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OY VERME!

Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi, Sosyalizmden
Yana Olanlar›n Sesi

Y er el ve Me rkez i Düzeyde
H a l k › n D e v r i m c i ‹ k t i d a r › ’n›
Gerçekleﬂtirmek ‹çin
Örgütlenelim!

‹stersek....
‹stedi¤imiz, özlemini duydu¤u muz yaﬂamla, bugün içinde yaﬂad›¤›m›z sistem aras›nda da¤lar k a d a r
f a r k v a r.
Özlemini duydu¤umuz sistem,
mevcut sistemin de¤iﬂmesiyle müm k ü n . Ve fakat, mevcut sistemin de -

olmayan› istiyoruz.
Açl›¤›n ve yoksullu¤un son bul m a s › n › n b a ﬂ k a y o l u y o k t u r. ‹ﬂsizli ¤in de, yozlaﬂman›n da, olmad›k ve
o l m a m a s › g e re k e n e r k e n ö l ü m l e r i n
de... E¤itim, sa¤l›k, konut hakk› için
de... baﬂka yol yoktur... Özgürlük
için, adalet için baﬂka yol yoktur.
Bunu biliyoruz. Bunun fark›nday›z. Bunun bilincindeyiz.

‹stemek; devrimin önündeki
tüm engeleri ortadan kald›rmak,
bunun için kendini geliﬂtirmek ve
yenilemektir. ‹ s t e m e k ; d a h a b ü y ü k
g ö re v l e r ü s t l e n m e k , s ü re c i n , m ü c a d e l e n i n , h a re k e t i n i h t i y a ç l a r › n a c e v a p o l m a k t › r.
‹stersek, yapabiliriz. Ya p m a m › z
g e re k e n l e r b i z i m g ü c ü m ü z ü a ﬂ a n
ﬂeyler de¤ildir. Ye t e r ki isteyelim.

YAﬁIYORLAR
27 Mart - 2 Nisan
1976’da ‹stanbul’da do¤du. Liseli gençli¤in mücadelesinde yerald›. 1991 sonlar›ndan itibaren 7 y›l ‹ngiltere’de yaﬂamak
zorunda kald›. Orada da mücadeleden
uzak de¤ildi. Bu nedenle ‹ngiltere hapishanelerinin hücrelerinde 6 ay tutsak kald›. 1998’de mücadeleyi ülkesinde sürdürmek için Türkiye’ye döndü. Ülkesinde
Meryem ALTUN tutsak düﬂtü bu kez de. 3 Haziran
2001'de direniﬂ bayra¤›n› yoldaﬂlar›ndan
devralarak ölüm orucuna baﬂlad›. 31 Mart 2002’de Sa¤malc›lar Devlet Hastanesi'nde ﬂehit düﬂtü.

1972'de Artvin'in ﬁavﬂat ilçesi Kayadibi
Köyü’nde do¤du. 1990'da Marmara Üniversitesi Atatürk E¤itim Fakültesi ö¤rencisiyken Dev-Genç saflar›nda yer ald›.
Ayn› y›l k›sa bir tutsakl›k süreci geçirdi.
Tahliye olduktan sonra yine Dev-Genç
saflar›na koﬂtu. Temmuz 1991'de illegal
alanda mücadelesini sürdürmeye baﬂlad›.
Ard›ndan bir savaﬂç› oldu. Yoldaﬂlar›n›n
Ümit GÜNGER
1 Nisan 1993'de K›z›ltoprak'ta ﬂehit düﬂmesinden sonra, 23 Nisan'da gözalt›na al›narak tutukland›.
9. Ölüm Orucu Ekibi (Zehra Kulaks›z Ölüm Orucu Ekibi)
neferlerinden biriydi. Tekirda¤ Devlet Hastanesi'nde 29
Mart 2004 günü bedenini tutuﬂturup zulmü yere sererek
ﬂehit düﬂtü.

¤iﬂmesi de zorlu bir iﬂ.
B i z b i l e re k , i s t e y e re k s e ç t i k b u
zorlu kavgay›.
‹stemek... A n a h t a r kelime bu.
‹stersek; herﬂeyi hallederiz.
‹stersek; aﬂ›lamayacak hiçbir
engel yoktur.
‹ s t e r s e k ; ö ¤ re n i l e m e y e c e k h i ç b i r
ﬂey yoktur. ‹stersek...
Çok sade ve oldukça net; devrimi istiyoruz.Ya n i k ö k l ü b i r a l t -ü s t
o l u ﬂ t u r hedef l edi ¤i mi z .
Tarihin tekerle¤i, bizim hedefle di¤imiz yönde dönmekte zaten. Do ¤al olan bu. Ya n i z o r a m a i m k a n s › z

A m a m i l y o n l a rc a i n s a n › m › z , h a l k ›m› z bunu bi l miyor. Çok de¤iﬂik
sebeplerle bunun fark›nda ve bilincinde de¤il. Çok sade ve net; bunu
h a l k › m › z a , m i l y o n l a r a b i z g ö s t e r ece¤iz. Biz devrimi istiyoruz.
‹ s t i y o r s a k ; halk›m›za, bu çözüm
yolunu biz gösterece¤iz.
‹stiyorsak, devrimin bilincini biz
taﬂ›yaca¤ ›z.
K i t l e l e re g i t m e m e k , k i t l e l e r i b i l inçl endi rmemek, i ste me mekt ir.
Devrimi istememizin anlam› bu d u r. Bu yüzden diyoruz ki;
‹stemek baﬂarman›n ilk ad›m›d›r.

‹stersek, yapabiliriz.
A m a u n u t m a y a l › m : ‹stemek, so y u t b i r duygu veya niyet de¤ildir;
‹ s t e m e k ; e me k v e i ra d e d i r.
‹ s t e m e k ; › s r a r v e k a r a r l › l › k t › r.
‹stemek; coﬂku ve üre t m e k t i r.
‹ s t e m e k ; b ü y ü k b i r inanç ve kar a r l › l › k l a ç a l › ﬂ m a k t › r. Yo r u l m a k b i l meden. B›kmadan. Usanmadan.
Sonsuz bir inançla, s›n›rs›z bir
emekle, fedakarl›kla, hedefimize
d o ¤ r u y ü r ü m e k t i r.
‹stersek baﬂar›r›z.
‹stersek; hedefimize ulaﬂ›r›z.
Hedef, iﬂte orada!

1964 y›l›nda Ankara’da do¤du. Devrimci düﬂüncelerle lise y›llar›nda tan›ﬂt›. Son olarak Bursa
Bölgesi’nde mücadelesini yürütüyordu. Körfeze
Bak›ﬂ Gazetesi’nin yaz›iﬂleri müdürü ve sahibiydi. Kontrgerilla taraf›ndan kaç›r›ld›ktan sonra,
31 Mart 1992 ’de Bursa Uluda¤ yolunda iﬂkence
yap›lm›ﬂ ve baﬂ›ndan vurulmuﬂ olarak bulundu.

1 Nisan 1993’de 30
Mart-17 Nisan ﬁehitlerimizi Anma Günleri dolay›s›yla iﬂkencecilere karﬂ› gerçekleﬂtirilen bir
eylemde ﬂehit düﬂtüler.
Hakk› KARAHAN; 1970
Malatya do¤umluydu.
Hakk›
Ferda
1989’da ‹stanbul ÜniKARAHAN
C‹VELEK
versitesi Veterenerlik Fakültesi Ö¤rencisi iken Dev-Genç saflar›nda mücadeleye kat›ld›. Aksaray Bölge Komitesi’nde yerald›. 1992’de Dev-Genç milis örgütlenmesinde komutan olarak görev ald›. Ferda C‹VELEK; 1969’da ‹stanbul’da do¤du. 1988’de Sa¤l›k Meslek Lisesi’nde devrimci mücadeleye kat›ld›. DevGenç saflar›nda aktif olarak görev ald›.
Dev-Genç’in yeniden örgütlenmesinde
Veysel
Kad›köy
koordinasyon sorumlulu¤unu yüBEYSÜREN
rüttü. Veysel BEYSÜREN 1973 do¤umluydu. 1991’de Liseli Dev-Genç saflar›nda mücadeleye kat›ld›. Dev-Genç milislerinde görevlendirildi.

1979’da mücadeleye kat›ld›. Mücadelesini sürdürdü¤ü Kars’ta Mart 1980’de bir
evde ölü olarak bulundu.

Mevlüt ÇINAR

Bülent ÜLKÜ

28 Mart 2004’te Dersim'in Hozat
ilçesi yak›nlar›nda Kinzir Ormanlar›’nda, oligarﬂinin askeri
güçleri taraf›ndan katledildiler.
H›d›r DEM‹R; 25 Kas›m 1974
Dersim Çemiﬂgezek Paﬂac›k
Köyü do¤umluydu. Çiftçi bir ailenin alt› çocu¤undan biriydi.
Erhan
H›d›r DEM‹R
Örgütlü mücadeleye 1993'te
KÖKDEM‹R
kat›ld›. Bir süre ‹stanbul'da Seher ﬁahin SPB’de yer ald›. 1995'te k›r gerillas›na
kat›ld›. Yaklaﬂ›k on y›l da¤larda mücadele etti.
Ekip komutan›yd›. Haydar BOYRAZ; 1972'de Sivas’›n Gürün ilçesi Telin kasabas›nda do¤du. Babas› bekçiydi. 1994'te oligarﬂinin ordusunda askerlik yapt›¤› dönemde Mücadele Dergisi okumaya baﬂlad› ve bir süre sonra da devrimci hareketle iliﬂkiye geçti. Askerlik sonras› örgütlü bir devHaydar
rimci olarak ‹stanbul ‹kitelli bölgesinde çal›ﬂt›.
BOYRAZ
1997 Eylül'ünde Tokat K›r Gerilla Birli¤i'ne kat›ld›. 7 y›ld›r da¤lardayd›. Erhan KÖKDEM‹R; Elaz›¤ Sivrice do¤umludur. 1994’de Gebze Liseli Dev-Genç içinde yerald›, k›sa sürede sorumluluklar üstlendi. 1996 Ocak’›nda tutukland›. Tahliye olduktan
sonra bir süre ‹stanbul Küçükarmutlu’da çal›ﬂmalarda yer ald›. May›s 1998'de gerillaya kat›ld›.

31 Mart 1998 tarihinde Ege
Bölgesi’nde gözalt›na al›nd›lar.
Gözalt›na al›nd›klar› kabul edilmedi. Yaklaﬂ›k bir y›l sonra, itiraflarda bulunan Turan Ünal
adl› kontrgerilla eleman›, dört
devrimcinin Foça’daki askeri
birliklerde iﬂkence yap›ld›ktan
sonra, kollar›, bacaklar› k›r›lm›ﬂ
Neslihan USLU
Metin ANDAÇ
olarak bir tekneye konulduklar›n› ve teknenin Seferihisar
aç›klar›nda bombayla bat›r›ld›¤›n› aç›klad›.
Neslihan USLU (Hayat); 1968
y›l›nda Düzce’nin Çilimli Köyü
do¤umludur. ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ö¤rencisiyken Dev-Genç içinde yerald›.
Mehmet Ali
Hasan
Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi ve SosMANDAL
AYDO⁄AN
yalizm Yolunda Devrimci Gençlik Dergisi’nin yaz› iﬂleri müdürlü¤ünü ve muhabirli¤ini yapt›. ‹YÖDER kurucu üyesidir. Bir dönem Bursa’da çeﬂitli görevler üstlendi.
Metin ANDAÇ; ‹zmir Bergama'da çiftçiydi. 1980 öncesinde ‹zmir Tariﬂ Direniﬂi'nde yerald›. Bir devrimci sendikac›yd›. '90'dan sonra ‹zmir ‹ﬂçi Hareketi Gazetesi'nin temsilcisi oldu. Bergama köylülerinin
"Metin Abi”siydi. Siyanürcü ﬂirkete Eurogold’a karﬂ› 17 köyün direniﬂinin önderlerinden biriydi. 46 yaﬂ›ndayd›. Mehmet Ali MANDAL;
1958’de ‹zmir Menemen Alia¤a’da do¤du. 1974’te iﬂçi çocu¤u olarak
yurtd›ﬂ›na ç›kt›. 1986 y›l›nda Yunanistan’da örgütlü mücadeleye kat›ld›. Mücadele içinde ülkeye geldi. Savaﬂ›n en ön cephesindeydi. Ha san AYDO⁄AN; 1974 Tokat/Almus Akarçay’da do¤du. Düzene olan
öfkesi ve devrimcilere olan sempatisi çocuk yaﬂlarda baﬂlad›. 16 yaﬂ›nda devrimci oldu, çeﬂitli görevler üstlendi.
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eçim sand›¤›, kendi baﬂ›na
iyi veya kötü bir ﬂey de¤ildir.
Onu iyi veya kötü yapan, nas›l kullan›ld›¤›d›r. Sand›k, halk›n iradesini
aç›¤a ç›karan, söz ve karar hakk›n›
kullanmas›n› sa¤layan bir araç olabilece¤i gibi; aldatmacan›n, oyalaman›n, sömürü ve zulüm rejimlerini
meﬂrulaﬂt›rman›n, yerel yönetimlerde ya¤ma ve talan› onaylatman›n
arac› da olabilir. Bir atom bombas›
gibi! Ondaki fiziksel güç, insanl›¤›n
enerji baﬂta olmak üzere çeﬂitli sorunlar›n› çözmek için kullan›labilece¤i gibi, Hiroﬂima’da, Nagazaki’de oldu¤u gibi, katletmek için de
kullan›labilir. Atomun keﬂfediliﬂiyle
kullan›l›ﬂ› aras›nda bu tezatl›k, seçim sand›¤›n›n varl›k nedeniyle ona
yüklenilen rol aras›nda da görülebilir.

S

arih sahnesine, yönetimin
çeﬂitli kesimler taraf›ndan
paylaﬂ›lmas›n›n, kararlara farkl› kesimlerin ortak olmas›n›n arac› olarak ç›kan oy sand›¤›, halklara karﬂ›
riyakarca ve düﬂmanca kullan›lan
tehlikeli bir silah niteli¤ine de bürünebilmektedir. Bu anlamda burjuvazinin sand›kla demokrasiyi özdeﬂleﬂtirmesi bir çarp›tmad›r. Sand›k,
eﬂittir, demokrasi ; veya s a n d › k ,
eﬂittir, kat›l›mc›l›k de¤ildir.

T

9 Mart’ta sand›klar bir kez
daha, bu kez yerel yönetim
seçimleri için halk›n önüne konulacak. Halktan onay istenen adaylar›n
ezici ço¤unlu¤u, partileri farkl› da
olsa, oligarﬂinin adaylar›d›r. Bu anlamda, seçim sand›¤›n›n halka karﬂ›
kullan›lan bir silah olmas›na izin
vermemek için yerel seçimlerle ilgili do¤ru bir tutum belirlemeliyiz.

2

avr›m›z›n ana hatl ar › ﬂunl a r d › r : B i r i n c i s i , düzen
partilerine –AKP’den CHP’ye,
MHP’den DSP’ye, DP’den SP’ye...
kadar– hiçbir koﬂulda oy vermeyece¤iz. ‹kincisi, düzen içi siyaset yapan, parlamentoyu bir çare olarak
gören, yerel sorunlar›n mevcut koﬂullarda çözülebilece¤i umudu ve
beklentisini yaratanlara oy vermeyece¤iz.

T

4
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Yerel Seçim, ‹ktidar
Sorunu ve Tavr›m›z
avr›m›z bir boykot de¤ildir.
Adaylar gösterebiliriz. Fakat
aday gösterelim veya göstermeyelim, her koﬂulda amac›m›z, devrimci bir halk iktidar› hedefini göstermek yönünde olacakt›r. Çünkü, yerel ve ulusal tüm sorunlar›n çözümü
için as›l zemin odur.

T

üzenin siyaset arenas›, istismarc›lardan
geçilmiyor.
Din istismarc›lar› var. Milliyetçi lik istismarc›lar› var. Sol istismarc › l a r var. Eme¤i, yoksullu¤u, halk›n
demokrasi özlemlerini, k›sacas› akla gelebilecek her ﬂeyi istismar etmek üzerine bir seçim faaliyeti yürütülmektedir. Solun çeﬂitli kesimleri de hiçbir ilgilerinin kalmad›¤›
sosyalizmi, devrimi istismar etmektedirler oy için. ‹stismarc›l›k, halk›
aldatmakt›r. ‹stismarc›l›¤a ortak
olunamaz. Düzenin demokrasicilik
oyunu adeta, istismarc›l›k üzerine
ﬂekilleniyor. Çünkü, halk›n gerçek
anlamda yönetime kat›l›m›n› içermiyor bu sistem. Bu anlamdad›r ki,
biz farkl› bir yönetim anlay›ﬂ›n›,
farkl› bir iktidar› savunuyoruz. Seçim sürecine istismar temelinde kat›lan hiçbir gücü de ayn› nedenle
desteklemiyoruz.
H P, DSP, C H P gibi, düzenin
sol etiketli partilerini ve o
partilerin adaylar›n› desteklemek
tutumumuz da söz konusu olamaz.
Kitlelerin sol e¤ilimlerini istismar
etmenin d›ﬂ›nda düzenin di¤er partilerinden bir farklar› olmayan bu
partiler, “sol” s›fat›n› kulland›klar›
için ek olarak bir aldatmacaya hizmet etmektedirler. Bu partileri “demokrasi mücadelesinin ittifaklar›”
aras›nda görmek, sisteme iliﬂkin temel bir yan›lg› içinde olmak demektir.

D

S

zellikle düzen partilerinin
sol, Alevi a¤›rl›kl› gecekondu semtlerinde klasik olarak baﬂ-

Ö

vurduklar› manevralara karﬂ› kitleleri duyarl› ve uyan›k k›lmal›y›z.
Düzen partileri y›llard›r gecekondu
semtlerinde, semtin imar, tapu sorunlar›n› çözecekleri vaadiyle oy
toplam›ﬂlar ve bu oyun defalarca da
tekrar edilmiﬂtir. Keza, son iki seçimde ön plana ç›kar›lan bir di¤er
manevra ise, CHP, DSP gibi partilerin
adaylar›n›
desteklemenin
“AKP’li olaca¤›na, MHP’li olaca¤›na onlardan biri olsun” düﬂüncesiyle meﬂrulaﬂt›r›lmak istenmesidir.
Bu düﬂünce tarz›n›n yanl›ﬂl›¤›n›,
çarp›kl›¤›n›, bu düﬂüncenin sonuçta
solu, devrimi, halk› de¤il, düzeni
güçlendirdi¤ini anlatabilmeliyiz.
emokrasi mücadelesinde
kendi özgüçlerine güvenmek yerine oligarﬂik güçler aras›nda ittifak yapacak, s›rt›n› dayayacak
bir güç arayanlar, onlardan güç alamazlar, ama buna karﬂ›l›k oligarﬂik
düzene güç vermiﬂ olurlar. Seçimlerde genel olarak bu partilerin
adaylar›na oy vermek, düzeni güçlendirmektir. Bu, tart›ﬂma gerektirmeyecek kadar aç›k bir gerçektir.

D

erel seçimlerde koﬂullar›n
uygun oldu¤u yerlerde, ba¤›ms›z adaylarla kat›lmak, reddetmedi¤imiz bir politikad›r. Seçimleri, ülke çap›nda devrimci halk iktidar›n›n ve sosyalizmin propagandas›n› yapt›¤›m›z bir siyasal zemin
olarak de¤erlendirirken, aday›m›z›n
oldu¤u yerlerde, elbette halk›n deste¤ini alarak seçimleri kazanmak da
önemlidir. Devrimci hareket, yerel
seçimleri esas olarak bu iki boyutuyla ele al›r.

Y

ncak yaklaﬂ›m›m›z›n daha
net bir biçimde anlaﬂ›lmas›
aç›s›ndan eklemek gerekir ki, “ba¤›ms›z aday” gösterme politikas›
solda alabildi¤ine dejenere edilmiﬂtir. Yerel seçimleri, propagandif yan›yla ele ald›¤›m›zda da, adaylar

A

gösterdi¤imizde de Marksist-Leninistler aç›s›ndan amaç de¤iﬂmez;
her iki biçimde de amaç, devrimi
güçlendirmektir. K›saca ﬂöyle de
formüle edebiliriz; seçimlere yönelik olarak boykotumuz da, protestomuz da, oyumuz da devrim içindir.
2009 Yerel Seçimlerinde, boykot
veya protesto tavr›m›z söz konusu
de¤ildir. Kendi adaylar›m›z›n oldu¤u yerlerde onlara oy verirken, ülke
çap›nda da oy verilmemesi gerekenleri gösteriyoruz. Yerel seçimlerde
düzeni de¤il devrimi, halk›n iktidar
alternatiflerini büyütmeyi hedefliyoruz.
ktidar iddias›na ve perspektifine sahip Marksist-Leninist hareket, yerel seçimleri de sonuçta
kitleleri örgütleme, bilinçlendirm e , h a rekete geçirme arac› olarak görür ve de¤erlendirir. Ba¤›ms›z aday gösterme politikas›nda da
gözetilen nokta farkl› de¤ildir. Bu
amaca hizmet etmeyecekse, ba¤›ms›z aday göstermenin anlam›
da yoktur. Solu oldu¤undan güçsüz gösteren, hemen hiçbir asgari
koﬂula sahip olmaks›z›n aday göstermiﬂ olmak için seçimlere kat›lan, seçimler sonucunda defalarca
“marjinal kald›k” de¤erlendirmeleri yapmalar›na ra¤men, tekrar
tekrar ayn› “takti¤e” baﬂvuran reformist, revizyonist solun yaklaﬂ›m›, devrimi güçlendiren bir seçim
tavr›na denk düﬂmemektedir.
ürkiye solunun yerel seçim
prati¤i, ufku dar, iktidar hedefinden, devrim iddias›ndan
uzak, daha çok günübirlik politikalar çerçevesinde ﬂekillenen bir pratiktir. Solun reformist kesimi, yerel
seçimleri de içine gömüldükleri
parlamenterizmin bir parças› olarak
görmekte, seçimlere düzen içi beklentileri ve düzen içi çözüm umutlar›n› besleyerek girmektedir. Mesela,
“Türkiye’nin temel sorunu demokratik bir seçim ve Siyasi Partiler Yasas›'n›n de¤iﬂtirilmesidir." diyen bir
yaklaﬂ›m, genel ve yerel seçimlere,
legal particili¤e ve parlamentoculu¤a demokratik mücadelenin ötesinde bir iﬂlev yüklüyor demektir. Bir

‹

T

di¤er bölüm ise, yerel seçimde aday
göstermeyi mutlaklaﬂt›ran bir ﬂablonculuk içindedir. “Devrimin propagandas›n› yapma”y›, ba¤›ms›z
aday göstermekle özdeﬂleﬂtirmiﬂtir
bu kesimler de. Ve esas olarak da
reformizme özenme ve öykünme
içindedirler. Bu özenme ve öykünme, onlar› ilkesiz ve reformist ittifaklar›n içine çekmektedir. Sonuçta
bütün bu politika ve taktikler, soldaki legalizm hastal›¤›n›n, reformist
tercihlerin veya e¤ilimlerin bir yans›mas›d›r. Bu nedenle, yerel seçimlerde sol aç›s›ndan çok daha güçlü
bir müdahale mümkünken, bu müdahaleyle demokratik mevziler elde
edilmesi mümkünken, hiçbir dönem
bu gerçekleﬂtirilememiﬂtir. Bu sorun sadece yerel seçimlere iliﬂkin

avr›m›z›n ana
hatlar› ﬂunlard›r:
Birin cis i, d ü z e n
partilerine –AKP’den
CHP’ye, MHP’den DSP’ye,
DP’den SP’ye... kadar–
h i ç b i r koﬂulda oy
vermeyece¤iz. ‹kincisi,
düzen içi siyaset yapan,
p a r l a m e n t o y u b i r ç a re
o l a r a k g ö ren, yerel
sorunlar›n mevcut
koﬂullarda çözülebilece¤i
umudu ve beklentisini
yaratanlara oy vermeyece¤iz.

T

bir sorun olmay›p, hayat›n her alan›nda kapsaml›, güçlü birlikler
oluﬂturamaman›n bir devam›d›r.
erhangi bir ülkede, yerel iktidar›n niteli¤iyle, merkezi
iktidar›n niteli¤i aras›nda temel bir
farkl›l›k olmaz. Merkezi yönetimin
faﬂist oldu¤u bir ülkede, yerel yönetimlerin demokratik olmas› mümkün de¤ildir; siyasal sistemlerin do¤as›na ayk›r›d›r böyle bir ﬂey. Tek
tek ﬂu veya bu belediyede, muhtarl›kta sa¤lanabilecek baz› demokratik geliﬂmeler, belirtti¤imiz bu gerçe¤i de¤iﬂtirmez. Faﬂizmin 60 y›l›

H

aﬂk›n bir süredir iktidar oldu¤u bir
ülkede, oligarﬂinin partilerinin ve
adaylar›n›n yerel yönetimlerin “demokratik, kat›l›mc›, özgürlükçü, ba¤›ms›z” olaca¤›n› vadetmelerinin
hiçbir inand›r›c›l›¤› olamaz, yukar›da belirtti¤imiz gibi, böyle bir vaadin nesnel koﬂullar› da yoktur zaten.
ligarﬂinin adaylar›n›n faﬂizmle yönetilen bir ülkede
“demokratik, kat›l›mc›” yerel yönetimler vaat etmesi ne kadar temelsiz
ve tutars›zsa, sol ad›na faﬂist iktidar›n yan›baﬂ›nda demokratik belediyeler olabilece¤ini ileri sürmek, buna göre politika belirlemek de o kadar temelsiz ve tutars›zd›r. Yerel yönetimleri demokratikleﬂtirme mücadelesi vermek, bu mevzilerde düzenin s›n›rlar›n› zorlamak farkl› bir
ﬂeydir, faﬂizm koﬂullar›nda demokratik belediyeler olabilece¤ini ileri
sürmek baﬂka ﬂeydir. Birincisi,
do¤ru bir yaklaﬂ›md›r, ikincisi sapmad›r. Düzen içi düﬂünmektir. Bu,
parlamenterizmin yerel yönetimlere taﬂ›nmas›d›r. Sol ad›na düzen içi
umutlar› besleyen, halka sorunlar›n›n çözümü için düzeni gösteren
hiçbir anlay›ﬂ, desteklenemez.

O

erkezi iktidarla, yerel yönetim aras›ndaki bu ba¤›ml›l›k, sorunlar›n çözümü aç›s›ndan da geçerlidir; ﬂehirlerimizin, semtlerimizin sorunlar›n›n çözümü, ülke genelindeki ekonomik,
siyasi politikalardan ve ülke genelinde iktidar›n niteli¤inden ayr›
de¤ildir. ‹ﬂte bu nedenle, seçimler
yerel de olsa, bizim hedefimiz geneli, yereliyle tüm ülkede halk›n iktidar›n› yaratma mücadelesini geliﬂtirmektir. Yerel seçimlerde de bu nedenle propagandam›z›n temelini,
kitlelere halk›n kendi iktidar›n› kurabilece¤i, ulusal ve yerel çapta kendini yönetebilece¤i bilinci ve inanc›n› kazand›rabilmek oluﬂturmal›d›r.
Halk›n devrimci iktidar›, yerel yönetimlerde de devrimci bir yönetim
anlay›ﬂ›n›n hakim k›l›nmas›d›r. Ülkemizi de, belediyeleri de halk yönetecek.
Esas
olan
bunun
kavgas›d›r.
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Devrimci Halk ‹ktidar›’n›n

YEREL YÖNET‹MLER‹
Yerel seçimlere say›l› günler kald›. Gazete ve televizyonlar, adaylar›n, partilerin vaatleriyle, birbirlerine yönelik suçlamalar›yla dolu. Hatta vaatler bile oldukça tali kalm›ﬂ
durumda. Kiﬂiselleﬂtirilmiﬂ, karﬂ›l›kl› efelenmelere dönüﬂtürülmüﬂ,
laf cambazl›¤›ndan öteye geçmeyen
tart›ﬂmalar, seçim propagandalar›n›n oda¤›na oturmuﬂ durumda.
Belediyecilik nedir, yerel yönetimlerde demokrasi nas›l olmal›d›r,
halk›n yönetime kat›l›m› nas›l olacak? Bu ve benzeri sorular, düzen
partilerinin gündeminde yok. Onlar›n yerine yolsuzluklar, adaylar›n
ahlaki çürümüﬂlükleri gündemde.
Seçim propagandas› ad›na yap›lan, rakiplerinin aya¤›n› kayd›rmak
için baﬂvurulan iftira, tehdit, ﬂantaj
gibi bir dizi burjuva yöntemdir.
“ K i m d a h a d e m o k r a t i k b i r yö ne t im an la y› ﬂ ›na s a hi p” tart›ﬂmas›
yerine, “kim daha çok çald›?”,
“kim daha ahkaks›z?”, bunlar› tart›ﬂ›yorlar.
Yeni adaylar›n vaatleri aras›nda
da, halen koltukta oturan adaylar›n
“ben ﬂu kadar baﬂar›l›yd›m” propagandalar› aras›nda da “ halk›n bu
yöne ti ml e ri n ner e si nde o l d u ¤ u n a
veya ola ca ¤ › n a” dair en ufak bir
söz yoktur. Onlar›n yönetim anlay›ﬂ›nda ha l k› n ka t ›l › m› , sadece dörtbeﬂ y›lda bir yap›lan oylamadan
ibaret. Halk›n oylar›yla yönetimlerini meﬂrulaﬂt›racaklar, hepsi bu kadar. Bundan sonra, h›rs›zl›klara,
halk›n d›ﬂ›nda yönetmeye devam!
Adlar› y e rel yönetim. Yani, halk›n da do¤rudan kat›laca¤›, yönetimin bir parças› olaca¤› bir yönetim
birimi... Ancak ülkemizde bu yönetimin, karar mekanizmalar›n›n hiçbir yerinde H A L K Y O K T U R .
Halk ad›na karar alan, halk› yöneten
‘ü s t ü n’, ‘yetenekli’, ‘iﬂbitirici’ baﬂ k a n l a r, yöneticiler vard›r sadece.
85 y›ll›k cumhuriyet tarihinde
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biliyoruz ki, bir defaya mahsus ya
da bir bölgeyle s›n›rl› da olsa, halk›n
do¤rudan yönetime kat›ld›¤› bir yönetim örne¤i yoktur. Bu düzen devam etti¤i sürece de olmayacakt›r.
‹stina da olsa devrimci, demokrat kiﬂilerin kazand›¤› çeﬂitli düzeylerdeki yerel yönetimler olmuﬂtur.
Bunlar›n halk›n ç›karlar› do¤rultusunda yapacaklar› olabilir, halk›n
yerel yönetime kat›l›m› için baz›
ad›mlar da atabilirler. Demokratik
mücadele çerçevesinde düzenin yasall›k s›n›rlar›n› zorlayan bir yerel
yönetim mücadelesi reddedilemez.
Koﬂullar› oluﬂtu¤unda bu mevziyi
elbette yine devrimci bir bak›ﬂ aç›s›yla zorlamak ve de¤erlendirmek
gerekir.
Ancak bir an bile unutulmamal›d›r ki, yerel yönetimlerde sorun, tek
tek kiﬂilerin niteli¤inden ve niyetinden ba¤›ms›z olarak bir düzen sorunudur. Bu düzen, yasalar›, zihniye ti ve k u r u m l a ﬂ m a l a r › y l a bir bütündür. Yerel yönetimlerde ataca¤›n›z
her ileri ad›m, düzenin s›n›rlar› d›ﬂ›na ç›kan her uygulama, bu yasalar,
zihniyet ve kurumlaﬂmalarla karﬂ›laﬂacakt›r.
Hat›rlanacakt›r; ‹zmir Dikili’deki belediye yönetiminin su, toplu taﬂ›mac›l›k gibi yerel hizmetleri düﬂük bir ücretle karﬂ›lamas›, düzen
aç›s›ndan sorun olmuﬂ, belediye yönetimi hakk›nda davalar aç›lm›ﬂt›.
Ki bu küçük, s›n›rl› bir örnektir. Yerel yönetimlerdeki devrimci, demokrat herhangi bir iradeyi ve insiyatifi engellemek üzere, siyasal olarak merkezi iktidar›n eline, her an
yerel yönetimin boynunu vuracak
yetkiler verilmiﬂtir. Düzenin belediyecilik anlay›ﬂ› budur...
Düzen ve düzenin partileri için
yerel yönetimler, halk›n yönetti¤i
ve halk için yönetimler de¤il, cüzdanlar›n dolduruldu¤u, kadrolaﬂma
için kullan›labilecek arpal›k ve siyasal anlamda güç kazan›lan, basa-

mak yap›lacak iktidar mevzileridir.
Bunun için her ne pahas›na olursa
olsun kazan›lmas› gereken kurumlard›r.

Devrimci Halk ‹ktidar›nda
Yerel Yönetim, Halk›n
Do¤rudan Yönetimidir
Düzen aç›s›ndan yerel yönetimlere biçilen rol ortadad›r. Devrimci
Halk ‹ktidar›’nda da yerel yönetimler olacakt›r do¤all›kla. Ama düzenin yerel yönetim anlay›ﬂ› ve kurumlar›yla, Halk ‹ktidar›’n›n ve ayn› süreçte gerçekleﬂtirilecek olan
sosyalizmin yerel yönetimleri aras›nda da¤lar kadar fark vard›r.
Halk›n iktidar›nda yerel yönetimler nas›l bir anlay›ﬂla ﬂekillendirilecek, nas›l kurumlaﬂacaklar, seçimler nas›l yap›lacak ve bugünden
farklar› ne olacak?
Ülkemiz devrimcileri taraf›ndan
halk cumhuriyetinin yönetiminin
nas›l olaca¤› sorusuna verilmiﬂ en
kapsaml› cevap olan Halk Anayasas› Tasla¤›’n› esas alarak bu sorular›
cevaplamaya çal›ﬂal›m.
Halk Cephesi’nin savundu¤u
Ba¤›ms›z Demokratik T ü r k i y e
‹çin HALK ANAYASASI Tasla ¤›’n›n dokuzuncu bölümü, “Yerel
Yönetimler’e ayr›lm›ﬂt›r. Bölümün
baﬂl›¤›nda “DEMOKRAT‹K HALK
CUMHUR‹YET‹’NDE DEMOKRAS‹; ‹KT‹DAR YETK‹LER‹N‹N
KÖYLERE, MAHALLELERE
KADAR Y E R E L M E C L ‹ S L E R L E PAYLAﬁILMASI ÜZER‹NDE
ﬁEK‹LLEN‹R” denilmektedir.
Baﬂl›k, kendi baﬂ›na zaten çok temel bir noktay› ortaya koymaktad›r.
Bu, iktidar yetkilerinin emekçi halk
kitlelerinin köylerde, mahallelerde,
ﬂehir düzeyinde oluﬂturdu¤u meclislerle paylaﬂ›lmas›d›r. Yerel yönetimlerin halka kapal› oldu¤u yerde, ne
demokrasiden, ne halk›n yönetime

kat›l›m›ndan söz edilemez. Halk
Anayasas›’n›n Yerel Yönetimlere
dair “gerekçeler” bölümünde bu anlay›ﬂ ﬂöyle ortaya konulur:
“... halk›n tüm zenginli¤ini, tüm
yarat›c›l›¤›n›, üretkenli¤ini harekete geçirmenin,
ülkeyi, ba¤›ms›zl›¤› ve demokrasiyi sahiplenmesini sa¤laman›n yolu, halk› her düzeyde söz, karar sahibi yaparak yönetime katmakt›r.
Bu ülke, bu topraklar üzerinde yaﬂayan herkesindir; herkesi yönetime katman›n en temel yollar›ndan
biri ise yerel yönetimleri daha etkili
ve yetkili hale getirmekten geçer.
Demokratik Halk Cumhuriyeti iktidar yetkilerini bölge, il, ilçe, mahalleler ve köylere kadar yayarak halk›n karar hakk›n›, kendi yaﬂam›na
iliﬂkin herﬂeyi kendisinin belirleme
hakk›n› kurumsallaﬂt›r›r...”
Burjuvazi taraf›ndan karmakar›ﬂ›k edilen ve mu¤laklaﬂt›r›lan demokrasi iﬂte bu anlay›ﬂla gerçekten
hayat bulur.
Halk, “ kendi yaﬂam›na iliﬂkin
herﬂeyi kendisini n belirl eme hak k›n›” -ki demokrasinin esas› da budur-,, il, ilçe, mahalle, köy düzeyindeki yerel yönetimler arac›l›¤›yla
kullanmaktad›r.
Düzen partilerinin yerel yönetim
adaylar›n›n demagojileri ve ﬂaklabanl›klar› karﬂ›s›nda onlara tek soru
sormak yeter: Sizin belediyenizde,
halk “ kendi yaﬂam›na iliﬂkin herﬂeyi kendisi belirleyebilecek mi?”
Düzen partilerinin hiçbir aday›
bu soruya “evet!” cevab› v e reme yecektir.

Yerel Yönetimin Kurumlar›
Halk›n söz ve karar sahibi oldu¤u Devrimci Halk ‹ktidar›nda, yerel
yönetimin en önemli ve temel unsuru “ b a ﬂ k a n l a r ” de¤il, y e rel halk
meclisleri olacakt›r.
Halk Anayasas› Tasla¤›’ndan
bakmaya devam edelim:

Madde 75 - Yerel Halk Meclisleri, bölge, il, ilçe, köy ve mahalle
düzeyinde tüm yerleﬂim birimlerin-

deki iktidar organlar›d›r.
Evet, “yerel halk meclisleri” dedi¤imizde bunu kimse, hali haz›rda
düzenin belediyelerinde varolan “il,
ilçe belediye meclisleri”yle kar›ﬂt›rmas›n ve karﬂ›laﬂt›rmas›n. ‹kisi aras›nda h i ç b i r b e n z e r l i k y o k t u r.
Muhtevalar›, rolleri ve iﬂleyiﬂleri tamamen farkl›d›r.
Devrimci Halk ‹ktidar›’n›n yerel
yönetim modeli, kiﬂisel bir yönetim
modeli de¤il, halk›n yönetim modelidir. Bu nedenle, “baﬂkanlar” de¤il,
meclisler ön plandad›r.
Maddede görülece¤i gibi, birincisi, yerel yönetimler, tart›ﬂmas›z
biçimde iktidar organlar›d›rlar. ‹kincisi, yerel yönetim meclisleri, sadece il veya ilçeyle s›n›rl› olmay›p, en
küçük mahallelere kadar yay›lan bir
örgütlenmedir.
*

Halk Demokrasisiyle
Biçimsel Demokrasinin Fark›
Peki bu meclisler k i m l e r d e n
oluﬂacak, nas›l seçilecekler?
Madde 76 - En küçük birim olan
köy, mahalle, ilçe ve il Halk Meclisleri’nin üyelerinin yar›s›, do¤rudan,
genel, eﬂit, gizli oy esas›na göre seçilir. Köy, mahalle, ilçe ve il meclislerinin di¤er yar› say›daki üyesi ise,
köy, mahalle, ilçe ve ilde kurulu bulunan belli say›da üyeye sahip meclislerin seçti¤i temsilcilerden oluﬂur.

Madde 77 - Bölge Halk Meclisleri’nin üyelerinin yar›s›, mahalle,
köy, ilçe ve il yerel Halk Meclisleri
taraf›ndan nüfuslar›na oranla seçilen temsilcilerden, di¤er yar›s› ise,
iﬂçi, memur, esnaf vb. çeﬂitli halk
kesimlerinin meclislerinin bölge örgütlülükleri taraf›ndan üye say›s›na
oranla seçilen temsilcilerinden oluﬂur.
Tam bir demokrasi kurumlaﬂmas›. Halk sand›¤a sadece oy vermek

için gitmiyor. Örgütlenmeleriyle
birlikte süreci ve sonucu belirliyor.
ﬁuras› aç›k ki, örgütsüzleﬂtirilmiﬂ
bir toplumun, yönetime kat›lmas›,
söz karar hakk›n› kullanmas›, iradesinin ortaya ç›kmas› zaten söz konusu de¤ildir. “ B i rey” olarak oy
vermeye indirgenmiﬂ bir demokrasi,
bu anlamda içi boﬂalt›lm›ﬂ bir demokrasidir. Halk demokrasisi, halk›n her yerde, en küçük birime kadar örgütlü oldu¤u ve söz ve karar
hakk›n› en baﬂta bu örgütlülükler
içinde kulland›¤›, bu örgütlülükler
arac›l›¤›yla iradesini yönetime yans›tt›¤› bir demokrasidir.
Bu kadar da de¤il; yine yerel yönetim tarz›na iliﬂkin maddelerden
görülebilece¤i gibi, sadece seçmiyor, seçiyor, yönetiyor, denetliyor,
gerek duydu¤unda seçti¤ini de de ¤iﬂtirebiliyor.
Yerel yönetimlerin yar›s› do¤rudan seçilirken, di¤er yar›s› ise, halk›n örgütlü güçleri taraf›ndan belirleniyor. ﬁöyle ki; örne¤in iﬂçiler,
memurlar, köylüler, kad›nlar, gençlik kendi meclislerine de seçimle
belirledikleri temsilcilerini yerel
yönetime gönderiyorlar. Bu ﬂekilde
yerel yönetimlerde halk, do¤rudan
kendi örgütlenmeleri ile temsil ediliyor ve sorunlar, ihtiyaçlar ve çözümler, bizzat halk›n kendisi ve
temsilcileri arac›l›¤›yla çözülüyor.
*

Madde 79 - Bölge ve Yerel
Halk Meclisleri’nin ald›¤› kararlar
ve yürüttü¤ü faaliyetler Demokratik
Halk Cumhuriyeti Anayasas›’na ayk›r› olamaz. Kararlar›n al›nmas›nda ve uygulanmas›nda, ilgili di¤er
idare organlar›yla koordinasyon
içinde bulunur.
Madde 81 - Bölge ve Yerel
Halk Meclisleri, kendi üyeleri aras›ndan belirli say›daki temsilciyi
yürütme olarak seçer. Yürütme,
Bölge ve Yerel Halk Meclisi’ne karSay›: 10 / 22 Mart 2009
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ﬂ› sorumludur ve uygulamalar› itibar›yla Merkezi Halk Hükümeti’nin
de denetimine aç›kt›r. Yürütme üyeleri seçildikleri ço¤unluk oran›yla
g ö re vden a l› nabi l irl er.
Demokratik Halk ‹ktidar›nda yerel birimlerde halk›n do¤rudan yönetiminin olmas› demek, bir kaos,
ülke ve yerel çapta belli hedeflere,
planlara sahip olmamak demek de¤ildir. Yerel yönetimlerin çal›ﬂma
koﬂullar›n› belirleyen, s›n›rlar›n› çizen ve merkezi anlamda ülkenin temel politikalar›yla bütünlük göstermesini sa¤layan mekanizmalar da
vard›r. Tasla¤›n 79 ve 81. maddeleri bunu belirlemektedir.
Yerelde en geniﬂ demokratik
kat›l›m, merkezi politikalarla
bütünleﬂme birbirini tamamlamaktad›r. Bu zorunludur; e¤er
merkezi bir örgütlenme, merkezi bir planlama olmaz ve ülke
çap›nda buna kat›l›m sa¤lanamazsa, eski düzenden kalan bölgeler aras› eﬂitsizliklerin giderilebilmesi için gereken uyum ve
olanaklar›n birleﬂtirilmesi gibi uygulamalarda zaafiyetler ç›kacakt›r.
*
Yerel yönetimlerin yerel iktidar
organlar› olmalar›, düzenin belediyelerinde oldu¤u gibi, sadece yol,
su, elektirik sorunlar›yla s›n›rl› de¤ildir. Demokratik halk iktidar›nda
yerel yönetimler, “birimlerdeki iktidar organlar›d›r.” Yani güvenlikten,
e¤itime, ekonomiden halk› ilgilendiren tüm di¤er konular›n tart›ﬂ›ld›¤›, karara ba¤land›¤› ve denetlendi¤i organlard›r yerel yönetimler.
Aﬂa¤›daki maddeler, bu yaklaﬂ›m›
somutlaﬂt›r›r.

Madde 78 - Bölge ve Yerel
Halk Meclisleri yetkili olduklar›
yerleﬂim birimleriyle ilgili sosyal,
siyasal, ekonomik, kültürel konularda kararlar al›r. Bu kararlar› uygulamak, kamu düzenini sa¤lamak
için yerel düzeyde siyasi, ekonomik,
güvenlik ve di¤er alanlarda gerekli
örgütlenmeleri kurar. Bu alt organlar›n tümü, Bölge ve Yerel Halk
Meclisi’ne karﬂ› sorumludur.
Madde 80 - Bölge ve Yerel
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Halk Meclisleri kendi bölgelerinde
geçerli olacak kaanunlar› yapmak,
yer el ek on o mi k pl an lar ›, y er el b ü t ç ey i v e h e s ap l a r › i n c e l e y i p o n a y l a mak, bulunduklar› bölgede halk iktidar›n›n otoritesini sa¤lamak ve
yurttaﬂlar›n haklar›n› korumak görev ve yetkilerine sahiptirler.
Görüldü¤ü gibi, yerel yönetim,
sadece sokaklar› temizleyen, seyyar
sat›c›lar› kovalayan, gecekondular›
y›kan ya da ülkemizde çokça yap›ld›¤› gibi, rant›n paylaﬂt›r›lmas› de¤ildir. Bir bütün olarak yönetim biriminde halk› ilgilendiren her konu-

da, planlamalar yapmak, olanaklar›n› yaratmak için karar almak ve uygulamakt›r. Demokratik yerel yönetimde, halk›n evleri, birilerine peﬂkeﬂ çekmek için y›k›lmayacakt›r.
Günümüz belediyelerinin tam tersine, halk iktidar›nda yerel yönetimler, halk›n ç›karlar›n› korumakla yükümlüdürler. E¤er bunu yapmad›klar› veya yapamad›klar› koﬂullarda,
81’nci maddede öngörülmüﬂ oldu¤u
gibi g ö revden de al›nma koﬂullar›
vard›r.
*

Göstermelik Kat›l›mc›l›k
Halk›n Sürekli Yönetimi
Günümüz koﬂullar›nda ya da düzenin belediyecilik anlay›ﬂ›nda bu
mümkün mü? Tek kelimeyle, h a y›r! Seçilen milletvekileri, belediye
baﬂkanlar› adeta koltuklar›na yap›ﬂm›ﬂ durumdad›rlar. Bütün yetersizliklerine, h›rs›zl›k ve ahlaks›zl›klar›na karﬂ›n onlar› yerinden etmek
mümkün de¤ildir. Çünkü düzenin
hukuki mekanizmas› ve zihniyeti
buna izin vermemektedir.

Düzenin zihniyeti, halk›n “yyöne time ikide bir k a r › ﬂ m a s › ”n› sistemin gelece¤i için sak›ncal› görür
çünkü. Halk, oyunu verip gelecek
seçime kadar kenarda beklemelidir.
Baﬂta da vurgulad›¤›m›z gibi, oligarﬂinin iktidar›yla, devrimci halk
iktidar›n›n yerel yönetim anlay›ﬂ› ve
modelindeki en temel farklardan biri burada ortaya ç›kar zaten.
‹l, ilçe, köy, mahalle düzeyindeki yerel halk meclisleri, yerel yönetimin arada bir “dan›ﬂ›lan” de¤il, temel ve sürekli yönetim organ›d›r.
Buna göre de alt kurumlaﬂmalar› oluﬂturulmuﬂtur:
Madde 82 - Her düzeydeki
Bölge ve Yerel Halk Meclisleri’nin yürütme organlar›n›n görev ve yetkileri:
a- ) Yürütme organ›, ekonomi sorumlusu, altyap› sorumlusu, güvenlik sorumlusu, kültür
sanat sorumlusu baﬂta olmak
üzere yetkileri bölge, il, ilçe ya
da köyle s›n›rl› kurumlaﬂmalar
ve komiteler oluﬂturur, bölgenin
sorunlar›n› merkezi hükümetle iliﬂki
içinde çözmeye çal›ﬂ›r.
Burjuvazinin belediyelerinin her
ﬂeyi, en temel kamu hizmetlerini
dahi özelleﬂtirip ticarileﬂtirmesine
karﬂ›n, halk›n devrimci yerel yönetimleri, tam tersine, temel hizmetleri tamamen ücretsiz yapacak, imardan kültüre kadar her alanda kolektif eme¤i ve üretkenli¤i harekete geçirecektir.
Elbette, toplumsal geliﬂmeye
ba¤l› olarak bu maddelerin ihtiyac›
karﬂ›layamaz hale gelip yetersiz
kald›klar› haller de olacakt›r. De¤iﬂen ihtiyaçlara göre halk›n yönetimi
kendini yenileyecektir. Hangi de¤iﬂiklikler olursa olsun, halk iktidar›n›n de¤iﬂmeyen hareket noktas›,
halk›n kat›l›m›n›n en yüksek nokt a d a t u t u l m a s › ve bizzat halk›n örgütlülükleriyle kendisini yönetme s i d i r. Kapitalist düzenin halk› atomlar›na kadar bölüp parçalad›¤› koﬂullarda, Halk ‹ktidar›, yerel ve
merkezi tüm meclisleriyle, halk›n
örgütlülü¤ünün en geliﬂmiﬂ ﬂeklidir.

Gecekondular Bizimdir! Yalanc›lar,
Talanc›lar, Sömürü ve Zulmün
Temsilcileri Semtlerimizi Kirletemezler!
u Nurtepe’den geçmek isteyen faﬂist MHP konvoyu,
halk t araf›ndan k uﬂat›ld›.

u MHP’liler ve polis halka ateﬂ açt›, polis sald›r›ya
geçti; Nurtepe’de b arikatlar
yükseldi.
u Ayn› akﬂam, Çayan
Mahallesi p anzerler, a krepler ve binlerce çevik kuvvet
polisiyle kuﬂat›ld›.

u Çat›ﬂma 18.00’den
21.30’a kadar sokak s okak
sürdü. 24 kiﬂi gözalt›na al›nd›.

u Gözalt›na a l›nanlar iﬂkenceden geçirildi, 5 kiﬂi tutukland›.

***
o Okmeydan›’ndan geçmek isteyen 25 araçl›k MHP
konvoyu, Halk Cepheliler taraf›ndan t aﬂlanarak t ahrip
edildi.

o AKP Beyo¤lu Belediye
Baﬂkan Aday› ve ﬂürekas›,
Okmeydan› P iyalepaﬂa M ahallesi’nden kovuldu. Okmeydan›’ndaki d üzen p artilerine a it b ayraklar indirildi.

o Esenler’de p ropaganda
yapmak isteyen AKP’yi teﬂhir eden Halk Cepheliler’e,
AKP’liler ve polis birlikte
sald›rd›.

Kanl› ayaklar›, kirli elleriyle dokunduklar› yerler çoktur bugün.
Ama azalacak. Gecekondular bizimdir ve yar›n daha fazla bizim
olacak. Yoksullar›n ba¤r›nda devrim geliﬂtikçe, onlar›n gezip dolaﬂacaklar›, yalanlar›n› anlatacaklar›
yerler daralacak.
Ça¤layan’dan Küçükarmutlu’ya,
Okmeydan›’ndan Gazi’ye, 1 May›s’tan Esenler’e düzenin temsilcileri, halk›n düzen siyasetini reddediﬂ
tavr›na tan›k oldu. Halk›n yalana, talana öfkesinin kendilerine yöneldi¤ini hissettiler.
Say›lan yerler, elbette azd›r henüz. Ama belirtti¤imiz gibi, ço¤alacaklar. Emekçi, yoksul halklar,
semtlerine sahip ç›kacaklar. Düzenin kanl› ve kirli siyasetinin beyinlerini ve sokaklar›n› kirletmesine
izin vermeyecekler.
Burjuvazinin kimi kesimleri, bu
tav›rlar› görünce, hemen “kurtar›lm›ﬂ bölgeler” demagojilerini piyasaya sürerler. Hay›r, mesele, oligarﬂik diktatörlü¤ün yan›baﬂ›nda “kurtar›lm›ﬂ bölgeler!” ilan etmek de¤il;
halk›n beynini oligarﬂinin siyaseti-

nin tahakkümünden kurtarmakt›r.
Halk kitleleri bilinçlendirildi¤inde,
devrimi ba¤r›nda büyütecek olan
as›l kurtar›lm›ﬂ bölgeler iﬂte o bilinçlerdir.

B u r a s› Ça y a n
F a ﬂiz me Ge çit Yok!
15 Mart günü bir grup faﬂist
konvoy halinde Ça¤layan’da MHPnin düzenleyece¤i seçim mitingine
kat›lmak üzere yol al›rken Nurtepe
oto yolunu kullanmak istedi. Ancak
bunu fark eden devrimciler konvoyu taﬂlayarak, araçlar›na zarar verdiler ve eli, halk›n kan›na bulaﬂm›ﬂ
MHP’nin buradan geçemeyece¤ini
hayk›rd›lar.
Miting dönüﬂünde de ayn› yolu
kullanan MHP konvoyu 600 kiﬂilik
halk taraf›ndan taﬂland›. Trafik s›k›ﬂ›k oldu¤u için ilerleyemeyen MHP
konvoyunu savunan faﬂistlerin hamisi polis, halka rasgele ateﬂ aç›nca
Halk Cepheli Hüseyin isimli bir
genç aya¤›ndan yaraland›. Bunun
üzerine halk “Nurtepe Faﬂizme Mezar Olacak, Faﬂizme Karﬂ› Omuz
Omuza” sloganlar› atarak mahalleSay›: 10 / 22 Mart 2009
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ca¤›n› duyurdu. Ancak eyleme kat›lmak üzere toplanan Halk Cepheliler ve mahalle halk› bir kez daha
polisin sald›r›s›na u¤rad›. Bu defa
özellikle Çayan Mahallesi’ni hedef
alm›ﬂlard›. Çayan’›n her soka¤›
panzer, akrep ve binlerce çevik polisiyle tutulmaya baﬂland›. ‹nsanlar›n giriﬂ ç›k›ﬂlar› engellendi. Çayan’›n kuﬂat›lmas›na en güzel cevap
direniﬂti.
Ellerindeki taﬂlarla ve umut dolu
sloganlarla, direnme kararl›l›¤›yla… Çayan’› kondu kondu kuran ve
direniﬂle sembolleﬂmesini sa¤layan
devrimciler yine sokak sokak büyütüyorlard› umudu.
Yo¤un gaz ve sis bombas› alt›nda sokak sokak sürdü çat›ﬂma. Gaz
bombas›n›n yetmedi¤i yerde panzerden tazyikli su s›k›ld› sürekli.
Nurtepe’ye, Çayan halk›n›n üzerine
Halk Cepheliler yap›lan sald›r›y›
kurﬂun ya¤›yordu o gün. Bombalarprotesto etmek ve Nurtepe-Güzeltela, tazyikli sularla da¤›lmayan halpe halk›n›n yaln›z olmad›¤›n› hayk›n üstüne polis silah s›kmaya baﬂk›rmak için ayn› gün eylem yapalad›. Her ad›m›nda direniﬂ vard›, gözalt›na al›nanlar ve yaralananlar olsa da bunlar direniﬂi
bitiremedi. Da¤›lmalar olduysa da yeniden biraraya gelindi
15 Mart günü, Nurtepe halk›na yönelik ve polislere bu mahalle bizimfaﬂist sald›r›ya bir cevap da 1 May›s Ma- dir denildi.
hallesi’nden geldi. Kuruluﬂundan bugüne
Çat›ﬂmalar›n son bir saatinonlarca kez faﬂist sald›r›ya u¤rayan 1 May›s de panzer, akrep, çevik-sivilMahallesi halk› faﬂizme karﬂ› direnen Nurte- yunus polislere ›ﬂ›kl› helikopter
pe halk›n›n direniﬂini bir eylemle selamlad›. eﬂlik etmeye baﬂlad›.
‹ﬂte bu kadar korkuyorlard›. Korktuklar› kadar kalabaHalk›n Hukuk Bürosu yapt›¤› yaz›l› aç›k- l›k gelmiﬂlerdi, korkular› kalama ile Nurtepe'de halka karﬂ› yap›lan sald›- dar pervas›zd›lar. Ama korkr›dan sonra polisin gözalt›na ald›klar› insan- makta hakl›yd›lar. Çünkü karﬂ›lar›ndaki halkt›, karﬂ›lar›ndalara iﬂkence yapt›¤›n› aç›klad›.
Aç›klamada, “Gözalt›na al›nan kiﬂilerin ki Çayanlar’›n yolunda yürütamam›, resmi-sivil ve çevik kuvvet polisleri yen Mahir yüreklilerdi.
Çayan’da direnenlere destaraf›ndan gerek gözalt›na al›nma s›ras›nda
gerekse de polis merkezine nakil için bindi- tek olmak isteyen ama Çarildikleri araçlarda sald›r›ya maruz kalm›ﬂ- yan’a giremeyen aralar›nda
lard›r. Ç›kar›ld›klar› Adli Tabip taraf›ndan Halk Cepheliler’in de oldu¤u
hastaneye sevk edilmeleri istenen 3 kiﬂi uzun yaklaﬂ›k 100 kiﬂilik grup ise
Kan Sokak’ta barikat kurarak
süre polis merkezinde tutulmuﬂlard›r.
Halka sald›ran sivil faﬂistler hakk›nda direniﬂe geçti. “Mahir Hüseyin
baﬂta önleme, da¤›tma ve yakalama olmak Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ,
üzere hiçbir adli iﬂlem yapmayan polisin, Katil Polis Mahallemizden
halk›n kendisini savunmas› karﬂ›s›nda gös- Defol” sloganlar› atan grup barikat kurup ateﬂ yakarak direnterdi¤i terör kabul edilemez” denildi.
de topland›.
Polisin sald›r›s›n› protesto etmek, faﬂizmden hesap sormak için
anayolda üç yere barikat kuruldu.
Barikat boyunca slogan atan halkla
polis aras›nda s›k s›k çat›ﬂmalar yaﬂand›. “Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ, Nurtepe Faﬂizme
Mezar Olacak” sloganlar› ile umudun sloganlar›n›n hayk›r›ld›¤› barikat direniﬂine polis yo¤un gaz bombas›yla ve insanlar›n üstüne direk
ateﬂ açarak sald›rd›. Ara sokaklara
da¤›lan halk ve devrimciler daha
sonra tekrar biraraya gelerek polise
taﬂ atmaya baﬂlad›. Çayan Mahallesi’nde ve Nurtepe’de gaz bombas›
atarak sald›ran polis gördü¤ü herkese müdahale etmeye çal›ﬂt›. Ancak
halk›n direniﬂi karﬂ›s›nda polisler
mahalleden çekilmeye baﬂlad›.

Nurtepe Halk› Yaln›z
De¤ildir

HHB’den Aç›klama
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di. Ara ara anayola ç›kmaya çal›ﬂan
gruba polis gaz bombalar›yla sald›rd›. Ancak grup da¤›lmay›nca bu kez
çevikler gaz bombalar›yla ateﬂ açarak sald›r›ya geçti.
Polisler Çayan’dan çekildikten
sonra eylem iradi olarak bitirildi.
Polisin sald›r›s› sonucu 24 kiﬂi gözalt›na al›nd›, birçok insan a¤›r ﬂekilde yaraland›. Gözalt›nda bulunanlardan Umut Kocaeli ve Zehra
Ergen a¤›r yaraland›lar.

N u r t e p e ’ d e F a ﬂ is t
P rovo k a s yon ve Gözal t›l a r
P rotes to Edildi
14 Mart tarihinde Nurtepe’de
yaﬂanan faﬂist sald›r›y› ve devrimcilerin gözalt›na al›nmalar›n› protesto
etmek için 17 Mart günü Nurtepe’de bir eylem düzenlendi. Nurtepe-Güzeltepe Halk› imzas›yla “Faﬂist Sald›r›lara Geçit Vermeyece¤iz” yazan bir pankart ve gözalt›na
al›nanlar›n gördükleri iﬂkenceden
sonra çekilen foto¤raflar›n›n taﬂ›nd›¤› eylem boyunca “Nurtepe Faﬂizme Mezar Olacak, Faﬂizme Karﬂ›
Omuz Omuza, Halk›z Hakl›y›z Kazana¤›z” sloganlar› at›ld›.

N u r tep e F aﬂizme
Mez a r O l ac a k
Sald›r› Nurtepe Güzeltepe halk›
taraf›ndan 17 Mart’ta yap›lan meﬂaleli bir yürüyüﬂle protesto edildi.
250 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde “Faﬂist Sald›r›lara Geçit Vermeyece¤iz” pankart› aç›ld›.
Eylemde burjuva bas›n›n gerçeklerin üstünü örttü¤üne de¤inildi. Yaﬂanan sald›r›da tek tarafl› haber yapan burjuva medyan›n suç ortakl›¤›
yapt›¤›n›n ve sald›r›ya karﬂ› direnen

halk›n hedef gösterildi¤inin vurguland›¤› eylemde tüm halka faﬂizme
karﬂ› mücadele ça¤r›s› yap›ld›.

F aﬂ i s t P rovok a s yon la r a
K a rﬂ› Ç›kmak Suç De¤il d i r
Gözalt›na al›nanlar 18 Mart günü
Beﬂiktaﬂ ACM’ye götürüldü. Sabah
saatlerinde 18 yaﬂ›ndan küçük iki kiﬂi ifadesi al›n›p serbest b›rak›ld›ktan
sonra, 18 yaﬂ›ndan büyük 22 kiﬂinin
ifadesi ö¤leden sonraya b›rak›ld›.
Halk Cephesi üyeleri de gözalt›na al›n›p iﬂkence gören arkadaﬂlar›n›
sahiplenmek için Beﬂiktaﬂ ACM
önündeydiler. Mahkeme önünde
bekleyen Halk Cepheliler gözalt›lar›
ve gözalt›na al›nanlar›n gördü¤ü iﬂkenceyi protesto etmek için bir eylem yapt›lar. “Sivil Resmi Faﬂist Teröre Son” yaz›l› bir pankart›n aç›ld›-

¤› eylemde gözalt›na al›nan arkadaﬂlar›n›n gördü¤ü
iﬂkenceyi
gösteren foto¤raflar da eylem
boyunca taﬂ›nd›.
Halk Cephesi
ad›na
Necdet
Dernek’in yapt›¤›
aç›klamada Mart
ay›n›n provokasyon ve katliamlar›n
unutulmaz örnekleriyle dolu oldu¤u
ve 15 Mart günüde Nurtepe-Güzeltepe mahallelerinin böyle bir provokasyon için hedef seçildi¤i belirtildi.
61 kiﬂinin kat›ld›¤› eylem boyunca “Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n
Mücadelemiz, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›.
Eylemden sonra Halk Cepheliler
mahkemenin önüne dönüp bekle-

meye devam ettiler. Savc›l›k ifadelerinden sonra 6 kiﬂi tutuklanmak
istemiyle mahkemeye sevkedilirken
16 kiﬂi serbest b›rak›ld›.
Tutuklama istemiyle mahkemeye ç›kar›lanlardan Turgay Karaçelik, Zehra Ergen, Gülseren Karademir, Umut Kocaeli ve Serdar Güvendir; “örgüt üyeli¤i, devlet mal›na zarar ve polise mukavemet” suçlamalar›yla tutukland›lar.

Düzen Partileri Mahallelerden Kovuldu

ﬂiyi zorla gözalt›na ald›lar.

Seçimler için oy toplamaya gelen partiler mahallelerden kovuldu.
Okmeydan›, Esenler, Ba¤c›lar ve
Sar›gazi’de devrimciler ve düzen
partilerini teﬂhir ederek mahallerinden d›ﬂar›ya att›.

Ba¤c›lar:

Okmeydan›:
15 Mart günü MHP’nin Ça¤layan’da düzenledi¤i miting nedeniyle
Okmeydan› güzergah›ndan Ça¤layan’a konvoy halinde gitmekte olan
25 adet araç Halk Cepheliler taraf›ndan taﬂlanarak tahrip edildi. “Kahrolsun Faﬂizm” sloganlar› eﬂli¤inde
halka eli kanl› faﬂistlerin Okmeydan›’ndan geçemeyece¤i anlat›ld›.
17 Mart günü Okmeydan› Piyalepaﬂa Mahallesi’nde AKP Beyo¤lu
Belediye Baﬂkan› ve yeniden baﬂkan
aday› olan Ahmet Misbah Demircan
halka yalanlar›n› anlatarak oy toplamak için Okmeydan›’na geldi.
Ahmet Misbah Demircan konuﬂmas›na baﬂlar baﬂlamaz Halk Cepheliler taraf›ndan taﬂlanarak susturuldu. Halk Cepheliler’in öncülük
etti¤i mahalle halk›n›n tepkisi ile
seçim aldatmacas› bozulan AKP’li-

ler yaﬂad›klar› bozgunla bu sefer
karﬂ› sald›r›ya geçmek istediler.
Arabalar› tahrip olan AKP’liler artan halk›n öfkesi karﬂ›s›nda acizleﬂip, korkakça silahlar›n› çekip ateﬂ
açt›lar.
Yaklaﬂ›k 30 dakika süren çat›ﬂma AKP’lilerin kafalar› yar›lm›ﬂ bir
ﬂekilde mahalleden defedilmesiyle
son buldu.
Okmeydan›’nda ayn› gün düzen
partilerinin bayraklar› indirildi.

Esenler:
13 Mart günü Esenler Nam›k Kemal Mahallesi’nde AKP Belediye
Baﬂkan Aday› seçim propagandas›
yapmak ve esnafla tokalaﬂmak isterken, Halk Cepheliler AKP’yi Esenler’de istemediklerini ve bu mahalleden gitmelerini söylediler. Yap›lan
teﬂhirin haz›ms›zl›¤›yla ve orada bulunan polislerden de güç alarak
AKP’liler Halk Cepheliler’e sald›rd›lar. Polisler de bir kez daha iktidarlar›n bekçili¤ini yapt›klar›n› gösterip
sald›r›y› yapanlar yerine, hiçbir uyar›da bulunmadan yaka paça, yerlerde
sürükleyerek ve coplayarak yedi ki-

Ba¤c›lar Yenimahalle’de seçim
propagandas› yapmak isteyen AKP
ve MHP araçlar› 18 Mart günü mahallenin gençleri taraf›ndan taﬂlanarak mahalleden kovuldu.
Ertesi günü AKP seçim otobüsü
tekrar mahalleye girmeyi denedi.
Ama bu kez korkular›ndan akrep
denilen polis arac›n›n korumas›yla
dolaﬂmaya baﬂlad›lar. Mahallenin
antifaﬂist gençlerini bu da durdurmaya yetmedi ve tekrar taﬂlanarak
mahalleden kovuldular.
AKP’lileri kovan mahalleliler
yapt›klar› konuﬂmalarda “Bizler
devrimcilerin bedel ödedi¤i mahallemizde faﬂistlerin dolaﬂmas›na izin
vermeyiz.” sözleriyle halka meﬂruluklar›n› anlatt›lar.

Sar›gazi:
18 Mart tarihinde AKP, Saadet
Partisi ve DP partilerinin seçim arabalar› daha önce uyar›lmalar›na ra¤men seçim propagandalar›na devam
ettikleri için taﬂlanarak halka teﬂhir
edildi. Seçim arabalar›n›n camlar›
at›lan taﬂlar sonucu k›r›ld›.
Say›: 10 / 22 Mart 2009
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Selam Vermeyeni Yaz!
Semtinden Kovan› Yazma!
Yerel seçimler, oligarﬂi içi çat›ﬂman›n da önemli alanlar›ndan biri
durumunda. Burjuva bas›n›n her
grubu, kendilerine yak›n partilerin
adaylar›n›n seçim çal›ﬂmalar›n›
adeta ad›m ad›m takip ediyor. Gösterilen ilgiyi abart›l› bir ﬂekilde yay›nlarken, de¤er yandan muhalif
parti adaylar›n›n seçim çal›ﬂmalar›ndaki en küçük bir olumsuzlu¤u
da yine abartarak veriyorlar.
Birbirlerinin aç›klar›n› yakalamaya çal›ﬂ›p, karﬂ› olduklar› partilerin adaylar›na gösterilen en küçük
bireysel tepkileri bile geniﬂçe yay›nl›yorlar. Bu çerçevede her burjuva bas›n yay›n organ›, karﬂ› taraf›n
aday›na gösterilen tepkilerden haber ç›karma peﬂinde.
Ama “tepki”nin bir türü var ki,
iki taraf da onu y a n s › t m a m a k t a ,
yazmamakta hemfikir!
Yoksul halk›n oturdu¤u semtlerde, mahallelerde devrimcilerin önderli¤inde düzen partilerine gösterilen tepki, öfke, onla›r semte sokmamaya kadar varan tav›r al›ﬂlar›,
burjuva bas›n yay›n organlar› taraf›ndan sansür ediliyor.
“Aday›n elini s›kmad›!”... “Selam vermedi”... diye burjuva parti-

lerine gösterilen en s›radan tepkileri bile büyük haber haline getirirken, devrimciler önderli¤inde gösterilen kitlesel tepkileri yok say›yor
hepsi.
Yoksul halk, özellikle ‹stanbul’un birçok semtinde devrimcilerin önderli¤inde oligarﬂinin partilerinin adaylar›n› teﬂhir ettiler, mahallelerinden kovdular. Burjuva bas›n
yay›n organlar› tek kelime bile yay›nlamad›lar bu eylemlere iliﬂkin.
Örne¤in, 22 ﬁubat’ta AKP Eyüp
Belediye Baﬂkan Aday› halk› kand›rmak için geldikleri Alibeyköyden Halk Cepheliler taraf›ndan teﬂhir edildiler ve "Katil AKP” sloganlar›yla mahalleden kovuldular.
24 ﬁubat’ta Ça¤layan Mahallesi
esnaflar›n› gezip oy dilenen AKP
Ka¤›thane Belediye Baﬂkan› kitle
önünde teﬂhir edilerek gönderildi.
3 Mart’ta Mu¤la'da kontrgerilla
güdümlü Demokrat Partili Belediye Baﬂkan Aday› ve ekibi Mu¤la
Gençlik Derne¤i Giriﬂimi’nden ö¤renciler taraf›ndan teﬂhir edildi.
Okmeydan›’ndan Esenler’e,
Küçükarmutlu’dan Gazi Mahallesi’ne, 1 May›s Mahallesi’nden
Ba¤c›lar’a, Sar›gazi’ye kadar bir

Bu noktada akla gelen sorulardan biri
de ﬂudur elbette: Emekli katliamc› Zeki
Bingöl, Beylikdüzü halk›na ne anlatacak?
Belediye Baﬂkanl›¤› için oy isterken hangi
baﬂar›lar›ndan söz edecek mesela?
Mesela, “ben 6 kad›n›n diri diri yak›ld›¤› hapishanenin güvenlik komutan›yd›m” diyebilecek mi gö¤sünü
gere gere. Devrimci tutsaklar› sabaha
karﬂ› büyük bir sinsilikle nas›l kuﬂat›p
bombalad›klar›n›, bu katliam›n suç orta¤› oldu¤unu anlatabilecek mi?
Bunlar› anlatmayacaksa n e a n l a t a cak?
DSP’nin 19 Aral›k’taki Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk ve partidaﬂlar›,
ne anlat›yorsa, Zeki Bingöl de onlar›
anlatacakt›r herhalde.
Zeki Bingöl
Yani yalanlar›, riyalar›.

19 Aral›k’›n Öteki
Katillerini de Aday Yap›n!
Demokratik Sol Parti (DSP), çok iyi bilindi¤i gibi,
19 Aral›k 2000 katliam›n›n mimarlar›ndand›. Katliam
döneminde iktidardaki partiydi.
DSP seçimlerde, 19 Aral›k günü Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde Koruma Bölük Komutan› olan Emekli
J and arma B i nba ﬂ› Ze ki B ing öl ’ü, istanbul Beylikdüzü’nde belediye baﬂkan aday› olarak göstermiﬂ.
DSP eksik b›rakm›ﬂ; 19 Aral›k Katliam›’n›n tüm
yetkililerini aday yapmal›yd›... Hepsi “ödülü” hakettiler çünkü! 20 Hapishanede birden katliam sald›r›s› yap›ld›. 20 Hapishanede görevli katil komutanlar ve onlar›n daha üstünde yeralanlar›n hepsini aday gösterebilir
DSP.

12

22 Mart 2009 / Say›: 10

çok il ve ilçede, mahallede AKP, DP,
CHP baﬂta olmak
üzere burjuva partileri teﬂhir edildiler, mahallelerden
kovuldular ama burjuva bas›nda
bunlar›n hiçbiri yeralmad›.
Burjuva bas›n yay›n organlar›,
kendi aras›nda birbirini yiyor görünse de hepsi ayn› sistemin medyas› olduklar› için devrimciler söz konusu
oldu¤unda aralar›nda anlaﬂ›rlar.
Düzen içi tepkileri yans›tmakta
bir zarar yoktur. O tür bireysel tepkilerin kitleler için “kötü örnek” olma ihtimali de yoktur. Ama devrimciler, birincisi, bireysel de¤il,
örgütlü tav›r geliﬂtirmektedirler;
ikincisi, tav›rlar› sadece adaylara
de¤il, sistemin kendisinedir. Ve
üçüncüsü bu tavr›n kendisi bile kitlelere seçimlere dahil olmayan bir
tavr›n varl›¤›n› gösteren, “kötü örnek” olma potansiyeli taﬂ›yan bir
tav›rd›r. Bu yüzden de burjuvazi bu
tav›r ve politikada, kendilerine yönelmiﬂ s›n›fsal bir tehdit ve tehlike
görüyor. Bunun için de bu tav›rlar›
yok saymak, hiç olmam›ﬂ gibi yapmak yöntemine baﬂvuruyorlar.
Bu durum “gazetecilik ilkeleri”ne, halk›n “haber alma özgürlü¤ü”ne ayk›r› olsa da, oligarﬂinin ç›karlar›na, politikas›na ve ahlak›na
uygundur.

AKP’nin
seçim avantas›
Krizin do¤rudan ve dolayl› sonuçlar›n›n art›k inkar götürmez biçimde ortaya ç›kmaya baﬂlad›¤›
bugünlerde, AKP, yerel seçimleri
de hesaba katarak bir miktar daha
seçim avantas› da¤›tmay› uygun
gördü. AKP Genel Baﬂkan› Erdo¤an, 13 Mart’ta 8 maddelik bir
“ekonomik paket” aç›klad›. Yoksul
halk› ilgilendirmedi¤i halde, herkesi rahatlatacakm›ﬂ havas›yla
aç›klanan paket, esas olarak özellikle otomotiv ve konut alan›nda
ÖTV ve KDV’de üç ayl›¤›na indirimler yap›yor. Konut sektöründe
yüzde 18'lik KDV, 3 ayl›¤›na yüzde 8'e indirilirken, s›f›r otomobilden al›nan ÖTV de indirildi.
Ekonomideki “4. tedbir paketi” olarak adland›r›lan bu indirimler, elinde 120 binden fazla stok
biriken otomotiv sektö r üne fazlas›yla yarad›. Erdo¤an’›n ÖTV ve

KDV indirimlerini aç›klamas›ndan
sonraki birkaç günde, BMW stoklar› eridi. Tofaﬂ’›n, MercedesBenz’in sat›ﬂlar› artt›. MercedesBenz ad›na, Ford Otosan ad›na yap›lan aç›klamalarda “memnuniyet” belirtiliyordu hep.
AKP’nin 3 ayl›k “ekonomik
paketi”nin en baﬂta otomotivcileri
sevindirdi¤i ortada. Sat›ﬂlar› artt›,
stoklar› eridi, kasalar›na para giriﬂi h›zland›. Otomotiv ve konut sat›ﬂlar›yla ilgilenenlerin kasalar›
dolarken emekçilerin iﬂsizlik ve
geçim sorunu aç›s›ndan yap›lan
hiçbir ﬂey yok. Çünkü AKP’nin
emekçileri düﬂündü¤ü yok. ‹ﬂsizlikle bo¤uﬂan, k›tkanaat geçinen
emekçilerin otomobil ve konut
alamayacaklar›,
dolay›s›yla
AKP’nin yeni ekonomik paketinin
kendilerini ilgilendirmedi¤i bir
gerçektir.

AKP Lideri, Halka
Hakareti Sürdürüyor
Baﬂbakan Erdo¤an kredi borçlar›ndan yak›nan
insanlara hakaret
ederek
ﬂunlar›
söyledi: “Kredi kart›yla borçlananlara d ü r ü s t gözüyle bakmam... kredi kart›n›n ma¤duru olmaz”...
Erdo¤an her zamanki gibi halka sayg›s›zl›k, aﬂa¤›lama, hakaret
etme tavr›n› sürdürdü. Oysa Erdo¤an da çok iyi biliyor ki kredi kart› uygulamas› belirli bir süre sistem için sübab görevini görüyor.
Kredi kart›n› kullanan kesimleri
belirli süre rahatlatt›¤› için susturmuﬂ oluyor. Kredi kartlar›, hem

AKP, hem de bankalar›n bilgisi
dahilinde yayg›nlaﬂt›r›ld›. Sonucun bu noktaya gelece¤ini de iyi
biliyorlard›. Ama bilerek göz
yumdular. ﬁimdi de AKP lideri
kendi ekonomi politikalar›n›n suçunu kredi kullananlara yükleyerek onlar› suçluyor, hakaretler
ya¤d›r›yor.
Kredi borcu dolay›s›yla suçlanan insanlar, AKP’li Bakanlar gibi çocuklar›na “gemicik” alacak,
fabrikalar kuracak kadar “ﬂansl›”
de¤iller. Kredi borcu olanlar dürüst de¤il ama gemicik sahibi,
fabrika sahibi olan AKP’li çocuklar dürüst oluyor. ‹ﬂte AKP ahlak›
budur.

‹ﬂsizlikte
rekor art›ﬂ
Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K)
Aral›k ay›nda iﬂsizlik oran›n› yüzde
13.6 olarak aç›klad›. Bu rakam bugüne
kadar ulaﬂ›lan en yüksek rakamd›r
Türkiye’de, bir “ re k o r ”dur.
AKP, 6 y›l› aﬂk›n iktidar› süresince
iﬂsizlerin sorununu çözmek için çaba
sarfetmedi. Esas olarak kendi yandaﬂlar›n›n sorunlar›n› çözme d›ﬂ›nda ciddi
bir çal›ﬂmas› sözkonusu de¤il. ‹ﬂsizli¤i
çözece¤iz demagojileriyle iktidara gelen AKP, iﬂsizlikte Türkiye rekoru k›rd›. Varolan s›k›nt›lar, ekonomik krizin
baﬂlamas›yla emekçiler için daha da
kötüye gidiﬂ anlam›na geldi.
Çal›ﬂanlar ekonomik krizin de etkisiyle iﬂlerini daha çok kaybetmeye
baﬂlad›. ‹ﬂsizlik ç›¤ gibi artt›. ﬁu anda
iﬂsiz say›s› 548 bin artarak 3 milyona
ç›kt›.
Türkiye iﬂsizlikte dünya üçüncüsüdür. Türkiye’den daha kötü durumda
olan iki ülke, Güney Afrika ve H›rvatistan’d›r. AKP iktidar› ekonomik veriler ortadayken, yine iﬂi demagojiyle
idare etmeye çal›ﬂ›yor. Seçim gezilerinde Amerika’da iﬂsizlik bizden daha
fazla diyerek durumu kurtarma pervas›zl›¤›n› sürdürüyor.

Herkes Aptal, Bir Tek O Ak›ll›!
AKP’nin Devlet Baﬂkan› Mehmet
ﬁimﬂek de herkesi aptal yerine koyarak iﬂsizlik oran›n›n çok yüksek oluﬂunu k a d › n l a r a ba¤lad›. ﬁimﬂek ﬂöyle
dedi:
“‹ﬂsizlik oran› niye art›yor biliyor
musunuz? Çünkü krizde daha çok iﬂ
aran›yor. Özellikle kad›nlar aras›nda
kriz döneminde iﬂgücüne kat›l›m oran›
daha art›yor... Onun için bu iﬂsizlik
oran›n› iyi okumakta fayda var. ”
Halk iyi okuyor o oran›.
Mutfa¤›nda piﬂmeyen yemekten,
sofras›ndan azalan lokmalardan okuyor.
Ama ﬁimﬂek nas›l okuyor, ya da
okuyor mu oras› meçhul! Çünkü görüldü¤ü kadar›yla o iﬂsizlikle de, halkla dalga geçmekle meﬂgul.
Say›: 10 / 22 Mart 2009
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‹stanbul-Ümraniye

land›. Burada
ﬂehitler için yemek verilmesinden sonra, Cemevi bahçesinde
kortejler oluﬂturularak yürüyüﬂe geçildi. Kat›l›mlarla 1500 kiﬂiyi
bulan kortejde, üzerinde Gazi ve 1
May›s ﬂehitlerinin resimlerinin oldu¤u “1 May›s ﬁehitlerini Unutmad›k Unutturmayaca¤›z” pankart›
arkas›nda “Gazi ve 1 May›s ﬁehitleri Ölümsüzdür”, “16 Mart, Halepçe ve Beyaz›t Katliamlar›n›

Gazi’de, 1 May›s’ta
Katleden Devlettir!
12 Mart’ta Gazi’de halk›n, Gazi
ve Ümraniye Katliam›’na öfkesini
hayk›rmas›n›n ard›ndan Ümraniye
1 May›s Mahallesi halk› yapt›¤›
anma ve yürüyüﬂle katliam› lanetledi, ﬂehitlerini and›.
Anmaya 1 May›s Mahallesi Cemevi bahçesinde toplan›larak baﬂ-

1995 y›l›nda,
‹stanbul'un Gazi ve Ümraniye
mahallelerinde
devlet taraf›ndan
yap›lan
katliam› protesto etti. Yüksel Caddesi’nde gerçekleﬂtirilen eylemde
Halk Cepheliler “Gazi’nin Katillerinden Hesap Soraca¤›z” pankart›
ve k›z›l flamalar›n› açt›lar.

Anadolu ‹lleri Gazi
Direniﬂi’ni Selamlad›
Gazi ve Ümraniye katliamlar›
14. y›ldönümünde Anadolu’nun
birçok ilinde yap›lan eylemlerle
protesto edilerek ﬂehitler an›ld›.

Ankara: H içbir Halk
Adaletsiz Yaﬂayamaz!
Ankara Halk Cephesi, 12 Mart

Ankara
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‹zmir: "Adalet ‹ stiyoruz"
‹zmir Halk Cephesi Gazi Katliam›n y›ldönümü olan 12 Mart günü
Kemeralt› giriﬂinde bir eylem gerçekleﬂtirdi. “Adalet yerini bulmad›kça biz Türkiye halklar› olarak
adalet istemeye devam edece¤iz”
denilen eylemde Pablo Neruda’n›n
“Bir Ceza ‹stiyorum” ﬂiiri okundu,
Gazi Marﬂ› söylendi.
*
PSAKD ‹zmir Çi¤li ﬁubesi de
Gazi katliam›n›n 14. y›ldönümü nedeniyle bir anma düzenledi.

Unutmad›k Unutturmayaca¤›z”, “Gazi ﬁehitleri
Ölümsüzdür
Unutmay›z, Unutturmayaca¤›z” pankartlar› ve ayr›ca ﬂehit ailelerinin taﬂ›d›¤› “Gazi
Katliam›n› Unutma
Unutturma, Gazi ﬁehitleri Ölümsüzdür”
pankart› yer ald›.
Eylemde Gazi ve 1
May›s ﬂehitlerinin resimleri ve dövizleri taﬂ›nd›. Yürüyüﬂ boyunca,
“Kontrgerilla Devlettir Hesap Verecek”, “Katil Polis 1 May›s’tan
Defol” ve “Kahramanlar Ölmez
Halk Yenilmez” sloganlar›n› at›ld›.
ﬁehit isimlerinin duyurulmas›yla tüm kitle “YAﬁIYOR” diye hayk›rd›. Yürüyüﬂ 1 May›s son durakta
yap›lan aç›klamayla bitirildi. “Gazi’de,1 May›s’ta Katleden Devlettir” baﬂl›kl› aç›klamay›, 1 May›s
ﬂehidi Genco Demir’in k›z› Berrak
Demir okudu.

Dernek Baﬂkan› Türkan Do¤an
konuﬂmas›nda, 14 y›l geçen katliam›n üzerinden sorumlular›n yarg›lanmad›¤› bir ülkede adalet duygusunun daha da artmas› gerekti¤ini
vurgulad›.
Gazi Mahallesi’nin tarihini ve
Gazi halk›n›n y›llarca verdi¤i mücadelenin anlat›m›ndan sonra, Gazi
katliam› ve direniﬂçi Gazi halk›n›n
bedenleriyle ördü¤ü barikatlar› gösteren sinevizyon sunuldu. Sinevizyonun ard›ndan PSAKD Karﬂ›yaka
Müzik Grubu “Grup Su” Gazi’de
yitirilen canlar için türkülerini kitle
ile birlikte seslendirdi.

Dersim: Gazi Direniﬂine
Bin Selam!
Dersim Halk Cephesi, Gazi Mahallesi katliam›n›n 14. y›l dönümünde anma gerçekleﬂtirdi. Gazi
katliam›n› anlatan sinevizyonun
izlenmesinin ard›ndan Gazi katliam› ve direniﬂi anlatan konuﬂmalar
yap›ld›.

Böyle Olmak Zorunda m›?
Böyle olmas›n›n mücadeleye katk›s› ne?
8 Mart, 12 Mart, 16 Mart; devrimci, demokrat, ilerici güçler, hiç b i r i n d e bir araya gelmeyi baﬂaramad›.
Her üç konudaki toplant›lar›, tart›ﬂmalar› hat›rlayal›m ve ﬂu soruyu
cevaplamaya çal›ﬂal›m: Hangi aﬂ›l maz, ilkesel sorunlar vard›? Bizi
b i r l e ﬂ t i re n t a l e p l e r y o k m u y d u ? . .
Aﬂ›lmaz, ilkesel sorunlar›n neler
oldu¤unu s›ralamakta eminiz ki herkes güçlük çekecektir.
Kuﬂku yok ki, bu üç eylemin ayr› ayr› yap›lmas›, belli bir sürecin
sonucudur ve 8 Mart’ta oldu¤u gibi
ideolojik kimi farkl›l›klar da vard›r.
Ama yine de as›l sorun bu de¤ildir.
Farzedelim ki, kad›n meselesine
bak›ﬂ aç›s›ndaki ideolojik farkl›l›¤›
aﬂamad›¤›m›z için 8 Mart’ta böyle
oldu. Peki 12 Mart ve 16 Mart için
kim, ideolojik sorunlar oldu¤unu
söyleyebilir?
Bu bir yana; yapt›¤›m›z anmalar›n biçimi mi farkl›yd›? Biri Gazi’de barikatlar kurdu da öteki karﬂ›
m› ç›kt›?.. Biri Beyaz›t’› iﬂgal etti
de di¤erleri geri mi kald›?.. Böyle
bir ayr›l›k da yoktu. Gazi’de olsun,
Beyaz›t’ta olsun, hemen herkes ayn› eylem biçimiyle and› katledilenleri. O halde neydi solu birbirinden
ayr› olmaya iten?
*
Önce 8 M a r t mitingleri vard›.
Dünya Emekçi Kad›nlar Günü
için AYNI YERDE “ ‹ K ‹ AY R I
K U T LA M A ” mitingi yap›ld›. Kad›köy’de bir grup mitingini yap›p
bitirirken, di¤erleri ayn› yerde baﬂka bir mitinge baﬂl›yordu. ‹ki miting
adeta iç içe geçti.
Ard›ndan Gazi katliam› anmas›
yap›ld›. Yine AYNI YERDE “ ‹ K ‹
AYRI ANMA”... Biri bitirirken di¤eri baﬂl›yordu ve iki anma burada
da adeta içiçe girmiﬂti.

Son olarak 1 6 M a rt katliam›yla
ilgili anma vard›. Daha do¤rusu a nm a l a r. Gençlik örgütlenmeleri ortak
anma yapmak konusunda anlaﬂamam›ﬂt›. Tart›ﬂmalar sonucunda ilk
aﬂamada 4 ayr› anma yap›lmas› sonucu ç›km›ﬂt›. Sonra, anma say›s›
6’ya yükseldi. 6 ayr› anma! Beyaz›t
Meydan›’nda bir anma biterken di¤eri baﬂlad› ve bu böyle sürüp gitti.
Peﬂpeﬂe yap›lan bu üç eylem,
Türkiye solunun bölünmüﬂlü¤ünü
adeta gözlere sokan bir tablo ortaya
ç›kard›.
*
Bu tabloyu k›saca özetledikten
sonra yeniden soruya dönelim. Neden?
Yeni teorik keﬂifler yapmaya gerek yok. Bu tart›ﬂmalarda gündeme
gelen ayak oyunlar›, köylü kurnazl›klar›, bildiriler, sloganlar üzerin-

‹ktidar iddias›ndan uzaklaﬂ›ld›kça, grupçuluk öne
geçiyor. Güçsüzleﬂildikçe,
kendini k an›tlamak, varl›¤›n› göstermek için ayr›l›klar öne ç›kar›l›yor.
den yap›lan grupçuluklar, ortak eylem yapmamak için k›rk dereden su
getirmeler, veya al›nan ortak eylem
kararlar›na uymamalar, bütün bunlarda yenilik yoktur. Ama ço¤alma
vard›r. Halka s o r u m s u z l u k ve sola
sayg›s›zl›k vard›r. Ve hepsinde kopkoyu bir grupçuluk vard›r.
‹ktidar iddias›ndan uzaklaﬂ›ld›kça, g r u p ç u l u k öne geçiyor. Güçsüzleﬂildikçe, k e n d i n i k a n › t l a m a k ,
varl›¤›n› göstermek için ayr›l›klar
öne ç›kar›l›yor.
‹ﬂte böyle oldu¤u için, sol mevcut durumunu acilen gözden geçirmelidir. Diyelim ki, ortak kararlara

uymay›p flamalar›n›z› ortaya ç›kar›p en önde dalgaland›rd›n›z. Diyelim ki, orta anmada “arada kaynar›z” diye korkup kendi baﬂ›n›za ayr›
anma yapt›n›z. Diyelim ki, bir bildiriyi, bir slogan› dayat›p ortak eylemin önüne geçtiniz. Ne olur? Bir
gün, hatta bir an için kendini “ön
plana” ç›karman›z› mümkün k›lan
grupçuluklar, o gruplar› güçlendirmez. Bu tarz grupçulukla kimsenin
geliﬂip güçlendi¤i de görülmemiﬂtir.
“Herﬂeyi güncel ç›karlara kurban
eden benmerkezci politikalar”
SBKP’den bu yana tüm dünya soluna ve halklar›na yeterince zarar vermiﬂtir. Bu politikay› tekrara ve taklit etmeye devam etmenin devrimi
güçlendirmeyece¤i aç›kt›r.
Sol, grupçulu¤u öne ç›karmak
yerine, i k t i d a r iddias›n› büyütmelidir. Kendilerini de, Türkiye halk›n›n
mücadelesine de kazand›racak olan
budur.
*
Bu dergide iki haftad›r Dursun
Karataﬂ’›n birlik konusundaki yaz›lar›ndan çeﬂitli al›nt›lar, yaklaﬂ›mlar›ndan örnekler yay›nlan›yor. Mevcut durum ne anlama geliyor, hiç
e¤ip bükmeden ﬂöyle de¤erlendiriyor Day›:
“Birlik önünde engel olmak, oligarﬂinin politikalar› karﬂ›s›na halk
güçlerinin birlikte mücadelesini
hedefleyen politikalarla ç›kmamak,
do¤rudan düﬂman›n iﬂine yarayan
tutumlard›r. ”
*
Bu anmalar› yapmaktaki amaç
nedir? Amaç, adalet için mücadeleyi sürdürmektir, katliamc›lar› koruyan oligarﬂiyi teﬂhir etmektir, tüm
halka, unutmayaca¤›m›z› unutturmayaca¤›m›z› göstermektir.
Fakat, grupçu kayg›lar o hale
gelmiﬂtir ki, amaç kaybolmaktad›r
ortadan. Anman›n niye yap›ld›¤›
adeta unutulmaktad›r. Aç›k ki, bölünmüﬂ, parçalanm›ﬂ yap›lan bu eylemler, bizim yukar›daki amaçlara
ulaﬂmam›z› da güçleﬂtirmektedir.
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Beyaz›t’ta gruplar›n “birer ikiﬂer!”
gelip anmas›n› yap›p gittikleri o tablonun yerinde, neden adalet talebimizi birlikte ve daha kitlesel dile getirdi¤imiz bir eylemin olmas›, amaca daha çok hizmet etmez miydi?
Halka karﬂ› gerçekleﬂtirilen katliamlar›n oligarﬂi içi çat›ﬂman›n
malzemesi yap›lmaya çal›ﬂ›ld›¤› bir
dönemde, solun görevi, Gazi’ye,
Beyaz›t’a dair çok daha güçlü ve etkili bir müdahalede bulunmakt›r.
Bu noktada da tam olarak hemfikir
olamad›¤›m›z yanlar olabilir, sloganlar›m›z farkl› olabilir, ama bu
bile, bu konuda daha güçlü ve etkili
bir müdahaleyi birlikte gerçekleﬂtirmenin önünde engel de¤ildir. Türkiye solunun kontrgerillaya karﬂ› mücadelesi 40 y›ll›k bir mücadeledir
ve sadece bu bile, bu mücadeleyi
birlikte sürdürebilmemiz için yeterli bir zemindir. Fakat belirtti¤imiz
gibi, sorun, ﬂu veya bu sloganda,
eylem biçiminde anlaﬂam›yor oluﬂumuz de¤ildir.
Grupçulu¤un, benmerkezcili¤in
ortaya ç›kard›¤› çizgi, kendili¤indenli¤i güçlendiren; oligarﬂinin
planlar›n› bozmay› hedeflemeyen
en geri noktadaki bir protesto çizgisidir ve bu haliyle o da c›l›z ve etkisizdir.
Bütün sol ﬂunu çok iyi bilmek ve
görmek durumundad›r ki; birçok
konuda bir araya gelemeyen, ortak
iﬂ yapamayan, oligarﬂinin karﬂ›s›na
birlikte ç›kamayan bir sol tablosu,
sola karﬂ› güvensiz, tereddütlü kesimlerin güvensizli¤inin, tereddüdünün daha da büyümesine yol açmaktad›r. Oligarﬂi karﬂ›s›nda birlikte olamama tablosu, sola yak›n kitlede bile, ciddi bir moralsizli¤e yol
açmaktad›r.
Halk kitleleri nezdinde ortaya ç›kan bu sonuç, solun mevcut durumun muhasebesini yapmas›n› kaç›n›lmazl›¤›n› göstermektedir.
Bu tablonun de¤iﬂtirilmesi gerekti¤i aç›kt›r; bunu de¤iﬂtirip de¤iﬂtirmemek, bu konuda çaba gösterip göstermemek ise, solun halka
karﬂ› sorumlulu¤u ve iktidar iddias›
açs›ndan yeni bir s›nav› olacakt›r.
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Ümit Çobano¤lu
Serbest B›rak›ls›n!
TAYAD’l› Aileler, 16 Mart Pazartesi günü ‹zmir Bayrakl› Adliyesi
önünde Ümit Çobano¤lu’nun serbest b›rak›lmas› talebini yapt›klar› eylemle dile getirdiler.
Ümit Çobano¤lu, ‹zmir Polisi’nin komplosu sonucu tutuklanm›ﬂt›.
Bayrakl› Adliyesi 10. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde görülen dava sonucunda
mahkeme heyeti, beﬂinci kez tutuklulu¤un devam›na karar vererek hukuksuzlu¤unu sürdürdü. Eylemde, “Hukuksuzlu¤a Son” ça¤r›s› yinelendi.
“Üniversite ö¤rencisi olan Ümit Çobano¤lu’nun, gençli¤in akademik, demokratik mücadelesinde yer ald›¤› için ‹zmir polisinin kurdu¤u komplo
sonucu tutukland›” denildi.
Ümit Çobano¤lu Serbest B›rak›ls›n” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde;
“Komplocular Yarg›lans›n, Adalet ‹stiyoruz” sloganlar› at›ld›.

TAYAD: Tecrit
Hükmünü Sürüyor
Tutuklu Hükümlü Aileleri Yard›mlaﬂma Derne¤i
(TAYAD) yapt›¤› yaz›l› aç›klama ile "‹ktidar F Tipleri arac›l›¤›yla insan›, insanl›¤› yok etmeye çal›ﬂ›yor."
dedi. Aç›klamada;
“Tecrit Hükmünü Sürüyor. ‹nan Gök’de Tek Kiﬂilik Hücreye Al›nd›.
‹ktidar F tipleri arac›l›¤›yla insan›, insanl›¤› yok
etmeye çal›ﬂ›yor. Bunun için 9 y›ld›r F tiplerinde, siyasi tutsaklar› tecritle teslim almaya, inançlar›ndan
vazgeçirmeye çal›ﬂ›yor. ...
Tecrit kendi içinde a¤›rlaﬂt›r›larak devam ediyor. Görüﬂ yasaklar›, yay›n
yasaklar›, mektup yasaklar› gibi yasaklarla tecrit a¤›rlaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›l›yor. Tek kiﬂilik hücrede bunun bir parças›. A¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ müebbet hapis
cezas› da bunun bir parças›. Bu cezaya hükmedilen kiﬂi F Tiplerinde tek kiﬂilik hücreye kapat›lacak, F Tiplerinde bulunan tutsaklar›n sahip oldu¤u s›n›rl› haklardan da bu cezay› alanlar yararlanamayacakt›.
Bu tecrit koﬂullar›n›n insan› yok edece¤i aç›kt›r. Nitekim ‹zmir / K›r›klar 1 Nolu F Tipi’nde bu ﬂekilde tek kiﬂilik hücrede tutulan, a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ
müebbet hapis cezas› hükümlüsü Süleyman Erol bileklerini keserek intihara kalk›ﬂm›ﬂt›. Süleyman Erol’u bileklerini kesmeye götüren ﬂey tecrittir.
Ve çözümü de ivedilikle s o h b e t h a k k › n › n uygulanmas›, esas olarak da
t e c r i t i n k a l d › r › l m a s › d › r.
ﬁimdi de Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde kalmakta olan ‹nan
Gök tek kiﬂilik hücreye al›nd›. Kendisine hiçbir tebligat yap›lmadan bir sabah aniden hücresine gelen gardiyanlar ‹nan Gök’ü zorla tek kiﬂilik hücreye götürdüler. ﬁimdi o da günde 1 saat havaland›rma ile, k›s›tlanm›ﬂ aile ve
arkadaﬂ görüﬂleri ile tecriti daha da a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ olarak yaﬂayacak. Bu iktidar›n bilinçli tercihidir. Tecritin insan sa¤l›¤› üzerine etkileri defalarca
tespit edilmiﬂtir. Buna ra¤men tecritte ›srar etmek sadece insanl›k suçu iﬂlemekte ›srar etmektir.
‹nan Gök sa¤l›kl› olarak tek kiﬂilik hücreye al›nm›ﬂt›r. Yaﬂam›nda, sa¤l›¤›nda olabilecek her türlü olumsuzluktan Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi ‹daresi, müdürler, gardiyanlar, Adalet Bakan› ve AKP Hükümeti sorumludur”
denildi.

Öğrendiklerimiz
Zorluklar, yoksunluklar, ac›lar, eksiklikler, daha birçok ﬂey
vard›r günlük yaﬂamda karﬂ›m›za ç›kan. S›radan yaﬂam›n, düzen yaﬂam›n›n gerçe¤i de¤il midir bunlar? Biz tüm bunlar› de¤iﬂtirmek, bunlar› y›k›p yerine
yenisini kurmak için devrimci
de¤il miyiz?
Bizim kavgam›z, bu eski dünya ile de¤il mi?
Bizim kavgam›z; bu eski dünyay› y›k›p, yeni bir dünya kurmak kavgas›d›r.
Sürekli mevcut durumdan ﬂikâyetçi olmak,
devrimcilik de¤ildir.

UMUTSUZLAﬁTIRIR.
VE UMUTSUZLAﬁMAK DÜZENE
B‹AT ETMEYE EN
BÜYÜK HAZIRLIK-

TIR.
Umudunu kaybeden insan
yenilir, bu düzen karﬂ›s›nda teslim olur. Çünkü elinde hiçbir ﬂeyi yoktur.
Mazeretçiler çok dikkatli olmal›d›rlar.
Çok dikkat etmelidirler kendilerine.
Fark›nda olmadan mazeretçilik, al›ﬂkanl›k haline dönüﬂür.
Ve e¤er o mazeretlerin üstünü
örten devrimci gerçe¤i bulup,

Her ne olursa olsun yüzümüzü gerçe¤e dönmeliyiz.
Mazeret bulmak iﬂin kolay›na
kaçmakt›r.
Mazeretler kaç›ﬂ›n bahanesidir.
‹ﬂin kolay›na kaçmadan,
kendimizden ve devrimden
kaçmadan,
düzene teslim olmadan,
kurulu düzene r›za göstermeden,
umudunuzu yitirmeden, yüzümüzü gerçe¤e dönmeliyiz.
Gerçek, her sorunun cevab›d›r.
Gerçek, umudun yarat›c›s›d›r.
O zaman, mazeretin üstünü
örttü¤ü gerçe¤i bulup ç›kartmak, ilk
iﬂimiz olmal›d›r.

MAZERET BULMAK DÜZENE
RIZA GÖSTERMEKT‹R

"ÇALIﬁMALARI
SON ‹K‹ GÜNE SI⁄DIRDIK",
Devrimcilik de¤iﬂtir"DENETLEME ASLINDA HER MAZERET B‹R
mektir.
D‹K",
GERÇE⁄‹N ÜSTÜNÜ ÖRTER.
Yap›lmayan her iﬂi,
"YETER‹NCE ANal›nmayan her sonucu
LATAMADIK, SAH‹PLEND‹REMED‹K".
MAZERETLERLE, BAHANEG
e
r
ç
e
k
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v
a
b
›
d
›
r
.
LERLE AÇIKLAMAK ise,
Veya birbirine benzeyen
BAﬁKA B‹R GERÇE⁄‹N ÜSve
birbirini sürekli tekrar
Gerçek, umudun yarat›c›s›d›r.
TÜNÜ ÖRTMEKT‹R.
eden mazeretler.
O zaman, mazer e t i n ü s t ü n ü
Üstü örtülen gerçek nedir?
Bunlar›n hepsinin ortak
ör ttü¤ü gerçe¤i bulup ç›kar t Bizim bulup ortaya ç›kartmasorusu "NEDEN" oldu¤unda,
mak, ilk iﬂimiz olmal›d›r.
GERÇEKLER tek tek ortaya
m›z gereken budur.
ç›kacakt›r.
Bu gerçe¤i ortaya ç›karta"Neden çal›ﬂmalar› son iki
mad›¤›m›z sürece eleﬂtirinin
ortaya ç›kartmazsak, mazeretçigüne s›¤d›rd›n›z?"
de, özeleﬂtirinin de bir k›ymeti
ler, al›ﬂkanl›klar›na yenik düﬂeryoktur. Bu durumda eleﬂtiri-öze"Neden denetlemediniz?"
ler ve düzene r›za göstermeye
leﬂtiri, GEREKÇE ÜRETMEKTE
"Neden yeterince anlatamabaﬂlarlar; uzlaﬂ›rlar düzenle. Her
BAHANE HAL‹NE GEL‹R.
d›n›z, neden sahiplendiremediﬂeyi ama her ﬂeyi koﬂullarla
niz?"
Mutlaka mazeret ile üstü öraç›klarlar. As›l görevleri o koﬂultülen gerçe¤i bulup, ortaya ç›lar› de¤iﬂtirmek olan bir devrimBU SORULARIN CEVAPLAci, o koﬂullara teslim olur.
kartmal›y›z.
RI, ALTINDAN ÇIKACAK GERÇEKTEN KORKMADAN, tart›Mazeretçilik TESL‹M‹YETT‹R
Bu gerçe¤i bulmad›¤›m›zda;
ﬂ›ld›¤›nda do¤ru bulunacakt›r.
asl›nda.
o nedene r›za gösteriyoruz, o
Ve biliyoruz ki; çok iyi mazegörünen nedeni kabul ediyoruz,
Olup biteni veya olmayan her
reti
olanlar, çok iyi mazeret buyani koﬂullarla uzlaﬂ›yoruz deﬂeyi olanaks›zl›klarla aç›klamak
lanlar, hep hayata yenilmiﬂlerdir.
en kolay yoldur.
mektir. Bu gerçe¤i gözetmeden
Hayat onlar› aﬂ›p gider.
sürekli mevcut durumdan ﬂikâDevrimciler iﬂin kolay›na
yet etmek, UMUT yoklu¤una
Hiçbir mazeret devrimci gerkaçmadan, yüzlerini gerçe¤e
götürür insan›.
çe¤in yerini tutamaz.
dönmelidirler.
Devrimcilik olmad›¤›ndan eminiz. Çünkü:
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köy
‹skele
Meydan›’nda
yap›ld›. Platform bileﬂeni
çok say›da
demokratik
kitle örgütünün kat›ld›¤›
miting, kortejlerin eski

Kad›köy’de binler hayk›rd›:

Su Halk›nd›r Sat›lamaz!
Yaklaﬂ›k dokuz ay önce çeﬂitli
kitle örgütlerinin Dünya Su Forumu’nun ‹stanbul’da yap›lacak olmas› ve buna mutlaka karﬂ› ç›k›lmas› gerekti¤i inanc›yla biraraya gelerek kurduklar› Suyun Ticarileﬂtirilmesine Hay›r Platformu taraf›ndan
düzenlenen “Su Halk›nd›r Sat›lamaz” mitingi, 15 Mart günü Kad›-

Et-Bal›k Kurumu önünden meydana do¤ru yürümesiyle baﬂlad›.
Kortejin önünde Suyun Ticarileﬂtirilmesine Hay›r Platformu pankart›
taﬂ›nd›. Yürüyüﬂe geçen yaklaﬂ›k
2500 kiﬂi; suyun insanlar›n en do¤al
hakk› oldu¤unu, suyun bu nedenle
sat›lamayaca¤›n›, suyun sat›lmas›na
izin verilmeyece¤ini, bunun için de

sonuna kadar mücadele edilece¤ini
anlatan pankart ve dövizler taﬂ›d›lar.
Mitinge Halk Cephesi “Su Halk›nd›r
Sat›lamaz”, “Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” ve “Halk Cephesi” pankartlar›yla ve suyun ticarileﬂtirilmesini
protesto eden, halk› mücadeleye ça¤›ran onlarca dövizle kat›ld›.
Meydana var›lmas›n›n ard›ndan
miting konuﬂmalar›na geçildi. 16
Mart-22 Mart tarihleri aras›nda ‹stanbul Sütlüce Kongre Merkezi’nde
yap›lacak olan 5. Dünya Su Forumu’nu teﬂhir eden konuﬂmalarda suyun nas›l ticari bir mal haline getirilmeye çal›ﬂ›ld›¤› ve buna karﬂ› mücadele edilmezse çok yak›n tarihlerde
yoksul halklar›n temiz, sa¤l›kl› ve
ücretsiz su taleplerinin bir anlam›n›n
bile kalmayaca¤› vurguland›.
Miting, Grup Yorum’un verdi¤i
k›sa dinletinin ard›ndan sona erdi.

yapmak isteyen
Suyun Ticarileﬂtirilmesine Hay›r Platformu
üyelerinin önüne
polisin barikat
kurmas› üzerine "Halka De¤il ABD'ye
Barikat, Halka De¤il IMF'ye Barikat,
Halka De¤il AKP'ye Barikat” sloganlar›
at›ld›. Eylem sona erdikten sonra kitle
da¤›lmak üzereyken polisin kitleye sald›rmas› sonucu çat›ﬂma ç›kt›. Gözalt›na
al›nan 26 kiﬂi bir gün sonra serbest b›rak›ld›.
Platform, yaﬂanan sald›r› ve gözalt›lar› k›namak ve durum hakk›nda bilgi
vermek için akﬂam TMMOB Makine
Mühendisleri Odas›’›nda bir bas›n toplant›s› düzenledi.

Dünya Su Forumu’nu
Protestoya Polis Sald›rd›
16 Mart günü ‹stanbul Beyo¤lu Adliyesi önünde, ayn› gün baﬂlayan 5.
Dünya Su Forumu'na karﬂ› eylem yapan
“Suyun Ticarileﬂtirilmesine Hay›r Platformu” üyelerine polis azg›nca sald›rd›.
Eylemde s›k s›k Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z! Suyun Ticreleﬂtirilmesine
Hay›r! Susma Sustukça Susuz Kalacaks›n! Mahir, Hüseyin, Ulaﬂ Kurtuluﬂa
Kadar Savaﬂ! sloganlar› at›ld›.
Forumu protesto etmek için yürüyüﬂ

Su P l a t f o r m u ’ n d a n
S a l d › r › y a P rot est o
Platform 17 Mart’ta polis sald›r›s›n›
ve gözalt›lar› Taksim Tramvay Dura¤›’nda yap›lan bir eylemle protesto etti.
250 kiﬂinin kat›l›¤› eylemde 5.Dünya
Su Forumu’nu ve polisin sald›r›s›n› teﬂhir eden sloganlar att›ld›.
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Munzur
Özgür
Aks›n!
‹zmir’de 14 Mart
“Uluslararas› Nehirler,
Su ve Yaﬂam ‹çin Barajlara Karﬂ› Eylem Günü”
nedeniyle ayn› gün ‹zmir’deki çeﬂitli dernekler bir yürüyüﬂ düzenlediler.
Konak ‹skele de baﬂlay›p Eski Sümerbank
önüne kadar yap›lan yürüyüﬂte “Barajlar Projesi ‹ptal Edilsin, Munzur
Özgür Aks›n, Çheme
Munzuri Xane X›z›ri!(Munzur Nehri H›z›r’›n Hanesi)” sloganlar› at›ld›.
Yaklaﬂ›k 500 kiﬂinin
kat›ld›¤› eylem bas›na
yap›lan
aç›klaman›n
ard›ndan sona erdi.

HARAM‹LER TUTMUﬁ
SUYUN BAﬁINI -2
(Önceki say›dan devam)

Direnerek
tekellere
geri ad›m
att›rabiliriz; ama
suyumuzun
gerçek
anlamda
sahibi
olmak
için
iktidar›
kazanmal›y›z!

Bir yandan dünya nufusu art›yor, di¤er yandan kapitalizm vahﬂice su kaynaklar›n› tahrip
ediyor; ve sonuçta do¤al olarak su sorunu büyüdükçe büyüyor.
Kapitalistler, bu tablo karﬂ›s›nda feveran
halinde “dünya susuz kalacak, tek çözüm özel
teﬂebbüs” diye kampanyalar düzenliyorlar. Sorunu kendilerinin yaratt›¤›n› bizlerden gizleyip, yaratt›klar› sorundan bir de kâr elde etmek
istiyorlar.
Do¤al Hayat› Koruma Vakf›’n›n (WWFTürkiye) aç›klad›¤› verilere göre, Türkiye’de
son 40 y›l içinde 1 milyon 300 bin hektar
–Van Gölü’nün üç kat› kadar– sulak alan yok
edil m i ﬂ t i r. Dünyan›n tüm yeni-sömürgelerinde
ve emperyalist ülkelerde durum ayn›d›r. Böyle
bir dünyada nas›l “ss u s o r u n u” olmas›n!
Su kaynaklar› s›n›rl›. Ancak suyun bir soruna dönüﬂmesinde as›l neden bu de¤ildir. As›l
neden emperyalistlerin do¤aya ve suya zarar
verecek bir sanayileﬂme politikas›n› sürdürmeleri ve suyun kâr amaçl› kullan›lmas›d›r. Halk›
ve insanl›¤›n gelece¤ini hiçbir ﬂekilde kaale almayan sanayi politikalar› sonucunda, küresel
›s›nma, kurakl›k, sanayi art›klar›n›n tatl› sulara
kar›ﬂmas› gibi bir dizi olumsuzluk geliﬂmiﬂ ve
bu da varolan suyu azaltm›ﬂ, kullan›labilirlik
oran›n› düﬂürmüﬂtür. Bu sonuçlar, yoksul halklara, “ s u y u b u l a m a m a , k u l l a n a m a m a z u l m ü ” o l a r a k yans›maktad›r. Zulümdür; çünkü,
su insan›n en temel gereksinimidir. Sadece içmek, y›kanmak için de de¤il. Ayn› zamanda tar›m için, hayvanc›l›k için, ilaç için... Daha pekçok ﬂey için zorunludur su.
Zorunludur ve yoklu¤u zulümdür. En temel
insan haklar›ndan, en do¤al haklardan birinin
ortadan kald›r›lmas›d›r.

Sorun Çözümsüz De¤ildir!
Ancak Çözüm de Sistem
‹çinde De¤ildir!
Elbette çözümü, herﬂeyin baﬂ›na azami kâr›, sömürüyü koyan emperyalistlerden beklemek safl›k olur. Tam tersine, emperyalistler,

mevcut durumu kendileri için avantaja dönüﬂtürüp, suya tamamen el koyup, büyük vurgunlar yapmak peﬂindedirler. Halklar›n ihtiyaçlar›n› dikkate alacak olan sadece devrimci halk iktidarlar›d›r.
Çünkü, her insan için temel bir hak olan suyun, en uygun koﬂullarda temini, halka ücretsiz
ulaﬂt›r›lmas› ancak halk iktidarlar›yla mümkündür. Fakat burada ﬂunu da ekleyelim ki, hayat›n her alan›ndaki ekonomik, demokratik
mücadelede oldu¤u gibi, bu, suyun ticarileﬂtirilmesine karﬂ› mücadeleyi gereksiz, anlams›z
k›lm›yor. Halklar, bu mücadelede, emperyalist
tekellere direnmeli ve bu direniﬂi de kendi iktidarlar› için mücadelenin bir parças› haline dönüﬂtürmelidirler.
Halklar›n mücadelesi, emperyalistlere ﬂu
veya bu ölçüde geri ad›m att›rabilir, Bolivya’dan Fransa’ya kadar çeﬂitli yerlerde bu
mümkün olmuﬂtur. Elbette bu mümkün olmayabilir de. Veya bir sonuç almak çok uzun y›llara da yay›labilir. Bu anlamda mücadele k›sa
vadeli beklentilere, sistem içi çözüm hayallerine kap›lmadan yürütülmelidir.
Di¤er bir önemli nokta ise, bilim ve teknolojinin bu sorundaki yeridir. ‹lk bölümde çekincemizi belirtmiﬂtik. ‹nsanl›¤›n do¤ayla mücadelesi önemli bir aﬂamaya gelmiﬂ, do¤a üzerinde önemli etkilerde bulunulabilmektedir. Bu
yan›yla bilimin geldi¤i aﬂama itibariyle su sorununu çözebilme potansiyeli taﬂ›sa da, bilim
ve teknolojiye de emperyalistler hükmediyor.
Ve bir çok alandan bilinmektedir ki, bilim ve
teknoloji onlara yeni kâr olanaklar› yarat›yorsa
devreye sokulur. Tersi durumda, sorunlar çözümsüz b›rak›l›r. Bu anlamdad›r ki, emperyalist kapitalist sistem devam etti¤i sürece, su sorunu da, benzer sorunlar da tam anlam›yla çözülmeyecektir.

Suyun Ticarileﬂtirilmesinin
Sonuçlar›
Dünyada suyun özelleﬂtirilmesi ve ticarileﬂtirilmesinin halklar üzerindeki olumsuz etkisi,
her geçen gün daha fazla hissedilmekte ve h›zla da artmaktad›r. Örne¤in, Bolivya’daki Cochomamba kentinde ve kamunun elinde buluSay›: 10 / 22 Mart 2009
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nan su hizmetlerini 1999 y›l›nda Hollandal› Bechtel ﬂirketi sat›n ald›. ﬁirket, sat›ﬂ iﬂleminden birkaç hafta sonra hiçbir yat›r›m ya da iyileﬂtirme yapmaks›z›n su sat›ﬂ
fiyatlar›n› % 200 artt›rd› ve halk su alamaz hale geldi.
ﬁirketin su sat›ﬂ fiyatlar›n› indirmeyi reddetmesi üzerine halk büyük eylemler düzenledi. Eylemler Bechtel’i
Bolivya’dan ayr›lmaya mecbur etti. Fakat, Bechtel ﬂirketi, 2001’de Bolivya devletine karﬂ›, Tahkim mekanizmas› olarak kullan›lan Dünya Bankas›’nda 25 milyon
dolarl›k tazminat davas› açt›. Ve davay› da kazand›.
Dünya Bankas›, susuz kalan halktan de¤il, k â r › n d a n
olan ﬂirketten yanayd›.
Bir baﬂka örnek ise Ghana’dan: Y›llarca siyanürle alt›n elde edilen ülkede temiz suya ulaﬂmak art›k bir hayli zorlaﬂm›ﬂken, Dünya Bankas› kredi anlaﬂmas› yapmak için Ghana Hükümetine ﬂ e hi rl erd ek i su da¤›t›m› n› özelleﬂtirmesini ﬂart koﬂtu.
Hindistan’da suyun özelleﬂtirilmesi sonucunda ülkede su varl›¤›n›n iﬂletmesini alan ﬂirket, köylülerin ya¤ m u r suyu biriktirmesine bile ceza kesiyor. Çünkü
bölgedeki tüm mal varl›¤› o ﬂirkete ait. ﬁu anda mizah
gibi görünen bu durumun yar›n ülkemizde de yaﬂanaca¤›ndan kimsenin kuﬂkusu olmas›n.
“Allah›n suyu”, art›k emperyalist tekellerindir ve
gökten ya¤an ya¤mur suyunu da yoksullar ancak para
karﬂ›l›¤›nda kullanabilecektir.
Bu örnek, suyun ticarileﬂtirilmesinin sonuçlar›n› en
çarp›c› ve ç›plak biçimde anlat›yor.
Ülkemizde ve dünya genelinde su, büyük oranda
devletler, belediyeler eliyle sa¤lan›p, da¤›t›lsa da, temel
bir “tüketim maddesi” olarak çok p a h a l › d › r.
Tekrar belirtelim ki, normal koﬂullarda halka ait bir
zenginlik olan ve halk›n en do¤al hakk› olan SU, ÜC R E T S ‹ Z O L M A L I D I R. Fakat bu hakk›n tam tersine
zaten devletler, belediyeler taraf›ndan da düﬂük say›lamayacak ücretlerle sat›lan suyun, tekellere devredilmesiyle birlikte daha da pahalanaca¤› aç›kt›r. Yoksullu¤un
da artmaya devam etti¤i koﬂullarda suya ulaﬂamayanlar›n say›s› artacak, susuzluk, milyarlarca yoksul insan›n
mahv›na neden olacakt›r. Hastal›klar, beslenememe ve
susuzlu¤un getirdi¤i di¤er sorunlar katlanarak büyüyecektir.
Emperyalistler aç›s›ndan ise mesele, halklar aç›s›ndan yaﬂamsal bir ihtiyaç ve hak olan suyu, nas›l ticari de¤eri çok yüksek bir meta haline getirebilirim kavgas›d›r.
Ve onlar için bunun çözümü de suyun özelleﬂtirilmesidir.
Dünya Su Forumu’nda su sorununun çözümüne de¤il,
suyun ticarileﬂtirilmesine formüller a r › y o r l a r.
Art›k büyük ﬂehirlerin normal su ﬂebekelerinden te miz su içmek mümkün de¤ildir. Ambalajlanm›ﬂ s u p a z a r › büyük oranda tekeller taraf›ndan ele geçirilmiﬂtir.
Ve yüksek fiyatlarla halka sat›lmaktad›r. Ayn› ﬂey belediyelerin satt›¤› ﬂebeke sular› için de geçerlidir. Örne¤in
nüfusun büyük ço¤unlu¤unun yaﬂad›¤› ‹stanbul’da ﬂe-
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beke suyunun metreküpü 2 lirad›r. Bunu Türkiye ortalamas›
olarak kiﬂi baﬂ›na günlük 111 litre olarak ele al›rsak büyük bir rakam karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Ve
alka
ülkemizdeki ailelerin kalabal›k
oluﬂunu da dikkate ald›¤›m›zda ait bir zenginlik
halk›n suya harcayaca¤› para
olan ve halk›n en
önemli bir yekün tutmaktad›r.
do¤al hakk› olan
Bu ﬂartlar gözününe al›nd›¤›nda, emperyalistlerin b›raka- SU, ÜCRETS‹Z
l›m sorunu çözmesini, halklar OLMALIDIR.
aç›s›ndan sorunu daha katlanamaz hale getirece¤i bir gerçektir.
Bundan dolay›d›r ki, bilim ve teknolojideki büyük geliﬂmelere ve olanaklara ra¤men emperyalistlerden halklar›n lehine bir çözüm beklenemez.

H

Su Hakt›r, Yaﬂamsald›r,
Vazgeçilmezdir!
Su bütün do¤a için yaﬂamsald›r, bundan dolay› da
vazgeçilmezdir. Su, halk›n hakk›d›r. Su, halk›n mal›d›r.
Ve su, insanl›¤›n ekonomik nedenlerle yoksun b›rak›lmas›n›n düﬂünülemeyece¤i en temel ihtiyaçlardan biri
olarak do¤al hakt›r.
Su sadece insanlar içinde yaﬂamsal de¤ildir. Ki genellikle konu hep insan üzerinden aç›klanmaktad›r. Bu
bir yan›yla do¤rudur da, ancak yetersizdir. Çünkü insan,
çevresiyle bütündür. Do¤a bütün olarak düﬂünülürse
önemlidir. Susuzluk bitkilerin ölümüdür. Bitkilerin ölümü, böceklerden kuﬂlara canl› hayat›n ölümüdür. Bunun için s u h a y a t t › r.
- Bu yan›yla su, ikame edilemez, insan kadar insan
yaﬂam›n› var eden di¤er canl›lar›n yaﬂam›n›n yani vazgeçilemeyen ihtiyaçlar›n baﬂ›nda gelmektedir. Dolay›s›yla talebi süreklidir.
- ‹kame edilemez özelli¤i nedeniyle kullan›m de¤eri
çok yüksektir.
- H›zl› nüfus art›ﬂ›n›n da etkisiyle talebi sürekli artmaktad›r.
- Bulunmas›ndan son kullan›c›ya ulaﬂt›r›lmas›na kadar su kanallar›, barajlar, ar›tma tesisleriyle sürekli hizmet ve istihdam yaratmaktad›r.
- Yaﬂam›n vazgeçilmez bir ihtiyac› olmas› nedeniyle
tar›m ve hayvanc›l›kta zorunlu tamamlay›c›d›r. ‹malat
sanayiinden inﬂaata, madencilikten sa¤l›¤a, taﬂ›madan
enerji üretimine kadar üretimin çeﬂitli safhalar›nda girdi
olarak kullan›lmaktad›r.
- Sulaman›n yan›s›ra, taﬂ›ma ve ayd›nlatmada da kullan›lan bir enerji kayna¤›d›r.
Su k›tl›¤›nda ve yoklu¤unda ise;
Kad›nlar için; daha uzun yollar kat etmek,
Bebekler ve çocuklar için; minik bedenlerin h›zla su

kaybetmesi ve su kirlili¤i yüzünden
ölmek,
Köylüler ve yoksul halklar için;
açl›k,
Ya da tüm insan, hayvan ve bitkiler için; ölüm demektir. Çünkü canl›
yaﬂam için gerekli olan suyun yerine
geçebilecek baﬂka bir s›v› yoktur.
Suyun yaﬂamsal önemi ve yoklu¤unda veya k›s›tl› oldu¤unda yarataca¤› sorunlar ortada. Ancak emperyalistlerin “çözüm” olarak sunduklar› ticarileﬂtirmelerle
bu sorunlar ortadan kalkmayacak. Tersine halklar aç›s›ndan;
- Temiz sudan yararlanma kamusal bir hak iken, ancak fiyat›n› ödeyebilenin hakk›na dönüﬂtü¤ünden su
kullan›c›s› art›k su satan firmalar›n müﬂterisidir.
- Piyasalaﬂmayla birlikte sa¤l›k da bir hak olmaktan
ç›kmakta; sa¤l›kl› yaﬂam hakk› sadece kulland›klar› suyun fiyat›n› ödeyebilenler için geçerli olmaktad›r.
Su faturalar›n› ödeyemeyenler su kullanma haklar›n›
kaybetmiﬂ olacakt›r.
Suyun önemini vurgularken ve halihaz›rda yüzmilyonlarca insan temiz sudan marhumken, önümüzdeki
y›llar içerisinde halklar› bekleyen tehlikeler daha da artmaktad›r.
Rakamlar, 2025’te dünya nüfusunun 8.5 milyar kiﬂiye ulaﬂaca¤›n›, susuzluk çeken ülke say›s›n›n ise, 26’dan
52’ye, susuzluk çeken insan say›s›n›n da 350 milyondan
3 milyar kiﬂiye yükselece¤ini ortaya koyuyor.
Aç›kças›, m i l y a r l a rca insan›n en temel hakk› olan
suyu kullanabilmesi, tehlikeye girmiﬂtir. Emperyalistler
ve onlar›n ülkelerdeki iﬂbirlikçileri suyu art›k bir hak
olarak görmüyorlar. Bir mal olarak paras› olanan kullanmas› gereken ﬂeymiﬂ gibi kabul edilmesini istiyorlar.
Dünya Su Konseyi Baﬂkan›’n›n belirtti¤i gibi, telefon
faturas› ya da araban›n yak›t›yla eﬂ de¤er görülüyor.
Çünkü onlar için bir telefon ya da benzin para getiren
bir metaysa, ayn› ﬂey su için de olmal›d›r.
Emperyalistler halklar›n da “ H A K K I ” olabilece¤ini
kabul etmiyor. Onlar için hak, ancak para karﬂ›l›¤›nda
sat›n alabilece¤in ﬂeydir. Kapitalizmde paran yoksa,
hakk›n da yoktur, özgürlü¤ün de yoktur, yaﬂama hakk›n da yoktur.

Suyun Ticarileﬂtirilmesi Ülkemizde
de Çoktan Baﬂlam›ﬂ Bir Süreçtir
Ülkemizde suyla ilgili özelleﬂtirmeler, dünya çap›nda uygulanan emperyalist politikalara paralel olarak
1990’lar›n ikinci yar›s›nda baﬂlam›ﬂt›r. O dönemde çok
dikkat çekmeden ve halka do¤rudan yans›mayacak biçimlerde sürdürüldü uygulamalar.
Son y›llarda IMF ve Dünya Bankas› ile yap›lan pa-

zarl›klarda verilen taahhütler 8. Beﬂ
Y›ll›k Kalk›nma Plân›’na da yans›m›ﬂ
ve sudan ulaﬂ›ma; tar›mdan madencili¤e; sa¤l›ktan e¤itime kadar uzanan
her alanda özelleﬂtirmeler öngörülmüﬂtür. 10 Mart 2000 tarihinde Dünya Bankas›’na sunulan 29 maddelik
mektubun ard›ndan emperyalist ﬂirketlerin Türkiye’nin su kaynaklar›n›
özelleﬂtirme yoluyla ele geçirebilmesinin ilk ad›m› at›lm›ﬂt›r. Bu anlaﬂmalardan sonra h›zl› bir ﬂekilde özelleﬂtirmeler baﬂlam›ﬂt›r.
Devlet Su ‹ﬂleri Genel Müdürlü¤ü’nün 1999’da yapt›¤› bir aç›klamada, özelleﬂtirmenin nas›l büyük bir h›zla sürdü¤ü görülüyor: “DS‹ özelleﬂtirme uygulamas›nda
bugün % 83’lük bir seviyeye ulaﬂt›. Bugün ülkemizde
300’e yak›n sulama birli¤i var. Yenileri de kuruluyor.
Mevcudun % 83’ü çiftçilerimize devredildi. Böylece
Türkiye’nin en büyük gizli özelleﬂtirmelerinden birini
gerçekleﬂtirdik. Hedefimiz, 2000 y›l›na kadar tüm alanlar›n iﬂletmesinin devredilmesi. DS‹’nin bu çal›ﬂmas›
dolay›s›yla Dü n y a Ba n k a s › , Türki ye’yi örne k ül ke
o l a r a k gösterdi.” (Zaman, 12 Ocak 1999)
Özelleﬂtirmeler, 2000’li y›llarda h›z kazand› ve deyim yerindeyse, daha alenileﬂti. En büyük su ﬂirketleri,
Antalya'da Belediye Su ‹ﬂletmecili¤i imtiyaz›na 10 y›ll›k süre ile el koydu; ‹zmit'te Yuvac›k Baraj› iﬂletme imtiyaz› 16 y›ll›¤›na yine bir emperyalist ﬂirkete devredildi. Çeﬂme-Alaçat› ve Bursa Su ‹ﬂletmeleri için ayn› ﬂekilde imtiyazlar ç›kar›lmas› için Dünya Bankas› devreye girdi. Tar›msal sulama yönetiminde "kat›l›mc› sula ma yönetimi özelleﬂtirmeleri" ad› verilen bir baﬂka ticarileﬂtirme projesi, Dünya Bankas› kredileri ile uygulanmaya baﬂland›. Elbette bunlar k›smen bas›na yans›yanlar... Çok daha kapsaml› haz›rl›klar yap›ld›¤›na kuﬂku yok. AKP Hükümeti 2007 genel seçimlerinden hemen sonra ald›¤› kararlarla özelleﬂtirmeler konusunda
büyük ad›mlar atm›ﬂt›. Hatta F › r a t nehrini 29 y›ll›¤›na
950 milyon dolara, Dicle nehrini de 650 milyon dolara
sat›ﬂa ç›kard›. Bugün baﬂta K a r a d e n i z bölgesi olmak
üzere, bütün nehir ve akarsular üzerinde özel ﬂirketler
taraf›ndan yap›lan Hidroelektirik Santralleri’yle suyun
kullan›m hakk› bu tekellere b›rak›lmaktad›r.
Suyun ticarileﬂtirilmesinin günlük yaﬂam›m›za yans›mas› ise ç›plak gözle görülür oldu. Örne¤in 2001’de
en pahal› suyu, Ç A LB ‹R sayesinde Çeﬂmeliler kulland›. 2001 y›l›nda metreküpü ‹stanbul’da 400 bin lira, Ankara’da 330 bin lira, ‹zmir’de 440 bin lira olan ﬂebeke
suyunu Çeﬂmeliler, 1 milyon 100 bin liradan kulland›lar.
Asgari ücretin net 504 YTL oldu¤u ülkemizde, ‹stanbul’da yaﬂayan 6 kiﬂilik bir aile dünya ortalamas› olan
kiﬂi baﬂ›na günde 150 litre su kulland›¤›nda sadece tüketti¤i suyun bedeli ayda 189 Y T L tutmaktad›r.
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Suyun Özelleﬂtirilmesine Karﬂ› Mücadeleler
Ülke
Polonya
Honduras
Macaristan
‹sveç
Arjantin
Almanya
Brezilya
Kanada
Panama
Trinidad
Bolivya
Brezilya
Almanya
Macaristan
Mauritius
Tayland
ABD
Arjantin
Fransa
Brezilya
Gana
Endonezya
Güney Afrika
Uruguay

ﬁehir
Lodz
Honduras
Debrecen
Malmo
Tucuman
Münih
Rio
Montreal
Cochabamba
Limeira
Potsdam
Szeged
Birmingham
BA Province
Grenoble
Jakarta

Y›l
1994
1995
1995
1995
1996
1998
1999
1999
1999
1999
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001

Mücadelenin Durumu
Özelleﬂtirme engellendi
Özelleﬂtirme engellendi
Özelleﬂtirme engellendi
Özelleﬂtirme engellendi
Özelleﬂtirilen su, eski statüsüne döndürüldü
Özelleﬂtirme engellendi
Özelleﬂtirme engellendi
Özelleﬂtirme engellendi
Özelleﬂtirme engellendi
Özelleﬂtirme sona erdirildi
Özelleﬂtirme sona erdirildi
Mücadele sürüyor
Özelleﬂtirme sona erdirildi
Mücadele hala sürüyor
Özelleﬂtirme engellendi
Özelleﬂtirme durduruldu
Özelleﬂtirilen su, eski statüsüne döndürüldü
Özelleﬂtirme durduruldu
Özelleﬂtirilen su, eski statüsüne döndürüldü
Mücadele Sürüyor
Mücadele Sürüyor
Mücadele Sürüyor
Mücadele Sürüyor
Mücadele Sürüyor

K a y n a k : David Hall, 2001, South Africa Labour Bulletin
Sudaki özelleﬂtirmeleri ve ard›ndan yatan mant›¤›
ise en güzel Çevre ve Orman Bakan› Veysel Ero¤lu
özetlemiﬂtir.
Sadece santrallerin de¤il, “ yan› s›ra ﬂehirlerin içme
ve kullanma suyu da¤›tma, faturalama ve iﬂletmesinin
özelleﬂtirilebilece¤ini” belirten Bakan, iﬂin esas›n› bak›n nas›l ifade ediyor:
“Bu konuda aﬂa¤› yukar› 50 milyar dolarl›k bir yat›r›m pastas› var. Devreye özel sektörün girmesi isabet
olur. Yap-‹ﬂlet-Devret konumunda çeﬂitli kolayl›klar getirdik. ‹ﬂadamlar›ndan beklentim, sulama projeleri yapmalar›d›r. Devlet garantisi alt›nda sulama tesislerini
ihale ediyoruz.”
Evet halk›n suyu onlar için paylaﬂ›lacak, ya¤malanacak bir “pp a s t a”d›r. Pastay› paylaﬂmak, hatta birbirlerinin ellerinden almak içinde k›yas›ya mücadele ediyorlard›. Su zirvelerinin, forumlar›n›n bir amac› da budur.
Suyun ticarileﬂtirilmesine ve özelleﬂtirilmesine paralel olarak dünyan›n hemen her yerinde halk›n ma¤duriyeti artmaktad›r. Bu gerçe¤e ra¤men emperyalistler ve
iﬂbirlikçileri, özelleﬂtirmeyi meﬂrulaﬂt›rmak ve yayg›nlaﬂt›rmak için bütün imkanlar›yla s e f e r b e r olmuﬂ durumdad›rlar. ‹stanbul’da düzenlenen 5. Dünya Su Fo r u m u’na 17.5 milyon Euro harcanmas›, onbinlerce kiﬂinin kat›l›m›n› sa¤lamak için çok kapsaml› bir organi-
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zasyona gidilmesi, bu seferberli¤in göstergelerinden biridir. Dünya Bankas›, bu seferberli¤e kat›l›p kredi vermek için özelleﬂtirmeyi ﬂart koﬂuyor. Uluslararas› su tekelleri, suyun ticarileﬂtirilmesinin önündeki engelleri
kald›rmak için hiçbir giriﬂimden geri durmamaktad›rlar.

Su Halk›nd›r, Emperyalistlerin
‹nsaf›na Terkedilemez!
Su vazgeçilemez, devredilemez yaﬂamsal bir hakt›r.
Bu hakk›, do¤an›n kendisi vermektedir. Bu yan›yla emperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerinin insaf›na b›rak›lamaz.
Onlardan icazet beklenemez. Halklar›n deneyimleri
göstermiﬂtir ki, emperyalistlerden haklar, ancak mücadeleyle al›nmaktad›r ve direnenerek korunmaktad›r.
Halklar›n mal› ve hakk› olan ancak gasbedilen “su”
da mücadelesi verilerek kazan›lacakt›r. Nitekim ülkemizde ve dünyan›n pekçok bölgesinde yoksul halklar,
suyun ticarileﬂtirilmesine karﬂ› mücadelelerini sürdürmektedirler.
Bir çok yerde tekellere geri ad›m att›r›labilmiﬂtir
ama tekeller zamanlama yapmaktad›r. Suyu meta olarak
kabul ettirmek için a¤›r ve sab›rl› bir çal›ﬂma yürütmektedirler. Bu mücadelelerde kesin zafer, ancak halk›n
kendi iktidar›yla mümkündür. Bu unutulmamal›d›r.

PART‹ DÜﬁÜMÜZ,
PART‹ UFKUMUZ!
30 Mart’tan itibaren, Nisan ay›n›n ilk yar›s› boyunca gündemimizde iki ﬂey olacak; ﬂehitlerimizi anmak, umudun kuruluﬂunu kutlamak.
‹kisi tarihsel olarak içiçedir. Biri di¤eriyle vard›r. Ve biz biliriz ki, ﬂehitlerimizi anman›n en iyi yolu da,
umudu büyütmekten geçer.
O umut ki, nice zorlu bir mücadelede kurulmuﬂtur.
*
Önce somut, maddi bir gerçekti
o. ‹deolojik ve örgütsel bir birlik
olarak 1970’de kurulmuﬂ, Türkiye
halklar›n›n iktidar mücadelesini
baﬂlatm›ﬂt›. Ta ki, K›z›ldere’de fiziki olarak yokedilinceye kadar...
O günden sonra, her Cepheli’nin, Çayanlar’›n yolundan yürüyen her devrimcinin düﬂü, hedefi oldu parti.
Devrimci hareket, bu devrimci
çizgiyi hayata geçirmek üzere örgütlendi¤inde, yaﬂad›¤› süreci “partileﬂme süreci” olarak adland›rd›.
Partili olma düﬂü, siyasal bir hedef
haline dönüﬂtürüldü.
Teorik yaz›lar›n, tart›ﬂmalar›n,
sohbetlerin, e¤itim çal›ﬂmalar›n›n
de¤iﬂmez konusuydu o. Çünkü devrim iddias›n› taﬂ›yanlar için olmazsa
olmazd› Parti.
Devrimini yapm›ﬂ hemen bütün
ülkelerin pratikleri, Marksist-Leninist önderlerin sundu¤u perspektifler... devrimin ancak hayat›n her
alan›nda örgütlenmiﬂ bir partiyle

mümkün olabilece¤ini ve devrimci
bir halk iktidar›n›n sosyalizmi inﬂa
etmesinin de yine bir parti önderli¤ini ﬂart koﬂtu¤unu göstermekteydi.
Bunun için zorunluydu parti; vazgeçilmezdi. Bunun içindi devrimcilerin düﬂlerini bir an önce gerçekleﬂtirmek istemeleri...
Ancak, bu acil ve temel ihtiyaç,
tüm acilli¤ine ve zorunlulu¤una
karﬂ›n, aceleye getirilip, bir anda
kurulup bitirilecek birﬂey de de¤ildir. Çünkü bir halk›n, ülkenin kaderini belirlenecektir onunla. Bu partinin saflar›nda mücadele eden, edecek olan binlerce, milyonlarca insan›n yaﬂam›n› belirleyecek, gelece¤inden, hayat›ndan, dahas› ülkenin
gelece¤inden sorumlu olacakt›r.
Bunun için de ince eleyip s›k› dokumak gerekecektir.
1972’den itibaren Mahirler’in
miras›n› devral›p partiyi yeniden
yaratma ve K›z›ldere’nin ayd›nlatt›¤› yolda mücadeleyi sürdürme görevini üstlenen kadrolar, militanlar,
bu ciddiyet içerisinde konuya yaklaﬂt›lar. Ne ihtiyac›n acilli¤inden ve
kaç›n›lmazl›¤›ndan dolay›, bir anda
parti karikatürü olan örgütlenmelere
yöneldiler, ne de belirsiz zamanlara
ertelediler. Bütün tercübesizliklerine ve devrimci safl›klar›na karﬂ›n
mücadelenin ihtiyaçlar›na cevap olmaya çal›ﬂ›rken, ufuklar›nda hep
onu yeniden yaratmak vard›. “Partileﬂme süreci” ad› verilen bu süreç,
çok çeﬂitli aﬂamalardan geçti. Parti-

li olmak düﬂü, 1978’de yeni bir hareketi örgütledikten 16 y›l sonra
gerçekleﬂebildi.
Diyebiliriz ki, bu uzun tarihsel
sürecin her aﬂamas›nda, her an›nda
Cepheliler’in ufkunda parti vard›r.
Parti düﬂü ve hedefi öyledir ki, bütün çal›ﬂmalar› belirleyendir. Zaten
bunun uza¤›na düﬂenin de gelece¤i
yoktur. Çünkü asl›nda parti düﬂünün uza¤›na düﬂmek demek, iktidar
iddias›ndan uzaklaﬂmak demekti.
Nitekim bu uzun, meﬂakkatli yolu
yürüyemeyenlerin pek ço¤u sonuçta
çok çeﬂitli etkenler alt›nda devrim
ve iktidar mücadelesinin d›ﬂ›na düﬂmüﬂlerdir.

Nas›l Bir P a r t i ?
Lenin’nin Parti Ö¤retisi adl› kitab›nda, parti ﬂöyle tan›mlan›r:
“ Benzer politik inançlar› olan ve
toplumsal yaﬂam›n, görüﬂlerine uygun olarak yeniden örgütlenmesi
için benzer yöntemlerle savaﬂan,
belli bir s›n›f›n ç›karlar›n› savunan
kiﬂilerin gönüllü organizasyonudur. ” (Soren, Lenin’in Parti Ö¤retisi, syf. 7)
Partinin belli baﬂl› ﬂu özelliklerini görürüz bu tan›mda:
Bi r s›n›f›n ç›kar›n› savunan ve
bu s›n›f›n i k t i d a r › için savaﬂan bir
örgüt... Bu savaﬂ için b e n z e r yöntemleri savunanlar›n örgütü... Belli
bir s›n›f›n ç›karlar›n› savunan kiﬂilerin gönüllü organizasyonu.
Parti, iktidar savaﬂ›nda temel bir
rol oynar. Özü itibariyle partiyi reddetmek ya da önemsememek, iktidar mücadelesini reddetmektir. Bu
ise iktidar› alamamak ya da iktidar›
al›p da koruyamamakt›r.
‹ﬂçi s›n›f›n›n ve ezilen halklar›n
kendi partilerine sahip olma mücadelesinin tarihi, binlerce y›ll›k s›n›flar mücadelesi aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, çok eski de¤ildir. Özellikle s›n›flar›n belirginleﬂmesi ve mücadelesinin keskinleﬂmesiyle birlikte her
s›n›f do¤rudan kendi örgütlenmeleriyle iktidar mücadelesini sürdürmeye baﬂlam›ﬂlard›r.
Partiler, tarih sahnesine esas olaSay›: 10 / 22 Mart 2009
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rak parlamentolar›n yayg›nlaﬂmas›yla, kurumlaﬂmas›yla ç›km›ﬂt›r.
Parlamentolar ise köleci, feodal dönemlerde çeﬂitli biçimleri bulunsa
da esas olarak burjuva devrimleri
döneminin eseridir. Parlamentolar
ve partiler, önce burjuvazinin, feodal iktidarlar›n etki ve yetkilerini
k›s›tlay›p iktidar› paylaﬂmalar›n›n,
sonra da bütünüyle ele geçirmelerinin arac› olmuﬂlard›r.
Bu tarihsel süreçten itibaren art›k her s›n›f, mücadele arenas›nda
kendi partisiyle yeralmak zorundad›r. Çünkü ç›karlar›n› ancak bu ﬂekilde savunabilir.
‹ﬂçiler, köylüler, burjuva devrimleri döneminde, burjuva partilerinin
içindedirler ço¤unlukla; en az›ndan
destekçisidirler. Fakat feodalizm tasfiye edilip, burjuvazi ve iﬂçi s›n›f›
aras›ndaki çeliﬂki öne ç›k›nca, iﬂçi s›n›f› da kendi partisini kurma ihtiyac›
duymuﬂtur. ‹ﬂçiler bir dönem, kendi
s›n›f örgütleri olan sendikalar arac›l›¤›yla yürütmüﬂlerdir bu mücadeleyi.
Ama gün gelmiﬂ, sendikalar›n yetersiz oldu¤unu görmüﬂ ve ç›karlar›n›
savunmak için, kendilerini iktidar
hedefine yürütecek örgütlenmelere
ihtiyaç duymuﬂlard›r. Bu ihtiyaç,
Marksist-Leninist Partidir.
Marksist-Leninist partinin oluﬂumu, ülkelere, koﬂullara göre kimi de¤iﬂiklikler gösterse de, kimi nitelikleri ve ilkeleri de evrensel özellikler
gösterir. Partinin kuruluﬂu, o ülkede-

Elbette b u k adar uzun
süre s ab›rla d üﬂü k urulan,
kuruldu¤unda b u k adar
de¤er verilen p arti,
Cepheliler için s ihirli b ir
de¤nek de¤ildir. Böyle bir
bak›ﬂ aç›s›, rehaveti besler
zaten. Oysa, P artili o lmak,
politikada, örgütsel
anlamda b ir “nitelik
s›çramas›” y apmak
demektir ve b u d a
hareketin k adrolar›n›n
yüklerinin ve
sorumluluklar›n›n
artmas›d›r.
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ki mücadelenin geliﬂim seyrine ve
di¤er etkenlere ba¤l› olarak uzay›p
k›salabilir. Ancak her koﬂulda ideolojik, pratik bir süreç yaﬂanacakt›r.

Zulmün Koyu
Karanl›¤›nda Bile
Unutulmayan Hedef:
Parti
12 Eylül cuntas› taraf›ndan tutsak edilen devrimci hareketin önderleri, kadrolar›, militanlar› çok
a¤›r bask›larla yüzyüzeydiler hapishanelerde. Fakat onlar›n gündeminde, direniﬂ örgütlemenin yan›nda,
yine partileﬂme süreci vard›. Oligarﬂiyi yarg›lad›klar› mahkeme sürecinde haz›rlad›klar› “Hakl›y›z Kazanaca¤›z” baﬂl›kl› savunmada bu
sürece, yani partileﬂme sürecine de
yer verilmiﬂti ve izlenecek yol ﬂöyle aç›klanmaktayd›:
“Böyle bir partinin nas›l oluﬂturulaca¤› sorusuna gelince; böyle
bir partinin tek oluﬂma biçimi vard›r. Böyle bir parti ülkemiz s›n›flar
mücadelesinin k›zg›n prati¤inde
oluﬂacakt›r. Kimilerinin yapt›¤› gibi
masa baﬂ›nda üç-beﬂ kiﬂinin ‘kurduk’ demesiyle bir parti kurulmayacakt›r. Parti, tüm nitelikleriyle hayat›n k›zg›n prati¤i ve çok yönlü
mücadelenin sürdü¤ü bir süreçte
çelikleﬂecek kadrolardan do¤acakt›r. Bu süreç partileﬂme sürecidir.
Partileﬂme süreci ideolojik birli¤in,
kadrolaﬂman›n, organlaﬂman›n diﬂe diﬂ mücadele içinde sa¤land›¤›
iradi bir süreçtir. ”
Peki kurulacak parti, her Devrimci Solcu’nun düﬂlerindeki parti,
nas›l bir parti olacakt›? Bu sorunun
etrafl› bir cevab› vard› elbette ama
biz sadece ﬂu kadar›n› aktarmakla
yetinelim:
“Bu parti, Leninizmin evrensel
ilkeleri ›ﬂ›¤›nda ülkemiz koﬂullar›na
uygun ve Türkiye halklar›n› emperyalist iﬂgalden ve oligarﬂik diktatörlükten kurtaracak bir partidir.”
Partileﬂme süreci ve partiye
ulaﬂma, bu alt üst oluﬂlar sürecinde
de Devrimci Hareket’in bütün sürecini belirleyen bir hedef olmaya de-

vam ediyordu. Hareket, kadrolar›n›, militanlar›n› bu hedef
noktas›nda yönlendiriyor ve
e¤itiyordu. Örne¤in, 12 Eylül
ﬂartlar›n›n en a¤›rlaﬂt›¤› 1983
y›l›n›n Ocak ay›nda yay›nlanan
Hareketimizin Geliﬂimi ve Devrimci Mücadele broﬂüründe, parti olgusu ﬂöyle vurgulan›yordu:
“... bugün dünyada (...) kendisine parti dememekle birlikte, yanl›ﬂ
parti anlay›ﬂlar›na sahip veya mücadeleyi ‘s›n›fs›z bir toplum’ nihai,
amac›na yönelik olarak de¤il de,
–subjektif olmasa da objektif olarak– ‘ulusal’ bir platformda sürükleyen birçok hareket vard›r. Ve bunlar›n iktidar› ald›klar› görülüyor...
Ama bu örgütlerin temel özellikleri
ulusal kurtuluﬂ hedefine yönelik olmalar› ve askeri örgütlenme nitelikleridir. Bu hareketlerin sosyal dö nüﬂümleri sa¤lamalar› güç olas›l›kt›r. Biz, bir ulusal devrimden de¤il, komünizme varacak bir devrimi
gö¤üsleyen partiden bahsediyoruz.
Bizim anlad›¤›m›z ‘komünist partisi’ budur.”
Bu süreç çok önemlidir. ‘80’li
y›llar›n ilk yar›s›, devrimci mücadelenin alabildi¤ine geriledi¤i, mücadelenin kalbinin as›l olarak hapishanelerde att›¤› y›llard›r. Solun d›ﬂar›da kalan bir k›sm›, mültecili¤i seçmiﬂ, halk, faﬂist cunta karﬂ›s›nda savunmas›z kalm›ﬂt›r. Devrimci hareket de a¤›r darbeler yemiﬂtir. Önderi ve yönetici kadrolar›n›n büyük
ço¤unlu¤u tutsakt›r. Ayakta kalmak
büyük meseledir. ‹ﬂte bu koﬂullarda
bile devrimci hareket iktidar iddias›ndan vazgeçmemiﬂ ve bu iddian›n somutlanm›ﬂ arac› olan parti hedefini gündeminden ç›karmam›ﬂt›r.
Devrimci Hareket’in parti anlay›ﬂ› ve partileﬂme sürecini ideolojik,
politik, pratik tüm boyutlar›yla ele
al›ﬂ›, siyasi arenaya ç›kt›¤› 1974’lerden, partiyi kurdu¤u 1994’lere kadar
de¤iﬂmemiﬂtir. Bu yirmi y›ll›k tarihsel süreç içerisinde, ülkemizi ve
dünyay› etkeleyen çok önemli de¤iﬂiklikler, dönüﬂümler olmuﬂtur. De¤iﬂen ﬂartlara ve ihtiyaçlara göre
mücadelesini yürüten devrimci ha-

reket, Parti hedefinden ise bir
milim sapmam›ﬂt›r.

Yi rmi Y›l›n
So n u n d a k i
Müjde
En baﬂta ideolojik keﬂmekeﬂe
son verilmiﬂtir. THKP-C ideolojisi
ve prati¤i, sa¤ ve sol sapmalara karﬂ› titizlikle korunmuﬂ, ‘71 sonras›
ortaya ç›kan devrimci potansiyelin
tasfiyeciler ve di¤er sapma ak›mlar
taraf›ndan çarçur edilmesine engel
olunmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. MarksistLeninist Parti anlay›ﬂ› da, THKPC’nin sa¤ ve sol yorumcular›na karﬂ›, uzlaﬂmaz bir ﬂekilde savunulmuﬂ, her türden tasfiyecilik teﬂhir
edilerek maskeleri düﬂürülmüﬂtür.
Devrimci Yol tasfiyecili¤inden
kopuﬂun en önemli nedenlerinden
biri Partileﬂme Süreci’nin belirsizli¤e, mu¤lakl›¤a mahkum edilmesiydi. S›k›yönetim ﬂartlar› ve faﬂist terör alt›nda, üstelik siyasi arenan›n
oportuünist ve reformist örgütlerce
adeta parsellendi¤i koﬂullarda yeni
bir hareketi örgütlemenin bütün
zorluklar›na karﬂ›n, devrimci hareket iktidar persektifiyle hareket ederek çok k›sa bir sürede Türkiye’nin
en önemli hareketlerinden biri haline gelmiﬂtir.
Partileﬂme sürecinde belli mesafeler katedilmiﬂken gelen 12 Eylül
yönetimine karﬂ›, ülke topraklar›nda kalarak, direniﬂi örgütlemeye çal›ﬂm›ﬂ, a¤›r bedeller ödense de, bu
süreçten aln›n›n ak›yla ç›km›ﬂt›r.
Sosyalist sistemin y›k›ld›¤›, sosyalizme yönelik en büyük sald›r›lar›n gerçekleﬂtirildi¤i ve birçok örgütün, partinin emperyalizme biat
etti¤i koﬂullarda, sosyalizmi savunan bir partiyi yaratmak görevi art›k
daha acildi.
Halk düﬂmanlar›ndan hesap sorularak halk›n adalet özlemine tercüman olunurken partileﬂme sürecinin h›zland›r›lmas›n›n coﬂkusu vard›. Fakat hareketi s›rt›ndan vuran
darbeci ihanet çetesi, verdi¤i say›s›z
zararlar›n ötesinde, partili olmam›z›
da engellemiﬂti.
Evet, darbeden biraz önce, “Par-

tinin arifesinde” olundu¤unu müjdelemekteydi devrimci hareketin
önderi.
Ama halk›m›z ve devrimciler, bu
müjdeden art›k daha fazla mahrum
b›rak›lamazd›. Hareket h›zla yaralar›n› sararak partinin kuruluﬂuna karar verecek olan tarihi kongresini
toplad›. Bu uzun süreç, yüzlerce
Cepheli’nin kurﬂunlarla, iﬂkencelerle katledildi¤i, kuﬂat›lan da¤larda,
iﬂkence tezgahlar›nda, hapishanelerde direniﬂ destanlar›n›n yaz›ld›¤›
bir süreçtir. Uzun, zorlu, a¤›r bedellerle yürünen bu yolun sonunda partileﬂme süreci tamamlan›yordu. Ta rih 1994’ün 30 Mart’›yd›.
Bu uzun partileﬂme süreci birçok
aﬂamada kesintiye u¤ram›ﬂt›r. 12
Eylül faﬂist darbesi, al›nan örgütsel
darbeler, iç düﬂman›n yaratt›¤› darbe ortam› ve di¤er etkenler bu süreci uzatm›ﬂt›r. Ancak iradi bir tercih
olmasa da bu uzun süreç, devrimci
hareketin örgütsel, politik ve pratik
birikim ve deneyimini art›rm›ﬂt›r.
Partiyi oluﬂturan kadrolar bu zorlu
süreçlerin militan, kadro ve yöneticileri olarak önemli deneyimler kazanm›ﬂlar, “k› zg› n prat ik içe risi nde” piﬂmiﬂlerdir. Sonuçta, Devrimci
Hareket, yeni bir siyasi hareket olarak politik arenaya ç›karken, parti
ve partileﬂme süreciyle ilgili söylediklerini bir bir hayata geçirmiﬂtir.

Parti, Bugünümüz,
Yar›n›m›z ve
Gelece¤imizdir
Çünkü Devrimci Hareket partiden ve iktidardan, sadece politik iktidar›n ele geçirilmesini anlam›yor.
Partiden, Marksist-Leninist teoriyle
donanm›ﬂ, iktidar› ele al›p anti-emperyalist, anti-oligarﬂik devrimi kesintisiz bir ﬂekilde s›n›fs›z topluma
kadar götürebilen, kitlelere her ﬂart
alt›nda önderlik edebilecek ve sosyal dönüﬂümleri sa¤layabilecek bir
örgütü anl›yor.
Elbette bu kadar uzun süre sab›rla düﬂü kurulan, kuruldu¤unda bu
kadar de¤er verilen parti, Cepheliler
için sihirli bir de¤nek de¤ildir. Böyle bir bak›ﬂ aç›s›, rehaveti besler za-

ten. Oysa, Partili olmak, politikada,
örgütsel anlamda bir “nitelik s›çra mas›” yapmak demektir ve bu da
hareketin kadrolar›n›n yüklerinin ve
sorumluluklar›n›n a r t m a s › d › r.
Parti’nin kuruluﬂunun üzerinden
15 y›l geçti. 1974’ten 94’e uzanan
“partileﬂme süreci”nde tan›k olundu¤u gibi, nas›l ki, her devrimci
partinin oluﬂum süreci, bulundu¤u
ülkenin nesnel ve öznel koﬂullar› taraf›ndan belirleniyorsa, Parti’nin
mücadelesi de ayn› koﬂullardan ba¤›ms›z de¤ildir. Parti’nin iradesi,
gücü, bütün görkemiyle Gazi Ayaklanmas›’nda ç›kt› ilkin. Onu onbinlerin Cephe bayraklar› alt›nda yürüdü¤ü 1995-96 1 May›slar› izledi.
Susurluk’a karﬂ› mücadelede o irade vard› yine. 2000’de baﬂlay›p günümüze kadar süren Büyük Direniﬂ’te iradesiyle yine Parti vard›r.
Ülkemiz s›n›flar mücadelesinin çeﬂitli zorluklar içinde oldu¤u, mücadelenin çeﬂitli boyutlar›yla daha geri düzeyde seyretti¤i ama ayn› zamanda devrim ve sosyalizmi savunmakta eﬂi az görülen bir direniﬂin
sergilendi¤i günümüz koﬂullar›nda
da yine bu gücün varl›¤› yol göstermeye devam ediyor.
Parti, s›n›flar mücadelesinde elbette sihirli bir de¤nek de¤ildir ancak, o yine de, gücü, üye say›s›yla
veya eylemiyle, tüzü¤üyle k›yaslanamayacak büyük bir güçtür tarih
sahnesinde. Çünkü Parti, bunlar›n
hepsidir ama bunlar›n hepsinden fazlas›d›r. Emperyalizmin ve oligarﬂinin
sald›r›lar› karﬂ›s›nda bugün ülkemizde hala sosyalizmin k›z›l bayraklar›n› dalgaland›rmaya devam eden,
devrim iddias›n› sürdüren bu güçtür.
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Mahir'den
Day›'ya

tikalar›na ve kuﬂatmas›na ra¤men Ba¤›ms›z
Demokratik Sosyalist
Türkiye için savaﬂanlar
varsa, bu kesintisizlik,
onlar›n önderli¤i alt›nda hayat bulmuﬂtur.
Türkiye halklar›n›n
bir kurtuluﬂ umudu varsa,
bu umudun yarat›lmas›nda, umudu
bo¤mak isteyen sald›r›lara karﬂ› yaﬂat›lmas›nda onlar›n eme¤i vard›r.
M a h i r Türkiye Devriminin Yolu’nu netleﬂtirendir. Stratejik çizgi
onun önderli¤inde çizildi. D u r s u n
K a r a t a ﬂ bu stratejiyi her koﬂulda
sürdürme kararl›l›¤›n›n ad› oldu. Ve
bu yolun her santimi, ﬂehitlerimiz le ad›mland›.
Hepsi –Mahir, Day› ve tüm ﬂehitlerimiz– bugün bize yine devrimin yolunu iﬂaret ediyorlar. Yürüyün, tereddüt etmeyin, sadece yürüyün, bu yol devrime ç›kar diyorlar.
Bu yolun sonunda halk›m›z›n ik t i d a r › v a r, yürüyün! Zafer, o yolun sonunda sizi bekliyor, siz sade-

ce kararl›l›kla yürüyün! Kendinize güvenin ve iddial› olun!
Böyle diyorlar. Kulaklar›m›zda onlar›n ça¤r›lar›, onlar›n
vasiyetleri, onlar›n talimatlar›
yank›lan›yor.
Onlar bu tarihin kurmay› ve savaﬂç›s› oldular. Teori onlar›n ellerinde ﬂekillendi. Politika onlar›n
elinde yön buldu. Pratik onlarla geliﬂti. Gelenekler onlar›n önderli¤inde yarat›ld›.
Onlar kavgan›n tam ortas›nda önderlik ettiler bu savaﬂa. Mahir’ler ilk
geleneklerin yarat›c›s› olurken, geleneklere yeni gelenekler ekleyen ise
Day› ve Önder yoldaﬂlar›m›z oldu.
K›z›ldere bizim için iktidara aç›lan yoldu. Day›, o yoldaki devrim
yürüyüﬂünün k›lavuzu oldu.
Onlar, Türkiye halklar›na de¤erli bir hazineyi miras b›rakt›lar. Bu
de¤erli hazine, devrimci hareketin
39 y›ll›k tarihidir. Bu yaz› dizimiz
onlar›n u¤runa hayatlar›n› adad›klar› devrim yürüyüﬂünün k›sa bir anlat›m›d›r.

Strateji, Parti, Önderlik

Bu süreçler, önerdi¤imiz, uygulad›¤›m›z taktikler, baﬂvurdu¤umuz örgütlenme biçimleri kavranmadan
tarihimizi ve Devrimci Hareketin
özgünlü¤ünü, ay›rt edici çal›ﬂma
tarz›n› kavramak mümkün de¤ildir.
Bunlar ö¤renilmelidir. Ama bugün
kaba, koﬂullardan uzak bir biçimde
tekrar edilmesi için de¤il.” (1)
Türkiye solunda iktidar iddias›na ve perspektifine sahip ihtilalci
bir hareketin yarat›lmas›, zorlu bir
sürecin sonunda mümkün olmuﬂtur.
Bu tarih örgütsel anlamdaki k›smi
kesintilere ra¤men politik anlamda
Mahir'lerden bugüne kadar gelen
bir kesintisizli¤i ifade eder. Ki politik anlamda böyle bir kesintisizlik,
Türkiye solunda enderdir.
Kesintisizli¤in baﬂ›nda, büyük
ve köklü bir kopuﬂ vard›r. 1960’lar›n sonuna gelinirken, Mahir Çayan’›n önderli¤inde Türkiye devriminin yolunu netleﬂtirmek için sürdürülen ideolojik mücadelede, bir
çok kez, dönüm noktalar›yla karﬂ›
karﬂ›ya gelirler. O dönüm noktala-

Devrim Yolunda

39 YIL
39 Y›ll›k onurlu bir tarihe sahibiz. Devrimci Hareketin tarihini
anlatmak, ayn› zamanda Mahir'i ve
Day›'y› anlatmakt›r. Bu tarih onlar›n
önderli¤inde yaz›ld›. Bu tarihin her
aﬂamas›na onlar›n yol göstericili¤i
damgas›n› vurdu. Her engelde, engebede onlar›n k›lavuzlu¤uyla düze
ç›kt›k. Onlarla yenilgilerden zaferlere yürüdük.
Mahir ve Day›, Türkiye devriminin yoluyla özdeﬂleﬂen iki isimdir.
Hep iktidar› iﬂaret ettiler. Hiçbir engel, karﬂ› karﬂ›ya kald›klar› ihanetler, al›nan darbeler onlar› devrim
hedefinden sapt›rmad›.
Bugün bu topraklarda emperyalizmin ve oligarﬂinin tüm imha poli-

Ülkemizde sosyalistler, 1900’lerin baﬂlar›ndan itibaren vard›. Ama
ihtilali, iktidar› hedefleyen bir sosyalist hareketten sözetmek için yaklaﬂ›k yar›m as›r geçmesi gerekti.
Devrim, gerçek anlam›yla ancak
1960’lar›n Türkiye’sinde solun gündemine girdi. Türkiye halklar›, ihtilalci bir alternatifle ilk kez bu dönemde tan›ﬂt›. Bunlar› tespit etmek,
sosyalizm için o güne kadar emek
veren, bedeller ödeyen sosyalistlerin varl›¤›n›, emeklerini, kahramanl›klar›n› yok saymak anlam›na gelmez. Diyalektik olarak onlar›n
emekleri, ödedikleri bedeller, kuﬂku
yok ki, 60’lardaki bu ç›k›ﬂ› haz›rlayan birikimler içinde yeralmak gibi
tarihsel bir öneme sahiptir.
Bu tarihi ö¤renmeliyiz. Devrimci olma iddias›ndaki herkes için bu
bir zorunluluktur. Tarihimizin ö¤re-
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nilmesi, bu tarihin belirleyici yanlar›n›n ay›rdedilmesi, gelece¤imizi
ﬂekillendirmekte büyük bir önem
taﬂ›r. 39 y›ll›k tarihi ö¤renmek, Mahir’i, Day›’y› tan›mak, bu anlamda
yaln›zca tarihi ö¤renmek de¤il,
önümüzü görmek, yürüyece¤imiz
yolu tan›mak, gelece¤i bilmektir.

Parti-Cephe, T ürkiye
devrim tarihinde
b i r milatt›r
“Devrimci hareketin tarihi
1960’lar›n sonlar›na, THKP-C'nin
filizlendi¤i y›llara uzan›r. Ve bu
uzun süreç Marksizm-Leninizm'in
ülkemizin somut koﬂullar›na uyarlanmas› anlam›nda zengin bir tarihtir. Çok farkl› süreçlerden geçilerek
gelinmiﬂtir bugüne. Ve do¤all›kla,
bu süreçlerin örgütlenmeleri, mücadelesi de birbirinin tekrar› olmad›.

r›nda verilecek kararlar, yap›lacak tercihler, devrim tarihini
belirleyecektir. Bu dönüm noktalar›nda do¤ru devrimci kararlar› verdiler Mahirler.
Birçok dönüm noktas›n› ortaya ç›karan bu zorlu ideolojik mücadele, Marksizm-Leninizm’le, reformizm, revizyonizm, cuntac›l›k,
oportünizm aras›nda sürüyordu.
Gençliklerine ve yetersizliklerine
karﬂ›n, Marksizm-Leninizm’i temsil eden onlard›.
Devrim iddias›yla yola ç›km›ﬂlard› bir kere. Bu iddiay› gerçekleﬂtirmek için gereken cürete, kararl›l›¤a, inanca sahiptiler. Bu, sola o güne kadar hakim olan revizyonist, reformist gelene¤in sahip olmad›¤›
bir özellikti. Bu iddiaya sahip olduklar› için, Marksizm-Leninizmi,
b i r eylem k›l a v u z u o l a r a k ele ald›lar. Bu k›lavuzun yol göstericili¤inde ülkemiz koﬂullar›na göre bir stratejik çizgi belirlenmiﬂtir. Bu strateji,
emperyalizmin yeni sömürgesi
olan, faﬂizmin gizli iﬂgali alt›ndaki
bir ülkenin devrim yolunu belirlemiﬂtir.
Mahir, kurtuluﬂ yolunun silahl›
mücadeleden geçti¤ini tespit etmiﬂtir. Devrimci halk iktidar›na ancak,
mevcut iktidar›n silahl› mücadele
yoluyla y›k›lmas› sonucunda ulaﬂ›labilece¤ini görmüﬂtür. Day›’n›n
Kongre konuﬂmas›ndaki sözleriyle
söylersek: “THKP-C, her ne pahas›na olursa olsun, oligarﬂik devlet-

Zorlu ve
uzun bir
ideolojik
mücadele
verildi
Türkiye
devriminin
yolunu
netleﬂtirirken.

lerin y›k›lmas›n›n, devrimci halk iktidar›n›n kurulmas›n›n yolunun, silahl› mücadeleden geçti¤ini savunmak demektir”.
Ancak silahl› mücadele temel olmakla birlikte onu tamamlayan baﬂka yönler de vard›r. THKP-C'nin 50
y›ll›k revizyonist gelenekten kopuﬂu kuﬂku yok ki sadece “strateji”den
ibaret de¤ildi:
“THKP-C'nin bir kopuﬂ olmas›,
50 y›ll›k revizyonist gelene¤in y›k›lmas›, sadece parlamenter mücadelenin yerine silahl› mücadeleyi koymas›yla s›n›rl› de¤ildir. Bu son derece ay›rt edici bir yand›r. Ancak yine de bilinir ki, silahl› mücadele tek
baﬂ›na bir mücadelenin niteli¤ini
belirlemez. Bu mücadeleyi nas›l bir
ö r g ü tü n , h a n g i hedefle, nas›l bir
devrimcilik anlay›ﬂ›yla yürüttü¤ü
de en az silahl› mücadelenin kendisi kadar önemlidir.” (2)
Bu anlamdad›r ki, Mahirler’in
önderli¤inde ﬂekillenen hareket, her
yönüyle yeni bir hareket olmaya yöneliyordu.
Mahir ve hareketin kuruluﬂunda
yeralacak olan militan kadrolar›n
ideolojik mücadelesi, üyesi olduklar› Türkiye ‹ﬂçi Partisi (T‹P) içinde
baﬂlar. Genç yaﬂlar›na ra¤men
T‹P'deki “eski tüfek”lere tav›r al›p
diﬂe diﬂ bir ideolojik mücadele yürütürler. Mahir, bu mücadele içinde
ad›m ad›m öne ç›kar.
Genç önderlerin bu cüretli ç›k›ﬂ›,
parlamenter revizyonist solla ideolojik ayr›m›n da ilk ad›mlar›d›r.
Bu ayr›m, onlar› önce parlamenterizme, cuntac›l›¤a karﬂ›, silahl›
mücadeleyi savunmaya, “sosyalist
devrim” teorisine karﬂ› milli demokratik devrimi savunmaya götürür. Ancak aray›ﬂ, netleﬂme ve ideolojik mücadele bitmeyecektir henüz.
Mahir Çayan emperyalizme ve
oligarﬂiye karﬂ› silahl› mücadele verilmeden, bir devrim yapman›n
mümkün olmayaca¤›n› dile getirir.
Devrim parlamenter mücadeleyle
olacak iﬂ de¤ildir.
T‹P’den YÖN’e, Milli Demok-

ratik Devrimcili¤e kadar soldaki
mevcut e¤ilimler, oligarﬂiyi y›kmay› de¤il, parlamenter mücadele veya cuntac› yöntemlerle düzen içi de¤iﬂikliklerle yetinen bir çizginin
ötesine geçmemektedirler. Laf›zlarda devrimden sözetseler de, ne örgütlenme olarak, ne stratejik olarak
onu gerçekleﬂtirmeye yönelik bir
mücadele yoktur. Devrim diye bir
hedefleri yoktur.
THKP-C'nin ç›k›ﬂ› iﬂte bu noktada esas olarak, iktidar› hedefleme si yan›yla önem taﬂ›r.
“Do¤rudan oligarﬂinin iktidar›na yönelik bir mücadele 70'lerin
baﬂ›nda silahl› savaﬂla, özel olarak
da THKP-C nezdinde ç›kar ortaya.
Çünkü THKP-C halk iktidar›n› hedefleyen bir partidir.... THKP-C’yi
tümünden farkl›laﬂt›ran halk iktidar› ve sosyalizm için seçti¤i yoldur.
THKP-C'nin iktidar hedefini tespit
etmesinin ötesinde sahip oldu¤u
stratejik çizgi de bu hedefi mümkün
k›labilecek bir çizgidir. Bu yol sosyalizmi ve halk iktidar›n› salt teorik
bir hedef olmaktan ç›kar›p pratik
bir hedef haline getirmiﬂtir. Bu yol
sosyalizmi hedeflemenin düzene
karﬂ› aç›k bir savaﬂ anlam›na geldi¤i bir yoldur. Bu yol Anadolu ‹htilalinin yoludur.” (3)
THKP-C, parlamenter mücadeleyi savunan düzeniçi solla, silahl›
mücadele yoluyla iktidar› almay›
hedefleyen devrimci solun ayr›ﬂma
noktas›d›r. ‹ktidar hedefini mümkün
k›lacak tek yol, silahl› mücadeledir.
Bu anlamda “Türkiye devrimi aç›s›ndan iktidar hedefli bir mücadelenin baﬂlang›c› 70'lerin baﬂ›d›r.”

B i r strateji ve stratejiyi
h a y a t a g e ç i re c e k b i r
ö r g ü t g e re k l i d i r o n l a r a
50 y›ld›r düzenin çizdi¤i s›n›rlarda mücadele eden, bedel ödemekten
uzak duran sola karﬂ›n, militan bir
mücadele çizgisi savunan, ölmeye
ve öldürmeye haz›r bir sol ortaya
ç›km›ﬂt›r art›k. Bu sürecin mimar›
Mahir Çayan'd›r. Bu süreç yo¤un
bir ideolojik mücadele ve birçok
kopuﬂla ﬂekillenmiﬂtir.
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Mahir Çayan, MDD (Milli Demokratik Devrim) çizgisinden Mihri Belli'nin sa¤c› görüﬂlerinden dolay› ayr›l›rken yazd›¤› “Ayd›nl›k
Sosyalist Dergi’ye Aç›k Mektup”ta
ﬂöyle söylemektedir:
“Devrim yolu engebelidir, dolambaçl›d›r, sarpt›r. Baz›lar› düﬂerler, gerilerde kal›rlar. Daha düne
kadar beraber omuz omuza yürüdü¤ümüz baz› arkadaﬂlarla art›k beraber de¤iliz. Onlar için daha fazla
duramay›z. Çünkü onlar tercihlerini
geriye do¤ru yapt›lar. Onlar batakl›¤› tercih ettiler. Ve maalesef namlular›n› bize çevirdiler. Bu mücadele s›n›flar mücadelesidir. Burada el
titremesine, tereddüte ve karars›zl›¤a yer yoktur.” (4)
“Ayd›nl›k Sosyalist Dergi’ye
Aç›k Mektup”, solun tarihsel metinlerinden biridir. Mahir burada,
MDD’cilerden ayr›l›¤›n nedenlerini
ortaya koyar. Devrim anlay›ﬂ›, ça l›ﬂma tarz› ve örgüt anlay›ﬂ› konusundaki düﬂüncelerini aç›klar. Yeni
bir devrimci çizgi ad›m ad›m ﬂekillenmektedir.
Mahir'de devrim olgusu çok somut bir ﬂekilde formüle edilmiﬂtir.
“Marksist devrim anlay›ﬂ›, sürekli ve kesintisiz bir ihtilal sürecini
öngörmektedir. Devrim, halk›n devrimci giriﬂimiyle aﬂa¤›dan yukar›,
mevcut devlet cihaz›n›n parçalanarak, politik iktidar›n ele geçirilmesi
ve bu iktidar arac›l›¤›yla yukar›dan
aﬂa¤›ya, daha ileri bir üretim düzeninin örgütlenmesidir. ” (5)
T‹P parlamenterizmine, cuntac›
e¤ilimlere, MDD’cilerin ﬂabloncu
anlay›ﬂ›na karﬂ› ideolojik mücadele
sürdürülürken, san›lmas›n ki onlar
sadece iﬂin teorik boyutlar›yla u¤raﬂmaktad›rlar. Tam tersine, Mahir
ve yoldaﬂlar›, hayat›n her alan›ndaki mücadeleyi de örgütleyenlerdir.
Mevcut örgütlenmelere önderlik
edenlerdir. ‹deolojik mücadelenin
ön cephesinde olduklar› gibi, boykotlar›n, iﬂgallerin, yürüyüﬂlerin,
grevlerin, toprak iﬂgallerinin içinde,
önünde de onlar vard›r. Kendi deyimleriyle “teorik netleﬂmeye pa ralel olarak prati¤e de müdahale
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ederler”.
Netleﬂme, bir süre sonra büyük
ölçüde tamamlanm›ﬂt›r. Anti-em peryalist, anti-oligarﬂik devrim
hedefi ve bu hedefe varmak için izlenmesi gereken “Politikleﬂmiﬂ As k e r i S a v a ﬂ S t r a t e j i s i ”, devrimin
yolunun netleﬂmesi sürecinin büyük
ölçüde tamamland›¤›n›n ifadesiydi.
Ama bu yeterli de¤ildi.
Tüm bu geliﬂmelerin ortaya ç›kard›¤› bir baﬂka sonuç, proletaryan›n çelik çekirde¤inin, yani partinin yarat›lmas› gere¤i idi. Bir parti
örgütlenmesi olmadan, hedefe ulaﬂmak mümkün olmayacakt›r.
O süreçte, ö¤renci gençli¤in mücadelesini önderlik etti¤i gibi, grevlere, köylü mücadelelerine de önderlik eden bir Dev-Genç örgütlenmesi vard›r. Dev-Genç, Türkiye solu aç›s›ndan militan ve kitlesel bir
mücadeleyi örgütleyen ilk kitlesel
örgütlenme olmas›na ra¤men, özünde bir gençlik örgütlenmesidir. Böyle bir örgütlenmeyle devrim yapmak mümkün de¤ildir. Bir p a r t i y e
ihtiyaç vard›r.

Macera de¤il, tarihsel
b i r misyondu onlar›nki
1969 baﬂlar›nda Mahir Çayan,
Yusuf Küpeli, Hüseyin Cevahir,
Münir Ramazan Aktolga, Ulaﬂ Bardakç›, Necmettin Giritlio¤lu ve di¤er baz› gençlik kadrolar›, iktidar
hedefine sahip illegal bir parti örgütlenmesi konusunda fikir birli¤ine var›rlar. 1969 y›l›, yo¤un bir prati¤in içinde bir bak›ma, bu düﬂünceyi hayata geçirmek için ad›mlar att›klar› bir haz›rl›k dönemidir.
1970 Aral›k’›nda önder kadrolar
Küçükesat'ta bir evde topland›lar.
Ülkemiz tarihine THKP-C olarak
geçecek olan, tam ad›yla Türkiye
Halk Kurtuluﬂ Partisi-Cephesi, iﬂte
burada kuruldu. 3 kiﬂilik bir Merkez
Komite, 11 kiﬂilik Geçici Genel Komite belirlendi. Art›k Türkiye halklar›n›n Marksist-Leninist bir Partisi
ve onun önderli¤inde bir Cephesi
vard›.
THKP-C böylece Türkiye devri-

minin silahl› mücadeleyi savunan
Marksist-Leninist partisi olarak,
devrim yapmak ve halk›n devrimci
iktidar›n› kurmak ve kesintisiz bir
ﬂekilde sosyalizmi inﬂa etmek için
yola ç›kt›.
Mahir Çayan ve yoldaﬂlar›, ne
erken devrim hayalleriyle ne de macerac›l›k olsun diye silahl› mücadeleye at›lmam›ﬂlard›. Hangi koﬂullar
alt›nda bir silahl› mücadele baﬂlatt›klar›n› çok iyi bilmektedirler. ‹htilalin Yolu isimli bildiride bunu ﬂöyle anlat›rlar:
“ﬁu anda iktidar mücadelesi yapan partimiz iktidar› alabilecek
güçte ve aﬂamada de¤ildir. Ancak
düzenli ordular savaﬂ› aﬂamas›nda,
bütün yurt çap›nda yönetimi ele geçirmeden söz etmek mümkündür. Ve
biz, bugün bu aﬂamay› yaﬂad›¤›m›z›
asla iddia etmiyoruz. Biz sadece,
halk›m›z›n ihtilalci savaﬂ›n›n bu
AﬁAMAYA GELEB‹LMES‹ ‹Ç‹N
gerilla savaﬂ›n›n ﬂart oldu¤unu iddia ediyor ve bu amaçla dövüﬂüyoruz.”
Gerek oligarﬂi cephesinden, gerekse de revizyonist-reformist cepheden onlara yönelik “anarﬂist, macerac›” türünden çok suçlamalar yap›ld›. Oysa onlar, halklar›n kurtuluﬂu, vatan›n ba¤›ms›zl›¤› için çok büyük bir misyon üstlenmiﬂlerdi. O
misyonu yerine getirmek için de
kendilerini e¤itmiﬂler, donatm›ﬂlar,
bu birikimle, devrimin stratejisini
çizmiﬂler, bu strateji ›ﬂ›¤›nda savaﬂa
giriﬂmiﬂler ve bütün bunlara ek olarak da kendi canlar›n› da ortaya
koymuﬂlard›.
Hangi macerac› yapabilirdi bunlar›? Ve hangi macerac›n›n kurdu¤u
örgütün tüzü¤ünde ﬂöyle yazard›:
“THKP-C'nin baﬂl›ca amac›
dünyada insan›n insan taraf›ndan
sö mü r ülmedi¤i, her çeﬂit bask› ve
sömürünün kalkt›¤› bir toplumsal
düzenin kurulmas›d›r. ”
- Devam edecek(1) Devrimci Sol, 7. say›)
(2) (Devrimci Sol, özel say›: 9)
(3) (Devrimci Sol, 9. say›)
(4) (Bütün Yaz›lar, syf. 239, Boran Yay›nlar›)
(5) (Bütün Yaz›lar, syf. 292)

“ Devrimci safl›¤›m›z ve dürüstlü¤ümüzü
koruyarak devrimci güçlerin birli¤inin
sa¤lanmas›, devrimci cephenin inﬂas› üzerine
durmaya devam edece¤iz. A m a b u , h i ç b i r
z a m a n b a ﬂ k a l a r › n › n g r u p ç › k a r l a r › n a g ö re
ﬂekillen meyecek, T ü r k i y e d e v r i m i n i n
ç › k a r l a r › n › e s a s a l a c a k t › r.”
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Day› Ve
Birlik
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Ülkemiz solunun birlik konusundaki yaklaﬂ›mlar› ve gelenekleri
nedeniyledir ki, birlik, büyük emek
ve sab›r gerektiren bir konu durumundad›r. Bu gerçe¤e s›k s›k vurgu
yapan Day›, kendisi de bu eme¤i hiç
esirgemiyor, bu sabr› fazlas›yla gösteriyordu.
Birlik hem sol kitleler içinde
güçlü bir özlem ve istek, hem mücadelenin ortaya ç›kard›¤› önemli bir
ihtiyaçt›. Bu nedenle, ülkemiz solunda birlikten çok fazla söz edilmektedir. Fakat; içeri¤e iliﬂkin iki
sorun neredeyse sürekli olarak bir
engel durumundad›r.
Birincisi, birli¤in amac›n›, hedefini ortaya koymakt›r: “ Birlik,
bloklaﬂma, cephe sözlerini s›kça
duyuyoruz. Hedef ne, kim için sorular›na hala doyurucu cevaplar verilmedi¤inde...” ne için ve nas›l bir
araya gelinece¤i de boﬂlukta b›rak›lm›ﬂ olmaktad›r.
‹kincisi; birliklerin belli politik
dayatmalarla gerçekleﬂtirilmek istenmesidir ki, Day› bu dayatmalardan birini ﬂöyle ifade eder:
“Devrimci demokrat birliklerin
temel ölçüsü, seçimlere kat›l›p,
meclise girme veya oligarﬂiyle ‘bar›ﬂ’ sa¤lama düﬂünceleri olamaz.
Birlikler, yasal, yasad›ﬂ›, silahl› ve
silahs›z her noktada geliﬂtirilebilir.
Meﬂrulu¤un k›stas› ne meclis, ne de
yasall›kt›r. Devrimci birlikler, düzenle uzlaﬂmay› de¤il, çat›ﬂmay› ve halk
hareketini daha da yükseltmeyi hedefler. ... Birlik için temel ölçü, bar›ﬂ

ve burjuva demokrasisi
de¤il, devrim olmal›d›r.
Bugünkü ihtiyaç, genelde
Devrimci Halk Cephesi,
özelde ise devrimci demokrat veya anti-emperyalist, anti-faﬂist, birlikblok veya Cephedir.” (Zy.
Kurtuluﬂ, Say›: 25, 30 Aral›k 1995)

As›l engel ne?
Day›, yukar›daki sözlerin devam›nda birliklerin oluﬂumuna dair
ﬂunu söyüyor: “Küçük hesaplardan, dar düﬂüncelerden ç›k›l›p T ü rkiye halklar›n›n ç›karlar› esas
al›nd›¤›nda bunlar›n hayata geçmemesi için hiçbir neden yoktur...”
Birliklerin önündeki engeller
kuﬂkusuz say›lamayacak kadar çoktur. Day› bu noktada varolan sorunlar› küçümsüyor de¤ildir. Ama belirtti¤i bir nokta çok önemlidir:
“Türkiye halklar›n›n ç›karlar› esas
al›nd›¤›nda...”
Mesela bir yerde birli¤in önündeki engelleri s›ralarken ﬂunlar› belirtiyor: “Halk›n birleﬂik örgütlenmelerini yaratmak ve her düzeyde
düﬂman›n karﬂ›s›na ç›k›p, planlar›n›
bozmak ve büyüyerek, güçlenerek
düﬂman›n üstüne yürümenin ve onu
alaﬂa¤› etmenin önünde tek engel
sudan gerekçelerle yap›lan karﬂ› koyuﬂlard›r. Bunun temelinde g r u pç u l u k , re k a b e t ç i l i k , h a l k v e d e v rim gerçe¤ine inançs›zl›k vard›r.
Mülkiyet tutkusu vard›r.” (Zy. Kurtuluﬂ, Say›: 44, 11 May›s 1996)
Fakat, sorunlar ne kadar çok
olursa olsun, engellerin aﬂ›lmas› da
bir o kadar yal›nd›r. Day›, solu bu
noktaya yönlendirmeye çal›ﬂm›ﬂt›r.
Solda, birlik konusunda sadece kendi d›ﬂ›ndakileri suçlayan yaklaﬂ›ma
da itibar etmemiﬂ, herkesin bu ko-

nudaki sorumluluklar›na dikkat
çekmiﬂtir:
“Do¤al ki, uzun y›llara yay›lan
bu süreç çeﬂitli güvensizlikleri beslemiﬂ, yarg›lar oluﬂturmuﬂtur. Bütün bu olumsuzluklar› y›kmak ve
düﬂmana karﬂ› birlikte olman›n koﬂullar›n› haz›rlamak herkesin görevidir. Sadece birilerini suçlayarak
ileri bir noktaya var›lamaz, sorun
çözülemez. Herkes, geçmiﬂe bugün
birlikte olmak gerekti¤i inanc›yla
bakarsa, gerek kendisini, gerekse
baﬂkalar›n› daha farkl› görecek, ﬂu
veya bu nedenle oluﬂan olumsuz
yarg›lar, subjektif tutumlar görülebilecektir. Daha büyük bir savaﬂ›n,
birlikte mücadelenin önündeki engel düﬂman de¤il, bizizdir. ‹steyerek
ve istemeyerek yarat›lan olumsuz
kültürdür. Bu kültürle savaﬂ›lmadan, en az›ndan birlikte mücadelenin zorunlulu¤u siyasi yap›lar›n taraftarlar›na kavrat›lmadan olumlu
sonuçlar almak çok kolay olmayacakt›r.” (Zy. Kurtuluﬂ, Say›: 51, 29
Haziran 1996)
Engel biziz!
Day›, sorunu son derece net ortaya koyuyor. Bu engeli aﬂmak için
de kuﬂkusuz bir muhasebe ﬂartt›r:
“ Do¤ru devrimci birlik çizgisi her
örgütün kendini daha iyi gördü¤ü,
oligarﬂiye büyük darbeler vurdu¤u
koﬂullar› yaratacakt›r. Ama bu çizgiye gelinmez, geçmiﬂ yanl›ﬂ politikalarda ›srar edilirse büyümenin
yerini küçülme, hizipler, ayr›ﬂmalar
alacakt›r. Olumsuz birlik deneyleri
çokça yaﬂanm›ﬂt›r. Devrim iddias›nda olan herkes bütün bunlar› yeniden düﬂünmek zorundad›r.” (Devrimci Sol, Say›: 12, Ocak 1999)
Grupçuluk, rekabetçilik, benmerkezcilik, sorunlar bu ﬂekilde ç›k›yor karﬂ›m›za. Ama bunlar asl›nda, devrim iddias›nda, halka karﬂ›
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sorumlulukta zay›flama oldu¤u noktada öne ç›kan davran›ﬂ biçimleridir.
Bir baﬂka yerde temele “vatan ve
halk sevgisini” koyarak ﬂöyle der:
“her renkten solun... çeﬂitli zamanlarda... gündeme getirdikleri
sol güçlerin birli¤i ve ﬂaﬂaal› programlarla ilan edilmiﬂ cephe ça¤r›lar›, adlar›n› bile duyuramadan yok
olmuﬂlard›r. Bu bir oyundur. Bu
oyunu yeniden oynamak isteyenler,
ayn› sonu yaﬂamaya mahkumdurlar.
Devrimci savaﬂ›n s›cakl›¤›n› ve
karﬂ›-devrimin yapt›klar›n› herﬂeyiyle hissedenler, vatan ve halk
sevgisiyle dolu olanlar, hayaller
peﬂinde koﬂmadan gerçekleﬂebilir
olan›, yap›lmas› gerekeni gündeme
sokmak ve bunun üzerinde ›srarla
durup takipçisi olmak zorundad›rlar. ” (Eok. Kurtuluﬂ, Say›: 17, 3
Haziran 1995)
Burada ﬂunu da eklemek gerekir
ki; Day›’n›n birlik ufku, sadece solun belli kesimlerini birleﬂtirmekle
s›n›rl› de¤ildir. Solun tüm kesimlerini kapsad›¤› gibi, daha da ötesini
hedef gösterir: “ Devrimcileri düﬂman görmeyen... herkesi, mücadeleye katabilmek ve de¤erlendirebilmek anlay›ﬂ›n› benimsemeliyiz.
Hatta, bugün çeﬂitli faﬂist gruplarla, islamc› kesimler aras›ndaki çeliﬂkileri iyi de¤erlendirip, emperyalizme ve düzene karﬂ› oldu¤unu söyleyen gruplar›, bu iddialar›nda ne
kadar samimi olup olmad›klar›n›
ortaya ç›kartarak, mücadeleye katman›n yollar›n› aramal›y›z.” (Zy.
Kurtuluﬂ, Say›: 17, 4 Kas›m 1995)
Devrimciler cephesinin veya demokratik güçlerin birli¤inin veya
daha geniﬂ birlikteliklerden hangisinin öne ç›kaca¤›, öncelikli olaca¤›
yaﬂan›lan döneme göre de¤iﬂebilir
belki, ama bu noktada düzenle çeliﬂkisi olan tüm kesimleri birleﬂtirme bak›ﬂ aç›s› hep olmal›d›r. Mesele “hh a l k › b i r l e ﬂ t i r m e k”tir ki, Day›,
birlik sorununun bu özünü hat›rlatm›ﬂt›r sürekli.
“Birli¤in gereklili¤i düﬂüncesini
geniﬂ halk y›¤›nlar›na mal etmeliyiz.
... Oportünist, reformist, radikal,
pasif demeden en geniﬂ halk kitlele-
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“ Daha büyük bir savaﬂ›n, birlikte
mücadelen in önündeki engel düﬂ man de¤il,
bizizdir... Bu kültürle savaﬂ›lmadan olumlu so nuçlar almak çok kolay olmayacakt›r.”

rinin birli¤ini esas alarak herkesle ortak noktalar yakalanabilece¤ini ihmal etmeden,
bütün muhalif kesimlerin gücünü tek bir merkezde, tek bir
hedefte birleﬂtirip yönlendirmeyi
baﬂarabilmeliyiz.” (Hi. Kurtuluﬂ,
Say›: 6, 16 Kas›m 1996)

Birlikte amaç ve ölçü:
Düﬂman k arﬂ›s›nda
daha g üçlü o lmak
Bu sorumluluk ve buna ba¤l›
olarak kendine, ideolojisine güven
birlik konusunda kilit bir öneme sahiptir. Solda birlik söz konusu oldu¤unda s›k s›k ideal bir birlik örne¤i
olarak “Eski Dev-Genç” örne¤i verilir, eski Dev-Genç’te solun her kesiminin bir arada oldu¤una vurgu
yap›l›r. Peki bu birliktelik nas›l bo z u l d u ? Bunu pek tart›ﬂmaz sol. Sorunun cevab›, kendine ve ideolojisine güvendedir yine. Day›, 12 Eylül
öncesi demokratik kitle örgütlerinde yaﬂanan ve birlikleri zorlaﬂt›ran
bu ayr›ﬂmay› ﬂöyle anlatmaktayd›:
“Kendine güvensiz, ideolojik
mücadele ve pratikten korkan oportünizm ve tasfiyeciler, koparabildikleri insanlarla demokratik kitle örgütlerinden ayr›l›p, kendi tekkelerini kurmaya yöneldiler. Kitle örgütlerinde emperyalizme, faﬂizme karﬂ›
birlik temelinde yürütülen mücadelede kendilerine güvensizdiler. Bu
nedenle, kaybettikleri, ço¤unluk
sa¤layamad›klar› her zeminden süratle kaçt›lar. ” (Kongre Raporu)
Bu yaklaﬂ›m ve pratik, elbette 12
Eylül öncesiyle s›n›rl› kalmam›ﬂt›.
Mesela, 12 Eylül sonras›nda devrimci hareketin, ortak bir tutsak aileleri örgütlenmesi oluﬂturulmas›
önerisine cevap bile vermeyen
oportünist ve reformist sol, ayn›
muhtevada baﬂka bir “birlik” örgütlemeye giriﬂmiﬂti. Day›, Kongre
Raporu’nda bu süreci anlat›rken
ﬂunlar› belirtiyordu:
“Üstelik birbirlerine Maocu
Bozkurt, Goﬂist, Rus uﬂa¤›, karﬂ›devrimci-ihbarc› diyen herkes, bir-

birlerine tek bir kelime özeleﬂtiri
yapmadan büyük bir ‘olgunlukla’
birleﬂmiﬂlerdi. Ölüm Orucu gibi bir
eylemi birlikte gö¤üsledi¤imiz, tutsaklar›n ve ailelerin dayan›ﬂma örne¤ini gösterdi¤imiz T‹KB dahi,
kendi gelece¤ini bizimle ittifakta
görmemiﬂ olacak ki, onlar da bu
saflara kat›lmakta gecikmediler. ”
Burada mesele nedir? Güçlü bir
tutsak aileleri hareketi yaratmak m›,
yoksa baﬂka ﬂeyler mi? “Baﬂka ﬂeyler” öne geçince, parçalanma, bir
araya gelememe kaç›n›lmaz sonuç
oluyor. Oysa amaç “ d ü ﬂ m a n k a r ﬂ ›s›nda daha güçlü olmak” ﬂeklinde
net olsa, pratik de farkl› geliﬂecektir.
“Bir demokratik kuruluﬂ düzen
s›n›rlar› içerisindeki mücadeleyi aﬂmak istemeyebilir. Anlaﬂ›labilir. Bu
s›n›rlar içerisinde dahi devrimci demokratik güçlerin birlikteli¤i, sorunlar›n tart›ﬂ›lmas›, çözümler bulunmas›, tepkilerin nas›l gösterilece¤i, haklar›n nas›l al›naca¤› vb.
konular›n›n tart›ﬂ›ld›¤› zeminlerin
yarat›lmas› çok zor de¤ildir. Çabalar›m›z›, dü ﬂü nceleri mizi, d üﬂman
karﬂ›s›na daha güçlü ç›kmak ve
oligarﬂiyi yaﬂad›¤› bu derin krizden
ç›kamaz hale getirmek için yo¤unlaﬂt›r›rsak çözülmeyecek hiçbir sorun olamaz.” (ZY. Kurtuluﬂ, Say›:
32, 17 ﬁubat 1996)
Evet, Day› bu ölçüyü koyuyor.
Bu ölçüye ba¤l›l›k, devrimci, demokrat, ilerici tüm kesimleri bir
araya getirebilece¤i gibi, demokratik kitle örgütlerinde de “eski DevGenç gibi” örgütlenmeler yaratmak
da mümkün hale gelir. Ama mevcut
anlay›ﬂlar ve zaaflar sürdü¤ü müddetçe, bundan sözetmek boﬂ bir nostaljiden baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Düﬂman karﬂ›s›na birlikte ç›kmak konusunda, 1996’daki bir yaz›s›nda ﬂu tespiti yap›yordu Day›:
“ Burjuvazinin ‘sald›r, güçten
düﬂür, yok et ve sistemi koru’ takti¤i
karﬂ›s›nda devrimci, sol güçlerin

taktikleri be¤enmeyebilir, yanl›ﬂ bulabilir. Hatta, anarﬂist, terörist olarak da de¤erlendirebilir. Ama bu örgüt ve gruplar emperyalizme ve faﬂizme karﬂ› konumlar›n› sürdürüp
savaﬂmaya devam ettikçe, dost saflar›nd ad›rlar. Dostluk, özenli bir
iliﬂki, özellikle de düﬂman karﬂ›s›nda birliktelik demektir. Bunun d›ﬂ›na ç›kanlar, düzenin yan›nda saf
tutmuﬂlar demektir.” (Eok. Kurtuluﬂ, Say›: 20, 24 Haziran 1995)
Bu dostluk tan›m›, solun bugün
de hiç akl›ndan ç›karmamas› gereken bir tan›md›r. Çünkü ülkemiz solu, bu anlay›ﬂ›n tahrip olmas›n›n bedelini çok a¤›r ödedi ve ödüyor da.
“Dostluk ve dayan›ﬂma anlay›ﬂ›,
12 Eylül öncesinden itibaren giderek
yok olmaya baﬂlad›. Bunun yeriDay›’da birlik ve dostluk
ni, at›lan her ad›m›n birbirini tasfiSol güçler aras›nda her zaman
ye etme, birbirine üstünlük sa¤lama
belli programlara, tüzüklere dayaald›. Niyet bu olunca, birlikte olmanan birlikler olmayabilir. Ama dostn›n ve dost olman›n koﬂullar›n› haluk öyle bir ﬂey de¤ildir. O, özel bir
z›rlaman›n ve buna uygun davrana n l a ﬂ m a y a p m a g e re ¤ i o lm a k s ›z ›n
man›n tersine, görünüﬂte dostluk laher zaman varolmas› gerekendir.
f›zlar›n› bolca ederek özde ise, düﬂDay› sol aras›ndaki iliﬂkilerde buna
manl›k tohumlar›n› ekerek, birlikte
her zaman önem ve de¤er veren bir
olmamak için ne gerekiyorsa yap›lyaklaﬂ›mda olmuﬂtur. ﬁu veya bu
d›.” (Zy. Kurtuluﬂ, Say›: 3, 29 Temnedenle zor durumda olan siyasi hamuz 1995)
reketlere güç ölçüsünde destekte
Bu tahribat›n sonuçlar› biliniyor:
bulunulmuﬂ, devrimci hareketin zor
dönemlerinde gösterilen en küçük
“ Kavgalar, hakaretler, silahl›
bir dayan›ﬂma, destek, hiç unutulçat›ﬂmalar gösteri ve yürüyüﬂleri
mam›ﬂt›r.
provoke etmeler ve nihayetinde yüzlerle ifade edilen devrimci ve yurtﬁu bir gerçek ki, dostlu¤un gesever yaﬂam›n› kaybetti.”
reklerini yerine getirmeyenlerin,
Bunlar, birlik sözünün en fazla
güçlü, sa¤lam birlikler yapmalar› da
edildi¤i ortada bir çok birlik ve cepzordur. Day›, dostluktan söz ederhe önerisinin edildi¤i bir zamanda
ken bunu sadece bir “niyet” meseleoluyordu üstelik. Bu tablo ve tablosi olarak de¤il, s›n›fsal temeliyle ele
yu yaratan anlay›ﬂ, solun s›rt›nda
al›yordu elbette. ﬁöyle diyordu meçok büyük bir kamburdur. Çünkü,
sela:
Day›’n›n da dedi¤i gibi, “Bu cina“Siyasi bir yap›, emperyalizme
yetlerin, çat›ﬂmalar›n, çirkinliklerin
ve faﬂizme karﬂ› savaﬂan, hatta musahipleri
... ne kendi insanlar›na, ne
halif olan yap›lar›n izledi¤i yolu,
sola, ne de halka özeleﬂtiri
yapmad›lar. Bazen, çok zorunlu olduklar›nda sat›r
“ M üc ad el e i ç i n, b i r l i ¤i n t e k yol
aralar›nda birkaç özeleﬂtirel
kelimeyle geçiﬂtirdiler. (...)
o ldu ¤un u söy leye nlerde n de¤ iliz.
Ama birli¤in daha büyük bir güç oldu - Görünüﬂte art›k, devrimci ve
yurtseverler, devrimciler
¤unu da kimse inkar edemez.” ”
eliyle öldürülmüyordu. Ama
ka fa ya p› s› a yne n duruyor
birlikte mücadelesini ortaya ç›kartacak ve burjuvazinin bu taktiklerini bozacak, sonuç alacak, halk kitlelerinin mücadelesini geliﬂtirecek
ortak bir takti¤i yoktur. ... hemen
herkes kendi gündemini oluﬂturmakta ve egemenler karﬂ›s›na yaln›z baﬂ›na ç›kmaktad›r. Bu düﬂman›n iﬂini kolaylaﬂt›rmakta ve ona
çok geniﬂ manevra alan› sa¤lamaktad›r.” (Zy. Kurtuluﬂ, Say›: 35, 9
Mart 1996)
Bugün de solun durumunun çok
farkl› oldu¤u söylenemez. Hali haz›rda mevcut olan çok çeﬂitli birlik
platformlar›na ra¤men, varolanlar
bu tabloyu de¤iﬂtirebilecek güçte,
kapasitede ve muhtevada de¤ildir.

sadece ortaya ç›kaca¤› koﬂullar›
bekliyordu.” (Zy. Kurtuluﬂ, Say›: 3,
29 Temmuz 1995)
Day› bu sat›rlar› 1995’te yazm›ﬂt›. Nitekim, Day›’n›n son cümlede
vurgulad›¤› gerçek, sonraki y›llarda
tekrar tekrar kan›tland›. “Sol içi ﬂiddet”in olumsuzluklar› tekrar yaﬂat›ld› sola.
Day›’n›nki bir kehanet miydi, elbette hay›r. Bu, solun durumunu,
anlay›ﬂlar›n› do¤ru tahlil edebilmenin sonucu ortaya ç›kan bir öngörüydü. Dostluk ve düﬂmanl›k ölçülerinde bir ‘kayma’, ‘sapma’ vard›.
“ Dostluklar ve düﬂmanl›klarda
ö l çü , k e n d i ç ›k a rl ar › n a h i zm e t ed i p
etmemesidir. ‹ﬂte ölçü, kendi örgüt
ç›kar› olunca ve herﬂey bu temelde
düﬂünülüp buna uygun politikalar
ve taktikler çizildi¤inde ve de her örgüt, grup ayn› anlay›ﬂla hareket etti¤inde, içinden ç›k›lmaz bir kargaﬂa,
rekabet, subjektivizm ve nihayetinde
çat›ﬂma, ﬂu veya bu ﬂekilde birbirini
tasfiye etme faaliyeti kaç›n›lmaz hale gelir. Geçmiﬂ, bu durumun çok
çarp›c› ve ac› örnekleriyle doludur.
Kimileri, hala ayn› kafada...” (ZY.
Kurtuluﬂ, Say›: 3, 29 Temmuz 1995)
Sol içi kavga, çat›ﬂma ortam›n›
do¤uran etkenler asl›nda s›r de¤ildir. Her zaman ajanl›k, provokatörlük aramaya da gerek yoktur. Al›n
mesela: “Reklamc›d›r. Örgüt ad›n›n
propagandas› için hemen herﬂeyi
yapar. Bu noktada dostluk, ittifaklar, eylem ve güçbirlikleri, devrimin
ç›karlar› onu hiç ilgilendirmez.
Komplekslidir, k›skançt›r. Bunun
için rekabette mant›k s›n›rlar›n›
zorlayacak kadar pervas›z hareket
eder. ” (Zy. Kurtuluﬂ, Say›: 3, 29
Temmuz 1995)
‹ﬂte çat›ﬂma ortam›. Bu pervas›zl›k, rahatl›kla çat›ﬂmalara yol açabilir. Elbette sorunun temelinde bir
çok ideolojik, politik nedenler de
vard›r ve belirtildi¤i gibi, bu nedenler bir kambura dönüﬂmüﬂtür.
‹ﬂte bu nedenle Day›, bir yandan
devrimci hareketi sol içi ﬂiddetin d›ﬂ›nda tutarken, bir yandan da sol içi
ﬂiddetin önlenmesi konusunda sürekli bir çaba içinde olmuﬂtur.
Say›: 10 / 22 Mart 2009
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Sol içi ﬂiddetin sorgulanmas›,
mahkum edilmesi do¤rultusunda
sola yap›lan bir çok ça¤r›, bizzat
Day› taraf›ndan ﬂekillendirilmiﬂtir.
1990’daki “Sol içi cinayetleri
sorgulayal›m, do¤abilecek olum suzluklar› ve yeni ölümleri engel leyelim” ça¤r›s›ndan yine o y›l Sa¤malc›lar Hapishanesi’nde düzenlenen “sol içi iliﬂkiler/çat›ﬂmalar konulu toplant›”ya kadar bu do¤rultudaki tüm çabalar onun imzas›n› taﬂ›r. Keza, son olarak uzun süren tart›ﬂmalar sonucunda 2005 Ekim’inde
“Devrimci ve Demokratik Ya p › l a r
Aras›nda Diyalog ve Çözüm Plat f o r m u ”nun oluﬂturulmas›nda Day›’n›n do¤rudan eme¤i, çabas› çoktur. Platformun oluﬂumuyla sonuçlanan tart›ﬂmalar sürecini, büyük bir
heyecanla, kararl›l›kla ve sab›rla izlemiﬂ, bu sürecin olumlu sonuçlanmas› için büyük çaba sarfetmiﬂtir.

Birlik ve i ktidar bilinci
“Bak›n” der Day› s›k s›k, “burjuvazinin s›n›fsal bilincine, kinine bak›n”. Solun “ e n a z b u r j u v a z i k a d a r ” s›n›f bilinciyle davranmas› durumunda, bir çok sorunun çözümü
daha kolay ve mümkün olacakt›r.
“Oligarﬂinin hemen her kesimi
devrimcilere ve halka karﬂ› birlikte
bir savaﬂ sürdürürken, devrimcilerin s›n›rl› düzeyde de olsa oligarﬂinin karﬂ›s›na birlikte ç›kamamas›
oligarﬂiden daha geri bir kültürü
taﬂ›d›klar›n› gösterir.” (Zy. Kurtuluﬂ, Say›: 32, 17 ﬁubat 1996)
Geri kültür dedi¤i, s›k s›k sözünü etti¤i s›n›fsall›k meselesidir.
Çünkü gerilik, s›n›fsall›ktan uzak laﬂ›lan noktada ortaya ç›kar.
Söz konusu kültür, hemen her
alanda ve s›k s›k karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Birlik konusundaki devrimci
politikan›n bir parças›, b u k ü l t ü r l e
s a v a ﬂ m a k t › r : “ P ropagandif sözlerin hiçbir önemi olmad›¤› aç›¤a ç›km›ﬂt›r. Biz baﬂtan beri solda birlik
konusunda varolan olumsuz bir kültürden sözedip bu konuda mücadele
verilmesi gerekti¤ini belirttik. Olumsuz kültür yani grupçuluk, faydac›-
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Sol güçlerin ve halk kitlelerinin birlikte
mücadelesinin k arar mekanizmalar›n›n
yarat›lmas› k aç›n›lmaz görevdir. Bu görevden
kaçanlar, h alk k itlelerini d üﬂman k arﬂ›s›nda
güçsüz b ›rakmak i steyenlerdir, b asit h esaplar
peﬂinde o lanlard›r.

l›k, ilkesizlik ve ciddiyetsizlik eskisinden çok
daha katmerli bir ﬂekilde karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Bu kültürle savaﬂ›lmad›¤›, bu kültür varl›¤›n› korudu¤u sürece devrimci ideoloji ve ahlaktaki yozlaﬂma derinleﬂerek devam edecek, solda kal›c› bir
birlik geliﬂmeyecektir.” (Devrimci
Sol, Say›: 9, Kas›m 1997)
S›n›fsal bakmak, iktidar iddias›
ve perspektifiyle bakmakt›r. Bugün
halk, solun bölünmüﬂlü¤üne, parçalanm›ﬂl›¤›na tepkilidir. Sol içi ﬂiddetten gelen mirasla bu bir güvensizli¤e de dönüﬂebilmektedir ve sol
bu noktada halka kendini kan›tlamak zorundad›r. Bu zorunlulu¤a s›k
s›k dikkat çekmiﬂtir Day›:
“ Halk kitlelerine, devrimcilerin,
birbiriyle rekabet eden, reklam için
didiﬂen güçler olmad›¤›n›, tersine
dostlar›n› her koﬂulda destekleyerek, yanl›ﬂ olanlar› ise, uygun zeminlerde eleﬂtirerek göstermeliyiz.
Bizim, basit reklamc›l›¤a ihtiyac›m›z yoktur, her vesileyle kavga ç›kartma ve birli¤i parçalama pahas›na, reklam peﬂinde olanlar, devrimci iktidar bilincinden uzakt›rlar. Bu
nedenledir ki, solun küçümsenemeyecek bir kesimi dostlu¤un içeri¤ini
boﬂaltm›ﬂ, eylem ve güç birliklerinin önünü t›kam›ﬂ, birbirlerinin aç›¤›n› yakalay›p teﬂhir etmek için f›rsat kollayan tav›rlar içerisine girmiﬂlerdir.” (Zy. Kurtuluﬂ, Say›: 3,
29 Temmuz 1995)
‹deal, ﬂaﬂaal› ham hayaller peﬂinde koﬂmadan yapmam›z gerekenler ve yapabileceklerimiz bellidir. Day›’n›n 1997’deki önerisi, çizdi¤i çerçeve, demokratik güçlerin
birli¤i aç›s›ndan bugün de halen geçerlili¤ini koruyor: “Demokratik
bütün güçleri birleﬂtirmek ve bu
mücadele içerisinde örgütlülükler
yaratmak kaç›n›lmaz bir görevdir.
Bu tür bir mücadele ve örgütlenme
hiç kimsenin “ben yap›yorum arkamdan gelin” demesiyle baﬂar›lamaz. Sorun bütün demokratik güçlerin s›n›rl› da olsa bir program etraf ›nda bir le ﬂti ril mesi ve ör güt len -

mesi kapsam›nda ele al›nmad›kça,
ortak noktalarda buluﬂmad›kça
halk güçlerinin yeniden ve yeniden
parçalanmas› zor olmayacakt›r. ”
(Hi. Kurtuluﬂ, Say›:14, 18 Ocak
1997)
Day›, devrimci hareketin önderi
olarak politika üretti¤i süre boyunca, sola onlarca kez birlik önerisinde bulunmuﬂ, bunlar›n ço¤unda
olumsuz cevaplarla, pek az›nda ise
olumlu cevaplarla karﬂ›laﬂm›ﬂt›r.
Ama bu konuda en küçük bir b›kk›nl›k, y›lg›nl›k, umutsuzluk göstermemiﬂtir. “Sol iddias›nda olan, düzene karﬂ› olan ve faﬂist iktidar›n y›k›lmas›ndan yana olan herkesin birlikte yapabilecekleri ve anlaﬂabilecekleri ortak noktalar oldu¤una
inan›yoruz.” (Zy. Kurtuluﬂ, Say›:
44, 11 May›s 1996) sözleriyle dile
getirdi¤i bak›ﬂ aç›s›ndan hiç sapmam›ﬂt›r. Solun olumsuzluklar›n›n en
uç noktalara vard›¤› zamanlarda bile, o solun birlikler kurabilece¤ine,
kurmas› için çaba sarfetmeye devam edilmesi gerekti¤ine inand›.
Çünkü Day›, bu noktada, solun durumundan öte, kendine, örgütüne ve
halka güveniyordu.
Sonuç olarak Day›’n›n ﬂu sözlerini aktararak bitirelim “birlik” bölümümüzü: “Bugün halklar›n ihtiyac›, devrimci güçlerin birbirlerini
olumsuzlukla ﬂartland›rmak de¤il,
olumlulu¤u, birlikteli¤i, dostlu¤u
geliﬂtirmektir. Do¤al ki, farkl› düﬂünceler, farkl› örgütlenmeleri ve
farkl› prati¤i yaratacakt›r. Önemli
olan farkl›l›klar› ön plana ç›kartmadan ortak noktalar› esas alarak
birlikteli¤in, ortak mücadelenin
ad›mlar›n› atmakt›r. Bunu baﬂaramayanlar olumsuzlu¤u körükleyerek, birlikteli¤i provoke ederek oligarﬂinin böl, yönet, güçten düﬂür
politikas›na hizmet etmekten, düﬂman› sevindirmekten baﬂka hiç bir
sonuç yaratamazlar. ” (Devrimci
Sol, Say›: 8, Temmuz 1996)

sahte umutlar de¤il,
Kuyulardan
Kuyular
gerçekler
ç›kar›lmal›d›r!
gerçek
Kaz›lan
kuyular, bize kay›plar›m›z› verecek mi? Yüzlercesinden kaç›n›? Daha önemlisi bize
gerçekleri verecek mi? Görece¤iz.
Birkaç kuyunun aç›lmas›na paralel
olarak bas›nda, televizyonlarda kay›plardan söz edilmeye baﬂland›.
Oysa y›llard›r hayk›r›yordu kay›p
analar›. Y›llard›r yaz›p çiziyor, listeler yay›nl›yorduk. Ama tecrübelerimizle biliyoruz. Kimilerinin bu tür
konularda “duyarl›l›k” gösterebilmesi için egemenlerden bir iﬂaret ve
icazet gerekiyor. ABD’nin, AB’nin
raporlar›na ald›¤› iﬂkence, infaz davalar›nda gösterilen duyarl›l›k(!) gibi mesela. Fakat düzen içi bak›ﬂ aç›s›, sorunu ele al›yor görünürken bile, bize düzenin “çözümünü!” kabul
etmeyi ö¤ütler. Can Dündar’›n geçen haftaki “kay›plarla” ilgili yaz›s›
gibi... “Davut mu o?” diye soruyordu Dündar. Kuyulardan ç›kan kemiklerden hareketle, gepgenç kaybedilen Davut’un öyküsünü hat›rlat›yordu. Sonra... Sonra ise ﬂunlar›
söylüyordu:
“ E rgenekon soruﬂturmas› F›rat’› aﬂ›p kör kuyulara dald›. Derine dald›kça kepçe... insanl›¤›n bir
dönem nas›l insanl›ktan ç›kt›¤›n›
ö¤renece¤iz biz de... Suçlular bulunup cezaland›r›labilirse ne ala,
ama baﬂ›nda Fatiha okuyabilece¤i
bir mezar bile Hayat Ana’ya yetecek.”(Can Dündar, Davut mu o? 16
Mart 2009, Milliyet)
Dündar›n cümlelerinde tek bir
tutarl› nokta yok.
B i r i n c i s i ; diyor ki, Ergenekon
soruﬂturmas› F›rat’› aﬂ›p F›rat’›n
ötesinde derin kuyulara dalm›ﬂ. Peki bu taraf› ayd›nlatm›ﬂ m›yd› Ergenekon? Bu tarafta dal›nmam›ﬂ tek
bir derin kuyu kalmad› m›? Mesela
‹stanbul’daki, Ankara’daki, ‹zmir’deki kay›plar ayd›nlat›lm›ﬂ
m›yd›?..

F›rat’›n ötesi berisi kavram›, Ergenekon üzerindeki bir baﬂka çarp›tma haline dönüﬂmüﬂtür. Ergenekon iktidar çat›ﬂmas›nda AKP taraf›ndan gündeme getirildi ve davan›n
seyrini de halen oligarﬂi içi iktidar
çat›ﬂmas› ve di¤er hesaplar belirlemektedir. Birçok infaz, katliam,
“faili meçhul” orta yerde duruyor
hala. Bunlar›n kaç›n› ayd›nlatt›?
‹kincisi, Dündar’a göre, kuyular
“bir dönem nas›l insanl›ktan ç›k›ld›¤›n›n” göstergesi olarak nitelendiriliyor. Kay›p politikas›n›n bir insanl›ktan ç›kma hali oldu¤u aç›k;
ama o halin sadece “bir dönem”le
s›n›rl› oldu¤unu düﬂünmek, tam bir
yan›lg›d›r. Peki sistem bugün de insanl›ktan ç›km›ﬂ bir sistem de¤il
mi? 19 Aral›k’taki diri diri yakma
vahﬂeti, kuyulara insanlar› gömmekten daha m› “insanca”? 19 Aral›k’› gerçekleﬂtiren veya daha yak›n
zamandan soral›m, Engin Çeber’in
iﬂkencede katleden sistem, daha m›
az insanl›ktan ç›km›ﬂ?
Ve üçüncüsü; Dündar’a göre,
suçlular cezaland›r›lmasa da olur,
bir mezar yetermiﬂ. Hay›r bir mezar yetmez. Adaletsizli¤i kan›ksatmak, kimsenin görevi de¤ildir. Davutlar’›n analar›, Hayat Analar, kemiklerin bulunmas›yla, mezar baﬂ›nda Fatiha duas›n› okumakla yetinemezler. Analar›n bir de adalet istemi vard›r. Katillerin bulunup yarg›lanmalar›, hakettikleri cezalar›n
verilmesi talepleri var. Ayd›n’›n görevi, “suçlular›n cezaland›r›lmamas›n›” önemsizleﬂtirmek de¤il, adaletin yerini bulmas›n› savunmakt›r.
Hayat Analar, “mezar› olsun yeter”
dese bile..
Dündar kendi boﬂ beklentilerini
de¤il, analar›n gerçek sesini dinleyerek yazmal›d›r. Örne¤in 12 Eylül
cuntas›n›n idam etti¤i devrimcilerin
baz›lar›n›n mektuplar› 26 y›l sonra
ailelerine verildi. Ramazan Yukar›göz’ün annesi Aysel Ana o¤lunun
mektubunu almak için 26 y›l ölme-

den bekledi¤ini, o¤lunun idam›ndan
sorumlu olanlar›n yarg›lanmas›n›
görmeden de ölmeyece¤ini belirtiyor. Kaybedilenlerin, infazlarda, iﬂkencelerde katledilenlerin yak›nlar›n›n adalet isteyen bu kararl›l›¤›,
ayd›na örnek olmal›d›r.
Ama Dündarlar analar›n bu adalet istemini oligarﬂinin mahkemelerinin insaf›na b›rakarak onlara Fatiha okumakla yetinmeyi öneriyor.

Kuyulardan ç›kan
k e m i k l e r faﬂizmin eseridir
Önce Silopi’de ard›ndan Cizre’de kay›plarla ilgili baz› kaz›lar
yap›ld›. Cizre’de Kuﬂtepe (Basisk)
Köyü’ndeki kaz›larda 20 kemik
parças› daha bulundu. Kay›plar, ülkemizin üstü örtülen gerçe¤idir.
Oligarﬂinin tüm kesimlerinin “yok
saymakta” hemfikir olduklar› bir
kontrgerilla yöntemidir. Kuyulardan ilk kez kemik, ceset bulunmuyor. Kontrgerillan›n birçok kaç›rma,
kaybetme, katliam eylemlerinde
kulland›¤› itirafç›lardan Abdülkadir
Aygan’›n itiraflar› sonucu kaz›lan
yerden Murat Aslan’›n kemikleri
ç›km›ﬂt›. Ama belirtti¤imiz gibi
kimse oral› olmad› o zaman. Bugünkü gibi yaz›l›p çizilmedi. Nedeni neydi?
Cizre’de bulunan kemiklerle ilgili bölgede bir korucubaﬂ›n›n arand›¤› aç›kland›. Bilinen klasik yöntemdir ve Ergenekon soruﬂturmas›n›n tarz›na da uygundur. ﬁu korucu,
bu emekli general denilerek devleti
aklama.. Kay›plar hiçbir biçimde ve
yerde devletten ba¤›ms›z olmad›.
Tüm kay›plardan devletin haberi
vard›r, devlet sorumludur. Hiçbir
senaryo bu gerçe¤i de¤iﬂtiremez.
Onun için de diyoruz ki, kaz›lan
kuyulardan boﬂ beklentiler, sahte
umutlar de¤il, gerçekler ç›kar›lmal›d›r! Kuyulardaki kemikler, oligarﬂik devletin faﬂizmidir.
Say›: 10 / 22 Mart 2009
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Talabani: “ B u s h b i r ka h r a m an d › r ”

UTANMAZ ‹ﬁB‹RL‹KÇ‹!
Dünya Su Forumu nedeniyle ülkemize gelen Celal Talabani, Irak
Cumhurbaﬂkan› s›fat›yla Sabah Gazetesi’nden Nur Batur’la yapt›¤› röportaj›nda, iﬂbirlikçili¤in bir s›n›r›n›n olmad›¤›n› gayet aç›k ve çarp›c›
biçimde gösteriyor.
“Herkes Bush'u Irak'ta büyük
hatalar yapmakla suçluyor.” sorusuna Talabani ﬂu cevab› veriyor:
- “ Ha y›r kat › lm› yorum. Be nc e
Bush Irak'› özgürleﬂtiren bir kah r a m a n d › r.”
Talabani, “ çok insan ölmedi
mi?” sorusunu da
- “ E vet ama te rör ist ler yapt›. ”
diye cevapl›yor. Amerika’n›n Irak’›
bir diktatörden kurtard›¤›n› tekrarlay›p duruyor ›srarla.
Dünya’da herkesi kör, herkesi
aptal yerine koyan, alay eden Talabani, bu yaklaﬂ›m›yla baﬂta Irak
halklar› olmak üzere dünya halklar›na ihanette s›n›r tan›mad›¤›n› gösteriyor. Irak iﬂgaline ABD’nin,
Bush’un söylemleriyle yaklaﬂ›yor.
Bush da iﬂgal öncesi Irak’› bir diktatörden kurtarmak, Irak’a özgürlük
götürmekten bahsediyor, iﬂbirlikçileri de bunu tekrarlay›p duruyordu.
ABD’nin Irak’› iﬂgal ederken
gösterdi¤i gerekçelerin tümünün
yalan oldu¤u, iﬂgalin ABD’nin Ortado¤u’daki ç›karlar› için yap›ld›¤›
gerçe¤i Talabani’yi hiç ilgilendirmiyor. O tam bir iﬂbirlikçi bak›ﬂ aç›s›yla yaklaﬂ›yor. ‹ﬂgal sonras› Kuzey Irak Kürt bölgesine ç›karlar› gere¤i yard›m eden, kendisini Cumhurbaﬂkan› seçtiren ABD’ye s›n›rs›z
bir “minnet” duyuyor.
Talabani’nin özgürlük getirdi
dedi¤i ABD, Irak iﬂgali sonras›nda
1 milyona yak›n Irakl›’y› katletti.
Yüzbinlercesini iﬂkencelerden geçirdi, hapishanelere doldurdu. Irak’›
kan gölüne çevirdi.
Direniﬂ kenti Felluce içindekilerle birlikte bombalan›p yerle bir
edildi. Irak hapishaneleri birer zu-
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lüm merkezine dönüﬂtürüldü. K›sacas› Irak, halk için yaﬂanmaz bir ülke haline getirildi.
Ama Talabani bütün dünyan›n
gördü¤ü bu Irak gerçe¤ine, “özgürlük” diyor. Dünyan›n gördü¤ünü o
görmüyor. ‹ﬂbirlikçilik kör ediyor
çünkü. ‹ﬂbirlikçilik bir kez meﬂrulaﬂt›r›ld› m›, o art›k efendisine mahkumdur. Bu nedenledir ki, Talabani
ve Barzani “Amerika Irak’tan çekilmesin” diye yalvar yakar oluyorlar.
Talabani, Barzani gibiler, her
ﬂeylerini ABD’ye teslim etmiﬂlerdir. Bu iﬂbirlikçi ikili, Kürt bölgesini resmen Amerikal›lar’a peﬂkeﬂ
çekmiﬂlerdir.
Bush’un Ba¤dat’ta yapt›¤› veda
ziyaretinde, hat›rlanaca¤› gibi, surat›na “köpek” denilerek bir ayakkab›
f›rlat›lm›ﬂt›. ‹ﬂte o eylemin ard›ndan
Talabani’yle de görüﬂmüﬂtü Bush
ve Bush’u “teselli etmek” ona düﬂmüﬂtü. Talabani o görüﬂmede de
“Ülkemizi kurtarmaya yard›mc›
olan Irak halk›n›n büyük dostu”
sözleriyle Bush’a övgüler düzerek
büyük bir onursuzluk örne¤i sergilemekteydi.
Onurlu insanlar Bush’a sövüyor,
iﬂbirlikçiler, övüyordu.
Talabani ve Barzani, Amerika’ya tam teslim olman›n ve iﬂgal
siyasetinde do¤rudan yard›mc› olman›n karﬂ›l›¤›nda iﬂgal yönetiminde Amerika taraf›ndan kay›r›l›p desteklendiler. Ülkenin en üst makamlar›na oturtuldular.
Amerikan bayraklar›n›n dalgaland›¤› ülkelerindeki durumu özgürlük diye, kendi durumlar›n› da
Kürt halk›n›n tarihi kazan›m› diye
pazarlad›lar. Özgürlük dedikleri
emperyalizmin tam hakimiyeti, emperyalizmin emireri olman›n ötesinde birﬂey de¤ildi. Kürt halk›n›n sömürüden ve emperyalizmin hakimiyetinden kurtuluﬂu anlam›nda bir
kazan›m da söz konusu de¤ildi. Kazan›m olsa olsa, Kürt burjuva, kü-

çük burjuva milliyetçi önderliklerin
iktidar kazan›mlar›yd›.

Ç›karlar› için ruhlar›n›
satan iﬂbirlikçiler
Kuzey Irak’ta Kürt halk›n›n gelece¤ini emperyalizme ipotek eden
Talabani-Barzani ikilisi, kendi özgüçlerine güvenerek özgürlüklerini
ve ba¤›ms›zl›klar›n› kazanma düﬂüncesini terkedeli ony›llar oldu.
Ony›llard›r “d›ﬂ güçlere” bel ba¤layarak politika yap›yorlar. Gün geldi, ‹ran’a yasland›lar. Gün geldi
Irak yönetimiyle iﬂbirli¤i yapt›lar ya
da Türkiye oligarﬂisinden medet
umdular. Türkiye devletinin ceplerine koydu¤u k›rm›z› pasaportlarla
dolaﬂt›lar.
Faydac›l›k temelinde sürdürdükleri politikalarla, kendi milliyetinden insanlara sald›rmaktan da çekinmediler. Milliyetçilik de art›k
onlar› tarif eden bir tan›m de¤ildi.
‹ﬂbirlikçiydiler. ‹ﬂbirli¤i içindeki
güçler istedi¤i için, PKK nezdinde
kendi uluslar›na sald›rabiliyorlard›.
ABD’nin Irak iﬂgaliyle ony›llard›r
arad›klar› f›rsat› buldular. Saddam
Hüseyin’in devrilmesi için iﬂgalcilere kap›lar›n› ard›na kadar aç›p onlara dört elle sar›ld›lar. Onur, de¤er,
vatan, namus kavramlar› Talabani
ve Barzani’ye çok uzakt› art›k.
Uluslar›n kendi kaderini tayin hakk›
art›k onlar›n literatüründe yoktu.
(Her ne kadar onlar ad›na baz›lar›,
bu iﬂbirlikçili¤i UKKTH diyerek
meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂsa da, böyleydi.) Onlar “ﬂeytanla bile” anlaﬂabilirlerdi. Öyle yapt›lar. Kendi uluslar›n›n bugününü ve yar›n›n› emperyalistlere teslim ettiler. ABD iﬂgalcilerine sar›larak iﬂbirlikçiliklerini
pekiﬂtirerek sürdürdüler. Halklar›n
baﬂ düﬂman› ABD, onlar›n en de¤erli dostu oldu. O “dost”un en üst
düzey yöneticisi olan Bush da elbette bir dost ve kahraman olacakt›...

Burjuvazinin, Gericili¤in

DARW‹N K ORKUSU
Bu y›l, Darwin’in 200’üncü do¤um y›l› ve ünlü eseri
T ü r l e r i n K ö k e n i’nin ilk bas›m›n›n 150. y›l› olmas› nedeniyle UNESCO taraf›ndan
“ D a r w i n Y›l›” olarak ilan
edilmiﬂti. Ama ülkemizde
Darwin’i bir anda gündeme
taﬂ›yan UNESCO’nun bu ilan›
de¤il de, Darwin’e uygulanan
sansür oldu.
TÜB‹TAK’›n Bilim ve Teknik
Dergisi, “ D a r w i n Y›l›” vesilesiyle
Mart 2009 say›s›n› Darwin’e ay›rm›ﬂt›. Ancak bu say›, TÜB‹TAK yönetimi taraf›ndan sansür edildi ve
dergi kapa¤›, içeri¤i de¤iﬂtirilerek
yay›nland›.
Bilim ve Teknik’e uygulanan
sansür, “ifade özgürlü¤ü” veya “laiklik-ﬂeriatç›l›k” çerçevesinde tart›ﬂ›lsa da, gerçekte bu sansürün nedenleri daha köklüdür.
En baﬂta ﬂunu belirtmek gerekir;
Darwin’in Evrim teorisine iliﬂkin
tart›ﬂmalar, salt t e k n i k bir tart›ﬂma
de¤ildir. Ayn› zamanda ideolojik,
politik bir tart›ﬂmad›r. Tart›ﬂmada
esas olarak laiklerle dinciler aras›nda de¤il, materyalizmle idealizm,
diyalektikle metafizik aras›ndaki
tart›ﬂmad›r.
Tart›ﬂmay› bu temel çerçevesinde de¤il daha dar bir s›n›ra hapsedenler ya bu tart›ﬂman›n özünü kavram›yor demektir, ya da bilinçli olarak tart›ﬂman›n özünü çarp›t›p gizliyordur.

Darwin Korkusu
N e re d e n G e l i y o r ?
Gericilik neden korkuyor Darwin’in evrim teorisinden? Bu teoriye karﬂ› bitmeyen düﬂmanl›klar›,
yüz elli y›ld›r bu teoriye karﬂ› durmaks›z›n savaﬂmalar› nedendir?
Engels, do¤abilimin geliﬂiminde-

ki en önemli üç ilerlemeyi, organik
hücrenin bulunmas›, enerjinin sak›n›m› ve dönüﬂümü yasas›n›n bulunmas› ve Darwin’in evrim teorisi olarak s›ralar. “Bu buluﬂlar›n felsefi
önemi, do¤al geliﬂmenin diyalektik
niteli¤ini özellikle özlü bir biçimde
ortaya koymuﬂ olmalar›ndad›r.”
Marks da Darwin’in buluﬂunun
Marksizm için taﬂ›d›¤› önemi
1860’ta Engels’e yazd›¤› bir mektupta ﬂöyle belirtiyordu: "Bizim gör ü ﬂ ü m ü z ü n do¤a ta rihine il iﬂ ki n
te mel in i o rt aya ko y an k itap , b u ki tapt›r. " (Do¤an›n Diyalekti¤i’nin
Sunuﬂ bölümünden)
Marks ve Engels’in k›sa de¤erlendirmelerinden anlaﬂ›laca¤› gibi,
Darwin’in teorisi, diyalekti¤i güçlendirmiﬂtir. Bu yan›yla da, Darwin’in evrim teorisinin en önemli
iﬂlevlerinden biri, dini teoriye ve
dolay›s›yla metafizi¤e vurdu¤u büyük darbedir. Evrim teorisi, dinin
“yarat›l›ﬂ” tezini çürütmüﬂtür. Bu da
dinin inand›r›c›l›¤›na büyük bir darbe olmuﬂtur. Dinin, dünyan›n, insan›n yarat›l›ﬂ›na iliﬂkin yanl›ﬂ bir
aç›klama getirdi¤inin ortaya konulmas›, bütün olarak dine yönelik
ﬂüphecili¤i güçlendirmiﬂtir.
“Yarat›l›ﬂ” teorisine göre yeryüzündeki canl›l›¤›n kökeni ve çeﬂitlili¤i “ d o ¤ a ü s t ü b i r y a r a t › c › ” ya ba¤l›d›r. Buna göre canl›lar bir evrim
ve de¤iﬂim sürecine sahip de¤ildir.
Tersine canl› türlerin tümü bir kerede ve bir anda yarat›lm›ﬂt›r. Dolay›-

s›yla da canl›lar biny›llard›r “yarat›ld›klar›” gibidirler, hiç de¤iﬂmemiﬂlerdir. ‹dealist düﬂünce ve onun
yöntemi olan metafizi¤in canl›lar›n
oluﬂumuna getirdi¤i aç›klama budur. ‹dealizm ve metafizik de¤iﬂmezli¤i esas al›r.
‹ﬂte evrim teorisi bu
düﬂünceye büyük bir darbe indirir. Darwin’in evrim teorisini dayand›rd›¤›
Türlerin Kökeni eseri herﬂeyin de¤iﬂim, geliﬂim halinde oldu¤unu örnekleriyle, kan›tlar›yla ortaya koyar. Do¤adaki canl›lar›n
sürekli bir de¤iﬂim halinde oldu¤unu gösteren
Darwin, bu de¤iﬂimin do¤aüstü bir
yarat›c›ya ba¤l› olmaks›z›n ve insan
iradesinden ba¤›ms›z kendi nesnel
yasalar›yla gerçekleﬂti¤ini ifade
eder.
Gericilik, evrim teorisinin ortaya
at›ld›¤›ndan bu yana Darwin’e ve
evrim teorisine sald›r›yor. Bu teoriyi çürütmek için kan›tlar uyduruyor.
Evrim teorisinin de¤iﬂim ve geliﬂimi esas alan anlay›ﬂ›na karﬂ›l›k, gericilik yüzlerce türe sahip bir canl›n›n milyonlarca y›ld›r hiçbir de¤iﬂime u¤ramad›¤›n› ifade ediyor. Elbette bunun kan›t›, ispat› yoktur.
Gericili¤in bütün çabas›, araﬂt›rma
ve incelemesi kendi teorisini, yarat›l›ﬂc›l›¤› do¤ruluyan, evrim teorisini çürüten bir örnek bulmakt›r. Elbette bu nafile, boﬂ bir çabad›r.

K o r k u l a n Yaln›z ‹nsan›n
Evrimi De¤il ;
To p l u m l a r › n E v r i m i d i r
Evrim teorisine iliﬂkin tart›ﬂmalar, esas olarak “insan›n yarat›l›ﬂ›”
noktas›nda, baﬂka deyiﬂle “insan›n
maymundan gelip gelmedi¤i” ﬂeklinde karikatürleﬂtirilen bir temelde
geliﬂmesine karﬂ›n, inkar ettikleri
yaln›z insan›n evrimi de¤ildir. Belki
ondan daha fazla, toplumlar›n evrimini de inkar etmektedirler. Çünkü
toplumlar›n tarih boyunca hep ayn›
olmad›¤›n›n bilinmesi, s›n›flar mücadelesi teorisine nesnel bir zemin
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sa¤lar. Bu yan›yla da, hem dinci gericilik, hem burjuvazi, canl›lar›n evrimini gizlemeye çal›ﬂt›klar› gibi,
toplumlar›n tarihsel evrimini de,
gizlemeye çal›ﬂ›rlar.
Gerek dinci gericilik gerekse
burjuvazi, insan›n ve toplumlar›n
evriminin tam karﬂ› cephesinde yeral›r. Onlara göre herﬂey, geçmiﬂten
bugüne herﬂey ayn›d›r. De¤iﬂen birﬂey yoktur. Her ﬂey nas›l geldiyse
öyle gidecektir. Zengin zengin olarak yoksul yoksul olarak kalacakt›r.
Kapitalizm, ezelden beri vard› ve
ebediyete kadar da varolacakt›r.
Evrim teorisini inkarla, hakim
k›lmak istedikleri iﬂte bu düﬂüncelerdir. “De¤iﬂmezlik” kabul edildi¤inde, bunlar da kabul edilmiﬂ
olacakt›r.
Materyalist diyalektik düﬂünceyi
esas alan Marksizm ise, do¤an›n
kendi evrensel, nesnel yasalar› oldu¤unu ve do¤an›n bu yasalara ba¤l› geliﬂti¤ini ortaya koyar. Bu yasalar›n kavranmas›na ba¤l› olarak da
do¤a olaylar›n›n nedenlerinin, birbirleriyle ba¤lant›lar›n›n bilinebilece¤ini söyler. Ve yine Marksizm,

Evrim Teorisi
Evrim teorisi ‹ngiliz do¤abilimci
Charles Darwin taraf›ndan 1859’da
ortaya at›ld›. Darwin, canl› organizmalar›n evrim sonucu ortaya ç›kt›¤›n› ve organizmalar›n göz, kanat,
böbrek gibi belirli bir amaca hizmet
eden organlara sahip olmalar›n›n yine evrimin bir sonucu oldu¤unu ileri sürdü.
Darwin, kuram›n› “ do¤al seçi lim ” ad›n› verdi¤i sürece dayand›r›yordu. Ona göre türdeﬂlerine göre
daha çok iﬂe yarar özelliklere sahip
olan canl›lar (örne¤in daha keskin
görüﬂe sahip olanlar ya da daha h›zl› koﬂanlar) hayatta kalma yar›ﬂ›nda
avantajl› duruma geçiyor, bu nedenle soyunu devam ettirme ﬂans›n› art›r›yordu.
Darwin inceleme ve araﬂt›rmalar›nda “baﬂar›l› nesiller sonunda, yeni bir türün, halihaz›rdaki bir türden
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toplumlar›n da bir evrimi oldu¤unu,
toplumlar›n geliﬂiminin de insan
iradesinden ba¤›ms›z nesnel yasalara ba¤l› olduklar›n› ortaya koyar.
Darwin’in evrim teorisi tam da
bu noktada Marksizmi güçlendirir,
diyalektik materyalizme büyük bir
katk› sunar. Marksist bir felsefe
olan tarihsel materyalizm toplumlar
tarihinin s›n›flar müca de le si t ari hi
oldu¤unu söyler. Toplumlar tarihinin bir evrim geçirerek, farkl› aﬂamalardan bugüne geldi¤ini aç›klar.
Toplumlar tarihi, ezenlerle ezilenlerin mücadelesinin tarihidir. ‹nsanl›k
nihai kurtuluﬂa sosyalizmle kavuﬂacakt›r. ‹ﬂte dinci gericili¤i ve burjuvaziyi as›l korkutan ﬂey budur. Darwin’e sald›rmalar›n›n temelinde yatan da budur. Burjuvazi bu evrim teorisinde, toplumlar›n tarihsel evriminde ke nd i so nun u görmektedir.

D a r w i n ‹ n k a r c›l ›¤›n› n
Yay›c›s› Burjuvazidir
Darwin’in inkar edilmesi, sadece islamc›l›¤a özgü de¤ildir, Hristiyan dini de bu noktada inkarc›d›r.
Fakat evrim teorisi inkar›, ço¤u kez

yavaﬂça farkl›laﬂarak oluﬂtu¤u” kan›s›na
vard›. Do¤al
seçilim ad›n›
verdi¤i bir iﬂlem sonucunda
bu de¤iﬂimlerin
ortaya ç›kt›¤›na inan›yordu.
‹nsanlar, hayvanlar ve bitkiler, k›sacas›, bu zengin çeﬂitlilikteki canl›lar, bu evrimin sonucu oluﬂmuﬂtu.
Burada k›saca belirtmeliyiz ki,
Evrim teorisi, tamamlanm›ﬂ bir teori
de de¤ildir. Geliﬂmektedir. Engels,
daha o zaman Darwin’in buluﬂunun
tarihsel önemi üzerinde dururken,
öte yandan, onun türlerin de¤iﬂebilme yetene¤inin nedenlerine önem
vermedi¤ini belirterek, varolma savaﬂ›m›n› mutlak gören tekyanl› görüﬂünü de eleﬂtirmiﬂ, organizmalar›n
geliﬂiminde, çevrenin etkisine dikkat çekmiﬂtir.

yans›t›ld›¤› gibi sadece “dinlere”
özgü de de¤ildir. Burjuva bas›n yay›ndaki tart›ﬂmalarda hiç üzerinde
durulmayan noktalardan biri budur.
Oysa bugün, Darwin inkarc›l›¤›n›
büyük ölçüde burjuvazi yaymaktad›r. Burjuvazinin ortaya att›¤›, Bush
ve Evangelistlere atfen çok sözü
edilen “aa k › l l › t a s a r › m” teorisi, bunun ifadesidir.
Yarat›l›ﬂç›lar›n ve onlar›n yeni
versiyonlar› olan “Ak›ll› Tasar›mc›lar”›n tezine göre, canl›lar, özellikle
de insan, ak›l almaz bir mükemmellik ve ola¤anüstü bir karmaﬂ›kkompleks yap› sergiler. Böylesine
karmaﬂ›k ama geliﬂkin bir yap› mutasyonlarla, evrimsel de¤iﬂiklerle
oluﬂturulamaz; ancak do¤aüstü ilahi
bir güç taraf›ndan yarat›lm›ﬂ; Ak›ll›
Tasar›mc›lara göre de “ üstün bir zekâ” taraf›ndan tasar›mlanm›ﬂ olmal›d›r. Teori demenin bile asl›nda teoriye haks›zl›k say›laca¤› Ak›ll› Tasar›m teorisi, hem dinin yarat›l›ﬂ teorisini, hem de bilimin art›k inkar›
mümkün olmayan gerçeklerini eklektik ﬂekilde bir araya getirmeye
çal›ﬂan bir teoridir.
Dinin “yarat›l›ﬂ” teorisiyle Darwin’in evrim teorisini “ba¤daﬂt›rmaya” çal›ﬂan yaklaﬂ›mlar da temelde inkarc›l›¤›n, anti-bilimsel tutumun bir parças›d›r. Çünkü, burjuvazi metafizi¤in darbe yemesini istemiyor, tam tersine metafizi¤in,
idealizmin güçlenmesini istiyor.
Burjuvazi boﬂ durmuyor, bir
yandan yeni tezler ortaya at›yor,
yeni düﬂünceler geliﬂtiriyor. Bir
yandan tart›ﬂman›n as›l boyutunu
gizliyor. TÜB‹TAK’daki sansür nedeniyle geliﬂen tart›ﬂmada oldu¤u
gibi tart›ﬂmay› ya “düﬂünce özgürlü¤ü” çerçevesine, ya laiklik-ﬂeriatç›l›k ikilemine ya da biyolojik bir
tart›ﬂma çerçevesine hapsetmeye
çal›ﬂ›yor. Tüm bu çabalar tek bir
noktaya ç›k›yor: Amaç kafalar› buland›rmak, gerçe¤i gizlemektir.
Gizlenen ﬂey Evrim teorisi tart›ﬂmas›n›n ideolojik, felsefi ve s›n›fsal
boyutudur. Bugün Darwin ve Evrim teorisi nezdinde de burjuva ve
proletarya ideolojisi çat›ﬂmaktad›r.

Burjuva Medyan›n Yazarlar›
Al›n›r Sat›l›r Nesneler midir?
Geçen hafta, Ertu¤rul Özkök’ün
köﬂesinde yeralan “Bekir Coﬂkun
feda edilir mi?” (14 Mart 2009,
Hürriyet) baﬂl›kl› yaz›, dolayl› biçimde de olsa, bu soruyu gündeme
getiriyordu. Yaz› boyunca Ayd›n
Do¤an’›n iktidarlardan gelen bask›lar karﬂ›s›nda yazarlar›n› korudu¤unu, “askere, sivile karﬂ› feda etmedi¤ini” anlatan Özkök, yine de kendi sorusunun cevab›n› net olarak veremiyor; “Benim bildi¤im Ayd›n
Do¤an yapmaz. Gücü yetti¤ince direnir” diyebiliyordu ancak.
Bu kadar –Gücü yetti¤ince– direnmesini de “medya mahallesinde
ﬂövalyelik yapmak” olarak yüceltiyordu üstelik.
Gerçek durum Özkök’ün ortaya
koydu¤u gibi de¤ildir.
Gazete sahibi patronlar, hükümetlerle iliﬂkilerini iyi tutarak devletin nimetlerinden faydalanmak
için gazetelerini, televizyonlar›n› bir
güç olarak kullan›rlar. ‹ktidardan
beslenmeleri kesildi¤inde bu tür patronlar ayakta kalmakta zorlan›r. Bu
tür süreçlerde, iktidarlarla iliﬂkilerini bozmamak veya onlara yaranmak
için iktidar›n yönlendirmeleriyle yazarlar›n› iﬂten atar ya da “tavsiye
edilen” birilerini iﬂe al›rlar.
28 ﬁubat döneminde Genelkurmay’›n talebi üzerine Sabah’›n sahibi Dinç Bilgin, M.Ali Birand’› kovmuﬂ, Cengiz Çandar’›n yaz›lar›na
ara verilmiﬂti. Genelkurmay bir itirafç›n›n ifadelerini gerekçe göstermiﬂti onlar› att›r›rken. Sonradan
Genelkurmay’›n gösterdi¤i belgenin sahte oldu¤u, bir and›ç olay› oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›. O süreçte, burjuva köﬂe yazarlar›, büyük bir ço¤unlukla bu olay karﬂ›s›nda sessiz kalm›ﬂ ya da generalleri desteklemiﬂlerdi. Hürriyet baﬂyazar› Oktay Ekﬂi “i çi mizdeki alçaklar” diye bir
yaz› yazm›ﬂt› hatta.
Son günlerde Fehmi Koru etra-

O gazeteden bu gazeteye
geçmek n ormal;
fikirlere göre de¤il,
patronlara ( ve o nlar›n
verdikleri p aralara g öre)
gazete tercih etmek
normal.
Transfer normal.
Döneklik normal,
döneklikle övünmenin
ilave getirisi vard›r.
Torpille iﬂ bulmak
normal, and›çla iﬂten
at›lmak n ormal.
Elbette, b unlar›n h içbiri
normal de¤il. Çünkü,
ortada ideolojisiz,
kiﬂiliksiz, kimliksiz bir
kalem e rbab› o lunca,
böyle oluyor.
f›nda ﬂekillenen tart›ﬂmalar da, sistem içinde gazetecilerin nas›l çal›ﬂt›klar›n›, nas›l tercih edildiklerini
göstermesi aç›s›ndan ibretliktir.
AKP iktidar›n›n Do¤an Medya Grubuna kesti¤i bir milyar liraya yak›n
vergi cezas›ndan sonra Koru, Do-

¤an’›n AKP ile iliﬂkilerinin bozulmas›ndan y a z a r l a r › n › n so rumlu ol du¤unu söyleyen ›srarl›
yaz›lar yazmaya baﬂlad›. Burjuva
bas›nda Koru’nun bu yaz›lar›
“onlar› at-beni al” talebi
olarak yorumland›.
Bu örneklerde dikkat
çeken, yazarlar›n bir m a l
gibi, patronun elinin alt›nda olmas›d›r. Bu burjuva
bas›nda hep böyle de¤il
miydi diye sorulabilir. Özü
itibariyle öyleydi. Ama bas›nda tekelleﬂmeyle birlikte
bu da daha bariz bir olgu
haline gelmiﬂ ve ard›ndan
da büyük bir dejenarasyon
yaﬂanm›ﬂt›r.
Yazarlar art›k büyük paralarla, mesela futbolcular
gibi t r a n s f e r edilen, al›n›p sat›la bilen kiﬂiler haline geldiler. Örne¤in, Fatih Altayl› Hürriyet’ten ayr›l›p Sabah’a geçerken 2 milyon dol a r l › k t r a n s f e r ü c reti, gazeteden
hisse senedi ve 110 bin avroluk kol
saati ald›¤› yaz›lm›ﬂt›.
Gazetelerin “a¤›r top” yazarlar›
bu dönemde emirlerine verilen ciplerle, ﬂöförlerle, villalarla, çok yüksek maaﬂlarla, adeta s›n›f atlad›lar.
Yeni statülerini korumak içinde patronlar›na her zamankinden daha ba¤›ml› ve daha muhtaç hale geldiler.
Yazd›klar› her sat›rda statülerinin
hesab›n› yapar oldular.
Patronun ekonomik ç›karlar›na
ters düﬂtün mü, art›k iﬂe yaramayan
bir mald›n çünkü. Emin Çölaﬂan, y›llarca çal›ﬂt›¤›, patronu için kavgalara
giriﬂti¤i Hürriyet gazetesinden böyle
kovulmuﬂtu örne¤in. Daha da çarp›c› olan kovulmas›n›n burjuva bas›n
camias›nda çok normal karﬂ›lanmas›yd›. Fatih Altayl› o dönem Çölaﬂan’›n kovulmas›n› ﬂöyle izah ediyordu: “Do¤an Grubu... kendilerini
zorlayan adamlardan kurtulmaya çal›ﬂ›yor.... Ayd›n Bey, bir yazar› art›k
iﬂine yaramad›¤›na inand›¤› zaman
kovar. ﬁimdi de öyle olmuﬂtur.” (16
A¤ustos 2007, habervitrin.com)
Patron bu; över de söver de, villalar da al›r, kovar da...
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Burjuvazinin yazarlar›n›n
durumu iﬂte budur art›k.
Yazar›n iﬂlevi nedir? O bir
“ayd›n”d›r, fikir adam›d›r. Her
gazete kendi kadrolar›n› oluﬂturur ve o kadrolar içinde her
yazar›n düﬂüncelerini dile getirme hakk›n› güvence alt›na
al›r. Burjuva gazetecili¤inin
de kendine göre biçimsel de
olsa bir hukuku ve ahlak› vard›r. Yap›lan iﬂin bir uslubu
vard›r. Ama art›k bunlar yoktur oligarﬂinin gazetecili¤inde.
Bugün art›k yazarlar at›l›yor,
ötekiler iﬂlerini ve statülerini
kaybetmemek için seslerini ç›karm›yorlar. Meslektaﬂlar›n›n
yerlerini ele geçirmek için
aç›ktan “patrona mektuplar”
yaz›l›yor. Patron gazetecili¤i,
tetikçili¤i, patronun ekonomik
ç›karlar›n› savunmak, çok normal karﬂ›lan›r hale gelmiﬂtir.
Kendi patronlar› yapt›¤›
sürece yolsuzluk, hortumculuk sorun de¤ildir. Statüleri
korundu¤u sürece, Ayd›n Do¤an ne derse onlara göre gazetecilik odur. Fettullah ne derse, Albayraklar ne derse, Karamehmet ne derse, Ciner ne
derse gazetecilik onlar için
odur. Bütün bu yaﬂananlara
ra¤men kendilerine “özgür
bas›n” diyorlar. Özgürlükleri
savunduklar›n› iddia ederek
kendilerine misyon yüklüyorlar. Ama mal meydanda iﬂte.
Yazarlar ikide bir patronlar›n›n “hiçbir yaz› l a r›na müdahale etmedi¤ini” anlat›p patronlar›n›n ne kadar da demokrat oldu¤unu anlat›p hem okur
karﬂ›s›nda kendilerini akl›yor,
vicdanlar›n› rahatlat›yor, hem
de patronlar›na ya¤c›l›k yap›yorlar. Bunu hemen tüm gazetelerin kadrolar› yap›yor. Ama
anlatt›klar› bu tablonun bir
k›sm› bile do¤ru de¤ildir. Tablo yukar›daki gibidir. Patronlar, zaten her sat›r›nda patronunun ç›karlar›n› hesaplayan
yazarlar›na niye müdahale etsin?
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Kürtçe
Televole,
Kürtçe
Mevlüt
AKP’nin “Kürt aç›l›m›” manevras›yla yay›na baﬂlayan TRT ﬁeﬂ'de geçen hafta bir “ilk” yaﬂand› ve televizyonlarda ilk kez K ü r t ç e m e v l ü t
okundu. Diyarbak›r ‹l Müftülü¤ü'nce
Ulu Cami’de Kürtçe okunan mevliütin TRT ﬁeﬂ’den “canl›” yay›nlanmas›, TRT ﬁeﬂ’in nas›l kullan›laca¤›n› da biraz daha netleﬂtirmiﬂ oldu.
Kürtçe magazin boyutunun emareleri daha önce görülmüﬂtü, ﬂimdi
onu da Kürtçe din izliyor.
Din ve televole; oligarﬂinin kitleleri pasifleﬂtirmek, edilginleﬂtirmek
için kulland›¤› iki temel araç. Oligarﬂi, bu iki temel arac›n›, yak›n zamana
kadar Kürtçe bilen halka, özellikle de
gençli¤e karﬂ› kullanam›yordu. ﬁimdi
TRT ﬁeﬂ’le bu “imkana” kavuﬂmuﬂ
oldu.
‹stiklal Marﬂ›’yla aç›lan kanalda,
Kürtçe dizilerin, Kürtçe magazin
programlar›n›n haz›rl›klar›n›n yap›ld›¤› anlaﬂ›l›yor.
Diyarbak›r’dan yap›lan mevlit yay›n› da halk› devletçi bir çizgiye çekmekte dinin de art›k daha yo¤un biçimde kullan›laca¤›n› gösteriyor.
Her iktidar döneminde oldu¤u gibi, AKP iktidar› da yozaﬂt›rma araçlar›na ve dini daha etkili ve yayg›n biçimde kullanmaktad›r. Do¤rudan ya
da dolayl›, AKP, dinle ve yozlaﬂt›rmayla pasfize etme politikas›n›n arkas›ndad›r.
*
CHP de “Kürt aç›l›m›”ndan geri
kalmamak için olsa gerek, bir öneri
daha yaparak camilerdeki hutbelerin
Kürtçe okunmas›n› istedi. CHP Di-

yarbak›r Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Aday› Remzi Say›lan taraf›ndan
yap›lan önerinin iﬂlevi de AKP’nin
Kürtçe mevlütünden farks›zd›r.
CHP’de halk›n hem dini hem ulusal e¤ilimlerini dikkate alarak konuya
faydac› yaklaﬂmaktad›r.
*
TRT ﬁeﬂ’in en temel yanlar›ndan
biri ise, televole kültürünü Kürt halk›na kendi dilinden vermektir. Bunu
her türlü ahlaks›zl›¤›, çürümüﬂlü¤ü
büyük bir meziyetmiﬂ gibi veren dizilerle ve di¤er yoz magazin programlar
arac›l›¤›yla yapacaklard›r. Her türlü
bireycilik, bencillik, vefas›zl›k, ahlaks›zl›k büyük bir erdemmiﬂ, yap›lmas›
gerekenmiﬂ gibi verilip insanlar bununla meﬂgul edileceklerdir. Y›llarca,
çok say›da tv kanal›nda yay›nlanan
diziler ve magazin programlar›yla nas›l ki insanlar yozlaﬂt›r›l›yorsa, ayn›
ﬂekilde Kürtçe kanalda da Kürt halk›
kendi dilindeki yay›nlarla yozlaﬂt›r›lacakt›r. Magazin programlar›, yoz diziler, yar›ﬂmalar, biri bizi gözetliyorlar, ﬂans oyunlar›, zengin olma yollar›, “KÜRTÇE” OLARAK Kürt genç
k›z ve delikanl›lar›n› bekliyor.
Bunlar›n yan›s›ra yay›n çizgilerinin geniﬂ kesimlerce kabul görmesi
için baz› tan›nm›ﬂ, muhalif Kürt sanatç›lar› da TRT ﬁeﬂ’e ç›karma gayretlerinin oldu¤u biliniyor. AKP
pragmatizmi herkesi ve her ﬂeyi kullanmaya çal›ﬂ›yor. Amaçlar›na varmak için genel politikay› etkilemedikten sonra baz› demokrat, ilerici
görünümlü programlara yer vermeleri mümkündür. Ama as›l olan Kürt
halk›n›n dinle, televoleyle pasifize
edilmesi ve devletçi çizgiye çekilmesidir.

BES Üyeleri ‹ﬂ B›rakt›

“Alak›z Sütünü
Helal Etmiyor”
Mitingi
15 Mart günü Antalya’da süt ve hayvan üretici birlikleri “Alak›z Sütünü Helal Etmiyor”
ad›yla miting düzenledi. 3 bin kiﬂinin kat›ld›¤›
mitinge Ege ve Akdeniz bölgelerinden üretici
birlikleri ve kooperatifler ile çeﬂitli kitle örgütleri de kat›ld›.
Mitingde, Antalya Dam›zl›k S›¤›r Yetiﬂtiricileri Birli¤i, Veteriner Hekimler ve Ziraat Mühendisler Odas› Baﬂkanlar› s›ras›yla konuﬂarak
süt üreticilerinin yaﬂad›¤› s›k›nt›lar› anlatt›lar.
Yap›lan konuﬂmalar›n ard›ndan dökülmek
için alana getirilen sütlerin mitinge kat›lanlara
da¤›t›lmas›yla eylem sona erdi.
Topra¤›n Sesi Gazetesi okurlar› mitingi izleyerek gazetenin tan›t›m›n› yapmak istedi. Giriﬂte polisin engellemesi ile karﬂ›laﬂan okurlar,
mitinge gelen kitlenin yo¤un ilgisi ile gazeteyi
birkaç dakika içinde da¤›tt›lar.

geldi¤ini söyledi. Biçer, performansa dayal› yönetim modelinden vazgeçilmesini, çal›ﬂma koﬂullar›n›n iyileﬂtirilmesini, 2009 y›l›nda
toplu sözleﬂmenin imzalanmas› ve grev haklar›n›n tan›nmas›n› talep etti.
Büro emekçileri, yapt›klar›
bas›n aç›klamas›nda insanca
bir yaﬂam talebini dile getirirken, taleplerinin kabul edilmemesi durumunda 14 Nisan'da yar›m gün iﬂ b›rakacaklar›n› ilan ettiler.

Sa¤l›k Emekçileri ‹ﬂ B›rakt›
Dersim’de Sa¤l›k Emekçileri Sendikas›, 12 Mart günü
iki saat iﬂ b›rakma eylemi
yaparak sa¤l›k politikalar›n›
protesto etti. Devlet Hastanesi
önünde okunan bas›n aç›klamas›n›n ard›ndan sa¤l›kç›lar,
oturma eylemi de yapt›.
Eylemde SES Dersim
ﬁube Baﬂkan› Aliﬂer Tumar
yapt›¤› aç›klamada “‹ﬂ güvencesi; can güvencesi; mesleki
ba¤›ms›zl›k güvencesi; herkese eﬂit, ücretsiz sa¤l›k güvencesi için alanlarday›z” dedi.

Emekçileriyiz” dediler.
Çevik kuvvet polisleri, Milli E¤itim
Müdürlü¤ü’nün önüne do¤ru yürüyüﬂe geçen kitlenin
yolunu keserek, yürüyüﬂü engellemeye çal›ﬂt›.
Emniyet Müdür Yard›mc›s›’yla yap›lan tart›ﬂman›n ard›ndan
ö¤retmenler, MEB önüne gelerek
MEB Müdürü’nü teﬂhir ettiler.
Burada okunan bas›n aç›klamas›na Halk Cephesi’nin de içinde oldu¤u demokratik kitle örgütleri de
destek verdi. Yap›lan eyleme 600
kiﬂi kat›ld›.

Kap› Kulu Askeri De¤il,
E¤itim Emekçisiyiz!
Dersim’de 12 Mart
günü E¤itim-Sen üyeleri Milli E¤itim Müdürlü¤ü önünde bas›n
aç›klamas› yaparak,
Milli E¤itim Müdürü
Mehmet Y›ld›r›m’› protesto ettiler.
Ö¤retmenlere yönelik gittikçe
artan hakaret ve bask›lar karﬂ›s›nda E¤itim-Sen’li ö¤retmenler
“Kap› Kulu Askeri De¤il E¤itim

Büro Emekçileri Sendikas›
(BES) üyeleri, eﬂit iﬂe eﬂit ücret talebiyle 18 Mart günü ülke genelinde 08.00-10.00 saatleri aras›nda iﬂ b›rakt›.
Kad›köy Vergi Dairesi
önünde yap›lan eyleme BES
Genel Baﬂkan› Osman Biçer
de kat›ld›. Biçer yapt›¤› konuﬂmada, AKP'nin ekonomi,
sa¤l›k ve sosyal güvenlik alan›nda uygulad›¤› politikalar›
eleﬂtirdi. Biçer, hükümetin
politikalar› sonucunda zenginin daha zengin, yoksulun da
daha yoksul ve çaresiz hale

Yaklaﬂ›k 150 kiﬂinin kat›ld›¤› eyleme çeﬂitli demokratik kitle örgütleri ve Dersim
milletvekili ﬁerafettin Halis
de destek verdi.

E¤itim-Sen’liler
Haklar› ‹çin Yürüdü
E¤itim emekçileri kendilerine dayat›lan uygulamalara ve anti-demokratik politikalara, olumsuz çal›ﬂma
konuﬂlar›na karﬂ› sessiz kalmamak
amac›yla ‹stanbul Harbiye Askeri
Müzesi önünde toplanarak, Galatasaray Lisesi önüne kadar yürüdüler.
E¤itim-Sen Genel Baﬂkan› Zübeyde K›l›ç'›n da bulundu¤u yürüyüﬂte e¤itimciler, insanca bir yaﬂam,
herkesin eﬂit bir biçimde yararlanaca¤› bilimsel, laik, kamusal, demokratik e¤itim taleplerinde bulundular.
Say›: 10 / 22 Mart 2009
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Devrimci ‹ﬂçi Hareketi’nden

Düzen Partileri,
Emekçilerin Siyasette Taraf
Olmas›n› Ne Zaman ‹ster?
Sömürücü egemenler, emekçilerin
siyasetten uzak durmas›n› isterler. Ne
zaman? Haklar›n› istedikleri, taleplerini dile getirdikleri, düzenin s›n›rlar›n› zorlad›klar› zaman. Emekçilerin bilinçlenmelerini, politik olmas›n› istemezler. Ve bilinçli ﬂekilde onlar› apolitikleﬂtirmeye çal›ﬂ›rlar. Politik olmak, politik düﬂünmek, sorunlara s›n›fsal temelde bakmak demektir; ç›karlar›n›n nereden geçti¤ini bilmektir.
Emekçilerin hak aramas›, direnmesi AKP’nin, Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an’›n dilinde “ideolojik” olmakt›r. “ ‹ d e o l o j i k o l m a k ” Erdo¤an’a
göre yanl›ﬂ, tehlikeli birﬂeydir. Seçimlerde de ayn› demagojiyi sürdürmektedir Erdo¤an. Halktan oy isterken “biz ideolojik siyaset de¤il hizmet siyaseti yap›yoruz”, “oylar›n›z›
ideolojiye de¤il hizmete verin” diyor. Aç›kca yalan söylüyor, demagoji yap›yor, aldat›yor, dedi¤inin tam
tersine, “ideolojik siyaset” yap›yor.
‹deoloji bir dünya görüﬂüdür. Her
tutum, her davran›ﬂ, her siyaset sonuçta bir ideolojiye hizmet eder, bir
ideolojiden kayna¤›n› al›r. ‹deoloji
hayat›n bütünüdür. Dolay›s›yla fark›nda olunsun ya da olunmas›n her
yaklaﬂ›m, her siyaset ideolojiktir.
Egemenlerin yalan ve demagojilerinin, bilinç bulan›kl›¤› yaratmalar›n›n, apolitikleﬂtirmelerinin tek bir
amac› vard›r; o da emekçilerin düzenin ideolojisine hizmet etmesi, düzenin ç›karlar›n› savunmas›d›r. Ve bu
noktada emekçileri siyasetten uzak
tutarken bir anlamda yine siyasete
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yaklaﬂt›rmak zorunda kal›rlar.
Seçim süreçleri bunun en bariz yaﬂand›¤› süreçlerdir. Oligarﬂinin emekçilerden siyasette taraf olmalar›n› istedikleri zaman, emekçileri kullanmak istedikleri zamand›r. Onlar›n oylar›n›, onlar›n iradelerini kendi egemen ç›karlar› için kullanmak istediklerinde siyasette taraf haline getirirler.
Ve belirtmeye gerek yoktur ki bu taraf
hali düzen içi bir taraf halidir. Yani
düzen içi bir gücü yine düzen içi bir
baﬂka güce tercih etmektir. AKP’ye
karﬂ› CHP’yi, CHP’ye karﬂ› DSP’yi
ya da bir baﬂkas›n› tercih etmektir.
Düzen partileri, emekçilere, sendikalara böyle bakarlar. Onlar›, kendilerine yedekleyecekleri güçler olarak görürler. Kim ki emekçilerin ç›karlar›n› savundu¤unu söyleyip
emekçileri düzen partilerinin peﬂine
tak›yor, düzen içi umutlar yaratmaya
çal›ﬂ›yorsa, o, emekçilerin de¤il düzenin ç›karlar›n› savunuyor demektir. O, düzenden yana demektir.
Emekçiler bugüne kadar hiçbir
düzen partisinden emek lehine hiçbir
ﬂey görmedi. Tersine bask› gördü,
emekçiler aleyhine yasalar gördü,
daha fazla yoksulluk, açl›k, iﬂsizlik,
sömürü gördü. Aksini hiç kimse iddia edemez. Hal böyleyken emekçileri düzen partilerinin kuyru¤una
takmak, onlar için destek vermeye
ça¤›rmak düzen partilerinin kullanma mant›¤›na hizmet eder.
D‹SK’in 29 Mart Yerel Seçimleri’nde düzen partilerinin baz› adayla-

Mudurnu’da
‹ﬂçi Eylemi

500 iﬂçi, Mudurnu Piliç Fabrikas›’ndan alacaklar›n›n verilmesi için
eylem yapt›lar.

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde faaliyetine son veren K›l›ç Entegre Tavukçuluk firmas›nda çal›ﬂan yaklaﬂ›k

Firman›n alacaklar›n› ödemesini
isteyen iﬂçiler, Mudurnu karayolunu
ulaﬂ›ma kapatt›. ‹ﬂçilerin eylemine
müdahale eden polis iﬂçilerden yolu
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r›n› destekleyece¤ini aç›klamas›,
emekçiler lehine de¤il düzen lehine
bir tutumdur.
KESK de 29 Mart’la ilgili bir seçim deklarasyonu yay›nlad›. KESK
seçim deklarasyonunda “seçimlerde
KESK olarak izleyece¤imiz tutumu
kamuoyuyla paylaﬂmay›; yurttaﬂlar›n, meslek örgütlerinin, sendikalar›n
siyasi alana müdahale etmesinin, taraf olmas›n›n demokrasiye katk› sa¤lad›¤› ço¤ulcu demokratik toplum
anlay›ﬂ›m›z›n bir gere¤i olarak görüyoruz” deniliyor.
Sözkonusu halktan yana bir yerel
yönetim anlay›ﬂ›n› kim, nas›l hayata
geçirebilir? Sorusunun cevab› yoktur
KESK’in deklarasyonunda.
Buradaki çarp›kl›k, ülke gerçekli¤i gözard› edilerek, seçimlerde oy
kullanmay›, seçimlere giren bir partiyi desteklemeyi demokrasiye katk›
sa¤lamak olarak görmektir. Buradaki çarp›kl›k sorunlar›n çözümünü
düzen içi beklentilerde aramak ve
göstermektir.
Ayn› günlerde D‹SK Genel Baﬂkan› Çelebi, Avrupa Parlementosu
raporuna dayanarak hükümeti “çal›ﬂanlar lehine bir sendika yasas› ç›karmaya ve 1 May›s’› bar›ﬂç›l bir ﬂekilde Taksim Meydan›’nda kutlanmas›n› sa¤lamaya” davet etti¤ini
aç›kl›yor.
Emekçilere, emekçilerin kavgas›na
güvenmeyenler, Avrupa emperyalistlerinden, düzenden çözüm beklerler.
T›pk› düzen partilerinden, seçimlerden
medet umduklar› gibi. Emekçiler,
emekten yana olanlar düzenin, düzen
partilerinin de¤il kendi ç›karlar›n›n
kavgas›n› vermelidir. Bu kavga ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm kavgas›d›r. Ve bu kavga düzenle aram›za
kal›n bir çizgi çekmeyi gerektirir.

trafi¤e aç›p eyleme son vermesini istedi. Bir süre sonra yolu boﬂaltan
iﬂçiler fabrikan›n önünde lastik yakarak eylemlerine devam ettiler. ‹ﬂçiler,
evlerine ekmek alacak paralar›n›n
bile olmad›¤›n› söyleyerek eylemlerine devam edeceklerini belirttiler.

ESP'ye Bask›lar
Protesto Edildi

Grup YORUM’la
Söyleﬂi ve ‹mza Günleri
Avc›lar Anka Kültür Merkezi’nde 15 Mart günü Grup Yorum söyleﬂisi ve imza günü yap›ld›. Yaklaﬂ›k 80 kiﬂinin kat›ld›¤› söyleﬂide Anka Kültür
Merkezi ad›na Ferhat Erdo¤an’›n Grup Yorum’a hoﬂ geldiniz konuﬂmas›n›n ard›ndan
Grup Yorum ad›na ‹nan Alt›n
da yapt›¤› konuﬂmada Anka
Kültür Merkezi’nin aç›l›ﬂ›n›
kutlay›p baﬂar›lar diledi.

Ba¤c›lar Cemevi’nde düzenlenen söyleﬂi ve imza gününde cemevi gençlik komisyonu ad›na konuﬂan Hüseyin
Mutlu Grup Yorum'un 24 y›ld›r
kavgan›n içinde sesinin yank›land›¤›n› söyleyerek “Kavga
yükseldikçe onlar›n da sesi
yükseldi” diyerek Grup Yorum’un baﬂar›s›n› ifade etti.
Daha sonra sahneye Grup Yorumu davet edildi.

“Baﬂe¤emeden” albümüyle
ilgili bilgi veren Grup Yorum
üyeleri dinleyicilerle sorulu cevapl› söyleﬂi yap›p sohbet ettiler. Müzik dinletisinin ard›ndan
söyleﬂi ve imza günü sona erdi.

Grup Yorum üyeleri grubun
tarihini, devrimci çizgisini anlatarak halk›n içinden geldi¤ini
ifade ettiler. Yaklaﬂ›k 650 kiﬂinin kat›ld›¤› söyleﬂinin ard›ndan Grup Yorum eski ve yeni
kasetinden türküler söyledi.

***

YÜRÜYÜﬁ
‹zmir ve Bursa
Gecekondular›nda
14-15 Mart günü ‹zmir’in Güzeltepe ve Yamanlar mahalleleri ile
Menemen’de Yürüyüﬂ sat›ﬂ›
yap›ld›. Yürüyüﬂ okurlar› derginin
gündemi olan Gazi katliam› ve direniﬂini ve seçim oyununu halka
anlat›rken 167 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.
Bursa’da 16-17 Mart günü Teleferik ve Panay›r mahallelerinde yap›lan dergi sat›ﬂ›nda da suyun ticarileﬂtirilmesi ve seçim
oyununun halka anlat›ld›¤› dergi sat›ﬂ s›ras›nda dergi alan insanlar
“Tüm topraklar›m›z› kar›ﬂ kar›ﬂ sat›yorlar, seçim zaman› gelince
de kap›m›z› çal›yorlar, ben hiçbir partiye oy vermeyece¤im” diyerek tepkilerini gösterdiler. Dergi da¤›t›mda 44 dergi sat›ld›.

Baﬂta ‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Adana
olmak üzere Mersin, Hatay, Bursa’da
ESP’ye yönelik 10 Mart’tan baﬂlayarak
devam eden bask›n, gözalt› ve tutuklamalar
protesto edildi.
‹HD Adana ﬂubesinde 13 Mart günü yap›lan ortak bas›n aç›klamas›nda Adana,
Mersin ve Hatay’da gözalt›na al›nan 20
ESP’liden 8’inin tutukland›¤› aç›klan›rken
gözalt› ve tutuklamalar›n örgütlenme özgürlü¤üne yönelik oldu¤u belirtildi.
ESP taraf›ndan yap›lan aç›klamada da
tutuklamalar›n keyfili¤i, hukuksuzlu¤u
ifade edilerek, tutuklananlar›n serbest
b›rak›lmas› istendi.

MAKYAL-ERKA
‹ﬂçileri Eylemde
‹ncirlik Üssü’nde inﬂaat iﬂinde çal›ﬂ›rken önce ücretsiz izne ç›kar›lan ard›ndan
iﬂten ç›kar›lan MAKYAL-ERKA iﬂçileri
Açl›k Grevi eylemine baﬂlad›lar. Açl›k grevinin 10. gününde Genel-‹ﬂ sendikas›
önünden ‹nönü Park›’na yürüyen iﬂçilere
Halk Cepheliler de destek verdiler.
Adana Özgürlükler Derne¤i de iﬂçilerle
dayan›ﬂma amac›yla 18 Mart günü ‹nönü
Park’›nda yapt›klar› eylemin ard›ndan iﬂçileri direniﬂte olduklar› Genel-‹ﬂ Sendikas›’nda ziyaret ederek desteklerini belirttiler.

Birlik ve Dayan›ﬂma ile
Örgütlü Mücadeleye
Antalya Özgürlükler Derne¤i 15
Mart’ta Birlik ve Dayan›ﬂma yeme¤i düzenledi. Yoksullu¤a, iﬂsizli¤e, bireycili¤e
karﬂ› örgütlü mücadeleye ça¤›rmak amac›yla düzenlenen geceye yaklaﬂ›k yüz kiﬂi
kat›ld›.
Antalya Özgürlükler Derne¤i’nin kuruldu¤u günden bugüne olan süreçte yap›lan
mücadeleler sinevizyon gösterisiyle anlat›ld›. Yerel halk sanatç›lar› türküleriyle geceye eﬂlik ederken halk oyunlar› ekibi,
Anadolu’nun de¤iﬂik yörelerinden halk
oyunlar›n› sergilediler.
Say›: 10 / 22 Mart 2009
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‹MO Sayman› Züber Akgöl olmak
üzere kurultay salonunu büyük bir
sinirle terk ederek önce bildiri da¤›tan ö¤rencileri kovmuﬂlar, ö¤ren-

2. ‹MO Ö¤renci Kurultay›’nda

Ö¤rencilere Sald›r›
Art› ‹VME Dergisi 14 Mart günü Ankara’da düzenlenen ‹nﬂaat
Mühendisler Odas› (‹MO) II. Ö¤renci Üye Kurultay›’nda baz› ‹MO
yöneticilerinin bildiri da¤›tmak isteyen ODTÜ Genç ‹MO'lu ö¤rencilere tekme-tokat ve küfürlerle sald›rmas›yla ilgili aç›kla yapt›.
"Bu sald›r›n›n Hesab›n› Her Türlü Demokratik Ortamda Soraca¤›z"
diyen Mühendislik, Mimarl›k ve
Planlamada Art› ‹VME 18 Mart
2009 tarihinde yapt›¤› yaz›l› aç›klamada ﬂunlar ifade edildi:

“‹MO yöneticileri ve birkaç oda
personelinin devrimci-demokrat
ö¤rencilere yapt›klar› sald›r›y› k›n›yoruz.
14 Mart Cumartesi günü Ankara’da gerçekleﬂtirilen ‹nﬂaat Mühendisleri Odas› 2. Ö¤renci Üye
Kurultay›’nda, TMMOB ortam›nda
eﬂine az rastlan›r bir sald›r› gerçekleﬂmiﬂtir. ODTÜ Genç ‹MO üyeleri taraf›ndan ö¤renci temsilcili¤i
seçimlerinde yaﬂanan anti-demokratik süreci ö¤rencilerle paylaﬂan
bir bildiri Kurultay’da da¤›t›lmaya
baﬂlanm›ﬂt›r. Bildiri da¤›t›m› s›ras›nda ‹MO etkin yönetim anlay›ﬂ›n›n bir “memuru” taraf›ndan bu bildirinin Kurultay’da da¤›t›lamayaca¤› ifade edilmiﬂ, ODTÜ Genç
‹MO taraf›ndan ise bildiri da¤›t›m›n›n en temel haklar› oldu¤u, kimsenin bildiri da¤›t›m›n› engelleyemeyece¤i ifade edilmiﬂtir. Ard›ndan
çok da zaman geçmeden ‹MO Yönetim Kurulu üyeleri, baﬂlar›nda
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cilerin bildirileri da¤›tmaya devam
etmeleri üzerine yanlar›na ald›klar›
iki oda teknik görevlisiyle birlikte
ODTÜ Genç ‹MO üyelerini tartaklamaya baﬂlam›ﬂlar, binadan zorla
atmaya çal›ﬂm›ﬂlard›r. Binay› terk
etmeme ve demokratik haklar› olan
bildirilerini da¤›tmada kararl› olan
ö¤renciler yönetimin bu fiziksel
müdahalesine direnmiﬂler ve salondan ç›kmam›ﬂlard›r. Bunun üzerine
‹MO etkin yönetim anlay›ﬂ› daha
da ileri giderek ö¤rencilere a¤za
al›namayacak lümpen küfürler etmeye baﬂlam›ﬂ, tekme ve tokatlarla
sald›rm›ﬂt›r.
‹MO Yönetim Kurulu II. Baﬂkan› Alaettin Duran “Siz Amerikan
ajan›s›n›z” gibi siyasi literatürdeki
en büyük hakaretlerden birini devrimci demokrat ö¤rencilere sarf etmiﬂtir. Tüm bu sald›r›lara, hakaretlere ra¤men ö¤renciler binay› terk
etmemekte ›srarc› olmuﬂlar, sald›rganlar taraf›ndan y›rt›lan bildirilerini tekrardan basarak da¤›tm›ﬂlard›r.”
Aç›klamada yaz›lanlar›n Kurultay’a kat›lan 500’ü aﬂk›n ö¤rencinin gözleri önünde yaﬂand›¤›n› belirten Art› ‹VME aç›klamas›nda
‹MO yöneticilerinin sald›rganl›¤›n›n çeﬂitli illerden gelen kurultay
kat›l›mc›lar› taraf›ndan mahkum
edildi¤ini, sald›r›y› k›nayan konuﬂmalar yap›ld›¤›, sald›rgan ‹MO yönetiminin konuﬂmas› s›ras›nda ise
yüzlerce ö¤rencinin sald›rganlar›
protesto ederek salonu terk ettikleri
sald›rganlar›n neredeyse boﬂ salonda konuﬂmak zorunda kald›klar›
ifade edildi. Aç›klamada devamla
ﬂunlar belirtildi:

“Biz ‹VME Dergisi olarak ODTÜ Genç ‹MO’ya yap›lan bu sald›r›ya hiç ﬂaﬂ›rmad›k. Çünkü bu davran›ﬂ biçimini biz çok iyi tan›yoruz.
Dünya emekçi kad›nlar gününe kat›lmas› gerekçesiyle tutuklanan arkadaﬂ›m›z›n oda yönetimleri taraf›ndan
iﬂten ç›kar›lmas›ndan; Antalya’da
son yap›lan EMO SMM sempozyumunda stant açan arkadaﬂlar›m›za
yap›lan sald›r›lardan; yetkin mühendisli¤e karﬂ› ç›kt›¤› için feshedilen
ö¤renci
komisyonlar›ndan;
TMMOB Genel Kurullar›nda ö¤rencilerin konuﬂturulmamas›ndan; Ankara’da muhalif kimliklerinden kaynakl› yönetim kurulu toplant›lar›na
al›nmayan yedek yönetim kurulu
üyelerinden; Bart›n’da ‹KK’n›n feshedilmesine varan antidemokratik
uygulamalardan ve yaﬂanan gerçekleri mühendis-mimar kitlesiyle paylaﬂmak için yay›mlad›¤›m›z dergiye
olan tepkilerden, fütursuzca ettikleri
küfürlerden, tehditlerden biliyoruz.
Biz bu davran›ﬂ› kampüslerde
haklar›n› arayan ö¤rencilerin gözalt›na al›nmalar›ndan, tutuklanmalar›ndan, okuldan at›lmalar›ndan tan›yoruz. Biz bu davran›ﬂ› “sokaklarda
yürüyemezsiniz, bildiri da¤›tamazs›n›z” diyerek en temel demokratik
haklara sald›ran iktidarlardan ve
onlar›n memurlar›ndan biliyoruz.
Bu davran›ﬂlar kirlenmiﬂ oligarﬂik
yönetimlerin, iktidarlar›n› tehdit
eden devrimci demokrat mühendis,
mimar ve ö¤rencilere karﬂ› davran›ﬂlar›d›r.”
Odalar›n kimsenin “tapulu mal›”
olmad›¤› ifade edilen Art› ‹VME
aç›klamas›nda gerek iktidar›n gerekse “oda a¤alar›n›n” demokratik
mücadelelerini engelleyemeyece¤i,
güçlerini devrimci geçmiﬂten ve
hakl›l›klar›ndan ald›klar› belirtildi.
Kurultay sonras›nda ODTÜ
Genç ‹MO taraf›ndan da sald›r›y› k›nayan bir aç›klama yap›ld›. “Söz
Yetki Karar Hakk›m›z Engellenemez” denilen aç›klamada sald›r›n›n
peﬂinin b›rak›lmayaca¤› ifade edildi.

Gençli¤in
Kaleminden
TÜB‹TAK taraf›ndan yay›nlanan Bilim ve Teknik
dergisinin son say›s›n›n kapa¤›, Darwin’in 200. do¤um
günü nedeniyle evrim teorisine
ayr›ld›¤› için dergi sansürlendi
ve yay›n yönetmeni Çi¤dem
Akutman TÜB‹TAK yönetimi
taraf›ndan görevinden al›nd›.
(Aradan günler geçtikten sonra, Akutman’›n görevine devam
etti¤i aç›kland›.)
Türkiye'nin “en üst bilim kurumu” olarak adland›r›lan bir
kurumun 42 y›ld›r yay›nlad›¤›
dergisi, Darwin’in resmini koydu¤u için sansürleniyor, yaz›lar›
ç›kar›l›yor ve yay›n yönetmeni
görevinden al›n›yor. Bu durum,
herﬂeyden önce, AKP’nin bilime tahammülsüzlü¤ünü ve yönetme anlay›ﬂ›n› gösteriyor.
Do¤ru ya! AKP’nin bilim kurumu de¤il de kendi kurumu olarak gördü¤ü bir yerde hangi
cüretle Darwin kapak yap›labilirdi!?
Peki, AKP iktidar› neden
Darwin’e karﬂ›?
Tarihte pek az bilim adam›
Darwin ölçüsünde tepki çekmiﬂtir. Darwin’in Evrim kuram›,
kendi hurafelerini, yalanlar›n›
tuzla buz etti¤i için ona 150 y›ld›r kin kusmaya devam ediyorlar. Çünkü iktidarlar sistemlerini sürdürebilmek için dini ön
plana ç›kararak, “kaderci, ﬂükürcü” anlay›ﬂ› insanlara empoze etmektedir.
Bilime de¤il, ka dere inanan, bilimsel olarak aç›klanm›ﬂ olaylar› “takdiri ilahi” diye karﬂ›layan, sosyal bilim leri de¤il hurafeleri
dinleyen bir zihniyetin bilimi savunmas› beklenemez.
2007’de kuﬂ gribi salg›n›n›n yaﬂand›¤› s›rada Baﬂbakan Erdo¤an, hal-

D a rwin’e Sansür
- Gençlik Federasyonu k›n bilinçlenmesini imamlara
b›rakarak “Cuma hutbelerinde
anlat›laca¤›n›” söylemiﬂti. T›bbi
kurumlarla bu sorunu çözmek
yerine f›rsat›n› bulmuﬂken dini
kurumlaﬂmalar› öne sürmüﬂtü.
A‹HM’in türban karar›n› hukukçulara sormak yerine “ulemaya
sor ulmas›n›” söylemiﬂti. Bilimsel evrim kuram›n›n en can al›c› k›sm›, ilkö¤retim 8. S›n›f Fen
Bilgisi kitaplar›ndan ç›kar›ld›.
“Yarad›l›ﬂ teorisi” TRT’den baﬂlayarak her alanda yayg›n biçimde propaganda ediliyor.
H›zl› tren kazas›n›n teknik-bilimsel aç›klamalar›n›n önüne
“takdiri ilahi” aç›klamas› konuldu. TÜB‹TAK’a dinci gericiler yerleﬂtirildi.
Gericilik bilimi reddeder, bilime düﬂmand›r. Bilim yerine
dogmalar› koyar. Toplumsal
yaﬂam› da buna göre düzenlemek ister. Önceki iktidarlar da
iﬂlerine gelmedi¤inde bilimin
uyar›lar›n› dikkate alm›yorlard›,
ancak bu tutum, AKP’de
islamc› gericilikten gelen
ba¤nazl›kla birleﬂip bir çizgi haline gelmiﬂtir.
AKP’nin bilim düﬂmanl›¤›,
onun YÖK’ü himayesinden de
bilinmektedir. Çünkü YÖK de
bilim düﬂman› bir kurumdur.
Üniversitelerde varolan k›smi
özerkli¤i yok eden, 12 Eylül

cuntas› ile varolup, onun politikalar›n› sürdüren YÖK, çok iyi
bilindi¤i üzere ilerici demokrat
ö¤rencileri, namuslu bilim insanlar›n› cezaland›rmaktan hiç
geri kalmamaktad›r. Ayn›
YÖK’e ba¤l› üniversiteler, bilimsel araﬂt›rmalar konusunda
dünyada hiçbir s›ralamaya girememektedir. Düﬂünen ö¤renciye düﬂman bir zihniyetin bilime dost olmas› düﬂünülemez.
YÖK’ün bilim anlay›ﬂ›, tekellerin ihtiyac›na yöneliktir, halk›n
ihtiyac›na de¤il.
AKP iktidar› bilime düﬂmand›r; çünkü tekellerin ihtiyac›na
göre hareket etmektedir. Bu
yüzden de sistemini korumak,
kollamak zorundad›r. Sistemini
korumas› için de bu ﬂekilde düﬂünmeyen, üretmeyen insanlara ihtiyac› vard›r. Bunun içinde
bugün Darwin’i yasakl›yor. Bilimsel olan, bilimi anlatan her
ﬂey onun için tehlikelidir. Bu
yüzden de kafalara dini, ﬂeriat›
sokma çabas› içindedir. Bu
yüzden okullarda bilimden uzak
bir e¤itim verilmektedir.
Düﬂünen, üreten, sorgulayan
bir gençlik olabilmek için bilimsel, demokratik bir e¤itim istiyoruz. Bunu alabilmemiz için
de mücadele etmeliyiz. Yoksa
bugün üniversitelerde, liselerde
verilen e¤itimle, gerici zihniyet
yayg›nlaﬂt›r›lacakt›r. AKP, iktidar› ald›¤› günden bu yana bütün alanlarda
kurumsallaﬂmas›n›
yapm›ﬂt›r. TÜB‹TAK’ ta bunlardan
biridir. Bunun için
bu gerici e¤itime
karﬂ› mücadele etmeli ve bilimsel,
demokratik e¤itim
ﬂiar›n› yükseltmeliyiz.
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“Adalet bizim
ellerimizdedir”
Beyaz›t’tayd›lar Dev-Genç
miras›n›n taﬂ›y›c›lar›.
Beyaz›t’ta patlayan kraterde
canlar›n› veren 7 devrimciyi and›lar.
Yaln›z Beyaz›t’ta de¤il; Gençlik
Federasyonu üyesi ö¤renciler,
Türkiye’nin dört bir yan›nda and›
16 Mart ﬂehitlerini.
Beyaz›t’tan çok uzaktayd›lar,
ama öfkeleriyle, adalet özlemleriyle
oradayd›lar:
‹stanbul
Ankara
Antalya
Elaz›¤
Trabzon
Kütahya
‹zmir
Eskiﬂehir
Bursa
Kars
Samsun
Mu¤la
Adana
Edirne
Çanakkale
Biga
Dersim
Artvin’de hesap sorand›lar.
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16 Mart katliam›ndan bugüne
aradan 31 y›l geçmesine, katliam
davas› zaman aﬂ›m›yla düﬂürülmesine ra¤men, gençlik 16 Mart katliam›n› unutmad›¤›n› ve unutturmayaca¤›n› 16 Mart’›n y›ldönümünde
yapt›¤› eylem ve anmalarla gösterdi.“16 Mart Katliam›n›n Sorumlusu
Devlettir Adalet ‹stiyoruz” pankartlar›n›n aç›ld›¤› eylemlerde at›lan
sloganlar da ortakt›: “16 Mart ﬁehitleri Ölümsüzdür, 16 Mart’› Unutmad›k Unutturmayaca¤›z, Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz,
Faﬂizmi Döktü¤ü Kanda Bo¤aca¤›z, Katil Devlet Hesap Verecek”
sloganlar› eylemlerde yank›land›.

‹stanbul: 16 Mart günü ‹stanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nin Edebiyat Kap›s›’›nda
toplanan Gençlik Federasyonu
üyesi
ö¤renciler
sloganlarla
Beyaz›t’taki Merkez Kampüs giriﬂine yürüyerek burada bir aç›klama
yapt›. Okunan aç›klamada; katliam
davas›n›n zaman aﬂ›m› ile düﬂürüldü¤ü belirtilirken “Zaman aﬂ›m› insanl›k suçudur. Bizler bu sene bu
suç karﬂ›s›nda adalet istemeye devam edece¤iz, fakat bir gerçe¤i
unutmadan. Adalet bizim ellerimizdedir” denildi. Okunan aç›klamadan sonra katliam›n gerçekleﬂti¤i
Diﬂ Hekimli¤i Fakültesi önüne gelinerek, önce katliamda ﬂehit düﬂenler için sayg› duruﬂu yap›ld› ve ka-

ranfiller b›rak›ld›. Burada 16 Mart
ﬂehitleri Hatice Özen, Cemil Sönmez, Baki Ekiz, Abdullah ﬁimﬂek, Murat Kurt, Hamdi Ak›l ve
Turan Ören’in isimleri say›l›p her
isimden sonra “Yaﬂ›yor” diye
hayk›r›ld›. Ard›ndan “Burada
devrimciler, devrimci gençler olduktan sonra bu davan›n peﬂinin
b›rak›lmayaca¤›n› biliyoruz” diyen Grup Yorum üyeleri, “16
Mart” ve “Bize Ölüm Yok” marﬂlar›n› ﬂehitler için söyledi. Hep bir
a¤›zdan söylenen marﬂlardan sona
eylem sona erdi.

‹zmir: Gençlik Derne¤i Giriﬂimi Ege Üniversitesi’nde Haz›rl›k
binas›n›n önünde 16 Mart Beyaz›t
Katliam›’nda ﬂehit düﬂenleri anmak
ve katliam› protesto etmek bir eylem yapt›. Eylemde 16 Mart’ta yap›lan katliam›n amac›n›n ö¤renci
gençli¤i korkutarak pasifize etmek
ve susturmak oldu¤unu söyleyen
Gençlik Derne¤i üyesi ö¤renciler,
bu katliam›n ne ilk ne de son oldu¤unu belirttiler. Ö¤renciler bu tür
katliamlar›n mücadelelerini durduramayaca¤›n›; faﬂizmi, açl›¤›, sömürüyü yenmenin birleﬂmekten
geçti¤ini söyleyerek, üniversite ö¤rencilerini birlikte mücadele etmeye
ça¤›rd›lar. Gençlik Derne¤i üyesi
ö¤renciler 14 Mart günü de “16
Mart” konulu seminer düzenlediler.
Seminerin sonunda Dev-Genç’li
Hatice Özenler’in miras›n› sahiplenen ve büyük direniﬂte ﬂehit düﬂen
Canan ve Zehra Kulaks›z’› anlatan
bir belgesel izlendi.
Antalya:

Gençlik Derne¤i
üyesi ö¤renciler K›ﬂlahan Meydan›’nda, Beyaz›t Katliam›’yla ilgili
bir eylem yapt›. Eylemde okunan
aç›klamada; katliam›n amac›n›n baﬂta gençlik olmak üzere tüm halk›
korkutup sindirmek ve ba¤›ms›zl›k
ve demokrasi mücadelesinin önüne
geçmek oldu¤u vurgulan›rken; “16
Mart Katliam›’n›n sorumlular› bellidir. Katliam sonras›nda hepsi aç›¤a
ç›km›ﬂt›r. Bombay› yapan, getiren,
atan, katillerin olay yerinden kaçmas›n› sa¤layan da bellidir. Ama Ara-

dan 31 y›l geçmesine ra¤men katiller
cezaland›r›lmad›. Aksine ödüllendirilenler, terfi ettirilenler oldu. Aç›lan
dava da geçti¤imiz Ekim ay›nda zaman aﬂ›m›na u¤rad›. Zaman aﬂ›m›yla devlet katliamc› yüzünü unutturamaz. Halk›n adalet iste¤ini bitiremez.” denildi. Aç›klama adalet istenen sloganlarla bitirildi.

Ankara: Yüksel Caddesi’nde,
16 Mart 1978 Beyaz›t Katliam›’yla
ilgili Ankara Gençlik Derne¤i,
DGH, Ekim Gençli¤i, Genç Kurtuluﬂ, Marksist Bak›ﬂ, Ö¤renci Kolektifi, SGD, SDP, Tüm-‹GD, YGD taraf›ndan bir eylem yap›ld›. “Katleden Devlettir! 16 Mart Katliam›n›
Unutmad›k Unutturmayaca¤›z!”
pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde, katliamda ﬂehit düﬂen yedi devrimci an›s›na yap›lan sayg› duruﬂunun ard›ndan bas›n metni okundu. Metinde 16
Mart katliam›yla ne amaçland›¤› belirtilerek gençli¤in mücadelesinin
bask›larla engellenemeyece¤i vurguland›. Eylemde at›lan sloganlar›n d›ﬂ›nda, “16 Mart, Beyaz›t (Hürriyet
Marﬂ›), Çav Bella” marﬂlar› ve “Bin
Dall› Yasemenler” ﬂiiri okundu.

Bursa: Gençlik Derne¤i Giriﬂimi, 15 Mart’ta Bursa Haklar Derne¤i Semra Baﬂyi¤it Halk Sahnesi’nde, 16 Mart katliam› ile ilgili anma düzenledi.16 Mart katliam›, ülkemizde kontrgerilla eylemleri ve
‘Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm
Mücadelesinde Gençli¤in Rolü’
üzerine konuﬂmalar yap›ld›. Anmada Ahmet Telli’nin “Yang›n Y›llar›” adl› ﬂiiri okunurken hep bir a¤›z-

ANKARA

dan türküler söylendi.

Elaz›¤: Gençlik Derne¤i
Giriﬂimi Hozat Garaj›'nda Beyaz›t Katliam›’n› protesto
eden bir eylem yapt›. Yap›lan
aç›klamada “Ac›m›z, öfkemiz
KARS
o günkü gibi s›cakt›r. Adalet
istiyoruz.” denildi. Ayr›ca 16
Mart 1988'de Amerikan emperyalizminin deste¤iyle gerçekleﬂtirilen
Halepçe katliam›yla da binlerce insan›n katledildi¤inin hat›rlat›ld›¤›
eylemin sonunda, Dev- Genç marﬂ›n› söyleyen gençli¤e halk da alk›ﬂlayarak destek verdi. Ayr›ca Genç16 Mart katliam›n›n yaﬂand›¤›
lik Derne¤i Giriﬂimi, 14 Mart günü,
‹Ü. Diﬂ Hekimli¤i Fakültesi önünde
Elaz›¤ Haklar Derne¤i binas›nda 16
Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i
Mart’la ilgili bir söyleﬂi düzenledi.
(ÇHD) bir eylem yapt›.
Sayg› duruﬂuyla baﬂlayan söyleﬂi
ÇHD baﬂkan› Av. Taylan Tanay
slayt gösterimi, ﬂiir dinletisi, Beya“Burada
16 Mart 1978’de katlediz›t, Gazi ve Halepçe Katliamlar›n›n
lenleri anacak ve adalet iste¤imizi
anlat›lmas›yla sona erdi.
tekrarlayaca¤›z. Ayr›ca 1988’de
Halepçe’de kimyasal gazlarla katleKars: 15 Mart Günü Faik Bey
dilen ço¤u kad›n ve çocuk 5000
Caddesi aralar›nda Kars Gençlik
Kürt’ü de an›yoruz” dedikten sonra
Derne¤i Giriﬂimi’ninde bulundu¤u
haz›rlad›klar› bas›n metnini okudevrimci-demokrat ö¤renciler taramak için sözü Av. Serhan Ar›kano¤f›ndan 16 Mart katliam› ile ilgili eylu’na b›rakt›. “Bizler Ça¤daﬂ Hulem yap›ld›. “16 Mart Beyaz›t Katkukçular Derne¤i olarak, bir kez
liam›n› Unutmad›k Unutturmayacadaha ilan ediyoruz; 1 May›s 1977
¤›z” yaz›l› pankart›n aç›ld›¤› ve slokatliam›n›n, 16 Mart, Çorum, Maganlar›n›n at›ld›¤› eyleme yap›lan
raﬂ ve Gazi katliamlar› ile halka
aç›klamayla devam edildi. Aç›klakarﬂ› iﬂlenmiﬂ tüm suçlar›n sorummada, 7 devrimci ö¤rencinin ﬂehit
lular›ndan hesap soruluncaya, kontdüﬂtü¤ü ve 40 ö¤rencinin yaraland›rgerilla gerçekten ve tamamen tas¤› katliam›n aç›kça devlet taraf›nfiye edilinceye kadar, y›lmadan
dan yap›ld›¤› ve faillerinin herkes
mücadeleye devam edece¤iz” denitaraf›ndan bilindi¤i vurguland›.
len aç›klaman›n ard›ndan Av. Kamil
Tekin olay›n tan›¤› olarak katliam›n
Trabzon: 15 Mart günü Hünas›l geliﬂti¤ini anlatt›.
seyin Kazaz Kültür Merkezi’nde 16
Mart Beyaz›t katliam› ﬂehitleri an›lÇHD’nin eylemi de katliam›n
d›. Anmada yap›lan konuﬂmada,
yaﬂand›¤› yere karanfillerin b›rak›l“Bugün burada bundan tam 31 y›l
mas›yla son buldu.
önce olan bir olay için topland›k: 16
Mart 1978 Beyaz›t Katliam›! Çünkü
Unutmad›k, Unutturmayaca¤›z!”
diyen ö¤renciler 16 Mart Beyaz›t
Katliam›’n› anlatan bir slayt-belgesel sundu. ﬁiir dinletisi ve tiyatro
oyunununun sergilendi¤i anman›n
son bölümünde Grup Gün›ﬂ›¤› sahne ald›. Marﬂlar ve türkülerin söylendi¤i anma çekilen halaylarla sona erdi.

ÇHD’den
16 Mart Eylemi
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‹zmir Gençlik:
“Adalet ‹stiyoru z ”
‹zmir Gençlik Derne¤i Giriﬂimi, 16 Mart günü, tutuklu bulunan eski ‹zmir Gençlik Derne¤i Baﬂkan› Ümit Çobano¤lu'nun bugün görülen mahkemesi hakk›nda bilgi veren yaz›l› bir aç›klama yay›nlad›.
Aç›klamada Ümit Çobano¤lu’nun tutukland›¤› süreçte demokratik üniversite mücadelesinde faaliyet gösteren ‹zmir
Gençlik Derne¤i Baﬂkan› oldu-

Eskiﬂehir:
Faﬂistler Sald›rd›,
Ö ¤ renciler
Gözalt›na Al›nd›!
Eskiﬂehir Anadolu Üniversitesi E¤itim
Fakültesi'nde bildiri da¤›tmak isteyen faﬂistler ile, onlara engel olmaya çal›ﬂan devrimci demokrat ö¤renciler aras›nda ç›kan
tart›ﬂma, faﬂistlerin sat›rl› ve b›çakl› sald›r›s›na dönüﬂtü. Devrimci ö¤rencilerin direniﬂi karﬂ›s›nda faﬂistler, üniversite güvenli¤i taraf›ndan fakülte binas› içinde korunmaya al›nd›. Durumu protesto için rektörlük binas›na yürümek isteyen ö¤rencilere
bu kez polis sald›rd›. Cop, gaz ve polis köpeklerinin kullan›ld›¤› sald›r›da, yaralanan
ö¤rencilerin d›ﬂ›nda 74 ö¤renci de gözalt›na al›nd›.
Sald›r›lar› ve gözalt›lar› protesto etmek
amac›yla ö¤renciler ve baz› demokratik
kitle örgütleri, Eskiﬂehir Adalar Migros
önünde bas›n aç›klamas› yaparak, Eskiﬂehir Emniyet Müdürlü¤ü'ne do¤ru yürüdüler. Emniyet Müdürlü¤ü'nün önündeki kitleye, faﬂistler polisle birlikte sald›rd›. Gözalt›na al›nanlar içinde Eskiﬂehir Gençlik
Derne¤i’nden Meral Y›ld›r›m, Çi¤dem
Yakﬂi ve soy isimleri ö¤renilmeyen Burcu
ve Muhammed de bulunuyor.

ODTÜ de
Jandarma Sald›r›s›
Orta Do¤u Teknik Üniversitesi'nde 18 Mart günü aç›lan
Newroz masas›na sald›ran, bildirileri y›rtan bir faﬂiste ö¤renciler taraf›ndan müdahale edildi.
ÖGB taraf›ndan personel odas›na konulan faﬂisti jandarma götürmek için kütüphaneye girmek
istemesi de devrimci demokrat
ö¤renciler taraf›ndan engellendi.
Jandarman›n tehditlerine ra¤men çekilmemekte ›srarl›
olan ö¤rencilere robocoplar
coplarla sald›rmaya baﬂlad›.
Bir ö¤rencinin gözalt›na al›nd›¤› sald›r›da birçok ö¤renci
de yaraland›.
Gözalt›na al›nan arkadaﬂlar›n› sahiplenmek için jandarma karakolunun önünde
toplanan yaklaﬂ›k 200 kiﬂi
slogan atarak gözalt›na al›nan

‹nönü Üniversitesi Hukuku
2008 y›l›n›n May›s ay›nda Malatya ‹nönü Üniversitesi’nde “Newroz’da kampus içinde halay çektikleri, yine ayn› y›l 1 May›s yürüyüﬂüne kat›ld›klar›” gerekçeleriyle 40’›
aﬂk›n ö¤renciye “izinsiz gösteri ve
yürüyüﬂ düzenlemek” iddias›yla soruﬂturma aç›lm›ﬂt›.
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¤u, paras› olan›n
okudu¤u, paras›
olmayan›n sa sadece hayallerini süsledi¤i bir
üniversite de¤il, paras›z bir
e¤itim istedi¤i, demokratik üniversite mücadelesini verdi¤i
için tutukland›¤› ve yarg›land›¤› belirtildi.
Aç›klaman›n devam›nda,
“Bu olay her devrimci ilerici ö¤rencinin karﬂ›laﬂabilece¤i bir
olayd›r. Bunun içindir ki biz
adalet istemeye devam edece¤iz” denildi.

10 Mart
2009 günü
ise bu soruﬂturmalar›n sonucu olarak
ö¤rencilere de¤iﬂik ﬂekillerde ‘cezalar’ verildi¤i tebli¤ edildi. Bunun
üzerine devrimci, demokrat ö¤renciler de biraraya gelerek hukuksal mücadelelerini sürdürecekleri ve meﬂru
eylem haklar›n› kullanacaklar›n›
aç›klad›lar.

arkadaﬂlar›n›n serbest
b›rak›lmas›n› beklediler.
Aksam saatlerinde karakol önünde bekleyen
ö¤rencilere jandarma tekrar müdahale etti. Jandarman›n tazyikli
su, boyal› su ve gaz bombas› ile
sald›rd›¤› ö¤renciler jandarmaya
taﬂlarla karﬂ›l›k verdi. Ç›kan çat›ﬂma yaklaﬂ›k bir buçuk saat
sürdü. Eylemi iradi olarak bitiren ö¤renciler yurtlar bölgesinde
çekilip da¤›ld›lar.

13 Mart günü ise üniversite yönetimi taraf›ndan ceza alan ö¤rencilerden biri telefonla aranarak “cezalar›n, rektörün talimat› ile geri çekildi¤i, süren soruﬂturmalar›n durduruldu¤u derslerine girmesi”, yaz›l›
bir belge istemeleri üzerine de “belgenin 16 Mart pazartesi günü verilece¤i” söylendi. ‹ﬂte düzenin ve
YÖK’ün adalet ve hukuk anlay›ﬂ›.

‹yi Kaza
“THY kaza sonras› yolcu
sa y ›s ›n › y ü zd e 1 3 ar t › rd › . ”
(13 Mart Zaman)

‹yi o zaman, bir
kaç kaza daha yap›n...
*
Zaman’›n verdi¤ rakamlar
do¤ruysa, acaba bu nas›l
mümkün olmuﬂ?
Reklam›n iyisi kötüsü
olmaz diyenleri mi hakl›
ç›kar›yor bu durum?

Sözün Özü: “Para her ﬂeyi yapar diyen
adam, para için her ﬂeyi yapan adamd›r.”
Benjamin Franklin
çizgilerle

B i r DÖNÜﬁÜM Va r, Va r Ama..
Neyin DÖNÜﬁÜMÜ?
‹stanbul’un ünlü Sulukule’si “kentsel dönüﬂüm”
ad›na parça parça boﬂalt›lm›ﬂt› hat›rlanaca¤› gibi.
Mahallede oturan Çingeneler’in her biri bir yana sürülmüﬂtü.
Me¤er Sulukule’yi dönüﬂtürme karar› ald›klar›
andan itibaren, AKP’liler oray› “ r a n t a d ö n ü ﬂ t ü r m e ye” de baﬂlam›ﬂlarm›ﬂ.
ﬁimdi Çingenelerin sürüldü¤ü Sulukule, AKP’nin
politikac›, tarikatç› bürokrat soyguncular› taraf›ndan
ele geçirilmiﬂ. Bak›n kimler orada “arsalar›” kapatm›ﬂ: Ta r i k a t ﬂeyhi, Mahmut Ustaosmano¤lu eﬂi,
A K P milletvekili Yaﬂar Karayel’in o¤lu,
Deniz Feneri’ne sahte belge düzenleyen 10. Noter ‹smet Büyükk›l›ç... A K P ‹ s t a n b u l Yönetim Ku r u l u eski üyesi Ahmet Müfit Cengiz... A K P E y ü p
Belediye Meclis üyesi Beytullah Yazar
‹ S K ‹ Daire Baﬂkan› Haz›m Öztorun
A K P Fatih ilçe eski yönetim kurulu üyesi MÜS‹AD’c› Kenan Atalay,
A K P Fatih kurucular›ndan Av. Recep Karao¤lu..
Liste AKP bilmem nesi, AKP falan filan› diye
uzay›p gidiyor talanc›lar, yalanc›lar listesi..

Lak Lak Lak
A K P Ba l ›k es i r Milletvekili Cemal
Öztaylan, Band›rma Belediye Meclisi
aday› Celil Karab›y›k’› tan›t›rken ﬂöyle
diyor:
“Bu adam, sizin ve benim gibi
hay vanlar›n rahat yaﬂamas› için
babas›n› topra¤a veren kiﬂidir.”
Meydandakiler, hop hop, “sizin
ve benim gibi hayvanlar” derken
kendi ad›na konuﬂ diyememiﬂler tabii milletvekiline.
Hoﬂ, denilse de söz konusu milletvekilinin anlayaca¤›
ﬂüpheli. Bak›n tan›t›m›n devam›nda daha ne anlat›yor:
“ﬁehit cenazesinde namaz›n› k›ld›m. Üç tane leylek
cami bahçesindeydi. Yemin ediyorum. ‘ﬁak ﬂak ﬂak’
diye ba¤›r›yorlar. ‘Allah, Allah’ diye zikrediyorlard›.”
Zikir yapan leylekler hikayesini ak›l hastanesinin
bahçesindeki bir deli anlatsa, san›r›z elini kolunu
ba¤lay›p hücreye atarlar. Ama o milletvekili oldu¤u
için saçmalama özgürlü¤ü var!

Bu bilimsel sosyolojik bir gerçektir.
Ve insan, hiçbir zaman içinde yaﬂad›¤› toplumdan ba¤›ms›z de¤ildir.
Toplumda nas›l bir sistem hakimse,
insanlar da genel olarak o sistemin

derken, kapitalizm insan› toplumsall›¤›ndan soyutlayarak “ b i r ey”leﬂtirmiﬂtir. B i rey kutsanm›ﬂ,
b i reycilik yüceltilmiﬂtir. “Birey olmak özgür olmakt›r” diyordu burju-

‘UYGAR DÜNYA’NIN ESER‹
Almanya’da 17 yaﬂ›ndaki Tim
Kretschmer adl› lise ö¤rencisi daha
önce okudu¤u liseyi basarak 15 kiﬂiyi öldürdü. 11 Mart’taki olayda,
ö¤rencinin kendisi de öldü.
Benzer olaylar Amerika’da, Avrupa’da y›llard›r tekrarlan›yor. O kadar ki, benzer olaylar›n ard›ndan art›k uçak kazalar›nda oldu¤u gibi,
“ b ü y ü k o k u l k a t l i a m l a r › ” listeleri
yay›nlan›yor. Ayn› gün Amerika’dan
da “Alabama eyaletinde bir kiﬂi, 9
kiﬂiyi öldürüp intihar etti” haberi
vard›. ‹ﬂinden ç›kart›lan bir iﬂçi, önce kendi ailesinden 5 kiﬂiyi, daha
sonra da otoyoldan geçen araçlara
ateﬂ açarak 4 kiﬂiyi öldürmüﬂtü.
Neden ço¤ald› bu tür olaylar?
Almanya’daki katliamdan sonra
hükümet ve polis taraf›ndan yap›lan
aç›klamalara bak›ld›¤›nda, sistemin
sorunun esas›n› tesbitten uzak oldu¤u görülüyor. Yetkililer aç›klama
yap›yor: Çocuk psikopatt›, babas›
polise haber vermedi. Bütün gün
bilgisayarda ﬂiddet oyunlar› oynuyordu... Korku filmi severdi, silah
tutkunuydu... ‹ﬂte nedenler bulunmuﬂ!!! Sorunu kiﬂisel olarak t › b b i
bir soruna, toplumsal olarak da polisiye bir vakaya çevirmektedir egemenler. Bu durum da çözümleri de
belli. Okullarda polisiye önlemleri
art›racaklarm›ﬂ!

Kapitalizmin i nsan›ndan
geriye k alan t ortu
Sorunu ortaya koyuﬂlar›, yüzeyseldir. “Neden” diye s›ralad›klar›
olgular, sonuçlard›r. Ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel, ahlaki tüm boyutlar›yla burjuvazinin politikalar›n›n bir sonucudur.
‹nsan “toplumsal bir varl›kt›r”.
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KAP‹TAL‹ZM‹N
UMUTSUZ
TÜKENM‹ﬁ B‹REY‹
ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel,
ahlaki de¤erlerine göre ﬂekillenir.
Bu gerçe¤i gözard› ederek, 17 yaﬂ›ndaki çocuklar› psikopat bir katliamc› yapan soruna teﬂhis konulamaz.
Bilim der ki; hiçbir ﬂey nedensiz
de¤ildir. 17 yaﬂ›ndaki bir çocuk eline silah› al›p 15 kiﬂiyi öldürebiliyorsa, bir adam bir yaﬂ›ndan yetmiﬂ
yaﬂ›na kadar kendi yak›nlar›n› öldürebiliyorsa ve bu olaylar sürekli bir
hal alm›ﬂsa, sadece t›bbi ve teknik
nedenlerle bunlar› aç›klayamay›z.
‹nsanlar› bu hale getiren nedir?
Soruna nas›l bir teﬂhis konulursa,
çözüm de ona göre olacakt›r.
Almanya’da kapitalist bir toplum vard›r. Toplumsal iliﬂkiler ve
insanlar, kapitalizmin ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel, ahlaki de¤erlerine göre ﬂekillenmektedir.
Bu toplumda gençlik, ezici ço¤unlu¤uyla, bencilleﬂmiﬂ, apolitikleﬂtirilmiﬂ, tüketim kal›plar›n›n içine s›k›ﬂt›r›lm›ﬂ bir gençliktir. Bu s›k›ﬂma ve kuﬂatma içinde insana ait
tüm olumlu de¤erler, eriyip yokolmaktad›r. Bu anlamda kapitalizm
insan› bitirmektedir ve insandan geriye, doyumsuz, hiçbir ﬂeyle yetinmeyen, sorumsuz, hiçbir ﬂeyle ilgilenmeyen bir tortu kalmaktad›r.
Katliamlar› yapanlar iﬂte çürümüﬂlü¤ün b›rakt›¤› bu tortulard›r.
Sistem, insanlar› nas›l bu hale
dönüﬂtürmüﬂtür? B i r e y c i l e ﬂ t i r er ek!.. Bir çok yöntem, bir çok araç
kullan›lm›ﬂt›r ama en temel olanlar›n baﬂ›nda bu gelir.
Bilim, insan toplumsal varl›kt›r

va ideolojisi. Kapitalizmin bireycili¤i, milyonlar›n içinde kiﬂiyi yal n › z l a ﬂ t › r m › ﬂ t › r. Kendi baﬂ›na yapayaln›z b›rakm›ﬂt›r. Bu yapayaln›zl›k
içinde ona, uyuﬂturucuyu, cinselli¤i, çarp›k bir özgürlük anlay›ﬂ›n›,
tüketicili¤i empoze etmiﬂ ve sonuçta bu sosyal, kültürel ortam, s o r u nl u , p roblemli, güçsüz, çaresiz kiﬂilikleri yaratm›ﬂt›r.
Bunal›m, kaç›n›lmazd›r. T ü k e t ,
t ü k e t , t ü k e t ; sonra... Sonras› yoktur. Ben ben ben; sonra... Sonras›
yine yoktur. Kendi d›ﬂ›ndaki hiçbir
ﬂeyle ilgilenmeyen, sorumsuzlaﬂt›r›lm›ﬂ, yeni tatminler arayan kiﬂiliklerin çevrelerindeki her ﬂeye, hatta
kendilerine bile düﬂmanlaﬂmalar›
bu noktada çok anormal de¤ildir.
Yaﬂad›¤›m›z sisteme bir bak›n;
çal›ﬂma hayat›ndan, e¤itimine yaﬂam›n her alan›nda kapitalizmin b e ncil, bireyci kültürünü görürüz. Bu
sistemde b a ﬂ a r › l › olmak, b i r b a ﬂkas›n›n baﬂar›s›zl›¤› üzerine kuruludur. M u t l u l u k, b i r b a ﬂ k a s › n › n
m u t s u z l u ¤ u pahas›nad›r. Z e n g i n
olmak, b i r ba ﬂka s›n› n fa ki rl eﬂ mesiyle mümkündür. Ve insanlara e¤er
baﬂar›l› olmak istiyorsan, e¤er mutlu olmak istiyorsan, e¤er zengin olmak istiyorsan “kendinden baﬂkas›n› düﬂünmeyeceksin” denir. Rakiplerini ezip geçmesi ö¤retilir. Düﬂene bir tekme de sen vur diye
ö¤ütlenir. Timler ç›kar ortaya.

Tüketim k ültürü
insan› d a t üketmektedir
Kapitalist üretim sistemi, çarklar›n› tüketimin körüklenmesi üzerine
kurmuﬂtur. ‹nsanlar›n ihtiyaçlar›n›n
önemi yoktur bu sistemde. Nas›l
olursa olsun, bir biçimde tüketilsin;
sistem için bu önemlidir. Buna göre

de kendi kültürünü yaratm›ﬂt›r.
‹htiyaç olmayan› ihtiyaç haline
getirmek, “ k u l l a n a t ” tarz› tüketim al›ﬂkanl›klar›, bu kültürün bir parças›d›r. Pek çok ﬂey
kullan›l›p hemen at›lacak ﬂekilde üretilmektedir bu kültürde. Dahas› bu “kültür”, insan
iliﬂkileri alan›na da taﬂ›nmaktad›r.
Kullan at!
Tüketim, insanlar›n, toplumsal
konumlar›n› belirleyen bir ölçü halini alm›ﬂt›r. Sa¤l›k programlar›nda
bile insanlara “rahatlamalar›, kendilerini iyi hissetmeleri için” al›ﬂveriﬂ yapmalar› önerilir. Kiﬂili¤in,
özgürlü¤ün, hangi markay› tüketti¤ine ba¤l› hale getirilmiﬂtir. Televizyonlar, reklamlar, filmler, diziler,
e¤itim, romanlar, herﬂey bir biçimiyle insanlara bu tüketim kültürünü taﬂ›r kapitalizmde. Ve elbette bu
kültürle birlikte “ bu n a l › m” › da taﬂ›r.
Sonuç; tüketim toplumu ve sürekli tüketen insanlard›r: Sonras› tatminsizlik, sonras› yine bunal›md›r.
Tüketim kültürü, kiﬂiyi esir alm›ﬂsa e¤er, ona “tüketmenin” de ötesinde ﬂeyler yapt›rma gücüne sahip
olur düzen. Tüketmek, paray› gerektirir. ‹ﬂte bu noktada, kapitalizmin insanlar› yozlaﬂt›rmas›n›n bir baﬂka
kanal› aç›l›r: Yaﬂam›n›, tüketmek
üzerine kurmuﬂ ama paras› yoksa ne
yapacak? Para kazanman›n uyuﬂturucudan fuhuﬂa kadar uzanan gayrimeﬂru dünyas›na düﬂecek. Veya, tüketmek için gerekli paray› kazanabilen biridir; tüketmeyi sürdürebilmek
için, iﬂinde her türlü ahlaks›zl›¤a,
namussuzlu¤a, soygunculu¤a ortak
olur. Ki bu da di¤erlerinden daha az
ahlaks›zca de¤ildir.
Kapitalist sistem insanda, insana
ait hiçbir de¤er b›rakmam›ﬂt›r. Kapitalizmde her ﬂey al›n›p sat›lan bir
metaya dönüﬂtürülmüﬂtür. Ona göre
parayla karﬂ›l›¤› olmayan (paran›n
sat›n alamayaca¤›) hiçbir de¤er
yoktur. Burjuvalar için bunun böyle
oldu¤u do¤rudur. Onlar›n dini, iman›, namusu, onuru, gururu her ﬂeyleri parad›r. Burjuvazi bu anlay›ﬂ›n›
tüm topluma hakim k›lmaya çal›ﬂ›r.
Namus, onur, gurur, dostluk, arka-

leler örgütlenirse bilinçlenir,
güç olur, sistemi sorgulamaya
baﬂlarlar.
Almanya, katliam›n
Kitleleri örgütsüz b›rakmagerçekleﬂti¤i okulun
n›n bir yolu bask› ve terörse,
önüne polisi dikip
ikinci yolu, onlar›n beyinlerisorunu çözmüﬂ!
ni bireycilikle teslim almakt›r.
Burjuvazi yaratt›¤› bencil, bidaﬂl›k, vefa gibi halk›n tüm de¤erlereyci, kendinden baﬂkas›n› düﬂünrini tart›ﬂ›l›r ve sat›l›r hale getirmek
meyen kiﬂiliklerle toplumu adeta
ister. Filmlerinde, müziklerinde, rokendili¤inden örgütsüzleﬂtirmiﬂ
manlar›nda, en masum ö¤eleri kulolur. Bu ﬂekilde kiﬂiyi insana, kenlanarak, “ m e c b u r k a l › n › r s a n a m u s
dine, içinde yaﬂad›¤› topluma, ülked a sa t › la bi l i r” düﬂüncesini meﬂrusine, halk›na y a b a n c › l a ﬂ t › r › r. Kitlelaﬂt›rmaya çal›ﬂ›r. Bunu baﬂard›¤›
ler,
yeter ki örgütlenmesin, bunun
ölçüde çürüme büyür, bunal›mlar
için her ﬂeyi yapar; uyuﬂturucu, kuderinleﬂir; Timler ço¤al›r.
mar, alkol, fuhuﬂ her ﬂeyi onlarca
Ahlaki bir temelleri yoktur. Bir
de¤iﬂik görünüm alt›nda topluma
idealleri kalmam›ﬂt›r. Kendilerine
pompalar. Politik bir kitab›, dergiyi,
ait bir kiﬂilikleri b›rak›lmam›ﬂt›r.
yay›n› okullara sokmamak için onOnlara sunulan, dizi y›ld›zlar›ndan,
larca önlem al›n›rken, uyuﬂturucu
mankenlere, mafyac›lara kadar uzaokul kantinlerine kadar girer.
nan bir dizi pespayeliktir. Bu pespaÇünkü düzen ﬂöyle diyor h e r
yeliklere benzeyerek bencilce istekm
i
l
liyetten T i m K re t sc hm e rl e r ’e:
lerine ulaﬂabilmek için en yak›nla Sap›k olun, uyuﬂturucu ba¤›ml›s›
r›n› bile kullanabilir, en yak›nlar›na
olun, asosyal olun, psikopat olun,
bile düﬂmanlaﬂabilir.
tüketin, tükenin... Ve nitekim öyle
Kapitalizmin yaratt›¤› bencil, bioluyorlar. Bu kültürün esiri olan
reyci, doyumsuz, sorumsuz, düﬂgençler, umutsuz, güçsüz, kendine
manlaﬂm›ﬂ, bunal›m içindeki kiﬂigüvensiz, bunal›ml› insanlara dönülikler içinden Tim Kretschmerler’in
ﬂüyorlar. Sürekli benzer araﬂt›rma
ç›kmas› tesadüf de¤ildir.
sonuçlar› yay›nlan›yor; “Üniversite
gençli¤inin yüzde ﬂu kadar›n›n geleSisteme muhalif olma da
cekten hiçbir beklentisi yok” diye.
ne olursan ol.
Toplumun en ayd›n, en dinamik ve
düzen içinde en az›ndan bir imkana
Almanya’daki olayda liseli genkavuﬂmuﬂ bir kesimi böyle ise topcin asosyal birisi oldu¤u söylenilumun geri kalanlar› nas›ld›r? Elbetyor. ‹nsanlar do¤uﬂtan a-sosyal do¤muyor. Asosyallik, onlar›n kuﬂatan
te çok daha beterdir. Burjuvazinin
toplumsal sistemle ilgilidir.
“3. Sayfa haberleri” ad›n› verdi¤i,
sistemin çürümüﬂ yüzü, bunu yeteKapitalizm, kitlelerin örgütlenrince aç›k biçimde yans›t›yor. Kuﬂku
mesini asla istemez. Ancak kendi
yok ki, bu tür “büyük” katliamlar,
sistemine hizmet etti¤i ölçüde örﬂimdilik Amerika, Avrupa ülkeleringütlenmeye icazet verir. Ve ancak
de daha s›k görülse de, bilinmeli ki,
bu durumlarda ‘örgütlü toplum’ söTim Kretschmerler her yerde, ülkezünü telaffuz eder. Aksi durumda,
mizde de ne yaz›k ki çokçad›r.
‘örgütlülük’ burjuvazi için kitlelerin
Sistem insanlara hiçbir umut
uzak tutulmas› gereken bir olgudur.
hiçbir gelecek vadetmiyor ki gençBunun için kitlelerin zihninde “ ö rg ü t f o b i s i ” yarat›r. Kendisi her
ler umutlu olsun. ‹nsanlar kapitalizmin ürünlerini, kapitalizm ise, inalanda örgütlenirken, kitlelere “örsanlar›n ruhlar›n› ve beyinlerini tügütlerin bireyi öldürdü¤ü, özgürlükketiyor. Tim Kretschmerler, bunun
leri yok etti¤i” düﬂüncesini empoze
sonucudur. Sebep ise, iki kelimeyle,
eder. Çünkü, örgütlenmek güç dekapitalist sistemdir.
mektir, bilinçlenmek demektir. KitSay›: 10 / 22 Mart 2009
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“Nurhan,
Cengiz ve
Ahmet’e Özgürlük”
Özgürlük Komitesi üyeleri, 14 Mart’ta H a m b u r g
Sternschanze'de, Nurhan Erdem, Cengiz Oban ve Ahmet
‹stanbullu'nun tutuklanmalar›yla ilgili stant aç›p Türkçe
ve Almanca bildiri da¤›tt›lar.
Ayr›ca 18 Mart Dünya Tutsaklar Günü etkinliklerine
ça¤r› yapt›lar.

*
Anadolu Federasyonu
üyeleri, Nurhan, Cengiz ve
Ahmet için 4 Mart’ta yine
Köln Dom Kilisesi önündeydiler. Eylemlerinin 9.
haftas›nda, 5 Kas›m’dan beri
tecrit alt›nda tutulan arkadaﬂlar› için pankart açarak
tutuklamalar› protesto ettiler.

CLEA Filmine Ödül
Fransa’n›n baﬂkenti Paris’te Objectif Doc. isimli
11. Belgesel Film Festivali’inde gösterilen " D i r e n me k Su ç D e¤ i ld i r" filmi,

Jüri Özel Ödülüne
lay›k görüldü.
Belçika’daki DHKP-C
davas›n› konu alan film,
önümüzdeki günlerde Fransa’n›n de¤iﬂik ﬂehirlerinde
izleyicilere gösterilecek.

Yürüyüﬂ Viyana’da
Okurlara Ulaﬂt›r›ld›
Yürüyüﬂ okurlar› Viyana’da 13 Mart’ta dergi tan›t›m› ve sat›ﬂ› yapt›lar. Tan›t›m
s›ras›nda Türkiye’de yaklaﬂan yerel seçimlerle ilgili
sohbet edildi, dergiden bu

konudaki bak›ﬂ aç›m›z› yans›tan örnekler verildi.
Yürüyüﬂ okurlar›
ayr›ca, 14 Mart’ta Viyana’da
yap›lan Türkiye'de ESP’nin
de içinde oldu¤u birçok demokratik kuruma karﬂ› geliﬂtiren polis terörünü protesto
eylemine kat›ld›lar.

Berlin: Uyuﬂturucuya
Karﬂ› Mücadele
Berlin’de
Kreuzberg
semtinde uyuﬂturucuya karﬂ›
mücadele, her cumartesi
Kottbusser Tor meydan›nda
yap›lan eylemle sürüyor.

"Kottbusser Tor Halk
‹nsiyatifi" taraf›ndan örgütlenen ve 3 haftad›r sürdürülen mücadelede, son olarak esnaf ve ailelerin kat›l›m›yla toplant›lar yap›larak,
sorunun çözümüne yönelik,
afiﬂ, pankart ve talepleri içeren bildiriler haz›rland›.
14 Mart’ta da Kottbusser
Tor’da bir gösteri daha gerçekleﬂtirildi.

Yüre¤imiz Uluslararas›
Çarp›yor
Almanya'n›n Hamburg
ﬂehrinde, 18 Mart Dünya Siyasi Tutsaklar Günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi.
14 Mart günü Siyasi Tutsaklar Komitesi taraf›ndan, Internationales Zentrum B5’te bilgilendirme ve
dayan›ﬂma toplant›s›n›n ard›ndan 16 Mart günüde ‹talyan sanatç› Paolo Neri’nin “Geçmiﬂe bak›p gelece¤i
yeniden yaratmak için SÖNMEYEN ATEﬁ” ad›yla,
RAF tutsaklar›n›n anlatan bir resim sergisi aç›ld›.
18 Mart’ta Hamburg Tayad Komite, Hamburg
Bask›lara Karﬂ› Grubu, Hamburg Bask›lara Karﬂ›
Dayan›ﬂma Birli¤i, Hamburg Siyasi Tutsaklara Özgürlük A¤›, Hamburg K›z›l Yard›m taraf›ndan “TÜM
S‹YAS‹ TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK, Yüre¤imiz
Uluslararas› Çarp›yor” konulu bir panel düzenlendi.
Siyasi Tutsaklar Günü’nün tarihi ve önemi belirtilerek baﬂlanan panelde Almanya’da tutsak olan Türkiyeli devrimciler hakk›nda da bilgiler verildi.
Stammheim Hapishanesi’nde 3 y›ld›r tutsak olan
Mustafa Atalay ve arkadaﬂlar›n›n ve 2008 y›l›n›n kas›m ay›nda tutuklanan Cengiz Oban, Nurhan Erdem
ve Ahmet ‹stanbullu’nun yaﬂad›klar› tecrit anlat›ld›.
Panel, devrimci tutsaklar› sahiplenme, dayan›ﬂmay› büyütme ve Dünya Politik Tutsaklar Günü nedeniyle 21 Mart Cumartesi günü düzenlenecek olan
yürüyüﬂlere kat›l›m ça¤r›lar›yla sona erdi.

“Katilleri Yaratan
Bu Düzendir”
Anadolu Federasyonu, Almanya'n›n Winnenden
ﬂehrinde, 11 Mart’ta 15 kiﬂiyi öldürüp ard›ndan intihar
eden Tim Kretschmer‘le ilgili bir aç›klama yapt›.
“Dünyan›n her yerinde oldu¤u gibi, as›l sorumlular
koro halinde üzüntülerini aç›klay›p, sorumlulu¤u 17
yaﬂ›ndaki bir “psikopata” maledecekler” denilen aç›klamada ﬂöyle devam edildi: “‹yi ama bu katliamlara
zemin haz›rlayan, bu psikopatlar›, çocuk yaﬂta katilleri yaratan kim?..”
Federasyon aç›klamas›nda son 13 y›lda Almanya’da ve di¤er Avrupa ülkelerinde yaﬂanan katliamlar
hat›rlat›larak, bu vahﬂeti emperyalizmin kokuﬂmuﬂ düzeninin yaratt›¤›, bu sonucun yozlaﬂman›n, bireycili¤in, bencilli¤in geldi¤i noktay› gösterdi¤i belirtildi.
Aç›klama ﬂu ça¤r›yla bitiriliyordu: “Yozlaﬂmaya,
çürümeye, umutsuz, yar›ns›z b›rak›lmaya karﬂ› ç›kal›m. Hak ve özgürlüklerimiz için birleﬂelim, örgütlenelim, mücadele edelim.”

