelerinde bulunan bir geçit yeridir. Karbo¤az› ise,
kasaban›n 15 km uza¤›ndad›r. ‹ﬂte o
Karbo¤az›’nda, çam a¤açlar›n›n
içinde bir an›t vard›r. Da¤lar›n yücesinde bulunan bu an›t›n ana figürü,
elleri silahl› bir erkek ve bir kad›n
heykelinden oluﬂur. Karbo¤az› Kuvayi Milliye An›t›’d›r bu.
Bu an›t, Çukurova bölgesinin
emperyalist iﬂgalden kurtuluﬂunun
ilk k›v›lc›m› say›lan bir çarp›ﬂman›n
hat›ras›na yap›lm›ﬂt›r. Karbo¤az› savaﬂ› da denilen bu çarp›ﬂma, emperyalist iﬂgalcilere karﬂ› halk›n cesaret
ve fedakarl›k dolu direniﬂinden küçük bir kesittir ve fakat, bugün “kemalist” geçinip emperyalistlerle iﬂbirli¤i içinde olanlara, ‹ngiliz mandas› olsayd›k daha özgür olurduk diyen islamc›lara da büyük bir derstir.

H
1. Emperyalist paylaﬂ›m savaﬂ›nda yenilmiﬂ olarak ç›kan Osmanl›,
emperyalistler taraf›ndan paylaﬂ›ld›.
Bu paylaﬂ›m›n sonucu olarak Frans›z iﬂgal birlikleri, 17 Aral›k
1918’de Mersin’de karaya ç›kt›lar.
19 Aral›k’ta Tarsus, 20 Aral›k’ta
Adana iﬂgal edildi. Çukuroval›lar,
bu oldu bitti karﬂ›s›nda ﬂaﬂk›nd›. Yenilen Osmanl›’n›n iﬂbirlikçi politikalar›yd›, iﬂgalin alt›nda Osmanl›
yönetiminin izni ve onay› vard›;
ama hep oldu¤u gibi halk›n üstüne
yürüdü iﬂgalci çizmeleri.
Bu durumda ne yap›lacakt›?
Belli ki sarayda zevk-ü sefa süren taht sahiplerinden halka bir fayda yoktu. Dahas› kendilerinden medet umanlara “direnmeyin, iﬂgal birliklerine yard›m edin” diye telgraflar göndermekteydiler.
Frans›z iﬂgal güçleri, bölge hal-
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k›na de¤iﬂik biçimlerde zulmetmeye
diye
baﬂlam›ﬂt›. Öyle ki
iﬂgalcilerin zulüm ve
hakaretlerine karﬂ›
yöre halk› çareyi Toroslar’a
do¤ru göç etmekte buluyordu.
Bu büyük göç dalgas›na yörede “kaç kaç” ad› verilmiﬂti.
Ama elbette bölgenin yi¤itleri
kaçmayacak...
Vatansever Çukuroval›lar,
bir araya gelip örgütlenmeye
baﬂlad›lar. “YA ‹ST‹KLAL YA
ÖLÜM”dü onlar›n ﬂiar› da.
Frans›z iﬂgal güçleri, bu halk
direniﬂini aﬂa¤›lamak için
baﬂka bir çok bölgede de oldu¤u gibi “bald›r› ç›plak çet e s i ” ad›n› koymuﬂtu. Çukurova
köylüsünün ço¤u yal›nayakt› belki.
Y›llard›r süren savaﬂlar, k›tl›klar sonucuydu bu. Lakin bald›r› ç›plaklar,
iﬂgalcilere karﬂ› yine de donan›ml›yd›lar. Vatan duygusuyla donanm›ﬂlard›.

mandac›lara
bir öykü:

Karbo¤az›

H
Çukurova ve sahil ﬂeridini elde
tutan Frans›z ordusu, Toros da¤ yollar›n›n güvenli¤i için Pozant› kasabas›n› da bir taburla iﬂgal etmiﬂti.
Anadolu içlerine ilerlemek için Gülek Bo¤az›’na hakim olmalar› gerekirdi. Pozant›’y› büyük bir birlikle
iﬂgal etmelerinin amac› buydu.
Frans›zlar Anadolu içlerine ilerlemek istiyorlard› fakat çevrede bulunan Yörük obalar›n›n yi¤itleri,
tren yollar›n› sabote ediyor, köprüleri y›k›yordu. ‹ﬂgalciler, bu eylemlerle k›p›rdayamaz hale geliyordu.
Dadalo¤lu’nun torunlar›, iﬂgalcilere
karﬂ› “da¤lar bizimdir” demekteydiler yine. Ve öyleydi gerçekten. Dadalo¤lu yi¤itleri yüzünden da¤lara
yanaﬂam›yordu bile iﬂgalci. ‹ﬂte onlardan biriydi Alpu köyünden Usta
Mehmet.
“Sessiz bir sabah gelmek üzere,
ﬂafak söküyor. Her taraf koyu bir
sessizlik içinde. Bu sessizli¤i Alpu
köyünden ç›k›p Belmece kayal›klar›na do¤ru ilerleyen iki gölgenin
ayak sesleri bozuyor. Bu gölgeler,
Frans›zlar’›n Pozant›’da yapt›¤› al-

çakl›klara katlanamayan iki bacana¤›n gölgesidir. Birisi Sunullah’›n
o¤lu Usta Mehmet, öteki de bacana¤› Ömer’di. On dakika sonra, düﬂman karargah› olan tünelden yüz
metre kadar yükseklikte ve 500 metre kadar uzakl›kta olan Belmece kayal›klar›na ulaﬂt›lar.”
O s›rada düﬂman karargah› olan
tünelin a¤z›nda bir par›lt› belirmiﬂti.
Par›lt› bir parlay›p, bir kayboluyordu. Sunullah’›n o¤lu Usta Mehmet,
bacana¤› Ömer’e “birisi maniple
yap›yor aynayla. ﬁuna bir kurﬂun
sallayaca¤›m bacanak” deyip silah›n› par›lt›ya do¤rultuyor. Niﬂan al›p
teti¤e bas›yor...
Bald›r› ç›plaklardan Usta Mehmet’in s›kt›¤› kurﬂun, hedefini bulmuﬂtu. Hedefteki düﬂman komutan›n›n ta kendisiydi. Halk›n ﬂahlanacak gazab›n›n iﬂaret fiﬂe¤idir s›k›lan
bu kurﬂun ve ard› gelecektir.
“Bu kurﬂun Pozant›’da s›k›lan
ilk kurﬂundu. Maraﬂ’›n Sütçü
‹mam’›n›n ilk kurﬂunu gibi, ‹zmir’in
gazeteci Hasan Tahsin’inin ilk kurﬂunu gibi, ilk kurﬂundu.... Bu ilk
darbeyi yiyen düﬂman, geri çekilerek Pozant›’daki tabura iltihat etti.
Bundan moral bulan çevre köylerin
çeteleri de düﬂman› s›k›ﬂt›rarak
aman vermemeye baﬂlam›ﬂt›...”

H
Sonras›nda Frans›z güçleri Pozant›’dan ç›kamaz oldular. Yard›m
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amac›yla Adana ve Karaisal›’dan
gönderilen Frans›z kuvvetleri de Pozant›’ya ulaﬂamad›lar. Çünkü o “bald›r› ç›plak” çeteler, yollar›n› kestiler.
Pozant›’daki tabura destek kuvvet
ulaﬂt›ramayan iﬂgal komutanl›¤› bunun üzerine geri çekilme talimat› yollad›. Plana göre, Namrun-Gözne üzerinden Mersin’e çekileceklerdi.
‹ﬂgalci ordu, 25 May›s 1920 günü
yola ç›kt›. Yolda rastlad›klar› bir çoban ve kar›s›n› da rehberlik etmeleri
için yanlar›nda al›koydular. Frans›z
komutan, çobana, do¤ru ve kestirme
yolu gösterirse yüklü miktarda para
vermeyi vaat etti. Fakat o cahil, bald›r› ç›plak köylünün düﬂüncesi farkl›yd›. Frans›z›n çil çil paralar› için Anadolu halk›na ihanet etmek, onun akl›n›n köﬂesinden bile geçmemiﬂti. ‹lk
f›rsatta kar›s›n› köye gönderip “çetelere haber ver, düﬂman› Karbo¤az›’na
sokaca¤›m” diye de tenbihler.
Çoban›n ad›, Gülekli Kumcu Veli’dir. Vaat edilen paray› elinin tersiyle itti¤i gibi, kendi hayat›n› da riske
atarak düﬂman taburunu pusu at›lacak
yere do¤ru götürür. Bu arada Kumcu
Veli’nin kar›s›, da¤lar›, tepeleri aﬂ›p
haberi yöredeki milis güçlerine ulaﬂt›r›r. Gerisini, Karbo¤az› çarp›ﬂmas›n›n
gazilerinden Gülekli Kemal’in anlat›m›ndan ö¤reniriz:
“ Bu haberi al›r almaz bu Ayd›nl›
aﬂiretinden de bize geçen on iki kiﬂi
ile akﬂam karanl›¤› basarken Germeçbeli’ni ç›kt›¤›m›zda düﬂman›n
Karbo¤az› mevkiinde karargah kurmuﬂ, ateﬂlerini yakm›ﬂ olduklar›n›
gördük. Burada yapaca¤›m›z iﬂi arkadaﬂlar›m›zla tart›ﬂmam›z, istiﬂare etmemiz gerekiyordu...”
Çünkü karﬂ›lar›nda donan›ml› bir
tabur, say›, silah, e¤itim durumu kendilerinden epeyce üstün bir kuvvet
vard›. Ya iﬂgalci tabura dokunmayacaklar, ya da ne olursa olsun deyip
sald›racaklard›. Ne olabilirdi? Zafer
fazla mümkün gözükmüyordu, ölebilirlerdi de...
“... yapt›¤›m›z istiﬂare sonucunda
... düﬂman› pusuya düﬂürebilmek için
daha ileri gitmemiz gerekti¤ine karar
verdik. Hayvanlar›m›z› Germeçbeli’ne b›rakarak harekete haz›rland›k.
Say›: 151

Harekete haz›rland›¤›m›z zaman mevcudumuzun hepsi 44 kiﬂiden ibaretti.
Yaln›z bu 44 kiﬂinin öyle bir azim ve
iman› vard› ki, her biri bir düﬂman
bölü¤üne karﬂ› koyabilecek güçte olduklar› inanc›, davran›ﬂlar›ndan anlaﬂ›l›yordu. Sabahleyin düﬂman öncüleri gözükmeye ve bize do¤ru yaklaﬂmaya baﬂlad›¤› s›rada, biz de düﬂman›n geçece¤i yol üzerine siperlerimizi
yaparak tüfekleri yerleﬂtirdik. Düﬂman... pusu kurdu¤umuz noktaya geldi¤i zaman hepimiz birden aral›ks›z
ateﬂlerle düﬂman›n öncülerini tamamen imha ettik...”

H
“Vurun namus günüdür” diyor ya
türkü; iﬂte o gündür yaﬂanan. Düﬂman
ﬂaﬂk›nl›k içinde karﬂ›l›k verir. Bir o
yana, bir bu yana çekilmeye çal›ﬂsalar
da fayda etmez. Milislerin kurﬂunlar›
hiç boﬂa gitmez. Çat›ﬂma bu ﬂekilde
akﬂama kadar sürer.
“Biz düﬂman› çevirdi¤imizde akﬂam olmuﬂ ve ortal›k da kararmaya
baﬂlam›ﬂt›. Art›k düﬂman kuvveti bir
tarafa gidemeyece¤ini, kendilerini de
koruyamayacaklar›n› anlad›klar› bir
s›rada, düﬂman taraf›ndan Türkçe bir
ses duyduk. ‘Komutan›m›z teslim olacak. Komutan›n›zla görüﬂmek istiyor..’ diye tekrar tekrar ba¤›r›yordu...”
Say›lar› az da olsa, öfkeleri çok,
donan›mlar› yetersiz de olsa, onur,
namus, vatan ve halk sevgisiyle donanm›ﬂ bald›r› ç›plaklar, Frans›z taburunu 28 May›s 1920’de teslim ald›lar.
Çok say›da ölüsü olan Frans›z taburundan bir binbaﬂ›, 27 subay ve 650
asker esir al›nd›. 2 top, 830 tüfek, 13
makineli tüfek ve di¤er cephaneli¤e
el konuldu.
Kumcu Veliler’in, Usta Mehmetler’in, Gülekli Kemaller’in, çoban›n
isimsiz eﬂi ve binlerce baﬂka isimsizin
Toroslar’›n yücesinde yaratt›¤› Karbo¤az› abidesi, bu topraklardan mandac›l›¤a verilmiﬂ en kesin cevaplard›. Ve
bu topraklarda elbet, Kumcu Veliler
hala yaﬂ›yor, bu topraklar ulusalc› ya
da islamc› veya baﬂka bir k›l›fa bürünen mandac›lara b›rak›lmad› hiç...
(Kurtuluﬂ Savaﬂ›’nda Kahraman Çukuroval›lar -‹smail Ferahim ﬁalvuz, 1. Bask›,
1938- kitab›ndan yararlan›lm›ﬂt›r.)

K›sa Tarih
22 - 28 Haziran

23 Haziran 1908
Sivas’ta kad›nlar, vilayet önünde pahal› ekme¤i protesto ettiler. Un depolar› ya¤maland›.
24 Haziran 1996
Ankara'da Parti Genel Merkezi
önünde Anayasa Mahkemesi'nin açt›¤› kapatma davas›n›
protesto eden Emek Partili’lere
polis sald›rd›. Yüzlerce kiﬂi yaraland›, 200 kiﬂi gözalt›na al›nd›.
24 Haziran 1987
Deri iﬂçileri, 124 iﬂyerinde sosyal koﬂullar›n düzeltilmesi ve
haklar›n› almak için greve baﬂlad›.
24 Haziran 1993
Ege Üniversitesi ö¤rencileri bask›lar› protesto etmek için
Ankara'ya yürüdüler.
25 Haziran 1995
Binlerce domates üreticisi,
ürünlerinin tarlada kalmas›na
yol açan hükümeti protesto etmek için 150 traktörle 7 saat
boyunca E-90 karayolunu iﬂgal
ettiler.
27 Haziran 1995
HAVAﬁ iﬂçilerinin 24 ﬁubat'ta
baﬂlatt›klar› grev, ücretlere yüzde 80 zam elde edilmesiyle sonuçland›.
28 Haziran 1993
Lice'de 9 köy yak›ld›.
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değin m eler

Demokrat
Parti Çan
‹lç e B a ﬂ ka n›
‹lhan
Acil, A K P
Çan
ilçe
b a ﬂ k a n › R a m azan Terzi, Çan
L i n y i t ‹ ﬂ le t m e le ri
Müdürü
Mehmet Balk›ﬂ da vard›.
(16 Haziran Cumhuriyet)
Hem partiler aras› koalisyonu kurmuﬂ, hem devlet-millet iﬂbiril¤ini sa¤lam›ﬂlar.
Bravo!

Vakayi Adliye
“Ankara’da,
büyük bir otomobil h›rs›zl›¤› organizasyonu ortaya ç›kar›ld›. ﬁebekede,
bir emniyet
amiri ile, 4 polis memurunun bulundu¤u ö¤renildi.” (17
Haziran Milliyet)
*
Çanakkale’nin Çan ilçesinde düzenlenen ihale yolsuzlu¤u operasyonunda gözalt›na al›nanlar aras›nda
BAM TELİ çizgiler

*
Gazetelerin üçüncü sayfa
haberleri vard›r. Her gün bir
cinayet, aﬂk skandal› gibi haberler o sayfalara konulur...
Acaba burjuva bas›n, bu
mümtaz çetecilere de böyle
bir sayfa ay›ramaz m›?
Merak etmesinler boﬂ
kalmaz!

türban ve ekmek
Anayasa Mahkemesi’nin türban karar›n› iptal karar›
aç›klan›yor. Emine Erdo¤an ve AKP yöneticilerinin oldu¤u bir ortamda, bir AKP yöneticisi “kendileri aleyhindeki
her karar›n sand›kta lehlerine sonuç verdi¤ini” belirterek
ekliyor: “Biz bu iﬂten daha çok ekmek yeriz.”
Din istismarc›l›¤› kar›n doyurmaya devam etti¤i sürece, bu iﬂten çok ekmek yiyecekleri gerçek, ama din istismar›n›n bir de midelerine oturdu¤u zamanlar da olacakt›r!

Say›n!
‹stanbul Üniversitesi’nde bir futbol turnuvas› düzenlenmiﬂ. Ne var bunda, her üniversitede futbol turnuvas›
düzenlenebilir de¤il mi. Turnuva rektör Mesut Parlak
ad›na düzenlenmiﬂ. Bunda da bir anormallik yok, her
yerde ya¤c›lar vard›r ve böyle bir tak›m isimler verilir.
Ama bak›n turnuvan›n tam resmi ad› ﬂöyle:
“SAYIN PROF. DR. MESUT PARLAK 2008 FUTBOL TURNUVASI”
Say›n ya¤c›, sayg›n›n bu kadar› da fazla de¤il mi?!

Hepsi Tuzla’da
Temsil Ediliyor
Greve kat›lan bir iﬂçisini iﬂten atan
Umut Gemi adl› Taﬂeron firman›n sahibi de C H P Tuzla ‹lçe Baﬂkan› Hasan
Uzunyayla imiﬂ.
AKP’li milletvekillerinin tersanesi var. M H P ’lilerin
tersanesi var. CHP’liler orada.
Bu meclisten Tuzla’ya iliﬂkin patronlar›n aleyhine, iﬂçinin lehine bir karar ç›kar m›! Diyelim ki a¤›r bask› alt›nda ç›kt›; ç›karsa uygulan›r m›? Uygulan›p uygulanmad›¤›n› denetleyip uygulanm›yorsa, patronlar›n aleyhine rapor
tutacak bir babayi¤it müfettiﬂ bulunur mu?
Böyle bir müfettiﬂ bulunsa bile, o raporu esas al›p, patronlara ceza kesip onlar› hapsedecek bir savc› ve hakim ç›kar m›?

Lahana turﬂusu ve
perhiz... Yerseniz!
“Bu dersaneler bir garabet”; bunu diyen kim? AKP
hükümetinin Baﬂbakan›!
“Halk dersanekolik olmuﬂ maalesef...” Bunu diyen
kim? AKP hükümetinin E¤itim Bakan›.
Pekiii, iktidara geldi¤inden bu yana dersane sektörünü
yüzde 100 büyüten kim? AKP hükümeti!
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BES’ten “Nefes
Alma” Eylemi

Ve Tanr› Cüppeli Hoca’y› Yaratt›!
Tanr›n›n en sevgili kulu Cüppeli hoca!
Ona tüm dünya nimetlerinden yararlanmak serbest!
Dünyan›n nimetleri cüppeli hocan›n hizmetinde olsun
diye yarat›ld›! Görünen o ki, din de cüppeli hocan›n hizmetinde!
Sizce bu tasarrufun tanr›yla bir ilgisi var m› gerçekten?
Ve soru 2: Biz kad›n›n toplumsal yaﬂama kat›lmas› için
örtünmesini savunuyoruz diyenler, önce yukar›daki foto¤rafa, sonra gözümüzün içine baka baka ayn› iddiada
bulunabilecekler mi?

Göç devleti!
Araﬂt›rmalar›n ortaya koydu¤u rakamlar, 35 y›lda 21
milyon kiﬂinin iﬂ bulmak için göç etti¤ini söylüyor. Göç
haritas› da, do¤udan bat›ya yöneliyor.
Sanki yerleﬂik hayata geçmemiﬂiz de, halen Orta Asya’dan gelen atalar›m›z gibi “göçer” haldeyiz. Tek fark,
atalar at ve ka¤n›lar üstünde göçerken, ﬂimdi otobüslerle,
trenlerle göçülüyor...
Gerçi, bu göçerli¤in nedenleri Orta Asya’dan gelenlerden farkl› olsa da, insanlar ya açl›ktan ve iﬂsizlikten, ya
devlet teröründen göç ediyor olsalar da amaçta birler;
Kendilerine cehennem olan yurttan kalk›p, baﬂka bir
“yurt” ar›yorlar.

Dalg›ç,
timsah›n
a¤z›n›
düﬂünürse,
k›ymetli
inciye hiç
kavuﬂamaz.
Sadi
(‹ranl› yazar)

Say›: 151

BES ‹stanbul 1 No’lu
ﬁube üyeleri sa¤l›ks›z çal›ﬂma koﬂullar›n› yapt›klar› bir
eylemle protesto etti. 13 Haziran günü ‹stanbul Vergi
Dairesi Baﬂkanl›¤› Ek Hizmet Binas› önünde gerçekle-ﬂen eylemde emekçilerin patates ve so¤an çuvallar›n›n
depoland›¤› alanlarda çal›ﬂt›klar›n›, birçok arkadaﬂlar›-n›n çeﬂitli sa¤l›k sorunlar› yaﬂad›¤›n› belirten BES’liler,
bunun sorumlusunun ‹stanbul Vergi Dairesi Baﬂkanl›¤›
oldu¤unu söylediler.
BES’liler bu çal›ﬂma koﬂullar›n›n de¤iﬂmesi talebiy-le 30 May›s tarihinde 15 gün süre ile her gün saat 10.00
ile 15.00 saatlerinde 10’ar dakikal›k nefes alma eylemi
yap›ld›¤›n› söyleyerek eylemlerin sürece¤ini ilan ettiler.
Eyleme 200 kiﬂi kat›ld›.

E¤itim Sorunlar› Hala Çözülmedi!
Antalya E¤itim-Sen ﬁubesi 13 Haziran günü sendika
binas›nda düzenledi¤i bas›n toplant›nda 2007-2008 e¤itim-ö¤retim y›l›nda da hala e¤itimin ve e¤itim emekçilerinin sorunlar›n›n çözülmedi¤ini ve e¤itimin h›zla ticarileﬂti¤ini, bütçeden e¤itime ayr›lan payda da bir de¤iﬂiklik olmad›¤›n› belirterek durum de¤erlendirmesi
yapt›.
E¤itimin tablosundan Antalya özelinde örnekler
verilen aç›klamada AKP’nin e¤itim politikas› eleﬂtirildi.

LAST‹K-‹ﬁ’te Grev Sona Erdi
Brissa, Goodyear ve Pirelli fabrikalar›nda çal›ﬂan 4
bin iﬂçinin 31 May›s’ta baﬂlayan grevi 13 Haziran’da
sona erdi. Sa¤lanan anlaﬂmaya göre iﬂçilerin ücretlerine
2008 y›l› için ortalama yüzde 14 zam yap›ld›.
Lastik-‹ﬂ Sendikas› yöneticileri kazan›lm›ﬂ hiçbir
haktan taviz vermediklerini ve ﬂu ana kadar yap›lm›ﬂ en
iyi sözleﬂmeleri oldu¤u belirttiler. Lastik-‹ﬂ Genel Baﬂkan› Abdullah Karacan da yapt›¤› yaz›l› aç›klamada,
kendilerine dayat›lan 4857 say›l› yasas›n›n fazla çal›ﬂma, y›ll›k izin gibi çal›ﬂma süresini esnekleﬂtiren düzenlemelere sözleﬂmede yer verilmedi¤ini kaydetti.

15-16 Haziran Direniﬂini
Mücdalemizde Yaﬂat›yoruz
D‹SK Genel-‹ﬂ Hatay ﬁubesi 16 Haziran günü Antakya Ulus Meydan›’nda yapt›¤› eylemle 15-16 Haziran
direniﬂini selamlad›. Yaklaﬂ›k 70 kiﬂinin kat›ld›¤› eyleme Hatay Temel Haklar da destek verdi. Hak verilmez
al›n›r mesaj›n›n verildi¤i eylem sloganlarla sona erdi.
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Fransa’n›n Hukuksuzlu¤u:

nan Paris Anadolu Kültür ve
Dayan›ﬂma
Derne¤i üyelerinin biran
önce serbest b›rak›lmas› istendi.
Frans›z Polisinin sald›r›lar›na karﬂ›,
tüm göçmen ve Frans›z demokratik
ilerici anti-faﬂist kurumlar› Paris
Anadolu Kültür ve Dayan›ﬂma Derne¤i ile dayan›ﬂmaya ça¤r›ld›.

4 Kiﬂi Tutukland›
09 Haziran’da Paris Anadolu
Kültür ve Dayan›ﬂma Derne¤i ve
birçok eve bask›n yapan Frans›z Polisi, içinde dernek baﬂkan›n›n da oldu¤u 14 kiﬂiyi gözalt›na ald› ve 14
kiﬂiden Erdo¤an Çak›r, Nihat Karakaya, ﬁerafettin Sar›kaya, Veli Yat›
isimli 4 kiﬂi tutuklan›rken di¤erleri
serbest b›rak›ld›.
Di¤er yandan, Frans›z polisinin
gözalt› operasyonu, 12 Haziran’da
Almanya'n›n Düsseldorf ﬂehrinde
Fransa Konsoloslu¤u önünde ve 13
Haziran’da Paris Strasbourg’da yap›lan eylemle protesto edildi.
Paris’te yap›lan eylemde, “Demokratik Kurumlar Üzerindeki
Bask›ya Son Verilsin Fransa Devleti Özür Dilesin" slogan›n›n yaz›l›
oldu¤u bir pankart aç›l›rken, " B a sk › la r B i z i Y › l d › r a m a z F r a n s a D e v leti Özür Dilesin. Yasaﬂ›n Devrimci
D ay an › ﬂ m a" sloganlar› at›ld›.

Eylemde yap›lan aç›klamada;
Frans›z polisinin derne¤i da¤›tarak,
bilgisayarlara el koydu¤u ve orada
bulunan dernek üyelerini gözalt›na
ald›¤› belirtildi.
Bask›nlar›n amac›n›n göçmenlere yönelik bir gözda¤› amac› taﬂ›d›¤› ifade edilerek, Fransa demokrasisinin sadece kendisi için bir demokrasi oldu¤unun bir kez daha görüldü¤ü vurguland›.
Aç›klamada; bu sald›r›lar›n ilk
kez yaﬂanmad›¤›, daha önce de
FTIF’e yap›ld›¤›, yine Belçika ve
Fransa’n›n ortak operasyonlar›nda
05 Haziran’da devrimci kimlikleriyle tan›nan 7 kiﬂinin gözalt›na
al›nd›¤›, Paris'te SRL çal›ﬂan› bir kiﬂinin de ise evine bask›n yap›ld›¤›
hat›rlat›ld›.
“ Frans›z Polisinin bu anti de m ok ratik yasad›ﬂ› sald ›r›lar›n› n ef r et l e k › n › y o r u z . Gö z a l t › v e t u t u k l a malar karﬂ›s›nda sesiz kalmayaca ¤›z. ” denilen aç›klamada, tutukla-

Afganistan:
Hapishane Bask›n›
1000 Tutsak Özgür
14 Haziran’da Afganistan’›n Kandahar kentindeki Sarposa Hapishanesine bask›n yapan Taliban militanlar›,
400’e yak›n› Taliban militan› olan 1000 kadar esiri özgürlü¤üne kavuﬂturdu.
Taliban’›n en güçlü oldu¤u bölgelerden biri olan Kandahar’da yap›lan eylem, iki feda eylemcisinin bomba yüklü su tankeriyle hapishanenin ana giriﬂini havaya uçurmas›
ile baﬂlad› ve roket sald›r›lar› ile Hapishane duvarlar› delinerek esirler özgürlü¤üne kavuﬂturuldu.
Taliban sözcüsü Yusuf Ahmedi; bu eyleme iki ayd›r haz›rland›klar›n› belirtti. Amerikan emperyalizmi iﬂgal etti¤i
Irak’ta ve Afganistan’da direniﬂ güçlerini sindiremiyor, denetim kuram›yor. Her geçen gün geliﬂmeler, Amerika’y› bir
halka karﬂ› savaﬂman›n açmaz› ile karﬂ› karﬂ›ya getiriyor.
Taliban’›n hapishane bask›n› da bunun göstergelerinden birisi.
Ayr›ca, Paktia’da geçti¤imiz hafta içinde halktan çok
say›da kiﬂiyi katleden Amerikan güçleri protesto edildi.

50

DÜNYA

Yap›lan eyleme, Paris Anadolu
Kültür ve Dayan›ﬂma Derne¤i’nin
yan›s›ra, Türkiyeli Göçmen ‹ﬂçiler
Ve Kültür Derne¤i, Dersim Kültür
ve Araﬂt›rma Derne¤i, K›z›l Yard›m
Örgütü, Yaﬂanacak Dünya, Halklarla Dayan›ﬂma Derne¤i, ODAK, ‹ﬂçilerin Birli¤i Halklar›n Kardeﬂli¤i
Platformu, Fransa Demokratik Haklar Federasyonu kat›ld›.
Di¤er yandan, BAHKEM taraf›ndan yap›lan aç›klamada da, bask›n protesto edildi. BAHKEM
Fransa’n›n bu sald›r›lar ile, ABD ve
iﬂbirlikçi AKP hükümetinin taktirlerini kazanabilece¤ini ama emekçilerin lanetinden de kurtulamayaca¤›n› vurgulad›.

Latin Amerika:
Amerika’dan 4. Filo Tehditi
25 Nisan’da Pentagon’dan yap›lan aç›klamada,
ABD ordusunun Latin Amerika halklar›na karﬂ› 4. Filo’yu Temmuz baﬂ›nda yeniden aktif hale getirece¤i
belirtildi.
4 Filo, 1943’te Karayipler ve Güney Amerika’ya
yönelik Nazi denizalt›lar› tehdidi gerekçesiyle kurulmuﬂ ve 1950’de da¤›t›lm›ﬂt›.
ﬁimdi ise, Latin Amerika’daki devrimci örgütlere,
Amerikan karﬂ›t› solcu iktidarlara ve bütün olarak Latin Amerika halk›na karﬂ› gözda¤› vermek ve gerekti¤inde kullan›lmak üzere “terorizmle ve yasad›ﬂ› hareketlerle savaﬂ” gerekçesiyle harekete geçiriliyor.
4. Filo her birinde nükleer denizalt› olan 11 uçak
gemisinden oluﬂuyor.
Ortado¤u’da, Balkanlar’da, Afrika ülkelerinde, k›sacas› dünyan›n her yerinde Amerikan emperyalizminin egemenlik politikalar›nda belirleyici yanlardan birini terörle sindirme oluﬂturuyor. 4. Filo’nun Latin
Amerika’da tekrar aktif hale getirilmesi de Amerika’n›n halklar› sindirme amac›na hizmet ediyor.
22 Haziran 2008

