www.yuruyus.com
Haftal›k Dergi / Say›: 180
17 May›s 2009
Fiyat›: 1 TL
(kdv dahil)

info@yuruyus.com

1 May›s
alan›n› kazanan
devrimci politikad›r!
Bunun d›ﬂ›nda
bir do¤ru
yoktur.

AKP,
KÜRT SORUNUNU
ÇÖZEB‹L‹R M‹?
Çözerse nas›l çözer?
Çözemezse
neden çözemez?

www.yuruyus.com

Say›:180 info@yuruyus.com

ISSN 13005 - 7944

l

‘Terörle Mücadele’
Dedikleri Halka
Karﬂ› Savaﬂt›r

l

Adalet
Mutlaka Yerini
Bulacakt›r

l

Domuz Gribi:
Kapitalizmin Üretti¤i
Virüsler

ORADAYDIM O GÜN.
Ne kadar büyük bir coﬂkuyla girmiﬂtim alana.
Yüzbinlerce emekçinin alk›ﬂlar› aras›nda
gururluydum.
Alan düzenlemesinde, benim kortejime
meydan›n ortas›ndaki an›t›n hemen yan›ndaki alan
düﬂmüﬂtü. Hemen yerleﬂtik oraya.
Pankart›m›z› ast›k an›t›n üstüne.
Tetikteydim; günlerdir “sosyal emperyalist,
Maocu Bozkurt” diye birbirlerine tehditler ya¤d›ran
baz› sol kesimlerin sorumsuzluklar›n› alanda da
sürdürmelerinden korkuyordum. Ama daha önemlisi,
oligarﬂinin bu ortam› provokasyon için
kullanmas›yd›.
Korkulan oldu.
Ama bende eser yoktu korkudan.
Alanda yüzbinlerin üzerine kurﬂunlar
ya¤arken, pani¤i engellemekti ilk görevim.

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
22 May›s - 28 May›s
23 Nisan 1972’de Mersin-Tarsus Yenice kasabas›nda do¤du.
1993’te Burdur Meslek Yüksek Okulu ö¤rencisiyken mücadeleye kat›ld›. Mersin Kurtuluﬂ bürosunda çal›ﬂt›. 1998 Nisan’›nda tutukland›.
F Tiplerine karﬂ› ölüm oruçlar›n›n gündeme gelmesiyle, Ceyhan Hapishanesi 2. Ölüm Orucu Ekibi’nde yerald›. Ceyhan
Hapishanesi’nde 19 Aral›k katliam›n› yaﬂad›. Sincan F Tipi Hapishanesi’ne götürüldü. Direniﬂ içindeyken 5 Ocak 2001’de tahliye oldu. Direniﬂine d›ﬂar›da devam etti. Kendinden önce tahliye olup ölüm orucunu sürdüren bir örnek yoktu o
güne kadar. O, ‹LK örne¤i yaratarak, 204 gün ailesinin evinde ölüme yürüyerek
27 May›s 2001’de ölümsüzleﬂti.

U¤ur TÜRKMEN

A¤ustos 1977’de Trabzon ili Of ilçesi, Hovaza (Karﬂ›yaka)
Köyü do¤umluydu. Yoksul bir ailenin çocu¤u idi, ailesi çay
üreticili¤i yap›yordu. 16 yaﬂ›na kadar hem çayda çal›ﬂt›,
hem babas› ile haf›zl›k, müezzinlik yapt›. ‹stanbul Bak›rköy
Lisesi'nde okurken mücadeleye kat›ld›. Liseli gençlik TopkaFaruk KADIO⁄LU p› sorumlusu oldu. 1995'te tutsak düﬂtü. ‹ﬂkenceler ve tutsakl›k süreci, devrimcili¤ini büyüttü¤ü bir süreç oldu. Direniﬂlerde yerald›, ihaneti ve kahramanl›¤› tan›d›. 1997'de tahliye oldu ve ayn›
alanda görevlendirildi.
19 Aral›k katliam› s›ras›nda d›ﬂar›dayd›. 2001'in A¤ustos'unda yeniden tutsak
düﬂtü.
9 May›s 2005’de Tekirda¤ F Tipi’nde 12. Ölüm Orucu Ekibi’nde ölüm orucuna
baﬂlad›. Ölüm orucuna baﬂlad›ktan k›sa bir süre sonra, açl›¤›n›n 15. gününde
25 May›s 2005’de bedenini tutuﬂturarak ﬂehit düﬂtü.

U¤ur Türkmen’in Mektubu
“Sonu Zafer Olduktan Sonra...”

22 May›s 1980’de ‹stanbul Gültepe'de faﬂistlerin
kald›klar› evi basmas› sonucu ﬂehit düﬂtü.

Hamit KAYA

Tarih Yazanlar›n
Kaleminden
Faruk K ad›o¤lu’nun b ant t akma
töreni k onuﬂmas›’ndan:
“Kardeﬂler, yoldaﬂlar da¤›lmay›n, panik
yaratmay›n” diye ba¤›rand›m.
Sonra katillerin üzerine ateﬂ açand›m.
Her ﬂey bittikten sonra, bir savaﬂ alan›ndan çekilen
düzenli, disiplinli bir ordu gibi, ç›kt›m o alandan...
...
Ve iﬂte ﬂimdi yine buraday›m.
Çok zaman geçti aradan.
Ama alandaki yerim de¤iﬂmedi hiç.
Alan›n yüre¤imdeki yeri de¤iﬂmedi.
‹ﬂte buraday›m yine.
Tarihi resmimi taﬂ›yan bir pankartla birlikte yeni
bir tarih yaz›yorum.
Çünkü bugün 1 May›s Alan›’n› yeniden
kazand›¤›m›z gün olarak geçecek tarihe.
Ben var›m yine burada.
Tarihi yazan benim,
tarihe yaz›lan benim.
BEN DEV-GENÇ’‹M.

"Denizden geldim ben
Yakamozlar aras›ndan
Karadeniz'den geldim ben
Da¤lar›n doruklar›ndan
F›nd›k ve çay bahçelerinden geldim ben
Hamsi avlamaktan, tütün k›rmaktan geldim
Bir elimde ondörtlü
Bir elimde kemençe
Kaçkarlar›n doruklar›nda gezerim
Karadeniz'den ç›k›p
Halk›m›n deryas›na dolar›m.
Sudaki bal›k gibi
Halk›m›n içinde yaﬂar›m
Ben denizin
ben halk›m›n
öncüsüyüm.

Merhaba arkadaﬂlar...
Çok de¤erli, çok anlaml› kart›n›z› ald›m. Coﬂkuma coﬂku,
kinime kin, umuduma umut katt›. Sizlerden “içerdeki arkadaﬂlardan mektup almay› özlemiﬂim” dedim kendi kendime.
Ayr› bir havas› coﬂkusu var. Al›nca doyas›ya bakt›m önce.
Sonra baﬂlad›m tekrar tekrar okumaya. Gelen bütün ziyaretçilerime de okutuyorum. Herkes büyük bir kin ve öfke dolu. Ayn› zamanda g›ptayla bak›yorlar hep beraber sürdürdü¤ümüz
direniﬂimize...
G›ptayla bakmamak mümkün mü? En zor koﬂullarda bile
e¤ilip bükülmeden, dimdik sürdürüyoruz yürüyüﬂümüzü. Ne
de olsa baﬂ ba¤lad›k bu yola. Ölmek var dönmek yok bu yolda. Sonu zafer olduktan sonra, Halil’in yolunu takip etmek
hepimizin boynunun borcu. Onun ö¤rencisi, çok büyük eme¤i geçen biri olarak baﬂta benim, bizlerin...
Dergide... Söz var sayfas›nda... Halil’in resmi vard›. Gözlerinin içi gülüyordu. O gözlere bak›nca içim huzur doldu.
Ö¤retmeye resmiyle, bak›ﬂ›yla devam ediyordu Halil... O an
hep gözlerimin önünde. Umuda, sonsuzlu¤a do¤ru diz k›r›p
oturmuﬂtu. Bir ateﬂ topu olmuﬂ herkesin yüzüne ayd›nl›k saç›yordu... “Ölüme koﬂaca¤›m... Can›m halk›ma ve vatan›ma feda olsun...” demiﬂti. Sözünü tuttu. Hiçbirimizin, hiçkimsenin
ﬂüphesi yoktu zaten bundan. Öyle iradeliydi ki; öylece hiç sesini ç›karmadan, herkesi ayd›nlatmaya devam ediyordu. Ölüme, zafere kilitlenmiﬂti. Zaferin kilidini kendi eliyle açt› sonunda. Sonsuzlu¤a; eﬂsiz de¤erler b›rakarak gitti.
ﬁimdi di¤er düﬂenlerimiz gibi en güçlü de¤erimiz... Ona
sözüm var... Sen de bil ki sözüm söz.
...
ﬁimdi ayn› inançla bizler yürüyoruz... Zaferimiz kesin. K›r›lamayan irademizle zaten kazand›k onu. ﬁimdi meyvelerini
toplayaca¤›m›z günleri bekliyoruz...
Hepinizi kucakl›yor, öpüyor, sevgi ve selamlar›m› gönderiyorum.
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Kürt sorunu kültürel haklarla çözülmeyecek
kadar kapsaml› bir sorundur...
De¤inmeler

Yer: E kin S anat M erkezi
Adres: M enekﬂe 1 S ok.
No: 8 /a
K›z›lay/ANKARA

Bilet Sat›ﬂ Ye r l e r i
Nargile Cafe
Yakamoz Cafe
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(0-554)
280 08 91

Yurtd›ﬂ› Büro: Vak›f EFSANE
Pieter de Hoochstr. 30
3021 CS Rotterdam/NEDERLAND

Haftalık Süreli Yerel Yayın
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Sahibi ve Yaz›iﬂleri Müdürü:
Halit Güdeno¤lu
Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah.
Billurcu Sok. No: 20/ 2
Beyo¤lu/ ‹STANBUL
Telefon-Faks: 0212 251 94 35
Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›k

Dökülen y›ld›zlar...
Yitirdiklerimiz

Kamu Emekçileri
Cephesi
4. KURULTAYI
23-24 May›s 2009
Saat: 10.00-18.00

Adres: Merkez Mah. Abidei Hürriyet
Cad. Atlas Apt. No: 155-157
Kat: 5/14 ﬁiﬂli/ ‹STANBUL
Tel: 0212 241 26 41
Faks: 0212 241 11 16

‹nternet Adresi: www.yuruyus.com
Mail Adresi: info@yuruyus.com
ISSN: 1305-7944
Bask›: Ezgi Matbaac›l›k-Sanayi Cad.
Altay Sokak No:10 Çobançeﬂme/
Yenibosna / ‹ST. Tel: 0 212 452 23 02
Da¤›t›m: Turkuvaz Da¤›t›m Pazarlama
San. ve Tic. A.ﬁ. Tel: 0 212 354 37 67

Avrupa: 4 Euro
Almanya: 4 Euro
Fransa: 4 Euro
‹sviçre: 6 Frank

Hollanda: 4 Euro
‹ngiltere: £ 3
Belçika: 4 Euro
Avusturya: 4 Euro

alk kitleleri, ne
zaman ki düzenden
umudu keserler, iﬂte o
zaman düzenin sahipleri için tehlike çanlar›
çalmaya baﬂlam›ﬂ demektir. Egemen s›n›flar, bunu
bildikleri için, kitlelerin düzen içi
umutlar›n› s›k s›k tazelemeye,
kitleleri düzene ba¤layacak beklentileri canl› tutmaya çal›ﬂ›rlar. Düzen
içi güçlerden büyük de¤iﬂiklikler(!)
gerçekleﬂtirecek “umut”lar, “alternatif”ler yarat›rlar. S›n›flar mücadelesinin en genelinde baﬂvurulan bu
yöntem, uzunca bir süredir, Kürt sorununda da oligarﬂinin en s›k baﬂvurdu¤u yöntemlerden biri haline
geldi.

H

u yönteme bu kadar s›k ve sürekli baﬂvurulmas›nda kuﬂkusuz, baﬂta Kürt milliyetçi hareketi
olmak üzere, beklentileri geniﬂ kitlelere yayan baﬂka siyasal güçlerin
de olmas›n›n pay› var. Bu beklentilerin gündemin en ön s›ralar›na
yükseltildi¤i günler yaﬂ›yoruz yine.
Bir çok kesim, bir “ff › r s a t”tan söz
ediyor. F›rsat, Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül’ün konuﬂmas›yla telaffuz edildi ilkin; Gül aç›klamas›nda
ﬂöyle diyordu: “ ‹yi ﬂeyler olacak
diyorum. Bir f›rsat var, f›rsat›n kaçmamas› laz›m."

B

onras› geldi. O günden bu yana
oligarﬂi cephesinde, Kürt milliyetçi hareket cephesinde ve ayd›nlar cephesinde sürekli olarak bir
“ff › r s a t”tan sözediliyor. Fakat, bu
f›rsat hangi olgular›n ve geliﬂmelerin sonucunda ortaya ç›km›ﬂt›r, nas›l bir f›rsatt›r, f›rsat› yaratan kim
veya kimlerdir, bunlar›n cevaplar›
yoktur.

S

yd›n, bilimseldir. Olaylar›,
olgular›, bütünlü¤ü içinde,
iç ve d›ﬂ ba¤lant›lar›yla, sebep
ve sonuçlar›yla birlikte ele al›r.
“F›rsat” tan›mlamas›n› yapan
ayd›nlar, hangi olaylardan ve
olgulardan, hangi bütünlükten
hareket ediyorlar?
ir siyasi hareket olmak, iktidar iddias› sahibi olmak,
ayn› ﬂekilde s›n›flar mücadele-

A

B
4

GÜNDEM

Sahte umutlar
Gerçek çözümler
sini kendi dinamikleri içinde ele almay› gerektirir. Mevcut süreci “f›rsat” diye adland›rmak hangi dinamiklerin sonucudur öyleyse? Bu kesimlerin tahlillerinde, aç›klamalar›nda bu sorulara cevaplar bulam›yoruz.

Bu f›rsat›n heba edilmemesi için
harekete geçme zaman› geldi ve
geçiyor. Bu konuda harekete geçilmezse daha fazla kan akacak... O
zaman vicdan sahibi herkes bar›ﬂ
için harekete geçmelidir.” ça¤r›s›
yap›l›yor Kürt yurtsever bas›nda.

“

TP milletvekili Gülten K›ﬂanak
“Koﬂullar›n bir bar›ﬂ f›rsat›
yaratt›¤› tart›ﬂmas›z bir gerçek. Bu
f›rsat heba edilmemeli. Analar›n ...
ç›¤l›¤›n›, Ankara’n›n da art›k duydu¤una inanmak istiyoruz.” diyor.
Ve biz yine ayn› soruyu soruyoruz.
Heba edilmemesi istenen bu “FIRSAT” nedir? Sözü edilen “f›rsat”,
bu kadar tart›ﬂmas›z bir gerçekse
e¤er, bu gerçe¤in köﬂe taﬂlar›n› koyun ortaya.

D

ir baﬂka “f›rsat” tespiti:“Baﬂbakan’›n önümüzdeki dönemde
daha uzlaﬂmac› bir üslup tutturaca¤›n›n sinyallerini ald›k. ... Baﬂbakan Kürt sorununda iyimser bir tutum içinde...” (Oral Çal›ﬂlar, Radikal) Mesajlar, sinyaller uçuﬂuyor
ortal›kta. Fakat kimsenin yine de
halka aç›klad›¤› bir ﬂey yok. B u r j u -

B

va siyasetin, burjuva diplomasin i n k o r i d o r l a r › n d a dolaﬂ›yor anlaﬂ›lan o mesajlar ve sinyaller. Biz
görmüyoruz, duymuyoruz onlar›.
‹htiyaç da duymuyoruz onlara.
Çünkü s›n›flar mücadelesinin kurallar›, çünkü emperyalizm-oligarﬂi
blokuyla halk aras›ndaki mücadelenin niteli¤ini anlamak için sinyalleri çözümlemeye de¤il, s›n›fsal bir
bak›ﬂ aç›s›na ihtiyaç vard›r.
u s›n›fsal bak›ﬂ aç›s›yla, ülkemizin tüm ilerici, devrimci demokrat güçlerine, ayd›nlar›na diyoruz ki, O l i g a r ﬂ i n i n K ü r t H a l k › n › n
Sorunlar›yla, Özlemleriyle, Oy n a m a s › n a ‹ z i n Vermeyelim!..

B

nutmayal›m ki, “Çözüldü çözülecek, önemli ad›mlar at›lacak...” havas›, bugüne kadar defalarca yarat›ld›. Soral›m, muhasebesini yapal›m; Bu havan›n yarat›lmas›ndan kim kazançl› ç›k›yor? Herkesi gerçe¤i görmeye ça¤›r›yoruz:
Emperyalizm ve oligarﬂi, bu yolla,
halklar›n ve ulusal nitelikli hareketlerin düzen içi beklentilerini sürekli
olarak tazeliyor. Onlar›n i k t i d a r a
yönelmelerinin önüne geçiyor.

U

ürt sorununa iliﬂkin “çözüm”den emperyalizmin, iﬂbirlikçilerinin anlad›¤›yla, halk›n anlad›¤› farkl›d›r. Emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin dayatt›¤› çözümle,
u l u s a l v e s o s y a l k u r t u l u ﬂ h a re k e t l e r i n i n h e d e f l e m e s i g e re k e n
çözümler de farkl›d›r... Mevcut
düzen içinde ulusal haklar ve
özgürlükleri geniﬂletmek için
Mevcut d üzen içinde ulusal
mücadele verilebilir; ama bunu
haklar ve özgürlükleri geniﬂletmek
halklar için startejik hedef haliiçin m ücadele verilebilir; ama
ne getirmek, halklar›n özlemlebunu h alklar için s tartejik hedef
rini, sorunlar›nn çözümünü, d ü haline getirmek, h alklar›n
z e n i n i s t i s m a r › n a teslim etözlemlerini, sorunlar›nn
mektir.

çözümünü, d üzenin istismar›na
teslim etmektir.

K

üzenin istismar›na dair k›sa bir hat›rlatma: Bugün

D
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Cumhurbaﬂkan› olarak söz konusu
aç›klamay› yapan Abdullah Gül,
2002 seçimleri sonras›nda hükümetin bir parças›yd› ve seçimlerden
sonra “ K ü r t l e re Yönelik Acil Eylem Plan›” aç›klam›ﬂt›. Hem de
“acil” ad›yla ortaya at›lan o plan›n
sonucu nedir?
aﬂbakan Erdo¤an, çok de¤il,
daha geçen y›l May›s ay›nda,
bir çok bakan› da yan›na alarak adeta seferberlik halinde bir heyetle Diyarbak›r’a gitmiﬂ, ﬂaﬂaal› bir törenle
“ G A P Eylem Plan›”n› aç›klam›ﬂt›.
Sonucu nedir?

B

ine Erdo¤an, bu konuda en
“ i ç e r i k l i ” konuﬂmas›n› 2005
A¤ustos’unda yapm›ﬂt›. “ Ta r i h i
k o n u ﬂ m a ” diye adland›rm›ﬂt› bir
çok kesim o konuﬂmay›. ﬁöyle diyordu: “Kürt sorunu hepimizin sorunudur, benim sorunumdur... büyük devlet, güçlü millet kendisiyle
yüzleﬂerek, hatalar›n› ve günahlar›n› masaya yat›rarak gelece¤e yürüme güvenine sahip millet ve devlettir”... Bütün bu plan ve konuﬂmalardan sonra da, bugün
gazetelerde neler okuyorsan›z, o
günlerde de benzerleri yaz›lm›ﬂt›.

Y

ütün bu tart›ﬂmalarda pek
çok olaydan, olgudan söz
ediliyor, pek çok kavram kullan›l›yor, ama hiç kullan›lmayan
bir kavram var: U l usl a r› n k en di
k a d e r l e r i n i t a y i n h a k k › . E¤er
bir ulusal sorun tart›ﬂ›l›yorsa ve
bu kavram hiç kullan›lm›yorsa,
orada bir sorun var demektir zaten. Sadece burjuvazi cephesinde de¤il, reformizm cephesinde
de kullan›lm›yor bu kavram. Bizim “Kürt Sorunu”na yaklaﬂ›m›m›z›n en baﬂ kavram› ise budur.

B

u son derece aç›kt›r: Uluslar›n
kendi kaderini tayin hakk›n›n
olmad›¤› yerde, ulusal sorunun çözümü yoktur. Peki ne vard›r? Ulusal
hak k›r›nt›lar› vard›r. Bu k›r›nt›lar
da Kürt ulusal hareketini tasfiye etmenin karﬂ›l›¤› olacakt›r.

ﬁ

ligarﬂi cephesinin yaklaﬂ›m›n›n
ana hatlar›n› burjuva bas›ndaki
ﬂu sat›rlarda görebiliriz: “DTP'nin

O
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beslendi¤i halk talepleri, devlet taraf›ndan DTP hiç muhatap al›nmadan gerçekleﬂtirilecek. Bu noktada
'bireysel talep ve hak' kriteri uygulanacak. Devlet ve hükümet do¤rudan halk› muhatap alacak. Baﬂbakan Erdo¤an ve Baﬂbu¤'un buluﬂtuklar› yeni nokta buras›.” (‹smail
Küçükkaya, Akﬂam, 11 May›s
2009) Bunlar, gazetecilerin kiﬂisel
yorumlar› de¤il. Bu çerçeveyi çizen
ve bas›na da dikte ettiren emperyalizm ve iﬂbirlikçi iktidard›r. Ulusal
haklar› “ b i reysel”leﬂtirmek, ulusu
i n k a r etmenin, a si mi l e etmenin
baﬂka bir biçimidir. AB çerçevesi,
ulusal hak k›r›nt›lar›n› tan›rken,
gerçekte uzun vadeli sinsi bir asimilasyonu da içerir.
öyle bir çözümü kabul ettirebilmek için de “f›rsat”lardan, “çözüm”lerden söz ederken bile, bask›, terör, katliam, s›n›r ötesi
sald›r›lar hiç bitmez. Hatta, bazen
“çözüm”, “demokratikleﬂme ad›mlar›” gibi sözlerin en çok telaffuz

B

Burjuva siyasetin,
burjuva d iplomasinin
koridorlar›nda d olaﬂ›yor anlaﬂ›lan
o m esajlar ve sinyaller. Biz
görmüyoruz, d uymuyoruz o nlar›.
‹htiyaç d a d uymuyoruz o nlara.
Çünkü s ›n›flar mücadelesinin
kurallar›, ç ünkü e mperyalizm-oligarﬂi b lokuyla h alk a ras›ndaki
mücadelenin niteli¤ini anlamak
için sinyalleri çözümlemeye de¤il,
s›n›fsal bir bak›ﬂ aç›s›na
ihtiyaç v ard›r.

edildi¤i zamanlar, ayn› zamanda
bask› ve terörün en çok artt›¤› dönemler olur. Bugünler de hemen hemen böyledir. Bir yandan f›rsattan,
çözüme yaklaﬂmaktan söz ediliyor,
bir yandan piﬂmanl›k yasalar›, “topluma kazand›rma merkezleri”, s›n›r
ötesi sald›r›lar, çocuklara bile a¤›r
cezalar, Kürtçeye yönelik bask›lar,
kitlesel tutuklamalar, devam ediyor... NTV’de 12 May›s günü, Kürt

sorununda mevcut ortam›n nas›l bir
f›rsat oluﬂturdu¤u konuﬂulurken, alt
yaz›da “Son Dakika!” spotuyla Ankara’da PKK Operasyonu: Dört
avukat gözalt›na al›nd›” yaz›s› geçiyor. Ekran›n o andaki görünümü,
Kürt sorunundaki f›rsat›n ne olup
olmad›¤›n›n da özetidir bir bak›ma.
ütün bunlar içinde bir noktaya daha dikkat çekmeliyiz;
ki bu yan da sürdürülen mevcut tart›ﬂmalarda görmezden gelinen yanlardan biridir. Evet, emperyalizmi
ve oligarﬂiyi Kürt sorununda bu kadar manevra yapmak zorunda b›rakan, yine halk›n mücadelesinin ve
örgütlenmesinin gücüdür. Emperyalizm ve oligarﬂi, 1984’den bu yana,
Kürt ulusal silahl› mücadelesini bitirmek için her yönteme baﬂvurmuﬂ
ancak baﬂaramam›ﬂt›r. E¤er bu mücadeleyi yoketmeyi baﬂarabilselerdi, bugün bu tart›ﬂmalar›n hiçbiri olmayacakt›. Buna ba¤l› olarak, “silahl› mücadeleyle sonuç alman›n
devri geçmiﬂtir” sözünü duyuyoruz
s›k s›k; ama Kürt sorunu tart›ﬂmalar› asl›nda bunun da tekzibidir;
bugün Kürt ulusal haklar› aç›s›ndan bir kazan›m varsa, bu o
silahl› mücadelenin sonucudur.
Eski Genelkurmay Baﬂkan› Yaﬂar Büyükan›t’›n televizyonda
32. Gün Program›nda “Tüm silahl› kuvvetler Kandil’e gitse, iﬂi
bitiremezler. ” deyiﬂi bunu gösteriyor. S›n›r ötesi veya içi, Kürt
ulusal hareketini de, devrimci
hareketi de yokedemiyorlar iﬂte.
Halk›n sahip oldu¤u ve sahip
ç›kmas› gereken gücü budur.
u durum, Kürt ve Türk halklar›n›n hangi mücadele biçiminde, hangi yolda ›srarl› olmas›
gerekti¤ini de gösteriyor. Ulusal
ve sosyal kurtuluﬂ, emperyalizme ve
oligarﬂiye karﬂ›, anti-emperyalist,
anti-oligarﬂik mücadeleyi yükseltmektir. Sahte umutlar, boﬂ beklentiler, önce k›sa vadeli zafer hayalleri
kurdurur, ard›ndan derin bir umutsuzlu¤u besler. Halk›n sahte umutlara, boﬂ beklentilere de¤il, gerçeklere
ihtiyac› vard›r. Gerçekler daha zorludur, ama umutsuzlu¤a düﬂmemenin
tek yolu, tek zafer ﬂans›d›r.

B
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AKP KÜRT SORUNUNU ÇÖZEMEZ!
◆ AKP’nin K ürt s orununa
çözüm anlay›ﬂ›, Avrupa v e
Amerikan e mperyalizminin
çizdi¤i s›n›rlar çerçevesindedir.
Amerika’n›n O rtado¤u
planlar› v e “ terörle m ücadele”
politikalar›yla u yumludur.
◆ Emperyalizm ç a¤›nda
ulusal s orunun b urjuva s istem
içinde çözülmesi devri çoktan
kapanm›ﬂt›r. Oligarﬂik d iktatörlükler alt›nda ise, ulusal
sorunun çözümünden s özetmek bile abestir.
Türkiye devletinin 85 y›ll›k tarihi boyunca Kürt halk›n›n ulusal
kimli¤i hep reddedildi. Kürt halk›n›n inkar edilemez bir gerçeklik oldu¤u, uzun y›llara dayanan bir mücadele sonucunda kabul edilmek
zorunda kal›nd›. Ancak buna ra¤men, inkar ve asimilasyon politikalar›ndan vazgeçilmedi yine de.
Kürt ulusal gerçekli¤i kabul
edilmek zorunda kal›nd›¤› noktada
da, soruna iliﬂkin do¤ru bir “çözüm” ortaya ç›kmad›. Ya Amerika’n›n ve Avrupa Birli¤i’nin dayatt›¤› ya da Kürt milliyetçi hareketlerinin çizdi¤i s›n›rlar çerçevesinde
çözüm önerileri geliﬂtirildi. Bu önerilerin de Kürt halk›n›n kurtuluﬂunu
sa¤layamayaca¤› k›sa süreler içinde
ortaya ç›kt›.
Bugünlerde “Kürt sorunun çözümü” üzerine yeniden bir tart›ﬂma
baﬂlat›ld›. A b d u l l a h G ü l’ün Prag
dönüﬂünde “Kürt sorunu Türkiye’nin en önemli sorunudur. Önemli bir süreçten geçiyoruz bu süreç iyi
de¤erlendirilmelidir” ﬂeklindeki
aç›klamas› ve gazeteci Hasan Cemal’in PKK yöneticilerinden Murat
Karay›lan’la yapt›¤› röportajla birlikte, bir anda sanki çok önemli ﬂeyler oluyor, olacak, Kürt sorunu çözüldü, çözülecek... havas› yarat›ld›.
Bu tarz de¤erlendirmeler geç-
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miﬂte de çokça yap›lm›ﬂ, gerek ayd›nlar, gerekse de Kürt milliyetçileri taraf›ndan Kürt sorunu çözüldü,
çözülüyor beklentileri yarat›lm›ﬂt›.
Özal’›n 1991’deki “federasyon da
tart›ﬂ›labilir” aç›klamalar›ndan bu
yana, defalarca tekrarlanm›ﬂ bir tablodur bu.
Peki bu çözüm tart›ﬂmalar› ve
beklentilerinden geriye ne kald›? Ya
da soruyu daha farkl› soracak olursak, oligarﬂinin Kürt sorununa “çözüm” anlay›ﬂ›nda de¤iﬂen ne oldu?
Bugün Hasan Cemal, benzer
beklentilerin temsilcisi olarak,
“ P K K d a ¤ d a n i n e r m i ? ”, “ P K K
s i l a h b › r a k › r m › ? ” diye soruyor.
Oysa as›l sorun, bizzat bu sorular›n
kendisindedir; sorun, y›llard›r çözüm diye ortaya konulanlar›n, bu
örnekte görüldü¤ü gibi, “silah b›rak›p b›rakmama” çerçevesine hapsedilmiﬂ olmas›ndad›r.
Bugüne kadarki benzeri ortamlar›n, beklentilerin hepsinin sonuçsuz
kald›¤›n› biliyoruz. O halde, buna
ra¤men, bu tarz m a n e v r a l a r nas›l
oluyor d a h a l e n s ü r d ü r ü l e b i l i y o r ?
Bu manevralar›n sürdürülebilmesinin nedeni, Kürt sorununa çözüm aray›ﬂ›ndaki yaklaﬂ›mlar›n zaman içinde birbirine daha çok benzer bir hal almas›d›r. Bunda, solun
çeﬂitli kesimlerinin düzen içi çözümlere yanaﬂmas›n›n, AB ve
ABD’den çözüm beklentilerinin de
önemli bir pay› vard›r.

Kürt sorununu kim,
nas›l çözmek istiyor?
‹stenilen çözüm; ülkemizdeki
Kürt ulusal hareketinin, özünde de
g e r i l l a m ü c a d e l e s i n i n t a s f i y e s i d i r.
Emperyalizmin ve oligarﬂinin bunun d›ﬂ›nda bir çözüm aray›ﬂ› yoktur. Onlar için “çözüm” denilince
öncelik bundad›r.
Bunun yan›na, tasfiye karﬂ›l›¤›nda en fazla baz› u l u s a l h a k k › r › n t › l a r › konulabilir. Ama daha fazlas›
de¤il. Çünkü, emperyalizm ça¤›nda

ulusal sorunun burjuva sistem içinde çözülmesi devri çoktan kapanm›ﬂt›r. O l i g a r ﬂ i k d i k t a t ö r l ü k l e r al t › n d a ise, ulusal sorunun çözümünden sözetmek bile abestir. Oligarﬂik
iktidar y›k›lmadan Kürt halk›n›n
ulusal haklar›na tamamen kavuﬂmas›ndan söz edilemez.
Oligarﬂi ve emperyalizm, geçmiﬂten farkl› olarak, “Kürt realitesini” sözde tan›rken asl›nda asimilasyon ve inkar› çeﬂitli biçimlerde
devam ettirmekten de geri durmuyorlar. Kürt halk›n› düzene nas›l yedekleriz, nas›l pasifize ederiz diye
yöntemler geliﬂtiriyorlar.
AKP’nin bugün “Kürt sorununa
çözüm” tart›ﬂmas›n› yeniden gündeme getirmesi de bu anlay›ﬂtan ba¤›ms›z düﬂünülemez. De¤ilse AKP
hükümetinin, Avrupa ve Amerikan
politikalar›n›n d›ﬂ›nda bir çözüm
önerisi yoktur.

Kürt sorununa çözüm ad›na
siyasi iktidarlar
n e l e r söylemiﬂti?
Abdullah Gül’den önce de iktidara gelen pek çok siyasi partinin liderlerinin, Kürt sorununun çözümüne iliﬂkin de¤iﬂik “vaadleri”, “aç›l›mlar›” olmuﬂtur. Süleyman Demi r el, “Kürt realitesini kabul ediyoruz.” demiﬂti. Tu r g u t Ö z a l, “federasyonu bile tart›ﬂabiliriz” diyordu.
Ta n s u Ç i l l e r , “Bask modelini”
önermiﬂti. Mesut Y›lmaz, “AB’nin
yolu Diyarbak›r’dan geçer” diye
görüﬂ belirtmiﬂti. M e h m e t A ¤ a r,

17 May›s 2009

“Da¤dakileri düz ovaya indirmekten” bahsetmiﬂti. Ta y i p E r d o ¤ a n’da Diyarbak›r gezisinde “Kürt
sorunu hepimizin sorunudur” diyerek üst kimlik, alt kimlikten söz etmiﬂti.
Ancak tüm bu söylemler, oligarﬂinin i n k a r ve asimilasyon politikalar›nda bir de¤iﬂikli¤e neden olmam›ﬂt›r. Çünkü oligarﬂi ilhak ve
asimilasyonun devam›ndan yanad›r.
Dil serbestli¤inin, Kürt kimli¤inin
tan›nmas› da bu gerçekli¤in de¤iﬂti¤i anlam›na gelmemektedir.

AKP’nin Kürt sorununda
yapabilece¤inin azamisi
nedir?
Bugün AKP’den çözüm beklemek, daha önceki iktidarlardan çözüm beklentileri içine girilmesinin
sonuçlar›ndan ders ç›kartmamak
demektir. AKP’nin iktidara geldi¤i
günden bu yana, Kürt sorununa iliﬂkin son derece zigzagl› politikalar›
olmuﬂtur. K›sa aral›klarla “sorun
yoktur, yok sayarsan yok olur” diyen de AKP’dir, “Kürt sorununun
ad›n› koyal›m, hepimizin sorunudur” diyen de. Bir yandan ﬂovenizmi körüklerken, di¤er yandan sürece uygun çözümlerden yanaym›ﬂ gibi bir hava yaratm›ﬂt›r. Kürt sorununda yeni bir ad›m ataca¤› beklentileri yaratt›¤› bir süreç içinde, o
beklentilere katliamlarla, s›n›r ötesi
sald›r›larla cevap vermiﬂtir.
AKP’nin bu tür ç›k›ﬂlarla, çok
yönlü manevralar içinde, hem Kürt
halk›ndan oy almay›, hem AB’ye,
Amerika’ya uyumu sürdürmeyi,
hem de sorunu sürüncemede b›rakmay› hedeflemiﬂtir.
AKP’nin çözüm anlay›ﬂ› ancak
emperyalizmin çizdi¤i s›n›rlar çerçevesindedir. Ki bu çözümde, Kürt
ulusunun kendi kaderini tayin hakk›
yoktur. AB’nin çözümü, Kürt halk›na bir tak›m kültürel haklar›n›n tan›nmas›ndan ibarettir. Bunlar da
esas olarak “ b i reysel olarak” kullanabilecekleri haklar olarak tarif
edilmektedir. AKP’nin de yapabilece¤inin azamisi de budur. Bunun da
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var›p varaca¤› yer, dil serbestli¤i d i r. Ona ba¤l› olarak K ürt ç e t el e v i z y o nd u r, Kürtçe kurslard›r... Yerel yönetimlerde biraz yetki geniﬂlemesidir... AKP’nin bu noktadaki
as›l amac› PKK’ye silah b›rakt›rarak tasfiyesini baﬂlatmak, bölgedeki
Kürt halk›n›n oylar›n› toplayarak
iktidar›n› pekiﬂtirmektir. Bu plan
do¤rultusunda da Avr up a v e Ame rikan emperyalizmiyle iﬂbirli¤i
halinde sald›r›lar, manevralar geliﬂtirmektedir.
Abdullah Gül’ün iki cümlesinden hareketle, çözüm yolu aç›ld›
yorumlar› yapan “ at göz l ükl ül er” ,
ayn› AKP’nin “Bizim böyle bir sorunumuz yok, Kürt sorunu sanald›r” demeçlerinin de oldu¤unu, ayn› AKP’nin “ Tek millet, tek vatan,
t e k b a y r a k ”la özetlenen ﬂovenizminin sözcülü¤ünü yapt›¤›n›, görmezden geliyorlar. Ama bunlar da
gerçek. Ve bunlar, temelde AKP’nin
de inkar, asimilasyon, sindirme, yoketme d›ﬂ›nda bir politikas›n›n olmad›¤›n› gösteriyor. Bu yan›yla
AKP de çözümsüzdür.
AKP’nin soruna yönelik politikalar›, ayn› zamanda ABD politikalar›yla da uyumludur. Bu politikan›n belli baﬂl› üç yönünden sözedilebilir.
Birincisi, bu politika, en baﬂta
Kürt sorununu “ t e r ö r l e m ü c a d e le”yle çözmektir. Bunun devam›
olarak ikincisi, “terörle mücadele”nin “ekonomik önlemlerle” tamamlanmas›d›r. Bu ekonomik plan,
daha önceki say›lar›m›zda ﬂöyle
özetlenmiﬂti: “Önümüzdeki 5 y›l
içinde bölgeye 11-12 milyar dolarl›k yat›r›m yap›lacak. Bu parayla iki
baraj, sulama kanallar› sistemi ve
yollar yap›lacak. Suriye s›n›r›ndaki
may›nl› araziler temizlenecek. Kürtçe TV kanal› aç›lacak.”
Kürtçe yay›n AB’nin istedi¤i
do¤rultusunda gerçekleﬂtirildi. Bölgeye ekonomik yat›r›m yap›lmas›
da, emperyalizmin y›llard›r süregelen politikalar›n›n devam›d›r. AKP
arac›l›¤›yla, islamc›l›¤› da kullana r a k Kürt halk›n›n etkisizleﬂtirilmesi
ve denetim alt›na al›nmas› ise, bu

politikan›n ü ç ü n c ü aya¤›d›r.
Sorunu “ e ko no mi k ” ve “ k ü l t ür el” çerçeveye indirgemek, Kürt sorununu görmezden gelmektir. ‹ n k a r › n bir biçimidir. AKP, s›n›rötesi
operasyonlarla, DTP’ye yönelik gözalt› ve sindirme politikalar›yla,
Kürt halk›n›n mücadelesini “topyekün imha” etmeyi hedeflemektedir.
AKP ve oligarﬂi, bunun için TSK’y›
daha çok silahland›rmaktad›r. Amaç
PKK’ya silah b›rakt›rmak, “ d a ¤ d a k i n i i n d i r m e k t i r ” . AKP ve Genelkurmay’›n “Etkin Piﬂmanl›k Yasas›”n› gündemleﬂtirmelerinin nedeni
de budur.
Dolay›s›yla, AKP’nin yapt›klar›
ve yapabileceklerine bütünlüklü bir
ﬂekilde bak›ld›¤›nda, aç›kça görülür
ki, AKP Kürt sorununu çözemez.

PKK taraf›ndan çözüm
olarak ortaya konulan
nedir?
PKK liderlerinden M u r a t K a r a y›lan, Hasan Cemal’le yapt›¤› röportajda Kürt sorununa çözüm do¤rultusunda yeni beklentiler içinde
olduklar›n› söylerken çözüm için
ﬂunlar› öneriyor;
“PKK eskiye göre daha makul
bir çizgide. Örne¤in daha evvel ba¤›ms›z bir Kürt devleti isterdi. Bu
geçmiﬂte kald›. Yani art›k ‘bölücü’
de¤il. Kürtlerin Türkiye s›n›rlar›
içinde eﬂit ve özgür olarak yaﬂamalar›n› istiyoruz. ﬁunu belirtmek isterim. Bu bir taktik de¤ildir. Bölücülü¤ü yani ba¤›ms›z devleti d›ﬂlayan
süreç 1993’de baﬂlad›, 1999’da ‹mral› ile baﬂlad›. Paradigma de¤iﬂti.”
Karay›lan bu “ m a k u l ” çizginin
ne oldu¤unu aç›klamaya ﬂöyle devam ediyor:
“Bak›n biz art›k ‘demokratik
özerk Kürdistan’ diyoruz. Bu özerklikten kas›t, federasyon de¤ildir. S›n›rlar›n yeniden çizilmesi de¤ildir.
D ev le t i n üni t e r ya p› s› n› da b ozm a yan bir çözümdür. Mahalli ‹dareler
Kanunu de¤iﬂir, yerel yönetimler
güçlendirilir.” (6 May›s 2009, Milliyet)
PKK y›llar içinde “çözüm” çer-
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çevesinde, “ B a ¤ › m s › z K ü r d i s t a n ”
hedefinden “ff e d e r a s y o n a ”, ard›ndan “ o t o n o m i d e o l a b i l i r ” den,
“demokratik cumhuriyet içinde
y e r a l m a y a ” ve “ d e v l e t i n ü ni t e r
yap›s›n› bozmadan çözüme”, “AB
çerçevesi yeterlidir”e kadar gelmiﬂtir. Bugün ise Kürt sorunun çözümü, yerel yönetimler düzeyinde
tan›nacak belli haklara kadar indirgenmiﬂtir.
Karay›lan sorunun nas›l çözülebilece¤ini ise ﬂöyle anlat›yor;
“‹lk ad›mda silahlar susacak...
Sonra diyalog baﬂlayacak. Diyalog
yeri ‹mral›’d›r... Kabul edilmiyorsa
diyalog yeri biziz... Bizi de kabul etmiyorsa, siyasal olarak seçilmiﬂ
iradedir... Bu da olmuyorsa ortak
bir komisyon kurulur bir yerde, akil
adamlar biraraya gelir. Örne¤in ‹lter Türkmen (eski D›ﬂiﬂleri Bakan›
ve Büyükelçi) gibi, sizin gibi insanlar toplan›r... Böyle bir mekanizma
muhatap al›n›r devlet taraf›ndan.”
(5 May›s 2009, Milliyet)
Gerek talepler anlam›nda, gerek
yöntem anlam›nda o olmazsa bu, bu
da olmazsa ﬂu çerçevesinde bir “çözüm” ﬂekillendirilmek istenmesi,
kendi baﬂ›na bir politikas›zl›¤›n ifadesidir. PKK’nin bugünkü çözüm
önerisine gelene kadar, Kürt sorununun çözümü ad›na kimlerden medet umdu¤unu, kimleri çözüm merci olarak gördü¤ünü, nas›l çözüldü,
çözülecek beklentileri yaratt›¤›n›
hat›rlamak, mevcut önerinin neden
çözüm olmayaca¤›n› anlamaya yetecektir. Bugünkü “çözüme yaklaﬂt›k” beklentisinin de di¤erlerinden
temelde bir fark›n›n olmad›¤› görülecektir.

Geçmiﬂte çözüm diye
n e l e r önerildi, beklentiler
nas›l yarat›ld›?
Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinin baﬂlamas›yla birlikte, oligarﬂinin AB’yle bütünleﬂme politikas›
desteklenerek “ AB çerçevesi Kürt
sorunun çözümü için yeterli çerçevedir” denilmeye baﬂland›. AB çerçevesi yeterlidir demek, Kürt soru-
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Gerçek ﬂu ki; hangi kesim
taraf›ndan dile g etirilirse getirilsin t üm b u “ çözüm” a ray›ﬂlar›n›n içinde ne Kürt halk›n›n i radesi n ede emperyalizmden k urtuluﬂu y oktur.
Oysaki K ürt h alk›n›n u lusal
sorununun çözülebilmesi için
emperyalizmin sömürgesi olmaktan k urtulmak v e f aﬂizmin i ktidar›n› y ›kmak ﬂ artt›r.
Ba¤›ms›zl›¤›n ve demokrasinin olmad›¤› bir ülkede
Kürt s orunun ç özümü d e
mümkün o lmayacakt›r.
nunun halk›n talepleri ve UKKTH
çerçevesinde çözümünden vazgeçip, emperyalist bir çerçeveyi kabul
etmenin ifadesiydi.
Ve esas›nda bu da yeni de¤ildi.
Aﬂa¤›daki tesbitler de Kürt milliyetçi hareketine aitti:
“ G er ç e kt e A B D ’ y e b a ¤ l a n m a ,
‹ngilizler ’ e b a¤ la nm a b ir i l e r i
ad›md›r.” (Abdullah Öcalan, Aktaran: Kürt Dosyas›, Rafet Ball›)
“NATO sözde siyasal sorunlar›n
ve daha çok da insan haklar› sorununun, hatta ba¤›ms›zl›k isteyen
halklar›n istemlerinin çözümlen m eye ç a l› ﬂ› l d›¤ › si ya sa l kur um a dö nüﬂüyor.” (Serxwebun, say›:119)
AB ’ye, ABD ’ye, NAT O ’ya,
BM’e, R u s y a’ya hatta P a p a’ya bile “Kürt sorununu çözün” ça¤r›lar›
temelinde politikalar geliﬂtirilmiﬂtir.
Amerika ve Avrupa emperyalizmini, emperyalist kurumlar›, Kürt sorununu çözecek güç olarak gören
anlay›ﬂ 1990’lar›n baﬂlar›ndan itibaren “emperyalizm de¤iﬂti” teorisinden beslenmiﬂtir. Oysa geçen yaklaﬂ›k 20 y›l boyunca, “emperyalizm
de¤iﬂti” üzerine geliﬂtirilen politikalar, hep iflas etmiﬂtir. Buna ra¤men, Karay›lan bugün de “çözüme
büyü k ka t k› s› o lu r A m e r i k a ’ n › n ”
diyebilmektedir.
Gün olmuﬂ “ Çeçenistan’dan daha fazla bir statü istemiyoruz” denilmiﬂ, gün olmuﬂ “ Bask modeli”
önerilmiﬂtir. A l ma ny a’d a ki eyalet
sistemi, A m e r i k a ’ d a k i , B e l ç i -

k a ’ d a k i sistemler, hepsi ﬂu veya bu
zamanda önerildi. Çözüm olarak
bunca zaman içinde bu kadar çok
ﬂey önermiﬂ olmak, gerçekte çö zümsüzlü¤ün ve politikas›zl›¤›n
i f a d e s i d i r. Bu kadar çok çözüm
modeli milliyetçilik temelindeki politikalar›n yaratt›¤› açmaz›n göstergesidir. Strateji ve taktiklerdeki iﬂte
bu a ç m a z l a r › n muhasebesini yapmak yerine, s›k s›k “ha çözüldü, ha
çözülecek” beklentileri yarat›lm›ﬂt›r. “Bu y›l, çözüm y›l›” ﬂeklinde
tespitlerle sürekli olarak “çözüldü
çözülecek” beklentisi yaratman›n
kendisi bir politikaya dönüﬂmüﬂtür.
Bugün de ayn› tarz devam etmektedir.
Çözüm beklentilerinin ortaya ç›k›ﬂ›, 1990’lar›n baﬂ›na dayan›r. Bu
beklentiler, 1990’lar›n baﬂ›ndaki
ateﬂkesler, oligarﬂik devletten geldi¤i belirtilen “ m e s a j l a r ”la yarat›lm›ﬂt›r.
Emperyalizmin yan›nda oligarﬂinin çeﬂitli güçlerine de dengelere
ve farkl› zamanlara göre çözüm
merci olarak bak›lm›ﬂt›r. T Ü S ‹ AD ’›n, Özal’›n, SHP’nin, Sabanc›’n›n, Genelkurmay’›n ve hatta
MHP’nin, Cem Boyner’in “Kürt sorununu çözmek istedikleri” ileri sürülebilmiﬂtir. MHP’nin Kürt sorununa çözüm için iktidar yap›ld›¤› da
söylenmiﬂti.
1991’de Özal iktidar›n›n Terörle
Mücadele yasas›yla ç›kartaca¤›
“k›smi aff›n” asl›nda Kürt sorunun
çözümü için bir ad›m olaca¤› varsay›ld›. Ancak süreç o yönde geliﬂmedi. Bugün de Karay›lan, “1993’de
Özal öldü ve bir bar›ﬂ f›rsat› kaç›r›ld›. Özal, Kürt sorununu görebilen
ve onu çözmek için ciddi biçimde
kafa yoran bir liderdi.” diye de¤erlendirmeye devam etmektedir.
1996’da “art›k Türkiye’nin bu
kirli savaﬂ› daha fazla sürdüremeyece¤i, Avrupa ve ABD’nin bask›la r › n a karﬂ› daha fazla direnemeyece¤i” öngörüsünde bulunup “96
gündeminde masa var” tespitinde
bulunulmuﬂtu. 96’da da, 97’de de
ve sonraki on y›lda da masa görünmedi.
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“Ba¤›ms›zl›k mücadelemizin bu
final y›l›nda... halklar›n ba¤›ms›zl›k
ve özgürlük umutlar›... baﬂar› zeminine her zamankinden fazla kavuﬂmuﬂtur.” denilmiﬂti. (5. Ortado¤u
Konferans›, Özgür Halk, 15 Temmuz 1998)
1999’da Duran Kalkan taraf›ndan, “Gittikçe... olgunlaﬂan bir yaklaﬂ›m›n var oldu¤unu k›smen hissediyoruz. Bu bundan sonraki sürecin
olumlu yönde geliﬂebilece¤ine biraz
iﬂaret veriyor” denilmiﬂti.
2005’e gelindi¤inde ise yine Karay›lan taraf›ndan ABD’nin Irak’›
iﬂgalinin ard›ndan çözümün “ I r a k
m o d e l i ” olabilece¤i söylenmiﬂti.
Bu tespit asl›nda hem Kürt milliyetçi hareketinin yaﬂad›¤› savrulmay›,
hem de çözüm politikalar›n›n iflas›n› bir kez daha gözler önüne seriyordu. Bu tespitler bir di¤er yan›ylada PKK’n›n siyasi iradesini ve insiyatifini de zay›flatm›ﬂt›r.
Günübirlik de¤iﬂen politikalar,
stratejiler ve taktikler – ki buna stratejisizlik de denilebilir– PKK’y› bugün tekrardan yeni bir çözüm aray›ﬂ› ve beklentisinin içine sokmuﬂtur.

Ay d › n l a r ve reformist
solun Kürt sorununa
çözüm aray›ﬂlar›
Reformist sol da, birincisi,
PKK’ye yedeklenen politikalar› nedeniyle, ikincisi, kendine güvensizli¤i ve güçsüzlü¤ü nedeniyle, çözüldü çözülecek aç›klamalar›na tabi
olan politikalar geliﬂtirmektedir.
Egemen s›n›flardan çözüm bekleme
noktas›nda Kürt milliyetçi hareketten farkl› de¤ildirler. Bu, bir anlamda onlar›n düzene tabi olduklar›n›n
da ifadesidir. Kah AB’ye giriﬂten
medet umulmuﬂ, kah AKP’nin demokratikleﬂme masallar›yla çözüm
beklentisi içine girilmiﬂtir.
Çözüm beklentilerinin yarat›lmas›nda, ayd›nlar›n çeﬂitli dönemlerde yapm›ﬂ olduklar› ça¤r›lar da
etkili olmuﬂtur. Son olarak, 15 Haziran 2005’de 151 ayd›n›n bir bildiri yay›nlayarak PKK’ye silah b›rakma ça¤r›s› yapmas› ve baﬂbakan Er-
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Kürt s orunu ç özüldü,
çözülüyor tarz›nda
beklentiler yaratmak,
emperyalizmin ve oligarﬂinin
manevralar›n› d evam
ettirmesine y ard›mc›
olmakt›r. K ürt s orununun
çözümünü
düzeniçileﬂtirmektir.
Bunlar›n h epsi K ürt h alk›n›
sorunun ç özümden
uzaklaﬂt›raca¤› g ibi, s orunun
gerçek a nlamda ç özümünü
de geciktirmeye hizmet
edecektir
do¤an’la görüﬂüp bu görüﬂmenin
ard›ndan “çok olumlu bir hava var,
çok önemli ﬂeyler olabilir” tarz›nda
halk› beklentiye sokacak aç›klamalar yapmas›, düzenden beklentilerinin n e k a d a r köklü ve ancak ne
k a d a r da temelsiz oldu¤una kan›tt›r. Ayd›nlar›n bir ço¤unun bu noktada esas sorunu, Kürt sorununun
çözümü de¤il, AB sürecinin kesintiye u¤ramamas› olmuﬂtur. Silahl›
mücadeleyi demokratikeﬂmenin
önünde engel görecek kadar siyasal
olarak s a ¤ b i r s a v r u l m a içindedirler. Ayd›nlar bu noktada düzenin
manevralar›nda k u l l a n › l a n b i r ke sim konumuna düﬂmüﬂlerdir.

ABD ve AB çözümünün
en geniﬂ s›n›rlar› ve
çözümün gerçek çerçevesi
Emperyalizmin Kürt sorununa
iliﬂkin çözümü; belli kültürel hak
k›r›nt›lar›n›n verilmesini ve Kürt
ulusal hareketinin hem askeri, hem
siyasi olarak tasfiye edilmesini birlikte içermektedir.
Hem emperyalizm hem de oligarﬂi, ilhak›n devam›ndan yanad›r.
Bu onlar için tart›ﬂma konusu bile
de¤ildir. Tekellerin ekonomik ç›karlar› ve Ortado¤u’daki ç›karlar› bunu
gerektirmektedir. Emperyalizm ne
ba¤›ms›z bir Kürdistan devletinin
kurulmas›ndan ne de bölgeye geniﬂ
demokratik haklar tan›nmas›ndan
yanad›r. Emperyalizmin sorunun
çözümü için çizdi¤i en geniﬂ çerçe-

ve “ k ü l t ü re l h a k l a r ” düzeyindedir.
Bunun d›ﬂ›nda ortaya at›lan köye
dönüﬂ, piﬂmanl›k yasas›, bölgesel
kalk›nma programlar› gibi öneriler
ise, emperyalist kapitalist düzen
içinde iﬂlevi olabilecek araçlard›r.
ABD, AB ve AKP’nin Kürt sorununa çözüm olarak ortaya koyduklar› özünde birbirinden faks›zd›r. Emperyalizmin ve oligarﬂi aras›nda Kürt sorununa iliﬂkin zaman
zaman baz› çeliﬂkiler ç›ksa da, ortak
politika, “ i l h a k, a s i m i l a s yo n v e
i m h a ”d›r. Kürt halk›n› e mpe ry a l i st
sistem içinde tutmakt›r. Bunun d›ﬂ›nda ortaya at›lan bütün tart›ﬂmalar
gözboyamaktan ibarettir. Kürt halk›n›n ulusal ve sosyal kurtuluﬂunun,
Kürt halk›n›n kendi kaderini belirlemesinin, Kürt köylüsünün toprak
sorununun, demokrasi sorununun
çözümünün önündeki e n b üy ük e ngel, emperyalizm ve oligarﬂidir.
Gerçek ﬂu ki; hangi kesim taraf›ndan dile getirilirse getirilsin tüm
bu “çözüm” aray›ﬂlar›n›n içinde ne
Kürt halk›n›n iradesi, ne de emperyalizmden kurtuluﬂu vard›r. Oysa ki
Kürt halk›n›n ulusal sorununun çözülebilmesi için emperyalizmin sömürgesi olmaktan kurtulmak ve faﬂizmin iktidar›n› y›kmak ﬂartt›r.
Ba¤›ms›zl›¤›n ve demokrasinin
olmad›¤› bir ülkede Kürt sorununun
çözümü de mümkün olmayacakt›r.
Kürt sorunu çözüldü, çözülüyor
tarz›nda beklentiler yaratmak, emperyalizmin ve oligarﬂinin manevralar›n› devam ettirmesine yard›mc›
olmakt›r. Kürt sorununun çözümünü dü z e ni ç i l e ﬂ t i rm e kt i r. Bunlar›n
hepsi Kürt halk›n› sorunun çözümden uzaklaﬂt›raca¤› gibi, sorunun
gerçek anlamda çözümünü de geciktirmeye hizmet edecektir. Kimse
Kürt halk›n›n ulusal taleplerini
r eddedemez, iradesini yok saya maz. Kimse, Kürt halk›n›n kendi
kaderini tayin hakk›n›n çi¤nenm esi ne izi n v ere m e z v e k u r t u l u ﬂunu emperyalizme ve oligarﬂiye
havale edemez.
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GENELKURMAY VE AKP
KORUCULARA SAH‹P ÇIKIYOR
Bilge Köyü katliam›, sistemdeki,
bir de¤il, bir çok çarp›kl›¤›n tezahürüydü. Bu yüzden, katliama ba¤l›
olarak töreden sistemin adaletsizliklerine, toprak sorunundan e¤itim
sorununa kadar bir çok konu birden
tart›ﬂ›lmaya baﬂland›. Katliam›n tart›ﬂma gündemine getirdi¤i konulardan biri de koruculuk oldu.
Çünkü, Mardin’in Maz›da¤› ilçesinin Bilge Köyü’nde, dü¤ün esnas›nda 44 kiﬂiyi, el bombalar› ve
otomatik tüfekler kullanarak öldürenler, k o r u c u l a r d ›. 44 kiﬂiyi öldüren silahlar, devletin koruculara
verdi¤i “ resmi” silahlard›.
Y›llard›r bilinen bir gerçek sanki
yeniden keﬂfediliyor, bugüne kadar
bu mekanizma karﬂ›s›nda sessiz kalanlar, koruculuk sistemini sorgulamaya baﬂl›yordu.
Koruculuk sistemi, hiç kuﬂku
yok ki, sorgulanmas› ve derhal la¤vedilmesi gereken bir sistemdir.
Ama bugün faﬂist devlet mekanizmas›n›n, Do¤u ve Güneydo¤u’daki
gerici yap›n›n bir parças› haline dönüﬂtürülmüﬂtür. Böyle oldu¤u için
de, tart›ﬂmalar, sorgulamalar k o r u culuk sisteminin kendisine yönelmeye baﬂlay›nca, oligarﬂinin temsilcileri hemen bu yönelimin önünü
kesmek için peﬂ peﬂe aç›klamalar
yapt›lar. Klasik, “münferit olaylar”
nakarat›na sar›l›p koruculuk sistemini savundular.
Koruculu¤un eleﬂtirilmesi, siste min eleﬂtirilmesidir. Tart›ﬂmalar›n
gelip dayanaca¤› yer devletin kendisidir. Geçici Köy Koruculu¤u'nun
kabul edildi¤i 1985 y›l›ndan bu ya na, hükümet olan tüm düzen partilerinin eleﬂtirilmesidir. Böyle oldu¤u içindir ki, eleﬂtiriler, sorgulamalar karﬂ›s›nda hem g e n e l k u r m a y
hem de A K P, yapt›klar› aç›klamalarda, Mardin’deki katliam nedeniyle bir kez daha teﬂhir olan, koruculu¤a sahip ç›kt›lar.
Genelkurmay Baﬂkanl›¤› ‹letiﬂim Daire Baﬂkan› Tu¤general Me-
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Koruculu¤u korumak,
Kürt halk›na karﬂ›
uygulanan politikalar›n
devam›n› savunmakt›r.
Kürt’ü Kürt’e
k›rd›rma politikas›n›
sürdürmektir.
Koruculu¤u koruyan
ve savunan hiçbir güç,
Kürt s orununun
çözümünden
yana olamaz.
tin Gürak, haftal›k bilgilendirme
toplant›s›nda “buradaki olayla koruculuk kurumu aras›nda bir ba¤
kurularak, korucular›n kurumsal
olarak ve bir bütün olarak sorumlu
gösterilmeye çal›ﬂ›lmas›n› ön yarg›l› ve yanl›ﬂ bir uygulama olarak de¤erlendiriyoruz.’’ derken, C e m i l
Ç i ç e k “DTP’lilerin kald›r›ls›n de me si bile koruc ulu¤un kald›r›lma mas›n›n gerekçesi” diyordu. (Çiçek’in mant›¤›ndaki kendi yasalar›n› bile hiçe sayan anti-demokratikli¤i, Nazi zihniyetini burada ayr›ca
ele almayaca¤›z.)
Mardin’deki olayla koruculuk
aras›nda kurulan ba¤, Genelkurmay’›n iddia etti¤i gibi “ön yarg›l›”
bir gayretin sonucu de¤il, nesnel bir
ba¤d›r. Sadece Mardin’deki olay da
de¤il, bölgedeki yüzlerce katliamla
koruculuk kurumu aras›nda D O ⁄ RUDAN bir ba¤ vard›r.
Genelkurmay›n ve AKP iktidar›n›n tehdit vari aç›klamalar›, bu b a ¤›n tart›ﬂ›lmas›n›n önünü kesmeyi
amaçlasa da, bu zordur. Genelkurmay ve hükümet, korucular›n yapt›klar›n› ne kadar gizlemeye çal›ﬂ›rsa çal›ﬂs›n, koruculu¤un ne amaçla
kuruldu¤u, bu güne kadar neler yapt›¤› az çok bilinmekterdir. Hele ki
bölgedeki Kürt halk› aç›s›ndan bilinmeyen hiçbir ﬂey yoktur.

Koruculuk, h alk
düﬂman› b ir kurumdur
Koruculuk, 1985’te Kürt ulusal
mücadelesine karﬂ› devreye sokuldu. Bir kurum ve bir politika olarak
koruculuk, sömürücü egemen s›n›flar›n halk›n mücadelesi karﬂ›s›nda
onlarca ülkede baﬂvurdu¤u bir takti¤in ülkemize taﬂ›nmas› demekti:
Kürt’ün Kürt’e k›rd›r›lmas›.
Koruculu¤un özü buydu. ‹ﬂbirlikçileﬂtirilen Kürtler, ulusal haklar›
için mücadele eden Kürtler’e karﬂ›
kullan›lacakt›.
Korucular, bu anlamda daha iﬂin
baﬂ›nda kendi halk›na ihanet etmiﬂ
bir kesimdirler. Koruculuk mekanizmas› içinde bugün 70 bin kiﬂi yeral›yor, ama k o r u c u l u k esas olarak
oligarﬂi içinde yer a l a n Kürt egemenlerine dayanmaktad›r. Toprak
a¤alar›ndan, aﬂiret reislerinden, tüccarlardan ve kapitalistleﬂmiﬂ kimi
unsurlardan oluﬂan bu egemen kesimler, kendi s›n›f ç›karlar›n›n gere¤i olarak etkileyebildikleri kesimleri koruculu¤a yönlendirmiﬂ, Kürt
halk›n›n mücadelesinin önünde engel olmuﬂlard›r.
Yak›lan her köyde, y›k›lan her
evde onlar›n da sorumlulu¤u vard›r.
Köyünden, yurdundan göç ettirilen
yüzbinlerce Kürt’ten onlar da sorumludur. Kürt halk›na karﬂ› gerçekleﬂtirilen faili meçhul cinayetler,
adam kaç›rmalar, kaybetmeler, iﬂkenceler, korucular›n en temel faaliyerleri aras›nda yeralm›ﬂt›r.
Ancak korucular›n yapt›klar› sadece halka ve PKK’ye karﬂ› savaﬂmakla s›n›rl› kalmam›ﬂt›r. Sisteme
“yard›m” etmenin karﬂ›l›¤›nda kendi haraç düzenlerini de kurmuﬂlar,
bölgenin, k›rsal alan›n mafyas› olmuﬂlard›r. Kendi halk›na ihanetle
baﬂlay›p, iﬂkencelerden katliamlara,
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devletin her türlü pis iﬂlerini yapan
korucular, gasptan, h›rs›zl›¤a, soyguna, ›rz ve namus düﬂmanl›¤›na,
uyuﬂturucuya kadar her türlü pisli¤in içindedirler.
Köylerinden göç ettirilen yüzbinlerce ailenin evine, mal›na mül k ün e , a ra z i s i ne e l ko ym uﬂ l a r d› r.
Ve bunlar›n hiçbirisini de devletten
b a ¤ › m s › z y a p m a m › ﬂ l a r d › r. Devlet,
korucular›n kendi halk›na ihaneti
karﬂ›s›nda bu tür ﬂeylere göz yumarak mükâfatland›rm›ﬂt›r korucular›.
Birçok korucu aﬂiretinin ileri gelenleri, zaten oligarﬂinin parlamentosu
içinde temsil edilmektedir. Bu olay
çerçevesinde koruculukla ilgili gündeme gelen tart›ﬂmalarda ilk tepkiler de onlardan yükseldi zaten.
Kullan›lan her kesimin baﬂ›na
gelen, elbette korucular›n da baﬂ›na
gelebilirdi. Sömürücü s›n›flar, benzer örgütlenmeleri her zaman kullanm›ﬂ, Art›k onlara ihtiyaç kalmay›nca da günah keçisi yap›p, bir kenara atm›ﬂlard›r. Korucular da bir
yandan bunun korkusunu duyuyorlar.
Bu nedenle gazetelere yapt›klar›

aç›klamalarda “Bi zi peçet e gi bi
k u l l a n › p a t a m a z l a r ” (Sabah, 11
May›s 2009) diyorlard›.
Atarlar!
“Bizi 24 saat yaﬂatmazlar” yak›n›yordu bir baﬂka korucu. Halka
ne zulümler ettiklerini en iyi kendileri biliyor elbette. Ama onlar›n s›zlanmalar›n›n bir önemi yok. Koruculu¤un kalk›p kalkmamas›n›, emperyalizmin ve oligarﬂinin Kürt sorunundaki politikas› ve dolay›s›yla
onlara ihtiyaç duyup duymamalar›
belirleyecektir.

Koruculu¤u k orumak,
ilhak›, asimilasyonu,
ulusal zulmü korumakt›r
Mardin’de 44 kiﬂiyi katleden korucularla ayn› aﬂiretten olan ve kendi ailesi de koruculuk yapan A K P
Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi D‹HA’ya yapt›¤› konuﬂmada
“koruculu¤un devletin temel politikas› oldu¤unu, kald›r›lmayaca¤›n›” savunuyordu. (9 May›s 2009)
AKP Milletvekili Süleyman Çelebi’nin dedi¤i gibi, koruculuk dev-

KORUCULARIN SUÇ DOSYASI’ndan
1992-2002 y›llar› aras›nda köy korucular›n›n gerçekleﬂtirdi¤i halka karﬂ› eylemler:
38 köy yakma, 14 köy boﬂaltma, 12 taciz ve tecavüz, 22 kaç›rma, 294
silahl› sald›r›, 176 yaralama, 132 öldürme, 2 kaybetme, 50 infaz, 70 gasp,
454 iﬂkence ve kötü muamele.
Köy korucular› taraf›ndan 59 kiﬂi gözalt›na al›nd›, 9 intihara sebebiyet
verme, 17 orman yakma olay› gerçekleﬂtirildi.
2003’de, 12 öldürme, 17 yaralama, 30 iﬂkence ve kötü muamele.
2004’de 12 öldürme, 21 yaralama, 17 iﬂkence ve kötü muamele.
2005’de 3 yaralama, 21 iﬂkence ve kötü muamele.
2006’da 3 öldürme, 9 yaralama, 11 iﬂkence ve kötü muamele.
2007’de 6 öldürme, 4 yaralama, 14 iﬂkence ve kötü muamele.
2008’de 18 öldürme, 23 yaralama. 14 iﬂkence ve kötü muamele.
2009; korucular›n katliamlar›, iﬂkenceleri, gasplar›, mala ve namusa
tecavüzleri DEVAM ED‹YOR.

Not: Bu rakamlar, sadece aç›¤a ç›km›ﬂ, resmi kurumlara veya demokratik kurumlara yap›lan baﬂvurularla kayda geçmiﬂ olaylar› içermektedir.
Gerçe¤in buradaki rakamlar› da ötesinde oldu¤u kesindir.
Say›: 180

letin bölgeye iliﬂkin temel politikalar›ndand›r. Devlet ve hükümetler,
korucular›n yapt›¤› hiçbir ﬂeyden de
habersiz de¤ildir. Geçmiﬂte de korucular›n yapt›¤› yüzlerce katliam,
iﬂkence, namusa sald›r›, gasp, uyuﬂturucu gibi iﬂler, iktidarlar›n korumas›yla örtbas edilmiﬂtir.
Halk nezdinde aç›kça deﬂifre
olan olaylarda ise her zaman oldu¤u
gibi “ m ü n f e r i t ” denilerek koruculuk, kurum olarak korunmuﬂtur.
“Münferit” dedikleri üç, beﬂ, on,
yüz... de¤il...
Sadece 1986-1996 aras›ndaki on
y›lda, 23 bin 222 geçici köy korucusunun görevine iﬂledikleri çeﬂitli
s u ç l a r nedeniyle son verilmiﬂti.
Daha sonra, tam beﬂ bin korucu
çeﬂitli suçlardan hüküm giydi. Bir
düﬂünün, bu korucular, halka karﬂ›
iﬂledikleri suçlar› karﬂ›l›¤›nda soruﬂturmaya bile u¤ramad›klar› halde, bu kadar›na sistem ceza kesmek
zorunda kald›¤›na göre, koruculuk
nas›l bir suç mekanizmas›d›r?!
Hiç kimsenin savunamayaca¤›
bu mekanizma sorgulanmaya baﬂlay›nca Genelkurmay ve AKP, hemen
tav›rlar›n› koyup tart›ﬂman›n s›n›rlar›n› çiziyorlar. O s›n›rda, bu katliamc›, iﬂkencenceci, ya¤mac› güce
sahip ç›kma var. Sahiplenirken de
Mardin’in Bilge Köyü’ndeki 44 kiﬂiyi öldüren korucularla, koruculuk
kurumu aras›nda “ba¤ kurmay›n”
diyorlar. O insanlar› 44 kiﬂiyi bu ﬂekilde öldürecek kadar canavarlaﬂt›ran etkenlerden biri de hiç kuﬂku
yok ki, koruculuk kurumudur ve o
kurumu vareden, bu hale dönüﬂtüren de faﬂizmden, oligarﬂik düzenden baﬂkas› de¤ildir.
Burada sorunun bir di¤er boyutu
da ﬂudur ki; k o r u c u l u ¤ u k o r u m a k,
Kürt halk›na karﬂ› uygulanan politikalar›n devam›n› savunmakt›r. Kürt
politikas›nda inkar, imha ve asimilasyonu, Kürtler’i birbirine düﬂürüp
Kürt’ü Kürt’e k›rd›rma politikas›n›
sürdürmektir. Ve ﬂunu hiç tereddütsüz söyleyebiliriz ki, koruculu¤u
koruyan ve savunan hiçbir güç,
Kürt sorununun çözümünden yana
olamaz.

KORUCULUK
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Öğretmenimiz
EVDEN EVE, K‹ﬁ‹DEN K‹ﬁ‹YE, KULAKTAN KULA⁄A ANLATILACAK GERÇEKLERLE
ÖRGÜTLENECE⁄‹Z.
EMEK DE⁄‹ﬁT‹R‹R DÖNÜﬁTÜRÜR.

Yan›lg›lar, hatalar, baﬂar›s›zl›klar, kaç›n›lmazd›r. Önemli
olan elinden geleni yapmakt›r.
Önemli olan üstlendi¤imiz iﬂi
SONUNA KADAR götürmektir.
‹ﬂte burada en yo¤un emek ç›kar karﬂ›m›za.

YANLIﬁ OLAN HER ﬁEY‹ YIKAN VE YER‹NE YEN‹S‹N‹ KOYAN DEVR‹MC‹ EMEKT‹R.

Emek hem günlük iﬂlerde,
hem büyük hedeflerde her ﬂeyde hayat› belirleyendir.

Hayat bizim için hiç kolay
olmad›.

Tüm olanaklar›m›z›, tüm yetene¤imizi katarak amac›m›za
ulaﬂmaya çal›ﬂ›r›z.

Bu, emektir!

OLMAYACAK DA!
Kolay olan ne var hayatta?
Emek vermeden elde edilen ne
var?
Bizim için yok.
Hiçbir zaman
da kolay olmayacak.

‹NSAN VE EMEK! Hayat›n
ve devrimin en temel iki gerçe¤i.
Bir bildiriyi bir yerden bir yere götürmek, bir insan› bir gösteriye kat›lmaya ikna etmek,
bir kiﬂiye bizim hakl› oldu¤umuzu anlatmak... Hepsi emek
ürünüdür.
EMEK, ilkel toplumdan bu
yana HAYATI VE MÜCADELEY‹
BEL‹RLEYEN EN TEMEL GERÇEKT‹R.
Eme¤in ortaya ç›kmas› ile
insanlar hayvandan ayr›ld›.
Emek insan› insan yapt›.
D e ¤ i ﬂ t i r e n d ö n ü ﬂ t ü r en de
emektir.
Devrimci mücadelede her
ﬂeyi emek belirler.

Ö⁄RETMEN

Bazen sonuç almak zamana

Gerekti¤inde milyon milyon
ölerek öder, ama öder.
Yeter ki biz onlar›, zaten asl›nda onlar›n olan ﬂeyleri geri
almak için savaﬂt›¤›m›za ikna
edelim.
Yeter ki biz, onlardan çal›nanlar› geri almak için mücadele etti¤imize ikna edelim.
Devrim emektir.
EMEK yaratacak her ﬂeyi.
Emek somut ve canl›d›r.
Emek i¤ne ile kuyu kazmakt›r.
NASIL YAPACA⁄IZ? NASIL
ANLATACA⁄IZ?
Evden eve giderek, kiﬂiden
kiﬂiye giderek anlataca¤›z.

EVDEN EVE, K‹ﬁ‹DEN K‹ﬁ‹YE,
KULAKTAN KULA⁄A
ANLATILACAK GERÇEKLERLE
ÖRGÜTLENECE⁄‹Z.

Sadece asalaklar ve sömürücüler
için kolayd›r hayat. Bunlar›n elde
etti¤i her ﬂey bizden çal›nan
emektir çünkü.
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Sonuç alamad›klar›m›z
derslerimizdir. Sonuç ald›klar›m›z baﬂar›m›zd›r;
ama hepsi yo¤un bir
emektir.

yay›l›r.
Asla hedefimizi kaybetmeden, sab›rla emek harcamaya
devam ederiz.
Emek verilmeden elde edilen hiçbir sonuç yoktur.
EMEK EN BÜYÜK DE⁄ERD‹R!
Halka verilen de¤erin, eme¤in karﬂ›l›¤›n› mutlaka al›r›z.
Halk›m›z borcuna sad›kt›r.
Sonuna kadar öder borcunu,
yeter ki biz emek verelim.
Ne zaman öder, tarih veremeyiz. Ama m u t l a k a ö d er,
bundan eminiz.
Daha önce Paris Komünü’nde ödemiﬂtir, Sovyetler’de
ödemiﬂtir, Çin’de ödemiﬂtir, Vietnam’da ödemiﬂtir.

Tek tek evlere girerek, tek tek insanlara ulaﬂarak anlataca¤›z.
Kitle ile SOMUT
VE DO⁄RUDAN ba¤
demektir emek.
Eme¤imizin siyasi
bir güvene dönüﬂmesindeki en önemli
noktad›r, bu somutluk.

Tek tek insanlar ve tek tek
evlere gitmek...
Elbette ça¤r›lar yapar›z,
afiﬂler ç›kart›r›z, dergiler satar›z? Bunlar› yapmaya da devam
etmeliyiz, edece¤iz ama yetmez.
Bugün temel eksikli¤imiz bu
noktadad›r. Kimi eylemlerde
kitleler aras›nda belli bir etkimizin oldu¤u aç›kça görülüyor.
Örne¤in 1 May›slar’da hat›r› say›l›r bir kitlesellik yarat›l›yor.
Geziler, konserler öyle. Ama
çok gerekli bir anda, bunlarda
sa¤lanan kitleselli¤in onda biri
bile sa¤lanam›yor.
Bu, kitlelerle somut, do¤r udan ba¤›m›z olmamas›ndand›r.
Bu somut iliﬂkilerimiz olmad›¤›ndan, nereye neden gelmesi
gerekti¤ini de insanlara anlata-

17 May›s 2009

m›yoruz. Hatta mevcut geliﬂmelerden bile haberdar edemiyoruz. ‹nsanlar burjuva bas›n-yay›n organlar›n›n verdi¤i kadar geliﬂmeleri
ö¤reniyorlar. Ve elbette ki yalan,
yanl›ﬂ ö¤reniyorlar.
Bunlar›n neyi, nas›l verdikleri
ise malum. Hatta ço¤u insanlar
bunlar› dahi izlemiyor. Dolay›s›yla
geliﬂmelerden hiç haberi olmuyor.
Oysa bizim somut iliﬂkilerimiz olsa, kulaktan kula¤a birçok ﬂeyi kitlelere aktarabiliriz. ‹nsanlar sadece
kendi kavray›ﬂlar› ve duyarl›l›klar›
çerçevesinde sorunlara tepki vermek yerine, bizim yönlendirmemiz
ve bilinçlendirmemizle daha güçlü
ve daha kitlesel tepkiler verebilirler.
Evet, sorun emek.
Tek tek insanlara verece¤imiz
emek.
Tek tek evlere girerek anlataca¤›m›z gerçekler.
Düzen partileri bir yalana ikna
ediyor ve oylar›n› topluyor halk›n.
Bizim iﬂimiz ise gerçekten daha kolay; çünkü biz bir gerçe¤i anlataca¤›z. Zaten gerçek olana, zaten do¤ru olana ikna edece¤iz insanlar›.
‹ﬂte bu emek; de¤iﬂtirecek, dönüﬂtürecek kitleleri.
‹ﬂte bu emek; devrimi üretecek
kitleleri örgütleyecek.
‹ﬂte bu emek; halk› e¤itecek.
Evden eve ve kiﬂiden kiﬂiye, kulaktan kula¤a anlat›lacak gerçeklerle devrimi yapaca¤›z.
Hiçbir zaman birçok televizyon
kanal›m›z olmayacak.
Hiçbir zaman birçok gazetemiz
olmayacak.
Bir tane olsa bile onu da çal›ﬂt›rmayacakt›r burjuvazi.
Her ﬂeyi evden eve, kiﬂiden kiﬂiye, kulaktan kula¤a yayaca¤›m›z
gerçekler ve devrim ça¤r›s› ile baﬂaraca¤›z.
‹ﬁTE EMEK BURADA ONURUMUZ OLACAK!
EMEK BURADA DEVR‹M OLACAK!

Say›: 180

Ferhatlar’›n, Enginler’in Sesi Sokaklardayd›
Sar›gazi: 10 May›s günü Halk Cepheliler, Ferhat Gerçek’i vuranlar›n ve Engin Çeber’i katledenlerin ceza l a n d › r › l m a s › talebiyle eylemler yapt›.‹lki
Sar›gazi Demokrasi Caddesi’nde, 30 kiﬂinin kat›ld›¤› bir eylemde, “Ferhat’› Vuranlar Engin’i Katledenler Cezaland›r›ls›nHalk Cephesi” yaz›l› pankart aç›ld›.
Onur Polat’›n okudu¤u aç›klamada; “Sald›r›yorlar durmadan. Adaletsiz b›rakmak istiyorlar halk›m›z›. Ancak durduram›yorlar
adalet aray›ﬂ›m›z›. Özür dilemek zorunda
kald› iﬂkencecilerin Adalet Bakan›. Durdura- SARIGAZ‹
mazlar adalete susam›ﬂ halk›” denildi.
“Ferhat’› Vuranlar Engin’i Katledenler Cezaland›r›ls›n”, “Adalet ‹stiyoruz”, “Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› at›larak bitirilen eylemin ard›ndan Yürüyüﬂ sat›ﬂ› yap›ld›. 15 kiﬂinin kat›ld›¤› ve iki saat süren dergi sat›ﬂ›nda 100 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.

Esenler:

Halk Cepheliler ayn› gün, Esenler Nam›k Kemal Mahallesi’nde de Ferhat Gerçek ve Engin Çeber için adalet istedi.
Yapt›klar› eylemde Halk Cepheliler; 12 Eylül cuntas›n›n üstünden
“29 y›l geçmesine ra¤men sivil iktidarlar›n demokrasi paketleri açmas›
anayasa de¤iﬂikli¤i yalanlar› sürüyor ve ülkemiz hala cunta anayasas›yla yönetiliyor” dediler.
“Adalet ‹stiyoruz, Ferhat› Vuranlar Engin’i Katledenler Cezaland›r›ls›n, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›n›n at›lmas›n›n ard›ndan
dergi sat›ﬂ› yap›ld›.

‹ZM‹R YAMANLAR: Yürüyüﬂ Tan›t›m›nda
Taksim Coﬂkusu Halkla Paylaﬂ›ld›
‹zmir’in yoksul gecekondu mahallerinden Büyük Yamanlar’da
Yürüyüﬂ dergisi sat›ﬂ› yap›ld›. 6 May›s ve 7 May›s günü yap›lan tan›t›m
ve sat›ﬂlarda Taksim coﬂkusu halkla paylaﬂ›ld›. Yamanlar halk› Taksim`i
dinlemek istediler dergi okurlar›ndan. Yaﬂl› bir teyze “o an yan›n›zda de¤ildik ama televizyondan ad›m ad›m sizi seyrettik” diye anlat›yordu hissettiklerini.
Dergimizin tan›t›m›nda toplam 50 dergi sat›ld›. 9 ve 10 May›s günleri Menemen Asarl›k`ta yap›lan Yürüyüﬂ dergisi tan›t›m›nda da Taksim
coﬂkusu halkla paylaﬂ›ld›.
*

Yürüyüﬂ Bursa Mahallelerinde
Enginler’in, Ferhatlar’›n sesi Bursa’n›n emekçi mahallelerinde yank›lanmaya devam ediyor. 11–12 May›s günleri, Teleferik ve Kestel-Kale mahallelerinde, Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm için Yürüyüﬂ dergisinin sat›ﬂ› yap›ld›.
Kestelde bir kiﬂi “O¤lum Mahir Çayan’›n yaz›lar›n› okuyor. Bir dergi almak istiyorum.” derken, çocuklar›n› mücadeleden al›koyan ailelerin
tersine bir tav›r sergiliyordu. Dergi sat›ﬂlar›nda Teleferik’te 27, KestelKale Mahallesi’nde 23 olmak üzere 50 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.

Ö⁄RETMEN

13

GENÇL‹⁄‹N‹ ‹ﬁS‹Z UMUTSUZ BIRAKAN
DÜZEN‹N BAYRAM ‹K‹YÜZLÜLÜ⁄Ü
Düzenin her yan›ndan ikiyüzlülük
ak›yor. Milli, dini,
her türlü bayram da
bu ikiyüzlülü¤ün en
bariz ortaya ç›kt›¤›
günlerdir. 19 May›s
Gençlik ve Spor
Bayram› da bunlardan biri. Hamasi
nutuklarla gençli¤in bayram›n› kutluyor düzenin efendileri. “Gelece¤imiz size emanet, bu vatan› size
emanet diyoruz” demeçleri veriyorlar. Kutlamalardaki nutuklara
bakarsan›z bu düzenin gençlik için
vermeyece¤i bir ﬂey yoktur!
Oysa gerçekte bu düzen gençli¤e ne veriyor? En baﬂta, bu düzen
hiçbir zaman gençli¤e güvenmemiﬂtir ve güvenmemektedir. Tersine
düzen gençlikten hep korkmuﬂtur.
Gençli¤in coﬂkusundan korkmuﬂtur, dinamizminden, at›lganl›¤›ndan korkmuﬂtur. Gençlik politika l a r › n › n temelini de bu korkular›
oluﬂturmuﬂtur.
B›rak›n, gençli¤e vatan›, geleceklerini emanet etmeyi, gençli¤in
sahip olduklar›n› da ellerinden al›yorlar. Gençlik onlar için, bayramdan bayrama hamasi nutuklarla iki-

yüzlü politikalar›nda kullanacaklar›
malzemedir sadece.
O y s a b u g ü n g e n ç l i ¤ i n o n l a rc a
s o r u n u v a r. Bugün milyonlarca
gencin en baﬂta iﬂ sorunu var, yoksulluk sorunu var. Milyonlarca gencin e¤itim sorunu var. Apolitikleﬂme, kendine yabanc›laﬂma öyle boyutlara ulaﬂm›ﬂ ki, gençli¤in kimlik
sorunu var, kiﬂilik sorunu var. Ve bu
düzen öyle bir gençlik yaratm›ﬂ ki,
gençlik sorunlar›yla baﬂ edebilecek
güçten, özgüvenden de yoksun kalm›ﬂt›r.
Bütün bunlar›n sonucunda gele c e k s o r u n u olan, g e l e c e ¤ i n d e n
u m u t s u z bir gençlik yarat›lm›ﬂt›r ki
bugün en temel sorun budur.
OECD üyesi ülkelerdeki toplumsal geliﬂmeleri inceleyen “Bir
Bak›ﬂta Toplum 2009” raporuna göre, gençli¤in “iﬂsiz” ve “geleceksizli¤i” rakamlarda kendini ﬂöyle gösteriyor:
2007 itibar›yla, ülkemizde genel
iﬂsizlik oran› yüzde 10.1. Genel iﬂsizlik oran› içinde 15-24 yaﬂlar›
aras›ndaki genç iﬂsizlerin oran› ise
yüzde 19.6 ile en ön s›rada. Gençli¤ini iﬂsiz b›rakan bir düzenin resmi
var karﬂ›m›zda. ‹ﬂsizlik oran›, ortaokul
mezunlar›
aras›nda
yüzde
8.1,
Günün tam ad›, A ta türk’ü A nma
lise
mezunlar›
araGençlik ve Spor Bayram› imiﬂ.
s›nda yüzde 10.1,
Nesini anacaks›n›z Mustafa
üniversite mezunlar›
Kemal’in?.. Herhalde emperyalizme
aras›nda ise y ü z d e
karﬂ› verdi¤i kurtuluﬂ savaﬂ›n› de¤il...
Gençli¤e hangi vatan› emanet edecek- 8.2 düzeyine ulaﬂ›yor.
siniz? Herﬂeyi emperyalizme teslim
etm iﬂ ken, bir vatan m› kald› elinizde?
Türkiye bu soS p o r bayram› imiﬂ; ticarileﬂtirip
nuncu
rakamla
mafyaya teslim etti¤iniz sporun
OECD ülkelerinde
b a y r a m › m › ? K i t l e l e re s p o r y a p m a y ›
üniversite mezunlar›
imkans›z hale getirmenizin, sporu
aras›nda iﬂsizli¤in en
sadece seyirlik kitle uyutma arac›
yüksek oldu¤u ülke
haline getirmenin bayram› m› yoksa?
durumunda.
B i r b a y r a m d ü ﬂ ü n ü n k i , r es mi
OECD’deki üniversia d › n d a k i h e r kelime tek tek
te mezunlar› aras›nda
d ö k ü l ü - y o r, t e k t e k he r kelimesi,
iﬂsizlik oran› yüzde
r i y a k a r l › ¤ › n a n › t › g i b i d u r u y o r..
3.9 düzeyinde.
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‹ﬂte oligarﬂinin gençli¤e b›rakt›¤› gelecek budur. Daha do¤rusu
gençli¤e b›rakt›¤› bir gelecek, bir
umut Y O K T U R !
Sistem gençli¤in sorunlar› karﬂ›s›nda öylesine aymaz ve gençli¤e
öylesine düﬂmand›r ki, iﬂsizli¤i bile,
gençli¤i “denetim alt›na alman›n”
bir arac› olarak kullanmaktad›r. ‹ﬂ
bulabilmek, gelece¤ini garanti(!)
alt›na almak istiyorsan, düzene karﬂ› ç›kmayacaks›n, haks›zl›klara,
adaletsizliklere gözlerini kapayacaks›n diye dayat›yor.
Bugün milyonlarca genç boﬂ
gezmektedir. Yaﬂam›n› sürdürmek
için baﬂkalar›n›n deste¤ine muhtaç
durumundad›r. Yaﬂam›n›n en dinamik, en verimli döneminde bir baﬂkas›n›n deste¤iyle yaﬂamaya muhtaç olan gençli¤in ruh halini bir düﬂünün. Birço¤u iﬂ bulma umudunu
yitirmiﬂ, üniversite mezunlar› bile
kendi branﬂlar›nda iﬂ bulmak bir yana “ne iﬂ olsa yapar›m” demek durumuna gelmiﬂtir. Onbinlerce üniversite mezunu da, kendi ülkesinde
iﬂ bulma ümidini yitirmiﬂ, baﬂka ülkelerde kendilerine gelecek arama
peﬂindedir. Öyle bir e¤itim politikas› var ki sistemin, lise mezunlar›n›n
üçte ikisinin do¤rudan üniversite
okuma haklar› gasp edilmektedir.
Art›k hiçbir ö¤rencinin üniversiteyi
bitirdikten sonra iﬂ bulma garantisi
yoktur. Üniversitedeki baz› bölümlerin ise ülkemizde bir iﬂ alan› bile
yoktur. Fakat her y›l bu bölümlere
binlerce ö¤renci al›n›r, bu bölümlerden ö¤renciler mezun edilir. Bu
bölümlerden mezun olan binlerce
genç do¤rudan iﬂsizler ordusuna kat›l›r. Düzenin gençlerine sa¤lad›¤›
gelecek budur.
Düzen, gençli¤i uzun y›llar boyunca p o t a n s i y e l t e h l i k e olarak
görmüﬂtür. Gençlik politikalar› da
bu tehlikeyi bertaraf etmeye öncelik
vermiﬂtir. Bertaraf etmek için baﬂta,
bask› olmak üzere her türlü yönte-
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me baﬂvurulmuﬂtur. Sisteme karﬂ›
olan, sistemi sorgulayan, örgütlenmek isteyen, mücadele eden gençlik
için, okuldan uzaklaﬂt›rmaktan atmaya kadar, gözalt›lardan, tutuklamalara, katliamlardan, kaybetmelere
kadar bask›n›n, ﬂiddetin her türlüsünü uygulamaktan çekinmemiﬂlerdir.
S›radan bir hak talebi, okuldan
at›lmayla sonuçlanabilmektedir. Asl›nda sadece bu bile, sistemin gençli¤e nas›l bir yaﬂam›, nas›l bir gelece¤i, reva gördü¤ünün tart›ﬂ›lmaz
kan›t›d›r.
Sadece bask› ve terörle de yetinmemiﬂtir sistem. Gençli¤i “suç”tan
koruma ad›na, p o l i t i k a d a n u z a k
tutmak için, politika d›ﬂ›nda, mücadele ve örgütlenme d›ﬂ›nda her yolun
önü aç›lm›ﬂt›r. Özellikle 12 Eylül’den sonra en baﬂta gelen politikalar›ndan biri de gençli¤in apolitikleﬂtirilmesidir. Apolitik bir gençlik
yetiﬂtirmek için “ ö r g ü t ”ler adeta
“ öcü ” olarak gösterilmiﬂtir. Örgütlenmenin yerine bireycilik, bencillik
konulmuﬂtur. Kendinden baﬂkas›n›
düﬂünmeyen, ülkenin, halk›n sorunlar›yla ilgilenmeyen bir gençlik yarat›lmak istenmiﬂtir. Halk, vatan, özgürlük, eﬂitlik, hak, adalet gibi de¤erlerin yerine pa r a , m a rka , c i ns e llik, alkol, u y u ﬂ t u r u c u , e¤lence gibi
“de¤erler” benimsetilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Gençlik, sistemli bir ﬂekilde
fuhuﬂ, uyuﬂturucu batakl›¤›na, e¤lence mekânlar›na, barlara sürülmektedir. Apolitikleﬂen gençlik, düzenin
yoz kültürüyle de yo¤rulunca gençli¤in dinamikli¤i büyük oranda t ö r p ülenmiﬂtir. 30 y›ld›r sürdürülen bu
politikalarla gençlik, kendi sorunlar›na yabanc›laﬂt›r›lm›ﬂ, yaﬂad›¤› sorunlarla nedenleri aras›nda bir ba¤
kuramaz hale getirilmiﬂtir. Bütün
bunlar gençlikte büyük tahribatlara
yol açm›ﬂt›r. Öyle ki, zaman zaman
kendileri bile “bu ne biçim gençlik”
deme noktas›na gelmiﬂlerdir.
Gerçekler böyleyken Gençlik
Bayram› yapman›n, “gençlik gelece¤imizdir, gelece¤imizi gençlerimize emanet ediyoruz” gibi hamasi nutuklar›n riyakarl›ktan baﬂka bir anlam› var m›?

Say›: 180

Polis yöntemleri: “K›z›n›z Dev-Sol’un Kurumlar›na Gidiyor,
K ›z ›n› z› Kurta ral› m!”

Bursa Gençlik Derne¤i Giriﬂimi: Bask›lara
Tehditlere Boyun E¤meyece¤iz!
Bursa Gençlik Derne¤i Giriﬂimi 9 May›s’ta yapt›klar› yaz›l› aç›klama
ile maruz kald›klar› polis sald›r›lar›n› duyurdu.
Aç›klamaya göre; Bursa polisi, Bursa Gençlik Derne¤i Giriﬂimi ö¤rencilerinden Meltem K›l›ç’›n ailesini telefonla arayarak “Torunun 1 May›s’a
‹stanbul’a gitti. Haberiniz olsun dikkat edin” diyor. Daha sonra 2 May›s
günü tekrar arayarak Meltem K›l›ç’›n babas›na da “K›z›n Dev-Sol’un alt
kurumlar›na gidiyor. Birkaç gündür takip alt›nda, ailenizi çok iyi tan›yorum. Ben de Artvinli’yim. Sizi iyi niyetimden arad›m. K›z›n›z› bunlardan
kurtar al›m” diyerek rahats›z ediyor ve devrimci demokratik ö¤renciler
üzerinde bir de, ai le bask› s› oluﬂturulmaya çal›ﬂ›l›yor.
Bursa Gençlik Derne¤i Giriﬂimi; polisin Meltem K›l›ç’a yönelik sald›r›lar›n›n ailesiyle de s›n›rl› kalmad›¤›n› arkadaﬂ çevresinin de evlerine giderek rahats›z ettiklerini belirttiler ve “Bizler bu ülkenin devrimci gençli¤i olarak maruz kald›¤›m›z bas k›lara, tehditlere boyun e¤meyece¤iz. Polis bu güne kadar gençli¤in ba¤›ms›zl›k mücadelesini, akademik-demokr atik mü cadelesini nas›l engelleyemediyse, bundan sonra da engelleyemeyecek tir! ” dedi.

FKF’den Dev-Genç’e
9 May›s günü Edirne Gençlik Derne¤i taraf›ndan, FKF'den Gençlik Federasyonu’na gençlik tarihinin anlat›ld›¤› bir seminer düzenlendi."FKF'den Gençlik Federasyonu’na Dev-Genç Gelene¤i Sürüyor" pankart›n›n as›ld›¤› seminerde, gençli¤in 1900'ler de baﬂlayan mücadelesi ve
gençlik örgütlenmeleri anlat›ld›. 50’lerde Demokrat Parti iktidar›n›n iﬂbirlikçi politikalar›na karﬂ› gençli¤in alanlara ç›k›ﬂ›, 60'lar da artan faﬂizme
karﬂ› ilk ﬂehidini vermesi, Fikir Kulüpleri Federasyonu'nun kuruluﬂu gibi
gençlik tarihinin önemli olaylar›n›n anlat›ld›¤› seminerde Dev-Genç’in
militan mücadelesinin yaﬂat›lmas›n›n önemine de de¤inildi.
Seminerde 1980 darbesinin arkas›ndan
gençli¤in susmay›ﬂ›na, YÖK eylemlerindeki
militan mücadelesine, birlik aray›ﬂlar›na ve
TÖDEF'le devam eden Dev-Genç gelene¤ine
vurgu yap›ld›. Dev-Genç'ten devral›nan gelenekle, bu ruhun gelece¤e taﬂ›nd›¤› belirtildi.
40 kiﬂinin kat›ld›¤› seminer, "Yaln›z de¤iliz,
tüm dünya halklar›yla birlikteyiz. Güçsüz de¤iliz, gücümüz inanc›m›zda ve tarihsel hakl›l›¤›m›zdad›r" sözleriyle sona erdi.

Köylülerden Taﬂ Oca¤›na Hay›r
Sakarya’n›n Karasu ilçesi Karap›nar Köyü halk›, köylerine yap›lmak
istenen taﬂ oca¤›na karﬂ› eylem yapt›.
Köylüler, 12 May›s günü, köy meydan›nda toplanarak, ellerinde, ‘Köyümüzde Toz Duman ‹stemiyoruz’, ‘Taﬂ Oca¤› ‹stemiyoruz’, ‘Yeﬂil Alanlar Yok Olmas›n’ yaz›l› pankartlar ve dövizler taﬂ›yarak taﬂ oca¤›n›n kurulaca¤› alana kadar yürüdüler.
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Bursa’dan B ir Cepheli
B ir ba k t› k k i po li s le r
maskelerini, kalkanlar›n›
atarak son sürat kaçmaya
baﬂlad›lar.
Sabah toplanma yerine
gitti¤imizde polisler bizi
karﬂ›lad›. Daha pankartlar
yeni aç›lmaya ve sloganlar›m›z yeri gö¤ü inletmeye
baﬂlam›ﬂken polisler üstümüze do¤ru ilerlemeye
baﬂlad›lar. Ve tabii ki de

Taksim’i Zaptetti¤imiz
2009 1 May›s ‹zlenimleri
Bir Dev-Gençli A nlat›yor:
“ H al k mücade le miz i sa hipl ene rek bize yard›mda bulundu ”
Bugün Halaskargazi, Pangalt›,
Dolapdere ve Kurtuluﬂ sokaklar›nda
polisle çat›ﬂt›k. Her yer tutulmuﬂtu.
Polis plastik mermi, gaz bombalar›
ve coplar›yla sald›rd›. Baz› polisler
taﬂla sald›rd›lar. Birinin de gözüne
gaz bombas› geldi. Birçok arkadaﬂ›m›z bu ﬂekilde yaraland›. Baz›lar›
da gözalt›na al›nd›. Polisin yan› s›ra
iﬂbirlikçileri olan ülkü ocaklar› ve
Alperen ocaklar› da sald›rd›. Çat›ﬂt›¤›m›z baz› mahallelerde halk mücadelemizi sahiplenerek bize yard›mda bulundu. Polisin kulland›¤›
plastik mermilerden birçok arkadaﬂ›m›z yaraland›.
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gaz bombalar› üstümüze ya¤maya
baﬂlad›. Biz ara sokaklara girdi¤imiz s›ra arkada panzer su s›k›yordu.
Sonradan çat›ﬂmam›z baﬂlad›. Bir
bakt›k ki polisler maskelerini, kalkanlar›n› atarak son sürat kaçmaya
baﬂlad›lar. Biz ana caddeye vard›¤›m›zda çat›ﬂma büyük bir cüret ve
direniﬂle devam ediyordu. Halk
Cephesi’nin oldu¤u gruba kat›larak
Dolapdere’ye do¤ru yürüdük. Orada ana caddeye inerek çat›ﬂmaya
baﬂlad›k. Arkadaﬂlar›m›n Taksim’i
zaptetti¤ini ö¤rendik. Ve büyük bir
coﬂkuyla polislere sald›rd›k...

Küçükarmutlu’dan
17 Yaﬂ›nda B ir Ö¤renci:
Polis bizim hakk›m›z›, hakl›l›¤›m›z›, gücümüzü, 1 May›s Alan›’na
girmemizi engellemek için güç kulland›. Kimi zaman gaz bombalar›,
kimi zaman su s›karak, kimi zaman
birebir kavga ederek engellemeye
çal›ﬂt›. Ama ne var ki bizler hakl›
oldu¤umuzu bildi¤imiz için 1 May›s Alan›’na girme umudumuzla
Halk Cepheliler olarak sapanlarla,
taﬂlarla, polisin ﬂiddetine ra¤men
direndik ve baﬂard›k... Taksim’e
ç›kmak için polis barikatlar›n› indirdik. Bize dayatt›klar› barikatlar›, sular›, coplar›, her türlü güçleri kararl›l›¤›m›zla, umudumuzla, her so-

kakta k›rm›z› flamalar›m›zla, elimizde taﬂlarla, a¤z›m›zda “ Titre
Oligarﬂi Parti Cephe Geliyor” sloganlar›yla Taksim’e ç›kaca¤›m›z›
ve ç›kt›¤›m›z› gösterdik.

Avc›lar’dan B ir Cepheli:
Kendi kitlemize hedefimizin
Taksim oldu¤unu, bunun için çat›ﬂman›n en ön saflar›na geçmeleri
için ça¤r›lar yapt›k. Ça¤r›m›za kulak veren Halk Cepheliler çat›ﬂman›n en ön saflar›na geçerek kitlelerden ayr›ﬂt›lar. Çevreye sürekli hedefimizin Taksim oldu¤unu, çevreye
zarar vermek gibi bir amac›m›z›n
olmad›¤›n› ba¤›ra ba¤›ra tekrarlad›k. Kurtuluﬂ’la Bilgi Üniversitesi’nin aras›na gelindi¤inde halktan
birisi polisin faﬂistlerle birlikte sald›raca¤› uyar›s›n› yapt›. Uyar› dikkate al›narak kitlenin güvenli¤i
al›nd›. Üniversiteye yaklaﬂ›nca polisin tekrar gazl› müdahalesi oldu.
Hem akrep hem panzerler kitlenin
üzerine sürüldü. Bilgi Üniversitesi’nin yukar›s›nda toplanmaya çal›ﬂan kitleye bu sefer de faﬂistler sald›rd›. Faﬂistleri püskürtmeye çal›ﬂan kitleye arkadan polis arac› dald›. Akrebi son anda farkettim. Ama
kendimi geriye çekemeden akrep
bana vurdu. Bir süre hareketsiz ﬂekilde yerde kald›m.
Halk Cephesi kitlesinin Taksim’e girmesi pankartlar›m›z›n aç›lmas›, taleplerimizin orada olmas›
bize büyük bir sevinç kayna¤› olmuﬂtu. Bu sonuç sürekli y›lmadan,
b›kmadan polis barikatlar›n›n da¤›tmaya çal›ﬂan Halk Cepheliler sayesinde olmuﬂtur.

1 May›s Mahallesi’nden
Cepheli:
32 y›l sonra an›t›n önünde
DEV-GENÇ pankart›m›z› açarak
sl oga nla r ›m › z a deva m e tt i k.
Taksim Meydan›' na girdik. Alana girince yoldaﬂlar›m›zla beraber
coﬂkulu bir ﬂekilde sloganlar›m›z›
hayk›rd›k. 32 y›l sonra an›t›n önünde DEV- GENÇ pankart›m›z› açarak sloganlar›m›za devam ettik.
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Kars’tan K at›lan B ir Cepheli

Sonra Dalc›'n›n büyük pankart›n›
açt›k. Sloganlar›m›zla, marﬂlar›m›zla alan› zaptettik. Bize bu alan› kazand›ran ﬂehitlerimizdir. Onlar›n
ödedi¤i bedellerle biz bu alan› kazand›k. Bedel ödemeden hiçbir ﬂey
kazan›lm›yor. Halk Cephesi olarak
polis sald›r›lar›na karﬂ› yi¤itçe karﬂ›
koyduk.

‹dil Kültür Merkezi’nden
Bir Cepheli
O gün sokaklar 1 May›s için gelenlerle doluydu. Ve Halk Cephesi’nden olan yoldaﬂlar›m›zla buluﬂmam›z da zor olmad›. Her sokakta
bir Halk Cepheliyi görmek mümkündü. Sokak aralar›ndan geçerken
toparlan›p bir araya geldik. Ve en
sonunda Halk Cephesi’nden olan
bir grupla bulundu¤umuz sokaklarda polis barikatlar›n› zorlamaya
baﬂlad›k...

Mu¤la’dan B ir Cepheli:
Bu 1 May›s benim Taksim’de
kutlad›¤›m ilk 1 May›s olmas› aç›s›ndan çok önemliydi. Sadece haberlerden izledi¤im halk düﬂmanl›¤›n› birebir yaﬂad›m. Var olan öfkem
daha da artt›. Kitlemizin direniﬂini
görünce zafere olan inanc›m daha da
artt›. Art›k daha da mutluyum.

‹stanbul’dan Üniversiteli Bir
Dev-Gençli A nlat›yor:
Çok mutluyum, sevinçliyim.
Y›llar sonra Taksim’e bu ﬂekilde ç›k›lm›ﬂ olmas›, an›ta pankartlar›m›z›n as›lm›ﬂ olmas› ayr› bir sevinç,
ayr› bir coﬂku yaﬂatt›. Taksim’e girememiﬂ olsamda yoldaﬂlar›m›n girebilmiﬂ olmas›, alan›n çat›ﬂarak,
engeller aﬂ›larak kazan›lm›ﬂ olmas›,
y›llard›r süren Taksim özleminin bir
nebze de olsa giderilmesi içimi rahatlatt›, gururland›rd›.

Say›: 180

Bu benim ‹stanbul’da kat›ld›¤›m
ilk 1 May›s’t›. Öncesinde fazlas›yla
heyecanl›yd›m. 1 May›s’› da alan
mücadelesini de içselleﬂtirmiﬂtim
herkes gibi. Bunun mücadelesini
vermek gerçekten çok güzeldi. Polisin sald›r›lar›na karﬂ› koyabilmek,
onlar› püskürtebilmek önemliydi.
Çat›ﬂma s›ras›nda yaﬂananlar apayr›
bir güzellikti. ‹nsanlar›n birbirlerine
karﬂ› tutumlar›, yoldaﬂl›k iliﬂkisinin
böylesi anlarda nas›l önem kazand›¤›n› gördüm. Ve bu beni bu ailenin
k›y›s›ndan köﬂesinden bir parças›
oldu¤um için gururland›rd›. 1 May›s önemlidir demiﬂtik. Hala 1 May›s’›n ve en genelinde mücadelenin
coﬂkusunu taﬂ›mam› sa¤lad› bu gün.

Çanakkale’den K at›lan B ir
Cepheli
Bulundu¤umuz grup Dolapdere,
Kurtuluﬂ, Pangalt› ve Tarlabaﬂ›’nda
taﬂlar ve sopalarla çat›ﬂt›. Polis genel olarak kitleleri da¤›tmak amaçl›
biber gaz› at›yordu. Bunun yan›s›ra
panzer, plastik mermi de kullan›ld›...
En son pankart açt›¤›m›da elimizde olan bütün pankartlar›m›z
vard›. Halk Cephesi, Dev- Genç,
Mehmet Akif Dalc›, Hakl›y›z Kazanaca¤›z pankartlar›n› görebildim.
Bu pankartlar Harbiye’de aç›ld›...
Kitlenin aras›nda biber gaz›ndan
etkilenenler vard›. Ama kitlede herkes birbirini sahiplenmiﬂ ve birbirine yard›m ediyordu. Motivasyon ise
iyiydi, herkeste Taksim kararl›l›¤›
vard›.

sim’de kutlamak amac›yla ailemi
ikna ettim. ‹yi ki gelmiﬂim diyorum.
Polisle ç›kan çat›ﬂmada üç kez nefessiz kald›m. Yaﬂamak için en
önemli olan nefes solunum yolum
t›kand›. Ölece¤imi sand›m. Yoldaﬂlar›m sayesinde direndim. Son çat›ﬂma yerinde yolun yüksek demirlerinden atlad›m. Kendime olan güvenim son doru¤a ulaﬂt›. Ama Taksim’e ulaﬂ›lm›ﬂ olmas› ve Taksim’de 1 May›s’›n kutland›¤›n› bilmek mutlu etti beni.

Antalya’dan Cepheli Bir Genç
Sabah Sibel Yalç›n Park›’nda
toplan›p, gruplar halinde Taksim’e
yürümeye baﬂlad›k. Taksim’e yak›n
bir yerde durduk ve beklemeye baﬂlad›k. O ara polis sald›rd› ve ara soka¤a girdik. Semt olarak Dolapdere’ydi. Ara sokaklardan Taksim’e
yürümeye baﬂlad›k. Bizi engelleyen
barikatlar› zorlad›k. Tüm heyecan›m›z›, kinimizi taﬂ olarak polisin baﬂ›na ya¤d›r›yorduk. Baz› polisler
kalkanlar›n›, coplar›n›, kasklar›n›,
maskelerini at›p kaç›yordu... Sonra
Feriköy’den Taksim’e yürümeye
baﬂlad›k. Arkam›zdan gelen faﬂist
güruh bizi s›k›ﬂt›rmak istedi. Faﬂist
güruhla k›sa bir büre çat›ﬂt›k.
Hem Taksim’e giremedi¤im için
biraz üzgünüm, hem de pankart›m›z
aç›ld›¤› için sevinçliyim. Gördü¤üm kadar›yla pat diye Taksim’i açmayacaklar ama yavaﬂ yavaﬂ alaca¤›z tüm kitlemizle Taksim’i. Savaﬂarak, direnerek polisler Taksim’e
kitle ald›lar ama önümezdeki y›llarda yine binlerle Taksim’de olaca¤›m›za inan›yorum.

Cepheli Bir Gencin A nlat›m›:
Sibel Yalç›n Park›’nda toplanarak hep beraber Halk Cephesi kortejinde yürüdük Taksim’e do¤ru. Bir
cebimizde flamalar›m›z, di¤er cebimizde limonlarla Tarlabaﬂ›na girdi¤imizde halk ve esnaf bizi alk›ﬂl›yordu. Çok güzel bir duyguydu. Biliyorlard› herkesin sorunlar›n› orada
hayk›raca¤›m›z›.

Mersin’den B ir Cepheli
‹lk 1 May›s’›m› ‹stanbul’da Tak-
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SARI, ‹ﬁB‹RL‹KÇ‹ SEND‹KACILIK VE TAKS‹M
1 May›s günü TÜRK-‹ﬁ
Baﬂkan› Mustafa Kumlu
Kad›köy’de konuﬂurken onu dinleyen iﬂçilerden bir k›sm›, Taksim slogan› at›yordu.
Sloganlardan rahats›z
olan Kumlu, demagoji
yap›p, iﬂçilerin can güvenli¤inden(!) söz ediyordu.
Oligarﬂiyle gö¤üs gö¤üse çat›ﬂman›n güçlü ihtimal oldu¤u her 1
May›s’ta oldu¤u gibi bu 1 May›s’ta
da, ciddi bir saflaﬂma yaﬂand›. 1
May›s’ta al›nan tav›r herkesin aynas› oldu. Kim gerçekten mücadeleyi ileri taﬂ›mak istiyor, kim iﬂbirlikçi, kim emekten yana, kim uzlaﬂmayla, icazetcilikle politika yap›yor, bunlar hiçbir söze gerek kalmadan görüldü.
2009 y›l› 1 May›s’› direniﬂ ve 1
May›s Alan›’n›n kazan›lmas› ile
ak›llarda yer ederken bir de; sar›,
iﬂbirlikçi sendikac›l›¤›n oligarﬂi ile
nas›l b i rl i kt e s a f t u t t u ¤ u yan›yla
ak›llarda kalacakt›r. Aç›kças›,
TÜRK-‹ﬁ ve HAK-‹ﬁ, oligarﬂinin 1
May›s politikas›n›n uygulay›c›s› olmuﬂlard›r. Baﬂ›ndan itibaren planl›
ve sinsice, iﬂçi s›n›f›na düﬂman bir
politika izlemiﬂlerdir.
Taksim için büyük bedeller

ödenmiﬂ, mücadelenin sonucu olarak, 1 May›s resmi tatil ilan edilmiﬂ, Taksim’de 1 May›s’› kutlamak
bu kadar yak›nlaﬂm›ﬂken, sar› iﬂbirlikçi sendikalar bilinen rollerini oynad›lar.
Amaç, Taksim için oluﬂan havay› da¤›tmakt›. Taksim bilincini buland›rmakt›. En önemlisi kararl›l›¤›
engellemekti. Kafalarda soru iﬂaretleri yaratarak, “... bak›n, 1 May›s
tatil ilan edildi. Anlay›ﬂl› olal›m”
diyerek, Taksim’e barikat örmekti.
Oligarﬂi, Taksim konusunda
devrimcileri ve ilerici sendikalar›
geriletemeyince devreye sar› ve iﬂbirlikçi sendikalar› soktu. Baﬂ›ndan
Kad›köy tercihi yaparak emekçile ri bölmeye çal›ﬂt›lar. Tam da burada oligarﬂinin politikalar›n›n askeri
oldular.
Asl›nda, bu politika sar› sendikac›l›¤›n, iﬂbirlikçi devlet sendikac›l›¤›n›n karakterine uygun oland›r.
Y›llard›r oynad›klar› bu rolü bu kez
aç›ktan ve herkesin gözü önünde
oynad›lar.
Bu kadar aç›k ve i¤renç iﬂbirlikçi tav›rlar›na ra¤men gariptir, yine
de Taksim laf›n› a¤›zlar›ndan düﬂürmediler. Örne¤in, göstermelik
say›larla Taksim’e gittiler. Sürükleniﬂlerini, istemedikleri halde Tak-

sim’e gitmelerini aç›klamak için
yalanlara s›¤›nd›lar. Ve sanki y›llard›r Taksim’i savunuyormuﬂ gibi
aç›klamalar yapt›lar. Hatta HAK-‹ﬁ
Baﬂkan› Salim Uslu, daha da ileri
giderek “Taksim’e ç›kmak bizim
baﬂar›m›zd›r” deme yüzsüzlü¤ünü
bile gösterdi.
Elbette onlar› oraya getiren devrimci politikan›n yaratt›¤› kararl›l›k, direniﬂ ruhu ve kazan›mlard›r.
Y›llar süren mücadele ve kararl›l›kla bu konuda öylesine köklü bir bilinç yarat›ld› ki, iﬂbirlikçi sendikac›lar bile bu sürecin tamamen d›ﬂ›nda kalamad›lar. Bu öylesine büyük
bir güç ve kararl›l›kt›r ki, Kad›köy
barikat›n›n esamesi bile okunmam›ﬂ, Taksim’deki direniﬂi engelleyememiﬂtir.
Bu direniﬂ, Kad›köy’de bile
yank›s›n› bulmuﬂ, ordaki emekçilerin gözü kula¤› Taksim’de olmuﬂtur. Kürsüde Mustafa Kumlu’yu bir
zavall› haline getiren, iﬂbirlikçi politikalar›n›n tutmad›¤›n› görmek olmuﬂtur.
Devrimci politika sonucudur ki,
oligarﬂinin ve iﬂbirlikçi sendikac›l›¤›n ortak barikatlar› yerle bir edilip
Taksim kazan›lm›ﬂt›r. 2010, iﬂbirlikçi sar› sendikac›lara ra¤men kazan›m› büyütece¤imiz y›l olacakt›r.

1 May›s günü ‹stanbul sokaklar›nda polisle diﬂe
diﬂ çat›ﬂan kitle yer yer polis sald›r›s›yla toplanmak
üzere ara sokaklara da¤›l›rken, zaman zamanda kitlenin karﬂ› koymas›yla polis da¤›t›ld›. Öyle ki taﬂlarla, sapanlarla kitle
polise karﬂ›l›k vermeye baﬂlay›nca, o “kahraman”lar, kalkanlar›n›, kasklar›n›, coplar›n› kitleye b›rak›p, kaçarak canlar›n› kurtarmaya çal›ﬂt›lar.
Oysa 1 May›s’tan çok k›sa süre önce bir operasyon s›ras›nda, “polis
telsizini b›rakmaz, telsiz polisin namusudur” diyen de ‹stanbul Emniyet
Müdürü Celalettin Cerrah idi.
Ama ‹stanbul polisinin prati¤i hiç de buna denk düﬂmüyordu.
Güruh halinde, bir kaç devrimciyi bir yerde s›k›ﬂt›rd›klar›nda, onlardan cesuru yoktur!!! Fakat devletin tüm olanaklar›yla, gücüyle sald›rd›klar› halde, direnenler karﬂ›s›nda acze düﬂmüﬂlerdi iﬂte.. Sald›r› malzemeleri yanlar›ndayken kahraman kesilen, s›k›ﬂt›¤›nda malzemelerini
b›rak›p kaçan bir üniformal›lar ordusu... Gerçek ﬂu ki, polis s›k›ﬂt›¤›nda telsizini de, silah›n› da, kalkan›n› da, k›sacas› her ﬂeyini b›rak›p kaçar, çünkü o sadece burjuvazinin paral› bekçisidir.

‘Kahramanlar’dan K alanlar
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BU DAVA BÖYLE ÇÖZÜLEMEZ!
1 May›s 1977 Katliam› Davas›,
ülkemizde katliamlar›n nas›l örtbas
edildi¤inin, katillerin nas›l cezas›z
b›rak›ld›¤›n›n en çarp›c› örneklerinden biridir. Bu davalar, devletin gerçek niteli¤ini ortaya koymaktad›r.
Ülkemizde kontrgerillay› devletten
ayr›, “devlet içine yuvalanm›ﬂ bir
tak›m güçler” olarak görenler, devlet gerçe¤ini, kontrgerilla konusundaki yan›lg›lar›n› bu davalara bakarak görebilir.
1 May›s 1977’ye dönün: Katliam öncesi oligarﬂinin politikalar›na
bak›n. Katliam an›na bak›n, katliam›n hemen sonras›na bak›n. Ve katliamla ilgili dava sürecine bak›n.
Bütün bu aﬂamalarda, birbirini tamamlayan halkalardan oluﬂan bir
katliam politikas› zinciri ç›kar karﬂ›n›za. Çünkü bu süreçler, biçimsel
farkl›l›klar› olsa da, di¤er kitle katliamlar›nda da aﬂa¤› yukar› ayn› biçimde yaﬂanm›ﬂt›r.
Soruﬂturma an›ndan davan›n sonuna kadar, tüm katliam davalar›na
bak›ld›¤›nda, her aﬂamas›nda görece¤iniz tek ﬂey; öyle karanl›klarda,
derinlerde, k›y›da, köﬂede kalm›ﬂ,
muammalarla dolu hiçbir yan›n olmad›¤›d›r. Görece¤iniz, devletin ta
k e n d i s i d i r. ’77 1 May›s Katliam
davas›nda da, daha soruﬂturma aﬂamas›ndan baﬂlayarak devleti görürsünüz.

Davan›n savc›s›,
örtbas etme
operasyonunun tan›¤›
Çetin Yetkin, 1 May›s 1977 Katliam Davas›’n›n savc›lar›ndan biriydi. Milliyet Gazetesi yazarlar›ndan
Hasan Pulur da, 8 May›s tarihli yaz›s›nda onun tan›kl›¤›nda 1977 1
May›s Katliam Davas›’n› sorguluyordu.
Çetin Yetkin, soruﬂturma de¤il,
duruﬂma savc›s›yd›. Yani olay›n soruﬂturmas›n› yapan de¤ildi, ‹stanbul
2. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde görülen duruﬂman›n savc›s›yd› ve 1 Ma-
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y›s Katliam› Dosyas›, önüne “soruﬂturmas› tamamlanm›ﬂ” olarak gelmiﬂti. Peki o soruﬂturma nas›l yap›lm›ﬂt›? Yetkin ﬂöyle anlat›yor:
“San›k diye gösterilen kimi kiﬂilerin ve tan›klar›n geliﬂigüzel al›nan ifadelerinden baﬂka, hiçbir soruﬂturma yap›lmam›ﬂt›r. O kadar
ki, bu k›y›m›n as›l, asli faillerine de
de¤il, fer’i faillerine karﬂ› dava
aç›lm›ﬂ olmas› bir yana, 37 kiﬂinin
öldü¤ü ve ço¤u a¤›r olmak üzere
126 kiﬂinin yaraland›¤› bu olay›n
soruﬂturmas› topu topu 28 günde
bitirilmiﬂtir. Bu 28 güne, onlarca
sayfal›k ve 30 May›s 1977 tarihini
taﬂ›yan iddianamenin kaleme al›nmas›, daktiloya çekilmesi de dahildir.”
Anlat›lan bir katliam›n sorumlular›n›n nas›l örtbas edildi¤idir.
Katliam davalar›nda amaç, suçlular›n aç›¤a ç›kart›lmas› ve yarg›lanmas› de¤ildir. Bu davalar, zor u n l u l u k t a n a ç › l m › ﬂ davalard›r.
Davay› açan, yürüten savc›lar, hakimler, dosyaya bakt›klar›nda bu
katliamlar›n›n alt›nda devletin oldu¤unu aç›kça görürler. Suçlunun kim
oldu¤u bilinir. O andan itibaren oligarﬂinin yarg›s›n›n görevi, suçluyu
aç›¤a ç›karmak ve cezaland›rmak
de¤il, tam tersine, aç›kta olan› giz lemek ve failleri kurtarmakt›r.
Dolay›s›yla, bu mahkemeler, fiilen, kontrgerilla devletinin yarg›
aya¤›d›rlar. Bir savc›n›n hakimin
farkl› olmas›, mekanizman›n asli iﬂlevini de¤iﬂtirmez. Çetin Yetkin’in
katliamlara karﬂ› bir savc› olmas›n›n hiçbir ﬂeyi de¤iﬂtirmedi¤i gibi...
Kontrgerillan›n katliamlar›na
iliﬂkin aç›labilen -ço¤u katliamlar
için dava bile aç›lmam›ﬂt›r- davalar›n tümüne bak›n, hepsinde ayn› ﬂeyi görürsünüz: Suçlar›n üstünü örtmek, suçlular› aklamak...’77 1 May›s davas›na bak›yoruz yine.
l Katliam aleni yap›lm›ﬂt›r, bu
nedenle de yüzlerce görgü tan›¤›
vard›r. Katliam sonras›nda sivil giyimli, ellerinde uzun namlulu tüfek-

1 May›s 1977
Taksim Meydan›
lerle görülen kiﬂiler, polislerin denetiminde katliam yerinden uzaklaﬂt›r›l›r.
l Yine katliam›n hemen ard›ndan aç›¤a ç›km›ﬂt›r ki; katliamda
kitlenin üzerine ateﬂ aç›lan I n t e rcontinental Oteli, üç gün önceden
boﬂalt›lm›ﬂt›r. Otelin beﬂinci ve alt›nc› katlar›ndaki 1 May›s alan›na
hakim olan odalara “yetkililer” ve
“ y a b a n c › ” oldu¤u söylenen -muhtemelen ABD’li- kiﬂiler yerleﬂmiﬂtir. Onlar›n kimli¤ini tespit etmek
de zor olmasa gerekti.
l Sular ‹daresi binas›n›n üzerinden ateﬂ açanlar›n ise r esimleri bile
çekilmiﬂtir. Fakat bu resimler incelenmek üzere gönderdikleri Adli
T›p’ta “ k a y b o l m u ﬂ t u r.”
l Bir baﬂka önemli ayr›nt›: O
gün alanda görev alan tüm polislerin t e l s i z k on u ﬂm a l a r › nd a k i k a y› t l a r silinmiﬂtir.
Peki, tüm bunlar›n anlam› nedir?
Buraya kadarki anlat›mlarda
devletin d›ﬂ›nda baﬂka bir güç görünüyor mu? Devletin d›ﬂ›nda katliam
öncesi ve sonras›yla kim yapabilir
bu organizasyonu?! Görülmektedir
ki, katliam›n sorumlusu ve organizatörü do¤rudan devlettir.
Bu nedenle katliam davas› da
süründürülecektir zaten.
Uzun süre davan›n görülece¤i
bir mahkeme bulunamaz! Daha
sonra alelacele soruﬂturma aç›l›r.
Bu soruﬂturmada da gerçek suçlular›n hiçbiri san›k sandalyesinde de¤ildir. Aç›kça bilinen deliller bile
soruﬂturma dosyas›na konulmaz.
Duruﬂma savc›s› Çetin Yetkin iﬂte
bütün bunlar› mahkemeye sorar.
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“Görevini kötüye kullanan kamu
görevlileri h ak k›nda d ava aç›lma s›n›” ister. Fakat ne olur, soruﬂturma aç›l›r m›? Hay›r. Ama...
Ama, soruﬂturma isteyen savc›
g ö revinden al›n›r.
Dava dosyas›, r a f l a r d a ç ü r ü meye terk edilir.
O günden bu güne oligarﬂinin
“sa¤c›”, “sosyal demokrat”, “milliyetçi”, “halkç›”, “liberal”, “islamc›”
partileri gelir geçerler iktidardan.
Hiçbiri, o dosyan›n kapa¤›n› aralamaz. Çetin Yetkin’in belirtti¤i gibi
“1 M ay › s 1 9 7 7 ’ y i a y d ›n l ›¤ a k av u ﬂ turm ak i ç i n hi çb ir ﬂ e y ya pma d› l a r.” Tam tersine, her gelen, dosyan›n üzerine yeni a¤›rl›klar eklediler,
kimse açamas›n diye. Katliam dosyalar›na yeni dosyalar eklediler. Ve
onlar› da kald›rd›lar raflara.. Beyaz›t, Maraﬂ, Çorum, Sivas, Gazi, 19
Aral›k... dosyalar ço¤ald› durmaks›z›n. Ve ﬂu kesin olarak belli oldu ki;
b u d a v a l a r oligarﬂinin mahkemelerinde çözülemez.

1 May›s 1977 katliam›
davas›n› oligarﬂinin hiçbir
mahkemesi çözmez,
çö ze m e z …
Diyelim ki, 1 May›s’ta kitleye
kurﬂun s›kanlar bulundu, cezalar
verildi. Ne olacak, katliam çözülmüﬂ mü olacak? Adalet yerini bulmuﬂ mu olacak?..
Mesela Maraﬂ Katliam› san›¤›
olarak yarg›lanan MHP’li sivil faﬂistler oldu. Gazi davas›nda baz› polisler yarg›land›... Kimi iﬂkence ve
infaz davalar›nda üç beﬂ polis san›k
sandalyesine oturtulmuﬂtur... Peki
adalet yerini mi buldu onlarla?
Bu devleti tan›mak için, bu devletin adaletini tan›mak için, yarg›
mekanizmas›n›n gerçekte ne iﬂe yarad›¤›n› görmek için en önemli örneklerdir bu davalar. Zorunluluktan
aç›lan bu davalarda çok aç›kça görüldü ki, devlet her ﬂeye ra¤men k a t i l l e r i n i k o r u m u ﬂ t u r. San›k “dev let”se, “ d e v l e t a d › n a k u r ﬂ u r s› k a n l a r ”sa, oligarﬂinin mahkemelerinde kendi yasalar› çerçevesinde
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1 May›s 1977
Taksim Meydan›
bile gerçek bir yarg›lama hiçbir zaman olmam›ﬂt›r. Sonuçta ortaya
adalet özlemini, talebini tatmin edecek bir sonuç da ç›kmam›ﬂt›r. Ç›kmas›n› beklemek de mümkün de¤ildir.
Kim kimi neden yarg›layacak,
nas›l yarg›layacak?
Katleden oligarﬂik devletin resmi veya gayri resmi adam›, yarg›layacak olan oligarﬂik devletin yarg›s›!
Oligarﬂi ’77 1 May›s’›nda neden
katliam yapt›? Bu sorunun do¤ru
cevab› bütün sürecin do¤ru görülebilmesini sa¤layacakt›r.
Katliam›n nedeni, halk›n devrimci mücadelesinin oligarﬂi taraf›ndan iktidara karﬂ› güçlü bir “tehdit” olarak görülmeye baﬂlanmas›d›r. Amaç, halka gözda¤› vermektir,
halk› katliamlarla korkutmak, sindirmektir. K a t l i a m d a v a l a r › n d a k i
t u t u m u da bu amac›ndan ba¤›ms›z
de¤ildir. Sonuçta mahkemeler ayn›
devletin ve ayn› politikan›n yarg›
aya¤›d›rlar.

’77 1 May›s katliam›n›n
hesab› onbinlerle,
yüzbinlerle yine o alan›
doldurarak sorulacakt›r!
Onun içindir ki, 1 May›s 1977
Katliam› Davas›’n› hiçbir mahkeme
çözemez. Katliam davalar›n›n çözüm yeri, oligarﬂinin mahkemeleri
de¤ildir.
Öte yandan, 1 May›s 1977 Katliam›’na dair hüküm çoktan verilmiﬂtir zaten. Fail, kesin bir biçimde teﬂ-

his edilmiﬂtir. Teﬂhis, katledenin
kontrgerilla oldu¤u, kontrgerillan›n
da devlet oldu¤udur. Bu anlamda
suç ve suçlu aç›kt›r. Bu katliamda,
gerek 1 May›s öncesi geliﬂmelerde,
gerekse de o gün, solun baz› kesimlerinin büyük bir aymazl›¤› ve sorumsuzlu¤u söz konusudur. Oligarﬂi
bu sorumsuzlu¤u kullanarak, 1 May›s Katliam›’n› “solun birbiriyle çat›ﬂmas›” gibi sunmaya çal›ﬂm›ﬂt›r
ama halk bu çarp›tmay› kabul etmemiﬂtir. Katleden devlettir.
1978’de 1 May›s Alan›’na ç›kan
yüzbinler, bu hükmün ilan› olmuﬂtur. Oligarﬂi bu alan›, ayn› zamanda
1 May›s Katilam›’ndaki sorumlulu¤unu gizlemek için y›llarca yasaklam›ﬂt›r. Bu alan›n yasaklanmas› s›radan bir alan yasa¤›n›n çok ötesindedir. Mesele sadece emekçilerin onbinlerle alanlara ç›kmas›ndan korkusu de¤ildir. Taksim’de emekçilerden korkusu bambaﬂkad›r. 32 y›ld›r
devrimcilerin, emekçilerin ›srarla
Taksim’i sahiplenmesi, kontrgerilla
devletinden katliamlar›n›n hesab›n›
sorma cüreti ve kararl›l›¤›d›r. Katliam›n hesab›n›n yine o alanlarda
sorulaca¤› bilinci ve iradesine sahip
olunmas›d›r. ‹ﬂte oligarﬂinin korkusu bundand›r. Devrimcilerin, emekçilerin Taksim’e ç›kmas›n› do¤rudan kendisinden hesap sorulmas›
olarak görüyor.
1 May›s Alan› ad›n› alan Taksim
Meydan›: 1 May›s Katliam›’n›n hesab›n›n sorulaca¤› aland›r. 32 y›ld›r
adalet aramaktan, ﬂehitlerimize, onlar›n davas›na sahip ç›kmaktan vazgeçmedik. Katillerin yakas›n› b›rakmad›k. Büyük bedeller ödedik fakat
sonunda katliamlarla, yasaklarla
bizden gasp ettikleri 1 May›s Alan›m›z› geri ald›k. 31 y›l sonra 1 May›s
Alan›’na ç›kt›k.
O alanda verdi¤imiz 35 ﬂehidimizin hesab›n› sormaktan hiç vazgeçmeyece¤iz. 2010 1 May›s’›nda
onbinler, yüzbinler olup, sahip ç›kal›m bu hesaba. Yüzbinler olup, 1
May›s 1977 katliam›na dair verdi¤imiz hükmü dünyaya ilan edelim: 1
May›s 1977 katliam›n›n sorumlusu
devlettir.
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Oligarﬂinin Yeni Müsteﬂarl›¤›
Bitmeyen Korkunun Müsteﬂarl›¤›d›r
AKP hükümeti, “Kamu Düzeni
ve Güvenli¤i Müsteﬂarl›¤›’’ ad› alt›nda yeni bir kurumlaﬂmaya gitme karar› ald›. Müsteﬂarl›¤›n görevi, k›saca
ﬂöyle aç›kland›: Terörle mücadele!
11 May›s’ta ‹çiﬂleri Bakan› Beﬂir
Atalay taraf›ndan yap›lan aç›klamada, “terörle mücadelede güvenlik
birimleri” ve ilgili di¤er kuruluﬂlar
aras›nda koordinasyonun sa¤lanmas› için "Kamu Düzeni ve Güvenli¤i
Müsteﬂarl›¤›'' kurulmas› için hükümet olarak karar al›nd›¤› belirtildi.
Oligarﬂi y›llard›r devrimcilerin
ve Kürt ulusal hareketinin “kökünün kaz›nd›¤›n›”, “belinin k›r›ld›¤›n›”, “art›k son ç›rp›n›ﬂlar› oldu¤unu” aç›klar; her vesileyle ilerici,
devrimci güçler “ m a r j i n a l ” ilan
edilir. Fakat gelin görün ki, “terörle
mücadele” ad›n› verdikleri devrimci
ilerici güçlerle mücadele, hiçbir zaman gündemlerinden ç›kmaz.
Bittilerse, marjinallerse, son ç›rp›n›ﬂlar›yla, hala ne u¤raﬂ›yorsunuz? Ama iﬂte, gerçek öyle olmad›¤› içindir ki, y›llard›r “terörle mücadele” hep öncelikli gündemleridir,
y›llard›r bunun için onlarca kurum
kurdular. Fakat hiçbiri yetmedi. Sürekli yeni kurumlara ihtiyaç duydular. Çünkü devrimci ve ulusal mücadeleyi bitirme hedefine hiçbir zaman ulaﬂamad›klar› gibi, halk›n

mücadelesinden duyduklar› korku
da dinmedi.
Kurduklar› müsteﬂarl›¤›n ismine
bak›n; “Kamu Güvenli¤i...”
Oysa aç›k ki, bu, halk›n güvenli¤i de¤il, h a l k a sal d› r › müsteﬂarl›¤›d›r. Ve zaten bugün halk›n güvenli¤i için e n b üy ü k t e h d i t , devletin
kendisidir.
Kastedilen güvenlik, oligarﬂinin
tekellerinin, devletinin güvenli¤idir.
Bu yeni kurumlaﬂmalar da onun
içindir. Bakan Atalay, " Temel ilkemiz ﬂud u r ; d em o kr asiyi ter ör e feda etmedik, etmeyece¤ i z " diyor.
Sormak gerekir hangi demokrasi?
Sanki Türkiye’de demokrasi varm›ﬂ
da feda edilmek istenmiyormuﬂ.
Atalay’›n demokrasi dedi¤i faﬂizmin
kendisidir. Olmayan bir ﬂeyi feda etmeleri zaten sözkonusu de¤ildir.
Oligarﬂi “teröre karﬂ›” diye, emperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerinin
“güvenli¤i” için bir çok örgütlenmeler oluﬂturdu. Ama bunlar›n hepsi k›sa sürelerde iflas etti.
Oligarﬂinin as›l korkusu kendi
güvenli¤idir. Bunca bask›, yasak,
ﬂiddet, yoksulluk, iﬂsizlik, açl›k orta
yerde dururken, halk kitlelerinde
oluﬂan memnuniyetsizlikler, tepkiler kendilerini korkutuyor. Bunca
tedbir, yeni örgütlenmeler, bunun
içindir. Terör dedikleri bask›lara,

Katliamc›lar›n Mant›¤›
Her Yerde Ayn›!
ABD eski Baﬂkan Yard›mc›s› Dick Cheney, bir
kez daha iﬂkenceyi savundu. El Kaide tutuklular›na
yap›lan iﬂkence ile “yüzlerce insan›n hayat›n›n kurtar›ld›¤›n›” ileri süren Dick Cheney, e¤er böyle davran›lmasayd› El Kaide’nin ABD’ye yönelik n ü kle e r si l a hl a rla
gerçekleﬂtirecekleri sald›r›lar›n önüne geçemeyecekleri
senaryosuyla iﬂkenceleri meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂt›.
Cheney, geçen hafta yapt›¤› aç›klamada, iﬂkenceyi
de “sert muamele” olarak adland›r›p, “kabul edilir” ha-
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adaletsizliklere, devlet terörüne karﬂ› halk›n mücadelesidir. Oligarﬂinin
de bunlar tahammülü yoktur. Her iﬂlevsizleﬂen oluﬂuma bir yenisini ekliyorlar ama nafile. Harcanan bunca
paralar, uygulanan bunca bask› ﬂiddet hep “Terörle mücadele” ad› alt›nda yap›ld› on y›llard›r.
Yine Beﬂir Atalay “‹stihbarat
örgütleri birbirini k›skan›yor” diyerek bu konunun da yeni oluﬂturulan
birimle çözülece¤ini belirtti.
Halk›n mücadelesine karﬂ› izlenecek yöntemlerde, yetkinin nas›l
kullan›laca¤› konusunda oligarﬂi
içinde çok çeﬂitli çeliﬂkiler oldu¤u
s›r de¤ildir; iﬂin bir di¤er yan›, devletin kurumlar›n›n, yöneticilerinin
devrimci mücadele karﬂ›s›nda birleﬂtiklerini ama di¤er konularda birbirlerini yediklerini biliyoruz. Fakat
bu yönüyle bak›ld›¤›nda, yeni müsteﬂarl›¤›n da sorunlar›na çözüm olmayaca¤› aç›kt›r. Oligarﬂi içi çeliﬂkiler keskinleﬂerek sürdü¤ü müddetçe, bunun her kesime yans›mamas› mümkün de¤ildir.
‹ç çeliﬂkileri ve it dalaﬂlar› kendi
sorunlar›; kendi cephemizden sonuç
olarak ﬂunu belirtelim ki; hangi
isim alt›nda ve daha kaç tane “terörle mücadele” birimi kurarlarsa kursunlar, halk›n devrimci mücadelesini önlemelerinin mümkünat› yoktur.

le getirmeye çal›ﬂ›yordu.
‹ﬂkenceciler, katliamc›lar, yapt›klar›na k›l›f bulmakta, zulme “hakl›l›k” kazand›rmakta zorland›klar› için,
böyle uç senaryolara baﬂvuruyorlar. ‹ﬂkence bir yana,
iﬂgallere bile, “yalanlarla” gerekçe bulunabiliyor nas›l
olsa; kitle imha silahlar› var denilip, koskoca Irak iﬂgal
edilebiliyor.. El Kaide tutuklular›na iﬂkenceyi de “iiﬂk e n ce ya p ar a k ABD ﬂehirlerine yapacaklar› nükleer
sald›r›lar› önledik” gerekçesiyle meﬂrulaﬂt›racaklar
ak›llar› s›ra. Hikmet Sami Türk de, “ t utuklu la r› kendi
ter ö rler i nden kurtar›p hayata dönd ü rmek” gerekçesiyle 28 tutsa¤›n katledilmesini meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂ›yordu. Hepsi ayn›, “ hayat kurtarmak” için iﬂkence ve
katliam yapmak zorunda kalm›ﬂlar!!!

KORKU
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Halka Karﬂ› ‹ﬂlenen Suçlar Terör
Demagojisi ‹le Gizlenemez

Terör... Terör... Terör... Eski Adalet Bakanlar›ndan Hikmet Sami
Türk’e karﬂ› gerçekleﬂtirilen feda
eylemi sonras›, yine bildik çevreler
bildik edebiyatlar›na sar›ld›lar. Burjuvazi, “terör” diye ne kadar çok
yaygara yap›l›rsa, eylemin amac›,
nedeni o kadar çok bast›r›l›r diye
düﬂünüyor. Küçük-burjuva kesimler ise, kime neye hizmet etti¤i belirsiz (ve asl›nda belirli) bir tarzda,
bilimsellikten ve gerçeklikten uzak
bir “terör”den söz ediyorlar.
Buyurun tart›ﬂal›m: Terör nedir?
Tüm ayd›nlara, tüm bilim adamlar›na, gazetecilere, yazarlara sesleniyoruz, bir kliﬂe olarak terörden sözetmek yerine, terör nedir, nas›l gerçekleﬂiyor, tart›ﬂ›n. Birincisi kolayc›l›kt›r. Emperyalizmin, sömürücülerin kendilerine karﬂ› her türlü ç›k›ﬂ› mahkum etmek için ortaya att›klar› bir kavram› tekrarlamaktan baﬂka
bir ﬂey de¤ildir ve “terör terör” diye
tekrar edip durmak için bilim adam›,
ayd›n, gazeteci olmak gerekmez, ayn› iﬂi papa¤anlar da yapabilir.
ﬁiddet, muhtevas›ndan, amac›ndan, biçiminden ba¤›ms›z olarak ele
al›namaz. Böyle ele al›n›p, “her türlü ﬂiddet”, TERÖR kliﬂesinin içine
s›¤d›r›lmaya çal›ﬂ›ld›¤›nda, tarih
aç›klanamaz hale gelir; insanl›¤›n
binlerce y›ll›k tarihsel geliﬂimini
sa¤layan köle ayaklanmalar›ndan
köylü ayaklanmalar›na, ulusal ve
sosyal kurtuluﬂ savaﬂlar›na kadar,
tüm bu tarihi i n k a r etmek, gayri-

22

ADALET

meﬂru i la n e t mek gerekir.
Nedir terör?
“ ﬁiddetle toplumu korkutarak,
sindirerek a m a c › n a u l a ﬂ m a y a ç a l›ﬂ mak” d e ¤ i l m i ?
P e k i , k o r k u t a r a k , s i n d i re re k
sonuç almak isteyen kim?
Bu yönteme baﬂvuran devrimciler mi, burjuvazi mi?.. Devrimin
ﬂiddeti mi, korkutmay›, sindirmeyi
hedefliyor, karﬂ›-devrimin ﬂiddeti
mi?.. Bunlar tart›ﬂ›lmaks›z›n terör
üzerine söylenen her ﬂey, hamasi
nakaratlardan, gerçekler üzerine
üretilen demagojilerden öteye geçemez. ‹ki ﬂiddet, devrimin ve karﬂ›devrimin ﬂiddeti, amaç, muhteva ve
biçim olarak farkl›d›r. Tüm tarih, bu
farkl›l›¤›n kan›t›d›r. Tüm tarih boyunca, ezenlerin ve ezilenlerin, sömürenlerin ve sömürülenlerin ﬂiddeti birbirinden farkl› olmuﬂtur. Bunu ayn›laﬂt›rmak, anti-bilimseldir,
bunu ayn›laﬂt›rmak, gerçekleri çarp›tmakt›r ve bunu ayn›laﬂt›rmak,
burjuvazinin kaba demagojilerinin
yan›nda olmakt›r.

Faﬂist devlet, terörist
devlettir. Onun yöneticileri
de teröristtir!
‘Terör demagojisi’ devrimci eylemlere, halk›n mücadelesine karﬂ›
y›llard›r kullan›lan eskimiﬂ bir silaht›r. Hakl› ve meﬂru her eylem, bu
demagojiyle karalanmaya, çarp›t›lmaya, bo¤ulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Nerede emperyalizme ve oligarﬂiye
karﬂ› hakl› ve meﬂru bir mücadele
varsa orada egemen s›n›flar terör
demagojisine sar›lm›ﬂlard›r.
Hikmet Sami’ye yönelik feda
eylemi giriﬂiminin ard›ndan da
“ bomba patlasayd› ö¤renciler de
ölecekti, 200 kiﬂi parçalanacakt›’
yalan›n› uydurarak terör demagojisine malzeme bulmaya çal›ﬂt›lar.
Ancak Devrimci Hareket’in tarihi,

eylem anlay›ﬂ›, böyle bir demagojinin etkili olabilmesinin önündeki
ilk ve en büyük engeldi. Devrimci
Hareket’in eylemlerinde halka zarar
vermeme anlay›ﬂ›, bu konudaki ilkeleri, duyarl›l›¤› ortadayd›. Hedef
ortadayd›. Asl›nda bu eylem somutunda oligarﬂinin sözcülerini, teorisyenlerini en çok zorlayan da buydu.
Hikmet Sami gibi halk düﬂmanl›¤›
ve katliamc›l›¤› kan›tlanm›ﬂ birine
yönelik bu eylem elbette en baﬂta
zalimin zulmüne u¤rayanlar›n ve
adaletsizli¤e isyan eden herkesin
yüre¤ine su serpmiﬂ, adalet özlemine –yar›m kalm›ﬂ da olsa– bir cevap
olmuﬂtur. Emperyalizm ve oligarﬂi,
iﬂte bu noktada, adaleti yerine getirmeye yönelik hakl› ve meﬂru bir
ﬂiddetin halka örnek olmas›n›, yol
göstermesini tehlikeli bulmaktad›rlar. Demagoji bu yolun önünü kesmek içindir ayn› zamanda.
Bir yandan adalet özlemine cevap olan bu eylem, ayn› zamanda
halka karﬂ› sürdürülen katliam politikalar›na karﬂ› da, halk›n ve devrimcilerin teslim al›namad›¤›n›n en
güçlü ifadelerinden biridir. Bu hesap sorma iradesi ve kararl›l›¤›,
devrimci mücadeleyi bu temelde
geliﬂtirme kararl›l›¤›, bir yan›yla 19
Aral›k ve benzeri katliamlar›n, F
Tiplerinin boﬂa ç›kar›lm›ﬂ olmas›d›r. Hikmet Sami nezdinde as›l olarak 19-22 Aral›k katliam›na ve halk› teslim almay› amaçlayan faﬂist
t e r ö r politikalar›na bir cevap verilmiﬂtir.
Evet, 19-22 Aral›k’ta gerçekleﬂtirilen katliam ve vahﬂet, t e r ö r k a v r a m › n a t a m u y a n bir operasyondur. Bu operasyonla, halk ve devrimciler, y › l d › r › l a r a k , s i n d i r i l e rek,
korkutularak
düﬂüncelerinden
vazgeçirilmek istenmiﬂtir. Hikmet
Sami, bu t e r ö r o p e r a s y o n u n u n baﬂ›ndaki isimdir. Hep söylemiﬂizdir,
“ Faﬂist devlet, t e r ö r i s t d e v l e t d e m e k t i r.” Bu cümle, Devrimci Hare-
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ket’in 1980 Temmuz’unda yay›nlanan dergisinden al›nm›ﬂt›r. Devam›nda da ﬂöyle belirtilmiﬂtir: “ Devl e t t e r ö r ü b ü t ü n h ü k ü m e tl e r i n o rt a k p o l i t i k a s › d › r.”
Terörist devlet demek olan faﬂist
devletin bakanlar›, yetkilileri de teröristtir. Onlar›n halka karﬂ› zulmü,
terör eylemleridir. Bütün bunlar›
yanyana koyarak söz konusu eyleme bak›ld›¤›nda, Hikmet Sami
Türk’ün mü, yoksa halk›n adaletini
sa¤lamaya çal›ﬂan devrimcinin mi
terörist oldu¤u daha do¤ru bir biçimde görülür.
Oligarﬂinin kendi mensuplar›ndan birine yönelik bir eylem karﬂ›s›ndaki tavr›, bu eyleme karﬂ› geliﬂtirdi¤i politikalar elbette s›n›fsald›r.
O eylemi, kendi iktidarlar›n›n ve sömürü düzeninin devam› aç›s›ndan
düﬂünür ve de¤erlendirirler.
Kuﬂkusuz halk›n adaletini yerine
getirmeye yönelik her eylemin, hedefledi¤i siyasi sonuçlar vard›r. Bu
tür eylemlerin amac›, sadece kiﬂisel
düzeyde hesap sormak ya da salt
“intikam” amaçl› de¤ildir. Burada
bir gelecek vaadi, o gelecekte adaletin yerine getirilmesine iliﬂkin bir
taahhüt vard›r. Bu eylem nezdinde
devrimciler, bir kez daha halka karﬂ› iﬂlenmiﬂ suçlar›n unutulmayaca¤›n› ve bu suçlarda zaman aﬂ›m› olmayaca¤›n› göstermiﬂlerdir.
Hikmet Sami, eylem sonras› televizyon kanallar›n› s›rayla gezip
demagojilerine devam etse de s›rt›nda halka karﬂ› iﬂledi¤i suçlar›n ve
19-22 Aral›k katliam›n›n a¤›rl›¤›
vard›. O s›radan bir teröristten de
farkl›yd›. Oturdu¤u o koltu¤un ne
anlama geldi¤ini bilecek biriydi.
19-22 Aral›k katliam› sonras› yapt›¤› aç›klamalar›ndan birinde “ bekledi¤imizin alt›nda bir zaiyatt›r’ diyebilecek so¤ukkanl›l›kta bir burjuva
politikac›s›yd›. Sami Türk’ün teröristli¤i, Bayrampaﬂa’da 6 kad›n› diri diri yakanlar›n vahﬂili¤i ve teröristli¤inin kat be kat üstündeydi.
Çünkü, o ölüm mangalar›n›n onlarcas›na vahﬂet ve katliam emrini verenler, Sami Türkler’di.
Sa¤malc›lar’da diri diri yakt›kla-
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“her türlü ﬂ iddet”, T ERÖR
kliﬂesinin içine s›¤d›r›lmaya
çal›ﬂ›ld›¤›nda, tarih aç›klanamaz
hale gelir; insanl›¤›n binlerce
y›ll›k tarihsel geliﬂimini sa¤layan
köle a yaklanmalar›ndan k öylü
ayaklanmalar›na, u lusal v e
sosyal k urtuluﬂ s avaﬂlar›na
kadar, t üm b u t arihi i nkar
etmek, gayri-meﬂr u
ilan etmek gerekir.

r› kad›nlar, katlettikleri onlarca tutsak yeterli gelmemiﬂ olacak ki, halen “ az öldürdük’ diyebilen birinin
terörizmini, 28 cesedin üstüne aya¤›na bas›p “bir daha devlete baﬂ
kald›r›lamayaca¤›n› görmüﬂ olmal›d›rlar” diyenin terörizmini görmeden, terör üzerine söz söylenebilir mi?
Bu sözün sahibi de Ecevit’ti.
Bu sözdeki terörizm aç›k, ç›plak
de¤il mi? Halk› ve devrimcileri, y›l d ›rmak, sin dirm ek , ko rku salmak
iç in 1 9 A r a l › k o p e r a s y o n u n u g e r çekleﬂtirdik diyor bu sözlerin sahibi. Bu yöntemi sürekli ve sistemleﬂmiﬂ olarak uygulayan bir terörizm
var ortada.
Devrimcileri ve halk› teslim almak, katliama karﬂ› ç›kan namuslu
ayd›nlar›, demokratik kurumlar›
sindirmek için her yönteme baﬂvuran Sami Türkler’in iktidar›yd›. ‹ﬂte
halk›n adaletinin yöneldi¤i böyle
bir iktidard›; bu noktada “her tür
ﬂiddete karﬂ›y›z’’ demek, hem halk›n direniﬂ ve adaletini meﬂru görmemek, hem s›n›flar mücadelesini
anlamamakt›r. S›n›flar mücadelesi,
büyük bedellerle sürdürülmektedir.
Halk bedel ödüyorsa, halk düﬂmanlar› bedel ödeyecektir. Aksi mücadelenin do¤as›na ayk›r›d›r.
Devrimci ﬂiddet, ne oldu¤u
mu¤lak “ her tür ﬂiddet” kategorisi

içinde de¤erlendirilemez. Devrimci
ﬂiddet, her koﬂulda, halktan yanad›r,
adaletin ifadesidir, suçsuz olana dokunmaz, siyasal mücadelenin bir
sürdürülüﬂ biçimidir. Meﬂrudur.
Meﬂrulu¤u, tarihsel hakl›l›¤›ndan
ve ilkelerinden gelir. Hedefleri nettir. Hikmet Samiler’in faﬂist terörü
ise devrimcileri ve halk› teslim almay› amaçlayan, halk› korkutup
sindirmeyi hedefleyen, bir ‘ ’ k o r k u
t o p l u m u ’’ yaratmay› amaçlayan bir
tarzda sürdürülmüﬂtür. O nedenle
akla hayale gelmedik yöntemlere
baﬂvurulmuﬂtur.
Türkiye s›n›flar mücadelesi tarihi bir bak›ma sürdürülen bu politikalar›n bir yans›mas› olarak yaﬂanm›ﬂ onlarca katliam›n da tarihidir. 1
May›s 1977 katliam›ndan, Maraﬂ’a,
Sivas’a, Gazi’ye, hapishaneler katliam›na kadar uzanan zinciri yaratan bu terörist anlay›ﬂt›r.
Burada do¤ru olan, bilimsel ve
tarihsel olan, bu faﬂist teröre karﬂ›
olmakt›r. Böylesine yak›c› gerçekler, bu katliamlar zinciri ortada dururken bunlar› görmeyip, görmezden gelip, “her tür ﬂiddete” diye baﬂlay›p terörist edebiyat› yapmak, kabul edilemez. Daha do¤rusu, böyle
bir yaklaﬂ›m›, burjuvazi kabul eder,
biz kabul etmeyiz. Halk›n ﬂiddetine,
direniﬂ ve hesap sorma meﬂru hakk›na karﬂ› olmak, Hikmet Sami Türk
gibi halk düﬂmanlar›n›n daha çok
katliam yapmas›na, halk› sindirme
politikalar›n›, yani terörizmlerini
sürdürmelerine hizmet eder.
Unutulmamal› ki, “ﬂiddet karﬂ›tl›¤›”n›n propagandas›n› en fazla
burjuvazi yapmaktad›r ve bugün
halklara karﬂ› baﬂvurduklar› ﬂiddetin s›n›r› yoktur. Ayn› ﬂekilde terörizm edebiyat›, hiç durmaks›z›n emperyalist iletiﬂim araçlar›ndan pompalan›yor ve emperyalizm, kendi tarihinin en fazla teröre baﬂvurdu¤u
dönemlerinden birini yaﬂ›yor. Burjuvazinin bu riyakarl›¤›, “gücün terörüne de, terörün gücüne de karﬂ›y›z” gibi ucubelerle örtbas edilebilir
mi? Terörizm demagojisine hangi
söylemle kat›l›n›rsa kat›l›ns›n, hizmet edilen tek yer burjuvazi olur.
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Adalet Mutlaka Yerini Bulacakt›r
Hiçbir Güvenlik Önlemi Bunu Engelleyemez!
Vurduk sand›lar onu
Oysa o hep aras›nda
halk›n
Hala adalet peﬂinde
Hala katillerin peﬂinde
Katiller,
Yokettiklerini düﬂünseler de Eyüp’ü
Hala
Enselerinde bir nefes
duyup ürperiyorlar
so¤uk so¤uk
O zaman anl›yorlar ki
Eyüp hala peﬂlerinde...
Oligarﬂinin M‹T’i, polisi hezeyan içinde. Nas›l olmas›nlar? Çünkü eylem yar›m kalm›ﬂ olsa da, o
“ m ü t h i ﬂ ” teknolojilerine, her ﬂeyi
görüp kaydeden “ m e ﬂ h u r ” m o b e s e
kameralar›na, “ o r t a m ” dinlemelerine, internet ve telefon hatlar› üzerinde kurduklar› “ a ¤ ”lara, evet, tüm
bunlara ra¤men, devrimciler, oligarﬂinin en üst düzeyde korudu¤u bir
katliamc› kadrosunun burnunun dibine kadar girmiﬂlerdi. Bu acizli¤i
örtbas etmek için ﬂimdi senaryolar
üretiyorlar. “Her ﬂeyi bilen” havalar› bozuldu ya; M‹T’i, polisi el ele
vermiﬂ, vaziyeti kurtarmaya çal›ﬂ›yorlar. Ve durup durup bas›na, yeni
yalanlar s›zd›r›yorlar. “Kontrolümüz alt›ndayd›... Uzun süredir takip
ediyorduk... ad›m ad›m izliyorduk”
türünden aç›klamalar ve buna uygun senaryolar. Bazen aç›klamalar›
bir öncekini yalanl›yor veya eylemin oluﬂ biçimiyle çeliﬂiyor, ama
çaresizler.
Al›n size her ﬂeyden(!) haberdar
M‹T ve polisin senaryolar›ndan bir
örnek: “... Daha sonra Bulgaristan’a geçen iki terörist, burada
bomba e¤itimi ald›ktan sonra Aral›k 2008’de Kap›kule S›n›r Kap›s›’ndan Türkiye’ye döndü. Emniyet
Genel Müdürlü¤ü ‹stihbarat Daire
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Baﬂkanl›¤›, Terörle Mücadele
Daire Baﬂkanl›¤› ve M‹T, iki
ﬂüpheliyi takibe ald›. [Biri de
yetmemiﬂ, ‘ d a i re’lerin hepsi
b i r d e n takibe alm›ﬂ, adeta bir
sürü gibi dolaﬂm›ﬂlar iki devrimcinin peﬂinde.]” (Hürriyet,
1 May›s 2009)
Devam ediyor senaryo:
“Teröristlerin bombal› sald›r› düzenleyece¤i yönünde
bilgilere ulaﬂan polis ve M‹T,
Akman ve Y›lmaz’›n izini ‹stanbul’da kaybetti...”
Ya, sen o kadar kurum peﬂine düﬂ, gene de izini kaybet!
Her ﬂeyden haberin olsun,
ama hiçbir ﬂeyi önleyeme”!
Yine ayn› tarihli Milliyet Gazetesi’nin, polis kaynakl› haberine göre de“Akman ile Y›lmaz’›n Türkiye’ye girdi¤i M‹T taraf›ndan saptand›” diyor.
Hürriyet’e göre, bir sürü kurum
haberdard›, ama Milliyet, yok diyor,
sadece M‹T saptad›.
Akﬂam’daki senaryoyu okuyunca ise, yine kar›ﬂ›klaﬂ›yor mesele:
Oradaki “haber”de “Didem A. ve
Serkan Y.’nin yanlar›ndaki iki kiﬂiyle birlikte bir hafta önce Yunanistan’›n Kos Adas›’ndan deniz yoluyla Türkiye’ye kaçak giriﬂ yapt›klar›
ö¤renildi” deniliyor.
Ama hani Bulgaristan’tan gelmiﬂlerdi? Yoksa, bu “teröristlerin”,
ayn› anda iki yerde olabilme gibi bir
özellikleri mi var?... Hani iki kiﬂiydiler, burda dört kiﬂi gözüküyorlar..
Yoksa, M‹T-polis-medya, ortaklaﬂa masallar m› anlat›yorlar?
Neyse devam edelim; Akﬂam
Gazetesi’ndeki senaryoda da, iki
devrimci s›n›rdan ad›mlar›n› atar atmaz M‹T onlar› ad›m ad›m nas›l takip ettikleri uzun uzun anlat›l›yor.
Sonra?
Madem s›n›rdan ad›m att›¤› andan beri takip ediyordun da, Hikmet

Sami’nin burnunun dibine kadar
gitmesini niye engelleyemedin?
Senaryoda buna cevap yok.
Zaten ad› üstünde senaryo.
Üstelik alelade, 3. s›n›f bir senaristin elinden ç›km›ﬂ bir senaryo; bu
yüzden bir mant›k ve her sorunun
cevab›n› aramak beyhude.
En son, daha önceki senaryolar›
bir tarafa b›rak›p, mobese kameralar›ndan “geriye do¤ru” gidip elde
ettikleri görüntülerden yeni senaryolar yazm›ﬂlar.
Yeni senaryoyu Milliyet Gazetesi “haberleﬂtirdi”. Yeni senaryo,
Milliyet’in daha önceki “haberini”
yalanl›yordu, ama Milliyet o farkl›l›¤› hiç sorun etmemiﬂ kendine.
M‹T, polis senaryolar›n› okurlar›na
“haber” diye sunan, o habere karﬂ›
bir sorumluluk duyar m› zaten!?
Daha önceki bir aç›klamaya göre, eylemciler, 30 Nisan’da Yunanistan’›n Kos Adas›’ndan kaçak giriﬂ yaparak gelmiﬂlerdi.
Öteki senaryoya göre, 1 May›s’ta Bulgaristan’dan gelip Edirne’nin K a p › k u l e s›n›r kap›s›ndan
giriﬂ yapm›ﬂlard›.
Son senaryoya göre ise, iki devrimci, bu sefer Yunanistan’dan gelip
‹ p s a l a s›n›r kap›s›ndan geçiﬂ yapm›ﬂlar ve elbette(!) yine M‹T taraf›ndan ad›m(!) ad›m(!) izlenmiﬂler.
Daha sonra ise, iki devrimci, eylem için Ankara’ya gidince M‹T ve
polis, kent merkezinde ve Bilkent
Üniversitesi’nde gizli önlemler alm›ﬂ. Bu önlemler sonucunda da Sami Türk’ün korumalar› Akman’› yakalam›ﬂ!!!
U yd u r du k l a r › t üm bu s e n a r y ol a r o n l a r › n a c z i n d e n b a ﬂ k a b i r ﬂey
gö st e rmi y or.
Aç›k ki, hiçbir ﬂey bilmiyorlar.
Anlaﬂ›l›yor ki, devrimciler, hayat›n
ve kavgan›n gereklerini yerine getirmiﬂler ve tüm haz›rl›klar yap›l›rken ve o an’a gelinirken, iﬂkenceci-
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lerin ruhu bile duymam›ﬂ. O
ana gelinmiﬂ, bomban›n dü¤mesine bas›lm›ﬂ... Yani asl›nda,
her ﬂey en son noktas›na kadar
ulaﬂm›ﬂ..
Hal buyken, senaryolar›, saçmal›klardan baﬂka ne anlatabilir?
“Her ﬂeyi biliyoruz, her ﬂey denetimimiz alt›nda” propagandas›yla
kitleleri devlete karﬂ› mücadele
edilemeyece¤ine, devrimin gücünün karﬂ›-devrimcilere yetmeyece¤ine inand›rmaya çal›ﬂ›yorlar. Devrimci örgütlere yönelik “her ﬂey bilgimiz dâhilinde” türünden spekülasyonlar›, psikolojik savaﬂ›n ayr›lmaz bir parças› olagelmiﬂtir zaten.
Ne zaman bir devrimci eylem olsa,
iki gün sonra, “polis uyarm›ﬂt›, M‹T
rapor vermiﬂti” türünden haberler
yap›l›r. Yaland›r, uydurmad›r.
‹ﬂte devrimci bir eylem, bu ﬂiﬂinmelerini aç›¤a ç›kard›¤› için böyle ç›rp›n›yorlar ﬂimdi.
Ç › r p › n m a l a r › b o ﬂ u n a ; fedaya
kilitlenmiﬂ devrimciler, bombalarla,
silahlarla yan›baﬂlar›na kadar girdiler. Biz bu iradeye, bu eylemlere,
dünya halklar›n›n ﬂu son y›llarda
yaratt›¤› say›s›z benzer eyleme bakt›¤›m›zda aç›kça görülen bir gerçek
var; hiçbir önlem, hiçbir teknoloji,
direniﬂ ve savaﬂa karar vermiﬂ bir
gücü engelleyemez. ‹ster ülkemizdeki Sabanc›lar’›n ‹ k i z K u l e l e r i’ne, ister 11 Eylül 2001 günü
Newyork’taki ‹kiz Kuleler’e bak›n;
ister Ba¤dat’taki en korunakl› yer
olan “yeﬂil bölge”ye bak›n, ister
Ankara’n›n göbe¤inde en çok koru-

‹stanbul’un v e N ewyork’un
‹kiz Kuleleri... ‹kisi de,
“omuzdan düﬂmeyi göze alm›ﬂ
bir baﬂ” karﬂ›s›nda,
teknolojinin, k oruma
önlemlerinin yetersizli¤ini
kan›tlam›yor mu?
‹kisi de, tarihe geçen
eylemlerle, tekellerin
“ka¤›ttan k aplan” o lduklar›na
tan›kl›k e diyor sanki..
nan yer olan Adalet Bakanl›¤›’na,
ister Bilkent’in malum anfisine...
Hepsinde, tüm o önlemlerin, korumalar›n, korunmalar›n hiçbir iﬂe yaramad›¤› görülmüyor mu?..
Hikmet Sami Türk’ün korumalar›n› “ u y a r d › k ” diyor “yetkililer”.
Senaryodaki tek do¤ru bu olabilir.
Uyarm›ﬂ olabilirler gerçekten. Ama
özel bir ﬂey bildiklerinden de¤il.
T ü m d ü n y a a l e m biliyor ki, Hikmet Sami gibi, devrimcilere karﬂ›,
halka karﬂ› suç iﬂlemiﬂ eli kanl› katiller devrimcilerin her zaman hedefidir. Bunu bilmek için ne kahin olmaya, ne de istihbaratç› olmaya gerek yok.

Fakat sorunun
özü ﬂu ki, bunu bilmeleri, yine de bir ﬂeyi de¤iﬂtirmiyor. Ne
koruma say›s›n› art›rmalar›, ne yeni yeni izleme teknolo jileri
i ﬂ e y a r a m › y o r.. Son
olarak Bilkent Üniversitesi’nin giriﬂ kap›s›na
x-ray cihaz› tak›lm›ﬂ.
Hikmet Sami ders anlat›rken okulun etraf› jandarma ve
özel korumalarla tamamen “güvenlik” alt›na al›n›yormuﬂ. Hatta Baﬂbakan kendi özel korumalar›ndan
baz›lar›n› Hikmet Sami’yi korumas›
için görevlendirmiﬂ...
Al›n al›n. Daha baﬂka ne önlemleriniz varsa onlar› da al›n! Fakat ne
yap›l›rsa yap›ls›n, boﬂuna. Biraz önce anlatt›klar›m›z bunu söylüyor.
Her gün, her dakika Hikmet Sami’nin korumalar›n› uyarabilirler...
Adaletin k›l›c› Hikmet Sami’nin ve
tam söylemek gerekirse, Hikmet
Samiler’in ensesinden hiç eksik olmayacak. Hikmet Samiler çok, verecekleri hesap da çok. Hikmet Sami, hapishanelerde katledilen 28
tutsa¤›n, Bayrampaﬂa’da diri diri
yak›lan 6 kad›n tutsa¤›n hesab›n›,
öteki Hikmet Samiler de, yüzlerce
infaz›n, kay›b›n hesab›n› verecek.
Bu, adalet iste¤idir. ‹nsanl›¤›n en
güçlü, en köklü duygular›ndan biridir adalet. O kadar güçlüdür ki, yeryüzünde bugüne kadar suçlular› korumak için al›nm›ﬂ ve al›nabilecek
tüm önlemlerden bask›n ç›km›ﬂt›r.

Çocuklara 23 y›l hapis; indirimsiz, ertelemesiz!
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an’›n Diyarbak›r gezisi s›ras›nda protesto gösterilerine kat›ld›klar› iddias›yla haklar›nda dava
aç›lan 4 çocu¤a 23’er y›l
hapis istendi.
Diyarbak›r 5. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde aç›lan davada, çocuklara taﬂ atmaktan
polise mukavemete kadar bir

Say›: 180

çok suçlama yap›lacak. Ama hangi
suç, dört çocu¤u 92 y›l hapsetmenin gerekçesi olabilir ki?
Hat›rlanacakt›r; bizzat Baﬂbakan Erdo¤an, Diyarbak›r’da insanlar cenazelerine sahip ç›kmak için
eylemler yaparken, 'Güvenlik güç le rim iz ç ocu k da o lsa , k ad ›n d a o l sa kim olursa olsun gerekeni ya pacakt›r' demiﬂti.
Anlaﬂ›lan odur ki, ﬂimdi ' yarg› -

m ›z ço cu k d a o l sa , k ad › n d a ol sa
kim olursa ol sun gerekeni yapa cakt›r' talimat›n› vermiﬂ. Çocuklara karﬂ› tutuklamalar, davalar birbirini izliyor. Üstelik yarg›, yasay›
öyle bir düzenlemiﬂ ki, “belli suçlarda”, çocuk da olsalar, cezalar›n
ertelenmesi, paraya çevrilmesi, ceza indirimi yap›lmas›, mümkün de¤il. O “belli suçlar”›n ne oldu¤u
malum elbette.
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Dünyan›n en büyük teröristi,
terör konusunda hiç kimseye,
hiçbir ﬂey söyleyemez!
ABD D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›'n›n “2008
Te r ö r i z m l e
Mücadele Raporu” evvelki
hafta yay›nland›. Amerika’n›n ve Avrupa
Birli¤i’nin periyodik olarak yay›nlad›klar›
“terörle mücadele raporlar›”, kuﬂku
yok ki, dünyan›n e n b ü y ü k r i y a k a r l › k l a r › n d a n biridir. Periyodik
bir riyakarl›k!
ABD D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›'n›n terör raporu da bu riyakarl›¤›n son örne¤i. Dünya halklar›n›n baﬂ düﬂman›, tarihi katliamlarla dolu, bugün
dünya halklar› üzerinde terör uygulayan ve tüm ülkeleri, örgütleri,
halklar› alenen tehdit eden bir ülke,
utanmadan her y›l ayn› demagojiye
baﬂvuruyor.
2008’e iliﬂkin raporda da Hamas, Hizbullah, El Kaide, PKK ve
DHKP-C, “terörist örgütler” olarak
say›l›rken, Amerika’ya boyun e¤meyen Küba, Suriye, ‹ran ve Sudan
gibi ülkeler de ‘terör destekçisi ül keler” olarak yer al›yor.
ABD bu hakk› nereden al›yor?
Kim ona ﬂu ülke ve ﬂu örgüt teröristtir, ﬂu de¤ildir, deme yetkisi veriyor?.. Amerika’n›n imparatorluk
politikalar›na kim karﬂ› ç›k›yorsa,
kim direniyorsa, kim Amerikan tekellerinin ülkesini ya¤malamas›na
izin vermiyorsa, Amerika ona “terörist” damgas› vuruyor.
Amerika'dan yana olanlar ve olmayanlar! Ayr›m buna göre yap›l›yor. Terör listeleri, bütün dünyaya
halklara karﬂ› yürütülen haks›z,
adaletsiz savaﬂta Amerika’n›n ya-
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n›nda olmay› dayat›yor. Çünkü
ABD, emperyalist dünyan›n efendisidir; bütün ülkeler, halklar ve örgütler, emperyalizmin önünde boyun e¤melidir. E¤ilmiyor ve baﬂkald›r›yorsa iﬂte o zaman, o baﬂ derhal
kopar›lmal›d›r!.. Terör Raporlar›’n›,
listelerini ﬂekillendiren mant›k budur.
Amerikan ç›karlar›na ters düﬂen
bütün ülkeler, örgütler ABD'ye göre
“teröristtir”, etkisizleﬂtirilmesi, yok
edilmesi gereken hedeflerdir. ABD,
terör raporlar› ve listeleriyle, herkese “benim terörist dedi¤ime sen de
terörist diyeceksin” dayatmas›nda
bulunuyor. Raporlar ve listelerin bir
iﬂlevi de budur. Terör listeleriyle,
anti-emperyalist, anti-Amerikan ilerici, devrimci ülke ve örgütler gayri-meﬂru gösterilerek tecrit edilmesi
hedeflenmektedir.
ABD, kimseyi "terörle" suçlayamaz. "Terörist listesi" haz›rlayamaz. Çünkü dünya halklar›na terör
uygulayanlar›n en baﬂ›nda kendisi
geliyor.
ABD'nin haz›rlad›¤› “terör raporu”nda yer almak, kimse için bir
utanç, bir olumsuzluk, bir eksiklik
de¤ildir; tam tersine, saf›n› dünya
halklar›ndan yana belirlemektir.
Emperyalizme ve faﬂizme karﬂ›
onurlu ve kararl› bir politik tav›r
içinde olmakt›r. ABD'nin katliamc›
politikalar›na tabi olmamakt›r. ‹ﬂte
devrimciler bu nedenle y›llard›r terör listelerinde yer al›yorlar.

Amerika’n›n
‘terörizm’ ölçüleri
Raporda “terörist örgütler” aras›nda say›lan D H K P - C , Amerika’ya göre neden terörist say›l›yor?
Raporda s›ralanan nedenlere bak›nca, emperyalizmin mant›¤› da, terö-

rizm demagojisinin esas› da çok daha aç›k görülüyor.
D H K P - C t e r ö r i s t m i ﬂ ; çünkü,
"Anti-Amerikanc›, Anti-Nato'cu”
imiﬂ!... Evet, öyledir!
Çünkü, "Amerikan ç›karlar›na
yönelmiﬂ"... Evet, Devrimci Hareket, Amerikan ç›karlar›na karﬂ›d›r.
Çünkü, “Türkiye devleti karﬂ›t›
bir grup”muﬂ!... Evet, emperyalizmin iﬂbirlikçisi, faﬂist bir devleti
onaylam›yor; bu nedenle de halk›n
iktidar› için savaﬂ›yor.
Çünkü, “Marksist-Leninist bir
grup”muﬂ!... Do¤rudur; ideolojiler
bitti, sosyalizm öldü iddialar›n›n
tekrarlan›p durdu¤u bir dünyada,
Devrimci Hareket halen MarksizmLeninizm’i savunmaya, bu ideolojinin orak-çekiçli bayra¤›n› dalgaland›rmaya devam ediyor.
Çünkü, “Amac› sosyalist bir devlet kurmak”m›ﬂ!... Bu da do¤ru. Tarihin kaydetti¤i en ileri sistemi, tarihin kaç›n›lmaz do¤rultusundaki toplumu savunuyor Devrimci Hareket.
Bütün bunlar do¤ru olmas›na
do¤ru da, bunlar›n T E R Ö R’le, T ER Ö R ‹ Z M’le ilgisi ne?
"Anti-Amerikanc›,
Anti-Nato'cu” olmak; "Amerikan ç›karlar›na yönelmek; “Türkiye faﬂist devleti karﬂ›t› olmak; “Marksist-Leninist
bir grup” olmak; “Sosyalist bir
devlet kurmay› amaçlamak”; neden
teröristlik olsun?
DHKP-C’nin teröristli¤ine bir
gerekçe daha say›l›yor raporda, bu
belki en çarp›c› gerekçe:
D H K P - C t e r ö r i s t m i ﬂ ; çünkü,
“Amac› tek-üç kiﬂilik hücrelerden
oluﬂan F Tipi Hapishaneleri kald›rmak”m›ﬂ!... Suç büyük! Suç çok
çok büyük. Devrimciler, tecrit hücrelerine karﬂ› direndikleri, düﬂünce-
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lerinden, inançlar›ndan vazgeçmedikleri, bu u¤urda 122 ﬂehit verdikleri için Amerika taraf›ndan suçlu
ilan ediliyorlar...
Raporda DHKP-C’nin bir “suçu”(!) daha say›l›yor: DH KP-C ter ö r i s t m i ﬂ ; çünkü, “ABD hedeflerine yöneliyor”muﬂ. Bu cümlenin devam›nda da ﬂunlar yaz›l›: "2003'ten
itibaren ABD hedeflerine yöneliminin gerekçesi Irak'›n Özgürlü¤ü
Operasyonu’ndan dolay› olmuﬂtur. ”
Amerika, suçunun da fark›nda!
Evet, Devrimci Hareket, Amerika'n›n Irak iﬂgalinin karﬂ›s›na ç›km›ﬂt›r; ﬂuras› aç›k ki, iﬂgalin hesab›n› sormak hakl› ve meﬂrudur. Dünyan›n bir çok yerinde haks›z savaﬂlar veren, iﬂgaller gerçekleﬂtiren,
ilerici, anti-emperyalist iktidarlara
karﬂ› darbeler tezgahlayan bir ülkenin kurumlar›n›n, temsilcilerinin
hedef olmas›ndan daha do¤al ne
olabilir ki? Ama emperyalist Amerika, eleﬂtiri karﬂ›s›nda bile tahammülsüzdür. Daha önceki “terör raporlar›”nda, DHKP-C, “ABD'yi
a ç › kç a e le ﬂ t ir d i¤ i , A f g a n i s t a n ' d a k i
savaﬂ›n› onaylamad›¤›” için hedef
ilan edilmiﬂtir.
Amerikan emperyalizmi, terörizm demagojisine hakl›l›k kazand›rabilmek için bir de diyor ki; "Faaliyetlerini as›l olarak ba¤›ﬂlar ve
haraçlarla sa¤lamaktad›r"... Haraç
almak, emperyalizmin iﬂi ve karak-

teridir, devrimciler bu tür yöntemlere baﬂvurmazlar. Dünyay› haraca
ba¤layan kendileridir.
Emperyalistler tüm teﬂhir olmuﬂluklar›na ra¤men, bu tür raporlar
haz›rlamaktan
vazgeçmiyorlar.
Kendi suçlar›n› devrimcilere maledip, devrimcili¤i terörizm olarak
göstermeye yönelik karﬂ›-devrimci
propaganday› ›srarla sürdürüyorlar.
Devrimcileri geniﬂ kesimlerden bu
yolla tecrit etmeye çal›ﬂ›yorlar.
11 Eylül sald›r›s›ndan yaln›zca 3
gün sonra 14 Eylül 2001'de Devrimci Hareket, “ G E R Ç E ⁄ E Ç A ⁄R I ” baﬂl›¤›yla yay›nlad›¤› aç›klamas›nda ﬂöyle söylemiﬂti:
“Hedef ‘‹slamc› Örgütler’ olarak gösterilse de en genelde Amerikan ‹mparatorlu¤u’na karﬂ› ç›kan,
kapitalizmin sömürüsüne muhalif
olan tüm örgütlü güçler, halklard›r.
Asya halklar›, Latin Amerika halklar›, Ortado¤u halklar›, Balkan
halklar›, Kafkas haklar› ve hatta
Avrupa metropollerinin tüm muhalif, ilerici güçleri bu sald›r›n›n hedefi durumundad›r. Amerikan emperyalizmi terör demagojisiyle bunu yapmak istiyor. ”
Böyle de oldu.
Amerika’n›n haz›rlad›¤› “ t e r ö r
listeleri”nde, “ ﬂ e r ekseni” listelerinde, “ t e r ö r destekçileri” listelerinde onlarca ülke ve örgüt yerald›,
listelerde yer verilenlerin say›lar›

◆Rapordan1: ABD raporunda

Küba’ya atfedilen “terörist”liklerden biri de ﬂöyle: “Bask ayr›l›kç›s› ETA, Kolombiyal› FARC ve ELN liderlerine s›¤›nak sa¤l›yor.”
Sa¤lamas›n m›?
Amerika, say›s›z faﬂist diktatöre s›¤›nak sa¤layan
ülke de¤il mi? Yüzlerce Nazi savaﬂ suçlusunu gizleyip
kullanan Amerika de¤il mi? Devrimlerden kaçan soygunculardan, Fethullah Gülen’e kadar tüm sömürcülere, faﬂistlere, gericilere kucak açan Amerika de¤il mi?
Küba uça¤ını düﬂürüp 73 kiﬂinin ölümüne yolaçan terörist Luis Posada Carriles'i himaye eden de¤il mi?..
Sosyalist bir ülke, elbette ulusal ve sosyal kurtuluﬂ
hareketlerine siyasi, maddi, askeri her türlü deste¤i
sunmakla yükümlüdür ve “teröre destek” de¤il, halklar›n mücadelesine verilmiﬂ, hakl›, meﬂru bir destektir.

Say›: 180

sürekli artt›. I r a k da, Amerika taraf›ndan “terörist ülke” ilan edilen ülkelerdendi. Amerika, Afganistan ve
Irak'› iﬂgal ederek, bütün muhalif
güçleri, “terör listeleri”nde yer verdi¤i ülkeleri ve örgütleri, nas›l “hizaya” getirece¤ini göstermek istedi.
Afganistan ve Irak iﬂgalleri, bu iki
ülkeye yönelik amaçlar›n ötesinde,
t ü m ü l k e l e re , ö r g ü t l e re , h a l k l a r a
bir tehdit ve gözda¤›yd›. Bu iki ülke
üzerinden bütün dünya halklar›na,
“e¤er benim politikalar›m› onaylamazsan›z, sonunuz böyle olur” gözda¤› veriliyordu.

Halklar gözda¤›na
boyun e¤medi
Irak'› yakt›lar, y›kt›lar, yüzbinlerce insan› katlettiler, kukla hükümetler kurdular, yine de istediklerini elde edemediler. Bir çok ülke, örgüt, Amerika'ya karﬂ› direnmekten
ve savaﬂmaktan vazgeçmedi.
ABD’nin bugün haz›rlad›¤› “terör
raporlar›”nda hala onlarca ülkenin,
örgütün yeral›yor olmas› bile, bu
gözda¤›n›n sonuç vermedi¤inin kan›t›d›r. Evet, dünya halklar›,
ABD’ye karﬂ› ç›kmaya devam ediyor. ABD D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›’n›n
haz›rlad›¤› 351 sayfal›k raporda, ilginç verilerden biri de, “dünyada terör sald›r›lar›”na iliﬂkin rakamlard›r; 2008’de “11 bin 770 terör eylemi” oldu¤u kaydediliyor raporda. O

◆Rapordan2: Raporda, “terör destekçisi ülkeler
listesi”nde ‹ran, Küba, Sudan ve Suriye’ye yer verilmesi,
do¤al olarak birçok ülke taraf›ndan tepkiyle karﬂ›land›.
‹ran D›ﬂiﬂleri Bakan› Manuçehr Muttaki, ﬂöyle diyordu:
“ S i y o n i s t rejim i, ›r kç›l›¤› v e iﬂg ali des tek lemesiy le, Git mo’d a ya pt ›k la r› yl a , baﬂ ka ül ke l e ri suç l a mak ABD’ye
düﬂmez.”
‹ran Uzmanlar Meclisi üyesi Ayetullah Ahmed Hatemi
de “Obama, Bush’un yolunu izlemekte. Bush, ‹ran için her
seçene¤i masada tutmuﬂtu. Obama’n›n masas›ndakiler de
ayn›” dedi.
Küba D›ﬂiﬂleri Bakan› Bruno Rodriguez listenin kendisinin suç oldu¤unu söyledi: “Kara liste uluslararas› suçtur.”
Venezüella D›ﬂiﬂleri Bakan› Nicolas Maduro da bu listenin, Küba ile yeni baﬂlang›ç sözü veren Obama’n›n ikiyüzlülü¤ünü gösterdi¤ini vurgulad›.
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Tam b ir ikiyüzlülükle,
alçakl›kla, “ terör raporlar›”,
“terör listeleri” h az›rl›yorlar;
dünyan›n d ört b ir yan›nda
halklara k arﬂ› t erör estirenler,
onlardan baﬂkas› de¤il oysa.

eylemlerin terör olmad›¤› kuﬂkusuz;
ama burada önemli olan ﬂu; emperyalizme karﬂ› bir y›l içinde dünya
çap›nda binlerce eylem yap›lm›ﬂt›r.
Emperyalizm bir avuç tekelin
kârlar›na kâr katt›¤› düzenin sürmesi için, halklar›n hak ve özgürlüklerden, demokrasiden, adaletten, ba¤›ms›zl›klar›ndan vazgeçmesini istiyor. Ülkelerin kap›lar›n› sonuna
kadar Amerika'ya açmas›n› istiyor.
Terör listeleri bunu sa¤lamak için
haz›rlan›yor.
As›l terör, halka karﬂ› savaﬂlar,
darbeler, kontrgerilla operasyonlar›,
iﬂkenceler, kaybetmeler, katliamlard›r; terör, k e nd i s i bi r t e r ö r olan fa ﬂizmin desteklenmesidir. As›l terö-

rist, tüm bu politikalar›n sahipleri,
yani emperyalistler ve iﬂbirlikçileridir.
ABD, dünyadaki en üstün teknolojiyle üretilmiﬂ tahribat gücü en
yüksek silahlara, füzelere, bombalara, en güçlü nükleer ve kimyasal silahlara, savaﬂ uçaklar›na, devasa savaﬂ gemilerine, NATO'nun en büyük ordusuna sahip ve bunlar› h a l k lar› korkutmak, sindirmek için
k u l l a n a n bir ülkedir; ve bu durum,
terörün tan›m›na uygundur. ABD
dünyadaki kontrgerilla örgütlenmelerini, darbeci generalleri e¤iten bir
t e r ö r m e r k e z i d i r. Dünyan›n say›s›z
ülkesinde düzenlenmiﬂ bir çok provokasyon ve komplolar›n, kontrgerilla sald›r›lar›n›n örgütleyicisi, teﬂvikçisidir.
ABD'ye karﬂ› ç›kmak, ABD'nin
ç›karlar›na dokunmak, “terörizm”
suçuysa, kuﬂku yok ki, Devrimci
Hareket de, yeryüzündeki onlarca

anti-emperyalist hareket de bu suçu
iﬂlemeye devam edecektir. AntiAmerikanc›, anti-emperyalist, antifaﬂist olmak devrimcili¤in, halktan,
emekten yana olman›n gere¤idir.
Amerika'n›n, Avrupa'n›n “terör listeleri”, Devrimci Hareketi ba¤›ms›z,
demokratik, sosyalist Türkiye mücadelesinden vazgeçiremeyecektir.
Bu yolda yürürken, emperyalistlerin her türden askeri, politik, psikolojik sald›r›lar›na u¤ran›laca¤›
aç›kt›r. Emperyalizmin hedefi olmak, onurdur, do¤ru yolda oldu¤umuzun kan›t›d›r. Bütün dünya halklar›n›, ülkeleri, örgütleri bu onuru
birlikte taﬂ›maya, Amerika karﬂ›s›nda dimdik durmaya ça¤›r›yoruz.
Saflaﬂma nettir. Ya Amerika'n›n karﬂ›s›nda duraca¤›z ya teslim olacak,
Amerikan imparatorlu¤una biat
edece¤iz.
Herkesi ABD'ye karﬂ› birleﬂmeye, mücadele etmeye ça¤›r›yoruz.
ABD'nin karﬂ›s›nda duranlar de¤il,
teslim olanlar yok olacak! Boyun
e¤enler de¤il, direnenler kazanacak.
Ve ABD bir gün tarih karﬂ›s›nda bütün suçlar›n›n hesab›n› vermek zorunda kalacak.
kalar› daha sinsice
uygulamaktad›r. Irkç›
partiler sistemin kurumlar›n›n aç›k
ve örtülü deste¤iyle oylar›n› art›rmaktad›rlar.
Göçmenlerin yaﬂam tarzlar› ve
kültürleri, ikinci plana itilmiﬂtir.
Asimilasyonu meﬂrulaﬂt›rmak için
yabanc›lar› suçlayacak her vesile
kullan›lmaktad›r. Kraliçeye sald›r›daki yaklaﬂ›m da bunun tipik bir örne¤idir iﬂte.
Bir yabanc›n›n kendi ülkesinden
biriyle evlenebilmesi için getirece¤i
kiﬂinin önce Flamanca ö¤renmesi,
yeterlilik s›nav›n› geçmesi dayat›l›yor art›k. Bu ›rkç›l›k de¤il de nedir?
Hollanda'da yabanc›lar›n sürekli
kimlik taﬂ›mas›, polisler taraf›ndan
soruldu¤unda gösterilmesi yasal zorunluluk haline getirilmiﬂtir. Bu ayr›mc›l›k de¤il de nedir?

IRKÇILIK VE TERÖR‹ZM DEMAGOJ‹S‹ ‹Ç‹ÇE!
Hollanda'n›n Apeldoorn kentinde, geçen hafta, Kraliçe ve ailesine
yönelik bir sald›r› düzenlendi. 7 kiﬂinin yaﬂam›n› yitirdi¤i sald›r›, yetkililer taraf›ndan " s u i k a s t " olarak
tan›mlanmad›. Gazeteciler, Hollanda ‹çiﬂleri Bakan› Guusjeter
Horst'a, " n eden te r ö r eyle mi de ¤il
de suikast gi r i ﬂi mi olar a k a d l a nd› r › l d › " diye sorduklar›nda ﬂu cevab› ald›lar: "Suikastç› ne yabanc› kökenli ne de Müslüman. Hollandal›
olmas› dolay›s›yla böyle bir aç›klama yap›lm›ﬂ olabilir."
Cevap, yabanc›lara nas›l bak›ld›¤›n›n da özeti gibidir. Art›k emperyalistlerin gözünde yabanc› olmakla, te r ö rist ol m a k özdeﬂleﬂmiﬂtir.
Terörizm demagojisiyle, ›rkç›l›k
alenen içiçe geçmiﬂtir. Bu kafa, yabanc› düﬂmanl›¤›n› körüklemekte-
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dir. Tüm Avrupa emperyalistleri,
yabanc›lara potansiyel terörist gözüyle bakmakta, aﬂa¤›lamakta ve
tecrit etmektedirler.
Hollanda, “özgürlükler ülkesi”
olmakla övünen bir ülkedir. Ama
sözkonusu olan yabanc›lar›n hak ve
özgürlükleri oldu¤unda, hiç özgürlükçü de¤illerdir. Devrimcilere karﬂ› da ayn› yasaklay›c› kafa yap›s›
devrededir. O zaman ortaya hemen
terör yasalar› ve terörizm demagojisi ç›kmaktad›r.
Emperyalistler ç›karlar›n›n tehlikeye girdi¤ini hissettiklerinde, devrimcilere, göçmenlere yönelik her
türlü sald›r›y› yapmaya haz›rd›rlar.
Hollanda'n›n › r k ç› l›k geçmiﬂi,
eski sömürgecilik günlerine dayanmaktad›r. Bu yan›yla da ›rkç› politi-

17 May›s 2009

Tarih Katliamc›lar›

nun için Sovyet ülkesinin en de¤erli evlatlar›ndan 20 milyon ﬂehit ve-

rilmiﬂtir.

2. Emperyalistler aras› paylaﬂ›m savaﬂ›n›n katilleri, bugün de
tarihi katlediyorlar.
Tarihi tersyüz etmek ya da içini boﬂaltmak, yani tarihi katletmek, burjuvazinin tarih karﬂ›s›ndaki genel tavr›d›r. Hele ki söz konusu olan, burjuvazinin savaﬂ
suçlar› ile dolu tarihi ise, burjuvazinin o tarih karﬂ›s›nda nesnel, bilimsel olmas› zaten hiç ama hiç
mümkün de¤ildir; iﬂte bu noktada
ortaya ç›kar tarih katliamc›l›¤›.
Emperyalistlerin tarih korkusu
çok büyüktür. Zira o tarihte bitmez tükenmez “suç dosyalar›”
vard›r. O tarihin her an›, emperyalist bir ülke haline gelmelerinin
her ad›m›, halklara karﬂ› iﬂlenmiﬂ
büyük suçlar demektir. Bu büyük
suçlar›n›, ancak tarihi katlederek
gözlerden gizleyebilirler.
Tarih katliamc›lar› bugün de
Hitler-Mussolini faﬂizminin suçlar›n› aklamaya çal›ﬂmaktad›r.
Faﬂizmin tarihteki suçlar›n› örtbas ederken, SOSYAL‹ZM‹N H i tler-Mussolini faﬂizmi ne karﬂ› zaferdeki rolünü de tarihten silme
gayretindeler.
7 May›s 1945, 6 y›ll›k emperyalist savaﬂ›n sona erdirildi¤i, faﬂist ordular›n bozguna u¤rat›larak
faﬂizmin yenildi¤i tarihtir. Bu savaﬂta dünya halklar› büyük bedeller ödemiﬂtir. 52 milyon insan
hayat›n› kaybetmiﬂtir, sadece
Sovyet Halklar› bu savaﬂta 20
milyon ﬂehit vermiﬂtir.
Son y›llarda SOSYAL‹ZM’e ve
onun de¤erlerine yönelik sald›r›lar› t›rmand›ran emperyalistler,
bu kez sosyalizmin, faﬂist Hitler
ordusunun yenilgiye u¤rat›lma-
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s›nda oynad›¤› belirleyici rolü
yok saymakta ve dünya halklar›na bu rolün yok say›ld›¤› çarp›t›lm›ﬂ bir tarih sunmaktad›rlar.

Tarihin Silinmek
‹stenen K›sm›
Her y›l 2. Emperyalistler aras›
paylaﬂ›m savaﬂ›n›n sona erdi¤i
tarihte yap›lan törenlerde Sovyetler Birli¤i’nin varl›¤›, rolü giderek
silinmektedir. 20 milyon insan›n
ﬂehit verildi¤i büyük direniﬂleri,
büyük savaﬂlar› önemsizleﬂtirmek için son derece kaba ve
pervas›z çarp›tmalar yap›lmaktad›r. Bugün Nazi ‹mparatorlu¤u’ndan hiç de geri kalmayan bir
imparatorluk kurmaya çal›ﬂan
Amerika, Hitler faﬂizminin altedilmesinde as›l pay›n kendisine ait
oldu¤unu düﬂündürtecek ﬂekilde
anlatmaktad›r o dönemi. Tarih
katliamc›lar›n›n yazd›klar›na bak›lacak olursa, Rusya’n›n “dondurucu so¤u¤u”, Hitler ordular›n›
hareketsiz b›rakan “k›ﬂ“› olmasayd›, faﬂist ordular zaten “Moskova’y› alacaklar”d›. Yani K›z›l
Ordu’nun, komünistlerin, komünist partinin zaferde hiç pay› yoktu. Hitler’i onlar de¤il, “k›ﬂ” durdurmuﬂtu!
Moskova önlerinde, Stalingrad’da, Leningrad’da, tek bir soka¤›, hatta tek bir evi savunmak
için, yeri gelmiﬂ yüzlerce K›z›l Ordu askeri ﬂehit düﬂmüﬂtür. Leningrad 3 y›l boyunca faﬂist kuﬂatma alt›nda kalm›ﬂ, ama teslim
olmam›ﬂt›r. Faﬂist ordular› Rusya’n›n dondurucu k›ﬂ› de¤il Sovyet halklar›n›n yenilmez, teslim
al›namaz iradesi yenmiﬂtir. Bu-

Savaﬂ boyunca Sovyet ülkesinin çok büyük bir bölümü yak›l›p
y›k›lm›ﬂt›r. Y›llarca süren kuﬂatmalar, açl›k, ürünlerin yak›lmas›,
idamlar ve katliamlar› yaﬂam›ﬂt›r
Sovyet insan›. Bu savaﬂta onlar›
yenilmez k›lan Stalin gibi bir öndere, halk› örgütleyerek savaﬂt›ran Komünist Partisi’ne, faﬂizme
karﬂ› mücadelede topyekün yer
alan kahraman bir halka sahip
olmalar›d›r. ‹ﬂte bunlar› gizliyorlar
ﬂimdi halklardan. Belirtmek gerekir ki, emperyalizmin faﬂizme
karﬂ› direniﬂte gizledi¤i sadece
Sovyetler de de¤ildir. Hitler faﬂizmine karﬂ› emperyalist ülkelerde
gerçekleﬂtirilen direniﬂlerde ko m ü n i st l e ri n o y n a d› ¤ › b e l i rl e y i c i
rolü de ayn› ﬂekilde yavaﬂ yavaﬂ
unutturmak istemektedirler.

H i t l e r’i, Mussol ini ’yi
Aklamaya Soyunanlar,
Ayn› Soydand›r
Bir süredir, çeﬂitli kesimlerde
Hitler-Mussolini faﬂizminin iﬂledi¤i suçlar›n gösterildi¤i kadar olmad›¤›, faﬂizmin asl›nda san›ld›¤›
kadar sadece olumsuz iﬂler yapmad›¤› gibi, faﬂizmi aklamaya,
meﬂrulaﬂt›rmaya yönelik düﬂünceler dile getirilmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Böyle bir düﬂünceyi ileri sürmek de elbette yine ancak tarih
katledilerek mümkündür.
Bu tarih çarp›t›c›l›¤› en kirli
yöntemlerle Hitler, Mussolini faﬂizmini aklamaya varan anlay›ﬂlar› beraberinde getirmektedir.
Dünya halklar›na karﬂ›, tarihin o
güne kadar gördü¤ü en vahﬂi, insanl›k d›ﬂ› yöntemleri uygulayan
ve iﬂledikleri savaﬂ suçlar› ile tarihin lanetlileri aras›nda yer alan
faﬂist ﬂefler le, faﬂizme karﬂ› savaﬂta tarihi roller oynam›ﬂ dev rimci önderleri ayn› kefeye koy mak, bu çarp›tman›n en s›k baﬂvurulan yöntemidir.
Mesela, ‹talya’da, burjuva siyaset sahnesinde “belli konularda” faﬂist Mussolini yönetiminin o
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kadar da kötü uygulamalar›n›n
olmad›¤›, bu yan›yla kimi konularda ‹talya’n›n kötü yönetilmedi¤i savunulabilmektedir art›k. Ya
da sorunu magazinleﬂtirerek “torun Mussoloni” diye lanse ettikleri bir kad›n milletvekili arac›l›¤›yla “Dede Mussolini” masumlaﬂt›r›lmaktad›r. Yine baﬂta Balt›k ülkeleri Litvanya ve Estonya olmak
üzere, çeﬂitli ülkelerde, faﬂizmin
suçlar›n› mahkum eden Nürnberg Mahkemesi’nin kararlar›
yok say›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.
Irkç›l›¤›n, milliyetçili¤in t›rmand›r›ld›¤› bu eski SSCB ülkelerinde,
Lenin’in, Stalin’in resimleri, heykelleri ve miras› yok edilirken,
meydan faﬂizme aç›l›yor. Bu ülkelerde bu politikalara paralel
olarak da, ›rkç›, faﬂist hareketler
geliﬂiyor.
Kimi örneklerini verdi¤imiz bu
e¤ilimlere karﬂ›n, emperyalistler
ve iﬂbirlikçileri, bugün halâ faﬂizmi aklamakta, fazla “cesaretli”
de¤iller. Onlar›n önünü kesen tarihi gerçeklerdir. Dünya halklar›n›n haf›zas› yeterince güçlüdür.
Ama gericileﬂtikçe, ›rkç›, ﬂoven politikalar› daha çok benimsedikçe, daha çok terör yasalar›
ç›kard›kça, Nazi yöntemlerine ve
yönetim anlay›ﬂ›na daha çok
yaklaﬂacak, bu anlamda da Hitlerler’i, Mussoliniler’i daha çok
savunacaklard›r...
Faﬂizmin suçlar›n› aklamak
bir yana, gizlemek bile o kadar
kolay de¤ildir. Almanya ‘da faﬂizmin iktidar›n›n gerçekleﬂti¤i
1933 y›l›ndan savaﬂ›n sona erdi¤i 1945 y›l›na kadar geçen 12 y›lda, faﬂist katiller adeta dünyay›
bir baﬂtan bir baﬂa kana bo¤dular. Onlarca ülke iﬂgal edildi. Tarihe “3. Alman ‹mparatorlu¤u”
diye de geçen emperyalist sald›rganl›k sonucu ülkeler ya¤maland›, halklar katledildi, insanlar›n
diri diri yak›ld›¤› f›r›nlar kuruldu,
her türlü zulmün serbest oldu¤u
Nazi toplama kamplar› aç›ld›.
Faﬂist Hitler, Almanya’da tekellerin yard›m›yla iktidara geldi¤inde, önce Almanya içinde büyük bir sald›r› baﬂlatt›. Siyasi partileri yasaklad›lar. Sendikalar ka-
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pat›ld› ve ülkede bir insan av›
baﬂlatt›lar. “Önce Komünistleri”
tutuklamaya, iﬂkence tezgahlar›nda katletmeye baﬂlad›lar. Toplama kamplar› açt›lar. Sonra sosyalistleri, ard›ndan sosyal demokratlar›, Yahudileri, Çingeneleri, k›sacas› faﬂist olmayan herkesi toplama kamplar›na doldurdular. Sonra sald›r› d›ﬂa yöneldi.
Alman faﬂizmi, 1938’de Avusturya’y› ilhak ettikten sonra Çekoslovakya’ya, sonra 1 Eylül
1939’da Polonya’ya sald›rd›. Ard›s›ra, faﬂizm ülkeleri yuta yuta
ilerledi... Faﬂist Mussoloni de
1939’da Arnavutluk’u iﬂgal etti.
Libya ve Etiyopya’da sömürgecilik tarihine geçecek politikalar izledi. Tutsaklar öldürüldü. Köyler
yak›larak halk toplama kamplar›na dolduruldu. Halka karﬂ› zehirli
gazlar kullan›ld›.
Sonuç, dünyan›n yar›s›n›n harap olmas› ve 52 milyon ölü.
Faﬂizmin tarihe mal olmuﬂ
suçlar›n› hiç kimse tarihten silemez. Tersine bu suçlar, bugün de
emperyalizme ve faﬂizme karﬂ›
mücadelede tarihini unutanlara
ve unutturmak isteyenlere hat›rlat›lmas› gereken örneklerdir.

Faﬂizmi Alteden As›l
Gü ç S ov yetle r Birli¤ i’d ir
“Yedi hafta boyunca kente
yüzlerce bombard›man uça¤›
göndermiﬂler, ... kenti a¤›r topçu
ateﬂi ile dövmüﬂler... fakat Leningrad’› ele geçirememiﬂlerdi.
Almanlar, durdurulduklar›na
inanam›yorlard›. ... Bütün Avrupa’y› ele geçirmiﬂlerdi. Hiçbir yerde, hiçbir kimse onlar› durduramam›ﬂt›. Sald›r›ya inatla devam
ediyorlard›. Fakat ald›klar› tek
sonuç... tanklar›n›n birer demir
y›¤›n› haline gelmesi, askerlerinin da¤›larak erimeleri idi.” (Tes-

Leningrad cephesinde kuﬂatma bu cephede tam 3 y›l sürdü.
Sadece Leningrad’da de¤il, Stalingrad’da, Moskova’da da durduruldu Naziler. Bunlar, savaﬂ›n
kaderini tayin eden çat›ﬂmalar oldu. Sovyet Halklar› faﬂizmi durdurmak için bu cephelerde ve
cephe gerisinde büyük kahramanl›klar yaratt›, büyük bedeller
ödedi. Sovyetler’in 1718 ﬂehri,
70 bin ilçe ve köyü yerle bir edildi, 95 milyon kiﬂi evsiz kald›.
Alman faﬂizmi 22 Haziran
1941’de, Sovyetler Birli¤i’ne sald›rarak, Sovyet topraklar›n›n bir
bölümünü iﬂgal etti. Bu sald›r›
Moskova önlerinde durduruldu.
Almanlar’›n ikinci büyük sald›r›
dalgas› da Stalingrad’da durduruldu. K›z›lordu ﬁubat 1943’te
karﬂ› sald›r›ya geçerek Nazi ordular›n› bozguna u¤ratt›. 90 bin Alman askeri ve 22 generali teslim
al›nd›. Sovyetler bu cephede 1
milyon askerini ﬂehit verdi.
Düﬂünün ki, Fransa ve birçok
Avrupa devleti, faﬂist ordular karﬂ›s›nda duramam›ﬂ, teslim olmuﬂtur. Sovyetler ise tek bir cephede birbuçuk y›l içinde 1 milyon
ﬂehit vermiﬂtir. Savaﬂ›n as›l yükünü kimin taﬂ›d›¤› aç›kt›r.
K›z›lordu 1943 baﬂlar›nda tüm
cephelerde karﬂ› sald›r›ya geçip,
Nazileri önlerine katarak Almanya’ya kadar sürdü. K›z›lordu 23
Nisan 1945’te Berlin’e girdi.
K›z›l Ordu’nun karﬂ› sald›r›s›,
Nazi iﬂgali alt›ndaki bir çok halk›
özgürlü¤üne kavuﬂturdu. Amerika ve ‹ngiliz emperyalistleri, Naziler Sovyetlere sald›r›rken, hiçbir
müdahalede bulunmad›klar› gibi,
karﬂ› sald›r› döneminde de Sovyetler Birli¤i’nin iyice y›pranmas›
için söz verdikleri askeri harekatlar›, geciktirdiler.
Tarih tan›kt›r; faﬂizme karﬂ›
savaﬂ›n kaderini de¤iﬂtiren politikalar›n as›l sahibi Sovyetler Birli¤i’dir; faﬂizmin yenilgisinde en
büyük pay, faﬂizme karﬂ› savaﬂta
en büyük bedeli ödeyenlerindir.
Bu gerçek karart›lamaz.
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Gazeteci
Cüneyt Özdemir, Mart
a y › n d a
“Önemli
‹ ﬂ l e r D a i r esi-Derin
Devletin
Yeni Sahi bi” adl› bir
kitap yay›nlad›.
Do¤an
Egmont
Yay›nc›l›k’tan ç›kan kitap, bir çok
bak›mdan devrimcilerle, Devrimci Hareketle ilgili yalan yanl›ﬂ,
çarp›tmalar içeriyordu. Devrimci
tutsaklardan Ali Osman Köse, kitab›n yazar›na bu yanl›ﬂlar ve çarp›tmalarla ilgili bir mektup gönderdi. Aﬂa¤›da bu mektubu yay›nl›yoruz.

Say›n Cüneyt Özdemir;
“ Ö n e m l i ‹ ﬂ l e r D a i resi-Derin
Devletin Yeni Sahibi” isimli kitab›n›z› okudum. Kitab›n›zda bizimle
ilgili yalan-yanl›ﬂ bilgilere de yer
verdi¤iniz için yazma ihtiyac› duydum.
Zarftaki adreste de gördü¤ünüz
gibi Edirne F Tipi Hapishanesi’nde
tutsa¤›m. Kitab›n›zda s›kça sözünü
etti¤iniz Devrimci Sol ve DHKP-C
davalar›ndan yarg›land›m. 1975 y›l›ndan bu yana devrimciyim.

1- Kitab›n›z›n 85. ve 86. sayfalar›nda “Dev-Yol’a girip DevSol’da emekli olan ajan!” baﬂl›¤›
alt›nda: “Örgüt içinde yükselmiﬂ,
örgütü yönlendiren bir kaç isimden
biri olmuﬂtu” demiﬂsiniz. Gerçekten böylesi bir ﬂeyin olabilece¤ine
inand›n›z m›? Böyle bir ﬂey mümkün mü?
“ Ö rgütü yönlendiren birkaç
isimden biri” olmak için ne kadar
çok s›navdan geçmek gerekti¤ini
hiç düﬂünmediniz mi? Örne¤in kaç
eyleme kat›lm›ﬂ, kaç eylemi yönetmiﬂ, kaç cezaland›rmada yeralm›ﬂ
ve talimat›n› vermiﬂ... ve hangi bedelleri ödemiﬂ... sorular›n› sorup,
doyurucu, ikna edici cevaplar vere-

Say›: 180

‹stihbaratç›lar›n her
anlatt›¤›na inanarak
kitap yaz›lmaz!
bildiniz mi? Oturdu¤u yerden yönetici olman›n ve sürdürmenin hiç imkan› var m›? Devrimci Sol’u,
DHKP-C’yi az›c›k tan›yan biri bile
sizin söyledi¤inize inanmak bir yana, gülüp geçecektir. Size o “bilgiyi” veren “sorgucu”, herhalde, o
çok özlemini çektikleri h a y a l l e r i nd e n sözetmiﬂtir.
Peki, içimize sokmak için çabalad›klar› ajanlar›ndan kaç›n› aç›¤a
ç›kard›¤›m›z›n, bunlardan kaç›n›
cezaland›rd›¤›m›z›n dökümünü-say›s›n› vermediler mi? Bir k›sm› bas›nda da yerald›. Ve yine cezaland›rd›klar›m›z örgüt taraf›ndan da aç›kland›. Evet, çok istediler ama baﬂaramad›lar. Çünkü, daha ilk ad›mlar›nda gerçeklerimizle yüzyüze geldiler. Baﬂaramad›lar... Baﬂaramazlar
da... Çünkü bizde devrimcilik masa
baﬂ›nda olmuyor. Büyük emek, bedel gerektiriyor. Yani bir ajan›n yapamayaca¤› ﬂeyler gerektiriyor.
Aktard›¤›n›z “bilgi” ile ilgili olarak; “belki de pek çok istihbaratç›
taraf›ndan da ilk kez bu sat›rlardan
ö¤reniliyor” diye de eklemiﬂsiniz.
Ama yan›lm›ﬂs›n›z. Buna inanan
“istihbaratç›” da ç›kmayacakt›r.
Çünkü bizi tan›yan, bu sürecin bir
kesitinde yer alan, gerçekçi düﬂünen hiç kimse yazd›klar›n›za inanmaz.
2- “Emniyet Dev-Sol’a mermi
satar m›?” (syf. 171-176) diye sormuﬂ ve “istihbaratc›lar”›n anlatt›klar›n› bir kez daha kendi ak›l süzgecinizden geçirmeden oldu¤u gibi
aktarm›ﬂs›n›z. O nedenle de sorunuzun cevab› yanl›ﬂ olmuﬂ.
Evet, kendisine karﬂ› kullan›lacak mermi vb. ﬂeyleri polis niye
düﬂmanlar›na sats›n ki? Az›c›k akl›
olan biri böyle bir ﬂey yapar m›?

3- “CIA- Dev-Sol’u Türkiye’de
takip etti” (syf. 172) alt baﬂl›¤›nda
bir gerçe¤i ifade etmiﬂsiniz. Evet,
biz hiç bir zaman emperyalistlerle
oligarﬂiyi birbirinden ay›rmad›k.
Onlar da ay›rmazlar; “ayn› gemide”
olduklar›n› bilirler. Ve o nedenle
Emniyetin, TSK’n›n, M‹T’in bütün
birimleri ABD eliyle organize edilmiﬂtir. Zaten kitab›n›zda az›c›k da
olsa bilgi vermiﬂsiniz bu yan›yla.
CIA izlemese de tüm bilgilerin
ABD’ye aktar›ld›¤›n› “sorgucular”
söylemiﬂler anlaﬂ›lan.
4- Demek, “Örgütün ilk y›k›l›ﬂ›,
bir kiﬂinin teslim olup itirafç›l›¤›
seçmesiyle yaﬂanm›ﬂt›.” (syf. 176)
Abartman›n da ötesine geçmiﬂsiniz!.. Bir kiﬂi ya da kiﬂilerle, örgütler ne var olurlar, ne de y›k›l›rlar.
Bu do¤ruyu geçelim... Peki, o “itirafç›”y› iﬂkenceci, sorgucu, istihbaratç› olarak kulland›klar›n› söylemediler mi? ﬁubede iﬂkencelere kat›lan bu kiﬂiyi arkadaﬂlar›m›z›n tan›d›¤›n› “istihbaratç›lar”da biliyorlar
oysa.

5- “Dev-Sol’da Yeni Strateji,
Sabanc› Suikasti” (syf: 176) alt
baﬂl›¤›nda, Özdemir Sabanc›’n›n
cezaland›r›lmas›yla ilgili olarak;
“(...) emirleri cezaevinden avukatlar vas›tas›yla almaya baﬂlam›ﬂt›”
demiﬂsiniz. Eylemin gerçekleﬂtirildi¤i 9 Ocak 1996’dan baﬂlay›p bugüne kadar belki yüzlerce kez aç›klama yapmak zorunda b›rak›ld›k.
Hala da gerçekler karart›lmak istenmektedir. Ki, bunun tek nedeni vard›r, o da hedefin do¤rulu¤u, sars› c›l›¤›, karﬂ› taraf›n acizli¤i, haz›ms›zl›¤›d›r.
Onca aç›klamaya ra¤men nas›l
yazd›n›z o cümleyi? Polisin haz›rlad›¤› ve savc›n›n da “‹ddianame”
olarak kabul etti¤i fezlekede ve da-
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va dosyas›nda bile böyle birﬂey
geçmezken, nas›l suçlars›n›z avukatlar›? Siz olsan›z “Amac›n›z nedir?”, “Yoksa sizi buna m› soyundurdular?” diye sormaz m›s›n›z?
Kitab›n›z›n bütününe iliﬂkin söylenecek çok ﬂey var kuﬂkusuz. Ancak bunu gereksiz görüyorum. Sadece bir kaç noktaya de¤inmekle
yetinece¤im:
Öncelikle ﬂu, “derin devlet”ten
vazgeçmelisiniz. “Derin”i, “S›¤”›
yok devletin.
Kitab›n›z›n giriﬂini Alaattin Çak›c›’ya ay›rm›ﬂs›n›z ve “(..) istihbaratç›lar› as›l ﬂaﬂ›rtansa Çak›c›’n›n
entelektüel kimli¤iydi. Alaattin Çak›c› tam anlam›yla bir kitap kurduydu…” demiﬂsiniz. Kimli¤i, kiﬂili¤i,
kimlerin hizmetinde oldu¤u ve
di¤er özellikleri bilinen birini “entelektüel” ilan etmenize ne demeli?
“‹stihbaratç›lar” kendileriyle k›yaslayabilirler.. Ama, herhalde, kendini

“entelektüel” olarak tan›mlayanlar
bunu kendilerine hakaret olarak kabul edeceklerdir. Haks›z da say›lmazlar, de¤il mi?
Neden Abdullah Çatl›’y› aklamaya soyundunuz? T›rnak içinde de
olsa; “Abdullah Çatl› Bahçelievler
Katliam › S›ras›n da A n k a r a ’ d a D e ¤il ‹stanbul’dayd›…” (syf. 24) baﬂl›¤›n› atman›z›n baﬂka anlam› olabilir mi?
Demek “Menfaat ve siyasetin
giremeyece¤i tek yer” istihbarat daireleri? Demek hiç iﬂkence yapmam›ﬂlar ve yapm›yorlarm›ﬂ? Demek
“idealist polisler”miﬂ! Demek, ne
yokluklar, yoksunluklar, zahmetler
çekmiﬂlermiﬂ?..
Bu ne övgü? Sadece övmemiﬂ,
övünmüﬂsün de; baﬂka ülkelere ajan
yetiﬂtirmelerinde, pek çok birim
oluﬂturmalar›nda, 5 y›ld›zl› otel lüksüne sahip olmalar›nda.. vb.. övünülecek n e b u l d u n ? Kime karﬂ›

AKP Eliyle Yeniden
Diriltilmek ‹stenenen MTTB
Milli Türk Talebe Birli¤i
(MTTB), 12 Eylül öncesinin gerici
örgütlenmelerinden biriydi. 12
Eylül’le birlikte faaliyetlerine ara
veren MTTB, 2006’da yeniden
aç›ld›. MTTB’nin geçen hafta ‹stanbul’da yap›lan 2. Kongresi, gericilerin buluﬂtu¤u bir kongre oldu.
Kongreye Abdullah Gül, Tayyip
Erdo¤an ve Bülent Ar›nç telgraf
gönderirken ‹çiﬂleri Bakan› Beﬂir
Atalay bizzat kat›lm›ﬂ. Ankara Hukuk’ta okurken MTTB’nin temsilcili¤ini yapan Atalay, MTTB’yi
“kutlu bir çat›”ya benzetti.
“Kutlu” olup olmad›¤›n› bilmiyoruz ama GER‹C‹ bir çat› oldu¤u
kesindir. Emperyalizm ve oligarﬂinin ‹ﬁB‹RL‹KÇ‹L‹⁄‹N‹ örgütleyen
bir çat› oldu¤u da kesin. Gül’den,
Erdo¤an’a, Ar›nç’a, Beﬂir Atalay’dan, Abdülkadir Aksu’ya, Hüseyin Çelik’e kadar bugün AKP’yi
oluﬂturan tüm gerici kadrolar,
MTTB’nin rahlesinden geçmiﬂ gericilerdir. Kongreye gösterilen ilgi-
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ye bak›l›rsa, MTTB gericili¤ini yeniden canland›rmak istiyorlar anlaﬂ›lan. Canland›rmak istedikleri
MTTB, “zaman›nda” nas›l bir örgütlenmeydi, k›saca hat›rlatat›m:
Kuruluﬂu 1916’ya kadar uzanmakla birlikte, AKP yöneticilerinin de yer ald›¤› sald›rgan gericilik dönemi, esas olarak 60-70’li
y›llard›r.
ABD emperyalizmin Sovyetler
Birli¤i’ne karﬂ› özellikle islamc›
kesimlerden oluﬂturmaya çal›ﬂt›¤›
“Yeﬂil kuﬂa¤›n” ülkemizdeki parçalar›ndan biriydi MTTB de. Bu
do¤rultuda devrimci, ilericilere,
emekçilere sald›rmakta s›n›r tan›mayan gerici bir örgütlenmeydi.
Örne¤in 1967’de ‹TÜ, MTTB taraf›ndan bas›lm›ﬂ ama Devrimci
Gençlik an›nda tav›r koymuﬂtur.
1975’de Devrimci Gençli¤in yapt›¤› bir yürüyüﬂe önce polis, ard›ndan MTTB’liler sald›rm›ﬂt›r.
1969’da ‹stanbul’da 2 iﬂçinin katledildi¤i Kanl› Pazar katliam›nda

kullan›ld›klar›n› biliyor olmal›s›n?
Yine, “sorgucular›n, istihbaratç›lar›n” her anlatt›¤›na inan›p baﬂl›¤a
taﬂ›d›¤›n için “Yurtiçi Haber Ajans›” eleman›n›n elinden ç›km›ﬂ gibi
olmuﬂ kitap.
S o n u ç o l a ra k ; kitab›n›zda belirtmenize ra¤men objektif ve tarafs›z davranmam›ﬂs›n›z. Özellikle de
bizimle ilgili olarak söylenen tüm
yalanlara yer vererek psikolojik savaﬂ›n aleti olmuﬂsunuz. Daha gerçekçi olmal›, yazd›¤›n›z konular›n
taraflar›yla ilgili bilgilere baﬂvurmal› ve kendi ak›l süzgecinizden
geçirmeniz gerekirdi. ‹ﬂte o zaman
bu mektubu yazarak bizimle ilgili
yanl›ﬂlar›n›z› düzeltmemize de gerek kalmazd›.
Bundan sonraki kitap ve benzeri
çal›ﬂmalar›n›zda objektif, gerçekçi
olman›z dile¤iyle...

Ali Osman Köse

MTTB’nin rolü vard›r. Mehmet Büyüksevinç, ﬁahin
Ayd›n gibi devrimci ö¤renciler “islamc›” gericilerin sald›r›s›yla katledildiler. “‹slam!” ad›na
yap›lan bu Amerikanc› sald›r›larda MTTB, gericilerin organize edilip örgütlendi¤i merkezlerden biri
durumundayd›.
MTTB içinde çal›ﬂanlardan biri
olan Abdullah Gül daha önce ﬂunu söylemiﬂti: “ B i z A m e r i k a ’ n › n
demokrasi ve özgürlüklerin öncülü¤ünü yapt›¤› bir kuﬂak olar a k b ü y ü d ü k . ” ‹ﬂte MTTB de ayn› mant›ktakilerin yer ald›¤› bir
örgütlenmeydi. “Komünizmle Mücadele Dernekleri”yle birlikte
Amerika’n›n kendilerine verdi¤i
görevi
yerine
getiriyorlard›.
MTTB’den geçenler, mesela
AKP’liler gibi, bugün de hala
Amerika’n›n savunucusu ve iﬂbirlikçisidirler. Dünün “Yeﬂil kuﬂak”ç›lar›, bugünün BOP savuncular›d›r. MTTB’yi yeniden canland›rabilirlerse, Kanl› Pazarlar ve
BOP’lar için yeni bir eleman kayna¤› yaratm›ﬂ olurlar, o kadar.
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Kapitalizmin
Ü retti¤i Virüsler
‹çinde yaﬂad›¤›m›z dünyada, insanl›k ad›na kötü olan ne varsa “sor u m l u s u k a p i t a l i z m d i r ” derseniz,
emin olun yanl›ﬂ bir ﬂey söylemiﬂ
olmazs›n›z. Kapitalist tekeller kendi
vahﬂi ç›karlar› için insanl›¤›, do¤ay›, bütün dünyay› yok ediyorlar.
Deli dana hastal›¤›, kuﬂ gribi, K›r›m
Kongo kanamal› ateﬂi, Hanta virüsü
derken ﬂimdi de domuz gribi insanlar›n baﬂ›na musallat oldu.
Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün aç›klamalar›na göre ilk olarak Meksi k a’da görülen domuz gribi ABD,
Kanada, ‹ngiltere, Fransa, Almanya,
Hollanda, ‹srail, Yeni Zelanda gibi
ülkelerden h›zla yay›l›yor. 24 ülkede 2 binin üzerinde vakaya rastland›¤› bildirilmektedir. ﬁu ana kadar
42’si Meksika’da olmak üzere yüze
yak›n insan›n bu virüsten yaﬂam›n›
yitirdi¤i resmen aç›klanm›ﬂ durumda. Virüs, insandan insana solunum
yoluyla bulaﬂma özelli¤i taﬂ›d›¤›
için ciddi bir tehdit oluﬂturuyor.

Virüsün K ayna¤›
Kapitalizmdir
Son y›llarda insanl›¤› yayg›n biçimde tehdit eden sa¤l›k sorunlar›n›n, mikroplar›n, virüslerin hemen
hiçbiri “ddo¤al” de¤il; bunlar, kapitalist üretim mekanizmas›n›n aﬂ›r›
kâr temelindeki ﬂekilleniﬂinin sonucunda ortaya ç›k›yorlar. Bitkilerin,
hayvanlar›n geneti¤iyle oynanmas›,
daha bilinemeyen, öngörülemeyen
onlarca tehlikeye gebe... Son olarak
ortaya ç›kan domuz gribiyle ilgili
de olgular ayn› KAYNA⁄I gösteriyor: K a p i t a l i z m
Et endüstrisini elinde bulunduran büyük tekeller kurduklar› iﬂletmelerde, bir fabrikada hammaddeden nas›l mamul üretiliyorsa, hayvanlar›n genleriyle oynayarak veya hayvan›n do¤al yap›s›n› de¤iﬂti-
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ren yöntemler kullanarak et üretimini art›r›yorlar. Bu koﬂullar da kaç›n›lmaz olarak çeﬂitli hastal›klar›n,
mikroplar›n ortaya ç›kmas›na neden
oluyor. Bir bilim adam›, Prof. Dr.
Tayfun Özkaya geçen hafta yazd›¤›
bir yaz›da, konuyu ﬂöyle özetliyorDomuz gribi, et endüstrisinin
du: “D
d o ¤ u r d u ¤ u y e n i b i r f e l a k e t t i r.”
(Birgün, 1 May›s 2009)
Özkaya yaz›s›na ﬂöyle devam
ediyor: “Olay aynen kuﬂ gribinde
oldu¤u gibi endüstriyel tar›m›n bir
sonucudur. Hayvanc›l›kta bu sisteme fabrika tar›m› da deniyor. Kapal› ortamlarda tavuk, domuz veya
inekler s›k›ﬂ›k ortamlarda tamamen
haz›r kesif yemlerle, bazen birbirlerinin gübrelerini de yedirterek yetiﬂtiriliyor. Bu sistemde üretilen
hayvanlar›n ürünlerinin besleme
aç›s›ndan insan için hastal›k üretici
özelli¤i bir yana, bu s›k›ﬂ›k ortam›n
kuﬂ gribi benzeri seri katiller üretmesi kaç›n›lmaz oluyor. ”
Bütün bunlar kuﬂku yok ki, bir
çok ulusal ve uluslararas› sa¤l›k kurumlar› taraf›ndan da biliniyor. Fakat buna ra¤men bu sisteme karﬂ›
bir önlem al›nm›yor, daha do¤rusu
al›nam›yor.
Virüs ortaya ç›kt›ktan sonra insanlar›n sokaklarda maskelerle dolaﬂmas›na, havaalanlar›nda ve çeﬂitli yerlerde karantinalar oluﬂturulmas›na bakarak önlem al›nd›¤› san›l m a m a l › d › r.
Gerçek anlamda önlem, bu ve
benzeri hastal›klar›, ortaya ç›kmadan önlemektir.
Kapitalizm ise tam tersini yap›yor.
Domuz gribiyle ilgili haberlere
bak›ld›¤›nda aç›k görülen bir gariplik söz konusudur: Virüsü sanki
uzaydan yarat›klar b›rakm›ﬂ gibi,
virüsün neden kaynakland›¤› tart›ﬂ›lm›yor bile, adeta gizleniyor.

Gizlenmesinin belki binlerce,
onbinlerce insan›n hayat›na malolaca olmas›, tekeller için hiç sorun de¤il. Tam tersine, et endüstrisini elinde bulunduran tekeller, domuz gribi
nedeniyle et ticaretlerinin büyük
sekteye u¤rad›¤› gerekçesiyle
“uluslararas› kurumlara” kendi ç›karlar›na uygun aç›klamalar yapt›r›yorlar: Birleﬂmiﬂ Milletler G›da ve
Dünya Sa¤l›k Organizasyonu, Dünya Ticaret Örgütü ve Dünya Hayvan
Sa¤l›¤› Örgütü ortak yapt›klar›
aç›klamada “hastal›¤›n g›da al›m›yla yay›ld›¤›na iliﬂkin bir olay görülmedi¤i, dolay›s›yla H1N1 salg›n›na
karﬂ› domuz ticaretinin yap›lmas›n›n yasaklanmas› için bir gerekçe
bulunmad›¤›” bildiriliyor.
“Uluslararas›” kurumlar›n, emperyalist tekellerin hizmetinde olmas›n›n bir örne¤i daha!
Tekellerin tek düﬂündükleri kârlar›. ‹nsanlar›n sa¤l›klar› umurlar›nda de¤il. Yine Birgün’deki ayn› haberin içinde
Dünya Sa¤l›k Örgütü, bir aç›klama daha yapm›ﬂ ve onda da “domuzlardan insanlara virüs geçece¤ine iliﬂkin bir vakaya rastlanmad›¤›, dolay›s›yla ‘domuz gribi’ ifadesinin kullan›lmamas›, bunun yerine
virüsün bilimsel ad› olan “H1N1
‘inﬂuenza’ (grip) A” teriminin kullan›lmas› ça¤r›s›nda bulunuyor.
Dünya Sa¤l›k Örgütü de¤il de, et
tekellerinin r eklam ﬂubesi sanki! Et
ticareti etkilenmesin diye, kimsenin
anlamayaca¤› bilimsel terimler kullanmay› ö¤ütlüyor.
Oysa, bilim insanlar›, domuzlardan insanlara virüsün geçmeyece¤ine iliﬂkin de bir kesinlik olmad›¤›n›
belirtiyorlar. Ama “uluslararas› kurumlar” için anlaﬂ›lan önemli olan
domuz eti ticaretinin etkilenmemesi.
Kapitalistlerin bu anlay›ﬂ› dünyan›n her yan›nda ayn›d›r. Geçti¤imiz
y›llarda ülkemizde kuﬂ gribi salg›n›
oldu¤unda da, patronlar, burjuva bas›n yay›n organlar›, hükümet sözcüleri, sa¤l›k kurumlar›, ayn› mant›kla
davranm›ﬂlard›. Hastal›¤›n tehlikesini anlat›p halk› bilinçlendirmek yerine, ekranlarda tavuk budu ›s›rarak
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soruna tekeller ad›na müdahalede(!)
bulunuyorlard›.
Ülkemizde yak›n dönemde yaﬂanan kuﬂ gribi olay›nda da, köylünün
besledi¤i tavuklar tek tek kümeslerden yakalan›p katledilirken, büyük
tavuk üreticilerinin tavuklar›na dokunulmuyordu. Hatta bunlar›n etkilenmemesi için Baﬂbakan’›ndan,
Sa¤l›k Bakan›’na, ekranlar›n karﬂ›s›na geçip sofralar›nda özellikle tavuk yediklerini söyleyerek “ m a rk a l › t a v u k l a r › t ü k e t i n ” diye halk›
büyük fabrikalarda üretilen tavuk
etini tüketmeye teﬂvik ediyorlard›.
Oysa virüsün as›l yay›ld›¤› yerler
t a v u k ç i f t l i k l e r i y d i . 26 Nisan
1986'da Çernobil Nükleer Santrali'nde meydana gelen kazadan sonra
da, radyasyonlu “çay içme ﬂovu”
yapm›ﬂlard›.

Kapitalizm Salg›n›
Yarat›p S alg›ndan d a
Para K azan›yor
Kapitalizm, insanl›¤a verdi¤i zarar› da kâra dönüﬂtürüyor. Her türlü
salg›n hastal›k ve tehlikesi, emperyalist ilaç ve sa¤l›k tekellerine normal koﬂullarla k›yaslanamayacak
ölçüde devasa karlar kazand›r›yor.
Kapitalizm, önlem almak bir yana hastal›¤›n ortaya ç›kmas› bekleniyor. Hastal›k ortaya ç›k›yor bu sefer ilaç tekelleri giriyor devreye.

Salg›n haberiyle, yarat›lan panik ortam›yla henüz kesin olarak nas›l bir
ilac›n bu hastal›¤›n tedavisinde kullan›laca¤› dahi bilinmezken, ilaç tekellerinin öne ç›kartt›klar› ilaçlar
k›sa zamanda pazarlan›yor.
Kapitalizmin sa¤l›k politikas› da
kar üzerine kurulmuﬂtur. Bugün
sa¤l›k sektörüne bak›ld›¤›nda bunu
çok aç›k bir ﬂekilde görmek mümkündür. Kapitalizmde sa¤l›k sadece
paras› olanlar için vard›r. Ve ilac›ndan tedavisine kadar en pahal›, en
kârl› sektörlerden birisidir. Onun
için özel hastaneler mantar gibi ço¤almakta, sistem özelleﬂtirilmektedir.
Kapitalizmin sa¤l›k politikas›na
göre hasta sadece paras› al›nacak
m ü ﬂ t e r i”dir. Bunun içindir ki ka“m
pitalizmin sa¤l›k politikalar› insanlar›n hasta olmalar›n› önlemeye
yönelik de¤ildir. Koruyucu sa¤l› k,
kapitalizmin mant›¤›na terstir. Tam
tersine insanlar›n hasta olmalar›
adeta onlar›n iﬂine gelmektedir.
Kapitalizmin sa¤l›k politikas›n›n
bir soyguna dönüﬂmesi de iﬂte böyle ﬂekilleniyor. Kapitalist sa¤l›k sistemi, hastal›¤› önlemeye de¤il t e d a viye göre ﬂekillenmiﬂtir. O da elbette paras› olan için mümkündür. Sa¤l›k, paras› olanlar için bir ayr›cal›kt›r.
Bu nedenledir ki, dünya halklar›
kuﬂ gribi, domuz gribi gibi, “endüs-

triyel tar›m”›n üretece¤i daha nice
virüslerle, hastal›klarla karﬂ›laﬂmaya haz›r olmal›d›r.
Sosyalist sa¤l›k politikas›n›n en
üstün yan› ise “ k o r u y u c u ö n l e m l e r ” d e ortaya ç›k›yor. Sosyalizm,
sa¤l›k politikas›n› hastal›klar›n tedavisi üzerine de¤il, hastal›klar›n
ortaya ç›kmas›n› engelleme üzerine
kuruyor; sa¤l›k yat›r›mlar› da o
yönde oluyor. Yani insanlar›n hastalanmadan sa¤l›kl› yaﬂamalar› üzerine kurulmuﬂ bir sa¤l›k politikas›.
Sa¤l›kl› yaﬂamak her insan›n en temel haklar›ndan birisidir. Bunun
için de sosyalizmde sa¤l›k giderleri
ücretsizdir, sa¤l›k parayla al›n›p sat›lan bir rant arac› de¤ildir. Koruyucu sa¤l›k önlemleri daha bebeklikten baﬂlar. Bebek daha anne karn›nda iken düzenli kontrolleri yap›l›r,
do¤madan ömrünün sonuna kadar
da koruyucu hizmetleri almaya devam eder. ‹nsanlar›n sa¤l›kl› yaﬂamas› devletin güvencesi alt›ndad›r.
Onun içindir ki emperyalizmin tüm
ambargolar›na, yoksunlu¤una ra¤men sosyalist Küba’da bebek ölümleri de, hastal›klar›n oran› da, insanlar›n ömürleri de dünyan›n en geliﬂmiﬂ ülkelerinden çok daha ileri düzeydedir.
Kapitalist sistem ise tam tersini
yap›yor. Hastal›klar› bizzat ortaya
ç›kar›yor. Çünkü hastal›klar da, hastalar da onlar›n sa¤l›k sektörlerinin
temel unsurlar›.

‹rfan A¤daﬂ Vuruldu¤u
Yerde An›ld›
13 May›s1996 y›l›nda Alibeyköy’de Kurtuluﬂ Dergisi da¤›t›rken
polisler taraf›ndan katledilen ‹rfan
A¤daﬂ, Halk Cepheliler taraf›ndan
an›ld›.
10 May›s Pazar günü Saya Yokuﬂunda toplanan Halk Cepheliler,
ellerinde ‹rfan’›n resmi ve karanfillerle katledildi¤i Gülistan Sokak’a
kadar yürüdüler. Sayg› duruﬂuyla
baﬂlayan anmada ‹rfan’›n neden
katledildi¤ini anlatan konuﬂman›n
ard›ndan buraya ‹rfan’›n resmi ve
karanfiller b›rak›ld›. 35 kiﬂinin ka-
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t›ld›¤› anma “‹rfan A¤daﬂ Ölümsüzdür”, “Kahr amanlar Ölmez Halk
Yenilmez” sloganlar›yla sona erdi.
‹rfan’›n katledildi¤i Gülistan
Sokak’taki anmadan sonra Gül-Pa
Market önüne kadar sloganlar eﬂli¤inde yürüyüﬂ yapan Halk Cepheliler, burada da “ F e rhat’› Vu r a n l a r,
E n gin’i Kat le d e n l e r Ce z a l a n d ›r › l s›n-Halk Cephe si” yaz›l› pankart› açarak Ferhat ve Engin için
a d alet istediler. Halk Cephesi ad›na Ali Taﬂ’›n okudu¤u aç›klamada;
“...‹rfan’›n katillerini ber aat ettirdiler. Ferhat’› vuran polisleri, Engin’i katleden iﬂkencecileri de sa-

hipleniyor efendileri… Adaletsiz
b›rakmak istiyorlar halk›m›z›. Ancak durdur am›yorlar adalet aray›ﬂ›m›z›.”dediler. Eylemin ard›ndan
Alibeyköy’ün gecekondular›na Yürüyüﬂ sat›ﬂ›na ç›kan Halk Cepheliler 58 dergi da¤›tt›lar.

17 May›s 2009

Sorunlar / Çözümler
Cumhurbaﬂkan› Gül, 11
Mart’ta ‹ran’a giderken
“önümüzdeki günlerde çok
iyi ﬂeyler olacak” demiﬂti;
9 May›s’ta da Prag’dan dönerken “Kürt meselesi...
Türkiye'nin en önemli meselesidir... Mutlaka halledilmelidir. ” dedi. Evet, halledilmelidir, ama nas›l?
Bu konuda dünden bugüne dile
getirilen talepleri hat›rlamak yararl›
olacakt›r.
PKK ‘70’li y›llar›n ikinci yar›s›nda örgütlenirken, sosyalizmden
etkilenmiﬂ, Marksist-Leninist bir
söylemle ortaya ç›kt›. “ K ü r d i s t a n
‹ﬂçi Partisi” ad› da bu etkkilenmenin sonucuydu.
O gün ortaya konulan hedef,
Kürdistan Devriminin Yolu broﬂüründe ortaya konuldu¤u gibi “ B a ¤›ms›z Birleﬂik Demokratik Kürd i s t a n ”d›.
Ba¤›ms›z Kürdistan d›ﬂ›ndaki
özerklik, federasyon gibi formüller bile, adeta “ihanetle” eﬂde¤er
görülüyordu.
Ancak bu formülasyonda “ b a ¤›ms›zl›k” hep zay›f yan olarak kald›. Emperyalizm ve oligarﬂiye karﬂ›
bütünlüklü bir mücadele de¤il, “Sömürgecilik” teorisi çerçevesinde,
“TC’ye karﬂ›” mücadele ön planda
oldu. Türkiye’nin emperyalizmin
sömürgesi bir ülke oldu¤u gerçe¤i
yads›nd›.
Emperyalizme yönelmeyen bu
mücadele, Kürt halk›nda da antiemperyalist bilincin, ba¤›ms›zl›k
duygusunun
zay›f
kalmas›na
yol açt›.
Sovyetler Birli¤i’nin y›k›lmas›ndan sonra PKK, sosyalist söylemlerden süratle uzaklaﬂt›. Parti bayra¤›ndaki orak çekiç ç›kar›ld›. Örgütlenmede ve çal›ﬂma tarz›nda sosyalist geleneklerin tasfiyesine giriﬂildi.
‘90’lar›n baﬂ›ndan itibaren “ b a r › ﬂ ” tezi savunulmaya baﬂland›;
PKK, 93’ten itibaren de devletle bar›ﬂma ad›na tek tarafl› “ a t e ﬂ k e s ” l e r

Kültürel haklar, anayasa de¤iﬂikli¤i, gibi düzenlemeleri içerecek bir “toplumsal uzlaﬂma projesi”nden söz ediyordu.
Türkiye faﬂizmi, oligarﬂinin emperyalizmle ba¤›ml›l›k iliﬂkileri
yerli yerinde dururken, sorunun
“bar›ﬂç›” yolla çözülece¤ini ileri
sürmek, hem kendini hem ad›na hareket ettiklerini söyledikleri kitleleri aldatmakt›r.
Kürt sorunu “akil adamlar”a havale edilerek, “af ç›ks›n, dil sorunu
çözülsün” gibi s›n›rl› birtak›m sorunlar›n halledilmesiyle çözülmez.
Sorunun dil serbestli¤ine indirgenmesinin nas›l bir gerileme oldu¤una dikkat çekmiﬂtik daha önce.
Kürt sorunu böyle ele ald›¤›nda, oligarﬂi Kürtçe TRT ﬁeﬂ’i aç›nca, bir
anda politikas›z kal›nmas› iﬂten bile
de¤ildir. Kürtçe TV aç›p, ard›ndan
da mesala, Kürtçe’yi seçmeli ders
yap›nca, Kürt sorunu çözülmüﬂ mü
olacak? Bu Kürt sorununun çözümü
de¤il, Kürt halk›n›n aldat›lmas›d›r.
Kürt halk›n› ulusal ve sosyal
kurtuluﬂa götürecek hedef ve taleplerden vazgeçmeyi gerektirecek bir
durum sözkonusu de¤ildir.
Kürt ulusal sorununda milliyetçi
çizginin Kürt halk›n› kurtuluﬂ yolunda götürece¤i baﬂka bir ufuk,
baﬂka bir hedef yoktur.
Bu, Kürt halk›n›n ulusal, s›n›fsal
sorunlar›n›n çözümsüz kalmas› demektir.
Çözüm ise, Türk ve Kürt halklar›n› ortak kurtuluﬂa götürecek bir
anlay›ﬂ› örgütlemek, anti-emperyalist, anti-oligarﬂik mücadele çizgisinde ilerlemektir.
Çünkü UKKTH’yi hayata geçirmek ancak o çizgide kazan›lacak
zaferle mümkün olur. Çünkü,
U K K T H , modas› geçmek bir yana,
ulusal bask› alt›ndaki halklar›n bugün en fazla ihtiyaç duydu¤udur.

Kürt Sorunu Kültürel Haklarla
Çözülemeyecek Kadar
Kapsaml› Bir Sorundur
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dönemini baﬂlatt›.
Bu süreç, ayn› zamanda talep ve
hedeflerin de sürekli olarak geriledi¤i bir dönemdi.
“Ba¤›ms›z Kürdistan” tezinden
vazgeçildi.
“ F e d e r a s y o n ” olabilirdi.
Sonra “ O t o n o m i ” , “ k › s m i
ö z e r kl i k ” de olabilir” denildi.
Öcalan’›n tutsak edilmesinden
sonra ise, talepler daha da gerilemeye baﬂlad›. ‹mral› savunmalar›nda
çizilen yeni çerçeve, talepleri düzeniçinde formüle ediyordu art›k.
Talepler, dil sorununun çözümü,
Kürtçe televizyon, okul, genel af gibi bir çerçeveye indirgendi.
O güne kadar, eleﬂtirilen “misak› milli” s›n›rlar›na farkl› bir bak›ﬂ
getirildi; talepler art›k o s›n›rlar›n
içiyle s›n›rl› kalacakt›.
Bunu, 1990’lar›n sonlar›nda
AB’ye üyelik sürecine paralel olarak “AB çerçevesi bizim için yet e r l i d i r ” aç›klamas› izledi.
Art›k özel bir talep yoktu;
AB’ye uyum yasalar› çerçevesinde
“az›nl›klara, farkl› uluslara” tan›nacak haklar, Y E T E R L ‹ idi.
‹mral› savunmalar›nda, Kürt sorununun bugün esas olarak dil sorunu oldu¤u söylendi.
U l u s l a r› n K e n di K a d e r i n i Ta y i n H a kk ›’n›n art›k zaman› geçmiﬂ
bir anlay›ﬂ oldu¤u ve savunulmad›¤› ilan edildi.
Hasan Cemal’e aç›klamalarda
bulunan Murat Karay›lan, ba¤›ms›z
Kürt devleti istemediklerini bugün
bir kez daha teyid etti.
Talep neydi peki:
“Bütün dile¤imiz Kürtlerin kendi kültürlerini özgürce yaﬂamalar›d›r” diyordu Karay›lan.
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Devrimci Memur
Hareketi
YEN‹ SÖMÜRGE TÜRK‹YE’DE
SEND‹KACILIK KURULTAYI

Kamu emekçileri yeni bir kurultaya haz›rlan›yorlar. Devrimci Memur Hareketi bu
y›l dördüncüsünü gerçekleﬂtirece¤i kurultayla kamu emekçilerinin, sendikal mücadelenin
sorunlar›n› tart›ﬂacak, çözüm önerilerini ortaya koyacak.
Sendikal mücadele, emekçilerin ekonomik demokratik haklar›n›, günlük koﬂullar›n› iyileﬂtirmeyi
hedefler.
Yaﬂad›¤›m›z dünya ve ülke gerçe¤i do¤ru kavranmadan emekçilerin sendikal mücadelesi bu hedefine varamaz.
Günümüz dünyas› emperyalizmin iﬂgalleriyle,
sald›rganl›klar›yla, ekonomik krizleriyle an›l›yor.
Ve günümüz dünyas› emperyalizm ve kapitalizmin
yol açt›¤› yoksulluk, açl›k, iﬂkence, vahﬂet ve adaletsizliklerle an›l›yor. Sömürü daha da boyutlan›yor. Kapitalist kriz ülkeleri, ekonomileri iflasa sürüklüyor. Emperyalist sömürü ve vahﬂet, dünyan›n
her yan›nda halklar› birbirine k›rd›r›yor.
Yak›n zamana kadar “emperyalizm de¤iﬂti, dünya de¤iﬂti” diyenler, kapitalizmi alternatifsiz görüp
çözümü kapitalizmi iyileﬂtirmekte arayanlar,
emekçilere bunlar› çözüm olarak sunanlar bugünkü dünya tablosunu aç›klayam›yorlar. Emperyalizmin iflas›, kapitalizmin krizi gibi bu anlay›ﬂlar da iflas etmiﬂ ve derin bir bunal›m yaﬂamaktad›rlar.
Devrimci düﬂünceler, devrimci ideoloji ise her
zamanki berrakl›¤›yla halklara yol gösteriyor. Devrimciler yine ›srarla “Ça¤›m›z emperyalizm ve
proleter devrimler ça¤›d›r” diyorlar. “Sosyalizm
öldü” diyenlere karﬂ›, sosyalizm bayra¤›n› dalgaland›r›yorlar. Emperyalist sald›rganl›k ve iﬂgal koﬂullar›nda, kapitalizmin krizi koﬂullar›nda emekçilerin, halklar›n kurtuluﬂunun ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm mücadelesinden geçti¤ini söylüyorlar. Bu gerçek, bugün herzamankiden daha fazla
kendini dayatmaktad›r.
Emperyalist sald›rganl›k, emperyalist ülkelerde
de sosyal haklar›n k›s›tlanmas›na, emekçilerin kazan›lm›ﬂ haklar›n›n ellerinden al›nmas›na, ›rkç›l›¤a,
iﬂsizli¤e, yoksullu¤a yol açarken, bizim gibi emperyalizmin yeni sömürgesi ülkelerde ise çeliﬂki ve çat›ﬂmalar daha da boyutlu yaﬂanmaktad›r.
SSGSS ile “sosyal güvenli¤in”, halk›n sa¤l›¤›n›n
çal›nmas›, e¤itim ve sa¤l›kta özelleﬂtirmeler, iﬂ güvencesiz çal›ﬂman›n yayg›nlaﬂt›r›lmas›, “toplam kalite yönetimi”, “esnek çal›ﬂma”, sözleﬂmeli memurlu¤un geniﬂletilmesi, emekçilere yönelik son süreçte yo¤unlaﬂan bask› yasalar›n›n ilk akla gelenleridir. Çal›ﬂma koﬂullar› her geçen gün daha da kötü-
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leﬂiyor, kölece yaﬂam koﬂullar› haline geliyor. ‹ktidarlar en küçük bir hak mücadelesine dahi tahammül edemiyorlar. Emekçilerin haklar› birer birer ellerinden al›n›rken bask› yasalar›yla hak araman›n,
örgütlenmenin de önü kapat›lmaktad›r. Tüm bu
sald›r›lar ﬂu ya da bu düzen partisinin politik tercihinin ötesinde yeni sömürge ülke olmam›z›n, oligarﬂik devletin bir gerçe¤idir.
Emperyalizmden, oligarﬂiden, ﬂu ya da bu düzen
partisinden, Avrupa Birli¤i’nden, emperyalizmin
kurumlar›ndan çözüm bekleyenler niyetleri ve
söylemleri ne olursa olsun emekçilere ihanet edenlerdir. Esas olan, aç›k ve net olan çözümün emekçilerin kendi mücadelesinde oldu¤udur.
Emekçiler ne istediklerini iyi bilmelidirler. Bu
ideolojik netliktir. Bu, meﬂrulu¤una ve hakl›l›¤›na
güvendir. Biz devrimci memurlar ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm istiyoruz. Kurtuluﬂumuzun buradan geçti¤ine inan›yoruz.
Ülkemiz ve dünya koﬂullar› bu gerçekleri bir kez
daha kan›tl›yor.
Sendikal mücadelenin hedefine varmas› için ülke ve dünya koﬂullar›n› do¤ru kavramak zorunludur dedik. Ancak bu tek baﬂ›na soyuttur. Emekçileri ekonomik talepleri, günlük sorunlar› temelinde
örgütlemeyi esas al›p bu sorunlar›na çözüm bulmay› amaçlayan sendikal mücadele siyasal mücadeleden, ideolojik mücadeleden kopar›lamaz. Dolay›s›yla do¤ru devrimci sendikal anlay›ﬂa da sahip olmak gerekir. Bu noktada da ciddi sapmalar, bulan›kl›klar, çarp›kl›klar sözkonusudur.
Reformist düﬂünce ve anlay›ﬂ emekçilere,
emekçilerin mücadelesine düzenin sald›r›s›ndan
daha fazla zarar vermektedir.
Reformizm umutsuzluk, inançs›zl›kt›r. ‹ddias›zl›kt›r. Reformizm, mücadeleden, kitlelere gitmekten, örgütlenmeden kaç›ﬂt›r. Reformizm, icazet dilenmek, meﬂrulu¤una inanmamak, kendine ve kitlelere güvensizliktir. Mücadeleyi büyütmeyen, örgütlenmeyi geliﬂtirmeyen, her düﬂünce böyle görülmelidir. Bu düﬂüncelerle savaﬂmadan, bu düﬂünce ve anlay›ﬂlar aﬂ›lmadan, geniﬂ kitleler içinde bu
düﬂüncelerin emekçilerin mücadelesine verdi¤i zararlar teﬂhir edilmeden sendikal mücadelenin t›kan›kl›klar› aﬂ›lamaz.
23-24 May›s’ta Ankara’da yap›lacak olan Kurultay›m›z›n bu temelde kamu emekçilerinin örgütlenmesini geliﬂtirmeye, mücadelesini büyütmeye hizmet edece¤ine inan›yoruz.
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Mersin Liman›nda Direniﬂ ve Zafer

Mersin liman›nda iﬂ yapan
AKANSEL Nakliyat firmas›nda ça-l›ﬂan 192 iﬂçi, TÜRK‹ﬁ’e ba¤l›
TÜMT‹S’e üye olduklar› gerekçe-siyle iﬂten at›lm›ﬂlard›. Mersin Lima-n› önünde direniﬂte olan iﬂçiler bir
kez daha sald›r›ya u¤rad›lar.
9 May›s günü direniﬂlerinin 192
gününde iﬂçilerin limana girmek is-temesi üzerine polis cop ve biber ga-z› kullanarak iﬂçilere sald›rd›.
Ancak her türlü sald›r› ve bask›ya
ra¤men direniﬂten vazgeçmeyen iﬂ-çiler, zaferi de kazand›lar.
‹ﬂten at›lan liman iﬂçileri 130
günlük direniﬂin ard›ndan iﬂlerini ge-ri kazand›.
Mersin’deki emekçilerin de yaln›z
b›rakmad›¤› iﬂçiler dört ay boyunca

KESK'ten
Baﬂbakanl›¤a
siyah çelenk
KESK'e ba¤l› sendika yöne-ticilerine ve üyelerine yönelik
bask›, gözalt›, tutuklama ve gö-revden almalar protesto edildi.
9 May›s’ta Baﬂbakanl›k kap›s›-na yürüyen KESK’liler buraya
siyah çelenk b›rakt›lar.
150 kiﬂinin kat›ld›¤› eylem-de 'Yaﬂas›n Örgütlü Mücadele-miz' sloganlar› at›lan emekçiler
yürüyüﬂlerinin ard›ndan Baﬂ-bakanl›k önünde bas›n aç›kla-mas› yapt›. KESK Genel Baﬂ-kan› Sami Evren, Baﬂbakan Er-do¤an'a seslenerek, bask›lar›n
sona erdirilmesini, tutuklanan
arkadaﬂlar›n›n serbest b›rak›l-mas›n› istedi.

Say›: 180

aileleriyle birlikte haklar›n› arad›. ‹ﬂ-ten at›ld›ktan sonra da iﬂlerini geri ka-zanma taleplerini sendika hakk›ndan
ba¤›ms›z düﬂünmeyen liman iﬂçileri
önemli bir baﬂar›ya imza att›.
Mersin Liman›’n›n ana iﬂleticisi
olan MIP ve sendikal örgütlülü¤ü
k›rma amac›yla devreye sokulan
MPO isimli firma yetkilileriyle yap›-lan görüﬂmelerde TÜMT‹S üyeleri-nin sendikal› olarak iﬂe geri dönme
talebi kabul edildi.
Var›lan prensip anlaﬂmas›na göre
en son yaﬂanan toplu iﬂten ç›karmada
iﬂten ç›kar›lan 70 iﬂçinin sendikal›
olarak iﬂbaﬂ› yapmas› ve iﬂten at›lan
120 iﬂçiden 50 kadar›n›n da iﬂlerine
geri dönmesi konusunda anlaﬂma
sa¤land›.
Anlaﬂma sa¤lanmas›na ra¤men
TÜMT‹S at›lan iﬂçilerin tümü iﬂbaﬂ›
yapana kadar direniﬂ çad›r›n› kald›r-mayaca¤›n› duyurdu.
Sonuç olarak iﬂten at›lan TÜM-T‹S üyesi 70 iﬂçi iﬂbaﬂ› yaparken
sendika üyesi 50 iﬂçinin de en k›sa
sürede iﬂbaﬂ› yapmas› için evraklar›
haz›rlan›yor.

Adana ve Mersin’de Grev
Kazan›mla Sonuçland›
Adana Yumurtal›k ve Mersin Toros
Gübre fabrikalar›nda 32 gün süren grev
kazan›mla sonuçland›.
Ücrette %15, sosyal haklarda da
%20 oran›nda iyileﬂtirme isteyen iﬂçiler,
iﬂverenin hiçbir teklif vermemesi üzeri-ne greve gitmiﬂti. 8 May›s’ta yap›lan gö-rüﬂmelerin ard›ndan grev, 32. gününde
kazan›mla sonuçland›.
11 May›s’ta iﬂbaﬂ› yapan iﬂçilere
100.000 TL seyyayen zam yap›ld›. ikin-ci y›l ise sosyal haklarda enflasyon ora-n›nda %6 zam yap›ld›.
Demokratik kitle örgütlerinin de di-reniﬂlerine destek verdi¤ini söyleyen iﬂ-çiler, daima yanlar›nda olan yerel bas›-n›n d›ﬂ›nda burjuva bas›n›n direniﬂleri
yokmuﬂ gibi davrand›klar›n›, haber yap-mad›klar›n› belirttiler.

ﬁirin Tekstil iﬂçileri
direniﬂe geçti
Ödenmeyen alacaklar›n› ta-lep ederek direniﬂe geçen ﬁirin
Tekstil iﬂçileri 11 May›s sabah›
iﬂyeri önünde buluﬂarak patronla
görüﬂmek istediler.
Talepleri reddeden patronun
tutumuna karﬂ›l›k atölye içine
girme karar› alan iﬂçiler, ö¤le sa-atlerinde atölyeye girdiler. Gece-yi de atölyede geçiren iﬂçilere
Halk Cepheliler de destek verdi.

‹ﬂçiler AKP
binas›na yürüdü
Erzurum'da maaﬂlar›n› alama-yan belediye iﬂçileri 12 May›s
günü AKP ‹l binas›na yürüdü.
Hizmet ‹ﬂ Sendikas› ﬁube
Baﬂkan› Cevdet Tamgaç ile Yaku-tiye ve Aziziye belediyelerinde
çal›ﬂan iﬂçiler yürüyüﬂün sonunda
att›klar› sloganlarla taleplerini
dile getirdiler.

Korumalar
Ö¤retmene Sald›rd›
Dersim’de 7 Nisan günü okula gitmek için yol kenar›nda araba
bekleyen E¤itim Sen üyesi Mehmet Ali Arslan, Vali'nin korumalar› taraf›ndan sald›r›ya u¤rad›.
Ö¤retmen Arslan yolda beklerken önünden Valinin konvoyu
geçti. Konvoyu oluﬂturan arabalardan bir kaç› geri dönerek ö¤retmene sözlü sald›r›da bulundular.
Ö¤retmene vali geçerken önünü
iliklemesi gerekti¤ini söyleyerek, “Sen nas›l ö¤retmensin? Sen
bu ﬂekilde mi ö¤renci yetiﬂtiriyorsun...”ﬂeklinde konuﬂtular.
Yaﬂanan bu olayla ilgili
8 May›s günü E¤itimSen’de düzenlenen bas›n toplant›s›nda
Arslan yaﬂad›klar›n› anlatt› ve bu
tür bask›larla e¤itim emekçilerinin mücadelesinin engellenemeyece¤ini, mücadelelerine devam
edeceklerini belirtti.
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Mahalle halk›ndan biri:

“Çal›ﬂanlar ‹ﬂine Gitmedi, ‹ﬂ Yerleri Aç›lmad›,
H e r k e s B i r B üt ü n O la r a k Y › k› m a D i re nd i ”

HALKIN D‹REN‹ﬁ‹
YIKIMI DURDURDU

14 May›s sabah› ‹stanbul Küçükçekmece’de bulunan Bayramtepe Mahallesi’ni polisler, zab›talar,
iﬂ makineleri, panzerler kuﬂatt›.
Adeta savaﬂa gelmiﬂ görüntüsünün
alt›nda yatan gerçek, bu kadar haz›rl›k, emekçi halk›n oturdu¤u bu
mahalledeki evleri y›kmak için gelmiﬂ olmalar›yd›.
Halk, evlerini y›kt›rmamak için
sabah›n ilk ›ﬂ›klar›yla gelen bu sald›r›ya direnerek karﬂ›l›k verdi. Esnaflar dükkanlar›n› açmad›, iﬂçiler
direnmek için iﬂlerine gitmedi. Tazyikli suyla, gaz bombas› ve plastik
mermilerle sald›ran polise binlerce
kiﬂi çöp tenekelerini barikat yap›p
taﬂlarla karﬂ›l›k verdi.
Halk›n evlerini y›kt›rmamas›
karﬂ›s›nda daha da sald›rganlaﬂan
polis, her yere gaz bombas› atmaya
baﬂlad›. Polisin sald›r› s›ras›nda Baﬂakﬂehir Tepe ‹lkö¤retim okulunun
bahçesine de gaz bombas› düﬂtü.
Ö¤rencilerin derste oldu¤u s›rada

Mahalle halk›ndan biri; “Hadi biz
kaçak bina yapm›ﬂ olal›m. Sen buraya elektrik su, çektin fatura al›yorsun, ﬂimdi do¤al gazda geldi. Hepsini
geç vergisini de al›yorsun. Madem
kaçak bunlar› nas›l al›yorsun. Seçimden sonra hiç bir belediye buraya
u¤ramad›”
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yaﬂanan sald›r› sonucu birçok ö¤renci gazdan etkilendi.
At›lan gaz bombalar›ndan ast›mbronﬂit hastal›¤› olan 14 yaﬂ›ndaki
bir çocuk, ayr›ca evini gaz bombas›
at›lan 4 ayl›k bir bebek ve annesi fenalaﬂarak hastahaneye kald›r›ld›.
S›k›lan tazyikli sudan kaynakl› esnaflar›n camlar› k›r›ld›.
H›z›n› alamayan polis, okuldan
ç›kan ö¤rencilere sald›rd› ve bir ö¤renciyi okul önünde döverek burnunu k›rd›. Mahalle halk›ndan bir çok
kiﬂi hedef gözetilerek at›lan gaz bombalar›n›n üzerlerine gelmesinden
kaynakl› yaraland›lar. Yaralananlar›n
ço¤u hastaneye gitmeyerek mahallede kald› ve direniﬂe devam etti.
Mahalleye ulaﬂ›p halkla görüﬂtü¤ümüzde söylenenler aﬂa¤› yukar›
ayn› ﬂeylerdi; “Seçim döneminde
ses ç›karmad›lar, ﬂimdi y›kmaya geliyorlar.”
Ev sahipleri zab›talar›n ve polislerin her yap›lan evden binlerce lira
rüﬂvet ald›klar›n›, burada insanlar›n
onbinlerce lira masraf yapt›klar›n›
anlatt›lar.
Zab›taya ve polise rüﬂvet vermedim diyen kimse yok. Mahalleli
gençler hatta çocuklar bile mahalleye üç giriﬂin oldu¤unu, bu giriﬂlerden ikisinin kapat›l›p tek kalan giriﬂtede zab›talar›n nöbet bekleyerek, beton dökmeye gelen kamyon-

“Saat 6 civar›nda y›k›ma geldiler.
Bölgeye haber verilmedi. Ev sahiplerinin b ile h aberi yoktu. Tam teﬂkilatl›, haz›rl›kl› bir ﬂekilde panzerleriyle geldiler. Mahalleli y›k›m yap›ld›¤›n› d uyunca çal›ﬂanlar iﬂine gitmedi, iﬂ yerleri aç›lmad›, herkes bir
bütün o larak y ›k›ma d irendi.
Çat›ﬂmalarda p olis h alk› t ahrik e tmek için elinden geleni yapt›. Çoluk
çocuk yaﬂl› demeden herkesi önlerine a larak, ü zerlerine sis b ombalar›,
göz y aﬂart›c› b ombalar at›p, tazyikli
su s ›karak y ürüdüler.
lar› rüﬂvet karﬂ›l›¤› mahalleye ald›klar›n› anlatt›lar.
Sokaklarda direniﬂe kat›larak,
polisle çat›ﬂan mahalle gençleri
“Erdo¤an Halka Hesap Verecek,
Susma Sustukça S›ra Sana Gelecek” sloganlar›n› att›lar.
Barikat baﬂ›ndan devrimci bir
genç “Sabah 05.00’ten itibaren mahallemize geldiler. Sabahtan beri
çat›ﬂmam›zdan kaynakl› sadece iki
binay› y›kabildiler. Bu direniﬂ olmasayd› daha fazla bina y›kmay›
hedefliyorlard›. Cadde boyunca yeni y›k›lan evleri y›kma gibi bir
amaçlar› vard›. Ev sahipleri y›k›m
arabalar›n›n hidrolik hortumlar›n›
kesti bu yüzden devam edemediler.
Poliste ﬂuan mahallemizde terör estiriyor. Biz de sabahtan beri bu direniﬂimizle onlara y›lmayaca¤›m›z›
gösteriyoruz.
Hepimiz bu mahallenin gençleriyiz. Senelerdir bu mahallede oturmaktay›z. Polisin “bu mahallede
oturmuyorlar, provokatörler var”
sözleri yalan.” diye geliﬂmeleri
anlatt›.
Sabah saat 06.00 s›ralar›nda baﬂlayan sald›r› ve polis y›¤›na¤› ve
halk›n da yeni bir sald›r›ya karﬂ›
bekleyiﬂi akﬂam saatlerinde sona
ererken, Alt›nﬂehir’de halk›n direniﬂi y›k›m› durdurdu. Çat›ﬂmalar
boyunca polis 19 kiﬂiyi gözalt›na
ald›. Gözalt›lar ertesi günü
ç›kart›ld›klar› savc›l›k taraf›ndan
serbest b›rak›ld›lar.
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DTP’ye Bask›lar Protesto Ediliyor
DTP'ye yönelik sald›r›larda 52 kiﬂinin tutuklanmas›n› ve gözalt›lar›n hala sürmesini protesto etmek amac›yla Dersim, Antep ve Kars'ta açl›k grevleri baﬂlat›ld›.
Dersim’de de 11 May›s günü DTP il örgütü son zamanlarda üyelerine karﬂ› yap›lan tutuklamalar› protesto etti.
Dersim merkez Yeralt› çarﬂ›s› üzerinde eylem yapan
Dersim DTP ‹l örgütü üyeleri iki günlük açl›k grevine
baﬂlad›lar.
Eylemde DTP ‹l baﬂkan› Murat Polat yapt›¤› aç›klamada; “partimiz DTP’nin 29 mart yerel seçimlerde ciddi bir baﬂar› elde etmesinin hazmedilmemesi sonucu
devletin üst kademesinde kararlaﬂt›r›lan ve Obama’n›n
Ankara ziyaret ile de onaylanan siyasi operasyon, seçimin hemen ard›ndan 14 Nisanda gözalt› ve tutuklamalar gerçekleﬂtirilmiﬂtir. ” diyerek taleplerini dile getirdi.
Eyleme Halk Cephesi, DKÖ’ler ve sendikalar destek verdiler. Daha sonra ise Halk Cephesi ve TAYAD’l›
Aileler açl›k grevinde bulunanlar› ziyaret etti.

Ümraniye’de Y›k›m
Ümraniye Hekimbaﬂ› Kocatepe Mahallesi'ne 12
May›s sabah› çok say›da çevik kuvvet polisiyle y›k›ma
gelen ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi'ne ba¤l› y›k›m
ekipleri ne mahalle halk› tepki gösterdi.
Çevik kuvvet ekiplerinin mahalleyi abluka alt›na
al›rken, evini y›kt›rmak istemeyen mahalle halk› ile polis ve belediye ekipleri aras›nda tart›ﬂma ç›kt›.
Olaylar s›ras›nda Ramazan U¤urlu isimli kepçe operatörü, boynundan kurﬂunla vuruldu. U¤urlu, ambulansla Ümraniye Devlet Hastanesi’ne kald›r›larak tedavi alt›na al›nd›. Kepçe operatörüne ateﬂ etti¤i iddia edilen Mirican T. ise gözalt›na al›nd›.
Y›k›m ekiplerinin evlerden eﬂyalar›n› ç›karmalar›na
izin vermedi¤ini anlatan Mahalleliler, çocuklar›n› evlerden zor ç›kard›klar›n› ifade etti.

Samsun’daki bask›nda gözalt›na
al›nanlar tutukland›
Karadeniz Özgürlükler Derne¤i’ne yap›lan bask›nda
gözalt›na al›nanlar tutukland›
12 May›s günü saat 18.00 s›ralar›nda Samsun'da bu-lunan Karadeniz Özgürlükler Derne¤i'ne bask›n yap›ld›.
Polisin Karadeniz Özgürlükler Derne¤i ve baz› evle-re yapt›¤› bask›nlarda 8 kiﬂi gözalt›na al›nd›.
Gözalt›na al›nan Esra Ç›nar, Ünal Demirtaﬂ, Pelin
Dus serbest b›rak›l›rken, 15 May›s günü mehkemeye
sevkedilen Ali Kemal Aﬂ›k, Günay Özarslan, ‹hsan Öz-dil, Özgün Ayvaz, Hayriye Gündüz tutukland›.
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“A¤ar
Tutuklanmal›d›r”
Mehmet A¤ar'›n “suç iﬂlemek için örgüt kurma” suçlamas›yla yarg›land›¤› davan›n
Ankara 11. A¤›r Ceza Mahkemesi'nde süren duruﬂmas›na devam edildi. Mehmet A¤ar’›n kat›lmad›¤›
duruﬂmada ÇHD avukatlar davaya müdahil olma talebinde bulundular. Mahkeme Heyeti, müdahillik taleplerinin reddine ve Yaﬂar Öz`ün tan›k olarak talimatla ifadesinin al›nmas›na karar vererek, duruﬂmay› 30 Eylül’e
erteledi.
13 May›s günü Halk Cephesi üyeleri de, adalet talebini duyurabilme amac›yla Ankara Adliyesi önünde eylem
yapt›lar. “Bin Operasyonun Hesab›n› Vereceksin! Susurluk Devlettir Mehmet A¤ar Tutuklanmal›d›r” pankart›
açan Halk Cephesi üyeleri ad›na ‹brahim Ak›n bir aç›klama yapt›.
“Alttan alta kontrgerillayla hesaplaﬂ›laca¤›, hiçbir ﬂeyin karanl›kta kalmayaca¤› yalanlar›n› vaaz eden AKP de
A¤ar’› yarg›layamaz. Susurluk’la hesaplaﬂamaz” denilen
aç›klamada; A¤ar’›n iﬂledi¤i suçlar›n ayn› zamanda iktidarlar›n halka karﬂ› iﬂledi¤i suçlar oldu¤u vurguland›.
Mehmet A¤ar’›n ad›n›n iﬂkence, katliam, yok etme,
kaybetme, kaç›rma, tehdit, kan ve zulümle eﬂ anlamda
oldu¤una de¤inen Ak›n, zulüm çark›n› k›rmak için adalet
talep ettiklerini belirtti.
Halk›n adaletsiz kalmayaca¤›na de¤inen Halk
Cephesi üyesi, bin operasyonun yapt›k, diyen Mehmet
A¤ar’›n cezaland›r›lmas›n› istedi.
Eylemde “Adalet ‹stiyoruz, Mehmet A¤ar Tutuklans›n” sloganlar› at›ld›.

ankara

“Bin O perasyonun H esab›n› Vereceksin”
13 May›s günü ‹stanbul’da da Halk Cepheliler, Sultanahmet Park›’nda bir eylem gerçekleﬂtirdiler.
70 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde Halk Cepheliler, att›klar›
sloganlarla adalet isteklerini dile getirdiler.
“Mehmet A¤ar 12 Temmuz Katliam›n›n Hesab›n› Vereceksin Adalet ‹stiyoruz” yaz›l› dövizlerin de taﬂ›nd›¤›
eylemde aç›klamay› Tülay Eski okudu.
Mehmet A¤ar’›n bir suçlu oldu¤unu ve suçlar›n› hiçbir zaman gizleme ihtiyac› hissetmedi¤ini söyleyen Eski,
geçmiﬂ iktidarlar›n “devlet için kurﬂun s›kan da yiyen de
ﬂereflidir” zihniyetinin hala sürdü¤ünü belirtti.
Halk›n yap›lan hiçbir
zulmü unutmayaca¤›n› ve
unutturmayaca¤›n› söyleyen Eski, A¤ar’›n halka karﬂ›
iﬂledi¤i suçlar›n haz›rlanan
iddianamede yer almamas›na ra¤men bu davan›n
takipçisi olacaklar›n› ifade
etti.
sultanahmet
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CANAN’LA
UMUDA YÜRÜYORUZ
Bu y›l beﬂincisi düzenlenen Canan Kulaks›z Alternatif Ö¤renci
ﬁenli¤i 12 May›s günü Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi önünde
150 kiﬂinin kat›l›m›yla baﬂlad›.
Gençli¤in
yozlaﬂt›r›lmas›na,
bencilleﬂtirilmesine, yaln›zlaﬂt›r›lmas›na karﬂ› üretimi ve dayan›ﬂmay› savunan Canan Kulaks›z ﬁenli¤i,
tecrite karﬂ› ayd›n ve sanatç›lar›n
kat›ld›¤› bir söyleﬂi ile baﬂlad›.
“Ümit ‹lter yazarlarla buluﬂuyor” baﬂl›kl› söyleﬂiye Mehmet
Esato¤lu, Mehmet Özer, Bilsen Baﬂaran, Asim Gönen ve Burhan Öztürk kat›ld›. Mehmet Esato¤lu söyleﬂide, 17 y›ld›r tutsak olan ve son 9
y›ld›r F tipi hücrede tutulan Ümit ‹lter’in üretiminin süreklili¤inden
bahsederek sözü Mehmet Özer’e
b›rakt›.
ﬁiirleriyle konuﬂmas›na baﬂlayan Mehmet Özer, Canan’›n direniﬂini ve onunla yaﬂad›¤› an›lar›n› anlatt›. Burhan Öztürk ise Canan’›n
direniﬂ anlar›nda yan›nda olan biriydi, o dönemde yaﬂad›klar›n› ö¤renciler ile paylaﬂt›. Ölüm orucu direne kat›lan Canan ve Zehra’n›n
“süper” insanlar olmad›¤›n› söyleyen Behiç Aﬂç›, bu söyleﬂiye kat›lan
herkesin birer Canan ve Zehra oldu¤unu söyledi. Bu mücadele asl›nda
bir onur, namus ve insanl›k mücadelesidir diyen Aﬂç›, insanl›¤›n bu
mücadele sayesinde hiçbir zaman
kaybetmeyece¤ini vurgulad›.
Daha sonra sözü alan Bilsen Baﬂaran ve As›m Gönen, Anadolu
topraklar›nn direngenli¤inden bahs-
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ettiler.
Halaylarla devam eden ﬂenlik
Pir sultan Abdal Ege’den Anadolu’ya Halk Sahnesi’nin haz›rlad›¤›
“Biz Evlatlar›m›z› Biliriz” adl› tiyatro oyununun ö¤rencilerin karﬂ›s›na ç›kmas›yla devam etti. Canan
Kulaks›z’›n direniﬂ süreci ve ﬂehitli¤ini anlatan oyun be¤eni toplad›.
Ö¤rencilere Ege türküleri söylelen Grup Yelin’in müzik dinletisinden sonra Mehmet Özer “Canan ve
Zehra” sinevizyonu eﬂli¤inde direniﬂi anlatan bir ﬂiir dinletisi verdi.
Sinevizyon gösterisinde s›k s›k
“Devrim ﬂehitleri ölümsüzdür, Canan Kulaks›z onurumuzdur, Yaﬂas›n
direniﬂ yaﬂas›n zafer” sloganlar›
at›ld›. Gecenin sonunda Erdal Bayrako¤lu’nun Karadeniz türküleri ile
ﬂenlik alan› ö¤rencilerin horonlar›
ile bir renk daha kazanarak coﬂkulu
bir ﬂekilde bin kiﬂilik bir kitle ile
sonland›.
ﬁenli¤in ikinci günü, Yenikap›
Tiyatrosu’’nun
tecriti
anlatan
“Umut” adl› oyunuyla baﬂlad›.
Oyun F Tipi hapishanelerde tek kiﬂilik bir hücredeki tutsa¤›n tecritin
etkilerini nas›l yendi¤i, d›ﬂar›yla nas›l bir ba¤ kurdu¤u anlat›l›yordu.
Oyunun ard›ndan “Diplomal› iﬂsizlik” konulu bir söyleﬂi yap›ld›.
Söyleﬂiye Prof.Dr. ‹zge Günal, ö¤retim görevlisi Yeﬂim Ediz ﬁahin ve
Özgür Saraç kat›ld›. Söyleﬂide e¤itim sisteminin çarp›kl›¤›ndan ve diplomal› iﬂsizli¤in de bu çarp›k sistemin sonucu oldu¤undan bahsedildi.
Bu sorunlar›n çözülmesi için sistemin de¤iﬂmesi gerekti¤ini ama
bundan da önce herkesin önce kendisini de¤iﬂtirmesi gerekti¤i anlat›ld›. söyleﬂi, ö¤rencilerin sorular›na
cevap verildikten sonra bitirildi.
Söyleﬂinin ard›ndan Karadenizli
müzik grubu Ardesuk sahneye ç›kt›
,türküleri be¤eni toplad›.

Ad›ndan tiyatro ile devam eden
ﬂenlikte Tiyatro Evi Toplulu¤u’’nun
“ﬁeyh Bedrettin” adl› oyunu sahnelendi. Bir saat süren oyunu 750 kiﬂi
seyretti. Tiyatro Evi’’nin ard›ndan
sahneye Grup Gün›ﬂ›¤› ç›karken
ﬂenli¤e kat›lanlar›n say›s› da 1000’i
aﬂm›ﬂt›.
Grup gün›ﬂ›¤›ndan sonra Canan
Kulaks›z ve devrim ﬂehitleri ad›na
bir dakikal›k sayg› duruﬂu yap›ld›
Sahnede art›k Grup Yorum vard›, alanda ise 5000 kiﬂi... Yorum
marﬂlar› ve halaylar›yla Canan Kulaks›z ﬁenli¤ine kat›lanlara coﬂkulu
bir gece yaﬂatt›.

TKM’den H ›d›rellez
Pikni¤i!
Trakya’da her y›l May›s'›n ilk
haftas›nda yap›lan geleneksel
“H›drellez ﬁenlikleri”ne Trakya
Kültür Merkezi de düzenledi¤i
Piknik ile kat›ld›.
10 May›s günü Trakya Kültür
Merkezi’nde toplanan aileler özel
araçlarla pikni¤in yap›laca¤› Çavuﬂ Köy Göleti’ne hareket ettiler.
Yap›lan sohbetlerin ard›ndan yine
hep birlikte türküler söyleyip, halaylar çekildi.
Sonras›nda gençlerden ve yaﬂça büyüklerden iki ayr› tak›m
oluﬂturularak futbol maç› yap›ld›.
Ard›ndan gelenekselleﬂen piknik
yar›ﬂmalar›na geçildi. Çuval yar›ﬂmas› ve halat çekme yar›ﬂmalar› yap›ld›.
Yar›ﬂmalarda birinci gelenlere
ödülleri da¤›t›ld›. 60 kiﬂinin kat›ld›¤› piknikte, ayn› gün anneler günü olmas› nedeniyle TKM taraf›ndan yap›lan konuﬂmayla tüm annelerin anneler günü kutlanarak
pikni¤e kat›lan annelere birer karanfil da¤›t›ld›.
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Ücretsiz Ulaﬂ›m ‹stiyoruz Alaca¤›z
BURSA: “Ücretsiz Okul Servisi Ta lebinizin Karﬂ›lan abilmesi
Mümkün De¤ildir”
Ge r ek çe: B ü t çe ye t e rsiz!
Bursa Belediye binas› önünde 8
May›s günü, Halk Cepheliler taraf›ndan “ ‹ sti yor u z Alaca¤›z” kampanyas› çerçevesinde bir eylem
gerçekleﬂtirildi.
Eylemde Halk Cepheliler; 7 Nisan tarihinde Panay›r Mahallesinden ﬁehir merkezindeki Bursa Ç›nar Lisesi ve Cem Sultan Lisesine
gitmek üzere Büyükﬂehir ve Osmangazi Belediyelerine “Üc ret siz
Okul Servisi” talebiyle verdikleri
bin im za l› dilekçeye verilen cevab›
protesto ettiler.
Halk Cepheliler bas›na yapt›klar› aç›klamada, 22 Nisan’da Belediyeden verilen cevapta; “Ulaﬂ›m
Hizmetleri Müdürlü¤ü’nün bütçesinin yetersiz olmas› nedeniyle, ücretsiz okul servisi talebinizin kar ﬂ›lan abilmesi müm kün de¤ildir” denildi¤ini ifade ettiler. Belediye yetkililerinin verdi¤i bu cevab›n asl›nBi zim e¤i ti me ay› r a c a k p a r ada; ‘B
m›z yok’ anlam›na geldi¤ini anlatan
Halk Cepheliler, Yoksulun çocuklar› okumas› için halk›n verdi¤i bin
adet imza belediye için bir anlam
ifade etmedi¤ine vurgu yapt›lar.
Eylemden sonra Halk Cepheliler, belediyenin verdi¤i bu cevab›,
Panay›r Mahallesinde kap›, kap› dolaﬂarak da¤›tt›klar› 1200 bildiri ile
teﬂhir ettiler. Ayr›ca kampanya süre-

since Bursa Ç›nar ve Cem Sultan liselerinde, Panay›r, Teleferik ve Vatan mahallelerinde ve bu mahallelerdeki çeﬂitli ilkö¤retim ve liselerde binlerce kuﬂlama ve pullamalar
yap›ld›.
Ancak kampanya boyunca polisin tahammülsüzlü¤ü de sürdü. Polis, çal›ﬂma yap›lan bölgelerde okul,
cadde, sokak gezerek yap›ﬂt›r›lan
pullar› sökmeye çal›ﬂt›.

MALATYA: “E¤itim h akk›m›z ortadan k alk›yor”
11 May›s günü Malatya Lisesi
önünde, Malatya Halk Cephesi taraf›ndan “Ücretsiz Ulaﬂ›m ‹stiyoruz
Alaca¤›z” kampanyas› çerçevesinde
bir eylem gerçekleﬂtirildi. “Ö¤rencilere Ücretsiz Ulaﬂ›m Hakk› ‹stiyoruz Alaca¤›z” pankart›n›n aç›ld›¤›
eylemde “Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z”, “Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z”, “Ücretsiz Ulaﬂ›m ‹stiyoruz Alaca¤›z” sloganlar› at›ld›.
25 kiﬂinin kat›ld›¤› aç›klamada
Halk Cephesi ad›na lise ö¤rencisi
Ça¤r› Ünver’in bas›n metnini okudu. Aç›klamada, zaten yeterli ücreti
alamayan halk›n s›rt›na bir de ulaﬂ›m masraf›n›n y›k›lmas›yla temel
e¤itim hakk›n›n ortadan kald›r›ld›¤›
belirtildi.
Aç›klaman›n ard›ndan slogan ve
alk›ﬂlarla eylem sona erdi. Eylemde
polis, okul içine çevik otobüsünü
sokarak ö¤renciler üzerinde bask›
oluﬂturmaya çal›ﬂt›. Bununla da yetinmeyerek okuldan ç›k›ﬂ yapan ö¤rencilerin aç›klamaya kat›l›m›n› engellemek için sivil polisler, ö¤rencilerin geçiﬂ yolu üzerinde toplanarak
y›¤›nak yapt›lar.

Adana: “Hakk›m›z› söke
söke alaca¤›z!”
Adana’da bir süredir devam eden
“Ö¤rencilerimize Ücretsiz Ulaﬂ›m
‹stiyoruz Alaca¤›z” kampanyas›
kapsam›nda bir program düzenlenerek haklar›m›z için örgütlenme ça¤-

Say›: 180

r›s› yap›ld›.
Halk Cephesi taraf›ndan
düzenlenen ve
10 May›s günü
ﬁakirpaﬂa Özgürlükler Derne¤i önünde
yap›lan programda ücretsiz
e¤itim ve buna
ba¤l› olarak ücretsiz ulaﬂ›m›n tüm
ö¤rencilerin en meﬂru haklar›ndan
biri oldu¤u, bu hakk›n ise söke söke
al›nmas› için örgütlü mücadelenin
ﬂart oldu¤u vurguland›.
Naz›m Hikmet’in “Yaﬂama Dair” isimli ﬂiirinin okunmas›n›n ard›ndan ö¤renci gençli¤in haz›rlad›¤›, servis ücretlerinin bütçe üzerindeki külfetini anlatan skeç oynand›.
Programda Halk kürsüsü bölümünde ö¤renciler söz alarak, yaﬂad›klar› s›k›nt›lar› dile getirdiler.
Müzik dinletisiyle devam eden
programa 45 kiﬂi kat›l›rken, program Motor Meslek Lisesi önünde
yap›lacak olan eylemin ça¤r›s›yla
sona erdi.

Kars: “‹stiyoruz Alaca¤›z”
Halk Cephesinin baﬂlatm›ﬂ oldu¤u '‹stiyoruz Alaca¤›z' kampanyas›
çal›ﬂmalar› Kars'da baﬂlad›. Yaz›l›
bas›n aç›klamalar› ile kampanyay›
duyuran Kars Gençlik Derne¤i Giriﬂimli ö¤renciler imza metinleri ve
pullamalarla kampanyaya devam
ediyorlar..
Kars Gençlik Derne¤i giriﬂimi
yapt›¤› aç›klamada ulaﬂ›m sorunuyla ilgili; “Ö¤renciler anneler babalar
halk olarak biz diyoruz ki maaﬂ›m›z›n yar›s› yol paras›na gidecekse biz
neyle yaﬂayaca¤›z. Bu halk›n yaﬂad›¤› zulüm de¤ildir de nedir? Hakk›m›z olan› istiyoruz.
Birlik olursak güç oluruz. Bu
güçle bu hakl›l›kla ücretsiz ulaﬂ›m
hakk›m›z› istiyoruz” dedi.
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üzerine kol kola
girerek, sloganlarla, rektörlük önünden araç kap›s›ndan ç›karak
d›ﬂar›da kalan arkadaﬂlar›yla beraber bas›na bir
aç›klama yapt›lar
ve faﬂist sald›r›lar›n kendilerini
y›ld›ramayacaklar›n› hayk›rd›lar.
‹stanbul Üniversitesi'nde 13
May›s günü yaﬂanan faﬂist sald›r›
sonras›nda Gençlik Federasyonu
yaz›l› bir aç›klama yaparak, gençli¤in haklar›n› savundu¤u, örgütlendi¤i oranda faﬂizmin de bask› ve
zorla gençli¤i korkutmaya çal›ﬂt›¤›
ifade edildi. Faﬂist sald›r›lar›n kendilerini y›ld›ramay›ca¤›n›, Devrimci Gençlik tarihinin de bunun kan›t› oldu¤unu belirten Gençlik Federasyonu okullar›nda faﬂist kurumlaﬂmalara izin vermeyeceklerini
aç›klad›lar.
Sald›r›, 14 May›s günü saat
13.30'da devrimci ö¤rencilerin
yapt›¤› eylemle de protesto edildi.

‹Ü’de Faﬂist Sald›r›
‹stanbul Üniversite'nde 13 May›s’da “Dil Bayram›”yla ilgili program yapmak isteyen faﬂist Türkçe
Yaﬂam Kulübü'nün, Hukuk Fakültesi'ndeki programlar› öncesinde
sald›r› yaﬂand›.
Önce yaklaﬂ›k 60 kiﬂilik faﬂist
güruh, 20–25 kiﬂilik devrimci ö¤rencilere demir sopa ve b›çaklarla
sald›rarak 2 ö¤renciyi yaralad›.
Ard›ndan da polisin sald›rmas›
üzerine, ö¤renciler Siyasal Bilgiler
Fakültesi'ne çekilerek, binan›n kap›s›n› kapat›p barikatlar kurdular.
Barikat› açmayan ö¤renciler, bir saat boyunca dekanla yap›lan konuﬂmalar sonucunda polisin çekilmesi

Her koﬂulda bask›lara, yasaklara ra¤men devam eden ﬂenlik, bu y›lda düzenin
yoz ﬂenliklerine alternatif olmay› sürdürdü.
ﬁenli¤in ilk iki günün de, gençli¤in ve
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Yaﬂanan sald›r›lar›n sorumlusunun ‹dare Polis Sivil Faﬂist ittifak›
oldu¤u vurgusu yap›lan ça¤r›lardan
sonra Edebiyat Fakültesi'nden ç›kan kitle Beyaz›t Meydan›'na do¤ru
yürüyüﬂe geçti.
Burada Merkez Kampüs'ten ç›kacak arkadaﬂlar›n› bekleyen ö¤renciler, Beyaz›t Marﬂ› ve Gündo¤du Marﬂ›'n› söyleyerek "Faﬂizmi
Döktü¤ü Kanda Bo¤aca¤›z!",
"Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz!", "Beyaz›t Faﬂizme Mezar
Olacak!" sloganlar›n› att›lar.
Merkez Kampüs'ünden ö¤rencilerin de ç›kmas›yla birlikte bas›na
bir aç›klama yap›ld›.
Aç›klamada, bu sald›r›larla üniversitelerde en ufak bir muhalefetin, devrimci düﬂüncenin kalmamas›n›n amaçland›¤›, söylenerek, faﬂizme karﬂ› mücadelenin y›lmadan
sürdürülece¤i vurguland›. Yaklaﬂ›k
120 ö¤rencinin kat›ld›¤› eylem,
sloganlarla son buldu.

ülkemizin sorunlar›na dair
paneller yap›l›rken, panellerin yan› s›ra ö¤renciler
ﬂenlik alan›nda, yapt›klar› uçurtmalar›
uçurdular.
ﬁenli¤in en yo¤un günü olan 3. gün
ise ö¤rencilerin oluﬂturdu¤u müzik gruplar›n›n sahne almas›yla baﬂlad›. Burhan
Berken, Erdal Bayrako¤lu gibi sanatç›lar›nda kat›ld›¤› ﬂenlikte Grup Yorum Korosu da sahne ald›.
Grup Yorum Korosu, söyledikleri halaylarla ö¤rencileri coﬂtururken, dinletilerine Hakl›y›z Kazanaca¤›z marﬂ›yla son
verdi.
Ö¤renci gruplar›n›n sahne almas›yla
devam eden konserlere yaklaﬂ›k 300 ö¤renci kat›ld›.
ﬁenli¤in 4. gününe Kad›n Sorunu ve
Alevilik üzerine yap›lan panellerle devam edilirken, ﬂenlik tiyatro gösterimiyle
son buldu.

23. ‹TÜ Geleneksel ﬁenlikleri
‹stanbul Teknik Üniversitesi’nde 4–7
May›s 2009 tarihleri aras›nda 23. Geleneksel Bedri Karafakio¤lu ‹TÜ Ö¤renci
ﬁenlikleri yap›ld›.

Merkez Kampus ve Edebiyat
Fakültesi'nde yap›lan duyurular bildiri da¤›t›mlar›yla üniversite ö¤rencileri eyleme ça¤r›ld›.

Faﬂist
Sald›r›lar
Y›ld›ramaz
Edirne
Gençlik
Derne¤i, 11 May›s’ta
faﬂistlerin sald›r›s›na
u¤rayan arkadaﬂlar›n›
sahiplenerek, faﬂizmin sald›r›lar›n›n kendilerini y›ld›ramayaca¤›n› belirttiler.
Konuyla ilgili yapt›klar› aç›klamada yaﬂanan bu olaydan
Trakya Üniversitesi
Rektörlü¤ü’nün, Sarayiçi Yerleﬂkesi yönetiminin ve özel güvenlik biriminin sorumlu oldu¤unu belirttiler.
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GENÇL‹K HAK ETT‹⁄‹
DE⁄ER‹ KAVGADA BULUR

Düzenin, bu ülkenin gelece¤i
gençlere bir “hediyesi”; 19 May›s… Sabanc›lar, Koçlar, polis, asker… yine kutlayacaklar gençlerin bayram›n›. Karanfiller da¤›tacaklar elleriyle, ‘sevgi’ saçan demeçlerini dinleyece¤iz
televizyonlardan. Bu “büyük“ insanlar, protokol
koltuklar›ndan izleyecekler yine gençlerin gösterilerini. O gençlerin, o gösteriyi, aylar boyunca
notla korkutularak, ö¤retmenler taraf›ndan azarlanarak haz›rlad›klar›n› hiç ak›llar›na bile getirmeyecekler. Koltuklar›ndan izleyecekler gelecekte
kendilerinin olacak kalifiye elemanlar›, ucuz iﬂ
güçlerini… Bu gençlik aﬂk›yla yanan iﬂbirlikçi tekeller, burs verecekler o gençlere; elbette sonra
kendi fabrikalar›nda çal›ﬂmalar› koﬂuluyla… Bay
burjuvalar›n fabrikalar›nda çal›ﬂacak kadar “yetenekli” olamayanlar iﬂsiz mi kalacak peki? Elbette
hay›r; devlet sahip ç›kacak onlara da. Hiç bir ﬂey
olamazsa polis olur, özel güvenlikçi olur. Mesele
gençlere iﬂ sa¤lamak de¤il mi?!
Evet, her ﬂey biz gençler için. “Bu ülkeye komünizm laz›msa onu da biz getiririz” felsefesinin takipçilerine emanet bu gençlik. Her ﬂeyin en iyisini
sunuyorlar!! ﬁenliklerse en yozlar›, en ahlaks›zlar›
okullar›m›zda, aﬂksa sevgiyse en aﬂa¤›l›¤› gözlerimizin önünde… Bir el mesafesi uzakl›kta bunlar.
‹stersek gençlerin olabilir hepsi. Sadece sorma,
sorgulama nedendir, niyedir diye. Devlet vermiﬂ,
kötü bir ﬂey olsa vermezdi!!
Bakmay›n bazen üniversitelerde, liselerde, alanlarda dayak yiyen, coplanan, okullardan at›lan, tutuklanan gençlere. Onlar da bu ülkenin gençleri
ama “zararl›” ideolojilerden etkilenmiﬂler!!
Gençlerden biri, dergi satarken, “kaza kurﬂunuyla”
vurulmuﬂ felç olmuﬂ, bir di¤er gencimiz, gözalt›na
al›nm›ﬂ, hapishanede iﬂkencede ölmüﬂ. “Özür dileriz”! ‹ﬂte devlet gençlerinden özür de diliyor!!
Her ﬂey gençler için. De¤iﬂtirilen ÖSS ve müfredatlar, soruﬂturmalar, okullar›m›zda her yere tak›lan kameralar, özel güvenlik birimleri, da¤›t›lan
ücretsiz ders kitaplar›, “konforumuz” için sa¤lanan
pahal› ulaﬂ›m… Daha da art›rabiliriz bu listeyi.
Elbet bu bayram› da kutlamak gençli¤in hakk›!..
Biz bu kara mizah› y›llard›r yaﬂ›yoruz. Gençli¤e
zulmü, bask›y› reva görenler gelece¤ini karartt›klar› milyonlarca gencin yüzüne baka baka oynuyorlar bu oyunu y›llard›r. T›pk› annelerimize, babalar›m›za, ö¤retmenlerimize, doktorlar›m›za, iﬂçilerimize oynad›klar› gibi…
Gençli¤e verecek hiçbir ﬂeyi olmayan bu düzen,
gençli¤i elinden geldi¤ince “zarars›z” hale getirme-
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ye çal›ﬂ›yor. Üretken, sorgulama bilinci taﬂ›yan bu
kesimi ideolojisiyle kendi kadrolar› haline getirmeye çal›ﬂ›yor. Baﬂar›l› olamad›klar› üzerinde de
bask›y›, zulmü o derece art›r›yor.
Düzenin gençlik korkusu elbetteki yersiz de¤ildir. Korkusu, gençli¤in kadrolaﬂmas›na verdi¤i
önemi boﬂuna de¤ildir. Tarih de bize göstermiﬂtir
ki gençlik devrimlerin k›v›lc›m›d›r. Haks›zl›klara
zulme karﬂ› tahammülsüzdür, içindeki potansiyeli
ortaya ç›kard›¤›m›zda hiçbir engel gençli¤i durduramaz. Bu güçtür egemenleri gençli¤e düﬂman
eden. Bu tüm emperyalistlerin korkusudur ki,
uluslararas› önlemler al›rlar gençli¤e karﬂ›.
‹ﬂbirlikçilerin gençli¤e gösterebilecekleri bir alternatif yoktur, olamaz. Düzenin gençli¤e gösterebilece¤i tek yol yozluk, batakl›k, iﬂbirlikçilik yoludur. Pembe dünyalar yarat›r, özendirir “her ﬂeyi
yapmakta özgürsün” der ama asl›nda her ﬂeyini
elinden alm›ﬂt›r gençli¤in. Bu yüzden gençlere dair
her gün yeni bir bunal›m intihar, cinayet haberi
duyuyoruz. ‹ﬂine yarad›¤› kadar “sever” gençli¤i
burjuvazi.
19 May›slar kapitalizmin gençli¤i de¤ersizleﬂtirmesine, halk›n gözünü boyamaya hizmet ediyor.
1 May›s' ›n yasallaﬂmas›n› hazmedemeyen, iﬂçilerin emekçilerin gücünden korkan burjuvazi 1 May›slar’a ne kadar s›n›fsal bak›yorsa 19 May›slar’a
da öyle bak›yor. Gençli¤i düzende tutman›n, onlar› düzene yedeklemenin çal›ﬂmas›n› yap›yor ve bu
günü önemli bir araç olarak kullan›yor. Her 19 May›s’ ta “devlet gençli¤ine sahip ç›k›yor” imaj›n› yaratmaya çal›ﬂ›yor. Gençli¤in ülke sevgisini kullan›yor bu ülkeyi satanlar, “ba¤›ms›zl›k” naralar› at›yorlar ülkemizi Amerika’ya satt›klar› kürsülerden.
Yine bu kürsülerden pazarl›yorlar bu ülkemizin
gençli¤ini emperyalizme.
Bu oyun y›llard›r gözlerimizin önünde oynan›yor. Bu yalanlara al›ﬂt›rmaya çal›ﬂ›yor burjuvazi
gençli¤i. Burjuvazinin gençli¤e verdi¤i “de¤er” ortadad›r. Okullardan at›yor, hapishanelere at›yor,
sorgusuz sualsiz sokak ortas›nda vuruyor, öldürüyor. Fakat gençlik yalana kanmamal›d›r. Gücüne
güvenmelidir. Gençlik hiçbir zaman yaln›z de¤ildir,
yan›nda koca bir halk vard›r. Gençlik her an bedel
ödemeye haz›rd›r; yeri gelir barikatlarda, hapishanelerde dövüﬂür, yeri gelir halk›n adaleti için feda
eder can›n›. Hakketti¤i de¤eri 19 May›slar’da burjuvazi vermez, gençlik kavgada bulur hak etti¤i
sayg›y›, de¤eri.
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“Umudun Türküsü” gecesi
Türkiyeli devrimciler taraf›ndan
organize edilen “Umudun Türküsü” Gecesi Avusturya’n›n baﬂkenti
Viyana’da yap›ld›.
“Devrim ﬁehitlerini Anma ve
Umudun Kuruluﬂunu Kutlama
Günleri” çerçevesinde 9 May›s’ta
yap›lan gece, saat 15.00’te baﬂlad›.
Sahneye ilk olarak ç›kan Viyana’dan yerel bir grubun ard›ndan
Umudun Çocuklar› "Merhaba
Dostlar" türküsüyle geceye kat›lanlar› selamlad›. En önde Mahir’in ve
Day›’n›n foto¤raflar›n› taﬂ›yan sancak ekibi, k›z›l bayraklar ve marﬂlar eﬂli¤inde salona girerken, büyük
bir coﬂkuyla umudun ad›n› hayk›ran sloganlar at›l›yordu.
Dünya devrim ﬂehitleri ve ba¤›ms›z, demokratik, sosyalist bir
Türkiye mücadelesinde düﬂen ﬂehitlerin, tarihe geçen sözleriyle an›l-

d›klar› sunumda, Day›’n›n s›ras› geldi¤inde, Day›’n›n yarg›layan savunmadaki sesi
eﬂli¤inde cenazesinin
görüntüleri gösterildi.
Ö¤rencileri sahneden
Day›'y› "Anlatmak
hiç de kolay de¤il seni, her an›nda Anadolu için çarpan yüre¤ini kelimelerle tasvir edebilmek kolay de¤il” diye an›yorlard›.
Sayg› duruﬂunun ard›ndan Küba'n›n Avusturya Baﬂkonsolosu ve
Yeﬂiller Partisi dan›ﬂman› Erdal
Kalayc› birer konuﬂma yapt›lar.
Verilen aran›n ard›ndan s›rayla
P›nar Sa¤ ve Aynur Do¤an sevilen
türküleri söylediler. ‹ki sanatç›dan
sonra sloganlar eﬂli¤inde " B i zim
Da y› m › z " isimli sinevizyon gösterildi ve Halk Cephesi Temsilcisi bir

“Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n”

Açl›k Tehdidindeki Çocuklar

Almanya’n›n Köln kentinde her hafta sürdürülen
tutsaklara sahip ç›kma eylemine devam edildi. Eylemin 17. haftas›nda da yine Dom Kilisesi önüne giden
Özgürlük Komitesi üyeleri, Anadolu Federasyonu’nun
tutuklanan üyelerinin resimlerinin bulundu¤u tiﬂörtler
giyerek Almanca ve Türkçe "Nurhan'a Cengiz'e Ahmet'e Özgürlük" yazan pankart› açt›lar. Eylem yerinde
bildiri ve broﬂür da¤›t›larak, tutsaklarla ilgili bilgi verildi.
Anadolu Federasyonu üyeleri Ahmet ‹stanbullu,
Cengiz Oban ve Nurhan Erdem 5 Kas›m 2008'de Almanya’da tutukland›lar. Tutukluluklar› halen sürüyor.

Amerika’da 5 yaﬂ›n alt›nda bulunan 3.5 milyon çocu¤un açl›kla karﬂ› karﬂ›ya bulundu¤u ve bu rakam›n
Amerika’daki çocuklar›n yüzde 17’sine tekabül etti¤i
aç›kland›. Aç›klamay›, Amerika’da çocuklar›n kötü
beslenmesine karﬂ› mücadele derne¤i Fedin A m e r i k a
yapt›. Fedin A m e r i k a bu raporu, 5 yaﬂ›n alt›ndaki çocuklar›n durumunun görülebilmesi için, r e s m i h ü kü met belgelerine dayanarak haz›rlam›ﬂt›.
Halklara karﬂ› gerçekleﬂtirdi¤i iﬂgal ve katliamlarda her türlü harcamay› yapan, 2008 krizinde 850 milyar dolar› bir seferde Amerikan tekelci ﬂirketlerine veren Amerikan yönetimi, iﬂ çocuklara gelince, 3.5 milyon çocu¤un açl›¤›
söz konusuyken,
önlem alma ihtiyac› duymuyor. Çünkü açl›kla karﬂ›
karﬂ›ya kalan bu
çocuklar, kuﬂku
yok ki, Amerikan
sermayesine sahip
kapitalistlerin çocuklar› de¤iller...

Naziler Protesto Edildi
Almanya'n›n Köln kentinde Nazilerin “‹slamlaﬂma
Karﬂ›t› Konferans” düzenlemesine karﬂ› ç›kan binlerce insan 9 May›s günü gerçekleﬂtirdikleri eylemle Nazileri protesto ettiler.
Halk›n tepkisi sonucu, Nazilerin yürüyüﬂüne izin
verilmedi. Almanya’dan bir çok ilerici, demokrat parti ve örgütlenmenin kat›ld›¤› eylemde Türkiyeli devrimci-demokrat kesimler de yerald›. Nazileri protesto
eylemine yaklaﬂ›k beﬂ bin kiﬂi kat›ld›.

44

konuﬂma yapt›. Umudun Çocuklar›'n›n "Dünyam›z› Kirletmeyelim"
tiyatrosunun ard›ndan ise, Grup Yorum sahnedeydi. Coﬂkulu sloganlar, z›lg›tlar, halaylar eﬂli¤inde eski
ve yeni albümlerinden baﬂe¤meyen
türkülerle... Salondaki coﬂku yeni
albümden Defol Amerika'n›n hep
birlikte hayk›r›lmas›yla yerini öfkeye b›rak›yordu. Grup Yorum’dan
sonra son olarak Onur Ak›n ç›kt›
sahneye. 1200 kiﬂinin kat›ld›¤› gece saat 24.00 civar›nda sona erdi.

YURT DIﬁI
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Nepal’de Bar›ﬂ ve Savaﬂ!
Nepal’de devrim,
uzlaﬂmayla de¤il,
burjuvaziye k arﬂ›
savaﬂla s ürdürülebilir.
Nepal’de 2008 y›l› Nisan
ay›nda yap›lan seçimlerin ard›ndan Nepal Komünist Partisi
(Maoist)– NKP(M)- önderli¤inde kurulan hükümet, Baﬂbakan›n istifas› ile görevini b›rakt›.
Nepal’de 1996 y›l›ndan itibaren
iç savaﬂ boyutlanm›ﬂ ve NKP(M)
önderli¤indeki gerilla güçleri, ülkenin önemli bir kesimini ele geçirmiﬂti. 2006 y›l›nda “‹ç savaﬂ› bitirmek” amac›yla bir “bar›ﬂ antlaﬂmas›” imzalanm›ﬂt›.
Bu antlaﬂmayla birlikte 200 y›ll›k meﬂruti yönetime son verilmiﬂ,
Nepal halk›n›n 200 y›ld›r kan›n›
emen krall›k yönetimi tarih olmuﬂtu. Nepal devrimi gericili¤e karﬂ› tarihsel bir zafer kazanm›ﬂt›. Ancak
daha önemli olan devrimin bundan
sonras›yd›. Bundan sonra s›n›f mücadelesi nas›l yürüyecekti? ‹ktidar
hangi s›n›f›n damgas›n› taﬂ›yacakt›?
Devrim, burjuvazinin varl›¤›n›n
halen devam etti¤i koﬂullarda kesintisiz biçimde sürdürülmek zorundayd›. Nitekim, aradan geçen yaklaﬂ›k 3 y›lda burjuvaziyle iktidar savaﬂ› çok çeﬂitli biçimlerde sürüyor;
burjuvazi iktidar› öyle kolay b›rakm›yor.
2006 y›l›nda yap›lan antlaﬂmaya
göre; Krall›k yönetimine son verilecek, genel seçimler yap›lacak, 19
bin gerilla orduya al›nacakt›.
NKP(M), 2008 y›l› Nisan ay›nda
yap›lan genel seçimlerde de önemli
bir baﬂar› kazand›. 601 üyeli parlamentoda 220 milletvekilli¤i kazanarak birinci parti oldu. Burjuvazinin
düzenini savunan Nepal Kongre
Partisi 110 milletvekilli¤i, Bir di¤er
Komünist Partisi, NKP(UML ) ise
103 milletvekilli¤i kazand› bu seçimlerde. Ard›ndan iki Komünist
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Partisi ortak bir hükümet kurdular.
Devrimin düz bir hat izlemeyece¤i,
burjuvazi ile savaﬂ›n ﬂiddetli ve uzlaﬂmaz bir biçimde sürdürülmesi
gerekti¤i, geçen zaman içinde aç›¤a
ç›kt›.
NKP(M) yönetimindeki hükümet ile genelkurmay aras›nda süren
çat›ﬂman›n en önemli yanlar›ndan
biri, Ordu’nun niteli¤i ile ilgiliydi.
NKP(M)’nin önderi ve Baﬂbakan
P r a c h a n d a (Pushpa Kemal Dahal)
k›sa süre önce, Genelkurmay Baﬂkan›n› görevden ald›. Bunun için
çok hakl› nedenleri vard›.
Genelkurmay Baﬂkan› Katawal,
daha önce görevlerine son verilmiﬂ
olan 8 iﬂkenceci, katliamc› generali
orduya geri alm›ﬂ, onlara görev vermiﬂti. ‹kinci olarak hükümetin onay›n› almadan orduya 2800 yeni asker al›nd›. Üçüncü olarak, Genelkurmay Baﬂkan›, 2006 y›l›nda imzalanan anlaﬂma hükümleri içinde
olmas›na ra¤men 19 bin gerillan›n
orduya al›nmas›n› engellemiﬂti.
Genelkurmay Baﬂkan›, “ Belli
bir ideolojiye ba¤l› kadrolar›n orduya al›nmas›na” karﬂ› oldu¤unu
aç›kl›yordu. Oysa orduya yeniden
ald›¤› iﬂkencecilerin, katliamc›lar›n
da elbette belli bir ideolojisi vard›...
Burjuvazinin hesaplar› aç›kt›.
Bu nedenlerle Prachanda hükümeti, Genelkurmay Baﬂkan›’n› görevden ald›. Ancak hala gücünü koruyan burjuvazi cephesi bu noktada
da kendini gösterdi. Devlet Baﬂkan›
Ram Baran Yadav, hükümetin karar›n› kabul etmeyerek Genelkurmay
Baﬂkan›’n› görevine iade etti.

Baﬂbakan Prachanda, iﬂte
bunun üzerine istifa etti.
Baﬂbakan›n istifas› ard›ndan, burjuvazinin temsilcisi
Nepal Kongre Partisi üyeleri
NPK(Maoist)’e karﬂ› gösteriler
yaparak, krizi burjuvazi lehine
derinleﬂtirmeye çal›ﬂt›lar. Nepal’de siyasi kriz devam etmektedir... Sürecin esas tayin edici
faktörü Prachanda önderli¤indeki
Komünist Partisi ve onun izleyece¤i politikalar olacakt›r.

N e p a l ’d e D e m o k r a t i k
D e v r i m S ü reci Devam
Ediyor
Görüldü¤ü gibi demokratik devrim süreci, çat›ﬂmalarla sürmektedir. Egemen s›n›flar yönetim mekanizmalar›ndan, toplumsal yaﬂamdaki konumlar›ndan, üretim sürecindeki hakim rollerinden t a m a m e n
tasfiye edilmedikleri sürece de bu
çat›ﬂma sürecektir.
Bir “siyasi kriz” olarak da ifade
edilebilecek olan bugünkü durum,
bu süreç boyunca rastlanabilecek
çat›ﬂmalardan biridir. As›l neden
devrim ve karﬂ›-devrim aras›ndaki
çat›ﬂman›n sürdü¤ü gerçe¤idir. “ ‹ kt i d a r kavgas›”, henüz kesin çözüme ba¤lanmam›ﬂt›r Nepal’da.
Burjuvazi devrimin önüne yeni
barikatlar örmekte ve kendine yeni
dayanaklar oluﬂturmaya çal›ﬂmaktad›r. Bir bak›ma, burjuvazi kaybetti¤i mevzileri geri almak için güç
toplamaya çal›ﬂmakta, NKP(M)’nin
önünü keserek, devrimci sürecin
geliﬂmesini engellemeye, devrimci
güçleri daha geri bir çizgiye sürmeye çal›ﬂmaktad›r.
Burjuvazi, gerilla savaﬂ›n›n
oluﬂturdu¤u mevcut güç dengeleri
içinde baz› ﬂeyleri kabul etmiﬂ, ancak s›n›f olarak gücü ortadan kald›r›lmad›¤› için de, devrimi geriletme
ve giderek tasfiye etme düﬂüncesinden vazgeçmiﬂ de¤ildir. Onlar, ” b a -
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r › ﬂ ” ve “ u z l a ﬂ m a ”y› hiçbir zaman
isteyerek kabul etmemiﬂlerdir.
Bar›ﬂ ve anlaﬂmalara bakarak,
onlar›n savaﬂtan vazgeçti¤ini düﬂünmek, içine düﬂülebilecek e n b ü yük siyasi yan›lg›d›r. Çeﬂitli ilerici
güçlerin zaman zaman içine düﬂebildi¤i bu yan›lg›, her zaman da
devrimlerin s o n u n u g e t i r m i ﬂ t i r.
Nepal’deki son geliﬂmeler asl›nda, burjuvazi ile “uzlaﬂma” düﬂüncesinin nas›l bir h a m h a y a l oldu¤unu göstermektedir. Burjuvazi, aç›kça zaman kazanmaya çal›ﬂmaktad›r.
Ordu’daki faﬂist kadrolaﬂmay› sürdürüp, Ordu’yu hükümet inisiyatifi
d›ﬂ›na ç›karmaya çal›ﬂmalar›n›n bir
nedeni olsa gerekir.
Nepal’de krall›¤›n tasfiye edil mesi, burjuvazinin de iﬂine gelmiﬂtir. Ancak burjuvazi elbette ki, Nepal’de devrim istemiyor. Onlar›n istedikleri bir burjuva iktidard›r. Burjuvazinin tek baﬂ›na iktidar olmak
hedefi vard›r. Krall›¤a karﬂ› komünistlerle yapt›¤› uzlaﬂma, onun bu
hedeften vazgeçti¤ini göstermez.
Ayn› ﬂekilde, mevcut anlaﬂmalar›n hiçbiri de, devrimci güçler aç›s›ndan DEVR‹MC‹ HALK ‹KT‹DARI ve kesintisiz bir biçimde
SOSYAL‹ZM‹ hedeflemekten vazgeçilmesine neden olmamal›d›r.
Bu çat›ﬂmadan devrimin kazançl› ç›kmas› Komünist Partisi’nin politikalar›na ba¤l›d›r. Devrimi büyütmek, demokratik devrimi ilerletip,
kesintisiz devrim esprisi içinde burjuvazinin dayanaklar›n› y›kmak,
komünist partisinin temel görevi olmak durumundad›r.
Aç›k ki, bunun yolu da geri çekilmek, uzlaﬂmak de¤il, burjuvaziye karﬂ› savaﬂmaktan geçmektedir.
Burjuvazi devrim karﬂ›s›nda her ﬂeyi s›n›fsal ç›karlar› için yapmaktad›r. Soruna, i k t i d a r perspektifi ile
yaklaﬂmaktad›r. Komünist Partisi
de, soruna s›n›fsal bak›p iktidar
perspektifi ile düﬂünmek zorundad›r. Sorun, i k t i d a r › n b üt ü n ü yl e e l e
geçirilmesi ve devrimin ilerletilmesidir. Bugün, dünkünden daha cüretli olmak zorundad›r parti.
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“Çat›ﬂma istememek”, “eski
günlere dönmemek”, “emperyalistlerle dengeleri gözetmek” ve benzeri gerekçelerle, s›n›f mücadelesinin
kaç›n›lmaz görevlerinden ve çat›ﬂmalar›ndan kaç›n›lmas› durumunda,
iktidar halk güçlerinin avuçlar›n›n
aras›ndan kay›p gidecektir. Bunu
çeﬂitli ülkelerin devrimci süreçlerinde gördük, yaﬂad›k. Örne¤in
1979 y›l›nda N i k a r a g u a ’ d a Sandinistler, büyük bedeller ödeyerek ele
geçirdikleri iktidar› “seçim oyunu”
ile götürüp burjuvaziye teslim ettiler.
‹ktidar›n burjuvaziye teslim edilmesinin tarihsel sorumlulu¤u, uzlaﬂmac› bar›ﬂ siyasetini, burjuvaziyle diyalog siyasetini, b u r j u v a z i y i
“bar›ﬂç›l ve demokratik yollardan” tasfiye etmeyi savunan Sandinistlerindir. Bu siyasetlerinin sonucunda iktidar› burjuvaziye teslim
ederek, Nikaragua halk›n›n ac›lar›n›n sürmesine, yeniden sömürülmesine yol açt›lar.
‹ktidar kolay kazan›lan bir ﬂey
de¤ildir. Nikaragua’da oldu¤u gibi
Nepal’de de o iktidar› ele geçirmek
için binlerce, onbinlerce halk evlad›
ﬂehit veriliyor. O halde kolay verilmemelidir. Bar›ﬂ, diyalog siyasetleriyle iktidar burjuvaziye teslim edilemez.

Silahl› Halk ve Gerilla
O r d u s u , Devrimin
Güvencesidir
Devrim süreçleri ﬂematik olarak
aç›klanamaz, belli ﬂablonlara oturtulamaz elbette. Her devrimin izleyece¤i genel güzergah›n d›ﬂ›nda
öngörülen veya öngörülmeyen o kadar sorunla karﬂ›laﬂ›l›r ki, bunlar›n

hiçbirine haz›r reçeteler sunulamaz.
Nepal’de de bugün böyle bir süreç
yaﬂanmaktad›r.
Fakat, haz›r reçeteler olmasa da,
devrim süreçlerinin genel seyri aç›s›ndan bugün için yap›lacaklar da
bir s›r de¤ildir. Bu yan›yla süreç,
belirsiz ve mu¤lak de¤ildir. Karﬂ›m›zda, devrimi tasfiye etmeye çal›ﬂan burjuvazi var. Burjuvazi as›l gücünü e m p e r y a l i z m d e n , ülke içindeki gerici, feodal kal›nt›lardan ve
devrim korkusu ile yaﬂayan gerici
bölge ülkelerinden almaktad›r.
Burjuvaziye karﬂ› s›n›f savaﬂ›n›
sürdürmenin bugünkü ad›m›, de m o k r a t i k d e v r i m i i l e r l e t m e k t i r.
Bunun için burjuvaziyi kuﬂatmak,
emekçi y›¤›nlar›n›n ve devrimden
ç›kar› olan s›n›flarla geniﬂ bir cephe
politikas› izlemek, burjuvazinin
devrimin geliﬂimine engel oldu¤u
noktada, kitlelerin gücüyle, gerekirse yeniden silaha da sar›larak, o engeli aﬂmakt›r. Monarﬂiyi y›kan gerillan›n ve Komünist Parti önderli¤inin cüreti, hiç eksilmeksizin s›n›f
savaﬂ›n›n mevcut biçiminde de sürmek durumundad›r.
Demokratik devrim süreçlerinde
ateﬂkesler veya çeﬂitli uzlaﬂmalar
yap›labilir. Ancak bu uzlaﬂmalar›n
hiçbiri burjuvaziyle, yani devrimin
mutlak düﬂman›yla " b a r › ﬂ m a k "
anlam›na gelmez. Böyle düﬂünenler, buna göre politika belirleyenler
hep kaybetmiﬂlerdir.
Çünkü burjuvazi, e¤er Nepal'de
halk ordusunun yasallaﬂmas›n›,
devrimcilerin hükümet olmas›n› kabul etmek zorunda kald›ysa, bu halk›n silahl› mücadelesinin ve gücünün sonucudur. De¤ilse, burjuvazinin ve emperyalizmin düﬂüncesinde, s›n›fsal hedeflerinde hiçbir de¤iﬂiklik yoktur. O yine i l k f › r s a t t a
dev rimi bo¤ma k isteyecektir.
Nitekim, bu son geliﬂmeler de
devrimi geriletmek, yavaﬂ yavaﬂ
tasfiye etmek politikas›ndan baﬂka
bir ﬂey de¤ildir. Uzlaﬂmak ad›na, iktidar savaﬂ›ndan ve onun sorumlulu¤undan kaçmak, ham hayallere
dalmak devrimi bitirir.
Silahl› güce sahip olmayan halk
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güçsüzdür. Ordusu olmayan, silahlanmayan bir halk, iktidar›n› elde tutamaz. Örgütlü ve silahl› olmayan
bir halk yenilmeye mahkumdur. ‹lk
zaferle yetinerek, devrimin sürdürülemeyece¤i ortadad›r.
Bu anlamda Nepal için bugün en
titiz davran›lmas› gereken sorunlardan biri ﬂudur; gerilla ordusunun
düzenin ordusu içinde eritilmesine yol açacak bir anlaﬂma ve politika, devrim için büyük bir risktir.
Burjuvaziye asla güvenilemeyece¤ini, dünya halklar› ve devrimci örgütler tarihsel deneyimleriyle bilirler. Burjuvazi son nefesini verince y e k a d a r savaﬂ sürecektir. Burjuvaziyle hiçbir zaman bar›ﬂ olmaz. Burjuvaziyle s›n›fsal anlamda bar›ﬂ yapan kaybeder.
Nepal devrimi, devrimi bugüne
getiren temel gücünden (silahl› halk
ordusu) ve temel politikas›ndan
(egemen s›n›flarla uzlaﬂma de¤il,
savaﬂ içinde olmak) vazgeçmemek
durumundad›r.
Burjuvaziyle savaﬂ içinde olmak,
her zaman ve her koﬂulda silahl›
mücadeleye baﬂvurmak de¤ildir elbette. Savaﬂ, politiktir; biçimini koﬂullar belirler. Burjuvaziyle uzlaﬂmayan bir güç, ayn› zamanda burjuvaziyle silahl› savaﬂa da her an haz›r
oldu¤unu hem politik olarak ilan etmek, hem fiilen göstermek zorundad›r. Demokratik devrimin geliﬂmesinin güvencesi budur.
Burjuvaziye karﬂ› mücadeleden
vazgeçmek, devrimden, sosyalizmden vazgeçip, devrimi yar› yolda b›rakmakt›r. Nepal devrimini kesintisiz bir ﬂekilde geliﬂtirecek olan, burjuvaziyle politik ve s›n›fsal anlamda
uzlaﬂmadan devrimi geliﬂtirme politikas›n› sürdürmektir.
Nepal devrimi, 21. Yüzy›l›n baﬂ›nda halklar için önemli bir ad›m,
büyük bir moral, siyasal bir güç olmuﬂtur. Bu devrim büyüttülmeli, kesintisiz sürmelidir. Dünya halklar›
ve devrimcileriyle birlikte, Türkiye
halklar› ve devrimcileri, bu savaﬂta
Nepalli ihtilalcilerin yan›ndad›r.
Umudumuz, savaﬂ›m›z, zaferimiz
birdir.

Say›: 180

Emperyalizmin
ve ‹ﬂbirlikçilerinin Te r ö r ü
Pakistan’da Terör:
ABD Destekli Katliam
Pakistan’›n kuzeyinde bulunan
Svat Vadisi’nde ABD destekli Pakistan ordusunun sald›r›lar› sürüyor. Svat Vadisi, Pakistan hükümetinin k›sa süre önce Taliban denetiminde ﬂeriatla yönetilmesini kabul
etmek zorunda kald›¤› bir bölgeydi. Talibanlar’›n ilerleyiﬂlerini durdurmak için ABD savaﬂ uçaklar›n›n Svat Vadisi’ni bombalamas›yla
baﬂlat›lan sald›r›, Pakistan ordusu
taraf›ndan sürdürülüyor.
Öyle bir sald›r› ki, birkaç gün
içinde yo¤unlaﬂan bombard›manlar sonucunda, 1 milyon 300 bin
kiﬂi, kendi yurdunda göç yollar›na
düﬂmüﬂ durumda.
Afganistan ve Pakistan’da Taliban’a karﬂ› operasyonlara komuta
eden Amerikal› komutan David
Petraeus, Pakistan’›n “kendi varl›¤›n› tehdit eden Taliban’a karﬂ›
canl› bir mücadeleye baﬂlad›¤›n›”
söylerken, sald›r›lar›n ABD’nin
teﬂvikiyle yap›ld›¤›n› da ifade ediyor.
Pakistan Baﬂbakan› Yusuf R›za
Gilani “Taliban’›n tamamen ortadan kald›r›lmas› için emir verdi¤ini” belirtiyor.

Svat Vadisi’nde Pakistan hükümeti taraf›ndan konulan soka¤a
ç›kma yasa¤› uygulan›yor.

Afganistan’da Terör:
Halka S ald›r›; 147 ölü!
Afganistan iﬂgalini sürdüren
ABD, Afgan halk›n› katletmeye
devam ediyor. Farah eyaletinde iﬂgalci emperyalist koalisyon güçlerinin düzenledi¤i bombard›manda
147 kiﬂi katledildi. Birleﬂmiﬂ Milletler’in aç›klamalar›na göre, Afganistan’da geçen y›l yap›lan ABD
sald›r›lar›nda halktan 800’den fazla kiﬂi katledildi.
Bu arada yap›lan bir baﬂka
aç›klamada, Amerika’n›n Afganistan’daki sald›r›lar›nda fosfor b o m bas› kulland›¤›n› duyuruyordu.

TSK, Katliama Destek Birli¤i Yolluyor
“ E n ‹ y i ‹ h r a ç M a l › As ke r”
Türkiye ordusu, Afganistan’a
1200 asker daha yolluyor. Belçika’n›n baﬂkenti Brüksel’de yap›lan
ve Türkiye Genelkurmay Baﬂkan›
‹lker Baﬂbu¤’un da kat›ld›¤› “NATO Askeri Komuta“ toplant›s›nda
Türkiye’nin Afganistan’a 1200 asker daha gönderece¤i netleﬂmiﬂ oldu. AKP ve Genelkurma, emperyalistler Afganistan’dan asker çekerken, Amerika’n›n talebine uyarak
yeni asker gönderme karar› ald›lar.
Ne de olsa, ordu, “en iyi ihraç ma-

l›”!
Türkiye’nin ﬂu anda Afganistan’da 800 askeri bulunuyor. Gönderilecek 1200 askerle birlikte bu
rakam 2000’e ulaﬂacak. Barak
Obama’n›n ülkemize yapt›¤› ziyaretin halka aç›klanmayan sonuçlar›ndan biri de bu olsa gerek. Amerika, TSK mensuplar›n›n say›s›n›n
artt›r›lmas› d›ﬂ›nda, onlar›n do¤rudan operasyonlara kat›lmalar›n› da
istiyor. ‹ﬂbirlikçiler yar›n onu da
kabul edeceklerdir.
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değin m eler

Maganda Hangisi?

Dökülen yald›zlar
Geçen haftadan iki haber:
“Fransa’da 8 milyon yoksul”
“ABD’de 3,5 milyon çocuk açl›k tehdidi alt›nda”
Ne oluyor dersiniz bu emperyalist dünyaya?
Açl›k, yoksulluk onlara uzakt› hani?
Asl›nda enterasand›r ama “sosyal hakka” dair, her ne
varsa ellerinde, sosyalist sistemin sayesinde var imiﬂ. Emperyalist sistemin yald›zlar› dökülüyor ﬂimdi yavaﬂ yavaﬂ..
BAM TELİ çizgiler

KURAL DUR ‹HTARINA UYMAMA

YOKSULLUK

"Cerrah'›n Korumas›na Maganda Daya¤›" diye yazd› gazeteler.
Cerrah’›n Terörle Mücadele ﬁube Müdürlü¤ü'nden gelen
korumas›, Çorumluo¤lu, hiç de üzerine vazife de¤ilken, Haliç
Köprüsü'nde, bir arac› durdurmak istemiﬂ, araç durmay›nca
Bayrampaﬂa'ya kadar taciz edip siren çalarak durdurmuﬂ, kimliklerini göstermelerini istemiﬂ... Araçtakiler de Çorumluo¤lu'nu tekme tokat dövmüﬂler.
Gazete yukar›da dedi¤imiz gibi, o üç kiﬂiye maganda demiﬂ... Ama haberden anlaﬂ›ld›¤› kadar›yla as›l "magandal›k"
yapan Cerrah'›n korumas› olmuﬂ ve de müstehak›n› bulmuﬂ.
Dar›s› amirinin baﬂ›na.

AKP ‘Sizin için’ Çal›ﬂ›yor
AKP’nin geçen haftaki en önemli icraatlar›ndan biri de, bir
konuda getirdi¤i “ ve rg i i n d i r i m i ” oldu.
Durun hemen sevinmeyin can›m, AKP “sizin için” çal›ﬂ›yor
dediysek, siz yoksunuz onlar›n içinde.
Onlar, yat›, villas› olanlar.
Zaten vergi indirimi de “Yatlar”
için. Vergi kaç›rmak için baﬂka ülkelerin bayraklar›n› taﬂ›yan yat sahipleri, Türk bayra¤› taﬂ›yabilsinler diye,
tamamen “milli amaçlarla” yatlara
vergi indirimi sa¤lanm›ﬂ.
Yat›n›z yoksa, kabahat sizin.

Evren’e Destek!

VURMA-ÖLÜM

JOP-GAZ

EVEET GÖRÜLDÜ⁄Ü ÜZERE
KR‹Z ARTTI⁄I DÖNEMLERDE
YOKSULLUKLA BERABER K‹ﬁ‹ BAﬁINA
DÜﬁEN JOP-GAZ ORANI ARTMAKTADIR.
YOKSULLAﬁAN VATANDAﬁ ÜSTTE
GÖRÜLDÜ⁄Ü G‹B‹ KURULLARA UYMAMAKTA
VE TAB‹ POL‹S‹N ‹ﬁ KAZALARI DA BÖYLECE
ARTMAKTADIR. SONRA...
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Fethiye’de Cunta ﬂefi Kenan Evren’in ad›n› taﬂ›yan caddenin isminin de¤iﬂtirilmesi talebi, Belediye
Meclisi’ndeki MHP ve AKP’li üyelerin oylar›yla reddedildi.
Aferin MHP ve AKP’lilere!
Ertu¤rul Günay adl› Kültür Bakan› olacak ﬂaklaban da, partisinin
halini, zihniyetini görmezden gelip,
Evren’e laf söylemeye devam ediyor.

F›rsat
Dersim’de 5 bölge “geçici güvenlik bölgesi” ilan edildi ve buralarda yayla ve meralara ç›kmak yasakland›.
‹ﬂte size f›rsat; askerler, marabay›
da, mal› davar› da, yaylaya, meraya
ç›k›p yorulmaktan kurtarm›ﬂ, yan
gelip yats›nlar; f›rsat bu f›rsat!

17 May›s 2009

Özgürlük
fethedilir,
arma¤an
olarak
al›nmaz.
Paulo F reire

Çocuk ve “ﬂiddet”!
Emine Erdo¤an, ﬂiddeti yücelten dizilerden çocuklar›m›z› uzak tutmak gerekti¤ini söylemiﬂ.
E¤er çocuklar› korumaksa amac›, en baﬂta kocas›n›n iktidar›n›n ﬂiddetinden nas›l uzak tutacak peki çocuklar›?
Kocas›n›n emrindeki polislerin 1 May›s’ta uygulad›klar›
vahﬂet, herhangi bir dizideki vahﬂetten daha m› azd›, daha
m› az zararl›?

Belki teröristtir
Jandarma komando er Lokman Tekin, Hakkari’de may›na bas›p öldü. Ailesi Adana’da, ço¤unlukla yoksul
Kürtlerin yaﬂad›¤› Gülbahçesi mahallesinde oturuyordu.
Belki bu yüzden, karakol görevlileri, aileye o¤ullar›n›n
öldü¤ünü haber vermek için her zaman yapt›klar› gibi,
eve gitmeyip, ça¤›rd›lar.
O¤lu askerdi ama, ya baba teröristse... Orada oturdu¤una göre!
Terörist mahalleye gitmektense, babay› karakola ça¤›ral›m en iyisi dediler..
66 yaﬂ›ndaki baba Muhittin Tekin “arac›m›z yok, gelemem” dedi ama, bu defa ekip arac› gönderip ald›rd›lar ve
karakolda ‘O¤lun ﬂehit’ dediler.

Kas›tl› ‹nek!
Malatya’n›n Kadiruﬂa¤› köyü’nde, Gülsüm adl› bir inek,
sahibinin elinden kaçarak ilkö¤retim okulunun bahçesindeki
Atatürk büstünü k›rd›.
Yetkililer durur mu, Milli E¤itim Müdürlü¤ü taraf›ndan
derhal soruﬂturma aç›ld›. ‹nekti falan ama, ya kas›t vard›ysa..
‹nek de¤illerdi ya, kas›t varsa yutmazlard›... Köydeki hemen
herkesin tek tek ifadesi al›nd›.
‹ne¤in sahibi, ceza alma korkusuyla "Gülsüm"ü ‹nekp›nar› köyündeki bir yak›n›na verdi. Belki Gülsüm inek gözönünde olmazsa, yarg› unuturdu.
Derin soruﬂturma sürüyor.

Say›: 180

Sri Lanka’da Terör:
“Yoketme” Sald›r›s›nda
Hastaneler Hedef
Sri Lanka ordusunun
gerilla bölgesinde halk için
oluﬂturulan “güvenlik bölgesi”ne yapt›¤› füze ve top
sald›r›s›nda 257 kiﬂi katledildi. 800 civar›nda kiﬂi yaraland›.
2 May›s günü Mullavaika’da bir seyyar hastaneye
top at›ﬂ›yla sald›ran Sri
Lanka ordusu 68 kiﬂiyi
k a t l e t t i. Ayn› hastaneye 12
ve 13 May›s’ta da iki kez
top at›ﬂ› ile sald›r› yap›ld›. Daha önce de Sri Lanka
ordusunun bir baﬂka hastaneye yapt›¤› sald›r›da da
49 kiﬂi katledilmiﬂti.
Mullavaika’da bir okulda oluﬂturulan bir seyyar
hastaneye 10 May›s gününe kadar getirilen 257 cesedin 67’sinin çocuk cesedi oldu¤u belirtildi... Sri
Lanka’daki BM Sözcüsü Gordon Weiss de, son sald›r›larda “ölenler” aras›nda 100 ’ün üz e ri nde çocuk
bulundu¤unu belirtti.
‹nsan Haklar› ‹zleme Örgütü (HRW) Sri Lanka’da hükümetin “savaﬂ suçu” iﬂledi¤ini, yaral›lar›n
kurtar›lmas› için “güvenli bölge”de aç›lan seyyar
hastanelerin 30 defa bombaland›¤›n› aç›klad›.
Tamil Eelam Özgürlük Kaplanlar› (LTTE) uluslararas› iliﬂkiler sözcüsü S. Pathmanathan da, yapt›¤›
aç›klamada “Bu devlet terörü ve savaﬂ suçudur” diyordu.
*
Tamil Eelam Özgürlük Kaplanlar›’n› (LTTE) tamamen yoketmeye yönelik sald›r›, LTTE’nin bulundu¤u alandaki halk›n da yokedilmesi sald›r›s› olarak
sürüyor. BM rakamlar›, sadece son dört ay içindeki
sald›r›larda, Sri Lanka ordusu taraf›ndan 6.500 kiﬂinin katledildi¤ini gösteriyor.
*
Avrupa’daki Tamiller, Sri Lanka devletinin katliamlar›n› protesto etmek, gerillalara destek vermek
için eylemlerine devam ediyorlar. ‹ngiltere’nin baﬂkenti Londra’da Parlamentonun bulundu¤u alanda 1
May›s’ta çad›r kuran Tamiller’den 4 kiﬂi açl›k grevine baﬂlad›. Halk Cepheliler de açl›k grevi çad›r›n› ziyaret ederek desteklerini sürdürdüler. Almanya’da
Düsseldorf Eyalet Parlamentosu önünde iki Tamillinin baﬂlatt›¤› açl›k grevi de sürerken, çeﬂitli ﬂehirlerde de gösteriler yap›ld›.
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SANATÇININ ‹NT‹HARI
ÖRGÜTLENMEYE ÇA⁄RIDIR
“Tiyatro ve Sinema
oyuncusu Yaman Ta rcan
intihar etti. 50 yaﬂ›ndaki Ta rcan’›n,
1 y›ld›r iﬂ bulamad›¤› ve bu sürede
bankalara 20 bin TL. borçland›¤›
için bunal›mda oldu¤u ö¤renildi.”
3 May›s tarihli gazeteler böyle
yazd› bir sanatç›n›n intihar›n›.
Onlarca y›ll›k bir sanatç› söz konusu olan; ama bir birikimi yok; bir
güvencesi yok! K›sa bir süre önce
yaﬂam›n› yitiren sanatç› Gazanfer
Özcan’›n ard›ndan da hat›rlanacakt›r, benzer haberler ve yorumlar yap›lm›ﬂt›. Özcan da borçlar› nedeniyle “yar› aç” geçirmiﬂti son y›llar›n›.
Sanki sinema, tiyatro emekçilerinin “kaderi”ymiﬂ gibi y›llard›r birçok sanatç› ayn› sonu yaﬂad›. Sineman›n bir zamanki en büyük ﬂöhretlerinden Cahide Sonku’nun 65 yaﬂ›nda yoksulluk bata¤›nda, Sami
Hazinses’in 77 yaﬂ›nda bir huzurevinde ölmesinden, Beyo¤lu’nda otel köﬂelerinde yaﬂamlar›n› kaybeden onlarca figürana kadar sars›c›
bir tablo var ortada.
Haks›z, adaletsiz düzen, “sanat”
dünyas›nda da hükmünü kurmuﬂ elbette. Bir k›sm› ﬂu veya bu biçimde
“köﬂeyi dönerken”, bir di¤er k›sm›n› bekleyen ise, iﬂﬂizlik, güvencesizlik, sefalet, bak›ms›zl›k oluyor..
Nice emektar sanatç›n›n hazin
ölümlerine tan›k olundu. Yeﬂilçam’›n kahr›n› y›llarca çekmiﬂ onlarca sanat emekçisi, tek baﬂlar›na
sefalet içinde öldüler. Yaman Tarcan
son olur mu? Sanatç›lar›n bu olay›
nas›l de¤erlendirece¤ine ba¤l›.
Koﬂullar aynen sürdü¤ünde, baﬂka Yaman Tarcanlar’›n benzer hayatlar› ve benzer sonlar› yaﬂamas›
kaç›n›lmazd›r.
Kapitalizm, sanatç›y› kendine
kâr getiren bir araç olarak görüyor.
O kâr’› ﬂu veya bu nedenle getiremedi¤inde at›yor bir kenara. Elbette
p o s a s › n › ç › k a r a r a k . Adam yerine
konulmadan, “sigorta” denilen zo-
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runlulu¤u bile yerine getirmeden
çal›ﬂt›r›l›p sonra adeta ölüme terk
ediliyor o sanatç›.
Sistem, bir dönem zirveye ç›kar›p meﬂhur etti¤i sanatç›y›, sonra bir
kenara f›rlat›p unutulmaya mahkum
ediyor. O sanatç›y› bekleyen son ise
iﬂsizlik ve açl›kt›r.
Yaman Tarcan’›n cenazesine kat›lan sanatç›lar, hiçbir sosyal gü vencelerinin olmad›¤›n›, t elif hak l a r › n › n yasallaﬂmad›¤›n›, iﬂsizlik
s i g o rt a s › n d a n bile yararlanamad›klar›n› anlat›yorlard›. Sanatç›lar bu
vesileyle “benzer ölümlerin önüne
geçilmesi için telif haklar› yasas›n›n
düzenlenmesini ve sanatç›lara sahip ç›k›lmas›n›” talep ettiler.
Elbette talepleri hakl›d›r. Fakat
sanatç›lara “ s a h i p ç › k › l m a s › n › ”
kimden istiyorlar?
Sanatç›lar önce kendi kendilerine sahip ç›kmal›d›rlar. Yani öncelikle Ö R G Ü T L E N M E L ‹ D ‹ R L E R...
Çünkü, kendine sahip ç›kmak, örgütlenmektir. Taleplerini de as›l olarak iﬂte bu örgütlenme ve mücadele
ile dayatmal›d›rlar. Kendilerini açl›¤a, iﬂsizli¤e mahkum edenlerden
“bize sahip ç›k›n” diye ric a minnet etmek, do¤ru de¤ildir. Sonuç da
al›namaz.
Bugün sinema-televizyon alan›nda iﬂsizlik oran›n›n % 70 civar›nda oldu¤u belirtiliyor. Kendilerini iﬂsizli¤e mahkum eden bir sistemden insaf ve vicdanl› olmas›n›
beklemek boﬂuna bir beklentidir.
Sanatç›lar›n, bu kesimde çal›ﬂan
emekçilerin say›s› az›msanmayacak
kadar çoktur. Ancak örgütsüzdürler.
Sendikalarda, çeﬂitli kurumlarda örgütlenmeden, ne patronlar karﬂ›s›nda haklar›n› savunabilirler, ne de
kendi aralar›nda bir dayan›ﬂma gösterebilirler.
Sanatç›lar ço¤unlukla ayd›n insanlard›r. Düzen onlar› bireycileﬂtiriyor, bencilleﬂtiriyor ve ayd›n olma
konumundan uzaklaﬂt›r›yor. Yoz ve-

ya bireyci ç›karc› iliﬂkiler içinde onlar› örgütsüzlü¤e mahkum ediyor.
Sonra da, bireysel bunal›mlarla birlikte intiharlar ve yokluk içinde bir yaﬂam geliyor. “Kendini kurtarmay›” ö¤ütlüyor sistem.
Düzenin sanatç›lara reva gördü¤ü yaﬂam budur. Tam bir cendereye
sokuyor sanatç›lar›. O cendereden
ç›k›lmad›kça, daha çok intiharlar
olacak, patronlardan, iktidarlardan
insaf beklenecektir.

Çözüm Yak›nmak De¤il,
Örgütlenmektir...
Her gün televizyonlardan evlere
girenler, oradaki sahte dünyalar›n
d›ﬂ›nda halk›n hemen bir çok kesimi
gibi, zor koﬂullarda yaﬂamaktad›rlar. 3-5 kiﬂiye köﬂeyi döndüren sektör, binlerce emekçiyi de ezip, posas›n› ç›kar›ncaya kadar çal›ﬂt›r›yor.
Sonra da bunlar› bir kenara atarak
yenilerini ﬂöhrete taﬂ›y›p yoluna devam ediyor.
Sanatç›lar, otel odalar›nda tek
baﬂ›na yaln›zl›¤a ve açl›¤a mahkum
olmak istemiyorlarsa, açl›¤a, iﬂsizli¤e, hastal›klara, bunal›mlara, yenilmek istemiyorlarsa çözümü mücadelede ve örgütlenmekte aramal›d›rlar.
Yak›narak, yap›mc›lar›n, patronlar›n ve iktidarlar›n insafl› olmalar›n› bekleyerek, her arkadaﬂlar›n›n
ölümünde a¤layarak bu sorunu çözemezler. Sanatç›lar, öncelikle kendilerine güvenmelidirler. Sorumluluk alt›na girmelidirler. Bireycili¤e
tav›r al›p, dayan›ﬂmaya, paylaﬂ›mc›l›¤a yönelmelidirler. Böyle bir zeminde örgütlenmeyi ve dayan›ﬂmay› gerçekleﬂtirmeleri mümkün olacakt›r. O zaman hiçbir sanatç› otel
odalar›nda ölüme terk edilmeyecek,
intihar etmek yerine; dayan›ﬂma
içinde sorunlara asgari çözümler
üretilebilecek; en az›ndan “umut”
ölmeyecektir.
Bu anlamda, Yaman Tarcan’›n
intihar›n› örgütlenmeye ça¤r› olarak
anlamal›d›r sanatç›lar.
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